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االفتتاحية

يقــوم المحتلــون فــي البــاد المحتلــة بتجنيــد شــباب تلــك البلــدان لتشــكيل عصابــات إجراميــة يرمــون مــن خاللهــا تحقيــق األهــداف
التاليــة - 1 :تنفيــذ مخططاتهــم ومؤامراتهــم بنجــاح - 2 .تحقيــق مصالحهــم بتكلفــة أقــل وبخســائر ال تذكــر - 3 .إحــداث الفوضــى
والبلبلــة داخــل بــاد المســلمين - 4 .الدفــع بهــؤالء إلــى فوهــة الهــاك بينمــا يحمــون أنفســهم مــن تبعــات الحــروب .
وقــد نصــب األعــداء حبائــل كثيــرة لهــذه الغايــة ليقــع الشــباب المســلم فيهــا وينحــرف عــن ســبيل الحــق ويصبــح أداة طيّعــة فــي
أيــدي المســتعمرين ،فيخــوض حربــا بالوكالــة فــي بــاد المســلمين لصالــح الغرب.كمــا يقومــون بتمويــل وتســليح الجيــوش داخــل
بــاد المســلمين لقتــل الشــعوب المســلمة وقهرهــا والــزج بأبنائهــا فــي الســجون الوحشــية.
وكمــا أن أعداءنــا يســتخدمون هــذه الوســيلة الســتمرار احتاللهــم وينفقــون أمــواال طائلــة علــى هــذه اإلســتراتيجية؛ يجــب علــى
المســلمين أن يســعوا إلحباطهــا وإبطالهــا ،وعلــى علمــاء اإلســام أن يبذلــوا الجهــود الجبــارة والمســاعي الحثيثــة لترســيخ
عقيــدة الــوالء والبــراء فــي المجتمعــات اإلســامية وتوعيــة الشــباب حــول المخاطــر الدنيويــة واألخرويــة للوقــوف فــي صــف
الكفــر ،وإفهامهــم بــأن الكفــار ال يريــدون لنــا الخيــر بــل هــم أعــداء ديننــا ودنيانــا.
ويجــب علــى الحــركات الجهاديــة أن ال تغفــل عــن النشــاطات الدعويــة إلــى جانــب نشــاطاتها الجهاديــة العســكرية ،وعلــى
المجاهديــن أن ال يكتفــوا بالبيانــات ذات اللهجــة الشــديدة فقــط ،بــل عليهــم أن يدعــوا النــاس إلــى ســبيل ربهــم بالحكمــة والموعظة
الحســنة أيضـاً ،ويجــب أن تكــون فرحتهــم بتوبــة هــؤالء التائهيــن الضاليــن أكثــر مــن فرحتهــم بقتلهــم وهالكهــم ،وفــي الحديــث:
«ألن يهــدي هللا بــك رجــا واحــدا خيــر لــك مــن حمــر النعــم».
واإلمــارة اإلســامية بصفتهــا حركــة جهاديــة إســامية تهتــم بهــذا األمــر كثيــراً وقــد شـ ّكلت لهــذا لجنــة مســتقلة مســماة بـــ لجنــة
الدعــوة واإلرشــاد ،وبفضــل هللا ثــم بفضــل جهودهــا المتضافــرة وخدماتهــا الجليلــة ينشــق الجنــود أفواجـا ً أفواجـا ً عــن صفــوف
األعــداء ويستســلمون لمجاهــدي اإلمــارة اإلســامية ،وفــي اآلونــة األخيــرة تســارعت هــذه الموجــة والتحــق العشــرات مــن
عناصــر العــدو بصفــوف اإلمــارة اإلســامية .ولنلقــي نظــرة عابــرة علــى أبــرز تلــك االنشــقاقات التــي حدثــت مؤخــراً:
استســلم قبــل أيــام  65جندي ـا ً حكومي ـاً ،بمــن فيهــم  5مــن قادتهــم ،للمجاهديــن فــي منطقــة ســانجين فــي إقليــم هلمنــد جنــوب
أفغانســتان ،مــع خمســة مدرعــات ،وخمســين بنــادق أمريكيــة ،و 18قطعــة مــن ســاح البيــكا أمريكيــة الصنــع ،وثالثــة مدافــع
هــاون وســط ،ومدفعيــن مــن نــوع  spg-9وأجهــزة وأدوات عســكرية أخــرى.
وقــد اعتــرف العميــل «ميــرزا خــان رحيمــي» حاكــم واليــة هلمنــد بهــذا قائ ـاً لوســائل اإلعــام« :الجنــود استســلموا لطالبــان
ومعهــم أســلحتهم» .مضيف ـا ً أنــه تــم فتــح تحقيــق لمعرفــة الســبب وراء استســامهم.
وفــي نفــس اليــوم استســلم القائــد «كلمــراد» مــع خمســة مــن عناصــر المليشــيا للمجاهديــن وســلموا مــا معهــم مــن أســلحة
(خمســة كالشــنكوفات ،وأســلحة متنوعــة أخــرى).
وفــي واليــة جوزجــان بمديريــة مرديــان انشــق  14فــرداً مــن أفــراد الشــرطة عــن صفــوف العــدو وأعلنــوا التحاقهــم بصــف
اإلمــارة اإلســامية.
وفــي  14مــن شــهر نوفمبــر استســلم  150مــن عناصــر القــوات المســلحة األفغانيــة لمجاهــدي اإلمــارة اإلســامية ،ومــن بينهــم
 10قــادة ميدانيــون فــي واليــة فاريــاب ،وأســماء القــادة كمــا يلــي :القائــد ســعيد هللا ،والقائــد المــا محمــد ،والقائــد لقمــان ،والقائــد
محمــد شــاه ،والقائــد اســد هللا ،والقائــد مــا رحيــم هللا ،والقائــد عطــا مــراد ،والقائــد خــال محمــد ،والقائــد عبــد المقيــم ،والقائــد
حاجــي محمــد.
وقــد ســلم هــؤالء القــادة جميــع مــا فــي أيديهــم مــن معــدات وأســلحة لمجاهــدي اإلمــارة اإلســامية ،كمــا تحــررت  17قريــة بســبب
استســام هــؤالء األفراد.
وفي  15من شهر نوفمبر انشق قائد بمعية  20من أفراده والتحقوا جميعا ً بمجاهدي اإلمارة اإلسالمية.
إن جميع هؤالء تابوا وأعربوا عن أسفهم على ما كان منهم ،وعاهدوا هللا بنصرة الجهاد والمجاهدين.
إن مســارعة هــؤالء الشــباب إلــى التوبــة ومبادرتهــم إلــى صــف المجاهديــن تذكرنــا بمــا قالــه شــاعر المشــرق محمــد إقبــال رحمــه
هللا (هــذه التربــة خصبــة تحتــاج لقليــل رطوبــة).
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حوار العدد

حوار مع الشيخ أبي الفداء الحنفي «حفظه اهلل»

من الناشطين في مجال الدعوة اإلسالمیة بأفغانستان
■ مجلــة الصمــود :فضیلــة الشــیخ ،بدایــة نشــكركم علــی
إتاحتكــم هــذه الفرصــة الطیبــة ألســرة مجلــة الصمــود.
الشــیخ أبــي الفــداء :وأنــا بــدوري أشــكركم وأرجــو هللا تعالــی
أن یقبــل جهودكــم الطیبــة فــي مجــال نشــر الفكــر اإلســامي
الســامي وتوعیــة األمــة اإلســامیة بمــا یجــري في أفغانســتان.
■ مجلــة الصمــود :فضیلــة األســتاذ! نریــد أن نعــرف رأیكــم
فــي األزمــة التــي یعیــش فیهــا الشــعب األفغانــي بعــد االحتــال.
الشــیخ أبــي الفــداء :نعــم؛ قبــل أربعــة عشــر عامــا ً أصیــب
شــعبنا بحربیــن شرســتین معــاً.
األولــى :الحــرب العســكرية التــي شــنها األعــداء علــی هــذا
الشــعب المســكین المضطهــد بأحــدث وأهلــك التســلیحات،
حيــث جــاء العــد ّو ب َعــدده وعُــدده وبالتكنولوجیــا المتطــورة.
ال يمكــن لنــا أن ننســی تلــك القنابــل الضخمــة الفتاكــة التــي
أمطــرت نســاءنا وأطفالنــا وشــیوخنا .هــذا والشــعب األفغانــي
والمجاهــدون ال یملكــون شــیئا ً مــن تلــك التقنیــة المتوفــرة
لــدی الغــرب ،ال يملكــون ســوى اإلیمــان القــوي والعزیمــة
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النــادرة والهمــة العالیــة التــي الترضــی بالدنــاءه .هــذه هــي
المیــزات التــي أهّلــت الشــعب للقیــام أمــام هــذه الهجمــة
الشرســة ،فكانــت حربــا ً غیــر متوازنــة ماديــاً.
والحــرب الثانيــة :الغــزو الثقافــي الــذي اســتهدف بــه االحتــال
جمیــع القیــم األخالقیــة والدینیــة والثقافیــة للمجتمــع األفغانــي.
وقــد اســتخدموا فــي هــذا المجــال أحــدث الوســائل واألســاليب.
لیــس مــن المعقــول أن ننكــر التأثیــر الســلبي لهتيــن الحربیــن
علــی قلــة قلیلــة مــن الشــباب المتحمســین الذیــن يركضــون
خلــف األحاســیس دون تفكــر .لكــن األمــر المســلّم بــه لــدی
الجمیــع هــو أن الغــرب فــي كال الحربیــن نــال الهزیمــة النكــراء
والفشــل الذريــع وذهــاب ریحــه.
وهــذه نصــرة هللا التــي ینصــر بهــا عبــاده الصالحیــن الذیــن
ينصــرون دینــه .إن تنصــروا هللا ینصركــم ویثبّــت أقدامكــم.،
وإنــه لــوال نصــرة هللا فــإن النتیجــة ســتكون واضحــة؛ ألننــا ال
نملــك شــیئا ً ممــا یملكــه العــد ّو.
ورحبــوا بهــم ،فقــد فقــدوا
أمــا الذیــن اعتمــدوا علــی المحتلیــن
ّ
ثقتهــم بالدولــة التــي أقامهــا الغــزاة األجانــب .والیــوم نراهــم
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یتمنــون ســقوطها .وهــذا األمــر یبّشــرنا بالخیــر وبالمســتقبل
الزاهــر وبالنصــر مــن هللا والفتــح قریــب .وقــد تطــرق الیــأس
والقنــوط فــي نفــوس المحتلیــن وهــم یتكهنــون مســتقبلهم
المظلــم فــي أفغانســتان؛ لذلــك نراهــم يفــرون مــن البلــد.
■ مجلــة الصمــود :يقــول بعــض المحلّلیــن إن بقــاء الدولــة
العمیلــة دلیــل علــی نجــاح الغــرب فــي مشــروعه ،فمــا رأیكــم؟
الشــیخ أبــي الفــداء :أرد هــذا تمامــاً؛ ألن الدولــة العمیلــة
منبــوذة لــدی الشــعب وال تحظــی عنــده بــأي شــعبیة .وبقاؤهــا
مرهــون بوجــود الغــرب الــذي یلفــظ أنفاســه األخیــرة.
إذا قطــع الغــرب والمحتلــون مســاعداتهم عــن الدولــة العميلــة
وبقیــت صامــدة لمــدة ســنة ،فإننــا حينهــا يمكــن أن نصــدق
هــؤالء المحلّلیــن فــي رأیهــم .واألمــر الثانــي أن المحتلیــن
هجمــوا علــی بلدنــا إلبــادة المجاهدیــن ومحــو الفكــر الجهادي،
وهلل الحمــد لــم یتحقــق شــيء مــن ذلــك؛ بــل المجاهــدون مــا
زالــوا یناطحــون أقــوی المحتلیــن ،والفكــر الجهــادي مــا تــرك
بیــت مــدر وال وبــر إال ودخلــه .ومــع هــذا نعيــد الســؤال لكــم:
هــل نجــح المحتلــون أم انهزمــوا ؟!
■ مجلــة الصمــود :كیــف تقيّمــون النشــاطات الدینیــة
والثقافیــة فــي أفغانســتان؟ وهــل هــي كافیــة لمقاومــة الغــزو
الثقافــي الغربــي؟
الشــیخ أبــي الفــداء :كمــا أشــرت ســابقاً ،أن الغــزو الثقافــي
الغربــي بــدأ مــع الغزو العســكري .لذلــك أدرك العلمــاء والدعاة
خطــورة الموقــف ،فشــ ّمروا عــن ســاعد الجــد والعزیمــة،
وشــعروا بالمســؤولیة فبــادروا إلــی تأســیس مئــات المــدارس
والمراكــز العلمیــة والثقافیــة علــی صعیــد أفغانســتان ،فكانــت
هــذه المراكــز حصــون منیعــة لإلســام والحفــاظ علیــه ،ومكانا ً
مناســبا ً لتربیــة األجیــال الناشــئین .ولــم يتوقــع األعــداء
والمحتلــون أن يقــدم العلمــاء والدعــاة األفغــان علــى تفعيــل
األعمــال الثقافیــة الضخمــة فــي ظــل االحتــال وتضييــق
الخنــاق والضغــط الذیــن فرضهمــا المحتلــون علــی المراكــز
الدینیــة والنشــاطات الثقافیــة ،ولــم يتوقعــوا أن یقبــل الشــعب
علــى المراكــز الدینیــة والثقافیــة؛ ذلــك ألنهــم شــنوا هجمــة
إعالمیــة واســعة لتشــویه صورتهــا ،ووجهــوا التهــم الواهیــة
ومــا ال یلیــق للعلمــاء وأصحــاب المــدارس .لكــن التكهنــات
الغربیــة بــاءت بالفشــل ،وأثبــت الشــعب األفغانــي الباســل أنــه
ال یتخلــف عــن نصــرة دینــه ونصــرة رمــوزه قیــد شــبر.
وهــذا مــا جعــل الوهــن والشــعور بالهزیمــه يتطــرق لقلــوب
األعــداء .والیــوم بعــد هــذا الهجــوم الســافر نــری أن عمــال
الغــرب مــن المواطنیــن األفغــان فــي مجــال تطبیــق مشــاریعه
الثقافیــة یفضلــون الفــرار علــی القــرار ویلجــأون إلــی البــاد
األجنبیــة.
ولكــن ال یجــوز لنــا أن نقلــل مــن شــأن الغــزو الثقافــي الغربــي؛
بــل البــد مــن اســتخدام أحــدث الوســائل فــي الحــرب ،والبــد من
العمــل بنشــاط وحیویــة بیــن الدعــاة والعلمــاء؛ ألن الصــراع
بیــن الحــق والباطــل قائــم إلــی قیــام الســاعة ،واالنتصــار فــي
هــذا المیــدان لمــن لــه نشــاط أكثــر .ورداً علــی ســؤالكم أقــول:

لیســت مراكزنــا كافیــة لمقاومــة الغــزو الثقافــي؛ بــل البــد مــن
إنشــاء آالف المراكــز الثقافیــة والدینیــة والبــد مــن بــذل عنایــة
خاصــة بتربیــة الجیــل الحدیــث.
■ مجلــة الصمــود :مــا األمــر األساســي الــذي تــرون أنــه البــد
مــن التركیــز علیــه فــي النشــاطات الدینیــة فــي أفغانســتان؟
الشــیخ أبــي الفــداء :أوصــي اإلخــوة الدعــاة والعلمــاء فــي
أفغانســتان أن یعتنــوا بتربیــه الجیــل الحدیــث .إن العنایــة
بالشــباب والفتیــان وتربیتهــم تربیــة دینیــة وأفغانیــة مــن
واجــب الســاعة ،واجــب ال یقبــل التأخیــر والتكاســل .إن مجــال
تربیــة الجیــل يشــتكي فــراغ البــد مــن ملئــه ،وإن لــم نقــم بهــذا
الواجــب فالعــد ّو یترصــد الموقــف ویمــأ هــذا الفــراغ  ،ولــن
يفيــد حينهــا التحســر والتمنــي .لذلــك أؤكــد مــرة أخــری إلــی
العاملیــن فــي هــذا المجــال أن یعتنــوا بالجیــل الحدیــث.
■ مجلــة الصمــود :أشــرت إلــی التربیــة ،فنــود أن نســأل
ســماحتكم ماهــو أفضــل مــكان للتربیــة ،وماهــي المــواد
الدراســیة الواجــب تغطيتهــا لتحقیــق هــذا الغــرض؟
الشــیخ أبــي الفــداء :أقــول بــكل صراحــة إن التربیــة قضیــة
فــي غایــة األهمیــة والخطــورة ،ال یمكــن لنــا أن نحظــی
بمســتقبل زاهــر إال فــي ظــل تربیــة صحیحــة ،قویــة ،شــاملة.
إن حیــاة األمــم والجماعــات وحتــی الشــعوب العریقــة فــي
العلــم والحضــارة مرهونــة بتربیــة أجيالهــا تربيــة صحیحــة.
وبــدون التربیــة ،لــن تتحقــق الســعادة ،وال األمــن وال األخــاق
الكريمــة .وعندهــا ســیكون مجتمعنــا جســداً بــا روح .إذاً
التربیــة مهمــة جــداً.
والحمــدهلل ،قــد ازدادت المــدارس والمراكــز التربویــة فــي
وطننــا العزیــز ،ولكــن الواقــع أثبــت أن بعــض أطیــاف الشــعب
ال یمكنهــم االلتحــاق بهــذه المراكــز .أمــا المســجد فهــو خیــر
مــكان للتربیــة والتعلیــم؛ ألن المســاجد منتشــرة فــي جمیــع
المناطــق الســكنیة ويســهل الوصــول إليهــا .وللشــعب األفغانــي
كبــاراً وصغــاراً صلــة وطیــدة بالمســاجد ،فإمــام المســجد
یســتطیع بتخطیــط دقیــق عقــد دورات علمیــة وحلقــات تربویــة
مثــل :دروس القــرآن والســیرة والعقیــدة و..
■ مجلــة الصمــود :هنــاك ظاهــرة أخــری باســم المنــح
التعلیمیــة التــي تمنحهــا الجامعــات األجنبیــة إلــی طالبنــا ،مــا
رأیكــم فــي هــذا؟
الشــیخ أبــي الفــداء :المنــح التعلیمیــة فــرص طیبــة لالســتفاده
مــن تجــارب اآلخریــن وال مانــع مــن االســتفادة منهــا .ولكــن
المشــكلة األساســیة فــي هــذه القضیــة أن الحاصليــن علــى هذه
المنــح قــد یلتحقــون بالجامعــات األجنبیــة وهــم لــم يصلــوا بعــد
إلــى النضــج الفكــري والدینــي ،ولیســت لدیهــم تلــك المقــدره
العلمیــة التــي تجعلهــم قادریــن علــی التمییــز بیــن الغــث
والســمین وبیــن الحــق والباطــل .فیتأثــرون باألفــكار الباطلــة
والمذاهــب الفكریــة المضللــة.
والمشــكلة األخــری أن معظــم هــذه المنــح مقدمــة مــن جانــب
العلمانییــن والشــیوعیین؛ ويقصــدون بهــا اســتقطاب الطــاب
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المتف ّوقیــن ثــم تثقیفهــم بالثقافــه اإللحادیــة ،وتربیتهــم علــی
القیــم التــي یؤمنــون بهــا؛ لیكــون هــؤالء الطــاب الوافدیــن
دعــاة إلــی العلمانیــة فــي موطنهــم إذا رجعــوا.
■ مجلة الصمود :ما الحل إذاً؟
الشــیخ أبــي الفــداء :أری أن الحــل بأیــدي العلمــاء والدعــاة
والمعلمیــن المؤمنیــن لیقومــوا بدورهــم فــي تزویــد الشــباب،
وخاصــة الحاصليــن علــى المنــح الدراســیة ،بالثقافــة
اإلســامیة وتعریفهــم باإلســام النقــي تعریفـا ً صحیحـاً ،خالیـا ً
مــن شــوائب البــدع والخرافــات والخزعبــات؛ عندئــذ لــن
یتأثــروا بأیــة فكــره إلحادیــة؛ بــل ســوف یتمســكون بدینهــم
وشــریعتهم مهمــا ضاقــت علیهــم الظــروف واألوضــاع.
■ مجلــة الصمــود :مــا هــو دور اإلعــام فــي توجیــه الشــباب
ســلبا ً وإیجابــاً ،وكیــف تقيّمــون نشــاط وســائل اإلعــام فــي
أفغانســتان؟
الشــیخ أبــي الفــداء :لقــد اتفــق علمــاء التربیــة ،والواقــع
یؤیدهــم ،أن وســائل اإلعــام -الســيما المرئــي منــه -لهــا
تأثیــر ســريع وعمیــق فــي عامــة النــاس ،خاصــة فــي األطفــال
والفتیــان والشــباب رجــاالً ونســا ًء .هــذه قضیــة مســلّم بهــا
لــدی الجمیــع ،فكــم مــن التفاعــات والتطــورات التــي حدثــت
إثــر توجیــه اإلعــام .لذلــك أدرك األعــداء هــذه األهمیــة،
فاســتخدموا اإلعــام فــي تحقیــق أهدافهــم ونشــر أفكارهــم.
وقــد اســتخدم الغــرب هــذه الوســیلة الفتاكــة فــي أفغانســتان
ودعمهــا مــن كل الوجــوه.
معظــم وســائل اإلعــام فــي أفغانســتان تمــ ّول مــن الــدول
الغربیــة وبعــض الــدول الشــرقیة ،وهــي تحقــق مــا تمليــه
عليهــا هــذه الــدول ،وقــد اســتهدفت هــذه الوســائل الشــباب،
إنهــا بــا شــك معضلــة مقلقــة.
إن قضیــة اإلعــام فــي أفغانســتان خطیــرة جــداً ،وتــزداد
الخطــورة فــي ظــل غيــاب مثــل هــذه الوســائل لــدی أهــل الحق.
ولــو ألقينــا نظــرة عابــرة علــى وســائل اإلعــام اإلســامیة،
فســنجد أنهــا قلیلــة ،وفــي برامجهــا ضعیفــة جــداً ،ال تجــذب
أنظــار الشــباب األفغــان.
إذاًمســؤولیتنا تجــاه هــذه المشــكله خطیــرة جــداً ،البــد مــن
تغطيــة هــذا الجانــب.
■ مجلــة الصمــود :مــا رأیكــم فــي الحكومــة االئتالفیــة ،هــل
حققــت مــا وعــدت بــه؟ وهــل القــت القبــول لــدی الشــعب؟
الشــیخ أبــي الفــداء :الشــك أن الدعایــات اإلعالمیــة التــي
قــام بهــا المحتلــون قبــل االنتخابــات ســحرت أعیــن النــاس،
وجعلــت البعــض يعلــق اآلمــال علــى هــذه الحكومــة ،ولكــن
نتائــج االنتخابــات الفاضحــة ،والتأخیــرات المســتمرة فــي
تعییــن الــوزراء ،والفســاد المتزایــد ،كل ذلــك خیــب آمــال
الشــعب ،وأیئســهم فیمــا كانــوا یرجــون ویأملــون .وبعــد
تأخیــر طویــل بــدأت الحكومــة عملهــا ،ولكــن حتــی الیــوم لــم
نــر تغییــراً جذریــا ً فــي الحكومــة العمیلــة؛ بــل ازداد الفســاد
وتفاقمــت المشــاكل ،والیــوم نســمع الذیــن صوتــوا لهذیــن
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الرجلیــن عــدم ارتیاحهــم منهــم.
أنــا أعتقــد جازمــا ً أن التغییــر األساســي وتغییــر مســار
األمــور ،وقمــع الفســاد وإعطــاء الحقــوق إلــی كافــة الشــعب
غيــر ممكــن فــي هــذا النظــام؛ ألنــه نظــام فاســد ،نبــت فــي
الفســاد ،وجــذوره ترعرعــت فــي الفســاد .إذاً ال یمكــن نجــاح
الحكومــة االئتالفیــة فــي مهمتهــا وأهدافهــا.
■ مجلــة الصمــود :كثیــراً مــا نشــاهد فــي وســائل اإلعــام أن
المحتلیــن یدعــون أن األزمــة الكبــری ألفغانســتان هــي وجــود
مجاهــدي اإلمــارة اإلســامیة ،فمــا رأیكــم فــي هــذا االدعــاء؟
الشــیخ أبــي الفــداء :مــع األســف نســمع هــذه الدعایــات مــن
أفــواه بعــض الســذج أیضـاً .وأنــا هنــا أود أن ألقــي علــى هــذه
القضیــة نظــرة تاریخیــة لیتضــح لنــا األمــر .عندمــا كانــت
دفــة الحكــم بیــد اإلســام والمســلمین كان األمــن والهــدوء
واالســتقرار حاكمــا علــی العالــم ،ولــم یكــن فــي العالــم أي
اضطرابــات وال فوضــی وال انفجــارات .حتــی فــي عهــد الدولــة
العثمانیــة لــم يكــن فــي العالــم اإلســامي أخبــار تتحــدث عــن
القتــل والتشــرید ،إال فــي بعــض الهجمــات التــي شــنتها الدولــة
الصفویــة والــدول األوروبیــة .ولكــن بعــد ســقوط الدولــة

العثمانیــة ،بمكــر األوروبییــن ومســاعدة الصفوییــن ،ســقطت
دفــة الحكــم بیــد الغربییــن .هنــا قامــت الــدول األوربیــه باحتالل
الــدول اإلســامیة تحــت شــعارات مختلفــة مثــل االســتعمار
وغیــر ذلــك.
فجــاؤوا بالدنــا ،وقتلــوا ،وشــردوا ،وانتهكــوا الحرمــات،
واغتصبــوا الحقــوق .عنــد ذلــك قــام أبنــاء األمــة اإلســامیة؛
لیســتعیدوا كرامتهــم ،ولیحققــوا األمــن ولیخرجــوا المحتلیــن
مــن بالدنــا .فــي الحقیقــة المســبب األول واألخیــر لهــذه
الفوضــی واالضطــراب فــي العالــم اإلســامي هــو الغــرب وال
غیــر .والمجاهــدون قامــوا لصــد هجمــة المحتلیــن ،وهــذه
لیســت جریمــة .وأنــا أقــول لــوال تدخــات الــدول األوروبیــة
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فــي البــاد اإلســامیة لمــا بقــي شــيء ممــا ترونــه مــن
الفوضــی واألزمــات .وإننــا إذا لــم نقــم بإخــراج المحتلیــن فلــن
تقــر عیوننــا باألمــن؛ ألن ســبب انعــدام األمــن ال يــزال باقی ـاً.
وهــذه االدعــاءات روجهــا المحتلــون فــي جمیــع األراضــي
المحتلــة ولیســت جدیــدة ،ولكنهــا بالنســبة إلینــا جدیــدة؛ ألننــا
لــم نســمع بهــا مــن قبــل.
■ مجلــة الصمــود :فضیلــة األســتاذ! إن العالــم اإلســامي
الیــوم يمــر بمرحلــة عصیبــة مؤلمــة ،فالقتــل والتشــرید،
وإراقــة الدمــاء ،باتــت أعمــال يوميــة فــي كثیــر مــن البلــدان
اإلســامیة ،وهــي نتیجــة المشــروع الصهیوني-الصلیبــي .وقد
تبعــث فینــا الیــأس والقنــوط بمســتقبل اإلســام والمســلمین،
نریــد أن نتعــرف علــی رأیكــم فــي هــذه القضیــة.
الشــیخ أبــي الفــداء :ال أشــك فــي تعقیــد أوضــاع العالــم
اإلســامي ،وأن مــا یجــري فــي العالــم اإلســامي مؤلــم
ومؤســف جــداً .إن مشــاهدة صــور اعتــداء الصلیبییــن علــی
األمــة اإلســامیة تقــرح األكبــاد وتجــرح القلــوب ،وإنــه واقــع
ال یمكــن ألبنــاء هــذه األمــة الغیــاری التغاضــي عنــه .هــذه
األوضــاع المؤلمــة دفعــت بكثیــر مــن المســلمین أن یقولــوا:
متــی نصــر هللا؟ ألســنا علــی الحــق؟ ألســنا أتبــاع ســید االنبیــاء
الــذي أكرمــه هللا بشــأن عظیــم؟ وكثیــر مــن هــذه التســاؤالت

وبالفتــح وجعلهــم كبــاراً فــي أعیــن النــاس .وعلــى العكــس،
كلمــا تقاعســت األمــم والشــعوب عــن تأدیــة رســالتها ومالــت
إلــی المادیــة الرعنــاء ،عاقبهــم هللا بالوهــن والــذل والصغــار
لــدی ســائر الشــعوب ،وســلط علیهــم األعــداء وضیّــق علیهــم
الحیــاة لكــي یفیقــوا مــن ســباتهم .تطــول هــذه المشــاكل إلــی
أن تســتیقظ هــذه الشــعوب ،وتشــعر بذلهــا وصغارهــا لــدی
اآلخریــن ،وتبحــث عــن طریــق للتخلــص مــن وهنهــا.
الشــعور بالــذل والبحــث عــن الحل یأتــي عندما تضیــق األرض
علــی النــاس بمــا رحبــت .هــذه ســنة هللا التــي قــد خلــت مــن
قبــل فــي الیهــود والنصــاری وال تبدیــل لســنة هللا .بعــد هــذه
المرحلــة الصعبــة الرهیبــة یأتــي هللا بنصــره وع ـ ّزه وكرمــه.
األمــة اإلســامیة تناســت رســالتها فــي العالــم؛ لذلــك عوقبــت
بالــذل والصغــار لــدی شــعوب العالــم .والیــوم ضاقــت األرض
علــی األمــة اإلســامیة ،وبــدأت األمــة اإلســامیة تبحــث عــن
طریــق وحــل لهــذه األزمــة.
وبــدأت تتــوب إلــی هللا مــن تكاســلها فــي أداء رســالتها ،لذلــك
أبشــر األمــة اإلســامیة أن مــا تــرون أنــه نهایــة هــذا الدیــن
وهــذه األمــة ،فأنــا أراه بدایــة االنتصــار واندحــار الزعامــة
الغربیــة .إنهــا بشــارة البــد أن نستبشــر بهــا ونتــوب إلــى هللا
ونســعی لیــل نهــار لتحقیــق هــذا االنتصــار .االنتصــار آتيــة
المحالــة ،ولكــن نتســاءل مــا هــو دورنــا فــي تحقیــق هــذا
االنتصــار؟!
■ مجلــة الصمــود :مالواجــب علينــا فعلــه لنكــون مــن صنّــاع
هــذا االنتصــار؟
الشــیخ أبــي الفــداء :إن الــذي یحقــق هــذا االنتصــار هــو
الجهــاد والدعــوة والتعلیــم والتربیــة .إنكــم لــو دققتــم النظــر
فــي النشــاطات الدینیــة ،ســتجدون أنهــا تتلخــص فــي هــذه
الثالثیــة المباركــة .لذلــك البــد لمــن یریــد المشــاركة فــي هــذا
المشــروع المبــارك ،أن یكــون فاعــاً فــي هــذه المجــاالت
الثالثــة .مجاهــداً وداعیــا ً ومعلمــا ً ومربیــاً.

المتداولــة فــي المجالــس .إننــي بصفتــي جــزء مــن جســد العالم
اإلســامي ،ال أكاد أتحمــل هــذه األوضــاع ،ولكننــي أعتقــد أن
هــذا الواقــع المریــر هــو نقطــة بدایــة لمســتقبل زاهــر.
أنظــر ،إن هلل ســننا ً فــي الكــون ،یطبقهــا علــی العبــاد شــعوبا ً
وجماعــات ،ومــن ســننه عــز وجــل أنــه كلمــا تمســك العبــاد
بالدیــن وتأدیــة الرســالة التــي حملوهــا ،أكرمهــم هللا بالعــز

■ مجلــة الصمــود :هــل مــن توصیــات خاصــة توجهونهــا إلــی
المرابطیــن فــي خنــدق الجهــاد ضــد األعــداء؟
الشــیخ أبــي الفــداء :ال أرانــي فــي مكانــة إلقــاء توصيــة إلــی
إخوانــي فــي معســكر الدفــاع عــن الشــریعة اإلســامیة وأمتها،
ولكــن أقــول لهــم :إن العاملیــن فــي مجــال الدعــوة والتعلیــم
فــي أفغانســتان مدینیــن لجهودكــم الطیبــة المباركــة ،فلــوال
جهودكــم هــذه لكنّــا لقمــة ســائغة ألذنــاب الیهــود والنصــاری.
واتباع ـا ً للســنه العمریــة؛ أقــول :إن انتصارنــا علــی األعــداء
لیــس بكثــرة ال َعــدد وال ُعــدد؛ بــل إننــا ننتصــر بأعمالنــا وبمقــدار
تمســكنا بالشــریعة وتعاليــم الجهــاد الشــرعیة.
أقول قولي هذا وأستغفرهللا لي ولكم ولسائر المسلمین.
■ مجلــة الصمــود :شــكراً لكــم إلتاحتكــم هــذه الفرصــة الطیبــة
ألســرة مجلــة الصمــود.
الشــیخ أبــي الفــداء :وأنــا بــدوري أشــكركم علــى مــا تبذلونــه
مــن جهــود مباركــة وطیبــة ،ونســأل هللا لكــم التوفیق والســداد.
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بقلم :خليل وصيل

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد!
قبــل أربعــة عشــر عامــا ً أعلــن الرئيــس األمريكــي جــورج
بــوش حربــا ً صليبيــة للقضــاء علــى اإلمــارة اإلســامية
الفتيــة ،داعي ـا ً باقــي دول العالــم لإلنضمــام إلــى الحــرب التــي
ســتقودها أمريــكا حيــث قــال فــي تحــ ٍد واضــح للعالــم كلــه:
"إمــا أن تكونــوا معنــا ،أو تكونــوا مــع االرهابييــن" .فتكالــب
الصليبيــون بعدّتهــم وعتادهــم علــى اإلمارة اإلســامية ،ونظرا
لضجيجهــم اإلعالمــي وقوتهــم العســكري زعــم البعــض أنهــم
ســيلتهمون اإلمــارة اإلســامية ويبتلعونهــا فــي لقمــة واحــدة
وسيدوســون المجاهديــن تحــت أقدامهــم.
لقــد كانــت أيامــا ً عصيبــة ووقــع المجاهــدون فــي محــن
وابتــاءات كثيــرة ،حيــث انضــم إلــى قــوة األجانــب
وغطرســتهم غــدر األقــارب وخيانتهــم ،وإلــى همجيــة األعــداء
خــذالن األصدقــاء ،وقــد أخــرج العــدو جميــع مــا فــي جعبتــه
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مــن األســلحة الفتاكــة وقنابــل الفســفور الحارقــة.
ومعلــوم أن جنــود الحلــف الصليبــي لــم ينزلــوا إلــى ســاحة
النــزال إال بعدمــا انســحب المجاهــدون مــن المــدن ،وفــي بدايــة
الهجمــة الصليبيــة كثفــت أمريــكا ضرباتهــا العشــوائية الجويــة
والصاروخيــة علــى المــدن والمناطــق المكتظــة بالســكان؛
ممــا تســبب فــي وقــوع الخســائر فــي صفــوف المواطنيــن
ال ُعـ ّزل لذلــك قــررت اإلمــارة اإلســامية االنســحاب مــن المــدن
والمناطــق الســكنية ،فصــار المجاهــدون ينســحبون مــن
مدينــة تلــو األخــرى ويتركــون المناطــق والقــرى.
ولمــا انحــاز المجاهــدون ومــا بقــي تحــت ســيطرتهم إال مناطق
قليلــة ،ظنــت أمريــكا أنهــم أثخنتهــم الجــراح وأضناهــم التعــب،
فتقــدم وزيــر الدفــاع األمريكــي آنــذاك دونالــد رامســفلد ووجــه
لهــم دعــوة لالستســام مهــدداً لهــم فــي حــوار مــع شــبكة "ان
بــي ســي" األميركيــة" :إمــا أن تستســلموا وإمــا أن تٌقتلــوا".
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ولكــن المجاهديــن كانــوا قــد أقســموا علــى القتــال حتــى الرمــق
األخيــر ،فمــا النــوا ومــا اســتكانوا بــل صمــدوا وثبتــوا رغــم
هــذه الجــراح ورغــم كل هــذه المحــن ،ورفضــوا دعــوات
االستســام واقتــدوا بأســد الصحــراء وشــيخ المجاهديــن
الشــيخ عمــر المختــار رحمــه هللا حيــث رددوا قولتــه الشــهيرة
بلســان الحــال" :نحــن ال نستســلم ،ننتصــر أو نمــوت".
وبعــد مــدة انســحب المجاهــدون انســحابا كليّ ـاً ،لينــزل جنــود
الصليــب إلــى أرض المعركــة ،وغــاب المجاهــدون فــي
الكهــوف والجبــال ألخــذ قســط مــن الراحــة ،فظــن األغبيــاء
أن المعركــة قــد انتهــت وأنــه قــد تــم القضــاء علــى اإلمــارة
اإلســامية لكنهــم لــم يعرفــوا أن المعركــة لــم تبــدأ بعــد.
وبعــد نــزول القــوات الصليبيــة إلــى أرض المعركــة ،أراد
المجاهــدون تنســيق صفوفهــم مــن جديــد ،فجعــل المخذلــون
يثبطونهــم ويدعونهــم إلــى القعــود ويقولــون لهــم إرأفــوا
بأنفســكم ،فأنتــم تناطحــون الجبــل ،ومــن المســتحيل محاربــة
هــذا الحلــف ،لكــن المجاهديــن عزمــوا علــى الجهــاد فــي
ســبيل هللا فــزأروا فــي وجــه هــذا الحلــف المتغطــرس المعتــدي
متوكليــن علــى هللا غيــر مباليــن بدعــوات التخذيــل والتثبيــط.
وهاقــد م ـ ّرت أربعــة عشــر عام ـا ً وهــم يواصلــون ضرباتهــم
علــى المحتليــن وأذنابهــم ال يكلــون وال يملــون ،فيخوضــون
المعــارك تلــو المعــارك ويركبــون المســالك والمهالــك،
ويسـطّرون المالحــم ويفلّــون الصــوارم ،و يتقدمــون مــن نصر
إلــى نصــر ،وفــي الشــهور األخيــرة فتــح هللا لهــم فتوحــات
مبينــة وانتصــارات عظيمــة ،فغنمــوا غنائــم كثيــرة وذخائــر
وفيــرة ،حتــى أن الصليبييــن المحتليــن أبــدوا قلقهــم حــول
تقــدم المجاهديــن الســريع.
أخبــار ســارة تأتينــا مــن كابــول وكابيســا ومــن بكتيــا وبكتيــكا،
ومــن أورزجــان وزابــل ،ومــن فاريــاب وســربل ،ومــن قنــدز
وبغــان ،ومــن تخــار وبدخشــان ،ومــن وردك وبــروان ومــن
هــرات وكوهســتان ،ومــن هلمنــد وكندهــار ،ومــن لغمــان
وننجرهــار ،ومــن فــراه ولوجــر ،ومــن نورســتان وكونــر.
فــكل يــوم تأتينــا المبشــرات مــن جميــع الجبهــات وهلل
الحمــد ،فمــن هنــا بشــرى فتــح الواليــة والمديريــات ،ومــن
هنــاك تهنئــة بمناســبة ســيطرة المجاهديــن علــى القواعــد
والثكنــات ،هــذا يبشــرنا باستســام العشــرات مــن عناصــر
العــدو ،وذاك يخبرنــا بتضييــق الحصــار علــى قواعدهــم
ومراكزهــم ،وفــي العاصمــة تــدك العمليــات االستشــهادية
قوافــل الصليبييــن ومجنزراتهــم ،وفــي الواليــات األخــرى
يســقط األبطــال طائراتهــم ومروحياتهــم ،وإن كان هــؤالء
المجاهــدون يحــرزون كميــات كبيــرة مــن الغنائــم ،فأولئكــم
األبطــال يقتحمــون الســجون ويحــررون مئــات مــن أســرى
المســلمين مــن الزنازيــن والمعتقــات ،كنــا باألمــس نتلقــى
أخبــار مقتــل العشــرات مــن المجرميــن واليــوم نســمع أنبــاء
وقــوع العشــرات منهــم فــي أســر المجاهديــن.
نعــم! لقــد فتــح المجاهــدون خــال عمليــات "العــزم" المباركــة
عشــرات المديريــات ،فبعــد فتــح واليــة قنــدوز فتحــوا أكثــر
مــن عشــرين مديريــة ،والحمــد هللا هــم اآلن مســيطرون علــى

مناطــق واســعة ومســاحات شاســعة فــي مختلــف الواليــات.
ت بيــن عشــيّة
إن هــذا التقــدم وهــذه الفتوحــات لــم تــأ ِ
وضحاهــا ،بــل أحرزهــا المجاهــدون بعــد تضحيــات جســيمة
وبطــوالت كثيــرة ،وبعــد مواجهــة المصاعــب والمتاعــب،
وبعــد طــول عنــاء وبــاء وعمــل دؤوب وجهــد متواصــل،
وبعــد صبــر ومصابــرة وصمــود وثبــات وجهــاد ومقاومــة
دامــت لعقــود مــن الزمــن ،لقــد ســالت دون هــذه االنتصــارات
أنهــار مــن الدمــاء وتطايــرت لنيلهــا الكثيــر مــن األشــاء،
لقــد ذهــب بســببها الكثيــر مــن الشــباب إلــى ظلمــات الزنانيــن
والمعتقــات ،وتحملــوا التنكيــل والتعذيــب والمشــقة .قــال هللا
ــاس أَنْ يُ ْت َر ُكــوا أَنْ يَقُولُــوا آ َمنَّــا
ــب النَّ ُ
س َ
تعالــى( :الــم * أَ َح ِ
َو ُه ـ ْم َل يُ ْفتَنُــونَ * َولَقَ ـ ْد فَتَنَّــا الَّ ِذيــنَ ِمــنْ قَ ْبلِ ِه ـ ْم فَلَيَ ْعلَ َمــنَّ َّ
للاُ
ص َدقُــوا َولَيَ ْعلَ َمــنَّ ا ْل َكا ِذبِيــنَ ).
الَّ ِذيــنَ َ
لقــد بــدأت اإلمــارة اإلســامية صراعهــا مــع أعتــى قــوى العالم
باأليــدي الخاليــة ،فلــم يكــن المجاهــدون يمتلكــون فــي بدايــة
المقارعــة ســوى بنــادق مصــدوءة ورصاصــات معــدودة،
فخرجــوا بأقــدام حافيــة وبطــون جائعــة متوكليــن علــى هللا
لمقارعــة أعدائــه األلــداء حتــى هزموهــم بإذنــه ،وكــم مــن فئــة
قليلــة غلبــت فئــة كثيــرة بــإذن هللا.
واليــوم عندمــا أرى المجاهديــن وهــم يدوســون مدرعــات
األعــداء تحــت أقدامهــم ورايــات التوحيــد ترفــرف فوقهــا،
أتذكــر حالــة اإلســتضعاف وأظــن أننــا نعيــش تفســيراً حيــا ً
َض َعفُونَ فِــي
ســت ْ
لقولــه تعالــىَ ( :و ْاذ ُكــ ُروا إِ ْذ أَ ْنتُــ ْم قَلِيــ ٌل ُم ْ
ص ـ ِر ِه
ـاس فَآ َوا ُك ـ ْم َوأَيَّ َد ُك ـ ْم بِنَ ْ
ض ت ََخافُــونَ أَنْ يَت ََخطَّفَ ُك ـ ُم النَّـ ُ
األَ ْر ِ
َّ
ت لَ َعلَّ ُكــ ْم تَشْــ ُك ُرون).
ــا
ب
ي
ط
ال
م
م
ــ
َو َر َزقَ ُك ْ ِ ــنَ
ِّ َ ِ
إن هــذه الفتوحــات الســريعة المتوالية تبشــرنا بــأن المجاهدين
يســيرون نحــو مراحــل التمكيــن بخطــى ناجحــة نحــو اإلنتصــار
الكامــل ،فإنهــم ال يشــنون هجوم ـا ً علــى ثكنــة أو مديريــة أو
مدينــة إال ويفتحونهــا فــي أســرع وقــت ممكــن.
وللعلــم بــأن اإلمــارة اإلســامية فــي هــذه الظــروف ال تريــد
إحــكام الســيطرة علــى المــدن بــل تضطــر إلــى اإلنســحاب
منهــا ،ألن العــدو الحقــود اللــدود لــم يكــف شــره عنــا بعــد،
فبعــد ســيطرة المجاهديــن علــى منطقــة بلديــة يقــوم بالقصــف
العشــوائي الهمجــي ممــا يتســبب فــي حــدوث دمــار كبيــر
وســقوط ضحايــا مــن األبريــاء العــزل كمــا حصــل فــي اآلونــة
األخيــرة فــي مدينة قنــدوز ،حيث قصــف الصليبيــون الحاقدون
مستشــفى ألطبــاء بــا حــدود ،ودمــروا منــازل المدنييــن وقــد
قتــل وجــرح بســبب هــذا القصــف العنيــف عشــرات مــن أهالــي
قنــدوز ،فاضطــر المجاهــدون إلــى اإلنســحاب مــن المدينــة.
نســأل هللا ســبحانه وتعالــى أن يهــيء للمجاهديــن أســباب
التمكيــن فــي مشــارق األرض ومغاربهــا وأن ينصــر عبــاده
المؤمنيــن وأن يهلــك أعــداء هــذا الديــن وأن يجعــل كيدهــم فــي
نحورهــم إنــه علــى كل شــيء قديــر وباإلجابــة جديــر.
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خطوات

على طريق النصر
المجاهــدون فــي كل يــوم يخوضــون المعــارك ويركبــون المســالك ،ويســطرون المالحــم
ويفلّــون الصــوارم ،وفــي الشــهور األخيــرة فتــح هللا لهــم فتوحــات مبينــة وانتصــارات
عظيمــة ،فغنمــوا غنائــم كثيــرة وذخائــر وفيــرة ،حتــى أن الصليبييــن المحتليــن أبــدوا قلقهــم
حــول تقــدم المجاهديــن الســريع.
أخبــار ســارة تأتينــا مــن كابــول وكابيســا ومــن بكتيــا وبكتيــكا ،ومــن أورزجــان وزابــل،
ومــن فاريــاب وســربل ،ومــن قنــدز وبغــان ،ومــن تخــار وبدخشــان ،ومــن وردك وبــروان
ومــن هــرات وكوهســتان ،ومــن هلمنــد وكندهــار ،ومــن لغمــان وننجرهــار ،ومــن فــراه
ولوجــر ،ومــن نورســتان وكونــر.
فــكل يــوم تأتينــا المبشــرات مــن جميــع الجبهــات وهلل الحمــد ،فمــن هنــا بشــرى فتــح
المديريــات ،ومــن هنــاك تهنئــة بمناســبة ســيطرة المجاهديــن علــى القواعــد والثكنــات ،هــذا
يبشــرنا باستســام العشــرات مــن عناصــر العــدو ،وذاك يخبرنــا بتضييــق الحصــار علــى
قواعدهــم ومراكزهــم ،هــؤالء المجاهــدون يغتنمــون كميــات كبيــرة مــن الغنائــم ،وأولئكــم
األبطــال يقتحمــون الســجن فيخــرج أســرى المســلمين أفواج ـا ً مــن الزنازيــن والمعتقــات،
باألمــس كنــا نتلقــى أخبــار مقتــل العشــرات مــن المجرميــن واليــوم نســمع أنبــاء وقــوع
العشــرات منهــم فــي أســر المجاهديــن.
نعــم! لقــد فتــح المجاهــدون هــذا العــام مراكــز مديريــات كثيــرة ،فتحــوا وردوج ،ويمــكان،
وجــرم فــي واليــة بدخشــان ،ودشــت أرتشــي ،وتشــاردره فــي واليــة كنــدز ،ونوزاد وموســى
قلعــة وبغنــي وديشــو فــي هلمنــد ،وخوجيانــي ،ونــاوه ،ورشــيدان فــي واليــة غزنــي،
ومديريــة نوبهــار فــي واليــة زابــل ،ومديريــة ريكســتان فــي واليــة قندهــار ،ومديريــة بكــوا
فــي واليــة فــراه ،ومديريــة كوهســتانات فــي واليــة ســربل ،كمــا ســيطروا علــى مناطــق
واســعة ومســاحات شاســعة فــي مختلــف الواليــات.
إن هــذا التقــدم وهــذه الفتوحــات لــم تــأت بيــن عشــية وضحاهــا ،بــل أحرزهــا المجاهــدون
بعــد تضحيــات جســيمة وبطــوالت كثيــرة ،وبعــد طــول عنــاء وبــاء وعمــل دؤوب وجهــد
متواصــل ،وبعــد صبــر ومصابــرة وصمــود وثبــات وجهــاد ومقاومــة دامــت لعقــود مــن
الزمــن ،لقــد ســالت دون هــذه اإلنتصــارات أنهــار مــن الدمــاء وتطايــر لنيلهــا الكثيــر مــن
األشــاء ،لقــد ذهــب بســببها الكثيــر مــن الشــباب إلــى ظلمــات الزنانيــن والمعتقــات،
ــاس أَنْ يُ ْت َر ُكــوا أَنْ
ــب النَّ ُ
س َ
وتحملــوا المصاعــب والمشــقات ،قــال هللا تعالــى( :الــم * أَ َح ِ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
ص َدقــوا
يَقُولُــوا آ َمنَّــا َو ُه ـ ْم َل يُ ْفتَنُــونَ * َولَقَ ـ ْد فَتَنَّــا الَّ ِذيــنَ ِمــنْ قَ ْبلِ ِه ـ ْم فَليَ ْعل َمــنَّ للاُ ال ِذيــنَ َ
َولَيَ ْعلَ َمــنَّ ا ْل َكا ِذبِيــنَ ).
لقــد بــدأت اإلمــارة اإلســامية صراعهــا مــع أعتــى قــوى العالــم بأيــ ٍد خاليــة ،فلــم يكــن
المجاهــدون يملكــون فــي بدايــة المقارعــة ســوى بندقيــات مصــدوءة ورصاصــات معــدودة،
وخرجــوا بأقــدام حافيــة وبطــون جائعــة متوكليــن علــى هللا لمقارعــة أعدائــه األلــداء حتــى
هزموهــم بإذنــه وكــم مــن فئــة قليلــة غلبــت فئــة كثيــرة بــإذن هللا.
واليــوم عندمــا أرى المجاهديــن وهــم يدوســون مدرعــات األعــداء تحــت أقدامهــم ورايــات
التوحيــد ترفــرف فوقهــا أتقهقــر إلــى حالــة اإلســتضعاف فــي الخيــال وأظــن أننــا عشــنا
ض ت ََخافُــونَ أَنْ
س ـت ْ
تفســيراً حي ـا ً لقولــه تعالــىَ ( :و ْاذ ُك ـ ُروا إِ ْذ أَ ْنتُ ـ ْم قَلِي ـ ٌل ُم ْ
َض َعفُونَ فِــي األَ ْر ِ
َّ
َّ
َ
ش ـ ُكرُونَ (.))26
ت ل َعل ُك ـ ْم تَ ْ
ـاس فَآ َوا ُك ـ ْم َوأَيَّ َد ُك ـ ْم بِنَ ْ
يَت ََخطَّفَ ُك ـ ُم النَّـ ُ
ص ـ ِر ِه َو َر َزقَ ُك ـ ْم ِمــنَ الطيِّبَــا ِ
نســأل هللا ســبحانه وتعالــى أن يمكــن لدينــه فــي األرض وأن ينصــر عبــاده الصالحيــن
المجاهديــن علــى أعــداء هــذا الديــن فــي مشــارق األرض ومغاربهــا إنــه علــى كل شــيء
قديــر وباإلجابــة جديــر.
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الجهاد الجاري في أفغانستان
دخل مرحلته المتقدمة

بقلم :حبيب مجاهد

تمــ ّر جمیــع الكفاحــات للحفــاظ علــی حیاتهــا وفــي ســبیل
الوصــول إلــی هدفهــا بمراحــل وأطــوار مختلفــه مــن الجهــد
والعمــل بــدءاً مــن تشــكل نواتهــا وقیــام عودهــا ومــروراً
بمراحــل تط ّورهــا ووصولهــا إلــی الهــدف .وقــد م ـ ّر الجهــاد
الجــاري ضـ ّد عــدوان الكفــر العالمــي خــال أربــع عشــرة ســنة
الماضیــة مــن تاریخــه بالمراحــل نفســها .إنّ هــذا الجهــاد قــد
ابتــدأ فــي شــكل بدائــي ضئیــل ضـ ّد المحتلّیــن الغربییــن الذیــن
كانــوا فــي كامــل قوتهــم العســكریة.
إنّ المرحلــة األولــی لهــذا الجهــاد كانــت فــي الحقیقــة مرحلــة
إذكاء جــذوة الجهــاد ،وكانــت تتمثـ ّل فــي جهــود إثبــات تواجــد
المجاهدیــن ضـ ّد االحتــال ،وكانــت هــذه المرحلــة عبــارة عــن
القیــام بالدعــوة إلــی الجهــاد والتحریــض علیــه وتوعیــة عامة
النــاس بأمــر مقاومــة المحتلّیــن ،وكان یقــوم علیهــا عــدد قلیــل
مــن المجاهدیــن مســتغلّین ظــام اللیالــي فــي ظــروف صعبــة
للغایــة إلــی جانــب قلیــل مــن العملیــات الجهادیــة الشــكلیة ضـ ّد
القــوات الغربیــة المحتلــة .وبذلــك كان المجاهــدون یحاولــون
إبقــاء جــذوة الجهــاد متّقــدة فــي تلــك المرحلــة األولــی.
وبعــد مــرور فتــرة مــن الزمــن انتقلــت الفعالیــات الجهادیــة
إلــی طــور العلــن ،وخرجــت مــن ظــام اللیالــي إلــی ضــوء
النهــار ،وبمــا أنّ المجاهدیــن فــي هــذه المرحلــة أیض ـا ً كانــوا
ال یملكــون إمكانیــات العلمیــات الهجومیــة وتح ّمــل تبعاتهــا
مــن معالجــة الجرحــی وغیرهــا كانــوا یكتفــون بالعملیــات

التفجیریــة التــي كان یُتَحكــم فیهــا عــن بُعــد .ولكــن فیمــا بعــد
بــدأت العملیــات الهجومیــة ،وبــدأ المجاهــدون یســتهدفون
نقــاط العــد ّو الضعیفــة بالهجمــات الصاروخیــة والعملیــات
الهجومیــة ،وبذلــك انتقــل الجهــاد ض ـ ّد العــد ّو مــن العملیــات
المشــتتة إلــی شــكل حركــة جهادیــة ف ّعالــة.
ومــنّ أهــم المراحــل لهــذا الجهــاد فــي ســیره المتكامــل هــي
مرحلــة ســیطرة المجاهدیــن علــی المناطــق الریفیــة فــي
أفغانســتان ،واســت ّمرت هــذه المرحلــة لعــدّة ســنوات .ولقــد
حــاول العــد ّو أن يوصــد الطــرق أمــام المجاهدیــن لمنعهــم مــن
المضــي قُدُمـا ً فــي هــذه المرحلــة عــن طریــق إطــاق العملیــات
ســعة التــي كان یشــترك فیهــا المحتلّــون وعمالؤهــم،
المو ّ
ي
وعــن طریــق المداهمــات اللیلیــة الخاطفــة ،والقصــف الجــو ّ
ســیرة ،وكذلــك عــن طریــق
الشــدید ،وهجمــات الطائــرات الم ّ
مشــروع الملیشــیات المحلیــة ،إال أنّ العــد ّو فشــل فــي إیجــاد
العوائــق أمــام المجاهدیــن .واســتطاع المجاهــدون بفضــل هللا
تعالــی أن یُحكمــوا ســیطرتهم علــی معظــم المناطــق الریفیــة
أو یجعلوهــا ســاحات تواجدهــم .ومــع نهایــة هــذه المرحلــة
ت ّمــت ســیطرة المجاهدیــن علــی معظــم ســاحات أفغانســتان،
وانحســر تواجــد العــد ّو فــي مراكــز المدیریــات والقواعــد
العســكریة الموجــودة فیهــا ،وعلــی الطــرق الرئیســیة الممتــدة
فــي البلــد.
دخلــت العملیــات الجهادیــة فــي هــذا العــام ببــدء (عملیــات
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العــزم) مرحلــة متميــزة بشــكل كامــل ،وهــي مرحلــة ســیطرة
المجاهدیــن علــی مراكــز المدیریــات ،وقــد أخلــوا مدیريــات
كثیــرة مــن تواجــد العــد ّو بشــكل كامــل مثلمــا فعلــوا فــي
المناطــق الریفیــة.
وفــي الســنوات الماضیــة حیــن كان المجاهــدون يســيطرون
علــی نقطــة مــا مــن نقــاط العــد ّو؛ كان العــد ّو -وبخاصــة
المحتلّــون الغربییــون -یعتبــرون تلــك الســیطرة تحدّیـا ً لقوتهــم
وســیطرتهم ،فكانــوا یســعون بــك ّل قوتهــم الســتعادة تلــك
النقطــة .ولكــن الوضــع اآلن اختلــف تمامــاً ،حیــث اســتطاع
المجاهــدون فــي سلســلة (عملیــات العــزم) أن یع ـ ّودوا العــد ّو
تحمــل ســقوط كثیــر مــن المناطــق والمدیریــات .وتســقط
علــی ّ
فــي ك ّل أســبوع عـدّة مدیریــات ،وتنســحب القــوات الحكومیــة
مــن مناطــق كثیــرة ،فــا یســتطیع العــد ّو أن یســتعید المناطــق
أو یدافــع عــن نفســه ،فیتــرك المناطــق ویؤســس مراكــز
للمدیریــات التــي خســرها أمــام المجاهدیــن فــي مناطــق أخــری
إلخفــاء فضیحــة هزائمــه عــن أعيــن النــاس.
فعلــی ســبیل المثــال ،ســیطر المجاهــدون علــی أربــع مدیریــات
فــي والیــة (غزنــی) بشــكل كامــل ،إال أنّ العــد ّو أســس مراكــز
إداریــة لتلــك المديریــات فــي مراكــز هــذه الوالیــة .وكذلــك
ســیطر المجاهــدون علــی مدیریــة (خــروار) في والیــة (لوجر)
ولكــن العــد ّو أعلــن أنــه نقــل المركــز اإلداري لتلــك المدیریــة
إلــی منطقــة (خواجــه انگــور) فــي مدیریــة (چــرخ) مــن هــذه
الوالیــة .وصنــع العــد ّو نفــس الصنیــع مــع المدیریــات التــي
خســرها فــي والیــات (فــراه) و(هلمنــد) و(بدخشــان) .وبالنظــر
إلــی هــذه الحقیقــة وإلــی هــذا الوضــع یمكننــا أن نقیــس حــال
الوالیــات فــي المســتقبل علــی حــال هــذه المدیریــات بحیــث
إن ســیطر المجاهــدون علــی مركــز والیــة مــن الوالیــات فــإنّ
الحكومــة ســتفتح مركــزاً إداری ـا ً لتلــك الوالیــة فــي العاصمــة
(كابــل) ،وهــذا الوضــع یــد ّل علــی كامــل عجــز العــد ّو عــن
المقاومــة وعلــی أن مصیــر هــذه الحكومــة إلــی الــزوال.
وإذا أردنــا أن نح ـدّد المرحلــة الجدیــدة للجهــاد الجــاري ض ـ ّد
االحتــال األمریكــي فــي نقــاط محــدودة فــإنّ میــزات هــذه
المرحلــة هــي كالتالــي:
 - 1یســتهدف المجاهــدون فــي هــذه المرحلــة إلــی ح ـ ٍد كبیــر
مراكــز المدیریــات ،وقــد ســیطروا حتــی اآلن علــی عشــرات
المدیريــات .فالســیطرة علــی المدیریــات هــي مــن أهـ ّم میــزات
هــذه المرحلــة ،ومعظــم المديريــات التــي فتحهــا المجاهــدون
ســعوا ســلطتهم إلــی
الزالــت تحــت ســیطرتهم ،وبذلــك و ّ
مناطــق واســعة.
 - 2إنّ الســیطرة علــی المدیریــات تتــ ّم فــي البلــد كلــه وال
تنحصــر فــي منطقــة دون أخــری ،فقــد ســیطر المجاهــدون
علــی المدیریــات فــي (كنــدز) و(بدخشــان) وهمــا فــي الشــمال،
كمــا فتحوهــا فــي (هــرات) و(هلمنــد) و(غزنــی) و(بكتیــكا)
وهــي فــي الغــرب والجنــوب والوســط والشــرق.
 - 3لقــد أوقــع المجاهــدون ضرباتهــم القویــة فــي هــذه
المرحلــة علــی قــ ّوات الملیشــیات المحلیــة فــي المناطــق
الریفیــة والســاحات المحیطــة بالمــدن .وفــي بعــض الوالیــات
مثــل (كنــدز) وضعــوا نقطــة النهایــة لتواجــد تلــك القــوات.
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 - 4إنّ المجاهدیــن فــي هــذا العــام لــم یلحقــوا خســائر فادحــة
بالعــد ّو مــن خــال الســیطرة علــی المدیریــات فحســب ،بــل
قضــوا علــی الــروح القتالیــة لدی جنــود العــد ّو أیضـاً ،فالجنود
فــي صفــوف العــد ّو فقــدوا الثقــة فیمــا بینهــم ،وصــاروا
یتهمــون بعضهــم البعــض بالتواطــوء مــع المجاهدیــن،
وأصبــح الجنــود ال یثقــون فــي قادتهــم ،وبــدؤوا يميلــون إلــی
اإلستســام للمجاهدیــن.
 - 5غنــم المجاهــدون فــي هــذا العــام غنائــم كثیــرة مــن مختلف
أنــواع األســلحة الخفیفــة والثقیلــة والذخیــرة والوســائل
العســكریة األخــری خــال ســیطرتهم علــی المســتودعات
الكبیــرة للعــد ّو .فأصبحــت لدیهــم اآلن كفایــة ذاتیــة فــي هــذا
المجــال لل ّمــرة األولــی ،وأصبــح المجاهــدون اآلن یملكــون
مئــات المدرعــات مــن نــوع (همــر) ومــن الدبابــات ومــن
ناقــات الجنــود مــن نــوع (رینجــر) ومــن المدافــع الثقیلــة.
توجــه المجاهــدون فــي هــذا العــام إلــی فــرض ســیطرتهم
ّ -6
علــی الطــرق الهامــة ،وقــد أغلقــوا الطریــق الدائــري فــي البلــد
أمــام العــد ّو فــي عـدّة مناطــق مــن والیــات (بغــان) و(فاریاب)
و(بادغیــس) و(فــراه) و(زابــل) و(غزنــی) و(میــدان ودرگ)،
ولدیهــم اآلن القــدرة الفعليــة إلغالقــه أمــام العــد ّو متــی مــا
شــاؤوا.
 - 7اســتطاع المجاهــدون أن یهــدّدوا العــد ّو فــي مراكــز
الوالیــات مثلمــا فعلــوا فــي مراكــز المدیریــات .فعلــی ســبیل
المثــال ســیطر المجاهــدون فــي هــذا العــام علــی مركــز
مدیریــة (كنــدز) ثــم تركــوه ألســباب عســكریة .وكذلــك
اقتــرب المجاهــدون مــن مراكــز والیــات (أرزگان) و(فاریــاب)
و(زابــل) و(ســرپل) و(میــدان وردگ) و(غزنــی) و(بغــان)
ووالیــات أخــری .وصــارت تلــك المراكــز اآلن فــي مرمــی
أســلحة المجاهدیــن .وفــي والیــة (هلمنــد) یســیطر المجاهدون
علــی منطقــة (باباجــي) التــي هــي جــزء مــن مدینة (لشــكرگاه)
مركــز والیــة (هلمنــد) وتقــع علــی بعــد عـدّة كیلومتــرات مــن
مركــز المدینــة.
 - 8إنّ المجاهدیــن بتعاملهــم الحســن أثنــاء فتــح مدینــة
(كنــدز) والمدیریــات األخــری فــي هــذه الوالیــة وغیرهــا
كســبوا ثقــة النــاس ،وازدادت شــعبیتهم فــي المــدن أیضـاً .ألنّ
معاملــة العفــو والصفــح التــي القاهــا النــاس مــن المجاهدیــن
الفاتحیــن فــي المــدن ذكرتهــم بأخــاق الرعیــل األول مــن هــذه
األمــة ،ألنّ الممتلــكات الخاصــة والعامــة لــم تتضـ ّرر فــي تلــك
الفتوحــات ،ولــم یُــری أي مثــال للنهــب والســرقة واالعتــداء
والظلــم أو أخــذ الثــأر .ولــم یختلــف المجاهــدون فيمــا بينهــم
علــی الغنائــم ،كمــا لــم يســمحوا بحــدوث أي فوضــی ،فتسـبّب
كل هــذا فــي إثبــات الســمعة الطیبــة لمجاهــدي اإلمــارة
اإلســامیة علــی مســتوی البلــد والعالــم.
وعلــی العمــوم فــإنّ المرحلــة الجهادیــة الجدیــدة هــي مرحلــة
ها ّمــة وحاســمة ،وتحمــل فــي طیّاتهــا صعــود نجــم الحركــة
الجهادیــة وزوال ســیطرة العــد ّو وانســحابه مــن میــدان
المعركــة .ونســأل هللا تعالــی أن یتــ ّم علــی المجاهدیــن هــذه
المرحلــة أیضــا بالخیــر والنصــر ،وأن یجعلهــا وســیلة للفتــح
الكامــل للبلــد وتطبیــق الشــریعة اإلســامیة فیــه.
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أوباما  ..وسيناريو االنسحاب!
بقلم :صالح الدين

عندمــا اســتلم أوبامــا الســلطة فــي الواليــات المتحــدة قبــل
ثمانــي ســنوات تقريبــا ً تعهــد فــي تصريحاتــه آنــذاك بعــدم
اســتمرار بقــاء القــوات األمريكيــة فــي أفغانســتان وأكــد
انــه عــازم علــى إنهــاء الحــروب الخارجيــة التــي تخوضهــا
واشــنطن ،وبحســب خططــه الســابقة كان مــن المفتــرض أن
تخفــض واشــنطن تعــداد قواتهــا فــي أفغانســتان مــع نهايــة
العــام  2016مــن عشــرة آالف إلــى ألــف جنــدي لحراســة
الســفارة األمريكيــة فــي كابــول ،لكنــه اســتبدل قــراره الســابق
بقــرار تأجيــل االنســحاب وعززه بــأن القوات األفغانيــة ال تزال
غيــر قويــة مشــيراً إلــى تحقيــق القــوات المناوئــة للحكومــة
العميلــة مكاســب ج ّمــة ،ويُعــد هــذا تراجــع كبيرألســود البيــت
األبيــض الــذي رأى إنهــاء الحــرب فــي أفغانســتان مــن أعظــم
إنجازاتــه عنــد اعتزامــه ســحب جميــع القــوات باســتثناء
القــوات المكلفــة بحمايــة الســفارة األمريكيــة بنهايــة ،2015
لكــنْ تراجــع البيــت األبيــض إلــى إرجــاء ســحب القــوات بحيلــة
أن الجنــود األفغــان ال يحــرزون التقــدم والنجــاح المنتظــر وأن
أداءهــم مخيــب آلمــال الغــزاة والمعتديــن بــكل المقاييــس علــى
مســتوى السياســة واإلدارة واســتتباب األمــن واالســتقرار
والحكــم علــى الرغــم مــن إنفــاق أســيادهم عليهــم حوالــي 60
مليــار دوالر طــوال  14عامــاً.
قــررت الواليــات المتحــدة إبطــاء وتيــرة ســحب الجنــود مــن
بالدنــا .وقــال أوبامــا أنــه وافــق علــى خطــط لتمديــد بقــاء
القــوات األمريكيــة فــي أفغانســتان إلــى مــا بعــد عــام ،2016
وبموجــب القــرار ســتبقي الواليــات المتحــدة علــى القــوة
الراهنــة وقوامهــا  9800جنــدي معظــم عــام 2016؛ ألن

ســيطرة طالبــان علــى محافظــة قنــدوز أثبتــت أن القــوات
األفغانيــة مــا زالــت عاجــزة عــن ضبــط الميــدان بمفردهــا.
وبموجــب الخطــة الجديــدة ســيتم تقليــص عــدد الجنــود إلــى
 5500مــع بدايــة عــام  2017وســتكون القــوة موجــودة فــي
أربعــة مواقــع هــي كابــول وباجــرام وجــال أبــاد وقندهــار.
نعــم علــى مــدار آالف األعــوام الماضيــة ،شــهدت بالدنــا عــدداً
ال يحصــى مــن الغــزاة ،بــدءاً مــن جنكيــز خــان إلــى تيمورلنــك
إلــى ســاالت المغــول .وفــي كابــول توجــد المقبــرة البريطانيــة
التــي تضــم قبــور الجنــود الذيــن قتلــوا فــي الحربيــن األنجلــو-
أفغانيــة فــي القــرن الـــ ،19و باألمــس  7تمــوز عــام 1979م
أرســل اإلتحــاد الســوفييتي المعتــدي قواتــه وأبــدى المجاهدون
األبطــال مقاومــة شــديدة للجيــش األحمــر ،ممــا أدى إلــى
إنســحابه كام ـاً فــي فبرايــر1989م متلبســا بالخــزي والعــار.
فهــذه البــاد اســتعصت جبالهــا الوعــرة وعزائــم شــعبها
الصامــد علــى الغــزاة فهزمــت الجيــش األحمــر الســوفياتي فــي
ثمانينيــات القــرن العشــرين شــر هزيمــة ودفنــت فــي مقبــرة
كابــول جنــود الســوفييت ،واليــوم أصبحــت مقبــرة األمريــكان
والحلــف االطلســي ،وســيكون االنســحاب األمريكــي المماثــل
غيــر بعيــد إن شــاء هللا.
إن ربا ً كفاك باألمس

سيكفيك في غ ٍد ما يكون

بــدأت الحــرب علــى بالدنــا منــذ  14عام ـا ً مــن قبــل أمريــكا
وحلفائهــا وبمســاندة مــن قــوات المعارضــة األفغانيــة
المرتزقــة ،فســقط نتيجــة هــذا الهجــوم الوحشــي الكثيــر مــن
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الشــهداء المدنييــن والكثيــر مــن الجرحــى ،وقــد ألقــت طائــرات
مــن طــراز «بــي ـ  »52قذائفهــا وحممهــا علــى رؤوس
األبريــاء مــن عامــة الشــعب ،وشــاركت حامــات الطائــرات
واآلليــات الحربيــة المتطــورة فــي الهجــوم ،وأُطلقــت صواريخ
مــن طــراز تومــا هــوك وانتشــر الذعــر والهلــع .قامــت القــوات
األمريكيــة وعشــرات الــدول المتحالفــة معهــا بعمليــات قصــف
مكثــف ومركــز علــى المــدن والقــرى ،واســتخدمت القــوات
األمريكيــة قذائــف مــزودة بأســلحة كيماويــة ،واســتخدمت
أيضــا فــي عملياتهــا العســكرية أســلحة محرمــة دوليًــا مثــل
القنابــل العنقوديــة واإلنشــطارية ،كمــا اســتخدمت قنابــل
اليورانيــوم وقامــت بانتهــاك أحــكام القانــون الدولــي فــي
وضــح النهــار .احتلــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة بالدنــا
بحجــج واهيــة ،وهــم منــذ ذلــك اليــوم يبيــدون هــذا الشــعب
بــكل الوســائل المتاحــة لهــم ،ال يتوقفــون عــن القصــف
والنســف والدمــار الشــامل والمداهمــات الليليــة واالغتيــاالت
واالعتقــاالت والعــن شــن غــارات علــى البيــوت الســكنية
اآلمنــة واألماكــن المقدســة ألنهــم خســروا المعركــة فــي
الميــدان.
غــزت أمريــكا الغاشــمة بالدنــا وحملــت ديموقراطيتهــا
المتوحشــة علــى ظهــور الدبابــات والطائــرات وفرضتهــا علــى
شــعبنا بقــوة الحديــد والنــار ،وفــي الحقيقــة هــم أعــداء الحريّة
وشــعارهم القتــل والقصــف والتدميــر والمحاكمــة بــدون دفــاع.
نعــم إنَّ غمامــة اإلجــرام األمريكيــة التــي ظلَّلــت العالــم بأســره
منــذ قــرن وآذتهــم بشــتى أســاليب اإليــذاء  ،وتعــدت علــى
دمائهــم بــل تغـ َّ
ـذت عليهــا ،نحــن علــى يقيــن إنَّ هــذه الهمجيــة
التــي تتعامــل بهــا أمريــكا مــع شــعوب األرض لــن تبقــى أبــد
الدهــر.
شــر الكثيــر مــن مفكــري أمريــكا نفســها بســقوط هــذه
لقــد ب َّ
الدولــة الظالمــة ،وزوالهــا عــن ظهــر المعمــورة ،ألنهــا تعــدت
علــى حقــوق الحــق ،وعلــى حقــوق الخلــق ،ومــن ذلــك مــا
قالــه تومــاس شــيتوم وهــو مــن قدمــاء المحاربيــن فــي فيتنــام
وصاحــب كتــاب الحــرب األهليــة الثانيــة( :أمريــكا ولــدت فــي
الدمــاء ،ورضعــت الدمــاء ،وأتخمــت دمــاء ،وتعملقــت علــى
الدمــاء ،ولســوف تغــرق فــي الدمــاء!) .
حقــا تــورط األمريكيــون ومــن غامــر معهــم بغــزو بلدنــا،
وعــاد التــراب مجــدداً ليشــرب دمــاء الغــزاة والمعتديــن ،ففــي
هــذا البلــد هــزم البريطانيــون وكانــت الهزيمــة مؤشــراً علــى
انهيــار امبراطوريتهــم  .وفــي هــذا البلــد هــزم الــروس وكانــت
الهزيمــة ســببا ً مــن أســباب إنهيــار النظــام الســوفيتي .واليــوم
جــاء دور انصهــار الغطرســة األمريكيــة بــإذن هللا .قــال األميــر
الراحــل رحمــه هللا( :إنّ هللا وعدنــا بالنّصــر وأمريــكا وعدتنــا
ق وعــداً!)
بالهزيمــة وســيرى العالــم مــن أصــد ُ
فســبحان الــذي أوجــب علــى نفســه نصــر المؤمنيــن; وجعلــه
لهــم حقــا ،فض ـاً وكرم ـاً .وأكــده لهــم فــي الصيغــة الجازمــة
التــي ال تحتمــل شــكا ً وال ريب ـا ً حيــث قــال( :وكان حق ـا ً علينــا
نصــر المؤمنيــن) القائــل هــو هللا القــوي العزيــز الجبــار
المتكبــر ،القاهــر فــوق عبــاده وهــو الحكيــم الخبيــر .يقولهــا
ســبحانه معبراًعــن إرادتــه التــي ال تــرد ،وســنته التــي ال
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تتخلــف ،وناموســه الــذي يحكــم الوجــود ،الشــك أن هللا تعالــى
ال يخلــف الميعــاد وقــد آن أوان نصــره .
ويــرى العالــم بــأم عينيــه الفشــل األمريكــي الذريــع حيــث
أفــرز االحتــال القتــل والدمــار والنســف والهــدم وهتــك
األعــراض .وتشــير اإلحصائيــات إلــى خســائر بشــرية كبــرى،
حيــث أســفرت المواجهــات بيــن المحتليــن والمقاوميــن عــن
ســقوط  2387قتيــا مــن الغــزاة حتــى اليــوم ،وقتــل اإلحتــال
 38000مــن المدنييــن العــزل ،وهنــاك قتلــى مــن المقاومــة
والجيــش العميــل حيــث ترتفــع الحصيلــة إلــى مئــات اآلالف،
ورغــم كل هــذه األرقــام والخســائر الفادحــة ،لــم ينجــح
الجيــش الغــازي فــي أن ينعــم باألمــن واالســتقرار أو كســب
ثقــة الشــعب األفغانــي ،وهيهــات أن يكســب ،كمــا يقــول أحــد
األطبــاء األمريكييــن ألحــد الجنــود" :حيــن تقتلــون النــاس
وتبيــدون عائالتهــم وتدمــرون منازلهــم وتحرقــون قراهــم
وتقصفــون حقولهــم بالقنابــل العنقوديــة ،تكونــون قــد خســرتم
معركــة كســب القلــوب والعقــول .علــى َمــن نحــاول أن نكــذب؟
علــى أنفســنا؟ لمــاذا نتفاجــأ بردّهــم؟ لســنا بصــدد كســب هــذه
الحــرب ،نحــن بصــدد خلــق أعــداء أبدييــن لنــا .حــان الوقــت
كــي نقتنــع بأننــا رهينــة أكاذيــب رؤســائنا".
نــرى بشــائر الفتــح فــي طــول البــاد وعرضهــا .فهاهــي
الطائــرة مــن طــراز "أف" ،"-16تعرضــت لنيــران أســلحة
المجاهديــن فــي إقليــم بكتيــا  ،وأســقطوها فــي شــرق
أفغانســتان فــي  13مــن تشــرين األول (أكتوبــر) الماضــي،
وهــذا ثالــث حــادث تتعــرض لــه طائــرة مــن قــوات التحالــف
خــال شــهر ،ففــي الثانــي مــن تشــرين األول (أكتوبــر)
تحطمــت طائــرة نقــل عســكرية أميركيــة بعــد إقالعهــا ،ممــا
أدى إلــى مقتــل  11مــن أفــراد "ناتــو" ،وفــي  11مــن الشــهر
ذاتــه ،قُتــل خمســة مــن أعضــاء القــوة الدوليــة وأصيــب
خمســة آخــرون ،حيــن تحطمــت طائــرة هليكوبتــر عســكرية
بريطانيــة فــي حــادث آخــر فــي كابــول ،وأعلنــت وزارة الدفــاع
البريطانيــة حينهــا مقتــل اثنيــن مــن جنودهــا فــي الحــادث،
كمــا صـ ّرح الحلــف أن متعاقــدا مدنيـا ً فرنســيا ً لــم يكشــف عــن
هويتــه ،وجندييــن أميركييــن قتــا كذلــك .وبذلــك يرتفــع عــدد
العســكريين البريطانييــن الذيــن قتلــوا فــي أفغانســتان منــذ
اجتيــاح أفغانســتان بقيــادة أمريــكا إلــى  456قتيــاً.
وقتــل مجاهــد بطــل -حيــن فجــر الحــزام الناســف -عشــرات
الضبــاط عنــد أكاديميــة للشــرطة فــي كابــول وقالــت مصــادر
أمنيــة إن الهجــوم أدى إلــى ســقوط  50أو  60شــخصا ً علــى
األقــل مــا بيــن قتيــل ومصــاب.
كمــا شــنت المقاومــة هجومـا ً مركبـا ً ضــد كامــب انتيجريتــي بدأ
بســيارة ملغومــة أعقبــه إطــاق نــار مــن أســلحة ثــم تفجيــرات
أخــرى .وجــاءت هــذه الهجمــات بعــد أقــل مــن  24ســاعة مــن
هجــوم بشــاحنة ضخمــة ملغومــة قــرب مجمــع للجيــش العميــل
فــي كابــول ممــا أدى إلــى مقتــل  15مــن العمــاء علــى األقــل
وإصابــة  248آخريــن.
وقــد تــم تحريــر أكثــر مــن  20مديريــة فــي جميــع البــاد خــال
الشــهور الماضيــة وأغلبهــا فــي الشــمال ،كان آخرهــا -عنــد
تســويد هــذا المقــال -مديريــة مارجــه فــي هلمنــد األشــاوس.
ورد هللا الذيــن كفــروا بغيضهــم لــم ينالــوا خيــراً.
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حوار مع:

أسري

حمرر
الحــوار التالــي يكشــف واقــع األســرى فــي الزنزانــات
األمريكيــة وزنازيــن عمالئهــم ،ويظهــر فشــل التكنلوجيــا
األمريكيــة ،ونصــر هللا القديــر .حــوار أجــراه األخ خالــد
البســتي مــع صديــق لــه مجاهــد فــي ســبيل هللا مــن هلمنــد.

تقولــون أنكــم تــرون ک ّل شــی ٍء ،وال یمکــن ِلح ـ ٍد أن يختفــي
عنكــم حتّــی النّملــة فــي األرض ،فکیــف ال تــرون ُمـ ّـا محمــد
الح ُمــر بالضــرب،
عمــر ،وزُمــاءه؟! عندمــا ســمعوا هــذا ،بــدأ ُ
ســنّي وخــدِّي،
س ّ
واللّکمــات ،وبال ّ
ــب ،والشّــتم ،حتّــی ُجــرح ِ
مــکان ،ونزلــت،
ووصلــت الطائــرة فــي ذاک الحیــن إلــی
ٍ
عندمــا نزلنــا مــن الطّائــرة ،أســرعوا بــي کمــا الذئــاب یهجمون
صیــد ،ویُهر ِولــون بــه إلــی منازلهــم ،فأدخلونــي فــي
علــی ال ّ
ّ
قفــص حديــدي ،وانتزعــوا منــي القمیص ،والکیســة الســوداء
وأغلقــوا البــاب.

♦ الصمود :هل قاتلتهم ؟
األخ المجاهــد :ال ،لــم يكــن عنــدي أســلحة فــي ذاک الوقــت،
ولــم أجــد طريقــا ً للخــاص ،کنــت فــي حالــة اســتراحة،
فف ّوضــت أمــري إلــى هللا ،فتکالــب ٰهــؤالء علـ ّي مثــل الذئــاب،
سالســل ،وألبســوا رأســي الکیــس
ي بال ّ
والــکالب ،ربطــوا یــد ّ
األســود ،وذهبــوا بــي نحــو الدّبابــة ،وتحرکــت الدّبابــة،
ووقفــت بعــد مــدّة قلیلــة ،ووضعونــي أمــام عربــة الدّبابــة،
ظننــت أنهــم یریــدون قتلــي ب ُعبــو ِر الدّبابــة علــي ،لكــن وصلــت
الطائــرة ،فأجلســوني فیهــا.

♦ الصمود :ماذا شاهدت في ذلك المکان؟
األخ المجاهــد :حینمــا جلســت فــي القفــص ،کنــت أســمع
صوتًــا ،أو أزیــزًا کأ ِزیــ ِز ال ِمرجــل :مــن ذکــ ٍر ،وتــاو ٍة،
وتســبیح ،فــإذا فلــق الصبــح ،رأیــت طابــو ًرا مــن األقفــاص
ٍ
وفــي ک ّل قفــص مجاهــد ،یذکــر ویدعــوا هللا عـ ّز وجــل ِلعــاء
کلمــة اإلســام ،ولِعـ ّزة المســلمین ،ویبکــي أمــام هللا عـ ّز وجـ ّل
لِفتــح المجاهدیــن ونصرتهــم.
فســألت ســجينا ً آخــر کان قریبـا ً مــن قفصــي ،مــا هــذا المــکان؟
قــال :هــذه قاعــدة جویّــة عســکریّة ِلمیــرکا ،تســ ّم ٰی باســم
(شــوراب) وقــال :هنــا قانــون :مــن یتکلّــم فهــو یقــوم یو ًمــا
ســکوت.
كامــا ،فاختــرت ال ّ

♦ الصمود :کیف أُسرت؟
األخ المجاهــد :كنــت عائــداً مــن نوبــة جهاديــة اســتمرت ثالثــة
صهــري ،فــي مديريــة (کرشــک) مــن
أشــهر ،بــتُّ فــي بیــت ِ
ـل دامــس ،وأخذونــي.
(هلمنــد) فهاجمنــا األمريــكان فــي لیـ ٍ

♦ الصمود :هل سألک شیئًا أو ضربک داخل الطائرة؟
األخ المجاهــد :نعــم ،حینمــا جلســنا فــي الطائــرة ،ســألني أیــن
ال ُمـ ّـا محمــد عمــر ،وأیــن رؤســاء طالبــان؟ فقلــت :أنــا رجــل
مــن عا ّمــة النــاس ،ال أعــرف شــیئًا عــن هــذ ِه األمــور ،أنتــم

♦ الصمود :کم مکثت هناک وما ذا حدث بعد ذللک؟
األخ المجاهــد :فــي نفــس الیــوم بعــد طلــوع الشــمس ،جــاء
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ي وذهــب بــي إلــی قاعــدة التفتیــش ،فوجــدتّ هنــاک
الجنــد ّ
ـش األمریکــي ،مــع المترجــم األفغانــي ،نادانــي المترجــم
المفتـ ّ
یــا (حکیمــي) ثــاث مــ ّرات ،لــم أجبــه ،فضربنــي المفتّــش
بلطمــ ٍة علــی الوجــه ،إزداد األلــم ،وســال الــدّم.
قلــت لــه :لمــاذا تضربنــي؟ قــال :لِــ َم ال تجیبنــي؟ قلــت لــه:
أنــا أنــادَى باســم عبــد الحلیــم ،أو باســم الخطیــب ،ال أعــرف
الحکیمــي مــن هــو؟ قــال :إصبــر! فذهــب وأتــی بحاســوب
وفتحــه ،وأرانــي صــوري ،وســمعت کالمــي مــع زمالئــي
الّذیــن کانــوا معنــا فــي ســاحة الجهــاد ،بعضهــم استشــهدوا
فــي ســبیل هللا ،وبعضهــم حتّــی ٰ
االن علــی قیــد الحیــاة ،وعندمــا
رأيــت هــذا المنظــر کــدتُ أن أبكــي ،ولکــن تحملــتُ نفســي.
قــال الترجمــان :مــن هــذا؟ قلــت لــه :ال أعــرف .قــال :هــذا
صــري ضعــفٌ
أنــت مــع زمالئــک! قلــتُ  :ربمــا ولکــن فــي ب َ
وقصــر.
♦ الصمود :ه ْل نِ ْلت الحریّة بعد ذلک أ ْم أصبحت مجر ًما؟
األخ المجاهــد :ال یأخــي :بــل قــال المفتّــش ،اُفَ ِّحــص صوتــک،
فــي جهــاز التعــرف علــى األصــوات ،فــإن وافــق صوتــک
الحالــي صوتــک فــي الحاســوب ،تسـلِّم وتقــر بأنــك الحكيمــي؟
قلــت :أنــا لســت ذاك وإال فتــش ،وکان رقَــم صوتــي فــي
الفيديــو الــذي فــي جهــاز الحاســوب أحــد عشــر.
قــال للترجمــان :اذهــب إلــی تلــک الغرفــة ،وتکلّــم معــه عبــر
الج ـ ّوال ،ســألت هللا ع ـ ّز وجــل فــي ذاک الحیــن ،یــا ربّــي ،یــا
ربّــي ،یــا ربّــي ،ح ـ ِّول وغیّــر صوتــي ،مــن صوتــي القدیــم،
وقدّمــت بعــض األعمــال الحســنة التــي قمــت بهــا لِرضــا هللا
ع ـ ّز وج ـ ّل فــي ســاحة القتــالَ ،رنَّ التّرجمــان ،تکلّمــت معــه،
ٰ
ـی شاشــة الحاســوب ،أصبــح رقــم صوتــي ،مــن أحــد
وأری علـ ٰ
عشــر إلــی تســعة عشــر ،حمــدتُّ هللا عـ ّز وجـ ّل فــي خاطــري،
علــی ُک ّل شــی ٍء
وقلــت بلســان الحــال ،أنــت العزیــز ،وأنــت
ٰ
قدیــر.
♦ الصمود :ماذا حصل بعد ذللک؟
األخ المجاهــد :دُهــش ٰهــؤالء وتحیّــروا وخجلــوا علــی مــا
فعلــوا ،ثــم بــدؤوا بمکالمــة أخــریِ ،لخفــاء خجلهــم.
وقالــوا :لمــاذا ال تفطــر؟ وکانــت تلــك األیّــام ،أیّــام شــهر
رمضــان المبــارک ،فأجبتهــم "أنــا مســلم ،وعالــم ،ال یمکــن
لــي الفطــر فــي هــذ ِه األیّــام المبارکــة".
برجــل طویــل أحمــر ،ذو عينيــن
ي ،وجــاء
فأرســلوا جنــد ّ
ٍ
صغيرتيــن زرقاويــن ،ســألني هــل أنــت عالــم؟ قلــتُ  :نعــم .فبدأ
يتکلّــم ،وقــال :أنــا عالــم بالکتــب الســماویّة األربعــة ،فلمــاذا
سـنّک مجــروح وعلــى الرغــم مــن
تظلــم نفســک وال تفطــر؟ِ ،
یرضــی بالظلــم ال
ذلــک أنــت صائــم ،وإنّ هللا عــ ّز وجــ ّل ال
ٰ
علــی نفســک وال علــی الغیــر.
فقلــت لــه :إنّ جهــاز التعــرف علــى األصــوات صدّقنــي ،وال
دلیــل عنــد ٰهــؤالء ،فلمــاذا ال يتركوننــي ِلذهــب إلــی بیتــي؟
هاهــي اإلنســانیّة ،وحقــوق البشــر الّتــي تتشــدقون بهــا أمــام
العالــم ،قُمتُــ ْم بضربــي ،وشــتمي ،وجرحــي قبــل إصــدار
القضــاء والقــرار ألیــس هــذا ظلــم؟ وصلتــم إلــی نهایــة الظّلــم،
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وتقــول لــي ال تظلــم نفســک!
فغضــب هــذا ،وضربنــي ضربـا ً ال أســتطیع أن أصفــه بالــكالم،
وقــال :اذهــب بــه ،واترکــه فــي قفصــه إلــی أن یمــوت.
♦ الصمود :صف لنا األیام الّتي قضیتها بعد ذلک.
َص ْیبــة ،وکانــت أیّــام
األخ المجاهــد :قضیــت هنــاک فتــرةً ع ِ
رمضــان المبــارک فــي موســم الحــرارة ،ولــم تكــن المالبــس
علــی جســدي ،احتــرق جلــد جســمي وأعضائــي مــن شــدّة
الحــرارة ،بعــد أیّــام عدیــدة ،جــاءت هیئــة التفتیــش ،مــن
المطــار العســکري األمريكــي (بکــرام) ســألني ٰهــؤالء
نفــس األســئلة ،وأجبتهــم نفــس األجوبــة ،وتکلمــت مــع
المترجــم عبــر الج ـ ّوال م ـ ّرةً أخــری ،كانــوا إذا رأوا صورتــي
فــي الحاســوب التــي كانــت توافقنــي تمامــاً ،وکالمــي فــي
الحاســوب ال یوافــق کالمــي الحالـ ّي ،دُهشــوا ومــا وجــدوا ّإل
ّ
الــذل والخجــل ،ألنهــم رأوا فشــل علومهــم.
فقالــوا :نحــن نقــوم بحــ ّل قضیتــک ،عرفنــا أنــك لســت مــن
اإلرهابییــن ،ولکــن تتعــاون معنــا ضــ ّد الطالبــان ،وندفــع
إلیــک المــال وكل مــا تحتــاج إلیــه ،وإذا لــم تتعــاون معنــا
ســتمکث هنــا ســنوات ،قلــت لــه :أنــا ال أســتطیع هــذا األمــر،
وال أقــوم بــه .وعندمــا یئســوا منــي ،ف ّوضونــي إلــی رجــال
الحکومــة العميلــة.
♦ الصمــود :کیــف وجــدتّ رجــال الحکومــة العميلــة ومعاملتها
معک ؟
األخ المجاهــد :أقــول لــک باختصــار ،ليــس لديهــم ذرة
إنســانیّة ،بــل هــم أضــ ّل مــن األنعــام ،وال وجــود للرحمــة
والشــفقة واألخــاق األفغانيــة فــي ُع ُروقِهــم و َد ِم ِهــم ،فــا
تســأل عــن االســتهزاء بالعلــم والعلمــاء وبالجهــاد والقــرآن،
وبشــعائر اإلســام مــن صــاة وصیــام.
♦ الصمود :کیف حصلت على حريتك من هؤالء الظلمة؟
األخ المجاهــد :مکثــت هنــاک حوالــي شــهرین ،ال يمضــي
علــي يــوم اِ ّل ع ُّذبــتُ فیــه غایــة العــذاب ،بعــد ذلــک دفــع إلیهــم
ضخمــة،
بعــض اإلخــوة مــن اإلمــارة اإلســامیّة األمــوال ال ّ
ُ
وهکــذا نلــتُ الحریّــة بفضــل هللا عــ ّز وجــ ّل والحمــدهلل علــی
هــذا.
♦ الصمود :ما هي رسالتک إلی شباب األ ّمة اإلسالمیّة؟
األخ المجاهــد :إخوتــي فــي هللا ،فكــروا دائمـا ً فیمــا یعــود علــی
األ ّمــة بالخیــر والمس ـ ّرات ،واقطعــوا دابــر الکفــر واإللحــاد،
وارفعــوا شــأن األ ّمــة اإلســامیّة فــي جمیــع الـدّول والبلــدان.
♦ الصمود :شک ًرا یا حبیبنا في هللا.
األخ المجاهد :جزاکم هللا أحسن الجزاء( .والسالم)
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إلى أبطال
انتفاضة القدس

بقلم :غالم هللا
الحمــد هلل المحمــود بجميــع المحامــد تعظيمـا ً وتشــريفا ً وثنــا ًء،
المتصــف بصفــة الكمــال عــزةً وقــوةً وكبريــا ًء ،بــه نصــول،
وبــه نجــول ،وبــه نأمــل دفــع الكــروب شــدة وبــا ًء ،ودرء
الخطــوب ضنــكا ً وألوا ًء ،وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال
شــريك لــه اختــص المســجد األقصــى بالفضائــل معراجــا ً
وإســرا ًء ،وحذرنــا مــن كيــد اليهــود ووصفهــم بأنهــم أشــد
النــاس للمؤمنيــن عــدا ًء ،وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله
أفضــل هــذه األمــة جهــاداً وفــدا ًء ،وأعظمهــا قــدوةً واصطفاءاً،
صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن ضربــوا أروع
األمثلــة صفــا ًء ووفــا ًء وطهــراً ونقــا ًء ،والتابعيــن ومــن تبعهــم
وســار علــى نهجهــم اهتــدا ًء واقتــدا ًء واقتفــا ًء ،صــاة ال
أرض أرضـا ً وال ســما ُء ســما ُء ،وســلم تســليما يزيــده
تطاولهــا
ٌ
بهج ـةً وبهــا ًء ونــوراً وضيــا ًء وبرك ـةً وثنــا ًء.
أمــا بعــد :الیخفــى علــى مســلم بأننــا فــي حــرب مــع أمكــر
وأخــس البشــر علــى وجــه األرض ،وقــد رأى النــاس كلهــم
أن تاريــخ الظلــم والســرقة والغصــب والتعــاون علــى اإلثــم
والعــدوان لــم يعــرف أبشــع وال أشــنع وال أفظــع مــن الــذي
يفعلــه األعــداء بفلســطين.
نــرى ونشــاهد فــي هــذه األيــام جرائــم اليهــود تتكاثــر وتزبــد،
حتــى قــام شــباب فلســطين يطعنــون بــكل بســالة جنــود اليهــود
بالســكاكين ،ومــا يفعلــه هــؤالء الشــباب يفــوق كل الخطــب.

فالســكين وصفــة يقدمهــا األقويــاء المقتــدرون – عندمــا
اليملكــون ســاحا ً غيــره -علــى القــول والفعــل .والمبــادرات
(الفاطســة) يقدمهــا الواهنــون الضعفــاء الذيــن ســلموا
(خطــام) أنوفهــم لألجانــب يقودونهــم حيــث شــاؤوا.
ويــح نفســي أومــا درى اليهــود بأننــا نرضــع أوالدنــا مــع
حليــب األم وجــوب الجهــاد الســترداد فلســطين ،ونعلمهــم
كلمــة "فلســطين" مــع كلمــة "بابــا" و "مامــا"؟
فيــا أيهــا األعــداء ال تفرحــوا بتشــتتنا فــي هــذا الزمــان ،إن
نســيتم تاريخنــا فاقــرؤوا مــن جديــد تاريــخ عمــاد الديــن ونــور
الديــن و صــاح الديــن ،الذيــن قامــوا فــي زمــان كنــا فيــه
أكثــر انقســاما ً وأشــد اختالفـاً ،كان فــي ســوريا وحدهــا عشــر
ش ـ ْيزر
حكومــات إســامية وصليبيــة ،وكانــت حمــاة دولــة و َ
دولــة ،وكان فــي صرخــد (وهــي قريــة فــي جبــل الــدروز)
دولــة! فلمــا جــاءت دعــوة اإلســام محــت دول الباطــل ،دول
الضعــف واالنقســام ،وأقامــت دولــة الوحــدة تحــت رايــة
التوحيــد.
لقــد أضعنــا أيامـا ً كثيــرة وفرصـا ً كثيــرة ،ولكــن ال يــزال تــدارك
األمــر ممكناً.
بماذا؟
نعــم؛ بتغييــر هــذه الحــال ،وإن ســألتم  :كيــف نغيــر هــذه
الحــال؟
فســأجيبكم :لقــد شــرح هللا لنــا القانــون( :إن هللا اليغيــر مــا
بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم) .فهــل غيرنــا مــا بأنفســنا؟
هــل طهرناهــا مــن أوضــار الشــبهات وأدران الشــهوات؟ هــل
بّدلنــا بتفرقنــا اجتماعــا ً علــى كتــاب هللا؟ هــل ســددنا آذاننــا
عــن وســواس الشــيطان مــن اإلنــس ومــن الجــانّ وفتحناهــا
لنــداء الرحمــن؟
أمرنــا هللا أن نع ـ ّد الســاح للمعركــة فقــال( :وأعــدوا لهــم مــا
اســتطعتم مــن قــوة) .فالبــد مــن القــوة .البــد مــن الســاح.
أيهــا اإلخــوة المرابطــون ،وياحملــة الســكاكين! علــى أرض
فلســطين المجاهــدة الصامــدة أرض العــز والشــموخ والفــداء
والتضحيــة والجهــاد واإلبــاء ،يــا أهلنــا فــي األرض المباركــة
فلســطين ،يــا أحبتنــا فــي أرض اإلســراء والمعــراج ،عــذراً إن
وجدتــم فــي كثيــر مــن أبنــاء أمتكــم التخــاذل والتثاقــل .فلَكــم
أ ّرقنــا أنّ أقصانــا أســيراً بأيــدي الطغــاة البغــاة العتــاة ،فمــا
يُذكــر األقصــى -أق ـ ّر هللا األعيــن بفــك أســره وقــرب تحريــره-
إال وتعتصــر قلوبنــا حســرة وأســى علــى مــا جــرى لــه ومــا
يجــري ممــا فطّــر األكبــاد وأدمــى القلــوب ،وصبــراً أيهــا
المرابطــون لقــد ســطرت انتفاضتكــم المباركــة بأحــرف العــز
والنصــر والشــرف ملحمــة مــن أروع النمــاذج فــي التاريــخ
المعاصــر ،لقــد أعدتــم األمــل فــي النفــوس فثقوا بنصــر هللا لكم
متــى نصرتــم دينــه (إن تنصــروا هللا ينصركــم ويثبــت أقدامكــم)
قلوبنــا معكــم ،وهللا ناصركــم ،والمــال نبذلــه فواصلــوا دربكــم
واســتنهضوا الهممــا.
هنيئــا لكــم تقديــم األرواح رخيصــة فــي ســبيل هللا ،ودعاؤنــا
أن يتقبــل هللا قتالكــم شــهداء ،وأن يكتــب لمرضاكــم عاجــل
الشــفاء ،وأن يحيينــا وإياكــم حيــاة الســعداء ،ال تيئســوا مــن
روح هللا ،فالنصــر قــادم بــإذن هللا (وكان حقــا ً علينــا نصــر
المؤمنيــن)( ،أال إن نصــر هللا قريــب).
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وسيأتي اهلل بقوم

يحبهم

ويحبونه
بقلم :عماد الدين الزرنجي

ض مجيــد وعظمــة
إنّ تاريــخ أفغانســتان المشــرق يذ ّكرنــا بمــا ٍ
ض يحمــل
ـا
ـ
م
ـل،
فريــدة قلمــا توجــد فــي تاريــخ الشــعوب والملـ
ٍ
فــي طياتــه مجــداً وازدهــاراً جعــل هــذه البلــدة الطيبــة صامــدة
أمــام الســيول الجارفــة واألعاصيــر الفتاكــة.
ســجل فــي صفحاتــه ذكريــات جميلــة
تاريــخ بلدنــا الحبيــب
ّ
وبطــوالت رائعــة ومفاخــر اســتعصت الحصــر .فقــد كانــت
أفغانســتان قديمــا ً جامعــة لــر ّواد العلــم والديــن والحركــة
ســدوا أغلــى معانــي التضحيــة والرجولــة
والجهــاد ،الذيــن ج ّ
والمــروءة والســعي الحثيــث لســعادة البشــرية ،وأبــوا أن
يخضعــوا للظلــم واالحتــال والركــون إلــى طغــاة الشــرق
ـراع دائــم مــع المحتليــن والظالميــن
والغــرب ،فكانــوا فــي صـ ٍ
الذيــن يريــدون فــي األرض علــواً وفســاداً.
هــؤالء األبطــال والغيــارى األباة بعاطفتهــم الجيّاشــة ،وقلوبهم
الســليمة النّقيــة وإيمانهــم الصحيــح وعزمهــم النّــادر ،قدمــوا
للبشــرية نمــاذج مــن أصحــاب القلــوب الحيــة الســليمة التــي
تتألــم بألــم النــاس وتســعد بســعادتهم.
التاريــخ األفغانــي يذ ّكرنــا أن أفغانســتان فــي ســالف عهدهــا
ّ
فــذة ،وعباقــرة فريــدون،
أنجبــت شــخصيات إســامية
وحــركات قويــة ،يشــتاق اإلنســان إلــى عودتهــا ومرافقتهــا.
لــم تنشــأ هــذه المفاخــر والتــراث المجيــد فــي القصــور
الشــامخة ،وبيــن األمــوال الضخمــة ووســائد الحريــر ،ونضائد
الديبــاج؛ بــل نشــأت علــى أيــدي رجــال عاشــوا فــي األكــواخ
وتحــت وطــأة الحيــاة الصعبــة.
مــا أجمــل هــذا التاريــخ الرائــع ،وكــم نتلــذذ بتصفــح صفحاتــه
المشــرقة .إن هــذا التاريــخ يحكــي لنــا أن أبنــاء هــذه التربــة
الحبيبــة كانــوا ملجــأ المضطهديــن والمظلوميــن فــي البــاد
المجــاورة ،فــكان المظلومــون ينتظــرون قــدوم الجيــش
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األفغانــي الضخــم لعونهــم.
الشــك أن الشــعب األفغانــي حصــل علــى هــذه العــزة والمجــد
باالنضــواء تحــت رايــة اإلســام واالنصهــار فــي بوتقــة
تعاليمــه والتفانــي فــي ســبيله والحفــاظ علــى صفــات الرجولــة
والمــروءة والتمســك بهــا ،ولكــن مــع األســف اجتمعــت عوامل
عديــدة ،وأيــادي أثيمــة خرقــاء ،وعقــول خربــة ،علــى توريــط
هــذا الشــعب واإلطاحــة بصرحــه الشــامخ ومكانتــه القياديــة
الســامية.
وإن هــذا الشــعب -رغــم مخططــات األعــداء الخبيثــة مضــى
مبــال
إلــى األمــام مخترقــا ً العوائــق والحواجــز ،غيــر
ٍ
بالعثــرات .ولكــن يؤســفنا أن قلــة قليلــة مــن المنافقيــن
والســذج المغتريــن بوعــود فارغــة ركنــت للغــرب ومهــدت
الطريــق الحتــال أفغانســتان.
أفغانســتان اليــوم أســد وقــع فــي ســجن الخونــة ووقــع تحــت
مخالبهــم .أفغانســتان صــارت أســيرة تحــت حكــم أشــباه
الرجــال الذيــن يســوقونها نحــو الفســاد والهــاك .أفغانســتان
اليــوم وقعــت بأيــدي أفــراد وجماعــات منطلقيــن فــي ســباق
رهيــب إلحــراز أكبــر حــظ مســتطاع مــن حطــام الدنيــا وذلــك
بج ـ ّر البلــد نحــو الفســاد.
إننــي كلمــا أتفكــر فــي قضيــة احتــال أفغانســتان والفســاد
الموجــود بهــا بســبب هــذا االحتــال ،ازداد إيمانــا ً فــي قــول
هللا تعالــى علــى لســان ملكــة ســبأ( :إن الملــوك إذا دخلــوا
قريــة أفســدوها) ،فمــن يتأمــل فــي إنجــازات الدولــة العميلــة
يــرى فســاداً مستشــري شــامالً متغلغـاً فــي أحشــاء المجتمــع
األفغانــي .فســا ٌد عريــض بُــذرت جــذوره بأيــادي المحتليــن
والطواغيــت .فســاد إثــر فســاد فــي األخــاق واالقتصــاد
والمعاشــرة وغيــر ذلــك.
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والفســاد األخالقــي يقضــي علــى جميــع المفاخــر والمنجــزات
العلميــة والثقافيــة والحضاريــة ،إقــرؤوا معــي كلمــة األســتاذ
الســيد أبــو الحســن النــدوي رحمــه هللا فــي هــذا الشــأن( :إن
التاريــخ اإلنســاني يــدل داللــة واضحــة علــى أنــه لمــا غرقــت
ســفينة الحيــاة لفســاد أخــاق النــاس ،وســيئات أعمالهــم،
غرقــت بــكل مــا فيهــا مــن مجموعــة بشــرية ،ورصيــد
حضــاري ،ومحصــول فكــري ،وإنتــاج علمــي وفلســفي،

النبويــة ،ص .}88
كــم مــن المغتربيــن الذيــن يغضــون طرفهــم عــن هــذا الفســاد
ومــا يــؤول إليــه مــن خســائر ماديــة ومعنويــة؛ بــل يمدحــون
تصرفــات الدولــة العميلــة وذلــك لتأثرهــم الشــديد ببعــض
اإلمكانــات الماديــة التــي أنجزهــا المحتلــون وإيمانهــم العميــق
بالماديــات .كفــى باالحتــال جريمــة وقباحــة وخزيــا ً هــذا
الفســاد المفســد.

وبــكل مــا فيهــا مــن روائــع الشــعر واألدب والبيــان ،وإن
هــذه الســفينة لــم تغــرق أبــداً مــن أجــل االنحطــاط األدبــي،
وقلــة المــدارس والجامعــات وفقــدان التعليــم العالــي أو مــن
قلــة المــال وانخفــاض مســتوى المعيشــة ،إنهــا غرقــت؛ ألن
اإلنســان أعـ ّد نفســه لالنتحــار ،إنــه صــار معــوالً هدامـا ً لذلــك
البنــاء الــذي فيــه فيــه متاعــه وأهلــه){ مقــاالت حــول الســيرة

ورغــم المحــاوالت الحثيثــة إلفســاد هــذا الشــعب ،ورغــم
وقــوع بعــض النــاس فــي شــبكة إعــام الغــرب ،الزالــت هنالــك
رايــات خفاقــة ،تحركــت لنصــرة اإلســام ،والتجديــف بســفينة
المســلمين فــي هــذه الديــار إلــى شــاطئ األخــاق الحســنة
والعقيــدة الصحيحــة .وال زال هنالــك جيــش إيمانــي يقاتــل فــي
ســبيل الرحمــن ،وقمــع الظلــم والفســاد والطغيــان ،ويســعى
جــاداً أن يوطــد صلــة الشــعب األفغانــي بماضيــه النيّــر.
إننــا ننشــد ذلــك اليــوم الــذي يتحقــق فيــه النصــر بأيــدي
هــؤالء األبطــال ،ويُقمــع فيــه الفســاد األخالقــي .وســتتجاوز
أفغانســتانن كمــا تجــاوزت ســابقاً ،هــذه المرحلــة العصيبــة
الرهيبــة ،وســتمضي إلــى األمــام لكــي تحيــا تاريخهــا المجيــد
مــرة أخــرى ،وســتنجو مــن هــذا الــذل والعــار ،وســتكون
حســرة علــى األعــداء نفقاتهــم فــي هــذا البلــد ،وسـيُقضى على
الخونــة والمنافقيــن ،وســيأتي هللا بقــوم يحبهــم ويحبونــه.
ومــا ذلــك علــى هللا بعزيــز.
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أطفال أفغانستان ..

والمخاطر المحدقة

بقلم :حافظ منصور

كثيــر مــن أطفــال أفغانســتان ،عندمــا تخلــو الشــوارع ،ينامــون
علــى األرض بــا وطــاء والغطــاء ،ليــس معهــم إال أشــباح
الظــام ،وتهاويــل الرعــب ،وآالم الجــوع والبــرد والحرمــان.
فاألطفــال أوضاعهــم مأســاوية جــداً والســيما منــذ نبــت
االحتــال المشــؤوم علــى ثــرى وطننــا الحبيب ،حتــى إن وزارة
العمــل والشــؤون االجتماعيــة والشــهداء والمعوقيــن العميلــة
أعربــت عــن قلقهــا حــول وضــع الطفــل فــي أفغانســتان قائلــة:
"إن مــا يقــارب  3مالييــن طفــل أفغانــي يواجــه خطــراً محدقـا ً
فــي هــذ ا البلــد".
واســتطردت نســرين أورياخيــل هــذا الموضــوع قبــل فتــرة فــي
مؤتمــر صحفــي فــي كابــول وقالــت مخاطبــة الجمهــور :تعالــوا
لنضــع وبالتنســيق مع ـا َ نقطــة النهايــة لمزاولــة األطفــال فــي
البــاد أعمــاأل شــاقة وصعبــة .مشــيرة إلــى أن  ١٤.٥مليــون
طفــل فــي أفغانســتان يواجــه منهــم ثالثــة مالييــن علــى األقــل
خطــراً محدقــاً ،وهــم بحاجــة إلــى رعايــة شــديدة وجديــة،
وأن  900ألــف منهــم يزاولــون أعمــاأل أكثــر صعوبــة بحســب
الســيدة أوريــا خيــل .إن مســتوى التعنــت ضــد األطفــال قــد
ارتفــع فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ،ويتطلــب األمــر
التنســيق فيمــا بيننــا لرعايتهــم وحمايتهــم والدفــاع عنهــم،
حتــى تتــم تهيئــة األجــواء المناســبة لهــم .فاإلرغــام علــى
مزاولــة األعمــال الشــاقة ،والتهريــب ،والــزواج قبــل الوصــول
إلــى الســن القانونــي ،واالغتصــاب ،والعنــف المنزلــي،
واالســتفادة مــن المخــدرات بمختلــف أنواعهــا ،والتســول هــي
مــن األمــور التــي تهــدد حيــاة األطفــال فــي أفغانســتان.
نعــم؛ هــؤالء األطفــال وهــم مئــات األلــوف بــل فاقــوا المالييــن
مــن المســؤول عنهــم؟ مــن يتوالهــم؟
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لقــد امتــدت األيــدي إلــى انتشــالهم ،ولكنهــا أيــدي المبشــرين،
وأيــدي الشــيوعيين ،وأيــدي أمثالهــم مــن الملحديــن ،أخذتهــم
لتبـدّل أســماءهم وعقائدهــم وأفكارهــم ،فيصيــروا وهــم أبناءنا
كفــاراً بديننــا ،أعــدا ًء لنــا ،أصدقــا ًء لعدونــا.
وجديــر أن أســترعي انتباهكــم إلــى أن  119مؤسســة متعلقــة
بشــؤون األطفــال تعمــل فــي أفغانســتان ،ومــع ذلــك فــإن
هــؤالء األطفــال الذيــن هــم بحاجــة إلــى الرعايــة والعنايــة،
لــم يشــهدوا تغيــراً جدي ـاً ،لمــاذا؟ ألن تلــك المؤسســات تــروم
أهدافهــا الخاصــة كمــا يريــد االحتــال ويرتضيــه.
وبحســب تقديــرات األمــم المتحــدة الرســمية فــي العــام
1391هـــ.ش ،فــإن  50%مــن ســكان أفغانســتان المقــدر
عددهــم أكثــر مــن  27مليــون نســمة يشــكلهم أطفــال دون
الخامســة عشــرة مــن أعمارهــم ،هــذا وأن أفغاني ـا ً مــن كل 3
أفغانييــن يعانــون مــن الفقــر ،وال يملــك مبلغــا ليشــتري بــه مــا
يحتــاج إليــه مــن الضروريــات والحاجيــات األوليــة ،كمــا أن
ســيدة مــن كل اثنتيــن تعانــي مــن الفقــر ،وتلــك األرقــام قياســية
وفــق رأي المحلليــن والمدققيــن للنظــر.
فيــا علمــاء البلــد ويامــن يحتــرق قلبــه ألطفــال أفغانســتان:
هــذه مشــكلة قائمــة ،إن لــم تجتمــع علــى حلهــا عقــول
المفكريــن وأيــدي القادريــن ،كان منهــا بــاء مســتطير ،وداء
خطيــر ال نبــرأ مــن تبعاتــه بعــد قرنيــن مــن الزمــان ،فتداركــوه
مــن اآلن.
ّ
كــم بينهــم مــن فتــى لــو تعلــم لــكان عبقريـا ً نابغـاً ،ولكــنّ الفقــر
قــد ســاقه إلــى الجهــل ،والجهــل قــد دفعــه إلــى الهــوان أو
اإلجــرام ،فخســر نفســه وخســرته أمتــه.
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انتفاضة السكاكين
وضــرورة الجهاد
لتحريــر القــدس
بقلم :سیف هللا الهروي
شــهدت مدينــة «القــدس» مؤخــراً انتفاضــة جديدة،
هــي انتفاضــة الســكاكين ،استشــهد فيهــا أكثــر مــن
أربعيــن فلســطينيا ً وهلــك عشــرة إســرائيليين،
واالنتفاضــة مســتمرة ســواء باألحجــار أو
بالســكاكين وهمــا الســاحان المتوفــران فــي
ظــ ّل االحتــال اليهــودي الغاشــم لهــذه المدينــة
المقدســة؛ ألنّ أســبابها مســتمرة ،ومــن أهــ ّم
أســبابها اســتمرار االحتــال ،وقيــام اليهــود
بدخــول المســجد األقصــى فــي خطــوات اســتفزازية
مشــبوهة ،والوضــع ســيزداد توتــراً مــع قــادم
األيــام؛ ألن الخطــر الحقيقــي أبعــد مــن قيــام اليهــود
بدخــول المســجد األقصــى ،فلقــد صــ ّرح رئيــس
الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو ســابقا بــأن
الســلطات ســتقوم بإلغــاء هويــات مدينــة القــدس
الفلســطينية ،أي إلغــاء إقامــة أكثــر مــن مائــة ألــف
فلســطيني مــن س ـ ّكان القــدس ،ولــو تج ـ ّرأ وفعلهــا
الخبيــث ،لكانــت أخطــر عمليــات تغييــر النســيج
الســكاني لهــذه المدينــة المقدســة فــي تاريخهــا.
يــرى البعــض أنّ الهــدف األساســي مــن تفجيــر
الوضــع األخيــر ،باالســتفزازات المتع ّمــدة،
واالشــتباكات ،ومحــاوالت اقتحــام المســجد األقصى
هــو التخلّــص م ّمــن تبقّــى مــن أهــل القــدس مــن
الفلســطينيين.
نجــح اإلســرائيليون فــي الســيطرة علــى األراضــي
فــي أنحــاء مــن الضفــة الغربيــة علــى مــدى
عقــود ،وكانــوا يتوصلــون لهدفهــم بذرائــع
مختلفــة كتصنيــف األراضــي بأنهــا أمنيــة ،أو أن
ســ ّكانها بــا ملكيــة ،أو بقطــع الميــاه عنهــا ،أو
بتــرك المســتوطنين اليهــود يهاجمــون األحيــاء
المجــاورة ،إضافــة إلــى بنــاء مســتوطنات انتشــرت

مجلة الصمود | العدد  | 116صفر 1437هـ  -نوفمبر 2015م

19

20

مثــل الســرطان علــى األرض المحتلّــة.
المؤســف أنّ الظــروف الراهنــة فــي المنطقــة ،مــن انــدالع
الحــروب المتعــددة ،وانتشــار الفوضــى والدمــار ،دفعــت
القضيــة الفلســطينية إلــى هامــش قائمــة اهتمامــات العالــم
اإلســامي بحيــث أصبــح الفلســطينيون اليــوم يمــرون بمرحلــة
أكثــر تهميشــا ً مــن أي وقــت مضــى ،ولقــد تكالبــت الكثيــر
مــن األحــداث ضدهــم فــي ظــ ّل الفوضــى العارمــة حولهــم.
ومــن ناحيــة أخــرى توجــد هنــاك الكثيــر مــن المشــكالت لهــا
جــذور فــي سياســات الجامعــة العربيــة وقراراتهــا ســابقا
بشــأن القضيــة الفلســطينية ،فبعــض تلــك القــرارات اتخذتهــا
الجامعــة العربيــة ض ـ ّد االحتــال لكنهــا أض ـ ّرت بالفســطينين
أكثــر مــن اإلضــرار بالكيــان الصهيونــي المحتـ ّل ،فبنــاء علــى
تلــك القــرارات ال يســتطيع الفلســطينون الســاكنون تحــت

وهــذه القــرارات علــى مــدى ســتين عا ًمــا أضــرت
بالفلســطينيين وقضيتهــم ،وفشــلت فشـاً ذري ًعــا فــي أن تضــر
بوجــود إســرائيل كنظــام احتــال مثقــال ذرة.
كل مــا فعلتــه قــرارات الجامعــة العربيــة آذت الفلســطينيين
بمقــدار يــوازي األذى اإلســرائيلي للفلســطينيين أو أكثــر.
ونجحــت فــي إفقــار الفلســطينيين ،ومحاصرتهــم ،وتركتهــم
يعيشــون مســجونين فــي مناطقهــم المحتلــة ،أو فــي مخيمــات
لبنــان وســوريا واألردن .يبــدو أنّ الجامعــة العربيــة ،وقرارات
هــذه المؤسســة تــدار بمؤامــرة مــن تــل أبيــب ،فمــا فعلتــه
الجامعــة العربيــة بالفلســطينيين يرقــى إلــى جرائــم إســرائيل؛
مــن حرمــان وحصــار وأذى.
فبعــد كل هــذه المــدة ألــم يحــن الوقــت إلعــادة النظــر فــي كل
مفهــوم المعامــات مــع فلســطين وإســرائيل؟ ألــم يحــن موعــد

االحتــال دخــول الــدول العربيــة ،وال يُمنــح لواحــد منهــم حــق
العمــل فيهــا ،فــي حيــن أن اليهــود اإلســرائيليين لهــم حــظ
فتجــار اليهــود يدخلــون
أفضــل فــي دخــول الــدول العربيــةّ ،
الــدول العربيــة بجــوازات أوروبيــة أو أميركيــة؛ ألن اليهــود
ذوو جنســيات متعــددة ،كل مواطــن إســرائيلي يحمــل جنســية
إســرائيلية وجنســية إحــدى الــدول األوربيــة.
وأهــل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن الشــعب الفلســطيني
أيض ـا ً ممنوعــون مــن الخــروج مــن قبــل ســلطات إســرائيل،
وممنوعــون مــن الدخــول مــن قبــل معظــم حكومــات الــدول
العربيــة ،ومحــرم علــى منتجاتهــم أن تبــاع فــي األســواق
العربيــة ،وفــوق هــذا ،تحـ ّرم معظــم الحكومــات العربيــة علــى
مواطنيهــا زيــارة فلســطينيي الضفــة وغــزة ،ودعم ســياحتهم،
أو االســتفادة مــن خدماتهــم .ويعتبرونــه تعامـاً مــع إســرائيل،
واعترافًــا بســلطتها! فقــرارات الجامعــة العربيــة تلــزم
الحكومــات العربيــة بعــدم التعاطــي مــع إســرائيل ،وكل مــا
يقــع تحــت يدهــا.

إيقــاف هــذا العبــث السياســي الــذي أســس مــن قبــل مجموعــة
مــن السياســيين الســذج ،ممــن ظنــوا ،قبــل نصــف قــرن ،أن
اإلســرائيليين ســيحزمون حقائبهــم ويعــودون إلــى نيويــورك
وســان بطــرس ولنــدن بعــد اتخاذهــم تلــك القــرارات؟
الشــك أنّ فلســطين أرض احتلــت واغتصبــت بقــوة ،لــن
تردهــا إال القــوة ،وحلّهــا ليــس فــي الســام ،وال فــي مقاطعــات
كاذبــة إلســرائيل تض ـ ّر بالشــعب الفســطيني أكثــر مــن الكيــان
الصهيونــي الــذي يجــد مداخــل لكافــة األبــواب المغلقــة عليــه.
إنّ حــ ّل القضيــة الفســطينية واألزمــة التــي يعانيهــا الشــعب
الفلســطيني يكمــن فــي شــيء واحــد وهــو الجهــاد الشــرعي
اإلســامي الــذي يُحــا َرب ك ُل مــن رفــع رايتــه فــي عصرنــا
مــن قبــل المنظومــة العالميــة ،والجهــاد ســيعيد كل شــيء
إلــى نصابــه ،وبالجهــاد ســتتحرر القــدس واألقصــى ،ال
بالمفاوضــات ،وال بغيرهــا مــن العلميــات السياســية العابثــة
المذلــة المضــرة.
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شهداؤنا األبطال

البطل عبيد اهلل لطيف
«رحمه اهلل»
بقلم :أبو عبدهللا

الحمــدهلل الــذي أحیــا قلــوب هــذه األمــة بدمــاء الشــهداء
الزکیــة الطاهــرة ،فغــدت التطیــق صبــراً عــن أرض الجهــاد
والکرامــة ،وصلــی هللا علــی إمــام المؤمنیــن وقائــد الغــ ّر
المحجلیــن.
منــذ بــزوغ فجــر اإلســام اصطفــى هللا ســبحانه وتعالــی مــن
خلقــه رجــاالً عمالقــة ذبــوا عــن حمــاه وعــن بیضــة اإلســام،
تخيرهــم ربهــم ورباهــم علــى عينــه ،فصفــت قلوبهــم وقويــت
عزائمهــم ،وبنــور منــه شــقوا دروب الحيــاة ،ومــن فيــض
عطايــاه وهبهــم ،أحبــوه وأحبهــم وإلــى أن حــان اللقــاء بذلــوا
الغالــي والنفيــس لنيــل رضــاه ،فنقشــت أســماؤهم علــى
صفحــات التاريــخ« :وكأيــن مــن نبــي قاتــل معــه ربيــون كثيــر
فمــا وهنــوا لمــا أصابهــم فــي ســبيل هللا ومــا ضعفــوا ومــا
اســتكانوا وهللا يحــب الصابريــن».
واســتحقوا عــن جــدارة وصــف خالقهــم والعالــم بحالهــم:
«مــن المؤمنيــن رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا هللا عليــه فمنهــم
مــن قضــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــا».
مــن هــؤالء العمالقــة واألفــذاذ شــهیدنا المغــوار – نحســبه
کذلــک وهللا حســیبه -الــذي نحــن بصــدد ترجمتــه فــي هــذه
الســطور.
فالبطــل الــذي نحــن بصــدد ترجمتــه اآلن كان شــابا ً عاشــقا ً
لديــن هللا ســبحانه وتعالــى وعاشــق الســاحات والمياديــن،
يحــب تكاليــف الخنــادق أكثــر مــن ملــذات البيــت ،وقــد قــرأت
فــي عينــي الشــهيد "عبيــدهللا لطيــف" البطولــة والصمــود
والوفــاء ،ال تفــارق البســمة شــفاه ،منحــه هللا ســبحانه وتعالــى
فصاحــة أنيقــة ،وال يخــرس عــن قــول الحــق إذا ســمع أو رأى
مــن شــخص أمــراً يخالــف الشــرع ،فينصحــه ويعظــه بالحكمــة

والموعظــة الحســنة.
وكان عندمــا يــرى بأنــه تكلــم ولــذع شــخصاً ،يليــن بجانبــه
فيبتســم فــي وجهــه ويــدب فــي قلــب خصمــه الفــرح والســرور
والبهجــة والحبــور ،وبالجملــة كان مجاهــداً مخلص ـاً ،مثالي ـاً،
ذا قلــب نقــي خالــص ،كل مــن جالســه أو عايشــه يذكــره
بالخيــر ،ولنــا معــه ذكريــات تب ّكــي العيــون ،وفــي هــذه العجالــة
نحــن بصــدد مــا نذكــر منــه مــن ذكريــات جميلــة خالــدة.
وحيــاة الشــهيد عبيــد هللا (لطيــف) بــن محمــدهللا بــن محبــوب
مباركــة طيبــة؛ ألنهــا موجــزة فــي ســطورها ،مســهبة
فــي معانيهــا ،فقــد ولــد 1393هـــ.ق فــي قريــة داج كرمــول
بمديريــة وتــه بــور بواليــة كونــر ،ونشــأ فــي أســرة كريمــة،
وإن قــل ثراؤهــا فقــد كثــر برهــا وســخاؤها ،واستشــهد  4مــن
أغســطس 2014م ولــه  45مــن العمــر ،فللــه دره وعلــى هللا
أجــره.
وقــد تعلــم الــدروس االبتدائيــة شــأن ســائر أبنــاء جلدتــه فــي
قريتــه ،ثــم تعلــم العلــوم العاليــة فــي ديــار الهجــرة بباكســتان.
وكان يتقــن اللغــة اإلنكليزيــة وكان خطــه جمي ـاً جــداً.
وقــد نهــل الطالــب الناشــئ مــن علــوم الشــريعة والعقيــدة
واللســان حتــى اســتوى علــى ســوقه ،ثــم دخــل فــي الســاحات
الجهاديــة ضــد االحتــال الســوفييتي مــع ابــن عمــه الشــهيد
الدكتــور نعمــت هللا .وعندمــا اضطــرت عائلتــه للهجــرة كان
حينهــا فــي الربيــع  18مــن عمــره ،فهاجــروا إلــى منطقــة
باجــور بباكســتان ،واستشــهد  4مــن أعضــاء أســرته فــي
الجهــاد ضــد الســوفييت ،فاستشــهدت أختــه آنــذاك وكذلــك
استشــهد عمــاه وجــده ،حيــث قضــوا نحبهــم فــي ســبيل هللا
بأيــدي قــوات الســوفييت.
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ولقــد أظهــر الشــهيد عبيــد هللا رحمــه هللا فــي عهــد اإلمــارة
اإلســامية فــي ســاحات الوغــى الدائــرة فــي منطقــة بيــج دره
مــن ضــروب البســالة وصنــوف اإلقــدام مــا زادنــا إعجابــا ً
بــه ،وإكبــاراً لــه ،وتقديــراً لمزايــاه؛ ألنــه كان شــابا ً موفــور
الشــباب ،دفــاق الحيويــة ،ممتلئــا ً فتــوة وفروســية .فســاهم
أيضــا ً فــي الحــروب الدائــرة شــمالي البــاد وكان أيضــا ً
مســاهما ً فــي الخطــوط األماميــة فــي باميــان ،وفــي األخيــر
كان قائــد ألمــن لمديريــة غــازي آبــاد.
وبعدمــا احتلــت أميــركا بــاد اإلســام لــم يجلــس الشــهيد عبيــد
هللا مكتــوف اليديــن وناظــراً كيــف يعبــث االحتــال فــي البــاد
فســاداً ودمــاراً؛ بــل بــدأ هــو وابــن عمــه الشــهيد الدكتــور
نعمــت هللا الجهــاد مــع قلــة العتــاد والوســائل ،لكــن مالبــث أن
استشــهد الشــهيد نعمــت هللا فــي إحــدى المداهمــات الليليــة.
ولقــد أتقــن الشــهيد رحمــه هللا المتفجــرات ،وقــد زرع كثيــراً
مــن األلغــام التــي أبــادت وأعطبــت الدبابــات األميركيــة
وناقالتهــا ،وكان يســاهم بنفســه فــي كثيــر مــن العمليــات،
حتــى اضطــر مــرة أخــرى أن يكــون مهاجــراً إلــى هللا.
تكبــد الشــهيد متاعــب كثيــرة حتــى وقــع فــي أســر العــد ّو
وقضــى أكثــر مــن  19شــهراً فــي ســجون األعــداء ،فقابــل
المحنــة صابــراً ،وخــرج مــن محبســه أشــد مــا يكــون حماســة
آلرائــه الجهاديــة.
وبفضــل إخالصــه وورعــه وإتقانــه فــي الحــروب والقتــال،
عُيــن بدايــة كقائــد ميدانــي لمجموعــة مــن المجاهديــن ثــم بعــد
ذلــك صــار مديــر مديريــة نرنــج مــن قبــل اإلمــارة اإلســامية
وكان يخــدم بإخــاص وتفانــي إلــى أن نــال الشــهادة.
كان الشــهيد مســكونا ً ومغرمـا ً بالعمليــات والكمائــن ومحاربــة
أعــداء هللا .وفــي اليــوم الســابع مــن عيــد الفطــر لعــام 2014م
نصــب كمينــا ً لجنــود العمــاء ،وبعــد اشــتباك طويــل دام
ســاعات طــوال ،وبعدمــا أردى كثيــراً منهــم قتيـاً قضــى نحبــه
فــي ســبيل هللا مقب ـاً غيــر مدبــر.
يــا أيهــا المســلمون! مــن قتــل دون مالــه فهــو شــهيد .ومــن
قتــل دون عرضــه فهــو شــهيد .فمــا بالكــم بمــن قُتــل هلل ولدينــه
وإلســامه ولوطنــه وألرضــه ولعرضــه؟ واقفــا ً أمــام جنــود
أمريــكا وأذنابهــم يواجــه رصاصهــم الجبــان بصــدر مفعــم
باإليمــان ،وقلــب ثابــت علــى الحــق ،ليقــول لهــم :إن هــذه
األرض ليســت للمحتليــن وإنمــا هــي أرضــي وأرض آبائــي،
أرض المســلمين ،وال حــق فيهــا لدولــة مســتعمرة أيــا كانــت
قيــد أنملــة.
ال عليــك يــا بطــل .فبعــد قليــل مــن استشــهادك ،جــاءك التكريــم
مــن فــوق ســبع ســماوات .ال عليــك يــا شــهيد ،فقــد وقــع أجرك
علــى هللا وهــو أكــرم األكرميــن.
و أمــا أصــدق النــاس فهــم الشــهداء ،ال يقاتلــون ألجــل المــال
وال لحطــام الدنيــا وإنمــا يقاتلــون إلعــاء كلمــة هللا لتكــون هــي
العليــا ،فهــذه النفــوس الزكيــة المــزكاة يصطفيهــا هللا ســبحانه
وتعالــى فــي ســبيله ،وهكــذا تبنــى صــروح المجــد والعــزة مــن
دمــاء هــؤالء وأشــاءهم ،اســتمعوا إلــى هــذه القصــة العجيبــة
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ع��ن مس��رة ب��ن جن��دب رض��ي اهلل
عن��ه أنه ق��ال :قال رس��ول اهلل صلى
اهلل علي��ه وس��لم( :رأي��ت الليل��ة
رجل�ين أتياني فصعدا بي الش��جرة
فأدخالن��ي دا ًرا ه��ي أحس��ن وأفضل
مل أ َر ق��ط أحس��ن منها ،ق��اال لي :أما
هذه ف��دار الش��هداء)
أخرجه البخاري
التــي يرويهــا المولــوي محمــد إســماعيل أحــد رفاقــه حيــث
يقــول :عندمــا أراد الشــهيد عبيــدهللا رحمــه هللا أن يخــوض
المعركــة األخيــرة التــي استشــهد فيهــا ،قــال ألحــد أصدقائــه:
"لــو لــم استشــهد فــي هــذه المعركــة ورجعــت ســالماً ،فاعلــم
أننــي منافــق ويجــب عليــك أن تقاطعنــي والتتصــل بــي" فــكان
كمــا كان يتمنــى ،وصــدق هللا ظــن عبــده واصطفــاه لصحبتــه.
وبالجملــة فإنــه كان بطــاً جمــع المجــد مــن أطرافــه كلهــا،
حتــى لــم يفتــه منــه شــيء ،وهــو فــوق ذلــك كلــه تـ ّوج هامتــه
بتــاج العلــم والتقــى والصــاح ،كان لبقـا ً ذكيـاً ،وبعدمــا صــار
قائــداً كبيــراً لإلســام عــرف قبــل ذلــك أن القيــادة إنجــاز ،قــدرة
علــى التغييــر ،تحمــل ،تضحيــة ،القيــادة تعنــي الكثيــر ،فــكان
مــن أحســن القــادات.
وقــد خلــف الشــهيد  5أبنــاء ،أحدهــم فتــى عبقــري يواصــل
مســيرة أبيــه التــي خطهــا لــه ،ومهدهــا وعبدهــا ونورهــا
بدمائــه ،فهــو يمشــي فــي ضــوءه ،ويواصــل درب الجهــاد.
رحمــه هللا تعالــى رحمــة واســعة وأســكنه فســيح الجنــان.
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بقلم :أبو صالح

آآلن تعترفین بأن :غارات أمريكا الجوية

جرائم حرب؟!

بعدمــا اعتلــى أوبامــا كرســي الرئاســة وتقلــد مقاليــد األمــور
فــي الواليــات المتحــدة ،اتخــذ تكتيتــكا ً حربيـا ً جديــداً فــي عهــده
واليــزال مســتخدما ً حتــى اآلن أال وهــو اســتخدام طائــرات
الدرونــز بكثافــة غيــر عابــئ بإزهــاق أرواح آالف المدنييــن
بمــا فيهــم األطفــال النيــام والعجــزة والنســاء ،ناهيــك عــن
الدمــار الرهيــب للبنيــة التحتيــة الــذي تخلفــه .وتتزايــد هــذه
العمليــات العشــوائية العميــاء بشــكل ملحــوظ ،مــع أنهــم
يعلمــون طبيعتهــا ومــا تخلفــه مــن خســائر ومجــازر.
وكلمــا ازداد عمــر االحتــال ظهــر مــن يعتــرف بالحقيقــة
ويكشــف النقــاب عنهــا ويزيــل الغبــار المتراكــم عليهــا ،فهــا
هــو تقريــر لمنظمــة العفــو الدوليــة فــي هــذا الصــدد یذكــر:
«بــأن الضربــات الجويــة التــي تنفذهــا الطائــرات بــدون طيــار
التابعــة لوكالــة االســتخبارات األمريكيــة علــى باكســتان،
وبالتحديــد فــي منطقــة وزيرســتان ،ترتكــب جرائــم حــرب،
بســبب اســتهدافها لمدنييــن .وقالــت المنظمــة أنهــا تابعــت
تســع ضربــات جويــة فــي اآلونــة األخيــرة ســقط خاللهــا
ضحايــا فــي مناطــق مأهولــة بالســكان ،وكل هــذه الضربــات
كانــت بزعــم اســتهداف قــادة لتنظيــم القاعــدة فــي باكســتان
وأفغانســتان».
ولیســت هــذه االعترافــات مقتصــرة علــى المنظمــة ،فموقــع
جلوبــال ريســيرش البحثــي الكنــدي یقــول« :إن دراســة جديدة
كشــفت عــن أن إدارة الرئيــس األمريكــي بــاراك أوبامــا،
شــنت غــارات جويــة مســتخدمة طائــرات بــدون طيــار عشــرة
أضعــاف التــي قامــت بهــا إدارة الرئيــس بــوش .ويضيــف
الموقــع أنــه وفقــا لمكتــب الصحافــة االســتقصائية ،أمــرت
إدارة جــورج بــوش ،بشــن نحــو  50هجمــة بطائــرات مــن
دون طيــار ،فــي حيــن قامــت حكومــة الرئيــس أوبامــا ،بشــن
نحــو  500هجمــة مــن مثــل هــذه الضربــات».
ويشــير الموقــع الكنــدي إلــى «أن أوبامــا ،أمــر فــي المقــام
األول بشــن الضربــات ضــد باكســتان واليمــن والصومــال
وأفغانســتان ،ويلفــت الموقــع إلــى أن الواليــات المتحــدة
صرحــت بــأن الـ”ســي آي أيــه” تديــر الطائــرات بــدون
طيــار التــي تقتــل المتشــددين ،علــى الرغــم مــن أن الضحايــا

غالبيتهــم مــن المدنييــن ،وتخــرج واشــنطن دون فــرض
عقوبــات عليهــا مــن قبــل األمــم المتحــدة ،فقــد قتــل الكثيــر
مــن المدنييــن واألطفــال عــن طريــق الخطــأ بطائــرات بــدون
طيــار».
ويوضــح الموقــع الكنــدي« :أنــه منــذ عــام  ،2001شــنت
الواليــات المتحــدة هجمــات مســتخدمة طائــرات بــدون طيــار
فــي العديــد مــن البلــدان ،بمــا فــي ذلــك باكســتان وأفغانســتان
والصومــال .وذكــر الموقــع أن الهجمــات الجويــة بدأتهــا إدارة
بــوش ،ولكنهــا تصاعــدت فــي عهــد أوبامــا ،وقــد أعلنــت األمم
المتحــدة أن الغــارات األمريكيــة تنتهــك القانــون الدولــي».
ولكــن عنــد وقــوع حــادث كبيــر مــن هــذا النــوع ،بقصــف
مناطــق آهلــة بالســكان ،يقولــون ســنبادر بالتحقيــق فــي
الحــادث ،وليســت مجــزرة مستشــفى قنــدوز عنــا ببعيــد ،حيــث
قتلــوا وجرحــوا المئــات ،وال يزالــون فــي تحقيــق ال يســمن
واليغنــي مــن جــوع.
مــا فائــدة هــذا التحقيــق ،بعدما خربــوا بيتــي بقنابلهــم العمياء،
وقتلــوا أهلــي وأوالدي وهــم يغطــون في النــوم العميق؟
متى رأينا نتيجة لتحقيقاتهم يوما ً ما؟
أليس هذا التحقيق ستار يسدلونه على جرائمهم النكراء؟
ومعظــم الطيــارون يعلمــون تمامــا ً أن هدفهــم الذيــن
يســتهدفونه يــروح ضحيتــه األبريــاء ،فهــم ليســوا متأكديــن
أنّ مايســتهدفونه جنــود اإلمــارة أو مــا يســمونهم اإلرهابييــن،
فهاهــو الطيــار الســابق «برانــدون براينــت» الــذي شــارك
فــي قتــل نحــو  1600شــخص یقــول« :إن الضربــات بهــا
نــوع مــن عــدم الدقــة» ،فقــد عمــل نحــو خمــس ســنوات فــي
قصــف أهــداف ســرية فــي أفغانســتان وباكســتان ،ويؤكــد:
«أن الطياريــن يفتقــدون إلــى الرؤيــة الكاملــة لتحديــد أماكــن
إطــاق النــار ،فالصــورة مظلمــة ،وال نــرى ســوى ظــل الناس،
ونقتــل هــذا الظــل».
ولكــن الســؤال المطــروح هنــا :لِــم تعتــرف منظمــة العفــو
الدوليــة اآلن بهــذه الجرائــم بعــد ســنوات مرهقــة وبعــد إزهــاق
أرواح ال تحصــى مــن المدنييــن؟ أليــس ألجــل أن هــذه الجرائــم
أخــذت تحطــم الرقــم القياســي فــي هــذا المضمــار؟
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بقلم :أبوصهيب حقاني

قاتل الروس باألمس
واليوم يعزيهم!
قبــل أيــام انتشــرت صــورة لعبــدهللا عبــدهللا -الرئيــس التنفيــذي
فــي حكومــة اإلئتــاف الوطنــي -علــى صفحــات مواقــع
التواصــل االجتماعــي وهــو فــي لبــاس أنيــق جالــس علــى
كرســي جميــل فــي الســفارة الروســية بكابــول فــي صالــون
فخــم ،يقــدم عــزاءه إلــى زعمــاء الــروس جــراء ســقوط
ـجل عــزاءه فــي مذكــرات
الطائــرة الروســية فــي مصــر ،وسـ ّ
الــروس ،ولــم تكــن المســألة مســألة عــزاء فحســب؛ بــل كان
يــروم عبــدهللا مــن وراء هــذا العــزاء أهدافــا ً أخــرى .فمــن
هــو عبــدهللا الــذي ذهــب خاشــعا ً ذلي ـاً صاغــراً إلــى الســفارة
الروســية مقدمــا ً عــزاءه لهــم؟
نعــم؛ هــو الــذي يــرى نفســه ممثــاً آلالف مــن المجاهديــن
والشــهداء والمصابيــن الذيــن خاضــوا غمــار الحــرب
الضــروس مــع روســيا باألمــس ،وقاتلــوا قتــال األبطــال
الشــجعان.
هــو الــذي كان يــرى نفســه مــن زعمــاء المجاهديــن فــي عهــد
الســوفييت أو مــن أقربائهــم ومــن أفرادهــم الذيــن ناضلــوا
الــروس.
هــو الــذي يــرى نفســه وريثــا ً لشــهداء االحتــال الروســي،
وهــو كمــا يزعــم معقــد آمــال الشــهداء الكــرام.
هــو الــذي يُرائــي أكثــر مــن اآلخريــن بأنــه شــارك فــي الجهــاد
ضــد الــروس ،ويذكــر إنجازاتــه الخاويــة فــي كل مــكان وفــي
كل مجــال.
هــو الــذي وصــل إلــى كرســيه ومنصبــه باســم الجهــاد ضــد
الــروس ،وهــو مديــن لجهــاد األمــس ،واســم جهــاد األمــس
أوصلــه إلــى هــذا المــكان.
ولكــن يــا تُــرى! مــن روســيا هــذه التــي ذهــب عبــدهللا لتقديــم
العــزاء إليهــا؟
روســيا هــذه هــي الســوفييت ســابقا ً التــي قتلــت مليــون
ّ
وعذبــت اآلالف
ونصــف مليــون أفغانــي مظلــوم مضطهــد،
وشــردت المالييــن ،وجرحــت مــآت اآلالف اآلخريــن...
روســيا هــي التــي قاتلــت الشــعب األفغانــي عقــداً مــن الزمــن
بالقــض والقضيــض والحــد والحديــد ،كــي تســلب منهــم
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الحريــة واالســتقالل وتنهــب ثرواتهــم.
هــي التــي تتظاهــر بالســامة حتــى اآلن ،رغــم أوجاعهــا مــن
جهــاد الشــعب األفغانــي وهــي تتحيــن الفــرص ألخــذ الثــار مــن
هــذا الشــعب األبــي الباســل.
هــي التــي تقتــرف أبشــع المظالــم فــي حــق الشــعب الســوري
المظلــوم ،وتتســبب بالمجــازر الجماعيــة فــي حــق  90%مــن
المدنييــن الذيــن أرادوا الحريــة.
هــي أشــرس وأفتــك مــن أمريــكا وال تأخذهــا بأحــد إالًّ وال
ذمــة ،وتقتــرف أبشــع أنــواع المظالــم لتنفيــذ سياســاتها فــي
المنطقــة.
هــي الــدب العجــوز التــي تتحيــن الفــرص للتدخــل فــي شــؤون
أفغانســتان ،كــي تأخــذ ثــأر األمــس مــن أبنــاء الشــهداء
والمجاهديــن.
ولكــن الســؤال المطــروح هنــا هــو :لمــاذا يقــدم مجاهــد األمس
تعازيــه اليــوم إلــى عــدوه باألمــس ،مــع أنــه لــم يتبيــن حتــى
اللحظــة هويــات القتلــى أكانــوا عســكريين أم مدنييــن؟
وهــل حقــا ً أن شــريحة مــن الشــعب األفغانــي تؤيــد عبــدهللا
وتــراه زعميـا ً جهاديـاً ،فــإن كان كذلــك فبــم يبــررون فضيحتــه
هــذه؟
الغــرو بــأن عبــدهللا إنمــا يريــد بهــذه األعمــال توطيــد الصــات
مــع الــروس ،وتغييــر األذهــان عــن المســتكبرين ،ولــو اســتمر
الحــال هكــذا فليــس بعيــداً أن يقــدم عبــدهللا فــي المســتقبل
رســالة إعتــذار إلــى الــروس عــن الجهــاد الســابق ،ويحتقــر
هــو وحفنــة مــن العمــاء بأفعالهــم المشــؤومة إنجــازات
الجهــاد وآمــال الشــهداء.
فمــن يجيــب الشــهداء واأليتــام واألرامــل الذيــن كانــوا ضحيــة
لإلجــرام الروســي؟ ومــن يجيــب أبنــاء شــعبنا عــن الخســائر
الفادحــة التــي كبدهــا الــروس لهــم؟
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بعدمــا احتــل األمريــكان أفغانســتان بمســاعدة الحلــف
األطلســي ،قامــوا بتدشــين مئــات القنوات والوســائل اإلعالمية
المســموعة والمرئيــة والمقــروءة ،مســتهدفين بهــا أبنــاء
الشــعب لبــث ســمومها فيهــم .وقــد َربّــوا قبــل ذلــك أفــراداً
فغســلوا أمخاخهــم وملؤوهــم حقــداً وكراهيــة لإلســام ،ثــم
اســتخدموهم فــي تحقيــق أهدافهــم ومطامعهــم .ومــن إحــدى
هــذه القنــوات الماجنــة التــي شــغلها الشــاغل نشــر الفســاد
واإلفســاد والخالعــة :قنــاة «طلــوع «.
فعــاوة علــى مــا تبثــه هــذه القنــاة الخبيثــة مــن دعايــات
مســمومة لتأييــد المحتليــن األميركييــن ،مــن الحــوارات
واألخبــار المفبركــة التــي تنشــرها ،تقــوم أيضــا ً مــن خــال
برامجهــا باالســتهزاء بالديــن واإلســاءة لكرامــة اإلســام
والشــعائر الدينيــة وثمــرات الجهــاد والثقافــة األفغانيــة.
ويســعى مخرجــوا برامــج «طلــوع» ومنفذوهــا المنحرفــون،
مــن خــال المسلســات التــي يبثونهــا ،والبرامــج المنحرفــة،
والمحافــل المخزيــة الفاتنــة ،إلــى خلخلــة أخــاق مســلمي
أفغانســتان ،وزعزعــة عقيدتهــم وإيمانهــم ،واتهــام
المتمســكين بدينهــم بالراديكاليــة واإلرهــاب والتطــرف.
وفــي أيــام العيــد كانــوا يســعون ضمــن برامجهــم لتحريــف
الكلــم عــن مواضعــه ،فيدّعــون أن الرجــل الثــري لــه أن ال
يذبــح أضحيــة؛ بــل ينفــق مالهــا للفقــراء ،وهــذا أفضــل مــن
التضحيــة! وكان دليــل محللــي «طلــوع» أن ذلــك يكــون
مســاعدة للفقــراء مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى ال تتلــوث
المدينــة بدمــاء األضاحــي؛ ألن الدمــاء المســفوحة تعــود
باألثــر الســلبي علــى أذهــان األطفــال والناشــئين!
وهكــذا يريــدون أن يلقــوا فــي أذهــان النــاس بــأن توزيــع المال
أفضــل مــن التضحيــة ،تقليـاً مــن شــأن تلــك الدمــاء الكريمــة
التــي يحبهــا هللا بــأن تســفك فــي هــذه األيــام المباركــة .وبذلــك
يعلنــون عداوتهــم لشــعيرة التضحيــة فــي يــوم النحــر التــي
تصغــر الشــياطين ،فقنــاة « طلــوع « تحــرض المســلمين
لالمتنــاع عــن هــذا الواجــب الدينــي إرضــا ًء للشــيطان.
وهنــاك فضيلتــان أصليتــان مــن شــعائر اإلســام المهمــة
تســتهدفهما هــذه القنــاة المشــؤومة وهمــا :الحجــاب
والعفــاف ،وذلــك مشــهود وملمــوس فــي موقعهــا وعلــى
صفحتهــا فــي فيســبوك ،فلهــا برنامــج خليــع باســم «ســتاره

بقلم :أسد هللا

قناة

قــــنـــــــــــاة
ا ال نحــر ا ف
والخالعــة
والمجــون
أفغــان» أي نجــوم أفغــان ،وتدعــو األزواج الشــباب والشــابات
أيــام العــرس ،فيتكلمــون بــكالم ماجــن ال مــكان للحيــاء
فيــه ،ويبثــون أبشــع النغمــات ،لطمــس التــراث اإلســامي
والحضــارة الدينيــة فــي بــاد اإلســام ،وال يبالــون إلــى حــد
أنــي أظــن أنــه لــو كان األجانــب والغربيــون مــكان هــؤالء
لخففــوا ،إال أن هــؤالء ال ضميــر لهــم.
ولكــي يســيئوا للحجــاب اإلســامي أتــوا بفتــاة محجبــة فــي
برنامــج «ســتاره أفغــان» ســاهمت فــي هــذا البرنامــج ،فقالــوا
لهــا :إنــك تملكيــن صوتــا ً جميــاً إال أن حجابــك ال يعجــب
ت حجابــك وأتيــت
البرنامــج ،ومغــزى كالمهــم أنــك إذا خلعــ ِ
ســافرة فإنــك ســتنجحين و إال فــا.
إننــا علــى يقيــن بــأن الــذي يســاهم فــي الحفــات التــي تعقدهــا
«قنــاة طلــوع» هــم علــى فكــر طلــوع ،وأفكارهــم منحرفــة عــن
جــادة الحــق ،إال أنــه ال حــق للقنــاة أن تنــال مــن الحجــاب ،وأن
تصفــه بالرجعيــة وعــدم التقدم.
والطريــف بعــد ذلــك كلــه فــي أمــر «المــرأة» أن مقــررات
اإلســام واضحــة صريحــة ،ولكــنّ المتصــدرات للحديــث
عــن المــرأة مــن ربّــات الصالونــات ،وعشّــاق الحفــات ،ال
يعرفــن شــيئا ً غيــر المــرأة األوربيــة فــي أماكــن اللهــو وحفالت
اإلغــراء ،وهنــاك مــن األوروبيــات عالمــات فاضــات لهــنّ
الســبق فــي مجــاالت الفكــر والتأليــف واالختــراع ،ولكــن
هــؤالء ال يخطــرن علــى بــال ســيداتنا المتحضــرات ،إذ المــراد
عندهــن نمــاذج اللهــو والتــرف والخمــول ،ومشــاهد الغــزل
والصبابــة ،وهــذا هــو الــداء كل الــداء.
فالمرجــ ّو مــن الشــعب األفغانــي المســلم األبــي أن يقاطــع
ويبتعــد عــن برامــج قنــاة طلــوع فــي حياتــه؛ ألنهــا منبــع
الضاللــة العظيمــة ،والخالعــة والمجــون ،وســبب إلبعــاد
النــاس عــن شــرائعهم وعقائدهــم وقيمهــم .وببرامجهــم تلــك
يطمحــون إلــى أن يطــووا بســاط الحضــارة اإلســامية عــن
هــذه البــاد و ويســتبدلوه بالحضــارة الغربيــة والمجوســية،
وإلــى أن يخلقــوا الفوضــى والخــاف والشــقاق والعــداوة فيمــا
بيــن المؤمنيــن؛ إذاً مــن الواجــب الحتمــي أن يقــوم آحــاد أفــراد
الشــعب بمقاطعــة برامجهــا فــوراً ،إال تفعلــوه تكــن فتنــة فــي
األرض وفســاد عريــض.
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مــن المعلــوم أن فــي أحضــان البطالــة تولــد آالف الرذائــل،
وهــي مبتــدأ التالشــي والفنــاء .وإذا كان العمــل رســالة
األحيــاء فــإن العاطليــن موتــى .وأحســب أن المجتمــع
يســتطيع الخــاص مــن مفاســد كثيــرة لــو أنــه اســتغل
أوقــات الفــراغ ،ال باإلســتفادة منهــا بعــد أن توجــد ،بــل
ببــذل الجهــد الــذي يســتنفد كل طاقــة ،ويوجــه هــذا وذاك
إلــى مــا ينفعــه فــي معاشــه ومعــاده .فــا يبقــى مجــا ٌل
يشــعر معــه المــرء أنــه ال عمــل لــه.
مــن قديـ ٍـم عــرف المصلحــون أن بطالــة الغنــي ذريعــة إلــى
الفســوق:
إن الشباب والفراغ والجد ْه

ُمفسدة للمرء أي مفسدة

ونضــم إلــى هــذا أن بطالــة الفقــراء تضييـ ٌع لقــدرة بشــرية
هائلــة ،وتعطيــل لمــا أودعــه هللا فــي العضــات واألعصــاب
واألفئــدة مــن طاقــات مخبــأة لــو فُجــرت لغيــرت وجــه
البــاد.
الشــعب األفغانــي الــذي أنهكتــه الحــروب يعانــي اليــوم
مــن الفقــر المدقــع ،وليــس لديــه مــن مســتلزمات العيــش
أدنــى مــا يحتــاج .فــي حيــن أن الموظــف الحكومــي العــادي
يتقاضــى راتبـا ً شــهريا ً يتــراوح بيــن  100دوالر إلــى 600
دوالر ،بينمــا يتقاضــى موظفــون آخــرون يعملــون فــي
الحكومــة رواتــب شــهرية بيــن  3000دوالر إلــى 5000
دوالر ،وهنــاك مســؤلون حكوميــون يتقاضــون رواتــب
شــهرية بيــن  6000دوالر إلــى  20000دوالر أمريكــي
وفــوق ذلــك تُمنــح لهــم إمكانيــات وفيــرة أخــرى مثــل جــواز
الســفر السياســي والموائــد الباذخــة.
يهــرب النــاس مــن البــاد ويلجــؤون إلــى البــاد المجــاورة
وحتــى إلــى البــاد األروبيــة مــع أنهــم يواجهــون المــوت
ومعضــات الســفر وربمــا الغــرق والحــرق وحــوادث
الســير؛ ألنهــم ســئموا الوعــود البراقــة التي كان مســؤولوا
الحكومــة االئتالفيــة يرفعونهــا فــي حمالتهــم االنتخابيــة.
ففــي أحــدث التقاريــر ســمعنا بهــروب جماعــي لصحفييــن
يفــوق عددهــم العشــرين .وتعــد هــذه الهجــرة الجماعيــة
للصحفييــن األفغــان وتركهــم للبــاد هــي األولى مــن نوعها
منــذ اجتيــاح القــوات الغربيــة الغازيــة أراضــي أفغانســتان
قبــل  14عامـاً ،وهــي دليــل فشــل الــدول الغربيــة المتحالفــة
مــع حكومــة كابــول بااللتــزام بتعهداتهــا بتوفيــر المعيشــة
الهادئــة والمســتقرة لألفغــان.
کان المســؤولون ي ِعــدون أبنــاء الشــعب بوعــود وعهــود
زائفــة حيــن تعهــدوا بتوفيــر العيــش الرغيــد لهــم وخفــض
نســبة البطالــة وتوفيــر فــرص عمــل طويــل المــدى
وتحســين المســتوى المعيشــي .وكان الرئيــس الحالــي
أشــرف غنــي -علــى ســبيل المثــال -يــردد فــي دعاياتــه
االنتخابيــة" :ال فــرق لــدي بيــن األفغــان ،كلهــم سواســية
تحــت رايتــي كأســنان ال ُمشــط" ،وقــال أنــه ســيقرب الهــوة
بيــن قصــر الرئاســة وبيــن المســجد ،كمــا كان يطمئــن
الشــعب بتوفيــر األمــن والعمــل علــى المصالحــة ،وأنــه

ســيوفر لمليــون مــن الشــعب األفغانــي فرصــا ً للعمــل ،وأن
الحقائــب الحكوميــة ســيحيلها إلــى مســتحقيها ،وأنــه ســيحكم
فــي عهــده بالضوابــط وليــس بالروابــط ،واألهــم فــي وعــوده
كلهــا أنــه وعــد الشــعب بإنعــاش االقتصــاد األفغانــي وبحكومــة
عادلــة وذلــك ألنــه صاحــب مؤلــف يبحــث فــي إعــادة بنــاء
الــدول المحطمــة.
إن الفــراغ والبطالــة فــي أفغانســتان ليدمــران ألــوف الكفايــات
والمواهــب ،ويخفيانهــا خلــف ركام هائــل مــن االســتهانة
واالســتكانة ،كمــا تختفــي معــادن الذهــب والحديــد فــي
أعمــاق المناجــم المجهولــة .ونتيجــة لهــذا الضيــاع الشــنيع
لقيمــة العمــل والوقــت ،ظهــرت مصائــب ال حصــر لهــا علــى
المســتوى النفســي واإلجتماعــي والسياســي.

أســوأ ،وأنــه فقــد نصــف الرغيــف الــذي كانــوا يســد بــه رمقــه.
لقــد اتضــح للجميــع بــأن کل تلــك الوعــود والدعايــات ســراب
محــض ،فمــع مضــي كل يــوم يــزداد عــدد العاطليــن مــن
الشــباب الذيــن تخرجــوا مــن الجامعــات فــي البــاد ،وهــذا
العــدد ســيصل فــي وقــت قريــب إلــى مالييــن مــن الشــباب.
فــإذا كان الواحــد يعمــل فــي عائلــة تتكــون مــن عشــرين فــرداً
وفقــد هــذا الواحــد عملــه ،أال يُعــد فقــر وعــوز  21فــرداً كارثــة
اجتماعيــة وإنســانية؟
كان يجــب أن تحــل هــذه الكارثــة ح ـاً جذري ـا ً ولكنهــا أهملــت
وتصاعــدت إلــى أقصــى مســتوياتها .فبحســب جــداول
ومعلومــات وزارة العمــل واألمــور اإلجتماعيــة فإنــه يوجــد
فــي البلــد  12مليونــا مــن القادريــن علــى العمــل وأن  4مالييــن

مــن هــؤالء ال يجــدون فرص ـا ً للعمــل ،وهــذا يعنــي أن 25%
مــن القادريــن علــى العمــل ال يعملــون وال يشــتغلون.
وعــدم وجــود فــرص للعمــل أدى بثالثــة مالييــن مــن الشــباب
إلــى تعاطــي المخــدرات والحشــيش ،فبتنــا نجــد فــي كثيــر مــن
المقاطعــات -بمــا فيهــا العاصمــة كابــل -مالييــن مــن مدمنــي
المخــدرات ومتعاطــي الحشــيش.
وليســت البطالــة هــي الكارثــة اإلجتماعيــة الوحيــدة فــي البــاد
فــإن هنــاك مــا يقــارب مليونيــن مــن األطفــال يشــتغلون فــي
أعمــال شــاقة ،األمــر الــذي يخالــف القوانيــن البشــرية.

ولــو أمعنــا النظــر فــي تلــك الوعــود البراقــة للمســؤولين
لرأينــا بــأن البطالــة لــم تنخفــض بــل انضــم مليــون مــن الشــعب
األفغانــي لقافلــة العاطليــن عــن العمــل ،ولــم يحصــل أي تغييــر
فــي مســتوى معيشــة الشــعب بــل صــار حالــه مــن ســيء إلــى

وبعــد كل هــذه الحقائــق نصــل إلــى نتيجــة واحــدة وهــي أن
المســؤول عــن كل هــذه الكــوارث االجتماعيــة هــم مســؤولوا
الحكومــة االئتالفيــة الذيــن يجــب عليهــم تلبيــة مطالــب الشــعب
واحتياجاتــه .ففــي ظــل هــذه الحكومــة العميلــة الفاشــلة ،يســأل
المواطــن األفغانــي هــل لهــذه األزمــة الكبــرى (أزمــة البطالــة)
مــن مخــرج؟
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ختبط السياسة األمريكية
يف أفغانستان

بقلم :أبو خالد

شــا هد نا
وجهــا ً ﺁﺧﺮ ﻣﻦ أوجــه الحكومــة
العميلــة المقتاتــة ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ األفغانــي ﻭتعذیبــه
ﻭﻣﻄﺎﺭﺩتــه ﺑﺎألﺳﺎﻟﻴﺐ الخبیثــة ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺑﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ؛ فــي
معــارك اســتعادة قنــدوز وغیرهــا مــن القــری ،حیــث هـدّدت المدنییــن بالقصــف
عنــد إصــرار المجاهدیــن علــی الثبــات.
لقــد راح ضحیــة هجمــات االحتــال والمیلیشــیات عــدد كبيــر مــن األبریــاء والمدنييــن
المظلومیــن .وتحظــى الحكومــة بحمایــة إعالمیــة أمیركیــة عنــد كل قضیــة تخــص قتــل الشــعب
األفغانــي وتدميــر أرضــه وتشــريده ،اتضــح هــذا جليـا ً فــي كلمــة أوبامــا التــي ألقاهــا حــول بقــاء 5500
مــن الجنــود األمیركییــن بعــد ســنة 2016م فــي أفغانســتان بعــد إلحــاح الحكومــة العميلــة حفاظـا ً علــی مصالــح
األمريــكان فــي المنطقــة .فدمــاء الشــعب األفغانــي عنــد االحتــال والمیلیشــیات مــن أرخــص الدمــاء فــي العالــم،
ومصالــح األمیــركان فــي أفغانســتان أهــم بكثیــر عندهــم مــن دم الشــعب األفغانــي المســفوك.
هــذا وقــد أعلنــت اإلمــارة اإلســامیة بعــد نشــر كلمــة أوبامــا أنهــا ســتقاوم كمــا كانــت حتــی إخــراج آخــر جنــدي أمیركــي
مــن أفغانســتان.
إن خســائر األمیــركان فــي أفغانســتان أشــد وأكبــر مــن خســائر الســوفیيت ،كمــا أن عــدد المجــازر والجرائــم والمآســي التــي
ارتكبهــا االحتــال األمريكــي فــي حــق الشــعب األفغانــي أكبــر مــن تلــك التــي ارتكبهــا االحتــال الســوفييتي .وأوبامــا الــذي
وعــد فــي بدايــة االنتخابــات األمیركیــة بإخــراج األمیركییــن مــن أفغانســتان قبــل حلــول عــام 2016م؛ تراجــع مــرة أخــرى
ليبقــي جنــوده فــي أفغانســتان بعــد العــام المذكــور .حيــث صــ ّرح أوبامــا فــي كلمتــه االخيــرة أن الشــرط الوحیــد لخــروج
األمیــركان هــو المصالحــة السیاســیة ،ثــم الخــروج ،بینمــا أكــدت اإلمــارة اإلســامیة بــأن خــروج المحتليــن مــن أفغانســتان
شــرط لــكل حــوار ومصالحــة .ﻭتأتــي كلمــة أوبامــا ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻳﺨﻮﺽ فيــه ﺍالحتــال والعمــاء حمــات ﻗﻤﻌﻴﺔ وﺗﻌﺴﻔﻴﺔ
ﺿﺪ كافــة مجــاالت الحيــاة فــي أفغانســتان ،وعلــى رأســها المجــال الثقافــي واإلعالمــي بغيــة فــض الشــعب عــن إمارتــه
اإلســامية التــي احتضنهــا.
وبعــد تحریــر اإلمــارة اإلســامية لمدينــة قنــدوز ســعى األمیــركان إلقنــاع العمــاء بالتجســس ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
وتزويدهــم بــأدوات لمراقبــة الشــعب ،غيــر ﺃﻥ الشــعبية التــي تتمتــع بهــا اإلمــارة اإلســامیة جعلــت العمــاء
يعترفــون بهــذا وأكثــر ،ال ســیما بعــد الفتوحــات األخيــرة.
أمريــكا تحــاول أن تخفــي فشــلها فــي أفغانســتان ،وال أدل علــى ذلــك مــن القــرارات المتخبطــة فــي
كل عــام ،ويعــزو ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﺳﺎﺗﻠﻮﻑ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ علــى الملفــات المهمــة.
ونحــن بدورنــا نتســاءل ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ تــرى أن ﻮﺟﻮﺩهــا
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ أفغانســتان يصــب فــي صالحهــا أم أنــه يعــود
عليهــا بالمآســي والویــات؟
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حكومة ..

سلب ونهب وسرقات

بقلم :الدكتور بنيامين

تتنــاول القنــوات والمحافــل فــي هــذه األیــام نــزراً يســيراً مــن
المصــاﺋﺐ المعیشــیة فــي أفغانســتان م ّمــا للحكومــة دور بــارز
فيــه .وإذا قمنــا بتســلیط ﺍألﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍألوﺿﺎﻉ المحيطــة
ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ األفغانــي ﻭﺍألمــوﺭ ﺍألﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻭﮐﺸﻒ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ؛ فســنواجه أرقامــا ً ﻣﺮﻭﻋﺔ بهــذا
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ.
ففي أفغانستان ﻻ ﻳﻤﮑﻦ ﺃﺑﺪﺍً اﻧﺘﻈﺎﺭ أﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﺃﻱ ﺟﻬﺪ أﻭ ﻣﺴﻌﻰ
ﻳﺒﺬﻟﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ األفغانــي العمیــل ،الــذي ترعــرع علــی أیــدي
االحتــال ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ ﻓﻲ قتــل األبریــاء وتخریــب البــاد ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
حمايــة ﺣﻘﻮﻕ ﺍإلﻧﺴﺎﻥ أﻭ تحســين ﺍألﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ
ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ األفغانــي ،والســنوات الدائــرة شــاهدة علــی
مأســاة شــاملة لــكل أرجــاء أفغانســتان؛ وﺫﻟﻚ ألﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻧﻬﺠﻪ ﺍﻟﻔﮑﺮﻱ -المســتلهم مــن الصلیــب
المعانــد للمســلمین -ﺃﻱ اﺗﺠﺎﻩ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻌﺐ األفغانــي
ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﺔ ﻣﻨﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً ،بحجــة
الميــل للمجاهدیــن.

فالنظام العميل یسیر نحو تسمین الحكومة من خالل:
* إنشاء إدارات بمسمیات حدیثة ال حاجة لنشاطها.
* تضاعف عدد الموظفین المرتشين.
* بیع ممتلكات أفغانستان.
* توسیع دائرة االمتیازات وتوزیعها بین الموظفین.
* تشــكیل إدارات تســعی لبیــع المخــدرات والنهــب والســرقة
واالغتصــاب بحجــة مكافحــة الفســاد.
* فتــح المجــال أمــام لألمیركییــن للتســلط علــی البــر والجــو
والنفــوس.
ظنــت الحكومــة األفغانیــة أن األمیــركان هــم القــ ّوة الوحیــدة
التــي یمكــن االعتمــاد علیهــا وإغرائهــا بشــتی اإلغــراءات
مــن أجــل إدامــة الفســاد فــي البــاد وتجویــع الشــعب وزيــادة
اإلدارات الباحثــة عــن مــوارد أفغانســتان لجــذب الملیــارات.
وفــي حــال اضطــرت الحكومــة للتغييــر ،بعــد تفاقــم الفســاد،
واجهــت خالفــات حــادّة تهددهــا لتنصــرف عــن اإلصالحــات؛

مجلة الصمود | العدد  | 116صفر 1437هـ  -نوفمبر 2015م

29

30

ولهــذا نــری أن الملیشــیات یقومــون ضــد الشــعب األفغانــي
إرضــا ًء إلدارة مــا.
كــم مــن أســرة هربــت مــن الفقــر إلــی الحكومــة فوجــدت حــاالً
أســوأ مــن الحــال الــذي فـ ّرت منــه .فتســمین موظفــي الحكومة
العميلــة وتجویــع الشــعب األفغانــي هــو ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ الــذي
يمكــن للحكومــة العميلــة مــن خاللــه إحــكام الخنــاق علــی
الشــعب األفغانــي.
وســنوات االحتــال شــاهدة علــى فســاد حكومــة المحتليــن التي
فرضوهــا علــى الشــعب األفغانــي ،فهاهــو "أشــرف غنــي"
قبــل أیــام يف ـ ّوض عمی ـاً اشــتهر بســرقة مالییــن الــدوالرات
مــن الشــعب ليكــون حارسـا ً لممتلــكات الشــعب األفغانــي ،ولــم
يعــر أشــرف غنــي اهتمامــه العتراضــات وجههــا البعــض ضــد
هــذا الحــارس الســارق.
ونحــن الیــوم فــي أفغانســتان نــرى أن خطــة تجویــع الشــعب

هنــاك ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣن ﺍﻟﻤﺂﺳﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أفغانســتان
منــذ العــدوان الغاشــم علــى أرض أفغانســتان.
فالتجــارة والتصديــر واالســتیراد يتركــز فــي أقــارب الموظفیــن
فقــط والشــعب األفغانــي كلــه محروم مــن التجــارة ألن الثروات
تتحــول مــن إدارة إلــی إدارة أي مــن أقــارب أشــرف غنــي
إلــی أقــارب عبــدهللا ومنهــم إلــی مصالــح االحتــال ،واإلعــام
یســعی لكتمــان هــذا األمــر ،والحقیقــة أن ﺣﻜﻮﻣﺔ العمــاء
تســببت فــي أن يعيــش  90%ﻣﻦ الشــعب ﻓﻲ أفغانســتان ﺗﺤﺖ
ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،و  10%ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ واضطرارهــم
للهجــرة إلــی بــاد أخــری بحث ـا ً عــن العمــل ،ﮐﻤﺎ أﻥ ﺍﻟﺼﺤﻒ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ إلــى ﺃﻥ  77%ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭ  90%ﻣﻦ
ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻓﻲ أفغانســتان ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ .وال تــكاد
توجــد أســرة أفغانیــة إال ولهــا ألــم مــن الحكومــة العميلــة

األفغانــي قــد تفاقمــت إلــى حــد أن وســائل اإلعــام تتعمــد عــدم
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ الفســاد المستشــري واالختالســات ﺍﻟﺘﻲ تحدث ﻓﻲ
حكومــة االئتــاف ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ أنهــا تقــدم ﻣﻮﺍﺩاً إﻋﻼﻣﻴﺔ وأخبــاراً
نزیهــة للشــعب األفغانــي ،والحقیقــة أنهــا تعمــل لصالــح
المفاســد.
والجدیــر بالذكــر فــي هــذا المجــال أﻥ النظــام ﺍلعميــل ﻗﺪ ﺻﺎﺭ
ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ مــن حيــث إهــدار مــوارد أفغانســتان حتــى أن
ﻭﺯﻳﺮ عمیــل اعتــراف ﺃﻥ الخســائر التــي ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ
ﺟﺮﺍﺀ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ  150ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺳﻨﻮﻳﺎ ً تــكاد تقتــرب مــن
عــدد القتلــی األفغانییــن ،وتــكاد تكــون ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮﺍﻟﺤﺮﺏ
األمیركیــة ضــد اإلمــارة اإلســامیة ،ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ الشــعب
األفغانــي ﺗﺤﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
والبنیــوي ﻋﻠﻰ مســتوى ﺍﻟﻜﺮﺓ اﻷﺭﺿﻴﺔ.
إن الحكومــة العميلــة تبیــع أفغانســتان یومیـا ً إلــی بــاد كثیــرة
وعلــى رأســها "لالحتــال" حيــث تعتمــد علیهــم فــي حمايتهــا
مــن قــوة الطالبــان .فــإذا نظرنــا فقــط إلــی الثــروة الطبيعيــة
نجــد أن العمــاء ارتكبــوا جرائــم ال تعــوض مثــل تســییر
ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷﻧﻬﺎﺭ إلــی البــاد المجــاورة والشــعب األفغانــي
محــروم مــن االســتفادة منهــا ،ﻭﻫﺪر المعــادن والثــروات ﻭﻣﺎ
ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ.

بســبب القتــل أو العنصریــة أو غیــر ذلــك ،فكــم مــن ﻋﺎﺋﻠﺔ
أفغانیــة عانــت الخســائر ﺑﺴﺒب ممارســات العمــاء الفاســدين.
لقــد اعتــدى االحتــال علــی أرض أفغانســتان بذریعــة إرســاء
الســام والديموقراطيــة والتخلــص مــن اإلرهــاب ،ولكــن
العالــم كلــه شــاهد بعــد كل هــذه الســنوات أن األمیــركان
هاجمــوا أفغانســتان وقطعــوا جــذور الســام واألمــن والدعــة
فيهــا .كمــا اتهمــوا اإلمــارة اإلســامیة بتهــم واهيــة لمنــع
الشــعب األفغانــي مــن التنعــم بأنســام الحریــة والســام والدعــة
ﺗﻢ
فــي ظــل حكومتــه اإلســامية ،وصفــق العالــم لألمیــركان ،و ّ
ﺇﺩﺭﺍﺝ اإلمــارة اإلســامیة ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺬﻱ توفّــرت فيــه ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ أثبتــت ﺃﻥ
االمــارة االســامية هــي ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ إلرهــاب االحتــال.
ﻭﺩﻓﻌﺖ اإلمــارة اإلســامية ﺛﻤﻨﺎ ﺑﺎﻫﻈﺎ ً ﻣﻦ ﺃﺟﻞ التصــدي
لمؤامــرات المحتليــن ،وقدمــت الدمــاء الزكيــة ،واستشــهد
كثیــر مــن مجاهديهــا ألجــل إعــادة حــق الشــعب المظلــوم،
ولكــن االحتــال والعمــاء توهمــوا أن التضييــق علــى الشــعب
وخنقــه هــو الضامــن لســامتهم وبقائهــم علــی الحكــم،
والحــال أن الظلــم ال یــدوم والشــعب علــی أبــواب فتوحــات
قریبــة ،وتحریــر أرض أفغانســتان مــن براثــن المفســدين .ومــا
ذلــك علــی هللا بعزیــز.

مجلة الصمود | العدد  | 116صفر 1437هـ  -نوفمبر 2015م

ضحايا الحرب األمريكية

جرائــم املحتلــن والعمــاء
خــال شــهر أكتوبــر 2015م
بتاريــخ  1مــن شــهر أكتوبــر قــام الجنــود العمــاء باعتقــال
 80مــن المواطنيــن األبريــاء فــي قريــة مالخيــل بمديريــة
دايشــوبان بواليــة زابــول ،بذريعــة مســاعدة المجاهديــن،
وبعــد اعتقالهــم قامــوا بإيذائهــم وضربهــم.
بتاريــخ  2مــن أكتوبــر قصفــت طائــرات المحتليــن مستشــفى
"أطبــاء بــا حــدود (إم .إس.إف)" فــي مدينة قنــدوز وكان فيه
األطبــاء والمرضــى والجرحــى .وصــ ّرح رئيــس المستشــفى
قائ ـاً :لقــد أخبرنــا الحكومــة والمحتليــن األجانــب عــن مــكان
المستشــفى بالضبــط ،إال أنهــم بعــد ذلــك اســتهدفوه ،فاستشــهد
وجــرح جــراء هــذا القصــف العنيــف عشــرات األطبــاء
والممرضيــن وكذلــك عشــرات الجرحــى والمرضــى ،وتدمــر
 90%مــن بنــاء هــذا المستشــفى .وبعــد أســبوعين مــن هــذه
الكارثــة الداميــة قــال أحــد الصحفييــن لـــ بــي بــي ســي بــأن 95
مــن المواطنيــن قضــوا نحبهــم فــي هــذه الكارثــة ،واحترقــت
وتشــوهت معظــم الجثــث إلــى حــد أنــه يصعــب التعــرف علــى
أصحابهــا.
وفــي  3مــن أكتوبــر أطلــق الجنــود العمــاء النــار علــى تجمــع

إعداد :حافظ سعيد

عــرس فــي قريــة مرجــان بمديريــة دايتشــوبان بواليــة زابول،
فجرحــت العروســة و 6ســيدات أخريــات.
وفــي نفــس التاريــخ ســقطت قذائــف هــاون أطلقهــا العمــاء
علــى قريــة كــدي بمديريــة خوجيانــي بواليــة غزنــي ،فأصيبــت
 3ســيدات وطفــل.
وفــي  5مــن أكتوبــر داهــم المحتلــون األجانب والعمــاء منطقة
نواقــل بمديريــة بتــي كــوت بواليــة ننجرهــار وبالتحديــد علــى
منــازل مهاجــري مديريــة اســبين غــر ،فاعتقلــوا جراءهــا
 8مــن المواطنيــن واقتادوهــم إلــى الســجن ،وكذلــك أحرقــوا
ســيارتين ومنــزالً.
وفــي  8مــن أكتوبــر أخرجــت الميليشــيات أحــد المواطنيــن مــن
بيتــه الواقــع فــي قريــة جودلــو بمديريــة يحيــى خيــل بواليــة
بكتيــكا ،ثــم قامــوا بقتلــه.
وفــي نفــس التاريــخ داهــم الجنــود المحتلــون بمســاعدة
الجنــرال عبدالــرزاق – قائــد أمــن مدينــة قندهــار – قريــة
ســرلت بمديريــة شــوراوك بواليــة قندهــار ،وقصفــوا بيــت
أحــد المواطنيــن ،فجــرح  13مــن أعضــاء أســرة واحــدة .وبعــد
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هــذه الكارثــة تــرك النــاس بيوتهــم وفــروا إلــى الجبــال مخافــة
القصــف ،إال أن قصــف المحتليــن اســتهدفهم جميع ـا ً ليرتقــي
 21مــن المواطنيــن األبريــاء شــهداء جــراء هــذا القصــف
الوحشــي ،ونذكرهــم بالتفصيــل اآلتــي:
استشــهد  5مــن عائلــة حفيــظ هللا ،و 3مــن عائلــة الحــاج
محمدجــل آكا ،و 6مــن عائلــة ديــن محمــد ،وواحــد آخــر اســمه
محمــد نعيــم ،وكذلــك استشــهد ابــن عبدالغنــي وابــن نعمــت هللا
وابــن دوســت محمــد وابنــة صاحــب خــان ،وكذلــك استشــهد
محمــد طاهــر مــع ابنــه وكلهــم مــن المواطنيــن األبريــاء،
وعــاوة علــى ذلــك قــام المحتلــون بأســر  3مــن المدنييــن
وزجــوا بهــم فــي الســجون.
وفــي  9مــن أكتوبــر داهــم المحتلــون بمســاندة العمــاء
مناطــق تــوكل ،ورســتم خيــل ،وأزبــك خيــل بمديريــة بركــي
بــرك بواليــة لوغــر وقصفوهــا قصفـا ً عشــوائياً ،وكان النــاس
قــد اجتمعــوا لحفــل قرآنــي ،فأتــى القصــف عليهــم ،واستشــهد
وأصيــب جــراء ذلــك  11مــن المواطنيــن.
وفــي نفــس التاريــخ استشــهد  3مــن المواطنيــن األبريــاء
جــراء رمــي الجنــود العمــاء القذائــف عشــوائيا ً علــى مناطــق
بــل قيــوم خــان وقرغــز بمديريــة إمــام صاحــب بواليــة قنــدوز.
وفــي  11مــن أكتوبــر نقلــت صحيفــة سرنوشــت عــن أنــاس
هاجــروا مــن قنــدوز بــأن منازلهــم وأموالهــم نهبــت مــن قبــل
الجنــود العمــاء والمليشــيات ،واضطــروا لمغــادرة مناطقهــم.
وقــد نقلــت هــذه الصحيفــة عــن مواطنــة اســمها عائشــة بأنهــا
قالــت :بعدمــا هاجرنــا إلــى كابــول ،أخبرونــا بــأن منزلنــا قــد
نهــب مافيــه مــن قبــل المليشــيا.
وفــي  12مــن أكتوبــر استشــهد  3مــن المواطنيــن األبريــاء
فــي قريــة نوغــي بضواحــي مركــز واليــة غزنــي جــراء إطالق
قذائــف هــاون مــن قبــل الجنــود العمــاء.
وفــي نفــس التاريــخ أطلــق الجنــود العمــاء قذائف هــاون على
قريــة شــكوت بمديريــة تجــاب بواليــة كابيســا ،فاستشــهدت
امــرأة محمــد جراءهــا ،وقــال أهالــي المنطقــة لــوكاالت األنبــاء
بــأن مدفعيــة العــد ّو لــم تــزل تصــب حممهــا حتــى اآلن وكبــدت
النــاس خســائر ماليــة فادحــة.
وفــي نفــس التاريــخ أطلــق الجنــود العمــاء صواريخهــم
صــوب منــازل المدنييــن ،فســقط صــاروخ فــي منطقــة ســوق
مديريــة غورماتــش بواليــة بادغيــس ،فســقط علــى منــزل أحــد
المواطنيــن وأصيــب طفــان وســيدتان جــراء ذلــك ،كمــا تدمــر
المنــزل.
وفــي  14مــن أكتوبــر أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف هــاون
علــى منقطــة شمشــيرقلعه بمديريــة خــروار بواليــة لوجــر،
فاستشــهدت ســيدة وجــرح  4أطفــال آخــرون.
وبتاريــخ  15مــن أكتوبــر أطلــق الجنــود قذائــف هــاون علــى
قريــة ملــوك فــي منطقــة عســكر كــوت بمديريــة قــره بــاغ
بواليــة غزنــي ،فاستشــهدت ســيدة وجــرح  3أطفــال آخــرون.
وبتاريــخ  19مــن أكتوبــر أعلنــت وســائل اإلعــام بــأن
المليشــيات المحليــة هاجمــت مستشــفى كبيــر بواليــة بــروان،
كان مليشــي آخــر قــد نــزل فيــه للعــاج ،ولعــداوة بينهــم،
أخرجــوه مــن المستشــفى ثــم قامــوا بضــرب األطبــاء ضرب ـا ً
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مبرحـاً ،فقــام األطبــاء بعــد هــذه الحادثــة بإغــاق المستشــفى
معربيــن عــن اســتنكارهم لهــذا الفعــل المقــزز.
وفــي  20مــن أكتوبــر قصــف المحتلــون األجانــب قريــة
كاريزجــي بمديريــة خــروار بواليــة لوجــر ،فاستشــهد جــراء
ذلــك القصــف البربــري  6مــن المواطنيــن األبريــاء بمــا فيهــم
طفليــن ،وجــرح عــدد كبيــر أيضــاً.
وفــي  21مــن أكتوبــر قامــت المليشــيات بتعذيــب كبيــر قــوم
ووجيههــم فــي قريــة زواكــي بمديريــة أومنــه بواليــة بكتيــكا
وكان اســمه محمدعظيــم ،ثــم قتلــوه.
وفــي نفــس التاريــخ فتــح الجنــود العمــاء وابــل النيــران
علــى قريــة شــيخان قلعــه بمديريــة خــروار بواليــة لوغــر،
فاستشــهد طفــان جراءهــا.
وفــي نفــس التاريــخ داهمــت قــوات المحتليــن منطقــة خوجــي
بمديريــة خوجيانــي بواليــة ننجرهــار ،فاعتقلــوا  4مــن
المدنييــن األبريــاء واقتادوهــم معهــم.
وفــي نفــس التاريــخ وصلــت األنبــاء مــن مديريــات بهــارك
ووردوج بواليــة بدخشــان بــأن الجنــود العمــاء أغلقــوا
الطريــق الســريع أمــام النــاس .وإلــى جانــب إشــاعة الفوضــى
فــي حيــاة المواطنيــن ،قامــوا بمنــع إيصــال المــواد التموينيــة
والصحيــة ،وأفــادت األنبــاء بــأن نتيجــة منــع المــواد التموينية
والصحيــة إلــى المديريــات ،واجــه النــاس ارتفــاع شــديد فــي
األســعار.
وفــي  23مــن أكتوبــر ســقطت قذائــف العمــاء علــى قريــة
قلعــه بمديريــة أتغــر بواليــة زابــول ،فأصابــت منــزالً ممــا
أودى بحيــاة طفــل وجــرح  2آخريــن.
وبتاريــخ  27مــن أكتوبــر أفــاد تقريــر عــن واليــة جوزجــان
بــأن ميلشــيات الجنــرال "دوســتم" قامــوا بقتــل  20مــن
المواطنيــن األبريــاء فــي ضواحــي مديريــة خــم آب ،بجريــرة
مســاعدة المجاهديــن ،وعــاوة علــى ذلــك قامــت الميلشــيات
بتفتيــش البيــوت وســرقة الجواهــرات واألمــوال والســيارات
وحتــى الدراجــات الناريــة ،وقيــل بــأن الجنــرال الدوســتم
أمــر بقتــل بعــض المواطنيــن عمــداً وقصــداً كــي يعتبــروا وال
يســاعدوا المجاهديــن.
وفــي  30مــن أكتوبــر داهــم الجنــود العمــاء قريــة حســن
بمديريــة زازي أريــوب بواليــة بكتيــا ،ففتشــوا بيــوت المدنيين
ونهبــوا وســرقوا أموالهــم وكل شــيء ثميــن ،وســلبوا 150
جــواالً مــن المدنييــن ،وبعــد البحــث والتفتيــش قصفــوا
المنطقــة ممــا أودى باستشــهاد  4مواطنيــن.
وفــي نفــس التاريــخ قتــل جنــود ثكنــة بمديريــة دايشــوبان
بواليــة زابــول أحــد المواطنيــن مــ ّر أمــام ثكنتهــم.
وفــي  31مــن أكتوبــر أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف هــاون
علــى مناطــق آهلــة بالســكان فــي قريــة أتشــين بمديرية اســبين
غــر بواليــة ننجرهــار ،فســقطت إحداهــا علــى مســجد القريــة
المذكــورة ،ممــا أودى بحيــاة  4مواطــن.
_______________
المصــادر( :إذاعــة بــي بــي ســي ،اذاعــة صــوت الحريــة ،
الوكالــة اإلســامية لالنبــاء ،وکالــة بجــواک ،موقــع روهــي،
موقــع لراوبــر)
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أشهد أنك أخذت المال من غير حقه!

إعداد :بلخي
ق والعــدل ميزانــا ً بأيــدي العلمــاء
لقــد جعــل هللا قيــم الحــ ّ
الربّانيّيــن ،واألئ ّمــة المهديّيــن ،الذيــن ائتمنهــم علــى دينــه،
ومــا ســواها أهــواء متناحــرة ،وظلمــات مدله ّمــة ،وظلــم
وعــدوان ،وبغــي وبهتــان .فــأ ّول مســؤوليّاتهم أن يعلنــوا
ق والعــدل للنــاس ،ويعلّموهــم إيّاهــا ،وينشــروا
قيــم الحــ ّ
حقائقهــا ويشــيعوها ،ويبشّــروا بهــا بــك ّل وســيلة ،ويدعــوا
النــاس لاللتــزام بهــا ،وإيثارهــا علــى مــا ســواها .وهــم فــي
ذلــك يقفــون علــى صــراط هللا المســتقيم ،وهديــه القويــم،
يبشّــرون بــه ،ويدعــون إليــه ،فــإن عجــزوا عــن ذلــك أو
ضعفــوا فــا أقـ ّل مــن أن يلزمــوا الصمــت ،ويعتزلــوا النــاس،
وال يعينــوا الظالــم علــى ظلمــه ،والباغــي علــى بغيــه .وإنّ
األئ ّمــة المهديّيــن ،والعلمــاء الربّانيّيــن فــي ك ّل عصــر ومصــر
ال يقفــون بيــن األ ّمــة والحاكــم علــى مســافة واحــدة ،بــل هــم
فــي صــف األ ّمــة وأقــرب إليهــا ،ال اســترضا ًء للعا ّمــة وإيثــاراً
لألهــواء ،ولكــن ألنّ األ ّمــة ـ والتاريــخ شــاهد صــدق علــى
ذلــك ـ تنتقــص حقوقهــا فــي أغلــب األحــوال ،ويعتــدى علــى
حرماتهــا ،وتصـ ّوب إليهــا ســهام المظالــم مــن ك ّل بــاغ متنفّــذ،
ويضعــف أكثــر أفرادهــا عــن المطالبــة بحقوقهــم ،فينامــون
علــى الضيــم ،ويســتكينون للظلــم ،م ّمــا يج ّرهــم إلــى ألــوان
مــن الفســاد ال تقــف عنــد حـدّ .ويتطلّعــون إلــى العلمــاء ،وهــم
الفئــة الرائــدة الراشــدة ،وينتظــرون منهــم أن ينتصــروا لهــم،
ويطالبــوا بحقوقهــم .فهــل مــن المســؤوليّة أن يخــذل العلمــاء
األ ّمــة التــي وثقــت بهــم ،وعلّقــت آمالهــا عليهــم؟
إنَّ العلمــا َء ال َّربانييــنَ هــم (النُّجــوم المضيئـةُ) فــي ســماء هــذا
ب هــذه الحيــا ِة؛ فــإذا
العالـ ِـم؛ فبهــم يهتــدي النَّـ ُ
ـاس فــي مســار ِ
ـس أرجــاء األرض ،وتخبَّـطَ
غابــوا أو ُغيِّبــوا ســا َد الظــا ُم الدَّامـ ُ
الخلـ ُ
ق فــي دياجيـ ِر الظلمـ ِة؛ فــا يعرفــونَ طريقـاً ،وال يهتــدونَ
ـلف-رحمه هللا( : -مثــل العلمــاء مثــل
ســبيالً؛ كمــا قــال أحـ ُد السـ ِ
النجــوم التــي يُهتــدى بهــا ،واألعــام التــي يُقتــدى بهــا ،إذا
ضلُّــوا .و ُكلَّمــا عصفــتْ
تغيَّبــتْ عنهــم تحيَّــروا ،وإذا تركوهــا َ
ـن
باألُ َّم ـ ِة ريـ ُ
ـن العاتي ـ ِة ،و َ
ضربــتْ بهــا أعاصي ـ ُر المحـ ِ
ـاح الفتـ ِ
ُ
ضــرورةُ إلــى هــذا الطــراز الفريـ ِد مــن أهل
القاســي ِة؛ َعظمــتْ ال َّ
العلـ ِـم ،وصــارتْ األُ َّمـةُ فــي مســيس الحاجــة إليـ ِه

عــن اإلمــام الشــافعي رحمــه هللا تعالــى  ،قــال :حدثنــي عمــي
محمــد بــن علــي قــال :إنــي لحاضــر مجلــس أميــر المؤمنيــن
أبــي جعفــر المنصــور وفيــه ابــن أبــي ذؤيــب وكان والــي
المدينــة الحســن بــن يزيــد .قــال :فأتــى الغفاريــون فشــكوا إلــى
أبــي جعفــر شــيئا ً مــن أمــر الحســن بــن يزيــد .فقــال الحســن:
يــا أميــر المؤمنيــن ،ســل عنهــم ابــن أبــي ذؤيــب.
قال :نسأله.
فقال :ما تقول فيهم يا ابن أبي ذؤيب؟
فقــال :أشــهد أنهــم يحطمــون فــي أعــراض النــاس ،كثيــروا
األذى عليهــم.
فقال أبو جعفر :أفسمعتم؟
فقــال الغفاريــون :يــا أميــر المؤمنيــن ،ســله عــن الحســن بــن
يزيــد.
فقال :يا ابن أبي ذؤيب ،ما تقول في الحسن بن يزيد؟
فقال :أشهد أنه يحكم بغير الحق ويتبع هواه.
فقال :سمعت يا حسن ما قال فيك وهو الشيخ الصالح؟
فقال :يا أمير المؤمنين ،سله عن نفسك.
فقال :ما تقول ف ّي؟
قال :تعفيني يا أمير المؤمنين.
قال :أسألك باهلل إال أخبرتني؟
قال :تسألني باهلل كأنك لم تعرف نفسك!
قال :وهللا لتخبرني؟
قــال :أشــهد أنــك أخــذت المــال مــن غيــر حقــه فجعلتــه فــي
ش.
غيــر أهلــه وأشــهد أن الظلــم ببابــك فــا ٍ
قــال :فجــاء أبــو جعفــر مــن موضعــه حتــى وضــع يــده فــي قفــا
ابــن أبــي ذؤيــب فقبــض عليــه.
ثــم قــال :أمــا وهللا لــوال أنــي جالــس ههنــا ألخــذت فــارس
والــروم والديلــم والتــرك بهــذا المــكان منــك.
قــال :فقــال ابــن أبــي ذؤيــب :يــا أميــر المؤمنيــن قــد ُولّــي أبــو
بكــر وعمــر وأخــذا الحــق وقســما بالســوية وأخــذا بأقفــاء
فــارس والــروم وأصغــرا أنوفهــم.
قال :فخلّى أبو جعفر قفاه وخلى سبيله.
قال :وهللا لوال أني أعلم أنك صادق لقتلتك.
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ُر ّب همة
أحيت أمة
بإذن اهلل
كتبه :خباب بن مروان الحمد

در المتنبــي حيــن قــال فــي ميميتــه الرائعــة مادحـا ً الباحثيــن
هلل ُّ
عــن المتاعــب بــا ملــل وال ســأم:
عــجـبـت لـمـن لـه حـد وقــــد وينبو نَ ْبـوة الـقـضـم الكـهـام
ومن يجد الطريق إلى المعالي فــــال يذر المطـي بال سـنـام
ولم أر في عيوب الناس عيبا ً كنقص القادرين على التمام
يرتســم فــي هــذه األيام علــى وجوه الكثيــر من أبناء المســلمين
حالــةٌ مرعبــة مــن الحــزن والكآبــة ،ويســري فــي نفوســهم

34

دخــان الهزيمـةَ والوهــن؛ وذلــك لمــا يرونــه أو يســمعونه فــي
وســائل اإلعــام العالميــة بشــتى أنواعهــا ،عــن صــور لمآســي
المســلمين فــي أصقــاع المعمــورة؛ فمنهــم المقتــول قتــاً ال
يحتمــل المســلم أن يــراه ،ومنهــم الــذي ســجن فــي صــورة
تأبــى النفــس البشــرية أن تراهــا لحيــوان فضـاً عــن أن تراهــا
إلنســان لــه شــعوره وأحاسيســه ،ومنهــم تلــك الثكلــى التــي
فقــدت زوجهــا وأبناءهــا تحــت البيــت الــذي هدمتــه أســلحة
الدمــار التــي ال ترحــم ،وتلــك المنكوبــة تبكــي وتتــأوه...وال
س تتكــرر ،اعتــادت العيــن علــى
نصيــر! صــور تتعــدد ،ومــآ ٍ
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رؤيتهــا ،واألذن علــى ســماعها.
فــي ظــل تلــك األحــداث المفجعــة ،واألزمــات الموجعــة ،وفــي
أزمــة الصــراع العالمــي بيــن اإلســام والكفــر ،وفــي عصــر
االنقســامات والحزبيــات ،وفــي زمــن اليــأس والقنــوط الــذي
خيــم بكلكلــه علــى قلــوب كثيــر مــن المســلمين ،وأطبــق علــى
أفئدتهم..فــي ذلــك كلــه ...أال يجــدر أن تتحــدث األقــام عــن
أهميــة بــروز القائــد الــذي يصنــع األجيــال ،ويربــي األبطــال،
ويبــرز المواهــب ،ويصقــل النفــوس فيربيهــا علــى اإليمــان
والجهــاد ،ويعيــد إكســير الحيــاة العزيــزة إلــى قلــوب حطمتهــا
أمــم الكفــر ،وأذاقتهــا مــر الويــات.
القائــد الــذي تنبــع أفعالــه وأقوالــه مــن الكتــاب والســنة بفهــم
ســلف األمــة ،ويحكــم النــاس بــا إلــه إال هللا؛ فهــي شــريعة
كاملــة ومنهــج حيــاة .القائــد الــذي يمســك بزمــام المبــادرة
لنصــرة اإلســام ،ويتحــدث أمــام العالــم أجمــع بــأن المســلمين
هــم األحــق بالصــدارة والريــادة علــى جميــع األمــم .القائــد
الــذي يــزأر لصرخــات المنكوبيــن ،ويســتعلي علــى علــو
الطغــاة والكافريــن ،وتســتروح النفــوس لســماع كلماتــه،
وجميــل عباراتــه فــي إغاظــة أعــداء الديــن .ذلــك القائــد الــذي
يبــدأ مفعولــه مــن همــة تحاكــي القمــة ،وعزيمــة تصنــع
اإلبــاء ،وجــرأة بحكمــة يســطرها التأريــخ.
إنه أمل ألمة تحلم به منذ زمن بعيد ،ويا له من أمل!
أمل إليه هفت قلوب الناس في الزمن البعيد
أمل له غـــور القديم كما له سحـــــر الجديد
وبعــد هــذه الطــرق ألوصــاف هــذا القائــد الــذي ينتظــر
المســلمون قدومــه مــن وقــت مديــد ،فإنــي وبــكل صراحــة
أقــول:
أيها القارئ الفاضل  -إنني أخاطبك بكل شفافية وهدوء...
أخاطــب فيــك عقلــك الكريــم ،ونفســيتك الجذابــة ،وهمتــك
ســنا منــذ أن ُخلقنــا لحــاالت
الوثابــة ،فأقــول :لِــ َم َع َّودْنــا أنف َ
الترقــب واالنتظــار فــي أي شــيء ســيحصل للمســلمين،
وأبعدْنــا النُّجع ـةَ عــن العمــل لهــذا الديــن ،وصناعــة الحــدث،
وصياغــة القــرار؟
عــذراً؛ فهــذه هــي الحقيقــة ،وال بــأس أن تطــرح لتعالــج ،وقــد
شــة)؟
ش َ
ص َحــة ،والمنافقــون َغ َ
قيــل( :المؤمنــون نَ َ
لمــاذا إذا قرأنــا عــن القائــد الــذي ســيقود األمــة إلــى بر الســام
واألمــان قلنــا :ومتــى يأتــي؛ فلطالمــا انتظرنــاه ،وهفــت قلوبنــا
للقيــاه؟ وهــو ابــن مــن؟ ومــا أوصافــه؟ ومــا هــي مؤهالتــه؟
ومــن أي بلــد هــو؟ وأيــن يقطــن؟ ..إلــى غيرهــا مــن األســئلة
واالستفســارات التــي ترطــن بهــا ألســنتنا ،وتبــوح بهــا
أفئدتنــا ،ونبقــى نكررهــا إلــى أن يوافينــا األجــل.
ألــم تفكــر ـ أيهــا األخ الكريــم ـ أن تكــون هــذا الرجــل المنتظــر،
والقائــد المظفر؟!
نعــم! لِ ـ َم ال يكــون هــو أنــت؟!! فيغيــر هللا علــى يديــك ميــزان
التاريــخ لصالــح المســلمين ،ويصلــح بــك الرحمــن هــذا العالــم،
بعــد همــة ومثابــرة وعــزم وتصميــم وعلــم وعمــل؟
لقــد حــان هــذا الوقــت لتضــرب بيــدك علــى صــدرك ،قائــاً

بأعلــى صوتــك للقيــادة القادمــة :أنــا لهــا ..وتــردد منشــداً:
ما دام عرقي نابضا ً

لن تعرف النفس ارتياح

إنهــا صناعــة الحيــاة ،وصياغــة النجــاح التــي تجعلــك كبيــراً
عنــد ربــك ،وكبيــراً فــي تفكيــرك ،وكبيــراً عنــد مجتمعــك ،بــل
كبيــراً فــي كل شــيء.
تخــرج للنــاس لتعلمهــم درســا ً لــن ينســوه بأنــه (رب همــة
أحيــا هللا بهــا أمــة) ،تخــرج لهــم وتقــول:
ض الحياة وخوفُ هللا أخرجني
بُ ْغ ُ
وبيع نفسي بما ليست له ثمنا
إني وزنت الذي يبقى ليعدله
ما ليس يبقى فال وهللا ما اتزنا
وكأنــي بســؤال يــدور فــي خيالــك ،ويســيح فــي بالــك ،فينطــق
بــه لســانك قائـاً:
وهــل أنــا أصلــح لهــذه القيــادة ،ثــم هــل أســتطيع بفــردي أن
أنفــع أمــة اإلســام ،وأصلــح علــى يــدي فئامـا ً مــن البشــر قــد
ركنــوا إلــى الدنيــا وابتعــدوا عــن منهــاج ربهــم الــذي رســمه
لهــم.....؟ فأقــول لــك بمــلء فمــي :نعــم!!
فلِ ـ َم االحتقــار للــذات ،واالنكفــاء علــى النفــس ،والعزلــة عــن
فعــل الخيــر ،واالنكمــاش واالنغــاق ،وعــدم محاولــة اإلصــاح
والكفــاح؟! ودعنــي أوضــح لــك حقيقــة ال بــد أن أبيــن عورهــا،
وأكشــف ضررهــا ،وهــي:
إن مــن مشــكالت هــذا الزمــن الصعــب (مشــكلة التفكيــر
الخاطــئ)؛ وذلــك بــأن يرســم المــرء لنفســه خطــة يســير عليها
فــي حياتــه ،ومــن ثــم يطبقهــا علــى أرض الواقــع ،وهــي مــن
ألفهــا إلــى يائهــا غلــط فــي غلــط ...وخــذ مثـاً :هــا أنــت تــرى
بعضـا ً ممــن هــم حولــك يقولــون فــي مجالســهم إننــا فــي زمــن
انطبــق فيــه حديــث رســول هللا  -صلــى هللا عليــه وســلم :-
«يوشــك أن يكــون خيــر مــال المســلم غنــم يتبــع بهــا شــعف
الجبــال ،ومواقــع القطــر ،يفــر بدينــه مــن الفتــن»(.)1
ثــم يســوقون أحاديــث العزلــة التــي ذكرهــا الخطابــي ،وابــن
أبــي الدنيــا ـ  -رحمهمــا هللا  -ـ فــي كتابيهمــا (العزلــة) ،ومــن
ثــم يقولــون :نحــن فــي زمــن جديــر بنــا أن نعتــزل أهــل الفســاد
فــي شــرهم؛ فلــن نســتطيع التغييــر ،ولــن يجــدي اإلصــاح
شــيئاً .مردديــن قــول الشــاعر:
ذهب الذين يُعاش في أكنافهم

ب
وبقيتُ في َخلَ ٍ
ف كجلد األجر ِ

ثــم يختمــون أمســيتهم بقولهــم :مــا أجمــل مــا قالــه ســفيان
الثــوري ـ  -رحمــه هللا  -ـ:
والمفتاح
ما العيش إال القفل
ُ
الريـــــــــاح
وغرفة تصفقها
ُ
صــــــياح
ال صخب فيها وال
ُ
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وأنــا ال أتكلــم مــن واقــع خيــال؛ فــإن هــذا واقــع بعــض أهــل
االســتقامة والديانــة ،والــذي ذكرتــه آنفـا ً تشــخيص لمثــل مــن
ســقته
مشــكالت التفكيــر المخطــئ ألي عمــل يــراد القيــام بــهُ ،
لــك لمناســبته للمقــام.
وال شــك أن تلــك العقليــة ليســت هــي عقليــة المجــدد القيــادي
الــذي يقيــم هللا بــه الديــن ،وينصــر بــه الملــة.
غيــر أنــه مــن الجيــد أن يعــرف اإلنســان نفســه؛ فبعــض
النــاس ـ وهــم قلــة وهلل الحمــد ـ ال يســتطيعون اإلصــاح،
ويخشــون علــى أنفســهم مــن الفتــن ،ويــرون أن الســامة هــي
االبتعــاد عنهــا ،وعــدم مخالطــة أهلهــا ،وهــذا عــاج نافــع لهم،
(ورحــم هللا امــرأً عــرف قــدر نفســه) لكــن مــن الخطــأ ظــن
بعضنــا أن الــذي يعتــزل النــاس ولــم يصبــر علــى أذاهــم أفضــل
مــن ذلــك الــذي يخــوض معامــع المعــارك ،وصــوالت الحــق
علــى الباطــل ،ومراغمــة الكفــار وأهــل البــدع ،ومناصحــة
المؤمنيــن ،وتعليــم النــاس العلــم ،واألمــر بالمعــروف والنهــي
عــن المنكــر ،واإلصــاح فــي جميــع نواحــي الحيــاة.
كالَّ ..فــا مقارنــة بيــن عابــد معتــزل ،وقائــد يقــود النــاس
بالكتــاب الهــادي ،والســيف الناصــر مــع األذى واالبتــذال؛
فأيــن الشــرق عــن الغــرب ،وأيــن الســماء عــن األرض؟! لــذا
قــال النبــي  -صلــى هللا عليــه وســلم « :-المؤمــن الــذي يخالــط
النــاس ويصبــر علــى أذاهــم خيــر مــن المؤمــن الــذي ال يخالــط
النــاس وال يصبــر علــى أذاهــم»(.)2
وعــوداً إلــى كالم بــدأت بــه :فأنــت تســتطيع أن تعمــل ،وتكــون
قائــداً ينفــع هللا بــك؛ وكل الــذي تحتــاج إليــه أن تنفــث فــي
واقعــك همــة مــن هممــك ،وتحــاول أن تصلــح وتغــرس،
فتحيــي الموتــى فــي حياتهــم ،وتســتنهض همــم الباقيــن.
فانهض؛ فقد طلع الصباح والح ُم ْح َم ُّر األديم!
فــإن النــاس فــي ســبات عميــق ،وبُع ـ ٍد عــن منهــج هللا ودينــه
ســحيق ،هــذا مــع تبلــد اإلحســاس ،وحــب الدَّعــة والراحــة،
وهللا المســتعان.
الكفاح
تبلد في الناس حـب
ِ
يـكاد يـزعزع مـن هـمتــي

ب وعيش رتيب
ومالـوا لكس ٍ
سدور األمين وعزم المريب

وقــد مضــى عصــر الكســل والنــوم والخمــول ،وأقبــل عصــر
العمــل والتعــب؛ فــا خمــول ........وكأنــي بــك قــد اقتنعــت بمــا
كتبــت ،ولكــن بقــي لديــك إشــكال وهــو قولــك:
كيــف وأنــا فــرد أســتطيع أن أهــدي أمــة مــن األمــم ،وأصلــح
شــعبا ً مــن الشــعوب ،أو أقــود المســلمين باإليمــان والجهــاد...
كيف يكون ذلك؟!
فأجيبــك جوابـا ً يشــفي غليلــك ،ويحــل إشــكالك؛ حيــث ســأذكر
موقفيــن ذكرهمــا هللا فــي كتابــه العظيــم تكمــن فيهمــا اإليجابيــة
الفعالــة فــي المبــادرة الذاتيــة لإلصــاح والتغييــر ،وأعقبهمــا
بموقــف ثالــث ألحــد صحابــة رســول هللا  -صلــى هللا عليــه
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وســلم .-
وأذكــر هــذه المواقــف الثالثــة حتــى نعلــم أن مــن يريــد العمــل
واإلنقــاذ فإنــه ال بــد أن تظهــر تلــك الســمة القياديــة علــى
أفعالــه ولــو كانــت حشــرة أو طائــراً .وال تســتغرب ذكــري
لهمــا؛ فإنهمــا المثــان األوالن اللــذان ســأذكرهما؛ حيــث أشــاد
هللا بإرادتهمــا اإلصالحيــة ،فــا بــأس أن تقتفــي أثرهمــا فــي
همــة اإلصــاح ،وإيــاك واحتقــار ذاتــك بقولــك( :ومــن أنــا
حتــى أقــود وأســود ،وأصلــح وأجــدد؟) فــإن هــذا (ورع بــارد)
كفــاك هللا شــره.
* الموقف األول:
تأمــل وأنعــم النظــر فــي موقــف النملــة اإلصالحــي فــي هــذه
اآليــات الكريمــة مــن ســورة النمــل؛ بعــد أعــوذ بــاهلل مــن
ـــجنِّ
شــ َر لِ ُ
الشــيطان الرجيــمَ { :و ُح ِ
ســلَ ْي َمانَ ُجنُــو ُدهُ ِمــنَ ا ْل ِ
َــوا َعلَــى َوا ِد
س َوالطَّ ْيــ ِر فَ ُهــ ْم يُو َزعُــونَ * َحتَّــى إ َذا أَت ْ
َواإلنــ ِ
َ
ٌ
ُ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ســا ِكنَ ُك ْم ال يَ ْح ِط َمنَّك ْمُ
ـل قَالــتْ ن ْملـة يَــا أيُّ َهــا الن ْمـ ُل ادْخلــوا َم َ
النَّ ْمـ ِ
َ
احــ ًكا ِّمــن
ســلَ ْي َمانُ َو ُجنُــو ُدهُ َوهُــ ْم ال يَشْــ ُعرُونَ * فتَبَ َّ
ُ
ســ َم َ
ض ِ
شـ ُك َر نِ ْع َمتَـ َك الَّتِــي أَ ْن َع ْمــتَ َعلَـ َّي
ب أَ ْو ِز ْعنِــي أَنْ أَ ْ
قَ ْولِ َهــا َوقَــا َل َر ِّ
ضــاهُ َوأَد ِْخ ْلنِــي بِ َر ْح َمتِـ َك
َو َعلَــى َوالِـ َد َّ
ـحا ت َْر َ
صالِــ ً
ي َوأَنْ أَ ْع َمـ َل َ
ـحينَ } [النمــل.]19 - 17 :
فِــي ِعبَــا ِد َك ال َّ
صالِــ ِ
ومن هذه اآليات الكريمة نستنبط عدة فوائد منها:
 1ـ أن هــذه النملــة مفــردة ،وقــد ذكرهــا هللا فــي كتابــه بصيغــة
التنكيــر؛ فهــي نكــرة فــي قومهــا كمــا هــو ظاهــر اآلية؛ فليســت
ملكــة أو وزيــرة بــل هــي نملــة مــن عــوام النمــل.
 2ـ هــذه النملــة أتــت إلــى قومهــا صارخــة فيهــم منــذرة،
سـلَ ْي َمانُ
ســا ِكنَ ُك ْم ال يَ ْح ِط َمنَّ ُكـ ْم ُ
قائلــة{ :يَــا أَيُّ َهــا النَّ ْمـ ُل اد ُْخلُــوا َم َ
ش ـ ُعرُونَ } ،فأخبرتهــم بقــرب وقــوع خطــر
َو ُجنُــو ُدهُ َو ُه ـ ْم ال يَ ْ
ســيحيق بهــم ويقضــي عليهــم وهــم ال يعلمــون.
 3ـ أن النملــة لــم تكتــف باإلنــذار بــأن هنــاك خطــراً ســيداهم
عشــيرتها ثــم تصمــت كمــا هــو حــال بعــض المســلمين اليــوم
يعــي أن عــدوه ســيأتيه فــا يكــون حالــه إال أن يصيــح قائ ـاً:
(احــذروا الكفــار؛ فإنهــم قادمــون) ،ثــم يرجــع إلــى فراشــه
ويغــط فــي نــوم عميــق دون أي عمــل يدفــع بــه كيــد الكفــار.
إن هــذه النملــة لــم تتقــن فــن الــكالم فحســب ،بــل وضعــت خطة
ســا ِكنَ ُك ْم} ورأت أن المصلحــة فــي
لقومهــا ،فقالــت{ :اد ُْخلُــوا َم َ
كيفيــة درء المفســدة عــن قومهــا بتبييــن طريــق النجــاة لهــم
حتــى ال يضلــوا فيقعــوا فــي شــباك الصيــد ،وتحــت وطــأة أقــدام
الجيــش القــادم.
 4ـ والمعتبــر بحــال النملــة يجــد أن عندهــا نســيج الــوالء
لقومهــا ،ومحبتهــم كمــا تحــب نفســها؛ فليســت أنانيــة ،بــل
تحــب الخيــر لقومهــا ،ولــذا أنذرتهــم جميعـا ً ولــم تقــل( :دعهــم
يهلكــوا وهــذا جزاؤهــم؛ ألنهــم لــم يهتمــوا بحراســة أنفســهم)
كالَّ؛ بــل أنذرتهــم جميع ـاً ،ولــم تســتثن أحــداً.
 5ـ ومــن الفوائــد أن هــذه النملــة لــم تنتظــر أن يأتــي أحــد
مــن قومهــا أو ممــن يحــرس وادي النمــل ذاك ،ويخبــر النمــل
بأنــه ســيأتي جيــش يحطمنــا ويبيدنــا ،بــل كانــت عندهــا روح
المبــادرة الذاتيــة ،فــي المســارعة إلــى إنقــاذ قومهــا وإقصائهم
عــن مواطــن الهــاك.
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 6ـ عنــد قولــه ـ  -تعالــى  -ـَ { :وهُــ ْم ال يَشْــ ُعرُونَ } وقفــة
قصيــرة مــع هــذا االعتــذار العجيــب مــن هــذه النملــة الذكيــة؛
حيــث ذكــرت أن جنــد ســليمان  -عليــه الســام  -القــادم قــد
يهلــك النمــــل ،وهـــم ال يشــعرون بــأن تحــت أقدامهــم وادي ـا ً
مــن أوديــة النمــل؛ فهــذا الجيــش ال يتعمــد قتلنــا ،وال يريــد
تحطيمنــا عــن قصــد.
فتأمــل هــذا التحذيــر ثــم االعتــــذار؛ فالنملــة تعلــم أن ســــليمان
 عليــه الســام  -نبــي رحيــم ،ال يحــب الشــر للخلــق أو يضمرهـأس بهــا فــي اعتذارنــا لمــن أخطــأ فــي حقنــا وهــو ال
لهــم؛ فلنتـ َّ
يقصــد ســواء بقــول أو بفعــل ،أو لــم يشــعر بخطئــه ذاك.
سـ ٌم
 7ـ وبالنســبة لتبســم ســليمان  -عليــه الســام  -فإمــا أنه تب ُّ
منــه لهــذه النملــة العجيبــة التــي خافــت علــى قومهــا وأنذرتهــم
بخطــر قــد يداهمهــم ،وإمــا العتذارهــا لجنــد ســليمان بالثنــاء؛
فــإن قولهــاَ { :وهُــ ْم ال يَشْــ ُعرُونَ } وصــف لهــم بالتقــوى
والتحفــظ عــن مضــرة الحيــوان ،وإمــا أنــه تبســم إلدراكــه مــا
قالــت تلــك النملــة وهــي نعمــة مــن هللا  -عــز وجــل  -أنعــم بهــا
علــى ســليمان  -عليــه الســام  -وهــي معرفتــه للغــة الحيــوان
وفهمــه لكالمــه ،ولذلــك أعقــب ســليمان  -عليــه الســام  -ذلــك
التبســم بشــكر نعمــة هللا عليــه ،ومعرفــة لحقــه( .ومــا ذكرتــه
للمــراد بهــذا التبســم فهــو مجمــوع لتفســير أهــل العلــم لحقيقــة
ذلــك التبســم؛ وهللا أعلــم).
فانظــر ـ أيهــا األخ ـ إلــى هــذا الموقــف ودقــق النظــر فيــه
لعلنــا أن نتأســى بــه ونعتبــر ،ونعلــم أن علــى الفــرد مســؤولية
يجــب القيــام بهــا ،وأنــه يســتطيع أن يقــود أمــة كاملــة بحســن
تصــرف وجميــل تعبيــر.
ولــو خــرج المتأمــل لهــذه القصــة بفائــدة صحبــة معلمــي الخير
لقومهــم والمصلحيــن ألمتهــم واالبتعــاد عــن رفقــاء الســوء،
ومتربصــي الشــر والفتــن لخــرج بفائــدة ال ينســاها طــوال
حياتــه ،وقــد قيــل:
ال تصحب الكسالن في حاالته

كم صالح بفساد آخر يفسد

عدوى البليد إلى الجليد سريعة
كالجمر يوضع في الرماد فيخمد
فإيــاك ومصاحبــة البطاليــن ،وأهــل الزيــغ والهــوى والنفــاق؛
فإنــه ســم ناقــع ،وعلقــم مــر.
الموقف الثاني:
وهــذا موقــف آخــر أنقلــك بــه إلــى موجــة أخــرى مــن موجــات
اإلصــاح وعمليــات التغييــر لكــي تــرى أن مــن فــي قلبــه
شــعلة إيمانيــة فلــن تنطفــئ عندمــا يــرى الظــام المخيــم
علــى أكثــر أهــل األرض مــن الكفــر والنفــاق .وزبــدة ذلــك أن
ســليمان ـ  -عليــه الســام  -ـ حينمــا كان يتفقــد الطيــر ولــم
يجــد الهدهــد قــال بلهجــة حــادةَ { :مــا لِ ـ َي ال أَ َرى ا ْل ُه ْد ُه ـ َد أَ ْم
َكانَ ِمــنَ ا ْل َغائِبِيــنَ * ألُع َِّذبَنَّــهُ َع َذابًــا شَــ ِديدًا أَ ْو ألَ ْذبَ َحنَّــهُ أَ ْو
ـن} [النمــل ،]21 - 20 :فجعــل ســليمان
لَيَأْتِيَنِّــي بِ ُ
ان ُّمبِيـ ٍ
سـ ْلطَ ٍ

 عليــه الســام  -هــذا العقــاب للهدهــد إمــا بالعــذاب الشــديدأو الذبــح المريــع لــه ،أو أن يأتــي بخبــر مبيــن ،وبينمــا هــو
كذلــك جــاء الهدهــد وكان متأخــراً لمهمــة أحــاط بهــا علمــا ً
ولــم يعلمهــا ســليمان  -عليــه الســام  -فقــد جــاء مــن ســبأ
بنبــأ ال شــك فيــه .ومــن قــوة مالحظتــه لنبــأ ســبأ أنــه وجــد
امــرأة تملكهــم ـ ولعــل هــذا مــن اســتغرابه ـ وأنهــا أوتيــت مــن
كل شــيء مــن الرخــاء والتــرف والحيــاة المخمليــة ،وفــوق
ذلــك كلــه عــرش تجلــس عليــه .والطامــة الكبــرى ،واألصــل
األصيــل الــذي أدى إلــى تأخــر الهدهــد عــن الحضــور مبكــراً
أنــه رأى تلــك الملكــة وقومهــا يعبــدون الشــمس مــن دون هللا،
وهــو شــيء تأبــاه العقــول الســليمة والفطــر المســتقيمة؛ فــكأن
تلــك العبــادة اســتوقفت ذلــك الهدهــد عــن الطيــران والتبكيــر
للمجــيء فــي موعــد تفقــد ســليمان  -عليــه الســام  -لجنــده.
ثــم بيــن الهدهــد عقيدتــه صادح ـا ً بهــا أمــام ســليمان  -عليــه
ـجدُوا ِ َّلِ الَّ ـ ِذي يُ ْخ ـ ِر ُج ا ْلــ َ
ـخ ْب َء فِــي
الســام  -بقولــه{ :أَالَّ يَ ْ
سـ ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ض َويَ ْعلَـ ُم َمــا تُخفــونَ َو َمــا ت ْعلِنــونَ } [النمــل:
ال َّ
سـ َم َوا ِ
ت َواألَ ْر ِ
 .]25ويــا لــه مــن درس عظيــم ألقــاه هــذا الهدهــد فــي التوحيــد
ال يعلمــه كثيــر ممــن ينتســب إلــى اإلســام.
ســنَنظُ ُر
{
:
الســام
ومــع ذلــك كلــه قــال ســليمان  -عليــه
َ
ص َد ْقــتَ أَ ْم ُكنــتَ ِمــنَ ا ْل َكا ِذبِيــنَ } [النمــل ]27 :فابتلــى هللا
أَ َ
الهدهــد بعــد تصديــق ســليمان  -عليــه الســام  -لــه؛ وذلــك
يشــي  -والعلــم عنــد هللا  -أن صاحــب الدعــوة إلــى توحيــد هللا
ال بــد أن يبتلــى فــي حياتــه ،وأن دعوتــه تلــك لــن تمــر دون
تمحيــص وابتــاء ليعلــم هللا الصــادق مــن الــكاذب.
وبعــد عــدة مراســات مــن ســليمان  -عليــه الســام  -لتلــك
الملكــة ،أقــرت بوجــود هللا وألوهيتــه علــى الخلــق أجمعيــن،
وأنــه ال مســتحق للعبــادة قــط إال هــو  -ســبحانه -؛ وذلــك
ب ا ْل َعالَ ِميــنَ } [النمــل:
بقولهــاَ { :وأَ ْ
ســلَ ْي َمانَ ِ َّلِ َر ِّ
ســلَ ْمتُ َمــ َع ُ
.]44
فتدبــر ـ أيهــا اللبيــب ـ فعــل ذلــك الهدهــد الغيــور علــى التوحيد،
وارجــع البصــر كرتيــن فــي تأمــل موقــف ذلــك الطائــر؛ فقــد
ســرى بدمــه حــب (ال إلــه إال هللا) ودافعيــة الدعــوة إليهــا،
والصبــر علــى االبتــاء فيهــا؛ فأيــن نحــن وغيرتنــا علــى ديــن
هللا مــن الهدهــد؟
وتــاهلل إنــه لمشــروع عظيــم قــام بــه هــذا الطائــر ليصلــح هللا
بــه أمــة كانــت تعيــش فــي مســتنقعات الكفــر ،وبيــداء الضاللة،
فإيــاك إيــاك أن يحمــل هــذا الطائــر ه ـ َّم ديــن هللا فــي صــدره
أكثــر منــك أيهــا الموحــد ،وقــد وصــاك اإلمــام أبــو معــاذ
الــرازي ـ  -رحمــه هللا  -ـ بذلــك فقــال( :ال يكــن الهدهــد أغيــر
منــك علــى التوحيــد).
ضربــت لــك هذيــن المثليــن ليتضــح لــك أنه قــد يصنــع المواقفَ
الجبــارة حشــرة أو طائــر؛ فمــا بالــك بإنســان أعطــاه هللا جميــع
الصفــات والقــوة العقليــة والجســدية ،إنــه يســتطيع بــدون
أدنــى ريــب أن يصنــع الكثيــر ،وأن يبــدع اإلبــداع العظيــم ،ولــو
كان مشــلوالً أو أعمــى ،فــإن عنــده العقــل وهــو آلــة التفكيــر
ومصنــع العمــل.
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تــاهلل إنــه لمشــروع عظيــم
قــام بــه الهدهــد ليصلــح هللا
بــه أمــة كانــت تعيــش فــي
مســتنقعات الكفــر ،وبيــداء
الضاللــة ،فإيــاك إيــاك أن
يحمــل هــذا الطائــر هــ َّم ديــن
هللا فــي صــدره أكثــر منــك أيها
الموحــد ،وقــد وصــاك اإلمــام
أبــو معــاذ الــرازي ـ رحمــه هللا
ـ بذلــك فقــال( :ال يكــن الهدهــد
أغيــر منــك علــى التوحيــد).

ابــن القيــم فــي زاد المعــاد ( )273 / 3أمــراً مــن عنــده ،خــذل
بــه العــدو ،وهــزم جموعهــمَ ،وفَـ َّل َح َّد ُهـ ْم ،فــكان ممــا هيــأ هللا
مــن ذلــك :أن رجـاً مــن غطفــان يقــال لــه :نعيــم بــن مســعود
بــن عامــر ـ رضــي هللا عنــه ـ جــاء إلــى رســول هللا  -صلــى
هللا عليــه وســلم  -فقــال« :يــا رســول هللا! إنــي قــد أســلمت؛
فمرنــي بمــا شــئت».
ولــم يكــن لرســول هللا  -صلــى هللا عليــه وســلم  -إال أن يقبــل
إســام ذلــك الصحابــي الجليــل ،ثــم قــال لــه بعــد أن طلــب منــه
نعيــم بــن مســعود أن يأمــره بمــا شــاء« :إنمــا أنــت رجــل
واحــد؛ فخـ ِّـذ ْل عنــا مــا اســتطعت؛ فــإن الحــرب خدعــة».
فألهــم هللا هــذا الصحابــي أن يفعــل فعلــة يســطرها لــه التأريــخ
فــي أنصــع أوراقــه ،وأجمــل افتخاراتــه ،وخالصتهــا :أنــه ذهب
إلــى اليهــود وإلــى قريــش والقبائــل التــي تمــاألت علــى حــرب
الرســول  -صلــى هللا عليــه وســلم  ،-فأفســد كل طائفــة علــى
صاحبتهــا ،حتــى جعلهــم أعــدا ًء ،وفــ َّرق كلمتهــم ،وأضعــف
ثقــة كل فئــة باألخــرى ،فتخاذلــوا جميعــا ً عــن الحــرب ،ثــم
أرســل هللا عليهــم جنــداً مــن جنــده مــن الريــح العاصفــة،
والمالئكــة المرســلين فقوضــت خيامهــم ،ولــم تــدع الريــح
قــدراً إال كفأتهــا ،وال طنبــا ً إال قلعتــه ،وكفــى هللا المؤمنيــن
القتــال .فلــه الحمــد والشــكر(.)3
وكان بدايــة غيــث المســلمين بالنصــر هــي همــة نعيــم بــن
مســعود ،رضــي هللا عنــه؛ فقــد أســلم ،ثــم فكــر وقــدر ،فنِ ْعـ َم مــا
قــدر؛ فســام هللا عليــه؛ فلــم يكثــر الــكالم ،بــل جعــل الجــوارح
تتكلــم وتعمــل ،وصــح فيــه قــول الشــاعر:
وأراك تفعل ما تقول وبعضهم

وما أنت بالمستسيغ القعود

ولو قيدوك بهذي الحفر

وهــاك مث ـاً ثالث ـا ً لرجــل مــن الصحابــة  -رضــي هللا عنهــم -
أنقــذ هللا علــى يديــه المســلمين مــن أزمــة كادت أن تعصــف
بهــم ،وتوقعهــم فــي أحلــك األمــور وأصعــب المواقــف.
الموقف الثالث:
وهــو موقــف الصحابــي الجليــل :نعيــم بــن مســعود ـ رضــي
هللا عنــه ـ فقــد أســلم فــي غــزوة األحــزاب ،التــي صــور هللا
حالــة الصحابــة فيهــا بالقــرآن تصويــراً واضح ـاً ،وكيــف أن
الكفــار أحاطــوا بمدينــة الرســول  -صلــى هللا عليــه وســلم -
وبصحابتــه الكــرام ،وجنــده األبــرار إحاطــة الســوار بالمعصم،
فقــال  -تعالــى ْ : -
سـفَ َل ِمن ُكـ ْم
{إذ َجا ُءو ُكــم ِّمــن فَ ْوقِ ُكـ ْم َو ِمــنْ أَ ْ
ْ
ْ
اج َر َوتَظُنُّــونَ بِـ َِّ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ـالل
ن
ـح
ـ
ـ
ل
ا
ـوب
ـ
ل
ق
ل
ا
ت
ـ
غ
ل
ب
و
ُ
ت األَ ْب َ
صــا ُر َ َ ِ
َو ْإذ زَا َغـ ِ
َ ِ
ال ُّ
ْ
ْ
ْ
ُ
شـ ِديدًا}
ظنُونَــا * ُهنَالِـ َك ا ْبتُلِـ َي الــ ُمؤْ ِمنُونَ َو ُزل ِزلــوا ِزلـزَاالً َ
[األحــزاب.]11 - 10 :
وقــد بانــت فــي هــذه الغــزوة صــورة المنافقيــن الكالحــة،
وصفاتهــم القبيحــة؛ حيــث قالــواَ { :مــا َو َع َدنَــا َّ
ســولُهُ إالَّ
للاُ َو َر ُ
ُغــ ُرو ًرا} [األحــزاب.]12 :
وفــي معتــرك األحــداث التــي اشــتبكت فيهــا األمــور ،واختلــط
فيهــا الحابــل بالنابــل ،صنــع هللا  -تبــارك اســمه  -كمــا قــال
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ق اللسان يقول ما ال يفع ُل
َم ِذ ُ

وإلــى هنــا أتوقــف عــن ذكــر المواقــف التــي تثيــر همــم
الفطنــاء ،وتاريــخ المســلمين ملــيء بمثــل هــذه المواقــف
الفرديــة العظيمــة .وكأنهــم جميع ـا ً يوصــون بمــا قالــه األول:
وكن رجالً من أتوا بعده

يقولون َم َّر وهذا األثر

وللعلــم فإنــي لــم أذكــر مواقــف األنبيــاء العظمــاء  -عليهــم
الصــاة والســام  -فمواقفهــم كثيــرة ال تحصــر ،ولكــن خشــية
إن ضربــت بهــم مثـاً أن يقــول أحــد :ومــن نحــن عنــد هــؤالء
األنبيــاء العظــام؟! عليهــم الصــاة والســام؛ لــذا ضربــت أقــل
مــا نــرى فــي هــذا الوجــود همــة مثــل النملــة والهدهــد ،ثـ َّم أحد
المواقــف البشــرية التــي قــام بهــا أحــد الصحابــة ـ رضــي هللا
عنــه ـ لعلهــا تقــدح فــي أنفســنا نســائم اإلرادة ،و ليعلــم المســلم
ســبب وجــوده فــي الحيــاة؛ فلــم يُخلــق عبثـاً ،بــل خلــق للعمــل
والعبــادة واالبتــاء والتمحيــص ...فــا بــد مــن استشــعار
المســؤولية الفرديــة التــي كلفــه هللا بهــا؛ فقــد قــال ـ  -تعالــى
ســأَلَنَّ ُه ْم أَ ْج َم ِعيــنَ * َع َّمــا َكانُــوا يَ ْع َملُــونَ }
 ـ{ :فَ َو َربِّــ َك لَنَ َْ
ُ
ســأَلُنَّ َع َّمــا ُكنتُ ـ ْم تَ ْع َملُــونَ }
ت
ل
و
{
ـال:
ـ
وق
،]93
[الحجــر- 92 :
َ ْ
ت
[النحــل ]93 :وقــال  -تعالــى { : -إن ُك ُّل َمــن فِــي ال َّ
ســ َم َوا ِ
صا ُهـ ْم َو َع َّد ُهـ ْم َعـ ًّدا
ـن َع ْبـدًا * لَقَـ ْد أَ ْح َ
ض إالَّ آتِــي ال َّر ْح َمـ ِ
َواألَ ْر ِ
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ـردًا} [مريــم.]95 - 93 :
ـو َم ا ْلقِيَا َم ـ ِة فَـ ْ
* َو ُكلُّ ُه ـ ْم آتِي ـ ِه يَـ ْ
ُ
ــل
ثــم إنــه  -تعالــى  -أوصانــا بالعمــل جميعــاً ،فقــالَ { :وق ِ
سـيَ َرى َّ
سـتُ َردُّونَ
للاُ َع َملَ ُكـ ْم َو َر ُ
ســولُهُ َوا ْلــ ُمؤْ ِمنُونَ َو َ
ا ْع َملُــوا فَ َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ب َوالشَّــ َها َد ِة فيُنبِّئُكــم بِ َمــا كنتُــ ْم ت ْع َملــونَ }
ـــم الغ ْيــ ِ
إلَــى عَالِ ِ
[التوبــة]105 :؛ فالعمــل لهــذا الديــن مســؤولية الجميــع.
صاح هذا الركب قد سار مسرعا ً
أيا
ِ
ونحن قعود ما الذي أنت صانع؟
أترضى بأن تبقى المخلَّفَ بعدهم
صري َع األماني والغرام ينازع
اب} [ص.]42 :
س ٌل بَا ِر ٌد َو َ
{ار ُك ْ
فـ ْ
ش َر ٌ
ض بِ ِر ْجلِ َك َه َذا ُم ْغتَ َ
ومــا أجمــل مــا خطتــه يــد ابــن الجــوزي حيــن كتــب( :أول قــدم
فــي الطريــق :بــذل الروح..هــذه الجــادة؛ فأيــن الســالك؟)(.)4
وهنــاك ثمــة تســاؤالت يســألها المــرء نفســه( :كيــف العمــل،
وبمــاذا أبــدأ ،وكيــف أخطــط؟) فأقــول :انظــر إلــى هديــه  -عليه
الصــاة والســام  -ـ وســيرته فــي كيفيــة العمــل لهــذا الديــن،
وتجميــع النــاس تحــت عقيــدة اإلســام ،ومحاربــة المناوئيــن
لهــذه العقيــدة؛ ولــذا دخــل النــاس فــي هــذا الديــن راضيــن
مقتنعيــن ،وحــج معــه  -صلــى هللا عليــه وســلم  -فــي حجــة
الــوداع أكثــر مــن مائــة وعشــرين ألــف صحابــي  -رضــي هللا
عنهــم أجمعيــن ـ وكل ذلــك بعــد توفيــق هللا مــن إرادة جبــارة،
وهمــة وثابــة{ ...فَبِ ُهدَا ُه ـ ُم ا ْقتَ ـ ِد ْه} [األنعــام.]90 :
ال تقل كيف وال أين الوصول
واتَّبع خير المـال ذاك الرسول
واقــرأ ســير المصلحيــن والقــادة ،واســتفد مــن تجــارب
الباقيــن ،واســأل هللا أن ينفــع بــك اإلســام ،وتعلــق بــاهلل وال
تتعلــق بأحــد ســواه.
وال تلتفت هنا أو هناك

وال تتطلع لغير السماء

واســأله ـ  -تعالــى  -ـ أن يجعلــك مبــاركا ً حيثمــا كنــت؛ فقــد
كان هــذا حــال عيســى  -عليــه الصــاة والســام  -حيــن قــال:
{ َو َج َعلَنِــي ُمبَــا َر ًكا أَ ْيــنَ َمــا ُكنــتُ } [مريــم .]31 :فكــن كالغيــث
أينمــا حــل نفــع.
وإن أول البدايــة هــي أن تبــدأ بنفســك؛ وفــي المثــل :احــرص
علــى إصــاح الــذات قبــل إصــاح الــذوات ...ومــن قــاد نفســه
قــاد العالــم.
وانشط لدين هللا ال تكن متكاسالً
واعمل على تحريك ما هو ساكن
فــإن كان فــي نفســك كســل أو خمــول ،أو بــدع وضــاالت
ص وانحرافــات ،فابتعــد عنهــا وغيِّــر
وشــركيات ،أو معــا ٍ
مــا بنفســك مــن تلــك النواقــص؛ فلعــل هللا أن يغيِّــر بــك حــال
المســلمين ،وينفــع بــك فــي مواطــن كثيــرة تســعد بهــا إذا

(ح ـ ِّركْ
رأيتهــا مكتوبــة فــي صحائــف عملــك يــوم القيامــة و َ
تَــ َر) .لكــن عليــك بامتــاك اإلرادة والهمــة:
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة

فإن فساد الرأي أن تترددا

وأول الغيــث قَ ْطـ ٌر؛ فكيــف تطمــح إلــى العمــل لهــذا الديــن ولــم
تتمكــن اإلرادة مــن ســويداء قلبــك ،ولــم تعــزم علــى استســهال
المصاعــب ،وتيســير العويــص ...فــإن كنــت ذا همــة فســتقول
قطعـاً:
ألستسهلن الصعب أو أدر َك المنى
فما انقادت اآلمال إال لصاب ِر
وحــذار مــن التســويف؛ فإنــه رأس األمانــي ،وداء العمــل،
وقاتــل الهمــم ،وحجــة المفلســين.
لعل غداً يأتي وأنت فقي ُد
فال تبق فعل الصالحات إلى غ ٍد
بل ردد بكل قوة وعزم:
أليس من الخسران أن لياليا ً
وصح في اآلفاق:
سأنفق ريعان الشبيبة دائما ً

تمر بال نفع وتحسب من عمري
على طلب العلياء مع طلب األجر

وبقــدر مــا تتعنــى تنــال مــا تتمنــى ،ومــن يعــرف المقصــود
يحقــر مــا بــذل ،ومــن المقــت إضاعــة الوقــت ،ولــكل جيــل
قيادتــه؛ فلنكــن خيــر قــادة لجيــل الحاضــر والمســتقبل؛ وذلــك
كلــه بالتعــاون والتكامــل ال بالمطاحنــة والتــآكل ،فالجاهليــة
المنظمــة ال يقلبهــا إال إســام منظــم ،ولتكــن وحدتنــا
واجتماعنــا علــى كتــاب هللا وســنة رســوله ،وتحــت لــواء أهــل
الســنة والجماعــة ،فوحــدة صفنــا تكــون معهــم ال مــع غيرهــم
مــن أهــل البــدع المنحرفيــن ،أو الفــرق الضالــة.
وختاماً:
مــا أجمــل كالم اإلمــام محمــد الخضــر حســين فــي كتابــه الرائــع
(الســنة والبدعــة) ..حيــن كتــب( :وإنمــا يتحــد المســلمون
تحــت رايــة مــن يحترمونــه لعدلــه واجتهــاده فــي الحــق جهــاداً
يطمــس علــى أثــر الباطــل ،وإنمــا يقيــم أحــكام الشــريعة علــى
وجههــا مــن يكــون فــي لســانه حجــة وفــي يــده قــوة)(.)5
---------------------------------------( )1رواه البخــاري فــي صحيحــه عــن أبــي ســعيد الخــدري ـ
رضــي هللا عنــه ـ بــاب :مــن الديــن الفــرار مــن الفتــن.
( )2أخرجه الترمذي بسند جيد.
( )3اقــرأ الخطــة التــي فعلهــا نعيــم بــن مســعود  -رضــي هللا
عنــه  -مــع أعــداء المســلمين .فــي زاد المعــاد (- 273 / 3
.)274
( )4المدهش (ص .)299
( )5السنة والبدعة ،ص .29
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إحصائية العمليات الجهادية لشهر محرم لعام 1437هـ

الرقــــــم

عدد العمليات

االستشهادية منها

قتلى الصليبيين

جرحى الصليبيين

قتلى العمالء

جرحى العمالء

تدمير اآلليات
والمدرعات
العسكرية

شهداء المجاهدين

جرحى المجاهدين

70
قندهار
1
108
هلمند
2
30
زابل
3
 4روزجان 24
15
فراه
5
5
غور
6
20
هرات
7
نيمروز 13
8
 9بادغيس 23
16
 10فارياب
42
كونر
11
 12ننجرهار 20
16
لغمان
13
29
غزني
14
33
كابول
15
 16ميدان ورك 51
31
 17خوست
 18نورستان 6
32
لوجر
19
14
كابيسا
20
18
بكتيكا
21
40
بكتيا
22
27
قندوز
23
14
بغالن
24
13
بروان
25
7
تخار
26
2
 27سمنجان
 28بدخشان 15
0
باميان
29
10
بلخ
30
7
 31جوزجان
 32داي كندي 5
2
سربل
33
0
 34بنجشير
758
مجموعه

2
1
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
0
0
4

تدمير آليات
المجاهدين

الوالية

الخسائر البشرية والمـــــاديـة
لـلعـــــــــدو

الخسائر البشرية
للمجاهدين والمدنيين

0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8

0
0
0
0
0
0
2
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

113
319
65
45
23
8
38
22
24
43
46
65
60
60
63
61
50
7
66
46
52
50
103
41
21
31
1
40
0
7
69
13
2
0
1654

30
55
17
35
8
0
34
3
34
12
23
38
22
32
31
29
23
15
23
13
54
58
73
40
11
12
0
50
0
17
7
8
0
0
807

41
64
21
6
4
1
10
10
10
12
4
11
26
10
23
16
8
1
14
5
5
7
16
7
5
4
0
0
0
5
11
1
0
0
358

5
5
2
1
1
1
4
0
3
3
0
4
1
3
0
2
0
0
0
0
4
0
2
2
1
6
0
3
0
0
10
0
0
0
63

2
7
2
4
4
0
1
8
16
4
0
12
5
0
0
5
0
1
0
1
8
0
7
2
0
5
0
3
0
0
2
0
0
0
99

1
1
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

الطائرات المسقطة .1 :طائرة بال طيار في والية بكتيكا.
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تقدم فأنت األبي الشجاع
وليد األعظمي

أخــي ال تلــن فاأللــى قــدوة
وكانــوا إذا مــا ادلهــم الزمــان
لهــم قدرهــم باعتبــار الرجــال
تقــدم فأنــت األبــي الشــجاع
عليــك بهــدي الرســول الكريــم
فــا تتنــازل وال تنحــرف
تقــدم فمــا فــي حيــاة الــورى
وجــرد بوجــه الخصــوم اللئــام
لتمســح فــي القــدس مــن أهلهــا
فليــس مــن الحــزم أن تنثنــي
وليــس مــن العــزم أن ينطفــي
تحــرك فأنــت العزيــز الكريــم
وال تبتئــس مــن ســموم الصالل
وخضها كمــا خاضها األقدمون
وال تــك مــن معشــر تافــه
وينظــر للكــون مــن كــوة
يعيــش وليــس لــه غايــة

لمثلــي ومثلــك فــي المــأزم
جلــوه بعــزم فتــي ســمي
وســمعتهم فــي ذرى األنجــم
وال تتهيــب وال تحجــم
ومنهــاج قرآنــك المحكــم
وال تتشــاءم وال تســأم
مــكان لمســتضعف معــدم
ســاحك ال عفــة المحــرم
دمــوع األرامــل واليتــم
بيــوم الكفــاح ولــم تقــدم
لهيــب الفــداء ولــم يضــرم
ولــو أثــر القيــد فــي المعصــم
وال تخــش مــن نهشــة األرقــم
بحــارا تمــوج بقانــي الــدم
يقيــس الســعادة بالدرهــم
تطــل علــى عالــم مظلــم
ســوى مشــرب وســوى مطعــم

