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 مةدمق

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا 
فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً 

هللا حق جهاده، حىت تركنا على عبده ورسوله، بلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، وجاهد يف 
احملجة البيضاء ليلها وهنارها سواء، ال يزيغ عنها إال هالك، صلى هللا وسلم وابرك عليه وعلى آله 

وأصحابه، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. وبعد: فإن احلرب بني اإلسالم وأعدائه مل تضع أوزارها 
ه كل يوم وسيلة، وحيشدون للوقوف يف وجهه كل يوم بعد، وإمنا احلق أن أعداء اإلسالم يضعون حلرب

 قوة، وليس خطر الغزو الفكري أبقل من خطر السالح يف املعركة اليت يشنها أعداء اإلسالم وأهله.

 تعريف الغزو الفكري لغة:

 الغزو الفكري مصطلح مركب من كلمتني مها:

1الغزو: يقال: غزاه غزواً: أراده وطلبه وقصده-1

زواً وغزواانً أي سار إىل قتاهلم وانتهاهبم يف دايرهم. ويقال عرفت ما يغزى من هذا الكالم وغزا العدو غ
 2أي ما يُراد، وأغزاه جهزه للغزو

 يتبني من هذا أن معىن الغزو يف اللغة: قصد الشئ وإرادته وطلبه.

3الفكري: الفكر إعمال النظر أو إعمال اخلاطر يف الشيء، والتفكر التأمل-2

 هـ(817املؤلف: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى )املتوىف:  369 ، صـ4جـ القاموس احمليط، للفريوزآابدي،  1
 لبنان -الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة

)إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد عبد القادر / حممد  جممع اللغة العربية ابلقاهرة املؤلف:، 652صـ  ،2جـاملعجم الوسيط،  2
 دار الدعوة الناشر:، النجار(

بريوت –دار صادر الناشر:   املؤلف: حممد بن مكرم بن منظور االفريقي املصري مجال الدين أبو الفضل، 65،صـ 5جـ ، لسان العرب 3
111 /2والقاموس احمليط، 
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والفكر: إعمال العقل يف املعلوم للوصول إىل معرفة جمهول، ويقال: يف األمر فكر أي نظر وروية، ومجعه 
 4أفكار

  5والفكر: تردد القلب ابلنظر والتدبر لطلب املعاين، ويل يف األمر فكر أي نظر وروية

 6وفكر يف الشيء أي أعمل الفكر فيه ليتوصل إىل حله أو إدراكه

ا أن معىن الغزو الفكري لغة: قصد الشئ وإرادته وطلبه مع تردد القلب وإعمال النظر ومن هذا يتبني لن
 .بروية

استعمال الوسائل غري العسكرية ، اليت اختذها النصارى وغريهم من أعداء  الغزو الفكري اصطالحاً :
 . هللا ، إلزالة مظاهر احلياة اإلسالمية , وصرف املسلمني عن التمسك ابإلسالم عقيدًة وسلوكا

فالغزو الفكري قد دخل إىل مجيع املقومات األساسية لإلسالم ، من العقيدة ،واالقتصاد ، ونظام احلكم 
 …7م التعليم ، و وسائل اإلعالم، ونظا

 يقول الشيخ بن ابز رمحه هللا

هو مصطلح حديث يعين جمموعة اجلهود اليت تقوم هبا أمة من األمم لالستيالء على أمة  الغزو الفكري:
أخرى، أو التأثري عليها حىت تتجه وجهة معينة، وهو أخطر من الغزو العسكري، ألن الغزو الفكري 

سلوك املآرب اخلفية يف ابدئ األمر، فال حتس به األمة املغزوة وال تستعد لصده ينحو إىل السرية، و 
والوقوف يف وجهه حىت تقع فريسة له، وتكون نتيجته أن هذه األمة تصبح مريضة الفكر واإلحساس 

 8 تكرهه حتب ما يريده هلا عدوها أن حتبه، وتكره ما يريد منها أن
 

 

                                                           

 .698 /2املعجم الوسيط، 4
 هـ(770املؤلف: أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو العباس )املتوىف: حنو ، 182صـاملصباح املنري، 5

 بريوت -الناشر: املكتبة العلمية 
 .439 صـ القاموس العريب الشامل 6
 28كة امليداىن صـــ بناملكر الثالث لعبد الرمحن حسن حأجنحة  7
 يخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللاشوقع الرمسي للمن م مأخوذ 8
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 الغزو الفكري: أهداف

 أهداف كثرية من أمهها: للغزو الفكري
 9التمسك ابإلسالم اقتالع العقيدة اإلسالمية من قلوب املسلمني، وصرفهم عن أواًل:

 .منع اإلسالم من االنتشار خارج داير املسلمني اثنياً:

ضرب اإلسالم من الداخل، وهو يشبه يف العمل العسكري تصفية قوات العدو بعد فرض احلصار  اثلثاً:
 .عليها

 وسائل الغزو الفكري اليت أُتبعت يف ضرب اإلسالم من الداخل هي:وأهم 
 إاثرة اخلالفات والنزاعات وتضخيمها بني املسلمني.  -1
 حماولة إفساد املسلمني يف عقيدهتم وأخالقهم  -2

 جتزئة املسلمني عن طريق إحياء العصبيات والقوميات اجلاهلية. -3
 نشر النظرايت واألفكار املناهظة للدين. -4
 وأتسبس احلركات املعادية لإلسالم كالبابية والبهائية، والقاداينية.دعم  -5

 :اتريخ الغزو الفكرى والتغريب 

يبدأ اتريخ الغزو الفكري منذ بداية اخلصومة بني اإلسالم وأعدائه واليت ستستمر إىل قيام الساعة . لقد 
واملسيحية الشمالية اليت احنصرت تتدرج الغزو الفكري ىف نشأته ، فمنذ ظهور دعوة اإلسالم وبدأ الغرب 

يف أجزاء من أوراب ابلكيد لإلسالم واملسلمني، وال شك أيضا أن اليهود كان هلم دوراً كبرياً ىف هذه احلرب 
 ىف القدمي واحلديث.

 :ولقد مر الغزو الفكري بعدة مراحل

)منذ نزول الوحي مروراً ابحلروب الصليبية مث  مرحلة ما قبل إسقاط اخلالفة اإلسالمية   -1
 اإلستشراق مث التبشري(

بقيادة مصطفى كمال )من خالل حزب اإلحتاد والرتقي برتكيا  مرحلة اإلجهاز على اخلالفة اإلسالمية  -2
 أاتتورك ورفاقه ومبساعدة اليهود واإلجنليز(

                                                           

  196واقعنا املعاصر:مؤلف حممد قطب صـ  9
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 م حىت األن(1924)منذ عام  مرحلة ما بعد إسقاط اخلالفة اإلسالمية  -3

والتشكيك ىف القرآن الكرمي  -صلى هللا عليه وسلم-ففى القدمي بدأوا ابلتشكيك ىف نبوة النيب   -4
اجليل الذى محل إلينا هذه السنة املطهرة وهم الصحابة رضوان وبعدها مت التشكيك ىف السنة النبوية وىف 

هللا عليهم أمجعني ، وماكان هذا إال من ابب الغزو الفكري حىت يفسدوا على املسلمني معتقداهتم 
ويورثوهم الشك ىف دينهم ، ولكن كان ىف األمة رجال ضحدوا شبهاهتم حيت ال يلبسوا على املسلمني أمر 

 دينهم.

مور اهلامة اليت ميكننا من خالهلا أن حندد املنطلق التارخيي للغزو الفكري هو ظهور تلك ولعل من األ
الشخصية اليهودية اليمنية اليت ظهرت ىف عهد اخللفاء الراشدين وهو عبد هللا بن سبأ ، الذى استثمر 

لضالالت اخلالف الذي حدث ىف عهد اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب وبدأ جيمع بعض األكاذيب وا
على اإلمام على بن أىب طالب وبدأ يصفه بصفة النبوة وأحياانً بصفات األلوهية ، والتف حوله بعض 
يهود اليمن الذين تسموا بعد ذلك إبسم ))الشيعة(( أى شيعة علي رضى هللا عنه ، وبدأ يلتف حوهلم 

 10بعض السذج من املسلمني.

الشيعة كالباطنية والسبئية، ففى العصر العباسى  وبدأ بعد ذلك ظهور فرق أخرى خرجت من حتت عباءة
ظهر ميمون القداح وهو من أصل يهودي وقد نشأ حتت يديه مؤسس الدولة الفاطمية، وظهر بعد ذلك 
القرامطة الذين رموا البيت احلرام ابجملانيق وسرقوا احلجر األسود لعقدين من الزمان ، وظهرت الكثري من 

إن تسمى أصحاهبا ابملسلمني زوراً وهبتاانً، فظهرت فرقاً ال حصر هلا تنخر ىف األفكار املعادية لإلسالم و 
عود األمة وتلقى ابلشبهات على أبناء املسلمني ، فظهرت اإلمامية اإلثنا عشرية واإلمساعيلية والنصريية 

ع األحاديث والدروز واملرجئة واملعتزلة والقدرية واجلربية وغريهم... ومن الغزو الفكري أيضاً ظاهرة وض
واألقوال املنسوبة آلل البيت كعلى بن أىب  -صلى هللا عليه وسلم-املكذوبة كذابً وزوراً على رسول هللا 

 11طالب واحلسن واحلسني.

اإلسالمية حىت حانت ساعة اإلنطالق احلقيقة  واستمر هذا الغزو الفكري من داخل وخارج األمة
اليت لطاملا استعد هلا أهل الغرب لغزو دار اإلسالم وقتلهم يف عقر دارهم، فقد بعثت أوراب بفلذات 

أكبادها لُتجهز على قلب أمة اإلسالم الىت حصرهتا قروانً عديدة يف مشال أوراب، فكانت احلروب 
نقطة اترخيية مفصلية ىف اتريخ الغزو الفكري ، وقد  م( هى األخرى1291 -م 1096الصليبية )

استمرت هذه احلمالت الصليبية ملدة قرنني من الزمان حىت ردهم هللا على يد القائد املغوار صالح 

                                                           

 د/على أبوجريشه، د/حممد شريف الزيبق أساليب الغزو الفكري للعامل اإلسالمي 10

 الغزو الفكري املؤلف: ممدوح فخري الناشر: اجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة 11
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الدين األيويب وأعاد هللا على يديه القدس املغتصبة، وهللا أسأل أن يردها إىل أيدى املسلمني مرة 
 أخرى

ه احلمالت إىل بالدهم وهم حيملون غالً للذين أمنوا ال تتصوره العقول ، ولقد عاد قادة هذ  -5
فانتفض من بينهم رجال محلوا َهَم املسيحية يف عزمية واسرار اليزعزع حىت قُرِعت أمساعهم بفتح 

مارتن لوثر كنج  من أمثال القسطنطينية على يد حممد الفاتح ، وعندها بدأ ظهور طبقة اإلصالحني
السياسي املاكر ميكيافلي ، بدأ هؤالء ىف محل راية العلم واإلنتفاع مبا لدى األمة وجون كلفن و 

اإلسالمية من علوم ، جاءوا إلينا ىف كل ثوب ،ثوب التاجر والعامل والراهب والطالب والسائح، 
وظلوا ىف عماٍل دئوب على هذا احلال، حىت حان الوقت هلم ابلعودة ولكن ليس ابملظهر العسكري 

، ولكن يف مشهد يريدون به غزو هذه األمة عن طريق الفكر واإلقصاد واملال واألعمال، فحسب 
فكانت احلملة الفرنسية على مصر قلب العامل اإلسالمي بقيادة انبليون بوانبرت ، الذى جاء ومعه 

 اجلربتى العلماء والباحثني يف كافة أبواب العلوم واملعرفة لينهلوا مما عند املصريني من علوم، وقد بني
ىف اترخيه أهنم سرقوا كتباً كثريه عند دخوهلم القاهرة ، حىت رحلوا على أيدي املصريني الذين دافعوا 

عن أرضهم بشرف وتضحية ، ولكن أثناء وجود احلملة الفرنسية ىف مصر اختذت جنوداً هلا من أبناء 
ه عالٌة على املسلمني وال شك، املسلمني ممن انبهروا مبا لديهم من تقدم ورقي حضاري زائفة ، هم في

وحىت ال نبكى على اللنب املسكوب كما يقول اإلجنليز، فإن السبب األساسي هلذا اإلنبهار واإلنقياد 
وراء لعاعة األمم املارقة عن اهلدى السماوى، هو التدهور األخالقي والعلمي الذى وصلت إليه 

 ا .غالب األمم اإلسالمية ، مما جعلها لقمة سائغة لعدوه

ومن يومئذ حتددت أهداف املسيحية الشمالية، وحتددت وسائلها ، ومل يغب عن أحٍد منهم أهنم ىف 
سبيل إعداد أنفسهم حلرب صليبية جديدة، ال بقعقعة السالح، وما هو إال سالح العلم والعمل والتفوق 

بطئ املتتابع اخلفى الوطء خيرتق واليقظة والتدبري، مث الصرب واملكر والدهاء واللني واملداهنة. وبدأ الزحف ال
 دار اإلسالم ىف تركيا والشام ومصر واجلزائر وتونس.

 :أسلحة الغزو الفكرى

 : األسلحة العسكرية

 اإلجنليزي والفرنسي والروسي واإلحتالل واحلروب املعاصره الصليبية احلروب اإلستعمار  -1
 واإليطايل

 اإلنقالابت العسكرية  -2
 اإلغتياالت السياسية  -3
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  :األسلحة العلمية

البعثات  -5 املدارس واجلامعات اخلاصة-4مناهج التعليم -3نشر العامية  -2   اإلستشراق   -1
حرب األفكار )  -9تزيف التاريخ -8حركة الرتمجة-7القصة والرواية -6 واإلرساليات العلمية

 الديىنالقضاء على التعليم  -10 بروتوكالت حكماء صهيون، أحجار على رقعة شطرنج(
 األسلحة السياسية

 2 حرب اجليل الرابع -1
األفكار اهلدامة من املاركسيه ة أذانب اإلستعمار من املفكرين والكتاب والقاده والزعماء  -2

 والعلمانية والوجوديه وغريها 
 إنشاء أحزاب تقاوم الفكر اإلسالمى -3
اجلديد )وعد بلفور والكتاب األبيض وسايكس بيكو والشرق األوسط  خمططات التقسيم -4

 وإسرائيل الكربي والفوضى اخلالقة (
 الصهيونيه العامليه -5
 الطابور اخلامس -6
 احملاكم املختلطة -7
 التطبيع -8

 األسلحة الدينية

 التبشري . -1
 إسقاط اخلالفة -2
 علم مقارنة األداين -3
 ( املذاهب الدينية املنحرفة ) الشيعة واملتصوفه والقاداينية والبهائية -4
 الدين اإلسالميطرح شبهات للشباب املسلم حول  -5
 اإلحلاد  -6

 األسلحة اإلجتماعية

احلركة النسائية )هدى شعراوى ،صفيه زغلول،األمريه انزىل،سيزا نرباوى،نوال السعدوى اجياد  -1
 وغريهم كثري من قادة احلركة النسائية(

 املخدرات -2
 األاثر وإحياء الدعوات القدمية كالفرعونيه والطورانية والفينيقية -3
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 والفلكلور واألمثال الشعبيةإحياء األدب الشعىب  -4
 منظمات النمجتمع املدين واملنظمات احلقوقية -5
 احملافل املاسونية -6
 تنظيم األسرة وحتديد النسل -7

 
 :األسلحة اإلعالمية

 الصحافة  -1
 ، السينما واملسرح واإلعالم املرئى -2
 األفالم اإلابحية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل اإلجتماعي  -3
 الكارتون وقصص األطفال -4

 األسلحة اإلقتصادية

 البنوك الربوية املعوانت املالية والقروض الدولية -1
 اإلحتكار -2
 12احلصار اإلقتصادي  -3

 

 :وسائل مقرتحة للحفاظ على األمة من الغزو الفكري

 -عز وجل-إعادة ربط األمة بكتاب هللا  -1
وخطرها، اإلهتمام بلغة القرآن والسنة، اللغة العربية وتدريسها ونشرها وبيان أمهيتها  -2

 واحملافظة عليها،
التصدى حملاوالت تذويب اهلوية اإلسالمية وقطع صلة األمة بدينها واليت جترى اليوم على  -3

 قدم وساق من خالل ختريب مناهج التعليم ،
 إعادة صياغة التاريخ، مع بيان أجماد اإلسالم وانتصاراته، -4
 إحياء روح اجلهاد والرغبة ىف اإلستشهاد -5

                                                           
 جميب هللا سعادت ف عبداهلادی جماهد: مرتجم ابلعريبمؤل غرب(الدرجنگ فکری ابغرب )بغزو الفکری مع  12

 ډه يرغلګر پروړانده().کتاب مکتوب ايضا اب للغة البشتو
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حماسن الشريعة وصالحيتها لكل زمان بل قل إن شئت أن املكان والزمان الرتكيز على بيان  -6
  -عز وجل-هللا  اليصلحان إال بشريعة

اإلهتمام ابإلعالم املرئى واملسموع واملقروء لبيان خصائص اهلوية اإلسالمية وتعريف الناس  -7
وبيان عور  بدينهم وفضح النعرات القومية والوطنية ومواجهة املوجات اإلحلادية واإلابحية

 العلمانية والليربالية والشيوعية وأهنا أفكار خبيثة قائمة على تنحية الشريعة،
إنشاء مراكز األحباث والدراسات املعنية برصد اإلحنرافات الفكرية والتعقيب عليها بتفنيد  -8

الشبه، واجلواب عن الشكوك واإلاثرات اليت خترج من بعض املارقني عن قيم اإلسالم 
 13.اجلهاد الفكري ضدها من منطلقومبادئه، و 

 :واقع الغزو الفكري الغريب يف أفغانستان

من املعروف أن االحتالل العسكري األمريكي والغريب ألفغانستان قد صاحبها احتالل العقول 
والغزو الفكري والثقايف واحملاوالت اجلادة لتغيري هوية الشعب األفغاين, وإضعاف عقيدهتم وغرس 

 نفوسهم بعدما وجدوا الفرصة مواتية واألجواء مهيئة واألبواب مفتوحة من كل القيم الغربية يف
ومن هنا قد سخروا كل اإلمكانيات والوسائل لتحقيق هذا   النواحي, خاصة السياسية والعسكرية,

اهلدف, وبدأوا بتنفيذ خمططاهتم اإلجرامية وفق إسرتاتيجية مدروسة من خالل إجياد االضطراب يف 
حداث التشتت الفكري والثقايف واستغالل قضية املرأة, وتغيري املناهج التعليمية, وتشجيع اجملتمع وإ

الفرق الضالة واملذاهب اهلدامة وأهل البدع واخلرافات من الطرق الصوفية , والرتغيب يف رفع 
ة, شعارات العصبية القبلية والقومية بني العرقيات, مع تسخري جيش من الوسائل اإلعالمية املتنوع

واستخدام التعديالت التشريعية والدستورية مبا خيدم أهدافهم اخلبيثة... ويف هذا التقرير املفصل نقوم 
بتسليط الضوء على واقع الغزو الفكري والثقايف يف أفغانستان بعد االحتالل العسكري الغريب, مع 

عب األفغاين, إىل الكشف عن أهم الوسائل واألساليب املستخدمة يف حماولتهم لتغيري هوية الش
جانب بيان واقع الدعوة اإلسالمية هناك يف التصدي هلذه اجلهود اخلبيثة, وواجب الشباب املسلم 

 يف أفغانستان جتاه بلدهم ومسؤولية الدعاة وعلماء األمة يف الوقوف جبانب إخواهنم.

                                                           

 هويتنا خط أمحر د/أمحد فريد جريدة الفتح ، د/حممد إمساعيل املقدم واجبنا حنو خمططات أعدائنا 13
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أساليب عملهم وفق ومما ال شك فيه أن املنصرين والساسة من رعاهتم حيددون أهدافهم وخيتارون 
الظروف الزمنية واملكانية ملدعويهم بعد الدراسة والتخطيط والتنسيق مع عمالئهم احملليني, ويف 

األسطر التالية نشري إىل األساليب اليت يرون أهنا مفيدة وجمدية وفاعلة إلحداث التغيري يف اخلارطة 
 :وأبرز هذه األساليب هي المية,العقدية والفكرية للشعب األفغاين املسلم وسلخ عقيدهتا اإلس

 أهم أساليب غزو الفكري يف اجملتمع األفغاين: 

 التعليم: -1

التعليم وما أدراك ما التعليم؟إن أول ما توجه إليه أصحاب املشروع الغريب يف أفغانستان إلحداث 
االبتدائي تغيري عميق يف العقلية األفغانية وهوية الشعب األفغاين هو جمال التعليم بكل أنواعه من 

واملتوسط واجلامعي, ويف القطاع احلكومي واخلاص؛ وذلك ألمهيته وسرعة نتائجه ومشول أتثريه يف 
مجيع نواحي احلياة, حيث خترج املؤسسات التعليمية العناصر القيادية يف كل اجملاالت, وهم يدركون 

 .أن كل من ملك التعليم يف بلد ما فقد ملك مستقبل البلد كله ولعب مبصريه

وأول إجراء اختذوه يف جمال التعليم هو تغيري املناهج الدراسية يف املراحل االبتدائية والثانوية, بعد أن  
كانت تدرَّس املناهج الدراسية املوحدة اليت أعدها املركز التعليمي التابع الحتاد األحزاب اجلهادية 

موفقة إىل حد كبري, وأعدت وفق األفغانية أثناء فرتة اجلهاد ضد القوات الروسية, وكانت مناهج 
حاجات اجملتمع األفغاين وعقيدته اإلسالمية, ولذلك فإن كل من خترج يف املدارس اليت كانت تطبق 

املناهج املذكورة, كانوا موفقني إىل حد كبري يف خمتلف التخصصات العلمية واالجتماعية والشرعية 
املواد الالزمة يف اجملاالت املذكورة, وكان يتخرج اليت عملوا فيها, فكانوا أيخذون قسطا وافرا من كل 

 الطالب يف املرحلة الثانوية ويكون قد أخذ حظا وافرا من املعلومات العلمية والضرورايت الشرعية.

أما الفروق بني املنهج السابق واملنهج احلايل االحتاليل, فتتلخص يف حذف جمموعة من املواد 
عقيدة واللغة العربية وغريها من املنهج القدمي, ويف تقليل عدد ساعات الدينية؛ مثل التفسري والفقه وال

تدريس القرآن الكرمي لألطفال يف املدارس, وقد مت تغيري حمتوى الكتب الدراسية يف املنهج اجلديد 
بعد االحتالل األمريكي, وأدخلوا فيها بعض النظرايت اليت أثبت العلم فسادها مثل نظرية التطور 

الدارونية, وصيغت الدروس يف املواد االجتماعية مثل التاريخ واجلغرافيا وقراءة البشتو واالرتقاء 
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ي )الفارسي( وحنوها من املواد املهمة يف كل املستوايت الدراسية بطريقة معينة لتشكيل ذهن ر والدَّ 
 الطالب بصورة مشوهة واستبدلوا كل ما له صلة ابملبادئ اإلسالمية إىل أمور أخرى. ..

ذكروا يف مقدمة الكتب الدراسية أهنا صيغت حسب مقتضيات املرحلة اجلديدة, وحسب  وقد
( األمريكية اليت تعمل يف USAIDمتطلبات الظروف احمللية والعاملية اجلديدة مبساعدة مؤسسة )

 جمال تطوير التعليم ومحاية حقوق اإلنسان..

وتطورات العلم أمر مهم, لكن وال شك أن تطوير املناهج وتغيريها حسب مقتضيات الظروف 
بشرط أن يكون هذا انجتا عن ظروف داخلية ومتوائًما يف نفس الوقت مع تعاليم ديننا اإلسالمي 
وهوية الشعوب املسلمة اليت تنشأ على هذه املناهج, أما إذا كان إبمالء من اخلارج أو بضغط من 

حتالل, فهو هدم وتغريب بال شك جهات ال يُنتَظر أن أييت من جهتها خري خاصة قوى الشر واال
 للحاضر واملستقبل على السواء.

واألمر اآلخر الذي أواله أصحاب املشروع الغريب كبري اهتمامها هو إرسال جمموعات من أساتذة 
املدارس االبتدائية والثانوية ذكورا وإاناث ألخذ دورات تدريبية يف أمريكا والدول الغربية األخرى, وال 

 الدورات على نفسيات هؤالء وإجياد خلل يف خلفياهتم الفكرية. خيفى أتثري هذه

وال يشك اخلرباء أن التدريب وتطوير مستوى املعلم أمر مستحسن, لكن عملية التدريب يف أمريكا 
والدول الغربية وخاصة للمدرسني واملدرسات, يعود على الشعب األفغاين ابلضرر املادي واملعنوي؛ 

ات ترتَّب من قبل الشركات األمريكية اليت أعطيت هلا مشاريع تطوير وذلك ألن مثل هذه الدور 
النظام التعليمي, وتتقاضى مبالغ ضخمة من املساعدات اليت خصصت لتعمري أفغانستان إزاء هذا 

التدريب, وميكن تدريب العشرات من األساتذة واملعلمات مبصاريف تدريب شخص واحد لو مت 
دولة جماورة قريبة من أفغانستان, فالشركات الغربية تسرتد األموال ذلك يف داخل أفغانستان أو يف 

اليت أعلنت عنها الدول املاحنة ـ يف زعمها ـ لتعمري أفغانستان من غري أن توضع لبنة على أخرى يف 
 البالد.

إىل جانب ذلك فإن هؤالء املتدربني عندما يعودون من أمريكا ومن الدول الغربية األخرى يرجعون 
ين ابألفكار الغربية, ويكونون قد أتثروا ابحلضارة الغربية وقيمها, فيعتربوهنا مثاال حيتذى به يف  متأثر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





12 
 

كل شيء, ويدرسون لألطفال يف املدارس هبذه الروح املهزومة, وبذلك يسهمون يف تغريب وتغيري 
باب األفغان أصال يف اجملتمع األفغاين لصاحل املشروع الغريب, ويعمقون أزمة اهلوية اليت يعاين منها الش

 ظل االحتالل الغريب.

هذا ابلنسبة للمراحل االبتدائية, أما املرحلة اجلامعية فتدرك اجلهات املعنية أمهيتها, وتدرك أيًضا أن 
اجلامعات هي اليت تقود اجملتمعات, وتوفر هلا القيادات يف كل جماالت احلياة, ولذلك كان االهتمام 

شيء آخر, وقد أصدرت وزارة التعليم العايل يف أفغانستان قرارات  ابلتعليم العايل أكثر من أي
تساهم يف التغريب والتقليل من التزام الشباب, فكان من القرارات األوىل لتلک الوزارة إلغاء الفصل 

بني البنني والبنات يف الفصول الدراسية يف اجلامعات, وإقرار التعليم املختلط, مع أن العامل بعد 
ريرة يعود إىل الفصل بني الرجال والنساء يف فصول الدراسة, وقد نفذ هذا القرار يف التجارب امل

 أغلب اجلامعات األفغانية ابلفعل.

وكان القرار اآلخر الذي أصدرته الوزارة يف هذا االجتاه هو تقليل عدد ساعات مادة الثقافة 
ية, حيث يتلقى الطالب من اإلسالمية, فإن املادة املذكورة كانت تدرس يف كل الفصول الدراس

خالهلا األمور الدينية املهمة مثل العبادات واملعامالت والفرائض والواجبات والسنن.., فاقتصر 
تدريسها اآلن على فصلني دراسيني فقط. ومع أن القانون األفغاين يسمح لرؤساء اجلامعات 

ن الوزير يتدخل يف مثل هذه ابلتصرف يف وضع املواد االختيارية يف ضوء السياسات العامة, إال أ
 األمور اليت ليست من صالحياته أصال حلاجة يف نفسه.

وتفكر وزارة التعليم العايل يف استقدام أساتذة من دول معينة ويف ختصصات بعينها, وصرح وزير 
التعليم العايل بذلك يف بعض تصرحياته؛ بغرض االستفادة منهم يف عملية التأثري على الطالب 

وتغيري منحى تفكريهم, ويف املقابل ال هتتم الوزارة ابلكوادر األفغانية املؤهلة, حيث  والطالبات
 يستخدمون برواتب ضئيلة, يف مقابل رواتب ابهظة ستقدم للمعارين من الدول الغربية.

كما اهتمت املؤسسات واحلكومية برتتيب الرحالت إىل الدول الغربية جلميع الطالب املتميزين يف  
ت يف خمتلف اجلامعات األفغانية, ويركزون يف ذلك على طالب كليات الشريعة , يبقى كل الكليا

هؤالء الطالب ملدة ثالثة أشهر أو أربعة يف تلك الدول وعندما يعودون حيملون تصورا خمتلفا متاما 
 عما ذهبوا به.
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قرارات وزارة ال شك أن اجملتمع األفغاين جمتمع مسلم, واإلسالم متجذر فيه بعمق, ولذلك يواجه 
التعليم العايل معارضة من قبل األساتذة والطالب على حد سواء, ومن هنا حياول أصحاب املشروع 

الغريب الوصول إىل أهدافهم عن طريق السماح جلهات معينة إبنشاء جامعات خاصة, وقد مسحوا 
كابول ـ حىت قبل   إبنشائها يف الدستور األفغاين اجلديد, ومن أوائل من تقدم لفتح جامعة خاصة يف

إقرار الدستور األفغاين اجلديد من قبل لواي جركا )جملس األعيان( ـ هي شركة أمريكية تسعى إىل 
إنشاء جامعة خاصة يف كابول على غرار اجلامعة األمريكية يف بريوت والقاهرة, وقد شجع وزير 

اجلامعة ستوفر الكوادر التعليم العايل واملسئولون اآلخرون يف احلكومة ذلك, وصرحوا أبن هذه 
 القيادية للمجتمع األفغاين يف خمتلف جماالت احلياة.

إىل جانب ذلك ترتب اجلهات املعنية البعثات اخلارجية ابسم تعليم اللغة اإلجنليزية للموظفني يف 
الدوائر احلكومية لفرتات خمتلفة من شهرين إىل ستة أشهر, ويتم اختيار املشاركني حسب معايري 

بزعمهم  –وذلك هبدف تسريع عملية التغريب, أو تطوير الشعب األفغاين وتنويره معينة, 
 االحتاليل..

قد يرى البعض أن التطوير يف املناهج وتدريب األساتذة واملعلمني وفتح اجلامعات اخلاصة اجملهزة 
  –ة املؤهلني أبحدث وسائل التعليم, وإرسال البعثات التعليمية إىل الدول املتقدمة, واستعارة األساتذ

كلها خطوات إجيابية جيب تشجيعها, وال شك أن هذه اخلطوات لو نظران إليها بغض النظر عن 
 أهداف املشروع األمريكي يف العامل اإلسالمي ويف أفغانستان خاصة, لرأيناها خطوات إجيابية..

 املشروع األمريكي, إال أننا عندما ننظر إىل عقلية اجلهات املخطِ طة ملثل هذه املشاريع, وننظر إىل
وندرك تصورات أصحاب هذا املشروع من األمريكان واألفغان عن الشعب األفغاين, وأنه شعب 

متخلف, وأن ختلفه يتمثل يف متسكه بدينه وبتقاليده العريقة وبعده عن احلضارة الغربية, وأن التقدم 
ذ ابلتقاليد الغربية والتأثر يف أفغانستان مرتبط بتخلي هذا الشعب عن أسباب التخلف هذه!! واألخ

ابحلضارة الغربية حبلوها ومر ها, وخاصة يف جمال الفكر والثقافة والتعامل االجتماعي, مث نرى أن 
اجلهات املعنية حتاول ربط الشعب األفغاين بدول بعينها وهتمل دواًل أخرى, وخاصة دول العامل 

وادر األفغانية إليها, وال يفكرون يف استعارة اإلسالمي, حيث ال يتم إرسال األساتذة واملعلمني والك
عندما نرى هذه اخللفيات فإهنا تعطينا احلق يف أن ننظر إىل عملية  -األساتذة من هذه الدول 
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التطوير والتنوير املزعومة نظرة شك وارتياب, وأن نقول إن اهلدف هو اإلسراع يف تغريب أفغانستان 
 وعلمنتها ليس إال.

 اإلعالم:  -2

 وسائل اإلعالم أهم ما لفت انتباه أصحاب املشروع الغريب؛ ألن اإلعالم إذا كان موجها تعترب
حيدث أتثريا كبريا وسريعا يف اجملتمع, ويساعد بصورة فعالة يف عملية تغيري اهلوية للشعب, وكان 

الت املرسوم املتعلق ابلسماح للقطاع اخلاص إبنشاء حمطات إذاعية وتلفزيونية وإصدار جرائد وجم
جديدة من أوائل املراسيم الصادرة من قبل احلكومة األفغانية, وبذلك فتح اجملال لسيل من احملطات 
اإلذاعية واجلرائد واجملالت, وخاصة يف كابول حيث يصدر أكثر من ثالثة مائة جملة وجريدة, منها 

منها, وهي  جريدة وجملة 280عشر صحف يومية, ومتول اجلهات الدول الغربية وإيران أكثر من 
 تنشر املواد اإلعالمية اليت ختدم األهداف املرسومة لرعاهتا الغربيني.

حمطة إذاعية براجمها على موجات قصرية ومتوسطة موجهة إىل مدينة كابول 50وتذيع أكثر من 
والوالايت اجملاورة هلا, وتذيع إذاعة يب يب سي وإذاعة صوت أمريكا)اليت غريت امسها إىل )راديو 

أي "اإلذاعة الصديقة" وإذاعة احلرية برامج خاصة ابللغات احمللية )البشتو والفارسية(, وقد أشنا( 
أنشئت إذاعة أخرى خاصة من قبل اجلهات الغربية تبث براجمها على موجات إذاعة كابول ابسم 

لغربية "إذاعة صباح اخلري كابول" إلذاعة الربامج اخلاصة واملوسيقى, ومتول األمم املتحدة واجلهات ا
 األخرى هذه اإلذاعات.

ابإلضافة إىل ذلك فقد أنشئت أكثر من إذاعة خاصة يف كل والية, كما أنشئت حمطة تلفزيونية 
خاصة يف مشال البالد ابسم "آيينه" )املرآة(, وثالثة حمطات أخرى يف العاصمة األفغانية كابول 

ه أفغانزي, والثانية ابسم طلوع وميلكها أحدها ابسم تلفزيون )أفغان(, وميلكه علماين أفغاين أمحد شا
الشيعة واإلمساعيلية والثالثة ابسم أرايان وتنشر احملطات اخلاصة كل أنواع الربامج اليت ال جيرؤ 

التلفزيون الرمسي على نشرها من األغاين النسائية والربامج األخرى اليت تسهم يف التغريب والعلمنة, 
معينة؛ ألن الفكرة السائدة لدى هؤالء هي أن األفغان وتشجَّع هذه احملطات من قبل جهات 

مصابون ابلعقد النفسية والتخلف العقلي واحلضاري!! وال يتأهلون للمرحلة القادمة إال بتجاوز هذه 
 األزمات, والطريق لتجاوزها يف نظرهم هي هذه اخلطوات اليت خيطوهنا يف طريق التغريب.
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نرتنت, وفتحت منتدايت وحمالت كثرية جدا يف فرتة وجيزة إىل جانب ذلك مت توصيل أفغانستان ابإل
يف مدينة كابول لوحدها واملدن الكبرية األخرى مثل مزار شريف وهرات وجالل آابد, وأكثر رواد 

هذه احملالت من الشباب والفتيات واملراهقني من اجلنسني, وأكثر املواقع زايرة هي املواقع اإلابحية 
طالع أجري يف هذا املضمار, وال يوجد رقيب على املستفيدين من حسب است -وغرف الدردشة 

 اإلنرتنت.

إىل جانب ذلك امتألت أسواق أفغانستان بل والقرى البعيدة واملناطق املتخلفة ابألقراص املمغنطة 
(CDS اليت حتمل يف الغالب كثريًا من الفساد. وتفيد التقارير أن بعض الشباب أن بعض )

الف األفالم اإلابحية أمساء الربامج الدينية, وهذا إلغواء الشباب املتدينني؛ الشركات تطبع على غ
ألن الشباب عندما يشاهدون الصور اإلابحية مرة واحدة تستهويهم ويدمنون مشاهدهتا بعد ذلك. 
ويتم توفري هذه األقراص أبسعار رمزية, ويبدو أهنا مدعومة من قبل بعض اجلهات اليت هلا مصلحة 

 فساد يف أوساط الشعب األفغاين.يف نشر ال

وهناك تقارير أخرى تفيد أن صناديق كثرية أتيت إىل قاعدة ابجرام اجلوية اليت تعترب قاعدة مهمة 
للقوات األمريكية يف أفغانستان, مث حتمل إىل مدينة كابول من غري أن يطلع أحد على حمتوايهتا, 

ى؛ مثل هرات ومزار شريف وقندهار وغريها وبنفس الصورة أتيت صناديق مشاهبة إىل املدن األخر 
 أيضا.

وقد انتشرت هذه األفالم حىت يف املناطق البعيدة والنائية اليت مل يكن أحد يتصور أن تصل األمور 
فيها إىل هذه احلالة, يشرتي الناس املولدات الكهرابئية الصغرية اليت تشغل مصابيح كهرابئية 

(. وقد احتج سكان بعض املناطق C.D Playerألقراص )والتلفزيون وجهاز الفيديو أو مشغل ا
على انتشار الربامج واألفالم اإلابحية الغربية واهلندية, واضطرت احلكومات احمللية أن تغلق بعض 

 احملالت اليت تبيع وتنشر األفالم املذكورة يف والية قندز ويف بعض املناطق يف والية ننجرهار.

والوسيلة األخرى اليت تستخدم لتدمري الشعب األفغاين أخالقيا ودينيا, وانتشرت بصورة خميفة يف 
هي احملطات التلفزيونية الغربية واهلندية الال أخالقية, واليت يعاد بث براجمها عن طريق  -أفغانستان 

شبكي يف البداية الشبكة الداخلية يف املدن الكبرية. وقد وفرت بعض شركات البث التلفزيوين ال
خدماهتا حلوايل سبعة آالف مشرتك يف مدينة كابل لوحدها, وملا كثرت االعرتاضات أصدرت 
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احملكمة العليا يف أفغانستان قرارا إبغالق مكاتب الشركات املذكورة؛ ألهنا تبث األفالم والربامج 
مراقبة, فتوقََّف البث, إال أن  املدمرة لألخالق واملنافية لتقاليد اجملتمع األفغاين, واليت تبث من غري

م مسح مبوجبه للشبكات التلفزيونية 2004جملس الوزراء األفغاين أصدر قرارا يف أبريل عام 
(Cable T.Vs ابلعمل يف املدن الكبرية, وخاصة يف مدينة كابل )-  حسب رغبة اجلهات

انئب  -وملا سئل عبد احلميد مبارز  -األجنبية وحسب األجندة اليت حتاول تطبيقها يف أفغانستان 
عن أضرار احملطات التلفزيونية اليت تبث يف كابل, وأهنا تنشر الفساد  -وزير اإلعالم والثقافة 

: "األمر مرتوك الختيار الناس, فمن ال يريد مشاهدة هذه الربامج له ذلك, وال جيرب األخالقي, قال
 عليه".

إن مما ال شك فيه أن كثرة اجلرائد واجملالت واحملطات اإلذاعية والتلفزيونية يف بلد ما هلي دليل على 
موجه توجيها معينا  نشاط احلركة الثقافية فيه, إال أن األمر خيتلف يف أفغانستان اآلن؛ ألن اإلعالم

يتعارض مع ثوابت الشعب األفغاين وقيمه, حيث ُيستخَدم هذا اإلعالم إلحداث تغيري اجتماعي 
عميق لصاحل املشروع الغريب يف أفغانستان, فإن األمم املتحدة واجلهات األمريكية متول اإلذاعات 

تسهم يف عملية التغريب. وقد اخلاصة اليت تنشر برامج من نوع خاص, ومتول اجلرائد واجملالت اليت 
مثل  -صلى هللا عليه وسلم  -نشرت بعض اجلرائد مقاالت حتمل يف داخلها اإلساءة لرسول هللا 

جريدة "آفتاب" )الشمس(, وملا أمرت احملكمة العليا حببس مرتكيب هذه اجلرمية الشنيعة وإدانتهم, مت 
 يقتدوا هبم.هتريبهم من أفغانستان إىل الغرب هبدف تشجيع اآلخرين ل

وقد صدر حديثا قانون لإلعالم قيدوا فيه صالحيات احملاكم يف مؤاخذة الصحافة واإلعالم, 
وتقدميها للمحكمة على ما تنشره من املقاالت والكتاابت املنافية لتقاليد اجملتمع األفغاين ودينه, 

ابلصحفيني بداًل من  حيث ينص القانون اجلديد على تشكيل جلنة خمولة للنظر يف القضااي املتعلقة
 تقدميهم للمحكمة.

 املرأة:   -3

تعترب املرأة من أهم وسائل إحداث التغيري االجتماعي والتغريب يف أفغانستان يف املشروع الغريب 
الذي يتم تنفيذه اآلن, وقد حاولت أمريكا يف هجمتها احلالية على أفغانستان استخدام املرأة كأداة 

طرق, وساعد على ذلك بعض املواقف املتشددة لنظام طالبان, واملتعارضة للتغريب بشىت الوسائل وال
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مع تعاليم اإلسالم السمحة؛ مثل حرمان املرأة من حق التعليم, وحرماهنا من املشاركة يف أي نشاط 
وإلزامهم النساء بنوع  -حىت وإن كان يف حدود شرع هللا ومنضبطًا بضوابط اإلسالم  –اجتماعي 

حلجاب؛ ألن حركة طالبان كانت تنطلق يف مثل هذه املسائل من منطلق الذوق معني من الزي وا
 الريفي املعني ومن منطلق العادات والتقاليد بدال من املنطلقات الشرعية.

وملا جاءت املرحلة احلالية يف أفغانستان يف ظل املشروع األمريكي, كان االهتمام ابملرأة واستخدامها  
و التغريب على رأس براجمها, فاستخدمت يف البداية بعض األفغانيات كوسيلة إلحداث التغيري حن

العائدات من الغرب وبعض النساء املتحلالت لتشجيع املرأة األفغانية على اخلروج عن تقاليدها, 
وحثها على االبتعاد عن دينها, وذلك أن جمموعة من هؤالء النسوة كن أيتني إىل جمالس الرجال من 

وخاصة علماء الدين وبعض القيادات والشخصيات البارزة يف األحزاب اجلهادية  امللتزمني دينًيا,
إلحراجهم مبد أيديهن إليهم للمصافحة, وعند امتناعهم عن مصافحتهن كن يتهمنهم ابإلساءة 

 إليهن, ويعتربن ذلك إهانة للكرامة اإلنسانية.

الكبرية ابلصور اخلليعة للفناانت  وتزامن مع تلك التصرفات أن امتألت األسواق يف املدن األفغانية
 اهلندايت والغربيات.

ومن اخلطوات املهمة اليت اختذوها يف هذا الصدد: فتح اجملال للمرأة األفغانية لتلتقي ابملرأة الغربية, 
وخاصة املرأة األمريكية, فقد تشكلت مجعيات كثرية مشرتكة بني املرأة األفغانية واألمريكية حتضر 

ات املسئولني الكبار يف اإلدارة األمريكية؛ منها على سبيل املثال: جتمع املرأة اجتماعاهتا زوج
األفغانية واألمريكية الذي يعقد جلسته كل ستة أشهر يف واشنطن وكابل, وتـَْرأس التجمع املذكور 

 "اپوال دبرينسکي".

ألمريكية, تُرسل النساء وإىل جانب هذه التجمعات العديدة اليت تلتقي فيها املرأة األفغانية ابملرأة ا
األفغانيات إىل الدول الغربية ابسم الدورات التدريبية وتعلم اللغة اإلجنليزية واملهارات األخرى, ويعدن 

 حبالة غري احلالة اليت ذهنب هبا, حيث ختتلف الكثري من الرؤى والقناعات.
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يدون أن يقنعوا املرأة األفغانية كل ذلك حيدث لتقدمي النموذج الغريب للمرأة األفغانية لتقتدي به, وير 
أبن الغرب وصل إىل هذا املستوى من التقدم واحلضارة ابالحنالل اخللقي والسفور والتخلي عن 

 الدين.

وال شك أن االستفادة من جتارب اآلخرين أمر مستحسن شجع اإلسالم عليه, فإن "احلكمة ضالة 
ذلك على حساب القيم األساسية  املؤمن, فهو أحق هبا أىن وجدها", لكن بشرط أال يكون

واألخالق, فإنه ال يصح للمسلم استعارة املعتقد واألخالق والقيم عن الغرب أو الشرق. وقيم 
اجملتمع األفغاين وأخالقياته غري القيم الغربية وأخالقيات اجملتمع الغريب, وال يرضى أحد أن تكون 

لكن  -ع األفغاين إال شرذمة قليلة من حثالة اجملتمع املرأة الغربية منوذجا للمرأة األفغانية وال للمجتم
ابجلانب األخالقي والقيمي  -يف الغالب  -املرأة األفغانية حني تلتقي ابملرأة الغربية واألمريكية تتأثر 

دون االستفادة من التقدم والتطور العلمي؛ ألن الدورات القصرية أو اللقاءات املتباعدة ال تفيد يف 
 هذا الغرض.

در اإلشارة أيًضا إىل أن احلكومة احلالية يف كابول تشجع االختالط بني الرجال والنساء يف كل وجت
األماكن, بدًءا بفصول الدراسة يف اجلامعات, ومرورا ابملكاتب والدوائر احلكومية, وانتهاء ابحلفالت 

 والربامج لرتويج النمط الغريب للحياة.

مم املتحدة دورا كبريا يف تشجيع املرأة األفغانية للتخلي وقد لعبت املؤسسات الغربية ومؤسسات األ
عن قيمها اإلسالمية األصيلة وعاداهتا األفغانية اجليدة, فإن املؤسسات اخلارجية تعطي األولوية 

للفتيات عند التوظيف, فقد اشتهر عند الشباب أن أية مؤسسة خارجية أو أفغانية عندما تعلن عن 
الشباب والفتيات, توظف الفتاة بدون نقاش, وإن كان الشاب أكثر  وظائف شاغرة ويتقدم إليها

أتهيال منها؛ وذلك بغرض تشجيع املرأة على االختالط ابلرجال. ويشرتطون على املرأة عند 
 التوظيف أن توافق على اخلروج يف رحالت ترفيهية خمتلطًة ابلرجال, وأال تعرتض أسرهتا على ذلك.

املرأة األفغانية على املشاركة يف مسابقات األلعاب العاملية بلباس خمل  وبدأت اجلهات الرمسية تشجع
 ابآلداب والشرع.
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ونتيجة هلذا التشجيع شاركت جمموعة من الفتيات املقيمات يف الوالايت املتحدة األمريكية الدول 
األفغاين,  الغربية األخرى يف مسابقات ملكة اجلمال العاملية شبه عارايت, وادعني أهنن ميثلن الشعب

وظهرن يف وسائل اإلعالم العاملية بصور خملة ابآلداب اضطرت معها وزارة الشؤون االجتماعية واملرأة 
 يف احلكومة األفغانية االنتقالية أن تصدر بياان رمسيا بشأهنا, وتنفي أهنا متثل الشعب األفغاين.

الذي شكل مؤخرا جبهود  وقد أُرسلت تسع بنات من عضوات فريق كرة القدم النسائي األفغاين
األمريكية )يل اليزابت( إىل أمريكا للتدريب هناك, وسيتم ـ إىل جانب تدريبهن رايضًيا ـ فحصهن 
طبيا, وسيلتقني بعدد من مسئويل الرايضة يف أمريكا. وهبذا تثبت اجلهات األمريكية إصرارها على 

ح اجملال الواسع أمامها للتأثر ابحلياة تغريب الشعب األفغاين من خالل تغريب املرأة األفغانية, وفت
الغربية, فحىت اآلن ال يوجد لدينا فريق كرة قدم للرجال, وال يهتم أحد بذلك, لكن البنات يؤخذن 

 إىل أمريكا للتدريب, وهذا مدعاة لعجب ال ينتهي ما دامت للناس عقول!!

الصني وكوراي وآسيا وقد مسحت احلكومة لبعض الشركات ابستقدام عدد كبري من الفتيات من 
الوسطى لإلفساد يف كابول, وملا نوقش املسئولون يف تلك الشركة قالوا: استقدمنا تلك الفتيات 

موجودات يف األماكن املخصصة هلن لنشر  -يف احلقيقة  –لألجانب املوجودين يف كابل! إال أهنن 
 الفحشاء والفساد اخللقي بني األفغان أساًسا.

ة اخلبيثة إىل حد كبري, وانتشر الفساد بصورة غري مسبوقة يف كابول وبعض وقد أمثرت هذه السياس
املدن الكبرية األخرى. وتفيد املعلومات غري الرمسية أن مرض اإليدز قد انتشر بصورة مفزعة يف 

خمتلف مناطق أفغانستان بسبب الفساد اخللقي نتيجة تشجيع أصحاب املشروع الغريب على الفساد 
ستان, وبسبب العائدين من الغرب الذين حيملون معهم فريوسات هذا املرض القاتل, اخللقي يف أفغان

 وينشروهنا يف أفغانستان بسلوك طريق االحنراف والفساد اخللقي.

وينشر الغربيون املقيمون يف أفغانستان الفساد اخللقي بصورة كبرية, ويتعدون يف ذلك كل احلدود 
 األخالقية واإلنسانية..

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





20 
 

ك انتشرت اخلمور يف خمتلف املناطق األفغانية, خاصة يف مدينة كابول, وتفيد التقارير إىل جانب ذل
الصحفية أن املار يف الطرق ميكن أن يشاهد صباح كل يوم عددا كبريا من زجاجات اخلمر الفارغة 

 ملقاة يف القمامة يف منطقة "وزير أكرب خان" و"شهر نو", ومها من األحياء الراقية يف كابول.

أن يزداد معدل اجلرائم يف املدن الكبرية,  –يف ظل هذا املخطط اخلبيث  -ان من الطبيعي وك
 وخاصة مدينة كابول. ..

هذه هي اجلوانب اليت اهتم هبا املشروع التغرييب األمريكي يف قضية املرأة األفغانية, وأمهلوا القضااي 
ض مثاًل, فإن أفغانستان تعاين من انتشار األساسية واملشاكل اليت تواجهها املرأة األفغانية كاألمرا

مرض الدرن, وتقول مصادر األمم املتحدة إن امرأتني متواتن يف كل ساعة يف داخل أفغانستان 
بسبب هذا املرض, وعدد النساء الاليت مينت عند الوالدة كبري جدا ابملقارنة ابلدول الفقرية مثل 

امرأة من كل مائة ألف  6500يف والية بدخشان  أفغانستان, فإن عدد وفيات النساء عند الوالدة
 امرأة..

وقس على ذلك ابقي املشاكل واألمراض, فإن املرأة األفغانية حباجة إىل اهتمام خاص يف جانب 
التعليم والرتبية أبن تكون هناك جامعات خاصة ابلنساء ومدارس اثنوية وابتدائية للبنات؛ ألن 

يصر عليها, فإن الكثريين من األفغان يصعب عليهم إرسال بناهتم إىل اجملتمع األفغاين له تقاليده اليت 
الفصول الدراسية املختلطة, ومن هنا ستبقى املرأة حمرومة من التعليم والرتبية بسبب ضيق أفق 

أصحاب املشروع األمريكي, فإن هؤالء ال يهمهم معاجلة مشاكل املرأة األفغانية احلقيقية, بل الذي 
جوا املرأة األفغانية من جلباهبا, وجيردوها من حيائها, ويقتلوا فيها متسكها بدينها يهمهم هو أن خير 

يف احلقيقة(  –وبتقاليدها األصيلة.. هذا هو مههم األصلي؛ ألن تطوير اجملتمع األفغاين )أو تغريبه 
 مرتبط بذلك يف نظرهم.

 تقنني العلمانية:  -4

اجلبهة األخرى اليت يقاتل فيها أصحاب املشروع األمريكي يف أفغانستان هي جبهة التشريع والتقنني 
والدستور, ويرى احملللون أن األمم املتحدة نيابة عن أمريكا اختارت وقتا غري مناسب إلعداد 
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ادة الدستور, حيث يعيش البلد يف حالة فوضى, فيوجد فوق ثراه آالف من اجلنود األجانب بقي
 أمريكا, ويؤثر وجودهم على هذه الصورة يف القرارات املهمة واملصريية للشعب والدولة األفغانية.

وقد ُشكِ ل اجمللس الربملاين األفغاين "لواي جركا" بطريقة ال ميكن حبال من األحوال أن يُعترب معها 
ركا" أميون ال يقرؤون وال ممثال حقيقًيا للشعب األفغاين, خاصة أن جمموعة كبرية من أعضاء "لواي ج
 يكتبون, وقد طلب اجتماع اجمللس ملناقشة "الدستور الدائم ألفغانستان"!!

وكانت األمم املتحدة قد شكلت جلنة إلعداد مسودة الدستور, وكان املقرر فيه أن تنشر املسودة قبل 
الدستور,  تشكيل "لواي جركا" بفرتة طويلة ـ حسب نصوص اتفاقية بون ـ ليناقش الشعب مواد

وليعطي اخلرباء آراءهم حول القضااي املهمة, إال أن املسودة خرجت قبل انعقاد "لواي جركا" بفرتة 
وجيزة جدا, ومل جيد الناس فرصة ملناقشتها؛ ألن احلكومة كانت يف عجلة من أمرها!! وقد تسربت 

املتحدة والسفري  أخبار إىل الصحف من قبل جلنة إعداد مسودة الدستور تفيد أن مسئويل األمم
 األمريكي وقيادات احلكومة املؤقتة غريوا يف املسودة لتكون مطابقة لوجهة نظرهم.

يف هذه الظروف غري املناسبة ابملر ة ُشكِ لت جلنة إعداد مسودة الدستور لتمرير بعض املواد اليت أراد 
ة ملا أمكن متريرها؛ أصحاب املشروع االستعماري يف أفغانستان متريرها, ولو كانت الظروف عادي

منها مثال: املادة املرتبطة ابلنظام االقتصادي, فقد نص الدستور يف املادة العاشرة أن الدولة تشجع 
االستثمار اخلارجي واستثمار القطاع اخلاص القائم على نظام "اقتصاد السوق" وفق القانون, 

 وتضمن احلفاظ عليه.

تباع األداين األخرى يتمتعون ابحلرية يف اتباع أدايهنم وأداء وينص الدستور يف املادة الثانية على أن أ
املراسيم الدينية يف إطار القانون. وحاول أصحاب املشروع األمريكي هبذه املادة أن يعطوا للمتنصرين 

 من األفغان صيانًة دستورية, وأن يضيفوا سببا آخر للتشتت والتمزق داخل اجملتمع األفغاين.

فغاين ليس لدينا أقلية غري مسلمة إال السيخ واهلندوس الذين يقل عددهم عن إننا يف اجملتمع األ
%, ولذلك كان الدستور الذي أعد يف عهد امللك ظاهر شاه ينص على حرية السيخ واهلندوس 1

يف اتباع دينهم, وإجراء املراسيم الدينية اخلاصة هبم من غري تعميم كما حدث يف الدستور احلايل. 
ابلرغم من  –ه على ذلك يف داخل اجمللس من قبل بعض األعضاء, لكن أقرت املادة وقد مت التنبي
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هبذا التعميم؛ لتعطي حصانة للذين تنصروا جبهود املنصرين يف أفغانستان والدول الغربية,  -هذا 
وعددهم قليل جدا ال يساوي شيئا مقاران مبا يبذلونه من جهود كبرية, فإذا سجل أحد من األفغان 

 مسيا كنصراين فسيصبح بعد ذلك وسيلة للضغط على احلكومة يف املستقبل.نفسه ر 

وتنص املادة السابعة عشرة من الدستور امللفَّق على أن الدولة ستتخذ ترتيبات الزمة لتنظيم وحتسني 
وضع املساجد واملدارس واملراكز الدينية. ويدرك القارئ مغزى كلمة "تنظيم" جيًدا, فقد فتحوا بذلك 

لتدخل الدولة واحلكومة يف املساجد واملدارس اليت كانت تساعد يف احلفاظ على اهلوية الدينية جماال 
للمجتمع األفغاين منذ أن تنورت هذه البالد بنور اإلسالم بعيدا عن تدخل اجلهات الرمسية, وهذا 

يف  التدخل سيؤدي إىل تفريغ هذه املؤسسات من حمتواها, وسيقضى على الوظيفة اليت تقوم هبا
 اجملتمع للحفاظ على هويته ومتاسكه.

وينص الدستور يف مواد متعددة على احلرايت املطلقة, من غري أن تقيد أبن تكون يف إطار الشرع 
واألخالق السوية, وهذا سيؤدى إىل الفوضى, وخاصة من يريد أن يثري البلبلة الفكرية يف جمتمع 

ر هذه احلرية املطلقة حني ُكتبت مقاالت يف اجلرائد حمافظ مثل اجملتمع األفغاين, وقد رأينا بعض آاث
بعد جميء احلكومة اجلديدة, وقبل أن جيدوا سندا  -صلى هللا عليه وسلم  -تسيء إىل الرسول 

 قانونيا لتمرير مثل هذه اجلرائم.

على إعطاء حق إنشاء املؤسسات التعليمية لألجانب  46وينص الدستور اجلديد أيًضا يف املادة رقم 
 أفغانستان.. وال شك أن جمال التعليم حباجة إىل خصخصة وجلب االستثمار اخلارجي, لكن من يف

الواجب يف هذه احلال أن حتدد مواصفات عامة للشخص الذي حيتاجه البلد, واإلطار العام 
 الصحيح واملناسب للتعليم, وإذا مل حيدث ذلك فستؤدي عملية اخلصخصة إىل بلبلة يف اجملتمع.

أن اجملتمع األفغاين يف الظروف احلالية يعاين من مشكالت كثرية, فإذا ُسلِ م جمال التعليم وال شك 
للجهات اخلارجية من غري أن يكون هناك إشراف حكومي عام عليها, فسيؤدي هذا الوضع إىل 

ة مفاسد كثرية, أخطرها على اإلطالق هو أنه يقدم فرصة ذهبية للمشروع الغريب ليعد الكوادر املطلوب
 له على املدى البعيد.
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مل يشرتط يف الدستور األفغاين اجلديد أن يكون رئيس الدولة رجال وال مثقفا عاملا بدينه ودنياه, 
حيث تنص املادة الثانية والستون على أن "من يرتشح لرائسة الدولة يشرتط فيه أن يكون مواطنا 

ة دولة أخرى, ويكون عمره عند الرتشيح أفغانيا مسلما مولودا من أبوين أفغانيني, ومل يتجنس جبنسي
 أربعني سنة, ومل تصدر ضده حمكمة حكما يف جرمية من اجلرائم اجلنائية".

على أن األفغان املتجنسني جبنسيات دول أجنبية يستطيعون أن  -يف املقابل  -وقد نص الدستور 
ملان. وهبذا فُتح اجملال يتولوا حقائب وزارية يف احلكومة األفغانية؛ بشرط أال يعرتض عليهم الرب 

لألفغان احلاصلني على اجلنسيات األمريكية والغربية ممن استقروا يف الغرب وجتنسوا جبنسيات الدول 
 الغربية لتويل وزارات ُتسريَّ من خالهلا دفة البالد.

هذه بعض مناذج للمشكالت املوجودة يف الدستور اجلديد الذي أعد يف هذه الظروف العصيبة 
على الرغم من  –ان لتسهيل عملية علمنة هذا البلد املسلم األصيل.. إال أن هذا الدستور ألفغانست

يشتمل على نقاط أخرى إجيابية, ومل نتعرض هنا هلذه النقاط ألن دستورًا يُعد لدولة شارك  -هذا 
دهم معظم سكاهنا يف اجلهاد ضد االحتالل السوفييت, وقضوا أعمارهم إلقامة احلكم اإلسالمي يف بل

األصل فيه أن يكون موافقا ملطالب الشعب وإرادته, لكن أصحاب املشروع األمريكي حاولوا أن  -
 يدرجوا بعض املواد اإلجيابية يف الدستور لتسهيل عملية علمنة أفغانستان.

وكان "لواي جركا" الذي انقش هذا الدستور مشتمال على جمموعة كبرية من اجملاهدين السابقني 
تغريب أفغانستان وعلمنتها, إال أهنم ُشغلوا ابلقضااي العرقية والقومية والعصبيات, وقد واملعارضني ل

لعبت وسائل اإلعالم الغربية؛ مثل إذاعة )يب يب سي( وإذاعة )صوت أمريكا( وإذاعة )صوت احلرية( 
ا  لعبت كلها دور  –وإذاعات أخرى تبث برامج خاصة موجهة إىل الشعب األفغاين ابللغات احمللية 

 كبريا يف إاثرة العصبيات وطرح القضااي العرقية والقومية للنقاش.

فكان هم  كل فريق من املشاركني يف مناقشة الدستور اجلديد أن حيقق مكاسب للعرق الذي ينتمي 
إليه, وهذه قضااي بسيطة وغري مهمة يف احلقيقة, إال أهنا صرفت األنظار عن االهتمام ابلقضااي 

 وجهة البلد يف املستقبل, وتعني نظامه القادم. املصريية اليت حتدد

 استرياد الكوادر الغربية  -5
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وتولت هذه اإلدارة زمام  )بن(ملا مت تشكيل اإلدارة املؤقتة ألفغانستان حسب مقررات مؤمتر بون,
م, حينئذ اتضح أن العدد األكرب من الوزراء )البالغ عددهم 21/12/2001األمور يف كابل يف 

وزيرا( هم من املعروفني بوالئهم للغرب, وقد أتت هبم أمريكا والغرب عمًدا لتنفيذ مثانية وعشرين 
 املشروع الغريب يف أفغانستان.

وقد كان هذا بداية تغريب إدارة البالد, وما زال هذا التوجه مستمرًا, وقد أحضرت األمم املتحدة 
 ابسم "املستشارين", كما فعل واجلهات الغربية لبعض الدوائر احلكومية األفغانية موظفني غربيني

الشيوعيون حني استقدموا كوادر سوفيتية إىل أفغانستان. ويتقاضى هؤالء "املستشارون" رواتب 
على  -ضخمة, وتصرف عليهم أموال كبرية, وحتسب هذه األموال على أفغانستان؛ ألهنا صرفت 

 لتعمريها! -حد زعمهم 

األفغانية اجلديدة أغلبهم من محلة اجلنسية األمريكية, والذين جاءوا ملساعدة اإلدارة أو احلكومة 
وبعضهم من محلة جنسيات دول غربية أخرى, وتعيش أسرهم يف تلك الدول اليت حيملون جنسياهتا, 

إن صح التعبري  –ويعمل كل منهم يف جماله خلدمة املشروع الغريب, وهو علمنة أفغانستان و"غربنتها" 
عالم, وحياول قدر استطاعته أن يروج جملالس السماع الصويف, أو فمنهم من يشتغل يف جمال اإل -

يظهر اهتمامه ابإلسالم بزايراته املتكررة لبعض األضرحة, ويلهي الشعب بذلك, يف حني يروج للقيم 
الغربية بتشجيع حمافل الرقص واملوسيقى وإذاعة األغاين النسائية يف التلفزيون األفغاين, وإنشاء معاهد 

 ت تدريبية طويلة لتعليم الرقص واملوسيقى.وعقد دورا

ومنهم من يقوم مبهمته يف جمال التعليم العايل, ومنهم من يرسي قواعد النظام االقتصادي الغريب يف 
 أفغانستان, وهكذا يف كل اجملاالت احليوية من اجليش واألمن وغريمها.

 إعادة صياغة مؤسسات الدولة على األسس املتغربة: -6

شروع الغريب أمهية مؤسسات الدولة يف احملافظة على النظام العلماين, فأمام أعينها يدرك أصحاب امل
التجربة الرتكية اليت ُشكِ ل فيها اجليش بطريقة معينة وتوىل احملافظة على النظام العلماين وحراسته 

شيء, حبيث مل تتمكن األحزاب السياسية وال القوى الوطنية أن متس أسس النظام العلماين هناك ب
وكل من حياول أن يغري شيئا من القوانني الفجة لذلك النظام العلماين الدكتاتوري بطريقة دستورية 
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حتل حكومته ويرسل إىل بيته..ومن هنا حياول أصحاب املشروع األمريكي أن يشكلوا مؤسسات 
 الدولة بصورة تكون صورة طبق األصل للمحافظة على املشروع الغريب.

  وللمذاهب اهلدامة:فتح اجملال للتبشري -7

هتيأت الفرصة يف املرحة احلالية لعمل املؤسسات التبشريية وللفرق اهلدامة مثل البهائية واإلمساعيلية يف 
أفغانستان بشكل واسع جدا, فتشتغل عشرات املؤسسات التبشريية واإلمساعيلية يف خمتلف الوالايت 

 ملعيشية الصعبة للناس يف تغيري دينهم.األفغانية, وخاصة املناطق الفقرية, وتستغل الظروف ا

وقد جترأت هذه املؤسسات التبشريية إىل درجة أهنم يقدمون الدعوة للعلماء وألئمة املساجد, إىل 
()فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي( رجال الدين PRTجانب ذلك حيضر اجليش األمريكي وخاصة )

جيل مرتمجة إىل لغات أفغانية ويعقدون املسيحيني إىل خمتلف املناطق يف أفغانستان ومعهم أان
اجللسات مع عامة الناس ومع أئمة املساجد للتأثري عليهم. مل يكن الناس يتوقعون أن يبدأ النشاط 
التنصريي هبذا الشكل الصارخ يف جمتمع حمافظ مثل اجملتمع األفغاين لكن الظروف املعيشية الصعبة 

هلا أسوأ استغالل, وكل ذلك يؤثر على الشعب للناس تشجع املؤسسات التبشريية على استغال
 ويواجهون بسببه أزمة اهلوية.

 تشجيع العصبيات: -8

ظهرت مشكلة العصبيات على أساس اللغة والعرق يف السنوات املاضية يف ظل االحتالل ورعايته 
وتشجيعه, حيث هناك عدد كبري من الوزراء يف احلكومة من أقطاب األحزاب والدوائر اليت تشجع 
العصبية على أساس اللغة, وقد أنشئت بعض األحزاب السياسية على األساس العرقي مثل حزب 
"أفغان ملت" احلزب القومي البشتوين املوايل للغرب, ومن هنا فهناك حماوالت كبرية أن تثار هذه 

 املشكلة يف املستقبل بشكل أكرب وينشغل الشعب هبذه القضية املنتنة.

 ات عن الواقع اليومي يف أفغانستان,وهذه كانت مناذج ومشاهد

 أخوكم يف هللا جميب هللا سعادت:

 طالب قسم احلديث وعلومه جامعة العاملية اإلسالمية إبسالم آابد 
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