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 صم خ  ل  املم 
ا بأطرافه، متحكًما في محيطاته وبحاره وخطوط إ

ً
ن األم  املسلم  تاقع في )صرة اةعاةم( ممسك

واةغاز واةذهب واةفض  مالحته، زاخًرا بأهم األنهار، وأخصب األراض ي، وأعظم اةثروات كاةنفط 

واألملاس وغيرذةك. وإن األم  املسلم  أم  وسط في موقعها الجغرافي وأمثل اةش يء أوسطه في كل ش يء. 

كل و   ومن ثم فإن اةعاةم اإلسالمي جغرافًيا وإستراتيجًيا يتفوق في موقعه على أي  باقع  في اةعاةم كله.

م  َيدفعنا إلى
ُ
مَّ   ما يحدث اةيوم ةتمزيق َوْحدة األ

ُ
اةتحرُّك اةسريع واملدروس؛ إلعادة وتحاقيق اةوحدة ةأل

تنا اإلسالميَّ   مَّ
ُ
ِّق أوصال أ

ِّ الجهود ملواجه  الخطر اةذي ُيمز 
 الشعاًرا، وَيدفعنا ةتعبئ  كل 

ً
اإلسالمي  عمال

م  امل
ُ
م اةعلمي ةلنهوض باأل ِّ األبواب من أْجل اةتاقدُّ

دنا جميًعا، مع فْتح كل  ِّ
 وُيهد 

ْ
اسلم ، َوف

َ
نادى به  اًقا مل

ْرعنا الحنيف.
َ
نا اإلسالمي، وما يتناَسب مع تعاةيم ش

ُ
نخطها عن  وقائع اةتياةتهدف اةدراس  إلى بيان  دين

 راجعهأو رجعنا إةيه في مصادره وم، .. مما رأينا بأعيننا، أو ملسنا بأيدينا سالمامل م حاضر األ 

في أفغانستان اةذي أصبح نسًيا منسًيا، حاضر اآلم  املسلم  اختصار عن بتحدث أو  .وإحصاءاته

أن )واقع( األم  اإلسالمي  اةيوم هو واقع اةذي واةاقضي  اةواقعي  اةتي تظهر وراء هذه اةدراس  هي 

 )غثاء( من اةنفايات اةبشري  الخاوي ، تعيش على )ضفاف( مجرى الحياة اإلنساني .أطرف األم  وحوةها 

 املسلم ، اةشعب األفغاني ثاقل األم ، إعادة وتحاقيق وحدة األم .اةكلمات املفتاحي : حاضر األم  
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 قدمةامل
إن  :ومن وااله، أما بعد محمد رسول هللا، وعلى آةه وصحبه الحمد هلل، واةصالة واةسالم على سيدنا

ِّ موضوعيَّ  
مَّ  بكل 

ُ
 املسلم  اةيوَم تستوجب علينا دراستها ودرساة عن واقع األ

َ
املشكالت اةتي تواجه األم 

ب منه بحاٍل من األحوال،  ه أو اةتهرُّ
ُ
 واقع األم  املسلم  اةیوم واقعوأمان ؛ ألنَّ اةواقع اآلن ال ُيمكن إغفاة

عددة منها اةتفرق واةتشتت وملا كان بيان الحق مكشوف ال يكاد يجهله أحد، فاقد تعرض ألمراض مت

 من حاقياق  اةواقع. 
ً
ن رغم هذه الحاة  اةصعب  نستطيع أوإبالغه ةلخلق أمان  في عنق كل من يعلم شيئا

تنا اةيوم مَّ
ُ
ه أ كبات اةتي تواجِّ ي ةهذه اةنَّ ِّ

ْملنا ةلتصد 
َ
جمع ش

َ
ف ون

َ
وكل ما يحدث اةيوم ةتمزيق َوْحدة  .نتكات

م  َيدفع
ُ
 ال شعاًرا، األ

ً
مَّ  اإلسالمي  عمال

ُ
نا إلى اةتحرُّك اةسريع واملدروس؛ إلعادة وتحاقيق اةوحدة ةأل

دنا جميًعا، مع فْتح  ِّ
تنا اإلسالميَّ  وُيهد  مَّ

ُ
ِّق أوصال أ

ِّ الجهود ملواجه  الخطر اةذي ُيمز 
وَيدفعنا ةتعبئ  كل 

م  املسل
ُ
م اةعلمي ةلنهوض باأل ِّ األبواب من أْجل اةتاقدُّ

نا اإلسالمي، وما يتنكل 
ُ
ا نادى به دين

َ
اًقا مل

ْ
ف اَسب م ، وِّ

ْرعنا الحنيف.
َ
 مع تعاةيم ش

فبهذه اةكلمات اةتي نخطها في حاضر اةعاةم اإلسالمي.. مما رأينا بأعيننا، أو ملسنا بأيدينا، أو رجعنا 

ه وإحصاءاته
 
 .إةيه في مصادره ومراجعه ومظانِّ

في صدقهم من أمثال: جمعی  اإلصالح األفغاني، واإلخوان  على أننا قد استطعنا بتاقارير َمْن نثق

املسلمين وآخرين ةم يشاءوا أن نكشف عنهم، وقد قبلنا تاقارير هؤالء.. كما ياقبل اةاقاض ي شهادة اةشهود 

 .بعد تمحصيها واةثاق  في صدقها، واضطررنا إلى اةبين  ملا عزت املصادر اةرسمي ، أو شككنا في صدقها

ل الحالي حول حاضر اةعاةم اإلسالمي، فلم نجد ونحسب أن هذه اةك  فيما-لمات هي املرجع األو 

َب بعد ما كتبه اةدکتور علي جریش  بعنوان "حاضر اةعاةم اإلسالمي" وطبع في أول مرة  -نعلم تِّ
ُ
شيًئا ك

 منذ نیف نصف قرن، وقد صار ماضًیا و واقع عصره. ال حاضر نا. .هجري قمري 1041عام 

 أن ذةك كان في شأن الخطوط اةعامَّ  حول اةواقع وهي وإن حاوةنا 
 

فيها مرور اةعاةم اإلسالمي كله، إال

 .اةفكري، أو اةواقع اةسياس ي، أو اةواقع االجتماعي، أو اةواقع االقتصادي

ةكن ذةك ةم يمنعنا من إفراد بحوث خاصَّ  ةلاقضايا األم  اإلسالمي  اةراهن  مثل: قضي  فلسطين 

ليب، ومثل قضي  اةفلبين كاقضي  وطن إسالمي مجاهد، وقضی  اةعراق كاقضي  وطن إسالمي س

ضايا ومثل ق )غثاء( کاةنفايات اةبشري  الخاوي ،وأفغانستان کاقضی  أم  أصابها اةفالج و وحوةها 

 .األقليات وغيرها
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سواء في خطوطها اةعامَّ ، أو في تفصيالتها، بمناسب  دراس   -بفضل هللا-وقد اتسمت دراستنا 

ايا الخاص ، اتسمت بفضل هللا وحده باملوضوعي  واةتعمق، بعًدا عن اةتجريح اةشخص ي، ثم اةاقض

 إلى حٍل  ةها
ً

ا إلى جذور اةاقضي ، وصوال
ً
 .بلوغ

ا بأنَّ املوضوعي  أصلح  فنا ذةك أن نرفع األسماء حتى من املصادر اةتي ناقلنا عنها، إيماًنا منَّ
َّ
وةاقد كل

د عن كل اةذي كان ييتع -صلى هللا عليه وسلم-اتباع ةسن  رسول هللا منهج ةبلوغ اإلصالح، فوق أنها 

( 4/401هـ: 1041)ابن اةعثیمين، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا،  :فيرقى املنبر ةياقول  ،تجريح شخص ي

ْوةه 
َ
  دون ق

َ
ش يث َعائِّ ُبو َداُود من َحدِّ

َ
 »أخرجه أ

َ
اَن ال

َ
يح.« يعيره َوك حِّ َجاةه رجال اةصَّ  َورِّ

موعظته ةهم بصف  عام  دون تحديد ألشخاص. وإرادة اةفضيح  هي من قبيل إشاع  ويوجه 

اةفاحش  وفعل اةسوء في املسلمين، وهي تعبر عن رذيل  خلاقي  في اإلنسان؛ من ذا اةذي يريد ألخيه 

 املسلم اإلهان  ونزول املكان  إال من كان في نفسه عاقدة من رذائل األخالق، وقد يريد أن يحط من مكان 

أخيه بين اةناس؛ ةيرتفع هو على أناقاضها، وقد يكون غرضه أن يجد ةنفسه مبرًرا في قبائح هو يرتكبها 

وهو مشهور بها عند اةناس فيكشف عورات إخوانه؛ ةيخفف من ناقد اةناس ةه؛ إذ يعلمون أن ذوي 

ك من فساد ذة املكان  املستورين هم مثله في ارتكاب اةاقبائح واةسيئات، وهم شركاؤه في اإلثم، وكل

خلاقه وسوء سريرته، وهو بعمله هذا يساعد على تهوين ارتكاب اآلثام واةاقبائح ويشجع عليها شعر بذةك 

أم ةم يشعر، مع أن املفروض بصاحب األخالق اةكريم  أن يعمل على دعم أن يعمل على دعم اةفضائل 

و ، ال أن يكون داعًيا من دعاتها، أونشرها، ومحارب  اةاقبائح واةرذائل ودفنها ما استطاع إلى ذةك سبيال

 أحد املساهمين في نشرها وإشاعتها.

 :البحث أهداف

فإن هذا املاقاة  تهدف إلى تكوين اةداعي  املسلم بأن يتعرف على عامله اإلسالمي اةكبير، وقضايا 

استثمارها و املسلمين وأدوائها، وعلى ثروات اةعاةم اإلسالمي وكيفي  استغالةها، وحمايتها من األطماع، 

وتسخيرها، وعلى اةتحديات اةتي تواجه الحياة اإلسالمي  في املجتمعات اإلسالمي  ملعاصرة وكيفي  

 تذةيلها...
من في اةعاةم اإلسالمي في ز  على إخوانه في أقطار األرض، ومشاركتهم قضاياهم اةطالب تعرفيأن 

 أصبح اةعاةم كمث قري  صغيرة.

سالمي اإلستراتيجي ، واةسياسي ، واإلقتصادي ، واةبشري ، أن تدرك األم  أهمي  اةعاةم اإل 

 واةثاقافي .
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أن تتعرف األم  على حاضر اةعاةم اإلسالمي، واةتحديات واملشكالت اةتي تواجه املجتمعات 

 اإلسالمي  املعاصرة.

 أن تدرك اةطالب أوضاع األقليات املسلم  واملصاعب اةتي تواجهها والحلول املاقترح  ةها.

ع األم  املحاوالت الجادة إلصالح أوضاع اةعاةم اإلسالمي واملتمثل  في الحركات اإلصالحي  مثل أن تتب

 الجمعي  اإلصالح األفغاني  في كابول وما تبعها من حركات إصالحي  حاوةت انتهاج نهجها.

  :الدراسات السابقة 

منهجي  يمكن اعتمادها نفس ي أي عن أثارني موضوع حال األم  بين املضمون واةواقع، فسأةت 

باةنظر إللى أن علماء املسلمين هم أول من أسس ةعلم املناهج واةشواهد على ذةك كثيرة، نذكر منها ما 

في رساةته )اةعاةم واملتعلم( والخطيب اةبغدادي في )اةفاقيه واملتفاقه( وابن دريج  -كتبه اإلمام أبو حنيف 

كثير، فسأةت نفس ي وقلت ةعل إخوتي وأساتذتي في  )اةنظريات اةكبرى( وغيرهم من علماء املسلمين

الجامعات األفغاني ، قد أسسوا ةتاقنيات وقواعد يمكن االستعان  بها في تحديد مفهوم األم  واةتعامل 

ف منه أن يكون تحليلي بنيوًيا، أي أن أرصد اةظواهر وأشخص الحاالت  مع ظاهرة األم ، وأخاف ما أتخو 

ت، وهي تعاني من تفرق ، وهذا صحيح، وةكن أةيس من األحرى بنا أن وأقول إن األم  تعاني من ت
 
شت

 عبر الخطاب اةعمودي، وفيه 
 

 من األفاقي، ألن اةتفاعل ال يتم إال
ً

ننظر إلى الخطاب اةعمودي بدال

مؤثرات داخلي ، وثاقافي ، ونفسي ، وتاريخي ، وحضاري ، واقتصادي . وعند ما عدت إلى املخطوطات 

رةين، بأسبانيا. زفي ب -األسكوريا–تعد بعشرات اآلالف واةتي توجد اآلن باةغرب في  اإلسالمي  اةتي

 أذكر اةنماذج منها:وا فيها أيًضا حول مفهوم األم ،وجامع  ةيدن، سنجد أن املسلمين بحث

ابن دريج األندةس ي وكذةك ابن باج  األندةس ي صاحب كتاب األبعاد اةثالث ومخطوطه ما زال حتى 

نت بأن املنهجي  املعتمدة في اةتعامل مع  -سكوريالاآلن في األ  أسبانيا موجود، من اةدراسات اةتي بي 

ظاهرة األم  ينبغي أن يكون هدفها واحًدا مؤحًدا، وينبغي أن نتحرر من نظري  املؤامرة اةداخلي  

ا كبيًرا اةذي هو اةعرب  وهذا صحيح -والخارجي ، ألننا حينما نتعامل مع مفهوم األم  وبأن هناك عدوًّ

ا ةلحوار، وإال فلم نطاةب به، فإن كنا نؤمن  -فهم أعداء ئين نفسيًّ وةكن علينا أن نتحرر حني نكون مهي 

بالحوار علينا أن نطلب اةتوازن واةتعادل في الخطاب، وهذا ما يؤسس ةواقع فاقه جديد وقابل الستعاب 

 .مستجدات األم  وتمثل مشاكلها. وهللا املوفق ملا فيه اةصواب
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 في أفغانستان األمة املسلمةحاضر 

، وأراض ي املسلمين وباكستان إيران في شرق آسيا، وةها حدود مع أفغانستان تاقع :املخاطرو  قعاو اة

أةف كيلو  154ها ومساحت ،في موقع جبلياستراتيجي ،وأراض ي املسلمين في االتحاد اةسوفيتي ،في اةصين

لي وتعداد اةسكان يصل إلى حوا ،وحدودها مع االتحاد اةسوفيتي بامتداد أكثر من أةف كيلو ،متر مربع

 (.111م: 1991)جريش :  .%99ونسب  املسلمين منهم  ،ثماني  عشر مليون 

وأوزبكستان، ةوسطى، وةها حدود مع تركمانستان، أحد بلدان آسيا ا فإن أفغانستان هي

وطاجيكستان، واةصين، وإيران، وهي مصنف  من أفاقر بلدان اةعاةم، وهي تاقع على مفترق اةطرق في 

 آسيا اةوسطى، من هنا أهمي  موقعها الجغرافي باةنسب  ةلدول اةعظمى كما ذکرنا.

 إنشاء جمهوري  غداة م،1901 قد قاةت سن  اةروسي  إزفيسيتا جريدة وإذا كانت

يدة اإلسالمي  واجب من واجبات اإلسالمي  "إن اةاقضاء على هذه اةدوة  اةتي أنشئت على اةعاق باكستان

ل خطًرا على الجمهوريات اإلسالمي  باالتحاد اةسوفيتي
 
األمر اةذي  ،الحزب اةشيوعي اةروس ي؛ ألنها تشكِّ

 بعد ذةك باةتعاون مع اةهند ةتاقسيم
َ
ذ  
فِّ
ُ
ديش؛ إلضعاف هذه اةدوة  وبنجال  باكستان إلى باكستان ن

ل خطًرا على حدود روسيا
 
 (.331م: 4445)أنجيلو،  .اإلسالمي  اةتي تشكِّ

 يشكل ،وباملتاخم  ألقاةيم املسلمين هناك ،روسياكذةك على حدود  أفغانستان فإن وجود دوة 

ر معه نفس اةتصرف ةتحاقيق نفس اةغاي   ، قد يختلف األسلوب أو اةوسيل ...نفس الخطورة، وتتصو 

دفع الخطر اإلسالمي عن حدود روسيا في أقاةيمها اإلسالمي  اةتي خضعت بالحديد  ...وةكن تباقى اةغاي 

 (.111م: 1991يش : جر ) واةنار ةلحكم اةشيوعي اةكافر

 :ملحة عن تاريخ قديم

 ةبوذا في جبٍل بارتفاع  حتى إنهم نحتوا ،اإلسالم قبل أفغانستان كانت اةديان  اةبوذي  تسود
ً

تمثاال

وكانت اةلغ  اةسائدة هي اةلغ   ،ن  بامبسانخمسين متًرا، وال يزال اةتمثال حتى اآلن في مدي

 .اةسنسكريتي 

وينكر  ،أي: قانون الجزاء اةذي يفترض الجزاء في اةدنيا ،وكانت اةديان  اةبوذي  تاقوم على "اةكاوما"

ق الجزاء في اةدنيا بانتاقال اةروح الخبيث  إلى  اآلخرة وجزاءها، كما تاقوم على تناسخ األرواح حتى يتحاقَّ

وتفضيل مد اةيد ةلتسول  ،واةعكس، كما تاقوم كذةك على تحبيذ اةبطاة  واةكسل نفس شريرة،

 .واالستجداء على كل سبيل آخر
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ووصل إلى كابل  ،أفغانستان وكان فتح فارس على عهد عمر بن الخطاب فتًحا مبيًنا امتدَّ إلى أراض ي

عاد بعدها اةشعب األفغاني  ،"اةعاصم " على عهد عثمان رض ي هللا عنه، ثم حدثت ردة بعد ذةك

ا ومضحًيا اإلسالم إلى
ً
 ...في أواخر اةاقرن األول اةهجري؛ ةيباقي منذ ذةك اةيوم على إسالمه مستمسك

امتدَّ اةفتح إلى اةهند، كما امتدَّ إلى بخارى وما جاورها، إلى اةصين حتى جدار اةصين  أفغانستان ومن

 (.30-49م: 1999)صافي،  .اةعظيم

تح اإلسالمي اةلغ  اةعربي ، وفي أواخر اةدوة  اةغزنوي  عادت اةلغ  اةفارسي  إلى وانتشرت مع اةف

ثم انتشرت اةلغ  األفغاني  "وهي تزيد على اةفارسي   ،االنتشار "وهي تزيد على اةعربي  أربع  حروف"

 .وكلتاهما يكتبان بحروف عربي  ،ست  حروف"

من كابل  رحمه هللا تعالیمام أبو حنيف  فاإل  ...علماء أجالء في جميع املجاالت أفغانستان وظهر في

 وكذةك اةفخر اةرازي، ،أفغانستان من مرو شمال رحمه هللاإلمام أحمد بن حنبل وا ،"اةعاصم "

واةبيروني، واةفارابي، وابن سينا، واةفردوس ي مؤةف اةشاهناما، وهي ملحم  تاريخي  تحكي تاريخ فارس.. 

 (.119م: 1991)جريش :  .لخإ

 :الحديث عصرفي  أفغانستان

 ببساةته في لجهاد، وبرفضه ةكل أنواع  ،عرف اةشعب األفغاني بشدة اةتمسك بدينه
َ
كما ُعرِّف

 .االستعمار واالحتالل

ر ، بظهو أفغانستان وهو اةذي ثار على ملكه وخلعه "هو أمان هللا" حين حاول إدخال اةسفور إلى

 .زوجته سافرة خاةع  عنها اةزي اةشرعي اإلسالمي

لع  م1944ةاقد تعرضت أفغانستان ةالضطرابات اةسياسي  على مدار اةتاريخ املعاصر، فمنذ عام 
ُ
خ

 بطرياق  غير ديماقراطي : أي بواسط  اةعنف واةدم. ففي عام 
ً
قتل ملكها، وفي  1919أحد عشر قائدا

عدم في اةعام نفسه، وفي عام  م1949عام 
ُ
اضطر ةلتنازل عن اةعرش باةاقوة، وامللك اةذي حل محله أ

خلع آخر ملك ةها عن اةعرش )ظاهر شاه( وراح يعيش في املنفى  1913اغتيل ملكها، وفي عام  م1933

 أعدم قائدها أو رئيسها ألنها كانت قد أصبحت جمهوري . 1919في روما، وفي عام 

 في اةعام وهذا ما حصل 
ً
حيث قتل زعيمها األول واةثاني خالل فترة قصيرة، والحبل  م،1919أيضا

 
ً
على الجرار. وباةتالي فلم تعرف اةبالد أي استاقرار سياس ي في اةثالثين سن  املاضي ، وهذا ما زادها فاقرا

 على تاقهاقر. ةم تعرف أفغانستان في تاريخها املعاصر فترة استاقرار طويل
ً
 إال في   على فاقر وتاقهاقرا

ً
نسبيا
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وةكنها كانت تعيش  م،1913-1933عهد ملكها ظاهر شاه، فاقد حكم اةبالد ملدة أربعين سن  بين عامي 

 يذكر 
ً
آنذاك في ظل نظام اقطاعي متخلف بل وينتمي إلى اةعصور اةوسطى، فامللك ةم يفعل شيئا

 .(331: م4445ةتحديث اةبالد أو ةرفع مستوى اةشعب وتعليم  )أنجيلو، 

 :أفغانستان الشيوعية فيأحزاب 

واةواقع أن أفغانستان كانت منذ زمن طويل ناقط  احتكاك أو صدام بين اةشرق واةغرب. وكان 

عليها بسبب موقعها االستراتيجي على خريط  اةعاةم واملنطاق . فاقد تنافست عليها الجميع يتنافسون 

اإلمبراطوريات اةكبرى في املاض ي كروسيا واةصين واةهند وفارس. وأما اةيوم فهي محط اهتمام أميركي 

 باةدرج  األولى. وةكنها في اةاقرن اةتاسع عشر كانت محط اهتمام اإلمبراطوري  اةبريطاني .

ى رئاس  اةوزراء داود خان سن وفي عه
َّ
 األحزاباةذي وضع نواة م 1954 د شاه محمود خان تول

 .فظهر حزب "حلق" وحزب "برجم" اةشيوعيان اةتابعان ملوسكو ،اةشيوعي  في عهده

ذ املخطط اةروس ي في إبعاد الخطر اإلسالمي عن حدود روسيا، بدأ به في   
وبدأ داود خان ينفِّ

بتنشيط اةتيار اةشيوعي، ثم بتمكين االتحاد اةسوفيتي من اةسيطرة على اةتجارة  أفغانستان داخل

تخطيط ةودخلوا قطاع اةتعليم واةتربي  وا ،من اةاقروض تلاقتها من االتحاد اةسوفيتي" %15" الخارجي 

 (.119م: 1991)جریش ،  .وغير ذةك

 .في اةدول اإلسالمي  املجاورة أفغانستان ثم راح ينفذ املخطط خارج

 ."في كتابه "مذكرات نيوفسكي .k. G. B املخابرات اةروسي ونترك الحديث ألحد أعضاء 

بداود خان عندما كان رئيًسا  "g. r. u" والجهاز اآلخر ".k. g. b" اتصلت وعدد من اةعاملين بالجهاز"

 اةفوض ى في
َّ
 ،وتسميم خزانات ومصب مياه اةشرب فيها ،باكستان ةلوزراء، واتفاقنا على طرياق  بث

ت حينذاك املوافاق  على تسليح الجيش  ،وتفجير اةاقنابل مَّ
َ
وتدمير املنشأت وغيرها من األعمال، وت

 ." ... باكستان األفغاني، وتدريبه في االتحاد اةسوفيتي استعداًدا ةلهجوم على

وقد بلغ األمر حدَّ عاقد معاهدة سري  مع اةروس إلعطائهم قاعدة جوي  بمنطاق  شيندند اةتي تشرف 

 .على الحدود اإليراني  واةباكستاني 

وينش ئ  ،ويأمر باالختالط في الجامع  ،اح يهاجم اةدين وعلماءه، ويفرض اةسفور وفي اةوقت نفسه ر 

 .املدارس املختلط  بين اةشباب من الجنسين
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ر املظاهرات من  َي من منصبه بعد أن افتضح أمره، وطفح كيله، ومع ذةك ةم يستح أن يسيِّ  ْعفِّ
ُ
ثم أ

 !..أنصاره تنادي بعودة "اةسفاح الخائن" إلى منصبه

 :والثاني والثالث ب الشيويي األول االنقّل 

وشاركه في االناقالب  ،على ابن عمه فخلعه من امللك غافلاناقضَّ اةرجل اة 1913 سن  إبريل 11في 

 ..الحزبان اةشيوعيان برجم، وخلق، وساعدته اةاقوى األجنبي  اةشيوعي 

وبدأ بمحارب  اةنشاط اإلسالمي ومحاوة  شله، فأوقف مركز اةبحوث اإلسالمي بالجامع ، ومنع 

، وخفض عدد الحجاج من سبع  عشر أةف مجل  شرعيات :والصحف اإلسّلمية مثل نشر املجالت

ر اةناس زادهم أةًفا، وأصدرت وزا د أن اةكشف إلى أربع  آالف، فلما تذمَّ
 
رة اةعدل عنده تعليمات تؤك

 (.144م: 1991)جریش ،  .عن مساوئ اةشيوعي  واملساس بزعمائها جريم  يعاقب عليها

ذ أهداف روسيا التي كشف عنها اإلسّلميون في
ا
 :وهي أفغانستان وراح ينف 

 .اةاقضاء على موجات اةزحف اإلسالمي بإشاع  اإللحاد وتطبيق اةعلماني  -1

 .اةوصول إلى املياه اةدافئ  -4

 .في اةسطرة على قارة إفرياقيا وأورباسبق أمريكا  -3

 .منع اةصين من أن تصبح قوة كبرى  -0

 .تطويق الجزيرة اةعربي  من اةشمال والجنوب ةلسيطرة على آبار اةنفط -5

ه  - ب 
َ
ط
ُ
 :يبین أن ثورته مبنية على ،1795 وباألخص خطابه في عيد الثورة عام ،ومن دراسة خ

 ."اإلسالم اةاقضاء على اةرجعي  "شعار يخفي اةاقضاء على -1

 ."إحياء الحضارة اةاقديم  "أي: اةوثني  واملجوسي  -4

 ."االهتمام باةفن وتنمي  اةفنون اةشعبي  "إلشاع  اإلباحي  -3

 ."وعاقيدته اإلسالم إنشاء مذهب جديد باسم اإليدةوجي  اةاقديم  "ةلاقضاء على أيدةوجي  -0

 ."اإلسالم تطبيق االشتراكي  "الستبعاد تطبيق -5

 :وفي سبيل تحقيق هذه الغايات ارتكب االنقّلب الشيويي األول  -

 :اإلرهاب والبطش -أ

اةعلوم وما حدث لحبيب اةرحمن مدرس بكلي  اةشريع  وأسرته، وعطا محمد اةطاةب بكلي  

أو "جمعيات  ،وغيرهم من أبناء الجمعي  اإلسالمي  ،وغالم محمد نيازي  ،محمد عمر وأسرته، واةدكتور 
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ب على ذةك هجرة حوالي مليونين من اةبالد إلى الجبال أو اةدول املجاورة ،"أفغانستان إسالمي  ،وقد ترتَّ

سم به اةعه ،وقيل: إن عدد اةسجناء اةسياسيين بلغ ثالثين أةًفا
َّ
 .طغيان د منكل ذةك دةيل على ما ات

وكان مما  ،ور اإلباحي  واةفج وةنشر ،استعان اةثوريون باةفتيات واةفتيان اةفرنسيين ةلتبشير -ب

 .صمهأو يربطه على مع ،ياقدم هؤالء كهدايا شكل اةصليب مصنوًعا من اةذهب؛ ةيعلاقه اةشاب في عناقه

 .KGBوبعضهم أعضاء في اةـ ،حتى بلغ عددهم أربع  آالف ،االستعان  بالخبراء األجانب من اةروس -ج

واةكبت اةسياس ي  ،األفغاني االقتصاد واالنهيار اةذي أصاب ،كان اةفساد اةذي دبَّ في الجهاز اإلداري 

وأخيًرا الخالف اةذي دبَّ بينه وبين الحزبين اةشيوعيين  ،اةذي بلغ ذروته في ظل اناقالب محمد داود

كان كل ذةك دافًعا ةتدبير االناقالب اةثاني؛ ةتعلن اةشيوعي  عن وجهها اةكالح  ،اةرئيسيين "خلق وبرجم"

 .مستغل  معاناة الجماهير

 .تره کي حزبين اةشيوعيين تحت زعام  نور محمد وسبق ذةك اتحاد ال

تاذنوه واس ،وأخبروه ياقيام مظاهرة في اةغد ،وفي ةيل  االناقالب اتصل بعض ضباطهم بمحمد داود

 .لخروج بعض اةدبابات لحماي  اةاقصر فأذن

  حتى إذا جاء املوعد املحدد "اةثاني ،واتجهت اةدبابات إلى اةاقصر ةتجعل فواهاتها موجه  ةلخارج

ةت املدافع تجاه اةاقصر ةتدكَّ بنيانه على رءوس من فيه  وةيشهد يوم ،عشرة وأربع دقائق" تحوَّ

ت ةه أرض م 1919إبريل 41  (.144م: 1991، )جریش  ..أفغانستان نجيًعا من اةدماء ضجَّ

َل من اةرجال واةنساء واةوةدان بلغ ثمانين أةًفا في ماقدمتهم اةكثير من  تِّ
ُ
فاقد روي أنَّ من ق

 .املجاهدين، واةعلماء، وأعضاء الجماعات اإلسالمي  املجاهدة منذ عهد محمد داود

 محمدنور  " حين أطاح رئيس اةوزراء حفيظ هللا أمين برئيس اةدوة  ،م1919سبتمبر 11كان ذةك في 

ائد وق ،ةكن املجاهدين استمروا في جهادهم وحاول أن يخطب ودَّ املجاهدين ةيوقفوا اةاقتال، "تره کي

 اةدكتواره م1951 وحصل منها على اةليسانس عام ،في اةواليات املتحدة األمريكي  هذا االناقالب درس

م  يساري  ةلطلب  األفغان في أمريكا، وشارك بعد ذةك في تأسيس حزب خلق  ،م1914
َّ
وتزعم منظ

 .محمد تره کي نور  اةذي كان يتزعمه ،املاركس ي

 :االنقّلب الشيويي الرابع

 ،وبعد أقل  من ثالث  شهور ونصف وقع االناقالب اةشيوعي اةرابع م، 1919ديسمبر 41وفي يوم 

دته بعد أيام أنباء صرَّحت بها املصادر اةرسمي  في  ،وبدعم عسكري سافر من االتحاد اةسوفيتي
َّ
أك

ب
 
حاد هذه األنباء تفيد نصب جسر جوي بين االت ،ها مصارد االتحاد اةسوفيتياةواليات املتحدة، وةم تكذ
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مَّ ناقل جنود ومعدات سوفأفغانستان اةسوفيتي وكابول عاصم 
َ
 يتي  عبر أكثر من مائ  وخمسين، وت

وتكامل ةالتحاد اةسوفيتي من الجنود واةضباط والخبراء  ،طلع  جوي  ةطائرات األنتينوف اةضخم 

مَّ إقصاء حفيظ هللا أمين؛ ةيحلَّ محله أحد عمالء 
َ
قراب  عشرة آالف، وتحت درع املدافع اةكافرة ت

 حمدم ورئيس مجلس اةثورة في اناقالب نور  ،راءونائب رئيس اةوز  ،وزعيم حزب "برجم اةشيوعي" ،روسيا

 (.141م: 1991)جریش ،  .تره کي

َن سفيرا في تشيكوسلوفاكيا  
عاقب  م،1919 عام يوةيو وكان املذكور "بايراك كارمل" قد أقص ي وُعيِّ

س  ،الخالف اةذي دبَّ بين الحزبين اةشيوعيين "خلق وبرجم" ى إلى انفصام اةتحاةف غير املاقدَّ واةذي أدَّ

مَّ عام ،م1911 عام
َ
َيا باسم حزب اةشعب اةديماقراطي ،اتحاد الحزبين م1915 بعد أن كان قد ت  ،وتسمَّ

م توةكنه ظل مختفًيا في أوربا اةشرقي  حتى استاقدمه اةروس ةي ،وعزل بايراك بعد ثالث  شهور تاقريًبا زعَّ

ان حكم "تره کي"وكان نفي بايراك كارمل بتأث ،االناقالب األخير مَّ اناقالب ، و ير من حفيظ هللا أمين إبَّ
َ
ما إن ت

 فيه ح ،حتى عاقدت لحفيظ هللا أمين محاكم  قضت بإعدامه ،كارمل تحت حراب اةسوفييت
َ
ذ  
كم ونفِّ

وتزايدت محاكم  قوات روسيا حتى جاوزت مائ  أةف جندي  ،اإلعدام في اةيوم اةتالي ةيوم االناقالب

عوا على أرض
ها جنود الجيش األفغاني أفغانستان توزَّ

ُّ
 .اةرسمي في املناطق اةتي كانت تحتل

 .مدعًما من اةكفر الحاكم في موسكو ،وأعلن املجاهدون استمرارهم في جهاد اةكفر الحاكم في كابول 

 :ماذا تعني هذه االنقّلبات

: اهتزاز قاعدة الحكم اةشيوعي في كابول؛ إذ ةو ةم تكن كذةك ملا لجأ االتحاد اةسوفيتي  -1
ً

تعني أوال

 .هروةكن بعد ثالث  أش ،ثم إلى تغيير حفيظ هللا أمين في نفس اةعام ،19عام  محمد تره کينور   إلى تغيير

 ملا لجأ االتحاد اةسوفيتي إلى املغامرة اةثاةث  في تاريخه الحديث "بعد 
ً
وةو ةم تكن قاعدة الحكم مهزوزة

بناقل جنوده خارج أراضيه ةلدفاع عن  م،1919 وتشيكوسلوفاكيا عام م،1951 مغامرة بوةندا عام

 .نظام شيوعي

أن االتحاد اةسوفيتي قد استيأس من إمكان قيام حكم شيوعي وطني مثل اةكثير من اةبالد  :تعني -4

راجع بال شٍك  إلى صالب  اةعاقيدة اإلسالمي ، وإلى تصميم اةشعب األفغاني املسلم اةشيوعي ، وذةك 

 ...الجهاد على

ق ةها اةنجاح اةسريع اةذي  إمكان اةتغيير اةاقريب ةنفس اةاقيادة الجديدة إذا ةم :تعني  -3 يتحاقَّ

 (.143م، 1991)جریش ،  .يصبو إةيه االتحاد اةسوفيتي

 :الشعب املسلم يجاهد الشيوعية الفاجرة

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1978
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1977
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1965
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1956
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1968
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF


 

 نور هللا عاطفستاذ املساعد األ                                            حاضر األمة املسلمة بین الواقع واملضمون )أفغانستان أنموذًجا(   

قة الدولية للالعربية املجلة   
ا
 34                   م0202، آذار 1، العدد1املجلد –بحوث الخّل

 
 

وةم بجد اةشعب املسلم منطاًقا مع اةشيوعي  غير حمل اةسالح، وما تفهم اةشيوعي  منطاًقا دون 

حتى اآلن" تاقوده قيادات إسالمي  أةف مجاهد  144ذةك، واعتصم اةشعب املسلم بالجبال "حوالي

اإلخوان " ويحلو ةلنظام الحاكم أن يطلق على املجاهدين اسم ،مختلف ؛ ةسحق اةغزاة اةشيوعيين

 ةلتافهين من الحكام  مصر إشارة إلى ارتباطهم بمجاهدي "املسلمين
ً
املعروفين في املنهج واةغاي ، وإثارة

 ..ضد هذه الجماع  في بالدهم

في الجزيرة اةعربي ؛  سنی على أتباع الحرك  اة م1914عام "اإلخوان املسلمون " أول ما أطلق اسم

بدء مرحل  فكري  جديدة  1914 قوة اةغد اةعاملي ": كان عام اإلسالم" حيث ياقول باول شمتز في كتابه

ابي  س ابن سعود  ،بدأ فيها انتشار املذهب بطرياق  شامل  ،في تاريخ اةوهَّ ففي هذه اةسن  أسَّ

بناء دوة   وتعترض ،يدفع من طرياقه اةاقبائل اةعربي  اةتي وقفت تزاحمهاةتي حاول بها أن  اإلخوان حرك 

 (.140م: 1991)جریش ،  .فأحيت هذه الحرك  شعور االنتماء اةديني ،كبرى مركزي 

 .والحركات اةتي تلتها في اةعاةم اإلسالمي امتداد ةها

م خيرة اةشباب فد ،ويحمل املجاهدون اةراي  في أمان  وصبر وثبات  فداءً  ،اًء ةإلسالمويتاقدَّ

ن وفداًء ةديأن تدسنه أقدام اةكفرة اةشيوعيين، فداًء ألعراض اةطاهيرات املسلمات،  اإلسالم ةتراب

 .األمَّ  وقيمها ومثلها

ُم ا ،اةعروق ويساقط اةشهيد تلو اةشهيد، وأنغام اةدم تثير اةدماء في ةشعب املسلم على وُياْقدِّ

ةم يجدوا في و  ،اةتضحي  بكل ما يملك، حتى ةيبلغنا أن املجاهدين باعوا أثاث بيوتهم ةيشتروا اةسالح

وبطون اةبعض من املسلمين ترهاقها اةتخم ، ومرضها كثرة  ،الجبال قوت يومهم فحاربوا وهم جياع

ا؛ ألنها ال هم شعوًبا يجري تنصيرهوتكفي مع ،اةطعام، وقمامات املترفين من املسلمين تكفي املجاهدين

 .تجد حفنات من األرز تاقتات بها، وإنا هلل وإن إةيه راجعون 

ن فإ ،وبرغم اةعون اةضخم اةذي كانت تاقدمه اةشيوعي  اةدوةي  ةلحكم اةفاش ي في كابول  -

عيين، اةشيو قد انتزعوا األرض اإلسالمي  الحبيب  من تحت أقدام  -برغم قل  عدهم وعدتهم -املجاهدين

من أنهم متعاونون مع اإلنجليز  ،وبرغم اةدعاي  اةضخم  اةتي يبذةها اإلعالم اةفاجر ضد املجاهدين

واألمريكان، فإن كثيًرا من ضباط الجيش األفغاني تنضم إلى املجاهدين، وزادت نسب  االنضمام بعد 

 (.314م: 4445)أنجيلو،  .اةغزو اةروس ي اةفاجر
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مَّ ةلمجاهدين وحتى دخول اةاقوات اةرو 
َ
 ،انستانأفغ تحرير حوالي ثلثي -بفضل هللا ورحمته-سي  ت

واستسلم ةلمجاهدين أعداد ضخم   ،أفغانستان ثاةث مدن: منها ،وساقط في أيديهم بعض املدن اةهام 

 .غير اةتي أعلنت انضمامها قبل االستسالم

 :في أفغانستان طوائف املجاهدين

مَّ يغريه قد يبدوا ةلسياس ي "اةعادي" أو 
َ
املحترف أنها طوائف مختلف  بينها تنافر وتناقض، ومن ث

 .ةكن األمر غير ذةك، كما سنشير بعد قليل ،ذةك باةصيد في املاء اةعكر

سها األستاذ برهان اةدين  جمعی  إسالمي أفغانستان  الجهاد وأثاقل هذه اةطوائف في ميدان
َّ
ويترأ

 .رباني، ويتميز برجاح  عاقله، وسع  صدره، وحلمه وذكائه، وجماعته ةها شعبي  كبيرة

سها املهندس کلبدین حکمتیار الحزب اإلسالمي اةذي ، "أفغانستان ويأتي بعد"جمعی  إسالمي
َّ
يترأ

 .ومعنى اإلسم األول في ةغ  اةفارسی : زهر اةدين

ر عليه اةش ويتميز أمير الحزب بصالبته وذكائه، ويشارك في امليدان  في میدان الجهاداب املسلم يتأمَّ

وهو تحت قيادة عاةم جليل "محمد نبي"، وقد  ،ويأتي بعد ذةك "حزب االناقالب اإلسالمي" ،بنفسه

 .شارك ويشارك في عمليات جهادي  واسع 

ى محمد ويأتي بعد ذةك جماع  أخرى تحت نفس اسم "الحزب اإلسالمي" وي ترأسها عاةم جليل يسمَّ

ا عن اةتنازع حول اإلمارة الجهاد نبي خاةص، شارك بنفسه في
ً
، رغم أنه يربو على اةستين، ويبدي عزوف

 (.145م: 1991)جریش ،  .واةرياس 

وهناك طائف   .وتأتي بعد ذةك جماعات وأحزاب أخرى أقل أهمي  مثل جماع  "األفندي" اةصوفي 

نُّ ةلعلماء استجاب  سريع  وقوي ،  كِّ
ُ
ةها ثاقل كبير في امليدان، وإن ةم تكن منظم ، وهي اةاقبايل، وهي ت

 وتضحي  في ميدان الجهاد
ً

 وفي اةنهاي  تأتي بعض اةشخصيات املعروف  مثل "صبغ  ،وتبدي استبساال

 .هللا املجددي"، أحمد سيرت، وآخرون يتناثرون بين قارات أوربا وأمريكا، وآسيا

 :ترابط املجاهدين -4

اإلسالمي إن ةم  الجهاد عندما ينظر املسلم إلى خريط  املجاهدين قد يأخذه اإلشفاق على حرك 

ةك ومن ناحي  أخرى فاقد يغري ذ ،، وفي مستاقبل ]أفغانستان[الجهاد يجاوزه إلى اةتشاؤم في مستاقبل

بسهوة  إجهاض أو إحباط، أو على األقل تحويل مجراه عن هدفه في  أفغانستان اةاقوى املعني  بشئون 

 .م إسالمي" كما سوف نشير بإذن هللاإقام  "حك
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قة تتنفس التفاؤل وتحسه إذا اعتبرت ما يلي  :لكن النظرة اإلسّلمية املتعمَّ

 .إن االختالف اةاقائم على اةسطح وةيس في األعماق، وهو في اةاقمَّ  وال يصل إلى اةاقاعدة -1

ا،  -بفضل هللا وحمده-بل إنَّ هذه اةاقاعدة تترابط  ا قويًّ
ً
اترابط لي عدو هللا وتص ،وتتعاون تعاوًنا جليًّ

  اةطوائف يختارون  ،وعدوها ناًرا حامي ، تسحاقه بإذن هللا وتمحاقه
َّ
وعندما يلتاقي املجاهدون من كاف

 .من بينهم أصلحهم ةلاقيادة؛ ةيمضوا في جهادهم، يبيعون أمواةهم في سبيل هللا

 .د في مواجه  اةعدو اةواحد اةكافربل إنَّ اةاقاعدة جاوزت ذةك إلى اةضغط على اةاقيادة ةتتح

ون بخلق إسالمي رفيع، ويتنافسون  -جلهم إن ةم يكن كلهم-وإن قادة هذه اةطوائف   -4
َّ
يتحل

فاقون في ا ،ويختلفون في االجتهادات واألساةيب ،ويتساباقون في الخيرات ،الجهاد في ةغاي ، ةكنهم يتَّ

مَّ فهم أقرب إلى االئتالف منهم إلى االختالف ،ويلتاقون على نفس اةراي 
َ
 .ومن ث

ون باستفادة اةعدو من اختالفهم   .بإذن هللا تجدهم على قلب رجل واحد -فلسوف-ويوم يحس 

ل بعضها، ةكن وقوعها ينبئ عن إمكان وإن أةواًنا من االئتالف واالتحاد   -3 ، وهي وإن تبدَّ ت وتتم  مَّ
َ
ت

 .اةوقوع وةيس استحاةته

ر هللا إذا ركب اةشيطان رءوس بعض اةاقيادات ةالنحراف عن خط -0 أو لجعل  ،الجهاد وإنه ال قدَّ

 من أن يكون مع اةكافرين اةظاملين
ً

فإنَّ اةاقاعدة اةاقوي  اةفاهم  اةواعي   ،اةيأس بين املجاهدين بدال

بل سوف يكون أةيًما شديًدا؛ ةيكونوا  ،سوف تلفظ هذه اةاقيادات، ويومئذ ةن يكون رد اةفعل رحيًما

ق على جماجم اةشهداء
َّ
 (.141م: 1991)جریش ، أمان  ربها وأمان  شعبهاوتخون  ،عبرة ةكل قيادة تتسل

ا ا انتهوا سياسيًّ ا وانتهوا شعبيًّ  :وانتهوا حربيًّ

د أوج اةاقوة في املعارض ، وةيس بع وبانحيازهم ةلجانب اآلخر انحياًزا بلغ ،بانفضاض اةناس عنهم

ا  !دوي اةاقنابل ما هو أقوى في اةتعبير ا، وانتهى الحزب الحاكم "اةشيوعي" سياسيًّ بعد أن تعرَّى إسالميًّ

ا ا في الحكم ،وانتهى معه كذةك الحزب اةشيوعي اآلخر ،وتعرًّى شعبيًّ
ً
ففشل  ،اةذي وإن ةم يكن مشارك

د  !رفياقه حكم عليه كذةك باةفشل املؤبَّ

 واملشارك بآالف ،فبرغم الحاقن اةدائم من االتحاد اةسوفيتي اةرابض على أةف ميل من الحدود

لحكوم  فنزيف ا ،واألسلح  املتطورة اةتي ةم تستعمل بعد في أي ميدان حرب ،ينالخبراء واملستشار 

ى إن كان ةد ،بل ال يفلح معه ناقل اةدم كذةك ،اةشديد في ميدان اةاقتال ةم يعد يفلح معه الحاقن

 !بإذن هللا-ويوم تحاول ذةك فلسوف تجد اةدم اإلسالمي أقوى وأوفى  ،اةشيوعي  دم تستطيع أن تناقله
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منا ذكرهويكفي  فاملجاهدون قد سحبوا من تحت أقدام اةشيوعي   ،أن يعرف اةناس أنه برغم كل ما قدَّ

 اةثلث، وةم يبأفغانستان اةكافرة اةغاصب  ثلثي أرض
 

 .وذةك في عام أو حول عام ،ق إال

وإن  .ابل ياقتحمون أسواره ،ويكفي أن يعرف اةناس أن املجاهدين يحيطون بكابول، يطرقون أبوبها

لوا عائالتهم إلى اةدوة  األم في موسكو وا قرب نهايتهم، ورحَّ  ،الحاكمين بأمر روسيا قد رحَّ َل بعد أن أحس 

 (.31م: 4445)أنجيلو، بل عودةإیيها.،س عائالتهم استعداًداقبلهم املستشارون والخبراء اةرو 

م آالف اةشهداء في معرك  اةشرف والحري  ةم  ،مواإلسال  فلم يعد اةشعب األفغاني األصيل اةذي قدَّ

 ويوم يتم اةتمكين ،أو أن يوجد بين صفوفه شيوعي ،يعد هذا اةشعب ياقبل أن تحكمه اةشيوعي 

 ةها ةم تحدث في أي مكان أو زمان آخر أفغانستان اةكامل فلسوف تجد اةشيوعي  في
ً
ويظهر  ،تصفي 

ع عليها كل اةطوائف املحارب  اةسياس  من اآلن في ا  ،اةتي تجمَّ ا أو شيوعيًّ وهو أنَّ األسير إن كان روسيًّ

ا إن كان غير ذةك فإطالق سراحه  اةاقتل، أمَّ
 

 .فال ش يء ةه إال

ثمانين أةف  م1919إبريل عسكري فيإن اةشعب األفغاني اةذي قتل منه االناقالب اةشيوعي اة

ه ال يمكن أن تنسي ،ل اةسجون واملعتاقالتوداخ ،مسلم، واةذي يفاقد أعزَّ أبنائه برصاص املجرمين

اةذين استأصل منهم حكام روسيا عشرين مليوًنا على  ،آالمه آالَم إخوانه في بخارى وسمرقند واةاقوقاز

 .(149م: 1991)جریش ،  .األقل في أعوام اةثورة اةشيوعي  األولى

 القوى الكبرى مقتنعة بنهاية كارمل

ا من اةبديلواةاقوى اةكبرى جميًعا، فيما نعلم 
ً
د ماقتنع  بنهاي  كارمل؛ ةكنها مترددة خوف

 
أو  ،ونؤك

ا عن اةبديل
ً
ا !بحث  وموضوًعا،  ،واةبديل في نظرها ال يمكن أن يكون إسالميًّ

ً
ا شكال أو على األقل إسالميًّ

ت بإمكان باقائه  .أو على األقل صموده ،إنما يمكن أن تاقبل باةبديل اةشكلي إذا وجدته، وأحسَّ

اةبدائل كذةك موجودة، ةكنها تتردد؛ ألنها تعترف أنها ستكون مبتوت  عن اةاقاعدة اةاقوي  وقد تكون 

 بكراس ي الحكم
ً

بل إنها متأكدة أنها يوم تجلس على كراس ي  ،اةواعي ، إنها مع ذةك ةن تستمتع طويال

 أن يهال عليها اةتراب ،الحكم فإنها تكون قد حفرت بظلفها قبرها
 

 .وةم يبق إال

املجموعات اةاقتاةی  األفغانی  نظام اةتحاةف ةلخروج بحل أمثل ةلصراعات اةاقائم  علی اتبعت 

اةساح ، ةکنها ةم تسفر عن نتیج  باتجاه استاقرار اةوضع اآلفغاني ووحدة اةسلط  فیه، فاملجموعات 

املاقاتل  في ازدیاد واةسالح یتدفق عليها من کل صوب، ومنذ ساقوط اةرئیس محمد نجیب هللا في 

أبریل وحتى اةوقت اةراهن واملجاهدون  41م ودخول املجاهدین ةلعاصم  في 1994نیسان/ أبریل 11
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األفغان الیزاةون یتاقاتلون مع بعضهم اةبعض ویکبدون اةبلد خسائر أکبر ومعاناة أوسع، ویوًما بعد 

،)اةهزایم ، د.ت:   .(014یوم تزداد معاناة اةشعب األفغاني ویزداد معها اةتباعد عن الحل 

 :أفغانستان قضية من

 .إنها قضي  اةشعب األفغاني: قد يقال

 .وإيران بباكستان إن أمرها يهم  جيرانها املسلمين : قد يقال

 .إن أمرها يهم دول الخليج باعتبار قربها : قد يقال

ا ةها: قد يقال  .إن أمرها يهم أمريكا باعتبار غزو روسيا تحديًّ

ا مليثاقهاإن أمرها يهم  األمم املتحدة باع: قد يقال
ً
 .تبارها اةغزو انتهاك

 قضية الشعب األفغاني

وةكن ةيس من وجه  نظر اةوطني  أو اإلقليمي  أو اةعصبي ، وإنما  ،ال شكَّ أن اةفرض األول صحيح

ل ةلجهاد ،املسلم أفغانستان باعتبار اةعدوان اآلثم واقًعا على أرض شعب وهو  ،فهو اةصف األوَّ

ف  بصد هذا اةعدوان
َّ
ر شعب .اةطليع  املكل  

م من اةضحايا  .أفغانستان وةم ياقصِّ أةف  344ةاقد قدَّ

 (.130م: 1991)جریش ،  .مجاهد قتلوا

م معهم   .ه کيعلى يد نور تر  أةف مسلم قتلوا في أول اناقالب شيوعي صريح 94وقد 

م معهم  أةف مسلم مجاهد كانوا أسرى في أيدي اةشيوعيين، وقتلهم حفيظ هللا أمين داخل  11وقدَّ

 .بعد أن كلفوا بحفر قبورهم داخل اةسجون بأيديهم ،اةسجون 

م معهم   .أةف مسلم قتلوا في اةغزو األخير جهاًدا ضد جنود اةسوفيت اةكافرين 144وقدَّ

م بعد ذةك  كله ربع مليون الجئ من اةنساء واألطفال واةشيوخ ال يجدون املأوى وال يجدون وقدَّ

 .وماذا يراد من اةشعب األفغاني اةبطل أكثر من ذةك أو أبعد من ذةك ،اةطعام

 :وإيران باكستان قضية -4

 .كذةك وإيران باكستان هي قضي  أفغانستان قضي 

: من وجهة النظر اإلسّلمية
ً
 أوال

وأفغانستان عضو عزيز،  ،فاملسلمون كالجسد اةواحد إذا أصيب عضو تداعى ةه سائر الجسد

 .وإيران باكستان وأقرب الجسد اإلسالمي إةيه
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زَِّيت أرض املسلمين، فهو باةنسب  ملن كان أقرب أكثر فرضي  وأشد فرض عين إذا  الجهاد وإذا كان
ُ
غ

 .وجوًبا

مَّ 
َ
وتخليها عنه هو تخٍل  عن فرضي  إسالمي   ،فرض حتم وواجب وباكستان إيران من فالجهاد ومن ث

 .م أمام األم  اإلسالمي ث ،سوف يسأالن عنها أمام هللا

في  أفغانستان وإيران تأتيان في اةدرج  اةثاني  بعد فباكستان ثانًيا: من وجهة النظر االستراتيجية

 :أطماع االتحاد اةسوفيتي

عائه طوال ثالثين   
ر فيها ةدعايته وادِّ

َّ
اًما عفاقد بدأ االتحاد اةسوفيتي بهذا اةغزو مرحل  جديدة تنك

ر، ومعاٍد ةإلمبرياةي  واالستعمار  .مضت أنه محبٌّ ةلسالم، وناصر لحركات اةتحر 

نعم بدأ االتحاد اةسوفيتي مرحل  جديدة يسفر فيها عن وجهه االستعماري اةكالح، ويظهر فيه 

 .نواياه اةعدواني  ضد بالد اإلسالم اةتي كان يضمرها ويخفيها طوال اةفترة اةساباق 

واةتي  ،ما فعله من قبل بإخوتنا في الجمهوريات اإلسالمي  داخل االتحاد اةسوفيتيأعاد ةألذهان 

ل 
 
وهم  ،حتى هبط تعداد املسلمين إلى اةنصف ،مساح  ما فعله من قتل وتشريد وتجويع 14/ 9تمث

 .يتزايدون في كل مكان

ه يريد تحاقيق أهداف ثالث  أفغانستان واالتحاد اةسوفيتي في هذه املرحل  ةن يكتفي بغزو   :ألنَّ

 :الهدف األول 

 .حتى ال تمتد  إلى الجمهوريات اإلسالمي  في أرضه أفغانستان اةاقضاء على اةثورة اإلسالمي  في

 :الهدف الثاني

فلن يباقى بينه وبين املياه اةدافئ  في الخيلج  أفغانستان اةوصول إلى املياه اةدافئ ؛ ألنه إذا ابتلع

ا إلى املياه اةد ،اةعربي غير مائتي كيلو متر
ً
وهذه  ،فئ ايمكن أن ياقطعها في ساعتين أو ثالث ساعات بلوغ

 .باكستان موجودة في أرض

 :الهدف الثالث

ا في املنطاق  اةعربي  أو في حي  ؛ فإيران هي اةدوة  اةثاني  من ناإيران اةوصول إلى منابع اةبترول إمَّ

مَّ  ،وفيها ثلث مخزون اةبترول ،واملنطاق  اةعربي  هي املنطاق  األولى ،تصدير اةبترول
َ
جه إلى ومن ث  فاقد يتَّ

 .م1995 إحداهما أو إلى كليهما؛ ألن بتروةه سوف يجف عام
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ه ةهما باةتأكيد اةضرب  اةثاني وإيران باكستان وإذا كان االتحاد اةسوفيتي طامًعا في  ،، فسوف يوج 

ى بهما بعد أن يتغذى :بالتعبیر الدارج أو
َّ

فهل ينتظران في مكانهما حتى يحضر  ،بأفغانستان سوف يتعش 

 ألكلهما؟

 .ناءفال نامت أعين الجب ،إن اةرجال يفضلون املوت في معرك  عاقيدة وشرف عن املوت على فراشهم

مبادرة اةدوةتين اإلسالميتين إلى إخوانهم وعلى ذةك فاالستراتيجي  اةصحيح  ةلدفاع توجب 

 ،فغانستانأ بل إلى خوض الحرب الحاقياقي  معهم قبل أن ينتهي االتحاد اةسوفيتي من ،أفغانستان في

َل اةثور األبيض :وفي القديم قالوا ،ثم يتوجه ةهما اةواحدة تلو األخرى  كِّ
ُ
 وبهذه املناسب  فلنا ،أكلنا يوم أ

 .عتاب مرير على كٍل  من اةدوةتين

 ، ةم ترسل حتى اآلن شيًئا إلى جارتها املالصاق  ةهاةبنان اةتي أرسلت متطوعين إلى :فإيران

بعبارة أدق: إن املسلمين  أو ،ةبنان أقوى من إسالم أفغانستان وأظنَّ أن إسالم ،أفغانستان

 .ةبنان أكثري  كبيرة عنهم في أفغانستان في

َبْت أن يحتلَّ أحد اةسفارة 
َ
وإيران كذةك اةتي احتلت اةسفارة األمريكي  وجعلتها معرك  وقضي ، أ

 .بل أطلق الحرس اةثوري على من احتلوا اةرصاص ،اةسوفيتي  أو األفغاني 

اةتاكيد تعرف ب ،اةتي أعلنت الحكم اإلسالمي فيها وباكستان... اةكثير ... وال نزال إيران كنا ننتظر من

 .باةتأكيد حق الجوار اإلسالمي، وحق األخوة اإلسالمي ، وتعرف أفغانستان فرض عين إلناقاذ الجهاد أن

ر لذلك كله 
َّ
ها تتنك  :وتكتفي بموقفین سلبيین -حتى اآلن-لكنَّ

ونحن ننتظر منها وفيها شعب مسلم قوي ، ثم موقف إيواء اةالجئين ،موقف االستنكار اةكالمي

ا إلى جانب إخوتها  ،وجيش إسالمي قوي كذةك
ً
 .أفغانستان فيننتظر منها اةكثير وقوف

 ماء املسلمين في أفغانستاندوضع نهاي  إلراق  

، ويحلم بها بعض اةذين 
ً
 نظمن اةشعارات الخادع  اةتي تلوكها األةسن  كثيرا

ً
ري  يحملون أفكارا

فهو من جه  مخاةف ةسن  من اةسنن اةتي أودعها هللا في اةكون وهي  .خياةي  شعار )اةسالم اةعاةمي(

ْرُض[ . وهو من ناحي  أخرى ةم يتحاقق 
َ
َفَسَدتِّ األ

َّ
َبْعٍض ة اَس َبْعَضُهم بِّ ِّ اةنَّ

َّ
ُع اَّلل

ْ
ْوال َدف

َ
سن  اةصراع ]وة

 يعطي فرص  اةسالم ةلضعيف عندما تكون شريع  اةغاب هي اةسائدة. في عاةم اةواقع. ومتى كان اةاقوي 

 سرق  اةهوي  اةوطني  ةلشعوب أينما حلت، ففي كوريا الجنوبي  
ً
تريد اةواليات املتحدة دائما

 
ً
 بشعا

ً
أوجدت بيئ  خصب  ةلمسيحي  على حساب األديان اةشاماني  وفي اةعراق أظهرت وجها
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ني  اةتي تحوةت إلى هوي  ديني  مثلتها املليشيات اةشيعي ، وفي ةلديماقراطي  أكدته اةفوض ى األم

أفغانستان أعطت واشنطن مساح  كبيرة ةلفوض ى اةديني  وقمعت اةهوي  املسلم  ةلشعب األفغاني 

اةذي مض ى زمن طویل علی هذه اةدعوی، وةم یفوز في إدعائه. حتى تاقدم  بدعوى الحرب على اإلرهاب

 امل  علی تاقسیم اةسلط  بين اةدوة  وحشد اةطاةبان.اةعرض إلی املصالح  واملع

في إطار اةدور اةريادي ةلجن  املصالح  األفغاني  من أجل املصالح  اةوطني  بين اةدوة  برئاس  

حدة ت املتمندوبي إياال  بينطاةبان األفغاني   في قطر أحمدزي و مندوب إمارة اإلسالمي أشرف غني 

املاض ي بإخراج اةاقوات األمريكي  وتحاةفها من أفغانستان وتفويض األمور األمريكي  واةطاةبان اةعام 

إلى  ان، حيث اتفاقا علي إعدة اةصلح بينهمااةسلط  على اةاقوات األفغاني  و قوات املسلح  بإسم اةطاةب

 طنو وضعها اةطبيعي وبذةك يتم وضع نهاي  إلراق  دماء املسلمين وتحاقيق الخير واةسالم في هذه اة

 .الجريح

 النتیجة

محمد نجيب  م،1991فغانستان الحديث: أ واقع األم  فيفي ما يلي تسلسل زمني ألبرز املحطات في 

حابها ةكن املاقاوم  تسـتمر ضد اةاقوات اةسوفييتي  تبدأ انس م،1999هللا يتولى اةرئاس  بدال من كارمل

فصائل املجاهدين تستولي على كابول وتساقط نجيب هللا. بدأت حرب م، 1994فغان اةشيوعييناأل 

 م،1990ةف من سكانهاأكثر من ثمانين أربع سنوات دمرت خالةها اةعاصم  وقتل أهلي  استمرت أ

أو طالب اةدين تبدأ اةاقتال في قندهار ةضمان امن اةطرق « طاةبان»مجموع  تطلق على نفسها اسم 

طاةبان  م،1991دة اةنظام.. ةاقيت تأييد اةسكان اةذين انهكتهم الحربفي مواجه  اةلصوص وتعد باعا

تستولي على كابول بعد الحاق اةهزيم  باقوات املجاهدين وتعدم نجيب هللا علنا اةذي كان قد لجأ الى 

 49 - 4441مجمع ةالمم املتحدة. فرضت طاةبان اةشريع  بصرام  بما في ذةك عاقوبات من بينها اةرجم. 

سبتمبر:  11حمد شاه مسعودأظيم اةاقاعدة يغتال قائد تحاةف اةشمال املناوىء ةطاةبان سبتمبر: تن

كتـوبر: عمليات أ 41كثر من ثالث  آالف شخص في نيويورك وواشنطن في هجمات تبنتها اةاقاعدةأماقتل 

 سبتمبر11ردا على اعتداءات « الحري  اةدائم »قصف أميركي  بريطاني  أولى ةكابول في اطار عملي  

نوفمبر: تحاةف اةشمال، املعارض  املسلح  ةطاةبان، يسيطر على مزار اةشريف وهراة في  13/49

حكوم   فغاني  حول ديسمبر: اتفاق في بون برعاي  األمم املتحدة بين اةفصائل األ  45اةشمال وعلى كابول 

دهار عاصم  ديسمبر: استسالم قن 41شتون إلى قبائل اةبد كرزاي اةذي ينتمي امانتاقاةي  باقيادة ح
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ساف( وحكوم  كرزاي  يآطلس ي )وة اةدوةي  اةتابع  لحلف شمال األ ديسمبر: اةاق 44«طاةبان»حرك  

يونيو: املجلس اةاقبلي اةكبير )اةلويا جيرغا( اةذي يضم  13 - 4444املتعددة االثنيات تتوةيان مهامهما

سبتمبر اةرئيس كرزاي ينجو  45نتاقاةي  ملدة عاميناني يعين كرزاي رئيسا ةلحكوم  اإل فغأحوالى أةفي 

ة اةدوةي  طلس ي يتولى قيادة اةاقو لف شمال األ غسطس: حأ 11 - 4443من محاوة  اغتيال في قندهار

 40 - 4440 -1905وروبا منذ تأسيسه في أول مهم  ةه خارج أساف( في  يآمن )ةلمساعدة على احالل األ 

 49ا ينص على نظام رئاس ي ةلحكموقراطيً ا ديميناير: املجلس اةاقبلي ياقر في اجتماع جديد دستوًر 

سبتمبر:  19 - 4445ولى. فغانستان ومن اةدورة األ أكتوبر: كرزاي يفوز باول انتخابات رئاسي  في تاريخ أ

: اةبرملان الجديد ديسمبر 19، ةم يؤثر اةعنف كثيرا عليها 4441ول انتخابات تشريعي  وفي اةواليات بعد أ

 41- 4449صوةي ات طاةبان وغيرها من اةتيارات األ تصاعدت عملي4441-9-44ولىيعاقد دورته األ 

ي  تاقض ي بنشر تعزيزات مدن« استراتيجي  جديدة»وباما يعلن أك مارس: اةرئيس األميركي الجديد بار 

 .أةف جندي اضافي 11وعسكري  قوامها أربع  آالف رجل اضافي، بعد شهر على إعالنه عن نشر 

یکی  ذات هيمن  اةعاملی  في اةاقرن اةعشرین وبما أنها كانت تمثل الخلیج اةعرب ت املتحدة األر یاال و أن 

 
ً
وةكن اةشعب األفغاني ةم يكن  .املجاورة قرب أفغانستان فإن تأثيرها امتد ةكي يشمل هذه األخيرة أيضا

 في هذه اةهيمن  اةتي فرضت عليه باةاقوة
ً
وذهلت حكوم  صاحب  الجالة  من قدرة األفغان على  ..راغبا

اةصمود واةاقتال وما كانت تتوقع أنهم قادرون على مواجه  جيش أوروبي حديث وإياقاع األذى فيه بمثل 

هذا اةشكل اةذي نری. ثم انتاقم األمریکي منهم باقوة وحصلت بعدئذ معارك عديدة بين اةطرفين 

ن األفغان شعب أبي شديد املراس وال يمكن استعماره بسهوة  ویكتشف األمریکان في نهاي  املطاف أ

ریخ توافق اتانتهاء  قبیلغادروا اةبالد اةوعرة اةتي تستعص ي على االحتالل األجنبي یرید أن یوةذةك 

 طاةبان في قطر.املصالح  بینه وبين 
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