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ربيعًا من عمر الصمود

مــع بدايــة شــهر (رجــب 1437هـــ)؛ تُتــم مجلــة الصمــود اإلســامية عامهــا العاشــر لتدخــل
العــام الحــادي عشــر مــن عمرهــا الجهــادي الممتــد منــذ 1427هـــ2006/م .أبصــرت
«الصمــود» النــور وأفغانســتان تــرزح تحــت وطــأة احتــال صليبــي ،بربــري ،مجــرم،
احتــال ال يُقيــم وزنــا ً لدمــاء األبريــاء وال إلنســانيتهم .طلعــت «الصمــود» مــن رحــم
األرض األفغانيــة لتكــون صوت ـا ً للشــعب المســلم الــذي تكالبــت عليــه أمــم الكفــر قاطبــة؛
صوتـا ً آلمالــه ،وآالمــه ،وللحــق الــذي ينــادي بــه ويجاهــد مــن أجلــه .وهــي نبــض الحــق
الدفّــاق الــذي ينبــض بالحقيقــة لمالييــن المســلمين خــارج أفغانســتان ممــن يبحثــون عــن
واقــع مــا يجــري علــى أرض أفغانســتان ،بعيــداً عــن الدجــل اإلعالمــي الــذي يبثّــه العــدو
وعمالئــه علــى وســائل إعالمهــم.
ولئــن كانــت عربــدة العــدو المحتــل علــى األرض جعلــت مــن حمــل الســاح أمــراً واجبــاً ،فــإن عربدتــه علــى اإلعــام جعلــت
ـان متــازان ال ينف ـ ّكان
مــن حمــل القلــم والكاميــرا أمــراً ال يقــل وجوب ـا ً عــن حمــل الســاح .إن جهــاد القتــال وجهــاد البيــان توأمـ ِ
عــن بعضهمــا ،وإال لتبعثــرت الجهــود فــي الهــواء هبــاءاً .ولهــذا؛ أخــذ جنــود اإلمــارة اإلســامية علــى عاتقهــم خــوض غمــار
هــذا الجهــاد بــكل مــا فــي طاقتهــم وبــكل مــا فــي وســعهم لمقارعــة العــدو علــى الجبهــة اإلعالميــة كمــا قارعــوه علــى الجبهــة
العســكرية.
لقــد كانــت «الصمــود» عبــر األعــوام األحــد عشــر الماضيــة -وال تــزال -هــي الصــوت الوحيــد الــذي ينطــق مــن قلــب أفغانســتان
باللغــة العربيــة لجماهيــر المســلمين فــي العالــم العربــي ،وكانــت بالنســبة للكثيريــن نافــذة ينظــرون مــن خاللهــا إلــى األحــداث
والوقائــع التــي تجــري علــى أرض أفغانســتان بعيــداً عــن الدجــل واإلفتــراء الذ ْيــن ينتهجهمــا االحتــال .وفــي ســبيل إيصــال صــوت
الحــق إلــى أســماع المســلمين؛ بذلــت «الصمــود» طيلــة األعــوام الخاليــة الكثيــر والنفيــس ،لقــد بذلــت ثلــة مــن كتّابهــا ومراســليها
شــهدا ًء أوفيــا ًء إلســامهم ولقضيتهــم ،شــهدا ًء أطهــاراً مزجــوا قطــرة الحبــر مــع قطــرة الــدم فكانــوا مــن خيــر ُكتّــاب التاريــخ،
نذكــر منهــم علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :األســتاذ الداعيــة المجاهــد الشــيخ أحمــد مهاجــر ،واألخ المجاهــد مصطفــى صابــر،
واألخ المــا إحســان هللا ،رحمهــم هللا جميعـاً ،وغيرهــم مــن الذيــن ال يعلمهــم النــاس ويعلمهــم هللا ،وكفــى بــه عليمـاً.
وحتــى اليــوم التــزال «الصمــود» بجنودهــا األخفيــاء يقاومــون حملــة االحتــال المســعورة ضــد اإلعــام الجهــادي ورجالــه ،فهــو
ال يتــو ّرع عــن إيقــاف المواقــع اإلعالميــة لإلمــارة علــى شــبكة الويــب بهجمــات حجــب الخدمــة أو بتهديــد شــركات االســتضافة
وتوجيــه اإلنــذارات لهــا ،ويقــف وراء الحــذف المتكــرر لصفحــات اإلمــارة علــى شــبكات التواصــل اإلجتماعــي ،كمــا ال يتــو ّرع عــن
مالحقــة اإلعالمييــن ،واعتقالهــم ،والتضيــق عليهــم ،وإســكات صريــر أقالمهــم بــكل وســيلة مهمــا كانــت خسيســة دنيئــة .يحصــل
هــذا فــي الحيــن الــذي يدّعــي فيــه االحتــال دفاعــه عــن حريــة التعبيــر وحفظــه لحــق الــرأي اآلخــر! ،لكــن علــى مــا يبــدو أن
حريــة التعبيــر وحــق إبــداء الــرأي اآلخــر -فــي العــرف األمريكــي -مكفولــة فقــط لمــن يجيــدون فــن التصفيــق للعبوديــة والهتــاف
للباطــل والتطبيــل للظلــم.

إن إعــام اإلمــارة اإلســامية ،والتــي تعتبــر الصمــود أحــد مك ّوناتــه ،اســتطاع أن يوجــع االحتــال وأذنابــه ،رغــم قلــة اإلمكانــات،
وتف ـ ّوق العــدو علــى الصعيــد المــادي ،هــذا «الوجــع» ،بمــرور األيــام ،اتخــذ شــكل الحــرب اإلعالميــة لقمــع اإلعــام الجهــادي
وتكميــم أفــواه رجالــه .لكنــه فاتهــم أن مــن لــم يخضــع لإلرهــاب العســكري طيلــة الســنوات األربعــة عشــر الماضيــة فلــن يُخضعــه
اإلرهــاب علــى جبهــات اإلعــام ،وفاتهــم أيضـا ً أن العطــاء الجهــادي يرتبــط بعالقــة طرديــة مــع حــرب العــدو اإلعالميــة ،فإنــه كلمــا
زاد العــدو فــي محاربــة إعــام المجاهديــن؛ ازداد عطــاء المجاهديــن اإلعالميّيــن كمـا ً وكيفـا ً وإبداعـاً ،فليــس أشــهى فــي قلــب العبــد
المؤمــن مــن إغاظــة الكافريــن والنكايــة فيهــم مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيالً.
لقــد كان للصمــود مــن اســمها نصيــب وافــر ،فهــي التــي ُولــدت فــي خضـ ّم الحــرب الضــروس الدائــرة علــى ثــرى البــاد ،وهــي
التــي تص ـدّت بشــموخ للعواصــف الهوجــاء والريــاح العاتيــة التــي اعترضــت طريقهــا ،فلــم تهــن أو تتضعضــع مــدة أحــد عشــر
عامـاً ،فهــل ســتؤثر فيهــا نطحــة محتــل مــن هنــا أو عميــل مــن هنــاك!؟
الجبل
على
تشفق
ال
الرأس
على
يا ناطح الجبل األش ّم ليوهنه *** أشفق
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كلمة نائب أمري اإلمــارة اإلسـالمية
القائد سراج الدين حقاني حفظه اهلل
قراءنــا األعــزاء! كمــا تعلمــون أن عضــو الشــورى القيــادي ورئيــس اللجنــة العســكرية الســابق الســيد الحافــظ
المــا عبــد القيــوم ذاكــر حفظــه هللا أعلــن بيعتــه ألميــر المؤمنيــن المــا أختــر محمــد منصــور حفظــه هللا ،وألقــى
نائــب اإلمــارة اإلســامية الشــيخ القائــد ســراج الديــن حقانــي حفظــه هللا كلمــة صوتيــة إلــى االجتمــاع المنعقــد
بهــذه المناســبة ،وقــد نشــرت الكلمــة الصوتيــة كاملــة علــى موقــع اإلمــارة اإلســامية ،وبمــا أن الكلمــة كانــت
مشــتملة علــى كلمــات النصــح والتذكيــر فــي رأب الصــدع ووأد الخــاف بيــن المســلمين والمجاهديــن؛ اقتطفنــا
لكــم مقتطفــات منهــا ،وندعوكــم لقراءتهــا ،عســى هللا أن ينفــع بهــا كمــا نفــع بأصلهــا ،إنــه ولــي ذلــك والقــادر
عليــه.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
بســم هللا الرحمــن الرحيــم ،قبــل كل شــيء نســأل هللا ســبحانه وتعالــى أن يتقبــل إخواننــا الذيــن
نلتق بهم ولــم نرهم ،كمــا أهنئكــم باالنتصارات
استشــهدوا فــي ســبيل هللا فــي اآلونــة األخيــرة ،ولــم
ِ
والفتوحــات التــي أحرزهــا المجاهــدون فــي ســبيل هللا فــي مختلــف الجبهــات ،ونســأل هللا أن يتقبــل
أعمالنــا الصالحــة ويجعلهــا خالصــة لوجهــه الكريــم.
أنتــم تعلمــون أن ســبب انعقــاد هــذا اإلجتمــاع هــو إعــان الشــيخ المبجــل الحافــظ عبدالقيــوم ذاكــر
حفظــه هللا عــن مبايعتــه ألميــر المؤمنيــن المــا أختــر محمــد منصــور حفظــه هللا ،فأنــا أشــكر
الجميــع وأهنئهــم ،وإن هــذه البيعــة المباركــة أغلقــت الكثيــر مــن أبــواب االختــاف التــي فتحهــا
األعــداء فــي اآلونــة األخيــرة.
إخوتــي ال شــك أن كلنــا أوفيــاء لنظــام اإلمــارة اإلســامية ،يؤلمنــا مــا يســيء لهــا ،قدمنــا ألجلهــا
تضحيــات كبيــرة وكثيــرة ،ال يريــد أي واحــد منــا أن يصيــب اإلمــارة اإلســامية أذى أو ســوء مــن
تفــرق وتشــرذم ،وأمــا بعــض الخالفــات التــي ظهــرت فــي بــادئ األمــر فقــد كانــت ناتجــة عــن
ســوء الفهــم واختــاف فــي اآلراء والتــي ال يخلــو عنهــا مجتمــع إنســاني.
لمــاذا نختلــف والجهــاد علــى أشــده ضــد الكفــر العالمــي؟ لمــاذا نختلــف واألعــداء يمكــرون بنــا كل
يــوم ويحيكــون ضدنــا المؤامــرات؟ لمــاذا نختلــف فــي هــذه اللحظــات الحساســة؟ كلنــا يعلــم أنهــم
يطلبــون مخرجـا ً آمنــا ألنفســهم مــن مــأزق أفغانســتان ،مخرجــا يضمــن لهــم النجــاة واإلنتصــار،
وللمؤمنيــن الــذل واإلنكســار ،ولذلــك ركــزوا جميــع قوتهــم علــى تفريــق قــوة اإلمــارة اإلســامية،
ولكــن رغــم مؤمــرات األعــداء ودسائســهم ،فــإن هــذا الصــف المبــارك يــزداد قــوة وتماســكا ً يومـا ً
بعــد يــوم وهلل الحمــد ،وهــذا مــن فضــل هللا ومنــه علــى المؤمنيــن وعلــى المجاهديــن.
إن هللا قــد أكرمكــم بنعمــة الجهــاد فــي ســبيل هللا ،وإن أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر المجاهــد
رحمــه هللا لمــا بــدأ مســيرته الجهاديــة إلعــاء كلمــة هللا ودحــر الفســاد أحبّــه المســلمون ،وببركــة
هــذا الجهــاد المبــارك يحبّكــم المســلمون ويعجبهــم زيكــم فيقلدونكــم فيــه.
وأصــرح لكــم بــأن هللا قــد أعزكــم بتمســككم بالديــن وبالجهــاد فــي ســبيله تعالــى ،فاجتهــدوا
ســكوا بديــن اإلســام ،وأطيعــوا أمراءكــم علــى أحســن
واحرصــوا علــى صــاح أعمالكــم ،وتم ّ
وجــه ،واعلمــوا أن سـ ّر قوتكــم فــي تمســككم واعتصامكــم بديــن هللا عــز وجــل ،وإن رأى النــاس
فيكــم شــيئا ً مخالفـا ً للشــريعة اإلســامية أو تفرقتــم ليئــس المســلمون منكــم ولخابــت ظنونهــم فيكم.
وعلــى الرغــم أن األعــداء يســعون لتشــتيت شــملنا بشــتى الوســائل وخاصــة بوســائل إعالمهــم
بنشــر األكاذيــب واألراجيــف ،إال أنهــم فشــلوا -حتــى اآلن -فــي تحقيــق هــذه الغايــة؛ ألن المجاهدين
وهلل الحمــد -ملتزمــون إلــى حــد كبيــر بالشــريعة اإلســامية ،يسوســهم العلمــاء والمشــايخواألســاتذة ،وحتــى فــي األمــور العاديــة رأينــا كبــار المســؤولين ال يحكمــون فيهــا بشــيء بــل
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يعرضونهــا علــى العلمــاء واللجــان والمحاكــم ،وهــذا يفرحنــا أننــا ســائرون علــى خطــى ســلفنا
الصالــح حيــث أعطينــا زمــام أمورنــا إلــى العلمــاء والمشــائخ يســيرون بنــا حيــث شــاء هللا.
لقــد ســالت علــى هــذا الــدرب المبــارك دمــاء طاهــرة ذكيــة ،وقــد حكــى لــي عالــم صالــح (كمــا
أحســبه) أنــه رأى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فــي المنــام ،وقــد كان ذيــل قميــص رســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم مملــوء مــن الدمــاء ،فســألته وقلــت لــه يارســول هللا! مــا هــذه الدمــاء؟ فقال:
هــذه دمــاء شــهداء أفغانســتان األكارم ،وإننــا نحترمهــا لئــا تضيــع علــى األرض.
وإنــي أحمــد هللا ســبحانه وتعالــى أن هــذا الشــعور واإلحســاس موجــود لــدى كل مجاهــد ،إننــي مــا
جالســت مجاهــداً فــي ســبيل هللا إال ناشــدني بــأن اتقــوا هللا فــي دمــاء الشــهداء وفــي تضحياتنــا وال
تضيعوهــا ،وهــذا ممــا يجــب أن نشــكر هللا ونحمــده عليــه أننــا ال نغــار ألجــل الكراســي والمناصــب
واألســماء بــل إنمــا نغــار ألجــل دمــاء الشــهداء والنظــام اإلســامي.
إننــي أنصــح اإلخــوة المجاهديــن أن ال يتســرعوا فــي الحكــم علــى شــيء ،بــل عليهــم التثبــت
والتحقــق قبــل التصــرف ،قــال هللا تعالــى( :يــا أيهــا الذين آمنــوا إن جاءكم فاســق بنبأ فتبينــوا،).....
وإن تمســكتم بهــذا األصــل فلــن تحيــدوا عــن طريــق الصــواب .ال تســيؤوا الظــن بقادتكــم ،إن قادتنــا
قــوم جلــد ،ذوو صبــر وثبــات ،تربــوا وتدربــوا فــي مدرســة الجهــاد عقــوداً عديــدة ،فلــن يخضعــوا
أمــام الباطــل إن شــاء هللا ،وقــد جربتموهــم مــراراً ،ولــو كان غرضهــم الوصــول إلــى ســدة الحكــم
أو المــال أو الرئاســة أو الســمعة أو غيرهــا مــن حظــوظ الدنيــا لمــا تخلــوا عنهــا حيــن كانــت هــذه
األشــياء فــي أيديهــم ،لكنهــم تركــوا جميــع هــذه األشــياء ألجــل ديــن هللا ســبحانه وتعالــى.
كلنــا يعلــم أن هــدف قيــام اإلمــارة اإلســامية كان إعــاء كلمــة هللا وخدمــة دينــه جــل فــي عــاه،
وتطبيــق شــرع هللا علــى هــذه األرض ،إن العلمــاء اجتمعــوا تحــت رايــة اإلمــارة اإلســامية ألجــل
عقيــدة ،ولــم يكــن غرضهــم الرئاســة ،والســمعة والمــال والمناصــب وغيــر ذلــك.
إنــه مــن حســن حظنــا أن فــي صفنــا الكثيــر مــن العلمــاء وطلبــة العلــم ،فعلينــا أن نلتــزم بالشــريعة
أكثــر مــن اآلخريــن ،وعلينــا أن نوقــر هــؤالء العلمــاء ألنهــم ورثــة األنبيــاء كمــا قــال رســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم ،وعلينــا أن نعــرف قــدر هــذه النعمــة قبــل أن تُســلب منــا ،كمــا أننــي أرجــو
منكــم أن تحســنوا التعامــل فيمــا بينكــم وتحترمــوا بعضكــم فــا يــكاد يوجــد أحــد مــن المجاهديــن إال
وقــد أوذي فــي هللا ،وضحــى ألجــل هــذا الديــن ،إننــا نعيــش فــي مجتمــع إنســاني ال بــد وأن يكــون
هنــاك اختــاف فــي اآلراء ممــا قــد يتســبب بســخط بعضنــا علــى البعــض ،ولكــن ال ينبغــي أن يحــول
هــذا دون أعمالنــا الجماعيــة.
وينبغــي لنــا أن نكــون ناصحيــن مصلحيــن فيمــا بيننــا ،وأرجــو مــن المجاهديــن أن يحســنوا الظــن
بقادتهــم ،كمــا أطلــب مــن القــادة واألمــراء أن يرحمــوا المجاهديــن وأن يحترمــوا مشــاعرهم.
علينــا أن نجتنــب ســوء الظــن ببعضنــا البعــض ،أحيانــا قــد يأتيــك أحدهــم يقــول أن فالنــا قــال
عنــك كــذا وكــذا ،فعليــك أن تتحقــق أوالً هــل قــال فــان حق ـا ً هــذا؟ أو هــل أراد بهــذا القــول مــا
أظنــه؟ وهكــذا لــن نقــع فــي كثيــر مــن المشــاكل ،وإذا كان األمــر كمــا يحكيــه لنــا أحدهــم ،فعلينــا أن
نتحمــل ونصبــر ألجــل ديــن هللا ،وألجــل الحفــاظ علــى وحــدة الصــف ،إننــا ال نكظــم الغيــظ وال نعفــي
عــن النــاس وال نحســن إليهــم إال ألجــل هللا ،فعلينــا أن نتجــرع هــذه الغصــص ،ألننــا مســتعدون
لبــذل نفوســنا ،مســتعدون للذهــاب إلــى الســجون ،مســتعدون إلــى تحمــل المتاعــب والمصائــب،
مســتعدون إلــى الهجــرة مــن البيــوت واألوطــان ،وتحمــل أقــوال اإلخــوة ليــس بأصعــب مــن هــذه
األشــياء.
وإنــي بنفســي أحيانــا تجتمــع معــي الكثيــر مــن الشــكاوي يجمعهــا لــي النــاس ،أن فــان قــال عنــك
كــذا ،وفــان قــال كــذا ،فأحاســب نفســي هــل الفائــدة فــي إظهارهــا أم فــي إخفائهــا؟ فيظهــر لــي
أن فــي إظهارهــا ضــرراً عظيمــا ً حيــث ينتهــز المغرضــون المفســدون هــذه الفرصــة لتحقيــق
أغراضهــم المشــؤومة فــي تفريــق صــف المجاهديــن وتشــتيته.
وفــي الختــام أناشــدكم مــرة أخــرى باالنقيــاد التــام الكامــل لشــرع هللا ســبحانه وتعالــى فإنكــم إذا
انقدتــم لشــرع هللا ســيكفيكم هللا جميــع مشــاكلكم ،وســتصبح قلوبكــم مجتمعــة وصفوفكــم متحــدة،
ولــن تضطــروا إلــى إطــاق المبــادرات والتحاكمــات لفــض النزاعــات.
ونطلــب التوفيــق مــن هللا ســبحانه وتعالــى ،ونســأله أن يســتعملنا لخدمــة دينــه ،وآخــر دعوانــا أن
الحمــد هلل رب العالميــن.
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بسم هللا الرحمن الرحیم
وكاســر األكاســرة كسـ ًرا ،وواعـ ِد عبــاده المؤمنيــن ِمــن لدنــه نصـ ًرا ،نحمــده ســبحانه لــه
الحمــد هلل قاصـ ِـم الجبابــرة قهـ ًرا،
ِ
العلـ ّو المطلَــق قَــد ًرا وقه ًرا،ونشــهد أن ال إلـهَ إال هللا وحــده ال شــريك لــه ونشــهد أنَّ ســيدنا ونبيَّنــا مح ّمـدًا عبــد هللا ورســوله،
صلــى هللا وسـلّم وبــارك عليــه ،وعلــى آلِــه وأصحابــه الحائزيــن فضـاً والطيِّبيــن ذكـ ًرا ،والتابعيــن و َمــن تبعهــم بإحســان إلــى
يــوم الديــن ،وسـلّم تســلي ًما كثيـ ًرا .وبعــد :قــال هللا تبــارك وتعالــى{ :يــا أيهــا النبــي جاهــد الکفــار والمنافقیــن واغلــظ علیهــم
ومأواهــم جهنــم وبئــس المصیــر ( })۹التحریــم.
اكتمــل العــام الرابــع عشــر لجهــاد اإلمــارة اإلســامية المســلح ضــد االحتــال األمريكــي ،وهاهــو العــام الخامــس عشــر جــا ٍر.
إن الجهــاد كان فرضيــة إلهيــة علــى عاتقنــا ضــد الجيــش الكافــر المتجــاوز الغاصــب ،وإنــه لوســيلة الزمــة وضروريــة فــي
ســبيل اســتعادة النظــام اإلســامي ،واســتقالل الشــعب المســلم.
ومــع إطاللــة الربيــع الجديــد ،قــد حــان مــرة أخــرى وقــت تجديــد اإلرادة والعمليــات الجهاديــة .لــذا تعلــن القيــادة الجديــدة
إلمــارة أفغانســتان اإلســامية العمليــات الجهاديــة الجديــدة باســم مؤســس الحركــة وزعيمهــا األول المغفــور لــه -بــإذن هللا-
أميــر المؤمنيــن المــا /محمــد عمــر مجاهــد ـ رحمــه هللا ـ تفــاؤالً بــه ،فتعلنهــا عملياتـا ً عمريــة.
وكان قــد تــم تصفيــة  95%مــن أراضــي البــاد مــن الشــر والفســاد والظلــم بقيــادة المرحــوم أميــر المؤمنيــن المــا محمــد
عمــر مجاهــد رحمــه هللا ،وتــم القضــاء علــى المفســدين ،ثــم بعــد ذلــك هربــت القــوات المتجــاوزة لكثيــر مــن الــدول االحتالليــة
ســجلت بطــوالت عزيــزة أخــرى فــي صفحــات التاريــخ اإلســامي ،ولنــا فــي هللا أمــل بــأن
وأجبــرت علــى الفــرار .وقــد ُ
العمليــات التــي ســميت باســمه رحمــه هللا (عمليــات عمريــة) ســوف تتخلــص البــاد ـ بــإذن هللا ـ مــن خاللهــا مــن تواجــد
وشــر الكفــار ،وبقاياهــم ،ومــن المختطفيــن والبغــاة ،وبقيــة المفســدين.
بــدأت العمليــات العمريــة فــي تمــام الســاعة الخامســة مــن صباح اليــوم  /5رجــب1437 /هـ ق الموافــق لـــ /24حمل1395/هـ
ش والمصــادف لـــ 2016/4/12م فــي كافــة أرجــاء البــاد ،وقــد كان اليــوم الخامــس مــن شــهر رجــب مــن العــام الخامــس
عشــر الهجــري فــي خالفــة ســيدنا عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه يوم ـا ً تاريخي ـا ً النتصــار المســلمين وهزيمــة نكــراء
للكفــار فــي غــزوة اليرمــوك.
نســأل هللا العلــي القديــر بــأن يجعــل العمليــات العمريــة لهــذا العــام أيضـا ً ضربــة قاضيــة لهزيمــة وطــرد الكفــار ورفاقهــم .إن
العمليــات العمريــة التــي طرحتهــا القيــادة العليــا ،ومســؤولوا اللجنــة العســكرية ،والمتخصصــون العســكريون فــي اإلمــارة
اإلســامية خــال األشــهر الثالثــة المنصرمــة ،تــم التركيــز فيهــا علــى تحريــر واســتعادة المناطــق المتبقيــة مــن البــاد
الخاضعــة لتصــرف العــدو ،وأن يكــون العــدو تحــت هجمــات مباغتــة فــي كافــة أرجــاء البــاد ،وأن تُــدك المناطــق الحساســة
واآلمنــة للعــدو بالعمليــات االستشــهادية واالنغماســية ،وأن يُســتهدف جميــع المســؤولين المجرميــن مــن خــال هجمــات
مباغتــة ،وســيتم الســعي لدحــر العــدو ودكــه باالســتفادة مــن كل وســيلة مشــروعة ممكنــة؛ لكــي يكــون المســاندين األجانــب
والمســلحين المحلييــن العمــاء متورطيــن فــي دوامــة معركــة مرهقــة وقاتلــة للمعنويــات حتــى يضطــروا لتــرك المناطــق.
وبتأميــن األمــن الجيــد فــي المناطــق المحــررة ســيتم توفيــر فرصــة الحيــاة الرغــدة للمواطنيــن إن شــاء هللا.
مــع بــدء "العمليــات العمريــة" سيســعى جميــع العلمــاء الكــرام ووجهــاء القبائــل ومســؤولوا اإلمــارة اإلســامية فــي جميــع
أرجــاء البــاد إلقنــاع المواطنيــن الواقفيــن فــي الصــف المقابــل وحثهــم علــى تــرك مخالفــة النظــام اإلســامي ،ومناصحتهــم
ودعوتهــم لالنضمــام إلــى صفــوف المجاهديــن للنجــاة مــن خــزي الدنيــا واآلخــرة .هنــاك إرشــادات جديّــة خاصــة لمجاهــدي
اإلمــارة اإلســامية بــإدارة وتنظيــم هجماتهــم المنضويــة فــي إطــار "العمليــات العمريــة" لعــدم إلحــاق خســائر بالمدنييــن
وبمنشــئات النفــع العــام والمرافــق العامــة والحفــاظ عليهــا.
تضمــن إمــارة أفغانســتان اإلســامية ســامة أمــوال وأنفــس ســكان المناطــق والقــرى والمــدن التــي ســتخضع لســيطرة
المجاهديــن نتيجــة "العمليــات العمريــة" ،وتعتبــر هــذا مــن مســؤوليتها ،فعلــى عامــة األفغــان وخصوصـا ً الكــوادر العلميــة
والمتخصصــة ورجــال األعمــال واألثريــاء وأصحــاب العقــارات بــأن ال ينخدعــوا بشــائعات العــدو ،وأن ال ينظــروا للمجاهديــن
بعيــن الريبــة والخطــر .وأيضـا ً بمــا أن هــدف جهادنــا مســاعدة المظلوميــن والمســتضعفين؛ فــإن تحريــر وإطــاق الســجناء
المظلوميــن ســيكون محــل اهتمــام خــاص ضمــن "العمليــات العمريــة".
تطلــب إمــارة أفغانســتان اإلســامية مــن جميــع المجاهديــن وعامــة الشــعب بالمشــاركة بــكل إخــاص وبعــزم وهمــة عاليــة
فــي ســبيل إجــراء وإنجــاح "العمليــات العمريــة" مثلمــا ســاهموا فــي عمليــات العــزم الناجحــة فــي العــام المنصــرم ،لتكــون
هــذه العمليــات الجهاديــة بنصــر هللا العلــي القديــر ضربــة أخيــرة علــى رأس الكفــار المحتليــن ومســانديهم وتحريــر البــاد
مــن االحتــال .ومــا ذلــك علــى هللا بعزيــز.
مجلس الشورى القيادي إلمارة أفغانستان اإلسالمية
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والیــة (أرزگان) مــن الوالیــات المركزیــة ألفغانســتان .تقــع فــي شــرقها
والیــة (غزنــي) وجــزء مــن والیــة (زابــل) ،وفــي غربهــا تقــع والیــة
(هلمنــد) ،وفــي الشــمال تتصــل بوالیــة (دایكنــدي) ،وأ ّمــا فــي الجنــوب
فهــي تتصــل بوالیتــي (قندهــار) و(زابــل) .مركــز هــذه الوالیــة هــو مدینــة
(ترینكــوت) ،وتبلــغ مســاحتها  12640كیلومتــرا مربعــاً ،ویُقــدّر عــدد
ســمة.
ســكانها بأربعمئــة ألــف نَ َ
المدیریــات الشــمالیة لهــذه الوالیــة والتــي تقطنهــا قومیــة الهــزارة
الشــیعية كانــت فــي الســابق تتبــع هــذه الوالیــة ،ولكــن بعــد االحتــال
األمریكــي وبعــد قیــام حكومــة (كــرزاي) العمیلــة ُجعلــت تلــك المدیریــات
والیــة متســقلّة بإســم والیــة (دایكنــدي) .مدیریــات هــذه الوالیــة هــي
(دهــراود) و(چارچینــو) و(چــورة) و(خارخــودي) و(چنارتــو) .ولكــي
نقــدّم لقــراء الصمــود صــورة عــن األوضــاع الجهادیــة لهــذه الوالیــة؛
أجــری مراســل (الصمــود) حــواراً مــع المســؤول الجهــادي للوالیــة
الحجــي المــا أمیــن هللا یوســف ،ندعوكــم لقراءتــه:
نرحــب بكــم
■ الصمــودّ :
علــی صفحــات مجلــة
الصمــود ،وفــي البدایــة
نحــب أن تُلقــوا الضــوء
ّ
لقراءنــا علــی الموقــع
لوالیــة
االســتراتیجي
( أ ر ز گا ن ) .
المــا أمیــن هللا یوســف:
والیــة (أرزگان) مــن
المركزیــة
الوالیــات
ألفغانســتان .ومــع أنّ
هــذه الوالیــة تُعتبــر فــي
التقســیم اإلداري جــزأً مــن
األقلیــم الجنــوب الغربــي،
إال أنّ وقوعهــا فــي وســط
أفغانســتان یجعلهــا نقطــة
وصــل بیــن كثیــر مــن
الوالیــات.
هــذه الوالیــة ذات طبعیــة
جبلیــة وتشــكل الجبــال
العالیــة والودیــان واألنهــار
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الجاریــة معظــم ســاحاتها.
وقــد أكســبت الطبيعــة
الجبلیــة الوعــرة هــذه
الوالیــة أهمیــة عســكریة
كبــری أیــام احتــال الــروس
ألفغانســتان ،وكانــت مــن
أهــم معاقــل المجاهدیــن
آنــذاك .وبعــد االحتــال
األمریكــي أیضــا ً تهتــ ّم
الحكومــة بهــذه الوالیــة
كثیــراً ،وتخشــی كثیــراً أنهــا
إن ســقطت بیــد المجاهدیــن
فلــن یكــون مــن الســهل
اســتردادها منهــم مــ ّرة
أخــری.
وهــذه الوالیــة تُعتبــر منشــأ
حكومــة االحتــال فــي
هــذا البلــد ،حیــث أوصــل
عمیلهــم
األمریكیــون
(كــرزای) أ ّوالً إلــی هــذه
الوالیــة وأمــدّوه بجنــود

النخبــة األمریكییــن وبالســاح والعتــاد إلــی أن م ّكنــوه مــن
الوصــول إلــی (قندهــار) ومنهــا إلــی العاصمــة (كابــول).
■ الصمــود :كیــف كان وضــع هــذه الوالیــة فــي ســنوات
االحتــال الماضیــة؟
ً
المــا أمیــن هللا یوســف :كان العــد ّو یهتـ ّم كثیــرا بهــذه الوالیة،
وكان التحالــف المتحـ ّل قــد أنشــأ فیهــا قواعــد عســكریة كثیــرة
للقــوات األمریكیــة والهولندیــة واألســترالیة ،إال أنّ المقاومــة
الجهادیــة كانــت مســتم ّرة ضــ ّد المحتلیــن طیلــة الســنوات
الماضیــة ،وقــد كبّــد المجاهــدون عدّوهــم خســائر فادحــة
بشــكل متك ـ ّرر.
وفــي عــام 2009م حیــن اشــتدّت المقاومــة الجهادیــة فــي هــذه
الوالیــة وســیطر المجاهــدون علــی مناطــق ریفیــة كثیــرة،
خــاف العــد ّو علــی هــذه الوالیــة كثیــراً ،فجلــب إلیهــا مزیــداً
مــن الجنــود ،وأنشــأ قواعــد ومراكــز عســكریة فــي كثیــر مــن
القــری ،وبــدأ بتطبیــق مشــروع إنشــاء الملیشــیات المحلیــة،
فخضعــت كثیــر مــن المناطــق الريفيــة لســيطرة مليشــيات
العــد ّو المحليــة ،وارتكبــت تلــك المليشــيات أبشــع أنــواع
الجرائــم مــن القتــل والظلــم والســرقات ،وهتــك األعــراض
وغیرهــا مــن الجرائــم .إال أنّ مقاومــة المجاهدیــن لــم تتوقــف
ضــ ّد العــد ّو وملیشــیاته ،فواصــل المجاهــدون عملیاتهــم
بمختلــف األشــكال إلــی أن أجبــروا
ا لجها د یــة
الهولندیــة واألســترالیة ومــن
ا لقــو ا ت
بعدهــا األمریكیــة علــى
الخــروج مــن
هــذ ه

تعالــی ح ـ ّرر المجاهــدون جمیــع المناطــق الریفیــة والشــعاب
مــن ســیطرة العــد ّو .وانحصــر تواجــد العــد ّو فــي مراكــز
المدیریــات فقــط .فعلــی ســبیل المثــال :ســیطر المجاهــدون
فــي مدیریــة (خــاص أرزگان) علــى مناطــق (شــالي نــاوه)
و(ســلطان محمــد نــاوه) وبقیــة المناطــق ،وبــات العــد ّو تحــت
حصــار ُمطبــق فــي مركــز المدیریــة فقــط.
ســمت اآلن إلــی مدیریتــي
ومدیریــة (چارچینــو) التــي قُ َ
(خارخــودي) و(شــهید حســاس) فقــد حــ ّرر المجاهــدون
منطقــة (خارخــودي) بشــكل كامــل ولــم یبــق فــي بقیّتهــا إال
ســوق صغیــرة فــي منطقــة (هوشــي) ویســتهدف المجاهــدون
العــدو فــي تلــك المنطقــة أيضــا بضرباتهــم بشــكل مســتم ّر.
ومدیریــة (دهــراود) التــي یهتـ ّم بهــا العــد ّو أكثــر مــن اهتمامــه
بمركــز الوالیــة ویحافــظ علــی تواجــده فیهــا هــي األخــری
فتــح فیهــا المجاهــدون مناطــق (ورجــان) و(شــورجي)
و(ســنگالخ) و(بازگیــر) و(دهــزك) و(ســیاه ســنگ) و(كــور)
و(شــنغولي) و(غــاري) ووصلــوا إلــی منطقــة (تنگــي) ،وبات
العــد ّو واقــع تحــت حصــار المجاهدیــن فــي مركــز المدیریــة
فقــط .وكان العــد ّو قــد جــاء بقــوات عســكریة مــن مركــز
الوالیــة لفــك حصــار هــذه المدیریــة ولكنهــا واجهــت الهزیمــة
أمــام المجاهدیــن .ولل ّمــرة الثانیــة جــاء بقــوات الكومانــدوز
مــن والیــة (قندهــار) وهــم اآلن تحــت نیــران المجاهدیــن فــي
مركــز المدیریــة المحاصــر.
وفــي مدیریتــي (چــوره) و(چنارتــو) أیضـا ً ســیطر المجاهدون
علــی مناطــق كثیــرة ،كمــا أحــرزوا تقدمــات كثیــرة فــي مناطــق
(مــراد آبــاد) و(دروشــان) و(پــای نــاوه) التابعــة لمركــز
الوالیــة مدینــة (ترینكــوت).

■

ا لو ال یــة
وتركــوا قواعدهــم
للملیشــیات المحلیــة وجنــود
الحكومــة العمیلــة.
■ الصمــود :لقــد أخلــی المجاهــدون فــي العــام
الماضــي خــال عملیــات العــزم مناطــق كثیــرة مــن تواجــد
العــد ّو فــي والیــة (أرزگان) .فماهــي تفاصیــل تلــك الفتوحــات؟
المــا أمیــن هللا یوســف :فــي العــام الماضي كمــا أنّ المجاهدین
حـ ّرروا مناطــق كثیــرة فــي الوالیــات األخــری مــن أفغانســتان،
كذلــك اســتطاع المجاهــدون فــي والیــة (أرزگان) أیضــا ً أن
یح ـ ّرروا مناطــق كثیــرة مــن تواجــد العــد ّو .كان األمریكیــون
قــد أنشــأوا الملیشــیات المحلیــة فــي كثیــر مــن ســاحات هــذه
الوالیــة وم ّكنوهــا مــن االســتیالء علیهــا ،ولكــن بفضــل هللا

الصمــود :حبّــذا لــو ذكرتــم لقــراء الصمــود تفاصیــل
بعــض أهــ ّم العملیــات فــي والیــة (أرزگان).
المــا أمیــن هللا یوســف :ســأذكر لكــم هنــا جانبـا ً
مــن أهــ ّم وأكبــر عملیــات المجاهدیــن
التــي قامــوا بهــا فــي العــام
الماضــي ،والتــي كانــت
تناولتهــا
قــد
و ســا ئل

ا ال عــا م
بالنشــر فــي حینهــا،
وهــي كالتالــي:
فــي الســادس والعشــرین مــن
شــهر (أبریــل) مــن العام الماضــي 2015م
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قتــل المجاهــدون قائــد األمــن العــام لهــذه الوالیــة (گالب خــان)
أثنــاء إحــدی الهجمــات .وفــي الثانــي والعشــرین مــن شــهر
(مایــو) اســتولی المجاهــدون علــی عشــر نقــاط عســكریة
للعــد ّو واستســلم فیهــا للمجاهدیــن  40جندیــا ً مــن جنــود
العــد ّو .وفــي مدیریتــي (چارچینــو) و(دهــراود) أیضــا ً قــام
المجاهــدون بعملیــات ناجحــة .وفــي الثالــث والعشــرین مــن
الشــهر نفســه قُتــل قائــد أمــن مدیریــة (چارچینــو) المدعــو
(اســمعیل) فــي عمليــة تفجیريــة .وفــي الســابع والعشــرین مــن
هــذا الشــهر استســلم للمجاهدیــن  37فــرداً مــن شــرطة العــد ّو
وملیشــیاته المحلیــة.
وفــي أوائــل شــهر(يولیو) قــام المجاهــدون بهجمــات علــی
نقــاط العــد ّو األمنیــة فــي مناطــق (زمبــوري) و(هوشــي)
و(ریگــي) مــن مدیریــة (چارچینــو) وحـ ّرروا مناطــق واســعة
مــن ســیطرة العــد ّو.
وفــي الســابع عشــر مــن شــهر(يولیو) قتــل المجاهــدون ،فــي
هجــوم ،قائــد أمــن مدیریــة (دهــراود) المدعــو (حجــي طالــب)
الــذي اشــتهر بالظلــم والوحشــیة مــع نائبــه (جــان آغــا نانــی)
وأربعــة مــن الجنــود.
وفــي بدایــة شــهر (أغســطس) بــدأ المجاهــدون عملیاتهــم
ضـ ّد قــوات العــد ّو فــي منطقــة (ســلطان محمــد نــاوة) الواســعة
بمدیریــة (خــاص أرزگان) ،وتقدّمــوا فــي عملیاتهــم خطــوة
بعــد خطــوة إلــی أن أكملــوا فتــح هــذه المنطقــة الكبیــرة بتاریــخ
 23مــن الشــهر نفســه .قُتِــل فــي معــارك (ســلطان محمــد
نــاوة) عشــرات مــن جنــود العــد ّو ،واستســلمت أعــداد منهــم
للمجاهدیــن ،والذ الباقــون بالفــرار.
وفــي الشــهر األول مــن العــام الجــاري 2016م بــدأت عملیــات
المجاهدیــن فــي مدیریتــي (دهــراود) و(چارچینــو) ،وقــد
ســیطر المجاهــدون فــي الثالثیــن مــن ذلــك الشــهر علــی أربــع
نقــاط أمنیــة للعــد ّو فــي (دهــراود) ،واســتم ّرت العملیــات إلــی
أن ُح ـ ّررت جمیــع مناطــق هــذه المدیریــة ســوی مركزهــا.
وفــي الیــوم األول مــن شــهر(مارس) فتــح المجاهــدون مدیریة
(خارخــودي) بشــكل كامــل ،كما حـ ّرروا منطقة (ســراب) أیضا ً
مــن ســیطرة العــد ّو .وفــي الحــادي عشــر مــن شــهر (مــارس)
استســلم للمجاهدیــن أكثــر مــن ســتین جندیـا ً مــن جنــود العــد ّو
فــي مدیریــة (خــاص أرزگان) مــع كامــل أســلحتهم.
و فــي األیــام األخیــرة مــن شــهر (مــارس) بــدأت عملیــات
المجاهدیــن ضــ ّد العــد ّو فــي مدیریــة (چارچینــو) والزالــت
مســتم ّرة حتــی اآلن ،وقــد ســیطر المجاهــدون خاللهــا علــی
أكثــر مــن عشــر نقــاط أمنیــة للعــد ّو ،وصــار طــوق حصــار
المجاهدیــن یضیــق حــول مركــز المدیریــة.
■ الصمــود :كیــف ســیكون الوضــع العــام للحــرب فــي هــذه
الوالیــة فــي حــال ســیطرة المجاهدیــن علــی مراكــز المدیریــات
أيضـاً؟
المــا أمیــن هللا یوســف :إن اســتطعنا -بفضــل هللا تعالــی
ونصرتــه -أن نفتــح مراكــز المدیریــات أیضـا ً كمــا هــو المأمول
حســب اإلعــدادات لعملیــات هــذا العــام ،فــإنّ العد ّو لن یســتطیع
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ســر هللا
إن شــاء هللا تعالــی أن یص ُمــد فــي مركــز الوالیــة .وإذا ی ّ
تعالــی االســتیالء علــی مركــز الوالیــة أیضـا ً فــإنّ هــذا ســیكون
ضربــة قاصمــة للعــد ّو وقاضیــة علــی تواجــده فــي الوالیــة.
ســعون رقعــة فتوحاتهــم فــي واليــة
ألنّ المجاهديــن اآلن يو ّ
(هلمنــد) المجــاورة أیضــاً ،وقــد أحــرزوا انتصــارات فــي
والیتــي (قندهــار) و(زابــل) المجاورتیــن لوالیــة (أرزگان).
ومــن جانــب آخــر فــإن والیــة (أرزگان) هــي مــن الوالیــات
التــي لــن یقــدر العــد ّو إن شــاء هللا تعالــی علــی اســتعادتها
بقــوة الجنــد والســاح لطبیعتهــا الجبلیــة ولوقــوف شــعبها
بشــكل واســع إلــی جانــب المجاهدیــن ،وألنّ أمریــكا اآلن ال
تقدرعلــی تخویــف الشــعب أو خداعــه عــن طریــق وســائل
إعالمهــا أو بواســطة بعــض عمالئهــا كمــا فعلــت فــي زمــن
ســابق.
■ الصمــود :هــل هنــاك أیــة جماعــة مناوئــة لإلمــارة
ســبب فــي إیجــاد العراقیــل أمــام عملیاتهــا فــي
اإلســامیة تت ّ
والیــة (أرزگان)؟
المــا أمیــن هللا یوســف :إنّ المجاهدیــن بفضــل هللا تعالــی
فــي والیــة (أرزگان) كلهــم یتبعــون اإلمــارة اإلســامیة،
وجمیعهــم فــي بیعــة أمیــر المؤمنیــن المــا أختــر محمــد
منصــور ،ویواصلــون جهادهــم تحــت رایــة واحــدة ،وال يوجــد
فــي هــذه الوالیــة شــيء مــن هــذه المشــاكل ،وهــي علــی وشــك
النهایــة فــي أفغانســتان كلهــا .وهنــاك والیتــان فقــط مــن بیــن
 34والیــة فقــط فیهــا مــن یعتبــرون أنفســهم خــارج إطــار
اإلمــارة اإلســامیة .وإنّ اإلمــارة اإلســامية منتبهــة إلــی حــل
مثــل هــذه المشــاكل.
■ الصمــود :نشــكركم علــی إتاحتكــم لنــا فرصــة اللقــاء بكــم،
فهــل هنــاك مــن رســالة أخیــرة تریــدون إیصالهــا إلــی قــراء
مجلــة الصمــود؟
المــا أمیــن هللا یوســف :رســالتي للمجاهدیــن هــي بمــا أنّنــا
علــی أعتــاب بــدء عملیــات ســنویة جدیــدة فیجــب علینــا
جمیعـا ً إخــاص نیاتنــا هلل تعالــی ،وأن نصلــح أنفســنا ،ونركــز
جهودنــا علــی الجهــاد إلقامــة النظــام اإلســامي ومحــو الكفــر
والفســق .ویجــب علــی المجاهدیــن أال يـــتأثّروا بإشــاعات
العــد ّو ووســاوس الشــیاطین .وأهــ ّم طریــق لصــون النفــس
التوجــه الكامــل للجهــاد فــي
مــن مثــل هــذه الوســاوس هــو
ّ
ســبیل هللا تعالــی.
إن ثقتنــا فــي هللا تعالــی كبیــرة ،ونحــن علــی یقیــن مــن تفتــح
أبــواب نصــر هللا تعالــی للمجاهدیــن ،ونســمع یومیــا ً بشــائر
النصــر مــن جمیــع أنحــاء البلــد ،فینبغــي لنــا مواكبــة قافلــة
النصــر ،وأن نشــدّد مــن ضرباتنــا علــی العــد ّو ،وأن نبــذل
كامــل وســعنا إلعــادة النظــام اإلســامي .إنّ یــوم هزیمــة
الكفــار ورفــع رایــة اإلســام البیضــاء لیــس عنّــا ببعیــد إن
شــاء هللا تعالــی .ومــا ذلــك علــی هللا بعزیــز.

بقلم :سيف هللا الهروي

ذروة سنام المجالّت
إنّهــا مجلّــة اإلمــارة اإلســامية ،أ ّول
مجلّــة ألول إمــارة إســامية تأسســت
فــي أفغانســتان بعــد عقــود مــن الملــك
العضــوض والجبــري .إنّهــا مجلــة
الصمــود ،تلــك مجلــة التــي مــا صــدر،
وال يصــدر ،ولــن يصــدر منهــا إال الحــق
والحقيقــة بــإذن هللا تعالــى ،وهي لســان
الفرســان المرابطيــن ،وصــوت األســود
المجاهدیــن ،وصرخــة األبــاة الضياغــم
فــي أرض الغــزاة والفاتحيــن!
إنّهــا مجلــة ليســت كغيرهــا مــن
المجـاّت ،فهــي تدافــع عن ذروة ســنام
اإلســام ،تدافــع عــن فريضــة كتبــت
لتمضــي إلــى يــوم القيامــة ،وهــي بذلــك
ذروة ســنام المجـ ّـات والجرائــد كلّهــا.
مجلّــة صمــدت أكثرمــن عقــد رغــم
التقلبــات والفتــن والمالبســات
والتطــورات والنــوازل ،وثبتــت أحــد
عشــر ســنة تحمــل فــي طيّاتهــا ألحــرار
العالــم حقائــق وآالمـا ً وهمومـا ً وأحزانـا ً
وأوجاعــا ً مــن ناحيــة ،وبشــريات
ومبشّــرات وانتصــارات ونجاحــات
وتقدّمــات مــن ناحيــة أخــرى.
مجلّــة الصمــود صمــدت خــال هــذه
الفتــرة لتذ ّكرنــا بحقائــق عــن أول معاقل
الجهــاد العالمــي فــي العصــر الحديــث،
تلــك الحقائــق التــي يُعتّمهــا اإلعــام
المنافــق ،تلــك الحقائــق التــي يســكت
عنهــا الكثيــرون فــي عالمنــا المعاصــر،
تلــك الحقائــق التــي ال يعجــب الكثيريــن
بيانهــا وال إعالمهــا.
إنّ مجلــة الصمــود صمــدت صمــود
جبــال أفغانســتان الراســيات الثابتــات،
لتبيّــن لنــا قصــص وحكايــات البطولــة
والشــجاعة والنخــوة عــن عرائــن
أســودها ،ولتبيــن لنــا أنّ الشــعب
المســلم مهمــا كان ضعيفـاً ،قليــل العــدد
والعــدة ،ســيخرج منتصــراً ال محالــة
علــى عــد ّوه الكافــر بقــ ّوة إيمانــه
وعقيدتــه وتجنّبــه المعاصــي والذنــوب.
ظلّــت مجلــة الصمــود ترفــع صوتهــا
عاليــا ً لتلقــي فــي أســماع المجاهديــن
فــي أنحــاء العالــم دروس االعتــدال

والوســطية ،واجتنــاب
والتطــرف
الغلــو
والتصرفــات التــي ال
تق ّرهــا الشــريعة
اإلســامية .ظلّــت
مجلــة صمــود
باقيــة لتحكــي لنــا
الكثيرعــن محنــة
الشــعب األفغانــي األبــ ّي
المؤمــن الصامــد الــذي مــا نقــم منــه
المجتمــع الدولــي إال أنــه آمــن بــاهلل
تعالــى والتــزم بالديــن ومابــدل تبدي ـاً.
لقــد صمــدت هــذا العقــد مــن الزمــن
لتقــول لنــا أنّ الكفــر ملــة واحــدة ،وأنّ
الکفــر ذو عقيــدة واحــدة ،وسياســة
مشــتركة ،إذا كان األمــر يتعلّــق
باإلســام والمســلمين ،وأنّ األمريــكان
لــم يدعمــوا المجاهديــن فــي قتالهــم
ضــد الــروس كمــا يتو ّهــم البعــض ،بــل
كانــوا شــوكة فــي خاصــرة المجاهديــن
والجهــاد إلــى يومنــا هــذا ،وال يقلّــون
عــداوة وكرهــا ً لنــا عــن غيرهــم مــن
الكفــار.
لقــد صمــدت لتحکــي لنــا أنّ أســود
اإلمــارة اإلســامية أحيــوا فريضــة
کادت تنســی عبــر الزمــن ،وأنهــم لمــا
ُم ّكنــوا فــي األرض أقامــوا الصــاة
وآتــو الــزكاة ،وأمــروا بالمعــروف
ونهــوا عــن المنكــر ،وأقامــوا الحــدود
الشــرعية ،ولــم يخافــوا فــي هللا لومــة
الئــم .مجلــة الصمــود بالنســبة لقارئهــا
المؤمــن المتديــن مجلّــة فــي الظاهــر
لكنهــا فــي باطنهــا حكايــة لماضــي
الجهــاد ،وصرخــة الحــال ،وهتــاف
المســتقبل .وســتبقى بــإذن هللا تــروي
للعالــم بــأنّ مــن يتربّــون علــى المبــادئ
اإلســامية ،ويتخــذون اإلســام منهاجـا ً
هــم وحدهــم مــن يســتطيعون ر ّد كيــد
األعــداء والصائليــن والمعتديــن .و
ســتبقى تهتــف فــي مشــارق األرض
ومغاربهــا بــأن أمريــكا ال تحــارب
اإلســام بنفســها ،وإنمــا تحاربــه عــن
طريــق عمــاء خونــة باعــوا أنفســهم
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لهــا.
و ســتبقى
بأعلــى
تنــادي
الــدب الروســي والنســر
صوتهــا أنّ
ّ
األمريكــي وأذنابهــم كلهــم ال يقــوون
علــى المجاهديــن إن اعتصمــوا بحبــل
هللا جميعــاً ،وقاتلــوا لتكــون كلمــة هللا
هــي العليــا.
وســتظل تحكــي للعالــم بــأن الواليــات
المتحــدة التــي احتلــت أفغانســتان
ظلمـا ً وجــوراً ســوف تتفــكك كمــا تفــكك
اإلتحــاد الســوفيتي ،وأن المبــادئ
ســخت فــي أذهــان المجاهديــن
التــي تر ّ
وآمنــوا بهــا يقين ـا ً ال يمكــن أن يقضــي
عليهــا المحتــ ّل أو تغيّرهــا جعجعاتــه
وبعبعاتــه فــي اإلعــام.
وســتبقى تصــرخ فــي آذان الشــعوب
المســلمة المغلوبــة علــى أمرهــا بــأنّ
مــا أخــذ بالقــوة ،ال يســتر ّد ّال بالقــوة!
وأنّ خصــوم األمــة ال يردهــم ســوى
القــوة! وأن الخضــوع لهــم ال يزيدهــم
إال عنجهيــة وغــرورا!
وســتبقى تقــول للعالــم ،أنّ فرســان
المياديــن لــم يعــودوا ينخدعــوا
بمؤتمــرات «جنيــف» وغيرهــا،
فهــي مدفــن طموحــات الشــعوب ،أمــا
المعــارك فهــي التــي تعيــد الحــق إلــى
نصابــه .وســتصمد «الصمــود» بــإذن
هللا تعالــى لتبلّــغ الرســالة إلــى أجيــال
قادمــة وقادمــة بــإذن هللا تعالــى.
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تتفـ ّرد أفغانســتان -كعادتهــا -بكثيــر مــن الصفــات التــي تميّزها
عــن بقيــة بلــدان العالــم اإلســامي ،فربيعهــا المناخــي يختلــط
بالربيــع الجهــادي الــذي يعلــن عــن إنطالقتــه فــي كل عــام
الشــورى القيــادي لإلمــارة اإلســامية .غيــر أن الربيــع هــذه
الســنة أتــى مختلف ـا ً عــن ســوابقه ،فهــو الربيــع األول الــذي
ترتديــه أفغانســتان منــذ اإلعــان عــن وفــاة أميــر المؤمنيــن
المــا محمــد عمــر مجاهــد أســكنه هللا الفــردوس األعلــى العــام
المنصــرم.
صحيــح أن رحيــل المــا عمــر -رحمــه هللا -أحــدث شــرخا ً
كبيــراً فــي قلــوب محبيــه علــى امتــداد العالــم اإلســامي وليــس
فــي أفغانســتان فحســب ،لكــن الصحيــح أيضـا ً أن هــذا الرحيــل
لــم يــزد المقاومــة فــي أفغانســتان إال قــوةً ،وشــدةً ،وإصــراراً،
وثبات ـا ً علــى طريــق مؤسســها ،ولــم يــزد مجاهــدي اإلمــارة
اإلســامية إال حرص ـا ً علــى تحقيــق الهــدف الــذي مــن أجلــه
جاهــد المــا عمــر ورفــاق دربــه وهــو إعــاء كلمــة هللا وإقامــة
النظــام اإلســامي علــى أرض أفغانســتان مــن جديــد.
وهاهــي الليــوث التــي تتلمــذت فــي مدرســة المــا عمــر
رحمــه هللا -تواصــل مســيرة العــز واإلبــاء ،فلــم تنكــصعلــى أعقابهــا ،ولــم تُســلم قيادهــا لعدوهــا ،بــل حملــت اللــواء
األبيــض ال ُمحلّــى بكلمــة التوحيــد ،وذهبــت تقــارع ،بســاح
اإليمــان والتــوكل علــى هللا ،بقايــا المحتليــن وعمالئهــم
ومرتزقتهــم لتطهــر أرض البــاد مــن دنســهم.
لقــد أصابــت عمليــات الجهــاد الربيعيــة التــي أعلــن عنهــا
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الشــورى القيــادي إلمــارة أفغانســتان اإلســامية؛ العــدو فــي
مقتــل ،فهــو الــذي كان يراهــن علــى القضــاء علــى الــروح
الجهاديــة بمجــرد رحيــل المــا عمــر رحمــه هللا ،لكــن -وعلــى
غيــر مــا يتمنــى أو يتوقــع العــدو -اشــتدت شــجرة الجهــاد
وضربــت بجذورهــا فــي أعمــاق أفغانســتان أكثــر فأكثــر،
ليــزداد بذلــك ربيــع أفغانســتان جمــاالً وبهــاءاً.

البيــان الــذي أعلــن فيــه الشــورى القيــادي عــن انطالقــة
الربيــع العمــري ،حــوى فــي طياتــه عــدة رســائل هامــة:
 - 1أن ريــح الجهــاد فــي أفغانســتان ســتبقى تعصــف بالمحتلين
وعمالئهــم مهمــا تطاولــت الســنون ،فهــي التــي لــم تهــدأ منــذ
أن وضــع االحتــال قدمــه النجســة علــى أرض أفغانســتان
الطاهــرة قبــل أربعــة عشــر عامـاً ،ولــن تصيــر أنســاما ً عليلــة
إال حينمــا يتــم طــرد آخــر جنــدي محتــل مــن أرض األفغــان،
وحينمــا تُحكــم أفغانســتان الحبيبــة بشــريعة رب العالميــن كمــا
كانــت.
 - 2أن فــي اختيــار الشــورى القيــادي اســم وتوقيــت العمليــات
الربيعيــة لهــذا العــام ،مدلــوالت عميقــة؛ فهــو يبرهــن عملي ـا ً
علــى وفــاء رجــال اإلمــارة اإلســامية ألميرهــم المؤســس
رحمــه هللا تعالــى ،-وأنــه حــ ٌي يُــرزق لــم ي ُمــت -نحســبهإن شــاء هللا ،-وفيــه تفــاؤل باقتــراب وعــد هللا بنصــر عبــاده
المؤمنيــن فــي أفغانســتان كمــا نصرهــم فــي معركــة اليرمــوك
فــي عهــد الخطــاب عمــر -رضــي هللا عنــه ،-قــال المــاوردي:

«الفــأل فيــه تقويــة للعــزم ،وباعــث علــى الجــد ،ومعونــة علــى
الظفــر ،فقــد تفــاءل رســول هللا صلــى هللاُ عليــه وســلم فــي
غزواتــه وحروبــه ،والمــراد بالتفــاؤل انشــراح قلــب المؤمــن،
وإحســانه الظــن ،وتوقــع الخيــر» ،وفيــه اســتحضار ألمجــاد
الماضــي شــحذاً للهمــم وإيقــاداً للعزائــم.
 - 3أن اإلعــان عــن انطالقــة هــذه العمليــات لــم يكــن اعتباطـا ً
أو قــراراً ارتجاليــاً ،بــل هــو أمــر مــدروس تحــت عنايــة
صــي الجهــاز العســكري فــي
مســؤولي القيــادة العليــا ومخت ّ

اإلمــارة اإلســامية ،فهــو يقــدم رؤيــة واضحــة لخــط ســير
هــذه العمليــات المباركــة مــن نقطــة الصفــر وحتــى نقطــة
الوصــول إلــى الهــدف المنشــود.
 - 4أن لغــة «النصــح واإلرشــاد» حاضــرة جنبــا ً إلــى جنــب
مــع لغــة «الســاح» ،وأن للعلمــاء الكــرام ووجهــاء القبائــل
دورهــم ومهمتهــم فــي هــذا الجهــاد المبــارك والتــي ال تقــل
أهميــة عــن مهمــة المجاهــد الــذي يقاتــل فــي الميــدان.
 - 5الحــرص علــى ســامة المدنييــن وبــذل األســباب
واالحتياطــات الالزمــة لمنــع األضــرار التــي قــد تقــع بهــم
تبعــا ً ال قصــداً نتيجــة العمليــات واالشــتباكات مــع العــدو،
وفــي هــذا إلجــام ألبــواق االحتــال التــي تعمــل جاهــدة علــى
إظهــار المجاهديــن بأنهــم دموييــن وقتلــة ،وتصورهــم بأبشــع
الصــور.
 - 6أن للمناطــق والمديريــات المحــ ّررة مســؤولية أخــرى
تُضــاف إلــى قائمــة المســؤوليات ال ُملقــاة علــى عاتــق اإلمــارة
اإلســامية مــن خــال إدارتهــا ،وتوفيــر األمــن لهــا ،وتســيير
شــؤونها فــي كافــة المجــاالت الحياتيــة مــن تعليــم وقضــاء
وصحــة وغيرهــا ،والحفــاظ علــى ســامة ســكانها وممتلكاتهم.
 - 7أن األســرى الذيــن اعتقلهــم العــدو ظلمـا ً والذيــن يُعاملــون
فــي معتقالتــه بأبشــع أشــكال المعاملــة؛ حاضريــن فــي ضميــر
المجاهديــن ،وأنهــم لــم يُنســوا بمجــرد أن أغلــق عليهــم
الســجان بــاب المعتقــل ،وأن تحريرهــم مــن أيــدي العــدو
المجــرم هــو أحــد أهــداف العمليــات العمريــة.

بــدأت العمليــات العمريــة ،وبــدأ األبطــال مــن كافــة واليــات
أفغانســتان تأديــة واجبهــم الجهــادي بهمــم متوهّجــة،
فهاجمــوا نقــاط العــدو األمنيــة ومراكــزه االســتخبارية
وقوافلــه العســكرية ،حتــى أنــه تــم تنفيــذ مئــات العمليــات
خــال األســبوع األول مــن إنطالقتهــا ،وحقــق المجاهــدون
األبطــال كثيــر مــن المكتســبات علــى األرض؛ منهــا ســيطرتهم
علــى مديريتــي «خــان أبــاد» و»قلعــة زال» فــي واليــة قنــدز،
وتقدمهــم فــي كثيــر مــن واليــات البــاد مثــل :بغالن وبدخشــان
وســربل وكابــل ،وازديــاد
وتيــرة انضمــام جنــود العــدو،
جماعــات ووحدانــاً ،إلــى
صفــوف المجاهديــن بأســلحتهم
وعتادهــم.
إن ســقوط المديريــات بأيــدي
المجاهديــن ،ثــم ســقوط
الواليــات بأكملهــا ،وتســابق
جنــود الجيــش العميــل لالرتماء
بأحضــان اإلمــارة اإلســامية
بعــد تبرؤهــم مــن خيانــة الديــن
والبــاد؛ ماهــو إال قضيــة وقــت
فحســب .فاإلمــارة اإلســامية
زهــرة ياســمين بذرهــا األميــر
الراحــل المــا محمــد عمــر
رحمــه هللا -فــي تربتــةأفغانســتان ،اغتالتهــا يــد الحقــد األمريكــي البشــعة ،وهاهــي
بعــد أربعــة عشــر عامــاً -تســتعد لميــاد البــذور المخبــأةوطلــوع زهــرة ياســمين جديــدة أشــد قــوة ،وأكثــر نضجــا ً
وثباتــاً ،ومــا الحــال إال كمــا قــال الشــاعر أحمــد مطــر:
«ﻗﻄﻔﻮﺍ ﺍﻟﺰﻫﺮة
ﺑﺮﻋﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺜﻮﺭ
ﻗﺎﻟﺖ :ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻲ
ٌ
ﻗﻄﻔﻮﺍ ﺍﻟﺒﺮﻋﻢ
ﻗﺎﻟﺖ :ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻨﺒﺾ ﻓﻲ ﺭﺣﻢ ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ
ﻗﻠﻌﻮﺍ ﺍﻟﺠﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ
ﻗﺎﻟﺖ :ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺧﺒﺄﺕ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ
ﻛﺎﻣﻦ ﺛﺄﺭﻱ ﺑﺄﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺜﺮﻯ
ﻭﻏﺪﺍً ﺳﻴﺮﻯ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺭﻯ
ﻛﻴﻒ ﺗﺄﺗﻲ ﺻﺮﺧﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻣﻦ ﺻﻤﺖ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ
ﺗﺒﺮﺩ ﺍﻟﺸﻤﺲ
ﻭﻻ ﺗﺒﺮﺩ ﺛﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ».
أخيــراً ،ال يســعني إال أن أقــول :عمــر! أيهــا المـاّ النبيــل ،نــم
قريــر العيــن هانئهــا ،فلقــد -وهللا -خلّفــت مــن بعــدك رجــاالً
جبــاالً واحدهــم بأمــة ،جعلــوا مــن جنــود أمريــكا مضحكــة
لألمــم وعبــرة للطغــاة المســتبدّين.
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جون كيري
بقلم :موسهي وال

يمدد فترة حكومة أشرف غني
قبــل عــام ونصــف تمخــض االحتــال األمريكــي فولــد نظام ـا ً
فاســداً ،مفســداً ،همجيـاً ،عميـاً ،نظامـا ً ذو رأســين ،ال يعــرف
إال المصالــح األمريكيــة اإلحتالليــة وأهدافهــا اإلســتعمارية.
ففــي الحيــن الــذي كان علــى كيــري أن يســتحيي مــن فضائحــه
وخزايــاه ويعتــذر عــن أخطائه ورزايــاه ،إال أنــه أراد ذر الرماد
فــي أعيــن الشــعب األفغانــي واســتهتر بعقولهــم واســتخف
بحريتهــم واختيارهــم وقــال بــكل وقاحــة ،وبــدون مراعــاة
لمشــاعر الشــعب األفغانــي ،أن حكومــة الوحــدة الوطنيــة
األفغانيــة ستســتمر فــي مهامهــا لـــ  5ســنوات.
وكان علــى كيــري قبــل إعالنــه عــن تمديــد صالحيــة النظــام
يوجــه إلــى ضميــره بعــض األســئلة:
الــذي قــام بتأسيســه أن ّ
ماهــو أعظــم إنجــاز حققــه هــذا النظــام الفاضــح خــال عــام
ونصــف؟ لمــاذا اضطــرت آالف العائــات ومئــات اآلالف مــن
الشــباب إلــى تــرك أفغانســتان؟ ولمــاذا وصــل الفســاد اإلداري
إلــى قمتــه فــي هــذه الحكومــة؟
ولــو كان فيــه ذرة مــن ضميــر حــي لمــا أقــدم علــى إصــدار
هــذا القــرار.
وقــد تــم ســفر كيــري إلــى كابــول فــي حيــن يترنــح النظــام
الــذي أسســه ،ويشــرف علــى الســقوط نحــو الهاويــة ،ويتجــه
نحــو التفــكك واإلنهيــار بــإذن هللا ،ألن مــا يســمى بحكومــة
الوحــدة الوطنيــة تحيــط بهــا المشــاكل وتعصــف بهــا األزمــات
فــي مختلــف المجــاالت؛ األمنيــة والسياســية واالقتصاديــة.
ـف الحكومــة العميلــة بالوعــود التــي قطعتهــا علــى
حيــث لــم تـ ِ
نفســها مــن إحــال األمــن والســام ،واإلصالحــات اإلداريــة،
وتنميــة اإلقتصــاد.
وأمــا المجاهــدون فتــزداد قوتهــم يوم ـا ً بعــد يــوم ،ويحــرزون
االنتصــارات تلــو االنتصــارات فــي الميــدان العســكري
والسياســي ،ويضيّقــون الخنــاق علــى الحكومــة العميلــة.
والتشــكيلة الوزاريــة -رغــم عــدم اكتمالهــا بعــد مــرور عــام
ونصــف -اضطــر عــدد مــن أعضائهــا الكبــار إلــى االســتقالة
وتــرك الوظائــف.
وهــذه هــي العوامــل التــي أجبــرت مؤســس هــذه الحكومــة
المختلطــة أن يأتــي إلــى كابــول فــي هــذا الوقــت الحســاس،
وأن يعلــن تمديــد صالحيــة حكومتــه إلــى خمــس ســنوات.
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مــع أن عــدداً مــن المســؤولين الحكومييــن أبــدوا قلقهــم،
واعتبــروه تدخــاً ســافراً مــن كيــري فــي شــؤون الدولــة
الداخليــة ،ولكــن كيــري باعتبــاره مؤسســا ً لهــذه الحكومــة
الفاســدة كان مجبــراً علــى تمديــد صالحيــة حكومتــه إلــى
خمــس ســنوات؛ ألن التطلعــات والطموحــات التــي علقهــا
جــون كيــري والديموقراطيــون علــى النظــام العميــل فــي
كابــول ،لــم يتمكــن لــه تحقيقهــا خــال عاميــن ،ولــذا اضطــر
كيــري أن يمــدد صالحيــة الحكومــة العميلــة قبــل انتهــاء
حكومــة بــاراك أوبامــا.
لقــد رأى الشــعب األفغانــي أن األمريــكان أجبــروا الحكومــة
العميلــة بعــد تأسيســها فــوراً إلــى توقيــع اإلتفاقيــة األمنيــة،
ممــا تســببت بازديــاد وتيــرة القصــف والمداهمــات.
إنهــم يعرفــون أنــه ال يمكنهــم تحقيــق مصالحهــم إال فــي ظــل
نظــام عميــل فاســد غيــر متماســك ،ويعرفــون جيــداً أنــه كمــا
تســبب توقيــع اإلتفاقيــة األمنيــة فــي ازديــاد مآســي الشــعب
األفغانــي ومعاناتــه ،فكذلــك ســتتضاعف كــوارث ونكبــات
الشــعب األفغانــي المضطهــد بعــد هــذا القــرار ،وهــذا ما يســعى
لــه المحتلــون ويعتبرونــه مــن األهــداف االســتراتيجية لهــم.
وإلــى األمــس كانــوا يقولــون بــأن مــدة صالحيــة مــا تســمى
بحكومــة الوحــدة الوطنيــة عامــان ،وســتنتهي صالحيتهــا بعــد
أربعــة أشــهر ،وكانــت األحــزاب والشــخصيات السياســية علــى
أهبــة اإلســتعداد للخــوض والتنافــس فــي االنتخابــات المقبلــة
المزعومــة ،لكــن آمالهــم خابــت بقــرار كيــري األخيــر.
مــع أن األمريكييــن كانــوا يتغنــون بالديموقراطيــة وحكــم
الشــعب ،ويتخــذون مــن إحــال الديموقراطيــة فــي أفغانســتان
مبــرراً الحتاللهــم وهجومهــم علــى البــاد ،إال أن قــرار كيــري
هــذا أثبــت بــكل وضــوح أن أمريــكا لــم تســع إال لدولــة
اســتبدادية قمعيــة تســتمد قوتهــا وتتخــذ قراراتهــا مــن البيــت
األبيــض.
ونحــن نســأل هللا عــز وجــل أن يطــوي بســاط اإلحتــال ،وأن
يدمــر الوكــر الــذي نســجه جــون كيــري ببركــة العمليــات
«العمريــة» وتكتيكاتهــا العســكرية المنصــورة بــإذن هللا
ســبحانه وتعالــى إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه.

بقلم :األستاذ خليل

طـــلـــب مـــــن
نشــطاء اإلعالم
المسلـمــيـــــن
قبــل مــدة قــام المجاهــدون اإلعالميــون فــي اإلمــارة اإلســامية
بتدشــين تطبيــق ذكــي للهواتــف المحمولــة يتماشــي مــع نظــام
التشــغيل "أندرويــد" لنشــر أخبــار المجاهديــن ونشــاطاتهم
وبــث األفــام الجهاديــة والدعويــة.
ض يــوم علــى تدشــين هــذا التطبيــق حتــى قامــت
لــم يمــ ِ
تطبيقــات "بــاي غوغــل ســتور" ،بحذفــه بعــد فتــرة قصيــرة
مــن تأكيــد موقــع "ســايت" األميركــي.
ولقــد ســارع العمــاء فــي إدارة كابــول العميلــة إلــى مباركــة
هــذا العمــل ،وقــال المتحــدث باســم وزارة االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات محمــد ياســين صميــم لوســائل اإلعــام" :بمــا
أن شــركة غوغــل قامــت بحــذف التطبيــق عــن صفحتهــا،
إننــا نبــارك هــذا العمــل ونعتبــره عم ـاً أساســيا ً فــي مكافحــة
اإلرهــاب".
لــم يكــن هــذا الهجــوم هــو األول مــن نوعــه ،فخــال األعــوام
العشــر الماضيــة هاجــم أدعيــاء حريــة الــرأي والتعبيــر مواقــع

المجاهديــن وحســاباتهم علــى التويتــر والفيســبوك لكــن
المجاهديــن اإلعالمييــن قامــوا بإنشــائها وتدشــينها مــن جديــد.
■ من التعتيم اإلعالمي إلى تكميم األفواه:
وكمــا لــم يتــورع المحتــل الصليبــي فــي أفغانســتان فــي الحــرب
العســكرية عــن اســتعمال أي أســلحة ،بــدءاً مــن صواريــخ
كــروز وقنابــل كالســتر ،والعديــد من األســلحة الفتاكــة الحارقة
المهلكــة للحــرث والنســل ،فكذلــك فــي الحــرب اإلعالميــة
جربــوا جميــع أســاليب خنــق صــوت الشــعب األفغانــي المســلم
وإســكاته ،لئــا يصــل إلــى أســماع العالــم أنــه شــعب مقهــور
مضطهــد .وكثيــر مــن وســائل اإلعــام عملــت علــى إســماع
العالــم فقــط مــا يمليــه عليهــا المحتلــون وعمالءهــم.
فمــن التعتيــم اإلعالمــي إلــى تكميــم األفــواه ،ومــن حمــات
التضليــل إلــى حمــات التشــويه ،كلهــا محــاوالت فاشــلة
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لإلحتــال إلســكات صــوت هــذا الشــعب المضطهــد.
إن أعــداء اإلســام أدركــوا أن للحــق تأثيــراً فــي النفــوس
لكونــه مطابقــا للفطــرة ،ولذلــك ال يتركونــه يصــل للنــاس
ألنهــم علــى يقيــن أنــه ســيؤثر علــى قلــوب البشــر ،فــا
يجــدون طريقــة أنجــع مــن تحجيمــه وإبعــاد النــاس عنــه.
فعلــى الرغــم مــن أنهــم يتبجحــون بشــعارات احتــرام حريــة
الــرأي ،إال أنهــم قامــوا بانتهــاك هــذا الحــق للشــعب األفغانــي
المســلم بأشــكال مختلفــة ،فقــد قامــوا عــدة مــرات باعتقــال
المجاهديــن اإلعالمييــن فــي أفغانســتان ،لــم يكــن فــي حوزتهم
أســلحة وال متفجــرات ،منهــم علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
 اعتقال األستاد محمد ياسر رحمه هللا مرتين. اعتقــال المتحــدث الرســمي الســابق لإلمــارةاإلســامية عبــد اللطيــف حكيمــي.
 اعتقــال وقتــل المتحــدث الرســميالســابق الدكتــور حنيف.
 اعتقــال عشــراتمــن الشــباب بتهمــة
ترويجهــم ألناشــيد
وأخبــار المجاهديــن.
 اغــاق وحــذفت
با
حســا
ا لمجا هد يــن
الحيــن
فــي
ســمحوا
الــذي
فيــه للملحديــن
و ا لعلما نييــن
و ا لشــيو عيين
باالســتهزاء بعقيــدة
المســلمين وشــعائرهم
والدعــوة بحريــة تامــة إلى
اإللحــاد والزندقــة والفســاد.
■ غيــرة المســلمين ونذالــة
ا لكا فر يــن :
إن اإلســام ديــن الغيــرة واإلبــاء ،ولذلــك أســس أصــوالً
للحــرب فــا يجــوز قتــل النســاء والشــيوخ واألطفــال والعبــاد،
وأمــا الكفــار فهــم ال يعرفــون إال القتــل والتدميــر ،والمســلمون
لغيرتهــم وإباءهــم لــم يقاتلــوا العــدو األضعــف ،بــل علــى
مــ ّر التاريــخ كان العــدو أقــوى منهــم فــي كل معركــة ،ففــي
أرســوف ،عندمــا فقــد الجنــرال اإلنجليــزي "ريتشــارد"
جــواده ،أرســل إليــه صــاح الديــن األيوبــي اثنيــن محلــه ،لئــا
يتعلــل غــداً النهزامــه وانتصــار صــاح الديــن عليــه بأنــه لــم
يكــن معــه جــواد.
وأمــا الكفــار فهــم لنذالتهــم وغطرســتهم ال يعترفــون بــأي حــق
لخصمهــم .قــال األســتاد محمــد ياســر رحمــه هللا فــي لقــاء لــه
مــع مؤسســة الســحاب لإلنتــاج اإلعالمــي بعــد خروجــه مــن
الســجن:
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" ...قلــت لهــم أنــا أطلــب منكــم أمــراً ســهالً؛ أعطونــي الحــق
الــذي اعتــرف بــه أبــو جهــل لرســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم ،أعطونــي مــا أعطــاه أبــو جهــل لرســول هللا صلــى هللا
عليــه وســلم.
قالوا ماذا أعطاه؟
فقلــت قــد تركــوا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يدعــو
النــاس إلــى اإلســام فــي مواســم الحــج ثــم هــم يتابعونــه أي ـا ً
كان يقولــون لــه ال تســمع لهــذا الرجــل ألنــه مجنــون.
فقلــت اتركونــي ألقــي المحاضــرة علــى التلفــاز ثــم أنتــم ردوا
علــي ،أطلــب منكــم حريــة الحــوار ،وحريــة الدعــوة ،وحريــة
اإلعــام التــي أنتــم تتبجحــون وتتكلمــون باســمها ،اســمحوا
لــي بحريــة الكلمــة ،أتكلــم ويســمعني النــاس".
ونحــن نشــاهد أنهــم ال يســمحون ولــو
بكلمــة واحــدة لداعيــة مجاهــد
ليلقيهــا علــى التلفــاز أمــام
المــأ.
■ طلــب مــن نشــطاء
اإلعــام المســلمين:
إنكــم تــدرون أن
العــدو المتغطــرس
يراقــب نشــاطات
المجاهديــن ويقــوم
بإلغــاء حســاباتهم
الرســمية وحــذف
األفــام
روابــط
الجهاديــة والمجــات
اإلســامية وال يتــرك
ســبيالً ليصــل صــوت
المجاهديــن إلــى أمتهــم
وشــعوبهم ،بــل يقومــون بخنــق
كل صــوت يريــد إيصــال الحقائــق
إلــى العالــم ،فنريــد منكــم أن تســاهموا
معنــا فــي نشــر وبــث أخبــار المجاهديــن
ومجالتهــم وكتبهــم وأفالمهــم ومقاطعهــم وصورهــم ،لتصــل
إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس ،ســاهموا معنــا فــي الجهــاد
اإلعالمــي وأجركــم علــى هللا.
■ وختاما يا عباد الصليب!
واعلمــوا أيهــا الصليبيــون! أننــا نقــوم بالعمــل اإلعالمــي
البتغــاء مرضــات هللا ســبحانه وتعالــى ،وإننــا نســتلذ بالمتاعب
والمصائــب ،وإننــا نصبــر علــى الســهر ،فمهمــا حذفتــم مــن
الروابــط ومهمــا حظرتــم مــن الحســابات ،لنطلقــن حســابات
أخــرى ولنعملــن روابــط جديــدة ،ولنوصلــن الحقائــق مــن
خنــادق القتــال إلــى العالــم مــا اســتطعنا ،واعلمــوا أننــا كمــا
نقارعكــم فــي جبهــات القتــال نقارعكــم علــى جبهــات اإلعــام،
لــن نــك ّل ولــن نم ـ ّل إن شــاء هللا.
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نحــن اليــوم فــي موســم حصــاد
األفيــون ،ونشــهد فشــل المحتليــن فــي
حربهــم ضــد هــذه النبتــة القــذرة ،وهــم
ينســحبون بعــد أن خســروا حربهــم
ضــد صناعــة المخــدرات ،علــى الرغــم
مــن اســتثمارهم لعشــرات المليــارات
مــن الــدوالرات فــي محاربــة األفيــون،
إال أن هــذه النبتــة ال تــزال مزدهــرة فــي
البــاد .ويلعــب األفيــون الــذي يســتخدم
لصنــع الهيرويــن ،دوراً أكبــر فــي
اقتصــاد الدولــة وسياســتها.
ازدهــرت زراعــة األفيــون فــي بالدنــا
فــي ظــل االحتــال األمريكــي ،وطبقــا ً
للمصــادر المطلعــة ،تعــد أفغانســتان
حاليــا ً المصــدر األول لألفيــون فــي

تمامـا ً علــى زراعــة األفيــون فــي البــاد
قبــل الغــزو األمريكــي ،وهــذا مــا يشــير
إلــى التــزام الشــعب وامتثالــه ألوامــر
أميــره بخــاف ،أوامــر العمــاء،
فالحكومــة العميلــة ال تســتطيع منــع
زراعــة األفيــون قطعــاُ ،ومــا أوامــر
العمــاء إال حبــر علــى ورق ،وقولهــم
ريــح فــي قفــص .لقــد ســاهمت اآللــة
العســكرية األمريكيــة بازدهــار تلــك
النبتــة النحســة المشــؤومة ،وزادت
مــن ســلطة المتعاونيــن مــع االحتــال
مــن أمــراء الحــرب الذيــن يزرعــون
األفيــون ويشــجعون مــن يقــوم بهــذا
العمــل بحريــة تامــة ،فلقــد ازدادت
نســب زراعــة األفيــون خــال ســنوات

العالــم ،وقــد دعــى المجتمــع الدولــي
الحكومــة العميلــة مــراراً إلــى القيــام
بمكافحــة الفســاد والمخــدرات،
وشــدد علــى ضــرورة بــذل جهــد
دولــي لمصالــح أفغانســتان ،ليتمكــن
هــذا البلــد المنكــوب مــن تلبيــة
حاجاتــه علــى صعيــد التنميــة واألمــن
واالســتقرار ،كمــا شــدد علــى ضــرورة
توســيع التعــاون اإلقليمــي والمصالحــة
الوطنيــة ،ولكــن أيــن اآلذان الصاغيــة
واالســتطاعة الكاملــة واإلرادة الصلبــة
والقلــوب المفعمــة بالخيــر والصــاح
والعزيمــة الصادقــة؟.
ال يخفــى علــى أحــد أن إمــارة
افغانســتان اإلســامية كانــت قــد قضــت
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االحتــال األمريكــي أكثــر ممــا توقعــه االحتــال ذاتــه.
وأصبحــت آفــة اإلدمــان فــي هــذا البلــد مــن األمــور البــارزة،
حيــث تشــير آخــر الدراســات التــي أجريــت عــام 2015م إلــى
أن نحــو مليونيــن وتســعمئة ألــف شــخص يتعاطــون المخدرات
فــي أفغانســتان ،وهــي أعلــى نســبة فــي العالــم مقارنــة بعــدد
الســكان ،مــع العلــم بــأن  90%مــن الهيرويــن الــذي يســري
فــي العالــم بأســره توفــره األراضــي األفغانيــة.
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المشــكلة معروفــة للعالــم ،وهــو
يعانــي مــن آثارهــا الســيئة ،إال أن البنتاغــون لــم يكتــرث بهــا،
ولــم يبحــث عــن حلــول لهــا ،ألنــه ال يرغــب فــي كســب عــداوة
أمــراء الحــرب المواليــن الذيــن هم الســبب الوحيــد والجوهري
الــذي يكفــل بقــاء القــوات األمريكيــة فــي أفغانســتان ،والذيــن
يشــرفون مباشــرة علــى إنتــاج وتجــارة االفيــون والمخــدرات.
نحــن ال نلــوم الحكومــات العميلــة فهــي كالعبــد الــكل علــى

مــواله أينمــا يوجهــه ال يأتــي بخيــر ،ولكــن نتســاءل مــاذا
فعلــت امريــكا والغــرب بخبرتــه الواســعة وتقنيتــه الفائقــة ؟
هــل اســتطاعوا القضــاء علــى المخــدرات فــي البلــد المحتــل؟
هــل اســتطاعوا وضــع حــد لتزايــد الجرائــم الناشــئة منهــا؟
هــل اســتطاعوا أن يوقفــوا أخبــث مــرض أفرزتــه المخــدرات
والجنــس؛ مــرض االيــدز القاتــل؟ وهــل يرجــى أو يُتوقــع مــن
المجرميــن مكافحــة ذلــك؟.
أجــل ،إن الواليــات المتحــدة وبريطانيــا قــد أنفقتــا مليــارات
الــدوالرات علــى إنشــاء المحكمــة األفغانيــة الخاصــة بقضايــا
المخــدرات ،غيــر أن المدعيــة العامــة فــي قضايــا المخــدرات
منــذ ثمانــي ســنين ،نجــاء تيمــوري ،تقــول إنهــم يواجهــون
مخاطــر جمــة كل يــوم عنــد أداء عملهــم ،وتكشــف أن بيتهــا
اقتحمــه مجرمــون يعملــون لحســاب كبــار مهربــي المخــدرات،
ممــا جعلهــا ترحــل مــن مســكن إلــى مســكن لإلفــات منهــم.
وتقضــي المحكمــة بســجن أكثــر مــن ألــف مهــرب كل ســنة،
ولكــن تيمــوري تقــول إنــه مــن النــادر الوصــول إلــى الــرؤوس
الكبيــرة مــن أمــراء الحــرب تجــار المخــدرات .
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يقــول أحــد المحلليــن لقضيــة األفيــون األفغانــي إنــه "فــي
الوقــت الــذي احتدمــت فيــه حملــة القصــف األميركــي خــال
شــهر أكتوبــر مــن العــام  ،2001أنفقــت وكالــة االســتخبارات
المركزيــة  70مليــون دوالر كنفقــات نقديــة مباشــرة علــى
األرض لحشــد التحالــف القديــم ألمــراء الحــرب القبلييــن
إلســقاط طالبــان ،وهــذه النفقــات اعتبرهــا الرئيــس جــورج
دبليــو بــوش فــي وقــت الحــق واحــدة مــن أكبــر مســاوماته.
وللســيطرة علــى كابــول والمــدن الرئيســية األخــرى،
وظفــت وكالــة االســتخبارات المركزيــة مالهــا لدعــم قــادة
التحالــف الشــمالي ،الذيــن لــم يهزمــوا طالبــان أبــداً .وكانــوا
بدورهــم ،يســيطرون منــذ فتــرة طويلــة علــى عمليــة االتجــار
بالمخــدرات شــمال شــرق أفغانســتان ،وكانــوا يســيطرون
عليهــا فــي ســنوات حكــم طالبــان .فــي هــذه األثنــاء ،تحولــت
وكالــة االســتخبارات المركزيــة أيضـا ً إلــى اســتمالة مجموعــة
مــن أمــراء الحــرب البشــتون الذيــن كانــوا نشــطين
فــي تهريــب المخــدرات فــي الجــزء الجنوبــي الشــرقي
مــن البــاد .ونتيجــة لذلــك ،عندمــا تراجعــت طالبــان،
تــم بالفعــل وضــع األســس الســتئناف زراعــة األفيــون
وتجــارة المخــدرات علــى نطــاق كبيــر.
فــي الســنة األولــى مــن االحتــال األميركــي ،وفــي
ســابقة تاريخيــة ،ارتفــع محصــول األفيون إلــى 3400
طــن .فــي حيــن أن وكالــة االســتخبارات المركزيــة
والجيــش األميركــي غضــا الطــرف عــن األنشــطة ذات
الصلــة بالمخــدرات مــن قبــل كبــار لــوردات الحــرب".
نعــم؛ إن المصانــع والمعامــل الخاصــة بمعالجــة
األفيــون لتحويلــه إلــى هيرويــن قــد شــهدت نمــواً
هائـاً فــي ظــل االحتــال األمريكــي ،ممــا يعنــي زيــادة
االنتــاج ،وقــد صــدق مــن قــال" :أن االحتــال حــ ّول
بالدنــا إلــى أكبــر مزرعــة لألفيــون فــي العالــم ،أفيــون
يوزعــه علــى الدنيــا بطائراتــه الحربيــة والمدنيــة علــى
هيئــة مســحوق الهيرويــن القاتــل والــذي يســتنزف بــه
طاقــات األمــم وثرواتهــا ،وقــد دخــل محصــول األفيــون عصــر
االنطــاق العظيــم بفضــل جيــوش االحتــال وال يســتطيع اليــوم
أحــد ضمــان أن يتخلــى المزارعــون عــن المخــدرات فــي
ربــوع البــاد".
وفــي ضــوء الحقائــق والتقاريــر الدوليــة واإلعالميــة تبــدو
بالدنــا اليــوم بصــورة الدولــة التــي فشــلت فــي تحقيــق
التنميــة ،ومكافحــة المخــدرات ،ونشــر ســيادة القانــون،
واســتتباب األمــن واالســتقرار ،فهــي دولــة فاشــلة فــي ظــل
االحتــال الغاشــم ،وبــات وجــود االحتــال ســبب ازدهــار
االفيــون فــي البــاد .
هــذا وتقــدر األمــم المتحــدة فــرص العمــل التــي تتوفــر فــي
موســم جنــي الخشــخاش بأربعمئــة ألــف فــي بلــد موبــوء
بالبطالــة .وحســب األرقــام الرســمية التقديريــة فــإن ســتة آالف
طــن مــن األفيــون تجمــع بأفغانســتان خــال خمســة أســابيع
علــى األكثــر ،علــى مــرأى ومســمع مــن قواعــد عســكرية
أجنبيــة وعميلــة.
يكون ورائه فرج قريب!
عسى الهم الذي آمسيت فيه

أيها احملتلون القتلة!
بقلم :األستاذ خليل

لقــد أصبحــت دمــاء الشــعب األفغانــي
رخيصــة عنــد المحتليــن وعمالئهــم،
ولذلــك يهرقونهــا ليــاً ونهــاراً ،ففــي
األيــام الماضيــة أقــام المحتلــون
ومليشــيات نظــام كابــول العميــل مآتــم
فــي عــدة بيــوت للمواطنيــن األفغــان
فــي مختلــف أنحــاء البــاد.
ففــي خبــر جديــد مــن واليــة باكتيــكا أن
 18مــن المواطنيــن األبريــاء ســقطوا
قتلــى فــي هجــوم شــنته طائــرات بــا
طيــار األمريكيــة فــي منطقــة نــوي اداه
بمديريــة كومــل بالواليــة المذكــورة،
والشــهداء كانــوا منتميــن إلــى قبيلــة
كاكــرزاي ،وكانــوا راكبيــن فــي ثالثــة
ســيارات ســائرين لفــض نــزاع نشــب
بيــن قبائــل المنطقــة.
ومــن جانــب آخــر اعتــرف قائــد شــرطة
واليــة خوســت «فيــض غيــرت» بــأن
قائــداً لمليشــيات دربهــا المحتلــون
«القائــد مــروت» هاجــم إحــدى
البيــوت فــي منطقــة يلكــي فــي واليــة
خوســت ،وكان حصيلــة الهجــوم وقــوع
خمســة أفــراد مــا بيــن قتيــل وجريــح،
حيــث قتلــت امرءتــان وأصيــب رجــل
وامرءتــان أخرييــن.
لقــد أصبــح دم الشــعب األفغانــي
رخيصــا ً عنــد المحتليــن األجانــب ألن
نظــام كابــول يكــرم ويبجــل وينثــر
الزهــور ويفــرش الــورود ويمنــح
ميداليــة الشــجاعة والبســالة للجنــرات

المحتليــن ،وقــد أُعطيــت الحصانــة
القضائيــة للجنــود األمريكييــن بموجــب
اإلتفاقيــة األمنيــة التــي وقعــت عليهــا
الحكومــة العميلــة مــع الحكومــة
األمريكيــة.
فالغــزاة المحتلــون مهمــا قصفــوا
وقتلــوا وســفكوا مــن دمــاء المواطنيــن
األفغــان ليــس للنظــام األفغانــي العميــل
حتــى حــق التســاؤل عــن قتلــة الشــعب
األفغانــي ،إننــا نــدري أن العمــاء
ال يجــرؤون علــى المســاس بالقتلــة
المحتليــن ألنهــم عبيدهــم ،وال يحــق
للعبــد أن يطالــب ســيده بــدم يســيله
مــن أجلــه ،بــل إنهــم يشــاركونهم فــي
ارتــكاب هــذه الجرائــم.
أمــا أنتــم أيهــا المحتلــون! هــل تعلمــون
كــم مــن األطفــال والنســاء والشــيوخ
ســفكتم دماءهــم بــا ذنــب؟ وكــم مــن
القــرى والمــدن قصفتموهــا وأبدتــم
أهلهــا؟ أتعلمــون كــم مــن األســر
انهــارت عليهــم بيوتهــم بســبب
قصفكــم؟ أم كــم مــن البشــر الذيــن
طــارت أرواحهــم تحــت وابــل مــن
قنابلكــم؟ كــم مــن نســاء أثكلــت وكــم
مــن أطفــال يتمــت بســبب ظلمكــم؟
أتعلمــون كــم مــن الجنائــز شــيعناها؟
وكــم مــن األشــاء والجثــث واريناهــا؟
أيهــا القتلــة المعتــدون ،إنكــم تقتلــون
كل يــوم أنفســا ً معصومــة مح ّرمــة،
لــم تراعــوا الطفولــة ولــم ترحمــوا
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الشــيخوخة واألنوثــة.
أيهــا القتلــة المحتلــون! هــل تظنــون أن
هــذه الدمــاء ســتذهب هــدراً وتضيــع؟ ال
وهللا! إن الدمــاء التــي ســفكتموها لــن
تذهــب هــدراً وهللا ،وإن األرواح التــي
ســر
أزهقتموهــا لــن تضيــع وهللا ،إن األُ َ
التــي يتّمتموهــا لــن تُنســى وهللا.
إن اإلمــارة اإلســامية لــن تقعــد
مكتوفــة األيــدي أمــام جرائــم المحتليــن
وعمالئهــم ،بــل إنهــا تســعى بــكل
مــا فــي وســعها لمعاقبــة هــؤالء
القتلــة المجرميــن ،وســتري اإلمــارة
اإلســامية قتلــة الشــعب األفغانــي
أن هــذا الشــعب ليــس بالــذي تذهــب
دمــاءه هــدراً ،ووهللا لتثــأرن اإلمــارة
اإلســامية لهــا.
وإن اإلمــارة اإلســامية ســتواصل
كفاحهــا وجهادهــا بدعــم مــن الشــعب
األفغانــي وعامــة المســلمين ،لطــرد
المحتليــن مــن األراضــي المغتصبــة،
ومعاقبــة عمالءهــم وأذنابهــم عقابــا ً
رادعــاً.
يأيهــا المحتلــون القتلــة! ال تغرنكــم
أســلحتكم وتقنيتكــم المتطــورة ،إن
هــذا الشــعب ولــو كان خــال األيــدي
مــن األســلحة الفتاكــة لكنــه يملــك قــوة
اإليمــان التــي ال تهــدم وال تهــزم ،وقــد
طــردوا فــي الماضــي القريــب المحتليــن
المعتديــن أذالء خائبيــن مــن وطنهــم
وحــرروا بالدهــم.
|
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مجزرة بكتيكا
كلمــا تكبّــد المحتلــون األقــزام خســائر ماديــة وبشــرية فــي
صفوفهــم ،وكلمــا كانــت الخيبــة والخســران مــن نصيبهــم
جــراء هجمــات المجاهديــن الموفّقــة ،فإنهــم يعمــدون إلــى
صــب جــام غضبهــم علــى المدنييــن األبريــاء والمواطنيــن
ّ
الذيــن ال ذنــب لهــم والجريــرة ،فخــال ســنوات االحتــال
استشــهد اآلالف مــن عــوام المســلمين نتيجــة الحــرب
الشــعواء والثــأر العشــوائي.
فالمحتلــون األجانــب برفقــة أذنابهــم العمــاء يداهمــون بيــوت
النــاس ،فيدنســون أعراضهــم ،وينهبــون ثرواتهــم ،وال
ضــع ،وال البهائــم
يرحمــون الشــيوخ الر ّكــع ،وال األطفــال الر ّ
الرتّــع ،وقــد حــدث مــراراً وتكــراراً أنهــم يحرقــون الحــرث
والنســل بعــد مداهماتهــم.
وفــي إحــدى المجــازر الجديــدة بحــق الشــعب مــن قبــل
الصليبييــن والمحتليــن األجانــب ،قصفــت طائــرات درونــز
األمريكيــة بتاريــخ  8مــن الشــهر الجــاري ســيارات لمدنييــن
فــي منطقــة «نــوي ادى» بمديريــة جومــل بواليــة بكتيــكا.
بحســب المعلومــات الواصلــة ،كان وجهــاء مــن قبيلــة كاكرزي
يســتقلّون تلــك الســيارات وهــم فــي طريقهــم لحــل منازعــة
داخليــة حيــن اســتهدفتهم طائــرات أمريكيــة بــا طيــار.
وقــد أعلــن مجاهــدو اإلمــارة اإلســامية قائمــة كاملــة بأســماء
الشــهداء المدنييــن الـــ  18فــي وســائلهم اإلعالميــة.
وقــال قائــد الشــرطة األفغانــي فــي الواليــة إن القتلــى بالعمليــة
التــي نفــذت فــي منطقــة (غومــل) يــوم الخميــس مــن عناصــر
طالبــان وليســوا مــن المدنييــن.
هــذا وقــد أكــد الشــهود وســكان المنطقــة أن الضحايــا من عامة
المدنييــن .وخالف ـا ً لتصريحــات المســؤولين الحكومييــن؛ قــال
نائــب المجلــس المحلــي المدعــو نعمــت هللا بابــري إن جميــع
ضحايــا الغارتيــن األمريكيتيــن المنفصلتيــن فــي المنطقــة مــن
عامــة المدنييــن.
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بقلم :عبد هللا

ـح «بــوق االحتــال»،
ولنــا أن نســأل «يونامــا» ،أو بتعبيــر أصـ ّ
لِ ـ َم تتعامــى عــن مثــل هــذه الجرائــم التــي يرتكبهــا االحتــال؟
هــل الغــرض مــن ذلــك أن ال تثقــل عــبء االحتــال فــي
اإلحصائيــات التــي تعدّهــا بعــد الفينــة والفينــة لتلقــي بالئمــة
قتــل األبريــاء والمدنييــن علــى المجاهديــن؟ أم تبريــر قصــف
االحتــال لعــوام المســلمين والمدنييــن بزعــم أن القتلــى هــم
مــن الطالبــان ،كذبــاً ،وزوراً ،وافتــراء؟!
ولكــن الشــعب األفغانــي أكثــر وعيــا ً بكثيــر م ّمــا يفتــري
هــؤالء ،ولهــذا فهــو يناصــر المجاهديــن ،وخيــر شــاهد علــى
مــا نقــول احتضانهــم المجاهديــن بعــد كل انتصــار لهــم فــي
المياديــن والمعــارك.
ثــم أنكــى وأســوأ مــن هــذا وذاك ،ســكوت الرئيــس الجمهــوري
ألفغانســتان «أشــرف غنــي» عــن مجــزرة بكتيــكا ومواســاته
للهنــود الذيــن قتلــوا فــي مشــاهدة عــرض ألعــاب ناريــة
احتفــاالً ببدايــة الســنة الهندوســية الجديــدة وذلــك عندمــا
أشــعلت شــرارات متطايــرة مــن األلعــاب الناريــة مخزونــات
منهــا داخــل المعبــد.
وجــاء فــي بيــان صــدر مــن القصــر الرئاســي بكابــول أن
رئيــس الجمهوريــة أعــرب عــن بالــغ أســفه للحريــق ،وأعلــن
مواســاته أصالــة عــن نفســه ونيابــة عــن الشــعب األفغانــي
لــذوي ضحايــا الحريــق.
تأتــي رســالة مواســاة رئيــس الحكومــة األفغانيــة للهنــود
فــي الوقــت الــذي ال يــزال فيــه أخرس ـا ً عــن مقتــل  18مدني ـا ً
بغارتيــن أمريكيتيــن فــي واليــة بكتيــكا بالجنــوب األفغانــي،
األمــر الــذي أثــار ردود فعــل وانتقــادات داخــل وخــارج البــاد.
وليــس لنــا إال أن نقــول تبـا ً لمثــل هــذا الرئيــس المت ّملــق الــذي
يــذوب كمــداً علــى قتلــى الكفــار ،وال يلقي بــاالً لشــعبه المؤمن،
فســحقا ً ثــم ســحقاً ،وحســبنا هللا ونعــم الوكيــل.

,

أفغانستان في شهر

أفغانستان

إعداد :أحمد الفارسي

في شهر مارس 2016م

ملحوظــة :یکتفــی فــي هــذا التقريــر باإلشــارة إلــى الحــوادث والخســائر التــي يتــم االعتــراف بهــا مــن
قبــل العــد ّو نفســه ،أمــا اإلحصــاءات الدقيقــة فيمكــن الرجــوع فيهــا إلــى موقــع اإلمــارة اإلســامية
والمواقــع اإلخباريــة الموثقــة األخــرى.

حــوى شــهر مــارس فــي طياتــه مكتســبات جهاديــة عظيمــة ،تكبــد
العــدو األجنبــي والعميــل جراءهــا خســائر فادحــة للغايــة ،واشــتدت
ضرامــة القتــال والمعــارك ،واعتــرف األعــداء بقــدرات المجاهديــن،
وفيمــا يلــي تفصيــل ذلــك:
■ خسائر المحتلين األجانب:
دلــت شــواهد كثيــرة علــى أنّ المحتليــن تكبّــدوا خســائر فــي شــهر
مــارس ،خاصــة أنّ المجاهديــن األبطــال اســتطاعوا أن يســقطوا
بعــض الطائــرات لألعــداء ،إال أنّ المحتليــن لــم يعترفــوا بشــيء.
فيبقــى عــدد قتلــى المحتليــن فــي العــام الحالــي  3قتلــى ،كانــوا قــد
قُتلــوا فــي شــهر ينايــر.
■ الخسائر في صفوف العمالء:
يبــدو مــن اإلحصائيــات أنّ خســائر األعــداء فــي ازديــاد ،وليــس
بوســعنا فــي هــذه العجالــة أن نأتــي علــى جميــع الخســائر التــي
تكبدهــا العــد ّو العميــل مــن قبــل المجاهديــن ،غيــر أنــا ســنذكر بعــض
هــذه الخســائر بإيجــاز:
فــي  1مــن مــارس ،قــام مجاهــد متســلل لصفــوف العــد ّو فــي
مديريــة شــاه وليكــوت بواليــة قندهــار بقتــل  5مــن أفــراد الشــرطة،
ثــم التحــق بصفــوف مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية .وبتاريــخ 24
مــن هــذا الشــهر أيضـا ً قــام مجاهــد مختــرق لصفــوف العمــاء فــي
مديريــة أرغنــداب فــي نفــس الواليــة المذكــورة بقتــل  7مــن مليشــيا
الصحــوات.
وفــي يــوم األربعــاء  2مــن مــارس ،قُتــل  32مــن المليشــيا فــي
مديريــة بهــارك بواليــة بدخشــان .وبعــد يوميــن مــن هــذه الحادثــة
قُتــل موظــف فــي وزارة الداخليــة بالســكاكين مــن قبــل رجــل
مجهــول .وفــي يــوم األحــد  6مــن هــذا الشــهر ،قتــل نائــب منطقــة
 12وموظــف إدارة االســتخبارات فــي مدينــة قندهــار.
وفــي اليــوم الســابع مــن هــذا الشــهر وحتــى اليــوم العاشــر قُتــل
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مــا ال يقــل عــن  4قــادة للصحــوات فــي مديريــة أنــدر بواليــة
غزنــي و 5قــادة للشــرطة فــي مديريــة جريشــك بواليــة هلمنــد
باإلضافــة إلــى عشــرات الجنــود جــراء هجمــات المجاهديــن
علــى قواعدهــم وثكناتهــم.
فــي يــوم الثالثــاء  15مــن مــارس ،قتــل القائــد األمنــي لمديرية
دواب بواليــة نورســتان .وفــي يــوم الثالثــاء  20مــن مــارس،
قُتــل قائــد الشــرطة فــي مديريــة جلريــز بواليــة ميــدان وردك.
وفــي  21مــن نفــس الشــهر قتــل قائــد للمليشــيا فــي مديريــة
أنــدر بواليــة غزنــي .وفــي يــوم الجمعــة  25مــن مــارس قتــل
 10عمــاء بينهــم الجنــرال خــان آغــا وأُصيــب العشــرات فــي
هجــوم استشــهادي بمديريــة دامــان.
وفــي  28مــن مــارس ،هاجــم مجاهــدو اإلمــارة اإلســامية قائد
ميليشــي ظالــم يدعــى "نجيــب تنــدر" فــي منطقــة "جلتــن"
بمديريــة بركــي بــرك بواليــة لوجــر ،ممــا أســفر عــن مقتــل
القائــد علــى الفــور.
■ خسائر األعداء المادية:
عــاوة علــى مــا خســر العــد ّو خــال هــذا الشــهر مــن الثكنــات
والقواعــد بمــا فيهــا مــن اآلليــات والمعــدات العســكرية
واألســلحة الثقيلــة والخفيفــة ،وكذلــك بعــض القــرى
والمديريــات التــي هــرب منهــا ،فــإن المجاهديــن األبطــال
اســتطاعوا أن يســقطوا مروحيتيــن لألعــداء فــي  18مــن
مــارس فــي مديريــة نادعلــي بواليــة هلمنــد وفــي مديريــة
نــاري بواليــة كونــر فــي  29مــن نفــس الشــهر ،ولقــي الجنــود
ينــج منهــم أحــد.
الذيــن كانــوا علــى متنهــا مصرعهــم ولــم
ُ
وعــاوة علــى مــا ذكرنــا ،أســقط أبطــال اإلمــارة اإلســامية
فــي  30مــن هــذا الشــهر طائــرة نفاثــة مــن طــراز "اف "16
فســقطت فــي مطــار قاعــدة باغــرام الجويــة ،ولــم يعتــرف
العــد ّو بســقوطها إال أنهــم قالــوا بــأنّ الطيــار قــد نجــا .وتق ـدّر
هــذه الطائــرة بـــ  100مليــون دوالر أميركــي.
■ االنضمام لصفوف المجاهدين وأسر األعداء:
انضــ ّم زهــاء  343جنديــا ً مــن جنــود وموظفــي اإلدارات
المختلفــة خــال شــهر مــارس لصفــوف اإلمــارة اإلســامية،
ومــن أراد تفصيــل ذلــك ،فليراجــع التقريــر الخــاص بهــذا
الصــدد والــذي نشــره موقــع اإلمــارة اإلســامية.
فــي يــوم الجمعــة  11مــن مــارس ،التحــق  65مــن الشــرطة
فــي مديريــة خــاص بواليــة أروزجــان – بأســلحتهم وعتادهــم
– بصفــوف المجاهديــن .وفــي  13مــارس ،انضــ ّم  5مــن
مليشــيا الصحــوات فــي مديريــة بركــي بــرك بواليــة لوغــر
بالمجاهديــن .وفــي  26مــن مــارس ،التحــق  10مــن جنــود
الجيــش فــي مديريــة شــيرزاد بواليــة ننجرهــار بالمجاهديــن.
■ عمليات العزم:
بــدأت عمليــات العــزم بالشــدة وبعــزم المجاهديــن المتيــن،
وبالمعنويــات المرتفعــة ،وكان لهــا مكتســبات كبيــرة منقطعــة
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النظيــر طــوال ســنوات االحتــال الـــ  14الماضيــة ،م ّمــا أربــك
العــد ّو وأرعبــه .واســتطاع المجاهــدون األبطــال خــال هــذا
الشــهر أن يبســطوا ســيطرتهم علــى ثكنــات العــدو و قواعــده
المحصنــة ،وأن يغنمــوا مئــات الدبابــات والعربــات والســيارات
مــن يــد العــد ّو.
وفيما يلي نأتي على أبرز هذه األحداث:
فــي يــوم الثالثــاء  1مــن مــارس ،طـ ّوق المجاهــدون األبطــال
مديريــة خارخــوردي بواليــة أروزجــان وجعلوهــا تحــت
الحصــار ،وبعــد حصــار طويــل بســطوا ســيطرتهم عليهــا.
وفــي  3مــن مــارس اســتطاع المجاهــدون أن يطهــروا منطقــة
تريــاق االســتراتيجية بمديريــة صيــاد بواليــة ســربل مــن
لــوث األعــداء .وكذلــك الفتوحــات واالنتصــارات كانــت علــى
قــدم وســاق جنــوب غربــي البــاد ،ففــي يــوم الثالثــاء  5مــن
مــارس ســقطت قاعــدة كبيــرة فــي مركــز واليــة هلمنــد بيــد
المجاهديــن.
وفــي  9مــن هــذا الشــهر شــهدت مديريــة جريشــك بواليــة
هلمنــد هجمــات واســعة مــن قبــل المجاهديــن .وراح ضحيــة
هــذه الهجمــات  5مــن قــادات العــدو وعشــرات الجنــود قتلــى
وجرحــى .وفــي يــوم الثالثــاء  15مــن مــارس اســتطاع
المجاهــدون أن يبســطوا ســيطرتهم ثانيــة علــى مديريــة
خانشــين بواليــة هلمنــد.
وفــي اليــوم ذاتــه ،قتــل مــا ال يقــل عــن  30جنديا ً في اشــتباكات
المجاهديــن مــع العمــاء فــي مديريــة دهــراود بمديريــة
أرزجــان .وكثــف المجاهــدون فــي نفــس اليــوم هجماتهــم فــي
مديريــة تشارشــينوي فــي هــذه الواليــة.
وفــي  28مــن مــارس اســتهدف أبطــال اإلمــارة اإلســامية
مبنــى البرلمــان بالصواريــخ .وفــي نفــس التاريــخ ،هاجــم
مجاهــدو اإلمــارة اإلســامية نقطــة أمنيــة للعــدو فــي منطقــة
اوباشــك بلشــكرجاه مركــز واليــة هلمنــد ،فقتــل  6جنــود
عمــاء وأصيــب  5آخريــن بجــروح ،وغنــم المجاهــدون
رشاشـا ً ثقيـاً ،و 3كالشــنكوفات ،وتجهيــزات أخــرى .وبعدهــا
وصــل شــرطيين آخريــن للمســاعدة حيــث وقعــوا فــي انفجــار
لغــم ،وقتــل  5جنــود بينهــم القائــد "معصــوم" ،ودمــرت
ســيارتهم بشــكل كامــل.
■ االعتراف بالعجز أمام تصاعد قدرات المجاهدين:
الهجمــات المتكــررة األخيــرة فــي البــاد ،والهزائــم المتتاليــة
للجنــود العمــاء والشــرطة ،دلــت داللــة واضحــة علــى عجــز
اإلدارة العميلــة وضعفهــا الشــديد.
قــال وزيــر الدفــاع األميركــي الســابق يــوم الســبت  5مــن
مــارس فــي حــوار مــع قنــاة الجزيــرة بــأن إمــداد القــوات
الجويــة بالوســائل المتطــورة أمــر مضحــك؛ ألن المليــارات
مــن الــدوالرات أنفقــت لتدريــب وتســليح القــوات العميلــة
بكابــول إال أنهــا بقــت عاجــزة عــن مكافحــة الطالبــان.
وضمــن سلسلســة االعترافــات بتصاعــد قــدرات المجاهديــن؛
حـ ّـذر القائــد األمنــي لواليــة غزنــي فــي  12مــن مــارس مــن
أن الحكومــة إذا لــم تبعــث بالمســاعدات فــوراً فستســقط بأيــدي

الطالبــان.
واعتــرف أشــرف أخيــراً بفشــله يــوم الثالثــاء  22مــن مارس،
حيــث قــال بأنــه فشــل بالوفــاء بعهــوده التــي وعــد بهــا النــاس.
وأعلنــت مؤسســة جلــوب  BBGفــي أمريــكا فــي  24مــن
مــارس بــأن أكثــر مــن  80%مــن الشــعب األفغانــي غيــر
راضيــن مــن حكومــة كابول.
■ ضحايا الشعب:
لقــد اســتهدف االحتــال
شــعبنا المضطهــد منــذ أول
يــوم الحتاللــه البــاد ،فتــارة
بالقصــف العشــوائي وتــارة
بالصواريــخ وحينــا ً آخــر
بالنيــران المباشــرة وغيــر
المباشــرة ،فقتــل منهــم مــن
قتــل ،وجــرح مــن جــرح،
والجرائــم مســتمرة .كمــا أنــه
أســرف باعتقــال األبريــاء
وزج بهــم فــي الســجون.
وســنلقي فيمــا يلــي الضــزء
علــى أبــرز تلــك الحــوادث،
ومــن شــاء تفصيــل ذلــك
فليراجــع تقريــر موقــع
اإلمــارة اإلســامية.
فــي  8مــن مــارس ،تداولــت
وســائل اإلعــام مقطعــا ً تظهــر فيــه الشــرطة فــي واليــة
قندهــار يعذبــون شــابا ً ويقومــون بســحله علــى الســيارة كــي
يعتــرف بأنــه مــع المجاهديــن .ويبــدو فــي الشــريط أنّ جندي ـا ً
آخــر يعــض بأســنانه ذلــك الشــاب يريــد أن يقطــع لحمــه.
وفــي  11مــن مــارس قــام جنــود الجيــش بقتــل شــاب فــي
مديريــة قــره بــاغ بواليــة غزنــي ،ولمــا كان مــن الغــد فتــح
الجنــود العمــاء نيرانهــم علــى عــوام المســلمين الذيــن كانــوا
يســتقلون ســيارة فــي مركــز واليــة هلمنــد.
وفــي يــوم الســبت  26مــن مــارس قصــف المحتلــون مديريــة
مارجــه بواليــة هلمنــد ممــا أودى باستشــهاد العشــرات مــن
المواطنيــن األبريــاء.
■ في ميدان السياسة:
لقــد اكتســبت اإلمــارة اإلســامية بفضــل هللا ســبحانه وتعالــى،
بجانــب النشــاطات العســكرية ،مكتســبات عاليــة وعظيمــة فــي
مجــال السياســة .ففــي هــذا الشــهر انعقــدت جلســة رباعيــة
فــي اســام آبــاد وظــنّ األعــداء بــأنّ اإلمــارة اإلســامية
تشــترك فيهــا إال أنهــم خابــوا وفشــلوا بــأنّ اإلمــارة اإلســامية
لــم تســاهم فيهــا ولــم ترســل ممثليهــا فيهــا.
فانفعلــت أميــركا وهــددت بأنّــه ليــس أمــام الطالبــان إال
طريقيــن ال ثالــث لهمــا إ ّمــا التفــاوض أو الحــرب ،فنشــرت
اإلمــارة اإلســامية عبــر موقعهــا الرســمي بيانــا ً بأنهــا ال

تخــاف أميــركا وال تحذيراتهــا ،وقــد ج ّربــت أميــركا قدرتهــا
طيلــة ســنوات االحتــال الـــ  14الماضيــة وأمامهــا طريــق
واحــد وهــو أن تنتهــي عــن حماقتهــا وتتــرك أفغانســتان فــوراً.
وهــذا الموقــف السياســي لإلمــارة اإلســامية أثبــت بــأن
باكســتان ليــس لهــا نفــوذ علــى المجاهديــن أصــاً ،وإال

ألرغمتهــم علــى الجلــوس فــي هــذه المفاوضــات ،واعتــرف
بهــذا األمــر بعــض السياســيين المواليــن للحكومــة العميلــة
ومــن بينهــم أنــور الحــق األحــدي وزيــر المالــي األســبق.
■ اإلدارة العميلة وحقوق المرأة:
لقــد ظــنّ أدعيــاء حقــوق المــرأة بأنهــم يحســنون وضــع
حقــوق المــرأة مــع مجــيء هــذه الحكومــة العميلــة فــي كابــول،
إال أن أوضاعهــن تــزداد ســوء يوم ـا ً بعــد يــوم .ففــي تقريــر
نشــرته األمــم المتحــدة فــي  8مــن مــارس بــأنّ وضــع المــرأة
فــي أفغانســتان تــأزم أكثــر بنســبة  37%مقارنــة بالســنة
الماضيــة؛ فالتحــرش واإليــذاء فــي الجامعــات بــات أمــراً
روتينيــا ً فــي أفغانســتان فــي ظــل االحتــال المشــؤوم.
■ عودة المحتلين:
يدّعــي المحتلــون أنهــم تركــوا أفغانســتان مــن ناحيــة ،ومــن
ناحيــة أخــرى عندمــا ســيطر المجاهــدون علــى بعــض المناطق
والمديريــات ،أعلنــت أميــركا فــي  3مــن مــارس بأنها سترســل
 1000جنــدي آخــر إلــى أفغانســتان .وقــال الجنــرال كمبــل فــي
 15مــن هــذا الشــهر بأنهــم بصــدد اســتئناف عمليــات القصــف
علــى أفغانســتان مــرة أخــرى.
هــذا وقــد أعلنــت إيرلنــدا يــوم االثنيــن  14مــن مــارس أنهــا
أخرجــت آخــر دفعــة مــن جنودهــا مــن أفغانســتان.
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إلــى حيــاة المولــوي
ســيد محمد الحقاني
«رحمــه اهلل تعالــى»

بتاریــخ 1437/3/22هـــ الموافــق 2016/1/2م توفــي
الشــخصیة المعروفــة فــي اإلمــارة اإلســامیة المولــوي ســید
محمــد الحقانــي رحمــه هللا تعالــی وتغ ّمــده بواســع جنانــه.
ُولــد المولــوي ســید محمــد الحقانــي بــن الحــاج المــا لعــل
محمــد فــي ســنة 1972م فــي أســرة عُرفــت بالتدیــن والعلــم
فــي قریــة (محلــه جــات) بمدیریــة (دنــد) بالقــرب مــن مدینــة
(قندهــار) .كان رحمــه هللا تعالــی أكبــر إخوتــه ،وكان قــد بــدأ
دراســة العلــوم الدینیــة وهــو الزال صغیــراً .وبعــد الدراســة
االبتدائیــة علــی أبیــه فــي البيــت ذهــب للدراســة عنــد أحــد
العلمــاء الفضــاء فــي منطقتــه وهــو المولــوي (الل محمــد)
الــذي كان جــدّه ألمــه ،ودرس أولــی كتــب العلــم الشــرعي
عنــده .وقبــل أن یســافر لطلــب العلــم إلــی خــارج البلــد،
درس عنــد أهــم علمــاء مدینــة (قندهــار) ومنهــم (المولــوي
حميــدهللا جــان آخنــدزاده) و(المولــوي عبيــدهللا جــان الثانــي)
و(المولــوي عبدالعلــي) كمــا درس فــي (المدرســة األحمديــة)
فــي مدينــة قندهــار .وبعــد ذلــك ســافر لطلــب العلــم فــي أكبــر
مــدن باكســتان وهــي مدینــة (كراتشــي) وواصــل دراســته فــي
مدارســها.
■ حبّه وشغفه بالعلم:
كان الشــیخ ســید محمــد حقانــي یقــول عــن نفســه أنــه لــم
ي عمــل أخــر أثنــاء دراســته للعلــم الشــرعي.
ینشــغل بــأ ّ
ویعتــرف أقربــاؤه وزمــاؤه أیضــا ً بجدّیتــه واجتهــاده فــي
طلــب العلــم.
وبعــد أن أمضــی الشــیخ الحقانــي بعــض الزمــن في طلــب العلم
فــي مدینــة (كراتشــي) انتقــل منهــا إلــی والیــة بلوشســتان
وواصــل دراســته فــي مدرســة (شــالدرة) المعروفــة فــي مدینة
(كویتــا) .وبعــد دراســة ســنتین فیهــا انقتــل منهــا إلــی مدرســة
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مشــهورة أخــری وهــي مدرســة الجامعة اإلســامیة األشــرفیة
وواصــل فیهــا دراســته لســبع ســنوات إلــی أن أنهــی فيهــا
دراســته الشــرعیة.
یقــول الشــیخ المــا محمــد حســن آخنــد خــال الشــیخ الحقانــي
رحمــه هللا أنّ األخیــر كان لــه شــغف عظیــم بطلــب العلــم .كان
یــدرس فــي مدینــة (كویتــا) القریبــة مــن بلــده والیــة قندهــار
فــي أفغانســتان إال آنــه كان یُمضــي أكثــر مــن ســنة فــي
المدرســة والیذهــب إلــی بیتــه .وحیــن كان یذهــب إلــی بیتــه
هنــاك أیض ـا ً كان ال ینشــغل إال بطلــب العلــم ومدارســته.
و فــي عــام 1994م حیــن تشــكلت حركــة طالبــان فــي (قندهار)
كان الشــیخ الحقانــي فــي نهایــة ســنة تخرجــه ،وكان یــدرس
كتــب الصحــاح فــي األحادیــث فــي المدرســة األشــرفیة.
وبتاریــخ 1994م حیــن عُقــد حفــل تخریــج العلمــاء الجــدد
الذيــن كان مــن بینهــم الشــیخ ســید محمــد الحقانــي أیضــا ً
كانــت حركــة الطالبــان تتّجــه بقواتهــا لالســتیالء علــی مدینــة
قندهــار بعــد الســیطرة علــی مدیریــات (پنجوایــی) و(دنــد) و(
بولــدك) ،وقــد ســیطروا بالفعــل علــی المدینــة بعــد یومیــن مــن
تحركهــم نحوهــا ،وطــردوا منهــا المجموعــات المتحاربــة.
كان الشــیخ ســید محمــد الحقانــي تخــ ّرج فــي األحادیــث
النبویــة علــی الشــیخ أبــي عبــدهللا نورحبیــب الســواتي،
ووضــع أكبــر علمــاء (قندهــار) شــیخ الحدیــث المولــوي
عبدالبصیــر وعلمــاء آخــرون عمامــة التخــرج علــی رأســه
كمــا هــو العــرف بیــن العلمــاء فــي هــذا البلــد.

■ استراحة لثالثة أیام فقط:
یقــول خــال الشــیخ ســید محمــد الحقانــي المــا محمــد حســن:
توجهنــا
(بعــد حفــل تخریــج الشــیخ ســید محمــد الحقانــي ّ
مــن مدینــة (كویتــا) الباكســتانیة إلــی مدینــة (قندهــار) ولكنــا
وجدنــا طریــق (بولــدك) مســدوداً أمامنــا فــي الحــدود بســبب
هجــوم طالبــان علــی مدینــة (قندهــار) .وبعــد أن ســیطر
الطالبــان علــی المدینــة دخلنــا نحــن أیضــا إلیهــا ،واســتراح
الشــیخ ســید محمــد فــي بیتــه لثالثــة أیــام فقــط ،وفــي الیــوم
الرابــع التحــق بحركــة طالبــان ،وبــدأ الخدمــة فــي إطارهــا.
اســتمر فــي الخدمــة فــي إطــار اإلمــارة اإلســامیة إلــی أن
وافتــه المنیــة رحمــه هللا تعالــی.
یقــول خــال الشــیخ حكایــة عــن أ ّم الشــيخ رحمــه هللا تعالــی:
إنّ األمنیــة الكبیــرة ألمــة كانــت أن یعیــش معهــا ابنهــا فــي

البیــت لتقـ ّر عیناهــا برؤيــة ابنهــا البــار الشــریف الــذي عــاش
بعیــداً عنهــا لزمــن طویــل ،إال أنّ أمنیتهــا هــذه لــم تتحقــق ،ألنّ
الشــیخ كان قــد أمضــی حیــاة طویلــة فــي طلــب العلــم الشــرعي
بعیــداً عــن أهلــه ،وبعــد التخــرج حیــن عــاد إليهــم لــم یجلــس
عندهــم إال لثالثــة أیــام فقــط ،وبعدهــا انشــغل بالجهــاد والخدمة
فــي صــف الحركــة ،وكان یُمضــي فتــرات طویلــة خــارج البیــت
إلــی أن توفــي فــي هــذا الطریــق رحمــة هللا تعالــی.
■ خدماته ومسؤولیاته في اإلمارة اإلسالمة:
كان الشــیخ ســید محمــد الحقانــي مــن الســابقین فــي حركــة
طالبــان .وكان رحمــه هللا تعالــی قــد بــدأ عملــه فــي الحركــة
بــإدارة الثقافــة واإلعــام لوالیــة (قندهــار) .كانــت رئاســة
الثقافــة واإلعــام فــي قندهــار قــد تحولــت إلــی وكــر مــن
أوكار الفســاد وتنــاول الحشــیش والمخــدرات األخــری ،وكان
قــد اجتمــع فیهــا المفســدون والمنحطّــون خلقیـاَ ،ولكــن حیــن
تولــی الشــیخ ســید محمــد الحقانــي إدارتهــا ح ّولهــا مــ ّرة
أخــری إلــی مركــز للعلــم والثقافــة .وحیــن ســیطر الطالبــان
علــی مدینــة قندهــار اســتطاعوا خــال أقــل مــن شــهر ونصــف
الشــهر أن يبــدأوا مـ ّرة أخــری إصــدار جریــدة (طلــوع أفغــان)
الیوميــة ،وهــي كانــت مــن الجرائــد المعروفــة فــي قندهــار.
وكذلــك ش ـ ّغلوا إذاعــة قندهــار ،وأصــدروا مجلّتــي (خالفــت)
و(كندهــار) .وكان الشــیخ ســید محمــد رحمــه هللا تعالــی قــد
كتــب عـدّة مقــاالت لجریــدة (طلــوع أفغــان) فــي األیــام األولــی
مــن إعــادة إصدارهــا .كان الشــیخ الحقانــي فــي البدایــة نائــب
رئیــس إدارة الثقافــة واإلعــام لوالیــة (قندهــار) ثــ ّم ارتقــی
إلــی رئاســتها ،وقــد قــدّم خدمــات جلیلــة أثنــاء خدمتــه فــي
تلــك الوظیفــة.
وبعــد الســیطرة علــی العاصمــة كابــل وإعــان اإلمــارة
اإلســامیة عُیــن الشــیخ ســید محمــد الحقانــي نائبــآ إلدارة
مكتــب الشــؤون (وهــي أعلــی إدارة فــي القصــر الرئاســي
وصاحبهــا یكــون بمرتبــة وزیــر) ثــم عیّــن رئیســا ً لهــذه
اإلدارة.
و بمــا أنّ جمیــع اإلدارت فــي البلــد كانــت منهــارة قبــل ســیطرة
الطالبــان علــی الحكــم ،كان مــن أولویــات الطالبــان تفعیــل
اإلدارات وإعادتهــا للعمــل مـ ّرة أخــری ،فــكان للشــیخ الحقانــي
اليــد الطولــی فــي هــذا المجــال.
یقــول الشــیخ الحقانــي عــن هــذا العمــل فــي إحــدی مذكراتــه
لتلــك الفتــرة( :حیــن بــدأت الوالیــات الشــرقیة تخضــع
لحكــم طالبــان أرســلت الحركــة لجنــة خاصــة برئاســة المــا
نورالدیــن ترابــي لتفعیــل اإلدارات فــي المناطــق المفتوحــة،
فبــدأت اللحنــة تضــع التشــكیل اإلدارة لــكل والیــة ،وتُفعــل
اإلدارات ،فعلــی ســبیل المثــال بعــد الذهــاب إلــی والیــة
(ننجرهــار) عیّنــوا الشــهید المولــوي إحســان هللا إحســان
والیـا ً لتلــك الوالیــة ،كمــا عیّنــوا رؤســاء أیضــا لــإدارات فــي
تلــك الوالیــة .وحیــن تمــت الســیطرة علــی العاصمــة (كابــل)
عیّنــت فــي البدایــة مــن قبــل أمیرالمؤمنیــن المــا محمــد عمــر
لجنــة مكونــة مــن ســتة أشــخاص لتســییر األمــور ،وبعــد أیــام

تمــت ترقیــة رؤســاء اإلدارات العامــة فــي والیــة قندهــار إلــی
مرتبــة الــوزراء والقائميــن باألعمــال إلدارة الحكومــة الجدیــدة
سـ ّد فــراغ الحكــم بشــكل عاجــل فــي البلــد
فــي (كابــل) .وهكــذا ُ
وبــدأت الجهــود لإلصــاح والتنمیــة اإلداریــة فــي البلــد).
ویكتــب فــي مذكراتــه عــن طبیعــة العمــل فــي مكتــب إدارة
الشــؤون فــي القصــر الرئاســي( :كانــت إدارة مكتــب الشــؤون
بمثابــة مركــز مراقبــة لشــؤون اإلدارات الحكومیــة ،وكانــت
جمیــع العرائــض واالقتراحــات والتقاریــر مــن جمیــع
الــوزارات والرئاســات ،والوالیــات تُق ـدّم إلــی مكتــب رئاســة
الــوزراء ،وإلــی مكتــب أمیــر المؤمنیــن عــن طریــق مكتــب
إدارة الشــؤون.
وبمــا أنّ رئیــس إدارة الشــؤون كان یُعتبرعضــو مجلــس
الــوزراء ،كان یقــوم بوظیفــة مدیــر مكتــب رئاســة الــوزراء
أیضــاً ،وكانــت هــذه اآللیــة فــي العمــل ســببا ً فــي التنســیق
والشــفافیة فــي الشــؤون الحكومیــة.
كان مجلــس الــوزراء ینعقــد كل یــوم األربعــاء ،وقبــل انعقــاد
المجلــس كانــت المواضیــع التــي تتـ ّم مناقشــتها تُعـ ّد فــي ورقــة
عمــل مــن قِبَــل رئاســة إدارة الشــؤون وتبلّــغ إلــی الجهــات
ذات الصلــة بهــا عــن طریــق هــذه اإلدارة).
و بعــد العمــل فــي مكتــب إدارة الشــؤون ُعیّــن الشــیخ ســید
محمــد الحقانــي ســفیراً لإلمــارة اإلســامیة فــي (إســام آبــاد)
إال أنــه أعیــد إلــی وظیفتــه الســابقة مـ ّرة أخــری بعــد أقـ ّل مــن
ســنة مــن عملــه ســفیراً فــي إســام آبــاد .وبمــا أنــه كان قــد
اكتســب تجربــة وكفــاءة فــي هــذه الوظیفــة الهامــة أُبقِـ َي فیهــا
إلــی أن هجمــت أمریــكا علــی أفغانســتان.
و بعــد احتــال العاصمــة (كابــل) والمــدن الكبیــرة األخــری
مــن قبــل أمريــكا ،وبعــد انتقــال تشــكیالت المجاهدیــن إلــی
المناطــق الریفیــة ،بــدأ المجاهــدون الجهــاد المســلح ضــ ّد
الغــزاة المحتلیــن ،واســتم ّر الشــیخ ســید محمــد الحقانــي أیضـا ً
فــي الخدمــة الجهادیــة فــي عــدّة إدارات إلــی أن تعیِّــن فــي
عــام 2007م مســاعداً للجنــة الثقافــة واإلعــام ،ونــذر حیاتــه
فــي هــذه المجــال أیضــا بــكل جدّیــة وإخــاص ،وبــدأ یواصــل
جهــاده اإلعالمــي ضـ ّد الهجــوم الكفــري ،ووقــف بــكل صمــود
وتفــان إلــی جانــب رئیــس لجنــة الثقافــة واإلعــام فــي مقاومــة
التیــار الثقافــي الغربــي الجــارف بإعــداد جیــل جدیــد مــن رجال
اإلعــام الجهــادي .
وكمــا أنّ الهجــوم العســكري األمریكــي ضــ ّد أفغانســتان كان
یقــف وراءه تحالــف عســكري واســع وقــوي ،فكذلــك كان
الهجــوم اإلعالمــي والثقافــي الغربــي المصاحــب للهجــوم
العســكري أیضــا قویــا ً وشــامالً.
و إنّ العمــل اإلعالمــي المقــاوم مــن قبــل المجاهدیــن ضــ ّد
الهجــوم الغربــي أیضــا كان قوی ـا ً مــن حیــث الحجــم والتأثیــر
ودقــة التطبیــق .وقــد ألجــأت قــوة العمــل اإلعالمــي للمجاهدیــن
العــد ّو لالعتــراف بقــوة عمــل المجاهديــن اإلعالمــي وســرعته
وتأثیــره القــوي ،وكان الشــیخ ســید محمــد الحقانــي أحــد
الجنــود الباســلین فــي هــذه المعركــة إلــی جانــب إخوانــه
الكتــاب والصحفیيــن المجاهدیــن ،نســأل هللا تعالــی أن یُثیبــه
علــی هــذا العمــل ،وأن یتقبــل منــه خدماتــه.
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■ سيد محمد الحقاني في ذاكرة إخوانه:
یقــول المولــوي أمیرخــان متقــي رفيــق درب الشــیخ الحقانــي
لزمــن طویــل عــن شــخصية الشــيخ( :إنّ الشــیخ ســید محمــد
الحقانــي كان عالمــا ً حصیفــاً ،وكان یكــنّ حبــأ وإخالصــا ً
عظمیــن للجهــاد ولإلمــارة اإلســامیة .كان رحمــه هللا تعالــی
یتمتّــع بكفــاءة عالیــة فــي مجــال العمــل اإلداري .وكان یحمــل
فــي قلبــه حبّـا ً ووفــا ًء خالصیــن إلخوانــه .كان صاحــب مبــادرة
وابتــكار فــي العمــل ،وكان یتألّــم آلالم عامــة الشــعب ویفــرح
لفرحهــم).
ویقــول عــن شــخصیة الشــیخ الحقانــي المتحــدث الرســمي
لإلمــارة اإلســامیة األســتاذ ذبیــح هللا المجاهــد( :كان الشــیخ
ســید محمــد الحقانــي علمــا ً فــي قــول الحــق وفــي رؤیتــه
وســمعه والعیــش فــي حــدوده .وكان حینمــا يتيقــن
مــن صحــة طریقــه وموقفــه كان ال ینصرف
عنــه تحــت أیــة ظــروف مهمــا كان
الثمــن .كان ال یُحابــي أحــداً
فــض
فــي مقابلــة الحــق فــي
ّ
المنازعــات والمشــاجرات،
وكان ال یصرفــه الحــزن
والغضــب عــن اتبــاع
الحــق .عــاش حیاتــه
للحــق ومــع الحــق،
وفــي ســبیل الــذود عن
الحــق فاضــت روحــه
إلــی هللا تعالــی).
و یقــول المحــدث اآلخر
لإلمــارة اإلســامیة
القــاری محمــد یوســف
األحمــدي عــن شــخصیة
الشــیخ رحمــه هللا تعالــی:
(كان الشــیخ یوصینــي بشــكل
متك ـ ّرر بالتفانــي واإلخــاء الصــادق
مــع اإلخــوة فــي العمــل .ألنّ ال ِغــ ّل فــي
القلــوب تجــاه اإلخــوة یؤثّــر ســلبا ً علــی ســير
العمــل .كان یُســعده جــ ّو األُخــ ّوة والتفانــي بیــن إخوانــه.
وكان یكــره التظاهــر والمــراءآة والســمعة ،وكان مــن العبــاد
المخلصیــن والقریبیــن مــن هللا تعالــی).
ویتحــدث الكاتــب والمحلــل السياســي المولــوي عبدالرحیــم
ثاقــب عــن شــخصیة الشــیخ رحمــه هللا ویقــول( :مــع أنّ
الشــیخ ســید محمــد الحقانــي كان قــد عــاش حیاتــه مدیــراً
ألعلــی اإلدارات السیاســیة والدبلوماســیة إال أنــه لــم یكــن
يترفــع علــی إخوانــه أبــداً ،بــل كان یســعی دوم ـا ً أن یســتفید
مــن تجــارب وعلــم إخوانــه فــي مجــال العمــل).
ویقــول الكاتــب األفغانــي المعــروف الم ـاّ عتیــق هللا عزیــزي
عــن شــخصیة الشــیخ الحقانــي( :كنــت عندمــا التقــي بالشــيخ
ســيد محمــد الحقانــي أيمــع منــه مــا ينفعنــي كثیــراً فــي العمــل،
ي عمــل إلــی نفســه ،بــل كان یعتبــر
ولــم أســمع منــه نســبة أ ّ
جمیــع اإلنجــازات فــي العمــل حصيلــة جهــود إخوانــه).
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ویتحــدث أشــقّاؤه وأفــراد أســرته عــن شــخصیة الفقیــد
ویقولــون( :كان الشــیخ فریــداً فــي عاداتــه .كان بعیــداً
عــن الحســد والضغائــن ،وكثیــراً مــا كان یحــدث أن یحســده
شــخص أو یُحزنــه ،فبــدل أن یستســمحه الجانــب اآلخــر كان
هــو الــذي يبــادر ويذهــب إلــی بيــت ذلــك الشــخص ليســ ّد
بذهابــه طريــق الشــيطان إلــی النفــوس .فــإن كان یتــواری منــه
الجانــب المقابــل كان یجلــس فــي بیتــه ویطلــب مــن أهــل بیتــه
أن یحضــروه لــه متذ ّرعــا ً أنّــه یحتاجــه فــي أمــر ضــروري.
وبمثــل هــذا ُ
الخلُــق الحســن كان یطیّــب النفــوس ویضطــر
اآلخریــن لمصاحبتــه وموخاتــه.
كان الشــیخ دومـا ً یوصــي إخوانــه بصلــة الرحــم وعــدم قطعــه.
ـح علیهــم بــأن یُحســنوا إلــی األخریــن احتســابا ً وتدیّنــا
وكان یلـ ُّ
ً
وإن أســاء إلیهــم اآلخــرون .كان یهت ـ ّم كثیــرا باألیتــام
وأســر الشــهداء وكان یســاعدهم قــدر
المســتطاع.
■ وفاته:
توفــي الشــیخ ســید محمــد
الحقانــي یــوم الســبت
بتاریــخ 1437/3/22هـــ
حیــن كان فــي أحــد
أســفاره للقیــام ببعــض
مهامــه الجهادیــة،
وكانــت وفاتــه إثــر
مــرض عــارض أثنــاء
ســفره رحمــه هللا
تعالــی .إنّــا هلل وإنــا إلیــه
راجعــون.
تــرك الشــیخ وراءه خمســة
أشــقّاء صالحیــن ،وثمانیــة
أبنــاء تظهــر فــي جمیعهــم أثــار
الصــاح .وجمیعهــم یدرســون
العلــوم الشــرعیة رعاهــم هللا تعالــی.
انتشــر خبــر وفاتــه فــي وســائل النشــر بشــكل
واســع ،وكتــب كثیــر مــن النــاس عــن مآثــره ومناقبــه ،كمــا
أرســلوا تعازیهــم إلــی أهلــه .وقــد أصــدرت قیــادة اإلمــارة
اإلســامیة أیضــا بیانــا ً رســمیا ً عــ ّزت فیــه أســرة الشــیخ
وقــد جــاء فــي البيــان...( :تعــزي قیــادة اإلمــارة اإلســامیة
والشــوری القیــادي ولجنــة الثقافــة واإلعــام نيابــة عــن
جميــع منســوبي اإلمــارة اإلســامية أســرة الشــيخ فــي وفــاة
متوفاهــم رحمــه هللا تعالــی).
نســأل هللا تعالــی أن یتقبــل خدمــات الشــیخ ،وأن یأجــره علــى
عباداتــه وعلــى جمیــع جهــوده وخدماتــه الجلیلــة فــي ســبیل
إقامــة النظــام اإلســامي ،وأن یمــنّ علــی أهلــه وأســرته
بالصبــر والســلوان ،وأن یخلفهــم بخیــر منــه .آمیــن یــارب
العالمیــن.

ضحايا الحرب األمريكية

جرائم املحتلني والعمالء

يف شهر مارس 2016م

إعداد :حافظ سعيد

بتاريــخ  1مــن شــهر مــارس مــن العــام الحالــي 2016م
استشــهدت ســيدة وأصيبــت أخــرى فــي قريــة شــاه
بمنطقــة أفغانيــة فــي مديريــة نجــراب بواليــة كابيســا
جــراء نيــران العمــاء عليهمــا.
فــي  3مــن مــارس ،استشــهد  5أطفــال وســيدة فــي
قريــة جهــاردي بمديريــة ســنجين بواليــة هلمنــد،
جــراء ســقوط القذائــف التــي أطلقهــا العمــاء عليهــم.
كمــا أصيبــت ســيدة أيضــا ً فــي هــذه الحادثــة.
فــي  7مــن مــارس ،قامــت المليشــيا بقتــل طفليــن
اثنيــن فــي منطقــة بيركوتــي بمديريــة أرغــون بواليــة
بكتيــكا ،فقــام النــاس بمظاهــرة فــي ســوق المديريــة
وطالبــوا الحكومــة بمنــع هــؤالء المليشــيا مــن فعــل
هــذه الجرائــم.
وفــي نفــس التاريــخ ،داهمــت القــوات الصليبيــة
المحتلــة وأذنابهــم العمــاء منطقــة كــول دامــن
بمديريــة إمــام صاحــب بواليــة قنــدوز ،فاعتقلــوا 3

مــن المواطنيــن األبريــاء وزجــوا بهــم فــي ســجونهم.
فــي  8مــن مــارس ،قــام جنــود ومليشــيا عطــاء نــور
إطــاق النيــران علــى المواطنيــن فــي منطقــة بنــج،
مديريــة كشــنده بواليــة بلــخ ،وكبّــدوا النــاس خســائر
فادحــة فــي األرواح والممتلــكات ،ووفقمــا قال الشــهود
العيــان فإنهــم نهبــوا أمــوال النــاس وأحرقــوا منزليــن
لألهالــي ،وعــاوة علــى ذلــك قتلــوا  7مــن المواطنيــن
األبريــاء.
فــي  11مــن مــارس ،قــام العمــاء بقتــل مراهــق فــي
ضواحــي مديريــة قــره بــاغ بواليــة غزنــي ،فقــام أهــل
الشــهيد بحمــل الشــهيد علــى أكتافهــم إلــى مركــز
المديريــة يعربــون عــن غضبهــم إال أنّ المســؤولين لــم
يعيروهــم أي اهتمــام.
فــي  12مــن مــارس ،هاجــم العمــاء ســيارة علــى
الطريــق الســريع لشــكرجاه – قندهــار يســتقلها
مواطنــون ،فاستشــهد جــراء ذلــك أحــد المواطنيــن
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و جــر ح
آخــر.
فــي نفــس التاريــخ ،قامــت المليشــيا بضــرب 2
مــن وجهــاء القبائــل وهمــا عبــد الــرزاق وعبــد الرحمــن حتــى
قضيــا نحبهمــا ،وذلــك فــي قريــة مليخيــل مديريــة مقــر بواليــة
غزنــي.
فــي  14مــن مــارس ،قصفــت طائــرة بــدون طيّــار منقطــة كتــه
خيــل مــن ضواحــي مركــز واليــة قنــدوز ،فجرحــت جــراء ذلــك
سـيّدة وطفـ ٌل صغيــر.
فــي  15مــن مــارس ،اســتهدف العمــاء بقذائــف هــاون قريــة
حاجــي آبــاد منطقــة ســبينه جتــه بمديريــة غــازي آبــاد بواليــة
كونــر ،فاستشــهدت جــراء ذلــك  5ســيدات.
وفــي نفــس التاريــخ ،اســتهدف العمــاء باألســلحة الثقيلــة
منطقــة بــازار جوكــي بمديريــة بركــي بــرك بواليــة لوجــر،
فجــرح جــراء ذلــك  11مــن المواطنيــن األبريــاء.
فــي  18مــن مــارس ،أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف هــاون
علــى منــازل الســكان بمنطقــة شــهروان بمديريــة دشــت
أرتشــي بواليــة قنــدوز ،فاستشــهد  2مــن المواطنيــن األبرياء.
فــي  19مــن مــارس ،أطلــق الجنــود العمــاء نيرانهــم علــى
منطقــة قلعــه ملــكان بمديريــة حصــارك بواليــة ننجرهــار،
فاستشــهد طفــ ٌل وجــرح آخــر.
فــي  20مــن مــارس ،هاجــم المحتلــون األجانــب بمســاعدة
أذنابهــم العمــاء ســجن الطالبــان ،وكان المحتجــزون فــي ذلــك
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الســجن
قــد أوقفــوا لجرائــم
حقوقيــة ،فقتــل األجانــب  7منهــم ،وجرحــوا 5
آخريــن ،وأســروا  8آخريــن واقتادوهــم معهــم.
وفــي نفــس التاريــخ ،قــام المحتلــون وعمالؤهــم بمداهمــة
منطقــة مهمنــدان بضواحــي واليــة قنــدوز ،وأثنــاء المداهمــة
آذوا النــاس وضربوهــم ،وســرقوا األمــوال والممتلــكات
الثمينــة ،واعتقلــوا  6مــن المواطنيــن األبريــاء وزجوهــم فــي
ســجونهم.
فــي  25مــن مــارس ،قصــف المحتلــون األجانــب بيــوت
المدنييــن فــي منطقــة بــاك نهــم بمديريــة مارجــه بواليــة
هلمنــد ،فاستشــهد جــراء ذلــك العشــرات مــن المواطنيــن
األبريــاء وجرحــوا ،وتكبــدوا خســائر ماليــة فادحــة.
فــي  28مــن مــارس ،أطلــق الجنــود العمــاء طلقــات المدافــع
العشــوائية بعــد اشــتباك جنــود اإلمــارة اإلســامية معهــم،
فاستشــهد  8مــن مواطنــي مناطــق بخــت بابــد بمديريــة
شــيندند.
_______________________
المصــادر{ :إذاعــة بــي بــي ســي ،اذاعــة صــوت الحريــة،
وكالــة االنبــاء االســامية ،وکالــة بجــواک ،موقــع روهــي،
لراوبــر ،نــن تکــی اســیا ،وبینــوا}.

بقلم :حافظ منصور

اإلمارة اإلسالمية

ّ
العدو وأعوانه!
التزال تؤرق
مــن الواضــح أن األمريــکان يحاولــون تنفیــذ مؤامــرة كبــرى علــى أفغانســتان بمعاونــة
العمــاء بعــد هزیمتهــم فــي الحــرب العســکریة الجاریــة ،رغبــة منهــم فــي تدميــر تجربــة
اإلمــارة اإلســامیة الناجحــة ،وحاضنتهــا الشــعبیة التــي ال تــزال تؤمــن بالفکــر اإلســامي
الســلیم ،تــأكل ممــا تــزرع ،وال تتدخــل فــي شــؤون اآلخریــن وال تســمح لآلخریــن بالتدخــل فــي
شــؤونها .إن المؤامــرة التــي يريــد األمیــرکان تنفيذهــا فــي أفغانســتان هــي أن تســتمر البــاد فــي
ویالتهــا وأن يســتمر مسلســل ســرقة خيراتهــا ،وأن ال تلبــس ممــا تصنــع ،وتُلبــس اآلخريــن ،وأن
تخضــع لهيمنــة أمريــكا بعــد أن ال تجــد مــا تدافــع بــه عــن نفســها ،وعــن أمتهــا.
إن مصطلــح (الصلــح والســام) الــذي يتــم برعایــة أمیرکيــة ماهــو فــي الحقيقــة إال إرادة الســتمرار بقــاء
المحتليــن األجانــب فــي األرض األفغانیــة ،األمــر الــذي ســيؤدي إلــی اســتمرار وقــوع الشــعب األفغانــي
تحــت نــار الحــرب ،التــي لــن تســلم منهــا مصالــح األمیــرکان ،واقتصادهــم ،والمشــتركون فــي هــذه
المؤامــرة هــم الحکومــة المحلیــة واألمريــكان واألوروبيــون والــروس والصهاينــة ،والعمــاء بكافــة
أطيافهــم فــي أفغانســتان!
إن الجنایــات الهائلــة التــي ارتکبتهــا المیلیشــیات المحليــة وعملیــات القصــف الــذي اســتهدف البیــوت
فــي دندغــوري بوالیــة بغــان ،بذريعــة إيــواء ســکان دندغــوري للمجاهدیــن ماهــو إال أحــد أشــکال
تلــک المؤامــرة البائســة.
لکــن کل هــذه العملیــات العســکریة التــي يشــنها العــدو لــم تقلــص مــن نجاحــات اإلمــارة اإلســامیة
حتــی اآلن ،فقــد ذللــت اإلمــارة اإلســامیة أکبــر العوائــق بفضــل الجهــاد والصمــود ،وأصبحــت
تبســط األمــن والســام فــي المناطــق المحــررة مــن رجــس األعــداء .وقــد قدّمــت رؤية سياســية
عميقــة لمــا يجــري فــي الســاحة ،علــى كافــة األصعــدة ،وانتهجــت طریق ـا ً ملموس ـاً ،يــدور
فــي خلــد كل أفغانــي شــريف.
لقــد رأى العالــم أن اإلمــارة اإلســامیة ،والتــي نجحــت فــي إظهــار «وجــه اإلســام
المشــرق» ،كيــف اســتطاعت فــي فتــرة حكمهــا للبــاد أن تنفــذ مشــروعات أدت
ً
فضــا عــن سياســتها الداخلیــة
إلــى نمــو المنهــج اإلســامي واالقتصــادي،
والخارجیــة القويــة التــي جمعــت بيــن المصالــح العامــة ،واألفــكار
اإلســامية ،ممــا جعلهــا فيمــا بعــد هدفـا ً لمؤامــرة أمیرکیــة صهیونیة.
إنّ صــوت اإلمــارة اإلســامیة لــم ينخفــض فــي األیــام الشــدائد،
وهانحــن نســمع الیــوم صوتهــا بنفــس القــوة حيــن
قــال أمیــر المؤمنیــن المــا أخترمحمــد منصــور،
فــي أعقــاب عملیــات العــزم ،بــأن حــرب
الطالبــان علــى «األعــداء» ،الذيــن
يشــنون هجمــات ،ویخربــون البنیــة
ألفغانســتان
األساســیة
والقــوى التــي تقــف
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وراءهــم ،ستســتمر بتصميــم متزايــد.
وأبــدت اإلمــارة اإلســامیة اســتغرابها
مــن بعــض الحلقــات التــي يعقدهــا
العمــاء باســم الطالبــان فــي محاولــة
لمســاعدة الموقــف األمريكــي ،الداعــم
للحکومــة العلمانیــة.
إنــه برغــم كافــة المواقــف ،والقــرارات
الغربيــة ،الداعمــة للحــرب األمیرکیــة
علــى أفغانســتان ،فــي األعــوام
المنصرمــة ،اتســعت دائــرة المناطــق
الخاضعــة لإلمــارة اإلســامیة (ومــا
ير ّوجــه اإلعــام لیــس إال قــوالً زوراً).
وهاهــم األمیــرکان يلجــأون مــن ســاحة
المعــارک إلــی الدعــوة للجلــوس علــی
کراســي التفــاوض ،األمــر الــذي يفســر
تفســيراً واضحــا ً تخــوف األمیــرکان
وأعوانهــم مــن الخســائر التــي
يتكبدونهــا نتيجــة اســتمرار المقاومــة
الجهاديــة.
إن موقــف األمريــكان وعمالئهــم،
يتلخــص فــي أمــر واحــد ،وهــو
تخوفهــم مــن اإلمــارة اإلســامیة ،وهــو
مــا أرغمهــم علــى الترحيــب بالجلــوس
علــی کراســي المفاوضــات التــي

تطلب
ن
أ
يکــون قرار
الســام داخلی ـاً،
بينمــا تعـ ّول حكومــة
أشــرف غنــي اليــوم
عقــد المفاوضــات علــى
الصیــن وباکســتان وأمیــرکا،
فقــرار الســام بهــذا الشــكل حســب
رؤیــة المجاهدیــن ماهــو إال نــوع مــن

يدیرهــا ألــ ّد
أعــداء الشــعب
األفغانــي ،مــع إنفــاق
أکثــر مــن  700ملیــون
دوالر علیهــا للحصــول علــى
نتا ئجهــا !
كانــت حكومــة کــرزاي فيمــا مضــى

الفــرار،
و ا لظا هــر
أن
للعيــان
هــي
أمیــرکا
المســتفيدة األكبــر مــن
المفاوضــات.
هــذه
وبالنظــر إلى بدايــة مرحله نجاحات
الطالبــان فــي المناطــق الشــمالیة ،أعلن
ذبیــح هللا مجاهــد أن اإلمــارة اإلســامیة
مبتعــدة عــن المظاهــر التــي اتســمت بها
أحــزاب عمیلــة مــن الهمجیــة ،ويُــدرك
مــن بیانــه أن اإللتــزام اإلســامي
للطالبــان ،ال يعنــي مخالفــة المفاوضات
التــي تعــود بالســام للشــعب األفغانــي،
ولکــن هــذا الســام المنشــود لــن
یتحقــق إال بعــد خــروج األجانــب
المحتلیــن مــن البــاد ،الهــدف الــذي
تســعی اإلمــارة إلــى تحقیقــه بالمســتقبل
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القريــب.
إن رؤيــة
ا لطا لبــا ن
ا لسيا ســية
والعســكرية الواضحة،
وبراعــة ذراعها العســكري
والسياســي ،جعلــت االحتــال
ينظــر إليهــا علــى أنهــا خطــر
يُهــدد األمیــرکان واألوروبييــن ،كقــوة
صاعــدة علــى كافــة األصعــدة ،خاصــة
بعدمــا انتقلــت ســیطره المجاهدیــن،
مــن القــری إلــى المــدن الکبیــرة.
وإلــى بجانــب اإلنجــازات العســکریة
والسیاســة لإلمــارة اإلســامیة ،فقــد
قامــت بعــدة إنجــازات سياســية ،لعــل
أبرزهــا ،حلّهــا لجــزء مــن المشــكلة
الطائفیــة ،التــي كانــت تــؤرق الشــعب
منــذ عشــرات الســنين ،رغــم اســتمرار
الصــراع ،ورغــم اإلعــام الــذي یصنــف
ً
فضــا
اإلمــارة كـ»منظمــة ارهابيــة»،
عــن إنجازاتهــا الدینیــة التــي حققتهــا
فــي مجــال تعمیــق جذورهــا بیــن
الشــباب ،باحترافيــة عاليــة.
لقــد شــنت أمريــکا الحــرب وطلبــت
إیقافهــا بعــد أن نجحــت اإلمــارة فــي
إثبــات نفســها كقــوة إقليميــة صاعــدة،
لكــن أمريــكا وبعــض الجهــات األخــرى
الداعمــة لهــا ،ترفــض هــذه القــوة،
وتســعى إلــى تدميرهــا بكافــة الوســائل،
وتُعتبــر الحلقــات التــي يدیرهــا أشــرف
غنــي باســم مفاوضــات الســام إحــدى
هــذه الوســائل ،وإن عقــدت تحــت
مســميات مختلفــة.
لقــد أثبــت المجاهــدون أن اإلمــاره هــي
القــوة القادمــة ،وأنهــا صاحبــة رؤيــة
إســامية ،تقــوم علــى العمــل واألخــذ
باألســباب وعــدم المعــادة ،وتدعــو إلــى
وحــدة الشــعب وقــوة الدولــة .وفــي
مــدة وجيــزة ،اســتطاعت أن تحقــق
نجاحــات «عظمــى» ،مــا زاد اســتهداف
المتآمريــن عليهــا سـ ًرا وعالنيــة ،لكــن
علــى الرغــم مــن ذلــك ســتكون اإلمــارة
اإلســامیة القــوة االســتراتيجية األكبــر
فــي المنطقــة فــي القــادم القريــب بــإذن
هللا.

بقلم :أبو خالد

شــعبية اإلمــارة
وخيانــة العمالء
مــا نشــاهده الیــوم مــن المأســاة الجاریــة فــي أفغانســتان ســببه
العمــاء ،بــدءأ مــن الذيــن یعملــون لصالــح االحتــال ومــروراً
بالبرلمــان وانتهــا ًء برئاســة الجمهوریــة .فــكل أولئــك ســبب فــي تفاقــم
أزمــات ومشــكالت الشــعب األفغانــي.
كمــا أن الديموقراطیــة التــي اســتهدفت أفغانســتان كانــت منفــذاً
لألزمــات الكارثیــة علــى الشــعب األفغانــي ،وكل مــن لــه أدنــی علــم
باألوضــاع األفغانيــة یعلــم أن الديموقراطیــة اتُخــذت دســتوراً للحیــاة
ســب الســیما لهــؤالء الساســة األفغــان العمــاء.
وللتك ّ
ً
وال یمكــن لنــا أن نحصــي كل المشــكالت التــي كان العمــاء ســببا فيها،
فضـاً عــن االحتــال ،إال أن أبرزهــا هــي االنتخابــات التــي شــرعت في
أفغانســتان لتحقيــق رئاســة (عبــدهللا عبــدهللا وأشــرف غنــي) ،ومــا
شــاهدناه مــن كیفیــة إجرائهــا ،وإشــراف االحتــال علــی إجرائهــا،
حیــث انتهــت بالتزویــر واإلرتشــاء وانتخــاب جمیــع المشــاركین فــي
االنتخابــات لرئاســة الجمهوریــة ،بينمــا كانــت األســماء معــدة مســبقا ً
لتنصيــب "عبــدهللا عبــدهللا وأشــرف غنــي" علــى كرســي الرئاســة.
أعلــن غنــي ،بعــد توليــه رئاســة البــاد ،بــأن دوســتم ســيكون معاونـا ً
ومســاعداً لــه فــي الحكــم .فمــا كان مــن هــذا األخيــر إال أن قصــد
منطقــة شــمال أفغانســتان فقتــل الكثیــر مــن الشــعب األفغانــي ،وأعلــن
لجنــوده بــأن ثــروات الشــعب وأموالهــم حــال لكــم ،وأنــه ال يطلبهــا
بــل يطلــب رؤوســهم .والرجــل أصبــح مــن رمــوز الديمقراطیــة التــي
أهداهــا االحتــال إلــی الشــعب األفغانــي بعــد بــدء حربــه العقیــم.
أمــا ســیاف وأمثالــه فــي البرلمــان فباتــوا مشــتغلين بإحــداث مشــروع
أو مخطّــط ینتهــي باضطهــاد الشــعب وتســمین العمــاء .وبــات الذیــن
يــرون فــي أنفســهم أنهــم ساســة أفغانســتان؛ ســببا ً لمشــاكل البــاد،
فهــم القتلــة الذیــن أیــدوا االحتــال فــي مجــازره وســلب حریــة هــذا
الشــعب.
وبمــرور كل یــوم تطغــی تلــك الفئــة الخبیثــة وتســیر إلــی انهماكهــا فــي
الســلب والنهــب والتشــرید ،فمث ـاً ،قبــل أیــام ،تــردّدت األخبــار عــن
أن رئیــس مكافحــة المخــدرات والمــواد المنشــطة اســتطاع تهریــب
أطنــان مــن المخــدرات إلــی البــاد المجــاورة .كمــا تــردّدت أخبــار
عــن أن أحــد الذيــن اســتطاعوا نهــب المیلیــارات األفغانیــة مــن "بنــك
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كابــول" تم ّكــن مــن العــودة إلــی أفغانســتان مجــدداً لیكــون
مــن المشــرفین علــی كیفیــة إجــراء مشــاریع اقتصادیــة فــي
أفغانســتان ،دون اعتــراض مــن اإلعــام أو التصــدي لــه.
إننــا نواجــه عمــاء بارعیــن فــي إحــداث المآســي للشــعب
األفغانــي ،والســعي فــي تســمین بعضهــم بعضــاً ،ومقتاتيــن
علــى وجــود االحتــال.
ســئل عجــوز أفغانــي ذات مــرة :هــل أنــت أوزبكــي؟ أم
ُ
بشــتوني؟ أم طاجيكــي؟ أم بلوشــي؟
فأجاب :أنا جائع!
إن عبــدهللا عبــدهللا وأشــرف غنــي ال یریــدان أن ینــزال مــن
منبــر رئاســة الجمهوریــة ،فــكل منهمــا یریــد أن یــدرج
أقاربــه فــي الحكــم ،وال يرضــى أصحابهمــا بأقــل مــن الــوزارة
والمناصــب العلیــا .ولــم نــر حتــی الیــوم منهمــا أدنــی مشــاركة
أو عملیــة عــادت بالنفــع علــى الشــعب األفغانــي ،فقــد أصبحــت
أفغانســتان بیــد أقــارب عبــدهللا عبــدهللا وأشــرف غنــي
ومؤیــدي االحتــال.
ولــوال جهــاد أفغانســتان وجهــاد أشــبال اإلمــارة اإلســامیة
لنُهشــت أفغانســتان بأنيــاب االحتــال وعمالئــه.
لقــد دخلــت أفغانســتان والشــعب األفغانــي فــي حــرب ضــد
الطغــاة ليعيــدوا الحریــة إلــی بالدهــم ،بينمــا يعكــف العمــاء
والخونــة علــی إرضــاء االحتــال الــذي د ّمــر أفغانســتان
بأكملهــا ولــم یعبــأوا بمطالــب الشــعب؟
ونشــیر فيمــا يلــي إلــی بعــض المواضــع التــي تــدل علــى أن
العمــاء والساســة األفغــان تح ّولــوا إلــی أســباب رئیســیة
لمأســاة الشــعب:
 - 1إن سیاســة وتخطیــط العمــاء لــم يؤديان إلی حل مشــكالت
الشــعب األفغانــي التــي أحدثهــا االحتــال ،بــل لقــد أدى إلــی
توســیع دائــرة المشــكالت والنــزاع واالضطهــاد؛ ألن تلــك
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السياســات والخطــط موافقــة للرویــة والعقیــدة التــي يتبناهــا
عبــدهللا عبــدهللا وأشــرف غنــي ،ولــذا كانــت سیاســة عقیمــة
فشــلت حتــی اآلن فــي إنهــاء األزمــات األساســیة التــي يعانيهــا
الشــعب األفغانــي .ســاعد علــى ذلــك أيضــا ً عــدم االهتمــام
وعــدم الشــعور بالمســؤولیة لــدى البرلمــان ولــدى أصحــاب
المناصــب ،علــى ســبيل المثــال :عندمــا قامــت منظمــة باســم
(آســا) بالكشــف عــن بعــض المشــكالت التــي كان ســببها
الرئیســي سیاســة العمــاء؛ لــم یهتــم أي عمیــل بمــا نُشــر.
 - 2يصــب العمــاء غضبهــم وحقدهــم علــى الشــعب األفغانــي
ويقومــون بتخریــب القــری وقتــل األبریــاء وقصــف المــدن
واالعتقــال الجماعــي بشــتی التأویــات فقــط بســبب تضاعــف
شــعبیة اإلمــارة اإلســامیة ومنهجهــا بيــن أبنــاء الشــعب
األفغانــي.
وبحســب بعــض الوســائل اإلعالمیــة األفغانیــة فــإن شــعبیة
اإلمــارة اإلســامیة تضاعفــت فــي 2015م أكثــر بنحــو 30%
عــن عــام 2014م ممــا یبعــث القلــق فــي نفــوس العمــاء
واالحتــال .كثيــراً مــا تفشــل الحكومــة األفغانیــة فــي مواجهــة
اإلمــارة اإلســامیة علــى ســاحة المعــارك؛ فيتضاعــف عــدد
قتلــی العــدو یومیــاً ،ممــا يزيــد الشــعب األفغانــي يقينــا ً بــأن
اإلمــارة اإلســامیة هــي القــوة الوحیــدة القــادرة علــى ردع
االحتــال ،وقهــر المیلیشــیات ،وجلــب األمــن والســام إلــی
البــاد ،والمناطــق التــي تحــررت مــن العمــاء تشــهد األمــن
والهــدوء لــوال القصــف األمريكــي والمیليشــي.
 - 3إن الشــرطة األفغانیــة أصبحــت لعبــة بیــد االحتــال،
واألوامــر التــي تنفذهــا الشــرطة كلهــا تصــب فــي صالــح
الــدول األجنبیــة وعلــى رأســها أمريــكا ،وكل ضابــط أو قائــد
فــي الشــرطة األفغانیــة صــار أیقونــة للرشــاوي وممارســة
القتــل والتشــرید ،وبــات الشــعب األفغانــي ال یكــره شــیئا ُ أكثــر
مــن الشــرطة األفغانیــة التــي تمســك الســاح فقــط لتقتــل مــن
یعتــرض علــی المحتليــن أو مــن حمــل الســاح ضــد االحتــال

أو مــن قــاوم ضــد الفســاد والنهــب .وقــد أعلــن أكبــر ضبــاط
الشــرطة األفغانیــة بــأن حیــاة الشــرطة األفغانیــة إنمــا تســتمد
بقاءهــا مــن الــدول األجنبیــة.
إن الشــرطة األفغانیــة هــي مــن أكبــر المجموعــات التــي تعمــل
ضــد المصالــح األفغانیــة ،وإن ســجونها وإداراتهــا مملــوءة
بالظالمیــن الذیــن یظلمــون الشــعب دوم ـاً.
لقــد تفشــی الفســاد بأعلــی مســتویاته فــي الســنوات األخیــرة،
حیــث أدى إلــی نقــص شــدید فــي األساســیات الضروریــة خالل
فصــل الشــتاء القــارص فــي البــاد ،ال ســيما نقــص إمكانیــات
التدفئــة الضروريــة.
بعــد یــوم مــن عملیــات المجاهدیــن باســم عملیــات العــزم
فــي بعــض نواحــي والیــة فاریــاب ،فــرت المیلیشــیات مــن
(بشــتونك) وانضــم نحــو عشــر مــن الضبــاط مثــل ســعیدهللا
والعقیــد مالعبدالرحیــم مــع مجموعــة تتكــون مــن  150مــن
الشــرطة إلــى صفــوف المجاهدیــن ،واســتهدف المجاهــدون
فــي والیــة نیمــروز ثكنــة للعــد ّو فــي منطقــة (راكــن) فــي
ســاعات الصبــاح وتــم قتــل خمســة مــن المیلیشــیات واغتنــام
كمیــات كبیــرة مــن الذخائــر فــي داللــة واضحــة علــی أن قــوة
المجاهدیــن اتســعت لتشــمل ســائر أرجــاء أفغانســتان.
وفــي العاشــر مــن نوفمبــر ،فــي ســاعات الصبــاح تزلزلــت
أركان العــدو جــراء عــدة عملیــات للمجاهدیــن ،حیــث شــن
المجاهــدون عملیــة نوعیــة فــي منطقــة ســوج وغــول مــن
والیــة بدخشــان واشــتدت المعــارك إلــى أن تــم اقتحــام ثكنــات
العــد ّو وهــاك عــدد مــن جنــوده وفــرار المیلیشــیات ،وكانــت
العملیــة نوعیــة حیــث لــم یتأهــب لهــا العــد ّو ولــم یأخــذ لهــا
حســبانه وكانــت عملیــة كبیــرة شــنها المجاهــدون بعــد عملیــة
قنــدوز قبــل أشــهر.
ومــع تواصــل العملیــات فــي شــمال أفغانســتان؛ یبــارك هللا

للمجاهدیــن فــي ســائر نواحــي أفغانســتان بفتوحــات وبشــائر
فــي كل مــن هلمنــد وغــور وتخــار وغیرهــا حیــث تكبــد العــدو،
فــي ثالثــة عملیــات فقــط ،نحــو  59قتيـاً مــن صفوفــه ،وأكثــر
مــن مائــة جریــح مــن المیلیشــیات .وكانــت اإلمــارة اإلســامیة
قــد أعلنــت أن المجاهدیــن تمكنــوا مــن إلحــاق خســائر فادحــة
فــي صفــوف العمــاء ،واستبشــرت اإلمــارة اإلســامیة
بانضمــام أكثــر مــن  100جنــدي مــن األمــن والشــرطة إلــی
صفــوف المجاهدیــن ،ودعــت العمــاء والخونــة إلــى التوبــة
مــن أعمــال العنــف والتخویــف والتشــرید وامتصــاص ثــروات
أفغانســتان.
إن مثــل هــذه العملیــات البطوليــة زرعــت الرعــب فــي قلــب
عبــدهللا عبــدهللا وأشــرف غنــي وأدت إلــی تعلیــق كــم كبیــر مــن
المخططــات المشــؤومة للمیلیشــات فــي البــاد ،ولــم يتســنى
للمذكوريــن حتــی اآلن تنفیــذ مؤامراتهمــا فــي أفغاســتان بســب
كثــرة العملیــات التــي يشــنها المجاهــدون.
لقــد لقّنــت فتوحــات المجاهدیــن العــد ّو درســا ً بــأن إرادة
اإلمــارة اإلســامیة ال تــزال فــي قوتهــا ،وأنهــا ال تعــرف الملــل
أو الكلــل.
وهــا نحــن نشــاهد یومی ـا ً عملیــات كبیــرة يشــنها المجاهــدون
فــي كل أرجــاء أفغانســتان ،م ّمــا يــدل علــی أن ضربــات
االحتــال وخیانــة العمــاء لــم تفلــح فــي كســر صفــوف
المجاهدیــن بفضــل هللا تعالــی ،حیــث تمكنت اإلمارة اإلســامیة
أن تخــرق كل معــادالت العــد ّو طیلــة ســنوات الحــرب وتنســق
عــدة عملیــات كبیــرة متزامنــة فــي شــمال أفغانســتان وشــرقها
وغربهــا.
والمؤشــرات تــدل علــى أن حكــم العمــاء بــدأ ینهــار،
والفتوحــات تبشــر بصبــح قریــب ،واالحتــال لــم یجــد ملجــأ إال
الفــرار والخــزي ،وبفــراره مــن أفغانســتان ســتتخلص أرضنــا
مــن الویــات والنهــب والســرقات .ومــا ذلــك علــی هللا بعزیــز.
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أفغانستان بين احتاللين
عسكري
وفكــري

إن المســلم یتألــم بألــم أخیــه ولــو كانــت المســافة بینهمــا
شاســعة ،الســیما إذا رأی المســلم أخــاه وشــعبه یشــردون
ویقتلــون أمــام أعینــه .مشــهد مصــرع طفــل يلفــظ أنفاســه
األخیــرة علــی مــرأی والدیــه ،مشــهد مصــرع ســیدة أفغانیــة
فــي ســجون المیلیشــیات الحاقــدة ،مشــهد حیــرة رجــل
يحمــل جثــة والدتــه العجــوز بعــد قصــف االحتــال لقریتــه؛
مشــاهد ال يســتطیع القلــب أن ال يخفــق لهــا .وكل نفــس فیهــا
أدنــی إنســانیة تقشــعر للمأســاة الواقعــة علــی المســلمین
فــي عصرنــا ،خاصــة األزمــات التــي تتوالــی علــی البــاد
األفغانیــة.
إن اإلســام ينهــى عــن قتــل إنســان بــريء ولــو كان علــی
دیانــة باطلــة ،كمــا أن الصمــت أمــام جرائــم االحتــال الظالــم
مــن األمــور المذمومــة فــي اإلســام .ولقــد ح ـ ّرم هللا تعالــی
الركــوع لغیــره مهمــا كانــت قوتــه وتفــوق عســكره.
األمريــكان فشــلوا فــي تحقيــق ماغــزوا البــاد األفغانیــة
ألجلــه حتــی اآلن؛ ألن الشــعب األفغانــي لــم يركــع لهــم ولــم
يخضــع ،وهــذا الصمــود إذا اســتمر (وسيســتم ّر بــإذن هللا)
ســتتحول كل األزمــات والمشــاهد المرعبــة التــي أحدثهــا
الناتــو والحلــف الغاشــم والملیشــیات والعمــاء إلــی ذكریــات
مریــرة فحســب ،وســیكون للنصــر ودحــر االحتــال ذكریاتــه
وأثــره الفائــق علــی الشــعب األفغانــي .ولكــن المهــم علــی
الشــعوب المســتضعفة الصمــود والعبــرة مــن األزمــات
الجاریــة والتخطیــط المؤثــر للبحــث عــن األســالیب الجدیــدة
لصنــع المســتقبل وتحديــد المصیــر حتــی ال يكونــوا ضحايــا
خــداع الغــرب.
إن االحتــال ،والعمــاء ،وعــدم تطبیــق الشــریعة ،وغيــاب
الحریــة الشــرعیة؛ مــن أزمــات الشــعب .واألزمــة الدائــرة
فــي أفغانســتان تختلــف عــن أزمــات بــاد المســلمين األخــرى
بأمریــن:
األول :أن الشــعب األفغانــي عانــی مــن االحتــال علــى مــ ّر
العصــور المختلفــة ،تعــرض خاللهــا لحــوادث مریــرة مــن
القتــل والتهجیــر والتشــرید وفقــدان البنیــة األساســیة .والبالد
األفغانیــة تدفــع ثمــن إســامها بتقديــم التضحیــات والشــهداء
علــى م ـ ّر عقــود متعاقبــة.
الثانــي :أن أفغانســتان احتلهــا تحالــف دولــي ظالــم مــن بلــدان
شــتى ،وبمختلــف أنــواع الســاح الفتّــاك هاجمــوا البــاد،
وشــنوا علیهــا عمليــات القصــف والقتــل ،وأوجــدوا العمــاء
والخونــة ،ودافعــوا عنهــم بــاآلالت الحربیــة وجهزوهــم
بأحــدث التجهيــزات العســكرية .كمــا حرصــوا علــى إيجــاد
فضــاء إعالمــي مــن البرامــج التــي تســتهدف الشــباب
إلغوائهــم ،وتســتهدف تخریب أفغانســتان؛ نســاءها وشــبابها
وإســامها .وقــد اشــتدت وطــأة التغريــب فــي أفغانســتان إلــى
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حــد لــم نــر مثيــاً لشــدته فــي البــاد
اإلســامیة األخــرى.
إن العــدو منــذ احتالله أرض أفغانســتان
يقــوم بحمایــة العمــاء والخونــة بحجــة
أنهــم يمثلــون الشــعب األفغانــي،
ويقــوم بعــرض برامــج إعالمیــة
تــزرع الفكــر العلمانــي المــارق بيــن
أبنــاء أفغانســتان ،فــي الحيــن الــذي
يضيّــق فيــه علــى الكتــاب اإلســامیین
والعلمــاء األفغــان تضييقــا ً عنیفــاً،
ويقمــع اآلراء التــي تناضــل االحتــال
واإللحــاد واالبتــذال.
لكــن العــد ّو -برغــم كل محاوالتــه-
شــعر أن الحمیّــة اإلســامیة ال تــزال
تنبــض فــي شــریان الشــباب األفغانــي،
وأن المعركــة بیــن الحریــة واالحتــال
ستحســم لصالــح الحریــة والكرامــة
طالمــا اســتمر نبــض العقیــدة اإلســامیة
القحــة فــي نفــوس الشــعب األفغانــي
وشــباب المســلمین.
إن الطائــرات األمیركیــة والحلــف
األطلســي لــم يتركــوا بیــت وبــر وال
مــدر فــي أفغانســتان إال وقصفــوه،
وقتلــوا أهلــه وشــردوا جموعــا ً
آخريــن .كمــا أننــا نــری الیــوم كثیــراً
مــن المســلمین ال ینعمــون باألمــن فــي
بالدهــم خوفـا ً مــن العنــف الــذي یرتكبــه
األعــداء ضدهــم ،فــا یمكــن ألحــد أن
يتصــور مــدى الوحشــیة التــي يرتكبهــا
االحتــال وعمالئــه فــي أفغانســتان
وفــي فلســطین وفــي غیرهــا مــن
البــاد اإلســامیة ،ففــي كل یــوم نســمع
أن بیتــا ً فــي فلســطین قــد ُد ّمــر ألجــل
بنــاء مســتوطنة صهیونیــة ،وأن قریــة
بأكمهــا فــي أفغانســتان قُصفــت بغيــة
قمــع المناهضیــن للحكومــة العمیلــة
وترهيبهــم.
إذا كان الشــاب المســلم مجهــزاً بســاح
التوحیــد الخالــص لــم یضــر شــعبه
مهمــا كثــرت عنجهیــة العــدو ،صلفــه،
وقصفــه.
إن مــن جهــاد العلمــاء ضــد الطغــاة؛
نشــر التوحیــد الخالــص ،والــرد علــى
الشــبهات والبــدع التــي تضــر بالعقیــدة
الخالصــة ،فالموحــد ال یركــع لغیــر

الشــاب األفغانــي الــذي حمــل الســاح
لدحراالحتــال الــذي عــاث فــي األرض
فســاداً ود ّمــر أفغانســتان بكاملهــا.
ويكفــي العــدو انتصــاراً أن یعتقــد
الشــاب األفغانــي  -الــذي قُتــل أبــواه
وشــعبه ،وشُــرد أهلــه – أن هنــاك
عمیــل صالــح وعمیــل ســيء ،وأن
هنالــك إســام متشــدد وآخــر متحيــز
للديموقراطيــة ،وأن الديموقراطيــة
أفضــل مــن الشــريعة ،وأن يعتقــد بــأن
لألمريــكان قــوی فــوق قــوة الصمــود
والثبــات ،وأن بعــض المجاهدیــن فــي
بعــض العملیــات هــم مصــدر العنــف
واإلرهــاب.

هللا ،وال یعتقــد أن هنــاك قــدرة تفــوق
قــدرة هللا ،وال یبیــع الحریــة وال یخــاف
مــن بطــش العــدو وعنجهیتــه مهمــا
طــال ليــل الظالميــن ،ویؤمــن بالنصــر
الــذي وعــده هللا تعالــی عبــاده ،إن
هــم صبــروا وثبتــوا ،وكفــی بالحــق
انتصــاراً أن تنتشــر عقیــدة التوحيــد
الناصــع فــي نفــوس الشــباب األفغــان
رغــم كل مكائــد العــدو ومكــره بهــم.
لقــد بتنــا -مــع األســف الشــدید -نشــاهد
جــزءاً مــن معالــم الثقافــة الغربیــة التــي
تعــادي الثقافــة اإلســامیة تتفشــی فــي
بالدنــا حتــی أصبحــت مواجهــة الثقافــة
اإلســامیة مــن أركان الثقافــة الغربیــة
وهــذا مــا نشــاهده فــي أفغانســتان
اليــوم ،وقبــل ذلــك شــاهدناه فــي
تاریــخ النضــال بیــن اإلســام والیهــود
والصلیبیــن.
إن الجیــل المســلم كلمــا كان مشــبعا ً
بالقــرآن والســنة ازداد تخــوف العــد ّو
مــن كیانــه ،فيعمــد إلــى شــن هجمــة
ثقافیــة علــی ثقافتــه اإلســامیة .فبینمــا
نشــاهد كثیــر مــن األمــم تعتنــق ثقافــات
متعــددة ملتزمــة بهــا ،لــم یعتــزم الغــرب
الهجــوم ضدهــا أو القیــام ألجــل تغییرها
أو التخطیــط لســلخها مــن منهجهــا،
لكــن بالمقابــل نشــاهد هجمــة الغــرب
الشرســة ضــد اإلســام وحامليــه.
إن مــن مهمــة العلمــاء العظيمــة نشــر
الثقافــة اإلســامیة بيــن أبنــاء اإلســام،
وترغيــب النــاس فــي التمســك وااللتزام
بهــا ،خاصــة مــع وجــود المخططــات
الغربیــة الصلیبیــة التــي تعمــل جاهــدة
لجــذب الشــباب األفغــان إلــی أفــكار
ظاهرهــا إســامیة بینمــا هــي فــي
حقيقتهــا تقاتــل اإلســام وعقیدتــه
الخالصــة وثقافتــه .إن تلــك المخططــات
تريــد أن تجعــل المســلمين يؤمنــون
بمصطلحــات مثــل :إرهابــي ،انتحــاري،
عنــف ،ويكفــرون بمصطلحــات مثــل:
مجاهــد ،استشــهادي ،جهــاد.
إن اإلعــام األفغانــي یریــد مــن الشــاب
األفغانــي االعتقــاد بــأن المجاهدیــن
هــم الذیــن یش ـ ّوهون صــورة اإلســام،
وهــم الذيــن يقفــون كعائــق أمــام الحریة
فــي أفغانســتان ،بــل يريــد أن يصــ ّور
أن عبــدهللا وغنــي أفضــل بكثیــر مــن
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لقــد أســقطت الثقافــة الغربیــة
المشــبوهة البشــریة فــي وادي الهمجیة
واالنحــال ،فمث ـاً نجــد أن الالأخالقیــة
والســفور والعنــف ثــارت مــن جــذور
الثقافــة الغربیــة وأفكارهــا .وإنــه كلمــا
وقــع الشــاب األفغانــي تحــت تأثيــر تلــك
األفــكار الغربیــة األمیركیــة؛ تقلّصــت
معنویــات الجهــاد والشــوق إلــی نیــل
الحریــة فــي نفســه .األمــر الــذي یتطلــب
مــن العلمــاء والدعــاة جهــوداً لحفــظ
الشــباب عقديـا ً وثقافيـا ً مــن نتائــج تلــك
الحملــة الفكريــة المســعورة.
إننــا الیــوم فــي أفغانســتان بحاجــة
إلــی البحــث الدقیــق عــن األســباب،
والتجــارب التاریخیــة ،والمؤامــرات
الغربیــة ،التــي اســتهدفت أرضنــا ودیننا
وجیلنــا لبنــاء أســس تعامــل صحیحــة
مــع شــعبنا ،ولنطهــر األرض والعقــول
مــن بقايــا الثقافــة الغربيــة النتنــة.
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رسالة العلماء

إن خير األمراء من أحب العلماء
وإن شر العلماء من أحب األمراء
الحــكام فــي أ ّمــس الحاجــة إلــى مــن يذكرهــم بــاهلل ،ويصارحهم
بأخطائهــم ويرشــدهم إلــى الخيــر والصــاح .وهكــذا كان
الخلفــاء ،فقــد كان يُقــال للخليفــة :يــا أميــر المؤمنيــن أعــزك
هللا ،ويــا عمرأصلحــك هللا .وفــي المقابــل فــإن الحاكــم إذا
اتســعت الجفــوة بينــه وبيــن العلمــاء الربانييــن ،كان ذلــك
ســببا ً فــي شــقائه بــل وشــقاء األمــة المســلمة التــي يتوالهــا،
وهــذا بالفعــل مــا كان حاصــاً عنــد هجــوم المغــول علــى
الدولــة الخوارزميــة حيــث كان الســلطان خــوارزم شــاه
معرض ـا ً عــن نصــح العلمــاء والتشــاور معهــم ،بــل إن األمــر
عنــده تعــدى ذلــك إلــى التضييــق علــى العلمــاء ووضــع بعضهم
تحــت اإلقامــة الجبريــة ،ونفــي البعــض اآلخــر وتغريبــه ،فلمــا
غــزا المغــول دولتهــم أصبــح المســلمون كاأليتــام علــى موائــد
اللئــام ،فلمــا طغــت شــهوة الحكــم وقدمــت علــى مصلحــة
األمــة ،أفســدت كل محــاوالت العلمــاء ،وال أدل علــى ذلــك مــا
قــام بــه اإلمــام محيــي الديــن ابــن الجــوزي عندمــا أرســله
الخليفــة العباســي المســتعصم بــاهلل إلــى الســلطان جــال الديــن
منكبرتــي بعــد اســتباحته إلحــدى مــدن المســلمين ،فلمــا دخــل
ابــن الجــوزي عليــه وجــد الســلطان جــال الديــن يبكــي وبيــن
يديــه المصحــف ،محــاوالً خــداع ابــن الجــوزي ،فصــاح ابــن
الجــوزي فــي وجهــه وقــال لــه( :تقــرأ فــي المصحــف وتبكــي،
وأنــت تفعــل بالمســلمين مــا تفعــل ،لقــد قتلــت عشــرين ألــف
مســلم ،وســبيت نســاءهم ،وفعلــت مــا فعلــت).
قيــل لإلمــام مالــك رحمــه هللا" :إنــك تدخــل علــى الســلطان
وهــم يظلمــون ويجــورون .فقــال :يرحمــك هللا ،فأيــن المكلّــم
بالحــق".
واإلمــام مالــك – رحمــه هللا – هــو مــن قابــل الرشــيد بكلمتــه
المشــهورة (ال تكــن أول مــن وضــع العلــم فيضعــك هللا) لمــا
قــدم هــارون الرشــيد المدينــة ،وجــه البرمكــي إلى مالــك ،وقال
لــه :احمــل إلـ ّي الكتــاب الــذي صنفتــه حتــى أســمعه منــك ،فقال
مالــك للبرمكــي" :أقرئــه الســام وقــل لــه :إن العلــم يُــزار وال
يــزور" .فرجــع البرمكــي إلــى هــارون الرشــيد ،فقــال لــه :يــا
أميــر المؤمنيــن أيبلــغ أهــل العــراق أنــك وجهــت إلــى مالــك
فــي أمــر فخالفــك! أعــزم عليــه حتــى يأتيــك ،فأرســل إليــه،
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فقــال" :قــل لــه يــا أميــر المؤمنيــن ال تكــن أول مــن وضــع
العلــم فيضعــك هللا" .وهــذا إن دل فإنمــا يــدل علــى فقــه عظيــم
تشــبع بــه اإلمــام مالــك – رحمــه هللا – فــي هــذه المســألة
حيــث أنــه ممــن ال يــرى حرج ـا ً فــي الدخــول علــى الســاطين
إذا تحققــت المصلحــة فــي ذلــك إحقاق ـا ً للحــق ،لكــن لمــا كان
هــذا الدخــول دعــوة مــن الســلطان فيهــا إذالل للعلــم وأهلــه،
أراد اإلمــام مالــك أن يعطــي درسـا ً ليــس لهــارون فحســب بــل
لــكل إنســان تعمــم بالعلــم واحتمــى بالســنة.
ولعــل موقــف البرمكــي هنــا يعــد نموذجــا ً سياســيا ً خبيثــا ً
ألســاليب الزعامــة اإلســامية التــي تلتــف حولهــا األمــة،
فالبرمكــي نظريــة ثابتــة فــي واقــع الصــراع بيــن التيــار
اإلســامي والتيــارات المنحرفــة ،ســيحاول ممارســتها مــع كل
محاولــة إســامية جديــدة (برمكــي) جديــد يتلهــف إلــى لحظــة
يكــون فيهــا الزعيــم القائــد ،ونحــن نذ ّكــر مــن كان هــذا حالــه
بمــا ورد عنــد البخــاري مــن حديــث أبــي ســعيد وأبــي هريــرة
– رضــي هللا عنهمــا – أن رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم
– قــال" :مــا بعــث هللا مــن نبــي ،وال اســتخلف مــن خليفــة
إال كانــت لــه بطانتــان :بطانــة تأمــره بالمعــروف ،وتحضــه
عليــه ،وبطانــة تأمــره بالشــر ،وتحضــه عليــه ،والمعصــوم
مــن عصمــه هللا".
فالســؤال إذاً لِمــا كان بعــض الســلف يدخلــون علــى الحــكام؟
باختصــار شــديد هــم يدخلــون رغبــة منهــم فــي إصــاح الحاكــم
مــع عــدم اإلخــال بمبادئهــم وعزتهــم.
فجــرت
وحضــر القاضــي عمــر بــن حبيــب مجلــس الرشــيد َ
مســألة فتنازعهــا الخصــوم ،وعلــت األصــوات فيهــا ،فاحتــج
بعضهــم بحديــث يرويــه أبــو هريــرة عــن النبــي – صلــى
بعــض الحديــث ،وزادت المدافعــة
هللا عليــه وســلم – فدفــع
ٌ
والخصــام حتــى قــال قائلــون منهــم :أبــو هريــرة متهــم فيمــا
يرويــه ،وصرحــوا بتكذيبــه ،ورأيــت الرشــيد قــد نحــا نحوهــم،
ونصــر قولهــم ،فقلــت أنــا :الحديــث صحيــح عــن رســول هللا
– صلــى هللا عليــه وســلم – فنظــر إلـ ّي الرشــيد نظــر مغضــب،
وانصرفــت إلــى منزلــي ،فلــم ألبــث أن جاءنــي غــام فقــال:
أجــب أميــر المؤمنيــن إجابــة مقتــول ،وتحنــط وتكفــن .فقلــت:

إعداد :عرفان بلخي

اللهــم إنــك تعلــم أنــي دفعــت عــن صاحــب نبيــك ،وأجللــت
نبيــك أن يطعــن علــى أصحابــه فســلمني منــه ،وأدخلــت علــى
الرشــيد ،وهــو جالــس علــى كرســي حاســراً ذراعيــه ،بيــده
الســيف ،وبيــن يديــه النطــع ،فلمــا بصــر بــي قــال :يــا عمــر
بــن حبيــب ،مــا تلقّانــي أحــد مــن الدفــع والــرد بمثــل مــا تلقيتني
بــه وتجــرأت علـ ّي ،فقلــت يــا أميــر المؤمنيــن ،إن الــذي قلتــه
ودافعــت عنــه ،وملــت إليــه ،وجادلــت عنه ازدراء على رســول
هللا – صلــى هللا عليــه وســلم – وعلــى مــا جــاء بــه ،فإنــه
إذا كان أصحابــه ورواة حديثــه كذابيــن ،فالشــريعة باطلــة،
والفرائــض واألحــكام فــي الصــاة والصيــام والنــكاح والطــاق
والحــدود ،مــردودة غيــر مقبولــة .فــاهلل هللا يــا أميــر المؤمنيــن
أن تظــن ذلــك ،أو تصغــي إليــه ،وأنــت أولــى أن تغــار لرســول
هللا – صلــى هللا عليــه وســلم – مــن النــاس كلهــم ،فلمــا ســمع
كالمــي رجــع إلــى نفســه ثــم قــال" :أحييتنــي يــا عمــر بــن
حبيــب أحيــاك هللا ،أحييتنــي أحيــاك هللا ،أحييتنــي أحيــاك هللا".
شــاء هللا أن يختــص ذاتــه بالكمــال ،وأراد بحكمتــه أن يكــون
لــدى اإلنســان مثالــب وجوانــب قصــور مهمــا بلــغ! وجــراء
ذلــك حــدث بعــض االختــاف عنــد الســلف فــي كيفيــة التعامــل
مــع هــذه القضيــة الحساســة .فمنهــم مــن اجتهــد وأصــاب فلــه
أجــران ،ومنهــم مــن اجتهــد فأخطــأ فلــه أجــر واحــد .فهــم
دائــرون فــي فلــك االجتهــاد .لكــن ينبغــي أن يعلــم أنــه بالرغــم
مــن وجــود هــذه االختالفــات إال أن هنــاك أصــوالً وأســاليب
مشــتركة اعتمدهــا العلمــاء فــي دعوتهــم مــع الحــكام.
قــال الحــارث المحاســبي (عــرف بذلــك لكثــرة محاســبته
لنفســه)" :األصــل الــذي بنــوا بــه طريقتهــم ،التــزام األمــر
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بالصــدق ،وتقديــم العلــم علــى
حظــوظ النفــوس ،واالســتغناء بــاهلل عــن جميــع خلقــه".
ليــس المخاطــب فــي النصــوص واآلثــار الــواردة فــي هــذه
المســألة العلمــاء فحســب ،بــل هوخطــاب للعلمــاء يدخــل فيــه،
ضمنـاً ،المحتســب واآلمــر بالمعــروف والناهــي عــن المنكــر،
فكلهــم إخــوة وإن كانــوا لعــات ،فالخطــاب يشــملهم والعــادة
تجمعهــم ،والنقــص يغمرهــم ،وإن اختلفــت منازلهــم ،وتباينــت
أحوالهــم.

إن الدخــول علــى الســاطين واإلكثــار منــه هــو فــي حــد ذاتــه
بــاء وابتــاء ،وهنــا يأتــي دور المصالــح والمفاســد .وهنــا
تتمحــص النوايــا .وهنــا ينبغــي أن يتأمــل العالــم والمحتســب
النصــوص واآلثــار المرهبــة فــي الدخــول علــى الســاطين،
وكل مــا ســاقه اإلمــام الســيوطي رحمــه هللا (ت911 :هـــ )
فــي كتابــه" :مــا رواه األســاطين فــي عــدم المجــيء إلــى
الســاطين " يعتبــر مــن هــذا البــاب.
فمــن ذلــك مــا رواه أبــو هريــرة – رضــي هللا عنــه – قــال :قــال
رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم " :-مــن بــدا جفــا ،ومــن
اتبــع الصيــد غفــل ،ومــن أتــى أبــواب الســاطين افتتــن ،ومــا
ازداد أحــد مــن الســلطان قربـا ً إال ازداد مــن هللا بعــداً".
قــال ابــن المبــارك – رحمــه هللا " :-مــن بخــل بالعلــم ابتلــي
بثــاث :إمــا مــوت يذهــب علمــه ،وإمــا ينســى ،وإمــا يلــزم
الســلطان فيذهــب علمــه" .وقــال أبــو حــازم ( ســلمة بــن
دينــار)" :إن خيــر األمــراء مــن أحــب العلمــاء ،وإن شــر
العلمــاء مــن أحــب األمــراء".
لكــن هــل كل الســاطين داخلــون فــي هــذا المعنــى مــن التحذيــر
والترهيــب أم أن المــراد بذلــك هــو الســلطان الجائــر الظالــم
الــذي اســتباح بيضــة المســلمين واســتحل دمائهــم ولــم تعصــم
عنــده أموالهــم؟ يقــول ابــن عبــد البــر -رحمــه هللا – مبينـا ً هــذا
المعنــى ومجيب ـا ً علــى هــذا التســاؤل -بعــد أن أورد األحاديــث
واآلثــار الــواردة فــي النهــي عــن المجــيء إلــى الســاطين:-
"معنــى هــذا كلــه فــي الســلطان الجائــر الفاســق ،وأمــا العــدل
منهــم الفاضــل فمداخلتــه وعونــه علــى الصــاح مــن أفضــل
أعمــال البــر ،أال تــرى أن عمــر بــن عبــد العزيــز إنمــا كان
يصحبــه جلّــة العلمــاء" وقــال عالمــة األندلــس ابــن حــزم
وهــو ينصــح العالــم فــي رســالته (مراتــب العلــوم )" :وإن
ابتلــي بصحبــة ســلطان فقــد ابتلــي بعظيــم الباليــا ،وعــرض
للخطــر الشــنيع فــي ذهــاب دينــه وذهــاب نفســه ،وشــغل
بالــه ،وتــرادف همومــه" .وهــذا كالم عالــم مــن أفقــه النــاس
بأخــاق الملــوك وصفاتهــم.
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أثراإلكراه
على تصرفات اإلنسان
«احللقة »1
إعداد :أبو عبدالرحيم
■ مقدمة:
إنــه لمــا كان اإلنســان مخاطب ـا ً باألحــكام الشــرعية ،ومطالب ـا ً
بهــا إمــا وجوبًــا فقــط ،أو وجوبًــا وأداءاً حســب أهليتــه ،فــإذا
ُوجــدت لديــه أهليــة الوجــوب واألداء فقــد ثبتــت لــه ،ووجبــت
عليــه كل األحــكام ،ولكــن قــد تعتــرض حيــاة اإلنســان بعــض
الموانــع أو العــوارض التــي تؤثــر علــى أهليتــه ،إمــا باإلزالــة
كالجنــون ،وإمــا بالنقصــان كالصغــر والعتــه ،وإمــا بتغييــر
بعــض األحــكام دون تأثيــر فــي أهليتــه ،كاإلكــراه والســفه
ً
مثــا ،لــذا فقــد تكلــم علمــاء الحنفيــة علــى هــذه
والخطــأ
العــوارض وقســموها إلــى قســمين:
 - 1عوارض سماوية؛ كالصغر والجنون والعته وغيرها.
 - 2عوارض مكتسبة؛ كاإلكراه والسفه والخطأ وغيرها.
ولقــد شــهد العالــم اليــوم أنواعــا مــن اإلكــراه ،والضغــط،
وعــاش اإلنســان فــي ظــل اإلكــراه فــي مياديــن الحيــاة
المختلفــة ،وأُجبــر علــى فعــل مــا ال يرضــاه .
فمــا موقــف الشــريعة اإلســامية تجــاه هــذه التصرفــات
اإلنســانية؟ وماصفــة هــذه األفعــال التــي تصــدر تحــت ضغــط
اإلكــراه؟
لقــد أردت أن أتنــاول بالبحــث والدراســة موضــوع اإلكــراه
باعتبــاره عارض ـا ً مــن العــوارض المكتســبة لألهليــة ،وأثــره
علــى التصرفــات اإلنســانية .وأدعــو هللا تعالــى أن يجعلــه
نافع ـاً ،وأن يحســن القصــد بــه والمثوبــة عليــه ،وهــو حســبنا
ونعــم الوكيــل ،وســأتناول فــي البحــث النقــاط التاليــة:
 - 1تعريف اإلكراه.
 - 2أركان اإلكراه.
 - 3شروط اإلكراه.
 - 4أقسام اإلكراه.
 - 5أثر اإلكراه.
وســنتحدث فــي الحلقــة األولــى عــن :تعريــف اإلكــراه،
وأركانــه ،وشــروطه .وســنجعل الحديــث عــن النقــاط المتبقيــة
فــي الحلقــات القادمــة بــإذن هللا تعالــى.
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■ تعريف اإلكراه:
قــال فــي لســان العــرب :أكرهتــه ،حملتــه علــى أم ـ ٍر هــو لــه
كاره  -وفــي مفــردات ال ّراغــب نحــوه  -ومضى صاحب اللّســان
يقــول :وذكــر ّ
ـع
للا عـ ّز وجـ ّل الكــره واإلكــراه فــي غيــر موضـ ٍ
مــن كتابــه العزيــز ،واختلــف القـ ّراء فــي فتــح الــكاف وض ّمهــا.
قــال أحمــد بــن يحيــى :وال أعلــم بيــن األحــرف الّتــي ض ّمهــا
هــؤالء وبيــن الّتــي فتحوهــا فرقـا ً فــي العربيّــة ،وال فــي سـنّ ٍة
ـره (بالفتــح)  :المش ـقّة،
تتبــع .وفــي المصبــاح المنيــر" :ال َكـ ْ
ضــ ّم "
ضــ ّم :القهــر ،وقيــل( :بالفتــح)  :اإلكــراه " ،وبال ّ
وبال ّ
المش ـقّة .وأكرهتــه علــى األمــر إكراه ـاً :حملتــه عليــه قهــراً.
يقــال :فعلتــه َك ْرهــا ً " بالفتــح " أي إكراهــا ً  -وعليــه قولــه
ضدّيــن( .الموســوعة
تعالــى{ :طوعـا ً أو كرهـاً} فجمــع بيــن ال ّ
الفقهيــة الكويتيــة ( ،126 /7بترقيــم الشــاملة آليــا)
■ تعريف اإلكراه اصطالحا:
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 الحامــل علــى إيقاعــه ،ويصيــر الغيــر خائفًــا
بــه فائــت الرضــا بالمباشــرة) .كشــف األســرار علــى أصــول
البــزدوي( )438 /4
■ ال ّرضى واالختيار:
شــيء ورضيــت بــه:
ال ّرضــى لغـةً :االختيــار .يقــال :رضيــت ال ّ
اخترتــه .واالختيــار لغـةً :أخــذ مــا يــراه خيــراً.
وأ ّمــا فــي االصطــاح ،فــإنّ جمهــور الفقهــاء لــم يف ّرقــوا بيــن
ال ّرضــى واالختيــار ،لكــن ذهــب الحنفيّــة إلــى التّفرقــة بينهمــا.
فال ّرضــى عندهــم هــو :امتــاء االختيــار وبلوغــه نهايتــه،
بحيــث يفضــي أثــره إلــى الظّاهــر مــن ظهــور البشاشــة فــي
الوجــه ونحوهــا.
شــيء واستحســانه .واالختيــار عنــد الحنفيّــة
أو هــو :إيثــار ال ّ
هــو :القصــد إلــى مقــدو ٍر متــر ّد ٍد بيــن الوجــود والعــدم بترجيــح
أحــد جانبيــه علــى اآلخــر .أو هــو :القصــد إلــى الشّــيء
وإرادتــه.
ولكــي يتــم اإلكــراه علــى الوجــه الشــرعي المعتبــر ،ال بــد لــه
مــن توفــر جميــع أركانــه وتحققهــا ،وال بــد مــن توفــر بعــض
الشــروط فــي كل ركــن مــن هــذه األركان ،وإليــك بيــان ذلــك:
■ أركان اإلكراه:
لإلكراه أربعة أركان هي:
 - 1المكــره  -بالكســر  -وهــو الــذي يحمــل غيــره علــى فعــل
أو قــول قه ـ ًرا.
 - 2المكــره -بالفتــح -وهــو الــذي يحملــه المكــره علــى فعــل أو
قــول مهــددًا إيــاه بحيــث يضطــره إلــى أداء مــا يطلبــه منــه مــن
غيــر رضــاه مــع فســاد اختيــاره.

 - 3المكــره عليــه :هــو األمــر الــذي يكــره الحامــل الفاعــل
علــى اإلتيــان بــه.
 4المكــره بــه :وهــو وســيلة اإلكــراه ،وكل مــا يتوصــل بــهالحامــل إلــى حمــل الفاعــل المكــره عليــه مــن تخويــف يجعلــه
مدفو ًعــا إلــى تنفيــذ أمــره.
■ شروط اإلكراه:
يشــترط فــي كل ركــن مــن األركان األربعــة توفــر بعــض
الشــروط لكــي يتــم اإلكــراه ويتــرب عليــه اثــره ،وإليــك بيــان
هــذه الشــروط بالتفصيــل اآلتــي:
الشــرط األول :قــدرة المكــره (بالكســر) علــى إيقــاع مــا
ش  -وإن لــم يكــن
هــدد بــه ،لكونــه متغلبًــا ذا ســطو ٍة وبطــ ٍ
ســلطانًا وال أميـ ًرا  -ذلــك أن تهديــد غيــر القــادر ال اعتبــار لــه.
(المبســوط  ،39 / 24ورد المحتــار .) 80 / 5
الشــرط الثانــي :خــوف المكــره (بفتــح الــراء) مــن إيقــاع مــا
هــدد بــه ،وال خــاف بيــن الفقهــاء فــي تحقــق اإلكــراه إذا كان
المخــوف عاج ـاً فــإن كان آج ـاً ،فذهــب الحنفيــة والمالكيــة
والحنابلــة واألذرعــي مــن الشــافعية إلــى تحقــق اإلكــراه مــع
التأجيــل .وذهــب جماهيــر الشــافعية إلــى أن اإلكــراه ال يتحقــق
مــع التأجيــل ،ولــو إلــى الغــد.
والمقصــود بخــوف اإليقــاع غلبــة الظــن ،ذلــك أن غلبــة الظــن
معتبــرةٌ عنــد عــدم األدلــة ،وتعــذر التوصــل إلــى الحقيقــة( .رد
المحتــار  ،88 ،80 / 5والمبســوط .) 71 ،49 ،78 / 24
الشــرط الثالــث :أن يكــون مــا هــدد بــه قتـاً أو إتــاف عضـ ٍو،
ولــو بإذهــاب قوتــه مــع بقائــه كإذهــاب البصــر ،أو القــدرة
علــى البطــش أو المشــي مــع بقــاء أعضائهــا أو غيرهمــا
ممــا يوجــب غمــا يعــدم الرضــا ،ومنــه تهديــد المــرأة بالزنــا،
والرجــل باللــواط( .البلقيوبــي علــى المنهــاج .)332 /3
أمــا التهديــد باإلجاعــة ،فيتــراوح بيــن هــذا وذاك ،فــا يصيــر
ملجئًــا إال إذا بلــغ الجــوع بالمكــره (بالفتــح ) حــد خــوف
الهــاك (البدائــع  ،4481 / 9وأشــباه الســيوطي ص .)209
ثــ ّم الّــذي يوجــب غ ّمــا ً يعــدم ال ّرضــا يختلــف باختــاف
ضعاف
األشــخاص واألحــوال :فليس األشــراف كاألراذل ،وال ال ّ
كاألقويــاء ،وال تفويــت المــال اليســير كتفويــت المــال الكثيــر،
والنّظــر فــي ذلــك مفــ ّوض إلــى الحاكــم ،يقــدّر لــك ّل واقعــ ٍة
قدرهــا( .الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة  ،130 /7بترقيــم
الشــاملة آليــا).
شــرط ال ّرابــع :أن يكــون المكــره ممتنعـا ً عــن الفعــل المكــره
ال ّ
ق نفســه  -كمــا فــي إكراهــه علــى
عليــه لــوال اإلكــراه ،إ ّمــا لحـ ّ
شــرع -
ق ال ّ
ص آخــر ،وإ ّمــا لح ـ ّ
بيــع مالــه  -وإ ّمــا لح ـ ّ
ق شــخ ٍ
ً
ص آخــر ،أو
شــخ
مــال
إتــاف
علــى
ا
كمــا فــي إكراهــه ظلمــ
ٍ
شــخص ،أو الدّاللــة عليــه لذلــك أو علــى ارتــكاب
نفــس هــذا ال ّ
ق ّ
للا ،كال ّزنــى وشــرب الخمــر.
موجــب حــ ٍّد فــي خالــص حــ ّ
الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة ( ،130 /7بترقيــم الشــاملة
آليــا).
الشــرط الخامــس :أن يكــون محـ ّل الفعــل المكــره عليــه متعيّنـاً.
وهــذا عنــد الشّــافعيّة وبعــض الحنابلــة علــى إطالقــه .وفــي
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حكــم المتعيّــن عنــد الحنفيّــة ،ومــن وافقهــم مــن الحنابلــة مــا
لــو خيّــر بيــن أمــو ٍر معيّنـ ٍة.
ومنــه يســتنبط أنّ موقــف المالكيّــة فــي حالــة اإلبهــام أدنــى
إلــى مذهــب الحنفيّــة ،بــل أوغــل فــي االعتــداد باإلكــراه حينئـ ٍذ،
ألنّهــم لــم يشــترطوا أن يكــون مجــال اإلبهــام أمــوراً معيّن ـةً.
أ ّمــا اإلكــراه علــى طــاق إحــدى هاتيــن المرأتيــن ،أو قتــل أحــد
هذيــن ال ّرجليــن ،فمــن مســائل الخــاف الّــذي صدّرنــا بــه هــذه
شــريطة :فعنــد الحنفيّــة والمالكيّــة ،ومعهــم موافقــون مــن
ال ّ
شــافعيّة والحنابلــة ،يتحقّــق اإلكــراه برغــم هــذا التّخييــر.
ال ّ
ّ
ّ
وعنــد جماهيــر الشّــافعيّة ،وقلــ ٍة مــن الحنابلــة ،ال يتحقــق،
ألنّ لــه مندوح ـةً عــن طــاق ك ٍّل بطــاق األخــرى  -وكــذا فــي
القتــل  -نتيجــة عــدم تعييــن المح ـ ّل.
ســادس :أالّ يكــون للمكــره مندوحــة عــن الفعــل
الشّــرط ال ّ
المكــره عليــه ،فــإن كانــت لــه مندوحــة عنــه ،ثـ ّم فعلــه ال يكون
مكرهـا ً عليــه ،وعلــى هــذا لــو خيّــر المكــره بيــن أمريــن فــإنّ
الحكــم يختلــف تبعـا ً لتســاوي هذيــن األمريــن أو تفاوتهمــا مــن
حيــث الحرمــة والحـ ّل ،وتفصيــل الــكالم فــي ذلــك كمــا يلــي:
إنّ األمريــن المخيّــر بينهمــا إ ّمــا أن يكــون ك ّل واحــ ٍد منهمــا
مح ّرمــا ً ال ّ
يرخــص فيــه ،وال يبــاح أصــاً ،كمــا لــو وقــع
التّخييــر بيــن ال ّزنــى والقتــل.
أو يكــون ك ّل واحـ ٍد منهمــا مح ّرمـا ً ّ
ضرورة،
يرخص فيه عنــد ال ّ
كمــا لــو وقــع التّخييــر بيــن الكفــر وإتــاف مــال الغيــر .أو
ضــرورة ،كمــا لــو
يكــون ك ّل واحـ ٍد منهمــا مح ّرمـا ً يبــاح عنــد ال ّ
وقــع التّخييــر بيــن أكل الميتــة وشــرب الخمــر .أو يكــون ك ّل
واحـ ٍد منهمــا مباحـا ً أصالـةً أو للحاجــة ،كمــا لــو وقــع التّخييــر
بيــن طــاق امرأتــه وبيــع شــي ٍء مــن مالــه ،أو بيــن جمــع
ـج وفطــره فــي نهــار رمضــان .ففــي
صــاة فــي الحـ ّ
المســافر ال ّ
صــور األربــع الّتــي يكــون األمــران المخيّــر بينهمــا
هــذه ال ّ
متســاويين فــي الحرمــة أو الحـ ّل ،يترتّــب حكــم اإلكــراه علــى
ي واحــ ٍد مــن األمريــن المخيّــر بينهمــا ،وهــو الحكــم
فعــل أ ّ
ّ
بــه،
ــق
ل
يتع
مــا
ل
وك
بخالفاتــه
تقريــره
ســيجيء
الّــذي
ألنّ
ّ
ت،
اإلكــراه فــي الواقــع ليــس إالّ علــى األحــد الدّائــر دون تفــاو ٍ
ـن ،وقــد خالــف فــي
وهــذا ال تعـدّد فيــه ،وال يتحقّــق إالّ فــي معيّـ ٍ
شــافعيّة وبعــض الحنابلــة ،فنفــوا حصــول اإلكــراه
هــذا أكثــر ال ّ
صــور.
فــي هــذه ال ّ
وإن تفــاوت األمــران المخيّــر بينهمــا ،فــإن كان أحدهمــا
مح ّرمــا ً ال ّ
بحــال كال ّزنــى والقتــل،
يرخــص فيــه وال يبــاح
ٍ
ً
فإنّــه ال يكــون مندوحـة ،ويكــون اإلكــراه واقعـا ً علــى المقابــل
لــه ،ســواء أكان هــذا المقابــل مح ّرمــا ً ّ
يرخــص فيــه عنــد
ضــرورة ،كالكفــر وإتــاف مــال الغيــر،
ال ّ
ضــرورة ،كأكل
أم مح ّرمــا ً يبــاح عنــد ال ّ
الميتــة وشــرب الخمــر ،أم مباحــا ً
كبيــع كشــي ٍء
أصالــةً أو للحاجــة،
ٍ
ــن مــن مــال المكــره ،واإلفطــار
معيّ ٍ
فــي نهــار رمضــان ،ويترتّــب علــى
هــذا اإلكــراه حكمــه الّــذي ســيجيء
تفصيلــه بخالفاتــه.
وتكــون هــذه األفعــال مندوحــةً مــع
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المحــ ّرم الّــذي ال ّ
بحــال ،أ ّمــا هــو
يرخــص فيــه وال يبــاح
ٍ
ّ
ً
صــور الثــاث
فإنّــه ال يمكــن مندوحــة لواحــ ٍد منهــا ،ففــي ال ّ
المذكــور آنفــاً ،وهــي مــا لــو وقــع التّخييــر بيــن ال ّزنــى أو
القتــل وبيــن الكفــر أو إتــاف مــال الغيــر ،أو وقــع التّخييــر
بيــن ال ّزنــى أو القتــل وبيــن أكل الميتــة أو شــرب الخمــر ،أو
ـن
وقــع التّخييــر بيــن ال ّزنــى أو القتــل وبيــن بيــع شــي ٍء معيّـ ٍ
مــن المــال ،فــإنّ ال ّزنــى أو القتــل ال يكــون مكرهـا ً عليــه ،فمــن
فعــل واحــداً منهمــا كان فعلــه صــادرا عــن طواعيـ ٍة ال إكــراه،
فيترتّــب عليــه أثــره إذا كان اإلكــراه ملجئـا ً حتّــى يتحقّــق اإلذن
فــي فعــل المندوحــة ،وكان الفاعــل عالمـا ً بــاإلذن لــه فــي فعــل
المندوحــة عنــد اإلكــراه.
وإن كان أحــد األمريــن المخيّــر بينهمــا مح ّرم ـا ً ّ
يرخــص فيــه
ضــرورة،
ضــرورة ،والمقابــل لــه مح ّرم ـا ً يبــاح عنــد ال ّ
عنــد ال ّ
كمــا لــو وقــع التّخييــر بيــن الكفــر أو إتــاف مــال الغيــر،
وبيــن أكل الميتــة أو شــرب الخمــر ،فإنّهمــا يكونــان فــي
حكــم األمريــن المتســاويين فــي اإلباحــة ،فــا يكــون أحدهمــا
مندوح ـةً عــن فعــل اآلخــر ،ويكــون اإلكــراه واقع ـا ً علــى فعــل
ـف
ك ّل واحـ ٍد مــن األمريــن المخيّــر بينهمــا ،متــى كان بأمـ ٍر متلـ ٍ
للنّفــس أو ألحــد األعضــاء.
وإن كان أحــد األمريــن مح ّرمــا ً ّ
يرخــص فيــه أو يبــاح عنــد
ضــرورة ،والمقابــل لــه مباح ـا ً أصال ـةً أو للحاجــة ،كمــا لــو
ال ّ
وقــع التّخييــر بيــن الكفــر أو شــرب الخمــر ،وبيــن بيــع شــي ٍء
مــن مــال المكــره أو الفطــر فــي نهــار رمضــان ،فــإنّ المبــاح
فــي هــذه الحالــة يكــون مندوحــةً عــن الفعــل المحــ ّرم الّــذي
ّ
ضــرورة ،وعلــى هــذا يظـ ّل علــى
يرخــص فيــه أو يبــاح عنــد ال ّ
بمتلــف للنّفــس أو العضــو أو
تحريمــه ،ســواء كان اإلكــراه
ٍ
المتلــف
متلــف ألحدهمــا ،ألنّ اإلكــراه بغيــر
بغيــر
ٍ
ال يزيــل الحظــر عنــد الحنفيّــة مطلق ـاً،
بمتلــف  -وإن كان يزيــل
واإلكــراه
ٍ
الحظــر  -إالّ أنّ إزالتــه لــه بطريــق
االضطــرار ،وال اضطــرار مــع
وجــود المقابــل المباح .الموســوعة
الفقهيــة الكويتيــة (،131-133 /7
بترقيــم الشــاملة آليــا).
(يتبع) إن شاء هللا.
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الرقــــــم

عدد العمليات

االستشهادية منها

إحصائيــة العمليــات الجهاديــة
لشــهر جمادى اآلخرة 1437هـ

قتلى الصليبيين

جرحى الصليبيين

قتلى العمالء

جرحى العمالء

تدمير اآلليات
والمدرعات
العسكرية

شهداء المجاهدين
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جرحى المجاهدين

39
 - 1قندهار
62
هلمند
-2
25
زابل
-3
 - 4روزجان 51
9
فراه
-5
1
غور
-6
16
هرات
-7
 - 8نيمروز 15
8
 - 9بادغيس
17
 - 10فارياب
80
كونر
- 11
 - 12ننجرهار 33
14
 - 13لغمان
45
 - 14غزني
11
 - 15كابول
 - 16ميدان ورك 62
 - 17خوست 27
 - 18نورستان 4
17
 - 19لوجر
17
 - 20كابيسا
6
 - 21بكتيكا
21
بكتيا
- 22
22
 - 23قندوز
11
 - 24بغالن
2
 - 25بروان
2
تخار
الطائــرات المســقطة- 26 :
 .1مروحيــة في هلمند.
2
 - 27سمنجان
 .2مقاتلــة أمريكيــة.
1
 - 28بدخشان
0
 - 29باميان
13
بلخ
- 30
7
 - 31جوزجان
 - 32داي كندي 1
2
 - 33سربل
0
 - 34بنجشير
643
مجموعه

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 4
2 0
0 10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4 14

83
126
49
151
9
1
26
13
5
7
147
55
12
78
16
80
63
0
23
42
17
18
39
25
1
6
6
0
0
50
18
1
2
0
1169

11
99
32
84
17
2
13
1
6
6
34
45
22
60
18
41
27
3
5
20
14
14
25
29
0
2
2
0
0
34
16
0
2
0
684

11
21
13
19
3
1
6
3
0
3
30
9
1
11
7
21
5
0
4
2
6
3
4
8
0
0
3
0
0
9
3
0
0
0
206

3 6
3 5
3 1
4 0
2 1
0 0
12 9
2 0
1 0
1 0
3 2
1 0
1 0
3 2
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 2
2 1
0 0
2 3
0 0
0 0
0 1
1 0
0 0
0 0
2 1
0 1
0 0
0 0
0 0
47 36

تدمير آليات
المجاهدين

الوالية

الخسائر البشرية والمـــــاديـة
لـلعـــــــــدو

الخسائر البشرية
للمجاهدين والمدنيين

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

الشهيد

شعر :سليم عبدالقادر زجنري

عــرف الدنيــا خياالً ،خادع الوجه الشــرود
ورأى النــاس عبيــداً ،فأبــى عيــش العبيــد
ورأى السارين يمشون على الدرب البعيد
فمضــى يختصــر الدرب إلــى أرض الخلود

*

ـارس ،يحلـ ُم ،والجنــات أســمى مــا يريــد
فـ ٌ
عــذب جديــد
فلــه فــي كل آن ُحلُــ ٌم
ٌ
وأمانــي ،وجــود
رؤيــة هللا ،وحــور،
ُّ
كلمــا قــال :مزيــداً ،وانتشــى ،جــاء المزيــد

*

إيــه ،من يأخــذ من دنياه أزهــار الوجود؟!
ثــم يُلقيهــا بإكبــا ٍر إلــى أ ِّم الشــهيد
فلقــد فــاز الفتــى ،وهللاُ ،
بالخلــد الســعيد
فلمــاذا نحــنُ نبكيــه؟! أجه ـ ٌل أم جحــود؟!

