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جهادنا

إلقامة الشريعة اإلسالمية
إنّ المجاهديــن األبطــال علــى مشــارف النّصــر المبيــن الــذي كتبــه هللا لهــم ،ووعدهــم فــي تنزيلــه بــأن يســتخلفهم فــي
األرض ،ويم ّكــن لهــم دينهــم الــذي ارتضــى لهــم ،ويــرى العالــم اآلن ويشــاهد بــأنّ الجهــاد انتصــر وهــزم الطاغــوت
ـر أذيــال الخيبــة ،ورأى العالــم كلــه
ـورا أمــام المجاهديــن البواســل ،أمــام جنــد هللا ،وهــا هــي أمريــكا تجـ ّ
األكبــر مدحـ ً
هــذا النّصــر المبيــن الــذي تف ّ
ضــل بــه رب العالميــن ،وهــا هــم المجاهــدون يجنــون ثمــار جهادهــم الطويــل ،وهــا نحــن
اآلن نــرى ونســمع مــن هنــا وهنــاك يأبــون بــأن تقــام حكومــة أو إمــارة إســامية علــى أرض أفغانســتان المســلمة.
وأعجب من هذا وذاك من يقول :لن نسمح بإقامة حكومة إسالمية أو إمارة إسالمية في أفغانستان!
من أنتم حتى اتّخذتم هذا القرار!
إنّ الشــعب األفغانــي هــو الــذي ذاق طعــم هــذا المجــد بعــد مــرارة الجهــد ،واســتعذب حــاوة العــزة مــن خــال األثمــان
الباهظــة بالدمــاء واألشــاء ،فهــو صاحــب القــرار؛ ألنــه قـدّم أكثــر مــن مليــون شــهيد فــي هــذا الطريــق ،فهــو أحــق
بــأن يختــار مــا يريــد.
وطبيعــي بــأن أفغانســتان أرضٌ أهلهــا مســلمون يريــدون حكومــة إســامية خالصــة ،فيهــا الشــريعة حاكمــة ،وإنهــم
تعبــوا مــن حكومــة عميلــة تدّعــي الديمقراطيــة التــي أتــت محمولــة علــى األكــف الصليبيــة مــن أجــل القضــاء علــى
الحكومــة اإلســامية الفتيــة.
وهــذا واضـ ٌح للجميــع وينبغــي أن ننبّــه تــارة أخــرى الذيــن يتجاهلــون بــأنّ هــذا الجهــاد المبــارك قــد قــام منــذ اليــوم
األول بيــن األفغــان أنفســهم ،ألنّ الجهــاد قــد بــدأ منــذ الخطــوة األولــى واضــح الرايــة ،ناصــع الهــدف ،بــارز الغــرض،
وهــو :إقامــة ديــن هللا فــي األرض ،وإنشــاء مجتمــع إســامي ،وحكومــة إســامية تنفــذ أوامــر هللا ،وتجــري حــدود
هللا ،لقــد كان جهــادًا بيــن إســام وكفــر ،بيــن إيمــان وإلحــاد ،وبيــن حركــة إســامية مجاهــدة وبيــن دول صليبيــة
حاقــدة.
وواضــح أن أعــداء اإلســام حــول أفغانســتان لــن يســلموا لإلســام المجاهــد النّاصــع أن يعتلــي ق ّمــة المجــد مــادام
فــي كنانتهــم ســهم ،ومــادام فــي أيديهــم حيلــة ،وهــا هــم اليــوم يحـذّرون مــن وصــول رجــال اإلمــارة اإلســامية إلــى
الحكــم.
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نص كلمة النائب السياسي لإلمارة اإلسالمية
الحاج المال برادر (حفظه الله) في مؤتمر موسكو
الحمــدهلل رب العلميــن و العاقبــة للمتقيــن والصلــوة والســام
علــى خيــر خلقــه محمــد وعلــى آلــه و أصحابــه اجمعيــن.
أما بعد!
قــال هللا تعالــى :واعتصمــوا بحبــل هللا جميعــا و ال تفرقــوا.
صــدق هللا العلــي العظيــم
السالم عليكم و رحمة هللا وبركاته
بــادئ ذي بــدء ،أرحــب بجميــع المشــاركين فــي المؤتمــر،
وأشــكر مســؤولي المؤتمــر علــى بــذل جهودهــم لحــل قضيــة
أفغانســتان ،حيــث أتاحــوا فرصــة لهــذا االجتمــاع ،حتــى تتــم
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مناقشــتها وإيجــاد الحلــول لهــا ،وكــذا أشــكر الــدول والجهــات
األخــرى التــي تبــذل جهودهــا فــي هــذا الســبيل.
أيها السادة!
وكمــا تعلمــون جميعــا ،أن أفغانســتان شــاهدت مآســي عديــدة
منــذ عــدة عقــود ،ويريــد كل أفغانــي أن يخــرج مــن هــذا
الوضــع.
نشــأت إمــارة أفغانســتان اإلســامية قبــل  27عامــا عندمــا
كانــت أوضــاع البــاد متوتــرة ،واختــل األمن وســادت الفوضى

بحيــث لــم تكــن رؤوس الشــعب فــي مأمــن وال أعراضــه وال
ممتلكاتــه ،وكانــت البــاد تواجــه خطــر التقســيم بشــكل فعلــي،
ولذلــك رفــع األميــر الراحــل أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر
رحمــه هللا نــداءه لتغييــر هــذا الوضــع المأســاوي برفقــة عــدد
مــن طلبــة العلــم وقــادة الجهــاد واألصدقــاء المخصليــن ،ونــزل
إلــى الميــدان بشــكل عملــي.
وفــي فتــرة وجيــزة ومــع وصــول مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية
إلــى العديــد مــن واليــات البلــد أصبــح الوضــع عاديــا ،وتنفــس
النــاس الصعــداء .دعنــا نعتــرف أنــه كانــت هنــاك بعــض
المشــاكل بســبب الظــروف غيــر المواتيــة وانعــدام اإلمكانيــات،
ورغــم ذلــك كانــت لإلمــارة اإلســامية بعــض الخصائــص
والميــزات التــي اعتــرف بهــا العالــم كلــه ،نذكــر علــى ســبيل
المثــال منهــا :إنقــاذ البــاد مــن التفــكك ،والقضــاء علــى
الفســاد اإلداري واألخالقــي ،وضمــان األمــن وحمايــة أرواح
النــاس وأموالهــم ،ومكافحــة المخــدرات بقــوة وفعاليــة.
وبــدال مــن أن يقــدم المجتمــع الدولــي مســاعدات للشــعب
األفغانــي واإلمــارة اإلســامية ،ويمــد يــد العــون والتضامــن
لهــا لحــل األزمــات ،حتــى تتقــدم البــاد نحــو االزدهــار
والتنميــة؛ فــرض عقوبــات علــى الشــعب األفغانــي المســكين.
وعندمــا وقعــت هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر ،بــدأت
الواليــات المتحــدة األمريكيــة تطلــق التهديــدات ،اقترحــت
اإلمــارة اإلســامية آنــذاك المفاوضــات وحــل المشــكلة بشــكل
ســلمي ،لكنهــا لــم تجــد آذانــا صاغيــة ،حتــى قامــت أمريــكا
وحلفاؤهــا بشــن حــرب غيــر مبــررة علــى بالدنــا الحبيبــة
وشــعبنا المظلــوم.
وبــدأ الشــعب األفغانــي بقيــادة اإلمــارة اإلســامية مقارعــة
االحتــال دفاعــا عــن أرضــه ونفســه ،والــذي هــو واجــب
إســامي ووطنــي ،وقدمــت فــي هــذا الســبيل كل نــوع مــن
التضحيــات وتجشــمت المتاعــب ،وإلــى ذلــك حاولــت إيصــال
رســالتها إلــى العالــم عبــر منصتهــا السياســية ،حتــى بــدأت
المفاوضــات بشــكل رســمي مــع األمريكييــن فــي قطــر عــام
2019م.
وبعــد  18شــهرا مــن المفاوضــات المســتمرة والطويلــة
والعميقــة ،تــم إبــرام إتفاقيــة أخيــرا فــي  29مــن فبرايــر
أمــام ممثلــي المجتمــع الدولــي ،والتــي تضمنــت أربــع قضايــا
مهمــة وغيرهــا مــن المســائل ،وعلــى أســاس تلــك اإلتفاقيــة
ستنســحب القــوات األجنبيــة كلهــا مــن أفغانســتان فــي غضــون
 14شــهرا ،وقــد اقتــرب أجلــه ،وأن أرض أفغانســتان لــن
تســتخدم ضــد أحــد ،وأنــه ســيتم إطــاق ســراح  6000أســير،
وأن المفاوضــات األفغانيــة ســتبدأ ،وخاللهــا ســيتم اإلتفــاق
علــى نظــام إســامي جديــد ووقــف دائــم إلطــاق النــار.
وقــد تــم تحديــد مســؤوليات الطرفيــن بوضــوح فــي اإلتفاقيــة،
وقــد أظهــرت اإلمــارة اإلســامية التزامهــا الكامــل بتعهداتهــا
والتزاماتهــا ،وتدعــو الجانــب اآلخــر إلــى الوفــاء بالتزاماتــه.
وقــد أحســت األطــراف المرتبطــة والشــعب اآلثــار اإليجابيــة
ألجــزاء اإلتفاقيــة التــي تــم تنفيذهــا ،فقــد تــم إطــاق ســراح
 6000أســير ،وبــدأت المفاوضــات األفغانيــة ،وانخفــض
مســتوى العنــف والقتــال بشــكل كبيــر.

وإننــي علــى ثقــة بأنــه إن تــم تنفيــذ جميــع بنــود اإلتفاقيــة
بشــكل صحيــح؛ فــإن مشــاكل أفغانســتان ســتحل بالكامــل.
إن إمــارة أفغانســتان اإلســامية قلصــت عملياتهــا بشــكل كبيــر
بموجــب اإلتفاقيــة ولخلــق منــاخ مناســب لعمليــة الســام.
يــف
وعلــى العكــس مــن ذلــك ،فــإن الجانــب اآلخــر لــم
ِ
بوعــوده والتزاماتــه بطريقــة حســنة ،وارتكــب أكثــر مــن ألــف
مخالفــة بعــد توقيــع اإلتفــاق ،والتــي قمنــا مــن وقــت آلخــر
بمشــاركتها كتابــةً معهــم ومــع المجتمــع الدولــي ومــع الــدول
ـف بعــد بوعــوده حــول القائمــة الســوداء
المعنيــة أيضــا ،ولــم يـ ِ
وإطــاق ســراح األســرى اآلخريــن.
وبعــد توقيــع اإلتفاقيــة ،لــو ســارت األمــور علــى النحــو
الــذي أدرجــت فــي اإلتفاقيــة ،لوصلنــا اآلن إلــى حــل نهائــي
للبعــد الداخلــي لقضيــة أفغانســتان ،ولقــام النظــام اإلســامي
والســام الشــامل ،ولبــدأ األفغــان حيــاة طبيعيــة.
وحاليــا تجــري المحادثــات األفغانيــة ،والشــك أن هنــاك بعــض
المشــاكل ،ومــع ذلــك فقــد تــم وضــع إطــار عمــل ،وتبــادل
جــار ،وأحــرز بعــض التقــدم،
الجانبــان األجنــدات ،والعمــل
ٍ
وينبغــي اآلن بــذل الجهــود لمزيــد مــن التقــدم ،وإزالــة العقبــات
الموجــودة أمامهــا ،و يجــب أن تبــدي كل األطــراف األفغانيــة
آراءهــا لنجاحهــا.
نحــن نريــد نظامــا إســاميا شــامال يضــم كافــة أطيــاف الشــعب
األفغانــي ،نظامــا قويــا يمكنــه أن يمثــل الشــعب األفغانــي،
ويســعى إليجــاد الحلــول للمشــاكل القائمــة والعمــل مــن أجــل
رفاهيــة الشــعب واســتقرار البــاد.
إن إمــارة أفغانســتان اإلســامية مصممــة وقــادرة وذات خبــرة
فــي هــذا الصــدد ،ويجــب أن تلعــب الجهــات األخــرى مــن
البــاد بدورهــا.
الطريقــة المؤثــرة لحــل المشــاكل والمضــي قدمــا فــي ســبيل
الســام هــي إتفاقيــة الدوحــة ،والتــي يمكــن بتنفيذهــا حــل
المشــاكل الخارجيــة وتهيئــة مناخــا أفضــل لحــل المشــاكل
الداخليــة.
ونحــن ندعــو العالــم أجمــع ودول المنطقــة والجــوار لمســاعدة
األفغــان فــي حــل المشــاكل الموجــودة ،ألن اســتقرار األمــن
فيهــا مهــم للجميــع ولــه تأثيــره الخــاص علــى الجميــع.
إن قضيــة المخــدرات ،والتــي هــي مشــكلة عالميــة ،ســوف
يفــي النظــام المســتقبلي ألفغانســتان بمســؤوليته بطريقــة
تضمــن الخيــر لشــعبه وبلــده ،وللعالــم ودول الجــوار ،ولكنــه
يمكــن إذا كان هنــاك تعــاون إقليمــي ودولــي فــي هــذا الصــدد.
نحــن ال نتدخــل فــي شــؤون اآلخريــن كمــا ال نســمح لآلخريــن
أن يتدخلــوا فــي شــوؤن بلدنــا وشــعبنا.
وفــي الختــام ،أود أن أقــول إننــا نريــد فــي أفغانســتان
حكومــة إســامية ومســتقرة شــاملة لكافــة أطيــاف الشــعب
األفغانــي ،لنعيــش فــي جــو هــادئ ،وتطمئــن دول المنطقــة
والجــوار ألفغانســتان ،وبالطبــع فــإن القيــم اإلســامية لألفغــان
واالســتقالل والمصالــح الوطنيــة هــي أســاس هــذه المســاعي،
ويجــب أن يُتــرك األفغــان وشــأنهم ليحلــوا مشــاكلهم بأنفســهم.
والسالم.
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دور العمل السياسي
في حماية اإلمارة اإلسالمية
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♦ فــى ظــل ترويجهــم لوهــم إحــال الســام فــى أفغانســتان ،ينفــذ األمريكيــون
برنامجــا ،لكســب دول فــى املنطقــة لتنفيذ مشــاريع :تقســيم أفغانســتان ،وتعديل
حدودهــا الدوليــة ،وإقتســام ثرواتهــا ،وإســتبعاد اإلســام واإلمــارة اإلســامية.
♦ تشــهد واليــة بدخشــان عــدة مشــاريع خطيــرة تشــرف عليهــا أمريــكا وإســرائيل،
وتتالعــب بالحــدود الدوليــة ،بمــا يشــكل تهديــدا خطيــرا ىلع أفغانســتان والــدول
املحيطــة بواليــة بدخشــان.
♦ إســرائيل تحــاول إستنســاخ تجربــة الحبشــة يف إغتصــاب مــاء النيــل ،واســتئثار
طاجيكســتان بميــاه نهــر جيحــون ،رغمــا عــن حقــوق باقــي الــدول.
♦ أي مشــروع إنفصالــي هــو إســتمرار للعــدوان العســكري وســوف يســتمر الجهــاد
العســكري إلحباطــه .وال تنــازل إطالقــا عــن :إســامية أفغانســتان ،وحــدة أراضيهــا،
وكامــل ســيادتها ىلع كامــل أراضيهــا ،وســيطرتها ىلع كامــل ثرواتهــا الطبيعيــة
مــن معــادن وطاقــة وميــاه.
♦ جميــع ثــروات أفغانســتان هــي ملــك لجميــع شــعب أفغانســتان ،ويســتفاد منهــا
وفــق أحــكام الشــريعة .وأي إتفاقــات عقدتهــا الحكومة العميلــة غير ملزمــة لإلمارة.
وســوف تعيــد النظــر فيهــا وتدرســها أجهزاتهــا املختصــة بعــد زوال اإلحتــال.
♦ إرتبــاط اإلمــارة بمحيطهــا اإلقليمــي هــو األســاس ،ألن أمريــكا ،لــن تتوقــف عــن
إثــارة املشــاكل لإلمــارة حتــى تحصــل ىلع كافــة مطالبهــا.

مشروع تقاسم أفغانستان:

ذلــك هــو جوهــر التحــرك السياســى األمريكــى الراهــن.
ومضــت أمريــكا بأقصــى قــوة فــى ذلــك البرنامــج خــال الفتــرة
التــى تلــت توقيــع إتفاقيــة الدوحــة.
والهــدف هو(شــراء) مواقــف الــدول األساســية والمؤثــرة فــى
مشــكلة أفغانســتان بتوزيــع قــدر مــن غنائــم افغانســتان علــى
حســب أهميــة الــدور المطلــوب مــن كل دولــة .ويالحــظ أن
جــزءا ً هام ـا ً مــن الغنائــم عبــارة عــن رشــاوى إقتصاديــة ،أو
مشــاريع اســتراتيجية عمالقــة تتعلــق بأطمــاع إســرائيل فــى
أفغانســتان والمنطقــة لتضعهــا تحــت شــبكة النفــوذ اليهــودى
اإلقتصــادى والسياســى ،وإنهــاء أى دور إيجابــى كان يمكــن
أن تقــوم بــه أفغانســتان بعــد التحريــر.
المشــروعات المطروحــة تركزعلــى ربــط وســط وجنــوب آســيا
مــع تركيــا ،ثــم إســرائيل عبرأفغانســتان.
♦ وبشــكل خــاص خــط الســكة الحديــد مــن نيودلهــى إلى إســام
آبــاد ،ثــم كابــل وصــوال إلــى تركيــا .وهــو يشــكل إنقالبــا عميقــا
فــى الموازيــن الجيوسياســية للمنطقــة ،خاصــة العالقــة بيــن
الهنــد وباكســتان ،وبالتالــى العالقــة بيــن الصيــن وباكســتان.
♦ مشــروع آخــر ال يقــل أهميــة وهــو ســطو إســرائيل علــى
ميــاه آســيا الوســطى ،إلحيــاء (خــط أنابيــب الســام) الــذى
تكلــم عنــه بيريــز منــذ أكثــر مــن ثالثــة عقــود ،لنقــل الميــاه

مــن أنهــار ســيحون وجيحــون إلــى إســرائيل عبــر تركيــا.
والمشــروع يســتدعى إنقالبـا ً آخر فــى الموازين الجيوسياســية
فــى المنطقــة .وهــو إحتمــال تغييــر طاجيكســتان للحــدود
مــع أفغانســتان إلغتصــاب نصيبهــا مــن ميــاه نهــر جيحــون.
والتالعــب بمشــاريع رى مخادعــة فــى بدخشــان تــؤدى
إلــى خدمــة نفــس الهــدف .أى تحويــل أكبــر قــدر مــن ميــاه
أفغانســتان إلــى طاجيكســتان .وســيترب علــى المشــروع
اإلســرائيلى أزمــات خطيــرة بيــن دول آســيا الوســطى.
فإســرائيل تحــاول إستنســاخ تجربــة الحبشــة فــى إغتصــاب
مــاء النيــل ،واســتئثار طاجيكســتان بالميــاه رغمــا عــن حقــوق
باقــى الــدول ،بمــا يهــدد بحــرب إقليميــة ،تصــب لمصلحــة
إســرائيل وشــركات الســاح واألمــن والمرتزقــة فــى إســرائيل
والواليــات المتحــدة .وتشــهد واليــة بدخشــان مشــاريع خطيرة
تشــرف عليهــا أمريــكا وإســرائيل/تتالعب بالحــدود الدوليــة/
بمــا يشــكل خطــرا ً علــى أفغانســتان والــدول المحيطــة بواليــة
بدخشــان.
وعلــى طــول الحــدود الباكســتانية شــهدت الحــدود األفغانيــة
عمليــات ضــم جائــرة لألراضــى وأســوار عازلــة منيعــة تتنافــى
مــع النوايــا الطيبــة وعالقــات حســن الجــوار .وهــى تعديــات
ال يمكــن النظــر إليهــا اآلن بمعــزل عــن المشــروع األمريكــى/
اإلســرائيلى لتغييــر التوازنــات الجيوسياســية فــى المنطقــة،
لمحــو دور أفغانســتان لصالــح تواجــد إمبراطــورى إلســرائيل
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يربــط المنطقــة كلهــا بمشــاريع عظمــى تصــب مكاســبها
الماليــة فــى إســرائيل والبنــوك اليهوديــة.
األزمــة ســتطال الصيــن التــى تحــاول أمريــكا وإســرائيل
حرمانهــا مــن منفذهــا البــرى مــع أفغانســتان فــى ممــر واخان.
وهــو المنفــذ المرشــح ليكــون طريق ـا ً دولي ـا ً يســتكمل طريــق
الحريــر نحــو شــواطئ البحرالمتوســط عبــر إيــران والعــراق
والشــام .إيــران أيضــا مرشــحة للعــزل بري ـا ً عــن أفغانســتان
(المنقطعــة بريــا عــن الصيــن) ،وبالتالــى ســتحرم إيــران أيضـا ً
مــن فرصــة اإلتصــال البــرى مــع الصيــن أى أن إيــران ســتكون
فــى قائمــة ضحايــا المشــروع األمريكــى /اإلســرائيلى.وهى
قائمــة التضــم حتــى اآلن ســوى الصيــن واإلمــارة اإلســامية
وإيــران ،وربمــا روســيا أيضــا التــى مازالــت تراجــع كشــوفات
المكســب والخســارة ،فــى حــال شــملت معهــا حســابات
حديقتهــا الخلفيــة فــى طاجيكســتان.
فقــد تفضــل موســكو أن تكــون ميــاه "خــط أنابيــب الســام"
فــى متنــاول يدههــا عنــد التفــاوض مــع إســرائيل ،التــى
ســتخنقها إقتصاديــا بورقــة غــاز البحــر المتوســط والخليــج.
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إيــران مرشــحة لخســارة فــى مكانتهــا الجيوسياســية .بهبــوط
مكانــة مشــروع مينــاء تشــبهارلعدة أســباب منهــا تحــول
تجــارة أفغانســتان البحريــة لتعــود إلــى مينــاء كراتشــى فــى
باكســتان ،وفــى ذلــك توثيــق لربــط أفغانســتان مــع المحــور
الجديــد الــذى يربــط باكســتان والهنــد مــع تركيــا وإســرائيل
فــى طــرق للســكة الحديــد.
وفــى الغالــب ســتبذل أمريــكا وإســرائيل غايــة الجهــد لتمريــر
خطــوط الطاقــة (تابــى) المتوقــف عنــد الحــدود األفغانيــة
التركمانيــة .ألن وصــول ذلــك الخــط إلــى باكســتان والهنــد
ســيكون جائــزة كبيــرة لهمــا لقــاء تعاونهمــا مــع مشــروع
التغييــر الجيوسياســى فــى آســيا .ألن فــى مشــروع "تابــى"
أضــرارا غيــر مباشــرة ســتصيب إيــران والصيــن ،وكالهمــا
خــارج الخريطــة الجديــدة التــى ترســمها واشــنطن مــع تــل
أبيــب .كمــا أن "تابــى" ســيضع أفغانســتان الضعيفــة سياســيا
وإداريــا تحــت وصايــة الترحــم مــن شــركات الطاقــة المشــرفة
عليــه ،كمــا هــو الحــال فــى األماكــن التى تعمــل فيها إحتــكارات
النفــط ،حيــث تشــكل حكومــة حقيقــة بعيــدا عــن األضــواء.
الصيــن ال بــد أن تكــون فــى حالــة غليــان من مشــروع أمريكى/
إســرائيلى/تركى ،يجــرى إعــداده بالحديــد والنــار لحصــار
الصيــن بــزرع كيــان مســخ علــى حدودهــا فــى (بدخشــان)،
التــى قــد تكــون كيانــا ً مســتقالً أو مرتبطــا ً بسلســلة واليــات
شــمال أفغانســتان ،فــى دولــة إنفصاليــة واحــدة ،وظيفتهــا
عــزل أفغانســتان عــن دول وســط آســيا ـ وعــزل الصيــن
بري ـا ً عــن أفغانســتان (وربمــا عــن باكســتان والهنــد أيضــا)،
بتمديــد حــدود بدخشــان لترتكــز حافتهــا الشــرقية علــى حــدود
الهنــد فــى مرتفعــات سياتشــين الجبليــة  /الجليديــة( .وجليــد
يعنــى مــاء متجمــد وهــو مــا تســعى إليــه إســرائيل دومــا
حســب قانونهــا اإلســتعمارى :نحــن فــى الحالــة الحــرب نحتــل
المواقــع اإلســتراتيجة ،وفــى وقــت الســام نحتــل مصــادر
المياه).وإســرائيل اآلن فــى حالــة ســام وإســتقرار فــى مركــز

إمبراطوريتهــا فــى الشــرق األوســط .لهــذا تبحــث عــن الميــاه،
مــن الحبشــة إلــى طاجيكســتان وبدخشــان والهنــد.
ليــس مــن المســتبعد أن يتــم اإلتفــاق مــع الهنــد كــى
تتنــازل عــن منطقــة التمــاس مــع الصيــن لصالــح بدخشــان
والمشــروع اإلنفصالــى خلفهــا .فتتخلــص الهنــد مــن منطقــة
خطــر وإزعــاج دائــم ،وتتولــى المشــاكل الحدويــة مــع الصيــن
دولــة مســخ إنفصاليــة تدعمهــا إســرائيل وأمريــكا .مــع
مالحظــة أن بدخشــان لهــا تاريــخ مــع الدواعــش ،وبذلــك
قــد تتحــول حــدود أفغانســتان مــع الصيــن إلــى مســرح
لحــرب داعشــية تنقــل تجــارب الشــرق األوســط وتجتــذب
مجموعــات داعشــية مســلحة تعانــى مــن البطالــة .إذا تحقــق
ذلــك الحلــم اإلســرائيلى فــا روســيا وال دول آســيا الوســطى،
وال أفغانســتان ،ســتحظى بأمــن أو ســام .وذلــك يوفــر أفضــل
الظــروف لنجــاح المشــاريع اإلســرائيلية .ولعلنــا نتذكــر هنــا
وعــد أحــد الصهاينــة األمريكييــن فــى الكونجــرس الــذى قــال
"ســنحول أفغانســتان إلــى إســرائيل فــى المنطقــة.

حرب إللغاء دور أفغانستان كدولة إسالمية:

أمريــكا وإســرائيل تدفعــان حــرب أفغانســتان فــى إتجــاه إلغــاء
أفغانســتان كدولــة إســامية لهــا دورفــى أى مجــال آخــر ســوى
زراعــة المخــدرات ،واســتخراج المعــادن والخامــات النــادرة
لصالــح شــركات الغــرب وبنــوك اليهــود.
الصيــن هــى المتضــرر األكبــر مــن ذلــك البرنامــج .ومــن
المفــروض أن تكــون روســيا ضمــن قائمــة المتضرريــن .وكل
ذلــك يشــير إلــى أن العمــل السياســي لإلمــارة فــى حاجــة إلــى
المزيــد مــن المبــادرات ،إليضــاح أرضيــة تفاهــم سياســية
وإقتصاديــة واســتراتيجية للتعامــل مــع الــدول المحيطــة.
بعــد مجهــد صعــب ،وضغــوط مــن كل جانــب ،تمكنــت اإلمــارة
مــن التفــاوض بقــوة وإســتقاللية .ويظــل العمــل السياســى
لإلمــارة فــى حاجــة إلــى تدعيــم ،وعقــد تفاهمــات إقليميــة
واضحــة وقائمــة علــى المصالــح المتبادلــة للعمــل الثنائــى،
واإلقليمــى الجماعــى .حتــى ال تلجــأ بعــض تلــك الــدول إلــى
التعامــل مــع المشــاريع الواضحــة والمغريــة التــى يقدمهــا
أعــداء أفغانســتان .فإرتبــاط اإلمــارة بمحيطهــا اإلقليمــى هــو
األســاس ،ألن أمريــكا ،لــن تتوقف عــن إثارة المشــاكل لإلمارة
حتــى تحصــل علــى كافــة مطالبهــا .والحصــار اإلقتصــادى هــو
أول األســلحة األمريكيــة ويصاحبــة العمــل اإلرهابــى واإلخــال
باألمــن وإثــارة الفتــن وتحــركات اإلنفصــال.
وفــى تلــك الحــاالت الحرجــة ولمواجهــة سياســة التجويــع،
واألعمــال التخريبيــة ،ســتكون اإلمــارة فــى حاجــة إلــى
عالقــات ثابتــة ،وخريطــة واضحــة للمصالــح المتبادلــة مــع
دول الجــوار والــدول الكبــرى فــى اإلقليــم.

أمريكا تمارس الفجور السياسى:

أى ضعــف فــى األداء السياســى لإلمــارة قــد يتيــح للعــدو
فرصــا ً للنجــاح فــى مجــاالت خطيــرة مثــل:
♦ تحويــل وضعــه مــن محتــل ألفغانســتان إلــى وســيط ســام

بيــن المتحاربيــن األفغــان .هــذا بينمــا قواتــه
وقــوات حلفائــه مــا زالــت تحتــل أفغانســتان.
♦ فــى ظــل ترويجهــم لوهــم إحــال الســام
فــى أفغانســتان ،طــرح األمريكيــون برنامجــا
ضخمـا ً للرشــاوى ،لكســب الــدول األساســية
فــى المنطقــة لتنفيــذ مشاريع:تقســيم
أفغانســتان ،وتعديــل حدودهــا الدوليــة،
وإقتســام ثرواتهــا ،وإســتبعاد اإلســام
واإلمــارة اإلســامية.
تناســى العــدو األمريكــى موضوع اإلنســحاب
المقــرر لــه أول مايــو ،2021ودفعنا/علــى
حيــن غفلــة /إلــى دوامــة مــن المبــادرات
والمؤتمــرات والوســاطات ،والضغــوط فــى
كل جانــب مــن أجــل:
♦ فرض"الســام" كمــا يفهمــه المحتلــون..
أى وقــف الجهــاد ضــد اإلحتــال والحكومــة
العميلــة.
♦ تشــكيل حكومــة مشــتركة مــع نظــام
كابــول .أو بمعنــى أصــح المشــاركة فــى
النظــام القائــم ،مــع تغييــر فــى الوجــوه،
ســواء وجــوه عمــاء كابــل ،أو إضافــة
وجــوه يرتضيهــا المحتــل ،ثــم يدعــى أنهــا
تمثــل اإلمــارة.
ذلــك الفجــور السياســى األمريكــى يســتدعى المزيــد مــن
الوضــوح فــى خريطــة العالقــات والمصالــح المتبادلــة بيــن
اإلمــارة اإلســامية والــدول األساســية فــى اإلقليــم ،بمــا يحفــظ
مصالــح أفغانســتان ويحقــق األمــن واإلزدهــار والعدالــة
فــى العالقــات داخــل اإلقليــم ،واإلبتعــاد بــه عــن التدخــات
الخارجييــة مــن القــوى المعتديــة ،أى أمريــكا وحلــف الناتــو.
عــدم إكتمــال إســتراتيجية سياســية شــاملة ،مــع العــدو
والصديــق ،أتــاح ألمريــكا أخــذ زمــام المبــادرة ،فطرحــت علنـا ً
المقترحــات الفاجــرة اآلتيــة:
 1ـ وقــف العمــل الجهــادى بدعوى إفســاح المجال "للســام"،
أى لحكومــة مشــتركة تحت إشــراف اإلحتالل.
 2ـ إغــاق مكاتــب اإلمــارة فــى الخــارج التــى لــم تــأذن بهــا
واشــنطن ،والمقامــة بشــكل غيــر رســمى فــى دول ال تحظــى
برضــى أمريــكا.

خطة للنجاة سياسيا:

مــازال الوقــت متاحــا ً لتــدارك تلــك األخطــار قبــل أن تخــرج
عــن الســيطرة ،فتصبــح اإلمــارة أســيرة لــردود األفعــال مثــل
الريشــة فــى مهــب الريــح .وتضيــع مــن بيــن أيديهــا أضخــم
إنجــازات عســكرية فــى تاريــخ أفغانســتان .وهنــاك مجموعــة
إجــراءات ضروريــة ينبغــى إتخاذهــا ..ومنهــا:
♦ االصــرار علــى اإلنســحاب الكامــل لجميــع القــوات المحتلــة
ألفغانســتان فــى الموعــد المحــدد.

♦ اإلعــان بــأن العــدو المحتــل ،والــدول المشــاركة فــى
العــدوان ،ليســت دوال صديقــة وال وســيطة.
فالــدول المشــاركة فــى الغــزو :ال يمكــن أن تكــون وســيطا ـ وال
شــريكا مســتقبليا ً إال بعــد فتــرة زمنيــة طويلــة تثبــت خاللهــا
أن ســلوكها العدوانــى الغــادر قــد تغيــر ـ وقبــل ذلــك ال يمكــن
أن تكــون مركــزا ً لمؤتمــرات أو لمفاوضــات مــن أى نــوع،
ويكــون وفــد اإلمــارة مشــاركا ً فيهــا.
♦ أى تعديــل للحــدود الدوليــة ألفغانســتان هــو عمــل عدائــى
مرفــوض ويهــدد األمــن واإلســتقرار فــى المنطقــة ،وســيتم
التعامــل معــه وفــق مــا تقــرره اإلمــارة.
♦ أى مشــروع إنفصالــى هــو إســتمرار للعــدوان العســكرى
وســوف يســتمر الجهــاد العســكرى إلحباطــه .فــا تنــازل
إطالقــا عــن :إســامية أفغانســتان ــــ وحــدة أراضيهــا ــــ وكامل
ســيادتها علــى كامــل أراضيهــا ــــ وســيطرتها علــى كامــل
ثرواتهــا الطبيعيــة مــن معــادن وطاقــة وميــاه.
♦ جميــع ثــروات أفغانســتان هــى ملك لجميع شــعب أفغانســتان
ويســتفاد منهــا وفــق أحــكام الشــريعة .وأى إتفاقــات عقدتهــا
الحكومــة العميلــة غيــر ملزمــة لإلمــارة .وســوف تعيــد النظــر
فيهــا وتدرســها أجهزاتهــا المختصــة بعــد زوال اإلحتــال.
يشــيرالعرض الســابق بــكل وضــوح إلــى أهميــة زيــادة عنصــر
المبــادرة واإلقتحــام الشــجاع للجهاز السياســى من أجــل التقدم
بقضيــة اإلســام فــى أفغانســتان ،وحمايــة اإلمــارة اإلســامية.
والســبيل الوحيــد لتحقيــق ذلــك هــو تحريــر العمــل السياســى
مــن أى ضغــوط خارجيــة ،وتوفيــر كامــل اإلســتقاللية لعملــه
فــي اي مــكان.
***
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إن حــرب أمريــكا علــى أفغانســتان كانــت حربــا علــى اإلســام
والمســلمين كمــا أعلنهــا بــوش االبــن ،فاســتهدفوا حملــة
العلــم الشــرعي فــي كل مــكان ،وضيقــوا عليهــم ،وســاقوهم
إلــى الســجون ،وقتلوهــم وســفكوا دماءهــم.
ولمــا وطئــت أقــدام أمريــكا أفغانســتان ،كان العلمــاء وطلبــة
العلــم الشــرعي فــي مقدمــة الرافضيــن لالحتــال األمريكــي،
فحملــوا لــواء الجهــاد والمقاومــة ورفضــوا االستســام أمــام
أعــداء هللا ،ونصبــوا صدروهــم دروعــا تصــد الهجمــات
الصليبيــة التــي اســتهدفت أمتهــم وشــعبهم األبــي المجاهــد.
وصــاروا يدافعــون عــن شــعبهم المســتضعف يســترخصون
نفوســهم ويبذلــون مهجهــم ،فلهــم النصيــب األوفــر والحــظ
األكبــر فــي النضــال والمقاومــة ضــد االحتــال الصليبــي.
وأمريــكا وحلفاءهــا لــم تــراعِ أي أدب مــن آداب الحــرب ،بــل
كان كل همهــا اســتهداف العلمــاء وطلبــة العلــم الشــرعي،
كمــا شــنوا حملــة إعالميــة مضللــة ضــد أهــل العلــم وطلبــة

العلــم الشــرعي ،وحــاول اإلعــام الغربــي توجيــه تهمــة
اإلرهــاب نحــو المــدارس الدينيــة ،فجعلــت وســائل اإلعــام
تســعى لتشــويه صــورة العلمــاء والطلبــة ،ووصفــت المســاجد
والمــدارس بأنهــا مراكــز إرهــاب.
وأمــا عمــاء أمريــكا الذيــن تربــوا علــى األيــدي األمريكيــة
فناصبــوا العــداء ألهــل العلــم ،وصــاروا يبتغــون التقــرب إلــى
األمريكييــن بقتــل وســفك دمــاء أهــل القــرآن.
وحتــى الصغــار مــن متعلمــي المــدارس كانــوا هدفــا مســتباحا
لــدى الصليبييــن وعمالئهــم ،فكانــوا يســتهدفون المــدارس
والكتاتيــب ودور حفــظ القــرآن الكريــم ،ثــم يعلنــون فــي
وســائل اإلعــام بأنهــم قتلــوا قــادة الطالبــان.
وتكــررت هــذه المآســي خــال العقديــن الماضييــن؛ أبرزهــا
مجــزرة المدرســة الهاشــمية التــي حدثــت قبــل عاميــن فــي
واليــة كنــدوز ،حيــث اســتهدفت الطائــرات الحكوميــة حفلــة
التخــرج التــي أقيمــت تكريمــا لحملــة كتــاب هللا الصغــار فــي
المدرســة الهاشــمية .ثــم ادعــوا زورا وبهتانــا بأنهــم قــادة مــن
الطالبــان أثنــاء اجتماعهــم وتخطيطهــم للعمليــات القتاليــة.
ولكنهــم افتضحــوا علــى رؤوس األشــهاد لمــا نشــرت صــور
أشــاء األطفــال الصغــار الذيــن قتلــوا فــي هــذه الغــارة
الوحشــية.
حيــث ذهــب هيئــات الصحفييــن إلــى تلــك المنطقــة وظهــر لهــم
خــال المقابــات مــع أهاليهــا بــأن القتلــى كلهــم مــن األطفــال
الصغــار والذيــن تجمعــوا بمناســبة إتمامهــم لحفــظ كتــاب هللا.
واألفغــان يحيــون ذكــرى هــؤالء الشــهداء المعصوميــن
كل عــام ،ويقيمــون حفــات تأبيــن وعــزاء ألهالــي هــؤالء
الشــهداء ،ويطلقــون حمــات إعالميــة إلدانــة هــذه المجــزرة
األليمــة.
فبينمــا هــم يســتعدون إلقامــة هــذه المناســبة؛ إذ تقــدم العــدو
الجبــان وارتكــب مجــزرة أخــرى فــي واليــة نانجرهــار .حيــث
اســتهدفوا مدرســة لحفظــة كتــاب هللا ،وقتلــوا أحــد عشــر
حافظــا لكتــاب هللا.
ولقــد بثــت مقاطــع مرئيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي،
يظهــر فيهــا عــدد مــن الحفــاظ الصغــار وهــم يحكــون قصــة
المداهمــة التــي اســتهدفت مدرســتهم ،ويحكــي أحــد الطــاب
"عمــران" قصــة المداهمــة كمــا يلــي:
"فــي الســاعة التاســعة ليــا أخذنــا مضاجعنــا ونمنــا ،وفــي
الســاعة الثانيــة اســتيقظنا علــى دوي االنفجــارات وأزيــز
الرصــاص ،إذ هاجمــت قــوات األمــن مدرســتنا ،وجمعــت
الطــاب الكبــار منــا ،وربطــوا أيديهــم وعصبــوا أعينهــم ثــم
قامــوا بقتلهــم بــدم بــارد هنــاك فــي ذلــك المــكان ،وقتلــوا
معلمنــا أيضــا".
وليســت هــذه هــي المــرة األولــى الســتهداف المــدارس
الدينيــة ،بــل ســبق أن اســتهدفت القــوات العميلــة مئــات
المــدارس فــي أنحــاء البلــد.
إن مدارســنا وجامعاتنــا الدينيــة متمســكة بمنهــج أســافنا
الصحابــة رضــي هللا عنهــم ،فواصلــت مهمــة تعليــم النــاس
رغــم الشــدائد واالبتــاءات ،وقدمــت مئــات الشــهداء فــي هــذا
الســبيل.
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بطبيعــة الحــال ،يحتــاج المجاهــدون إلــى قــادة فــي مســيرتهم
البعــض
عــرف
الجهاديــة ،يقودونهــم نحــو الهــدف .وقــد
ُ
ّ
القائـدَ ،فقــال :القائــد هــو اإلنســان المبــدع الــذي يأتــي بال ُ
طرق
الجديــدة؛ ليعمــل علــى تحســين العمــل وتغييــر مســار النتائــج
إلــى األفضــل .والقائــد الناجــح هــو الــذي تظهــر مهاراتــه فــي
وضــع وإعــداد الخطــة ،وفــي طريقــة تنفيذهــا ،وهــو ُمتميـ ٌ
ـز
فــي بـ ّ
ـث روح الحماســة والمثابــرة عنــد اآلخريــن.
وللقائــد المثالــي النّاجــح صفــات وســمات متميــزة نل ّخصهــا
فيمــا يلــي:

اشــتكيت صــدري ،قــال :وقــد جــاء هللا أبــاك بســبي فاذهبــي
فاســتخدميه ،فقالــت :وأنــا وهللا قــد طحنــت حتــى مجلــت (أي:
قشــور رقيقــة يتجمــع فيهــا المــاء تحــت الجلــد) يــداي ،فأتــت
النبــي ﷺ ،فقــال« :مــا جــاء بــك أي بنيــة؟» ،قالــت :جئــت
ألســلم عليــك ،واســتحيت أن تســأله ورجعــت ،فقــال علــي:
مــا فعلــت؟ قالــت :اســتحييتُ أن أســأله ،فأتينــاه جميعًــا ،فقــال
علــي رضــي هللا عنــه :يــا رســول هللا ،وهللا لقــد ســنوت حتــى
اشــتكيت صــدري ،وقالــت فاطمــة رضــي هللا عنهــا :قــد طحنــت
حتــى مجلــت يــداي وقــد جــاءك هللا بســبي وســعة فأخدمنــا
فقــال رســول هللا ﷺ« :وهللا ال أعطيكمــا وأدع أهــل الصفــة
تطــو بطونهــم ال أجــد مــا أنفــق عليهــم ولكنــي أبيعهــم وأنفــق
عليهــم أثمانهــم فرجعــا»{ .مســند أحمــد بــن حنبــل -مســند
علــي بــن أبــي طالــب رضــي هللا عنــه}.

فليــس أن تكــون الشــخص األول فــي المجموعــة يعنــي أنــك
ســتكون المســتفيد األول فــي الجوانــب الماديــة والمعنويــة ،بل
علــى العكــس ينبغــي أن مــن يكــون فــي المقــام األول أن يكــون
فــي أمــور الدنيــا فــي المقــام األخيــر ،فعــن أميــر المؤمنيــن
علــي بــن أبــي طالــب -رضــي هللا عنــه -أن رســول هللا ﷺ لمــا
زوجــه فاطمــة ،بعــث معــه بخميلــة ووســادة مــن أدم حشــوها
ليــف ورحييــن وســقاء وجرتيــن ،فقــال علــي لفاطمــة -رضــي
هللا عنهمــا -ذات يــوم وهللا لقــد ســنوتُ (أي اســتقيت مــن
البئــر وحملــت المــاء مــكان الســانية وهــي النّاقــة) حتــى لقــد

ومــا كاد التابعــي الجليــل أميــر المؤمنيــن عمــر بــن عبــد
العزيــز ينفــض يديــه مــن تــراب قبــر ســلفه الخليفــة الــذي قبله
ســليمان ابــن عبــد الملــك حتــى ســمع لــأرض ـ مــن حولــه ـ
رجــة ،فقــال :مــا هــذه؟!
فقالــوا :هــذه مراكــب الخالفــة ـ يــا أميــر المؤمنيــن ـ قــد أعــدت
لــك لتركبها.
فنظــر إليهــا عمــر بطــرف عينــه ،وقــال بصوتــه المتهــدج
المرتعــش المتقطــع الــذي نهكــه (أضنــاه) التعــب وأذبلــه
الســهر :مــا لــي ولهــا؟! ن ُّحوهــا عنــي بــارك هللا عليكــم،

حافظ منصور

■ الزهد في أمور الدنيا:
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وقربــوا لــي بغلتــي؛ فــإن لــي فيهــا بالغــا ً (كفايــة) {صــور
مــن حيــاة التابعيــن ،د .عبــد الرحمــن رأفــت باشــا ،ص.}80 :

■ تقديم مصالح الرعية:

تقتضــي أن تكــون مصالــح األمــة والمســلمين مقدمــة علــى
المصالــح الفرديــة.
ُــو
وكان أبوهريــرة رضــي هللا يقــولَّ :
آللِ الــذي الَ إِلَــهَ إِالَّ ه َ
ِإ ْن ُك ْنــتُ أل َ ْعت َ ِمـ ُد بكبــدي َ
ض ِمــنَ ا ْل ُجــوعَِ ،و ِإ ْن ُك ْنــتُ
علَــى األ َ ْر ِ
َ
ْ
َ
َ
علَــى بطنــي ِمــنَ ال ُجــوعَِ ،ولقــ ْد قعَــدْتُ يَ ْو ًمــا
ــر َ
ألَشُــ ُّد ا ْل َح َج َ
س ـأ َ ْلتُهُ
َ
ـر أَبُــو بَ ْكـ ٍـر ،فَ َ
علَــى َط ِري ِق ِه ـ ُم الــذي يَ ْخ ُر ُجــونَ ِم ْن ـهُ ،فَ َمـ َّ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ـر َولَ ـ ْم
ـ
م
ف
ـبعني،
ـ
ليش
ال
إ
ه
ت
ل
أ
ـ
س
ـا
ـ
م
،
للا
ب
ـا
ـ
ت
ك
ـن
ـ
م
ة
ـ
ي
آ
ـن
ـ
ع
َ
ٍ
َ ِ ِ
ِ َّ ِ َ َ
ِ
َ َّ
َــن آيَــ ٍة ِم ْ
ســأ َ ْلتُهُ ع ْ
للاِ،
ــر بِــي ُ
ــر فَ َ
ب َّ
يَ ْفعَــلْ ،ثُــ َّم َم َّ
ــن ِكتَــا ِ
ع َم ُ
ــر ِبــي أَبُــو
َمــا َ
ــر فَلَــ ْم يَ ْفعَــلْ ،ثُــ َّم َم َّ
ســأ َ ْلتُهُ إِالَّ ليشــبعني ،فَ َم َّ
َ
َ
يــنَ
فَ ،مــا فــي نفســي
َــر
ع
و
رآنــي
ح
م
ــ
س
ب
ت
ف
ﷺ
ــم
َ َّ َ ِ
ا ْلقَا ِ
َ َ َ
س ِ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ســو َل
ـر» .قلــتُ  :لبَّ ْيــكَ يَــا َر ُ
َو َمــا فــي وجهــي ثـ َّم قــالَ« :أبَــا ِهـ ٍ ّ
س ـتَأْذَنَ  ،فَ ـأ َ ِذنَ
للاِ .قَــا َل «ا ْل َحــقْ »َ .و َم َ
ضــى فَت َ ِب ْعت ُ ـهُ ،فَ َد َخ ـ َل فَا ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
«مـ ْ
ـن أ َ ْيــنَ َهـذَا اللَّبَــنُ ».
ل
ـا
ـ
ق
ف
َح
د
ـ
ق
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
ن
ب
ل
د
ـ
ج
و
ف
ل
ـ
خ
د
ف
ـي،
لـ
َ
َ
َ
َ
ِ
َ َ َ
ٍ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ـر» .قلــتُ لبَّ ْيــكَ يَــا
قَالــوا أ ْهـدَاهُ لــكَ فـاَنٌ أ ْو فالنــة .قــا َل «أبَــا ِهـ ٍ ّ
ع ُهـ ْم لــي» .قَــا َل
صفَّـ ِة فَا ْد ُ
للاِ .قَــالَ« :ا ْل َحــقْ إِلَــى أ َ ْهـ ِل ال ُّ
َر ُ
ســو َل َّ
َ
َوأ َ
َّ
ْ
ْ
سـاَ ِم ،الَ يَــأ ْ ُوونَ ِإلَــى أ َ ْهـ ٍل َوالَ َمــا ٍل،
اإل
ـاف
ـ
ي
ض
أ
ة
ـ
ف
ص
ال
ل
ـ
ه
ُّ
ُ
ِ
َ ُ ِ ْ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ـاو ْل
َوال َ
علــى أ َحـدٍ ،إِذا أتَتْـهُ َ
ص َدقــة بَعَــث بِ َهــا إِلي ِْهـ ْمَ ،ولـ ْم يَتَنـ َ
َــاب ِم ْن َهــا
ِم ْن َهــا شَــ ْيئ ًاَ ،وإِذَا أَتَتْــهُ َه ِديَّــةٌ أ َ ْر َ
ســ َل إِلَي ِْهــ ْمَ ،وأَص َ
ْــر َك ُه ْم فِي َهــا ،فســاءني ذَ ِلــكَ فَقُ ْلــتُ َو َمــا َهــذَا اللَّبَــنُ فــي
َوأَش َ
شـ ْـربَةً
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
َّ
َ
ـب ِمـ ْ
ـن َ
أ َ ْهـ ِل ال ُّ
صفـ ِة ُكنــتُ أ َحــقُّ أنــا أ ْن أ ِصيـ َ
ـن َهـذا اللبَـ ِ
َ
ُ
َ
َ
ســى
يهـ ْمَ ،و َما َ
ع َ
أَتَقَـ َّ
ـوى بِ َهــا ،فـ ِإذَا َجــا َء أمرنــي ف ُك ْنــتُ أنَــا أع ِْط ِ
ـن ِمـ ْ
ـنَ ،ولَـ ْم يَ ُكـ ْ
أ َ ْن يبلغنــي ِمـ ْ
عـ ِة
للاِ َو َطا َ
ـن َطا َ
عـ ِة َّ
ـن َهـذَا اللَّبَـ ِ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ســتَأذنوا
ســو ِل ِه  -ﷺ  -بُــدٌّ ،فأت َ ْيت ُ ُهــ ْم ف َدع َْوت ُ ُهــ ْم فأقبَلــوا ،فا ْ
َر ُ
ـر».
سـ ُه ْم ِمــنَ ا ْلبَ ْيـ ِ
فَـأ َ ِذنَ لَ ُهـ ْمَ ،وأ َ َخـذُوا َم َجا ِل َ
ت قَــالَ« :يَــا أَبَــا ِهـ ٍ ّ
للاِ ،قَــالَُ « :خـ ْذ فَأَع ِْط ِهـ ْم» .قَــا َل فَأ َ َخـ ْذتُ
قُ ْلــتُ لَبَّ ْيــكَ يَــا َر ُ
ســو َل َّ
َ
ُ
الر ُجـ َل فيَ ْ
ـر ُّد
ـر ُ
شـ َ
ا ْلقَـ َد َح فَ َجعَ ْلــتُ أُع ِْطيـ ِه َّ
ب َحتَّــى يَـ ْـر َوى ،ثـ َّم يَـ ُ
َ
الر ُج ـ َل فيَ ْ
ـر ُّد
َ
ـر ُ
شـ َ
ـى ا ْلقَـ َدحَ ،فَأُع ِْطي ـ ِه َّ
ب َحتَّــى يَـ ْـر َوى ،ث ُـ َّم يَـ ُ
علَـ َّ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ـى ا ْلقَـ َدحََ ،حتَّــى
ـ
ل
ع
د
ـر
ـ
ي
م
ـ
ث
ى،
و
ـر
ـ
ي
ـى
ـ
ت
ح
ب
ـر
ـ
ش
ي
ف
ح
د
ـ
ق
ل
ا
ـى
ـ
ل
ع
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ َ
َ ُ
َّ ُ
َّ
َ َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُّ
َ
َ
َ
َّ
َ
ى القـ ْـو ُم ُكل ُهـ ْم ،فأخـذ القـ َد َح
ا ْنت َ َه ْيــتُ إِلــى النبِــي  -ﷺ َ -وقـ ْد َر ِو َ
َ
َ
فَ َو َ
ضعَـهُ َ
ـر» .قُ ْلــتُ
ـى فَتَبَ َّ
سـ َم فقَــالَ« :أبَــا ِهـ ٍ ّ
علَــى يَـ ِد ِه فَنَ َظـ َ
ـر إِلَـ َّ
ص َد ْقــتَ
للاِ .قَــا َل «بَ ِقيــتُ أَنَــا َوأ َ ْنــتَ » .قُ ْلــتُ َ :
لَبَّ ْيــكَ يَــا َر ُ
ســو َل َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
للاِ .قــالَ« :اقعُـ ْد فا ْ
شـ ِـربْتُ  .فقــا َل
ـر ْب» .فقعَـدْتُ ف َ
يَــا َر ُ
ســو َل َّ
شـ َ
شـ ِـربْتُ  ،فَ َمــا َزا َل يَقُــو ُل« :ا ْ
«ا ْ
ـر ْب» .فَ َ
ـر ْب»َ .حتَّــى قُ ْلــتُ
شـ َ
شـ َ
سـلَكًا .قَــالَ« :فأرنــي».
الَ والــذي بَعَثَــكَ ِبا ْل َحـ ِّ
قَ ،مــا أ َ ِجـ ُد لَـهُ َم ْ
ب ا ْلفَ ْ
ضلَــةَ{ .صحيــح
سـ َّمىَ ،و َ
للاَ َو َ
فَأ َ ْع َط ْيت ُـهُ ا ْلقَـ َد َح فَ َح ِمـ َد َّ
شـ ِـر َ
البخــاري – كتــاب الرقــاق -بــاب :كيــف كان عيــش النبــي ﷺ
وأصحابــه}.
ّ
فهــا هــو رئيــس القــوم وســيد النــاس وإمــام األمــة ورســول هللا
ﷺ وحبيبــه وخيــر ولــد آدم ،ال يشــرب حتــى يشــرب الفقــراء
والمســاكين مــن أمتــه ثــم يشــرب الفضلــة ﷺ.
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■ استعداده للتضحية:

التضحيــة ينبغــي أن ت ُقــدّم مــن قبــل الجميــع ،مــن الكبيــر

والصغيــر ،مــن القائــد والجنــدي ،مــن الغنــي والفقيــر ،ال أن
يضحــي الصغــار والفقــراء ،وعامــة القــوم من األتبــاع ،ويبقى
عليــة القــوم وســاداتهم يتفرجــون بحجــة أنهــم فــي القيــادة
يقدمــون الخطــط والنّصائــح واألمــوال ومــا إلــى ذلــك ،فالــرد
علــى هــؤالء أنّ كبــار الصحابــة كأبــي بكــر الصديــق رضــي
هللا عنــه وعثمــان بــن عفــان رضــي هللا عنــه كانــوا يقدمــون
األمــوال الطائلــة ولــم يمنعهــم ذلــك مــن المشــاركة فــي
الغــزوات بأنفســهم ،بــل أن رســول هللا ﷺ لــم تمنعــه مكانتــه
وأهميتــه مــن أن يخــوض غمــار المعــارك مــع أصحابــه ،وأن
يجــرح ويضــرب ويصــاب ،وكان كبــار الصحابــة يتقدمــون
الصفــوف فــي التضحيــة بالغالــي والنفيــس مــن أجــل دينهــم.
ولقــد كان الرســول ﷺ نموذ ًجــا حقيقيًــا للتضحيــة فــي كثيــر
مــن المواقــف ،ومنهــا أنــه اهتــ ّم بــأن يغــادر كل مــن معــه
إلــى خــارج مكــة (يهاجــر) ويتابــع خروجهــم (هجرتهــم)
بنفســه ،وقبــل ذلــك كان قــد أ ّمــن لهــم المــكان المناســب الــذي
ســيأويهم ،حتــى إذا اطمــأنّ عليهــم وشــعر ﷺ أنهــم بخيــر
وأمــان رأى ﷺ أنــه بإمكانــه أن يهاجــر قــرر الهجــرة.
وفــي مقــام آخــر عــن أبــي هريــرة -رضــي هللا عنــه -قــال:
النبــي ِ  -ﷺ  -فقــال :إنــي مجهــودٌ ،فأرســل
جــاء رجــ ٌل إلــى
ّ
ـق مــا عنــدي
إلــى بعـ ِ
ـض نســائِه ،فقالــت :والــذي بعثــك بالحـ ّ ِ
إال مــا ٌء ،ثــم أرســل إلــى أخــرى ،فقالــت مثـ َل ذلــك ،حتــى قُ ْلــنَ
ـق مــا عنــدي إال مــا ٌء.
كلهــن مث ـ َل ذلــك :ال والــذي بعثــك بالحـ ّ ِ
َ
ـف هــذا الليلــة؟" ،فقــال رجـ ٌل
ـي  -ﷺ " :-مــن يُضيـ ُ
فقــال النبـ ُّ
مــن األنصــار :أنــا يــا رســو َل هللاِ ،فانطلــقَ بــه إلــى رح ِلــه ،فقال
أكر ِمــي ضيــف رســول هللا  -ﷺ  .-وفــي روايــة قــال
المرأتــهِ :
المرأتــه :هــل عنــدك شــي ٌء؟ ،فقالــت :ال ،إال قــوتَ ِصبيَانــي،
فنو ِميهــم ،وإذا
قــال :فعَ ِلّليهــم بشــيءٍ  ،وإذا أرادوا العشــا َء ّ
وأريـ ِه أنَّــا نَــأك ُل ،فقعــدوا وأك َل
دخـ َل ضيفُنــا فأط ِفئــي ال ِ ّ
ســراجَِ ،
ـي ِ  -ﷺ
الضيـ ُ
ـف ،وباتــا طاوييــن ،فل َّمــا أصب ـ َح غــدا علــى النبـ ّ
صنِي ِعكمــا بضَي ِفكمــا الليلــةَ".
ــب هللاُ مــن َ
 فقــال" :لقــد ع َِج َ{صحيــح مســلم -كتــاب األشــربة -بــاب إكــرام الضيــف وفضــل
إيثــاره}.
تراه إذا ما جــئــتــه متهـــــلّ ًل

كأنّك ت ُعــــطيه الذي أنتَ سائله

ولو لم يكُن في كفـّــــــه غــيــر
روحه لجا َد بها فليتق هللاَ سائلُه
ولقــد كان اإلمــام أحمــد بــن حنبــل -رحمــه هللا -نموذ ًجــا رائعًــا
للقــدوة الحســنة للقيــادة وفــي التضحيــة مــن أجــل قضيتــه
وعلــى مــا يؤمــن بــه والثبــات علــى ذلــك ،فحيــن ســجن ثــم
عــذب حيــث جلــد جلــدًا رهيبًــا ،لكنــه بقــي ثابت ًــا ،وقــد بــال
أحمــد بــن حنبــل فــي مرضــه د ًمــا ،فــرآه عبــد الرحمــن
المتطبــب ،فقــال :هــذا رجــل قــد فتّــت الغــ ُّم والحــزنُ كبــدَه.
وبهــذا النّــوع مــن التضحيــة والهـ ّم مــن أجــل اآلخريــن ،ومــن
أجــل المبــادئ والقضيــة ،ســاد اإلمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه
هللا النّــاس وكان إمامهــم بحــق.
***

بسمات
االستشهاديين

أبو فالح

لعلكــم رأيتــم (علــى األقــل فــي
الصــور والفيديوهــات) بســمات
االستشــهاديين التــي تنبثــق
مــن أعمــاق القلــب ،بينمــا هــم
يســتعدون للمــوت أو للحيــاة
األبديــة التــي ال مــوت بعدهــا،
يبتســمون وهــم يســتعدون
للطيــران إلــى دار الخلــود،
كأنهــم يســخرون مــن المــوت أو
يتحدونــه ،يســيرون نحــو المــوت
كأن المــوت يخــاف منهــم ويفــر
منهــم فــرارا.
مــا هــو الســر وراء تلــك

ا ال بتســا ما ت ؟
إنــه لغــز حقــا ،ال يســتطيع فكــه
إال مــن كان فــي هــذا الــدرب
أو عايــش ردحــا مــن الزمــن
َمــن كان فــي هــذا الــدرب ،إنــه
اإليمــان بــاهلل واليــوم اآلخــر.
طبعــا ال يســتطيع أحــد أن يبتســم
ويضحــك حينمــا وداع هــذه الدنيــا
إال مــن وصــل إلــی أعلــى درجــات
اإليمــان ،ووصــل إيمانــه إلــى
مســتوى عــال جــدا ،وكأنــه يــرى
الجنــة والنــار بــأم عينــه ،هــل
يســتطيع أحــد أن يفعــل ذلــك إال
ع ِلــم ِعلـ َم اليقيــن بــأن الجنــة
مــن َ
حــق ،والنــار حــق ،والصــراط
حــق ،والحســاب حــق ،حتــى

لكأنــه رأى يــوم القيامــة رأي
العيــن ،هــل يســتطيع أحــد أن
يفعــل ذلــك إال مــن ســرى اإليمــان
فــي أمخــاخ عظامــه ،وجــرى
فيــه مجــرى الــدم ،وتغلغــل إلــى
أعمــاق قلبــه ،كأن لســان حالــه
يعلــن صارخــا" :لــو وضعــوا
الشــمس فــي يمينــي والقمــر فــي
يســاري علــى أن أدع هــذا األمــر
مــا تركتــه".
إذا قــوي اإليمــان وصـدُق؛ تجلــى
فــي أخــاق صاحبــه وتجلــى فــي
ســلوكه وتصرفاتــه ،فــي قيامــه
وقعــوده ،فــي إيابــه وذهابــه ،فإن
جمــال الســلوك دليــل علــى قــوة
اإليمــان وصدقــه ،كمــا أن قبــح
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الســلوك دليـ ٌل علــى ضعــف اإليمــان أو
انعدامــه .إن الشــباب االستشــهاديين
الذيــن ترونهــم يبتســمون بينمــا هــم
يســتعدون للضغــط علــى زر التفجيــر،
قــد وصلــوا بــا شــك إلــى هــذا اإليمــان
الكامــل المثالــي( .رزقنــا هللا إيــاه).
إنهــا بســمات تصنــع التاريــخ ،بســمات
تحمــل بيــن طياتهــا ألف معنــى ومعنى،
بســمات ترتســم علــى شــفاههم وتأســر
قلوبنــا وتســتنزل دموعنــا ،بســمات
هــي شــفاء للنفــس وبهجــة للــروح،
بســمات تحيــي فــي قلوبنــا أمــا بفجــر
مضــيء ونصــر قريــب ،وتجــدد فــي
صدورنــا العهــد العتيــق بأننــا علــى
العهــد باقــون ،بأننــا لــن نتخلــى عــن
دمــاء شــهدائنا ،بســمات تســتنهض
جيوشــا وتصنــع معــاركا ً ضــد الكفــر
والعمالــة والخيانــة ،بســمات تحمــل
بيــن طياتهــا أعظــم الرســاالت
وأعمقهــا ،رســالة التضحيــة والفــداء،
ســد لألجيــال القادمــة معاني
بســمات ت ُج ِ ّ
الصبــر والصمــود واإلبــاء ،بســمات
ت ُع ِلّــم األمــة معالــم الطريــق ،وطريــق
التمكيــن وقيــاد ِة العالَــم ،طريــق
العــز والشــرف والمجــد،
ت ُع ِلّمهــا أن ال
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تركــع لألعــداء وأن ال تخضــع
للمحتليــن ،ت ُع ِلّمهــا أن تثــور علــى الكفر
واالحتــال والظلــم والقهــر والعــدوان،
تع ِلّمهــا أن تأخــذ حقهــا عنــوة ولــو كان
الثمــن دمــا ًء زكيــة وجماجــم متراكمــة
وأشــاء مبعثــرة ،بســمات تســتقطب
إلــى مياديــن االستشــهاد أجيــاال ،أجيــاال
ُخ ِلقــوا للتضحيــة والفــداء ،أجيــاال تقــدم
دماءهــا فــي ســبيل هــذا الديــن.
إن االحتــال قــد أدرك قــوة تلــك
االبتســامات التــي قصمــت ظهــره،
إن األعــداء يعرفــون جيــدا أنهــم
ســيواجهون تلــك االبتســامات مــن
جديــد إن تأخــروا عــن موعدهــم الــذي
وقّعــوا عليــه ضمــن اتفاقيــة الدوحــة،
فقــد اســتيقنوا بــأن المــوت يدركهــم
أينمــا كانــوا ،اســتيقنوا بــأن الشــباب
االستشــهاديين يســتهدفونهم ولــو
كانــوا فــي مواقعهــم المحصنــة ،كأنهــم
أشــباح تطاردهــم فــي كل مــكان ،هكــذا
نجــح الشــباب األفغــان االستشــهاديون
فــي إرســاء دعائــم الخــوف والذعــر
لــدى المحتليــن قــادةً وجنــودا ،وهــذا
بالضبــط مــا أجلســهم علــى طاولــة
المفاوضــات ،و َدفَعَهــم نحــو التوقيــع
علــى هزيمتهــم النكــراء التاريخيــة
رغمــا عــن أنوفهــم.
شــاب أفغانــي استشــهادي يبتســم
يــودع
وهــو

زمــاءه وإخوتــه ،يبتســم وكأنــه ذاهــب
لمراســم عرســه ،يبتســم وهــو قــد أخــذ
قــراره للضغــط علــى زر التفجيــر،
ليتحــول هــو مــع العشــرات مــن
المحتليــن إلــى أشــاء مبعثــرة ،يبتســم
وهــو جاهــز للتوجــه نحــو الهــدف،
يذهــب نحــو المــوت مقبــا غيــر مدبــر،
يذهــب مبتســما ليــس كرهــا للحيــاة،
وليــس حبــا للمــوت ،وإنمــا يضحــي
بحياتــه حتــى تحيــى األجيــا ُل مــن بعــده
آمنــة مطمئنــة ،لعلــه يقــود ســيارته
نحــو الهــدف وهــو يتلــو أناشــيد الحيــاة
وأغاريــد الخلــود! مــن يــدري؟
يــا أعــداء األمــة! يــا أبنــاء الصليــب!
إن هــؤالء البســامين الذيــن
يطاردونكــم حيثمــا حللتــم هــم أســود
اإلســام المزمجــرة ،إنهــم أبنــاء
اإلســام األصــاء ،إنهــم ورثــة
الســلطان محمــد الفاتــح وصــاح
الديــن األيوبــي ومحمــود الغزنــوي
وأحمدشــاه األبدالــي ،إنهــم أبطالنــا
الحقيقيــون الذيــن يخ ّ
طــون تاريــخ
أمتهــم بدماءهــم ،ويشــيدون حصونهــا
المنيعــة بجماجمهــم ،ويبنــون أمجادهــا
بأشــائهم ،ويســقون شــجرة اإلســام
بأعراقهــم.
وأخيــرا يــا شــهدائنا لــم ولــن تغــادروا
ذاكرتنــا ،كيــف يمكــن أن ننســاكم
وصــدى بســماتكم األخيــرة ال
زال يــرنّ فــي آذاننــا؟

حقاني..

العالم الفقيه واجملاهد اجملدد
(الحلقة )31

أ .مصطفى حامد (أبوالوليد المصري)

♦ العدو أنزل عددا من طائراته يف املطار اجلديد يف الطرف الشمالي الشرقي من صحراء املدينة.
♦ املطار جديد قلب موازين العمل ،ونقل ثقل العمليات جهة الشرق.
♦ قال حقاني :إن هناك أقاويل عن انقالب جديد جيري تدبريه يف كابل بإشراف دولي ،ويشارك فيه حكمتيار
بقوات حيشدها حول العاصمة ،تكون نتيجته حكومة مشرتكة بني قادة جهاديني وجنراالت شيوعيني.
♦ قال حقاني :إنه حياول ش��راء دبابات جديدة ،معروضة بس��عر يرتاوح بني مخس��مائة إىل مثامنائة ألف روبية
باكستانية.
♦ س��ألت حقان��ي إن كان يواف��ق عل��ى أن يبي��ع دباب��ة أو أثن�ين م��ن عن��ده للع��رب ،فضح��ك قائ�لا( :أن��ا ال أبي��ع ب��ل
أشرتي).
♦ ع��ن املنطق��ة الش��رقية ،ق��ال حقان��ي :إن��ه سريس��ل جماهدي��ن ومداف��ع إىل هن��اك وكذل��ك دباب��ة لض��رب موق��ع
املط��ار اجلديد.
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انتهــت معالــم نكســة معركــة شــيخ أميــر ،التــي وقعــت
بســبب خيانــة األحــزاب فــي اللحظــة الحرجــة مــن المعركــة.
واســتغرق األمــر عــدة أشــهر حتــى يعــود العمــل الجهــادي فــي
خوســت إلــى عافيتــة القديمــة .ومــع تلــك العــودة عــدتُ مــرة
أخــرى ـ وبعــد غيبــة طويلــة ـ إلــى العمــل ضــد مطــار خوســت،
عــدوي القديــم ،المرافــق ألحلــى ذكرياتــي فــي العمــل القتالــي
فــي أفغانســتان ،وذكــرى صديقــي الشــهيد عبــد الرحمــن،
وصديقنــا أبــو حفــص الــذي شــاركنا فــي تلــك العمليــات
عــام  ،85ثــم غادرنــا عــام  86مغــادرة نهائيــة ،لينضــم فيمــا
بعــد إلــى تنظيــم القاعــدة ،بــل ويشــارك فــي تأسيســه .وعنــد
مناقشــتي إيــاه حــول إحيــاء العمــل ضــد مطــار خوســت بهــدف
إغالقــه لفتــح الطــرق أمــام المجاهديــن إلســقاط المدينــة بعــد
شــهر مــن إغــاق المطــار ،حســب تقديــر مولــوي حقانــي،
وعدنــي أبــو حفــص بدعــم مشــروع المطــار بالذخائــر وعــدد
مــن الكوادرالقاعــدة.

نحو مشروع إلغالق مطار خوست

بــدأت مــع بعــض الكــوادر ال ُجـ ُد ْد فــي مشــروع إغــاق المطــار
اســتطالعا ميدانيــا للموقــف ،وبرامــج المجموعــات األخــرى
التــي قــد تتعــاون معنــا أو تعمــل حولنــا فــي نفــس المناطــق
التــي نختارهــا.
لــم نجــد شــخصا ً يمكننــا الحديــث معــه فــي مركــز خليــل ،ثــم
ســألنا عــن"د .نصــرت هللا" فلــم نجــده .ســألنا عــن القائــد
الكوتشــي"جوالب" ،فــي مركــز منــان فلــم نجــده .الجميــع فــي
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ميرانشــاه لتقديــم التعــازي إلــى حقانــي فــي وفــاة والدتــه.
فكرنــا أن نســتغل ذلــك التجمــع فــي العثــور عــن حــل ناجــع
لمشــكلة المطــار الجديــد .فجميــع المســؤولين هنــاك .بعــد
العصــر ذهبنــا لتقديــم التعــازي إلــى الشــيخ حقانــي فــي مســجد
المهاجريــن فــي منطقــة ســكنه المقابلــة للقلعــة "مقــر حكومــة
ميرانشــاه".
كان برفقتــه صديقنــا الشــيخ نصــر هللا منصــور الــذي
اســتقبلني بحــرارة .أخبــرت حقانــي أننــا نريــده فــي حديــث
هــام ،فوعدنــا بلقــاء بعــد العشــاء .صلينــا المغــرب فــي مضافــة
حقانــي التــي غصــت بالمعزيــن ،ثــم بــدأ تقديــم طعــام العشــاء
للجميــع ،وكانــت مأدبــة كريمــة بمــا يتناســب مــع مكانــة
صاحــب البيــت ومكانــة ضيوفــه .جلســت إلــى جانــب مولــوي
نصــر هللا منصــور وإلــى جانبــي أبــو الحــارث وأبــو الشــهيد
القطــري أمــام الســفرة الممتــدة علــى طــول الغرفــة المتســعة
وقــد تــراص الرجــال علــى جانبيهــا.
ولــم نكــد نبــدأ حتــى جــاء "علــي جــان" يســتدعيني لمقابلــة
حقانــي ،فذهبــت إليــه مــع زمالئــي فــي غرفتــه الخاصــة
باســتقبال الضيــوف الخاصيــن ،وقابلنــا مبتســما ً ممازحــا ً
وقــال :هــل أتيتــم لــأكل أم للحديــث؟
فقلــت لــه إننــا قــد تركنــا األكل رغــم أنــه شــهي .بــدأت الحديــث
مباشــرة عــن موضــوع المطارالجديــد وضــرورة التصــدي لــه
بســرعة وتدميــر المعــدات بالمدفعيــة أو الدبابــات ،ثــم انتقلــت
إلــى الحديــث عــن "مشــروع جــوالب" علــى أســاس أنــه
الحــل النهائــي لمشــكلة المطــارات ،وعرضــت عليــه مشــاركة
العــرب مــع جــوالب (شــقيق الشــهيد منــان) .وكان المشــروع

يقضــي بــأن يقــوم مــع رجالــه مــن البــدو باالســتيالء علــى خــط
الدفــاع الجبلــي األخيــر عــن المدينــة ،عندهــا تصبــح المدينــة
متاحــة واســتخدام المطــار القديــم أو الجديــد شــبه مســتحيل).
عرضــت علــى حقانــي أن يقــوم العــرب بضــرب دبابــة العــدو
المقابلــة لنــا علــى خــط التحصينــات ،وفتــح ثغــرات فــي حقــل
األلغــام .ورد حقانــي بالتالــي:
 أن لــه ارتبــاط قــوي بالداخــل "أي عيــون داخــل المدينــة"أفــادوا بــأن معــدات دك المــدرج غيــر موجــودة فــي خوســت،
لــذا لــن يصلــح المطــار لطائــرات النقــل .فقــط الطائــرات
الشــراعية يمكنهــا اســتخدامه.
 إن هنــاك اتصــاالت ســرية قائمــة لتســليم خــط الدفــاعالمواجــه لنــا وكذلــك المطــار ،وقــد تــم دفــع خمســة عشــر
مليــون روبيــة باكســتانية لمســئولين عســكريين فــي خوســت
إلتمــام الصفقــه .والمدفــوع إليهــم محــل ثقــه وقــد تــم تجربتهــم
ســابقاً.
 بالنســبه لمشــاركة العــرب فــي مشــروع جــوالب ،فهــوموافــق عليهــا ،فــي حــال الحاجــة إلــى المشــروع ،أي عنــد
فشــل اتفــاق تســليم خــط الدفــاع والمطــار .ولكنــه ال يوافــق
علــى مشــاركتهم فــي إزالــة األلغــام خوفـا ً علــى ســامتهم .أمــا
تزويدهــم بالدبابــات ،دبابــة أو أكثــر حســب طلبهــم ،فقــد وافــق
حتــى علــى إعطائهــم الدبابــات الخمســة التــي لديــه .وقــال
بــأن الســائقين عنــده إمــا أنهــم قتلــوا أو جرحــوا أو يهربــون
مــن المعــارك .وأنــه يســعى إلحضــار المزيــد مــن الدبابــات،
فعنــده إثنتــان فــي "ســرانا" وقــد أرســل بلــدوزر إلــى هنــاك
كــي يفتــح لهمــا طريــق .ويحــاول شــراء دبابــات جديــدة،
فهنــاك عــدد مــن الدبابــات فــي قندهــار ،ال يــدري كــم عددهــا،
معروضــة بســعر يتــراوح بيــن خمســمئة إلــى ثمانمئــة ألــف
روبيــة باكســتانية.
وعندمــا ســألته إن كان يوافــق علــى أن يبيــع دبابــة أو أثنيــن
مــن عنــده للعــرب ،ضحــك قائــا" :أنــا ال أبيــع بــل أشــتري".
وعــن المنطقــة الشــرقية قــال إنــه سيرســل مجاهديــن ومدافــع
إلــى هنــاك وكذلــك دبابــة لضــرب موقــع المطــار الجديــد.

كانت تلك ردود حقاني وهي تحتاج اآلن إلى تعليق:

بالنســبه للمطــار الجديــد أعتقــد أن حقانــي قــد وقــع ضحيــة
لخدعــة مــن عميــل مــزدوج .فمعلومــة أن المعــدات الالزمــة
لــدك المــدرج غيــر موجــودة فــي المدينــة كانــت كذبــا ً
متعمــداً ،أفــاد كثيــرا القــوات الحكوميــة ،فقــد تراخــى حقانــي
والمجاهــدون فــي إبــداء رده الفعــل والتصــدي فــورا ً لعمليــات
تجهيــز المــدرج.
وقــد كســب العــدو عــدة أيــام غايــة الحساســية أضاعهــا
المجاهــدون فــي تراخــي مطمئــن ،وقضاهــا العــدو فــي عمــل
نشــط دؤوب ألكثــر مــن خمســة عشــر ســاعة يوميــا ً تكــدح
فيهــا آلياتــه ذات اللــون األصفــر التــي كنــا نراهــا بمناظيــر
المراقبــة وهــي تــروح وتجــيء فــوق المــدرج الجديــد وقــد
لفَّتْهــا ســحب مــن األتربــة الكثيفــة .ولــم يتصــد لهــا أحــد ،علــى
أمــل أن المــدرج لــن يصلــح إال للطائــرات الشــراعية !

ولقــد َكلَفَــت تلــك الغلطــة حقانــي والمجاهديــن أكثــر مــن ســتة
أشــهر مــن القتــال اإلضافــي حتــى اقتحمــوا المدينــة .وكان
مــن المتوقــع حســب تقديــرات حقانــي أنهــا ســوف تستســلم إذا
أغلــق المطــار "القديــم" لمــدة شــهر .وهــذا هــو الســبب فــي
قيامنــا بمشــروع المطــار.
لقــد كان تقديــر حقانــي صحيحـا ً ولكــن العــدو نجــح فــي خداعه
فأطــال أمــد القتــال نصــف عــام آخر.
 أمــا عمليــة شــراء خــط الدفــاع األول للعدو ،فقــد كانت جدية،ولكــن أخبارهــا تســربت إلــى العــدو ،فأحبطهــا بتدخل عســكري
عنيــف اســتخدمت فيــه المدفعيــة والطائــرات .وحدثــت معركــة
قتــل فيهــا عــدد مــن الجنــود والضبــاط .حــدث ذلــك بعــد انتهــاء
مشــروعنا وتفكيــك مراكزنــا .أمــا عــن مشــاركة العــرب ،فــإن
مشــروع جــوالب فقــد أُلغــي بحكــم التطــورات المذكــورة،
وحتــى لــو أنــه اســتمر فــإن تصرفــات العــرب أوضحــت أنهــم
لــم يكونــوا جاديــن فــي عــروض المشــاركة .وحتــى تاريــخ
انتهــاء مشــروعنا فــي الحــادي عشــر مــن ســبتمبر  1990لــم
يتخــذ العــرب أي خطــوة عمليــة أو حتــى قــرار نهائــي بالنســبة
لمشــاركتهم فــي معــارك خوســت .أقصــد بالعــرب تنظيــم
القاعــدة والجماعــات األخــرى ،ســوى جماعــة أبــو الحــارث.

ليالي مع المطار:

أدونُهــا .وفيمــا يلــي الحديــث
نعــود إلــى المذكــرات التــي كنــت ّ ِ
عــن ليلــة إغــاق المطار"القديــم" فــي أحــد ليالــي األســبوع
األخيــر مــن المشــروع .حيــث يمتنــع العــدو عــن اســتخدام
المطــار نهــارا خوفــا مــن مدفعيــة وصواريــخ المجاهديــن.
كنــت أبــدأ الكتابــة بتلخيــص نتائــج عملنــا فــي الليــل ،ثــم أذكــر
تفاصيــل أحــداث النهــار التالــي.
فــي المالحظــات نجــد اصطــاح "ليلــة اإلغــاق" وهــي
الليلــة التــي لــم يتمكــن فيهــا العــدو مــن اســتخدام المطــار
بســبب الرمايــات الصاروخيــة مــن طــرف راجماتنــا وراجمــات
منضمــة معنــا فــي نفــس البرامــج .أو أن الظــروف الجويــة،
خاصــة األمطــار ،لــم تســمح للعــدو باســتخدام المطــار .مــع
العلــم أن المــدرج كان ترابيــا.
وفــي المالحظــات اصطــاح "ليلــة اشــتباك" هــي الليلــة التــي
ت َد َخلنــا فيهــا بالرمايــات لمنــع العــدو مــن اســتخدام المطــار
عندمــا ســمحت لــه األحــوال الجويــة بذلــك .لهــذا يظهــر
عــدد "ليالــي اإلغــاق" أكبــر مــن رقــم "ليالــي االشــتباك".
أمــا المالحظــة المكتوبــة عــن "نتائــج عمليــات الهبــوط"
فهــي تبيــن مــدى نجــاح أو فشــل عملنــا فــي تلــك الليلــة ،إذ
المفــروض أال نجعــل العــدو يفــرغ طائراتــه.
المالحظــات عــن ليلــة ( 6ســبتمبر  )1990كانــت أســوأ نتائــج
حصلنــا عليهــا فــي المشــروع؛ بســبب نفــاذ الذخائر لدينــا أثناء
االشــتباك .كانــت عمليــة إمــداد مشــروعنا بالذخائــر هــي أكبــر
نقــاط ضعفنــا .فالعمــل اإلداري للعــرب كان متدنــي الكفــاءة.
وظهــرت لــي دالئــل علــى أن بعــض القيــادات اإلداريــة كانــت
متواطئــة مــع دولــة خليجيــة لإلضــرار بعملنــا فــي الجبهــة.
أمــا عــدد اإلصابــات فــي طائــرات العــدو فكنــا نجمعهــا مــن
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عــدة مصــادر إلــى جانــب رصدنــا الخــاص .أهــم رصــد فــي
المنطقــة كان الرصــد الالســلكي الــذي يقــوم بــه مركــز قيــادة
حقانــي بقيــادة الضابــط الكفؤ"عبــد العزيــز" يعاونــه الشــاب
العبقــري "فضــل" .وكان ترصــد جبــل تورغــار قــادر علــى
الرصــد الجيــد وتقديــم معلومــات موثوقــة لنــا.
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فــي الثامنــة والنصــف صباحـا ً تحركنــا بســيارة المعســكر إلــى
ميرانشــاه .كان أبــو حفــص يقــود الســيارة ،وإلــى جانبــه أبــو
أســامة المصــري .وفــي المقعــد الخلفــي عــدد مــن الشــباب
المجازيــن بســبب المــرض ،وفــي الصنــدوق الخلفــي للســيارة
ركبــت مــع أبــو حامــد الليبــي وعثمــان الصعيــدي الــذي
ســيغادرنا نهائيــا ً كــي يحضــر دورة فــي جــال آبــاد علــى
الطوبوغرافيــا ،كان فــي انتظارهــا منــذ فتــرة ،وســوف يحــل
محلــه " المقــداد" األردنــي.
كان مــا فعلــه عثمــان صــورة طبــق األصــل مــن غرائــب
التصرفــات العربيــة فــي أفغانســتان ،فتَلَ ِقّــي الــدورات بــا
حســاب وال ضــرورة أصبــح هدفـا ً فــي حــد ذاتــه ،أمــا المعركــة
مهمــا كانــت أهميتهــا فتأتــي فــي مرتبــة متدنيــة.
وهــذا مــا أعنيــه بالحديــث عــن االنتهازيــة الجهاديــة لــدى
التنظيمــات العربيــة التــي عملــت فــي أفغانســتان ،فهــي تســعى
إلــى "االســتفادة" مــن الســاحة األفغانيــة ،بأضيــق مفهــوم
لتلــك االســتفادة ،وبــدون اهتمــام بنتائــج الحــرب ،بــل مــع
تســليم تــام بفشــلها.
ً
فــي ميرانشــاه حاولنــا مقابلــة حقانــي ظهــرا ،ولكنــه طلــب
أن يكــون اللقــاء بعــد المغــرب ،عزمــت علــى العــودة إلــى
أفغانســتان لكــن أبوحفــص كان يريــد وســاطتي مــع حقانــي
حتــى يســمح لهيئــة اإلغاثــة اإلســامية بتولــي مســؤلية
المستشــفى الكبيــر التابــع لحقانــي ،وهــي مشــكلة مزمنــة.
كذلــك أبــو أســامة المصــري الــذي طالبنــي بكتابــة تقريــر

بوجهــة نظــري التــي أوضحتهــا لــه فــي مركــز أبــو العبــاس.
وهكــذا كان البــد لــي مــن قضــاء الليلــة فــي ميرانشــاه ،ولمــا
كنــت مرهقـا ً مــن الســهر المتواصــل فقــد نمــت فــي البيــت إلــى
قــرب المغــرب .فــي اجتماعنــا ليـاً مــع حقانــي تحدثنــا طويـاً
حــول الوضــع فــي الجبهــة واجتمــاع الكومندانــات الــذي
ســيعقد فــي الغــد .عــن البرنامــج العســكري القريــب الــذي
قــال حقانــي إنــه ســيكون فــي المناطــق الجنوبيــة والشــرقية
مــن خوســت ،وأنــه ســيطالب جــوالب بالتحــرك شــرقا ً مــع
مجموعتــه لضــرب المطارالجديــد ،أمــا خــط دفــاع العــدو
المواجــه لنــا فلــم يذكــره علــى اعتبــار مــا أخبرنــي بــه ســابقا ً
مــن أنــه ســوف يستســلم .فقلــت لــه إننــا قــد نضــرب دبابتيــن
للعــدو فــي ذلــك الخــط ،فوافــق ،وطالــب أن نضــرب منطقــة "
فــارم بــاغ" وتوجــد خلــف الخــط الجبلــي المواجــه لنــا وعلــى
طرفــه الشــرقي .وقــال إن بهــا أحــد عشــر دبابــة جديــدة.
وعــن كابــل قــال حقانــي إن هنــاك أقاويــل متداولــة بــأن هنــاك
انقالبــا ً جديــدا ً يجــري تدبيــره فــي كابــل بإشــراف دولــي،
ويشــارك فيــه حكمتيــار بقــوات يحشــدها حــول العاصمــة،
تكــون نتيجتــه حكومــة مشــتركة بيــن قــادة جهادييــن
وجنــراالت شــيوعيين.
عــن قــرارات مؤتمــر القــادة الميدانيــن (علــى مســتوى
أفغانســتان) قــال إنهــا تأخــذ مجــرى التنفيــذ ،وإن هنــاك تطبيقا ً
جيــدا ً لهــا فــي مجــال األمــن ،أمــا التنســيق فــي العمليــات فمــا
زال بطيئ ـاً .وأن لجنــة لمتابعــة تطبيــق القــرارات تجتمــع مــن
أماكــن مختلفــة فــي الداخــل ،ومــن أعضائهــا مولــوي أرســان
رحمانــي وأختــر محمــد (كالهمــا يعمــل مــع حــزب ســياف،
لهــذا يصــل القــادة الميدانيــون إلــى نتائــج عمليــة مؤثــرة).
لــم أعلــم بمــا حــدث فــي اشــتباكات هــذه الليلــة إال فــي اليــوم
التالــي ،بعضهــا وصــل عــن طريــق المخابــرة واآلخــر علمتــه
مشــافهة مــن أبــي زيــد واآلخريــن .لقــد نزلــت بنــا أول هزيمــة
منــذ بدأنــا "مشــروع المطــار" فقــد هبطــت ســت طائــرات
إلــى المطــار وأفرغــت حمولتهــا .ولكــن إحداهــا أصيبــت
واحترقــت ،حســب قــول الترصــد الالســلكي ،وأخــرى أصيبــت
إصابــة خفيفــة وتمكنــت مــن اإلقــاع فــي الثامنــة صباحــا.
وهــي خدعــة ممتــازة مــن جانــب العــدو ألن أحــدا ً ال يتوقــع
أن تقلــع طائــرة مــن هنــاك فــي وضــح النهــار وقــد استســلمنا
جميعــا ً لهــذا الوهــم .وســوف نــرى أن العــدو قــد حــاول
اســتخدام نفــس الخدعــه معنــا فــي معــارك فتح خوســت وكانت
آخــر طائــرة لــه هبطــت فــي المدينــة حتــى ســقوط النظــام .لكننا
منعنــاه مــن اإلقــاع وتــم أســر قائدهــا وهــو جنــرال طيــار.
قــال فضــل أيضــاً ،وهــو نائــب عبــد العزيــز ،إنرمايــات
الراجمــات كانــت ضعيفــة وغيــر منســقة .علــى كل حــال فقــد
اعتبــرت نفســي مســؤوالً تمام ـا ً عمــا حــدث مــن هزيمــة فــي
تلــك الليلــة .فتركــي الموقــع والذهــاب إلــى ميرانشــاه لــم يكــن
لــه مبــرر قــوي ،وقــد راهنــت أكثــر ممــا يجــب علــى اســتمرار
المطــر واألحــوال الجويــة الســيئة.

مطــار جديــد قلــب موازيــن العمــل ،ونقــل ثقــل العمليــات
جهــة الشــرق

بــدأ يتأكــد لــدى مواقــع الترصــد أن العــدو أنــزل عــددا مــن
طائراتــه فــي المطــار الجديــد فــي الطــرف الشــمالي الشــرقي
مــن صحــراء المدينــة .وكان بعيــدا تمامــا عــن مــدى راجماتنا،
وال يصلــه إال عــدد محــدود مــن قطــع المدفعيــة المتوفــرة عنــد
المجاهديــن .لــذا توجــب انتقــال راجمــات إلــى الطــرف الشــرقي
مــن الجبهــة حتــى تتمكــن مــن العمــل علــى المطــار الجديــد.
وهــو مــا فعلنــاه ولكــن بعــد عــدة أشــهر!! نعــود إلــى اليوميــات
المســجلة بعــد مــا اكتشــفنا أن هنــاك مطــارا جديــدا يعمــل،
وأن مطارنــا العتيــد قــد تحــول اســمه بســرعة وبســاطة تامــة
إلى"المطــار القديــم" .وبشــكل مــا شــعرنا باإلهانــة مــن ذلــك
رغــم نجاحنــا فــي إغــاق المطــار التاريخــي للمدينــة الــذي
أصبــح اآلن "المطــار القديــم" ،بــل وتكبيــد العــدو خســائر
تاريخيــة فــي طائــرات النقــل خــال مشــروعنا المكثــف.
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هــل يمكــن أن يعــود العــدو إلىاســتخدام المطــار هــذه الليلــه؟ أال
يمكــن أن تكــون صحيحــة المعلومــة التــي وصلــت حقانــي مــن
أن المعــدات فــي المدينــة ال تكفــي لــدك المــدرج بحيــث يتحمــل
الطائــرات الثقيلــة .فــإذا كانــت الطائــرات التــي هبطــت تلــك
الليلــة قــد أتلفــت المــدرج الهــش ،فــا شــك أن العــدو ســيهبط
فــي مطارنــا "القديــم" فــي الليلــة القادمــة.
كانــت الفكــرة معقولــة ،فأخــذت االحتياطــات العاديــة
لالشــتباكات القويــة التــي تعودنــا عليهــا.
ـ قــال حاجــي إبراهيــم إنــه أحصــى اثنــي عشــر طائــرة هبطــت
ليلــة أمــس (فــي المطــار الجديــد) ،بينمــا قالــت باقــي نقــاط

الترصــد إنهــا أحصــت مابيــن
ســبعة إلــى ثمانيــة طائــرات
فقــط .علــى كل حــال فــإن متانة
المــدرج مازالــت بالنســبه لــي،
موضــع تســاؤل .توجهــت
إلــى المركــز الرئيســي "أبــو
العبــاس" واجتمعــت مــع
الشــباب هنــاك وشــرحت لهــم
أن معيــار النجــاح والفشــل
بالنســبة ألي مهمــة عســكرية
هــو مــدى تحقيقهــا للهــدف
الــذي تحركــت العمليــة مــن
أجلــه.
ونحــن فــي مشــروع المطــار
تحركنــا بهــدف إغــاق
المطــار ،وهــو ماتــم تحقيقــه
حرفي ـا ً وبهــذا تكــون عمليتنــا
قــد نجحــت بنســبة مائــة
بالمائــة ـ وأهــم مــن ذلــك هــو
فضــل هللا علينــا بــأن خرجــت
كل مجموعاتنــا ســالمة مــن المعركــة ،وبــدون شــهيد أو جريــح
واحــد ،وهــو مــا لــم نكــن نتصــوره.
تحســنت معنويــات الشــباب قليــاً .فحدثتهــم عــن احتمــال
حــدوث اشــتباك ليلــي عنيــف ،يجــب أن نتجهــز لــه .ثــم غادرت
المركــز صــوب مركــز خليــل محــاوالً أن أكلــم حقانــي حــول
إجــراءات مواجهــة "المطــار الجديــد" والعمليــات األرضيــة
األخــرى ودور العــرب فيهــا.
كان حقانــي فــي ميرانشــاه ،ولكــن قابلنــا ســيارة جماعــة
الشــهيد منــان "الكوتشــي" وكان بهــا ابــن أختــه "باتشــا
دينــا" الــذي نــزل مــن ســيارته مســرعا ً كــي يصافحنــي
بحــرارة ،وكذلــك فعــل باقــي أفــراد المجموعــة ،ومعظمهــم مــن
األفــراد القدمــاء الذيــن عملنــا معهــم فــي عهــد عبدالرحمــن
الشــهيد .كان "باتشــا دينــا" ســعيدا ً خفيــف الحركــة ،عرفــت
الســبب عندمــا ســحبني نحــو ســيارته وأشــار إلــى صندوقهــا
الخلفــي حيــث يرقــد صــاروخ ســتنجر فــي وعائــه الضخــم،
وقــال إنــه ســيطلقه الليلــة علــى الطائــرات الهابطــة فــي المطار
الجديــد ،أســعدني ســماع ذلــك وقلــت لــه إننــي ســوف ألغــي
ســفري إلــى ميرانشــاه وأرابــط فــوق جبــل الترصــد منتظــرا ً
عملــه ذاك ،وســوف نكــون علــى اتصــال الســلكي معــه ،وكان
االتصــال الالســلكي مــع مجموعــة منــان يســيرا ً للغايــة فقــد
كان العــدو والصديــق يعــرف أن عليــه أن يمــأ شاشــة الجهــاز
بالرقــم " "4ثــم ينــادي عليهــم فيجدهــم فــي االنتظــار دوم ـاً.
تــم االتفــاق بينــه وبيــن حاجــي إبراهيــم علــى مســألة االتصــال.
كان واضحــا أن ثقــل العمليــات فــي الجبهــة فــي طريقــه للتحول
جهــة الشــرق ،حيــث مفجــأة المطــار الجديــد ،الــذي منــح
العــدو أمــا فــي البقــاء لفتــرة أطــول فــي خوســت .توجهنــا
بســيارتنا نحــو مركــز الترصــد الالســلكي فوجدنــا "فضــل"
و"خليــل" شــقيق حقانــي عائديــن مــن هنــاك ،وقــد ازدحمــت
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الســيارة بالمجاهديــن فســألت خليــل عــدة أســئلة متتابعــة
مثــل :هــل أرســلتم مدفعيــة أو دبابــات لضــرب المطــار
الجديــد؟ هــل لديــك مدفعيــة أو دبابــات لضــرب المطــار
الجديــد؟ هــل لديــك مدفعيــة أو دبابــة جاهــزه للعمــل؟ هــل
لديــك صواريــخ "صقــر  "30مــع راجمــة؟ هــل هنــاك
برنامــج للعمــل ضــد المطــار هــذه الليلــة؟
هــذه األســئلة أجــاب عنهــا جميعـا ً بكلمــة "نشــته"وتعني
"ال" .ولــم يــزد عليهــا حرفـاً ،كاد ذلــك أن يفقدني صوابي
فتركناهــم ينصرفــون وأخــذ حاجــي إبراهيــم يضحــك مــن
غضبــي ومــن إجابــات خليــل الالمباليــة.

الجمعة  14سبتمر :1990

حاجــي إبراهيــم ،شــقيق حقانــي ،أبلغنــي رســالة تلفونيــة
صــادرة مــن حقانــي يطالبنــي فيهــا بنقــل الراجمــات واألفــراد
إلــى منطقــة المطــار الجديــد .وأبلغنــي إبراهيــم أيضــا ً أن
مجبــور ســينقل راجمتــه إلــى المنطقــة الشــرقية .شــعرت
باالمتعــاض لتفريــغ المنطقــة مــن قــوة الراجمــات المخصصــه
للمطــار ـ أي تفكيــك قــوة نيــران مشــروع المطــار "القديــم"
ـ ألن العــدو ســرعان مايعــاود اســتخدام "المطــار القديــم"
كنــت أرى تثبيــت قــوة نيــران كافيــة لحراســة المطــار القديــم
ـ ثــم إنشــاء قــوة جديــدة خاصــة بالمطــار الجديــد .ورغــم
الصعوبــة والتكاليــف فــإن ذلــك كان الحــل الوحيــد كمــا أظــن
حتــى ال يتالعــب بنــا العــدو ،ونظــل نركــض يومـا ً هنــا ويومـا ً
هنــاك .لــم أجــد فائــدة فــي شــرح ذلــك لغيــر حقانــي شــخصياً،
وكان جــوالب قــد أخطرنــا بأنــه ســوف يســحب راجمتــه مــن
عندنــا كــي يســتخدمها ضــد المطــار الجديــد .قضيــت وقتــا ً
طويـاً هــذا اليــوم للبحــث عــن دعائــم حديديــة مناســبة لبنــاء
"وكرالشــلكا" وهــو الحصــن الــذي أســعى لوضــع ذلــك المدفع
بداخلــه .كنــت أتصــور الحصــن عبــارة عــن حفــرة ذات ثــاث
جوانــب مــن الصخــر ،وســطح ذو دعائــم حديديــة مضاعفــة
وأمتــار مــن الرمــال واألحجــار مــن فوقــه ،مــع فوهــة رمايــة
محــدودة االتســاع ومموهــة.
ً
لــم يكــن الحديــد المتوافــر فــي ميرانشــاه مناســبا وكان البــد
مــن اللحــام لضــم كل عــدة قطــع ســويا ً حتــى تكتســب قــوة
مالئمــة .زارنــي الدكتــور خالــد وزميــل لــه مــن مستشــفى
ميرانشــاه ،ومعهمــا يوســف حمــدان مديــر هيئــة اإلغاثــة
اإلســامية الــذي جــاء ليشــرف علــى المفاوضــات مــع حقانــي
بشــأن المستشــفى المذكــور ،وكانــوا يطلبــون وســاطتي فــي
الموضــوع.

السبت  15سبتمبر :1990
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وصلنــا صباحــا ً مولــوي "ســيف الرحمــن" مســؤول
المشــتريات العســكرية لــدى حقانــي ،كــي يبلغنــا أن حقانــي
قــد عــاد إلــى بيتــه .ويقــول حقانــي إن هنــاك كميــات كبيــرة
مــن الذخائــر معروضــة للبيــع فــي "جاجــي" وبأســعار جيــدة.
وتشــمل الصفقــة صواريــخ كاتيوشــا وهاونــات وقذائــف
مدفــع 82مليمتــر عديــم االرتــداد .فقلــت لــه إننــي ســوف

أتشــاور فــي ذلــك مــع العــرب فــي بشــاور .ذهبــت إلــى
لقــاء حقانــي فــي بيتــه ،حيــث طلــب تأجيــل بحــث موضــوع
المستشــفى حتــى يتشــاور فيــه معنائبــه مولــوي نظــام الديــن
فــي مســاء هــذا اليــوم .وكان مولــوي نظــام الديــن فــي
زيــارة للســعودية ضمــن وفــد أفغانــي ضخــم حيــث حضــروا
مؤتمــرا ً إســاميا ً برعايــة حكومــة "المملكة"هدفــه إعطــاء
موافقــة إســامية عامــة علــى احتــال أمريــكا لجزيــرة العــرب
لحمايتهــا مــن تهديــدات صــدام حســين الــذي احتــل الكويــت
الشــهر الماضــي.
 وافــق حقانــي علــى إعطائنــا مدفــع الشــلكا ،وطلــب منــا أننرتــب نيــران المجاهديــن ضــد "المطــار الجديــد" ،وقــال:
(إننــا ال نفــرح بأخذنــا المطــار القديــم ثــم نتــرك العــدو فــي
المطــار الجديــد).
ثــم طلــب أن تكــون راجمــات جــوالب وغيرهــا تحــت تصرفنــا
وأنــه ـ أي حقانــي ـ ســوف يمدنــا بالذخائــر الالزمــة ،وطلــب
أن نذهــب إلــى بــاري لنجتمــع مــع" د .نصــرت هللا" وباقــي
الكومندانــات لبحــث الموضــوع والترتيبــات الالزمــة لتنفيــذ
تلــك التوجيهــات .بالفعــل توجهنــا علــى الفــور إلــى مركــز
خليــل فــي بــاري كــي نعلــم أن االجتمــاع لــم يعقــد ألنــه مــن
بيــن  18كومونــدان حضــر خمســة فقــط .قررنــا العــودة فــي
ســيارة باألجــرة ،ألن ســيارتنا ســوف تبقــى فــي مركــز "أبــو
العبــاس" .وكان ترصدنــا مــازال يعمــل ،والعــدو متوقــف عــن
اســتخدام المطــار القديــم ،ويســتخدم يوميـا ً "مطــاره الجديد".
فــي ســيارة األجــرة ،مــن نــوع البيــك آب طبعـاً ،جلــس حاجــي
إبراهيــم إلــى جــوار الســائق ،كــي "يتســلى" معــه بالحديــث
أثنــاء الطريــق ،وكان الحديــث عبــارة عــن تفاصيــل مافعلنــاه
فــي مشــروع المطــار! كــدت أنفجــر غيظــا ً لــوال علمــي أن
العمليــة قــد مضــت وانتهــت ،وأن مــا يقــوم بــه حاجــي إبراهيــم
هــو عــادة شــعبية أصيلــة الغنــى عنهــا ألوالد البلــد.

األحد  16سبتمر :1990

كان الجفــاء مكتوم ـا ً بيننــا ،جماعــة المجلــة العربيــة ـ وهــي
نفســها جماعــة مشــروع المطــارـ وبيــن جماعــة المكتــب
الثقافــي "الفرهنجــي" الــذي مازلنــا نشــكل أحــد أجزائــه
المنفصلــة .شــواهد عديــدة أكــدت أن الشــخص الــذي تهجــم
ظهــرا ً علــى بيتــي فــي ميرانشــاه وكاد أن يخنــق ابنــي الصغيــر

عبــدهللا الــذي تصــدى لــه بشــجاعة ،هــذا الشــخص شــوهد
مــرات عديــدة فــي مكتــب "الفرهنجــي".
منــذ األمــس وضيــوف أوروبيــون فــي الطابــق العلــوي ،رجــاالً
ونســاء ،يشــاهدون أفــام فيديــو عــن معــارك المجاهديــن فــي
المنطقــة .لــم يخبرنــا أحــد عــن هــؤالء ،ولكــن منظرهــم أثــار
اســتيائي.
علــى األقــل لكــون هــذه المخلوقــات البيضــاء أصبحــت معاديــة
لنــا بشــكل مكشــوف ،ويعملــون بــا هــوادة إلجهــاض مســيرة
الجهــاد فــي أفغانســان ،قبــل خطــوات قليلــة مــن بلوغهــا
الهــدف .كانــت المخلوقــات البيضــاء تتصــرف بــا تكلــف
وكأنهــم فــي بيوتهــم .وحتــى صبــاح اليــوم مازالــوا متواجديــن
بالطابــق العلــوي ،والنســاء يتشمســن فــي الســاحة الضيقــة
المواجهــة لصــف الغــرف العلويــة والمطلــة علــى حديقــة
البيــت الســفلية ،لــم يخبرنــا أحــد :مــن هــؤالء؟ أو الهــدف فــي
زيارتهــم؟ بــل بذلــوا جهــودا ً للتعتيــم والتمويــه علينــا.
اصطحبــت حاجــي إبراهيــم إلــى بيــت حقانــي وفــي الطريــق
قابلنــا "مجبــور" جارنــا وشــريكنا فــي عمليــات المطــار،
وقــال إنــه ســينقل مدفعــه الهــاون عيــار  120مليمتــر إلــى
منطقــة "شــين كاي"الشــرقية لضــرب المطــار الجديــد مــن
هنــاك .وطلــب بعــض المســاعدات فيمــا يختــص بحفريــات
جديــدة هنــاك مــع جهــاز الســلكي صغيــر وميكروفــون يــدوي.
وعدتــه بمســاعدته فــي الحفريــات عــن طريــق العــرب ،أمــا
المطالــب األخــرى ،فنحــن نعانــي مــن نقــص فــي أجهــزة
الالســلكي الصغيــرة.
قبــل وصولنــا إلــى بيــت حقانــي رأينــا الــزوار يتوافــدون
لتحيــة الشــيخ نظــام الديــن الــذي عــاد مؤخــرا ً مــن الســعودية،
فتوجهــت مــع حاجــي إبراهيــم إللقــاء الســام عليــه .وكنــت
شــغوفا ً بمعرفــة رأيــه فيمــا جــرى فــي الســعودية مــن
اســتجالب القــوات األمريكيــة لحمايتهــا مــن العــراق علــى
حــد زعــم الدعايــات الصــادرة مــن هنــاك وقتهــا .كان "نظــام
الديــن" معروف ـا ً بصرامتــه الفقهيــة لــذا توقعــت ســماع آراء
تســعدني.
قــدم لنــا الشــيخ بعضـا ً مــن مــاء زمــزم وتمــر المدينــة المنورة.
امتــأت الغرفــة الصغيــرة بالــزوار ،ثــم جلســت إلــى جــواره
وســألته عــن رأيــه فيمــا حدث فــي الســعودية والخليــج ،فكانت
إجابتــه صدمــة غيــر متوقعــة بالنســبة لــي .فقــد قــال :إن قــدوم
األمريــكان واألوروبييــن إلــى الســعودية جائــز بشــروط ـ لــم
تتوفــرـ ولكــن بمــا أن صــدام يعمــل مــع روســيا فــا بــد مــن
وجــود أمريــكا! ولكنهــا ســتخرج!! ثــم أضــاف إن كل العلمــاء
مــن مختلــف بــاد المســلمين قــد أفتــوا بجــواز مــا حــدث مــن
اســتعانة بجيــوش أمريــكا والغــرب!! حاولــت مجادلتــه بالقــول
أن أمريــكا لــم تحضــر إلــى أفغانســتان لمقاومــة االتحــاد
الســوفيتي الــذي هــو أقــوى مــن صــدام حســين فلمــاذا ذهبــت
إلــى الســعوديه؟ ولمــاذا لــم يطالــب شــعب أفغانســتان قــوات
أمريكيــة ،بينمــا طالبــت الســعودية بذلــك؟ فأجــاب أن حكومــة
الســعودية مقصــرة ،ولكــن هــذا مــا حــدث ،واألمريــكان ســوف
يخرجــون قريب ـاً .ودَّعتــه وخرجــت وأنــا مصــدوم ومتعجــب.

فــي مضافــة حقانــي قابلــت القــادة البارزيــن وفــي جعبتهــم
أخبــار ســيئة عــن المطــار الجديــد ،فقــد هبطــت بــه ليلــة
أمــس ثمــان طائــرات معظمهــا يحمــل جنــود .قــال حقانــي إن
المعلومــات التــي لديــه تقــول إن الحكومــة عــززت قواتهــا
بألــف جنــدي جديــد خــال األيــام القليلــة مــن اســتخدام
المطــار ،بمــا يعنــي احتمــال قيامهــم بهجــوم .وقامــت الحكومــة
بقصــف رؤوس الجبــال فــي بــاري بالمدفعيــة الثقيلــة وهــو مــا
لــم يحــدث منــذ أربعــة أشــهر .ومــع ذلــك كانــت ردود الفعــل
تجــاه المطــار الجديــد متفاوتــة جــدا ً حتــى كــدت أشــعر باليــأس.
كانــت ظــروف حقانــي الخاصــة ســاحقة ،فاستشــهاد أخيــه
إســماعيل كانــت كارثــة علــى النطــاق الشــخصي والعملــي
لكــون إســماعيل واحــد مــن ثــاث محــركات فعالــة يطلقهــا
حقانــي فــي مختلــف جبهــات القتــال وهــم إخوتــه الثالثــة
إبراهيــم وخليــل وإســماعيل ،لقــد فقــد ثلــث قوتــه الضاربــة
بمــوت إســماعيل.
ثــم هــذه أمــه التــي تضبــط جبهــة ال تقــل خطــورة عــن
ــر
جبهــة القتــال وهــي الجبهــه الداخليــة المكونــة مــن ا ُ َ
س ْ
المجاهديــن والشــهداء ،إلــى جانــب التحريــض الفعــال علــى
الجهــاد وضبــط ومعاقبــة أي حالــة تخــاذل أو ضجــر أي ـا ً كان
مصدرهــا ،فعصاهــا وكلماتهــا ،وثقلهــا المعنــوي أســلحة ردع
جاهــزة دومــا ًوتعمــل بــا كلــل .هــذه المــرأة العظيمــة ماتــت
هــي األخــرى فــي أعقــاب مــوت إســماعيل.
ليــس هــذا فقــط ،فــاآلن إبراهيــم يتعــرض لنكســة صحيــة
خطيــرة .فقــد خــرج مــن المستشــفى قبــل اســتكمال عالجــه
كــي يحضــر جنــازة والدتــه ،ثــم لــم يعــد إلــى المستشــفى
بــل تحــرك صــوب الجبهــة لإلشــراف علــى عمليــات إمــداد،
فداهمتــه النكســة ،وبــدأ يســعل دمــا ً فنقلــوه جــوا ً إلــى
المستشــفى العســكري فــي روالبنــدي .كل هــذه أســباب لحالــة
الضيــاع التــي شــاهدت حقانــي يعيشــها اليــوم فــكان تائهــا ً
يفتقــد التركيــز واإلشــعاع القيــادي الجــذاب الــذي تميــز بــه
دومــا و َح َملَـهُ إلــى الصــدارة .ســألته عــن البرنامــج العســكري
القــادم فأجــاب( :ال أدري! يقولــون إنــه قريــب! ومفــروض
أن يكــون مــن جميــع الجهــات) .إجاباتــه وحالتــه الشــاردة
زادتــا حالــة الضيــاع عنــدي .شــعرت بالحاجــة إلــى أخــذ قســط
مــن الراحــة والبقــاء مــع أســرتي لبعــض الوقــت .تمنيــت أن
أجــد شــخصا ً آخــر أســلمه تلــك التركــة التــي أزهــد فيهــا .وزاد
الطيــن بلــة أن "جماعتنــا" فــي بشــاور مــن قيــادات القاعــدة
مــازال قرارهــم ضائعـا ً وموافقتهــم غيــر محــددة .فــي المســاء
فشــلت وســاطتي فــي موضــوع المستشــفى ،وأمــر مولــوي
نظــام الديــن أن تكــون لهــم كامــل الســلطات اإلداريــة عليــه.
أرســلت رســالة إلــى أبــو حفــص فــي بشــاور أقــول لــه فيهــا:
(تــم إنجــاز المهمــة ،أعنــي إغــاق المطارالقديــم ،أرجــو
إرســال أميــر جديــد لمركــز أبــو العبــاس مــن طرفكــم .ســأكون
فــي بشــاور خــال هذااألســبوع لمناقشــة تطــورات الوضــع
معكــم) ..ثــم نمــت مبكــرا ً مــن شــدة الغــم!
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أفغانستان في شهر

أفغانستان في فبراير 2021م

,,

ملحوظة:
تش��تمل ه��ذه املقال��ة على األح��داث اليت اعرتف
به��ا الع��د ّو ،ون��رى من الالزم اإلش��ارة ّ
بأن هناك
أحداثا أخرى مو ّثقة بتفاصيل أكثر ،ال س ّيما
حول اخلس��ائر واألضرار ال�تي حلقت باألعداء،
ميكنك��م االط�لاع عليه��ا يف املوق��ع الرمس��ي
لإلم��ارة اإلس�لامية يف أفغانس��تان.

,,

أحمد الفارسي

انتهــى شــهر فبرايــر لعــام 2021م فــي حالــة
مجهولــة بيــن الســام والحــرب .اســتمرت خــال
هــذا الشــهر سلســلة المحادثــات بيــن األطــراف
األفغانيــة مــن وقــت آلخــر ،علــى الرغــم مــن
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المشــكالت القائمــة .ومــن ناحيــة أخــرى كانــت
هنــاك أنشــطة وتحــركات مــن الجانبيــن فــي المجــال
العســكري ،ويمكــن قــراءة تفاصيــل هــذه األنشــطة
واألحــداث المه ّمــة األخــرى تحــت العناويــن التالية:

خسائر العمالء المحليين:

رغــم أن المئــات مــن أفــراد العــدو ،بمــا فــي ذلــك الجنــود
والشــرطة وعناصــر األمــن قتلــوا وجرحــوا خــال شــهر
فبرايــر ،إال أنــه مــن غيــر الممكــن الخــوض فــي مزيــد مــن
التفاصيــل ألن اإلحصــاءات الرســمية غيــر متوفــرة .لكــن
قــاض
علــى المســتوى المتوســط ،قتــل علــى ســبيل المثــال
ٍ
فــي إقليــم ننجرهــار يــوم األربعــاء  3فبرايــر .وقتــل فــي اليــوم
التالــي منــه مديــر األمــن فــي منطقــة غوريــان فــي واليــة
هــرات .ويمكنكــم قــراءة بعــض حــوادث القتلــى والجرحــى فــي
العــدو تحــت عنــوان عمليــة الفتــح.
صفــوف
ّ

خسائر المدنيين:

األول مــن فبرايــر
ف ّجــر مرتزقــة اإلدارة العميلــة يــوم اإلثنيــن ّ
عيــادة ص ّحيــة تابعــة للصليــب األحمــر فــي واليــة قندهــار.
وشــهدت واليــة قنــدوز فــي اليــوم التالــي غــارات جويــة
علــى منــازل أســفرت عــن مقتــل وجــرح  10مدنييــن .كمــا
انهــدم يــوم األربعــاء  3فبرايــر مســجد بواليــة فــراه فــي غــارة
جويــة شــنتها طائــرات إدارة كابــول .وقتــل وجــرح  16مدنيــا
األربعــاء  17فبرايــر ،بنيــران المدفعيــة فــي إقليــم هلمنــد.
واستشــهد وجــرح  28مدنيــا األربعــاء  24فبرايــر بانفجــار
جســر علــى يــد مرتزقــة فــي محافظــة دايكونــدي.
مــا قرأتــم أعــاه هــو غيــض مــن فيــض ،وبإمكانكــم قــراءة
األعــداد الدقيقــة بجانــب تفاصيــل أحــداث ضحايــا المدنييــن
فــي التقريــر الخــاص الــذي نُشــر عبــر الموقــع اإللكترونــي
لإلمــارة اإلســامية.

االنضمام إلى صفوف اجملاهدين:

فــي ســياق فهــم الحقائــق وانضمــام أفــراد إدارة كابــول إلــى
صفــوف المجاهديــن؛ أعلــن مجاهــدو اإلمــارة اإلســامية
يــوم األحــد  21فبرايــر أنّ أكثــر مــن  1300التحقــوا بصفــوف
المجاهديــن خــال شــهر ينايــر ،كمــا استســلم يــوم الخميــس
العــدو للمجاهديــن ،وتبعهــم 52
 4فبرايــر  61مــن أعضــاء
ّ
ـوا آخــر مــن إدارة كابــول فــي واليــة بلــخ يــوم الســبت 13
عضـ ً
فبرايــر .ويتــ ّم نشــر القائمــة التفصيليــة لهــذه االستســامات
فــي نهايــة ك ّل شــهر مــن قبــل اللّجنــة المختصــة فــي اإلمــارة
اإلســامية.

عملية الفتح:

بــدأ شــهر فبرايــر بيــن آمــال الصلــح ومخــاوف الحــرب،
وانتهــى بذلــك أيضــا ،وفيمــا يتعلــق بعمليــات المجاهديــن
خــال هــذا الشــهر ،نذكــر بعضهــا كنمــاذج:
للعــدو مصرعهــم فــي هجــوم بســيارة
لقــي  18جنديــا
ّ
مفخخــة فــي واليــة أروزجــان يــوم األربعــاء  3فبرايــر .وفــي
قــوات األمــن الوطنــي
اليــوم التالــي قتــل  16عنصــرا مــن ّ
فــي اشــتباكات مــع المجاهديــن فــي واليــة قنــدوز .كمــا قتــل

المجاهــدون األربعــاء  10فبرايــر  11مــن العمــاء أثنــاء
االســتيالء علــى قاعــدة "تــوب ديســي" .وفــي اليــوم نفســه
أفــادت الصحافــة عــن مقتــل وفقــد  16جنديًــا فــي واليــة
نيمــروز .وقتــل أيضــا فــي يــوم اإلثنيــن  15فبرايــر13 ،
شــرطيا فــي هجــوم نفــذه انغماســي فــي واليــة زابــول .كمــا
قتــل وجــرح يــوم الجمعــة 19 ،فبرايــر أكثــر مــن  20مــن
ضبــاط الشــرطة المحليــة خــال هجــوم للمجاهديــن فــي واليــة
دايكونــدي .وقتــل المجاهــدون يــوم الثالثــاء  23فبرايــر9
مــن المليشــيات فــي عاصمــة واليــة لوجــار .واندلعــت يــوم
األربعــاء الموافــق  24فبرايــر معــارك عنيفــة بيــن المجاهديــن
والمرتزقــة فــي واليــة كابيســا ،تكبّــد العــدو خاللهــا خســائر
فادحــة.

االحتجاجات:

أوقــف عــدد مــن المواطنيــن ســياراتهم ،يــوم األحــد  7فبرايــر
فــي الطريــق الســريع بيــن كابــول وقندهــار ،احتجا ًجــا علــى
وحشــية الشــرطة وابتزازهــا لهــم ،وقالــوا أنّ الجنــود ورجــال
الشــرطة المرتزقــة يســلبون منهــم أموالهــم عنــد ك ّل نقطــة
تفتيــش ويضايقونهــم .ووفقًــا لهــؤالء المواطنيــن ،فــإن
إيصــال الجمــارك الصــادر لحركــة طالبــان فــي هــرات تقبــل
علــى حــدود باكتيــا وباكتيــكا.
ومــن ناحيــة أخــرى أغلــق الصرافــون خــال هــذا الشــهر
فــي البــاد متاجرهــم لفتــرة طويلــة احتجا ًجــا علــى القوانيــن
القمعيــة لــإدارة الفاســدة ،والتــي كبــدت الفقــراء مالييــن
الروبيــات األفغانيــة.

المأساة:

أفــادت الصحــف يــوم األحــد  7فبرايــر عــن مأســاة تهريــب
األعضــاء البشــرية فــي مقاطعــة هــرات ،وبحســب مــا أفــادت
األنبــاء اضطــر مئــات األشــخاص -بمــن فيهــم النســاء -إلــى
بيــع كالهــم بســبب مشــكالت اقتصاديــة.
هــذا ويتــ ّم ســرقة المســاعدات والتبرعــات بطريقــة وقحــة
وتحــول إلــى خــارج البــاد .كمــا أبلــغ البرلمــان
للغايــة،
ّ
المزيــف يــوم االثنيــن  1فبرايــر فــي كابــول عــن ســرقة
وتهريــب أمــوال قامــت بهــا روال غنــي عقيلــة الرئيــس الحالــي
أشــرف غنــي عبــر مطــار كابــول.

قوات االحتالل:
انسحاب ّ

أعلنــت نيوزيلنــدا يــوم األربعــاء  17فبرايــر أنهــا ستســحب مــا
تبقّــى مــن قواتهــا فــي أفغانســتان بحلــول نهايــة مايــو مــن هــذا
العــام .ور ّحبــت اإلمــارة اإلســامية بهــذا اإلعــان ،ودعــت
البلــدان األخــرى إلــى أن تحــذو حذوهــا ،وفــي اليــوم التالــي
كان مــن المقــرر أن يتخــذ الناتــو قــراره النهائــي بشــأن البقــاء
أو مغــادرة أفغانســتان فــي اجتمــاع خــاص ،لكــن تــم تأجيــل
هــذا القــرار .بيمنــا أعلنــت ألمانيــا الخميــس  25فبرايــر تمديــد
فتــرة بقــاء قواتهــا فــي أفغانســتان لعشــرة أشــهر أخــرى.
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شهداؤنا األبطال

الشاب الغيور خير الدين الهصور
«تقبله اهلل»
أبو يحيى البلوشي

إن هللا تعالــى إذا أراد أن يهــدي عبــدا ويو ِفّقــه لخدمــات جليلــة ،ال ينظــر إلــى جســمه
وال يلتفــت إلــى صورتــه ،بــل ينظــر إلــى قلبــه هــل توجــد فيــه نفحــات مــن اإليمــان
والعاطفــة الدينيــة ،وهــل يصلــح ألن يكــون منبعــا للهدايــة و َمح ّ
طــا ألنــوار هللا تعالــى،
الشــر إلــى الخيــر ،ومــن الضاللــة إلــى الهدايــة ،ويصقــل قلبــه مــن
ليُق ِلّبــه مــن
ّ
ـب الدنيــا
ظلمــات المعاصــي ليمــأه بالنــور ويشــرح صــدره لإلســام ويصرفــه عــن حـ ّ
ـب الماديــة والمــال ،ويو ِ ّجــه قلبــه إليــه وإلــى فعــل الخيــرات والتجافــي عــن
وعــن حـ ّ
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الشــهوات.
فــإن القلــوب بيــن إصبعــي الرحمــن؛ يق ِلّــب قلــب مــن شــاء
ومتــى شــاء ،يق ِلّبــه مــن الخيــر إلــى الشــر ،أو بالعكــس؛ مــن
الشــر إلــى الخيــر .وفــي حديــث ابــن مســعود -رضــي هللا عنــه-
أن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال فــي حديــث طويــل فــي
آخــره« :إن أحدكــم ليعمــل بعمــل أهــل الجنــة حتــى مــا يكــون
بينــه وبينهــا إال ذراع فيســبق عليــه الكتــاب فيعمــل بعمــل أهــل
النــار فيدخلهــا » ..إلــى آخــر الحديــث.
فمــدار تقليــب القلــوب مــن الشــر إلــى الخيــر صفاءهــا ونقاءها
مــن الدنــس المعنــوي ،وميلهــا إلــى الهدايــة ،وإنابتهــا نحــو
الحــق ،وبحثهــا عــن الخيــر ،يقــول هللا تعالــى فيمــا يتعلّــق
بهــذا{ :ويهــدي إليــه مــن ينيــب} اآليــة.
يقول الشاعر الفارسي:
دل اگر پاک بود جلوه گ ِه نور خداست
سین ٔه پاکدالن آین ٔه دوسـت نـمــاسـت
ومعنــاه :لــو خــا القلــب (مــن الدنــس المعنــوي) فيكــون
مظهــر أنــوار هللا تعالــى ،وإن صــدور أصحــاب القلــوب النقيــة
مــرآة تـ ِـري المحبــوب فيهــا.
الشــهيد األبــي الــذي أريــد أن أذكــر نفحــات مــن حياتــه
شــاب نشــأ كأترابــه
اإليمانيــة؛ النابضــة بالغيــرة للشــريعة،
ٌّ
مــن بنــي جلدتــه علــى الالمبــاالة واالنحــراف الفكــري والبُعــد
عــن الديــن إلــى حــ ٍ ّد مــا ،ولكــن الرحمــن هــداه إلــى ســبيله
ـول قلبــه وغيّــر حياتــه ظهــرا للبطــن ،فمــأ فــؤاده إيمانــا
وحـ ّ
وزوده غيــرة علــى الشــريعة وجعلــه مــن المنافحين
وشــجاعة ّ
لإلســام بلســانه ودعوتــه وبمالــه ونفســه.
أريــد أن أكتــب كلمــات منكســرة مــن صفحــة القلــب علــى
صفحــة الــورق عــن بطــل غيــور ،دافــع عــن الشــريعة الغــراء
وهــو بيــن أهلــه وعشــيرته ،ثــم بــذل فــي الــذود عنهــا؛ النفــس
والنفيــس والغالــي والرخي ـص و أبــدى ضُروب ـا ً مــن البســالة
والشــجاعة النــادرة.
الشــهيد الغيــور؛ (خيــر الديــن) ُولــد بــدار الهجــرة ســنة
1371ھش فــي أحضــان أســرة قائمــة علــى حــدود هللا ،عاملــة
بالفرائــض والواجبــات ،متّقيــة المعاصــي ،ولكــن الشــهيد
نشــأ كأحــد أقرانــه ،يعيــش عيشــة بــا هــدف ويتخبــط هنــا
وهنــاك خبــط عشــواء ،لقــد درس ســنوات قليلــة وهــو يجهــل
وألي غــرض ومه ّمــة تـ ّم خلقــه فــي هــذه
هدفــه مــن العيــش،
ّ
المعمــورة .ولكنــه مــع ذلــك ،كان يراعــي حــدود هللا ويراقــب
الفرائــض وال يتــرك الصلــوات والصيــام خــاف كثيــر مــن
أترابــه.
وقــررت المقــام
هاجــرت أســرة الشــهيد إلــى دار الهجــرة،
ّ
هنــاك ،فبعُــد الشــهيد عــن أصدقائــه وأحبابــه ،ولكــن قضــى
هللا أن ينشــأ الشــهيد منــذ صغــره علــى البطولــة والشــدة ،وأن
يتربــى علــى الفروســية وركــوب األهــوال ومعاملــة أنــواع
النــاس .فعندمــا كان عمــر الشــهيد  16عا ًمــا ،اعتقــل أبــوه،

فخلّــف مــن بعــده أســرته الكبيــرة وكان الشــهيد -رحمــه هللا-
يع ـ ّد كبيــر األســرة ،فش ـ ّمر عــن ســاعد الجــد والجهــد ليمــأ
فــراغ الوالــد ،فهاجــر إلــى البلــدان الكبيــرة الصناعيــة ،وبــدأ
يعمــل فــي معامــل مختلفــة ليس ـ ّد رمــق األســرة ويكــف بــأس
الفقــر عنهــم ،ويخطــو خطــو أبيــه فــي رعايــة األســرة ،فــكان
الشــهيد يقضــي عشــرة أشــهر مــن الســنة فــي العمــل ،ويرجــع
ـهرا أو شــهرين إلــى أهلــه .وهكــذا صــار الشــهيد شــابّا جلــدا
شـ ً
يكافــح الشــدائد ويجالــد مصاعــب الحيــاة.
رجــع الشــهيد بعــد وفــاة أبيــه بصحبــة أهلــه إلــى مســقط
رأســه ،ومــع األســف رجــع إلــى أصدقائــه وصحبتهــم مــرة
أخــرى وعــاد إلــى حياتــه األولــى مــن جديــد ،إلــى حيــاة
ســم بالالمبــاالة لحــدود الديــن ومملــوءة بالبــذخ والتــرف،
تت ّ
فــكان يعيــش بــا هــدف ويتسـكّع فــي الشــوارع والســكك هــو
وأصدقــاؤه وقضــى أربــع ســنوات مــن عمــره إلــى ســنة ۹۵
فــي ظــام حالــك.
أمــا نقطــة االنعطــاف فــي حيــاة شــهيدنا البطــل إلــى طريــق
الهدايــة؛ أنــه وقعــت لــه وألصدقائــه حادثــة أجبرتهــم علــى
الفــرار مــن المنطقــة إلــى منطقــة أبعــد ،فــأراد هللا أن يعيــش
حقبــة مــن الزمــن وحيــدا بعيــدا عــن األهــل ،طريــدا مــن جانــب
العشــيرة ليفكــر فــي حياتــه وأحوالــه ،فمــا لبــث أن حــ ّل هللا
المشــكلة وأنعــم بالفــرج فرجــع الشــهيد وأعلــن توبتــه بيــن
أصدقائــه وقــال :إنــي تبــت إلــى هللا وســأقوم برحلــة دعويــة
مــع "جماعــة التبليــغ" لمــدة أربعــة شــهور.
تحــول لحيــاة الشــهيد ونفســيته
هــذه الحادثــة كانــت نقطــة
ُّ
وأهدافــه ،وهكــذا يأتــي هللا بمشــكلة فــي حيــاة اإلنســان ليغفــر
ذنوبــه أو يجــزل أجــره ،أو يُذ ِ ّكــره للرجــوع إلــى حــق.
ففــي أول رحلــة للشــهيد مــع جماعــة التبليــغ ،بــدأ يناجــي
ربــه ويعبــده ويتضــرع إليــه ،ويــذرف دموعــا غزيــرة لذنوبــه
التــي ارتكبهــا ،فبعــد مــدة قضــاه فــي هــذا الطريــق ،صــار
ـب اإللهــي والخــوف الــذي يقربــه لحضرتــه
قلبــه مترعــا بالحـ ّ
تعالــى ،وأصبــح لســانه يلهــج بالذكــر والثنــاء دائمــا ،وكان
فــي ِحـ ٍ ّل وترحــال إلــى التبليــغ ويدعــو أصدقــاءه لمرافقتــه فــي
طريــق الدعــوة ،حتــى هــدى هللا بســببه اثنــي عشــر شــخصا ً
مــن أصدقائــه.
فحبــاه هللا بعــد االلتحــاق بجماعــة الدعــوة والتبليــغ ،صفــات
جميلــة وعــادات طيبــة ،وأنــزل عليــه رحماتــه وعلــى حياتــه
بركاتَــه ،حيــث تجــدّد إيمانــه وصــار مــن المنافحيــن عــن
الشــريعة قــوال وعمــا ،ومــن العامليــن لهــا ،وكان يأمــر
بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر.
أمــا النعمــة الكبيــرة التــي وهبــه الرحمــن إياهــا ،فأكمــل
بهــا إيمانــه؛ هــي الزوجــة المؤمنــة ،الغيــورة علــى اإلســام
والغزيــرة بالحميــة للشــريعة كالشــهيد نفســه ،والزوجــة
الصالحــة (كمــا يشــير النبــي صلــى هللا عليــه وســلم) نعمــة
عظيمــة يهبهــا الرحمــن لــكل مؤمــن وقّــافٍ عنــد الشــريعة
وعنــد حــدود الرحمــن ،ومــن نمــوذج حميــة هــذه المــرأة
المؤمنــة ،أنهــا فــي الزمــن الــذي كان فيــه الشــهيد يتألــم مــن
ضنــك العيــش وقلــة المــال ،هيّئــت للشــهيد مــاالً ينفقــه فــي
ســبيل الجهــاد ،وصــارت بعــد استشــهاده أ ّمـا ً حنونــا و مربّيــة
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لبنــت الشــهيد.

الشهيد يدخل ساحة الجهاد
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بــدأت حيــاة الشــهيد الجهاديــة إثر مجــزرة وقعت فــي ميانمار،
حيــث أشــعلت أنباءهــا عاطفــة الشــهيد وأصدقــاءه ،وأثــارت
حفيظتهــم وأجبرتهــم أن يقلّبــوا حياتهــم مــن «الدعــوة» إلــى
«الجهــاد» ،وأن يرحلــوا مــن الزمــن المكــي إلــى المدنــي (إن
صـ ّح التعبيــر) ،فلنســمع القصــة مــن رفيــق الــدرب للشــهيد:
ظهيــرة يــوم مــن األيــام اتصــل بي أحــد أصدقائــي الذيــن هداهم
هللا بفضــل دعــوة الشــهيد خيرالديــن وســعيه الحثيــث ،فطلــب
منّــي أن أالقيهــم فــي أســرع وقــت ممكـن .خرجــتُ مــن البيــت
مســرعا صــوب مــكان االلتقــاء ،فرأيــت بعــض األصدقــاء
يظهــر فــي وجوههــم الحــزن ،وتبــدو منهــا الكآبــة ،فمــا
لبثــت قلي ـاً إال وبــدأ أحدهــم يتكلّــم عــن "ميانمــار" بحماســة
ويقــول :هنــاك فــي "روهينغيــا" ت ُقتــل نســاء المســلمين
ويشــرد المســلمون ويذبَّحــون علــى مــرأى مــن
وأطفالهــم،
َّ
أهلهــم ،فمالنــا قعدنــا عــن نصرتهــم وجلســنا ننتظــر النصــر
ينــزل مــن الســماء؟! ومالنــا ال نقــوم إلــى
الجهــاد فــي ســبيل مبادئنــا وقيَمنــا ،فأيّــدتُ
كالمــه وبدأنــا نتكلــم عــن الطريــق الــذي
يوصلنــا إلــى "ميانمــار" ،فأشــرت إلــى
اإلخــوة بــأنّ خيرالديــن (شــعيب) ربمــا
يحــ ّل المشــكلة ويســاعدنا فــي األمــر،
وربمــا يلتحــق بنــا فــي هــذا األمــر العظيــم.
اتصلــتُ بشــعيب وطلبتــه ،فجــاء شــعيب،
وتكلــم صديقنــا معــه عــن مجــازر تقــع
للمســلمين فــي روهينغيــا ،فاضطرمــت
جــذوة اإليمــان فــي قلــب صديقــي الشــهيد،
وقــال :ســأتكلم مــع أحــد أصدقائــي ليم ّهــد
لنــا الطريــق للذهــاب إلــى ميانمــار،
فقررنــا أن نلتقــي معــا بعــد أيــام لنتشــاور
ّ
فــي األمــر أكثــر.
بــدأ الشــهيد يشــاور أحــد أصدقائــه الذيــن
لهــم صلــة بالمجاهديــن فــي أفغانســتان،
فبعــد مشــورة طويلــة وبحــث عميــق،
آل أمرهــم إلــى قــرار آخــر ،وأجمعــوا
بــأن الطريــق إلــى ميانمــار شــاقّ بعيــد،
وال يتمكّنــون مــن الســير إليهــا ،لكــن
أفغانســتان أقــرب ميــدان ألداء هــذه
الفريضــة المباركــة ،فريضــة الجهــاد،
والطريــق إليهــا ســهل جــدا.
فاجتمــع اإلخــوة يــوم قرارهــم ،وعــرض الشــهيد النتيجــة،
وقــرروا الذهــاب إلــى أفغانســتان ،وأن يجتمعــوا
فتشــاوروا
ّ
صبــاح يــوم معيــن فــي مــكان خــاص.
يواصــل صديــق الشــهيد ويقــول :جئــت إلــى المــكان المعيــن،
فمــا رأيــت أحــدا مــن أصدقائــي ،فاتصلــت بشــعيب ،وهــو
كان أحــب األصدقــاء عنــدي ،فقلــت لــه :لــم يــأت أحــد ،لكــن

تعــال لنذهــب نحــن ،ولكــن الشــهيد أبــى أن يذهــب فيئســتُ أنــا
ورجعــت إلــى البيــت.
بعــد هــذه القصــة بأيــام ،فقــدتُ الشــهيد وصــرت أبحــث عنــه،
راجعــت إخوانــه فأجابونــي بــأن الشــهيد كعادتــه ذهــب إلــى بلد
مــن البلــدان للعمــل ،فكنــت أتصــل بــه بيــن آونــة وأخــرى لكــن
جوالــه كان مغلقــا ،حينهــا تيقّنــت بأنــه رحــل إلــى الجهــاد فــي
ســبيل هللا.
مضــت علــى هــذه الواقعــة أربعــة شــهور ،إذ رأيتــه ليلــة فــي
مســجد مــن المســاجد فشــعرت بالهيبــة ،ورأيــت فــي وجهــه
هيبــة المجاهــد فقلــت لــه :شــعيب! أيــن كنــت يــا أخــي ،قــال
ذهبــت للعمــل ،فأجبتــه وقلــت :أخــي! وهللا هــذه الهيبــة هيبــة
مجاهــد فــي ســبيل هللا ،فأشــار إلــي بــأن "اصمــت".
ثــم تن ّحيــت معــه جانبــاً ،فحكــى لــي قصــة التحاقــه بركــب
المجاهديــن ،وأضــاف قائــا :إنّ الجهــاد فــرض عيــن
وللمجاهــد كــذا مــن األجــر ،ولــو قتــل لــه الجنــة وكــذا مــن
النعــم والثــواب.
فمــا لبثــت أيــام قليلــة إال وأرســلني إلــى ميــدان الجهــاد،
وبقيــت هنــاك أربعــة شــهور حتــى جــاء الشــهيد البطــل أيضــا

فــي حيــن قــد حــان فيــه موعــد إيابــي إلــى البيــت.

سيرة الشهيد الذاتية ونفسيته السامية

كان شــهيدنا البطــل دومــا ً باســم الثغــر ،صامتــا ال يتكلــم إال
للضــرورة ،وينصــر المظلــوم ويعيــن علــى نوائــب الحــق،
ويعامــل النــاس معاملــة حســنة ،وإنــه مــع دماثــة الخلــق وليــن
الجانــب كان شــجاعا غيــورا علــى الشــريعة اإللهيــة.

إن الحماســة والغيــرة اإليمانيــة
موجــودة فــي القلــوب الصافيــة
والصــدور المهذّبــة ،هــذه
الغيــرة تأتــي بعجائــب
التضحيــات
مــن
القيمــة والمجازفــة
لديــن هللا عزوجل
و لشــر يعته
المثاليــ ة وإن
هللا غيــور
يحــب المســلم
ا لغيــو ر
علــى دينــه
و حر ما تــه .
وفــي حيــاة
الشــهيد أمثلــة
ونمــاذج تــد ّل
على قــوة إيمانه
وغيرتــه الدينيــة
المتدفقــة وعاطفتــه
الجيّاشــة تجــاه ديــن
اإلســام ومبادئــه القويمة
وإرشــاداته الحكيمــة ،أشــير
إلــى موقفيــن منهــا:
الموقــف األول :حميتــه تجــاه الصحابــة؛
حيــث نُقــل عــن الشــهيد أنــه فــي رحلــة مــن
ـوي لســانه
رحالتــه ،ســمع طاعنــا يطعــن فــي الصحابــة ويلـ ّ
فهــب
تجــاه حضراتهــم ،فلــم يتح ّمــل هــذه التهــم والطعــن،
ّ
ـرر ســاحتهم
ردع ـا ً لهــذا الشــخص ودافــع عــن الصحابــة وبـ ّ
مــع أنــه شــاب كان ال يهتــم آنــذاك بالديــن ،لكــنّ خاطــره لــم
يطمئــنّ ليســتمع عمــا يقــال طعنــا فــي الصحابــة وهــو ســاكت
صامــت ال يــر ّد.
والموقــف الثانــي :إن مــن عــادات النــاس ورســومهم فــي
حفــات العــرس أنهــم يســتعملون األغانــي والموســيقى
واآلالت التــي ال تبــاح فــي الشــريعة اإلســامية ،وفــي ليلــة
عُــرس الشــهيد بــدأ أقربائــه بإظهــار ســرورهم وأرادوا
تشــغيل األغانــي ،فمنعهــم الشــهيد عــن هــذا العمــل منعــا
حرمــه الشــرع ،لــن
باتــا ،ونهاهــم نهيــا قويــا ،وقــال :إن مــا ّ
شــبر.
أتجاســر عليــه ولــن أقتــرب منــه قيــد
ٍ
فانتهــى مجلــس العــرس ولــم يُرتكــب فيــه عمــل يخالــف
الشــريعة الغــراء لقيامــه تجــاه هــذه األفعــال.
ذات ليلــة رأى الشــهيد البطــل (خيرالديــن) أ َّمــه فــي المنــام
ـي! تعــال ألالقيــك قبل استشــهادك.
وهــي تطلبــه وتقــول لــه :بنـ ّ
فرجــع الشــهيد إلــى بيتــه والقــي أمــه وأســرته وأصدقــاءه،
فاغتنــم الفرصــة ودعــى بعــض أصدقائــه إلــى الجهــاد،
وذكرهــم بــأن الجهــاد فــرض عيــن ،ولــه كــذا وكــذا مــن األجــر
والثــواب ،وإن مــن جاهــد فــي ســبيل هللا وقُتــل؛ أثابــه هللا

بالفــوز فــي الــدار اآلخــرة وأكرمــه
بالجنــان.
فمــا لبــث أن أعــ ّد هــذا
ـض
الداعــي المحنّــك بعـ َ
أصدقــاءه وأرســلهم
ميــدان
إلــى
الجهــاد ،فيبقــي
هــو عنــد أهلــه
يذكــر لهــم
مــن أجــر
ا لجهــا د
و يد عــو
أ صد قــا ء ه
و أ حبا بــه
لــى
إ
ا ال لتحــا ق
بهــذا الــدرب
ا لقو يــم .
قضــى الشــهيد
عــدة شــهور بيــن
أهلــه ،ورجــع مــرة
ثانيــة إلــى ســاحات
الوغــى ،ناويــا الوقــوف
بهــا حتــى االستشــهاد ،وبــدأ
يناجــي ربــه ويتضــرع إليــه ويطلــب
منــه قبولــه للشــهادة.
قضــى شــهرا واحــدا مــن دخولــه الثانــي لميــدان الجهــاد،
فجعلــت أحوالــه تتغيّــر ك ّل يــوم أكثــر مــن ذي قبــل ،وإنــه رغــم
عادتــه قــام يــؤ ّم النــاس يومــا ،وكأنــه ألهــم إليــه أنــه ســيلقى
ربــه وأن هــذه الصــاة ،صــاة مــودع ،فصلــى بالمجاهديــن
وبقــي يومــه ســاكتا ال يتكلــم كثيــرا حتــى قبلــه هللا للقائــه.
يحكــي أحــد رفــاق دربــه قصــة استشــهاد هــذا البطــل ،فيقــول:
كنــت مســؤوال عــن تقســيم الخبــز إلــى غــرف المجاهديــن
بمنطقــة خاشــرود ،فجئــت إلــى غرفــة الشــهيد ،فقــال لــي
دعنــي أذهــب مــع ســائق الدراجــة إلــى الغرفــة األخــرى،
ـب فيهــا عواصــف
وكانــت الليلــة شــديدة الظلمــة حالكــة ،تهـ ّ
شــديدة علــى المنطقــة ،حيــث ازداد الظــام بســببها فصــارت
ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض .ركــب "خيرالديــن" الدراجــة
ّ
ضــا
الناريــة مــع الســائق وذهبــا إلــى الغرفــة ،لكنهمــا
الطريــق .ومــن قضــاء هللا وقــدره ،واجهــا لغمـا ً كان مزروعـاُ،
فانفجــر اللغــم عليهمــا فــي تاريــخ  1397/6/22هـــ.ش لتطيــر
أرواحهمــا إلــى جنــان الرحمــن لألبــد ،وض ّمخــوا ثــرى منطقــة
خاشــرود بدمائهمــا.
فمــا انتبــه المجاهــدون لفقدانهمــا إال يــوم الغــد ،حيــث عثــروا
عليهمــا وقــد تمزقــت أشــاؤهما لشــدة اللغــم الــذي وطئــاه .
رحمهمــا هللا وجعــل الجنــة مثواهمــا ،وألحقنــا بهمــا وبجميــع
الشــهداء الذيــن بذلــوا مهجهــم فــي ســبيل هللا ،ويغفرلنــا ولهــم
أجمعيــن ،آميــن
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ســا فــي
ذات يــوم جمــع حكيــم أوالده جميعًــا حتــى يعلّمهــم در ً
الحيــاة ،قــال لهــم ائتونــي بحزمــة مــن الحطــب ،فلمــا أتــوا
بالحطــب ،قســمها عليهــم ،وأعطــى كل واحــد منهــم عــودًا مــن
الحطــب ،وطلــب منهــم أن يكســروا هــذه األعــواد منفــردة،
كســروها بســهولة ودون تعــب ،ثــم جمــع الحطــب ،وجعلهــا

فــى حزمــة واحــدة ،وطلــب مــن كل واحــد منهــم أن يقــوم
بكســر األعــواد مجتمعــة ،فلــم يســتطيعوا كســرها رغــم أنهــم
بذلــوا كل مــا يملكــون مــن الجهــد والقــوة .قــال األب" :قــد
رأيتــم يــا أوالدي أن فــي االتحــاد قــوةً ،وفــي الفرقــة ضعــف''
إنهــا قصــة قصيــرة ،لكنهــا تحمــل فــي طياتهــا درســا عظيمــا
وعبــرة قيمــة ،وهــي أن الوحــدة قــوة وانتصــار وأن الفرقــة
ضعــف وفشــل.

كونوا جميعا ً يا بـني إذا اعترى

خطب وال تــتــفـرقـــوا آحـــادا ً

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا ً
وإذا افترقـــن تكـسـرت أفــرادا ً
هــذه حکمــة عظيمــة فــي الحيــاة ،واإلمــارة اإلســامية
لحســن الحــظ -قــد أحســنت االســتفادة منهــا فــي مشــوارهاالطويــل المفعــم بالتضحيــات الجســام واألحــداث العظــام .إن
اإلمــارة اإلســامية منــذ أن أبصــرت النــور تتمتــع -والحمــد
هلل -بوحــدة فكريــة شــاملة داخــل صفوفهــا بفضــل مــا يملكــه
جنودهــا وقادتهــا وساســتها وصحفيوهــا ســواء بســواء مــن
روح البــذل والعطــاء والصــدق واإلخــاص نحــو مبادئهــم
وقيمهــم وأهدافهــم ،وبفضــل مــا يؤمنــون بــه مــن مبــدأ عظيــم
ثميــن ،وهــو مبــدأ الســمع والطاعــة لقيادتهــم فــي الســراء
والضــراء ،والســلم والحــرب ،والمنشــط والمكــره ،وبفضــل
مــا يعتقدونــه فــي أن مــن خالــف أوامــر قيادتــه فقــد ارتكــب
كبيــرة ،إنهــم يــرون فــي طاعــة القيــادة امتثــا ٌل ألوامــر هللا
تعالــى وامتثــال للهــدي النبــوي الشــريف" :يــا أيهــا الذيــن
آمنــوا أطيعــوا هللا وأطيعــوا الرســول وأولــي األمــر منكــم" (
النســاء ،اآليــة)59 :
اســتطاع رجــل واحــد (هــو المــا عمــر رحمــه هللا) توحيــد
الصفــوف بطريقــة ســحرية ،اســتطاع توحيــد الكلمــة ،توحيــد
المعســكر ،اســتطاع أن يوحــد الصفــوف ،وكأنهــا أســرة
واحــدة ،اســتطاع ذلــك رجــل لــم يــدرس فــي الكليــات ،ولــم
يتخــرج مــن الجامعــات والمعاهــد ،مهــا ...وهــل تســتطيع
الجامعــات والمعاهــد إعــداد وإنتــاج مثــل هــؤالء العظمــاء
العمالقــة الذيــن يتباهــى بهــم التاريــخ؟
تخــرج -رحمــه هللا -مــن مدرســة اإليمــان والضميــر
لقــد
ّ
والمبــادئ ،لــم يربّــه أســاتذة الجامعــات ودكاتــرة المعاهــد
هــذه التربيــةَ اإليمانيــة المثاليــة ،بــل ربّــاه اإليمــان ،ربّتــه
العقيــدة واألخــاق التــي تعلَّمهــا ويتعلَّمهــا الشــباب األفغــان في
أحضــان األمهــات الصالحــات .اســتطاع تحقيــق ك َل ذلــك رجــل
ذكــر ربــه وذكــر اليــوم اآلخــر ،وذكــر الجنــة ومرضــاة ربــه،
ونســي أو تناســى نفســه ومصالحــه وحاجاتــه الشــخصية
واألســرية والقبليــة ،اســتطاع بســط األمــن والســام ،ونشــر
الحــب واإلخــاء والوئــام .وهــل يســتطيع أحــد مــن الزعمــاء
المعاصريــن أن يعيــش مثــل حياتــه؟ أن يعيــش مــن غيــر
ســيارة فاخــرة ومنــزل فخــم وراتــب ضخــم؟
كلمــة واحــدة ،رايــة واحــدة ،قيــادة واحــدة ،سياســة واحــدة،
إرادة واحــدة ،غايــة واحــدة ،ومنهــج واحــد ،جميعهــم جنــودا
وزعمــاء متفقــون علــى رأي واحــد فــي كل شــيء ،ســواء
فــي شــؤون الداخــل أم فــي شــؤون الخــارج ،إذا ضربــوا
ضربــوا بيــد واحــدة ،وإذا رمــوا رمــوا عــن قــوس واحــدة،
"كأنهــم بنيــان مرصــوص" وهــذا أســلوبهم فــي الحيــاة ،منــذ
نهوضهــم وتأســيس إمارتهــم ،وهــل تهــز عاصفــة (وإن كانــت
عاتيــة) هــؤالء الرجــال العمالقــة وإن شــئت فقــل هــذه الجبــال
الشــامخات؟
إنهــم يدركــون جيــدا أن االنتصــار ال يتحقــق إال إذا كانــوا

علــى قلــب رجــل واحــد مخلــص مؤمــن حريــص علــى الخيــر،
االنتصــار يقتضــي ذلــك أبــدا ،والفئــة الغالبــة دومــا هــي الفئــة
التــي تتوحــد فــي كل شــيء ،فــإن يــد هللا مــع الجماعــة ،وكل
هــذا االنتصــار الــذي حققنــاه خــال معركتنــا ضــد الواليــات
المتحــدة وحلفائهــا وعمالئهــا مــن ثمــار هــذا الوحــدة المثاليــة.
بفضــل هــذه الوحــدة صمدنــا هــذا الصمــو َد ولــم نستســلم
للرقــاد والهزيمــة ،قــد رأى العالَــم بأســره بعينيــه اإلثنتيــن أننــا
مرغنــا أنــوف األعــداء بعــون هللا ثــم بعــون وحدتنــا وإيماننــا
ّ
بنصــر هللا وثقتنــا بأنفســنا.
إنهــم ينبــذون كل مــا يــؤدي إلــى الفرقــة التــي تــؤدي إلــى
الفشــل فــي كل ميــدان ،وينبــذون كل مــا يــؤدي إلــى الخــاف
الــذي يصــب فــي االتجــاه المعاكــس ،ويَعــدّون ذلــك عبــادة
يعبــدون هللا بهــا ،فإنهــا طاعــة ،قــد أمرهــم هللا بهــا ،يضحــون
بمصالحهــم الشــخصية لمصالــح الشــريعة والوطــن والشــعب.
هنــا فــي هــذه اإلمــارة المباركــة ال ســادة وال عبيــد ،كلهــم
سواســية ،كلهــم أحــرار ،ليــس لديهــم فــوارق اجتماعيــة ،فهــم
قــد قضــوا علــى الفــوارق االجتماعيــة التــي يفتعلهــا االحتــال
كالعــادة لصالحــه ،تجمعهــم المحبــة ويجمعهــم اإلخــاء،
وترفعهــم رايــة اإلســام التــي ترفــرف فــوق رؤوســهم،
وســوف ترفــرف فــوق أبــواب كابــل بــإذن هللا.
كــم تآمــر إعــام العــدو المفبــرك ،وكــم حــاك المكائد ،وكــم نفث
الســموم ،وكــم ادعــى األكاذيــب واألباطيــل ،وكــم اجتهــد ليُقنــع
الــرأي العــام بــأن هنــاك اختالفــا فــي صفــوف اإلمــارة ،ولكنــه
بفضــل هللا فشــل كل الفشــل .كــم حــاول األعــداء أن يفتتــوا هــذه
الوحــدة ،ولكــن دون جــدوى ،خابــت مســاعيهم وتحطمــت
آمالهــم علــى صخــرة "الوحــدة الطالبانيــة" الوحــدة التــي
صــارت مضــرب األمثــال ،يتباهــى بهــا الصديــق ويعتــرف بهــا
العــدو فــي قــرارة قلبــه وإن أبــى أن يعلنهــا.
لــم يســتطع الجبنــاء العمــاء شــق عصانــا ولكنهــم لــم يجلســوا
مكتوفــي األيــدي ،وإنمــا يخططــون ويبرمجــون وال يتعبــون،
يســتخدمون كل وســيلة باطلــة إلحــداث الخــاف بيننــا ،مثــا
يســتأجرون بيــن الحيــن واآلخــر رجــا مجهــول الهويــة
ويُملــون عليــه بــأن يعلــن انفصالــه عــن اإلمــارة ،كأنــه كان
مــن جنــود اإلمــارة وانفصــل عنهــا بســبب تصرفــات اإلمــارة؛
بينمــا الرجــل فــي الحقيقــة لــم يقاتــل يومــا تحــت رايــة اإلمارة،
وال يعرفــه أحــد.
وهــل تقــدر قــوةٌ فــي العالَــم أن تهــزم رجــاال يؤمنــون بوحــدة
الصــف كأصــل مــن أصــول دينهــم؟ رجــاال يلتزمــون بالوحــدة
إيمانــا واحتســابا؟ ويعتبــرون الخــاف نفاقــا وشــقاقا؟ رجــاال
يفــدون قيادتهــم بــاألرواح واألجســاد؟ كال ...وهــل تقــدر إدارة
عميلــة تعانــي مــن خالفــات شــخصية وخصومــات مســتمرة
منــذ أن أتــت علــى ظهــر الدبابــات األميركيــة هــل تقــدر هــذه
اإلدارة علــى الصمــو َد فــي وجــه إمــارة عمالقــة ظهــرت مــن
أول يومهــا كجبهــة موحــدة أو كتيــار جــارف ســريع اکتســح
كل مــا فــي طريقــه مــن الفاســدين ،ويكتســح اآلن كل مــا فــي
طريقــه مــن الخونــة العمــاء الذيــن باعــوا دينهــم ووطنهــم؟
وهــل ينطفــئ نــور هللا بأفواههــم؟
***
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ذكريات وانطباعات
عن أبطال فراه (الحلقة )١٥
صارم محمود

وصلــتُ بدايــة شــهر صفــر
المظفــر ســنة ١٤٤٢هـــ إلــى
مديريــة «قلعــه كاه» ،وهــي مــن
المديريــات المتراميــة الجوانــب
فــي واليــة فــراه ،وإن لــم تكــن
المديريــة األكبــر ،فهــي تعــ ّد مــن
أكبــر مديرياتهــا.
تتشــكل مديريــة «قلعــه كاه»
مــن مديريتيــن فــي نفســها وهمــا
مديريــة خلــف الجبــل (پشــت کوه)
ومدیريــة صفــع الجبــل (شــيب
ـررة
كــوه) ،أمــا األخيــرة فهــي محـ َّ
تمامــا ،وأمــا مديريــة خلــف الجبــل
(پشــت کــوه) فهــي ال يــزال مركــز
ـدوُ ،رغــم أنّ
مديريتهــا خاضعـا ً للعـ ّ
المجاهديــن بذلــوا أقصــى مــا فــي
وســعهم مــن الســعي لتحريــر هــذه
النقطــة المحتلّــة العصيــة عــن
الفتــح ،وأثمــرت جهودهــم إلــى
حــ ٍد (وأنّ ســعيه ســوف يــرى)؛
فمــرة حفــروا مســاحة طويلــة
ّ
لتكــون خنــادق خفيــة لتلغيــم
النقطــة األمنيــة لكــن انكشــفت
خطتهــم وبقيــت الخنــادق
مثوبــة لهــم عنــدهللا وذخــرا،
ومــرة أخــرى ضربــوا
ّ
حصــارا علــى مركــز
المديريــة أو مــا
نســ ّميه
مجلة
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بالحــزام الدفاعــي ،وســدّوا بهــذا
الحصــار معظــم طــرق إيصــال
المــوا ّد الغذائيــة والحاجيــات
العــدو ،إلــى أن
األخــرى إلــى
ّ
ضــاق عســاكر الحكومــة ذرعــا
مــن المجاعــة ،وحتــى كان بعــض
العســاكر يخرجــون مــن قواعدهــم
األمنيــة فــرارا مــن الجــوع ،لكنّهــم
ـرون مــن المطــر ويقعون
كانــوا يفـ ّ
تحــت الميــزاب ،وبعضهــم بــل
معظمهــم كانــوا مدمنين ومــا كانوا
يطيقــون صبــرا عن المخـدّرات في
ثكناتهــم؛ لذلــك كانــت هــذه الم ـدّة
أيامــا شــدادا غالظــا ،وســاعات
عصيبــة عليهــم ،وكأنهــم يلفظــون
أنفاســهم األخيــرة.
لكــن كان فــي ضــرب الحصــار
إضــرار كبيــر بأمــوال النّــاس
وأمتعتهــم ومســاكنهم ،فبعــد مــا
ضُــرب الحصــار بقيــت متاجــر
النّــاس معركــة الشــتعال الحــرب،
م ّمــا أدّى إلــى ضيــاع قســط كبيــر
مــن متــاع النّــاس ،ولذلــك قــام
المجاهــدون برفــع الحصــار
حفاظــا علــى أمــوال النّــاس
وأمتعتهــم ،وبقــي مركــز مديريــة
خلــف الجبــال (پشــت کــوه) محتلّــة
ـدو إلــى يــوم شــاءه هللا
فــي يــد العـ ّ
وقــدره.
وأمــا القريــة األخــرى المتبقيــة
ُحــرر تمامــا بعــد ،هــي
التــي لــم ت َّ
قريــة «حســن آبــاد» التــي تقــع

علــى الجانــب الحــدودي مــن
المديريــة ،والتــي يقطنهــا قــوم
«بامــري» وهــم ينتمــون إلــى
قوميــة البلــوش؛ فهــوالء ال
يعــرف صالحهــم مــن طالحهم ،وال
عميلهــم مــن صالحهــم المحايــد،
وليــس معظــم قاطنــي هــذه القريــة
موظفيــن للدولــة العميلــة ،لكــن
فيهــم مليشــيات وحشــية وهــم
علــى جانــب كبيــر مــن الحقــد
والبغضــاء لللمجاهديــن ،وقــد
وقعــت معهــم اشــتباكات كثيــرة،
وســقط فــي هــذه االشــتباكات مــن
الفريقيــن قتلــى وجرحــى.
إنّ اإلمــارة اإلســامية بصفتهــا
صيانــة
عــن
المســؤولة
الدمــاء المعصومــة أمهلــت
هــؤالء البامرييــن منــذ ســنتين
ليستســلموا ،ويخضعــوا ألمــر
الشــريعة ،ويتركــوا العمالــة
والعمــل إلدارة كابــول الفاســدة أو
يســلموا ســراة الحــرب ومليشــات
العــدو ،إلــى أن جــاء مؤخــرا
ّ
وفــد مــن اإلمــارة اإلســامية
كســفراء ليبلغــوا لهــم رســالتها
األخيــرة ،وقامــوا فــي مســجدهم
الجامــع يــوم الجمعــة خطبــاء
وناصحيــن؛ لكنّهــم بيّتــوا
شــرا ،فبعدمــا
لهــم
ّ
انصــرف النــاس مــن
صــاة الجمعــة،
باغتــوا

المجاهديــن
بفتــح النّــار
وبعــد
عليهــم،
اشــتباك غيــر طويــل،
أصيــب مســؤول الدعــوة
واإلرشــاد الشــيخ الســيد
محمــد آغــا (المشــهور
بالفــاروق آغــا) بطلقــة فــي
ظهــره ،فســقط شــهيدا تقبلــه هللا.
فصــارت بعــد هــذا اليــوم وبعــد
هــذا الحــادث المؤلــم قضيــة قــوم
«بامــري» أكثــر تعقيــدا.
وأ ّمــا عــن مجاهــدي قلعــه كاه:
فــأول مــن قــام مجاهــدا فــي هــذه
المناطــق ،وأخــذ الســاح هــو
الشــيخ الشــهيد الســيد جاويــد
تقبلــه هللا ،وكان مشــهورا
بالشــجاعة والمصابــرة ،بــدأ
مجــرد النطــق
الجهــاد يــوم كان
ّ
باســم المجاهــد جريمــة ال تغتفــر،
ســرا،
فثبــت وصابــر ،وجاهــدا
ّ
ثــ ّم جهــرا إلــى أن اجتمــع تحــت
لوائــه عــدد مــن المجاهديــن.
وبعدمــا قضــى الشــهيد الســيد
جاويــد تقبلــه هللا نحبــه فــي
هــذه المديريــة ،أخــذ لــواءه ابــن
أختــه الشــهيد الســيد منصــور
آغــا ،وكان الشــيخ الشــهيد آيــةً
فــي الزهــد وأمثولــة فــي التــوكّل
علــى هللا ،وكان قائــدا مثاليــا بــل
جنــراال فــذا فــي ثــرى األفغــان،
وقــد فُتــح معظــم مديريــة قلعـهکاه
بشــقيها (خلــف الجبــل -وصفــع
الجبــل) وصــارت تحــت إمرتــه.
ويــوم كان مســؤوال عــن مديريــة
«أنــاردره» تهــاوت بأركانهــا
فــي أيــدي المجاهديــن.
وبعدهــا جــاءت مأســاة
«أنــاردره» المؤلمــة
التــي استشــهد فيهــا
جمــع كثيــر مــن

المجاهديــن إثــر قصــف كثيــف مــن
الطائــرات األمريكيــة بمــا فيهــم
الشــيخ الشــهيد «منصــور آغــا»
تقبلهــم هللا جميعــا.
فــي الحقيقــة كنــت مشــتاقا مــن
زمــن ليكــون لــي رحلــة جهاديــة
ٍ
إلــى هــذه المناطــق؛ ولمحبّتــي
لمديريــة «قلعــه كاه» خلفيــة تعــود
إلــى استشــهاد األخ المهاجــر
بنياميــن (عبــد القــدوس) تقبلــه
هللا الــذي أحببتــه حبّــا قلّمــا اتفــق
ـب شــهيدا مثلــه ،والغريــب
أن أحـ ّ
أنّنــي مــا رأيــت الشــهيد ّإل قبــل
تعرفــي بــه
عشــر ســنوات ،وكان ّ

تعرفــا
ّ
عا بــر ا ،
وكلمــا أثيــر ركام
الماضــي ،عاصــرا
م ّخــي ألنتشــل منهــا
ذكــرى تذكّرنــي بالشــهي َد ال
أعثــر إال علــى حــادث واحــدٍ،
ثــ ّم تجتمــع صــور مبعثــرة مــن
شــخصيته فــي الذاكــرة ،لكــن هــذا
الحــب العميــق ،وهــذا اإلعحــاب
ّ
الكبيــر بشــخصية الشــهيد
ـرف العابــر
بالنســبة إلــى هــذا التعـ ّ
أمــر مثيــر للعجــب فــي نفــس
الحــب
الكاتــب ،ربّمــا يعــود هــذا
ّ
العميــق إلــى المعرفــة التــي
حصلــت عليهــا بعــد شــهادته مــن
لســان اإلخــوة وإعجابهــم الكبيــر
بشــخصية الشــهيد ،وتأثرهــم
بــه ،وحبّهــم لــه؛ فكلمــا قارنــت
حيــاة الشــهيد قبــل أيــام جهــاده -
مــع قلــة معرفتــي بــه – وحياتــه
بعــد جهــاده؛ أقــف مندهش ـا ً م ّمــا
يصنــع الجهــاد بالرجــل ،كيــف
ال! وقــد تــرى طالبــا عاديــا ربّمــا
ال يقــام لــه وزن فــي المــدارس
الدينيــة ،وال يعقــد عليــه أمــل؛
كأنّــه ك ّل علــى عاتــق المدرســة
يثقــل عليهــا ،ثــ ّم تــراه بعــد
يتحــول
التحاقــه بميــدان الجهــاد
ّ
إلــى إنســان صالــح ،ومجاهــد
مفكــر ،وإلــى داعــي ملتهــب يحمل
ألمتــه فــي قلبــه همومــا كالجبــال،
وإلــى رجــل نشــيط ذي حماســة
وعزيمــة ،يتــرك للجهــاد وأهلــه
خدمــة تاريخيــة طويلــة المــدى
ـرة فــي جبيــن
واألثــر ،ويبقــى غـ ّ
التاريــخ ،ومنــارا للمدلجيــن
مــن أبنــاء األ ّمــة فــي دياجيــر
للحريــة
الظــام ،ورمــزا
ّ
والشــرف ،وتاريخــا
للعــزة والكرامــة.
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ضحايا االحتالل األمريكي

جرائم المحتلين والعمالء
في شهر فبراير 2021م
حافظ سعيد
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■ فــي غــرة شــهر فبرايــر 2021م استشــهد وأصيــب  10مــن
المواطنيــن األبريــاء جــراء نيــران مدفعيــة الجنــود العــاء فــي
مديريــة إمــام صاحــب بواليــة قنــدوز.
■ فــي  2مــن فبرايــر ،قصفــت طائــرة الحكومــة العميلــة
المناطــق الســكنية فــي منطقــة شــنه بلــه التابعــة لمديريــة إمــام
صاحــب بواليــة قنــدوز ،فاستشــهد جــراء ذلــك  4المواطنيــن،
وأصيــب  4آخــرون بمــا فيهــم األطفــال والشــيوخ.

■ فــي  3مــن فبرايــر ،قتــل الجنــود العمــاء ســائق ســيارة فــي
مديريــة آبكمــري بواليــة بادغيس.
ً
ـرا فــي
■ فــي  4مــن فبرايــر ،قتــل الجنــود العمــاء طفــا صغيـ ً
قريــة قومنــدان عبداألحــد بمديريــة شــهر صفــاي بواليــة زابل.
آخريــن يقــودان
وكذلــك قــام الجنــود العمــاء بقتــل مدنييــن َ
دراجــة ناريــة فــي قريــة زيــارت فــي المديريــة المذكــورة.
ّ
■ وفــي نفــس التاريــخ ،أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف هــاون
علــى منطقــة طوطــو بمديريــة شــيرزاد بواليــة ننجرهــار،
فاستشــهدت جــراء ذلــك ســيدة وأصيــت  4أخريــات.
■ وفــي التاريــخ ذاتــه ،استشــهد وأصيــب  4أطفــال ونســاء
جــراء نيــران مدفعيــة العمــاء علــى قريــة تنيلــر بمديريــة
راغســتان بواليــة بدخشــان.
■ فــي  5مــن فبرايــر ،نهــب الجنــود العمــاء أمــوال المواطنين
األبريــاء مــن بيوتهــم ومتاجرهــم فــي ســوق مديريــة فــراه
رود بواليــة فــراه.
■ وفــي نفــس التاريــخ ،أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف هــاون
علــى قريــة كنــه قــل بمديريــة آبكمــري بواليــة بادغيــس،
فانهدمــت مدرســة وبعــض البيــوت.
■ فــي  6مــن فبرايــر ،أطلــق الجنــود العمــاء النــار علــى

ســيارة ركاب للمواطنيــن فــي مركــز مديريــة نهريــن بواليــة
بغــان ،فاستشــهد وأصيــب جــراء ذلــك  3مــن المدنييــن
األبريــاء.
■ وفــي نفــس التاريــخ ،أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف هــاون
علــى منطقــة منجوتــي بمديريــة ســيدآباد بواليــة ســربل،
فتضــرر جــراء ذلــك  15منــزال مــن منــازل المدنييــن.
ّ
■ فــي  7مــن فبرايــر ،قصفــت طائــرة اإلدارة العميلــة ســيارة
إســعاف تنقــل المرضــى إلــى المستشــفى فــي منطقــة غجغيــن
بمديريــة بشــترود بواليــة فــراه.
■ وفــي نفــس اليــوم أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف هــاون

علــى منطقــة قوشــتيبه بمديريــة ســيدآباد بواليــة ســربل،
فاستشــهدت ســيدة وأصيبــت  6أخريــات.
■ وفــي نفــس التاريــخ ،أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف هــاون
علــى منطقــة وزيــر مانــده بمنطقــة نهــر ســراج بمديريــة
جريشــك بواليــة هلمنــد ،فاستشــهد طفــان وأصيــب  3آخرون.
■ فــي  8مــن فبرايــر ،رمــى الجنــود العمــاء نيــران المدفعيــة
علــى مديريــة خواجــه غــار بواليــة تخــار ،فاستشــهد جــراء
ذلــك عالــم شــرعي وأصيــب  9مــن المواطنيــن اآلخريــن.
ـن فــي منطقــة زمبــورك بمديريــة
وقامــت المليشــيا بقتــل مواطـ ٍ
تشــال.
■ وفــي نفــس التاريــخ ،قصفــت طائــرات اإلدارة العميلــة
مســجدَين فــي مركــز مديريــة ســوزمه قلعــه بواليــة ســربل،

وتكبّــد المواطنــون جــرء ذلــك خســائر فادحــة.
■ فــي  9مــن فبرايــر ،اســتهدف الجنــود العمــاء بنيــران
المدفعيــة منطقــة ماليــان بمديريــة بلخمــري بواليــة بغــان،
فاستشــهدت ســيدة وأصيــب  3أطفــال جــراء ذلــك.
■ فــي  10مــن فبرايــر ،اســتهدف الجنــود العمــاء منطقــة
ســرجكان بمديريــة جرزيــوان بواليــة فاريــاب بنيــران
المدفعيــة ،فاستشــهد مواطــنٌ مــع زوجتــه جــراء ذلــك.
جنــدي عميــل فــي مديريــة
■ فــي  12مــن فبرايــر ،طلــب
ٌ
دهــراود بواليــة أروزجــان خبـ ً
ـزا مــن أحــد المواطنيــن ،فل ّمــا
أجابــه بأنهــم لــم يطبخــوا حتــى اآلن ،قتلــه الجنــدي ،ول ّمــا
أرادت زوجتــه الدفــاع عنــه ،جرحهــا
الجنــدي بالرصــاص.
■ فــي  13مــن فبرايــر ،اســتهدف
الجنــود العمــاء ســيارة ركاب
للمواطنيــن فــي منطقــة ديكــه لنــج
بمنطقــة نهــر ســراج بمديريــة
جريشــك بواليــة هلمنــد ،فأصيــب
جــراء ذلــك  3مــن المواطنيــن
األبريــاء.
■ وفــي نفــس التاريــخ ،قصفــت
طائــرات اإلدارة العميلــة مســجدًا فــي
منطقــة آغرســاي التابعــة لمديريــة
شــولجره بواليــة بلــخ ،فاستشــهد
جــراء ذلــك إمــام المســجد وتضــرر
المســجد بالكامــل.
■ وفــي التاريــخ ذاتــه ،أطلــق
الجنــود العمــاء قذائــف هــاون
علــى ضواحــي مديريــة نــاوه بواليــة
هلمنــد ،فاستشــهدت طفلتــان جــراء
ذلــك.
■ فــي  14مــن فبرايــر ،قتــل الجنــود
العمــاء  3مواطنيــن فــي منطقــة
بوســته أميــن التابعــة لمديريــة نــاوه
بواليــة هلمنــد.
■ فــي  15مــن فبرايــر ،قتــل الجنــود
العمــاء مدنيًــا فــي منطقــة شــندك
مانــده نهــر ســراج بمديريــة جريشــك بواليــة هلمنــد.
■ وفــي نفــس التاريــخ ،استشــهدت ســيدة وأصيــب طفــ ٌل
بنيــران الجنــود العمــاء فــي منطقــة خيرآبــاد بمديريــة دولــت
آبــاد بواليــة فاريــاب.
■ فــي  16مــن فبرايــر ،داهــم الجنــود العمــاء علــى قريــة
نــاوه بمديريــة ده ســبز بواليــة كابــل ،وقامــوا أثنــاء ذلــك
بكســر أبــواب البيــوت ،وقتلــوا مدنييــن ،واعتقلــوا  4خــدم
لفنــدق كانــوا يعملــون فيــه.
■ وفــي نفــس التاريــخ ،قتــل وجــرح  16مدنيــا األربعــاء 17
فبرايــر ،بنيــران المدفعيــة فــي منطقــة شــاخ أتشــكزي بمديرية
نــاوه بواليــة هلمنــد ،وتضــررت كثيــر مــن البيــوت.
■ فــي  17مــن فبرايــر ،قصفــت اإلدارة العميلــة منطقــة
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شــش تبــه وإســام بمديريــة شــيرين تجــاب بواليــة فاريــاب،
فاستشــهدت رجــل وأصيبــت امــرأة.
■ وفــي نفــس التاريــخ ،أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف
هــاون علــى قريــة غنــي بمديريــة وردوج بواليــة بدخشــان،
فاستشــهد مدنــي وأصيــب آخــران.
■ فــي  18مــن فبرايــر ،أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف هــاون
علــى منطقــة بلهانــي بمديريــة زارع بواليــة بلــخ ،فأصيــب
جــراء ذلــك  7مــن المواطنيــن ،وتكبّــد المواطنــون خســائر
فادحــة.
■ وفــي نفــس التاريــخ ،قصفــت طائــرات اإلدارة العميلــة
مســجد قريــة الحــاج أمــان فــي منطقــة خــان آبــاد بمديريــة
تشــاربولك بواليــة بلــخ ،فاستشــهد جــراء ذلــك  4مــن
المواطنيــن األبريــاء ،وأصيــب اثنــان آخــران.
■ فــي  19مــن فبرايــر ،اســتهدف الجنــود العمــاء بنيــران

ـرا فــي مركــز مديريــة شــيندند بواليــة هــرات.
متجـ ً
■ وفــي نفــس التاريــخ ،أصيــب  3مواطنــون بجــروح مختلفــة
جــراء ســقوط قذائــف هــاون أطلقهــا الجنــود العمــاء علــى
قريــة نانــي بمديريــة شــلجر بواليــة غزنــي.
■ فــي  26مــن فبرايــر ،أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف هــاون
علــى بيــوت المدنييــن فــي منطقــة صاحبــزادكان بمديريــة
آلــه ســاي بواليــة كابيســا ،فاستشــهدت طفلــة صغيــرة وتكبــد
المواطنــون خســائر ماليــة فادحــة.
■ وفــي نفــس التاريــخ ،اســتهدف الجنــود العمــاء بيــوت
المدنييــن بالنيــران والرشاشــات الثقيلــة فــي منطقــة ناخونــي
وســاوات بمديريــة بنجوايــي بواليــة قندهــار ،فاستشــهد
جــراء ذلــك مواطنــان ،وتكبــد المواطنــون خســائر ماليــة
باهظــة.
■ فــي  27مــن فبرايــر ،داهــم الجنــود العمــاء قريــة جنجلــي

المدفعيــة منطقــة بارتشــاوه بمديريــة نــاوه بواليــة هلمنــد،
فاستشــهد مدنــي وأصيــب  3آخــرون.
■ وفــي نفــس التاريــخ ،اســتهدف الجنــود العمــاء بيــوت
المدنييــن فــي ســوق مديريــة قيصــار بواليــة فاريــاب،
فاستشــهد مدنــي وأصيــب آخــر.
■ وفــي نفــس التاريــخ ،داهــم الجنــود العمــاء قريــة ســيدور
بمديريــة تشــبه دره بواليــة كونــر ،فقامــوا أثنــاء ذلــك بقتــل
مدنــي مــع ابنتيــه الصغيرتيــن.
■ فــي  20مــن فبرايــر ،قتــل الجنــود العمــاء ســيدة فــي قريــة
موتيــو بمديريــة جانيخيــل بواليــة بكتيــا.
■ فــي  22مــن فبرايــر ،داهــم الجنــود العمــاء قريــة بنزايــي
بمديريــة جربــز بواليــة خوســت ،وقامــوا أثنــاء ذلــك بقتــل 3
مدنييــن عــزل.
■ فــي  23مــن فبرايــر ،قتــل الجنــود العمــاء مدنيًــا فــي
منطقــة إمــام خيــل بمديريــة نجــراب بواليــة كابيســا.
■ فــي  24مــن فبرايــر ،نهبــت المليشــيا أمــوال وبضائــع 15

بمديريــة خــاك أفغــان بواليــة زابــل ،واعتقلــوا أثنــاء ذلــك 5
مــن المواطنيــن األبريــاء واقتادوهــم معهــم.
■ وفــي نفــس التاريــخ ،اســتهدف الجنــود العمــاء بنيــران
المدفعيــة بيــوت عــوام المســلمين فــي مديريــة باالمرغــاب
بواليــة بادعيــس ،فاستشــهد مدنــي وأصيــب  4آخــرون.
■ وفــي التاريــخ ذاتــه ،أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف
هــاون علــى منطقــة لنجــر بمديريــة قــادس بواليــة بادغيــس،
فاستشــهد جــراء ذلــك  4مــن المواطنيــن بمــا فيهــم النســاء
واألطفــال ،وأصيــب  5آخــرون.
■ فــي  28مــن فبرايــر ،قتــل الجنــود العمــاء مدنيًــا فــي ســوق
ألمــار بواليــة فارياب.
■ وفــي نفــس التاريــخ ،استشــهد مدنــي آخــر جــراء ســقوط
قذائــف هــاون أطلقهــا الجنــود العمــاء علــى منطقــة قــوزي
بــاي قلعــه بمديريــة دولــت آبــاد بواليــة فاريــاب.

***

هزائم إدارة كابل

في عام  ١٣٩٩الشمسي المنصرم
الماضــي فــي المجــاالت االقتصاديــة واألمنية والسياســية.
عماد الدين الزرنجي

فــي نهايــة العــام الشمســي  ١٣٩٩وعلــى أعتــاب العــام
الجديــد ،ينبغــي لنــا أن نلقــي نظــرة عابــرة إلــى الهزائــم
واالنكســارات التــي حلــت بــإدارة كابــل؛ ذلــك لنــرى كيــف لعــب
المحتلــون بمســتقبل شــعبنا األبــي الباســل .إن المتابــع لقضايــا
أفغانســتان يذعــن أن العــام الماضــي كان أخــزى وأخــس عــام
إلدارة كابــل ،ليــس فــي المجــال األمنــي فحســب ،بــل فــي
مجــاالت مختلفــة كاالقتصــاد والسياســة واالجتمــاع ،وغيــر
ذلــك مــن المجــاالت التــي ترتبــط بالداخــل والخــارج.
الشــك بــأن ملــف إدارة كابــل أســود وملــيء بالهزائــم
واالنكســارات طــوال فتــرة االحتــال .فهــذه الحكومــة العميلــة
لــم تــأت بالخيــر لشــعبنا ،بــل أتــت بالمصائــب والمشــاكل
العديــدة التــي ال يمكــن جبرهــا فــي المســتقبل القريــب .حيــث
كان ملفهــا فــي العــام الماضــي ملــيء بالمخــازي والمواقــف
التــي ال يقبلهــا إبــاء شــعبنا الــذي أرغــم أنــوف الطغــاة
والجبابــرة الذيــن أرادوا فــرض ســيطرتهم علــى شــعبنا عبــر
التاريــخ .العــام الماضــي إلدارة كابــل كان شــبيها ً بالعــام
األخيــر الــذي أجبــر فيــه االحتــال الســوفيتي علــى مغــادرة
أفغانســتان فــي الســبعينات مــن القــرن الماضــي.
وفــي هــذا المقــال ســنبحث فــي ملــف اإلدارة العميلــة فــي العــام

اجملال االقتصادي:

إن تدنــي المســتوى االقتصــادي لــإدارة بــدأ منــذ ســنوات
بعدمــا قلــص المحتلــون أكثــر قواتهــم مــن أفغانســتان ،لكــن
هــذا الهبــوط والســقوط فــي االقتصــاد أخــذ ســرعة عجيبــة
فــي العــام الماضــي؛ إذ قلــت عوائــد اإلدارة ،وتفشــى الفقــر
فــي جميــع المناطــق التــي تســيطر عليهــا اإلدارة ،خاصــة فــي
مدينــة كابــل العاصمــة .حيــث بــدأ كثيــر مــن الشــباب بالســوال
فــي الطــرق والشــوارع ،فضــا عــن النســاء والشــيوخ .هــذا
مــا رأيتــه بــأم عينــي وقــد أثــار عجبــي.
وجــراء هــذه األزمــة االقتصاديــة فــي العــام الماضــي ،أقبــل
كثيــر مــن الشــباب العاطليــن علــى الســرقة وقطــع الطــرق
ـر ليــل،
علــى النــاس ،وكان أكثرهــا فــي مدينــة كابــل .إذ لــم يمـ ّ
إال وقــد هجــم الســارقون علــى العامــة فــي الطــرق والشــوارع
والدكاكيــن والبيــوت .وحدثــت حالــة مــن الفوضــى والبلبلــة في
العاصمــة ،وســمعنا مــن بعــض كبــار الســن أن هــذه الحالــة
غيــر مســبوقة .وقــد حــدث أن استشــهد كثيــر مــن الشــباب
دون مالهــم .ومؤخــرا ً أرغــم ســكان كابــل علــى االعتــراض
ورفــع أصواتهــم تجــاه الوضــع الحالــي ،واالعتــراض الواســع
فــي وســائل اإلعــام أرغــم اإلدارة علــى تعييــن المســاعد األول
مســؤوال عــن التخطيــط لتوفيــر األمــن فــي العاصمــة.
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وقــد اتخــذ المســاعد األول جميــع الوســائل ،وســلك جميــع
الطــرق لمكافحــة الســرقة ومعاقبــة الســارقين ،لكــن نظــرا
إلــى أن أيــدي الســارقين والمســؤولين األمنييــن فــي كأس
واحــد ،لــم يســتطع تحقيــق نتيجــة ملموســة.
إن تــأزم االقتصــاد وتفشــي البطالــة والفقــر أرغــم كثيــرا ً
مــن المواطنيــن علــى مغــادرة البلــد ،خاصــة فــي الواليــات
الحدوديــة .ليــس لدينــا رقــم محــدد عــن عــدد المهاجريــن،
لكــن المشــاهدات تظهــر أن آالفــا مــن المواطنيــن غــادروا
البلــد وهاجــروا إلــى البــاد البعيــدة .ويمكــن لقائــل أن يقــول
أن مــرض كرونــا ســبب هــذا الفقــر والتــأزم االقتصــادي ،لكــن
هــذا الــكالم غيــر صحيــح؛ ألن انتشــار كرونــا فــي أفغانســتان
كان قليــا جــدا ،لكــن إدارة كابــل ضخمــت الوضــع جلبــا
للمســاعدات الخارجيــة.
مــن جانــب آخــر ،قــد تدفقــت مليــارات الــدوالرات مــن الخــارج
إلــى البلــد لمكافحــة مــرض كرونــا ومســاعدة الشــعب،
لكــن العامليــن فــي مجــال الصحــة ضيعــوا هــذه األمــوال
وســرقوها وحرمــوا الشــعب مــن ثمارهــا .لذلــك ليــس
مــن الصحيــح أن نقــول أن لمــرض كرونــا تأثيــر فــي
انتشــار الفقــر والبطالــة فــي البلــد .بــل مــرض
كرونــا جلــب أمــواال كثيــرة مــن الخــارج
كانــت تكفــي الزدهــار البلــد.
والخالصــة أنــه فــي العــام الماضــي
ســجلت اإلدارة هزيمــة اقتصادية
كبيــرة ،أدت إلــى إعــراض
الشــعب عنهــا أكثــر مــن
ذي قبــل.

اجملال األمني:
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إرســاء قواعــد األمــن واســتتبابه في
أي بلــد مــن البلــدان مــن المســؤوليات
الملقــاة علــى عاتــق الســلطات فــي ذلــك البلــد.
إن األمــن أهــم مــن كل شــيء ،حتــى أهــم مــن
الطعــام والشــراب .وقــد أخفقــت اإلدارة فــي العــام
الماضــي فــي توفيــر األمــن للمواطنيــن .حيــث واجــه
الشــعب فــي العــام الماضــي ألول مــرة فــي تاريخ البلــد ظاهرة
االغتيــاالت المســتهدفة ،حيــث اغتيــل عــدد كبيــر مــن مــن
العلمــاء واإلعالمييــن والصحفييــن العــزل وطــاب الجامعــات
الحديثــة .وكان مــن أبــرز العلمــاء والدعــاة الذيــن استشــهدوا
فــي مؤامــرة االغتيــاالت المســتهدفة ،الدكتــور إيــاز نيــازي
والشــيخ عزيــز هللا مفلــح وأخيــرا الدكتــور عاطــف ،رئيــس
جمعيــة اإلصــاح فــي أفغانســتان.
يعتقــد كثيــر مــن الخبــراء أن إدارة كابــل تقــف وراء هــذه
االغتيــاالت المدبــرة؛ وذلــك مــن أجــل توجيــه التهــم إلــى
اإلمــارة اإلســامية وجلــب أنظــار العالــم .لكــن قضــاء هللا شــاء
أمــرا أخــرا ،حيــث ســببت االغتيــاالت المســتهدفة إعــراض
القــوات الخارجيــة عــن اإلدارة وإكراههــا علــى مواصلــة
مشــروع الســام.

وهنالــك مــن يتهــم الدواعــش وبعــض البــاد الخارجيــة بتنفيــذ
مشــروع االغتيــاالت المســتهدفة .أيــا كان الفاعــل ،فالضعــف
فــي توفيــر األمــن هــو وصمــة عــار فــي جبيــن إدارة كابــل.
الشــك أن جنايــة االغتيــاالت المدبــرة كانــت مــن أخطــر
القضايــا إذ اســتهدفت الثــروات المعنويــة للبلــد.

اجملال السياسي:

أمــا المشــهد السياســي فــي العــام الماضــي لــم يكــن لصالــح
اإلدارة ،ال داخليــا وال خارجيــا .أمــا داخليــا ،فقــد فقــدت اإلدارة
ثقــة الساســة فــي الداخــل ،حيــث تخلــى كثيــر منهــم عــن
حمايــة اإلدارة ،بــل قامــوا ضدهــا ،حتــى أن أحــد األحــزاب قــام
بمظاهــرة واســعة فــي األســابيع الســابقة فــي كابــل .وبقيــت
اإلدارة وحيــدة فــي الميــدان ،لنــرى قمــة هــذا الخــاف يظهــر
جليــا ً فــي مذاكــرات الســام ،حيــث يحمــي أكثــر الساســة
فكــرة الحكومــة المؤقتــة التــي اقترحهــا األمريكيــون خالفــا
لموقــف اإلدارة إذ تخالــف هــذا المقتــرح.
وفــي مجــال السياســة الخارجيــة أيضــا نــرى اإلدارة
وحيــدة جــدا ،إذ كانــت اإلدارة تأمــل أن تقــف
إدارة بايــدن إلــى جانبهــا ،لكــن األخيــرة
نظــرا إلــى فشــل إدارة كابــل فــي بســط
األمــن فــي البلــد ،رجعــت عــن
وعودهــا االنتخابيــة فــي حمايــة
إدارة كابــل.
وأخيــرا نــرى قمــة
اإلدارة
افتضــاح
السياســة
فــي
الخارجيــة فــي الرســالة
التــي أرســلها قــادة روســيا
فــي دعــوة ممثلــي اإلدارة إلــى
مؤتمــر الســام فــي موســكو ،حيــث
لــم تســتقبلهم روســيا رســميا ،وتقبلــت
مصــارف ثالثــة مــن الممثليــن فقــط!
هــذا الموقــف مــن جانــب دولــة روســيا ســجل
صفحــة أخــرى مــن مخــازي إدارة كابــل فــي مجــال
السياســة الخارجيــة .وقــد أثــار هــذا الموقــف جــدال واســعا
فــي وســائل اإلعــام فــي البلــد.

صفوة القول:

العــام الماضــي مــن أولــه إلــى نهايتــه لــم يكــن لصالــح إدارة
كابــل ،بــل كان عامــا مليئــا بالهزائــم .فقــد اقتربــت نهايــة إدارة
االحتــال وطلــوع الفجــر الصــادق للحريــة واالســتقالل.
الشــك أن الشــارع العــام فــي أفغانســتان يرفــض االحتــال،
بــل يرنــو إلــى دولــة إســامية شــاملة تحقــق األمــن والســام
وتســعى فــي تنميــة البلــد فــي جميــع المجــاالت ،خاصــة فــي
االقتصــاد والسياســة واألمــن والتعليــم .إن هــذا الفجــر قــادم ال
محالــة ،وإن بــوادره تلــوح فــي ســماء البلــد .ومــا ذلــك علــى
هللا بعزيــز.

فساد
حتى النّخاع
أبو محمد

تعلــم الحكومــة العميلــة ،بــل ويعلــم العالــم أجمــع ،بأنهــا
متورطــة فــي الفســاد حتــى النّخــاع .وكلمــا تجــدد البحــث عــن
الفســاد اإلداري فــي أفغانســتان ،تتــذرع الحكومــة األفغانيــة
بــأن انشــغالها بالوضــع األمنــي يعــوق مكافحــة الفســاد ،وهــذه
ذريعــة بــل وخديعــة لتغطيــة الحقيقــة بالغربــال ،ولعمــري هــذا
ـذر أقبــح مــن ذنــب.
عـ ٌ
يتراجــع ترتيــب أفغانســتان بشــكل ســنوي ،علــى مؤشــر
مــدركات الفســاد الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة،
إذ كانــت فــي المرتبــة  173مــن بيــن  180دولــة فــي عــام

 ،2019بينمــا كانــت فــي عــام  2018فــي المرتبــة ،172
وفــي عــام  ،2017كانــت فــي المرتبــة  .169وبينمــا تســتمر
الوعــود الحكوميــة بمكافحــة ظاهــرة الفســاد ونتائجهــا فــي
مختلــف القطاعــات ،إال أن غيــاب اإلرادة السياســية الجــادة
يعــوق تلــك المواجهــة ،إذ أقــر اشــرف غنــي فــي أغســطس/آب
 ،2015ضمــن كلمتــه فــي مؤتمــر دور العلمــاء فــي مكافحــة
الفســاد اإلداري ،بــأن خصمــا يتــراوح بيــن  50%أو 60%
يجــري علــى بضائــع "أصحــاب القــوى" فــي الجمــارك وهــو
إحــدى صــور الفســاد ،لكــن حتــى اليــوم لــم يتــم حــل المشــكلة،
ويقــر المتحــدث باســم وزارة الداخليــة العميلــة ،طــارق آريــن،
باســتمرار الفســاد الجمركــي ،لكنــه يقــول إلحــدى الــوكاالت
اإلخباريــة" :الحكومــة منشــغلة بالوضــع األمنــي الــذي
ال يتيــح لهــا فرصــة القضــاء علــى الفســاد ،فضــا عــن أن
بعــض المناطــق خارجــة عــن ســيطرتها" .وهــو أمــر يدحضــه
نائــب رئيــس غرفــة التجــارة قائــا" :رجــال الشــرطة أنفســهم
متورطــون فــي ذلــك".
أجــل؛ انتشــر الفســاد اإلداري فــي الدوائــر المختلفــة فــي
البــاد بمجــيء القــوات األجنبيــة والرجــال المفســدين ،وبلــغ
األمــر إلــى أن التحقيقــات واســتطالعات الــرأي فــي األعــوام
الســبعة عشــرة الماضيــة ،اعتبــرت الفســاد اإلداري أكبــر
تحــدي للحكومــة؛ ونســتطيع اإلشــارة إلــى اســتطالعات الــرأي
التــي أجرتهــا المنظمــة اآلســوية ،ومكتــب األمــم المتحــدة
المعنــي بالمخــدرات والجريمــة وغيرهــا مــن اإلدارات المحلية

مجلة
الصمود

35
ا لعــد د
()1 8 2

والدوليــة.
وتقــر الجهــات الدوليــة الفاعلــة فــي أفغانســتان بفســاد
الجمــارك ،إذ يكشــف تقريــر بعثــة األمــم المتحــدة لتقديــم
المســاعدة إلــى أفغانســتان (يونامــا) ،الصــادر فــي إبريــل/
نيســان  2017بموجــب قــرار مجلــس األمــن رقــم ،2344
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عــن حــاالت تواطــؤ بيــن السماســرة ومســؤولين فــي
الجمــارك للتالعــب بنظــام أســيكودا (نظــام عالمــي لحوســبة
العمليــات الخاصــة بــاإلدارات الجمركيــة) ،مــن أجــل التهــرب
مــن دفــع اإليــرادات الصحيحــة علــى الســلع المســتوردة،
ويحــذر التقريــر مــن تراجــع االمتثــال للوائــح الجمركيــة عبــر
مخلصيــن جمركييــن يتالعبــون بتقديــر قيمــة الشــحنات ،نيابــة
عــن التجــار .ويضيــف أن الضوابــط المؤسســية الضعيفــة،
ســمحت بتحويــل تدفقــات اإليــرادات الحيويــة إلــى أهــداف
فاســدة ،رغــم أن الحكومــة أعلنــت عــن التزامهــا بمجموعــة

مــن اإلصالحــات اإلداريــة التــي تهــدف إلــى الحــد مــن
الروتيــن ،وتبســيط المعالجــة ،وإدخــال آليــات جديــدة للدفــع
والمراقبــة اإللكترونيــة.
وبحســب أحــدث األخبــار واألنبــاء ،فــإن مســؤولي إدارة
كابــول باإلضافــة إلــى جميــع أنــواع االختالســات الماليــة
األخــرى التــي يقومــون بهــا ،متورطــون اآلن فــي ســرقات
صارخــة تقــع فــي وضــح النهــار ،حيــث يتــم نقــل األمــوال
النقديــة واألجنــاس الثمينــة فــي طائــرات مجهولــة الهويــة
مــن مطــار كابــول مــن قبــل كبــار الشــخصيات (كبــار
المســؤولين).
فبعــد أن انتشــرت فــي اآلونــة األخيــرة شــائعات عــن
تــردد طائــرات مجهولــة الهويــة علــى مطــار كابــول
الدولــي ونقــل أمــوال نقديــة وأشــياء ثمينــة علــى متنهــا؛
أكــد مكتــب المفتــش العــام  SIGARفــي تقريــر حديــث
ســرقات المســؤولين.
ذكــر تقريــر  SIGARبــأن الشــخصيات المهمــة مــن
المســؤولين الكبــار لهــم حصانــة ومســتثنون مــن
عمليــات التفتيــش اليــدوي فــي المطــارات ،ويتــم االكتفــاء
بتفتيشــهم بالماكينــات التــي تكشــف عــن النقــود واألشــياء
الثمينــة األخــرى فقــط ،إال أنهــم منحــوا اســتثناء مــن
التفتيــش عليهــا أيضــا وذلــك عــن طريــق تعطيلهــا بشــكل
متعمــد (كمــا كان الحــال عندمــا تــم قطــع إمــدادات الطاقــة
وكاميــرات المراقبــة عــن “بنــك كابــول” قبــل فتــرة
قريبــة) .وبهــذه الطريقــة يتــم اصطحــاب المســؤولين
الكبــار أو مــن لهــم صلــة بهــم إلــى صالــة المغــادرة دون
أي فحــص وتفتيــش ،ثــم يصعــدون مباشــرة إلــى الطائــرة،
وبهــذه الطريقــة يحملــون معهــم أمــواالً نقديــة مــن
مختلــف العمــات ،والذهــب واألشــياء الثمينــة األخــرى.
ووفقــا لتقريــر مكتــب المفتــش العــام لـــ( ،)SIGARفقــد
تــم ســرقة وتهريــب أكثــر مــن  4.5مليــار دوالر إلــى
خــارج البــاد هــذا العــام.
وقــد زادت وتيــرة هــذه الســرقات الصارخــة منــذ أن أدرك
مســؤولوا النظــام أن لحظــات ســقوطهم باتــت وشــيكة،
وأنهــم ال محالــة ســيزاحون عــن الســلطة إمــا بالســام أو
بالقــوة ،وســيواجهون محاكمــة شــعبية ،لذلــك فباإلضافــة
إلــى االختــاس العــادي ،هاهــم اآلن ينهبــون الخزانــة
الوطنيــة عالنيــة ،حيــث يســرقون ويهربــون األمــوال
النقديــة والمقتنيــات الثمينــة مــن الخزانــة الوطنيــة فــي
وضــح النهــار إلــى خــارج البــاد.
ال غــرو بــأنّ القــوات األجنبيــة فــي أفغانســتان تشــارك فــي
الفســاد اإلداري ،ولهــا دور مهــم فــي توســعه ،وموقــف
الحكومــة األفغانيــة الضعيــف مــن فســاد القــوات األجنبيــة
كان ســببا فــي تفاقــم الوضــع .وفيمــا يتعلــق بذلــك ،اعتــرف
جــان ســبكو رئيــس  ،SIGARعالقــة األمريكييــن بالفســاد
اإلداري.

***

أعالم بالد األفغان

إبراهيم بن يوسف بن ميمون الحنفي البلخي
أبو سعيد

إِب َْرا ِهيــم بــن يوســف بــن ميمــون بــن
قدامــة ،وقيــل :ابــن رزيــن الباهلــي ،أبــو
إســحاق البلخــي المعــروف بالماكيانــي،
صاحــب الــرأي .أخــو عصــام ْبــن يوســف
ومحمــد ْبــن يوســف.
كبيــر المحــل عنــد أصحــاب أبــي
حنيفــة ( . )1

َر َوى عَن:

ع ْبــد الرحمــن الخوارزمــي،
إِب َْرا ِهيــم ْبــن َ
وإســماعيل ابــن جعفــر المدنــي،
وإســماعيل ابْــن عليــة ،وإســماعيل بــن
عياش،وحفــص ْبــن غيــاث ،وحمــاد ْبــن
زيــد ،وخالــد بْــن عَبــد هللا الواســطي،
عيَ ْينَــة ،وأبــي األَحــوص
وســفيان بْــن ُ
ســام بْــن ســليم (س)  ،وعبــد هللا بْــن
المبــارك ،وعبــد هللا بْــن نميــر ،وعبــد
الرحمــن بْــن ُم َح َّمــد المحاربــي ،وعبــد
الســام بْــن حــرب ،وعبــد المجيــد بْــن
ع ْبــد ا ْلعَ ِزيـ ِـز ْبــن أَبــي رواد ،وعقبــة ْبــن
َ
خالــد الســكوني ،وعلــي بْــن عابــس،
ع َمــر ْبــن هــارون البلخــي ،وأبــي نعيــم
و ُ
الفضــل بْــن دكيــن ،ومالــك بْــن أنــس
ســ َما ِعيل
حديثــا واحــدا ،ومحمــد بْــن ِإ ْ
بْــن أَبــي فديــك ،وأبــي معاويــة ُم َح َّمــد
عبَيــد
بْــن خــازم الضريــر ،ومحمــد بْــن ُ
الطنافســي ،ومحمــد بْــن فضيــل بْــن
غــزوان ،ومحمــد ْبــن القاســم األســدي،
َــريك ،وهشــيم بْــن
وال ُم َ
ســيَّب بْــن ش ِ
بشــير ،ووكيــع ْبــن الجــراح ،ويحيــى ْبــن
ســف يَ ْعقُــوب
ســليم الطائفــي ،وأبــي يُو ُ
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عبَيــد الطنافســي،
ْبــن إِب َْرا ِهيــم القاضــي ،ويَ ْعلَــى ْبــن ُ
وأبــي بَكْــر بْــن عيــاش.

َر َوى عَنه:

ســائي ،وإبراهيــم بْــن إســحاق
النَّ َ
وإبراهيــم
الســمرقندي،
ســ َما ِعيل العنبــري
بْــن إِ ْ
الطوســي ،وأبــو حامــد
قدامــة ابــن ُم َح َّمــد
بْــن فرقــد البلخــي
بغــداد ،وجعفــر
ابــن ســوار
ا لحا فــظ ،
ســهل
بْــن

أحمــد ْبــن
للاِ
بْن عَبــد َّ
يــل
نز
بــن محمــد
ا لنيســا بو ر ي
وحامــد بْــن
البخــاري ،وحامــد
شــاذي الكســي،
وأبــو علــي الحســن
بْــن األشــرف ،والحســن
بْــن أَبــي المطــرح ،وأبــو
علــي الحســين ْبــن أحمــد ْبــن
الفضــل البلخــي ،والربيــع بْــن
حســان الكســي ،وزكريــا ْبــن يحيــى
الســجزي ،والطيــب بْــن صالــح،
للاِ ْبــن إِب َْرا ِهيــم
وابنــه أَبُــو ُم َح َّمــد عَبــد َّ
ع ْبــد هللا
ْبــن يوســف البلخــي ،وأبــو علــي َ
ْبــن ُم َح َّمــد ْبــن علــي ْبــن طرخــان البلخــي
الحافــظ ،وأبــو ُم َح َّمــد عَبــد هللا بْــن ُم َح َّمــد
ع ْبــد الرحمــن ْبــن إِب َْرا ِهيــم ْبــن
الســجزي ،وابنــه َ
يوســف البلخــي ،وأبــو الحســن علــي ْبــن الفضــل
ْبــن طاهــر البلخــي ،والقاســم ْبــن يعقــوب،
ومحمــد ْبــن جعفــر الكرابيســي ،ومحمــد
ْبــن حفــص البلخــي العثمانــي ،ومحمــد
ْبــن داود الفوغــي ،ومحمــد ْبــن عبــاد
للاِ ُم َح َّمــد بْــن
البلخــي ،وأبوعَبــد َّ
عبْــد هللا
عَبــد هللا بْــن يوســف ،وأبــو َ
ُم َح َّمــد بْــن كــرام السجســتاني شــيخ
الكراميــة ،ومحمــد بْــن ُم َح َّمــد بْــن
الصديــق البلخــي،
ومحمــد بْــن
المنــذر بْــن
ســ ِعيد الهــروي
َ
شــكر ،وأبــو جعفــر ُم َح َّمــد بْــن نصــر البلخــي.

مجلة
الصمود

38
ا لعــد د
()1 8 2

قال أبو حاتم :ال يشتغل به.
سائي :ثقة.
َوقَال النَّ َ
َ
وذكــره أَبُــو حاتــم ابــن حبــان فــي كتــاب "الثقــات"َ ،وقــال:
كان ظاهــر مذهبــه اإلرجــاء واعتقــاده فــي الباطــن الســنة.

ســمعت أحمــد ْبــن ُم َح َّمــد ْبــن الفضــل يقــول :ســمعت ُم َح َّمــد
ْبــن داود الفوغــي .يقــول :حلفــت أن ال أكتــب إال ممــن يقــول:
اإليمــان قــول وعمــل ،فأتيــت ِإب َْرا ِهيــم ْبــن يوســف ،فأخبرتــه،
فَقَــالَ :اكتــب عنــي فإنــي أقــول :اإليمــان قــول وعمــل.
ع ْبــد الرحمــن ْبــن أَبــي حاتــم فــي كتــاب "الــرد علــى
َوقَــال َ
الجهميــة" :حدثنــي عيســى ا ْبــن ابنــة إِب َْرا ِهيــم ْبــن طهمــان،
قــال :كان إِب َْرا ِهيــم بْــن يوســف شــيخا جليــا مــن أصحــاب
الــرأي ،طلــب الحديــث ،بعــد أن تفقــه فــي مذهبهــم ،فــأدرك
عيَ ْينَــة ووكيعــا ،فســمعت محمــد ابــن ُم َح َّمــد ْبــن الصديــق
ا ْبــن ُ
يقــول :ســمعت إِب َْرا ِهيــم ْبــن يوســف البلخــي يقــول :القــرآن
كالم هللا غيــر مخلــوق ،ومــن قــال :مخلــوق ،فهــو كافــر بانــت
منــه امرأتــه ،ال يصلــي خلفــه ،وال يصلــي عليــه إذا مــات،
ومــن وقــف ،فهــو عندنــا جهمــي.
بينــه وبيــن قتيبــة بــن ســعيد البغالنــي :قَــال الحافــظ أبــو
يَ ْعلَــى الخليلــي (المتوفي446هـــ فــي كتــاب اإلرشــاد فــي
عـ ْ
ـن ا ْبــن
ـن نَافِــع َ
علمــاء البــاد) :روى عــن مالــك حديثــه َ
عـ ِ
ع َمــر :كل مســكر خمــر ،وكل مســكر حــرام"  ،ولــم يســمع
ُ
منــه غيــره ،وذلــك أنــه دخــل عليــه ليســمع منــه وقتيبــة
حاضــر ،فَقَــا َل لمالــك :إن هــذا يــرى اإلرجــاء فأمــر أن يقــام
مــن المجلــس .ولــم يســمع منــه غيــر هــذا الحديــث ،ووقــع لــه
بهــذا مــع قتيبــة عــداوة فأخرجــه مــن بلــخ ،فنــزل بغــان،
وكان بهــا إلــى أن مــات.
قــال أبــو حاتــم ْبــن حبــان :مــات ســنة أربعيــن فــي أولهــا،
ومئتين.وقَــال غيــره :مــات
وقيــل :ســنة تســع وثالثيــن
َ
يــوم الجمعــة ،ألربــع بقيــن مــن جمــادى األولــى
ســنة تســع وثالثيــن ومئتيــن ،قبــل يحيــى بــن
موســى بمئــة يــوم(.)2
إبراهيــم بــن يوســف بــن ميمــون بــن قدامــة
البلخــي .وقيــل :رزيــن بــدل قدامــة ،عالــم
بلــخ ،أبــو إســحاق الباهلــي ،البلخي،
الفقيــه ،المعــروف :بالماكيانــي.
وماكيان :قرية من قرى بلخ.
قلت :كان من أئمة الحنفية.
قلــت :مــات إبراهيــم بــن يوســف
مفتــي بلــخ فــي جمــادى األولــى،
ســنة تســع وثالثيــن ومائتيــن،
وكان مــن أبنــاء التســعين .رحمــه
هللا(.)3
________________
( )1كان مــن متميــزي أصحــاب اإلمــام أبــي
حنيفــة رضــي هللا عنــه ،وقــد أطنبــت كتــب الحنفيــة بذكــره ،انظــر الجواهــر
للقرشــي ،51 / 1 :والتراجــم الســنية للتميمــي ،294 - 292 / 1 :والفوائــد
البهيــة / 11 :وغيرهــا .قالــه الدكتــور بشــار عــواد.
( )2تهذيب الكمال (.)458/1
( )3سير أعالم النبالء( .)62/11

اعرف نفسك!
علي الطنطاوي (رحمه هللا)

إنكــم تســمعون كل يــوم أحاديــث فــي الجــد والهــزل ،وفــي
الخيــر وفــي الشــر ،أحاديــث تدعــو إلــى الوطنيــة ،وأحاديــث
تســمو بالخلــق ،وأحاديــث فيهــا متعــة وفيهــا تســلية؛ ولكــن
حديثــي الليلــة أهــم مــن هــذه األحاديــث كلهــا ،ال ألنــي أنــا
أمــس
كاتبــه ،أعــوذ بــاهلل مــن رذيلــة الغــرور ،بــل ألنــه
ُّ
الموضوعــات بكــم ،وأقربهــا إليكــم ،وألنــه دعــوة لكــم لتعرفــوا
أنفســكم.
ال تضحكــوا يــا ســادة وال تظنــوا أنــي أهــزل ،وال تقولــوا :ومــن

منــا ال يعــرف نفســه؟ فــإن كان مكتوبـا ً علــى بــاب معبــد أثينــة
كلمــة ســقراط" :أيهــا اإلنســان اعــرف نفســك" .ومــن يــوم
ســقراط إلــى هــذه األيــام ،لــم يوجــد فــي النــاس  -إال األقــل
منهــم  -مــن عــرف نفســه! .ومتــى تعــرف نفســك يــا أخــي،
وأنــت مــن حيــن تصبــح إلــى حيــن تنــام مشــغول عنهــا بحديــث
أو عمــل أو لهــو أو كتــاب؟ ومتــى تعــرف نفســك وأنــت ال
تحــاول أن تخلــو بهــا ســاعة كل يــوم تفكــر فيهــا ،ال يشــغلك
عنهــا تجــارة وال علــم وال متــاع؟ ومتــى ..وأنــت أبــدا ً تفكــر
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فــي النــاس كلهــم إال نفســك ،وتحدثهــم جميع ـا ً إالّهــا؟ تقــول
أنــا ،فهــل خطــر علــى بالــك مــرة واحــدة أن تســأل :مــن أنــا؟
هــل جســمي هــو أنــا؟ هــل أنــا هــذه الجــوارح واألعضــاء؟
إن الجســم قــد ينقــص بعاهــة أو مــرض ،فتبتــر رجــل ،أو تقطع
يــد ،ولكــن ال يصيبنــي بذلــك نقصــان! .فمــا أنــا؟ ولقــد كنــت
يومـا ً طفـاً ثــم صــرت شــابًّا ،وكنــت شــابًّا وصــرت كهـاً؛ فهــل
خطــر علــى بالــك أن تســأل :هــل هــذا الشــاب هــو ذلــك الطفــل؟
وكيــف؟ ومــا جســمي بجســمه ،وال عقلــي بعقلــه ،وال يــدي
هــذه يــده الصغيــرة .فأيــن ذهبــت تلــك اليــد؟ ومــن أيــن جــاءت
هــذه؟ وإذا كانــا شــخصين مختلفيــن فأيهمــا أنــا؟ هــل أنــا ذلــك
ـي مــن جســده وال فكــرة بقيــة؟
الطفــل الــذي مــات ولــم يبــق فـ َّ
أم أنــا الكهــل الــذي يلقــي هــذا الحديــث؟ أم أنــا الشــيخ الــذي
ســيأتي علــى أثــره بجســمه الوانــي وذهنــه الكليــل؟ مــا أنــا؟
وتقــول :حدثــت نفســي ،ونفســي حدثتنــي؛ فهــل فكــرت مــرة،
مــا أنــت؟ ومــا نفســك؟ ومــا الحــد بينهمــا؟ وكيــف تحدثــك أو
تحدثهــا؟
وتســمع الصبــاح جــرس الســاعة يدعــوك إلــى القيــام ،فقــد
حــان الموعــد ،فتحــس مــن داخلــك داعيــا ً يدعــوك إلــى
النهــوض ،فــإذا ذهبــت تنهــض نــاداك منــا ٍد منــك أن ت َ َريَّ ْ
ــث
قليــاً ،واســتمتع بــدفء الفــراش ،ولــذة المنــام .ويتجاذبــك
الداعيــان :داعــي القيــام وداعــي المنــام؛ فهــل تســاءلت مــا
هــذا؟ ومــا ذاك؟ ومــا أنــت بينهمــا؟ ومــا الــذي يزيــن لــك
ـرك إليهــا؟ ومــا الــذي
ـور لــك لذتهــا؟ ويجـ ُّ
المعصيــة ومــن يصـ ّ ِ
ينفــرك منهــا ،ويبعــدك عنهــا؟
يقولــون :إنهــا النفــس وإنــه العقــل؛ فهــل فكــرت يومــا ً مــا
النفــس األ َّمــارة بالســوء؟ ومــا العقــل الــرادع عنــه؟ ومــا أنــت؟
وتثــور بــك الشــهوة ،حتــى تــرى الدنيــا كلهــا مخــدع الحبيــب،
والحيــاة كلهــا متعــة الجســد ،وتتمنــى أمانــي لــو أعطيهــا
شــيطان الرتجــف مــن فظاعتهــا الشــيطان ،ثــم تهــدأ شــهوتك
فــا تــرى أقبــح مــن هــذه األمانــي ،وال أســخف مــن ذلــك
الوصــول! ويعصــف بنفســك الغضــب حتــى تــرى اللــذة فــي
ســبُعا ً حــ َّل فيــك،
األذى ،والمتعــة فــي االنتقــام .وتغــدو كأن َ
فصــارت إنســانيتك وحشـيَّة ،ثــم يســكت عنــك الغضــب ،فتجــد
األلــم فيمــا كنــت تــراه لــذة ،والنــدم علــى مــا كنــت تتمنــاه.
وتقــرأ كتاب ـا ً فــي الســيرة ،أو تتلــو قصــة ،أو تنشــد قصيــدة؛
فتحــس كأن ســكن قلبــك ملَــك ،فطــرت بغيــر جنــاح إلــى عالــم
كلــه خيــر وجمــال ،ثــم تــدع الكتــاب ،فــا تجــد فــي نفســك
وال فــي الوجــود أثــارة مــن ذلــك العالــم .فهــل تســاءلت مــرة
مــا أنــا مــن هــؤالء؟ هــل أنــا ذلــك اإلنســان الشــهواني الــذي
ـرم ويأتــي كل قبيــح؟ أم ذلــك اإلنســان
يســتبيح فــي لذَّتــه كل محـ َّ
الب َّ
طــاش الــذي يشــرب دم أخيــه اإلنســان ،ويتغــذى بعذابــه
ويســعد بشــقائه؟ أم ذلــك اإلنســان الســامي الــذي يحلــق فــي
ســماء الطهــر بــا جنــاح؟ أســبع أنــا أم شــيطان أم ملــك؟
أتحســب أنــك واحــد وأنــك معــروف ،وأنــت جماعــة فــي واحــد،
وأنــت عالــم مجهــول؟ كشــفت مجاهــل البــاد ،وعرفــت أطبــاق
الجــو ،وال تــزال أنــت مخفيَّـاً ،لــم يظهــر علــى أســرارك أحــد؛
فهــل حاولــت مــرة أن تدخــل إلــى نفســك ،فتكشــف مجاهلهــا؟
يســتقر
نفســك عالــم عجيــب ،يتبــدل كل لحظــة ويتغيَّــر ،وال
ُّ

علــى حــال :تحــب المــرء فتــراه ملــكاً ،ثــم تكرهــه فتبصــره
شــيطاناً ،ومــا ملــكا ً كان قــط وال شــيطاناً ،ومــا تبــدل ،ولكــن
تبدلــت حالــة نفســك.
ـرة فتــرى الدنيــا ضاحكــة ،حتــى أنــك لــو كنــت
وتكــون فــي مسـ َّ
مصــورا ً لمــأت صورتهــا علــى لوحتــك بزاهــي األلــوان ،ثــم
تراهــا وأنــت فــي كــدر باكيــة قــد غرقــت فــي ســواد الحــداد.
ومــا ضحكــت الدنيــا قـ ُّ
ط وال بكــت ،ولكــن كنــت أنــت الضاحــك
وأي أحكامــك علــى الدنيــا
الباكــي .فمــا هــذا
ُّ
التحــول فيــك؟ ُّ
أصــدق ،وأي نظريــك أصــح؟
وإذا أصابــك إمســاك فنالــك منــه صــداع ،ســاءت عنــدك
الحيــاة ،وامحــى جمــال الريــاض ،وطمــس بهــا ُء الشــمس،
ـاض القمــر ،ومــأت الدنيــا فلســفة شــؤم إن كنــت
واســو َّد بيـ ُ
فيلســوفاً ،وحشــوت األســماع شــعر بــؤس إن كنــت شــاعراً،
فــإذا زال مــا بــك بقــدح مــن زيــت الخــروع ،ذهــب التشــاؤم
فــي الفلســفة ،والبــؤس فــي الشــعر؛ فمــا فلســفتك يــا أيهــا
اإلنســان؟ ومــا شــعرك إن كان مصدرهمــا فَ ْقـ ُد قــدح مــن زيــت
الخــروع؟
وتكــون وانيـاً ،واهــي الجســم ،ال تســتطيع حــراكاً ،فــإذا حــاق
بــك خطــر ،أو هبــط عليــك فــرح وثبــت كأن قــد نشــطت مــن
عـد َْو الغــزال ،فأيــن كانــت هــذه القــوة كامنــة
عقــال ،وعــدوت َ
فيــك؟ هــل خطــر علــى بالــك أن تبحــث عــن هــذه القوة فتحســن
اســتغاللها؟ هــل تســاءلت مــرة عندمــا تغضــب أو تفــرح فتفعــل
األفاعيــل كيــف اســتطعت أن تفعلهــا؟
إن النفــس يــا أخــي كالنهــر الجــاري؛ ال تثبــت قطــرة منــه
فــي مكانهــا ،وال تبقــى لحظــة علــى حالهــا ،تذهــب ويجــيء
غيرهــا ،تدفعهــا التــي هــي وراءهــا ،وتدفــع هــي التــي أمامهــا.
فــي كل لحظــة يمــوت واحــد ويولــد واحــد ،وأنــت الــكل؛ أنــت
الــذي مــات ،وأنــت الــذي ولــد؛ فابتــغ لنفســك الكمــال أبــداً،
واصعــد بهــا إلــى األعالــي ،واســتولدها دائم ـا ً مولــودا ً أصلــح
وأحســن ،وال تقــل لشــيء :ال أســتطيعه؛ فإنك ال تــزال كالغصن
الطــري؛ ألن النفــس ال تيبــس أبــداً ،وال تجمــد علــى حــال ولــو
تباعــدت النقلــة ،وتباينــت األحــوال ،إنــك تتعــود الســهر حتــى
مــا تتصــور إمــكان تعجيــل المنــام؛ فمــا هــي إال أن تبكــر المنــام
ليالــي حتــى تتعــوده ،فتعجــب كيــف كنــت تســتطيع الســهر؟
وتدمــن الخمــر حتــى مــا تظــن أنــك تصبــر عنهــا؛ فمــا هــي إال
أن تدعهــا حتــى تألــف تركهــا ،وتعجــب كيــف كنــت تشــربها؟!
وتحــب المــرأة حتــى مــا تــرى لــك حيــاة إال بهــا ،فمــا هــي إال
أن تســلوها حتــى تعجــب كيــف كنــت تحبهــا؟! فــا تقــل لحالــة
أنــت فيهــا :ال أســتطيع تركهــا؛ فإنــك فــي ســفر دائــم ،وكل
حالــة لــك محطــة علــى الطريــق ،ال تنــزل فيهــا حتــى ترحــل
عنهــا.
فيــا أخــي! اعــرف نفســك ،واخـ ُل بهــا ،و ُ
ـص على أســرارها.
غـ ْ
وتســاءل أبــداً :مــا النفــس؟ ومــا العقــل؟ ومــا الحيــاة؟ ومــا
العمــر؟ وإلــى أيــن الســير؟ وال تنــس أن مــن عــرف نفســه
عــرف ربــه ،وعــرف الحيــاة ،وعــرف اللــذة الحــق التــي ال
تعدلهــا لــذة ،وأن أكبــر عقــاب عاقــب بــه هللا مــن نســوا هللا
أنــه أنســاهم أنفســهم!
***

ما طار طري الظلم
محمد سعيد الجميلي (رحمه هللا)

لو لم ْ
تكن َخيلي طليعةُ خي ِلهم

مس ِحذائي
لم يجــرؤ الجبنا ُء ّ

لكنهــا األقــدار دولــةُ
حاكــم
ٍ

أحكا ُمــه محكومــةٌ
بقضــاء
ِ

َ
الزمان فلم يزل
فراعين
مهــا
ِ

ح بالعصــا للمــاء
ـو ُ
موســى يلـ ّ ِ

ما طار طير الظلم إال وارتمى

ـيف الكبــر والخيــاء
يومــا بسـ ِ

أنــا لــم َ
ـوم
ـوم أ ْيـ ٍ
أز ْل أرنــو ليـ ٍ

للضعفــاء
ُّ
ِ
يقتــص فيــه هللاُ

للرافعيــن أكفَّ ُهــم بوضو ِئهــا

ودعا ِئهــا مخضوبــةً بدمــاء

أنــا ضـ ُّد أمريــكا ألن ســاحها

َ
ت حياء
ذبـ َح
برحـ ِـم ذا ِ
الجنين ْ

أنــا ض ُّد أمريــكا ولو جعلت لنا

هــذي الحيــاةَ كجنــ ٍة فيحــاء

أنــا ضـ ُّد أمريكا ولــو أفتى لها

مف ـ ٍ
ـوف الكعب ـ ِة الغــراء
ت بجـ ِ

