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   التتببفيبسطور
 

 

 

 

 

 

 

.مصطفى حامد _   

1945من موالٌد مصر عام  .     مدٌنة بلبٌس/  محافظة الشرلٌة      ـ 
    1969   ـ   تخرج من جامعة األسكندرٌة كلٌة الهندسة عام

 ـ عمل فً الصحافة خالل فترة السبعٌنات ،فً عدد من الصحؾ األهلٌة فً 
.   أبو ظبً   

.  لبل التدخل السوفٌتً 1979ـ كتب عن الجهاد األفؽانً وشارن فٌة منذ عام 
               وعمل هنان مدٌراً لمكتب صحٌفة.  ألام مع أسرته فً باكستان 158ـ فً 

                      

        .1986   اإلتحاد الظبٌانٌة حتً عام 

.م 2001 وحتً الحملة األمرٌكٌة عام 1993ـ ألام فً أفؽانستان منذ عام   
ـ تعرؾ عن لرب علً عدد من الشخصٌات العربٌة الهامة التً عملت فً المضٌة 

األفؽانٌة مثل الدكتورعبدهللا عزام وتمٌم العدنانً وأسامة بن الدن الذي ٌعتبره صدٌماً 
.شخصٌاً له        

وتدور حول تجربة العرب فً الجهاد    . ـ له مجموعة من الكتب لم تنشر جمٌعها 
.األفؽانً ، الذي عاصره منذ بداٌته وحتً نهاٌته   

ـ تعرؾ عن لرب علً حركة طالبان ، وأمٌرها المال دمحم عمر ، وربطته بهم    عاللة 
.طٌبة   

 ـ من لندهار عمل مراسالً لمناة الجزٌرة المطرٌة لمدة عام ، إلً ما لبل الحرب 
.  األمرٌكٌة علً أفؽانستان     
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  افهرس
 ممدمة

13ص :الفصل األول  
فى البداٌة كان اإلنمالب - العرب فى أفؽانستان            

             مراحل إتصال الشباب العرب بمضٌة أفؽانستان                  

  (م1982ـ79)البحث عن الجهاد : المرحلة األولى

(.1986 -83)عبدهللا عزام نجم الجهاد :   المرحلة الثانٌة       

.                          ـ العرب فى معركة جاور  
(م1989-87)من جاجى إلى جبلل آباد : مسٌرة بن الدن:  المرحلة الثالثة     

.صدالة ومنافسة..                       ـ عبد هللا عزام وبن الدن  
(م1987)                      ـ معركة جاجى   

. (م1989)                      ـ معركة جبلل آباد   
.                     ـ وصول حــٌدرة  

.                     ـ العرب فى معركة جبلل آباد  
.                      ـ إؼتٌال عبدهللا عزام  

(. 1992 -90)رجال ببل لٌادة : المرحلة الرابعة   

(. 1993 -92) مرحــلة الفوضى العربٌة العظمى :المرحلة الخامسة   
                     ـ كتٌبة الٌرومون ـ مشروع الخبلفة  

.                   ـ مشارٌع العرب بعد فتح كابول  
.دمر دمر..                   ـ إضرب إضرب  

47ص. بن الدن فى السودان ـ الماعدة تنظٌم زراعى:  األفارلة العرب   

.                  ـ أفضال أبو الفضل  
.                   ـ نشاطات ؼٌر لانونٌة  

  60صالعودة إلى الوطن األفؽانی   :الفصل الثانى  
.(م1996ماٌو )جبلل آباد العودة الثانٌة للعرب               -   

.             ـ مشاعر وأحداث ـ أسلم تسلم ـ تفجٌر الخبر  
.   اإلسم واإلسطورة..            ـ تورا بورا  

.           ـ أحادٌث فى تورابورا ـ كبلم فى اإلعبلم  
ًا  !  أسبلة ؼٌر تملٌدٌة:            ـ فى تورا بورا أٌضا  

.             ـ إشكالٌات فى تورا بورا  
.بن الدن له رأى آخر..            ـ فى تورا بورا  

.           ـ الشٌشان على خطى الدمار الشامل  

82 ص . خطوات صوب الحرب: السٌر على األلؽام     
!!   السٌاسٌة إسبلم وكفر:الخطوة أولى نحو الحرب              ـ   
. العرب ٌمطعون نفط آسٌا الوسطى: لخطوة الثانٌة نحو الحرب              ـ ا  
. ولؾ زراعة األفٌون:  الخطوة الثالثة نحو الحرب              ـ  
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إؼبلق فم بن الدن ـ لماء الممة بٌن بن الدن وأمٌر      : ـ الفشل األكبر للمبل عمر
.           المإمنٌن ـ كماشة حول عرب خٌل  

   97ص. فى صٌؾ ساخن .. طوفان الدم
.وهزابم فى جبل السراج..             ـ مجازر فى مزار شرٌؾ  

. اإلبراهٌمى فى دشت لٌلىـ             ـ ممتل عمل الثورة     
.              ـ هزٌمة فى جبل السراج  

.             ـ فٌتو أمرٌكً على ممر ساالنج  

114ص . إلى نٌروبى ودار السالم.. من جبل السراج : الفصل الثالث  
.(تركى مع المبل عمر )        ـ إتحاد لندهار  ـ الرٌاض تناطح لندهار   

.         ـ الصدمة السعودٌة الثانٌة للمبل عمر  
أمرٌكا تمصؾ المعسكرات:         ـ صوارٌخ فى خوست  

. معارن وجواسٌس _            

.ـ فرسان البحر فى عدن ٌضربون المدمرة كول  

135ص.  إضربوا إسرابٌل:  المبل عمر إلبن الدن -  
.ـ هٌا إلى الفتنة  ـ دور اإلعبلم فى الهزٌمة اإلسبلمٌة  

.المٌادة لؤلوزبن: ـ المبل عمر. صرامة وجدٌة: ـ السٌوؾ األوزبكٌة  
. ـ بن الدن وجٌشه الخاص  

   !!. وكمان هوتكً ـ . ـ محاولة إؼتٌال فى لندهار
       

158ص. حرب األفٌون الثالثة   :   الفصل الرابع   

ـ أمرٌكا تمرر حرب . ـ األفٌون والسٌاسة.    ـ دوالرات األفٌون لمن؟ ـ طعنة من باكستان
.األفٌون   ـ األفٌون بٌن أفؽانستان وإٌران  

!!  أخونا فى هللا الطاؼوت..    ـ إنفصام شخصٌة ؟  

. ومصٌدة الشمال..    ـ إؼتٌال مسعود  
. ـ عاصفة اإلفتاء.   ـ عاصفة األصنام    

183ص. من الحرب إلى الهزٌمة:   الفصل الخامس    
.عاصفة الطابرات      _   

.        ـ أخطاء ونماط ضعؾ  أدت إلى الهزٌمة  

199ص.  (الحوار األخٌر بٌن الکاتب وأسامه بن الدن). وداعاً لندهار  _   

205ص .(من ٌومٌات الحرب).. صلٌب فى سماء لندهارـ   

.   ـ مراحل الحرب األمرٌكٌة على أفؽانستان  

225ص. تفصٌل حول مرحلة الصمود اإلٌجابً: الباب األول  
.  ـ  الضربة الجوٌة األولى1  
.  منابع األفٌونـ دحر الهجمات األمرٌكٌة على 2  

.   عمرالمال أ ـ فشل الهجوم على ممر   
.   ب ـ فشل الحملة األمرٌكٌة على جبلل آباد  

.  ـ عبلمات فشل الحملة األمرٌكٌة3  

.  ـ الموات الخاصة األمرٌكٌة فوق بٌت أمٌر المإمنٌن  

.  (رباط جعلى )ـ ؼموض فى   
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: الباب الثانى  
232  ص.وسموط نظام اإلمارة  اإلسالمٌة. بحث حول مرحلة اإلنهٌار الكبٌر  

. ـ سموط مزار شرٌؾ  
: سموط كابول وهرات  

.   لٌلة سموط هرات-.  لٌلة سموط  كابول  
بضربات موجهة للعر  

.                     أ ـ لٌلة إستشهاد أبو حفص المصرى  

.                  ب ـ المجزرة الجوٌة للعاببلت العربٌة فى بانشواى  
                  ج ـ سموط تورا بورا ـ دروس بن الدن العسكرٌة 

              7                    ـ كارثة إسمها سام

. (الصمود العربى األخٌر )                د ـ لٌلة سموط لندهار   
.  (آخر البطوالت العربٌة )                  ـ   ملحمة مستشفى مٌر وٌس   

.    مراحل الهروب الكبٌر والمطاردات  
!!. سبتمبر أسبلة حابرة 11لماذا ؟؟    ـ     

265ص :ممارنات_  الباب الثالث         
. م 2001 أكتوبر 7، 1967ٌونبو 5: العرب بٌن هزٌمتٌن  :- 1ممارنة  

وبالعكس .. أفؽانستان .. فلسطٌن   :طرٌك األشوان - :2ممارنة   

م1980الً الحرب األفؽانٌة السوفٌتٌة 1948فلسطٌن عام             من حرب   
عاما 21 إجتٌاحات فى 3: جدول ممارنات   

. إالً نٌوٌورن "بٌرل هاربور " عاصفة الطابرات منـ :3ممارنة   

   .بوش و عرب افؽانستان/ بٌلـ فرعون وبنً اسرا:4ممارنة
.تشابه وممارنة بٌن الحربٌن : العراق / أفؽانستانـ : 5ممارنة  

ًا ؼنابم الحرب  ًا نتابج دٌنٌة للحرب ـ ثالثا  أوال دوافع الحرب ـ ثانٌا
ًا جوابز ممدسة ـ سادسا جوابز إستراتٌجٌة  ًا جوابز مابٌة ـ خامسا .  رابعا  

302ص الباب الرابع  

. حرب أم تهوٌل عسكري؟  : بٌن حربٌن -1 

.الدوالر الحاسم:بٌن حربٌن        -2 
.الحرب تبدأ بعد نهاٌة الحرب : بٌن حربٌن   -3 

:  حتى ٌطول الوهم :  بٌن حربٌن   -4 
. وعلى األرض فٌلم رعاة بمر..     فى الفضاء حرب نجوم   

: حتى ٌطول الوهم :  بٌن حربٌن   -5 

.    منع الكالم . إظالم العمول.. عصب العٌون   ..      

.   من ٌسمح بالكالم ؟؟ :وأخٌراً    
 

                    
 

              

رسوم إٌضاح_ جداول _ خرابط   
2  1  ص: خرٌطة أفؽانستان _
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 27 ص.(  87-92 ) التموٌل و األرتباطات األساسٌة فی الساحة العربٌة األفؽانٌة _ 2     

24  ص.(  1989   3 ) خرٌطة معرکة جبلل آباد_
      4 نشاطات المجاهدٌن العرب فی أفؽانستان من فتح کابل إلی عودة_   

48ص .       بن الدن  

52ص. التؤثٌرات الخارجٌة واآللٌة الداخلٌة:  تنظٌم الماعدة_ 5  
     6  59ص.  نشاطات بن الدن فی السودان_

100ص. مراکزاإلدارة والمرار فی اإلمارة اإلسبلمٌة: لندهار_    7 

الجهادٌة المؤزق االستراتٌجً لطالبان و الماعدة ممارنة مع الکتلة _ 8 

138ص.       فی لبنان و فلسطٌن  

  9 تطوٌع لطاع من المجهود اإلسبلمی السعودي لصالح الخطة الٌهودٌة الدولٌة _
141  ص.        لضرب اإلسبلم تحت ستار الحرب علی األرهاب      

 10 142ص.  التموٌل السعودی للتنظٌمات السلفٌة الجهادٌة_   

منمولة عن دراسة عربٌة للحادث,  تخطٌط لمحاولة إؼتٌال المبل دمحم عمر_  11 

157ص. م99        بتارٌخ سبتمبر   

198  ص. محاور التؤثٌر الباکستانی علی سٌاسات طالبان_  12 
253 ص . سبتمبر11 توزٌع المجاهدٌن العرب فی أفؽانستان لبل و بعد _ 13 

254صممارنة بٌن المشاركات العسكرٌة باألفراد بٌن الماعدة وبالى العرب  ـ 14  

254صسبتمبر 11ـ توزٌع مماتلى الماعدة بعد 15  

  258ص. خطوط اإلنسحاب و المطاردة ,  الخروج األخٌر من أفؽانستان _16

258ص.  أنسحاب العرب من لندهار الی باکستان*  

فی مختلؾ          (م2001) الشهداء العرب فی الحرب األمرٌکٌة علی افؽانستان *
      ص.         الجبهات  271

ًا 12) ممارنة بٌن عدد من الشهداء العرب فی الحرب ضد السوفٌٌت * ( عاما  

272ص.  شهرٌن فمط_(م2001)        وعددهم فی الحرب األمرٌکٌة   
ًا 21ثبلث إجتٌاحات فی :  جدول ممارنات * 282  ص. عاما   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

فى سماوات المسلمٌن.. صلبان   
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الحروب الصلٌبٌة منذ نشوبها منذ أكثر من تسعة لرون وحتى اآلن إرتبطت بظهور 
فى البداٌة كان خٌاالًا دعمته هسترٌا التعصب التى ألهبها الباباوات .. صلٌب فى السماء 

صنع .. وفى األخٌر عندما إمتلن الؽرب ناصٌة العلوم والتكنولوجٌا .. والكرادلة 
الصلٌبٌون الجدد صلٌبهم األبٌض فى سماء المسلمٌن بواسطة طابراتهم النفاثة ، كما 

، وؼٌرها من المرى التى حلت بها نكبة  (عاصمة اإلمارة اإلسبلمٌة  )فعلوا فى لندهار 
 ظهور ذلن الصلٌب المشبوم ، الذى ٌعمبه جحٌم ال ٌبمى وال ٌذر 

.. فلننظر فى جذور ذلن الصلٌب ، فى حالته البدابٌة األولى   
(1 ):(تارٌخ الحروب الصلٌبٌة  )ولنمتبس تلن األسطر من كتاب   

 والمنابع الؽربٌة ملٌبة باألمثلة الدالة على إستؽبلل النعرة الدٌنٌة لدى أهل الؽرب }}
فى كتابه تحت أحداث  (روجر أوؾ وندوفر  )لئلشتران فى الحملة ، من ذلن ما ذكره 

ظهر فى (   هـ614 صفر/محرم)م ، من أنه فى شهر ماٌو من السنة المذكورة 1217سنه 
ًا على خشبة الصلٌب ثبلث مرات فى ثبلث مناطك متفرلة  السماء السٌد المسٌح مصلوبا

بمماطعة كولونٌا بؤلمانٌا ، األمر الذى جعل الشعب األوروبى ٌهب عن بكرة أبٌه 
. لئلنضمام إلى صفوؾ الحملة وتخلٌص بٌت الممدس   

وٌزودنا الكاتب بتفاصٌل هذه الظاهرة لاببل أنه الح فى السماء شا أشبه ما ٌكون 
بالصلٌب فى ثبلث أماكن ، األول تجاه الشرق ، وكان الصلٌب أبٌض اللون ، والثانى 

. تجاه الجنوب وبنفس اللون والشكل ، أما الثالث فكان ٌتوسطهما ولكن لونه أسود 
ٌْانِا كما هو  ًا واآلخرٌن للِاصَا والصلٌب األوسط األسود هو الذى ٌمثل المسٌح مصلوبا

. معروؾ عند المسٌحٌٌن   
ًا علٌه ولد دلت المسامٌر فى ٌدٌه ولدمٌه بٌنما  ًا أن المسٌح كان مثبتا وٌستطرد موضحا

وٌمول أن هذه الظاهرة تكررت أكثرمن مرة فى سماء . رأسه متدلٌة إلى أسفل 
المماطعة ، وفى إحدى المرات ظهر بالمرب من الشمس صلٌب أزرق اللون وأن كثٌر 

لد شاهدوه ، وفى مرة أخرى ظهر صلٌب أبٌض كبٌر الحجم شاهده اآلالؾ من الناس ، 
.هـ .إ{{ وٌضٌؾ بؤن هذا الصلٌب كان ٌتحرن ببطء من الشمال إلى الشرق  

 ونحن نمول بؤن الطابرات األمرٌكٌة رسمت حتى اآلن فى سمابنا ثالثة صلبان  *
والثانى فى الؽرب ولد ُصِلَب .واحد فى الشرق ، ُصِلَب علٌه شعب أفؽانستان . ضخمة 

.وثالث أسود وهو أضخمها ولد خصص لشعب العراق . علٌه شعب فلسطٌن   
وما زالت الطابرات األمرٌكٌة تمتلن المدرة على رسم المزٌد من الصلبان فى سماوات 

فى واشنطن ، عازم على  ((البٌت األبؽض  ))والمسٌخ الدجال ، ساكن .. المسلمٌن 
.بكل تؤكٌد .. ذلن   

 
(المإلؾ                                                              )    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .(م 1291 _ 1095)تارٌخ  الحروب الصلٌبٌة : كتاب  (1)

.بٌروت _ دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر _ دمحم سعٌد عمران / للدكتور   
 
 

 ممدمة
.. رؼم صؽر حجمها وفمرها إال أن أفؽانستان تعطى مٌزة تفضٌلٌة هابلة ألى لوة تسٌطر علٌها 

.مٌزة فى إمكانٌة التفوق السٌاسى واإللتصادى و اإلستراتٌجى وحتى األٌدلوجى  
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ًا على جعل , فى منتصؾ المرن التاسع عشر إتفمت الموتان العظمٌان ولتها ًا وروسٌا برٌطانٌا
فى مجمل أوضاع أسٌا وسطها وجنوبها شرلها , ٌمتص وال ٌإثر,  الببلد مجرد كٌان عازل

 .وؼربها

ًا  ًا وشعبا ًا ومستمببلًا .. للٌل من المسلمٌن إكتشفوا المٌزات الفرٌدة ألفؽانستان أرضٌا .. تارٌخا
حتى لو تولؾ , فوصفها أحد مفكرٌهم منذ حوالى لرن بؤنها للب اإلسبلم الذى سٌظل ٌنبض

 .النبض فى بالى األجزاء

فإنهار اإلتحاد السوفٌتى وبمى اإلسبلم فى .. حاول السوفٌٌت إٌماؾ نبض اإلسبلم فى أفؽانستان
دٌانتها )واآلن تمدمت أمرٌكا إلداء نفس المهمة لطرد اإلسبلم من أفؽانستان وفرض . أفؽانستان

. على شعبها (الدولٌة الجدٌدة
هى كل , هذا ولم ٌمض على إندحار السوفٌٌت من تلن الببلد سوى إثنى عشر عاما وعشرة أشهر

عمر الفترة التى حاول األفؽان فٌها البحث عن تجسد لهوٌتهم اإلسبلمٌة ضمن نظام سٌاسى ٌدٌر 
.شبون حٌاتهم  

.ولكن أحداًا لم ٌوافك على ذلن  
وتمدم الجٌش األمرٌكى كى ٌسحك جثث األفؽان وٌدخلهم فى لفص العولمة بمفهومها الشامل من 

.اإللتصاد وحتى الدٌن  
,من عولمة اإللتصاد التى تضع أموال البشرٌة فى أٌدى حفنة من المرابٌن الٌهود  

الذى ٌمٌز الخطؤ من .. هو الدوالر األمرٌكى.. إلى عولمة الدٌن التى تجعل للناس إلٌها واحداًا السواه
وما .. والشرعى من ؼٌر الشرعى.. واألخبللى من ؼٌر األخبللى.. الصواب والحبلل من الحرام

. وٌمٌز ما بٌن اإلسبلم الحضارى واإلسبلم ؼٌر المتحضر.. وما هو من خارج الدٌن,  هو من الدٌن
هنان .. فى جٌبها (تعولمها )وثروات ٌنبؽى أن .. أمرٌكا ترى فى أفؽانستان إسبلما ٌنبؽى أن ٌطرد*

ًا أسٌوٌا هو المخزون الثانى فى العالم, أفٌون البد أن تعاد زراعته ًا ,  ونفطا لذا ٌنبؽى أن ٌكون أمرٌكٌا
ًا لمرن آخر من الزمان ..حتى ٌظل العالم أمرٌكٌا  

ًا فى نظام دولى حدٌث* ًا دولٌا واإلسبلم نفسه .. والذى كان جهاداًا فى نظام دولى سابك أصبح إرهابا
الذى أخذ  (المعولم)مفاهٌمه وتحدٌد مرجعٌاته  وطبما لئلسبلم " عولمة"تعاد صٌاؼته ورسم حدوده و

تهدد المصالح األمرٌكٌة , أى فرٌضة أو لانون,فإنه لٌس من اإلسبلم فى شا  (اإلسبلم المعمم)مكان 
ًا خارج المصالح المادٌة والنفعٌة, أو تعارض العدوان اإلسرابٌلى . أو تضع دستوراًا أخبللٌا
ومن ٌمول بؽٌر ذلن فهو إرهابى ٌجب لتله وسحله أو , (المعولم )وعلٌه فإنه ال جهاد فى اإلسبلم

.وضعه فى لفص فى جزٌرة بالكارٌبى مكببلًا بالسبلسل  
, والكشمٌرٌون, وكذلن بن الدن والمبل عمر وطالبان,  وعلٌه فإن مجاهدى فلسطٌن إرهابٌون

.. ومسلمى الفلٌبٌن واندونٌسٌا وأسٌا الوسطى و
مدارس إرهابٌة ٌنبؽى إؼبللها أو إستبدال , جمٌعها, "المعممٌن"لٌس هذا فمط بل أن مدارس 

 (إؾ بى آى)وإدارات من الـ, وأساتذة من البٌت األبٌض, مناهجها بمناهج من مكتبه الكونجرس
.حتى ٌتعلم المسلمون دٌنهم المعولم الجدٌد الذى ٌنملهم من ؼٌاهب التارٌخ إلى عصر ما بعد التارٌخ  

لٌس فمط فى أفؽانستان بل من مشارق . الحرب دابرة على كافة المستوٌات التى ٌمكن تخلٌها
والجٌش األمرٌكى فى مهمة صلٌبٌة كما لال بوش ـ لٌس فمط كى ٌرسم .. األرض وحتى مؽاربها

بل كى ٌحكم العالم بالروح الصلٌبٌة التى لم ٌهدأ حمدها , الصلٌب فى سماء لندهار بدخان لاذفاته
ًا  .على البشرٌة ٌوما  

ًا فى أفؽانستان ٌماتل الٌوم معارن أسرابٌل وبشكل , الجٌش األمرٌكى الذى ٌمارس المتل ٌومٌا
وفى داخل وخارج األطواق األمنٌة التى تتخٌلها العملٌات , فى العراق وفلسطٌن.. مباشر

.اإلستراتٌجٌة المرعوبة لحكماء صهٌون  
, لٌس هنان حاجة لعبمرٌة كى ٌكتشؾ كل فرد أن ما ٌحدث اآلن على المسرح اإلنسانى والدولى

ًا سٌتولؾ.. وانه إلترب كثٌراًا من حافة الكارثة, وال منطمى, ؼٌر معمول إن لم ٌكن .. وأنه حتما
ًا للسنن اإللهٌة.. أى بالجهاد.. بالحك الذى ٌمذفه هللا على الباطل فٌدمؽه التى تعٌد , فسٌحدث طبما

فٌهلن هللا .. عندما ٌستشرى فٌها اإلنحراؾ وٌظهر الفساد فى البر والبحر, التوازن إلى البشرٌة
. بما أوتٌت من لوة وعلم وثروة, بمدرته المطلمة األمم الظالمة التى طؽت وتجبرت
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ما .. والمسلمون المندحرون فى كل مجال وفى كل مكان.. واالسبلم الوالع اآلن تحت نٌران أعدابه
ولكن .. وأوشكت على نهاٌتها.. زالوا ٌخسرون ولكن ضمن جولة فى حرب مستمرة منذ األزل

.أو كل ٌابس مهزوم, على عكس ما ٌظن كل طاؼٌة.. لصالح اإلسبلم  
واألمة التى كلفها هللا بالجهاد ستمارس واجبها وحمها فى تلن الفرٌضة مهما كانت األحبلؾ الدولٌة 

.واإلرهاب المادى والنفسى  
والباطل ٌستحٌل له اإلنتصار على الحك فى . التعنى خسارة  الحرب.. أو جوالت.. وخسارة جولة

.الجولة األخٌرة والحاسمة  
وحتى جرابمهم فى حك أنفسهم أوالًا، .. والهزابم الحالٌة للمسلمٌن هى نتٌجة عصٌانهم وتمصٌرهم

.وتشرفوا بإسمها.. وحك رسالة الدٌن التى لبلوا تحملها  
ًا أن ٌرفض اإلنحناء .. أو نظام دولى.. أو طاؼٌة.. و المسلم الذى ٌرفض اإلنحناء لصنم علٌه أٌضا

ًا .. أو لابد تنظٌم إسبلمى أو جهادى..لزعٌم ملهم ًا كبٌراًا أو عرٌما ًا .. أو جماعة تحمل إسما ..أو برالؤ  
ال بد أن ٌطبمها هو أوالًا على .. فمعاٌٌر الحك التى ٌماتل المسلم حتى ٌُاخضع لها جبابرة األرض

لبل أن ٌحاول تطبٌمها على من ٌعادٌه .. وكل من ٌحب.. وحزبه.. وزعٌمه.. وجماعته.. نفسه وأهلة
.وٌكرهه  

ولكنها .. ال ٌمكن أن تكون بسبب لوة الباطل, كما هى أى هزٌمة للمسلمٌن, الهزٌمة فى أفؽانستان
. بسبب ضعؾ فى تطبٌك المسلمٌن لشرابع اإلسبلم على أنفسهم

.ـ فؤٌن كانت أخطاإنا فى أفؽانستان؟   
ُُا تتكرر فى كل مكان نهزم فٌه؟  .وهل هى فعبلًا  

.لبل أن نحدد موضع الخطؤ واإلنحراؾ؟  , وهل ٌمكن لنا اإلصبلح  
وألوامنا أحب إلٌنا من , ونوادٌنا, أم ٌظل كبراإنا.. وهل ٌكون الحك أحب إلٌنا من أنفسنا وتحزباتنا

.هللا ورسولة وجهاد فى سبٌلة ؟   
وٌكفى أنها مإلمة لنفس كاتبها بؤكثر مما .. لد ٌكون فى ثناٌا تلن الورٌمات لسوة ؼٌر ممصودة لذاتها

. لد تسببه من آلم لمن وجه إلٌه النمد أو العتاب
.ورفمه عمر طوٌل من المعارن والدماء والمعاناة. وٌكفى أنهم أحب األخوة واألصحاب  

.وٌكفى أن الجرح فى لدم أحدهم ٌدمى للب كاتب هذه السطور لبل أن ٌتؤلم منه صاحبه  
كلها ٌجب أال تمنع لولة الحك، الذى , ووحدة المصٌر.. ولكن األخوة والمحبة ورفمه الجهاد والمعاناة

..نرجو أن تإدى إلً تحدٌد األخطاء ومن ثم عبلجها  
الذى ال ٌمكن له الحٌاة أو النصر إال بممارسة األمة الجهاد .. فإذا كان الهدؾ هو نصرة اإلسبلم* 

.وتحمل تبعاته كاملة من عموم األمة وصفوتها, بمعناه الشامل  
فٌمكننا إذن ..وإذا كان ذلن هو الهدؾ الذى ضحى ألجله اآلالؾ من خٌرة شباب األمة بؤرواحهم * 

ًا .. أن نتحمل مرارة النمد وأضعفنا حتى عن التعرؾ .. وإذا كان لد أنهكنا المسٌر.بل ولسوته أحٌانا
هً تبصرة , فؤلل األمانات التى ٌمكن أن نإدٌها لهذا الدٌن.. أو حتى مجرد ذكرها.. على أخطابنا

        .وتحمل كامل المسبولٌة والتبعات.. بتجرد وأمانة.. األجٌال الحالٌة والممبلة بنتابج تجاربنا
م2002فً سبتمبر  .. (المإلؾ )                                                      

 

  :بٌن ٌِدى الكتاب

, إلى أفؽانستان, وأحبلم الدولة اإلسبلمٌة, كنا ثبلثة من الشباب دفعهم الشوق إلى الجهاد
.م1979فى صٌؾ   

ولم نكن نتصور ولتها، بؤى حال، أن أفؽانستان مشكلة على هذه الدرجة من    .. 
على هذه الدرجة من  (!!وربما جناٌة.. أو لضٌة)أو أن الجهاد فرٌضة .. التعمٌد 

.الخطورة   

ثم عملنا ..  فى بٌشاور1984فى أواخر عام  (أبو حفص المصرى)وعندما لابلت    .. 
ًا كفرٌك صؽٌر للعملٌات فى الجبهة مع مصرى آخر اللى ربه شهٌداًا، لم أكن , سوٌا
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ًا  (أبو حفص)أتصور أن  وأن سعر .. هذا، سوؾ ٌصبح من أخطر المطلوبٌن أمرٌكٌا
.رأسه سٌصبح بمبلٌٌن الدوالرات  

ًا –  (أبو عبٌدة )وعندما تعرفت على    ..  م  لم 1986فى أواخر عام – البانشٌرى الحما
َا .. أتصور أن هذا الشخص الذى ٌدخل الملوب بدون إستبذان  سٌصبح لابداًا عسكرٌا

ًا لتنظٌمٌن جهادٌٌن هما  ولم أكن أعرؾ أى منهما حتى ذلن .. الماعدة والجهاد: مزدوجا
.الولت  
عذرت الذٌن , م1987وعندما لابلت أسامة بن الدن ألول مرة فى أواخر عام    .. 

فالرجل مستودع هابل لؤلخبلق الرفٌعة.. تخلوا عن إنتماءاتهم التنظٌمٌة والتحموا به  
.والسجاٌا اإلنسانٌة النادرة  

ًا أن هنان لوة شٌطانٌة على سطح األرض، ٌمكنها تشوٌه  لم ٌخطر فى بالى ٌوما
أن هذا الشخص هو الخطر األكبر على ,إلى درجة توهم معها الناس.. الحمابك
!!.البشرٌة  

ثم إنهار النظام الشٌوعى .. وعندما عاصرنا فرار الموة السوفٌتٌة من أفؽانستان   .. 
لم ٌتصور أحد منا أن هنان لوة على سطح األرض سوؾ تتجرأ .. الرهٌب فى كابول

.مرة أخرى على ؼزو أفؽانستان  
وعندما سٌطرت حركة طالبان على الحكم، وتوافد المهاجرون المسلمون من ألطار   .. 

ولم ٌسؤلهم أحد عن جواز سفر، أو بطالة هوٌة، أو .. (اإلمارة اإلسبلمٌة)األرض على 
تخٌلنا ولتها أن أحبلم المسلم بدولة، تتحمك فٌها حرٌته، لد  .. (تذكرة أتوبٌس)حتى 

. أخذت تتجسم فى الوالع  
لم .. إلى مرتع للفوضى, وعندما حولت التنظٌمات المهاجرة تلن اإلمارة الولٌدة   .. 

.. اإلسبلمٌة (الطبلبع)أتصور أن ٌصل اإلستهتار والعمى إلى هذه الدرجة فى أوساط 
!!.معمد آمال األمة  

اإلمارة  )فسمطت , وعندما تراكمت أخطاء العرب على أخطاء الطالبان   .. 
أٌمنت بؤن حركة األمر بالمعروؾ والنهى عن المنكر، وكانت نشطة ولوٌة .. (اإلسبلمٌة

ًا  فى اإلمارة، أنها كانت متضخمة فى جانب المظاهر والسلوكٌات العامة، وؼاببة تماما
حٌث عشش الرأى الواحد،  المحاصر بذباب .. عن جوانب السٌاسة وشإون الدولة

.السلطة الجابعٌن لشهوة الحكم  
لٌس  (المبادرة الشخصٌة)تحممت من أهمٌة .. (اإلمارة اإلسبلمٌة)وعندما سمطت    .. 

ًا فى مشارٌع إسماطها.. فمط فى مشارٌع بناء األمم !!.ولكن أٌضا  
على التواضع .. إنتصار الؽرور الفردى المسلح بالمال.. (اإلمارة)   وأوضح سموط 

. المتدٌن المسلح بالسلطة السٌاسٌة  
مثل , فوجبت, (م2001 أكتوبر 7فى  )عندما بدأت أمرٌكا حربها على أفؽانستان   ..

وأن كل البلعبٌن األساسٌٌن على الساحة .. أن أحداًا لم ٌستعد لهذه الحرب.. كثٌرٌن
لم ٌختلؾ تمصٌرهم كثٌراًا عن تمصٌر أبطال نكسة .. األفؽانٌة، من عرب وأفؽان

ًا، ٌهزلون بإستهتار. م 1967الخامس من ٌونٌو وفى . أمام عدو جاد جداًا .. كانوا، هم أٌضا
ٌونٌو من العرب  (طواؼٌت )أفظع وأعمك مما حصل علٌه , النتٌجة حصلنا على نكسة

 .!! 
وأن كٌان .. ال أحد ٌجهل أن ما ٌحدث هو أخطر بكثٌر مما تحاول أمرٌكا تصوٌره

عندما أطبمت علٌهم كماشة التتار , المسلمٌن ومعتمداتهم مهددة بؤكثر مما كانت
.والصلٌبٌٌن منذ تسعة لرون  
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..والحل؟؟   

.. أن ٌؤخذ المسلمون مؤخذ الجد: الحل هو.. بعٌداًا عن الفلسفات والممدمات والمإخرات 
. فتلن هى الحمٌمة المحورٌة الوحٌدة فى حٌاتهم.. حمٌمة أنهم مسلمون  

فإذا تحول إلى لطعة من الحدٌد .. ولكن الدٌن مازال لطعة حلوى تلعمها ألسن كثٌرة 
وإحترلت فمط أٌدى المابضٌن على .. المحمى، إنمطعت عنه األلسن وكفت عنه األٌدى 

.جمر الدٌن.. الجمر  
وإلتحام ما لٌس منه .. أن ٌتفضلوا بترن مماعدهم.. على السادة المتفرجٌن   ..  

..فإنها سوؾ تصلهم ولو كانوا فى بروج مشٌدة, التى وإن هربوا منها.. بد من المهالن   
ٌا  .فتكنولوجٌا المهر والسبلح األمرٌكٌة، الٌستعصى علٌها ما ٌظنه الجبناء بروجا  

..فعلٌهم أن ٌتٌمنوا من أن الجهاد أكبر وأخطر من مجرد فرلعة نٌران.. أما الشجعان  
وأخطر من أن ٌترن لمجرد .. وأنه أكبر من أن ٌترن لمن أساإا إستخدامه لببلُا 

..تنظٌمات مجهولة، ٌرعاها مؽامرون  
ًا لمصالحها  وأن الجهاد شؤن لؤلمة وهى صاحبة الحك فى تركٌب وفن منظماتها طبما

..العلٌا  
.أو ٌمرر منفرداًا نٌابة عنها.. وٌلؽى دورها.. ولٌس ألى تنظٌم أن ٌلؽى األمة  

.. ومصٌرها .. ودماإها .. فالجهاد نبض أمة وحركتها  
.ومن ال ٌحرص على الموت، فبل حٌاة له  
"المإلؾ                                         "  

********      ********      *******        ***** 
 

لكتاب السادس ؟ا  
م بدأت فى جبال خوست الكتابة حول مامر بنا من أحداث فى أفؽانستان، 1994فى عام 

رؼم أن معرفتهم بحمٌمة ما .. مع جهل المسلمٌن بها.. ولد  راعنى هولها وخطورتها
ًا لمصٌرهم . حدث ٌعد أمراًا حٌوٌا

وما أشبه اللٌلة )ولما كانت حملة المطاردات ولتها، تدور على أشدها فى باكستان 
. ، أى الخارجٌن على المانون(أدب المطارٌد)فمد أسمٌت ما كتبته  .. (بالبارحة

وكثرة اإلنمبلبات والتنمبلت، فمد أتممت من ٌومها خمسة كتب .. ورؼم عدم اإلستمرار
ولم أتمكن من . م1990 وحتى عام 1979فمط،ؼطت أحداث الحرب األفؽانٌة من عام 

. إتمام البالى على نفس المنوال التفصٌلى الذى إتبعته فى الكتب المذكورة
اآلن ولد فمدت الكثٌر من األوراق والمستندات والمسودات فى الحرب األخٌرة، ولم 

ٌبدو األمل ضعٌفا، فى إتمام كتابة ما تبمى من أحداث الحرب .. ٌتبمى سوى الملٌل منها
. الماضٌة

: هى.. وجمٌعها لم تنشر, الكتب الخمسة
.  طلمة فى سبٌل هللا15 – 1
. معارن البوابة الصخرٌة – 2
. خٌانة على الطرٌك- 3
. (أو حرب المعٌز). معركة جبلل آباد – 4
. 90المطار - 5

. م1992 حتى عام 1991والمتبمى كان تؽطٌة لؤلحداث الممتدة من عام 
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ولكن نظراًا لتزاحم األحداث الحالٌة وتدافعها، كان البد من تلخٌص أهم دروس 
.. الحملة األمرٌكٌة على أفؽانستان )الحرب الماضٌة، وربطها بالحرب الحالٌة 

 . (والعالم.. والمسلمٌن 
ًُا عن   (الرأى العام اإلسبلمى )ألن الكثٌر جداًا من األحداث والحمابك لد حجب عمداَا

إال أنه بالتؤكٌد صاحب .. وال ألول عدم أهمٌته.. (حالٌا )الذى رؼم عدم فاعلٌته
. وبؤمانة.. الحك الشرعى واألخبللى لمعرفة ما حدث

. وهذا ما إجتهدت ألجلة
  المإلؾ                                                            

*********        *******       ******* 
 

 الفصل األول
:العرب فى أفؽانستان  

 فى البداٌة كان اإلنمالب
نمبلب الشٌوعً فً كابول فى السابع والعشرٌن من شهر أبرٌل عام إلولع ا
.لثورات الماركسٌةلوتمٌز بنفس السمات الدموٌة المبالػ فٌها . مٌبلدٌة1978  

وتتلمى التوجٌه والدعم بشكل , كانت المنظمات الماركسٌة فتٌة وجٌدة األعداد والتنظٌم
.مباشر ومكثؾ من السفارة السوفٌتٌة فً كابول  

ونجحت بشكل ساحك وسرٌع من التخلص فى رموز النظام السابك وركابزه السٌاسٌة 
ت مجازر سرٌعة ضد التٌار اإلسبلمً التملٌدي منه ذونؾ, لتصادٌةإلجتماعٌة واإلوا

. لى الجامعات األفؽانٌةإوالحدٌث الذي تسرب   

ًا بكل ما فً الكلمة من معنى ًا ولكن.كان زلزاالًا داخلٌا ًا كان الصدى باهتا وؼاٌة ما ,  عالمٌا
وٌمصدون لٌام .  لد لامت فى أفؽانستان ( كوبا جدٌدة)وصل إلٌة الؽرب أن لال بؤن

نظام ماركسً مشاؼب ولكنه ؼٌر لادر على تهدٌد األوضاع السٌاسٌة المستمرة فٌما 
.خاصة فى إٌران وشبه المارة الهندٌة, حوله من مناطك نفوذ للؽرب  

 أو.. ذلن النظام بما ٌلزم من مجهودات دعابٌة ودبلوماسٌة" مبلعبة"وكان البد من 
افة ثم جعله ذرٌعة للتدخل فً شبون الدول عمن أجل عزلة وإض, إذا أمكنعسكرٌة 

.المحٌط به أو حتى المتعاملة معه  

كانت الخبرة التارٌخٌة واضحة من تعامل الؽرب مع النظام الكوبى ومدي ذلن التعامل 
.ومجاالته  

ظهر ردة فعل لما حدث سوى بعض المماالت الصحفٌة تكد توعلى الصعٌد العربى لم 
.أو تكرار ممل له,  لما ٌمال فى الؽربإعادةوكلها , أو حتى الكتٌبات الصؽٌرة  

ًا علٌهؾب العربٌة وومن والع خبرة الشع  فإنه ٌستمر ,أن اإلنمبلب مهما كان مؽضوبا
ًا السمع والطاعة, وتسٌر الحٌاة كما هى  .وإن ذبح وسلخ أو سجن ونفى, وللحاكم دوما

ًا  (الجماهٌر)ولد فهمت  ًا داخلٌا ولكنه , وإن بشكل ؼامض أن الحكم فى ببلدها لٌس شؤنا
.من خصوصٌات أحد أو بعض الكبار فى الخارج  

 والٌهم نوع أو لون السكٌن أو طرٌمة ,"لذابحها"أمرها كله " الجماهٌر"فؤسلمت تلن 
.الذبح  

ولتاله تحت راٌة الجهاد تسببت فً للب , فؽانى للنظام الجدٌدألمماومة  الشعب ا   .. 
.الموازٌن الدولٌة والعربٌة تجاه ما ٌحدث فً أفؽانستان  
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كتشاؾ ؼرٌبا ومذهبلًا أن ٌكون الجهاد أداة لمواجهة إلوبالنسبة للشباب العربً كان ا
ًا من لوة عظمى فلم ٌكن هإالء الملتزمٌن . نظام داخلً جاء على ظهر الدبابات ومدعوما

ًا ,العرب ٌخطر فً بالهم أن هذا جابز والسإال الذي ٌلٌه .. فضبل عن أن ٌكون ممكنا
ًا هو  وهل ٌجوز الجهاد ضد ؟الم منهاسوما مولؾ اإل؟ ماذا عن األنظمة العربٌة: منطمٌا

.؟أو كلها, أي منها  

لً وضع تصور ٌبرر ظهور حالة  إبالطبع سارعت آله الدعاٌة الرسمٌة العربٌة   .. 
, نستان بؤنه خاص بالتنالض بٌن اإللحاد الشٌوعً واإلٌمان اإلسبلمًي أفؽاالجهاد ؾ

ًا بالؽرب المسٌحى وٌجمعها فى خندق واحد ضد  وهو اإلٌمان الذى ٌربط العرب تملٌدٌا
.)!(الشٌوعٌة الدولٌة   

نسحاب السوفٌٌت إوظلت هذه النظرٌة شابعة ومعتمدة فً دوابر السلطات العربٌة حتى 
عترافات العربٌة وحتى المعونات إلحٌن بدأت ا, 1989من أفؽانستان فً فبراٌر 

.لتصادٌة الخلٌجٌة تنهال على الدولة السوفٌتٌة المترنحةإلا  

ًا  ٌعتد به تؤثر وتبنى نفس المولؾ ًا إسبلمٌا مولؾ الجهاد ) الحكومىولكن لطاعا
بل توسع  .وخاض به ؼمار األحداث األفؽانٌة, (اإلسبلمى المتحد مع الؽرب الصلٌبى

 ةسًدبطل الما, ى لادها صدام حسٌنالت و(الحرب العالمٌة ضد إٌران)ذلن المبدأ لٌشمل 
روا ولوفهم مع أمرٌكا والؽرب بر و(فً زعم ذلن التٌار)مً حمى أهل السنة اوح

.وحتى السوفٌٌت فً صؾ واحد ضد الثورة اإلسبلمٌة فً إٌران  

 من هذا المانون ها ؼضبت أمرٌكا على صدام بعد تورطه فً الكوٌت تم طرددمعن
جهادٌة )لٌه منظمات إنضمت إ ولد, الذي ظل ٌشمل أمرٌكا وتحالفها الدولً, اإلسبلمً

لممدسة فً السعودٌة تحت لٌادة الجنرال ا أرسلت مماتلٌها للدفاع عن األرض (أفؽانٌة
الذي شكلته أمرٌكا " التحالؾ الدولً" لابد لوات (شوارتزكوؾ)األمرٌكً الٌهودي 

.حتبللها للسعودٌة ودول الخلٌجإلتؽطٌة   

 صحفٌون من (!!      )حتى فً المضاٌا اإلسبلمٌة ,  للؽرب المبادرة فً كل نواحً الحٌاة*
وزاروا موالع , نمبلب المذكورإلالؽرب زاروا أفؽانستان بعد فترة لصٌرة من نجاح ا

نتصارات إحمموا " مجاهدٌن" وكتبوا تمارٌر عن وجود صوراًا فً الجبال وأحضروا 
.من األسلحة الحدٌثة" ؼنابم"على الجٌش الشٌوعً وحصلوا على   

م وه, صور األفؽان الملتحٌن ببنادلهم اإلنجلٌزٌة المدٌمةربد وظهرت على صفحات الج
سلحة الحدٌثة التى ألالفون وسط معدات عسكرٌة محطمة وأمامهم أكوام من الذخابر واو

.ؼنموها  
رٌر وتعٌد نشر ا تعزؾ على نفس الوتر وتعلك على نفس التك(الصحؾ اإلسبلمٌة)بدأت 

وكان لؤلخوان المسلمٌن لصب السبك فى ذلن المجال ولكنهم أظهروا , نفس الصور
وجلب , أسماء لادة المنظمات األفؽانٌة من األخوان المسلمٌن مثل برهان الدٌن ربانى

 هللا مجددى إضافة إلى وجوه الجماعة اإلسبلمٌة الباكستانٌة بؽةوص, الدٌن حكمتٌار
التى ترعى هإالء وتشرؾ على شبونهم نٌابة عن الجماعة األم ولٌادتها التارٌخٌة فى 

.الماهرة  
 لئلعبلم العربى (الخط األحمر) الباكستانٌة هى (بٌشاور) ظلت 1985وحتى عام 

واإلسبلمى الذى لم ٌتخطاه أحد سوى حالة إختراق واحدة لصحٌفة اإلتحاد اإلمراتٌة 
.م1979عام   

 

 مراحل إتصال الشباب العرب بمضٌة أفؽانستان
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  البحث عن الجهاد: (1982-79) المرحلة األولى
اًا إلى عمك المعارن الجهادٌة فً أفؽانستان وكانت رحماس الشباب العربً حمله مبن

 عدد من الشباب ألل من أصابع ها لام ب1979م تسجٌلها فً بداٌات صٌؾ تأول حالة 
.الٌد الواحدة  

نتشر خبرها بشكل إ تلن المحاولة التً منشهر أ عدة بعدلتحم السوفٌٌت أفؽانستان إ
 كما وصل أحد ألطاب المحاولة إلى ن،اإلسبلمً" النشطاء"محدود فً أوساط معٌنة من 

..  وشرح لهم المحالة ونتابجها،الماهرة ولابل الزعامة التارٌخٌة لئلخوان المسلمٌن
!! وبجفاء صرفوه شاكرٌن  

، ل المضٌة األفؽانٌة ولفز بها فً صدارة األحداث العالمٌةعولكن الؽزو السوفٌتً أش
 وبكل .أهم ساحات الحرب الباردة على اإلطبلق وصارت أفؽانستان لمدة عشر سنوات

ًا بالوكالة دخل المسلمون أسؾ  .م لم ٌنجحوا فً جعل نتابجها السٌاسٌة لصالحه،حربا  

تزاٌد توجه الشباب العربً الى أفؽانستان فً إطار محاوالت شخصٌة ألفراد لبلبل * 
.ؼٌر تابعٌن ألٌة منظمات إسبلمٌة  

لً األجٌال الجدٌدة من إوعندما شاع نبؤ هإالء فً األوساط اإلسبلمٌة وصلت العدوى  
ًا إلنسبلخهم عن الحركة سمحت لهم،خوانإل شباب ا لٌاداتهم   وتحت ضؽط منهم وتفادٌا

.ؾبمحاوالت محدودة لاموا بها عبر منظمات اإلخوان األفؽان خاصة سٌا  

ًا وٌتم بشكل سرى وٌنتشر  كان التسرب العربً نحو الجهاد فً أفؽانستان ٌتزاٌد تدرٌجٌا
ًا حتى وصلت " النشطاء"فمط فً أوساط  .(أوروبا)لى عرب إوتنتمل عدواه جؽرافٌا  

لى تنظٌم الساحة الجهادٌة األفؽانٌةإ دعوة األخوان (المخلصٌن العرب)وحاول بعض    
 باإلتفاق مع ، وتمسكوا بموالعهم الجدٌدة التً حددوها ألنفسهم،ولكنهم رفضوا بشدة،

 على حصر لضٌة أفؽانستان فى مٌدان الحرب الدعابٌة ضد ،الموى اإلللٌمٌة والدولٌة
من دواء (( !!اإلنسانً)) وحصر  المساعدة للشعب األفؽانً فً المجال ،السوفٌٌت

.ومبلبس وأموال  

تفاق واضح وشبه علنً مع إوإتخذت الجماعة اإلسبلمٌة الباكستانٌة نفس المولؾ بعد 
.الربٌس الباكستانً ضٌاء الحك  

ًا أن اإلخوان الدولً تفاق مماثل مع نظام إلى إن فى الماهرة وصلوا يومفهوم ضمنا
.فى باكستان ومصر" اإلسبلمٌة"تفالات إلن المظلة األمرٌكٌة ترعى تلن اأ و،السادات  

ولؾ تسربات الشباب العربً على فى تلن المرحلة لم تعمل سلطات األمن العربٌة 
 وال ٌجرإ  ،تدور أخبارها فى أوساط اإلسبلمٌٌن فمط،والتً ظلت فى منطمة رمادٌة

. أما اإلعبلم الؽربً فلم ٌرى لنفسه مصلحة فى ذلن،نهاع الحدٌث علىاإلعبلم العربً   

خوان إلفى ظل رفض ا "إطار تنظٌمً"بدأت حركة التسرٌب تلن تبحث لنفسها عن 
.سبلمى ٌمكنه ذلن أو حتى ٌرؼب فى دور كهذاإوعدم وجود بدٌل . تولى ذلن الدور  

 أما المادة األفؽان وفى ظل أوامر باكستانٌة وسعودٌة صرٌحة فلم ٌجرإ أحد منهم على 
أصروا على أنهم لٌسوا فً حاجة إلى ذلن بل فً حاجة إلى و ،طلب  متطوعٌن عرب

 ولم ٌكونوا ٌصرحون بوصول مساعدات خارجٌة .أموال لشراء  أسلحة كما زعموا
فمد . ستخبارات الباكستانٌة تحدٌداًا إل أى ا،عبر حكومة باكستان( أمرٌكٌة بالذات)إلٌهم 

كان ذلن لدس  األلداس الذي ظل محظوراًا وبتواطإ الجماعات اإلسبلمٌة الكبٌرة ذات 
ًا من عوالب ذلن على ،الصلة حتى ال ٌصل إلى جماهٌر المتحمسٌن المسلمٌن  خوفا
.مولؾ المساندة اإلسبلمٌة للمضٌة األفؽانٌة بشكل عام  

ن الدولٌون وفرعهم الباكستانً وإلخوان المسلماوعلى لمة هرم المتواطبٌن جلس 
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.(الجماعة اإلسبلمٌة)  

ُا فى منصب اإلمارة (سٌاؾ)كان  تحاد اإلسبلمً لتحرٌر إلل) لد تم تعٌٌنه سعودٌا
واألكثر , كمنظمة المنظمات األفؽانٌة فنال هٌبة لدى المتطوعٌن العرب (أفؽانستان

ًا من بٌنهم حاولوا (1).تنظٌم عملٌة التسرٌب العربً نحو جبهات المتال من خبلله نشاطا  

ًا   فشلت مجهوداتهم ، سٌاؾ كمٌادة رسمٌةٌةلى شرعإ وحاجتهم ،ونظراًا لفمر هإالء مادٌا
ًا هالضعٌفة نتٌجة عرالٌل وضعها سٌاؾ رؼم أن ًا لولٌا . أظهر ترحٌبا  

ًا وٌنذر بخط ًا ولكنه متنامٌا  رولكن إصرار المتحمسٌن لم ٌتولؾ وكان ٌجد تؤٌٌداًا بطٌبا
 وأدى ذلن .ظهور حركة ؼٌر مرتبطة بخطوط اللعبة الدولٌة واإلللٌمٌة فى أفؽانستان

 فظهر .لى تحرٌن سعودي إخوانً مشترن لمطع الطرٌك على هإالءإفى النهاٌة 
 بصماته التى ال تزول علىالجهاد فترن وحركته الصاخبة على ساحة  (عبدهللا عزام)

. الحرب األفؽانٌة ضد السوفٌٌت، خاصه ما رافك منه التحرنهذا  
 نشؤت من  عربٌة وؼٌر عربٌةلى حركات جهادٌةإوٌمكن المول أن هذا التؤثٌر وصل 

.نتشرت من الفلبٌن وحتى المولاز وأوروبا وأمرٌكا وؼٌرهاإأفؽانستان و  

وهو التٌار الذى , نتشاراًا فى العصر الحدٌثإعتبارة التٌار الجهادي األوسع إوٌمكن 
ًا   ووضع علٌه بصماته الخاصة وإن حافظ على "أسامة بن الدن"تولى لٌادته الحما

.  إن صحت التسمٌة  (الفكر العزامى)جوهر   

___________________________________________________ 
  اإلخوان 1944من موالٌد عام : عبد الرسول سٌاؾ (1  )  ضمن تٌارخرٌج كلٌة دار العلوم كان . محافظة بؽمان

درس . المسلمٌن فً الجامعة مع شخصٌات أخرى المعة مثل برهان الدٌن ربانً ، وجلب الدٌن حكمتٌار وؼٌرهم 
 سنوات وافرج عنه مع آخرٌن فى أعماب الؽزو السوفٌتً بفترة 6وفً كابول سجن لمدة . فً األزهر لعدة سنوات 

. وجٌزة   
إبن خالتة حفٌظ هللا أمٌن ، الربٌس الشٌوعً الثانً ألفؽانستان والذي لتله السوفٌٌت وعٌنوا بدال عنه بابرن 

. كارمل   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

عبد هللا عزام نجم الجهاد األفؽانً :(1986- 83) المرحلة الثانٌة  
 ضمن ما أسموه ،فى األردناإلخوان لضى عبد هللا عزام عاماًا ضمن صفوؾ حركة 

 باإلخوان المسلمٌن الذٌن عزلتهم نٌٌن والمرتبطٌنوهو تجمع من المتدي" كتٌبة المشاٌخ"
.على خط التماس مع إسرابٌلوضعتهم  ثم ة عمابدي(كرنتٌنا)فتح فً   

وهو من النوادر الذٌن  (أبو أسامة المصرى)وتلمى تدرٌبة على ٌد عبد العزٌز على 
. من متطوعى شباب اإلخوان المسلمٌن فى فلسطٌن1948 مع أبطال حرب  أحٌاءًا بموا  

.اح الجهاد المادمة من أفؽانستان ي نحو رةإنجذب عبد هللا عزام بمو  

ًا فى إحدى الجامعاتإتحرن عزام  نزوعه  ، وهنان تؤكد لى السعودٌة كً ٌعمل مدرسا
ًا بعد خبلفات حول إألنه } ه اإلخوانً ؼٌر التنظٌمًئالسلفً إلى جانب وال نفصل تنظٌمٌا

{ .خوان من لضٌة فلسطٌناإلمولؾ   

متعاطفة مع الجهاد األفؽانً رأت أن ٌكون الدكتور عبد هللا عزام ة دوابر سعودٌة معٌن
ًا من الساحة األفؽانٌة حتكان المرٌب إل وٌتمكن من ا، كً ٌتابع األوضاع عن لرب،لرٌبا

ًا على إللى هنان وٌتململ من عدم وجود آلٌة إ الشباب الذى بدأ ٌتوافد عم ستٌعابه جهادٌا
.الساحة األفؽانٌة  

لى الجامعة إ الدكتور الذي تلمى مساعدة سعودٌة نملته نوصادؾ ذلن رؼبة شدٌدة م
  .بكوادر إخوانٌة من مصر وباكستان اإلسبلمٌة العالمٌة التى أنشؤتها وتدٌرها السعودٌة
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ورتب مع إدارة الجامعة . 1983لى إسبلم آباد عام إوصل الدكتور عبدهللا عزام      
ًا ٌتٌح له العمل ثبلثة أٌام فى ا  حتى ٌتمكن من لضاء بالً ،سبوعألهنان جدوالًا تدرٌسٌا

ًا من المادة األفؽان .األٌام فى بٌشاور لرٌبا  

المستشار  (أبو مازن)طوال تلن المرحلة عمل الدكتور عزام بتوافك وثٌك مع 
 وكان المسبول ، متجاورٌنا وعاش،العسكري فى السفارة السعودٌة فى إسبلم آباد

السعودي هو المدٌر المٌدانً عن النشاطات المخابرات السعودٌة فً باكستان 
 وكان ٌنسك فى ذلن مع المخابرات ،وأفؽانستان خاصة فٌما ٌتعلك بالمضٌة األفؽانٌة

. ضمن مكتب عملٌات مشترنالباكستانٌة واألمرٌكٌة  
كان عبد هللا عزام ٌمثل لمة الفكر مع ما كان ٌتمٌزبه من إخبلص وإندفاع ونزاهة  

ًا  كونه  من  كما لد ٌفهم البعض،الثوري السنى طوال الثمانٌنات ولم ٌكن عمٌبلًا سعودٌا
 ،ظل ٌعمل بصورة لصٌمة مع السفارة السعودٌة طوال فترة عمله فى المضٌة األفؽانٌة

امرة تضم السعودٌة ضمن عدد آخر من إ فى م1989 فى نوفمبر ةؼتٌالإلى حٌن إو
.المتهمٌن  

ًا من ملون  (الوهابٌة)كان الرجل ٌرى أن  ثورة وضعت آل سعود فى الحكم وأن بعضا
ًا لمبادئ تلن الثورة .هذه الدولة لم ٌكن مخلصا  

ن لئلسبلم ومخلص (المملكة) األمراء وكبار رجال الدولة وكل العلماء فى بعضوأن 
ًا فى اإلسبلم .وجادون فً دعم الجهاد األفؽانً لوجه هللا تعالى وحبا  

 فمد كان ٌرى أن المادة األفؽان ذوى األصول األخوانٌة ،لم تكن تلن شطحته الوحٌدة
هم من أفضل وأنمى من أنجبتهم األمة اإلسبلمٌة من زعامات .. ربانى،حكمتٌار،سٌاؾ

  فىصرح بذلن وأصر علٌه حتى لبل إؼتٌاله بؤسابٌع. خبلل المرن األخٌر على األلل
.ه الكبرى الثانٌةتكانت تلن شطح و. من بٌن المتطوعٌن العربهولت لل فٌه مصدلو  

ولد أودت به شطحاته بل أودت بجمٌع تلن الظاهرة العربٌة األفؽانٌة والتى لادها بن 
.ةوالذي حمل على عاتمه نفس الرزاٌا واألحمال الفكري. الدن بعدة  

فمد ظل بن الدن ٌسعى حتى اللحظات األخٌرة إلصبلح ذات البٌن فٌما بٌن سٌاؾ 
 أما ربانً فمد نفض منه ٌداه بعد ، وحركة طالبان من جهة أخرى،وحكمتٌار من جهة

 أعلن الربٌس ربانى عزمه على  عندمالً أفؽانستانإأٌام من عودة بن الدن األخٌرة 
. وتسلٌمه الى السعودٌة فً أول فرصة ٌتمكن فٌها من ذلنٌهإلماء المبض عل  

بطوالت الشعب األفؽانً ا الشرابط المسجلة للدكتور عبد هللا عزام والتً تناول فٌه
 أحدثت فورة شعبٌة واسعة فى أوساط  ،والكرامات التً حدثت مع المجاهدٌن

وكله حول  (آٌات الرحمن فى جهاد األفؽان)وتوج ذلن بكتابه األشهر . المسلمٌن
.الكرامات التً إجتهد فى تجمٌعها من أفواه األفؽان فً بٌشاور  

.  متفرلةببلد المساجد فى ءاب من خطالكثٌروتناولت عدة صحؾ ذلن الكتاب وكذلن 
ًا فى ذهاب اآلالؾ من الشباب العرب ،وكان ذلن الكتاب واألشرطة المسجلة لخطبة  سببا

.لً أفؽانستانإ  

 لدى هحتواء الكتاب على عدد من المبالؽات واألكاذٌب لللت من لٌمتإولد ثبت فٌما بعد 
ختبلطهم فى الجبهات مع المجاهدٌن إكتشفوا بعد إالشباب العربً الذٌن سرعان ما 

األفؽان وجود كثٌر من العٌوب واألخطاء بٌنهم على عكس الصورة المبلبكٌة التى 
ًا . الكتاب لهمرسمها  : مثلبرٌراتتلى تمدٌم الكثٌر من الإ وإضطر الدكتور عزام الحما

 ذلن ث حد.هتزتإولكن مصدالٌته كانت لد . من األفؽان" العوام"وجود أخطاء لدى 
  .ةت حركات التمرد على لٌادورسط الثمانٌنات وظهابعد أو
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ى وسٌلة لترتٌب دخول العرب ألم ٌكن لدى الدكتور عزام المبكرة فى تلن المرحلة 
 كما لم ٌكن .تصال بهم ما لم ٌموموا هم بزٌارتهإللى أفؽانستان أو حتى اإالمتطوعٌن 

 وتبنى بموة دعوة كل لادر على .ٌمتلن سوى توجٌه النصابح والتشجٌع فى حال لمابهم
 وكان ٌرى فٌها مدرسة كبرى ،لى أفؽانستانإالمتال من العرب خاصة أن ٌحضر 

ًا  . فى ذلنللمسلمٌن ولد كان محما  
ًا ولتها وال فى أى ولت الحك نتٌجة     ؼٌر أن إستنفار المسلمٌن ٌشكل عام لم ٌكن عملٌا

  .اإلفتمار إلى هدؾ واضح وبرامج وحتى إلى بنٌة تحتٌة لادرة على اإلستٌعاب
ولبل ة لى تنظٌم لوى ورإٌة سٌاسٌة نافذة وكوادر عسكرٌة مإهلإكان المشروع ٌحتاج 

.ستراتٌجٌة إسبلمٌة واضحة ومستملةإكل  ذلن   

  ال على الجانب العربً وال على الجانب األفؽانً، بؤي حالاًا وكل ذلن لم ٌكن متواجد

لى المٌادةإفى تلن الفترة كان عبد هللا عزام ٌجتهد فً جمع التبرعات وتسلٌمها      
 صؽٌرة تذهب إلى حكمتٌار الذي ة مع نسب"عبد الرسول سٌاؾ"ة للجهاد أي الشرعً

ستخبارات الباكستانٌة بكل لوة فى مواجهة إلدعمته الجماعة اإلسبلمٌة الباكستانٌة وا
ًا ختراإعتبروه إسٌاؾ الذي  ًا لمنطمة نفوذ باكستانٌةلا نزعج ضٌاء الحك إفمد .  سعودٌا

السعودٌة لمناطك نفوذه ولوته التى ٌناور بها من إلتحامات  الربٌس الباكستانً ولتها
بدءاًا من لٌادات , الداخلى, وأهم تلن األوراق كان المجال األفؽانى, أمام األمرٌكان

.األحزاب، وإنتهاءًا بمٌادات العمل العسكرى المٌدانى الداخلى  
دافع الدكتور عزام بكل ما ٌملن من لوة، عن مفهومة لدور العرب فى أفؽانستان، 

ًا نسبة لما ٌراه عمبلًا  والؽرٌب أنه لم ٌركز على دورهم المتالى الذى ٌرى فٌه عمبلًا ثانوٌا
ًا ،وهو ًا "!! "دعوة األفؽان "أساسٌا فى حال  (!!)إصبلح ذات البٌن "و !!" وتثمٌفهم إسبلمٌا

" وٌةعنرفع الروح الم" و،تباع المنظمات األفؽانٌةأظهور منازعات فى الجبهات بٌن 
ًا ،لؤلفؽان بالتواجد المٌدانى معهم (!!) .( بما تٌسر) ومشاركتهم لتالٌا  

 وأنهم لٌسوا فى حاجة ،وكان ٌرى أن األفؽان ألدر على المتال فى ببلدهم من العرب
. لى رجال للمتالإ  

ًا إبدأ لمد . خوانى والمطالب السعودٌة واضحٌن فى هذا التصورإلالطابع ا ًا واسعا نمساما
ًا ،بٌن الشباب العربى  . ذلن وبٌن الدكتور عزام بسبب،ثم بن الدن الحما  

.هذا ولد كان للدكتور عزام ثبلثة مشارٌع هامة   

 ونتٌجة ضؽوط جماعات ،لتؤكٌد تهمٌشه للدور العسكري العربً: معسكر صدى- 1

ًا فى مٌادٌن المتال فى باكتٌا بوجه خاصإ ضطر الدكتور إللامة إ ،ندفعت عسكرٌا
المناطك الحدودٌة ب فى منطمة صدى .معسكر تدرٌبً داخل أحد معسكرات سٌاؾ

ًا على الدروس الدٌنٌة ولٌام اللٌلأ وكان .لباكستان  مع أبسط ،كثر ولت المعسكر منصبا
.ما ٌمكن توفٌرة من تدرٌب على السبلح  

تدرٌبٌة موسعة فى معسكر بدر بمنطمة دورة ثم ساهم بالتنسٌك مع سٌاؾ فى عمد 
والهدؾ األساسى منها . الباكستانٌة المرٌبة من بٌشاور شارن فٌها بعض العرب (بابى)

تجمٌع المجاهدٌن من مختلؾ المنظمات وعمد دورات وعظٌة لهم مع الملٌل من 
!! .التدرٌب العسكرى حتى ٌإلؾ بٌن للوبهم وال ٌتحاربون فى الجبهات  

ومحاولة الدكتور عزام ,  فى خوست،1986 ، أبرٌل "جاور"فً أعماب معركة 
 وانكشاؾ تفاهة المدرات العسكرٌة للعرب الذٌن تحت سٌطرته تزاٌدت ،المساعدة فٌها

.هتمام بالتدرٌبإلالضؽوط علٌه منهم ل  

كان لهما تؤثٌر جٌد فى رفع  بعنصر أو إثنٌن أمدة التنظٌم الدولى لئلخوان المسلمٌنؾ
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.ولكن ظل المستوى ألل كثٌراًا من المطلوب. لهالمستوى التدرٌبى للشباب التابعٌن   

(  برهانأبو)  ال ٌعرؾ اإلبتسام هوولم ٌتحسن الوضع إال بوصول ضابط سورى سابك 

.لى مستوى تدرٌبً متمدمإ وأوصله  صديشراؾ على معسكرإلالذى تولى ا  

(1993-1984 )مكتب الخدمات - 2  

نبثمت بالً إكان مكتب الخدمات هو أهم مشروعات الدكتور عبد هللا عزام ومنه 
.ثم معسكر صدى (مجلة الجهاد)نشاطاته التً كان أهمها   

على الساحة المفروضه  فكرة المكتب من تٌار عربً أفؽانً خارج عن الهٌمنة جاءت
لى المجاهدٌن فى الساحات المتالٌة  إلى تمدٌم تبرعاتهم إدعوة المسلمٌن ة بهدؾ األفؽانً

مباشرة بدون المرور على بشاور التً عجت بالفساد والتدخل األجنبً والتنافس على 
بل أصبحت لٌادات بٌشاور عمبة فى وجه تطوٌر العمل .. دعاءات الكاذبة إلالزعامة وا

ومانع لوحدة المجاهدٌن فى الداخل كما أن تلن الزعامات تشجع , الجهادى الداخلً
.لتتال الداخلً وتحرض علٌهإلا  

وأن على المسلمٌن دخول الجبهات مباشرة ودراسة األوضاع على األرض ثم تمدٌم 
. المٌدانٌةجاتالمساعدات حسب اإلحتٌا  

, أحد أشهر المادة المٌدانٌٌن آنذان (جبلل الدٌن حمانً)حمل , ـه1404فى موسم حج عام 
ًا إلى مكة وعرضه على عبد هللا عزام فوافك علٌه ثم حمله . حمل معه المشرع مكتوبا

ًا عبر , إلى أسامة بن الدن الذي أعجبه المشروع وتحمس له ولكن طلب ؼطاءًا شرعٌا
ًا فى مكة (!!)سٌاؾ فهم سٌاؾ مؽزى المشروع وأنه ٌستهدؾ . الذي كان موجوداًا أٌضا

حتواء المشروع بجعله تحت إلى إولكنه أسرع , نة على الساحة األفؽانٌةممكانته المهً
اإلتحاد اإلسبلمً "فوافك عزام وبن الدن على أن ٌكون المشروع تحت الفته , إشرافه

وهو التنظٌم الذى ٌرأسه سٌاؾ على أنه جامعه لكل األحزاب " لمجاهدي أفؽانستان
ًا ,والمجاهدٌن .وهو ما لم ٌكن صحٌحا   

مكتب "سمه أ لبداٌة لوٌة للمشروع الذى أصبح  من األموال دفع بن الدن ما ٌكفى
 وسرعان ما .( مكتب الخدمات)ختصاراًا إسمه إوصار " خدمات المجاهدٌن األفؽان

خاصة , المستودع األكبر لتبرعات المسلمٌن للجهاد فى أفؽانستان, أصبح المكتب
وحسد , وأثار ذلن ؼٌرة وخوؾ سٌاؾ..التبرعات المادمة من السعودٌة ودول الخلٌج

.وحمد بالى المنظمات  

 فسٌطرة عزام .دارة البٌرولراطٌةإل المكتب المشاكل العربٌة المعتادة فى اانىع   ..
دارى متضخم إل ازوالجها" . ٌاتلدالب"وكبار مساعدٌه هم من األلارب و , كانت مطلمة

.ببل داعى  
ًا فى بٌشاور هم كل عرب بٌشاور آنذان 30 حتى أنه عند التؤسٌس إستوعب  ًا ممٌما  عربٌا

ًا حتى أن أحد الظرفاء العرب وكان من الشخصٌات 15وكان عدد مجلس اإلدارة   شخصا
ولؾ هذا الشخص فى جلسة , وهو اآلن سجٌن فى أمرٌكا بتهمة ملفمة, المحترمة

ًا على هذا الوضع عدد المدٌرٌن فى المكتب هو نصؾ عدد ) :للشورى ولال متهكما
ن نتصور الوضع لو أن نصؾ عدد سكان العالم بدأ ٌحكم النصؾ أهل ٌمكن , العاملٌن
(."اآلخر؟  

.لً داخل أفؽانستانإأهم المشروعات التخصصٌة للمكتب كان مشروع نمل السبلح   
 وكانت كمٌات ضخمة من األسلحة والذخابر مكدسة فى منافذ التهرٌب الحدودى 

وهى تكالٌؾ  (!!)حزاب التى سلمتها ألصحابها لم تسلمهم أجرة النمل ألبدعوى أن ا
.باهظة  
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 الشحنات ودفع نلام مراكز فى تلن المناطك لوزأ المشكلة وحلتصدى مكتب الخدمات ل
.أجرة النمل ألصحاب الدواب الذٌن ٌنملونها عبر مسالن الجبال  

ومن  لى أفؽانستانإ تدخل الموافل عبر الحدود ..ٌبدأ العمل من الصباح وحتى العصر
لى داخل حدود باكستان كى ٌتولى إلموافل مرة أخرى ا رجع ت، ثمى العشاءحتالعصر 

.. ستبلم األموال من العربإالحمولة ونفس  وزن  المجموعاتنفسمن أفراد آخرون 
!!.وال أموال العرب نفذت, فبل األسلحة دخلت..  حتى حلول الشتاء..دوالٌن..وهكذا  

بؤن العرب مجرد حمٌر تحمل "منذ ذلن الولت شاعت الممولة األفؽانٌة المشهورة 
من مخٌلة األفؽان الى ,  الوالعٌة,ةلًولم تمحى تلن الصورة الهز" زكابب من األموال

.اآلن  

بعد  الملة المخلصة من المجاهدٌن األفؽان إستفادت ببل شن من خدمات المكتب المذكور
فراد المكتب عن التمٌٌز بٌن أوعجز . نيزحام ومنافسة حارة من اللصوص واألفاق

.كثر مجهوداته وأمواله هباء منثوراًا أفضاعت , الؽث والسمٌن  

لى داخل الحدود إسبلمٌة إلالكتب ا" تهرٌبو "بعساهم المكتب فى مشروع ط  ..
وهو مشروع داخل فى إطار . السوفٌٌتٌة فى المناطك اإلسبلمٌة المجاورة ألفؽانستان

 ونجح .  الشر السوفٌتٌةٌةالرإٌه األمرٌكٌة إلستخدام الورلة اإلسبلمٌة ضد إمبراطور
ًا  وبذل العدٌد من المخلصٌن العرب واألفؽان جهوداًا مضنٌة فى هذا , المكتب جزبٌا

.المجال  

تحادٌة فى لمع الثورة إللى جانب روسٌا اإموال وألونذكر أن أمرٌكا ساهمت بالسبلح وا
  !! .1992اإلسبلمٌة التً الحت فى طاجٌكستان أواخر عام 

(1994-1985)مجلة الجهاد -3  

وكانت وسٌلة اإلتصال الربٌسٌة بٌن . مشروعات التى مولها مكتب الخدماتالوهى أهم 
. وبٌن الجهاد فى أفؽانستان,الشباب العربى فى أنحاء شتى  

ًا مع رإٌة سٌاسٌة مبسطة مختزلة ًا عاطفٌا   هىوسٌاستها األفؽانٌة.  كان خطابها دٌنٌا
 كانت المجلة تعبٌراًا  أكثروبدلة. دعم لٌادة سٌاؾ كمٌادة شرعٌة للجهاد فى أفؽانستان

وهو تٌار تمرد بشكل . تٌار سلفى داخل اإلخوان المسلمٌنلعن رإٌة جهادٌة حركٌة 
وأنشؤ بعض نشطابه تنظٌمات جدٌدة ؼلب علٌها الطابع الثمافً , مألمكتوم على الحركة ا

ولكن مٌزته كانت فى حداثة , على حد لول البعض(أوجهاد على الورق)فى الجهاد
والدعم المالى الخفى لبعض , وسبلطة التعامل مع الخصوم, والحدة الفمهٌة, الخطاب

.المجاهدٌن  

, وفازت بعض أجنحة ذلن التٌار بمراكز بحثٌة وإعبلمٌة لوٌة فى عواصم أوروبٌة
ًا فى دول الخلٌجإوامتلن بعضها , وكانت جٌدة التموٌل  , والسعوٌة خاصة,متداداًا ملموسا

.صبلحٌٌن الشبابألالعلماء اعدداًا من  جندتو  

 لدى دمازال هو الزا, البناء الفكرى الذى شٌدة الدكتور عزام من خبلل تلن المجلة
 الذٌن , والخلٌج والٌمنةمن العرب ومعظمهم من السعودي (لافلة المتطوعٌن الرحل )

. فى السعودٌة" علماء البنتاجون"جابوا مٌادٌن الجهاد التى أفتى بشرعٌتها   

بدأت المجلة تفمد البرٌك والمصدالٌة , 1989وبعد إؼتٌال الدكتور عزام فى نوفمبر 
.هوالحرارة التى كان ٌوفرها للم  

وطردت باكستان , لفت السعودٌة عنها الدعم المالىأوفاستمرت بعده عدة سنوات حتى 
.نطفؤت المجلةاؾ. .هامطاق  

(1986برٌل إ)معركة جاور .. العرب فى   
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ولاعدة جاور تمع على ,  الولتلنضخمها حتى ذأكانت أهم الحمبلت السوفٌتٌة و   
رة فى هضبة فوكم من الحدود الباكستانٌة وهى سلسة مؽارات حصٌنة مح15مسافة 

وكان جبلل الدٌن حمانى ٌستخدمها كماعدة خلفٌة لعملٌاته , ط بها جبال شاهمةيرملٌة تح
.فى منطمة خوست  

 أسابٌع إلى أن تمكنوا 4ستمرت حوالى إوشنت الموات السوفٌتٌة الحكومٌة حملة مطوله 
.ٌوم ونصؾلمدة حتبلل الماعدة إمن   

ًا جداًا معكان تواجد العرب فى تلن ال فٌما عدا مشاركة مجموعة للٌلة حضرت . ركة خافتا
كان أهم هإالء . المعركة واستوعبت أوجه لصور المجاهدٌن وإسلوب عمل السوفٌٌت

وكبلهما لاد . وأبو عبٌدة وكبلهما خدم فى الجٌش المصري- شخصان هما أبو حفص
.م1987عملٌات العرب فى جاجى فى العام التالى   

ًا فى ساحة العمل  ًا المعا وهى العملٌات المظفرة التً ظهر بسببها أسامة بن الدن نجما
.العربً فى أفؽانستان  

ًا ذلن التنظٌم ولوته , وكبلهما أسس معه تنظٌم الماعدة بعد تلن المعركة وكانا محركا
.الدافعة  

ًا فى أحد البحٌرات األفرٌمٌة فى ألى أن لضى إ ولحمه . م1996 ماٌوبو عبٌدة نحبه ؼرلا
.ى أمرٌكً لمركزه فى لندهارونتٌجه لصؾ ج, م2001 نوفمبرأبو حفص فى   

**************************** 

. مسٌرة بن الدن من جاجى الى جالل آباد :المرحلة الثالثة  
(م1987هـ ماٌو 1407 رمضان)معركة جاجى   

 مع بعض  ,كان أسامة بن الدن ٌكتفً بدور الممول من وراء ستار لمكتب الخدمات
كتشؾ بن الدن أن إ حتى , وكان ذلن كل دورة(كؤمٌر شرعً للجهاد)تبرعات لسٌاؾ 

 مع بعض , وأنه ؼرق فً البٌرولراطٌة,مكتب الخدمات لم ٌحمك األهداؾ المنشودة
 لى المٌدانإفمرر النزول بنفسه . بتعاده عن المٌدان الجهادىإل  إضافة ,الفساد اإلداري

.من خبلل شرعٌة سٌاؾ  
وكان . فمضى فترة فى مركز لتالً لسٌاؾ على الحدود الباكستانٌة وهو مركز جاجى 

ن من يسمٌستدرج إلٌها المتح, سٌاؾ لد صنع من المركز مصٌدة ألموال العرب
 غتنتهً بذهاب الضٌوؾ بعد إفرا, ٌشاهدون بعض التمثٌلٌات المتالٌة, السعودٌة والخلٌج

حتٌاجات التى ٌنبؽً إرسال أثمانها إلما فى جٌوبهم من الدوالرات وكتابتهم لوابم با
. فى أسرع ولتلى سٌاؾ حتى ٌتمكن من فتح كابولإفوراًا   

ًا أطول من البلزم إكتشؾ الخدعة ولرر تحوٌل جاجى إلى   ومع بماء بن الدن ولتا
.مركز لتال حمٌمى حسب منظوره  

 وطرق ومستشفى ثم بدأ فى تحصٌن سلسلة جبال أمامٌة تتحكم فٌما ٌلٌها مؽارات حفرؾ
.."المؤسدة"أسماها بن الدن , من موالع العدو  

وبدأت حملة سوفٌتٌة ضخمة لتطهٌر المنطمة .  وهنا دلت أجراس اإلنذار فى كابول
لكن - إلبتزاز المؽفلٌن العرب, (سٌرن لتالً)مجرد إلى لى ما كانت علٌه أي إعادتها أل

 الولت كان لد فات
ولم تستطٌع " المؤسدة"لى إوصلت فٌها الموات الخاصة السوفٌتٌة , فدارت معركة لاسٌة

الذٌن تمكن العرب من لتل , وخسرت العدٌد من أفرادها, التمركز فٌها لفترة طوٌلة
شتباكات لرٌبة وكمابن وتطوٌمات ماهرة وجرٌبة لادها أبو حفص وأبو إبعضهم فى 

.عبٌدة  
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كتسبوا جرعة ؼٌر متولعة من الثمة بالنفس وصعد بن الدن إو, شتعلت حماسة العربإ
.وشرع فى تكوٌن تنظٌم الماعدة. لعمل المتالً العربً فى أفؽانستانالى لمة إ  

تولع كثٌرون أن ما فعله بن الدن فى جاجى كان مجرد نزوة تعودوا علٌها من    ..
..نتظروا أن ٌعود كل شا إلى ما كان علٌهإنتهت المعركة إ أن دوبع, ثرٌاء الجزٌرةأ  

ًا لدما فى مشروع معسكرات تدرٌب,بو عبٌدة وأبو حفصأ, لكن مساعداه  ,  مضٌا
مع عملٌات عسكرٌة فى الداخل كانت فى رأٌهما مجرد استكمال  .وتشكٌل تنظٌم دولً

 فبعد خبرتهما فى تلن المعركة فمدا الثمة فى المٌادات السٌاسٌة األفؽانٌة وعلى ..للتدرٌب
.وفمدا الثمه فى المماتلٌن األفؽان الذٌن ٌصعب اإلعتماد علٌهم أو تنظٌمهم, رأسها سٌاؾ  

وخلط أوراله مع الماعدة ثم توافدت , ودخل تنظٌم الجهاد المصرى على الخط
.  على ساحة بٌشاورهادٌةالتنظٌمات العربٌة الج  

, فعلت ذلن فى بٌشاور, ات العربٌة التى لم تستطٌع أن تكون نفسها فى ببلدهاميتنظال
فظهرت كمٌة من التنظٌمات ,  من الشبابمجاهدٌن  وال,وجدت التموٌل الكافًحٌث 

وأهمها كانت تنظٌمات شمال أفرٌمٌة وأخرى ,  العربٌة على الساحة البٌشاورٌة
.اندونٌسٌة وبنجابٌة وحتى صٌنٌة  

ًا لتموٌل أي عدد ممكن من  وكان التموٌل السعودي المتوفر فى ساحة بٌشاور كافٌا
.نشمالات فى الجماعات المابمة بالفعلإلأو ا, التنظٌمات الجدٌدة  

.بدأت تلن التحركات فى أعماب البدء فى تشكٌل تنظٌم الماعدة كتنظٌم دولً للجهاد  
عر فى كثٌر من الدوابر خاصة ذ إال أنه أثار ال, وهو شعار فضفاض جداًا وؼٌر عملً

باٌعة بن الدن من لبل مبات الشباب العربً من مختلؾ  على ممع اإللبال الكبٌر 
شارة إ وربما بسبب ذلن نشطت دوابر معٌنة ؼربٌة وعربٌة فى إطبلق .الجنسٌات

لى إالمهم أال ٌمضى تٌار بن الدن , وربما لبابلً, لتكوٌن التنظٌمات على أساس وطنً
. فى تدوٌل الجهادنهاٌته  

لى الساحة األفؽانٌة لكبح بن إ ألول مرة ةولد عاد اإلخوان المسلمٌن بصفتهم التنظٌم
.(دولٌة إسبلمٌة مسلحة)أو أي تٌار آخر مشابه ٌسعى الى تشكٌل , الدن  

المشرفٌن على اللعبة اإلسبلمٌة وٌرالبونها  (الكبار) والشن أن اإلخوان نسموا ذلن مع 
. كما ٌتوهمون على األلل..ط الربٌسٌةوب وٌمسكون بالخًكثعن   
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صدالة ومنافسة.. وبن الدن..عبد هللا عزام   
ًا على مستوى راق  من - حدثت فجوة ما بٌن الرجلٌن بن الدن وعزام رؼم أنهما حافظا

 .حترام المتبادلإلالتعامل المهذب وا

ًا و كثر مصدالٌة فهو ٌدفع من جٌبه مبلٌٌن الدوالرات فى ألكن بن الدن أصبح أشد برٌما
 للبت موازٌن النفسٌة ةوٌشارن بنفسه فى معركة شرس. معركة واحدة فى جاجى

 .العربٌة فى أفؽانستان وأثارت أحبلم آالؾ الشباب فى جزٌرة العرب والٌمن

 خاصة ..التٌار السلفً المتحمس والذي بدأ فى تشكٌل جماعات جهادٌة وطنٌة
وعبللاته مع , خوانىإلوطعنوا فى إنتمابه ا,  ناطحوا الدكتور عزام بعنؾ.الجزابرٌٌن

أزاحوا الدكتور عزام من و الكوٌت  منتحالفوا مع سلفٌٌن ثم ,الرسمٌٌن السعودٌٌن
والذي كان المسجد الربٌس , ىإمامة الجمعة فى مسجد مستشفى الهبلل األحمر الكوٌت

سموه أو, هلى مسجد لرٌب من مراكز سٌاؾ الربٌسًإالدكتور نزح  .لعرب بٌشاور
 .وهو أحد شهداء معركة جاجى (سبع اللٌل)مسجد 

ًا إفانمسم التٌار العربى  ًا ربٌسٌا .. وانفتحت بوابة المهاترات التى لم تترن أحداًا , نمساما
وإلى آخر تنظٌم  (ألدم التنظٌمات)وال أي تنظٌم من اإلخوان .. العزام والبن الدن 

 .جهادى من الجزابر أو لٌبٌا

وانتشر الكبلم عن - نتمادات لمادة التنظٌمات األفؽانٌة والطعن فٌهمإكما بدأت تظهر 
الٌستطٌعون إلامة "األعاجم"وطرحت مموالت بؤن " شركٌاتهم"األفؽان  و "عمابد"
وعلى رأس هذا - درون علٌهاوأن العرب فمط هم المهٌبون لذلن والك" دولة إسبلمٌة"

 اًا عتماد تؤثٌرإلوكان لهذا ا.  الماعدةيوكبار مسبول, اإلدعاء كان تنظٌم الجهاد المصري
 وكان له . فى مدى مساهمتهم فى الجهاد فى أفؽانستان فٌما بعد معركة جاجىاًا كبٌر

لى أفؽانستان مرة أخرى فى إعندما عادوا  (حركة طالبان)تؤثٌر كبٌر فى مولفهم من 
 .م1996عام 

لى إوتجاهلوا مصالح أفؽانستان فكانت التداعٌات التى لادت , فتخطوا أوامر الحركة
 .هزٌمة ساحمة فى الحرب ضد أمرٌكا وتحالؾ الشمال

, ولم تجرفها التنظٌمات" ستمبللٌتهاإ"حافظت بعض المجموعات العربٌة الصؽٌرة على 
كان تجمع وأكبرها وأهم تلن التجمعات . للٌلة التؤثٌر, ولكنها كانت صؽٌرة العدد

لذا توجه الٌه , الذى لم ٌؤخذ أي صبؽة تنظٌمٌة, فى خوست" ىأبوالحارث األردن"
 وصادؾ التوفٌك األعمال العسكرٌة التى شارن .النافرون من التنظٌمات بكل أنواعها

 كانت فعالة وناجحة ,بمٌادة جبلل الدٌن حمانى, لكون الجبهة األفؽانٌة العاملة هنان, فٌها
 .وكان التنسٌك معها كامبلًا 

ى بشكل كبٌر جداًا خبلل تلن الفترة وباستثناء بعض بتوسع العمل اإلؼاثً العر ..
 إال أن المجهود اإلؼاثً , وكثٌر من العاملٌن المخلصٌن والمتحمسٌن،المخلصة الجهود

وبالمثل كانت المنظمات , ستخباراتٌة لؤلنظمة العربٌةإالعربى كان بشكل عام مظلة 
 . التنظٌمبراعةالؽربٌة التى تفولت بعمك التجربة و

وفى .. فؽانألؼاثٌٌن العرب تمدٌم خدمات لٌمة للؽاٌة للمهاجرٌن اإلستطاع عدد من اإ
 .أحٌان ألل للمجاهدٌن فى الجبهات

ًا فى مجال التعلٌم األفؽانى , ورؼم كل السلبٌات فإن اإلؼاثات العربٌة حممت إخترالا
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وبدأت فى وضع برامج تعلٌمٌة , وتمدمت فى مجال تعلٌم اللؽة العربٌة والمرآن الكرٌم
وشارن اإلخوان المسلمٌن , بالتنسٌك مع األحزاب األفؽانٌة, لفةتلمراحل التعلٌم المخ

األخرى حاولت هى  والحركة السلفٌة السعودٌة .جٌد فى هذا المضمارمخلص وبمجهود 
ًا ولكن العلماء  .األفؽان تصدوا لها, دس أنفا

, دوعلى كل األحوال فمد أعلنت المإسسات اإلؼاثٌة الكنسٌة الحرب على هذا المجهو
ًا فى سبٌل علمنة التعلٌم األفؽانًإثم دفعته , وتمكنت من إٌمافه لوال , لى الخلؾ تدرٌجٌا

فؽانستان فسوؾ ٌكون ألحتبلل أمرٌكا إ ولكن بعد .لى الحكمإوصول حركة طالبان 
مرٌكا منذ أالتعلٌم الدٌنً هو المستهدؾ األول لحملة التنصٌر والعلمنة التى خططت لها 

 .اطه الشدٌد مع اإلسبلمبتإروفن , أجل تخرٌب المجتمع األفؽانًمن ولت طوٌل 

أكثر من عشرة مبلٌٌن كتاب , أرسلت أمرٌكا خبلل العام األول إلحتبللها أفؽانستان)
ورفضت بحزم أى مشاركة , طبعت فى أمرٌكا باللؽات المحلٌة األفؽانٌة, دراسى

 .(إسبلمٌة فى المجهود التعلٌمى داخل أفؽانستان خاصة من إٌران وباكستان

 :وصول حٌدرة
     .للٌبلًا ما ٌذكر ذلن الحدث التارٌخً فى المسٌرة األفؽانٌة للمتطوعٌن العرب   

لى الوالٌات المتحدة وتطوع فى الجٌش إ ضابط مصري هاجر (على دمحم)وحٌدرة أو 
تصال مع بعض إ وبعد 1988 وفى عام .برتبة عرٌؾ, (الموات الخاصة)األمرٌكً 

لى إوصل حٌدرة , معارفه من العسكرٌٌن المصرٌٌن العاملٌن ضمن تنظٌم الجهاد
. (الجهاد المصري والماعدة)وعمل فى تدرٌب كوادر التنظٌم التوأم , بٌشاور

ًا ألن التدرٌبات التى حمنها حٌدرة فى هذٌن التنظٌمٌن ًا عادٌا والتً ,  ولم ٌكن ذلن حدثا
 كانت .بعد ذلن فى تنظٌمات بٌشاور العربً منها وؼٌر العربً" بالعدوى"نتشرت إ

 .لفزة نوعٌة بكل المماٌٌس

فمد إحتوت على تدرٌبات الموات الخاصة األمرٌكٌة فى حرب العصابات التى شارن 
 أمرٌكا منالخبراء األمرٌكٌٌن فى مماومتها فى عدة بلدان فرق ضمن " حٌدرة"

 .الجنوبٌة

على عملٌات خطؾ األفراد والطابرات واإلؼتٌاالت - وهذا هو األعجب-وتتاحو
ًا عن مجرد !!. حتٌاجات الساحة األفؽانٌة بل تشمل رإٌة إوكانت فمرة ؼرٌبة تماما

. مستمبلٌة ؼرٌبة للعمل الجهادى العربً
ًا ومبادرة من حٌدرة؟ان كل نفهل  ًا؟ أم حماسا   ذلن استدراجا

, الذى عمل بإندفاع وحماس مع إخوانه المصرٌٌن والعرب (إبن البلد)ذلن المصري 
.  بكل شوق ما عندهواوتخرج على ٌدٌه الكثٌر من المدربٌن الذٌن أحبوه كثٌراًا واستوعب

 وظل حٌدرة ٌتردد على بٌشاور بدون أٌة معارضة من السلطات األمرٌكٌة التى كانت 
 .!بصفته أحد موظفٌها العسكرٌٌن العاملٌن,  بتحركاتهععلى إطبل

وبعد ذلن بسنوات ألمت السلطات األمرٌكٌة المبض على حٌدرة فى أعماب عملٌة تدمٌر 
ستطبلع تلن إ بتهمة أنه شارن لبل سنوات فى اسفارتى أمرٌكا فى كٌنٌا وتنزانً

بعض من دربهم ب وأمدة ,كلفه بذلن العملؾ, بن الدن فى السودانتواجد ولت , السفارات
ًا من كوادر الماعدة  .حٌدرة سابما

 ن ٌدلى أعلى.. ثم اتفمت السلطات األمرٌكٌة مع حٌدرة على تحوٌلة من متهم الى شاهد
  .!!بما عنده من معلومات

الجهاد ) التنظٌمٌن التوأم  لٌادات ولد كان حٌدرة على صلة شخصٌة حمٌمة مع كبار
 .(والماعدة
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. 1988بالطبع كان فى وسع السلطات األمرٌكٌة ولؾ تردد حٌدرة على بٌشاور منذ عام 
الثمٌلة نحو العرب منذ عام , ثم وجهت مدفعٌتها, وبدالًا عن ذلن تركته ٌواصل تدرٌباته

 .ونشوب معركة جبلل آباد-  أي بعد اتمام اإلنسحاب السوفٌتى1989

خطؾ تهام بالتدرٌب على إل كان ا,للمجاهدٌن العرب, تهاماتها العدٌدةإومن بٌن 
 .!الطابرات والعملٌات اإلرهابٌة

وبابع , خلك الخطر وتضخٌمه ثم طرح نفسها كمنمذ, من األسالٌب األمرٌكٌة المعروفة
 .لخدمات األمنٌة بؤفدح األثمان اإللتصادٌة والسٌاسٌةل

 .واألرجح أنها إستخدمت الضابط أو العرٌؾ حٌدرة فى واحدة فى أخطر تلن األالعٌب

 (1992ابرٌل - 1989مارس  )بادآمعركة جالل العرب فى 
, كثر تفصٌبلًا ألى دراسة إالعبللة بٌن العرب ومدٌنة جبلل آباد عبللة ؼرٌبة وتحتاج    

 .لى جانب النواحً السٌاسٌةإدراسة تتناول النواحى النفسٌة 

ًا منفلت الزمام  وفى كل مرة .فالعرب ٌمبلون على المدٌنة فى كل مرة إلباالًا عاطفٌا
ًا تم نصبه بعناٌة  العرب كانت ألل للٌبلًا لسهل علٌهم ةولو أن عاطفً.. ٌواجهون كمٌنا

 .شاؾ ما تم تجهٌزة لهمتإن

وأسامة بن الدن على رأس ذلن الفرٌك العربى الذى ٌنجذب مثل الفراش الى نٌران 
 . فى جبلل آبادخاصة, الكمابن الجاهزة

 .فى تلن المدٌنة (مزالك تارٌخٌة)وكان له ثبلث 
ال لبل إ ولم تنتهى 1989 فى معركة جبلل آباد الشهٌرة التى بدأت فى مارس :المنزلك األول       

 .م1992أٌام من إستسبلم كابول فى أبرٌل 

    .1996 ماٌوواإلجبارٌة فى " التارٌخٌة" كان فى عودته :المنزلك الثانى        

اكتوبر 7من  إستمرتوالتى , "حدةبن الدن والوالٌات المت" كان فى حرب :المنزلك الثالث      
 .   م2001 دٌسمبر 7وحتى 

والمضٌة األفؽانٌة برمتها فى , بدأت معركة جبلل آباد فى ظروؾ سٌاسٌة حرجة.. 
تمام اإلنسحاب السوفٌتى ألل من شهر حتى بدأت إمهب الرٌح فلم ٌكد ٌمر على 
 والسبب هو تملٌص لوات النظام الشٌوعى فى كابول ..المعركة بدون تخطٌط مسبك

مساحات األرض التى تنتشر الموات فولها  بهدؾ تركٌز الدفاعات عن المدن 
. األساسٌة

نسحب الجٌش األحمر من إوالذى على أساسه - مرٌكاأتفاق بٌن السوفٌٌت وإلوكان ا
أفؽانستان هو أال تمع الببلد فى لبضه التٌار اإلسبلمى الذى ٌجب تهمٌشه أوالًا ثم 

, وأن تحكم الببلد بعمبلء الدولتٌن بنسب ٌجرى اإلتفاق علٌها, ستبعاده فى ولت الحكإ
.  حسب موازٌن الموى النهابٌة التى ٌنجلى عنها المولؾ,أو الصراع من أجل تحدٌدها
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 أى منذ أن ,وهذه النمطة تحدٌداًا  تسببت فى إطالة مدى الحرب عدة سنوات إضافٌة
 .م1992برٌل إ وحتى إنهاء النظام فى 1989إنسحبت السوفٌٌت فى فبراٌر 

ًا إذن كان سموط أ ًا أحمراًا متفك علٌه بٌن ٌا  سوؾ (العمبللٌن) من المدن الربٌسٌة خطا
ًا  نهٌار مإكد إلى إألن سموط مدٌنة كبرى سوؾ ٌإدى .لحفاظ علٌهلٌعمبلن سوٌا

 .للنظام فتنتهى الحرب بإنتصار واضح لصالح المجاهدٌن

فسوؾ . طوالها الدفاعٌة المنٌعةإوترن المجاهدٌن ٌنطحون , أما إبماء المدن سلٌمة
والمبول " الوالعٌة"لى إوٌرؼم المتحمسٌن للجهاد على الجنوح , ٌشٌع فٌهم الٌؤس

 . تراها أمرٌكابٌةوتٌارات ؼر, بمبدأ مماسمة السلطة مع الشٌوعٌٌن

ًا عن معظم , على مستوى الببلد كلها نفذ الجٌش األفؽانى إنسحابات كبٌرة متخلٌا
مركزاًا لوته كلها للدفاع عن العاصمة وسبعة , الرٌؾ والتجمعات المدٌنة الصؽٌرة

 :مدن أساسٌة وهى

 .مزار شرٌؾ- راته- لندهار- ؼزنى- جردٌز- خوست- جبلل آباد

, من جهتها زودت موسكو نظام كابول بمجموعة البؤس بها من الطابرات الحدٌثة
حتى بعد إنسحاب - أنها شاركتوفى الؽالب , وكمٌة ضخمة من صوارٌخ سكود

رتفاعات إستراتٌجة تمصؾ من إإسناد جوى كثٌؾ بواسطة لاذفات  بمجهود ولواتها
طممها العاملة على تشؽٌل بطارٌات صوارٌخ سكود التى ألهذا إضافة . شاهمة

ًا مشاركة طٌارٌن ,ستخدمت بؽزارة فى تلن المرحلة من الحربإ  وال ٌستبعد أٌضا



  28 

 .الحدٌثة  السوفٌتٌة هنود فى عملٌات اإلسناد الجوى بالماذفات 

وعلى الجانب األمرٌكً وألجل إضعاؾ لدرات المجاهدٌن على إسماط المدن 
 .لطعت من جهتها كل أشكال اإلمداد العسكري باألسلحة والذخابر, الربٌسٌة

 من بالى مخزون السنوات السابمة بحٌث ال ,وسمحت لباكستان بإمداد المجاهدٌن
 فتستولى الحكومة الشٌوعٌة المابمة مرة أخرى على الببلد ,ٌتولؾ نشاط المجاهدٌن

 .بدون مشاركة األطراؾ األمرٌكٌة, وتنفرد بالحكم, كاملة
السنوات األربع التى تلت وهكذا كانت المعادلة الحرجة التى دارت فى ظلها معارن 

 .نسحاب السوفٌٌت من أفؽانستانإ

تعمد صفمات مع  (خاد)لبل تنفٌذ أي إنسحاب للجٌش كانت اإلستخبارات األفؽانٌة 
وحتى تتنازل لها لٌس فمط عما بها من . عناصر محلٌة لتسلٌمها المناطك المجلو عنها

منشآت عسكرٌة ومدٌنة بل وحتى مخزونات أسلحة وذخابر فى ممابل تؤمٌن تلن 
 .أي المجاهدٌن" األشرار"المناطك من نشاطات 

ولكن بعض المناطك شهدت إرتباكات خطٌرة كادت , ولد نجحت فى معظم المناطك
 ثم فى جبلل آباد (1988خرٌؾ )خاصة ما حدث فى خوست , لى سموط مدن هامةإتإدى 
 (.1989ربٌع ) فىبعدها

جتاحوا المناطك اؾ.  هو تطفل بالموة من بعض العناصر ؼٌر المرؼوب فٌهابوالسب
فتحول اإلنسحاب , وتعمبوا الجنود المنسحبٌن, ستولوا على أجزاء هامة منهااالجدٌدة و

 .وكادت تسمط المدٌنتان, لى فرارإ

ستشهاد لابد المجاهدٌن بفعل لؽم أرضى لتله إفً حالة خوست تولفت المطاردة بسبب 
فبل , فتولؾ الهجوم عدة أٌام كانت كافٌة لتثبٌت الوضع على ما هو علٌه, فى الحال

لتحام المدٌنة وفتحها الذى إوال هو , هو بالخطوط اآلمنة التى أرادتها الموات الحكومٌة
 ومن حسن الحظ الموات الحكومٌة أن لوات المجاهدٌن حول المدن .أراده المجاهدون

ًا إال بصعوبة ولفترات محدودة فى  التخضع لمٌادة واحدة وال تنسك مع بعضها بعضا
فالمطاردات التى حدثت كانت فى لطاعات بعٌنها ولٌس على كامل , مواضع محدودة

 .الطوق الدفاعى للمدٌنة

 يوضؾفعاشت المدٌنتان فى وضع دفاعى معتل ولكنه لادر على الصمود فى ظل ال
 .وفى ظل العرللة الباكستانٌة لهم,  المجاهدٌنىوانعدام المٌادة لد

ازت السلبٌات وتمكن المجاهدون من فتحها فى إجتبإستثناء منطمة خوست التى 
 .(هـ 1411رمضان -1991مارس )معركة عنٌفة فى 

خاصة , رتبكت عملٌة اإلنسحاب التى حاول الجٌش األفؽانً تنفٌذها حول جبلل أبادإ
 .فى الطرؾ الجنوبى الشرلى

والسبب أن هذا المطاع كان تحت ضؽط مزعج منذ عدة أشهر فى عملٌات متمطعة 
 (ٌونس خالص) خاصة جماعات ,شاركت فٌها مجموعات عدة1988بدأت منذ خرٌؾ 

ولد شاركت مجموعة عربٌة من الٌمن فى تلن . التى تعتبر جبلل آباد أهم معاللها
 .وكان لها ثملها اإلٌجابى, العملٌات

رتفاع معنوٌات المجاهدٌن زاد الضؽط على الموات إبعد إتمام اإلنسحاب السوفٌتى و
 من لواعدهم الخلفٌة فى باكستان التى ٌربطها وتمتع المجاهدون بدعم لرٌب, الشٌوعٌة

أو  )للٌم جبلل آباد إ التى تعتبر مدخل ,(خمورت) دولى بؤفؽانستان عبر بوابة طرٌك
. (ننجرهار

نتصارات كبٌرة وؼنموا أسلحة ثمٌلة ودبابات فواصلوا الضؽط على إ حمك المجاهدون 
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 ثم تمدمت لوات المجاهدٌن من ,طرٌك تورخم الدولى وحمموا المزٌد من التمدم والؽنابم
ًا كبٌراًا , للٌم كونارإ ,  الشرلى للمدٌنةوهددوا الطرؾ,  مناطك واسعةفًفحمموا تمدما

 طبٌعة األرض هنظراًا لما توفر,  الدفاعىوهذه كانت نمطة الضعؾ الكبري فى الطوق
 وتحت ؼطاء لري كثٌفة الزراعة ,لتراب كبٌرة من المدٌنةإ إمكانٌة نللمجاهدٌن م

 بما ٌجعل مراكزه ,هاتٌصعب على الجٌش الحكومى توفٌر دفاعات كافٌة لسد ثؽرا
 .الدفاعٌة عرضة للتطوٌك لتسرب المجاهدٌن من جنباتها

بر تورخم حمك نجاحه األكبر باإلستٌبلء على أهم سلسلة عالتمدم من الطرٌك الربٌسى 
ثم لفزوا على المرٌة , لى الشمال من الطرٌك الدولىإ (ثمرخٌل)جبلٌة المواجهه لمرٌه 

 .ستولوا على مركز عسكري هام وممر أحدى الفرق العسكرٌةانفسها و

ودارت معركة ,ٌهوفتح الطرٌك أمامهم على مصراعٌه نحو مطار المدٌنة فتمدموا ال
 .والتى نجحت فى إٌماؾ زحفهم, عنٌفة مع الموات الحكومٌة المدافعة عنه

بٌنما تسربت لوات أخرى للمجاهدٌن عبر المزارع الوالعة شرق المدٌنة وهدفهم التسلل 
ًا ٌتمدم مجاهدوا كونارومن هنان . عبر المزارع والمرىنفسها لى المدٌنة إ  . أٌضا

وعند هذه النمطة من تطور المولؾ العسكري ظهرت المدٌنة لاب لوسٌن أو أدنى من 
 والمفتاح الطبٌعى للوصول الً. السموط وبإعتبارها المدٌنة الثانٌة من حٌث األهمٌة

  .كابول العاصمة

ًا بعد ه الذٌن تولعوا سموطسظهر وكؤن نظام كابول ٌعٌش أٌامه األخٌرة وأن حد  سرٌعا
 .إنسحاب السوفٌٌت لد صدق

للوضع السٌاسى " الموتان األعظم"ن من الخط األحمر الذى حددته ورب المجاهدتقإلمد 
ع سموط نوم. لى المولؾإ" التوازن"فتحركت كل منها من جهتها إلعادة , فى أفؽانستان

ًا فى مرحلة تالٌةنثم تلمً.. جبلل أباد كمرحلة أولى  ٌمنعهم بعدم , المجاهدٌن درسا
 والمبول بنوع من التسوٌة الداخلٌة ,"الجهاد"عتماد على العمل العسكرى إلالتمادى فى ا

. "الموتٌن األعظم"تحت وصاٌة من 
وصوارٌخ  الجانب السوفٌتى ساهم بمجهود جوى من المصؾ الكثٌؾ بالطابرات  ـ  

 سكود

. والجانب األمرٌكى دفع اإلستخبارات الباكستانٌة لكبح جماح المجاهدٌن األفؽان    ـ 
, لى الحكم بعد إؼتٌال الربٌس ضٌاء الحكإالتى دفعتها أمرٌكا  (بى نظٌر بوتو)حكومة 

ًا منها , لى الحكم فى كابولإكانت من أشد المتحمسٌن لعدم وصول اإلسبلمٌٌن  حرصا
 .لى باكستان نفسهاإنتمال العدوى إعلى عدم 

الخطوة األولً لئلستخبارات الباكستانٌة كانت ولؾ تمدم المجاهدٌن عبر المزارع 
عادوا مجاهدى جبلل أو, فؤولفوا مجاهدي كونار .شمال الطرٌك الدولى شرق والوالعة 

 .لى جنوب المطار وطلبوا منهم عدم تجاوزهإآباد 

ًا مذهبلًا  ًا سرٌعا  ,كن للمجاهدٌن أى لٌادة علٌاي حٌث لم ,ونجحت تلن الخطوة نجاحا
كثرهم لم ٌحضر ألكثر من سرلة الؽنابم أو ,  متنافرةةوكانوا عبارة عن مجموهات كثٌر

 .والعودة بها الى باكستان

واستمرت المناوشات على حدود المطار عدة أٌام ببل فابدة فتولفت , تولؾ زخم الهجوم
ًا   وتسبب المصؾ الجوى فى أحداث خسابر كبٌرة فى المجموعات المهاجمة التى .أٌضا

 .سادتها فوض عارمة

,  الؽربةلى المناطك الصحراوٌة جهإ  األفؽانى الهجوم سٌلالخطوة التالٌة كانت تحوٌل
ًا ألوامر المخابرات الباكستانٌة على المجاهدٌن فى , ونتٌجة للمصؾ الجوى المركز, طبما
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كثر فصول الحرب األفؽانٌة أ وهنان بدأت .سابر شدٌدةتكبدوا خ, صحراء مكشوفة
 .مؤساوٌة

ًا , المكان ؼٌر المبلبموفى .. فى الولت ؼٌر المبلبم  .. ودخل .. بزغ نجم العرب المعا
ًا !! .بعنفوان منمطع النظٌر" الماعدة" الجدٌد هسامة بن الدن المعركة مع تنظٌمأ ساحبا

سواء من التنظٌمات العربٌة أو المتطوعون , خلفه جل الثمل العربى فى بٌشاور
 .الفرادى

ستدرجته إلٌه اإلستخبارات إٌم الذى عكواستمر عمله على ذلن المحور الصحراوى ال
ت تهجر مسرح عملٌات جبلل آباد أ وكانت معظم الجماعات األفؽانٌة لد بد.الباكستانٌة

أصبحت جبلل حتى , بٌنما تزاٌد التواجد العربى"..المإامرة/الورطة"كتشفت إبعد أن 
ًا هى لضٌة العرب األولىآباد  . فى أفؽانستان عملٌا

ًا , مضت عدة أسابٌع على هذا الحال وحمك العرب بمٌادة بن الدن مكاسب عدٌدة وتمدما
 لم ٌتعودوا علٌها فى أى مكان ةولكن بخسابر بشرٌة عالً. على المحور الصحراوى

وكلما تزاٌدت اإلنتصارات ؼاصوا أكثر فى مستنمع الرمال فى ذلن المحور . آخر
وانكشفوا أكثر لضربات , وضعؾ تركٌز لوات العرب بإنتشارهم فوق الرمال, الكبٌب

. الطٌران وصوارٌخ سكود
ًا وافك أٌام عٌد األضحىأ وبعد عدة  ًا كاسحا , سابٌع شنت الموات الحكومٌة هجوما

 (تورخم)لى بوابه إالتى تمهمرت , وكانت الجبهة شبه خالٌة إال من لوات بن الدن
بعد أن نجت بصعوبة من تطوٌك الموات الشٌوعٌة . وبعض مزارع األشجار التالٌة له

هو أفضل  (رؼم معارضة معاونٌه)وكان أمر اإلنسحاب الذى أصدره بن الدن . لها
. المرارات التى نفذها العرب فى تلن المنطمة طول مدة المتال

من التمسن بالممة الجبلٌة الممابلة  (بمبادرات فردٌة) تمكنت بعض العناصر العربٌة 
 وخاضت معركة باسلة صدت فٌها لوات عبدالرشٌد دوستم التى . سمر خٌلٌةلرل

نجازات إحتفاظ بتلن الممة هو أفضل إل كان ا.كانت رأس الرمح فى الهجوم الشٌوعى
 وهو إؼبلق ,لى هدؾ الحملةإالعرب فى تلن المعركة ألنه منع لوات دوستم أن تصل 

 وبالتالى فشل برنامج كانت لد تم تجهٌزه للبدء . الحدود مع باكستان علىبوابة تورخم
لى تسوٌة سلمٌة إفى مفاوضات بٌن حكومة كابول ومنظمات بٌشاور من أجل الوصل 

. وتشكٌل حكومة مشتركة
ولكن المشاركة العربٌة كانت السبب - لم ٌكن ممصوداًا ,  كان ذلن نصراًا بارزاًا 

 .األساسى فى تحمٌمه

 أصٌب ناببه و. خرج بن الدن من جبلل أباد ولد خسر عدداًا من أبرز ساعدٌه 
لى الساحة إلى السعودٌة ولم ٌعد إوعاد بن الدن . صابات بالؽةإ -حفص  ابو -الثانً

 . فى أى عمل مٌدانىا لم ٌشارن فٌه1991األفؽانٌة إال فى فترة عابرة فى عام 

وأخذت الحرب هنان شكل , ولكن العرب إستمروا فى التوافد على جبلل آباد بكثافة
كبر خسابرهم فى كل حرب أفؽانستان أزاؾ تكبد العرب فٌها لعدة سنوات نستإحرب 

 . شهٌد300خرى أفى تمدٌرات  و شهٌد500بعض التمدٌرات ق ؾووكانت 

لم تكن الخسارة األفدح هى خسارة األرواح بل كانت أفدح الخسابر هو ذلن النمط 
 .الفوضوى فى العمل الذى رسخته تجربة جبلل آباد

 ٌتلمى موجمٌعه, واألمراء الشباب الجدد, كثٌر من الجماعات الجدٌدةالفمد تكونت 
 .معونات سعودٌة مباشرة من متبرعٌن معلومٌن أو مجهولٌن

نعدام إو, وكثرة الخسابر البشرٌة, وتمٌز العمل العسكرى بالنمطٌة والبلجدوى
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 .وعدم وجود خطة من أى نوع, اإلنجازات

ا وإستفادات منهم فى عملٌاته, بشع إستؽبللأستؽلت المجموعات األفؽانٌة العرب او
 وتحمل العرب معظم ما فٌها ,ستحوزوا على ما ٌنتج عنها من ؼنابمإ التى ,العسكرٌة

 التى لم تشؽل ,تحمل العرب تموٌل معظم المجموعات األفؽانٌةو كما .من تضحٌات
 لم ٌتمكنوا ٌنبإستثناء مجموعات للٌلة من األفؽان الذ. رلاتسنفسها بؽٌر اإلبتزاز وال

ت المخابرات الباكستانٌة تشرؾ على تزكٌة وكان. من تؽٌٌر وضع فاسد حتى النخاع
. ذلن الفساد

أما مجموعات جبلل آباد من العرب فمد أنشؤت كل مجموعة لنفسها معسكراًا للتدرٌب 
ًا . وتوزعت المجموعات حسب العرلٌات العربٌة وزادت فٌها اإلنمسامات وكانت مرتعا

ًا لمختلؾ أجهزة التجسس العربٌة التى زادت كثٌراًا من معدل نشاطاتها فى , مثالٌا
أوساط العرب المضطربة تمهٌداًا لٌوم توجٌه الضربة الماضٌة التى كانت أمرٌكا تجهز 

. لها فى نفس العام

( 1989نوفمبر )إؼتٌال عبد هللا عزام  

كان أولها من . أثناء عمله فى الساحة األفؽانٌة تلمى الدكتور عزام تهدٌدات عدٌدة بالمتل
ًا إلى سٌاؾ  المابد األصولى حكمتٌار الذى ضاٌمه إنحٌاز الدكتور عزام الكامل تمرٌبا

ولد عبر المابد األوصولى برهان الدٌن ربان . وتحوٌله كمٌات كبٌرة من األموال إلٌه
وأن لم ٌطلك التهدٌدات مثل حكمتٌار نتٌجة ,  الدكتور عزاملؾالشدٌد من موعن ضٌمه 

.  ولم ٌشذ أحد من لادة التنظٌمات عن حالة التذمر هذه.ته الشدٌد ولطؾ طبٌعوبههد
لى اإلختفاء فترة من الزمن داخل معسكر صدى الحدودى إحتى أضطر الدكتور عزام 

 . سٌاؾةيافى حم

ًا فى لى حد كبٌر إحاول الدكتور عزام ونجح   أن ٌظهر اإلعتدال مع المادة األفؽان جمٌعا
وحاول أن ٌواجه مؽاالة التٌار السلفى السعودى الذى , من الناحٌة المذهبٌة والفمهٌة

ه مأرسى دعائثم , فرٌمىأل ثم تبناه بعنؾ أشد أبناء الشمال ا,حمله شباب الجزٌرة
( ..عداد العدةإدة فى عمال)النظرٌة تنظٌم الجهاد المصرى فى كتاب بالػ األهمٌة أسموه 

 .الذى أختزل المسافة الفارلة بٌن تٌارى الجهاد والتكفٌر إلى أدنى حد ممكن

ولكن أجراس الخطر الحمٌمى على حٌاة الدكتور عزام دلت بعنؾ عندما وضع لدمة فى 
لام عدد منهم , ودرب فى معسكر صدى عدد من الشباب الفلسطٌنى, الساحة الفلسطٌنٌة

. بعملٌات عسكرٌة داخل حدود إسرابٌل
 من ,بل لدى الموى الفلسطٌنٌة الناشطة هنان, ارات لٌس فى تل أبٌب وحدهاذ دلت اإلن

 ٌرون وافمد كان.  لوةكللى منظمة حماس التى دعمها الدكتور عزام بإ التحرٌر ظمةمن
وبدون تنسٌك مسبك أو , لى الساحة بطرٌمة ؼٌر مدروسةإأن الدكتور عزام دخل 

وكان زجرهم للدكتور ,  محمٌنوا ولد كان."لوانٌن اللعبة"أرضٌة كافٌة وبدون مراعاة 
ًا   .عزام عنٌفا

ًا لردع الرجل الذى   التجربه األفؽانٌة كل تمتلنإولكن مجرد الزجر وحده لم ٌكن كافٌا
 .وٌرى أنها صالحة للتطبٌك فى كل زمان ومكان, حواسه

 وصله .ؼتٌالهإلكه يلة وشو من محاحذٌراًا مع إلتراب موعد إؼتٌاله تسلم الدكتور عزام ت
 ولبل اإلؼتٌال النهابى جرت محاولة .التحذٌر من السفارة الفلسطٌنٌة فى إسبلم أباد

كتشؾ خادم المسجد وجود لؽم مضاد إل توافد المصلٌن ب فى مسجده ولكن قلهإلؼتٌا
سفل المنبر الذى ٌلمى من علٌه الدكتور عزام خطبته أللدبابات مع جهاز تولٌت 
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 .سبوعٌة فى صبلة الجمعةألا

لى المسجد إللماء إفى أسبوع تالى نجح المترصدون فى إصطٌادة وهو فى طرٌمه 
 .خطبة الجمعة ومعه ولداه إبراهٌم ودمحم

ًا فى فاجعة هزت بٌشاور  وكانت تلن إشارة البدء هجد العربى كلاوالتو,  لتلوا جمٌعا
 .لتصفٌته

فى الٌوم السابك لئلؼتٌال نفذت المخابرات السعودٌة والباكستانٌة مسرحٌة سٌبة    
 من ة طابرة متوجهإختطاؾ" إرهابى عربى"دعوا فٌها إحباط محاولة إ, اإلعداد والتنفٌذ

. عتمل شاب مصرى بهذه التهمةإثم .  السعودٌة عبر مدٌنة كراتشى إلىإسبلم اباد
وشهود كثٌرون من العرب كانوا على علم بؤن هذا ,  كانت المضٌة ملٌبة بالثؽرات الفنٌة

ه ثم وبذوع,  عناصر سعودٌة مع عناصر من جماعة جمٌل الرحمنهختطفتإالشاب 
 .لى المخابرات الباكستانٌةإسلموه 

جرت حملة مطاردة وبحث عن كبار الشخصٌات العربٌة , ب الحادثتٌناعكأفى     
ًا  .ختفى الجمٌع عن األنظار بسرعةإ و.خاصة المرتبطٌن مع بن الدن كما إختفى أٌضا

 . فى عملٌة اإلؼتٌال عدد منهم تواطإالذٌن حامت الشبهات حول, الدكتور عزامأنصار 

ه للؽاٌة ؾستعفكانت م. تصرفت السلطات الباكستانٌة بطرٌمتٌن متنالضتٌن فى المضٌتٌن
, رهاب المحامٌنإ واجتهدت فى تلفٌك األدلة ورشوة المضاء وىفى المضٌة األول

 . حتى فاز الشاب المصرى بالسجن المإبد فى باكستاندوتجاهل الشهو

ًا على طمس األدلة وتهرٌب المشتبهًدأما لضٌة اإلؼتٌال فكان المجهو ولم ٌكن , ن منصبا
 .هنان تحمٌك جاد ٌستحك الذكر

تلن الساحة ولتها كانت البصمات فى كانت أبرز البصمات التى الحظها جمٌع من 
 .تطاؾ الطابرة كبلهماإخؼتٌال عزام ومسرحٌة إفى عملٌة , السعودٌة والباكستانٌة

فمد كانت , كذلن كانت عملٌة اإلؼتٌال, ختطاؾ الطابرة ؼٌر متمنةإوكما كانت مسرحٌة 
. هممنوحتى شخوص العدٌد , بصمات الجناة واضحة

ولكن إذا كانت جهه واحدة . نانبطبون فكانوا أوضح من أن ٌشار إلٌهم بالا أما المتو
وهكذا إذا كان الماتل , لى الحمٌمةإهى التى تموم بكل األدوار فلٌس من سبٌل للوصول 

 .الماضى والسجانوهو المحمك 
ؼتٌال الربٌس ضٌاء الحك لبلها بخمسة عشر إؼتٌال الدكتور عزام وإلمد كانت عملٌتى 

لى الحمٌمة أو إفلم ٌكن المطلوب أبداًا الوصول ، هتان من هذه الناحٌة أٌضا ًابشهراًا متشا
 . الماتلبٌٌباإلمسان بتبل

.. وتعطى الجزاء وتحدد العماب.. وتحدد األدوار.. أمرٌكا كانت تدٌر اللعبة كاملة
أو تحرق األدوات التى إنحرفت فى إتجاهات ..  تعد ضرورٌة لمرق األوراق التىحوت

 ..ضارة أو ؼٌر متفك علٌها

, كانت الفوضى ضاربة أطنابها فى المعسكر العربى من بٌشاور وحتى جبلل آباد
, كل شا فٌها بحساب. ولكنها ضمن إطار ساحة تحت السٌطرة األمرٌكٌة الصارمة

 .حتى الفوضى نفسها

, .خاصة على األرض األفؽانٌة, وال ٌعنى ذلن أنهم تمكنوا من التحكم فى كل شا
ًا   .فالعدٌد من التحركات العامة فلتت من بٌن أٌدٌهم وكانت لها تؤثٌرات حاسمة أحٌانا

 لهدأت أفؽانستان منذ ولت طوٌل وما  ، أن أمرٌكا إستطاعت التحكم فى كل شاوول
 .حتاجت أمرٌكا الى إستخدام لواتها بشكل مباشر على الساحة األفؽانٌةإ

الٌد األمرٌكٌة فهنان لوى إسبلمٌة حمٌمٌة فلتت من فى دوات ألى إلم تتحول كل الموى 



  33 

ستمرت فى العمل من أجل تحمٌك رإٌة إسبلمٌة إو, والتصفٌةأعملٌات التوجٌه 
 وظهر . والعدٌد من نماط الضعؾ ،وكان لها نواحً لوة .ألفؽانستان والعالم اإلسبلمى

ًا فٌما تلى من أح .  داثذلن جلٌا
أكبر , ن أرادت أن تحتفل وحدها بالنصر الكبٌر فً أفؽانستالال البعض أن أمرٌكا* 

بل المعركة النهابٌة التى أزاحت المنافس السوفٌتى فى ساحة , معارن الحرب الباردة
   . العالم

 ختر عبدأمن أجل ذلن لتلت أمرٌكا الربٌس الباكستانى ضٌاء الحك مع الجنرال 
ًا مإسس جهاز اإلستخبارات الرحمن  األكبر على الساحة األفؽانٌة وكبلهما كان مرشحا

 ".كفاتح ألفؽانستان"البطولة لدور 

ًا تكما إؼتال ًا بجدارة ألن ٌصبح رمزاًا شعبٌا  الدكتور عبد هللا عزام الذى كان مرشحا
ًا وإسبلمٌا   . خاض ونجح فى تجربة جهادٌة ضخمةًا,عربٌا

وسار فى , واألخطر أن الدكتور عزام لد شرع فعبلًا فى نمل تجربته الً أرض فلسطٌن
 .أو خطوتٌنخطوة ذلن الطرٌك الخطر 

 ولكن لماذا لم ٌتم إؼتٌال بن الدن أٌضاً؟

ًا     خاصة وأن بن الدن ولتها كان هو الشخصٌة الثانٌة على , ٌبدو هذا السإال وجٌها
الساحة العربٌة فى أفؽانستان بعد الدكتور عبد هللا عزام بل صاحب أكبر تنظٌم عربى 

 . لتالى
دوابر اإلستخبارات الناشطة على ساحة بٌشاور حاولت التروٌج لنظرٌة أن بن الدن له 

وأن ما حدث هو صراع مسلح بٌن , ٌد فى إؼتٌال الدكتور عزام بدافع المنافسة
هام بؤن ما ٌحدث يأى أنهم حاولوا اإل.جماعات إرهابٌة فى بٌشاور للسٌطرة على الساحة

 حرب بٌن من ,فى بٌشاور هو شبٌه بما حدث على الساحة األمرٌكٌة فى الثبلثٌنات
 من أجل السٌطرة على أسواق األرباح ؼٌر المشروعة فى مجاالت ,عاببلت المافٌا

 . المنظمةالجرٌمة

ًا أل  رؼم محاوالت كثٌرة للتروٌج من جانب بعض المستفٌدٌن حدلم ٌكن الطرح ممنعا
 .ممن ٌعملون فى مشارٌع عزام فى بٌشاور

لم " ةتصبلحً"اإلحتفاظ به ألن مدة  كثر معمولٌة تمول بؤن بن الدن جرىأنظرٌة أخري 
 .تنته بعد

ومنعته من السفر  نهاعته ب ثم حج,وأن المخابرات السعودٌة سحبته من ساحة بٌشاور
تها الكبرى المتمثلة فى ب إلى أن جرى تنظٌؾ ساحة بٌشاور من عك,ومؽادرة السعودٌة

وهو خط .. تجاه فلسطٌنإ أى فى .."اإلتجاه الخاطا" الدكتور عزام الذى سار فى 
 يخاصة إذا كان ذو عمك دول.. أحمر محاط باأللؽام فى وجه العمل الجهادى العربى

 .وٌتبنى أسلوبها فى العمل المباشر, تبلحم على األرض األفؽانٌة

ًا هو اآلخر*  وكان ٌذكر صراحة ضرورة تحرٌر , أما برنامج بن الدن فلم ٌكن سرٌا
صاالته إتانت نو, وبنفس اإلسلوب األفؽانً, جنوب الٌمن من الحكم الشٌوعى

 .وتجهٌزاته تدور كلها فى هذا اإلطار

اسمة على حأو إعداد للمواجهة ال- ة تدرٌبحأما الساحة األفؽانٌة لدٌه فكانت مجرد سا
ًا .أرض الٌمن ًا -  وكان ٌرؼب فى تدوٌل المواجهة إسبلمٌا أى , على النمط األفؽانى أٌضا

 جامع على أرض الٌمن كما هو الحال على األرض ىأن ٌكون هنان تواجد إسبلم
ن ٌعنى تحدٌداًا كا و..ألجل هذا أنشؤ تنظٌم الماعدة تحت شعار دولٌة الجهاد, األفؽانٌة

 .تدوٌل الجهاد فى الٌمن



  34 

ًا مع المطامح السعودٌة التى تنزع  لى السٌطرة على إكان المشروع بوجه عام متوافما
ًا على حسابهبهأو على األلل إبما, الٌمن ًا ثم التوسع تدرٌجٌا ًا ممزلا ًا متحاربا  مع , ضعٌفا

نتزعها آل سعود من الٌمن الضعٌؾ على مدى العمود إاإلحتفاظ بالمناطك الشاسعة التى 
 .الماضٌة

سوؾ ٌساعدها فى تطهٌر موالع , وأمرٌكا من جهتها ترحب بمشروع مثل ذلن
والبحر األحمر الذى /بوابة إسرابٌل الجنوبٌة /, إستراتٌجٌه على مضٌك باب المندب

ًا بحٌرة إسبلمٌة ًا على بحر العرب , محظورة على الصلٌبٌٌن داخلٌةكان ٌوما  وأٌضا
 .وشواطا المرن األفرٌمى

وزرع لوى ,  السابمٌنبهوإستبعاد عمبل, كان البد من مطاردة بماٌا النفوذ السوفٌتى  
عبلم موسكو من العالم أ ٌجب أن تطوى ..جدٌدة الترى معبوداًا إال فى البٌت األبٌض

 .العربى كما طوٌت لببلًا أعبلم لندن وبارٌس

, ث ٌخفى طبٌعة جواد جامحمفخلمه الد, لكن السٌطرة على بن الدن لم تكن أمراًا سهبلًا 
 . السٌطرة على نفسهووال ٌستطٌع ه, الٌستطع أحد السٌطرة علٌه

ًا  وإستمبل فى , فمد إعتبره مواطنوه بطبلًا مجاهداًا .. فإحتجازه فى السعودٌة كان أمراًا صعبا
فهو مرة .. داس على العدٌد من األلؽام, فى خطاباته الملٌلهو.. المساجد إستمبال األبطال

ومرة أخرى ٌطالب , ..ٌطالب بالمماطعة اإللتصادٌة ألمرٌكا بإعتبارها عدوا للمسلمٌن
دام حسٌن وطموحاته التى تهدد صراًا من حذم, بتدرٌب الشباب السعودى للدفاع عن بلدة

 .األرض الممدسة

 والعبللات بٌنهما فى ,كم العراقاكانت السعودٌة تبرم اإلتفاق تلو اآلخر مع حبٌنما 
بدأ ,  ولكن الحمٌمه أن صدام الذى فرغ من حربه مع إٌران.أو هكذا ٌظهر, ذروة التؤلك

وهإالء بدورهم , ٌطالب السعودٌة ودول الخلٌج بدفع المزٌد من الفواتٌر لبناء العراق
, ثم ٌخفضون أسعار النفط فى السوق الدولٌة التى ٌؽرلونها باإلنتاج, ٌصانعونه من جهة

بناء نفسه أو تموٌل مشارٌع توسعٌة لد تطالهم فى حتى الٌستطٌع العراق إعادة 
. المستمبل المرٌب

   سحبت السلطات السعودٌة جواز السفر الخاص بؤسامة بن الدن ومنعته من الخطابة 
. وطالبته بالتولٌع على تعهد بعدم الخطابة أو اإلدالء بؤحادٌث عامة, فى المساجد

أن تسٌطر على إبنها الجامح إذا أرادت أال , المرٌبة من المصر, وأخٌراًا طالبت عابلته
 .تطاله عموبة ملكٌة

إلى هنا والخبلؾ كان ممكن تطوٌمه وأن ٌبمى مشروع بن الدن ضمن المشروع 
. أى ضمن إستراتٌجٌة أمرٌكٌة أوسع للمنطمة العربٌة كلها, السعودى فى جزٌرة العرب

نزول الموات األمرٌكٌة وما ترتب علٌه من , ولكن إجتٌاح جٌوش صدام حسٌن للكوٌت
لى إأدى ,  حجر من الممدسات اإلسبلمٌة الكبرىمرمىإلى أراضى السعودٌة وعلى 

داخل المملكة تطالب " معارضة إسبلمٌة"إنمبلب موازٌن العبللات وظهور 
 !!".باإلصبلح"

لى أوروبا إ تمكنا من الفرار "وسعد الفمٌه" "لمسعرىا"وظهرت رموز مثل الدكتور 
 .ورفع أصواتهما بشكل ؼٌر مسبوق

ًا أن ٌفر إو ًا إضطر بن الدن الحما ًا "لى السودان وٌشكل هو اآلخر جناحا " إعبلمٌا
ًا حاول أن ٌنطك من الخرطوم  .معارضا

ولكن العاصمة اإلسبلمٌة الجدٌدة لم تكد تتحمل سوى بضعة بٌانات وما ترتب علٌها من 
سودانٌة  حتى وجد بن الدن نفسه على ظهر طابرة ,اًا ي مدعومة أمرٌنٌة وط سعودغض
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  .!!!جبلل آباد.. لى إخاصة تحمله 

 . ٌدة اإلعداد؟جة ؾفهل كانت مصاد
 .؟؟كارثة بن الدن وجبلل آباد تولدت ال: كتمل لطبى المعادلةإ وكٌؾ فهموا أنه إذا 

*** 

   رجال بال لٌادة :(1992-1990) رابعةالمرحلة ال
عن الساحة العربٌة فى أفؽانستان بإؼتٌال عبدهللا " التارٌخٌة"ؼابت المٌادات الكبٌرة و

ومع ذلن شهدت تلن المرحلة ظهور . حتجاز بن الدن فى السعودٌةإعزام ومن لبله 
 .الجدٌدة على ساحة جبلل آباد" المطرٌة"عدد كبٌر من المٌادات الشابة والتنظٌمات 

.. كثر هذه التنظٌمات تفكن بمجرد خروج أفرادها من ساحة المتال العمٌم فى جبلل آبادأ
إضافة الى . وبعضها إستمر لفترات طوٌله أو لصٌرة خاصة تنظٌمات لٌبٌة وجزابرٌة

.. تنظٌمات إسبلمٌة فى مناطك نابٌة عن اإلنتباه مثل أندونٌسٌٌا وبنجبلدش والصومال
  .!!والصٌن الشعبٌة

 .كان مستحٌبلًا تجمٌع هذا الطٌؾ الواسع فى حزمه ضوبٌة واحدة

" الماعدة" الجدٌد ةالذى أسس حوله تنظٌم" الجهاد العالمى"وطرح بن الدن لموضوع 
. أفؽانستان نحو ساحة جدٌدة هى الٌمنفى لة لتحوٌل الزخم اإلسبلمى واحكان مجرد م

ًا "ندمج معه بالكامل إ وتنظٌم الجهاد المصري الذى  ت امكانإكان ٌؤمل بتحوٌل " ظاهرٌا
 .وطالة بن الدن الدافعه نحو مشروع الجهاد فى مصر

مٌة الجهاد التى طرحت على الساحة العربٌة فى أفؽانستان كانت مجرد ل دعوة عانإذ
 ".مشارٌع لطرٌة"ذرٌعة لتموٌة 

ثم " طبلق"ى التحالؾ اإلندماجى بٌن الماعدة والجهاد من عدة تمزلات وحاالت نولد عا
ًا املى هزٌمتهإبشكل متتابع إستمرت " عودة"  فى الحرب األخٌرة ضد الوالٌات  معا

 .المتحدة

ت فى ت نبهاوكل, هنان طروحات ألل شهرة وكانت ذات تؤثٌر كبٌر فى السنوات التالٌة* 
ًا ؾ تموٌبلًا وتنونوجمٌعها لام علٌها سعودي, تربة جبلل آباد  .ٌذاًا وإبداعا

 الجهاد فى ساحات إسبلمٌة بعٌدة عن المنطمة :طرح لال أن عالمٌة الجهاد تعنى* 
ًا  . وٌكون المسلمون لد تحركوا فٌها فعبلًا , العربٌة والتى ٌكون الوصول إلٌها ممكنا

ًا علٌه بشكل ضمن  من السلطات السعودٌة وشجعه العلماء ي وهذا الطرح كان مرضٌا
 .وجهوة فى اإلتجاهات األمرٌكٌة المطلوبةثم بالفتاوى 

وجزء آخر تحرن . ثم الشٌشان, كان هذا الفرٌك أول من تحرن الحماًا صوب البوسنة
, "خطاب”ان ٌموده نأوالًا صوب طاجٌكستان ثم إنسحب منها وتوجه صوب الشٌشان و

  .الذى أضحى نجم الشٌشان البلمع

تؤثر بؤفكار بعض الذٌن عاشوا وتعلموا فى أمرٌكا وأعتمدوا أن , تٌار صؽٌر للؽاٌة   
هو " البطن األمرٌكى الرخو"وأن توجٌه الضربات الى , جبهتها الداخلٌة ملٌبة بالثؽرات

 .أفضل التطبٌمات لعالمٌة الجهاد ولخدمة اإلسبلم والمسلمٌن

وعدد من " أسامة أزمراى" تبنى هذا الطرح / الشبابنييالسعود/من لادة جبلل آباد 
صاحب ومنفذ فكرة ضرب مبنى مركز التجارة " رمزى ٌوسؾ"أصدلابه ودعمه 

 بدء الربٌس كلٌنتون إلىفى عهد 1993دى ضربه فى عام أالذى .العالمى فى نٌوٌورن
على ٌد  2001 كما أدى تدمٌره عام ."األفؽان العرب"الحرب األمرٌكٌة األولى ضد 

شملت و, رب صلٌبٌة كاملة فى عهد بوش الثانىح  نشوبلىإشباب من السعودٌة 
 .ندونٌسٌا والفلبٌنألى إأفؽانستان وفلسطٌن وباكستان ووصلت 
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مساهمة متعددة الجنسٌات أثناء , وبدرجات متفاوته- امالطرحان السابمان تحممت فٌه
الجهاد ضد "وبعض التؤثٌر الفكرى لجنسٌات ؼٌر سعودٌة خاصة فى حالة , التنفٌذ
ًا على ساحة العرب األفؽان عامة,بشكل مباشر" أمرٌكا  وعلى , والتى كانت جدٌدة تماما

  . خاصةٌنالسعودي

إنتشر العرب فى تلن المرحلة على مساحة واسعة من األرض األفؽانٌة ولكن أهم 
 تجمع سماته الخاصة وتؤثٌراته ل ولن.تجمعاتهم تؤثٌراًا كانت فى جبلل آباد وخوست

 .على المسٌرة العربٌة وحتً األفؽانٌة

تسمت بإنتشار واسع جداًا لمعسكرات التدرٌب العربٌة والتى تشرؾ علٌها إجبلل آباد 
ًا إجماعات جهادٌة لدمت  ونتٌجة لفشل الحملة على .. لى الساحة أو تكونت علٌها حدٌثا

لى ما أسمته إخؾ الحماس للمتال وتحول . ستنزاؾ عمٌم إلى إالمدٌنة وتحول المتال 
 .وهو مصطلح ؼامض له تفسٌر خاص لدى كل جماعة" اإلعداد"الساحة العربٌة 

الهٌمنة على الساحة بعناصر  (اإلخوان الدولٌون)وبعد إختفاء الزعامات الكبٌرة حاول 
  منوبعض, لٌمت فى جبلل آباد بعناصر إخوانٌة عرالٌةأ ومعسكرات ,هروؾؼٌر مع
ًا ٌذكرىفلسطٌن  . األردن ولكنهم لم ٌحمموا نجاحا

 وإن كانت .ةيكثروا من المعسكرات التدرٌبأو, تحوال إلى هذا اإلعداد.. الماعدة والجهاد
ًا من جبلل آباد وركزت جهدها على معسكرات خوست التى , الماعدة إنسحبت تدرٌجٌا

ًا ئعملت بطالة تدرٌبٌة واسعة جداًا تصل الى خمس معظمهم من .. ه متدرب شهرٌا
. السعودٌة

اهٌة فى ؾعانت المعسكرات من التكدس وضعؾ اإلنضباط ومراعاة مستوى الر    ..
لى إلى إنصراؾ الزبابن إدت أماعدا فترات للٌلة من التمشؾ , الحٌاة السعودٌة العادٌة

وسعة المعٌشٌة واإلنضباطٌة فى المعسكرات تلى ال إرو فعادت األم. أخرىمعسكرات
 . التبرعات فىزارةمع غوبالتالى ضعؾ مستوى التدرٌب 

وكانت تلن سمة عامة لدى كل معسكرات العرب التى تمٌزت بالتبذٌر واإلسراؾ الذى 
 .سدهمحأثار حفٌظه األفؽان و

وهو أمر ؼامض , راُا دالطٌران السوفٌتٌى واألفؽانً لم ٌضاٌك تلن المعسكرات إال نا
وربما كان ذلن النشاط موضع رضا دولى من الكتلتٌن , لٌس له تفسٌر واضح إلى اآلن

 .لسبب ما, األعظم

نظٌمٌة وضعؾ مستوٌات تاله الفوضى الفكرٌة والحولد ٌكون الرضا ناتج عن 
رالة جداًا لجماعات مبعثرة عدٌمة الخبرة أثبتت بوالمخططات المستمبلٌة ال, التدرٌب

ًا عن .هااألحداث مؤساوٌة نشاطات  العٌون  الدولٌة فطنة وربما كان كل ذلن لٌس ؼاببا
التى كانت بشكلها هذا تبشر .ع الصحوة الجهادٌة العربٌة فى أفؽانستانبالتى تتا.. ةالٌمظ

 .ألمة ممزلة" نبعاثإصحوة "ولٌست" صحوة الموت"تلن الموى بؤنها 

مبالػ فٌها  " عسكرة"لى إواإلنتشار المفرط للمعسكرات التدرٌبة " اإلعداد"زعة أشارت ن
على " التنظٌم"رر لها فى النفس وفى لدرة مب ثم الثمه التى ال  ،الجهادلفكرة 

 ,"األؼٌار"من  التنظٌم هم خارجواإلستعبلء على من . وهزٌمتهم" الطواؼٌت"مواجهه
فسٌن امن المن/ وعلى وجه أخص/ٌٌن من المسلمٌن بل دلٌس فمط من األفراد العا

 .ى شبة متطابمةإالجهادٌٌن الذٌن ٌشتركون معهم فى ر

نتمام دٌنى من إ ؾخٌر متراس عمابدى وسً" السلفٌة"فى هذا الجو الفكرى كانت 
 !!أو العمٌدة. .أى كل من هم خارج الجماعة أو التنظٌم, مسلمهم وكافرهم, الجمٌع

ن إ, لن الظاهرةتلرر األعداء التؽاضى عن  (سر صدٌكالت)ربما ألجل تلن الحالة التى 
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ل الملكى ويوأؼداق التم, وتزكٌة الشطحات الفكرٌة والتنظٌمٌة, لى األمامإلم ٌكن دفعها 
 . والسلفى علٌها

لعلها كانت المرة األولً فى التارٌخ الحدٌث التى تفتح فٌها معسكرات التدرٌب أبوابها 
ًا للمابمٌن على المعسكرات "..  األمةإعداد"لكل من هب ودب تحت شعار  وكان معلوما

ت فى تلن ؾ وربما توظتالطواؼٌت دخلت وتدرب" عٌون" كبٌرة من اًا أن أعداد
 .المعسكرات

. فمد دخلت عملٌة اإلعداد فى إطار المنافسة بٌن التنظٌمات العربٌة فى تلن المرحلة
فٌتم تدرٌبهم على كل ما ٌرؼبون فٌه مما تمدمه .  الجددبجتذاب الشباإل فكانت وسٌلة 

ًا .. ثم, تلن المعسكرات من دورات ٌعرض علٌهم اإلنضمام للتنظٌم أو .. الحما
 .!!الجماعة

ًا كل صٌحات لفت النظر   لى كبار المابمٌن على تلن إالتً وجهت , ولم ٌكن مجدٌا
 بعٌنها تم إختٌارها ثم / أو أمنٌة/من أن العالم كله ٌدرب أجهزة عسكرٌة , اللعبة

 , أو التنظٌم,إعدادها لتنفٌذ برامج محددة ضمن خطط واسعة تؽطى متطلبات الدولة 
 .وهى خطط ومتطلبات سٌاسٌة فى جوهرها, على المدى البعٌد

فلٌس هنان فى عالم الٌوم أو أمس أو الؽد شا أسمة عمل عسكرى لابم بذاته مستمل 
ًا /جداًا من األفرادصؽٌرة أو على األكثر مجموعة - بكٌانه إال لدى فرد  تلتذ / مختله عملٌا

 .بعملٌات المتل أو تتعبد بها شٌاطٌنها
ومدمرة على الوجود العربى حتى عودة العرب , ظلت هذه الظاهرة موجودة وفاعلة# 

ًا ووظه, مرة ثانٌة إلى أفؽانستان ر بن الدن كوهج إعبلمى مبهر للعٌون ولكنه ظل ؼارلا
من صراع لتجنٌد ض,  عبر إؼراءات التدرٌب,فى تنافس مع جماعات العرب األخرٌن

. أفؽانستان بشكل عابر أو دابم  تفد إلىعناصر جدٌدة
حتى أنهم سرلوا . كانت السمة البارزة لئلداء المتالى العربى فى أفؽانستان" ةلوالبط"#

. من المجاهدٌن األفؽان،  تحدٌدااألضواء ، فى جبلل آباد
والذى الرٌب فٌه أن تلن , بطولة العرب وحرصهم على الشهادة هى حمابك الشن فٌها 

  نٌه إستخدامها عن سوءئسأ إن لم ٌكن لد ,السمات العالٌة لم ٌستفاد منها بشكل جٌد
ًا ن  .ا حدث تحدٌداًا فى جبلل آبادمأحٌانا

ًا الذى تم فٌه توظٌؾ األداء المتالى الباسل       أما خوست فهى المكان الوحٌد تمرٌبا
ًا فى ذلن المطاع الهام  والتى أدت بدورها الى .للمجاهدٌن العرب بشكل مجدى عسكرٌا

ن فى وٌة العسكرٌة السٌاسٌة للنظام عندما نجح المجاهدنإحداث تصدع ربٌسى فى الب
ًا من سموط , م1991فى مارس مدٌنة الفتح  ولد سمط النظام بالفعل بعد عام تمرٌبا

 .خوست

     .وضمن صانعٌه على أرض المعركة,  العرب كانوا من نجوم ذلن الفتحوال شن ان

أبو الحارث "بمٌادة , أهم مجموعة لتالٌة للعرب فى أفؽانستان كانت فى خوست   
 الدكتور ةلى الساحة األفؽانٌة بتؤثٌر دعوإجاء , وهو شاب من بادٌة األردن" األردنى

  بلولكن أبو الحارث لم تحتوٌه دوامة عبد هللا عزام, عزام الذى كان ٌعٌش فى األردن
ًا  ًا  ,نحرافات بٌشاور العربى منها واألفؽانًإلكل بهدإ  ولؾ معارضا فى مٌادٌن معتكفا

عامبلًا بشكل لصٌك مع لوات جبلل الدٌن حمانى الذى بادله اإلحترام , المتال فى خوست
 .والثمة

ركان حرب لمجموعته مكون من عدد للٌل من شباب األردن ذوي أبو الحارث أتخذ إ
 ورفض أي نوع من الوصاٌة ,مع عدد من جنسٌات عربٌة متنوعة, األصول الفلسطٌنٌة
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واإلخوان , مثل مكتب الخدمات, حاولت جهات عربٌة عدٌدة فرضها علٌهالتى 
والذى كان معموالًا به على  (التموٌل ممابل الهٌمنه) ورفض مبدأ .وؼٌرها, المسلمٌن

 .نطاق واسع فى إجمالى الساحة األفؽانٌة والعربٌة

ها قوبعد فتح خوست تكاتفت عدة جهات عربٌة على تفكٌن مجموعة أبو الحارث وش
حٌث عزلت المجموعة " دٌزرج"ونجحوا فى ذلن بعد إستسبلم مدٌنة , على نفسها

على المٌادة بناء - هركان حربأربٌس  (أبو معاذ الخوستى)مإسسها أبوالحارث واستولى 
 .على لرار مجلس الشورى

لى جانب حكمتٌار فى لتاله ضد حكومة ربانى حتى لتل فى إ ته مجموعذبو معاأولاد 
 . ثم أضمحلت المجموعة من بعده وتبلشت,أحد تلن المعارن

ظهرت لهجة العداء الؽربى والتحرٌض ضد التواجد , مع نشوب معركة جبلل آباد   ...
ٌر السلطات الباكستانٌة ذمع تح, خذت تتصاعد بولاحة ووحشٌةأو, العربى فى أفؽانستان

  ومعهاأمرٌكالالت بؤن  ,حملة ضدهمالنفسها للعرب بضرورة المؽادرة لبل أن تبدأ 
 لبدبها، وإدعوا بؤنهم لن ٌستطٌعوا الصمود طوٌبلًا أمام الضؽوط حكومات عربٌة تضؽط

 .األمرٌكٌة والعربٌة

ثم إؼتٌال عبدهللا , ومؽادرة بن الدن الساحة, ومع فشل حملة المجاهدٌن على جبلل آباد
 وبدأوا فى التفكٌر فى مؽادرة ساحة ,هبطت معنوٌات العدٌد من العرب, عزام

 .أفؽانستان التى تشرب المزٌد من الدماء وتمدم الملٌل من األمل

 ممن كانوا لرٌبٌن من الساحة ,رافك ذلن دعوة حارة ومهذٌة من جانب شباب السودان
 بعد , فى السودانه ثم تولوا مناصب حكومً,األفؽانٌة وعملوا فٌها ضمن أعمال اإلؼاثة

بمٌادة حسن " الجبهة اإلسبلمٌة"رعاٌة تحت  شه الجًفذالذى ن" اإلنمبلب اإلسبلمى"
 .م1989 فى عام الترابى

كان هإالء فى لمة الحماس والمثالٌة ودعوا العرب العاملٌن بنشاط على الساحة 
 ومهددة من , كدولة إسبلمٌة كبٌرة ذات إمكانات,األفؽانٌة أن ٌنتملوا نحو السودان لبنابها
 ".جون جارانج"لوات  مع الؽرب الصلٌبى الزاحؾ من الجنوب

 .لى الخرطومإلى هنان وأرسلت الطبلبع إتحسست بعض المنظمات الجهادٌة طرٌمها 

  .وكان بن الدن وتنظٌم الجهاد من األوابل فى هذا المجال
ًا تدرٌجى لى الخرطوم بشكل إ ٌةة اإللتصادتنمل بن الدن مرتكزا    إلى أن إنتمل نهابٌا

 خاصة بعد بدء الحملة الشعواء ضد العرب فى باكستان فى ,هلى هنان مع كامل تنظٌمإ
زوح معظمهم إلى خارج نو, التى أدت إلى تنظٌؾ بٌشاور من العرب1993مارس 
وألل الملٌل لجؤ إلى أفؽانستان , رجابها الواسعةأوالملٌل منهم إختفى فى . باكستان

 .مواصبلًا السعى لتحمٌك حلم إسبلمى لم ٌكتمل

إنحسار التواجد العربى من أفؽانستان إال أنهم حمموا بداٌة ورؼم أن المرحلة كانت ** 
 .فٌها أفضل إنجازاتهم العسكرٌة

لى جردٌز إإنتملت مجموعة أبو الحارث , فمن مشاركتهم البارزة فى خوست ...
 وكانت حملة ذات .وشاركت فى حملة لوٌة على المدٌنة فى شهر أكتوبر من نفس العام

 لوات المجاهدٌن من تحطٌم خطى الدفاع األول والثانى فى هابداٌة موفمه تمكنت فً
 لوال أن اإلمدادات الحكومٌة .دفاعة واحدة أوصلتهم إلى الحافة الخارجٌة للمدٌنةنأ

 طوق كسربعدما رتبت المخابرات الباكستانٌة .. فى اللحظة الحرجةإلٌهاوصلت 
. كابول العاصمة ب هاالحصار وفتح الطرٌك الذى ٌصل

 



  39 

  (1993-92) الفوضى العربٌة العظمى :ة الخامسةمرحلال
ولكن المدٌنة إستسلمت , لى الربٌعإ  على جردٌز داهم الشتاء المجاهدٌن فتؤجلت حملتهم

 .ثم لحمتها عدة مدن منها العاصمة كابول. م1992فى إبرٌل 

ًا " نظامٌة"لد تمكنت من تجهٌز لوة " الماعدة"الفترة كانت تلن فى  هى األفضل تدرٌبا
وتجهٌزاًا بٌن كل التشكٌبلت العربٌة التى شاركت فى طول تجربة أفؽانستان وكان 

ولكن الفرصة لم . ممرراًا أن تشارن تلن الموة فى العملٌات النهابٌة على مدٌنة جردٌز
 .الم المدٌنة بدون لتالس بسبب إستاتتح له

ًا وولد تبخرت تلن الموة  .لها  من أثرلم ٌبمى ؾ,  بشكل درامى سرٌعا
التنظٌم  "شبهلى ما يهنان إتتحول ل ,فى الرحٌل النهابى صوب السودان" الماعدة" بدأت 

 .تلن الفترةفى  كانت أبرز أعمال الماعدة هلكون الزراع" , الزراعى

فمد , تبخرت مجموعة أبو الحارث, وكما تبخرت الموة النظامٌة للماعدة فى جردٌز
الذى كان بحك " أبو معاذ الخوستى"وتولى أمرها " التارٌخى"عزلت المجموعة لابدها 

ًا   .من أفضل من لاد عملٌات أرضٌة تكتٌكٌة بٌن العرب وأكثرهم توفٌما

 .  توجه إلى مساندة حكمتٌار فى صراعه ضد حكومة ربانىهولكن

ورؼم إتضاح زٌؾ هذه المعركة إال أن أبو معاذ إستمر بعناد فى خوضها حتى لمى 
.  بذلن أفضل مجموعة لتالٌة للعرب فى أفؽانستانفإنتهت, حتفه فى إحدى المواجهات

كتٌبة الٌرمون 
التى أسسها " كتٌبة الٌرمون" ظهرت فجؤة ,مسعودر ووأثناء معركة حكمتٌا   .        

وٌدعى أبو روضة وكانت الكتٌبة ذات تموٌل جٌد  .شاب أمرٌكى من أصل سورى
 .لى أفؽانستان لببلًا إوكثافة بشرٌة من عناصر عربٌة جدٌدة لم تحضر 

ًا لشخص حكمتٌار بش" ةأبو روض"وكان   ولد لمى حتفه فى أحد .ل كبٌرنمتحمسا
لكنه لم ٌستطع الحفاظ علٌها " أبو سلٌم"لى ناببة إلت الكتٌبة آ و,اإلشتباكات حول كابول

عتاب كابول بٌنما هو فى فٌلته أبسبب رؼبته فى اإلشراؾ على الكتٌبه التى تماتل على 
ًا " كتٌبه الٌرمون" فتحللت .ٌمة فى إسبلم آبادناأل شارٌع العسكرٌة موكانت آخر ال, أٌضا

 .ثناء تلن المرحلةأللعرب فى أفؽانستان 

مشروع الخالفة 
. للعرب فى أفؽانستان كان مشروع الخبلفة (الحضارٌة)و (الفكرٌة)آخر المشاركات 

طرح فكرة إعبلن خبلفة إسبلمٌة حمٌمٌة فى , برٌطانٌا العظمىالعرب من رعاٌا فؤحد 
. كابول

وكان ذلن , وحصل فوراًا على بٌعه البعض,  نفسه كخلٌفة لدموبالطبع صاحب الفكرة
ًا  وأن الذى ,  ألن ٌكون ذلن ملزما لكافة المسلمٌن(حسب إجتهاد فمهى معٌن), كافٌا

فى )سلمٌن للمداء البٌعه أو من ٌجرإ بعد ذلن على طرح نفسه كخلٌفه أسٌمتنع عن 
 !!سوؾ ٌعالب بالمتل  (اربهاغومأ األرض قشارم

بالحركة "بما فٌهم لدماء فٌما ٌسمى , الؽرٌب أن عدداًا كبٌراًا من العرب أسرع إلى البٌعه
 "!!اإلسبلمٌة

وهددوا من , جنود الخلٌفه لاموا بعملٌات إختطاؾ ولتل ومعارن باألٌدى مع مخالفٌهم
لم ٌباٌع من عرب بٌشاور بالمتل وسبى النساء واألطفال وخطفهم من الشوارع 

 .والبٌوت

 .اًا وربما كان ذلن ممصود.. فؤثاروا موجة ذعر بٌن العرب دفعت عدٌدٌن إلى الهجرة
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وتدخبلت الشرطة وتحفز أوساط العرب فى بٌشاور إضطرت , مع إزدٌاد الجرابم   
ًا من أوساط تجار المخدرات  إلى اإلنسحاب إلى مناطك حدودٌة" الخبلفة" واللت تعاطفا

 ، ةتكتشؾ أتباع الخلٌفة أن تلن المبابل نفسها لم تدخل فى طاعاولكن سرعان ما , هنان
لى مماطعة كونار األفؽانٌة التى بموا فٌها بعد أن إ فطردتهم تلن المبابل .فإشتبكوا معهم

 .فمدوا معظم لوتهم البشرٌة بٌن لتٌل وسجٌن وتابب

 ألهالى هثل أوامرم, رٌطانى ٌصدر الفرمانات المضحكة المبكٌةبالوبمى الخلٌفة 
 ة المعركة الفاصلأثناءٌختفى الٌهود خلفه ال  شجر الؽرلد حتى ا أال ٌزرعوفلسطٌن

 .معهم

وأمر أتباعة بحرق , ستخدام العملة الورلٌةإوحرم ,  الخلٌفة تعاطى الحشٌشحكما وأبا
ًا إلى برٌطانٌاحتفظ هو بجوازه البرٌطانًإبٌنما )جوازات سفرهم   .(!! وؼادر به الحما

 رسل ة جاءيمن السودان حت- أو مبعداًا - وما أن وصل بن الدن إلى جبلل أباد عابداًا   .
ة  واجب حرن منأن,  ثم لال أتباع الخلٌفة.. تطالبه بؤداء البٌعة وإالةالخلٌفة برسال

ًا لم ٌستجٌبوا, طالبان مباٌعة الخلٌفة وسٌطروا على جبلل آباد , ولكن هإالء أٌضا
". كونار"ووصلوا الى حدود 

تاركا للمسلمٌن , فعاد إلى موطنه فى الجزر البرٌطانٌة,  لم ٌكد ٌتبمى أحد حول الخلفٌة
. مهمة البكاء والحسرة على أمجاد آخر خبلفة إسبلمٌة فى تارٌخهم 

بهذا ٌمكن المول أن الفراغ الذى حدث فى الساحة العربٌة بؽٌاب المٌادات الكبٌرة بعد   .
واحتجاز بن الدن فى السعودٌة وبدء رحٌل عدد كبٌر من _ إؼتٌال الدكتور عزام 

هذا الفراغ إجتذب بشكل ؼامض , لدماء العرب والتنظٌمات العربٌة خارج بٌشاور
ومعهم جاء أهم , ٌات المتحدة الوالوعناصر عربٌة من الؽرب وتحدٌداًا من برٌطانٌا

 (م1992 إبرٌل)ٌن على الساحة العربٌة فى أفؽانستان بعد فتح كابول فى يمشروعٌن عرب
 .كما سبك وذكرنا (الخبلفة اإلسبلمٌة)ثم مشروع  (كتٌبه الٌرمون)وهما مشرع 

ومن الصعب أثبات أو نفى أن لحكومة البلدٌن ٌد فى هذٌن المشروعٌن سواء بشكل 
 .مباشر أو ؼٌر مباشر

, بها من لوة عسكرٌة ضخمةما مع , ورة اإلنفعال بإستسبلم مدٌنة جردٌزؾ فً  ** 
ًا إلخوانهم وشركابهم فى الفتح من , لدم لادة مٌدانٌون أفؽان, ت الدهشةأثار عرضا

ًا كبٌرة من , العرب أن ٌمٌموا معهم فى المنطمة بشكل دابم ًا لطعا وأن ٌعطوهم مجانا
ًا معسكر تدرٌب حكومى ضخم, األرض العامة التابعة للدولة ولالوا , وٌمدموا لهم أٌضا

أنه من وجهة نظر شرعٌة فإن حموق العرب الذٌن شاركوا فى الفتح تتساوى مع حموق 
 !!.األفؽان

 .وعرضوا علٌهم إستبلم هذه الحموق والثبات فوق هذه األرض

 مع نصابح, أو من تبمى منهم, لى وجهاء العرب فى بٌشاورإنُاملت وجهت النظر تلن 
ترن أفؽانستان ألن النواٌا األمرٌكة واضحة فى العزم على مطاردتهم ظة بعدم مؽل

 تؤتى من المسملٌن فى نباءواأل, وتهمة اإلرهاب جاهزة, وإستبصالهم بؤى حجة كانت
أمرٌكا من أن اإلحتكارات األمرٌكٌة تتكلم عن ثروات أفؽانستان الضخمة والتى لم 

لى أفؽانستان لوال وجود عدة آالؾ من إوعزم تلن الشركات المدوم !! .تستثمر بعد
 .الذٌن ٌجب إلتبلعهم أوالًا من هنان" ن العربياإلرهابً"

بٌنما هم , والتحذٌرات المرافمه له, كان كبار العرب ٌستمعون الى العرض األفؽانً
 .ٌحزمون حماببهم وٌحجزون تذاكر السفر

, وكل منهم منشؽل فى برامج الٌوم, أما البالون فلم ٌكونوا ٌتخٌلون شكل المستمبل
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 .والشؤن له بما ٌؤتى به الؽد

 "الحرب األفؽانٌة األولى" أهم أخطاء العرب فى كل واحداًا منكان إهدار تلن الفرصة
ًا  اد  أطاحت بالسو,فالذى حدث هو أن عملٌة المطاردة التى بدأت بعد ذلن بعام تمرٌبا

حتى أن تنظٌمات كاملة . بٌن لتٌل وسجٌن ومطارد ومشرد ومبلحك, األعظم منهم
ًا منكسراًا إلى أفؽانستان دوالملٌل الذى تبمى عا. تبلشت من خارطة الحٌاة العملٌة  محطما

ومبلحمات فى أوروبا ودول , تحت وطؤة إبعاد من السودان ومطاردات فى الٌمن
 .الؽرب

ًا لٌكررإعادوا  ًا وألل تماسكا  ةا نفس األخطاء المدٌمة إضاؾولى أفؽانستان أشد ضعفا
 !!ألخطاء جدٌدة تتناسب مع تطورات المرحلة

حتى كنستهم الحملة األمرٌكٌة مرة أخرى خارج أفؽانستان فى خروج إجبارى هو 
ث ووالبد من حد" بالخروج األخٌر للعرب من أفؽانستان"حتى أننا ٌمكن تسمٌة , األسوأ

 .لى ماهو ألطؾ منهاإتى تتبدل تلن التسمٌة حمعجزة 

ٌحسب " كتلة لتالٌة"على األرض األفؽانٌة للعرب دٌم العرض المذكور كان ت تكقو   
 .لها ألؾ حساب إذا تجمعت تحت لٌادة واحدة

وكمٌات ضخمة من أفضل األسلحة , متازٌنموكان لدٌهم عدد من المادة العسكرٌٌن ال
ركان مجتمع أة التى ٌمكنها تشٌٌد نً من المدرات المدةوكان بٌنهم أعداداًا كافً. خابرذوال

 .لتصادٌة والتعلٌمٌة والطبٌةإلعربى متمٌز فى المجاالت ا

والحمٌمة التى ال ,  واحدةةولكن العالم كان ٌعامل العرب فى أفؽانستان ومازال كؤنهم كتل
ًا للوبهم شتى وعمولهم شتى  .وكذلن تنظٌماتهم.. ٌجهلها أحد أن العرب دوما

 
 

 

   مشارٌع العرب بعد فتح كابول
 خاصة السعودٌة ،بعد فتح كابول بدأت نشاط مكثؾ لئلستخبارات العربٌة فى بٌشاور  

 . لى الباكستانٌة بطبٌعة الحالإ إضافة ،والمصرٌة

وتكفلت بتمٌل . هٌبات إؼاثة سعودٌة بدأت فى حث العرب للتوجه صوب البوسنة
 .ٌن من الكروات والصربٌبًلى جانب المسلمٌن هنان ضد الصلإ" جهادلل"رحٌلهم 

 كبٌرة منهم فى مشروع سعودى إلعمار اعدادأوظفوا ,  فى الرحٌلون الٌرؼبٌنوالذ
 سخٌة بتمووٌل ضخم من دووعو, عاٌة ضخمةدلى الساحة بإنزل , أفؽانستان

وطرحت عشرات ,  فإستوعب المكتب المذكور أعداداًا البؤس بها من العرب."المملكة"
 .المشارٌع فى أفؽانستان للعمل فٌها

الموضوع كله الٌعدو كذبة كبٌرة وتولؾ كل شا فجؤة كما بدأ أن وظهر بعد عدة أشهر 
فضابح كثٌرة بإختبلسات مع سرلات مدعومة بفتاوى تكفٌر واستباحة ألموال مع ,فجؤة

 .المملكة

 تبمى إلتبلؾ ماوكانت دفعة فساد مركزة لال بعض العاملٌن فٌها أنها كانت ممصودة 
 .ٌة لها لٌمةمن شخصٌات عرب

وبدأت المخابرات السعودٌة , لى البوسنٌةإ البؤس بها من العرب اًا رحلت أعداد
فواج أستمرت إ و.كتسبتها من أفؽانستانإمع كل الخبرة التى , مشروعها الجهادي الجدٌد

, فك على البلمان حتى أتمت المطلوب منها بحضور الموات األمرٌكٌةدالشهداء العرب تت



  42 

ًا عن أنؾ أوروبا واتحادها الهشؾالنمنة وهً  تكررت لمد .وذ األمرٌكى على البلمان رؼما
فمن تبمى طرد ثم طورد ,  البوسنة على النمط السابك فى أفؽانستان فىمؤساة العرب

فاستوعب معسكر ,  تبمت هنانة عربًةوتواصل الضؽط على مجرد لري.. واعتمل
 .والبمٌة تؤتى!! اإلعتمال األمرٌكى فى جونتانامو الكوبٌة عدداًا منهم 

كرر العرب فى البلمان الدور الذى تدربوا علٌه فى أفؽانستان فؤتمنوه وكرروه فى 
التى تحمل  (بؽال التحمٌل)وهو دور - ٌشاناصة البوسنة و الشمناطك عدة فى العالم خ

 وما أن ٌضع السٌد األمرٌكى لدمه, لى المناطك الخطرة فى العالمإاألثمال األمرٌكٌة 
 البؽال المخلصة التى لم ٌسعدها حتى ٌطلك رصاصة الرحمة على رأس, وٌحمك مآربة

 !"!فى سبٌل هللا.. " بنٌل الشهادةلحظا

زب النهضه فى طاجٌكستان ٌطلب ح وصل بٌشاور وفد من 1992ى خرٌؾ عام ؾ* 
,  مجازر تموم بها الحكومة والعناصر الشٌوعٌة السابمةةمساعدة إسبلمٌة لمواجه

 .وبمساعدة من الجٌش الروسى الموجود فى الببلد

ثبلث مجموعات من العرب التحموا بالمشروع الطاجٌكً إستجابه لئلستؽاثة التى حملها 
 .(دمحم شرٌؾ  ) ة اإلسبلمٌةحزب النهضنابب 

لى إالذى نمل مجموعته المتالٌة من جبلل آباد " خطاب" لادها :المجموعة األولى

نضم إلٌه عدد من إنمطة على الجانب األفؽانً من نهر جٌحون المواجه لطاجٌكستان و
ًا لاده بنفسه بعد أن رتب لبرنامجه خط تموٌل لادم  ًا لتالٌا الطاجٌن واألفؽان وبدأ برنامجا

 .من السعودٌة

ًا : المجموعة الثانٌة ن  ملتدرٌب لوة لتالٌة كانت من المستملٌن الذٌن تبنوا مشروعا

 .تانحزب النهضه تكون عماد عمله الجهادى فى طاجٌكس

من المتطوعٌن الفرادى الذٌن عبروا نهر جٌحون مع مجموعات : المجموعة الثالثة

 وسجل العدٌد منهم .ولد شارن هإالء فى عدة عملٌات , لى جانبهمإطاجٌكٌة للمتال 
ًا , فتسببوا فى كوارث للموات الخاصة الروسٌة, بطوالت أسطورٌة ًا حمٌمٌا وأثاروا فزعا

 والمناطك الحدودٌة المحازٌة لنهر ,فى صفوؾ الموات الروسٌة العاملة فى طاجٌكستان
 .جٌحون بشكل خاص

العمٌدة "بعض هإالء شوة تلن الصورة الناصعة وتحرن فى طاجٌكستان كى ٌنشر 
فكانوا واحداًا من الذرابع .فؤثاروا الفتن فى صفوؾ المجاهدٌن واألهالى" الصحٌحة

  .لعرب عن الساحة الطاجٌكٌةاد اإلبع

 : وذلن لعدة أسباب.. م تستمر التجربة العربٌة فى طاجٌكستان طوٌالً ل
ًا ثم روسٌا      ًا سوفٌتٌا ًا  أكان مطلبا ,  نهر جٌحون" اإلسبلم األصولى"الٌعبرأ.. ساسٌا

 .وعلى هذا األساس وافموا على اإلنسحاب من أفؽانستان

ًا , وكانت أمرٌكا ضامنة لهذا الشرط والدول المحٌطة بؤفؽانستان موافمة وضامنة أٌضا
 .ولكل منها أسباب الخاصة. لهذا الشرط

 .للٌمى تجاه رإٌتها ألوضاع أفؽانستانإلمد نجحت أمرٌكا فى إٌجاد توافك 

أى لٌادة ذات جدارة تكون لادرة على إٌجاد - األفؽانً والعربى, وفمد التٌار اإلسبلمى
, ل أوضاع أفؽانستان فمد أثاروا مخاوؾ الجمٌعحوإتفاق إسبلمى محلى ثم إللٌمى 
  .!!وتحالفوا بإجتهاد مع أعدابهم 

كان سباحة ضد التٌار السٌاسى . م 1993  فعبور العرب لنهر جٌحون فى عام نإذ
 ,فى فترة بن الدن األفؽانٌة (لئلرهاب)المعادى لؤلصولٌة فى ذلن الولت ثم لى الدو
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 أظافر ..(للٌم األظافربت) وبدأوا معه .هدؾلمستوفى كبل الحالتٌن كان اإلسبلم هو ا
  .( الفكرةهكتجسٌد لهذ)والمجاهدٌن  (كفكرة)الدفاع الممثلة فى الجهاد 

 ولدمت إسرابٌل ,سفٌرها فى العاصمة الطاجٌكٌةة ا سطوب, لدمت الوالٌات المتحدة
 كى تصمد , مساعدات لٌمة للحكومة الطاجٌكٌة,بواسطة متمولٌن ٌهود من أبناء المنطمة

 والمد الشعبى اإلسبلمى فى الشارع الطاجٌكً ,ثم تهزم الحركة الجهادٌة فى ببلدها
 .الذى أثارته إنتصارات المسلمٌن األفؽان

 جاءت على ٌد حكومة ,ولكن اللطمة الماضٌة للعمل الجهادى فى طاجٌكستان
األصولى حسب التصنٌؾ )والتى كان ٌرأسها الزعٌم  ،!! فى كابول,المجاهدٌن
, ربٌس وزرابه ومستشاره األول عبد الرسول سٌاؾوبرهان الدٌن ربانى  (األمرٌكى

والحاصل مرتٌن متتالٌتٌن على جابزة الملن ,  حسب التصنٌؾ السابكيالزعٌم األصول
اكم ح والأسد بانشٌر, ثم وزٌر الدفاع أحمد شاه مسعود (!!!!خدمة اإلسبلم )فٌصل فى 

  .الفعلى فى كابول

ضة عبدهللا نوري بعد أن إستدعوه هزب النحهإالء الثبلثة فى لماءات متتابعة مع زعٌم 
 (أخوٌة حازمة)لى العاصمة كابول تحدثوا معه بروح إمن طالمان فى شمال أفؽانستان 

 .حول مطلبٌن واجبى التنفٌذ

زب النهضة وحكومة حتحل إال بتفاهم سٌاسى بٌن  (لن) أن المشكلة الطاجٌكٌة:األول

 .دوشنبة بمٌادة رحمانوؾ

فى المضٌة الطاجٌكٌة بشكل تام وفى أسرع  (العرب األفؽان)عاد بستإ وجوب :الثانً

 .ولت

 حكومة ةبدأت النهضه بالتعاون مع وزٌر الدفاع األفؽانً أحمد شاه مسعود وبمتابع   ..
, ربانى برنامج طرد العرب من سواحل نهر جٌحون وإلتبلعهم من لضٌة طاجٌكستان

ًا إوتم البرنامج بنجاح فى مدى زمنى وصل   .لى عامٌبن تمرٌبا

 .لى جبال الشٌشانإطاب ومجموعته من شاطا نهر جٌحون خفنزح 
. وتمطعت وشابج حزب النهضة مع معسكر الفاروق فى خوست

الذٌن عبروا نهر جٌحون إلى طاجٌكستان عانوا من خسابر " والعبرانٌون العرب"
. بشرٌة وعزلة ومضاٌمات فعادوا أدراجهم محبطٌن

منذ المرن " وراء النهر"للعرب فٌما  (عسكرٌة جهادٌة)وأنتهت بعودتهم أول لفزة 
!!. الهجرى األول

ظاهرة ذات مؽزى حدثت أثناء إنهمان مسعود وحكومة ربانى فى تصفٌة المضٌة 
. الطاجٌكٌة

عبر نهر , ذلن أن المهاجرٌن الطاجٌن الذٌن فروا من المذابح إلى األرض األفؽانٌة
وخطؾ , واإلعتداء على األعراض, لد تعرضوا للكثٌر من حوادث السطو, جٌحون
!!" المجاهدٌن "على ٌد عصابات مسلحة من, والزواج اإلجبارى من الفتٌات, النساء

 !!.السابمٌن من أبناء الشمال األفؽانى

لى اتخاذ لرار العودة إودفعتهم , ركت تلن األحداث أسوأ األثر فى نفسٌات المهاجرٌنت
مع نظام رحمانوؾ " ةالمصالح"لى ببلدهم عندما عرض علٌهم ذلن فى إطار إ

 .الشٌوعى

ظهروا مشاعر النممة على مسعود أ (وجمٌعهم مازال لٌد الحٌاة) وحتى لٌادات النهضه
 وعٌن عمبلءه فى المناصب ,الذى أساء معاملتهم واؼتصب المٌادة الفعلٌة من بٌن أٌدٌهم

ًا " رضوان"وخاصة وزٌر دفاعهم , العسكرٌة الحساسة فى صفوؾ النهضة وكان مجرما
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ًا لبل وصو  الدعاٌة  علٌه بعد أن أثارت ،  لذلن المنصب على ٌد مسعودلهمحترفا
ًا   .!!الروسٌة حملة تروٌج واسعة على النمط األمرٌكً لجعله بطبلًا لومٌا

لتل رضوان الكثٌرٌن من المخلصٌن سواء من الكوادر العسكرٌة أو السٌاسٌة فى    ..
تدل على أن , تلن األحداث الدامٌة بتفاصٌلها المؤساوٌة الكثٌرة. صفوؾ الحزب

للٌة الطاجٌن فى مواجهه األكثرٌة البشتونٌة التً أدعاءات مسعود وربانً الدفاع عن إ
ًا أو مخلصاءًا تمثلها حركة طالبان لم ٌكن إدعا ا م فمعاناة الطاجٌن على أٌدٌهًا.صحٌحا

لى الحكم إ حتى أنهم فضلوا العودة . أبشع من معاناتهم على ٌد الشٌوعٌٌنتكان
ورجال ,  بدالًا من البماء تحت رعاٌة حكومة ربانى, مرة أخرى ببلدهمالشٌوعً فى

 .مسعود

 ****

دمر دمر .. إضرب إضرب
 تنامت 1989ه جبلل آباد منذ معركتها فى توبإر, ىفوضى النشاط العربفى ظل ..

 جدٌدة شاعت ة واألخطر هو مفاهٌم ؼامض,سكوبىو المٌكرمطتنظٌمات شتى من الن
 .(عداد األمةإ) و (الجهاد العالمى)ى فى الوسط العربى مثل مفاهٌم ئبشكل وربا

وحدثت عملٌات تحمك بها المعنى , وتمكن البعض من الحصول على تموٌل سخً
 .مفاهٌم الهابمة سابمة الذكرممصود من الال

, وظهور تنظٌم سلفى متشدد, منها عملٌات تفجٌر فى المناطك اإلسبلمٌة فى الصٌن  ...
ومع سٌطرة ذلن الفكر على كل معسكرات .تبنى العملٌات , على النمط السعودى

ًا لم ٌواجه مسلمى أللٌة, التدرٌب العربٌة  فى ة الصٌنٌة صعوب(ورٌجإلا  )تمرٌبا
 .الحصول على ما ٌلزمهم وما ال ٌلزمهم من تدرٌبات

ًا لمن ٌرالب األمور ولتها أن تحرٌن األللٌة المسلمة ؾ  الصٌن فى إتجاه يكان واضحا
ًا , المواجهة المسلحة ضد النظام الشٌوعى فى الصٌن ًا سعودٌا الٌتوافك , وكان تحرٌكا

ًا مع مصالح مسلمى الصٌن بل ٌتوافك مع المصالح األمرٌكٌة التى وسعت من  لطعا
واإلندفاع الجهادى لدى المسلمٌن  أو اإلرهاب , بها بالمسلمٌن أو بالورلة اإلسبلمٌةعل

.  عندما تعارضت مصالحها معه,ته أمرٌكا فٌما بعدماإلسبلمى كما أس
بالدخول فى مواجهة ضد ها لى إلناعإدى الضؽط على الصٌن بالورلة اإلسبلمٌة أ و
 .فى أفؽانستان وأسٌا الوسطى (التطرؾ اإلسبلمى)أو  (اإلرهاب اإلسبلمى)

ولم تكن الصٌن لتوافك على ذلن لوال تلن التفجٌرات داخل أراضٌها لعدم لناعتها أن 
 .مثل ذلن الخطر ٌهدد مصالحها أو أن له وجود أصبلًا 

 ,لى الحكم فى كابول كان وجود الجماعة اإلسبلمٌة الصٌنٌةإوبعد وصول حركة طالبان 
ًا فى وضع ,والتى رعت السلسلة تفجٌرات فى الصٌن  كان لها فى النهاٌة أثراًا حاسما

 .الصٌن فى معسكر األعداء بالنسبة لحركة طالبان

ٌران داخل حرم مسجد إعلى نفس المنوال حدثت عملٌة تفجٌر فى مشهد شرق     ..
وإنتهت , ذهب العشرات ما بٌن لتٌل وجرٌحؾ. اإلمام الرضا ولت إزدحامه بالمصلٌن

ًا  بٌن إٌران وبٌن الحركة الجهادٌة - مكانٌة التعاٌش ناهٌن عن التفاهم أو التعاونإتمرٌبا
 .السنٌة األصولٌة فى أفؽانستان

ًا فى المعسكر المواجه لتلن الحركة ها األفؽانى يقشب, ومن ٌومها وأٌران موجودة دوما
ًا فى كابولإولم تساند . والعربى  الذى ٌفسر األهم هذا هو العامل .ٌران توجها أصولٌا

المولؾ كان أحد أهم عوامل سموطها هو  التى , من حركة طالبانةللؽاي مولفها المنفعل
لبل أن تجهز علٌها الوالٌات المتحدة بسبلح , المساند بموة لتحالؾ الشمالاإلٌرانى 
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 .طٌرانها

 هى التى كانت 1993عملٌة مركز التجارة الدولى فى نٌوٌورن فى بداٌات عام    ...
 .الذرٌعة لبدء حملة أمرٌكٌة مبٌته لكنس العرب من باكستان وأفؽانستان

ًا هلى حٌث جذور عملٌة مشإور العملٌة تمتد ذوج ونفس مدرسة , د لنفس المجموعة تمرٌبا
!! ..جبلل آباد المجٌدة  

ٌمؾ وراء تدمٌر - ولو صحت اإلدعاءات األمرٌكٌة أن بن الدن نجم جبلل آباد األول
كون أمام إرتباط ٌتفوق ن 2001مبانى مركز التجارة الدولى فى نٌوٌورن فى سبتمبر 

 وبٌن مركز التجارة وبٌن آل بوش.. بٌن نٌوٌورن وجبلل آباد, المصادفةدعلى مجر
 ثم 1993فى عام " اإلسالمىاإلرهاب "العالمى وبٌن الحمبلت الدولٌة ضد العرب و

.م2001  

وجبلل آباد التى لرر أن ٌخوض فٌها معركة تملٌدٌة حاسمة  (بن الدن) بٌن ..وأخٌراًا 
!!     وإختار هو مولعها فى جبال تورابورا على مشارؾ جبلل آباد, ضد الجٌش األمرٌكى  

راج خالتى تخصص بن الدن فى إ (التراجبدٌا الجهادٌة)فكانت المعركة من نوع 
.  من األحداثهاوسوؾ نتفحصها الحما ًا فى مولع.. فصولها  

 
 
 
 

األفارلة العرب 
الماعدة تنظٌم زراعً: ن الدن فى السودانب  

 

ًا       ًا لبناء السودان اإلسبلمٌة إلتصادٌا ًا إذا إ, كان بن الدن متحمسا تنع قوكعادته دوما
. بل وكٌانه كلههمكانٌاتأ فإنه ٌندفع فٌها بكل لواه و,بفكرة ما  

اه واحد فمط جسوى فى إت,  فبل سبٌل لتؽٌٌر لناعاته أو التؤثٌر علٌههوإذا تلبسته حالة كهذ
ًا ما تنتهى تجاربة هذه بفشل أن لم ٌكن بكارثة ..هو الدفع معه فى نفس اإلتجاه..  . وؼالبا  

 فلم ٌبال بمن حوله من كبار .ولد تلبسته تلن الحالة فى سنواته األخٌرة من أفؽانستان
 منصبه الدٌنى ةرؼم هٌب (المبل دمحم عمر)سبولى التنظٌم بل لم ٌبال حتى بحاكم الببلد م

.للمإمنٌنكؤمٌر   
 ٌبخل بشا وبذل ألصى طالته البدنٌة مفى السودان وضع بن الدن كل ما ٌملن ول     ..

ًا . ٌاالته فى بناء سودان مسلم ولوىخوجمٌع  ًا ولكن الوالع كان شٌبا كان الحلم عظٌما
.أخر  
بإختصار كانت أحبلمه .. ,  أسعفتهالتنظٌم  وال الماعدة,السودان الحكومة ساعدة  فبل

ًا .. ثٌر من الوالعن أبعد بواندفاعاته   فى السودان كما فى ؼٌرها  لمد عجز بن الدن دوما
..أن ٌحلم بطرٌمة والعٌة  

وفى الحمٌمه , الشهٌرة تمؾ له بالمرصاد" البٌرولرطٌة"من الجانب السودانى كانت ...
, فالموظؾ الفمٌر ٌسره تدفك الدوالرات اآلتٌة لئلستثمار, تمؾ فى وجه كل مستثمر

ًا ما بطرٌمة ماإعلى أمل أن ٌصل  زنه جداًا حوي.. لى جٌبه شا منها ٌوما  
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ًا للسودان الحبٌبأ ةبصؾ, خروج شا منها   وعندها ٌصبح , رباح وٌروى فى ذلن نهبا

ًا  ًا شوفٌنٌا تساعده فى ذلن أطنان من األوراق الممهورة بإختام رسمٌة تطبع لوابح .. وطنٌا
.. ولو بدون أرباح, تخنك وتعرلل وتتعسؾ فبل ٌبمى أمام المستثمر إال الفرار, ولوانٌن

.. وهذا ما حدث مع بن الدن..  بشا من رأسمالهحتىأو   
ونجا بالجزء الٌسٌر من .. لى السودان من أموال ومعداتإترن خلفه معظم ما أحضره 

.رأس المال  

مبرٌالٌة األمرٌكٌة فى محاربة إلولعل البرولراطٌة السودانٌة حممت أول سبك لها على ا
.. خاصة المتعلك بؤسامة بن الدن.. "مصادر تموٌل اإلرهاب"  

كانت الضؽوط شدٌدة ومتنوعة فهإالء الذٌن خرجوا للتو من " التنظٌم" جانب ومن
أن ..  لم ٌتخٌلوا مجرد تخٌل,معارن أفؽانستان وجحٌم جبلل آباد بدمابه وفوضوٌته

!!.ٌن فى مكاتبيٌن وعمال إنشاءات وإدارعلى مزارإٌتحولوا فى السودان   

ًا حن التحوٌل إنلرأو فى ذ !!أو حتى مإامرة.. رافا  

لتحموا به إفراد التنظٌم الذٌن أسفرت عن إنصراؾ معظم أوسادت حالة تمزق داخلى 
ستحدثوها أأو ..لابمة محلٌة  جهادٌةلتحموا بتنظٌماتإ و,(الجهاد الدولى)تحت شعار 

.لى عدة عشراتإ وتملص التنظٌم من عدة آالؾ .بؤنفسهم  

ه خلك ث ومع تمتعه بدما.منذ تشكٌل الماعدة كان بن الدن هو الممول األوحد للتنظٌم
 فجعلته تلن ,وروح إنسانٌة دافبة متواضعة وكرم فطرى, ومعامله حمٌمة مع من حولة

 التى تنشب ,ٌر مشاعر الحساسٌةبلى حد نإت مالتى حج (األبوة)المإهبلت فى موضع 
ًا من كونه صاحب المرار األوحد فى جمٌع المسابل  والمتدخل فى كل ,أحٌانا

. وصاحب الحل والعمد لكل المشارٌع والبرامج,التخصصات  

ي ذلن التنظٌم الذى أ (جهاد لطاع خاص)كانت الماعدة مثاالًا نادراًا لما ٌمكن تسمٌته 
 ولتحمٌك رإٌته لمصالح األمة ,ٌنشبه متمول لوى لتنفٌذ تصوراته الجهادٌة الخاصة

.والنهوض بها  

وحد داخل التنظٌم فؤصبح هو نفسه ألو اه هسس التنظٌم جعل رأيمإاإلستمبلل المادى ل
. والتنظٌم مجرد شركة خاصة لتنفٌذ تصورات المدٌر العام,التنظٌم  

 يلى إتصال حمٌمى بؤمتها أو بؤإتلن الشخصٌة المابدة التى تحرن التنظٌم لٌست بحاجة 
 وبالتالى كانت التصورات والخطط بعٌدة جداًا عن الوالع .سبلمٌة خارجة عنهاإلوي 

لمد تحرن بن الدن بتصور مستمل عن األمة وعن . "األمة"ٌاه تحالذى , الموضوعى
كسبته أستمبللٌته المالٌة إ .عن األمة ومشاركتهال مصالحها ألنه تحرن بتموٌل مستك

.دب وببل تدخلأ ٌرى من خبلله ضرورة أن ٌطٌعه األخرون ب الذىالطابع األبوي  

تبرعات من فى مرحلة المتال ضد السوفٌٌت كان بن الدن ٌستلم مبلٌٌن الدوالرات 
لها نؾبل سلمها كلها أو أ, بداًا لم ٌنفك منها شا على الماعدةأتجار السعودٌة ولكنه 

وظل هو مستمبلًا بشكل كامل , سٌاؾثم لمصلحة المنظمات األفؽانٌة خاصة حكمتٌار 
.عن كل ما هو خارج نفسه  

وعندما فمد معظم أمواله ما بٌن أموال مجمده فى , فمط فى مرحلته الثانٌة فى أفؽانستان
ًا "من ذلن , الحكومة السودانٌة (ؼنمتها)السعودٌة وأموال  , "اإلرهابى المطلوب دولٌا

ولكن ذلن لم ٌسفر عن . إضطر بن الدن إلى إستبلم معونات مالٌة أنفمها على الماعدة
سوى ما ظهر فى أٌامه األخٌر فى , (على ما ٌظهر)أى مشاركة خارجٌة فى لرارة 

وكان من الوجوه , أفؽانستان من وجود ناطك رسمى للماعدة ٌحمل الجنسٌة الكوٌتٌة
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ًا  ًا أنه ٌمثل , الجدٌدة تماما مشاركة خارجٌة معه وإن فى دابرة  (نوع ما)وكان مفهوما
ًُا فى دابرة المرارات السٌادٌة التى كان . الضوء المبهرة لئلعبلم الدولى ولٌس أبداًا

.هدوابر األعوان من كبار مساعديق حتى عن أضًمصراًا على اإلستبثار بها   
فً مجال التبعٌة للمال  (اإلخوان الدولٌون )الحالة الجهادٌة السلفٌة لم تختلؾ كثٌراً عن شمٌمتها اللدود  ) 

ٌمول الدكتور  (1989عام )فعن تركٌبة مكتب اإلرشاد لجماعة اإلخوان المسلمٌن . وتؤثٌراته  السٌاسٌة والفكرٌة

: عبد هللا النفٌسً  

 ومن الطبٌعً فً تركٌبة كهذه أن ٌصبح الكوٌتً أمٌنا للمالٌة لضمان  الدعم المالً للتنظٌم الدولً وهو  ...)     

دعم صار أساسٌا وأفرز بعض التحالفات المٌادٌة التً ال تخدم المسار العام للدعوة بمدر ما تكرس همٌنة نجوم 
من المإسؾ أن تتحول هذة إلً ثؽرة خطٌرة إستطاع بعض نجوم المال فً   ) (المال علٌها وبعض العالمٌن بهم

الخلٌج والجزٌرة أن ٌوظفوها للتحكم فً المسار السٌاسً واإلجتماعً لحركة اإلخوان بما ٌتناسب مع مصالحهم 
ومن المالحظ فً السنوات األخٌرة بروز ثمل نجوم المال فً السٌاسات التً تتبعها حركة .العرٌضة فً المنطمة 

لمد إنعكس . اإلخوان مما نتج عنه إبتعاد أهل الكفاٌة واإلختصاص عن عملٌة وضع المرار وصٌاؼته فً الحركة 
 (هذا الداء بوضوح علً مولؾ الحركة إزاء المسؤلة اإلجتماعٌة والمطلبٌة فً أكثر  من مجتمع عربً أو إسالمً 

 راجع 268 هامش ص245-246ص    (الحركة االسالمٌة رإٌة مستمبلٌة أوراق فً النمد الذاتً  ) كتاب –عبد هللا فهد النفٌسً . د .

.(251أٌضاً الفمرة الثانٌة من ص   

لى مكتب مماوالت ٌدٌره بن الدن بؤفراد إ ,نهام أو ما تبمى ,فى السودان تحولت الماعدة
.هم من بماٌا الحرب األفؽانٌة األولى  

 عن ،ملم وبتفصٌل ،عن لرب, والؽرٌب أن الوالٌات المتحدة إكتشفت هذا الوضع
المتولع من  وكان . دلٌمة ولرٌبة جداًا من بن الدن فى مرحلته السودانٌةمصادرطرٌك 

ًا به .أن تؽتبط بذلن وتطٌر فرحا  

ًا وشددت النكٌر على بن الدنهاولكن ًا ,  إستشاطت ؼضبا ًا دولٌا أبرز , وحركت معها تحالفا
والداعى لذكر برٌطانٌا بإعتبار إلتحامها , والجزابر وفرنسا, مصر, السعودٌة: أعضابه

.العضوى بالمإخرة األمرٌكٌة  

هم على نٌبرر تواجدهم وعدوا (عدو شرس)لى إلمد أثبت ذلن أن الموم فى حاجة ماسة 
ًا ) والبد أن ٌكون العدو ،" الحالة اإلسبلمٌة" ًا مسلما ستراتٌجٌة ما بعد إلٌحمك لهم  (إرهابٌا

ورإٌة الٌهود لمستمبل ,  تلن اإلستراتٌجٌة التى الشن فى منبعها الٌهودى.الحرب الباردة
 وال ؼرابة أن .أى الحتمٌة الٌهودٌة للتارٌخ, أن تمر بها (ٌجب)البشرٌة واألطوار التى 

خضاع إو, تكون مرحلتنا الحالٌة هى مرحلة مبلحمة وتصفٌة الموى اإلسبلمٌة الفاعلة
 وال ؼرابه أن تكون عمول .ٌة من لبلحاإلسبلم للتصورات الٌهودٌة كما خضعت المسً

 تعمل , لحساب مإسسات ٌهودٌةمستؤجرةالتنظٌر لتلن المرحلة عموالًا ٌهودٌة أو عموالًا 
. خاصة فى مراكز المرار,لصٌاؼة العملٌة األمرٌكٌة  

مكاناته العملٌة والفكرٌة إروا بفمد خ, لم ٌكن من وجهه نظرهم أفضل من بن الدن
 عى كى ٌلعب أمامهم دور العدو اإلسبلمىو لمد أختاروه عن .ولدراته التنظٌمٌة
.اإلرهابى الشرس  

 وذلن أمر ,العدو المعلوم إمكاناته خٌر من عدو مجهول المنشؤ والمدرات والفكرؾ..
الٌمكن أن تستسلم لمثل هذا المخطط بدون  مة اإلسبلمأحكم أن أمه نبرة ومحتم ظه

 أو من ,أن ٌختار المرء عدوة, حكم المنطك والعملبواألفضل إذن . إبداء مماومة شرسة
.ٌلعب أمامه ذلن الدور  

ز فرفبل ٌنبؽى أن تترن الحضارة المعادٌة كى ت (صراع حضارات)واذا كان الصراع 
.فذلن أمر محفوؾ بالمخاطر, بنفسها حركة مماومتها ولٌادات تلن الحركة  

ًا فى آخر مراحل الحرب الباردة فى لٌادت  لتنظٌم الماعدة هلمد لعب بن الدن دوراًا ربٌسٌا
. نظام كابول فى مرحلة الحرب االخٌرةضدفى الحرب األفؽانٌة ضد السوفٌٌٌت ثم   
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تجعله ؼٌر " العدو"دركوا أن الفردٌة المطلمة لذلن أوالشن أنهم , وتم رصده بشكل جٌد
.ى بعٌداًا فى اإلضرار بمصالحهملمضلادر على ا  

, كتنظٌم ٌدار بطرٌمة بن الدن األبوٌة المهذبة والمتسلطة فى آن واحد (الماعدة )وأن 
ًا فى السلبٌة و ًا .نعدام المبادرة الفردٌةإجعلت ذلن التنظٌم ؼارلا  فمد تملص التنظم حجما

حتى أن المعركة األمرٌكٌة األخٌرة فى , مولة بن الدني (مكتب)لى مجرد وأداء  إ
 معركة الوالٌات المتحدة ومن خلفها وأمامها نظام دولى ,ةوبكل الفاجع,أفؽانستان كانت 

ضد بن الدن كشخص متفرد ٌدٌر معركة كونٌة بواسطة مكتبة الخاص , متكامل
.الماعدة (تنظٌم)والمسمى تجاوزاًا   

ٌحاول الدفاع عن " الطالبان"بٌنما تنظٌم . وكان الشعب األفؽانً فى مولع المتفرج
.ته عن لواعدة الشعبٌة التملٌدٌةسولد عزله بن الدن بسٌا, نفسه  

لمد أثبتت تلن المعركة براعة أمرٌكا فى إختٌار العدو محدود الضرر ومبلعبته 
واإلستفادة من عجزه ، أو محدودٌته، فى بناء هٌبتها الكونٌة بؤلل الخسابر وبؤبخس 

  .التكالٌؾ
..أفضال أبو الفضل.   

أبو الفضل "آخر المعلومات وأهمها وصلت إلى األجهزة األمرٌكٌة عن طرٌك   ...
وحتى إستسبلم أبو , ومدٌر أعماله منذ إنتهاء معارن جبلل آباد, بن الدننسٌب  "المكى

ًا للسلطات السعودٌة فى عام  وكان الشاب الذى فمد لدمة فى إنفجار . 1995الفضل طوعا
ًا بالظروؾ المتوترة التى تمر بها الماعدة فى ,لؽم فى معارن جبلل آباد  لد ضاق ذرعا

لى نواحى شتى إه السابمٌن ئعضاأنصراؾ إلكثرة اإلنشمالات عن التنظٌم و, السودان
 ومن تبمى منهم ؼرق فى دوامة مشاكل وصراعات داخلٌة بٌن من .تنظٌمه ومعاشٌة

بعد أن توجه معظم ,  التنظٌم أى جعله ممصوراًا على السعودٌٌن فمط"ودةعس"ٌرون 
 وتٌار آخر على رأسهم بن الدن ٌرى بماء ".لطرٌة"األعضاء المستمٌلٌن نحو تنظٌمات 

, لى األمورإ ربما بسبب سعة األفك فى النظر . فى التنظٌم"األممٌة" أو "التدوٌل"صفة 
كانت ؼٌر - وفى كل ولت- إهلة التى ٌمتلكها فى ولتهامأو بسبب أن معظم الكوادر ال

 وبالتحدٌد فإن الطعنات كانت موجهه من العناصر السعودٌة صوب شخصٌتٌن .سعودٌة
ثم أبو حفص  . أهم شخصٌات التنظٌم بعد بن الدن"البنشٌرى"من مصر هما أبو عبٌدة 

الشخصٌن كان ال  ون.كثر لٌادات الماعدة جدٌة وعناداًا أنابب أبو عبٌدة و, المصرى
حتجاز بن الدن فى السعوٌة إأدارا العمل خبلل ولد  ,المإسس الحمٌمى لتنظٌم الماعدة

 وهى الفترة الحرجة فى 1992 وحتى بداٌة 1989بعٌداًا عن ساحة بٌشاور من صٌؾ 
  .تارٌخ تؤسٌس ذلن التنظٌم
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 . هذٌن الشخصٌنت الجر كانةحصنأة ٌمودها بن الدن فإن بواذا شبهنا الماعدة بعر}
 إال أن ٌختطؾ شخص ما أو ,ٌابهماغومن المشكون فٌه كثٌراً أن تستمر الماعدة بعد 

وٌستؽلونه فى عمل شا آخر كما حدث إلسم , مجموعة ما ذلن اإلسم األكثر شهرة
أن اإلسم ٌمكن أن ٌستمر مع إختفاء المضمون المدٌم   أى.اإلخوان المسلمٌن من لبل
.{وظهور مضمون آخر مؽاٌر  

 ة والمشاكل الحٌاتًة حٌاة الؽربءفى ظروؾ اإلضطراب هذه لرر أبو الفضل إنها
ه اإلستخبارات السعودٌة وبعد تحمٌمات مطولة ت تلمؾٌثح" المملكة"عاد الى ؾ ٌةوالتنظٌم

كثرها خصوصٌة ودله فٌما ٌتعلك بنشاطات بن الدن أهم تفاصٌل العمل وأإستخرجت 
 ة صاحب،لى اإلستخبارات األمرٌكٌةإ أبو الفضل نفسه ع حولت الملؾ مثم, وجماعته

 وكانت تلن أهم ؼنٌمة معلوماتٌه تحصل علٌها أمرٌكا عن بن .الشؤن فى الموضوع كله
 بن رلٌة ت,بو الفضل لررتأوعلى  ضوء معلومات  أى أمرٌكا, والتى ٌعتمد أنها, الدن
!!. منصب عدو أمرٌكا رلم واحد إلىالدن  

ًا وسعٌداًا فلم ٌتركوا للرجل أى فرصة ألى خٌار آخ  فضٌموا علٌه ,ر وكان المرار موفما
 ولٌس من المستبعد أن اختٌار أفؽانستان كمنفى له كان خٌاراًا .الخناق فى السودان

ًا نفذته السودان ًا ٌتعلك , أمرٌكٌا ًا بحتا ًا أمرٌكٌا  ألن بن الدن من ولتها أصبح شؤنا
بل وتتعدى أهمٌة , تتعدى حجم السودان أو السعودٌة أو أفؽانستان, بإستراتٌجٌة كونٌة

.حد ذاتهفى بن الدن   
فؽانستان عندما أ وسوؾ نرى الحماً كٌؾ أنهم طالبوا حكومة طالبان بالتحفظ علٌه وعدم السماح له بمؽادرة ]
كان بماء بن الدن فى أفؽانستان مطلباً أمرٌكٌاً !!لى جهه ؼٌر معلومهإعلنت حركة طالبان أنه ؼادر البالد أ

حركة طالبان لم تكن مستعدة مطلماً لتسلٌمه ولكن ؼٌر . وطالبوا بتسلٌمه ولٌس إبعاده . إلستخدامه كذرٌعة حرب 
لكن أمرٌكا أصرت على التسلٌم ولٌس المؽادرة كى  تحافظ على . معترضة على مؽادرته البالد إذا إختار هو ذلن 

كان سفٌر طالبان فى إسالم أباد عبد السالم الضعٌؾ هو وسٌلة اإلتصال فى. ذرٌعة شن الحرب   
.[ذلن الموضوع لذا حرصت أمرٌكا على إختطافه إلى جونتانامو حتى ال ٌبوح بالسر الكبٌر    

 وفى ذلن . األمرٌكٌة(تاٌم)ن الدن كان على صفحات مجلة بول ظهور إعبلمى دولى لأ
ًا مطوالًا  (سكوت)دالله معنٌة حٌث أجرى معه فى الخرطوم الصحفى األمرٌكً  حدٌثا

 , سطح اإلعبلم الدولىإلىستؽرق صفحات عدٌدة فإنتمل بن الدن من ٌومها إومصوراًا 
 والمهم هنا هو أن أمرٌكا لررت إتخاذ بن الدن عدوها .لى الصدارةإوبالتدرٌج وصل 

وٌعانى ,  مزدحمة فى السوداننٌةبٌنما الرجل منهمن فى مشارٌع مد, األول فى العالم
لى إعن مسٌرة الجهاد " راؾنحباإل"تهامات الكثٌرٌن له إتباعه له وأمن هجران 

."مشاؼل الدنٌا"  

!!ٌةنشاطات ؼٌر لانون  
أبمى بن الدن على خطٌن مع العمل , لى جانب نشاطه اإلستثمارى فى السودانإ

 وبهذا حافظ على شا من ، والثانى خاص بالتدرٌبلالجهادى األول خاص بالتموي
ثٌرت ضجة كبرى بسبب نشاطه أ ولد ."الماعدة"المعنوٌات الجهادٌة داخل تنظٌمه 

 تموٌبلُا ذا بال إلى جهتٌن موفى الوالع أنه لد, التموٌلى وبالػ فٌه اإلعبلم الدولى كثٌراًا 
وكان تنظٌم الجهاد ,  بتنظٌم الماعدةٌةذا اإلرتباطات العضو,  تنظٌم الجهادي األول:فمط
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ًا حتى ،رٌةصبالتوازى مع الجماعة اإلسبلمٌة الم،المصرى ه فى حرب أذنً ؼارلا
ًا فى التارٌخ  ًا ونوعا إؼتٌاالت ضد كبار مسإولى النظام ربما كانت هى األوسع حجما

فى إنزعاج أمنى كبٌر للنظام المصرى الذى لم ٌكن ذلن وتسببت , السٌاسى المصرى
ًا علٌه تتبع مصادر التموٌل ًا منذ مرحلة التكوٌن والتدرٌب, صعبا  التى ٌعرفها سلفا

.فؽانستانأ الذى مر بها التنظٌم فى باكستان والعسكرى  

ة على الخرطوم لولؾ بن الدن عن صب الزٌت ية واألمرٌني الضؽوط المصرتزاٌدت 
ًا بٌنما تنظٌم الجهاد فى مرحلة حرجه جداًا من , على النار فى مصر فتولؾ مرؼما

ال بعد لمابهما فى إا ٌهلى مجارإ بٌنه وبن الدن ولم تعد المٌاة  ة فولعت المطٌع.ةالمواجه
.1997ام عأفؽانستان مرة أخرى فى   

 اإلسبلمة الجزابرٌة وكان بن ةة التى تلمت تموٌبلًا من بن الدن كانت الجماعيالجهه الثان
 فمد كان لدٌه فى ولت ما عدداًا كبٌراًا من الجزابرٌٌن .كثر من ذلنأا هو مالدن ٌطمح فً

لى الجزابر عبر الصحراء إلى إدخال أسلحة إ وسعى بالفعل .ضمن تنظٌم الماعدة
.األفرٌمٌة  

 أرسلوا وفدا إلى , فى الجماعة الجزابرٌة"التٌار التكفٌرى"ولكن مع تنامى حجم وتؤثٌر 
 من التهدٌد بؤال ٌدفع أمواالًا ةلهجه ملإها الجفاء ولرٌببالخرطوم تحدث مع بن الدن 

 ةفهم بن الدن الرساله ولطع كل عبلق!! لؽٌر جماعتهم وإال فإنه سوؾ ٌتحمل التبعات
.له مع الجزابر  

هاجمت ممر " متعددة الجنسٌات "فً السودان تعرض بن الدن لإلؼتٌال على ٌد جماعة تكفٌرٌة )
"".إلامته بالرشاشات  وجرحت عدداً من جماعته ، لكنه لم ٌصب بسوء  

 وكانت الجماعة , النشاط العملى األخر كان النشاط التدرٌبى فى الصومال
 لد عمدت فى بٌشاور صداله عمٌمة مع "اإلتحاد اإلسبلمى" اةالصومالٌة المسم
 ةرضٌة السلفٌة السعودٌة التى وحدت ذهنًألساعد علٌها ا, بن الدن والماعدة

 عبد الرسول "ألمٌر الجهاد األفؽانى" إضافة إلى تمدٌرهما المشترن ,التنظٌمٌن
ستعار الصومالٌون السلفٌون إسمه إ الذى "اإلتحاد اإلسبلمً"سٌاؾ لابد تنظٌم 

.لتنظٌمهم  

كانت الرحلة إلى الصومال من أجل التدرٌب مكافؤة مجزبة بالنسبة ألعضاء الماعدة 
.ن فى وظابفهم المدنٌة المرهمة والمملةيالمنهمن  

 من الذٌن "بن الدن"كٌن الذى أحاط شضعؾ ذلن من الضؽوط واإلتهامات والتأو
. الجهادهفى توجهاته المدنٌة وترنطعنوا   

أبعد من ذلن سوى ما أو شرق أفرٌمٌا  الى مشروع فى الصومأولم ٌكن لدى بن الدن 
ًا أ المستملٌن من هنصارأكان لبعض  تباع التنظٌم الذٌن حاولوا اإلستمبلل إلتصادٌا

فإفتتحوا بمساعدته بعض المشارٌع الصؽٌرة فى مجاالت مختلفه - واإلبتعاد عن بن الدن
 عادة  هى كما, منٌت فى معظمها بالفشل,لى تجارة الماسإبدأت من صٌد السمن 

ًا لبل ذلن اإلنحراؾ",الدنٌا" نحو "أنحرافهم"المجاهدٌن عند   . وأحٌانا

 تمتلن فى ذلن الولت أفضل مجموعة مدربٌن بعد تركٌزها الكبٌر على "الماعدة"كانت 
 ونجح بن الدن فى .هذا المجال طوال السنوات الخمس األخٌرة من الحرب األفؽانٌة

الحفاظ على معظم هذه المجموعة حتى نهاٌة تجربته األفؽانٌة الثانٌة على ٌد جورج 
 .بوش وصوارٌخه الموجهه باللٌزر

داع بإلد منهم كان لدٌهم المدرة على ادعو, الكثٌر من كوادر الماعدة كانوا مدربٌن جٌدٌن
لتراب بن الدن إمع عكسى  وتتناسب درجة إبداعهم بشكل .التكتٌكً فى مٌدان المتال
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 .منهم

ولكنه ظلم , فملٌلون على مستوى العالم ٌمكنهم منافسة بن الدن من الناحٌة األخبللٌة
. ة خاصة العسكرى منهانفسه وؼٌره عندما تصدى لمسابل المٌاد

فهو من ذلن الطراز من المادة الذى ٌتدخلون فى كافة التفاصٌل لكافة األعمال وٌرى 
ًا  ًا فٌها جمٌعا فهو لم ٌكن فى الصومال . إخفاق فى كل شا.. والنتٌجة, نفسه أختصاصٌا

وتسببوا فى إٌماع الرعب فى الموات .. لذا أبدعت كوادر الماعدة ومدربوها أٌما إبداع
ولاتل العرب بالصومالٌٌن فحركوهم وتحركوا معهم بشكل سرٌع .. األمرٌكٌة وتوابعها

.. وكان تؤثٌر ذلن هاببلًا من الناحٌة المعنوٌة.. وذكى
فلم ٌماتل العرب لتاالًا ٌذكر ولم ٌتكبدوا أٌة خسابر ومع هذا فمد كانت مكاسبهم على 

ونتٌجه المعركة أن فرت الموات األمرٌكٌة .. ة جداًا المستوى الشعبى والمبلى كبٌر
 . العاصمةشٌوالتلوى على شا بعد فضابح عسكرٌة مدوٌة خاصة فى ممد

 لم ٌدرن بن .!!أن بن الدن أمر بإنسحاب جمٌع عناصرة من الصومال.. ب هنايوالؽر
ه فى الصومال كما لم ٌدركوا حجم اإلنتصار حمموالدن والعرب من خلفه المكسب الذى 

,  وفى كبل الحالتٌن رحل العرب بعد تحمٌك النصر.الذى شاركوا فٌه فى أفؽانستان
 . لوى معادٌة لئلسبلم بالفطرة والمصالحم وه, والتمطه آخرون,فضاعت ثمار النصر

ًا بنفسً  البدو الرحل ٌؤتون كالعاصفة وٌرحلون ةتصرؾ العرب المتطوعون دوما
 ة أو عملًة وال عجب من نفسً.هكاإلعصار والٌبمى لهم من أثر إال الدمار الذى خلفو

دوٌة المادمة من جزٌرة العرب ذات العاطفة ب فهى من تؤثٌر المٌادة ال،البدو الرحل هذه
.نعدام فى التخطٌطإ و, ضٌك األفك تعصب مذهبىعم,  والنَافَاسْا المصٌرةجهالمتو  

لمد عانى الجهاد من العسكرة الزابدة عن الحد على ٌد التٌار الجهادى الذى تبلور وبلػ  
وكان من مفرداتها روح البداوة المادمة من جزٌرة , ربة األفؽانٌة األولىتجذروته فى ال

 ثم ,العرب بسطوتها المالٌة ثم فمه البداوة المادم بكل لسوة وعبوس صحراء نجد
اؼة النظرٌة لتلن التولٌفه المهلكة والتى صاؼها تنظٌم الجهاد المصرى فى سفرة يالص

 وسوط عذاب مسلط على ة والذى جعل الجهاد معضل(العمدة فى إعداد العدة )المسمى
. وسبٌل خبلصةاألمة اإلسبلمٌة ولٌس فرٌض  

  .ة الجن األلصر واألسرع نحوطرٌكالفهذا هو !! وفمط.. رنامج الوحٌد كان المتالبال

 وهى , الوجه اآلخر للعملة الجهادٌة فهى رجس من عمل الشٌطانة أما السٌاس..
.ولٌست من شٌمة المإمنٌن, ؼموض وكذب وخداع  

 فٌؤتى به هللا وفاعلى ,نو المتال ولوته المحركةص  والذى هو والمال.. أما اإللتصاد
.!!الخٌر من المملكة  

: كالتالىمن ناحٌة عملٌة كانت التركٌبة أو توزٌع األدوار ٌتم   
. والسٌاسة ألمرٌكا.. والتموٌل للسعودٌة..المتال للمجاهدٌن  

كبر فإن أمرٌكا تؤمر السعودٌة بتحرٌن الشباب عن طرٌك فتاوى العلماء أوبوضوح 
لى إستخدام إهل الخٌر ودفعهم نحو مناطك تحتاج أمرٌكا أوتموٌلهم عن طرٌك تبرعات 

.ٌٌنوروباألومنافسٌها أالصٌن  أو روسٌا مثللة اإلسبلمٌة ضد بعض أعدابهارالو  

العرب مجرد بؽال تحمٌل لخدمة  (الدولٌٌن)تلن هى التركٌبة التى جعلت من المجاهدٌن 
.األهداؾ األمرٌكٌة  

 كلها تجري خارج المنطمة ة اللعبأن تلن, "دولٌٌن" صفة  من معانى ونبلحظ أن
ًا فى حظٌرة جالعربٌة التى ٌنبؽى أن تبمى هادبة بعد خرو  السوفٌٌت منها ودخولها أفواجا

.الراعى األمرٌكى  
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,  كانت خارج التوصٌؾ السابك"..بالصدفة "ها الماعدةتعملٌة الصومال التى خاض  
ًا فى  رؼم أنها حافظت على كونها خارج المنطمة العربٌة مع أن الصومال عضوا شكلٌا

 ."جامعة الدول العربٌة"ما ٌسمى 

 إلى كان علماء البنتاجون فى السعودٌة ٌصٌحون بالشباب من أجل التوجهولتها .. 
 ٌصٌح فٌها بؤعلى وألحدهم خطبة. البوسنة للمتال إلى جانب مسلمٌها ضد الصرب

وٌمصد أسامة بن الدن الذى كان " أٌن األسد فى براثنه.. أٌن أسامة"اًا دصوته مستنج
ًا عن حلم إسبلمى ضاع فى صحراء أفرٌمٌا ًا فى أتربة السودان باحثا . ؼابصا

 فلم ٌستجٌب بن الدن لصٌحات اإلستنفار تلن ولد كانت عبللته بالعرش السعودى 
 .وأشماء الملن فى أسوأ حاالتها

 .على أٌة حال كان الصدام مع أمرٌكا فى الصومال محض مصادفة لم ٌخطط لها أحد
بعد فى ممابلة صحفٌة لهذا تجاهلتها أمرٌكا وتناساها بن الدن حتى كشؾ عنها فجؤة 

 .لى أفؽانستان وإعبلنه الشهٌر للجهاد ضد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةإعودته 

 لم ٌكن حجم .ها اإلسبلمى الرهٌبوجعل بن الدن عد, لررت أمرٌكا من جانب واحد  
 األكبر بكثٌر من ,لٌمى ٌإهله لذلن ولم ٌستشره أحد فى لعب ذلن الدورحبن الدن ال

 .أمكاناته

التى هى أهم ,ةمكاناته المالٌة الذاتًإ بتملٌص ,كثرأومع ذلن عملت أمرٌكا على إضعافه 
 . بناء تنظٌمه من جدٌدةسلحته التى ٌمكنه بها إعادأ

 . عن المنطمة العربٌة كلها حتى الٌتمكن من مد أصابعه هنا أو هنانهكما لررت إبعاد

 ولٌس السعودٌة , بشكل خاص من تحرن بن الدن فى الٌمنىكانت أمرٌكا تخش
 ع لٌس فمط بجهاز إستخبارات مدرب ومزود بتكنولوجٌا المم,ل جٌدنالمحمٌة بش

الذى " من علماء البنتاجون " الفمهًبل األهم من ذلن جهاز الممع, ردة من أمرٌكاوالمست
 وتصوٌرها على أنها  ,عبر تجرٌمه أى معارضة جدٌة للنظام , ٌحمى النظام والملن

ًا ةفتن  . محرمة شرعا

ًا على الٌمنخكان ال عاد توحٌد الببلد أفالتٌار اإلسبلمى الشعبى , وؾ األمرٌكى منصبا
 السعودٌة المشتركة التى لم ة برؼم التهدٌدات األمرٌكً,م1994بموة السبلح فى عام 

والطٌارون السعودٌون الذٌن كان من . تستطٌع ولؾ الزحؾ األسبلمى صوب الجنوب
 لصؾ المجاهدٌن الٌمنٌٌن إذا تخطوا الخط األحمر الذى حددته أمرٌكا مالمفترض علٌه

 هإالء .ٌدى اإلسبلمٌٌنأالضخمة المهددة بالسموط فى " العنود "ةعند لاعد, لهم
الطٌارون رفضوا لصؾ إخوانهم الٌمنٌٌن وطالبوا بفتوى مباشرة من علماء المملكة 

ًا من .. تسمح لهم بذلن ت  متن طابرا علىالتى لد تتحرن" الفتنة"فتراجع الملن خوفا
  .الفانتوم

ا حدث مسامة بن الدن ٌد فًألذن أمرٌكا وكان أ الٌمن الجنوبى بدون ون المسلمل دخ 
 . ن فى الٌمن الشمالى ٌد أخرىمًوكان لئلخوان المسل

إلً   لهابن الدن لبل تلن األحداث كان لد نزح كمٌات ضخمة من أسلحة الصومال وحو
ًا , وبدأ شباب من السعودٌة, الٌمن وأخرون سمعوا فمط , بعضهم ٌعرؾ بن الدن مسبما
-سام) صوارٌخ من ضمنها, لى السعودٌةإبدأ هإالء فى تهرٌب أسلحة من الٌمن , عنه

 كان هنان تهدٌد بإنفبلت .ٌة إستخدمها ضد أهداؾ أمرٌكٌةن ب,المضادة للطابرات (7
وأن تمتد أٌادى إلى الدماء الممدسة للجنود األمرٌكٌان الذٌن , بٌن الشباب السعودى

 . من الحرمٌن الشرٌفٌنروعلى مرمى حج" المملكة"ٌمرحون فوق أراضى 

ضة السعودٌة فى لندن الدكتور رز المعاو مع رمٌةدخل بن الدن فى منافسة إعبلم
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 .المسعرى وسعد الفمٌه

 . والتواجد األمرٌكى فى مملكتهدوأصدر عدداُا من البٌانات الموٌة ضد الملن فه

أولها المرب إلعتبارات  , نفردت بٌانات بن الدن بخطورة خاصة عما ٌصدر فى لندنإو
ل السودان عن السعودٌة لٌس سوى شك مابى ضٌك ٌدعى البحر صفما ٌؾ, الجؽرافى

الخطورة الثانٌة كانت مصدالٌة بن الدن لدى الشباب السعودى على خلفٌته , األحمر
 .الجهادٌة فى أفؽانستان

بعد أن رفض - بعاد بن الدن من السودانإه الثبلثة فى إشماألذا إستمات الملن و
 .لى المملكةإ ةمنآلوساطات عابلته بالعودة ا

.. وأخٌراًا إلتمت مصالح المملكة مع المعاٌٌر األمرٌكٌة حول إبعاد بن الدن من السودان 
ٌه على السودان آلت الضؽوط اإلعبلمٌة والسٌاسٌة اتكان,لخرطوم ا تهلٌلة مؽادر

 بوصفه ,هبعادإ أو هوبدأت سلسلة العموبات المتدرجة من أجل تسلٌم.. التطاق
 (التمارٌر األمنٌة)نهالت إ و.كما صوره اإلعبلم الدولى (اإلرهابً األكبر فى العالم)

 حتى " الدنإلبن"عبلم فى الؽرب عن معسكرات تدرٌب تابعة إالتى تناللتها وسابل 
 . ولٌس بالممح أراضى السودان بمعسكرات اإلرهابرٌخٌل للمتلمى بؤن الرجل لد بذ

, ى معسكر فى السودان وال فى أى مكان آخرأذلن فى ولت لم ٌكن البن الدن 
الصومال تولفت منذ إنسحاب األمرٌكان ي بوتدرٌبات الماعدة لجماعة اإلتحاد اإلسبلم

ومعسكراته فى أفؽانستان فى منطمة خوست كانت رهن , من الصومال (أو فرارهم)
حٌث أعمال اإلنشاءات , لى السودانإ ولدى المسبولٌن عنها هنان أمر باإلنتمال ,التصفٌة

 .المدنٌة تنتظرهم

حتى مجمعات تخرٌن المعدات الزراعٌة أو معدات الطرق وردت فى الموابم التى 
 كان .(البن الدن)كمعسكرات تدرٌب لئلرهابٌٌن التابعٌن  (اإلعبلم العالمى)نشرها 

ًا على جعل الرجل اًا هنان إصرار ًا واضحا ًا ) أمرٌكٌا ًا وأن ٌستمر فى لعب  (مجرما إرهابٌا
 وهو الدور الذى ال "العدو الخطٌر الذى ٌهدد الوجود"ذلن الدور الحٌوى المسمى 

ًا أو مصنوعا إال بهٌستطٌع الؽرب أن ٌحٌا ًا فى لعب ًا, سواء كان هذا العدو حمٌمٌا  راؼبا
ًا ..  أنفهاًا عندور العدو أم أنه ٌلعبه رؼم لى صدارة المسرح إكانوا ٌدفعون بن الن دفعا

أمام بطل المسرحٌة وكاتب السٌنارٌو .. الشرٌرةٌم العصابزعالدولى كى ٌلعب دور 
األمرٌكى حامل المسدسات وحارس العدالة " الشرٌؾ"والمخرج ومروج اإلعبلنات 

ًا أمام كامٌرات التصوٌرنوالم  .تصر دوما

ًا .. بإختصار تباعه وانؽماسهم فى الحٌاة أبن الدن و (ةًا توب)لم ٌكن ممبوالًا أمرٌكٌا
ًا .. المدنٌة ولم ٌتبمى منهم حول بن الدن , خاصة وأن تنظٌم الماعدة كان لد تفكن عملٌا

 .إال ألل من واحد فى المبة ممن كانوا معه فى أفؽانستان

ًا مثل الطٌور أولد تزوج معظمهم و نجب أطفاالًا وثملت حركتهم بعد أن كانوا خفافا
 .الجارحة فى أفؽانستان

والتنالض , رؼم صعوبات المعٌشة, كثرهم فى ؼرام السودان والحٌاة فٌهاأوولع 
 .الفكرى مع النظام الحاكم 

بة التى ٌلماها من يحتى بن الدن نفسه ورؼم المشاكل والعرالٌل والمعاملة المالٌة الس
ًا فى ,  بعض السٌاسٌٌن هنان منالبٌرولراطٌة السوادانٌة وحتى إال أنه ولع هو أٌضا

ًا ولم  ى فكرة للخروج منها أو تؽٌٌر نمط أكن تراوده تؼرام السودان شعبا وأرضا
 ولم ٌكن ٌدرن بالطبع أنه لٌس هو صاحب المرار بشؤن .بؤى حال (اإلعمارٌة)نشاطاته 

  فمطحٌاته ونشاطاته الشخصٌة فهنان نظام دولى جدٌد هو الذى ٌحدد األدوار لٌس
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 فى السودان .. مدرابها وشركات المماوالتبل وحتى ..ألفرادا أونظمة ألا أو للدول
 .  ركانوا أو حتى فى جزر المم

والمسببة للمشاكل , لبل ترحٌل بن الدن من السودان كانت جمٌع نشاطاته ؼٌر المانونٌة
لد تولفت والتصرت أعماله على المماوالت والزراعة وانفض عنه أخرى مع حكومات 

ًا وانتمإمعظم من   .تنظٌم الماعدةل ٌوما

بواسطة , لى اإلستخبارات األمرٌكٌةإكل هذه الصورة وبكافة تفصٌبلتها الدلٌمة وصلت 
ًا أوبالتؤكٌد عن طرق أخرى  (أبو الفضل)  .ٌضا

 ةوعلى حكومة الخرطوم وعلى كل المستوٌات الممكن لتها علٌهحمومع  ذلن ضاعفت 
 -  ٌوم الهجرة النبوٌة الشرٌفة ذكرى فى ٌوم وافك1996 فى ماٌو هحتى تم إبعاد

 .دجبلل آبا.. لى مطارإ صؽٌرة من مطار الخرطوم ةونملته طابرة خاص
***** 

(38-37ص ) : (األفؽان العرب .. الطالبان .. بن الدن  )ٌمول نبٌل شرؾ الدٌن فً كتابه   
وحسب لطب المهدي الذي أصبح مسبوال للمخابرات السودانٌة فؤن ترحٌل بن الدن من السودان  )

  .(جعله ٌتحول إلً إرهابً معاد ألمرٌكا 
ٌمول لطب المهدي الذي أصبح مسبوال عن المخابرات السودانٌة أن الحكومة السودانٌة عرضت  ) 

تسلٌم بن الدن للسعودٌة أو للوالٌات المتحدة فً حالة تمدٌم أدلة للحكومة السودانٌة ضد بن الدن ـ 
.(إال ان امرٌكا لم ٌكن لدٌها أدلة حٌنبذ   

حسب المصدر اإلستخباراتً السودانً فإن السعودٌة خافت من آثار ترحٌل بن الدن ولهذا لامت  )
فمط ال تدعه .. دعه ٌخرج من الببلد : المخابرات األمرٌكٌة بإببلغ الجنرال فاتح عروة لابلة له 

ولال الفاتح عروة أحد المفاوضٌن السودانٌٌن المعروفٌن والسفٌر السودانً فً . ٌرحل للصومال 
دعه " سً إي إٌه" فؤجابت المخابرات المركزٌة األمرٌكٌة .  للنا لهم سٌذهب ألفؽانستان–واشنطن 

  .( هذا أفضل له ولكم وللجمٌع –ٌذهب 
ًا للمهدي فمد كانت رحلة بن الدن من السودان كارثه شخصٌة  )    30حتً خسر حوالً  -   ووفما

.ملٌون جنٌه استرلٌنً   
 وحٌنما رحل إلً –فلم تكن لدي إبن بن الدن األموال التً تتحدث عنها السلطات األمرٌكٌة 

إهـ. (أفؽانستان كان علً وشن اإلفبلس ولم ٌكن لدٌه أي  شًء    
نابب وزٌر الخارجٌه االمرٌکی رتشارد أرمٌتاج لال بعد نهاٌة الحرب علی أفؽانستان أن  )    **

السودان لد إتخذ بعض المبادرات الجٌدة إلی حد بعٌد ولکن إذا شاء أن ٌکون فی التحالؾ فعلٌه أن 
و لد جاء فی نفس الصفحة . من کتاب لرآن وسٌؾ للدکتور رفعت سٌد أحمد  194ص  راجع (ٌتبنی المٌِام ذاتها

ًا  إن الخرطوم کانت لد لدمت للوالٌات المتحدة بعض المعلومات اإلستخبارٌة التی تتعلك  ) أٌضا
                         1996\ 1991 بمساعدٌن ألسامة بن الدن و بفترة إلامة األخٌر فی السودان
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 الفصل الثانً 

عودة إلى الوطن األفؽانىلا  

(م1996ماٌو)العودة الثانٌة للعرب.. جالل آباد  
كان الهبوط فى مطار جبلل آباد فى أصٌل ذلن الٌوم الربٌعى مفاجؤة تامة لعدد من   
 . بن الدن من أفراد حرسه الخاصيرافكم

لى إولم ٌكونوا ٌتولعون بؤى حال أن ٌعودوا . فلم ٌكونوا على علم بوجهة الطابرة
ًا شارن فى معارن جبلل  وأكثرهم لم ٌكن لٌرحب بذلن رؼم أن.أفؽانستان  الجمٌع تمرٌبا

وفاض كؤس إحتمالهم بنشوب . وسببت لهم صدمة لكثرة الضحاٌا من العرب, آباد
, ثم إختبلل األمن فى البلد كلها, الحرب األهلٌة حول كابول بمطبٌها مسعود وحكمتٌار

. ولد كانت تصلهم األخبار المإلمة وهم فى السودان
وبشكل عام لم ٌكونوا , لم ٌكن لدى الماعدة فى السودان فكرة واضحة عن حركة طالبان

. على إستعداد للثمة بؤى شا فى أفؽانستان
 ,لى جبلل أباد من العربإالمادة األربعة الذٌن منحوا حماٌتهم البن الدن ومن تبعه 

 على ؼٌر ٌبة والؽر, وبكل الشهامة األفؽانٌة النادرة فى هذا الزمانةللثك هبلًا أكانوا 
 .ؼتٌلوا على دفعتٌنإم ه ثبلثة منح دفعوا فى ممابل حماٌتهم تلن أروا,األفؽان

( تورا بورا ) شاب ٌدعى الدكتور أمٌن تحمل على منكبٌه معركة ووالرابع وه
. ت اآلذانم صةمرٌكا علٌها ضجألامت أالتى 

أن إبعادهم وعابالتهم من الخرطوم إلً جالل أباد تمت " عرب أفؽانستان " ضمن المفارلات الكثٌرة فً لصة  )

. والطابرة مستؤجرة من شركة طٌرا ن خاصة !! من أوكرانٌا ٌمودها طٌار روسً لطابرة بواسطة رحلتٌن
م ضد 2001بعد ذلن بخمس سنوات لامت الطابرات األمرٌكٌة بالمضاء علً كثٌر من هإالء العرب فً حربها عام  

. بن الدن وحركة طالبان 
بٌنما . لد ٌمول بعض السطحٌون أن األمرٌكان لد أحضروا العرب إلى أفؽانستان فى الثمانٌنات كً ٌمتلهم الروس 

  !! .(أحضر الروس العرب إلى أفؽانستان فى التسعٌنات كى ٌمتلهم األمرٌكان 

ستضاؾ الوفد العربى الذى نفته الخرطوم وبذل جهده إ "عبد الحك مجاهد"المابد الشاب 
خوان إوكرمه األفؽانى فى التخفٌؾ عن بن الدن ومن معه مإكداًا دعمه وحماٌته لهم ن

 .شاركوا فى الجهاد وبذلوا فٌه طالتهم
 .لى صبلة العشاءإؼتٌل الرجل فى بٌشاور اثناء ذهابه أ ذا هبىوبسبب مولفه المبد

 ٌة والحماةستضاؾإل كانا ضمن فرٌك ا"ورسازن" و"المهندس محمود "المابدان
 األول ٌتبع .1989ثناء معارن جبلل آباد أوكبلهما عمل بشكل ما مع بن الدن 

حزب إسبلمى بزعامة ٌونس خالص واآلخر من لادة البدو ومحسوب على حزب 
. اإلتحاد اإلسبلمى بزعامة سٌاؾ

 (تورخم)لى البوابة الحدودٌة فى إ فى سٌارة واحدة أثناء توجهما  الرجبلنؼتٌلأ 
تواًا ت لٌادها مسلأ المتدفمٌن صوب جبلل آباد التى ةستمبال لوافل طبلب الشرٌعإل

لى المنفذ الحدودى لتبل إ وفى كمٌن واحد لبل وصل سٌارة الرجلٌن .لحكم طالبان
وكانا لد شاركا فى التخلص  (شمالى)دوي بلارب المابد الأداخل سٌارتهما على ٌد 

 لصالح ةنمبلب كان ٌدبره فى المدٌنإل اًا ستباق، إ سابك عاممنه بإؼتٌاله فى 
. مجموعته
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فمد بن الدن ألى تورط الباكستان فى تدبٌر الكمٌن المذكور الذى إشارت لرابن كثٌرة أ
 ولم .ستمرار كبٌرة فى المنطمةإفمد الحكم الجدٌد لطالبان دعابم أده كما جدعابم لوٌة لتوا

تكن اإلستخبارات السعودٌة من مركزها فى سفارتهم بإسبلم آباد بعٌدة عن حوادث 
 .لل تمدٌرأمن جهه التحرٌض والتموٌل على , اإلؼتٌال الثبلثة

 :وأحداث.. مشاعر
 .لى أفؽانستانإ للعرب ةتباعه كانوا طلٌعه العودة الثانًأبن الدن وخمسة عشر من    

. ضقض اآلخر متناعوكانت عودة تلن المجموعة مفعمة بالمشاعر بعضها متوافك والب
ار معاركها وكلهم مكثرهم خاص غأ, لى جبلل آباد مرة أخرىإها لد عادوا 
 .رضهاأستشهد ودفن فى أ ممن اٌعرؾ عدد

 خاصة ,هم موالع المعارن الماضٌةأوطاؾ بن الدن ومجموعته الصؽٌرة تلن 
حضان ذلن الجبل المهٌب أفى  .جبل لباء الشهٌر الذى ٌتحكم فى لرٌة سمر خٌل

نهارت فوق رأسه مع عدد للٌل كانوا إ  مؽارة متواضعةلى بماٌا إأشار بن الدن 
 وعلى بعد خمسٌن متراًا منها كان هنان آثار خٌمة .طابرةمن  ةلنب قبفعل, معه

ًا كمإ  من ةلتصٌب شاب مصرى بشظٌة لاأ منها وعلىمرب ,رلٌادةقستعملها ٌوما
صٌب أبو حفص الرجل الثالث فى الماعدة أو, ه على األرضمخ لذفتلنبلة طابرة 

 وأخذ هو بنفسه ٌشرح كٌؾ أصٌب وأنه .ةٌومها بشظٌة أخرى كادت أن تكون لاتل
تمدد على األرض وظل فى وعٌه ٌكلم من حوله حتى وضعوه فى سٌارة لنمله 

لى فجوة لرٌبة فى إوكان لدٌهم ما ٌضحن وهم ٌشٌرون .. علٌهي وعندها أؼم
ًا  إذ كانت  العمك مازالت سوداء الجوانب ةالجبل للٌل  ونفس .ادةيالكلمولع مطبخا

وعٌة على الشاب العربى أل هدمت المطبخ فتسالطت ا,صابت ولتلتأالمنبلة التى 
ستشهد فصرخ أصاباته السطحٌة إال أنه ظن أنه أبخ الذى ورؼم طمسبول الم

 ٌضعونه فوق لدمٌه طالبٌن منه مولم ٌصدق نفسه وه, رضأل تمدد على ا ومكبراًا 
 .ةيتصٌبب بخٌبه أمل فى نٌل الشهادة فى تلن الفرصة المواأ وٌبدو أنه ..المسٌر

 البنشٌرى أسوأ األخبار التى تلماها بن الدن ومن معه كان نبؤ وفاة أبو عبٌدة   # 
 حة،نسانٌة مرإ ذو روح كان أبوعبٌدة . ؼرلا فى أحد البحٌرات األفرٌمٌة الكبرى

األكثر فجعله ذلن .. اتزمألاتماسن فً  وشجاعة فى المتال و،وطالة عمل ضخمة
ًا من الشباب المجاهد فى أفؽانستان ى من المٌادات أ والٌدانٌه فى ذلن  .شعبٌة ولربا

.الكبٌرة من وزن بن الدن أو عبد هللا عزام  

ًا فى تنظٌمٌن جهادأكان    ٌن وهما الماعدة يبو عبٌدة فى ولت واحد لابداًا عسكرٌا
.والجهاد المصرى واستمر كذلن لفترة  

وكاد أن . أنه لام بدور بارز فى معركة جبلل آباد األولى التى لادها أسامة بن الدنا كم
 واستمر تؤثٌره على مسرح جبلل آباد لعدة .ٌمع فى أسر الموات الشٌوعٌة المهاجمة

.تلن المعركةأعمبت أشهر   

لى صبلحٌاته إإضافة , ةي أبو حفص صبلحٌاته التنظٌميبعد وفاة أبو عبٌدة تول
ًا بٌن الجمٌع, فكان هو الرجل الثانى فى تنظٌم الماعدة, األصلٌة .واألكثر عببا  

تلمى بن الدن خبراًا من كابول كان له أكبر األثر فى فترة بمابه التالٌة فى      #
.أفؽانستان  

لى حكوماتهم فى حال إفمد أصدر مجلس الوزراء لراراًا بتسلٌم بن الدن ومن معه 
ًا . حكومة كابول من المبض علٌهمتتمكن  كان برهان الدٌن ربانى ولتها ربٌسا

 وهو ,وسٌاؾ فى مولع أعلى للٌبلًا من ربٌس الوزراء, للجمهورٌة فى كابول
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المولع الذى شؽله للتو جلب الدٌن حكمتٌار الذى اللى هزابم متتالٌة على ٌد حركة 
 كابول بعد وساطات من الجماعة اإلسبلمٌة ةفالتحك بسرعة بحكوم, طالبان الفتٌة

.ؾالباكستانٌة مدفوعة بحكومة إسبلم آباد التى ٌرأسها نواز شري  

 مسعود العدو التارٌخى لحكمتٌار ٌمسن بممالٌد الموة على األرض هولتها كان أحمد شا
.جهزة األمن فى كابول وشمال أفؽانستانأوٌتحكم فى الموات المسلحة والمٌلٌشٌات و  

الذى ، فكان ٌحكمها حاجى لدٌر ,أما جبلل آباد التى لذفت األلدار بؤسامة بن الدن إلٌها
ًا لعدة مراكز لوى ٌمثل هو الحل الوسط بٌنها ًا بوصول .كان مٌزانا  ولم ٌكن لدٌر مرحبا

ًا لممابلته رؼم أن الفاصل بٌن مك, لى الوالٌةإبن الدن  فً ر ألامتهما اولم ٌسع مطلما
مولوى ن بمادر على طرده ألولم ٌكن  .مبات من األمتاركان ال ٌتعدى عدة , ولت ما

والمهندس                ، ومن معه ٌونس خالص بسط حماٌته األدبٌة على بن الدن
 األدبٌة والصدالة ةوصاحب المكان, المابد الموى لدى تنظٌم ٌونس خالصمحمود  

 المهندس .. وإخوانه حاجى دٌن دمحم وعبد الحك(دٌرقحاجى ) الوالٌة حاكمالوطٌدة مع 
  .لى جانب بن الدنإ ولؾ صراحة  هذامحمود

, ار حكومة كابول حسم وضع بن الدن فى الفترة المادمة كحلٌؾ ثابت لحركة طالبانرق
.وعدو مماتل لنظام ربانى ومن حوله  

 خاصة بعد سٌطرة حركة طالبان على .ةبالطبع لم ٌعدم الرجل مستندات شرعٌة لوي
عطى أ ثم تطبٌمها الفورى ألحكام الشرٌعة الذى ,كتوبر من نفس العامأ 27كابول فى 

 وهو السلعة اإلستراتٌجٌة لدى الشعب فى ذلن ,باب األمنإستتثماراًا فورٌة فى 
الولت الذى عمت فٌه الجرٌمة التى تمودها عصابات مسلحة بالدبابات تمطع الطرق 

كان كل فرٌك فى نظام حٌث  ,حزاب التآلؾ الحكومى فى كابولأوترفع أعبلم 
كانت فً الممابل  و.لالٌم الببلدأالعصابات التابعة له فى بعدد ولوة كابول ٌمٌس لوته 

عبلم الحزب الذى تتبع له أمن صور الزعٌم و" شرعٌتها"تلن العصابات تستمد 
      .وٌشؽل مناصب وزارٌة فى نظام كابول

تسلم        ..أسلم   
  ذلن العربً عماب وعٌد حكومة كابول دعوة منألمى بن الدن ومن معه فى ت    .

. بالدخول فى طاعته وأداء البٌعة له,فى كونار" خلٌفة المسلمٌن"  

ًا فى  ًا أفكان ذلن هما مضحكا .عماب هم آخر كان مبكٌا  

فلم ٌتبك حول الخلٌفة العربى فى كونار سوى ألل من عشرة أشخاص ولكنه لادر على 
.تنفٌذ عملٌات لتل بواسطتهم  

صرا على ممابلة بن الدن الذى تملص ألى جبلل آباد وإوصل أثنان من رسل الخلٌفة 
ًا لمنالشتهم وصرفهم بالحسنىا وخصص لهمامنهم  تساءل بعض من . وفداًا شرعٌا

ًا مباٌعته فى  (التى بطنها رجال الخلٌفة بالتهدٌد)حضر الحوارات  حول من ٌنبؽى شرعا
.أفؽانستان  

وهنان المبل عمر الذى باٌعه مبات من العلماء ولادة , فهنان حكومة ربانى فى كابول
  .ثم هنان الخلٌفة العربى فى كونار, المبابل وٌحكم بالشرٌعة

, حكام الشرٌعٌةأ خارج المنافسة ألنه الٌطبك عكان الرد جاهزاًا وهو أن نظام ربانى ٌك
أما المبل عمر الذى ٌطبك الشرٌعة فى المناطك التى ٌسٌطر علٌها فٌنبؽى علٌه أن ٌباٌع 

ًا علٌه فى الظهور وتطبٌك الشرٌعة,الخلٌفة العربى فى كونار . الذى كان سابما  
,  ثم كانت التساإالت المبنٌة على ذلن تدور حول مفهوم خبلفة كونار ألحكام الشرٌعة

ومنع علٌهم حٌازة جوازات , خاصة وأن الخلٌفة لد أباح لنفسه وألتباعه تدخٌن الحشٌش
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 التساإالت حول شرعٌة عملٌات هنان, وفوق هذا كله, ستخدام العملة الورلٌةإالسفر أو 
.الخ.. ٌبذكثٌرة ما بٌن لتل وسطو مسلح وضرب وتع  

.. خذت تهاجم كونارأستولت حركة طالبان على جبلل آباد ثم كابول وإ اولكن سرعان م
.لى ممره فى لندن وكفى هللا المإمنٌن المتالإدراجه أفعاد الخلٌفة   

 تفجٌر الُخبر
, لى أفؽانستانإمن األنباء التى تلماها بن الدن والعرب الذٌن رافموه فى عودتهم الثانٌة   

 ,كان نبؤ تفجٌر الخبر فى السعودٌة,  من األنباء األعمك أثراًا فى مسٌرتهم التالٌةتوكان
 من رعاٌاها فى مجمع سكنى تابع لسبلح 19 بحٌاة ىمرٌكا أنه أودأدعت إوالذى 

.الطٌران األمرٌكى  

 ..ل وأسعد كل أفؽان جبلل آبادبمن نافلة المول أن هذا النبؤ أسعد بن الدن ومن معه 
: ولكنه من ناحٌة أخرى أثار مخاوؾ بن الدن من عدة نواحى.صالحهم وطالحهم  

 الجهادٌة الجدٌدة فً ببلد العرب ة شباب الموجعلى التفكٌر الجزابري ةتؽلب موج-
وسطوع نجم , فى الجزابرستٌبلء التٌار التكفٌرى على زمام لٌادة الحركة إخاصة بعد 

شمبزاز المسلمٌن إ وءستٌاإثار أة والذى زوملابد ذلن التٌار وأهم ر" عنتر الزوابرى"
.لبل ؼٌرهم  

عتبار إسرع من ٌتؤثر بهذا التطرؾ الدامى على أالطبٌعى أن تكون السعودٌة من وكان 
ًا ومصدر تموٌله .ٌتهعلى األلل فى مراحل بدا, أنها مهد ذلن التٌار فكرٌا  

لذلن  (ةاألعمال الفنً)وجه من ملى بن الدن والعرب من حوله إ الخرطوم وصلت فى
 تلن األعمال الضحلة عبارة عن كمٌة من .التٌار لادمة من الرٌاض وجدة وؼٌرهما

دمر .. ألتل ألتل )أحدها لم تزد كلماته إال للٌبلًا حول ذلن البٌت , شٌد الهستٌرٌةااألن
.وكانت أحداث البوسنة هى محور الربٌسى لمصص تلن األناشٌد (دمر  

" المإامرة التى أوصلت الزوابرى إلى ببلده خشٌة بن الدن كانت من أن تنتمل
وعصابته ومنهجه إلى لٌادة الجهاد فى الجزابر فدمر كل شا بما فٌه الجزابر والحركة 

.اإلسبلمٌة بها  
كان ٌخشى من إنمضاضه حكومٌة ودولٌة على الشباب المسلم فى السعودٌة تكون 

.(دمر دمر.. ألتل ألتل )ذرٌعتها ظهور تٌار زوابرى سعودى شعاره الوحٌد   
 1996 صدر فً أؼسطس )لذلن كان بٌانه المعنون بإعبلن الجهاد لتحرٌر الحرمٌن الشرٌفٌن

ٌهدؾ فى جانب كبٌر منه إلى تحدٌد دستور للعمل الجهادى فى السعودٌة ٌكون بعٌداًا  (
.عن منهج التكفٌر وسفن الدماء ببل حساب  

ولد ناله من جزاء ذلن الكثٌر من النمد الجارح من جانب أنصار الزوابرى من عرب 
عتبار أن لتل الجندى السعودى عندهم إعلى , أوروبا وخاصة تٌار لندن السلفى الجهادى

.ٌتساوى مع لتل الجندى األمرٌكى فكبلهما كافر  

 إذ كان . ضد األهداؾ األمرٌكٌة فمطحفى بٌانه المذكور حصر بن الدن العمل المسل
 أن تتطور األمور وتنفلت بدفع من الخارج ,هداؾ داخلٌةألى إٌخشى إذا تحول المتال 

بتبلع األجزاء إ إسرابٌل لى بما ٌسهل ع,لى دوٌبلتإلى تفتت السعودٌة إبحٌث تإدى 
لى شمال إ والتى تصل ,سرابٌل الكبرى بحدودها التوراتٌةإالتى تراها داخله ضمن 

.جزاء من العراق وتطل على مٌاة الخلٌجأالمدٌنة المنورة وتبتلع الكوٌت و  

 بعدة أشهر عملٌة أخرى فى الرٌاض لتل فٌها عدد من الخبراء "ربخُا لا"سبمت عملٌة 
العسكرٌٌن األمرٌكٌٌن العاملٌن ونفذ العملٌة أربعة من الشباب السعودي تدرب أحدهم 

 أما .ر تجربة جبلل آباداصن عمفى أحد معسكرات جبلل آباد والٌكاد ٌعرفه أحد م
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.ه الثبلثة فلم تطؤ ألدامهم أرض أفؽانستانإزمبل  

بحٌث " المملكة"حتمال تعدد الجماعات الجهادٌة فى إخشٌة بن الدن هنا كانت من 
ًا إصعب ي  . وربما تكرر الكابوس األفؽانً بخبلفاته وتدخبلته الخارجٌة.تحادها الحما
 نفسه عبر بٌان إعبلن الجهاد كمٌادة عامة للجهاد ضد الموات األمرٌكٌة فى مفمد
ًا التواجد فٌها"المملكة" .وجزٌرة العرب المحرم علٌهم شرعا  

عمك أ كان له *(عماب حادث تفجٌر الرٌاضأفى )وٌمكن المول أن حادث تفجٌر الخبر 
إعبلن الجهاد على األمرٌكٌٌن )عبلنة الشهٌر المعنون إصدار إاألثر فى لرار بن الدن 

.(تلٌن لببلد الحرمٌنحالم  
إنفجرت سٌارة مفخخة أمام ممر عسكري أمرٌكً فً مدٌنة الرٌاض أودى بحٌاة خمسة 1995 نوفمبر 15فً  }*  

                             . {أعدمت السلطات السعودٌة المسبولٌن عن الحادث . أمرٌكٌٌن وإثنٌن من الهنود 

  .جهاد السلفىلل "اللندنى"عتراضات لادمة من نفس التٌار إلعنؾ اأخرى كان أمرة 

 "بن الدن" الذى صدر عن "إعبلن الجهاد"عتراضات كثٌرة على إكان هنان بالطبع 
دن متبلن بن الإعترضت على خلفٌة عدم إ التى "المُاطرٌة"من الجماعات الجهادٌة 

 إعبلمٌة تفمد الرجل ةعبلن فرلعإلوبالتالى سٌظل ا, عبلنإلابل تنفٌذ هذا الوس
سبلمٌة إللوى الحركات اأمرٌكا فى حٌن فشلت أ "مناطحة"الهم ه آخرون .مصدالٌته

ًا مثل سورٌا ومصر والجزابرأنظمة محلٌة إفى ممارعة  صحاب تلن أبعض .كثر ضعفا
 "البن الدن"حدثته العملٌتان اللتان حسبتاأعتراضات ؼٌروا موالفهم بعد الدوي الذى إلا

  مرٌكٌة فى مٌناء عدن والتى من بعدها شهد أل ابالمدمرةطاحت أخاصة تلن التى 
ًا حاالنطإتحرن بن الدن  هم من المعارضة أو لؾواون موؼٌر كثٌر, علىألاًا نحو ادفا

 بعد وصلت بن الدنشارات التؤٌٌد التى إ..بشكل عام. لى التؤٌٌد أو المشاركة إفظ حالت
 له ةرٌكٌٌن المحتلٌن لببلد الحرمٌن كانت كثٌرة ومشجعألمبٌانه بإعبلن الجهاد على ا

ًا    وبؤى طرٌمة؟ؾولكن كً.. فى المضى لدما

..واألخطر.. هنا كان السإال األهم  

:تورا بورا   
 اإلسم واألسطورة

فؽان أل وٌنطك ا.انفوتنطك بالعن,  سلسلة جبال منٌعةـومعناها السٌل األسود ـ "بورا ورات"
ًا بالفخارؾسمها مشإ ها معارن دامٌة بٌن المجاهدٌن والجٌش ح فمد شهدت سفو.وعا

ولم ٌتمكن الجٌش األحمر من إؼبللها فى . وسمط فٌها عشرات الشهداء.. السوفٌتى
.أو اإلستمرار فى مراكزهم التى إحتلها أكثر من أٌام معدودة, وجه المجاهدٌن  

 ل بوبؤسلحتهم الملٌلة تمكن المجاهدون لٌس فمط من لهر الموات الخاصة السوفٌتٌه
  .سمطوا العدٌد من الطابرات المماتلة والهٌلوكبترأ

سرى أكان من , 1983عبلم الدولى عام إلسٌر تم عرضه على اأوأول طٌار سوفٌتى 
سمط المجاهدون طابرته من طراز سوخوى بواسطة بندلٌة أن أبعد  (تورابورا)
ٌدى المجاهدٌن ألى إ التى لم تصل  األمرٌكٌةوارٌخ ستٌنجرس صولً, نجلٌزٌة عتٌمةإ

 السلسلة من الؽابات الصنوبرٌة تلن.ن لرر السوفٌٌت مؽادرة أفؽانستان بالفعلأ بعد إال
اد والطعام عتٌام الخالٌة كان المجاهد المثمل بالألوفى ا ،تفصل بٌن أفؽانستان وباكستان

ًا حتى ٌنتمل من مراكز إٌحتاج   فى باكستان حتى مولعه المتالى همدادإلى ٌوم كامل تمرٌبا
 نفس الطرٌك الذى سارت علٌه الموات الخاصة الباكستانٌة التى ووه.. فى تورا بورا

 العرب وبن الدن فى تورا ع على مواقؾطباق من الخلإلتحركت فى باكستان من أجل ا
.م2001كتوبر أمرٌكٌة فى ألبورا أثناء الحملة ا  
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 الجنوب ةمتداد نفس السلسلة من جهإ وعلى 1986نه فى عام أومن المفارلات 
شرس المواجهات بٌن العرب أرة دارت واحدة من والؽربى فى والٌة باكتٌا المجا

 وكان الجٌش  .بمٌادة بن الدن والموات الخاصة السوفٌتٌة تكللت بالنجاح
ًا رالباكستانى ٌصفك ط فؽانٌة ألحزاب األحث اي و(فً جاجى )شجاعة العربلبا

.سلحة والعتاد فى تلن المعركةألمدادهم باإعلى   

و حتى أمام الموات السوفٌتٌه أٌجرإ على الظهور بشكل مباشر لولم ٌكن ذلن الجٌش 
.فؽانٌةألالموات الشٌوعٌة ا  

 حٌث زود العرب وجماعة 1989وبالمثل فعل الجٌش الباكستانى فى معارن جبلل آباد 
حتٌاجات المتالٌة وبشكل مباشر ألول مرة فى حرب أفؽانستان إلبن الدن بالذات بكل ا

.فؽانٌةأح ٌعاملهم على لدم المساواة كؤى منظمة أصبو  

 فى ٌوم صٌؾ ول كان ذلنأل اةمن النظررام تورابور ولع بن الدن فى غ  ** 
ولد أنهن الحر والرطوبة والمبلرٌا فى  جبلل آباد , (1996)لابظ من ذلن العام 

كلهم , العرب المطرودٌن من الخرطوم فوصل عددهم إلى حوالى أربعٌن أسرة
ًا من أتباع بن الدن .تمرٌبا  

ًا حتى إ عداد بٌانه الشهٌر عن إنتهى بن الدن من إستؽرق األمر ثبلث أشهر تمرٌبا
 معظمها فى شكلٌات ضًنكإ (مرٌكان المحتلٌن لببلد الحرمٌنألعبلن الجهاد على اأ)

مٌع الموجودٌن فى النماشات ج شارن .ختٌار أبٌات الشعرإو, والضبط اللؽوى, الصٌاؼة
لى الجبل إنتمل جهاز الكمبٌوتر ومولد الكهرباء إ و.التى لم تخلو من طرافة وضحكات

ًا أ ةكثر من البلزم ومملأ عملٌة طوٌلة تكان.. وبدأت طباعة البٌان وتصحٌحة .. حٌانا
ؼٌر متولعة بالنسبة  رتفعت المعنوٌات كثٌراًا بمعركةألكن أحداًا لم ٌشعر بالتردد بل 

.جمالى كٌؾ ستدور رحاها إوالٌتصور أحد ولو بشكل , للجمٌع  

.. كثر خطورة ربما على مستوى العالمأالحوارات تناولت ببساطة معتادة موضوعات 
 (مرٌكا؟أكٌؾ نحارب  ):جابة على السإالإللة اوساسى كان محاألكٌؾ ال ومحورها ا

 فلم ٌكن ( لماذا نحارب أمرٌكا؟)بداًا هوأ والسإال الذى لم ٌطرح .ولى فى العالمألالموة ا
 بل ألجل هذا المعرفة تحدٌداًا كان السإال األول ٌبدأ بكلمة . علٌهأحد ٌجهل اإلجابة

.كٌؾ؟  

 ,(مواربة) فى جلسات هاكثرأ و, متداخلة الموضوعات,كانت النماشات متفرلة األولات
 ٌشاركون فٌها عن خبرة .(الضٌوؾ)ها حتى بعض رٌحضأن  ٌمكن ,ى نصؾ مؽلمةأ

ًا وبدون هذه الدراٌة فى أؼلب األحٌان .بموضوعاتها المطرحة أحٌانا  

 ذلن عن شا مكتوب لتحدٌد ،لم ٌسفر كلللألن على ايالمجاهد،وكعادة العرب 
  وٌؽرمون بدالًا , فهم ٌكرهون الثوابت والٌطٌمونها.السٌاسات والخطوط العامة للعمل

عمال وبالتالى لٌس هنان ذلن الشا الذى ٌدعى فى ألرتجال والبداهة فى كل اباإلعنها 
".ستراتٌجٌةإ"الؽرب   

خرى عابمة ومتبدلة كما سنرى خبلل هذا ألهى ا (النهابٌة)هداؾ العلٌا ألوحتى ا
.السرد  

عما كانوا علٌه فى الحمٌة السوفٌتٌة للحرب ولم  (العرب األفؽان)فى الوالع لم ٌتؽٌر 
.نفسهمأٌكونوا لادرٌن على إحداث ذلن التؽٌٌر فى   

- أحادٌث فى تورا بورا  -  
ًا من مؽارات شهدت معارن وسالت , تحت أشجار الصنوبر على لمم تورا بورا ولرٌبا

 ٌمكن ةلخوض فى ؼمار مواضٌع كثٌرلكان هنان ما ٌكفى من الولت , لربها دماء
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:تبوٌبها كما ٌلى  

: عامةالفكار األ  
بدون لتال لذا البد   (ودول الخلٌج)إن أمرٌكا لن تسحب لواتها من السعودٌة     ..
.خراجهم من جزٌرة العربإلعبلن الجهاد إمن   

ن النفط هو الجابزة الكبرى التى حصلت علٌها أمرٌكا بإحتبلل السعودٌة والكوٌت إ   ..
لتصاد إل والنفط هو السلعة التى تإمن ألمرٌكا سٌطرة على ا.وبالى دول الخلٌج

 وتمدها بالمال الكافى لتطوٌر أسلحة تمكنها من .وبالتالى على السٌاسة العالمٌة, العالمى
.رهاب العالم كلهإ  

ًا باإلاإن    .. الل الٌهودى لفلسطٌن تحإلحتبلل األمرٌكى لجزٌرة العرب مرتبط عضوٌا
التى تصل حدودها من البحر األبٌض  (إسرابٌل الكبرى)وللمشارٌع الوشٌكة ألنشاء 

.لى حدود المدٌنة المنورةإم شمال السعودٌة ضوت, حتى الخلٌج  

ًا - التواجد العسكرى األمرٌكى فى الخلٌجإن    .. جزء من - وتحطٌم العراق بشرٌا ومادٌا
أن تعتمد على جٌشها  هذا المخطط كما أنه ٌوفرمظلة أمان إلسرابٌل التى ال ٌمكن

ًا فى العتاد والعدة على جمٌع جٌوش العربفردمن ٌتفك  التى ,اًا حتى ولو كان متفولا
ولكن طبٌعة , الجمٌع على أن وظٌفتها األساسٌة هى لمع شعوبها وتؤمٌن حدود إسرابٌل

سربٌل من الدخول فى أى حرب أو المٌام باى مؽامرة كبرى بدون إالجبن الٌهودٌة تمنع 
.لرٌبةحماٌة  ٌوفر لها ىوجود جٌش لدولة عظمى واحدة على األلل ن  

مرٌكا بالنسبة للنفط فى السعودٌة والخلٌج خاصة أكان بن الدن ٌسمى ما تموم به   ..
 وكان ٌمتلن .كبر عملٌة سرلة فى التارٌخأبؤنه - سبلمٌةإلومن ثم فى بالى الدول ا

ًا كبٌراًا من األرلام الخاصة باألسعار واإلنتاج ٌإٌد بها لوله وٌستخلص منها  مخزونا
.مرٌكا من المسلمٌن فى صبٌحة كل ٌومأرلام الملٌارات التى تنهبها أ  

ًا  ال , (رات  دوالة وكان ولتها تحت العشر)رلامه فإن السعر الحالى للنفطألوطبما
ٌتجاوز جزء من عشرة أجزاء من السعر الحمٌمى فى حال ترن النفط كسلعة فى السوق 

الحرة وحسب نسب اإلرتفاع فى أسعار المنتجات الصناعٌة ونسب الهبوط فى سعر 
.الدوالر  

 دوالر للبرمٌل 200 إلى 150وكان ٌرى أن سعر النفط العادل ٌنبؽى أن ٌكون بٌن 
ًا  .الواحٌد بل ربما ٌتعدى المبتى دوالر أٌضا  

تراض إؾ حساب عدد شاحنات النفط المتحركة على الطرق فى حال وكان ٌحلوا له 
النفط بوكم مرة سٌطوق حبل الشاحنات هذا الكرة األرضٌة , إلؽاء النمل البحري

.من السعودٌة فمط (المنهوب)  

رن ا وق،سلبٌة الشعب السعودى إزاء اإلحتبلل األمرٌكى لببلده كان صدمة كبٌرة   ..
 , رؼم عدم وجود ممدسات بها, الشعب األفؽانى على دٌنه وببلدهةذلن بؽٌرالبعض 

أن آل سعود  (البعض)ولال ذلن .ة للسوفٌٌت فى حرب طوٌلة طاحنهومماومته ودحر
ًا خد تزروالمإسسة الدٌنٌة السعودٌة تتحمل و لتناعهم بؤن وضع إ و.ٌر الشعب دٌنٌا

.(الملن فهد)مر أل ايٌعارض الشرع ألنه تم برضا ولالحتبلل إلا  

تم ت لم إذابؤنها فتنة  (تبلل األمرٌكىلئلححتى )وصورت المإسسة الدٌنٌة عملٌة الماومة 
.مع لوات المملكة وشرعٌتها الدٌنٌةالمماومة تصادم ت وبالتالى سوؾ . ولى األمربإذن  

ًا فى وضع المسٌطر أو اجعله, اإلحتبلل األمرٌكى للسعودٌة    ..  (المحتل) عملٌا
حتبلل الٌهود للمدس تكون الممدسات إ ومع . فى مكة والمدٌنةةللممدسات اإلسبلمً

ًا سالطة فى ٌد الٌهود والنصارى  وبهذا ٌكون المسلمون هم األمة ,اإلسبلمٌة جمٌعا
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 تلن صحاب الدٌانات التى ال تسٌطر على ممدساتها رؼم وجودأالوحٌدة من بٌن 
. على أراضٌهاالممدسات  

مة اإلسبلمٌة أللترح البعض توسٌع دعوة الجهاد وحركته لتشمل اإبناء على ما سبك 
.مواجهه أمرٌكا وإسرابٌل كلها فى  

عددى لدرات وأمكانات الشعب السعودى والشعب تأن المواجهه بهذا الشكل تولالوا ب
ًا , الفلسطٌنى .ٌمكن تحمٌك نصر كامل ال ؾوبدون تحرٌن المسلمٌن جمٌعا  

وتتخطى مفهوم المواجهه العسكرٌة , ن مواجهة عمٌمة كهذه ستكون طوٌلة األمدإ   ..
 والدفع ,لاطعة الشعبٌة لمنتجات العدومهم بنودها الٌة ألتصادإمواجهة لتصبح , المجردة

 ,لتصادى معهإلٌجاد بدابل للتعامل التجارى واإ و,نحو اإلستمبلل اإللتصادى عنه
.نتزاع ثروات المسلمٌن من بٌن ٌدٌهإو  

 العدو ة صعبة فى ظل هٌمنة مواجهي وه,عمالها بعٌدة الؽورأوهنان المواجهة الثمافٌة ب
.تصاالت الفضابٌةإلعلى وسابل اإلعبلم والثمافة وتكنولوجٌا ا  

ول فى ٌد األوهنان اإلختبلفات المذهبٌة التى كسرت ظهر المسلمٌن وكانت السبلح 
.العدو لهزٌمتهم  

 قزيتم فى الحٌاة هو ل رأسمالها األو وسٌاستها,معٌنة وكٌؾ أن تٌارات مذهبٌة 
سبلمٌة التى تحالفت مع العدو إلهنان الحركات اثم  .وة بٌنهماشعال نار العدإالمسلمٌن و

ًا جدٌداًا بهذه األوصاؾ اًا  والتى ستماوم تحرن,دوارألأو تعاٌشت معه وتماسمت ا  إسبلمٌا
.لتصادٌة والسٌاسٌةإلالعسكرٌة والثمافٌة وا  

ضحت أداة أوهنان عمبة المإسسة الدٌنٌة الرسمٌة خاصة فى السعودٌة ومصر والتى 
.سبلمىإللٌة على العالم ايلخدمة السٌطرة األمرٌكٌة اإلسرائ  

 وتنظٌم عملٌة التموٌل .ن ٌكون تموٌله منهاأشران األمة فى هذا الجهاد ٌستلزم إ   .. 
خذ العبر من تجربة الجهاد األفؽانى والتموٌل الذى أ و.هذه وكذلن عملٌات الصرؾ

مرٌكا وحلفابها والتؤثٌرات أخاصة السعودٌة و)سبلم أل من مصادر معادٌة لهجاء
.(الضارة لذلن  

لى عزل هذا التحرن إى صبؽة مذهبٌة أو سٌاسٌة تمود أكذلن تجنب ٌنبؽى    ..
.خاصةأو عرلٌة أو وطنٌة  فى فبة مذهبٌة ه أو حصرىاألمم الجهادى  

 عن عدم ,عربت بالفعلأأو هى , الجماعات الجهادٌة بعملٌتها المطرٌة سوؾ تعرب   ..
وسع من لدرات أ ترى أنه ,تحرن عالمى إمكان إٌجاد  فى, وربما تشككها,لناعتها

وجس ت ت سوؾ ولٌادات تلن الحركات.كما أنه ؼٌر واضح المعالم, سبلمٌةإلالحركة ا
 قعلى مجمل الحركة الجهادٌة والمسٌر بها فى طري (بن الدن)من دوافع هٌمنه 

.المجهول  

ًا أن   ستكون (لطرى) وما هو (أممى)ٌجاد صٌؽة تفاهم أو توفٌك بٌن ماهو إكان واضحا
.( الدنبن)مهمة شالة أمام لٌادة المشروع الجهادى الجدٌد   

وبرنامج عمل واسع ٌشمل , لى إدارة المركزٌةإٌحتاج  (أممى)سبلمى إتحرن    ..
 وعلى لٌادة المشروع طرح أسالٌب العمل وتبنى ..فبات شتى مختلفه المدرات

.ب والجماعاتوبادرات الشعمطبلق العنان لإستراتٌجٌة مرنه وإ  

 كما انه أوسع بكثٌر من . مشروع تنظٌم أو جماعةستصار فإنه مشروع أمة ولًاخوب
.ن كان للعمل العسكرى مكانة حٌوٌة فٌهإ و.مجرد مواجهه عسكرٌة أو سلسلة عملٌات  

سٌكون بشكل تلمابى هو ؾ ,طار هذا التصور وطالما أن بن الدن صاحب المشروعإفى 

:لترح علٌة البعض عدة ممترحات منهاإلذا  .هلابد  
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 بٌن ذلن ةواجهملى مجرد إنحصر العمل بعد فترة إرتباط بتنظٌم معٌن وإال إلعدم ا
ارج هذا التنظٌم خسبلمٌة إلوساط األ كما أن نظرة ا.التنظٌم وبٌن الوالٌات المتحدة

إما أن ٌموم بحل تنظٌم ؾ وعلٌه .ستكون سلبٌة أو محافظة ولد التعطى التفاعل المطلوب
سبلمى إى تنظٌم أستمالة من لٌادته والتعامل معه على لدم المساواة مع إل أو ا,الماعدة

.نؽماس فى لٌادة مباشرة للتنظٌمإلى بدون اأ ,آخر  

ة يٌإدى مهام سٌاس" إلدارة المواجهه"ض بن الدن بمجلس يوبدٌبلًا عن الماعدة ٌستع
ًا ذلن لجهاز رتا. ى مجهود عسكرىأدارة إوالٌشارن مباشرة فى , لتصادٌةإوثمافٌة و كا

.عسكرى مستمل له لٌادة خاصة  

ع مثل ذلن وومشر, و كابولأستولت بعد على جبلل آباد إلم تكن حركة طالبان لد    ..
ستمر األمر لحركة إإذا ؾ, وهو أمر ٌخص لٌادتها, سوؾ ٌإثر فى صمٌم أمن الببلد

, طالبان فبلبد من إجراء تعدٌبلت فى البرنامج بحٌث الٌتصادم أو ٌضر بمصالح الببلد
.لجدٌدةلٌادة االرنامج وتطورة بالتفاهم مع بوالبد أن تتوافك مسٌرة ال  

 ةإدار) مع وجود بن الدن وجماعة ةستمرت الببلد فى حالة التمزق الراهنإأما إذا 
ن أذر من ح مع ال,خارج مناطك السٌطرة فالحرٌة المتاحة لهم أوسع (المشروع الجدٌد

وهى صٌؽة رجل ضد ,  واشنطن التى ترحب بهاةلى صٌؽة المواجهإستدرج بن الدن ي
الذى  (الشرٌؾ) ألمرٌكا المٌام بالدور التارٌخى المزٌؾ لرجل الشرطة ح بما ٌتً,مالالع

ًا خارج عن المانون   .ٌطارد مجرما

اهرٌة الجم فالنشاطات .التحرن فى العملٌات العسكرٌة ذر من حصرلحكما ٌجب ا   ..
. على المدى المتوسط والبعٌدفاعلٌةشد أالسلمٌة أو نصؾ السلمٌة هى   

**** 

 والدور الذى تممصه هو دور المخلص الذى .لم ٌستطع بن الدن السٌطرة على نفسه
ًا أل وتلمٌن ا,فٌنيجاء شاهراًا سٌفه النماذ الحرمٌن الشر   .مرٌكان درسا

 وكان لبعض .الدور منذ الحمبة السوفٌتٌةذلن  سهت على تلبدوامل ساععهنان عدة 
  .علماء السعودٌة دور فى إلناعه بؤنه كذلن

ٌة بٌنه خصعبلم الدولى سعى بكل لوته لجعل المعركة شإلولى مع األومنذ لماءاته ا
 هعدورٌده لى حٌث يإ لدٌه ةنه رمى نفسه وبكل الموة الممكنأى أ .وبٌن الوالٌات المتحدة

  .أن ٌكون

 ألن ظهور بن ,مسؤلة حٌوٌة (السٌاسى والدعوى)فصل العمل العسكرى عن العمل كان 
ج ر سوؾ ٌح , العالم كلهةالدن كمابد عسكرى لعملٌات ضد الوالٌات المتحدة زعٌم

 وسٌكون , ذلن فى العالم أن تتحمل مسبولٌهةوالتستطٌع أى حكوم, ٌةانالحكومة األفػ
فى حصار خانك فى ولت لرٌب وربما التستطٌع حركة طالبان  (الماعدة)وجماعته 

.األمر كله تحمل   
ًا وٌجعل عكصاحب ده  أما ظهور وة ومحرض على تحرٌر الممدسات فإنه ٌفٌده سٌاسٌا

.إمكانٌه المناورة لدٌه أوسع  

مرٌكان لتحرٌر الحرمٌن الشرٌفٌن ألدعوة بن الدن للجهاد ضد اورأى البعض أن 
 سالٌبأال ضمن تدعوته للك ثم .سبلمٌةإلوتوسٌع دعوته لتشمل تحرٌر الممدسات ا

ولدى المسلمٌن خاصة , لتحمٌك ذلن سٌجعله بسرعه الشخصٌة األولى فى العالمأخرى 
, عتاد علٌه منذ سنواتإوهذا ٌتطلب منه التصرؾ بطرٌمه مخالفة لما - كمابد وزعٌم

ى ما ٌشبه الشركة الخاصة أ ,ي بحته وتموٌل شخصة فرديةكزعٌم تنظٌم ٌدار بطرٌك
لكنه هذه )راًا فى ذلن بمهنته كمماول إنشاءات ث متؤ,العاملة فى مجال المماوالت الجهادٌة
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.(المرة مماول هدم كما علك بعض الظرفاء من حوله  

 التى ٌدٌرها مختصون ٌنفذون , أو أجهزة العمل, مسؤلة بناء المإسساتتطرحثم 
 .(أوامر ٌومٌة أو لحظٌة)ذون ؾٌن (أتباع)أو  (موظفون)س مجرد يسٌاسات عامة ول

ًا للمٌادة المطلمة للفرداب  , وكذلن التموٌل األوحد للفرد.ختصار البد من المول وداعا
ًا ح  والعمل لها عبر , لصالح مفهوم األمة,"الجماعة"أو" التنظٌم"ى لفهوم توالمول وداعا

  .ؼٌر حزبٌة وؼٌر مذهبٌة ( أممٌةمإسسة)

:عالمإلكالم فى ا  
كانت مجرد , وجلساتها نصؾ المؽلمة (تورابورا)كرة فى أحادٌث فوق لمم ذما سبك 

 .كما ظهرمن سجل أعماله فى السنوات التالٌة, بشالم ٌلزم بن الدن  (كبلم فى الهوا)
 وظل .فى فترات زمنٌة محدودة وعابرة (مزاجٌاته)ما توافك مع بلتزام منها إ فمط

تنظٌم )ى رأس فرٌك موظفٌه المسمى لعتادها عإبشكل عام ٌعمل بنفس طرٌمته التى 
سلوبه المدٌم أحداث وموالؾ أ وعالج ب.فٌفةطكانت دثت  والتعدٌبلت إن ح.(الماعدة

.ة بل ومذهل,ةجدٌد  
" النظام العالمى الجدٌد"ولم ٌدرن بن الدن عمك التؽٌرات التى حدثت فى العالم بظهور 

وأن الذى تؽٌر لٌس مجرد التنظٌم . 1990األول  عام  (مبراطور بوشإلا)ه نعلأالذى 
رضٌة والماء فى ألعالم بل أن الهواء المحٌط بالكرة الللتصادى والثمافى إلالسٌاسى وا

.. التؽٌٌرةأعمالها لد طال  

.عبلم أحد أهم المماتل التى أودت بمشروع بن الدنإلكان ا  

.عبلمإل اوهو..لمد تعامل برعونه مع أخطر أسلحة العصر الحدٌث  

كبر من أعبلم كان إلفؽانستان أن دور اأأجمعت أراء من حضروا الحرب األخٌرة فى )
.(سماط حركة طالبان وتنظٌم الماعدةإسلحة الحدٌثة فى ألدور ا  

:عالمإلفكار لٌلت ٌومها عن األمثل هذه ا  
 , المكتوب منها والمسموع,عبلمٌة الخاصةإل المشروع وسابله االن هذتضرورة أن ٌم
 ,التى ٌمتلكها العدو (الحدٌث)عبلم إلعتماد التام على وسابل اإلعدم او. وحتى المربى

هتمت بالمشروع والمابمٌن علٌه من باب إن إ وهى و.نتشاراًا إوإن كانت ألوى وأوسع 
,  وتخوٌؾ العالم منها, فمط توسٌع لاعدة العداء للحركةٌبمى هدفها, ثارة والتهوٌلإلا

ًا ٌنفى عنها ,ٌل جبهه معادٌة لهاتوتن ًا إسبلمٌا وٌدٌنها  (الشرعٌة الدٌنٌة) تشمل لطاعا
.بالتطرؾ  

وضوعٌه إال أنه ٌمتلن العدٌد من الوسابل من تظاهر بالإ الخارجى ومعبلإلكما أن ا
 وذلن باستخدام ,أو إضعافه أو حرفه عن الممصود منه (الرأى اآلخر)لتشوٌه 

.ستخدام الصورة وحتى الموسٌمى التؤثٌرٌةا و,والتعلٌمات المضادة, ت خاصةمصطلحا  

 دفع ذلن المنزلك الخطٌر الذى ي,براز دور الفردإتبنى سٌاسة إعبلمٌة تبتعد عن    ...
لى مجرد إ المصٌرٌة ة تلن المواجهتحوٌلو, مة عن المعركةأل لعزل اًا, دوماولٌه العدإ

مثله ) وعلى ,ودولة عظمى ترعى العالم وتحافظ علٌه (شخص شرٌر)صراع بٌن 
مته وفشل أنعزل عن إذا إ ونهاٌة مثل هذا الصراع معروفة فالفرد ومعه التنظٌم .(العلٌا
ًا ؾتحرٌكها معه فى لضٌته ولتحام معها إلفى ا .إن مصٌرة هو الفناء والهزٌمة حتما  

التجعلها معركة بن الدن مع النظام الدولى ) :وحذر بعضهم بن الدن صراحة بمولهم
.نه كان مصراًا على جعلها كذلنإحداث التالٌة ألثبتت اأ و.(الجدٌد  

***** 
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 ً .. ؼٌر تملٌدٌةأسبلة..فى تورابورا أٌضا  
 : دار الحدٌث هكذا 1996فوق جبال تورابورا فى خرٌؾ عام 

لى شًء إٌدعو  (مرٌكٌٌن المحتلٌن لببلد الحرمٌنألإعبلن الجهاد على ا)إن بٌان    ..
حول , ر لن ٌكون نزهه بل ، األمر ٌتعلك بمواجهة لٌس لها نظٌر من لبلخطٌر واألم

. موضوع لم ٌسبك طرحه بهذا الشكل
ولد كشفوا بؤنفسهم هذا األمر حتى لبل أن ٌنتبه إلٌه معظم , فالمعركة فى جوهرها دٌنٌة

وحتى لبل أن ٌخمد دخان معاركنا ضد السوفٌٌت والتى فتحت لؤلمرٌكان , المسلمٌن
ًا  ًا واسعا ًا وثرواتإلستفراد بممة العالم واإلممهداًا لطرٌما  ولبل ذلن ,ستبداد به شعوبا

ًا أ, وبعده  ..لافاتثو دٌانا

ًا كما أ على مكه والمدٌنه سٌطرتهمومن هذه الناحٌة فإن  تاح لهم إذالل المسلمٌن دٌنٌا
ًا و هم وأذل ًا وهم لد بدأواإمن لبل سٌاسٌا ض ر ؾ,ةرة متسارعتً وسٌزداد ذلن بو,لتصادٌا

عتاب صٌاؼة جدٌدة لئلسبلم أ فنحن على . فتاوٌهم اإلسبلمٌةيرإٌتهم وتفسٌراتهم وحت
ًا الدلة فإنها صٌاؼة ٌهودٌة ل,تنبع مباشرة من البٌت األبٌض  ولد .سبلمإل وإن شبنا

 المسلمٌن سوؾ تستمر فى أٌدى ة ولكن مرجعًحتلؾ وتتنوع العمابم والمسابخت
 .حاخامات الٌهود

ٌنٌة فى عواصم كانت إسبلمٌة لداكز الفتوى ار مدونحن نشاهد منذ فترة بودار تهوي
ستنكار ما ٌسنكره إعلى ( ٌرؼمون اإلسبلم)هنان  (سبلمإلمشاٌخ ا)د ج فن.وعرٌمة
ًا جدٌداًا هو ا..  والنصارى الٌهود ولكن إلله جدٌد .. ستسبلم بعٌنهإلوٌلمنون العامة إسبلما

 !!روالدوال.. بالخدٌعة والكذب, ٌحكم العالم بالحدٌد والنار

وٌمول . لى جانب الحرمٌن الشرٌفٌن تعنى ألمرٌكا ثروة النفطإجزٌرة العرب 
ًا ألن النفط }مرٌكان  ألا ًا وأن  (فى العالم)إن المرن العشرٌن كان أمرٌكٌا كان أمرٌكٌا

 .{المرن الحادى والعشرٌن سٌظل كذلن

ًا على ة أ ومكان.أى أنهم سٌواصلون تشدٌد لبضتهم على النفط مرٌكا الدولٌة تعتمد أساسا
,  وسحب النفط من ٌد أمرٌكا أو بٌعه فى السوق العالمٌة بؤسعاره الحمٌمٌة,هذا الوضع

 .لى أسفل سافلٌنإ (والؽرب)مرٌكا أفذلن ٌعنى تؽٌٌر خرٌطة العالم كلها وهبوط 

ذرى مٌؽرٌها فى ذلن الضعؾ المادى ال, ودالحدوسوؾ تستعمل أمرٌكا كل لواها وب
 .من بٌننا وكثرة المتعاونٌن مع العدو , وتفكن صفوفنا,ا االسبلمىنعلى جانب

بٌرة من ة نسوؾ تتمادى أمرٌكا فى ردة فعلها حتى ولو لم تكن مهددة بدرج, فى الؽالب
طلت بمرنها عبر تصرٌحات شبه رسمٌة ومن شخصٌات ذات أحتماالت إ وهنان .جانبنا

اءات التى ٌطالبون رجإل على سبٌل المثال من ا.مرٌكى والٌهودىألجانب االخطر من 
 :نتمامإلولد ٌضعونها موضع التنفٌذ فى أى ولت بدافع ا, بها

ًا )الء على مناطك النفط فى السعودٌة ياإلست   ..   هجٌروت(وربما بالى دول الخلٌج أٌضا
لتراح لسفٌر إسرة وهو أالعرب منها مع تعوٌضهم بؤلفى دوالر وسٌارة بٌن آب لكل 

 .سابك خدم ببلده فى السعودٌة فى بداٌة السبعٌناتى أمرٌن

  .سرابٌلىإلستٌاطانى على النمط اإنه إلتراح إ

:وهنا طرحت عدة أسبلة لها ما ٌبررها  
وكانت الحفرٌات )لصى ألسرابٌل تنفٌذ مخططها بهدم المسجد اإماذا لو لررت    ... 

 ..ثم ألاموا الهٌكل الٌهودى مكانه؟ (شدهاأت المسجد على تح

 ةستعادة حمولهم المؽتصبإل)ثم ماذا لو تمدموا بجٌوشهم صوب المدٌنة المنورة    ... 
 .؟ (هنان
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الجمٌع ٌعرؾ لصة الحكام العرب وجٌوشهم .. ؟من سٌمؾ فى وجههم أو ٌمنعهم
 ..وأن ذلن كله محسوب لصالح الموة الٌهودٌة ولٌس ضدها, وأجهزة أمنهم

سوة بما فعلوه بؤولى المبلتٌن أ , هدم المسجد النبوى الشرٌؾ بعدهاماذا لو لرروا  ... 
. المسجد األلصى المبارن؟

, سلوب كانأتحت أى ذرٌعة وبؤى , وماذا لو لررت أمرٌكا هدم الكعبة المشرفة   ... 
 .ستخبارى؟إ بعمل رى أوبعمل عسن. مباشر أو ملتوى

 .؟ من سٌمنعهم؟ أم من سٌردعهم إن هم فعلوا

 .؟..خرى فى الجزٌرةأهل هم آل سعود؟ أم أى آل 

 . فى مشارق األرض ومؽاربها؟ (إسبلمى)أم أى نظام 
 .أم هى منظمة العالم اإلسبلمى؟

. ومجلس األمن؟, أم ٌاترى تتصدى لهم األمم المتحدة
***** 

ًا  ا ٌتضح دورها كماعدة لتحرٌن جهاد متمام أمرٌكى عندإلنستتعرض أفؽانستان حتما
لد  ات وببلد المسلمٌنوشامل ضد العدوان األمرٌكى الشامل على ممدسات وثر إسبلمى

سلحة دمار شامل ألى ضرب بإشعال الحروب الداخلٌة إنتمام وٌتدرج من إلٌصل هذا ا
 نظام لوى تدٌرة أمرٌكا لتنظٌؾ أفؽانستان لٌس من العرب فمط محاولة فرضمروراًا ب

 .سبلم والشعب األفؽانىإل الوثٌك بٌن اٌخىرتباط التارإلبل من ا

ًا لها صوب دول آسٌا  (فتح)لى إمرٌكا فى حاجة أ ًا آمنا أفؽانستان لتصبح ممراًا برٌا
 .الوسطى
ًا عند ألفالنفوذ ا  .الفاصل بٌن باكستان وأفؽانستان (خط دٌورند)مرٌكً مازال متولفا

 من حٌث  بترولهاآسٌا الوسطى الذى ٌمارنبترول ستٌبلء على إللى اإوهذا النفوذ تواق 
 فروسٌا . وهذه الثورة لٌست اآلن فى أٌدى أحد.الحجم مع بترول منطمة الخلٌج

نظامها عاجز عن مجرد السٌطرة على الشٌشان  (رجل العالم المرٌض)تحادٌة إلا
ٌة ذسح ألحكما" بالنظام األوربى ولو  (الشعلمة) وترؼب فى .لل من الملٌونألبتعدادها ا
 ".األوربٌٌن

سبلمى فى المنطمة إللٌها على لٌد الحٌاة سوى التهافت اب ال يىنظمة أسٌا الوسطأو
 .وتعثر التجربة األفؽانٌة وضٌاعها

. عصار صوب الفراغ فى أسٌا الوسطىاإلإن الضؽط األمرٌكى المرتفع منجذب بموة 
ٌؤكل فٌها الذبب الموى  (عملٌة طبٌعٌة)وأفؽانستان فى الطرٌك عمبة فى وجه إتمام 

 .نعجة عرجاء

  . من ٌحمى اإلسبلم فى أفؽانستان؟ وكٌؾ؟:والسإال هو

   .من ٌحمى المجاهدٌن العرب فى ملجؤهم األخٌر على سطح األرض؟ وكٌؾ؟   .. 

م تكد تخرج من تحت ى لسبلم شعوب آسٌا الوسطى التإمن ٌحمى دول وثروات و   .. 
ًا التو, حمر فى موسكوأل انهمجٌة الشٌطا  لادمة من واء بثعتى وهمجٌة أخأجه شٌطانا

 .؟ل أبٌب وتمن واشنطن.. البحار

لى الخلٌج لد سمطت فى إسبلمٌة ما بٌن المحٌط إلا (لبلعنا)ستراتٌجٌة فإن إومن ناحٌة 
  ماسبلمى الممتدإل العمك السرابٌلٌة والخٌار المتاح اآلن هو تحويإلمرٌكٌة األٌادى األا

رتكاز لهجوم معاكس لفتح تلن المبلع وعلى إلى لاعدة إبٌن الخلٌج وحدود الصٌن 
 .سبلمٌة فى الحجاز وفلسطٌنإلتحرٌر الممدسات ا- وفى البداٌة- خصألا

ًا فما هى الفرص المتاحة أو المتبكإ: والسإال هنا    ..  لتحرٌر ةذا سمط هذا العمك أٌضا
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 .ٌؾ؟والممدسات؟ومن ٌحمى هذا العمك؟ ون (الملب)

كثر من ثبلثٌن طنا من المنابل أظهر حتى اآلن أن أمرٌكا ضربت الشعب العرالى ب
تضاعؾ كثٌراُا من لوة , وهو مادة منخفضة اإلشعاع .الملوثة بالٌورانٌوم المنضب

وتنتشر معها على مساحات واسعة فتسبب أضراراًا خطٌرة بالبشر , التفجٌرات العادٌة
 .والبٌبة المحٌطة

 فى تلن تصٌب ما ٌمرب من نصؾ الموات األمرٌكٌة والبرٌطانٌة التى شارنأولد 
 أما تؤثٌراتها الفتاكة ,(مرض حرب الخلٌج)سموها أ (ؼامضة)مراض بؤ, الحملة

صابات إبالشعب المسلم فى العراق فؤلل ما عرؾ عنها حتى اآلن أنها ضاعفت 
  الدماروأن ذلن, لى جانب تؤثٌرات كثٌرة لم تثبت حتى اآلنإ. السرطان بشكل وبابى

 ثم كررت أمرٌكا جرٌمتها فى البوسنة واستخدمت نفس .سوؾ ٌستمر لعدة لرون لادمة
 .الذخابر

اراتها النووٌة التى التمل بحال عن مبتى لنبله مع دسرابٌل تتعمد الكشؾ عن قي إوها ه
 .لى ما هو أبعد من ذلنإوربما , ى عاصمة عربٌةألى إوسابط لنملها 

ًا )فمد ذكروا لدرتهم على ضرب باكستان التى لدٌها  ًا بشكل علٌهم خطورة  (برنامجا نووٌا
 –مع أن من ٌعرؾ باكستان بشكل جٌد ٌدرن أنها حتى لو إمتلكت لدرات نووٌة فإن ذلن الٌمكن ))

ساس ألفباكستان فى ا, أو حتى على الهند, أن تشكل خطورة على إسرابٌل- سباب سٌاسٌةألو
كما أنه ٌمنع أى إنبعاث , طا لدم ثابت ولوى للموى الؽربٌةمومشروع برٌطانى وظٌفته حفظ 

ي  وهو ألدر على ذلن من المشروع الهندوسى الحاكم ؾ,إسبلمى صحٌح فى شبه المارة الهندٌة

 ((.ربعه لرونأستعمارٌة ممدارها إ ةبروخ..وذلن بعد نظر برٌطانً . نٌودلهى

أو حتى , ستخدام لنابلها الملوثة بالٌورانٌومإ من ما الذى ٌمنع أمرٌكا :والسإال هنا  .. 
 سبلمى فى أى ولت تشاء؟إضد أى شعب , النووٌة

معظمهم من ) على العراق حصاراًا لتلوا فٌه ملٌون ونصؾ الملٌون مسلم المد فرضو
ًا ج( األطفال ًا ومرضا  مبلٌٌن , وألجبال,وها هى لنابل السرطان اإلشعاى ستمتل.. وعا

 ..اآلخر لم ٌخطر على عمل بشروأخرى بؤمراض بعضها معلوم 

   ..فمن ٌحمى المسلمٌن منهم؟     

    ..صدلاء أمرٌكا من حكام العرب؟أأم هم .. هل هى األمم المتحدة ومجلس األمن؟.. 

ستخدام لنابلها النووٌة أو الجرثومٌة أو الكٌماوٌة ضد أى إثم ماذا لو لررت إسرابٌل .. 
 .؟فمن ٌحمى الشعب المسلم.. سبلمٌة؟إعاصمة عربٌة أو 

ًا؟إسرابٌل خٌاراًا إلستسبلم إلنظمة التى جعلت من األهل هى ا   ..   ستراتٌجٌا
 .   ؟سرة الدولٌةألواي  أم المجتمع الدول

لى إثم ماذا لو توجهت أمرٌكا بحصارها الماتل ولنابلها الملوثة بالٌورانٌوم    .. 
؟ تحدٌدا فؽانستانأ  .    ًُا

ًا أفؽانٌة بمنابل نووٌة صنعت فى إل ردة الفعل ايبل ما ه   ..  سبلمٌة لو ضربت مدنا
.  سرابٌل؟ إأمرٌكا أو

ٌمول بحتمٌة .. كان اإلستنتاج الذى فرض نفسه فى أعماب التساإالت السابمة وأمثالها
 فى المجاالت النووٌة أو ,و تجهٌزهأ الحصول علٌه تاحع حسب ما يدمتبلن سبلح للرإ

سلحة فى صورة متخلفة للؽاٌة ألمن ناحٌة فنٌة ستكون هذه ا. الجرثومٌة أو الكٌماوٌة
ومن  .كما أن لدراتها التدمٌرٌة سوؾ ستكون ألل بكثٌر جداًا , بالممارنة بما لدى العدو

 فمد فات الولت على وراثة جزء ،سلحة جاهزة التصنٌعأمكان الحصول على إالمستبعد 
  سنواتأربعةكان لد مضت  (م1996)ٌسٌر من الترسانة السوفٌتٌة ففى ذلن الولت 
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ًا  , تؽلك جمٌع منافذ التسرب  روسٌا االتحادٌة فىمرٌكا بالتعاون مع اإلداراتأوتمرٌبا
سواق وتستوعب أو تمٌد العلماء والفنٌٌن السابمٌن فى تلن ألوتجمع المواد الحساسة من ا

ستٌعابهم فى بدء مشارٌع أن نوكان ٌم, صبحوا عاطلٌن عن العملأالمجاالت والذٌن 
ًا جداًا  (المٌراث السوفٌتى)ادة من ؾستإلمر اأكان .تصنٌع لهذه األسلحة  ولكن لٌس ,صعبا

 .بالمستحٌل

 , وظلت كذلن فى فترة حكم طالبان وإن بدرجة ألل,كانت كابول ولتها تحت حكم ربانى 
 لوى عدٌدة منها باكستان وأمرٌكا  إلٌهاتع وتداؾ.لمشعةد ا لبٌع المواةاًا ضخمقسو

سواق أكبر ألى واحد فى إ توتجار مؽامرون حتى تحول!! ومإسسات إؼاثٌة دولٌة
  . صوب دول مجاورة ولوي دولٌةا عبرت منهةصلًأ ولكن مواد .اإلحتٌال

***** 

 ً :                    ومن تورابورا أٌضا  

                          دٌةـآراء ؼٌر تملً
فاختلط ما هو .ربحفٌؾ أشجار الصنوبالممزوجة ثم تهادت التعلٌمات مع نسابم الخرٌؾ 

 . الممكن"لبدابىا"ه ستراتٌجى بما هو تكتٌكً حول أفاق التسلٌح الحدٌث بشكلإ

فمن لابل أن مثل هذه األسلحة التى ٌطلك علٌها أسلحة دمار شامل إنما هى أسلحة ردع 
هى فى الؽالب ضمانات .  خطوطا حمراءىالٌتعدى مهمتها ضبط سمؾ الصراع حت

سلحة معه شهادة بماء ضد عدو لادر على إفنابه فى ألفالطرؾ المالن لتلن ا . الوجود
لى هذا السبلح كى ٌهدم المعبد على رإوس إفٌلجؤ الضعٌؾ . ىظل صراع تملٌد

 .الجمٌع

" الردع المتبادل  "أما فى حالة صراع طرفٌن ٌمتلكان نفس األسلحة فاألمر ٌتعلك بحالة
 التى ستمود بشكل طبٌعى فى , التملٌدٌة باألسلحةحتى, فكبلهما ٌحجم عن لتال اآلخر

باستخدامها فلن   التى إذا بدأ أحدهما,سلحة الدمار الشاملإستخدام إلى إحالة المؤزق 
 .ٌنجو من عماب لاتل

 .حد على إخراجهأ هذا السبلح مجرد مارد فى لممم الٌجرإ ٌبمىفى النهاٌة و

ستخدمت المنابل النووٌة مرتٌن ضد الٌابان فى الحرب إل بؤن أمرٌكا عندما لارأى آخر 
ًا فى الحرب   .العالمٌه الثانٌة لم تكن تحت أى تهدٌد من الٌابان التى كانت لد هزمت عملٌا

 : هىنستنتاجات من ذلإلوا
 وأنها تتراجع أمام الخصم الموى والترحم .أن أمرٌكا خصم متوحش ؼٌر شرٌؾ   ..

ًا  . خصمها إذا تهاوى بل تمضى علٌه لضاء مبرما
 .وهذا ما تموم به اآلن مع المسلمٌن عامة والعرب منهم خاصة

ستخدام إأمرٌكا أرادت بضرب الٌابان إظهار ألصى درجات الوحشٌة والتصمٌم على و
 .أسلحة الدمار الشامل ببل تردد

 ةفالمصدالٌة مسؤلة هام. لى األنإفؤكسبها ذلن هٌبة فى المجال الدولى مازالت مستمرة 
ال تمتلن وضعها فى أٌدى ومتبلكها أ إذا الجدوى من ..بالنسبه لمالكى هذه األسلحة

. اإلرادة والعزٌمة على إستخدامها ولت الضرورة
لمد إكتسبت أمرٌكا هذه المصدالٌة بضربها المتكرر للٌابان وال أحد اآلن ٌشن بؤن 

. أمرٌكا لادرة على تكرار التجربة عندما ترٌد
أى أنها هذبت المدرات التدمٌرٌة لهذا ,  أن أمرٌكا بالفعل طورت أسلحة تكتٌكٌة نووٌة–

 .السبلح حتى ٌتسع مجال إستخدامه

 سٌكون تكتٌكٌا بحكم الٌهإفى حال توصل المجاهدٌن - وربما أن هذا النوع من األسلحة
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 (أسلحة دمار شامل)طلك علٌه تظل ت س أمرٌكا ولكن..بدابٌته وضعؾ لدرته التدمٌرٌة
 . مجرد التهوٌل وتؽطٌة عدوانهمل

ًا لستخدام هذه المدرات عند الحصول علٌها إٌمكن .. وعلٌه .. ألسباب التى ذكرت آنفا
  :وملخصها

 . استراتٌجٌةتهى أسلحة بدابٌة ذات لدرات تكتٌكٌة ولٌس*

 وتؤثٌر ةستخدامها سٌكسب المجاهدٌن المصدالٌة وما ٌترتب علٌها من هٌبإن أ*

 .معنوي

 وكذلن ,ٌدى المجاهدٌنأن هذه األسلحة ستزٌد كثٌراًا المدرة المتالٌة المتوفرة فى أ*

له عددهم قلى ذلن لعبلج ضعؾ تجهٌزاتهم وإشد الحاجة أ وهم فى .تؤثٌرهم المعنوى
, لى العجز السٌاسىإالتى تعود فى جزء مهم منها  ))وعزلتهم المتزاٌدة عن شعوبهم 

والتطرؾ الفمهى لهذه الحركات وفشلها فى التعامل مع شعوبها أو اإلندماج فى لضاٌاها 
 والزعامات الدٌنٌة الكبٌرة أو  الفمهىلى التجدٌدإفتمارها إالمعاشٌة والسٌاسٌة وكذلن 

 .((العلماء الكبار

: أهمها.. وبالتداعى طرحت أسبلة جدٌدة
هل تستخدم ضد العدو المتواجد على , فى حال الحصول على مثل تلن األسلحة   ..

 .أم ضد العدو فوق أراضٌه األصلٌة؟, أراضى المسلمٌن

أم أن المدنٌٌن  (إذا تم الحصول علٌها)سلحة ألهل لوات العدو هى المستهدفة بهذه ا   ..
ًا فى دابرة اإلستهداؾ؟أفى ببلده سٌكونون   .ٌضا

ًا اإلجتهادات وتعددت وجهات النظر . تنوعت هنا أٌضا
 : ثم طرحت المزٌد من التساإالت مثل

النووى أم الكٌمٌابى أم )سلحة أنسب لظروؾ المجاهدٌن الحالٌة؟ األأى من تلن     .. 
 .؟ (الجرثومى

سلحة هل تظل طً الكتمان أم ألالمعلومات التى تتوفر حول طرق تحضٌر تلن ا   .. 
 .ٌجرى نشرها بٌن جماعات المجاهدٌن فى شتى المناطك؟

هل تزود المعارضة ؼٌر اإلسبلمٌة داخل الدول المعتدٌة علٌنا بمثل تلن    ..  
 .؟ المعلومات

و بمعنى آخر هل تزود حركات المماومة ؼٌر اإلسبلمٌة والتى تواجه الدول المعتدٌة أ
 .؟ علٌنا بمثل تلن األمكانات التسلٌحٌة

سبلح الردع الوحٌد )زج بٌن العمل اإلستشهادى ممكانٌة الإل آخر عن إثم تسا   .. 
جراءات األمن أ أن مع العلم ,(دمار شامل)وبٌن تلن األسلحة  (البالى فى ٌد المسلمٌن

ٌرفع تلن األسلحة سدخال إلدى العدو للصت كثٌراًا مفعول العملٌات اإلستشهادٌة وأن 
 .كثٌراًا لٌمة العمل اإلستشهادى وتؤثٌراته فى العدو

 إشكالٌات تورابورا
:على جبال تورا بورا" ةبالموار"لجلسات  المطروحة فى اسبلةألشكالٌات واإللالوا حول ا  

صطبلح إها المتطور كلسلحة الحدٌثة والتى ٌطلك علٌها فى شألأن الحصول على ا
ستعادة شا من التوازن والمبادرة ضد الموة إل أصبح ضرورة لد" أسلحة دمار شامل"

ًا حتى النترن لهم مجال اأ و.جتاحت ببلد المسلمٌنإالعظمى التى  ستفراد إلٌضا
ًا على مصراعٌةإلبتزاز واإلوا  فمن الصعب ,ستخدامهاإ  مكان  أما عن. بادة مفتوحا
وإن ننمل , رض العدوأستخدامها على إفضل أل وإن كان من ا,ٌجاد جواب لاطعإ
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والتى , ولكن المواعد العسكرٌة للعدو.  هنانلىإ, للأل أو جزء منها على ا,معركتنا معه
ن تستخدم مثل هذه أفٌمكن - تتحصن فى صحارى الجزٌرة العربٌة أو باكستان مثبلًا 

ًا كما أن تلن المواعد ٌصعب يألن التؤثٌر على المسلمٌن س .سلحة ضدهاألا كون ضعٌفا
 .سلحة التملٌدٌة إصابات مإثرةألكثٌراًا إصابتها با

اًا منذ الحرب العالمٌة ي فهو أمر أصبح حتم,فى الحرب أما عن إصابات المدنٌٌن    
 . الطابراتةسلحة الحدٌثة التى ظهرت فٌها خاصألالثانٌة وا

ًا أبل  ًا لكونهم جزءاًا الٌتجزأ من المجهوأصبح المدنٌٌن هدفا لتصادٌات إربى وح الدساسٌا
ًا كان معظمهم من المدنٌٌن الذٌن 60وعدد لتلى تلن الحرب وهم . الحرب  ملٌون تمرٌبا

 .ستهدفتهم الجٌوش عن سبك إصرار وترصدإ

ًا ولم تضرب تجمعات عسكرٌة, مرٌكا النووٌة التى ضربت الٌابانأولنابل   .ضربت مدنا

 وفى حرب الخلٌج الثانٌة لتل نصؾ ملٌون .وفى حرب أفؽانستان لتل ملٌونى مسلم
ًا رجمٌعهم تك,  وفى الشٌشان والبوسنة وفلسطٌن لتل مبات اآلالؾ من المسلمٌن.مسلم ٌبا

. صرار وتعمدإ عن سبك ,(نصرانٌة وٌهودٌة)من المدنٌٌن لتلتهم جٌوش أوروبٌٌة 
بعادهم إلرب هذه اإلشكالٌة أمام المجاهدٌن لتشوٌه صورتهم من ناحٌة وغنما ٌثٌر الإ 

 .لتصاده بشكل خاصإ فى ةخوة المإثررعن مناطمه ال

 حصر كل ةونادوا بضرور, على وجهه النظر المذكورة (الحمابم)حتج آخرون إفى الممابل 
 ومعركة ,فمعركة فلسطٌن حدودها أرض فلسطٌن, معركة فى نطالها الجؽرافى المحدد

. ومعركة أفؽانستان حدودها فمط أرض أفؽانستان, جزٌرة العرب نطالها جزٌرة العرب
وحتى على تعاطؾ الشعوب التى ,  والحجة فى ذلن الحفاظ على التعاطؾ الدولى

ًا متشدداًا  .تحاربنا حكوماتها  وتإٌد , الحربفىألن ضرب هذه الشعوب سٌجعلها طرفا
 .جراءات العسكرٌة المتطرفة التى لد تموم بها حكومتهاإلا

سواء  (الرأى العام)فابدة من ذلن   أالىلاوم هذا المنطك بدعو (الصمور)الطرؾ اآلخر 
, سبلم والمسلمٌنإل ألن هذه الشعوب متعصبة ضد ا.ٌرهغ ي أومرٌناأل أو ىالعالم

كلما هبطت شعبٌته ؾ ,مرٌكى كلنتونألوالدلٌل هو ما نراه اآلن من تصرفات الربٌس ا
 .بادر بتوجٌه ضربه جوٌة أو تهدٌد عنٌؾ للعراق فترفع شعبٌته بؤكثر مما كان ٌتمنى

 للفلسطٌنٌٌن أو العرب زاد التؤٌٌد ٌةونرى فى إسرابٌل أنها كلما وجهت ضربات عسكر
 .موالأل وانهالت علٌها ا,لهاالؽرب الشعبى فى 

ًا أ- مور بشكل منطمى وتتعاطؾألرب ٌمكنها رإٌة اغ فى الةذا كان هنان للإو مع - حٌانا
 .ستثناء الٌمكن الركون إلٌهإ ذلنالمسلمٌن ؾ

سلحة الدمار الشامل أب" على ضربات المجاهدٌن ووماذا لو رد العد: حمابمللالت ا
 ضد المدنٌٌن؟ (الحمٌمٌة)بضربات معاكسة من أسلحة الدمار الشامل " المزٌفة

 ..ومن لال أنهم ال ٌفعلون ذلن اآلن؟: فرد الصمور

, ها هبلن لؤلفراد وتدمٌر للمنشآتإن.. لى تؤثٌرات أسلحة الدمار الشامل ما هىإفلننظر 
 .لى ما حدث فى العراقإ ولننظر ..(باإلشعاعات مثبلًا )وتلوث للبٌبة 

ن أكثر مما ٌمكن أ وذلن ,حتى اآلن ملٌونى إنسان (وبرٌطانٌا)مرٌكا أعدد من لتلتهم 
 عن تدمٌر المنشآت الذى ما أ. هٌروشٌما النووٌةةتحدثه أربعه لنابل من طراز لنبل

 ن عن التلوث فإأما. اؾ هذا الرلم من المنابل النووٌةضعلى أإحدث فى العراق فٌحتاج 
نثرت مواد مشعة فوق مساحات واسعة جداًا من العراق  (المذرة)المنابل األمرٌكٌة 

 .ذ تؤثٌرها األشعاعى الممٌتؾلى عشرات المرون حتى ٌنإتحتاج 

ًا فى العراق أضعاؾ مساحة مدٌنتى هٌروشٌما ونجازاكى فى إوالمناطك الملوثة  شعاعٌا
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 .الٌابان

مرٌكا أسالٌب اإلبادة الجماعٌة التى تتبعها أحدٌث فى  (تحوٌر)مجرد فنحن أمام 
 .ضد المسلمٌن (سرابٌل والؽربإو)

كما  .كعنصر جدٌد فى اإلبادة الجماعٌة (الحصار اإللتصادى)لد دخل اإللتصاد وهذا 
من المنابل , تعطى نفس النتابج وأشد,دخلت لنابل جدٌد ذكٌة ولوٌة وفعالة ومشعة

 .النووٌة المدٌمة فى الحرب العالمٌة الثانٌة

لم ٌسفر عن شا محدد ولم ٌكن منتظراًا أن .. سابم الخرٌؾن مععلى كل حال الكبلم   #

وعند المجاهدٌن كما عند الطواؼٌت الٌنبع المرار من .. ففى عالم الٌوم.. ٌحدث ذلن
 .الحوار بٌن العمول بل ٌنبع المرار من حٌث ٌؤتى الدوالر

الدمار )ألسلحة  (اإلرهابٌٌن) بؤن أخطر ما ٌهدد العالم اآلن هو امتبلن  أمرٌكاتمول
 .(الشامل

 لعمول بةرمخوهذا نوع من الخلط والتهوٌل عبر تهوٌمات المصطلحات ال
 وهم لم ٌحصلوا أو ٌصنعوا .نو لٌسوا بؤى حال أرهابً،نون المسلموفالمجاهد.البشر

  . حتى اآلنسلحةألهذا النوع من ا

 ,التى ٌمكن توفٌرها لسنوات طوٌله لادمةأو , كما أن المعارؾ والتمنٌه المتوفرة لدٌهم
 .(دمار شامل)تشبه فمط ما لدى الؽرب من أسلحة  (أشٌاء بدابٌة)سوى لصنع م التإهله

.  السبلحٌن من حٌث التطور والفعالٌةةولكن الٌمكن ممارن
 رحجاأستخدام ما حوله من إ وٌمكن أن نمرب تلن الصورة بمحاولة راعى إبل 

... فى مدٌنة نٌوٌورن  (مبنى التجارة العالمٌة)ؼصان فى مضاهاة بناء عمبلق مثل أو
ًا ما تحت ٌدٌه من وسابل ست مة ٌرٌد المضاهاوناهٌن عن أن راعى اإلبل عندنا اله خدما

 .صلٌةألمتبلن وسابل البناء اإلوالهو ٌرٌد السعى , بدابٌة

لحركة )مرٌكٌة األخٌرة ألفؽانستان واإلندحار السرٌع ألثبتت الؽزوة اأهذا ولد **

ًا فى وجه إجهه المطلوبة واأن الم( تنظٌم الماعدة)و (طالبان  (وإسرابٌل)مرٌكا أسبلمٌا
 .سبلمٌة كلهاإلسبلمٌة الفاعلة والعاملة على الساحة اإلمكانات الموة اإكبر بكثٌر من أ

وأن الحركة اإلسبلمٌة مهزومة فى مجاالت الفكر والتنظٌم والحركة لبل أن تبدأ 
   (.الشٌطان األكبر)أو  (الطاؼوت األمرٌكى)معركتها ضد 

والعمل فى ظله ولكن , المرٌع ٌمكن تبلفٌه (لتصادىإلالتسلٌحى وا)وأن التخلؾ المادى 
رضٌة فكرٌة مهتزة وعملٌة أسبلمٌة ذات إالشا المستحٌل هو دخول معركة بموة 

 . لعصرها وال مستلزمات الصراع فٌهةمتخلفة ؼٌر مستوعب

 .ستثناءإوببل .. وهذه مسبولٌة األمة جمعاء

 ألن الجهاد أوسع .خطر من أن تترن للجماعات الجهادٌة وحدهاأكبر و أهضًفالجهاد ق
فى نواحى الدٌن كما , ن العملٌات المحدودة فكراًا أ و.(شتبان مسلحإ)خطر من مجرد أو

الٌمكنها المضى بعٌداًا فى , ى لمتها العمل السٌاسىلفى جمٌع النواحى األخرى وع
ًا .. فكراًا وعمبلًا , صراع مع أمرٌكا التى تمثل عصارة الشٌاطٌن   .وحربا

بن الدن له رأى آخر.. فى تورابورا  
ًا على هذا   ".الهراء"لم ٌكن بن الدن فى حمٌمة األمر موافما

 أو أضعؾ بكثٌر مما ٌتصور بعض من حوله من الصمور" أمرٌكا"وكان ٌعتمد أن 
 .حمابم

مرٌكان فى بٌروت لؤل فى ذلن ما حدث ه ودلٌل.وصرح بذلن فى عدة جلسات موسعة
كد ذلن بحادث آخر أثم , م من لبنانهلى هروبإعندما أدى نسؾ ممر لوات المارٌنز 
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مرٌكٌة بطرٌمة أللى فرار الموات اإدت أفى الصومال التى " وممدشً"شتباكات إوهو 
. ةمتسرعة ومخزي

ًا إعندما - ألل شهرة من الحادثٌن السابمٌن,  ثم حادث ثالث فى الٌمن تصل تلفونٌا
ٌخبره  (على عبد هللا صالح)سكرتٌر عام األمم المتحدة بالربٌس الٌمنى  (بطرس ؼالى)

إعادة )مداد خلفى لعملٌات إلى عدن لتجعلها لاعدة إمرٌكٌة فى طرٌمها ألت اوابؤن الك
أسمط فى ٌد الربٌس الٌمنى ولم ٌكن أمامه من خٌار آخر سوى  ؾ..فى الصومال  (ملألا

 ولكن تفجٌراًا حدث فى أحد فنادق عدن ..لى عدنإجبارى المادم إلالترحٌب بالضٌؾ ا
ًا  , ستمبالإلن هنان لتهٌبة مراسم اامرٌكٌا نأمرٌكان وٌبدو أن وفداًا ألستمبال اإلكان مهٌبا

ًا عوج  .ل الفندق مركزاًا أمرٌكٌا

 .. فؤلؽت أمرٌكا برنامجها فى عدن, كما أن تفجٌراًا آخر حدث فى المدٌنة
وٌنمل بن الدن عن شهود عٌان كانوا مع الربٌس الٌمنى أنه لال ما معناه أنه لوال 

ًا لمنع أمرٌكا من  التفجٌرات التى نفذها الشباب لما كان فى ممدور حكومته أن تفعل شٌبا
. وضع ٌدها على عدن

كدوا له أوهامه عن تهافت أمرٌكا أ , وٌبدو أن بعض المعجبٌن من أبناء المملكة
 أن الببلد سالطة ولن تتحمل منه سوى ضربات ,تهماخبلصة خبرتهم من والع زٌارو

 .للٌلة

مامهم أ وما أكده هو ,ٌحب سماعهما  , على ما ٌبدو,نيكدوا له متعمدأوفى الحمٌمة أنهم 
ثم تنسحب من .. ا لن تتحمل ضربتٌن أو ثبلث من الضربات الموٌةنمراراًا من أن أمري

   .مٌنببلد الحر

ًا جداًا  ًا مفرحا  لكن عدداًا محدوداًا من , أو مبشراًا على حسب تعبٌره المحبب,كان كبلما
  ..الصمور ذوى الوجوه العابسة والظن السٌا عارضوا ذلن التصور على طول الخط

 :ومن الحجج التً سالوها فً هذا الصدد 

لى التراخى وضعؾ إٌدعو لكونه  خطٌر بل. ساس خطؤأل امنأن هذا التصور - أ
 لوة عظمى  معبما ال ٌتناسب مع معركة خطٌرة تكاد تكون معركة وجود, ستعدادإلا
ستعداد لها حسب إلعطاء المعركة حجمها واإومن المفروض  .(عظم فى العالمألأو ا)

وجماهٌر المسلمٌن لمعركة طوٌلة أوحتى طوٌله جداًا  (المجاهدٌن)خطورتها وتعببة 
حبلم أالمجرد , حتماالت المعركةإعداد ألسوأ إلوالبد من ا .وجسٌمة التضحٌات

 .ساسأٌر غوردوٌة وتمنٌات على 

ألن تهٌبتنا المادٌة والمعنوٌة .. لى هزٌمةإ سٌمودنا حتما  الورديصورتهذا ال _ ب
 ونفسنا سٌكون ,ة فؤستعداداتنا المادٌة ستكون لاصر,لمعركة سهلة لصٌرة ستكون

 (.وهذا ما حدث بالفعل)لصٌراًا جداًا 

أو أى  )ستنتاج منها بهذا الشكل أمر مضلل ألن أمرٌكا إلبة واوأن األمثله المضر - ج
 .مجهود العسكريالتعطى كل معركة ما تستحمه من  (دولة تدٌر شبونها بطرٌمه عمبلنٌة

جال الدولة من السٌاسٌٌن ٌستخدمون ر و.لتصاد فى المجهودإلٌسمون ذلن بمبدأ او
 .الموى العسكرٌة المتاحة لهم بالمدر الذى ٌحمك مصالحهم ال أكثر وال ألل

مرٌكا أل من دماء الموات حجم المصالح السٌاسٌة ةوفى بٌروت تخطت التكلفة المدفوع
 .لى كل هذه التضحٌات األمرٌكٌةإسرابٌل لم تكن بحاجة إفى لبنان كما أن 

 فمط ةستعراضًإمرٌكا هنان ؼٌر واضحة أو أكانت مصالح .. نفس الشا فى الصومال
مرٌكا فعبلًا أكثر ما لدمته أأو أنها مصالح التستحك , ظهار الموة على المسرح العالمىإل

 .عندما فمدت عدة عشرات من جنودها هنان
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 شامل فى الحرب العالمٌة الثانٌة وما دمرٌكا من مجهوأطٌنا مثال ما لامت به خذا تإو
بدته من تصمٌم ودفعته من ألى ما حدث فى فٌتنام وما إ وانتملنا لمواأاح وورأدفعته من 

على لدر مصالحها , ٌات فى الحروبحصحة أن الدول تدفع تض لتبٌن لنا. موالأدماء و
 .اة من تلن الحربخالمتو

أو جزٌرة العرب سواء على الناحٌة  (المملكة)مرٌكا فى أولنا أن نمدر مصالح 
ل بوأنها لد تك, ةمرٌكٌة المتولعألوالدٌنٌة والسٌاسٌة لعلمنا مدى المماومة األتصادٌة إلا

أو حرب , شد مما فعلت فى الحرب العالمٌة الثانٌةأوب, بخوض حرب الهوادة فٌها
 ة الموة الحاكم,خطر وتتصل عضوٌا مع مصالح الٌهودأكبر وأألن مصالحها هنا , فٌتنام

 .الحمٌمٌة فى الوالٌات المتحدة
****************** 

 . أو أنه مشروع ملن للحجاز,ٌمتلن بن الدن سجاٌا حاكم عربى حمٌمى

 .أنه ٌمبل أى رأى وكل وجهه نظر تإٌد ما لرره هو بالفعل" الملكٌة"وأهم سجاٌاه 

 ففً .ر فى عكس الطرٌكيمن الس  وتٌمنوا أن الفابدة,تباعه الكبار تلن المٌزةأوتعلم 
ًا أ حدهم بٌؤس لاببلًا فى ختام أتسم ب ي،عماب المنالشات الساخنه ذات النتابج المعروفة سلفا

ًا أنها خطؤهلٌه من أوامر وإ ثم ٌطٌع ما ٌصدر ,"مٌرألأنت ا ":السجال   ..و ٌعلم ٌمٌنا
ًا على الموضوع " سلحة الدمار الشاملأ" لممترحات ةبالنسب    لم ٌكن بن الدن موافما

ًا , ساسهأمن  من تكراره لنظرٌة أن الوالٌات المتحدة لن تتحمل من  وكان ذلن واضحا
.. ما كان ٌتصوره بن الدنلهذا ما حدث بالفعل ولكن بشكل معاكس ]بتٌن أو ثبلث رٌده ض

  [."طالبان"معها و" الماعد"جهزت على أم ثكثر من ثبلث ضربات أفؤمرٌكا لم تتحمل 

دافع تهذٌبه الشدٌد مع من بربما .. رةنلؾلن ٌصرح علنا برفضه أ لم ٌستطع ه ولكن
 .لٌهمإو اإلساءة أحباطهم إحوله وعزوفه عن 

والرجل الثانى فى " وزٌر الدفاع "بو حفص المصرىأ ,ٌمنألسبب آخر هو أن ذراعة ا
, ومإٌداًا لمبدأ  الحصول على أمكانٌات جدٌدة,  كان على رأس جناح الصمور" الماعدة"

ولكنه لم ٌحزم أمرة بالنسبة  ألستراتٌجٌة إستخدام ذلن , "الدمار الشامل"خاصة أسلحة 
مإجبلًا ذلن إلى ما بعد أن ٌتحمك أمر الحصول علٌه حتى ال ٌكون الكبلم , السبلح
  ".لؽو فارغ"مجرد 

 أسلوبه المفضل ,وا حوله من صمور التنظٌمإلتؾواستخدم بن الدن مع وزٌر دفاعه ومن 
ت عدٌدة حتى ٌتبخر حماس اٌرخٌها ثم ٌجذبها مر, ةالشهٌر" شعرة معاوٌة "عمالستبإ

  .خرىأهتمامات إلى إالطرؾ الممابل وٌنصرؾ 

بؤن ترن المجال لتسرٌبات حول الموضوع , ضافها بن الدنأخرى أ عبمرٌة ةضاؾإ
و أتباعه أراد من ذلن رفع معنوٌات أ ربما .كثر مما تسمح به حساسٌته وسرٌتهأ
 وربما . ما ال ٌخطر على عمل أى تنظٌم آخر منافسدهجتذاب شباب جدد ٌرون عنإ

ًا أراد التهوٌش على العدو و ًا أأخأٌضا  . لروحه العدوانٌةاًا مرحافته وحتى ٌضع خطا

 أبو حفص ملؾ أسلحة الدمار الشامل وعمل بكل ما عهد عنه من عناد ىتول  ..
نامل أ تمسكها لتًا (وٌةشعره معا)ولكن .. ماماأللى إوحمك أحٌانا خطوات .. وتصمٌم

ومشروعه  (أبو حفص)ونجحت فى جعل .. نتصرت فى النهاٌةإٌمه شبن الدن الر
ًا ٌذكر نجزأ  هو فبل,حان مكانهماوٌرا  . كؾ عن المحاولةو وال ه..شٌبا

ن الشٌا كان هنان بالنسبة أتبللها إحثبتت التحرٌات األمرٌكٌة فى أفؽانستان بعد أولد 
ثارها أ, عبلمٌةألواألمر لم ٌتعد كمٌة ضخمة من الرؼاوي ا..سلحة أللهذا النوع من ا

 رؼم ,ولكن الفماعة.. ستطاعتهإونفخ فٌها بن الدن على لدر , عبلم األمرٌكى نفسهإلا
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 .نفجرت فى النهاٌةإضحمتها المهولة 

**************** 

على خطى الدمار الشامل.. الشٌشان   
ًا باالنجلٌزٌة ٌعطى زكان بحو رشادات إة الماعدة فى مكتبتها الخاصة فى الخرطوم كتابا

 ولما علموا بؤن المواد المشعة المطلوبة ربما ."المذرة"شعاعٌة إل اةكافٌة لتصنٌع المنبل
 والؽالب أنهم كانوا من .أختفى الكتاب فى ظروؾ ؼامضة" كابول"كانت متوافرة فى 

 .راز التفوق على المنافسٌنإح من أجل ةحتكار المعرؾإنصار أ

شعاعٌة إل العبوات انوفى كابول كان بحوزة سلطات طالبان كمٌة البؤس بها م
نات ح وش, خاصة طاجكستان,المضبوطة مع مهربٌن لادمٌن من ببلد ما وراء النهر

, بعضها كان لئلستخدامات الطبٌة, خرى كانت من مخلفات السوفٌٌت فى أفؽانستانأ
 .ستخدامإلوبعضها ؼٌر مفهوم ا

ًا من السرٌة حول اكان مسبولى الطالبان فى كابول ٌضربون جد سرارهم أراًا كثٌفا
ًا منح . النووٌة  ولم ٌكن العرب موضع ثمتهم معظم , للباكستانٌٌنثمتهموٌفضلون دوما
 .الولت

ة كثر من لٌمتها من شحنات مشعأولكنهم حصلوا على , ولد دفع باكستانٌون أمواالًا للٌلة
 وربما ساعدتهم فى مشروعهم النووى الذى ظهر بعد ذلن ,  ٌعرفون هم وحدهم لٌمتها,

 .بعدة سنوات

ومجرد , نات وسمحوا للعرب بفحصها كانت مزٌفةحما تبمى لدى الطالبان من ش
 لمد بدأت سلطات طالبان فى التعاون مع العرب فى مجال البحث عن .حتٌالإمشارٌع 

ًا .. المواد المشعة  !! ولكن بعد أن جفت أسواق كابول تماما

ولى على الشٌشان بهزٌمة واضحة للموات ألنتهت الحملة الروسٌة اإ 1996فى عام   #

 ولكن الشٌشان . من الؽموضرتفالٌة بٌن الطرفٌن فٌها لدر كبًإ عالروسٌة وتم تولً
 وبرز ,ةوخلفته لٌادة ضعٌؾ (جوهر داودٌؾ)ذة المتمثلة فى الجنرال ؾ لٌادتها التفمد

 .اعصرتنازع وبإر لل

حد هذه البإر ومن حوله عدد من المادة أ ي الشاب السعود"خطاب"سؾ كان ألول
 .المٌدانٌٌن

ًا بموة من أحد  (2002ؼتٌل فى مارس أالذى )خطاب  جنحه علماء أكان مدعوما
 .الذٌن أمدوة باألموال والشباب, السعودٌة

ًا  وسٌطر .ستثمارٌة فى دول خلٌجٌةإلتصادٌة إونجح خطاب فى تكوٌن لوة  على تماما
عبلمه الخاص الذى ٌربطه بالعالم إ وكان له جهاز .التحرن العربى فى الشٌاشان

 .الخارجى

 الثانٌة على الشٌشان فى ة الحملة الروسًٌةان وحتى بداشتصار كان وضعه فى الشًإخب
 .فؽانستانأ بن الدن فى ضعلوى من وأ 1999عام 

 وكل منهما ٌحاول جذب اآلخر ،طاب وبن الدنخ ،ت بٌن الطرفٌنالتصاإلولد بدأت ا
 الجهاد ضد }لٌه فى برنامجإمام خطاب ضنإن أ وكان بن الدن ٌرى .لى خطتهإ
ًا ألن {مرٌكان المحتلٌن لببلد الحرمٌن الشرٌفٌنألا ًا دٌنٌا لى إ ٌنتمى "خطاب" فرضا

 بٌنما بن 1988فى جبلل آباد فى عام  (مجاهد مبتدئ)الحجاز كما أن خطاب كان مجرد 
ًا )الدن كان  ن ؼادر بن الدن أال بعد إ ولم ٌظهر خطاب ,لموات العرب هنان (لابداًا عاما

 .حتجازه فى السعودٌة إساحة جبلل آباد وتم 
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كان ٌرى أنه على لاب لوسٌن أو أدنى من تحرٌر ببلد جدٌدة من سٌطرة  خطاب ولكن
 لولازوبعض مناطك ال (!)ن لدٌه برنامج شامل لتحرٌر أسٌا الوسطى أو, الروس
صحاب العمٌدة أالتى نجح فى تموٌة جناح السلفٌة و (داؼسان) جمهورٌة ةخاص

 (.!!ستٌبلء سرٌع على الجمهورٌةإلوكان ٌخطط معهم ) نالصحٌحة هنا

 . ببل طابلولكن , فؽانستانأ بٌن الجناحٌن السعودٌٌن فى الشٌشان واًا كان الحوار مستمر

واها فحلى خطاب إ رسالة تحذٌر 1998 فً عامجناج الصمور فى أفؽانستان أرسل 
 :ماٌلى

سلوبهم فى تلن الببلد ٌموم على الحمبلت أأن تارٌخ الروس فى الشٌشان ٌثبت أن 
عدوا لؤلخرى بعد ولت لصٌر معتمدٌن فى ذلن أ واحدة فىما هزموا لنهم نأو, المتتابعة

ستعداد لحملة إلوبالتالى علٌكم فى الشٌشان فى ا.على تفوق مواردهم البشرٌة والمادٌة
ًا   .خطابهم فى الحملة السابمةأ ٌستفٌدون فٌها من ,روسٌة لادمة حتما

سبلمٌة خاصة تلن التى إلن الشعب الشٌشانى معزول جؽرافٌا عن بالى الشعوب اإ- 
 .نتهازٌتهاإتها وه وأن المساعدات اللفظٌة من العرب معلوم تفا -ٌد العون ٌمكنها مد

حظة ال وتتم تحت الم، هى حركة مولوته,لى هنانإكذلن حركة المتطوعٌن العرب 
 وكذلن الحركة فى .ذربٌجانإرتكاز الربٌسٌة فى إل خاصة فى نمطة ا,األمرٌكٌة

راج الروس إخ وأن ألمرٌكا مصلحة فى .موالألوافراد السعودٌة والخلٌج بالنسبه لؤل
 على نفط المولاز ,مكنأ ن منفردٌن إ,واصلحٌن حتى يطوع علٌهم بواسطة المتضؽطوال

 .وبحر الخزر

لى إإذا فاز الروس فى جولتهم المادمة ضد الشٌشان فسوؾ ٌتعرض الشعب الشٌشانى 
وذكس فى ٌوؼوسبلفٌا ضد ثرأل ا الصرب لام بهالنحو الذى على ,بادة جماعٌةإ

 .المسلمٌن

 من الصمود فى وجه هذه ٌمكنهمال  (ط الؾ فك750)ن تعداد الشعب الشٌشانى أو
لصى حد ممكن ألى إ م للروس بعد تخفٌض تعدادهتام بشكل مضاعه إخوسٌتم , السٌاسة

 .بالمتل والتشرٌد المسرى

  وجود حٌوٌة للشعب الشٌشانى المهددة ضمانوه (سلحة دمار شاملأ )نمتبلإن  إ
 .باإلبادة

سلحة جاهزة التصنٌع من األ الحصول على هذه فً مجالمجاهدى الشٌشان هم األلدر و
 بخبراء سابمٌن عملوا ةستعاناإل أو ,اناثرت التى مازال كثٌر منها م,الترسانة السوفٌٌتٌة

 .فى الحمبة السوفٌتٌة وٌعانون اآلن من البطالة

من المعلوم  و ,ومٌزة المجاهدٌن الشٌشان أنهم بحكم المانون ٌعتبرون مواطنون روس
 .ى شا فى روسٌاأأن المافٌا الشٌشانٌة ٌمكنها الحصول على 

 ة فمد كانت خطط.ةستهانه الممكنإلبكل ا (فؽانستانأصمور )خطاب رسالة  تلمى  #
وفى ولت .. ة بٌن ٌدٌه المحالةنها سالطأجاهزة لبرنامج شامل للمنطمة التى ٌرى 

 !!.لصٌر

وكان فى ولت سابك لد رد بكل الجفاء الممكن على عروض بن الدن الدخول فى 
 .مرٌكانألبرنامج الجهاد ضد ا

 (1999فً دٌسمبر)عدادإللم ٌلبث الروس أن شنوا حملة عسكرٌة ضخمة وكاسحة وجٌدة ا

 فاشل لداؼستان لام به خطاب بصحبة عدد محدود من المادة الشٌشان ورداًا على ؼز
  .الحكومة الشٌشانٌةٌن بذلن  رؼبة وأوامر مخالؾ

ن ببل هوادة فى وسمطت حكومة المجاهدٌن الشٌشان فى جروزنى وطورد المجاهد
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لمت بهم فى الدول المجاورة أوالتلعت الموات الروسٌة معظم السكان المدنٌٌن و, الجبال
 .خاصة جورجٌا

 من حكومة ةجاء  على جناح السرعة وفد من المجاهدٌن الشٌشان ٌطلب النجدة المعون
 .فؽانستان ومن عربهاأ

ى نوع متوفر أ سؤل عن , هنانةبادإلن شرح هول حملة اأوسؤل أحد الوفود بلهفة بعد 
 .ه ضد الروس لولؾ سحمهم لشعب الشٌشاننسلحة الدمار الشامل حتى ٌستخدموأمن 

ى هزٌمة أ, ولكن لٌادة العرب فى أفؽانستان كان لدٌهم برنامج مشابه لبرنامج خطاب
 .سلحة دمار شاملأأو , لى ضمانات بماءإمرٌكا فى معركة سهلة وسرٌعة ال تحتاج أ

ة وفشلت الخطط الطموح.. فؽانستان كما ضاعت الشٌشانأوبعد حوالى عامٌن ضاعت 
فى تحمٌك إنتصارات سهلة وسرٌعة على الدول العظمى ,  الجهادٌة السعودٌةاتللمٌاد

. فى مسارح عملٌات خارج ببلدهم
 ********   *********        ***********

خطوات صوب الحرب: السٌر على األلؽام  
السٌاسة إسالم وكفر؟: خطوة أولى نحو الحرب  

الحركة ) فمد كانت الحركة تحمل كل سمات ,لم تنزعج أمرٌكا من ظهور حركة طالبان
. عن بعد علٌهاالمخلصة والمتحمسة التى ٌمكن السٌطرة (اإلسبلمٌة  

.سبلمى معٌنإثر على تحرن إكى ت, والموى المعادٌة,فهنان ثبلث طرق تسكلها الدول  

أن هنان مناهج أو مذاهب ما فن. و المذهبأ ,عن طرٌك النهج الفكرى: الطرٌك األول
,  هنان مذاهب أخرى,ذات إمكانٌة على مواجهة أعداء اإلسبلم فى الداخل والخارج

       كلضدهم فتوجه ,خوانها وجٌرانها من المسلمٌنإالترى أعداءًا لئلسبلم سوى 
  .طالاتها

ًا فى ممارعة المستعمرٌن وإلامة أفكما  نظمة أو مجتمعات أن النوع األول نجح تارٌحٌا
.سبلمإلسبلمٌة أو تسعى نحو اإ  

ًا أى عون للمستعمر كى إفإن التٌار الثانى نجح فى  شعال الفتن بٌن المسلمٌن وكان عونا
وفى جزٌرة العرب ما ٌكفى من .. ٌتحكم فى ببلد المسلمٌن وتحت شعار اإلسبلم

مرٌكٌة أن تستمر على مرمى حجر من الكعبة والمسجد ألوما كان للموات ا).. مثلةألا
(.ٌساند هذا التواجد وٌمنع به المسلمٌن- مذهب دٌنى مبلبم, النبوى لوال وجود  

فإن كان المذهب ذو إمكانٌة وحٌوٌة على مواجهة .. هم علماء المذهب: ٌةالطرٌمة الثان
صحاب التؤثٌر والفتوى لد الٌكونون على أفإن العلماء ..اإلسبلم فى الداخل والخارج

أو حتى الضعؾ العلمى أو , هواء والمصالحأل وتتؽلب علٌهم ا,المستوى المطلوب
.مر به الدٌن وٌشٌر المذهبأفٌنحرفون بالناس على عكس ماي, الخوؾ على النفس  

كما )لى الحكم إ فإذا وصلت الحركة بنفسها ,نأصحاب المرار والسلطا: الطرٌك الثالث

ى وتصحاب النفوذ فى مشاركة بٌن السٌؾ والؾأأو تحالفت مع  (حدث لحركة طالبان
ة ط لموى خارجٌة متسلٌمكن , نصحاب المرار والسلطاأفإن  .(كما حدث فى السعودٌة)
لى الصفوؾ إوالتراجع التدرٌجى عن شعاراتهم والعودة " التعمل"ن ترؼمهم على أ

عٌد ولد و اإلرؼام لد ٌكون بالوعد والا هذ."المعتدلة" مع ؼٌرهم من األنظمه ةاجندال
!!.والحرب.. ؼتٌال والتخرٌب واإلعنؾ مثل الحصارألى وسابل إٌصل   

 ةكانت المرجعً.. ختصاراًا إ ..لطه ضعؾ حركة طالباننتكمن فٌه  (الطرٌك الثانى)كان 
.الدٌنٌة لمٌادة حركة طالبان موجودة فى كراتشى الباكستانٌة ولٌس لندهار ممر اإلمارة   
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فمد كانت المرجعٌة المذكورة تحت سٌطرة السلطات الباكستانٌة .. لوؾ جداًا أوكما هو م
   .(آى.إس.آى )خاصة جهازها سا السمعة

حتفظ الجهاز المذكور بصبلت عمٌمة جداًا بالجماعات الجهادٌة فى كشمٌر إلمد 
ٌخلو أى مكتب لهذه الجماعات من مندوب أو أكثر لذلن  ٌكاد حتى ال, وباكستان

.الجهاز  

ستخبارات إلجهاز ا (!!إخترلت)دعاء بإنها لد إلودرجت تلن الجماعات على ا
.(!!المإمنٌن) هالباكستانى وجندت عدداًا من ضباط  

ٌدعون وجود , وبالمثل معظم كبار العلماء من شتى الفرق المتصارعة فٌما بٌنها
ٌتحاورون معه سراًا " الشٌخ الكبٌر"مرٌدٌن من ضباط الجهاز المذكر ٌترددون على 

ًا وٌلتمسون منه البركة والدعاء .وعلنا  

ًا بمعارضة الحكومة لح الوؾعأ ستخبارات هإالءإل ضباط اضبع  ى وٌصرح علنا
 ولكن عن طرٌك هإالء الضباط .نهم تركوا الخدمة فى الجهاز التارٌخىأو, المابمة

ًا أفى باكستان و (الحركة الدٌنٌة)وؼٌرهم تتم السٌطرة على  خاصة المطاع )فؽانستان معا
.(البشتونى فى أفؽانستان  

 ٌوجد , وهم المإسسة الدٌنٌة الرسمٌة هنان"علماء البنتاجون فى السعودٌة"وعلى نمط 
 حكومى وشعبى , وهم تٌار واسع وعرٌض(اإلستخبارات العسكرٌة)فى باكستان علماء 

.(الممزقباألحرى أو ) الباكستانى المفتوح والمنوع  مع المجتمعٌتناسب بما ,وجهادى   

الشرٌعة  حكامألمن التطبٌك الفورى  (المشروع)مرٌكى ألكان هنان الملك ا              
لى  إ وهو األمر الذى أدى.سبلمٌة فى المناطك التى سٌطرت علٌها حركة طالبانإلا
 وكان ذلن بمثابة , طواعٌةٌهاراضأ المبابل  لهانتشار السرٌع للحركة بعد أن فتحتإلا
دة عشرٌن  مسبلم فى ببلد لاتلت الشٌوعٌة والسوفٌتإلستفتاء على التطبٌك العملى لإ

ًا تحت راٌة الجهاد .عاما  

ًُا ألمرٌكاكان ًا فى جزٌرة العرب تثبت لهم أن "الخبرة التارٌخٌة"ولكن .  األمر مزعجا
لد , أو ألناس الضرورة لهم, اإلطاحة ببعض األٌدى والرإوس لبعض أعداء الحكام

 جٌداًا لنظام موالى حتى النخاع للٌهود والموى ستاراًا  (محافظ)تشكل فى مجتمع إسبلمى 
.ستعمارٌةإلا  

واألمر نفسه ٌمكن تكرارة فى أفؽانستان مادامت المرجعٌة الدٌنٌة للنظام الجدٌد تحت 
.السٌطرة وإن بواسطة جهاز إستخبارات صدٌك ومخلص للؽرب المسٌحى  

 فى إدران ممدار ,ستخبارات الباكستانًإل وكذلن جهاز ا,ولكن أمرٌكا أخطؤت
نتهازٌة إللشخصٌات ال المؽاٌرة ,  حركة طالبانةاإلخبلص والصبلبة التى تتمتع بها لٌاد

. سابماَا حزاب الجهادٌةألالملوثة لمادة ا  
. {السوفٌٌت والذى فمد عٌنه الٌمنى فى المتال ضد }،ولكن أمٌر حركة طالبان المبل دمحم عمر

ًا , ومعه مجلس شورى الحركة صٌبوا أأثنا عشر منهم , والمكون من خمسة عشر شخصا
.صابات جسٌمة وفمدوا أعضاء من أجسادهمإفى نفس الحرب   

 وفى كافة , فى أفؽانستانة فى موضوع تطبٌك الشرٌعةكان ذلن الفرٌك أكثر جدي
.المجاالت ولٌس فمط فى مجال الحدود والعموبات  

 المحن 1996لى أفؽانستان للمرة الثانٌة فى ماٌو عام إوكان وصول بن الدن أو عودته 
تواجه معارضة مسلحة مدعومة التى , بتبلء األعظم للحركةإلكبر لذلن التوجه واألا
ًا إ ًا ودولٌا .للٌمٌا  

ًا , السفٌر السعودى فى إسبلم آباد      فما أن .كثر من الربٌس كلٌنتونأكان أمرٌكٌا
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, إستولت حركة طالبان على مدٌنة جبلل آباد ولبل أن ٌستمر الوالى الجدٌد على مكتبه
سم الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تسلٌم أسامة بن إ ب,حتى كان السفٌر السعودى ٌطالبه

.!!الدن  

مر من صبلحٌات المبل دمحم عمر أللى لندهار فاإتم تحوٌل الطلب والسفٌر   
." أمٌر المإمنٌن"  

وفهم منه . أكد السفٌر لؤلمٌر أنه ٌطالب بتسلٌم بن الدن للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
ًا بعد أن  ًا سعودٌا كما , سمطت عنه الجنسٌة السعودٌةأاألمٌر أن بن الدن لم ٌعد مواطنا

.أنه ؼٌر متهم بؤى جرٌمة محددة ضد الوالٌات المتحدة  

صبح من ٌومها ٌكرهه بشكل أو, اره للسٌد السفٌرقمتعاضه واحتإفى األمٌر خفلم ي
ولالها له , مرٌكا ولٌس السعودٌةأللكونه على حد لول األمٌر ٌعمل كسفٌر , شخصى

.!!"سلماً لكافرمسلم ألن ": بشكل مباشر وبالصراحة المندهارٌة الساطعة  

ال شن أن هذه الجملة حددت بشكل نهابى مصٌر العبللة بٌن الوالٌات المتحدة وحركة 
مرٌكا لن تتنازل عن أبل أنها الجملة التى بسببها تمرر أن الحرب حتمٌة وأن , طالبان

.لى تدخلها المباشرإسماط حكم طالبان حتى لو أدى األمر إ  

نكم بذلن لد إ: ولالوا لهم ولتها, العرب لٌادة حركة طالبان (المتطرفٌن)ولمد حذر بعض 
فعند .. أما التولٌت والسنارٌو.. علنتم الحرب على الوالٌات المتحدة من ناحٌة المبدأأ

.األمرٌكان  

عاد اإلسبلم بستإكثر من مبتى سنه أإن الؽرب الصلٌبى لرر منذ : وزادوا شرحهم بالمول
ًا .ةي الدولةسٌاسالمن مجال  مصطلحاتهم , فبل ٌستخدم المسلمون ، ناهٌن أن ٌطبموا عملٌا

فى تصنٌؾ الدول والتعامل معها وال ٌهم بعد ذلن  (خاصة اإلسبلم والكفر)الدٌنٌة 
فالمهم أال ٌكون المسلمون مسلمٌن فعبلًا فى نشاطهم .. إن سالموا أو حاربوا, اإلستبعاد

.التطبٌمى للسٌاستهم العالمٌة  

ًا عسكرٌة وثمافٌة وسٌاسٌة مع  ولد تكتل الؽرب الصلٌبى فى تحالفات ودخل حروبا
ًا فى ذلن سبلمٌة إلستبعاد المصطلحات اإلى إ  بعدهافانتمل.المسلمٌن حتى نجح تماما

ًا ) ًا وتطبٌما ًا الٌمل عن .فى مجال السٌاسة الداخلٌة لببلد المسلمٌن (نطما  فنجح نجاحا
حتى الٌصبح المسلم حتى بٌنه وبٌن .. لى مجال الضمٌر المسلمإوهو اآلن ٌنتمل .. سابمة

ًا - نفسه وداخل جدران بٌته ًا حما .مسلما  

توكلنا على "لٌن ئكتافهم لاأوهزوا " الفلسفات"لم ٌستوعب مسبولى طالبان معظم تلن 
".سبلم لبلت أمرٌكا أو حاربتإلسنطبك ا.. هللا  

عن " الطالبان"رسلت وفوداًا عجز أو. ..لم تستسلم أمرٌكا لممولة المبل عمر  ...
ًا فى اإلعبلمإحتى . ..حصرها ألن ولت .. ستؽاثوا طالبٌن من بن الدن أال ٌنطك حرفا

وفى شتى - من شتى البلدان- مارة فى لندهار ضابع فى معظمه فى ممابلة وفودإلا
كانت .. تسلٌم بن الدن ألمرٌكا: الصور واأللوان كلها تتكلم حول موضوع واحد الؼٌر

 لموضوع العبللة لهم ءالإكٌؾ ٌتحرن كل ه.. اإلمارة فى لندهار مذهولة مما ٌحدث
!!رضاء أمرٌكا؟إلوفمط .. به البته  

وتؤثٌر أمرٌكا فٌه من خبلل معضله بن , لمد بدأت حركة طالبان تتحسس صورة العالم
ولكن ألن .. لٌس فمط من هول كمٌة الوفود وتنوعها.. وكانوا فى حالة صدمة..الدن

ًا من الدول أكان " اإلسبلمٌة"تحرن الدول  ".الكافرة"كثر إلحاحا  

 كان ضؽط أمرٌكا فى موضوع تسلٌم بن الدن منصرفاً فى معظمه من أجل تحطٌم هذه الماعدة..

" مسلمة"موضوع أن هنان دوالً . حٌابها مرة أخرى إالتى ماتت وٌرٌد أمٌر المإمنٌن فى لندهار
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تحكم العاللة بٌن " لوانٌن دولٌة"ولٌس " أحكاماً شرعٌة"وأن هنان " كافرة"ودوالً أخرى 
.الطرفٌن  

 وإال فإن بن الدن لم ٌكن لد عكر صفو أمرٌكا بؤى شا حتى ذلن التارٌخ
 
 
 

:الخطوة الثانٌة نحو الحرب  
 العرب ٌمطعون نفط آسٌا الوسطى

كانت نسابم الخرٌؾ المنعشة تهب على جبلل آباد فى ذلن المساء من شهر نوفمبر 
حتى هبطت ,  الشمس ٌهبط خلؾ سبلسل الجبال الشاهمةص وما كاد لر.1996عام

.طابرة هٌلوكوبتر عسكرٌة لادمة من لندهار فى مهمة خاصة  

,  لممابلة بن الدن,أن ٌذهب سرا, لمد كلؾ المبل دمحم عمر أحد مستشارٌة الممربٌن
!!.ستشارة بترولٌةإ: والموضوع هو  

جلس , ٌة وتناول جماعى لطعام العشاء والصبلةتحستمبال والإلبعد بروتوكوالت ا
- وعدد للٌل جداًا من الضٌوؾ العرب, مارة مع بن الدن وكبار مساعدٌةإلمندوب ا

( .كان الكاتب  من شهود ذلن اللماء)الذٌن تصادؾ أنهم من جناح الصمور  

 بدأ ،اضرٌنحستوثك من الإمارة بعد أن إللذا فمندوب ا, الجلسة كانت سرٌة بالطبع
فى حكومة بى )  السابكأن وزٌر الداخلٌة, ص ما لالهلخ وم.الحدٌث بصوت منخفض

توسط لدى اإلمارة فى لندهار نٌابة عن شركة نفط ، يصٌر هللا بابرن (نظٌر بوتو
لى مد إ وٌهدؾ ,مرٌكٌة بخصوص مشروع ضخم ٌتكلؾ عدة ملٌارات من الدوالراتأ
 ٌمتدان من حدود تركمانستان وٌعبران األرض ,حدهما للنفط واآلخر للؽازأنبوبٌن أ

 وٌستخدم األنبوبان لنمل ثروات . البحرٌةلى شواطبهاإلى باكستان لٌصبل إاألفؽانٌة 
  .سواق العالمٌةأللى اإ "وبحر الخزر"النفط والؽاز الهابلة من دول أسٌا الوسطى 

المكاسب , وزٌر الداخلٌة السابك على اإلمارة فى لندهار (السمسار)فى الممابل ٌعرض 
:التالٌة  

.(!!) دوالر لٌون م عشرممدارة خمسة (!!)مبلػ ممطوع  - 1   

نبوب الؽاز ألى عمك خمسة كٌلومترات على جانبى إالؽاز المجانى للمرى الوالعة  -  2

.(!).. الؽاز المجانى لمدٌنة كابول ،و)!(    

.نابٌبألبناء معهد لتدرٌب الفنٌٌن العاملٌن فى بناء وصٌانة خطوط ا   -3    
والشن أن اإلمارة فى لندهار .. بن الدن ذو معرفة موسوعٌة فى موضوع النفط

 لٌس , فى نهب ثروة النفط,بواسطة آل سعود, دور أمرٌكان  عهوصلتها وجهات نظر
 ثم لدٌه ذخٌرة التنفذ من األرلام .سعودٌة ودول الخلٌج فمط بل فى العالم أجمعفً ال

 ،على األلل, ستوعبإ والؽرٌب أن عدداًا منهم .واإلحصاءات والممارنات الطرٌفة
.الخطوط العامة ألفكار بن الدن  

ًا فى الموضوع وأرسل " مارةإلا"عتبرته إلذا  إلٌه مستشاراًا من ألرب " األمٌر"مرجعا
.ستطبلع رأٌه فى المشروعإل, رجاله  

 ٌترن بن الدن لؽٌره أن ٌبدأ فى طرح وجهات النظر, والحرٌصةذبة  المهتهكعاد
فترن التعلٌك األول ألحد   فصل الخطابير هو حتى النهاٌة لتكون كلمته هتظوٌن

ظهرت , وثنى بوصؾ الوزٌر الباكستانى باللص المحتال.. الذى بدأ بالبسملة.. الصمور
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  كبلمه لاببل الدهشه على وجه الضٌؾ المندهارى ولكن المتهور العربى واصل
أنه التوجد فى العالم كله إتفالٌه تمول بمبلػ ممطوع تؤخذه الدولة التى ٌمر بها خط -  1  

ًا عن كل . نابٌب للنفط أو الؽازأ  ٌمر من تلن "طن" أو "متر مكعب"بل أن هنان مبلؽا
 مابة خمسحتىأوعشر ملٌون سواء كان خمسة , وبالتالى فإن أى مبلػ ممطوع. األنابٌب

.حتٌال ال أللإهو سرله و, ملٌون  

 من الناحٌة ٌباالؽاز المجانى التعنى شبنابٌب ألاخط ى على جانبى رمداد الكإأن -   2

ستخدامها للؽاز سٌكون نادراًا أو إألنه نظراًا لفمر المرى وتخلفها فإن , لتصادٌةإلا
ًا  .منعدما  

ًا ستصبح م , نباٌبأل لدى الشركة األمرٌكٌة كمٌلشٌات لحماٌة خط اجندةولكنها عملٌا
.لشركة ولٌس للحكومة األفؽانٌة إلً اهاإوسٌتحول وال  

ًا على ا-  3 ًا لابما ًا صناعٌا رض ألوعن كابول العاصمة المهددة والتى لم ٌعد بها مشروعا

حٌابها السكنٌة الهامة أولد تهدمت معظم , طرافهاأوالتى مازالت الحرب تدور علً 
ًا مدادها بالؽاز ال ٌعنى شإفإن , والمكدسة بالسكان  لتصروسً,  من الناحٌة اإللتصادٌةٌبا

ًا السدود المرٌبة من ,  التدفبة فى الشتاءعلى ..ستخدام الؽازإ وهو أمر تافه تتكفل به حالٌا
, لى المدٌنةإوالتى الٌنمص سوى تزوٌدها ببعض األسبلن لنمل الكهرباء , العاصمة

.سعار شبه مجانٌةأوب  
عداد إللٌس سوى معهد ؾ ,(الوزٌر) معهد إعداد الفنٌٌن الذى ٌتكلم عنه ماأ- 4

 وهو أمر معروؾ فى جمٌع المعاهد .الجواسٌس العاملٌن لصالح الشركة األمرٌكٌة
.نحاء العالمألامتها تلن الشركات فى أالمشابهة التى   

ًا وبدون أن ٌحصل الشعب  والنتٌجة هى أن مشروع األنابٌب سٌمر من أفؽانستان مجانا
على الشركة األمرٌكٌة وعلى  (لاتحالم)وبذلن سٌوفر الوزٌر  .أو الحكومة على شا

. عددا منهاالشن أن سٌؤخذ, المدى الطوٌل ملٌارات كثٌرة من الدوالرات  
منتظراًا بفارغ الصبر كلمة بن الدن , شعر الضٌؾ األفؽانى بالذعر وإتسعت حدلتاه

.لتنمذه من ذلن الكابوس  

لى أن وصل فى إوبتسلسل هادئ طوٌل وجذاب , بدأ بن الدن الحدٌث بلهجته الهادبة
.لى نفس النتابج السابمةإ المطاؾ ةنهاي  

 كانت إال بعد اإلطبلع ةى شرنأفاق مع إتى ألتراحات أهمها أال تولع اإلمارة إثم لدم 
.تفالات مماثلة لدى دول أخرىإعلى   

.ولم ٌظهر المشروع إلى حٌز التنفٌذ حتى سموط حركة طالبان  
 كانت ستوافك على وضع وال حكومتها فى واشنطن, ال شركات النفط االمرٌكٌة.. ولكن

.المبلٌٌن فى ٌد حكومة أفؽانٌة تتعامل بموانٌن اإلسبلم والكفر  

 ,رد تصوركمج ,ستعدادإمرٌكٌة وال حكومتها فى واشنطن على ألثم الشركات النفط ا
 وعلى نمط ما ٌحدث فى ,ن تتنازل عن وضع ٌدها مباشرة على نفط آسٌا الوسطىأ

 النمل ثم ,وحتى المصب فى المٌاة الدافبة- نبع فى حمول النفطممن ال جزٌرة العرب 
كبر لبماء أمرٌكا أل فذلن من وجهة نظرهم هو الضمان ا.والتوزٌع فى األسواق العالمٌة

ًا هوفوق صدر)على لمة العالم  الذى ٌوشن على , فى المرن الواحد والعشرٌن ( أٌضا
ًا ألن ) لمد لالوها منذ البداٌة .البزوغ بعد سنوات للٌلة أن المرن العشرٌن كان أمرٌكٌا

ًا , النفط كان أمرٌكا  بالطبع ألن النفط (وأن المرن الواحد والعشرٌن سٌظل أمرٌكٌا
 أن ٌفكر فى بترول ( أمرٌكىينفط) والٌمكن ألى سٌاسى أو .سٌستمر فى ٌد أمرٌكا

ًا على جزٌرة العرب وٌضع , العالم فى المرن الحادى والعشرٌن بدون أن ٌضع ٌداًا وعٌنا
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ًا أخرى على آسٌا الوسطى .ٌداًا وعٌنا  

لى فشل مشروع اإلحتٌال إفى لندهار أدت  (لئلمارة اإلسبلمٌة)نصٌحة بن الدن    ..
نه مإسس أالذى إدعى اإلعبلم األمرٌكى  (نصٌر هللا بابر)واإلستؽفال الذى لام به 

.(!)حركة طالبان  

ًا كل المحاوالت ا  (حركة طالبان)ى صفمة مجحفة مع أ اممرٌكٌة إلتمألوفشلت الحما
صروا على أو, فاطلعوا على اإلتفالات المشابهة, لى الخارجإها بًرسلت مندوأالتى 

.المثلبالمعاملة   

ًا لهااًا فإذا وافمت أمرٌكا على ذلن فإنها تكون لد مولت بؽزارة نظام ًا معادٌا وأن ..  إسبلمٌا
.وربما تلمفه أخرون.. هى رفضت ظل بترول أسٌا الوسطى بعٌداًا عن ٌدها  

وٌإكد برٌجنٌسكً أنه لو كانت نجحت المفاوضات التً بدأتها أمرٌكا مع طالبان عام  )            
 حول نمل الؽاز والبترول من تركمانستان عبر أفؽانستان وباكستان الً الؽرب فربما كان 1998

  .(تؽٌرتارٌخ العالم كله لكن ما حدث كان أمراً آخر 
. ( مصدر سابك–  من كتاب بن الدن وطالبان 194ص   )       

. بالحربوول.. زاحة حركة طالبانإوالحل؟ البد إذن من   

كثر إضراراًا أ كانت ببل شن م1996بن الدن لحركة طالبان فى نوفمبر  إن نصٌحة
 وكانت تلن النصٌحة وما ترتب علٌها من م2001ر بمرٌكى من عملٌة سبتمألباإللتصاد ا

كانت واحدة - مرٌكٌة لعدة سنواتألسٌا الوسطى ونفطها بعٌداًا عن متناول الٌد اأبماء إ
سماط إمرٌكا نحو شن الحرب على أفؽانستان وأمن الخطوات األساسٌة التى دفعت 

.حركة طالبان  
فً   ):بتصرؾ بسٌط, ننمل الفمرة التالٌبة عن كتاب أولً حروب المرن للدكتور دمحم المبٌسً } 

نشرت وسابل إعالم أمرٌكٌة أن شركة ٌونوكول للنفط عرضت علً حكومة طالبان 1996عام 
وأن لادة حركة طالبان ذهبوا إلً تكساس حٌث كان جورج , مد خط أنابٌب عبر أفؽانستان 

وأن مدٌري الشركة إستضافوا الوفد األفؽانً وعرضوا علٌهم صفمة تساوي , بوش محافظاً 
" إنتهً ."(فً المابة من أرباح الشركة فً حال نمل الؽاز عبر األنبوب الممترح 15  

والهدؾ من الخبر . الخبر المذكور ؼٌر صحٌح فً األساس فهذه الزٌارة لم تحدث  * تعلٌك
التً توجست ,والولٌعة إللٌمٌاً بٌنها وبٌن جارتها إٌران , التشوٌش دولٌاً علً سمعة الحركة 

شراً من نظام طالبان الذي تصورته أداة أمرٌكٌة لنزع المزاٌا األلتصادٌة واإلستراتٌجٌة التً 
.تتاح إلٌران من مرور نفط وؼاز آسٌا الوسطً عبر أراضٌها   

كما تخوفت من إستؽالل أمرٌكً للحماس الدٌنً لدي حركة طالبان وتحوٌله نحو الفتنة 
. الطابفٌة بٌن السنة والشٌعة التً لد تتحول إلً حرب جنونٌة لد تطال إٌران نفسها   

ولكنها لم تعرض علً حركة طالبان بل , نسبة األرباح المذكورة ربما كانت صحٌحة .. 
عرضت علً نصٌر هللا بابر وزٌر الداخلٌة الباكستانً الذي تفاوض مع حركة طالبان وعرض 

وبذلن وفر الوزٌر الباكستانً لنفسه عمولة .  ملٌون دوالر 15علٌها مبلؽاً ممطوعاً لدره 
أي أن الوسٌط سٌحصل علً !! .  فً المابة من أرباح الشركة 15هابلة ودابمة ممدارها 

!! .العابد كله تمرٌبا   
مستشار الشركة األمرٌكٌة فً تلن المفاوضات كان هو نفس حامد كرزاى الربٌس الحالً .. 

لذا ٌنظر إلٌه أفؽانٌاً ودولٌاً علً أنه ممثل مصالح شركات النفط األمرٌكٌة فً . ألفؽانستان 
.أفؽانستان   

مدٌر تلن  (ولٌم كسبً )كان كرزاى موضوعاً تحت عناٌة المخابرات األمرٌكٌة منذ أوصى .. 
الوكالة بنمل المذكور وإخوانه وعابلته إلً الوالٌات المتحدة بعد أن إنسحب السوفٌٌت من 

ولد شارن كرزاى فً الحملة األمرٌكٌة علً بالده بؤن جند المرتزلة ودفع األموال . أفؽانستان 
لذا ٌنظر . . لمادة عصابات لطع الطرق للعمل فً إطار الحملة العسكرٌة علً لندهار تحدٌداً 

إلٌه أفؽانٌاً ودولٌاً علً أنه رجل المخابرات األمرٌكٌة األول واألشهر فً أفؽانستان والمنطمة 
 .} 
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ولؾ زراعة األفٌون: الخطوة الثالثة  
:ثبلث نمبلت علً الساحة األفؽانٌة أشعلت الحرب   

 1  ..  .                  بٌن أمرٌكا وأفؽانستانبمبدأ الحر يتطبٌك الشرٌعة أرس

.حتمٌة الحربستؽفال خطوة تالٌة حددت إلثم جاء المؤزق النفطى ورفض مبدأ ا ..2  

فٌون ثم التنفٌذ ألالولؾ النهابى لزراعة ابفى لندهار " األمارة"خٌراًا لرار أو  ..3 

.وبدلة مذهلة تولٌت الحربالفورى الناجز للمرار حدد   

ًا ذات منطلك دٌنى أكانت الحرب #    سبلمٌة فى إللولؾ تطبٌك الشرٌعة ا)مرٌكٌا
وهو )وثانٌها . النفط (من حٌث الظهور)لتصادٌٌن أولهما إوذات محركٌن  (أفؽانستان

.نفٌوألكان ا (اًا ملوى حسألسرع واألا  

لد  (جبلل آباد )لى بن الدن فى تلن اللٌلة من خرٌؾ إوالؽرٌب أن موفد المبل عمر 
" لئلمارة"عندما أؼلك بن الدن والصمور من حوله أبواب أمل الح , تساإالًا حابراًا طرح 

ُُا ممداره خمسة عشر ملٌون دوالر لد ولع بٌن أٌدٌهم وماذا : ولال الرجل.. بؤن كنزاًا
. نفعل؟ لٌس لدٌنا موارد لبناء البلد  

ًا تصدر  :العربى للفتوى لاببلًا " المتهور"فى هذه المرة أٌضا  

!!.فٌونألإبنوا بلدكم بعابدات ا-  

..وانثأصٌب المجلس بالسكتة الملبٌة لعدة   
.محاوال لملمة الفضحٌة- فاقأسرع بن الدن بعد أن أ و,فواهألمعت العٌون وفؽرت ال   

شاعر الؽضب التى تلبست بعض محراج وإلضطراب واإلوبصرؾ النظر عن ا
ساسٌٌن ألفإن هذه الجلسة وبدون وعى الجالسٌن فٌها لد المست المحركٌن ا.. الجالسٌن
.فٌونألوا النفط :مرٌكٌة المادمةألللحرب ا   

 أو على أى أفؽانى ،الضٌؾ المادم من لندهار لم ٌكن الموضوع فى حد ذاته جدٌداًا علٌه
.آخر  

ئ من جانب العرب المعروفٌن بالتزمت رصدم من ٌؤتى هذا العرض الجولكنه  
ًا    !!.فما بالن باألفٌون.. فإذا كانت السجابر محرمة لدٌهم.. والتحرٌم لكل شا تمرٌبا

ًا على ولابع عملٌة معروفة ولكن الحوار الذى تورط فٌه الحاضر#  ن كان مبنٌا
 من أشهر عبلمات مشكلة يه (خونزادةأنسٌم )فحادثة المابد الجهادى الشهٌر .. وشابعة

. أمرٌكاووالتنالض بشؤنها بٌن األفؽان , فٌونألا  

سٌطر على معظم والٌة ، ولت السوفٌٌت، ولابد جهادى فالرجل المذكور عالم دٌن
.نتاج األفٌونإفؽانستان فى أكبر والٌات أهلمند   

الدابر  رؼم المتال , لفرض ذلنمستخدم الحزإلرر الرجل ولؾ زراعة األفٌون فٌها وؾ
وفى بداٌة التسعٌنات رفع الؽرب عمٌرته فى وجه المجاهدٌن .. ضد الحكومة الشٌوعٌة

ًا إٌاهم بتشحٌع زراعة األفٌون  ضد من الٌرؼب ٌرفعهحمر الذى ألوهو العلم ا, متهما
.فى رإٌتهم على سلم السلطة فى أفؽانستان  

صبح أؾ, فؽانألمدادات المادمة للمجاهدٌن اإلفى نفس الولت أؼلمت أمرٌكا صمام ا
جٌال أمدادات السوفٌتٌتة الكثٌفة لحكومة كابول خاصة من إلوضعهم خطٌراًا إزاء ا

.سلحة الحدٌثةألا  

 الجهاد وٌستسلم للحكومة لؾثنٌن فإما أن ٌوإمام خٌار من أ نفسه "المبل نسٌم"وجد 
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 بإباحة زراعة هصدر فتواأ ؾ.أو ٌسمح بزراعة االفٌون وٌواصل المماومة, الشٌوعٌة
لٌس , رة األمرٌكٌةئفثارت الثا.. عابداته فى تموٌل الجهادمن ستخدام جزء إاألفٌون و

حتماالت إ و,لة نفسهاد ولكن من خطورة المعا,ه دابماونإٌدية فهذا ما تباحة زراعإل
ًا وبالتالى ألستمبلل المجاهدٌن اإعدٌدة أحدها  مرٌكا ومحورها أن عستؽنابهم إفؽان مالٌا

.سبلم آبادإ الممتد من الرٌاض  وحتى يالسرطان  

لى بٌشاور كى إبعد أن استدرجه لادة أفؽان , ؼتٌالهإفى النهاٌة صممت أمرٌكا عملٌة 
ًا لوزٌر الدفاع .ٌشارن فى حكومتهم المإلته هنان ناببا  

 و والرأي الراجع عندهم ه.فٌونألفؽان بشؤن األ بٌن علماء ااًا نمسام موجودإلومازال ا
 مع تحرٌم تعاطٌه ,(ترٌاق) ٌسمى عندهم هوؾ, ستخداماته الطبٌةإلباحة زراعته نظراًا إ

.لى مسحوق الهٌروٌنإأو تحوٌله   

ًا  (الوالعٌة)وهكذا كان الموضوع فى صورته  ًا تماما على مستوى الشارع , واضحا
.فؽانى ولٌاداتهألا  

لى أن تكون السبب المباشر إٌات حتى وصلت نحنولكن لضٌة المخدرات مرت بعدة م
 حددت مسارح العملٌات ونوع الحل السٌاسى  إذكثرأ وفى تحدٌد تولٌت الحرب بل ما ه

ًا .بالمطلو . كما سنرى الحما  

متعض بن الدن من طرح موضوع المخدرات ؼٌر إ 1996 عام ؾفى تلن اللٌله الخري
.مارة على هذا المستوىإلوأمام ضٌؾ خاص من ا, ذب فى جلسة عالٌة المستوىمهال  

تاركٌن لرٌة , وبالى الضٌوؾ, وؼادر الضٌؾ الخاص, نفضت الجلسة فى ولت متؤخرإ
.فى ظبلم موحش, عرب خٌل  

ًا لهجوم عسكرى كبٌر تم تدبٌره ة عربولكن بعد عدة أشهر كانت لري  خٌل هدفا
حبطت أ ومن حسن الحظ أن حركة طالبان .وتموٌله من داخل الحدود الباكستانٌة

لى إهم المبل عمر دعالكن العرب هجروا لرٌتهم واست.. الهجوم فى مراحله المبكرة
ًا وتحت عناٌته المباشرةأمنطمة  .(كماشة حول عرب خٌل: أنظر فمرة ).فى لندهار.. كثر أمنا  

*************** 

:كبر للمال عمرألالفشل ا  
م بن الدنؾإؼالق   

".عرب خٌل" فى لرٌة "البن الدن"اء توافدوا على الممر الشتوى زرالعدٌد من الو  

ًا أو, لى جبلل آباد للمجاملة من كابول إنوٌؤت, كان الوزراء وكلهم من الشباب حٌانا
 خاصة فى الزراعة , فى بعض الشبون الفنٌة لوزاراتهم, مع بن الدنةللمشارو

 من تلن المجاالت وربما ة كانوا على خلفٌة بخبراته المرٌب.نشاءاتإلوالكهرباء وا
ًا فى , فؽانٌةأل ا"اإلمارة االسبلمٌة"ن ٌرمى بثمله فى بناء أمل ألراودهم ا كما فعل سابما
.السودان  

كانت , فبلس المالىإللم ٌبخل الرجل بنصابحه ولكنه كان على لاب لوسٌن من ا
ببلغ بن الدن رسالة مفادها إراد أالزٌارات فى مجملها بتوجٌه من المبل عمر الذى 

ثبت لوالًا أ ولكن بن الدن ".عبلمإلولكن التتكلم فى وسابل ا..  منا اًا سوؾ نعتبرن واحد"
.وال ٌتولؾ عن الكبلم "وعمبلًا أنه مستعد للتضحٌة بؤفؽانستان والمبل عمر  

( ندبندنتإلا) مع صحٌفة بدأ بحدٌثؾ, عبلم الدولىإلتعدد ظهور بن الدن فى ا
الذى أجري مع , شهر روبرت فسنألالتى زاره فى جبلل آباد مندوبها او ,البرٌطانٌة

ًا   بعد وصوله من ىة كبٌرة كانت هى األولجضأثار بن الدن فى جبلل آباد حدٌثا
.الخرطوم  
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, ثم صحافة لندن العربٌة, مرٌكى على الخطأل ا البرٌطانً و محطات التلفزٌونتثم دخل
وحصل من .. ىعبد البارى عطوان عن جرٌدة المدس العرب (تورابورا)ى ؾ هروحٌن حا

مرٌكٌة فى ألاالموات بن الدن على أول كشؾ له عن دور الماعدة فى المتال ضد 
ثم عبد البارى عطوان  (روبرت فسن) حضر الكاتب الماءات الصحفٌة لبن الدن مع ).1994الصومال عام 

  (.وكان ٌسكن ولتها مدٌنة جالل آباد

ًا حول بن الدن إلتصاعد الضجٌج ا   من جانبه تٌمظتووه, لصى حدألى إعبلمى عالمٌا
ًا ."الكبلم"من أجلالحواس  كل فٌه ستؽاثة والتحذٌر إلصحٌات الرجاء وا,  ولم تجد نفعا

وذلن بالتتابع وفى . ثم وزٌر خارجٌته.. ثم ربٌس وزرابه, طلمها المبل عمر بنفسهأالتى 
لدام حركة طالبان لم تثبت بعد على أوكانت .   1996خٌرٌن من عامألخبلل الشهرٌن ا

.رض كابول المتصدعةأ  

. إلبن الدن داخل حركة طالبانةعارضمفى تلن الفترة ظهرت نواة   

وكانت حركة طالبان فى حالة توسع ونجاح فى أفؽانستان والتواجد العربى الناشا بدأ 
" إلبن الدن"حادٌث الجرٌبة والمثٌرة ألٌجذب أنظار الحركة اإلسبلمٌة فى العالم بعد ا

.عبلم الدولىإلمع ا  
دمحم مبل "المعارض داخل صفوؾ طالبان كان على رأسه وأهم رموزه          الجناح 

وتولى وزارة الخارجٌة ,  عضو لوى فى مجلس شورى حركة طالبانو وه"حسن
جده ا فتو,ة الخارجٌة لئلمارةٌاسوكان ٌرى بؤن بن الدن أصبح هو الذى ٌحدد الس, لفترة

 ثم .. وسعودٌةٌةمرٌكٌة وباكستانأ لد أثار ردود أفعال ىعبلمإلفى الببلد ونشاطه ا
أو " اإلمارة"حتى لم ٌعد فى إمكان . مم المتحدةألبالتؤثٌر األمرٌكً تحركت أوروبا وا

ثارها ذلن أ خارج تلن الدوامة التى وزارة الخارجٌة ضبط أٌماع العبللات الخارجٌة
.الرجل  

لرفضه  (أو أن ٌطرد) أن ٌعالب  ٌجبفى رأى ذلن الجناح من الصمور أن بن الدن
.عبلمٌةإلجراء المماببلت اإمتناع عن إل با"أمٌر المإمنٌن"مراراًا طاعة توجٌهات  

كثر جرأة فى تٌار الصمور حٌن عبر صراحة فى مجالسه بؤن ألالمبل دمحم حسن كان ا
 ة خصومانفهن, فى األساس (لنا)فهم خصوم , الداعى لهم" الوهابٌون"هإالء العرب  

تٌار كمثم أن هإالء كانوا ٌدعمون سٌاؾ وح,  والصوفٌةة الحل لها بٌن الوهابًةمذهبً
ثم أن العرب لاتلوا مع حكمتٌار , خوان المسلمٌن أعداء طالبانإلفهم من ا, ادولت الجه

  .(مصاببهم)ثم ٌتساءل عن السبب فى تحمل , ولتلوا منهم الكثٌرٌن, ضد حركة طالبان
ٌجاد ذرٌعة إل (مبعوث من أمرٌكا)تهامات تشكن فى بن الدن بؤنه إومن هنا نشؤت 

رٌة تآمرٌه موجودة بالفعل بٌن صفوؾ ظوكانت تلن ن.(!!)لضرب حركة طالبان 
.انتظار فحددت مصٌرهإطالبان لتفسٌر ظاهرة بن الدن التى داهمت حركتهم على ؼٌر   

أعبلن )فمال الصمور أن بٌان بن الدن , فى صفوؾ العرب كان للمعاضة أسباب أخرى
 على العاصمة كابول والذى ة حركة طالبانل سٌطربجاء ق (الجهاد على األمرٌكٌٌن

 فهنان اآلن .إدخال تعدٌبلت جوهرٌةاألمر الذى ٌستدعى .للببلد (رسمٌة)جعلها حكومة 
 (إعبلن الجهاد)وبرامج مثل .البد من الخضوع لسلطانها وأوامرها  (شرعٌة)حكومة 

ًا لتص (مٌر المإمنٌنأ)البد أن ٌتم بالمشاورة مع حاكم الببلد  حرى ألأو با, تهوراوطبما
.حتمالإللدرته على ا  

سٌحدث الصدام عاجبلًا أو آجبلًا بٌن بن الدن والعرب معه وبٌن  ؾذا لم ٌتم هذا التنسٌكوإ
نهم سٌرؼمون على أإما ؾ.ضعؾأل والعرب مجرد ضٌوؾ وهم الطرؾ ا..(مارةإلا)

خاصة )خرى ألوربما تولفت جمٌع نشاطاته ا, مؽادرة الببلد او أن ٌصمت بن الدن
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.(معسكرات التدرٌب  

بؤن , خٌر من أفؽانستانأللبل خروجهم ا, خٌرٌنألجماع عربى فى العامٌن اإوحدث 
لى أن أفؽانستان هى آخر جزء على وجه إنتباه إلا, وعلى ابن الدن بشكل خاص, علٌهم

ًا ألا ًا أو داخلٌا .رض ٌمبل بإلامتهم بشكل طبٌعى وبدون أن ٌكونوا مهددٌن خارجٌا  

دارتها هو من صبلحٌات إأمور الدوله و ٌردأن تك على ولم ٌكن ثمه خبلؾ بٌنهم
نه لٌس من حك بن الدن الخروج عن هذه أ و ,المبل عمر أمٌر المإمنٌن ومسبولٌات

.داخل أفؽانستان (دولة موازٌة)و تكوٌن أالسلطة أو عصٌانها   

نه الشخص الوحٌد فى أ ولكنه برهن على .على ذلن ظاهرٌاكان بن الدن ٌوافك 
فتمكن بذلن من .. فؽانستان الذى ٌرى لنفسه الحك وأن عنده المدرة أن ٌفعل ما ٌرٌدأ

(1).لى الهاوٌةإ.. لٌادة الركب اإلسبلمى فى أفؽانستان  

*************** 
فإذا لم ٌكن لألفراد من الثمافة ما ٌمكنهم من فهم أؼراض الحركة ووسابلها ، فإنهم ٌتبعون  ) (1)

الدعوة بشخصٌة المابد " موضوع " المٌادة حسبما سارت وأٌنما توجهت ، وسرعان ما ٌختلط 
وسرعان ما ٌفتتن المابد بما ٌفٌض علٌة من الوالء الذي لد ٌصل إلً حد المداسة ، وسرعان ما 
ٌنصرؾ عن تعلٌم األتباع ما ٌجب أن ٌعرفوه من شبون الحركة ومناهجها ووسابلها ، وحٌنبذ 

التً تستكن فً العمل الباطن ، تتحرن  بدافع من " العمٌدة " تتخذ الحركة صورة من صور
الشعور ٌجاوز الفكر المنطمً ، وٌؽفل عن األسباب والعوالب ، وحٌن تصل الحركة إلً هذا الطور 
تكون لد وصلت إلً أخطر مرحلة من حٌاتها العامة ، هً مرحلة المؽامرة أو الممامرة فإما تموم 

ومهما كان األمر ، فلن ٌمكن أن تحمك مثل . بعمل ٌرفعها درجات أو ٌنزل بها إلً سفلً الدركات 
  (.هذه الدعوة نجاحاً ذا بال أو أن تعمر طوٌال أذا افتمدت لابدها أو تخلً عنها من ٌموم علٌها 

 رإٌة مستمبلٌة: كتاب الحركة االسبلمٌة  – ممال مشكلة المدلوالت والمٌادة –محمود أبو السعود . د 
.368. ص. أوراق فً النمد الذاتً  –  

**********************************  

 لماء الممة
مٌر المإمنٌنأو.. بٌن المحطانى  

صبح بن أ" مرٌكٌٌنألالجهاد ضد ا"سابٌع للٌلة من إعبلن أبعد .. 1996    فى شتاء
والشعب الذى ولؾ بحماس خلؾ صدام حسٌن .. هم شخصٌة فى باكستانأشهر وأالدن 

عاد بحماس أشد لٌمؾ خلؾ بن الدن ولكن " حرب تحرٌر الكوٌت"ضد األمرٌكان فى 
.هذه المرة خلؾ رجل مجاهد وشعارات إسبلمٌة خالصة  

كلهم ، ضد السوفٌٌت ,فؽانستانأالتى شاركت فى حرب الجماعات الباكستانٌة الجهادٌة 
.كثرهم معه بشكل أو آخر فى أمور الجهادأ وتعاون ,ٌامألٌعرؾ بن الدن منذ تلن ا  

ًا تسابمت شخصٌات وتجمعات  سبلمٌة إولما أصبحت ورلته السٌاسة رابحة داخلٌا
.ستفادة منهإل اعلًباكستانٌة   

ًا فى  كان من المفترض أن ٌستوعب بن الدن ذلن الزخم الهابل كله ثم ٌستفٌد منذ فعلٌا
فانتشرت  (طبعها)كتفى سعٌداًا بالهتافات والملصمات المصورة التى إ ولكنه ,تحركة
ًا  ولم ٌستطع .هنان الخاصة بتحرٌر الممدسات  (الجدٌدة)تحرٌن لضٌته اإلسبلمٌة  جدٌا
.(الٌهود والنصارى)ٌدى أمن   

لى مشروعها إ الدن  بنستمطابإلى إسبلمٌة فى باكستان إل ثم سارعت الموى ا
ًا أن ٌندمجوا   أى عكسالسٌاسى  ولد نجح التٌار .هم فى برنامجه ما كان مفترضا

.إن لم ٌكن كله (بن الدن)السلفى الباكستانى فى ان ٌستحوز على معظم   

 فى يمالالعمل اإلس (ؼوؼابٌة)المبل دمحم عمر فى أول لماء له مع بن الدن حذرة من 
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ولم ٌفٌدهم , ٌعٌش وٌسمط: نهم فى باكستان ال ٌعرفون سوى هتافاتإ)باكستان ولال له 
ولكننا . سم اإلسبلم منذ نصؾ لرنإولتهم لامت بدسبلم رؼم أن إللامة لوانٌن اإذلن فى 

.(ٌهاإلولنا دخوبمجرد .. طبمنا لوانٌن اإلسبلم فى األراضى التى سٌطرنا علٌها  

لى إ وأشار . معتبراًا أنه الفابدة فٌه,ة الخاصة حول اإلعبلمتثم شرح المبل عمر نظري
سماط منظمات إستطاعت إعبلم إ وكٌؾ أنها بدون دعاٌة أو ,تجربة حركة طالبان

 الذٌن ساندوها من ,صدلابهاأمكانات إمكاناتها الدعابٌة وإ رؼم ,فى كابول (الفساد)
.خارج أفؽانستان  

  فرض أال ٌتعلك باإلعبلم وأن ٌركز على لدرته على,ي العربهثم وجه نصٌحته لضٌؾ
ن اإلعبلم عمل ؼٌر ألى إشار أ و.فهذا فى نظره المعٌار الوحٌد, الحمابك على األرض

خبللى فاعتماده األساسى هو الكذب وكذلن التصوٌر الذى هو عمل محرم عند علمابهم أ
  (. كان الكاتب من شهود ذلن اللماء) .ن كان هنان آخرون ٌعارضونهم فى ذلنإ و.المعتبرٌن

.شار به المبل عمرأعمل بن الدن باستمرار بعكس ما   

, كانت باإلجمال صحٌحة, ثابٌة العمل اإلسبلمى فى باكستانغْا حول  فالنمطة األولى
 فلم تستطٌع تلن الحركة أن تدافع العن ,وبرهنت األحداث السابمة والبلحمة على ذلن

.بن الدن وال عن المبل عمر رؼم ضوضاء الهتافات والمإتمرات الحاشدة  

عبلم إلأما عن عدم جدوى ا, عن اإلعبلم فٌها جزء صحٌح ال شن فٌه والنمطة الثانٌة
بؤن جزءاًا مهما من هزٌمتها أمام أمرٌكا اآلن فإن حركة طالبان لبل ؼٌرها تعترؾ 

.كانت بفعل اإلعبلم األمرٌكى  

لٌها المبل عمر فى ممابلته األولى مع بن الدن كانت إواألهم التى تطرق  النمطة الثالثة
ن بن الدن شرح وجهه ألى إ والبد من اإلشارة هنا .حول الممدسات اإلسبلمٌة المحتلة

ثرت لبل فى كل مسبولى أثرت فى المبل عمر كما أنظرة بتفصٌل وعاطفة جٌاشه 
.طالبان  

ن ٌتركوا جزٌرة العرب وأن الٌهود البد أؾ أن األمرٌكان البد عرنحن ن: لال المبل عمر
ًا مسلمون ومجاهدون مثلكم, أن ٌتركوا فلسطٌن  على ة ؼٌرموال نمل عنن, ونحن أٌضا

ونحن لسنا جبناء فمد لاتلنا ضد الروس ولدمنا الشهداء والمعولون حتى , اإلسبلم
.أتى معكم لتحرٌر الممدسات فهذا واجبنانهزمناهم وسوؾ   

ولد ثنى , ٌلة الفارعةنخ بمامته الهوهنا لام المبل عمر من مجلس)ولكن وضعى اآلن هو هكذا 

فؽانستان أمرنا فى أ فانتظروا حتى ٌستمر .وال أنا جالس,  منتصب المامةاال أن.. (ركبتٌه
وتنتهى هذه الحرب الداخلٌة وسترون أننا سنكون فى ممدمة الصفوؾ نحو تحرٌر 

.(كان الكاتب من شهود ذلن اللماء ) الممدسات  

, ذن كان المبل دمحم عمر ٌطلب مجرد مهلة حتى ٌندمج بحركته مع برنامج بن الدنإ
ًا ٌبدأ مشروعه وعلى, ٌعتد على ذلن فى حٌاته ولكن األخٌر لم اآلخرٌن أن    فهو دابما

                           . تحركه هوعٌماإٌضبطوا حركتهم على 

ًا إال أن العدٌد ممن حوله , ومنذ معارن جبلل آباد  ورؼم أنها لم تكن ناجحة تماما
 بعض إلٌهرت اشأالذى  (المحطانى)لد شاهدوا له رإى فى منامهم أنه هو 

ًا من عدن (أى بن الدن)أنه ب, األحادٌث النبوٌة لى الكعبة حٌث إ سٌمود جٌشا
  ممتدة   زمنٌة الرإى على فترة مثال تلنأوتعددت .ٌمابل المهدى هنان

كانت نسخة مكررة من تجربة . بشكل ما (لهٌةإلمبعوث العناٌة ا )لى أنه إوكلها تشٌر 
نتهت تجربته إ و.م1979ستولى على الكعبة فى أواخر عام إوجماعته عندما  (جهٌمان)

لتحمت مع الموات إ لادته الموات الخاصة الفرنسٌة التى ىوتدخل  دول, ةعهنان بفجً
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.وجماعته (هٌمانج)ادوا أبالخاصة االردنٌة الحرم المكى و  
 أو بٌن المهدى (بن الدن)  و والؽرٌب أن أوجه التشابه موجودة بٌن جهٌمان

 فكبلهما ,(حسب الرواٌات)ٌسوق الناس بعصاه سوؾ والمحطانى الذى  (المفترض)
ًا إ ًا فى الحالة األولى, ستدعى لمعه تدخبلًا دولٌا ًا فى الحالة الثانٌة , فرنسٌا  لم ولكنوأمرٌكٌا

  .(!)حتى األردن التى حضرت فى الحالتٌن أو ,تؽب عنه فرنسا

كبر ضحاٌاه أمٌر أو" المحطانى"األول بٌن العمبللٌن أو بٌن " اللماء التارٌخى"فى ذلن 
الرسمى " التنفٌس"حاول األول الحصول على نوع من , المبل دمحم عمر- المإمنٌن

فمد كان فى ؼاٌة الضٌك من الضؽط المتواصل . خاصة اإلعبلمى منها- لبعض نشاطاته
ًا عملٌة وذكٌة . لتزام الصمتإمارة من أجل إلعلٌه من مسبولى ا ولدم بن الدن عروضا

.ةولكنه جوبه برفض مهذب ٌتوافك مع شخصٌة المبل عمر الهادبة والحازم  

لى إلترح بن الدن أن تترن له األمارة فرصة الكبلم مع اإلعبلم الدولى على أن ٌضع إ
. ة اإلمارة اإلسبلمٌةيخرى هى شرعأجانب الدعوة لمضٌة تحرٌر الممدسات لضٌة 

.ودعوة التجار لئلستثمار فٌها  
ن ألضٌفه المعزز المكرم رجاءًا  "أمٌر المإمنٌن" وجه, بعد جلسة إستمرت ساعتٌن

وفى الثوانى ,  وٌتولؾ عن اإلتصال باإلعبلم الدولى"اإلمارة اإلسبلمٌة"ٌلتزم بؤوامر 
 التحزن فؤنت مجاهد وهذا هو ):مٌر المإمنٌن لضٌفهأع لال دااألخٌرة وفى كلمات الو

.(تفعل فٌه ما تشاء,  أنت فٌه على الرحب والسعة,بلدن  

ساس أنه حصل على تفوٌض أوبناءًا على هذه الفمرة األخٌرة تصرؾ بن الدن على 
ى أن ٌجرى أى لماء ٌرٌد مع اإلعبلم أ ,مفتوح من أمٌر المإمنٌن كى ٌفعل ما ٌشاء

وهذا عنده ٌكفى .. لنع نفسه فمطأولكنه .. وحاول إلناع نفسه ومن معه بذلن !! الؽربى
!!وزٌادة  

############################## 

 

(عرب خٌل)كماشة حول   
 لمخاطر شدٌدة فى جبلل آباد فى الفترة ما بٌن ربتعرض الوضع األمنى للع    

فى لافلة من ,  األمر بهروب مثٌر للعرب و عاببلتهمينتهإو1997برٌل إ و1996دٌسمبر 
ل ما نمرأة وطفل هم إفرد ما بٌن رجل ومبة الباصات والسٌارات نملت ما مجموعة 

ومن هنان تحركوا برا , لى كابولإ المافلة توتحرن. كانوا مع بن الدن حتى ذلن الولت
- نتهت بالحرب األمرٌكٌة علٌهمإوجوا صوب لندهار لٌبدأوا هنان صفحة حافلة ومثٌرة 

.من كل أفؽانستان" للعرب األفؽان"ثم الخروج األخٌر أو النهابى - وعلى نظام طالبان  
.وبدأت المخاطر على العرب من جبل السراج لبل أن تؤتى من الحدود الباكستانٌة      

سفل جبال صلدة شاهمة على مدخل ممر ساالنج الذى أ" جبل السراج"تمع لرٌة    ..
تربط جنوب الببلد ٌربط كابول بشمال الببلد وٌعتبر واحداًا من أهم الشراٌٌن التى 

.بشمالها وصوالًا إلى دول آسٌا الوسطى  
(: بورٌس ٌلتسن)مستشار األمن المومى للربٌس الروسى  (لكسندر لٌبٌدأ)لذا لال عنه 

 .ٌبدأ من ممر ساالنج, ٌمصد ضد المد االسبلمى وحركة طالبان, ن الدفاع عن أسٌا الوسطىإ
 معظموهو مبدأ حافظت علٌه روسٌا بعناد عن طرٌك أحمد شاه مسعود الذى أمدته ب

.حتٌاجاته العسكرٌة والمالٌة لتحمٌك هذا الدفاعإ  

ًا وساعده فى ذلن بشكل ربٌسى لٌس الدعم الروسى  ونجح مسعود فى مهمته تماما
ًا  (واإلللٌمى والدولى) ًا وسٌاسٌا والنفوذ , ولكن األخطاء الماتلة لحركة طالبان عسكرٌا
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.عصاب تلن الحركةأالضار لباكستان فى عمل و  

  .م1996  أكتوبر27لى العاصمة كابول فى إدخلت لوات طالبان 

وهو طرٌك , الممتد بٌن كابول ولرٌة جبل السراج (شمالى)بعد لتال متمطع فى طرٌك 
وحاولوا , لرٌةاللى إ وصل الطلبة  .ؼلبهم من الطاجٌنأ, زراعى كثٌؾ السكان

.ر صوب شمال الببلدمالمواصلة عبر الم  

 ٌصادفهم التوفٌك كما أن موسم تهاطل  فلمكما حاولوا التمدم صوب وادى بانشٌر نفسه
 .عداد لفترة كمون شتوى على مدخل ممر ساالنجإلفتولفوا وشرعوا فى ا, الثلوج بدأ

تمدم من بانشٌر وصعد لمم جبل السراج ففرت , لكن المابد المتمرس أحمد شاه مسعود
ثم , لى الخلؾإفواصل الضؽط علٌهم ودفعهم , النجالوات طالبان تاركٌن مدخل س

 بموات كثٌفه جداًا مدعومة ,وزبكى عبد الرشٌد دوستمأل حلٌفه ا, من مزار شرٌؾتحرن
 على دعم فنى وبشرى ترتكزإ ٌةجومع مساندة , ودبابةت سبعمبة مدرعة غبؤلٌات بل

  .وزباكستان وطاجكستانأ نم

:ؾ بطٌبا على محورٌن نحو كابولح الزمتمد  

وصل الزحؾ .ى الموالٌة فى معظمها لحكومة ربانىراألول طرٌك شمالى المزدحم بالك
.تولؾ بعد مماومة عنٌفة من طالبان الطرٌك ثم ثلثى ذلنلى إ  

عند مضٌك جبلى فٌه وتولؾ الزحؾ  ( سبزهد)افى فى عبر صحراء تؾلإطرٌك الثانى 
.تشبثت به لوات طالبان  

 (تاجاب)ثم حاولت لوات مسعود ودوستم  التمدم من مدخل بانشٌر عبر لرى 
فٌمطعون طرٌك كابل جبلل آباد من  (نؽلو)لى بحٌرة سد إالذى ٌصل بهم  (نجراب)و

ًا  .منتصفه تمرٌبا  

ًا  .(تاجاب)لى أن أولفتهم لوات طالبان عند لرٌة إوحممت لوات التحالؾ تمدما  

. للحملة على كابولكانت لوات عبد الرشٌد دوستم تشكل العمود الفمرى  

التى دلت عظامهم على أعتاب  (جلم جم)لمد تنبه بن الدن ومن معه أن لوات    ..
من  (بالسٌارات)تمؾ اآلن على مسٌرة خمسة ساعات , 1989جبلل آباد فى صٌؾ 

. فى جبلل آباد,(عرب خٌل)لرٌتهم الولٌدة   

لد ال ,  مماتل فمط الؼٌر وبؤسلحة خفٌفة40كثر من ألم ٌكن فى ممدور العرب حشد 
.تتوفر لجمٌع هإالء األفراد  

فلن , ( نجم الجهاد) منطمة سكناهملىإحتى تصل  (لم جمج)نتظروا لوات إفهم إذا 
ٌستطٌعوا الصمود أمامهم سوى لدلابك وبعدها سوؾ ٌمتل جمٌع الرجال وتإسر النساء 

جابة كانت بحتمٌة أن ٌدافع العرب ألوا. المشهورٌن(جلم جم)طفال بؤٌدى وحوش ألوا
. فى كابولمن الخطوط األولى فى الجبهة" عن نسابهم وأطفالهم إبتداء  

 فمد جابهتهم شكون المٌادات العسكرٌة لطالبان فى أن ..ذهبت جهود العرب سدى
وٌإٌدون , العرب موالون لسٌاؾ وحكمتٌار وأنهم أعداء عمابدٌون ٌكفرون الصوفٌه

.الباكستانٌة (المودودٌة)خوان المسلمٌن و ألا  

ًا كان ٌجرى إ, فؽانٌةألبموات الشمال ا صورة الهجمات على كابول ذا أضفنا إلٌها هجوما
 من تلن التى فرت أمام زحؾ ٌةفؽانأله فى محور جبلل آباد على ٌد لوات  اإلعداد 

كان المفترض , ٌمودها إبن حاجى لدٌر الوالى السابك للمماطعة, طالبان على جبلل آباد
وتحدٌداًا الضاحٌة , أن تخترق تلن الموات الحدود وتتوجه صوب مدٌنة جبلل آباد

كثر تحدٌداًا لرٌة عرب خٌل حٌث مركز بن الدن أوبشكل  (نجم الجهاد)الجنوبٌة 
.والمجموعة المتواضعة التى تعٌش داخل أسوار المرٌة الطٌنٌة  
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.هذه الصورة تمترب كثٌراًا مما حدث فى الحرب األمرٌكٌة األخٌرة  

 كان الوضع األفؽانى الداخلى ؼاٌة فى 1997-96 شتاءولكن فى الحملة المذكورة فى 
سابٌع للٌلة أ فى ؼضون لالتماسن فإندحرت حملة دوستم وتحالؾ الشمال على كابو

, لمابد العسكرى المدٌرا  العالم و وذلن على ٌد1997سبوع الثانى من ٌناٌر ألوبالتحدٌد ا
جبلل الدٌن حمانى ومعه بماٌا لواته التى لاتل بها معاركه األخٌرة الظافرة ضد الموات 

(.1992لى إ 1989من )عوام الثبلث األخٌرة من الحرب ضد الشٌوعٌة ألالشٌوعٌة فى ا  

ها ٌدل عن حجمو, عاشةاإلمٌع اآللٌات واألعتدة ومواد جفاندحرت لوات دوستم تاركة 
لى جبلل إوال ٌمل بحال من الوصول , سماط كابولإأن هدؾ الحملة كان ٌتعدى بكثٌر 

لى ما كان علٌه لبل إ الوضع ةعادإى بالضبط أآباد وحتى المدخل الدولى فى تورخم 
.1996لٌها فى ٌونٌة إلتحام طالبان لجبلل آباد أو وصول بن الدن إ  

تمت لبل أن تكون لوات عبد المدٌر ,  فى كابول,ةوالمرٌع.. ة دوستم السرٌعةمهزي
 أى بعد 1997ولكنها أصبحت جاهزة فى أواخر مارس .جاهزة للهجوم على جبلل آباد
 ,فلما لامت بالهجوم كان المضاء علٌها مٌسوراًا  (!!)هزٌمة دوستم بحوالى شهرٌن 

 فمد كانت كمابن طالبان جاهزة فى .لى جبلل آباد بمسافة طوٌلةإوحتى لبل أن تصل 
.الن الجببًالممرات السرٌة التى تنوى الموة عبورها   

لبل موعد الهجوم المفترض على جبلل آباد وصل مندوبون أمنٌون من حركة طالبان 
لى لرٌة عرب خٌل وطلبوا من بن الدن إخبلء المرٌة على وجه السرعة ومؽادرة إ

خبروه بؤمرالهجوم أثم . جبلل آباد كلها مع جمٌع من معه من العرب لبل ظهر الؽد
ومع ذلن صارحوه بؤنهم الٌضمنون , حباطهإلحتٌاطات البلزمة إلتخذوا جمٌع اإوبؤنهم 

.كٌؾ تسٌر األمور فربما ٌسإ الوضع فى المدٌنة لدرجة تهدد حٌاته وحٌاة من معه  

ولكن .وتلمٌن المعتدٌن درسا (عرب خٌل)ثار شباب الماعدة وصمموا على الدفاع عن 
صر على إخبلء المرٌة والتوجه صوب لندهار عبر كابول حٌث توجد أبن الدن 

وكان " لعرب خٌل "دممر جدينمجموعة منازل على حافة مطار لندهار تصلح 
تذمر البعض ولكن لرار بن الدن كان ".اإلمارة"ٌنوها لببلًا مع رجال امساعدوه لد ع

ًا   .. فرؼم أن الهجوم لم ٌحدث فإن المنطمة كانت خطٌرة ولرٌبة من الحدود..صاببا
الطٌنٌة الملٌبة  (بالثموب) والمرٌة مكدسة ,وطرق التمرب الٌها كثٌرة وٌصعب إؼبللها

  .وأى لذٌفة لمتسلل سوؾ تولع الكثٌر من المتلى, باألطفال والنساء

.ي إداربنجاحو..  ولكن بدون ضحاٌا.. وهكذا تم الهروب الثانى من جبلل آباد  
 عندما تمكنت لوات دوستم من دفع بن الدن ومن معه بعٌدا عن حواؾ 1989الهروب األول ، كان فً صٌؾ  

   2001جالل أباد ، حتى الحدود الدولٌة فى تورخم والهروب الثالث واألخٌر كان فً معركة تورابورا
______________________________________

  __ 

  صٌؾ ساخنفىطوفان الدم 
..مجازر فى مزار شرٌؾ:م 97ماٌو   

 وهزابم فى جبل السراج
 طالبان ةكان لدى المبل دمحم عمر الكثٌر من النوٌا الطٌبة واآلمال العظٌمة لكنه وحرن

.لى سٌاسات فعالةإخفموا فى تحوٌلها أ  

ًا مجاهداًا  ٌدٌهم أ  فىوعندما سمط الحكم . ومحدوداًا .. عالمهم الذى نشؤوا فٌه كان نمٌا
حاولوا فرض هذا التصور المحدود والنمى على , من جانبهم أن ٌحدث ذلنتولع بدون 
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ًا أوفاسد .. عالم متسع معمد  من أن تتسع للوالع قضًأوحتى تصوراتهم كانت .ٌضا
ًا ،فؽانى نفسهألا ًا ومسالذى وإن كان متخلفا ن التدخل أ إال, ىتنوع عرلً ومذهبمع , حولا

عن تلن الموى ,  بالوكالةاًا  حربأوجد, خاصة من دول الجوار وبإلحاح, الخارجى
.للٌمٌة والدولٌةإلا  

 من جمٌع ةعلوم الشرعًلفهى تمثل طبلب ا (لٌةبفوق ق)ورؼم أن الحركة لامت بصورة 
ًا , بناء المبابل المحلٌةأوعٌنت حكام المناطك من ؼٌر . المبابل والعرلٌات وحمموا نجاحا

.كبٌراًا بهذه السٌاسة  

كما ٌطلمون " الفرسوان" بالفارسٌة أو ,ولكنهم فى تعاملهم مع مناطك الشمال الناطمة
 . ربانى ورجلها الموى أحمد شاه مسعودة سمطوا فى الفخ الذى نصبته لهم حكوم,علٌهم

 وأن "بشتونى"وكان الفخ هو تصوٌر زحؾ طالبان نحو مناطك الشمال بؤنه زحؾ 
. بدلٌل أن لٌاداتها الربٌسٌة كلهم بشتون-ونٌةتحركة طالبان بش  

 فى الدق المستمر ,يعبلم الدولإلعبلم الدول المحٌطة مع اإعبلم مسعود مع إ وافكوت
 اًا  لطاعأنوحتى ..  الجدال علٌهاٌةحتى صار كؤنه حمٌمه والع.. على هذا الوتر

أى أنهم .. سساألالٌستهان به من شباب حركة طالبان نفسها صار ٌتصرؾ على هذا ا
"!! .الفرسوان"فى حرب ضد   

زاء تلن المضٌة والتعامل معها إ محافظٌن على حٌادهم ونزاهتهم اإلمارةظل لادة ولكن 
ولم ٌمتلكوا عناصر , لم ٌبلوروا سٌاسة واضحة فعالة،مع أنهم سبلمٌةإمن منطلمات 

ثم ,  الببلدشمال ووسطفً ن تلن المناطك ادارٌة سٌاسٌة تستطٌع أن تتعامل مع سنإ
 ي كى تتول,أنهم لم ٌمنحوا ثمه كافٌة لعناصر حتى من داخل حركة طالبان.. األهم

.مسإلٌات كبٌرة فى مناطمها تلن  

ى  أستبثار بالسلطة من جانب الحرس الحدٌدى لحركة طالبانإلإتجاه ا.. وزاد الطٌن بله
لى إ  العسكرٌةوساهموا مباشرة فى العملٌات, ن الذٌن خاضعوا المعارن األولىيالمإسس

.ن تمت لهم السٌطرة على كابولأ  

كما كان لهم تؤثٌر كبٌر بحكم  (تمرٌبا)لمد سٌطر هإالء على جمٌع المناصب الحساسة 
.خاذ المرارات الربٌسٌة فى الببلدإت على ,تواجدهم فى مجلس الشوى  

لم تنل أى نصٌب , كان من نتٌجة ذلن أن شخصٌات هامة لدمت للحركة خدمات ضخمة
 فتم تهمٌش لطاع خطٌر .لى الصبلحٌات التنفٌذٌة الحمٌمٌةوفى عملٌة إتخاذ المرار أو ت

.هداؾ الحركةأصحاب الخبرات المختلفة رؼم أن توجهاتهم متطابمة مع أمن   

 فؤصحاب . بؤكملها بنفس المنطك"بشتونٌة" تهمٌش لبابل بل أٌضا تم  ,لٌس هذا فمط
 وكان ذلن ضاراًا .لبابلهملعتمادٌة كلها إلوا  كلهاةازوا الثكحالمرار من الحرس الحدٌدى 

 فمد تحملت العبء األكبر من الخسابر البشرٌة فى جمٌع معارن .جداًا لهذه المبابل نفسها
  .طالبان من نشؤتها وحتى سموطها

ولد تعرضت مع لوات طالبان لعدة مجازر حمٌمٌة راح ضحٌتها عشرات اآلالؾ من 
لى إربما وصل عدد المتلى من مماتلى الحركة والمبابل التى تحت إمرتها )شباب تلن المبابل 

.( ألؾ لتٌل على ألل تمدٌر طوال فترة وجودها على المسرح األفؽانىثبلثٌنحوالى   
عضابها أو أسواء من , وساط مماتلى الحركةأتعود الخسابر الباهظة فى األرواح فى 

 وهو . بالسطة والثمة الزابدة فى النفسرابثستإللى اإتعود , من أبناء المبابل موضع ثمتها
والٌات فى  ,ما ٌمثل الروح المبلٌة والمتالٌة لحركة طالبان والمناطك موضع ثمتها

ًا , رزجان وزابلألندهار وهلمند و ًا ولبلٌا فراد ألٌها إوٌنتمى , وهً مناطك متصلة جؽرافٌا
.الحرس الحدٌدى وجٌل الرواد ولابد الحركة المبل دمحم عمر  
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لى درجة إوتتمٌز لبابل تلن المناطك ولادتها العسكرٌون بشجاعة فابمة تصل كثٌراًا 
فهى إما , و المسطحةأ, وهذا منطمى بالنسبة لسكان المناطك المفتوحة, رالطٌش والتهو

.أو زراعٌة واسعة, صحراوٌة فً معظمها مناطك   

ولم , فى حروبهم ٌعتمدون على الهجمات الكاسحة المذهلة ولكنهم ال ٌجٌدون الدفاع
.ضٌهم التساعدهم علٌهاٌتعرفوا علٌه جٌداًا ألن تضارٌس أر  

تؤثٌر تضارٌس األرض على أسالٌب المتال من دفاع وهجوم ، وأن الجبال تساعد على الدفاع والسهول تساعد  )

. (فى كتابه فن الحرب (كالوزفتز )على الهجوم ، أشار إلٌها   

  فىذا فمدت المبادرة أو فشلتإأو حتى تهرب , فمواتهم إما أن تهاجم أو أن تنسحب
.هجومها  

 إال فى الحاالت .مالجعلى صحة هذه الماعدة على اإل" طالبان"ولد برهنت معارن 
.الملٌلة التى تولى العمل فٌها لٌادات من خارج الوالٌات األربع البشتونٌة المذكورة  

هذا التركٌب ؼٌر المتوازن فى تفكٌر المٌادات العسكرٌة ونفسٌة الموات كان أحد نماط 
لى إختزالها إكان ٌمكن , وكلفها أنهاراًا من الدماء, الضعؾ الربٌسى فى حركة طالبان

  .عتماد على لوات ولٌادات من خارج المنطمة الموثولةإلمجرد لطرات فمط لو تم ا

ًا ألمر ساالنج من ام**    لفن سرار العظمى لفترة حكم طالبان وسوؾ نعود الحما
.م الطلسذلنأسرار   

لى شمال الببلد وتوحٌدها تحت نظام مركزى إكان الطلبه مصممون على الوصول 
ول عبر محافظة أل ا..لى الشمالإكان أمامهم طرٌمان للوصول  و.ٌحكم بالشرٌعة

وطوٌل وٌتنهى  جبلى وهذا الطرٌك, ذات األؼلبٌة الشٌعٌة وعرلٌة الهزارة (بامٌان)
 ٌسٌطر علٌها منظمات شٌعٌة حافظةبامٌان ملكن .نجل الشمالى للممر ساالدخلرب الم

.عادٌة لنظام طالبان الجدٌدم  

الحدود ة ر فى محازايسيالطرٌك األخر بدأوا السٌر فٌه من مدٌنة هٌرات ؼرب الببلد و
 , مدٌنة مزار شرٌؾ أهم مدن الشمالإلىفى طرق لدٌمة ؼٌر معبدة تصل , الشمالٌة

 .(جلم جم)وزبن المسماة أل المابد الشٌوعى لمٌلٌشٌات ا(عبد الرشٌد دوستم)ومستودع لوة 
ووصلت إلى مشارؾ , إستخدمت لوات طالبان هذا الطرٌك فى زحفها نحو الشمال

ستكمال الطالبان زحفهم نحو إكان دوستم ورجاله عمبه كؤداء أمام حٌث . مزار شرٌؾ
ول فى النظام أللندز وطالمان أهم مراكز أحمد شاه مسعود حلٌؾ دوستم والرجل ا

لى العلن خبلؾ شدٌد بٌن عبد الرشٌد إفى ذلن الولت ظهر .المنهار للربٌس ربانى
ًا منهم ألتصل اإ و..ول الجنرال عبد الملنأل اهدوستم ومساعد خٌر بحركة طالبان طالبا

.لى مزار شرٌؾإعمد صفمة معه ممابل تسهٌل دخولهم   
 األول ٌرى عدم الوثوق ,لى فرٌمٌنإخل مجلس شوري حركة طالبان اراء دألنمسمت اإ

.وذلن من منطلك شرعى بحت, بجنرال شٌوعى أو التعامل معه ناهٌن عن عمد صفمه  
 الثانى ٌرى أن والفرٌك..(مٌر المإمنٌنأ)وكان على رأس هذا الفرٌك المبل عمر 
هذه النمطه التجاوز عن  تستوجب,صالح الببلدممصلحة المسلمٌن وحمن دمابهم وتحمٌك 

.والمبول بالصفمه ودخول المدٌنه التى سٌخضع الشمال كله بعدها  

 لال أحد حكماء ما ون.(ثالمبل ؼو)وكان على رأس ذلن الفرٌك وزٌر الخارجٌة آنذان 
.نتصر الفرٌك الثانىإ لذا .. بؤن الخطٌبة أجمل من أن تماوملسوءا  

, ندفعوا إلٌها من كل صوبإفتحت مزار شرٌؾ أبوابها أمام شباب حركة طالبان ؾ
طابرات النمل العسكرٌة المتوفرة لدى الحركة عملت بكامل طالتها فى نمل مماتلى 

.لى مزار شرٌؾ وعلى مدار الساعةإطالبان   
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حملت فوق طالتها من المسلحٌن, لى هنانإلتحرن على اوكل سٌارة لادرة   
. عبر أى طرٌك ٌمكنها عبوره وسارت  
سكرتهم نشوة النصر أالذٌن ,  بآالؾ من الشباب المسلحٌنة تكدست المدٌنةوبسرع

, د الببلدحالسهل الذى لٌس له دالله سوى أن الحرب كلها على وشن أن تنتهى وتتو
ًا ما تلتبم الجراح وتتحمك األ, وٌعم السبلم, ةوتحكم الشرٌع .الم المستحٌلةحوسرٌعا  

 وكانت المناسبة وظروفها تشجع .(كرنفالٌا) تجمع لوات طالبان فى مزار شرٌؾ كان
ى تدرٌب أ ناهٌن عن الطبٌعه ؼٌر العسكرٌة لشباب المبابل الذٌن لم ٌتلموا .على ذلن
. سبناستخدام بندلٌة بشكل مإكثرهم بالكاد ٌستطٌع أمسبك و  

نه خبلؾ طرأ بٌنه وبٌن لٌادات أهل كانت مإامرة رتبها عبد الملن منذ البداٌة؟ أم 
لى مزار شرٌؾ؟إطالبان الذٌن وصلوا   

 ,ةتعرضوا لمجزرة بشع (طالبان)ٌصعب الجزم بشا من ذلن ولكن المإكد هو أن 
نطبمت علٌهم سٌول النٌران من كل جانب وفى إ لمد .. من معنىةوبكل ما تحمله الكلم

ستسلم إوالذى .. ةكل مكان وحوصروا فى مجموعات صؽٌرة أو كبٌرة ببل أمل فى نجا
ًا عندما نفذت ذخابره أو ألعدته الجراح.. مومنهم لتل فى الحال والذى لا لتل أٌضا وتم  

وسبحت المدٌنة فى بحر من دماء عشرة , التمثٌل بالجثث وتعذٌب الجرحى لبل لتلهم
جدٌداًا فى المتال - صال الخصمتاسإ- سلوبألكان ذلن ا..الًا كثر للًأأو , آالؾ لتٌل

و األسلوب ستبدالهم فى ولت الحك هإسرى ثم باألحتفاظ إلفا. الداخلى بٌن األفؽان
.المتبع  
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دفع المولؾ ت, (ارجٌةخ)ى أ , ٌةفؽانأن هنان لوة ؼٌر أ: وكان اإلستنتاج المنطمى هو
ن ألى إحتى ٌبمى شبلل الدم متدفما و.. لى نمطة البلعودةإذاهب مبٌن العرلٌات وال

.ٌن فى الداخلرعحمك ؼاٌات التخدم بحال مصالح الفرلاء المتصاتت  

أما من فعل ماذا؟ , كانت الجثث الممزلة باآلالؾ هى الحمٌمه الثانٌة والوحٌدة
.. إال إذا نطك المتلى, إذا ؼاب الشهود الموثولون, جابةإلشاعات المؽرضة تتولى اإلفا

 وهو أمر ؼٌر ممكن فى ،أما المتله فلن ٌعترؾ أحدهم بجرمه إال إذا أمن المصاص
. ٌسٌر خلؾ الدم لمسٌرة مبات السنٌنىمجتمع لبل  

!!بحته مذهبٌة ..أو,  بحتهعرلٌةسباب ألشاعات عن عملٌات لتل جماعى إلتكلمت ا  
وهى ..  وهو إؼتصاب النساء,فؽانىألكبر فى المجتمع األظور المحوتكلمت حتى عن ا

رتكبت بالجملة وفى أ ةهذه الجرٌم.. فؽانألالجرٌمة األبشع من المتل أو الكفر لدى ا
ممن ٌعٌش فى .. وموالؾ الباصات ضد نساء الطرؾ العرلى المهزوم .سواق العامةألا

!!! السنٌن   عشراتالمنطمة بشكل دابم من   

 مماثر أن آلمتهمطعنت المهزومون فى للوبهم و, عراض النساءأوشابعات العدوان على 
والمكدسه فى المٌادٌن , شبلء أبنابهم المتناثرة فى طرلات مزار شرٌؾأهم منظر آلم

.هانةإلبكل التحمٌر وا  

.. ولكن تداولوها سراًا بعٌداًا عن أعٌن الؽرباء, مكان على الفضٌحةإلوتكتموا لدر ا
ًا فى نفس .. وبؤشد البطش, وتواعدوا على الثؤر السرٌع وتم لهم ذلن بعد عام تمرٌبا

وضعت كمٌات هابلة من اللحم ثم .. رى بالدماء واألشبلءخكتست مرة أإالمدٌنة التى 
 أبناء بٌن (!!اإلنتمامبسالة )  التارٌخلٌشهد.. البشرى فى شاحنات ولذفت فى نهر جٌجون

!!.الدٌن الواحد والوطن الواحد  

عراؾ ألا" ولكن ,لم تكن النساء من ضحاٌاه (1998فى صٌؾ )فى اإلنتمام المعاكس 
. كانت الضحٌة,فؽان فى حسن الضٌافةألوالسجاٌا الممدسة لدى ا" الدبلوماسٌة  

نتظار إٌرانٌة فى المدٌنة لتلوا بعد فترة إلمبنى المنصلٌة ا"المنممون"لتحم إ فعندما 
ًا حدلصٌرة أ . عشر دبلوماسٌا  

تصاالت تلفونٌة جاءت فٌها أوامر إنتظار المصٌرة دارت أثناءها إلن فترة اإ اشهود لالو
!!.أبادسبلم إ من ..وأن هذه األوامر كانت- بمتل الدبلوماسٌٌن  

, من تحت الحزام.. تتبادل اللكمات , فؽانألللٌمٌة المتصارعة بؤٌدى اإلإنها الموى ا
ًا لتخطى حاجز المعمولإلوشهوة ا والننسى الدعاء .. نتمام لدى األفؽان جاهزة دوما

 نتمامإو, رالب النمومخو,  من أنٌاب االفاعىنىنمذيأأٌتها اآللهه : "الهندوسى المدٌم
.."فؽاناأل  

 ضحاٌا نوا من ان عدة مبات من المتطوعٌن الباكستانٌٌن نألى إشارة هنا إلالبد من ا
وإن عدة عشرات منهم كانوا ضمن لوات ( ,م1997ماٌو ) مجزرة مزار شرٌؾ األولى

ٌرانٌة إل ممتحمى المنصلٌة امعومن المفترض أن بعضهم كانوا ..نتمام المعاكسإلا
.فى الدبلوماسٌٌن إلؼتٌال ومنفذى حكم ا  

ًا لادمٌن من منابع دٌنٌة جهاديمورؼم أن المتطوعٌن الباكستانٌٌن ج  دج إال أن التواةٌعا
ُُا وموضع شكوى حتى من جانب مسبولى اإلستخبارى  ًا فى أوساطهم كان مزعجا

.طالبان  

 ممتـل عمــل الثـــورة
ا نهخها  المصٌر كان فمدايأكبر خسابر حركة طالبان فى كوادرها المٌادٌة طوال تار
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.(م97فى ماٌو  ) الذى لم ٌمتل مباشرة فى تلن المجزرة (حسانإحسان هللا إ)لمولوى   

ًا المدٌنة متوجهاًا صوب إلحٌث تمكن من ا نسحاب مع حرسة الخاص ومرافمٌه تاركا
, ولكن المافلة ولعت فى كمٌن نفذه لابد مناوئ لحركة طالبان, والٌة بؽبلن المجاورة

األصؽر شمٌك ال مولوى عبد الؽنى ما عدا,فراد المافلةأنتٌجة الكمٌن كانت ممتل جمٌع و
ًا كى ٌروى لصة الكمٌنإلالذى تمكن من ا, حسان هللاإمولوى ل  ) نسحاب وحٌداًا وجرٌحا

ى ؾ وٌن.(فً لماء شخصى مع الكاتب فً مدٌنة هٌرات حٌث كان مولوى عبد الؽنى ٌشؽل منصباً عسكرٌاً 

تصب المزٌد من البترول على نٌران الحمد , شاعة خرجت من المدٌنة المنكوبةإبنفسه 
لى لبر المابد الشٌعى عبد إحسان هللا إلتادوا مولوى إشاعة أن الشٌعة إللالت ا, المحتدمة

.!!العلى مزارى وذبحوه بالسكٌن فوق المبر  

عتملوه لرب كابول إوٌتهم حزب وحدت الشٌعى طالبان بؤنهم لتلوا لابده مزارى بعد أن 
دى واأللسن التى أليولكنها ا. .. لشهود عٌانةتهام تنفٌه ولابع موثوقإوهو , م1995عام

مثال أها مواد اإلشتعال من يأما إذا وجدتها فإنها تصب عل. .ذا لم تجدهاإ ةتصنع الفتن
.تلن الشابعات  

كان الوحٌد ٌبدو أنه و.. مولوى إحسان هللا كان ٌمثل الفكر الناضج لحركة طالبان  #   
.الذى ٌمتلن تلن المدرة  

عتماد على إلوا, ندفاعة المتالٌةإلت فٌها الًنتزعت تلن الممدرة من الحركة وبأذا إو
فؽانٌة لتصبح ألعادت الحركة ا، ستخبارات الباكستانٌة إل من علماء اردةالفتاوى المستو

ًا  :مثل أخواتها العربٌات تماما  

.كارثة الؼٌر.. والنتٌجة , ستخبارٌة مستوردةإوفتاوى , نزعة لتالٌة جامحة  

صحابها وفى أ طالبان تتم على أرض بةفارق جوهري بٌن الحالتٌن وهو كون تجر
 وتعاملت الحركة بنفس المدرسة الدٌنٌة ,جتماعى المبلى المتماسن معهم بشدةإلوسطهم ا
ستخبلص األحكام إ الخطؤ كان فى عملٌة .ر ولم تنفرد بمذهب شاذ ومنؾ,التارٌخٌة

  فكانت تلن العملٌة ،من المذهب (والفتاوى)

.كثر مما تستحكأأحسنوا الظن بها , ٌدى خارجٌةألى إالخطٌرة موكولة   

, مع أخواتها الحركات الجهادٌة العربٌةمرة أخرى وهنا تلتمى حركة طالبان األفؽانٌة 
لى إ" الفُاتٌا" العالم تحولت ب وبؽٌا.أو حتى ضمن صفوؾ المٌادة, فى إفتماد العالم المابد

. واإلستخبارات"البنتاجون"لعبة صبٌان أو بضاعة تستورد من علماء   

ًا من الطراز األولإكان مولوى   ..  كان على رأس أحد الحمبلت و, حسان هللا خطٌبا
لى إوعبرت والٌات عدٌدة حتى وصلت , العسكرٌة الربٌسٌة التى تحركت من لندهار

ًا فى رجال المبابل فكلمهم بحدٌث إ وكان لخطابات .محافظة باكتٌا حسان هللا تؤثٌراًا عجٌبا
.ورحمة الضعؾ فٌها.. ,ستفزاز فٌهاإسبلم وبموة ال إلا  

وأن أى لبٌلة ستحاول حماٌة أحد , حكام الشرٌعة لن ٌستثنى منه أحدأفهمهم أن تطبك أو
.ن تسلم المطلوبٌن فٌهاألى إأفرادها سوؾ تتعرض للحرب   

ى لضٌة سترفع أصحابها ألن ألى إعادة الحموق إو, تسوٌة خبلفاتهم فوراًا بونصح الناس 
. والماتل سٌمتل، فالسارق ستمطع ٌده،لٌه للحكم فسوؾ ٌحكم وٌنفذ حكم الشرع فٌهاإ  

 إمكانوكان ال ٌتصور أحد , والعجٌب أن تسوٌات كثٌرة حدثت فى ؼضون أٌام لبلبل
.الثؤر ونتمامإل أنها تتضاعؾ بعملٌات ا عادةبل الذى ٌحدث, حلها  

.من كبٌرة فى المناطك الجدٌدةأ لوات ىلإثم أن حركة طالبان لم تعد فى حاجة   

حتفظت حركة طالبان فى بداٌة عهدها بخمسة إعلى سبٌل المثال " خوست"فى مدٌنة 
بٌنما كانت الموات الشٌوعٌة التى .. عشر عنصراًا لحفظ األمن فى المدٌنة وما حولها
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 من عناصر الجٌش والمٌلشٌا إلداء اًا كانت تسٌطر على المنطمة تستخدم خمسة عشر ألؾ
.نفس المهمة  

ًا التى وصلها مولوى أ وفى خوست 1995فى ربٌع  حسان هللا على رأس لوات إٌضا
 أول لماء بٌن مسبول كبٌر من حدث  .للٌمإلستدعته لبابل باكتٌا لحكم اإطالبان بعد أن 

وكان هإالء من المتعاطفٌن مع . حركة طالبان ومسبولى معسكرات العرب فى خوست
 ولكن .احركة طالبان والمتابعٌن لمعاركها وفتوحاتها وحاولوا مراراًا تمدٌم العون له

وإستمر الرفض ..تدرٌب لوات خاصة لحركة طالبان أدت إلى رفض عرضهم  الشكون
عروض التدرٌب لموات , بما فٌهم بن الدن, رؼم تكرار العرب , خبلل السنوات التالٌة

.طالبان  
ًا برفضها هذا المشروعأ ببل شن أن حركة طالبان  فمد كان أفرادها . خطؤت خطؤ فادحا

ًا بى سً وألل بكثٌر من مستوى معارضٌهم فى تحالؾ الشمال خاصة , التدرٌب دوما
.لوات أحمد شاه مسعود  

الذٌن عانوا لبل  (صمور خوست)مولوى إحسان هللا مع ربطت عبللات دافبة وثٌمة 
 وجواسٌس ,وهجمات لصوص لبلٌون,  من إضطهاد عصابات حكمتٌارهوصول

سبلمٌة إلستفزازٌة عبر معسكرات تدرٌب تابعة للجماعه اإلباكستان وتحرشاتهم ا
.كانت تدٌرها المخابرات بشكل شبه علنى الباكستانٌة  

عرب )لى جبلل آباد لام مولوى إحسان هللا بزٌارته فى إبعد عودة بن الدن من السودان 
.ٌجابٌة فى الطرفٌن إلوتركت الزٌارة أثارها ا (خٌل  

حوال أطبلع الواسع على إلطروحات بن الدن لم تكن مفاجبة إلحسان هللا ذو اأو
نها أفضل من بن عبل كان ٌمكنه شرحها والدفاع , وضاع السٌاسة الدولٌةأالمسلمٌن و
 على األلل فى أوساط المبابل واألوساط الدٌنٌة التملٌدٌة المعادٌة لخلفٌات بن ,الدن نفسه

.خوانٌةإلالدن السلفٌة وا  

ًا أن ٌُاؽْاتال إحسان هللا فى ولت مبكرإلم ٌكن  ًا داخل حركة ألمد , ذن ؼرٌبا ؼتٌل أدبٌا
.فؽانٌةألطالبان نفسها لبل أن تؽتاله رصاصات لاتل مجهول فى جبال والٌة باؼبلن ا  

جبارة على بإاًا داخل حركة طالبان بًحسان هللا أدإؼتٌال إباكستان تمكنت من    ..
ًا ألى مسبولٌة مإثرإلا لعدة أشهرهى ,  داخل الحركة أو داخل أفؽانستانةعتزال عملٌا
داخل المصر , فؽانى داخل ؼرفة ضٌمة للؽاٌةأللضاها الثابر ا, خٌرة فى حٌاتهألا

ًا فى لراءاته  والمنصب الشكلى . موضوعات فكرٌة ودٌنٌةة وكتاب..الجمهورى ؼارلا
ى نشاط أوالبنن مؽلك والٌمارس , !! محافظ البنن المركزى للدولةو ههالذى كان ٌشؽل

حمد أموال ورصٌد الدولة من الذهب حملة وزٌر الدفاع السابك ألفكل ا,  صلة بإسمةىذ
.!(أمانة ؼٌر لابلة للرد )ها عنده فى مؽارات بنشٌرنختزإو, شاه مسعود  

.كان ٌعٌش مشاعر وجدانٌة مرهفة فى شهور حٌاته األخٌرة  

حتى أن أفراد حرس بن الدن , زارة بن الدن مرات للٌلة فى ؼرفته المنزوٌة الضٌمه
ًا على , بمى معظمهم خارجها فالؽرفة التكفى سوى ألربعة أو خمسة متبلصمٌن جلوسا

.أرض مؽطاة بمفارش متهالكة  

ًا وٌنظرات عٌنٌه الحادة العمٌمةإكان  عن دور .. حسان هللا ٌكلمهم بعربٌه سلٌمة تماما
 ,ى العرب األفؽانأ ,صطفاهمإالهجرة فى حٌاة اإلسبلم وكٌؾ أنه ٌؽبطهم ألن هللا 

ًا   من ذلن اًا تواد حداث السٌرة وكؤنه عأثم ٌتذكر أمامهم .. بمٌزتى الهجرة والجهاد معا
فكانوا ٌبكون وٌبكى معهم حتى ٌخرجون من الؽرفة الضٌمة الباردة ولد ؼطى .. الزمان

.أبدانهم العرق وؼسلت وجوههم الدموع  
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كما ربطته صدالة مع إحسان هللا عند وصوله ألول مرة إلى خوست التى . حضر الكاتب إثنٌن من تلن اللماءات )

.(م1995كان الكاتب ممٌماً فى جبالها آنذان فى عام   

ألمى فٌها عدة كلمات فى مدرسة , لى باكستانإمنذ ولت ؼٌر بعٌد من رحلة  لد عاد كان
. جنوب بٌشاور(أكورة ختن )الحمانٌة الدٌنٌة فى مدٌنة  

أرض جزٌرة العرب وضرورة عن  ثم , الجهاد لتحرٌرهاةفرضًووتكلم عن فلسطٌن 
مرٌكا أ ثم تناول البرنامج النووى الباكستانى ومولؾ .خراج جٌوش المشركٌن منهاإ

 السبلح النووى وأى سبلح آخر نمتبلإن من حك جمٌع المسلمٌن إالمعارض له ولال 
بل أن ذلن فرض على المسلمٌن حتى ال ٌصبحوا . سرابٌل وأمرٌكاإٌكون فى حوزة 

.الكافرٌن تحت رحمة أسلحة   
وكانت ردة الفعل , سبلم آبادإنتشرت فى صحؾ إ  كبٌرلنوبش.. كانت كلماته لوٌة جداًا 

لى باكستان للتفتٌش عما تعنٌه خطابات إ مندوبٌٌن  فؤرسلوامرٌكٌة فورٌة وعنٌفةألا
.وماذا خلؾ لهجته النووٌة؟؟.. ومن ٌمؾ وراءها, ىفؽانألالزعٌم ا  

سبلم آباد فى سٌارات ضخمة مهٌبة هبط منها كمٌة من لساة إوصل فوراًا جبلوزة نظام 
مرٌكا أ ورد فعل ,ستجوابات حول ما جاء فى خطابهإلحسان هللا باإالملوب كى ٌرهبوا 

لى إثم ٌطلبون منه الركوب معهم , ه للحكومة الباكستانٌةفًوالحرج الذى تسبب , علٌها
.إسبلم آباد لممابلة وزٌر الخارجٌة  

زم لرجال الحكومة أنه لٌس بحاجة بحولال  (الحمانٌة)  مدرسةحسان هللا مؽادرةإرفض 
.حسان هللا فلٌؤتى هو إلٌهإلى إفإن كان الوزٌر بحاجة . لوزٌر الخارجٌة  

ًا ,  لجلسة طوٌلة شالةرةكانت نهاٌة متوت . مر لم ٌنته ولكنه بدأألن اأوكان واضحا
فؽانستان لبل أن ٌؤتى صباح الؽد وتؤتى ألى إن ٌؽادر فوراًا أحسان هللا إالعمبلء نصحوا 

ة وأهالى سفطبلب المدر, لى إرالة الدماءإوهو أمر سٌإدى . عتماله بالموةإلالحكومة 
.المنطمة سٌماومون ذلن  

إلى مرٌكٌة الحمته أل وتحت السٌاط ان ولكن ضؽط باكستا ,حسان هللا النصحٌةإنفذ 
ونصحوا اإلمارة فى لندهار أن تهدئ ثابرة أمرٌكا وحلفابها وٌكفى علٌها , أفؽانستان

. العاصفةأحسان هللا فى الظل حتى تهدإفضل هو أن ٌوضع ألمشكلة بن الدن وا  

وؼرفة فى المصر . لى وظٌفه فً بنن خالى من النمودإحسان هللا إوهكذا وصل 
.نفرادٌةإتساع زنزانة إالجمهورى فى   

ن ألى إ, وراله وكتبهأختارها لنفسه واستمر ٌعٌش فٌها مع إوفى الحمٌمة أنه هو الذى 
.ضمه لبر أضٌك منها بكثٌر  

صاب الحركة بخسابر لم أحسان هللا إمكانات مولوى إفمدان حركة طالبان لشخصٌة و
. فى لدراتها الفكرٌة والسٌاسٌة والحركٌة,ضهايتستطع تعو  

مر هو ألحتى أنه ٌمكن المول أن تركٌبه الحركة لد تؽٌرت وكان فمدانه فى حمٌمة ا
ستطاعت الحركة أن تستعٌد مزار إلمد ..  المصٌرةاخطر خسابر الحركة فى مدة حٌاتهأ

بدا لم تستطٌع تعوٌض خسارتها لتلن الشخصٌة أ هاولكن.. لم لمتبلهانتن تأشرٌؾ و
..حسان هللا خطٌب الحركة وعملها الناضجإلمد كان .. النادرة  

: ومرة أخرى  

خواتها الحركات الجهادٌة ألمد ولعت حركة طالبان فى نفس الخطؤ الذى ولعت فٌه 
بل وضعت البندلٌة ..  متمدمة كثٌراًا عن العملكانةالعربٌة عندما وضعت البندلٌة فى م

  . ما إنتهى إلٌهلىإفإنتهى بها األمر .. كبدٌل عن العمل
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********************** 

:براهٌمى فى دشت لٌلىإلا  
وتؤمٌن رحبلت , فى مزار شرٌؾ تمكنت مجموعة من لوات طالبان الدفاع عن المطار

, لى مطار لندهار مباشرةإ.. جوٌة لنمل جثث المتلى بواسطة طابرات النمل العسكرٌة
. معظم المماتلٌن هم من أبناء لبابل المنطمة وما حولهاألن  

لى لندهار حوالى إفمد نملوا , نهٌار شاملإنجزوا بصمودهم عمبلًا هاببلًا فى ظروؾ ألمد 
.(وأكثر من ذلن بكثٌر فى رواٌات أخرى ) !! آالؾ جثةثبلثة  

ٌمول شاهد عٌان كان من كوادر الحركة فى لندهار أن الجثث نملت فوراًا من مطار 
أى  (دشت لٌلى) تدعى ,لى صحراء على الطرؾ الشمالى الشرلى من المدٌنةإلندهار 

.صحراء لٌلى  

 أبدان حتى أولبن الذى خاضوا المعارن واعتادوا على مناظر  منهكان منظراًا تمشعر
الٌعرؾ أحد من هم وال من أى ,  آالؾ جثة ممدة على رمال الصحراءثبلثة.. المتلى

 ٌمكن التعرؾ علٌهم فبل ..أو حتى ضاعت رأسة, والعدٌد منهم فمد مبلمحة, المناطك
.تدونهارسوى أن ٌتعرؾ أحد ألربابهم على المبلبس التى ي  

هالى فى المرى والصحارى بؤن ألخطار اإستمبالهم وتم إللم تكن هنان لبور جاهزة 
.لى دشت لٌلى للتعرؾ على جثث لتبلهمإٌحضروا   

..ستؤجرتهم اإلمارة على عجل لحفر المبورإ الرجال مبات  

ًا ا هى فترة ,  الجو سوى لفترة لصٌرةةحتفاظ بالجثث هكذا فى حرارإلولم ٌكن ممكنا
.حفر المبور ال أكثر  

ًا عن , جواء الكبٌبة السوداء دشت لٌلىألؼطت ا وآالؾ الجثث ٌمر الناس خبللها بحثا
بٌض مبلمح ممبرة ألهنان من ٌرسم بالجٌر او..ن ٌجهزون المبوروالحفاروبنابهم  أ

ًا , شاسعة ستكون مستمببلًا من أهم مبلمح دشت لٌلى بل من أهم مبلمح لندهار ومحركا
. اإلنتمامدأكبر ألنهار لادمة المحالة من أحما  

مم ألبراهٌمى ممثل السكرتٌر العام لإلخضر األلى لندهار اإفى تلن األثناء وصل 
.المتحدة والمختص بمشكلة أفؽانستان  

براهٌمى إل بؤن اديؾشارة السلكٌة تإ (أمٌر المإمنٌن)كان الولت عصراًا عندما إستلم 
لى حٌث جثث إ (لتٌادهإب)وعلى الفور أمرهم المبل دمحم عمر .. وصل فى مهمة عاجلة

!! فالمباحثات سوؾ ٌجرٌها معه هنان..المتل فى دشت لٌلى  

.به للدبلوماسى الجزابرى السابكسكان المنظر مهوال بالن  

ًا ومن للب محترقيوحد مم المتحدة ألولكن موظفى ا..  ث المبل عمر معه كان عاصفا
ًا ٌستًالم الشعوب أو أن آن تولظ مشاعرهم المٌته أالكبار الٌمكن  ًُا لظ فٌهم حسا ًا .آدمٌا  

ًا على مولؾ ا ًا كاسحا مم المتحدة من أفؽانستان خاصة ألوجه المبل عمر هجوما
وتشوٌه تلن المإسسة عن , وخضوعها فى ذلن إلرادة األمرٌكان.. والمسلمٌن عامة

.نحٌازها ألعدابهاإ حركة طالبان وةعمد وإصرار لصور  

لى كومه من إشار أوسؤله المبل عمر عما ٌنوى فعله إزاء ماٌراه من لتلى مشوهٌن ثم 
ًا منه ألا : لاببلًا .. ن ٌمرأ علٌها األسماء المنموشة للدول الصانعه لهذه األسلحةأسلحة طالبا
 فماذا ستفعلون لولؾ تدخل هذه الدول فى شبوننا ولتل ،نا هإالءإسلحة لتل أبناألبهذه ا"

". ؟بناأبنا  

ستدعته بعد إولكن أمرٌكا .. براهٌمى من منصبه الخاص بؤفؽانستانإلستمال اإبعد فترة 
.ركان نظامها الجدٌد فى كابولأ ٌمهد لتوطٌد  كىنجاح ؼزوها  
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.لخدمة أمرٌكا ومشروعها.. فؽانىأل فى المجال اته وخبرهبراهمى كل جهدإلولد بذل ا  

ًا فى جابزة نوبل للسبلم .وربما طمعا  

..راجـل السـجبهزٌمة فى   
خٌرة فى مجزرة مزار شرٌؾ حٌن دفع أحمد ألكانت طلمات الرصاص تضع اللمسات ا

لرٌة إلى لمم مطلة على  (بنشٌر)شاه مسعود مجموعة صؽٌرة من رجاله من وادى 
.على الفور هرب المادة العسكرٌون الفاشلون من حركة طالبانوجبل السراج   

وإذا كان هنان من مٌزة عسكرٌة للمابد أحمد شاه مسعود فهى السرعة الفابمة فى  
ٌمكنه إحداث , ستخدام لوات صؽٌرة ومدربةإ فب..ختراق الثؽراتإنتهاز الفرص وإ

.الكثٌر جداًا من الفوضى واإلرتبان فى صفوؾ خصومة  

.ة فى سذاجة لوات طالبان عدٌمة الخبر الخصومفما بالن إذا كان  

لى الؽرب إلى ممر لدٌم لفرلة عسكرٌة سوفٌتٌة إتمهمرت لوات طالبان من جبل السراج 
عتاب أوهو ممر متسع ملا بالمعدات العسكرٌة المدٌمة وٌمع تحت .. من الطرٌك العام
وٌفصله عن جبل السراج نهر صؽٌر سرٌع التدفك ٌعبره جسر , ةسلسلة جبلٌة منٌع

.دٌمق  
,  منذ ولت الجهاد ضد السوفٌٌتاًا كان معروؾ,هنان عٌب كبٌر فى مماتلى المبابل   

ثم تعرضوا لهجوم , فهإالء المماتلون إذا استمروا فى خط دفاعى لفترة من الزمن
فإن , وط الخطههم طواعٌة عن هذ أو فروا, راجع عن خطوطهمتأرؼمهم على ال

حتى ولو خلؾ الخطوط الدولٌة فى دولة , أٌنما كانت.. محطتهم التالٌة هى لرٌتهم
.مجاورة  

, فى مماتلٌه" المٌزة"كان المبل دمحم عمر ٌعرؾ تلن , مثل بالى المادة المٌدانٌٌن المدماء
لى إنفار السلكٌاًا تسإلستؽاثة واإلفؤرسل صٌحات ا, خاصة من مناطك لندهار وما حولها

خاصة جبلل آباد وباكتٌا التى تحرن منها على الفور , لادة الوالٌات المرٌبة من كابول
.المبات ثم اآلالؾ من المماتلٌن  

عدم الثمه جعلته ٌتخطى المحذور وفى حالة بالؽة من التوتر " أمٌر المإمنٌن"وكان 
ًا هو مستشارة السٌاسى األول  ًا خاصا لى بن الدن فى لرٌة إ( لالمبل جلً)وٌرسل مندوٌا

على حافة مطار لندهار كى ٌستنفر كل ما عنده من عرب للدفاع  (عرب خٌل الجدٌدة)
.عن كابول  

ووضع فى ذهنه فوراًا المدى الذى ٌرٌد , كانت فرصة تارٌخٌة ٌدرن بن الدن أهمٌتها
.لى خدماتهإأن ٌدفع إلٌه األمور حتى ٌخدم مخططه من خبلل تلن الحاجة المفاجبة   

أن كما - من اآلن فصاعداًا لن تجرإ على الحجر على تصرفاته" اإلمارة"لمد تصور أن 
.جبل السراج.. ستكون من , فؽانستانأنطبللته العظمى فى  إ  

كان ٌتصور أن ٌمود .ولكن التطورات المٌدانٌة تمت على ؼٌر ما كان ٌتولع بن الدن
ًا لمرٌة جبل السراج ًا عربٌا ًا هو إنهٌار شبه تام لموات طالبان .هو فتحا والذى حدث مٌدانٌا

 ولتل عدد من جماعة بن الدن الذٌن شاركوا ..سح لموات مسعود صوب كابولاوتمدم ن
ندما أصبح جٌش مسعود لاب لوسٌن أو أدنى من وع.سر وفمد عدد آخرأو, فى المتال

ًا , أو كان السبب الربٌسى فى صدهم عنها, الذى صدهم عنهاة كان العاصم ًا صعٌدٌا شابا
  فعل الصدفة المتلبسة بالشهامةبكان ماراًا من هنان 

( .ال شن أن إسم  همام الصعٌدي  سٌظل محفوراً فى الذاكرة العسكرٌة لمدٌنة كابول)   

وعددهم , من الجماعة اإلسبلمٌة المصرٌة" لى أفؽانستانإالعابدٌن "وهو واحد من 
.لى خمسة أفراد على أحسن تمدٌرإولتها لد ٌصل   
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.ة لم ٌكن لد طرأ تؽٌر ٌذكر فى تعداد العرب مع بن الدنيفى األزمة الحال  

, من الٌمن والسعودٌة" السٌاح الجهادٌٌن"سم الصٌؾ حمل معه أعداداًا للٌلة من ولكن م
 ه التىلى أفؽانستان التصرٌحات المدوٌة البن الدن واألضواء المبهرإجتذبهم إالذٌن 

عداداًا من تنظٌمات ألى أفؽانستان مرة أخرى إ كما عاد .الدولى عبلمإلسلطها علٌه ا
نوا عدة اأما المجموعات الباكستانٌة فمد ن.جهادٌة عدة تحت وطؤة المطاردات الدولٌة

 مشروعة بالجبهة شمال  فىلى بن الدنإات شرنضم منهم عدة عإآالؾ فى أفؽانستان 
ًا  عملاًا ولم ٌكن لهذا التعاون مردود, كابول وحتى .. سباب إدارٌة ولوجستٌةأل ٌذكر ٌا
!.ةنفسً  

أبو )ستنفار كانت مجموعة من كوادر الماعدة برباسة إلستبلم اإلفى ظهر الٌوم التالى 
وتمدٌر ما , لى كابول لدراسة المولؾإلد وصلوا - وزٌر دفاع التنظٌم (حفص المصرى

كان ضمن الوفد عدد من رالبوا عن لرب مجرٌات الحرب السابمة على , ٌمكنهم عمله
. فى دٌسمبر الماضىأعتاب كابول ضد دوستم والموات المتحالفة معه  

العمل الفنى المنظم الذى لاده حمانى ودحر به الحملة المعادٌة لببلَا ولد شاهد هإالء 
ًا و, وؼنم جمٌع معداتها داءًا أ كان ..ستهبلن محدود فى الذخابرإوبخسابر للٌله بشرٌا

ًا من الطراز األول .إحترافٌا  

وأن ٌضعوا , وكان سهبلُا على هإالء المرالبٌن العرب معرفه الفرولات بٌن الحملتٌن
 وأن ٌتنبؤوا خبلل ساعات من تجوالهم فى لأصابعهم بسرعة ودله على مواضع الخل

 ثم ..نذار فى كل مكانإلودلوا أجراس ا, الموالع العسكرٌة أن الوضع على شفا كارثة
صبلح وتدارن إلوحاول الدفع فى طرٌك ا, حدد وفد الماعدة دوراًا لمدراته المحدودة

.الكارثة لبل ولوعها  

وبصحبتهم كل المعدات الثمٌلة التى , لى كابول آالؾ الرجالإوصل من جبلل آباد 
دة وهى مزو (41بى ام )من مدفعٌه ودبابات وراجمات صوارٌخ  , كهايتحر ستطاعواإ

وكانت , ام الموالع العسكرٌة كان فوق الوصؾحزدإ ..مترٌلون 30بصوارٌخ مداها 
.الفوضى كذلن  

ًا ممٌتة  لمن ٌشاهدها ..أما أولات رماٌة المدفعٌة فکانت أولاتا  
ًا لطالبان ًا لهم مات من الضحن .مات کمداًا ,فإن کان المشاهد محبا و إن کان کارها  

. البعض فمط ضحن من شدة الؽٌظ من باب شر البلٌة ما ٌضحن   
. فمن النادر أن ٌتکرر شا من ذلن فی تارٌخ الحروب  

  ( كان الكاتب من بٌن المحظوظٌن الذٌن شاهدوا ذلن العرض النادر  )

لى جانب إرٌك األسفلتى وطعشرات من لطع المدفعٌة والراجمات متناثرة على جانبى ال
 سولً, ذى ٌعجبهاهدؾ الوتختار ال, وكل مجموعة تعمل كما ٌترأى لها ,البٌوت الطٌنٌة

.لكل ذلن لٌادة مركزٌة  
 عدد محدود من لطع علً الٌسٌطر إال (مولوى عبد الكبٌر)  لابد الجبهة نفسهيحت

لى مفاوضات طوٌلة إتنسٌك الرماٌة بٌن مولعٌن فمط ٌحتاج .المدفعٌة ٌدٌرهاأصدلاء له
ولكن لسبب ما فإن أحد الهاونات الصؽٌرة ما أن ٌطلك لذٌفة .. بالنجاحاًا ال تكلل ؼالب

ق كل المدافع والراجمات ل تنطو ..الرماٌة معه حتى تتابع المدافع الصدٌمةوعلى العد
وال أحد ٌدرى ..ٌرمى شا ىأ على وال, وكل منها ال ٌعرؾ لماذا ٌرمى, ىبشكل جنون

.تمتى تتولؾ هذه الرماٌا  

لد ال ٌبمى ؾستمر وضع كهذا عدة أٌام إوإذا , ةحيحكانت الذخابر الثمٌله لدى طالبان ش
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ًا نبعد مجهود مكثؾ ثم تضبٌط الفوضى المدفعٌة  لكن .سلحة ثمٌلة ذخابرألفى كابول  سبٌا
من وزٌر الدفاع ونوابة .. دناهاألى إمن أعلى مستوٌاتها . .ولكن بمٌت فوضى المٌادة

ن وضعهم فى تلن المناصب اوالذٌن ن, المدرسة العسكرٌة المندهارٌة ومساعدوة من
ًا أَا خط ثم ٌهبط وباء الفوضى وعدم .اًا يفؽانستان ثمنه ؼالأطالبان و دفعت حركة,  مصٌرٌا

روابطهم مع  لى لادة المجموعات الصؽٌرة الذٌن تراخت أو تبلشتإالكفاءة حتى ٌصل 
.سلسلة المٌادة من فولهم  

ضعفت معنوٌاتهم أ وبما أن حالة الفوضى .واتخذوا منفردٌن لراراتهم العسكرٌة العامة
أو .. نسحابإلوهو ا..  لتنفٌذهةلرب فرصألراراًا واحداًا ٌنتظرون  صبح لدٌهمألذا 

  بعدحدة وهذا ما حدثة واكذا ضربه.. ٌتالب.. لى  إباألحرى الهروب من خط الجبهة
.طوٌلولت لٌس بال  

 وكثٌراًا ما ٌمترب العجز من درجة ..ج طبٌعى للمٌادة العاجزةئتاي نالمرارات الكسٌحة ه
.الخٌانة  

لرارات  و والجاهل لد ٌحدث فى نفسه وأهله من الضرر ماال ٌستطٌع العدو أن ٌفعله
.وزارة الدفاع فى كابول كانت خٌر مصداق لذلن  

 لمتطلبات عسكرٌة بل ةلم تكن تلبً,  الهجمة الجدٌدة على كابولةفؤول لراراتها لمواجه
ًا عن مشاعر الحسد والتعالى المبلى .كانت فى األساس تنفٌسا  

ر الؽزوة يدمتستطاع جبلل الدٌن حمانى مع بماٌا لواته المدٌمة ذات الخبرة إفبعد أن 
فى محاوالتهم , فهٌمجنرال الحمد شاه مسعود ومساعدة أوفشل , كابول السابمة على

عندها شعرت المٌادات العاجزة فى وزارة الدفاع ,تمدمها كسر لوات حمانى وولؾ
خارج دابرة الحرس الحدٌدي لحركة  نكشاؾ أمرها وسطوع نجم عسكرى منإب

على الفور فى  ومن خارج نطاق المبابل الممٌزة من حول لندهار عملوا, طالبان
. لخطورة محاولة تحطٌمه..تحجٌمه  

( م97فى ٌناٌر  )ٌامها األخٌرة أفى  وبٌنما المعارن ضد دوستم والثنابى  مسعود وفهٌم
  .!! للحدود و شبون المبابلاًا وزٌر" حمانى"مارة فى لندهار بتعٌٌن إلصدر لرار من ا

ًا من وزارات السٌادة فى الدولة ا المعنى , ولكنها اآلن, فؽانٌةألتلن الوزارة كانت لدٌما
. حتساء الشاى والثرثرةإكثر من أدور فٌها يعمل الرات التى الها مثل كثٌر من الوز

نهاء الحرب إوكل الطالات هى خلؾ - ٌس هنان مٌزانٌات محددة ألى وزارة كانتلؾ
أى وزارات الدفاع , ة بهذه المهمة تحدٌداًا لكفالوزارات التى تعمل هى المتع, الداخلٌة

.من والداخلٌةألوا  

ًا لٌست محددة المٌزانٌات وال الكوادر الوظٌفٌةأوهى  .ٌضا  

  كان الجمٌع , الكبار على ٌد حمانىا ولادته"تحالؾ الشمال" ة لحملةبعد الهزٌمة الشنٌع
" لصمركبات الن"ولكن . مارة على رأس وزارة الدفاع فى كابولإلٌتصور أن تضعه ا

, ةستبثار الشدٌد بالسلطة بدافع األنانٌة البحتاإلى أ, التى تحكمت فى الحرس الحدٌدى
ًا ٌساعد على كان ع, حتى على حساب مصالح البلد بل   حركة طالبانتآكلامبلًا مهما

هم ممومات أمدت الؽزو األمرٌكٌى بأ والتى ,ةمد الحرب األهلًأسباب طول أومن 
الذى كان ٌمكن تفكٌكه ,  من جنود تحالؾ الشمالةرضًألال وهى الموات اأالنجاح 

  .(1997ٌناٌر فً  )على كابول, ندحار حملة دوستمإبسهولة وخبلل عدة اشهر من 

كان دوستم وكبار لادة الحملة لد فروا ,لى جبل السراج إعندما وصل حمانى ورجاله 
من المنطمة براًا وجواًا تاركٌن جنودهم فوق الممم الثلجٌة حٌث لتل كثٌر منهم حٌن 

  .ضلوا بٌن جبال الثلج
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ًا  وكان مم المتحدة أللى هنان بل أن وفدا من اإجهابذه وزارة الدفاع لد وصلوا هم أٌضا
كان الكاتب شاهد عٌان على زٌارة مرالب  ) .!!لى جبل السراجإكان من أوابل من وصلوا 

عسكرى لألمم المتحدة ومرافمٌه لمرٌة جبل السراج ، شاهدهم عابدٌن من المرٌة ولم ٌكن أى من 
وكان مفهوما أن تلن الزٌارة واجتماعات  ( !)لادة الحملة لد وصل إلى هنان بما فٌهم حمانى نفسه

الوفد مع وزٌر دفاع طالبان ومساعدٌه، وراء تكبٌل الحملة العسكرٌة عند لرٌة جبل السراج ، 
وولؾ إندفاعها نحو الطرؾ اآلخر من ممر ساالنج ومطاردة لوات دستم ومسعود التى كانت فى 

.  1997كان ذلن فى األسبوع األول من ٌناٌر. حالة إنهٌار كامل  
 لام متطوع باكستانى بمتل المرالب العسكرى لألمم المتحدة فى كابول وهو 1998وفى اؼسطس  

ضابط إٌطالى ولٌل ولتها أن مافعله كان إنتماماً للمصؾ األمرٌكى  لمعسكرات خوست للعرب 
وهذا إحتمال معمول جداً بالنسبة للحالة النفسٌة السابدة ولتها، ولكن ذلن ال ٌمنع . والباكستانٌٌن 

كما الٌستبعد إحتمال أن ٌكون ..أن تكبٌل األمم المتحدة إلندفاع طالبان عبر ساالنج حافزاً آخر 
  .(تورٌطاً باكستانٌا للطالبان مع األمم المتحدة 

ألترح حمانى على وزٌر الدفاع وناببه أن تواصل لواته مطاردة الموات المنسحبة هنان 
.هوالٌة بؽبلن والسٌطرة على الممر ومداخلفى  ..لى المدخل الشمالى من الممرإ  

ستحكام إلر وامعلى نمطة فى المألى إل من أن تصل الموات ن ال أقفمال لهم أ.. فرفضوا
لى أسفل صوب المدخل الشمالى إفتكون فى موضع دفاعى متمٌز ٌسهل لها الهجوم , بها

ًا .. تشاءفى أى ولت  .فرفضا أٌضا  

ًا بؤال تتحرن الموات أبعد من لرٌة جبل السراج أو  وهو موضع .. بملٌلفولها وتمسكا
لت ؾ تو لوات العدعبل جهماكما أن (جبل السراج)الٌعطى أى مزاٌا دفاعٌة عن المولع 

!!.ى المنٌعمٌزة السٌطرة على أعلى نماط الممر الجبلبل وتركوا لها .. من المطاردة   

لكونه واحد من . ةتالسر األكبر وراء كل ذلن ظهر فى ولت متؤخر وبالصدفة البح
.سرار الدولة وٌحتفظ به عدد للٌل من كبار رجالها فى طٌات صدورهمأأعلى   

 

على ممر ساالنج.. فٌتوا أمرٌكى  
ًا أحمر على عبور  وباألحرى سلسلة جبال .. ممر ساالنج (طالبان)وضعت أمرٌكا خطا

كما سبك " ألكسندر لبٌد"وٌتوافك ذلن مع الرإٌة الروسٌة التى عبر عنها , الهندكوش
.ذكره  
 ةاإلمار"من خطواتها العاصفة فى عمرها المصٌر ٌتضح أن حركة طالبان أو    ..

ر الدولى بل على سلسلة جبال حظلتفاؾ على الإلحاولت ا" اإلسبلمٌة األفؽانٌة
ًا من والٌة هٌرات فى الؽربإلى الشمال األفؽانى إالهندكوش والوصول  ثم .. نطبللا

لى الخلؾ بملٌل إوصلوا حتى ,  والٌة بامٌان وسط الببلدت لواتهالتحمإ أكثر وتتجرأ
.دخل الشمالى لممر ساالنجممن ال  

, لمد تجرأت حركة طالبان وتخطت الخط األحمر المار من فوق جبال هندوكوش
ًا و..1997ى عام ؾ ؾوسٌطروا على مدٌنة مزار شري ًا إ لذا كان العماب بشعا ستبصالٌا

تحت عٌن وبصر ..  واحدة لتلوا ؼٌلة ومزلت جثتهمةوفمدوا عشرة آالؾ شاب دفع
ًا أحمراًا وضعته .. التى لم تنطك بكلمة!! األمم المتحدة فمد أخطؤ المتلى بعبوردهم خطا

ًا حد, ٌطة األفؽانٌةخرأمرٌكا فوق ال أن ر ؼً.. ته أمرٌكا لحربهم األهلٌةدوتجاوزوا سمفا
ستولت على مزار شرٌؾ مرة أخرى عام إ الخط األحمر حٌن  تعدتحركة طالبان

سلحة ألوبؤحدث اه ل مجازر بشعن على ش2001 فجاء العماب األمرٌكى عام ..1998
فذبح من حركة طالبان فى شمال , سلحة الحمد لتحالؾ الشمالأوبؤحط , األمرٌكٌة

زبن ألوهذا ؼٌر المماتلٌن العرب وا) .للألب على اا عشر ألؾ شثبلثةأفؽانستان 
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ًا  (.والباكستانٌٌن الذٌن فمدوا عدة آالؾ هم أٌضا  

ًا أحمراًا زرة أخٌرة برم   .. ًا لحركة طالبان فمط"ت جبال الهندكوش خطا  فى "ملزما
لى إفمد أوصل تحالؾ الشمال رسالة ؼٌر مباشرة .. ولً للؽزوة األمرٌكٌةألاألٌام ا

لى الجنوب من الهندكوش ودافعوا إا وتركوا لنا الشمال وعودأحركة الطالبان تمول لهم 
   !! . وكؤنهم ٌتكلمون عن بلدٌن وشعبٌن مختلفٌن !راضٌكم هنانأعن 

بل أن مولفهم من لضٌة تطبٌك الشرٌعة اإلسبلمٌة كان الٌختلؾ كثٌراًا عن مولؾ 
 الوثنٌة فى جنوب السودان من لضٌة تطبٌك الشرٌعة فى ردوحركة التم (جون جرانج)

.السودان  

لتحام ممر ساالنج من طرؾ المدخل إلتزام السرى من جانب حركة طالبان بعدم إلا   #
ستراتٌجى على إللى وجود شرخ عمٌك فى مولفهم اإالجنوبى فى جبل السراج أدى 

.والعسكرى المستوٌٌن السٌاسى   

ترات داخل المزارع ملى الحصول على عدة كٌلوإوكان طبٌعى أن ٌسعى مسعود 
 اإلستراتٌجٌة فى جبل هلدام الهندكوش ومداخلأكنطاق دفاعى عن , شمال كابولالكثٌفة 

.السراج وجلبهار  

, ستمرار كان ٌهدد كابل فى الصمٌمإولكنه ب, هذا النطاق الدفاعى كان ٌتمدد وٌنكمش
أحمد شاه مسعود العسكرٌة السٌاسٌة ومواالة الوسط السكانى ومبلءمة ة بفعل براع

.رض المزروعة بكثافة والتى تشكل منطمة مثالٌة لحرب العصاباتألطبٌعة ا  

أو وادى شمالى كما )زراعٌة فى شمال كابول لوجود التحالؾ الشمالى فى المناطك ا
ًا جعله سٌاس (ٌهلٌطلمون ع ًا ل ٌبدو ,وبدعم دولى كبٌر, ٌا ًُا أساسٌا رؼم  .نظام الحكمخطراَا

وكان ,  من أراضى الببلد%90خٌر على أكثر من ألأن نظام طالبان سٌطر فى عامه ا
  . م2001على وشن إنهاء التواجد العسكرى لتحالؾ الشمال بنهاٌة عام 

من أهم المرارات الكسٌحة لوزارة الدفاع فى كابول لمواجهة الحملة الجدٌدة على     

لى لطاعٌن إ (وادى شمالى) هو تمسٌم مسرح العملٌات فى (م1997فى صٌؾ ) كابول
ًا   األول ٌشمل الطرٌك الربٌسى المدٌم الذى ٌخترق المناطك الزراعٌة ..مستملٌن تماما

وذلن . لى جبل السراجإوشارٌكار وصوالًا , غللٌم مثل لرة باألمارا بالمدن الهامة فى ا
.و المطاع األهمه  

لى إالجرداء وصوالُا " ده سبز"الثانى ٌشمل الطرٌك الجدٌد والذى ٌخترق صحراء و
مدخل وادى "ارلى مدٌنة جلبهإلاعدة باجرام ثم المناطك الزراعٌة الكثٌفة وصوالًا 

.بنشٌر  

نه من والٌة أورؼم  (عبد الكبٌر) وضعوا لٌادته فى ٌد مولوى ,ول الربٌسًألالمطاع ا
. له بالعمل العسكرىةالصلو..باكتٌا إال أنه أحد كبار حركة طالبان  

ًا كبٌراًا كمسإل عن مجموعة والٌات شرق أفؽانستان  لى جانب تولٌه إولكنه تولى منصبا
.(وعاصمتها جبلل آباد) ننجرهار ةمباشرة والي  
!!.أعطوا لٌادته لجبلل الدٌن حمانى, الثانوى, المطاع الثانى  

ر حدوثه فى أى ووهو أمر الٌمكن تص, لم ٌحدث أى تنسٌك بٌن المطاعٌن المذكورٌن
فؽانستان لكثرة ما شرب من أمن المعارن الكثٌرة التى شهدها هذا الوادى األخصب فى 

.ةبداٌة الخلٌك منذ دماء  

, هم الكثٌؾٌحورؼم تسل, حضرهم من جبلل آبادأ برجال كبٌرالمطاع األول شحنه عبد ال
ًا فى المتال . لدٌهمةنضباط وال روح لتالًإال ؾ.. إال أنهم لم ٌفكروا ٌوما  

فى المطاع الثانى صادؾ حمانى صعوبة فى تجمٌع رجاله للمتال مرة أخرى فى كابول 
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دافع ب الذٌن  ,طلمها علٌهم رجال طالبانأتهامات والتشنٌعات التى إلهانات واإلبعد ا
ًا فى كابول,  لالوا عنه أنهم لصوص ,نجازهم المتالى الهابلإالؽٌرة ولتملٌل  , نهبوا بٌوتا

بل أن أحد الحواجز األمنٌة لتل واحداًا من رجال حمانى بدعوى أنه كان ٌحمل لطعة 
  !! .سجاد مسرولة من أحد البٌوت

.. وكانت حركة طالبان لد منعت المماتلٌن من الحصول على الؽنابم من معاركهم كلها
.حتٌاجاتهم إالحكومة تزودهم بجمٌع  بدعوى أن  

ًا للمماتلٌن المبابلٌٌن الذٌن لاتلوا عموداًا والؽنابم تمثل لهم حافزاًا , ولم ٌكن ذلن ممنعا
ًا  ًا هاما ًا ومعنوٌا ًا أنها محظورة كما تمول , إلتصادٌا كما أن علماء الدٌن لم ٌمل أحدهم ٌوما

.  حركة طالبان الدٌنٌة  

ولم ٌمنع رجال المبابل من باكتٌا وؼٌرها من التمرد على حركة طالبان سوى خشٌتهم 
حكام الشرٌعة اإلسبلمٌة التى تطبمها الحركة فى كل أأن ٌكون ذلن تمرداًا على 

.(سوى ؼنابم المتال)المجاالت   

ًا مولفهم من طالبان :ولال أحد كبار علماء تلن المبابل ملخصا  

ًا ثمٌبلًا فى ٌوم لائ ) ًا صوفٌا ظل  ة فإن هو خلعظنحن وحكم طالبان مثل رجل ٌرتدى ثوبا

ًا أمام الناس فى حدٌث خاص مع  ".(ذاب شحمه وسلخ جلدهأرتدابه إن صبر على إو, عارٌا

  ".جالل الدٌن حمانى فى كابول

ًا وتخطى مطار بجرام ,  الجدٌده زمام المٌادة فى لطاعىبعد تول صادؾ حمانى نجاحا
 حماٌة مجنباته من ىة هتصبح ٌهدد جلبهار وكانت مشكلأو.. وطهر العدٌد من المرى

وصعوبة مطاردتهم فى ذلن الموسم الذى , الهجمات الصؽٌرة المفاجبة لرجال مسعود
.التى شكلت مخابا جٌدة للمهاجمٌن, ٌنعث فٌه مزارع العنب الواسعةأ  

 ؾ رجالهى ولت حتى ٌتعرإلوكان ٌحتاج , ال حمانىجوكانت المنطمة مجهولة لمعظم ر
عملوا , لى جبهتهإرسلوا خمسبة مماتل أؾ, لوههولكن مماتلى لندهار لم ٌم, على مسالكها
ًا , بشكل مستمل , صبح حمانى الٌسٌطر على لطاعةأؾ, وبترتٌب مع وزٌر الدفاع رأسا

!!.وأحس ورجاله أنهم ؼٌر مرؼوب فٌهم  

نتٌجة لعملٌات , مثل جبل من الجلٌد" عبد الكبٌر" نهار لطاع إحتى , وما هى إال أٌام
سحب آالؾ من رجال جبلل آباد فإن,محدودة من رجال مسعود عند مدٌنة شارٌكار

".المٌادات العسكرٌة"وفى ممدمتهم , لى لراهمإعابدٌن فوراًا   

,  من عمك خطوطها شمال كابول خبلل ساعات(كم70 )خسرت لوات طالبان
ؼلمه رجال أستراتٌجى فى صحراء دة سبز إلى مضٌك إخرى ألوتراجعت الجبهة ا
فسمطت !!  فى لفزة واحدة األرضمن(كم40)بعد ان فمدوا حوالى , حمانى وتمسكوا به

.جال مسعودرلاعدة باجرام فى أٌدى   

  أنلىإستمرت فى موالعها إبراهٌم وخلٌل إحتفظ حمانى بموة من رجاله ٌمودها أخواه إ
 وخبلل تلن الفترة لم ٌمترب حمانى. ٌدى تحالؾ الشمالأ فى م2001 كابول عام تسمط

مارة بعد بدء الؽزو إلصدرته اأ الشكلى الذى حتى بعد المرار..من العمل العسكرى 
. المٌادة العسكرٌة لثبلث والٌات هى باكتٌا وباكتٌكا وؼزنىتهاألمرٌكى بتولً  

ًا ومتؤخراًا جداًا وؼٌر كاؾ فى آن واحد   .كان المرار شكلٌا

مكانات إلفى لندهار كانت تدرن الثمل الحمٌمى وا" مارةإلا"ولكن المرار دل على أن 
 الذى" الحرس الحدٌدي"  لصالح دنهم تجاهلوه عن عمأو, العسكرٌة الكبٌرة لهذا المابد

.تولً وزارة الدفاع كؽنٌمة حرب   
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 وكانت السحب ة، والمشوشةجواء المضطربأللى كابول فى هذه اإوصل بن الدن  ..
 وحكامها الجدد ٌفكرون فى الفرار منها لبل تفكٌرهم فى ،السوداء تتجمع فوق العاصمة

.الدفاع عنها  

نهٌار الجزء إ الماعدة من ولؾ رثنان من كوادإتمكن ..  بولت لصٌرلهلبل وصو
 من خمسة ةالشمالى من الجبهة تحت وطؤة مناوشة صؽٌرة لامت بها مجموعة مكون

 من مابةخمسعن لل يال مالى فرار إدت المناورة أ و.فراد فمط من جماعة مسعودأ
نواع األسلحة بما فٌها خمسة دبابات لفزوا منها وفروا أ معهم شتى ،مماتلى جبلل آباد

!!مترجلٌن صوب كابول  

ا وثنان أو ثبلثة من األفؽان شارنإ رافمهما (وأبو خالد,  أبو خبلد) المصرٌانبمبادرة من
الهجوم المعاكس الذى نجح . وضؽط السباب الؽاضب من أبو خبلد, تحت ضؽط الخجل

.ثم طهرها بعد عدة ساعات,  فى عمك مزارع المنطمةةفراد الكمٌن نحو لريأطارد   

ًا نوكان منظر الجبهة مهً سلحة خفٌفة من أ وهى تفر تحت نٌران ،لى أبعد مدىإاًا ومخزٌا
!!. خمسة أفراد  

ًا ٌفترس الروح المتال ًا ؼامضا   تدٌرهاةصامت (مإامرة) لؤلفؽان أو ٌةكان هنان مرضا
 فى ..وؼٌرهم ( آبادلجبل) فى مماتلى ةسدستخبارات الباكستانٌة عبر عناصرها المنإلا

.والمادة الفاسدون من كل صنؾ ولون, جبهة تعج بالفوضى واألسلحة  

*** 

ًا بالفوز    ًا واثما ًا منتشٌا ,  النجم األولدورووضع نفسه فى , وصل بن الدن متحمسا

ًا وأالى ووبدأ ٌدٌر ح  إدارة مباشرة ال ، مبتى باكستانى مساندٌننكثر مأربعٌن عربٌا
.تترن مجاالُا ألى من مساعدٌه كى ٌمد ٌد العون له  

 شعر بالؽضب والخطؤ الذى ٌضٌفه بن ,بو حفص المصرىأ ,حتى أن وزٌر دفاعه 
ٌل آنهٌار وإل وحشد عسكرى ردئ ٌهدد با,الدن لمولؾ ملا باألخطاء المؤساوٌة

وء ؼاضب كعادته عندما ٌتعدى الزعٌم على دفاعتذر به.. للسموط فى كل لحظة 
لحاح زعٌمه بن إنهٌار بملٌل تحت إل ولكنه عاد لبل ا,لى خوستإ وذهب تهصبلحٌا

.الدن  

ًا اذا ظ وكان بن الدن مح ..فشاركه الهزٌمة ًا إلستطاع اإوظا , لى لندهارإنسحاب سالما
لى مسافة لرٌبة جداًا من مركزه الخلفى فى لرٌة إحمد شاه مسعود أبعد أن وصلت لوات 

.(مرادبن)  
الجبال تساعد على الدفاع وتطبع مماتلٌها على أسالٌبه حتى أن الكمٌن الجبلى     ..

.ٌصبح الوسٌلة األؼلب واألٌسر لتصفٌة لوات الخصم  
أما المناطك المفتوحة فإن الهجوم ٌصبح هو الخٌار األساسى وربما األوحد، لٌس من 
أجل هزٌمة العدو بل وحتى لمجرد الدفاع عن النفس، وهنا تكون الؽارة هى األسلوب 

.األمثل واألؼلب  
.والممارنة بٌن أسالٌب المبابل األفؽانٌة توضح بجبلء هذه الماعدة  

فمبابل باكتٌا وباكتٌكا فى جنوب الشرق حٌث وعورة الجبال اذا لورنت طرق لتالها مع 
المبابل الصحراوٌة فى هلمند ولندهار تتضح هذه الفرولات الجوهرٌة فى أسالبب المتال 

.وحتى طرق المٌادة  
بعد معركته المظفرة ضد محاولة دوستم ؼزو كابول طلب حمانى بناء خط دفاعى 

وهى .. حولها ٌعتمد على الجبال المحٌطة بؤطرافها والمتحكمة فى طرق اإللتراب منها
لاعدة أزلٌة فى الدفاع عن كابول منذ عصر اإلنسان األول وحتى عصر اإلحتبلل 
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.السوفٌتى  
لكن لٌادة وزارة الدفاع فضلت اإلبماء على مجرد نماط أمنٌة مع موالع عسكرٌة على 

الطرلات الربٌسة خاصة فى طرؾ لوات مسعود لمجرد إثبات السٌادة على هذه 
وفى حال . المناطك وفى حال الهجوم تنتمل تلن الموالع بما فٌها ومن فٌها إلى األمام

.إلى حٌث ٌتٌسر لكل فرد منها أن ٌصل... الهزٌمة تعدو إلى الخلؾ  
فى األزمة الجدٌدة وشبح الهزٌمة والفشل ٌخٌم على تلن الموات الكثٌفة التى إنحشرت 

مع إستعداد دابم ومرهؾ للهرب السرٌع مع أول .. فى وادى شمالى ببل لٌادة أو خطة
على , بادرة خطر، بدأت تظهر من جدٌد فكرة بناء خط دفاعى إلى الطرؾ الشمالى

ومنع لوات مسعود , األلل بهدؾ إستمبال الموات المنهزمة أو لجعلها تمر إلى حٌث ترٌد
.من مبلحمتها واإلستٌبلء على كابول  

إلتنع بن الدن بضرورة اإلهتمام , بعد فشل المشاركة النشطة على خط المواجهة األول
بموضوع خط الدفاع الخلفى وكان المتطوعون الباكستانٌون المشاركون معه ٌطلبون 

ًا  .بذلن أٌضا  
( دة سبز)فؤرسل بن الدن سبعة من العرب إلى المضٌك الجبلى فى طرٌك صحراء 

ثم أرسل .  وكان رجال حمانى متحصنٌن هنان فعبلًا منذ أشهر, الشهٌر بطرٌك بجرام
..حٌث ممر لٌادتة" مراد بن"أربعة من العرب إلى جبل لرٌب من لرٌة " بن الدن"  

 من عناصرها إلى نفس الجبل 16وتعهدت المجموعة الباكستانٌة المتعاونه معه بإرسال 
ًُا للكارثة الممبلة .لتكوٌن ركٌزة للدفاع إستعداداًا  

ًا وصل إلى الجبل المذكور  , واحد من الجماعة اإلسبلمٌة المصرٌة" صعٌدى"عملٌا
ثم شارن مع أربعة من العرب فى منع لوات مسعود . حرس الجبل بمفردة لٌلة كاملة

كم فمط وال 15من المرور من أمام الجبل إلى كابول التى أصبحت على بعد   
.ٌحمٌها أحد  

ولد نجح العرب الخمسة فى مهمتم كما نجح زمبلإهم فى األشهر التالٌة فى منع لوات 
من هنا نشر مسعود .. مسعود من اإلستٌبلء على نفس الجبل من عدة حمبلت لوٌة

ووجدوا  (!)وحلفاإه فى الخارج شابعة وجود عدة آالؾ من العرب ٌدافعون عن كابول 
فى ذلن ستاراًا لفشلهم العسكرى وستاراًا على بطولة العرب المبلبل المتواجدٌن فى خط 

وفى الحمٌمة أن المماتلٌن العرب بشكل عام ٌصعب إٌجاد نظٌر لهم . الدفاع عن كابول
ولكن ضعؾ المٌادة عند العرب .. وتلن حمٌمة ال ٌمارى فٌها أحد.. فى البسالة واإللدام

ضاع تلن المزاٌا الفرٌدة وجعل أوتطرفهم الفمهى , وؼٌاب إستراتٌجٌة عمل لدٌهم
.معاركهم عمٌمة النتابج  

وتمدمت لوات مسعود إلى لرب مراد بن حٌث أولؾ زحفهم  ,    إنهارت الجبهة 

مع أربعة من - من الجماعة اإلسبلمٌة المصرٌة (بطل الصعٌد)  
.شباب الماعدة  

على طرٌك بجرام حٌث  (ده سبز)كما ولم تستطع لوات مسعود إختراق مضٌك 
فى النهاٌة كانت خسابر العرب فى الخط .. صدهم رجال حمانى والعرب معهم

سبعة من المتلى وسبعة عشر ما بٌن أسٌر ومفمود .. المرٌب من جبل السراج.. األول
بٌنما لوات .. من خلفهم (جبلل آباد)ولد فوجا هإالء بإنسحاب لوات طالبان !! 

تكبدت الماعدة جزءاًا . مسعود تمطع علٌهم طرٌك العودة ثم تهاجمهم من عدة جهات 
  (من الٌمن والسعودٌة)من الخسابر ولاسمها الضٌوؾ العرب 

.جزءاًا آخر  
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 الفصل الثالث
 من جبل السراج إلى نٌروبى ودار السالم

لرب مطار لندهار ولد  (عرب خٌل )عاد بن الدن وشباب الماعدة إلى لرٌتهم 
بمى مصٌرهم , عمهم اإلحباط والتوتر لممتل عدد من الكوادر وفمدان عدد آخر 

هشاشة وضع طالبان وسهولة إنهٌارهم , وزاد شعورهم بالضٌاع. مجهوالًا ألشهر
ًا فى أى ولت كما حدث أمام أعٌنهم فى كابول .عسكرٌا  

ًا فى إٌجاد بدٌل عن أفؽانستان   فبدأ بن الدن منذ عودته إلى لندهار فى التفكٌر جدٌا
رافك ذلن إحتجاجات من كوادر هامة داخل الماعدة على تركٌز بن الدن المفرط 
على موضوع اإلعبلم ،التلفزٌونى خاصة، وجعله هما أوحداًا لمشروعه الخطٌر 

.الخاص بإعبلن الجهاد على األمرٌكان المحتلٌن لجزٌرة العرب  
ًا لتنظٌم الماعدة كله فاإلمكانات المادٌة والبشرٌة تتوجه . وأن لٌادته هى الوحٌدة تمرٌبا

وإنتمدوا طرٌمه .. وتتحرن معه أٌنما سار وحٌثما وجه إهتمامه ونشاطه الشخصى
لٌادته فى كابول وإزاحته لجمٌع كوادر التنظٌم وتولى لٌادة كل شا بنفسه وتوجٌه 

.كل األوامر فى شتى اإلتجاهات  

 توجهت األنظار مرة أخرى إلى شواطا شرق أفرٌمٌا كبدٌل محتمل ألفؽانستان 
فطالما أن تلن المناطك لد تم .. ثم خاطرة أخرى.التى بدت مهتزة بعد معركة كابول

إستطبلعها فى أعماب حرب الصومال للبحث عن أهداؾ أمرٌكٌة لابلة للضرب فى 
ًا أثناء فترة التواجد فى السودان فلماذا الٌعاد .. إطار برنامج تم التراجع عنه سرٌعا

خاصة وأن إستطبلع .إحٌاء ذلن المشروع مرة أخرى بعد أن تم إعبلن الجهاد؟؟
ذلن الضابط المصرى  (حٌدرة)الشاطا الشرلى ألفرٌمٌا لام به المدرب األشهر 

ًا والعرٌؾ فى الجٌش األمرٌكى ولتها  كل ما فى األمر أن عدد ممن شاركوا . سابما
ًا لما تملٌه  فى اإلستطبلع األول سٌتولون مهمة إعادة اإلستطبلع والعمل طبما

لمد حصلوا على . ظروؾ المولع وبدون التوجٌه المباشر لزعٌم الماعدة بن الدن
كان المبل دمحم عمر .. تفوٌض للعمل بالمبادرة المٌدانٌة فى إطار رإٌة متفك علٌها

ًا لدور العرب فى معركة كابول عند لرٌة مراد , وصدهم زحؾ مسعود. ممتننا
ًا ومجامبلًا إلى ألصى حد,بٌن  (عرب خٌل)ولام بزٌارة لرٌة . وكان الرجل رلٌما

ًا مع بن الدن ومن حوله ببل أى تكلؾ. جنوب مطار لندهار عدة مرات منتمبلًا , جالسا
بعضها ٌتعلك بسٌاسات الدولة , معهم فى أحادٌث تلمابٌة تناولت مجاالت شتى

لمد أضاع بن الدن فرصته . ومشاكلها وطموحاتها المستمبلٌة (اإلمارة اإلسبلمٌة)
التارٌخٌة فى تلن األٌام عندما أخطؤ فى تفسٌر شخصٌة المبل عمر وزٌاراته 

 والمواضٌع التى ٌتطرق إلٌها أثناء جلسات السمر البسٌطة معه فى
. لرٌة عرب خٌل  

 
كان ,      المبل عمر كما ظهر من مجمل تصرفاته مع العرب حتى ٌوم حكمه األخٌر

ٌطمح فى توظٌؾ الحالة العربٌة فى أفؽانستان لتموٌة المجتمع األفؽانى وبث حٌوٌة 
وأثرت فٌها األٌدلوجٌات التى تصارعت مع , جدٌدة فى أوصاله التى أنهكتها الحروب

بل كان ٌطمح فى تعرٌب أفؽانستان كما . اإلسبلم فوق أرضة ألكثر من نصؾ لرن
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 خاصة مولوى إحسان هللا، بل وحتى عدد من –صرح عدد من كبار حركة طالبان 
كان ٌرى أن اللؽة العربٌة هى حصن . علماء أفؽانستان منذ عهد الجهاد ضد السوفٌٌت
أى هإالء الذٌن جاهدوا " العرب األفؽان"أكٌد لئلسبلم خاصة فى أفؽانستان وأن توطٌن 

.فى أفؽانستان سوؾ ٌربط تلن الببلد مع بالى شعوب العرب  
وكان ٌرى أن بن الدن والعرب من حوله والذٌن سٌؤتون مستمببلًا لئلستٌطان فى 

ًا وخبرات ٌفتمد إلٌها , أفؽانستان بحكم ظروؾ اإلضطهاد والمبلحمة ٌمتلكون علوما
".اإلمارة اإلسبلمٌة"األفؽان وسوؾ تساعد فى بناء   

ًا بالمشاركة ٌمدمه  الزٌارات البسٌطة والجلسات ؼٌر المتكلفة كان جوهرها عرضا
.لزعٌم العرب بن الدن" أمٌر المإمنٌن"  

 
اإلٌمان )ولكن من النادر جداًا ان لم ٌكن مستحٌبلًا وبحكم خبرة التارٌخ أن ٌتمكن 

، حتى ولو كان كبلهما على أرضٌة (الثروة المنتشٌة بالؽرور) من لٌادة(المتواضع 
.دٌنٌة واحدة  

ًا ؼٌر الصدارة والمٌادة حتى وأن إنعدمت فى صاحب ,  فالمال ال ٌرى لنفسه مكانا
.المال لدرات ومواهب اإلمارة  

ًا  وبدأ ٌمترض . ومن السخرٌة أن بن الدن ولتها كان الٌملن ماالًا وجففت منابعه تماما
التى هى كل ما ,  "عرب خٌل"كى ٌطعم سكان لرٌه , من بعض مشاٌخ باكستان

ولكن اإلعبلم الدولى لرر أن بن الدن "!!. الماعدة"تبمى من تنظٌمه اإلسطورى 
وأنه العدو األول للوالٌات  (!!)وأنه أهم وأخطر رجل فى العالم  (!)ملٌاردٌر 

.(!)وأن تنظٌم الماعدة منتشر باآلالؾ فى جمٌع ثموب العالم  (!)المتحدة األمرٌكٌة   
ولكن لم ٌلبثون أن أخذوا , كان بن الدن ومن معه ٌضحكون من تلن الترهات

, فضربهم الؽرور والتعالى والثمة الزابدة بالنفس!! ٌتصرفون على هذا األساس 
ًا , وإستصؽار شؤن اآلخرٌن وكانوا عن ثمة ٌعتمدون بؤن الحركة . أو إحتمارهم أحٌانا

ألنهم أخٌراًا لد عثروا على الطرٌك .اإلسبلمٌة أجمع ٌجب أن تنضوى تحت لوابهم
وبدأت الرإى واألحبلم التى تإٌد . الصحٌح والزعامة التارٌخٌة التى هزت العالم

وجمٌعها ترفع من شؤن بن الدن أو.. الجدٌد منها والمدٌم.. ذلن تتوافد  
وكلها تإكد هزٌمة العدو ولدوم .. كما تمول بعض الرإى والبشابر (المحطانى )

.النصر تحت راٌة بن الدن  
.وعلى األرض كانت الملٌل جداًا من العبلبم تشٌر إلى صحة األحبلم  

دلوا مبكراًا أجراس اإلنذار , وهم للٌلون بكل أسؾ" متخادلٌن"و"مرجفٌن"بل أن 
ووضعوا األصابع على أشارات فى حجم الجبال على أن المسٌرة ذاخرة باألخطاء 

, وأن الخطر وشٌن وماحك على كل أفؽانستان ومن علٌها من مسلمٌن, والتجاوزات
ًا  ًا وأفؽانا .عربا  

لد أفسد بن الدن والماعدة " اإلعبلم الدولى"فلٌس من المبالؽة إذن أن نمول بؤن 
ووضعهم على طرٌك اإلنحدار والهزٌمة وألبسهم الؽرور واإلهمال حتى لبل أن 

جهاد األمرٌكٌٌن المحتلٌن لجزٌرة "ٌطلموا طلمه واحدة فى مسٌرة الدعوة إلى 
". العرب  

ًا كٌؾ أن  ذاته لد هزم حركة طالبان وأفمدها " اإلعبلم الدولى"وسوؾ نرى الحما
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الرؼبة ومن ثم المدرة على المتال بٌنما هى مازالت تسٌطر على ثبلثة أرباع الببلد 
.بما فٌها العاصمة كابول  

المجاهد " الملٌاردٌر"رفضه بكل صبلفة , ولد فهم عرض المبل, المهم أن بن الدن
أهم وأكبر من المبل عمر الذى " اإلعبلم الدولى"فمد كان ببساطة وبشهادة . والمهذب

وهو لمب كان بن الدن فى كل تصرفاته صؽٌرها " أمٌر المإمنٌن"ٌحمل لمب 
.وكبٌرها بل وحتى فى نبرات صوته ٌرى أنه األحك واألجدر بحمله  

ًا لذلن ببل أدنى شن , كان بن الدن دابم الثناء على المبل عمر وكان الرجل مستحما
. ولكن بن الدن لم ٌمرن أبداًا الثناء بالطاعة خاصة إذا تعلك األمر ببرامجة وخططه

اإلخوة الطالبان جزاهم هللا خٌراًا ال ٌدركون )وكان ٌصرح فى جلساته الخاصة أن 
. (ونحن ألدر منهم على ذلن.. أبعاد الوالع وال مصالح المسلمٌن خارج أفؽانستان

ومصالح أفؽانستان بل  (أمٌر المإمنٌن)وبالتالى ضرب عرض الحابط بؤوامر 
ًا  ًا عن " لمصالح األمة اإلسبلمٌة"ذبحها ولدمها لربانا التى لم ٌتحمك منها شا رؼما

أن جموح بن الدن وفتنه الناس به , وهو الرجل اللماح " أمٌر المإمنٌن"شعر ..ذلن
وهو منذ . سوؾ ٌإدى فى النهاٌة إلى ماال ٌحمد عمباه" اإلعبلم الدولى"بفعل سحر 

ًا إستخدام لؽة المهر مع بن الدن وعرب أفؽانستان وظل  الٌوم األول لد إستبعد نهابٌا
.صامداًا على لراره هذا حتى الٌوم األخٌر من حكمه  

وبناء على مشورة من أحد مساعدٌة ومن أحد علماء باكستان لرر المبل أن 
المصاهرة لد تحل المشاكل السٌاسٌة المستعصٌة فهذا ما ٌحدث عادة فى المجتمع 

.المبلى وحتى بٌن الدول وإلى عهد لرٌب  
فذهب أحد الوسطاء إلى بن الدن ٌسؤله عن إمكان تزوٌج أحدى بناته ألمٌر 

.لكن الرجل إعتذر بؤن بناته مازلن صؽٌرات السن, المإمنٌن  
ومع ذلن ذاع الخبر فى صحؾ باكستان بؤن الزواج لد تم فعبلًا وأن تلن المصاهرة 

هى السبب الحمٌمى لمولؾ المبل عمر الداعم لبن الدن فى مواجهة الضؽوط 
.الخارجٌة الماسٌة  

ًا  ًا مكتوبا تمول الماعدة .. لكن هنان لاعدة مشهورة جداًا ، الٌنمصها إال أن تصبح لانونا
ولكن ال ٌمكن أن , بؤن من حك السعوى أن ٌتزوج أى إمرأة على سطح األرض

.ٌتزوج من المرأة السعودٌة إال رجل سعودى  
ًا مجاهداًا مثل بن الدن ال ٌطرح هذه الصورة الفظة ولكنه ٌمول  ولكن رجبلًا متدٌنا

.بدماثة أنه لرر أال ٌزوج بناته إال من شباب المدٌنة المنورة  
وما هى إال عدة أشهر حتى زوج بن الدن ما تبمى من بناته لشباب من مجاهدى 

وهكذا أؼلك بشكل مإكد باب المصاهرة بٌن أمٌر المإمنٌن .. المدٌنة المنورة
".العرب األفؽان"وأمٌر  (األفؽانى)  

وٌمكن أن تتعدد األحكام الشرعٌة والسٌاسٌة فى مولؾ بن الدن من مصاهرة المبل 
.عمر ولكن للٌلون جداًا من العرب شعروا باألسؾ لعدم إتمام تلن المصاهرة  

     

ًا فى أوصال  بوصول دماء عربٌة جدٌدة  إلً " عرب خٌل"بدأت الحٌاة تدب تدرٌجٌا
الطٌور المهاجرة من التنظٌمات الجهادٌة شرعت فى العودة الجبرٌة ..أفؽانستان    
أكثرهم أفلت بمعجزة من مبلحمات أمنٌة وتشرد فى ببلد هللا . إلى أفؽانستان

.بجوازات مزورة عبر مطارات ملؽمة بؤجهزة األمن الدولٌة والعربٌة  
جماعة الجهاد المصرٌة وصلت بكامل هٌبتها وما تبمى من لواتها الضاربة المكونه 
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.من زعٌمها الدكتور أٌمن الظواهرى وتسعة من كوادر الجماعة  
والبالى , الجماعة اإلسبلمٌة المصرٌة أهدت أفؽانستان خمسة من فلذات أكبادها

.إحتفظت به المعتمبلت المصرٌة والمنافى األوروبٌة  
الجماعة اللٌبٌة المماتله جاءت إلى باكستان لترالب عن كثب ما ٌحدث فى أفؽانستان 

ولد راودتها شكون وثارات لدٌها أسبلة عما ٌجرى على الساحتٌن العربٌة 
.واألفؽانٌة  

توافد أفراد , كما ٌتندر المصرٌون (المؽرب العصبى )أو, من المؽرب العربى
ًا بإنبعات جدٌد وسالتهم اآلالم , هابمون وشظاٌا تنظٌمات تهدمت ٌحملون أحبلما

وكانوا كؽٌرهم متوجسٌن ولدٌهم أسبلة أكثر .. لعل وعسى.. واألحبلم إلى أفؽانستان
.من اإلجابات المتاحة  

حلمت بهم أجنحة األمل , أصحاب أسر جدٌدة من زٌجات مختلطة, عرب من أوروبا
.بدولة إسبلمٌة ومجتمع ٌسودة الخلك اإلسبلمى النبٌل  

التى إختاروها لتكون موطنا ٌحممون . وصل هإالء وتجمع أكثرهم فى جبلل أباد
.علٌه أحبلم المدٌنة اإلسبلمٌة الفاضلة  

.أكثر هإالء لم ٌكونوا فى تنظٌمات إسبلمٌة ولم تشؽلهم تلن الفكرة كثٌراًا   
ًا من أجل بن الدن بعضهم ٌعرفه .. شباب من الٌمن والجزٌرة جاءوا خصٌصا

ًا  وأخرون إلستطبلع األوضاع .. وبعضهم جاء بدافع الفضول.. وارتبط به سابما
ومن خلؾ هإالء إما .. الجدٌدة فى أفؽانستان حتى  ٌمرر من خلفهم خطواته التالٌة

أو أجهزة دولة شؽوفة بالنظر من .. أو تنظٌمات إسبلمٌة متبانٌة التوجٌهات"شٌوخ"
.خبلل النوافذ أو شموق الحٌطان   

ولكن وفك , وكان لدى بن الدن ذلن األمل المشروع بالوحدة اإلسبلمٌة الشاملة 
ذلن التصور الذى الذى ٌضع بن الدن محوراًا لؤلمل وٌجعله لطب , تصورة الخاص

. الرحى من ذلن الحلم العظٌم  
ًا لسوابك التارٌخ فإن هذا الحلم العظٌم لم ٌتحمك أبداًا وٌبدو  وطالما األمر هكذا وطبما

أن األمة الٌمكن إختزالها فى فرد وأن " الملهمون"أنه من الصعب أن ٌدرن هإالء 
ًا من السماء أو ٌكون بدٌبلًا , ال ٌمكنه أن ٌؤخذ مكان األمة, الفرد حتى وأن كان مبعوثا

.عنها  
الوحدة " أو حتى " التنسٌك" أو " العمل المشترن"الذٌن تحدثوا معه عن موضوع 

ؼٌر "تساءلوا عن موضوع الشورى وكان مولفه الذى ال ٌتزعزع بؤنها " اإلندماجٌة
".ملزمة لؤلمٌر  

ثم إختزل السنة النبوٌة والتارٌخ اإلسبلمى كله فى لرار حروب الردة وكٌؾ أنه 
ًا آلراء كل أهل الشورى ًا ومخالفا الذٌن تبٌنوا فٌما بعد صوابٌة , كان لراراًا فردٌا

فلما طرح المحاورون موالؾ أخرى كان رأى الشورى .  المرار وبُاعْاد النظر فٌه
ًا , فٌها هو النافذ .لم ٌجدهم ذلن نفعا  

ًا }حتى أن الظرفاء علموا على مولفه من الشورى لابلٌن  لمد أضاع المسلمون أولاتا
طوٌلة وكتبوا البحوث الطوال حول موضوع الشورى وهل هى بالنسبة لؤلمٌر 

حتى جاء بن الدن وأثبت بما ال ٌدع مجاالًا للشن أن الشورى " ملزمة"أم " معلمة"
وكانت نكته سوداء ألن الدماء سالت أنهاراًا من أفؽانستان بسبب . {ملهاش الزمة

.لرار لم ٌستشر بن الدن فٌه أحد ، ال من العرب وال من األفؽان  

(1998فبراٌر 23) إتحاد لندهار  
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المسلمٌن " ٌبشر"صدر بٌان  (المإسفة)بعد عدة أشهر من معركة جبل السراج     ..
.بإتحاد عدة منظمات جهادٌة مع الماعدة بهدؾ الجهاد المشترن  ضد األمرٌكان  

 المرٌبون من األوضاع تساءلوا عن جدوى هذا البٌان الذى ال توجد أى فرصة 
وكان رد لٌادات الماعدة !. لخروجه من  األوراق التى كتب علٌها إلى حٌز التنفٌذ 

ًا حٌن لالوا بؤن هذا البٌان لرفع الروح المعنوٌة للمسلمٌن !!.عجٌبا  
بسٌؾ "أكثر من وضعت أسماإهم على البٌان لم ٌكونوا ممتنعٌن ولكنهم أخذوا 

لمجرد وضع أسمابهم . ثم بعد ذلن بسنوات أخذوا بسٌؾ اإلنتمام األمرٌكى" الحٌاء
.على تلن الورلة التى لم ترفع معنوٌات أحد بل أضرت بالكثرٌن  

إثر هذا البٌان المعنوى ألدم بن الدن على خطوة معنوٌة أخرى بؤن عمد مإتمراًا 
ًا فى معسكر  ًا موسعا .فى جبال خوست" جهاد وال"صحفٌا  

وألول مرة ٌمدم بن الدن ناببان له جلسا على ٌمٌنه وٌسارة وهما الدكتور أٌمن 
.الظواهرى أمٌر تنظٌم الجهاد المصرى ثم أبو حفص المصرى المابد العسكرى للماعدة  

ًا لما درج علٌه اإلعبلم الدولى من سٌاسة  أثار المإتمر الصحفى ضجة عالمٌة طبما
.جعلت بن الدن فى الصدارة المطلمة  

. كما أثار المإتمر جنون حركة طالبان خاصة الجناح المعارض إلبن الدن ولصته كلها  

ومتهم , ووجد المبل عمر نفسه شبه وحٌد, وبدأت الفتنه تتململ فى كابول ولندهار
.بالضعؾ والتمصٌر أمام أتباعه  

 أعداإه أثاروا الشبهات حول لضٌة من ٌحكم أفؽانستان؟
وصل التساإل حد اإلسفاؾ حٌن لالت بعض أجهزة ..هل هو بن الدن أم المبل عمر؟ 

وأن بن الدن .. اإلعبلم بؤن المبل عمر شخصٌة وهمٌة الوجود لها ولم ٌشاهدها أحد
!! .هوالحاكم الحمٌمى ألفؽانستان من خلؾ شخصٌة وهمٌة تدعى المبل عمر  

أمرٌكا تعمدت تهمٌش المبل عمر واإلٌحاء بؤنه ؼٌر هام أو مإثر ثم ركزت    .. 
وفى الحمٌمه أن هذه الصورة معكوسة " . إلبن الدن"األضواء وافتعلت األهمٌة كلها 

ًا  .تماما  
ألن دور الفعل والتؤثٌر العملى للمبل عمر فوق المسرح األفؽانى وإحتماالت هذا 
الدور فى المنطمة سواء فى جنوب أو وسط أسٌا كان بالػ الخطورة وكان تؤثٌره 

متنامٌا فى الداخل حتى أنه حصر دور تحالؾ الشمال فى خمسة فً المابة فمط من 
ًا لوال أن دهمته حرب . األرض  / أمرٌكا)وكان جاهزاًا ومإهبلًا لئلجهاز علٌه تماما
. ولضت على نظامه اإلسبلمً(بن الدن  

لمد صنعت أمرٌكا كعادتها عدواًا ال ألدام له وال أجنحة ثم ضخمته على شاشات 
.العرض ثم لضت علٌه لتصنع أسطورة عظمتها المزٌفة  

ًُا ومن خبلل المضاء على  وأخفت شخصٌة عدوها الحمٌمى بل أنكرت وجوده أصبلًا
فهل هى عبمرٌة الذكاء .. (المبل عمر) لضت على الحمٌمة ( بن الدن)الوهم 

.الشٌطانى أم ؼباء الؽفلة اإلسبلمٌة؟؟  
كانت شمس الشتاء تشرق المعة فوق معسكر الفاروق والصالة الكبٌرة فى مبنى ..

ٌجرى إعدادها إلستمبال , المشٌد بؤنالة من الطوب األحمر , اإلدارة بالمعسكر
أما .. الصحفٌٌن الذٌن توزعوا على الؽرؾ الطٌنٌة بالمعسكر إنتظاراًا إلنعماد المإتمر

ولد إستؽرق مع أحد , بن الدن فكان فوق التبلل تحت أحد األشجار التى تكسو المنطمة
لماء خاص بٌن بن الدن والكاتب ، وكان ٌسكن ) .لكنه حار جداًا , فى نماش هادئ, أصدلابه المدماء

(. المإتمر رمدٌنة خوست ولتها ، واستدعاه بن الدن لحضو  
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ًا  مع أنه ٌعصى المبل عمر , تساءل الصدٌك المدٌم إذا كان ما ٌفعله بن الدن صحٌحا
فؤجاب بن الدن أنه إذ لم ٌفعل ذلن فلن ٌنتبه . الذى هو حاكم شرعى تجب طاعته؟

المسلمون لحمٌمة ضٌاع الممدسات ووجوب جهاد أمرٌكا ألخراج جٌوشها من 
ثم .وأن ما ٌفعله هو من الجهاد المتعٌن الذى ال ٌجوز لئلمام منعه.. جزٌرة العرب

كما أن , أضاؾ بؤن المبل عمر وحركة طالبان لد إستفادوا من نشاطه اإلعبلمى
لد أكسبهم إعجاب المسلمٌن ومصدالٌة لدى , حماٌتهم له ولمن معه من العرب

حٌث كانت حركة طالبان موضع , وهو مالم ٌكن موجوداًا لبل ذلن, الشعوب العربٌة
.شن المسلمٌن نتٌجة لدعاٌات العدو  

إن ما تفعله اآلن سوؾ ٌتسبب فى اإلحراج للمبل عمر أمام شعبه : لال الصدٌك
.وحركته  

وسوؾ تزداد الضؽوط الدولٌة , وسٌصٌب الطالبان بالتمزق بٌن مإٌد لن ومعارض
بٌنما ستزداد المعونات والتؤٌٌد العسكرى , على حكومة طالبان التى ما زالت ضعٌفة

كل هذا ٌستدعى السٌر البطٌا .والسٌاسً لجبهة الشمال المحاربة لئلمارة اإلسبلمٌة 
وبعدها سوؾ تلمى منها المساعدة .. حتى تستمرأوضاع اإلمارة. والحكٌم فى برنامجن

ثم إنه صاحب الصبلحٌة فى وضع .ولد وعدن بذلن المبل عمر فى مناسبات عدة
وعلٌن أن تطٌع لراره بصفتن من رعاٌا هذه اإلمارة أو أحد .. برنامج ببلده وحركته

.ضٌوفها على األلل  
وعمد هو ذلن المإتمر . هل إذا تبادلت الموالع أنت والمبل عمر: ثم تساءل الصدٌك

ًا عن أوامرن الصرٌحة والمتكررة فهل كنت تمبل؟ .الصحفى رؼما  
: فضحن ولال بكل الصدق الذي هو أحد سجاٌاه الحمٌدة  

. ما كنت ألبل منه ذلن.. ال  
:لال الصدٌك وبكل الصراحة التى أكسبته عداوة كثٌرٌن  

أما أنا فلو كنت فى مولع أمٌر المإمنٌن ورؼم الصدالة المدٌمة التى ربطتنا فى الجهاد 
!! .فإننى كنت سؤضعن فى السجن  

ثم بإصراره الهادئ العنٌد مضى إلى مإتمره.. ولكن بؤلم.. ضحن بن الدن  
.ولال ما شاء أن ٌمول.. الصحفى  

 

ًا البن الدن, وزٌر الخارجٌة السابك" المبل ؼوث الدٌن  "  تم تحدٌد , وكان معارضا

المبل دمحم "إلامته فى بٌته لرب لندهار لمسبولٌتة عن مؤساه مزار شرٌؾ وحل محله 
. بشكل عام" للعرب األفؽان"وهو رأس الصمور المعادٌن البن الدن خاصة و" حسن

ًا ال ٌخفى مشاعرة . ومن منطلك مذهٌى عمابدى ًا فظا ولكنه .. وكان رجبلًا صرٌحا
الذى .. أضطر إلى كتمانها حتى أوشن على اإلنفجارنتٌجة لضؽوط أمٌر المإمنٌن

ألن .. أمره بشكل لطعى أال ٌثٌر موضوع بن الدن معه أو فى أوساط حركة طالبان
.مولفه ؼٌر ممبول لدى اإلمارة  

ًا هو الجلوس فى ممر  كان الوزٌر ٌؽلى كالمرجل فى كابول وكان عمله الوحٌد تمرٌبا
وزارته وتلمى الوفود من كل لون وجنس تحمل كلها شكاوى وإلتراحات ومشارٌع 

.فمط ال ؼٌر.. وتحذٌرات وإنذارات وجمٌعها ٌدور حول بن الدن  
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أصبح الجناح المعارض أو المعادى لتواجد بن الدن هو جناح األكثرٌة الصامتة 
.المؽلوبة على أمرها بسلطان األمارة  

فعمد فى .. ومع هذا لم ٌحاول بن الدن تهدبة المولؾ بل دفعه نحو التصعٌد والتحدى
نفس المنطمة وبعد مدة لصٌرة جداًا لماءًا متلفزاًا مع لناه أمرٌكٌة وحاول كعادة 

من شباب ملثمٌن ومسلحٌن .. المتخلفٌن العرب إبراز كل مظاهر الموة المتاحة
ولكن العدو،وهنا المفاجؤة ، كان .. بدعوة إرعاب العدو.. ٌطلمون النٌران بؽزارة

وعرضها "!! الموة"فالصحفى وفرٌك التصوٌر سجل كل مظاهر تلن . ؼاٌة السعادة
ًا إلٌها أبعاداًا هابلة مخٌفة.. بؤمانه على شاشة لناته الفضابٌة , ولكن وهمٌة, بل مضٌفا

.(ولكنه لم ٌذكر أٌا من صفاته الحمٌمٌة)عن ذلن العدو الجبار المتعصب الموى   
كان بن الدن ٌعدو بؤلصى طالته نحو الفخ اإلعبلمى السٌاسى الذى نصبه له عدوه 

.المبل دمحم عمر وحركة طالبان..وٌخسر فى سبٌل ذلن أهم حلفابة  

ًا    .. كان بن الدن لد بعث أحد كودارة على رأس فرٌك عمل إلى شرق أفرٌمٌا
لم ٌكن , وؼٌر الشاب المصرى لابد المجموعة".. بحث وتدمٌر "فى مهمة 

متى وماذا وكٌؾ وأٌن ٌمكن أن ٌحدث أى , أحد ٌدرى بما فٌهم بن الدن نفسه
.شا  

وبدالًا من أن ٌجتهد بن الدن فى تموٌة صفوفه وتحالفاته إلستمبال ردة فعل 
.. إجتهد فى توتٌر عبللته مع حركة طالبان وإضعافها.. العدو والتؽلب علٌها

وفى بلورة المعارضة العربٌة له داخل أفؽانستان لما أسموه تعرٌض 
ًا على كل  إستمرارهم وأمنهم للخطر ألن توتراته مع طالبان تنعكس تلمابٌا

.العرب فى البلد سواء كانو معه فى الماعدة أم ال  

فاجتهدت العدٌد من األجنحة العربٌة وحتى من المستملٌن فى إفهام طالبان أنهم وابن 
ًا واحداًا وأنهم ؼٌر موافمٌن على عصٌانه ألوامر اإلمارة وإستمراره , الدن لٌسوا شٌبا

.فى الصخب اإلعبلمى الضار بمصالحها  

ًا إلبراز األجنحة  إنفرجت أسارٌر أعداء بن الدن داخل حركة طالبان وسعوا حثٌثا
بحٌث ٌخفت وتخؾ .. العربٌة األخرى وحتى البحث عن زعامة منافسة البن الدن

.ؼطرسته  

حتى ..    ظلت التوترات فى الصفوؾ تزداد وتمل فى نوابات مثل حمى المبلرٌا -
وعندها ولؾ العرب خلؾ بن الدن فى صؾ .. داهمت الجمٌع أحداث سبتمر 

فمد كانت ,   وألن الولت كان لد فات على مثل تلن الوحدة اإلجبارٌة.. واحد
فى خروج أخٌر لد ال ٌشهد .. وجهه ذلن الصؾ المتحد هى إلى خارج أفؽانستان

.إال ماشاء هللا.. عودة بعدها  

: الرٌاض تناطح لندهار
 (مع مال عمر.. تركى)

ًا  كان ساخ(م1998 )شهر ٌولٌو من ذلن العام   صحراء لندهار كؤنها و,  على ؼٌر العادةنا
.. لمع السراب على حوافهافً ,ار من الرمال جاعبلًا الرإٌة متموجةبخخرج الي ؾ.تحترق

ًا ظبلًا ما ًا راسما . ال وجود لهبٌا  
.فى الصحراء هامدة مهدودة داخل سورها الطٌنً الكبٌر" عرب خٌل"لرٌة   
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سر الملٌلة بداخلها ألو ا.. ,ة من آثار الحرب السوفٌتٌةهدمكثر بٌوتها مازالت خالٌة مأ
سمنٌتٌه ذات الطراز السوفٌتً ألأصلحت ما ٌمكن إصبلحه واستمرت داخل البٌوت ا

.الخبز فى النهار ٌصبح البٌت كؤنه جوؾ مشتعل لتنور ٌطهى. بيالكا  

، ؼماءإأو ٌنامون فى شبه .. طفال ٌبكونألوا.. أو الحركة.. ال أحد لادر على النوم
 ألام الكاتب مع أسرته فى تلن المرٌة منذ أول )وبعضهم كان ٌصاب باألنهٌار من شدة الحرارة 

ٌا  م1997إنشابها وؼادرها فً دٌسمبر    . (فٌها حفنة من األحفاد أی الجٌل الثالث من المطارٌد تاررا

الذى رسم " أسامة بن الدن"هم كل جٌش ..  وطفلةمراإرجل و.. كان بالمرٌة مبة إنسان
نسان بالتمام إمبة .. مرٌكى صورة المارد الجبار صاحب الجٌش الجرارألعبلم اإلله ا

 ؼافلٌن فى ذلن وا كانم،طفالهم ونسابهأٌم الماعدة المهول مع كامل ظوالكمال هم كل تن
  .ولكن هنان من ال ٌؽفل عنهم.. النهار

, شرب الوكانت أمرٌكا التى تحمل كل الشر  لجمٌع.. ٌرعى الجمٌع برحمته كان هللا الذى
تحاد إلحتل مكان اإسامة بن الدن الذى أورمزهم ذابع الصٌت , خاصة عرب أفؽانستان

.مرٌكٌةألولٌادته ا.. كمرٌن مصارع للؽرب وحضارته, السوفٌتى الرهٌب  
 وإذا ؼضبت أمرٌكا على مسلم كانت ..ن فى خدمتهطًايشلإذا تململ أبلٌس ضجت ا

.  للبطش بهالممتدةٌدى ألالسعودٌة أول ا
وعلى متنها مدٌر ,  من طراز بوٌنج ضخمة ذلن الجو المابظ هبطت طابرة سعودٌةفى

ومعه السفٌر السعودى لدى , وحرسه الخاص (تركى الفٌصل)ستخبارات السعودٌة إلا
.سباب أمنٌة مفهومةأل والممٌم فى إسبلم آباد (دمحم العمرى  ) فؽانستانأ  

ستبلم بن الدن ومن إ :لى شا واحد الؼٌرإمٌر السعودى ٌهدؾ من زٌارته ألكان ا
!!.لى المملكة السعودٌةإصطحابهم على نفس الطابرة إو معه  

حجم الطابرة كان ٌدل على معرفة السلطات السعودٌة بالعدد الحمٌمى لتنظٌم الماعدة أى تعداد ) 
.(ه عرب خٌلسكان لري  

ًا ومتعجبلًا (تركى    ) ستبلم إوظن أنه لادر فى دلابك على إنهاء المشكلة و,  كان عصبٌا
  .ٌنيسٌوألستكبار السعودى المعتاد خاصة إذا تعاملوا مع خدمهم اإلبدأ باؾ ."البضاعة"
مارة إل اىبتدابٌة وتراص الوفد السعودى ممابل مسبولإلنتهت مراسم الترحٌب اإ

وامتدت سفرة ببلستٌكٌة بٌن الجانبٌن ولد تراصت علٌها " أمٌر المإمنٌن"ٌتوسطهم 
لى صلب الموضوع وطالب إ ةمباشر (تركى)ثم دخل , كواب الشاىأطباق العنب وأ
ًا للوعد السابك بٌنهما" المبل دمحم عمر" !!.أن ٌسلمه بن الدن ومن معه طبما  

ًا من جانب ا,ى نوعأوفى الولع لم ٌكن هنان وعد من  مارة إل ولكن كان هنان طرحا
لى عدة دول إسبلمٌة ثم تموم إ ٌنتمون ,لى لجنه من العلماءإالة موضوع بن الدن حبإ

ًا للشرع اةاللجن .سبلمىإل بتمرٌر ما ٌنبؽى عمله إزاء تلن المضٌة طبما  
ولكن السفٌر .. تفاق علٌه فعبلًا إلسماع األمٌر السعودى ما تم اأأعاد المبل عمر على 

.كذوبة الوعد بالتسلٌمأولى نعمته مإٌداًا ح تدخل لصال  
ألم أطلب منن أال تحضر معن هذا : لى تركى الفٌصل لاببلًا إ" المبل عمر"فالتفت 
!!.لى أفؽانستانإالخبٌث   

وكان المبل ونتٌجة دبلوماسٌة الولاحة التى ٌتبعها معه السفٌر السعودى لد أمر بطرده )
 وطلب من تركى الفٌصل أال ٌصطحبه ,وعدم السماح له بدخول أفؽانستان مرة أخرى

.(لى لندهارإ  
ًا كما تجاهلها موا)تجاهل تركى الفٌصل وضعٌه المبل عمر كحاكم للببلد   بن طنهتماما

ًا أال إل واستمر تركى فى ا(الدن ًا التعجٌل بتسلٌم بن الدن مدعٌا لحاح والصراخ طالبا
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ًا كثٌراًا ألن ا. كاتاحولت لدٌه لهذه المم مٌر عبد ألوفى الحمٌمة أنه لم ٌكن ٌمتلن ولتا
لى لندهار وكان إنتابج رحلة تركى الفٌصل  لولى العهد  كان منتظراًا فى المؽرب, هللا

 عرب من سكان  هضر بن الدن مكببلًا ومعه عصابتحمتؤكداًا أنه سٌظفر بما ٌرٌد وي

.(حسب معلومات وصلت إلى بن الدن) خٌل  

ًا بعدها  أن ٌمدم رأس بن الدن هدٌة للربٌس  لى واشنطن آمبلًا إوكان عبدهللا متوجها
ًا على السعودٌة بدٌبلًا  خٌه فهد الذى فمد عن أكلٌنتون كعربون إخبلص ٌإهله لٌصبح ملكا

 ة الزاحفة بشٌخوختهالنه كمجرد ستار لهم كملون فعلٌٌن للمإشماأالوعى وٌستخدمه 
. السموطنحو  

شعر تركى الفٌصل أن األمر الٌسٌر بالسرعة المطلوبة وأن المبل عمر ٌتصرؾ كؤمٌر 
ل الذى نولٌس فى نٌته تسلٌم بن الدن بالش, وٌصر على أنه لم ٌعد بشا,حمٌمى للببلد

.تستخباراإلٌطالب به مدٌرا  
ًا بؽضب هوضرب سفره الطعام التى أمامه بمبضة ٌد, نفذ صبر تركى الفٌصل  صابحا

ًا تبن الدن اآلن م د أن ٌتسلمبأنه ال .بالكذب والمراوؼة " أمٌر المإمنٌن"هما  

تكهرب الجو وتناثر الطعام على مبلبس الحاضرٌن فؽان أن ألأوشن الحراس او, ُْا
ًا على الطرٌمة المندهارٌةنالمتعجرؾ السعودى وتلمً ٌنمضوا على  لكن المبل  .ه درسا

ًا وذهب للوضوء حتى ٌطفا إو..عمر أشار لهم أن ٌتولفوا نسحب هو من الجلسة مسرعا
 لٌكرر مولفه وٌطرح تساإالت نابعة من .هوئهد ستعادإثم عاد عندما .. نٌران ؼضبه

: لال المبل متساببلًا , الفطرة الصافٌة لمجاهد من لندهار  

  - لماذا لم تعودوا رجاالً مثل أجدادكم الذٌن حملوا اإلسالم إلٌنا؟
.لماذا تسلم بن الدن ألمرٌكا هل أنت وزٌر سعودى أم وزٌر أمرٌكى؟-    
.(وتعنى دٌوث باألفؽانى )-هل أنت بً ؼٌرت ؟ .. لماذا تسلم مسلماً لكافر؟-    

 

 

ًا ا وار العمٌم ولد تمسن كل طرؾ حستمرار طوٌبلًا فى مثل ذلن الإللم ٌكن مجدٌا
ًا ألفانصرؾ ا, بموالفه .مٌر السعودى ؼاضبا  

كما أفلتت من ولى العهد . وعاد بطابرته البوٌنج فارؼة ولد أفلت منه الصٌد الثمٌن
هدٌة لبؽاٌا بنى إسرابٌل فى , رأس بن الدن على طبك من ذهبمٌن فرصة تمدٌم ألا

.*البٌت األبٌض  
وله العدٌد من الفضابح األخاللٌة . داعراً من الطراز األول  (بٌل كلنتون  )كان الربٌس األمرٌكً ولتها }*  

وتسترت أجهزة , ولد إفتضح أمره فً بعضها . إرتكبها حتً داخل مكتبه فً البٌت األبٌض مع نساء ٌهودٌات 
.  {حكمه علً أكثرها   

 

:الصدمة السعودٌة الثانٌة للمال عمر  
الذى " عرب خٌل"المبل عمر كان على موعد مع صدمة أخرى مع ضٌفه السعودى فى 

أو ألن , أمٌراًا علٌهون ألن ٌن" أمٌر المإمنٌن"أهلٌة ب لرارة نفسه ال ٌشعر فًكان 
.ندران مصالح المسلمًإ مجرد  ..ع سٌاسات الدولة أو أن ٌدرنضي  

 بنظام حكم طالبان تتوعد اآلن لٌس فمط رؾالسعودٌة التى تعتبر أهم الدول التى تعت
عتراؾ بجواز السفر إلفؽان من أراضٌها وبعدم األبسحب اإلعتراؾ ولكن بطرد جمٌع ا

سبلمٌة األفؽانٌة لن تستطٌع إل وبمعنى آخر أن اإلمارة ا.الصادر من سلطات طالبان
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شكلة دٌنٌة لئلمارة اإلسبلمٌة ولٌست م وهذه ,مساعدة رعاٌاها فى إداء فرٌضة الحج
.فمط مشكلة سٌاسٌة  

مارة أمام المبابل فى إللى أزمة داخلٌة مستعصٌة تجعل مصدالٌة اإمر أل ولد ٌتحول ا
 فمد الٌمتنع الكثٌر من رجال المبابل أن حماٌة بن الدن تستحك التولؾ عن .مهب الرٌح

.مركان الخمسة لبلسبلألأحد او  الحج الذى هءداأ  

لى أن تضع السعودٌة لبابل األفؽان أمام خٌار من إتصل المسؤلة فمد , وكما هددوا فعبلًا 
وأما أن تتولفوا عن أداء . أما إن ترؼموا حكومة المبل عمر على تسلٌم بن الدن: ثنٌنإ

".عندنا" الحج ةفرٌض  
, ولكنه, مرٌكٌة من جزٌرة العربألالمبل عمر بنفسه ممتنع بضرورة إخراج الموات ا

متؤكد أنه لن ٌستطٌع أن ٌفعل ذلن بالنٌابة عن الشعب السعودى وشعوب الجزٌرة الذٌن 
ًا وعمبلًا إلتعاٌشوا مع هذا ا .حتبلل وتواءموا معه شرعا  

وال ٌستطٌع المبل عمر على الجانب اآلخر أن ٌمنع رجال المبابل بؤن ٌضحوا بخمس 
دٌنهم فى ممابل حماٌة بن الدن الذى ٌطالب بشا لم ٌطالب به علماء ببلده ولم ٌطالب 

.به معظم  علماء المسلمٌن  
 وحتى ال ٌضطر , الذى لم ٌكن أمامه الكثٌر من الخٌارات,الحل المتاح أمام المبل عمر

لى إ , المتهالننًفؽاألفى لحظة ما أن ٌضحى بؤسامة بن الدن وٌمذفه خارج المارب ا
إ حتى دلناع بن الدن بالتزام الهإ كان ..مرٌكٌة السعودٌة الهادرةألجوؾ األمواج ا

أن ٌساند بن الدن  (المبل عمر)ٌع هو طفؽانستان بنظامها الجدٌد وبعدها ٌستأتستمر 
  .ولضٌته بشكل أفضل مما ٌستطٌعه اآلن

أٌمن كبار مستشارى , ستخبارات السعودٌةإلستفزازٌة العاصفة لمدٌر اإلبعد الزٌارة ا
ًا بالموة ,ستخدام لؽة الحزم مع بن الدنإالمبل عمر أن ال حل سوى   فإما إن ٌصمت نهابٌا

.لى أى مكان ٌرٌدإما أن ٌخرج من الببلد إدارٌة وإلا  
.. جبار مع بن الدن وكان وحٌداًا فى ذلن الرأىإلدٌد واهالمبل استخدام لؽة التذ لم ٌحب

ًا  وإن ٌرجوه بشكل أخوى أن ,  بن الدن فى لرٌة عرب خٌلإلىفمرر الذهاب شخصٌا
ٌلتزم الهدإ حتى ٌستطٌع المبل عمر  الخروج بسبلم من العواصؾ العاتٌة التى تحٌط 

مارة ممتنعه بطرح بن الدن إل احٌث أن  ، وبعدها سٌكون لكل حادث حدٌث, مارةإلبا
وحول ضرورة تحرٌر , مرٌكٌة عن جزٌرة العربألبعاد الموات اإحول ضرورة 

.فلسطٌن والمسجد األلصى من اإلحتبلل الٌهودى  
خبرة فٌها أن أمٌر المإمنٌن لادم يلى بن الدن إندما أرسل المبل عمر أحد رجاله ع*

 متفك علٌها من مجموعته ةشارإستلم إكان بن الدن لد .لزٌارته عصر ذلن الٌوم
, بؤن كل شا جاهز وأن الضربة وشٌكة, فرٌمى الشرلىإلالضاربة على الساحل ا

!!.وبدون أى تفصٌبلت أخرى   
متصاص إجل أولوٌات من أل ا صدارة تؤتى فىةإذن كان ترمٌم العبللات مع اإلمار

.نتمامٌة الشن فٌهاإضربة   
ًا , وصل المبل عمر مع عدد من كبار مستشارٌه ومن بٌنهم الشاب الذى تولى الحما

عدد محدود من وبرفمتهم  (مولوى وكٌل أحمد متوكل) ,منصب وزٌر الخارجٌة
.الحراس  

ًا عدد محدود من أ دار الحدٌث الذى حضرة ةفى ظل عرٌش خلؾ أحد بٌوت المري ٌضا
, مٌر السعودىألسباب ونتابج زٌارة اأشرح يوبدأ المبل , ركان الماعدةأكبار 

 وفى األخٌر رجاء شخصى حار بولؾ  ,مارةإلوالمصاعب واألخطار التى تواجهها ا
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 وكان المبل عمر ال ٌتولع رداًا آخر . هللا أمراًا كان مفعوالًا ىضقعبلمى حتى يإلالنشاط ا
ًا إلل ألمارة فعلى اإل إن لم ٌكن تمدٌراًا لظروؾ ا.سوى المبول ًا لمجٌبه شخصٌا حتراما

ًا د إضهوتمدٌم الطلب فى صورة رجاء ولد كان لادراًا على فر  وبدون أن ٌؽادر. ارٌا
.مارةإلممرة فى ا  

الجهاد  "مناًا أدلته فى أنها حوته وشرعٌتها شارعهدإ بدأ بن الدن فى سرد تفاصٌل دب..
السبٌل ذا لن ٌولؾ جهاده فى ه (بن الدن)وأنه , مام حك إٌمافهإلالتى ال ٌملن ا" المتعٌن

 حول هذا ,منٌنإمٌر المأوطلب بؤن تعرض هذه الخصومة بٌنه وبٌن , مرألافه مهما كل
ثم ترلرلت عٌناه بالدموع .. ة من العلماء لتحكم فٌهيمام لجنه لضائأ ,الموضوع

 فإننا نترن ,إذا كان لد صعب علٌكم حماٌتنا على أرضكم:  ٌمولورج صوته وهحشوت
.طفال ونخرج نحن للجهاد من مكان آخرأللدٌكم النساء وا  

لاسٌة فى وجه المبل ألنها إتهام صرٌح له ولمن معه ثانٌة وخٌرة لطمة ألملة اجكانت ال
. عن الجهادصونبالجبن والن  

لى المدٌنة ولد أصٌبت العبللة بٌن الطرفٌن إإنصرؾ المبل عمر ومن معه عابدٌن 
م تهدأ خبللها ول, لة وسادت المطٌعة التامة بٌنهما أشهراًا طوي.بشرخ لم تشؾ منه أبداًا 

صبلح شا فى إحتى نجحوا .. الوساطات الخٌرة فى ترمٌم بعض الخٌوط الممطوعة
ًا مثل أطبلألوظل الجزء ا.. منها  لرٌة أفؽانٌة لكبر من العبللة والود المدٌم والثمة مهدما

.دمرتها الطابرات  
نفجارات فى نٌروبى ودار السبلم لتعلن بداٌة الحرب الساخنة إللم تلبث أن دوت ا   ..
رضٌة أل كان بن الدن لد مهد جٌداًا ا.والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة (بن الدن)بٌن 

ًا "حدودها بدلة بؤنه  عبلمٌة لتلن الحرب ورسمإلا ٌحارب الوالٌات المتحدة " شخصٌا
 المسلمٌن والعالم أمام شاشات التلفزٌون ٌترلبون أحداث  بٌدٌهووضع. ونظامها الدولى

 هحداثأوطال بث الدعاٌات المثٌرة حول  .هنتظارإذلن المسلسل المدهش الذى طال 
.ةالمتولع  
ًا  ًا جاهزو هطالماعداد شا إللم ٌكن من حاجة .. سٌاسٌا  لذا لم ٌبالى بإضعاؾ . شخصٌا

ًا ,هانات والتحمٌر للمبل عمرإلوتوجبه كل ا, عبللته مع حركة طالبان  الذى ولؾ مدافعا
. حتى فمد كل شا فى نهاٌة المطاؾ,ر فى سبٌل ذلنطعنه متحمبلًا كافة المخا  

جماعاتهم وأفرادهم , الزم لتوحٌد أو تنظٌم العرب األفؽانالكما لم ٌبذل الجهد 
طارق م حتى تتحمل ال, أن لم تكن موحدة,لتكوٌن كتله عربٌة متجانسة, المستملٌن

ًا فوق الرإوس خاصة رإوس العرب .المادمة سرٌعا  
 ن ما بً..فرٌمٌا بٌن دفتى التطرؾأصطفت موالؾ العرب إزاء ما حدث فى إبسرعة 
ًا على المعركة من أصلهاجمموافك  .لة وتفصٌبلًا على ما حدث وما بٌن معترض كلٌا  

بن الدن ح  علٌها فى صالٌةمرٌنألفرٌمٌا ثم ردود الفعل اأوبشكل عام كانت عملٌات 
 بل .فؽان أنفسهمأل أو بٌن ا,فؽانستانأسواء بٌن العرب خارج وداخل . وتنظٌم الماعدة

ٌجابٌة بشكل عام ولكن مولفهم لم إانت نأن ردود فعل العملٌة داخل حركة طالبان 
ًا  .ٌتؽٌر جذرٌا  

***** 

" م1998 أؼسطس20"أمرٌكا تمصؾ المعسكرات:صوارٌخ فوق خوست
ًا وضع حد فاصل بٌن المصادفة والترتٌب المتعمد .ٌصعب أحٌانا  

على معسكرات بن الدن فى األمرٌكٌة  الصوارٌخ هألنه فى الٌوم الذى تسالطت فً
كان ممرراًا حتى لبل ولوع تفجٌرات أفرٌمٌا أن ٌجرى فٌه ,  وكان ٌوم خمٌس,خوست
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مع كبٌر من أفراد الماعدة جوأن ٌحضره بن الدن و, عمد لرآن أحد الشباب العرب
ًا للمعٌشة. وؼٌرهم  ةل المرٌباحضان الجبأ فى ..وكان بن الدن لد جهز لزوجاته ؼرفا

وى البماء فى تلن المنطمة عدة أشهر ٌباشر فٌها نكان ي( ,جهاد وال)من معسكر 
.ستٌعاب شباب جدد من الٌمن والجزٌرةإلو,  لتنشٌط المعسكراتاًا برنامج  

ًا لكل ؼرفةأللمد نالت الؽرؾ ا وكذلن جمٌع ؼرؾ المعسكرات األخري . ربع صاروخا
.مرٌكى زابداًا كما هى العادةألكان الكرم ا.. بما فى ذلن المساجد ودورات المٌاة   

ًا سواء حدثت تفجٌرات  هذا .. فرٌمٌا أم لم تحدث؟إولكن هل كانت الضربة ممررة سلفا
م على أفؽانستان كانت متولعة فى 2001حتمال ال ٌمكن إستبعادة ألن حرب اكتوبر إ

حتى لبل أن تحدث تفجٌرات واشنطن , نفس التولٌت ونفس السٌنارٌو إجماالًا 
ًا , ونٌوٌورن مرٌكٌة أل اةضربالن أحتمال إ الذى ٌموى .ولسبب مختلؾ تماما

ًا 1998ؼسطس أللمعسكرات فى  أنها شملت لاعدة جاور التابعة .. م كانت ممرره سلفا
الذى ال شؤن له من بعٌد أو لرٌب بضربة أفرٌمٌا أو نشاطات بن  ..  حمانىلجبلل الدٌن
أن ٌكون  وأ,ولكن حمانى كان ممرراًا له حضور حفل المرآن المفترض.. الدن إجماالًا 

حتفال إلوطبٌعى أن ٌحضر ا..  ( جهاد وال)لى معسكرإحتفال كله فى جاور ثم ٌنتمل إلا
 الوالع فٌما بٌن معسكرات بن (يمعسكر سلمان الفارس)شباب المعسكرات الباكستانٌة 

.الدن وبٌن لاعدة جاور التابعة لحمانى  
لٌها المجاهدون الباكستانٌون لد وضعت إسمها وإسم لابدها إ الجماعة التى ٌنتمى توكان

مرٌكٌة وهو البٌان الشكلى الذى صدر من ألفى بٌان توحٌد عدة جماعات لمواجهة ا
.(مة اإلسبلمٌةأللرفع معنوٌات ا)لندهار   

لمتل هإالء المجاهدٌن وتدمٌر , مرٌكٌةألمن وجهة النظر ا وذلن سبب كاؾ
 .مرٌكٌةألجهزة األ علم انال ٌخفى تواجدها منذ سنوات عحالتى لم تكن ب, معسكراتهم

ستخبارات الباكستانٌة وتعمل تحت إشرافها إلولكون تلن المعسكرات ذاخرة بعناصر ا
.بشكل ؼٌر مباشر  

صٌبت فٌه أفى نفس الولت الذى , مرٌكا صوب لندهارأطلمتها أعدة صوارٌخ كروز 
,  سمطت فى الصحراء داخل أفؽانستانتلن الصوارٌخلكن  و.معسكرات خوست

وبعضها سمط داخل األراضى الباكستانٌة وال أحد ٌدرى المكان الذى كانت تستهدفه تلن 
نوا ابن الدن ومعظم الشباب ن) ؟هل هى لرٌة عرب خٌل بؤطفالها ونسابها. .الصوارٌخ

.(عماب تفحٌرات أفرٌمٌاألد ؼادروها فى   
 المستهدؾ ممر إلامة المبل عمر أو مكتب عمله الذى كان ٌعمل فٌه ولت  كانوربما

.الؽارة التى حدثت فى حدود العاشرة لٌبلًا   
عتمد كثٌرون أنها أحوال سمطت الصوارٌخ فى الطرٌك لسبب مجهول وألعلى كل ا

.ممرها لندهارل و,"مارة اإلسبلمٌةإلل "ةكرام  
ًا للتدرٌب فى أفؽانستان أستشهد فى الؽارة عدد من العرب ألمد    .. كثرهم وفدوا حدٌثا

صابات إوكان ٌعانى من ,مع واحد فمط من الكوادر المدٌمة لجماعة الجهاد المصرٌة
.م1989صٌب بها فى حرب جبلل آباد عام أحرب بالؽة   

 لوال التهاون المعتاد  فى ,صابات العرب فى المعسكراتإكثر أوكان ٌمكن تفادى 
مع المرالبة الدلٌمة جداًا التى لامت بها االستخبارات الباكستانٌة لتلن , منٌةألجراءات اإلا

مرٌكان بؤحدث التؽٌٌرات فى نظام العمل أل وتزوٌدها ل, المرٌبة من حدودهاالمعسكرات
ت بدارٌات فى المعسكر وظهر ذلن جلٌا فى توجٌه الصوارٌخ لخٌام نصإلوالمبٌت وا

ًا  كثر ألبل المصؾ بمدة لصٌرة إلستٌعاب عدد من المتدربٌن الجدد وكانت  ، حدٌثا



  122 

ًا لئلجراءات األمنٌة المتبعة حتى إلا فى صابات فى سكان تلن الخٌام التى نصبت خبلفا
 كان ,مرٌكٌةأهمل العرب العمل بها فى ذروة التؤهب لضربة أ والتى ,اءخأولات اإلستر

.ولألم بؤن المعسكرات هى هدفها اٌجزالجمٌع   
ستٌعاب المتدربٌن إل ونصبت خٌام بٌضاء جدٌدة ,ستمرت دورات التدرٌبإومع ذلن 

والتى خصتهم بموجتٌن , تمدٌمهم لممة سابؽة لصوارٌخ كروز الجابعةل, الجدد ربما
.فلم ٌتبمى من بٌنهم أحٌاء. متتابعتٌن من المصؾ الصاروخً  

ستخبارات إللمد رالب عملٌة المصؾ ومن مسافات لرٌبة عناصر مشتركة من ا
خاصة , نٌةمن فوق الجبال المشرفة على المعسكرات المع, مرٌكٌةألالباكستانٌة وا

. المعسكرات العربٌة  
وأفادوا بتحركات أوسع لامت بها عناصر عسكرٌة . أفاد بذلن لٌادات كبٌرة من أهل المنطمة )    

  .(باكستانٌة برفمة مدنٌٌن أمرٌكٌٌن تمت لبل العملٌة بساعات

كانت خسابر المعسكرات , ٌة للمسامرةٌلنظراًا لكثافتهم العددٌة وتجمعاتهم الل  ..
أما لاعدة جاور التى هى , ضعاؾ خسابر العربأ بل ..شدأ (سلمان الفارسً)الباكستانٌة 

 وٌحرسها ألل من عشرة حراس من كبار ,هامن داخل مٌمة ومتصلعسلسلة مؽارات 
ًا داخل المؽارات,السن وتعتبر جاور . شفلم ٌصب منهم أحد بخد,  ٌمضون لٌلهم نٌاما

تعرضت للمصؾ  طبلق التىإلماكن فى أفؽانستان على األكثر اأبمساحتها الضٌمة 
 1986برٌل إملة العسكرٌة الكبرى علٌها فى لحثناء اأالجوى السوفٌتى العنٌؾ خاصة 

 إنذارمرٌكٌة سوى مجرد خدوش على السطح فكانت مجرد أل تترن الصوارٌخ اا لملذ..
" جاور" ولٌس أفضل من ..فؽان أن ٌستعدواأل وعلى ا,أن الدور األمرٌكى لد جاءب
  . األمرٌكىاإلنذارسطورة لتلمى ألا

ًا كبٌراًا من سكان مدٌنة خوست وما حولهاإ   .. وشعر .. كتسب العرب تؤٌٌداًا وتعاطفا
 ألن أمرٌكا تجرأت على ضرب ضٌوفهم على ,فؽان وأفراد طالبان أنهم لد أهٌنواألا

.فؽان أو العرب  للدفاع أو الثؤرألفرصة ل وبدون, أرضهم  

تعوٌض العرب ومنحهم مزاٌا إضافٌة على , ٌٌد شعبىبتؤلذا رحبت حركة طالبان و
ًا بحمل السبلح فى األماكن المدنٌةاؾ, رض األفؽانٌةألا وهو حك . كتسب العرب حما

.فرادهاأفؽان باستثناء ألحظرته حركة طالبان على جمٌع ا  
ًا فى  ثار حسد وؼٌرة أستخدام تلن المٌزة بما إكما أن العرب من جهتهم تعسفوا أحٌانا

ًا حمد لطاعات من األفؽان الذٌن شعروا فى عنجأو  عدوانا ةستفزازيإلٌة العرب اهحٌانا
.على إستمبللهم  

بمصفها معسكرات خوست العربى , فرٌمٌاأ األمرٌكٌة على تفجٌرات دة الفعل رإذن   ..
ًا للؽاٌة لتجذٌر وضع المجاهدٌن , فؽانىألمنها والباكستانى وا ُا مواتٌا لد أوجد مناخا

.سبلمٌة الفتٌةإلمارة اإلوا, فؽانىاألالعرب فى داخل المجتمع   
وال المٌادة المتفك علٌها كى , ولكن العرب من جهتهم لم ٌكن لدٌهم ال الرإٌة الواضحة

فى ظروؾ دولٌة ؼاٌة , تٌحت لهمأستفادة الجدٌة من فرصة تارٌخٌة إلٌتمدموا ل
لى ذلن المجال الحٌوى الذى تفتح أمامهم فجؤة إشد الحاجة أالصعوبة تجعلهم فى 

ومولع جؽرافً ٌوفر مزاٌا , لٌصبحوا لوة فعلٌة على أرض صلبة ذات تارٌخ عرٌك
.ستراتٌجٌة وسٌاسٌة ؼٌر عادٌةإ  

الحالة العربٌة فى "والذى جعل من تصفٌة , لكن الوالع العالمى المعمد والخطٌر
 وتنافس شخصى وحزبى,  التجمع العربى بفهم مسطحأولوٌة مطلمة واجهة" أفؽانستان

.هزٌل  



  123 

كان نمل المعسكرات من خوست ضرورة المفر منها بعد عملٌة المصؾ الصاروخى    
خبلء خوست من جمٌع المعسكرات العربٌة إمارة كان البد من إلوبناءًا على طلب ا. اله

.والباكستانٌة  
 مسؤلة التدرٌب والمعسكرات والمطالبة بتطوٌرها ,  بٌن العربمن جدٌدفطرحت 

.وتحدٌد فلسفة جدٌدة لها  
ًا على ما أس" الصمور"وشن  "  المعسكرات ومظهرٌة التدرٌبىوضؾ"وه مهجوما

ستبدالها إ ٌنبؽى 1988المستمرة منذ  عام " العسكرٌة"وكرروا المول أن هذه المهزلة 
.لة جدٌدة من التحدٌات الجدٌةحبما ٌناسب مر  

 أمرٌكٌة صدرت ولتها تنادى بإستخدام أسلحة الدمار الشامل لى تهدٌداتإثم تطرلوا 
ذا كان بن إءلوا عما ا وتس..العرب فى أفؽانستان" رهابٌٌنإلا "لضرب مراكز وتجمعات

.لى التنفٌذ؟إستعد للرد المعاكس فى حال ما إذا أخذت هذه الدعاوى طرٌمها إالدن لد   
بعدم لد طالبوا " تورابورا"منذ المنتدٌات نصؾ المؽلمة على مرتفعات " الصمور"وكان 

 لةمكانٌة الرد على أى حماإ أى مواجهة تملٌدٌة مع الوالٌات المتحدة لبل حٌازة ءبد
.سلحة الدمار الشاملأترتكبها أمرٌكا ضد أفؽانستان بواسطة   

ًابتخزٌنها فوق األراضى  بل طالبوا ولتها لٌس فمط بحٌازة تلن األسلحة بل أٌضا
, ور أمرٌكى ضد أفؽانستانهى تأاألمرٌكٌة إلستخدامها فى الرد السرٌع والمباشر على 

.لصى والمسجد النبوىألسبلمٌة مثل الكعبة والمسجد اإأو أى شعوب أو ممدسات   
مطالب الصمور بؤسالب الساسة العرب التى تمتص مطالب " زعٌم الماعدة"واجه 

ًا ثم تفرؼها من محتوها ًا إثم تسٌر فى .. الجماهٌر ثم تبردها تدرٌجٌا .تجاه مخالؾ تماما  
 شخصٌات الصمور داخل الماعدة لد لوىأ (أبو حفص المصرى) وزٌر دفاعه  كانولما

 إلرؼام من معه ومن ,أدرن تكتٌكات المماطلة واإللتفاؾ والتورٌط التى ٌتبعها بن الدن
 ، بالكٌفٌة التى ٌحددها بنفسه ولٌس أى جناحولى حٌث ٌرٌد هإعلى المسٌر , لٌس معه

".صٌصان"م حمابم أو حتى أصموراًا كانوا   
واحد من الثبلثة  (بو حفصأأى  ) وهو  .ستمالة من مولعه عدة مراتإلحاول الذا 

أحدهم بن الدن والثانى هو أبو عبٌدة البنشٌرى والذى لمى , المإسسٌن الحمٌمٌن للماعدة
 هى ,بو حفصأتفاق مع إلوكان فى مهمة حددها لنفسه با ))حتفه فى بحٌرة أفرٌمٌة 

بو أالحصول على مواد أساسٌة لتصنٌع السبلح النووى أو باألصح المنبلة المذرة وكان 
ًا من جمٌع مهامإلد  ولتها  عبٌدة (.( فى الماعدةهستمال عملٌا  
, تعدد معسكرات التدرٌب وتنوع مصادر تموٌلها وؼموض معظم تلن المصادر   ..

ًا إلنتماد الصمور واإكان موضع  لى ضعؾ مستوى إ ها موج كان نتمادإل وا.صبلحٌٌن معا
ًا أ الذى تجاوز  من المعسكرات هذا العدد الكبٌرفًمنٌة ألالتدرٌب والثؽرات ا حٌانا

ئ كلها تحت شعار ختب حٌث ت..هبلمٌة الهدؾ من إنشاءهامع  ..عشرة معسكرات
".فضفاض ؼٌر محدد وهو إعداد األمة للجهاد  

ًا  " اإلضرار باألمة"لى إواحتج المعارضون بؤن ذلن الشعار من السهل أن ٌنملب عملٌا
من تدرٌب الجناح " خلدن" ما أحدثه معسكر رعلى ؼرا, بل وتحطٌم آمالها ومستمبلها

 بل أن نفس .سبلم الجزابرإنتكس باو, ٌرى الجزابرى الذى أهلن الحرث والنسلؾالتن
ًا لتفرٌخ وتدرٌب جماعات على نفس ؾ , المعسكر ولد عدة نظابر أخرى كان مصنعا

نتاج إفشهدت أفؽانستان ..  عافاها هللا من ذلن الوباءى حتى فى المناطك الت.النمط
!!!!لى الصٌن الشعبٌةإٌرٌة جهادٌة مسلحة من طاجٌكستان ؾوتدرٌب تٌارات تن  
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شرفت المخابرات أ مماثلة على الجانب الباكستانى حٌن  مجهوداتوالؽرٌب أن أفؽانستان شهدت}
ًا فى ببلدها على أنها إالباكستانٌة على  نشاء معسكرات تدرٌب لجماعات باكستانٌة توصؾ رسمٌا

للٌة الشٌعٌة فى باكستان ألالمع رنامج األساسى لتلن الجماعات هو بوكان ال (!!) إرهابٌة اتمنظم
 تها تطهٌر باكستان منهمخرى مأوهنان معسكرات باكستانٌة .. ا ورموزهبهاؼتٌال زعاماإو
وجمٌع تلن المعسكرات تعمل منذ سموط .. وهكذا .. (ٌلوٌة المنحرفةبرال)و.. (الصوفٌة المبتدعة)

, لى الحكمإ وعند وصول حركة طالبان .النظام الشٌوعى فى أفؽانستان تحت مظلة الجهاد فى كشمٌر
ًا للمخابرات الباكستانٌة ورطوا حركة طابوراًا لٌها وكانوا فى معظمهم إلدمت المتطوعٌن   خامسا

ًا بممارسات لتل جماعى ضد  ًا وخارحٌا للٌات عرلٌة ودٌنٌة ولم أطالبان فى مشاكل عوٌصة داخلٌا
مارة إلطاحة بنظام اإلرطة التى كانت ضمن عوامل اوتستطع حركة طالبان التخلص من تلن ال

.{سبلمٌةإلا  

فراد جدد للتنظٌمات المشرفة إجتذاب إنشاء المعسكرات هو إكان الهدؾ األساسى من 
, فراد جدد أضمام ن فا,ه أو معسكرات,ه تمسن كل تنظٌم بمعسكرا لذ.على المعسكر

.  الخارجتصال معأات جدٌدة ولدرة ع ٌعنى وصول تبر,ومعظمهم من الٌمن والجزٌرة
منٌة ألجراءات الحصار والمرالبة اإلى ما ٌشبه السجن بعد إحولت أفؽانستان فمد ت)

.(الدولٌة  
رض على الطابع عتوت, وبعد أن كانت التنظٌمات الجهادٌة مصرة على طابعها المطرى

مرٌكا لد أضاع الهدؾ  أوترى أن التركٌز على, الدولى لتحرن بن الدن وتنتمده بشده
وهو أمر مازال معظمهم ٌظن  .سماط الطواؼٌت العربإاألصلى للحركة الجهادٌة أى 

ستفزازها كما ٌفعل إما لم ٌتم , ى مع بمابها محاٌدةأ عن أمرٌكا عزلأنه ٌمكن أن ٌتم بم
.بن الدن اآلن  

وبدأ تجنٌد , ستٌمظت النزعة البرجماتٌة الكامنةإولكن عندما حوصروا فى أفؽانسان 
ًا منهم, تحت الفته الجهاد العالمى, السعودٌٌن الوافدٌن ى أ, وهو الشعار الذى ال ٌمتلن أٌا

 بمعنى عدم .. التبرعات(!!أو عولمة  )تصور لكٌفٌة تحمٌمة خارج كونه دعوة لتدوٌل
.جعلها محصورة فى الماعدة وبن الدن فمط  

تدوٌل الجهاد المطرى العربى كان تجنٌد عناصر حركة  اإلنتهازٌة فً من مظاهر
الفهم العمٌك "و"  الصحٌحةة العمٌد"نشرإلى عربٌة سعت  طالبان داخل تنظٌمات جهادٌة

كى ٌفسح كل تنظٌم لنفسه , طالبانفى عناصر الصؾ الثانى من, "للوالع االسبلمى
ًا مجاالت النفوذ  تٌح الولت أولو .. (بن الدن والماعدة)طار إبشكل مستمل خارج أفؽانٌا

حزاب العربٌة الجهادٌة ألنشمالات داخل حركة طالبان بعدد اإ بالفعل تالكافى لظهر
.وربما ظهرت عدة دوٌبلت طبلبٌة عربٌة  

 بن الدن الذى بدأ  محوروخشاه هكثر ما يأولد شعر المبل عمر بما ٌحدث وكان      
ًا وعلى ا ًا , مارة كلهاإلٌتعامل بتعال علٌه شخصٌا .بإعتباره األهم واألشهر دولٌا  

ضعاؾ تحرن بن الدن بتحرٌن عربى آخر إوظهر بٌن مسبولى حركة طالبان نظرٌة 
حٌن ضربت , منافس على نمط ما تعلموه من باكستان فى حمبة الحرب السوفٌٌتٌه

ًا للماعدة البرٌطانٌة المدٌمة عماء ز ! (فرق تسد)األفؽان بعضهم ببعض طبما  
 هنةمارة تنوى المراإلستطاعت إحباط محاوالت المنافس الذى كانت اإ" الماعدة"ولكن 
   .علٌه

ًا بالساحة  (م سبتمبرجحً)وخبلل األشهر الملٌلة التى سبمت  كان بن الدن متفرداًا تماما
وا له أبداًا عوإن لم ٌخض.. أو إذعانااًا لتناعإودخل معظم العرب تحت سطوته , األفؽانٌة

ًا تنظٌم .ٌا  
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مرٌكٌة على تفجٌرات ألتلن التفاعبلت شؽلت الحٌز الزمنى الوالع ما بٌن ردة الفعل ا
ًا على تفجٌرات سبتمبر الصاعمة .أفرٌمٌا وردة فعلها  

فؤضرت , جمالها سلبٌةإوكانت تلن الحمبة ملٌبة بالتفاعبلت العربٌة والتى كانت فى 
وأولعتهم فرٌسه  .بمصالح العرب فى أفؽانستان كما أضرت بمصالح أفؽانستان وشعبها

.لئلحتبلل األمرٌكً  
ب ع عملهم الجهادى الدإوب مرة أخرى ولكن فى أصةعادإلفؽان فرصة ألوإن ظل ل

فإن عرب أفؽانستان لم ٌعد لدٌهم أدنى . ظروؾ مرت بهم فى تارٌخهم الحدٌث كله
ال إلٌها إ العودة ونفرصة أو أمل فى بدء الجهاد مرة أخرى فى ببلدهم التى ال ٌستطٌع

  . المشانكداوعأسرى كى تستمبلهم المعتمبلت وأ

,  بها ظهور العالمبلى وجود األسطورة كى تلهإولكن أمرٌكا مازالت فى حاجة 
 ,وتفرض األجندة التوارتٌة على بنى آدم عامة. وتخترق جمٌع المحرمات والموانٌن

.والمسلمٌن منهم خاصة  
ًا  (فى خوست) واألمرٌكٌة (للماعدة ) ما بٌن التفجٌرات األفرٌمٌةيؾ   ..  كان الولت كافٌا

 بل تمهمروا بوضعم ,ولكنهم لم ٌفعلوا شا ٌذكر..  الكثٌروالعرب أفؽانستان كى ٌفعل
.وبالوضع األفؽانى صوب الكارثة  

, وبتصور ؼاٌة السذاجة والبدابٌة,  لهاافىستعداد النإلوبن الدن بدأ المعركة لبل ا
ستراتٌجٌة بل عصفت بها مبادرات إوالضربات اإلثنٌن أو الثبلثة لم تنتظم ضمن رإٌة 

 نعبلم ترن العناإللكن الزعٌم الذى ولع فى فخ ا.. بداعإلشبابٌة ؼاٌة الشجاعة وا
وظن أن الذى ٌحرن . هبعاد السٌاسٌة لعملإلولم ٌدلك كثٌراًا فى ا, بهار العملٌاتىإلل

ه فى اتلى قذهو نفسه عبد الرشٌد دوستم ال .مرٌكٌةألبٌض واآللة العسكرٌة األالبٌت ا
لد هزمة  (دوستم) ونسى أنه حتى ذلن الهمجى البدابى ..م1989راء جبلل آباد عام حص

  .فى جبلل آباد ودفعه حتى بوابة تورخم الحدودٌة
 ةلمد هزم بن الدن مرة أخرى فى جبلل آباد عندما واجه الهمجٌة األمرٌكٌة المسلح

ة حًولكن الض, وهو األمر الذى لم تشملة حسابات بن الدن, بتكنولوجٌا حرب النجوم
منٌن المبل دمحم عمر ونظام إالدن كان أمٌر الم الكبرى لهذه الحرب الذى صنعها بن

فؽان والحضارة ألكثر من لرن بٌن األسبلمٌة الذى كان تجسٌداًا لجهاد دام إلاالمارة ا
.الصلٌبٌة  

********* 

معارن وجواسٌس   
 زحؾ لوات أحمد شاه مسعود "لصعٌدفتى ا "ولؾ فٌها أبعد المعركة الناجحة التى   

 عنؾسابٌع فى حملة ؼاٌة الأ حاول مسعود بعد عدة ",مراد بن"صوب كابول عند جبل 
ٌرات مسعود كما ذكرها دذا حدث حسب تكإ وذلن  .أن ٌخلع العرب من ذلن الجبل

لكن العرب خٌبوا آمال . كان كفٌبلًا بانهٌار خط دفاع طالبان كله وسموط كابول, بنفسه
 وفمدت الماعدة واحداًا من أفضل كوادرها وهو شاب تونسى ,جومهسعود وصدوا الم
.معسكرات خوست لعدة سنوات دارأ  

 وكان للعرب الدور ,نجاحلبعد أن أوشن على اصده دث بعد أشهر تم حثم هجوم آخر 
شتبان شبه إ الهجوم فى بد لتل لا,كبر فى ذلن تحت لٌادة شاب عرالى من الماعدةألا

.متبلحم تم فى الظبلم فوق جبل مرادبن  
لى تلن الهزات العنٌفة على خط المواجهة شمال كابول والتى برز العرب إذا أضفنا إ

الًا لادرٌن على صد الهجمات الكبٌرة لموات متفولة ومدربة ٌمودها ابطأفٌها كعادتهم 
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.مثل مسعود (تارٌخى)لابد   
ختراق إلرسلتهم األجهزة األمرٌكٌة  أإذا أضفنا لذلن سموط عدة جواسٌس عرب

منٌة عربٌة أجهزة أن ذلن العمل ساهمت فٌه عدة أ و, خاصة الماعدة, صفوؾ العرب
 أن ٌتمحور ةوضرور, خطورة المسؤلة األمنٌةدركنا أل, ردن واالمارات وؼٌرهاألفى ا

, جهزة دولةأسبلمٌة ال تمتلن إلمارة اإل على األلل ألن ا. المجهود العربى حولها
. بمادرة على التحكم بشكل كاؾ فى المسابل األمنٌة والدفاعٌةتولٌس  

 لادرة على ,سرهم بواسطة تشكٌبلت عسكرٌة وأمنٌةأنفسهم وأن على العرب حماٌة أو
.مارة إلالمشاركة العسكرٌة الفعالة مع لوات امع  همحتٌاجاتإتؽطٌة   

تتوسع لتشمل مجاالت .. جهزة عربٌة فاعلةأهذا بالطبع ٌستدعى بلورة لٌادة عربٌة و
.مارةإل داخل ا المتنامٌةللٌة العربٌةألجتماعى لإللتصاد والتعلٌم والثمافة والتكافل اإلا  

ًا تشكٌل إدارة ذاتٌة  مارة إلشبونهم الداخلٌة ثم المساهمة فى بناء الكان المطلوب عربٌا
ًا على غفؽانستان نأ لكن عرب .سبلمٌة والدفاع عنهاإلا ٌرهم من العرب لادرٌن دوما

 حضٌدلوجٌتهم الخاصة التى تأن العرب ي الملتزملدىو. مبالتإلالتجزبة ولٌس على ا
.ة وعمٌدة سلفٌة صحٌحةٌع وتجعله شر والتنابذ باألوصاؾعلى التناحر  
ستفادة إل ا..ستفادة ولٌس المشاركةإلا ٌرؼبون فى ,زبٌون منهم خاصةح ال,كان العرب

رض أستفادة من اإلمارة اإلسبلمٌة وما توفرة من إلا.. من شهرة بن الدن وأمواله
ثم المباهاة بعد ذلن على بالى المسلمٌن ألنهم ٌمٌمون على , مكانات تدرٌبإومبلذ آمن و

 ان أن ٌتبرعوي وأن على هإالء اآلخر,عون بذلنتسبلمٌة بٌنما اآلخرون ال ٌستمإض أر
.عزازإل هإالء المضحٌن بؤنفسهم فى أفؽانسان وأن ٌنظروا إلٌهم بالتبجٌل وادواوٌسان  

 شبه هوأن المنافسة مع, تباعة فى تزاٌدأمواله وأا ٌرون نجم بن الدن فى صعود ووكان
هم من أشهر وأضحى أألن بن الدن , دركت ذلن أوحتى اإلمارة اإلسبلمٌة , مستحٌلة

".المبل عمر" "أمٌر المإمنٌن"وحتى من , كل أفؽانستان وحركة طالبان  
خافوا الهٌمنة ..  على برامجهمهولكن العرب خافوا من هٌمنة بن الدن علٌهم وسٌطرت

م خلفة أو سالهم حبه فمد س..لى مؤساةإ فانتهت عبللتهم مع بن الدن ,رادوا اإلستفادةأو
.ة التى إتسعت للجمٌعلى الهاويإمامة أ  

 خافوا منها على سبلمة عمابدهم ألنها .."اإلمارة االسبلمٌة" من الذوبان فى اوخافو
 فاإلمارة على ما ٌبدو ؼٌر ..هممج وخافو منها على برا(..بالشركٌات)مارة ملٌبة إ

ومسبولى اإلمارة لٌسوا على مستوى إدارن .. مستعدة إلرسال الجٌوش لفتح ببلد العرب
,  التنظٌماتى عربأ ,نهمإ..  العمول العربٌة المبهرةهامصالح المسلمٌن كما تدرن

 ..كل شاوأى شا .. أموال.. معسكرات جوازات سفر.. فمط" اإلستفادة"ٌرٌدون 
.. وترٌد النجاح عند المصب األفؽانى..  العربىألستكمال برامج فشلت فى ببلد المنشؤ

.ترق من المنبع وحتى المصبإحوالنتٌجة أن جؾ النهر ثم   
لكن المشروع كان ٌتمدم .. طالب عرب مستملون بإنشاء كتٌبة عربٌة للدفاع عن كابول

.دن ووراثة مكانتهالالعرب إزاحة بن بعض بة غوٌتراجع نتٌجة أالعٌب المنافسة ور  
ومع ذلن فإن مساهمات بن الدن فى دعم الموة العربٌة المدافعة عن كابول كان اإلسهام 

ًا بإمكاناته.. العربى األكبر ًا أو مستمراًا , وكان كعاته كرٌما . ولكن ما بذله لم ٌكن كافٌا
.م ٌذكرجوحتى العناصر المتالٌة العربٌة المتوافرة كانت ؼٌر كافٌة لتكوٌن لوة ذات ح  

ى تشكٌل عسكرى منظم أو حتى وسٌلة أفؽانستان أن عرب تلعلى كل األحوال لم ٌم
..ستنفار وحشد عند الطوارئإ  

ًا وؼٌر عرب)لذا كان الجواسٌس , وبالمثل لم ٌكن لدٌهم جهاز أمنى موحد  (عربا
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جل أ من ٌدة التنافس على تجنٌد عناصر جدء خاصة فى أجوا,ٌسرحون وٌمرحون
ًا أالذى  (الجهاد العالمى) .صبح موضه المنظمات الجهادٌة الوطنٌة سابما  
لم ٌكن لدٌها أى جهاز حكومى أمنى أو عسكرى ٌمكنه العمل ولو "اإلمارة اإلسبلمٌة" 

 والموجود من تلن األجهزة كان ٌدار بشكل لبابلى ٌندر وجوده فى عالم ,بٌةا بدةبصور
.الٌوم  
ساعة واحدة أنهم سوؾ ٌستوطنون أفؽانستان وحتى فى عودتهم للم ٌفكر العرب    ..

 كانوا ٌظنون أنهم فى أفؽانستان لمجرد ،ر الدولٌة ضدهمي ومع كل األعاص،الثانٌة إلٌها
.اإلستفادة والعودة المرٌبة الستبناؾ برامجهم ضد الطواؼٌت العرب  

, اإلمكانات البشرٌة وحتى المالٌة المتوفرة لدى العرب فى عودتهم الثانٌةكانت  .. 
ًا فى الوسط األفؽانى إعربٌة متطورة ولوٌة تإثر " مستوطنه"كافٌة إللامة  ٌجابٌا

.جماالًا مع المجاهدٌن العربإطؾ عاالمت  
شهر عدٌدة من النماشات الحارة مع بن ألى إحتاج إ , ألبناء العرببناء مدرسةولكن 
 والمدرسة .ومع ذلن لم ٌوافك سوى على برامج تحفٌظ المرآن لؤلطفال العرب, الدن

 ولم تكن .فى كابول" الجماعة اللٌبٌة المماتلة"نشؤتها أالعربٌة الوحٌدة فى أفؽانستان 
ولم ٌكن هنان مشروع , هنان عٌادة عربٌة واحدة لعبلج العرب أو ؼٌر العرب

 سوى ,  لتشؽٌل العاطلٌن  والفمراء من أصحاب العاببلتلتصادى عربى واحدإ
مشروعٌن أحدهما تجارى فى اإلحجار الكرٌمة والثانى زراعى فى صحراء 

 الملون  منوالوعلى, ا فشل بجدارة ألن زعٌم لندهارملامت بهما الماعدة وكبله,لندهار
ًا التاجر العربى األول والمزارع أ- والرإساء العرب صر على أن ٌكون هو شخصٌا

.العربى األول  
صراره على إل ,شرؾ علٌه بشكل مباشرأولد اللى نفس المصٌر فى كل عمل عسكرى 

فاءات العربٌة النادرة نرؼم أنه ٌمتلن عدداُا من ال. الجنرال العربى األول هو أن ٌكون
.افٌمن حوله من كوادر الماعدة وؼٌره  

***** 

(كول)ٌضربون المدمرة .. فرسان البحر فى عدن  
فرٌمٌا الموا الماعدة على الخسابر المرتفعة بٌن األبرٌاء أالمعترضون على تفجٌرات 

ما هى إال عملٌات للٌلة حتى تتمكن الماعدة من تحرٌر : وبالػ أحدهم حٌن لال..األفارلة
ًا  .!!فارلةألمن ا.. أفرٌمٌا  

على األلل ٌعرؾ عدونا اآلن أن سٌاسته الخاصة : لكن محامى الدفاع عن الماعدة لال
ًا بشرٌةأبتحصٌن أهدافه الحساسة بٌن   تعوق عملٌات  لن كداس المدنٌن وجعلهم دروعا

ًا أمنٌة حمٌمٌة ولٌس بشرٌة.. المجاهدٌن  فإن ذلن سوؾ ٌكلفة الكثٌر ..وحتى ٌتخذ دروعا
.جداًا   

ًا كان الرد و تخاذ إى أ (التترس)حكام أولكن المجادالت الفمهٌة لم تتولؾ حول .. جٌها
ًا بشرٌة   وكالعادة أنتزعت الفتاوى.  تحمٌة ولت لحرب(سبلمٌةإخاصة )العدو أهدافا

ًا من بٌن إ .وراق الكتب المدٌمةأنتزاعا  
حتى تساءل البعض فى كابول ..  بدون أن تكرر الماعدة ضرباتها.م1999عام مضى 

عما إذا كانت ضربة كل عدة سنوات سوؾ تمكن الماعدة من طرد األمرٌكان 
.؟تلٌن لجزٌرة العربحالم  

وحسب مصادر الماعدة ظهر أن العملٌة التى كانت ممررة فى العام المذكور لد تؤجلت 
 عندما أؼرق .(م2000 عام  أكتوبر12) تم تنفٌذها بنجاح ساحك فىإلى أن , السباب فنٌة
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.ءالولود فى المٌناب تولفها للتزود ءثناأ (إس إس كول) المدمرة األمرٌكٌة (فرسان عدن)  
لالوا ولتها بؤن المجموعة الٌمنٌة المكلفة بالعملٌة حاولت فى العام السابك ضرب مدمرة 

تفجرات فاضطروا ممولته الثمٌلة من البحمرٌكٌة فى المٌناء لكن لاربهم ؼرق أ
.ظارحتى سنحت لهم فرصة أخرىتلئلت  

تتجنب أمرٌكا الحدٌث عن  }. جداًا للمإسسة العسكرٌة األمرٌكٌةٌنةكانت الضربة لوٌة ومه

. {فضٌحتها تلن إال بشكل عابر بل تحاول طمسها بالتركٌز على ضربات الماعدة التى طالت مدنٌٌن  
 حتى أن تفجٌرات .ب منطمة الصراع ولٌست خارجهاللها فى نواألخطر من كل شا أ

ًا من الساحة الحمٌمة للمعركةإفرٌمٌا أ  ةستمراراًا فى سٌاسإو.. عتبرها البعض هروبا
..(الخارجى لإتصدٌر الجهاد )  

بل وطرق المبلحة حول , ولكن ضربه عدن وضعت دابرة حمراء حول باب المندب
نبوب النالبلت العمبللة التى تنهب النفط العربى المجانى وتنزحه أ أى ,جزٌرة العرب

لحساب الخزٌنة األمرٌكٌة أوالًا , صوب الوالٌات المتحدة والمبلع الصناعٌة فى العالم
.وأخٌراًا   

وذروة , نتفاضة األلصى فى فلسطٌنإشتعال إتولٌت العملٌة مع ذروة " وتصادؾ"
.فى اإلنتماضة" الماعدة"اإلنفعال العربى واإلسبلمى معها وبدأت كؤنها مشاركة من   

ًا عن سٌنارٌو الصراع  ًا محرجا فى الشرق " وكان ذلن لو صح نمله خطٌرة وخروجا
مرٌكا أ المعركة الفلسطٌنٌة وتدوٌل الضربات وفتح الصراع مع "أسلمة"ونحو " االوسط

 لةودد بملب الطاهستراتٌجٌة تإوهى كارثة , وإسرابٌل بطول وعرض العالم اإلسبلمى
.أو النظام العالمى الجدٌد, مار الدولىقرإوس إدارة نادى العلى   

فمن لواعد اللعبة األساسٌة أن ٌبدأ الصراع وٌنتهى بالنسبة ألى لضٌة إسبلمٌة داخل 
خاصة .. والتى ال تصلح بحال إلحراز نجاح فى أى من تلن المضاٌا, الحدود المطرٌة

لضٌة النفط المنهوب أو ,  الممدسات اإلسبلمٌة فى فلسطٌن وجزٌرة العربلضٌة
ًا أأمرٌكٌا و استراتٌجٌة مثل الحصار العسكرى  إأو لضاٌا ذات حٌوٌة , وروبٌا

و مثل التهدٌد أ ..حول الساحة العربٌة بشكل عاموالمضروب حول جزٌرة العرب 
على األمن " األمرٌكٌة"العسكرى التملٌدى وؼٌر التملٌدى الذى تمثله الترسانه الٌهودٌة 

ب العربٌة واإلسبلمٌة مع و حتى لضٌة الصراع بٌن الشع,وهكذا..اإلسبلمى و العربى
حٌث أن تلن   (األزمات الدولٌة)لٌها إال بمنظار إٌمكن النظر  طواؼٌتها الحاكمة ال

 وتمثٌل أمنى لمصالحة الحٌوٌة (الٌهودي_ الصلٌبً  )خارجللمتداد  مجرد إاألنظمة هى
.. فى تلن البلدان  

ود الفمهى المتعصب كانت الحركة الجهادٌة السلفٌة التى بدأت من مفإلى جانب الج   ..
ًا جامدة  كانت حركة ..فؽانستان أمصر وانتهت فى ًا على إ معزولة ,سٌاسٌا جتماعٌا

ًا فى ,  العامى وعلى المستوى اإلسبلم..المستوى الداخلى فى بلدانها كما ظهر جلٌا
 والتى كانت ..كتها األخٌرة على األرض األفؽانٌة ضد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةعرم

ًا حرب حسن أ  علىفؤمرٌكا تضرب والعرب ٌنسحبون واألفؽان..  من طرؾ واحداًا تمرٌبا
 فٌما عدا للة مخلصة كانت تساعد فى ترحٌل العرب ,و ٌشمتونأون جوال ٌتفرحاأل

.لى جانب الموات األمرٌكٌةإوللة أخرى حملت السبلح   
  سٌاسٌة عسكرٌة لم ٌسبك لها مثٌل فى الصراعاأفاق (فرسان عدن)فتحت عملٌة 

لم تحسن لراءة معنى ما   لكن زعامة الماعدة. الصلٌبٌة الٌهودٌةاإلسبلمى مع الحملة 
.لام به فرسانها فى عدن  

وكانت أمرٌكا هى التى لرأت وفهمت .. بلهمن ٌمرأ له رسال فى حاجة يفاألم
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ضابٌات حول ؾلى الإوالحدٌث .. اؾهتاإلنفعال وال سلمٌنللموتركت .. صرفتتو
..العنترٌات الفارؼة  

مرٌكٌة فى مٌناء عدن دخلت الماعدة وبن الدن البإرة المركزٌة ألمرة اد الم   بضرب
بذلت أمرٌكا جهودا جبارة كلفتها كثٌرا كً ال تؽرق ) للصراع الدٌنى والحضارى فى العالم

المدمرة فى مٌناء عدن ، وما ٌعٌنه هذا من سموط الهٌبة األمرٌكٌةولكنها عملٌا كانت 
  .(منتهٌةتماما

ًا لوٌة تؽطى العالم أجمع أو ًا فوالذٌا أو هكذا كانت ,صبح فجؤة للجهاد الفلسطٌنى ذراعا
. للماعدةهامرٌكا رسمأرادت أالصورة التى   

 ومورداًا ..  السلفى الذى ظل ألكثر من عمدٌن من الزمان بضاعة للتصدٌروالجهاد
ل العالم من أفؽانستان االتى تحمل األثمال األمرٌكٌة عبر جب, التحمٌل المخلصةلكابنات 

 ههاهو الجهاد السلفى ٌضع ٌده على النماط الحساس.. لى البوسنة وؼٌرها إلى الشٌشانإ
.بوعى واضح مع المضاٌا الحٌوٌة ألمته والعالم( ما ٌبدو)وٌتعامل على   

ولكن كما سنرى تداركت أمرٌكا ومكتبها اإلسبلمى المكون من حكام وعلماء إفتاء  
ولبل كل ذلن أجهزة واعٌة ومدربة ذات خبرة طوٌلة على تروٌض وتحرٌن السلفٌة 

.لى المتوحدٌن بمصور الحكامإلى الجهادى إها من التكفٌرى عٌشتى فرو  
فى األخٌر أضاعت الماعدة وزعامتها فرصة أخرى نادرة كانت لادرة على شك مسار و

.منهكةجدٌد لؤلمة اإلسبلمٌة ال  
 

إضربوا إسرابٌل: المال عمر إلبن الدن  
كان تصور المبل عمر أن أمرٌكا لن ٌكون لدٌها المبرر الكافى لضرب          

.ة إسرابٌلٌة بحت  أهداؾموجهة ضد" لاعدةلل"إذا كانت الضربات العسكرٌة ,أفؽانستان  
ولكن المبل عمر كان مستعداًا لتحمل تبعات ضربات , هذا التصور لابل للشن   ..

والشعب األفؽانً " حركة طالبان"ضد أهداؾ إسرابٌلٌة وكان ٌرى أن " الماعدة"
.لى جانبه إذا تعرض لعدوان أمرٌكى نتٌجة لذلنإ فونسٌك  

ًا إكانت  ًا وحركة طالبان خصوصا .. نتفاضة فلسطٌن ولتها تشعل حماس األفؽان عموما
حتى أن كبار مسبولٌها تخطوا المحاظٌر الفمهٌة لجماعة األمر بالمعروؾ والنهى عن 

لى المكتب اإلعبلمى للماعدة فى لندهار لمشاهدة األفبلم إوكانوا ٌتسللون " المنكر
 وكانوا بالطبع ٌراعون ألصى درجات السرٌة حتى .التسجٌلٌة ألحداث إنتفاضة األلصى

أمٌر "تجامل أحداًا ولو كان الالتطالهم عصى رجال جماعة األمر بالمعروؾ التى 
طة أثناء عملٌاتهم السرٌة فى مشاهدة تلن يأخذ الحبكان ٌؤمر رجاله لذا  .نفسه" المإمنٌن

.. األفبلم  
لى االمام سواء على إ واضحة ةعملٌة عدن أعطت وضعٌة بن الدن فى أفؽانستان دفع

.و العربىأالمستوى األفؽانى   
ًا الحركات المناوبة له وٌض الذى منح له من المبل ؾتال واألهم هو .فمد ضعفت معنوٌا

ًا حظوإن ظل ال.. عمر بضرب األهداؾ اإلسرابٌلٌة ًا بل كان ضرورٌا ر اإلعبلمى لابما
ٌد من العموبات الدولٌة التى تعانى منها مزحتى ال ٌكون ذرٌعة فى ٌد أمرٌكا لفرض 

ًا  ًا وسٌاسٌا .أفؽانستان إلتصادٌا  
صحاب الرأى بٌن العرب طالبوا بن الدن اإللتزام بحدود أاألؼلبٌة الساحمة من 

ظهر بعضهم الحدة أ و.التفوٌض الممنوح له بالنسبة للعمل الخارجى لدعم الفلسطٌنٌٌن
وكان زعٌم .. " عاصفه الطابرات" بذلن خاصة فى الشهور الملٌلة لبل هفى تذكٌر
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ًا طلكأالماعدة لد   أنه بصدد ,منها حتى البلهاءٌفهم  التى , كل اإلشارات الضرورٌة علنا
واٌاه تلن لوفود خلٌجٌة نوسرب ، لى الوالٌات المتحدة تحدٌداة إتوجٌه ضربة موجع

.وشخصٌات هامة هنان  
.(سً. بً.إم )ره لمراسل الفضابٌة السعودٌة  أن ٌبوح بسدوكا  

ًُا إلى حركة طالبان واألفؽان , وإشتهر بٌن العرب لوله فى أحد مجالسه الخاصة مشٌراَا
ًا هى خٌر لهم من الدنٌا وما فٌها)  .(ألدخلنهم حربا  

ًا اد ن ٌدخل ساحة الجهأل الهامة هنا هى أن الرجل لم ٌكن مستعداًا ةطقالن الفلسطٌنٌة وفما
والتى لم .. عبلمٌةإل هو لٌمته ا..عتبار وحٌدإصر على أ بل .. لدراته الحمٌمٌةلمعاٌٌر

.لدرة موازٌة على األرضعن تكن تعبر بحال   
 ولم ٌكن مستعداًا لذلن بحكم ,يلسٌاس وااهلم ٌتعامل مع المعادلة الفلسطٌنٌة الجهادى من

.. العمٌدة الصحٌحةإطار الذى ٌضع كل ذلن خارج ..يالمانع السلفى العمابد  
 وفٌها ..الوطنىمنها اء عجٌبة منها اإلسبلمى وسفالوالع الفلسطٌنى المكون من فسٌؾ

ولوى إسبلمٌة مثل ..وسورٌامثل لبنان ودول جوار , وفٌها دول كثٌرة, السنى والشٌعى
.فٌها حماس والجهاد ومنظمة التحرٌر وحزب هللا لبنانو..إٌران  
رتٌاح من زعٌم إلم ٌكن موضع ترحٌب أو  سبلمىاإل  التنوع داخل المعسكروحتى
,  الذى لم ٌتصور أو ٌحاول التفكٌر فى جعل إٌران مثبلًا من لابمة األصدلاءةالماعد

!!.ناهٌن عن سورٌا ..وبالمثل حزب هللا لبنان  

 أهم وأخطر من تنافضات  بصفتهافهنا تبرز تنالضات السنه والشٌعة لدى العملٌة السلفٌة
.عسكر األمرٌكى الٌهودىمالمع المسلمٌن   

والتى تصورت , فؽانستان بعد عملٌة مٌناء عدنألى إ العناصر الفلسطٌنٌة التى تسربت 
ًا إما ٌتصورة أى عالل ولتها من أن  ًا لد تحمك على األرض بٌن الموة إلتحاما ستراتٌجٌا

الدن وبٌن الحركة الجهادٌة دها بن الجهادٌة العربٌة فى أفؽانستان ورمزها ولائ
.الفلسطٌنة  

من التنظٌمات العربٌة فى ه الًا لمولؾثلكن هإالء وجدوا مولؾ زعٌم الماعدة منهم مما
والسمع الطاعة له كؤمٌر مطلك الصبلحٌة ٌه  أى أن المطلوب منهم هى البٌع.أفؽانستان

للتعاون , وذلن هو شرطه ). مساءلة أيثم أنه فوق.. ببل شورى وال خطة معروفة
.(والتموٌل  

ًا وممارسة لم تمبل هذا اإلستبداد البدا  بًلكن الساحة الفلسٌطٌنٌة المتطورة فكرا وتنظٌما
.ولو من شخصٌة لها برٌك إعبلمى ٌعمى األبصار والبصابر  

ًا  , دخل بن الدن معركة جدٌدة فى كل شا بتحالفات سٌاسٌة لدٌمة..  وكما ذكرنا سابما
ًا أنها ..الٌكفى أن نمول بؤن الزمن لد عفى علٌها .صبحت ضارة وخطٌرةأبل والعا  

الجهاد على ) فبل ٌعمل أن باكستان والسعودٌة هما الحلٌفتان اإلستراتٌجٌتان فى مرحلة 
  وال ٌكفى أن ٌمول لابل بؤن التحالؾ كان مع لوى(..األمرٌكان المحتلٌن لجزٌرة العرب

فذلن بالتؤكٌد خداع للنفس .. ه مع حكومتهانكران رؼم أن لها إرتباط الٌمكن ٌةسبلمإ
.وأكثر من مجرد جهل.. ثبتت األحداث أنه خداع إجرامىأ  

 المستعداًا و لم ٌكن كبلهماان وتحالفات زعٌم الماعدة كانت هى تحالفات زعٌم طالب نفس
فى ظل الصراع المابم والمفروض , عادة بحث ملؾ التحالفات الخارجٌةإلادراًا على 

.على أفؽانستان  

المواجهه مع أمرٌكا كؤولوٌة تتحدى الحالة اإلسبلمٌة فى أفؽانستان برزت وحتى عندما 
ولكن تفجٌر .  جامداًا علً حالهوظل, لم ٌتحرن العمل السٌاسى لمواكبه ذلن التطور
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ًا من تؽٌٌر التحالفات فى المنطمةأعدن كان إشارة خطر كبرى لدى  وأن , مرٌكا خوفا
ٌران الجار إٌشمل المحور المعادى لها لوى تمتد من فلسطٌن وحتى أفؽانستان مروراًا ب

طالته هنان  والتى ٌجعلها النظام , ألفؽانستان ومحور سٌاسة العداء ألمرٌكايالمو
ًا  ًا وخارجٌا ذلن اإلحتمال ٌرعب ال شن األحصنة األمرٌكٌة فى . السٌاسٌة الدافعة داخلٌا

.المنطمة وبالذات السعودٌة وباكستان  

!!هٌا إلً الفتنة   
فؤنه , فرٌمٌاأبعكس التحرن الرادع السرٌع الذى لابل به كلنتون تفجٌرات      ..          

ًا فى داللته وهوٌة فاعلٌة .ماطل وتؽابى أمام تفجٌر عدن الذى كان ساطعا  
 جدٌدة مع الجواد العربى الجامح فى ةمر لد بدأ ٌجرب سٌاسألولكنه فى حمٌمٌة ا

سهلة .. لى جهة أخرىإأنها سٌاسة اإلحتواء وتحوٌل مسار السٌل العنٌؾ .. أفؽانستان
 المذهبٌة ة الفتنة أنها وجه.. وتكوٌنه الفكرى..اجٌه ذلن الجوادمزلى إ وألرب ..ومٌسرة

..فكرة لتال الشٌعة..   
.فى المنابع الفمهٌة للسلفٌٌن, والفتاوى جاهزة منذ لرون  

وما أسهل جمع  (ولاتألتحت طلب البنتاجون فى كل ا )والعلماء جاهزون 
 وبدالًا عن أمرٌكا البعٌدة ..موال وتحرٌن الشباب المتحرق للجهاد والشهادةألا

فى أفؽانستان .. هنان شٌعة لرٌبون جداًا ..وإسرابٌل صعبة المنال.. جداًا 
 اإلٌرانٌة دوالحشو, ولد خلمت أجواء التوتر وإؼبلق الحدود .(1)وإٌران

, إثر إؼتٌال دبلوماسٌٌها فى مزار شرٌؾهاودعوات اإلنتمام داخل  

ًا  ًا لتزكٌة الفتنه ودفع نٌرانها لدما فً األزمنة الحدٌثة  }.كل ذلن جعل المناخ مثالٌا

علً , لم تعد عود ثماب ٌلمى بالمصادفة أو   بالعمد , إلً جانب عوامل الفتن , فإن صناعة الفتن 
لمد كان زمن    الحرب ..... بمعنى الكلمة (هندسة  )بل أن صناعة الفتن تحولت إلً. حطب 

وأكثر من ذلن فإن البراعة فً    . الفتن   (هندسة)الباردة جامعة كبرى تعلمت فٌها الموي 
الهندسة وصلت أحٌاناً إلً إعادة هندسة الماضً و تركٌب تارٌخ المجتماعات بما ٌوافك مماصد 

( .18و17 )عن كتاب عام من األزمات لدمحم حسنٌن هٌكل ص )  {األلوٌاء  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتموٌل أثر ضاؼط على التوجٌهات الفكرٌة والسٌاسٌة وتلن لاعدة صحٌحة بالنسبة للدول كما للتنظٌمات  (1)
.السلفً منها أو األخوانى الدولى . السٌاسٌة اإلسالمً منها وؼٌر اإلسالمً   

فلننظر إلى ما كتبه . مجال الفتنة الطابفٌة لبل أن تبحر فٌه لوارب السلفٌة الجهادٌة " الدولٌون " ولد دخل 
فشَكَل .. ): الدكتور عبد هللا النفٌسى عن اإلخوان الدولٌون فى أواسط ثمانٌنات المرن العشرٌن ، حٌث ٌمول

 التنظٌم الدولى لإلخوان لجنة أسموها بتسمٌة تدل على لصور سٌاسى بٌَن ، وهكذا تشكلت  لجنة فتح إٌران
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 حزب هللا
(لبنان)  
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ممراً لها وعٌنوا لها ربٌساً وأفرزوا لها العناصر ووضعوا لها المٌزانٌة من أموال أعضاء  (األردن )وجعلوا عمان 
ومن ؼرٌب ! الجماعة الذٌن ٌدفعونها وال ٌعرفون كٌؾ تصرؾ وال فً ماذا أنفمت ، فالثمة بالمٌادة مطلمة وعمٌاء 

 تحوٌل الشعوب اإلٌرانٌة إلى مذهب أهل السنة ، وكؤن – بل إحدى مهامها –األمور أن تكون مهمة هذه اللجنة 
ألم ٌکن من األولی أن ٌشكل التنظٌم الدولى , هذا األمر صار من أولوٌات العمل اإلسالمی علی أفتراض إمکانٌته

لإلخوان بمٌادته التى تفتمر للشرعٌة واألهلٌة لجنة لفتح المدس وتحرٌر األلصى ؟ لكنه المصور السٌاسً وسوء 
التجربة والخطؤ : ممال اإلخوان المسلمٌن فً مصر )  .(تمدٌر المولؾ الذي ٌجعل صاحبه ٌتعامل مع األوهام وكؤنها حمٌمة 

249رإٌه مستمبلٌة ص : كتاب الحركة االسالمٌة - (  
________________________________________________________________
__ 

 لعبور ,كثرأتها مواربه جعل وباألحرى ,فتحت السعودٌة أبوابها مرة أخرى   

, فؽانستانأالشٌوخ مع األموال التى نالت بركتهم صوب معسكرات  والشباب ومندوب
لى بن الدن والبعض توزع على بالى مراكز الموى العربٌة من بماٌا إومعظمهم توجه 

.النمو لى آخر مراحلإالتنظٌمات المحتضرة والبابدة والناشبة   
لابب السمسوناٌت المحشوة حوفاعلى الخٌر حاملى , عادت مرة أخرى أٌام الخٌر

.لوذببعد وانتعشت المعسكرات ودب النشاط فٌها  (بالبترودوالر)  
ًا لمتال الشٌعة فى بامٌان و..بعض الشباب جاءوا من المملكة  لالوا أنهم لدموا خصٌصا

 ولكن لماذا ال تماتلون الشٌعة عندكم فى المنطمة الشرلٌة وبعد:ءوعندما سؤلهم أحد البلها
 من بلػحتمار أإ نظروا إلٌه بدهشه و؟.أن تحرروها تؤتون الستكمال عملكم فى بامٌان

 الشخص نفسه لدم بالهته فى صورة مشروع ؼرٌب لابال لمد تماتلنا مع الشٌعة أربعة عشر لرنا ).كل تعلٌك

فلماذا ال نتحد معهم لمدة نصؾ لرن فمط ، ونتصدى معهم ألمرٌكا .. فال نحن أبدناهم وال هم تخلصوا منا 
وتؤمل البعض فى الحكمة .. وإسرابٌل ثم نعود بعدها لمتال بعضنا البعض بدون سابك إنذار ، فضحن الحاضرون 

.(وكانت األحداث أسرع من الجمٌع.. البلها  ء  

ضروا ح الجدد المادمون براٌة التوحٌد الحك والعمٌدة الصحٌحة لم يونالمتحمس
ًا بل أحضروا معهم..  الشٌعة التى تهدر دموالفتاوى.. بالدوالرات فمط  األحبلم  أٌضا

ٌران سوؾ تؽزو أفؽانستان وأن العرب إ تجزم بؤن ةأحدهم جاء برإٌة موثك.. والرإى
  .سلحة والمعداتألسوؾ ٌتصدون لها وٌؽنمون من لواتها كمٌات كبٌرة من ا

 سبلمى وردهإل لتحوٌل مجرى الجهاد ا..حتى األحبلم أصبحت تصدر من البنتاجون.. 
.لى صدور المسلمٌن أنفسهمإ  

حدث بعد تروٌجها بعام أو  مع الوالع الذى (ةالرإٌة الموثك)نحراؾ إواآلن ندرن درجة 
.(هندسة الفتنة)وكٌؾ أن الرإى تم توظٌفها ضمن , إثنٌن  

 بمىأ, لى كابول ولندهارإ الشٌوخ نفوذموال والشباب وألوتسرب اة مواربة البوابة السعودي
التى وصلها ما ٌكفى كى تحفاظ على ..  الخبلؾ بٌن الماعدة والجماعات األخرىة شكعلى

.ستمبللهاإ  
ًا لسٌاسة ا.. الطاعةتلى بًإعادته إ بن الدن وحماج وحاول الشٌوخ كبح  حتواء إل وذلن طبما

الشٌوخ هددوا .التى ٌجربها كلنتون بعد أن جرب وفشل فى سٌاسات المصؾ بالصوارٌخ
فؽانستان ذاتها بفتح مضافات أ داخل تحجٌمهلدام زعٌم الماعدة وأبسحب البساط من تحت 

فؽانستان الذى ألى إ نجم الشٌشان البلمع "خطاب"حضار إبل هددوا ب.. ومعسكرات جدٌدة
.المٌدانٌةة  ومصدالٌتةفؽانستان بحٌوٌته الشابأستمطاب شباب إٌمكنه   

فؽانستان بعد ألى إكانت طبلبع شباب الشٌشان لد عادت  (م2000) مع بداٌات عام 
 وأعادسمط النظام الشٌشانى المستمل أو" خطاب"الهزٌمة المروعة التى تسبب فٌها 
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.سىحتبلل الروإللى اإالببلد   
كانت تجربة خطاب .(ربما كان الشٌوخ متعجلٌن فى نمل تجربة خطاب إلى أفؽانستان) 

ساسٌة ونتابجها المؤساوٌة مع تجربة بن الدن فً أل اهافى الشٌشان متطابمة فى نماط
 لبل عاصفة الطابرات بعدة أشهر حتى أن البعض من العرب.أفؽانستان وسابمة علٌها

 فٌجتمع على المسلمٌن كارثتان ,الشٌشاني  من تكرار مؤساة صاحبة ؾحذر بن الدن
لكن . ومن رعاٌا المملكة ذاتها.. على ٌد خبٌران جهادٌان من المدرسة السلفٌة السعودٌة

 لم ٌتمكن بسبب الظروؾ  ألنهوأما ألنه رفض ذلن إلى أفؽانستان إخطاب لم ٌرجع 
.الماسٌة المحٌطة به  

معسكر التدرٌب ؾ ..هارة فى أفؽانستان بعد تفجٌر عدندوج إزألى إبن الدن وصل 
عاد الذكرٌاتأزدحم وإتسع وإ, ؼرب لندهار,  (جرموان)التابع للماعدة فى   

ولد حمل ..  فى خوست (الفاروق) و(جهادوال) الثمانٌنات لمعسكرات  ألٌامالذهبٌة
 الذى نال شهرة بٌن (الفاروق)نفس االسم المدٌم  (جرموان)المعسكر الجدٌد فى 

كان المعسكر الجدٌد .ثر من عمد من الزمانأنؾ من الشباب على مدى وعشرات األل
 ٌربض فى وسط صحراء واسعة بها الملٌل من لدحضان جبل صخرى صفى أٌمع 

ًا لضربة أمرٌكٌة .المرى ولم ٌكن أحد لٌشن فى أن الفاروق الجدٌد سوؾ ٌتعرض حتما
ًا أوربما من األرض .. من الجو مواالًا طابلة فى تحصٌن أنفك زعٌم الماعدة ألذا .ٌضا

 ,مؽارات وخنادقر ؾوح..  الدفاعٌةهعقالمعسكر وشك الطرق إلٌه وداخله وبنً موا
وهمٌة , وموالع للدفاع الجوى.. خابرلذلحماٌة المتدربٌن وتخزٌن المإن وا

ولكنها بالمطع لٌست كافٌة لمواجهه الخطر .. جراءات كثٌرة ومكلفةإكانت .وحمٌمٌة
 .. (هربإودرب )لذا ألح المتشابمون على تطبٌك سٌاسة التدرٌب العابم أو .. المحتمل

لكن حجة بن الدن أنه ٌرٌد الثبات الذى .أى التدرٌب المتحرن فى موالع ؼٌر دابمة
رفع تكثر واستمبال ضٌوؾ كبار لمعسكرات ضخمة أستٌعاب شباب إلٌإهل 

ولكن مع فارق بسٌط فبعد ,  الثمانٌنات ببل تؽٌٌرةى بمعنى آخر نفس سٌاسأ.!!المعنوٌات
أصبحت اآلن مع لوة , أن كانت المواجهة والحرب ضد نظام شٌوعى متهاٍاو فى كابول

إذن الموضوع سهل   .دولٌة وحٌدة ومسٌطرة مركزها البٌت األبٌض فى واشنطن
.. السابك سننجح بها اآلن وال داعى للتؽٌٌر واألسالٌب التى نجحنا بها فى 

!!. مرجؾ..أو .. ومن ٌظن ؼٌر ذلن فهو ضعٌؾ االٌمان  

وتصرؾ بعض الشباب الجدد كما.. جواء المدٌمة فى السلوكٌات والمظاهرألعادت ا     
,  والصبلفةةالخشونب, سبلفهم فى الثمانٌنات فى مدٌنة بٌشاور والمدن الحدودٌةأتصرؾ 
ن م الناس خرج بكل الوسابل التى ت,لى العمٌدة الصحٌحةإ والدعوة ,راؾإلس وا,والتبجح
ًا دٌن هللا الشوارع فى سلحة ألوحملوا ا,  وظهرت المبلبس العسكرٌة الحدٌثة.. أفواجا

 بما ,لى داخل المدن التى تعٌشإجواء المتال أ ونملوا .والسٌارات وحتى فى الطابرات
 وهو ما كان ٌرٌح السكان , التشعر فٌها بمظاهر حربةجواء مدنٌة بحتأ ,فٌها كابول

وكانت تلن . وٌرضٌهم بعد سنوات طوال من لتال طاحن داخل المدن وفى الطرلات
ًا  الذٌن ٌماتلون الطلبة بل وحتى السكان " الفرسوان"ستفزاز السكان لٌس إلالمظاهر سببا

ًا  .البشتون الذٌن ٌستفزهم منظر األجبنى حتى ولو لم ٌكن مسلحا  
 (الفرارأو) نسحابإلخطار عندما شرع العرب فى األة لكل تلن امظهرت اآلثار المكتو

هالى فى معظمهم ألأمام زحؾ لوات تحالؾ الشمال والضربات الجوٌة األمرٌكٌة فا
ًا من أصطٌاد العرب وبٌعهم عملٌة إ والكرم األمرٌكى جعل من .. معادٌناكانو كثر ربحا

.زراعة أو تهرٌب المخدرات  
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ظهر فٌما بعد أن األمرٌكان دفعوا ثالثٌن ألؾ دوالر ثمنا لشراء أى عربى أصطاده األفؽان من ) 
. 1999وهذا الثمن ٌعادل ثمن طن من األفٌون بؤسعار عام.. شوارع المدن أو الفٌافً والمفار

وٌذكر أنهم أشتروا كل ما خلفه العرب من أوراق وكتب لٌس هذا فمط بل كل مالبسهم الرجالٌة 
والنسابٌة ومالبس األطفال ولالت مصادر صحفٌة ولتها أن الؽرض هو تحدٌد الحامض النووى 

وربما ألجٌال لادمة ، وهو ما ٌفسر !!. لهإالء العرب لمواصلة مطاردتهم أمنٌا فً المستمبل
لمد كان بٌع العرب كؤفراد، وبٌع مخلفاتهم عمالً  تجارٌاً مربحاً جداً !!. شمول األطفال ومالبسهم
الطابرات األمرٌكٌة كانت تزودالجمهور بمنشورات توضح لهم . لألفؽان فً تلن الفترة

بالدوالر األمرٌكى فى الصدارة ٌؤتى سعر العرب ٌلٌهم الباكستانٌون فاألوزبن " األرهابٌٌن"أسعار
نشرات البورصة الجوٌة تلن خلمت رواجا إلتصادٌا وحولت المطاردات إلى تجارة وطنٌة.وهكذا   

ًا ،  مبلحظة أخرى تمول بؤن متوسط دخل الفرد األفؽانى ولتها كان مبتٌن وخمسٌن دوالراًا سنوٌا
ًا  إنه الكرم !! وهكذا ٌكون سعر األسٌر العربى ٌعادل دخل الفرد األفؽانى خبلل مبة وعشرٌن عاما

وبدون هذا الكرم ما . األمرٌكى الذى لم ٌستطع الشعب المسلم فى أفؽانستان أو باكستان مماومته 
 أو –كان ٌمكن ألمرٌكا أن تمؤل كل هذه األلفاص الحدٌدٌة فى جزٌرة جوانتانامو باألسرى العرب 

.بالمٌادٌٌن فى تنظٌم الماعدة حسب ما ٌحلو ألمرٌكا أن تطلك علٌهم   
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احلرب علي االرهاب 
 االسالمي

 دتويل سعودي
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 فتاوي السعودية

 اسرائيل أمريكا

عمليات جهادية 
 سلفيه

 تطويع قطاع من اجملهود اإلسالمي السعودى لصاحل اخلطة اليهودية الدولية
{احلرب على اإلرهاب  }لضرب االسالم يف العامل حتت ستار   
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 دور اإلعالم فى الهزٌمة اإلسالمٌة
 

ًا فى التعامبلت األمرٌكٌة بل هى العمود أالخداع والمسوة من  كثر األسالٌب شٌوعا
 العسكرى منها أو األعبلمى واإللتصادى .. الساخن منها والبارد ..لسٌاساتلاألساسى 
.والسٌاسى  

 وتخرٌب هوبؽٌر تلن االسالٌب الٌمكن لهم تروٌض العالم والسٌطرة علٌه ونهب
.المكونات الفطرٌة لبلنسان  

فذلن اإلعبلم الٌركز الضوء وٌسحر .. الخداع والمسوة من ركابز اإلعبلم األمرٌكى
 أو ,شٌة والفرعٌةهامشٌاء الألابسماع متابعٌه باألشٌاء الهامة واألساسٌة بل أعٌون و

تلن المواضٌع الهامة لكن من الزواٌا وتحت األضواء التى تخدم الرإى والمصالح 
.األمرٌكٌة فمط  

من وسابل اإلعبلمٌة الخادعة كان التركٌز على األشخاص األلل أهمٌة والمنظمات 
ًا وهامشٌة كؤعداء أساسٌن والعبٌن محورٌٌن على الساحة مناوبة للوالٌات  األكثر تفككا

ثم إلماء التراب وسحب الدخان الملوث حول مصادر الخطر الحمٌمى والمٌادات  المتحدة
.إثرةمال  

لى حمابك إن خاصة على الوصول يٌساعد على ذلن عدم لدرة الناس عامة والمسلم
 وأن المدر الضبٌل من الحمابك الذى .األشٌاء حتى ما ٌتعلك منها بؤهم المضاٌا المصٌرٌة

 ٌمكن التشوٌش  ،أو أشخاص ؼٌر مرؼوب فٌهم" بطرق ؼٌر لانونٌة"ٌمكن أن ٌتسرب 
.فى حالة تخدٌر كامل (نلمًالمس)ٌة حبماء الضإبسهولة و علٌه واحتوابه  

ى جماعة سٌاسٌة أمن لبٌل كون .. تنسى الشعوب أحٌانا بدٌهات ال تحتاج الى تفهٌم
لتبلعها من ترتبها وفمدت وسابل التؤثٌر إذا تم إأو أى لٌادة من هذا النوع  (أودٌنٌة)

فى موطنها األصلى فإن تلن المٌادات والجماعات تصبح هامشٌة وتنحدر س على النا
.لى ما ٌمرب من الصفرإلٌمتها   

بؤن عرب أفؽانستان -  أنفسهمٌنولكن أمرٌكا نجحت فى ألناع العالم وحتى المسلم
ًا فاعبلًا وخطٌر .وكذلن لٌاداتهم هنان, اًا ٌمثلون تجمعا  

وٌحمل  . فى عالم الٌوم فرٌداًا ونادراًا وإن كان ذلن التجمع, وذلن ؼٌر صحٌح بالمرة
ولوة .. ذرة فٌهجسجاٌا اإلخبللٌة الرفعٌة مثل روح التضحٌة والبطولة المتال من اًا عدد

.الحماس للدٌن  
فلم . ولكن هذا كله ال ٌعنى ما ترمى إلٌه أمرٌكا من خطورة الفعل والمدرة على التؽٌٌر

ًا لذلن الوسط ألسباب عدٌدة منها أسباب ذاتٌة و .خرى خارجٌةأٌكن ذلن ممكنا  

:فمن األسباب الذاتٌة  
 عن مواجهة الوالع الخارجى لفهضعؾ البنٌان الفمهى وتخؼٌاب العلماء الصادلٌن مع 

الفمهى التارٌخى للشعوب العربٌة الموروث ٌان مع نثم صدام ذلن الب. المعمد
ًا ,عتماد الحركة الجهادٌة على فمه العصر المملوكىإ و..واالسبلمٌة  الذى كان مستهجنا

ًا حتى فى عصرة ًا ,وضعٌفا ًا اوفى بٌبة من..  لمواجهة عصر مخالؾ تماما هضة تارٌخٌا
.. لى الوفاة المبكرة للحركة الجهادٌة الحدٌثةإكانت تلن سمطة أساسٌة أدت . لذلن الفمه

.الخ.. طهابلى عزلتها وشططها وتخإو  
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ها لتطبٌك الدٌن أدات و الفمه هٌعتبر, وذلن طبٌعى لحركة إسبلمٌة.. فالهزٌمة بدأت فمهٌة
.فموة وحٌوٌة التحرن الدٌنى تنبع من سبلمة ولوة مصادره الفمهٌة, على الوالع  

ًا لمواجهة إحتٌاجاته, وإذا عجزت العملٌة الدٌنٌة عن فهم ومعالجة الوالع , واإلجتهاد فمهٌا
وهذا ما حدث لمجاهدٌنا رؼم .. ولن تستطٌع السٌر طوٌبلًا , فإنها مهزومة ال محالة

.ولدرتهم على شن العملٌات اإلستشهادٌة الصاعمة, شجاعتهم  

:سباب الخارجٌةألمن ا  
ًا  (الٌهودى) والموة الهادرة للمعسكر األمرٌكً وانحالة العنؾ    .. وممارسته حربا

لى الخلؾ على مستوٌات الحكم والشعابر إ لدفع اإلسبلم ةومتواصلة صلٌبٌة شامل
.ناهٌن عن فكرة الجهاد نفسها ولٌس ممارستها فمط.. والمفاهٌم  

 ,وضى فى المفاهٌم اإلسبلمٌةؾو. الًا فى تماسكهالمة التى تشهد تحاألهذا إضافة حال 
 بشكل مباشر أو عبر ,ودوسموط الممدسات فى أٌدى الٌه, نعدام المرجعٌة الدٌنٌةإو

..أنظمة محلٌة  
 مخلصة  للةوترن تلن المهمة الحٌوٌة الممدسة فى أٌدى, نصراؾ األمة عن الجهادإثم 

ًا , مةألصار الجهاد فى اؾ ,كثٌرة الؽرور والتهور..  الكفاءة أو الخبرة العلم وللٌلة ولفا
ت أهم عمول ؾنصرإ و,لى مهارة المتخصصٌنإمعزولة تفتمر  (متخصصة) ,على لله

, علماء المجاهدٌن الثم ندرة..األمة وعناصرها الممتدرة عن جماعات وساحات الجهاد
  العلمى اإلٌمانً وفانخفض المستوى.. الدٌنٌةجامعات ال لسٌطرة أعداء األمة على نظراًا 

.لى حد خطٌرإ بها  

فككة وؼٌر مخبلصها كانت ضعٌفة وإسبلمٌة العربٌة فى أفؽانستان رؼم إلالحالة ا    

.سٌطرت علٌها ثبلث توجهات اساسٌةفمد وكما ذكرنا ..موحدة الرإٌة  

 ولم (..لٌن لجزٌرة العربحتجهاد األمرٌكان الم)لى إ داعى البن الدنوجه ت  ـ1  

ًا ٌستمطب المسلمٌن من تجمعات وفبات ,ولم ٌحاول جدٌا, ٌنجح ًا شعبٌا  أن ٌجعله برنامجا
وطبٌعته المتفردة .. ارض ذلن بل تعادٌةعفالسلفٌة التى ٌرتكز علٌها ت, ختلفة ومتنوعةم

ًا أتمنع ذلن  (المستبد العادل) لشخصٌة ىوتممصه الفطر بل تطالب الجمٌع .. ٌضا
 صنعه ,برٌك إعبلمىو مالٌة ةمستنداًا على لو.. باإلنصٌاع واإلتباع ببل لٌد أو شرط

.عدوة ولم تصنعه حركته الذاتٌة بمشروعه األممى اإلسبلمى  

 التى ترى مهمتها األولى هى الجهاد فى توجه المنظمات الجهادٌة الوطنٌة _2  

وأشدهم ثورٌة ٌرى أن الوصول ..  وفى الؽالب لمجرد لتلهم(الطواؼٌت)أوطانها ضد 
ًا لتحمٌك جنإلى اإلذاعة وإسماع الناس بٌان إ  هللا على ةعبلن الدولة اإلسبلمٌة كافٌا

, ةصحاب العمابد المنحرؾأوالبد مع ذلن من ذبح عدة آالؾ من الطواؼٌت و.. األرض
ًا كما كان فى عصر السلؾ .. وهدم آالؾ الممابر, والصوفٌة الخ حتى ٌعود اإلسبلم نمٌا

ًا ) هذه المنظمات لون. الصالح ًا من تربتها الوطنٌةإ (تمرٌبا .لتلعت تماما  
ربما كان ذلن من . نتشارإل فرصة للتمدد وا.. لبل الطواؼٌت..ولم تتح لها الشعوب

 نموذجى لما ٌمكن الوما حدث وٌحدث فى الجزابر مث..  لبل ؼٌرهمحظ المسلمنحسن 
.أن تصل إلٌه األمور تحت راٌة المجاهدة السلفٌة من ذلن النوع  

وإن تكن المجاهدة السلفٌة على النطاق الدولى والتى لادها بن الدن والماعدة لم تصل 
  على أن تكون وباالًا لبل, بل كانت أشد وطؤة على المسلمٌن كؤمه.. لى نتابج أسعد حاالًا إ

.أو أفؽانستان المسلمٌن داخل وطن محدد مثل الجزابر  
 فى الوالع إنشطاراًا امٌٌن الجهادٌٌن فى سمات كثٌرة بل كانم مع األونشترن الوطنإ
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ًا فى تٌار واحد ًا مإلتا ًا أمن أبرز سماته العسكرة الزابدة عن الحد , سٌاسٌا و المطلمة تمرٌبا
عمال أ و, وؼٌاب الثمافة السٌاسٌة,همال تام للعمل السٌاسى الصحٌحإللعمل الجهادى مع 

 وإهمال البنٌان األخبللى (ولماذا الدعوة ولد كفرت الشعوب مع الحكام؟ )الدعوة 
 حتى صار المجاهد بالنسبة لمن ..والروحى لصالح التدرٌب العسكرى وممارسة المتال

 من ٌلمسه أو جرج مثل ؼصن شون ي,هو خارج جماعته وربما الكثٌر من أفرادها
.ستثناءات عدٌدة ولكنها لٌست الطابع العامإ ولذلن .ٌمطع الثٌاب التى تشتبن به  

رض ٌحكمها نظام ألى إشكل حالة لجوء دٌنى يومعظمهم ثم توجه المستملٌن  -3

 التى تحكمها الشرٌعة وٌسودها الخلك ة اإلسبلمٌة الفاضلة ٌحلمون بالمدٌن.سبلمىإ
.اإلسبلمى النبٌل  

ًا منها ومن ألدم  ٌوانٌه اإلنسان هنان حكثر هإالء من جحٌم الحضارة الؽربٌة هروبا
.وسفالته األخبللٌة  

وكانوا فى حاجة .. فؽانستانألى إنفسهم وذرارٌهم فمدموا أخاؾ هإالء المسلمون على 
إلستٌعاب الوالع األفؽانى ,  لو لم تباؼتهم الحملة األمرٌكٌة,لى المزٌد من الولتإ

ًا ,حبلمهم والوالع الجدٌدأ مازالت كبٌرة بٌن هوة التى وفهم ال,والعربى  والذى ٌظل رؼما
 بالوالع فى ببلد ,ى مسلم عمابدى أوبما الٌمكن ممارنته لدى, عن كل شا أفضل بكثٌر

.الؽرب  
, وشرد من شرد,  ما لتلهمولتل من, ولكن الؽرب هاجم هإالء بطابراته وصوارٌخه

وكان ذلن . بتهمة اإلرهاب الدولً, لفاص جوانتاناموألى إوأخذ ما استطاع منهم 
ًا بالؽرب وفطرته ال ًا البما ًا حضارٌا .همجٌة المتوحشةتصرفا  

لى حضارة إوٌعود مرة أخرى أبعض هإالء فضل لتل عابلته ولتل نفسه حتى ال ٌعتمل 
..الؽرب  

..  للعرب فى أفؽانستانةشكلوا األؼلبٌة الصامت (البلجبون الدٌنٌون)ذلن التٌار 
ًا  ًا حول الكثٌر من لضاٌا ,ومعظمهم لم ٌشارن فى أى حرب سابما ًا نهابٌا ن رأٌا  ولم ٌكوِا

.الوطنى منه واألممى, فؽانستانأالتٌار الجهادى العربى فى   
ومع هذا فإن الحالة اإلسبلمٌة فى أفؽانستان كانت تحتضن حالة من النبل اإلستشهادى 

ًا .. الذى ٌؤسر الملوب ًا  العالم المادىلطبٌعةلكونه منالضا ًا اًا ومنالض..  المنحط أخبللٌا  أٌضا
ًا نحو األسوأ  . للوالع اإلسبلمى الممزق والمنحدر دوما  

.. من المضاء بالموة المسلحة على ذلن التنالض.. عاجبلًا أم آجبلًا .. لذا كان البد للؽرب
. إلى العالم فى أفؽانستان من أجل إعادة التجانس,  الملٌلةمة العربٌةذوإبادة تلن الشر  

ًا وتسٌر بشكل عام إ اًا حدثت تؽٌٌرأ فوق األرض والتى ةأما الموى الفاعلة والمإثر ٌجابٌا
رب الحٌوٌة وثمافته غ الذى ٌشكل خطورة فعلٌة على مصالح ال,فى الطرٌك الصحٌح

ًا .. الشٌطانٌة المخربة شره نأو الٌعرؾ سوى ما ت.. فبل ٌكاد أحد ٌعرؾ عنها شٌبا
.كاذٌبأفتراءات وإدعاٌات الؽرب من   
ٌرون ا كانو.. أو أصحاب العمابم والفتاوى" المثمفٌن منهم"وحتى , لذا فمعظم المسلمٌن

, مجرد تخلؾ ودموٌة.. فى حركة طالبان ما ترٌد أمرٌكا للناس أن ٌروا به تلن الحركة
ًا ذوكؤن أمرٌكا ترٌد نمو ونموذج سا لئلسبلم اًا ال ٌعرفه أحد وال ٌمدر علٌه مثالًجا

أى نموذج كرزاى مثبلًا .. سواها  
لى األسوأ إمنه أى شعب ترٌد أمرٌكا تؽٌٌر نظامه ٌشمبز سمه عاراًا إ الذى أصبح  )

.(كشعب العراق أو فلسطٌن  
نخداع إ و, على نجاح ذلن التشوٌه المتعمدهاولد ساعدت أخطاء الحركة ولصور
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.المسلمٌن به  
***** 

صرامة وجدٌة.. السٌوؾ األوزبكٌة  
ًا عن حركة جهادٌة    .. ال ٌكاد أحد من المسلمٌن خارج أسٌا الوسطى أن ٌعرؾ شٌبا

.(وزبكستانأسبلمى إحركة )فعالة ومإثرة هى   
ه  وجاب,من األرض األفؽانٌةضوكانت لٌادتها وجزء كبٌر من لوتها المسلحة ٌعمل 

ًا واإلدعاء بؤن أ ولكن .شد مماومةأالحملة األمرٌكٌة ب مرٌكا فضلت تجاهل ذلن تماما
.فرادأن عدد هإالء لم ٌتجاوز العشرة أالشٌشان هم الذٌن ٌواجهونها رؼم   

بشكل أفضل من الموات العربٌة )بٌنما شارن ماال ٌمل عن ستمبة أوزبكى مسلح ومنظم 
شاركوا فى لتال عنٌؾ ضد الموات األمرٌكٌة فى طالمان , (أو لوات اإلمارة اإلسبلمٌة

.ولندز ومزار شرٌؾ  
 بعنؾ فى اوللى والٌات لوجار وباكتٌا فماتل إ لتال من كابوةوا فى حالعتراجأو

هل أ)رٌكان و موكانوا هم المحور األساسى الذى لاتل ضد األ, زورمات وشاهى كوت
 (أناكوندا)ة يملعسماها األمرٌكان على عادتهم األستعراضٌة أ التى الحملة  فى (لاالشم

.شد خسابر بشرٌة فى حربهم األفؽانٌة حتى ذلن الولتأالتى تكبدوا فٌها   
 وتم التعتٌم على دورها ..كما لؾ الحركة األوزبكٌة نفسها..  الظبلم الدامسفهكل ذلن ل

فى بلدها أوزبكستان ودورها السابك والحالى فٌما حول أوزبكستان خاصة فى 
نظمتها بشكل أمرٌكٌة لحماٌة أى لوات إلكانا فى حاجة و ,طاجٌكستان ولرؼٌزستان

هى قوالمولؾ الؾ, خطار تلن الحركة الجهادٌة الشابة ذات التنظٌم الحدٌدىأمباشر من 
.ستوطن تلن المناطك منذ لرونإ الذى (المابم على المذهبى الحنفى)الواضح   
 تبنى السلفٌة السعودٌة التى زحفت بسرعة نحو م بوضوح وحس(التنظٌم) ورفض

 حٌث ,فؽانستانأ أو من التنظٌمات العربٌة فى , مباشرةةالحركة من الببلد السعودي
اًا عبر يبتبلعها تنظٌمإ سلفٌة عربٌة حاولت تنظٌمات لٌادة الحركة األوزبكٌة مع ورتتجا

كان العدٌد من أفراد التنظٌم  ).. مع بن الدن والماعدةيفكان الصدام األوزبن..  الحركة(ةسلفن)

وكانت الحركة ال تعادي الصوفٌة " حنفٌة"ولكن المرجعٌة الفمهٌة للحركة كانت .. األوزبكً ولٌادته من السلفٌٌن 

.(أو الشٌعة ، وال السلفٌه بالطبع   

عمبته بؤشهر أستمبال للحملة األمرٌكٌة التى إذلن الصدام والخصام الذى كان أسوأ 
..للٌلة  

 ولم ٌكن بن .. ذى مرجعٌة ؼٌر سعودٌةىسبلمإلم تكن لتطٌك ظهور جهاد " فالماعدة"
لتسٌطر على جزء من العالم لد ٌخرج عن .. الدن لٌطٌك ظهور لٌادة شابة منظمة جٌداًا 

.هٌمنته الدولٌة التى لم تكن لابمة سوى فى خٌاله الذى سٌطر علٌه اإلعبلم الدولى  

 كما رفضوا الؽرور والتعالى ,واألوزبن العنٌدون رفضوا الفمه والمرجعٌة السعودٌة
ومرجعٌة " "أمٌراًا للمإمنٌن" وباٌعوا المبل دمحم عمر ..الذى عاملتهم به الماعدة وبن الدن

. لحركتهم"ةسٌاسً  
 ولابده العسكرى "دمحم طاهر" الشاب اوهو بدورة وثك فى الحركة األوزبكٌة ولابده

,  والصارمة كعسكرى سابك فى الجٌش السوفٌتىنةيت  ذو الخلفٌة  الم"جمعه باى"
ًا فى و ,سبلمٌةاإلٌمظت روحه أشارن عن لرب فى الحملة األفؽانٌة التى  شارن الحما

 ثم شارن المجاهدٌن الطاجٌن بل كان . العسكرٌةةهذبت من خشونت جماعة التبلٌػ التى
بعد . )بعدته لٌادة حزب النهضةأحد لادتهم العسكرٌٌن البارزٌن والمظفرٌن حتى أ
ًا منهم نم مؽاسلى المساومات وتماإنحرافها إ م السلطة مع الحكم الشٌوعى الذى لتل آالفا
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.(تبعتهم فى الجهادإومن المطاعات الشعبٌة التى   
عضاء مجلس الشورى أكما أبعدت النهضة الطاجٌكٌة دمحم طاهر نفسه والذى كان أحد 

سٌا الوسطى كلها بل والمولاز أسلمة أسبلمٌة ترى تحرٌر وإحركة النهضة  كانت دماعن
ًا  .. أٌضا  

فضمنت ,  ونالت ما ٌكفى لادتها من الفتات..لتنعت النهضة وسارت فى الطرٌكإ   ..
.المتال, وكفى هللا المإمنٌن.. الدنٌا واآلخرة  

 أسسا الجماعة اإلسبلمٌة الطاجٌكٌة ولرراًا السٌر فى "باىعة جم"و " طاهر جان"لكن و
 بن ٌةوال جزٌرة العرب أو حتى وصاأموبؽٌر , بؽٌر السلفٌة السعودٌة ..طرٌك الجهاد

ضخم من ولابعه التى أفكان الصدام الذى كانت دالالته .. الدن وؼرور تنظٌم الماعدة
.لجبل الثلج الضخم.. ت مجرد الرأس الصؽٌرنكا  

ٌضع الحركة اإلسبلمٌة األوزبكٌة ولابدها  (أمٌر المإمنٌن)كان المبل دمحم عمر #    
 .سها والكثٌر من لٌاداتهانؾلد ال تدانٌها حركة طالبان ,  عالٌةةدمحم طاهر فى مكان

لى ذلن شهوة إلد دفعهم , عوا حركة طالبانتبلتحموا واإن موالسبب هو أن الكثٌر م
.السلطة وبرٌك النجاح الذى نالته الحركة  

الحركة األوزبكٌة شرعت فى التحرن فى صفوؾ األللٌة األوزبكٌة إضافة إلى أن 
ًا من األرضٌة التى ٌتحرن فولها تشمال أفؽانستان فسحب عبدالرشٌد ) جزءاًا هاما

, ضابها اإلجتماعى نفسه تمرٌباًا ؾ ضمن نفس فكانت الحركة تت.وٌجند مٌلشٌاته (دوستم
ًا من البطشزوهم أو   الروسى ثمبن الشمال األفؽانً الذٌن هاجروا من ببلدهم خوفا

.السوفٌتى  
وزبكستان  أوضع الحركة على مرمى حجر من حدودالمجال األفؽانى فى الشمال ذلن 

فكان ذلن مثار رعب للنظام ,  والتى ٌشكلها نهر جٌحون,المشتركة مع أفؽانستان
أو أهل الشمال  )كثر من أى ولت مضى لدعم تحالؾ الشمال أندفع إاألوزبكى الذى 

.(طلك علٌهم المجاهدون األوزبنأكما   

تواجد الحركة األوزبكٌة خلؾ نهر جٌجون وأمام الحدود األوزبكٌة أثار حماس الشعب 
 الرلٌمة والمٌل ةوهو الشعب ذو الطبٌعة المتالٌة الشرسة والملوب الشاعري, األوزبكى

.(لعرب الجهادالفوضوٌة وهو ما تؤباه الطبٌعة  )لى التنظٌم األسبرطى إ  
لى نهر جٌحون وعبروه إطفالهم ولذفوا أنفسهم أالعشرات من أبناء األوزبن تسللوا مع 

ًا من طلمات فى جسده .. لى حٌث أخوانهم مجاهدى الحركةإ بعضهم وصل ٌنزؾ دما
 فى  السرٌعة الحراسة ومن فوق المواربيطلمها حراس الحدود على الشاطا األوزبنأ

. التى تمنع الهجرة نحو أفؽانستاننهر جٌحون  

, أراضى طاجٌكستان, عبرت عدة مبات من األسر األوزبكٌة, فى هجرة جماعٌة كبٌرة
صفمه ضمن , وصوالًا إلى أراضى اإلمارة اإلسبلمٌة فى أفؽانستان, ثم نهر جٌحون

 من كبار لادة اًا ولكن عدد. للٌمٌة ودولٌة كانت تستهدؾ المضاء علٌهم ولٌس ترحٌلهمإ
 ة فى لافلمحموا إخوانه, المابم الطاجٌكً  ضمن النظامالمشاركٌنالمجاهدٌن السابمٌن 

 ,فؽانستانأ نحو ت بهم عبر التى  السفن حتى أوصلوهم إلىجة بالسبلحجمدنٌة مد
ًا أالتى )رض األحبلم اإلسبلمٌة أ .(جهضها العرب الحما  

موه بؤنفسهم حسبلح المدماء ال لذا فإن رفاق "باىجمعه "صطحبها بنفسه إهذه الموافل 
. تستحك اإلحترامفى لفته وفاء نادرة  

 تجمع األوزبن , وتضحٌة وتنظٌمةمن شجاع, ةوعلى هذه الوتٌره من المثالٌات الرفٌع
 تجمع مدنى منضبط ومتكافل ضمن, فؽانستانأ ٌحسب لها ألؾ حساب فى ةفى لوة لتالً
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.م ولو بعد ألؾ عاه بمثل لتحلمللٌة العربٌةألام تكن ل  
ًا من المتطوعٌن فى صفوؾ المجاهدٌن الشٌشان  كان للحركة األوزبكٌة عدداًا ملموسا

عبلم المجاهدٌن العرب هنان إلكن ال اإلعبلم الدولى وال , وكان لهم بطوالت خارلة
.هتمامإى أأعطاهم   

الحركة الجهادٌة األوزبكٌة تمكنت من بناء شبكة عبللات لوٌة ومتشعبة فى األرض   
 ساعد فى ذلن الطبٌعة اإلجتماعٌة . الشٌشان وتركٌا فىوكذلن, السوفٌتٌة السابمة
.ا الشاب ذو اإلرادة األوزبكٌة الصلبةهميزعلوالذكاء الحاد    

  الذٌنطور المدرة األمنٌة للحركة فاستطاعت إلماء المبض على العدٌد فى الجواسٌسو
 أو الحكومة السعودٌة تارة , أوالحكومة األوزبكٌة تارة أخرى,رسلهم الروس تارةأ

.ثالثة  
ى وافد  أ كان اإلستعبلم عن ,لرونه الحركة واإلتصامونظراًا إلتساع شبكة العبللات و

ًا طوٌبلًا ال يمجهول الحال  .ستؽرق ولتا  
 حتى ولو ,افس على األعضاء الجددتنلى الإتنظٌمى تدفع عدد ونظراًا لعدم وجود حالة ت

د إال ٌجلٌهم الإ فإن الوافد , وهو ما ٌحدث لدى التنظٌمات العربٌة,كانوا مشكوكى الحال
ًا  ًا واحداًا ؼٌر متهالن إلكتساب أتنظٌما ولدٌه نفس طوٌل فى اإلنتماء .. نصارأوزبكٌا

.ىروالتح  
  كلمامأام المهاجرٌن الجدد وأملٌادة المجاهدٌن األوزبن كانت واضحة وصرٌحة    

 ولكنها لن ,نها  ال ترؼم أحداًا إ ,لٌها من مسلمى آسٌا الوسطىإنضمام إلافى رؼب يمن 
..تخاذ لرارهإى لبل ٌتؤن لذا على كل شخص أن ..تسمح ألحد بؤن ٌنفصل عنها  

تهمت دمحم إنتماد شدٌد من التنظٌمات العربٌة خاصة الماعدة التى إ كان ذلن موضع 
!!.طاهر بالفاشٌة واإلرهاب   

ى هداٌا أى عضو بالحركة ألم ٌستالبؤزعج اآلخرون لراراًا آخر له ٌمضى أزعجها وأو
 وهى التى تنظر فى لبوله الهدٌة أو مصادرتها أو ,من الخارج حتى ٌخطر لٌادة الحركة

.تتعادتها من حٌث أإ  
لابد الحركة دافع بؤنه فى و ,تهيأباطرة الشرٌعة العرب دفعوا ببطبلن المرار وعدم شرع

حد أمن  (هدٌة)الولت الذى كانت تمتات فٌه الحركة بالمروض فإن أحد مساعدٌه تسلم 
أم شراء .. ؟وتساءل هل هذه هدٌة أم رشوة!! ها عدة مبات من الدوالراترالعرب ممدا

حدٌث خاص للكاتب مع  دمحم طاهر  فً كابول عام ) .لى اإلنشماق عن الحركة؟؟إأم دعوة  .. ؟ذمة

.(م 2000  

ه تحت ضؽوط التطاق من جانب بعض عوبالفعل كانت الحركة اإلسبلمٌة واق
نشماق سلفى أ قجل خلأالتنظٌمات الجهادٌة العربٌة فى أفؽانستان خاصة من الماعدة من 

وأن ٌلتحك ذلن الجناح ..  لدمحم طاهر(!!الطاؼوتٌة) الفوالذٌة ةٌخرج من تحت المبض
ودت بروح أ ومن هنا نشؤت األزمة التى ,والشهرة.. بالماعدة تحت إؼراءات المال

. الجهادٌة بٌن األوزبن والعربةاألخو  
حتجزتهم فى السجن إثنٌن من الجواسٌس الروس وإلمت المبض على أفمٌادة األوزبن 

ولكن هإالء فروا والتحموا بمضافه الماعدة فى كابول طالبٌن . للتحمٌك الخاص بها
!!سلفٌون"األوزبكى الذى ٌضطهدهم لكونهم  ٌان تنظٌمهمطػماٌة من حال  

  الحاللى خط الدفاع عن كابول فى سط المماتلٌن العرب حتى ٌهدأإرسلهم العرب فؤ
.األوزبكى على نسٌانهم ظٌم  التوٌوافك   

ولم ٌفلح ذلن مع .. تهامهم بالتجسسعادتهم  إلستإعلى  صرأ األوزبن ن تنظٌمنول
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.العرب وظلوا ٌبسطون علٌهم الحماٌة  
 ،ثناء تواجد السجٌنٌن الفارٌن فى مضافة الماعدة لئلستراحة عابدٌن من خط النارأفى 

.عتمال المطلوبٌنإ المضافة وةأمر زعٌم األوزبن رجاله بمداهم  

مر الهجوم ولبضوا على الفارٌن وأوشن أوبالفعل نفذ رجال أمن التنظٌم االوزبكى 
 كان وكذلن (وهو ٌمنى)مٌر المضافة العربٌة إألن .  دامٌةةلى فتنإاألمر أن ٌتحول 

ًُا بروها إعتب,معظم من كانوا فى المضافة َا  لوال,وشهروا السبلح, المبلٌةمشرٌعتهمساسا
. بصعوبة وتفادى حمام الدم..  أحد الكوادر المصرٌة فى الماعدة هدأ مشاعرهمأن  

       !!لوزبكى ٌصادفوه فى كابوأن ٌمتلوا كل أٌستعٌدوا ضٌوفهم إذا لم وهدد الٌمنٌون 
لى جانب العرب نتٌجةإخبراء الكوارث العسكرٌة فى وزارة الدفاع ولفوا       

كبر أ" منٌنإأمٌر الم" لدى ة ومكانةقبث الذى ٌحظى ,لزعٌم األوزبكى الشابتهم لكراهً
..ظى وزٌر الدفاع وبطانتهحمما ي  

 وللبحث عن ةلى التدخل بشكل عاجل لولؾ عجلة الفتنإضطرت اإلمارة فى لندهار أ
.حل وسط  

 مولفه وبؤنه ٌتصرؾ فى المسابل ةالزعٌم األوزبكى الشاب ورؼم إصراره على صح
ًا لتفوٌض خاص من    إال أنه لدم،وهذا صحٌح،مٌر المإمنٌن أاألمنٌة وفما

  وطالب بالصلح.. وللماعدة وزعٌمها..بسرعة إعتذاراًا للشباب العرب فى المضافة

.لى مجارٌهاإوعودة المٌاه   
لكن زعٌم الماعدة الذى لابل حتى أمٌر المإمنٌن بتعنت متعال وفى ؼٌر موضعه حٌن 

زبكىوكرر نفس الشا أمام الشاب األ. عه أمام محكمة شرعٌة مطلبه للمثول  
ًا  !!. شرعٌة كلمتها فى المضٌةةن تمول محكمأى صلح لبل أرافضا  

ستنادهإ والشاب األوزبكى ٌمدم اإلعتذار تلو اإلعتذار رؼم ا،وسطاء كثٌرون حاولو  
  ولكن بن الدن ومن خلفه جمهور شباب الماعدة ٌتعالون فى..لى تكلٌؾ من اإلمارةإ

.الرفض والتحمٌر للزعٌم األوزبكى  

ومع هذا لدم التنظٌم األوزبكى الكثٌر من الدعم والمساعدة لؤلسر العربٌة التى كانت 
وكانت اإلدارة العربٌة .. تفر مذعورة أمام الهجمة الشمالٌة والمصؾ الجوى األمرٌكى

دعاءات العربٌة إل المالٌة الكبٌرة واوةتناسب مع الكيال بما  ,عاجزة لاصرة
بٌنما أظهرت األسر {ٌستثنى من ذلن إنسحاب األسر العربٌةمن لندهار}العرٌضة

ًا إكثر وأالمهاجرة األوزبكٌة صبلبة  ثناء أظهرته األسر العربٌة أشد بكثٌر مما أنضباطا
..تلن األزمة الدامٌة  

  :ٌمول التارٌخ
 على أرض الشام ومصر ولكن لٌادتها السٌاسٌة (1291_1095)دارت الحروب الصلٌبٌة )

والسٌوؾ األزوبكٌة  . (األوزبن  )وبطوالتها العسكرٌة كانت فى الؽالب من نصٌب األكراد والترن 
كما أن تطهٌر الشام نهابٌا من .إستعادت مدٌنة المدس من الصلبٌٌن مرة أخرى بعد صالح الدٌن

(.الصلٌبٌٌن كان إنجازاً أوزبكٌاً فى األساس   
 

(م2001إبرٌل )المٌادة لألوزبن : المال عمر  
عا المبل عمر جمٌع زعماء الجماعات  دوزبكٌةألزمة العربٌة األ من اةبعد أسابٌع للٌل

أرسل بن الدن وزٌر دفاعه , ورؼم تواجده فى المدٌنة. جتماع به فى لندهارإلالعربٌة ل
ًا حتى , لل منه مكانهأ ربما للمحافظة على هٌبته فبل ٌتساوى مع من هم . عنهةنٌاب وأٌضا

وتلن حٌله كان ..  ٌرؼب التملص منه مستمببلًا  لدالجلسة فى أى اتفاق   أثناءال ٌتورط
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ًا ةلٌها لادإٌلجؤ  . األحزاب األفؽانٌة لدٌما  
علن لراره أبعد أن أخذ أمٌر المإمنٌن العهد على الحاضرٌن أن ٌسمعوا وٌطٌعوا    

وزبكٌة لابداًا لجمٌع ألسبلمٌة اإل المابد العسكرى للحركة ا"جمعة باى"بؤن ٌكون 
  .المتطوعٌن

 , ألنهم تولعوا أن تعطى هذه المسبولٌة لتنظٌم  الماعدة, للعربة صاعكةوكانت لنبل
 صدمته ,بدعوة خاصة من المبل عمر  , وحتى جمعه باى الذى حضر  الجلسة متؤخراًا 

.مراأل بالمبول وتنفٌذ أمرهوزبكى ألولكن لابد التنظٌم ا.. المفاجؤة وطلب إعفاءه  
لى ناحٌة إعتبره البعض إنحٌازاًا من جانب اإلمارة إتلفت تفسٌرات العرب للمرار وإخ

على لؤلزبن العسكرى بد الماتمرٌب رة ا من اإلممحاولةعتبره آخرون إاألوزبن و
. ولال آخرون أن المرار عموبة لبن الدن على تجاوزاته.حساب المابد السٌاسً  

ًا  ولكن اإلمارة حاولت السٌطرة على لضٌة المتطوعٌن .. لم ٌكن كل ذلن صحٌحا
ن و هإالء المتطوع.ٌجابٌات والعدٌد من السلبٌاتإل العدٌد من اأعطتاألجانب والتى 

فؽانٌة فى ظل ألرض األلى منظمات تمٌم بشكل كامل ودابم على اإفى ؼالبهم منتمون 
ولكن تحتفظ بممار لوٌة ومعسكرات , نها تمٌم فى باكستانأو أسبلمٌة ألمارة اإلا

.مارة وتحت لٌادتهاإلومتطوعٌن ٌعملون مع ا  
 تسبب ,مارةإلسبلمى الزاحؾ صوب اإل الجهادى احزونفحركة التطوع الخارجى مع ال

مارة إلكسبت اأٌة وإن رمارة على المستوٌات السٌاسٌة والعسنإلفى مآزق خطٌرة ل
.العدٌد من المزاٌا  

مارة فى مواجهة لم تكن فى حسبانها أو ترؼب فٌها مع إلفحركة بن الدن مثبلًا ورطت ا
ومع ذلن ,  ونظامهاباإلمارةالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والدول الثبلث التى تعترؾ 

للعرب وبن اإلمارة  ةحمايأن  كما ..فادت الماعدة حركة طالبان فى عدة مآزق عسكرٌةأ
ًا كاناكسبهأالدن  ًا إسبلمٌا ًا شعبٌا ًا على اإ فى أمس الحاجة ت تعاطفا .لل أللٌه أدبٌا  

 الذٌن , (الصٌن) الجهادٌة لمسلمى تركستان الشرلٌة ة الحرن أعضاء ولٌاداتثم هنان
ن الصٌن كانت أوزاد المؤزق السٌاسى للحركة , له  فى مؤزق ال داعىاإلمارةورطوا 
و ؼٌر مباشر على شرط تسلٌم أو طرد أفراد أ بشكل مباشر اإلمارةسناد إلمستعدة 

.الحركة المذكورة  
 رفض هولكن المبل عمر رفض وفضل أن ٌبمى وحٌداًا بدون ذلن النصٌر الموى ألن

ًا من أرض , "تسلٌم مسلم لكافر" .(اإلمارة اإلسبلمٌة)أو أن ٌطرد مسلما  
  .وهو المبدأ الذى تمسن به ودفع ثمنه سلطانه ومملكته

ثم هنان الحركات الجهادٌة الباكستانٌة والكشمٌرٌة وكانت أوفر عدداًا ولكن تواجد جهاز 
 أدى الى تورٌطات عسكرٌة وسٌاسٌة كانت تهدؾ الى هاالتجسس الباكستانى بٌن صفوؾ

ثر ذلن فى سٌاستها الداخلٌة أ و .بالعنؾ والتورٌط السٌاسً لئلمارة مسارالالتحكم فى 
ثر على سٌاستها الخارجٌة أ ثم .للٌات العرلٌةألبضربات عسكرٌة وتجاوزات على ا

ٌرانٌة إلوضد عناصر المنصلٌة ا, مارة من الشٌعةإلعسكرٌة على مواطنى ابتجاوزات 
تهام إ هٌرات ثم ةٌرانى سنى فى مسجد فى مدٌنإمعارض  ؾسفى مزار شرٌؾ ومثل ن

  .وهكذا.. ٌران بالحادثإ
مٌة والحجم من مصر ولٌبٌا وشمال ه األةثم هنان لافلة من الجماعات الجهادٌة متفاوت

وخلؾ كل منها حكومة تطالب وتضؽط وتهدد بٌنما تجهل لٌادة .. فرٌمٌا وببلد الشامأ
كثر تلن الدول على الخرٌطة وٌسؤلون فى كل مرة عن مولع كل أحركة طالبان مولع 

فهم ٌعرفون السعودٌة فمط !! م بعٌدة عنهاأهل هى لرٌبة .. واحدة منها بالنسبة للسعودٌة
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.بحكم فرٌضة الحج  
فى أوساط " مبلذات آمنة"ستخبارات الباكستانٌة إلن كل ذلن ال ٌكفى فؤنشؤت اأون

.. ؼتٌاالت داخلٌة فى باكستانإالمتطوعٌن الباكستانٌٌن لجماعات إجرامٌة تستخدمها فى 
وكانت لٌادات فى حركة طالبان تتساءل ببراءة عن .. .تضبط بها مسٌر الحٌاة السٌاسٌة

الضؽط ب الخلك والذٌن ال ٌإدون الصبلة إال بىسً, نٌٌنتاهإالء المتطوعٌن الباكس
!!.والخوؾ من العموبة  

انوا فى معظمهم ن من الرجال وكبٌراًا ن مدداًا بون الباكستانوومع ذلن وفر المتطوع
.نضباط والتدرٌبإلوأن كان ٌنمصهم ا.. أصحاب عزٌمة وشجاعة  

ًا فى المتال من غأوكان المتطوعون المسلمون فى صفوؾ لوات طالبان  لبٌة اكثر ثباتا
ًا لنظام التجنٌد المبلى ًا لاًا شد حماس األوكانوا.الموات المبلٌة التى تخدم طبما مارة إل دٌنٌا

لى الفرار والهزٌمة إت فٌها الموات المبلٌة لجؤوفى الحاالت التى . سبلمٌة ونظامهاإلا
ألنها كانت تثبت . رواحألكانت لوات المتطوعٌن تصاب بؤكبر لدر من الخسابر فى ا

.فٌتمكن الخصم من حصارها وإبادتها أو أسرها.. وتماتل  
 ربٌس مجلس شورى كابول "حسنمبل دمحم "عصاب أنهٌار إفوضى العرب تسببت فى 

فات ا فؤصدر أمراًا بإؼبلق جمٌع المض,وهو منصب ٌكاد أن ٌكون رباسة للوزراء
..  لدٌم خارج المدٌنةالعزاب فى معسكركل وتجمٌع , ومعسكرات التدرٌب فى كابول

ًا بالعرب وحدهم فٌتسبب راوحتى الٌكون الك حساسٌة لد تإثر فى عبللته مع فى ر خاصا
مارة كى إل ونزلت لوات ا.جانبألمر شامبلًا لجمٌع المتطوعٌن األ جعل ا,مارةإلا

  منفتعالت الشكاوى. مر بشكل عاجل وفورىألستفزازٌة على تنفٌذ اإتشرؾ بطرٌمة 
 .لى ما كان علٌهإمر ألخٌر عاد األ وفى ا.مارة فى لندهارإللى ممر اإوفود المتظلمٌن 

للمابد ,  تحت لٌادة موحدةالمتطوعٌنولكن العبلج النهابى كان وضع كل لوات 
تخذ له ناببٌن األول طاجٌكى من بماٌا كوادر إ والذى ,باىوزبكى ذو الخبرة جمعه ألا

ًا ح واآلخر عربى وهو مسبول الماعدة عن لوات العرب شمال - زب النهضة سابما
. نفس مهامه السابمة"باىجمعه "ظل ٌمارس نٌابة عن .. كابول  

مارة بتنظٌم لوات المتطوعٌن كان بن الدن لد وضع ثمبلًا كبٌراًا إل لبل صدور لرار ا
مارة إلخلؾ مشروع تكوٌن كتٌبة العرب من أجل المساندة المتالٌة المنظمة لموات ا

.خاصة فى شمال كابول  
ولد اللى بن الدن والماعدة مشاؼبة عربٌة من جانب أحد العرب الطموحٌن والذى تبنى 

جنحة داخل حركة طالبان معارضة إلبن أنفس المشروع وحصل على مساندة من 
" ضاعت" و عندما . المشروع المذكوره فى ولكن بن الدن حسم المنافسة لصالح.الدن
 .. من المعدات واألسلحة تولؾ عن شراء المزٌد,  المتطوعٌن من بٌن ٌدى الماعدةةلٌاد

تباعه الذٌن أصابهم الذهول ورفضوا أو وأمر   الجدٌدبدلكنه سلم جمٌع ما اشتراه للما
ولد تم ذلن فعبلًا بشكل جٌد ,  فى البداٌة أمرهم بالطاعة والتعاونباىالتعاون مع جمعه 
ًا من إعداد لوات المتطوعٌن شمال كابوإل من اباىفساعد ذلن جمعه   ثم لنتهاء سرٌعا

كان من حٌث  . هنان نتمال الى طالمان فى شمال أفؽانستان لترتٌب لوات المتطوعٌنإلا
ًا من المعارضة المسلحة  المنتظر أن تدور المعركة النهابٌة من أجل تطهٌر الشمال تماما

 15ة حوالىاراإلم ت ولد حشد.م2001المتبمٌة من هذا العام ة شهر الملٌلألفى ؼضون ا
وزبن ألا  مماتل وحشد800 الباكستانٌون ونألؾ مماتل لهذا الؽرض وحشد المتطوع

ًا متطوعون جدد لدموا 150وحشد العرب حوالى ,  مماتل300حوالى   مماتل كلهم تمرٌبا
ًا  وكان معهم عدد ألل من " الماعدة"لى إنضموا إلى أفؽانستان ولم ٌكونوا بعد لد إحدٌثا
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.على تنظٌم العربباى خمسة من كوادر الماعدة لمساعدة جمعه   
وكانت تلن هى الموة التى خاضت الحرب فى شمال أفؽانستان عند بداٌة الحملة 

  .األمرٌكٌة
تضمنت ,  خٌرةألٌام األضافٌة وصلت فى اإعداد إمع , عبلهأوجمٌع الموات المذكورة 

, لى طالمانإ ةفؽانستان ونملتهم وزارة الدفاع مباشرأ من العرب دخلوا تعدة عشرا
.بدون مرورهم على الماعدة أو المٌادة الجدٌدة للمتطوعٌن المسلمٌن  

  فً المابة90ؼتٌاالًا وبنسبه ال تمل عنإجمٌع هإالء تم المضاء علٌهم لتبلًا وأسراًا و
وربما لد أبٌدوا .. وال ٌعرؾ ناجٌن من بٌن العرب حتى اآلن, لؤلفؽان والباكستانٌٌن

  .بشكل كامل

وجٌشه الخاص:بن الدن   
مارة لدى إلنفصالٌة عن اإلتعٌٌن لٌادة أوزبكٌة للمتطوعٌن المسلمٌن عززت النزعة ا

 ٌبحث لنفسه ولتنظٌمه عن ممراًا ةن زعٌم الماعدأنتشر بٌن العرب إفى البداٌة .. بن الدن
ًا  .ربما كان الٌمن, آخر ؼٌر أفؽانستان وإن صح المول فإنه ,  وكان ذلن مستحٌل عملٌا

.مارةإلكان مجرد تعبٌر عن الصدمة وخٌبة األمل فٌما لامت به ا  
للماعدة فى أفؽانستان توضح أن زعٌمها ٌجهز عسكرٌة ولكن من ولتها والتحركات ال

.مرٌكٌة محتمل ولوعها فى أى ولتأبشكل مستمل لمواجهة ضربة عسكرٌة   
" اإلمارة "تولع بن الدن فى خطؤ التبسٌط المخل فى تصور المعركة المادمة كما ولع

.ستبعاد الكامل لولوع تلن المعركة أصبلًا إلفى خطؤ ا  
ًا منها ألوهكذا أصبحت الهزٌمة ممكنه ناهٌن إذا أضفنا ا سباب العدٌدة والتى ذكرنا بعضا

.جتماعها أصبحت الهزٌمة حتمٌة ولٌس فمط ممكنهإوالتى ب  
.لى الماعدةإلٌه وإلمد تصور بن الدن أن الضربة األمرٌكٌة المادمة ستكون موجهة   

 ولكنه أخطؤ . ولد كان واضح السعادة بذلن..ولد ولع بذلن فى فخ التضخٌم اإلعبلمى له
حٌن لم ٌدرن أن الذى ترٌده أمرٌكا فعبلًا لٌس بن الدن والماعدة فكبلهما لوة هامشٌة 

ن الخطورة أجتماعٌة على التربة العربٌة وإمتدادات إعابمة فى الفضاء ولٌس لها 
فتلن هى الموة ..  المبل عمر وحركة طالبانوالحمٌمٌة والتى ترٌد أمرٌكا المضاء علٌها ه

ًا , وتهدد باإلمتداد شماالًا عبر نهر جٌحون, بعدتهم عن أفؽانستانأاإلسبلمٌة التى  وجنوبا
 والءها الدٌنى صوب ةحٌث نملت كثٌر من لبابل الحدود الباكستانً,صوب باكستان 

.اإلمارة اإلسبلمٌة فى لندهار  
رق فى التؤثٌر بٌن لٌادة حٌوٌة ؾلعرب وكثٌر من المسلمٌن الا لم ٌدرن بن الدن و
أن , ولٌادة صنعها اإلعبلم وتستطٌع من ؼٌر جذور اجتماعٌة،مندفعة فوق األرض

 األولى خطر حمٌمى ٌهدد بتبدٌل الموازٌن وتحتاج ..تحدث تفجٌرات هنا وهنان
 والثانٌة خطر أمنى تحلة أجهزة األمن من المطارات مع عدد من ..لى جٌوشإ تهمواجه

.المخبرٌن والجواسٌس  
ًا للماعدة وزعٌمها اإلستمرارلم يفبؽٌر المبل عمر وحركة طالبان  عندما و ..كن ممكننا

ًا و ًا إتهاوت الحركة عسكرٌا ًا ..دارٌا ب وسوى الهر..  عندها لم ٌتبمى أمام العرب جمٌعا
 ..ربٌن كانت الماعدة وزعٌمهاها وفى ممدمة طوابٌر ال,نىذعور خارج الجحٌم اإلفؽامال

.ٌكٌة؟ فؤٌن كان ممكن الخطر الحمٌمى على المصالح األمر  
فى منصبه العسكرى وكان ذلن لبل " جمعه باى"والنتٌجة الهامة هنا أنه بعد تعٌٌن 

 عكؾ بن الدن على تكوٌن لوة عسكرٌة من .. بحوالى سته أشهرة األمرٌكًةالمعرن
لكن  و,(تورا بورا)فى لها واستخدم لوته تلن ن. األعضاء الجدد فى تنظٌم الماعدة
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.تفككت تلن الموة فى معركتها األولى ؼٌر المتكافبة وسٌبة اإلعداد واإلدارة  
..  كوادر الماعدة المدماء معارن دفاعٌة ممتدرةةبٌنما لاتلت الماعدة فى لندهار تحت لٌاد

.لد فات.. ولكن الولت كان لسإ الحظ   

 

ارــال فى لندهــة إؼتًــمحاول  
ًا على المرالب العادى أن ٌدرن ولتها أن التركٌبة الجدٌدة فى أفؽانستان  لم ٌكن صعبا

 وتشكل مخاطر جمة على الكتل ,أصبحت متنالضة لدرجة خطٌرة مع النظام الحاكم للعالم
تذكر بشكل خاص المجهودات الباكستانٌة واإلٌرانٌة إلضعاؾ وإسماط اإلمارة  ).السٌاسٌة المحٌطة بالببلد

باكستان تنخر فى أعصاب حركة طالبان وتفككهامن الداخل ، وإٌران .. اإلسالمٌة  ، فٌما ظهر أنه حرب بالوكالة 
وأثناء الحرب شاركت باكستان بمواتـها - تضرب رأس األمارة بمطرلة تحالؾ الشمال التى كانت فى صدارة داعمٌه
وبعد  (لطابرات النمل العسكرٌة األمرٌكٌة )وفتحت أراضٌها للموات األمرٌكٌة الؽازٌة وفتحت إٌران مجالها الجوى 

بٌنما عملت إٌران . سموط األمارة إبتعدت باكستان عن المجال األفؽانى وؼمر الجفاء عاللـتها مع الوضع الجدٌد 
(!!. على إستمراره ومد جسور التعاون والتبرع لـه مالٌا بسخاء عبر ما ٌسمى دولٌا بمشارٌع إعـادة اإلعمـار   

ومع كون لٌادة حركة طالبان لم تكن تخطط أو تتولع كل تلن المشاكل خاصة ما فرضه 
حتى .. لى أفؽانستان ومن كل حدب وصوبإعلٌها لجإ كل تلن الحركات الجهادٌة 
.وجدت الحركة نفسها تواجه العالم كله  

وكانت فى البداٌة تظن أن معركتها ستكون محصورة ضد بعض المٌادات األفؽانٌة 
وكانت حركة طالبان ترى نفسها .. المحلٌة المرتبطة بعدة دول مجاورة تتلمى منها الدعم

.بالتوكل على هللا لادرة على ذلن  
حركة طالبان ولٌادتها لم ترتكب من األخطاء ما ٌجعل من نواٌاها وعزمها على تطبٌك 

رتكبت العدٌد من الخطاٌا التى تشكن فى لدرتها العملٌة إولكنها .. اإلسبلم موضع شن
.ٌادة ثورة إسبلمٌة فى تلن المنطمة الحساسة من العالم قسبلمٌة أوإلامة دولة إعلى   
وطاعته بشكل دٌنى ,  كان إتحادها الرابع تحت لٌادة رجل واحد طالبانزاٌا حركةم من 

وحصل الرجل على تلن المٌزة لٌس لمكانته .الٌخطر فى بال أحدهم مخالفته, عمابدى
 ولكن جهادة ضد الشٌوعٌة كان  .واضعة للؽاٌةت تعتبر م(مبل)العلمٌة الكبٌرة فدرجه 

مشهوداًا واألخطر منه كان ثورته على الفساد الداخلى وعدم تطبٌك شرابع االسبلم فى 
 وكانت تلن خطوة . فى كابول على عهدى مجددى ثم ربانى(!!حكومة المجاهدٌن)ظل 

عنات ل أن ٌنجح فٌها بل ؼلب على ظنه أنه سوؾ ٌمتل وٌشٌع بالولم ٌتولع ه, مهولة
.جزاء خروجه على أولٌاء األمور فى كابول  

حمل المبل دمحم عمر السبلح ضد لطاع الطرق من عصابات الحشاشٌن حول لندهار 
كان على رأس هإالء المفسدٌن، ) تطبٌك الشرٌعة والمضاء على المفسدٌنر ورفع شعا

ًا لمندهار, جول آؼا الذى أعادته الموات األمرٌكٌة بعد سموط نظام األمارة , حاكما
   .(اإلسبلمٌة
ًا من طبلب الشرٌعة اإلسبلمٌة المبل عمر فى ثورتهلم ٌطاوع   سوى خمسة عشر شابا

.كص عنها أبطال الجهاد ضد السوفٌٌتنٌبة ه كانت مؽامرة رلمد. (طالبان)  
ًا الٌمكن منازعته  لمد وضعته لدراته .وعندما نجحت المؽامرة أصبح المبل عمر زعٌما

 وكان ذلن من نماط ضعفه فى ) بة وتواضعه الزابد عن الحدريالمٌادٌة ومبادرته الج
. وضعه كل ذلن فى الصدارة المطلمة(نفس الولت  

 بل لم ٌكن ٌمتلن ولفترة ,زبى منه أو الدولىح ال,ذن لم ٌكن المبل من صناعة اإلعبلمإ
..ره لخدمة نفسهخما ٌشبه اإلعبلم لم ٌسإمتلن ى نوع من اإلعبلم وعندما أطوٌلة   
ًا ٌنتظم فٌه بدون ترتٌب إدارى مسبك  (أو تحرٌن)وتنظٌم  ًا تملٌدٌا ًا دٌنٌا طالبان كان تجمعا
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.كل من ٌدرس العلوم الدٌنٌة المدٌمة  
ًا أو عى شروط سٌاسٌة أولٌس هنان  ًا وثمافٌا وحتى .. رلٌة لهذا التجمع المتجانس مذهبٌا

ًا ولكونهم فى األؼلب من إ ًا هبناء العاببلت المسحوقأجتماعٌا ". التصادٌا  
 وكان ..لى انشمالاتإج كى تتحول مستمببلًا اراهن علٌها الخرولكن هنان تنوعات كان ي

.ال عمرللم التارٌخٌة ة ممكن فى ظل المٌادؼٌرذلن   
 هنان التنوعات الجهادٌة السابمة وهى ثبلث تٌارات ربٌسٌة إنتمى كل منها الى تكان

.لٌادة علمابٌة مختلفة ولت الجهاد ضد السوفٌٌت  
نمبلب إحركة " دمحمى زعٌم نبىفهنان المجموعة االكبر التى عملت تحت لٌادة مولوى 

حزب "زعٌم "  دمحم ٌونس خالصىمولو" ثم هنان من عملوا تحت لٌادة ",سبلمىإ
ًا وتؤهٌبلًا األمجموعة ال ثم هنان ."سبلمى أفؽانستانإ ًا وتلن التى خدمت إفضل تدرٌبا دارٌا

 دمحمى فى نبىنشك منذ ولت مبكر عن مولوى دمحم إ الذى ,مع مولوى نصر هللا منصور
 البارز فى  العسكرى المابد"سٌؾ هللا منصور"إبنه  ومن هذه المجموعة م1981عام 

  . والذى خاض معركة شهٌرة ضد الموات االمرٌكٌة فى منطمة زورمات,حركة طالبان
, أن حركة طالبان سوؾ تفمد وحدتها ولٌادتها التارٌخٌة, المهم فى التحلٌل األخٌر

ًا فى حال  زٌح المبل عمر واختفى من أوبالتالى المزاٌا التى مكنتها من النصر داخلٌا
.وال ٌؤتى ذلن إال بمتله.. مسرح األحداث  

ًا الحالة اإلسبلمٌة فى حوهذا ي ل من الجذور مشكلة بن الدن والعرب األفؽان بل وأٌضا
ًا بال ًا آمنا  لمجاهدٌننى الشامل ولٌس فمط لمعأفؽانستان والتى تهدد بؤن تكون مبلذاًا إسبلمٌا

. المسلمٌن  
 والتى استهدؾ المبل دمحم عمر كانت (1999-8-24)وحتى تارٌخ محالة االؼتٌال فى 

الحركة تسٌر بشكل مإكد نحو السٌطرة الشاملة على أفؽانستان وكانت تسحب األرض 
  .ابت ومتواصل من تحت ألدام تحالؾ الشمالثبشكل , األفؽانٌة

 . شاحنة مفخخة أمام ممر إلامة المبل دمحم عمرفى تفجٌر هابل حدثفى العاشرة لٌبلًا    ..
 وممتل حوالى خمسة , بالمنطمة ومنزل المبل عمر نفسهضخمةضرار أوتسبب ذلن فى 

تصادؾ وجود الكاتب فى لندهار ولت ) عشر من حراسه الشخصٌٌن وبعض ألاربه وأحد أبنابه

.(وتابع تداعٌاته فى لندهار ثم كابول. الحادث   

 المتفجرة بما ٌعادل ثبلثة أطنان من المتفجرات كانت ة ولدرت مصادر عربٌة الشحن
أصحاب ".بواسطة المهربٌن"حدود اإلٌرانٌة الموضوعة بٌن برامٌل نفط لادم من 

الشاحنه المذكورة تظاهروا أن الشاحنه أصابها العطب عندما وصلوا ممابل منزل المبل 
عمر الوالع على الطرٌك الربٌسى الذى ٌصل مدٌنه هرات فى ؼرب الببلد بالعاصمة 

والطرٌؾ أن المبل عمر أثناء عودته من .  فى مكانها عدة ساعاتةوظلت الشاحن.كابول
..  بعٌداًا ة أمر بسحب الشاحن,ة الوالع فى سوق مزدحم وسط المدٌن ومكتبه الرسمى

. الشاحنة بواسطة جهاز تحكم عن بعدرت تفجت حتى وهى المحاولة التى ما أن بدأ  
أهم مبلمح تطورات السٌاسة األفؽانٌة الخارجٌة والتى ٌمكن أن ٌكون لها عبللة    ..

 فى ماتمدم من شهر السابمة من نفس العام األوخبلل هو ما حدث , بالتفجٌر المذكور
محاوالت ترمٌم العبللات المتصدعة بٌن لندهار وطهران كما أن بكٌن كانت عازمة 

ًا , أة تجاه تطوٌر عبللاتها مع حركة طالبانركثر جأتخاذ خطوات إعلى  وسٌرت خطا
ًا بٌن البلدٌن  ةهران وبكٌن كان واضح الداللطتحركٌن من لندهار صوب ال وكبل .جوٌا

 ٌةستراتٌجفى إ, وإن على المدى الطوٌل,  محتملنمبلب مشروع إلدى واشنطن بؤنه 
.المنطمة  
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ًا ذرٌعة لعزل نظام طالبان عن العافى فإتخذت واشنطن من التفجٌر   بواسطة ملأفرٌمٌا
مع طهران لكابول عبللات ولو عادٌة لشبح الذى لضى على أى  فرض الحصار الدولى

.وبكٌن   

مسح "فىالسطات األمنٌة فى لندهار بدأت منذ اللحظات األولى عمب اإلنفجار 
فلم , من الدالبل التى لد تمود إلى الفاعل الحمٌمىوتنظٌؾ مسرح العملٌة " البصمات

 وبسرعة النار (هندسة الفتنة) حسب نظرٌة ..ٌحدث فحص للحطام أو بحث عن األدلة
حتى أن لٌادات مهمة فى -  الحادثوراءنتشرت إشاعة أن إٌران تمؾ إفى الهشٌم 

رؼم أن لٌادة أمن لندهار رفضت بعنؾ وعصبٌة , تبنت نفس النظرٌة" الماعدة"
لى مولع إ هموصولأو حتى  ،مشاركة جهاز أمن الماعدة وخبراء المتفجرات بها  

إلى  والذى وصل جوا, اه مدٌر جهاز اإلستخبارات فى حركة طالبان نفس..!!اإلنفجار
 بل أن ربٌس أمنٌات ..لندهار للمشاركة فى التحمٌمات لم ٌجد أى نوع من التحمٌمات

 (!!)ا ال ٌعنٌهموطلب منه مؽادرة لندهار وعدم التدخل فً, لندهار عاملة بجفاء وؼلظة
.فعاد إلى كابول على الفور, وهو ما حدث فعبلًا ..   

شتران فٌها جهاز أمنإ" مإامرة"كانت هنان دالبل ال ٌمكن التؽافل عنها بوجود  – 

لندهار خاصة لابده العام وهو مشهور بإلامة عبللات تنسٌك وتعاون مع جهاز 
  .المخابرات الباكستانٌة

ًا ,  فى ولت الحكلهولد تم عز هروب إسماعٌل خان الزعٌم الطاجٌكى له على عمابا
.من سجنه فى لندهار, المشهور والمعادى لطالبان  

أنا : عنهم  كان المال عمر ال ٌثك فى رجال إستخباراته وٌشن فى صدلهم ، ومن ألوله الشهٌرة )
   .(ال ألبل لهم شهادة أبداً سوى شهادة ال إله إال هللا دمحم رسول هللا

وأفمدها .. طهرانفى العبللة مع  لندهار تسبب فى المزٌد من التصدع ةتفجٌر شاحن  
.مٌزة الخطوات الملٌلة التى تحركتها صوب التحسن  

نستان عبر مجلس األمن الدولى فى امرٌكا على أفػأبٌنما تكفلت العموبات التى فرضتها 
.ل التاملفتحته بكٌن مع كابول بالشإصابه الخط الجوى الذى إ  

صحبت حركة طالبان ونظام اإلمارة فى أوعموبة من هنان ,  تفجٌر من هنا..وهكذا
.األفؽانى" لاالفنج"داخل  (سبلمٌةإزوبعة )أفؽانستان مثل   

ِ!!"يتْـنان هوـــوكم"  
ولو لساعة " شهر عسل"بفترة ,    لم تمر العبلله بٌن حركة طالبان وزعٌمها المبل عمر 

. بل مرت بعواصؾ وأزمات متتابعة- إٌران–واحدة مع جارتهم على حدودهم الؽربٌة 
   بعضها نتٌجة سوء فهم متبادل لتداعٌات سرٌعة وعاصفة، ناتجة عن الصعود والتمدم 
السرٌع العاصؾ لحركة طالبان على األرض األفؽانٌة وأخطاء كان ال ٌمكن تفادٌها 

. لحوادث ؼٌر متعمدة
ًا أخرى تم  ٌهمة توتٌر " طرؾ ثالث"عن عمد من " تصنٌعها"   كما كان هنان أحداثا

مثل حوادث لتل العالم الشٌعى عبدالعلى مزارى ,العبللات إلى درجة الصدام إذا أمكن
. م1998ثم إؼتٌال الدبلوماسٌٌن اإلٌرانٌٌن فى لنصلٌتهم فى مزارشرٌؾ  (م1994)

 مع – وأهل لندهار تحدٌداًا –   ثم هنان الظبلل التارٌخٌة الماتمة التى تلؾ عبللة األفؽان 
والمسؤلة لٌست لومٌة فمط بل طابفٌة، كجزء من الصراع المشبوم بٌن السنة . إٌران

. والذى إكتسى حلة دامٌة تتناسب مع الطبٌعة العنٌفة للشعب األفؽانى. والشٌعة

: ٌمول التارٌخ
.  جزءاًا من تلن الدولة(م1736-1502)لندهار كانت فى عهد الدولة الصفوٌة )
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وأن أهالى لندهار وهٌرات كانوا متذمرٌن من تلن السٌطرة فمام الزعٌم المندهارى 
بمطالبة الببلط الصفوى فى أصفهان بالتخلى عن تلن " هوتن"مٌروٌس، من لبٌلة 

. المناطك األفؽانٌة لكنه فشل
ًا عن العون والدعم لمشروع ثورة),   فإنتمل إلى بؽداد، ومن هنان إلى تركٌا  ثم . (ربما بحثا
وهنان حصل على فتوى من بعض العلماء , إنتمل إلى الحجاز إلداء فرٌضة الحج

 الوالى – جرحٌن خان –ولام بثورة دامٌة لتل فٌها , فعاد إلى لندهار" بتكفٌر الشٌعة"
الصفوى ولتل معه جمٌع العساكر الصفوٌة فى لندهار وأحٌا إستمبلل هذه الببلد مرة 

. أخرى
 وخلفه فى الحكم إبنه الشاه محمود الذى (هجرٌة1135)فى حدود سنة " مٌروٌس"   وتوفى 

 (1). (إستولى عل أصفهان عاصمة الدولة ٌومذان، ولتل السلطان حسٌن الصفوى
   الزعٌم مٌروٌس الهوتكى إستؽل فتوى علماء الحجاز فى إبادة الشٌعة فى لندهار وأخرج 

وأزدادت من ذلن الٌوم التفرلة الطابفٌة والتعصب )جزءاًا منهم خارجها ومن نواحٌها 
ًا بعد ٌوم  (2). (الدٌنى بٌن السنة والشٌعة ٌوما

   ولم تكن من مصادفات التارٌخ السعٌدة بالنسبة إلٌران أن ٌظهر زعٌم لندهارى جدٌد 
على رأس حركة دٌنٌة من طبلب الشرٌعة، تؽطى أفؽانستان مثل العاصفة وتستولى 

ًا " المبل دمحم عمر"لم تمؾ سخرٌة المدر عند كون . على معظمها الزعٌم الجدٌد لندهارٌا
ًا .. فمط : وكؤن صابحاًا صرخ"!! .. هوتن"من لبٌلة .. ولكنه كان أٌضا

. (ذلن ال ٌمكن إحتماله!!.. وكمان هوتكى.. لالوا لندهارى فسكتنا )     

 
، أٌضاً ص 83دار الصفوة بٌروت ص - الشٌخ حسٌن الفاضلی- افؽانستان تارٌخٌها و رجاالتها: رتاب (1-2)
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. م99ختطيط حملاولة اإلغتيال منقول عن دراسة عربية للحادث، بتاريخ سبتمرب   
 الدراسة تربهن علی ضلوع ابکستان فی احلادث مع تواجد أمريکی قريب يراقب و يوجة
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ةحرب األفٌون الثالث  

ًا فى أجنبنكانت زراعة األفٌون  .. ستمرت الوالٌات إة الحرب النفسٌة التى دداًا ربٌسٌا
المتحدة فى شنها ضد نظام طالبان منذ عودة بن الدن إلى أفؽانستان وحتى سموط نظام 

.اإلمارة اإلسبلمٌة  
:تضمنت لابمة الحرب النفسٌة بنوداًا أخرى مثل  

  (.لى أفؽانستانإرب عأى عودة  المجاهدٌن ال)رعاٌة اإلرهاب _ 1    
.(أى تطبٌك الشرٌعة االسبلمٌة) اإلعتداء على حموق االنسان _2     
أى علمنه النظام وإٌصال ) فى أفؽانستان ة تشكٌل حكومة موسعالحاجة إلى_3  

.(لى سدة الحكمإالمتنصرٌن والٌهود األفؽان   
سماط نظام اإلمارة اإلسبلمٌة إجعلت الحرب حتمٌة بهدؾ  ،وؼٌرها، األسباب السابمة

.بموة السبلح  
ل موعد الحرب مإكداًا وفى ولتها عهى التى تسببت فى ج (لضٌة المخدرات)ولكن 

ًا  ًا فى لندهار لبل موعد الحرب بعام .. الذى حدثت فٌه تماما وكان ذلن التولٌت مطروحا
أى مع بدء تطبٌك لرار المبل عمر بالولؾ الكامل لزراعة االفٌون فى المناطك , كامل

.(من مساحة الببلد% 95)التى تسٌطر علٌها االمارة   
لى حٌن إشعار آخر وعلى أمل فى إأما األسباب األخرى فكانت تجعل الحرب مإجلة 

مكان تحمٌك المطالب األمرٌكٌة بمجرد الحصار اإللتصادى والسٌاسٌى والحرب إ
ط نمعلى  )النفسٌة والضربات العسكرٌة المحدودة وعملٌات اإلؼتٌال المدروسة بعناٌة 

.(عملٌة شاحنة لندهار  
أحد التمارٌر العربٌة التى رفعت الى المبل دمحم عمر فى ممر إمارته فى لندهار لالت    ..
الخاص بالولؾ النهابى لزراعة المخدرات سوؾ ٌحرم اإللتصاد األمرٌكٌى ه لراربؤن 

ملٌار دوالر سنوٌاًاوهى خسارة الٌمكن ألمرٌكا السكوت  400من دخل ممداره 
التمرٌر المذكور كان لد أعده الكاتب، الذى أجرى بحثاً مٌدانٌا حول زراعة األفٌون فى أفؽانستان إستمر .)علٌها

م  وزار معظم المناطك الهامة لزراعة األفٌون فى هلمند وجالل آباد 2001 ،م2000عدة اشهر فٌما بٌن عامى 
ولابل الكثٌر من المزارعٌن والتجار الصؽار وبعض التجار المتوسطٌن والكبار ، وجهاز مكافحة المخدرات لدى ..

والكثٌر من تلن اللماءات مصور بالفٌدٌو .. الطالبان ، ومسبولٌن أفؽان ٌعملون مع األمم المتحدة فً نفس المجال 

.(2001ومازال بعض هذه االفالم موجودا بحوزته ،وفمد أكثرها  فى أحداث الحرب األمرٌكٌة فى أكتوبر ..   

أن ٌكون لرار اإلمارة  الٌتولعون كانوا الحكومة األمرٌكٌة كما الكثٌر من المهتمٌن   
ًا   , لدٌهموكانت التولعات كلها  لكسب التعاطؾ الدولىة وأنه مجرد مناورة دعابً,جدٌا

وربما ) الذى ٌشكل الدخل الربٌسى ,ستحالة المنع التام لزراعة األفٌونإلى إتشٌر 
 فإن حرمانهم ة المنهارٌةلتصاداإل ة وفى ظل الحال. لمعظم الفبلحٌن فى الببلد(األوحد

 خاصة وأن أهم ,لى ثورة وحرب أهلٌة ضد نظام اإلمارةإمن ذلن الدخل سوؾ ٌإدى 
وذلن ..  هى أهم مناطك نفوذ حركة طالبان والمبابل المإٌدة لها األفٌونمناطك زراعة

ًا  .ٌعنى ببساطة سموط نظام اإلمارة اإلسبلمٌة بإنهٌار داخلى لن ٌكلؾ أمرٌكا شٌبا  
ًا إر لرار المنع عبدلٌل أنها لم ت, ة هذا التحلٌلحوكانت المناعة األمرٌكٌة تامة بص هتماما

ًا عند نجاح اإلمارة فى تخؾ.ٌذكر  نسبة زراعة األفٌون ٌض ولد خدعها ذلن التحلٌل سابما

 الفصل
 الرابع
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ًا وبنسبة حددتها ا,وكان لرار التخفٌض (م2000)فى الموسم االنتاجى السابك  مارة إل جزبٌا
ًا لمرار اإلمارة.. بثبلثٌن فى المبة فمط ت ظن و..وكانت نتابج المحصول مطابمة تماما

 ضأن التخفً,واألمم المتحدة التى ترالب وضع االفٌون نٌابة عنها فى أفؽانستان,أمرٌكا 
 لمد ..فى اإلنتاج كان بسبب حالة الجفاؾ الذى أصاب الببلد ولٌس بسبب لرار اإلمارة

رفضت أمرٌكا والبرنامج الدولى للمخدرات فى أفؽانستان تصدٌك أن لئلمارة تلن 
 فى موضوع بالػ الحساسٌة والدلة فى  بسهولة تتٌح لها التحكمبحٌثالمدرة على المبابل 

.المجتمع األفؽانى مثل موضوع زراعة األفٌون  
لى اإلمارة لال بؤن أمرٌكا سوؾ تفاجؤ اذا تم الحظر الشامل على إالتمرٌر العربى 
ًا آخر, زراعة األفٌون علٌه فإنها بناءًا و.. وأنها لن تتحمل المجازفة بمنع الزراعة موسما

ًا بهدؾ  ونظراًا .. تاحة الفرصة لزراعة األفٌون بشكل كاملإسوؾ تتدخل عسكرٌا
ًا فٌما بٌن شهرى  ًا فإن الهجوم األمرٌكى سوؾ ٌكون ؼالبا لظروؾ المناخ الماسى صٌفا

سماط إ  الهجوم سٌكون والهدؾ من (وهو موسم بذر حبوب األفٌون)..دٌسمبرأكتوبر و
خاصة فى  لل تمدٌر إزاحة نفوذها من مناطك الزراعة األساسًأو على أنظام اإلمارة 

.(من االنتاج %25)وجبلل آباد  (من اإلنتاج% 50)هلمند   
األفٌون زراعة أن ولؾ ة من  على ثكتكانالتى , بدا األمر مستمراًا بالنسبة لئلمارة

.ى وكذلن باإللتصاد الروس..  ضرراًا إلتصادٌاًا بالؽاًا باإللتصاد األمرٌكىعسٌوق    
ًا تنشؤ بسبب األفٌون وبالذات من طرؾ أمرٌكا التى تمٌم , ولكن اإلمارة لم تتصور حربا
.الدنٌا وال تمعدها حول موضوع مكافحة المخدرات  

وحتى عندما تم تذكٌر مسبولى اإلمارة بالحمٌمة التارٌخٌة حول شن الحرب مرتٌن ضد 
ستهبلن األفٌون البرٌطانى المزروع إالصٌن بواسطة برٌطانٌا إلرؼامها على 

وأن اإلحتمال ضعٌؾ بنشوب .. ظلوا ٌعتمدون بؤن الزمن مختلؾ, فى الهند
. فى أفؽانستانتهثالثة ولكن هذه المرة من أجل زراع أفٌون حرب  
ًا همولكن  على أٌه حال سمحوا بالحدٌث حول هذه المعانى فى مجلتهم التى تصدر شهرٌا

. لؽات منها العربٌةةمن لندهار بعد  
وظلت تكرر ذلن .  ملٌار دوالر 400تمول نشرات األمم المتحدة المختصة أن حجم تجارة المخدرات الدولٌة هو ) 

لكن أكثر من مسبول كبٌر فى مجال مكافحة المخدرات فى اإلللٌم حول أفؽانستان . فى تسعٌنات المرن العشرٌن 
.(أكد للكاتب أن الرلم المذكور هو عوابد أمرٌكا من أفٌون أفؽانستان فمط  

   بن الدن ٌرفض حرب األفٌون  
 مولؾ بن الدن إزاء التمرٌر المذكور حول حرب األفٌون الثالثة وموعدها المادم ..
ًا بدرجة ؼٌر معهو (دٌسمبر - أكتوبر) ًا ,تهم التمرٌرا و.دةكان عصبٌا  ,وصاحبه طبعا

.!!وٌج ذلن الكبلم بٌن العرب رعٌة وطالب بعدم توبعدم الموض  
.ولبل عملٌة التفجٌر البحرى فى عدن( م 2000 )كان ذلن فى شهر أكتوبر  

ًا لئلتفاق بٌن اإلمارة وبن الدن وه ستبعاد الحرب إ وعلى األلل كان هنان موضوعا
ًا لئلتفاق بٌن أمرٌكا وبن الدن وهو كون األخٌر .بسبب األفٌون  ثم كان هنان موضوعا

.لٌه تبدأ وتنتهى موضوعات الحرب والسبلموإومنه ..أهم موضوعات الكون  

 ذكر دبلوماسى باكستانى إلذاعة ,م2001 الطابرات فى سبتمبر ةفى أعماب عاصؾ}

ؼربٌة أن أمرٌكا كانت لد عرضت فى ولت سابك على باكستان المشاركة معها فى 
ذلن ؾ, حربعتذرت بعدم وجود مبرر لتلن الإفؽانستان ولكن باكستان أحرب ضد 

ًا  .{!!م2001وكان الموعد الممترح لها هو أكتوبر عام , ٌحرجها داخلٌا  

 أن باكستان لد تضررت بشدة من ولؾ زراعة  هون ٌموله الدبلوماسىأالذى ال ٌمكن 
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ا واألفٌون  فالمافٌا الباكستانٌة هى الحلمة الوسطى بٌن أمرٌنن،األفٌون فى أفؽانستان
لذا فالمصالح المالٌة المشتركة تجمع الدولتٌن  .طمةاألفؽانى وصناعة الهٌروٌن فى المن

ًا اإلفصاح عنه فى  فى حرب أفٌون واحدة ولكن السبب الحمٌمى للحرب لم ٌكن ممكنا
.المناخ األخبللى المزٌؾ الذى تؽطى به أمرٌكا همجٌتها الدولٌة  

وتحمك ذلن بسحابات التراب والدخان التى خنمت .. كان البد لها من ؼطاء لهذه الحرب
 الحرب وانتهت فى موعدها ت وبدأ..م2001العالم كنتٌجة لعاصفة الطابرات فى سبتمر 

ًا و ًا منهاةدت بدقأالمتولع سلفا  العودة أىعلى األلل المطالب العاجلة ..  ما كان مطلوبا
.المكثفة لزراعة األفٌون  

نتاج األفٌون فى ظل العام األول لبلحتبلل أمرٌكا الى حوالى خمسة آالؾ طن إفوصل 
 مع العلم بؤن .انت صفراًا فى العام األخٌر من نظام اإلمارة اإلسبلمٌةنعد أن ب)!!(

ر كانت حظ ثم الضألصى معدل وصلته الزراعة فى عهد طالبان ولبل لرارات التخفً
. طن3600  

ًا ألى الشرٌن األول للوالٌات المتحدة فى سٌاستها وحروبها إونشٌر هنا  . ال وهو برٌطانٌا
أواسط )لمد إنعكست األدوار فى حرب األفٌون الثالثة عنها فى الحربٌن ضد الصٌن 

حٌن كانت برٌطانٌا فى الممدمة ثم تبعتها أمرٌكا ودول أوروبٌة  (المرن التاسع عشر
أما حرب األفٌون الثالثة فؤمرٌكا فى  ( الٌوميتكاد تكون هى دول األطلس)أخرى 

.بٌن اآلخرٌنوالممدمة تلٌها برٌطانٌا ثم نفس البرابرة األور  

إنتصرت فٌها برٌطانٌا على الصٌن واحتلت جزٌرة هونج كونج وجعلتها مركزا  (1840)حرب األفٌون األولى  )

.لتخزٌن األفٌون المادم من الهند الى الصٌن   
البرٌطانى الفرنسى على الصٌن ، التى أرؼمت على تولع ( التحالؾ ) إنتصر  (1856)حرب األفٌون الثانٌه 

 دول أوروبٌه كثٌرة طالبت الصٌن بامتٌازات مماثلة لما حصلت علٌه .معاهدة تجعل األفٌون مباح لانوناً فى بالدها 
 .برٌطانٌا وفرنسا ولدمت الصٌن لها ما ترٌد 

 . ( الوالٌات المتحدة والمانٌا وأسبانٌا والبرتؽال وهولندا–من هذه الدول 

 األفٌون و مررز التجارة العالمً
َا 3حجم التجارة الدولٌة الشرعٌة هو نفس   .. (1993فى عام  ) ترٌلٌون دوالر تمرٌبا

والتى ٌحتاج دخلها المذر , اإلحصاءات تمول عن حجم التجارة ؼٌر الشرعٌة فى العالم
 فى مصارؾ منعدمى الضمٌر من المرابٌن المستفٌدٌن من الحركة التجارٌة (ؼسٌل)إلى 

ًا من تجارة المخدرات, ثبلث ترلٌونات دوالرالدولٌة، أنه ٌزٌد عن  وبدرجة  ,تؤتى أساسا
لٌك األبٌض واألعضاء البشرٌة والهجرة ؼٌر الشرعٌة وتزٌٌؾ العملة رتجارات ال,ألل

.لخإ.... وؼش األدوٌة والتزٌٌؾ التجارى   

 وهنا ..موالأل الدول التى تجرى فٌها العملٌات ؼٌر الشرعٌة لؽسٌل اةوفى ممدم
 إذن بؽٌر مجازفة كبٌرة ..ثم برٌطانٌا..  هى الوالٌات المتحدة أوالًا ..المفاجؤة للبعض

وعلى )ستفادة من تجارة المخدرات الدولٌة م إكبر دولتٌن فى العالأٌمكن المول أنهما 
 م1998حصاءات إمن اإلنتاج الدولى حسب  %75ل نرأسها األفٌون األفؽانى الذى ٌش

.(م 2001 بعد عام% 90وأكثر من   

ًا أن حجم األموال المؽسولة  دوالر الٌمكن أن ٌتم بدون ( ترلٌون3  )وٌمكن المول أٌضا
 ةمكانات التكنولوجًإلمرٌكٌة وإال أٌن هى األجهزة األمنٌة ذات ااألحكومة إ التواط

 كانت فى طرٌمها لتموٌل جماعات (تسنتا)ومصادرة عدة  دصرالمتفولة التى ٌمكنها 
!!سبلمٌة تمارس اإلرهابإ  

جهزة األمن االمرٌكٌة بموافمات دولٌة حسابات شتى وتصادر أرصدة أوكٌؾ ترالب 
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جمالى ما تمت مصادرته منذ عاصفة سبتمبر وكم بلػ حتى إثم التعلن عن .. هةبومش
فكٌؾ .. (والعٌاذ باهلل) ونمول أنها كانت ملٌاراًا ةفلنخمن نحن مع المبالػ.. اآلن ؟

ٌستطٌعون رصد الملٌار والٌمكنهم رصد عدة ترلٌونات تمر فى معظمها عبر 
.بنوكهم؟؟  

: مالحظة طرٌفة أخرى مصدرها تجار األفٌون فى هلمند  
 دوالر بعد 300فٌون وصل الى ألسواق أن سعر كٌلوجرام من األٌمول خبراء هذه ا

ولكن فى صباح الٌوم التالى لعاصفة  ( دوالراًا فمط30وكان لببلًا )ولؾ الزراعة 
 من لٌمته فوصل %75م فمد االفٌون الخام 2001الطابرات فى الحادى عشر من سبتمبر 

، ثم واصل اإلنخفاض حتً عاد إلً الثبلثٌن لل من مبة دوالر للكٌلوجرام الواحدألى إ
.دوالراًا  مرة أخري   

 مإكدة بٌن مركز التجارة العالمى ةاإلستنتاج الطبٌعى حتى لؽٌر األذكٌاء أن هنان صل
فى نٌوٌورن والذى كان الضحٌة األسٌاسٌة لعاصفة الطابرات وبٌن تجارة األفٌون 

.العالمٌة  
 .لنشاط المالى لذلن المركز المنهار لون أساسمنالعالمٌةهى المخدرات بل أن تجارة 

ًا هى مكون ربٌس ال ؼنى عند للدورة المالٌة التى ٌرعاها ألوأن ا موال المؽسولة دولٌا
  .نفس المركز

ربما كانت فى أشد  .ن هذا المركز والموى المالٌة الٌهودٌة التى ترعاه وتدٌرهإ
نهٌار إلى إوالمستندات التى لد تإدى , لى عملٌة كبرى لحرق الوثابكإالحاجة 

لى إحراق المركز إ كانوا فى حاجة ربما..الثمة فى نظام التجارة العالمٌة كلها
لى عاصفة الطابرات التى تحرق المركز إكانوا فى حاجة .. مأى أنه.. نفسه

م ج التى هى مناالتجارى بدالًا من أن تنهار وتحترق آلٌة التجارة الدولٌة نفسه
. للمرابٌن الٌهودذهب  

 
من بٌن أصحاب  ((كارتل المخدرات ))أن ما أسماه  ((الثالثاء األسود ))إعتبر الدكتور النابلسً فً كتابه   )

( . فً الكتاب المذكور365أنظر ص  )سبتمر11المصلحة فً ضربة   
 

لالت مصادر فرنسٌة أن السلطات األوروبٌة صادرت عشرٌن ألؾ شٌن محولة  )**
عابدات تجارة ؼٌر مشروعة فى  (!!)إلى اسرابٌل بمٌمة أربعمبة ملٌار دوالر 

م و أن شبکة مصارؾ إسرابلٌة حول العالم 2002األسلحة والمخدرات وذلن فً عام 
.(تموم بؽسل عابدات تجارتها فی المخدرات و األسلحة  

ونسؤل هنا عن حجم األموال التى وصلت إلى إسرابٌل بالفعل ولم ٌتمكن أحد من 
وكذلن عن حجم المشاركة اإلسرابٌلٌة فى تجارة المخدرات مع العلم أن . مصادرتها ؟ 

إذن األربعمبة ملٌار . حصتها فى سوق تجارة السبلح الدولٌة ال تتعدى الملٌار دوالر 
ًا من عوابد تجارة المخدرات  وعلٌه البد أن تجارة المخدرات . المذكورة كلها تمرٌبا

. الدولٌة، لد تزٌد عن لٌمة التجارة الدولٌة فى جمٌع البضابع المشروعة   
ثم نسؤل عن نصٌب أمرٌكا وبرٌطانٌا فى حجم تجارة المخدرات ولواتهما فى أفؽانستان 

وحتى تكتمل الصورة فمد عٌنت األمم . تحتل وتحرس أكبر حمول األفٌون فى العالم 
المتحدة برٌطانٌا مشرفة على برنامج مكافحة المخدرات فى أفؽانستان ، رؼم تارٌخها 

.األسود فى حروب األفٌون ضد الصٌن   
 كانت إسرابٌل هی أول دولة فی العالم ٌتم أخطارها بموعد الحرب :مالحظة ذات معنً

  "أمرٌكٌة حسب مصادر. "األمرٌکٌة البرٌطانٌة علً أفؽانستان لبل ولوعها بساعتٌن
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لمن؟.. دوالرات األفٌون  
حربها النفسٌة ضد نظام اإلمارة اإلسبلمٌة لضٌة تشجٌع حركة أثارت أمرٌكا فى 

  . لشراء األسلحة,وتموٌل نفسها من عوابد تلن الزراعة, طالبان لزراعة األفٌون
 وكراهٌة مستشرٌة لكل يأمرٌكا كالعادة على تواطإ إعبلمى وسٌاسى دولواعتمدت 

.ما ٌمت لئلسبلم بصلة  
األمم المتحدة بدورها أخفت األرلام الحمٌمٌة من دهالٌز األوراق التى ال ٌرؼب أحد فى 

ثم .. وحتى لو حاول أحدهم فإنه ٌصاب بالدوار والملل لبل أن ٌجدها.. اإلطبلع علٌها
.اول فهم معانٌهاحذا تبمى لدٌه صبر فعلٌة أن يإ  

 90حصل المزارع األفؽانى على حوال , طن3600بمحصول ٌبلػ األرلام أنه تمول 

ًا  .(م 1999إحصاء عام )ملٌون دوالر تمرٌبا  
.كبر مزرعة مجانٌة لؤلفٌون فى العالمأمعنى ذلن أن أفؽانستان هى   

ذا علمنا مثبل أن دولة بورما تحصل على نفس المبلػ ممابل ثلث الكمٌة من األفٌون إهذا 
اؾ سعر األفٌون األفؽانى ضعبمعنى أنها تبٌع محصولها الردئ بثبلثة أ. األلل جودة

.األكثر جودة  
ًا للنظام اإلسبلمى فإن العشر الذى ٌفترض وصوله   اإلمارة من عابدات ةلى خزٌنإوطبما

ألن تكالٌؾ الرى كانت متصاعدة نتٌجة الجفاؾ , مبلٌٌن دوالر أو ألل 9 األفٌون هو

كثر على ولود ألى تعمٌك اآلبار واإلنفاق إ والحاجة وفٌةنخفاض منسوب المٌاه الجإو
.المضخات  

 أن ولل من نصؾ المبلػ المفترض وهأثم هنان مشكلة أخرى جعلت العابد الفعلى 
ًا (العشر) م هنا فى مفهوم المروٌٌن الثابت منذ المدم وبتؤثٌر امإل وا..(لئلمام) ٌدفع تملٌدٌا

!!.كان هو إمام مسجد المرٌة,المبللى الصؽار  
" عُاشر" مصلحة فى زراعة األفٌون تمتص معظم ةمن هنا ظهرت طبمة ثرٌة وصاحب

لى إوال ٌعاد ضخه , فٌنفمونه بشكل شخصى.. لى اإلمارةإالعابدات وتمنع وصوله 
رضٌن لمانون ولؾ ا أشد المع"األبمة"لهذا كان هإالء .  العام عبر بٌت المالحالصال

ط الهٌبة غ ومطولة وبضلٌةصًؾ ولم ٌنصاعوا إال بعد مجادالت فمهٌة ت,زراعة األفٌون
لم ٌمنع زراعة األفٌون وهدد   لمد جادلوه بؤن الشرع..الدٌنٌة لمنصب أمٌر المإمنٌن

.صٌان والتحرٌض علٌهعبعضهم بال  
ًا  فحالة الرفاه التى وصل إلٌها بعضهم كانت .. كان دفاعهم عن مصالحهم المالٌة شرسا

. األفٌونىكثر مما ٌتمتع به معظم زارعأ  
متص هإالء جزءاًا كبٌراًا من ذلن العُاشر المتواضع بحٌث لم ٌتبك لئلمارة سوى إلمد 

 حتى فى الوسط اإلسبلمى ,ة وتلوٌث السمع,ٌعنعاصٌر من التشأ و,الفتات من األموال
.اإلعبلم الدولىمن آراإه وموالفه ٌستمد الذى   

ًُا لراره عن  (المبللى) أمام دافع المبل عمر  َا  العامة للمسلمٌن ولٌس حةبالمصلمتذرعا
ًا هم أدرى الناس به.. بمنطك الحبلل والحرام  ألنه والع مزارعى ,وشرح لهم والعا

ؼراهم أو.. لد طحنتهم الدٌون الربوٌة وؼرلوا فٌهاؾ ,األفٌون الصؽار وهم األؼلبٌة
الثراء السرٌع الذى ال ٌؤتى وتكلفة الزراعة التى ترتفع بجنون نتٌجة الجفاؾ والتوسع 

 وتكالٌؾ  األفٌون األسعار فى مناطك زراعةءثم ؼبل, ؼٌر المنطمى فى الزراعة
.ةالزواج الجنونً  

فإنتشرت ..ان المزارعون فى نٌران الٌدرون كٌفٌة الخروج منها أو البدٌل عنهان
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.ونهان المدماء ٌتعالجون باألفٌون وال ٌتعاطنهرة تعاطى األفٌون وحتى الهٌروٌن وظا  
.كان المنع الكامل لزراعة األفٌون مؽامرة كبرى من جانب المبل عمر  

ولكنه مواطنوه خسروا عدة مبلٌٌن هى كل ما , فمد تسبب فى خسابر بالملٌارات ألعدابه
.ٌتعلمون به لٌظلوا أحٌاء  

 على اإللتصاد ترنح المات بدأت عبل,م2000منذ صدور لرارة فى خرٌؾ عام 
تٌرتها عاصفة الطابرات التى هبت وسارعت , مرٌكى وظهرت بوادر أزمة كبٌرةألا

. بعاملنبعد ذ  
وهو العام الذى إختفى فٌه محصول , م2001والعجٌب أن العجز فى المٌزانٌة األمرٌكٌة لعام  ]

 ملٌار 417 )ذلن العجز كان ممداره , بعد أن منعت اإلمارة زراعته, األفٌون األفؽانى من األسواق
[ .أى بمدر العابدات األمرٌكٌة السنوٌة من أفٌون أفؽانستان  (دوالر  

من باكستان... طعنة  
سر تًستبدله المزارعون بما إعند موسم حصاد األفٌون الذى (م 2001) فى ربٌع   .. 

 اإللتصادٌة فى ة ظهرت الفاجع.. أهمها الممح والفواكه..الت أخرىصولهم من مح
فنمل المحصوالت الجدٌدة  .فى بلد ٌعانى من شبه مجاعة" الرخاء"مناطك كانت بإرة 

نعدامها إنتٌجة سإ الطرق أو .. ثمن المحصوالت ثلثً ستهلنإسواق المدن المرٌبة ألى إ
ًا ال طرق فٌه رؼم أنها تنتج نصؾ أفٌون الببلد(هلمند)فمعظم الوالٌة  . مازال صحراوٌا  

سعاراًا معمولة للمحاصٌل الجدٌدة كما أن أ أن تدفع  منالموة الشرابٌة فى المدن أضعؾو
.لضٌك ذات الٌد.. ستهبلكها للٌل جداًا إ  

لرب الدول المجاورة وهى باكستان ألى إ تصدٌر الممح والفاكهة  فى أسعفهم الحالٌنالذ
ارلة فى ملٌارات األفٌون والتى ترؼب غٌدى الدول ال أواجهتهم مإامرة محكمة ؼزلتها

ًا لن تناساه ..فى تلمٌن األفؽان وحكومة اإلمارة درسا  
.مضاعفة خسابر الفبلحٌن األفؽانألجل لمد تآمروا   

 بٌع , تمنع بحكم المانون,ام السابمةو والتى كانت فى األع)!!(فباكستان اإلسبلمٌة الشمٌمة 
الموسم هذا ؼرلت السوق األفؽانى فى أ ..لى جٌرانها الجوعى فى أفؽانستانإلمحها 

.. فالبل الناس الفمراء علٌه وبار الممح األفؽانى األجود.. بممح ردئ ورخٌص جداًا 
!!.واألؼلى  

 من المحاصٌل البدٌلة لؤلفٌون فكان حالمحصول الثانى بعد المم- أما الفاكهة األفؽانٌة
. أسوأامصٌره  

فى األعوام السابمة كانت باكستان تستورد الكمٌات األكبر من الفواكه األفؽانٌة لجودتها 
ًا أوسع للربح فى السوحنخفاض سعرها وبالتالى فهى تإو . الباكستانًقلك هامشا  

ًا ٌذكرهم بحتمٌة زراعة األفٌون وكونها لدراًا ..ولكن هذا العام  وحتى ٌتعلم األفؽان درسا
ًا لشعب الٌجد وسٌلة أخرى للبماء على لٌد الحٌاه  هذا العام وألول مرة فرضت ..مصٌرٌا

ًا جمركٌة وصلت  ومع هذا كانت !!.. ضعاؾ سعر الفاكهةألى ثمانٌة إباكستان رسوما
 فى دخول الشاحنات المحملة بالفاكهة حتى ٌتلؾ ما بها وحتى ٌتلمى الموظفون لتماط

. المزٌد من الرشاوى مع التوسبلت(المشهورون بالنزاهة)الباكستانٌون   
ًا فمط ولكنه كان ؼٌر صالح لئلستخدام  ولد   نذكر هنا أن الممح الباكستانى لم ٌكن ردٌبا

فتحول . راضٌها ضمن صفمه كانت متفك علٌها بٌن البلدٌنألى إدخاله إ رفضت إٌران  
إلعتماد على لة األفؽانٌة ولطار حملة لتدمٌر المحاإ فى ,فؽانستانألى إالممح الفاسد 

.محصول آخر ؼٌر األفٌون  
مسبولٌن كبار فى وزارة التجارة باإلمارة اإلسبلمٌة ظهر علٌهم الثراء فجؤة ولال تجار 
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باكستانٌون أن هإالء الكبار تلموا عدة أالؾ من الدوالرات كرشاوى لئلشتران فى 
.المإامرة على ببلدهم  

فإن إجراءات عمابهم أو حتى التحمٌك معهم .. ولكون هإالء الكبار من لبابل لندهار
وهطلت الصوارٌخ األمرٌكٌة , كانت مترددة جداًا وخجولة ولم تلبث أن بدأت الحرب

. الفسادةلبل أن تتفاعل لضًر على لندها  
لت مساعداتها للفبلحٌن اصفمد و.. ٌخطا من ٌظن أن أمرٌكا دولة بالؽة المسوة  

ًا أو, زراعة أفضل لؤلفٌون.. األفؽان من أجل رؼم أنها لم تمم عبللات ,!!ؼزر إنتاجا
.دبلوماسٌة مع طالبان  

جماع إ وب..فؽانستان بذور جدٌد ومحسنة لنبات االفٌونألى إفى كل عام تصل    ولكن 
، ومعامل تابعة لها فى دول من  الكبار كان مصدر البذور هو الوالٌات المتحدةرالتجا

.جنوب شرق آسٌا  
لدراتها العلمٌة والتكنولوجٌة إلسعاد العالم " األعظم فى التارٌخ"وهكذا تضع تلن الدولة 

.بطمس معالم تفكٌرة" الفضابٌات"والذى ٌستعٌد وعٌه للٌبلًا تتكفل .. وتؽٌٌبه عن الوعى  

 األفٌون والسٌاسة
ًا أو مفروض  م علٌهاًا العجز السٌاسى لنظام اإلمارة اإلسبلمٌة سواء كان ذلن العجز ذاتٌا

إال أن ذلن العجز السٌاسى هو الذى .. بحكم تورٌط الحركات اإلسبلمٌة المهاجرة 
ًا ,تسبب فى ظهور أزمة األفٌون فى أفؽانستان فاألفٌون أو ..  وتلطٌخ سمعة نظامها دولٌا

 فى عالم السٌاسة واإللتصاد ةؼٌره من المخدرات الطبٌعٌة والمصنوعة هً وسٌلة لو
فبل أحد  . مع النظام الدولىالتفاهملل فى خحالة حدوث فى ال  إزمة ألىإوال تتحول 

لتصادٌة إٌسمع إال نادراًا عن مجرد أسماء هإالء المستفٌدٌن والمشاركٌن فى دورة 
  . تزٌد لٌمتها عن ثبلثة ترلٌون دوالرللمخدرات

ًا ؼٌر منطمى ًا , وذلن لد ٌبدو للفرد العادى شٌبا .ولكنه لؤلسؾ والعى تماما  
فالدورة الشٌطانٌة تدور بهدإ وسبلسة وبعٌداًا عن األعٌن إال إذا أخطؤ أحد البلعبٌن أو 

.ماتوجبت عموبته ألسباب   
.وشخصٌات عامة برالة أو خافته, هنان دول محترمة وؼٌر محترمة  

وجبل من الجلٌد العابم الٌظهر سوى أنفه ولكنه إلتصاد .. وأناس فى الظبلم أو الظل
ًا وبعمك فى أى نشاط لانونى آخر لبنى البشر .لوى وفعال وٌإثر لطعا  

حركة طالبان دفعت ثمن مولفها الدٌنى والسٌاسى تحت دعوى زراعة المخدرات .. 
. كرة المدم فى أوروباالعبىالتى ٌمل مدخولها لؤلفؽان عن دخل الكثٌر من   

م ذكرت صحٌفة برٌطانٌة أن روسٌا وبرٌطانٌا لد طورتا مادة بٌولوجٌة لرشها من الجو على 2000فى عام ) 

واآلن بعد أن أصبحت أفؽانستان بٌن أٌدٌهم أٌن ذهبت هذه المادة ، .. نبات األفٌون فى أفؽانستان وتدمٌره 
بل تشٌر التمارٌر أن مافٌا .. ولماذا ال تستخدم ؟ ولماذا تحول األمر إلى العكس وتزاٌد اإلنتاج وارتفعت األسعار ؟

 مصرؾ 400 ملٌار دوالر و تحت سٌطرتها ما ٌزٌد عن 250المخدرات الروسٌة تحمك آرباحاَ سنوٌة تزٌد عن 
  . (!!!  ألؾ روسً سنوٌا70حول العالم لؽسٌل أموال المخدرات المذرة و أن جرعات المخدرات الزابدة تمتل 

  :   األفٌون وحموق اإلنسان
لم ٌسلط الؽرب األضواء على الحدث بل , زراعة األفٌون" مارةإلا"عندما أولفت 

 ٌنافى حموق ر أنه لراةستمبله بالموسٌمى الجنابزٌة ولالت األمم المتحدة بنبرة حزٌنإ
 مع العلم أنه لم تطلك !!.. تستخدم فٌه الموة(وسوؾ) ألنه لم ٌتم بالتدرٌج )!!(اإلنسان 

 وكانت صدمة للؽرب أن ..مه على تنفٌذ المراراطلمه واحدة أو ٌدخل أحد السجن إلرغ
أمٌر "نه صادر من لمجرد أ, خاطر عن طٌبو, لمرار الذى دمرهمفؽان اطبك األ
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.الذى ٌمثل عمٌدتهم الدٌنٌة" المإمنٌن  
وحتى الكتاب السنوى الذى تصدرة المنظمة الدولٌة حول تطورات برنامج مكافحة  

 صفراًا ى حٌن كان المحصول األفؽانم2001المخدرات فى أفؽانستان لم ٌصدر فى عام 
ًا ما عدا المناطك الملٌلة الت ". ٌسٌطر علٌها تحالؾ الشمالىتمرٌبا  
من , التابع لؤلمم المتحدة (السٌطرة على المخدرات)ولد ضؽطت اإلمارة على مكتب 

والذى سٌكون فى هذه , وهو صٌؾ كل عام, أجل إصدار الكتاب فى موعده المعتاد
ولكن المنظمة الدولٌة راوؼت . المرة وثٌمة دولٌة تبرئ اإلمارة وتعلى سمعتها فى العالم

وحذرهم متطرفون , أنها لن تصدر هذا الكتاب أبداًا , حتى فهم مسبولى اإلمارة, بفظاظة
لد تبدأ مابٌن أكتوبر , عرب من أن ذلن لد ٌكون من مإشرات حرب أفٌون ثالثة

لذا الترٌد أمرٌكا طبع ذلن التمرٌر الذى سٌكون بمثابة نصر سٌاسى ودعابً . ودٌسمبر
َُا  ًا ًا وتشوٌه صورتها دعابٌا تمهٌداًا للحرب , لئلمارة فى ولت ترٌد حصارها سٌاسٌا

ولم . وإستمعوا إلٌها باسمٌن, ولكن مسبولى اإلمارة ظنوها مبالؽة عربٌة أخرى. المادمة
.على البر األمرٌكً, تكن عاصفة الطابرات لد هبت  بعد  

ولكن عندما جاءت الحكومة األمرٌكٌة ألفؽانستان والتى ٌرأسها األمرٌكى األفؽانى 
بما  (م2002)رتفعت التمدٌرات لمحصول األفٌون االفؽانى لعام إ وعندما "حامد كرزاى"

سماء الدول ألالت المابمة األمرٌكٌة الرسمٌة التى تحتوى .. آالؾ طنةٌصل الى خمس
!.!!تزرع المخدرات أن أفؽانستان لم تعد من بٌن تلن الدول  

ل الحفاظ على ماء وجهها والتوازن ما بٌن حمابك ٌعرفها وواألمم المتحدة التى تحا
 الدولٌة إمسان العصا حاولت المنظمة  ..الجمٌع  وما بٌن المطالب والمصالح األمرٌكٌة

 ما زالت تنتج نصؾ األنتاج العالمى " م2002فى عام  " من الوسط ولالت أن أفؽانستان
العالم   آالؾ طن هى نصؾ اإلنتاج العالمى فبل شن أن مواطنىةسمفإذا كانت خ" .من األفٌون

".فات لمنازلوشرصبحوا ٌزرعون األفٌون فى حدابك البٌوت أ  
لالت بؤن إنتاج أفؽانستان من األفٌون لعام ,  ولكن اإلحصاءات الرسمٌة لؤلمم المتحدة

, على باب المزرعة,وإن ظل سعر الكٌلو جرام من األفٌون , طن فمط 3400هو, م2002
, أى أنه لم ٌنخفض عما كان علٌه عندما منعت حركة طالبان زراعته,  دوالر340هو 

, أى عندما وصل حجم ناتج األفٌون فى أفؽانستان إلى أدنى مستوى له فى التارٌخ
وهذا ٌعنى بعملٌة حسابٌة . طن فمط 180, بما ٌعادل ,مع المبالؽة, لدرته األمم المتحدة 

فى ممابل , ملٌون دوالر 1190من األفٌون , (م2002)بسٌطة أن دخل أفؽانستان فً العام
أى أن , لبل أن تمنعه حركة طالبان, فى أفضل مواسم الزراعة,  ملٌون دوالر فمط90

ًا  13عابد األفٌون زاد فى العهد األمرٌكى أكثر من  عما كان علٌه فى ألصى , ضعفا
, لشراء األفٌون األفؽانى, ذلن كله ٌشٌر إلى إندفاعة أمرٌكٌة عظمى. مستوٌاته السابمة

وٌشجع بالى , بما ٌوفر أرضٌة شعبٌة لنظام كرزاي, ودفع أسعار معمولة للمزارعٌن
وسحب , المطاعات الزراعٌة على بذل المزٌد من الجهد فى التوسع فى زراعة األفٌون

, التى تعمل تحت األرض فى مناطك الجنوب, األرضٌة من تحت أرجل حركة طالبان
ًا عندما منعت , حٌث تزدهر تلن الزراعة والتى أدت سٌاسة طالبان إلى تدمٌرها إلتصادٌا
.زراعة األفٌون بشكل تام  

 كان كرزاى ٌبتز الدول األوربٌة بورلة (م2004)فى مإتمر برلٌن للدول المانحه فى أبرٌل) 
 تعلٌمات خبراء –األفٌون طالبا ثالثٌن ملٌار دوالر حتى ٌتمكن من بناء البلد ومنع زراعة األفٌون 

من األفٌون وصلت اآلن من ثالثةإلی تسعة ملٌارات  أفؽانستان حضروا المإتمر لالوا أن عابدات
 حصل على المهم أن كرزاى. من أفٌون العالم  % 80وأن أفؽانستان أصبحت تنتج!!! . دوالر
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هذا والدالبل تشٌر أن األفٌون األفؽانى فى تصاعد من . ملٌار دوالر من المعونات  8وعود بدفع 
على توسع كبٌر فى أسواق االستهالن ، ولدرة خرافٌة على  حٌث الكمٌة والسعر ، بما ٌدل

  .(التوزٌع

 

:أمرٌکا تمرر  
ال إنتفاضة أفٌون.. حرب أفٌون   

أمرٌكا تعمل بوجه مكشوؾ وببل حٌاء أو حساب لمصالح الحلفاء والشركاء      
ستبعادها إلى إضطرت لجنه مكافحة المخدرات التابعة لؤلمم المتحدة إحتى , الصؽار

.مرٌكا تضعها أمام اللجنة المذكورةألٌل التى كانت اللعرنظراًا وبإجماع اآلراء   
الحصول على تصرٌح من األمم المتحدة , لعدة سنوات" مارةإلال"ت حكومة لحاو

شراؾ المنظمة الدولٌة وبالسعر الدولى إبزراعة مساحات محددة باألفٌون ثم بٌعه تحت 
ولكن المنظمة الدولٌة لم .ستخدام العابدات إلعمار أفؽانستانإلشركات الدواء العالمٌة ثم 

 وذلن ؼٌر .دترفض فمط ولكنها نفت وجود أى تصارٌح من جانبها فى هذا الصد
 تبٌع بهذه  كانت الهند مثبلًا . فالعدٌد من الدول تحصل على تلن التصارٌح,صحٌح
ًا زٌد على ملٌارى دوالر سنويلى شركات الدواء بما  إالطرٌمة "فى بداٌة التسعٌنات"ٌا  

ًا )تلن التصارٌح ولكن الحمٌمة التى الٌمكن البوح بها هى أن   من لبٌل هى (ؼالبا
للٌمٌة إت أو الرشاوى السٌاسٌة لشراء موالؾ تلن الدول بل وتوظٌفها فى أدوار آالمكاؾ

.ودولٌة ضمن رإٌة الشٌطان األكبر  
" اإلمارة االسبلمٌة"لى درجة أن تضع عدة ملٌارات فى ٌد نظام إمرٌكا لٌست حمماء أو

. على تطبٌك الشرٌعة والمابم على حماٌة الشعب له ولٌس فمط مساندتهالمابم  
ًا والفوابد فى  الحمٌمة أن الرواج الذى أوجدته زراعة األفٌون فى أفؽانستان كان زابفا

..ولٌس الصؽار منهم,كبار تجار األفٌون  لى جٌوب للة منإمعظمها ذهبت   
 ,وهإالء عملوا كمصارؾ ربوٌة تحت ؼبلالت رلٌمة لتفادى الحكم الشرعى فى الربا

فهم ٌعملون بؤلصى طالتهم .. ن منهابالفبلحٌن الصؽار فى دوامة شٌطانٌة الفكا فمذفوا
ًا كبٌرة لى للحصول ع لكن المال ٌصب .. ذا لٌست بؤى محصول آخرإعابدات هى نسبٌا

.فى جٌوب األخرٌن  
.كان الفبلح األفؽانى ٌخوض وحٌداًا معركة لاسٌة من أجل البماءوهكذا   

لة يسبب فى دمار ٌصعب تخت لزراعة األفٌون بًبالولؾ النها" اإلمارة" ولرار 
 وتسبب فى ضٌاع اآلالؾ بالهجرة أو بالسجن نتٌجة العجز ,ؾيلتصادٌات فمراء الرإل

ممابل شطب  (فى زواج بدون مهر)البنات بٌع لى إضطروا حتى كما إ, عن سداد الدٌون
,  وكثٌرون باعوا أراضٌهم وبٌوتهم بؤبخس األسعار.!!جزء من الدٌون لدى المرابى

والعدٌد فمدوا عمولهم وهاموا فى الطرلات وعلى أبواب .. وبعضهم تركها وهرب
.المساجد  

.رابٌنمفى أٌدى وحوش الرٌؾ من الوالعمارات وتكدست المزٌد فى الثروات   
مر آ وت.. بالطرٌمة التى ذكرناها،اكهفوالممح وال،ومع فشل زراعة المحاصٌل البدٌلة 

 لعام دٌد ولؾ زراعة األفٌونج تاًا كان من المستحٌل عملً, (وأمرٌكا خلفها)باكستان 
 وكذلن الكثٌر من كبار ..نفسهم لتحدي اإلمارةأوجهز العدٌد من الفمراء .. (م2002)آخر 

ن  بعض التجار أعلن صراحة من خلؾ أحتى ..تجار األفٌون فى الداخل والخارج 
أرد عدد   " الفبلحٌن للمماومةي األسلحة وتوزٌعها علء شرادنهم بصدأالحدود الباكستانٌة 

   ." مسجلة و مصورة بالفٌدٌو, منهم ذلن فی أحادٌث مع الکاتب
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ًا  كان هنان صدا..ر سٌستمرحظعلنها لاطعة بؤن الأة تمن جه" أمٌر المإمنٌن"ولكن   ما
. الجسٌمخطرلومداه مجهول ولكنه ٌنذر با.. المحالةاًا لادم  

 .. وباكستان متضررة.. وأمرٌكا لن تسمح..ون ٌابسونح والفبل..ةمممصاإلمارة 
 فى ة الذى تنالص كثٌراًا مع تنالص األرض الوالع..وروسٌا لم ٌعد ٌكفٌها أفٌون الشمال

.لبضة التحالؾ الذى ترعاه وتشارن فى تسلٌحة  
ًا حسب إذن ًا ,التولعات ولتها, تحالؾ الشمال سٌكون حتما ًا أساسٌا ًا عسكرٌا  ذراعا
 دٌسمر حتىأى من اكتوبر )المادم " بذارال"اضة األفٌون المنتظر حدوثها فى موسم ؾنتإل

.(م2001  
فلربما  ..ٌكا ال تستطٌع المجازفة بفمدان عابدات األفٌون األفؽانى لعام آخرون أمرولن

ن  وهو ما ال ٌمن..ظر لعام آخرالح وجددت  المتولعةمارة من لمع اإلنتفاضةإلتمكنت ا
، كعنصر (عاصفة طابرات)البد إذن من .   أن ٌتحمله اإللتصاد األمرٌكً المترنح

 ..لى حرب كاملة شاملةإ" نتفاضة األفٌونإ"لتحوٌل منشط فى كٌمٌاء السٌاسة الدولٌة 
ًا على أنها حرب ضد اإلرهاب..لى حرب أفٌون ثالثةإ وتلن فابدة واحدة ..  تُاعرض دولٌا

.م2001فى سبتمر " عاصفة الطابرات"من سبعمبة فابدة على األلل جنتها أمرٌكا من   

 

 األفٌون بٌن أفؽانستان وإٌران
ًا أ اإلللٌمٌة كان لمرار اإلمارة ٌةفى السٌاس ًا فى مجملة كما .. ثراًا عظٌما وإن كان سلبٌا

ًا إ ولكن المفارلة كانت على الجانب الؽربى من الحدود حٌث , ستعرضنا سابما
.. التى ناصبت نظام اإلمارة عداءاًا ؼٌر محدود (ة اإلٌرانٌةيالجمهورٌة اإلسبلم)

ًا  ًا وسٌاسٌا ولكن لرار ولؾ زراعة . ومالٌاوساندت فى الممابل تحالؾ الشمال عسكرٌا
ًا من الدرجة األول  أو ٌتولع المادة ,اًا نتظرم وأخطر مما كان ,ىاألفٌون كان لراراًا سٌاسٌا

ًا أو" ايأمرٌن"فى إٌران من نظام طالبان الذى صنفوه  حتى صار مجرد , حرلوه إعبلمٌا
. فى إٌرانعذكرة ٌثٌر لرؾ رجل الشار  

لؾ زراعة األفٌون كان من المفترض أن ٌضع النظامٌن فى خانة المصالح وولكن 
 فى واحدة من اللمسات السحرٌة ,لى صدالةإ وإن تستبدل العداوة ,الحٌوٌة المشتركة

 من كانادلة ب ولكن خنادق العدوات العمٌمة والشكون المت.,الشابعة فى عالم السٌاسة
 عام داخلى ورأى. فى ظل تعمٌدات دولٌة, المستحٌل المفز فولها هكذا دفعه واحدة

.متوتر ومشحون  
لى األراضى إتوجه يتمول السلطات اإلٌرانٌة المختصة أن نصؾ األفٌون األفؽانى 

 وأن النظام الداخلى .. وجزء ٌعبر صوب أوروبا..جزء منه ٌستهلن داخلها .اإلٌرانٌة
. والمخدرات أحد وسابل إضعافة, الخارجٌٌنءللجمهورٌة مستهدؾ من األعدا  

وأن التصدى لهذا الخطر كلفهم حٌاة أكثر من ثبلثة آالؾ من جنودهم فى حروب مع 
 ومع ذلن فالكمٌات المستهلكة ..مكافحة ال تكلفةدوالراتال وملٌارات,عصابات التهرٌب

ٌتعاطون  مْلٌون 1.5 ملٌون مدمن إضافة إلی   2 , 5   )..وكذلن ضحاٌا األدمان  فى تزاٌداًا داخلً 
  .(!! ملٌار دوالر تكلفة مکافحة إدمان11طبمال اإلحصاءات رسمٌة مع , المخدرات أحٌانا

ع زراعة ن م لتثبٌت" لنظام طالبان"كان تمدٌم مساعدة محدودة الممكن الحل الوسط 
كثر أ و بل,ٌران فى صدارة المستفٌدٌنإ ستكون ,رستمإن إاألفٌون وهو المرار الذى 

.أنفسهم األفؽان  منستفادةًا إ  

ختزن إفماذا لو صحت الدعاٌة األمرٌكٌة المابلة أن نظام طالبان : وظلت الشكون عالمة
!.؟ولام بهذه التمثٌلٌة لمجرد رفع األسعار وتحمٌك أرباح, آالؾ األطنان من األفٌون  
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ٌران تخصٌص عدة مبات من آالؾ الدوالرات فى تجربة دعم إومع ذلن لررت 
!!..لعل وعسى.. محدودة  

وكان ذلن الدعم الضعٌؾ من , ى نوع من الدعمألى إوكانت األمارة فى أشد الحاجة 
 ةحٌث الشا لدٌهم بالمر,  وفى أشد الشوق إلٌه..كثر مما كانوا ٌتولعونأ, الجارة اللدود

 الذٌن دمرهم لرار المنع المفاجا لزراعة مصدر رزلهم ,بى األفٌوننكولمساعدة م
.األوحد  

ًا وفاكهة،كانت المحاصٌل البدٌلة و .. وتلفت أكثر الفاكهة.. تمؤل أرصفه لندهار،لمحا  
 الممح األفؽانى فبل ٌجد ماأ.. ات كبٌرة بؤرخص األسعاريوتمكن الفمراء من شراء كم

.اًا من باكستانمداألرصفة لالون سود الأ ولد  ؼطى الممح الفاسد ,من ٌشترٌه  
ًا لكاوبٌنما أبعاد ا والصٌؾ ٌزحؾ بحرارة الهبة على .. رثة اإللتصادٌة تتكشؾ تدرٌجٌا

 للحاضر ونظرة الناس.. صحارى هلمند ولندهار التى ضربها الجفاؾ للعام الرابع
.سةئوالمستمبل ٌا  

.. ل شاوا نالذٌن فمد" الزراعة البدٌلة"انت اإلمارة تبحث عن شا ما تمدمه لمنكوبى ن
.مارة ؼٌر لادة على تمدٌم العونإل لٌةبن الخاوزابٌنما الخ  

ًا من أبواب األمل سوى تلن المساعدات الملٌلة التى ٌمكن الحصول علٌها  لم ٌكن مفتوحا
تؤكد مسبولوا مكافحة المخدرات فى إٌران , وبعد أسابٌع من البحث المٌدانى.. ٌرانإمن 

ًا وٌست . مصالحهموأنه ٌصب فى خانة.. ق الدعمحأن المنع األفؽانى كان حمٌمٌا  
وصلت الدفعة األولى من المساعدات اإلٌرانٌة الزهٌدة وتم وضعها فى ساحة المنصلٌة 

فالولت كان .. وبالى شحنات المساعدة تمؾ على الحدود أو تتحرن صوبها, فى هٌرات
ًا لتدارن منكوبى هلمند .هاما  
.. سمدة وحبوب وبعض ماكٌنات الزراعة والرىأتصال وإوصلت سٌارات ومعدات 

..والبالى فى الطرٌك  
..هنان من ال ٌسمح بكل ذلن.. ولكن  

أرادوا ضرب أى مساعدة لهإالء ,  لزارعى األفٌونةفالذٌن ضربوا المحاصٌل البدٌل- 1

فٌون هى حتمٌة ال أل وحتى ٌتحمك لهم أن زراعة ا, من الصمودارعٌن حتى الٌتمكنوازمال
.!!محٌص عنها  

ًا أحمراًا وضعه هإالء على تسرب النفوذ اإلٌرانى - 2 لى مناطك إكما أن هنان خطا

شتون وعمود ب عٌن الةهلمند ولندهار لر اإلٌرانٌون الی فما لهم ولد وصل.. البشتون
.النظام المابم؟؟  

والحرب "هذا بٌنما المعادلة السٌاسٌة النافذة فى المنطمة تمضى بإبماء حمول األلؽام - 3

 ".الجمهورٌة اإلسبلمٌة"و" اإلسبلمٌةاإلمارة "الباردة  بٌن نظامً الحكم فى كل من 
المشار إلٌها فى  (هندسة الفتنة)وأن تتحمك على أرض تلن المنطمة أهم تطبٌمات 

ًا على اإلطبلق, موضع سابك .وأكثرها نجاحا  
***** 

:من وجهة نظر أمرٌكٌة ال بد وبشكل عاجل تنفٌذ اإلجراءات التالٌة  

.ن المزارعٌن ألحباط سٌاسة منع زراعة األفٌو خنك..   
ٌن اإلمارة والجمهورٌة خاصة فى مجال ولؾ زراعة بضرب أى محاولة للتمارب .. 

 فالمتولع أن ٌزداد هذا ،التى هى نمطة ضعؾ فى األمن المومى اإلٌرانى. المخدرات
 بالنسبة لما ترؼب فٌه باهٌحمد عكما ال  إلىتٌحت له الفرصة ولد ٌصل أذا إالتعاون 

.منطمة من العالمالأمرٌكا لهذه   
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الرد كان نموذجٌاً فى مجال الحروب السرٌة وتحدٌد المسارات السٌاسٌة 
:(بالدم)  

مفخخة فى مدخل " جةادر"نفجرت إعند صبلة الجمعة  فى مدٌنة هٌرات الحدودٌة،  –أ 
ًا  ًا سنٌا ًا إٌرانٌا .أحد مساجد المدٌنة فمتلت معارضا  

صوب المنصلٌة اإلٌرانٌة فى المدٌنة " ضبةاالجماهٌر الػ"على الفور تحركت _ ب 
ٌران لدعم مشروع إحراق المعونات المادمة من إتم إتبلؾ و و.وكانت خالٌة بالطبع
. لوات طالبان المتظاهرٌن وفرضت الهدإتولؾثم أ. !!نولؾ زراعة األفٌو  

لى ببلدهم إ المدٌنة من والموظفٌن اإلٌرانٌٌن ن المسبولً,خرجت سلطات طالبانأ- ج 
ًا على  .اتهمحًحفاظا  

تولؾ إرسال المعونات اإلٌرانٌة وساد التوتر فى العبللات بٌن اإلمارة والجمهورٌة - د 
.(وهذا هو المطلوب) مرة أخرى  

*****  

ولم تصل المعونات فى ولتها وال إلى مستحمٌها .. لى مجارٌها بشكل كاملإلم تعد المٌاة 
شهر إنهار نظام طالبان تحت وطؤة حرب األفٌون ولم تتمكن األمارة أو أوبعد عدة .. 

ل األلؽام التى فرضتها اإلرادة الدولٌة على المنطمة لفصل والجمهورٌة من تخطى حك
.واإلستفراد بكل منها.. لواها  

رادتها إونجحت الموة الدولٌة التى تحرس كنوز األفٌون ومصانع الهٌروٌن من فرض 
(1).على شعب افؽانستان والعالم أجمع  

رؼم التزاٌد المضطرد فى إنتاج أفؽانستان من األفٌون بعد اإلحتالل األمرٌكى إال أنها  1مالحظة
 م إلتزمت إٌران لنظام 2004وحتى أبرٌل . تمابل دولٌا بتسامح وسعة صدر ، بشكل مدهش 

فى إطار )!( كمعونة بدون ممابل  (ملٌون 100وصل منها فعالً  ) ملٌون دوالر 254كرزاى بمبلػ 
تمدمها الدول الؽنٌة فى مإتمرات إعادة إعمار أفؽانستان ، تحت ضؽوط  (ملٌارٌة  )مساعدات 

. أمرٌكٌة ألرب إلى اإلبتزاز   
ولو أنه  .. (إن السٌاسة أصعب من الفٌزٌا النووٌة  )العالم الشهٌر " أٌنشتاٌن " ولدٌما لال ..  

  .معنا اآلن لعرؾ أن لؽز المخدرات فى العالم أشد تعمٌداً من كل األحاجى السٌاسٌة
لكون أمرٌكا تطبع العملة األفؽانٌة حالٌاً ، فإنها تدفع للمزارع األفؽانً مجرد أوراق  2مالحظة

تماماً كما فعل  األمرٌكان األوابل الذٌن لاٌضوا الهنود . ملونة فى ممابل محصول األفٌون الثمٌن 
.الحمر بالخرز الملون فى ممابل الذهب   

 

امــة األصنــعاصؾ  
نظار العالم كله لٌس ألجل المتال أٌان موضع م كانت محافظة بام2001 شتاء بلفى أو

ًا على ،األفؽان معروؾ موت فمولؾ العالم تجاه, الدابر فٌها  لكن اإلهتمام كان منصبا
ثم نفذت ذلن .. امهعلنت حكومة اإلمارة عن عزمها على تهديأالتى  (تماثٌل بوذا)

بدءاًا من البٌت األبٌض .. عتراض دولى عاصؾ وشاملإرؼم ما واجهها من , بسرعة
. والحكومات اإلسبلمٌة،ومشاٌخ اإلسبلم ومفكرٌه, نتهاءًا بمنظمة العالم اإلسبلمىإو  

كتفى هنا نولكن س, لى كتاب لابم بذاتهإالحادث وتفاصٌله ودالالته ٌحتاج بالفعل     

كان الكاتب ضمن طالم لناة الجزٌرة الفضابٌة ، الذى تابع ذلن  "از ما له صله بسٌاق هذا البحثجبإي

  ."الحدث

ًا (والشارع والحمل, جل الجبلر)فالمجتمع األفؽانى على مستوى   كان فى البداٌة المبالٌا
الحٌوٌة ه  مشاكلبٌنما, الههش لهذه الضجة العظمى حول أحجار اللٌمة دومن, بالمسؤلة
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نعدام الخدمات إلى الطرق وإ الجفاؾ واأللؽام والحاجة  مثلمشاكل, الٌهتم بها أحد
ًا خاصة الصح رتهان إة والتعلٌم ثم مشاكل الرى والزراعة ولضٌة األفٌون ويتمرٌبا

.إلخ.. لتصاد لتلن الزراعةإل واؾالري  
جتاحت العالم حتى ظن الفرد إأمام الضؽوط الخارجٌة العاتٌة التى " اإلمارة"تصلبت 

وأن النظام الدولى ٌحارب  .نهٌار عالمىإلى إلد ٌإدى " أصنام بوذا"العادى أن إنهٌار 
.من أجل البماء فى بامٌان  

ًا ."الهدم "ةوكلما زادت ضؽوط الخارج زاد تصمٌم اإلمارة وتعجٌلها وتٌر  وأٌضا
ها فًتزاٌدات حرارة التؤٌٌد الشعبى لحكومة اإلمارة وسعادته بالمباراة التى ٌمؾ 

 وخاصة وأن  . وتمثلته خٌر تمثٌل فى هذه الحالة حكومة طالبان,األفؽانى العنٌد وحٌداًا 
.تضح للعوام بعد ولت لصٌرإالبعد الدٌنى للمضٌة   

ًا فى آن واحد ًا ودٌنٌا رتفعت وتٌرة الحماس حتى بات من أو.. فؤصبح الحماس لومٌا
فإنهم سوؾ " المتفجرات البلزمة"ن لم ٌجدوا إنهم أٌعرؾ األفؽان جٌداًا على ثمه من 

ًا وراء عناإ ,ظافرهمأصنام بوذا المهٌبة بؤسنانهم وأٌهدمون  هم التملٌدى خاصة دنسٌالا
ًا من هذا العالم الذى أهملهم وازدرإثم , هم فمطي فى شؤن ٌعنيتجاه تدخل خارج هم انتماما

.وال ٌدٌن أفؽانى واحد بعبادتها.. واهتم فمط بؤحجار األصنام التى ال ٌؤبه األفؽان بها  
, صنام وركب الموجةأللى الحملة الدولٌة المناصرة لإنضم تحالؾ الشمال إفى الممابل 

.حتمار األفؽانإكستبه أ" نه وحداثةومر"مظهراًا   

ًا  الرأى )بعدته عن أو, ورصع التحالؾ المذكور بهذا المولؾ سلسلة موالؾ عزلته داخلٌا
.فى أرجاء العالم (اإلسبلمى الملتزم  

لتال فً  مرٌكٌةوش األيالذى سبك إنضمامة الكامل للج, كان ذلن هو مولفه األخٌر
  .شعبه

ستمرت فى إ اولكنه, صنامأللة هدم اولن ٌولفوا محا"طالبان"أمرٌكا كانت تعرؾ أن 
:اهداؾ أهمهأوالنفسٌة لعدة ة الحملة اإلعبلمً  

عن العالم أجمع وتصوٌرها كخطر ٌهدد الحضارة الؽربٌة عزل حكومة اإلمارة -    أ 
.وهذه خطوة أولى لنجاح الحرب الفعلٌة الممرر حدوثها فى خرٌؾ نفس العام  

 فى العالم اإلسبلمى (ونىاإلسالم الرسمى والمان)عن  (إسالم اإلمارة)عزل -ب   
 وبهذا الٌتعاطؾ . شاذة سبلم بتطبٌماتإللى اإفبة جاهلة أساءت نظهارطالبان إو

 مناظر الدماء واألشبلء التى من الممرر أن تؽطى األرض األفؽانٌة فى  معالمسلمون
ا الفتنة بٌن السنة رووهذا ما حدث فى حرب الخلٌج األولى عندما نش. خرٌؾ نفس العام

.بناءه ودمروا ثرواتهأجحوا فى عزل الشعب اإلٌرانى ثم ذبحوا نوالشٌعة و  
لؾ عموم اعن الشعب األفؽانى عندما ٌرى الشعب أن اإلمارة تخ (طالبان)عزل -ج   

زهر الشرٌؾ أل ببلد الحرمٌن واي ذوى المناصب الضخمة الفخمة ؾبهمالمسلمٌن وعلما
.بوجه خاص  

 بتؤكٌد تفوق الثمافة ةفى الحرب الدابرة على العمابد اإلسبلمً تحمٌك نصر جدٌد- د   
.الؽربٌة المفروضة على العمابد اإلسبلمٌة الموروثة  

بماء إسم اإلسبلم على إ مع ,المستمر لؤلولى على حسب الثانٌةل حبلإلوتؤكٌد عملٌة ا
ؼٌر ذلن  (!!حداثى )سبلم جدٌد إ حتى ٌرسخ فى النهاٌة ,الثمافة الجدٌدة المفروضة

(.ىاإلرهاب) أو ىاإلسبلم المدٌم الظبلم  
:إال فى عدة نماط هامةتلن حممت أمرٌكا نجاحات التنكر فى حملتها   

- ب لهاشعدعمت المولؾ الداخلى لحكومة اإلمارة وتؤٌٌد ال (حملة األصنام)أن  :األولى
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ًا إل كان فى حالة تشبه اذىعلى حساب التحالؾ المناوئ لموى الشمال ال حتضار عسكرٌا
ًا فى المجال الداخلى تحدٌداًا  .سناد الدولى الواسعإلرؼم ا,وسٌاسٌا  

مصدالٌة اإلمارة والمبل عمر فى أوساط الملتزمٌن  (امنصألحملة ا)عززت  :الثانٌة
.ثى اسبلم الحكومى أو اإلسبلم الحدإلخارج نطاق ا اإلسبلمٌٌن  

من لى أفؽانستان إ الهجرات اإلسبلمٌة الجماعٌة ة موجةونتٌجة لذلن إزدادت فجا
 ،والٌابان, وبلجٌكا, وفرنسا والسوٌد, سترالٌاأو, نٌابرٌطامن .. مسلمى دول الؽرب 

ًُا من أوروبا وأمرٌكا  ،والتى ضمت أسراًا  من الكوٌت والٌمن والسعودٌة ثم أسراَا
ناهٌن عن الهجرات .مكونه من زٌجات مختلطة بٌن شباب عرب ونساء أوروبٌات

.بوسنةالواسعة لؤلوزبن وبعض من مسلمى ال . 

لادر على  (اإلمارة اإلسبلمٌة) نظام على رأس (مرالمبل ع)لمد شعر المسلمون أن 
ة الدولٌة ومعاناه أفؽانستان من طول مرؼم شراسة الهج, هرادتإالتحدى وفرض 

.عقهمال المتعمد والفمر المدإلالحروب والحصار الظالم وا  
كتوبر تضاعؾ العرب المتواجدٌن ألى حرب األفٌون الثالثة فى إومنذ أزمة األصنام 

وزبن فمد تضاعؾ عددهم مرتٌن أو ثبلث ألما اأ, رض األفؽانٌةألبشكل دابم على ا
.شهرألخبلل تلن ا  

 ً سبلم الموروث إلٌمة الحداثى نصراًا ٌذكر على اقسبلم الحكومى وشإللم ٌحرز ا :ثالثا
إال أنهم , صنامألعماق الفمهٌة لمعضلة األألن عوام المسلمٌن وإن ؼابت عنهم ا

ًا خلؾ مولؾ طالبان واأ   منهمكراهٌة, مارة ورموز اإلسبلم الموروثإلصطفوا تلمابٌا
. بتجاوٌؾ الكبلمٌنوؼربان الثمافة الناعك, ألمرٌكا والؽرب  

ه  لدرة التٌار اإلسبلمى التملٌدى على شرح وجهات نظر إلًوال ٌعود الفضل فى ذلن
.لى عمول العوام بطرٌمة مناسبةإعجز من أن ٌصل أفهو مازال   

 حتى ٌكون الحدٌث ,ةؼرٌبسماء الأل ٌكاد ٌخرج من بٌن صفحات الكتب المدٌمة وافهو ال
. إلى شا أسهل فى التناول والفهمالمستمعوننصرؾ إلد فمد سٌاله و  

كان أمنٌة لدى حركة طالبان عبروا عنها سراُا فى جلساتهم حتى  (بامٌان)صنام أتحطٌم 
 اللؽة العربٌة لستٌبلء على كابول وكانت ضمن أمانى إسبلمٌة أخرى مثل تحويإللبل ا

.لى لؽة رسمٌة فى أفؽانستانإ  
ًا بالصوت اعلن فكانت تاألكبرأما األهداؾ  لامة الشرٌعة وتحوٌل إوأهمها , علىأل دوما

.لى إمارة إسبلمٌة حمٌمٌة من حك كل مسلم العٌش فٌها بحرٌة وأمانإالببلد   
لى جواز إلم ٌكن أحد من المسلمٌن فى حاجة , ولد حمموا الكثٌر من شعارهم األخٌر

..أو حمل هوٌة للتجول فٌها, دخول أفؽانستان أو الخروج منهالسفر   
فحولوا , وأضر ذلن بالعرب تحدٌداًا الذٌن تعودوا على الممع والمبضٌة البولٌسٌة الؽلٌظة

ارسة الفوضى والتعالى مم الدولة ال تعنى سوى ةسبلمًإصبحت أو.. لى فوضىإالحرٌة 
.. هل الببلد لهم لابلوه بالتعالى علٌهمأحترام إو. ووصمها بالطاؼوتٌة, على أى لوانٌن

نتماد كل إو, ة دروس العمٌدة الصحٌحةنوال ٌتكلم العامى منهم مع العالم األفؽانى إال لتلمً
..سداء المبات من النصابح المجانٌة  الملٌبة بجهل الموضوع محل النصٌحةوإشا   

بادئ التى وضعها لحكمة منذ جلسته األول مع وفود مالمبل دمحم عمر لم ٌحٌد عن ال  

وكان ذلن لبل فتح كابول أو  (باإلمارة)ل الذٌن توافدوا لبٌعته ئالعلماء ورإساء المبا
.حتى جبلل آباد  

ستطٌع ذلن أولن .. إذا باٌعتمونى فسوؾ أحكم بشرٌعة اإلسالم )).. لال لهم ولتها ما معناه
فإن لبلتم .. حكام الشرع على نفسى وعلٌكمأطبك أفال بد أن تساعدونى جمٌعاً على أن .. بمفردى
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الذى دخلت به إلى ممر , (الباتو )وكل ما أملكة هو ذلن الرداء المدٌم.. ذلن لبلت منكم بٌعتكم 
لى إ  ،فإذا لم تمبلوا شرطى هذا فسؤحمل ردابى المدٌم على كتفى وأعود من حٌث أتٌت.. اإلمارة

.((مسجدى ومدرستى  
 وال أشن أنه فى حدٌثه هذا كانت ترتسم فى مخٌلته صورة السلطان محمود الؽزنوى

 وهو النموذج . حكم فى المرن العاشر الهجرى دولة لوٌة مركزها أفؽانستانالذى
.المكتمل للحاكم األفؽانى المسلم كما ٌتخٌله علماء األفؽان وعوامهم  

ًا أن ٌكون الؽزنوى هو المثل األعلى للمبل عمر .فلٌس ؼرٌبا  
حماٌته للمسلمٌن فى الهند : ن هىؼاوأهم أعمال السلطان الؽزنوى التى ٌتذكرها له األؾ

صنام الهندوس رؼم كمٌات الذهب الكبٌرة التى أم تحطٌمه ألهم ثمن بطش الهندوس 
.ها علٌه كى ٌعفوا عن أصنامهموعرض  

تلن األعمال هى نفس ما لام به المبل عمر آخر حاكم مسلم حمٌمى ألفؽانستان مع 
.إختبلؾ فى التفاصٌل والنتابج  
 فمد حمى المسلمٌن العرب ,ولكن على أرض أفؽانستان, فالمبل عمر لد حمى المسلمٌن

سترالٌٌن ألنجلٌز واإلمرٌكان واأل واٌٌنوزبن والشٌشان والصٌنألواألوروبٌٌن وا
 ووضع سلطانه وملكه  . أسامة بن الدن :كبر لكل ذلنألوالبوسنٌٌن ثم حمى الرمز ا

.وحتى حٌاته دون حٌاة هإالء المسلمٌن وسبلمتهم وحرٌتهم  

 هو تحطٌم األصنام على أرض أفؽانستان نفسها فحطم تماثٌل بامٌان ..ثم العمل اآلخر
نفك فى سبٌل ذلن كمٌات ضخمة من الذخابر العسكرٌة كان فى أمس الحاجة أو.. الهابلة

.ةوهو الوالع بٌن فكى الحصار والفاق,هإلٌها فى حروب  
كبر أسمٌن فى تارٌخ الحكام أ جمعا بٌن ,صنامألإذن حماٌة المسلمٌن وتحطٌم ا  

فالسلطان الؽزنوى حصل .. كل منهما على نتابج مختلفةوحصل.. فؽانألالمسلمٌن ا
  !!.حكمه ودولته (األمٌر المندهارى)بٌنما فمد المبل عمر . على توطٌد حكمه ودولته

عافاه مما  دقولعل الفارق فى الحالتٌن هو حسن طالع السلطان محمود الؽزنوى وأن هللا 
 بن الدن هم وزعٌم,صحاب العمٌدة الصحٌحةأ, عرببتلى به المبل عمر من مجاهدٌن إ

 وداس على صبلحٌات أمٌر , وتخطى رلاب العباد,ؼتصب سراًا إمارة المإمنٌنإالذى 
 (اإلمارة اإلسبلمٌة)م حفؤق..  لرار الحرب:هم صبلحٌات اإلمارةأتصب منه فاغ ,الببلد

.ولم تستشر فٌها.. فى حرب ال ترٌدها ولم تستعد لها  
 وسمطت الببلد فى لاع ببر مظلم ال ٌدرى إال هللا كٌؾ (اإلمارة اإلسبلمٌة)فضاعت 

.ومتى تخرج منه  

 عاصفة اإلفتاء
.فى العالم اإلسبلمى (الفتوي)عاصفة األصنام أبرزت مرة أخرى أزمة   

ولكن ظهورها عند لٌام مجموعة جهادٌة معٌنة بعمل , وهى األزمة التى ال تؽٌب
.عسكرى ٌصبح ظهوراًا مربكا لعوام المسلمٌن وخواصهم  

الذى هو مجرد , "المسرح اإلسبلمى"وربما كان ذلن ممصوداًا من جانب المشرفٌن على 
ٌربن األساس العمابدى لفرٌضه , فتنازع الفتاوى وتنالضها". المسرح الدولى"ركن فى 

الذٌن هم عماد , كما أنه ٌهز لناعات الشباب, وٌصرؾ عنه جمهور المسلمٌن, الجهاد
ًا ممصود فى حد ذاته, فٌتم تحٌٌد الجزء األكبر منهم, هذا العمل .وهذا أٌضا  

فى العالم " الفتوي" ولكن ذلن الٌمنع وجود أزمة خطٌرة مستحكمة فى عملٌة 
.اإلسبلمى  

ًا  والحمٌمة .. واألصوات كلها مرتفعه واألوداح كلها منتفخة, فهنان الشا ونمٌضٌه دوما



  167 

وال , واألعجب أن الجمٌع ٌستخرجون مادتهم من الكتب نفسها. إما ضابعة أو مطموسة
.. فى صفحة ما أو جملة ما, تعجزهم الحٌلة فى إٌجاد ما ٌرؼبون فٌه فى أحد هذه الكتب

ومهارة . وربما مجرد حرؾ جر ٌثبت ما لرروا هم التوصل إلٌه لبل فتح الكتب المدٌمة
البحث والتنمٌب فى ثناٌا كتب الفتاوى التارٌخٌة التجارٌها بحال مهارة موازٌة فى 

.بشتى تعمٌداته, تحدٌد مصالح المسلمٌن فى ولتنا الراهن  
وكما برزت أبحاث الحبلل والحرام بالنسبة لتفجٌرات أفرٌمٌا برزت مرة أخرى نفس 

وتراشمت فرق اإلفتاء بالمراجع المدٌمة وأرلام . األبحاث عند تفجٌر عاصفة الطابرات
 (عاصفة الطابرات )التترس لمٌاس"الصفحات وأسماء األلدمٌن باحثٌن مثبل عن أحكام 

.علٌها ولتل المدنٌٌن فٌها وهل هو حبلل أم حرام   
والتى دمرتها حركة طالبان وجد المسلمون أنفسهم , حتى أهم األصنام البوذٌة وألدمها

, أم أنها ثمافة بوذٌة محترمة.فهل هى أوثان ملعونة تعبد من دون هللا ؟, إزابها تابهون  
 مثل ثمافات األدٌان األخرى؟ أم أنها كومة من الحجارة لبٌحة المنظر وال تستحك كل 

 تلن الضجة فى مثل هذه الظروؾ؟
أكثر المابلٌن كانوا مؽرضٌن وألل الملٌل كانوا .  لٌل وذاع بٌن المسلمٌن– وأكثر منه –كل هذا 

.. واأللل من بٌن هإالء كان مستعداًا للعمل بالحمٌمة أوتحمل تبعاتها, باحثٌن عن الحمٌمة   
 (شوكة الجهاد)كٌؾ ٌمكن ألمة كهذه أن تستخدم , والمجتهدٌن ,   مع ؼٌاب العلماء المجاهدٌن

ًا وؼٌر مفهوم حبلله من حرامه , للدفاع عن نفسها ودٌنها فكثر , ولد جعله اإلرجاؾ الفمهى مضطربا
.وخاض كل من هب ودب فى صمٌم التشرٌع والفتوى ؟؟.. فٌه اللؽو  

فى األمة اإلسبلمٌة بحٌث نرى عشرات األلوؾ من الجهابذة " والشجاعة" الجرأه"لمد زادت 
وال نجد ؼٌر أحاد من ".. الوالع"ٌتصدون لتؽٌٌر وتطوٌر أحكام الشرٌعة وعمابدها كً تتماشى مع 

ًا ألحكام الدٌن والشرٌعة" الوالع"الناس لدٌهم المدرة على محاولة تؽٌٌر هذا  ..لٌصٌر موافما  
ًا فواراًا لبل .أصنام بامٌان.. وحول.. وبعد.. ومن هنا جرى نهر الفتن دافما  

 

من بامٌان إلى بابل وبؽداد: األصنام  
ًا على التراث اإلنسانى  ولكن بعد إحتبللهم . لال األمرٌكٌون أن تهدٌم أصنام بامٌان كان عدوانا

فمن تخرٌب . للعراق لام الجٌش األمرٌكى بؤكبر عملٌة مبرمجة لتدمٌر ونهب اآلثار العرالٌة 
إلى تخرٌب متعمد , متحؾ بؽداد ونهب آالؾ المطع النادرة بواسطة عسكرٌٌن ورعاٌا أمرٌكان 

فخربت . آلثار مدٌنة بابل التارٌخٌة النادرة والتى إتخذها الجٌش األمرٌكى ممراًا لجنوده ودباباته
الدبابات الموالع األثرٌة ولام الجنود بتعببة المطع األثرٌة النادرة فى زكابب إلتخاذها متارٌس 

!! . للموالع العسكرٌة   
ومدفعٌة اإلفتاء الحكومى أصابها الشلل , بٌنما صمت مثمفونا العرب , وهنا تكلم العالم بخجل شدٌد 

اإلسبلم  (حمٌمة  )والمثمفون المسلمون الذٌن ضاعت ,  (لمكافحة اإلرهاب  )ألنها مخصصة فمط 
وتدمٌر أصنام بامٌان ٌشوه هذه . اإلسبلم لدى شعوب الؽرب  (صورة)ال ٌشؽلهم سوى , فى ببلدهم 

بل سرلة العراق كله , بل سرلة نفط وثروات العراق , أما سرلة وتدمٌر آثار العراق , الصورة 
كل ذلن ال ٌستحك التعلٌك ألنه ال ٌمس صورة اإلسبلم وإن دمر .. وإدخاله فى نفك التهوٌد البطٌا 
.كٌانه فى العراق وؼٌر العراق   

: الجنود الٌهود فی الجٌش األمرٌکً عند دخولهم مدٌنة بابل کانوا ٌتلون تلن الصبلة#   
.و هی صبلة أمر بها الحاخامات" مبارن أنت ربنا ملن العالم ألنن دمرت بابل المجرمة "   
معلومات مإکدة أفادت بؤن آالؾ المطع األثرٌة العرالٌة النادرة تم تهرٌبها إلی إسرابٌل بواسطة#   

.عصابات تهرٌب دولٌة منظمة  
فى ألل من عامٌن من اإلحتبلل األمرٌكى للعراق أختطفت ألؾ إمرأة عرالٌة على األلل وبٌعت #  

.فى أسواق الدعارة  الدولٌة   
. هل حماٌة أصنام بامٌان أوجب على المسلم من حماٌة أعراض مسلمات العراق ؟ : السإال هو   
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ممابل , ٌبدوا أن األمر كذلن وإال لماذا هذه الثورة اإلسبلمٌة العارمة ألجل حماٌة أصنام بامٌان 
بل إزاء إختطاؾ آالؾ األطفال , صمت الموتى إزاء العدوان على أعراض المسلمات فى العراق 

األفؽان وبٌعهم فى السوق الدولٌة للدعارة وتجارة األعضاء البشرٌة ، حتى أصبحت أفؽانستان هى 
!!   .األولى دولٌا فى هذا المجال ولٌس فمط زراعة األفٌون  

لٌس " هنان حالٌا مشروع دولً ٌعٌد بناء أصنام بامٌان التً ٌمدسها مبلٌٌن البوذٌٌن فی العالم # 
فهل من مشروع دولً ٌعٌد ما دمره السوفٌٌت ثم األمرٌکان و حلؾ " فی أفؽانستان بوذي واحد

و تنظٌؾ الببلد من عشرات مبلٌٌن األلؽام , األطلنطً فی أفؽانستان و تعوٌض ضحاٌا تلن الحروب
لمسجد بابری التارٌخً , وهل نطمع فی مجهود دولی مماثل لما حظً به بوذا بامٌان.التً زرعوها؟

أو للمسجد األلصی الذی ٌنخر الٌهود األرض من تحته لتهدٌمه , الذي دمره الهندوس فی الهند؟
وهل ٌهتم العالم بحماٌة الکعبة المشرفة التً ٌهدد أعضاء محترمون فی .وبناء هٌکلهم مکانه؟

ًا  أم أنهم سٌعٌدون بناءها بعد تنفٌذ ذلن التهدٌد ولكن على طراز , الکونجرس األمرٌکً بمصفها نووٌا
.أمرٌكى أكثر حداثة ؟  

ومصٌدة الشمال.. إؼتٌال مسعود  
ٌلملمون أؼراضهم تمهٌداًا لتنفٌذ  (عاصفة الطابرات)بطال أربما كان الشباب العرب 

ؼتٌال الزعٌم إل (محاولة) عن .م2001-11-9عندما أعلنت وسابل اإلعبلم فً , مهمتهم
.ى والسٌاسى لتحالؾ الشمالراألفؽانى األشهر أحمد شاه مسعود المابد العسن  

فلوال , لى المٌادةإلى التجانس وإالضربة كانت لاسٌة على ذلن التحالؾ الذى ٌفتمد 
. أصبلًا لى الوجودإلما برز هذا التحالؾ  (المٌكٌافٌلٌة)شخصٌة مسعود ولدراته   

ثم ربط ,  أو على األلل داخل األللٌة الطاجٌكٌةاًا ولد نجح مسعود فى توطٌد نفسه داخلً
لل أل على ا1983وله منذ عام  (روسٌا اإلتحادٌة)م عناصرة هنفسه جٌداًا بتحالؾ دولى أ

لٌفته ح له هادتهتحاد األوربى مإل مع ا حدٌثةثم عبللات, عبللات ؼٌر عادٌة مع الروس
  .فرنسا

 تحالفات مسعود مع منافسٌها ةرتٌاح واشنطن لخرٌطإونشٌر هنا بٌن لوسٌن إلى عدم 
 لى دورة الربٌس فى المبارزةإتها جاح وذلن مع  واإلٌرانٌٌنالروس والفرنسٌٌن

ستكمال السٌطرة إالذى أوشن على , ةى نظام اإلمارة اإلسبلمًأ" البانط"العسكرٌة مع 
.رض األفؽانٌةألعلى كامل ا  

وفى حال بدء الحرب األمرٌكٌة وكان مسعود على رأس تحالؾ الشمال فإنه كان 
ًا فى ذلن من حلفاء لهم وزنهم ارسٌتعامل بمنطك المش كة مع الوالٌات المتحدة مدعوما

.تحاد األوروبى وروسٌاإلخاصة ا  
كة مع زعٌم لوى ٌدٌر لوات أرضٌة را لمنطك الشخولم ٌكن أمام أمرٌكا سوى الرضو

ؼتٌل مسعود لم تكترث أمرٌكا أ لذا عندما ,سباب مفهومةألهى فى أشد الحاجة إلٌها 
ًا فى عدم تركٌز اإلعبلم الدولى على الحدث بالشكل الذى ,  كثٌرا وكان ذلن واضحا

.ٌستحك  

ختفاء مسعود من مسرح إلرتٌاح إلن أمرٌكا شعرت بابؤالعتماد إلى  إوذلن ٌدفع    
وكان ذلن اإلختفاء للزعٌم الطاجٌكً الموي . كتوبر األفؽانٌةأحداث لبل نشوب حرب ألا

(وفً األؼلب أنها مساعدة ؼٌر ممصودة), مساعدة لٌمة للحملة األمرٌكٌة   
متنان إلوشعروا با (سبلمٌةإلمارة ااإل)و " طالبان"إؼتٌال مسعود أثار فرح ##  

ًا أل ًا ولمجموع العرب فى أفؽانستان ثالثا وجدد , سامة بن الدن أوالًا ولتنظٌم الماعدة ثانٌا
 ولالها بعض كبار طالبان صراحة بؤن .النظرة المدٌمة للعرب كؤبطال الٌشك لهم ؼبار

بعملٌة  ) عٌن ةأزاحة العرب فى ؼمض,  فؽان سنوات عدٌدةألعٌا اأمسعود الذى 
  .(ستشهادٌةإ
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:خطوط إمداد طالبان نحو شمال افؽانستان خاصة صوب المدن األساسٌة  
 
.((طالمان_ لندوز_ مزار شرٌؾ))  

 1- ممر ساالنج  (( مؽلك  )).
(.(الملتؾ حول ساالنج   2- طرٌك بامٌان ((

.عبر والٌات شمال ؼرب البالد( ( مزار شرٌؾ–هٌرات ))طرٌك   

1 

2 

3 

 جبل السراج
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ًا تبنٌها للعملٌة ولكن       .م تنفٌها عندما سبل عنها كبار لادتها للم تعلن الماعدة رسمٌا
ولكن على الجانب اآلخر كان ,  معاملة األبطالوفى مناطك الطالبان عومل العرب

 مع األللٌة الطاجٌكٌة عامة ء العملٌة لد تورطوا بعمك أكبر فى عدان بتلالعرب 
لى صدارة لابمة المطلوبٌن لدى ذلن التحالؾ إا وولفز .وتحالؾ الشمال بوجه خاص

.متخطٌن حتى لٌادات طالبان نفسها  
لل من السموط فى أٌدى لوات مسعود وبؤفراد ألاعلى نمذوا كابول مرتٌن أفالعرب 

 ثم هاهم العرب ٌؽتالون  ..معدودٌن وتلن فضٌحة للمابد الكبٌر والتحالؾ الذى ٌموده
!!ةستشهادٌة جرٌبة وؼٌر متولعإمسعود نفسه فى عملٌة   

وٌجب .. نتصار تحالؾ الشمالإالتحلٌل النهابى أن العرب هم العمبة األولى أمام 
 وهكذا برهنت التحركات العسكرٌة على األرض عندما تمكن تحالؾ ,تصفٌتهم أوالًا 

 عذبهم ومزق جثثهم ورلصت فولها  بل.. فإنه لم ٌمتل العرب فمط,الشمال من السٌطرة
ًا للكبلب.. النساء .تحت سمع وبصر الموات األمرٌكٌة!! ثم تركت طعاما  

ًا كانت تلن المرة الثانٌة التى ٌنفذ المجاهدون العرب  ًا إتارٌخٌا حد لٌادات ألؼتٌاالًا سٌاسٌا
.فؽانألا  

 (مجلة الجهاد) ونفذها المصرى عبد هللا الرومى الصحفى فى 1990األول كانت عام 
.من كونار الشٌخ جمٌل الرحمن العربٌة ضد المابد السلفى  

لدما . والثانٌة ضد المابد األشهر أحمد شاه مسعود ونفذها شابان من الشمال األفرٌمى
.أنفسهما للضحٌة على أنهما صحفٌان فى مجال التلفزٌون  

كبر أو أستدراج نحو هزٌمة إلى إمن عجابب الحروب أن ٌتحول النصر الكبٌر # 
نتصار إلى إلى الطرٌك الذى ٌوصلهم إهزومٌن مبؤن تمود الهزٌمة الكبٌرة ال, سعنال
.شملأكبر وأ  

ًا بالفعلن نولٌس ذل  وٌشمل البشر مسلمهم وكافرهم ،له نادر الحدوث وإن كان عجٌبا
.على حد سواء  

لى الجزم بؤنه إمارة اإلسبلمٌة إلمل لٌادة األؼتٌال مسعود لادت الفرحة واإوفى حالة 
ٌن بسرعة من د مستفً  ،رد المسلح هنانمنهاء التإحان الولت لحسم لضٌه الشمال و

.الؽٌاب المفاجا لمابد التحالؾ ومحور حركته أحمد شاه مسعود  
ًا  ستحالة أن إ وفتراض خاطا وهإولكنه بنى على .. كان اإلستنتاج فى ظاهرة صحٌحا

 أو السٌطرة على منابع  ,تموم أمرٌكا بؽزو أفؽانستان لمجرد تحرٌر مزارع األفٌون
.األفٌون كما ٌمول بعض العرب المتشابمون  

ًا أن تموم أمرٌكا بؽزو أفؽانستان لمجرد عملٌة ٌموم بها بن الدن  كما إستبعدوا أٌضا
 حتى جوٌة و أن أمرٌكا على أكثر تمدٌر لد تشن هجمات صاروخٌة أوظنواوالماعدة 

 وحمى هللا م1998دودة سوؾ تمر كما مرت عاصفة الصوارٌخ فوق خوست عام حم
ولٌس من المستبعد أن عناصر )) .م تصللق وي فسمطت الصوارٌخ فى الطررمنها لندها

.((عت تلن التحلٌبلت الخاطبةجمارة شإلباكستانٌة موثولة لدى ا  
لتصفٌة ألوى معالل , مارة اآلالؾ من مماتلٌها صوب شمال أفؽانستانإلحركت ا
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.طراؾ مدٌنة طالمانأالمتمردٌن على   
  .كبر المٌادات العسكرٌة لدى اإلمارةأ هلودي, ؾ براًا وجواًا ثوتواصل الحشد المن

ُا من أفضأكثر منلى إوصل حجم ذلن الحشد فى بعض التمدٌرات   ل خمسة عشر ألفا
. حركة طالبان ورجال المبابل من التابعٌٌن الموثولٌن لدٌهارعناص  

فى .. ولتل معظمهم .. ولد ضاعت كلها فى الشمال.. كانت تلن هى زهرة لوات طالبان
   .ات الخاصة األمرٌكٌةوسر على ٌد الكأل الطابرات أو فى ابمصؾالمعارن 

شمال خاطا وأنه مهدد بالحصار لؾ فى اثالحشد المنبؤن النظرة المتعممة كانت تمول 
ًا فى ولت الحكأ الذى ستوفره , توفر الؽطاء الجوىمعثم عملٌات إبادة  .مرٌكا حتما  

ٌادات الكوارث فى وزارة الدفاع فى ٌن ترفض ق الذ,ن العربيوكان ذلن رأى المتشابم
.كابول مجرد رإٌتهم ناهٌن عن اإلستماع إلٌهم  

شبه بصخرة معلمة فى أفى شمال أفؽانستان كان  وحلفابها الحشد العسكرى لطالبان
:الهواء بثبلثة خٌوط عنكبوت هى خطوط إمدادها التى تتمتع بثبلثة مزاٌا فهى  

.ومهددة ,  وضعٌفة, طوٌلة   

:هذه الخطوط حسب األهمٌة  
.  ومزارشرٌؾزمطارات الشمال فى لندب   ٌصل كابول ولندهارالجوى الذىالخط _ 1  

التى لم تجرى لها , رات المتهالكةائسطول تافه من الطوٌموم على هذا الجسر الجوى أ
, ختفت من أفؽانستان جمٌع الطابرات الحدٌثةإحٌن _ 1992عملٌات صٌانة منذ عام 

 والمفترض ,ع ؼٌار الدبابات والمدرعاتطوكذلن ق,خاصة العسكرٌة مع لطع ؼٌارها 
لد  (عبد الرشٌد دوستم)ثم رجل الشمال الموى (أحمد شاه مسعود)أن وزٌر الدفاع ولتها 

إه ا حلفاموزبكستان حٌث لكل منهألى طاجٌكستان وإنمبل الطابرات العسكرٌة الحدٌثه 
.الحاكمون هنان  

وٌمكن تصور حالة المطارات األفؽانٌة نفسها والخدمات األرضٌة التى توفرها ولد 
.الببلدخارج  أو فرت ردمرت المعدات أو تهالكت ولتلت معظم الكواد  

طبلق رصاصة الرحمة إلكثر من كافٌة أكان الممدر أن ؼارة أمرٌكٌة واحدة ستكون 
الموة ) : وصؾ على ذلن الحطام المتداعى الذى لم تخجل أمرٌكا من أن تطلك علٌه

 بؤشعة ةأن تشن مبات الؽارات علٌها وبالصوارٌخ الموجهو!! .. لدى طالبان (الجوٌة
حجار أل ا بالمنجنٌك و ولو أنها لصفت تلن المطارات!!.. لمار الصناعٌةألاللٌزر وا
ًا  بل  (إخراج سبلح الجو الطالبانى من الخدمة) ولكن المهمة لم تكن . . وزٌادة لكان كافٌا

 ,رادة األمرٌكٌةإللناعهم باإلستسبلم التام لإ لؤلفؽان وٌةكان تحطٌم الروح المعنو
!! إشعار آخر حٌننصٌاع لكل ما سوؾ تفرضه علٌهم من اآلن وإلىإلوا  
ًا أخرى لتلن المسوة المفرطة..   فى ؼٌر ةستخدام الوحشى للموإلوا, ثم هنان أسبابا

لتصاد إلتصادٌة لتدوٌر عجلة إوأسباب .. أسباب نفسٌه للفرد األمرٌكى.. موضعها
 وفرض الحروب علٌها كجزء من الدورة  لتخرٌب البشرٌةنوضع تصمٌمه الشٌطا

.اإللتصادٌة التى تنشد اإلنتعاش عبر الحروب والمؽامرات العسكرٌة   
ًا ..  ستراتٌجٌة وفك برنامج للعالم ٌجب فرضه بالموة المفرطة المتسمة بالمسوة إثم أسبابا

.عبلم الدولىإلالوحشٌة مترافمه مع الكذب والخداع عبر رذٌلة ا  
من حجم %  70لى إ%  50 ما بٌن  المذكور الجوىجسرعتماد على الإلة ابكانت نس

ًا على  الحركة العسكرٌة بٌن الجنوب والشمال بٌنما نمل المتلى والجرحى ٌعتمد كلٌا
.لبدابل البرٌةابة وصعلالطابرات نظراًا   

بامٌان ثم بؽبلن , لى الشمال عبر والٌات وردنإالطرٌك البرى الواصل بن كابول _ 2
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.لى مزار شرٌؾإلى لندز واآلخر إحدهما أتجاهٌن إلى إومن هنان ٌتفرع   
ًا حول ممر ساالنج ًا إلتفافٌا ولكنه مازال ، (لصر واألسهلألحدث واأل ا )وٌعتر طرٌما

ًا تحت سٌطرة المتمردٌن الشمالٌٌن .والعا  
ًا  وٌطلمون عادة على ذلن الطرٌك إسم طرٌك بامٌان ألنها الحلمة األصعب جؽرافٌا

ًا  ًا والمختلفة مذهبٌا ًا والمعادٌة سٌاسٌا . وعرلٌا  
تحاد إالمكون من  (تحزب وحد)والموة السٌاسٌة الؽالبة هو , فؤؼلب سكانها من الشٌعة

.تؤسست منذ ولت الجهاد ضد السوفٌٌت, عدة منظمات عسكرٌة شٌعٌة  
ر ب وٌع.ٌه السٌطرة عل  ٌمكن لموات صؽٌرةًا,والطرٌك ٌمر عبر مناطك وعرة جؽرافٌا

ن إو, الطرٌك عدداًا من الجسور البدابٌة المإلته التى تتخطى عدة أنهار ؼنٌة بالمٌاه
والمنطمة ؼاٌة فى الفمر رؼم طبٌعتها الخبلبة والثروات , كانت األراضى الزراعٌة للٌلة

.الطبٌعٌة الهابلة الرالدة تحت سطحها  
.النشاط العسكرى فى بامٌان" وحدت "منذ أواخر فصل الشتاء بدأ حزب  

 الحزب بهزابم كبٌرة ى ولد من. والحزب داخل فى تحالؾ الشمال الذى ٌموده مسعود
   . أن ٌنسىد حتى كا,فى بامٌان وانحصر نفوذه العسكرى فى مناطك نابٌة ؼٌر مإثرة

ًا فمد الحزب العدٌد من لٌاداته الكبٌرة التى  بعضهم إنضم الى , نفصلت عنهإسٌاسٌا
فتماعدوا فى كابول أو هاجروا خارج _ فهمشتهم كطبٌعتها الضارة _ حركة طالبان 

.الببلد  
ملوا من طول الحرب , ن لجبهة الشمالو شٌعة بامٌان كما األوزبن والطاجٌن المإٌد

 هملى ؼٌر صالحإنهم ٌخسرون بثبات وستنتهى الحرب كما ٌرون أعبابها خاصة وأو
.فى نهاٌة المطاؾ  

بما ألن لٌادة التحالؾ تشعر ر ,ولكن على ؼٌر المتولع نشط حزب وحدت فى بامٌان
 وأن لطع الطرٌك البرى فى بامٌان لد  .ها ستخوض معركتها األخٌرة هذا الصٌؾنأ

ًا آخر ًا سٌكون أفضل ,ٌحسن فرصها كثٌراًا فى صد الهجوم وتؤجٌل الحسم عاما  هو لطعا
ًا بإضطراد لحركة طالبان وحلفابها العرب .ألن المناخ السٌاسى فى العالم أصبح معادٌا  

ًا أل ولد فعل .. ةرخذ على حٌن غإ تنلوات طالبان فى أحوالها الطبٌعٌة مستعدة دوما
حسب ) المرى خمسة عشر طالبا ىحدإولتل لرب .. خرون لببلًا آل اهحزب وحدت مافعل

ًا  (بعض األلوال ًا ؼاضبا ولٌل أنهم ارتكبوا مجزرة فى حك )فرد الطالبان علٌهم رداًا لبلٌا
ًا و , ولٌس ذلن مإكداًا  (سكان المرٌة ًا أو مستؽربا  خاصة مع وجود , إن لم ٌكن ؼرٌبا
ًا كما ذكروا بؤنفسهم للجهاد ضد التى  (الوهابٌة السعودٌة)عناصر من  جاءت خصٌصا

.!!الشٌعة فى بامٌان  
ُا على أنفسهمبافض أهل نت ومن الطبٌعى والحال كذلن أن ي  والتفوا حول ..مٌان خوفا

ولكن عملٌات ..  لصالح طالبانحرجأستعرت الحرب وكانت الكفة فإ ..(توحد )حزب
 ,سالٌب حرب العصابات المنهكة بكل براعةأستخدموا إ لم تفمد زخمها و(وحدت)حزب 

ًا  وما أن بدأت .. (الحكمة المتالٌة)لى إضد لوات طالبان الشجاعة والتى تفتمر تملٌدٌا
.أو كاد, (طالبان)الؽزوة األمرٌكٌة حتى كان طرٌك بامٌان لد أؼلك فى وجه   

نمضت إفمد ..  صؽٌرة فى الزمان لنرى أحدى المفارلات األفؽانٌة الجدٌرة بالتؤملوة خطونخط] 
ثم خاضت لوات ..  الحرب بٌن طالبان وحزب وحدت الذى ٌمثل شٌعة بامٌانمنشهر دامٌة أعدة 

 خاصة .مرٌكىأل لصم ظهرها الطٌران اىطالبان حربها فى الشمال بكل شجاعة واستبسال حت
..(!!)طنان أستخدام لنابله الجدٌدة فى زنه سبعه إ فى ,وألول مرة, عندما بدأ  

 مدٌنة لندز ولرروا المتال فٌها حتى الموت وبرهنوا على ينحصر المماتلون العرب والطالبان ؾإ
نسحابهم إفاضطرت لوات تحالؾ الشمال على التفاهم معهم على صفمه تمضى ب.. هم هذامتصمً
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. وفتح ممر آمن لهم, سلحتهم الخفٌفةأب  
تفاق مع أحد لادة أ مع لادة من تحالؾ الشمال من األوزبن والطاجٌن وهنان  عمدتتفالاتإهنان 
.(توحد)حزب   

 باأن بالده لن تسمح بؤنسح (دلرامسفً)ولال وزٌر دفاعها المتؽطرس , ولكن أمرٌكا تدخلت
.د أو شروطيالموت أو اإلستسالم بدون ق:  من أثنٌنقوأمامهم طري (!!الماعدةو) مماتلى طالبان  

الشهٌرة  (انجىب)تفاق والؽدر بالعرب والطالبان بعد حجزهم فى للعة إلالنتٌجة كان خٌانة ا
.ولصفهم بالطابرات  

تفاق وساعدوهم لٌس فمط فى ألة الذٌن طبموا اٌعتفمت مع لادة الشإ نجت هى التى لتًالمجموعه ا
[.!! معالل حركة طالبان,رزجان ولندهارألى إبل عبور سالسل الجبال وصوالً , عبور بامٌان  

ًا من% 40ؼبلله كان ٌستوعب إطرٌك بامٌان لبل    ..   التنمبلت  إجمالىتمرٌبا
ًا من الحركة البرٌة بٌنهما % 100 ونسبة العسكرٌة بٌن الشمال والجنوب وذلن ). تمرٌبا

.(بالنسبة لحركة طالبان  
لى إعبر والٌات الشمال وصوالًا   وٌتجه هٌرات الطرٌك الثالث ٌبدأ من-3

ترابى ٌصلح فمط  (مدق)وهو لٌس طرٌك بالمعنى المفهوم ولكنه مجرد   .مزاررشرٌؾ
.للجمال والماشٌة  

.وهذا الطرٌك الٌعتمد عادة كطرٌك إمداد وال ٌستخدم إال فى حاالت خاصة  
بعض لوات طالبان التى كانت الى الؽرب من مزار شرٌؾ أو تمكنت بوسٌلة ما 

, تجاه هٌرات عبر هذا الطرٌك الشاق الطوٌلإنسحبت فى إ ,لى ؼرب المدٌنةإاإلنتمال 
.والحمتهم الطابرات األمرٌكٌة لٌل نهار ولصفتهم ببل رحمة  

ه ئتهدده عصابات مناو , صحراوي ممفر فً ؼالبه,بالػ الطول, هذا هو الطرٌك الثالث
ًا إال فى إ لذا ٌصعب  , خاصة فى والٌة فارٌاب ,فى بعض مناطمه ًا عسكرٌا عتباره طرٌما

.نسحاب المذكورة أعبلهإلحاالت نادرة كحالة ا  

..ة؟ـام شخصًـنفصإ  

!!الطــاؼوت: أخـونا فى هللا  
!!م فى الشخصٌةنفصاإنا الجهادٌة تعانى هى األخرى من ٌتهل سلؾ  

لصور األمراء والسبلطٌن؟إلى  (بطبٌعتها  )أم أنها تحن   
ًا للمال  (العمٌدة الصحٌحة  )أم أن الصٌاح المتشنج بشعار  ًا صارخا ٌخفً وراءه تعطشا

 والسلطة السٌاسٌة ؟

رب غسماها الأ التىالرموز الجهادٌة والفمهٌة العظٌمة للحركة الجهادٌة الكبرى 
.تلن الرموز مارست اإلنفصام فى أبهى صورة..  "األفؽان العرب"  

 ومراجعه موالؾ رموز ذلن التٌار خاصة رمزة األعظم عبد هللا عزام ومن 
نرى أن التٌار ولٌاداته  . خلٌفته فى المٌادة الزعٌم األشهر أسامة بن الدنهبعد

 رؼم أن .دوا وباركوا زعامة ضٌاء الحكأي ثم ,كوا لتل الساداترباوأٌدوا 
 "الطواؼٌت"األخٌر لم ٌحمك المواصفات التى تتٌح له الخروج من دابرة 

.زعامات تلن ال" منهج"المعتمدة لدى   

مسلم )لالوا أنه  ،ؾفٌها كٌفما شاءوا (ٌرمحوا)الفارق أن ضٌاء الحك فتح لهم ببلده كى 
 ألنه فتح حدود ببلده للمجاهدٌن األفؽان بٌنما أؼلك طواؼٌت العرب حدودهم مع (صالح

إن مولؾ ضٌاء الحك ال ٌختلؾ فى شا عن مولؾ بروٌز مشرؾ ؾ وإال ..إسرابٌل
. أفؽانستان صوبنافكبلهما فتح حدود ببلده أمام األمرٌن  

 تحمٌل من النوع اإلسبلمى كابناتلى إتحتاج األمرٌكٌة فعندما كانت تلن األطماع 
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.ق حدوده لعبور تلن الكابنات المسلحةلحفتح ضٌاء ا, األصٌل  
 الحدود فى وجوهم ثم طاردهم "بى نظٌر"نتفت الحاجة إلٌهم أؼلمت إوعندما 

 لواته إلصطٌادهم على "بروٌز مشرؾ"ثم وضع ,  فى شوارع بٌشاور"نوازشرٌؾ"
.الحدود وحتى فى العمك األفؽانى فوق الممم الجلٌدٌة خلؾ تورابورا  

.ها وإلى الٌومئا منذ لرر اإلنجلٌز إنشاهتلن هى باكستان وتلن هى معادلة الحكم فً  
.فبل دخل وال دور لئلسبلم فى كل ذلن  

الذى عذبوا  (الطواؼٌت)ستخبارات إل ا رصعوا خطبهم بصب اللعنات على رجٌنوالذ
ستخبارات فى المملكة إ ٌصادلون وٌجاورون رجال مراهن. اإلخوان فى مصر

كما فعل  (أطهر من ماء السماء)ن لهم على رإوس االشهاد بؤنهم وبل وٌشهد, السعودٌة
الشٌخ عبدهللا عزام عندما سؤله الشباب عن مبلزمته لرجل اإلستخبارات السعودٌة فى 

والذى كان مسبوالًا عن العمل فى لضٌة أفؽانستان بالتعاون مع )سفارة إسبلم آباد 
تحت إمرة اإلستخبارات المركزٌة األمرٌكٌة ومكتبها فى , االستخبارات الباكستانٌة

( .!!إسبلم آباد  
ثم إعتبرت الرموز العربٌة من بعدة ربٌس اإلستخبارات الباكستانٌة الجنرال حمٌد   

ًا ثمة،جول ًا فى هللا ومإتمنا ًا بدالًا عن سلفه أخترعبد !!  أخا وكان المذكور خٌاراًا أمرٌكٌا
 فعزله األمرٌكان ثم , وكابر لمصلحة ولى نعمته ضٌاء الحك,الرحمن الذى عاندهم

ًا وبهاسمطوها و ألتلوه مع ضٌاء فى طابرة واحدة ربعة عشر جنراالًا من أ سفٌراًا أمرٌكٌا
  .الجٌش الباكستانى

.رموز العرب األفؽان أثناء تواجدهم فى الخرطوم" حمٌد جول" ولد زار  
.ثم زارهم مراراًا عند عودتهم الثانٌة واألخٌرة إلى أفؽانستان  

ذا كان الجنرال حمٌد جول مجاهداًا أعطى السبلح للمجاهدٌن األفؽان أثناء مدة خدمته إو
الذى فتح " ضٌاء الحك"فى عهد الربٌس المجاهد  (م1989-87)مدٌراًا لئلستخبارات 

مود مدٌر اإلستخبارات حمل فماذا لدم جنرا, حدود ببلده للمجاهدٌن األفؽان والعرب
ًا فى هللاو (ملتزم)لمد أشاعوا عنه أنه .. الباكستانً فى عهد الجنرال بروٌز مشرؾ؟  /أخا

ًا فى شخص رجل  ًا لجهاز مع كونه/ ستخباراتإبالصدفة المكررة دوما عروؾ م ربٌسا
ًا فى اإلضرار باإلسبلم والمسلمٌن فى شبه الك ًا والحما  خاصة فى ..رة الهندٌةادورة سابما

ودورة فى  ومن ٌجهل اآلن من هو الجنرال بروٌز مشرؾ.. عهد بروٌز مشرؾ
..ان وكشمٌرت اإلسبلم فى أفؽانستان وباكسمحاربة  

.؟؟ وخدماته لٌس فمط ألمرٌكا ولكن للهندوس المتعصبٌن فى الهند  
 وسمع منهم . الماعدة فى لندهارات منلمد جلس الجنرال محمود مع بن الدن وزعام

تؤكٌدات بؤن الماعدة الترٌد اإلضرار بباكستان بل تمؾ معها فى خندق واحد ضد الهند 
ًا ترٌد أن تجعل باكستو.. كشمٌرفى  .منة لها ٌمر عبرها األفراد واألموالآان أرضا  

.وفى الممابل تعهد الجنرال باإلفراج عن محتجزٌن عرب فى باكستان   
 الماعدة لحضور مإتمر حاشد فى باكستان  لٌاداتفى أعمابها نزل عدد من كبار

..لة وتعاونثولكنها كانت بادرة .. كمرالبٌن ولٌس مشاركٌن  
تحمٌك أرجح المصلحتٌن أو دفع أسوأ )والبؤس من كل ذلن إذا كان من باب 

التعاون مع الجناح اإلسبلمى فى إدارة بروٌز )طار إولكن أن ٌوضع فى .. (ٌنتالمفسد
 الذٌن أو أنها جهالة متوارثة عن..  أو إصرار علٌها فهذا تصنع بالجهالة.. (مشرؾ

..(كوكسسٌر برسً )لاتلوا تحت لٌادة العبد الصالح واألخ فى هللا  
وإعتبره سلفنا الصالح ممن .. (الحاج عبد هللا كوكس)والذى أسماه عبد العزٌز آل سعود 
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عتبروا ذلن الٌهودى إ.. ألاموا دعابم ملن آل سعود بسٌوفهم وفوق جماجم األبرٌاء
ًا فى هللا ًا وأخا وأنه ضابط إستخبارات من الصالحٌن أرسلته لهم الحكومة , كوكس مسلما
..!!دالبرٌطانٌة الكافرة فى الهن  

..العمٌدة الصحٌحة.. جابب وعأنها نفس مدرسة التنالضات وال  
 أن محمود ورطها فى التصرؾ ..ولد فاتها الكثٌر جداًا ..  والذى فات لٌادة الماعدة

فى  (ن وعدم اإلعتداءوللتعا)تفالاٌة ثنابٌة إالمستمل عن اإلمارة فى لندهار وعمد معها 
.حٌن أن مولؾ اإلمارة لم ٌكن كذلن من نظام مشرؾ  

لام بزٌارة , فالجنرال بروٌز مشرؾ ولبل أن تستمر لوابم كرسى الحكم من تحته
وكانت ,  فى لندهاروزار المبل عمر فى ممر ألامته.. هى األولى له خارج دولته.. سرٌة

.من أسوأ وأفشل المماببلت السٌاسٌة  
ا بن ٌهوفى بداٌتها بدأ بروٌز الحدٌث مهدداًا المبل بؤن علٌه أن ٌطٌع أمرٌكا وٌسلم إل

إن ؾ.. وإال:ل صراحة لالهان بثم ,  وأن ٌتولؾ عن تطبٌك الشرٌعة فى ببلده..الدن
.!!رحكمن لن ٌستم  

فؤطفؤ .. ستخبارات السعودٌة منذ عامٌن ؼضب المبل إلوكما حدث فى لمابه مع مدٌر ا
فمال له .. ال الذى ال ٌوحى بالثمةر ثم عاد حتى ٌعطى رده لذلن الجن,ؼضبه بالوضوء

 , مجبروختٌار بل هإن تطبٌك الشرٌعة بالنسبة للحاكم المسلم لٌست مسؤلة إ:المبل عمر
 وأن المسلم ٌجب أن ٌخاؾ هللا وٌطبك ,وسوؾ ٌحاسبه هللا على ذلن ٌوم المٌامة

.ال أن ٌخاؾ أمرٌكا وٌطبك شرٌعتها.. شرٌعته  
الجارٌن أن كل منها ٌتكلم لؽة  (المسلمٌن)نمطع الحوار عندما أٌمن كل من الحاكمٌن إ

.صؽاء لما ٌموله الجنرالإلوال المبل مستعد ل.. فبل الجنرال ٌفهم ما ٌموله المبل.. مختلفة  
رفض الكالم مع بروٌز ..  ، وعمٌدته عند المجاهدٌن العرب ؼٌر صحٌحة،هذا كان مولؾ المال]

 (العمٌدة الصحٌحة والوحٌدة)صحاب أما أ.. سالمإلى شا خارج عن جوهر الحكم فى اأعن 
حكومة ترفض اإلسالم جملة فً  مدٌر إستخبارات تفالات صدالة وحسن جوار مع إ فٌعمدون
!! [. ً  وتفصٌال  

  .؟؟..بك العمٌدة الصحٌحة ٌطٌعرؾ و.. فؤٌن ومن 

لى لندهار لممابلة إلبل بدء الحرب األمرٌكٌة بفترة وجٌزة وصل وفد باكستانى #   
مكانٌة تسلٌم بن الدن إالمبل عمر بشؤن البحث عن فرصة أخٌرة لتفادى الحرب وطرح 

 من علماء وشخصٌات والعة كالعادة تحت تؤثٌر اإلستخبارات اًا ألمرٌكا كان الوفد مكون
.الباكستانٌة  

 الحرب ؼٌر مإكدة أنٌهام المبل عمر إلالبعثة جزء من حملة التموٌه األمرٌكٌة وكانت 
 جل تسلٌم بن الدن ألمرٌكاأ من  أٌضا البعثة التى جاءتذهن هأ المهم ...وٌكمن تبلفٌها

  .!!الجنرال محمودت برباسة كان
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ٌمةإلى الهز.. من الحرب  
 عاصفة الطابرات

وأرسل , كان مإكداًا أن هنان ضربة كبٌرة على وشن الحدوث ضد المصالح األمرٌكٌة
فى إتجاهات متعددة خاصة لمخازن التموٌل فى الجزٌرة " تنبٌهات شتى"بن الدن 
الضربة الكبرى لادمة )بؤن , وكذلن إلى مواطن مخزونة البشرى فى الٌمن, والخلٌج

(".طالبان"فإنتبهوا ألننى لن أستطٌع تبنى أعمالى نتٌجه لضؽوط   
وهو .. فهو كان ٌتبنى العملٌة لبل حدوثها ألنه كان محظوراًا علٌه تبنٌها بعد الولوع

.أحدى الفرابد التى تمتع بها الرجل ضمن الكثٌر ؼٌرها   

وكان آخر تسرٌباته التلفزٌونٌة لمراسل المناة الفضابٌة السعودٌة مع ما رافمها من 
كانت كافٌة بؤن تجعل الضربة األمرٌكٌة ضد , لمطات التدرٌب فى المعسكرات الجدٌدة

ضد عدو ٌمول فٌفعل وٌمتلن .. أفؽانستان إذا حدثت تكون مبررة كضربة ولابٌة
وتعجب البعض كثٌراًا لماذا لم تحدث الضربة األمرٌكٌة الولابٌة؟ . الوسابل الكافٌة لذلن

على ضربة المدمرة كول؟, ولماذا لم ترد أمرٌكا لبل ذلن  
أم أن واراء األكمة ما وراءها؟.. هل فمدت أمرٌكا لدرتها على الفعل  

 (اإلحتواء )رإٌة أمرٌكٌة بعد الحرب على العراق لالت أن استراتٌجٌة أمرٌكا إزاء تنظٌم الماعدة كانت هى)
وكما أشرنا فى موضوع آخر أن أمرٌكا كانت تدفع " لذا لم تفتح نٌران الحرب على الماعدة بعد عملٌة عدن 

" . لحرب طابفٌة تشارن فٌها الماعدة ضد الشٌعة فى بامٌان واٌران   
تبنت إدارة " عاصفة الطابرات " ولكن بعد أحداث سبتمبر. واستمر بوش فى بداٌة عهده على هذه السٌاسة 

. بوش استراتٌجٌة الضربات اإلسبالٌة ، التى أعطتها الحك فى الضرب أٌنما تشاء بدعوى مكافحة اإلرهاب 
ولكن . وتلن وجهة نظر أمرٌكٌة رددها عدٌدون ، مثل رٌتشارد كالرن مسبول األرهاب فى بداٌة عهد بوش 

 م،1997منذ عام " عاصفة الطابرات " النظرٌة التى ٌتبناها الكاتب هى أن أمرٌكا كانت تجهز لعملٌة 
وكان توجٌه . وتستدرج إلٌها تنظٌم الماعدة عبر إختراق أمنى للتنظٌم بعناصر تعٌش فى اوروبا وباكستان 

، إنتماما لضرب المدمرة كول ، كان سٌلؽى المخطط " عاصفة الطابرات "ضربة لوٌة للماعدة لبل تنفٌذ 

لذا مرت عملٌة كول " . مكافحة اإلرهاب اإلسالمى " األمرٌكى فً  شن حرب عالمٌة على اإلسالم بدعوى
     .(بالعماب

عبر اللطات للٌلة " عاصفة الطابرات"شاهد العرب فى لندهار وكابول أحدث 
ًا . من وراء ظهر حركة طالبان (سراًا )ٌمتلكونها  وهزوا جدران , واهتزوا طربا

 البٌوت بالتهلٌل والتكبٌر
ولكن لما تولعوا حدوثه .. لٌس لما حدث لؤلمرٌكان.. واآلحاد منهم شعروا بالحزن

. لؤلفؽان والعرب
لمد .. ولكن نشوة الفرح العارم ورؼبه اإلنتمام المكتومة جعلت األؼلبٌة الؽالبة تمول

!!.ولٌحدث ما ٌحدث بعد ذلن.. فعلناها  
ال أحد من العرب أو من طالبان أو حتى األفؽان العادٌٌن كان ٌشن للحظة أن 

.العملٌة كانت إلبن الدن والماعدة  
ولال أنه فهم , على األلل أحد كبار المسبولٌن األمرٌكان كان ٌفكر بنفس الطرٌمة

.عندما شاهد الحدث على شاشات التلفزٌون أنه بن الدن الؼٌرة  
وبدأوا فى تشحٌم وتسخٌن آلة , لذا لم ٌفكر أحد فى أمرٌكا فى أى إحتمال آخر

.بؤلصى طالتها التدمٌرٌة, بعد شهر من الزمان, الحرب التى دارت   

 الفصـل
 الخـامس
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ومن طرابؾ تلن الحرب أن أمرٌكا بدأتها وظلت تبحث بٌن الخرابب عن دلٌل * 
.ٌثبت الجرٌمة على بن الدن والماعدة  

أما عن حركة طالبان فهى مدانه منذ ولت طوٌل لكونها سمحت لنفسها بتحدى اإلرادة 
ًا  إضافة إلى األسباب الحمٌمٌة التى ), األمرٌكٌة وإٌواء أشخاص مؽضوب علٌهم أمرٌكٌا

.(ال ٌمكن لهم البوح بها  

  من الطرابؾ أو العجابب الكثٌرة فى تلن الحرب أن الطرؾ المعتدى لم ٌكلؾ نفسه
, كما رفض الخضوع ألى لانون من أى نوع, عناء تمدٌم دلٌل أو تبرٌر ألعماله

 !!حتى لوانٌنه الخاصة ودستور ببلده

  فهو ٌكتشؾ بعد تدمٌرالمدن األفؽانٌة شرابط فٌدٌو تثبت الجرٌمة على المتٌل.!! 

  ألن الموات األمرٌكٌة لم .. فضٌحة أمرٌكٌة كبرى (العرب وطالبان)واألسرى من
فى مرات نادرة هزمت , وعندما حاولت المتال,تماتل على األرض حتى تؤخذ أسرى

التى , فالموة األمرٌكٌة األساسٌة (أو أنها لاتلت عن بعد). هزابم منكرة, بسهولة
 .كسبت الحرب فعبلًا كانت معلمه بٌن السماء واالرض داخل الطابرات

أما جندى المشاة األمرٌكى بتسمٌاته اإلستعراضٌة الكثٌرة فمد أثبت مرة أخرى فى 
ألنه تجاوز المعاٌٌر , أفؽانستان جدارته بإحتبلل المركز األخٌر من بٌن جنود األرض

ًا لفضٌلة الجبن .المسموح بها بشرٌا  
ـ ورؼم أن األسلحة التى بٌن ٌدٌه تسبك تلن التى بٌن ٌدى خصومه بعدة لرون من 

ورؼم سبلح الطٌران ومنظومات الفضاء من ألمار صناعٌه للتجسس , التطور
رؼم كل ذلن فإن ذلن الجندى التعٌس , وذخابر أذكى من كثٌر من البشر, واإلتصال

ًا أعد بعض اإلعداد للمعركة لبل حدوثها.. سهل الهزٌمة وهو . لو واجه عدواًا عمابدٌا
ولد هزم المشاة األمرٌكٌون بالفعل فى )مالم ٌحدث من جانب الماعدة أو حركة طالبان 

.(عدة أشتباكات هامة كما سٌؤتى ذكرة  
واختطؾ هإالء األسرى من شوارع باكستان .. لمد إشترى األمرٌكان أسراهم باألموال

ًا ـ ثم شوارع كابول ألن األمرٌكان أصروا على لتل , وكانوا من ؼٌر المماتلٌن, ـ أساسا
ًا من العرب ًا , كل من كان ٌحمل سبلحا ولم ٌعد , فى شمال أفؽانستان, لذا لتلوهم جمٌعا

كما لتلوا كل الجرحى العرب فى , ممن كانوا فى خط الدفاع عن كابول, عربى واحد
ألٌام , بعد أن حاصروهم ومنعوا عنهم الطعام والماء, مستشفى مٌروٌس فى لندهار

.طوٌلة  

  والذٌن تم أسرهم فى الشمال ولعوا بالؽدر والخدٌعة وضد اإلتفالات المعمودة التى
ولكن أمرٌكا .. تنص على االنسحاب اآلمن إلى الماعدة الخلفٌة فى كابول أو لندهار

 كما لال المتجبر رامسفٌلد وزٌر –أصرت على لتلهم أو أسرهم بدون لٌد أو شرط 
. دفاع أمرٌكا

فى  (أنطوان لحد)جنود تحالؾ الشمال أثبتوا أنهم النسخة األفؽانٌة األسوأ لجٌش 
أما تحالؾ , فالجٌش المذكور كان جٌش النصارى الذى ٌخدم الٌهود, جنوب لبنان

ًا  .الشمال فهو جٌش المسلمٌن الذى ٌخدم النصارى والٌهود معا  

  لمد أثبتت الحملة األمرٌكٌة على أفؽانستان أن لدرة أمرٌكا على إستخدام الدوالرات
تلٌها مباشرة لدرتهم اإلعبلمٌة الساحمة التى , تؤتى فى ممدمة أسباب الموة واإلنتصار

تمكنهم من خداع سكان كوكب كامل وتحوٌلهم الى لطٌع سهل المٌاد تعداده 
. الملٌارات من البشر مسلوبى الفكر واإلرادة
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  ًهو نسخة حدٌثة من ذلن الساحر ذو المزمار الذى  (الدولى )اإلعبلم األمرٌك
إجتذاب الناس لٌسٌروا خلفه حتى ٌمذفهم فى البحر أو ٌطبك علٌهم بطن , ٌستطٌع

أو سحره فروعون الذٌن ٌستلبون األنظار وٌستخفون العمول وٌرهبون , الجبل
ًا خابفٌن لعبادة فرعون المتجبر سافن الدماء  .النفوس فٌنماد الناس نٌاما

  لدرته على خداع المسلمٌن وحتى لٌاداتهم (والدولى)أثبت اإلعبلم األمرٌكى ..
وإصابتهم بالعمى . وتعببتهم باألفكار المؽلوطة لٌس فمط عن لضاٌاهم بل عن أنفسهم

والملتبس , وإؼرالهم بالمعلومات والمشوشة.. وعدم المدرة على التمٌٌز بٌن األشٌاء
 .حمها مع باطلها

ولدرة ذلن اإلعبلم على تسوٌك الباطل بٌن المسلمٌن على أنه الحك وتشوٌه الحك 
على أنه باطل، وفرض اإلظبلم التام عن الحمابك المعنوٌة والمابمٌن علٌها، وتسلٌط 

األضواء واأللوان والموسٌمى حول اإلنحرافات والمابمٌن علٌها، وجذب المسلمٌن 
.نحو التهرٌج وصرفهم عن الحمابك الجادة  

لمد صمد الطالبان أمام الحملة األمرٌكٌة الساحمة لمدة شهر حتى أوشكت الحملة 
..على أن تفمد طرٌمها وتوازنها  

ولكن الدوالر األمرٌكى واإلعبلم األمرٌكى تداركا األمر واخترلا النفوس وفرلا 
.فكانت هزٌمة المسلمٌن.. الصفوؾ  

 عاماً فی 35راتبه هو جاری شروٌن الذی خدم  (أول من دخل أفؽانستان  )صدر مإخرا رتاب بعنوان  )
لال فٌه أنه أول أمرٌکً ٌدخل شمال أفؽانستان محمال بالدوالرات و أنه أشتری والء , المخابرات األمرٌکٌة
!!. مالٌٌن دوالر أمرٌک5ًتحالؾ الشمال بملػ   

(.بل ما أرخص اإلسالم علی أهله, فما أرخص بالد المسلمٌن  
 

 

أدت إلى الهزٌمة ونماط ضعؾ أخطاء  
:ؼٌاب المدرة على الردع- أوالً   

 ًا تصور أن ٌنتصر األفؽان أو نظام اإلمارة اإلسبلمٌة الذى ألامته , لم ٌكن منطمٌا
فى حرب تملٌدٌة فى مواجهة الوالٌات المتحدة بآالتها العسكرٌة , حركة طالبان

 .الجبارة والتى لٌس لها نظٌر على ظهر كوكبنا التعٌس

 ثم , وخلفها أؼلبٌة الشعب األفؽانى, لم ٌكن مستبعداًا أن تلجؤ حركة طالبان.. ولكن
أن ٌتمكنوا من خوض حرب .. الحلفاء اإلسبلمٌٌن الذٌن توافدوا من أنحاء العالم

ًا وٌنشؤ وضع  (لعدة سنوات)طوٌلة  ًا وعسكرٌا ٌتفكن فٌها التحالؾ الدولى سٌاسٌا
ًا وحٌدأًا  دولى جدٌد على أكتاؾ الموة األمركٌة المتورطة والتى ستجد أمامها طرٌما

 .هو الخروج من أفؽانستان على الطرٌمة السوفٌتٌة

ًا منذ خرٌؾ عام  خاصة إذا علمنا أن اإللتصاد األمرٌكى كان لد بدأ ٌنزلك هبوطا
إذاًا أمرٌكا رؼم آلتها العسكرٌة الخرافٌة إال أن وضعها اإللتصادى المنزلك إلى . م2000

 31مع دٌن داخلى تعدى ,  فى أفؽانسان(تورٌطٌة)أسفل لم ٌكن ٌإهلها لكسب حرب 
ًا كل عام,  ترلٌون دوالر بممدار , وبدون حساب عجز المٌزانٌة السنوى, وٌزداد تلمابٌا

والٌدرى أى ربٌس أمرٌكى كٌؾ ٌسدد هذا الدٌن للمرابٌن .  ترلٌون دوالر1.5
".الدابن الربٌس للحكومة األمرٌكٌة"الٌهود  

وهذا ٌمود إلى نمطة أخرى أنه فى حال ولوع أمرٌكا من ورطة أفؽانٌة واسعة النطاق 
ًا لحالتها النفسٌة المعروفة ًا وطبما حتى تخرج من , سوؾ تلجؤ, طوٌلة المدى فإنها ؼالبا



  179 

ًا على عباد هللا  ستلجؤ إلى إستخدام أسلحة الدمار الشامل , ورطتها ـ وتحتفظ بؤنفها شامخا
.ألخماد مماومة األفؽان  

.وهذا إحتمال مرتفع للؽاٌة إذا نظرنا إلى تارٌخ الوالٌات المتحدة مع ذلن السبلح   
ضد الٌابان فى نهاٌة الحرب  (أو لمرتٌن متتابعتٌن)ـ فهى إستخدمته للمرة األولى 

.العالمٌة الثانٌة لمجرد إستعراض الموة وإحتبلل الصدارة العالمٌة  
ـ وكانت على وشن إستخدامه فى بداٌة الخمسٌنات فى الحرب الكورٌة بناء على طلب 

عندما أشرؾ على الهزٌمة على ٌد فبلحً شرق  (مان آرثر)من لابدها العسكرى هنان 
.آسٌا وهو الجنرال والنجم المنتصر فى معارن المحٌط الهادئ  
ضد األشجاروالبشر من )ـ ثم إستخدمت األسلحة الكٌمابٌة على نطاق واسع فى فٌتنام 

.(الفٌٌت كونج)أجل تمٌٌد حركة لوات   

ولم ٌمنعها من إبادة الشعبٌن الكورى ثم الفٌتنامى سوى المظلة النووٌة السوفٌتٌة التى 
.كانت تمؾ بالمرصاد  

األسلحة الكٌمٌابٌة فى  (عبر حلفابها العرب واألوربٌٌن)ـ وأمرٌكا هى التى إستخدمت 
لمنع الموات اإلٌرانٌة من اإلنتصار  (حرب الخلٌج األولى)الحرب العرالٌة األٌرانٌة 

.النهابى والكامل على لوات صدام  
ـ أما حاالت التهدٌد األمرٌكى بإستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد األخرٌن فهى أكثر 

نال العرب فى أفؽانستان واحدا منها على األلل بعد تفجٌرات أفرٌمٌا . من أن تحصى
.التى أطاحت بسفارتى أمرٌكا فى نٌروبى ودار السبلم  

واعتبروا تلن التفجٌرات ، والتى تمت بمواد عادٌة ، أنها إستخدام ألسلحة الدمار 
.فى أفؽانستان (اإلرهابٌن)وهى بالتالى تستحك الرد بالمثل على أوكار  (!!      )الشامل   

ثم تمتلن أمرٌكا الحك فى إرتكاب أبشع , أنه مجرد تبلعب بسٌط باأللفاظ والتعرٌفات
.الجرابم ضد البشر  

ولد إعتبروا فى أثناء حربهم األخٌرة محاولة راكب برٌطانى إشعال ماوصفته األخبار 
ًا ألسلحة دمار شامل  !!.بمنبله بدابٌة مخبؤة فى نعل حذابه، إعتبروا ذلن إستخداما  

ًا لٌس هنان ممارنة فى لوى التؤثٌر والتدمٌر لدى السبلحٌن رؼم أنهم ٌحمبلن  وطبعا
, فبضعة جرامات من البارود فى كعب حذاء".. أسلحة دمار شامل"نفس اإلسم الرهٌب 

كبلها فى , وسبلح نووى لادر على محو عدة مدن ضخمة أو إزالة دول من الوجود
وإستخدام األول من طرؾ خصوم أمرٌكا " سبلح دمار شامل- "التعرٌؾ األمرٌكى

.ٌعطٌها الحك فى إستخدام الثانى الذى فى مخازنها  
أو تحت كرسى سٌارته ٌمكن الرد علٌه , والبارود الذى ٌحمله شخص فى كعب جذابه

نووى أو جرثومى أو كٌماوى تحمله صوارٌخ " الدمار الشامل"بسبلح من نفس فبة 
        !!.تطلمها طابرات إستراتٌجٌة أو ؼواصات نووٌة , موجهة

ًا أن ٌطلموا على حملتهم الساحمة على الشعب األفؽانى إسم  العدالة "فلٌس ؼرٌبا
".المطلمة  

  ؼٌاب المطب المنافس ترن اإلدارة األمرٌكٌة على المسرح الدولى مطلمة اإلرادة
. وتستخدم لوتها ببل لٌود أو حسابات من خارج مصالحها, تفعل ما تشاء

" حركة تحرر وطنى"اآلن ولد ؼاب ذلن التوازن فمن المنطمى أن تبحث أى دولة أو 
عن نوع من التوازن المماثل لحماٌة شعبها ونفسها من ؼرور الموة " حركة جهادٌة"أو 

ًا جنراالت أمرٌكا الذٌن هم حكامها اآلن وٌمثلون عبلنٌة , وؼواٌتها والتى تتلبس دوما
.الموى اإللتصادٌة الجبارة التى تمسن بخناق الشعب األمرٌكى وشعوب العالم كله  
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, هإالء الجنراالت ال ٌرؼبون أن تبمى طالة الدمار الشامل حبٌسة المممم إلى األبد
.خاصة بعد أن تم تطوٌرها فؤصبحت صالحة لئلستخدام التكتٌكى  

  التى كانت " ومظلة الرعب المتبادل" سبلح الردع"نعود مرة أخرى إلى ؼٌاب
. تحمى حركات المماومة فى عصر الحرب الباردة

لد ال تجد مفراًا من , فؤى حركات مماثلة ترؼب فى التصدى للوالٌات المتحدة
ًا من محاولة تحرر سوؾ تنتهى . إمتبلن مظلتها الخاصة بالردع وإال فبل فابدة مطلما

ًا بإبادة شاملة للمماومٌن وبنٌة ببلدهم اإللتصادٌة ..وحتى البنٌة البشرٌة نفسها. حتما  
فهنان إستخدمت على نطاق واسع األسلحة .. وفى العراق ما ٌكفى من العبرة

.المشعة المهلكة لعشرات األجٌال الحالٌة والمستمبلٌة  
فمازلنا فى حاجة لمزٌد من الولت لمعرفة .. ـ أما أفؽانستان فى الحرب األخٌرة
أن أمرٌكا إستخدمت فى , والمعلوم حتى اآلن. تؤثٌرات األسلحة المشعة والكٌماوٌة

وبدأت بعض , أضعاؾ ما إستخدمته ضد العراق من تلن األسلحة, أفؽانستان
, اإلصابة بالسرطان, وفى حاالت, التؤثٌرات تظهر على األطفال حدٌثى الوالدة

, ونظام الحكم المابم, وتواطإ هٌبات اإلؼاثة الدولٌة, ولكن ضعؾ الخدمات الطبٌة
.تمنع من تحري حجم المؤساة التى حالت باألفؽان  

  لم ٌكن فى ذهنهم لضاٌا " التوكٌبلت السعودٌة لمؽامرات الجهاد الدولى"أصحاب
وإذا إنهار كل شا .. فهم ال ٌحاربون فوق أراضٌهم وال بٌن شعوبهم, من هذا النوع

ًا منهم العودة ًُا ـ فٌمكن ألٌا َا وإذا لم تفلح اإلعتذارات والضمانات , ـ وهو المتولع دوما
فى ضٌافة الدولة , أو حتى سنوات, فبل بؤس من لضاء عدة أشهر, المبلٌة لفن أسره

. فى سجن هو ألرب لفنادق دول العالم الثالث
,  صاحب توكٌل الشٌشان عُارض علٌه أسلحة دمار شامل من العهد السوفٌتى* 

ثم ألحم الشٌشان كلها فى حرب جدٌدة ضد , ولكنه ورؼم إمتبلكه الثمن رفض بشدة
روسٌا أدت إلى تشرٌد ثلثى الشعب على األلل خارج دٌاره ؼٌر عشرات اآلالؾ 

!!.من المتلى فى شعب كل تعدداه ثبلثة أرباع الملٌون  
وصاحب توكٌل أفؽانستان عرلل كل محاوالت وزٌر دفاعه من أجل تصنٌع 

حتى لتل وزٌر دفاعه فى لصؾ أمرٌكى على ممر .. وإمتبلن أحد تلن الوسابل
وفى ظروؾ , كما ؼرق سلفه لبل خمس سنوات فى بحٌرة أفرٌمٌة,عمله فى لندهار

وكان فى مهمة خلؾ تلن األسلحة للحصول على أحدها من سماسرة , ؼامضة
.ٌجوبون الساحل األفرٌمى  

وكما فعل زمٌله فى الشٌشان لام صاحب توكٌل أفؽانستان بإشعال حرب ضد الموة 
ًا وصفها بؤنها , األولى فى العالم ضاعت فٌها , "خٌر من الدنٌا وما فٌها"حربا

.أفؽانستان  
.وتدمٌر المجتمع اإلسبلمى والعربى المهاجر, إضافة إلى ممتل عشرات األلوؾ  

 إن لضٌة اإلسبلم فى أفؽانستان تمهمرت إلى الخلؾ مبة عام على األلل
ًا , وعندما ظهرت بوادر  الهزٌمة أخذ ٌلوح فى اإلعبلم بإمتبلكه تلن المدرات تماما

عرب عندما إستعاضوا بالخطب الرنانة والتهدٌدات "طواؼٌت"كمات فعل زعماء 
والتوسع .. فكانت الهزابم للعرب .. الجوفاء عن اإلمتبلن الفعلى لمدرة المتال

.واألمجاد للٌهود فى إسرابٌل والعالم  
بعد إنتصار األمرٌكٌن للبوا جمٌع األحجار والمؽاور وفى األخٌر لالوا أن صاحب 

وفً !! .  ولكن كان لدٌه النٌة   .. التوكٌل المذكور لم ٌكن ٌمتلن تلن المدرات 
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الحمٌمه أن الذي كان لدٌه النٌة وٌحاول السعى لد لتلته الطابرات األمرٌكٌة فى 
ًُا فى .. وعرلل كل سعى, أما الذى لم ٌكن لدٌه النٌه.. لندهار ًا فما زال حراًا طلٌما

.نسؤل هللا أن ٌحفظه وٌرعاه.. مكان ما  

  ٌعتبر أهم وسابل المتال فى هذا " دمار شامل"ما إصطلح على تسمٌة بؤسلحة
لذا تحرص أمرٌكا على منع إمتبلكه على جمٌع ضحاٌاها من الشعوب , العصر

. المستضعفه
, كما تحرص إسرابٌل على منع المسلمٌن من إمتبلكه والعرب منهم بشكل خاص

ًا لدى كل  ًا نفسٌا والمجاهدٌن منهم على أشد الخصوص حتى صار هنان رادعا
, الممهورٌن وبما فٌهم المجاهدٌن إزاء مجرد التفكٌر فى ذلن السبلح أو مجرد ذكره

بٌنما ٌستطٌع أى , والبد من اإلستؽفار واإلستعاذة منه عندما ٌذكر فى أى مجلس
معتوه أو متطرؾ مسٌجى فى الوالٌات المتحدة أن ٌداعب حكومته بجراثٌم الجمرة 

(!!.ٌمكن الحصول علٌها من الصٌدلٌات)التى لالت الصحؾ أنه , الخبٌثة  
أو أحدا من , ولد حدث ذلن فى أعماب أحداث سبتمبر وظن العالم أن الماعدة

الذى ٌتبرأ منه اإلسبلم بالطبع طالما تتضرر )لام بهذا العمل  (ال لدر هللا)المسلمٌن 
.(منه أمرٌكا أوإسرابٌل  

  مإسس إسرابٌل وأول ربٌس  (دٌفد بن جورٌن)ومن المفٌد هنا أن نعٌد سرد ما لاله
نحن ال نرٌد أن ٌصل  "]عندما لال فى الخمسٌنات ألحد ألرب مستشارٌه .. لوزرابها

ألنه سوؾ ٌؽرٌهم بإستعماله ؼٌر ممدرٌن , الى ٌد العرب بؤى ثمن (النووي)هذا السبلح 
ًا أنهم لم ٌتؤهلوا لثمافه الردع وإسرابٌل تفهم بشكل أفضل أن وجود هذا ... للعوالب وخصوصا

((. 300 دمحم حسنٌن هٌكل  ص–عام من األزمات كتاب ))  ["..السبلح ٌؽنى عن استخدامة

وبالفعل إستطاعت إسرابٌل وأمرٌكا ردع العرب والمسلمٌن عن إمتبلن هذه 
.األسلحة  

كما نجحت األٌدلوجٌة السلفٌة ومماولى المؽامرات الجهادٌة فى ردع المجاهدٌن عن 
.إمتبلن نفس األسلحة  

ًا شملت  ًا و إتساعا  دولة منها أمرٌكا 60والنتٌجة حملة صلٌبٌة لم ٌسبك لها مثٌل عنفا
.إللتبلع اإلسبلم وإستبدال مفاهٌمه وتهوٌدها كما حدث للنصرانٌة من لبل, نفسها  

 وبدأ ٌترعرع وٌنتشر إسبلم جدٌد ٌستنكر وٌدٌن كل ما من شؤنه تعكٌر صفو 
أو ٌمس ولو من بعٌد أمن إسرابٌل .. المابمٌن على الحمبلت الصلٌبٌة الجدٌدة 

.أو مصالحهما الدولٌة.. والوالٌات المتحدة  
من فلسطٌن إلى أفؽانستان إلى  (حملة بوش الصلٌبٌة)     من ٌنظر فى مجرٌات 

ٌرى أن األنظمة الحاكمة لم .. الهند وباكستان والفلبٌن وأندونٌسٌا والعراق والسودان
وأن حك الدفاع سوؾ .. تعد معنٌة بمسؤلة الدفاع عن الشعوب ولضاٌاها المصٌرٌة

ًا من أٌدى الحكومات إلى أٌدى الشعوب عبر ألٌات تبتكرها الشعوب  ٌنتمل تلمابٌا
كما هى مثبلًا آلٌة اإلنتفاضة فى فلسطٌن أو الحروب الصؽٌرة فى أفؽانستان .. نفسها

ومازالت تلن مجرد إرهاصات لهجوم معاكس البد أنه لادم .. والفلبٌن وباكستان
..رؼم ما ٌبدو أنه حالة إحتضار إسبلمى  

عندما كانت , لذا فإن ما كان محظوراًا ومن المحرمات فى عهد األنظمة والحكومات
لد ٌصبح من البدٌهٌات بل من الضرورات الحٌوٌة فى عهد .. تتولى اإلدارة والدفاع

بعٌداًا عن أٌدلوجٌات اإلسبلم .. الشعوب عندما تتولى بنفسها الدفاع عن لضاٌا وجودها
  .المتهود الذى ترعاه الحكومات
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 كى تملكى كٌنونة فى الؽابة األرضٌة                            
 وكى تكونى حرة                            
 أٌتها الحرٌة                            
 البد أن تمتلكى                           

   (الشاعر أحمد مطر)                                                لنبلة ذرٌة      
 

 هوامش حول مفهوم الؽرب ألسلحة الدمار الشامل

. أنتاج وتخزٌن وإستخدام أسلحة الدمار الشامل هً تطور طبٌعً للعملٌة واألخبللٌات الؽربٌة 
المشكلة الوحٌدة عندهم هو منع اآلخرٌن من الوصول الً نفس المستوي وتحدي سٌطرة الؽرب 

علً حد لول نٌكسون الربٌس األمرٌكً  (الرجل المجنون  )علٌهم ، وابتزازه لهم علً طرٌمة 
.الشهٌر   

.ونورد بعض الفمرات لتوضٌح ذلن   

 فً شمال روسٌا ضد 1919 لام البرٌطانٌون بإستخدام اآلسلحة الكٌماوٌة أثناء تدخلهم عام)#
.الببلشفة ، بنجاح كبٌر، طبما للمٌادة البرٌطانٌة   

 ، كان ونستون تشرشل شدٌد الحماس تجاه 1919باعتباره وزٌرا للخارجٌة فً مجلس الحرب عام 
.، األكراد واألفؽان " ؼٌر المتمدٌنة"تولعات إسخدام الؽازات السامة ضد المبابل  

ضد " وأصدر أوامره لمٌادة السبلح الجوي الملكً فً الشرق األوسط الستخدام األسلحة الكٌمابٌة 
وعبر عن " ؼٌر معمولة " العرب المتمردٌن ، لتجربتها، مستبعداًا إعتراضات مكتب الهند باعتبارها 

ًا  نحن ال نستطٌع بؤي حال من :" حزنه لوجود هذه  الحساسٌة حول استخدام الؽاز  فمال شارحا
" . األحوال أن نذعن لعدم إستخدام أي أسلحة متاحة لتحمٌك نهاٌة سرٌعة للشؽب علً حدودنا 

.(إن األسلحة الكٌمابٌة هً مجرد تطبٌك عملً لعلوم الؽرب لتحدٌث فنون الحرب: واستطرد لاببل  
71-70 الجزء الثانً ص–ناعوم تشومسكً كتاب األمبراطورٌة األمرٌكٌة   

إن الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا حتً اآلن تشتبن فً شكل من أشكال الحرب البٌولوچٌة  ... )# 
فتدمٌر البنٌة التحتٌة وحظر الواردات البلزمة إلصبلحها كان سببا إلنتشار . الممٌته فً العراق 

 ، 1996 طفل حتً عام 568000األمراض وسوء التؽذٌة والموت المبكرعلً نطاق شاسع شامبل 
 4500طبما لتحمٌمات األمم المتحدة وتمارٌر صندوق األمم المتحدة لرعاٌة الطفولة التً أظهرت أن 

  .1996طفل ٌموتون كل شهر خبلل عام 
مثل إرجاء الموافمة . الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا كانت لهما الرٌادة فً إعالة برامج المعونة ... 

!! . علً عربات اإلسعاؾ ألنها ٌمكن أن تستخدم فً نمل الجنود   
كما عارضت أٌضا المبٌدات الحشرٌة التً ٌمكن لها أن تمنع إنتشار األمراض، وكذلن لطع الؽٌار 

.(البلزمة لؤلنظمة الصحٌة   
(. المصدر السابك – 71ص-72ص  )                              

ال عمبلنٌة "علً الوالٌات المتحدة أن تموم بإستؽبلل مخزونها النووي لتصوٌر نفسها علً أنها  ) 
" وحمودة إذا ما هوجمت مصالحها الحٌوٌة   

هذا ٌجب أن ٌكون جزءاًا من شخصٌتنا المومٌة التً نبرزها إلً جمٌع الخصوم ، وعلً وجه 
(الخصوص إلً الدول الشرٌرة   

 لامت بها المٌادة االستراتٌجٌة المسبولة عن المخزون االستراتٌجً لؤلسلحة 1995عن دراسة سرٌة تمت عام-)
  .                                                                    ( المصدر السابك63-64الذرٌة ص 

وٌبلحظ ناعوم تشومسكً أوجه الشبه بٌن التمرٌر االستراتٌجً المذكور وبٌن نظرٌة الربٌس 
:والتً ٌمول فٌها " الرجل المجنون " األمرٌكً السابك رٌتشارد نٌكسون حول   

أعداإنا ٌجب أن ٌدركوا أننا من المجانٌن الذٌن ال ٌمكن التنبإ بتحركاتهم ، مع وجود لوة "   
ًا إلرادتنا  .تدمٌرٌة هابلة بٌن أٌدٌنا ، حتً ٌموموا باإلنحناء رعبا  

تمتلن أمرٌکا#  8000 ضعؾ لنبلة 20و بموة تدمٌرٌة تبلػ فی المتوسط .  رأس نووی  
أی أن أمرٌکا ٌمکنها تدمٌر العالم عشر مرات . التً لتلت أکثر من ربع ملٌون إنسان (هٌرو شٌما)

بل تستخدم أمرٌکا . کما أنها ترفض التعهد بؤن ال تکون البادبة فی إستخدامها. بمنابلها النووٌة



  183 

و هو أمر ؼٌر أخبللی و ؼٌر , سبلحها النووی فی التهدٌد و اإلبتزاز فی مجال السٌاسة الخارجٌة
. مبرر عسکرٌا حسب رأی وزٌر الدفاع األمرٌکی السابك روبرت مکنمارا   

ًا بعد أن وصلت تمنٌاتها للبٌع فً السوق  )#  فؤسلحة الدمار الشامل باتت متوفرة للجمٌع خصوصا
.السوداء لمن ٌرؼب من الدول والجماعات ، بل أنها تكاد تتحول إلً العلنٌة   

وبعض الطمؤنٌنة األمرٌكٌة تؤتً من عجز األعداء المحتملٌن عن إٌصال أسلحتهم إلً داخل 
لكن العدٌد من الدول تعمل علً تطوٌر . الوالٌات المتحدة ، لعدم ملكٌتهم لصوارٌخ طوٌلة المدي 

هذه األسلحة ناهٌن عن الجماعات المستعدة إلٌصال هذه األسلحة شخصٌا إلً داخل الوالٌات 
  .(المتحدة 

137-138 عن كتاب الثبلثاء األسود للدكتور دمحم أحمد النابلسً من ص  -   

وعن توافر أسلحة الدمار الشامل فً أٌدي مٌلٌشٌات المتطرفٌن البٌض، ٌمول النابلسً فً كتابه # 
مسلحة وممولة وممبولة فً أوساط " أي تلن المٌلٌشٌات " فهً ) ما ٌلً 166صسابك الذكر فً 

كما أنها مستعدة للمتال وساعٌة للحصول علً أسلحة تتخطً السبلح الفردي حتً أن . واسعة 
 شابعات سرت خبلل عملٌة ثعلب الصحراء عن ملكٌة هذه المٌلٌشٌات ألسلحة بٌولوچٌة وجرثومٌة 

ومن المعروؾ أن شرابط فٌدٌو متوفرة ، ولوبصعوبة ، تشرح طرٌمة إعداد المتفجرات وبعض 
ًا بعد أن . األسلحة الجرثومٌة  ًا خصوصا وفً هذا المجال تشكل المٌلٌشٌات البٌضاء خطراًا حمٌمٌا

. ("أوكبلهوما"ٌحسب لها إلدامها علً تفجٌر  

وفً موضع آخر ذكر النابلسً أن البرنامج السٌاسً لتلن المٌلٌشٌات ٌرتكز علً مماومة الحكومة 
.الفٌدرالٌة بالعنؾ ألنها والعة تحت تؤثٌر الٌهود   

 
 

 

:ؼٌاب تصور صحٌح للمعركة - ثانًٌا  
تحت أى سبب كان وأنه على األكثر " حرب"لم ٌتصور المبل دمحم عمر حدوث    ..

.محدود ٌمكن إستٌعابه" عدوان"لد ٌحدث   
ًا تعادل  وكان كبار مسبولى اإلمارة ٌضحكون لابلٌن بؤن لٌس فى أفؽانستان كلها هدفا

.  أمرٌكى واحد" كروز"لٌمته لٌمة صاورخ   
ولابلت اإلمارة باإلستخفاؾ تحذٌرات عربٌة عمرها سنوات بإتخاذ إحتٌاطات بدٌهة 

.. أو لتصنٌع ذخابر خفٌفة, أو لتدرٌب لوات شبه نظامٌة, لحماٌة المخازن العسكرٌة
.إلخ  

.. فمط لبل الحرب بؤٌام للٌلة كانت هنان محاوالت ضبٌلة لحماٌة رادارات وطابرات
ًا .. ولكنها كانت متؤخرة جداًا وبدابٌة جداًا  .فلم تجدى نفعا  

.. بن الدن من جهته لم ٌذهب كثٌراًا فى تصوراته ألبعد مما ذهب إلٌه المبل عمر 

ًا الهدؾ منها أو تكون .. فمد تصور ضربة أمرٌكٌة محدودة ٌكون هو شخصٌا
ًا لها وعلى أسوأ اإلحتماالت لد .معسكراته والمجمعات السكنٌة التابعة لجماعته أهدافا

.وبعض المنشآت والموالع العسكرٌة.. ومركز المٌادة فٌها " اإلمارة"تستهدؾ   
ًا التستحك الذكر فالضربة ٌمكن إستٌعابها بل تصور إمكان إستدراج  وبما أنها جمٌعا

إلى موالع بعٌنها ٌتم توجٌه  (إذا إستخدموا لوات خاصة)الموات األمرٌكٌة المهاجمة 
ولم ٌؽب عن بال بن الدن أن المبل عمر سٌكون فى صدارة .ضربة موجعة لهم فٌها

.األهداؾ المحتملة للضربة األمرٌكٌة بصفته الحامى األول له فى أفؽانستان  
ًا  وذهب بعض الفرادى من العرب إلى مدى أبعد حٌن حذروا المبل عمر بؤنه شخصٌا

وبعد أحداث سبتمبر طالبوه بعدم إستخدام .سٌكون الهدؾ للضربة الجوٌة األولى
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وأن ٌمابل الوفود . الممر الرسمى لئلمارة أو اإلستخدام المباشر إلجهزة البلسلكى
. فى أضٌك نطاق ـ وفى أماكن مختلفة حول لندهار–الخارجٌة   

ُُا من ذلن  ًا حتى إستمبل الطابرات األمرٌكٌة المؽٌرة وهو فى , وبالطبع لم ٌفعل أٌا
   !!.ممر عمله الرسمى 

كان التصور المبسط للمواجهه مع أمرٌكا مخبلًا بدرجة مذهلة بما ال ٌتوافك مع حدة    

. المواجهات السابمة حتى لبل أحداث سبتمبر   
فكانت .. نتج عنه إستعدادات ساذجة لم تفد بشا.. التصور الساذج للمواجهة مع أمرٌكا

ًا .. الهزٌمة .لطالبان والعرب معا     
 

 ثالثاً ـ ؼٌاب نظام للدفاع المحلى
.التى ولعت فٌها حركة طالبان, العدٌدة,وذلن واحد من األخطاء الكبٌرة  

فحرموا , وهى منبعثة من حالة أنانٌة وإستبثار بالسلطة تملكت الحرس الحدٌدى للحركة
, وفى الوالع أنهم حرموا أنفسهم.. اآلخرٌن من المشاركة السٌاسٌة والعسكرٌة واإلدارٌة

من مساهمات شعبٌة أساسٌة لو أتٌح لها الظهور فمن المإكد أن مسار الحرب كله كان 
.سٌختلؾ وكذلن نتابجها  

وأفضل من أنجبتهم المرحلة , فؤفضل المادة العسكرٌٌن الكبار فى حمبة الحرب السوفٌتٌة
السابمة من الكوادر المتالٌة والفنٌة كانوا مستبعدٌن من أماكنهم الطبٌعٌة التى شؽلها 

آخرون من الحركة أو لرٌبٌن منها ولكن تعوزهم أدنى كافٌات اللٌالة لمسبولٌتها 
.الخطٌرة  

. على رأس ذلن تؤتى وزارة الدفاع من الممة وحتى الماعدة   

ولعل جٌش اإلمارة هو الوحٌد فى العالم الذى ٌسمح ألحد لادتة ولد تم أسره ثبلث 
أن ٌظل ٌمارس مسبولٌاته الخطٌرة كنابب مٌدانى لوزٌر , مرات متتالٌة بنفس األسلوب

!!.الدفاع  
وبعض المادة الكبار بنى شهرته على أساس سفن الدماء وإرعاب الناس فى المناطك 

.ولٌس على أساس مهارته فى المٌادة العسكرٌة,التى ٌدخلها  
وهو السبب األساسى إلنبعاث حركة , نتٌجة لئلختبلل الشنٌع فى حالة األمن    ..

طالبان ، عمدت الحركة إلى سحب السبلح من أٌدى الناس وتم ذلن بؽلظة فى أكثر 
اإلحوال لدرجة أفمدتهم تعاطؾ الكثٌرٌن ممن ساعدوا الحركة فى دخولها إلى مناطمهم 

, فمد فروا من وجه حركة طالبان, أما المادة المٌدانٌون الفاسدون. عن طٌب خاطر
للتجار , وباعوها بؤبخس األسعار, والذخابر, من األسلحة, آالؾ األطنان, ساحبٌن خلفهم

شراء الكثٌر , وبن الدن,  ولد عاودت حركة طالبان). فى األسواق المبلٌة فى باكستان
. (وبؤسعار مضاعفة, فى ولت الحك, من تلن المواد  

َُا  ًا ًا إٌجابٌا ُُا أمنٌا .تلن السٌاسة أعطت بشكل عاجل تؤثٌراًا  
ًا . فانخفضت إلى حد كبٌر نسبة الجرابم  ولم ٌكن ذلن بسبب نزع السبلح فمط بل أٌضا

.بسبب التطبٌك العادل والحازم للحدود خاصة حد المصاص  
أمنى خاصة " إنكشاؾ"ولكن من جهة أخرى ترن سحب السبلح من أٌدى الناس حالة 

وفى ظل ضعؾ الدولة الواضح مع وجود , فى ؼٌاب لوات نظامٌة للشرطة و الجٌش
.أخطار خارجٌة متربصة  
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ولكن شدة المعاناة من .. ولد نبه البعض منذ البداٌة إلى خطورة النزع الشامل لؤلسلحة
جعل عملٌة نزع األسلحة موضع ترحٌب , اإلنفبلت األمنى البشع الذى عانى منه الناس 

. شعبى عام  
وزاد الطٌن بلة أن عملٌة نزع األسلحة ومصادرة الذخابر من العصابات المسلحة 

لد رافمها عملٌة تخزٌن لمعظم تلن المواد , والحكومات المحلٌة الموالٌة لحكومة ربانى
ًا من أن تمع مرة أخرى فى أٌدى المعارضة إذا تمكنت من  فى مدٌنة لندهار خوفا

.إستعادة تلن المدن أو المناطك  
ًا  ًا إستراتٌجٌا ضاع فى .. وتم تخزٌن كل ذلن فى معسكر لدٌم متهالن وشكل مخزونا

.ضربة واحدة فى أول الحرب  
  بعد إستمرار الحالة األمنٌة فى معظم مناطك الببلد كانت الحاجة ماسة إلى تسلٌح   

ًا حكومات أفؽانستان  لوات دفاع محلى من المبابل الموالٌة وهو ما تموم به تملٌدٌا
ًا أجهزة دولة لوٌة . المتعالٌة حتى تلن التى إمتلكت ٌوما

ولكن حركة طالبان وكؤنها فمدت الثمة فى كل من هم خارج الحركة وولعت فى مؤزق 
كما حرمت الشعب .. فحرمت نفسها من أمكانٌة دفاع الشعب عنها.. التنظٌمات المنؽلمة

.إمكانٌة الدفاع عن نفسه عندما داهمته الموات األمرٌكٌة وحلفاإها  
ومعظمهم مجرد , وكانت مهزلة ٌندر مثٌلها عندما تمكنت أعداد محدودة من المسلحٌن

, من السٌطرة على الشوارع فى مدن أساسٌة مثل كابول وهٌرات , مجرمٌن عادٌٌن 
وعٌنوا لادة الشرطة وألموا المبض على من , فاستولوا على ممار الحكومة الفارؼة

.ٌشاإون وصادروا األموال ومارسوا المتل بحرٌة  

ولوات الطالبان باآلالؾ على بعد , فى هٌرات, وأن ٌستمر هذا الوضع لٌوم كامل
وال تجرإ على العودة مرة أخرى , كٌلومترات للٌلة تنظر إلى ما ٌحدث وتستمع األخبار

.للسٌطرة على المدٌنة التى مازالت خالٌة من أى لوات معادٌة   
والسطو المسلح , بٌنما أنصار الحركة ٌذبحون فى الشوارع واألموال العامة مستباحة

.على أشده  
وفى كابول لم تختلؾ الصورة كثٌراًا وظلت لوات الشمال التى  سٌطرت على المدٌنة 

ومع ذلن ما رسوا مجازر وحشٌة وسطو مسلح ونهب واسع .. ألل بكثٌر من البلزم
والموالون لهم فى المدٌنة منزوعى السبلح , النطاق ولوات طالبان مشؽولة بالفرار

.وكذلن المبابل فى المناطك المحٌطة بالعاصمة, وعاجزون  
ًُا إلى إحتكار السلطة ـ وتؽافبلًا عن األخطار  َا إذن اإلفراط فى نزع سبلح الشعب ـ سعٌا
ًا ؼاٌة األهمٌة فى اإلنهٌار السرٌع على األرض أمام لوات  الخارجٌة المحٌطة كان سببا

ًا , والموات األمرٌكٌة الخاصة, الشمال الضعٌفة .األشد ضعفا  
:وبفعل السٌاسات الخاطبة من حركة طالبان, كان الشعب األفؽانى عند بداٌة الحرب   
.منزوع السبلح - 1  
.الٌمتلن تنظٌمات للدفاع الذاتى- 2  
.معزول عن المشاركة السٌاسٌة فى الحكم- 3  
ٌتوهم تحت تؤثٌر اإلعبلم الدولى بؤنه ٌشاهد معركة بٌن أمرٌكا وبن الدن الذى - 4

, وأن كل شا سٌعود إلى طبٌعته, وأن تلن المعركة ال شؤن له بها, تحمٌه حركة طالبان
وتشكٌل , بعد طرد بن الدن واإلرهابٌٌن العرب وطرد حركة طالبان, بل وأفضل منها

وبعدها ستحل كل المشاكل وتتدفك شبلالت األموال من , حكومة ٌرضى عنها العالم
.أمرٌكا  
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ناهٌن بالطبع عن الفمر المدلع والمشاكل اإلجتماعٌة المركبة والخراب الشامل الذى 
مرحلة )أصاب الناس والببلد منذ الؽزو السوفٌتى حتً مرحلة حكم العصابات المسلحة 

.كما أسمتهم" المفسدٌن" ثم حرب طالبان ضد (ربانى  

 
:التمصٌر فً تؤمٌن العاصمة كابول _ رابعاً   

ٌرلً إلً مرتبة ,      إهمال اإلمارة اإلسبلمٌة لضٌة تؤمٌن العاصمة السٌاسٌة للببلد 
. الجرٌمة المتعمدة   

فالسنوات الخمس التً سٌطرت فٌها علً كابول كانت أكثر من كافٌة لتنظٌؾ الحزام 
ًا لموات أحمد شاه مسعود , الشمالً  التى كانت ضعٌفة عدداًا وعتاداًا فً , الذي ظل مرتعا

ًا علً متطوعٌن مدفوعً األجر من فبلحً المنطمة , معظم الولت  واعتمدت أساسا  

وتؤمٌن " شمالً" ولد طرح علً اإلمارة عدة مشارٌع لتطهٌر تلن المنطمة من وادي
رفضتها اإلمارة , وكلها مشارٌع كانت لابلة للتطبٌك . العاصمة بشكل دابم ونهابً 
. وفشلت فً تمدٌم بدٌل عنها   

ما تمدم به لادة البشتون المبلٌون الذٌن أبدوا إستعدادهم تطهٌر , من هذه المشارٌع مثبلًا 
شمال الوادي واإلستٌطان به والدفاع عن العاصمة بشكل دابم من ذلن اإلتجاه الممابل 

هذا علً أن تتولً اإلمارة تعوٌض السكان عن " . ساالنج"لمدخل وادى بنشٌر ومدخل 
.ممتلكاتهم وإعطابهم أراضً بدٌلة فً والٌات آخرى   

بدالًا عن الممترحات المبلٌة التً تم تطبٌك مثٌبلًا لها فً شمال أفؽانستان لبل عدة عمود  
التً بدورها . وضعت اإلمارة تلن المنطمة الحساسة تحت إدارة وزارة الدفاع مباشرة 

أدت إلً عكس المطلوب وفالمت , مارست سٌاسات عسكرٌة وإدارٌة عمٌمة ومكلفة 
.األزمة ووطنت المماومة المسلحة   

 

:الضعؾ اإللتصادي - خامساً   
     الوضع اإللتصادي المتردى كان عنصر بارزاًا من عناصر ضعؾ مولؾ اإلمارة 

الحصار اإللتصادي والعموبات الدولٌة ، والخراب الذي . خاصة فً حربها مع أمرٌكا 
فاألمم . كلها عوامل إستنزاؾ وخراب إلتصادي , خلفته الحروب والحرب الداخلٌة 

المتحدة رفضت السماح بزراعة لانونٌة لؤلفٌون تكون تحت إشرافها لخدمة صناعة 
.الدواء العالمٌة  

ًا  لٌوجه ضربة لاضٌة لؤلكبر دخل , ثم جاء لرار المبل عمر ولؾ زراعة األفٌون نهابٌا
ملٌون دوالر فمط نصٌب اإلمارة منها فً 90 )متاح للفبلحٌن األفؽان رؼم ضبالته 

  . (حدود ثبلثة مبلٌٌن دوالر 
ًا كان ٌتراوح ما بٌن سبعٌن إلً  فإذا  . ثمانٌن ملٌون دوالرإجمالً مٌزانٌة اإلمارة سنوٌا
 , أربعمابة ملٌار دوالرعلمنا أنه ولت نشوب الحرب كانت مٌزانٌة الدفاع اإلمرٌكٌة 

لظهر لنا , نفمات اإلمارة اإلسبلمٌة لمدة خمسة اآلؾ عام فمط ال ؼٌر أي ما ٌكفً 
. مإشر هام لخلل الموازٌن اإللتصادٌة والعسكرٌة بٌن الجانً والضحٌة   

كما أن حملة الشمال النهابٌة التً شرعت فٌها اإلمارة لبل العدوان األمرٌكً بؤسابٌع 
وبدأت اإلمارة فً اإللتراض من , للٌلة إستهلكت آخر فلس فً الخزٌنة األفؽانٌة 

.التجار  
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بعد عامٌن من الؽزو بلؽت مٌزانٌة الدفاع األمرٌكى خمسمبة ملٌاردوالر ، وهى ) 
ٌمول األمرٌكان أنهم ٌشكلون جٌشا  . (!)تزٌد عن مجموع مٌزانٌات الدفاع فى العالم 

جدٌداً لٌس للدفاع ضد لوة عظمى كما كان فى السابك ، بل للتدخل والهجوم فى أى 
ونالحظ أن منظومات سالح ؼاٌة التطور توجه اآلن لمتل  . ( ! )مكان من العالم

المدنٌٌن أو لسحك مجموعات مماومة ؼاٌة فى الضعؾ ، التسلٌحى على األلل ، كما 
ولٌس من العسٌر مالحظة التالزم بٌن زٌادة .ٌحدث فى أفؽانستان وفلسطٌن والعراق 

األفٌون األفؽانى كماً وسعراً ومحاولة ترمٌم الورطة المالٌة ألمرٌكا فال ٌمكنها اآلن 
رفع أسعار النفط العالمى نظراً إلعتبارات سٌاسٌة ما زالت متحكمة ، مثل مصالح 

فى إٌران ، وآخر فى  (مشاكس  )ونظراً الستفادة نظام . حلفابها األوروبٌٌن الكبار 
روسٌا ، التى ٌجب تفتٌتها أوال ، فؤمرٌكا فى حاجة إلى مزٌد من الولت كى تلعب 

لعبتها الكبرى فى مجال النفط لتركٌع كل الموى الصناعٌة فى العالم ، وربما إفالسها ، 
إن السعر الحالى . فى خطوة متؤخرة لبل الظهور المباشر للحكم الٌهودى الدولى 

 )للنفط هو سعر رمزى ، وإذا حممت أمرٌكا سٌطرتها على كامل منابع النفط فى العالم 
سوؾ ٌظهر السعر الحمٌمى لتلن السلعة االستراتٌجٌة  (خاصة الروسٌة واإلٌرانٌة

وسوؾ ٌدفعها العالم صاؼراً على حساب رفاهٌته المزٌفة الحالٌة ، بل أٌضا . النادرة 
( .على حساب لٌمة المعنوٌة والسٌاسٌة  

 

 ً :سادساً ـ الضعؾ السٌاسى داخلٌاً وخارجٌا  
لم ٌكن " لئلمارة اإلسبلمٌة"كما ذكرنا فى أكثر من موضع أن الوضع السٌاسى الداخلى 

 مهٌؤ لتلمى صدمة خارجٌة كبٌرة

والفبات اإلجتماعٌة التى رحبت بالحركة وأطاعت اإلمارة طواعٌة لم تمابل بما تستحك 
.من المشاركة فى الحكم أو حتى فى المشورة الجادة  

وإشتكى حتى عدد من كبار حركة طالبان من إستبثار المبل عمر بالمرارات الهامة 
.(وهً نفس شكوى لٌادات الماعدة من طرٌمه لٌادة بن الدن). وحتى التفصٌلٌة  

اإلمارة "إنضم الكثٌر من المٌادات األفؽانٌة الهامة من العرلٌات المختلفة إلى 
فى البداٌة أعطى .. لٌادات من األوزبن والطاجٌن والهزارة الشٌعة".. اإلسبلمٌة

وفى خطوة تالٌة وضعوا فى بٌوتهم أو ؼادروا الببلد. بعضهم مناصب ؼٌر هامة  
ًا من إمكان تمدٌم شا نافع للبلد .طواعٌة ٌؤسا  

ًا صاؼٌة للحمبلت اإلعبلمٌة المادمة من الخارج ومن المعارضة  فؤعطت األللٌات آذانا
بؤن حركة طالبان هى حركة عرلٌة بشتونٌة هدفها اإلستبثار بالسلطة , المسلحة 

. وتهمٌش اآلخرٌن,  
َا وأثار اإلنمسام   ,   تؤثٌر لضٌة بن الدن على السٌاسة الداخلٌة كان فى مجملة سلبٌا

ورؼم اإلثارة واإلعجاب المتولد , داخل حركة طالبان وخارجها, بٌن مإٌد ومعارض
من العملٌات التى نسبها اإلعبلم الدولى إلى الماعدة وبن الدن إال أن الحمٌمة على 

..األرض ظلت سلبٌة بوجه عام  
.فؤؼلبٌة لٌادات طالبان ضد ظاهرة بن الدن بحذافٌرها  

ولكن لٌس إلى .. فاألؼلبٌة البشتونٌة متعاطفة معه إجماالًا , وعلى المستوى الشعبى 
نحن األفؽان : لال أحد كوادر حركة طالبان )درجة المسٌر خلفه إلى حرب ٌفتعلها هو 

..(ولكن ال نسمح له بؤن ٌتبول علٌها, نفرح بوضع الضٌؾ فوق رإوسنا  
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 وأثناء الحرب تعاطؾ العدٌد من البشتون مع العرب وساعدوهم على الهرب والخروج 
.ولكن لم تسجل حالة واحدة تطلب منهم البماء فٌها, من الببلد  

والطاجٌن والهزارة فكانت معادٌة أجماال للعرب , أما األللٌات األخرى كاألوزبن
ُا ثم نتٌجة اإلتهام بالوهابٌة ثم أن ترتٌب إؼتٌال مسعود .. بصفتهم حلفاء لطالبان أساسا

حرض األللٌة الطاجٌكٌة على الثؤر وعند إنتصارها فعلت الكثٌر , بواسطة العرب 
.بالعرب والباكستانٌٌن  

ًا على السٌاسة الخارجٌة لئلمارة .. وعلى المستوى الخارجى كان تؤثٌر بن الدن حاسما
وإستطاعت , وحماٌة المبل عمر له وضعت اإلمارة فى طوق لم تستطع الفكان منه

ًا إال من عبللات مع ثبلث دول هى باكستان والسعودٌة واإلمارات  أمرٌكا عزلها تماما
وجمٌعها تحولت إلً مرتكزات أساسٌة للهجمة األمرٌكٌة األخٌرة فمٌادة الطٌران 

والطابرات األمرٌكٌه ,  (لاعدة األمٌر سلطان الجوٌة  )األمرٌكً كانت فى السعودٌة 
والموات الخاصة كانت مرتكزة على باكستان ومعظم عملٌات التجسس وحتى 

المطارات الصحراوٌة التى إستخدمها األمرٌكان من داخل أفؽانستان نفسها كانت من 
صحراء لندهار وهلمند , رؼم محاظٌر األمن, شٌوخ الخلٌج الذٌن إختاروا " صناعة"

!! .لصٌد طٌور الحبارى  

أضعفت اإلمارة كثٌراًا فً شتً  (أهل الشمال)  الحرب الداخلٌة بٌن اإلمارة و 
كما أمدت الحملة األمرٌكٌة بالموات األرضٌة التً كانت فً أمس الحاجة .المجاالت

ًا بواسطة الموى اإلللٌمٌة. إلٌها  , تلن الحرب كانت مفروضة علً اإلمارة فرضا
. المتبللٌة مع اإلرادة األمرٌكٌة   

ًا إنهاء هذه الحرب فً ولت مبكر لو أن اإلمارة إتبعت أسالٌب , ومع هذا  فمد كان ممكنا
.سٌاسٌة وعسكرٌة أفضل   

 إشترن المبل عمر مع بن الدن فى خطؤ سٌاسى واحد هو بماء تحالفاتهما السٌاسٌة #  
.كما كانت منذ حمبة الجهاد ضد السوفٌٌت  

 .فالمبل عمر بذل الملٌل للخروج من دابرة الهٌمنة الباكستانٌة

ًُا سوى تؤكٌد الهٌمنة السعودٌة علٌه عبر  َا ".التموٌل"و" العلماء "وبن الدن لم ٌفعل شٌبا  
ومن هذه الماعدة السٌاسٌة الموالٌة ألمرٌكا والخاضعه لها إنطلك الزعٌمان العربى 

..وذلن من العجابب التى تستحك التؤمل!! واألفؽانى لمحاربة أمرٌكا  
 

 ً الضعؾ اإلعالمی_ سابعا  
ساعد على عزلتها الدولٌة " اإلمارة اإلسبلمٌة"الضعؾ اإلعبلمً الشنٌع لدى   ..# 

.حتى داخل األوساط اإلسبلمٌة نفسها  
وفتوى منع التصوٌر التى . كان مولؾ اإلمارة من اإلعبلم ٌتسم باألستعبلء والتحمٌر

طبمها جهاز األمر بالمعروؾ والنهى عن المنكر جعلت وسابل اإلعبلم الخارجٌة 
.على للتها تحت ضؽوط صعبة  

ولم تستطع اإلمارة مد جسور مع إعبلم خارجى مستمل بإستثناء لناة الجزٌرة التى 
.عانت هى األخرى من سٌاسة طالبان المعادٌة لئلعبلم  

لم ٌتبمى فً البلد من الكوادر اإلعبلمٌة ما ٌكفى , والوسابل اإلعبلمٌة الملٌلة لدى اإلمارة
ناهٌن عن نظرة اإلحتمار السابدة لمن ٌعمل فى اإلعبلم والتى طالت حتى . لتشؽٌلها

.إحتماراًا لشؤن عمله" وزٌر اللؽو"وزٌر اإلعبلم نفسه والذى أطلمت علٌه اإلمارة لمب  
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 ثم كانت اإلذاعة على ضعفها وسٌلة ال بؤس بها فى ٌد اإلمارة لئلتصال مع جمهورها 
لذا كانت على رأس لابمة األهداؾ التى لصفتها .. المحلى وكان تؤثٌرها معموالًا 

.الطابرات األمرٌكٌة فً بداٌة الحملة الجوٌة  
لم ٌتبمى فى ٌد الحركة والمعركة على أشدها سوى البٌانات الصحفٌة التى ٌدلى بها 

إلى أن أسكتته باكستان عندما ظهرت  (عبد السبلم ضعٌؾ)سفٌرها فى إسبلم آباد 
ثم سلمته ألمرٌكا التى إعتملته , عبلمات الهزٌمة على نظام اإلمارة اإلسبلمٌة

ذكرناأن ضعٌؾ كان مطلعا على ضؽوط أمرٌكا على طالبان لمنع بن الدن من مؽادرة )!!.للتحمٌك

 أفؽانستان،ولد أوشن بن الدن أن ٌؽادر ولم تكن اإلمارة لتعارض، لكن ذلن كان
سٌعرلل خطة الؽزو لذا عارضته أمرٌكا،ثم إعتملت ضعٌؾ حتى الٌفشى السر الذى ٌظهر أن 

(.لرار الؽزو كان سابما على أحداث سبتمبر  
 
 

 ً إنمالب المولؾ الباكستانً-ثامنا  
. من المعروؾ أن تنظٌم المإخرات وتؤمٌنها هو من أهم واجبات لٌادات الحرب 

 المٌاداتوممر ‘ الخدمات فالمإخرات هً خزان الطالات البشرٌة واإللتصادٌة ومرتكز 
. السٌاسٌة والعسكرٌة   

ومن المعروؾ أن إرتبان المإخرات كان السبب األساسً لخسارة ألمانٌا فً الحرب 
فى ولت كان وضع لواتها فً المٌدان ٌتحسن خاصة بعد خروج . العالمٌة األولى 

.فً روسٌا  1917كه بعد ثورةالجٌش الروسً من المعر  
وكان الٌهود والشٌوعٌون وراء  )ولكن اإلضرابات العمالٌة وتولؾ مصانع الذخٌرة 

حطم الجبهة األلمانٌة فؤنسحبت الموات المسلحة من أرض  (ذلن حسب رأى هتلر 
ًا  .معركة لم تخسرها عسكرٌا  

فً الممابل نمول أن باكستان ، كانت تموم بدور المإخرة الفعالة للجهاد األفؽانً ضد 
. السوفٌٌت  

ًا فى إإنتصار األفؽان  من أجل ذلن بدأت . إستمرار وثبات ذلن الدور كان جوهرٌا
باالستٌبلء على مإخرتهم الفعالة فى  م 2001أمرٌكا حربها ضد أفؽانستان فى عام 

باكستان ،بل وتمدموا منها بجٌوشهم وبالمرتزلة الذٌن تم تجنٌدهم فى المناطك الحدودٌة 
. صوب لندهار وجبلل آباد  

ًا " األمارة الئلسبلمٌة " فكان سموط  ًا ممضٌا . حتما  
ًا التخلص من الهٌمنة الباكستانٌة  . ٌحسب على حركة طالبان عدم محاولتها جدٌا

ولئلنصاؾ ٌنبؽى المول بؤنه فى ظل الحصار الدولً واألللٌمى لم ٌكن أمام الطالبان 
ناهٌن بالطبع عن محدودٌة لدراتهم السٌاسٌة . سوى الملٌل كى ٌفعلوه فى هذا المجال 

  .1992واإلدارٌة،فالدولة كانت ببل أجهزة منذ عام
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 وداعاً لندهار
(الحوار األخٌر بٌن الكاتب وأسامة بن الدن )   

 خطر ألسامة بن الدن أن ٌستدعً صدٌمه المدٌم فً م2001فً آواخر شهر أؼسطس 
وشاءت األلدار أن ٌكون ذلن اللماء هو   . لماء لبل أن ٌؽادر بن  الدن مدٌنة لندهار

اللماء األخٌر بٌن الرجلٌن ، كما كانت تلن المؽادرة هً نهاٌة حمٌمٌة للعبللة بٌن أسامة 
.بن الدن ومدٌنة لندهار ، بل وأفؽانستان كلها بعد أشهر أو أسابٌع للٌلة   

     لم ٌكن الشوق هو الدافع إلً اللماء ، بل كانت الخشٌة من جموح ذلن الصدٌك 
.المدٌم الذي ال ٌحتاط فً إبداء وجهات نظره   

الفضابٌة والتً توعد   (إم بً سً ) فمد هاجم بؽضب، تصرٌحات بن الدن لمحطة 
.فٌها بن الدن الوالٌات المتحدة بعملٌات دامٌة لرٌبة تفوق  كل ما عداها   

وبحضور أحد مساعدي " للماعدة"بإنفعال شدٌد ، وأمام عدد من الكوادر اإلعبلمٌة 
أن هذا التصرٌح لٌس : ، إنفجر الصدٌك المدٌم لاببل " اإلمارة اإلسبلمٌة"وزٌر خارجٌة 

أن تبادر -  لانونا–ألل من إعبلن حرب علً الوالٌات المتحدة، التً أصبح من حمها 
.إلً ضربة استبالٌة ضد أفؽانستان كلها ولٌس لندهار فمط   

لد تجاوز حدوده ، فلٌس من حمه إعبلن حرب علً دولة "  بن الدن"أن صاحبنا 
خارجٌة نٌابة عن حاكم هذه الببلد ولٌس من حمه فرض حرب علً شعب أفؽانستان ، 

. الذي ال ٌري لنفسه ، حتً اآلن علً األلل، أن له مصلحة فً خوضها  
وإذا كانت المسؤلة هً طرد لوات اإلحتبلل األمرٌكً من المملكة السعودٌة ، فلماذا ال 

تحرٌر " ٌموم بذلن الشعب السعودي نفسه ؟ ، ولماذا ال ٌتحرن العلماء هنان من أجل 
؟ هل علً األفؽان أن ٌماتلوا أمرٌكا نٌابة عن الشعب السعودي ؟ " الحرمٌن الشرٌفٌن 

..وهل ٌجب علً بن الدن أن ٌماتل أمرٌكا حتً آخر أفؽانً؟؟  
ًا       شعر شباب الماعدة باإلمتعاض الشدٌد ، لٌس فمط ألن الكبلم إعتبروه جارحا

ٌا ، كما صرح بعضهم فٌما بعد ، أن أحد كان " األجانب من الطالبان " للؽاٌة ، بل أٌضا
ٌا "حاضرا فً الجلسة ورؼم أنه موظؾ فً وزارة الخارجٌة إال أنهم ٌعتبرونه  " جاسوسا

. علٌهم من جانب وزارته   
ًا أن تصل تفاصٌل تلن الجلسة العاصفة إلً المٌادات العلٌا فً الماعدة       كان طبٌعٌا

.بعد ولت وجٌز ثم إلً بن الدن نفسه   
حدثت الجلسة العاصفة بعد صبلة العشاء من ذلن الصٌؾ المابظ ، الذي كان الرابع 

. ضمن سنوات جفاؾ لاتلة ضربت أفؽانستان كلها   
     فً الصباح بٌنما أوساط الماعدة تتنالل وتنالش ما حدث فً جلسة األمس الحارلة 

فتحدد له موعد . ٌنمل ثورته إلً وزارة الخارجٌة فً األمارة " الصدٌك المدٌم " كان 
.للماء الوزٌر فً عصر نفس الٌوم   

" مولوي وكٌل أحمد متوكل شاب هادئ متزن شدٌد الذكاء ، ومولعه كوزٌر خارجٌة # 
. ال ٌحسده علٌه عالل ، وال تساعده علٌه خبرات المحٌطٌن به " لئلمارة األسبلمٌة 

فلم تعد هنان وزارة بالمعنً . فالوزارة هجرتها كل الخبرات البٌرولراطٌة المدٌمة 
وحركة طالبان " اإلمارة األسبلمٌة " وكل ماتموم به . المفهوم ، بل لم تعد هنان دولة 

هو محاولة فرض األمن ومحاولة تجمٌع الوحدات اإلجتماعٌة مرة آخري لبل إعادة 
.بناء الدولة من جدٌد   
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اآلراء لم تكن " بالصدٌك المدٌم " شا من الصدالة والثمة كانت تربط الوزٌر الشاب 
متطابمة ، ولكنها كانت واضحة بالنسبة لعدٌد من الموضوعات الهامة ، ومن بٌنها 

.بشكل خاص "  بن الدن" موضوع   
     كان الوزٌر من صمور المتشددٌن الذٌن ٌطالبون اإلمارة بمولؾ حازم من 

من .   المتسامح والصبور"المبل دمحم عمر"وهو ما ٌتصادم مع مولؾ . تجاوزات بن الدن 
أجل هذا كان متوكل أول المستمٌلٌن من الوزارة عند نشوب الحرب، علً إعتبار أنه 

.حذر من تلن العالبة   
.ولد ولع الوزٌر فً أسر الموات األمرٌكٌة ، وٌبدو أنه اللً معاملة مخففة بشكل ما  

إٌضاح وجهة " الصدٌك المدٌم " فً تلن الجلسة ، التً لم ٌحضرها ؼٌرهما ، كرر 
ًا ، الحرب " بن الدن"ولال بؤن . نظره أمام الوزٌر  فً تصرٌحه األخٌر لد أعلن ،والعٌا

الصوارٌخ علً لندهار " هطول"ولن ٌكون ؼرٌبا أن نشهد. علً الوالٌات المتحدة 
وأصبح . وهو عدوان تخطط له أمرٌكا منذ مدة . وكابول ومدن آخري فً أي ولت 

.لدٌها اآلن ما ٌبرره أمام العالم   
   ثم أضاؾ أنه مالم تتخذ اإلمارة اآلن إجراء ضد بن الدن فسٌكون الوضع ؼاٌة 

ٌا ال نالة له فٌها وال جمل ، وسوؾ ٌنفض . الخطورة  فالشعب األفؽانً لن ٌتحمل حربا
والمبل عمر سوؾ ٌجد نفسه معزوالًا داخل حركة طالبان ، التً فً " األمارة"من حول 

وفً النهاٌة فإن أمرٌكا ترٌد هذه المرة . بن الدن "  تحجٌم"معظمها تري ضرورة 
ودافعها الربٌسً كما تحدثنا . واستبداله بنظام عمٌل لها "اإلمارة اإلسبلمٌة"إسماط نظام 

وأن الوالٌات المتحدة لن تسمح بآي حال بؤن . لببل هو إطبلق العنان لزراعة األفٌون 
تتولؾ زراعة األفٌون لعام آخر وبناءًا  علٌه فالحرب لادمة ال محالة فً موعد ألصاه 

. واآلن وفر لها بن الدن الذرٌعة - موعد بذار األفٌون–منتصؾ أكتوبر   

وهنا إبتسم الوزٌر الشاب ألنه كان ٌعلم بنظرٌة حرب األفٌون هذه ونالشها مع  )  
ًاعلٌها وٌري أنها ضرب من الخٌال علً إعتبار أن " الصدٌك المدٌم " وكان معترضا

.(أمرٌكا هً ضحٌة لتجارة المخدرات كما تإكد ذلن األمم المتحدة  وأمرٌكا نفسها  
ولكن الصدٌك واصل المول بؤنه ال ٌعادي بن الدن بل ٌنادي بالدفاع عنه والحفاظ علٌه 

، ولكن ذلن ال ٌعطً بن الدن الحك فً تمرٌر مصٌر أفؽانستان نٌابة عن شعبها 
.وحاكمها   

ًا له ، فلٌس ذلن من كراهٌة  ثم ضرب له مثبل باألب الذي ٌضرب أبنه علً ٌده عمابا
فالوالد ٌبذل عمره كله وحٌاته من أجل ولده، ولكن . الوالد لولده بل العكس هو الصحٌح 

ًا علٌه .ٌعالبه حفاظا  
لم ٌظهر الوزٌر وجهة نظره بشكل فوري ولكنه وعد بؤن ٌنمل فحوي الحوار كله إلً 

..المبل دمحم عمر لٌتخذ فٌه لراراًا   
وانتهت الممابلة بعد أن لال الصدٌك المدٌم أنه ٌسعً إلً لماء بن الدن كً ٌنمل له 

.مباشرة وجهة نظره التً كررها أمام الوزٌر   
من الطبٌعً أن ٌفً الوزٌر بوعده ، وٌنمل مادار فً ذلن الحوار إلً المبل دمحم عمر 

..ولكن ماذا عساهم ٌفعلون ؟. والدابرة المرٌبة منه   
.فهنان عاصفة البد ستؤتً وال أحد ٌعلم متً وكٌؾ أو ماذا ٌنبؽً عمله  

.ؼرٌب األطوار عجٌب اآلراء" الصدٌك المدٌم "وهم ٌعرفون ذلن   
والتً إدعً فٌها منذ عام " . حرب األفٌون الثالثه"ولد وصلتهم تكراراًا نظرٌته حول

ًا أن عام  وأن موعد .  سٌشهد ، علً األرجح ، حرب األفٌون الثالثه (2001)تمرٌبا
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 من ذلن العام وأن موعد نهاٌتها لن ٌتؤخر عن (شهر أكتوبر)بداٌتها لن ٌتؤخر عن 
تحرٌر مزارع  )وأن الهدؾ اإللتصادي  للحرب هو .  من نفس العام (شهر دٌسمبر)

وأن الهدؾ السٌاسً هو تعٌٌن حكومة  ( أو بمعنً أصح اإلستٌبلء علٌها–األفٌون 
.عمٌلة ألمرٌكا فً أفؽانستان   

وحتً لو صح ذلن فماذا ٌمكن . علً وجه اإلجمال كان هذا الكبلم ؼٌر ممبول أو ممنع 
. فهكذا كان ٌمول العمبلء الوالعٌون فً دابرة صنع المرار هنان . لئلمارة أن تفعله ؟؟  

ًا فً الولت الراهن  . أما الضرب علً ٌد بن الدن ، ولو برلة متناهٌة ، فلم ٌعد ممكنا
 ، واإلعبلم الدولً ٌترصد أي كلمة ٌمولها أو حركة "معبود الجماهٌر"فالرجل أصبح 

ًا ، أخطر رجل فً  ٌموم بها، حتً أضحً،وببل منازع ، أهم رجل فً العالم وأٌضا
. العالم، علً حد وصؾ اإلعبلم الدولً نفسه   

وشعبٌا فالمسلمون ٌعتبرون بن الدن أهم رجل فً حاضرهم ومستمبلهم، والرجل 
لتحرٌر الممدسات )الذي ظهر علً جواد أبٌض كً ٌنطلك من افؽانستان "المنتظر"

 الذي سٌشاهد ذلن العرض التلفزٌونً الممتع وهو ) بل والعالم اإلسبلمً كله (اإلسبلمٌة
(!!متخشب أمام شاشات التلفزٌون  

المهم أن بن الدن لٌس فمط أهم من المبل عمر وحركه طالبان بل أهم من أفؽانستان 
فهل ٌجرإ أحد حتً لو كان أمٌراًا .فهكذا ٌمول المسلمون كلهم والعالم أجمع.. كلها

  أن ٌضربه علً ٌده؟ –للمإمنٌن 
.إن فعل ذلن المبل عمر فسٌصبح فى نظر المسلمٌن أكبر خابن لئلسبلم  

.وعندها ٌكون لكل حادث حدٌث.. فلنتظر ما ستؤتً به األٌام.. ما العمل إذن؟  
!!.فلننتظر: وأثبتت األٌام أن ذلن كان هو لرار اإلمارة اإلسبلمٌة فً لندهار   

كرة الثلج التً دحرجها " فرملة" كان ال بد أن ٌسرع فً. ولكن بن الدن لم ٌنتظر
.مثٌر المشكبلت" صدٌمه المدٌم"  

وال شن أن مادار فً اإلمارة ولبلها وزارة الخارجٌة لد وصله عن طرٌك عدد من 
.أصدلابه فً تلن الدوابر  

 للصدٌك المدٌم كً ٌمابل بن الدن فً (أو استدعاء)فً مساء نفس الٌوم وصلت دعوة  
.التاسعة من صباح الٌوم التالً  
 الثالثة التً تم إخبلبها "عرب خٌل"والمكان هو لرٌة . موضوع الجلسة مفهوم ضمنا

وذلن بعد أن أخذت . من السكان الذٌن توزعوا فً بٌوت متفرلة فً أنحاء المدٌنة
. منذ بداٌه ذلن العام. طابرات أمرٌكٌه بدون طٌار تجوب سماء لندهار بشكل متمطع

ًا لتلن المرٌةالطٌنٌة البابسة .فتولع الجمٌع لصفا  
المرة األولً فً جبلل أباد كماسبك ذكره والثانٌه فً لرٌتهم جنوب مطار )فتشرد سكانها للمره الثالثه 

.(لندهار والتً ؼادروها خوفا من رده فعل أمرٌكٌة علً إؼراق المدمرة كول فً مٌناء عدن  
 

إحدى الؽرؾ الطٌنٌة مخصصة إلجتماعات بن الن بضٌوفه ولد تم تؤسٌسها بالحصٌر 
والوسابد المطنٌة متواضعة الحال مع شبه مكتب لصٌر األرجل مزدحم بكتب سٌاسٌة 

.حدٌثة إستوردها المسم اإلعبلمً من خارج أفؽانستان  
بٌنما الوفد " صدٌمهم المدٌم"فً تلن الؽرفة تم ترتٌب الجلسة مع صاحب المشكلة 

 ثم أبو الخٌر (أٌمن الظواهري)الممابل له كان ٌترأسه بن الدن وناببه الدكتور عبد المعز
ًا  ( سلٌمان أبو الؽٌث)ومن الوجوه الجدٌدة كان . السفٌرالدبلوماسً للماعدة المادم حدٌثا

ثم شخص . باسم الماعدة " الناطك الرسمً" من الكوٌت لٌتولً منصب حدٌث أٌضا هو
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" . لادة المجاهدٌن المٌدانٌٌن فً المملكه" آخر من السعودٌه، فهم أثناء الحوار أنه من
كما فهم أٌضا أن الهدؾ من وجوده هو تفنٌد ما لاله الصدٌك المدٌم بؤن الشعب فً 

المملكة راض عن اإلحتبلل األمرٌكً وأن بن الدن ٌرٌد من األفؽان دفع فواتٌر تحرٌر 
.السعودٌة من األمرٌكان  

ًا بسعة صدر ساببلًا –وبشكل تمرٌبً دار الحوار كالتالً   ولد بدأه بن الدن مبتسما
.صدٌمه المدٌم  

.        ؟( إم بً سً )هل سمعت التصرٌحات األخٌرة فً لناة #   

بل إعبلن حرب، وإنً ألعجب كٌؾ تؤخرت علٌنا .. هذه لٌست تصرٌحات        = 
ثم إنن خالفت إتفالن مع المبل عمر بؤال تدلً بتصرٌحات . صوارٌخ كروز حتً اآلن ؟

إعبلمٌة وأال توجه أي ضربات للوالٌات المتحدة ، وسمح لن فمط بتوجٌه ضربات إلً 
. وأنت تعلم تفاصٌل ذلن اإلتفاق . إسرابٌل ولال أنه مستعد لتحمل تبعات ذلن       

.. ولكنً لم أدل بؤي تصرٌح مباشر والكالم الذي أذٌع كان علً لسان المراسل #     
. وهً تهدٌدات ولٌست إعالن حرب كما تمول  

فالمراسل ، حسب علمً من شهود .  أما أنن لم تدل بتصرٌح فهذا نوع من التبلعب = 
ولد إلتمط لنفسه صوراًا إلً جانبن حتً ٌثبت . اللماء ، نمل بالضبط ما للته أنت له

لرإسابه ومشاهدٌه أنه  لد لابلن بالفعل ، وهو صادق فً هذا وكان أمٌنا فً نمل 
رسالتن كما أنه زار معسكر التدرٌب وتم تزوٌده من لسم اإلعبلم بعدة  لمطات للتدرٌب 

إذن هو لماء تلفزٌونً وإن لم تتحدث أنت فٌه بشكل مباشر والجمٌع ٌفهم ذلن ، ولٌس . 
.  بالساذج إلً هذه الدرجة " المبل عمر "  

ًا ؼٌر صحٌح فؤنت لن اآلن       أما كونه لٌس إعبلن حرب بل مجرد تهدٌد ، فهذا أٌضا
ًا فحدثت ضربات لؤلمرٌكان ، وإن لم تكن لد تبنٌتها  مصدالٌة عالٌة ولد هددت سابما

. بشكل سافر، ولكنهم اآلن ٌعلمون أن تهدٌدن ٌعمبه عمل ولٌس مجرد كبلم فً الهواء 
واآلن بعد هذا التهدٌد العنٌؾ علً لناة فضابٌة أصبح لدٌهم الحك المانونً فً ضرب 

ًا . أفؽانستان  ًا هذه المرة ، رؼم أن تهدٌدن األخٌر مبالؽا فبل أحد ٌعتمد أنن تهدد مازحا
.فٌه   
ستكون ضحاٌاهم لٌس بالمبات ، بل .. عندي لهم ضربة كبٌرة .. لست مبالؽاً #     

.باآلالؾ     
فظهرت علٌه الدهشة وتلعثمت " الصدٌك المدٌم"أحدثت الصدمة أثرها علً )      

.كلماته فً البداٌة ، لكنه إستعاد نفسه بصعوبة أثناء الكبلم وهو ٌمول   
ال أعرؾ وال أرٌد أن أعرؾ ماذا .. ال أظن أن لدٌن اإلمكانٌة لفعل ذلن ..  ماذا ؟=    

هل ستضربهم بؤسلحة دمار شامل ؟ لٌس هذا ضمن .. عندن أو ماذا ترٌد أن تفعل 
لمد أؼرلتم .. فبؤي شٌا ستحمك تلن الخسابر؟.إمكاناتن ، حسب علمً وتمدٌري 

ال أظن أن ذلن .. المدمرة كول فهل ستؽرلون األسطول األمرٌكً كله فً هذه المرة ؟
ولكننً أوضح لن أشٌاء ال تؽفل عنها أولها أن أمرٌكا عدو ضخم اإلمكانٌات . ممكننا 

.وبالتالً عنده لدرة هابلة علً إمتصاص الصدمات ثم توجٌه ضربات إنتمام مضادة   
وفٌه دمرت الٌابان معظم األسطول األمرٌكً ،  (بٌرل هاربر ) وهنا إذكرن بحادث 

إستوعبت أمرٌكا الضربة وخبلل عامٌن بنت أسطوال أحدث وأكبر .. فماذا حدث؟
.وهزمت الٌابان بعد أن ضربتها بالمنابل الذرٌة   

  فالمشكلة لٌست كٌؾ تبدأ الحرب ، فهذا فً ممدور كل أحد ، ولكن المشكلة هً كٌؾ 
.تكسبها ؟  
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  ثانٌا أذكرن أن هذه المرة مختلفة عن سابمتها ، لن ٌكون الرد األمرٌكً هذه المرة مثل 
.مجرد مبة صاروخ كروز بعثروها هنا وهنان .. ردهم علً ضرب سفاراتهم فً أفرٌمٌا  

الذي هو تجاهل تام ربما لتؽطٌة ".. كول"     وال مثل ردهم علً إؼراق المدمرة 
فضحٌة لم ٌسبك لها مثٌل ألسطولهم الحربً ، رمز سٌطرتهم اإلستعمارٌة علً العالم ، 

.وهذه كارثة معنوٌة ال ٌخدمها التصعٌد بؤي شكل   
     هذه المرة أمرٌكا سوؾ تماتل من أجل إعادة زراعة األفٌون فً أفؽانستان ، ولد 

ًا وأعرؾ رأٌن فٌه  وفً ولت .. ولكن الحرب لادمة ال محالة . تنالشنا فً ذلن سابما
.فبل تعطً أمرٌكا مبرراًا لشن هذه الحرب، ودعها تظهر وجهها المبٌح عبلنٌة .. لرٌب  

ًا كاملة علً أفؽانستان من أجل أسماط نظامها       أمرٌكا هذه المرة ستخوض حربا
اإلسبلمً المابم وتنصٌب حكومة من طرفها تضمن لها مصالحها وتضمن إستبعاد 

.اإلسبلم من أفؽانستان بشكل دابم ونهابً   
     فإن كان لدٌن ، كما تمول ، ضربة جاهزه فؤجعلها ردة فعل علً عدوانهم المرتمب 

.والتجعلها ذرٌعة فً ٌدهم لشن حرب علً أفؽانستان لد جهزوا لها بالفعل           

فمد " الصدٌك المدٌم"       عند هذه الدرجة من النماش ظهر كؤنما الكفة بدأت تمٌل لصالح  
وهنا تدخل الدكتور عبد المعز إلعادة األمور إلً . صمت بن الدن وأمعن فً التفكٌر

دَاه  :نصابها ، فمال بحماس وحِا  

كٌؾ تمول أن أمرٌكا سوؾ تحاربنا ثم تمول فً نفس الولت أال نبادر  إلً ضربها      # 
هذا كالم متنالض ، وأنت ال تجهل أن صاحب الضربة  األولً تكون له الٌد العلٌا فً . 

ثم ما الفرق بٌن أن نضرب أمرٌكا أو أن . الحرب وفً تجاربنا مع إسرابٌل ما  ٌثبت ذلن 
.تضربنا أمرٌكا طالما أن الحرب ستنشب علً أي حال كما تمول أنت بنفسن ؟؟  

كانت اللهجة الحادة ؼٌر المعتادة من الدكتور عبدالمعز المعروؾ بهدوبه وأدبه الجم سببا 
:فً لعثمة جدٌدة إنتابت صاحبنا المدٌم الذي بدأ بالرد لاببل   

بالطبع هنان فرق أن تبدأ أمرٌكا الحرب من مولع الطرؾ ..  هنان فرق =        
.المظلوم المعتدي علٌه، وبٌن أن تبدأ الحرب بعدوان سافر  

 سٌكون الفرق علً مستوي العالم ومستوي المسلمٌن ، واألهم علً المستوي األفؽانً 
ًا الٌفهمونها وال ٌتعاطفون معها وٌرون أنها  ال تخصهم فً       األفؽان لن ٌدخلوا حربا

ًا لصرٌح أوامر المبل عمر . شٌا  وال تنسً أن هذه الضربة إذا ما تمت ستكون عصٌانا
وأمور الحرب هً من . األمٌر الشرعً لهذه الببلد ، ولد باٌعتموه علً السمع والطاعة 

أهم إختصاصات الحاكم وال ٌصح اإلعتداء علً حمه هذا وتورٌطه فً أمر ال ٌرٌده ، 
.بل لد نهً عنه صراحة   

    ولد ذكر لكم الرجل أنه ال ٌخشً أمرٌكا ولكن ٌخشً أنضمام باكستان إلً أمرٌكا فً 
ولد حذره بروٌز مشرؾ بنفسه من ذلن لاببل أنه لن ٌستطٌع منع أمرٌكا . الحرب علٌه 

.من إستخدام ببلده فً ضرب أفؽانستان فً حال لررت أمرٌكا ذلن  
معنً ذلن أن الجٌوش األمرٌكٌة ستدخل علٌنا من حدودنا مع باكستان فً حال نشوب 

.حرب   
:إلً بن الدن لاببل  (المدٌم )ثم إلتفت صاحبنا   

 عودة إلً ردة الفعل األمرٌكٌة المتولعة عند أي ضربة لمصالحها ، ألول لن أن =    
.ضربتها المضادة ستجعلنا الخاسر األكبر   

ًا ، سٌخسر األفؽان ، سنخسر ، نحن العرب  الممٌمون فً       سٌخسر المسلمون جمٌعا
.هذه الببلد  ، ملجؤنا األخٌر فً هذا الكون   
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     بسبب باكستان لد تكسب أمرٌكا الحرب ، وهً لن ترضً بؤلل من إسماط نظام 
الحكم الحالً وتحوٌل أفؽانستان إلً التابعٌة األمرٌكٌة فؤي شٌا ٌمكن أن ٌعوض 

. ال تمول أن ضحاٌا أمرٌكا سٌكونون بالمبات أو اآلالؾ.. المسلمٌن عن هذه الخسارة ؟؟
فؤلل شٌا ٌمكن أن ٌعوض المسلمٌن عن سموط أفؽانستان هو سموط أمرٌكا نفسها ، ومع 

ذلن ستظل الكفة راجحة بالنسبة لهم ألن أوروبا ٌمكن أن تمود الؽرب فً نفس الطرٌك 
. الذي هو طرٌمها فً األصل وهً التً أسسته    

وبالتؤكٌد لن . إن أفؽانستان هً كل شٌا بالنسبة لنا اآلن ، والٌمكن تعوٌض خسارتها
ٌستطٌع العرب البماء فً أفؽانستان ولو لنصؾ ساعة إذا ما سمط نظام اإلمارة اإلسبلمٌة 

.واختفً الطالبان  
خارج .   اآلن لدٌنا عدة مبات من العاببلت ومبات األطفال والنساء فؤٌن سٌذهب هإالء ؟

ال ألول لن أن أحداًا لن ٌساعدنا بل ألول أن .. أفؽانستان ال ٌنتظرنا سوي المتل أو األسر
.أحداًا ال ٌرٌد مجرد سماع إسمنا        

    العدو ال ٌخطط فمط إلبعادنا عن أفؽانستان ، بل إلبادتنا ، فبل تعطه المبرر  المانونً 
اإلسبلم هو . واألخبللً أن ٌفعل ذلن والعالم معه متعاطؾ ، ونحن الطرؾ المعتدي 

المستهدؾ النهابً من هذا كله ونظام اإلمارة اإلسبلمٌة هو نتاج أكثر من لرن من الجهاد 
ضد صلٌبٌة الؽرب، من برٌطانٌا إلى السوفٌٌت، واآلن ٌستعد األمرٌكان لتوجٌه ضربة 
ًا ، وال األفؽان جهزوا شٌبا  بل الشعب األفؽانً منهن  لاضٌة فً حرب لم نجهز لها شٌبا

.. (ضربة  )إنها حرب وأنت تتكلم عن . من طول الحروب وكثرة الضحاٌا وللة النتابج 
.. التً تتحدث عنها ماذا ٌمكنن أن تفعل فً بالً الحرب؟ (الضربة)لل لً بعد هذه 

متوالٌة ضمن برنامج  (ضربات)الحرب .. مجرد أن تجري واألمرٌكان من خلفن ؟
..هل لدٌن هذه المدرة ؟.. وخطة   

. وهنا إنتعش بن الدن وحانت لحظة هجومه المضاد علً صدٌمه  المتشابم المدٌم   
:فمال فً ثمة وإلتدار   

عندي حتً اآلن أكثر من مبة .. بالطبع لٌست ضربة واحدة ، بل سلسلة ضربات      # 
.شاب سجلوا أسماءهم فً عملٌات إستشهادٌة   

      إن شعب الجزٌرة لٌس راضٌاً عن اإلحتالل كما تمول ولٌس كل العلماء كما تظن 
وهذا األخ . فالخٌر موجود فً هذه األمة ، وسوؾ تبدأ العملٌات ضد األمرٌكٌٌن هنان
.الجالس إلً جانبً جاء من هنان حتً ٌرتب معنا ،وخلفه شباب كثٌرون  

. وهو سٌحدثنا عن روح الشباب هنان واستعدادهم   
بدأ الشاب فً حدٌث ممتضب وكانت هٌبته ونبراته أهم بكثٌر من ألواله ،فكل ذرة من 

ولد أكد الشاب علً ألوال بن الدن عن حماس . كٌانه توحً بؤنه مماتل شدٌد البؤس 
" المملكة"الشباب واستعدادهم ، وتجهزاتهم ، واألهم عزٌمتهم علً إخراج األمرٌكان من 

. وسابر جزٌرة العرب   

أن ٌعمب علً هذا الحدٌث المإثر، فتوجه بالكبلم إلً بن " الصدٌك المدٌم "كان علً 
:الدن لاببل      

فً  الجزابر ، وعن أشرطة  (عنتر الزوابري)إذكرن بحدٌث لدٌم لنا عن تجربة      # 
إن ذلن شٌا  (دمر دمر..ألتل ألتل)األناشٌد التً ظهرت فً السعودٌة وكلهاصراخ ٌمول 

وأذكرن بما للته لن سابما من أن أمرٌكا ستدافع عن . شدٌد الخطورة علً المضٌة كلها
وبعد ضرب . إحتبللها للملكة ولجزٌرة العرب علً لدر مكاسبها من ذلن اإلحتبلل 

والنفط ٌعنً عظمتهم الكونٌة علً .. اإلسبلم فً عمر داره فإن النفط هو مكسبهم التالً
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ًا .. فالمعركة إذن طوٌلة ولاسٌة وعالٌة التكالٌؾ . حد لولهم  ولن ٌكون إنسحابهم سرٌعا
ًا  وال سهبل ، وبدون إكتساب تعاطؾ وفهم وتعاون األمة اإلسبلمٌة كلها لد ال ٌكون ممكننا

فاألمه اإلسبلمٌة كلها تنصت إلٌن اآلن " بتحرٌر الحرمٌن الشرٌفٌن"تحمٌك هدفكم المعلن 
وكان ٌمكنهم فعل الكثٌر لو أنن " معركة الممدسات"ولكنن لم تحدد لهم واجبات معٌنة فً 

فمن الدعاء لن إلً المماطعة اإللتصادٌة إلً العملٌات .  أوضحت لهم ماٌمكنهم فعله  
فً . اإلستشهادٌة، هنان مجال واسع جدا لمشاركة إسبلمٌة فعالة وشاملة ال ؼنً عنها

معركة كهذه فً مواجهة عدو بحجم الوالٌات المتحدة ال ٌمكن مواجهته بشخص واحد أو 
.جماعة جهادٌة واحدة أو حتً شعب دولة واحدة   

 
الكلمة األخٌرة التً أنهت الجلسة كانت للدكتور عبد المعز الذي كان  ؼاضبا منفعبلًا # # 

وتكلم عن الثمه فً نصر هللا ،وعدم "صدٌمهم المدٌم"فً كبلم " اإلنهزامً" من ذلن النَافَاس
 التهوٌل والمبالؽة فً لوة العدو وأن أمرٌكا أضعؾ بكثٌر مما ٌتصور الكثٌرون 

ولد شعر الصدٌك .     كان البد من إنهاء الحدٌث حتً ال ٌتحول إلً مزاٌدة أو مهاترة 
المدٌم أن الطلمة لد خرجت من فوهة البندلٌة وال سبٌل إلرجاعها مرة آخري ، وأن 

ًا  .التراجع اآلن سٌكون له نفس ثمن الصمود  والمضً لدما  
ًا الجمٌع  .فكان الوداع األخٌر ..     فنهض مودعا  
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 صلٌب فى سماء لندهار
وشهود عٌان , ٌومٌات الحرب من والع المفكرة الشخصٌة   

خبرٌة عامة وخاصة ومصادر  

(2001 سبتمبر 28سبتمرإلی 9من )ممدمات الحرب  : أوال   
 األحد    م2001 سبتمبر 9

إؼتٌال أحمد شاه مسعود المابد العسكرى لتحالؾ الشمال على ٌد إثنٌن 
".الماعدة"والحادث من ترتٌب , من العرب تنكرا على هٌبتة صحفٌٌن  

م2001سبتمبر11  الثالثاء  
تهب على الوالٌات المتحدة فى عملٌة إستشهادٌة مركبة تإدى إلى " عاصفة الطابرات"

وطابرة رابعة , وجزء من وزارة الدفاع األمرٌكٌة, إنهٌار برجٌن لمبنى التجارة العالمى
.أسمطت فى الطرٌك وكانت على األؼلب متوجهة إلى البٌت األبٌض  

ًا ).. والعاصفة من ترتٌب الماعدة .(ؼالبا  

2001 سبتمبر 28الجمعة   
وفد بمٌادة الجنرال محمود ربٌس : آخر محاولة من حكومة باكستان لنزع فتٌل الحرب

هدؾ الوفد ألناع .. جهازاإلستخبارات وعدد من العلماء ذوى المكانة لدى حركة طالبان
.لكنه رفض.. المبل عمر بتسلٌم بن الدن  

 

  [نوفمبر9 أكتوبر إلى 7من ]بداٌة الحرب والصمود اإلٌجابى :ثانٌاً 
1422 رجب 19 ، 2001 أكتوبر 7األحد   

.الٌوم األول للحرب األمرٌكٌة على أفؽانستان..  
.بدأت الؽارات الجوٌة حوالى التاسعة مساءاًا بتولٌت كابول  

ثبلث محاوالت متتالٌة إلؼتٌال المبل عمر عن , ركزت الؽارات على كابول ولندهار..
.طرٌك الجو بالصوارٌخ الذكٌة  

. ممتل أحد أبناء المبل عمر وعمه فى الؽارات الجوٌة...   
.  أٌام5 إلى 3أمرٌكا تتنبؤ بسمط نظام اإلمارة خبلل ..  

.تظاهرات لٌلٌة فى بعض مدن باكستان..  

الحرب علً  )!!بعد ٌومٌن ٌعمد فً الدوحة مإتمر وزارء خارجٌة الدول اإلسبلمٌة ..
   .(!!أفؽانستان لٌست مدرجة علً جدول أعمال المإتمر 

م2001 أكتوبر 8اإلثنٌن   
ًا ٌعزى أمرٌكا فى ضحاٌا  الربٌس الباكستانى بروٌز مشرؾ ٌلمى كلمة صباحا

.أحداث سبتمر وٌمول أنه نصح حركة طالبان ولم تستجٌب له  
ٌمول أنهم لد  (عبدهللا عبدهللا)الناطك الرسمى بإسم تحالؾ الشمال ..

ًا بالعملٌات األمرٌكٌة وسٌنسمون الجهود معها أنفمت ]. أخطروا مسبما
ذهب أكثرها ,  ملٌون دوالر70المخابرات األمرٌكٌة فى تلن الحرب 
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 (الواشنطن بوست)حسب ممال لصحٌفة , إلى تحالؾ الشمال
[. األمرٌكٌة نشرته الشرق األوسط السعودٌة  

تعدٌبلت هامة فى جٌش باكستان وربٌس جدٌد لؤلركان وإلصاء ..
.من رباسة اإلستخبارات, الجنرال محمود  

2001أكتوبر 13السبت  
سموط أول شهٌد عربى فى الحرب وهو أبو بصٌر المصرى من الجماعة 

لتل فى أنفجار لنبلة عنمودٌة من بماٌا لصؾ اللٌلة السابمة على فرلة , اإلسبلمٌة
.(حسب مصادر عربٌة). عسكرٌة فى جبلل آباد  

2001 أكتوبر 14األحد   
وصل عددها إلى خمسة وتنتشر عبر . ظهور إصابات الجمرة الخبٌثة فى أمرٌكا..

  .(ظهر بعد أشهر أن الفاعل أمرٌكى ودوافعه لم تعلن), خطابات البرٌد

ٌصل إلى إسبلم آباد لٌبلًا بعٌداًا , وزٌر الخارجٌة األمرٌكى (الجنرال كولن باول)..
.عن المظاهرات الؽاضبة  

.وتستمر حتى الصباح, ؼارات لٌلٌة على لندهار ٌفوق عنفها كل ما سبك ..  
فإن تلن الؽارات وما تبعها من محاولة للهجوم على ممر , حسب التحلٌبلت العربٌة)

. كلها مرتبطة بزٌارة الوزٌر األمرٌكى لباكستان, "رباط جعلى"ومطار , المبل عمر
والتى من المفترض أن تكون, النتابج المتولعة, الذى كان ٌتابع  

ولكن العملٌات أسفرت عن فشل كامل , فوراًا , وتإدى إلى إنهاء الحرب, حاسمة
.ألرب إلى الفضٌحة العسكرٌة   

2001 أكتوبر 16الثالثاء   

إستمرار الؽارات الجوٌة على لندهار حتى نهار الثبلثاء وطالت الصوارٌخ ممر ..
.لم ٌسمط لتلى نهاراًا .  ولسم شرطة المدٌنة, والمعسكر المركزى للموات. اإلمارة  

ًا  .إستمرت الؽارات فى اللٌل أٌضا  

2001  أكتوبر17األربعاء   

.لصؾ جوى ؼاٌة العنؾ أثناء النهار طال معظم أنحاء لندهار..  
.ولتلت عدداًا من الطبلب (مدرسة جهادى)لصفت الطابرات المدرسة الدٌنٌة   

.تم تدمٌر الممر المركزى لهٌبة األمر بالمعروؾ والنهى عن المنكر  
ًا بالدخان األبٌض فى سماء لندهار.. .رسمت الطابرات صلٌباًا ضخما  
.عدد المتلى كبٌر وتناثرت األشبلء فى شوارع المدٌنة..  
.أصٌبت  عدة منازل وعدد من وسابل النمل..  
.تم تدمٌرعدة مساجد صؽٌرة..  

.وشمل ممر اإلمارة, إستمر المصؾ أثناء اللٌل..   
.الؽارات شملت معظم مدن الببلد..  

2001 أكتوبر 18الخمٌس   
ـه1422األول من شعبان   

.. الؽارات على لندهار مستمرة لٌبلًا ونهاراًا ..  

ًا للطابرات األمرٌكٌة فى صحراء لندهار لرب الحدود .. البدو ٌكتشفون مطاراًا سرٌا
.الباكستانٌة  



  200 

ًا آخر لطابرات الهٌلوكوبتر - والطلبة ٌستطلعون المطار المذكور وٌكتشفون موالعا
(من مصادر اإلمارة اإلسبلمٌة, خبر خاص). داخل حدود باكستان  

م 2001اكتوبر 19الجمعة   
هـ1422 شعبان 2  

 الموات الخاصة تهاجم ممر أمٌر المإمنٌن
أهم أٌام الحرب حتى األن بسبب إستخدام أمرٌكا لمواتها الخاصة ألول مرة بعد ..

َا من التمهٌد الجوى العنٌؾ13 .  ٌوما  

واألخرى على , فى لندهار" اإلمارة"األولى على ممر : عملٌتً إنزال جوى ..
على الحدود مع )مطار فى منطمة نابٌة فى ألصى جنوب الؽرب تدعى رباط جعلى

  .(إٌران
 لتٌل حسب إفادة أحد 70واألخرى خسروا فٌها , فشلت األولى مع خسابر فادحة..

.الناجٌن من المدافعٌن عن المطار  
.إسماط طابرتى هٌلوكبتر على األلل فى عملٌة لندهار..  

.    أول نكسة ضخمة للبرنامج األمرٌكً  

2001 أكتوبر 25الخمٌس   

لوات طالبان تعتمل المابد البارز عبد الحك ثم تموم . بعد حصار إستمر ٌومٌن 
كان فى مهمة مع عناصر من اإلستخبارات األمرٌكٌة والباكستانٌة لترتٌب . بإعدامه

.إنمبلب فى جبلل آباد  
.وهى ثانى نكسة كبٌرة للبرنامج األمرٌكٌى  

وذلن , وفمد الطرٌك.. ظهر اآلن أن البرنامج األمرٌكً فى أفؽانستان ٌتخبط)) 
ًا تعلٌمات أمرٌكٌة, حسب تحلٌل  عسكرى عربى فى لندهار تإكد نفس , سنورد الحما

.((النتٌجة  

2001 أكتوبر 27 السبت   
.ولصؾ أهداؾ مدنٌة, أعنؾ ؼارات جوٌة على كابول منذ بداٌة الحرب..  
لصؾ مخازن الؽبلل التابعة للصلٌب األحمر فى كابول للمرة الثانٌة لتروٌع ..

.المدنٌٌن وتجوٌعهم  
ًا مدنٌة أكثر.. .المصؾ مستمر على بالى المدن وٌطال اآلن أهدافا  

ًا للمعارضة فى والٌة سمنجان الشمالٌة .لوات طالبان تصد هجوما  

2001 نوفمبر 2الجمعة   
لكن مصادر ,  من مبلحٌها4أمرٌكا تعترؾ بسموط طابرة هٌلوكوبتر وإنماذ - 

.طالبان تمول بإسماط طابرتى هٌلوكبتر ولتل وأسر من فٌها   
تحالؾ الشمال ٌشكو من عدم تؤثٌر الؽارات األمرٌكٌة على تماسن دفاعات الطلبة - 

!!.وٌدعى أن الطابرات األمرٌكٌة سرعتها أبطؤ من البلزم, فى كابول  

2001  نوفمبر7األربعاء   

ألؾ طن من المنابل على  15مصادر خبرٌة أمرٌكٌة تمول أن طابراتهم ألمت إلى اآلن ..
, !!أى بمعدل طن من المنابل لكل مماتل من طالبان ). موالع طالبان فى شمال أفؽانستان

.)حسب المعلومات األفؽانٌة    
 أنه ٌمتلن أسلحة دمار شامل (حامد مٌر)بن الدن ٌمول للصحفى الباكستانى  ..

 وسٌستخدمها فى حالة إلدام أمرٌكا على إستخدام هذه األسلحة ضده أو ضد
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.            طالبان  
 

 ً ":بداٌة النهاٌة لحركة طالبان-"ثالثا  
.     سموط مزار شرٌؾ  2001 نوفمبر 9الجمعة  

.سموط مدٌنة مزار شرٌؾ لٌبلُا فى أٌدى لوات دوستم..  

باكستان تؽلك المنصلٌة األفؽانٌة فى كراتشى وتؤمر السفٌر األفؽانى عبد السبلم . 
!!.ضعٌؾ بعدم عمد مإتمرات صحفٌة أو إنتماد أمرٌكا  

أثناء  (جمعة باى)إستشهاد المابد العسكرى لموات المتطوعٌن فى أفؽانستان .. 
ًا كانوا معه ومن بٌنهم 52ولتل , تحركة لمساندة لوات مزار شرٌؾ  12 متطوعا

ًا إثر هجوم جوی أمرٌکً أستخدمت فٌة لنابل األطنان السبع .عربٌا  
ًا )مصرع شاب لطرى ..  فمتله , هاجم لاعدة جوٌة أمرٌكٌة فى ببلدة (مختل عملٌا

الحرس األمرٌكان والمطرٌون وأمرٌكا تحرن حاملة طابرات لحماٌة مإتمر ٌعمد 
.(حسب وكاالت األنباء العالمٌه ). فى لطر لمنظمة التجارة العالمٌة  

2001 نوفمبر 11األحد   
الربٌس األمرٌكى ٌعلن زٌادة مساعداته لباكستان إلى ملٌار دوالر مكافؤة على .. 

وٌعلن إلؽاء العموبات اإللتصادٌة .تعاونها مع ببلدة فى الحرب على أفؽانستان
.السابمة علٌها  

وأن شمال الببلد أصبح تحت . تحالؾ الشمال ٌعلن أن لواته دخلت مدٌنة تاخار ..
.(ماعدا لندز)سٌطرته   

أى لطع الطرٌك البرى بٌن كابول )سموط محافظة بامٌان فى أٌدى المعارضة  ..
.(وشمال الببلد  

أى لطع الطرٌك )فى أٌدى المعارضة المسلحة ( عاصمة فارٌاب)سموط مٌمنة ..
ًا فى وجه  ًا تماما البرى  الربٌسى بٌن هٌرات وشمال الببلد أى أن الشمال أصبح مؽلما

.(طالبان  

الطٌران األمرٌكى ٌمصؾ ممر مإسسة الوفا السعودٌة فى كابول وٌمتل ستة من  ..
.(حسب مصادر عربٌة)العرب لٌبلًا   

أمرٌكا عثرت على ألوى دلٌل ٌدٌن بن الدن فى تفجٌرات  ):صحٌفة برٌطانٌة..
نٌوٌورن وهو عبارة عن فٌلم فٌدٌو له ٌعترؾ فٌه بذلن وتم تصوٌره فى أكتوبر 

.(الماضى  

الربٌسان األمرٌكى والباكستانى ٌناشدان من نٌوٌورن تحالؾ الشمال بعدم إلتحام ..
!!كابول  

2001 نوفمبر 12األثنٌن   
 9 راكب مع 240فوق حً سكنى فى نٌوٌورن ولتل  (إٌرباص)سموط طابرة ركاب .. 

!!. لالوا إن السبب هو عطل فنى–من طالم الطابرة   
.المعارضة الشمالٌة تمول أنها على مشارؾ هٌرات وسوؾ تهاجمها الٌوم..  

من كابول وأمرٌكا (كم 10)اإلعبلم األمرٌكى ٌمول بؤن المعارضة أصبحت على بعد.. 

!!.تعلن عدم لدرتها على منعهم من إلتحام العاصمة  
!!لوات طالبان تخلى الٌوم وبدون لتال مدٌنتى هٌرات وكابول ..   
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لبل وصول لوات , وعصابات نهب مسلحة تستولى على المدٌنتٌن لمدة ٌوم كامل
.(حسب مصادر عربٌة وأفؽانٌة ).تحالؾ الشمال إلٌها  

2001نوفمبر 13الثبلثاء   

  سموط هٌرات–سموط كابول 
. دخلت لوات تحالؾ الشمال إلى العاصمة كابول, بدون لتال..

. إلماء المبض على عدد من العرب والباكستانٌٌن ولتل عدد منهم والتمثٌل بجثثهم
 .لوات إسماعٌل خان تتمدم من مخاببها فى والٌة ؼور وتستولى على هٌرات..

م2001 نوفمبر 15الخمٌس   
هـ1422 شعبان 29  

 إستشهاد أبوحفص المصرى
ًا من بٌنهم 16ؼارة جوٌة عند الفجر على أحد ممار الماعدة فى لندهار واستشهاد   شابا

. المابد العسكرى لتنظٌم الماعدة (أبوحفص المصرى)
 . جندى برٌطانى من الموات الخاصة الى كابول100وصول ..

لحماٌة المساعدات "األردن وتركٌا وفرنسا تنوى إرسال لوات إلى أفؽانستان ..
!!". اإلنسانٌة
2001 نوفمبر 16الجمعة   

(أفؽانستانحسب ) هـ1422أول رمضان   
ألؾ مماتل جٌد التدرٌب والتسلٌح من حركة طالبان  20: مصادر أمرٌكٌة..

مازالوا صامدٌن فى لندز فى وجه الهجمات الجوٌة األمرٌكٌة والهجمات 
.األرضٌة لتحالؾ الشمال  

نٌمروز فً ٌد تحالؾ الشمال لتصل نسبة , فراه,  جبلل آباد: سموط والٌات..
  %.80سٌطرته على األراضى   

.مماتبلًا ٌماتلون إلى جانب طالبان 150جماعة أندونٌسٌة تمول أن لها ..  
 السبت 

م2001 نوفمبر 17  
هـ1422 رمضان 2  

 مجزرة للعابالت العربٌة فى بانشواى
لٌبلًا فى صحراء ,  عاببلت عربٌة6طابرات الهٌلوكبتر األمرٌكٌة تطارد وتمتل 

.لندهار لرب لرٌة بنشواى فى أكبر مجزرة للمدنٌٌن العرب فى أفؽانستان  
2001نوفمبر 19األثنٌن   

ـ وصل إلى كابول وفد رسمى من روسٌا ٌمثل الجٌش والخارجٌة وهو أول وفد 
.ٌصل العاصمة بعد دخول تحالؾ الشمال إلٌها  

(تابعة لجبلل الدٌن حمانى)ـ الطابرات األمرٌكٌة تدمر مدرسة دٌنٌة فى خوست  
كانوا ٌصلون التراوٌح فى مسجد ملحك , أفؽان وباكستانٌٌن, وتمتل مبة من المصلٌن)

.(بؤحد ممار جبلل الدٌن حمانى فى خوست  
ـ وزٌر الداخلٌة األفؽانٌة ٌمول أن الموات البرٌطانٌة التى وصلت لاعدة باجرام 

وبرهان الدٌن ربانى ٌمول أنهم لٌسوا فى حاجة الى .. لم تنسك مع الحكومة
فإن الروس دفعوا ربانى إلى : حسب رإٌة عربٌة ]. لوات بل إلى مساعدات

التصلب فى مواجهة أمرٌكا حتى تعامله كما عاملت أمٌر الكوٌت جابر األحمد 
ولكن أمرٌكا هذه المرة كان لها . الذى أعادته إلى العرش بعد تحرٌر الكوٌت
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ًا ألفؽانستان, رأي آخر وممثبلًا إلحتكارات النفط , وفضلت تعٌٌن كرزاى حاكما
ًا من أفؽانستان وحتى من , األمرٌكٌة وبالتالى إستبعدت ربانى  والروس معا

.[وسط آسٌا كلها  
ًا تولؾ إرسال ..  جندى آخر إلى 3000بسبب مشاكلها مع تحالؾ الشمال برٌطانٌا

 أفؽانستان

2001نوفمبر 20الثالثاء  
سوى المتل " لندز"لٌس أمام لوات طالبان المحاصرة فى : وزٌر دفاع أمرٌكا ٌمول..

.أو اإلستسبلم ببلشروط  
واألخضر اإلبراهٌمى . لابد تلن الموات (مبل داد)ودوستم مستعد للتفاوض مع ..

ٌمول أن لوات طالبان فى لندز مستعدة لئلستسبلم ببل شروط ولكن لبلمم المتحدة 
.فمط  

أمرٌكا تمول أنها مستعدة لولؾ الؽارات على لندز اذا طلب منها ذلن تحالؾ ..
.الشمال  

م2001 نوفمبر 21األربعاء   
وزٌرة التنمة الدولٌة فى الحكومة البرٌطانٌة وعضو مجلس الحرب تمول أن أمرٌكا 

وتتهمها بعرللة وصول الموات البرٌطانٌة , تعرلل وصول األؼذٌة إلى األفؽان
.والفرنسٌة إلى أفؽانستان   

 الخمٌس  2001 نوفمبر 22
 إجتمع مع دوستم فى مزار شرٌؾ ثم وافك (المبل فضل)نابب وزٌر دفاع طالبان 

.على إنسحاب لواته من لندز شرٌطة توفٌر ممر آمن  
والصعب لم ٌؤت .. حرب أفؽانستان مجرد بداٌة: الربٌس األمرٌكى لجنوده فى كنتاكى

!!. بعد
 .(!!لمطاردة تنظٌم الماعدة) أمرٌكى ٌتؤهبون لدخول أفؽانستان (جندى1500)

 (الربٌس)وٌستدعى ,  شمال كابول(باجرام)مندوب الربٌس األمرٌكى ٌهبط فى لاعدة ..
على عكس ما فعله الوفد الروسى الذى ذهب لممابلة ربانى فى ). ربانى لممابلته هنان
 .(المصر الجمهورى

 وسوؾ تطارده فٌها (بما فٌها أمرٌكا) دولة 60تنظٌم الماعدة متواجد فى : أمرٌكا تمول
ًا   .جمٌعا

عبد ) ٌجتمع فى طهران مع وزٌر خارجٌة ربانى (جان سترو)وزٌر خارجٌة برٌطانٌا ..
هنان مشكلة بٌن الموات البرٌطانٌة }.  بإشراؾ وزٌر خارجٌة إٌران خرازى(هللا عبدهللا

وحكومة ربانى ، وطهران تستخدم نفوذها الدبلوماسً علً حلفابها من األفؽان فً 
بٌن ربانى وجماعته وبٌن لوات الؽزو األمرٌكً " إصبلح ذات البٌن" مجهود وساطة 

 {!! البرٌطانً 

. فى المحٌط الهادى" جوام"أنباء عن إعتزام نمل أمرٌكا لؤلسرى العرب إلى جزٌرة ..
!!. وزارة الدفاع األمرٌكٌة تمول أنها تفضل لتلهم ولٌس محاكمتهم

2001توفمبر 23الجمعة   

أثناء تحركهم ,  مجاهد عربى لٌبلًا فى ؼارة جوٌة أمرٌكٌة علٌهم11إستشهاد 

.(مصادر عربٌة). عند كسارة األسفلت, على طرٌك مطار لندهار  
2001 نوفمبر 25األحد   
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فى مزار شرٌؾ والمحتجز فٌها " بانجى"الطابرات األمرٌكٌة تمصؾ للعة .. 
.وال ٌنجو إال أفراداًا معدودٌن, المماتلٌن العرب وطالبان وتمتلهم جمٌعا  

 من جنود 500ٌشاركون فى لتل األسرى وعاونهم  ( جندى أمرٌكى400 )ـ
.دوستم،مع عناصر من المخابرات األمرٌكٌة  

 عنصر 700 الى 300المتطوعٌن المسلمٌن الذٌن لتلوا فى الملعة كانوا ما بٌن .. 
.حسب مصادر األنباء الؽربٌة  

أمرٌكا تفتتح مطاراًا فى صحراء لندهار لدعم لوات جول آؼا التى لطعت الطرٌك .. 
.بٌن لندهار والحدود الباكستانٌة (تخته بول)عند   

2001 نوفمبر 26اإلثنٌن   
وٌنجحون , بالتعاون مع لوات طالبان, لوات الماعدة تدافع بعنؾ عن لندهار..

.رؼم الدعم الجوى األمرٌكً المكثؾ, خسابر فادحة (جول أؼا)فى تكبٌد لوات   
إدعاءات أمرٌكٌة كاذبة بؤن لواتها إستولت على مطار لندهار لٌبلًا وأنزلت به ..

.لوات ومعدات ثمٌلة  
مدٌنة سبٌن بولدن الحدودٌة تمع فى لبضة لوات جول آؼا فتعزل لندهار عن ..

.باكستان وتواصل ضؽطها صوب المدٌنة  

 فمط 50أنباء عن إستمرار المماومة داخل للعة بانجى فى مزارشرٌؾ وان ..

.ممن بموا على لٌد الحٌاه ٌواصلون المتال وٌرفضون اإلستسبلم  

الموات المدافعة عن لندهار تعانى من عجز فى الذخابر األساسٌة مثل طلمات ..
ًا لمصادر عربٌة). الكبلشنكوؾ والمذابؾ المضادة للدروع .(طبما  

ًا  .المفاوضات مستمرة لتسلٌم المدٌنة للمعارضة المدعومة أمرٌكٌا  
2001 نوفمبر 27الثالثاء  

ًا بعد تراجع التصادى دام خمسة أشهر .أمرٌكا تعلن الكساد اإللتصادى رسمٌا  
2001 نوفمبر 30الجمعة  

بدء المصؾ الجوى على تحصٌنات الماعدة فى جبال : مصادر أمرٌكٌة تعلن
.(جنوب ؼرب جبلل آباد)تورابورا   
2001دٌسمبر 1السبت   

الحملة األمرٌكٌة على أفؽانستان كانت طوٌلة : وزٌر الدفاع األمرٌكً ٌمول
.ومعمدة وأن ببلده أكرهت علٌها  

2001 دٌسمبر 4الثالثاء  

ًا للهٌبة الحاكمة)إختٌار حامد كرزاى ..  فى أفؽانستان بواسطة مإتمر  (ربٌسا
.وعٌنوا إمرأة ناببة له..عمد فى بون بؤلمانٌا   

َُا مساعدة ألفؽانستان ممدارها من ..  ًا  ملٌار 10 الى 5الدول المانحة تمرر مبدبٌا

.وهذا بشكل ؼٌر نهابً, دوالر خبلل السنوات العشر المادمة  
2001 دٌسمبر 5األربعاء   

الطٌران األمرٌكى ٌمصؾ بالخطؤ لوات أمرٌكٌة مع لوات تابعة لحامد كرزاى 
.(حسب مصادر أمرٌكٌة) منهم حامد كرزاى 19 من لواتها وتجرح 3فتمتل   

(عبد السبلم ضعٌؾ )فى إسبلم آباد " لئلمارة"السفٌر السابك   ..  
ولٌادات لبلٌة لرٌبة  (المبل نمٌب هللا)ٌمول أن المبل عمر لرر تسلٌم لندهار إلى 

.من طالبان  
2001 دٌسمبر 6الخمٌس  
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هـ1422 رمضان 19  

 سمـوط تـورابـورا
.ٌعلن دخول لواته الى موالع تورابورا واعتمال عدد من العرب" حظرت على"  

2001 دٌسمبر 7الجمعة  

هـ1422 رمضان 20  

النهاٌة الفعلٌة لإلمارة: سموط لندهار  
أمرٌكا تعترض على أى إتفاق لتسلٌم المدٌنه . لوات المعارضة تدخل لندهار..

ومصادر أمرٌكٌة تطالب بمتله مع بن . ال ٌتضمن إعتمال المبل عمر ومحاكمته
...الدن بدالًا من محاكمتهما  

فى تورابورا تعلن عن إعتمال عدد من العرب ونساء  (حظرت على)جماعة ..
.وتعلن عن ممتل الدكتور أٌمن الظواهرى نابب بن الدن.. عربٌات  

.(عملٌات مطاردة)أنباء عن إشتباكات فى تورابورا  .. 
إختفاء المبل عمر ـ وحامد كرزاى ٌمول أنه ٌضمن حٌاة المبل عمر إذا ندد ..

ثم سحب كبلمه فى الٌوم التالى بطلب من أمرٌكا التى تطالب برأس )باإلرهاب 
.("أمٌر المإمنٌن"  
وال نعلم إن كانت الطابرات األمرٌكٌة .. خرج المبل عمر من ممر اإلمارة اإلسبلمٌة   ) 

ولكن المإكد أنه إصطحب معه .. المدٌم معه أم ال  (الباتو  )لد تركت له الفرصة ألخذ 
.( شرٌعة اإلسالمأحبلم الشعب األفؽانى بإلامة نظام حكم لابم على  

2001 دٌسمبر 8السبت   

  هـ1422 رمضان 21
الجٌش الباكستانى ٌنشر لواته فى الجبال خلؾ موالع العرب فى تورابورا ..

.المنسحبٌن. إلصطٌاد العرب  
 التى ٌشارن فٌها – 1970 بعد أحداث أٌلول األسود فى االردن عام –هذه هى المرة الثانٌة }

فً الصومال " مشرؾ " ذلن الجٌش لام بدور . الجٌش الباكستانى فى ذبح المجاهدٌن العرب 
حٌن عمل كدروع بشرٌة لحماٌة الموات األمرٌكٌة من ضربات المجاهدٌن العرب والصومالٌٌن 

. . {1994، فى عام   

2001 دٌسمبر 9االحد  

هـ1422 رمضان 22  

دخول لوات أمرٌكٌة إلى مدٌنة لندهار بعد مصالحة بٌن جول آؼا ومبل ..
.نمٌب هللا وتولؾ المتال داخل المدٌنة  

ًا لال أنه حصل علٌه من جبلل آباد.. وٌثبت تورط بن , البنتاجون ٌعرض فٌلما
. سبمتمر11الدن فى أحداث   

أمرٌكا تحذر من أن السفٌنة التى ستنمل بن الدن أو أى عربى فإنها ستصادر أو ..
وتبدأ عملٌة لرصنة واسعة على المٌاه الدولٌة."سٌتم إؼرالها  

ًا ,لتال فى لندهار بٌن لوات جول آؼا .. ولوات مبل نمٌب هللا , المدعوم أمرٌكٌا
المرٌب من حركة طالبان مع إضطراب األمن فى المدٌنة وحوادث لتل وسطو 

.مسلح  

أمرٌكا تمول أن الحرب فى أفؽانستان لد دخلت مرحلة جدٌدة..  
  2001 دٌسمبر 10اإلثنٌن 

هـ1422 رمضان 21  
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.عملٌات التمشٌط والمطاردة مستمرة فى تورا بورا..  
 إبن (ظاهرخان) و(زمان خان)و (حظرت على)وٌموم بها مرتزلة من لوات 
.حاجى لدٌر والى جبلل آباد  

ًا فى تورابورا بؤثمل لنابله من زنة  - ًا مشبوها الطٌران األمرٌكى ٌمصؾ مولعا
فتهتز األرض فى المرى الباكستانٌة عبر سبلسل الجبال ,  كجم6200

.الحدودٌة  
الربٌس "األخضر اإلبراهٌمى المبعوث الخاص لؤلمم المتحدة إل أفؽانستان ٌبحث مع ..

ة ومهام الموة متعدد (حامد كرزاى)وعبد الرسول سٌاؾ تسلٌم السلطة إلى "ربانى

.الجنسٌات  

2001 دٌسمبر 12األربعاء   
هـ1422 رمضان 23  

دٌسمبر بناءًا 22ٌصل كابول إلستبلم السلطة بداٌة من ٌوم " حامد كرزاى"

ربانى ٌكلؾ إبنه بممابلته بدالًا " الربٌس السابك"على لرارات مإتمر بون و
!!عنه   

" جول أؼا"الموات األمرٌكٌة تموم بدورٌات فى لندهار بصحبة لوات * 
.وتتعمد التودد إلى األهالى  

من لٌادة أمن المدٌنة نظراًا لصلته بحركة طالبان " مبل نمٌب هللا"إستبعاد 
!!.بدالًا عنه والمذكور سارق مشهور ولاطع طرٌك (خان دمحم)وتعٌٌن   

أنباء عن أسر بعض العرب فى لندهار وذبح عدداًا منهم أمام نسابهم .. 
.وأطفالهم  

وٌمٌم فى , أثناء إلامة كرزاى فى لندهار كان تحت حماٌة الموات األمرٌكٌة.. 
".للمبل عمر"الممر السابك   

الموات األمرٌكٌة تسٌطر على مطار لندهار منفردة وتمٌم به معسكر .. 
.لئلعتمال والتحمٌك  

2001 دٌسمبر 16األحد   
هـ1422 رمضان 27  
  .(توربورا)مرة أخرى ٌتم اإلعبلن عن إنتهاء المعارن فى ..

.الماذفة ومعارن شدٌدة بالرشاشات (52بى )وأنباء عن لصؾ عنٌؾ بطابرات   
ًا فى تلن المعارن وأسر 80لوات التحالؾ تعلن لتل  . منهم26 عربٌا  

وأعلنت , التى لم تحدث على أرض الوالع, كان ذلن مثاالًا على معارن طواحٌن الهواء]

أن , ولوات التحالؾ, وأهالى المنطمة, فهى تعلم.. عنها أمرٌكا ألهداؾ دعابٌة ونفسٌة
ولد كررت أمرٌكا اإلعبلن عن معاركها .  دٌسمبر على األلل6تورابورا خالٌة منذ 

والمعسكرات الخالٌة فى , خاصة لاعدة جاور التارٌخٌة, الوهمٌة تلن فى مناطك أخرى
 بعد ان لصفتها امرٌكا بصوارٌخ كروز 1988و التى تركها العرب منذ عام , خوست

[.الموجهة  
2001 دٌسمبر 17اإلثنٌن  
الذى تحملت لواته العبء األكبر فى الهجوم البرى على " حظرت على"المابد 

 عربى فروا 2000 عربى فى الجبال وأن 200ٌمول أن لواته لتلت , تورا بورا
.من تورابورا إلى باكستان  
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ولكن الماذفات األمرٌكٌة تواصل نشاطها فى لصؾ جبال تورابرا بعنؾ بعد 
. ظهر الٌوم  
2001 دٌسمبر 19األربعاء   

الموات الٌمنٌة تشتبن مع لبابل فى مؤرب والجوؾ , بناءاًا على طلب من أمرٌكا
. أفراد من الماعدة3من أجل المبض على   

لابد تمرد جنوب السودان ٌتهم حكومٌة الخرطوم بدعم  (جون جارنج)..
.اإلرهاب وٌطالبها بمماسمته السودان سلمٌا  

!!أمرٌكا تجهز لضرب الصومال وترٌد محاكمة الربٌس الصومالى ..  

البحرٌة األمرٌكٌة تعترض نالله نفط إٌرانٌة لادمة من مٌناء الزبٌر فى  ..
!السعودٌة ، وتسا معاملة الطالم وتفجر بعض أبواب السفٌنة  

2001 دٌسمبر 22السبت   

نمل السلطة من ربانى الى كرزاى: كابول  
تم , فى إحتفال دولى فى كابول داخل صالة مؽلمة وتحت حماٌة جنود أمرٌكا..

الربٌس السابك الذى طردته حركة طالبان من كابول " ربانى"نمل السلطة من 
. بحضور أمرٌكى وعالمى,  إلى حامد كرزاى األمرٌكى الجنسٌة1996عام 

ًا لزعماء لبلٌٌن كانوا فى طرٌمهم من باكتٌا .. الطابرات األمرٌكٌة تمصؾ موكبا
لحضور اإلحتفال المذكور وتدعى أن الموكب كان لعناصر من , إلى كابول

وترفض اإلعتذار بل وتدعى أن الموكب أطلك صوارٌخ على !! الماعدة
.طابراتها  

. من زعماء المبابل65النتٌجة كانت ممتل وإصابه   
2001  دٌسمبر26األربعاء  

لناة الجزٌرة الفضابٌة تعرض ممتطفات من حدٌث ألسامة بن الدن ٌمول فٌه 
أن أحداث سبتمبر جاءت ردة فعل للظلم المتواصل على أبنابنا فى فلسطٌن 

.والعراق والصومال وجنوب السودان ولكنه ال ٌتبنى العملٌة صراحة  
تدعى " ونٌوٌورن تاٌمز" صحؾ أمرٌكٌة تتهم إٌران بالتعامل مع الماعدة  ..

. من جانب بن الدن لعمد عبللة من اٌران1996وجود محاولة عام   
2001 دٌسمبر 31االثنٌن  

ممتل لارى أحمد هللا ربٌس إستخبارات طالبان أثناء ؼارة جوٌة على والٌة 
(حسب مصادر أمرٌكٌة). باكتٌكا  

م2002ٌناٌر 1الثالثاء    
شخص ولالت  100ومصرع  (باكتٌا)لصؾ لرٌة نٌازى جنوب زورمات ..

!!.عنهم أمرٌكا أنهم أعضاء فى منظمة الماعدة   
.إطبلق النار على لافلة عسكرٌة فى كابول للمرة األولى ..  

.كم تجاه جبلل آباد60إطبلق النار على لافلة أمرٌكٌة على بعد ..   

.لوات تحالؾ الشمال تممع تمرداًا للطابفة اإلسماعٌلٌة فى والٌة بؽبلن..  
.لوات برٌطانٌة وألمانٌة تصل إلى كابول لحفظ األمن  

أنباء عن حملة أمرٌكٌة أفؽانٌة مشتركة للبحث عن المبل عمر فى جبال باؼران فى  ..
ومحاولة إللناع المبابل بتسلٌم .  جندى مدعوم بالطابرات5000والٌة هلمند ٌشارن فٌها 

.المبل وألؾ طالب موجودٌن معه  
2001 ٌناٌر 5السبت   
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ممتل صؾ ضابط أمرٌكى فى خوست كان على رأس لجنة تحمٌك فى شكاوى السكان ..
.من لصؾ أمرٌكى للمدنٌٌن  

وتسلمه للسلطات  (عبد السبلم ضعٌؾ)باكستان تمبض على سفٌر طالبان السابك لدٌها ..
األمرٌكٌة التى نملته الى ظهر سفٌنه حربٌة فى الخلٌج للتحمٌك معه لمعرفة معلومات لد 

!!تفٌد فى المبض على المبل عمر  
  (إبن الشٌخ اللٌبى)إذاعة صوت أمرٌكا تعلن عن لبض السلطات الباكستانٌة على ..

ومدٌر معسكرات , وتصفة بالمٌادى البارز فى تنظٌم الماعدة, وتسلٌمه إلى أمرٌكا
.التدرٌب  
  2002 ٌناٌر 8الثالثاء 

ثبلثة من وزراء حكومة طالبان ٌستسلمون لسلطات لندهار بعد التفاهم معها والسماح ..
أمرٌكا تعترض وتطالب بإستبلمهم فى الٌوم ). لهم بااللامة فى المدٌنه تحت المرالبة

.(التالى  
وزٌر الدفاع مبل عبٌد هللا وزٌر العدل مبل ربانى ثم وزٌر : هإالء الوزراء هم

(حسب مصادر أمرٌكٌة) .الصناعة  
 أحدهم فجر –فرار أربعة من العرب المحاصرٌن فى مستشفى مٌروٌس فى لندهار ..

 تبمى عدد آخر داخل المستشفى (حسب مصادر ؼربٌة) .نفسه بمنبله حتى الٌمع فى األسر
.كانوا لد نملوا إلى هنان بعد إصابتهم لبل سموط المدٌنه بملٌل  

المصؾ الجوى العنٌؾ مستمر منذ أٌام فوق كهوؾ لاعدة جاور وعلى المرٌة ..
.(جاور كبلى)المجاوره لها   

وطابرات هٌلوكبتر أمرٌكٌة تنزل لوات لٌبلًا للتفتٌش المنطمة لتعلن بعد ذلن عن أسر 
َُا من بٌنهم 16 ًا (!!) من العرب المٌادٌٌن فى تنظٌم الماعدة 2 شخصا  

.وبحوزتهم أجهزة كمبٌوتر وهواتؾ نمالة وأنهم لد نملوا إلى لندهار للتحمٌك  

ًا منذ أٌام بعد أن تواصل المصؾ الجوى علٌها وعلى } من المإكد أن لاعدة جاور كانت خالٌة تماما

ًا أن عملٌة إنزال للموات سوؾ تتم علٌها ولكن أمرٌكا وألسباب .. المري المجاورة وبات مفهوما
نفسٌه تواصل حرب الطواحٌن و اإلنتمام من صخور أفؽانستان وتعلن عن معارن وهمٌة 

{.!!وإنتصارات لٌس لها وجود  
  2002 ٌناٌر 8األربعاء 

الموات الدولٌة تطالب لوات تحالؾ الشمال باإلنسحاب من كابول وتسلٌمها المدٌنة فى ..
!!ؼضون ثبلثة أٌام  

وكرزاى الربٌس الجدٌد ٌعلن عزمه على نشر لوات دولٌة فى مدن أخرى إلى جانب ..
كابول وٌمول أن ؼارات الطابرات األمرٌكٌة على ببلده سوؾ تستمر حتى ٌنتهى 

!!..وٌنتهى تنظٌم الماعدة وطالبان (!!)اإلرهاب   
 (!) جندى 150لٌبػ عددها هنان  (جاور)تعزٌزات أمرٌكٌة من الموات الخاصة تصل ..

.إضافه إلى لوات تحالؾ الشمال  

فى األراضى الباكستانٌة فى منطمة  (130كى سى )سموط طابرة أمرٌكٌة من طراز ..
وتموم الطابرة عادة بتزوٌد طابرات الهٌلوكوبتر بالولود أثناء .. كوٌتا الحدودٌة

 من مشاة البحرٌة إضافه إلى طالم 7لتل فى الحادث حسب الرواٌة األمرٌكٌة . الطٌران

.الطابرة  

ًا فى أفؽانستان" "لالوا عن السبب أنه عطل فنى كالعادة دابما  
2002 ٌناٌر 10الخمٌس   
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إطبلق النار على طابرة أمرٌكٌة أللعت من مطار لندهار بعد نصؾ ساعة من تحرن 
طابرة أخرى حملت معتملٌن عرب وأفؽان إلى معتمل لاعدة جونتاناموا األمرٌكً فى 

.جزٌرة كوبا  
م2002 ٌناٌر 12السبت  

لاعدة جاور وماحولها ومعسكرات )الطابرات األمرٌكٌة تواصل لصؾ خوست ..
.(التدرٌب المدٌمة للعرب  

.إتهامات ؼربٌة لموات تحالؾ الشمال بممارسة السطو المسلح على مدنٌٌن فى كابول..  

حكومة كرزاى تعترض على إطبلق سراح وزراء حكومة طالبان الثبلثة بواسطة ..
.سلطات لندهار  

حتى ال ٌتمتعوا بحماٌة , "جونتانامو" أسٌراًا من العرب وطالبان ٌنملون الى 20_
وزٌر الدفاع االمرٌكٌى ٌخترع من . الدستور األمرٌكى إذا سجنوا على أراضى أمرٌكا

ًا جدٌداًا وهو  حتى ال ٌطالب أحد بتطبٌك , "محاربٌن ؼٌر لانونٌٌن"أجلهم مصطلحا
!!.إتفالٌة جنٌؾ ألسرى الحرب علٌهم  

بعض المنظمات الدولٌة لحموق اإلنسان والصلٌب األحمر الدولى ٌحتجون على المولؾ 
.األمرٌكى من األسري  

أحد األسرى فى جونتانامو برٌطانى الجنسٌة وببلده منزعجة من حكم اإلعدام الذى لد ..
!!. تطبمه أمرٌكا بحمه  

ًا ..  , بروٌز مشرؾ فى باكستان ٌلمى المبض على عدد من اإلسبلمٌٌن لبل إلمابه خطابا
,ٌعلن فٌه التضٌٌك والمبلحمة على اإلسبلمٌٌن فى ببلده, أسعد الهند وأمرٌكا  

.والمدارس الدٌنٌة, والمهاجرٌن الكشمٌرٌٌن  

2002ٌناٌر 13االحد    
.أمرٌكا تنمل إلى جونتانامو ثبلثٌن أسٌراًا آخر..   

.بلػ عدد المسلمٌن البرٌطانٌٌن األسرى حتى اآلن سته أفراد  
2002 ٌناٌر 14األثنٌن   

 (!!)الربٌس األمرٌكٌى جورج بوش ٌؽمى علٌه أثناء حفل عشاء بسبب ضعؾ النبض 
ًا وتصاب شفته .وٌسمط أرضا  

  والموات األمرٌكٌة تموم " جاور"المصؾ الجوى مستمر فوق
عندما عثرت فٌه على , بتفجٌر بٌت فى المرٌة المدٌمة المجاورة

!!. صورة إلبن الدن 

  ًا لفسطٌنٌٌن مشتبه بهم70إسرابٌل تفجر  !!  بٌتا

  ًا 1500بروٌز مشرؾ ٌعتمل ًا وكشمٌرٌا ًُا باكستانٌا َا . إسبلمٌا
2002 ٌناٌر 15الثالثاء   

(حسب مصادر أمرٌكٌة)!!. فى ولؾ المصؾ الجوى على جاور.. أمرٌكا تفكر  
2002 ٌناٌر 16األربعاء  

صحٌفة برٌطانٌة تمول أن مبات من مشاه البحرٌة األمرٌكٌة ٌطاردون من كهؾ إلى 
وتمول . (ٌمصدون جاور ومؽاراتها) أعضاء الماعدة فى شرق أفؽانستان (!!)كهؾ 

 (أى منذ أسبوعٌن)الصحٌفة أن ذلن مخالؾ لسٌاسة الجٌش األمرٌكً فى العام الماضى 
.(كما حدث فى تورابورا)عندما كان ٌعتمد فى مثل تلن المهام على لوات محلٌة   

الشن أن جنود مشاه البحرٌة كانوا ٌطاردون الجرزان التى تذخر بهم مؽارات جاور بعد أن ]
[!!أعتبروهم أعضاء محتملٌن أو زعماء خطرٌن فى تنظٌم الماعدة  
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الجنرال كولن باول وزٌر خارجٌة أمرٌكا فى باكستان الٌوم ٌعرب عن سعادته من 
[!!لمماومة اإلسالم فى بالده وفى كشمٌر] ... إجراءات بروٌز مشرؾ  

  2002 ٌناٌر 17الخمٌس 
 وزٌر خارجٌة أمرٌكا فً كابول

ٌهبط فى  لاعدة  (باول). أول زٌارة لوزٌر خارجٌة أمرٌكى لكابول منذ ربع لرن..
.والسماع منه, وكرزاى وحكومته ٌهرعون لتحٌته هنان,  باجرام  

لٌصل " جونتانامو"دفعة جدٌدة من المعتملٌن العرب واألفؽان ٌتم تورٌدهم إلى معتمل ..
تعاملهم أمرٌكا بطرٌمه أثارت إشمبزاز وإعتراض العالم . عددهم إلى ثمانٌن معتمبلًا 

.(وإسرابٌل, وباكستان, ما عدا الحكومات العربٌة)أجمع   

2002 ٌناٌر 19لسبت ا  

!! كرزاى فى بٌت هللا الحرام                           
ًا ألفؽانستان" كرزاى.." الزٌارة للسعودٌة , ٌموم بؤول زٌارة خارجٌة له منذ تعٌٌنه ربٌسا

. ولتمدٌم الشكر لحكومة خادم الحرمٌن" العمرة"ٌإدى فٌها   
العملٌات الجوٌة األمرٌكٌة على أفؽانستان التى أدت إلى وصول كرزاى إلى  الحكم "

 كان ومازالت تدار من لاعدة األمٌر سلطان بن عبد العزٌز الجوٌة

.(!!)بروٌز مشرؾ ٌمول أن بن الدن ربما توفى نتٌجة فشل كلوى..  
2002ٌناٌر 20األحد   

ملٌون دوالر من ملن 20 كرزاى ٌتسلم (وسمطت عنه الذنوب والخطاٌا)بعد أن أدى العمرة 
.(لتثبٌت أركان حكومته الرشٌدة). السعودٌة كمعونه عاجلة  

بوش , وٌطٌر بعدها إلى الٌابان لحضور مإتمر للدول المانحة لجمٌع التبرعات لحكومته
وإرتفاع جارؾ فى شعبٌته لنجاح حربه , فى أمرٌكا ٌحتفل بمرور عام على تولٌه الحكم

.العالمٌة على اإلرهاب  
من المارٌنز وجرح 2سموط هٌلوكوبتر أمرٌكٌة شمال لاعدة باجرام ومصرع    ..

.جروحهم خطٌرة 2 خمسة من بٌنهم  
السبب بالطبع عطل فنى ألن كل األفؽان سعداء باإلحتبلل األمرٌكى لببلدهم ما عدا طالبان وتنظٌم ) 

(الماعدة  

وزارة العدل األمرٌكٌة تفرج عن ممتطفاته من فٌلم فٌدٌو تدعى العثور علٌه فى منزل ..
.أبو حفص المصرى المٌادى البارز فى تنظٌم الماعدة  

ولها جهازها الخاص بالتضلٌل اإلعبلمى والسٌاسى على .. ال تحب أمرٌكا األكاذٌب الصؽٌرة)
 نوفمبر 15والمٌادى المذكور تم إؼتٌاله جواًا فى , كما أعلنت هى بنفسها ذلن. المستوى الدولى

ثم لصفت الطابرات بٌته بعد ذلن بؤٌام مع عدد من بٌوت العرب األخرٌن وكان البٌت , الماضى
ًا حتى لبل أحداث سبتمبر .(فؤٌن وجدوا الفٌلم ؟؟.. خالٌا  

2001ٌناٌر 22الثالثاء  
وهى ( بسبب عطل فنى كما لالوا)طابرة إستطبلع بدون طٌار تسمط فى أفؽانستان 

.الثالثة من هذا النوع التى تسمط هنان منذ بداٌة الحرب  
هذه الطابرات تحمل صوارٌخ موجهه وكامٌرات وعند إكتشاؾ هدؾ موضع شن ٌتم ضربه )

وهذا ٌجعلها من أخطر أسلحة اإلستكشاؾ .. مباشرة بدون إستدعاء الطٌران المماتل أو ؼٌره
.(والمطاردة ألنها تجعل الفاصل الزمنى بٌن إكتشاؾ الهدؾ ثم ضربه ٌساوى صفراًا   

إطبلق النار على المنصلٌه األمرٌكٌة فى كلكتا بالهند لم ٌصب أى أمرٌكى ولكن لتل ..
. جنود هنود وجرح آخرون4  

2001 ٌناٌر 24الخمٌس  
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بدون , إنفجار سٌارة فى مولؾ للسٌارات ممابل للسفارة البرٌطانٌة فى إسبلم آباد.. 
.خسابر  

.إختطاؾ صحفى أمرٌكً ٌهودى فى إسبلم آباد..  
فى باكستان " اإلرهابٌة"كان الصحفى بموم بتحمٌك حول الجماعات " تم لتله بعد ذلن"

.لصالح صحٌفة أمرٌكٌة  
2001 ٌناٌر 28االثنٌن   

:ٌمول, أحمد زٌدان, فى حدٌث مع مراسله فى إسبلم آباد]رادٌو الكوٌت ..  
عند عودة كرزاى من مإتمر الدول المانحة فى الٌابان ذهب إلى المصر الجمهورى ألخذ سٌارته ) 

وعندما سؤل وزٌر داخلٌته ٌونس لانونى عن السٌارة أفاد المذكور أنه ال ٌدرى , فوجدها لد سرلت
ًا  .[(!!)عنها شٌبا  

الموات األمرٌكٌة الخاصة مع لوات جول آؼا تمتحم مستشفى مٌروٌس وتمتل ستة من ..
وكان الطعام والماء لد منع عنهم ,  دٌسمبر7 الجرحى العرب الذى إعتصموا به منذ لٌلة

ًا  ًا وعطشا ًا وظن الحراس األفؽان أنهم لد ماتوا جوعا .لمدة أسبوع تمرٌبا  
لهذا تجرأ جنود الموات الخاصة األمرٌكٌة على إلتحام المكان بالموة المسلحة وتطهٌرة من جثث )

.(!!المجاهدٌن العرب   

2002 ٌناٌر 30األربعاء   
ًا شحنتهم إلى لندهار لٌنملوا من هنان إلى 250باكستان إعتملت حتى اآلن   سعودٌا

ًا معظمهم من 175جونتاناموا حٌث وصل عدد المختطفٌن العرب هنان   شخصا
.السعودٌة  

 سعودى محتجزٌن 100ناٌؾ وزٌر داخلٌة السعودٌة ٌمول أن ببلده ستطالب بتسلٌم ..
.فى لاعدة جونتانامو  

 جندى أمرٌكى فى خوست نتٌجة ما لالت عنه المصادر األمرٌكٌة أنه 14جرح ..
!!إنمبلب طابرة هٌلوكبتر هبطت على حفرة   

ربٌس وزراء إسرابٌل لد إرتفعت إلى  (إٌرل شارون)تمول أن شعبٌة  (بى بى سى)  .. 
 درجة ؼٌر مسبولة فى تارٌخ الببلد نتٌجة سٌاساته العنٌفة إزاء الفلسطٌنٌٌن 

فكبل !! نتٌجة حملته الوحشٌة على أفؽانستان , ولد حدث نفس الشا بالنسبة لشعبٌة بوش اإلبن)
.(تطالب بسحك المسلمٌن, الربٌسٌن ٌعبر بصدق عن توجهات شعبٌة فى داخل ببلده  

.. بٌانه عدوانى إلى ألصى حد، وٌهدد .. بوش ٌلمى خطابه السنوى عن حاله اإلتحاد

.بالتدخل العسكرى فً عدة دول إسبلمٌة منها سورٌا والعراق وإٌران  
2002 فبراٌر 2الجمعه   

إستسبلم وكٌل أحمد متوكل وزٌر الخارجٌة السابك فى حركة طالبان : "صوت أمرٌكا..
".والتحمٌك جارى معه فى الماعدة األمرٌكٌة فى مطار لندهار  

مصادر خاصة من طالبان لالت بؤن باكستان ألمت المبض على متوكل فى مدٌنة 
ولد تم اإلفراج عنه فً ولت الحك , كراتشى وسلمته إلى السطات األفؽانٌة فى لندهار

. ربما ضمن صفمه لبلٌة  
وكانت كلها أكاذٌب .. أشاعت أمرٌكا أن متوكل هرب إلى الكوٌت وٌمود جناحاً معارضاً لإلمارة )

ولد نشرت أمرٌكا الكثٌر من مثل هذه األخبار التى أحدثت ضرراً . لتحطٌم صفوؾ حركةطالبان 

  .(باإلمارة
2002 فبراٌر 11اإلثنٌن  
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إؼبلق مكاتب جلب الدٌن حكمتٌار فى طهران ومشهد مع إحتمال إبعاده عن إٌران 
وكان جلب الدٌن ٌدلً بتصرٌحات ضد الؽزو األمرٌكً لببلده وٌدعو إلى مماومته 

. ،ومعارضه رباسة كرزاي  
2002 فبراٌر 13األربعاء  

فى أفؽانستان بفعل نٌران(130كى سى )سموط طابرة شحن أمرٌكٌة من طراز   

.حسب المصادر األمرٌكٌة التى لالت أن طالم الطابرة أصٌب بجراح.. معادٌة  

 األمرٌكان ردوا  بالرشاشات الثمٌلة , هجوم  بالهاونات علً مطار لندهار  

  من المهاجمٌن وفرار البالٌن 8وأدعوا المبض على. 

  حسب )مرٌكى فى لاعدة باجرام الجوٌة من جراء سموط لطعة معدات علٌه أممتل جندى

 لتٌبلًا 21وبذا ٌصل لتلى األمرٌكان منذ بداٌة الحرب الى .(المصادر االمرٌكٌة
 .(حسب المصادر األمرٌكٌة)!!.فمط

  أسٌراَا جدٌداَا إلى لاعدة جونتاناموا كى ٌصل العدد اإلجمالى فى ألفاصها إلى 134نمل 
.  أسٌر288

2002 فبراٌر 15الجمعه   

حدوث حرٌك وإنفجارات فى , الهجوم على مطار لندهار للٌوم الثانى على التوالى..
.المطار  

الحجاج الؽاضبون فى مطار كابول ٌعتدون بالضرب على وزٌر المواصبلت فى ..
ظل الحجاج عدة أٌام ولٌالى فى البرد المارص على أرض ]. حكومة كرزاى فٌمتلونه

موعد وصول الحجٌج إلى السعودٌة ٌنتهى بعد . المطار بدون أن تؤتى طابرة لنملهم
  . ٌومٌن ولم ٌسافر شخص واحد حتى اآلن 

, ٌستمل مع عابلته طابرة بوٌنج لتنمله, وأمام الحجٌج, فى هذا الولت وزٌر المواصبلت
.إلى الهند حٌث تعٌش العابلة, بشكل خاص  

ًا على أرض المطار [.لم ٌطك الحجاج هذه الدرجة من اإلستفزاز فذبحوا الوزٌر ضربا  
وزٌر الدفاع.الموات الدولٌة تنتشر فى مطار كابول بعد الحادث..  
والحادث ٌتحول, ٌمطع زٌارته الى موسكو وٌعود إلى كابول (فهٌم)  

.إلى صراع سٌاسى بٌن الكتل المتنافسة والمتربصة فى حكومة كرزاى وحولها  
تمارٌر باكستانٌة تشٌر إلى أن لوات طالبان والماعدة تستعٌد زمام المبادرة فى ..

أفؽانستان وأن األوامر صدرت للجنود األمرٌكان بعدم التحرن فى مجموعات صؽٌرة 
.أو فرادى  

. ممتل جندى أسترالً من الموات الخاصة نتٌجة إنفجار لؽم دبابات فى سٌارته..

الطٌران األمرٌكى ٌمصؾ لبابل تتماتل لرب خوست بعد أن فشلت لوات الحكومة فى ..
.(!!)ولؾ االشتبان   

ًا 30لتال لرب مزار شرٌؾ بٌن أنصار حزب ربانى وأنصار دوستم وممتل . . شخصا  

ممدار , باكستان تطالب أمرٌكا بفاتورة الدعم اللوجستى لمواتها فى حرب أفؽانستان..
  .!!    ملٌون دوالر عن كل شهر60الفاتورة 

2002 فبراٌر 20األربعاء   
الموات األمرٌكٌة فى مطار كابول تمنع الحجاج من لندهار وباكتٌا من السفر إلى ..

  .  الحج بدعوى أن بٌنهم أعضاء من طالبان والماعدة
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واإلجراء , المماومة المسلحة لؤلمرٌكان تتزكز فى هذٌن اإلللٌمٌن حتى هذا التارٌخ)
بحرمانهم من أداء فرٌضة , من حجاج بٌت هللا الحرام, المذكور مجرد إنتمام أمرٌكى

.(دٌنٌة  
جنوب لندهار تعتمل عبد الرحٌم  تشمكنى بدعوى  (تخته بول)الموات األمرٌكٌة فى ..

 (الوالى السابك فى كابول)بٌنما ٌتمكن عبد المنان نٌازى , أنه مستشار سابك للمبل عمر
  .(حسب مصادر أمرٌكٌة)من الفرار 

2002 فبراٌر 24األحد   

 كرزاى فى طهران
ال ٌجهل كرازي أن إٌران }كرزاى الٌوم فى أول زٌارة له إلٌران مع وفد إلتصادى وسٌاسى..  

.{كانت صاحبة المجهود األكبر فً إضعاؾ وإسماط حركة طالبان وإفشال تجربتها فً أفؽانستان  
التى أطلموا , إنتهى شهر العسل فى كابول بٌن الناس والموات البرٌطانٌة: صحؾ برٌطانٌا تمول..

.النار علٌها مرتٌن خبلل أسبوع واحد  
. عضو من الماعدة ٌشكلون خطراًا علٌها300 ـ 100فى أمرٌكا : مصادر أمرٌكٌة..   
وزٌر الدفاع األمرٌكى ٌمول أن ببلده لد تسمح لبعض الدول مثل مصر والسعودٌة بمحاكمة ..

. رعاٌاها األسرى فى جوانتانامو  
وتمرٌر صحفى ٌمول أن ذلن ممكن أذا تؤكدت أمرٌكا أن األحكام التى ستصدرها تلن الدول فى ] 

[.حك رعاٌاها المتهمٌن ستكون أشد مما تستطٌع أمرٌكا الحكم به علٌهم  
2002فبراٌر 26الثالثاء   

الموات األمرٌكٌة وخارج نطاق األمم المتحدة أو الموات الدولٌة تسٌطر على مدٌنتى لندهار 
. عنصر موالى لها400وخوست وتعٌن فى األخٌرة جهاز أمن مكون من   

.كرزاى ٌتوجه لزٌارة الهند بعد إنتهاء زٌارته إلٌران..  
2002 فبراٌر 27األربعاء   

إطبلق النار على جنود برٌطانٌٌن فى كابول ومنشورات هنان تدعو للجهاد ضد الموات .. 
.األمرٌكٌة والبرٌطانٌة  

ُا على أوضاعهم200_  . أسٌر فى جوانتانامو ٌضربون على الطعام إحتجاجا  
2002 مارس 4االثنٌن   

معارن مستمرة فى خوست . ..اإلذاعة البرٌطانٌة تعلن سموط طابرة هٌلوكبتر أمرٌكٌة فى خوست..
.(لرب جردٌز )وجبال منطمة شاهى كوت  

ًا .. منها لنابل زنة ألؾ رطل تمتص الهواء وتخنك من , أمرٌكا تستخدم لنابل وصوارٌخ محرمة دولٌا
.الكهوؾ  

ؼارات جوٌة عنٌفة للطٌران األمرٌكً على جبال شاهى كوت حٌث تمكن الطالبان وعناصر من ..

(.عملٌة أناكوندا). الماعدة من صد هجوم أمرٌكى  
"سٌمورهٌرش"للکاتب األمرٌکً األشهر" المٌادة األمرٌکٌة العمٌاء" فً کتاب } 

م و شارکت فٌها 2002مارس 2فی "شاهً کوت"التی جرت فی جبال" اناکوندا"ٌمول عن معرکة 
مع هجوم " الماعدة"فرلة الجبال العاشرة واللواء الثانی حٌث ترافك الهجوم البری علی لواعد 

ولکنها صمدت کما ٌمول هٌرش نمبل عن أحد " الماعدة"وکان من المفترض أن تفر .بالحوامات 
و منٌت بخسابر ,فمد تعرضت الموات األمرٌکٌة لنٌران ال تنضب. الضباط الذٌن شارکوا فی العملٌة

کما ٌمول ضابط , کان هنان فشل کلی.کان الجنود األمرٌکٌون ٌصرخون و ٌلمون بؤسلحتهم. فورٌة
کانت منطمة اإلنزال مملإة باألسلحة و حمابب الظهر وأجهزة .علی مستوی الوحدة,فی المارٌنز

.  {الرإٌة اللٌلٌة و أجهزة البلسلکی التی ترکها الجنود بعد فرارهم الی مکان آخر  
2002 مارس 5الثالثاء    

اإلذاعة البرٌطانٌة تتحدث عن أكبر خسابر تتعرض لها الموات األمرٌكٌة فى أفؽانستان فى معارن ..
, جبل عرما لرب شاهى كوت جنوب ؼرب جردٌز حٌث أسمطت طابرتى هٌلوكوبتر مماتلة

ًا 40 جنود أمرٌكٌٌن على األلل مع 9ومصرع  .(عملٌة أناكوندا).  جرٌحا  
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المتصلة باأللمار الصناعٌة  لكونها  (الثرٌا)أمرٌكا لطعت عن أفؽانستان اإلتصاالت التلفونٌة ..
.(عملٌة أناكوندا). تستخدم فى معارن األخٌرة كوسٌلة إتصال بٌن المجاهدٌن  

2002مارس 6األربعاء     

إمبراطور اإلعبلم فى روسٌا ٌإكد وجود دالبل على تورط المخابرات الروسٌة فى تفجٌر مجمعات 
سكنٌة فى موسكو وإتهام الشٌشان بذلن مما أدى إلى ولوؾ الرأى العام الروسى مإٌداًا لربٌس  

ًا فى نجاح الحملة, الوزراء بوتٌن فى حربه الشاملة ضد الشٌشان , وكان ذلن التؤٌٌد الشعبى سببا
. م1999وذلن فى عام   

, هنان إتهامات مماثلة موجهة لئلستخبارات اإلمرٌكٌة أنها كانت تعلم بعاصفة الطابرات: مبلحظة) 
ولم تتحرن لمنعها كى تتمكن من الحصول على مبرر وتؤٌٌد شعبى لحرب خارجٌة , سبتمبر11فى 

.(واسعة   

2002 مارس 8الجمعة   
 لتٌبلًا فى معارن جردٌز 70مصادر أفؽانٌة تمول أن األمرٌكان خسروا : إذاعة طهران..

.(عملٌة أناكوندا). األخٌرة  
, وأن أمرٌكا إستخدمت لنابل نووٌة صؽٌرة فى المعارن األخٌرة ضد المماومٌن األفؽان

من خط التماس فى المعارن هنان ولٌس , كم 4والموات األمرٌكٌة موجودة على بعد 
.(عملٌة أناكوندا). مبة متر كما ٌمول رجال حكومة كابول  

ًا فى الهجمات األخٌرة50الموات اإلسرابٌلٌة تمتل .. . فلسطٌنٌا  

فى الهند وصل عدد المسلمٌن الذٌن أحرلهم المتطرفٌن الهندوس أحٌاءًا إلى حوالى ..
.مسلم 700  

2002 مارس 9السبت   
تمهٌداًا إلعبلن )أمرٌكا تولؾ عملٌاتها جنوب جردٌز بدعوى وجود عواصؾ ثلجٌة 

ًا داخل سٌارة كانت نملهم لزٌارة ضرٌح 15وطٌرانها ٌمتل . (فشل عملٌة آناكوندا  أفؽانٌا

.أحد األولٌاء  

2002مارس10األحد    
 من 400فى شاهٌكوت جنوب جردٌز وتعٌد , أمرٌكا تعلن ولؾ عملٌاتها فى جبال عرما

.(.نهاٌة عملٌة آناكوندا الفاشلة). لواتها الى لاعدة باجرام  

  2002 مارس12الثالثاء 
. فلسطٌنٌا فى هجمات على المخٌمات والمدن الفلسطٌنٌة13إسرابٌل تمتل   

  2002مارس 17األحد  
زعٌم المجاهدٌن العرب فى الشٌشان بواسطة عمٌل روسى دس له " خطاب"إؼتٌال 

.السم  
2002 مارس 25اإلثنٌن   

إحتفال فى نٌوٌورن بتسلٌم جوابز األوسكار السٌنمابٌة ومنح جوابز ألحسن فستان ..
ًا ثمنه , ترتدٌه الفنانات فى الحفل .       ملٌون دوالر5حصلت علٌه فنانه ترتدى فستانا  

2002 مارس 26الثالثاء   
. منزل400 شخص وتدمٌر 1800فى أفؽانستان ممتل " نهرٌن"زلزال ٌدمر منطمة ..  
.وصول طبلبع الموات البرٌطانٌة الخاصه إلى لاعدة بجرام الجوٌة..  

ًا خبلل 150وترسل , أمرٌكا ستبدأ فى تدرٌب الجٌش األفؽانى..  . أسابٌع6 مدربا  
2002 مارس 28الخمٌس   

:صحٌفة برٌطانٌة  
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أمرٌكا تصنع لدابؾ موجهة جدٌدة لضرب العراق لحدوث عجز حاد فى تلن المذابؾ 
. لذٌفة موجهة باللٌزر21000ضربت أمرٌكا فى أفؽانستان  بعد أن   

, كانت موجهة باللٌزر, من المذابؾ التى إستخدمتها أمرٌكا فى أفؽانستان% 80]

وكانت النسبة . م1991فمط فى حرب أمرٌكا على العراق عام % 16وكانت النسبة 

ونضٌؾ هنا أن الطابرات ,  فى حرب أمرٌكا على كوسوفو فى ٌوؼوسالفٌا23%

.لؽماً صؽٌراً مضاد لألفراد248000لنبلة إنشطارٌة نثرت 1228, األمرٌكٌة ألمت  
إلى عدم لدرة أمرٌكاعلى خوض حرب , وخبر الصحٌفة البرٌطانٌة ٌلفت اإلنتباه

لتلن الذخابر , مع إستخدام نفس المعدل الكثٌؾ, أو حربٌن فى نفس الولت, طوٌلة
, الذى هو عصب, فى المجهود الجوى األمرٌكى, وهذه نمطة ضعؾ هامة, الموجهة

, فى أفؽانستان, للذخابر العادٌة, حٌث أن إستخدام الطٌران األمرٌكى, الحرب األمرٌكٌة
.[ولم ٌإثر فى دفاعات العرب أو طالبان, لم ٌعطى نتابج تذكر  

  إنتهى مإتمر الممة العربٌة فى بٌروت والذى عمد أمس وتبنى المإتمر مباردة
والتى تعرض على إسرابٌل التطبٌع الشامل معها , ولى العهد السعودى, األمٌر عبد هللا

 . م1967فى ممابل اإلنسحاب الكامل لمواتها من األرض التى إحتلتها عام  

ولم تتطرق المبادرة إلى إمكان اللجإ إلى السبلح فى حال رفضت إسرابٌل )
وأن خٌار إستخدام الموة .. ومعنى ذلن عدم إستعداد العرب للحرب.. اإلنسحاب

ًا على مصراعٌة, العسكرٌة مترون فمط إلسرابٌل وهى دعوة واضحة لها كى , ومفتوحا
ُا فى برنامجها التوراتى نحو إسرابٌل الكبرى من النٌل الى الفرات .(تمضى لدما  

, بعد اإلعبلن المذكور وبتشجٌع من محتواه إسرابٌل تجتاح مدٌنه رام هللا لٌبلًا ..
وتمول بؤن الحرب ضد االرهاب لٌس .. وتستدعى اإلحتٌاط. وتحاصر ممر عرفات بها

.(!!)لها حدود جؽرافٌة   

.وبوش ٌمول أن إسرابٌل لها حك الدفاع عن النفس..  
ًا 30اإلستخبارات الباكستانٌة تعتمل , فى حملة شارن فٌها األمن األمرٌكى..  من ,  عربٌا

وأمرٌكا تتسلم .الذى لالوا عنه أنه لٌادى بارز فى تنظٌم الماعدة (أبو زبٌدة)بٌنهم 
.الكوبٌة (جونتانامو)المعتملٌن العرب للتحمٌك واإلعتمال فى   

_______________________________________ 

 مراحل الحرب األمرٌكٌة على أفؽانستان
, من الجانب األفؽانى والعربى.. ٌمكن تمسٌم المراحل التى مرت بها الحرب  

:    إلى ثبلث مراحل هى  

(.2001 نوفمبر 7 أكتوبر إلى 7من ) مرحلة الصمود اإلٌجابى – أوالَ   
(.2001 دٌسمبر 7 نوفمبر إلى 8من )مرحلة اإلنهٌار ـ ثانٌاً   
 ً أول شوال   ,2001 دٌسمبر16حتى,   نوفمبر13من) مرحلة الهروب الكبٌر والمطاردات ـ ثالثا

1422.)  
***** 

. ولكل واحدة من تلن المراحل سمات بارزة حددت طبٌعتها، ومعارن رسمت صورتها
.وٌمكن عرضها كالتالى بشكل موجز  

:أوال ـ مرحلة الصمود اإلٌجابى  
:ومن أهم سماتها  

.الضربة الجوٌة األولى على اإلمارة اإلسبلمٌة - 1  
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  : دحر الهجمات األمرٌكٌة على منابع األفٌون- 2
     أـ الهجوم بالموات الخاصة على ممر المبل دمحم عمر

.((الفشل األول واألكبر للموات البرٌة األمرٌكٌة))          
.فشل المحاولة اإلنمبلبٌة فى جبلل آباد ولتل وإعتمال المابمٌن علٌها_    ب  

  :ومن عالمات فشل الحملة األمرٌكٌة فً مرحلة الصمود

.التوسٌع فى ضرب المدنٌٌن ومحاوالت التجوٌع فى كابول ولندهار*   
بعد الصمود الكبٌر لموات  )تحالؾ الشمال ٌشكو من ضعؾ الطابرات األمرٌكٌة *

طالبان أمام الؽارات الجوٌة فى جبهات المتال وفشل الهجمات األرضٌة لتحالؾ الشمال 
.(فى كل الجبهات  

.ثانٌاً ـ مرحلة اإلنهٌار  
:ومن أهم سماتها  

.ـ المصؾ الجوى اإلستراتٌجى لموالع طالبان فى شمال أفؽانستان1  
.ـ سموط مزار شرٌؾ2  
.ـ ملحمة الصمود فى لندز 3  
.ـ سموط كابول4  
.ـ سموط هٌرات5  
:ـ ضربات موجعة للعرب6  
.إستشهاد أبو حفص المصرى. أ  

.مجزرة جوٌة للعاببلت العربٌة فى بنشواى. ب  
.(صمود ـ حصار ـ إنسحاب ـ مطاردة): تورابورا. ج   
الصمود العربى األخٌر فى الولت الضابع ، ]:سموط لندهار- 7  

.[ملحمة مستشفى مٌروٌس   

: مرحلة الهروب الكبٌر والمطاردات–ثالثاً   
:أهم محاور المطاردات األمرٌكٌة للعرب  

.(زورمات)ـ المطاردات على محور كابول ـ لوجر ـ باكتٌا 1  
فى زورمات ومعهم األوزبن وبعض  (سٌؾ الرحمن منصور)ـ صمود طالبان بمٌادة 2

.(أنا كوندا)العرب وهزٌمة األمرٌكان فى عملٌتهم   
ـ المطاردات على محور مدٌنة جبلل آباد ـ جبال تورابورا ـ الحدود الجبلٌة مع 3

.باكستان  
ـ نجاح إنسحاب األسر العربٌة من لندهار واإلفبلت من المطاردة على محور لندهار 4

.ولرٌة معروؾ و سبٌن بولدن  
.ـ المطاردة الوحشٌة داخل باكستان التى شارن فٌها األمن األمرٌكى5  

..  ثم نمضً اآلن بشا من التفصٌل على أهم مبلمح المراحل الثبلثة السابمة    

  باب  أول 
 تفاصٌل حول مرحلة الصمود اإلٌجابى

:ـ الضرب الجوٌة األولى1  
لالت تصرٌحات أمرٌكٌة فى الٌوم األول من الحرب أن ثبلثة أو خمسة أٌام من 

.الؽارات الجوٌة ستكون كافٌة إلسماط حركة طالبان وإنهاء الحرب  
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وفى الوالع أن األمال لد راودتهم فى إنهاء الحرب من الضربة الجوٌة األولى التى 
شملت البحة واسعة جداًا من األهداؾ لموالع المٌادة ومراكز اإلتصال والمعسكرات 

.والمخازن  
 {والذى كان ٌعنى فى حال المضاءعلٌه أن تنتهى الحرب فوراًا }والهدؾ األكثر أهمٌة 

ولد كان متواجداًا به ولت الضربة . ولتله هنان, كان ضرب ممر عمل المبل دمحم عمر
.األولى فى مساء ذلن الٌوم األحد السابع من أكتوبر  

سوؾ ٌنهى " أمٌر المإمنٌن"والحسابات السٌاسٌة الدلٌمة تشٌر إلى أن المضاء على 
ولن ٌجد , معادلة بن الدن بشكل تلمابى وأن حركة طالبان سوؾ تتفكن وٌسمط النظام

.العرب األفؽان مبلذا آمنا فى أفؽانستان وهكذا تنتهى المشكلة كلها بضربة واحدة  
ًا عن المتابعٌن المولؾ داخل أفؽانستان لذا تعددت التحذٌرات .ولم ٌكن ذلن خافٌا

بؤال ٌتواجد فى الممر الرسمى , خاصة بعد أحداث سبتمبر , الواصلة إلى المبل عمر
ًا للضربة الجوٌة التى لد تؤتى  لئلمارة وأن ٌدٌر أعماله بطرٌمة أخرى ال تجعله معرضا

.فجؤة فى أى ولت  
.ولكن المبل عمر كعادته الٌستجٌب ألى تحذٌرات تتعلك بسبلمته  

..وهنا المفاجآة.. ولكن.. فكان متواجداًا فى ممر عمله ولت الضربة الجوٌة األولى  
فهل ؼٌرت المٌادة !!   لم تستهدؾ الطابرات األمرٌكٌة ممر اإلمارة فى موجتها األولى

ألن الطابرات األمرٌكٌة .. بالطبع ال.. األمرٌكٌة فكرتها حول التخلص من المبل عمر؟
بواسطة الصوارٌخ .. ال حمته فى ثبلث محاوالت دلٌمة ومتتابعة وفً نفس اللٌلة

.الموجهة  
ولكن طرأ على المولؾ عامل جدٌد، إن كان هو المتسبب فى إلؽاء فكرة لصؾ المبل 

عمر فى الموجه األولى فإن ذلن سٌمود حتما إلى إستنتاجات هامة الٌمكن تفادى التفكٌر 
.فٌها  

مجمع "هو التواجد المفاجا إلبن الدن على ممربة من , الشٌا الذى طرأ على المولؾ
إلحضار بن " الطٌب آؼا"الذى أرسل سكرتٌره الخاص , حٌث ممر المبل عمر " اإلمارة

كان بن الدن لد تم إستدعابه من كابل منذ أٌام لممابلة المبل ). الدن فى ممابلة عاجلة 
ونزعة بن الدن , عمر للتشاور بشؤن التطورات المتصاعدة لؤلزمة مع الوالٌات المتحدة

وكان بن الدن لد ؼادر . التصرؾ بشكل منفرد خاصة فى مجال اإلعبلم الخارجى
.(لندهار لبل عاصفة الطابرات وأخذ ٌركز نفسه فى جبلل آباد  

ولبل وصول الموكب إلى ". المبل عمر"إلصطحاب بن الدن لمبللاة " الطٌب"ذهب 
ًا من جهة " مجمع اإلمارة" بملٌل سمع صوت اإلنفجارات وشوهد الومٌض المبهر لادما

.المطار   

.. مسبول األمن فى موكب بن الدن أولؾ المسٌر لاببلًا بؤن الضربة الجوٌة لد بدأت
فمد " الطٌب أؼا"أما .. بالعودة من حٌث أتى وبعٌداًا عن الموالع المستهدفة"ونصح لابده 

عاد بسرعة إلى ممر اإلمارة بهدؾ واحد وهو إصطحاب المبلعمر إلى مكان آمن 
.فهكذا نصحه بن الدن ومن معه, خارج لندهار  

ًا لتوة من المسجد مع " المبل عمر"إلى ممر اإلمارة وكان " الطٌب"وصل  خارجا
ساد التوتر والحركة السرٌعة أرجاء المجمع فبل أحد ٌشن أن المنابل , مساعدٌه

.والصوارٌخ سوؾ تتسالط فى الحال  
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فتعددت اإلجتهادات كؤن األمر لم , كان هم الجمٌع إصطحاب المبل عمر إلى مكان آمن 
ولكن الفكرة الؽالبة كانت التوجه صوب الجبل المرٌب والدخول .. ٌسبك لهم التفكٌر فٌه

.إلى مؽارة تم تجهٌزها هنان للطوارئ  
لم ٌكد الركب المضطرب ٌبتعد عدة خطوات عن المسجد حتى أصابة صاروخ موجه 

.لتل من تبمى بداخلة وهدم بنٌانه كامبلًا   
والمجموعة المحٌطة بالمبل عمر دفعته دفعاًا صوب .. تراكض الرجال فى كل صوب

ولبل أن .. إندفع أربعه من الرجال داخله.. وعلى باب الؽار.. الؽار فى الجبل المرٌب
.ؼٌر رأٌة فجؤة ولرر مؽادرة المولع كله" المبل عمر"ٌدخل   

وإنفجر لاتبلًا .. وما كاد ٌبتعد بضع خطوات عن مدخل الؽار حتى دخلة صاروخ موجه
.جمٌع من كانوا بداخله على الفور  

وكانت تلن المرة الثانٌة خبلل دلابك التى ٌنجو فٌها المبل عمر من صاروخ موجه 
.ٌنفجر على بعد خطوات منه  

, إستطاع المبل عمر وعدد للٌل ممن معه ركوب سٌارة عادٌة ألحد العاملٌن فى اإلمارة
على بعد , وخرجوا بها مسرعٌن متوجهٌن إلى المرٌة المدٌمة التى كان ٌعٌش فٌها

.كم ؼرب المدٌنة40حوالى   

إنحرفت السٌارة جهة الٌسار على الطرٌك الترابى كى تواصل سٌرها على طرٌك 
"..سنجی سر"طوٌل ومتعرج صوب المرٌة المدٌمة   

ًا ٌمع على " المبل"رأى  ًا لئلستراحة والمشورة داخل مسجد حدٌث نسبٌا أن ٌهبطوا جمٌعا
..أول الطرق الترابى  

وتوجهوا إلٌه .. أولفوا السٌارة على بعد أمتار للٌلة من المسجد حتى الٌلفتوا األنظار
ًا لد ضرب السٌارة .. سٌراًا على األلدام ًا موجها ولبل أن ٌدخلوا المسجد كان صاروخا

.ولتل بداخلها أكثر من شخص, وحولها إلى شظاٌا متطاٌرة.. التى تركوها  
من , وكانت تلن المحالة الثالثة إلؼتٌال المبل عمر فى اللٌلة األولى خبلل ألل من ساعة

.الؽارات الجوٌة  
وبفشل المحاوالت الثبلث كان على األمرٌكان ، ٌستمروا فى حربهم ثبلث أو خمس أٌام 

كما أعلنوا ذلن بعد أن تؤكدوا من إفبلت  المبل عمر من فتن صوارٌخهم )أخرى
. (الموجهة  

ولتل المبل .. لماذا ضٌعت أمرٌكا الفرصة النادرة إلنهاء الحرب: والسإال الهام هنا
.فى الضربة الجوٌة األولى؟ , عمر داخل المسجد  

ًا من مجمع اإلمارة , وإحتمال أن ٌصادؾ تواجده هنان.. وهل كان لوجود بن الدن لرٌبا
هل كان لذلن أثر فى إلؽاء لرار لصؾ ممر .. تهاطل الصوارٌخ على المسجد والمجمع

.المبل عمر ولتله؟  
ًا .  أال ٌتنالض مع اإلدعاء األمرٌكى بؤن بن الدن هو الخطر : إذا كان ذلن صحٌحا

وأنه سبب الحرب علً أفؽانستان ؟, األكبر الذى ٌواجه أمرٌكا فى العالم   
.. ألم تكن الفرصة مواتٌة ألن تنتهى أمرٌكا من أكبر خطرٌن ٌواجهانها فى أفؽانستان. 

بٌنما الطابرات األمرٌكٌة فى السماء تحمل فى بطنها عشرات .. بواسطة صاروخ واحد
وأجهزة التجسس األرضى الحدٌثة والمتطورة تمدها بالمعلومات , الصوارٌخ الموجهه 

.عبر األلمار الصناعٌة  
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أال ٌشٌر هذا الحادث بوضوح إلى وجود جواسٌس لؤلمرٌكان ضمن الدابرة المرٌبة من 
, متمدمة على إتصال باأللمار الصناعٌة األمرٌكٌة بواسطة أجهزة, بن الدن والمبل عمر

.لرصد تحرن الرجلٌن؟  
ًا , من المحتمل أن تكون أمرٌكا لد ضحت برجلها الذى ٌرالب وٌرافك المبل عمر ] والذى لتل ؼالبا

ألنه منذ ذلن الولت لم تسجل ضده محاوالت مشابهة وحتى , فى السٌارة المنتظرة أمام المسجد
.[خروجه من لندهار  

ًا لنفس التحلٌل كانت , فإن رجل أمرٌكا المرافك إلبن الدن, على إفتراض صحته, وطبما
ًا تحدٌد مولعه حتى ٌتجنب الطٌران لصفه ًا على سبلمته, مهمته دوما .حفاظا  

ولماذا هذا اإلصرار العجٌب واإلستعجال فى لتل المبل عمر فى ثبلث محاوالت . 
بٌنما لم تسجل وال محاولة واحدة ضد بن الدن طوال مدة .. متتابعة لئلؼتٌال الجوى

.الحرب؟  
أم أنه ٌمثل ألمرٌكا ضرورة سٌاسٌة توفر .. وهل أن بن الدن ٌمثل حالة إستعصاء أمنى
؟  ًُا َا .لها ذرابع لسٌاسات ٌصعب لبولها دولٌا  

, على األرجح لمدة أسبوع أو ألل, "تورا بورا"صحٌح أن بن الدن كان متواجداًا فى 
ًا بشكل خاص.. أثناء المصؾ الجوى العنٌؾ لتلن الجبال .ولكنه لم ٌكن مستهدفا  

.. أثناء تلن المعارن أو بعدها.. لسبب ما.. فإن لم ٌكن بن الدن لد اللى ربه شهٌداًا    ..
.. فإن أمر إختفابه فى المناطك المبلٌة الباكستانٌة طوال تلن المدة هو أمر ٌفوق الخٌال

, خاصة لمن ٌعلمون طبٌعة تلن المناطك التى ٌعشك سكانها الثرثرة ونمل األخبار
بحٌث الٌمكن ألحد أبناء تلن المناطك , وتستشرى بٌنهم النمٌمة بدوافع الحسد والعدوات

.أن ٌختفى عن أنظار الحكومة ألكثر من أسبوع بدون أن تعلم بالضبط أٌن ٌختبا  

وألن .. الذى مازال فى حاجة إلى خدمات فرٌسته.. فهل ٌختبا بن الدن فى فم األسد
 الولت لم ٌحن بعد لمضؽها؟

*********** 
75للدكتور دمحم المٌسى ص , جاء فى كتاب بن الدن ٌفجر أولً حروب المرن]  

: ما ٌلى  

سعى , فى اللٌلة األولى للحرب عندما إعتمد العسكرٌون أنهم حددوا مولع المبل عمر )
سعً للحصول على موافمة , "ربٌس الموات المركزٌة األمرٌكٌة"الجنرال فرانكس 
. ولكن المبل عمر تمكن من الفرار, على الهجوم" وزٌر الدفاع"الجنرال رامسفٌلد   

أن بوش بنفسه إتخذ لرار الهجوم على بٌت : جاء فى الكتاب المذكور, وفى نفس الصفحة
, وذكر بؤن مسإولٌن أمرٌكٌٌن عن العملٌة". لم ٌذكر الكتاب إسمه"ومطار , المبل عمر

  .[. حصلوا على موافمة وزٌر الدفاع رامسفٌلد والبٌت األبٌض لبل أٌام من التنفٌذ

  ـ دحر الهجمات األمرٌكٌة على منابع األفٌون2
ًا للتحلٌل المابل بؤنها حرب األفٌون الثالثة ًا أن تركز الحملة .. طبما فمد كان متولعا

.األمرٌكٌة على منابع األفٌون فى هلمند وجبلل آباد  
سٌكون إضعاؾ لبضة طالبان على هذه المناطك .. فى الحد األدنى.. وأن هدؾ الحملة

إلتاحة الفرصة للمزارعٌن كى ٌعاودوا الزراعة التى أولفتهم عنها اإلمارة فى العام 
.الماضى  

, ومن ناحٌة التولٌت كان ٌجب تنفٌذ ذلن الحد األدنى لبل إنمضاء موسم زراعة األفٌون 
ًا )والذى ٌبدأ فى أكتوبر  وال عبرة لمحصول ٌزرع , وٌنتهى فى دٌسمبر (منتصفة تمرٌبا

.بعد ذلن التارٌخ  
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معتمدٌن على لوتهم الكبٌرة فى لندهار .. لٌس لطالبان لوة تذكر فى هلمند نفسها
".األمارة اإلسبلمٌة"وممر , المجاورة  

فى هلمند ٌنبؽى كسبها فى  (تحرٌر منابع األفٌون)لذا فإن الحملة األمرٌكٌة من أجل 
..لندهار  

ولٌس ألمرٌكا لوات عمٌلة لها لرب لندهار , وألن الحملة بدأت فى السابع من أكتوبر
..حتى ذلن الولت لذا اعتمدت على نفسها لحسم معركة لندهار  

األجراء األول لكسسب معركة لندهار بسرعة وسهولة وحسم كان إؼتٌال المبل عمر 
.ولما فشل ذلن الخٌار ضاع منهم أثر المبل عمر, جواًا فى الضربة الجوٌة األولى  

:فشل الهجوم على ممر المال عمر- أ  
أى اإلعتماد على لواتهم الخاصة فى ..  لم ٌكن أمامهم سوي الحل األكثر مرارة 

ًا تفاصٌل ذلن الهجوم )". ممر اإلمارة"الهجوم على  من, سوؾ نستعرض الحما  
.( شهود عٌان  

ًا بالتؤكٌد ولكن الهجوم علٌه سٌرفع المعنوٌات وٌعٌد الحٌوٌة إلى حملة .. كان الممر فارؼا
وتتراجع معنوٌات المشاركٌٌن فٌها .. عسكرٌة ضخمة بدأت تحٌط بها الشكون

..والمتعاونٌن معها  
ًا فى ممرة.. ومن ٌدرى؟ فلربما عثرت لواتهم الخاصة .. ثم  أو .. على المبل عمر مختببا

!!.ٌجدوا أثراًا ٌرشدهم  إلى ممره الجدٌد  
" أمٌر المإمنٌن"وحتى إذا لم ٌجدوا أحداًا أو ٌعثروا على شا فإن مجرد إلتحام مسكن 

وإلناع مزارعى هلمند أن الرجل الموى  الذى ٌخشونه لم , كفٌل بإسماط هٌبته فى الببلد
وبالتالى فبل عابك ٌمؾ أمامهم فى معاودة زراعة , ٌعد لادراُا على الدفاع حتى عن بٌته

.األفٌون  
وهذا هو الحد األدنى المطلوب تحمٌمة من الحملة العسكرٌة خاصة وأن هلمند تنتج 

.نصؾ األفٌون المنتج فى أفؽانستان  
 أى أنها كانت والعة (2001 أكتوبر 19)لامت أمرٌكا بالمحاولة وفشلت فى لٌل الجمعة 

ًا  .تحت ضؽط الولت فمد بدأ موسم زراعة األفٌون منذ أسبوع تمرٌبا  

 ب ـ فشل الحملة األمرٌكٌة على جالل آباد
وكانت المحاولة هنا عبارة عن ترتٌب إنمبلب لبلى ٌطٌح بحكومة طالبان فى المدٌنة 

.وبالتالى تتحرر مناطك أفٌون ننجرهار وتبدأ الزراعة بؤلصى طالتها  
.ولم تكن ألمرٌكا وأتباعها لوات كافٌة فى تلن المنطمة البشتونٌة  

" عبد المدٌر"وهو الشمٌك األصؽر للوالى السابك " عبدالحك"فاستعانت بالمابد الشهٌر 
.1996الذى فر من المدٌنه لبل ساعات من دخول طالبان إلٌها فى عام   

ًا لوى البنٌة والعزٌمة متولد الذكاء ] .. وعبد الحك كان ولت الجهاد ضد السوفٌٌت شابا
ربٌسة " لمرجرٌت تاتشر"ولصدالته الشخصٌة , ولكنه مدٌن بشهرته لؤلعبلم الؽربى

أكثر من كون هذه الشهرة راجعة إلى نشاطه العسكرى مع كونه , وزراء برٌطانٌا ولتها
.[ولتها من المهتمٌن بالعملٌات الخاصة داخل كابول  

فى ولت ما بعد بداٌة الحملة األمرٌكٌة على أفؽانستان وضع عبد الحك نفسه وخبرته 
وبصحبة عناصر من اإلستخبارات الباكستانٌة واألمرٌكٌة دخل على .. تحت تصرفها

وشراء بعض الذمم وترتٌب إنمبلب فى المدٌنة ٌطرد منها , رأس وفد لتؤلٌب المبابل
.إدارة طالبان  
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أبلؽوا سلطات , ولكن لحركة طالبان متعاطفون وأنصار الٌستهان بهم فى المنطمة
.فتحركت بسرعة لحصارة, المدٌنة عما ٌجرى  
 أكتوبر أعلنت الحركة عن حصار عبد الحك ومن معه لمدة 25وفى ٌوم الخمٌس 

وأن طابرات الهٌلوكوبتر األمرٌكٌة تدخلت لفن الحصار الذى ولع فٌه , ٌومٌن
المتآمرون ومعهم عدد من عناصر اإلستخبارات األمرٌكٌة الذٌن نجح بعضهم فى 

.الفرار بالطابرات  
.. وسرعان ما أعلنت عن إعدامه.. ثم أعلنت الحركة عن نجاحها فى إعتمال عبد الحك

وكانت ضربة لاسٌة للحملة األمرٌكٌة لكون عبد الحك من نجوم الصؾ األول فى 
ومع شمٌمه عبد المدٌر ٌشكلون أهم األسماء المناوبة بعنؾ .. المٌادات العسكرٌة األفؽانٌة

.لحركة طالبان فى محافظة ننجرهار كلها  
بدأت على الفور تظهر أصوات تشكٌن , لممتل عبد الحك ثم" أسفها"أعلنت أمرٌكا عن 

ُا وأكتسبت على  فى أن الحملة األمرٌكٌة ضلت الطرٌك ـ وأن ألدام طالبان زادت رسوخا
.األرض المزٌد من الهٌبة  

*********** 
ما جاء , من أمثال األلوال الواردة فى التشكٌن بالحملة األمرٌكٌة خبلل شهرها األول]

أن طرٌمة لٌادة ,  ٌمول المحللون العسكرٌون)87أولى حروب المرن صفحةفى كتاب 
من إتخاذ , لم ٌتمكن بعد, تشٌر إلى أنه, خبلل الشهر األول للمعركة, فرانكس للحرب
أورد على لسان ماٌكل أوهانلون المحلل العسكرى , 78صفحة ثم فى . (المرار الصابب

ثم أورد لول ماٌكل ". أنا للك بشؤن الوتٌرة العامة للعملٌات: " فى معهد بروكنز لوله
ٌبدو أن فرانكس : للمخابرات األمرٌكٌة, الضابط السابك فى الموات الخاصة, فٌكرز

ًا عن الهدؾ، وؼٌر مبلبم  ًا وخارجا ؼٌر لادر على اإلبتكار، وإجمالى المجهود ٌبدو بطٌبا
. [. على اإلطبلق  

*********** 
     بعد ممتل عبد الحك كانت أمرٌكا على مفترق طرٌك فإما أن تمتنع من الؽنٌمة 

ٌحصل " بشرٌن"بمجرد اإلٌاب أو أن تزٌد من تورطها وترمى بالمزٌد من الثمل وتمبل 
ًُا كموات أرضٌة وذلن , على أكثر من بعض الفتات فى ممابل العمل لحسابها كامبلُا

.هوتحالؾ الشمال  
فضاعفت .. الجاهزة للمساندة السرٌعة (الموات العمٌلة)كما ظهر أن الجنوب خال من 

وأعوانه الصؽار " جول آؼا"ففى لندهار هنان . جهودها فى تؤهٌل عمبلء من البشتون
ًا " حامد كرزاى"وهنان  ًا فى شركة , الموظؾ البٌرولراطى سابما والمستشار حالٌا

الوجبات "والذى ٌجب أن ٌتحول وبسرعة وعلى طرٌمة , النفطٌة األمرٌكٌة" ٌونوكول"
وإن ٌتواجد وسط لوات وٌظهر كبطل " !!. زعٌم لبلى"الى  ما أطلموا علٌه " السرٌعة
.تحرٌر  

كمستشار لها فى , بشركات النفط األمرٌكٌة,  سبمت اإلشارة إلى إرتباط كرزاى)
حٌث إعتنى به مدٌرها وٌلٌام , إضافة إلى المخابرات المركزٌة األمرٌكة, أفؽانستان

.(ومن عابلته, وأوصى باإلستفادة منه, بشكل مباشر, كسبى  
إدارة شبون "عملوا مع حاجى لدٌر فى , هنان فى بٌشاور لادة عصابات سطو سابمٌن

الذى كان دستور تلن الحمبة من الحكم فى" لانون اإلجرام"وفرض " ننجرهار  
. جبلل آباد  
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أبن " ظاهر خان"وحتى الشاب الواعد " زمان"والمابد " حظرت على"هنان مثبلًا المابد 
.حاكم الوالٌة حاجى لدٌر  

وأسر ولتل العرب فى  (تورا بورا)وهإالء الفرسان الثبلثة كانوا أبطال حصار وإلتحام 
.الجبال وفى المدٌنة  

فى لندهار وفى جبلل .. تلن كانت مبلمح المرحلة التالٌة للحرب من أجل منابع األفٌون
. آباد  

 
 
 

  ـ عالمات فشل الحملة األمرٌكٌة3
كان صمود الخطوط المتالٌة لطالبان تحت المصؾ األمرٌكى المكثؾ أمراًا ؼٌر متولع 

ًا  .أمرٌكٌا  
فخطوط المواجهة شمال كابول صمدت حتى لٌلة سموط كابول رؼم الماذفات  

. التى حرثت األرض وللبت الجبال" 52بى " اإلستراتٌجٌة  
.أما األفراد فاإلصابات فٌهم نادرة, كانت هنان بعض الخسابر فى المعدات  

عند خطوط التماس وصلت لنابلها الى لوات المعارضة عدة , بل أن الماذفات اإلمرٌكٌة
.مرات  

والمابلة بؤن الطابرات األمرٌكٌة , هذا الوضع دفع تحالؾ الشمال إلى شكواهم المضحكة
فؤصواتها تسمع لبل وصولها فٌختبا مماتلوا طالبان فى خنادلهم لبل , أبطؤ من البلزم
!!.فبل ٌصابون, وصول المنابل  

تحولت إلى ضرب , الؽارات األمرٌكٌة بعد ما ٌشبه الٌؤس من التؤثٌر على خطوط المتال
. خاصة فى العاصمتٌن كابول ولندهار, األهداؾ المدنٌة التى تإثر على صمود المدنٌن

وهى أكبر مخزون , فضربت مخازن الؽبلل التابعة لمنظمة الصلٌب األحمر فى كابول
وتكرر المصؾ مرتٌن على األلل مما إعتبرته مصادر إؼاثٌة دولٌة أنه , فى العاصمة

.محاولة واضحة لتجوٌع سكان العاصمة  
مخازن النفط فى المدٌنتٌن وصهارٌج نمل النفط كانت مستهدفه منذ فترة بهدؾ شل 

.وزٌادة معاناة المدنٌٌن فى الشتاء, الحٌاة العامة  
.وكذلن بدأت أمرٌكا منذ فترة ضرب وسابل النمل العامة أى الباصات الجماعٌة  

وفشل الؽارات الجوٌة فى التؤثٌر على المولؾ على األرض ,    لكسر حالة الجمود
بدأت أمرٌكا فى األٌام األخٌرة من تلن المرحلة إستخدام لنابلها الجدٌدة زنة سبعة أطنان 

.التى أعتبرت لنابل نووٌة صؽٌرة  
*********** 

تستخدم عادةً لتدمٌر , وتسمط بفعل الجاذبٌة األرضٌة,  أطنان تمرٌباً َ 7 وزنها 82لنبلة بً إل ٌو ]

ولكنها إستخدمت . فٌتسبب ضؽط الهواء فى تدمٌر الكهؾ, فٌتم إسماطها أمام األبواب, الكهوؾ

[.والموافل المتحركة على الطرق العامة, فضربوا بها المرى, على نطاق أوسع من ذلن بكثٌر  

 

(أمٌر المإمنٌن)الموات الخاصة األمرٌكٌة فوق بٌت   
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ًا من التمهٌد الجوى لامت أمرٌكا بتجربة لواتها الخاصة ألول مرة  بعد إثنى عشر ٌوما
.فى الحرب األفؽانٌة  

.ومن المفٌد ذكر بعض التفاصٌل كما رواها شهود عٌان  
  (تابع الكاتب أحداث تلن اللٌلة عن لرب ومن مولع لٌادة  صدٌمه المدٌم أبو حفص المصرى)

.م2001 أكتوبر 19_  هجري1422 من شعبان2الجمعة   

ركز الطٌران  , منذ ٌوم اإلثنٌن وزٌارة الجنرال باول وزٌر خارجٌة أمرٌكا لباكستان
فً النهار الطابرات تضرب بصوارٌخها الموجهة .األمرٌكً علً لندهار لٌبلًا ونهاراًا 

حتى أصاب الطٌارون و, األهداؾ التملٌدٌة التى ظلت تضربها منذ بداٌة الحملة  
.الناس الملل  

ًا  ًا دٌنٌا األمر  )فطال هٌبة.. ولكن منذ زٌارة باول بدأ المصؾ الجوى ٌؤخذ طابعا
خاصة تلن التى أنشؤها المبل عمر , والمدارس الدٌنٌة, (بالمعروؾ والنهى عن المنكر

.وأصٌبت العدٌد من المساجد أما المتلى فكانوا بالعشرات, ألعضاء حركة طالبان  

المصؾ المستمر لٌبلًا ونهاراًا على ممر اإلمارة كان مثٌراًا لئلستؽراب حٌث لم ٌتولؾ 
.حتى لم ٌعد هنان شا ٌستحك المصؾ. منذ بداٌة الحرب فى السابع من أكتوبر  

رسموا بالدخان األبٌض .. وتعبٌراً عن دوافعهم الدٌنٌة..    ومن شدة نشوة الطٌارٌن
..المنبعث من طابراتهم صلٌباً ضخماً فى سماء لندهار  

وحتى .. وصار ذلن أحد شعاراتهم كلما عزموا على إزالة أحد أهدافهم من الوجود
.أثناء مطارداتهم لألسر العربٌة فى جبال وصحارى أفؽانستان  

   أؼرب لرارات لٌادة طالبان كان إبماء عدد من مماتلٌها حول ممر اإلمارة الذى تم 
ًا  كما إحتفظوا بعدد من المضادات .. وحراسة المنطمة لٌبلًا ,تدمٌرة بشكل كامل تمرٌبا

فى مواضع لها بٌن " مجمع اإلمارة"الجوٌة المحمولة على شاحنات تتحرن لٌبلًا لرب 
.األشجار والخرابب المهدمة  

هذا اإلجراء العجٌب الذى المبرر له فٌما ٌظهر كان السبب فى إفشال عملٌة إنزال 
وتحوٌل النصر السهل الذى كانوا , الموات الخاصة األمرٌكٌة على ممر اإلمارة

.ٌتولعونه إلى مؤساة وهزٌمة معنوٌة ومادٌة لمواتهم الخاصة  
بعد إختفاء الممر فى الساعات األولى من اللٌل الثانى من شعبان بدأت أصوات طابرات 

ًا تمٌٌزا , الهٌلوكبتر تظهر فى سماء لندهار ومن جمٌع اإلتجاهات ولم ٌكن صعبا
المستخدمة فى عملٌات  " 130سً . أ "الصوت األضخم لطابرات الهٌلوكوبتر  

ولم ٌلبث أن تم التشوٌش على جمٌع أجهزة اإلتصاالت البلسلكٌة فى .. الموات الخاصة
ًا إتصال مجموعات المماتلٌن بعضهم ببعض .لندهار ولم ٌعد ممكنا  

.. بشكل هستٌرى منذ العاشرة والنصؾ لٌبلًا " مجمع اإلمارة"ثم إزداد المصؾ على 
.فادرن كثٌرون أنها محاولة إنزال على المنطمة  

أدركوا أن رماٌات عنٌفة , الذٌن شاهدوا المصؾ من فوق التبلل المحٌطة بالمدٌنة
تنطلك من األرض ـ وعلى ؼٌر العادة ـ فى إتجاه طابرات الهٌلوكوبتر التى ال ٌعلم أحد 

وكانت لوات طالبان ال تطلك النٌران عادة على أى طابرات لعلمها .. أٌن هى تحدٌداًا 
ًُا خارج مدى أسلحتهم ُا وفى اللٌل ٌكون الوضع أصعب خاصة فى اللٌالى .. أنها جمٌعا

وإلتباع األمرٌكان , لعدم المدرة على تحدٌد موضع طابرات الهٌلوكبتر.. المظلمة
.أسلوب التشوٌش بؤصوات طابرات كثٌرة فى ولت واحد ومن إتجاهات متعددة  

:ٌمول أحد عناصر طالبان الذٌن شاركوا فى عملٌات تلن اللٌله فى مجمع اإلمارة  
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ضربتنا الطابرات األمرٌكٌة بمنابل عنمودٌة فؤختبؤنا فى مؽارات أعددناها للحماٌة من  ]
, حتى ال نبذر فى الذخٌرة, ولم نرد على الطابرات حسب األوامر التى لدٌنا, المصؾ

ولكن سمعنا أصوات طابرات هٌلوكبتر لرٌبة جداًا وكانت مجموعة من خمسة طابرات 
وهنان طابرات آخرى فى السماء تحرسها من بٌنها الطابرات الجدٌدة , تحاول الهبوط

وأطلمنا نٌران أسلحتنا , التى تشوش بصوتها على صوت الطابرات التى ترٌد الهبوط
لدٌهم , بشدة على الطابرات التى تحاول الهبوط وشاركتنا فى الرماٌة موالع لرٌبة للطلبة

.رشاشات ثمٌلة محمولة على شاحنات  
ولكن طابرات الهٌلوكبتر .. طابرات الحراسة ضربت على مصادر النٌران بالصوارٌخ

وخشٌنا أن تكون هنان طابرات أخرى هبطت .. التى أرادت الهبوط إرتفعت مرة أخرى
ًا .. خلؾ التل الموجود على طرؾ المجمع فى نهاٌة . ذهبنا الى هنان ولكن لم نجد شٌبا

..[ولم ٌسمط منها شا فى المنطمة.. الؽارة ؼادرت الطابرات  
.إنتهت الؽارة بعد ساعتٌن من بدبها أى فى الساعة الثانٌة عشرة والنصؾ لٌبلًا   

.ذهبت مجموعات صؽٌرة من مماتلى الماعدة إلى مولع الؽارة بعد إنتهابها بملٌل  
لال أحدهم أن جمٌع الرشاشات الثمٌلة التى إشتبكت مع الطابرات الهٌلوكبتر لد أصابتها 

.الصوارٌخ ولتل أو جرح جمٌع العاملٌن علٌها  
بعد إنتهاء الؽارة عادت اإلتصاالت البلسلكٌة وأفادت مجموعات الطالبان أن هنان 

وأن طابرات . طابرة هٌلوكبتر أو إثنٌن لد سمطتا فى لرى أرؼنداب المرٌبة من المدٌنة
لم تنمطع الرماٌات الجوٌة األمرٌكٌة .. هٌلوكتبر أمرٌكٌة ذهبت الى هنان إلنماذ من فٌها

.سواء بالهٌلوكبترات أو الطابرات المماتلة  
ًا أمرٌكٌة بالصوارٌخ حدث على  ثم أبلؽت مجموعات طالبان فى أرؼنداب أن لصفا

.. الهٌلوكبتر" أوطابرتى"منطمة سموط طابرة 
ًا ٌذكر سوى لطع  فى الصباح تحركت وحدات الطالبان على عجل لكنها لم تجد شٌبا

صؽٌرة من الحدٌد واأللمنٌوم ٌعتمد أنها كل ما تبمى من الطابرات الهٌلوكبتر 
بالصوارٌخ الموجهة حتى ال تسمط على أٌدى طالبان  بعد إعادة تدمٌرها األمرٌكٌة

ًا ضد الحملة األمرٌكٌة . وتستخدم دعابٌا
وهكذا فعلوا فى كل الحوادث التالٌة التى فمدوا فٌها طابرات هٌلوكبتر فى مناطك "

". لٌست تحت سٌطرتهم 
ُا  فى الصباح أعلنت أمرٌكا عن سموط إحدى طابرات الهٌلوكبتر داخل باكستان لرٌبا

من الحدود األفؽانٌة وممتل إثنٌن من ركابها وادعت أن السبب ؼٌر معروؾ وأن 
ًا سوؾ ٌفتح حول الحادث !!. تحمٌما

تمدٌرات عربٌة من لندهار لدرت الخسابر األمرٌكٌة فى حدها األدنى ٌسموط طابرتى 
ًا 40هٌلوكبتر وممتل  .  جندٌا

ضد الطابرات " 7سام"مجموعات مسلحة للماعدة حاولت إستخدام عدة صوارٌخ 

ًا لم تنطلك, األمرٌكٌة فى تلن اللٌلة .  السبب كان تلفها ولدمها, ولكنها جمٌعا
تزوٌدها , منذ عامٌن, وذلن رؼم أن لادة بارزٌن فى تحالؾ الشمال عرضوا على الماعدة]

مضادة للطٌران لكن الماعدة فضلت شراء .. بصوارٌخ روسٌة متطورة محمولة على الكتؾ
 [!!المخلفات الرخٌصة لؤلسلحة السوفٌتٌة من باكستان 

ًا لالت  ًا تلفزٌونٌا من أكبر طرابؾ تلن المعركة أن الموات األمرٌكٌة أذاعت بعد أٌام شرٌطا
أنها صورته لمواتها وهى تمتحم بٌت المبل دمحم عمر والفٌلم مصور فى الظبلم باألشعة 

بٌن"تحت الحمراء التى تظهر كل شا اللون األخضر بٌنما جنودها  عِا رْا فى كامل " المُا
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ًا من باطن  ًا لادما ًا أسمنتٌا زٌنتهم التكنولوجٌة ونظارات الرإٌة اللٌلٌة وٌصعدون درجا
. األرض كؤنه جزء من للعة مجهزة لتلمى ضربة نووٌة

المإكد أن الفٌلم جرى تصوٌره فى أستدٌوهات هولٌوود ألن الجنود األمرٌكان لم تطؤ 
وال فى أى لٌلة تلٌها إال بعد أن دخلت , ألدامهم أرض مجمع اإلمارة فى تلن اللٌلة

ٌا " جول أؼا"لوات عندها تجرأت ودخلت الموات األمرٌكٌة . إلى المدٌنة ونظفتها تماما
.بهٌؤتها اإلستعراضٌة إلى لندهار  

لكنها لم تعرض مرة أخرى صورا للمكان الذى لالت أنه لبٌت المبل عمر وأنهم إلتحموه 
ًا .. والممطوع به أن مثل ذلن المكان الوجود له فى أفؽانستان كلها.. فى تلن اللٌلة تماما

كما هى المخططات التى بثتها الفضابٌات األمرٌكٌة لمؽاور تورابورا الرهٌبة والمكونه 
ًا تلن المؽارات الرهٌبة والمتطورة !! من عدة طوابك متتابعة ولم ٌصوروا لنا مٌدانٌا

خاصة وأن الببلد اآلن تحت سٌطرتهم !!.ألعداء العالم من تنظٌم الماعدة وحركة طالبان
وٌمكنهم عرض تلن المؽارات والمخابا بل وتنظٌم رحبلت سٌاحٌة إلٌها وتحوٌلها إلً 

ًا  ًا ونافع سٌاسٌا .مشروع إستثماري مفٌد إلتصادٌا  
ٌمول عن هجوم وحدة " المٌادة األمرٌکٌة العمٌاء"فی رتابه " سٌمورهٌرش"الکاتب األمرٌکً }

علی ممر المال عمرفی " لوات دلتا"و " جوالٌن"الموات الخاصة األمرٌکٌة الثانٌة المکونة من 
وأن البنتاجون ران ٌعٌد التفکٌر فی مستمبل عملٌات المولت . تلن اللٌلة أنه راد أن ٌکون رارثٌا

التی لادت الهجوم وجدت نفسها فی معررة " لوات دلتا"فمد تعرضت .الخاصة فً أفؽانستان
.  {تکتٌکٌة تتمدم فٌها لوات طالبان  

  !!(رباط جعلى)ؼموض فى 
فى نفس اللٌلة التى هاجمت فٌها الموات الخاصة األمرٌكٌة ممر إلامة إمٌر المإمنٌن 

الذى ال ٌكاد " رباط جعلى"وربما فى نفس الولت كانت عملٌة مشابهة تجرى فى مطار 
.ٌعرفه أحد  

,ومنطمة رباط جعلى متواجدة فى ألصى جنوب الشرٌط الحدودى مع إٌران  
ًا للجانب  ًا أمنٌا وتشبه نتواءًا داخل أراضٌها ٌوحى مجرد شكله على الخرٌطة أنه ٌمثل ألما

وال أحد ٌدرى ماذا ٌدور هنان أو المٌمة الفعلٌة لهذه المنطمة إذا كانت ذات . اإلٌرانى
.لٌمة  

هو أسلوب لتحمٌك نصر سهل , ولكن الهجوم األمرٌكى على منطمة نابٌة الٌهتم بها أحد
.لبلد ٌعرؾ لٌمة الحرب النفسٌة, للموات الخاصة  

وجود ثبلثٌن من  (وربما بسبب ؼرابة وؼموض تلن المنطمة) من ؼرابب المعركة 
. شباب جماعة جهادٌة من بلوش باكستان ٌساعدون لوات طالبان فى حراسة المطار  

ٌمول الناجى الوحٌد من بٌن هإالء أن اإلنزال األمرٌكى على منطمتهم كان ؼٌر متولع 
وخسرت , وأن الموات الخاصة األمرٌكٌة هى األخرى فوجبت بالمماومة األرضٌة

أما لوات طالبان  والمجاهدٌن البلوش فمد أبٌدوا عن .. حوالى سبعٌن من عناصرها
ًا فى حدود الستٌن مماتبلًا خاضوا مواجهه مع     الجنود .. آخرهم ولد كانوا جمٌعا

ُِا والمدعومٌن بطابرات الهٌلوكوبتر ُِا ُُا ًا   .األمرٌكٌن المتفولٌن عددا

فى صباح الٌوم التالى إعترفت أمرٌكا بؤنها نفذت بمواتها الخاصة عملٌة على مطار فى 
ولكنها لم تحدد المكان حتى تترن للخٌال البشرى دورة كً ٌعمل بحرٌة . أفؽانستان

ٌعنى أنه مطارأًا أصؽر للٌبلًا من مطار جون ". مطارا فى أفؽانستان"وٌتصور أن تعبٌر 
.كندى فى نٌوٌورن  

.(رباط جعلى)ولم ٌذكر البٌان اإلسم الؽامض وربما المضحن للٌبلًا ـ لمنطمة   
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 (هولٌوود)وظلوا صامتٌن حتى أنمذتهم .. كما لم ٌذكر بالمرة ما حدث لهم فى لندهار
.والذى لم ٌحددوا عند عرضه زمن إلتماطه.. بالفٌلم المذكور  

جنراالت األراذٌب والمعارن الوهمٌة فً البنتاجون لالوا أن الهدؾ من تلن المعررة ران أظهار }

التی رانت تنتشر و تناور وتنفذ مهامها فی افؽانستان بدون " براعة وتفوق الموات األمرٌکٌة
تدخل ٌذرر من لبل لوات طالبان، فالجنود لم ٌواجهوا أٌة مماومة وأن المهمة رانت ناجحة رما 

راجع النص {. حسب تعبٌر ربٌس األرران فی تمرٌره" رانت شاهدا علً نجاح الحرب ضد األرهاب

 فً کتاب الموة األمرٌکٌة العمٌاء

                 الباب الثانً 
  وسموط نظام اإلمارة اإلسالمٌة..بحث حول مرحلة اإلنهٌار الكبٌر  

كؤول مدٌنة تفمدها  (مزار شرٌؾ)عندما سمطت.. بدأت الهزٌمة فى شمال أفؽانستان
التى ٌُاسمط أحدها اآلخر  (أوراق الدومٌنو)ثم تتابع سموط المدن كما فى لعبة ..اإلمارة
.بالتتابع  

لنابل األطنان السبعة كان لها تؤثٌر ال شن فٌه أصاب الصفوؾ العسكرٌة لطالبان 
.بالتشمك  

ولكن حتى تلن المنابل ما كان لها أن تعطى كل ذلن األثر لوال الفعل النفسى المدمر 
لمد ولعت زهرة لوات اإلمارة وخٌرة .. لعملٌة الحصار التى فصلت شمال الببلد تماما

والكل ٌدرن أنه الٌمكن توفٌر مثل ذلن الحشد .. لادتها المٌدانٌٌن فى حصار الفكان منه
.للدفاع عن الببلد, فى أى مكان آخر حتى فى الجنوب  

حٌن إستبعد المبل عمر إحتمال حرب كاملة تشنها أمرٌكا على ..     والخطؤ هنا سٌاسى
ولد واصلت أمرٌكا خداعة عندما واصلت دفع الوفود الباكستانٌة صوب .. ببلده

بٌنما كانت عجلة الحرب األمرٌكٌة تدور بؤلصى " للبحث عن حل لؤلزمة" لندهار
حتى ولو لام المبلعمر بتسلٌم بن الدن .. طالاتها على طرٌك حرب فعلٌة العودة عنها

.وجمٌع العرب فى ببلده  
آخر تلن الخدع السٌاسٌة كان الوفد الذى لادة إلى لندهار الجنرل محمود صدٌك العرب 

األفؽان وربٌس اإلستخبارات الباكستانٌة على رأس وفد من ألرب العلماء إلى للوب 
!! أى لبل تسعة أٌام من الحرب (28/9/2001)وعمول حركة طالبان فى   

.. العجٌب أن ذلن الوفد بدأ بمحاولة ألناع المبل عمر بتسلٌم بن الدن لتفادى الحرب ]
!! .ووعدوه بالولوؾ إلى جانبه !! فلما رفض أٌدوه فى رفضه  

فإذا كانوا صادلٌن فلماذا حضرواًا إلى لندهار؟ وإن كانوا كاذبٌن فهى محاولة لتثبٌت 
ًا أنهم نصحوه حتى آخر لحظة ولكنه لم ٌستجب  المبل عمر على مولفه ثم المول الحما

ًا .. لهم .[!!وهو ما لاله بروٌز مشرؾ الحما  
من الناحٌة البشرٌة ومن ناحٌة .منذ بداٌة العام كان لد بدأ تجدٌدها بالكامل, لوات الشمال

 .األسلحة وبالى التجهٌزات

فمنذ ما ٌمارب العام بدأت حملة نشطة لتجنٌد مرتزلة روس وأوزبن وطاجٌن ممن 
أو خاضوا معارن على األرض , خاضوا ؼمار الحرب السوفٌتٌة السابمة ضد أفؽانستان

ًا حتى . ضد الحركات الجهادٌة فى طاجٌكستان وأوزبكستان ولد كان ذلن التحرن مهٌنا
ولكن المإكد أن " المشكلة"لدرجة أن البرلمان الروسى بدأ ٌبحث تلن , للسٌادة الروسٌة

أخذوا مواضعهم وخاضوا بالفعل معارن فى شمال  آالؾ المرتزلة كان لد تم تجنٌدهم وِا
الجبهة اإلسبلمٌة لتحرٌر )الببلد ضد طالبان وضمن صفوؾ لوات تحالؾ الشمال أو 

بعد أن !!.أرثوذوكس من النصارى الروس " مجاهدٌن"التى أصبحت تضم ,(!!أفؽانستان
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!!.كانت تضم لوات إسبلمٌة سنٌة وشٌعٌة مع مٌلٌشٌات دوستم الشٌوعٌةالسابمة  
ًا  كما ظهر فى موالع الجبهة فى تاخار، عشرات الدبابات الروسٌة المصنوعة حدٌثا

وكذلن األسلحة الفردٌة الجدٌدة  ( المدٌمة55 و تى 62ولكن من طرازات تى )
ومضادات الدروع المحمولة وسٌارات النمل وسٌارات الجٌب العسكرٌة وحتى المبلبس 

.المرلطة الجدٌدة  
وٌمكن مالحظة كل ذلن فى األفالم التلفزٌونٌة لتلن الفترة خاصة تلن الموات التى ]

, وهى تخلو من الؽبار وكؤن المعدات جمٌعاً خرجت لتوها من المصانع. دخلت كابول
.[للتو من الحمامات واألفراد خرجوا  

خط إمداد تلن الموات مفتوح على مصراعٌة وبإتصال مباشر مع المواعد األمرٌكٌة فى أوزبكستان 
.والروسٌة فى طاجٌكستان المجاورتان للشمال  األفؽانى  

ولد أخذت المواعد األمرٌكٌة الجوٌة فى أوزبكستان ولرؼٌزستان وكازخستان تمارس 
ًا ولوجٌستٌا لدعم لوات الشمال المتحدة   أو (األرثوإسبلمٌة): عمبلًا لتالٌا

.(اإلسبلموذوكسٌة)  
ًا ونادر المثال ًا رابعا ًا دولٌا ًُا .. لمد كان تحالفا َا ًا وسٌاسٌا ضد اإلرهاب اإلسبلمى , دٌنٌا

 خاصة وأن لٌادة التحالؾ فى ٌد  المابد, الدولى الذى تمثله الماعدة وحركة طالبان
وٌضم جٌش التحالؾ لوات كاثولٌن أوروبا  (األمرٌكً البرٌطانً)البروتستانتً 

من أصحاب اإلعتدال الدٌنى , ومعهم أهل السنة.. إلخ .. وتمثلهم ألمانٌا وفرنسا وهولندا
الذٌن عملت )ثم أهل العمٌدة الصحٌحة فى السعودٌة .. وتمثلهم باكستان وتركٌا واألردن

ولد ٌتضح فى .. المٌادة األمرٌكٌة للحملة الجوٌة من لرب عاصمتهم الرٌاض باألراضى الممدسة
التى هبت على نٌوٌورن , على إعتبار أن عاصفة الطابرات, ولت ما دورهم فى تموٌل هذه الحرب

إن لم ٌكن المٌادة , من حٌث األفراد على ألل تمدٌر, وتسببت فى تلن الحرب هى عاصفة سعودٌة

ًا  .(والتموٌل أٌضا  
ًا على نماط ضعفهم .. إنها روعة األداء السٌاسى األمرٌكى ُُا ستاراًا كثٌفا ًا الذى وفر أٌضا

.العسكرى وحتى اإلستراتٌجى  
, إن النظرة المتعممة للٌبلًا لكل تلن المهزلة الدامٌة التكشؾ فمط نماط الضعؾ األمرٌكٌة

وأن الموة  ..بل تكتشؾ وبسهولة مماتل الموة األمرٌكٌة وهشاشة تكوٌنها اإلجمالى
األمرٌكة الجبارة وبالى لواها السٌاسٌة واإلعبلمٌة واإللتصادٌة التمؾ فمط  العسكرٌة

ولكنها تمؾ فوق سراب ال ٌستمر فى  (كما لٌل فى الخمسٌنات)فوق ألدام من المش 
وبالرعب الذى إجتاح العالم من لوة إحتضرت بالفعل ولكن ال .. العمل إال بموة الخداع

..أحد بجرإ على تحدٌها خارج نطاق األلوال المرتجفة  
لوة أمرٌكا األساسٌة تنبع من الخوؾ والعجز الذى إنتاب أعدابها، فتحولوا إلً تعاون 

!! .خجول مع األمرٌكان   
.وأفؽانستان هزمت نفسها لبل أن تهزمها الموة األمرٌكٌة  

..فاألذكٌاء فى أفؽانستان خانوا وباعوا أنفسهم لعدوهم  
..والمخلصون فى أفؽانستان لتلهم العجز والتمصٌر والؽرور  

.بٌنما أمرٌكا حصدت النصر فى واحدة من حروبها المجانٌة المتواصلة  
***** 

 لٌلة سموط مزار شرٌؾ
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 ألؾ طن من المنابل على 15عشٌة سموط مزار شرٌؾ كانت أمرٌكا لد أكملت إسماط 
ُُا من المنابل , رإوس المماتلٌن من حركة طالبان وأنصارهم ًا ًا طنا أى ما ٌعادل تمرٌبا

.لكل مماتل منهم  
الجبهة اإلسبلمٌة لتحرٌر "وكانت الموات األمرٌكٌة بدأت مشاركتها األرضٌة لموات 

وتلن المشاركة كانت بعناصر من الموات " تحالؾ الشمال"أو إختصاراًا " أفؽانستان
لموات " النصح"وتسدى , الخاصة تموم بتوجٌه الطابرات األمرٌكٌة نحو أهدافها

.التحالؾ الشمالى  
هجمات الشمال كانت على جبهتٌن األولى على مشارؾ مدٌنة طالمان عاصمة تاخار 

.وفٌها موالع ثابته مند عام مضى ولم تظهر فٌها لوات طالبان مٌبل إلى التراجع  
( ٌمودها عبد الرشد دوستم المابد الشٌوعى الشهٌر)والثانٌة على مشارؾ مزارشرٌؾ 

ولكن لوات طالبان هنان صدت العدٌد من الهجمات المادمة من الجبال الجنوبٌة 
واستهدفت المطار وعندما بدأت هجمات أخرى من ؼرب المدٌنة وعلى أطرافها 

فولعت فى كمٌن الطابرات األمرٌكٌة التى .. البعٌدة، تحركت لوات طالبان لصدها
فالترب الزحؾ من المدٌنة وكلما حاولت لوات . أبادت المتحركٌن فوق الطرلات

طالبان التحرن لصد المهاجمٌن أبٌدت وهى متحركة على الطرٌك بواسطة الصوارٌخ 
.ولنابل األطنان السبعة   

وفى النهاٌة تولفت لٌادة الطالبان عن المحاولة بعدما فمدت جزءاًا كبٌراًا من لواتها حتى 
.لبل أن ترى موالع الخصم فوق األرض  

بدأت لوات طالبان فى مزار شرٌؾ تنسحب شرلاًا صوب مطار المدٌنة ومنه صوب 
.مدٌنة لندز  

والتى تعنى بداهة . سمع الصامدون فى طالمان بؤنباء الهزٌمة الوشٌكة فى مزار شرٌؾ
لطع الطرٌك الواهى الذى ٌربطهم مع ؼرب أفؽانستان الذى لد ٌجدون فٌه مبلذاًا أو 

ًا  فتحركت لوات لتجدة مزار شرٌؾ وعلى رأس تلن الموات المابد .. ٌجدون منه عونا
ُُا لموات , العسكرى للمجاهدٌن األوزبن جمعة باي ًا والذى عٌنه المبل دمحم عمر لابداًا عاما

تحت لٌادة جمعه باى حوالى - المتطوعٌن فى أفؽانستان والذٌن بلػ تعدادهم فى الشمال
.ألؾ وخمسمبة مجاهد  

من طالمان إنطلك جمعة باى على رأس لوة من المتطوعٌن لنجدة مزار شرٌؾ وما أن 
ظهرت لافلته على الطرٌك وهى تعدو مسرعة حتى أمطرتها الطابرات األمرٌكٌة 

 من المتطوعٌن من 52بمنابل زنه سبعة أطنان فمتل المابد جمعه باى على الفور ومعه 
ًا 12بٌنم  . عربٌا  

وكان إستشهاد جمعه باى زلزاالُا آخر هز األرض تحت ألدام لوات طالبان وحلفابهم فى 
بل كان طالة من الحماس والكفاءة , فمد كان جمعه أكثر من مجرد لابد عادى, الشمال

والحركة الجسورة تضا الطرٌك لموات أخافها الحصار والمصؾ وأعٌتها كثرة 
.اإلصابات وإنعدام الخدمات واإلسناد  

بعد إستشهاد المجاهد األوزبكى جمعه باى بساعات معدودة دخلت لوات المابد الشٌوعى 
األوزبكى عبد الرشٌد دوستم مدٌنه مزار شرٌؾ مسجلة أول إنتصار ترتبت علٌه بالى 

.فكان بداٌة النهاٌة لحكم اإلمارة اإلسبلمٌة, اإلنتصارات كلها  
إنسحبت لوات طالبان من تاخار وتمولعت فى لندز مع ما تبمى من , أو ألل, فبعد ٌومٌن

.لوات مزار شرٌؾ  



  229 

ًا فى  وخاض الجمٌع فى لندز أشرس معان الحرب البرٌة، فكانت لندز آخر المدن سموطا
.أفؽانستان  

:ومن أسباب ذلن الصمود والشراسة فى المتال  
أن أمرٌكا أعربت صراحة فى بٌاناتها وتصرفاتها فى مٌدان المعركة أنها لن    ..

.تتنازل عن إبادة جمٌع المماتلٌن فى الشمال سواء من طالبان أو أنصارهم  
وبالفعل لاتل طالبان وأنصارهم فى لندز , فلم ٌكن من خٌار سوى المتال حتى الموت

بطرٌمة مذهلة جعلت تحالؾ الشمال هو الذى ٌبادر بطلب التفاهم وعمد صفمة لتسهٌل 
حتى التتحول المدٌنة إلى ممبرة ضخمة علٌها الفتة , !!الخروج اآلمن للمحاصرٌن 

".هناكانت مدٌنة لندز"تمول   
ًا فى فخ الشمال األفؽانى ودفعوا معظم أفرادهم - أن المتطوعٌن األجانب ولعوا هم أٌضا

ًا لتحرن لوات طالبان .إلى هنان تبعا  
. متطوع 800وكان للباكستانٌٌن   

. متطوع 300وكان لؤلوزبن   
. متطوع 300وكان للعرب    

. متطوع 200ومن دول أخرى   
ًا 1600وٌكون اإلجمالى  وهو رلم ٌعادل أو ٌزٌد عن عدد المتطوعٌن ..  متطوع تمرٌبا

.جبلل آباد, لندهار, كابول: فى كل الموالع الثبلث الربٌسٌة  
َُا على لوات طالبان فى الشمال حٌث  ًا ًا نفسٌا هذا العدد الكبٌر من المتطوعٌن كان عببا

ًا على أٌدى  ٌعتبرون أنفسهم مسبولٌن عن هإالء الؽرباء الذٌن سٌذبحون حتما
. تحالؾ الشمال  

. ومن جانت آخر كان هإالء المتطوعٌن ذوى تؤثٌر ضخم فى لرارات الساعات األخٌرة
ًا على المتال حتى الموت وهذا ما أرعب أهل الشمال فسارعوا , فمد كان التصمٌم رهٌبا

وهو ما ألنع فى النهاٌة من تبمى من هإالء .. لتمدٌم عروض اإلفبلت واإلنسحاب اآلمن
لمواصلة المتال إلى جانب , صوب لندهار بطبٌعة الحال, المتطوعٌن بؤن ٌتراجعوا

.هنان" أمٌر المإمنٌن"  
لصص اإلبادة الجماعٌة التى تعرض لها مماتلو طالبان وأنصارهم فى الشمال مازال 

وما ٌتسرب هو من أفواه .. معظمها طى الكتمان حٌث لم ٌكد ٌنجو أحد ممن تعرض لها
أو بواسطة إعبلم ؼربى هدفه أن ٌسلط األضواء على الشا .. الجناه أو شهود عابرون

.الصؽٌر حتى ٌخفى جوهر الجرٌمة وجسمها األكبر  
ًا , فما حدث فى للعة بانجى عرؾ العالم بعضه وفى لندز تكلم . وما زال أكثره ؼامضا

ًا داخل حاوٌات تنملهم من لندز1000صحفى برٌطانى عن أكثر من  ..  لتٌل ماتوا خنما
..ومن حاول الصراخ داخلها، أطلك الشمالٌون النار على الحاوٌة ومن فٌها  

, عاصمة النفط فى شمال أفؽانستان,ثم نملوا الضحاٌا إلى لاعدة أمرٌكٌة فى شبرؼان
ألخفاء آثار  (ممابر جماعٌة مؤمونة)لابد الماعدة واجه مشكلة فى الدفن والعثور على 

.جرٌمته  
وحتى اآلن مازال مصٌر أكثر من خمسة عشرة آالؾ مماتل من حركة طالبان 

ُُا  .وأنصارهم فى شمال أفؽانستان مجهوالًا  
ومتى وأٌن؟؟, ولكن المجهول هو كٌؾ.. معروؾ أنهم لتلوا  
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:وهٌرات.. سموط كابول  
 أخلت حركة طالبان مدٌنة هٌرات وفى لٌل 2001 نوفمبر 12فى صباح اإلثنٌن    .. 

.نفس الٌوم أخلى طالبان العاصمة كابول  
.وفى صباح الثبلثاء دخلت لوات حركة تحالؾ الشمال المدٌنتٌن  

ًا على المولؾ وعلى لٌاداتها العسكرٌة  ًا أن اإلمارة فمدت السٌطرة تماما كان واضحا
ًا  .وفمدت الرؼبة فى المتال.. والسٌاسٌة وأن الحالة النفسٌة للموات لد إنهارت تماما  

.. لمد كانوا ٌتابعون إتصاالت الموات المحاصرة فى لندز مع المٌادة فى لندهار
من لندز ٌسؤل المادة .. والعجز المإلم من جانب آخر.. اإلستؽاثات من جانب

.ماذا نفعل؟: العسكرٌون لٌادتهم السٌاسٌة فى لندهار  
!!    النستطٌع تمدٌم أى شا لكم تصرفوا بما ترونه مناسبا: والمٌادة السٌاسٌة تجٌب

الذٌن شرعوا فى .. وكؤن المٌادة كانت تصدر ذلن األمر لجمٌع أتباعها فى أفؽانستان
المٌادات العسكرٌة كلها كانت تستخدم موجة السلكٌة )!!.ألرب ولت أتٌح لهم تطبٌك األوامر 

(واحدة وأدى ذلن إلى سرعة إنهٌار المولؾ  

فما هى إال ثبلث أٌام فمط حتى نفذ كبار المٌادات فى كابول وهٌرات األوامر التى 
!!.صدرت لؽٌرهم  

!!.من مساحة الببلد% 80وفى ألل من أسبوع فمدت حركة طالبان   
 

:لٌلة سموط كابول  
.. الذٌن لم ٌتولعوا هذا اإلنهٌار السرٌع, بالطبع شكل ذلن كارثة بماء بالنسبة للعرب

فالكل مهٌؤ للصمود اإلستشهادى على نمط المثال . وبالمثل بالى المتطوعٌن المسلمٌن
.الرابع فى لندز  

العرب وأنهم سوؾ ٌعارضون فكرة " ضٌوفهم"وطالبان كانوا ٌعلمون ذلن فى 
.(هذا ما حدث فى لندهار فمط فى حالة وحٌدة بعد لندز)اإلنسحاب إذا طرحت علٌهم   

لذا فضلت لٌادات طالبان فى كابول اإلنسحاب أوالُا وترن مهمة إببلغ العرب كى ٌموم 
!!.بها تحالؾ الشمال  

ًا، لم ٌعلموا بإنسحاب طالبان من  فكثٌر من العرب فى كابول، وؼٌر العرب أٌضا
.العاصمة إال عندما رأوا دبابات تحالؾ الشمال تجوب المدٌنة  

.إنسحب الطالبة سراًا تحت جنح الظبلم بدون إخطار أحد  
.ولكن البعض شعروا بالحركة لٌبلًا وسحبوا أنفسهم مع من إستطاعوا إخبارهم   

إنسحاب سرٌة من كابول كانت تتم منذ ٌومٌن بدون أن ٌنتبه , لال بعضهم أن عملٌات
نتج عن ذلن مؤسى كثٌرة . أو جماعات المتطوعٌن اآلخرٌن, إلٌها أحد من العرب

ثم مزق . لعرب وباكستانٌن لتلوا فى الشوراع ولاتل بعضهم على لدر اإلستطاعة
الشمالٌون جثث المتلى وألٌمت حفبلت وثنٌة للرلص والؽناء حول األشبلء ورلصت 
نساء جمٌبلت فوق برن الدماء واألجساد الممزلة على أنؽام الموسٌمى الصاخبة فى 

!!شوارع ومٌادٌن كابول   
وأصبح صٌد العرب فى الشوارع رٌاضة رابجة، ملٌبة باإلثارة والمرح ، وتعود بالربح 

ُُا بالدوالر األمرٌكً  .الوفٌر، فمد كانت أثمانهم تدفع نمداًا وفوراًا  
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وكما كانت المطاردات تتم منذ خمسة لرون على شواطا ؼرب أفرٌمٌا إلصطٌاد العبٌد 
 وتورٌدهم إلى أرض األحبلم فى أمرٌكا، بدأ المرن الحادى والعشرٌن

وشحن األسرى العرب إلى .. بتكرار صورة مشابهة ولكن فى باكستان و أفؽانستان
.الجزٌرة الكوبٌة فى سبلسل حدٌدٌة هً طبك األصل لسبلسل صٌد العبٌد فى أفرٌمٌا  

.فى العصور الخالٌة (األفرٌمً المسلم)مكان .. (اإلرهابى المسلم)ولكن اآلن أخذ   
معلوم أن كسر الخط الدفاعى لطالبان على جبهة شمال كابول تم بالدوالر األمرٌكى 

.أو حتى لنابل األطنان السبعة" 52بى "ولٌس بماذفات    

ًا كبٌراًا فى وزارة داخلٌه طالبان ومازال ٌشؽل  ُُا أمنٌا ًا أحد الخونة كان ٌشؽل منصبا
ُُا فى حكومة كرزاى  ًا ًا رفٌعا ًا أمنٌا !!!.منصبا  

الثؽرة التى حدثت بالخٌانة فى خطوط طالبان لم ٌمكن معالجتها فى ظل لٌادة عسكرٌة 
.السلبٌة" مواهبها"هزٌلة وعاجزة بطبٌعتها ولد زادت أجواء اإلنهٌار   

.. ولٌس بمستبعد أن إختراق الخطوط بدأ لبل إتمام اإلنسحاب من كابول بٌوم أو إثنٌن
.ألن عملٌات الفرار اللٌلى لطالبان من العاصمة رصدها البعض منذ ذلن التارٌخ  

ٌمول أحد العرب الذٌن عاصروا المهزلة المؤساوٌة فى كابول أنه لم ٌحزنه الهروب 
المخزى لطالبان من العاصمة بمدر ما أحزنه عدم إخبارهم إٌاه باإلنسحاب رؼم أنه 

فسؤلهم .. لابل بعض المسإلٌن لٌبلًا فى المدٌنة وهم ٌنملون أثاث بٌوتهم و أفراد عاببلتهم
ُُا أن كل شا على ما .. عن األوضاع فى المدٌنه وفى الجبهة شمالها ًا فاطمؤنوه تماما

!!.ٌرام  
ولكنه فى الصباح واجه الكارثة بنفسه حٌن وجد جنود الشمال ٌنتشرون فى الشوارع 

..باآللٌات ثم بالدبابات وأصوات الرصاص تتصاعد من هنا وهنان  
!!وكٌؾ أنه أفلت بمعجزة هى من المبكٌات المضحكات   

.. فى خط الجبهة شمال كابول كانت مؤساتهم مروعة (المتطوعون المسلمون)العرب و 
وخطوط , فعلى ؼٌر إنتظار وجدوا لوات العدو خلفهم وجمٌع طرق األنسحاب ممطوعة

وطالبان ٌلجؤون إلى البشتون فى المرى أو .. الدفاع فى الجبهة تذوب كالملح فى الماء
بعضهم إتصل !!.. إلى الجبال كى ٌعبروها إلى مناطمهم والعرب حٌارى ماذا ٌفعلون

ًا مع زمبلبه فى كابول وخارجها ٌسؤلون ماذا نفعل؟: السلكٌا  

ًا لرد لندهار على المحاصرٌن فى لندز :وكان الرد مطابما  
.(ال نستطٌع مساعدتكم بشا!!.. تدبروا أموركم بؤنفسكم ) 

ولجان حموق اإلنسان تمت عملٌة إستفراد كامل : وبعٌداًا عن عٌون اإلعبلم الدولى
.فماتلوا آلخر طلمه أو آلخر نمطة دم.. بالعرب وإخوانهم من المتطوعٌن اآلخرٌن  

..وما هو المصٌر, وال أحد ٌدرى ما حدث.. ولكن إنمطعت األخبار تماما  
ًا أؼلبهم لتلى 250فمد العرب فى تلن المعركة .. وحسب مصادر مٌدانٌة عربٌة  شابا

. متطوع من جنسٌات أخرى اللوا نفس المصٌر400وهنان   
 مجاهد ، توجه كثٌر 300لوة االحتٌاط العربٌة فى كابول نجت من الحصار وتعدادهم }

   {منهم إلى تورابورا 

 لٌلة سموط هٌرات
فى تلن اللٌلة تهامست أوساط محدودة من مسبولى طالبان فى هٌرات بوجود مشكلة 

وأن ذلن لد ٌمطع خط إنسحاب الذٌن .. تمرد فى مٌمنة عاصمة والٌة فارٌاب المجاورة
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وكانت الفكرة هً تحرٌن نجدة مسلحة إلى هنان لحماٌة . نجوا من معارن مزار شرٌؾ
.المنسحبٌن المنهكٌن من وعورة الطرٌك وشراسة مبلحمة الطٌران لهم  

هٌرات إتصل مع لابد المجموعة المنسحبة من مزار شرٌؾ ٌطالبه بالثبات " والى "
:والدفاع فى أحد الموالع وأال ٌخلى المنطمة بهذه السرعة،وعنفه لاببل  

!!".لمد جلبتم لنا العار..إثبتوا ولاتلوا"  
:فؤجابه المابد المنسحب بإنفعال  

ًا ألؾ فٌه فكٌؾ أستحكم للدفاع؟ " ".إن الطٌران الٌترن لى مكانا  
 ولٌمة للعرب الممٌمٌن فى هٌرات وعددهم (مولوي عبدالحنان)لٌبلًا عمد نابب الوالى

ًا  ثبلثة ٌعملون فى مضافة للماعدة والبالون من هواة .. الٌتجاوز العشرٌن شخصا
مثل جماعة أبومصعب الزرلاوى الذى فضل اإلبتعاد بمجموعته األردنٌة عن ضوضاء },العزلة

{.لندهار وكابل  
ٌشارن  (مٌمنة)وكانت ولٌمة وداع رؼم أنها كانت تمهٌداًا لتحرٌن لوة نجده صوب 

.العرب فٌها  
أن ضٌوفه , فى الصباح الباكر فوجا نابب الوالى الذى كان ٌرتب الحركة لنجدة مٌمنة

.العرب ٌستنجدون به ألن مسلحٌن حاصروا منازلهم وٌطلمون علٌهم النٌران  
وكانت المفاجؤة أنه المسبول الوحٌد المتبمى فى ..  إتصل النابب بمسبولٌن آخرٌن

وأن كل .. التى سٌطر علٌها مسلحون ٌعملون السطو فى مرافمها ومتاجرها, المدٌنة
!!تاركٌن له،ولضٌوفه العرب، مهمة نجدة مٌمنة.. زمبلبه لد إنسحبوا سراًا   

.. وبدالًا من ٌؤخذ رجاله إلنماذ فارٌاب توجه النابب إلنماذ أصدلابه العرب وعاببلتهم
وبالفعل لاد معركة حمٌمٌة لفن الحصار عنهم واصطحبهم بصعوبة بالسٌارات التى 

.وشك طرٌمه بالمتال إلى خارج المدٌنة صوب منطمة شندند, معه  
حاول النابب ..  وهنان تجمع اآلالؾ من طالبان فى إضطراب وخوؾ وببل إنضباط

والعدٌد من الشجعان تدارن المولؾ وإستعادة المدٌنة السالطة من أٌدى عدد محدود من 

وماطل الكثٌرون ولكن الذعر كان لد أخذ مداه .. المسلحٌن بؤسلحة فردٌة خفٌفة

.ثم أنصرفوا صوب لراهم  
فى نفس الولت الذى , دخلت لوات إسماعٌل خان إلى المدٌنة.. وفى صباح الٌوم التالى

فٌما ٌمكن تسمٌته بؤحداث ألؾ لٌله .. تدخل كابول" الجنرال فهٌم"كانت فٌه لوات 
.األفؽانٌة  

وعربها ٌتؤهبون لحرب .. ولندهار تتدبر مصٌرها.. وكانت لندز ما زالت صامدة بعناد
.إستشهادٌة على خطى زمبلبهم فى لندز  

:ضربات موجهة للعرب  
[شعبان 29-  نوفمبر 15الخمٌس ]  أـ لٌلة استشهاد ابو حفص المصرى  

     جاء استشهاد الرجل التنفٌذى األول فى تنظٌم الماعدة والثانى من حٌث الترتٌب 
..تتوٌجا لمرحلة اإلنهٌار العظٌم على الجانب العربى, الرسمى  

 فى حده 300خسابر الماعدة فى األرواح ؼٌر معلومة بشكل محدد فمد ٌكون الرلم 
وأؼلب هإالء هم من المادمون .. أو ضعؾ هذا الرلم فى التمدٌر األعلى.. المتواضع

ًا تحت تؤثٌر حمى بن الدن التى إجتاحت شباب الٌمن , الجدد والذٌن باٌعوا الماعدة حدٌثا
بن الدن هو )فاعتبروا أن .. ولد إنتشوا بإنتصارهم المبهر فى خلٌج عدن.. خاصة
.(الحل  
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وتشرد البالون .. الشن أن الماعدة فمدت عدداًا ضبٌبلًا من كوادرها الهامة أثناء المعارن
. بعد سموط طالبان واإلمارة اإلسبلمٌة, إلى حٌث ال مكان

حتى مع . لكن فمدان هذه الشخصٌة المإسسة أفمد الماعدة إمكانٌة اإللتبام مرة أخرة
. لد ٌنشؤ كٌان آخر ولكن الكٌان المدٌم لن ٌعود مرة أخرى.. وجود بن الدن

 التى أفززت تنظٌم 1987 فمد ضاعت روح المإسسٌن األوابل أبطال معركة جاجى 
. الماعدة

 فً حالة صحٌة م2001المسإول العسكرى للماعدة لضى األشهر التى عاشها من عام 
وفً نفس الولت .. ثم من عدة نكسات متكررة له" التٌفوبد"فمد عانى من مرض .. سٌبة

من آثار معارن الحمبة السوفٌتٌة , عانى من آالم مبرحة فى فمرات العمودة الفمرى
ومنها شظاٌا صؽٌرة متعاٌشة مع عظام العمود الفمرى،ولد .. وإصاباته البالؽة فٌها

. بدأت مإخرا تتململ فى مواضعها المدٌمة
ثم آالم مرض البواسٌر المزمن معه منذ تلن الحمبة، وعملٌة جراحٌة أجراها لذلن لبل 

. إستشهادة بعدة أشهر
فى الشهر األخٌر من حٌاته كان ٌمضى أكثر ولته مستلمٌا على ظهرة ٌدٌر إتصبلته 

. بواسطة أحد الشباب الجدد الذى إتخذه سكرتٌرا له
أما فى األسبوع األخٌرفلم ٌكد ٌؽٌر مكان إلامته كما كان ٌفعل منذ نشوب المعارن حٌث 

. كان ٌمضى اللٌل والنهار فى عدة أماكن متفرلة رؼم المعاناه الجسمانٌة التى ٌتكبدها
ُُا آالم الظهر ًا وأصبح فى حاجة لبعض المساعدة فى تنمبلته الصؽٌرة .. فمد ألعدته تماما

كان عدد الممٌمٌن معه فى ممرة السرى األخٌر . داخل ممره الذى أستشهد تحت أنماضه
ًا  ًا لد ٌصل إلى العشرٌن أحٌانا .. عدداًا كبٌراًا نسبٌا

.. وإذا إعترض أحد المدماء بؤن ذلن لد ٌكشؾ المكان للطابرات المؽٌرة أو للجواسٌس
ولد مات فعبلًا فى ". الموت مع الجماعة رحمة"فكان ٌجٌب بجملته الشهٌرة وهوٌبتسم 

ًا فى موكب محبة حمٌمٌة, وسط جماعته . ورحلوا معا
ًا للجمٌع ًا .. وألنه كان محبا فإن من حوله لم ٌكونوا كلهم من .. ومحبوب منهم أٌضا

. بل كانوا من جماعات وجنسٌات مختلفة" الماعدة"
ًا دفعه واحدة عند آذان الفجر . إستشهد منهم ستة عشر شخصا

.  إبن الشٌخ عمر بن عبد الرحمن"أسد هللا"أحدهما كان .. ونجا شخصان بمعجزة حمٌمٌة
    أؼارت مجموعة أولى من الطابرات على الممر الوالع على الطرؾ الؽربى للمدٌنة 

فدمرت المبنى بمجموعه من الصوارٌخ الموجهة وبعد عشر .. وخارج إطارها المدٌم
..دلابك آؼارت مجموعة أخرى بنفس الطرٌمة  

ًا بعد .. أخرج نفسه من تحت األنماض بؤظافرة" أسد هللا" وشابا آخر أخرجوه حٌا
ًا من المبنى كان شابان ٌمفان فى الحراسة.. ساعات لم ٌصبهما أذى كبٌر أما من , ولرٌبا

.تبموا تحت اإلنماض فلم ٌعثر بٌنهم على أحٌاء سوى على شخص واحد  

 

 ب ـ المجزرة الجوٌة للعابالت العربٌة فى بنشواى 
فى الٌوم الثانى من رمضان تعرضت األسر العربٌة لمحنة هى األولى واألكبر من 

فمد ولعت عدة أسر فى لندهار فرٌسة متابعة إلكترونٌة جعلتهم عرضة .. نوعها
حتى إصطادتهم المروحٌات األمرٌكٌة فى .. للمصؾ عدة مرات متتابعة فى لٌلة واحدة

وطارتهم النٌران الرشاشات والصوارٌخ حتى أبادت .. صحراء مكشوفة خارج لندهار
ًا عدة عاببلت بكاملها . تمرٌبا
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.. شخصان نجا من الحادث وتمكنا من رواٌة ما شاهداه أثناء عملٌة اإلبادة
األول هو لسورة الٌمنى الذى أنمذته مهارته الفابمة فى العدو فوق رمال الصحراء فى 

. الظبلم الدامس
المصرى وهو أحد أفراد تنظٌم الجهاد ولد أصٌب إصابة " عبد الوهاب"والثانى  هو 

. وربما تعرض هنان لئلعتمال, بالؽة ونمل إلى باكستان للعبلج
ثم شهادات متعددة لعرب ممن عاصروا فمرات من عملٌة المطاردة والمصؾ فى لٌل 

. وؼطاها الحطام واألشبلء,وشوارعها التى عصؾ بها الرعب والمتال, لندهار المظلم
وشهادات أخرى لمن جمعوا أشبلء اللحم الممزق لؤلسر العربٌة من رجال 

كما أن جامعى اللحم البشرى من .. تعذر التعرؾ على أصحابها, ونساء وأطفال
لد ؼشاهم الحزن والرهبة حتى أنهم لالوا بؤن الدموع لد منعتهم من تمٌٌز , العرب

. أكثر ما جمعوه من لحم وعظم محترق
,  من هإالء أفراد من الجماعة اإلسبلمٌة المصرٌة وؼٌرها ممن جمعتهم المصٌبة
والعجز حتى عن الدفاع عن النفس أمام آله عسكرٌة همجٌة ولوه صدٌمة عاجزة 

.  ومضطربة
مخازى العسكرٌة "وننمل الوصؾ التفصٌلى للحادث كما جاء فى ممال بعنوان ]

نشره "   ..  الى بنشواى األفؽانٌة.. من دنشواى المصرٌة: األمرٌكٌة فى أفؽانستان
جاء .. ، "هاشم المكى"الكاتب على مولع المحرسة لالنترنت ، تحت إسم مستعار هو 

: فى الممال  

مرٌكٌه نشاطها فى ألعد نجاح التاسع والعشرٌن من شعبان تابعت الطابرات اب) 
.الساعات األولى من فجر الٌوم األول من رمضان  

ٌفٌد بوجود بٌت فى شرق ,  فى لندهارةفهنان ببلغ آخر من أحدى وحدات النمٌم
. ٌحتوى عدداًا كبٌراًا من العرب ٌمٌمون فٌه بشكل سرىةالمدٌن  

ًا بشكل عام و وهذا عٌب بسٌط  - ه تعوزةن كانت الدقإكان ببلغ البصاصٌن صحٌحا
 فى ةى حال لامت الطابرات األمرٌكًأعلى - الٌمنع البصاص من إستبلم مكافؤته كاملة

وضربت , ة على لندهار وأطرافها والمرى المرٌبةالثلث األخٌر من اللٌل بؽارات مجنون
فمنذ أٌام ونشاط الطٌران لد بدأ ٌصل ,  طالبانةعدداًا من بٌوت مسإلٌن كبار  فى حرن

.أنه مستهدؾة حتى ظن كل من فى المدٌن- ةهداؾ العسكريأللى البٌوت بعد إنتهاء اإ  
ن كانوا من إ, ةلى الحمول المرٌبإأو فروا , هام كثٌرون على وجوههم فى الشوارع لٌبلًا 

فكانوا كالمستجبرمن , أو ركبوا السٌارات وفروا بها فى الشوارع, ةطراؾ المدٌنأسكان 
 فى فن المتل الجماعى أن تمصؾ الطابرات ةفمن التكتٌكات األمرٌكً- الرمضاء بالنار

.ة هروب أو إسعاؾ تتم أثناء الؽارات الجويةى محاولأ  
ًا لهذه الماعد ًا مثالٌا ولكن ,  التى عانى منها األفؽان كثراًا ة الذهبًةولصتنا هذه تعتبر تطبٌما

.ة هم من العاببلت العربًة هذه اللٌلةبطال مؤساأ  
ة لٌلة رهـٌـب

كثر من أوكان ٌعٌش فٌه عادة ,  البٌت العربى الممصودةلمد أصابت الصوارٌخ األمرٌكً
ًا  ماكن محدودة ٌتجمع أ اإلصابات تكدس العرب فى ةجل تملٌل نسبأفمن . عشرٌن عربٌا

.وٌحاولون إستبدالها باستمرار, ماكن مثلها تتكدس فٌها النساء واألطفالأو, فٌها الرجال  
فتهدم البٌت ولم ٌمتل فٌه سوى . كثر العرب عن مكانهم المرصودأفى هذه اللٌله تؽٌب 

وؼاب عن البصاصٌن وجود بٌت صؽٌر مبلصك تكومت فٌه ست نساء . عربى واحد
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 منهن كن زوجات جدد تزوجن منذ ألل من شهر ةخمس. عربٌات ومعهن ثبلث أطفال
. من مراكشة منهن ٌمنٌات والخامسةأربع  

حسب )لل من ربع الساعة أولبل بدء الهجمات التالٌة بعد , تولفت الهجمة الجوٌة
سرع الشباب العرب لنمل النساء واألطفال من أ ،(النظام األمرٌكً للذبح المتعمد

ًا مع الزمن. كثر أمناألى مكان إ, مخبؤهم المجاورللبٌت المضروب ًا مخٌفا , كان سبالا
لى ؼربها عبر شوارع إ ةفالمطلوب هو نمل النساء واألطفال من ألصى شرق المدٌن

عداد أو,كداس من المرعوبٌن الذٌن ٌركضون فى كل مكانأ وسط ةؼٌر ممهد, ةطوٌل
وأمامها دلابك معدودة لبل أن , ةمن السٌارات تنطلك بجنون صوب أماكن مجهول

(. 16إؾ ) مماتبلت  أو,"شٌنون"ٌعود الموت مرة أخري ممتطٌا طابرات هٌلوكبتر 
, ونزلت النساء و األطفال, ةلى البٌت الممصود فى ؼرب المدٌنإوصل الركب العربى 

وصلت وبدأت ة ولكن الطابرات األمرٌكً,  تؤوٌهمةوهم ٌبحثون فى الظبلم عن ؼرؾ
.  مرة أخرىةنفجارات الصوارٌخ تهز المدٌنإ

 كان محركها ما ٌزال ة العربًةأحدى السٌارتٌن التى نملت الحمول, أمام مدخل البٌت
ًا  ولحسن الحظ أن جمٌع من فٌها كانوا . ٌعمل فضربها صاروخ موجه طحنها طحنا

ًا فمد لحمتهم صاروخ آخر دخل من أحد , بداخل البٌت ولكنهم لم ٌكونوا أمنٌن تماما
وهذه .. النوافذ وانفجر فى أحد الردهات فانطبك نصؾ المبنى على بعضه البعض

ًا حالؾ الحظ الشحنأالمرة  لى إ البشرٌة فخرجت النساء تولول واألطفال تصرخ ةٌضا
ن ٌكون هنان لتلى وجرحً أشتعلت به النٌران والبد إوالبٌت لد , الشارع العام

. الٌعلمهم إال هللا
ًا بسٌارته إلستطبلع خبر المصابٌن فى الؽارة السابمه وكان , أحد العرب كان لادما

ًا الصوارٌخ التى  ًا من البٌت المستهدؾ فؤنحرؾ بسٌارته فى شارع جانبى متفادٌا لرٌبا
. بدأت تنهال فجؤه

مرٌكى على أل وتصمٌم الطٌار اةسرابٌلٌه الموجهإلولكنه نسى لدرة الصوارٌخ ا
ًا , فؤدركه صاروخ أحرق السٌارة, المتل ولم ٌجد رجال اإلنماذ فى .. ودمرها تماما

     .صباح الؽد سوى نصؾ جثه فمط للسابك ولم ٌعثروا على أى أثر للنصؾ اآلخر
ًا للراح . بل هو ولت للموت الهابط من السماء..  أو النومةفى لندهار لم ٌكن اللٌل ولتا

.  أي هدؾة األولى أصابةوتستطٌع من الضرب, فالطابرات ترى كل شا والٌراها أحد
 لى بنشوايإ.. من دنشواي

ًا هذا العام ًا مختلفا , لٌس بسبب المصؾ الجوى.. عند العرب كان لرمضان طعما
فى أشهر رمضان ولت الحرب - شد منهأو- مثال هذا المصؾأفالعدٌد منهم حضروا 

طفالهم أفؤلول مرة تكون نساإهم و.. أما هذا العام. ضد السوفٌٌت فى أفؽانستان
. تحت المصؾ بل تحت اإلستهداؾ الجوى المباشر

 وبٌن حراسة ة خارج وداخل المدٌنةكان الرجال موزعون ما بٌن النماط الدفاعً
 وجزء أخر ةوكان جزء من العاببلت تعٌش داخل المدٌن. العاببلت والعناٌه بشبونها

 كٌلومتر ؼرب لندهار 17 على بعد ة فى لريةخاص, ةنتمل للسكنى فى لرى مجاورإ
ًا لمجزرة لام بها األمرٌكان ضد , التى كانت فى لٌلتهم تلن, "بنشواى"تدعى  مسرحا

وتفولوا فٌها على مجزرة حلفابهم وأسبلفهم االنجلٌز فى لرٌه , األسر العربٌة
 ةوالذى ٌتؤمل الفوارق بٌن المجزرتٌن ٌدرن مدى سذاج.  المصرٌة"دنشواى"

. مرٌكانأل بصوارٌخ وطابرات اةنجلٌز ممارنإلمشانك ا
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 التى ولعت ة أدرن العرب الورطة أثناء الؽارات اللٌلة بمتابعه أخبار األسر العربً
.  فى نفس اللٌلةة للمرة الثانًةفٌها العاببلت الست الذٌن شردتهم الؽارات الجوي

 التى هاموا فٌها بعد ةفؤرسلوا إلٌهم ثبلث سٌارات لتجمٌعهم من الشوارع المظلم
. "بنشواى"لى لرٌه إولنملهم , ةالؽارة األخٌر

 بعد مجهود وسط أجواء الرعب والفوضى جمعوا النساء واألطفال داخل السٌارات 
  .لبل أن تدهمهم ؼارات جدٌدة, ةنطلموا بؤلصى سرعة خارج المدٌنإالثبلث ثم 

فالطٌران ,  هنانة إستبد الملك باألسر العربً"بنشواى"على الجانب اآلخر فى لرٌه *
. وأصوات اإلنفجارات تصل عبر أحشاء اللٌل فتثٌر الرعب, ةٌمصؾ لري لرٌب

لى إصراخهم  ستبد بهم الخوؾ وعبلإفمرروا نمل عدد من النساء واألطفال الذٌن 
 فجمعوا ما استطاعوا حمله منهم داخل أحدى السٌارات . صوب   مندهارةخارج المري

 .ةالمنكوبة أحد الشباب صوب المدٌن التى لادها
 ةلم تذهب السٌارة بعٌداًا فمد إلتموا فى الطرٌك الصحرواى بالسٌارات الثبلث المادم

أٌن ٌذهبون بالنساء ..  والتشاور فى المولؾاءلتبادل اآلر, من لندهار فتولؾ الجمٌع
 ؟.الذٌن إستبد بهم الخوؾطفال واأل

 فؤصاب أحدى ة من صاروخ أطلمته طابرة أمرٌكًةوسرعان ما جاءتهم اإلجاب
. السٌارات ولتل فوراًا كل من فٌها من نساء وأطفال

وزاد الطٌن بله أن الؽارة تشنها هذه , تشتت الركب فى فوضى عارمة ورعب لاتل
 ةوالمزود,  األكبر على المناورة والمطاردةةذات المدر, المره طابرات الهٌلوكبتر

.  إلى جانب الصوارٌخ الموجهةةبالرشاشات الثمٌل
رواٌة لسورة 

ٌصؾ ماجرى فى الدلابك .  من المجزرةةالٌمنى نجا بمعجز" لسورة"الشاب 
لٌفٌك فى صباح الٌوم , أو باألحرى ما استطاع مشاهدته لبل أن ٌفمد الوعى.. ةالدامً

. حد المروٌٌن الذى حمله فجراًا من الصحراء لٌعالجهأالتالى فٌجد نفسه فى بٌت 
بو على بسٌارته وكان بها أبعد الصاروخ األول تحرن فوراًا األخ : ٌمول لسورة

لكن , نطلك بؤلصى سرعته محاوالًا اإلبتعاد عن المنطمةإو, ثبلث نساء وثبلث أطفال
ًا بمن فٌها .. طابرات الهٌلوكبتر تابعته وأصابت سٌارته بعدة صوارٌخ دمرتها تماما

فوق وادى سٌل جاؾ , ثنان من الشباب صوب جسر لرٌبإنطلك إفى نفس الولت 
 احدى الطابرات تابعتهمإولكن , ونزالًا تحته لئلحتماء من نٌران الهٌلوكبتر

ًا أصابهمإو .  بشكل مباشرانخفضت للٌبلًا ثم أرسلت إلٌهما صاروخا
وتشتتوا ,  بالطرٌكةنطلموا فوق رمال الصحراء المحٌطإاألطفال  والعدٌد من النساء

.  الرعبة وهم ٌصرخون من شدةتجاهات متفرقإفى 
وكانت ,  ومزلتهم شر ممزقةفتابعتهم طابرات الهٌلوكبتر بالرشاشات الثمٌل

 مرات عدٌدة وهى تدور ةالطابرات تعاود إطبلق النٌران على الجثث المترامً
. حولها على شكل دابرة

وهً سٌارة الشاب أبو البراء الحجازى وزجته , سٌارة واحدة لم تدمرها الصواٌخ
السٌارة . التى مزلتهم, فمد تكفلت بهما رشاشات طابرات الهٌلوكبتر, ةالمؽربً

صابتها إ فمد وجدت جثتها خارج السٌارة ولد ةما الزوجأ, لاأصبحت مثل الؽرب
..  رشاش ثمٌل فى رأسها فتطاٌر مخهاةطلك

ستطاع أن إوفً ظبلم اللٌل , لسورة ببراعته الكبٌرة فى العدو السرٌع فوق الرمال
ًا منهأنفجر إلى أن إٌناور الطابرات وٌتهرب من رشاشاتها وصوارٌخها  , حدها لرٌبا
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فظن الطٌار الذى ٌطارده , ن ٌسمط مؽمى علٌهأ لبل ة كبٌرةفمذفه فى الهواء مساؾ
.  فى مكانه البعٌد وعاد للمشاركة فى  اإلجهاز على بالى المافلةهنه لد مات فترنأ

ومع األذان خرج سكان لرٌة , نتهت المجزرة لبل ألل من ساعة من أذان الفجرإ
والجثث , ةفشاهدوا حطام السٌارات المحترق, بنشواى لٌعاٌنوا نتابج ؼارة الهٌلوكبتر

. المتناثرة األشبلء
ًا واحداًا   ، من مصر،وسرعان ما استدعوا عدة سٌارات للعرب من لندهار فوجدوا جرٌحا

وكبلهما ..  فى لدمهاةصٌبت بطلكأ ةمرأإو, ه فى كتفه خرجت من صدرةصٌب بطلكأ
. مؽمى علٌه

لطع اللحم التى ,  ٌضعون فٌها كٌفما إتفك"زكابب"ثم أخذوا ٌجمعون أشبلء المتلى فى 
ًا .. وجدت فوق الرمال ولم ٌتعرؾ أى , أحدهم كان ٌبحث عن زوجته فلم ٌجد منها شٌبا

.. وما سوى ذلن الشًء.. بو البراءأ ة زوجة المؽربًةستثناء جثإ بةأحد على أى جث
لم ٌكن أحدنا بمادر على منع إنسٌاب الدموع على ): ٌمول أحد جامعى اللحم

 رأس علٌها ة من فروةوجدنا لطع.. ونحن نجمع لحم الرجال والنساء واألطفال.. خدٌه
لطفل فى حوالى الثالثه " مشط رجل"ومن األطفال لم نجد سوى .  شعر إلمرأةةخصل

ًا آخر من جسد..من العمر لى جانب إوعلى الرمال وجدنا للب إمرأة ملمً ..هولم نجد شٌبا
 (..شا من مبلبسها المتفحمة

الذى نجى من مذبحه التاسع , بو حمزة السورىأكان من بٌن المتلى الشاب 
. ولم ٌعثر له على جسد, ولكنه لتل فى مذبحه األول من رمضان, والعشرٌن من شعبان

ودفنت لطع ..  لرب مصلى العٌد فى لندهارة فى ممبرة المؽربًة الشابةلمد دفنت جث
.. اللحم جمٌعها فى لبر آخر مجاور

 ةالعدال"سٌظل هذا المولع لرب لرٌه بنشواى األفؽانٌه شاهداًا على أحد تطبٌمات 
 ثم ترٌد من عجله التارٌخ أن تتولؾ, مرٌكا على أرض أفؽانستانأالتى ألامتها " ةالمطلك

 .كالكابوس على صدور البشر جاثمة  حتى تبمى

واألفعال تولد ردود أفعال .. وستظل كذلن, إن األرض مازالت تدور حول الشمس
ًا لالها حكٌم.. وستظل كذلن فإن الشر الٌدفعه إال , ردوا الحجر من حٌث جاء: "ولدٌما

هـ.ـ إ"الشر  

:ج ـ سموط تورا بورا  
 سبتمبر  بدأ بن الدن فى تجهٌز تورا بورا كخٌار أول له 11فى (عاصفة الطابرات)بعد 

.فى مواجة األحداث المادمة التى تخٌلها بطرٌمته خاصة  
ُُا وعملها العسكرى المتولع سٌكون ضربة  ًا وملخصها أن أمرٌكا ترٌده هو شخصٌا

عسكرٌة لما ٌتعلك به من موالع ونشاطات وربما تطور األمر إلى عملٌة إنزال جوى 
.بهدؾ إختطافه  

ًا لتولى  لذا أختار سلسلة جبال تورابورا ،جنوب ؼرب جبلل آباد، كى ٌستخدمها حصنا
بل وأكثر من ذلن فمد تصور إمكان إستنزاؾ الموة األمرٌكٌة فى هجمات .. الضربة

فإنه , وعندما ٌحاولون المدوم براًا لؤلمسان به, جوٌة ال طابل منها على ذلن الحصن
جهز الكمابن المحصنة للمضاء على جنودهم المتمدمٌن عبر المسالن الوعرة التى ٌسطر 

.علٌها بالنٌران  
كان ٌعرب فى جلساته مع الشباب عن تفاإله بتلن الجبال التً لم ٌستطٌع السوفٌٌت 

ًا بالمعارن فى شهر رمضان, السٌطرة علٌها .وتفاإله أٌضا  
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خطتنا ستكون التحصن فى هذا الجبل وإستراتٌجٌتنا  ]: وسمعوا منه مثال تلن العبارات
وٌحاولون إمتصاص أول , بؤن ٌتخندق اإلخوة جٌداًا وال ٌظهرون, هى إستنزاؾ العدو

.. بحٌث نستنزؾ أكثر ما ٌمكن من لوته, هجمة وثانى هجمة للعدو إذا لصؾ أو ضرب
.[إلى أن ٌحاول النزول على األرض  

سوؾ نستنزؾ العدو ونتركه ٌمصؾ المنطمة ونضع  ]: أو فى شرح آخر لنفس التصور
ومع طول , له أسلحة خشبٌة حتى ٌمصفها فٌفمد ذخابر ؼالٌة فى ممابل أهداؾ وهمٌة

وهو لن ٌتحمل ذلن ألن ضربة سبتمبرسببت له خسابر . الولت ٌحدث له إستنزاؾ
.[كبٌرة  

من الماعدة أو األفؽان المتعاطفٌن معه ممن  (الكبار)لم ٌكن ذلن الرأى موضع ترحٌب 
.لاتلوا فى تلن الجبال نفسها ولت الحرب مع السوفٌٌت  

الذى تجمعوا حولة  (الصؽار)ولكن بن الدن نفسه كان موضع إبهار من الشباب الجدد 
.مثل الفراش حول النار المولدة  

,الدكتور أمٌن والمابد أول جول ممن لاتلوا السوفٌت فى تورابورا وؼٌرها  

ورأٌهم أن تلن الجبال لابلة .  ومن المحبٌن للعرب وبن الدن نصحوه بؤال ٌنفذ خطته
.وأن الطٌران ٌمكنه بالمصؾ حسم المولؾ فٌها, خاصة فى الشتاء,للحصار  

.ولم ٌستمع الرجل لتلن النصٌحة من أصحاب التجربة  
ًا لخطة تورابور ونظراًا لمرضة . مساعده العسكرى ،أبو حفص المصرى، كان معارضا

.فى لندهار أرسل لمابده رسالة ٌنصحه فٌها بالتخلى عن فكرة التحصن فى تلن الجبال  
.وانضم إلى أبوحفص عدد آخر من كبار المٌادات العسكرٌة  

.ولكن الرجل كعادته ٌزداد عناداًا وتشبثا كلما زادت المعارضة آلرابه ممن حوله  

:تفاصٌل خطته وأوامره  تمول بالنماط األهم التالٌة  
. متطوع500ـ العمل على رفع عدد العرب فى تورابورا إلى   

ولد بدأ المولع ]حسب الموالع المحددة لخطة النٌران .. وتجهٌز خنادق مسموفه لهم
.[ شاب عربى70بحوالى   

.       تخزٌن مإن وذخابر فى الجبال تكفى لمتال سته أشهر، تجهٌزاًا للحصار_   
ًا 70 او60 فى تورا بورا إلى "7سام "ـ رفع عدد صوارٌخ  . صاروخا  

لم ٌكن لدى العرب ولتها سوى صارخ ستنجر واحد ٌستخدم فى حراسة موكب بن )
الدن ـ وفمد العرب صاروخٌن من نفس الطراز فى حادث حرٌك لمخزن فى معسكر 

.(جرموان فى لندهار  
إن بن الدن كان ٌشعر  ]ٌمول أحد من رافموه من تلن المرحلة األولى لتؤسٌس تورابورا 

ولذا أراد اإلعتماد على نفسه وحشد .. أنه ٌخوض معركته وحٌداًا رؼم مساندة الطلبة له
وأعتمد أنه بعد سموط كابول وصعود بن الدن إلى , هذا العدد الكبٌر من الشباب خلفه

كان متفاببلًا بتلن الجبال ودورها فى !!. تورابورا لد وصل عددهم إلى حوالى ألؾ شاب
الملجؤ لى بعد هللا إال هذا الجبل إذا سمطت المحافطات : "وكان ٌمول.. جهاد السوفٌٌت

.[فى أفؽانستان  
لم ٌتخذ بن الدن نفس موالع المجاهدٌن المدٌمة لرب صدارة الجبل فى مواجهة الطرق 

ًا تحت ألدام جبل سفٌد كوه الفاصل , إلى الخلؾ, بل إختار, المادمة من جبلل آباد موالعا
. بٌن الدولتٌن أفؽانستان وباكستان على مسٌرة عشرة ساعات من الحدود الباكستانٌة

طرق اإللتراب إلٌه من جهة أفؽانستان تصعدها , وهو موضع مرتفع كثٌؾ األشجار
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ومن هذه . وٌمكن تؽطٌتها بالنٌران, ثبلث مدلات الٌسع الواحد منها سوى لشخص واحد
.الجهة فإن المولع حصٌن  

:ولكن نماط ضعؾ موالع بن الدن فى تورابورا كانت  
ظهرة مكشوؾ للحدود الباكستانٌة التى لم تعد حدوداًا صدٌمه كما كانت ولت الحرب -1

ًا للحملة األمرٌكٌة .مع السوفٌٌت بل أصبحت مرتكزاًا ومنطلما  
وبالفعل تمدمت الموات الباكستانٌة صوب موالع بن الدن للتفتٌش عن العرب والمبض 

.علٌهم عندما إنهارت موالعهم وتشتتوا فى الجبال وحاولو العبور إلى باكستان  
ًا سلبٌات فمد جعلت عملٌة اإلمداد - 2 وعورة المولع كما أن لها إٌجابٌات كان لها أٌضا

بالطعام والماء والذخابر ؼاٌة فى الصعوبة لدرجة أن الشباب العرب لم ٌستطٌعوا أداء 
. إستخدموا البؽال فى عملهم, تلن المهمة فؤوكلوها لفرٌك من األفؽان  

ولم ٌكن الثلج لد بدأ فى النزول ومع ذلن إستطاع الطٌران تدمٌر المدق الذى 
ًا آخر.. ٌستخدمونه للتموٌن وإال .. وبصعوبة شك لهم الدكتور أمٌن، إبن المنطمة طرٌما

.    كان البد من مؽادرة المولع  
كان شراء هإالء األفؽان العاملٌن فى تموٌن , طرٌك آخر للحصار ؼٌر المصؾ الجوى

وحسب معلومات جماعة ٌونس خالص فإن المابد . موالع العرب الوعرة فى تورابورا
 ألؾ دوالر لمابد مجموعة 15زمان المتعاون مع الموات األمرٌكٌة لدم رشوة ممدارها 

ًا . التموٌن األفؽانٌة  ألؾ كلدار باكستانى من بن الدن أجراًا 20الذى كان ٌتلمى إسبوعٌا
والرشوة كانت لماء خٌانه العرب وتركهم ببلماء أو طعام فى موالعهم . لعمل مجموعته
!!.الجبلة المنٌعة   

ًا جداًا بعد نشوب الحرب .ومع هذا كله كان سجل تواجد بن الدن فى تورابورا متواضعا  
 لام بزٌارة واحدة ألن (11/ 13) وحتى سموط كابول(7/10)منذ نشوب الحرب 

المسبولٌن عن المولع والكبار حوله نصحوه بعدم الذهاب لخطورة المولع وعدم 
.إستكمال تجهٌزاته  

ثم أهمله .. وكانت الؽارات علٌه متمطعة ولد بدأت من الٌوم األول للحرب ولمدة إسبوع
ًا فى.. األمرٌكان إلى أن سمطت كابول فعاودوا المصؾ علٌه  3وأعلنوا ذلن رسمٌا

.نوفمبر  
 هى فترة إلامة بن الدن فى 5/12ٌوم سموط كابول وحتى  (13/11)الفترة من ٌوم 

 16أعلن عن سموط جبلل أباد فى  )تورابورا واألرجح أنه لضى بعض هذه المدة هنان 
.(نوفمبر  

بعض من كانوا فى جبلل آباد من العرب وكانوا وثٌمى اإلرتباط بؤوضاع تورا بورا 
لالوا بؤن بن الدن ؼادر الجبل فى أحد األٌام الوالعه بٌن األول من دٌسمبر والخامس 

فمد خشوا علٌه من الولوع فى . منه بناء على ضؽط شدٌد من لادة جبلل آباد المحبٌن له
.. ولالوا بؤن الطابرات األمرٌكٌة لادرة على حسم المعركة فى هذا المولع, المحاصرة

وأوضاع جبلل آباد هى , كما أن الثلوج والبرد الشدٌد ستعمل فى ؼٌر صالح العرب
والوضع فى الجبل سٌصبح ؼاٌة الخطورة والصمود فٌه مستحٌل , األخرى فى اإلنهٌار
.إال لفترة لصٌرة جداًا   

وفى األخٌر إستجاب الرجل لهم ودبروا له أمر إختفابه فى ؼٌبته الكبرى التى مازال 
.فٌها  

 لمد لام الطٌران األمرٌكى بتحطٌم لدرة .. كانت نظرة المادة األفؽان صحٌحة
فلم ٌجدوا ؼٌر طرٌك الفرار فى الجبل على ؼٌرهدى , المدافعٌن ولطع اإلمدادات عنهم
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ًا من  أو اإلستسبلم بدون لٌد أو شروط لموات الحصار األفؽانٌة ولد جربوا الطرق جمٌعا
 .أجل اإلنسحاب

تعاطؾ ,من لادة الحصار" حظرت على"أن أحد رجال , ولكن المفاجؤة ؼٌر المتولعة
!!مع العرب وسمح لهم بالتسلل من طوق الحصار فى الجهة التى ٌموم هو بحراستها     

ذلن , التى عانى منها لفترة ما,  ولد إستفاد عدد ال بؤس به من العرب من ٌمظة الضمٌر
.الذى كان ٌرٌد أموال األمرٌكان وال ٌرؼب فً دماء العرب, المماتل المبلى  

أما األصحاء فمد تدبر كل منهم , فى النهاٌة لم ٌمع من العرب فى األسر إال الجرحى
.وكان لهم لصص ال حصر لها.. أمره  

بٌنما نجح . ولد سمط العدٌد منهم فى أٌدى الباكستانٌٌن الذٌن سلموهم لؤلمرٌكان
.اآلخرون فى الفرار واإلختفاء  

ًا  .وتمدر مصادر عربٌة لتلى العرب فى تورا بورا بخمسٌن شابا  
وزمبلبه " حظرت على"ولكن .. ولم ٌكن مع العرب فى توربورا أى لوات من طالبان

ألموا المبض على عدد ممن تعاونوا مع العرب ومن سكان المرى المرٌبة وسلموههم 
!!فى حركة طالبان" لٌادٌون"لؤلمرٌكان على أنهم   

ًُا بما ٌجذب الٌه عدسات ,  نفسه أخذته حمى التصرٌحات"حظرت على" ُا وتكلم كثٌرا
إختصاراًا . فمال إن بن الدن لتل فى تورا بورا وكذلن ناببه أٌمن الظواهرى, الكامٌرات

ؼٌر مناوشات الحصار والمطاردات البابسة فى , لم تشهد تورا بورا أى معركة أرضٌة
ًا , ولكنها كانت موضع مبالؽات إعبلمٌة أمرٌكٌة. ثلوج الجبال صنعت منها نصراًا وهمٌا

كتلن اإلنتصارات المزعومة التى إزدحمت بها ملفات التارٌخ العسكرى , كبٌراًا 
.األمرٌكى  

ًا ٌضرب به المثل فى األدب السٌاسٌى  ًا عسكرٌا وحتى جعلها اإلعبلم األمرٌكى نموذجا
لمد ألمت أمرٌكا آالؾ األطنان من المنابل على سبلسل الجبال هنان لتوهم . والعسكرى

ومنعت حتى اإلعبلم الدولى الموالى لها من . العالم بوجود معركة كبٌرة لم تحدث أبدا
فجعلت من نفسها الشاهد األوحد فى لضٌة . التجوال بحرٌة فى تورابورا أو ؼٌرها

!!.كانت فٌها الماضى والجبلد ورجل الشرطة و المشرع المانونى  
ٌذرر سٌمورهٌرش بسخرٌة الهجوم األمرٌکً علی ممر " المٌادة األمرٌکٌة العمٌاء"فً رتابه  }

و ران موضع ثناء لادة الموات المسلحة , الماعدة الذي استخدمت فٌه رل أنواع األسلحة الثمٌلة
تذرر أنه لم ٌتم العثور إال " نٌوز وٌن"ولکن مجلة .الذٌن ادعوا رالعادة بؤنهم لتلوا سبعمبة مماتل

.{من عشر جثث فی الجبال بعد أنتهاء المعررة" ألل"علی  

 دروس بن الدن العسكرٌة
فى حدٌث بن الدن الذى بثته لناة الجزٌرة بعد نجاته من تورابورا وفٌه ٌوجه نصابح 

لو , فعلى سبٌل المثال ]: ٌمول ما نصه, ودروس مستخلصة من الحرب األخٌرة, عسكرٌة

ً , أن خط الجبهة مع العدو فى طوله إلى مبة كٌلومتر بمعنى ال , فٌنبؽى أن ٌكون هذا الخط عرٌضا
بل ٌنبؽى أن ٌعرض , أو ثالثمبة متر, مبة متر أو مبتً متر, بعمك أو بعرض, نكتفى بخط دفاع

.وتحفر الخنادق على طول الجبهة وعرضها, هذا الخط إلى عدة كٌلو مترات  
وتكون هنان لوات , فكثافة المصؾ األمرٌكى تستنزؾ لبل أن تصل إلى نهاٌة تدمٌر هذه الخطوط

فإستفدنا هذا بعد . ومن حزمة دفاعٌة إلى حزمة دفاعٌة,من خط إلى خط, خفٌفة وسرٌعة للحركة
وبهذه الطرٌمة . وعلى خطوط كابول, الذى مارسه األمرٌكان على خطوط الشمال, المصؾ الكثٌؾ

وإن ..... أن تكسر خطوط المجاهدٌن, تمر السنوات وال تستطٌع أمرٌكا بإذن هللا سبحانه وتعالى
فباإلمكان , بعٌدة جداً وأسلحتنا ال تصل إلى طابراتهم (أى أمرٌكا )كانت المسافة بٌننا وبٌنها 

وطرٌمة أخرى هى ضرب الماعدة . إمتصاص هذه الضربات, بواسطة الخطوط الدفاعٌة العرٌضة
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فإذا إنتهى إلتصادهم شؽلوا بؤنفسهم عن إستعباد . اإللتصادٌة التى هى أساس الماعدة العسكرٌة
عن كتاب ) [فؤلول من المهم جداً ضرب اإللتصاد األمرٌكى بكل وسٌلة ممكنة, الشعوب المستضعفة

(.188بن الدن ٌفجر أولً حروب المرن للدكتور دمحم المبٌسى ص   

, إكتفى الربٌس األمرٌكى جورج بوش بوصؾ شرٌط بن الدن هذا بؤنه دعاٌة إرهابٌة
ومن خلفه , وصرؾ بوش, مصراًا بذلن على تسوٌك تلن األسطورة المصطنعة

صرفوا النظر وتعمدوا التموٌه على السذاجة المفرطة التى , المحللون بشتى طبماتهم
فهو ٌنصح بحفر خنادق طوٌلة . لؤلمة اإلسبلمٌة, فى نصابحه العسكرٌة, أبداها بن الدن

من خط إلى , واإلنتمال فٌها بموات خفٌفة, وبعمك عدة كٌلومترات (!!مبة كٌلومتر )جداًا 
!!. والصمود تحت المصؾ األمرٌكى هكذا لسنوات,  خط  

أى لبل أكثر من , إنه تصور أشد بدابٌة عما كان موجوداًا فى الحرب العالمٌة األولى
ًا  ًا لهذا التصور, لمد لفظت الخنادق. ثمانٌن عاما أنفاسها وماتت فى الحرب العالمٌة , طبما

ومن . وأصابها الجمود وإختنمت, بل فشلت الحرب كلها بسبب الخنادق.. األولى نفسها
تعتمد على الحركة , ٌومها إتخذ الفن العسكرى وتكنولوجٌا السبلح مناحى أخرى

إلى أن وصلت فى العمدٌن اآلخٌرٌن إلى . مع دلة التصوٌب, وكثافة النٌران, الخاطفة
ضمن منظومات ؼاٌة , والتجسس, تكنولوجٌا الفضاء التى شملت السبلح واإلتصاالت

. التعمٌد  
أسلوب الخنادق , ناهٌن برجل اإلرهاب الدولى, فهل ٌتبنى رجل حرب العصابات
.ولوات برٌة زاحفة؟؟, تحت لصؾ جوى هابل, الطوٌلة العرٌضة والثبات األبدى  

ًا من أي تهمة تلصك به وتحاول تصوٌره , إن هذا التصرٌح إلبن الدن ٌبرإه تماما
فمد أثبتت معركة تورابورا تواضع لدراته , أو حتى كرجل حرب, كزعٌم إرهابى

ًا للبطولة, العسكرٌة ًا لها, رؼم كونه محبا .بكل تؤكٌد, وممارسا  
  ( 7سام)كارثة إسمها 

ٌعتبر أسوأ ما شهدته أفؽانستان من أسلحة مضادة , هذا الصاروخ السوفٌتى العتٌك
فى أوابل الثمانٌنات , ولد وصلت الدفعة األولى من هذا الصاروخ. للطٌران المنخفض
, مع السلطات المصرٌة, فى صفمة أجرتها المخابرات األمرٌكٌة, للمجاهدٌن األفؽان
ًا ,لشراء تلن الصوارٌخ من المخزونات المدٌمة, وبتموٌل سعودى للجٌش , والفاسدة أٌضا

والتستوعب ذاكرة المجاهدٌن األفؽان أى إنجاز لتلن الصوارٌخ ضد أى .. المصرى
لذا تخلصت . حتى لو كانت طابرات الشحن البطٌبة, نوع من الطابرات السوفٌتٌة

ببٌعها فى أسواق , مجموعات المجاهدٌن مما لدٌها من تلن الصوارٌخ عدٌمة المٌمة
والطرٌؾ أن أكثر مجموعات المجاهدٌن كانت . السبلح المبابلٌة بؤرخص األسعار
ضد الطابرات بدالًا  " 7آر بى جى "المضادة للدروع , تفضل إستخدام لذابؾ الصوارٌخ

ال ٌكاد , ألن الفارق بٌن الحالتٌن ( 7سام  )المخصصة لذلن من طراز , عن الصوارٌخ

. ٌذكر  
, ولد أخطؤ بن الدن فى إعتماده على تلن الصوارٌخ بشكل كامل للدفاع عن تورابورا

. بما ٌعنى فى الوالع العملى أنه ال ٌمتلن أى دفاع جوى على اإلطبلق  
لتزوٌده , لمد أهدر بن الدن فرصة نادرة عرضها علٌه جنراالت روس فى طاجٌكستان

عن طرٌك لٌادات عسكرٌة من , محمولة على الكتؾ, بصوارٌخ حدٌثة مضادة للطٌران
ًا مماثبلًا وصل إلى اإلمارة اإلسبلمٌة. تحالؾ الشمال , مع إستعداد روسى, عرضا

بشرط أن , أو أى نوع من األسلحة ترؼب فٌه, بتزوٌدها بطابرات هٌلكوبتر عسكرٌة
.والنصؾ اآلخر بمسحوق الهروٌن, تدفع اإلمارة نصؾ الثمن نمداًا بالدوالرات  
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ًا وساق كبلهما عدداًا من , اإلمارة رفضت العرض الروسى كما رفضه بن الدن أٌضا
.وكلها لابل للمنالشة وأكثرها ؼٌر منطمى. الذرابع التى تبرر الرفض  

بن الدن وحركة طالبان أهدر فرصة الحصول على , ولكن الشا المإكد أن كبلهما
وبدالًا من ذلن توجهوا إلى أسواق السبلح , مناسبة لمواجهة الحملة األمرٌكة, أسلحة
وال , رخصٌة ولكنها لدٌمة وؼٌر فعالة, لشراء أسلحة وذخابر, فى باكستان, المبلٌة

.تناسب تلن الحرب الجدٌدة  

 دـ لٌلة سموط لندهار
فى الولت الضابع.. الصمود العربى األخٌر  

كان ذلن ٌوم الجمعة . لحمت لندهار بموالع تورابورا فى جبلل آباد.. بفارق ٌوم واحد
ومخزن لوتها , حٌث تم تسلٌم العاصمة الروحٌة لئلمارة اإلسبلمٌة. السابع من دٌسمبر

تم تسلٌم المدٌنة إلى مجلس إدارة من األعداء وأشباه . وإدارتها المركزٌة.. البشرٌة
.األصدلاء  

فرٌمان للصمور .. ثبلث تٌارات تزاحمت آراإها حول مصٌر المدٌنة: ..    لبل التسلٌم 
.. أحدهما أفؽانى ٌترأسه المبل دمحم عمر، واآلخر عربى تمثله لٌادة الماعدة فى لندهار

ولكنها حمابم شرسة الترى فابدة من المتال وتضع مسبولٌة .. الفرٌك الثالث للحمابم
وٌترأس فرٌك الحمابم . الكارثة كاملة على المبل عمر وسٌاسته المتساهلة مع بن الدن

الشرسة المبل دمحم حسن آخر ربٌس للوزراء ووزٌر الخارجٌة السابك لحركة طالبان، 
.وأهم المعارضٌن للتواجد العربً وأسامه بن الدن  

بعد سموط مزار شرٌؾ تبلحمت المصابب والهزابم على رأس المبل عمر فى لندهار 
حتى أن المرارات التى ٌتم إتخاذها الٌوم تصبح ؼٌر ذات , ومجلس الشورى من حوله

.معنى فى صباح الؽد  
.فتنعمد جلسة آخرى للشورى وتتكرر نفس المؤساة  

ًا وضع خطة " الحدود السٌاسٌة" لئلمارة تتملص بسرعة ٌصعب مبلحمتها ولم ٌعد ممكنا
..دفاعٌة إلصبلح الوضع  

!!.وبسرعة أصبحت حدود اإلمارة هى مجرد الحدود السٌاسٌة لمدٌنة لندهار  
ًا فى إفهام العرب أن الرأى الؽالب بٌن مجلس الشورى  ًا بالؽا كالعادة وجد األفؽان حرجا

!!.عدم الحرب .. ولٌادات الحرب هو  
لكن هإالء رفضوا التصدٌك وطالبوا .. وتفادوا التصرٌح معتمدٌن على ذكاء العرب

بؤن ٌكون إنسحابهم , حتى ٌتجنبوا المؤزق الشرعى" أمٌر المإمنٌن"بؤمر صرٌح من 
و أمٌرها الذى , اآلن والحرب كلها نشبت بسبب عصٌان الماعدة ]" فراراًا من الزحؾ"

.[ضرب عرض الحابط بجمٌع أوامر المال عمر؟؟  
وأولعوا خسابر فادحة  (المطارـ سبٌن بولدن)لاتل العرب لتال األبطال على محور 

ومن خلفه الموات الخاصة .. وأفشلوا هجمات جول آؼا المدعوم بالطٌران األمرٌكً
األمرٌكٌة ترالب الوضع كى تتمدم إلحتبلل المطار بعد أن ٌتنهى جول آؼا من إخماد 

.ثم ٌتمدمون صوب المدٌنة عندما ٌنظفها من الموالٌن لنظام اإلمارة.. المماومة  

وفمدوا فى لندهار مبة شاب فى المعارن والمصؾ .. سمط العدٌد من الشهداء العرب
واعترؾ األفؽان أن مماومة العرب الشرسة .. أى ضعؾ ما فمدوه فى تورابورا, الجوى

..لد أخرت سموط المدٌنة عدة أٌام  



  243 

وانسحبت آخر مجموعات العرب من مطار لندهار عندما إفتمدوا الذخابر الضرورٌة 
.ولم ٌزودهم طالبان بمذابؾ مضادة للدروع  

ًا منفردٌن ٌصدون جول أؼا عن , بل إنسحب معظم األفؽان من حولهم وبموا تمرٌبا
ًا صفة طبٌعٌة للمجاهدٌن . المطار وبالتالى عن المدٌنة المتال البطولى والمذهل أحٌانا

ًا مثار إعجاب األصدلاء.. العرب ولكن كثٌرا ما ٌفتمد لتال . وحنك األعداء.. وكان دوما
.على لدر تخمته بالموة والصبلبة, العرب إلً الفكرة  

ًا ذلن الصعٌدى الشهم الذى وصل إلى لندهار بعد شهر لضاه فى  ولد عبر عن ذلن حانما
ًا على سإ الفكرة من وراء العمل كله هنان, تورابورا ٌدٌر العمل فٌها . ثم تركها إحتجاجا

ًا  .وإعداداًا لكارثة لادمة.. كان ٌراها عبثا  
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ولكنه عندما وصل لندهار وشاهد إضطراب إدارة الطلبة ألمور الدفاع تساءل بصدق 
:الصعٌدى المماتل  

لماذا لم ٌمدموا فكرة واحدة ذات لٌمة .. أٌن صنادٌد الجهاد ضد السوفٌٌت من العرب؟)
.(تساعد الطلبة  

وكٌؾ ال وهو الصٌدى الذى أولؾ منفرداًا  .. لمد أصاب الصعٌدى الشهم كبد الحمٌمة. 
ًا ) .م1997حملة زاحفة نحو كابول عام  (تمرٌبا  
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خارج التصورات المضحكة عن المعركة مع الجٌش األمرٌكى والتى رسمتها المخٌلة 
ًا  لم تمدم .. الخطٌرة لمابد الماعدة وكؤنها إشتبان محدودة فى مولع جبلى ثم تنهزم أمرٌكا

وعندما ولعت المعركة .. الماعدة ومسبولٌها العسكرٌٌن أى تصور للمعركة المادمة
.أو النجاح فٌها, وتبٌنوا مدى الورطة لم ٌكن لدٌهم ما ٌمدموه للخروج منها  

ًا  ولم تجهز الماعدة أبسط األسلحة الضرورٌة لمعركة ضد الجٌش األمرٌكى حتى طبما
.لتصورات بن الدن المبسطة والمسطحة  

الرهٌبة التى تهدد أمرٌكا والنظام العالمى لم ٌكن لدٌها سوى صاروخ ستنجر " الماعدة"
!!.واحد  

عبر تحالؾ " الماعدة"وكان جنراالت الجٌش الروسى فى طاجٌكستان متلهفون على بٌع 
!!الشمال ـ أى نوع من األسلحة ٌمكنها دفع ثمنه  

بل , وفى األٌام األخٌرة للمعركة فرؼت مخازن طالبان من المذابؾ المضادة للدروع
.وحتى طلمات الكبلشنكوؾ كانت على وشن النفاذ  

 فؤى تصور هذا وأى استعداد لمعركة مع ألوى دولة فى العالم؟
وهل الماعدة وطالبان كانا بالفعل ذلن الوحش الهابل الذى أوشن أن ٌنمض على العالم 

 وٌهدد سبلمته؟
ًا معظمهم من المنتمٌن 50 لوة مإلفة من" الماعدة"بعد أحداث سبتمبر جهزت   عربٌا

ًا إلٌها ًا كموة خفٌفة الحركة والتسلٌح.. تنظٌمٌا وٌمتلكون وسابل .. وكان تجهٌزهم عالٌا
وأكثرهم كانوا من المدماء الذٌن شاركوا فى .. النمل واإلتصال واإلمداد الخاص بهم

ًا متزوجون وأصحاب أسر متوسطة الحجم.. الحرب السوفٌتٌة .ومعظمهم أٌضا  
ًا ومن لبلها دعاٌات جهاز إعبلم الماعدة وبوجه خاص الفٌلم  بسبب أحداث سبتمبر أٌضا

حدث تدفك هابل من شباب الٌمن .. الذى أعدوه عن تدمٌر المدمرة كول فى مٌناء عدن
ًا ٌجمع . والسعودٌة صوب أفؽانستان ًا مشتركا التدرٌب فى معسكرات الماعدة كان هدفا

.كل الوافدٌن الجدد  
وجدت الماعدة نفسها مسبولة عن , المرٌب من لندهار (جرموان)وبسبب إؼبلق معسكر 

ًا ,  شاب جاءوا من أجل التدرٌب بٌنما المعسكرات لد أؼلمت200 فلم ٌعد التدرٌب ممكنا
.بل وحتى إٌواء هذا العدد فى مدٌنة صؽٌرة تهددها الحرب أصبح مشكلة أخرى  

بعد نشوب الحرب أمكن تسلٌح كل هذا العدد فؤصبح تعداد العرب المسلحٌن فى لندهار 
ًا 250 .. شابا  

ًا ثمٌبلًا ٌنبؽى التخلص منه  ًا بعد نشوب المعارن أصبح هإالء الجدد عببا طبعا
. وإخراجه من دابرة الحرب

لم ٌنتبه العرب ِاإلى ,  أسرة عربٌة فى لندهار150إضافة الى عبء آخر هو وجود 
". النظام"إال مع بداٌة إنهٌار , ضرورة إخراجهم من أفؽانستان

.  مبة أسرة من هإالء كانوا من الٌمن
طرٌك اإلتصال بٌن " جول آؼا"إخراج النساء واألطفال كان مشكلة خطٌرة عندما لطع 

. لندهار وباكستان
" المسارب"ثم سمطت والٌات هٌرات ثم فراه ونٌمروز فاؼلمت الحدود مع إٌران وكافة 

. المإدٌة إلٌها
وبالتعاون مع طالبان سحب العرب نساءهم وأطفالهم عبر طرق التهرٌب إلى حدود 

ولكن ظهر أن محنه الهاربٌن إلى باكستان من العرب وأسرهم، أشد وطؤة .. باكستان
. من محنتهم مع أمرٌكا وتحالؾ الشمال
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. واألهوال التى صادفوها هنان لد الٌسعها كتاب منفرد
ًا من .. وسمط هنان الكثٌر من الضحاٌا التى  (األجنة)لٌس فمط من الرجال بل أٌضا

. أسمطتها األمهات أثناء المطاردة فى الصحراي الباكستانٌة وفى المرى والمدن هنان
حتى أن الباكستنٌٌن وجدوا أطفاالًا عرب حدٌثى الوالدة ولد سمطوا من أمهاتهم 

ومن شدة الهول لم تشعر األمهات أنهن فمدن !! العربٌات فى وسابل النمل العامة
وكم من عملٌات والدة !!. وأنهن ٌحملن بٌن أحضانهن مجرد لفافات خالٌة     .. أطفالهم

حدثت لنساء عربٌات داخل سٌارات تطٌر فى الصحراء ومن خلفها , وسموط أجنة
وكم من عملٌات لتل ألسر . دورٌات الشرطة المسلحة تطٌر هً األخرى لئلمسان بهم

الذٌن لم ٌفتهم إؼبلق, كاملة تمت بدم بارد، على ٌد لوات األمن األمرٌكٌة فى باكستان  
.سابحة فى بحار من الدماء, تاركٌن الجثث,   األبواب خلفهم بكل هدوء  

 لم تكن مشكلة إخبلء النساء واألطفال بعٌداًا عن مٌادٌن المتال فى أفؽانستان ممصورة 
وكان توزٌع .. العربٌة آخذه فى التشكٌل بسرعة" الجالٌة"فمد كانت .. على عرب لندهار

:التمرٌبى للعاببلت العربٌة فى المدن األفؽانٌة، كالتالى  
.   أسرة300كابول                   
.   أسرة150لندهار                   
.     أسرة70جبلل آباد               

.       أسرة2هٌرات                   
.       أسرة2خوست                  
ًا ."  أسرة524اإلجمالً                " تمرٌبا

وبعض العرب المتزوجٌن من .. بعض األسر فى كابول وجبلل آباد ولعت فى األسر
أفؽانٌات، فمدوا زوجاتهم وخضعت الزوجات للتحمٌك وتعرض أهلهن للضرب والسجن 

ُُا المتل ًا .وأحٌانا  
فمد . عن إنتحار جماعى ألسر عربٌة لتحاشى األسر (ثم تؤكدت  )كما شاعت أخبار

,العرب فى أفؽانستان معظم لدرتهم المتالٌة نتٌجة إنشؽالهم بؤنماذ النساء واألطفال  
فكان ذلن هو الهم األكبر لكل عربى متزوج ولٌس المعركة , وسحبهم خارج أفؽانستان

كان أمام العرب شهر كامل ما بٌن أحداث سبتمبر وبدء الحرب األمرٌكٌة .العسكرٌة
السبب هو ؼٌاب أى .حتى ٌسحبوا أسرهم خارج أفؽانستان،ولكن للٌلون جدا فعلوا ذلن

.تصور والعى عن الحرب المادمة،والتبسٌط المخل إلحتماالتها  
الٌمكن الحدٌث عن لندهار وتسلٌمها بدون الحدٌث عن أهم النكسات العسكرٌة فى *

.محٌطها،التى فالمت حالة اإلحباط النفسى لدى أشجع المٌادات المٌدانٌة  
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والسبب هو المدرة الخارلة للطٌران األمرٌكى، األمر الذى لم ٌعتد علٌه لادة طالبان 
الذٌن خبروا لدرات الطٌران السوفٌتى، خاصة ما ٌتعلك بمدرة المنابل والصوارٌخ 

ولدرات الرإٌة اللٌلة عند الطٌارٌن ثم لدرات التجسس والرصد , الموجهة باللٌزر
.اإلكترونى  
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ورؼم أن طالبان والعرب إكتشفوا فى أكثر من مناسبة محدودٌة أداء الموة الجوٌة 

ولكن لم تتح لهم الفرصة لتطوٌر تلن .. واستطاعوا التعامل معها بنجاح, األمرٌكٌة
 (خاصة طالبان)ثم سمحوا ألنفسهم عدة مرات بالولوع فى الكمابن الجوٌة , الدروس

تتحرن صوبه لواتهم ثم ٌموم " طعما"بؤن ٌوضع أمامهم فى الصحراء المكشوفة 
.الطٌران بإبادتهم بعد ما ٌتوؼلون فى الرمال والمناطك المفتوحة  

شمال لندهار وهى مسمط رأس المبل  (أرزجان)عاصمة  (ترٌنكوت)حدث ذلن مرة فى 
فمد إستولت علٌها لوات للٌلة العدد ممن سلحتهم أمرٌكا ونملتهم إلى هنان .. عمر

.بالطابرات المروحٌة  
الشهٌر بشجاعته وألدامه فؤعاد " مبل برادر"فتحرن إلٌهم بؤوامر المبل عمر المابد 

ولكن الطٌران األمرٌكى أباد لواته التى كانت فى مواضع .. المدٌنة إلى السٌطرة
ًا  .مكشوفة تماما  

وتكرر ذلن فى صحراء والعة بٌن لندهار وأرزجان مع لوة نملتها الهٌلوكبترات 
وهذا أمر مشكون فٌه ألن الرجل الصلة !! األمرٌكٌة لالوا أن لابدها كان حامد كرزاى

.له بالعمل العسكرى  
. المهم أن المروحٌات األمرٌكٌة أبادت لوات طالبان التى لدمت نحو لوات كرزاى

ضرب الطٌران بالخطؤ لوات كرزاى فجرح الرجل نفسه فى تلن الؽارة حسب 
 فى منتصؾ (تخته بول)وتكرر المولؾ جنوب لندهار عند مولع . المصادر األمرٌكٌة

من بعدها لال مماتلوا لوات طالبان فى لندهار , الطرٌك بٌن المدٌنة والحدود الباكستانٌة
(..أوجدوا لنا حبلًا لمشكلة الطابرات لبل أن تؤمروننا بالمتال)  

     !!فاستسلمت لندهار .. وانتصر هذا الرأى
ًا فى أراء العرب  ًا إلى أن معالجة األزمة العسكرٌة فى لندهار أحدثت إنمساما نشٌر أٌضا

.إلى وجهتى نظر متباٌنتٌن  

تبناها الجناح العسكرى للماعدة فى لندهار الذى لرر أن ٌماتل من خبلل خطوط : األول

.دفاعٌة على أطراؾ المدٌنة  

 طرحتها تجمعات عربٌة صؽٌرة من خارج الماعدة تمول بعدم الثبات فى :الثانٌة

.بل التحرن فى ؼارات على تجمعات العدو المرٌبة على كافة المحاور. خطوط  
كانت هى المسٌطرة على الوضع العربى فى " الماعدة"إنتصر الرأى األول لكون 

.لندهار  
 لم ٌجد من ٌدافع عنه وهو المتال على أطراؾ لندهار وبداخلها على الطرٌمه رأى ثالث

.والؽارات السرٌعة.. الشٌشانٌة أى بالكمابن واألفخاخ المتفجرة  
وفى الحمٌمة فإن الشٌشان خاضوا حروبهم بدرجة أعلى من الصبلبة وبؤفك عسكرى 

ًا  الذٌن , وتلن من صفات الشٌشان أنفسهم ولٌست من صفات عرب الشٌشان. أكثر إبداعا
ًا )هم جزء عضوى من عرب أفؽانستان وٌمتلكون نفس صفات الشجاعة المفتمرة  (ؼالبا

ًا نفس صفات العرب.. إلى اإلبداع فلما إجتمع بشتون لندهار مع , وللبشتون ؼالبا
ولكن ؼاٌة فى النمطٌة .. البشتون العرب كانت معاركهم األخٌرة آٌة فى الشجاعة

.واإلجداب فى الفن العسكرى  
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آخر البطوالت العربٌة.. ملحمة مستشفى مٌروٌس  
.. كانت أخر لٌالى العرب فى لندهار, ( دٌسمبر7)لٌلة الجمعة العشرون من رمضان 

وفٌها إنسحبت آخر مجموعة للعرب من مطار المدٌنة لٌبلًا بعد نفاذ ذخابرها المضادة 
وبالسرعة المصوى وبؤضواء مطفؤة .. تحركوا فى سٌارتٌن صوب المدٌنة.. للدروع

ُا من مداهمات الطٌران وصوارٌخه الذكٌة . التى ال توفر أى سٌارة متحركة لٌبلًا , خوفا
أحدى الشاحنات كانت معطلة على جانب الطرٌك وبدون أى إشارات تدل على 

ًا .. وجودها ًا مروعا أدى إلى ممتل عدد .. فاصطدمت بها سٌارة العرب األولى صداما
. منهم على الفور وتطاٌرت أجساد جمٌع الركاب على جانبى الطرٌك

وكان من الضرورى إشعال األضواء , تولفت السٌارة الخلفٌة ألنماذ زمبلبهم المصابٌن
. ولتجمٌع األبدان المتناثرة هنا وهنان, لتخلٌص األحٌاء من حطام الحدٌد

كان ذلن كافٌا إلستدعاء الطابرات األمرٌكٌة التى تساند لوات جول آؼا الزاحفة صوب 
. فؤرسلت صوارٌخها الموجهة فمتلت معظمهم ركاب السٌارة الثانٌة. المطار

عربى واحد ظلت لدٌه المدرة على المشى فضاع فى الصحراء حتى إلتمطه بعض 
. وعبروا به الحدود نحو باكستان, السٌارة من األفؽان صباح الٌوم التالى

المستشفى )فى الصباح نمل سكان المدٌنة الجرحى العرب إلى مستشفى مٌروٌس أو 
حاولت لوات جول آؼا التى .وأخذوا الجثث كى تدفن فى الممابر, ؼرب المدٌنة (الصٌنى

دخلت المدٌنة أن تمنع دفن المتلى العرب وأصرت على رمٌهم فى الشوارع بدون دفن ، 
ولكن األهالى أصروا على . حتً تؤكلها الكبلب، أسوة بما فعلوه ببالى العرب المتلى

فتراجع رجال جول أؼا . وكادت تنشب معركة كبٌرة داخل الممابر, إكمال مراسم الدفن
فى إنتظار سحب جثث العرب ورمٌها , بنصابح من لوة أمرٌكٌة كانت ترالب المولؾ

.. فى الشوارع
العرب الجرحى أثناء نملهم إلى المستشفى أصروا إصطحاب أسلحتهم وذخابرهم   

وكان .. واألمرٌكان على وشن دخول المدٌنة" جول آؼا"الشخصٌة لعلمهم أن لوات 
ًا عانوا فٌها من الحصار والتجوٌع ًا فى أمتداد لصتهم ألكثر من خمسٌن ٌوما .. ذلن سببا

والتحموا مبنى , ودفعوا لوات جول آؼا أمامهم, حتى إستجمع األمرٌكان شجاعتهم
واألؼلب أنهم وجدوا من بداخله موتى بعد أسبوع كامل من لطع الطعام ..!!. المستشفى

 .(م2002 ٌناٌر 28تم ذلن اإللتحام فى ). والماء عنهم
 م كان أربعة من هإالء الجرحى لد تمكنوا من إختراق طوق 2002ٌناٌر  8 فى   ..

الحراسات المكثفة والفرار فى المزارع المحٌطة حٌث أخفاهم المزارعون ولاموا 
ًا لتل فى نفس محاولة الفرار المذكورة وإدعوا أنه  بالعناٌة بهم ولالت األخبار أن خامسا

دالالت كبٌرة  (مٌروٌس)لحادث مستشفى . فجر نفسه بمنبلة ٌدوٌة حتى ال ٌمع فى األسر
وخطٌرة من ناحٌة تمٌٌم العنصر البشرى للطرفٌن المتصارعٌن األمرٌكى من جهة 

.وهذه الدالالت ال تخفى على الشخص العادى. والعربى المجاهد من جهة أخرى  

 مرحلة الهروب الكبٌر والمطاردات 
.  عربى لاتلوا فى الشمال300من المشكون فٌه العثور على أحٌاء من بٌن ..

 .لذا فإن عملٌات الهروب والمطاردة تمت كلها فى جنوب أفؽانستان

بإستثناء تلن المجموعة الصؽٌرة التى إنسحبت مع عاببلتها من هٌرات فٌما ٌشبه 
فإن أنجح عملٌات اإلنسحاب من المسرح األفؽانى تلن التى تمت . المعركة العسكرٌة
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ُا كبٌراًا  ًُا إدارٌا ًُا ًا  عابلة 150فمد إنسحبت من هنان ".للماعدة"من لندهار وسجلت نجاحا
ًا فوق التراب األفؽانى . عربٌة بدون خسابر تمرٌبا

أشد المعاناه اللاها الذٌن إنسحبوا من كابول فى طرٌك طوٌل جداًا مر من محافظتٌن أو 
ولد طاردهم الطٌران األمرٌكى فى رحلة عذاب طوٌلة إنتهت .. ثبلث داخل أفؽانستان

فى باكستان لتبدأ هنان مطاردة أشد عندما الحمتهم أجهزة األمن والجٌش لكل من 
 . أمرٌكا وباكستان

. داخل أفؽانستان لتل منهم  فى الطرٌك العدٌد بالمصؾ الجوى
وظهر العجز الفادح لدى . وسرلت األموال والسٌارات والممتلكات كاملة للبعض اآلخر

. وحتى فى ترابطهم اإلجتماعً, العرب فى أمورهم اإلدارٌة
فى طرٌك اإلنسحاب من كابول لتلت زوجة الدكتور أٌمن الظواهرى وإبنته وإبنه 

بعد أن رصدت الطابرات المنزل الذى لصدوه للمبٌت فؤؼارات علٌهم " دمحم"الوحٌد 
. (التابعة لجبلل الدٌن حمانى فى جردٌز, وكان البٌت أحد المضافات ).لٌبلًا 

. وهى حادثة مشابهه لعدٌد من أمثالها تعرضت لها عاببلت عربٌة
فى رحلة اإلنسحاب والمطاردة فمد أكثر العرب رؼبتهم فى المتال وكان همهم األكبر 

. أخراج عاببلتهم من أفؽانستان لبل ولوعهم فى األسر
.. والملٌلون شاركوا فى اإلعداد إلشتباكات تراجعٌة

أحد ,(سٌؾ الرحمن منصور)التى تصدى لها ,األمرٌكٌة (اناكوندا) ولد حدثت معركة 
ولد شارن فٌها بعض العرب .. لادة طالبان العسكرٌٌن وهو من منطمة زورمات نفسها

وكانت عملٌة إنسحاب األسر العربٌة لد إنتهت بالفعل ولكن بمى البعض .. بفاعلٌة كبٌرة
. لمرالبة األوضاع والمشاركة فى أى مماومة محتملة

ولالوا بؤن العرب كانوا ٌضحكون .. ولد إشتكى الجنود األمرٌكان من البسالة العربٌة
.وهم ٌمصفون الجنود األمرٌكان بالهاونات  

وحسب مصادر العرب واألفؽان فإن خسابر الموات األمرٌكٌة فى األرواح كانت عالٌة 
لذا أضطروا لسحب لواتهم إلى خلؾ الجنود األفؽان كمرحلة أولى ثم تخببتهم فى .. جداًا 

وخسر األمرٌكان طابرتى هٌلوكبتر .. لاعة بجرام الجوٌة شمال كابول فى النملة الثانٌة
الذٌن أظهروا بطوالت , تم إسماطهما باألسلحة الفردٌة التى بحوزة المجاهدٌن األوزبن

.أمٌر التنظٌم (دمحم طاهر )كبٌرة فى تلن المعركة التى لادهم فٌها   
واألوزبن كانوا الموة الثانٌة من حٌث العدد فى هذه المعركة ولد لاتلوا ببسالة منمطعة 

ولد أثاروا األعجاب بتنظٌمهم الحدٌدى سواء فى المتال أو فى عملٌة إخبلء .. النظٌر
لجؤ  ). عاببلتهم التى كانت األكثر عدداًا من بٌن كل المهاجرٌن المسلمٌن فى أفؽانستان

ولد شنت الموات الباكستانٌة حمبلت . جنوب وزٌرستان الباكستانٌة  (وانا)المهاجرون األوزبن إلى 
وذكرت باكستان أن المستهدؾ هم عناصر طالبان . عسكرٌة كبٌرة ضدهم بمساعدة أمرٌكٌة 

فعناصر الماعدة أعدادهم . لكن األوزبن كانوا الهدؾ األول .. وهذا المول صحٌح جزبٌا.. والماعدة 

  .(ضبٌلة ال تكاد تذكر ، وعناصر طالبان ٌستحٌل تمٌزها عن النسٌج المبلً للمنطمة

ونجح أمٌرهم فى إعادة الثمه إلى نفوس مجاهدٌه الذٌن أحزنهم بعمك فمد لابدهم 
.المحبوب من جمٌع المتطوعٌن المسلمٌن الذٌن لادهم" جمعة باى"العسكرى   

تجمٌع لوى أفؽانٌة مع رجاله لشن هجوم معاكس على كابول  (طاهر)وحاول 
.وضعفت إلى حٌن العزٌمة األفؽانٌة.. إلستعادتها لكن الولت لد فات   

ولكن العزٌمة األوزبكٌة ظلت صلبة ال تلٌن ولم تترن فرصة للمتال إال إؼتنمتها حتى 
ًا من أفؽانستان .إنسحبت بالكامل تمرٌبا  
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لمد تعرض دور المجاهدٌن األوزبن إلى تعتٌم متعمد من الجانب األمرٌكى ربما 
ألسباب سٌاسٌة تتعلك بوضعٌه لواتهم فى أوزبكستان و الخشٌة األمرٌكٌة من تعرض 

.تلن الموات لضربات إنتمامٌة  
كانت الموة الجهادٌة األوزبكٌة فى أفؽانستان هى الثانٌة من  (عاصفة الطابرات ) لبل 

نتٌجة اإلنضباط .. حٌث التعداد بعد الموة الباكستانٌة ولكنها كانت الموة األكثر فعالٌة
.التنظٌمى الشدٌد وخبرة المٌادة العسكرٌة للمجاهدٌن األوزبن  

وكانت تجمعاتمهم .. وكان الترابط  اإلجتماعى بٌن األوزبن المهاجرٌن مضرب األمثال
ورؼم إنتماد العرب للروح األسبرطٌة لؤلوزبن .. المدنٌة تدار بطرٌمة عسكرٌة تمرٌبا

ًا ولت المعارن .إال أن الفرق ظهر واضحا  
فمد إمتاز األوزبن المماتلٌن بالفاعلٌة الكبٌرة واإلنضباط، فتفوق دورهم فى تلن الحرب 

.عن الدور العربى بمراحل عدٌدة  
.وكذلن عملٌاتهم اإلدارٌة كلها كانت عسكرٌة الطابع رؼم للة اإلمكانات  

فمد ظهر مثبلًا أن لدٌهم عدداًا كبٌراًا من الشاحنات العسكرٌة التى جعلت حركتهم المدنٌة 
بٌنما إمتلن العرب عدداُا كبٌراًا من السٌارات الخاصة والباصات .. والعسكرٌة سرٌعة

.لذا واجهوا عجزاًا شدٌداًا فى نمل عاببلتهم فى تلن الظروؾ الصعبة.. الصؽٌرة  
ًا فرٌداًا كان ٌتٌح لها  ًا إستراتٌجٌا ومع ذلن فمد خسرت حركة المجاهدٌن األوزبن منطلما

ذلن هو الشمال األفؽانى الذى ٌمٌم علٌه عدة مبلٌٌن .. حرٌة العمل فى أراضى ببلدهم
.من األوزبن الذٌن هاجروا تحت ضؽط اإلحتبلل الروسى  

وأعاد الجنرال الشٌوعى عبد الرشٌد دوستم سٌطرته الؽاشمة على الكتلة األوزبكٌة فى 
شمال أفؽانستان ولكن هذه المرة فى حماٌة المظلة الجوٌة األمرٌكٌة التى أذهلت األفؽان 

.فى الحرب األخٌرة  

 لماذا  ؟
!!أسبلة حابرة :  سبتمبر 11  

حتً اآلن مازال الؽموض ٌلؾ ذلن الحادث الذي عصؾ بالوالٌات المتحدة والعالم فً 
.م2001صباح الثبلثاء الحادي عشر من سبتمبر  

ولد ٌستمر الوضع كذلن حتً لٌام الساعة ، إال أن ٌحدث أمر ؼٌر متولع خارج عن 
سٌاق األحداث التً تتحكم بها كامبل الوالٌات المتحدة ، التً ال هً كشفت النماب عما 

الجناة "وال هً تركت  . (بل العكس تجتهد بشكل مرٌب من أجل إخفاء شٌا ما  )حدث 
.ٌتكلمون "   

 ولد تخطً عددهم فً ولت ما –هإالء الجناة الذٌن تعج بهم ألفاص جونتانامو فً كوبا 
، وهم (إؾ بى آى)ستمبة معتمل إضافة إلً معتملٌن آخرٌن ال ٌعلمهم إال هللا و 

موزعون فى جزر بالمحٌط الهندي  وسجون فً باكستان ولاعدة باجرام الجوٌة فً 
 (أعضاء لٌادٌون فً تنظٌم الماعدة  )وجمٌع هإالء . كابول ومطار لندهار وؼٌرها 

.علً حد وصؾ السلطات األمرٌكٌة لكل معتمل تلمً المبض علٌه   
.أٌن هً المعلومات التً أدلً بها المعتملون العرب وؼٌر العرب ؟  

.بل أٌن هً نتابج تحمٌمات سلطات األمن فً الوالٌات المتحدة ؟   
فً ؼٌبة الحمابك تنتشر اإلشاعات والتخمٌنات والتسرٌبات وٌختلط الحابل بالنابل 

. فً لضٌة سبتمبر كما فً كل لضاٌا العالم–وستظل الفوضً سٌدة المولؾ   
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طالما أختزل البعض العالم كله فً دولة واحدة ، دولة تحكمها وتتحكم فٌها وبها حفنة 
تمتلن كل شٌا وتمرر فً كل شٌا ، وال تري فً بالً البشر  (حكماء الشٌاطٌن  )من 

أو للذبح إن هى فمدت تلن .. ؼٌر عدة ملٌارات من الحمٌر ال تصلح سوي للركوب 
 سالوا شكوكا – ومنها أمرٌكا –فً دول العالم " الجوٌٌم. " الصبلحٌة أو تمردت علٌها

نورد هنا بعض منها لندرن مدي -  عاصفة الطابرات فً سبتمبر–وألاوٌل حول 
.الحٌرة التً تركها ؼموض الحادث وعدم نزاهة حكومة الوالٌات المتحدة  

ٌا ، نشرت  (عاصفة الطابرات  )المنفذون لعملٌة #  عددهم تسعة عشر شخصا
ولكن تلن األسماء لم تظهر فً لوابم . السلطات األمرٌكٌة أسماءهم وصورهم 
  . لماذا ؟؟!! ..المسافرٌن علً متن الطابرات المنكوبة 

أظهرت كامٌرات المطار أن أحد الركاب المتهمٌن بالضلوع فً إختطاؾ إحدي هذه # 
الطابرات ولد أولفته سلطات أمن المطار ، الذٌن تلموا إشارة بإطبلق سراحه لركوب 

.لماذا ؟؟ !! ... الطابرة   
. ؟؟ لماذا!!... الطابرات األربع المنكوبة ، لم ٌعثر علً أي صندوق أسود لها #   
. ؟؟ لماذا!! .. الطابرة التً ضربت مبنً البتاجون لم ٌشاهد لها أحد أي حطام #   
:هنان إتهام للسلطات أنها تكتمت علً التالً  )  

  فٌلم فٌدو صوره أحد الناس ٌثبت أن مبنً البنتاجون تم ضربه بصاروخ –     ا 
  .(!!          ولٌس بطابرة 

ًا شب فً مبنً البنتاجون وسمع منه دوي إنفجارات لبل –    ب   هنان شهوداًا بؤن حرٌما
!! .مجرد اإلعبلن عن إختطاؾ الطابرات األربعة   

 شهادة خبراء لالوا أن كمٌة الدمار الحادث من مبنً البتاجون ، ألل بكثٌر مما –    ج 
.ٌمكن أن تحدثه طابرة مرتطمة بالمبنً   

الربٌس المصري حسنً مبارن أعرب عن دهشته ، كطٌار حربً سابك ،عن -      د 
    إمكان إرتطام طابرة مدنٌة بمبنً مثل البنتاجون ، ولال إن هذا أمر  صعب جداًا 

الدفاع الجوي عن الساحل الشرلً للوالٌات المتحدة كان مجمداًا لمدة ساعتٌن ولت # 
.لماذا ؟؟ !! .. إختطاؾ الطابرات األربعة   

أعلنت السلطات أن الطابرة التً كانت فً طرٌمها إلً البٌت األبٌض لد سمطت فً # 
الطرٌك نتٌجة إشتبان بٌن المختطفٌن وركاب الطابرة ، وذلن لرب احدي المدن فً والٌة 

ولكن إدارة تلن المنطمة ولٌادة دفاعها المدنً نفوا سموط أي طابرة فً . بنسلفانٌا 
ولم تعرض السلطات االتحادٌة حطام الطابرة ، وال عثرت علً الصندوق !! . منطمتهم 
  . لماذا ؟؟!! ...األسود 

 عن مصرع أربعة آالؾ – ولبلها السلطات األسرابٌلٌة –أعلنت السلطات األمرٌكٌة # 
ظل العدد ٌتنالص فً إعبلنات متتالٌة حتً . إسرابٌلً فً برجً التجارة العالمٌة 

ًا واحداًا لم ٌمتل فً ذلن الحادث  بل أن جمٌع الٌهود لم .إعترفوا فً النهاٌة أن إسرابٌلٌا
 !! ...ٌذهبوا إلً أعمالهم ال فً مركز التجارة العالمً ، وال فً وزارة الدفاع ، البنتاجون

 لماذا ؟؟
فً بورصة نٌوٌورن لام الٌهود بعملٌات بٌع محمومة للسندات واألسهم التً ٌمتلكونها # 

فكانت أرباحهم خٌالٌة فً ممابل خسابر ؼٌر عادٌة . فً ٌوم العاشر من سبتمبر 
لماذا ؟؟.. لآلخرٌن  

.فً البداٌة أعلنت السلطات أن عدد المتلً فً البناٌتٌن هو عشرة آالؾ شخص )#      
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ًا إذا كان هذا  العدد .  شخص 2700      وظل العدد ٌتنالص حتً وصل إلً  ولٌس ؼرٌبا
ًا    .(موضع شن أٌضا

تبٌن أن سلطات الطٌران المدنً األمرٌكٌة تجاهلت خمسٌن تحذٌراًا بإحتمال حدوث # 
  .لماذا؟؟.. سبتمبر 11عملٌات إختطاؾ طابرات وذلن لبل أٌام من أحداث 

لبل ساعتٌن من إختطاؾ الطابرات وصل تحذٌر إلً سلطات األمن بؤن هنان عمل # 
وطالب بإخبلء برجً التجارة العالمٌةومبنً البنتاجون . إرهابً كبٌر علً وشن الحدوث 

  . لماذا ؟؟!! ...ولكن المخابرات األمرٌكٌة أهملت التحذٌر .. 
لم ٌتفك الخبراء حتً اآلن علً األسباب الفنٌة الحمٌمٌة التً أدت إلً إنهٌار الٌابرجٌن #   

وهً تمول بؤن . فالنظرٌة التً حاولت السلطات تروٌجها ، رفضها خبراء مختصون - 
.سبب إنهٌار المبنً إرتفاع درجة الحرارة داخله نتٌجة حرٌك الطابرات  

وأٌد ذلن نظرٌة . أبلػ شهود عن سماع أصوات إنفجارات داخل المبنً ولت الحرٌك - 
لالت بؤن المبانً لد تم زرعها بالمتفجرات لبل الحادث وتم تفجٌرها بعد اإلصطدام ، وأن 
سموط الطوابك من األعلً إلً األسفل بشكل متسلسل، ٌماثل تماما عملٌات المحترفٌن فً 

.تفجٌر المبانً الضخمة بشكل سرٌع وآمن ، ولذلن العمل شركات متخصصة   
فهل تم تلؽٌم تلن الطوابك , کانت المخابرات األمرٌکٌة تشؽل عدة طوابك فی البرجٌن# 

.و تفجٌرها عمب إرتطام الطابرتٌن فحدث اإلنهٌار ؟؟  
..      إذن فمد عجز خبراء أمرٌكا عن تحدٌد السبب الحمٌمً النهٌار برجً التجارة 

. لماذا ؟؟ !! ..إذن هو ألسباب سٌاسٌة .. بالتؤكٌد إن عجزهم لٌس ألسباب فنٌة   
شرق أوسطٌة "أعلنت سلطات األمن األمرٌكٌة عن إلماء المبض علً مجموعة إرهابٌة # 
حٌث أبراج التجارة " منهاتن"الذي ٌربط جزٌرة " بروكلٌن"وهً تحاول تفجٌر جسر " 

 فً ولت الحك تبٌن أن المجموعة إسرابٌلٌة  فتكتموا –تحترق وتنهار ، بمدٌنة نٌوٌورن 
  .  لماذا ؟؟!! ...علً الحادث تماما

لبل اإلعبلن عن إختطاؾ الطابرات ، كانت مجموعة تصوٌر تلفزٌونٌة تركز عدساتها # 
.علً برجً التجارة العالمٌة،إلً أن وصلت الطابرات وارتطمت بالبرجٌن  

..سلطات األمن ألمت المبض علً مجموعة التصوٌر وأعلنت عن الحادث  
.لماذا ؟؟ !! فتكتموا علً الحادث .. تبٌن أٌضا أن المجموعة كانت إسرابٌلٌة   

فربما ٌكون الفاعل من داخل أمرٌكا نفسها ، وربما من المخابرات المركزٌة األمرٌكٌة  .. )# 
عن طرٌك عناصر تم شراإها بالمال، وال ٌستبعد أٌضاً أن تكون أجهزة إستخبارات  (سى آى إٌه)

عالٌة الكفاءة كالموساد اإلسرابٌلً متورطة فً هذا الحادث ، فمد ٌكون المنفذون ذوي مالمح أو 
كرٌمة كٌرلس                           (..لكنات عربٌة وإسالمٌة لكن أصابع الموساد وراءها  

 ربٌس لسم الشبون اإلسرابٌلٌة والفلسطٌنٌة بجرٌدة األخبار المصرٌة 

402الجزء الثانً من كتاب االمبراطورٌة األمرٌكٌةص  

وعضو فی الحزب , مسبول سابك فی اإلستخبارات األمرٌکٌة" رای مکجافرن"# 
 سبتمبر بهدؾ تکرٌس هٌمنة 11الدٌمولراطً إتهم إسرابٌل بؤلتورط فی هجمات 

ولال بؤن شرکة . إسرابلٌة أمرٌکٌة علی الشرق األوسط و إسماط نظام صدام حسٌن
ًا لبل تلن الهجمات  وإتهم إسرابٌل بالتورط فی مضاربات . إسرابلٌة تلمت تحذٌراًا مسبما

.فی اآلسواق المالٌة عشٌة الهجمات بهدؾ تحمٌك مکاسب مالٌة ضخمة  
 

 

 

******************* 
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ممارانات :    الباب الثالث
  :العرب بٌن هزٌمتٌن                        1ممارنه  

 م2001 أكتوبر 7 –م 1967 ٌونٌه 5
                                                          

كانت دالبل كثٌرة تشٌر إلً أن , بعد سنوات لبلبل من التورط السوفٌتً فً أفؽانستان 
ٌكون ضحٌتها اإلسبلم , المسرح األفؽانً ٌجري تجهٌزه إلستمبال نكبة إسبلمٌة كبري 

وكل من ٌعرؾ تلن الببلد ٌسهل . ولواه البشرٌة الملتزمة المجاهدة , فً أفؽانستان 
علٌه إكتشاؾ البون الشاسع بٌن الحالة اإلسبلمٌة الشعبٌة فً أفؽانستان وبٌن ما هو 

.وحتً فً دول الجوار, شابع فى العالم األسبلمً   
وهو ما إعتبره العالم الؽربً بشمٌه الرأسمالً والشٌوعً خطراًا ال ٌمكن السكوت علٌه 

وما فشل فٌه الجٌش األحمر السوفٌتً حاولت أمرٌكا تداركه بالحلول السٌاسٌة لمرحلة . 
وبمساعدات لٌمة من أعوانها فً السعودٌة . ما بعد األنسحاب السوفٌتً من أفؽانستان 
 الذي ال ٌحمل من ( مجددي ثم ربانً )وباكستان تمكنت أمرٌكا من فرض نظام 

وبمى الشٌوعٌون فً كابل أحد مكونات . عبلمات اإلسبلم سوي لحى المابمٌن علٌه 
ًا عصابات إجرام مسلحة ٌدٌن كل واحد منها . النظام األساسٌة  وحكمت الببلد فعلٌا

, بالوالء ألحد ألطاب الحكم فً كابل وهم زعماء تنظٌمات الحزبٌة والجهادٌة المدٌمة 
. وحتً زعماء الملٌشٌات الشٌوعٌة المدٌمة   

ًا  ًا وأللٌمٌا ًا على السٌاق المفروض دولٌا جاءت حركة طالبان التً نجحت فً , وخروجا
  وتطبٌك الشرٌعة ضمن نظام  اإلمارة اإلسبلمٌة  ولٌادة ( المفسدٌن )إزاحة 

طالبان  التً دعمتها المبابل وفتحت لها   وهو مجاهد لدٌم لاد ثورة ( أمٌر المإمنٌن )
.  إلً جانبها ( المفسدٌن )مناطمها ولاتلت  

    كادت األمور تستمر للنظام الجدٌد بعد أن فرض نفسه علً معظم أراضً أفؽانستان 
لوال أن , وكادت الموي األللٌمٌة أن تعترؾ باألمر الوالع بعد أن ٌبست من تهدٌمه . 

لٌس لنظام اإلمارة , جاءت الهجرة الجهادٌة العربٌة إلً أفؽانستان لتكون خٌر حلٌؾ 
. ولكن لمجهودات أمرٌكا فً هدم ذلن النظام , اإلسبلمٌة   

تحت الفتة ,     ومن أفؽانستان بدأت أمرٌكا حملتها الصلٌبٌة ضد اإلسبلم فً العالم  
لاد هذه الحملة األمبراطور األمرٌكً جورج بوش  .  (الحرب العالمٌة ضد اإلرهاب  )

حملة علً جزٌرة العرب والتً حولها إلً   (جورج بوش األول  )كما لاد والده , الثانً
ًا ممدساتها لبل نفطها, مستعمرة أمرٌكٌة ًا من فوق أرضها مٌبلد, مستبٌحا نظامه  )معلنا

  . (الدولً الجدٌد 
وفً األخٌر سمط نظام اإلمارة اإلسبلمٌة فً أفؽانستان  وبدأت أمرٌكا فً إلتبلع 

.اإلسبلم هنان    
وكان نصٌب الشعب األفؽانً أن ٌكون . وفازت بنفط المنطمة وأفٌون أفؽانستان 

ًا علٌه بموة الطٌران األمرٌكً , ذلن األلرع الكرٌه , كرزاى  ًا مفروضا .ربٌسا  
ًا فً الماموس السٌاسً  ًا حدٌثا ٌعنً فٌما ٌعنً الخٌانة , وأصبح مجرد إسمه مصطلحا

. والعمالة ورمزاًا للتسلط األمرٌكً علً شبون العالم وفرض األنظمة السٌاسٌة علٌه  

    لمد حصلنا فً أفؽانستان مإخراًا علً هزٌمة تعادل أو تتفوق علً هزٌمة الخامس 
.1967من ٌونٌو   
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كما كانوا أبطال . الجدٌدة  (النكسة  )     وكان للعرب دور بارز وبطولً فً تلن 
.النكسة األولً فً ٌونٌه ببل منازع   

والدراسة واضعٌن فً , سمات مشتركة تستحك التؤمل  (النكستٌن  )لمد جمعت بٌن .. 
 )كراهٌتها ,اإلعتبار أن العملٌة اإلسبلمٌة تكره دراسة تجاربها وإستخبلص النتابج منها 

. وكراهٌة ، وربما تكفٌر ، كل من ٌوجه النمد إلٌها, النمد الذاتً  (لبدعة    
ًا فً منطمة الشرق األوسط 1967ٌونٌو 5لمد أحدثت هزٌمة العرب فً   زلزاال إستراتٌجٌا

,  (م2001)وال شن أن هزٌمة حرب أكتوبر األفؽانٌة , حسب لول أحد المختصٌن , 
. وأطرافها الخارجٌة ؼطت العالم كله , تسببت فً مجموعة زالزل بإرتها أفؽانستان  

      نستعرض اآلن بعض أوجه الشبه والسمات المشتركة بٌن الهزٌمتٌن الزلزالٌن 

  1 هزٌمة ٌونٌو العربٌة-   

ًا علً نكسة ٌونٌو       كان الربٌس المصري جمال عبد الناصر رمزاًا ولابداًا ومحرضا
. م1967  

أعدت برنامجها , أخطاإه السٌاسٌة أعطت إسرابٌل ذرٌعة لشن حرب  توسعٌة  -
 .وجهزت له منذ ولت طوٌل وكانت تبحث فمط عن ذرٌعة

. الزعٌم العربً لم ٌجهز جٌشه بشكل كاؾ لحرب فعلٌة مع إسرابٌل -      
ًا -      إنتفاخه اإلعبلمً وحرصه علً صورته البرالة فً عٌون الجماهٌر كانت سببا

. فً إستدراجه إلى الفخ الذي نصبه له عدوه   

 هزٌمة أكتوبر األفؽانٌة:   
ًا لهزبمة أكتوبر  الزعٌم اإلسبلمً السعودي أسامة بن الدن كان رمزاًا ولابداًا ومحرضا

. األفؽانٌة   
وكانت أمرٌكا . أخطاإه السٌاسٌة أعطت ألمرٌكا ذرٌعة لشن الحرب علً أفؽانستان _

منذ عدة سنوات رداًا على تطبٌك الشرٌعة وعرللة , لد إتخذت لرارها بشن الحرب 
. مشارٌعها النفطٌة ومنع زراعة األفٌون بواسطة نظام اإلمارة اإلسبلمٌة   

ناهٌن عن حرب لم , حتً لمواجهة محدودة , لم ٌجهز بن الدن نفسه بشكل معمول _ 
ًا  ).ٌتصور ولوعها أصبلًا    .(وكذلن فعل المبل عمر أٌضا

:هزٌمة ٌونٌو العربٌة _  2  

كان من األسباب  (المشٌر عامر وبطانته  )   ضعؾ المٌادة العسكرٌة المصرٌة 
أو تمصٌر , وأحاطت بهم شبهة إرتكاب خٌانات . الربٌسٌة للهزٌمة ،ومضاعفة تؤثٌرها 

مثل إهمال تحذٌر للمٌادة المصرٌة أرسله الفرٌك عبد المنعم }فادح فً لٌادة المعركة 
ًا لمٌادة الجبهة األردنٌة  وكان لد رصد من هنان إلبلع , رٌاض الذي كان مبعوثا

وهً الضربة التً جاءت .. الطابرات اإلسرابٌلٌة لتوجٌه الضربة األولً ضد مصر 
إلً ..بٌنما الدفاع الجوي المصري ممٌد بسبب وجود طابرة المشٌر عامر فً الجو 

.  {جانب دالبل أخري أثارت شبهات وإتهامات   

 هزٌمة أكتوبر األفؽانٌة:  

شؽلوا .    وزارة الدفاع فً كابل كانت ملٌبة بعناصر ال تصلح لمٌادة العمل العسكري 
من مإسسً حركة  (الحرس المدٌم )ولكونهم من , مناصبهم بحكم إنتماءات لبلٌة 

. طالبان   
تورط فٌها عدد , ؼٌر معروؾ مداها وتفاصٌلها , سمطت العاصمة كابل بفعل خٌانات_ 

 من المحسوبٌن علً وزارتً الدفاع والداخلٌة حسب المعلومات المتوفرة إلً اآلن 
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علً الجانب العربً لم ٌمدم العرب إضافة تذكر فً تلن الحرب التً تواجدوا فوق _ 
:أربعة مواضع من ساحاتها   

ساحة الشمال األفؽانً ، لندز وطالمان ، ولد حوصروا هنان وأبٌدوا عن -   1  
 . آخرهم وفمدوا أكثر من ثبلثمبة لتٌل 

ولع العرب هنان فً محاصرة وكان عددهم . جبهة شمال كابول - 2     
ًا ومصٌرهم مجهول , مجاهداًا 250  }واألؼلب أن معظمهم راحوا لتلً , فمدوا جمٌعا

ولد نجى معظم ..  عنصرا كموة إحتٌاطٌة 300كان للعرب فً مدٌنة كابول نفسها 
 . {هإالء وؼادروا المدٌنة سالمٌن 

.                         وهً المكان الوحٌد الذي لاتل فٌه العرب بشكل جٌد . جبهة لندهار - 3     
 .شهٌد مبة وفٌها فمدوا حوالً 

الذي كان تحت المٌادة المباشرة لزعٌم .مولع تورا بورا الجبلً فً جبلل آباد - 4 
فتشتتوا وتعرضوا , الثلوج والمصؾ الجوي تسببافً حصار العرب.الماعدة 

شهٌداًا 50فمد العرب . لمطاردات أفؽانٌة وباكستانٌة مع لصؾ الطابرات األمرٌكٌة 
 . فً ذلن الجبل 

 700خسر العرب أكثر من ,  وخبلل شهرٌن فمط , فً كل تلن الجبهات     **
شهٌد أي أكثر مما فمدوه خبلل أكثر من عشر سنوات ضد السوفٌٌت والنظام 

الشٌوعً فً أفؽانستان ،  
.  شهٌد علً إختبلؾ فى التمدٌرات 500 إلى 300حٌث فمدوا ما بٌن 

  :هزٌمة ٌونٌو العربٌة_ 3

فهو كان . الزعٌم المومً عبد الناصر كان له تصور خاطا عن الحرب المادمة 

ًا }ثم تصور أنها أذا حدثت فإنها ستكون . ٌستبعدها فً األساس  حرب دفاعٌة تمتد أٌاما

ٌنعكس ذلن علً الرأي , تبدو فٌها وحدة العالم العربً وتضامن شعوب آسٌا وأفرٌمٌا 
وساعتها ٌمكن الوصول إلً ولؾ إلطبلق , العام العالمً ممثبلًا فً األمم المتحدة 

الفمرة مؤخوذة عن كتاب اإلنفجار لدمحم حسنٌن هٌكل ص  ) {النار وٌبدأ البحث عن مخرج لؤلزمة 

ًا فً كتابه. (  829 أن جمال عبد الناصر فً هذا التصور لمسار  )ولال هٌكل أٌضا
ًا بتجربة السوٌس فً حٌن أن األمور هذه المرة كانت  الحوادث كان ال ٌزال محكوما

 . (تندفع فً مسار مختلؾ 

  هزٌمة أكتوبر األفؽانٌة: 
وتولع مجرد .         الزعٌم اإلسبلمً بن الدن إستبعد من األساس نشوب حرب 

ًا  ومن بعده تؤتً موجة تعاطؾ عربٌة . عدوان صاروخً أو جوي ال ٌستؽرق ولتا
كما ٌزداد التعاطؾ األفؽانً معه . علً أثرها تؤتً األموال والمتطوعٌن , وإسبلمٌة 

.وٌتؽلب علً التردد المسٌطر علً حركة طالبان تجاهه   
ًا بتجربة المصؾ األمرٌكً لمعسكراته فً خوست فً  ًا كان بن الدن محكوما هنا أٌضا

  .(فً حٌن أن األمور هذه المرة كانت تندفع فً مسار مختلؾ  ) .م 1998عام 

 التً لاد م1989وحتً عندما بدأت الحرب تصرؾ معها بمنطك معارن جبلل أباد عام 
. ولكن بإتمان ألل , العرب فٌها ضد ملٌشٌات دوستم   

, والجانب األفؽانً إستخدم ضد األمرٌكان تكتٌكاته المدٌمة فً الحرب ضد السوفٌٌت 
. فمضت علٌه التطورات التكنولجٌة لسبلح الجو األمرٌكً   
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ًا جدٌدة بتصورات لدٌمة  والركود الفكري منع من مبلحظة . لمد واجهوا حروبا
ومناخ السٌاسة , التً تمدم فٌها العدو فً مجاالت التسلٌح والحرب  (المسارات الجدٌدة)

. الدولٌة   

:هزٌمة ٌونٌو العربٌة _  4  

.التً لادته إلً الهزٌمة  (ناصر )كانت الدافع لتحركات,     معلومات مؽلوطة   
فحرن لواته إلً عمك  (كانت المعلومات عن حشود إسرابٌلٌة علً حدود سورٌا  )

صحراء سٌناء فً حشود ضخمة سٌبة التوزٌع واإلعداد والمٌادة  بعٌداًا عن لواعدها 
. األساسٌة شرق لناة السوٌس   

, الطٌران اإلسرابٌلً المتفوق فً ضربته الجوٌة األولً التً إستؽرلت نصؾ ساعة
ثم أستفرد , أخرج الطٌران المصري من المعركه بتدمٌر طابراته علً األرض 

بالموات المصرٌة فً سٌناء فدمر معداتها ولطع خطوط إنسحابها وسمط معظمها فً 
.  لتٌل 12000األسر وفمدت  

ألن إسرابٌل كانت تخطط , الموات اإلسرابٌلٌة لم تمتل األسري المصرٌٌن _ 
. وعمد سبلم منفرد معها, لمصالحة مصر وجذبها بعٌداًا عن بالً الدول العربٌة   

  هزٌمة أكتوبر األفؽانٌة    : 
.إستنتاج مؽلوط لاد اإلمارة اإلسبلمٌة فً أفؽانستان صوب الهزٌمة العسكرٌة       

إؼتٌال أحمد شاه مسعود المابد العسكري والرجل األلوي فً تحالؾ الشمال 
جعل المٌادة األفؽانٌة متؤكدة من لدرتها علً الحسم السرٌع , المناوئ لئلمارة 

لمعركتها فً شمال أفؽانستان ضد المواعد األساسٌة الملٌلة التً تبمت فً أٌدي 
, فحركت اإلمارة لواتها األساسٌة ولادتها الربٌسٌٌن صوب الشمال . التحالؾ 

. وبعٌداًا جداًا عن المواعد الربٌسٌة للحركة جنوب الببلد   
الطٌران األمرٌكً المتفوق فشل فً تحمٌك إنجاز مثٌل لما حممه شمٌمه األسرابٌلً 

وإفبلت المبل عمر من اإلؼتٌال الجوي خبلل الضربة الجوٌة . فً حرب ٌونٌو 
األولً جعلها ؼٌر حاسمة فاستمرت الحرب شهرٌن متتابعٌن حتً سمطت اإلمارة 

ولكن الطٌران األمرٌكً وبمذابفه الموجهة تمكن فً نهاٌة األمر من . اإلسبلمٌة 
وخلخل صفوفها حتً تعرضت للحصار واإلبادة , منع لوات اإلمارة من الحركة 

فً ظل ؼٌاب )أما الجنوب فلم ٌتبمً فٌه من الموات ما ٌكفً للدفاع . فً الشمال 
فاستولً اللصوص علً العاصمة والمدن الربٌسٌة  . (شعبً عن ساحة المعركة 
.حتً تسلمها تحالؾ الشمال  

بما ٌزٌد عن نسبة , ألؾ لتٌل 13خسابر طالبان فً تلن المعركة كانت فً حدود 
.  فً المابة من إجمالً لواتهم فً الشمال 90  

أصرت أمرٌكا علً تنفٌذ سٌاسة إستبصالٌة ضد جمٌع من أسروا فً المعارن من 
أما المدنٌٌن الذٌن أختطفوا من الشوارع فً أفؽانستان وباكستان . عرب وطالبان 

.  فً كوبا  (جوانتانمو )فمد شحنوهم إلً ألفاص , 
هى أال ٌعودوا لمتالها مرة أخرى فى , إبادة المماتلٌن, حجة أمرٌكا فى سٌاستها

.أو المصالحة لم تكن واردة بؤى حال , فالتفاهم المستمبلى. أفؽانستان أو خارجها  

:    هزٌمة ٌونٌو العربٌة -5  

ًا , حرب الٌمن التى تورط فٌها جٌش عبد الناصر لعدة سنوات إستنزفت نظامه عسكرٌا
ًا  .وساهمت بذلن فى هزٌمة ٌونٌو. ومالٌا  
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وساندوهم , أعداء ناصر مولوا وسلحوا لوات المتمردٌن التى تماتل ضده فى الٌمن
  .إلٌهم برٌطانٌا وإنضمت, مكونه من السعودٌة وإسرابٌل, ضمن جبهة إللٌمٌة

 هزٌمة أكتوبر األفؽانٌة    : 
التى خاضتها اإلمارة ضد مسلحٌن مدعومٌن بموة , الحرب المتصلة ضد تحالؾ الشمال

, أدت تلن الحرب إلى إستهبلن الموة البشرٌة, من تحالؾ إللٌمى ودولى لوى
وفى األخٌر عملت لوات تحالؾ الشمال كموة أرضٌة .والعسكرٌة والمالٌة لئلمارة

   . متكاملة فى األداء مع سبلح الجواألمرٌكى،حتى سمط نظام اإلمارة اإلسبلمٌة

:   هزٌمة ٌونٌو العربٌة- 6  

وهى الظاهرة . تعدد مراكز المرار فى مصر كان من األسباب الربٌسٌة فى الهزٌمة
. فهنان الربٌس المتفرد بالمرار السٌاسى للدولة. التى أطلموا علٌها إسم مراكز الموى

ثم هنان جهاز . وهنان المشٌر عامر لابد الجٌش الذى إعتبره ملكٌة خاصة له
.اإلستخبارات العامة المتحالؾ سراًا مع لٌادة الجٌش  

           . فكانت مصر ولتها عدة دول فى دولة واحدة

 هزٌمة أكتوبر األفؽانٌة    : 
أشٌع خارج أفؽانستان أن بن الدن هو الحاكم الحمٌمى لها وأن المبل عمر مجرد 

وأزعج . (أمٌران للمإمنٌن)وشعر كثٌرون داخل أفؽانستان أن البلد لها . شخصٌة وهمٌة
. ذلن حركة طالبان ومعظم أبناء الشعب  

فؤثبت أنه , تفرد به بن الدن, لرار الحرب الذى هو أهم لرارات السٌادة فى أى دولة
. كان األمٌر الحمٌمى للبلد التى إستضافته  

شمت صفوؾ , التى أحدثها بن الدن فى أفؽانستان, اإلزدواجٌة فى المرارات السٌادٌة
, طالبان وعزلت نظام اإلمارة اإلسبلمٌة عن الشعب فى  ولت الحرب على  الخصوص

              . لذا تعتبر السبب األهم فى الهزٌمة التى حالت بؤفؽانستان

:   هزٌمة ٌونٌو العربٌة-7  
ومن ٌومها . أدت تلن الهزٌمة إلى تنحٌة تٌار المومٌة العربٌة عن لٌادة الجماهٌر العربٌة

وسادت الدعوات . خرست األصوات التً ظلت تنادي بتوحٌد العرب فً دولة واحدة 
ًا , وأصبحت إسرابٌل . المطرٌة التً ال ٌجمعها إطار مشترن  هً الموة األعظم , عملٌا

أي فوق الرلعة . فً المنطمة العربٌة وصاحبة النفوذ الحمٌمً من المحٌط إلً الخلٌج 
  . (المومٌون العرب  )الجؽرافٌة والسكانٌة التً كانت ٌطمح الٌها 

ًا بمولد إسرابٌل 1967لمد كانت هزٌمة العرب فً حرب ٌونٌو  ًا حمٌمٌا وذلن . م إٌذانا
, ومن ٌومها فمد العرب أي إمكانٌة فً الحرٌة أو اإلستمبلل . بإتفاق جمٌع اآلراء 
. ناهٌن عن الوحدة   

 هزٌمة أكتوبر األفؽانٌة:   

ًا  ًا عربٌا وٌتمٌز بسمات , ٌرمز إلٌه بن الدن , أصابت تلن الهزٌمة تٌاراًا إسبلمٌا
ًا . فكرٌة وحركٌة معٌنة  والمتال سبٌبلًا أوحداًا , فهو ٌتبنً السلفٌة السعودٌة منهجا

الجهاد العالمً  )فهً تارةًا . لتحمٌك أهداؾ ظلت عابمة وؼٌر محددة معظم الولت 
وهو الشعار الذي ( طرد األمرٌكان المحتلٌن لجزٌرة العرب ) وتارةًا آخري  (

ًا  وأخٌراًا نادي بن الدن فً آخر بٌان  (تحرٌر الممدسات اإلسبلمٌة  )أصبح الحما
.له أن تماتل األمة اإلسبلمٌة فً كل مكان أمرٌكا والمتحالفٌن معها   
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ولٌس من الواضح 
حتً اآلن ماذا سٌتبمً 

من كل ذلن بعد تلن 
الهزٌمة الثمٌلة فً 

وممدار . أفؽانستان 
التهمٌش أواإلبعاد الذي 

. سٌصٌب ذلن التٌار 
وهل البدٌل سٌكون 

ًا ؟؟ وبؤي صٌؽة  إسبلمٌا
.فكرٌة وحركٌة ؟؟  

ولكن المإكد أن هزٌمة 
أكتوبر فً أفؽانستان 

وأوضحت , هً التً دشنت العهد الحمٌمً لئلمبراطورٌة األمرٌكٌة العالمٌة 
وأصبح العالم أضٌك بكثٌر من أن تمام علٌه دولة . مبلمحها بدون أي إلتباس 

إسبلمٌة أو حتً لرٌة إسبلمٌة أو حتً أن ٌختبا فٌه شخص ال ترؼب أمرٌكا 
وعند هذه النمطة الحرجة فإما أن تزول حمٌمة اإلسبلم من علً . فً وجوده 

ًا لم ٌتحسب له أحد  . ظهر األرض أو أن نشهد فً ولت ما زلزاالًا إسبلمٌا  

  هزٌمة ٌونٌو العربٌة_8

وٌعتبره المسلمون أٌضا  )  إسرابٌل خاضت بجٌشها معركة حاسمة فٌما تعتبره 
عسكرٌة وسٌاسٌة , وأمرٌكا وفرت لها مظلة حماٌة كاملة . منطمة الملب  (

.ودعم مالً كامل حكومً وٌهودي   
التً أزعجت إسرابٌل ال  (المومٌة العربٌة  )أزاحت إسرابٌل مخاطر شعارات 

ولكن ألنها تذكر سكان المنطمة , بسبب نجاح هذه الشعارات علً أرض الوالع 
ًا  ًا وال مسلمٌن . بؤنهم عربا ترٌدهم أحجاراًا فوق  , بٌنما إسرابٌل ال ترٌدهم عربا

.  ال ؼٌر  (شرق أوسط )ترٌدهم , ببل هوٌة دٌنٌة أو عرلٌة , مولع جؽرافً   

 هزٌمة أكتوبر األفؽانٌة:  

خاضت أمرٌكا الحرب األفؽانٌة بمواتها ولوات حلفابها الذٌن وصل عددهم إلً  
أكثر من دولة ممابل كل عشرة }  . (شخص 500 )دولة ضد تنظٌم الماعدة 52

.{!!أفراد من الماعدة   
وضد شعارات رفعها بن الدن وشكلت خطراًا علً إسرابٌل فً منطمة الملب 

مثل شعارات تحرٌر الممدسات اإلسبلمٌة . وتواجد أمرٌكا فً جزٌرة العرب 
.وإخراج األمرٌكان من جزٌرة العرب   

وٌظهر هنا توزٌع األدوار بٌن الجٌشٌن األمرٌكً واإلسرابٌلً فهما شرٌكان فً 
بٌنما تعمل أمرٌكا مع حلفابها فً مناطك األطراؾ , منطمة الملب اإلسبلمً 

 . نٌابة عن إسرابٌل 
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2مقارنة      

وبالعكس.. أفؽانستان .. فلسطٌن : طرٌك األشوان  
 وما م1967م و 1948نماط التشابه كثٌرة  بٌن ما حدث فً فلسطٌن وحولها فً حروب 

ومن أهم . (م 1992/م1979)حدث فً أفؽانستان فً الحرب ضد السوفٌٌت والشٌوعٌة 
ومن ناحٌة الجوهر فهً . دالالت ذلن ثبات العناصر األساسٌة فً كل تلن المصادمات 

ًا بمفهومها  مكونات صؽٌرة لحرب صلٌبٌة لم تنمطع منذ لرون، منذ أن بدأت رسمٌا
وما تمسٌمها .م2001م وحتً آخر مشاهدها فً أفؽانستان فً أكتوبر 1095الحالً عام 

. الخ إال لتسهٌل البحث التارٌخً وتبوٌبه ..,وثانٌة , أولً : إلً حمبلت ذات أرلام 
والذي إختلؾ اآلن هو لٌادة المعسكر الصلٌبً فمد إنتملت الراٌة من الكاثولٌن إلً 

ولهروا العالم , وتولوا المٌادة , الؽرب  (حمٌر )وإمتطً الٌهود . البروتوستانت 
.  الذي تصدرته أمرٌكا بحكم لوتها والتركٌز الٌهودي فٌها , بؤموالهم وبتكنولجٌا الؽرب

ًا أو زوراًا  )    وفً المعسكر اإلسبلمً إنتملت الراٌة من أنظمة حكم تستمد شرعٌتها حما
من اإلسبلم ، إلً أنظمة تستمد شرعٌتها ولوتها من الموي الكبري فً المعسكر  (

وعلً المستوي الشعبً إنتفلت المٌادة من النخبة الدٌنٌة للعلماء إلً . الصلٌبً نفسه 
.  النخبة العلمانٌة التً رضعت ثمافة الؽرب وتشبعت بها 

     لهذا نري فً الصدامات العسكرٌة الدامٌة فً فلسطٌن وأفؽانستان نفس البلعبٌن 
ثم , والجٌوش الصلٌبٌة لدول الؽرب, معسكر معادي ٌضم المٌادة الٌهودٌة: األساسٌٌن 

. أنظمة المشرق العربى واإلسبلمى: الخط األول لذلن كله
أو بمٌادات , وفى ممابل األعداء هنان المعسكر اإلسبلمى المكون من شعوب ببل لٌادات

أو لٌادات اإلسبلم , من العلماء التملٌدٌٌن الذٌن نجو من حمبلت المتل واإلبعاد والتهمٌش
, أطباء), والمكونة من حركات ٌمودها خرٌجى التعلٌم الؽربى الحدٌث, الحدٌث

  (...مدرسٌن , مهندسٌن
لٌادات  (بتعٌٌن), وفى بعض األولات تمكن الؽرب من إستبعاد اإلسبلم من المواجهة

ًا . لمٌادة المسلمٌن, لٌادات إسبلمٌة مؤمونة (تصنٌع)أو , علمانٌة للشعوب المسلمة وأحٌانا
وتمود  (العدو)وتحدٌد مناهجها ولٌاداتها كى تموم بدور , تصنٌع حركات إسبلمٌة

ًا  .  المسلمٌن فى مواجهات محكومة بالفشل سلفا

 مقارنة بني عدد الشهداء
العرب يف احلرب األويل 

عاماً  (12)ضد السوفيت   
 و عددهم يف احلرب
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وعاونهم اإلسبلمٌون من  (اإلستمبلل)فمد لاد العلمانٌون الشعوب المسلمة فى معارن 
وحتى بعد إعبلن لٌام  (....فى مصر والشام والعراق والجزابر )الخطوط الخلفٌة 

ذات الشرعٌة , تصدى التٌار العلمانى وأنظمة الحكم العربٌة, م1948إسرابٌل بعد حرب 
, وبشكل عام أصٌبت الحركة اإلسبلمٌة.   الؽربٌة لمٌادة عملٌة التصدى للدولة الٌهودٌة

التملٌدى منها والحدٌث بإرتبان شامل فى تحدٌد هوٌة أنظمة الحكم التى فرضها الؽرب 
, ساعد على ذلن ضٌاع المرجعٌة الفمهٌة. بعد إتمام سٌطرته على ببلد المسلمٌن

بموظفٌن دٌنٌٌن ال عبللة لهم , وتصفٌة طبمة العلماء وإستبدالها, وإنحدار التعلٌم الدٌنى
والدعاء , فى ممابل الدعاٌة لها, وٌتلمون األموال من الحكومات المابمة, بالشإون العامة

. (لولً األمر)على المنابر 
فى , فى ظل األنظمة البلدٌنٌة المابمة, عن موطا لدم لها, بحثت الحركة اإلسبلمٌة

للتوترات , تموم فٌه تلن الحركة بدور صمام األمان, إطار صفمة لتبادل المنفعة
وتمبل لٌس فمط التبعٌة . اإلجتماعٌة وإبماء المسلمٌن فى إطار الرضا بالمضاء الحاكم

ًا تمبل كافة أشكال الظلم والجور اإلجتماعى, السٌاسٌة واإللتصادٌة  للخارج , بل أٌضا
.  واإلنحرافات الثمافٌة واألخبللٌة

عند المسلمٌن ٌإكد على تبعٌة الدٌنى للسٌاسى أو ,  الموروث الفمهى والتارٌخى 

ومحاوالت التثوٌر التى حدثت خاصة بعد . إلحاق الفمٌه بالمصر الملكى, بمعنى آخر
وظهور الحركات اإلسبلمٌة , تفتٌت اإلمبراطورٌة العثمانٌة إلى دوٌبلت لطرٌة متعلمنة

وبالتالى مٌلها إلى , بسبب عجزها عن التؽٌٌر, التى فمدت الطرٌك حتى اآلن, الحدٌثة
. مجاراة األمر الوالع

ًا إال فى فمه وتارٌخ الخوارج ًا تارٌخٌا ًا والتراثا .   الفلتات الثورٌة لم تجد لنفسها فمها
ًا أوحداًا , فؤهملوا دور الشعوب وركزوا على اإلؼتٌال السٌاسى .  طرٌما

بمجرد عملٌة إؼتٌال ثبلثٌة , والسلؾ الذٌن أرادوا تطوٌر الدٌن وتؽٌٌر النظام السٌاسى
إعمبهم خلؾ ظنوا أن تؽٌٌر , (عمرو بن العاص, معاوٌة, علً )أللطاب الصراع المابم 

فبل ضرورة إذاًا للشعوب . العالم ٌكفٌه ثبلث تفجٌرات أو ضربات تنالها أمرٌكا ثم تنهار
.  أو حتى العمل العسكرى الصحٌح.. وال للعمل الفكرى والدعوى والثمافى واإللتصادى

ًا لئلسبلم   *   ًا منسٌا لعلماء لبابل الجبال الذٌن لم ٌمسخ  (التملٌدى )أفؽانستان كانت حصنا
هإالء جعلوا ببلدهم مستعصٌة على اإلجتٌاح . فطرتهم اإلحتكان الحضارى مع الؽرب

.  البرٌطانٌة ثم األمرٌكٌة (روما)الروسٌة أو من  (بٌزنطه)الؽربى سواء جاء من 
إمتدت من منتصؾ المرن التاسع عشر , تحطمت ثبلث حمبلت برٌطانٌة, وتحت لٌادتهم

ًا أعنؾ مع الجٌش , إلى بداٌات المرن العشرٌن الذى شهد فى عمدٌه األخٌرٌن حربا
إلتحمت أراضى أفؽانستان , ولبل أن ٌذهب دخان معاركها. األحمر لبٌزنطه السوفٌتٌة

وفرض العلمنة األمرٌكٌة , لطرد تٌار علماء الجبال من الحكم. جٌوش روما األمرٌكٌة
.  وربٌب اإلستخبارات األمرٌكٌة, موظؾ شركات النفط (كرزاي)ورمزها 

 وصراع المصالح بٌن أمرٌكا والسوفٌٌت , وألن المواجهة فى أفؽانستان كانت جدٌة
ًا  ًا لمواجهة أعدابها, كان حمٌمٌا ولٌس على , وكان البد لها أن تعتمد على اإلسبلم سبلحا

, فذلن صراع موهوم, العلمانٌة كما فعلت فى الصراع بٌن أنظمة العرب وإسرابٌل
, ألنه بٌن مكونات نظام واحد ٌهودى, المطلوب منه شكل الصراع ولٌس حمٌمته

. (عربى)علمانى , صلٌبى
لذا لال الربٌس األمرٌكى نٌكسون أن ببلده ما كانت لتضع األسلحة واألموال التى 

 .أرسلتها إلى أفؽانستان فى أٌدى معادٌة لببلده
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لذلن كانت المساعدات . وتلن حمٌمة دابمة وثابتة فى السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة
و التٌار الملكى من  (التٌار اإلخوانى)األمرٌكٌة تذهب إلى لٌادات اإلسبلمٌة الحدٌثة 

ولٌس , فمد أستبعدوا أو همشوا أو إلتصر دورهم على المتال, أما علماء الجبال. العلماء
.  على لٌادة المنظمات

دوره الوطنى على النطاق , مارس ألول مرة (اإلخوانى )والتٌار اإلسبلمى الحدٌث 
ًا بالوكالة, الدولى فى أهم لضاٌا الحرب الباردة وحروبها الصاخبة , التى أرادوها حروبا

.  أى لتحمٌك أطماعهم بالموة ولكن بدماء اآلخرٌن
بؤن ٌشملهم الؽرب , حمك اإلخوان أحد أمانٌهم المدٌمة التى  عبروا عنها فى األربعٌنات

وساهموا . فى مماومة المد الشٌوعى فى العالم, برعاٌته وٌستخدمهم ورلة إسبلمٌة
وساندوا صٌؽة , فى أفؽانستان (علماء الجبال المماتلٌن)بنشاط فى تهمٌش وتحجٌم تٌار 

وساندوه على طول , م1992الذى حكم كابول منذ عام , التحالؾ اإلسبلمى الشٌوعى
ًا عن فكر علماء الجبال وإستمر . الخط ضد حركة طالبان التى كانت تعبٌراًا صادلا

أمرٌكا فؤراحتهم من طالبان، ومن اإلمارة  (سخر هللا لهم)األخوان كذلن حتى 
ًا . لعلماء الجبال فى أفؽانستان, ومن اإلطبللة السٌاسٌة, اإلسبلمٌة وحكم كابول حاكما

واألهم أنه ٌدلى , ومعبوده الدوالر, ولبلته البٌت األبٌض, هو اإلسبلم(دٌنه الرسمی)
بٌنما نساء اإلعبلم الدولى بشعورهن , وهو ٌبتسم. بصوته فى صندوق اإلنتخابات

. الصفراء ٌلتمطن له الصور
. م1987نعود إلى فلسطٌن فنبلحظ أن الرٌاح األفؽانٌة لد هبت علٌها فى أواخر عام 

وٌسمع المسلمون عن , وتخرج المظاهرات بشعارات إسبلمٌة, فتهب رٌاح الجهاد
.  حماس والجهاد والشٌخ أحمد ٌاسٌن
عدداًا من المجاهدٌن  (السلفى اإلخوانى )ومن أفؽانستان أرسل عبدهللا عزام 

ولكن المزاج الفلسطٌنى لم ٌكن . الذٌن ضاعفوا من الجرعة اإلسبلمٌة, اإلستشهادٌٌن
 )لٌشذ عن المزاج اإلسبلمى التارٌخً الذى لبل الجهاد كفرٌضة إسبلمٌة ولكنه لم ٌتمبل 

.  كحتمٌة فمهٌة (السلفٌة السعودٌة
وتراجع , ومنذ ذلن التارٌخ عاد اإلسبلم واإلسبلمٌون إلى صدارة المٌادة فى فلسطٌن

. والٌمكن أن ٌكون ذلن موضع ترحٌب دولى أو أللٌمى. العلمانٌون إلى مركز متؤخر
. (الثورٌة )ومن الطبٌعى أن ٌعملوا علً إحتواء وتصفٌة تلن الحالة الجهادٌة 

بمادرة على كسر ذلن اإلحتواء وتوسٌع نطاق المواجهة -  التنظٌم – (الماعدة)ولم تكن 
أو , أو الممدسات اإلسبلمٌة المحتلة, أو جزٌرة العرب, اإلسبلمٌة فى لضٌة فلسطٌن

, (الفمهٌة السعودٌة)لم تكن لادرة على ذلن بحكم تكوٌنتها ....أو , ثروات النفط المنهوبة
التى لم تخرج عن مفهوم اإلصبلح الجزبى , (السلفٌة السعودٌة)وبحكم لٌادتها 

. إلٌجاد الحد األدنى من التعاٌش المادى معها بدون حرج فمهى شدٌد, لؤلوضاع المابمة
. وبدون أن تسٌمظ الشعوب وتشارن فى خوض معاركها ، مشاركة فعلٌة وحمٌمٌة

م 1980 م إلى الحرب األفؽانٌة السوفٌتٌة1948   فلسطٌن عاممن حرب
, وتتعلك بفلسطٌن, م1967األولى عام , أشرنا إلى أوجه شبه ما بٌن هزٌمتٌن للعرب

.  م فى أفؽانستان2001والثانٌة عام 
فى حربهم ضد العصابات , م1948ونشٌر اآلن إلى أوجه شبه ما بٌن تجربة العرب عام 

من ), وتجربة العرب فى الحرب األفؽانٌة السوفٌتة, الٌهودٌة التى شكلت دولة إسرابٌل

.  (م1992م حتى  عام 1979عام 



  263 

نظراًا , وربما كانت الساحة المصرٌة هى المجال األمثل إلختٌار األمثلة فى تلن األحوال
بؤكثر وأوضح  مما كانت علٌه فى , لتبلور التجربة اإلسبلمٌة والعلمانٌة على أراضٌها

بالى الساحات العربٌة واإلسبلمٌة، كما وكانت األلرب واألهم فى مواجهة الحمبلت 
.  المدٌمة والحدٌثة, الصلٌبٌة

ولم ٌكن النصر، أو الهزٌمة، لٌصبح حالة إسبلمٌة عامة إال إذا إنبثك من التربة 
ونعرض اآلن بعض أوجه الشبه بٌن . المصرٌة بمكوناتها الطبٌعٌة والبشرٌة والدٌنٌة

. تجربة الحربٌن

. م48حرب فلسطٌن - 1
. فى حرب على أرض فلسطٌن, فى البداٌة عارضت الحكومات العربٌة إلحام جٌوشها

وافمت تلن الحكومات على إرسال جٌوشها إلى , وترحٌب أمرٌكى, وبضؽوط برٌطانٌة
. هنان

رؼم معرفته عزم الحكومة  والبرلمان على , هو السباق  (فاروق)كان ملن مصر *
إال أنه أصدر أوامره مباشرة إلى لابد الجٌش بتحرٌن الموات , تجاهل حرب فلسطٌن

, (أسوشٌتد برس), وأدلى بتصرٌحات حماسٌة لوكالة األنباء األمرٌكٌة, إلى فلسطٌن
ًا   .لدعم الٌهود فى فلسطٌن, لؤلمرٌكان واألنجلٌز, وهى تصرٌحات شكلت ؼطاء مناسبا

, كى ٌرسلوا متطوعٌهم إلى فلسطٌن, أعطى فاروق الضوء األخضر لئلخوان المسلمٌن
وبالى , وذلن فى إطار التحالؾ المابم بٌن المصر واإلخوان ضد حزب الوفد خاصة

. األحزاب عامة
وساعد فى ذلن ضؽوط اإلحتبلل , كانت الضؽوط الشعبٌة متفالمة وتهدد نظام الحكم

والخلل الكبٌر , وتدهور األحوال اإللتصادٌة بسبب الحرب العالمٌة الثانٌة, البرٌطانى
. وإتساع لاعدة الفمر فى المجتمع, فى توزٌع الثروات

 ..لحرب األفؽانٌة السوفٌتٌةفى ا
ًا للشباب العربى, ولت نشوب تلن الحرب مجرد التفكٌر فى لضٌة , لم ٌكن مسموحا

أي , وتطارد السلطات بكل شراسة, الجهاد، أو أن ٌتعدى التدٌن نطاق الشعابر التعبدٌة
ولكن أمرٌكا إستحسنت إستخدام . مظاهر للتدٌن فى النشاط اإلجتماعى والمعامبلت

بمواته البرٌة الضخمة ,  لمواجهة تحرن سوفٌتً شرس, الورلة اإلسبلمٌة فى أفؽانستان
.  على تخوم المصالح النفطٌة األمرٌكٌة

لجهاد , ورضخت األنظمة ، لتحوٌل الشباب المسلم صوب أفؽانستان, فضؽطت أمرٌكا
ًا البد منه. الشٌوعٌة هنان كادت , لٌمظة إسبلمٌة, ورأت األنظمة أن ذلن ٌوفر لها تنفٌسا

.  أن تخرج عن سٌطرة األوعٌة المحددة لها سواء كانت أوعٌة حكومٌة أو شعبٌة
ًا  فاألوضاع اإلجتماعٌة فى مصر هى أفدح مما , كان النظام المصرى فى الصدارة أٌضا

األول كان إتفاق السبلم : وزاد علٌها عامبلن ؼاٌة الخطورة, م48كانت علٌه فى عام 

ًا إسبلم شعبه ووطنٌته, مع إسرابٌل (أنور السادات)الذى عمده  والعامل الثانى , متحدٌا
ًا  ًا وسٌاسٌا ًا , كان نجاح الثورة الشعبٌة اإلسبلمٌة فى إٌران التى كانت إجتماعٌا ونفسٌا

ًا كبٌراًا للنظام ). لرٌبة جداًا من المناخ المصرى ًا تحدٌا وشكلت الثورة اإلٌرانٌة أٌضا
كما تؤثر المناخ , السعودى الذى كان الركٌزة الثانٌة للسٌاسة األمرٌكٌة فى الخلٌج

. (اإلسبلمى العام بتلن الثورة
لئلنطبلق ,     مرة أخرى ٌعطى النظام المصرى الضوء األخضر لئلخوان المسلمٌن

ًا فى عمل جهادى بشرط أن ٌظل , ولكنه خارج المنطمة العربٌة ألول مرة, خارجٌا
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التى ٌدفع إلٌها فمط , بعٌداًا عن مٌادٌن المتال, نشاطه محصوراًا للعمل الدعابى واإلنسانى
ًا , الذٌن تولت السعودٌة,بالشباب ؼٌر المنظم  اإلشراؾ على حركتهم بشكل ؼٌر , أمنٌا
ًا  داخل وخارج , بل وحددت لٌادات تسٌطر على نشاطاتهم, مباشر تموٌبلًا وتنظٌما

. الجبهات 
َا كان النظام المصرى هو السباق فى اإلعبلن المدوى عن مشاركته  فى هذه المرة أٌضا

أرسلها إلى , وأعلن عن أسلحة لٌمتها خمسة مبلٌٌن دوالر, فى الحرب األفؽانٌة
. المجاهدٌن األفؽان 

 .م48حرب فلسطٌن - 2
التى , وهى األسلحة,  ـ  ال تذكر حرب فلسطٌن إال وذكرت معها لضٌة األسلحة الفاسدة

أرسلها ملن مصر إلى لواته فى فلسطٌن بعد أن إشتراها رجال بطانته من بماٌا أسلحة 
لمد حمك الملن . والتى تلفت فى الحرب العالمٌة الثانٌة, الجٌش اإلٌطالى المهزوم 

ًا طابلة التى حصدت أرواح جنود وضباط الجٌش , من تلن الصفمة, وأعوانه أرباحا
. م1952فكانت ضمن عوامل إنمبلب الجٌش على الملن عام . المصرى فى فلسطٌن

وذلن بإؼرابه بفتح ,  ـ  إستدرجت برٌطانٌا الجٌش المصرى إلى حرب فلسطٌن
وعندما تعمك الجٌش المصرى فى صحراء . لتموٌنه بالعتاد, مخازنها فى لناة السوٌس

وإفتمد الجٌش , أؼلمت برٌطانٌا مخازنها, وإشتدت المعارن بٌنه وبٌن الٌهود ,النمب
وبذلن أجبر . فتعرضت لواته للحصار فى عدة مواضع, المصرى الذخابر الضرورٌة

ًا فى مصلحة الٌهود, على لبول الهدنة ومكنت لهم من التوسع على , التى كانت حتما
.  و من ثم تثبٌت أرکان الدولة الجدٌدة, األرض وتعزٌز الموات

 ..لحرب األفؽانٌة السوفٌتٌةفى ا
واألسلحة , واألسلحة عدٌمة المٌمة, األسلحة الفاسدة: عانى المجاهدون األفؽان من

. المفخخة
.  أما األسلحة الفاسدة فمد وصلت فى ولت مبكر وأشارت إلٌها مصادر أمرٌكٌة متعددة

ًا أرضٌة وصوارٌخ , وذخابر تالفة, وأسلحة خفٌفة و متوسطة ال تعمل, وشملت ألؽاما
من , ولد وردتها مصر,  السوفٌتٌة7طراز سام , مضادة للطابرات تطلك من الكتؾ

.  مخزونها التالؾ المدٌم
صفمة صوارٌخ برٌطانٌة الصنع , فكان أبرز أمثلتها, أما األسلحة عدٌمة المٌمة

من حلٌفتها كنوع من المجاملة , إشترتها أمرٌكا, عدٌمة الفابدة (بلو باٌب)طراز 
وهى , ثم هنان صفمة من الهند إشترتها أمرٌكا لحساب المجاهدٌن. والمكافؤة المالٌة

والتى لم ٌستخدمها أحد , البرٌطانٌة العتٌمة (لً أنفٌلد)عبارة عن ثبلثة آالؾ بندلٌة 
من , رشاشات كبلشنكوؾ الحدٌثة, بعد أن إنتشر فى أٌدى سكانها, فى أفؽانستان
.  ومصرٌة, وصٌنٌة, صناعات سوفٌتٌة

وإرتبط ظهورها بشكل . فتحتاج إلى كتاب كامل للحدٌث عنها, أما األسلحة المفخخة
ًا  ًا وعسكرٌا وأول ما ظهر منها على الساحة . وثٌك مع تطورات الوضع األفؽانى سٌاسٌا

ثم زحفت على بالى . كان ذخابر الهاونات األمرٌكٌة المتوسطة والثمٌلة, المتالٌة
, وهى صوارٌخ صمر المصرٌة, حتى وصلت إلى أثمل األنواع المعروفة ولتها, الذخابر

وكان , ولم تنجوا صوارٌخ ستٌنجر األمرٌكٌة من ذلن الوباء الماتل. مم122من عٌار 

ًا كى ٌنفجر فى ٌد من ٌستعمله ولٌل ٌومها أن المستهدؾ كان السوفٌٌت , بعضها مصمما
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ولكن . وأن الخطة كانت تسرٌب الصوارٌخ المفخخة إلٌهم, ولٌس المجاهدٌن األفؽان
.  ولٌس السوفٌٌت, وسمط األفؽان صرعى, الوالع شهد بؽٌر ذلن

كان حٌن إلرار حل , التولٌت السٌاسى، الذى ظهر فٌه وباء الذخابر المفخخة
والتولٌت . بالنسبة ألفؽانستان بٌن أمرٌكا واإلتحاد السوفٌتى, سٌاسى متفك علٌه

بما فٌها , كان ولوؾ المجاهدٌن على أبواب المدن الربٌسٌة الكبرى, العسكرى
ًا , ولم ٌتبمى ؼٌر إلتحامها, العاصمة ًا ولكنه . وإسماط النظام عسكرٌا وكان ذلن متاحا

عند هذه النمطة تحدٌداًا ظهرت الذخابر . ٌتطلب لدراًا كبٌراًا من األسلحة الثمٌلة وذخابرها
بمطع ,  باكستانوأمرت أمرٌكا. فى معظم األسلحة الثمٌلة والمتوسطة, المفخخة

وعدم اإلستسبلم , إال ما ٌكفل لهم مجرد البماء, اإلمدادات العسكرٌة عن المجاهدٌن
. أى فى مولؾ دفاعى سلبى بدون لدرة على شن هجمات كبٌرة, للموات الشٌوعٌة

فى وجه الجٌش المصرى المماتل فى , وكما أؼلمت برٌطانٌا العظمى أبواب مخازنها
أؼلمت أمرٌكا العظمى أبواب مخازنها فى وجه , فلسطٌن لفرض الهزٌمة العسكرٌة علٌه

. لفرض العجز العسكرى ومن ثم الهزٌمة السٌاسٌة علٌهم, األفؽان والعرب, المجاهدٌن

م 48حرب فلسطٌن - 3
كانت الحرب تحت السٌطرة الصلٌبٌة لبل أن تطلك فٌها رصاصة واحدة أو تراق فٌها 

.  لطرة دم ، أو تلمً ألجلها خطبة حماسٌة فً مسجد أو شارع 
.  جمٌعها تحت اإلحتبلل , فالدول العربٌة المشاركة فً الحرب --  

جٌوش   (أو ستة  )دخلت لٌس كجٌش واحد ولكن كسبعة , والجٌوش العربٌة--    
.  كلها ؼٌر جاهزة للحرب بؤي شكل كان , مستملة 
.  الجٌوش العربٌة دخلت الحرب بدون تنسٌك فعلً فٌما بٌنها --     
ًا --       )هو جلوب باشا لابد جٌش , المابد العام للجٌوش العربٌة كان جنراالًا برٌطانٌا

األردن ، بفضل ما سرله أمٌرها من ( مملكة) التً صارت ,  (إمارة شرق األردن 
أرض فلسطٌن ثم سلمه حفٌده كامبلًا ؼٌر منموص للجٌوش الٌهودٌة وبدون أن ٌطلك 

 . (وكؤنهم تركوها أمانة لدي جده  )م 67طلمة واحدة علٌهم فً حرب 
الذى لطعته برٌطانٌا على نفسها " وعد بلفور"الهدؾ النهابى للحرب كان تنفٌذ --    

وتلن الحرب هى الخطوة , للٌهود فى فلسطٌن, بإلامة وطن لومى, م1917فى عام 
ولودها الجٌوش الرسمٌة للعرب , فى إطار ملهاة عسكرٌة, النهابٌة لتنفٌذ الوعد

.  ومتطوعٌهم المسلمٌن
, فالجنرال لابد الجٌوش برٌطانى: تمسن برٌطانٌا بخٌوط اللعبة العسكرٌة كاملة--     

ًا  والجٌوش , وأهم إمدادات الذخابر برٌطانٌة, و تسلٌح أكبر وأهم الجٌوش برٌطانى أٌضا
والجٌوش , العربٌة فى المٌدان تحت لٌادات التعرؾ الطاعة سوى لبرٌطانٌا العظمى

وحركة , العربٌة تم إعدادها أو باألحرى إضعافها على ٌد اإلحتبلل البرٌطانى
أما المتطوعٌن من الدول , بالجٌش الرسمى, المتطوعٌن المسلمٌن من مصر ملحمة

كؤداه , لجامعة الدول العربٌة التى أنشؤتها برٌطانٌا, فهم بٌن األٌدى األمٌنة, األخرى
.  لسٌاستها العربٌة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة

أو إحتماالت النجاح أمام المجاهدٌن فى سبٌل هللا؟ , فماذا تبمى من مجاالت العمل
معظم أبعاد , وهى تدرى ببل شن, وما مدى مسإولٌة المٌادة التى لذفتهم فى تلن المعمة

ألم تكن لادرة , المؤساة؟ وإذا كانت أضعؾ من أن تؽٌر الوالع السٌاسى الفاسد فى ببلدها
ثم تترن حرٌة الخٌار بعد ذلن , المحٌط بمضٌة فلسطٌن, على شرح حمٌمة المولؾ

. فى المشاركة أو عدمها؟ , لشبابها
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: فً الحرب األفؽانٌة السوفٌتٌة ..  
ًا  ًا ولوجٌستٌا عبر جهاز , عملت أمرٌكا للسٌطرة التامة علً المجاهدٌن األفؽان عسكرٌا

كما أنها حددت الهدؾ من الحرب والحل السٌاسً الذي . اإلستخبارات الباكستانٌة 
من دور سوي المتال فحسب , فً المنظور األمرٌكً , ولم ٌكن لؤلفؽان . ٌنبؽً تحمٌمه 

مع , ولم ٌكن لئلسبلم من دور فً كل ذلن التخطٌط المستمبلً سوي اإلستبعاد . 
ًا كحافز معنوي للمتال لدي األفؽان والمسلمٌن فً مواجهة المنافس  إستخدامه آنٌا

.  الشٌوعً 
ًا , دخلت المنظمات األفؽانٌة --  ًا , وعددها سبعة أٌضا إلً الحرب وهً متنافسة وأحٌانا

وأموال اإلستخبارات , ال تجمعهم سوي أوامر اإلستخبارات الباكستانٌة . متحاربة 
. السعودٌة 

أي دور فً , وممرها مدٌنة بشاور الباكستانٌة , لم ٌكن من المنظمات األفؽانٌة -- 
بل منعت , أو تحدٌد المسار السٌاسً لمضٌتها , تحدٌد اإلستراتٌجٌة العسكرٌة للجهاد 

ًا حسب أوامر مدٌر اإلستخبارات الباكستانٌة بدعوى   )من ممارسة العمل السٌاسً تماما
ًا  . (!! أن ذلن ٌشؽلها عن الجهاد  والحمٌمة أن تحدٌد الؽاٌة السٌاسٌة من المتال كانت حما

ًا  ًا خالصا .  أمرٌكٌا
كثٌراًا ما نفذت المخابرات الباكستانٌة إلً عمك العمل المتالً وتدخلت فً   -- 

ًا علً نتابجها , لضبط إٌماع الحرب , معارن مٌدانٌة  ومنع المجاهدٌن , وحفاظا
أو حسم معارن كبري لصالحهم بما , من الوصول إلً وحدة حمٌمٌة فٌما بٌنهم 

.  ٌعزز إستمبللٌتهم وفرض رإٌتهم علً مصٌر ببلدهم السٌاسً
وكما إؼتصبت األردن ومصر أراض من فلسطٌن الشمٌمة فى ظروؾ الحرب -- 

وإبتلعت الكثٌر من األراضى , فعلت باكستان الشا نفسه مع أفؽانستان الشمٌمة
.  التى مازالت بحوزتها حتى اآلن

ًا لدي المٌادات اإلسبلمٌة  كانت الجوانب السلبٌة علً المسرح األفؽانً واضحة تماما
والتً واصلت الحشد المعنوي للشباب المسلم (األخوانً منها والسلفً  )الكبري 

ولم تكؾ عن ذلن إال عندما حصلت . وتسهٌل وصوله إلً جبهات المتال فً أفؽانستان 
. أمرٌكا علً ما ترٌد من دماء المجاهدٌن العرب وتحمك لها إنسحاب الؽرٌم السوفٌتً

وألكثر من عشر سنوات أخفت تلن المٌادات الحمابك عن األمة األسبلمٌة وعن الشباب 
ولم ٌعط الفرصة كً ٌمرر بنفسه على , الذي لم ٌشرح له أحد الحمابك . المجاهد 
. أم ال , إن كان ٌمبل الجهاد فً تلن الساحة بشروطها الحمٌمٌة المابمة, بصٌرة

ال شن أن المٌادات اإلسبلمٌة الكبٌرة تتحمل وزراًا كبٌراًا فً إهدار دماء الشباب وإزهاق 
مسبولٌة ,  تجاه األمة اإلسبلمٌة, وٌتحملون. أرواحهم بدون إختٌار حمٌمً من جانبهم 

عندما إندلعت حرب أهلٌة , الصدمة وفمدان الثمة باألفؽان بل وحتً فكرة الجهاد نفسها 
عندما وصلت إلً الحكم هنان , الفاسدة (الجهادٌة  )مجنونة فً كابل  بٌن المنظمات 

ًا لئلعبلم  هم من أولٌاء هللا  (اإلسبلمى الملتزم )ولد كان لادة تلن المنظمات طبما
. رضوان هللا علٌهم, الصالحٌن وبماٌا جٌل الصحابة

 م48حرب فلسطٌن - 4
. فور إنتهاء الحرب, تعرض المجاهدون المسلمون للتصفٌة

بنزع , فى الجبهات لبل وبعد ولؾ المتال, صدرت األوامرلموات الجٌش المصرى
. من مجاهدى اإلخوان المسلمٌن, داخل نفس الوحدات, سبلح زمبلبهم
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حتى ال تطؤ أرجلهم , المصرى الذى إعتملهم فى سجون سٌناء (األمن ) ثم تسلمهم 
.  أرض وادى النٌل

وأؼلمت , وتم إعتمال اآلالؾ منهم, ولبلها صدر لرار بحل جماعة اإلخوان المسلمٌن
. جمٌع ممارهم فى المطر المصرى

, فى أحد شوارع الماهرة, الشٌخ حسن البنا, ثم أؼتٌل مإسس الجماعة ومرشدها العام
. بعد توصٌة أمرٌكٌة إسرابٌلٌة , وبؤوامر برٌطانٌة صرٌحة, على ٌد رجال الملن

ثورة )بعد لٌام , ثم إعتملت الحكومة المصرٌة من تبمى من كوادر العسكرٌة لئلخوان
(. الثورة)ولتل أكثرهم تحت التعذٌب فى معتمبلت , وحكم على بعضهم باإلعدام, (ٌولٌو

إال أفراد لبلبل عاشوا , ولم ٌنج أحد من مجاهدى اإلخوان المسلمٌن فى فلسطٌن
وبعد , مشردٌن خارج مصر بالى أعمارهم، ولم ٌسمح لهم بالعودة إال فى توابٌت للدفن

. وساطة

: فً الحرب األفؽانٌة السوفٌتٌة .. 
, فى أحد شوارع بٌشاور, الرمز والمابد والخطٌب, ـ ـ أؼتٌل الدكتور عبد هللا عزام

.  وتواطإ عدة جهات, وإشراؾ باكستانى, ورؼبة إسرابٌلٌة, بؤوامر أمرٌكٌة
فى كابول التى شرعت فوراًا فى حرب أهلٌة بٌن  (المجاهدٌن )ـ ـ بعد تشكٌل حكومة 

وسلموا إلى , وإعتمل المبات منهم, بدأت عملٌة تصفٌة العرب من باكستان, أطرافها
, وطورد اآلالؾ منهم فى مدن باكستان, حكومات بلدانهم كى تجهز علٌهم بمعرفتها

.  وإعتصم العشرات منهم فى جبال أفؽانستان
فى شتى , وتمت متابعة ومبلحمة اآلالؾ من العرب الذٌن شاركوا فى جهاد أفؽانستان

. بتهمة اإلرهاب , بلدان العالم
عندما إستمر األمر , تلن الحملة المستمرة دفعت العرب مرة أخرى نحو أفؽانستان

فعاد المجاهدون العرب إلى أفؽانستان كآخر ملجؤ آمن لهم , لحكومة طالبان فى كابول
. على وجه األرض

. وأجهزت علٌهم بعدالتها المطلمة (العناٌة األمرٌكٌة)حتى أدركتهم فى األخٌر 

 م1948حرب فلسطٌن  - 5
فى الدول العربٌة ولعدة عمود وإلى , أثرت تلن الحرب بعمك فٌما تبلها من أحداث

وذلن لعمك الصدمة التى حالت بالشعوب و هول الوالع الذى إستٌمظت علٌه , اآلن
وتوالت , فحدثت إنمبلبات وثورات وتؽٌرت أنظمة حكم. والهوان الذى شعرت به, فجؤة

مؽٌراًا الكثٌر من موازٌن , الحروب التى ظهر اإلسبلم بعدها على الساحة العربٌة
.  مع أعدابها, وإن ظلت الموة اإلسبلمٌة عاجزة عن حسم المعركة, المعادلة

: فی الحرب األفؽانٌة السوفٌتٌة.. 
وتمکنت البنادق اإلسبلمٌة من إسماط لوة , ؼٌرت تلن الحرب موازٌن العالم أجمع

ًا ذا لٌمة بٌن الدول, عظمً والعکس . ولکنها لم تتمکن من شك طرٌمها لتصبح کٌانا
ًا هو الذی حدث إستدار بسرعة , الذي جنً ثمار تلن  الحرب, فالمعسکر الصلٌبً,تماما

بل علی نطاق , أوالمنطمة العربٌة, لٌس فمط من أفؽانستان , إلزاحة الموة اإلسبلمٌة 
, ثم واصل الهجوم الصلٌبً إندفاعته صوب الجذور اإلعتمادٌة لئلسبلم. العالم أجمع

. والتبلع الملة الملٌلة البالٌة من المدارس الدٌنٌة التملٌدٌة
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ًا فی تشکٌل دٌانة , فبعد السٌطرة علی األرض و الثروات اإلسبلمٌة شرع الؽرب جدٌا
ًا مع رإٌته البلدٌنٌة, جدٌدة للمسلمٌن  بحٌث ال تهدد أطماعة أو مصالحة , متوافمة تماما

. أو سٌطرتة المطلمة
ٌن إلی أفؽانستان لطعه الشباب المجاهد بکل , لمد کان طرٌك األشوان ممتداًا من فلسطِا

فإن الحٌوٌة التی , وإن کانت النتابج حتی اآلن ال تبدو مشجعة, إخبلص وتصمٌم
لتإکد أن الؽد اآلتی , رؼم ؼٌاب المٌادات الصحٌحة, أظهرتها الشعوب اإلسبلمٌة

 .سٌکون أفضل بإذن هللا
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ًا 21ثبلث إجتٌاحات فً   عاما
 

: جدول ممارنات
 

 

 
 نتيجة الحرب

 
التنظيمات 
 المستهدفة

 
لزعيم ا  

 المستهدف

 
أهم مجازر 

 الحرب

 
قوة مساندة 
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 البلد
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طرد عرفات إلي 
تونس وتوزعت 

المنظمة علي 
عدة دول الحقٌا 
حصل عرفات 

علي جائزة نوبل 
للسالم ثم عاد 

عرفات 
والمنظمه إلي 

إسرائيل في 
!!مشروع سالم  

 
منظمة 
 التحرير

 
 عرفات

 
المخيمات 
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 صبرا وشاتيال

 
 حزب الكتائب
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"لبنان  

 
 إسرائيل

 
 لبنان

 
  م1982

 
الزعيم مازال 

مطاردا في 
الجبال، والتنظيم 

ما بين قتيل 
ومطارد وأسير 

في قواعد 
 االمريكي للجيش

 (جوانتانامو) في
شمال  (بجرام)و 

كابول وجزر 
, بالمحيط الهندى

ويخضعون 
للتعذيب بشكل 

.مستمر  

 
 القاعدة

& 
 طالبان

 
 بن الدن

& 
 المال دمحم عمر

 
قلعه بانجي 

  (مزارشريف)
ومجزرة للعرب 

بانجواي )في 
 بقندهار

 
تحالف 
 الشمال

أهل شمال )
(افغانستان  

 
 أمريكا

 
 أفغانستان

 
  م2001

 
صدام في حوزة 

او تحت )أمريكا 
وحزب  (حمايتها

البعث يعود 
تدريجياً إلي 

مواقعه الحساسة 
 القديمة

 
 حزب البعث

 
 صدام

 
مجازر *

عاشوراء 
 2004للشيعة 

فضيحه سجن * 
 ابو غريب

 
األحزاب 
 الكردية

أهل شمال )
(العراق  

 
 أمريكا

 
 العراق

 
  م2003
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 3ممارنة 
إلً نٌوٌورن " بٌرل هاربور"من : عاصفة الطابرات 

ًا لندهار " كما جاء معنا فى فمرة  " بٌرل هاربور" فمد  ورد الحدٌث عن  ، " وداعا
.  كدلٌل على لدرة الوالٌات المتحدة على إمتصاص الضربات الكبٌرة والرد علٌها بموة

م 2001ولكن بعد ولوع عاصفة الطابرات فى الحادى عشر من سبتمبر من نفس العام 
 (1941 دٌسمبر7)" بٌرل هاربور " على " الٌابانٌة " ظهر بٌن عاصفة الطابرات 

 أوجه شبه عدٌدة  (2001 سبتمبر 11) على نٌوٌورن  " العربٌة " وعاصفة الطابرات 
وعمٌمة ، تكاد تمود إلً نتٌجة تمول بؤن العملٌة المدبرة واحدة فى الحالتٌن ، رؼم أكثر 

بالتؤكٌد فإن أسامة بن الدن لم ٌكن متواجداًا فً ؼرفة . من نصؾ لرن ٌفصل بٌنهما 
العملٌات الٌابانٌة، ولكنها الموى الٌهودٌة التى كانت لوٌة داخل المجتمع األمرٌكً 

ومتسللة فى ثناٌا الكونجرس واإلدارة حول الربٌس روزفلت ، لد توطنت واستفحلت 
فى عهدي كلٌنتون ثم بوش الثانً    (الحكومة نصؾ الخفٌة  )حتى وصلت إلى مرتبة 

.  ولنستعرض بإٌجاز أوجه الشبه بٌن العملٌتٌن 

فى عاصفة بٌرل هاربور  : أوال
ألسباب إستراتٌجٌة وإلتصادٌة كانت الحكومة األمرٌكٌة فى حاجة ماسة لدخول الحرب 

فالوالٌات المتحدة متخوفة من سٌطرة الٌابان على آسٌا ، خاصة بعد . ضد الٌابان
. إجتٌاحها للصٌن وإستٌبلبها على مستعمرات فرنسا فى الهند الصٌنٌة 

ًا عن الحروب  فبعد تجربة الحرب العالمٌة األولى . ولكن الشعب األمرٌكً كان عازفا
ورجعوا إلً لناعتهم المدٌمة بؤن . أدرن األمرٌكٌون خطؤ تورط ببلدهم فى تلن الحرب 

خاصة الحروب  )السبلم األمرٌكً مرتبط بسٌاسة العزلة عن المشاكل الدولٌة 
فعندما إشتعلت الحرب العالمٌة الثانٌة فى أوروبا كان الرأي العام  . (األوروبٌة 

لذا كان روزفلت فى . األمرٌكً ٌإٌد برٌطانٌا ولكنه ٌرفض دخول الحرب إلً جانبها 
 ٌعد الناس بؤال ٌرسل أوالدهم إلى الحرب ، وكان علً 1940إنتخابات الرباسة عام 

. ٌمٌن بؤنه ٌكذب علٌهم 
ًا على الٌابان ، خشٌة  وصل األمر حد أن اإلدارة األمرٌكٌة عجزت عن الرد عسكرٌا

ًا فى نهر  ًا مسلحا ًا أمرٌكٌا شعبها الجانح إلى السلم ، عندما أؼرلت الٌابان زورلا
". ٌانجتزتم"

: وفى عاصفة الطابرات العربٌة .. 
ألسباب عمابدٌة واستراتٌجٌة وإلتصادٌة، كانت الوالٌات المتحدة فى حاجة إلً إحتالل 

 أفؽانستان 

النفط ضمن خطة كونٌة عظمى تستهدؾ اإلسالم كدٌانة عالمٌة ، وتستهدؾ 
. كعماد لإللتصاد الدولى ، وتستهدؾ األفٌون كؤكبر مصدرللعابدات المالٌة فى العالم 
ومخطط كهذا ٌستدعى تورطاً عسكرٌاً طوٌل المدي وتكالٌؾ إلتصادٌة لد تإثر على 

وهو مواطن ؼارق فى الرفاهٌة وؼٌر مستعد لدفع . مستوى حٌاة المواطن األمرٌكى 
التكالٌؾ الضرورٌة ، من دم ومال ، لمؽامرة إمبراطورٌة مجنونة وؼٌر مضمونة 

. العوالب على المدى الطوٌل 
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هذا العزوؾ الشعبى عن الحرب ، منع رد الفعل األمرٌكى على تحدى كبٌر وإهانة 
فى مٌناء  (ٌو إس إس كول )عسكرٌة مذلة حٌن دمر شباب الٌمن المدمرة األمرٌكٌة 

. م2000عدن عام 

: الٌابانٌة  (بٌرل هاربور  )فى عاصفة : ثانٌاً 
كان بوسع الوالٌات المتحدة التوصل إلى حل سٌاسى مع الٌابان ، التى بذلت جهداًا كبٌراًا 

وربٌس وزرابه من إنصار  (هٌروهٌتو  )وكان إمبراطور الٌابان . من أجل ذلن 
. التوصل إلى حل سٌاسى مع أمرٌكا 

ًا دفع المتشددٌن من  ولكن اإلستفزازات األمرٌكٌة للٌابان ، بل ومحاولة خنمها إلتصادٌا
مع الوالٌات  (حتمٌة الحرب  )إلى تبنى نظرٌة " توجوهٌدٌكى"أمثال وزٌر الدفاع 

. المتحدة 
 ولؾ بٌع ولود الطابرات 1940وكانت الحكومة األمرٌكٌة لد بدأت منذ ٌولٌو 

ثم . ثم أدخلت الصلب والمواد المعدنٌة إلى لابمة الممنوعات . والشحومات إلى الٌابان 
أوصلت اإللتصاد الٌابانى إلى حافة اإلختناق عندما حظرت علٌها إستٌراد البترول من 

. فلم تترن أى طرٌك آخر أمام الٌابان سوى طرٌك الحرب . أندونسٌا 
 

 (م2001)فى عاصفة الطابرات العربٌة .. 
لم ٌكن بن الدن فى حاجة ألن ٌدخل فى حرب باردة أو ساخنة مع الوالٌات المتحدة  
فمد كان منهمكاً منذ سنوات فى أعمال زراعٌة وإنشابٌة فى السودان لبل أن تمرر 

والذى ٌهدد أمن سته ملٌارات من . أخطر رجل فى العالم -  بالموة–أمرٌكا أن تجعله 
 (اإلرهاب  اإلسالمى )البشر ٌعٌشون فى عالم هادئ آمن ال ٌعكره سوى بن الدن رمز 

. 
وكان تنظٌم الماعدة لد تفكن بالفعل ولم ٌتبمى مع بن الدن فى السودان سوى ألل من 

خمسٌن شخصاً ٌعملون كموظفٌن فى مشارٌعه المدنٌة  
وبضؽط أمرٌكى طردت السودان بن الدن ومن معه ونفتهم إلى مدٌنة جالل آباد فى 

أفؽانستان  ، كى ٌتوسع الضؽط األمرٌكى الخانك فٌشمل حركة طالبان ونظام 
. فى لندهار، وٌولع به حصاراً سٌاسٌاً وإلتصادٌاً ال ٌطاق  (األمارة اإلسالمٌة ) 

لطالب العلوم الشرعٌة " جراحة تجمٌل معلوماتٌة " ثم ٌموم اإلعالم االمرٌكى بعملٌة 
. ، فٌراهم العالم بصورة الشٌاطٌن وربما أسوأ " طالبان  " 

شعر بن الدن أن األمرٌكان ٌسعون إلى تدمٌره فى نهاٌة المطاؾ فلم ٌكن أمامه من 
،   "إعالن الجهاد على األمرٌكان المحتلٌن للحرمٌن الشرٌفٌن " حل آخر سوى

.  على حد بٌانه األول الذى أعلن فٌه الحرب على الوالٌات المتحدة 
المال دمحم عمر فلم ٌجد فى أحكام الشرٌعة  (أمٌر المإمنٌن  )أما لابد حركة طالبان 

أسامه بن الدن  )اإلسالمٌة ، وال فى أعراؾ المبابل األفؽانٌة ما ٌجٌز له تسلٌم ضٌفه 
) الذى جاهد ضد السوفٌٌت جنباً إلى جنب مع المجاهدٌن األفؽان ، أن ٌسلمه إلى  (

فمرر الحفاظ على ضٌفه والدفاع عنه حتى ولو . هى الوالٌات المتحدة  (دولة كافرة 
.  كانت النتٌجة هى الحرب مع ألوى وأؼنى دولة فى العالم وعلى مر التارٌخ 

 دوالر فى العام وهو ألل كثٌراً من مثٌله 250 هو – حسب األمم المتحدة –كان دخل المواطن األفؽانى ولتها  ) 

 . (!!فى أفمر دول أفرٌمٌا 

: الٌابانٌة " بٌرل هاربور " ثالثاً فى عاصفة 
.       تمكنت المخابرات األمرٌكٌة من حل رموز الشٌفرة الٌابانٌة 
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وكانت المفاوضات دابرة بٌن الطرفٌن على األرض األمرٌكٌة بهدؾ الوصول إلى حل 
سٌاسى وعلمت أمرٌكا من البرلٌات الٌابانٌة المشفرة أن الحرب ستكون خٌار الٌابان إذا 

.  فشلت المفاوضات ، فواصلت تعنتها 
  وأرسلت المخابرات األمرٌكٌة تحذٌرات متعددة باحتمال هجوم ٌابانى على بٌرل  

 وكان أحدها لد وصل إلى الربٌس روزفلت –هاربور ولد تم تجاهل هذه التحذٌرات 
. نفسه 

 لم تتحرن المٌادة األمرٌكٌة لتموٌة الدفاعات عن بٌرل هاربور ، أو إتخاذ أى إجراء  

من أجل التصدى ألى " بٌرل هاربور " لحماٌة األسطول أو دعم الموة الجوٌة فى 
. هجوم ٌابانى محتمل 

  اإلجراء الوحٌد كان إخراج حامبلت الطابرات الحدٌثه وإرسالها بعٌداًا عن المٌناء  

وتركت بالى األسطول ، وهى سفن لدٌمة ، أستخدمتها كطعم . فى مهمة المعنى لها 
. تستدرج به الٌابان إلى فخ الحرب 

 هاجمت الٌابان المنشآت الجوٌة األمرٌكٌة فى جزر هاواى  1941 دٌسمبر 7  فى  
ًا على مٌناء  ًا مباؼتا ًا جوٌا طابرة 350إستخدمت فٌه " بٌرل هاربور " ثم شنت هجوما

: وكانت النتٌجة . لاذفة ضربت المٌناء على موجتٌن 
. طابرة أمرٌكٌة 347تدمٌر             -  

. (!! منها ثمانى سفن حربٌة  )  سفٌنة أمرٌكٌة ، 18تحطٌم             -   
ما ٌمارب ضحاٌا برجى التجارة فى                                                                              )أمرٌكى  ( 2403 )ممتل             -   

 . (                                                 نٌوٌورن .

.   أمرٌكى 1178جرح             -    
  كنوع من التؽطٌة على تآمر النظام األمرٌكى على جٌشه وشعبه لدم عدداًا من  

المسبولٌن العسكرٌٌن كمرابٌن واتهمهم بالتمصٌر، فعزل عدداًا من كبار الضباط فى 
. بٌرل هاربور وهاواى 

  رؼم مرور أكثر من نصؾ لرن على الحادث فإن السلطات األمرٌكٌة تمتنع عن  

األمن " بدعوى خطورتها على " بٌرل هاربور"كشؾ الوثابك السرٌة الخاصة بعملٌة 
. وحتى أعضاء الكونجرس ٌحظر علٌهم اإلطبلع على تلن الوثابك" . المومى 

وممتل أكثر من مبة ألؾ فى .  إنتهت الحرب بمصؾ أمرٌكى للٌابان بالمنابل النووٌة  

. هٌروشٌما ، وأكثر من سبعٌن ألؾ فى نجازاكى

 . (م2001 )وفى عاصفة الطابرات العربٌة ...
لبل " عاصفة الطابرات " دالبل كثٌرة تشٌر إلى معرفة جهات أمنٌة أمرٌكٌة بعملٌة   

وأن تحذٌرات عدٌدة وصلت إلى المسبولٌن األمرٌكٌن على أعلى مستوى ، . تنفٌذها 
 .ولد تم تجاهلها جمٌعاً 

بل األدهى من ذلن دالبل على أن هذه العملٌة لد تم إفساح الطرٌك لمنفذٌها وتسهٌل 
. إنجازهم لها 

–اإلجراء الوحٌد الذى تم إتخاذه أمرٌكٌا هو عدم ذهاب الموظفٌن الٌهود ٌومها 
 إلى عملهم فى أبراج التجارة كما لم ٌذهب زمالإهم الٌهود إلى –وعددهم أربعة آالؾ 

.   أخرى ، حسب إدعاء السلطات األمرٌكٌة ةأعمالهم فى البنتاجون الذى صدمته طابر
ولعلنا هنا نتسابل عما إذا كانت حامالت الطابرات التى ؼادرت بٌرل هاربور لبل  )

عاصفة الطابرات الٌابانٌة كانت تحمل الجنود الٌهود العاملٌن فى األسطول والمٌناء 
 (. وأن الهدؾ كان إنماذ الٌهود ولٌس حامالت الطابرات ؟.. ؟؟
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لتؽطٌة تآمر النظام األمرٌكى على حٌاة مواطنٌة ، تم عزل عدد من مسبولى األمن   
. واالستخبارات بتهمة التمصٌر وتكرر ذلن فى الحرب على العراق 

  عدد من لتلتهم أمرٌكا فى حربها على أفؽانستان ثم العراق تخطى بكثٌر عدد من  
كما أن كمٌة الدمار أعظم وأخطر بما ٌتناسب مع ما . لتلتهم فى هٌروشٌما ونجازاكى 

.  حدث من تطور فى الموة التدمٌرٌة للسالح األمرٌكى 
ولكن الذى لم ٌتؽٌر هى بصمات ذلن المجرم الذى صمم عملٌة اإلستدراج ، ثم الكمٌن 

بٌرل هاربور " ، ثم اإلنتمام اإلجرامى المبرمج ، فى كل من عاصفتى الطابرات على 
ذلن المجرم الذى ال ٌعبؤ بؤرواح الٌابانٌٌن ، وال المسلمٌن ، وال ." ونٌوٌورن  " " 

.. حتى دماء مواطنٌه األمرٌكان الذٌن  فمدوا عدة آالؾ من الضحاٌا فى الحالتٌن 
الذٌن خلمهم هللا ال لشا إال لخدمة شعبه " الجوٌٌم " وذنبهم الوحٌد أنهم من حمٌر 

. المختار 

 ً  "بٌرل هاربور " عاصفة :رابعا
  أدت  الضربة الٌابانٌة لؤلسطول األمرٌكى فى مٌناء بٌرل هاربور إلى إنهاء       

وحدث إجماع وطنى خلؾ زعٌم الحرب وربٌس . تردد الشعب األمرٌكى إزاء الحرب 
وفى الٌوم التالى للضربة صوت الكونجرس على لرار إعبلن ". روزفلت "الدولة 

 . (ماعدا صوت واحد  )الحرب على الٌابان ، بإجماع األصوات 
  روزفلت تمكن بذلن من أن ٌمحم ببلده فى الحرب العالمٌة الثانٌة من أوسع األبواب  

 )من أرواح شبابه ، مع تكلفة مالٌة  (عشرات اآلالؾ  )دفع فٌها الشعب ضرٌبة الدم . 
أى عشرة أضعاؾ ما كلفته الحرب العالمٌة األولى وتم تموٌل  ( ملٌار دوالر 321

.  الحرب من الضرابب والمروض من المإسسات المالٌة ،الٌهودٌة فى معظمها
وهاجم بٌرل هاربور بؤسطول .   الجانب الٌابانى بدأ الحرب بموة عسكرٌة معتبرة  

بحرى ٌحمل لاذفات لنابل حدٌثه سحمت األسطول األمرٌكى وهو رابض كالبطة 
.  العرجاء فوق مٌاه بٌرل هاربور

ولكن فى نهاٌة الحرب عندما حطمت أمرٌكا األسطول الٌابانى واإللتصاد  الٌابانى 
إلى اإلرتطام بؤنفسهم وطابراتهم بمطع  (الكامٌكاز  )أضطر الطٌارون اإلنتحارٌون 

األسطول األمرٌكى ، وحسب مصادر أمرٌكٌة ، كان ذلن ضمن عوامل اتخاذ لرار 
. الضربات النووٌة األمرٌكٌة ضد الٌابان 

فى عاصفة الطابرات العربٌة … 
عاصفة الطابرات العربٌة على األراضى األمرٌكٌة أدت إلى ذات التؤثٌر النفسى على  

فالشعب المسالم المستمتع بالحٌاة . الشعب األمرٌكى بل وأكثر منه بؤضعاؾ كثٌرة 
العازؾ عن الحروب ، تحول إلى شعب وثنى ٌدق طبول الثؤر واإلنتمام من كل ما هو 

. عربى ومسلم 
ولٌس باإلنتخابات ،  (بؤمر المحكمة  )تحول من ربٌس  (بوش  )والربٌس األمرٌكى 

وكل . لٌصبح فى ؼمضة عٌن األعلى شعبٌة من بٌن كل رإساء أمرٌكا فى تارٌخها 
مإهالته فى ذلن هو إعالن الحرب العالمٌة الثالثة ضد اإلرهاب اإلسالمً فى حرب 

 !! . (حسب لوله  )صلٌبٌة لد تمتد إلى مبة عام  
وجمٌع تجاوزات بوش فى حروبه الصلٌبٌه الجدٌدة ، ضد حموق االنسان وضد 

الدٌمولراطٌة وضد المانون الدولى ، بل وحتى  ضد الدستور األمرٌكى نفسه وعلى 
كل ذلن ؼفره له الشعب المتحضر بكل طٌب خاطر ، واندفع . حساب حموق مواطنٌه 

.  خلفه بكل طالته فى طرٌك الحرب واإلنتمام الصلٌبى 
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  على صعٌد ضرٌبة الدم والمال فإن الخسابر األمرٌكٌة فى األرواح كانت وما زالت  
بسبب المناعة المكتسبه من التفوق التكنولوچى الضخم والمدرة على . متدنٌه للؽاٌة 

تدمٌر الخصم وإبادته بدلة متناهٌة من على بعد كبٌر أو مسافات مؤمونة للؽاٌة 
. بالنسبة للجنود 

إلى حلول لها فى ولت لٌس  (المسلمون  )وهى مشكلة تكتٌكٌة لد ٌتوصل المماومون 
.  ببعٌد 

على أفؽانستان  )ملٌار دوالر كتكلفه أولٌه للحرب 20أما التكلفة المالٌة فكانت 
 4 ملٌار آخرى ، وحرب فى العراق تتكلؾ87ثم إعتمادات إضافٌة ممدارها  (والعراق 

. ملٌار دوالر كل شهر 
المناعة العسكرٌة المكتسبة أى التفوق " وهى تكالٌؾ عالٌة جداً لنفس أسباب 

. التكنولوچى باهظ التكالٌؾ 
  ملٌار دوالر وهو 500لذا فإن عجز المٌزانٌة األمرٌكٌة بعد حرب أفؽانستان بلػ 

. األضخم فى العالم 
 ((الذى لم ٌعد أحد ٌتحدث عنه داخل الوالٌات المتحدة  ))والدٌن العام األمرٌكى 

 وهو األكبر واألعوص فى التارٌخ بل ٌمكن التجاسر –تجاوز الثالثٌن ترلٌون دوالر 
وذلن هو السر آعظم ولدس األلداس فى السٌاسة !! . بالمول أنه مستحٌل السداد 

أو الدٌن . األمرٌكٌة التى ، ببساطة ، أشتراها الٌهود ممابل الدٌن األمرٌكى العام 
. مستحٌل السداد 

وتلن هى نتٌجة الحروب األمرٌكٌة وسباق التسلح وبرامج الفضاء التى ورط فٌها 
الٌهود الدولة األمرٌكٌة فؤؼرلوها فى بحار من الدٌون حتى أصبحت ألوى دولة فى 

. العالم والتارٌخ مرتهنه إلى األبد فى أٌدى حفنة من المرابٌن الٌهود 
 (الكامٌكاز)  نعود إلى عاصفة الطابرات العربٌة فنمول أنها بدأت من حٌث أنتهى  

الفارق هو . بواسطة الطابرات  ( أرض –جو  ) أى العملٌات اإلنتحارٌة –الٌابانٌون 
. أو مختطفة  (!! )أن العاصفة العربٌة تمت بطابرات مسرولة 

الدافع لذلن كان ضٌاع أى إمكانٌة للتوازن العسكرى مع الخصم، واستحالة الوصول 
فلم ٌترن ذلن الخصم سوى طرٌك الحرب حتى . معه إلى حل سلمى أو تسوٌة ما 

: أو كما عبر رامسفٌلد وزٌر الدفاع األمرٌكى مرات عدٌدة فى مناسبات مختلفة . الموت
. االستسبلم ببل شرط أو المتل 

. تلن هى الخٌارات التى تركها لخصومه المسلمٌن 
العملٌة " لذا لرر المسلمون منذ البداٌة أن خٌارهم المفضل هو الموت ومازالت 

ًا الخٌار األوحد ، لدى شباب المجاهدٌن "اإلستشهادٌة  . هى األمنٌة والؽاٌة ، وأحٌانا
ًا ال ٌمحى من ذاكرة التارٌخ     بمى أن نمول أن السابع من دٌسمبر أصبح ٌوما

. األمرٌكى والٌابانى ثم األفؽانى 
فهو الٌوم الذى سمطت فٌه الٌابان فى كمٌن بٌرل هاربور الذى نصبته لها الوالٌات  -

. المتحدة كى تعلن علٌها الحرب التى إنتهت بكارثة نووٌة لم تندمل حتى اآلن 
ًا فإن السابع من دٌسمبر هو الٌوم الذى سمطت فٌه لندهار ممر -  أمٌر المإمنٌن  )وأفؽانٌا
فى ٌد الموات األمرٌكٌة وحلفابها فتحول ذلن الٌوم ، وبمرار إمرٌكى إلى عٌد لومى  (

.  ألفؽانستان 
ومإخراًا  ، فى السابع من دٌسمبر ، نزلت الموات األمرٌكٌة واألطلنطٌة إلى شوارع - 

 )كابول وأعلنت حظر التجول فٌها نهاراًا ، حتى ٌتمكن الربٌس األمرٌكى األفؽانى 
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ألحدث دٌمولراطٌة فى العالم " منتخب " كربٌس ( الٌمٌن الدستورٌة)من أداء  (كرزاى 
!! . حسب التوصٌؾ األمرٌكى . 

تفتح  ))فى نفس الولت كانت آلة الحرب األمرٌكٌة تسحك عدة مدن فى العراق كى 
( . (الطرٌك أمام نظام دٌمولراطى جدٌد فى الببلد 

فى الضفة وؼزة " أوكار اإلرهابٌن " وبالتزامن ٌموم الجٌش اإلسرابلى المتفوق بسحك 
ًا الفلسطٌنٌٌن بالمزٌد من الدٌمولراطٌة فى إدارة أمورهم  . مطالبا

 !! .الدٌمولراطٌة ؟؟ ... فمن ٌنمذ المسلمٌن من 
 

  بوش وعرب أفؽانستان–فرعون وبنى إسرابٌل 

 
ًا لؤلطالة وذلن على ؼرار ممارنة ما حدث فى  هنان ممارنات آخرى لم نشؤ ذكرها تجنبا
الحملة األمرٌكٌة على عرب أفؽانستان مع حملة فرعون على موسى وبنى إسرابٌل ، 

:  فمد لٌل ما ٌلى 
أن سبب فشل حملة فرعون على نبى هللا موسى ولومه من بنى إسرابٌل هو أن - 1 

.  فرعون لم ٌستعن بالمخابرات الباكستانٌة 
 ـ ولول آخر بؤن سبب نجاة بنى إسرابٌل عند فرارهم إلى سٌناء هو عدم وجود 2 

فى سٌناء حتى تموم بإعتمالهم وتسلٌمهم  مرة آخرى إلى السلطات  (دولة إسبلمٌة)
. الفرعونٌة 

أخطؤ فرعون  فى عدم تحرٌن المعارضه الداخلٌة من أهل الشمال فى بنى إسرابٌل  - 3
لئلطاحة بالدعوة الجدٌدة  التى جاء بها نبى هللا موسى  (جبهة إنماذ أو تحرٌر)وتكوٌن

. وأخاه هارون 
اإلرهاب )لمكافحة (تحالؾ دولى  )كان فرعون أؼبً من أن ٌفكر فى إنشاء - 4

 .  (الموسوى
الشرعٌة  )تمنحه الشرعٌة فى ممابل  (منظمة دولٌة )أفتمد فرعون بالتالى وجود- 5

.  التى أتى بها موسى  (السماوٌة
 (..منظمة المإتمر ال)و (.. جامعة الدول ال )كما أفتمد مإسسات إللٌمٌة تدعمه مثل 

.. الخ  (.. حلؾ شمال ال )و  (.. اإلتحاد ال )و
من الحلفاء  (جنود المستعمرات  ) ؼامر فرعون بإستخدام لواته البرٌة ولم ٌستخدم – 6

ولم ٌعتمد على سبلحه الجوى وطابرات األباتشى التى لم تكن . والعمبلء المحلٌٌن 
. موجودة أصبل 

لم تتوافر لدى فرعون تكنولوجٌا متطورة أو تكنولوجٌا الفضاء أو أجهزة األنذار - 7

لذا ٌمكنه تمدٌم اإلعتذار الكافى لعدم تمكنه من تفادى إطباق مٌاه البحر علٌه . المبكر 
.  وعلى جٌشه 

بنفس المهارة التى إستخدم بها " الدوالر الفرعونى " لم ٌستخدم الفرعون سبلح - 8 

فى مجال شراء ذمم األفراد والجماعات "  الدوالر األمرٌكى" جورج بوش سبلح 
 . (الحلفاء  )والحكومات واستبجار جٌوش 

ًا - 9  ًا " المجتمع الفرعونى كان مجتمعا ًا وؼٌر دٌممراطى " ذكورٌا لذا لم ٌسمح . متخلفا

ًا،  للمرأة الفرعونٌة بمشاركة ؼرٌمها الرجل فى مجال تعذٌب المعتملٌٌن وإنتهاكهم جنسٌا

4مقارنة   
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بٌنما " اإلرهابٌٌن العرب " كما فعلت أختها األمرٌكٌة التى مارست تلن األعمال ضد
.هى ترتدى مبلبس رسمٌة عسكرٌة ، أو مجرد مبلبس داخلٌة فاضحة   

"    نمتل أبناءهم ونستحى نساءهم " إتبع فرعون سٌاسة فاشلة تمثلت فى شعاره - 10

فؤتاح فرصة لبماء بعض بنى إسرابٌل الذٌن أورثهم هللا بعد ذلن مشارق األرض 
ًا حٌن أباد الحرث والنسل ، فلم ٌبك على . ومؽاربها  ولكن جورج بوش كان أكثر حزما

ًا فى ذلن طابراته أحٌانا ولوات الحلفاء أحٌانا أخرى . رجل أو أمرأة أو طفل  مستخدما
ثم فرق اإلؼتٌاالت الرسمٌة أو الخاصة  فى أحٌان  كثٌرة فمتلوا أسراًا بؤكملها بعد 

.إعتمال رجالها  

لم ٌنتبه فرعون إلى أهمٌة الحصول على عٌنات الحامض النووى لرجال بنى - 11     

جورج بوش " إسرابٌل ، حتى ٌتابع مطاردة ذرٌاتهم إلى ٌوم الدٌن وهو مالم ٌؽب عن 
ًا لهإالء اإلرهابٌٌن كى ٌورثهم "  ًا إلى أن ببلده لن تترن الفرصة مطلما الذى بات مطمبنا

.(جزاءًا بما صبروا وكانوا ٌتمون )هللا األرض  

وفى األخٌر فإن الخطؤ األكبر الذى إرتكبه فرعون كان عدم استشارته - 12     

لكن . للربٌس األمرٌكى وفرٌك أمنه المومى لبل الشروع فى حملته على بنى إسرابٌل 
 هل كان ٌمبل جورج بوش ذلن ؟؟

أما الذٌن كفروا بما جاء به موسى .      ال شن أنه سٌمبل بمتل موسى ومن آمن معه 
ًا  ًا دٌمولراطٌا ًا إٌاهم حكما وعبدوا عجبلًا من ذهب فإنه سٌحتفظ بهم ، بل وٌباركهم مانحا

. وصنادٌك إنتخاب شفافة اللون  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 5ممارنة 

: العراق–أفؽانستان   
  تشابه وممارنة بٌن الحربٌن

دوافع الحرب .. أوال
بٌن الحربٌن التى شنتهما الوالٌات المتحدة على كل من أفؽانستان ثم العراق أوجه 

وذلن فى األساس ألن العملٌة الٌهودٌة واحدة وهى التى خططت . تشابه جوهرٌة
. للحربٌن، واألٌدى المنفذة واحدة وهى الموة األمرٌكٌة

. ثم هنان إختبلفات منبعها تنوع فى خصوصٌة البلدٌن أفؽانستان ثم العراق
ًا وتبحث فمط عن  من أهم أوجه التشابه بٌن الحربٌن هو أن كلٌهما كان ممرراًا سلفا

. ذرابع تبررها



  277 

ًا وكذبت ودلسّات حتى تتذرع بشن هاتٌن  أى أن الوالٌات المتحدة إفتعلت أحداثا
. الحربٌن

ًا فى حالة العراق التى إنكشفت فٌها الحكومتٌن األمرٌكٌة  كان ذلن أشد وضوحا
والبرٌطانٌة، وهما تزوران وثابك لتبرٌر الحرب، بإدعاء لدرات تسلٌحٌة ال تمتلكها 

. العراق أصبلًا، ثم الصراخ بؤن ذلن ٌهدد األمن المومى لكلٌهما
ًا فى الحالة األفؽانٌة رؼم أنه أكثر خطورة  ولكن الزٌؾ واإلفتعال كان ألل وضوحا
ألنه أعطى مبرراًا لهدؾ أوسع وهو حرب أمرٌكٌة على مستوى العالم ضد ما أسمته 

لمْا أجهزة األمن فى – اإلسبلمى بالطبع –" باإلرهاب" ًا على حمٌمة عِا  فتم التعتٌم إعبلمٌا
لبل ولوعها بفترة كافٌة، وأن  (عاصفة الطابرات)إسرابٌل والوالٌات المتحدة بعملٌة 

أربعة آالؾ إسرابٌلى لم ٌذهبوا إلى ممار عملهم فى برجى التجارة اللذان تحطما 
. بالطابرات فى ذلن الٌوم

 (المجاهدٌن)عملٌة خطؾ الطابرات األربع بواسطة " تسهٌل"ولرابن كثٌرة على  

. العرب، وهو ما ٌصعب حدوثه حتى فى دول أفرٌمٌا الوسطى
ًا   لذا . وأن الموظفٌن الٌهود فى البنتاجون لم ٌذهبوا إلى ممر عملهم فى ذلن الٌوم أٌضا

 ".عاصفة الطابرات"لم ٌصٌب ٌهودى واحد فى 
 

هى " عملٌة عاصفة الطابرات"أكثر من ذلن، ٌستنتج خبراء فى السٌاسة األمرٌكٌة أن 
من تدبٌر أمرٌكى، وأن الماعدة إستدرجت لتنفٌذ تلن العملٌة، بعد تسرٌب الفكرة إلٌها، 

.. وتسهٌل كل العمبات األمنٌة أمام عناصر الماعدة لتنفٌذ تلن العملٌة الكبٌرة والمعمدة
!!. وبدون أى عرللة

ًا لؤلسلوب األمرٌكى الشهٌر المكون من ست خطوات هى] : وذلن طبما
.  العماب- 5. التشهٌر- 4. الخطٌبة- 3. اإلستدراج- 2. الؽواٌة-1

.    جمع الجوابز واإلتاوات- 6
أشاردمحم حسنٌن هٌكل  فى كتاباته إلى إتباع أمرٌكا أسلوب تصنٌع الخطر ثم عرض نفسها  ) 

. (كما أشار ألسلوبها فى ؼواٌة الضحٌة إلرتكاب الخطٌبة ، تمهٌداًا لعمابه. كحامى منه 

 

فهم ٌبدأون بؽواٌة الضحٌة، ثم إستدراجه وتسهٌل إرتكابه للجرٌمة، وبعد ولوع الضحٌة 
. فى الخطٌبة، ٌمومون بتسلٌط األضواء علٌه والتشنٌع الهستٌرى بفعلته، ثم عمابه
ٌستوى فى ذلن لابد العلمانٌة الوطنٌة، صدام حسٌن فى العراق، أو لابد السلفٌة 

فٌتم .. ثم تؤتى خطوة جمع الجوابز واإلتاوات. الجهادٌة، أسامة بن الدن فى أفؽانستان
تجرٌد المؽفل مما حاز علٌه من خطٌبتة، ثم ٌدفع جٌرانه ثمن حفظ إستمرارهم، وٌدفع 

". العالم إتاوات حفظ السبلم الدولى لشرطى العالم الٌمظ

  ٌمول هإالء أن عملٌة رهٌبة بهذا الشكل كانت ضرورٌة إلشعار المواطن األمرٌكى
فى ذهن - واألخطر من كل ذلن" شرٌرة وإرهابٌة"أنه مهدد  فى أمنه من جانب لوة 

!!  أن تلن الموة إسبلمٌة–المواطن األمرٌكى 
ًا فى ذهن المواطن  ًا وتارٌخٌا ًا وثمافٌا وذلن الشعور بالخطر المتمثل فى لوة معادٌة دٌنٌا
األمرٌكى هى الوسٌلة الوحٌدة لضمان تؤٌٌد داخلى شعبى ألجراءات عسكرٌة كبٌرة 

ذات صفة إستعمارٌة تموم بها الحكومة األمرٌكٌة فى مناطك بعٌدة من العالم، تستدعى 
. بالضرورة تضحٌات بالدم والمال ٌمدمها المواطن األمرٌكى
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ومن أوضح وألوى التعبٌرات التى وردت فى دراسات لشخصٌات أمرٌكٌة بارزة فى 
م، لبرٌجنسكى، من 1997مجال األمن واإلستراتٌجٌة هو ما جاء فى كتاب صدر عام 

: أمثال لوله
ًا فى  ] إن أمرٌكا بلد دٌممراطى جداًا فى الداخل إلى درجة ال ٌمكنه أن ٌكون أوتولراطٌا

الخارج، وهذا ٌحد من إستعمال لوة أمرٌكا، وخاصة لدرتها من أجل التهوٌل 
. وفى موضع آخر ٌمول عن ببلدة.. العسكرى

  [  أن الشعب األمرٌكى ساند دخول أمرٌكا الحرب العالمٌة الثانٌة بشكل واسع بسبب
  [تؤثٌر صدمة الهجوم الٌابانى على مٌناء بٌرل هاربور

ًا على لضاٌا السٌاسة الخارجٌة، ] إال لد تجد من الصعوبة إلى حد أكبر أن نشكل إجماعا
[.  فى ظروؾ تهدٌد خارجى مباشر كبٌر حمٌمة وٌدركه العامة بشكل واسع

( 1):ثم فى موضع آخر ٌمول
لد ٌجد المجتمع األمرٌكى أنه من الصعب إلى حد أكبر بكثٌر أن ٌتوصل إلى إتفاق ]

بإعتمادات جوهرٌة وعواطفٌة بشؤن السٌاسات الخارجٌة، التى ال ٌمكن ربطها مباشرة 
ًا  عرٌمة مشتركة إلى حد واسع،–ثمافٌة  ًا إمبرٌالٌا  والتى ماتزال تتطلب إنخراطا

ًا فى بعض األحٌان   [مستمراًا ومكلفا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

:  الكاتب هو(م1988-1980) كان مستشاراً لألمن المومى لدى الربٌس األمرٌكى رونالد رٌجان : برٌجنسكى(1)
 – سورٌة دمشك –التفوق األمرٌكى وضروراته الجٌوستراتٌجٌة منتشورات عالء الدٌن : رلعة الشطرنج العظمى

 .33، ص235ص, 44ص. م2001الطبعة األولى عام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م أخذت مولع ضرب بٌرل هاربور فى 2001فى سبتمر  (فعاصفة الطابرات)إذاًا
حرب عالمٌة ثالثة "خلك تحرن شعبى عارم ٌإٌد بل ٌطالب الحكومة األمرٌكٌة بدخول 

. وهذا ما كانت تنتظره وتعمل له.. (اإلسبلم  )ضد اإلرهاب  .. 
الوارد على لسان مستشار األمن المومى ، وهو  (التهوٌل العسكرى )وما أدق وصؾ 

ٌستحك العودة التفصلٌة إلٌه فى موضع الحك، الًانه أدق ما ٌمكن أن نصؾ به ما حدث 
فما حدث وشاهد العالم جزء منه بالصورة ، لٌست معارن . فى أفؽانستان والعراق 

 نرجو أن نشرح ذلن فٌما بعد بشا –" تهوٌل عسكرى " عسكرٌة بؤى حال ، بل مجرد
.  من التفصٌل 

ثم لنتؤمل ونفكر فى العبارات ، فهى كؤنما تصؾ عملٌات الحادى عشرمن سبتمبر فى 
تؤثٌرها على نفسٌات الجمهور االًامرٌكى من ناحٌة االًامن ، ومن ناحٌة المعتمدات 

كانت تحدٌا " عاصفة الطابرات " والثمافة ، الًان الهوٌة اإلسبلمٌة لمرتكبى عملٌات 
وهى خٌر دافع ومحفز لروح . وإستفزازاًا للمشاعر الصلٌبٌة لدى الشعب األمرٌكى

ًا  التضامن الشعبى مع اإلدارة األمرٌكٌة فى مشروعها اإلمبرٌالى الدولى الموجه أساسا
من أندونٌسٌا والفلبٌن، عبوراًا ,صوب اإلسبلم، على األطراؾ وفى صمٌم الملب

. بؤفؽانستان وباكستان، وصوالًا الى العراق وفلسطٌن
، كان ببساطة مإامرة حاكتها اإلدارة األمرٌكٌة على م2001سبتمبر 11إذن ماحدث فى 

التى تؽٌر بها " وتهوٌبلتها العسكرٌة"شعبها ألجل إستدراجه لتؤٌٌد مشروعها اإلمبرٌالى 
إرهابٌة "واألعجب أنها إستدرجت وسهلت العمل لمنظمة . الحمابك السٌاسٌة فى العالم

هذا . كً تدمر منشآت وتمتل مواطنٌن، مفروض على تلن الحكومة أن تحمٌهم" دولٌة
والتى بدأت بالحرب على  " (اإلسبلم)الحرب العالمٌة على اإلرهاب "ما حدث لتبرٌر 

 . أفؽانستان



  279 

 (ذٌلها)مع حلٌفتها  (األمرٌكٌة)وهو أمرأشد فظاعة مما لامت به نفس الحكومة 
عن إمتبلن العراق لمدرات أسلحة " معلومات إستخبارٌة موثمة"من تزوٌر , برٌطانٌا

عجز الجٌشان عن العثور على شٌا منها وبعد أن أعٌاهم البحث عنها لعدة , دمار شامل
.  العراق، كان البد أن تنفجر الفضٌحة– وتدمٌر –أشهر بعد إحتبلل 

، فمد تناسى العالم أن من أسباب شن الحرب األمرٌكٌة "البواكى لها"وألن أفؽانستان 
إٌاها، بؤن الماعدة تموم هنان بإنتاج تلن " المعلومات اإلستخبارٌة"علٌها كان نفس 

. األسلحة
ونفس ماحدث فى العراق بعد ذلن، وبعد المتل والتدمٌر، ثم البحث والتفتٌش ثم التدلٌك، 

 – (رامسفٌلد)لم ٌجد الجٌش األمرٌكى أى أثر لتلن األسلحة، فٌصرح وزٌر الدفاع 
ًا فضٌلة الصدق وٌمول بؤن لواته لم تجد أثراًا ألسلحة الدمار - الذى لم ٌجرب ٌوما

.  إلمتبلن تلن األسلحة (نواٌا)الشامل، ولكنها إكتشفت 
وهى شٌا ؼٌر مادى، وهو الذى عجز  (النواٌا)وال ٌدرى أحد كٌؾ أكتشؾ رامسفٌلد 

 !!. إكتشاؾ مادٌات ملموسة، وخطٌرة كؤسلحة الدمار الشامل

  حٌازة أسلحة دمار شامل، تهمة جامعة بٌن أفؽانستان ثم العراق " تهمة"وكما كانت
ًا تهمة مشتركة، فالماعدة ضبطت " اإلرهاب"نذكر بؤن تهمة . لتبرٌر الحرب كانت أٌضا

متلبسة بالجرٌمة التى أعدتها لها الحكومة األمرٌكٌة وسهلت لها المٌام بها بؤٌسر وأتم 
 .صورة

متمثبلًا فى دعم تنظٌم الماعدة، وإٌوابه، - والنظام العرالى إتهمته أمرٌكا بدعم اإلرهاب
. ومحاوله تسهٌل حصوله على أسلحة دمار شامل

لم ٌشمل اإلتهام باإلرهاب جرابم النظام الحمٌمٌة ضد شعبه وممارسة إرهاب الدولة فى 
أبشع صورة ضد مواطنٌه، وهى عملٌات إستمرت أكثر من ثبلثة عمود تحت سمع 

".  الوالٌات المتحدة- وبصر بل وتوجٌه
وإذا كان صدام حسٌن لد مارس إرهاب الدولة بعٌون مفتوحة وإتفاق واضح مع 

بعٌون مؽلمة، " إرهاب التنظٌم الدولى"فإن الماعدة مارست - الوالٌات المتحدة
. وبإستدراج أمرٌكى كامل

وفى الحالتٌن كانت الوالٌات المتحدة هى مصدر اإلرهاب وصانعه وراسم حدودة ومداه 
.  من نتابجه– واألوحد –المستفٌد األول .. وكٌفٌته، ثم

 نتابج دٌنٌة للحرب –ثانٌاً 
الحرب فً أساسها دٌنٌة، ولكن عندما وصفها الربٌس بوش بؤنها حرب صلٌبٌة ؼضب 

. رؼم أن وضوح حوافز الحرب هو فى صالح الضحٌة!!.. العرب والمسلمون
. ولكن عندما تتسمم العمول بالكذب، فإنها تستمبح الصدق

لم  تتولؾ لٌوم واحد منذ نشوبها وحتى  (م1291-1095)والوالع أن الحرب الصلٌبٌة 
ولكنها مرت بؤطوار وأشكال شتى، وأصبحت أكثر دهاءًا وفعالٌة، بوالع الخبرات . الٌوم

. المتراكمة وتطور المدرات لدى الؽرب، بشكل ؼٌر مسبوق فى التارٌخ
بواسطة جٌوش الصلٌبٌٌن من  (إسرابٌل الكبرى)إن الٌهود ٌمٌمون دولتهم 

األنجلوسكسون البروتوستانت، فالجٌش البرٌطانى إحتل فلسطٌن ثم وضعها تحت 
ًا للمشهد 1918اإلنتداب عام  ًا أعد المسرح الفلسطٌنى تماما م، ولمدة ثبلثٌن عاما

بعد مسرحٌة " إستمبللهم"م، فاعلن الٌهود 1948الٌهودى،ثم إنسحب وسلمها لهم فى ماٌو 
.  عسكرٌة متفك علٌها مع العرب، أدارها وأخرجها البرٌطانٌون



  280 

نفس  (األنجلوسكسونى والبرتوستانتى)وفى الولت الراهن ٌكرر الجٌش األمرٌكً 
الدور البرٌطانى المدٌم، فٌوسع اإلمبراطورٌة الٌهودٌة حتى الفرات، ولن ٌنسحب 

بٌنما .. األمرٌكان حتى ٌتم تجهٌز المسرح العرالى لٌتمبل الحكم الٌهودى المباشر
. ٌتجهز لعبلمات الحدود الٌهودٌة إلسرابٌل الكبرى فى جانبها الؽربى" النٌل"

ولن ٌبكى ملون السعودٌة على شمال الحجاز الذى ٌمثل الحزام الجنوبى إلسرابٌل 
. الكبرى، إذا بمت حمول النفط تحت أٌدٌهم، وكرسى المملكة تحت ممعدتهم

-  إذا ؼادرتها أصبلًا –ولن تؽادر المنطمة . والجٌوش األمرٌكٌة ضامنه لتنفٌذ تلن الحدود
. إال بعد اإلطمبنان على إستمرار الٌهود وإستكمال حدودهم التوراتٌة

ستحكم العالم كله من عاصمتها المدس، , وإسرابٌل الكبرى حسب األدبٌات الٌهودٌة
. بواسطة ملن من نسل داود، هو مسٌحهم الحمٌمى المنتظر

  وإذا كانت إسرابٌل الكبرى بحدودها التوراتٌة تمتد من النٌل إلى الفرات وتلن
اإلمبراطورٌة بدأت فى التكوٌن، وتزحؾ نحوحدودها المصوى بواسطة جٌوش 

فإن تؤمٌن هذه اإلمبراطورٌة التى ال ٌموى الٌهود ال على , الصلٌبٌٌن البروتستانت
 فإن على الصلٌبٌٌن – بؽٌر اإلدعاء والتبجح فمط –إنشابها وال على المحافظة علٌها 

 والتى لامت على نصوص –واجب التؤمٌن العسكرى لهذه اإلمبراطورٌة المفتعلة 
تمابلها نصوص إسبلمٌة تمول أن تحطٌم هذه الدولة سٌكون على أٌدى جٌوش . توارتٌة

وتزحؾ معه، إللتبلع .  تباٌع المهدى المنتظر فى الكعبة –تزحؾ من خراسان والٌمن 
وللٌمن حدٌث آخر ـ .الٌهود فى فلسطٌن،وتمٌم مركز لدولة إسبلمٌة عالمٌة فى العراق

 ومعظم آسٌا الوسطى –ولكن خراسان التارٌخٌة تمتد من إٌران لتشمل أفؽانستان 
. وأفؽانستان هى للب هذه المنظمة كلها ومفتاح السٌطرة علٌها.الحالٌة

ومنها تخترق وتحاصر بالى . ولذا بدأت بها الجٌوش الصلٌبٌة ألمرٌكا وبرٌطانٌا
. خراسان التارٌخٌة، وفك برنامج للسٌطرة الدابمة

  ًا على أرض وبٌنما ٌعمل الٌهود على تطبٌك النصوص التوراتٌة والتلمودٌة حرفٌا
ًا ٌعملون . الوالع، وبالموى ؼٌر العادٌة التى ولعت فى أٌدٌهم فى هذا العصر نراهم أٌضا

فى نفس الولت على إحباط إمكانٌة تنفٌذ المسلمٌن لما لدٌهم من نصوص دٌنٌة، خاصة 
 . لتلن المرتبطة بتهدٌم البنٌان الٌهودى العالمى المابم على الظلم والعدوان

فٌزرعونها باأللؽام حتى ٌولفوا مسٌرته المادمة،  (المهدى المنتظر)فهم ٌتتبعون آثار 
من خراسان إلى الٌمن إلى . وهكذا ٌفعلون فى دابرة نشاط المهدى وإنبعاث حركته

ولبل كل ذلن أرض فلسطٌن، موضع المعركة الفاصلة التى لن .. الحجاز والعراق 
 .تموم لهم بعدها لابمة

  ًا . واإلنسٌاح الٌهودى إلى أفؽانستان ثم إلى العراق بعد إحتبلل البلدٌن كان واضحا
ولكن أضواء اإلعبلم على العراق كانت أشد، بٌنما ظلت أفؽانستان فى إظبلم إعبلمى 

 .ألهداؾ ٌهودٌة بحته، فالمخطط هنان أكثر دموٌة وإجراما وبعداًا عن األخبلق

وللٌهود فى أفؽانستان تواجد بشرى ضبٌل للؽاٌة،جذوره التارٌخٌة فى حاجة إلى تدلٌك 
ًا من ٌهود إٌران لد فروا إلى أفؽانستان أثناء حكم الدولة –أكثر   والؽالب أن لطاعا

. التى عاملت الٌهود بخشونة (م1736 ـ1502 )الصفوٌة 
ًا، وجدت مبلذاًا بٌن المبابل،  تلن األسر الٌهودٌة وعلى ذلن المدى الزمنى الطوٌل نسبٌا

 ولد حدث مثل ذلن فى –ومع الولت ظهرت كؤنها تنتمى إلٌها بعد أن أظهرت اإلسبلم 
وتمكن أحدهم على _ فً الجزٌرة العربٌة (نجد )أماكن إسبلمٌة كثٌرة منها  منطمة 

كما إشتهر عن لادة أحد . (وٌدعى حسن شرق)األلل من الوصول إلى رباسة الوزراء 
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المنظمات الجهادٌة األصولٌة التى لاتلت ضد السوفٌٌت فى ثمانٌنات المرن العشرٌن ثم 
لاتلت ضد بعضها البعض فى التسعٌنات منه، أن ذلن المابد كان فى مجالسه الخاصة 

ًا آخر بؤنه من أصول ٌهودٌة تسترت بٌن لبابل األفؽان ًا أصولٌا . جداًا ٌتهم منافسا
وبعد اإلنسحاب السوفٌتى من تلن الببلد أشاعت إسرابٌل أن لبابل البشتون، هى مثل 
. لبابل الفبلشا الحبشٌة، تنتمى إلى بنى إسرابٌل، وأنهم لد ٌمنحون الجنسٌة اإلسرابٌلٌة

وأثناء المتال بٌن طالبان والتحالؾ الشمالى تمربت إسرابٌل إلى درجة ما من ذلن 
عندما ضرب زلزال مدمر مناطك شمالٌة فى (بمعونات إنسانسٌة)التحالؾ، وزودته 
. (للشمالٌٌن)وتم اإلعبلن عن ذلن، بما سبب شا من الحرج , محافظة بدخشان

النظام الذى فرضه اإلحتبلل األمرٌكى على أفؽانستان، لم ٌخؾ نواٌاه الحسنة تجاه 
ولكن الوالع هو أن ما هو أكثر من العبللات لابم , إسرابٌل وإحتمال إلامة عبللات معها

ًا  إلى أن ٌكتمل البناء الٌهودى فى .. ولكن فى ؼٌاب األضواء اإلعبلمٌة .. حالٌا
ًا  . ٌصعب إلتبلعه بدون جراحة مإلمة, أفؽانستان وٌصبح أمراًا والعا

الهجمة الصلٌبٌة على أفؽانستان إتضحت منذ تشكٌل أول حكومة لها فى ظل اإلحتبلل 
عدد كبٌر من الوزراء العاملٌن ورجال الصؾ الثانى هم من حاملى الجنسٌة . األمرٌكى
. ( أسترالى– كندى –أوروبى - أمرٌكى)أفؽانٌة وؼربٌة , المزدوجة

والمبشرٌن الذٌن إعتملتهم حركة طالبان فى أواخر أٌامها، وخلصهم األمرٌكان بعملٌة 
، هإالء عادوا فى موكب تحت حراسة الدبابات والطابرات (مصطنعة كالعادة)عسكرٌة 

وفى الموكب . األمرٌكٌة إلى كابول، فمد تمددت أفؽانستان أمامهم جرٌحة فالدة الوعى
ولت هجرتهم فى ثمانٌنات وتسعٌنات , هإالء الذٌن إرتدوا عن اإلسبلم إلى المسٌحٌة

التى رعت , المرن الماضى فى دول الؽرب أو فى جمهورٌة باكستان اإلسبلمٌة
وشجعت التنصٌر فى معسكرات المهاجرٌن األفؽان، بل وفى المرى والمدن الباكستانٌة 

عدد هإالء المرتدٌن ٌمدره البعض ما بٌن عدة مبات إلى عدة آالؾ العدٌد !!.. نفسها
.  منهم ٌحمل شهادات عالٌة

وكل هإالء مازال .... ((!! لم ٌكن فى أفؽانستان لبل الؽزو السوفٌٌتى نصرانى واحد))
ٌحمل إسمه األفؽانى المدٌم، لٌكون التعرؾ إلى حمٌمتهم أكثر صعوبة، إلى أن ٌعاد 

ًا مع اإلؼتصاب الدٌنى " !! عولمته"المجتمع األفؽانى و" تؤهٌل" لٌصبح أكثر تسامحا
. والسٌاسى واإللتصادى، أسوة بمعظم المجتمعات العربٌة واإلسبلمٌة

  أما فى أعماب حرب العراق فإن الجزء الذى ظهر من تحركات إسرابٌل هنان ٌثٌر
 .فبصعوبه بالؽة سٌطرت هذه على فرحتها الطاؼٌة. الذعر

الرهٌب أن ٌتحرن فى مواكب إعبلمٌة فى العراق من شماله إلى جنوبه " الموساد"وكاد 
. وٌعمد الصبلت.. ٌستؤجر الممرات وٌنشا المعاهد.. 

وأول حاكم لعراق ما بعد الحرب، خرج أسمه من الدوابر األمرٌكٌة فى واشنطن كان 
!!. الجنرال اإلسرابٌلى الشهٌر والعرالى المولد" الٌعازر_ فإاد _ دٌفد  "

. من أجل وضع الدستور العرالى الجدٌد رشح األمرٌكان شخصٌة ٌهودٌة شهٌرة لدٌهم
ًا –وهكذا ال ٌُاذكر العراق  ًا بالٌهود– أمرٌكٌا ..  إال كان مرفما

وفى أول زٌارة لربٌس الوزراء اإلسرابٌلى إلى البٌت األبٌض بعد سموط العراق، لدم 
!!. له جورج بوش خرٌطة إلسرابٌل الكبرى بحدودها التوراتٌة

نحن فى العراق كى : إنه ٌمول بفصٌح العبارة.. واإلشارة واضحة والتحتاج إلى المزٌد
فمط ال ؼٌر، وكل ما سوؾ .. تحمك جٌوشنا نبإة التوراة بدولة لكم من النٌل إلى الفرات

.. ٌحدث فى المنطمة من كوارث هى نتٌجة لتلن الممدمة لٌس إال
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  وكما دخل المرتدون األفؽان، ولساوسة التبشٌر إلى كابول تحت المظلة الجوٌة
شهدت بؽداد عودة مشابهة بعنوان آخر وهو عودة .. األمرٌكٌة وفى حماٌة دباباتها

ًا تلن الفبة من محترفى " .. المعارضة العرالٌة فى الخارج"  المعارضة "والمعنى أساسا
 .ال ٌبتؽون بها من أجر سوى الدوالرات األمرٌكٌة والبرٌك اإلعبلمى, فى دول الؽرب" السٌاسٌة

ٌعلمون أو ال ٌعلمون، أن الجٌش األمرٌكى تخطى ".. العولمة"محترفو السٌاسة هإالء من رالصى 
بالعراق محطة العولمة، وهبط بها إلى المحطة التالٌة لها مباشرة، والتى مازال العالم فى الطرٌك 

.. إلٌها، ولكن العراق سبك
اإللحاق بدولة إسرابٌل الكبرى، لابدة النظام الدولى المادم فى مرحلة مابعد .. تلن هى محطة التهوٌد

.. أى مرحلة السٌادة الٌهودٌة المباشرة والمطلمة على كل الكون.. المطب األوحد
. وألجلها تكافح المسٌحٌة األصولٌة التى تحكم أمرٌكا وبرٌطانٌا .. تلن هى رإٌة الٌهودٌة المدٌمة

.  عسکري ٌهودي ضمن الموات األمرٌکٌة التی دخلت بؽداد2000  شارن حوالی #
ولد تم تضبٌط ذلن الدخول بحٌث ٌتوافك مع موعد عٌد ٌهودي ٌصنعون فٌه فطٌراًا 

ًا بدماء ؼٌر الٌهود   ".هل صنعوا فی ذلن العام فطٌراً بدم العرالٌٌن؟"معجونا
 :ولد أمرهم الحاخامات بتبلوة تلن الصبلة عند دخول مدٌنة بابل

". مبارن انت ربنا ملن العالم ألنن دمرت بابل المجرمة"
األمرٌكٌة كتب عن لناعات إدارة جورج " المحافظ الجدٌد " سكوت ماكونٌل محرر مجلة )    

وضرورة تحوٌل الشرق األوسط إلى . بوش حول ضرورة كسب الحرب على العراق بؤي ثمن 
وأن أصواتاً تتردد عبر . منطمة دٌمولراطٌة وإال حل الدمار الماحك فى كل من أمرٌكا وإسرابٌل 

: الفضابٌات واإلذاعات األمرٌكٌة تمول
إن كان العرب ٌرفضون الدٌمولراطٌة فال سبٌل لنا سوى إبادتهم باألسلحة النووٌة لكون ذلن هو 

. (الخٌار الوحٌد أمامنا للحفاظ على أمننا المومى 
 

 ً ؼنابم الحرب - ثالثا
!!  وفى العراق نفط فمط–فى أفؽانستان نفط وذهب أسود 

 وهو واحد –النفط عنصر مشترن بٌن الؽزوتٌن األمرٌكٌتٌن على أفؽانستان والعراق 
. من الجوابز اإللتصادٌة المٌمة وؼنابم الحرب

للٌلون ٌعرفون أن أفؽانستان نفسها ؼنٌة جداًا بالنفط والؽازـ وأن األرلام الحمٌمٌة 
وأن الؽاز األفؽانى كان ٌمد مناطك أسٌا الوسطى فى . لمخزوناتها لم تعلن حتى اآلن

. المرحلة السوفٌتٌة بمعظم إحتٌاجاتها من الطالة
والعدٌد من سكان الشمال األفؽانى لدٌهم آبار نفط خاصة فى أراضٌهم ٌستخرجونه 

. كما ٌستخرجون الماء، من أعماق للٌلة عن سطح األرض" بالدالء"
. وٌكررونه فى البٌوت وٌبعونه فى األسواق بؤسعار رخٌصة لرداءة تكرٌرة

ولكن إحتبلل أفؽانستان، ونزول الموات األمرٌكٌة فى العدٌد من لواعد جمهورٌات آسٌا 
ًا شبه إحتكارى لنفط تلن المنطمة الذى  الوسطى، ضمن لشركات النفط األمرٌكٌة مولعا

.  هو فى صدارة اإلحتٌاطات العالمٌة للطالة

  أمرٌكا ترٌد نفط آسٌا الوسطى، وترٌد تمرٌره عبر أفؽانستان إلى باكستان فبحر
وبذلن تتفادى مرورة فى خطوط أنابٌب الطالة عبر روسٌا . عمان على المحٌط الهندى

 إلضعاؾ المدرة اإللتصادٌة، والمٌمة اإلستراتٌجٌة لكبل البلدٌن فى مجال –أو إٌران 
 .نمل الطالة

 ثم العراق , لشرکات النفط األمرٌکٌة و کبار موظفٌها دور حٌوي فی الحرب علی أفؽانستان
 .بعدها
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فی ممال بالػ  (المبادئ األساسٌة للحرب علی أفؽانستان)فمبل أحداث سبتمبر بعام أو أکثر تم وضع 
وکاتب الممال هو زلمای خلٌل . م2000األکادٌمٌة عام  (واشنطن کوارتر لی)األهمٌة نشرته مجلة 

ولد تبنت إدارة جورج بوش تلن المبادئ و بفضلها حممت . زاده األمرٌکً الجنسٌة األفؽانی المولد
ٌك األمن . م 2001النجاح فی حربها علی أفؽانستان عام  وکوفا خلٌل زاده بؤن تم تعٌٌنة ضمن فرِا

و التی ٌعتبر ),المستشارة السابمة لشرکة هالً برتون النفطٌة, (کوندو لٌزا راٌس)المومً برباسة 
.  (دٌن تشٌنً نابب الربٌس األمرٌکً من کبار موظفٌها

التی کانت تسعً لمد خط , بمی أن نعرؾ آن زلمای کان ٌعمل مستشارا لشرکة ٌونوکول النفطٌة
: راجع فمرة )و هو المشروع الذی رفضته حرکة طالبان, أنابٌب من بحر الخزر عبر أفؽانستان

.  (العرب ٌمطعون نفط آسٌا الوسطً
. و زلمای خلٌل زاده هو ضمن واضعً استراتٌجٌة أمرٌکا للسٌطرة علی منابع النفط فی العالم 

و نعلم . بمی أن نعلم أن خلٌل زاده کان علی رأس من رشحوا إسم حامد کرزای ربٌساًا ألفؽانستان
أن کرزای بجانب عملة للمخابرات األمرٌکٌة کان مستشاراًا لنفس شرکة ٌونٌکول التی کان ٌعمل 

نفط العالم : وال عجب فکبلهما من عبلبم المرن األمرٌکً الجدٌد الذی شعاره !! . بها خلٌل زاده
.  وأمرٌکا فمط.. ألمرٌکا

  من مخزون النفط العالمى، إضٌؾ إلى %11أما الجابزة النفطٌة فى العراق فكانت 
م ـ لٌصبح 1991وهو من جوابز حرب تحرٌر الكوٌت عام - اإلحتٌاط النفطى السعودى

 . من المخزون العالمى للنفط%41فى الٌد األمرٌكٌة 

ولكن الوضع الحمٌمى فهو أن عابدات نفط العراق ستتكفل بنفمات .. هذا هو الظاهر
داخل "تهوٌد العراق، ونفمات تصنٌع إسرابٌل الكبرى وإمدادها بالطالة البلزمة من 

". إسرابٌل الكبرى"، مع توفٌر عابدات من تصدٌر الفابض الى خارج "أراضٌها

  ونعنى به األفٌون–" بالذهب األسود"تنفرد أفؽانستان عن العراق . 

على ٌد الجٌش األمرٌكى من حكم طالبان، عاود إنتاج األفٌون " تحرٌر أفؽانستان"فبعد 
ًا فى العالم األخٌر من حكم طالبان، إلى  طن أو 5000إلى اإلرتفاع، من صفر تمرٌبا

ولفز السعر إلى ما ٌمارب عشرة أضعاؾ سعره المعتاد فى فترة التسعٌنات . أكثر
 ملٌار دوالر بدالًا عن مبلػ التسعٌن ملٌون 3فحصل المزارع األفؽانى على حوالى

وبهذا إمتلن المزارع األفؽانى حافزاًا ال ٌماوم لمواصلة الزراعة .دوالر فى التسعٌنات
. والتوسع بها إلى ألصى حد ممكن

ًا على األفٌون األفؽانى، وطردت أو  وبنجاح الحملة األفؽانٌة حممت أمرٌكا إحتكاراًا مطلما
همشت للؽاٌة دور الشرٌن الباكستانى األصؽر، والمنافس الروسى األكبر، الذى كان 
ٌدٌر تجارة كبرى للهٌروٌن األفؽانى عبر لواعده العسكرٌة المواجهة ألفؽانستان على 

. نهر جٌحون وعبر مطارات طاجٌكستان
ًا  ًا لؤلمم المتحده فهنان حالٌا ًا من حدود 50و طبما  طن من الهٌروٌن تعبر سنوٌا

 مصنع منتشرة علی طول الحدود األفؽانٌة مع 200ٌنتجها , طاجٌکستان صوب روسٌا

الذراع العسکري لئلحتبلل ,وٌدٌرها نافذون فی تحالؾ الشمال األفؽانًِا, طاجٌکستان
. األمرٌکً

ومن المإکد أن تخترق العابدات األمرٌكٌة من تجارة أفٌون أفؽانستان ومشتماته سمؾ 
األربعمبة ملٌار دوالر،التى شكلت فً تسعٌنات المرن العشرٌن أكبر عابد منفرد 

ًا  . لئللتصاد األمرٌكً متفولة بذلن على عابدات إحتكارات النفط واألسلحة معا
والعملٌات العسكرٌة المشتركة للجٌش األمرٌكى واألفؽانى بالتعاون مع الموات 

الباكستانٌة على الحدود المشتركة، الهدؾ األكبر منها إلتبلع األوكار السرٌة لمافٌا 
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الهٌروٌن الباكستانٌة، المدعومة من الدولة، والتى كانت تمتلن شبكة للتصنٌع والتهرٌب 
. على جانبى الحدود

فهو  [مطاردة فلول الماعدة وحركة طالبان]أما الهدؾ المعلن من تلن الحمبلت وهو 
ألن المماومٌن ال ٌمتلكون،وال ٌمكنهم إمتبلن،لواعد إنطبلق فى هذه . ستار للتموٌه

. المرحلة، بل ٌعملون من داخل تجمعاتهم السكانٌة المبلٌة والمدنٌة

:  جوابز مابٌة–رابعاً 
أصبحت تسٌطر،  (وإسرابٌل تحت عباءتها)من نتابج الحربٌن المذكرتٌن، أن أمرٌكا 

: بدرجة عالٌة تمترب من الكمال، على أهم خمسة أنهار فى العالم اإلسبلمى
. سٌحون، جٌحون، دجلة، الفرات، النٌل 

هذا بٌنما العالم ٌصرخ ـ بالحك والباطل ـ بوجود أزمة مٌاه تهدد البشرٌة وأكبر 
. المتضررٌن من األزمة المرتمبة، وكالعادة فى كل األزمات، هم العرب والمسلمٌن

ًا  ًا خاصا ًا إسبلمٌا . ولتلن األنهار تحدٌداًا هوٌة وتعرٌفا
. أن األنهار الخمسة هى من أنهار الجنة: فالمدرسة السنٌة تمول

أنه من إشارات إلتراب ظهور المهدى، إشارة إستٌبلء الكفار : والمدرسة الشٌعٌة تمول
!!. على تلن األنهار الخمسة

و .. وها هً أمرٌكا تسٌطر على منابع نهر جٌحون فى هضبة البامٌر بٌنما منابع النٌل
. روافده فى جنوب السودان ودٌعة لدى السٌد جون جارنج المسٌحى الوثنى

                                

بؤن بعض التمارٌر العلمٌة تشٌر إلً أن موجة من  )فً أحادٌثه الخاصة كان بن الدن ٌمول ## 

الجفاؾ تهدد مناطك زراعة  الحبوب فً الوالٌات المتحدة ، لذا تسعى هذه إلى اإلستٌبلء على 
فبهذه الثروات تإمن أمرٌكا إحتٌاجاتها  من الحبوب بل . الثروات الزراعٌة الهابلة فى السودان 

ًا علً رأس الدول المصدرة  لهذه السلعة اإلستراتٌجٌة . (واإلستمرارها أٌضا
ًا  أنه لرأ فً األحادٌث النبوٌة الشرٌفة أن جزٌرة العرب فً آخرالزمان ستعود )كان ٌمول أٌضا

ًا زراعٌة خضراء   وأن شهودا ٌإكدون وجود صدع فً منطمه صحراوٌة فً الربع الخالً –أرضا
ولكن السلطات فً تلن الببلد تتكتم بشدة علً ذلن . ٌسمع الناس من خبلله هدٌر نهر متدفك بالمٌاه

. (األمر
عبلله بالتدفك األمرٌكً الٌهودى علً جزٌره العرب؟ وهل فً تلن الببلد " السر المابً"فهل لذلن 

. فً ٌوم ما، كما ٌحدث اآلن للثروة النفطٌة؟" شفطها"ثروات مابٌة ٌجب 
فهل نسمع فً المستمبل  (أرض ببلشعب، لشعب ببل أرض)لمد سمعنا فً الماضً الممولة الشهٌرة 

!!. لشعب ببل ماء , ماء ببل شعب: المرٌب ممولة مشابهة تمول

:  جوابز ممدسة–خامساً 
مباشرة وبدون واسطه نظام /م أصبحت أمرٌكا وإسرابٌل تسٌطران1991بعد حرب 

الكعبة المشرفة ـ المسجد : على المساجد الثبلثة الممدسة لدى جمٌع المسلمٌن/ عمٌل
. النبوى ـ المسجد األلصى

لتكون أمة اإلسبلم هى الوحٌدة فى تارٌخ دٌانات السماء، التى ال تسٌطر على 
!!. مساجدها الممدسة، التى تمع جؽرافٌا داخل نطاق أراضٌها 

والتى لها لٌمة . وبعدؼزو العراق ولعت بذلن كل المرالد المشرفة ألبمة أل البٌت
ولعت تلن المرالد المشرفة تحت لبضة . خاصة كبٌرة لدى المطاع الشٌعى من المسلمٌن

. اإلحتبلل الصلٌبى الٌهودى
ولم ٌبك سوى مرلد اإلمام الرضا فى مشهد اإلٌرانٌة، خارج نطاق الهجمة الصلٌبٌة 

ًا 300الٌهودٌة، ولكنه ٌمع على مسافة   .كم فمط أفؽانستان المحتلة أمرٌكٌا
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  ًا، ألمٌر المإمنٌن على بن أبى كما فمد األفؽان المرلد الممدس ،رؼم كونه إفتراضٌا
 .طالب ـ فى مدٌنة مزار شرٌؾ

: سادساً ـ جوابز إستراتٌجٌة
جوابز،  (ومن ثم اإلسرابٌلى)اإلستٌبلء على أفؽانستان أضاؾ إلى الجانب اإلمرٌكى 

. وؼنابم إستراتٌجٌة نادرة المثال
لمرابة لرنٌن من الزمان إكتسبت أفؽانستان صفة المنطمة العازلة بٌن إمبراطورٌتٌن 

 .من الشمال، ثم البرٌطانٌة من الجنوب (السوفٌتٌة)زاحفتٌن، الروسٌة 

وبعد سموط اإلتحاد السوفٌتى الذى حاول بالموة رفع هذه الصبؽة عن أفؽانستان فمتلته 
. المحاولة ـ بل لتلته أفؽانستان فى الحمٌمة

م، لضت 2001 وحتى إبتبلع األمرٌكان لها فى عام 1991منذ إنهٌار السوفٌٌت فى عام 
واآلن أصبحت , (الجٌوسٌاسً)أفؽانستان مرحلة إضطراب داخلى عنٌؾ وفمدان للدور 

أفؽانستان جزءًا من اإلمبراطورٌة األمرٌكٌة، بل لاعدة عملٌات متمدمة لها تعمل على 
: منها..عدد من المحاور الحساسة والخطٌرة

: المحور اإلٌرانى- أ
 كم مع أفؽانستان ٌمكن من 800إكتسبت أمرٌكا حدوداًا مشتركة مع إٌران ٌبلػ طولها 

ًًا خانكًا بواسطة تنظٌم عملٌات تهرٌب المخدرات بإشراؾ  خبللها تشكٌل ضؽطًا أمن
. السلطات األمنٌة والعسكرٌة األمرٌكٌة

كما ٌمكنها عند الضرورة ترتٌب عملٌات تخرٌب إرهابٌة أو حتى إضطرابات داخلٌة 
. مع األللٌات المرٌبة من الحدود

هذا إضافة إلى لدرة العمل العسكرى البرى، عندما تمرر أمرٌكا ذلن إذا سنحت لها 
. ظروؾ مواتٌة

ًا  ًا عصبٌا وعلى كل األحوال ٌمثل التواجد العسكرى األمرٌكى فى أفؽانستان ضؽطا
ًا ثمٌبلًا على أعصاب المٌادة اإلٌرانٌة، ٌضاؾ إلى سٌل الضؽوط من حرب نفسٌة  ونفسٌا

. متصلة تشنها الوالٌات المتحدة على المٌادة اإلٌرانٌة، بهدؾ إخضاعها أو إستبدالها

 :المحور الروسى- ب 
  من مرتكزها األفؽانى تتمكن أمرٌكا أكثر من تحمٌك هدفها الجوهرى بمنع روسٌا

من مجرد التفكٌر فى إستعادة نفوذها السابك فى جمهورٌات آسٌا الوسطى اإلسبلمٌة 
 .جدٌدة فى ولت ما" حمى إمبراطورٌة"الخمس، إذا إنتابتها 

  أكثر من ذلن أصبحت أمرٌكا فى وضع أفضل لتحمٌك رؼبات التخفٌها بتفكٌن
روسٌا الحالٌة التى تعتبر أكبر كتلة لارٌة فى العالم، بدعوى أن ذلن ٌحمك مصالح 

وٌجعل الرلعة الجؽرافٌة العظٌمة الممتدة من .روسٌا وٌحمك اإلزدهار لها وللمنطمة كلها
ًـا  (أوراسٌا)شرق أوروبا إلى بحر الصٌن  ًا جٌوسٌاسٌا ًا )أكثر تنوعا بمعنى  (أى أكثر تفتتا

وهو ما ٌسهل مهمة الهٌمنة األمرٌكٌة على المنطمة ووضع نظام الدارتها . أوضح
ٌراعى مصالح أمرٌكا أوال ثم مصالح بالى األطراؾ كل حسب لوته وحجمة ولدرته 

. على التؤثٌر
هو تفكٌن روسٌا إلى ثبلث جمهورٌات  (أو المطلب األمرٌكى)واإللتراح األمرٌكى 

. وهذا ٌمنع إمكان ظهور إمبراطورٌة روسٌة وإلى مدى طوٌل. (كونفٌدرالٌة)

المحور الصٌنى - ج 
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  فى جمهورٌات – وإن كان محدوداًا –إحتبلل أفؽانستان، مع اإلنتشار العسكرى 
 .آسٌا الوسطى كان أشبه بعملٌة أسماط مظلى خلؾ الخطوط الصٌنٌة

كم فمط من الحدود المشتركة مع الصٌن على هضبة 20فرؼم أن أفؽانستان نفسها لها 
جعل النفوذ " مكافحة اإلرهاب" إال أن األوضاع الجدٌدة المؽلفة بحمى هسترٌا –البامٌر 

األمرٌكى العسكرى ٌجد مسارب كثٌرة فى دول آسٌا الوسطى ذات الحدود الطوٌلة 
. ؼرب الصٌن

 (آي. بى.إؾ)ولم ال ولد حملت موجه مكافحة اإلرهاب المباحث الفٌدرالٌة األمرٌكٌة 
ًا لها فى بكٌن  !!. إلى للب الصٌن فؤفتتحت مكتبا

  على أسوأ اإلحتماالت تستطٌع أمرٌكا اآلن وبسهولة أكبر من أى ولت مضى أن
 .تحرن لبللل إجتماعٌة سٌاسٌة لؤلللٌات الصٌنٌة، اإلسبلمى منها وؼٌر اإلسبلمى

وعلى كل األحوال فإن التواجد األمرٌكى بشكله الحالى ٌضع معٌاراًا للنفوذ الصٌنى فى 
َُا عن النفوذ األمرٌكى  آسٌا الوسطى وٌضمن أال ٌتمدد ذلن النفوذ هنان لٌكون بدٌبلًا

. أو السوفٌتى البابد, حالً
التى تحافظ أمرٌكا على تنوعها  (أوراسٌا)أى ٌضمن عدم ظهور إمبراطورٌة جدٌدة فى 

 .حسب تعبٌر برٌجنسكى (الجٌوسٌاسى)

  ًا حتى على البر الصٌنى نفسه تسعى أمرٌكا إلى جعل الكتله الصٌنٌة أكثر تنوعا
ًا ) ًا !!. (جٌوسٌاسٌا  !!.أى تفكٌن الصٌن أٌضا

فمد أرؼموا الصٌن على لبول مبدأ وطن واحد ونظامٌن فى ممابل إعادة مستعمرة 
مع الصٌن فى ممابل مبدأ أكثر  (تاٌوان)واآلن ترٌد أمرٌكا مماٌضة  .لها" هونج كونج"
ًا )  (وطن)أى أن تمبل الصٌن بؤن تكون !! .وهو مبدأ وطن واحد وأنظمة متعددة (تنوعا

وإراحة أمرٌكا . فهل ٌعنى ذلن سوى تفتٌت جمهورٌة الصٌن الشعبٌة.. متعدد األنظمة
. من أهم منافسٌها فى العالم؟

: المحور األفؽانى نفسه-د
ًـا حسب ما توحى به التصرفات  (الجٌوسٌاسى)مبدأ التنوع  سٌلحك أفؽانستان أٌضا

 بالتؤكٌد فإن عدة كٌانات، .األمرٌكٌة إلى اآلن، فلٌس من إحتٌاج لدولة فى هذه المنطمة
ٌحتوى كل كٌان على إؼلبٌة عرلٌة معٌنة ملتفة حول مصدر هام من مصادر الثروة، 
سٌكون أفضل للشركات األمرٌكٌة من حٌث الحصول على أفضل الشروط، كما حدث 

فى الخلٌج حٌث ألٌمت كٌانات سٌاسٌة حول حمول النفط ـ ٌكفٌها فتات المال ممابل 
. حماٌة مصالح شركات النفط وحراسة منشآتها

ًا )كما أن  ًا ال ٌنفذ تشعل نٌرانه  (تنوعا جٌوسٌاسٌا ًا داخلٌا فى أفؽانستان ٌعنى صراعا
ًا لهو أمر أفضل. أمرٌكا كلما خبا ًا - وألن ٌمتل األفؽان بعضهم بعضا  من إتحاد –أمرٌكٌا

. األفؽان لطرد األمرٌكان كما طردوا السوفٌٌت والبرٌطانٌٌن من لبل
*** 

 والعراق هو .. إن التفتٌت ٌستهدؾ أفؽانستان كما ٌستهدؾ روسٌا والصٌن وإٌران
وكذلن السعودٌة ومصر . على النمط األمرٌكى (لتنوع جٌوسٌاسى)اآلخر مرشح 

 .والسودان

ستكون مهمة أمرٌكا فى إدارة العالم مهمة ؼاٌة الصعوبة ـ وربما " التنوع"وبدون هذا 
فثبلثمبة ملٌون إنسان فى أمرٌكا كٌؾ لهم أن ٌتحكموا فى ستة ملٌارات من . مستحٌلة
ًا، وإلى إلصى مدى من  (تنوٌع)ذلن ؼٌر ممكن بؽٌر .. البشر؟ كل دول العالم جٌوسٌاسٌا

وتتحول .. حتى ال توجد كٌانات عمبللة كالتى شهدها العالم حتى ولت لرٌب (التفتٌت)
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ـ أى  (عجل بنى إسرابٌل)دول العالم الى كٌانات صؽٌرة ال تشؽل نفسها سوى بعبادة 
الذهب ـ أو الدوالر فى الزمن الحدٌث ـ أى تتحول الدول إلى شركات تعمل فى اإلنتاج 

فبل تبمى فى العالم أدٌان أو .واإلستهبلن والتجارة والتنمٌة والعمبلت والبورصات
. أٌدلوجٌات عمابدٌة أو وطنٌة

ًا فً عالم ٌسجد لعجل بنى إسرابٌل وال " إشراق"وبذلن ٌكون  الحكم الٌهودى ممكنا
. ٌشؽله عنه شٌا

. إلخ... أو.. أو داعم لئلرهاب الدولى أو مارق (إرهابى)وكل من ٌشذ عن ذلن فهو 
ٌكفٌها تفتٌت الكٌانات  (ملٌون300)وٌجب اإلشارة هنا إلى أمرٌكا بحجمها الحالى 

السٌاسٌةـ ولكنها حتى تسلم الراٌة إلى اإلمبراطورٌة الٌهودٌة الورٌث الشرعى لهاـ فإن 
ًا بالمرة ٌمكنهم أن ٌحكموا  ( ملٌون20)فكٌؾ أن الٌهود .. هذا التفتٌت لن ٌكون كافٌا

ًا  ًا )العالم حكما ًا للدماء؟ (أوتولراطٌا ًا سفاكا . ـ كما تمول أدبٌاتهم ـ دموٌا
المذكورة فى التلمود والتى ال ٌإمن " معركة هرمجدون"هنا حلمة مفمودة ال تمؤلها إال 

بها الٌهود فمط، بل والٌمٌن المسٌحى الحاكم فى الوالٌات المتحدة، منذ عهد رٌجان إلى 
. بوش الثانى

!!.  إنها المعركة التى تدمر الحضارة الحالٌة وتهلن ثلثى البشر
ٌمكنهم ))وٌصبح فى ممدور عشرٌن ملٌون ٌهودى -  نسبٌا–وهنا تعتدل الموازٌن 

اإلختباء من تاثٌرات هرمجون كما أختبؤوا من تؤثٌرات الحادى عشر من سبتمر، فلم 
. ((!!ٌذهب آالؾ منهم إلى أعمالهم فى برجى التجارة العالمٌة أو البنتاجون

ٌمكن لهإالء أن ٌخرجوا كالجرذان من جحورهم كى ٌتحكموا كما ٌشاإن فى عالم من 
مسٌح بنى إسرابٌل )الدمار ٌعٌش فٌه أشباه البشر الذٌن ال ٌمكنهم مماومة أوتولراطٌة 

الذى ٌمتلن ذهب العالم بٌن ٌدٌه، بعد أن سلبه الٌهود على مدى لرون من  (المنتظر
حسب تعبٌر التوراة التى ال ترى صفة " الجوٌٌم"أٌدى األمم ذات األصل الحٌوانى من 

 .البشرٌة لؽٌر الٌهود، أما بالى األمم فهى مجرد حٌوانات ال لٌمة لها

  من ناحٌة إستراتٌجٌة فإن إحتبلل أفؽاستان والعراق ٌهٌا مواضع ؼاٌة األهمٌة
 .لتوجٌه ضربات إلى الكتل البشرٌة الكبٌرة المستهدفة

. إلخ.... مثل الصٌن، روسٌا، إٌران، الهند، باكستان، وتركٌا
إذن على المستوى اإلستراتٌجى فإن إحتبلل هذٌن البلدٌن خطوة هامة، فى سٌنارٌو 

الممدسة ـ هو المفصل الذى ٌستلم فٌه الٌهود راٌة لٌادة العالم من  (هرمجدون)حرب 
األٌدى األمرٌكٌة، التى تمهد الساحة الدولٌة إلستمبال تلن النملة الخطٌرة للمسٌرة 

. البشرٌة
ولد راعت أمرٌكا متطلبات تلن الحرب ومواصفاتها، لٌس فمط فى إجراءات الدفاع عن 

برنامج حرب النجوم ـ وحزام الصوارٌخ المضادة للصوارٌخ وأجهزة  }}أراضٌها 
توجٌه الصوارٌخ، والمنابل النووٌة التكتٌكٌة، ولنابل النٌترون النظٌفة، ومنظومة 

الحرب البٌولوجٌة والمرتبطة بهندسة الجٌنات، والحرب الكٌماوٌة، عدى منظومات 
. {{!!أخرى لم ٌعلن عنها

بل مازالت مٌزانٌة تطوٌر األسلحة األمرٌكٌة تفوق إجمالى ما تنفمه جٌوش العالم 
ًا رؼم عدم وجود أى مبرر . مجتمعة فى نفس المجال وهذه المٌزانٌة تتصاعد سنوٌا

وزوال أى تهدٌد للوضع األمرٌكى المهٌمن على العالم , ظاهر لهذا البزخ العسكرى
َُا  ًا ًا وسٌاسٌا ًا وإلتصادٌا . عسكرٌا
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ـ ذوى األرواح الحٌوانٌة ـ وتملٌص " الجوٌٌم"ولكن إذا عرفنا أن العدو المستهدؾ هم 
أعدادهم وتدمٌر مصادر ثرواتهم التى لم ٌستطٌع الٌهود السٌطرة علٌهاـ ومن ثم حكمهم 

بنظام حكم ؼاٌة البشاعة واإلستبداد ـ كما أجمله التلمود وفصلته البرتوكوالت ـ فإن 
ًا  ًا ومفهوما . األمر ٌصبح عندبذ منطمٌا

.. والٌهود فمط.. العدو هو كل اإلنسان على ظهر األرض ـ فٌما عداًا الٌهود

[ على الجانب العرالى ]
. الجوابز اإلستراتٌجٌة فى النطاق العرالى كثٌرة جداًا وواضحة

فمع إحتبلل العراق أصبحت إسرابٌل ـ وتابعها أمرٌكا ـ فى مولع سٌطرة 
كاسحة على المنطمة العربٌة بؤسرها، بما ٌهدد فى الصمٌم الحزام " جٌوستراتٌجٌة"

. (الشٌعٌة)وإٌران  (السنٌة)األسبلمى الخارجى والمتمثل فى كل من تركٌا 
ًا من المٌزة اإلستراتٌجٌة التى ٌوفرها إحتبلل العراق، فإن النطاق اإلسبلمى  وإنطبللا

فإسرابٌل الكبرى . الخارجى ٌواجه مشكلة وجود، ولٌس مجرد أزمات أمنٌة وسٌاسٌة
سواء من ناحٌة الحجم .. لٌست فى حاجة إلى وجود كٌانات إسبلمٌة كبٌرة على حدودها

أو الموة اإللتصادٌة والسٌاسٌة، خاصة الكٌان اإلٌرانى الذى تمكن من الحفاظ على هوٌة 
فى ظل النظام  (إال على إسرابٌل)وطبٌعة دٌنٌة، رؼم أن ذلن من أؼلظ المحظورات 

 .الدولى الراهن

  حلم "وحتى تركٌا العلمانٌة، تعصبت أكثر من البلزم بما ٌحمل فى طٌاته بذور
. ٌصل إلى حدود الصٌن مروراًا بالمولاز ومعظم آسٌا الوسطى" إمبراطورى تركى

 .وكلها الشعوب ذات أصل تركى

ألحبلم إمراطورٌة ٌشكل تهدٌدات خطٌرة فى طور جنٌنى ٌجب وأدها  " البروز"ذلن 
كما أن تركٌا تحتجز اآلن معظم مٌاه دجلة والفرات بواسطة سلسلة من السدود، ألٌمت 

على إعتبار " بمصالح إسرابٌل"ولكنها اآلن تضر . لئلضرار بالنظام العرالى السابك
. الجدٌد للعراق كمطاع شرلى إلسرابٌل الكبرى" الجٌوسٌاسى"الوضع 

لومٌة كانت  (جنٌنٌة)وتركٌا المجزأة ضرورٌة، لٌس فمط لتؤمٌن إسرابٌل من مخاطر 
المؽتصبٌن "مٌاة الفرات من أٌدى " لتحرٌر"أو إسبلمٌة ـ ولكنها بشكل عاجل ضرورٌة 

لهذا السبب تحدٌداًا لن تكون تركٌا عضواًا فى اإلتحاد األوروبى، فالشروط ". األتران
ًا ما الشروط المطروحة على الصٌن إلستعادة تاٌوان،   المطروحة على تركٌا تشبه نوعا
ال تهدؾ فى النهاٌة سوى لتفتٌت كٌان الدولة الحالى إلى جزٌبات ٌسهل أكثر إبتبلعها 

 .ومٌاة.. وإستخبلص ما فى إٌدٌها من ثروات ومصادر لوة

 تفتٌت معظم .. برنامج أمرٌكا اإلستراتٌجى فى المنطمة ٌهدؾ إلى تفتٌت وتجمٌع
وتجمٌع األجزاء . الكٌانات السٌاسٌة فى المنطمة العربٌة واإلسبلمٌة المرٌبة منها

. فى كٌان سٌاسى واحد" إلسرابٌل الكبرى"التوراتٌة 
وكما كان تفتٌت اإلمبراطورٌة العثمانٌة فى أعماب الحرب العالمٌة األولى ممدمة 

على أرض فلسطٌن ،فإن تفتٌت الدول العربٌة واإلسبلمٌة " إسرابٌل"ضرورٌة إلنشاء 
ًا ممدمة ضرورٌة إلنشاء ". الحرب العالمٌة على اإلرهاب"فى أعماب  إسرابٌل "هو أٌضا

وإستكمال مواصفاتها التوراتٌة وتؤمٌن دٌمومتها وإستبلمها زمام المٌادة ، بعد " الكبرى
األمرٌكى، الذى حمل أسفار التوراة وأحبلم التلمود، " الحمار"تنحى أو إزالة، دور 

ًا ما  وتعالٌم بروتوكوالت حكماء صهٌون، إلى كل جحر فى المعمورة، التى سرٌعا
. التى أوشن اإلستعداد لها أن ٌتم" هرمجدون"سٌزول عمرانها فى موعدها مع 
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  وعلى الجانب اإلٌرانى لن تمبل إسرابٌل بؤلل من إزاحة نظامها اإلسبلمى وتفتٌت
 تحت حراسة لوات أمرٌكٌة أو (اإلٌرانٌة)كٌانها السٌاسى، ووضع خراسان 

التى ستمهد لحكم " الراٌات السود"لتلؽٌم األرض التى لد تسٌر علٌها }}أوروبٌة،
" اإلمام الرضا"ثم وضع مشهد . {{المسلمٌن فى العراق، وتباٌعه أوالًا فى مكة" مهدى"

تحت الوصاٌة الٌهودٌة أسوة بجمٌع مشاهد األبمة وممدسات المسلمٌن الكبرى فى 
 .        الجزٌرة وفلسطٌن والعراق

 (تنوٌعها) الموجودة فى إٌران، ثم (خاصة النووٌة)ثم تفكٌن الماعدة الصناعٌة والعلمٌة 
ًا  فتخفٌؾ عدد سكان .. كل ذلن ال ٌكفى ..  إلى عدة كٌانات عرلٌة ومذهبٌة)!!(جٌوسٌاسٌا

أمر حٌوى لرفاهٌة وإستمرار .. بل والعالم كله.. إٌران كما تركٌا ومصر وباكستان
.  العالم، وضمان تمدمة فى ظل حكم مسٌح بنى إسرابٌل وملكها من نسل داود

: الباب الرابع 

بٌن حربٌن    

**أم تهوٌل عسكرى؟.. حرب_ 1  
 فهو مكبل ، بؤعتراؾ الجمٌع إال أن عممه ضحلٌرطرة أمرٌكا رب سًإن نطاق -1

وذ حاسم ولكن دون ؾالسٌطرة األمرٌكٌة تشمل ممارسة نؾ, بالمٌود الخارجٌة والداخلٌة
 (1)"بخبلؾ إمبراطورٌة الماضى, تحكم مباشر

ًا -"2 إن أمرٌكا بلد دٌمولراطى جداًا فى الداخل إلى درجة ال ٌمكنه أن ٌكون أوتولراطٌا
وهذا ٌحد من إستعمال لوة أمرٌكا ، وخاصةًا لدرتها من أجل التهوٌل , فى الخارج
 (2). العسكري 

 التى تمتد بالفعل ؾنظام دلٌك من التحالؾ واإلبتالفالسٌادة األمرٌكٌة للعالم ٌسندها "
 (3)". فى بماع العالم كله

أكثر فؤكثر مركزة على التسلٌة الجماهٌرٌة التى (أمرٌكا)  للبلدباتت الثمافة السابدة-3

ًا عهٌمنت إلى حد كبٌر   من ن طرٌك موضوعات تحض على المتعة والهروب إجتماعٌا
 لٌادة أمرٌكا الوالع ولد جعل األثر التراکمی حشد اإلجماع السٌاسً المطلوب لصالح 

ًا , ةٌمالمستد ًا على نحو متزاٌد, والمكلفة أحٌانا وباتت وسابل . للعالم الخارجى صعبا
ًا بشكل بارز فى ذلن الخصوص مولدة , اإلتصاالت الجماهٌرٌة تلعب دوراًا مهما

منخفضة حتى لو إستلزم األمر مستوٌات لابى للموة تإشمبزازاًا شدٌداًا تجاه أى إستخدام إن
 (4. )من اإلصابات بٌن الجنود 

وربما أصبحت الحرب من أمور الرخاء التى لن ٌتحمل وزرها ؼٌر الشعوب -"...4

بوجود األمم األكثر ثراءًا الممٌدة بمدرتها التكنلوجٌة األكثر تطوراًا الخاصة , الفمٌرة
المنظور ربما لن للتدمٌر الذاتى إضافة إلى كونها ممٌدة بمصلحتها الذاتٌة ففى الستمبل 
 (5).ٌتمكن األؼنٌاء من تحرٌن ثلثى البشر الفمراء بفرض المٌود من لبلهم

ًا أن-"5  الدولٌة وأعمال اإلرهاب كانت حتى اآلن النزاعات وجدٌر بالمبلحظة أٌضا

ًا  وأن طول الفترة . خالٌة من أى إستخدام ألسلحة التدمٌر الشامل, بشكل ملحوظ أٌضا
ًا التكهن به إال أن وفرة الوسابل , التى ٌستمر فٌها ضبط النفس هذا أمر الٌمكن أساسا

ًا , لٌس بؤٌدی الدول فحسب, إلنزال إصابات هابلة - بل بؤٌدى الجماعات المنظمة أٌضا
تزٌد بشكل حتمى من إحتمالٌة _ بواسطة إستخدام األسلحة النووٌة أو الجرثومٌة 

 (6).إستخدامها
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بإختصار إن أمرٌكا بصفتها الموة األولى فى العالم تواجه بالفعل نافذة ضٌمة -* 6
فربما لن ٌطول أمر السلم النسبى الذى تعٌشه الكرة األرضٌة فى , للفرصة التارٌخٌة

( 7.)الولت الراهن

 ********************************************************************************

  _  236نفس المصدر ص - 4_ 35 نفس المصدر  ص3_44نفس المصدر ص- 2 _ 44رلعة الشطرنج العظمى ص- 1
 237 نفس المصدر    ص 7، 5،6

 
 ********************************************************************************

ًا آخر علً ؼرار ما جاء فً التهوٌل العسكري**   الذي تكلم عنه برٌجنسكً ٌري البعض له توصٌفا
فالحروب الصؽٌرة  ): 138، 137 للدكتور أحمد النابلسً فً صفحة – الثبلثاء االسود –كتاب 

الولابٌة ، أو لل الرمزٌة وإن كان بعضهم ٌسمٌها باإلفتراضٌة ، ٌموم علً إستخدام األسلحة 
العالم فً معارن مفترض أنها حرب ، مع أنها  األمرٌكٌة لتدمٌر أي شٌا ٌزعج أمرٌكا فً هذا

لٌست كذلن ، ألن لٌس فٌها جنود ، وال توجد فٌها إحتماالت هزٌمة ، بل ٌمكن خوضها حتً بدون 
ًا   –إعبلنها أو طلب موافمة الكونجرس علً شنها ، علً ؼرار حرب كوسوفو التً باتت نموذجا

  .( للحرب اإلفتراضٌة –سابمة 
ًا علً حرب أفؽانستان والعراق ، وكبلهما حروبا وهمٌة من جانب واحد  وما كتبه النابلسً كان سابما

ال تواجه فٌها أمرٌكا خطر الهزٌمه حٌث ال جٌوش أمامها ، واإلشتباكات المحدودةعلً األرض 
 تحمٌهم مظلة جوٌة أمرٌكٌة ساحمة ال ٌعترضها أدنً شٌا –عمبلء أرضٌون - ٌتكفل بها

أستخدمت أمرٌکا فی لصفها الجوی على أفؽانستان لنابل إرتجاجٌة و لنابل ذات لدرة تدمٌرٌة }.

أدت إلی خلخلة مکونات المشرة األرضٌة و لعبت دورا هاما فی زٌادة النشاط , ألؾ طن15تعادل 
وفی بداٌة .  ضعفا عما کان علٌه لبل الحرب24فمد زاد عدد الزالزل الموٌة .الزلزالی فی المنطمة

  100 ساعات فمط من إسماط لنبلة فراؼٌة شدٌدة االنفجاربمدرة  6حدث أول زلزال بعد مرور الؽزو
العاصمة , درجات علی ممٌاس رٌختر 6 و لوته, طن علی شمال أفؽانستان و طال الزلزال

. {"دوشنبه"الطاجٌکٌة

وعلى نطاق , الممصود لذاته" التهوٌل العسكرى"و" البذخ التكنولوجى"فى العراق تکررت مشاهد }
أكبر مما شهدته أفؽانستان و خبلل ؼزو العراق حذر عالم جٌو فزٌابی روسی من أن المصؾ 

و أنها ستبلػ من حٌث . الجوی األمرٌکً سٌجعل الزالزل تطال المنطمة برمتها و لٌس العراق فمط
و أن إستخدام أمرٌکا لمنابل نوعٌة سوؾ ٌإثر علی . المدی و الشدة ممادٌر لم تکن مؤلوفة لببل

و أن الخطر لد ٌطال دول الخلٌج و إٌران و هضبة جبال الهٌماالٌا . الترکٌب الجٌولوجی للمنطمة

 ... {وشمال ؼرب الهند و دول آسٌا الوسطی
 

ذلن , الٌشعر األمرٌكان بالخجل عندما ٌتبجحون بإنتصاراتهم فى أفؽانستان والعراق
رؼم أنه لم تكن هنان ثمة حرب فمواتهم بدأت تتحرن بعد أن كانت الحرب لد حسمت 

.بتؤثٌر إجراءات ؼٌر عسكرٌة لاموا بها لسنوات متوالٌة  
بعد إستعراض , وفى النهاٌة تحركت جٌوشهم لجنى الثمار وإلتماط الصور عند الحطام

كما لالها , ولكن ببل حرب.. الذى إنتصر, نٌران إلرهاب العالم من تكنولوجٌا سبلحهم
.نٌكسون فى كتابه الشهٌر  

فالشعبان فى أفؽانستان والعراق أنهكتهما الحروب واإلضطرابات الداخلٌة المتواصلة 
!!.منذ عمود  

ًا , م على الملن ظاهر شاه1973فمنذ إنمبلب عام   لم تشهد أفؽانستان إستمراراًا سٌاسٌا
ًا متواصلة, إلى اآلن , م بالحرب ضد النظام الشٌوعى1978بدأت عام , بل شهدت حروبا

ثم ثبلث سنوات من الحرب ضد , ثم عشرة سنوات من الحرب ضد الؽزوالسوفٌتى
ثم لتال حول كابول لمدة أربع سنوات بٌن التنظٌمات , النظام الشٌوعى مرة أخرى

ثم لتال حركة .مع إضطراب الشدٌد فى األمن عم أرجاء الببلد, السابمة" الجهادٌة"
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المتماتلة " المجاهدٌن"طالبان ضد عصابات اإلجرام المسلح خارج العاصمة ولوات 
ًا ضد حركة طالبان , حول العاصمة كابول ًا ودولٌا ثم لتال تحالؾ الشمال المدعوم أللٌمٌا

 .م2001والذى إستمر حتى ؼزو أمرٌكا للببلد وإحتبللها فى أواخر عام 
فلم .. لٌس هذا فحسب، فٌجب مبلحظة أن الحرب السوفٌتٌة تركت الببلد لاعاًا صفصفؤ

.. ولد تبخرت جمٌع أجهزتها وكوادرها. تعد فى أفؽانستان ثمة دولة بالمعنى المفهوم
.وبالكاد تظهر بعض آثارها, والبنٌة التحتٌة مدمرة بشكل شبه كامل  

ًا ذا لٌمة , وال شرطة وال جهاز أمن, واألهم أنه ال جٌش هنان وهى أجهزة بلؽت شؤنا
.فٌما مضى وكانت عماد النظام الشٌوعى ولكنها ذهبت بذهاٌة ولم ٌعد لها من أثر  

ًا واحداًا  ًا نظامٌا بل مجرد , إن الموات األمرٌكٌة فى ؼزوها ألفؽانستان لم تصادؾ جندٌا
.وسٌبة التنظٌم والمٌادة, لوات لبلٌة ولروٌة ضعٌفة التسلٌح ؼٌر مدربة  

!!.بل فى التارٌخ.. تلن هى الموات التى لاتلها ألوى جٌش فى العالم  
.ولكن هل لاتلها فعبلًا؟  

لم ٌحدث أى إشتبان " اإلمارة اإلسبلمٌة"منذ نشوب الحرب وحتى سموط نظام طالبان 
.أرضى شاركت فٌه الموات األمرٌكٌة  

ٌعملون فى الخطوط " الخبراء"وكانت لواتهم األرضٌة عبارة عن أعداد للٌلة جداًا من 
أو ,  من لوات الشمال–وإسداء النصح للمهاجمٌن األفؽان , الخلفٌة لتوجٌه الطابرات

.التى هاجمت مدٌنة لندهار لادمة من باكستان" جول آؼا"لوات   

ولم تنفرد فٌها , بدأت عملٌات تفتٌش جرت بنفس األسلوب, وبعد سموط نظام طالبان
وبصحبة ؼطاء , الموات األمرٌكٌة بالعمل إال بعد التؤكد من عدم وجود عناصر معادٌة

.جوى كثٌؾ  
ًا دور الحصار اإللتصادى , والسٌاسى, فلم ٌكن دور الجٌش األمرٌكً ٌماثل إطبللا

لمعالبة حركة طالبان إلٌوابها , والعموبات المتوالٌة التى فرضتها أمرٌكا على أفؽانستان
.بن الدن وجماعته ورفضها تسلٌمه لهم  
ٌه اإلعبلمى المتواصل والذى شاركت فٌه أمرٌكا وهذا  إلى جانب الحرب النفسٌة والتش

ًا على المستوى الرسمى على .. اًا مٌعودول الؽرب ج بل والعالم اإلسبلمى كله تمرٌبا
.األلل  

ًا  وأن كان من حٌث الجوهر ال ٌختلؾ , على الجانب العرالى كان الوضع أفضل نسبٌا
. كثٌراًا 

وهنان , م عناصر المجتمعهولتل أو طرد أ, فالنظام البعثى دمر التماسن اإلجتماعى
.ستة مبلٌٌن لتلهم النظام أو أرؼمهم على الفرار والهجرة  

والجٌش بالضعؾ وإنهٌار , وحرب السنوات الثمان ضد إٌران أصابت اإللتصاد بالعجز
.المعنوٌات  

وأصطٌاد أمرٌكا للجٌش العرالى وتدمٌرة عن طرٌك الجو , ثم تلتها الحرب ضد الكوٌت
.فؤبادت أفضل لواته وكبدته خسابر ٌصعب تعوٌضها, أثناء إنسحابه من الكوٌت  

ًا  ثم جاءت العموبات الدولٌة والحصار لتزٌد الضعؾ والعزلة والٌؤس ولم ٌكن ممكنا
إعادة الجٌش إلى سابك مستواه وتعوٌض , ألسباب الحصار والضعؾ اإللتصادى

.خسابرة الجسمٌة من جراء حربى إٌران والكوٌت  

المولؾ الشعبى من الحرب :  أفؽانستان  

ًا من عناصر  سلبٌة الشعب فى أفؽانستان والعراق من الحرب كانت عنصراًا ملحوظا
فحسب المتابعة للحروب األمرٌكٌة . والذى ضاعؾ لوة المعتدٌن, "الوطنى"ؾ عالض
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مراراًا , م فى العراق والبوسنة وأفؽانستان ثم العراق مرة أخرى1991النشطة منذ عام 
الحرب " جمٌعها تثبت لٌس فمط أهمٌة , بمحطات فرعٌة جداًا أبرزها وأهمها الصومال

بل ٌثبت أنها الخٌار الوحٌد " للتهوٌل العسكرى األمرٌكى"وفعالٌتها للتصدى " الشعبٌة
ًا مام أ فما ٌنبؽى معرفته وال ٌجهله المختصون أن جمٌع الدول .. الشعوب واألنظمة معا

واألنظمة المستهدفة ال مجال أمامها لدفاع عن نفسها أمام الجنون األمرٌكى سوى 
.الحروب الشعبٌة  

- ولٌس عن وطنها–وأى لوة عسكرٌة تملٌدٌة ال ٌمكنها حتى مجرد الدفاع عن نفسها 
 أمام التكنولوجٌا الحدٌثة للسبلح األمرٌكى، بٌنما تمؾ هذه التكنولوجٌا مرتبكة وضابعة

.أمام مماومة الشعوب  

الدروس لمن بفى فلسطٌن وأفؽانستان والعراق ؼنٌة جداًا " الجهاد الشعبى"وساحات 
.أراد أن ٌفهم وٌتعلم  

اإلمارة "عبللة بٌن الشعب ونظام الفى أفؽانستان بدأت أمرٌكا هجومها العسكرى بٌنما 
.فى أدنى مستوٌاتها" اإلسبلمٌة  

وضاعفت بشكل مبالػ فٌه .. فالحملة الدولٌة سممت العبللة الداخلٌة بٌن النظام والشعب
من تؤثٌرات أخطاء النظام نفسه فى التعامل الداخلى وعلى رأسها مسؤلة اإلستبثار 

ًا , وإستبعاد األللٌات ؼٌر البشتونٌة, بالسلطة  . (خاصة الشٌعة)وإضطهادها أحٌانا

وبروز بعض . األمر بالمعروؾ والنهى عن المنكر" جهاز"ومبالؽات التطبٌك لدى 
.إلخ.. نواحى الفساد اإلدارى والمالى ولصور فى النظام المضابً  

 وتشوٌه مولؾ المبل عمر فى , تضخٌم دور بن الدن فى اإلعبلم الدولى
 .رفض تسلٌمه لمن ٌطالبون برأسه فى الوالٌات المتحدة
 قكل ذلن خل, نفسه (البن الدن)والضجٌج الدولى الذى ثار حول التصرٌحات المدوٌة 

ًا مإداه إن هذا الضٌؾ بدأ ٌؤخذ دور السٌد المسٌطر على الببلد ًا شعبٌا والمتحكم , مناخا
, والصراع العسكرى مع دول عظمى, مع تعرٌضها لخطر العزلة الدولٌة, فى مصٌرها

.نتٌجة لضاٌا ال تمس األفؽان وال عبللة لهم بها  
 جعل الشعب فى عزلة والمبااله تجاه – على ما به من خطؤ أو صواب –هذا اإلنطباع 

وأنها حرب ورطهم فٌها بن , الحرب التى نشبت وشعر أن ال نالة له فٌها وال جمل
.وشجعه فٌها المبل عمر بعدم كبح زمامة فى التصعٌد مع الوالٌات المتحدة, الدن  

 ضد " تحالؾ الشمال"وحرب , نتٌجة الحروب الداخلٌة المتصلة منذ عمود
ًا الٌستهان به من الشعب على إستعداد لحمل , "اإلمارة اإلسبلمٌة"نظام  كان هنان لطاعا

وٌكون طلٌعة لها على األرض ,للموات الؽازٌة" مخلب المط"السبلح والمٌام بدور 
 وٌفتح لها الحصون والمدن ثم ٌرضى بما تعطٌه له من, بمساندة طٌرانها وصوارٌخها
 .نصٌب فى السلطة والثروات

 واألفؽان , والمثمفون األفؽان الممٌمون الؽرب, النخب األفؽانٌة المتؽربة
والٌهود األفؽان المتخفٌن فى مسارب لبابل , الذٌن بدلوا دٌنهم وإرتدوا إلى النصرانٌة

, كل هإالء عادوا تحت المظلة الجوٌة األمرٌكٌة وبحراسة الموات الخاصة, أفؽانٌة
 ".ألفؽانستان ما بعد الحكم اإلسبلمى"ودباباتها كى ٌشكلو النخبة الحاكمة الجدٌدة 

أى المرحلة الحالٌة التى تحاول أمرٌكا إستكمال مبلمحها بعٌداًا عن أنظار المسلمٌن 
.والعالم  

وكان ذلن ناتج عن حالة التفتت والصراع الذى شملت المجتمع كله لسنوات طوال بما 
, أتاح فرصة واسعة للتدخل األجنبى الذى ٌمتلن وسابل هابلة للتؤثٌر اإلعبلمى والنفسى



  293 

.. اوىلتهوبعد أن ٌتفسخ المجتمع وٌبدأ النظام فى ا.. ولدرة العمل السٌاسى واإللتصادى
لمد شنمت الضحٌة . فى حرب لم تخضها.. تتمدم الجٌوش األمرٌكٌة لتعلن إنتصارها

ًا للجٌش الزاحؾ .نفسها ولدمت جثتها لربانا  

: العراق ـ المولؾ الشعبى من الحرب  
ًا تجاه الحرب األمرٌكٌة مع النظام ًا نبل .كان الشعب العرالى سلبٌا ًا وشاكا ًا . ان شامتا شامتا

واآلن هو ٌمع فرٌسة , ألن النظام لضى معظم عمرة فى خدمة المخططات األمرٌكٌة
.لولى نعمته  

ًا ألن كثٌرٌن فى العراق كانوا ٌتوجسون من أتفاق تآمرى بٌن األمرٌكان والنظام  وشاكا
وفى الخلفٌة التارٌخٌة هنان التعاون بٌن الجٌش األمرٌكً مع , ٌكون الشعب فرٌسته

 عمت العراق فً أعماب هزٌمة الجٌش العرالً فً الجٌش العرالى لممع إنتفاضه شعبٌة
 ، الكوٌت واذا بالعداوة والحرب بٌن أمرٌكا والنظام تعود إلی صداله وتعاون لممع 

!!.لوى الشعب العرالى الثابر  
الذى ال ,إلسماط نظام صدام" الشٌطان"كثٌرون كانوا ٌنادون بالتعاون مع 

.ٌمكن أن ٌكون هنان ما هو أسوأ منه، حتى اإلحتبلل األمرٌكى  

 الحرب النفسٌة والتشوٌه اإلعبلمى لم ٌساعدا أمرٌكا كثٌراًا فى العراق ,
ألن أعمال النظام نفسه على مدى ثبلثة عمود كانت أكثر من كافٌة لفصل النظام عن 

 .الشعب ببحار من الدماء

وإذا كان الشعب ٌمبل بالشٌطان بدٌبلًا عن صدام فإن أمرٌكا تصورت أنها ستكون 
".عمٌد عابلة الشٌطان"موضع ترحٌب بصفتها   

 لد أدهشت أمرٌكا – وإن كانت ضٌمة النطاق –لهذا كانت المماومة المسلحة لئلحتبلل 
وعلٌها أن تدفع ثمن عدم معرفتها بطبٌعة الشعب العرالى , وأربكت أحبلمها المتفابلة

ًا .. الذى تصعب لٌادته على كل الشٌاطٌن .وربما المبلبكة أٌضا  

 وإن , الموى التى كانت تماتل ضد النظام لدمت خدماتها للموات الؽازٌة
 .بدرجة ألل كثٌرا مما حدث فى أفؽانستان

فالشمال الثابر فى العراق تولى فٌه األكراد المسلحون دور الحلٌؾ المحلى المسلح 
والموى الذى بسط األمن والنظام لموات الؽزو ولكنه لحسن الحظ لم ٌكن مضطراًا للمتال 

.ضد النظام المنهار وعممه اإلجتماعى كما فعل تحالؾ الشمال األفؽانى  

 بشكل عام فإن معظم المٌادات التى عادت إلى العراق فى ظل اإلحتبلل ,
من تواجده لتؤسٌس وضع " واإلستفادة"تمٌل بشكل تلمابى نحو التهدبة مع اإلحتبلل 

ومن , فى ظل النظام اإلستعمارى الجدٌد" إستمرارٌة"و" شرعٌة"جدٌد ٌتٌح لها 
مظلة تهدبة لصالح لوات , منطلمات وكوابح سٌاسٌة ودٌنٌة توفر المعارضة العابدة

أى أننا اآلن فى مرحلة الشهور الملٌلة بعد اإلحتبلل . هى فى أشد الحاجة إلٌها, اإلحتبلل
ولوی المعارضة العابدة من ,  نشاهد حالة من التعاٌش المتبادل بٌن لوات اإلحتبلل–

ًا بٌن التٌار الدٌنً العابد الی العراق مع .المنافً  ًا إستراتٌجٌا وٌصعب أن نتوفع تعاٌشا
" العلمانٌة"لوات اإلحتبلل بعكس التٌارات العابدة إلى أفؽانستان التى ؼلبت علٌها 

 .والحماس للعمل مع اإلحتبلل إلى مدى ؼٌر محدود

لوى متعاونة , كانت الموى السٌاسٌة المهاجرة من أفؽانستان والعراق, على كل األحوال
وكانت محبة للحرب األمرٌكٌة وإسماط أنظمة ببلدها , مع اإلحتبلل بدرجات متفاوتة
.بواسطة لوى إحتبلل خارجى  
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وهى تبادل فى األدوار بٌن الكتلتٌن , وأثار ذلن مبلحظة تحتاج إلى المزٌد من البحث
:السنة والشٌعة,اإلسبلمٌتٌن  

ًا إلى معسكر الثورة والمواجهة مع الوالٌات المتحدة ٌموم , فبٌنما المطاع السنى بنتمل تدرٌجٌا
ًا موالعه الثورٌة المدٌمة وشاؼبلًا موالع لرٌبة , بإنتمال معاكس (بشكل عام), المعسكر الشٌعى تاركا

َُا مع  ًا !!.الوالٌات المتحدة" .. الشٌطان األكبر"وأكثر تفاهما  
ًا المواضع المدٌمة "فنرى  التى رفعتها الثورة فى " للثورة اإلسبلمٌة"السلفٌة الجهادٌة تؤخذ تدرٌجٌا
.إٌران  

ًا مكان صوت اإلمام الخمٌنى وأن رموز , كما نرى فى ساحة الثورة أن صوت بن الدن ٌحل تدرٌجٌا
تلن الرموز لم تعد تشمل بن  [ بعد أن كانت شٌعٌة–التى أصبحت ثورة سنٌة ]الثورة اإلسبلمٌة 

ًا المبل دمحم عمر !!.  صدام حسٌن.. وحتى , الدن فمط بل أٌضا  
".مرضى عنه دولٌا"و " ٌلٌك بها"وإٌران تركت الحدٌث عن الثورة لتطالب بدور جٌوسٌاسى   

ًا  ًا مطولة ومتابعات أكثر دلة وعمما حتى ال تترن لؤلٌدى األمرٌكٌة .وذلن ٌستحك أبحاثا
ًا لمصالحها .وحدها لدرة تحرٌن المسٌرة اإلسبلمٌة ورفع تٌار وخفض آخر طبما  

الممارسات السٌاسٌة تعطى أحٌاناً مصادٌك لمصص سٌبة كتلن التى تحكى عن إمرأتٌن  }
وإن . فكلتاهما تلعنه وتلعن منافستها . تتنافسان على إلامة  عاللة ؼٌر مشروعة مع رجل لعوب 

ولكن . فازت منه بمبلة أو وصال لبٌح إعتبرت ذلن حرٌة ونصرا دٌمولراطٌاً وربما نضاال ثورٌا 
وإن هجرها العشٌك إعتبرت نفسها . إن فعلت ؼرٌمتها نفس الشا إعتبرت منها ذلن زناً محرماً 

. أما الرجل اللعوب فهو الفابز ذهاباً وإٌاباً والملعون دوماً . ربة الصون والعفاؾ   
{لصة سٌبة بال شن ، ولكن ألٌست السٌاسة عندنا هى فن األسوأ ؟أو فلننمل بؤنها الفن األسوأ  

 

:بٌن حربٌن  

 2-                الدوالر الحاسم
بل تم إختراع وتلفٌك أسباب لشنها , حٌث انه لم ٌكن هنان مبرراًا للحرب فى األساس

ًا من . (أفؽانستان والعراق)على البلدٌن  فإن إستخدام الموات العسكرٌة لم ٌكن الزما
.الناحٌة السٌاسٌة  

كما أن إٌماع الهزٌمة العسكرٌة بؤنظمة كالتى كانت فى هذٌن البلدٌن لم ٌكن ٌحتاج كل 
. ألفضل أنظمة الحرب التكنلوجٌة فى التارٌخ, من الموة النارٌة" الهابل"هذا المدر   

 –كان ٌكفى لدحرها , وهى لوات رٌفٌة ولبلٌة,     فموات طالبان على  سبٌل المثال
 فرلة من مكافحة الشؽب مدعومة بعدد محدود من  –بالموازٌن العسكرٌة البحتة 

 .طابرات الهٌلوكبتر

ًا –    والجٌش العرالى كان ٌكفى لدحره   إستخدام – بالموازٌن العسكرٌة البحتة أٌضا
والذٌن ٌسرهم , الفابض العسكرى لدى واحد أو إثنٌن من حلفاء أمرٌكا فى المنطمة

 .بالتؤكٌد إسداء ذلن الجمٌل للوالٌات المتحدة لماء أجرمناسب

     كانت لٌادات حركة طالبان تستبعد فكرة الحرب على أعتبار أنه لٌس فى أفؽانستان 
 .واحد" كروز"أى هدؾ تساوى لٌمة صاروخ 

, وبؽٌر فكرة التهوٌل العسكرى وأنه ممصود لذاته.. وهى وجهة نظر جدٌرة باإلعتبار
بؽٌر ذلن , وتشجٌع شعوب الصلٌب فى أمرٌكا بالذات, بهدؾ إرعاب الشعوب المسلمة

ال ٌمكن فهم هذا التهوٌل المجنون فى إستخدام الذخابر المتطورة وأفضل أنظمة 
, بدون أى ضرورة على اإلطبلق فى بعض األحوال, الطٌران الحربى والصوارٌخ

( 2/بى)فكانت تموم لاذفات , واألمثلة على ذلن ال تكاد تحصى حتى بلػ حد السفاهة

, و النبيذ للبهجة و السعادة , األعياد جعلت للضحك:     يقول اليهود فی توراهتم  
. أما النقود  فهي الوسيلة الوحيدة القادرة علی شراء أی شئ  
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بمطاردة مجموعة من المماتلٌن األفؽان ال تزٌد عن , الشبح التى ال ٌرصدها الرادار
(.16-إؾ)طابرة " المعمدة"ثم تدعمها فى تلن المهمة !! خمسة أفراد  

أو أن تموم طابرات التجسس بضرب مجموعة من األفؽان ال تزٌد عن خمسة عشر 
ًا بالصوارٌخ الموجهة  أى الطابرة الحظت أن المجموعة تعامل أحد –ألنها , شخصا

وصوارٌخها الموجهة باللٌزر أن ذلن , فإفترضت الطابرة الذكٌة!! أفرادها بإحترام زابد
.فمتلت الجمٌع, ٌكون بن الدن [لد]الشخص   

أم هى رسالة للشعب األفؽانى , فهل هى حالة ؼباء أمرٌكى مشفوع بجنون التكنولوجٌا
!.أال ٌحترم كبراءه من شٌوخ وعلماء؟؟  

, ثم ظاهرة لصؾ المرى التى تمٌم حفبلت العرس وتطلك فٌها النٌران كما هى العادة
 وصوراٌخ كروز بدعوى الدفاع عن النفس  ضد (16- إؾ)فتؽٌر علٌها أسراب طابرات 

. )!!(نٌران معادٌة  
أم رساله بولؾ العادات المدٌمة فى األعراس أو ربما -  هل هى حمالة  –مرة أخرى 

ة ديدٌة أفؽانٌة جذرٌنتج عنه من علی اعتبار ما س!!  ولؾ األعراس بل والزواج نفسه؟
    ".إرهابٌة"و" معادٌة "ستكون

وهو النوع الجدٌد الذى )أو كمصؾ لافلة من ثبلث أو أربع سٌارات بمنبلة زنة ستة أطنان 

 أو حتى كٌلوجرامات ةبٌنما كان إستخدام لنبلة واحدة زنة ست, (إستخدم ألول مرة فى أفؽانستان
.إذا كان هنان ؼرض عسكرى فى ضرب سٌارات مدنٌة, ستٌن كافٌة لتحمٌك الؽرض  

تكفل , اجة إلى العمل البرى على األرض للٌلةحمع كل ذلن المجهود الجوى الصاروخى، تصبح ال
الذى تلمى من المخابرات األمرٌكٌة لبل " تحالؾ الشمال "منثوار عهد العولمة , بها فى أفؽانستان

!!  ملٌون دوالر فمط70 ممدارها –إلى جانب اإلستشارات - الحرب بملٌل وأثنابها معونات مالٌة
د أن ٌفمد صوابه وهو ٌعمد ممارنة بٌن نجاحه وفشل احتى أن بوش ن, سمط بعدها نظام طالبان

 ملٌار دوالر ولاتلوا عشر 100 إلى 70الروس إنفموا ما بٌن , السوفٌٌت فى السٌطرة على أفؽانستان
وإستطاع , ولم ٌماتل على األرض لط,  ملٌون دوالر70أنفك  (أى بوش ) وهو –سنوات وفشلوا 

الزاحفة على األرض رافعة راٌة اإلنتمام " أهل الشمال"وجٌوش ,  البلد بسبلحه الجوىلإحتبل
 .والثؤر

      ورؼم كل ذلن الزخم التكنولوجى المتسالط فى الفضاء الخارجى وجو األرض إال أن كابول 
فهى , كانت ؼاٌة البدابٌة ذلن أن خطوط دفاع طالبان المواجهه لموات الشمال ,إستعصت على الفتح

وأطبلل بٌوت طٌنٌة هرستها عمود من الحروب فلم تجد الماذفات األمرٌكٌة , وحفر, لنوات مابٌة
ولنابلها ذات األطنان الستة التى تعادل لنابل , شٌا من التحصٌنات حتى تمتلعه بصوارٌخها الموجهة

 .نووٌة صؽٌرة

عالجه وبنجاح سبلح , ولكن ما استعصى على تكنولوجٌا السبلح األمرٌكى المتطورة
, الصامدة" طالبان"فكانت ثؽرات فى دفاعات . الدوالرات األمرٌكٌة فابك النفوذ

.وسمطت كابول التى كانت توالة بالفعل إلى السموط  
حركة طالبان التى تسولهم إلى " عصى"وأهلوها الذٌن ضجوا بالشكوى لهٌبات حموق اإلنسان من 

حتى لتل , تصارعوا أمام السٌنمات التى تعرض األفبلم الهندٌة لشراء تذاكر الدخول, المساجد
ًا  .للفن السابع" الشهداء"ولدموا , بعضهم بعضا  

         
ًا منذ لرار أمرٌكى ) ممسمة إلى ثبلث مناطك عسكرٌة کانت العراق #  صار ذلن أمراًا والعا

 .(برٌطانى بحظر الطٌران العرالى من إستخدام مناطك الشمال وجنوب الببلد منذ سنوات

 –ه بما لام  به مٌلٌشٌات أهل الشمال األفؽانى ي بدور شب–فى الشمال لامت المٌلٌشٌات الكردٌة 
 لدم أحفاده ما ٌكفى من –حرر المدسمولدم أحفاد صبلح الدٌن األٌوبى لاهر الحمبلت الصلٌبٌة و

ولدموا أراضٌهم على طبك من ذهب للجنود " عار صبلح الدٌن"اإلعتذار ومحوا عن أنفسهم 
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األمرٌكان الذٌن وزع علٌهم بوش كتاب واجبات الجندى الصلٌبى الذى كان ٌحمله كل منهم فى 
.جٌبه  

فلئلنجلٌز خبرة , ٌز مهمة لتل الشٌعة أو التفاهم معهملوفى الجنوب ترن األمرٌكان لحلفابهم اإلنج
.تارٌخٌة فى أختراق العراق من الجنوب إلى الشمال  

ًا إلى بؽداد– األعظم فى العالم –أما الجٌش األمرٌكى  وإلتحمها ,  فمد زحؾ رأسا
ًا , وأعاد إكتشافه فى بؽداد, بالسبلح الذى أثبت فعالٌة ال تمهر فى أفؽانستان التى سرٌعا

.دفاعاتها" الدوالر"ما لحمت بكابول بعد أن حطم   
ًا لممع بالى أجزاء الوطن وفتحها فى وجه المحتلٌن , ولكن  –ولكون أكراد الشمال لم ٌتمدموا جنوبا

 فإن األمرٌكان واإلنجلٌز كان علٌهم تحمل بعض العبء الملٌل من –كما فعل شمالٌو أفؽانستان 
ًا على مستوى, المتال األرضى الذى كان ال ٌمكن تفادٌه ًا ومبرمجا ًا متماسكا ولم ٌكن دفاعا  

.ومع ذلن لاسى منه األمرٌكان واإلنجلٌز أٌما معاناة. لٌادة مركزٌة للحرب  
.وعورتهم العسكرٌة الفاضحة, فهنا تكمن نمطة ضعفهم الكبرى  

تفوق الهابل فى الفضاء والجو ٌمابله ضعؾ بنفس المدر على األرض فى الجانب لفا
.المعنوى للجندى المماتل  

التى ؼرق فٌها " اللذه"ولد لخصة خبرابهم منذ زمن طوٌل وأرجعوه إلى ثمافة 
حتى لو , ةوعدم إستعداد مواطنهم ألن ٌتحمل ضرٌبة ؼزوات إمبراطوري, مجتمعهم

.كانت تكلفتها فى األرواح جد ضبٌلة  
فاستجاب لها ومعه عدد من , لهذا إستنجدت أمرٌكا بحلؾ األطلنطى فى أفؽانستان

".الدول الصدٌمة"  
كى ٌمول بالدم والدوالرات أحبلم اإلمبراطورٌة , وفى العراق تحاول تورٌط العالم كله

الذى  (لن بنى إسرابٌل من نسل داودم)التى تجهز المسرح الدولى إلستمبال , األمرٌكٌة
. وبدولة توارتٌة تمتد من النٌل إلى الفرات, سٌحكم العالم من المدس عاصمته الدٌنٌة

فذلن ألل , فى العراق.. وعلى العالم أن ٌُاثَابِات الحدود الشرلٌة لدولة ملن بنى إسرابٌل
.درجات العرفان الدولى بالجمٌل الٌهودى  

فهو لم ٌنشر بعد , ول بوش إٌهام نفسهاومع ذلن فإن الحرب لم تكن رخٌصة كما ح
ًا حمٌمٌة لتكلفة حملته الصلٌبٌة على أفؽانستان  .أرلاما

 ملٌار 48 أن الحملة كلفت – مع إحتمال التهوٌن –ولكن األرلام تمول عن العراق 
.(عة أشهر بعد اإلحتبللبحتى تارٌخه أى أر) . ملٌارات4وأن التكلفة الشهرٌة هى  .. دوالر  

ًا –فمد كان بوش ٌسخر من السوفٌٌت فى أفؽانستان وٌباهى , وذلن ممدار خٌالى  كاذبا
. ملٌون فمط إلسماط أفؽانستان70 أنه تكلؾ –بالطبع   

ًا  ملٌارات تكلفة لمواته بٌنما كان السوفٌٌت ٌدفعون 4بٌنما نراه فى العراق ٌدفع شهرٌا

ولد كان المبلػ ألل , هذا المبلػ خبلل عام كامل فى أفؽانستان فى ذروة تورطهم هنان
.من ذلن بكثٌر فى الثمانٌنات كلها  

إن بوش سٌتكلؾ خبلل ستة أشهر فمط ما تكلفه السوفٌٌت فى أفؽانستان ألكثر من عشر 
بٌنما ٌعانى فى .. كل ذلن العبء؟ , فهل سٌتحمل اإللتصاد األمرٌكى العلٌل.. سنوات

!!. ملٌار دوالر450عام الحملة العرالٌة من عجز فى المٌزانٌة ممدار   
!!.ولوال دخل األفٌون األفؽانى لبلػ عجز المٌزانٌة األمرٌكٌة ترلٌون دوالر  

ملٌار دوالر حسب 700 بعد مضً عامٌن علی ؼزو العراق بلؽت تکلفة الحربٌن فی العراق و أفؽانستان :مبلحظة}
.{مصادر أمرٌکٌة  

 بٌن حربٌن
!!بعد نهاٌة الحرب.. الحرب تبدأ -3 
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 –حاولت الموات المبلٌة األفؽانٌة أن تماوم الؽزاة األمرٌكان وحلفابهم من أهل الشمال 
.وكذلن حاولت الموات العرالٌة  

ولفترة لصٌرة نجح األفؽان فى عرللة العدوان لعدة أسابٌع فى شمال أفؽانستان خاصة 
ًا، ولكن كل شا , مدٌنتى مزار شرٌؾ ثم مدٌنة لندز التى لاتلت حتى نهاٌة الحرب تمرٌبا

ولاتل الجٌش النظامى العرالى ببسالة ولكن من موالع ثابتة . إنتهی فى ؼضون شهرٌن
بعد أن حرمه الطٌران من حرٌة المناورة، فإنتهى أمره إلى الهزٌمة رؼم أن أحداُا لم 

  )!!(."ألوى جٌوش التارٌخ"ٌكن ٌتولع له اإلنتصار فى حرب نظامٌة أمام 
 ألوى –األمرٌكى " الدوالر"وسمطت العاصمتان كابول وبؽداد تحت وطؤة هجمات ال ترحم شنها 

 رؼم أن إنتصاراته دوماً تعزى إلى تكنولوجٌا –األسلحة على اإلطالق فى ترسانة الموة األمرٌكٌة 
ألسباب نفسٌة وتجارٌة تتعلك بالهٌمنة على سوق السالح , السالح المتطور فى الجو والفضاء

!!.ومنبطح.. ما بٌن راكع منها وساجد, وإرعاب الشعوب واألنظمة, الدولى  

ًا , ولكن ما أن ٌنمشع ؼبار المعركة عن هزٌمة األنظمة حتى تتعرؾ الشعوب تدرٌجٌا
والصعوبة . على المصٌبة التى إبتلٌت بها وتبدأ فى التحرن الفطرى لمماومة اإلحتبلل

وذلن . (المنمذ)مع المحتل  (تحالؾ مصلحة)أن لطاعات إجتماعٌة الٌستهان بها لد دخلت فیهنا 

ٌرٌحتاج إلى ولت حتى ٌنمشع ذلن الوهم وتفٌك لطاعات شعبٌة أوسع وتنخرط فى مشروع تحر  
.إال أن ٌكون إسالمٌؤ, بحكم طبٌعة تلن الشعوب,  ال ٌمكن  

عملٌات المماومة التى بدأت فى أفؽانستان والعراق، فور سموط األنظمة وإن كانت فى 
لبل شدٌداًا فى صفوؾ اإلحتبلل على مستوى فكر المٌادات خطورها الجنٌنى ، أحدثت 

.كما على مستوى الموات األرضٌة المماتلة  
 إال أن – الذى هو سمة ثابتة لدى األمرٌكان وحلفابهم –فرؼم التعتٌم والكذب اإلعبلمى 

الخسابر  فى األرواح والمعدات بعد اإلحتبلل كانت أعلى بكثٌر مما تكبدته تلن الموات 
.فى عملٌة اإلحتبلل نفسها  

إلى لوات درن تحرس " جٌش فى التارٌخ"بعد إنتهاء المعارن سرعان ما تحول ألوى 
ًا من مشتبهٌنجن المدن، وٌتمأ .ول فى األرٌاؾ لحفظ األمن، أو ٌتجول فى الجبال بحثا  

 لمد فمد إذن معظم أو كل مزاٌاه التى جعلته فى لمة الجٌوش وأصبح ال ٌتمٌز كثٌراًا 
.من لوات األمن المحلٌة فى تلن البلدان-  بل ربما ألل كفاءة بكثٌر–   

فى طبٌعته األمنٌة الجدٌدة أحرجت المماومة المحلٌة، وإن كانت فى طورها الجنٌنى ، 
ولم تدفع عنه . أحرجت ذلن الشرطى الجدٌد وكبدته الخسابر التى لم ٌكن ٌتولعها

أى .  الذٌن ال ذنب لهمنٌٌنولكنها إفادته فى اإلنتمام من المد. التكنولوجٌا أخطار المتل
.على تجنٌد المزٌد من المماومٌن لئلحتبلل" التكنولوجٌا"بمعنى آخر عملت   

ًا من أن  السٌادة األمرٌكٌة للعالم ٌسندها ]وما تباهى به برٌجسكى فى فمرة أوردناها سابما
[نظام دلٌك من التحالؾ واالبتبلؾ التى تمتد بالفعل إلى بماع العالم كله  

تلن الشبكة من التحالفات الدلٌمة بدأت تتصدع فى أفؽانستان والعراق ولم ٌعد تعدد 
 . ٌكسبها الشرعٌة فً نظر الشعوب الوالعه تحت األحتبللجنسٌات الجٌوش المحتلة

، ولكن إختلفوا حول حصص "العدالة"والشركاء الكبار بدأوا فى التمرد ال من أجل 
.الؽنابم  

والحلفاء األشد حمارة الذٌن ٌإجرون جٌوشهم فى ممابل حسابات مصرفٌة، ونٌاشٌن 
.إعبلمٌة، أصبحوا أكثر عرضة للمشاكل بل وللمخاطر داخل بلدانهم  

شبكة التحالفات وبفضل المماومة األفؽانٌة العرالٌة، ولبل ذلن الفلسطٌنٌة،أصبحت شبكة 
فهى إما أن تموت بداخلها أو أن , .عنكبوت سمطت فٌه الذبابة األمرٌكٌة الضخمة
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ًا أو .. تحطمها كى تفتح نوافذ العالم على المزٌد من رٌاح الفوضى ولد ٌكون ذلن متولعا
ًا  ًا . حتى مطلوبا : ألم ٌمل مفكر األمن المومى الكبٌر فى فمرة أوردناها سابما  

". فربما لن ٌطول أمر السلم النسبى الذى تعٌشه الكرة األرضٌة فى الولت الراهن " 
.(وهذا هو األرجح)أم خطة .. أم أمنٌة.. أم نبإة .. فهل ذلن حلم  

  حتى ٌطول الوهم:بٌن حربٌن
!!  وعلى األرض فٌلم رعاة بمر.. فى الفضاء حرب نجوم _ 4 

ًا  ولما كانت تلن . بل هى من أهم سمات العولمة, باتت الثمافة األمرٌكٌة هى الؽالبة دولٌا
مركزة على التسلٌة }: بؤنها" رلعة الشطرنج"الثمافة هى كما وصفها صاحب كتاب 

الجماهٌرٌة التى هٌمنت إلى حد كبٌر عن طرٌك موضوعات تحض على المتعة 
ًا من الوالع  .{والهروب إجتماعٌا  

فمد جعلت أمرٌكا من حمبلتها العسكرٌة جزءاًا من ثمافة التسلٌة الجماهٌرٌة والهروب 
فدوافع الحرب لٌست والعٌة، وتحركات الجٌوش وأهدافها التى تماتل . من الوالع

وال ٌكا    د أحد فى العالم ٌستؽرب، وال نمول . لتحمٌمها هى الهروب من الوالع بعٌنه
.ٌستنكر، ما ٌحدث   

فهل ٌعمل أن تكون منظومات التسلٌح المستخدمة فى تلن الحروب تعتمد على األلمار 
الصناعٌة وأشعة اللٌزر واإلستطبلع والتجسس من الفضاء الخارجى وجو األرض 

وصوال إلى المذابؾ الموجهة والمزودة بالٌورانٌوم المنضب، والمنابل التى تعادل 
تفجٌراتها لوة لنابل نووٌة صؽٌرة ، إلى الطابرات التى ال ترصدها الرادارات إلى 

إلى آخر .. طابرات اإلستطبلع التى تكتشؾ الهدؾ وتدمره فوراًا بصوارٌخ لٌزرٌة
. لابمة طوٌلة جداًا تدٌر الرأس السلٌم  

إن البرٌطانٌٌن سادوا العالم بسٌطرتهم علی : لال الربٌس األمرٌکی السابك لٌندون جونسون)

و سنسود  , و سٌطرنا نحن علی العالم بعد الحرب العالمٌة الثانٌة بفضل تفولنا فی الجو,البحار

  .(بعد اآلن بفضل سٌادتنا فی الفضاء
هم رموز " أشخاص"كل ذلن بٌنما على األرض أعظم الجٌوش منهمن فى البحث عن 

وٌوزعها علً  (الكوتشٌنة)وٌطبع صورهم على أوراق اللعب  (!!)الشر فى العالم 
بمبلٌٌن " المرشد"الناس وٌعرضها علً الشاشات طالبا اإلرشاد عنهم، ومكافؤة 

.الدوالرات، وكلما أمسن أحدهم وضع عبلمة على صورته أنه لد إنتهى منه  
مجرد فٌلم ردئ من أفبلم رعاة البمر التى ال تمل هولٌود من عرضها على .. بإختصار 

.العالم منذ إختراع السٌنما وحتً اآلن  
..فهل هذا معمول؟  

وهل الهدؾ هو تحوٌل الحروب الحدٌثة إلى عمل  إعبلمى من األعمال التى تحض 
على المتعة والهروب من الوالع،وحتى ٌتصور الشعب األمرٌكى وشعوب العالم أن 

!!ولواله ألصبحت الحٌاة مملة جداًا وال تطاق.. الحرب عمل ممتع ومسلى  

  من الوالع جعلت الجمهور ال ٌسؤل عن دوافع  والهروب.. ثمافة المتعة
كل ٌوم . بل ٌتابعونها على طرٌمة المسلسبلت.. الحرب وأهدافها وآثارها على الشعوب

بؤن ٌتم , ٌتولع فٌها الجمهور األمرٌكى والدولى نهاٌة سعٌدة للمسلسل. حلمة جدٌدة
الشعوب التى تدور الحرب )ثم لبلة على شفاة البطلة .. أو أن ٌمتل.. المبض على المجرم

وٌمضى وحٌداًا فى الصحراء , ثم ٌحمل البطل نفسه فوق ظهر حصانه (على أراضٌها
ًا  عن مؽامرة جدٌدة، ٌطارد فٌها المجرمٌن، وٌنصر الضعفاء وٌتلمى لببلت .. بحثا

 (شعوب العالم المستهدفة والتى أنمذها من اإلرهاب والدكتاتورٌة)النساء الجمٌبلت 
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فاإلعبلم األمرٌكً، العسكرى والتجارى، لخص حرب أفؽانستان فى أنها بحث عن بن 
ثم لخص حرب العراق على أنها بحث  [!!على اإلجمال]الدن والمبلعمر وأعوانهما 

 !!.عن صدام حسٌن وخمس وخمسٌن من أعوانه فمط

ولكن المسلسل لن , ٌسؤل الجمهور األمرٌكى عن مصٌر هإالء األشرار, وفى كل لٌلة
لم ٌحمك  (!!والمدس)فالمخرج السٌنمابى فى البٌت األبٌض , ٌنتهى بهذه السهولة

.أؼراضه بعد  
فالمسؤلة لد تطول، كلما طالت مماومة الشعب المستهدؾ وكلما إختلؾ اللصوص حول 

حمٌمة أن البطل .. المهم أال ٌهتدى الجمهور إلى الحمٌمة.. حصص توزٌع الؽنابم،
.األمرٌكى هو المجرم األصلى فى هذا العرض الوهمى كله  

. من الخارج لدم لهم الخطة كاملة مع التسهٌبلت البلزمة للتنفٌذ(لتلة)لتل شعبه بٌد   
ردئ وأرسل ألوى جٌوش التارٌخ للبحث " كاوبوى" إلى أشرار فى فٌلم (ةالمتل)ثم حول 

وببل خجل ال ٌمل إعبلمه المتفوق من نشر هذه الصورة المشوهة . عن أفراد معدودٌن 
.ولد نجح.. وفرضها على العمول  

تكنولوجٌا "بٌنما جٌوشه تمثل على االرض دور لوات شرطة تحمٌها أعمد أسلحة من 
ولكنها على األرض تهٌم على ؼٌر هدى فلٌس هنان أى عدو مفهوم أو "..حرب النجوم

ًا لتلى وجرحى .. وأشد ما ٌرهمها هو الوهم وضٌاع الهدؾ.. موالع محددة وتفمد ٌومٌا
ال سٌاسة ببلدها واضحة وال العدو الذى تماتله له كٌان .. وعدم الوضوح فى أى شا

.محدد واضح  
ًا إلى عمل من أعمال التسلٌة الجماهٌرٌة والهروب من وإن الحر ب تحولت أمرٌكٌا

.. الوالع  

والجٌوش المزودة بؤعمد األسلحة التكنولوجٌة أصبحت ضابعة فى سٌنارٌو عملٌات 
".الكاوبوى التكنولوجى"أرضٌة عمٌمة فى  مشاهد فٌلم ؼرٌب من أفبلم   

والشعوب التى تعانى من محرلة الحروب التى تدمر حاضرها ومستمبلها تشعر باآللم 
..والٌؤس..والعزلة  

فهل نفهم اآلن المؽزى العمٌك لما لاله برٌجٌنسكى فى مبلحظته األخٌرة من أن وفرة أسلحة الدمار 
أال ٌطول "ومن أحتمال " .. الجماعات المنظمة"أو " الحكومات"الشامل تؽرى بإستخدامها سواء من 

.؟؟"أمد السلم النسبى الذى تعٌشه الكرة األرضٌة فى الولت الراهن  
وال ٌمكن أن ٌمبل . إن ما ٌحدث اآلن فى أفؽانستان والعراق وفلسطٌن والشٌشان لٌس مزحة

التارٌخ، وال الشعوب المسحولة، أن تتحول الحروب إلى عمل رخٌص من أعمال اإلستمتاع 
.اإلعالمى للجماهٌر المسترخٌة  

من أمور الرخاء التى لن ٌتحمل وزرها ؼٌر ) فالحروب أصبحت بالفعل على حد لوله 

.(الشعوب الفمٌرة  
هإالء المتخمٌن المتحصنٌن  داخل تكنولوجٌا السبلح المعمدة والتى تجعلهم فى منؤى 

لد ال ٌتمكنون من تحرٌن , "الممتعة"عن أٌدى الضحاٌا المحترلٌن بنٌران الحروب 
وٌومها ماذا سٌحدث؟؟" .. ثلثى البشر الفمراء"  

.. ربما ٌموم أصحاب التخمة التكنولوجٌة والمالٌة بإحراق ثلثى البشر من الفمراء
ًا وملبلًا  .فالوجود لد ٌصبح أجمل بدون فمرهم ومشاكلهم التى تزٌد المتخمٌن إزعاجا  

روما وجلس ٌؽنى بصوته المبٌح على ضوء نٌرانها ، لد ٌحرق " نٌرون "قوكما أحر
.. ثم ٌسلم الراٌة للبطل الحمٌمً.. إمبراطور البٌت األبٌض العالم كله، أو فلٌحرق ثلثٌة

!!. المدسممن أورشلً.. كى ٌحكم ما تبمى من العالم.. مإلؾ ومخرج المسرحٌة كلها  
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وتمثٌلٌات .. وعندها ٌنحل هذا التنالض المذرى بٌن تكنولوجٌا حرب النجوم فى الفضاء
مع من سبمه .. إلى التماعد" البطل األمرٌكً"على األرض وٌحال " حروب الكاوبوى"

.وما أوسعها من مزبلة.. فى مزبلة التارٌخ.. من أباطرة  
 

    : حتً ٌطول الوهم-   بٌن حربٌن  
منع الكالم .. إظالم العمول .. َعْصْب العٌون -   5  

فى مجاالت العمل  (اإلمبرٌالٌة األمرٌكٌة)لٌل هى مسارات ضالكذب  والخداع والت
.السٌاسى واإلعبلمً   

أما المسوة والعنؾ المفرط ، فهى مسارات عملهم العسكرى وما سبمه من عموبات 
ومعرفة الحمابك ونشرها على الجماهٌر فى الداخل أو الخارج هو عمل . إلتصادٌة

.كله، داخل ببلده وخارجها" اإلمبرٌالى"ضار جداًا بالمسار   
بْا عٌون الجمهور وإظبلم عمولهم .فبل بد إذن من عَاصْا  

من صحفٌٌن وكتاب " الباحثٌن عن الحمٌمة"وال سبٌل إلى ذلن بؽٌر منع تطفل هإالء 
.وباحثٌن  

" بالمصادر اإلمبرٌالٌة"هإالء ٌجب ضبط حركتهم وحصر مصادر معلوماتهم 
وإن . بوسابل اإلؼراء أو العنؾ حسب اإلحتٌاج, للمعلومات، وتمٌٌدهم بوجهات نظرها

!!أو ٌتهمون باإلرهاب.. ٌسجنون أو ٌمتلون.. لم ٌنصاعوا  
.. أما الطرؾ المعادى والمستهدؾ بالعدوان اإلمبرٌالى فٌجب أال ٌسمح لهم بالكبلم 

من السهل وصم الرسالة اإلعبلمٌة  (العراق/ أفؽانستان)وفى الحربٌن اإلخٌرتٌن 
".دعاٌة إرهابٌة"للضحٌة بؤنها   

. وتحت هذا الشعار ٌتم لمع كل الحموق الطبٌعٌة لئلنسان، فٌمنع من أبسط حموق التعبٌر
فاألسهل إعتماله وتؽٌٌبه فى الظلمات بعٌداًا عن العٌون واألذان، ثم تمارس بحمه أبشع 

السجون والمعتمبلت، فإن المحاكم اإلستثنابٌة " رحاب"فإن لم ٌمت فى . اإلنتهاکات
!!والمتل.. والعسكرٌة فى اإلنتظار ألكمال الممع واإللتبلع   

  ٌموم اإلعبلم  (إلخ..... و..... ق ثمافى أفؽانستان ثم العر)لبل الحرب
وتبدأ الماذفات ... حتى ٌحٌن ولت الدم.. الخصم الضحٌة" بشٌطنة" "العالمى"

فٌؤخذ اإلعبلم الدولى منحى آخر فإذا هو إعبلم موجه كؤفضل ما . والصوارٌخ الموجهة
ًا واحداًا خلؾ لادة الحرب الصلٌبٌة.. ٌكون فٌشوه الحمابك الجوهرٌة وٌركز .. وٌمؾ صفا

 .بل ٌتحول وببل خجل  الً ماکٌنة عمبللة إلنتاج األکاذٌب. على األوراق والمشور

فؤلوي جٌوش البشرٌة كان ٌماتل .. وفى النهاٌة ٌطبل وٌزمر للنصر فى حرب لم تحدث
ًا إنتهى منذ زمن بعٌد ًا من طرؾ واحد.. خصما مجرد إستعراض تجارى .. حربا

إلرهاب الضعفاء وإلناع المشترٌن فى سوق تجارة السبلح , لتكنولوجٌا حرب النجوم
.ٌهالدول  

  أفلتت بعض الشظاٌا اإلعبلمٌة العربٌة من نطاق  (العراق/أفؽانستان)فى الحربٌن
فتم عبلجها بالصوارٌخ الموجهة فمكتب لناة الجزٌرة فى كابول لصفته الطابرات , الشبان األمرٌكٌة

وفى بؽداد لصفت الموات األمرٌكٌة بعثة . صبحٌة إحتبلل لوات الشمال للعاصمة األفؽانٌة
 وحتى بعد –ولم تنس أمرٌكا مراسل الجزٌرة فى كابول . ونجحت فى لتل مراسلها" الجزٌرة"

 على ٌد – فمد واصلت مطاردته حتى نجحت فى إعتماله فى أسبانٌا –مرور عامٌن على الحرب 
وذلن بالتهمة المشهورة فى مثل تلن الحاالت وهى , حكومتها التى ٌحمل جنٌسٌه ببلدها



  301 

ًا      " بؽداد"و" كابول"ومازالت أمرٌكا تطارد بالى طالم الجزٌرة فى "!!. اإلرهاب" حتى تعطٌهم درسا
". الماكارثٌة"ولكن على الطرٌمة , "حرٌة اإلعبلم"فى 

  البعث "ٌظهر نوع من التفرلة فى المعاملة األمرٌكٌة بٌن إعبلم طالبان وإعبلم
فمد ظل اإلعبلم . مع األول كانت متساهلة ومرنة مع الثانى (إستبصالٌة)فبٌنما كانت , "العراق

 فمد لصفت – رؼم تفاهتة –أما إعبلم طالبان . وآالته تعمل حتى ٌوم سموط بؽداد, البعثى ٌتكلم
-  الركٌن–ومولع طالبان . إذاعته المحلٌة الضعٌفة فى كابول وتعطلت فى الساعات األولى للحرب

 .على شبكة اإلنترنت، مورست علٌه حرب اإللكترونٌات، وإزٌل من الشبكة العنكبوتٌة
فى باكستان، وكان " إسبلم آباد"ثم ٌجا الصوت الرسمى الوحٌد، وهو سفٌر طالبان الرسمى لدى 

.هو المصدرالوحٌد فى معظم ولت الحرب، إلسماع صوت طالبان للعالم  
ثم .  بؤن ٌتولؾ على الكبلم– بطلب أمرٌكى –فما أن بدأ نظام طالبان ٌترنح، حتى أمرته باكستان 

ثم سلمته للموات األمرٌكٌة فى باكستان كى ٌحتجزوه فى .. ثم إنمضت علٌه وإعتملته.. أؼلمت سفارته
!!.جوانتانامو  

فمد رفضت أمرٌكا إعتماله، " دمحم سعٌد الصحاؾ"أما فى العراق فإن وزٌر اإلعبلم النظام البعثى
وإنتمل السٌد الوزٌر كى ٌعٌش على الرحب والسعة فى ضٌافة دولة , إستخفاؾ كومٌدىبوعاملته 

!!.األمارات العربٌة المتحدة  

 فبٌنما أمرٌكا تعتمل على أساس الشبهة ال ؼٌر كل منتمى , تفرلة أخرى فى المعاملة
وتعتمل , فى الماعدة" لٌادى" وتعتمل كل عربى كان فى أفؽانستان بتهمة أنه , إلى حركة طالبان

ًا من شوارع باكستان بإجتهادات أمنٌة لمرتزلة أمنٌٌن فى األجهزة الباكستانٌة   ثم بلمسة –عربا
 الذى تحول إلى تنظٌم من المادة حٌث لم ٌعتمل –فى تنظٌم الماعدة " لٌادات" سحرٌة تحولهم إلى 

من  هل نفهم من ذلن أن ذلن التنظٌم هو مجموعة}!!بل لٌادات فمط, منه عضو واحد حتى اآلن
  { ؟"لاعدة"لٌادات لٌس لها 

بما فٌهم صدام -  شخصٌة بعثٌة55وفى الممابل نجد أن امرٌكا فى العراق حصرت المشكلة فى 
. طالبت بإعتمالهم–حسٌن   

 أو ٌتعاونون بشكل –بٌنما عدد كبٌر من البعثٌٌن ظلوا ٌمارسون وظابفهم رسمٌة فى الدولة الجدٌدة 
.(حتى اآلن) أو اإلحتبلل اإلسرابٌلى الخفى –ؼٌر رسمى مع اإلحتبلل األمرٌكى العلنى   

, ألفراد الطالبان ولٌادات الماعدة (فنادق جونتانامو الفوالذٌة)فبٌنما خصصت .. مرة أخرى التفرلة
ولم تبال بؤى أصوات تعترض بخجل من هنا , ولذفت بهم أمرٌكا خارج كل لوانٌنها ولوانٌن العالم

.نجد أن البعثٌٌن لم ٌذهب واحداًا منهم إلى الجحٌم الكوبى ، بل ظلوا فى العراق . وهنان  

فعندما . ولکن ما ٌنذر بسوء أرثر من إحتالل العراق هو إحتالل الوالٌات المتحدة.}..#   }
أستٌمظ فً الصباح و ألرأ الصحٌفة أشعر أننا فً بلد محتل، و أن مجموعة من الؽرباء إحتلت 

البالد، وأن الوالٌات المتحدة فً لبضة ربٌس ٌحٌط به سفاحون فً بزات، الٌهتمون بحٌاة البشر 
فً الخارج أو الداخل، و ال ٌهتمون بالحرٌة فی الخارج أو الداخل و ال ٌهمهم ما ٌحدث لألرض أو 

.الماء أو الهواء وال ٌهتمون بالعالم الذي سٌرثه أطفالنا وأحفادنا  

والحرب علی اإلرهاب لٌست حربا فمط علً األبرٌاء فً الدول األخری بل حربا علی حرٌاتنا    ...
.إذ أن ثروات البالد تسرق من الناس و تعطی لألؼنٌاء, و علی مستوی معٌشتنا  

ونحن نحظی . و نحن علی ثمة بؤن الناس سٌنملبون علی الحکومة عندما ٌدررون الحمٌمة    ... 
و أن تارٌخ التؽٌٌر اإلجتماعً هو تارٌخ المالٌٌن من . بتؤٌٌد بمٌة العالم فی الولوؾ ضد الحرب

التحررات الصؽٌرة و الکبٌرة التی تتحد فی نماط خالل التارٌخ و تنشا لوة التستطٌع الحکومات 

"کاتب أمرٌکً"                        هوارد زٌن.{{ربتها  

 

     

من ٌسمح بالكالم؟:  وأخٌراً   
تحرص الوالٌات المتحدة أشد الحرص على منع ذبابحها من الكبلم بل حتى من مجرد 

.الصراخ من ألم الذبح  
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فى  (المٌادات والحزبٌٌن البعثٌٌن)فى أفؽانستان أو  (طالبان والماعدة)وٌستوى فى ذلن 
.العراق  

وتختلؾ المموالت التى لد ٌتكلم بها ضحاٌا أفؽانستان مع ما ٌمكن أن ٌموله ضحاٌا 
َُا بسمعة  ًا ًا فى النهاٌة ستلحك حتماًا ضرراًا بلٌؽا البعث فى العراق، ولكنها جمٌعا

 –بل المجرم األول - ومصدالٌة الوالٌات المتحدة، وٌكشؾ حمٌمة بؤنها المتهم األول
المنسوبة لضحاٌاه أو ذبابحه فى " الجرابم"الذى دبر وخطط وشارن فى تنفٌذ كل 

.أفؽانستان والعراق  
:فإذا تكلم أسرى أفؽانستان فسوؾ ٌتضح الدور األمرٌكى فى لضاٌا محورٌة مثل  

  ومالبله، . م1992دور أمرٌكا فى إشعال الحرب األهلٌة األفؽانٌة منذ عام
ودورها فى تحرٌن األطراؾ األفؽانٌة . وحتى تارٌخ الحرب األمرٌكٌة على تلن الببلد

 .واإلللٌمٌة فى ذلن اإلتجاه المدمر

  دور أمرٌكا فى تجارة المخدرات الدولٌة، وحجم ومدى إستفادتها من
وحجم عامل األفٌون فى لرار شن الحرب على .. زراعة األفٌون فى أفؽانستان

 .أفؽانستان، لبل أحداث سبتمبر بعام كامل أو أكثر

  دور العامل النفطى فى لرار شن الحرب على أفؽانستان وأن النفط
ًا على  واألفٌون كانا األسباب المالٌة واإللتصادٌة لتلن الحرب الذى كان لرارها سابما

 .م2001سبتمبر 

  دور تطبٌك أحكام الشرٌعة فى أفؽانستان على لرار أمرٌكا فى إسماط
 . حكم طالبان، وهدم الشرٌعة اإلسبلمٌة تحت شعار حماٌة حموق اإلنسان

  ،دور أمرٌكا من حٌث التخطٌط ، والتسهٌل اللوجستٌكً لعملٌات سبتمبر
 .متعاونة فى ذلن مع الموساد اإلسرابٌلى

  فى عملٌات نٌوٌورن وواشنطن وتسهٌل تلن " الماعدة"كٌؾ تم إستدراج
العملٌات لها، لئلستفادة منها كؽطاء لمخطط إمبرٌالى دولى ترٌد أمرٌكا تنفٌذه، وٌحتاج 

 .إلى ؼطاء أدبى

  ،بواعث حماٌة نظام طالبان ألسامة بن الدن وبالى العرب فىؤفؽانستان 

  وأعراؾ , (دٌن شعب أفؽانستان) وهل هو ألسباب شرعٌة إسبلمٌة
حماٌة )أم السبب كما تمول أمرٌكا , المبابل األفؽانٌة الممتدة إلى آالؾ السنٌن

 ؟.وهل تعالب أمرٌكا حركة طالبان ألجل إنتمابها اإلسبلمى!! (اإلرهاب

  دور أمرٌكا فى إستؽبلل النظام السعودى وماكٌنته الدٌنٌة واألمنٌة
 فى – ألسباب دٌنٌة –واإلؼاثٌة فى تؤسٌس وتفصٌل عشرات الجماعات التى عملت 

ثم تطاردها أمرٌكا اآلن بدعوى , خدمة إستراتٌجٌة أمرٌكا فى مناطك حساسة فى العالم
اإلرهاب، بعدما إستفذت الؽرض الذى من أجله تؤسست وعملت منذ الثمانٌنات فى 

 .المرن الماضى

  بل ربما إستنفذ النظام السعودى اآلن الهدؾ من وجوده، لمطالبة إسرابٌل
 والتى تمترب – وحاملى جنسٌته –بثلث أراضٌه، ولحاجة أمرٌكا إلى أموال ذلن النظام 

من الترلٌون دوالر، ومصادرة ذلن كله بدعوى التعوٌض عن خسابر سبتمبر 
 . والحروب التى تلتها، وهو ما تحملة أمرٌكا للنظام السعودى وآلٌاته

:أما أركان النظام البعثى السابك فلدٌهم األكثر كى ٌمولوه أمام أى محاكمات علنٌة  
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  فالربٌس السابك صدام حسٌن لدٌه ما ٌموله عن عبللاته مع الوالٌات
المتحدة منذ ستٌنات المرن الماضى، وعن العمل ضمن مخططاتهم فى إنمبلبات العراق، 

 جٌرانه، والدعم األمرٌكى لكل ذلن بما فً ذلن أسلحة الدمار عوحروب العراق م
الشامل التى كانت السبب األول المعلن للحرب على ببلده، ودور أمرٌكا فى حصوله 
على تلن األسلحة، واألهداؾ التى ضربت بها داخل العراق أو فى جبهات المتال مع 

 .إٌران، العدو األول للسٌاسة األمرٌكٌة فى الشرق األوسط

ثم سٌاسته الداخلٌة، من اإلؼتٌاالت وحتى الممابر الجماعٌة، هل هى من بنات أفكاره 
ومن .. وكٌؾ إستلم تلن التوجٌهات.. العمٌمة أم من إبداعات الفكر األمرٌكى الصهٌونى

.إلخ؟؟.. وأٌن .. ومتى..   
أما بالى أعوانه فلدٌهم من التفاصٌل المطولة والمثٌرة، ما ٌضفى الوضوح والبهجة 

.على ألوال الزعٌم  
ولعل ما لدى صدام من ألوال مدعمة بالوثابك هى ضمان سبلمته حتى اآلن، بحٌث 

ًا ألمرٌكا عن المساس به  .جعل الفضٌحة رادعا  

  ًا، بل شعاراًا للحرب العالمٌة الثالثة التى تشنها أمرٌكا ًا دولٌا إن اإلرهاب صار شؤنا
اآلن ضد اإلسبلم، وما دام األمر كذلن فكان ٌنبؽى تدوٌل مشكلة اإلرهاب بالفعل 

، وأال ٌكون التدوٌل منحصراًا فى مجرد منح الشرعٌة (األمركة)وإخراجها من أدراج  
مٌن والعالم ، ومنحصرا فً مجرد  تموٌل لالدولٌة للتجاوزات االمرٌكٌة بحك المس

حمبلتها باألموال، والمشاركة فٌها بالجنود الذٌن تنحصر مهمتهم فى حماٌة جنود 
 . اإلحتبلل األمرٌكى من ضربات المماومة

 ًا لتحدٌد , فاألمر ٌجب أن ٌبدأ من التحمٌك فى حوادث سبتمبر ًا دولٌا تحمٌما
 . فٌهااتالمسبولً

 حرب فى أفؽانستان لوالتحمٌك فى جدٌة الدوافع التى أعلنتها أمرٌكا ل
 .وبالمثل الدعاوى التى رفعتها لسحك العراق

واألهم عمد محاكمة العصر لجمٌع اإلرهابٌٌن المعتملٌن لٌس فمط فى جونتانامو بل فً 
.أفؽانستان والعراق، ودول عربٌة شتى، وإسبلمٌة كثٌرة  

ًا فى  ، فلماذا ال  (نورنبرج)لمد حوكم النازٌون الذٌن أشعلوا الحرب العالمٌة الثانٌة علنا
ٌحاكم جمٌع اإلرهابٌٌن فى العالم فى محاكامات دولٌة علنٌة، فى ظل إطار لانونى 

.دولى واضح  
فٌمال أن أكثر هإالء لم تثبت علٌهم أى تهمة، وكثٌرون لم توجه لهم أى تهمة، 

 سنوات السجن الممررة لهم وتعدوها بسنوات طوٌلة، ثم هنان لوابم وا أمضونوكثٌر
تبتدئ وال تكاد تنتهى بدعاوى تعذٌب ؼٌر عادٌة شملت المتهمٌن وتعدتهم إلى أهالٌهم 

!!.وحتى نسابهم وأطفالهم  
فلماذا .. لمد أصدروا لرارات دولٌة تدٌن اإلرهاب وتجفؾ منابعة وتبطش بالمابمٌن علٌه

َا وأن ترفع الشرابط البلصمة من على أ  المتهمٌن، هواؾال ٌتم تدوٌل المحاكمات أٌضا
وٌوضعوا تحت أضواء اإلعبلم الكاشفة، كما وضعوا ولت اإلعتمال، وأن تترن لهم 

جناٌاتهم فى حك "و" أفكارهم الهدامة" فرصة الكبلم حتى ٌكون العالم على بٌنه من 
.؟؟" البشر  

..ال شن أن كثٌر منهم على إستعداد لذلن  
.ولكن من ٌسمح لهم بالكبلم ؟؟   
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 فالنظام الدولً ٌسجد الناس فٌه لعجل من ذهب ،
 وٌمودهم مشعوذ دجال ٌسكن فً البٌت األبؽض،

.(هرمجدون  )محرلة لبنً البشر تدعى : والؽاٌة   
 

 


