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أفغانستان لشعبها وللشريعة اإلسالمية
وليست للشركات والبنوك الدولية

ــة، فتنســفها نســفاً وتذرهــا قاعــاً  ــاح الجهــاد العاتي ــل قلعــة مــن الرمــال تعصــف بهــا ري ــام يتهــاوى فيهــا اإلحتــال، مث هــذه أي
ــذي كان يمهــد  ــن« ال ــد جري ــي »هارول ــرال األمريك ــا ذهــب، والجن ــن أينم ــه ســيوف المجاهدي ــدو فتاحق ــا. ينســحب الع صفصف
ــه طلقــات  ــه الشــيطانيه، إذ حصدت ــم يتمكــن مــن إتمــام مهمت ــال، ل ــة الحــرب ـ بعــد زوال اإلحت ــة ـ وأفغن ــة األهلي ــة الفتن لمرحل
المجاهديــن وهــو فــي مأمنــه وســط قواتــه وخبرائــه وحراســه. فبمقتلــه قُتــل حامــل أعلــى رتبــة عســكرية مــن بيــن األمريكيــن 
فــي أفغانســتان، بــل فــي العالــم كلــه بعــد حــرب فيتنــام. فالحــرب التــي بــدأت بمقتــل جنــرال أمريكــي فــي البنتاجــون فــي أحــداث 
ســبتمبر 2001، انتهــت بمقتــل جنــرال أمريكــي آخــر فــي كابــل وســط أكاديميــة عســكرية أنشــأها البريطانيــون، لتدريــب ضبــاط 
الفتنــة مــن الجيــش المحلــي الوطنــي)!!(. لقــد التصــق التوأمــان اإلســتعماريان البريطانــي القديــم واألمريكــي الجديــد، وتشــابها 
فــي المســار والمصيــر، خاصــة فــي أفغانســتان. ولكــن الجنــرال جريــن كان أســوأ حظــا مــن وليــام برايــدن الناجــي الوحيــد مــن 
جنــود الحاميــة البريطانيــة فــي كابــول التــي أبادهــا رجــال القبائــل خــال انســحابها إلــى جــال آبــاد فــي ينايــر عــام 1842، لــم 

يكــن برايــدن جنــراال بــل كان مســاعد جــراح تابــع لشــركة الهنــد الشــرقية.
تلــك الصــورة تطــارد المخيلــة األمريكيــة عنــد انســحابها مــن أفغانســتان، وهــي بــا شــك تعيــش فــي ضميــر شــركائهم 
ومستشــاريهم اإلنجليــز. وكاهمــا، األمريكيــون واإلنجليــز، يفــرون اآلن بشــكل مخــزي مــن أهــم مياديــن القتــال فــي أفغانســتان 
ـ وهــي واليــة هلمنــد ـ تاركيــن فيهــا جيشــاً عميــا أنفقــوا عليــه عشــرات المليــارات مــن الــدوالرات، بينمــا ال يقــوى حتــى علــى 
الدفــاع عــن نفســه أمــام هجمــات المجاهديــن. وألول مــرة فــي هــذه الحــرب تظهــر فــي أفغانســتان الحمــات كثيفــة العــدد مــن قبــل 
المجاهديــن فــي مواجهــات مفتوحــة فــي مناطــق زراعيــة وصحراويــة مــن هلمنــد. مواجهــات هــي األولــى مــن نوعهــا وصفتهــا 
ــال  ــة اإلحت ــرة مقاوم ــة، أي طــوال فت ــا الماضي ــة عشــر عام ــات خــال الثاث ــوى العملي ــا أق ــة بأنه ــن اإلعامي مصادرالمجاهدي
األمريكــي، وتقــول بــأن المجاهديــن قــد فتحــوا منطقــة ســاروان قلعــة التــي تمتــد إلــى 25 كيلومتــرا خــال ثاثــة أيــام فقــط، بينمــا 

حــارب المحتلــون ثــاث ســنوات للســيطرة عليهــا.
األمريكيــون وجيــوش حلــف الناتــو اكتفــوا » بالجلــوس فــي المقاعــد الخلفيــة وراء القــوات المحليــة » حســب تعبيــر صحافتهــم. 
وأيّــد وصفهــم هــذا مــا جــرى فــي منطقــة شــهزادى فــي منطقــة ســاروان قلعــة، حيــن نزلــت القــوات األمريكيــة المحمولــة جــوا، 
ولكنهــا حوصــرت ولــم تقــدر علــى فعــل شــيء خــال ثاثــة أيــام، ســوى أنهــا قتلــت عــددا مــن المدنييــن مــن بينهــم أربعــة نســوة 
)وهكــذا يفهــم اإلحتــال حقــوق المــرأة(. وتكــررت الماحــم فــي أنحــاء هلمنــد، مثــل مديريــة نــوزاد فــي هجمــات واســعة كثيفــة 

العــدد، والتــي تُعــد عمليــة تصفيــة لإلحتــال األجنبــي والقــوات العميلــة مــن منطقــة القلــب فــي حــرب أفغانســتان. 
ينســحب العــدو ولــم يحقــق إتفاقــا سياســيا مــع الفاتحيــن مــن مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية وقيادتهــم العسكرية/السياســية. فليــس 
هنــاك مــن أســلوب للتفــاوض حــول موضــوع الجــاء ســوى القتــال مــن أجــل اســتعادة اإلســتقال كامــا والســيادة غيــر المنقوصة.

تخبــط اإلحتــال تحــول إلــى مهزلــة عســكرية فــي هلمنــد، ومهزلــة سياســية فــي كابــول عنــد محاولتــه تعييــن أحــد تامذتــة كرئيس 
ــارات،  ــات القــوى الكبــرى واإلقتصــاد الربــوي العالمــي. العمــاء الذيــن اكتنــزوا الملي ــة يرعــى مصالــح اإلحتــال ومتطلب للدول
ــة القادمــة  ــد فــي المرحل ــادة البل لقــاء التعــاون مــع اإلحتــال، ومــن الســرقات والرشــاوى وتجــارة المخــدرات، يأملــون فــي قي
لخدمــة المصالــح الدوليــة واســتنزاف ثــروات أفغانســتان وســرقة حقــوق الفقــراء األيتــام واألرامــل، وتحويلهــا إلــى بنــوك الغــرب. 
وجعــل أفغانســتان مجــرد مســتعمرة للبنــك الدولــي وللشــركات عابــرة القــارات، تمتــص خيراتهــا وتســتعبد أهلهــا وتلــوث التربــة 
واألنهــار والهــواء كمــا فعلــت بالكثيــر مــن دول العالــم. إن القلــة الملوثــه التــي انتفخــت بأمــوال اإلحتــال تريــد تدميــر أفغانســتان 
بطــرق أكثــر حداثــة وليبراليــة، ليــس بجيــوش اإلحتــال لكــن بجيــوش المرابيــن وشــياطين الشــركات متعــددة الجنســيات. وعــن 
طريــق هــؤالء تضيــع الثــروات ويعــم الفقــر والتلــوث ويضيــع االســتقال. وتقــع البــاد تحــت احتــال الشــركات والبنــوك بــدالً عــن 
احتــال الجيــوش، ويضيــع القــرار الوطنــي، ويضمحــل حكــم الشــريعة، أو يصبــح شــكا بــا مضمــون حتــى يُــزاح ويُلغــى بعــد 
حيــن. ويرعــى كل ذلــك جيــش عميــل تنفــق عليــه أمريــكا والغــرب مليــارات الــدوالرات كمعونــة هــي فــي الحقيقــة أجــرة حراســته 
للتبعيــة وثمــن طــرد شــرائع اإلســام واســتبدال ثقافــة الشــعب بثقافــة الــوالء لإلســتعمار والتبعيــة لــه، وتقليــده فــي كل كبيــرة 

وصغيــرة حتــى لــو دخــل بهــم إلــى جحــر الضــب.
ولكــن لشــعب أفغانســتان رأي آخــر، وقيــادة مجاهــدة، والقــول الفصــل يصنعــه اآلن شــعب أفغانســتان فــي هلمنــد وقندهــار ومــزار 
ــا. كلمــة يقولهــا كل أفغانــي مســلم فــوق كل شــبر مــن أرض أفغانســتان، إنهــا كلمــه واحــدة :  شــريف وتخــار وبدخشــان وبكتي
أفغانســتان مســلمة وســتظل كذلــك وإلــى األبــد.. وهــي ملــك شــعبها ولــن يحكمهــا جيــش عميــل أو شــركة أو بنــك دولــي.. الشــريعة 
ــت  ــم ويثب ــارة اإلســامية. )وإن تنصــروا هللا ينصرك ــي ظــل اإلم ــون ف ــا أن تك ــي له ــا ينبغ ــاة اإلســامية كم ــا، والحي ــا هن وحده

أقدامكــم(. 
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حملة صليبية مكتملة األركان 
وليست مشروع »مارشال«

بقلم األستاذ: مصطفى حامد

نعــم ســيرحل الغــزاة مــن أفغانســتان، وذلــك مــا كان متوقعــاً 
منــذ البدايــة، ولكــن الحقيقــة التاريخيــة تقــول، أن مــن يغــزو 
ــة  ــى مزبل ــرج إل ــل يخ ــالماً، ب ــا س ــرج منه ــتان ال يخ أفغانس
ــدر  ــة، وينح ــدرة والمكان ــد الق ــال ـ أي يفق ــا يق ــخ ـ كم التاري
إلــى أســفل ســافلين بــا عــودة لمــا كان عليــه أبــداً. لــن 
يكــون األمريكيــن - وحلفاؤهــم الخمســون - إســتثناء مــن 
تلــك القاعــدة الذهبيــة لتاريــخ األمــم المتجبــرة، والتــي فقــدت 
صوابهــا يومــاً وعمــت بصائرهــا وغــزت أفغانســتان، مقبــرة 

األمبراطوريــات.
 يمكــن تصــور مــا ســوف يحــدث طبقــاً لقواعــد التاريــخ التــي 
هــي ســنن هللا فــي خلقــه. وتبقــى التفاصيــل فــي علــم الغيــب. 
ــى تشــكيل مــا هــو  ــادر عل ولكــن إيمــان األفغــان وجهادهــم ق
قــادم مــن وقائــع، والتــي تشــير الدالئــل إلــى أنهــا ليســت 
أقــل مــن تغييــر جــذري فــي مســيرة اإلنســانية كلهــا. فســوف 
ــع  ــوف ترتف ــاوى، وس ــارات أو تته ــل حض ــي دول وتذب تختف
شــعوب وتقــود مســيرة اإلنســانية. واألفغــان لــن يكونــوا 
ــا.  ــن صدارته ــوا ضم ــم يكون ــة، إن ل ــك المكان ــن عــن تل بعدي
ــم  ــتان ل ــد أفغانس ــرى ض ــة الكب ــزوة الصليبي ــك الغ ــرار تل أس
تنكشــف جميعهــا، ولكنــه بالتدريــج ســوف يظهــر كل مــا 
ــه  ــان ومخترعات ــذا الزم ــا ه ــن مزاي ــل. فم ــب ومذه ــو غري ه
ــادراً  ــد ق ــم يع ــا ـ ل ــر منه ــى الكبي ــرار ـ حت ــة، أن األس الحديث

ــة. ــرة طويل ــاء لفت ــى اإلختب عل

تحــاول أمريــكا والغــرب عمومــاـ  حجــب الحقائــقـ  أو تزييفهــا 
ــي  ــم ف ــة. وله ــة مضلل ــا بطريق ــب أو عرضه ــا بأكاذي وخلطه
ذلــك فنــون تندهــش لهــا الشــياطين. فقــد جــرى الكشــف 
ــا مــن أســرار حملتهــم  ــام التــي تحمــل جانب عــن بعــض األرق

ــوش  ــورج ب ــي ج ــس األمريك ــا للرئي ــف هن ــة )الوص الصليبي
فهــو الــذي أطلــق ذلــك الوصــف علــى حربــه ضــد أفغانســتان(. 
}تقريــرا  أن  البريطانيــة  تلجــراف  الديلــى  تقــول صحيفــة 
ــبوقه  ــر مس ــتويات غي ــن مس ــف ع ــة كش ــة االمريكي للحكوم
مــن الهــدر والفســاد دفعــت تكاليــف إعــادة اإلعمــار »!!« فــي 
ــال{.  ــة مارش ــي خط ــه ف ــم انفاق ــا ت ــر م ــى أكث ــتان  إل أفغانس
وهــي الخطــة األمريكيــة إلعــادة إعمــار أوروبــا بعــد أن 
دمرتهــا الحــرب العالميــة الثانيــة، وبعــث صناعاتهــا مــن 

ــد. جدي
قبــل أن نمضــي مــع رحلــة الدهشــة مــع األرقــام الــواردة فــي 
التقريــر نتحفــظ أوال علــى تعبيــر »إعــادة اإلعمــار«. فالحملــة 
ــي  ــة الت ــوش الجــرارة واألســلحة الفتاك ــك الجي ــة بتل الصليبي
ال نظيــر لهــا فــي الحاضــر أو الماضــي لــم تــأت إلعمــار 
أفغانســتان، بــل أتــت ببســاطه لتدمرهــا وتســرق ثرواتهــا 
الطبيعيــة )زراعيــة ومعدنيــة (، ولإلســتفادة مــن مزياهــا 
ــة  ــى أوضــاع منطق ــر عل ــي التأثي ــدة ف الجيوســتراتيجية الفري
ســتكون هــي مركــز العالــم فــي الــدورة الحضاريــة الوشــيكة. 
وهــي المنطقــة التــي كانــت تاريخيــا مســرحا لحضــارات 
عظمــى وديانــات كبــرى للبشــر. وتعيــش فيهــا كتلــة إســامية 
ــراض  ــن األم ــى اآلن- ع ــد -حت ــي األبع ــة، وه ــة وغني عريق
الفتاكــة التــي تعصــف بمنطقــة القلــب اإلســامي المنهــك 
والمتصــدع، والــذي يعانــي بعضــه مــن ضيــاع الهويــة أو 

ــرة. ــدان الذاك فق
ــف األول  ــذ التعري ــة، أي من ــن البداي ــي م ــدأ الخــداع الغرب  يب
ألهــداف اإلنفــاق ـــأو علــى األصــح الخســائر الماليــة للحملــة 
الصليبيــةـ فيقــول التعريــف أنهــا نفقــات »إعادة إعمــار« وكأن 
أكبــر وأقــوى حلــف عدوانــي فــي العالــم وعلــى مــدار التاريــخ 

- لمــاذا أنفقــت أمريــكا علــى حربهــا فــي أفغانســتان خمســة أضعــاف مــا أنفقتــه فــي مشــروع مارشــال إلعــادة إعمــار أوروبــا 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة؟.

- لماذا تمنح الواليات المتحدة معونات للجيش األفغاني ضعف ما تمنحه للجيش اإلسرائيلي؟.
- منظومــة الفســاد الشــامل -ثاثيــة األضــاع- التــي تؤسســها الواليــات المتحــدة فــي أفغانســتان، ودور »أشــرف غنــى«، أو 

أي رئيــس آخــر، فــي تلــك المنظومــة.
-  في جهاز الشرطة األفغاني  54000 جندي شبح ال وجود لهم فعليا، ويتقاضون رواتب منتظمة!.

- أين ذهبت 747000 قطعة ساح اختفت من مخازن الشرطة األفغانية؟.
- أنفقــت أمريــكا 6.7 مليــار دوالر علــى مكافحــة المخــدرات، والنتيجــة هــي زيــادة محصــول األفيــون إلــى مســتويات قياســية.. 

لماذا؟.
ــم تمويلهــا وتســليحها مــن باطــن  ــم، هــل يت ــة والعال ــات اإلرتــزاق والعنــف والفوضــى الخاقــة، فــي المنطقــة العربي - عملي

ــى أفغانســتان؟. ــة عل الحــرب األمريكي
- الدالالت السياسية إلغتيال الجنرال األمريكي هارولد جرين في العاصمة كابل.
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تأســس لفعــل الخيــرات والغــزو مــن أجــل إعــادة اإلعمــار. كمــا 
كان يقــول أســافهم عــن حمــات صليبيــة ســابقة أنهــا لنشــر 
اإليمــان المســيحي أو لنشــر حضــارة الرجــل األبيــض وتنويــر 

األمــم المتخلفــة، أو حتــى المتوحشــة، حســب تعبيرهــم.
اآلن جــاءوا إلعــادة اإلعمــار ـ وليــس لتحطيــم دولــة إســامية 
قائمــة وشــعب امتلــك مــن الشــجاعة مــا يكفــي كــى يقــول: )ال 
أريــد غيــر اإلســام طريقــا فــي الحيــاة( فاســتحق بذلــك حملــة 
صليبيــة »إلعــادة اإلعمــار«، فقتلــت مئــات األلــوف، ودمــرت 
ــبل ودينهمـ  حيــاة األفغــان وإقتصادهــم وحاولــت محــو ثقافتهمـ 

وتشــويه مســتقبلهم والتحكــم بــه إلــى قــرون عديــدة قادمــة. 
نفقــات  يحصــي  األمريكــي  التقريــر  أن  الصحيفــة  تقــول 
البشــعة  الحملــة  تلــك  فــي  وبريطانيــا  المتحــدة  الواليــات 
ــى  ــد تصنيفهــا إل ــي، بع ــى النحــو التال »إلعــادة اإلعمــار« عل
قســمين األول هــو لمشــاريع التنميــة ـ وتقــول أنهــا مئــات 

المشــاريع ـ وقســم آخــر للعمليــات العســكرية. 
  لإلعمــار ومشــاريع التنميــة أنفقــت الواليــات المتحــدة 8.61 
ــد  ــات العســكرية فق ــى العملي ــه اســترليني، أمــا عل ــار جني ملي

أنفقــت 296 مليــار جنيــه اســترليني.
اإلنفــاق  أن  هنــا  ونقــول 

وتدميــر  األفغــان  قتــل  علــى  اإلنفــاق  يعنــي  العســكري 
ــو  ــار« فه ــا يســمونه »إعم ــى م ــاق عل ــا اإلنف أفغانســتان. أم
ــة  ــة التحتي ــكرية والبني ــرق العس ــاريع الط ــى مش ــاق عل اإلنف
التــي تخــدم حركــة القــوات. ثــم نفقــات التعليــم واإلعــام 
والتبشــير الدينــي وبنــاء الكنائــس الســرية بطــول البــاد 
ــة وتشــويه العقــول وتخريــب  ــر الثقاف وعرضهــا بهــدف تدمي

الــخ. المعتقــدات.. 
فــي اإلنفــاق األمريكــي النســبة بيــن هذيــن الصنفيــن هــي 8.4 
إلــى واحــد. أي أن هنــاك 8. 4 جنيــه إســترليني مخصصــة 
للقتــل، فــي مقابــل كل جنيــه واحــد إلنفاقــات غيــر عســكرية، 

أي للحــرب علــى الجبهــة الثقافيــة والدينيــة.
بريطانيــا مــن جهتهــا أنفقــت علــى الحــرب فــي أفغانســتان 22 
ــار  ــادة اإلعم ــى إع ــت عل ــا أنفق ــترليني بينم ــه اس ــار جني ملي
ــه  ــون جني ــغ 890 ملي ــة« مبل ــة المدني ــى الجبه »الحــرب عل
ــا  ــف م ــى الحــرب 7.24 ضع ــت عل ــا أنفق اســترليني. أي أنه
ــن  ــى نفقــات الدولتي ــا إل ــى »اإلعمــار ». وإذا نظرن ــه عل أنفقت
معــا ـ وهمــا قطبــى الرحــى فــي الحملــة الصليبيــة ـ نجــد أنهمــا 
أنفقــا علــى الحــرب خمســة أضعــاف مــا أنفقــاه علــى مــا 

ــار. أســمياه إعــادة اإلعم
ـ  إذا تكلفــة الحملــة علــى أفغانســتان منــذ عــام 2002 وحتــى 
ــى  ــت إل ــد وصل ــر ق ــوم صــدور التقري ي
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يعــادل 643. 627  اســترليني )وذلــك  380 مليــار جنيــه 
دوالر(. مليــار 

ــة  ــت الصحيف ــال. وقال ــروع مارش ــة مش ــى تكلف ــك يتخط و ذل
بدهشــة أن تكلفــة مشــروع مارشــال كلــف حســب أســعار اليــوم 
61 مليــار جنيــه إســترليني وذلــك يعــادل بأســعار اليــوم أيضــا 
101 مليــار دوالر ـ أي أن اإلنفــاق فــي حــرب أفغانســتان قــد 
تخطــى اإلنفــاق علــى إعمــار كل أوروبــا التــي دمرتهــا الحــرب 

العالميــة الثانيــة بمقــدار )643. 526 مليــار دوالر(.
معنــى ذلــك ببســاطة أن نفقــات حربهــم علــى أفغانســتان تعــادل 
ــد  ــل بع ــا بالكام ــار اوروب ــى إعم ــوه عل ــا أنفق ــف م 2. 6 ضع
ــة  ــا أن أهمي ــة إذا قلن ــا مبالغ ــة. ف ــة عاتي ــرب عالمي ــار ح دم
البريطانــي(  المتحــدة )وتابعهــا  الواليــات  لــدى  أفغانســتان 
ــا  ــاف، فم ــته أضع ــن س ــر م ــا بأكث ــا كله ــة أوروب ــوق أهمي تف
هــو الســبب؟. ذلــك هــو الســؤال الجوهــري الــذي ال ينبغــى أن 

ــر ببســاطة. يم
أنفقــت الواليــات المتحــدة علــى »مئــات المشــاريع« بهــدف » 
ــى مشــروع مارشــال  ــه عل ــا أنفقت ــدار م ــار« مق ــادة اإلعم إع
العــادة بنــاء أوروبــا بعــد الحــرب وهــو مبلــغ 100مليــار 
دوالر »بأســعار اليــوم » وأضافــت بريطانيــا إلــى هــذا المبلــغ 
فــي أفغانســتان مبلـــغ 47. 1 مليــار دوالر، فهــل أعيــد إعمــار 
أفغانســتان بالفعــل، أم أعيــد تدميرهــا عــدة مــرات بأكثــر ممــا 
دمرهــا الغــزاة الســوفييت. ناهيــك عــن الخــراب المزمــن فــي 
البيئــة وصحــة الســكان ـ وهــو مــا قــد يســتمر عقــودا طويلــة 
اإلشــعاعية  األســلحة  إســتخدام  جــراء  مــن  ـ  الزمــن  مــن 
ــد  ــة بع ــام القادم ــفه األي ــوف تكش ــا س ــة م ــة، إضاف والكيماوي

زوال كابــوس »الحملــة الصلبيــة ».
المشــاريع المدنيــة العمرانيــة التــي يمولهــا المســتعمر والــدول 
المتحــدة، تعــود معظــم  التابعــة للواليــات  المانحــة« أي   «
ميزانيتهــا مــرة أخــرى إلــى المتبرعين فــي الــدول الغربية،على 
هيئــة أثمــان لمــواد مســتوردة مبالــغ فــي أســعارها، ناهيــك عن 
المبالغــة فــي رواتــب  موظفيهــا وخبرائهــا الذيــن أرســلوا إلــى 
ذلــك البلــد. ومــا تبقــى بعــد ســرقات دول الغــرب لمــا تبرعــت 
ــة. وهــذه لهــا  ــا الفســاد الحكومي ــوب مافي ــي جي ــه، يصــب ف ب
قصــص مرعبــة حيــث يصنــف نظــام المحتليــن فــي أفغانســتان 

بأنــه األكثــر فســاداً فــي العالــم.                                 
ــئه  ــذي تنش ــامل ال ــاد الش ــة الفس ــا منظوم ــة إنه ــي الحقيق وف
ــن أضــاع  ــون م ــي مســتعمراتها، والمك ــدة ف ــات المتح الوالي

ــة هــي : ثاث
)الفســاد المالــي للصفــوة الماليــة المتحكمــةـ  الفســاد السياســي 
واإلداري للصفــوة السياســية الحاكمــة ـ فســاد القهــر المســلح 
وقــوات العنــف الحكومــي الحــارس لكامــل منظومــة الفســاد(. 

ونتكلــم اآلن بإيجــاز عــن كل منهــا :

ــة المتحكمــة: إن ســيطرة  ــي للصفــوة المالي أوالـ الفســاد المال
وحــوش »اإلقتصــاد الحــر« علــى إقتصــاد العالــم وثرواتــه 
تفــرض وتشــترط وتخلــق ظــروف الفســاد الشــامل، ثــم تركــز 
قــوة المــال الــذي هــو عصــب الحياة  بيــد القلــة الماليــة المحلية 
التابعــة لهــم، والتــي تنــوب عنهــم فــي إدارة واســتثمار الــدول. 
ــة  ــة والمعدوم ــة العميل ــن الرأســمالية الطفلي ــم شــريحة م وه
الضميــر والتــي تعيــش علــى العمــوالت والســمرة ومــن العمــل 

ــال  ــة العظمــى، أي وحــوش الم ــوى المالي ــال للق ــوكاء أعم ك
ــة  ــة المســماة »الليبرالي ــة اإلقتصادي ــاب الديان ــن أصح الدوليي
ــي( وشــركاتها  ــة )معظمهــا صهيون ــدة وبنوكهــا العماق الجدي
متعــددة الجنســيات التــي تفــوق قــوة الواحــدة منهــا مــا تتمتــع 

بــه عشــرات مــن دول العالــم. 

ثانيــاـ الفســاد المالــي والسياســي للصفــوة السياســية الحاكمــة:  
الفســاد السياســي هــو قمــة جبــل الجليــد والواجهــة التــي يراهــا 
البعيــد عــن المشــهد المحلــي. أمــا الموطــن العــادي فيــرى فيــه 
ــواع الفســاد األخــرى مانحــا  ــد ألن ــدور الموجــه والقائ ــك ال ذل
ــة.  ــة واألمني ــة والقضائي ــريعية والقانوني ــة التش ــا الحماي إياه
ــة  ــي تمامــا- كل أجهــزة الدول إختصــارا يجعــل -وبشــكل قانون
فــي خدمــة منظومــة الفســاد الشــامل الــذي يطحــن حيــاة النــاس 

وينخــر فــي أساســات المجتمــع والدولــة.  
وال يقتصــر تأثيــر الفســاد السياســي لحكومــة أفغانســتان علــى 
ــى المســتقبل.  ــره إل ــدى تأثي ــل يتع ــي ب ــب الدام الحاضــر الكئي
ــي  ــل الفســاد أساســا راســخا ف ــى جع ــكا إل ــدف أمري ــث ته حي
ــة  ــك كسياس ــل ذل ــا تفع ــتان ـ كم ــي أفغانس ــم ف ــة الحك مؤسس
ثابتــة فــي جميــع الــدول التابعــة لهــا ـ بــل وفــي إجمالــي النظــام 
ــا العســكرية  ــه بقوته ــذي أسســته وتفرضــه وتحمي ــي ال الدول

ــا اإلقتصــادي والسياســي. وثقله
ــب  ــذي ترغ ــي« ال ــى دور »أشــرف غن ــير إل ــك نش ــا ذل يجعلن
ــة اإلقتصــاد  ــا منظوم ــتان، ومعه ــا ألفغانس ــه رئيس ــكا في أمري
ــو  ــم ه ــي العال ــمية ف ــوزه الرس ــر رم ــش، وأكب ــر المتوح الح
البنــك الدولــي الــذي عمــل »أشــرف غنــي« فــي صفوفــه. 
ــرم  ــة ه ــى قم ــون عل ــي« أن يك ــم »غن ــدون لتلميذه ــذا يري له
ــى  ــه عل ــي أفغانســتان، مفضلين الفســاد السياســي واإلدارى ف
منافســه »عبــدهللا عبــدهللا«. وظيفــة »غنــي« هــي أن يرعــى 
القلــة الرأســمالية األفغانيــة الجديــدة والتــي كونهــا المســتعمر 
األمريكــي. فالمطلــوب منــه -ومــن أي رئيــس آخــر يعينــه 
ــال  ــن »اإلحت ــدة م ــة الجدي ــر المرحل ــي أن يدي ــتعمر- ه المس
الوطنــي« أو اإلحتــال الذاتــي بــدون قــوات أجنبيــة، وهو النمط 
ــم المتخلــف.  ــدول اإلســامية ودول العال الشــائع فــي معظــم ال
تلــك هــي خطــة اإلحتــال قبــل الرحيــل مــن أفغانســتان. وذلــك 
هــو دور »أشــرف غنــي« ومهزلــة اإلنتخابــات التــي مــن 
خالهــا يصنعــون رأســا وزعيمــا لضلــع الفســاد السياســي 
فــي منظومــة الحكــم المحلــي. مســتكملين المثلــث الرهيــب 

ــا اآلن.  ــم عنه ــي نتكل ــامل الت ــاد الش ــة الفس لمنظوم

الحكومــي:   العنــف  وقــوات  المســلح  القهــر  فســاد  ثالثــاـ 
منظومــة القهــر المســلح لمنظمــات العنــف الحكومــي، والتــي 
هــي  األساســية  وظيفتهــا  واإلســتخبارات،  الجيــش  تشــمل 
حراســة مجموعــات الفســاد األخــرى ومشــاركتها فــي الغنائــم.
الثالــث فــي  فالجيــش والمخابــرات األفغانيــة همــا الضلــع 
الــذي  المســلح«  المعادلــة، ويشــكان معــا ضلــع »القهــر 
يحمــي الضلــع األول أي »ضلــع الفســاد السياســي » ويحمــي 
ــة  ــوة المالي ــي للصف ــي أي »الفســاد المال ــع الثان أيضــا الضل

المتحكمــة«.  
ــه أن القهــر المســلح يتمتــع دومــا »بميــزة »  ــلّم ب ومــن المَس
ــر تســليحا ورجــاال  ــه األكث ــل هــو األشــد فســادا ألن الفســاد. ب
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وتمويــا. فهــو إذن األقــدر علــى فــرض شــروطه وتحديــد 
عائداتــه مــن وليمــة الوطــن المنكــوب وثرواتــه المهــدرة. لــذا 
يأتــي الجيــش علــى رأس منظومــة الفســاد ثاثيــه األضــاع. 
ويقــف علــى رأس قطــاع الفســاد والقمــع المســلح. وهــو 
جيــش قائــم علــى اإلرتــزاق وجمــع األمــوال، وهــذا هو الســبب 
فــي أنــه غيــر قــادر علــى القتــال، بــل ال يصلــح للعمــل القتالــي. 
وانهيــاره فــي محافظــة هلمنــد أوضــح دليــل علــى ذلــك، رغــم 
ــي أفغانســتان وفيهــا  ــى ف ــال األول ــد هــي جبهــة القت أن هلمن
ركــز العــدو األمريكــي أفضــل وأكبــر قواتــه، وجلــب لمســاندته 
ــة التــي  ــه، فكانــت القــوات البريطاني فيهــا أقــرب الحلفــاء إلي
ــوات  ــم الق ــد، ث ــي هلمن ــاك ف ــه هن ــا مع ــم قوته ــزت معظ رك
فــي  الذيــن تركــزوا علــى أطرافهــا  االســترالية والكنديــه 
واليــات قندهــار وأرزجــان. ومــا أن شــرع المحتلــون فــي 
ــل  ــش العمي ــاوى الجي ــى ته ــد حت ــي هلمن ــم ف ــاء قواعده إخ
بســهولة تحــت ضربــات المجاهديــن، فتحــررت أهــم مناطــق 
تلــك الواليــة الحيويــة. ذلــك أن وظيفــة الجيــش الحقيقيــة 
والتــي يتقنهــا جنراالتــه حــق اإلتقــان ليســت هــي فنــون القتال 
ــد،  ــذي يضــرب البل ــن »ســونامي الفســاد » ال ــح م ــل الترب ب
بــدءاً مــن تجــارة المخــدرات وصــوال إلــى مشــروعات »إعــادة 
اإلعمــار« ســواء الوهميــة بالكامــل أو التــي تــدار لمجــرد 
ضمــان إســتمرار الســرقات. ذلــك التفــكك األخاقــي واإلداري 
ــرق الجيــش، وأن  ــان  مــن اخت ــة طالب ــوي مكــن حرك والمعن
ــل  ــي الوحــدات والمعســكرات ب تصــول وتجــول ليــس فقــط ف
أيضــا فــي المراتــب القياديــة العليــا. ونفــذت عمليــات عديــدة 
داخــل وزارة الدفــاع نفســها، إلــى جانــب الكثيــر مــن العمليــات 
داخــل الوحــدات العاملــة فــي الميــدان أو معســكرات التدريــب 
والمقــار اإلداريــة، حيــث قتــل العشــرات مــن قــوات اإلحتــال 
خــال العمليــات الميدانيــة المشــتركه أو برامــج التدريــب. 
ــات ذات القيمــة اإلســتراتيجية  ــر الضرب ــك مــن أكب ــت تل وكان
ــرة،  ــى درجــة كبي ــال إل ــوات اإلحت ــي حــّدت مــن نشــاط ق الت
حتــى لزمــت قواعدهــا الحصينــة وقللــت إلــى أقصــى حــد مــن 
عملياتهــا الميدانيــة، إال فــي أضيــق الحــدود، حتــى ال يتجــرأ 
األفغــان علــى حصــار واقتحــام القواعــد العســكرية المكدســة 

ــوق األرض. ــى الســير ف ــة ال تجــرؤ عل ــوات مرتجف بق

تقرير المفتش »سوبكو«:
العــام إلعمــار أفغانســتان )جــون ســوبكو( فــي  المفتــش 
تقريــره األخيــر ـ حســب صحيفــة الديلــى تلجــراف البريطانيــة 
ـ أورد أمثلــة كثيــرة علــى مــا أســماه الهــدر فــي النفقــات، وهو 
تعبيــر يعنــي الفســاد الــذي يصــورون للــرأي العــام أنــه جــاء 
مصادفــة علــى يــد مجموعــات فاســدة داخــل الســلطة، بينمــا 
هــو فــي الحقيقــة سياســة أمريكيــة إلعــادة تركيــب الــدول بعــد 
فكهــا ـ أي تركيبهــا مــن جديــد طبقــا ألضــاع الفســاد الثاثــة 

الســابق ذكرهــا. 
يقــول تقريــر »ســوبكو«: )إن اإلتحــاد األوروبــي أنفــق ثاثــة 
مليــارات دوالر ليبنــي جهــاز الشــرطة األفغانــي. وحتــى اآلن، 
ــن  ــم م ــاك 54000 شــرطي ه ــاز هن ــذا الجه ــراد ه ــن أف وم
األشــباح الذيــن ال وجــود لهــم رغــم أن رواتبهــم تصــرف 

شــهريا(.

ــة ســرقة واضحــة ـ وهــي مجــرد مخالفــة واحــدة  هــذه عملي
داخــل هــذا الجهــاز العتيــد الــذي هــو مــن أعمــدة نظــام 
اإلحتــال الخارجــي الحالــي، ونظــام االحتــال الوطنــي القــادم. 
ــم المســاعدات  ــى حج ــم يشــير إل ــر ل ــة أن التقري ــع ماحظ م
ــن متاهــة  ــا ضم ــاز ومصيره ــذا الجه ــاء ه ــي بن ــة ف األمريكي

ــاد. الفس
يذكرهــا  الشــرطة  جهــاز  فــي  الفســاد  مــن  أخــرى  كتلــه 
»ســوبكو« فــي تقريــره، إذ ياحــظ أن الواليــات المتحــدة 
زّودت جهــاز الشــرطة بمــا تعــداده 000 .747 قطعــة ســاح 
نــاري ثمنهــا 626 مليــون دوالر، وقــد فقــدت تلــك األســلحة 
وليــس لهــا أثــر فــي الســجات يوضــح مــكان وجودهــا »!!«. 
ــا  ــر ألنه ــرات أخط ــا تأثي ــاد له ــه فس ــام حادث ــن أم ــا نح وهن
تتعلــق بأســلحة فرديــة تكفــي لتســليح جيــش.. فأيــن ذهبــت؟.
ــع  ــن يســتطيع أن يدف ــي لم ــت داخــل الســوق المحل ــل بيع فه
ــي  ــرة ف ــة الح ــواق القبلي ــى األس ــا إل ــم تهريبه ــا؟ ـ أم ت ثمنه
باكســتان؟. أم أنهــا مخزنــة داخــل أفغانســتان كاحتيــاط لحــرب 
لمصلحــة  حربــا  تديــر  ميليشــيات  لتســليح  قادمــة  أهليــة 

ــه؟.  ــد رحيل ــن بع ــال ولك اإلحت
ــط واختلســها  ــورق فق ــى ال ــا عل ــم توريده ــلحة ت ــا أس أم أنه
ــل  ــم تحوي ــا أســلحة ت ــون فاســدون؟. أم أنه ــراالت أمريكي جن
مســارها وبيعــت إلــى جهــات أخــرى كمــا حــدث فــي فضيحــة 
»ايــران جيــت« أو »إيران/كونتــرا« أثنــاء الحــرب الســوفيتيه 
علــى أفغانســتان؟. أم أن تلــك األســلحة تــم تحويلهــا إلــى 
فــي  األمريكيــة  المصالــح  لــواء  تحــت  تقاتــل  مجموعــات 
المنطقــة العربيــة، ضمــن نظريــة الفوضــى الخاقــة والشــرق 
االوســط الجديــد، فــي دول مثــل العــراق وســوريا وليبيــا، 
ــرار ال  ــن األس ــرة، ولك ــاالت كثي ــرار وإحتم ــا ؟؟. أس وغيره
ــال  ــه خ ــوم أن ــن المعل ــان. وم ــذا الزم ــي ه ــا ف ــش طوي تعي
تواجــد القــوات األمريكيــة  فــي البوســنة قامــت بجمــع األالف 
مــن بنــادق الكاشــنكوف وأرســلتها إلــى العــراق. فهــل ســارت 
األســلحة  نفــس مســار  علــى  األفغانيــة  الشــرطة  أســلحة 

ــة ؟.   ــن أي صفق ــت وضم ــن وصل ــى م ــنية وإل البوس
تقريــر المفتــش العــام »ســوبكو« يشــير علــى إســتحياء إلــى 
أن مصيــر المشــروعات التــي أقيمــت ســوف تقــع فــي النهايــة 
فــي أيــدى المجاهديــن مــن حركــة طالبــان فيقــول: »مســاحات 
ــون خــارج  ــب العاجــل ســوف تك ــي القري ــد ف ــرة مــن البل كبي
نطــاق ســيطرة األمريكييــن نتيجــة إغــاق القواعــد العســكرية 
وانســحاب القــوات«. وحســب تقريــر آخــر كتــب فــي أكتوبــر 
2013م: )فــإن الثقــة  فــي أن أمــوال المســاعدات ســوف 
تنتهــي إلــى األيــدي المنشــودة، تقــل بشــكل مأســاوي، حيــث 
أن قــوات حلــف الناتــو تنســحب. وأشــار التقريــر إلــى أن 
حوالــي 80 فــي المائــة مــن مســاحة البلــد تقــع بالفعــل خــارج 
قــدرة وســيطرة الحكومــة األمريكيــة{. وفــي ذلــك شــهادة 
ــى أراضــي  ــان عل ــة طالب ــدار ســيطرة حرك ــى مق رســمية عل
المناطــق المحــررة مــن أفغانســتان، وذلــك قبــل عشــرة أشــهر 
مــن اآلن، فكــم تبلــغ المســاحة المحــررة حاليــاً بعــد عمليــات 
ــش  ــح الجي ــل لصال ــا المحت ــرة لمناطــق أخاه ــاح الكبي اإلجتي

ــي الفاشــل؟. المحل
كمــا يشــير التقريــر أيضــا إلــى فداحــة الفســاد علــى مســتوى 
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مؤسســة الحكــم منــذ عــام 2001 بمــا فــي ذلــك عائلــة الرئيس 
كــرزاي. وأشــار تقريــر الجيــش األمريكــي تــم نشــره فــي شــهر 
إبريــل الفائــت إلــى أن: )الفســاد يهــدد بشــكل مباشــر ســامة 
ــى  ــر إل ــم يشــر التقري ــع ل ــة(. بالطب ــة األفغاني وشــرعية الدول
ــه  ــك الفســاد وتوريث دور اإلحتــال األمريكــي فــي تأســيس ذل
للنظــام القــادم مــا بعــد االحتــال، واختيارهــم للرئيــس األنســب 
ــال  ــام اإلحت ــى إدارة نظ ــه عل ــة، أي قدرت ــك المهم ــام بتل للقي

الوطنــي القائــم علــى منظومــات الفســاد الشــامل.

الفساد في قطاع األفيون:
بشــكل يبــدو عابــرا أو ثانويــا يشــير التقريــر األخيــر للمفتــش 
ــدرات  ــال المخ ــي مج ــاد ف ــى الفس ــوبكو« إل ــون س ــام »ج الع
فيقــول: )علــى الرغــم مــن إنفــاق 7.6 مليــار دوالر فــي 
العمليــات المضــادة للمخــدرات، فــإن إنتــاج األفيــون فــي 
الســنوات الثــاث األخيــرة قــد ازداد حتــى بلــغ اآلن حــدا 
قياســيا(. ولــم يذكــر التقريــر ذلــك الحــد، ولــم يتكلــم أكثــر حــول 
تلــك القضيــة الجوهريــة التــي تمثــل الدافــع األول للحملــة 
»الصليبيــة« علــى أفغانســتان، فهــي بالفعــل الجائــزة األكبــر 

ــل. للمحت
ــي  ــون الت ــة هــو إعــادة زراعــة األفي كان الهــدف األول للحمل
أوقفتهــا اإلمــارة اإلســامية. قبــل ذلــك الحظــر بلــغ إنتــاج 
األفيــون فــي أفغانســتان إلــى 3600 طــن ســنويا. ولكــن بعــد 
أن أعــاد االحتــال زراعتــه وصــل فــي الســنوات التاليــة إلــى 
مســتوى 5000 طــن ســنويا. وتقــول مصــادر روســية أن 
إنتــاج الهيرويــن فــي أفغانســتان تضاعــف 20 مــرة فــي ظــل 

ــال. اإلحت
ولكــن أيــن ذهــب ذلــك المبلــغ الخرافــي المخصــص لمكافحــة 

ــار دوالر؟. ــدرات، أي 7.6 ملي المخ
هــل تــم تحويلــه لصالــح شــركات المرتزقــة العاملــة فــي 
ــون دوالر  ــل 500 ملي ــرار تحوي ــى غ ــة؟ عل ــة العربي المنطق
إلــى شــركة »ديــان كــروب« لمــدة خمــس ســنوات مــن أجــل 
بنــاء قــوة الشــرطة العراقيــة الخاصــة مــا بعــد صــدام حســين، 
وقــد تــم تحويــل هــذا المبلــغ مــن مخصصــات برنامــج مكافحــة 
ــوش  ــة جي ــاب المرتزق ــر كت ــتان )انظ ــي أفغانس ــدرات ف المخ
الظــل ـ باســل يوســف النيــرب ـ دار العبيــكان ص64 ـ ط 1(.
المســجلة رســميا  الشــركات  المرتزقــة، ســواء  وشــركات 
والمجموعــات  األحــزاب  أو  الرســمية  غيــر  الجماعــات  أو 
ــة  ــة خاص ــة العربي ــي المنطق ــدد ف ــا ع ــت ب ــة، أصبح المقاتل
وفــي العالــم بشــكل أشــمل. وجميعهــا تمــول وتوجــه أو حتــى 
تــدار مباشــرة مــن الحكومــة األمريكيــة أساســاً ومــن القــوى 
اإلرتــزاق  إن  واألمــوال.  النفــوذ  ذات  واإلقليميــة  الدوليــة 
المســلح أصبــح واحــدا مــن المكونــات المعتبــرة فــي التجــارة 
الدوليــة، ســواء العلنــي منهــا أو الخفــي، فالجيــوش األمريكيــة 
والغربيــة عمومــا تتراجــع لصالــح دور ميدانــي أكبــر لقــوات 
المرتزقــة، ســواء الشــركات المعلنــة وهــي بــاآلالف حــول 
العالــم، أو غيــر المعلنــة مثــل المجموعــات المســلحة والعاملــة 

ــات شــتى. تحــت شــعارات وأيدلوجي
وال نغفــل عــن أن هنــاك أمــواال تســتثمرها الواليــات المتحــدة 
ــم، مــن  ــي أفغانســتان والعال ــة زراعــة المخــدرات ف ــي تنمي ف
حيــث تطويــر ســاالت البــذور، أو تكنولوجيــا تحويــل األفيــون 

إلــى هيرويــن، وإلــى إيجــاد مناطــق لزراعــة الخشــخاش بديــا 
عــن أفغانســتان التــي أوشــكت علــى العــودة إلــى حكــم اإلمــارة 
اإلســامية مــرة أخــرى. ولعــل اإلســتثمار فــي بنــاء ســد 
النهضــة فــي أثيوبيــا وتحويــل ذلــك البلــد إلــى مزرعــة كبــرى 
لألفيــون والحشــيش، لهــو إســتثمار مربــح وتعويــض مناســب 

عــن خســارتهم فــي أفغانســتان.

إغتيال الجنرال جرين:
آخــر عمليــات طالبــان ضــد اإلحتــال -ولكــن مــن داخــل 
صفــوف الجيــش األفغانــي  نفســه- كانــت عمليــة إغتيــال 
اللــواء األمريكــي هارولــد جريــن  نائــب القائــد العــام للقيــادة 
ــي  ــدي أفغان ــة جن ــام بالعملي ــتركة. ق ــة المش ــة اإلنتقالي األمني
مــن عناصــر حركــة طالبــان الــذي أطلــق النيــران مــن رشاشــه 
وضبــاط  اإلحتــال  ضبــاط  مــن  مجموعــة  علــى  الخفيــف 
ــب أقامهــا  ــه تدري ــي كلي ــاء تواجدهــم ف ــي  أثن الجيــش األفغان
إســم  كابــول مطلقيــن عليهــا  أطــراف  البريطانيــون علــى 
)ساندهيرســت الرمــال(. أصيــب فــي الحــادث ضبــاط كبــار 
آخريــن عددهــم 14 مــن بينهــم بريطانيــن وعميــد فــي الجيــش 

األلمانــي.

فــي  األمريكــي  اإلحتــال  بنــاه  الــذي  الجيــش  هــو  ذلــك 
ــد  ــش يجي ــة- جي ــة األمريكي ــى الطريق ــه -وعل ــتان، إن أفغانس
إرتــكاب المجــازر ضــد المدنييــن العــزل، ويمــارس الفــرار 
بــا خجــل عنــد المواجهــة المفتوحــة مــع المجاهديــن، بينمــا 
يعجــز عــن حمايــة غــرف اإلجتماعــات فــي وزارة الدفــاع 
بالعاصمــة كابــول. وفــي األخيــر يعجــز عــن حمايــة حتــى كبــار 
ــن داخــل  ــات المجاهدي ــن تطالهــم طلق ــال الذي ــراالت اإلحت جن
ــأي جيــش هــذا؟  ــوة ومناعــة.. ف أشــد الحصــون العســكرية ق
إنــه فقــط مجــرد مؤسســة للفســاد المســلح ال تجيــد ســوى قتــل 

ــي ســجونها. ــم ف ــن وتعذيبه ــن المدني ــاء م األبري
ــد  ــا بع ــة لمهامه ــوات األفغاني ــز الق ــن يجه ــرال جري كان الجن
إنســحاب قــوات اإلحتــال، وقــد جــاءه الــرد بليغــا مــن رشــاش 
جنــدي أفغانــي ينتمــي إلــى حركــة طالبــان التــي تقــود المقاومة 
ــه  ــى الخط ــي عل ــك رد عمل ــي. وذل ــعب األفغان ــة للش الجهادي
ــدار  ــة ت ــا داخلي ــا حرب ــرب، وجعله ــة« الح ــة »ألفغن األمريكي
بأيــدي أفغــان، ويــراق فيهــا الــدم األفغانــي فقــط. وفيهــا يظــل 
الجيــش المحلــي العميــل حاميــا لمصالــح أمريــكا ولكــن بأيــدي 
أفغانيــه وليــس أمريكيــة. ومنــذ ســنوات قــام األمريكيــون 
بتخصيــص ميزانيــة ســنوية لذلــك الجيــش مقدارهــا ســته 
مليــارات دوالر )!!(، يقومــون بدفعهــا كلهــا فــي حقيقــة األمــر 
ــكا  ــأي أن أمري ــث ـ ــع منهــا الثل ــل تدف ــن أن حكومــة كاب مدعي
تدفــع لذلــك الجيــش ضعــف مــا تدفعــه كمعونــة عســكرية 
إلســرائيل، حليفتهــا األولــى فــي العالــم وحصنهــا المنيــع فــي 
المنطقــة العربيــةـ وهــذا يبرهــن مــرة أخــرى علــى مــدى أهمية 

ــات المتحــدة. ــة للوالي ــي االســتراتيجية الكوني أفغانســتان ف

إن الــذي قتــل فــي )ساندهيرســت الرمــال( ليــس فقــط الجنــرال 
األمريكــي جريــن ولكــن أيضــا أحــام اإلمبراطوريــة األمريكيــة 
ــخ  ــر التاري ــى م ــا عل ــي رماله ــن ف ــي دف ــتان، الت ــي أفغانس ف

األحــام الشــريرة إلمبراطوريــات العــدوان.
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الصمود تحاور المسؤول الجهادي 
العام لوالية بدخشان

أجرى الحوار: عبدالرؤوف حكمت

ــود(  ــة )الصم ــراء مجل ــم نفســكم لق ــو قّدمت ــذا ل ــود: حبّ الصم
ــذا الحــوار.  ــة ه ــي بداي األكارم ف

القــارئ فصيــح الديــن: اســمي )فصيــح الديــن( بــن المولــوي 
واليــة  فــي  )وردوج(  مديريــة  مــن  أنــا  الديــن(،  )ســيف 
)بدخشــان(، أعمــل مســؤوالً عاّمــاً  للمجاهديــن فــي هــذه 

الواليــة ضمــن تشــكيات اإلمــارة اإلســامية. 

الجهــاد  أوضــاع  لنــا  توّضحــوا  أن  نرجــو  الصمــود: 
ــر(  ــات خبي ــا كيــف تســير )عملي ــوا لن ــن، وأن تبيّن والمجاهدي

فــي هــذه الواليــة؟ 
القــارئ فصيــح الديــن: إّن فعاليــات المجاهديــن فــي هــذه 
ــدهلل،  ــد والحم ــع ّجي ــي وض ــان( ف ــة )بدخش ــي والي ــنة ف الس
ــل  ــن بفض ــام أن المجاهدي ــال اإلع ــن خ ــون م ــم تطلع ولعلّك
ــی  ــة، ويســيطرون عل ــرزون انتصــارات عظيم ــی يُح هللا تعال
ــون  ــدّو، ويقتل ــرة للع ــوات كبي ــون ق مناطــق واســعة، ويهزم

ــرة.  ــخصيات الكبي ــم الش منه
والجانــب اآلخــر مــن انتصــارات المجاهديــن هــو أنّهــم قامــوا 
ــه  ــدّو اآلن بأنّ ــن الع ــد تيقّ ــدّو، وق ــات الع ــع عملي بإفشــال جمي
ــة.  ــذه الوالي ــي ه ــن ف ــی المجاهدي ــاء عل ــی القض ــدر عل اليق
ــدّو،  ــود الع ــات جن ــار معنوي ــي انهي ــة ف ــذه الحال ــببت ه وتس
وصــاروا بعــد إدراكهــم للحقيقــة ينضمــون فــي شــكل جماعــات 
األمــان ضمــن  المجاهــدون  لهــم  المجاهديــن ويبــذل  إلــی 
برنامــج دعــوة جنــود العــدّو إلــی االستســام وتــرك صفــوف 

ــدّو.  الع
وكنمــوذج مــن اإلنتصــارات الباهــرة للمجاهديــن فــي هــذه 
ــر  ــث أس ــگان(، حي ــة )يم ــل لمديري ــح الكام ــم الفت ــة ت الوالي
ــل  ــع كام ــم م ــدّو وقادته ــود الع ــن جن المجاهــدون عشــرات م
ــم  ــن منه ــوا آخري ــم  وأصاب ــوا عــدداً منه ــا قتل أســلحتهم، كم
بالجــروح. وقــد غنــم  المجاهــدون 7 ناقــات للجنــود مــن 
نــوع )رينجــر( كمــا غنمــوا دبّابــة باإلضافــة إلــی عشــرات مــن 

ــواع.  ــف األن ــن مختل األســلحة م

الصمــود: ماهــي المديريــات التــي يتواجــد فيهــا المجاهــدون 
ويقومــون فيهــا بعملياتهــم الجهاديــة؟ 

ــة  ــي 17 مديري ــدون ف ــوم المجاه ــن: يق ــح الدي ــارئ فصي الق
بفعالياتهــم الجهاديــة بشــكل علنــي، أّمــا المديريــات التــي 
يتواجــدون فيهــا بقــوة ويســيطرون فيهــا علــی معظم ســاحاتها 
فهــي مديريــات: )وردوج( و)جــرم( و)يمــگان(و) تــگاب( 

ــا(.  ــل العلي ــهداء( و)يفت ــارك( و)ش و)به
يســتعيد  أن  الماضيــة  الســنوات  فــي  كثيــراً  العــدّو  حــاول 
الســيطرة علــی هــذه المناطــق، وفــي هــذه الســنة أيضــا 
ــي كل  ــه ف ــق نفــس الغــرض، ولكن ــرة لتحقي ــوات كبي جــاء بق
مــّرة واجــه الهزيمــة المنكــرة، وتكبّــد الخســائر الفادحــة، 
وبمــا أّن العــدّو خســر ميــدان المعــارك العســكرية  فلجــأ اآلن 
لتعويــض خســائره وهزائمــة المتكــّررة إلــی اإلشــاعة والحرب 
ــم يكســب أي انتصــار  ــی ل ــه بفضــل هللا تعال ــة، إالّ أن اإلعامي

تقــع واليــة )بدخشــان( فــي الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن أفغانســتان وتحدهــا مــن جهــة الغــرب واليتــا )بنجشــير( و)تخــار(، 
ــتان  ــي )تركس ــل بأراض ــرق تتص ــي الش ــتان(. وف ــة )باكس ــتان( ودول ــة )نورس ــن والي ــع كلِّ م ــوب م ــي الجن ــدود ف ــا ح وله

ــة )طاجكســتان(.  ــا فــي الشــمال فتتصــل بدول الشــرقية( التــي احتلتهــا )الصيــن(. وأّم
ــاً، ويقدرعــدد ســكانها  ــراً مربع ــغ مســاحتها 44059 كيلومت ــي أفغانســتان، وتبل ــرى ف ــات الكب ــر )بدخشــان( مــن الوالي تُعتب
حســب التقديــرات األخيــرة 823000 نســمة. تنقســم واليــة )بدخشــان( إلــی 28 مديريــة، ومركــز هــذه الواليــة هــي مدينــة 

)فيــض آبــاد(. 
ــی  ــا المجاهــدون عل ــارة اإلســامية، ويســيطر فيه ــة لإلم ــة قوي ــات جهادي ــا فّعالي ــي فيه ــات الت ــة )بدخشــان( مــن الوالي والي
مســاحات واســعة، وقــد شــهد هــذا العــام )2014م( انتصــارات كبيــرة للمجاهديــن فــي هــذه الواليــة، والتــي لــم يســبق لهــا 
مثيــل حتــی أن أخبارهــا ووقائعهــا الجهاديــة صــارت تتصــدر العناويــن الرئيســية للصحافــة العالميــة والمحليــة بشــكل متكــرّر. 
ــة  ــة، أجــرت )مجل ــن فــي هــذه الوالي ــن الصــورة الشــاملة والواضحــة عــن أوضــاع الجهــاد والمجاهدي ــد نبيّ ولكــي نكــون ق

الصمــود( الحــوار التالــي مــع المســؤول الجهــادي العــام لهــذه الواليــة األخ القــارئ )فصيــح الديــن(.
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فــي هــذا  المجــال أيضــا، ألّن الشــعب أدرك الحقائــق وصــار ال 
ــن. ــه المحلّيي ــات عمائ ــدّو ودعاي ــات الع ــذع بدعاي ينخ

الصمــود: يزعــم العــدّو فــي إشــاعاته بــأّن مــن يقاتلــه فــي 
ــم  ــدرات، أو ه ــي المخ ــا ومهّرب ــات المافي ــم عصاب ــان ه بدخش
أتبــاع الــدول األخــری، أو أّن المجاهديــن فرضــوا أنفســهم علــی 
النــاس بقــّوة الســاح، والشــعب اليرّحــب بهــم، فمــا هــو رّدكــم 

ــل هــذه اإلشــاعات؟  ــی مث عل
القــارئ فصيــح الديــن: إّن الكــذب واالختــاق وبــث األراجيــف 
وإطــاق اإلشــاعات الكاذبــة هــي الســاح الوحيــد الفاشــل 
ــائل  ــذه الوس ــل ه ــه بمث ــّن أن ــدّو اآلن، ويظ ــد الع ــي ي ــي ف الباق
واالّســاليب الفاشــلة ســيُضعف قــوة المجاهديــن، ولكــّن ســعيه 
هــذا ســعي فاشــل وجهــد خاســر ال طائــل منــه للعــدّو، ألّن أبنــاء 
الشــعب يــرون المجاهديــن بــأم أعينهــم، ويعرفونهــم بذواتهــم، 
ويعلمــون مــن أي أرض هــم، وهــم علــی درايــة كاملــة بأهــداف 

ــم.  ــن ومقاصده المجاهدي
ــاء هــذا الشــعب المســلم،  ــن فــي بدخشــان هــم أبن إّن المجاهدي
وفضــاً عــن عــدم وجــود مجاهديــن مــن الــدول اآلخــری ال 
يوجــد فــي هــذه الواليــة مجاهــدون مــن الواليــات األفغانيــة 
والياتهــم  فــي  بالجهــاد  منشــغلون  ألنّهــم  أيضــاً،  األخــری 
أنفســهم، وهــدف المجاهديــن مــن قيامهــم فــي بدخشــان للقتــال 
هــو دفــع المعتديــن الصليبييــن الُغــزاة، والدفــاع عــن أرض 
المســلمين وإعــاء كلمــة هللا فيهــا، وليــس لهــم أي غــرض 
دنيــوي أومــادي. إننــا واثقــون مــن معرفــة شــعبنا لماهيــة هــذا 

ــة. ــاعاته الكاذب ــدّو وإش ــات الع ــدع بتره ــن ينخ ــاد، ول الجه

الصمــود: كيــف تصفــون العاقــة بيــن المجاهديــن وبيــن عاّمــة 
الشــعب؟ 

وبيــن  الشــعب  بيــن  االعاقــة  إّن  الديــن:  فصيــح  القــارئ 
المجاهديــن عاقــة حميمــة ومبنيــة علــی التعــاون واإلخــاص، 
ألّن المجاهديــن هــم أبنــاء هــذا الشــعب، والروابــط بينهــم هــي 
القرابــة  راوبــط األُُخــّوة واألبُــّوة والبُنُــّوة، أو هــي رابطــة 
ــی  ــّوة اإلســامية. فالشــعب والمجاهــدون بفضــل هللا تعال واألُُخ
هــم صــف واحــد فــي مقاومــة العــدّو، المجاهــدون يقاتلــون 
والشــعب يقــف إلــی جانبهــم مســانداً لهــم، وهــذا هــو ســّر دوام 
مقاومــة المجاهديــن ضــد العــدّو، وبهــذا التعــاون أفشــلوا بفضــل 

ــدّو. ــرات الع ــاعي ومؤآم ــع مس ــی جمي هللا تعال

ــه  ــائل إعام ــق وس ــدّو عــن طري ــّدة أذاع الع ــل م ــود: قب الصم
ــم،  ــم معك ــن إخوانك ــر استشــهادكم واستشــهاد مجموعــة م خب
فمــاذا كان هــدف العــدّو حســب رأيكــم مــن إعــان هــذا الخبــر 

ــكاذب؟  ال
القــارئ فصيــح الديــن: أنــا أيضا ســمعت تلك األخبــار والتقارير، 
ــه،  ــراً لقوات ــاراً كبي ــكاذب انتص ــر ال ــك الخب ــدّو ذل ــر الع واعتب
ولكــّن الحقيقــة هــي أنّكــم تروننــي بأعينكــم بأنّنــي الزلــت حيــاً 
بفضــل هللا تعالــی، وأّن العــدّو كان قــد كــذب فــي ذلــك الخبــر. أّمــا 
ــل العــدّو  الســبب وراء نشــر مثــل هــذه األخبــار الكاذبــة مــن قِبَ
ــي )بدخشــان( خســائر  ــام ف ــذا الع ــي ه ــل ف ــدّو تحّم ــو أّن الع ه
ــبون  ــن سيكتس ــأّن المجاهدي ــّن ب ــن يظ ــم يك ــدّو ل ــرة، والع كبي
مثــل هــذه القــّوة فــي هــذه الواليــة، وأنهــم ســيلحقون مثــل 

ــد هــذا العــام فــي  هــذه األضــرار الفادحــة بــه. إّن العــدّو قــد تكبّ
)بدخشــان( خســائر عظيمــة، بينمــا كانــت خســائر المجاهديــن 
تعتبــر ال شــيء إذا قيســت بخســائر العــدّو. ولكــي يُظهــر العــدّو 
ــاء  ــام  باّدع ــق اإلع ــن طري ــّوة - ولوع ــف الق ــي موق نفســه ف
واستشــهاد  استشــهادي  خبــر  أذاع  الكاذبــة-  االنتصــارات 
مجموعــة مــن إخوانــي المجاهديــن. ولــم يكســب العــدّو مــن هــذا 
اإلعــان إال الخــزي والهــوان وفقــدان المصداقيــة لــدی عامــة 
ــي  ــد ف ــا بع ــدّو فيم ــوا الع ــن يصّدق ــاس ل ــدو أّن الن الشــعب. ويب

ــن. ــي يّدعيهــا ضــّد المجاهدي ــه الت إّدعات

؟ وماهــي  الصمــود: كيــف تنظــرون إلــی دور اإلعــام الجهــاديِّ
توصياتكــم للعامليــن فــي هــذا المجــال؟ 

القــارئ فصيــح الديــن: العمــل اإلعامــي جانب مهم فــي الجهاد، 
ألّن العــدّو أيضــاً يبــذل جهــوداً كبيــرة فــي العمــل اإلعامــي 
ــي نشــر المعلومــات  ــد ف ــه يتعّم ــه ضــّد المســلمين، إنّ ــي حرب ف
الخاطئــة والكاذبــة عــن المجاهديــن بقصــد التأثيــر علــی أذهــان 
النــاس الذيــن لــم يعرفــوا المجاهديــن، ومــن الممكــن أن يتكــون 
لديهــم فكــر خاطــئ عــن الجهــاد والمجاهديــن. أّمــا الذيــن 
رأوا المجاهديــن عــن قــرب وعايشــوهم وشــاهدوا أعمالهــم 
وأخاقهــم  فــإن دعايــة العــدّو التؤثّــر فيهــم. ويجــب علــی 
اإلخــوة فــي لجنــة الثقافــة واإلعــام فــي اإلمــارة اإلســامية أن 
ــوا جهودهــم فــي هــذا المجــال لســّد هــذه الثغــرة الهامــة،  يكثّف
وأّن ينــّوروا أذهــان النــاس بنشــر مزيــد مــن الحقائــق والتوعيــة 
المجاهديــن  ينبّهــوا  وأن  والجهاديــة،  والسياســية  الدينيــة 
وعامــة الشــعب إلــی مؤآمــرات العــدّو التــي يحيكهــا ضــّد الجهاد 
ــادي  ــي والجه ــي الدين ــّم الوع ــك ســوف يع ــن، وبذل والمجاهدي
فــي النــاس، وســوف يُخرجــون أبناءهــم وذويهــم مــن صفــوف 

ــی.  ــاد إن شــاء هللا تعال ــة الجه ــوا بقافل ــدّو ليلحق الع
ــش  ــة والعي ــور القتالي ــغول باألم ــي مش ــن أنّن ــم م ــی الرغ وعل
المتنقّــل فــي الســاحات الجهاديــة ولكنّنــي أقــّدر لجنــة اإلعــام، 

ــق. وأســأل هللا لهــم الســداد والتوفي

الصمــود: فــي نهايــة هــذا الحــوار ماهــي رســالتكم لقــراء مجلــة 
)الصمــود( وماهــي توصياتكــم للمجاهديــن ليكتســبوا مزيــدا 

ــی؟  أمــن اإلنتصــارات إن شــاء هللا تعال
القــارئ فصيــح الديــن:  إّن ســّر انتصــار المســلمين علــی 
ــي كل  ــه ف ــوی هللا واستشــعار الخــوف من ــي تق األعــداء هــو ف
وقــت، وفــي االتحــاد وطاعــة هللا تعالــی وطاعــة رســوله وطاعة 
أولــي األمــر منهــم، فــإذا تحلـّـی المســلمون والمجاهــدون خاصة 
بهــذه الصفــات فإنّهــم الشــك ســينتصرون علــی األعــداء بــإذن 

ــی.  هللا تعال
ورســالتي لعامــة الشــعب هــي أن ينتبـّـه إلــی مؤآمــرات األعداء، 
ــی تشــويه ســمعة  ــام إل ــذا األي ــي ه ــراً ف ــدّو يســعی كثي ألّن الع
المجاهديــن وإيجــاد الفجــوة بينهــم وبيــن عامــة الشــعب، وليعلــم 
الشــعب أّن بلدنــا قــد احتلـّـه الكفـّـار، والجهــاد فــرض عيــن علــی 
المســلمين ضــد هــؤالء الكفــار، ومالــم نُخــرج الجيــوش الكافــرة 
مــن بلدنــا فــإّن جهادنــا سيســتمّر ضدهــا إن شــاء هللا تعالــی، ألّن 
ــأداء هــذه  ــام ب ــا فريضــة مــن هللا تعالــی وســنواصل القي جهادن

الفريضــة بــكّل وفــاء والتــزام بالعهــد إن شــاء هللا تعالــی.
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»يــكاد المؤرخــون يجمعــون أن أكثــر شــعب فــي القــرون 
الثاثــة األخيــرة- إن لــم يكــن أكثــر شــعب فــي البشــرية- ضحــى 
ــو الشــعب  ــة شــرفه، ه ــه وحماي ــظ عزت ــه وحف لصــون كرامت

ــي المســلم. األفغان
ــذل  ــات وب ــن التضحي ــر م ــز الكثي ــذا الشــعب العزي ــدم ه ــد ق فق
ضرائــب غاليــة لإلحتفــاظ بإبائــه، حتــى ال يحنــي هامتــه لمعتــد 

وال يطأطــئ عنقــه لعاصفــة. فأصبحــت العــزة 
والكرامــة  كينونتــه  مــن  جــزء 

تجــري فــي عروقــه طبعــا  
ــح  ــا، وأصب ال تطبع

د  لجهــا ا
طينتــه 

والقتــال 
تــه  فطر

ســية  و لفر ا و
والشــجاعة  ســداه 

» . . لجتــه
ورثــوا الكرامــة كابــراً عــن كابــر      إن 

الكــرام هــم بنــو اإلكــرام
ــة  ــك أصال ــدى ل ــي المســلم تتب ــك بالشــعب األفغان ــا تحت فعندم
ــه  ــمو آفاق ــه وس ــل أخاق ــه( ونب ــده )أصل ــرم محت ــه وك معدن
يبــدو لــك شــعب -مــع بســاطته- يطــوي جوانحــه علــى أخــاق 
رفيعــة وعلــو اهتمامــات ورفعــة آمــال وتطلعــات فهــو يجمــع 
بيــن الرجولــة واإلبــاء والكــرم والحيــاء والترفــع والوفــاء 
والشــرف والســخاء، يحــب الشــجاعة ويعشــق العليــاء ويكــره 
الدنيــة ويمقــت اإلســتخذاء )الــذل(.ال يســلم قيــاده إال لخالقــه، 
وال يــذل جبهتــه إال لمــواله، قــوم أخلصــوا لمبادئهــم فخطوهــا 

بدمائهــم، وكتبــوا قصــة مســيرتهم بعرقهــم ونجيعهــم، .... 
ــي والرخيــص والنفــس  ــه الغال ــوا ل شــرفهم هللا باإلســام فبذل

ــس«. والنفي
هــذا مــا قالــه الدكتــور عــزام رحمــه هللا فــي أحــد خطباتــه وهــو 
صــادق فــي قولــه فــإن هــذا الشــعب قــد قــدم ماييــن الجماجــم 
لتكــون كلمــة هللا هــي العليــا، ولينصــرن هللا مــن ينصــره 
ولقــد شــاء هللا تعالــى أن يجعــل دفاعــه 
عــن  يتــم  آمنــوا  الذيــن  عــن 
طريقهــم هــم أنفســهم 
كــي يتــم نضجهــم 
أثنــاء  فــي 

لمعركــة.  ا
لبنيــة  فا
ــتقظ  ــانية ال تس اإلنس
كل الطاقــات المذخــورة فيهــا 
ــر;  ــه الخط ــي تواج ــتيقظ وه ــا تس كم
ــه  ــا لتواج ــتجمع كل قوته ــي تس ــع، وه ــع وتداف ــي تدف وه
القــوة المعتديــة. عندئــذ تتحفــز كل خليــة بــكل مــا أودع فيهــا 
مــن اســتعداد لتــؤدي دورهــا; ولتتســاند مــع الخايــا األخــرى 
فــي العمليــات المشــتركة; ولتؤتــي أقصــى مــا تملكــه، وتبــذل 
آخــر مــا تنطــوي عليــه; وتصــل إلــى أكمــل مــا هــو مقــدور لهــا 
وماهــي مهيــأة لــه مــن الكمــال، وســتكون  النتيجــة  حينــذاك 
النصــر بــإذن هللا علــى األعــداء الكفــرة وكمــا نــرى اليــوم بــأم 
أعيننــا بشــائر الفــوز والفتــح للفئــة المؤمنــة علــى الفئــة 
الكافــرة فالحــرب دائــرة بيــن االيمــان والكفــر، بيــن الحــق 

االنسحاب المهين والخروج المشين!
بقلم: صاح الدين )مومند(
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والباطــل بيــن أتبــاع الرحمــن وعبــدة الطاغــوت والشــيطان فــي 
ــاء هللا أن  ــد ش ــتان ولق ــا أفغانس ــا بادن ــورة ومنه ــه المعم وج
ــخ.  ــف أدوار التاري ــي مختل ــن ف ــاده المؤمني ــر لعب ــب النص يكت
لقــد آن أوان هــروب المحتليــن لكنهــم لــم ولــن يهربــوا ســالمين 
وغانميــن فإنهــم يواجهــون فــي ســبيل هروبهــم مصاعــب جمــة 
ــي األرواح  ــة ف ــائر الفادح ــدون الخس ــوم إال ويتكب ــر ي ــا يم وم

. والمعــدات 
هاجمــت أمريــكا أفغانســتان قبــل مــا يقــرب مــن 13 عامــاً 
ــد  ــذا البل ــم ســيحتلّون ه ــون أنه ــون يظن ــكام األمريكي وكان الح
فــي غضــون أيــاٍم وشــهور وســيقيمون فيــه حكومــة يرضونهــا 

ــة. ــكرية العماق ــد العس ــه القواع ــؤوا في لينش
وقــد غــّر تحــول المجاهديــن مــن إســتراتيجية حــرب الجبهــات 
ــى  ــاء عل ــن الغرب ــراالت األمريكيي ــات الجن ــرب العصاب ــى ح إل
علــى  االنتصــار  إعانهــم  فــي  التســرع  علــى  األرض  هــذه 
اإلمــارة اإلســامية، وأعلــن وزيــر الدفــاع األمريكــي آنــذاك 
الجنــرال )دونالــد رامســفيلد( إنهــاء الحــرب فــي أفغانســتان 
ــون  ــّماها األمريكي ــي س ــة الت ــكرية العماق ــات العس ــد العملي بع

ــي  ــكا ف ــم وأمري ــن العال ــد أيق ــدة(. وق ــة الخال ــة الحّري بـــ )عملي
الســنوات الثاثــة األولــى أّن مشــكلة أفغانســتان قــد انتهــت 

ــد .  ــى األب وإل
ــي  ــش األميرك ــى الجي ــت قتل ــل توابي ــراً أن حم ــت مؤخ ــن ثب لك
ونقــل  المتحــدة،  الواليــات  إلــى  مســتمرة  بصــورة  الغاشــم 
الجرحــى والمعاقيــن والذيــن تعرضــوا ألمــراض نفســية خطيــرة 
ــة  ــروف القتالي ــة الظ ــديدة نتيج ــية الش ــوط النفس ــبب الضغ بس
فــي بادنــا  قــد عــّرض اإلدارة األميركيــة لضغــوط سياســية 
ــن  ــر م ــي أكث ــش األميرك ــد الجي ــث فق ــديدة حي ــة ش واجتماعي
ــغ  ــا بل ــذرة، كم ــرب الق ــذه الح ــي ه ــط ف ــدي وضاب 2300 جن
ــش 19890  ــذا الجي ــراد ه ــن أف ــى م ــن والجرح ــدد المعاقي ع
شــخص وفــق المصــادر المطلعــة. واإلدارة األميركيــة تتعــرض 
باســتمرار لضغــوط عالميــة بســبب المجــازر التــي يرتكبهــا 
الشــعب األعــزل، وبســبب ســقوط  الجيــش األميركــي ضــد 
الضحايــا مــن المدنييــن فــي الهجمــات التــي يشــنها الجيــش فــي 
ــة  ــو الدولي ــر منظمــة العف ــاد وأريافهــا. وهاهــو تقري ــرى الب ق

)امنســتي انترناشــونال( يصــف الواليــات المتحــدة بإخفاقهــا 
فــي التحقيــق فــي مقتــل مدنييــن جــراء العمليــات التــي تنفذهــا 

ــتان. ــي أفغانس ــا ف قواته
ــا  ــن تصنيفه ــي يمك ــع الت ــض الوقائ ــر أن بع ــي التقري ــاء ف وج
ماحقــة  أو  بشــأنها  التحقيــق  يجــري  لــم  حــرب  كجرائــم 
ــاءات  ــاً إلحص ــا. وطبق ــض ضحاياه ــاً أو تعوي ــا قضائي مرتكبيه
األمــم المتحــدة، فــإن عــدد ضحايــا العمليــات فــي أفغانســتان مــن 
المدنييــن قــد ارتفــع بنســبة 14 فــي المئــة العــام الماضــي، إذ 
ــام 2013  ــي ع ــب 5600 ف ــي وأصي ــة 3000 مدن ــل قراب قت
وحــده. حقــاً إنهــم  ال يعرفــون الرحمــة وال العــدل فهــم يخفــون 
ــال  ــوا أن األبط ــم أن يعلم ــن عليه ــر، ولك ــره ومك ــد وك كل حق
المقاوميــن رجــال مازالــوا يؤمنــون بــاهلل ولــم يتزعــزع إيمانهــم 
ــر.  ــد الده ــوت وســيلقنوهم درســاً ال يُنســى أب ــن خــوف أوم م
ــة ولكــن فــي الحقيقــة  ــا بحجــج واهي ــكا بادن ــت امري نعــم احتل
جــاء دور انصهــار غطرســتها وتمريــغ أنفهــا فــي وحــل بادنــا 
فهــي التــي قامــت  بمــا قــام بــه الغــزاة الســابقون وأبــادت 
ــل المحتلــون  ــا فع ــة لديهــا كم ــكل الوســائل المتاح األبريــاء ب
ــال  ــن واالطف ــن اســتهداف المدنيي ــع م ــم تمتن ــي الماضــي. فل ف
والنســاء وشــن الغــارات علــى البيــوت الســكنية واألماكــن 
المقدســة وهتــك الحرمــات وتدنيــس المقدســات. وهاهــي تــذوق 
وبــال أمرهــا وســبحان الــذي قــال )وكان حقــا علينــا نصــر 
المؤمنيــن( أوجــب علــى نفســه نصــرة المؤمنيــن وجعلــه لهــم 
ــا، فضــا وكرمــا وأكــد لهــم فــي الصيغــة الجازمــة التــي ال  حق
تحتمــل شــكاً وال ريبــاً، وأمــا أهــل الباطــل فمــا هــم بمفــازة مــن 

ــش . ــم وانتف ــخ باطله ــا انتف ــذاب هللا مهم ع
وهانحــن اليــوم نشــهد أن كل الوقائــع علــى األرض تشــير إلــى 
خســارة أمريــكا وحلــف الناتــو رهــان الحــرب الــذي قضــت مــن 
أجلــه حوالــي 14 عامــا، ولــم  تنــل منهــا إال الهزيمــة النكــراء، 
بــل لقــد لحــق بهــم العــار والشــنار باإلضافة إلــى زيــادة معارضة 
الــرأي العــام األمريكــي للحــرب الخاســرة. وســنرى بــأم أعيننــا 
ــى  ــزاة عل ــر الغ ــا وســتكون مقاب ــن بادن ــن م االنســحاب المهي
ثــرى األفغــان ســلوى للمســتضعفين فــي األرض وعظــة وعبــرة 

للطغــاة المتجبريــن .
يقــول ســيث ج. جونــز فــي كتابــه: إن المقبــرة التــي علــى 
مشــارف )كابــول(، تحتــوي قبــور مئــة وثمانيــة وخمســين 
ــال  ــوا خ ــن قُتل ــن الذي ــيين البريطانيي ــود والدبلوماس ــن الجن م
الحــروب البريطانيــة بيــن عامــي 1839 - 1842م، وبيــن 
الحــرب  فــي  أنــه  إلــى  ويشــير  - 1880م،  عامــي 1879 
الحاليــة جــرى بنــاء نُُصــب تــذكاري حديــث فــي هــذه المقبــرة، 
ــن  ــى األمريكيي ــات أســماء القتل ــرة مئ ــي هــذه المقب ــف ف وأضي

واألوروبييــن الجــدد.
إن األفغــان ليــس ممــن يخضــع آللة الحــرب وإن تاريخهــم التليد 
ــان  ــم. إن االيم ــجاعتهم وبطوالته ــور ش ــن ن ــرف م ــطر بأح س
رســخ فــي قلوبهــم فــا يتهيّبــون لقــاء عــدو مهمــا بلغــت قوتــه، 
بــل إن ذلــك يزيدهــم إيمانــا فــوق إيمانهــم ويعــزز ثقتهــم بربهــم 
متوكليــن عليــه. وعلــى المؤمــن أن اليخــاف حيــن وقوفــه ضــد 
الكثــرة مــن أعدائــه فاإليمــان القــوي يرتفــع بصاحبــه إلــى قمــة 
التــوكل علــى هللا تعالــى والثقــة بنصــره ولــو كان أعدائــه أكثــر 
ــر  ــو الناص ــة وه ــى المعرك ــذي يتول ــو ال ــاهلل ه ــدة ف ــدداً وع ع

الحقيقــي، ومــا النصــر اال مــن عنــد هللا.
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الهجمات من الداخل
بقلم: عرفان بلخي

ازداد كــره األفغــان للمحتليــن وازدادت ظاهــرة »الهجمــات مــن 
ــول بعــض  ــاد ويق ــع أرجــاء الب ــي جمي الداخــل« وانتشــرت ف
ــي أي مــن  ــل ف ــم تاحــظ مــن قب ــن أن هــذه الظاهــرة ل المحللي
حــروب الحقبــة الماضيــة، مــن فيتنــام إلــى العــراق و.... إنهــم 
يجــدون صعوبــة فــي توضيــح أســبابها وخلفياتهــا التــي نعرفهــا 

نحــن األفغــان جيــدا. 
التقاريراإلعاميــة ترصــد اإلتحــاق المتزايــد مــن قبــل الفاريــن 
مــن الجيــش إلــى صفــوف اإلمــارة االســامية بــكل مــا يحملونــه 
مــن أســلحة ومعلومــات، بــل وبعضهــم ينفــذ عمليــات لصالــح 
الجهــاد فــي معســكرات الجيــش وكثيــراً مــا يفتحــون النــار 
علــى الجنــود األمريكييــن قبــل الفــرار. وإذا كان بعــض الجنــود 
ــم يســتهويهم القتــال فــي صفــوف اإلمــارة  فإنهــم  والضبــاط ل

يبيعــون اإلمــارة أســلحتهم وكل مــا يملكــون مــن عتــاد. 
ــن   ــاع للمجاهدي ــال وب ــة االحت ــن خدم ــى ع ــدي تخل ــول جن يق
بندقيتــه، الكاشــينكوف، وســترته الواقية مــن الرصاص يقول: 
ــك  ــل ذل ــكل يفع ــن باعــوا أســلحتهم، ال ــن الذي »أعــرف الكثيري
ــاط«، وأضــاف: »البعــض باعــوا ســيارات  ــى بعــض الضب حت
دفــع رباعــي واحتياطــات مــن الوقــود، كمــا أن أعــداداً كبيــرة 

مــن هــؤالء الجنــود ينضمــون إلــى صفــوف المجاهديــن«.
وتشــهد تقاريــر غربيــة أن كل ســنة يفــر عشــرات اآلالف  
مــن القــوات العســكرية واألمنيــة العميلــة وإذا مــا ســنحت 
لهــم فرصــة فهــم يقتلــون الغــزاة فــي وضــح النهــار وفــي 
عقــر الثكنــات العســكرية وخيــر شــاهد علــى ذلــك مــا قــام 
ــة  ــكان والي ــن س ــق هللا م ــهيد ]رفي ــد الش ــط المجاه ــه الضاب ب
ــة  ــة قوي ــث وجــه ضرب ــاء 5- اغســطس حي ــوم الثاث ــا[ ي بكتي
للجنــراالت وللجنــود األمريكييــن وغيرهــم مــن المعتديــن بقُتــل 
جنــرال أميركــي فــي أكاديميــة عســكرية فــي قرغــا قــرب كابــول 
ــي افغانســتان  ــة ف ــى رتب ــي األعل ــل األميرك ــك القتي ــون بذل ليك
منــذ 2001. وأســفر الهجــوم أيًضــا عــن إصابــة 15 شــخًصا، 
مــن بينهــم جنــرال ألمانــي. الجديــر بالذكــر أن الجنــرال غريــن 
هــو العســكري االميركــي يعــد األعلــى رتبــة، وهــذه هــي المــرة 
األولــى التــي يُقتــل فيهــا جنــرال أميركــي علــى أرض المعركــة 

ــام.  ــذ حــرب فيتن من
وقــال شــهود عيــان أن 15 شــخًصا أصيبــوا مــن بينهــم ثمانيــة 
أميركييــن بجــروح أكثرهــم خطيــرة، ألن الضابــط األفغانــي كان 
علــى مقربــة مباشــرة مــن ضحايــاه عندمــا أطلــق النارعليهــم، 
ــه  ــي صفوف ــرال ف ــة جن ــن إصاب ــن ع ــي أعل ــش األلمان والجي
ــان اإلمــارة االســامية أن  ــي بي ــد ورد ف ــة خطــرة. وق فــي حال
إمــارة أفغانســتان اإلســامية تعتبــر هــذا الهجــوم مــن بطــوالت 
وألســرته  لــه  تاريخيــة  مفخــرة  وتعــده  الشــهيد،  الجنــدي 
ولجميــع الشــعب األفغانــي، وتســأل المولــى عــز وجــل أن 

هــذا  الفــردوس.  جنــات  ويرزقــه  الشــهيد  الجنــدي  يتقبــل 
الجنــدي البطــل الــذي كان يترقــب فرصــة القيــام بتنفيــذ هجــوم 
علــى العــدو فــي هــذه األكادميــة العســكرية منــذ عــدة أعــوام، 
قــد خلــف أثــراً مشــرقاً ال ينســى فــي صفحــات التاريــخ الملــيء 
بالمفاخــر لهــذا البلــد، وســتخلد ذكــراه فــي األجيــال القادمــة مثل 
أبطــال التاريــخ الماضــي الذيــن أصبحــوا قــدوة لألفغــان فــي هذا 
العصــر. وشــجاعة هــذا الجنــدي أيضــا ســتبين لألجيــال القادمــة 

ثمــن تحقيــق الحريــة وأهميتهــا.
هــذا وقــد شــهدت الســنوات األخيــرة عــدًدا مــن الهجمــات 
ــون  ــال كاره ــاط أبط ــدون أو ضب ــود مجاه ــا جن ــة نفذه الدامي
ــن  ــال م ــة باالحت ــه صل ــن ل ــال ضــد عســكريين وكل م لإلحت
مؤخــراً  قُتلــت  كمــا  ذلــك.  وغيــر  والصحفييــن  التبشــيرين 
مصــورة ألمانيــة معروفــة عالميــاً كانــت تعمــل مــع وكالــة 
اسوشــييتد بــرس األميركيــة )إيــه بــي( يــوم 04 أبريــل 2014 
فــي شــرق أفغانســتان برصــاص شــرطي مجاهــد وأصــاب أيضاً 
زميلتهــا الكنديــة بجــروح خطيــرة والصحفيتــان كانتــا تغطيــان 
ــن  ــات الرئاســية حي ــى مــن االنتخاب ــدورة األول ــرات لل التحضي
اُســتُهِدفتا برصــاص هــذا الشــرطي الــذي أجبــره إيمانــه علــى 
قتلهمــا. وقالــت الــوكاالت لألنبــاء إن »انيــا نيدرينجهــاوس 
)48 عامــاً( المصــورة األلمانيــة المشــهورة عالميــاً، قتلــت 
ســنة(   60( جانــون  كاثــي  الصحفيــة  وأن  الفــور«  علــى 
ــوم يســتهدف  ــي هج ــو ثان ــن« وه ــن خطيري ــت بجرحي »أُصيب
بشــكل مباشــر الصحفييــن الغربييــن المعتديــن بعــد مقتــل نيلــس 
هورنــر الصحفــي البريطاني-الســويدي الكبيــر فــي 11 مــارس 
برصاصــة فــي الــرأس فــي أحــد شــوارع وســط العاصمــة 

ــول. كاب
ووقــع الهجــوم علــى انيــا نيدرينجهــاوس فــي واليــة خوســت، 
ــي هجــوم  ــا ف ــن قتلت ــي«: إن الصحفيتي ــه ب ــة »اي ــت وكال وقال
متعّمــد وأنهمــا كانتــا داخــل قاعــدة للقــوات األمنيــة حيــن 
كانتــا  حينمــا  أنهمــا  الوكالــة:  وتابعــت  للهجــوم.  تعرضتــا 
تنتظــران داخــل ســيارتهما توجــه صوبهمــا شــرطي مــردداً 
»هللا اكبــر، هللا أكبــر« وفتــح النــار عليهمــا. وكانــت انيــا 
ــال  ــاً ويق نيدرينجهــاوس مصــورة متخصصــة، مشــهورة دولي
ــي ســن السادســة عشــرة كمصــورة  ــا ف ــدأت عمله ــد ب ــا ق أنه
مســتقلة فــي صحيفــة ألمانيــة محليــة وغطــت كثيــراً مــن 

األحــداث العالميــة الســاخنة.
كذلــك قُتــل 3 أميركييــن فــي مستشــفى بكابــول تديــره منظمــة 
ــى  ــار عل ــد الن ــرطي مجاه ــح ش ــا فت ــة عندم ــيرية أمريكي تبش
ــل  ــاح 24 أبري ــوم صب ــع الهج ــفى ووق ــي المستش ــن ف العاملي
2014 داخــل مستشــفى تديــره منظمــة »كيــور انترناشــيونال« 
ــة  ــة العميل ــة. وصــرح المتحــدث باســم وزارة الداخلي األميركي
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بــأن مطلــق النــار شــرطي كان علــى مــا يبــدو خــارج المبنــى 
و»فتــح النــار علــى أجانــب كانــوا يدخلــون إليــه ...«. وأوضــح 
بجــروح  أُصيبــت  الطبــي  الطاقــم  مــن  أجنبيــة  امــرأة  أن 
ــة هــم  ــى الثاث ــة أن القتل ــت الســفارة األميركي ــرة. وأعلن خطي
ــراد  ــل 3 مــن أف ــه قت ــاء أن ــون«. وأوردت وكاالت األنب أميركي
ايســاف وجــرح عــدد آخــر منهــم عندمــا هاجمهــم جنــود أفغــان 
وزعمــوا أن الهجــوم قــد وقــع خطــأ! وقُتــل هــؤالء األميركيــون 
بتاريــخ 12 فبرايــر 2014  برصــاص أفغانييــن يرتديــان 
الــزي العســكري. وقالــت القــوة الدوليــة )إيســاف( إن »3 مــن 
أفــراد إيســاف قتلــوا برصــاص شــخصين يرتديــان زي قــوات 
األمــن الوطنيــة األفغانيــة«. ووقــع الهجــوم فــي واليــة كابيســا 

شــمالي كابــول. 
ــك  ــل ذل ــك الحــوادث. وقب ــل تل ــي مث ــراراً ف ــون م ــذا يقول وهك
أفــاد مســؤولون أفغــان ومســؤولون مــن القــوات الدوليــة أنــه 
للمــرة الـــرابعة خــال شــهر واحــد يُقتــل جنــدي أمريكــي علــى 
ــخ 10-2013- ــك بتاري ــكري وكان ذل ــزي عس ــي ب ــد أفغان ي
ــى  ــكريًّا عل ــا عس ــدي زيًّ ــخص يرت ــار ش ــح الن ــث فت 13، حي
جنــود أميركييــن فــي شــرق أفغانســتان مــا أســفر عــن مقتــل 
ــان وعناصــر مــن »إيســاف«  ــود أفغ ــا اشــتبك جن أحدهــم. كم
داخــل قاعــدة عســكرية فــي العاصمــة كابــول بتاريــخ 26  
اكتوبــر 2013 وقــال المتحــدث باســم وزارة الدفــاع حينــذاك: 
“كان هنــاك خــاف بيــن جنــدي أفغانــي وجنــدي أجنبــي داخــل 
قاعــدة عســكرية. وفتحــا النــار علــى بعضهمــا البعــض.”. 
وذكــرت تقاريــر مقتــل وإصابــة عــدد مــن الجنــود بينهــم 
عناصــر مــن “الناتــو”. وتــؤدي االشــتباكات بيــن القــوات 
ــف شــمال  ــوة حل ــن ق ــات بي ــر العاق ــة لتوت ــة واألفغاني األجنبي
ــر  ــد أكث ــا أح ــت أيض ــة وأصبح ــلطات األفغاني ــي والس األطلس
ــزاة  ــراً ضــد الغ ــكا وتأثي ــان اإلســامية فت ــة طالب أســلحة حرك

والمعتديــن.
إن القتــال اليــوم يجــري علــى قــدم وســاق بيــن العمــاء 
ــرطة  ــن الش ــل 3 م ــد قت ــن فق ــم الصليبيي ــن وأصدقائه الموالي
ــة الجمعــة 15 أغســطس 2014  ــة فــي غــارة أمريكي األفغاني
حيــث اســتهدفت منطقــة فــي واليــة بروان شــمال شــرق كابول، 
ووقــع الحــادث خــال تقديــم جنــود أمريكييــن - مايســمى - 
مســاعدات صحيــة فــي منطقــة »غوربنــد« بالواليــة، فقــد 
قصفــت طائــرة توفــر الحمايــة الجويــة للجنــود مركــًزا للشــرطة 
األفغانيــة فــي منطقــة جبليــة، زعمــاً منهــا أن الموجوديــن فيــه 

هــم مــن المقاومــة اإلســامية.
ــدرب،  ــال بيــن الزمــاء واألشــقاء ورفــاق ال كمــا يحصــل القت
فهاهــم ســبعة مــن رجــال شــرطة يقتلــون بعدمــا قــام زميلهــم 
ــار عليهــم وقتلهــم  ــق الن ــم أطل ــم ث ــي طعامه بوضــع مخــدر ف
جميًعــا قبــل أن يفــر بســيارة. وهــذا »الحــادث وقــع األربعــاء 6 
أغســطس العــام الجــاري فــي ضواحــي مدينــة تريــن كــوت وقــد 
ــة  ــن المنطق ــر م ــه وف ــلحة زمائ ــى أس ــم عل ــتولى المهاج اس

بســيارة الشــرطة والتحــق بالمقاومــة االســامية. 
ان حادثــة قتــل الجنــرال االمريكــي ليســت األولــى وال األخيــرة، 
ــي  ــا ف ــل ُمدرب ــاً آخــر يعم ــل جندي ــي بقت ــدي أفغان ــام جن ــد ق فق
صفــوف  االعــداء، فــي قاعــدة شــرق البــاد، فــي شــهر نوفمبر 
مــن العــام الماضــي وذلــك بعــد خمســة أيــام علــى هجــوم مماثــل 
أســفر عــن مقتــل ثاثــة أميركييــن مــن قــوات التحالــف، وقالــت 

قــوة الحلــف )ايســاف( حينــذاك أن “رجــا كان يرتــدي زي 
ــى جنــود مــن الحلــف  ــار عل ــق الن ــة أطل قــوات األمــن األفغاني
ــم  ــتان”. ول ــرق أفغانس ــي ش ــم ف ــداً منه ــل واح ــي وقت األطلس
تكشــف هويــة الجنــدي القتيــل وقــال المتحــدث باســم الحكومــة 
ــار جنــدي فــي الجيــش األفغانــي أطلــق  ــق الن ــة إن مطل العميل
النــار علــى مدربيــن مــن قــوة إيســاف فــي معســكر تدريــب فــي 
ــف  ــود التحال ــرا مــن جن ــا. وأوضــح أن عــددا كبي ــة باكتي والي
قــد أُصيبــوا بجــروح خطيــرة. وقتــل اواخــر ســبتمبرالماضي 3 
مــن الجنــود األميركييــن برصــاص جنــدي أفغانــي فــي قاعــدة 
اخــرى بباكتيــا. وعنــد تســويد هــذا المقــال بتاريــخ 20 – 
اغســطس طُِعــن جنــدي تابــع لمنظمــة حلــف شــمال االطلســي 
)ناتــو( فــي رقبتــه  حتــى المــوت فــي العاصمــة كابــول. و 
تعــرض الجنــدي لهجــوم الجنــدي المجاهــد الغيــور علــى دينــه 
ــق  ــي طري ــف ف ــة للحل ــة تابع ــاف قافل ــم ايق ــا ت ــاده عندم وب
المطــار للخضــوع لعمليــة تفتيــش دوري للشــرطة. ونقــل 
الجنــدي إلــى المستشــفى حيــث لفــظ انفاســه القــذرة االخيــرة 
ولقــي مصيــره المحتــوم. وأصــدر االئتــاف العســكري بقيــادة 
»الناتــو« بيانــاً يُفيــد بان«جنديــا توفــي متأثــرا بجراحــه نتيجــة 
هجــوم فــي شــرق أفغانســتان«. وقتــل مئــات مــن جنــود قــوة 
ايســاف علــى يــد عناصــر مــن القــوات األفغانيــة أو بيــد رجــال 

يرتــدون الــزي العســكري فــي الســنوات األخيــرة.     
ــاد  ــي الب ــة ف ــوات األمني ــق بالق ــن التح ــال أن كل م ــق يُق الح
ــون  ــرورة أن يك ــس بالض ــال لي ــت إدارة االحت ــة وتح المحتل
ــا  ــل، وإنم ــدو المحت ــص للع ــل مخل ــه عمي ــه أو أن ــاً لوطن بائع
ألن العــدو لــم يتــرك لــه فرصــة للعمــل والعيــش بعــد تخريــب 
ــوى  ــاق بالق ــة إال بااللتح ــاد المحتل ــي الب ــل ف ــرث والنس الح
ــن  ــم تســجيل أعــداد مــن المواطني ــة، ولهــذا يت ــة العميل األمني
ــا  ــو كم ــي والحــرس، فه ــش الوطن ــي ســلك الشــرطة والجي ف
ــة  ــر الفرصــة المواتي ــد توف ــر، وعن ــاق المضط يســمونه التح
يكــون جنــدي األمــس هــو نفــس مجاهــد األمــس قاتــل أعــداء 

ــاد.  ــاد والعب الب
إن تصاعــد الهجمــات التــي يشــنها جنــود أفغــان علــى مدربيهــم 
ورفقائهــم مــن جنــود الناتــو، والتــي أســفرت، خــال األعــوام 
الماضيــة عــن مقتــل المئــات مــن الجنــود جــاء ليبرهــن علــى 
فشــل ورقــة المــواالت والصداقــة بيــن األفغــان والمحتليــن  
وذلــك بعدمــا فشــل األمريكيــون طــوال أكثــر مــن ثــاث عشــر 
ســنوات، فــي »كســر شــوكة« اإلمــارة االســامية، أو فــرض 
الديمقراطيــة الجوفــاء الزائفــة وتدعيــم ســلطة ونفــوذ الحكومة 
ــتان  ــل أفغانس ــون يحت ــق أي فرع ــوف ينف ــا وس ــة له الموالي
كثيــرا مــن األمــوال لكــن فــي النهايــة يتكبــد خســائر فادحــة مــن 

أجــل تحقيــق مكاســب ال تذكــر، قبــل ان ينهــزم     
ــى  ــل الــوالءات والقــدرة عل ــكات تبدي إن األفغــان يتقنــون تكتي
االندمــاج فــي صفــوف األعــداء ثــم العــودة إلــى المعســكر الــذي 
ينتمــون إليــه أصــا. وفــي الســابق انشــق الجنــود األفغــان عــن 
ــي الحــرب  ــت ســاعة الحســم ف ــا دق ــي عندم ــش البريطان الجي
األفغانيــة البريطانيــة الثانيــة 1878-1880، ثــم حــدث ذلــك 
ثانيــة إبــان  1979-1989، واليــوم يعيــد التاريــخ نفســه 
ــى صــدور  ــي فوهــات بنادقهــم إل ــث يوجــه العســكر األفغان حي

عناصــر قــوات التحالــف متــى مــا ســنحت لهــم الفرصــة. 
واعلموا أنكم غير معجزي هللا وأن هللا مخزي الكافرين.
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غزة تستغيث ..
فهل من مغيث ؟!

بقلم: سيف هللا هروي

تتعــرض غــزة التــي لــم تــزل فــي حصــار خانــق منذ 8 ســنوات، 
ــّل.  ــل الجيــش الصهيونــي المحت ــة مــن قب لغــارات بريــة وجوي
صبّــت إســرائيل جــام غضبهــا علــى األبريــاء الفلســطينين، 
ــن  ــى م ــوت عل ــت البي ــت اآلالف وهّدم ــات وجرح ــت المئ فقتل
فيهــا. موجــات مــن الغضــب اجتاحــت الشــارع اإلســامي. 
المــرة، كمــا  لغــزة هــذه  التحتيــة  البنيــة  دّمراإلســرائيليون 
ــة وال أســيادهم وال  ــي الســابق. ال يرضــى الصهاين ــا ف دمروه
ربائبهــم فــي العالــم بالهــدوء والتهدئــة فــي هــذا الجــزء الصغير 
الــذي بقــي للشــعب الفلســطيني. هــذه الغــارات التــي تأتــي 
ــدو  ــد لســنين ســببه أن الع ــذي امت ــن والحصارال ــد حي ــا بع حين
الصهيونــي الجبــان، يــرى فــي غــزة خطــراً كامنــاً لبقائــه الــذي 
خطــط لــه. فلــن يســمح الكيــان الصهيونــي لغــزة الجريحــة أن 
تتعافــى مــن جرحهــا عســى أن يعــود أهلهــا فيتقــووا ويتغلبــوا 
ــك  ــة فــي حســبانهم، فلذل ــه الصهاين ــى اليهــود! هــذا ماجعل عل
هجماتهــم تأتــي متناثــرة بيــن الســنين بهــدف إبقــاء غــزة 

ــة جريحــة. منهك
والحكومــات  بفلســطين  المحيطــة  والحكومــات  الــدول  أمــا 
المؤثــرة فــي العالــم اإلســامي، فمنــذ احتــال  فلســطين  وجــدوا 
ــق مصالحهــم. فظهــر نجــم  ــي أزمتهــا موجــة ركبوهــا لتحقي ف
القومييــن اإلشــتراكيين فــي البــاد العربيــة فنــادوا بالقــدس 
ــم  ــة وأشــغلوا العال ــة العربي ــات القومي ــوا راي وفلســطين ورفع

ــن.  ــن الزم ــة م ــدة طويل ــات لم ــذه الهتاف اإلســامي به
ــال اإلنســان ســؤال  ــى غــزة، خطــر بب كلمــا تكــرر الهجــوم عل
ــة  ــذه القضي ــّم به ــذي يهت ــلم ال ــم المس ــو الحاك ــن ه ــول: م يق
فعليــا؟ فــا نــرى مــن الحــكام إال إدانــات لطرفــي الصــراع 
بســيطة  ومطالبــات  الصهاينــة  يرتكبهــا  التــي  والمجــازر 
ــاك ووعــود خادعــة، وجهــود ومســاعي  ــا وهن ومؤتمــرات هن
تبــذل للهدنــة توقــف القصــف لمــدة؛ لكــن العــدو ال يرقــب فــي 
ــى  ــادر إل ــد ويب ــن جدي ــة م ــرق الهدن ــة، فيخ ــن إاّل وال ذم مؤم
القصــف واالغتيــال والحصــار. ويشــتغل المتضــررون مــن أهــل 

ــارات. ــوائي والغ ــف العش ــره القص ــا دّم ــاء م ــزة ببن غ
أنهــم  بســبب  غــزة  أهــل  عليــه  يقــدر  مســتمر  قتــال  فــا 
مخذولــون مــن جانــب الحكومــات واألنظمــة العربيــة. وال هــو 
ــى  ــراق وســوريه أن يهاجــروا إل مســموح لهــم كمظلومــي الع
ــزم صلحــا وال ســاما؟  ــي يلت ــدو الصهيون دول الجــوار وال الع

ــا.  ــارة وبعده ــل كل غ ــزة قب ــال الغ ــذه ح ه
غــزة فــي تاريخهــا الماضــي، احتلـّـت مــرة  فــي عهــد الصليبيــن 
ــن  ــاة كل واحــد م ــي حي ــون. ف ــا حــكام مســلمون مؤمن فحرره

دروس  وجهودهــم  المجاهديــن  والســاطين  الحــكام  ذلــك 
عظيمــة لــكّل مــن يتبنــى قضيــة تحريــر هــذا البلــد وإنقــاذ األمــة 

مــن هــذه المأســاة.
 الســلطان عمــاد الديــن ومــن بعــده نــور الديــن وجنديّهــم صاح 
الديــن وأســد الديــن شــيركوه عــّم صــاح الديــن ونجــم الديــن 
والــده، كانــوا مــن القــادة والملــوك الذيــن بذلــوا حياتهــم ألجــل 
ــة مــن ضمنهــا القــدس الشــريف مــن  تحريــر األراضــي المحتلّ
احتــال الصليبيــن. ولحــّب هــؤالء الملــوك والســاطين والقــادة 
بالديــن اإلســامي وترجيحهــم للديــن اإلســامي والتفانــي فــي 
ســبيله كانــوا يتخيّــرون أســماء تــدل علــى ذلــك: عمــاد الديــن، 
ســيف الديــن، معيــن الديــن، نــور الديــن، صــاح الديــن، أســد 

الديــن، نجــم الديــن.
وامتــاز مــن بيــن هؤالءعمــاد الديــن ونورالديــن الزنكيــان 
وصــاح الديــن بتخصيــص حياتهــم  كلهــا ألجــل تحريــر القــدس 
ــى وســّجلوا  ــإذن هللا تعال ــى أن نجحــوا ب والمســجد األقصــى إل
تحريــر القــدس واألراضــي المحتلّــة الســاحلية فــي الشــام 

ــامي. ــخ اإلس ــي التاري ــمهم ف بإس
ــا،  ــة أراضيه ــطين وبكاف ــة فلس ــة بقضي ــا مرتبط ــزة قضيته غ
وهــي ليســت قضيــة قوميــة عربيــة كمــا يزعــم القوميــون 
ــن  ــن العلمانيي ــا يزعــم بعــض م ــة كم ــة وطني ــرب وال قضي الع
ــاً  واللبرالييــن الذيــن يعرضــون علــى الشــعب الفلســطيني وطن
ــطيني  ــعب الفلس ــة الش ــي  ترضي ــعون ف ــطين ويس ــاً لفلس بدي
مــع  والصلــح  الســام  وقبــول  أرضهــم  علــى  بالمســاومة 

إســرائيل مــن دون شــروط مســبقة.
 قضيــة فلســطين، قضيــة األمــة المســلمة بأجمعهــا وهــي 
قضيــة دينيــة وصــراع علــى أرض مقدســة عنــد المســلمين 
جميعــا. فالحــكام والحكومــات التــي ال يهّمهــا الديــن اإلســامي 
ــل  ــي ال يرجــى منهــم فع ــم العرب ــي العال ــة ف ــا الديني وال القضاي
شــيء لغــزة وال لفلســطين. بــل هــؤالء يتربّصــون الفــرص 
لتقويــة المناصــب التــي يحتلّونهــا واســتدامة حكوماتهــم. كمــا 
ــر  ــوريا ومص ــراق وس ــان والع ــن لبن ــي كل م ــهود ف ــو مش ه
ــة مــن مأســاة غــزة إال  ــذ األم ــن ينق ــة. فل وبعــض دول المنطق
حاكــم مســلم مجاهــد يهمــه دينــه ومقدســات األمــة، حاكــم 
مؤمــن يبــذل شــطر حياتــه فــي مياديــن الجهــاد والشــطر اآلخــر 
ــادة هللا مســتغفراً باألســحار ويجعــل القــدس والقضيــة  فــي عب
الفلســطينية المهّمــة األساســية فــي حياتــه ويهتــّم بهــا اهتمــام 
 َ الســلطانين الزنكــي واأليوبــي رحمهمــا هللا تعالــى. لََعــلَّ هللاَّ

ــًرا. ــَك أَْم ــَد َذلِ ــِدُث بَْع يُْح
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من شهامة »رفیق اهلل« ..
إلی غیرة »نازنین«!

بقلم: أبو صهيب حقاني

إن أفغانســتان -بــاد األســود- فيهــا حكايــات و قصــص كثيــرة 
لرجــال ونســاء تحكــي عــن مــدی الغيــرة الجيّاشــة فيهــم، وبيــن 
ــق،  ــل الصدي ــدّو قب ــر الع ــات تحيّ ــدث واقع ــة تح ــة والفين الفين

تســتحق التحيّــة والثنــاء علــی غيــرة أبنــاء هــذا الوطــن.
ــن رجولــة  ففــي أســبوع واحــد حدثــت واقعتيــن ممتازتيــن تبيّ
األفغــان وشــهامتهم، أمــا األولــی فقــد حدثــت فــي يــوم الثاثــاء 
5 مــن أغســطس بيــد فــارس مــن فرســان األّمــة فــي هجومــه 
ــة عســكرية  ــي أكاديمي ــل ف ــدو المحت ــاط الع ــود وضبّ ــی جن عل
قريبــة مــن العاصمــة كابــل، فقتــل جــراء ذلــك مجموعــة مــن 
كبــار الضبــاط والجنــراالت األجنبييــن بمــا فيهــم الجنــرال 
ــذ  ــي من ــش األميرك ــي الجي ــط ف ــى ضاب ــن« أعل »هارولدغري
ــث  ــام 1970 حي ــل منذع ــتان، ب ــي أفغانس ــرب ف ــاق الح انط
لقــي حتفــه فــي الميــدان، وفــي تبــادل نيــران مــع العــدو 
استشــهد رفيــق هللا وثبــت اســمه فــي قائمــة أبطــال البــاد 
ــد  ــی األب ــاء إل ــموخ واإلب ــي الش ــمى معان ــطروا أس ــن س الذي

ــي. ــي األب ــل األفغان للجي
وأمــا الواقعــة األخــری فقــد حدثــت يــوم الخميــس 7 مــن 
أغســطس 2014م فــي مديريــة باغــرام بواليــة بــروان عندمــا 
فــي  األبريــاء  المواطنيــن  بيــوت  يفتشــون  المحتلّــون  كان 
ــي  ــازي، وخلقــوا الرعــب والذعــر فــي نفــوس األهال ريــف ني
اآلمنيــن، حيــث كمنــت لهــم نازنيــن صغيــرة الســن فــي بيتهــا، 
وعندمــا اقتــرب المحتلــون مــن ســاحة بيتهــا فتحــت النيــران 
ــرح آخــرون أمــا هــي  ــاً ُج عليهــم، فخــّر أحــد جنودهــم صريع

ــران.. ــادل الني ــد استشــهدت جــراء تب فق
هللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد

وعندمــا أعلنــت وســائل اإلعــام هذيــن الخبريــن إندهــش العالم 
ــي  ــوا التهان ــان وشــجاعتهم، وقدم ــالة األفغ ــری ببس ــّرة أخ م
وشــهامتهم،  أفغانســتان  شــباب  غيــرة  علــی  والتبريــكات 
وبالرغــم مــن أن هاتيــن الحادثتيــن لــم تكونــا أول اإلنجــازات 
ــذه  ــم به ــده المفع ــي رصي ــعب ف ــا الش ــي يمتلكه ــة الت األفغاني
البطــوالت إال أنهمــا مــن أحســن مفاخــر هــذا الشــعب التاريخيــة 
نظــراً لموقعهمــا االســتراتيجي والزمانــي، فهاتيــن العمليتيــن 
ــذه  ــداً، وســيحتفظ به ــان أب ــن األذه ــی م ــن تمح ــن ل البطوليتي

ــر. ــراً عــن كاب البطــوالت كاب
ســبحان هللا! كــم يجــدر بنــا أن نباهــي ونفتخــر عندمــا يضــرب 

المســلمين أروع المثــل فــي البطولــة والبســالة رجــاالً ونســاًء، 
ــث  ــة حي ــوس الغالي ــون أال وهــي النف ــی مايملك ويقدمــون أغل

العالــم بأســره عاجــز أن يأتــي بأمثالهــم ونظيــر بطوالتهــم.
ويرفــع مــن أهميــة مقتــل الجنــرال »هارولدغريــن« األميركــي 
كونــه يحمــل أرفــع رتبــة عســكرية أميركيــة يقتــل صاحبهــا فــي 
الميــدان منــذ عــام 1970 باعترافهــم أنفســهم، عــاوة علــی 
ذلــك، فإنــه لــم يكــن فــي حســبان المحتلّيــن أنهــم ســيواجهون 
هــذه الكارثــة الدمويــة فــي أكاديميــة عســكرية محّصنــة، 
ــا سيســتهدفون  ــو اســتهدفوا فإنم ــم ل ــون أنه ــوا يظن ــم كان فه
فــي االشــتباكات ال فــي القواعــد اآلمنــة، ولكــن هــذا الهجــوم 
الصاعــق البطولــي أّكــد لهــم بــأن جميــع أركان أفغانســتان 
وجميــع األكاديميــات والمعســكرات ومراكــز التدريــب التــي 
تــدور عجلتهــا بأيديهــم ليســت مأمنــاً لهــم؛ بــل إن جميــع 
ربــوع أفغانســتان عريــن لألســود الذيــن ينتظــرون الظــروف 
المناســبة للتنكيــل فــي جســد الطاغــوت العفــن، وهنــاك شــباب 

ــن. ــادة المحتلّي ــي واللحظــات إلب ــّدون الثوان ــع يع جائ
وكذلــك إن بطولــة الفتــاة األفغانيــة المســلمة فــي واليــة بــروان 
محمــودة مــن ناحيــة أنهــا لقنــت المحتلّيــن درســاً عجيبــاً، 
مــع رجــال  مقتصــر  اشــتباكهم  أن  يحســبون  كانــوا  حيــث 
المجاهديــن األفغــان، ولــم يــُدر بخلدهــم أصــاً أنهــم ســياقون 
حتفهــم بأيــدي الفتيــات األفغانيــات، فهــذه الشــهامة تبقــی نذيــر 
للمحتليــن، بأنهــم ليســوا بمأمــن مــن األفغــان رجــاالً ونســاًء، 
وبتوفــر الظــروف فإنهــم ســيُقتلون ويلقــون جــزاء فعلهــم 

ــري..! البرب
ــة والســام علــی  وجديــر بنــا فــي هــذا المقــام أن نرســل التحيّ
روحــي هذيــن البطليــن الذيــن ســطعا كالنجــوم فــي ســماء 
ــن هــذه  ــد م ــع مزي ــاء م ــی لق ــد الشــامخ، وإل ــذا البل ــخ ه تاري
البطــوالت مــن قبــل جميــع الشــباب وآحــاد الشــعب فــرداً فــرداً 

ــن وأعــداء اإلســام. ــي أفغانســتان ضــد المحتلي ف
منــازل  أعلــى  يبلغهمــا  أن  وتعالــی  ســبحانه  هللا  ونســأل 
الشــهداء ويجعــل استشــهادهما تكفيــراً لســيئاتهما ورفعــةً فــي 
درجاتهــم، ويجمعنــا بهمــا وأحبابنــا مــع الذيــن أنعــم هللا عليهــم 
ــدهلل  ــن. والحم ــن والشــهداء والصالحي ــن والصديقي ــن النبيي م
رب العالميــن وصلــى هللا وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــن. ــه أجمعي وصحب
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نظرة إىل حياة الشيخ عبد السالم 
رمحه اهلل
بقلم: عبدالرؤوف حكمت

إن العلــم صفــة إلهيــة وإن العلمــاء ورثــة األنبيــاء ولــذا يُعتبــر 
مــوت العالــم مصابــاً جلــاً لكافــة األمــة، إننــا لــو أطلقنــا عنــان 
البيــان هنــا للحديــث عــن فضــل العلمــاء ومكانتهــم لفاتنــا 
المقصــود، ولكــن يمكــن لنــا أن نقــول باختصــار: إن مــوت 
إمــام مــن أئمــة الديــن وعالــم مــن علمــاء اإلســام ليــس بأمــر 

ــر كمــا يظــن البعــض.  عــادي وحقي
ــْن  ــا ِم ــي اأْلَْرَض نَنقُُصَه ــا نَأْتِ ــَرْوَن أَنَّ ــَا يَ ــى: )أَفَ ــال هللا تعال ق

ــاء۴۴( ــوَن(. )األنبي ــُم اْلَغالِبُ ــا أَفَُه أَْطَرافَِه
ــد  ــاً تقع ــم تجــد مكان ــت األرض تنقــص ل ــو كان ــال عكرمــة: ل ق
فيــه، ولكــن هــو المــوت. وقــال ابــن عبــاس فــي روايــة: خرابها 
بمــوت علمائهــا وفقهائهــا وأهــل الخيــر منهــا، وكــذا قــال 
مجاهــد أيضــاً: هــو مــوت العلمــاء، ألن ذهــاب العلمــاء ســبب 

لفشــو الجهــل والفســاد.
وقــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي حديــث متفــق عليــه: 
)إن هللا ال يقبــض العلــم انتزاعــاً ينتزعــه مــن صــدور النــاس، 
ولكــن يقبــض العلــم بقبــض العلمــاء، حتــى إذا لــم يتــرك عالمــاً 
اتخــذ النــاس ؤوســاً ُجّهــاالً، فســئلوا فأفتــوا بغيــر علــم فضلــوا 

وأضلــوا.« )متفــق عليــه(
لقــد ثبــت مــن التفســير الســابق: أن مــوت العلمــاء والفقهــاء 
ــر  ــد مــن نقصــان األرض وزوالهــا، كمــا اعتب فــي الحقيقــة يُع
الحديــث النبــوي مــوت العلمــاء وذهابهــم مقدمــة لضــال األمة.
 إن تصريحــات كبــار هــذه األمــة حــول مــوت العلمــاء أدل 
دليــل علــى أن مــوت عالــم مــن علمــاء اإلســام طامــة كبــرى 
ــن لألســف  ــم، ولك ــه المآت ــام علي ــي أن تق ــل ينبغ ومصــاب جل
ــل  ــع اللي ــن كقط ــن بفت ــلمين المفتوني ــن المس ــر م ــديد كثي الش

ــم. ــاب األلي ــذا المص ــن إدراك ه ــزون ع ــم عاج المظل
قــال الحســن: قــال عبــد هللا بــن مســعود: مــوُت العالــم ثلمــةٌ فــي 

اإلســام ال يســدها شــيء مــا اختلــف الليــل والنهار.
وقــال اإلمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه هللا: )النــاس أحــوج إلــى 
العلــم منهــم إلــى الطعــام والشــراب، ألن الطعــام والشــراب 
ــم يحتــاج إليــه  ــاً، والعل يحتــاج إليــه فــي اليــوم مرتيــن أو ثاث

ــت(. ــي كل وق ف
ــرة  ــة األخي ــي اآلون ــا ف ــي أصابتن ــرى الت ــب الكب ــن المصائ وم
ــث  ــيخ الحدي ــهاد ش ــار، كاستش ــا الكب ــهاد علمائن ــع استش تتاب
عبــد الغنــي، وشــيخ الحديــث المولــوي عبــد الغنــي المهاجــر، 
وشــيخ الحديــث المفتــي رحمــت هللا، وشــيخ الحديــث المولــوي 
عبــد الســام، وشــيخ الحديــث المولــوي عبــد هللا ذاكــري 
ــم هللا  ــاء رحمه ــر الفقه ــاء وأكاب ــذة العلم ــن جهاب ــم م وغيره

ــة واســعة. رحم
لقــد آلمــت هــذه الحــوادث قلــوب أولي اإليمــان وأصحــاب العلم، 

وفــي هــذه المقالــة نقــدم لكــم ســيرة مــن ســار علــى هــذا الــدرب 
المبــارك وجمــع بيــن فضــل العلــم وفضيلــة الجهــاد فــي ســبيل 

هللا إنــه الشــيخ الشــهيد المولــوي عبــد الســام رحمــه هللا.
 

شيخ الحديث المولوي عبدالسام رحمه هللا:
ولــد الشــيخ عبــد الســام بــن خانــكل فــي عائلــة ذات ديــن 
وخلــق مــن قبيلــة خاروتــي فــي منطقــة كومــل بواليــة باكتيــكا 
عــام 1947 الميــادي، لقــد رزق هللا خانــكل أربعــة أوالد 

ــرعية. ــوم الش ــي العل ــم لتلق فقدمه
عندمــا كان الشــيخ رحمــه هللا فــي طفولتــه كانــت عائلتــه ترحــل 
فــي الصيــف إلــى منطقــة دايجوبــان مــن واليــة زابــل وتقضــي 

أيــام الشــتاء فــي منطقــة ســبي .
ويقــول أخــو الشــيخ وأقاربــه أن الشــيخ كان منهمــكا فــي 
تعلــم الــدروس منــذ صغــر ســنه حيــث لــم يكــن لــه شــغل 
ســوى التعلــم، التحــق بالمدرســة وهــو ابــن أربعــة ســنين 
فــي دايجوبــان وبقــي هنــاك إلــى أن وصــل الثالثــة عشــر مــن 
ــى مشــاهير  ــذ عل ــة وتتلم ــذه المنطق ــم رحــل عــن ه ــره، ث عم
مشــائخ واليــة زابــل، كالعالــم الجليــل الشــيخ المولــوي ســردار 
فــي مديريــة شــاجوي، وكالعالــم الكبيــر الشــيخ المولــوي 
عنايــت هللا أخنــدزاده فــي مركــز الواليــة قــات، كمــا قــرأ كتــب 
علــوم العربيــة فــي مختلــف واليــات البلــد كـــ قندهــار، وميــدان 
وردك وغزنــي وغيرهــا، إلــى أن أكمــل المرحلــة العاليــة، 
ــى  ــة( إل ــة )العالمي ــث النبوي ــي دورة األحادي ــه لتلق وشــد رحال

ــهيرة. ــك الش ــوره خت ــة أك ــوم حقاني دار العل
لقــد تتلمــذ الشــيخ فــي دار العلــوم حقانيــة علــى العالــم الجليــل 
شــيخ الحديــث عبــد الحــق رحمــه هللا وأخــذ عنــه اإلجــازة 
فــي األحاديــث النبويــة وتخــرج مــن هــذه الجامعــة وهــو ابــن 

ــس وعشــرين ســنة. خم
 

التدريس:
لقــد ســخر الشــيخ حياتــه بعــد تخرجــه لمهنــة التدريــس، 
ــه التدريســية  ــى مــن حيات ــة األول ــي الســنوات الثاث ــدرس ف ف
كتــب العلــوم العربيــة، وبعــد ذلــك أخــذ فــي تدريــس كتــب 
األحاديــث النبويــة، واســتمر فــي تدريــس الصحــاح الســتة إلــى 

أن لقــي هللا.
بــدأ الشــيخ تدريســه أوال فــي مدرســة مفتــاح العلــوم بمنطقــة 
ــا  ــار مدرس ــم ص ــتانية، ث ــتان الباكس ــم بلوشس ــي إقلي ــبي ف س
فــي مدرســة بحــر العلــوم علــى شــارع مدينــة كويتــا، ثــم فــي 
دار العلــوم القاســمية فــي قريــة شــابو مدينــة كويتــا، ثــم فــي 
خيــر المــدارس فــي حــي الحــاج محمــد أيــوب إلــى عــام 1994 
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الميــادي.
وفــي عــام 1994 الميــادي ذهــب إلــى مدينــة ديــره إســماعيل 
ــر بختونخــوا الباكســتانية وعيــن مدرســا  ــم خيب خــان فــي إقلي
مدرســة  فــي  بــور  بهــار  منطقــة  فــي  النبويــة  لألحاديــث 
ــي هــذه  ــة أعــوام ف ــد قضــاء ثاث ــار، وبع ــد الجب ــوي عب المول
المدرســة رحــل إلــى مدرســة فــي مدينــة وانــا وزيرســتان 
ــة  ــث النبوي ــدّرس األحادي ــث ف ــن شــيخا لألحادي ــة وُعيّ الجنوبي
ســتة أعــوام وتتلمــذ عليــه الكثيــر مــن طــاب العلــم وحصلــوا 

ــه. ــة عن ــازة الحديثي ــى اإلج عل
وبعــد مضــي ســتة أعــوام فــي وزيرســتان الجنوبيــة رجــع مــرة 
أخــرى إلــى مدرســة المولــوي عبــد الجبــار فــي ديــره إســماعيل 
خــان، وفــي عــام 2006 الميــادي رجــع إلــى خيــر المــدارس 
بمدينــة كويتــا و قــام بتدريــس دورة األحاديــث النبويــة. اســتمر 
الشــيخ فــي تدريــس الصحــاح الســتة فــي هــذه المدرســة إلــى 
أن قُتـِـل شــهيدا فــي ســبيل هللا فــي عــام 2014 الميــادي. وقــد 
ــع  ــي المجتم ــذة ف ــد الشــيخ الشــهيد آالف التام ــى ي ــى عل ترب
األفغانــي مــن دعــاة، ومجاهديــن، وأئمــة المســاجد، وخطبــاء 

يخدمــون المســلمين ويعلمونهــم فرائــض دينهــم.
لقــد ذهــب الشــيخ الشــهيد فــي حياتــه ثــاث مــرات ألداء 
شــعيرة الحــج فــي 1999 م -  و 200۵ م - و 2009 م إلــى 

الحرميــن الشــريفين.

استشهاده:
كان الشــيخ المولــوي عبــد الســام رحمــه هللا منهمــكاً بتدريــس 
األحاديــث النبويــة فــي مدرســته خيــر المــدارس، وإلــى جانــب 
التدريــس كان يســعى إلصــاح ذات البيــن ويقــوم بحــل مشــاكل 
أهالــي المنطقــة، وكان أحــب النــاس إلــى أهــل المنطقــة، فكانــوا 
ــدة  ــا المعق ــوم بحــل القضاي ــه، وكان يق ــه ويطيعون يســمعون ل

بســهولة كبيــرة.
وفــي ليلــة 27 مــن شــهر محــرم عنــد عودتــه مــن مأدبــة ُدعــي 
ــا يســتقان دراجــة  ــق شــخصان كان ــه الطري ــا، قطــع علي إليه
ناريــة وأطلقــا عليــه النــار، فأصيــب إصابــات بليغــة، ونقــل إلــى 
ــروح  ــه ســلم ال ــن إصابت ــام م ــة أي ــد ثاث ــن بع المستشــفى، لك
ــك وهللا  ــي ســبيل هللا نحســبه كذل ــل شــهيدا ف ــا وقت ــى بارئه إل

حســيبه.
ــة  ــم وحمل ــن طــاب العل ــأ إستشــهاد الشــيخ بي ــا شــاع نب ولم
ــى  ــم عل ــم وســكبوا دموعه ــت عيونه ــه وذرف ــوا علي ــه بك الفق
ــزاء،  ــالة ع ــامية رس ــارة اإلس ــدرت اإلم ــيخ وأص ــراق الش ف
ودعــا المســلمون علــى قاتليــه أن ينــزل هللا عليهــم ألوانــا مــن 

ــذاب. الع
ــهر  ــن ش ــخ 30 م ــا بتاري ــة كويت ــي مدين ــيخ ف ــن الش ــد دف لق
محــرم بعدمــا صلــى عليــه صــاة الجنــازة زميلــه العالــم الجليــل 

ــدزاده. ــت هللا أخن ــث هيب شــيخ الحدي
ــاء  ــم علم ــان منه ــاء، إثن ــة أبن ــيخ وراءه ثاث ــف الش ــد خل لق
تخرجــوا مــن مدرســة إســامية، والثالــث يتعلــم الــدروس 

الشــرعية.
رســالة العــزاء للشــورى القيادي لإلمارة اإلســامية بإستشــهاد 

العالــم الفــذ شــيخ الحديث والتفســير/ المولوي عبدالســام:
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، بسم هللا الرحمن الرحيم

ــم  ــِه فَِمْنُه َ َعلَْي ــُدوا هللاَّ ــا َعاَه ــوا َم ــاٌل َصَدقُ ــَن ِرَج ــَن اْلُمْؤِمنِي )ِم

لُــوا تَْبِديــا(  ــن يَنتَِظــُر َوَمــا بَدَّ ــن قََضــى نَْحبَــهُ َوِمْنُهــم مَّ مَّ
)23 )االحــزاب 

 تلقينــا ببالــغ الحــزن واألســى نبــأ استشــهاد العالــم الفــذ شــيخ 
الحديــث والتفســير المولــوي عبدالســام الــذي اســتهدف قبــل 
ثاثــة أيــام فــي هجــوم جبــان مــن قبــل أعــداء الديــن واإلســام، 
استشــهد فــي وقــت متأخــر مــن عشــاء أمــس عــن عمــر يناهــز 
67 عامــاً بمستشــفى بمدينــة كويتــا الباكســتانية، إنــا هلل وإنــا 

إليــه راجعــون.
الشــيخ غفــر هللا لــه كان مــن كبــار العلمــاء علــى مســتوى 
ــارة  ــي إم ــارزة ف ــة ب ــة وجهادي ــخصية علمي ــتان، وش أفغانس
أفغانســتان اإلســامية، واكتســب لقب أســتاذ الــكل، وتلقى آالف 
ــض  ــة والفي ــه المعرف ــوا من ــم الشــرعي ونال ــه العل ــة من الطلب
ــتان  ــّوض ألفغانس ــارة ال تُع ــهاده خس ــذا كان استش ــي، ل العلم

ــة. ــة خاص ــة والجهادي ــات العلمي ــة وللحلق وللمنطق
 المغفــور لــه هــو ابــن حاجــي خــان كل مــن ســكان واليــة 
ــل دراســته  ــن، أكم ــة الدي ــي خدم ــره ف ــى عم ــث أفن ــكا حي بكتي
الشــرعية حيــن كان عمــره 25 عامــاً، وبعــد تخرجــه بســنتين 
ــذ 34  ــة(. ومن ــث النبوي ــة )دورة األحادي ــدرس العالمي ــذ ي أخ
العلــوم الشــرعية واألحاديــث  ســنة كان منشــغا بتدريــس 
النبويــة فــي مختلــف المــدارس، حيــث قــام بالتدريــس بصفــة 
شــيخ واســتاذ األحاديــث فــي المــدارس التاليــة: دار العلــوم وانا 
بوزيرســتان الجنوبيــة، المدرســة الكبــرى بـــ ديــره اســماعيل 
ــا  ــة كويت ــده بمدين ــر المــدارس بـــ شــيخ مان خــان، جامعــة خي

ببلوشســتان.
 إن الشــيخ عبدالســام كان عالمــاً ورعــا، ولحلمــه وزهــده 
ــوب  ــم وقل ــي قلوبه ــة ف ــة عالي ــه مكان ــه كان ل ــه بمحبي ورأفت
ــة  ــارزة ومعروف عامــة المســلمين، كان رحمــه هللا شــخصية ب
ــث ومحاضــراً مفوهــاً  ــة وأســتاذاً للحدي ــى مســتوى المنطق عل
ــع  ــا يداف ــراً م ــبيل هللا. وكان كثي ــي س ــاد ف ــى الجه ــا إل وداعي
عــن المجاهديــن بمحاضراتــه وكلماتــه الصادقــة فــي النــدوات 
الكبيــرة واالجتماعــات الجهاديــة، وبجانــب إرشــاده للمجاهديــن 
االحتــال  ضــد  النــاس  يحــرض  كان  أذهانهــم،  وتصحيــح 

ــاد. ــي ســبيل الجه ــال ف ــاق الم ــى إنف ــم إل ويدعوه
 كان الشــيخ الشــهيد يقــوم بتدريــس األحاديــث وتفســير القــرآن 
الكريــم منــذ ســنوات، وفــي كل عــام كان يتلقــى أكثــر مــن مائــة 
وخمســين طالبــا منــه الفيــض العلمــي، ويحصلــون منــه علــى 
االجــازة العلميــة، لــذا لــم يتحمــل أعــداء الدين واإلســام وجوده 
وقامــوا باغتيالــه فــي هجــوم جبــان، وبهــذا العمــل اللئيــم مــن 
العــدو، نــال الشــيخ الجليــل العــزة فــي الداريــن، وبــاء قاتلــوه 

بالخــزي والعقــاب فــي الدنيــا واآلخــرة.
  إمــارة أفغانســتان اإلســامية تواســي عائلــة الشــيخ الشــهيد، 
وطابــه، و المجاهديــن األبطــال، وجميــع المواطنيــن، وتســأل 
هللا العلــي القديــر أن يتقبــل الشــيخ الشــهيد فــي زمــرة الشــهداء 
ــذا  ــي ه ــر والســلوان ف ــه الصب ــه وطاب ــه وذوي ــم أهل وأن يله

المصــاب الجلــل.
الشورى القيادي إلمارة أفغانستان اإلسامية.

نبذة عن شخصية الشيخ عبدالسام رحمه هللا
مــع أن الشــيخ الشــهيد رحمــه هللا كان عالمــا متبحــرا، شــيخ 
ــامي، كان  ــه اإلس ــة والفق ــث النبوي ــتاذ األحادي ــير وأس التفس
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واإلحتــال  الروســي  اإلحتــال  الجهــاد ضــد  مؤيــدي  مــن 
األمريكــي، كمــا كان مرشــدا للمجاهديــن، يزورهــم ويوصيهــم 

ــم. ــع عنه ــاندهم ويداف ــر، ويس بالخي
لقــد كان الشــيخ الشــهيد إلــى جانــب قيامــه بمهمــة التدريــس، 
يعتنــي بشــؤون حيــاة عامــة المســلمين ويفــض النزاعــات 
ــا  ــيخ عالم ــا كان الش ــه، وكم ــاكل بلباقت ــل المش ــه ويح بحكمت
بدقائــق المســائل كان عارفــا بأعــراف النــاس وعاداتهــم، 
فــكان يصالــح بيــن النــاس فــي قضايــا القتــل ويحــول العــداوات 

ــى مــودة بينهــم. إل
يقــول صديقــه القريــب العالــم الجليــل شــيخ الحديــث هيبــة هللا 
ــع الشــيخ  ــدة م ــة جي ــة صداق ــي عاق ــت ل ــد كان ــدزاده: لق أخن
ــدة،  ــة وبعي ــى عــدة مناطــق قريب رحمــه هللا وســافرت معــه إل
وشــاركت معــه فــي كثيــر مــن االجتماعــات والجلســات، ومــن 
ــن،  ــب كل مؤم ــب قل ــعى لتطيي ــا كان يس ــه دوم ــه أن خصائص
ويســعى لتوحيــد كلمــة المؤمنيــن ووحــدة طاقــات العلمــاء 
ــه  ــي محاضرات ــاً ف ــن، وكان دوم ــوف المجاهدي ــراص صف وت
وخطبــه يذكــر المســلمين بفضائــل وبــركات اإلتفــاق ويحذرهــم 

مــن تبعــات اإلختــاف.
ويقــول الشــخصية الجهاديــة والعالــم الجليــل المولــوي فريــد: 
ــة  ــي الحقيق ــرب، ف ــن ق ــهيد ع ــيخ الش ــرف الش ــت أع ــد كن لق
كانــت حياتــه حيــاة يُعتــز بهــا ويقتفــى أثــره فيهــا، وقــد كانــت 
ســيرته وصورتــه تطابقــان الشــريعة اإلســامية، وكان يســأل 
ــوذ  ــه، وكان يع ــراً مــن عانيت ــل ســريرته خي ــى أن يجع المول
بــاهلل مــن الشــرك األصغــر، كمــا كان يواظــب علــى صــاة 
التهجــد، وقــد شــاهدته بعينــي أنــه كان يقــوم عــن فراشــه 
خفيــة للتهجــد وبعــد فراغــه منهــا يرقــد مــرة أخــرى لئــا يظــن 

النــاس أنــه صلــى صــاة الليــل.
ذا  التامــذة  حبيــب  األخــاق،  حســن  جرئيــا،  عالمــا  كان 

شــخصية جذابــة محــط األنظــار، وكان دومــا يحــذر المســلمين 
مــن مكائــد األعــداء الكفــرة ويرشــدهم إلــى مــا فيــه خيــر لهــم 
فــي الدنيــا واآلخــرة، ولــذا لــم يتحمــل األعــداء الجبنــاء وجــوده 
فارتكبــوا هــذه الجريمــة الشــنعاء وقامــوا بقتــل الشــيخ الشــهيد 

رحمــه هللا رحمــة واســعة.
ولــو أختصــر كلمتــي عــن الشــيخ الشــهيد لســاغ لــي أن أقــول 
لــو كان فينــا الكثيــر مثلــه الســتطعنا أن نقــول للنــاس ))كونــوا 
مثلنــا(( كمــا كان الصحابــة رضــوان هللا تعالــى عليهــم أجمعيــن 

يقولــون للنــاس.
ويقــول العالــم الشــهير شــيخ الحديــث والتفســير المولــوي عبد 
ــدا  ــم عــن الشــيخ الشــهيد: إن الشــيخ الشــهيد كان عاب الحكي
زاهــدا، تقيــا نقيــا، وقــد صاحبتــه فــي كثيــر مــن األســفار، وقــد 
ــو كان  ــل ول ــاة اللي ــرك ص ــه كان اليت ــه أن ــن خصائص كان م
ــا  ــة، فم ــة عالي ــاءة علمي ــه هللا ذا كف ــدا، وكان رحم ــاً ج تعبان
ــث  ــن األحادي ــث م ــائل أو حدي ــن المس ــألة م ــن مس ــأله ع تٌس
ــرة،  ــب المعتب ــن الكت ــع م ــر المرج ــع ذك ــه م ــك علي إال ويجيب
ــا فأخــذ اإلخــوة  ــي ســفر معن ــرة ف ــه كان م ــه أن ــن تواضع وم
فــي تهيئــة الطعــام فتولــى الشــيخ بنفســه خدمــة إيقــاد النــار.

منهــم بضيــق  أحــد  يستشــعر  فــا  ياطــف جلســائه  وكان 
ــدر  ــى ق ــار عل ــار والكب ــاس الصغ ــب الن ــرج، وكان يخاط وح
عقولهــم، لقــد كان الشــيخ رحمــه هللا شــجاعاً جســوراً ال 
مراكزهــم،  ويــزور  المجاهديــن  يحــب  الحــواذث،  تروعــه 

ويوصيهــم ويجيــب علــى أســئلتهم.
لقــد أخذنــا أقــوال بعــض العلمــاء عــن الشــيخ الشــهيد كنمــوذج 
وإال فــكل مــن رأى الشــيخ الشــهيد تأثــر بحياتــه وخلقه الحســن 
وكفاءتــه العلميــة العاليــة، نســأل المولــى عــز وجــل أن ينــزل 
بركاتــه علــى أوالده وتامذتــه وأن يديــم نفــع علمــه إلــى يــوم 

القيامــة إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه آميــن يــارب العلميــن.
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دور المدارس الدينية في نشر الوعي اإلسالمي
بقلم: عطاءهللا آخندزاده

إن المــدارس الدينيــة تلعــب فــي كل عصــر دوراً حاســماً فــي 
ــاهم  ــة، وتس ــة، واإلصاحي ــة والفكري ــن العلمي ــع الميادي جمي
ــة والســعادة وتنقذهــا  ــح الشــعوب المضطهــدة، الحري فــي من

ــف. ــة والتخل ــم، والغطرســة، واألمي ــن الظل مــن براث
والتاريــخ يشــهد علــى أن المــدارس الدينيــة قــد لعبــت وتلعــب 
دوراً رئيســياً حاســماً فــي تربيــة الرجــال وصناعــة المجاهديــن 

الذيــن اليخافــون فــي هللا لومــة الئــم.
ــور  ــة بنشــر ن ــة ووثيق ــة قوي ــدارس صل ــذه الم ــد كان له ولق
الرســالة المحمديــة مــن جهــة واتصــاال مباشــراً بحيــاة الشــعب 

مــن جهــة أخــرى.
ــور  ــّر العص ــى م ــدارس عل ــاح الم ــّر نج ــر س ــذا األم وكان ه
وتعاقــب األزمنــة. أمــا نشــر الوعــي اإلســامي أمــر الينبغــي 
واألمــم  الشــعوب  آمــال  بــه  معقــود  ألنــه  عنــه؛  التغافــل 

المضطهــدة.
غيــر أن الحقيقــة التــي يجــب أن النغص ببيانها هــي أن الوعي 

اإلســامي يســتلزم التخطيــط الدقيــق فــي ضــوء الشــريعة 
اإلســامية مــن أجــل بنــاء المجتمــع المثالــي الراشــد، وإن لــم 
يتــم اإللتفــات إلــى هــذا األمــر، فســتنعدم ثقــة الشــعب بقيادتــه 

فــي إصــاح األوضــاع الفاســدة وتقويــم إعوجــاج األمــة.
ــص  ــث متفح ــر باح ــامي نظ ــخ اإلس ــى التاري ــرت إل ــو نظ ول
لوجــدت أن المــدارس الدينيــة هــي التــي صــّدرت للعالــم نــور 
العلــم بعــد طــول مكــث الظلــم والغطرســة والجهالــة العميــاء.

إن المــدارس الدينيــة هــي مهــد العلــم والحريــة والوعــي 
اإلســامي، والفكــر الســليم، والعقيــدة الراســخة المنبثقــة مــن 
التعاليــم اإلســامية؛ وقــد لعبــت المــدارس الدينيــة دور القلــب 

ــاة والحيويــة فــي جســد المجتمــع  ــذي ينبــض بالحي القــوي ال
ــول. ــة والســآمة والذب ــار الغفل ــت عــن المجتمــع آث وأزال

ــة أول مدرســة دينيــة أسســت علــى تقــوى  ولقــد كانــت الُصفّ
ونشــرت إلــى العالــم دروس الحريــة واإلخــاص والحيــاة 

ــامي. ــريع اإلس ــال التش ــي ظ ــة ف الكريم
ــدارس  ــت الم ــانية كان ــى اإلنس ــه عل ــام جناحي ــّد الظ ــا م ولم
ــى المســتقبل المشــرق. ــق النجــاة إل ــي أضــاءت طري هــي الت

ــم،  ــة، والعل ــادر الحري ــي مص ــة ه ــدارس الديني ــل؛ إن الم أج
والحيــاة الطيبــة فــي ظــال التشــريع اإلســامي الــذي ضمــن 
الســعادة للبشــرية وليســت هــي مصانــع اإلرهــاب واإلرهابييــن 

كمــا يزعمــون.
فــي ظــال  اإلســامي  الوعــي  معاييــر  نبحــث عــن  واآلن 

الدينيــة: المــدارس 
الســعي فــي تطبيــق الوعــي اإلســامي مــع العقيــدة الصحيحــة 

اإلسامية؛

إن أول الشــروط للوعــي اإلســامي الــذي يضفــي عليــه القبول 
والتأييــد هــو ســير الوعــي اإلســامي علــى المعاييــر الدينيــة 
اإلســامية؛ لذلــك علــى أصحــاب المــدارس الدينيــة التــي 
ــادة الوعــي اإلســامي  ــة الشــعوب، أن تغــذي ق تســعى لتوعي
بالعقيــدة اإلســامية، والفكــر الصحيــح الســليم مــن كل قــادح 
حتــى التــذوب الحركــة اإلســامية فــي تيــار السياســة، فتبقــى 
فــي آخــر المطــاف حركــة جوفــاء ال قيمــة لهــا عنــد النــاس.

ــرآن  ــة للق ــامية والمدارس ــات اإلس ــيع الدراس ــعي لتوس الس
ــنة؛ والس

ينبغــي علــى قــادة الحركــة اإلســامية إمــداد الطبقــة المثقفــة 
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ــاً  ــامية يوم ــركات اإلس ــي الح ــا ف ــدد أفراده ــزداد ع ــي ي الت
بعــد يــوم بالتعاليــم اإلســامية والســيرة النبويــة وتاريــخ 
ــار  ــة واإليث ــة والتضحي ــعال الحماس ــد إلش ــاح والتجدي اإلص

ــهم. ــي نفوس ف
التجديد ومواكبة الحركات الفاعلة في المجتمع؛ 

ينبغــي علــى قــادة الوعــي اإلســامي دراســة الحــركات الفعالة 
والنشــيطة التــي لهــا جــوالت وصــوالت فــي المجتمــع. حتــى 
ــة أم  ــي هدام ــل ه ــركات ه ــذه الح ــن ه ــة م ــى بين ــون عل تك
بنّــاءة؟ هــل هــي فــي صالــح اإلســام أم فــي مســير مخالــف؟

تربية المجاهدين والعناية بفريضة الجهاد في سبيل هللا؛ 
يســتلزم علــى المــدارس الدينيــة بــذل جهــوداً عظيمــة لتربيــة 
المجاهديــن وإعــاء قيــم الجهــاد فــي نفــوس أبنائهــا، ليكــون 
هــؤالء الرجــال هــم الذيــن يبذلــون الغالــي والنفيــس فــي دعــم 

حركــة الوعــي اإلســامي واليخافــون فــي هللا لومــة الئــم.
إعــداد منــاخ مناســب لجميــع طبقــات المجتمــع واجتنــاب 

المجابهــة؛

ــة  ــأن يكــون لحرك ــوان ب ــب فــي ضــوء هــذا العن ــي الكات يعتن
الســلبيات  إيجابيــاً، ويبتعــد عــن  الوعــي اإلســامي دوراً 
ويصــّدر الوعــي اإلســامي لجميــع طبقــات المجتمــع مــن 
ــي يجــب أن  ــة الت ــن، والحقيق ــادة والسياســيين والجامعيي الق
النغــص ببيانهــا أن حركــة الوعــي اإلســامي فــي مســيرتها 
ــادة  ــن الق ــات م ــم الطبق ــى تلك ــة ماســة إل ــام بحاج ــو األم نح
والسياســيين والجامعييــن وســائر ألــوان المجتمــع اإلســامي.
الجــاه  حــب  عــن  اإلســامي  الوعــي  حركــة  رواد  ابتعــاد 

فيــه؛ والزهــد 
علــى قــادة حركــة الوعــي اإلســامي أن يبتعــدوا تمامــاً عــن 

منافســة أصحــاب الجــاه وحيــاة البــذخ والتــرف، كمــا اليخفــى 
علــى أحــد أن أســاس المــدارس الدينيــة قــد بُنــي علــى جانــب 
عريــض مــن الزهــد فــي زخــارف الدنيــا والعــزوف عــن 
ــم  ــلم: } إياك ــه وس ــى هللا علي ــول صل ــال الرس ــا ق ــاه، كم الج

ــن{. ــاد هللا ليســوا بالمتنعمي ــإن عب ــم؛ ف والتنع
الوعــي  أهــداف  تحقيــق  فــي ســبيل  التضحيــة  بــث روح 

اإلســامي؛ 
ينبغــي علــى أصحــاب المــدارس الدينيــة أن يدربــوا جيــاً 
ــر  ــم المعايي ــن أه ــذا م ــة، وه ــي والتضحي ــى التفان ــاً عل كريم
التــي تظهــر فيهــا كرامــة أصحــاب المــدارس وأصالــة تربيتهم 
ألبنــاء حركــة الوعــي اإلســامي؛ ألن الحركــة اإلســامية 
كانــت والتــزال تحتــاج فــي ســيرها نحــو األمــام إلــى التضحيــة 

والتفانــي مــن أجــل تحقيــق األهــداف.
أخيراً ال آخراً:

إن المــدارس الدينيــة مهمــا تولــت قيــادة الحــركات اإلســامية 
ــة، ومهمــا  ــة وطيب ــت نتيجــة إيجابي والوعــي اإلســامي، كان

تقاعســت المــدارس الدينيــة عــن قيــادة الحــركات اإلســامية 
واكتفــت بدراســة بعــض الكتــب كانــت نتيجــة الحــركات ســلبية 

جــداً وتجــر الويــل علــى اإلنســانية.
ــي  ــي الت ــة ه ــدارس الديني ــول إن الم ــدء أق ــى الب ــوداً عل وع
كانــت والتــزال موضــع اهتمــام الشــعب وآمالــه إذا تولــت 
تجديــف الحــركات اإلســامية وتقويــم إعوجاجهــا وتعديــل 

أركانهــا.
ــي  ــة ف ــوا الرهباني ــدارس أن يجتنب ــى أصحــاب الم فيجــب عل
المــدارس ويختــاروا الربانيــة تحــت أضــواء القــرآن والســنة 

لتكــون كلمــة هللا هــي العليــا. ومــا ذلــك علــى هللا بعزيــز.
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حجل أفغانستان .. كالصقر
بقلم: سميع هللا زرمتي

شــهدت مديريــة بغــرام بواليــة بــروان يــوم الخميــس حادثــة 
ــة فــي  ــداً، فقــد هاجمــت القــوات الصليبيــة المحتل التنســی أب
ــوا  ــرام ودنس ــة بغ ــازي بمديري ــة ني ــوم قري ــك الي ــاح ذل صب
يريــدون  المحتلّــون  كان  فعندمــا  القريــة.  أهالــي  حرمــة 
ــت الرئيــس محمــد جــان  ــد بي ــوت وبالتحدي تفتيــش أحــد البي
أحــد رؤســاء العشــائر فــي القريــة، كانــت ابنتــه البالغــة مــن 
ــرب  ــا اقت ــاب، وعندم ــف الب ــت خل ــد كمن ــنة ق ــر 16 س العم
منهــا جنــود االحتــال فتحــت فوهــة رشاشــها المهــذار عليهــم 

ــن مصرعــه وجــرح آخــرون. ــود المحتلّي ــي أحــد الجن فلق
ــون الباقــون  ــام الجنــود المحتلّ ــي ق إثــر هــذا الهجــوم البطول
ــاة الشــجاعة لتســقط  ــی هــذه الفت ــران أســلحتهم عل ــح ني بفت
شــهيدة، ووفــق شــهود عيــان مــن النــاس ومــن أهالــي 
ــاة تُدعــى نازنيــن ولهــا مــن العمــر 16  ــة أن هــذه الفت القري
ســنة، ُخطبــت مؤخــراً إال أنهــا نالــت وســام الشــهادة وحيــاة 
الخلــد فــي الفــردوس األعلــی وآثــرت النعيــم ودار الخلــد علــی 

ــوي. ــش والعشــق الدني العي
ــی  ــي تحــدث عل ــدة الت ــن ليســت القصــة الوحي وقصــة نازني
ثــری هــذه األرض الطيبــة، فتاريخنــا الجهــادي زاخــر بمثــل 
هــذه البطــوالت المثاليــة، فمــن مالــة الميونديــة إلــی ناهيــد 
الكابوليــة وزهــراء الزابوليــة، قــد قامــت األخــوات بــأداء 
مهمتهــن الجهاديــة وكــن شــقائق الرجــال فــي هــذا المضمــار 
ــوالت  ــزن بط ــن، وأنج ــد المحتلّي ــن ض ــن وكافح ــث ناضل حي

ــاد والشــهادة. ــر الجه ومفاخ
ولعــل مثــل هــذه الوقائــع تثيــر إعجــاب القــراء؛ فالقــوات 
ــزة  ــكرية المجه ــوات العس ــوی الق ــد أق ــر أح ــة تعتب األميركي
بأحــدث األســلحة المتطــورة، كمــا أن هــذه القــوات تعــد أظلــم 
ــى أن  ــي العصــر الراهــن، حت ــم وأقواهــا ف ــي العال ــوات ف الق
كثيــر مــن القــوی الجبــارة التــي تمتلــك القنابــل النوويــة 
ليــس فــي وســعها إال أن تنقــاد ألوامــر أميــركا وأن تصــرف 
العبوديــة لهــا، وليــس بوســعها أن تحــرك ســاكناً دون إشــارة 

ــي. ــش األميرك مــن الجي
ــاد  ــي هــذه الب ــاً ف ــك تمام ــی العكــس مــن ذل لكــن يحــدث عل
النائيــة، فبإمــكان أضعــف جيــل المجتمــع، البنــت ذات الـــ 16 
ربيعــاً أن تقــوم أمــام فراعنــة أميــركا كالرجــال وكالجبــال 
الراســيات، وترمــي نحوهــم بنيــران الســاح هازئــة بأقــوى 

ــر ومتغطــرس. ــش متجب جي
فمــا الســّر فــي هــذا األمــر، ولــو قســنا الظاهــر فســنری بــأن 
رجالنــا ونســاءنا الفــرق بينهــم وبيــن النــاس اآلخريــن؛ بــل 
إن شــعبنا أفقــر وأضعــف مــن اآلخريــن، غيــر أن الســّر 
الكامــن فــي هــذه البطولــة إنمــا هــو اإليمــان واليقيــن الراســخ 
حيــث الينقــادون ســوی للــرب المتعــال، مضحيــن بأرواحهــم 
ــراب،  ــي الت ــم ف ــة المتغطرســين ليمرغــوا أنفه ضــد الفراعن

ــوا عظــة لآلخريــن. وليكون
فليتفكــر المحتلــون المتغطرســون وليمعنــوا النظــر جيــداً 

فــي مثــل هــذه الحــوادث كــي يعرفــوا ســبب هــذه الهجمــات 
ــن هــذه  ــوا م ــة، وليدرك ــور اآلتي ــم ليخططــوا لألم ــا ث وعلله

الحــوادث بــأن شــعبنا رجــاالً ونســاًء، 
أم كان  بدويــاً  وأطفــاالً،  شــيوخاً 

فــي الحضــر كلهــم يجاهــدون 
ــبيل هللا. ــي س ف

 فليــس فــي قامــوس هــذا 
ــذل،  الشــعب الخنــوع أو ال
وليــس شــعبنا مــن يركــع 
فــي  كالعبيــد  ويخنــع 
فــي  نائيــة  جزيــرة 
األطلســي  البحــر 
االســتعمار  ليتمكــن 
هــذه  جعــل  مــن 
تحــت  البقعــة 
وفــي  ســيطرته 

. ه ر ســتعما ا
فههنــا 

 ، ن نســتا فغا أ
ــم  ــال حكي ــا ق وكم
إقبــال  الشــرق 
ي  ر هــو لا ا
هللا  رحمــه 
تعالــی إن تــراب 
البــاد  هــذه 
وأناســها مثالييــن 
عــن  وممتازيــن 
والنحــل  الملــل 
ويقــول  األخــری. 
فــي شــعر مفــاده:

إن األرض األفغانيــة 
طبيعتهــا تتفــاوت عــن 

األخــری؛  األراضــي 
فــإن حجــل هــذه البــاد 

ــور،  ــل الصق ــا كمث طبيعته
ــاوات  ــذ اإلت ــا تأخ وإن ظباه

والخــراج مــن األســود.
يــوم  شــاهدنا  وقــد  نعــم؛ 

أغســطس  مــن   7 الخميــس 
2014م تلــك الفتــاة الحــرة التــي 

تســمی نازنيــن جــرت كالظبــي ومشــت كالحجــل لتمــرغ 
التــراب. فــي  األميركييــن  أنــوف 
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أسباب انتصار اجملاهدين يف أفغانستان  
بقلم: أبو خالد

شــّن االحتــال األميرکــي حربــه الحاليــة علــی أفغانســتان 
وقــد ظــّن قبــل ثاثــة عشــر عامــا أن الوضــع مناســب إللحــاق 
ودّمــر  فقصــف  اإلســامية،  باإلمــارة  الفادحــة  الهزيمــة 
وشــّرد آالف األفغــان مــن بادهــم، واســتخدم أحــدث األجهــزة 
العســکرية لحربهــم، فالعالــم اإلســامي کان قبــل ثاثــة عشــر 
عامــاً يشــهد تصدعــات هــي أقــرب للتصدعــات الحاليــة فالباد 
المجــاورة ألفغانســتان تقدمــت فــي ســبيل التزلــف لألميــرکان 

والنيــل مــن اإلمــارة اإلســامية.
وقــد اســتمرت الســحابة الســوداء فــي ســماء أفغانســتان أکثــر 
ــم  ــا القوائ ــتان خاله ــّدرت  أفغانس ــث تص ــاً حي ــن 13 عام م
ــي  ــاد اإلداري والثقاف ــدرات والفس ــي المخ ــي تعاط ــى ف األول
ــم الفقــر وانعــدام األمــن والســام  ــاة الشــعب مــن جحي ومعان
والــذي کان مــن أبــرز مامــح البــاد إبــان حكــم اإلمــارة 
ــذاک أحــد يتعــرض لألســواق  ــم يکــن آن ــث ل اإلســامية، حي
عنــد غيــاب أصحابهــا، ولكــن مــع األســف الشــديد بلغــت 

ــال  ــد االحت ــن بع ــى اآلمني ــداءات عل ــرقة واالعت ــاالت الس ح
ذروتهــا وتشــبّعت بطــون الخونــة والمفســدين في أفغانســتان، 
وازداد فقــر الشــعب واللجــوء إلــی البــاد المجــاورة بحثــاً عــن 
لقمــة العيــش وتحمــل المشــاق والذلــة فــي ســبيل کســب قــوت 
للعائــات، وازدادت الصــورة قتامــة فــي األيــام األخيــرة مــن 
ــال  ــح المج ــاداً وأفس ــد األرض فس ــذي أفس ــرزاي ال ــم ک حک
ــاء  ــی وصرعــی مــن األبري ــث شــاهد قتل ألعــداء الشــعب حي
بيــد االحتــال والعمــاء وتحــول المعتقــات إلــی حقــول تعذيب 
وغيرهــا مــن األســباب التــي أدت إلــی تراجــع أکثــر األفغــان 
ــة اإلســامية،  ــن وللمقاوم ــوا للمجاهدي ــاء وانضم ــن العم م

ومــن بعــض أســباب التراجــع:

قــد تأکــد أن قبــول العمــاء لاتفاقيــة ناتــج عــن الشــعور 
الواضــح بالضعــف بســبب وضــع الفســاد المتفشــي فــي 
ــاوم  ــکل عمــل مق ــادي ل ــال والمع أفغانســتان المســاند لاحت
يصــر علــی دحــر االحتــال. والســلطات األفغانيــة لــم تتوقــف 
عنــد حــد الفســاد اإلداري؛ بــل تجاوزتــه إلــى امتصــاص دمــاء 
اليتامــی واألرامــل مســاندين االحتــال فــي انتهــاک الحرمــات.

بــرزت هــذه األيــام فــي أفغانســتان ثاثــة أمــور: فکــرة 
االنتخابــات. إجــراء  وکيفيــة  والمرشــحون  االنتخابــات 

أعبائــه  مــن  يخفــف  کــي  االنتخابــات  وضــع  فاالحتــال 
أفغانســتان فکانــت  فــي  الُملقــاة علــى عاتقــه  اإلجراميــة 
ــوام شــبيهة بالســراب ألّن  ــة هشــة الق الفکــرة؛ فکــرة غربي
ــات  ــن حاج ــة م ــام حاج ــن األي ــاً م ــن يوم ــم تک ــات ل االنتخاب
الشــعب فالمشــکلة األساســية عنــد الشــعب األفغانــي هــي 
االحتــال ذاتــه. والشــعب األفغانــي اليــزال ينــادي أن مشــکلتنا 

ــع  ــن جمي ــال م ــإذا انســحب االحت ــال وحســب، ف هــي االحت
ســاحات أفغانســتان فاألفغــان ســيکونون يــداً واحــدة فــی حــل 
العوائــق الداخليــة وهــم القــادرون علــى تقريــر مصيرهــم 
وليســوا فــي حاجــة إلــی أجنبــي ظالــم يقــرر مصيرهــم نيابــة 

ــم. عنه
وأمــا المرشــحون فحالهــم ليــس بحاجــة لمزيــد إفصــاح، 
ــذي  ــال ال ــي أحضــان االحت ــن ترعــرع ف ــو م ــد زاي ه فأحم
ــن  ــو م ــدهللا فه ــدهللا عب ــا عب ــا، وأم ــتان بأکمله ــر أفغانس دّم
ســاند المجموعــات اإلرهابيــة فــي قتــل الشــعب األفغانــي 
والتصــدي ألهــداف اإلمــارة اإلســامية. والمؤســف أنهمــا 
والعدالــة  والکرامــة  الحريــة  إلــى  بدعوتهــم  يتظاهــران 
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وغيرهــا مــن الدعايــات التــي ال يملكونهــا أصــا.
وأمــا مــن ناحيــة إجــراء االنتخابــات فشــهد العالــم أن انتخابــات 
أفغانســتان هــي أســوأ انتخابــات فــي العالــم، فقــد كانــت انتخابات 
منخــورة مدمــرة تاعبــت فيهــا أيــدي االحتــال والغاصبيــن ولــم 

تحتــرم فيهــا اآلراء.
مــن خــال هــذه الزوايــا الثاثــة يتضــح لنــا فشــل االنتخابــات فــي 
أن تنتــج مســؤوال صادقــاً أمينــا بعيــداً عــن المنطلقات السياســية 
ــات کانــت تقودهــا األيــدي مــن  ــی أن االنتخاب الخرقــاء نظــراً إل

خــارج کابــول ولذلــک ظلــت فــي وضعيــة فاشــلة وســيئة.
أول أمــر تــم محــوه مــن أولويــات الســلطات األفغانيــة فــي 
ــاً فــي االنتخابــات  االنتخابــات هــي األخــاق، واتضــح ذلــك جلي
ــي  ــة ف ــة والکرام ــي حســاباتهم لألمــن والعدال ــام ف ــث ال مق حي
المرشــحين واالحتــال  أيّــد  أفغانســتان وكــذا حــال كل مــن 
واالنتخابــات، فهــو بتأييــده کأنمــا يؤيــد أن تکــون العدالــة 
واألمــن خلــف جــدران القتــل والدمــار الهائــل ألفغانســتان. 
ــر  ــي يواجــه الفوضــی العارمــة والفق ــع الشــعب األفغان إن جمي
ــال  ــاء والرج ــال والنس ــا آالف األطف ــل خاله ــا قت ــذ 13عام من
المســتضعفين وشــلت أرکان الوحــدة األفغانيــة ولــم يرفــع محلــل 
ــدوا  ــل أيّ ــة؛ ب ــنوات العصيب ــک الس ــي تل ــه  ف ــح صوت والمرش
االحتــال فــي قتــل الشــعب وســاندوه فــي اغتصــاب أفغانســتان، 
واآلن ألجــل اکتســاب آراء النــاس فــي االنتخابــات أصبحــوا 
ينــادون بالحريــة والکرامــة والعدالــة. فهــل هــذا اســتهزاء 
واضــح بدمــاء اليتامــی واألطفــال. وهللا إن حالهــم لعجيــب، 
کيــف يعقــدون صناديــق االقتــراع فــي شــوارع أفغانســتان وفــی 

ــم. ــکو منه ــراب تش ــار الدماروالخ ــال أن آث ــا والح مبانيه
الواليــات المتحــدة هــي کبــری المســاعدين للســلطات األفغانيــة 
وتعاطــی  االقتصــادي  الفســاد  وتفشــي  المشــاکل  خلــق  فــي 
ــم  ــتان أوال ث ــرت أفغانس ــا دّم ــتان؛ ألنه ــي أفغانس ــدرات ف المخ
أجلســت علــی الحکــم مجموعــة مــن القتلــة وأيــدت شــخصيات 
غضــت طرفهــا عــن الفقــر وانعــدام األمــن فــي البــاد وأصبحــت 
أغلــى أمنياتهــم االنغمــاس فــي الشــهوات. أمــا المجتمــع الدولــي 
فقــد ســاند تلــک الشــرذمة الفاســدة غيــر أن الشــعب قــد فطــن 
ــن و راء الســتار،  ــه م ــن يهاجمون ــن الذي ــن المجرمي للمتاعبي
ولذلــک ازداد تاييــد الشــعب الفکــري لإلمــارة اإلســامية التــي 
قاومــت الظلــم والفســاد والعنصريــة والتــي أعــادت حقــوق 
األفغــان مــن بطــون الغاصبيــن وأهــدت ألفغانســتان الحريــة 

ــة. والکرام
والتطــور  االحتــال،  فاجــأت  للمجاهديــن  الصارمــة  القــوة 
ــي الســنوات  ــت ف ــي تضاعف ــن الت ــات المجاهدي النوعــي وعملي
األخيــرة جعلــت مکاســب الحــرب فــي کفــة المقاومــة، وازدادت 
إرادة المجاهديــن قــوة فــي مواجهــة إجــرام العمــاء واالحتــال 
حلفائهــم  مــع  األميــرکان  واإلمکانيــات.  العــدة  قلــة  رغــم 
لــم يتمكنــوا مــن إضعــاف شــوكة المجاهديــن رغــم إنفــاق 
ــارة اإلســامية.  ــة اإلم ــي مواجه ــدوالرات ف ــن ال ــارات م الميلي
ومــن جانــب آخــر فقــد ُصرفــت الميليــارات للســلطات األفغانيــة 
لمواجهــة الشــعب حيــن طالبــوا بالحريــة والکرامــة واألمــن فــي 
ــن  ــر م ــی اآلن أکث ــة حت ــلطات األفغاني ــی الس ــث تتلق ــاد حي الب
عشــرين ميليــار دوالر لمواجهــة المجاهديــن، وبالرغــم مــن 
ذلــك فلــم تؤثــر كل تلــك المكائــد فــي إضعــاف إرادة المجاهديــن، 
ــي  ــي ميدان ــة ف ــم الفائق ــي انتصاراته ــدون ف ــل مضــى المجاه ب
الحــرب والسياســة، وزلزلــوا أرکان المحتليــن والخائنيــن وزاد 

ــن. ــم المجاهدي ــول أبنائه ــاف الشــعب ح التف
أعلنــت اإلمــارة اإلســامية عــن أهدافهــا مــن المقاومــة وأثبتــت 
ذلــک فعليــاً فــي ميــدان العمــل. فمنطلــق اإلمــارة االســامية أنهــا 
ــس والوطــن وعــن  ــاع عــن الشــعب وعــن النف ــة الدف ــي حال ف
الهويــة ومقدســات اإلســام وفــي قضيــة عادلــة ضــد األميــرکان 
ــتعمارية  ــم االس ــق غاياته ــي تحقي ــون ف ــن يحلم ــن الذي المحتلي

دون اعتبــار أو اكتــراث بالشــعب األفغانــي.
أثبتــت اإلمــارة اإلســامية فــي ميــدان العمــل أنهــا تحتضــن 
مشــروع تربــوي وفکــري منطلــق مــن اإليمــان بــاهلل والتــوکل 
عليــه ويتجــه نحــو بنــاء الشــعب األفغانــي المؤمــن علــی أســاس 
العــزة والکرامــة وعــدم الرضــی بالهــوان واإلصــرار بــکل 
ــزاع  ــاد وانت ــن الب ــال م ــر االحت ــی دح ــة عل ــائل المتاح الوس
ــدي  ــم والتص ــة الظل ــن، ومواجه ــن الغاصبي ــعب م ــوق الش حق
للعــدوان معتمــدة علــی العمــل الجماعــي األخــوي فــي بنــاء 
أفغانســتان وعلــی التکافــل األســري االجتماعــي، والصبرعلــی 
ــی  ــر عل ــان والصب ــة الطغي ــی مقارع ــر عل ــق والصب ــب الح طل
العلــم والتعلــم واالبتــکار، وقــد أصــدرت اإلمــارة اإلســامية 
بيانــاً رســمياً صــادر عــن أميــر المؤمنيــن بمناســبة عيــد الفطــر 
ــن،  ــراء والمحتاجي ــی مســاعدة الفق ــه الحــث عل ــث جــاء في حي
ــوان.  ــذل واله ــل وال ــم والجه ــي الظل ــوع ف ــب الوق ــی تجن وعل
وهــذا المنطلــق الســامي أعطــی الشــعب ثقــة أکبــر بالنفــس 

وباالنضمــام للمجاهديــن.
فقــد أعلنــت اإلمــارة اإلســامية أّن أســاس بنيانهــا يرتكــز 
علــی تقــوی مــن هللا وطلــب رضوانــه، وهــو مــا يخالــف تمامــاً 
ــم  ــال رغ ــبب فاالحت ــذا الس ــه. وله ــال وعمائ ــروع االحت مش
قوتــه فــي العــدة، ورغــم تحصنــه بالتحصينــات الحديثــة إال أنــه 
ال يتجــرأ علــی المواجهــة المباشــرة مــع المجاهديــن؛ بــل يقاتــل 
ــوف  ــخ والخ ــات والصواري ــرات والدباب ــن وراء الطائ ــا م دائم
والرعــب يمــأل قلبــه ممــا خلــق جــوا مــن االنهــزام النفســي فــي 

ــه. ــوده وعمائ جن
إن اإلمــارة اإلســامية )وإن کانــت تحــت حصــار جــوي وبالرغــم 
ــب  ــی تغلي ــت عل ــال( نجح ــری لاحت ــوی الکب ــاز الق ــن انحي م
المصالــح الوطنيــة العليــا للشــعب األفغانــي عبــر مدهــا جســور 
ــد  ــد ح ــی أبع ــي إل ــعب األفغان ــات الش ــع فئ ــع جمي ــل م التواص
رغــم مــا اعتــری الشــعب مــن صعوبــات کبيــرة، وبالتحديــد 
فــي الحــرب العقيــم. ولذلــک تعتبــر المواقــف الحاســمة لإلمــارة 
اإلســامية للشــعب عنصــر قــوة فــي تماســکها وفــي أدائهــا فــي 

الميــدان وفــي مکانتهــا المعتبــره بيــن الشــعب.
ــعب  ــت الش ــتان جعل ــي أفغانس ــرة ف ــة المري ــرب الطاحن إن الح
طموحــات  تحتــرم  ونزيهــة  حــرة  بيئــة  يتمنــی  األفغانــي 
واختيــارات شــعبها، وميــزة اإلمــارة اإلســامية هــي أنهــا تحقــت 
فيهــا هــذه األوصــاف ممــا أدى إلــی تجذيــر روحهــا فــي صفــوف 

الشــعب.
کل مانــراه اليــوم مــن انتصــارات باهــرة وإنجــازات فائقــة فــي 
أفغانســتان مــن قبــل اإلمــارة اإلســامية هــي التــي غرســها 

ــم هللا . ــاء رحمه ــام والعلم ــادة العظ ــهداء والق الش
ــة  ــي مضاعف ــامية ف ــارة اإلس ــق اإلم ــی أن يوف ــأل هللا تعال نس
جهودهــا المبارکــة فــي تربيــة األجيــال علــی الوفــاء ورص 
ــريفة وروح  ــال الش ــاء الخص ــی إمض ــرص عل ــوف والح الصف

ــاةَ. ــوع للطغ ــدم الخض ــاد وع الجه
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يشــهد التاريــخ أنــه كان الحــكام فــي الماضــي يســتمعون 
ــا،  ــل بموجبه ــا والعم ــن بتنفيذه ــاء متعهدي ــح العلم ــى نصائ إل
ــم نجــد  بــل كانــوا يســمعونها مــن أي وعــاء رشــحت، لذلــك ل
ــل  ــى مث ــا يســتمعون إل ــن، حينم ــكام الصالحي ــن الح ــة م غراب
هــذه النصائــح وهــي تخــرج مــن فــم امــرأة أو صبــي لــم يبلــغ 
الحلــم. ولنقــرأ نصيحــة امــرأة لســيدنا عمــر بــن الخطــاب 
رضــي هللا عنــه، ثــم نصيحــة الصبــي لســيدنا عمــر بــن عبــد 
ــه  ــاً، ومع ــجد يوم ــن المس ــه م ــي هللا عن ــرج رض ــز. خ العزي
الجــارود العبــدي، فبينمــا همــا خارجــان إذ بامــرأة علــى ظهــر 
الطريــق. فســلم عليهــا عمــر فــردت عليــه التحيــة، ثــم قالــت: 
رويــدك يــا عمــر حتــى أكلمــك كلمــات قليلــة، قالــت: يــا عمــر 

ــراً فــي ســوق عــكاظ تصــارع  ــت تســمى عمي ــك وأن عهــدي ب
الفتيــان، فلــم تذهــب األيــام حتــى ُســميت عمــر، ثــم لــم تذهــب 
ــة.  ــي الرعي ــن، فاتــق هللا ف ــر المؤمني ــميت أمي ــى ُس ــام حت األي
ــم أنــه مــن خــاف المــوت خشــي الفــوت. قــال الجــارود:  واعل
هيــه قــد اجتــرأت علــى أميــر المؤمنيــن. فقــال عمــر دعهــا أمــا 
تعــرف هــذه يــا جــارود؟ هــذه خولــة بنــت حكيــم التــي ســمع هللا 
قولهــا مــن فــوق ســمائه. فعمــر وهللا أحــرى أن يســمع كامهــا. 
ــْوَل الَّتِــي تَُجاِدلُــَك فِــي  ُ قَ ــْد َســِمَع هللاَّ أراد بذلــك قولــه تعالــى )قَ

.)ِ ــى هللاَّ ــتَِكي إِلَ ــا َوتَْش َزْوِجَه
وحينمــا ولــى الخافــة عمــر بــن عبــد العزيــز، وفــدت الوفــود 
مــن كل بلــد، لبيــان حاجتهــا وللتهنئــة فوفــد عليــه الحجازيون، 

فتقــدم غــام هاشــمي للــكام وكان حديــث الســن، فقــال عمــر: 
ــر  ــح هللا أمي ــام. أصل ــال الغ ــك، فق ــق مــن هــو أســن من لينطل

المؤمنيــن. إنمــا المــرء بأصغريــه قلبــه ولســانه.
ــد اســتحق  ــاً حافظــاً فق ــداً لســاناً الفظــاً وقلب ــح هللا عب ــإذا من ف
الــكام وعــرف فضلــه مــن ســمع خطابــه ولــو أن األمــر يــا أمير 
ــو أحــق بمجلســك  ــن ه ــة م ــي األم ــكان ف ــن بالســن ل المؤمني
هــذا منــك، فقــال عمــر: صدقــت، قــل مــا بــدا لــك، فقــال الغــام: 
أصلــح هللا أميــر المؤمنيــن: نحــن وفــد تهنئــة ال وفــد مرزئــه. 
وقــد أتينــاك لمــن هللا الــذي مــن علينــا بــك، ولــم يقدمنــا إليــك 
رغبــة وال رهبــة، أمــا الرغبــة فقــد أتينــاك مــن بادنــا، وأمــا 

الرهبــة فقــد أمنــا جــورك بعدلــك.

فقــال عمــر: عظنــي يــا غــام: فقــال أصلــح هللا أميــر المؤمنين، 
أن ناســاً مــن النــاس غرهــم حلــم هللا عنهــم وطول أملهــم وكثرة 

ثنــاء النــاس عليهــم فزلــت بهــم األقــدام فهــووا فــي النار.
فــا يغرنــك حلــم هللا عنــك، وطــول أملــك وكثــرة ثنــاء النــاس 
ــم،  ــك هللا منه ــا جعل ــوم، ف ــق بالق ــك فتلتح ــزل قدم ــك، فت علي
ــم  ــر: ك ــال عم ــكت. فق ــم س ــة، ث ــذه األم ــي ه ــك بصالح وألحق
ــم ســأل  ــن إحــدى عشــرة ســنة، ث ــل هــو اب ــام، فقي ــر الغ عم
عنــه فــإذا هــو مــن ولــد ســيدنا الحســين بــن علــي رضــي هللا 

ــاً: ــل قائ ــه وتمث ــراً ودعــا ل ــه خي ــى علي ــم، فأثن عنه
تعلم فليس المرء يولد عالماً
وليس أخو علم كم هو جاهـل

إن ناساً من الناس غّرهم حلم اهلل!
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فإن كبير القوم ال عـلم عــنده
صغير إذا التفت عليه المحافل

ــر  ــى مجي ــى إل ــي رحمــه هللا تعال ــو حامــد الغزال ــب اإلمــام أب كت
ــم  ــذ ه ــوزراء يومئ ــة الســلجوقية وال ــي الدول ــر ف ــن الوزي الدي
مفتــاح الدولــة وموجهوهــا والمباشــرون لألمــور وهــم أصحــاب 

الحــل والعقــد.
)إن إغاثــة الخلــق واجبــة علــى الجميــع، فقــد تجــاوز الظلــم عــن 
الحــدود ولــم أســتطع أن أشــاهد هــذا الظلــم، فهاجــرت من طوس 
ــون  ولــي ســنة، حتــى ال أشــاهد هــؤالء الظلمــة الذيــن ال يحمل
ــرورات  ــض الض ــي بع ــد ألجأتن ــة وق ــون حرم ــة وال يرع رحم

إلــى زيــارة البلــد فوجــدت الظلــم مســتمراً لــم ينقطــع(.
ثــم يقــول إلــى فخــر الملــك بعــد أن ذكــر المظالــم وســوء أوضــاع 
ــم  ــه ل ــراً ولكن ــد كثي ــد نصحــت للعمي ــاً: )وق ــذره قائ ــاد فح الب

يقبــل النصيحــة وأصبــح عبــرة للعالميــن ونــكاالً لآلخريــن، 
اعلــم يــا فخــر الملــك، إن هــذه الكلمــات الذعــة مــرة قاســية ال 
يجــرؤ عليهــا إال مــن قطــع أملــه عــن جميــع الملــوك واألمــراء، 
ــول  ــري وكل مــن يق ــك ال تســمعها مــن غي ــا فإن فأقدرهــا قدره
ــم أن طمعــه حجــاب بينــه وبيــن كلمــة الحــق(.  غيــر ذلــك فاعل
وروي أن أبــا جعفــر المنصــور اســتدعى ابــن طــاوس أحــد 
علمــاء عصــره، ومعــه مالــك بــن أنــس رحمهمــا هللا تعالــى فلمــا 
دخــا عليــه، أطــرق ســاعة ثــم التفــت إلــى ابــن طــاوس، فقــال 
لــه: حدثنــي عــن أبيــك يــا ابــن طــاوس )ابــن كيســان التابعــي( 
أبــي أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم،  فقــال حدثنــي 
ــركه هللا  ــل أش ــة رج ــوم القيام ــاً ي ــاس عذاب ــد الن ــال: )إن أش ق
ــه( فأمســك ســاعة،  ــي عدل ــه الجــور ف ــه فأدخــل علي ــي حكم ف
ــم  ــه، ث ــن دم ــي م ــة أن يمألن ــي مخاف ــت ثياب ــك فضمم ــال مال ق
التفــت إليــه أبــو جعفــر فقــال: عظنــي يــا ابــن طــاوس: قــال نعــم 
ــَل  ــَف فََع ــَر َكْي ــْم تَ ــول: )أَلَ ــى يق ــن إن هللا تعال ــر المؤمني ــا أمي ي
َربُّــَك بَِعــاٍد، إَِرَم َذاِت اْلِعَمــاِد، الَّتِــي لَــْم يُْخلَــْق ِمْثلَُهــا فِــي اْلبِــَاِد، 
ــاِد،  ــْوَن ِذي اأْلَْوتَ ــَواِد، َوفِْرَع ــَر بِاْل ْخ ــوا الصَّ ــَن َجابُ ــوَد الَِّذي َوثَُم
ــَاِد، فَأَْكثَــُروا فِيَهــا اْلفََســاَد، فََصــبَّ َعلَْيِهــْم  الَِّذيــَن طََغــْوا فِــي اْلبِ
َربُّــَك َســْوطَ َعــَذاٍب، إِنَّ َربَّــَك لَبِاْلِمْرَصــاِد(( قــال مالــك: فضممــت 
ــال:  ــم ق ــه ث ــك عن ــه، فأمس ــن دم ــي م ــة أن يمألن ــي مخاف ثياب
ــم  ــه ث ــا وبين ــى اســود بينن ــدواة، فأمســك ســاعة حت ــي ال ناولن
قــال: يــا ابــن طــاوس ناولنــي هــذه الــدواة، فأمســك عنــه، فقــال: 
ــة  مــا يمنعــك أن تناولنيهــا؟ فقــال أخشــى أن تكتــب بهــا معصي

ــا. ــون شــريكك فيه هلل، فأك
فلمــا ســمع ذلــك قــال: قومــا عنــي، قــال ابــن طــاوس ذلــك مــا 
كنــا نبغــي منــذ اليــوم، قــال مالــك فمــا زلــت أعــرف البــن طــاوس 
ــذا  ــور به ــب المنص ــة ورد طل ــذه الموعظ ــدة ه ــع ش ــه م فضل

ــي. ــا عن ــاً: قوم ــف أجــاب المنصــور معاتب األســلوب العني
قــال أبــو يوســف فــي كتابــه )الخــراج ص19(: ُروي عــن 
الحســن البصــري أن رجــاً قــال لعمــر بــن الخطــاب اتــق هللا يــا 
عمــر وأكثــر عليــه فقــال لــه قائــل اســكت فقــد أكثــرت علــى أميــر 
المؤمنيــن فقــال لــه عمــر: »دعــه ال خيــر فيهــم إن لــم يقولوهــا 

وال خيــر فينــا إن لــم نقبــل«.
وأوفــى عقــا مــن عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي قــال عنــه َشــْيبَةُ 
ــهُ  ُ َعن ــِز َرِضــَي هللاَّ ــِد اْلَعِزي ــَن َعْب ــَر ْب ــِمْعُت ُعَم ــاِوٍر : َس ــُن ُمَس ْب
ــى  َ َوأَْثنَ ــِر فََحِمــَد هللاَّ ــى اْلِمنبَ ــَس َعلَ ُث َزَمــاَن اْســتُْخلَِف َوَجلَ يَُحــدِّ
ــْم  ــلَّ لَ ــزَّ َوَج َ َع ــإِنَّ هللاَّ ــاُس فَ ــا النَّ ــُد أَيَُّه ــا بَْع ــاَل: »أَمَّ ــمَّ قَ ــِه ثُ َعلَْي
ْل بَْعــَد اْلِكتـَـاِب الَّــِذي أَْنَزَل  يُْرِســْل َرُســواًل بَْعــَد َرُســولُِكْم، َولـَـْم يُنـَـزِّ
ُ َعلـَـى لَِســاِن َرُســولِِه - صلــى هللا عليــه  َعلَْيــِه ِكتَابـًـا، فََمــا أََحــلَّ هللاَّ
ُ َعلَى لَِســاِن  َم هللاَّ وســلم - فَُهــَو َحــَاٌل إِلـَـى يـَـْوِم اْلقِيَاَمــِة، َوَمــا َحــرَّ
َرُســولِِه فَُهــَو َحــَراٌم إِلَــى يَــْوِم اْلقِيَاَمــِة، أاََل َوإِنِّــي لَْســُت بُِمْبتَــِدٍع 
َولَِكنِّــي ُمتَّبِــٌع، َولَْســُت بِقَــاٍض َولَِكنِّــي َمنَفِّــٌذ، َولَْســُت بَِخْيــٍر ِمــن 
َواِحــٍد ِمنُكــْم، َولَِكنِّــي أَْثقَلُُكــْم ِحْمــًا، أاََل َوإِنَّــهُ لَْيــَس أِلََحــٍد أَْن يُطَاَع 

ِ أاََل َهــْل أَْســَمْعُت ؟ أاََل َهــْل أَْســَمْعُت؟. فِــي َمَعاِصــي هللاَّ
ــة،  ــة متفقه ــوب مؤمن ــن قل ــت م ــة خرج ــح القيم ــذه النصائ ه
ــاق  ــرف النف ــم تع ــة، ل ــة صريح ــة جريئ ــن عالم ــا ألس ونطقته
تعالــى علــى  أذن واعيــة عاهــدت هللا  والمــداراة وســمعتها 
ــرآن.  ــم الق ــة حك ــرع هللا وإقام ــاس ش ــى أس ــة عل ــة األم رعاي
ــوا نعــم العلمــاء ونعــم الحــكام. رضــي هللا عنهــم ورضــوا  فكان

ــه . عن
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أنقذوا وحدة الشعب األفغاني قبل تفتیتها
بقلم: الدكتور بنيامين

الناظــر فــي كتــاب هللا تعالــی يــدرك أهميــة االلتــزام بالجماعــة 
ــا  ــي تعرضــت له ــر الت ــخ يغــص بالعب ــة والتاري ــب الفرق وتجن
ــن  ــة م ــرت أم ــا تأخ ــات. وم ــات والنزاع ــبب الخاف ــة بس األم
تراجعهــا  علــل  أحــدد  والفرقــة  الخــاف  وكان  إال  األمــم 
وتخلفهــا. واإلســام قــد أمــر المســلمين بالوحــدة العمليــة 
ــوا  ــال: )واعتصم ــوى فق ــاع اله ــن اتب ــم م ــة وحذره والفكري
ــوا هللا ورســوله  ــال: )وأطيع ــوا( وق ــا والتفرق ــل هللا جميع بحب
والتنازعــوا فتفشــلوا وتذهــب ريحكــم(. ومــا تحقــق المجــد 
باجتمــاع  إال  الماضيــة  القــرون  خــال  اإلســامي  والرقــي 
األمــة وتخندقهــم فــي صــف واحــد ضــد مــن عاداهــم وهــذا مــا 
ــون  ــوا يبحث ــة فــي نفــوس أعــداء اإلســام، فجعل ألقــى المهاب
الطــرق التــي تشــق صــف المســلمين إلــى أن اكتشــفوا الخطــط 
الشــيطانية التــي يســتطيعون مــن خالهــا أن يعبثــوا بالعناصــر 
الرئيســة المكونــة لشــخصية المســلمين الموحــدة والقويــة فــي 
ــي  ــامي ف ــم اإلس ــد بنيانه ــة قواع ــى خلخل ــدوا إل ــم، فعم العال

ــدة. ــدة قاع ــا قاع ــتى لنقضه ــاوالت ش مح

وهاهــي المؤامــرة تتكــرر فــي أفغانســتان، فحــرب االفــكار 
وإيجــاد الشــقاق فــي صفــوف المســلمين مــن األفغــان لهــي مــن 
أشــد األخطــار التــي تهــدد الشــعب األفغانــي وتهــدد تماســكه، 
فــإن أميــركا شــهدت هزائــم االمبراطوريــات الســابقة فــي 
ــكهم،  ــان وتماس ــدة األفغ ــبب وح ــد بس ــذا البل ــى ه ــا عل حربه
الحــرب لخلــق  فــي  بالعمــاء األفغــان  يســتعينون  فجعلــوا 
ــة للشــريعة،  ــة ومشــتتة ومتناقضــة، ومخالف جماعــات متفرق
ومحاربــة للجهــاد والمقاومــة، لينجــم عــن هــذه األشــتات 
واألخــاط الدخيلــة المتعارضــة أشــكاالً مســتحدثة مــن الصــراع 
الفكــري فــي أفغانســتان، ومــع األســف فقــد رأينــا لتلــك الفتنــة 
أثــرا شــديداً. فهــم يخططــون اآلن ويحاولــون بــكل مافــي 
وســعهم لغــرس أفــكار بيــن الشــباب األفغــان تحثهــم علــی 
التاعــب بمناهــج البحــث الســليمة عنــد المســلمين وهــي 
المناهــج التــي أرشــدهم هللا إليهــا بالوحــي، مثــل الحــث علــی 
الجهــاد والدفــاع عــن الوطــن وعــدم الخضــوع للمحتليــن، 
ــدود  ــد ح ــف عن ــر، تق ــدودة النظ ــج مح وأن يســتبدلوها بمناه
الظواهــر الماديــة، وال تتعداهــا إلــى الحقائــق الكامنــة وراءهــا.
وقــد رأوا الوحــدة الصادقــة المهيمنــة علــی قلــوب الشــعب 
ــت  ــي ترهــب األعــداء، فقامــوا بعمــل برامــج تفت ــي الت األفغان
ــن  ــری م ــتات أخ ــی أش ــاً إل ــة تدريجي ــعب اإليماني ــدة الش عقي
أخــاط اعتقاديــة فاســدة ال أســاس لهــا مــن الحــق، أو اتجاهات 
ــوق  ــى مخل ــل اإلنســان إل ــى تحوي ــة تعمــل عل ــة إلحادي وجودي
أنانــي متوحــش، يســتخدم كل ذكائــه إلشــباع رغباتــه األنانيــة 
المتوحشــة. وقــد نتــج مــن تلــك البرامــج أشــخاص ال يبالــون 
ــال  ــاندون االحت ــل ويس ــم ب ــال اليتي ــر وأكل م ــراف الكبائ باقت

فــي جرائمــه.
وقامــوا أيضــا بمحاولــة إليجــاد ثلمــة فــي الوحــدة اإلجتماعيــة 
ــي  ــداً ف ــاً ممت ــي نســيجاً رائع ــت مــن الشــعب األفغان ــي جعل الت

البــاد التــي يقطنهــا مــدی التاريــخ؛ حاولــوا جاهديــن أن 
ــة  ــة، واهي ــة بالي ــاً ممزق ــي قطع ــعب األفغان ــن الش ــوا م يجعل
الخيــوط، تتاعــب بهــا الريــاح الكونيــة ولــو لــم تكــن عاتيــة، 
وتتقاذفهــا شــرقاً وغربــاً. كحــال العمــاء والخونــة، وهــل 
ُوجــد الخونــة بيــن األفغــان إال بعــد بــّث تلــك األفــكار الخبيثــة 

ــة. ــة العملي ــدة الفكري ــق الوح وتمزي
إن االميــركان بمســاندة عمائهــم قامــوا بقلــع مــا غرســته 
اإلمــارة اإلســامية فــي نفــوس الشــعب مــن العاطفــة المســتندة 
إلــى أســاس دينــي متيــن راســخ والتــي كان الشــعب مــن 
خالهــا يتحــرك بقــوة هائلــة تحــركاً واحــداً، فــأراد االحتــال أن 
يمــزق الشــعب األفغانــي إلــی أشــتات متباينــة متناقضــة، فمنهــا 
األنانــي الشــخصي، ومنهــا اإلقليمــي، ومنهــا القومــي، ومنهــا 

المصلحــي المــادي، ومنهــا الطائفــي، ومنهــا الطبقــي.

إن رســالة اإلســام ترديــد لــكل صــوت كريــم دّوى فــي القــرون 
األولــى، وتوكيــد لــكل معنــى جميــل ترتفــع بــه اإلنســانية 
ــى هللا  ــه محمــد صل ــك يقــول هللا عــز وجــل لنبي وتســمو. ولذل
عليــه وســلم: )مــا يقــال لــك إال مــا قــد قيــل للرســل مــن قبلــك(. 
ويقــول ألمــة الرســول العربــي: )يريــد هللا ليبيــن لكــم ويهديكــم 
ســنن الذيــن مــن قبلكــم ويتــوب عليكــم وهللا عليــم حكيــم(. 
وبهــذه الوحــدة فــي المنهــج والهــدف، وبهــذه االســتقامة 
ــون  ــة الممجــدة، يتآخــى المؤمن ــدة والغاي ــى الجــادة الممه عل
ويتعاونــون علــى مرضــاة هللا وصيانــة الحقــوق. ولكــن نفــراً 
ــي  ــدود الت ــدون الح ــون أو يجح ــد يجهل ــاء ق ــاع األنبي ــن أتب م
وقفهــم هللا عندهــا، فــإذا بهــم يقطعــون مــا أمــر هللا بــه أن 
يوصــل ويفســدون فــي األرض. وإذا بهــم يخضعــون لسياســات 
ــا بعــث هللا  ــم واســتمرار البغــي. وم ــى التظال ــوم عل ــرة تق جائ

ــا الســفهاء. ــة أهدره ــرد إليهــم كرام ــاس إال لي ــداً للن محم

ــود  ــر صم ــن كس ــوا م ــم يتمكن ــه ل ــن مع ــو وم ــف النات إن حل
الشــعب األفغانــي بالســاح ولــن يتمكنــوا مــن ذلــك حتــى وإن 
ــا،  ــك فيه ــة ال ش ــذه حقيق ــنة فه ــة س ــی مائ ــرب إل ــت الح طال
ولكــن تغافــل علمــاء العالــم اإلســامي وبالتحديــد العلمــاء الذين 
ــرة  ــؤوليتهم الخطي ــن مس ــي ع ــعب األفغان ــن الش ــون بي يعيش
فــي الحفــاظ علــی الوحــدة اإلســامية والتماســك علــی منهــج 
االتحــاد فــي الصفــوف واألفــكار. فاالحتــال يســتطيع أن يغــذي 
ــدوث  ــي ح ــبباً ف ــوا س ــدة ليكون ــكار ملح ــان بأف ــباب األفغ الش
نتائــج خطيــرة ال تجبــر؛ ألنــه مهمــا بلغــت أمــة مــن الضعــف 
فــي القــوى الماديــة أمــام أمــة أخــرى، فإنمــا تســتطيع األمــة 
ذات القــوة الماديــة أن تســتخدم قــوى األمــم األخــرى لمطامعهــا 
وغاياتهــا، متــى اســتطاعت أن تغــذي عقولهــم بمــا تشــاء مــن 

أفــكار، وتمــأل قلوبهــم بمــا تشــاء مــن قناعــات ومعتقــدات.

لو أننا لم ندفِن الوحدةَ في التــــراْب
لو لم نمّزْق جسَمها الطَّريَّ بالحراْب
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لو بقيْت في داخِل العيوِن واألهــداْب
لما استــباحـــْت لحـَمنـــا الكــــــاْب

وقــد أدرك أعــداء اإلســام ســر انتصــار اإلمــارة اإلســامية 
فــي الميــدان، وهالتهــم قــوة اإلمــارة اإلســامية الضاربــة فــي 
أفغانســتان فأخــذوا يحركــون خبرائهــم فــي الغــزو الفكــري مــن 
كل مــكان، ويوجهونهــم نحــو أفغانســتان، ليهدمــوا الوحــدة 
ــلمين،  ــة المس ــلك جماع ــي س ــع الشــعب ف ــي تجم ــة الت الفكري
ولتكــون أفــكار الغــرب الهدامــة الدخيلــة علــى أفــراد المجتمــع 
بمثابــة جيــش ســحري غيــر مرئــي، يمعــن فــي صفــوف 
المســلمين قتــاً وتشــريداً، ويمعــن فــي قاعهــم هدمــاً وتخريباً، 
دون أن يصيبــه ســهم واحــٌد فــي هــذه الحــرب الخبيثــة، التــي 
يتغافــل عنهــا مــع األســف الشــديد الســواد األعظــم مــن الذيــن 

ــه ضّدهــم هــذه الحــرب. توّج
يقودهــا  التــي  اإلعاميــة  والقنــوات  والكليــات  فالجامعــات 
يمولهــا  التــي  والشــخصيات  أفغانســتان،  فــي  األميــركان 
األميــركان هــم فــي الحقيقــة مجموعــة مــن ذلــك الجيــش 

الســحري.
فالصليبيــون فــي أفغانســتان فــي مقدمــة مــن خطّــط لهــذه 
المكائــد ضــد المســلمين بتعصــب مقيــت، بعــد خيبتهــم فــي 
الحــرب، وجنــدوا لذلــك خبــراء ُكثــر، وجربــوا خــال عــدة 
ســنوات مخططــات شــتى، أخضعوهــا للتطويــر والتحســين، 
ــعب  ــي الش ــه ف ــون تحقيق ــا يبتغ ــر مم ــب أوف ــم بمكاس لتُظفره
األفغانــي المســلم. منهــا: اســتخدام االســتعمار خــال الربــع 
ــم  ــى قص ــيلة أدت إل ــاد كوس ــرين للمي ــرن العش ــن الق األول م
المفاهيــم  زرع  أعنــي  العربيــة  األمــم  بيــن  الوحــدة  ظهــر 

المنحرفــة فــي أفــكار الشــعوب. 
وحينمــا تكــون المفاهيــم منحرفــة عــن منهــج الحــق فــإن 
الســلوك فــي غالــب أحوالــه يكــون منحرفــا عــن الصــراط 
ــن  ــت م ــق ويتفل ــذ أن ينطل ــو لإلنســان عندئ المســتقيم، إذ يحل
ــذ  الضوابــط الدينيــة والخلقيــة، والروابــط االجتماعيــة، وعندئ
يميــل إلــی حريــة أهوائــه وشــهواته فيشــذ وينحــرف، ويقــوده 

ــه. ــن هاك ــى مواط ــت إل الطواغي
وقــد عمــدت هــذه المحــاوالت التضليليــة تمييــع األســس التــي 
تتكــون منهــا عناصــر الشــخصية اإلســامية الفــذة، وعناصــر 
ــس  ــي لي ــة، الت ــدة العالمي ــرى ذات الوح ــة اإلســامية الكب األم
لهــا حــدود قوميــة وال عرقيــة، وإنمــا لهــا حــدود فكريــة يكــون 

الحــق جوهرهــا، ويخــرج الباطــل عنهــا.
وهــذه التضليــات الفكريــة التــي تبثهــا األجهــزة األميركيــة 

والعميلــة واالستشــراقية كثيــرة جــداً. منهــا:
العقائــد  أســس  إلــى  النفــوذ  منــه  الغــرض  يكــون  مــا   -1
اقتاعهــا  بغيــة  الحقــة،  الربانيــة  اإلســامية  والتشــريعات 
مــن عقــول فريــق مــن أبنــاء المســلمين وقلوبهــم، وبذلــك 
ــة،  ــد عــن اإلســام، خــارج عــن المل ــٌق مرت ــم فيل ــون منه يتك
معــاٍد للمســلمين، مهمتــه تحويــل األجيــال الناشــئة عــن دينهــا، 
ــف  ــاق وص ــة إلح ــل محاول ــردة. مث ــوش ال ــي جي ــا ف وتجنيده
اإلمــارة اإلســامية  بالمجاهديــن ووصــف مقاومــة  التمــرد 
ودفاعهــا عــن دينهــا ووطنهــا إلــی إرهــاب وإفســاد، واعتبــار 
ــم  ــة، والحــدود اإلســامية الظل ــاً ورجعي الحجــاب والعفــة تخلف

و... بالبشــرية 

2- ومنهــا مــا يكــون الغــرض منــه إيجــاد فريــق مــن األفغــان 
ــي يستمســكون  ــم الت ــن المفاهي ــون باســم اإلســام، ولك يتلبّس
بهــا علــى أنهــا جــزٌء مــن اإلســام مفاهيــم فاســدة مدسوســة، 
ــص  ــا ن ــهد لصحته ــا يش ــيء، ف ــي ش ــام ف ــن اإلس ــت م ليس
ــن  ــا أعل ــها، كم ــادر بعكس ــذه المص ــهد ه ــل تش ــاع، ب وال إجم
الســياف وأتباعــه أن حكــم المجاهديــن المعتقليــن هــو التعذيــب 
الشــديد واإلعــدام، وأعلــن أيضــا اتبــاع االحتــال ومصاحبتــه.
فــا عــذر ألصحــاب الفكــر اإلســامي للتغافــل عــن مــا يحــدث 
ــى  ــذه الفوض ــك أن ه ــه الش ــره. ألن ــي أو تبري ــعب األفغان للش
ــات  ــات واتجاه ــتولّد قناع ــال س ــا االحت ــي يقوده ــة الت الفكري
تخالــف النهــج اإلســامي القويــم، وســتوجد خافــاً فكريــاً يعمــل 
علــى تمزيــق المجتمــع األفغانــي وتنافــره، كمــا أن التفريــط فــي 
االهتمــام بهــذا األمــر يعتبــر مــن أعظــم الثغــرات التــي يتســلل 
منهــا الحاقــدون علــى اإلســام، فينشــرون المبــادئ الهدامــة، 
والكفــر  واالرتيــاب  الشــك  تولــد  التــي  الخبيثــة  واألفــكار 

ــة. والزندق
ــل  3- مســاندة اإلعــام لبرامــج االحتــال المنحرفــة وهــي تمث
اإلعــام  اإلســام والوطــن؛ فوســائل  خطــوة خطيــرة ضــد 
واالتصــال الثقافــي والتعليمــي والتربــوي القائــم فــي أفغانســتان 
ــع  ــى أوس ــة عل ــة منحرف ــفة غربي ــاً وفلس ــكاراً وآداب ــر أف تنش
ــات.  ــات والمقاب ــي والمج ــام واألغان ــال األف ــن خ ــاق م نط
كمــا أن المكتبــات تحــوي مــا هــّب ودّب مــن المطبوعــات 
الوافــدة المنحرفــة مــن كل مــكان، وتفتــح أمــام الشــاب األفغانــي 
أيــا كان مســتوى وعيــه وتعليمــه، ليطلــع علــى مــا شــاء مــن 

ــب. ــه أو رقي ــراء دون موَج ــريعة الغ ــف الش ــكار تخال أف
ــى الفوضــى  ــة ومرّدهــا إل ــة الفكري ــة: الفُرق ــة الثاني 4- والحال
الفكريــة، فقــد شــهدنا فــي الســاحة األفغانيــة كيــف جهــر 
العمــاء بالضــال وتفننــوا فــي عرضــه علــى النــاس، محاولــة 
منهــم لتقســيم أبنــاء المجتمــع األفغانــي الواحــد إلــى طوائــف كل 
طائفــة تســير خلــف فكــرة ومبــدأ، ويزخــرف كل فريــق مبــدأه، 
إمــا بتقريبــه إلــى اإلســام باالســتدالل الفاســد، أو بتقديمــه 
ــد المتجــاوب مــع مســتجدات العصــر،  ــد المفي ــه الجدي ــى أن عل

ــه ال يتعــارض مــع أصــول اإلســام. مــع دعــوى أن
ــى مــدح  ــة عل ــرأ الخون ــد اســتفحل األمــر مــع االســف فاجت وق
ــلَّمات الديــن بــا  الكفــر واإللحــاد والتشــكيك واالســتهزاء بُمَس

ــاء. خــوف وال حي

وفــي هــذا الخضــم إن نحــن تغافلنــا عــن مهمتنــا؛ فســوف يتفكك 
الشــعب ويعــادي بعضــه بعضــاً، وتــزول رابطــة اإليمــان التــي 
ألهمــت الشــعب الصبــر والمقاومــة؛ وتحــل محلهــا رابطــة 
أفــراد الطائفــة والقــوم، وســيجد األميــركان  فئــة فــي الشــعب 
األفغانــي تســير علــى مبدئــه، فيعمــل مــن خالهــا داخــل البــاد.
عندهــا يصبــح مــن المتعــذر اجتمــاع أفــراد الشــعب علــى تحكيــم 
النظــام اإلســامي، فيســتبدل بالنظــام المدمــر للكيــان االســامي 
ــب  ــا حس ــاس به ــم الن ــي يُحك ــة الت ــام الديمقراطي ــو نظ أال وه

األهــواء والقوانيــن الوضعيــة.
ويصبــح بذلــك الشــعب األفغانــي المؤمــن؛ طائفــة ليــس لهــا إال 
ــدل أن يكــون اإلســام هــو المهيمــن  ــة عــن أنفســهم ب المجادل

علــى الجميــع وكلمــة هللا هــي العليــا.
فالحــرب الدائــرة فــي أفغانســتان حــرٌب بيــن اإلســام والكفــر. 
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واإلنتمــاء للحــق والديــن يتطلـّـب منــا الســعي فــي رّص الصف 
والوحــدة مــن خــال وضــع برامــج مضــادة للمخططــات 

ــن خــال: ــة م األميركي
1 - الســعي فــي وحــدة العامليــن لإلســام، ألنــك التــكاد تجــد 
أحــداً فــي أفغانســتان إال وهــو يقــول أنــه ينتمــي ألهــل الســنة 
ــد أن  ــا نري ــاء، إنن ــذا االنتم ــق ه ــد تحقي ــة. إذن نري والجماع
يتّحــد العاملــون لإلســام علــى المنهــج الصــواب الــذي يحملــه 
أهــل الســنة و الجماعــة وهــو الكتــاب والســنة بالفهــم الــذي 
كان عليــه األئمــة المرضيــون فــي القــرون الثاثــة المفضلــة.
ــن كان  ــنة، فم ــل الس ــب أه ــو مذه ــذا ه ــق وه ــو الح ــذا ه  ه
ــي  ــه أن يســعى ف ــإن علي ــة ف ــى مذهــب أهــل الســنة حقيق عل
ــوا كلٌّ  ــم إن عليهــم أن يتعاون ــن. ث ــن لهــذا الدي وحــدة العاملي
ــن كان  ــدة، وم ــم العقي ــي عل ــارزاً ف ــن كان ب ــه، م ــي مجال ف
ــارزاً فــي الوعــظ، ومــن  ــم الفقــه، ومــن كان ب ــارزاً فــي عل ب
ــة،  ــي السياس ــارزاً ف ــن كان ب ــة، وم ــي الصحاف ــارزاً ف كان ب
ــل بعضهــم بعضــاً وال  الــكل علــى ثغــرة و الــكل يجــب أن يكّم
ــم  ــي بعــض وال أن يصــف بعضه ــم ف ــن بعضه يجــب أن يطع
ــريعة؛  ــه بالش ــم ل ــن العل ــامحوا م ــق وليس ــا ال يلي ــاً بم بعض
جهدهــم  قصــاری  ويبذلــوا  والرحمــة  بالليــن  وليتعاملــوا 
ــي هــذه  ــة. وف ــي إفهــام وتعليمهــم وتثقيفهــم الشــباب بجدي ف
المرحلــة يقــع عــبء المســؤولية األكبــر علــی المــدارس 

الشــرعية والعلمــاء.
النقــد  يقبلــوا  أن  و  يتناصحــوا  أن  المجاهديــن  علــی   -  2
ــر.  والتواصــي بالحــق وعليهــم أن يتواصــوا بالحــق وبالصب
كمــا يجــب أن تكــون صــدور العلمــاء متســعة للخــاف. وأن 
ــي  ــه التحل ــل علي ــاد ب ــاف واالنتق ــم بالخ ــق صدوره ال تضي
بالصبــر إذا قيــل عــن جماعتــه، أو عــن حزبــه، أن هــذا األمــر 
صــواب وأن هــذا األمــر خطــأ. فــإذا كان النقــد غيــر صحيــح 
فيُبيّــن للناقــد الخطــأ وإن كان النقــد صحيحــا فســتكون ضالــة 
وجدهــا. وال شــك أن عــدم تحمــل النقــد يســبب االفتــراق 
واالختــاف فــا بــد أن يتداعــوا إلــى التعــاون واالجتمــاع علــى 

كلمــة الحــق.
ــي كل  ــن ف ــل والمجاهدي ــز وج ــى هللا ع ــاة إل ــى الدع 3 - عل
أرجــاء األرض االفغانيــة أن يســعوا إلــى تضامــن المســلمين و 
إلــى تكتــل الشــعب. ففــي ارضنــا اآلن يعيــث االميــركان وهــم 
ــة ولكــن التضامــن اإلســامي أقــوی  ــك القــوة المادي مــن يمل
ــع  ــه قط ــودي ب ــا ن ــم، فعندم ــر عظي ــه أث ــا و ل ــب منه وأصل
ــي  ــم التخل ــركان وعندمــا ت ــه مــع األمي معظــم الشــعب عاقات

ــركان. ــه مــع األمي ــاود عاقات ــدأ الشــعب نفســه يُع ــه ب عن
ــي  ــل ف ــف والخل ــن الضع ــل ومواط ــن العل ــس مواط 4 - تلّم
الشــعب و القيــام ببيانهــا وتشــخيصها ثــم القيــام  بتقديــم 
العــاج الناجــح لهــا. إن نقــد الخطــأ وبيانــه أمــر طيــب، ولكــن 
األفضــل منــه هــو أن نبيــن عاجــه وأن نوضــح البديــل عنــه. 
ــاب والســنة وعــدم  ــق الكت ــده عــن حقائ إن شــعبنا يشــكو بع
الفهــم الصحيــح لنصــوص الكتــاب والســنة. ويشــكو مــن 
االنحــراف الســلوكي الــذي أدى إلــى تــرك الشــباب للعبــادات. 
والتمــزق  والتفتــت  واالختــاف  الفرقــة  داء  مــن  ويشــكو 
ــن  ــوا م ــال: )وال تكون ــا ق ــه عندم ــا أراد هللا ل ــس م ــى عك عل
المشــركين مــن الذيــن فرقــوا دينهــم وكانــوا شــيعاً كل حــزٍب 

ــا لديهــم فرحــون(.  بم
ــر  ــرض الخطي ــي الم ــية ه ــة والسياس ــة الفكري 5 - إن التبعي
علــی الوحــدة اإلســامية ألنــه بذلــك يقــل الــوالء للديــن، 
ــّد انتصــار  ويخــّف الحمــاس لنشــره والدفــاع عنــه، وهــذا يُع
لألميــركان بحــرب بــاردة يــذوب فيهــا شــباب الشــعب األفغانــي 
ورجالــه الذيــن هــم جيــش اإلســام وعدتــه تحــت ألــوان 
ــد  ــا ب ــة. ف ــوالءات المختلف ــة، وال ــوات الضال ــكار والدع األف
مــن بيــان الرابطــة اإليمانيــة ودورهــا فــي تحقيــق القــوة 
ــة،  ــكار الهدام ــن األف ــه م ــه وحصانت للشــعب المســلم ووحدت

والتبعيــة السياســية.
6 - تقويــة الوحــدة الفكريــة - المتمثلــة بملــئ قلــوب النــاس 
وإنارتهــا بالعقائــد الحقــة، والمفاهيــم الصحيحــة، ومــا ينتــج 
عنــه مــن تقــارب وانســجام فــي تفكيــر األفــراد - لهــي ضرورة 

اجتماعيــة الزمــة التحــاد الشــعب وقــوة رباطــه اإليمانــي.

ــل ال تتســلل  ــذه العوام ــة، وه ــدة ورهيب ــل التجــزؤ عدي عوام
إلــى أمــة إال حيــن تعانــي مــن فــراغ فكــري، وفقــر إلــى القيــم 
التــي تبّصرهــا بحقيقــة الكــون واإلنســان والحيــاة، إذ أن مــن 
شــأن أي جماعــة تعانــي مــن مثــل هــذا الفــراغ أن تغــدو هدفــاً 
لمطامــع أولــي الدعــوات الهدامــة، التــي تُصــّدر ثقافاتهــا 

الخاصــة لغيرهــا مــن أجــل بلــوغ أمانيهــا وأغراضهــا.
الماديــة  الحــرب  فــي  األميــركان  بقتــال  نقــوم  أننــا  فكمــا 
ــد  ــة ال ب ــك األمــراض الفكري ــاوم أســباب انتشــارها، فكذل ونق
مــن منــع أســباب انتشــارها، ومقاومــة الوســائل الناقلــة لهــا، 
وتطهيــر الوســائل التــي بأيدينــا فــي جميــع المجــاالت الثقافيــة 
فهــذه  شــوائبها.  مــن  والتربويــة  والتعليميــة  واإلعاميــة 
الخطــوة ال بــد منهــا لتحصيــن المجتمــع ضــد األفــكار الهّدامــة.
ولذلــك كانــت هــذه الوحــدة فــي الشــعب األفغانــي بمثابــة 
ســهامهم  إليــه  الغــزاة  األعــداء  يُســدد  الــذي  المقاتــل 
المســمومة، إذ يعملــون علــى تفتيتهــا، وإحــداث التناقــض 
فيهــا، لينحــل التماســك وتتقطــع الروابــط التــي تجمــع أفــراد 
ــرط  ــط انف ــت الرواب ــك وتقطع ــل التماس ــى انح ــعب، ومت الش
عقــد الجماعــة الواحــدة، وفقــدت قوتهــا، وغــدت كــذرات 

الرمــال.

لقــد ثبــت علــى ممــر تاريــخ أفغانســتان أن ســر قــوة الشــعب 
األفغانــي هــو فــي وحدتــه. فهــم بالوحــدة قــوة جماعيــة كاملــة 
ال تســتطيع قــوة جماعيــة أخــرى تعادلهــا فــي القــوة أو تزيــد 
عليهــا بمقــدار الِضعــف أن تغلبهــم فــي صــراع. ألن الوحــدة 
ــا  ــر به ــى أن اإلســام أم ــن شــعائر اإلســام، بمعن شــعيرة م
ونظمهــا، وهــي فــي نفــس الوقــت لبنــة فــي حصــن المجتمــع 
يتماســك بوجودهــا، وتقــوى رابطتــه، ويهتــز بنــاء المجتمــع 

بضعفهــا أو بزوالهــا.

كثرة اآلالف عين الوحدة
ومن الوحدة نـشئ األمـة
هذه الوحـدة ما لم تفـقـــد
تحفظ المــسـلـم حتی األبد
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فــي  الوحشــية  وسياســاته  االحتــال  ممارســات  مّســت 
أفغانســتان كرامــة المــرأة األفغانيــة وتصــّدرت صفحــات 
المــرأة  لهــا  تتعــرض  التــي  المريــره  األحــداث  اإلعــام 
األفغانيــة، ممــا يضــع المــرأة األفغانيــة المســلمة أمــام 
ــي  ــومة الت ــن المرس ــك القواني ــع لتل ــا أن تخن ــن فإم خياري
تصــب فــي صالــح المتحرشــين المنتهكيــن لألعــراض، 

وإمــا أن تهــرب مــن أســرتها. 
قــد أثبتــت األحــداث المريــرة أن الســجون لــم تكــن مأمنــاَ 
ــع  ــاكات. وتقب ــراراً لانته ــث تعرضــن م ــات حي للمعتق
المــرأة األفغانيــة أكثــر مــن 20 ســنه فــي المعتقــل 
بحجــج واهيــة يتعرضــن فيهــا للتحــرش مــن قبــل 
الحــراس وشــرطة األمــن الذيــن أعلنــوا رضاهــم 
بالقانــون الــذي ال يفــرق بيــن المــرأة التــي تتعــرض 

ــد المــس . ــرد ي ــي ال ت ــن الت ــاك قســراً وبي لانته
إن عــدد الفتيــات الاتــي ابتليــن بتعاطــي المحــدرات 
يتفاقــم يومــاً بعــد يــوم، وأمــا بالنســبة للتعليــم 
فــا يُســمح لهــن بالتعليــم إال بعــد قبــول ضوابــط 
ــرعية  ــكام الش ــن األح ــا ع ــف تمام ــة تختل غربي
والتــراث األفغانــي، مثــل عــدم اإللتــزام بالحجــاب 

ــاط. ــی الشــذوذ الجنســي واالخت ــل إل والمي

لماذا تعاني المرأة األفغانية من االختاط؟
النظــام األفغانــي البائــس يعتبــر أحــد المهــددات 
الرئيســية النعــدام األمــن الوطنــي. فأمريــكا هــي 
ــن  ــي وتضــع القواني ــم النظــام األفغان ــي تحك الت
وتخطــط لمــا يصــب فــي صالحهــا، وال تعبــأ 
هــذه  مثــل  فــي  األفغانــي  الشــعب  بمصالــح 
ــة  ــة ومائم ــة خصب ــق بيئ ــي تخل ــاع الت األوض

للذيــن اليعبــأون إال بالشــهوات.
يقــف الدســتور األفغانــي إلــی جهــة مخالفــة تمامــاً 

ألحــكام الشــريعة الغــراء التــي تتجســد فــي التــراث 
األفغانــي، ومــن ثــم فاألســرة األفغانيــة التســمح 

لفلــذة كبدهــا باالختــاط والشــذوذ الجنســي وســائر 
الظــروف التــي يؤكــد الدســتور األفغانــي علــى تنفيذهــا فــي 
ــدة  ــة والمتزاي ــي أوجــدت المخــاوف الحقيقي المــدارس والت

لآلبــاء واألســر األفغانيــة.
ــة ضــد  القــوة العشــوائية التــي تســتخدمها القــوات األفغاني
ــی ســقوط أعــداد  الشــعب بحجــة مكافحــة المقاومــة أدت إل
ــی  ــك إل ــث أدی ذل ــاء حي ــن األبري ــن م ــن المصابي ــة م هائل
وتوجــد  المنهــار.  والنظــام  الشــعب  بيــن  الثقــة  انعــدام 
ــن  ــاك م ــن لانته ــل تعرض ــهن أرام ــرة يترأس ــات كثي عائ

قبــل القــوات األفغانيــة والمغتصبيــن.

إن 
فتــح 

أمــام  المجــال 
لســحب  االحتــال 
إلــی  أدی  األفغانيــة  الثــروات 
الفقــر الفظيــع والبطالــة المنهكــة 
وازديــاد الفســاد فــي المجتمــع األفغانــي.
السياســات المريــرة الســائدة فــي أفغانســتان 
لهــا أثــر كبيــر فــي انهيــار أخاقيــات األســرة حيــث 
ــت أو  ــات واغتصب ــا فتي ــت فيه ــة قتل ــات أفغاني ــد عائ توج
ــة  ــن قبض ــات م ــروب الفتي ــبب به ــا تس ــا، مم ــلبت جثته س
ــراس  ــا لح ــن ضحاي ــی الســجون ليقع ــن إل ــن وإخوته آبائه

ــاط العمــاء. الســجون والضب
الحالــة الراهنــة لــن تكــون لصالــح المــرأة األفغانيــة مــادام 
ــرأة،  ــی الم ــة عل ــوط الهائل ــد الضغ ــي يؤك الدســتور األفغان
وإذا كانــت البيئــة تضغــط علــی المــرأة فلــن يكــون المجتمــع 

راقيــاً وســتكون الفجــوة بينهمــا كبيــرة جــدا.

معاناة المرأة األفغانية
بقلم: أبو خالد
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أفغانستان 
أرض  هــي 

التــي  الغــزاة 
دارت فيهــا معــارك 

عنيفــة ثــم كانــت كفــة 
االنتصــار للمســلمين، وإن هللا 

صنــع االنتصــارات بيــد الشــباب المجاهد 
ــة هللا  ــن أجــل إعــاء كلم ــي ســبيل هللا م ــل ف ــذي قات ال

ــكان  ــا، وكان بإم ــوت عيان ــرأى الم ــن ف ــی الوط ــاظ عل والحف
هــؤالء الشــباب أن يمكثــوا فــي بيوتهــم ويقعــدوا كغيرهــم، كان 
بإمكانهــم إذا رأوا المــوت عيانــا أن يفــروا، بــل وكان بإمكانهــم 
ــرزاي  ــاركة ك ــل مش ــه مث ــي جرائم ــال ف ــاركوا االحت أن يش
ــبابها  ــی بش ــتان تتباه ــن أرض أفغانس ــم لك ــياف وأتباعه وس

الذيــن مضــوا صامديــن محتســبين عنــد هللا.
 روى النســائي بســند صحيــح )أن رجــا قــال: يــا رســول 
ــال النــاس يفتنــون فــي قبورهــم إال الشــهداء؟ فقــال  هللا مــا ب
صلــى هللا عليــه وســلم: كفــى ببارقــة الســيوف علــى رأســهم 
ــروا  ــه(. صب ــى رأســهم فتن ــة الســيوف عل ــى ببارق ــه، كف فتن

ــة.  ــي أرض المعرك ــهداء ف ــو هللا ش ــی لق ــبوا حت واحتس
وفــي حــرب افغانســتان األخيــرة فقــد الشــعب الكثيــر مــن 
شــبابه األبطــال ممــا ال نزكيهــم علــى هللا ولكننــا نحســبهم 
أنهــم ماخرجــوا إال ابتغــاء رضــوان هللا والشــهادة فــي ســبيله 
ــم  ــر له ــم  فنســأل هللا جــل وعــا أن يغف ــاع عــن أرضه والدف
ويرحمهــم وأن ينزلهــم فــي أعلــى المنــازل وأن يمــّن علــى مــن 
بقــي منهــم بالعافيــة والســامة وأن يجــد لهــم تبــارك وتعالــى 

ــة. ــه فرجــاً ومخرجــاً مــن كل معضل برحمت
إن المتأمــل فــي الشاشــات أو فــي أوراق الصحــف أو فــي 
ــي  ــار والت ــى أخب ــر عل ــي تظه ــات الت ــر للقط ــا إذا نظ غيرهم
ــر  ــم، يجــد أن أكث ــي أرضه ــن بســالة شــباب أفغانســتان ف تبيّ
مــن يحــارب األميــركان شــباب فــي ريعــان أعمارهــم. والحــق 
أن هــؤالء الفتيــة علــى قلــة مــا فــي يدهــم وعلــى قلــة عددهــم 
ــة  ــؤالء الفتي ــا؛ إال أن ه ــه ظاهري ــن يقاومون ــة م ــى عظم عل
قدمــوا للعالــم خــال أكثــر مــن 13 عامــاً صــورة حقيقيــة 
للمؤمــن إذا عــاش كريمــاً فــي عــز وشــموخ وإبــاء. إنهــم 
يحاربــون طواغيــت الكفــر وأئمتهــم واليخافــون قــوة االحتــال 
وأجهزتــه العســكرية الفائقــة أســال هللا جــل وعــا فــي لحظتنــا 
ــم  ــى أيديه ــال عل ــرد االحت ــره وأن يط ــم بنص ــذه أن يؤيده ه

ــاد المســلمين. مــن ب
إنــا نقلــب الطــرَف فــي أرجــاء أفغانســتان فنجــد الشــباب 
حملــوا الســاح لمحاربــة االحتــال الــذي اليرحــم صغيــراً وال 
كبيــراً فتقــرُّ العيــُن وتبتهــُج النفــُس، بُرؤيــِة الوجــوه العريضــة 
النيـّـرة للشــباب الواعــد مــن شــباب المجاهديــن. إذ هــَي جمــوُع 
تضيــُق بهــا المحافــل، وتكتــظُ بهــا المســاجد، جمــوع أصبحــت 
فــي  األمركييــن  عــن  الرؤيــا  وتحجــب  التائهيــن،  تــواري 

قواعدهــم، 
هــم  فــإذا 
كثــرة  الواجهــة 
ووجــودا وحضــورا فــي 
المياديــن. لكــن هــل يتناســُب هــذا 
ــاء المنتظــر؟ إن عــدد شــباب  ــع العط ــدد م الع
ــن  ــر م ــا ينتظ ــع م ــب م ــج ال يتناس ــق المائ ــن الداف المجاهدي
ــف  ــداء اليتوق ــد األع ــث وكي ــة وخب ــدر الموازن ــاء. إن غ عط
علــى قتــل األطفــال وقصــف البــاد واعتقــال النســاء فحســب؛ 
ــان  ــتئصال روح اإليم ــاء الس ــع العم ــون م ــم يتعاون ــل إنه ب
ــاة  ــاء مرض ــاد ابتغ ــن الجه ــى ميادي ــباب إل ــاقت الش ــي س الت
هللا وذلــك مــن خــال مؤامراتهــم الخبيثــة ضــد المســلمين فــي 
أفغانســتان. يريــدون أن يجعلــوا مــن الشــباب مجموعــة دنيئــة 
تــری الدمــار ببادهــا فــا ترفــع رأســاً وتــری األبريــاء يقتلــون 
فــا تبالــي. االحتــال يريــد مــن جمــوع الشــباب يكونــوا كمــا 

ــاعر: ــال الش ق

وسرب ضمهم دست ستيــــر
شباب ليس يفزعـــهم قتــــير
قد اختصروا فلم يفرش سآد
لمجلسهم ولم ينصب سريــر
لهم كــــأس إذا دارت عليهم
فقد أزف الترحل والمســــير
وأفشوا سر ساقيهم بلــــفظ
مبين ليس يفهمه البـــصيــر
وهزت من رؤوسهم نشاطا
وعند الصحو يعروهم فتــور

ــى  ــوا عل ــادة الجهــاد أن يكون إن واجــب العلمــاء والدعــاة وق
حــذر، و أن يكونــوا علــى يقظــة تامــة ووعــي كامــل بأســاليب 
ــال  ــن خ ــبابنا م ــدون لش ــم يكي ــم. فه ــركان وبمخططاته األمي
ــدوات  ــدت ن ــوب الشــباب، وُعق ــي قل ــث الســموم ف ــج تب برام
بمســاندة العمــاء حــول مــا يُســمونه بالتطــرف واشــتغلوا 
ــّخرت  ــامية! وس ــة اإلس ــام والمقاوم ــباب اإلس ــة ش بمحارب
ألجــل ذلــك المجــات والصحــف والكتـّـاب والمؤلفين ليســخروا 
جهودهــم ضــد اإلمــارة اإلســامية والجهــاد، ممــا يســاهم فــي 
تقويــة العمــاء واالحتــال مــن ناحيــة اعاميــة. فالواجــب 
عقــد اجتماعــات دعويــة ونشــر رســائل توجيهيــة وإرشــادية 
ــال المســلمين  ــة قت ــاد وعل ــداف الجه ــاس أه ــة الن ــن لعام تبيّ

ــاء.  ــة للعم ــال، وتوضــح الصــورة الحقيقي لاحت
إن العمــاء اليزالــون يحاولــون أن يغيّبــوا معنــی الجهــاد 
والدفــاع عــن الوطــن عــن نفــوس الشــعب، بــل ويريــدون أن 
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ــد أن  ــن. فاب ــی فــي نفــوس شــبابنا المتدي يضعــف هــذا المعن
نقــوي هــذا المعنــی فــي نفــوس شــعبنا ألن الدفــاع عــن الوطــن 
والقيــام بالجهــاد ينبغــي أن يقــوى عــوده ويشــتد فــي القلــوب 

ويوقــد فــي النفــوس ويشــحذ العزائــم ويســخر الطاقــات.
إننــا إذا قمنــا بواجبنــا تجــاه شــباب أفغانســتان فســنجد أن كل 
واحــد منهــم يعتصــر ألمــا وحرقــة يــوم يــرى أي صــورة مــن 
صــور التضييــق علــى الديــن وطمــس معالمــه أو محاربــة 
ــكان  ــوف األمري ــن خ ــن. ويكم ــاة والمجاهدي ــن الدع ــه م أهل
وهلعهــم حيــن يتلظــى قلــب الشــعب وتشــتعل نفســه ويلتهــب 

ــب أرضــه. ــه تفاعــا مــع مايصي وجدان

نريُد جياً غاضباً..
نريُد جياً يفتُح اآلفاْق

وينكُش التاريَخ من جذورِه..
وينكُش الفكَر من األعماْق

نريُد جياً قادماً..
مختلَف المامْح..

ال يغفُر األخطاَء.. ال يسامْح..
ال ينحني..

ال يعرُف النفاْق..
نريُد جياً..

رائداً..
عماقاً..

ال يتوانــى االحتــال عــن اســتخدام أيــة وســيلة إلبعــاد الشــباب 
ــه الــدور األبــرز  األفغــان عــن درب الجهــاد، فاالحتــال كان ل
ــم  ــم باإلث ــدرات، وترغيبه ــي المخ ــباب بتعاط ــر الش ــي تخدي ف
المبيــن واالختــاط بالنســاء والدعــارة وإرســال أكبــر قــدر 
ــه  ــن ثقافت ــوا م ــرب لينهل ــار الغ ــى دي ــباب إل ــن الش ــن م ممك
المســمومة هنــاك، ليعــودوا إلــى ديارهــم وقــد وّدعــوا هنــاك 
ــدا  ــل جاه ــال عم ــا أن االحت ــم. كم ــم ومبادئه ــم، وُخلقه دينه
ــي تشــغل  ــة، الت ــة المضلل ــب المفســدة العابث ــى نشــر الكت عل
ــال  ــث والخي ــم بالعب ــة، وتلهيه ــم األصلي ــن ثقافته ــباب ع الش

ــون. ــى المجــون والجن ــذي ســيجرهم إل الماجــن ال
ــج  ــى برام ــيطرة عل ــة؛ الس ــات االميركي ــذه المخطط ــن ه وم
التعليــم فــي أفغانســتان وتوجيــه التعليــم توجيهــاً ال يؤمــن 
ــاد.  ــاد والفس ــو اإللح ــق نح ــول وينطل ــدق برس ــن وال يص بدي
كمــا عمــل االحتــال علــى نشــر المجــات الخليعــة، والســينما 
ــباب،  ــز الش ــر غرائ ــا يثي ــحونة بم ــوات المش ــدة، والقن الفاس
ــي  ــر ف ــم عــن التفكي ــي إشــباع غرائزه ــر ف ويشــغلهم بالتفكي

ــة. ــة والكرام ــاد والحري الجه
والعمــل المتواصــل إلفســاد شــبابنا ورجالنــا بزجاجــة الخمــر، 
الماجنــة،  والقصــة  الخليعــة،  والصــورة  الهــوى،  وفتــاة 
وإرســال الفاتنــات أفواجــاً أفواجــاً، إلــى أفغانســتان  ليفســدن 
األجيــال باســم الفــن، ويهدمــن الديــن باســم الحريــة، ويخربــن  

ــه. ثقافــة البــاد باســم الترفي
حتــى يصبــح قلبــه معلــق بهــم هنــاك، وإن كان جســمه هنــا فــي 
أرضــه، إال أن روحــه مــع الغــرب، وإن عــاش فــي أفغانســتان 

وســكنها وولــد فيهــا.

ــم  ــي مكره ــاء ف ــركان والعم ــاعد األمي ــری تس ــدول األخ وال
هــذا، فــا نجــد تفســيرا لهــذا الموقــف أصــدق ممــا نطــق 
ــك  ــال: »يوش ــا ق ــلم حينم ــه وس ــى هللا علي ــول صل ــه الرس ب
ــا،  ــى قصعته ــة إل ــى األكل ــا تداع ــم كم ــم األم ــى عليك أن تداع
ــل  ــال ب ــول هللا؟ ق ــا رس ــٍذ ي ــن يومئ ــة نح ــن قل ــه: وم ــل ل فقي
ــن  ــيل، ولينزع ــاء الس ــاء كغث ــم غث ــر، ولكنك ــٍذ كثي ــم يومئ أنت
هللا مــن صــدور عدوكــم المهابــة منكــم ، وليقذفــن فــي قلوبكــم 
ــب  ــال: »ح ــن ؟ ق ــا الوه ــول هللا وم ــا رس ــوا :ي ــن، فقال الوه

الدنيــا وكراهيــة المــوت«.

إن شــباب أفغانســتان يعانــون مــن مشــاكل متعــددة منهــا الفقــر 
والفســاد اإلداري الــذي يرونــه، وإن للفقــر أثــراً ســيئا حيــث 
ــكان  ــی العمــاء واألمري ــف إل ــر يجــذب الشــباب للتزل أن الفق
ــه  ــرض ل ــا أن مايتع ــم، كم ــا عائاته ــبع به ــة تش ــب لقم لكس
شــعبنا مــن دمــار شــامل وقصــف واعتقــاالت يزيــد مــن معانــاة 
شــعبنا وشــبابنا، فهــذه المرحلــة تتطلــب منا أن نهتــم بالنشء، 
فــإن األمــم التفســد إال حيــن تفســد أجيالهــا الناشــئة، وال ينــال 

منهــا األعــداء إال حيــن ينالــون مــن شــبابها وصغارهــا.
لهــذا أصبحــت هــذه المرحلــة مــن أخطــر المراحــل، ولقــد كان 
الســلف الصالــح يعتنــون بالشــباب منــذ نعومــة أظفارهــم، 
يعلّمونهــم وينّشــئونهم علــى الخيــر، ويبعدونهــم عــن الشــّر، 
ويختــارون لهــم المعلميــن الصالحيــن والمربيــن الحكمــاء 

ــاء. واألتقي
وكان محمــد - صلــى هللا عليــه وســلم - هــو القــدوة فــي هــذا 
البــاب، فقــد راعــى الشــباب واهتــم بأمرهــم. فلــم يكــن يتضجــر 
وال يغضــب منهــم، إن أخطــأوا دلهــم مــن غيــر اشــمئزاز، 
والعنايــة بالشــباب فــي هــذا الغــزو الفكــري هــو مــن الجهــاد 
ضــد األمريــكان وهــو مــن أعظــم مــا تُعبِّــَد هللاُ بــه.. ووهللا مــا 
ــم  ــاع العل ــن إال بضي ــي الفت ــض شــباب أفغانســتان ف ــع بع وق

ــاب والســنة. ــى الكت المؤصــل، المؤســس عل
مــن بعــض الســبل المقترحــة لدفــع شــر األمريــكان عــن الكيــد 

الشــباب؛ هــي: 
ــح  ــن وتوضي ــذا الدي ــاء له ــة واالنتم ــة الهوي ــق قضي أ- تعمي
هلل،  الكاملــة  المحبــة  كوجــوب  ولوازمــه  ذلــك  مقتضيــات 
واالنقيــاد التــام لشــرعه فيمــا وافــق هــوى العبــد وفيمــا 
خالفــه، )ال يؤمــن أحدكــم حتــى يكــون هــواه تبعــاً لمــا جئــت 

بــه( والترغيــب فــي الجهــاد.
ــوط  ــدور المن ــاة وال ــي الحي ــباب ف ــالة الش ــح رس ب - توضي
بهــم فــي أرضنــا وعصرنــا فــي ســبيل نهضــة األمــة ورقيهــا 
ــك. ــى أداء ذل ــا عل ــة له ــا، والســبل المعين واســتعادتها لعزته

ــباب،  ــدى الش ــة ل ــة، والعبادي ــب اإليماني ــة بالجوان ج - العناي
وتزويدهــم بالعلــم الشــرعي، وبخاصــة فيمــا يحتــاج إليــه مــن 
ــم ضــد  ــي مراحــل حربه ــه ف ــع الشــبهات وال يســعهم جهل دف

ــال. االحت

يا شباب الغد وابناء الفــــدی
لكم أكــرم وأعـــزز بالفـــدی
هل يمد هللا لي العيش؛عسی
أن أراكم في الفريق السعداء
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شهامة األفغان الفطریة
أبو طيب جوزجاني

إن تــردد جــون كيــري علــی أفغانســتان بشــكل متكــرر ال 
ــة؛ ألن  ــة والبطولي ــان الجهادي ــات األفغ ــن معنوي ــز م ته
الشــعب األفغانــي بــات يــدرك جيــداً أن مقاليــد الحكــم فــي 
أفغانســتان بأيــدي األمريــكان، حيــث جــاء مؤخــراً وزيــر 
ــارة  ــول لزي ــی كاب ــري إل ــون كي ــي ج ــة األميرك الخارجي
المرشــحين: أشــرف غنــي أحمــدزي وعبــدهللا عبــدهللا 
لتدشــين مطامعهــم وأهدافهــم المنبــوذة مــن جديــد، وبعــد 
زيارتــه لهمــا ظهــر فــي مؤتمــر صحفــي قائــاً أن الخــاف 
الدائــر بيــن المرشــحين تــم حلــه وقــد وافقــا علــی إيجــاد 

دولــة متوازنــة.
البحــر  يعبــروا  أن  يريــدون  األمــر  بهــذا  واألمريــكان 

فباتــوا  بوضــع حجــر عليــه، 
ــة  ــكل قش ــبثون ب ــى يتش كالغرق

ــی أمانيهــم وهــي  ــوا إل كــي يصل
ــة  ــة الثنائي ــی االتفاقي ــع عل التوقي

ــم  ــاد، وه ــال الب ــتمرار احت أي اس
يدركــون تمامــاً بــأن هذيــن المرشــحين 

قــد ُجبــا علــی بيــع الوطــن فهمــا رهــن 
ــر  ــركان إال بأم ــكان، واليتح ــارة األمري إش

منهــم، ولكــن لتعــرف أميــركا وأذنابهــا أن 
هــذا الســيناريو محــض شــبح لهــم الغيــر؛ ألن 

الشــعب األفغانــي قــد أدرك أن االنتخابــات تــم حبكها 
بالكــذب والدجــل والغــش لتضليــل هــذا الشــعب، وأن 

مفاتيــح جميــع األمــور السياســية أو العســكرية فــي 
اإلدارة العميلــة بأيــدي األمريــكان المحتلّيــن.

الحقيقــة الثابتــة هــي أن األرض األفغانيــة إنمــا هــي للذين 
لــم يبيعوهــا وللذيــن تتدفــق فيهــم دمــاء الحريــة واإلبــاء 
ــود  ــك األس ــن، أولئ ــة المحتلّي ــی كراهي ــوا عل ــن جبل الذي
فــي  تتدفــق  الذيــن  المحتليــن،  طــرد  علــی  القادريــن 
عروقهــم الحماســة الفطريــة والصمــود أمــام المحتلّيــن، 
ــذا  ــن عــن حــوزة اإلســام وبيضــة الوطــن. وه المدافعي
مــا يترجــم حضــارة األفغــان وثقافتهــم األصيلــة، فــإن 
ــم  ــدی بطوالته ــم م ــي للعال ــان يحك ــخ األفغ عصــارة تاري

وشــهامتهم.
فالنفــس والمــال رخيصــة فــي ســبيل مبــادئ هــذا الشــعب، 
يضحــون بهــا فــي ســبيل الحريــة وعيــش الكرامــة وطــرد 
المحتــل، فليعــرف المحتــل أنــه مــن المحــال عليــه أن 
يكافــح شــعب بهــذه المواصفــات، فــإن اســتمروا بعدوانهم 
وإجرامهــم فــإن هــذا الشــعب سيرســلهم أفواجــاً إلــی 
جهنــم مــن حيــث اليحتســب كبــار جنراالتهــم، الواهميــن 
ــي أمــن مــن بطــش األســود األشــاوس كالبطــل  ــم ف بأنه
الهمــام رفيــق هللا، بــل إن هنــاك المئــات مــن أمثــال رفيــق 

هللا ليســوا فــي منــأى عــن 
ــكال بهــم. بطشــهم والن

ليــس فــي إمــكان  إذن 
األمريــكان ســوى التســليم 

واإلذعــان أمــام شــهامة 
الفطريــة،  األفغــان 

ــدروا  ــن يق ــم ل فإنه
باســتخدام  أبــداً 

بعــض 

ء  لعمــا ا
ء  لجبنــا ا

ــق الدعايات  وببري
الزائفــة  الخاويــة 

أن يقضــوا علــى بــركان 
ــان  ــي أرواح األفغ ــة ف الحماس

الراســيات،  الجبــال  تزيــل  التــي 
إال  تهــدأ  لــن  أفغانســتان  أن  وليعلمــوا 

بســيادة ديــن محمــد صلــی هللا عليــه وســلم؛ ألن 
ــه  ــت، فليفق ــر التوابي ــت إث ــان يصــدر التوابي ــراب األفغ ت
األمريــكان هــذا األمــر، وال يخدعــوا أذنابهــم العمــاء 
ــم  ــی باده ــری إل ــرة أخ ــم م ــيادة وليرجعوه ــق الس ببري

الــكاب. لتغســيل  الســابقة  بوظائفهــم  ليقومــوا 
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أثر الإكراه على تصرفات الإنسان

هللا
عبد

و 
 أب

د:
عدا

إ

ــا  ــا باألحــكام الشــرعية، ومطالبً  إنــه لمــا كان اإلنســان مخاطبً
ــإذا  ــه، ف ــا وأداء حســب أهليت ــط، أو وجوبً ــا فق ــا وجوبً ــا إم به
وجــدت لديــه أهليــة الوجــوب واألداء فقــد ثبتــت لــه، ووجبــت 
ــاة اإلنســان بعــض  ــرض حي ــد تعت ــن ق ــه كل األحــكام، ولك علي
الموانــع أو العــوارض التــي تؤثــر علــى أهليتــه، إمــا باإلزالــة 
كالجنــون، وإمــا بالنقصــان كالصغــر والعتــه، وإمــا بتغييــر 
بعــض األحــكام دون تأثيــر فــي أهليتــه، كاإلكــراه والســفه 
والخطــأ مثــًا، لــذا فقــد تكلــم علمــاء الحنفيــة حــول هــذه 

ــمين: ــى قس ــموها إل ــوارض وقس الع
1- عوارض سماوية؛ كالصغر والجنون والعته وغيرها.
2- عوارض مكتسبة؛ كاإلكراه والسفه والخطأ وغيرها.

ولقــد شــهد العالــم اليــوم أنواعــا مــن اإلكــراه، والضغــط، 
الحيــاة  مياديــن  فــي  اإلكــراه  ظــل  فــي  اإلنســان  وعــاش 

يرضــاه. ال  مــا  فعــل  علــى  وأجبــر  المختلفــة، 
التصرفــات  هــذه  تجــاه  اإلســامية  الشــريعة  موقــف  فمــا 
ــي تصــدر تحــت ضغــط  ــال الت ــة هــذه األفع اإلنســانية؟ وماصف

اإلكــراه؟    
موضــوع  والدراســة  بالبحــث  أتنــاول  أن  أردت  فقــد  لهــذا 
اإلكــراه باعتبــاره عارًضــا مــن العــوارض المكتســبة لألهليــة، 
وأثــره علــى التصرفــات االنســانية. وأدعــو هللا تعالــى أن يجعله 
نافعــا، وأن يحســن القصــد بــه والمثوبــة عليــه، وهــو حســبنا 

ــة:  ــل، وســأتناول فــي البحــث النقــاط التالي ونعــم الوكي
1- تعريف اإلكراه.
2- اركان االكراه.
3- شروط اإلكراه.
4- أقسام اإلكراه.

5- الوعيد هل يعتبراكراها؟
6- وسائل االكراه.

7- أثر اإلكراه في التصرفات.
8- تكليف المكره.

تعريف االكراه:
 فــي لســان العــرب: أكرهتــه، حملتــه علــى أمــٍر هــو لــه كاره 
ــان  ــب اللّس ــى صاح ــوه - ومض ــب نح ــردات الّراغ ــي مف - وف
يقــول: وذكــر هللّا عــّز وجــّل الكــره واالكــراه فــي غيــر موضــٍع 
مــن كتابــه العزيــز، واختلــف القــّراء فــي فتــح الــكاف وضّمهــا. 
ــا  ــي ضّمه ــن األحــرف الّت ــم بي ــى: وال أعل ــن يحي ــد ب ــال أحم ق
ــة، وال فــي ســنٍّة  هــؤالء وبيــن الّتــي فتحوهــا فرقــاً فــي العربيّ
ــح (: المشــقّة،  ــْره ) بالفت ــر:« الَك ــاح المني ــع. وفــي المصب تتب
ــّم »  ــراه، » وبالّض ــح (: اإلك ــل: ) بالفت ــر، وقي ــّم: القه وبالّض
ــه قهــراً.  ــه علي ــى األمــر إكراهــاً: حملت ــه عل المشــقّة. وأكرهت
يقــال: فعلتــه َكْرهــاً » بالفتــح » أي إكراهــاً - وعليــه قولــه 
تعالــى: } طوعــاً أو كرهــاً { فجمــع بيــن الّضّديــن. )الموســوعة 

ــا( ــم الشــاملة آلي ــة )7/ 126، بترقي ــة الكويتي الفقهي
تعريف اإلكراه اصطاحا:

لقــد عــرف العلمــاء اإلكــراه بتعريفــات متعــددة، وســأكتفي 
بذكــر الراجــح منهــا، وهــو مــا ذكــره عبدالعزيزالبخــاري: وهــو 
أن اإلكــراه: )حمــل الغيــر علــى أمــر يمتنــع عنــه بتخويــف يقــدر 

ــا بــه فائــت الرضــا  الحامــل علــى إيقاعــه، ويصيــر الغيــر خائفً
بالمباشــرة(

كشف األسرار على أصول البزدوي) 4/ 438(
الّرضى واالختيار 

الّرضــى لغــةً: االختيــار. يقــال: رضيــت الّشــيء ورضيــت بــه: 
اخترتــه. واالختيــار لغــةً: أخــذ مــا يــراه خيــراً 

ــا فــي االصطــاح، فــإّن جمهــور الفقهــاء لــم يفّرقــوا بيــن  وأّم
الّرضــى واالختيــار، لكــن ذهــب الحنفيّــة إلــى التّفرقــة بينهمــا.
فالّرضــى عندهــم هــو: امتــاء االختيــار وبلوغــه نهايتــه، 
ــي  ــة ف ــور البشاش ــن ظه ــر م ــى الظّاه ــره إل ــث يفضــي أث بحي

الوجــه ونحوهــا. 
ــة  ــار الّشــيء واستحســانه. واالختيــار عنــد الحنفيّ أو هــو: إيث
هــو: القصــد إلــى مقــدوٍر متــرّدٍد بيــن الوجــود والعــدم بترجيــح 
أحــد جانبيــه علــى اآلخــر. أو هــو: القصد إلــى الّشــيء وإرادته.

أركان االكراه:
ــه  ــد ل ــر، ال ب ــه الشــرعي المعتب ــى الوج ــراه عل ــم اإلك ــي يت لك
مــن توفــر جميــع أركانــه وتحققهــا، وال بــد مــن توفــر بعــض 
ــك: ــان ذل ــك بي ــي كل ركــن مــن هــذه األركان، وإلي الشــروط ف

أواًل: أركان اإلكراه:
لإلكراه أربعة أركان هي:

1- المكــره - بالكســر - وهــو الــذي يحمــل غيــره علــى فعــل أو 
قــول قهــًرا.

2- المكــره -بالفتــح- وهــو الــذي يحملــه المكــره علــى فعــل أو 
قــول مهــدًدا إيــاه بحيــث يضطــره إلــى أداء مــا يطلبــه منــه مــن 

غيــر رضــاه مــع فســاد اختيــاره.
3- المكــره عليــه: هــو األمــر الــذي يكــره الحامــل الفاعــل علــى 

اإلتيــان بــه.
ــه  ــا يتوصــل ب ــراه، وكل م ــو وســيلة اإلك ــه: وه ــره ب 4- المك
الحامــل إلــى حمــل الفاعــل المكــره عليــه مــن تخويــف يجعلــه 

ــذ أمــره. ــى تنفي ــا إل مدفوًع
ثانيا: شروط اإلكراه:

بعــض  توفــر  األربعــة  األركان  مــن  ركــن  كل  فــي  يشــترط 
ــان  ــره، وإليــك بي ــه اث ــم اإلكــراه ويتــرب علي الشــروط لكــي يت

هــذه الشــروط بالتفصيــل اآلتــي:
الشــرط األول:  قــدرة المكــره ) بالكســر ( علــى إيقــاع مــا هــدد 
بــه، لكونــه متغلبـًـا ذا ســطوٍة وبطــٍش - وإن لــم يكن ســلطانًا وال 
أميــًرا - ذلــك أن تهديــد غيــر القــادر ال اعتبــار لــه. )المبســوط 

24 / 39، ورد المحتــار 5 / 80 (.   
الشــرط الثانــي: خــوف المكــره ) بفتــح الــراء ( مــن إيقــاع مــا 
هــدد بــه، وال خــاف بيــن الفقهــاء فــي تحقــق اإلكــراه إذا كان 
ــة  ــة والمالكي ــإن كان آجــاً، فذهــب الحنفي المخــوف عاجــاً  ف
ــراه مــع  ــق اإلك ــى تحق ــة واألذرعــي مــن الشــافعية إل والحنابل

التأجيــل.
 وذهــب جماهيــر الشــافعية إلــى أن اإلكــراه ال يتحقــق مــع 

ــد. ــى الغ ــو إل ــل، ول التأجي
والمقصــود بخــوف اإليقــاع غلبــة الظــن، ذلــك أن غلبــة الظــن 

معتبــرةٌ عنــد عــدم األدلــة، وتعــذر التوصــل إلــى الحقيقــة.
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)رد المحتار 5 / 80، 88، والمبسوط 24 / 78، 49، 71 ( 
الشــرط الثالــث: أن يكــون مــا هــدد بــه قتــاً أو إتــاف عضــٍو، 
ــدرة  ــر، أو الق ــاب البص ــه كإذه ــع بقائ ــه م ــاب قوت ــو بإذه ول
علــى البطــش أو المشــي مــع بقــاء أعضائهــا أو غيرهمــا 
ممــا يوجــب غمــا يعــدم الرضــا، ومنــه تهديــد المــرأة بالزنــا، 

والرجــل  باللواط.)البلقيوبــي علــى المنهــاج 3/ 332(
أمــا التهديــد باإلجاعــة، فيتــراوح بيــن هــذا وذاك، فــا يصيــر 
ملجئـًـا إال إذا بلــغ الجــوع بالمكــره )بالفتــح ( حــد خــوف الهــاك   

)البدائــع 9 / 4481، وأشــباه الســيوطي ص 209( 
باختــاف  يختلــف  الّرضــا  يعــدم  غّمــاً  يوجــب  الّــذي  ثــّم 
األشــخاص واألحــوال: فليــس األشــراف كاألراذل، وال الّضعاف 
كاألقويــاء، وال تفويــت المــال اليســير كتفويــت المــال الكثيــر، 
والنّظــر فــي ذلــك مفــّوض إلــى الحاكــم، يقــّدر لــكّل واقعــٍة 
الكويتيــة 7/ 130، بترقيــم  الفقهيــة  قدرهــا. )الموســوعة 

ــا( ــاملة آلي الش
الّشــرط الّرابــع: أن يكــون المكــره ممتنعــاً عــن الفعــل المكــره 
عليــه لــوال اإلكــراه، إّمــا لحــّق نفســه - كمــا فــي إكراهــه علــى 
ــا لحــّق الّشــرع -  ــا لحــّق شــخٍص آخــر، وإّم ــه - وإّم ــع مال بي
ــر، أو  ــال شــخٍص آخ ــاف م ــى إت ــاً عل ــه ظلم ــي إكراه ــا ف كم
نفــس هــذا الّشــخص، أو الّداللــة عليــه لذلــك أو علــى ارتــكاب 

موجــب حــدٍّ فــي خالــص حــّق هللّا، كالّزنــى وشــرب الخمــر.
الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة )7/ 130، بترقيــم الشــاملة 

ــا( آلي
الشــرط الخامــس: أن يكــون محــّل الفعــل المكــره عليــه متعيّنــاً. 
ــي  ــه. وف ــى إطاق ــة عل ــض الحنابل ــافعيّة وبع ــد الّش ــذا عن وه
ــة، ومــن وافقهــم مــن الحنابلــة مــا  ــن عنــد الحنفيّ حكــم المتعيّ

لــو خيّــر بيــن أمــوٍر معيّنــٍة. 
ــى  ــام أدن ــة اإلبه ــي حال ــة ف ــف المالكيّ ــتنبط أّن موق ــه يس ومن
إلــى مذهــب الحنفيـّـة، بــل أوغــل فــي االعتــداد باإلكــراه حينئــٍذ، 
ــةً. ــم يشــترطوا أن يكــون مجــال اإلبهــام أمــوراً معيّن ــم ل ألنّه

أّمــا اإلكــراه علــى طــاق إحــدى هاتيــن المرأتيــن، أو قتــل أحــد 
هذيــن الّرجليــن، فمــن مســائل الخــاف الـّـذي صّدرنــا بــه هــذه 
ــن  ــون م ــم موافق ــة، ومعه ــة والمالكيّ ــد الحنفيّ ــريطة: فعن الّش

ــق اإلكــراه برغــم هــذا التّخييــر. الّشــافعيّة والحنابلــة، يتحقّ
وعنــد جماهيــر الّشــافعيّة، وقلـّـٍة مــن الحنابلــة، ال يتحقـّـق، ألّن 
لــه مندوحــةً عــن طــاق كلٍّ بطــاق األخــرى - وكــذا فــي القتــل 

- نتيجــة عــدم تعييــن المحــّل.
الّشــرط الّســادس: أالّ يكــون للمكــره مندوحــة عــن الفعــل 
المكــره عليــه، فــإن كانــت لــه مندوحــة عنــه، ثــّم فعلــه ال يكــون 
ــر المكــره بيــن أمريــن فــإّن  مكرهــاً عليــه، وعلــى هــذا لــو خيّ
الحكــم يختلــف تبعــاً لتســاوي هذيــن األمريــن أو تفاوتهمــا مــن 

حيــث الحرمــة والحــّل، وتفصيــل الــكام فــي ذلــك كمــا يلــي:
ــا  ــٍد منهم ــون كّل واح ــا أن يك ــا إّم ــر بينهم ــن المخيّ إّن األمري
محّرمــاً ال يرّخــص فيــه، وال يبــاح أصــاً، كمــا لــو وقــع التّخيير 

بيــن الّزنــى والقتــل.
عنــد  فيــه  يرّخــص  محّرمــاً  منهمــا  واحــٍد  كّل  يكــون  أو 
ــال  ــاف م ــر وإت ــن الكف ــر بي ــع التّخيي ــو وق ــا ل ــرورة، كم الّض
الغيــر. أو يكــون كّل واحــٍد منهمــا محّرمــاً يبــاح عنــد الّضرورة، 
ــر. أو  ــرب الخم ــة وش ــن أكل الميت ــر بي ــع التّخيي ــو وق ــا ل كم
يكــون كّل واحــٍد منهمــا مباحــاً أصالــةً أو للحاجــة، كمــا لــو وقع 

ــه، أو بيــن  ــه وبيــع شــيٍء مــن مال ــر بيــن طــاق امرأت التّخيي
جمــع المســافر الّصــاة فــي الحــّج وفطــره فــي نهــار رمضــان.
ففــي هــذه الّصــور األربــع الّتــي يكــون األمــران المخيـّـر بينهمــا 
متســاويين فــي الحرمــة أو الحــّل، يترتّــب حكــم اإلكــراه علــى 
ــم  ــو الحك ــا، وه ــر بينهم ــن المخيّ ــن األمري ــٍد م ــل أّي واح فع
الّــذي ســيجيء تقريــره بخافاتــه وكّل مــا يتعلّــق بــه، ألّن 
اإلكــراه فــي الواقــع ليــس إالّ علــى األحــد الّدائــر دون تفــاوٍت، 
وهــذا ال تعــّدد فيــه، وال يتحقـّـق إالّ فــي معيـّـٍن، وقــد خالــف فــي 
هــذا أكثــر الّشــافعيّة وبعــض الحنابلــة، فنفــوا حصــول اإلكــراه 

فــي هــذه الّصــور.
أحدهمــا  كان  فــإن  بينهمــا،  المخيّــر  األمــران  تفــاوت  وإن 
محّرمــاً ال يرّخــص فيــه وال يبــاح بحــاٍل كالّزنــى والقتــل، فإنّــه 
ال يكــون مندوحــةً، ويكــون اإلكــراه واقعــاً علــى المقابــل لــه، 
ســواء أكان هــذا المقابــل محّرمــاً يرّخــص فيــه عنــد الّضــرورة، 
كالكفــر وإتــاف مــال الغيــر، أم محّرمــاً يبــاح عنــد الّضــرورة، 
كأكل الميتــة وشــرب الخمــر، أم مباحــاً أصالــةً أو للحاجــة، 
ــار  ــي نه ــار ف ــره، واإلفط ــال المك ــن م ــٍن م ــٍع كشــيٍء معيّ كبي
ــذي ســيجيء  ــراه حكمــه الّ ــى هــذا اإلك ــب عل رمضــان، ويترتّ

ــه. ــه بخافات تفصيل
ــذي ال يرّخــص  وتكــون هــذه األفعــال مندوحــةً مــع المحــّرم الّ
ــه ال يمكــن مندوحــةً لواحــٍد  فيــه وال يبــاح بحــاٍل، أّمــا هــو فإنّ
منهــا، ففــي الّصــور الثـّـاث المذكــور آنفــاً، وهــي مــا لــو وقــع 
التّخييــر بيــن الّزنــى أو القتــل وبيــن الكفــر أو إتــاف مــال 
الغيــر، أو وقــع التّخييــر بيــن الّزنــى أو القتــل وبيــن أكل الميتــة 
أو شــرب الخمــر، أو وقــع التّخييــر بيــن الّزنــى أو القتــل وبيــن 
ــل ال يكــون  ــإّن الّزنــى أو القت ــٍن مــن المــال، ف بيــع شــيٍء معيّ
مكرهــاً عليــه، فمــن فعــل واحــداً منهمــا كان فعلــه صــادرا عــن 
طواعيــٍة ال إكــراٍه، فيترتّــب عليــه أثــره إذا كان اإلكــراه ملجئــاً 
ــق اإلذن فــي فعــل المندوحــة، وكان الفاعــل عالمــاً  ــى يتحقّ حتّ

بــاإلذن لــه فــي فعــل المندوحــة عنــد اإلكــراه. 
ــه  ــاً يرّخــص في ــا محّرم ــر بينهم ــن المخيّ وإن كان أحــد األمري
عنــد الّضــرورة، والمقابــل لــه محّرمــاً يبــاح عنــد الّضــرورة، 
كمــا لــو وقــع التّخييــر بيــن الكفــر أو إتــاف مــال الغيــر، وبيــن 
أكل الميتــة أو شــرب الخمــر، فإنّهمــا يكونــان فــي حكــم األمرين 
ــا مندوحــةً عــن  ــا يكــون أحدهم ــي اإلباحــة، ف المتســاويين ف
فعــل اآلخــر، ويكــون اإلكــراه واقعــاً علــى فعــل كّل واحــٍد مــن 
ــس أو  ــٍف للنّف ــٍر متل ــى كان بأم ــا، مت ــر بينهم ــن المخيّ األمري

ألحــد األعضــاء.
وإن كان أحــد األمريــن محّرمــاً يرّخــص فيــه أو يبــاح عنــد 
ــو  ــةً أو للحاجــة، كمــا ل ــه مباحــاً أصال ــل ل الّضــرورة، والمقاب
وقــع التّخييــر بيــن الكفــر أو شــرب الخمــر، وبيــن بيــع شــيٍء 
مــن مــال المكــره أو الفطــر فــي نهــار رمضــان، فــإّن المبــاح 
ــذي  ــّرم الّ ــل المح ــن الفع ــةً ع ــون مندوح ــة يك ــذه الحال ــي ه ف
يرّخــص فيــه أو يبــاح عنــد الّضــرورة، وعلــى هــذا يظــّل علــى 
تحريمــه، ســواء كان اإلكــراه بمتلــٍف للنّفــس أو العضــو أو 
بغيــر متلــٍف ألحدهمــا، ألّن اإلكــراه بغيــر المتلــف ال يزيــل 
الحظــر عنــد الحنفيـّـة مطلقــاً، واإلكــراه بمتلــٍف - وإن كان يزيل 
ــه بطريــق االضطــرار، وال اضطــرار  ــه ل الحظــر - إالّ أّن إزالت
مــع وجــود المقابــل المبــاح. الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة )7/ 

ــا(. ــم الشــاملة آلي 133-131، بترقي
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بتاريــخ 2 مــن يوليــو قامــت ميليشــيا الصحــوات قــرب مدينــة 
شــرنه مرکــز واليــة بکتيــکا، بتعذيــب 3 مــن الدکاتــرة وبعــد 

التعذيــب الشــديد قتلوهــم.
ــران أســلحتهم  ــود العمــاء ني ــق الجن ــو أطل وفــي 5 مــن يولي
ــة  ــي قري ــد ف ــق الســريع قندهــار- هلمن ــی الطري عشــوائياً عل
ســيدان، مديريــة جريشــک بواليــة هلمنــد، ممــا تســبب بإصابة 

طفليــن جــراء ذلــک.
وفــي نفــس التاريــخ  أصيــب 3 مــن المواطنيــن األبريــاء 
جــراء ســقوط قذيفــة هــاون العمــاء علــی ســوق ســبينه زي، 

ــار. ــة ننجره ــان بوالي ــة نازي مديري
بتاريــخ 7 مــن يوليــو أطلقــت ميليشــيات الغــدر والخيانــة 
نيــران أســلحتها علــی أحــد البيــوت الســکنية فــي منطقــة اللــه 
ميــدان، مديريــة علــي آبــاد بواليــة قنــدوز، واستشــهد جــراء 

ذلــک 5 مــن األطفــال.
وفــي 8 مــن يوليــو قتــل المحتلّــون 4 مــن المزارعيــن الذيــن 
کانــوا يســقون مزارعهــم فــي منطقــة ايشــان تــوب، مديريــة 

خــان آبــاد بواليــة قنــدوز أثنــاء مداهمتهــم للمنطقــة.
ــة أحــد المواطنيــن  وفــي التاريــخ ذاتــه قتلــت الشــرطة المحلّي
بعــد اشــتباك الشــرطة مــع المواطنيــن فــي منطقــة کنــج، 

ــان. ــة روزج ــوره بوالي ــة تش مديري
ــة  ــر مدرس ــن مدي ــود المحلّيي ــل الجن ــخ قت ــس التاري ــي نف وف
ــة جلجــه  ــل، مديري ــد خي ــة أحم ــي قري ــوب ف ــد أي يدعــی محم

بواليــة ميــدان وردک.
ــة مــن  ــدر والخيان ــت ميليشــيا الغ ــو قتل ــخ 9 مــن يولي وبتاري
الصحــوات طفليــن قــرب منطقــة بــل علــم مرکــز واليــة لوجــر 

فــي قريــة کجــي.
وفــي 10 مــن يوليــو قــام المحتلـّـون األجانــب باعتقــال 4 مــن 
ــة دشــت  ــم، مديري ــة حاجــي نعي ــاء فــي قري ــن األبري المواطني

ارتشــي بواليــة قنــدوز.
وفــي 11 مــن يوليــو قامــت الصحــوات بقتــل 2 مــن البائعيــن 

فــي ســوق بتشــيرجام بواليــة ننجرهــار.
وفــي 12 مــن يوليــو قــام المحتلــون األجانــب برفقــة أذنابهــم 
ــة مــن  ــی مناطــق مختلف ــة واســعة النطــاق عل العمــاء بعملي
شــهزاده وبارجــزو فــي منطقــة ســاروان قلعــه، مديريــة 
مــن   8 ذلــک  جــراء  فاستشــهد  هلمنــد،  بواليــة  ســنجين 

المدنييــن األبريــاء وجــرح 4 آخــرون.

وفــي 13 مــن يوليــو قــام جنــود العمــاء بإنــزال الحــاج جــل 
ــرب ســوق  ــيارة ق ــن الس ــة شــوردريا م ــس منطق ــزرج رئي ب
مديريــة دولــت آبــاد بواليــة فاريــاب ثــم قامــوا بقتلــه بــدم بارد.

وفــي 14 مــن يوليــو استشــهدت ســيدتان وأصيبــت 3 أخريات 
جــراء القصــف الغاشــم للقــوات الصليبيــة األجنبيــة فــي منطقة 

ســره بغــل، مديريــة ميونــد بواليــة قندهار.
مــن   2 الصليبيــة  القــوات  اعتقلــت  ذاتــه  التاريــخ  وفــي 
ــات خــان  ــة حي ــی قري ــة عل ــي المداهم ــاء ف ــن األبري المواطني

شــلجر. بمديريــة 
وفــي 15 مــن يوليــو شــکی ســاکني مديريــة خــان آبــاد، بوالية 
ــة واحــدة  ــت 2 مــن أعضــاء عائل ــأن الصحــوات قتل ــدوز ب قن
وزجــوا باآلخريــن إلــی الســجون، واعتــرف ممثــل قنــدوز بــأن 
مثــل هــذه الحــوادث تقتــرف يوميــاً فــي مديريــات خــان آبــاد، 
ــي  ــوات وه ــل الصح ــن قب ــب م ــام صاح ــي وإم ــت ارتش ودش

مســتمرة علــی قــدم وســاق.
وفــي 16 مــن يوليــو أطلــق العمــاء قذائــف هــاون عشــوائية 
ــاء فــي  ــازل المواطنيــن األبري ــی أحــد من فســقطت إحداهــا عل
منطقــة کوکتشــه، مديريــة دشــت أرتشــي بواليــة قنــدوز 

ــات. ــت 4 أخري ــک وأصيب ــراء ذل ــيدة ج ــهدت س فاستش
وفــي 17 مــن يوليــو داهمــت القــوات الصليبيــة األجنبيــة 
ضمــن عملياتهــم الليليــة علــی منطقــة هفــت آســياب، مديريــة 
ــاء  ــن األبري ــوت المواطني ــواب بي ــروا أب ــة، ففج ــظ بوالي واغ
أثنــاء  بالغــة  أضــراراً  النــاس  ببيــوت  وألحقــوا  باأللغــام، 
ــاء. ــن األبري ــن المدنيي ــال 3 م ــی اعتق ــة إل ــش باإلضاف التفتي

وفــي 18 مــن يوليــو قصــف المحتلــون األجانــب قريــة بيتــاو، 
ــة بــروان واستشــهد جــراء ذلــک  ــة کــوه صافــي بوالي مديري

أحــد المواطنيــن يُدعــی شــين جــل.
وفــي 19 مــن يوليــو قــام قائــد األمــن ورئيــس االســتخبارات 
بمديريــة رســتاق بواليــة تخــار بســرقة 60 رأســاً مــن أغنــام 
النــاس ثــم نقلوهــا إلــی رســتاق، وقــد اعتــرف مديــر مديريــة 
رســتاق بــأن المذکوريــن قامــا بســرقة ونهــب أمــوال النــاس 
إال أنــه قــال بــأن معظــم األغنــام قــد ردت إلــی أصحابهــا وبقــي 

شــيء قليــل عندهــم.
وبتاريــخ مــن يوليــو بعــد اشــتباک الصليبييــن والعمــاء مــع 
ــة  ــنجين بوالي ــة س ــده، مديري ــغ مان ــة کن ــي منطق ــان ف الطالب
بربريــاً  قصفــاً  المنطقــة  هــذه  المحتلــون  قصــف  هلمنــد، 
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ــا  ــاء بم ــن األبري ــن المواطني ــاة 8 م ــا أودى بحي ــياً مم وحش
فيهــم األطفــال والنســاء.

ــود  ــة الجن ــب بمرافق ــون األجان ــام المحتلّ ــو ق ــي 21 يولي وف
العمــاء بمداهمــة قريــة جهارخانــه بمديريــة شــولجر وأثنــاء 

ــاء. ــوا أحــد المواطنيــن األبري ذلــک قتل
مــن وفــي 23 مــن  العمــاء  أطلــق  يوليــو 

خــل  ا ــاون د ــف ه ــم قذائ ثکنته
عشــوائي  بشــكل 
يــة  ير بمد

ســنجين 
يــة  ال بو

 ، هلمنــد
فســقطت 

ــی  إحداهــا عل
البيــوت  أحــد 

فــي  الســکنية 
المنطقــة فاستشــهد 

آخــرون.  4 وجــرح  طفــل 
ــن  ــر أم ــوات ومدي ــد الصح ــام قائ ــو ق ــن يولي ــي 24 م وف

ــل 5  ــات( بقت ــر حي ــة راغســتان المجــرم الســفاح )مدي مديري
ــدم  ــن، وعندمــا ق ــاء وجــرح 10 آخري ــن األبري مــن المواطني
النــاس شــكاواهم إليــه بخصــوص هــذه المجــزرة، رّد عليهــم 
بأنکــم أردتــم أن تحيکــوا مؤامــرة ضــد الصحــوات ونحــن 

ــل. ــم بهــذا العم ــأن نردک مضطــرون ب
وفــي نفــس التاريــخ قــام المحتلــون الصليبيــون بمداهمــة 
لتفتيــش بيــوت النــاس فــي قريــة خــزر جودلــو، مديريــة واغــذ 
بواليــة غزنــي وعــاوة علــی إلحــاق األضــرار والخســائر 
المواطنيــن  مــن   2 اعتقلــوا  المواطنيــن،  علــی  الماديــة 

األبريــاء.
ــن  ــود العمــاء أحــد المواطني ــل الجن ــو قت وفــي 25 مــن يولي
ــل،  ــاره خي ــة ب ــجد قري ــي مس ــان آکا ف ــو جان ــاء المدع األبري

ــول. ــة زاب ــة شــاه جــوی بوالي مديري
ــة  ــدر والخيان ــيات الغ ــت ميليش ــو قتل ــن يولي ــخ 26 م وبتاري
ــم  ــت کل وهــو نائ ــذي يدعــی جن ــاء ال ــن األبري أحــد المواطني
ــة  ــاب بوالي ــة تج ــينکي، مديري ــة ش ــي منطق ــجرة ف ــت ش تح
کابيســا، وســرقوا زهــاء 60000 مــن العملــة األفغانيــة مــن 

ــه. جيب

وبتاريــخ 27 مــن يوليــو استشــهد طفــان وجــرح آخــر جــراء 
ــة  ــی قري ــاء عل ــود العم ــا الجن ــاون أطلقه ــة ه ــقوط قذيف س

ــد. ــة هلمن ــة جريشــک بوالي ســيدان، مديري
وفــي 28 مــن يوليــو قتــل الجنــود العمــاء طفــا صغيــراً کان 
يلعــب فــي قريــة أميربلنــد فــي منطقــة تريــخ نــاور، مديريــة 

مارجــه بواليــة هلمنــد.
فتــح  يوليــو  مــن   30 بتاريــخ 

نيــران  العمــاء  الجنــود 
ســيّارة  علــی  أســلحتهم 

مدنيــة فــي منطقــة 

ک  تشــو
يــة  ير مد
بواليــة  لعلبــور 
ــار، فاستشــهد  ننجره
المواطنيــن  أحــد 
 3 وجــرح  األبريــاء 

. ن و خــر آ
وفــي نفــس اليــوم أطلــق 
ــران  ــاء الني ــود العم الجن
مــن ثکنتهــم علــی جماعــة 
مــن النــاس كانــوا ذاهبيــن 

ة  ر يــا أقربائهــم فــي العيــد، وکانــوا في لز
ــم 6 أشــخاص. ــم، فاستشــهد منه ــی بيوته ــودة إل ــق الع طري

وفــي التاريــخ ذاتــه ســقطت قذيفــة هــاون علــی أحــد البيــوت 
ــة شــاه جــوي  ــة خــان قريــب ســوق مديري الســکنية فــي قري

بواليــة زابــول، فاستشــهد مدنــي وجــرح آخــر.
وفــي 31 مــن يوليــو قصــف المحتلـّـون األجانــب منطقــة آهلــة 
ــة  ــة شــاه وليکــوت بوالي ــر، مديري ــي ســاحة مق بالســکان ف
قندهــار، ووفقمــا قــال شــهود عيــان فإنــه قتــل 9 مــن عــوام 

المســلمين فــي هــذا القصــف العنيــف.
وفــي نفــس اليــوم أطلــق الجنــود العمــاء قذيفــة هــاون 
عشــوائياً علــی منطقــة تشــلجدي، مديريــة ألمــار بواليــة 

آخــران. وجــرح  مواطــن  فاستشــهد  فاريــاب، 
ــامي،  ــان اس ــي، آزادي، افغ ــي س ــي ب ــة ب ــادر: )إذاع المص
ــيا،  ــی اس ــن تک ــر، ن ــي، لراوب ــع روه ــواک، موق ــة بج وکال

ــوا( وبين
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والمشــكات  األزمــات  عــن  يتحدثــون  النــاس  تســمعون 
سياســيّة  وأزمــاٍت  اقتصاديــة،  أزمــاٍت  عــن  يتحدثــون 
ــي  ــة، وأزمــاٍت اجتماعيــة، ولكنِّ ويتحدثــون عــن أزمــاٍت فرديّ
اعتقــد أّن هنــاك أزمــةً واحــدةً ال ثانــي لهــا وهــي أزمــة غيــاب 

الجهــاد. 
فإنّكــم  والشــعوب،  األمــم  وشــاهدوا  األرض  فــي  ســيحوا 
ســترون أن هــذه اإلنســانيّة بمختلــف الشــعوب واألقطــار فــي 
كّل بقعــٍة مــن بقــاع األرض تعانــي أزمــةً واحــدةً هــي: » أزمــة 
تــرك الجهــاد » وهــي كارثــة الكــوارث، ومصيبــة المصائــب، 
وكلُّ مشــكلة تحــّدث النــاس عنهــا، واشــتكوا منهــا ترجــع إلــى 
هــذِه األزمــة والشــيء الوحيــد الّــذي فقــد، وبفقــده وقعنــا فــي 
ــة هــو غيــاب الجهــاد، والشــيء األهــم  هــذه المصيبــة العالميّ
الـّـذي إعتــّل، وبإعتائــة أصبحنــا نواجــه هــذه المشــكات كلهــا 
األفــراد والمجتمعــات والحكومــات واألوضــاع  فــي نطــاق 

ــة هــو تــرك الجهــاد.  العالميّ
ــد المارجــوي  ــور شــيخ خال ــة الّدكت ــى كلم ــم: إل ــُت أنظارك ألفِ
كان يقــول: إّن النــاس أشــباهٌ، ولــم يزالــوا، وإنّنــا بشــٌر، والّذي 
يحكموننــا بشــٌر، ولكــن الّــذي يســيطر علــى العالــم، هــو هــذه 
األزمــة الجهاديـّـة، إّن كثيــًرا مــن النــاس يعتقــدون الشــأن فــي 
ــإذا ذهبــت وزارة، وجــاءت أخــرى،  الحكومــات واألحــزاب، ف
وإذا ذهــب حــزٌب وجــاء آخــر، فقــد أنحلــت األزمــة وانقشــعت 
ــى  ــي عل ــم خاطــىء، ومســتعجل، ومبن ــذا حك المشــكلة، إّن ه

قصــر النظــر. 
ليســت المشــكلة فــي األحــزاب، أو حكومــات، بــل إّن المشــكلة 
ــن  ــام المجاهدي ــر إم ــذا األم ــى ه ــار إل ــا أش ــاد، كم ــرك الجه ت
ــاب  ــم أذن ــاد وأخذت ــم الجه ــلم: »إذا تركت ــه وس ــى هللا علي صلّ
البقــر ســلط هللا عليكــم الــذل«. فــا فائــدة فــي هــذه التغيّــرات، 
وأن تبــدل حــزب بآخــر، أو حكومــة بأخــرى، ال يقــّدم وال 

يؤخــر. 
ألنــه كلّمــا جردتــم النظــر، ونزلتــم إلــى أعمــاق الحقائــق، 

فإنكــم ســتجدون أّن أصــل البــاء هــو شــيٌء واحــد »هــو تــرك  
الجهــاد« ومادمنــا معرضيــن عــن هــذه الحقيقــة: فســوف 

ــد مشــكلة.  ــي مشــكلةً بع ــى نعان نبق
ــدان،  ــعور والوج ــة الش ــاة، ويقظ ــّر الحي ــو س ــاد ه ألّن الجه
ــة  ــات االنســانيّة االجتماعي ــل الّصف ــاد أكم ــث عــن الجه وتنبع
ــى  ــاون عل ــة، والحــّب والّرحمــة، والتع ــار والتضحيّ مــن اإليث

ــى.  ــي ســبيل هللا تعال ــال المشــاّق ف ــوى واحتم ــّر والتق الب
ومحــال أن تنهــض أّمــة اإلســام  بغيــر الحــّب والتعــاون 
ــا  ــاد افتقدن ــا الجه ــإذا إفتقدن ــة، ف ــاد والتضحيّ ــار والجه واإليث

ــا.  ــا جميًع ــذه المزاي ه
وال تجــد فــي تاريــخ اإلنســانية ثــورة أعظــم وال إصاًحــا 
ــات  ــات واإلصاح ــن اإلنقاب ــد م ــٰى وأخل ــّم وال حضــارة أنق أتَ
والحضــارات الّتــي قامــت علــى األصــول والقواعــد الّتــي جــاء 
ــد  ــا محّم ــيًّما نبيّن ــام، س ــوة والّس ــم الّصل ــاء عليه ــا األنبي به
ــد  ــول والقواع ــذه األص ــة ه ــلّم، وخاص ــه وس ــى هللا علي صلّ
وعصارتهــا جهــاد أعــداء هللا تعالــى ورســوله، أعــداء اإلســام 
والمســلمين، ســيفًا وقلًمــا وفكــًرا وسياســةً وتجــارةً وحضــارة. 
ــي قســمات  ــع ف ــم المجتم ــة، أنت ــوب المؤمن ــا أصحــاب القل في
ــة  ــكم تهيئ ــوا نفوس ــم، فهيئ ــم، وعقولك ــم، وضمائرك وجوهك
روحيـّـةً علميـّـةً إيمانيـّـةً جهاديـّـة، إلــى متــى يكــون هــذا الفســاد 
والّدمــار، والقتــل واإلنهيــار فتفّكــروا فيمــا يعــود علــى األّمــة 
بالخيــر والنجــاح، ألّن اإلســام يربــط بيــن أبنائــه جميًعــا بربــاط 
األخــوة، ولــو كانــت بعــدت ديارهــم ونــأت أوطانهــم، واختلفــت 
ــا فــي عــرف اإلســام أّمــةً  ألوانهــم، وأجناســهم، تعتبــر جميًع

واحــدةً . 
ــوا  ــلة، واقطع ــوا ِرداء الكس ــة، ومّزق ــوم الغفل ــن ن ــوا م فتنبّه
ــت وتصّرفــت فــي شــؤنكم  ــي تدّخل ــرة والظلمــة الت ــدي الكف أي
ــة، هــذا هــو نــداء الوقــت وواجــب الســاعة،  ــة والّدنيويّ الّدينيّ

ــوم. وجهــاد الي
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مدخل: 
العالــم  وأن  بغــداد،  فــي  العباســية  الخافــة  يعــرف  كل 
اإلســامي - الحجــاز ومصــر والشــام والعــراق وخراســان 
وفــارس ومــاوراء النهــر والســند كان تابعــا لهــا، فــي كل بلد 
نائــب للخليفــة يحكــم باســمه، إال األندلــس حيــث كانــت تحــت 
حكــم األموييــن الذيــن تغلبــوا عليهــا بعــد فرارهــم عــن بقيــة 
العالــم اإلســامي فــي ثــورة العباســيين، ثــم غلبــت الروافض 
ــم بــأن  علــى مصــر وأعلنــوا فيهــا خافــة فاطميــة مــع العل
فــي نســبة الفاطمييــن إلــى ســيدتنا فاطمــة غمــوض وابهــام 
بــل هــو افتــراء وبهتــان كمــا صــرح بــه ابــن كثيــر رحمــه 
هللا، لكنهــم اســتعملوا هــذا االســم واســتقلوا بخافتهــم عــن 
الخافــة العباســية، وشــقوا عصــا الوحــدة بيــن المســلمين، 
وكان الفاطميــون إلــى الفرنجــة أقــرب منهــم إلى المســلمين، 
ــت  ــدن الســاحل وقبضــوا بي ــى م ــة عل ــت الفرنج ــك غلب لذل
ــاح  ــن وص ــور الدي ــى ن ــى أن قض ــطين، إل ــدس وفلس المق
ــى الخافــة الفاطميــة فــي مصــر ووحــدوا البــاد  الديــن عل
ــاحل  ــن الس ــة ع ــوا الفرنج ــم أخرج ــدة ث ــة واح ــت خاف تح

والقــدس.
وفــي شــباب الخافــة العباســية قامــت هنــاك دويــات تابعــة 
للخافــة مســتقلة فــي أمورهــا، كانت منهــا دولة الســامانيين 
فــي بخــارى وخراســان، كان والــد محمــود الغزنــوي قائــدا 
فــي الدولــة الســامانية، وفتــح البــاد باســمها، فلمــا توفــي  
عــام 387 هـــ ر وتوفــي نــوح بــن منصــور الســاماني فــي 
بخــارى فــي نفــس الســنة،  بــدأت ثلمــة فــي العاقــات بيــن 
األســرتين، إلــى أن اســتقل محمــود بالحكــم فــي غزنــي وآل 
األمــر إلــى القضــاء علــى آل ســامان وقيــام الدولــة الغزنويــة 

محلهــا، وإليكــم بقيــة القصــة.  
ــري  ــع الهج ــرن الراب ــر الق ــي آخ ــن ف ــم الغزنويي ــدأ حک  ب
ــري، 366 هـــ –  ــادس الهج ــرن الس ــر الق ــى آخ ــد إل وامت
582 هـــ، كانــت الدولــة تابعــة للخافــة العباســية، ورفضــت 
وكانــت  مصــر،  فــي  الفاطميــة  الخافــة  مــع  العاقــات 
الســاطين الغزنويــون ســنيين أحنــاف متمســكين بالجهــاد، 
ــن  ــغ والضــال مــن الوثنيي ــن  لفــرق الشــرك والزي محاربي

والقرامطــة واإلســماعيلية والباطنيــة.
و بــدأت دولتهــم إثــر تفــكك الدولــة الســامانية الحاكمــة فــي 

بخــارى وخراســان  وحلــت محلهــا.

األمير البکتين  
کان  البكتيــن مــن الموالــي األتــراك الذيــن كانــت لهــم منزلــة 
رفيعــة عنــد آل ســامان، وكان البكتيــن حاجبــا في بــاط  عبد 
الملــك بــن نــوح الســاماني ) 343 – 350 (  ثــم  واله هــراة 
وإمــارة األمــراء فــي خراســان، فــكان واليــا وصاحــب جيــش 
ــل  ــة قب ــة غزن ــا لمدين ــده حاكم ــا للســامانيين، وكان وال فيه
ــد الملــك، وتولــى الحكــم  الســامانيين أيضــا، فلمــا مــات عب
ــة  ــن والي ــن م ــزل البكتي ــاماني، ع ــوح الس ــن ن ــور ب منص
هــراة، فاتجــه إلــى غزنــه فتولــى أمرهــا فاســتقل بغزنــة مــن 

الســامانيين، لكنــه مــات بعــد ســنة مــن االســتقال.

األميــر ســبكتكين والــد محمــود الغزنــوي 366 – 387 هـــ  
رحمــه هللا: 

كان  زوج ابنــة البتكيــن، وكان أبــوه فارســيا تربــى فــي 
ــر  ــو األمي ــته: ه ــره فرش ــا ذك ــبه كم ــر، ونس ــاوراء النه م
ناصرالديــن ســبكتكين بــن جوقــان بــن قــرا الحكــم  بــن 
قــزل ارســان بــن  قرانامــان بــن فيــروز بــن يزدجــرد بــن 

ــم.  ــك العج ــارس مل ــهريار الف ش
لمــا مــات البكتيــن تولــى الحكــم ابنــه اســحاق لكنــه لــم 
يوفــق لمــد ســلطانه فمــات ولــم يخلــف أحــدا مــن أهلــه 
يصلــح للحكــم، فتعاقــب علــى الحكــم القــواد  بلكاتكيــن 
ــى ثــاث عشــرة ســنة ، لكنهــم مــا اســطاعوا  ــن إل وبريتكي
مــد الســلطان مــن غزنــة، وال ساســوا سياســة حســنة، 
فمــال الجيــش إلــى ســبكتكين واتفقــوا عليــه لمــا عرفــوا مــن 
عقلــه ودينــه ومروءتــه وكمــال خــال الخيــر فيــه، فقدمــوه 
عليهــم وأطاعــوا أمــره  وحلفــوا لــه، فأحســن الســيرة فيهــم 
وســاس أمورهــم سياســة حســنة، فمــد ســبكتكين ســلطانه 
ــي  ــا بشــاور، وف ــة حاضرته ــث أســس دول ــي الشــرق حي ف
فــارس باســتيائه علــى خراســان التــي واله عليهــا نــوح بــن 
منصــور الســاماني فــي ســنة 384 هـــ مكافــأة لــه علــى قمع 

ــاد مــا وراء النهــر. ــي ب ــوار ف الث
ــوي،  ــة الغزن ــي للدول ــر ســبكتكين المؤســس الحقيق  ويعتب
ــت  ــى بس ــتولى عل ــرقا، فاس ــا وش ــلطانه جنوب ــد س ــد م فق
وسجســتان، واســتولى كذلــك علــى كابــل ومناطــق مــن 

ــاور. ــة بش ــس مدين ــد وأس ــمال الهن ش
واســتعان بــه صاحــب بســت علــى الثــوار فأعانــه لكنــه لــم 
يــف بتعهداتــه لــه وماطلــه فأحــل بــه هزيمــة واســتولى 

إعداد: أبو سعيد راشد

السلطان حممود الغزنوي رمحه اهلل
387 هـ - 421 هـ .. احللقة )1(
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علــى بســت، واتخــذ أباالفتــح البســتي كاتبــا لــه ، ثــم صــار إلــى 
قصــدار ) بلوشســتان ( بعــد أن خــرج عليــه واليهــا واعتصــم 
بهــا لمناعتهــا وصعوبــة جبالهــا ومســالكها فاســتولى عليهــا. 
ــي  ــن قاومــوا جيــوش المســلمين مئت ــل الذي ــوك كاب ــت مل وكان
ســنة قــد انحــدروا مــن كابــل إلــى شــرق البــاد  فاســتولى 
ــع ســيره  ــم تب ــان، ث ــاد األفغ ــل حاضــرة ب ــى كاب ســبكتكين عل
فاســتولى علــى لغمــان ونشــر اإلســام فــي تلــك المناطــق، 

ــرق. ــو المش ــرة نح ــؤالء الكف ــرد ه وط
و لمــا رأى جيبــال ملــك شــمال الهنــد فــي اســتيائه علــى تلــك 
ــد الوثنييــن  ــوك الهن ــدأت حــروب بيــن مل ــه، ب ــد ل البقــاع تهدي

وملــوك غزنــه المســلمين  انتهــت بهزيمــة ملــوك الهنــد،
ــد  ــك شــمال الهن ــال مل ــن جيب ــه وبي ــة بين ــارك طاحن ــت مع قام
ــان، بشــاور (  وانتصــر عليــه، وكانــت معركــة  ) بنجــاب، ملت
كبيــرة التقــى فيهــا الجيشــان قــرب ملتــان دارت رحــى الحــرب 
ــار، وكان  ــى الكف ــلمين عل ــش المس ــر جي ــر انتص ــا، وأخي أيام
لمحمــود دور بــارز فــي معــارك أبيــه، نقــل ابــن كثيــر عــن ابــن 
ــد كان  ــك الهن ــال مل ــع جيب ــى م ــا التق ــبكتكين لم ــر: أن س األثي
بالقــرب منهــم عيــن فــي عقبــة باغــورك، وكان عادتهــم أنهــا 
إذا وضعــت فيهــا نجاســة أو قــذر اكفهــرت الســماء وأرعــدت، 
وأبرقــت وأمطــرت، وال تــزال كذلــك حتــى تطهــر تلــك العيــن من 
ذلــك الشــيء الــذي ألقــي فيهــا، فأمــر ســبكتكين، بإلقــاء نجاســة 
فيهــا، وكانــت قريبــة مــن نحــو العــدو، فلــم يزالــوا فــي رعــود 
وبــروق وأمطــار وصواعــق، حتــى ألجأهــم ذلــك إلــى الهــرب 
والرجــوع إلــى بادهــم، خائبيــن هاربيــن.  وذلــك ســنة 396 هـ 
ثــم  إن الجيبــال طلــب الصلــح مــن ســبكتكين علــى ألــف ألــف 
درهــم، وخمســين فيــا، يحملــه إليــه بعــد وصولــه إلــى مكانــه، 
فأجابــه  وتــرك عنــد ســبكتكين رهائــن مــن رؤس قومــه، 
ــه محمــود، فأرســل ســبكتكين  ــاع مــن ابن ــى امتن ســبكتكين عل

ــه.   معــه مــن يحمــل هــذا المــال إلي
لكنــه لمــا وصــل إلــى الهــور غــدر، ولــم يــف بمــا وعــد، وحبس 

رجــال ســبكتكين بــدل أصحابــه الرهائن. 
علــم ســبكتكين بغــدر الجيبــال فخــرج بجيشــه وخــرج الجيبــال 
بجيشــه وبأمــداد وصلتــه مــن دهلــي وكالنجــر وقنــوج  والتقــى 
الجيشــان فــي منطقــة بيــن خيبــر وبشــاور، فانهــزم جيــش 
ــلمون  ــتولى المس ــور، فاس ــق باه ــة ولح ــد هزيم ــال أش الجيب

علــى بشــاور إلــى حــدود نهــر أتــك.  
فلمــا انهــزم جيبــال فــي تلــك المعركــة وفــر إلــى الهــور، توطــد 
ــن  ــزء م ــتان وج ــي أفغانس ــم أراض ــي معظ ــبكتكين  ف ــم س حك

ــد. ــة وباكســتان وشــمال الهن ــران الحالي أرض إي
ومــع أن ســبكتكين كان مــن الناحيــة العمليــة مســتقا عــن 
الســامانيين وأكثــر نفــوذا منهــم – اعتــرف لهــم بالســيادة 
ــنة 384 هـــ  ــي س ــمهم، فف ــاد باس ــح الب ــروب فت ــن الح وش
ــى حــروب  ــن نصــر الســاماني بســبكتكين عل ــوح ب اســتعان ن
ــن شــقا عصــا الطاعــة  ــق، الَذي ــن ســيمجور وفائ ــي ب ــي عل أب
ــبكتكين  ــوح وس ــن ن ــرب بي ــى الح ــدارت رح ــان، ف ــي خراس ف
ومحمــود بــن ســبكتكين مــن ناحيــة وبيــن أبــي علــى بــن 
ســيمجور وفائــق وفخــر الدولــة بــن ركــن الدولــة البويهــي مــن 
ــا  ــع أباعلي ــبكتكين، فتتب ــار س ــت بانتص ــرى، وانته ــة أخ ناحي
وفائقــا إلــى نيســابور واســتولى عليهــا، فولــى نــوُح خراســاَن 

إلــى ســبكتكين ولقبــه بناصــر الدولــة ولقــب ابنــه بســيف 
الدولــة، فتــرك ابنــه محمــودا فيهــا وعــاد إلــى غزنــة، وبذلــك 

ــة. ــة الغزنوي ــاس الدول ــد أس وط
وكان كمــا يقــول ابــن األثيــر: عــادال خيــرا كثيــر الجهــاد، حســن 

االعتقــاد، ذا مــروءة تامــة وحســن عهــد ووفــاء. 
وظــل عشــرين عامــا يحكــم، فتوفــي فــي غزنــي عــام 387 هـــ 
رحمــه هللا وجــزاه عنــا خيــر الجــزاء ، وفــي نفــس الســنة توفي 
ــخ اإلســام  ــي بخــارى. ) تاري ــن منصــور الســاماني ف ــوح ب ن
ــار: ص  ــي الب ــتان  لِعل ــم: 3 / 92، 93، 94.  أفغانس إلبراهي
138. تاريــخ ملــت: 2 / 638 – 640. البدايــة والنهايــة: 11 

ــار: 1 / 104 ( / 343، افغانســتان لمحمــد غب

هللا  رحمــه  الغزنــوي  محمــود  الســلطان  الدولــة  يميــن 
 :

تعارف عام: 
ــبكتكين،  ــر س ــن األمي ــود ب ــة  الســلطان محم ــن الدول ــو يمي ه
ويصــل نســبه مــن جهــة أبيــه إلــى يزدجــرد  ملــك العجــم فــي 
فــارس، فــكان فارســي األصــل. وذكــر فرشــته فــي تاريخــه: أن 

ــل.  أم محمــود كانــت مــن أســرة كريمــة مــن زاب
ــده  ــاة وال ــد وف ــره عن ــكان عم ــام 361 هـــ ف ــود ع ــد محم ُول
ــاء ســبكتكين وأشــدهم حزمــا  ــر أبن ــا، كان أكب 27 عامــا تقريب
واقدامــا وسياســة وتدينــا، تولــى الحكــم بعــد أبيــه أخــوه 
ــر مســعود  ــى محمــود لســوء تدبي ــد مــال إل مســعود لكــن الجن

ــر. ــزاع قصي ــد ن ــم بع ــى الحك ــة فتول للدول
 وصفــه ابــن كثيــر بقولــه:  الملــك الكبيــر العــادل المجاهــد 
المغــازي، فاتــح بــاد الهنــد  محمــود بــن ســبكتكين، أبــو 
ــة، وصاحــب بــاد  ــن المل ــة، وأمي ــن الدول القاســم الملقــب يمي
غزنــة، ســار فــي  ســائر رعايــاه ســيرة عادلــة، وقــام فــي نصــر 
ــد  ــاد الهن ــي ب ــرة ف ــح فتوحــات كثي ــا،  وفت ــا تام االســام قيام
وغيرهــا، وعظــم شــأنه، واتســعت مملكتــه، وامتــدت رعايــاه، 
وطالــت أيامــه لعدلــه وجهــاده، ومــا أعطــاه هللا إيــاه. وكان 
يخطــب فــي ســائر ممالكــه للخليفــة القــادر بــاهلل، وكانــت رســل 
ــل أن  ــا ألج ــب والهداي ــه بالكت ــد إلي ــر تف ــن مص ــن م الفاطميي
يكــون مــن جهتهــم، فيحــرق بهــم ويحــرق كتبهــم وهداياهــم، 
ــم يتفــق  وفتــح فــي بــاد الكفــار مــن الهنــد فتوحــات هائلــة، ل
لغيــره مــن الملــوك، ال قبلــه وال بعــده، وغنــم مغانــم منهــم 
كثيــرة ال تنحصــر وال تنضبــط، مــن الذهــب والآللــي، والســبي، 

ــرا، وأخــذ مــن حليتهــا. وكســر مــن أصنامهــم شــيئا كثي
 ومــن جملــة مــا كســر مــن أصنامهــم صنــم يقــال لــه ســومنات، 
ــف  ــف أل ــن الذهــب عشــرين أل ــه م ــن حليت ــا تحصــل م ــغ م بل
ــال )  ــه صين ــال ل ــذي يق ــر ال ــد االكب ــك الهن ــر مل ــار، وكس دين
ــك  ــه إيل ــال ل ــذي يق ــم  ال ــرك االعظ ــك الت ــر مل ــال (، وقه جيب
ــاد  ــي ب ــم ف ــوا العال ــد ملك ــك الســامانية، وق ــاد مل ــان، وأب الخ
ــى جيحــون جســرا  ــم هلكــوا. وبنــى عل ســمرقند وماحولهــا، ث
ــار،  تعجــز الملــوك والخلفــاء عنــه غــرم عليــه ألفــي ألــف دين
وهــذا شــئ لــم يتفــق لغيــره، وكان فــي جيشــه أربعمائــة فيــل 
ــول  ــه فصــول يط ــرت ل ــل، وج ــم هائ ــذا شــئ عظي ــل، وه تقات

تفصيلها.      
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و كان مــع هــذا فــي غايــة الديانــة والصيانة وكراهــة المعاصي 
وأهلهــا، ال يحــب منهــا شــيئا، وال يألفــه، وال أن يســمع بهــا، 
وال يجســر أحــد أن يظهــر معصيــة وال خمــرا فــي مملكتــه، وال 
غيــر ذلــك، وال يحــب الماهــي وال أهلهــا. وكان يحــب العلمــاء 
والمحدثيــن ويكرمهــم ويجالســهم، ويحــب أهــل الخيــر والديــن 
ــافعيا  ــار ش ــم ص ــا ث ــم، وكان حنفي ــن إليه ــاح، ويحس والص
علــى يــدي أبــي بكــر القفــال.  ) البدايــة والنهايــة: 12 / 472 

(، وهو أول من لُقب بالسلطان.  

فتوحاته في  الشمال والجنوب والغرب: 
لمــا توفــي نــوح بــن منصــور الســاماني 387 هـــ وقــام بعــده 
ابنــه منصــور بــن نــوح –  وقــام إيلــك بغراخــان التركــي الــذي 
ــة  ــز الفرص ــارى 383 هـــ وانته ــى بخ ــتولى عل ــد اس كان ق
ــد الســامانيين، وانضــم إليــه  لاســتياء علــى ســمرقند مــن ي
فائــق الــذي تمكــن مــن االســتياء علــى بخــارى متظاهــرا بأنــه 
يســعى لخدمــة األميــر منصــور، فلمــا رأى منصــور ذلــك طلــب 
فائــق إليــه وأعطــاه مــن نفســه مــا يطمئــن إليــه مــن العهــود 
والمواثيــق، فــواله أمــر بخــارى وولــى بكتــوزن إمــرة الجيــش 

بخراســان بــدل محمــود الغزنــوي. 
و ســاءت العاقــة بيــن منصــور بــن نــوح ومحمــود الغزنــوي 

بتوليتــه بكتــوزن إمــرة جيــش خراســان. 
و ســرعان مــا تفاقــم شــر فائــق وبكتــوزون وقبضــا علــى 
ــد  ــر عب ــاه الصغي ــه أخ ــا مكان ــه وولي ــما عينين ــور وس منص
الملــك بــن نــوح، فاضطربــت األمــور فــي داخــل بــاط آل 

ســامان.
فقــام محمــود لتطهيــر البقــاع مــن تلــك النفــوس الطامعــة 
الفاســدة فالتقــى بجيشــه مــع جيــش الســامانية - الملعوبــة فــي 
ــى 389  ــادى األول ــرو ) جم ــي م ــوزن – ف ــق وبكت ــدي فائ أي
هـــ وأحــل بهــم هزيمــة فارتــد عبــد الملــك إلــى مــاوراء النهــر 
واســتولى محمــود علــى خراســان واتخــذ نيســابور مركــزا لــه 

وخطــب للخليفــة القــادر.
ثــم حــارب محمــود خلــف بــن أحمــد واســتولى علــى سجســتان 

ســنة 393 هـ،
 وفــي ســنة 401 هـــ حــارب محمــود  الغــور وكانــوا ال 
يدينــون بديــن اإلســام، وهــي منطقــة جبليــة وعــرة بيــن 
هــراة وغزنــة، ومــن ثــم كانــوا يقطعــون الطريــق ويخيفــون 
الســبيل، فتوجــه لجهادهــا ففتحهــا ونشــر اإلســام فيهــا 
وجعــل فيهــم األئمــة والوعــاظ ومــن يعلمهــم شــؤون اإلســام، 
فاعتنقــوا اإلســام وصــاروا مــن أكبــر حماتــه ودعاتــه، وهــم 
الذيــن خلفــوا األســرة الغزنويــة فــي الحكــم، صــارت للغورييــن 
دولــة باذخــة الشــأن وأتمــوا مــا بــدأه الغزنــوي مــن أمــر نشــر 

ــال.  ــي البنغ ــي  نشــر اإلســام ف اإلســام، لهــم الفضــل ف
و أزال ســلطان دولــة بنــي بويــه فــي الــري ) مدينــة فــي شــمال 
ايــران بضاحيــة  طهــران ( وبــاد الجبل ســنة 420 هـــ   وكان 
ينقــم عليهــم لكونهــم رافضــة وتركهــم القرامطــة يعيثــون فــي 

فسادا.  األرض 
و كان مجدالدولــة آخــر أمــراء بنــي بويــه قــد مــال إلــى النســاء 
والكتــب، واســتبدت أمــه بالحكــم، ثــم اختلــت دولتــه بعــد مــوت 
ــه  ــى ابن ــه وعل ــه محمــود جيشــا قبــض علي أمــه، فأرســل إلي

أبــي دلــف، ثــم ســار بنفســه إلــى الــري ودخلهــا، فأحضــر مجــد 
الدولــة بيــن يديــه، ثــم ســيره إلــى خراســان.  

ــة (  ورد  ــا ) ســنة عشــرين وأربعمائ ــر: وفيه ــن كثي ــال اب  ق
كتــاب مــن محمــود بــن ســبكتكين أنــه أحــل بطائفــة مــن أهــل 
الــري مــن الباطنيــة والروافــض قتــا ذريعــا، وصلبــا شــنيعا، 
وأنــه انتهــب أمــوال رئيســهم رســتم بــن علــي الديلمــي، 
فحصــل منهــا مــا يقــارب ألــف ألــف دينــار، وقــد كان فــي 
حيازتــه نحــو مــن خمســين امــرأة حــرة، وقــد ولــدن لــه ثاثــا 
وثاثيــن ولــدا بيــن ذكــر وأنثــى، وكانــوا يــرون إباحــة ذلــك.

ــة: 11 / 468 ( ــة والنهاي )البداي
ــة  ــران ونفــى المعتزل ــن شــمال إي ــة فــي قزوي وهاجــم الباطني
ــوم  ــة والنج ــفة والمعتزل ــب الفلس ــرق كت ــان وأح ــى خراس إل
ــخ اإلســام  ــب.  ) تاري ــن الكت ــل م ــة حم ــك مائ وأخــذ عــدا ذل
للدكتــور إبراهيــم، افغانســتان لعلــي البــار، البدايــة والنهايــة ( 
ــعة  ــة األركان واس ــة قوي ــه دول ــارت ل ــات ص ــذه الفتوح وبه
األرجــاء، فشــمر لجهــاد الهنــد ونشــر اإلســام فــي ربوعــه، 
ــى. ــة ان شــاء هللا تعال ــة الثاني ــي المقال ــه ف وســنفصل أحوال

قصة من عدله:
وكان عــادال جيــدا ، اشــتكى إليــه رجــل أن ابــن أخــت الســلطان  
يهجــم عليــه فــي داره وعلــى أهلــه فــي كل وقــت، فيخرجــه من 
البيــت ويختلــي بامرأتــه، وقــد حــار فــي أمــره، وكلمــا اشــتكاه 
ــة  ــا وهيب ــه خوف ــد علي ــر أح ــر ال يجس ــي األم ــن أول ــد م ألح

للســلطان.
فلمــا ســمع الســلطان  ذلــك غضــب غضبــا شــديدا وقــال 
ــي، وال تســمعن  ــي فأعلمن ــاءك فائتن ــى ج ــك مت ــل، ويح للرج
ــل  ــي اللي ــو جــاءك ف ــي، ول ــن الوصــول إل ــك م ــن أحــد منع م
فائتنــي فأعلمنــي، ثــم إن الســلطان تقــدم إلــى الحجبــة و قــال 
لهــم: إن هــذا الرجــل متــى جاءنــي ال يمنعــه أحــد مــن الوصول 

ــا. ــل أو نهــار، فذهــب الرجــل مســرورا داعي ــي مــن لي إل
ــك الشــاب  ــه ذل ــم علي ــى هج ــان حت ــة أو ليلت ــا كان إال ليل  فم
ــى دار  ــا إل ــه ، فذهــب باكي ــى بأهل ــت واختل فأخرجــه مــن البي
الســلطان فقيــل لــه إن الســلطان نائــم، فقــال: قــد تقــدم إليكــم 
ــرج  ــلطان، فخ ــوا الس ــارا، فنَبَُّه ــا وال نه ــه لي ــع من أن ال أُمنَ
معــه بنفســه وليــس معــه أحــد، حتــى جــاء إلــى منــزل الرجــل 
فنظــر إلــى الغــام وهــو مــع المــرأة فــي فــراش واحــد ، 
ــم  ــأ الضــوء ث ــلطان فأطف ــدم الس ــُد ، فتق ــا شــمعة تَقِ وعندهم

ــام. ــز رأس الغ ــاء فاحت ج
و قــال للرجــل: ويحــك الحقنــي بشــربة مــاء ، فأتــاه بهــا 
فشــرب ثــم انطلــق الســلطان ليذهــب،  فقــال لــه الرجــل: بــاهلل 
ــي  ــي، وإن ــن أخت ــه اب ــك إن ــال: ويح ــمعة ؟ ق ــأت الش ــَم أطف لِ
ــاء  ــت الم ــم طلب ــال: ول ــح، فق ــة الذب ــاهده حال ــت أن أش كره
آليــت علــى نفســي منــذ  إنــي  الســلطان:  فقــال  ســريعا ؟ 
أخبرتنــي أن ال أطعــم طعامــا وال أشــرب شــرابا حتــى أنصــرك ، 
وأقــوم بحقــك، فكنــت عطشــانا هــذه األيــام كلهــا، حتــى كان مــا 
كان ممــا رأيــت. فدعــا لــه الرجــل وانصــرف الســلطان راجعــا 
إلــى منزلــه، ولــم يشــعر بذلــك أحــد. )البدايــة والنهايــة:11 / 
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ً رفيُق هللاِ يا بطاً هماما

الغربــــــان ذلــة  يأنــف  النّســر 
همامــاً بطــاً  يــا  يــا رفيــق هللا 
ــا ــور وانعــم بوصله ــق الح وعان
أرديــت جنرالهــم بالــدم مجنــدالً
مــّرة المنــون  كأس  وســقيتهم 
ــم ــت أكباده ــام حّرق ــم فيتن ذّكرته
فــي معركــة الدقائــق األخيــــــــرة
وتســكت جراحنــا  فتندمــل 
هــذي ثــارات الغيــارى الســاحقين
آخــٍر إثــر  علــى  يثــأُر  ليــٌث 
خّســأت صديقــةٌ  نيــراٌن 
أننــا الصائــل  ببــال  واليهنــأ 
أو نســكت فــي صغــار خانعيــن
المكيــن نصرنــا  وقــود  إيماننــا 
حســبنا فخــراً ومــن العــّز أننــا
إخوتــي المحالــة  آت  والنّصــر 
فاللهــم إلهــي هــب أمتنــا صحــوة

ــجعان ــّر والش ــش الح ــش عي ويعي
نــم فــي الجنــة يــا أســد الزمــان
واخلــد بروضــة الــروح والريحــان
نّغصــت عيــش بنــي األمريكــــــــان
بســنان الــردی  طعــم  وأذقتهــم 
وأســعرت الرحــی في ربــی األفغان 
وطّي بساط الظلم والعــــــــــــدوان
األحــــــــــــزان وموجــع  آالمنــا 
رؤوس مدنسي األعراض والقرآن
واألشــجان اآلالم  قصــة  يمحــو 
واألوطــان األرض  محتــل  فــم 
الســكران الباغــي  عــن  نعفــو 
والتيجــان التليــد  العــز  لســارق 
إيمــان مــن  لــه  يــا  بــه  نفاخــر 
نحمــي الحمــی بالســيف والقــرآن 
الطغيــان علــی  ناصرنــا  وهللا 
اإليمــان يقظــة  إليهــا   وأعــد 

بقلم: سعدهللا البلوشي




