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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة 

 ل ـوالقائ إنما المؤمنون أخوة  ه ـمني القائل يف كتابـدهلل رب العالـاحلم 
ه ـوالصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 

وصحبه أمجعني القائل ) املؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم 
  -أدناهم ( وبعد :

فهذا نداء من أرض أفغانستان اإلسالمية إىل مجيع املسلمني يف العامل ، نقدمه نيابة 
يف الدين ، كتاب نضعه بني أيدي املسلمني نبني عن إخواننا األفغان ، وقيامًا حبق األخوة 

فيه تاريخ اإلمارة اإلسالمية وواقع أفغانستان قبل قيام اإلمارة اإلسالمية ، كما نعرض فيه 
وجهة نظر قيادات اإلمارة وردهم على ما يوجه هلم من هتم ، ونعرض أيضًا مشاهدات من 

ردًا على بعض املواقف اليت صدرت نزل إىل أفغانستان ، وخنتم ببعض اإلشارات الشرعية 
ضد اإلمارة اإلسالمية ، ويف احلقيقة أن األمر حيتاج إىل أكثر من كتاب فكل مبحث حيتاج 
إىل مصنف مستقل ، ولكننا نعد هذا الكتاب أول حلقة من سلسلة سنواصلها لتوضيح 

لرايته نسأل اهلل هلا تاريخ وحقيقة اجلهاد األفغاين منذ بدايته وحىت استالم اإلمارة اإلسالمية 
 النصر .

وما كان هذا البحث منا يف هذا الوقت إال ملا رأينا ختاذل املسلمني عن نصرة األفغان 
وتكالب أعداء اهلل مجيعًا من كل ملل األرض على قتلهم وقتاهلم ، رأينا أن نعرض شيئًا من 

لمني فيها معيشتهم تاريخ وواقع أرض أفغانستان اإلسالمية ، اليت ضيق األعداء على املس
واستضعفوهم وحاربوهم وال زالت صوارخيهم وقذائفهم محمًا حتمل معها املوت لكل مسلم 

 على أرض أفغانستان بل تقتل كل حي على حد سواء .
ومما زاد اجلرح أملًا أن ينربي بعض املرتزقة الذين يتسمون باسم املصلحني ينربون إىل  

عقيدة حركة طالبان وترويج األكاذيب واألباطيل من  نصرة الصليب وأهله وذلك بالقدح يف
غري دليل وال بينة واليت تصب كلها يف نصرة الصليب وحزبه ، وال زالوا يكيلون هلم التهم 

 ويشوهون صورهتم بشىت الطرق والوسائل .



والناس أمام ذلك أربعة أقسام ، إما معني للصليبيني من حيث يشعر أو ال يشعر فهو 
أن يلج يف الردة على بصرية ، وقسم عامل حبال املسلمني متضح له كذب  مرتد أو يوشك

املرجفني ولكنه متخاذل عن نصرهتم يعذر لنفسه برتك نصرهتم بكل عذر ، وآخر غافل 
عنهم ومل يهتم بأمرهم وال يعنيه أال ملذات الدنيا وأمنه وأمانه فقط ، وخريهم وأحسنهم قائم 

 ع ، وأولئك هم القليلون عدداً األعظمون عند اهلل أجراً .بأمر اهلل مناصر هلم مبا يستطي
وإن أفغانستان يف هذا الوقت هلي حباجة إىل تأييد املسلمني ونصرهتم أكثر من أي 
وقت مضى ، فأفغانستان احملاصرة املقتولة تعاين اليوم ما مل تعانه من قبل ، بل إهنا تواجه 

لف مل يسبق يف تاريخ البشرية له مثيل ضد جهة حلفًا كفريًا يقاتلها بكل الوسائل وهذا احل
واحدة ، ال لشيء إال ألن اإلمارة اإلسالمية عزمت على تطبيق الشرع ومنابذة الكفر ، 

 والتزمت ذلك قوالً وعمالً ، نسأل اهلل هلا النصر والتمكني .
ويف الوقت الذي تنتظر دولة أفغانستان اإلسالمية الدعم بأي شكل من أي مسلم ، 

تيها النقد الالذع والتجريح املطلق من عموم املسلمني بل ومن بعض العلماء والدعاة ، يأ
الذين أعمتهم املثالية التارخيية عن الواقع املر الذي يعيشه املسلمون ، فهم يريدون دولة  
كخالفة أيب بكر وعمر !! ، فحاهلم يقول إما أن تقوم الدولة املثالية وإال فال نصرة !! ، رغم 

 ا منذ قرون يف ذلة وهوان نقاد من اليهود والنصارى وندفع هلم اجلزية وحنن صاغرون .أنن
وملا قامت بارقة أمل يف أفغانستان انربى اجلميع للجرح والنقد اهلدام ، وحنن ال ننكر  

وجود بدع عندهم إال أننا نقول ، إهنا الدولة اإلسالمية املفقودة اليوم اليت تتخذ من اإلسالم 
هلا يف مجيع تصرفاهتا وشؤوهنا ، مع بعض أخطأ يف التطبيق ، إال أننا ال نسكت عن  منهجاً 

نقدهم النقد البناء وتقوميهم بطريقة فعالة وجمدية ، ولكن مع ذلك البد من التأيد والنصرة ، 
 وحىت التأيد والنصرة هلم اليوم ال بد أن يقدم على النقد البناء أيضاً ، ألن احلاجة املاسة اليوم
 هي حاجة النصرة املادية فالوضع ال حيتمل االنشغال بغري النصرة هلم بكل أشكال النصرة .

وكلمة نسجلها هنا ليتضح للقارئ ما بعدها من كالم يف ثنايا هذا الكتاب ، بأننا ال 
نزعم أن حركة طالبان حركة سلفية ومن قال عن مجلتهم ذلك فهو خمطئ ، وكذلك ننفي 

شوهبم شرك أكرب ، ولكننا نقول يوجد منهم سلفيون ومنهم متصوفة عنهم أهنم قبوريون ي



مبتدعة والسواد األعظم منهم على املذهب احلنفي عقيدة وفقهًا وطريقة ، هذا فيما نعلم 
 عنهم وما قلنا ذلك إال لتتضح الصورة باختصار .

وبندية عقيدة ألننا رأينا من خيلط األمور ويقول إن طالبان ) ديوبندية ( وهو يظن أن الدي
مستقلة ، ويف احلقيقة أن الديوبندية ليست عقيدة جديدة ، ولكنها مدرسة نشأت يف بالد اهلند 

املذهب  عام ، وهذه املدرسة تعتمد 022نسبة إىل مدينة ديوبند اليت أسست فيها قبل أكثر من 
ه مث بفضل جهود احلنفي مذهباً فقهياً ، وقد حفظ اهلل اإلسالم يف بالد اهلند منذ القدم بفضل

 هذه املدرسة اليت انتشرت حىت وصلت بالد أفريقيا السوداء .
مدرسة وليست عقيدة مستقلة ، مثل األزهر يف مصر ، فاألزهر  فالديوبندية

مدرسة نشأت يف مصر وانتشرت فروعها ، وليس كل خريج من األزهر ال بد أن يكون 
علماء سلفيون وخترج منه علماء من أهل شافعي املذهب أشعري العقيدة ، فاألزهر خترج منه 

احلديث ، متامًا كما هو احلال مع املدرسة الديوبندية ، واملدرسة الديوبندية تتأثر بعقيدة 
وطريقة من يكون رئيسًا هلا إىل حد ما ، إال أهنا يف العقدين املاضيني وبسبب قرب تلك 

 على الديوبندية وهابية .املدرسة من اجلهاد األفغاين بدأ متعصبة األحناف يطلقون 
وال بد من تصحيح هذا املفهوم الذي ينبين عليه احلكم على حركة طالبان ، علماً أن 
الديوبندية اليوم يعدون من القريبني جدًا من مذهب أهل احلديث يف اهلند ، ففي االجتماع 

ان ك ـ ه2200األخري لعلماء ديوبند يف بشاور والذي كان يف منتصف شهر شعبان لعام 
الذي قرأ البيان اخلتامي لالجتماع هو فضيلة الشيخ مسيع احلق عميد اجلامعة احلقانية لعلوم 

 البالد . وهو مرجعية أهل احلديث والتفسري لتلكاحلديث يف باكستان 
والطالبان أيضًا ليسوا مجيعًا من خرجيي املدرسة الديوبندية ، بل إن أكثرهم خرجيي 

ديث يف بشاور والقسم اآلخر خرجيي اجلامعة اإلسالمية يف كراتشي اجلامعة احلقانية لعلوم احل
، وأكرب مؤثر عليهم فيها هو فضيلة الشيخ نظام الدين شامزي عميد كلية احلديث يف 

 اجلامعة .
فمن اإلجحاف يف حق الطالبان أن حنكم عليهم بنقد املدرسة الديوبندية ، ألن نقد 

معترب ضد الطالبان ، بسبب أن احلكم على طالبان املدرسة الديوبندية ال يؤدي إىل حكم 
حكم على أشخاص ، واألشخاص أخص من املدرسة الديوبندية ، فكيف حنكم على 
األخص باحلكم على األعم ؟ رغم أن أكثر األشخاص مل يتخرجوا من تلك املدارس ، و لو 



يف اهلند الوثنية  أن شخصًا أراد أن حيكم على الديوبندية بأهنم وثنيون ألن مدرستهم نشأت
ملا كان حكمه صحيحًا ، ألنه ال ترابط بني عقيدة املدرسة واألرض اليت نشأت فيها ، 
وكذلك نقول ال يوجد ترابط بني عقيدة املدرسة الديوبندية وحركة طالبان ، ألننا حنتاج قبل 

ىل إثبات أن ذلك إىل إثبات أن الطالبان خترجوا مجيعًا من تلك املدرسة وأيضًا حنتاج بعدها إ
الطالبان يلتزمون عقيدة تلك املدرسة إذا ثبت لفروعها اليت خترجوا منها ما يقدح يف العقيدة 
، وبعد ذلك ننظر هل الطالبان على قناعة مبا درسوا وهم يعتقدون ما درسوا ويعملون به ، 

ر يف العامل ألنه ال تالزم بني ما يدرسه الشخص وما يعتقده ، واجلامعات واملدارس اليوم تنتش
وال ميكن أن نقول ألي شخص بعينه أنه يعتقد كذا وال يعتقد كذا ألنه خترج مثاًل من 
اجلامعة الفالنية اليت تعتمد الكتاب املنحرف يف تقرير مسائل العقيدة لديها ، وما جاء هذا 

 التوضيح إال ليفهم القارئ هذه املعاين قبل الدخول يف ثنايا الكتاب .
صوف لدى الطالبان فسوف يشري إليه عدد من املسؤولني الذين أما مفهوم الت 

قابلناهم ال سيما املسؤول اإلعالمي ألمري املؤمنني املولوي أمحد جان ، ونكتفي يف هذه 
املقدمة بذكر كلمة يسرية عن هذا املفهوم ) التصوف ( إجابة على سؤال وجهه الشيخ أبو 

يف قنصلية كويتا وكان حبضرته املفيت فضل عميد سلمان للمولوي محد اهلل مسؤول املهاجرين 
جامعة اجلهاد التابعة مباشرة ملكتب أمري املؤمنني ، حيث كان سؤال الشيخ قوله : يتهم 
بعض الناس الطلبة بأهنم صوفية ؟ فقال : ليس هذا وقت الصوفية هذا زمان اجلهاد مشدداً 

اهلل الذي نذر الطلبة أنفسهم له ،  على أن التصوف فكر انعزايل يتناىف مع اجلهاد يف سبيل
وأقره املفيت على هذا الكالم ووافق على قوله وأكد أهنما ال يعرفان أحدا من القيادات أو 

 الشخصيات املرموقة يف الطلبة يعتنق هذا الفكر .
أما عن األضرحة والقبور فنوجز الكالم فيه أيضًا بإجابة من املولوي محد اهلل واملفيت 

ل آخر قدمه هلما عقب السؤال املتقدم الشيخ أبو سلمان فقال فيه : هل فضل على سؤا
الطالبان جادون يف تغيري الوضع املتعلق باألضرحة والقبور ؟ فأجابا : نعم إن الطالبان 
جادون بإزالتها ، وقد هدموا سرا ويف الليل بعض هذه األضرحة يف هرات وغريها إال أن 

وانه وهم يراعون يف تغيري ذلك املنكر أن ال يرتتب عليه ما إعالن ذلك يف هذه الفرتة سابق أل
 هو أنكر منه ويقومون حبملة توعية عند املزارات ويف اإلذاعة واملساجد .



  
  



 حركة طالبان في اإلعالم الدولي والعربي واإلسالمي

وقبل احلديث عن تفاصيل واقع احلركة حيسن بنا أن نضع املعامل واخلطوط الرئيسية 
ة تناول اإلعالم العاملي لواقع حركة طالبان ، وهذا اإلعالم العاملي يعد هو املصدر خلط

الرئيسي ورمبا الوحيد للمسلمني الذين أخذوا منه تصورًا وفكرًا حمددًا عن احلركة ، بل وبنا 
بعض الفقهاء حكمه على احلركة من خالل تلك الصورة اليت نقلت له من اإلعالم العاملي ، 

 ح واقع اإلعالم العاملي مع احلركة وكيف تناول عرض واقعها . فيجب توضي
يالحظ املتابع لوسائل اإلعالم العربية والعاملية شبه اتفاق وتناغم فيما بينها مجيعاً 

 على مهامجة حركة الطالبان ووصفهم بأبشع األوصاف .
عتمد فاإلعالم الغريب من ناحيته ركز على وصفهم كحركة أصولية منغلقة متخلفة ت

التعصب القبلي البشتوين واملذهب احلنفي ، كما أثار عددًا من القضايا اليت تعترب استفزازية 
يف حس اإلنسان الغريب مثل تركيز اإلعالم على إثارة قضية منع تعليم النساء ومنعهن من 
العمل وإعادهتن للبيوت ، حيث وصل هذا األمر إىل حد هتديد منظمات اإلغاثة واهليئات 

بعة لألمم املتحدة والصليب األمحر بإهناء أعماهلا ووقف املساعدات ألفغانستان إذا مل التا
يقبل الطالبان برامج لتعليم النساء وإعادهتن للعمل ، كما أثار اإلعالم الغريب قضايا تطبيق 
حدود الشريعة مثل قطع أيدي اللصوص وتطبيق حدود احلرابة ، ووصف ذلك بالوحشية 

، كما يركز اإلعالم الغريب على تقدميهم كأداة يف يد حكومة باكستان ،  والتخلف والقسوة
مث أبرزت وسائل اإلعالم أخبار منع الطالبان للتلفزيون ووقف بثه ومنع املوسيقى وإحراق 
األفالم وإغالق املالهي ودور السينما ، ومنع بيع ونقل وتعاطي اخلمور ، وقدمتها األفالم 

فزيون بصورة منّفرة ، يف حني أغلقوا متامًا أخبار مكافحة الطالبان الوثائقية يف قنوات التل
للمخدرات واحراقها للحقول املزروعة هبا وإتالفها ملا تقع يدها عليه من ذلك حسب 
اإلمكان ، ومطاردهتا لكبار جتار املخدرات رغم أن هذا يتوافق مع ما يزعم الغرب وأمريكا 

ات الدولية ، كما غري اإلعالم الغريب نغمته يف احلديث من محالت مطاردة لكبار جتار املخدر 
عن قادة أحزاب اجملاهدين ، الذين كانوا على حسب وصف اإلعالم الغريب مصاصوا الدماء 
وجتار احلرب ، فبدأ اإلعالم يثين عليهم وتوجه التحليالت السياسية األخبارية السامع 

ماء األصولية واإلرهاب وجمرمي احلرب واملشاهد للتعاطف مع أولئك الذين كان يصفهم بزع



األهلية !! كما يلمس بوضوح تسليط األضواء على اجلنرال الشيوعي دوستم وتوجيه الرأي 
العام للتعاطف معه ، وكذلك أعطت وسائل اإلعالم الزيارات اخلاطفة اليت قام هبا دوستم 

مها، وباختصار يركز ورباين ومسعود اهلالك لبعض الدول اإلسالمية والغربية أكرب من حج
اإلعالم الغريب على تشويه الطالبان والتنبؤ بإسقاطهم ويدندن حول ضرورة حل موسع 
يشرتك فيه مجيع األطراف يف حكم أفغانستان ، و حياول أن يرسخ فكرة تناقض الواقع متاماً 
وهي أن احلرب األفغانية ال ميكن أن حتل بالقوة ، وال بسيطرة حزب واحد ، وكل هذه 

حلملة بالطبع من أجل رفع معاناة الشعب األفغاين املسلم كي ينعم باألمن والرفاه والتحضر ا
 بزعمهم !!! . 

أما اإلعالم العريب سواء منه احلكومي يف البالد العربية أو التابع له بصورة غري مباشرة 
ة ،  مما يصدر يف الغرب ويف لندن خاصة من صحف وجمالت وإذاعة وتلفزيون وقنوات فضائي

كله على وترية اإلعالم العاملي يف تشويه الطالبان واهلجوم عليهم وترديد نفس االهتامات ، 
وزاد عليها الرتكيز على خماوف الدول العربية من إيواء الطالبان ملعسكرات ) اإلرهابيني العرب 

 !! ( وما يشكله ذلك من هتديد مباشر لألنظمة .
لة ) اجمللة ( باإلضافة إىل صحيفة ) احلياة ( وتتوىل جريدة ) الشرق األوسط ( و جم

وجملة ) الوسط ( الصادرة يف لندن بتمويل سعودي ، وكذلك صحف وجمالت كثرية مثل ) 
الوطن العريب ( و ) احلوادث ( وغريها من القائمة الطويلة ، هذه املصادر تتوىل بشكل 

الغريب املعادي ، فهي خاص ومكثف عملية التشويه و رجع الصدى ملا ينشر يف اإلعالم 
عبارة عن ترمجة للمواد املعادية اليت يبثها احلقد ) اليهودي ، الصلييب  ( على اإلسالم وأهله ، 
فاحلياة مثاًل كتبت سلسلة من املقاالت واألخبار هامجت فيها الطالبان ، من دون أدىن بينة 

الكاتب السعودي !!  تدعم ما تزعمه ، وبلغت إحدى مقاالهتا اليت يكتبها مجال خاشقجي
إىل وصفهم بأبشع األوصاف ، وبالعمالة ألمريكا وبأهنم ألعوبة يف يد سياستها الرعناء ويف 
بالد املسلمني لضرب احلركة اإلسالمية ، وكذلك جريدة الشرق األوسط حينما نشرت 
للكاتب ) فهمي هويدي ( العقالين املنحرف ، سلسلة مقاالت شوه فيها حركة طالبان 

مه أنه هو القّيم على أمة حممد ليصوب هذا وخيطئ ذاك وهو ال يعرف سنن الوضوء وبزع
حىت يتكلم يف مثل هذه األمور ، وال يكاد يستثىن من وسائل اإلعالم العربية ذات االجتاه 



الوطين القومي إال جريدة ) القدس العريب ( الصادرة يف لندن واليت غطت تلك الظاهرة وال 
العرب والطالبان تغطية شبه موضوعية ، كذلك يستثىن من وسائل  سيما قضية األفغان

اإلعالم إعالم دولة الباكستان اليت تعترب كالمها عن الطالبان إجيابيًا وجزًء من محلة الدعم 
الباكستانية للطالبان يف ظل صراع املصاحل اإلقليمية ، وذلك قبل بداية احلرب الصليبية 

 شاركت فيها حكومة باكستان بكل ثقلها . اجلديدة على أفغانستان واليت 
أما بالنسبة للصحف والنشرات والدوريات اإلسالمية فهي تنقسم إىل قسمني : إما 
صحف مدعومة تابعة للمراكز اإلسالمية يف الغرب ، أو صادرة يف بعض البالد العربية وتتبع 

لك البالد مثل اجلماعة يف معظمها مجاعة اإلخوان املسلمني الدولية وفروعهم ونظائرهم يف ت
 اإلسالمية يف باكستان مثالً .

أما اجلهات اإلسالمية احلكومية يف بعض البالد العربية فقد أصدرت آراء مشوهة 
للطالبان ، ال تستند على أي علم لواقع الطالبان من قرب ، فأصبحت مثل هذه الفتاوى 

الطنطاوي إىل أن يتهمهم مادة للصحف واإلعالم حيث بلغ احلقد على لسان شيخ األزهر 
 –وهذا ما مل يقله يف حق األمري تشارلز يف لقاءه احلميم معه  –بالضالل واالحنراف والكفر 

 وزاد على ذلك بفتوى عامية احملتوى قال فيها ) دول واهلل شوية محري كده بقا ( .
ياهم أما وسائل اإلعالم اإليرانية من جهتها شنت محلة شعواء على الطالبان متهمة إ

بأبشع األوصاف ومسمية ظاهرة حركة طالبان بالكارثة والطامة ، وأهنم خوارج يشبهون 
الذين خرجوا على علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ، وتوافق ذلك مع أخبار اجلسر اجلوي 
الذي تساند به احلكومة اإلسالمية يف إيران !! اجلنرال الشيوعي دوستم والذي ينطلق يومياً 

 ية اإلسالمية !! إىل قواعد دوستم يف مزار شريف .من اجلمهور 
باإلمجال مل يسلم الطالبان من أي وسيلة من وسائل اإلعالم ، العاملية والعربية 
واإلسالمية ، فحىت جمالت إسالمية تعترب مستقلة مثل جملة ) السنة ( الصادرة يف لندن واليت 

ت يف أحد أعدادها بتاريخ يديرها ويشرف عليها حممد بن سرور زين العابدين نشر 
م مقااًل نددت فيه بالطالبان ووصفتهم بأهنم صنيعة باكستانية أشرفت على 22/2991

صناعتها ) بنظري بوتو ( وخملب أمريكي لضرب احلركة اإلسالمية يف أفغانستان ومنع أحزاب 



ات التآمر اجملاهدين من إقامة احلكم اإلسالمي !! وأهنم أداة و ألعوبة جئ هبا لتنفيذ خمطط
 على املسلمني !!.

وال ميكن أن نستثين من وسائل اإلعالم اإلسالمية إال بعض النشرات والدوريات 
اإلسالمية املقربة من بعض اجلماعات والتنظيمات اجلهادية ، حيث تناولت أخبار الطالبان 
 بشئ من التعميم اإلجيايب وتأمل اخلري ، تاركة الباب للوقت من أجل تقصي احلقائق

 واحلديث والشهادة على بينة من باب على مثل الشمس فاشهد أو دع .
وتشكر جملة البيان على عرضها للقضية األفغانية وإن كانت قد تأخرت بعرضها 
حبياد ملدة مخس سنوات من قيام حركة طالبان ، فعرضت مقاالت لعبد العزيز كامل ومقاالت 

ان باستحياء ، إال أننا نقول جزاهم اهلل مشاهبة أخرى تصب يف الدفاع عن الطالبان وإن ك
 خرياً على ماقدموا .

وال نكاد نقع على وسيلة من وسائل اإلعالم مل تستند إىل الصورة اليت رمستها وسائل 
اإلعالم الغربية والعربية ، وسقط يف تأثريها معظم الرأي العام العريب واإلسالمي حىت دخل 

من املفرتض فيها أن تكون أول املناصرين واملصححني إىل اجلماعات اإلسالمية ، اليت كان 
 لطريق الطالبان .

أما بعد بداية احلرب الصليبية فقد زادت احلملة التشويهية يف اإلعالم العاملي وتبعه 
 اإلعالم العريب أيضاً ولكن بضراوة أكثر .

والنظر  وأيضًا فقد حتسن أداء اإلعالم اإلسالمي يف تعاطيه لقضية اإلمارة اإلسالمية
إليها بإنصاف ، وقد صورت غالب املطبوعات اإلسالمية أن احلرب ليست حرب إرهاب  
كما تزعم أمريكا بل هي حرب لإلسالم ، واجلميع وقف مشكوراً ليشجب ويعارض وينادي 
بإيقاف قتل األفغان املسلمني ، وهناك أصوات نشاز داخل تلك املطبوعات إال أهنا قليلة 

 من أن تذكر  . وهلل احلمد وهي أقل
أما قناة اجلزيرة فهي اليت اعتربت املنفذ الوحيد لبيان واقع و حجم املعاناة والدمار من 
داخل أفغانستان منذ بداية احلرب الصليبية حىت االنسحاب من كابل ، إال أن قناة اجلزيرة  

بة رسالة ال كما يصفها بعض مراسليها بأهنا تتاجر بدماء األبرياء ، فقناة اجلزيرة ليست صاح
دينية وال اجتماعية وال ثقافية ، بل صاحبة كسب مادي وشهرة فقط ، وإن كانت تنقل جزء 



من أخبار أفغانستان فإهنا ال تنقل مجيع ما ينبغي أن ينقل ، فقد أخفت ثالثة أرباع ما مت 
ل ، وال تصويره هلا من قبل اإلمارة اإلسالمية ألنه ال يتماشى مع تغطيتها أو أهدافها كما تقو 

بد من التفريق بني القول بأن القناة ال تنقل احلقائق وبني أن القناة ال تنقل كل احلقائق اليت 
ترغب اإلمارة بإظهارها ، فقناة اجلزيرة كانت تنقل تقارير مصورة ال يشك يف حقيقتها ، 

أهنا تنقل كل ولكنها مل تكن تنقل كل ما تراه أو مت تصويره هلا ، أو تطلبه اإلمارة منها ، رغم 
ما يطلبه العدو منها أيضًا حبجة املوضوعية واحلياد ، إال أهنا بعد ضرهبا يف كابل وانسحاب 
اإلمارة من كابل أصبحت إىل حد بعيد جداً بوقاً لشبكة الـ ) سي إن إن ( وال حول وال قوة 

 إال باهلل .
م احلياد أما املطبوعات اإلسالمية من صحف وجمالت فإن أكثرها حاول أن يلتز 

ويقف مع الشعب األفغاين فقط وليس مع اإلمارة اإلسالمية وقليل منها يدعوا ملناصرة اإلمارة 
 اإلسالمية والوقوف معها .

وال زالت األمة اإلسالمية تعاين من انعدام وسيلة من وسائل اإلعالم اليت تبث بكل 
، تبث أخبار ومآسي  صدق وإخالص وحترر من منطلق احلرص على تبليغ الرسالة اإلسالمية

املسلمني وتدعوا إىل نصرهتم موضحة احلقائق وكاشفة للعورات اإلعالمية الزائفة من حولنا ، 
 نسأل اهلل أن يعلي كلمته وينصر دينه .



 أفغانستان وصراع المصالح اإلقليمية والدولية  

  

ات : حيد أفغانستان من الشمال حدود طويلة مع اجلمهوريحدود أفغانستان   -2
وتركمنستان ( وهلا مع الشرق حدود ضيقة  –أوزبكستان  –السوفياتية سابقًا ) طاجكستان 

نور ستان ( ، وحيدها شرقًا وجنوبًا حدود  –على أمهية كربى مع الصني عرب ) والية بامري 
 طويلة متتد ألكثر من ألفي كم مع الباكستان ، وحيدها من الغرب إيران .

( وهو بالغ  0كم160006ن مسطح جغرايف يبلغ ) وتتألف أفغانستان م   -0
الوعورة والتعقيد ، واخلصوبة يف املوارد املائية والزراعية والثروات الباطنية من املعادن الثمينة ، 

 وبعض املواد اخلام البكر اليت مل ُتستهلك ومل يكتشف معظمها حىت اآلن .
سمة من بضع وثالمثائة مليون ن 03يتألف الشعب األفغاين البالغ تعداده    -3

قبيلة موزعة على أربعة أعراق رئيسية تتكلم لغات خمتلفة هي ) البشتون ويشكلون أكثر من 
% من السكان ويقطن معظمهم وسط وجنوب أفغانستان ، ويتوزع الربع الباقي من 56

السكان بني الطاجيك والفرسوان واألوزبك ( وكل هؤالء من املسلمني السنة األحناف ، 
هم نسبة من الشيعة يقطنون والية ) باميان ( وتقطن أقلية منهم يف أطراف كابل ويبلغ وفي

% من السكان ويف الشمال أقلية من اإلمساعيلية أيضًا ، 6الشيعة مبجموعهم يف أفغانستان 
ويوجد عدد ال يذكر من اهلندوس النازحني من اهلند قدميًا إال أن حكومة طالبان ألزمت كل 

فغان بالصغار كما أمر اهلل بذلك فأمرهتم بالتميز بامللبس واألعمال واهليئات  الكفار من األ
 كما فعل عمر رضي اهلل عنه مع أهل الذمة ، وأطلقت اإلمارة عليهم أهل الذمة . 

يرتبط كثري من القبائل الباكستانية البشتونية يف جوار أفغانستان بأواصر قرىب    -2
نية يف أفغانستان ، بل إن إقليم ) سرحد ( وعاصمته وعالقات نسب مع القبائل البشتو 

بشاور ، يعترب من األراضي األفغانية وقد ضم إىل باكستان إبان خروج اإلجنليز من تلك 
 البقاع .

تعترب باكستان بالد األفغان الكتلة اإلسالمية ذات الشوكة والتاريخ العام يف    -6
لمني الباكستان ، يف وجه خصمهم التارخيي املتمثل شبه القارة اهلندية عمقًا اسرتاتيجيًا للمس

يف اهلند ، وقد دأبت السياسة الباكستانية منذ أيام بوتو األب على اإلرتباط مبحاور قوى 



هامة يف أفغانستان من أجل احلفاظ على هذا الظهر ، وورث ضياء احلق ذلك وطورها لنظرية 
فغان مرتكزًا أساسيًا لتوجهاته اإلسالمية اسرتاتيجية كان يعترب فيها انتصار اجملاهدين األ

والوطنية يف باكستان ، وقد أدى خروجه عن اخلطوط احلمراء مع أمريكا إىل اغتياله ، وبقيت 
من بعده السياسة الباكستانية حىت يف عهد بوتو اإلبنة حمافظة على هذا اخلط ألن التهديد 

جعلت البلدين على حافة احلرب أكثر اهلندي صار أكثر جدية ومشكلة كشمري احملتلة واليت 
من مرة توجب على الباكستان احلفاظ على حماور صديقة هلا بل تابعة لتوجهاهتا يف 
أفغانستان ، وقد وجدت يف صراع األحزاب الستة ال سيما احلزبني الرئيسني ، رباين و 

ة حكمتيار الفرصة لنسج خيوط سياسة مسحت هلا باهليمنة والتحكم يف مسار القضي
 األفغانية .
إيران من جهتها تعترب نفسها حامية األقلية الشيعية يف أفغانستان ، وبعد    -1

انتصار ثورهتا ما زالت حكومة طهران حتاول أن تكون الالعب األساسي يف مستقبل 
اجلمهوريات السوفياتية وهذا يوجب عليها أن حتفظ لنفسها مركزًا قويًا يف أفغانستان ولذلك 

نفسها عدة أحزاب شيعية ودعمتها باملال والسالح بل وبالرجال أيضًا وتدخل قد أنشأت ل
احلرس الثوري اإليراين أكثر من مرة يف أفغانستان وال تزال األسلحة اإليرانية اليت غنمها 

 الطالبان يف املعارك مع الرافضة وأفراد احلرس الثوري موجودة معهم حىت اآلن .
بائد ينظر عرب حلم الروس القياصرة القدماء إىل كان اإلحتاد السوفييت ال   -5

السيطرة على بالد األفغان ألهنا الثغرة األساسية واللقمة الصعبة اليت لو ابتلعها فسيكون 
ابتالع الكيلومرتات القليلة الباقية للوصول ملياه اخلليج الدافئة وهتديد ممرات البرتول والضغط 

املاء بعد تلك اللقمة الصعبة ، ولكن الروس مل على أمريكا سيكون عندها أسهل من شرب 
يقرأوا التاريخ الذي سجل بوضوح تكسر كل الغزوات التارخيية واملعاصرة على صخور جبال 
اهلندكوش ، ويكفي اإلشارة إىل أن اإلسكندر األكرب اجتاح املشرق يف سنني قليلة ، وكانت 

د القبائل األفغانية ، على سفوح اهلندكوش اهلزمية األوىل واألخرية له عندما اهنزم جيشه على ي
، ورمبا مل يسجل التاريخ اإلجنليزي فيما بني احلربني العامليتني هزائم أهم يف تارخيه من تلك 
اليت شهدها يف تلك البالد وانسحب منها من دون أن حيقق شيئًا ، لكن الروس مل يقرأوا 

َعَلمه بيده وتفتت بسبب تلك املقاومة التاريخ وأثبت املؤرخون أن اإلحتاد السوفييت طوى 



بصورة رئيسة ، ولكنه اليوم يرى يف أفغانستان السيل العرم ، الذي جيب أن يصده بدفاعه 
عن اجلمهوريات اإلسالمية احملتلة ، واليت يتململ املسلمون فيها ليبلغوا من حمتليهم الروس 

لك من إعالن زعماء روسيا ثأرًا تراكمت حساباته على مر سبعني سنة ، وال أدل على ذ
) حنن ندافع عن اجلمهوريات السوفيتية اجلنوبية مؤخرًا بكل صراحة لدعمهم لدوستم قائلني 

من ممر ) سالنغ ( ولو سقط املمر بيد الطالبان ، فلن يقف خطر املسلمني إال على أبواب 
الروس يقفون  ويبدوا أن هذا صحيح من خالل دروس التاريخ واجلغرافيا ، وال زال موسكو (

) بكل قوة خلف التحالف الشمايل ، وبعد سقوط ) طلقان ( بيوم واحد توجه مبعوث رباين 
إىل موسكو ليطلب املساعدات إليقاف تقدم الطالبان ، وروسيا ال زالت  عبد الرحيم (

تدعم بكل قوة التحالف الشمايل إلسقاط طالبان ، حىت أنساها حقدها على الطالبان 
اإلسالمية احملتلة على فتح رباين وسياف فدعمتهما وأجربت اجلمهوريات  عدوها باألمس

العسكرية للتحالف  الدول اليت أنزلت املعوناتوقواعدها للتحالف ، وكانت روسيا أول  أراضيها
الصلييب شن احلرب الصليبية  وقطع مدفعية بعد إعالن التحالفمن دبابات ومدرعات  الشمايل

 على أفغانستان  .
بالنسبة للصني ال يبدوا هلا تأثري كبري يف السابق على القضية األفغانية باستثناء    -8

جمموعة قليلة من سكان املناطق املتامخة ، قاتلوا السوفييت متأثرين بالفكر املاوي الشيوعي 
مليون  252والقومية األفغانية ، ولكن احتماالت اهتمامها تأيت من خالل وجود أكثر من 

تان الشرقية ) األيغور ( يرتبطون تارخييًا وإسالميًا ببالد األفغان واملسلمني ، مسلم يف تركس
ادًة وأفرادًا من شعب ) األيغور ( املسلمني ـومما يزيد خماوف الصني يف اآلونة األخرية أن ق

يسكنون أفغانستان حبماية من اإلمارة اإلسالمية ، وقد أرسلت الصني وفدًا رفيع املستوى 
 حممد عمر بتسليمهم مقابل إنشاء املرافق احليوية للعاصمة ، إال أن املال عمر يطالب املال

رفض إخراج أي مسلم التجأ إىل بالده ، وال زالت الصني تتأرجح بني منهجني للتعامل مع 
الطالبان ، منهج أسلوب الرتغيب وذلك مبحاولة إحتوائهم وعقد الصفقات معهم ، أو 

غهاي ( الذي تلعب الصني فيه الدور الرئيس لصد املد الرتهيب من خالل احتاد ) شن
األفغاين واإلرهاب اإلسالمي عن اجلمهوريات اإلسالمية احملتلة ، وبعد احلملة الصليبية على 



أفغانستان مل يسع الصني إال أن تدور يف فلك أمريكا ، وال زالت تتوجس من أمريكا شراً 
 وخطراً دامهاً عليها .

لسوفيتية رغمًا عنها ال بد أن تدور يف فلك روسيا اليت يضمها اجلمهوريات ا    -9
معها احتاد ) شنغهاي ( ملكافحة اإلرهاب ، وكذلك احتاد دول ) الكومنولث ( الدول 
املستقلة عن االحتاد السوفييت للتعاون املشرتك ، ومجيع هذه الدول ال سيما املطلة على 

أفغانستان واستتباب األمن للطالبان يعين  أفغانستان على علم تام أن هدوء األوضاع يف
زعزعة األمن فيها ، ال سيما وأن حركات املعارضة اإلسالمية يف تلك الدول تتخذ من 
أفغانستان مقرًا هلا مبوافقة من الطالبان ، لذا هذه الدول حريصة كل احلرص أال تسيطر 

، وهي ال زالت تدعم  طالبان على كامل األراضي األفغانية وأال تقف احلرب على األقل
التحالف الشمايل الذي يتخذ من طجكستان مقرًا لقواعده العسكرية والسياسية ، إال أن 
هذه اجلمهوريات بدأت تشعر بأن حصاهنا اليت تراهن عليه سيخسر إن عاجاًل أو آجاًل ، 

ألهم فبدأت منها بوادر جديدة جتاه التعامل مع الطالبان ، بعد خسارة املعارضة الشمالية 
مواقعها العسكرية يف الشمال ، إال أن تلك البوادر والنوايا احلسنة اضمحلت وذهبت أدراج 
الرياح عندما رأت تلك اجلمهوريات عزم العامل أمجع على شن حرب صليبية ضد اإلمارة 
اإلسالمية ، فكانت تلك الدول أول الدول املتقدمة ملساعدة أمريكا وأول الدول اليت فتحت 

وأراضيها للحملة الصليبية ، رغم حتذيرات موسكو هلا من مغبة االستعجال يف مثل أجواءها 
 تلك اخلطوات من غري أخذ الضمانات الدولية أو العمل حتت مضلة األمم املتحدة .

بالنسبة ألمريكا فقد شكل انطالق اجلهاد األفغاين الفرصة التارخيية أمامها      -22
يت عاناها حلفاؤها أمام مكاسب موسكو يف الستينات من أجل وقف سلسلة الرتاجعات ال

والسبعينات يف معظم مناطق التماس وال سيما يف بالد العرب والقرن األفريقي ، فسخرت 
إعالمها لصاحل األفغان وأعطت الضوء األخضر لبعض حكام العرب كي يسمحوا مبرور 

وأطلقت التصرحيات وكانت الشباب املتحفز للجهاد إىل هناك وشجعتهم على عقد املؤمترات 
قنصليتها يف بيشاور أكرب من سفارهتا يف إسالم آباد نفسها ، ورغم الدور الثانوي جداً 
ألمريكا يف انتصار األفغان ، بل الدور الذي ال يذكر عمليًا ، راحت وسائل اإلعالم 

ت من صاروخ األمريكية والعربية تبعاً هلا تعمل على نفخ الدور األمريكي يف اجلهاد حىت جعل



) ستنجر ( سبب هزائم الروس وهذا مضحك عسكريًا وسياسيًا ملن يعرف حقيقة األمر ، 
ومع ذلك فقد سّخرت أمريكا انتصارات املسلمني لصاحلها وحصدت جهودهم اليت دمرت 

 اإلحتاد السوفييت حىت صاح فالسفتها منادين بنهاية التاريخ !! .
 حتضر صواريخ ستنجر إال بعد عام وكل متابع لألحداث يعلم أن أمريكا مل

هـ وكان األفغان قد حققوا انتصارات باهرة يف حرهبم حىت ذلك التاريخ ، فاحلرب 2221
هـ وحىت جميء ستنجر كان األفغان قد سيطروا على أكثر 2398بدأت مع الروس منذ عام 

واريخ ، رغم أن الطرق واجلبال والقرى يف أفغانستان ، فكيف جيرّي انتصار األفغان هلذه الص
( الروسية وهي أبعد  5األفغان قد امتلكوا قبل صواريخ ستنجر بسنوات صواريخ ) سام 

هي سبب انتصار  5مدى من صواريخ ستنجر األمريكية ، فلماذا ال يقال بأن صواريخ سام 
 األفغان . 

ن ونستغرب كثريًا من بعض احملللني ألحداث أفغانستان عندما جيرّيون انتصار األفغا
لصاحل أمريكا ، ظنًا منهم أن أمريكا كانت متلك العصا السحرية لقلب املوازين وتغيري 
األحداث ، فإذا كانت أمريكا هي اليت انتصرت علىاالحتاد السوفييت من خلف الكواليس  
كما يزعمون ، فلماذا ُهزمت أمريكا يف الصومال عندما أدخلت جيشها وتدعمه أكثر من 

العريب والصومايل املسلم مث انسحبت جتر أذيال اهلزمية ؟ وملاذا مل  دولة أمام الشباب 32
تستطع أمريكا إىل اليوم حتقيق أي تقدم يذكر عندما وقفت بكل قوة خلف حليفها يف 
السودان ) جون جرنج ( بل إهنا عينت مبعوثًا عسكريًا خاصًا ملتابعة شؤونه وحاصرت 

اآلن أي تقدم ؟ وملاذا مل تستطع أمريكا قلب  السودان وضربته بضربات جوية ومل حتقق حىت
موازين القوى يف الشيشان عندما وقفت خلف القوات الروسية وأمدهتا بكل ما حتتاج ورغم 
ذلك ال زالت القوات الروسية خترج من خسارة إىل خسارة ؟ وملاذا مل تستطع أمريكا أن 

سية وخرجت منها مذعورة ؟ هذه تأخذ موطئ قدم هلا يف لبنان رغم أمهيتها العسكرية والسيا
األسئلة وغريها كثري ، تدل إجاباهتا داللة واحدة أن احلكومة األمريكية تسيطر على اإلعالم 
العاملي وتبث الرعب واألوهام يف أذهان السذج وهي ال ميكن أن تصنع شيئًا يف ميدان 

تلك ترسانة تكنلوجية هائلة املعارك ال سيما املعارك التقليدية منها ، نعم حنن ال ننكر أهنا مت
تتفوق فيها على العامل لكن ترسانتها ال ميكن أن تستخدمها يف حروهبا ضد العصابات ، 



وليس الرتسانة التكنلوجية هي كل شيء ، كما أن أمريكا ال يكاد يعرف عنها أهنا خاضت 
برية تذكر حىت  حرباً برية تقليدية فانتصرت إال إعالمياً ، ويف حرب اخلليج مل تقم أي معارك

تنتصر فيها ، فأمريكا خدعت السذج وصورت أهنا انتصرت يف كل حرب تشارك فيها بأي 
 صفة ، هذا الرد من الوجه األول .

أما الوجه الثاين فهو : ال بد أن يعلم اجلميع أن أمريكا توقف عملها يف تسهيل 
اد األفغاين عام هـ ، مث انقلبت حتارب اجله2229بعض األمور للجهاد األفغاين عام 

هـ وبالتحديد بعد فتح ) خوست ( حيث عملت بعد اغتيال ضياء احلق واملشاركة 2222
يف اغتيال الشيخ عبداهلل عزام على قطع اإلمدادات على اجملاهدين األفغان وذلك بشراء مجيع 
الذخائر من السوق السوداء وفرض حصار على طرق تزويد السوق بالسالح والذخائر ، 

بتفجري املستودعات الضخمة قرب إسالم آباد واليت كانت حتوي كميات هائلة من وقاموا 
الذخائر بأنواعها خشية أن تصل تلك الذخائر إىل أفغانستان  ، كما قامت بضغوط على 
باكستان إلغالق حدودها أمام األفغان ، والعمل على تشكيل حكومة موسعة تضم جنيب 

حياربون أمريكا بعدما فرغوا من الروس إال أن اهلل رد  ومن معه ، وبدأ اجملاهدون األفغان 
كيدها يف حنرها وسقطت كابل اليت كانت أمريكا تدعم حكومتها عن طريق اهلند بكل قوة 
بعد انسحاب القوات الروسية بغية احتواء الوضع يف أفغانستان قبل أن يؤول إىل أيدي 

 إثبات ثانوية الدور األمريكي عمليا يف اجملاهدين ، فاملتابع الصادق لألمور ال جيد عناًء يف
بداية اجلهاد ، وإن كان قويًا إعالميًا ، ومن مث انقالب الدور األمريكي إىل عدو شرس ضد 

 اجلهاد ، فهزم اهلل الروس واألمريكان على أيدي األفغان وهلل احلمد واملنة .
ت اإلسالمية واليوم تشتبك أطماع أمريكا اإلقتصادية يف أفغانستان واجلمهوريا

جنوب روسيا مبخاوف من عودة اجلهاد وانطالق الطالبان ومتركز اجملاهدين العرب مرة أخرى 
هناك ، مبا يفرض عليها تدخاًل وتواجدًا مصرييًا هناك ، سامهت سياستها اخلرقاء نفسها يف 

واملتمثل تسعريه ، وأمريكا اليوم ترى أن أعظم عدو هلا يف العامل يستحق أن يواجه هو اجلهاد 
 يف اإلمارة اإلسالمية ويف اجملاهدين العرب الذين بايعوا أمري املؤمنني على اجلهاد ما عاشوا .



هذا ببساطة شديدة وإجياز بعض مالمح الصراع اإلقليمي يف أفغانستان رغم إغفالنا 
اليت ألطراف عديدة خشية اإلطالة ، كبعض البلدان األوربية والسعودية والدول العربية وتركيا 

 تشتبك مصاحلها وخماوفها باللعبة مباشرة أيضاً 
من الناحية االقتصادية تشكل أفغانستان خط تقاطع ) ترانزيت ( الطرق    -22

التجارية اهلامة جدًا وال سيما مع انفتاح سوق اقتصادية استهالكية بكر عظيمة جدًا يف 
ناء ) بندر عباس ( وتعرب إيران اجلمهوريات السوفيتية نفسها ، فاهلند ترسل بضائعها إىل مي

إىل أفغانستان ومن مث اجلمهوريات السوفيتية وتشكل بالد األفغان واجلمهوريات هلا سوقاً 
حيويًا تنقل إليها منتجاهتا ومنتجات جنوب وشرق آسيا واليابان ، كما تشكل أفغانستان 

انستان إىل بالد السوق األساسية بالنسبة للبضائع الباكستانية وما مير منها عرب أفغ
 اجلمهوريات .

إيران من جهتها شقت طريقًا مباشرًا إىل اجلمهوريات مرفقًا خبط سكك حديد ، 
وتركيا تعترب اجلمهوريات وال سيما املقاطعات الرتكمانية سوقًا وعمقًا هامًا جدًا تتنافس مع 

قصر إىل هناك للخليج إيران عليها ، أما الصني فتعترب أفغانستان بالنسبة هلا املعرب املهم األ
 العريب وسوقاً هاماً للسالح والبضائع .

ولكن الذي عقد الشبكة جدًا وأثار لعاب كربيات شركات اإلحتكار الدولية 
اكتشاف كميات هائلة من النفط والغاز يف تركمنستان وكازخستان الذي يبلغ مقداره أكثر 

يفوق ذلك بعشرات األضعاف ، ولقد مليار برميل ( وهذا تقدير أويل رمبا املخزن  62من ) 
أخذ األمريكان حصة األسد من العقود يف أنتاج هذا املخزون وليس أمامهم سوى مد 
أنابيب عرب إيران وبالتايل حتّكم إيران هبم ، وما خيلفه ذلك من وزن سياسي واقتصادي كبري 

قصرية إىل كراتشي حيث إليران ، أو مدها إىل أفغانستان إىل احلدود الباكستانية لتعرب مسافة 
حبر العرب وطرق إمداد النفط من اخلليج ، وملا كان طريق أفغانستان آمن سياسيًا وأقصر 
وأسهل يف التمديد ملنتوج نفطي وغازي جياوز أو ينافس انتاج واحتياطي السعودية ذاهتا ، 

سرائلية يف صار الصراع على النفوذ اليوم هناك على أشد ما يكون ، ناهيك عن التحركات اإل
املنطقة اليت يربطها مع حكومة ) كرميوف ( يف أوزبكستان عالقات وثيقة وتبادل دبلوماسي 



رفيع املستوى ، برعاية أمريكية للسيطرة على الكميات اهلائلة من النفط يف أوزبكستان اليت 
 تطمع أمريكا وإسرائيل أن تكون املصدر البديل والرخيص للطاقة بدالً من اخلليج .

ظل هذه املعلومات املوجزة ، جند أن اهلند متكنت عرب حكومة رباين وأخالقه  يف
امليكافيلية من إقامة حلف مشرتك معه ومع إيران وروسيا ، وكان الروس على وشك افتتاح 

 سفارهتم يف كابل مرة أخرى لو مكث رباين يف احلكم شهوراً أخرى !! .
لسالح قادمة من اهلند لرباين من أحست باكستان بالويل لدى اكتشافها طائرات ل

أجل مواجهة حكمتيار ، وعلمت أن اخلرباء اهلنود يشرفون على إعادة جتهيز وتسليح قوات 
رباين اليت يقود معظمها كوادر شيوعية ، دخلت عرب دوستم وامليليشيات وجيش جنيب 

ولكن هذا  املفكك ، ومل يكن أمامها إال مزيد من الدعم حلكمتيار رجل باكستان األول ،
األخري قرر اللعب حلسابه فيما يبدو واتفق مرغماً على تغيري تكتيكه إىل قبول حل وسط مع 

 مسعود ورباين واستالم رئاسة الوزراء واخلروج على اخلريطة الباكستانية .
يف تلك األثناء كانت طالبان تنطلق ، فلقد ولدهتا ظروف دينية واجتماعية حمضة يف 

 لصراع بني القوى اإلقليمية والدولية .معزل كامل عن هذا ا
رأت باكستان فيما يبدو يف طالبان ورقة راحبة بإمكاهنا أن جتعل منها حزبًا ثامناً 
يوسع أمامها هامش املناورات ، فدعمتها مستفيدة من تداخل املؤسسة الدينية املولوية بني 

رًا آخر يف الرقعة انطلقت باكستان وأفغانستان ، ولكن هذه الورقة اليت ظنتها باكستان حج
لتبتلع باقي األحجار نتيجة الظروف الداخلية ، وتأييد الشعب األفغاين املتذمر من الوضع 
غري اآلمن ، فتعاون معها مجيع الفصائل اليت توقفت عن اجلهاد بعد فتح كابل مثل خالص 

ليوم مصاحل كل وحقاين وغريمها  ، وغدت طالبان العبًا منفردًا وقويا ، يهدد استقالله ا
الالعبني مبا فيهم باكستان نفسها ، وصارت السياسة الباكستانية بني دعمهم مع احتمال 
احتوائهم وكسب حليف قوي جدًا يف مواجهة إيران واهلند وروسيا أو التخلي عنهم وكشف 
 ظهرها وخاصرهتا اليسرى للهند وإيران ، وما تزال باخليار األول ، على مثال ) مكره أخاك ال

 بطل ( .
والذي عقد الوضع الباكستاين صراع وإعادة توزيع أدوار داخلية وعاملية نتج عنه 
انقالبًا أبيضًا أطاح برئيسة الوزراء ) بنظري بوتو ( والطاقم الذي معها والذي شهد ميالد 



وتطور الطالبان على رأسهم ) نصر اهلل بابار ( وزير الداخلية الذي يقبع اليوم يف سجنه 
اري ، وزاد األمر تعقيدًا بعد اإلطاحة بنواز شريف واستالم العسكر ملقاليد السلطة ، اإلجب

وازدياد احلصار الذي كان مضروباً على باكستان بعد التجارب النووية ، ومن مث مقاطعة دول 
) الكومنولث ( الربيطانية بسبب اإلنقالب العسكري ، وبدأت باكستان تعاين من وضع 

ية ، سببه هلا هجرة رؤوس األموال بسبب احلكم العسكري املتعنت ، زد اقتصادي حرج للغا
على ذلك ازدياد نشاط احلكومة اهلندية يف كشمري وتصعيد الوضع رغبة يف حسم القضية 
وسط اضطراب احلكومة الباكستانية العسكرية إلدارة البالد ، كل هذه الظروف جمتمعة 

يف أفغانستان وحركة طالبان خاصة أفضل خيار جعلت احلكومة الباكستانية العسكرية ترى 
حيمي هلا ظهرها ، ال سيما بعد إعادة العالقات اهلندية الصينية ونشاط احلكومة الروسية 

إيران ( ، وهبذا ال يوجد أمام  –اهلند  –الصني  –إلقامة التحالف الرباعي  ) روسيا 
بالنسبة هلا أفضل من وقوع  باكستان إال جمموعة خيارات أحالها مر ، فاختيارها السيئة

اخليار األكثر سوًء عليها ، فإذا كان املوت قادمًا ال حمالة فتأخريه ولو للحظات يعد مرحباً 
بالنسبة لباكستان ، فالتسهيالت الباكستانية املمنوحة حلركة طالبان ملواصلة حرهبا ليس إال 

ستاين للطالبان ، فدعمها هلم مل حاًل ختتاره وهي تتجرع املر فال غرابة إذًا من الدعم الباك
ينشأ عن انصياع الطالبان لباكستان ولكن خلوف باكستان من التحالفات احمليطة هبا خاصة 
بعد اتضاح املوقف األمريكي املؤيد للهند ضدها ، فاحتاجت إىل عمق اسرتاتيجي يف املنطقة 

 يضمن هلا بقائها يف تلك الضروف الصعبة .
عل من باكستان ختتار حليفًا هلا يف أفغانستان ، وحترص وهناك سبب بعيد املدى جي

أن تكون احلكومة األفغانية القادمة على صالت صداقة قوية ووالء مطلق ، وسبب ذلك أن 
احلكومة الباكستانية بسبب النزاعات املتواصلة يف أفغانستان بدأت متد حدودها الشمالية 

) سرحد ( ، الباكستاين وكذلك مناطق  جتاه أفغانستان حىت استحوذت على أغلب إقليم 
كبرية يف والية ) بكتيا جنوب خوست ( وكذلك املناطق اجملاورة ) لطورخم ( ، وأكثر ما 
ختافه أن تعيد احلكومة األفغانية مطالبتها هبذا اإلقليم أو تلك املناطق الذي توضح اخلرائط 

ذات يد عليا على أي حكومة  الدولية أحقية أفغانستان هبا ، لذا ال بد أن تكون باكستان



أفغانية قادمة لتنسيها مثل هذه املطالبة ، ال سيما أن احلكومة السابقة قد أحملت إىل ترسيم 
 احلدود اجلنوبية وهذا ما ال تريده باكستان أبداً .

وكانت باكستان يف وضع حرج إما أن تتخلى عن الطالبان فيعود التحالف الشمايل 
هو حليف للهند وروسيا وإيران ، أو التخلي عن طالبان بسبب فيسيطر على أفغانستان و 

الضغوط األمريكية ، وال تقبل السياسة الباكستانية العليا أن تتخلى عن طالبان حىت لو مل 
توافق أمريكا بسبب تطبيق الشريعة ووجود األحزاب اإلسالمية من العرب وغري العرب يف 

داخلي فبسبب تبعيتها ألمريكا تفرض عليها  أفغانستان ، وكانت باكستان تعيش يف صراع
وقف الدعم عن طالبان ، وسياستها الداخلية وحرهبا مع اهلند وخالفها مع إيران وروسيا 
يفرض عليها وجود حليف هلا يف املنطقة ، فال بد من مراعاة املصلحة القومية ، فالتزمت 

قومية باكستانية ، فقدمت  دعم طالبان وذلك ألن اجليش يسيطر على باكستان ويعترب هناك
املصاحل القومية على عالقتها اخلارجية مع أمريكا وغريها وهي مضطرة إىل ذلك ، ولذلك  
كانت العالقات مع الطالبان بني املد واجلزر ، إذا ارتفع الضغط األمريكي تزداد املشاكل بني 

تان تفتح اجملال الطالبان وباكستان وإذا ضغطت املصلحة القومية الباكستانية جتد باكس
لطالبان ، وخالصة القول أهنا تقاطع مصاحل وليس حلفا ، خصوصًا إذا أخذنا يف االعتبار 
أنه يوجد علماء كبار يف باكستان بايعوا أمري املؤمنني يف أفغانستان ، واآلن باكستان ختشى 

 من والدة طالبان باكستانية. 
لشيخ أسامه بن الدن وإعالن والذي عقد اللعبة األفغانية وجود العرب وقدوم ا

اجلهاد على األمريكان وتعاطف املؤسسة الدينية يف أفغانستان وباكستان ومسلمي اهلند 
وبنجالديش وكشمري واجلمهوريات اجلنوبية لروسيا مع اجملاهدين العرب ، والنداء التارخيي 

مع مصاحل ملواجهة أمريكا ، وهنا تعقدت املعطيات وتضاربت ألول مرة مصاحل باكستان 
أمريكا مباشرة و مصاحل السعودية و اإلمارات والسلطنات العربية يف اجلزيرة ومن وراء ذلك 

 األنظمة الدكتاتورية يف بالد العرب واملنطقة . 
وكان اجلهاد يرتكز بكل شراسة على حماولة اخرتاق طالبان واحتواء قادهتا عرب بعض 

صر تلك املؤامرة يرتكز حول استدراج بعض األنظمة العربية عن طريق إسالم آباد ، وخمت
قيادات الطالبان أو صناعة قيادات من الدرجة الثانية عن طريق الوعود واهلبات وحنو ذلك  



واإلجتماع باملؤسسات الدينية احلكومية لتخدير الطالبان وشراء ذممهم ) نسأل اهلل أن 
 حيفظهم ( 

ن تستفيد من دعمها االضطراري هلا وكانت باكستان حتاول منذ بداية قيام الطالبان أ
بأن تصنع هلا تياراً موالياً داخل احلركة إال أهنا عجزت عن ذلك متاماً ، فتحاول بالرتهيب تارة 
وبالرتغيب أخرى وكل حماوالهتا بائت بالفشل ويبدوا أهنا استسلمت لألمر الواقع يف هناية 

ولة هلا كياهنا وسيادهتا وجيب تبادل األمر وبدأت تتعامل مع اإلمارة اإلسالمية على أهنا د
 املصاحل معها وفق الشريعة اإلسالمية اليت تفرضها طالبان على تعامالهتا الداخلية والدولية .

إال أن باكستان انقلبت على نفسها يف واقع األمر مع بداية احلملة الصليبية اجلديدة 
ع اهلند ملن حيرز قصب السبق على أفغانستان ، وارمتت بأحضان أمريكا ، يف تسابق شديد م

يف االنبطاح لألمريكا وأوروبا من وراءها ، وهبذا االنبطاح الذي جعل باكستان أوىل دول 
املنطقة املرمتية حتت أقدام أمريكا ، تكون باكستان قد ضربت أمنها القومي ، ووضعت 

 العمق تقدمها العسكري وسالحها النووي يف يد أمريكا ، فدخلت اهلند عرب أمريكا يف
الباكستاين لتستكشف العمق االسرتاتيجي الباكستاين ، وخسرت بذلك باكستان قضيتها 
السياسية األوىل وهي كشمري بعد أن أصبحت أسرية السياسة األمريكية ، وخسرت أيضاً 
جزء من أراضيها وسيادهتا عليها وذلك بانتفاض الشعب الباكستاين البشتوين تأييدًا لإلمارة 

، وهبذه اخلطوة اخلائنة اليت مل حتقق باكستان من ورائها أي مكاسب دينية أو اإلسالمية 
 سياسية أو عسكرية ، بل حققت جزء من مكسب اقتصادي كان مثناً خلسارهتا العظمى .

فيما تركزت سياسة إيران وتركيا وروسيا على دعم دستم وحتالفه الشمايل بكل 
التهديد األصويل ، وتبدو سياسة اهلند مع هذا أشكال الدعم لتحطيم الطالبان واخلالص من 

املنحى على استحياء وختوف من مغبة التورط املكشوف كما هو حال إيران وروسيا وتركيا ، 
وال ختفى أصابع أمريكا يف دعم اإلجتاه عرب متويل روسيا أيضًا ، عن طريق اجتماع دول ) 

 ( وهي دول اجلوار ألفغانستان + أمريكا وروسيا .1+0
ذا قبل بداية احلملة الصليبية أما بعدها فدول اجلوار مجيعها تقف خلف رافعة راية ه

احلرب الصليبية أمريكا واليت ستستمر بقيادة العامل يف هذه احلملة حىت يقصمها اهلل بقوته 
 عاجال غري آجل بإذن اهلل .



هذا بإجياز شديد بعض مالمح الصراع اإلقليمي والدويل وخارطة التحالفات 
اجلبهات السياسية والعسكرية وصراع االستخبارات من وراء الستار ، نسأل اهلل أن حيفظ و 

 أهل اإلسالم وميكن هلم .  
  
  



 أفغانستان قبل نشأة حركة طالبان

  

كانت احلرب اجلهادية الطويلة املدى اليت خاضها الشعب األفغاين املسلم الفقري قد 
 األسباب اليت أدت إىل النهاية اليت وصل إليها حيث اهنكت اإلحتاد السوفيايت ، وكانت أكرب

طوي علم تلك اإلمرباطورية والدولة العظمى إىل غري رجعة ، ليدخل العامل بأسره يف خريطة ) 
م كان النظام الشيوعي يف كابل 2990هـ 2220جيوسياسية ( جديدة متامًا ، وحبلول عام 

هدين ، وبعض املمرات احليوية اليت تربط  قد اقتصرت سيطرته على بضعة مدن حماصرة باجملا
كابل ببعض الواليات القريبة بالشمال عرب املمرات املؤدية إىل موسكو اليت كان جيشها قد 
أجرب على اإلنسحاب وترك النظام الشيوعي يف كابل ليالقي مصريه ، ونتيجة حلسابات 

ب اإلسالمي بزعامة وصراع مصاحل بني احلزبني الرئيسيني يف أحزاب اجملاهدين ) احلز 
حكمتيار ( واجلمعية اإلسالمية بزعامة ) برهان الدين رباين وقائده الرئيسي أمحد شاه مسعود 
( ونظرًا إلهنيارات عسكرية متعددة تعرضت هلا قوات جنيب اهلل ، دخل قائد املليشيات 

ه مسعود ( الشيوعية يف الشمال اجلنرال دوستم يف حتالف مصاحل مع قائد رباين األبرز ) شا
من أجل قطع الطريق على سقوط كابل بأيدي حتالف اجملاهدين ، يشكل حكمتيار وقواته 
الكتلة األقوى واألبرز فيه ، وسقطت كابل وانفرط العقد وتتابع تسليم القوات الشيوعية 
لقيادات اجملاهدين احملاصرين هلم يف باقي املدن الرئيسية ، وفر جنيب اهلل والتجأ إىل مقر 

مم املتحدة يف كابل ، وهبذا الفصل األخري ابتدأ فصل جديد من الصراع على السلطة يف  األ
كابل وما حوهلا والذي كان الصورة املباشرة لصراع املصاحل اإلقليمية والدولية اليت يشرتك فيها 

روسيا  –السعودية  –اهلند  –إيران  –باكستان  –الالعبون الكبار وعلى رأسهم أمريكا 
كانت اللعبة الدولية تسعى جاهدة عرب غطاء ما يسمى ) باألمم املتحدة ( من   وغريهم ،

أجل تشكيل حكومة إئتالفية موسعة يشرتك فيها مجيع األطراف ، وهذا املصطلح هو التعبري 
اللطيف عن إفساح اجملال إلنقاذ الكوادر الشيوعية األساسية وعلى رأسها دوستم ومليشياته 

ش ، وكبار ضباط ) اخلاد ( اإلستخبارات التابعة لـ) الكي جي يب ( ، وبقايا جنراالت اجلي
الروسية باإلضافة ملن يسمون ) التكنوقراط ( وهم بعض اإلستقراطيني والعلمانيني األفغان 
الذين مت إعدادهم بعد أن هجروا أفغانستان وقعدوا ينتظرون أن يستنزف اجلهاد الطويل 



من فنادقهم الرغيدة ومنتجعاهتم يف أمريكا وروما وبعض قدرات اجملاهدين وقادهتم ليعودوا 
دول أوروبا حلكم أفغانستان ، وكانت باكستان مث السعودية البوابة الرئيسية إلدارة خيوط 
املؤامرة الدولية يف أفغانستان وكادت هذه املؤامرة أن تتم لوال أن قيض اهلل هلا داخليًا من 

صة ، وبعض الرموز العلمية والشرعية يف افغانستان من القيادات األفغانية امليدانية املخل
أفشلها ، وقد لعب بعض قادة اجملاهدين العرب يف أفغانستان دورًا مهمًا يف تثبيت قيادات 
اجملاهدين ) لرفض مشروع احلكومة املوسعة من أجل تشكيل حكومة من األحزاب اجلهادية 

 يت امتدت ألكثر من أربعة عشر عاماً ( .الستة اليت اتفق على دعمها خالل فرتة اجلهاد ال
مث دخلت األحزاب يف صراع على السلطة احنصر يف النهاية بني ) برهان الدين رباين 
( وخصمه العنيد ) حكمتيار ( ومن دخل يف حلف كل منهما ، واستطاع رباين وقائده 

ومًا واحدًا ، مسعود التمركز يف كابل ، ومل يسمح له حكمتيار بأن يهنأ يف هذه السلطة ي
وصار هذا اخلالف مدخالً لكوادر الشيوعية السالفة وبعض الفرق األخرى ، واألقلية الشيعية 
املدعومة من إيران ، كي تتوزع على طريف هذا الصراع وتذكي أواره طيلة مخسة أعوام ، كما 

إيران  –باكستان صار هذان الفريقان مركزاً جديداً للعبة الصراع اإلقليمية وأطرافها الرئيسية ) 
روسيا ( سحق هذا التطاحن يف  –الغرب  –اهلند ( والدولية وعلى رأسها ) أمريكا  –

النهاية أكثر من أربعني ألف قتيل من املدنيني راحوا ضحية القصف الوحشي واإلقتتال 
الالهنائي على السلطة عرب سلسلة من التحالفات الغريبة والتناقضات العجيبة اليت قامت  

على أسس قبلية أو مصلحية أو سوى ذلك ، مما ال ميكن أن ينسب إىل أسباب كلها 
 شرعية أو مبدئية حبال من األحوال .

زاد الدمار الذي خلفه الشيوعيون يف اإلقتصاد واملدن والطرقات بسبب هذه احلرب 
ّبل دمارًا على دمار ، وانعكس ذلك على الشعب األفغاين فقرًا وعناًء ، صار مؤهاًل معه لتق

من امللحدين والشيوعيني السابقني ومن   –أي حل ، فقد غاب األمن وسيطر قطاع الطرق 
وانتشر النهب املسلح والسلب  –كبار جتار املخدرات وأزالمهم من اللصوص الفاتكني 

وقطع الطريق واختطاف الصبيان و النساء واإلغتصاب وعمت الرذائل والفجور ، وانتشرت 
 -وإن كانوا قلة قليلة  –ن كثريًا من قادة األحزاب وصغار أتباعهم  جتارة املخدرات ، بل إ

حتولوا بفعل انشغال قيادهتم يف قتل املسلمني صراعًا على السلطة إىل لصوص وقطاع طرق ، 



استخدموا أسلحتهم اليت كانوا يقاتلون هبا لنصب احلواجز اجلمركية ، وربط احلبال على 
رائب من فقراء الناس وأغنيائهم على السواء ، بل إن بعض  مفارق الطرق جلباية املكوس والض

كبار جنراالت احلرب على السلطة كانوا جيربون الناس على التجنيد يف مناطقهم ، متاماً كما  
كانت تفعل جنراالت جنيب يف اختطاف الشباب ومحلهم بالطائرات قسرًا إىل معسكرات 

رت هذه البلد الصابرة منوذجًا للفساد يف التدريب مث جلبهات القتال ، وباختصار شديد صا
األرض ، إن هذه األحوال جعلت الظروف تتهيأ حىت لطرح حلول تآمرية عجيبة بلغت أن 
سعت األمم املتحدة إىل تشكيل جيش من املتطوعني من األفغان املرتزقة براتب شهري قدره 

مقاتل ، مستغلني ظروف ثالمثائة دوالر كان من املفرتض أن يبلغ تعداده حنو مثانني ألف 
الناس املعيشية واألمنية وتشوقهم ألي خملص من أجل أن يفرضوا حاًل تضمنه األمم املتحدة 
، تستورد مبوجبه امللك العجوز ) ظاهر شاه ( من منتجعه يف إيطاليا ليكون رمز األمن 

ن واخلالص ، وسط انتظار الناس ألي حل ، وعلى الصعيد اإلقليمي اكتشفت باكستان أ
رباين ومن حتالف معه من األحزاب قد أقاموا عالقة قوية مع اهلند وإيران وروسيا ، أصبحت 
هتدد الباكستان بشكل مباشر ، وأحس الباكستانيون أن هذه اللعبة اليت أداروها وقدموا فيها  
كل ثقلهم وجهدهم طيلة أربعة عشر عامًا ، تكاد خترج من أيديهم ، ومل يكن قد بقي يف 

إال دعم ) حكمتيار ( الرجل احملسوب على باكستان طيلة فرتة اجلهاد األفغاين ، جعبتهم 
وفجأة اهتزت كل احلسابات الباكستانية ألن حكميتار فيما يبدو رأى بعد الصراع املرير دون 
جدوى أنه من األوىل له أن ينفرد حبساباته اخلاصة ، فقبل أن يدخل يف احلكومة مع رباين 

زراء يف كابل ، ليتابع صراع السلطة من داخل كابل بداًل من أن يبقى واستلم رئاسة الو 
حبيس اجلبال ، ال وسيلة لديه إال مزيداً من القصف الصاروخي ، والتحكم يف قوافل اإلغاثة 
واإلمدادات الداخلية واخلارجية من وإىل كابل ، كانت هذه ظروف أفغانستان يف الفرتة اليت 

( وهذا املوجز هو حقيقة ماثلة للعيان ، كان يراها ويعيشها   شهدت ميالد ) حركة طالبان
 كل متابع لقضية هذا الشعب املسلم بصرف النظر عن ميول العواطف .

وعلى صعيد الشباب العرب هناك كان اجلمع الغفري منهم قد رأى يف هذه احلرب  
الشيوعيني يف األهلية فتنة وتطاحنًا بني املسلمني على السلطة ال غري ، إذ كان تدخل 

صفوف كال الفريقني وتدخل وصراع القوى اإلقليمية والدولية فاجتنبها باستثناء فريقني 



إىل تأييد رباين ومسعود ، واستقر يف كابل ، واحناز  –وهم نزر يسري  –صغريين مال أحدمها 
،  قاتلوا معظم تلك الفرتة إىل جانبه –جمموعة صغرية  –الفريق اآلخر إىل صفوف حكمتيار 

ورأو فيه رجاًل خملصًا دافع عنهم وآواهم ومل يغدر هبم على األقل ، على النحو املشني الذي 
قام به رباين الذي مل يستقر على كرسي السلطة يف كابل حىت زار القاهرة ضيفًا على حسين 
 مبارك واعدًا إياه مبالحقة وتسليم ) اإلرهابيني العرب !! ( والذي مل جتف بعد دماؤهم اليت
انساحت دفاعًا عن أرضه وعرضه !! بل إنه توج زيارته بوضع إكليل من الزهور على قرب 
اهلالك السادات الذي أردته طلقات إخواهنم اجملاهدين يف تلك احلفرة ، ولكن هذا الفريق 

انفض معظمه عندما وجدوه حينث بوعوده بعدم  –احملالف حلكمتيار  –احملدود أيضًا 
لشيوعيني يف هذا الصراع ومل يبق معه يف النهاية إال قدر يسري أيضاً التحالف مع الشيعة وا

يرى فيه الزعيم اجملاهد الذي جيب أن يقاتل معه رغم أنه حتالف مع أعداء اإلسالم واملسلمني 
، قابلني لألعذار اليت أطلقها الرجل يف ظل حرب طاحنة على السلطة ال تسمح له 

 جل آراء بعض الشباب !! . باإلستغناء عن هذه التحالفات من أ
ة الطالبان يف ) ـم ظهرت حرك2996هـ 2226يف هذه الظروف ويف بداية عام 

قندهار ( ، وبدأ يرد يف األخبار العاملية أنباء عن ظهور قوة جتمع جديد متدد نفوذها خالل 
حنو سنة يف مخس أو ست واليات جنوبية وغربية يف أفغانستان ، وسيطر عليها وطرد منها 

سلحي األحزاب ، وبدأ بتطبيق أحكام الشريعة ، ومطاردة اللصوص ، وتناقلت األنباء م
عنهم أخباراً متضاربة تراوحت بني الثناء والرتحيب كأمل يف إهناء تلك األوضاع وبني وصفهم 

م بدأ حترك الطالبان يبتلع 2991هـ 2221بالتطرف واإلنغالق والتخلف ، مع بداية سنة 
تلو األخرى وسط أنباء عن دعم باكستاين هلم ودعم إيراين هندي الواليات الواحدة 

خلصومهم ، وسرعان ما تسارعت األحداث ليدخل الطالبان مواقع حكمتيار يف الواليات 
اجلنوبية الوسطى ، مث يطرقون على أبواب كابل حيث دخلوها يف تسارع مذهل فاجأ أحباهبم 

 وخصومهم على السواء .
% 91هـ إىل أكثر من 2200حىت منتصف شهر شعبان  وامتد سلطان الطالبان

من الواليات األفغانية حيث فرت احلكومة السابقة ليصبح أقطاهبا الكبار أعداء األمس 
ه يف ) مزار ـدمي الذي جرد من أقوى مركز لـحلفاء اليوم ال جئني عند خصمهم الشيوعي الق



ت الشيوعية إىل قصر الرئاسة يف  شريف ( وهؤالء احللفاء آملني أن تعيدهم حراب املليشيا
 كابل .



 نشأة وأفكار وانطالقة حركة طالبان 
  

كانت األحوال يف أفغانستان قد آلت نتيجة صراع األحزاب اإلسالمية على   -2
السلطة إىل حالة من ضياع األمن وانعدام أسباب العيش يف الدنيا وانتشر قطاع الطرق ، 

غتصاب واخلطف ، بشكل جعل الناس تضج وتنتظر أي وعم الفقر واخلراب والدمار ، واال
 شكل من أشكال اخلالص .

على أثر بعض جرائم قطع الطريق واختطاف عدد من النساء ، على مرئى من   -0
) املال حممد عمر ( ، حترك بعض طالب العلوم الشرعية على رأسهم ) املال حممد عمر ( يف 

ص لعجز وايل قندهار من قبل رباين عن فعل أي قندهار واستفتوا العلماء يف حماربة اللصو 
 شيء معهم وانشغاله بأموره ، وأمور رجاله وتنظيمه ، فأفتوهم بذلك .

حترك املال عمر وأحد عشر رجاًل معه إىل قرية ) سنج حصار ( حيث قتلوا   -3
وا عددًا من قطاع الطرق ، مث أسروا عشرة منهم ، ووجدوا عندهم امرأتني مقتولتني ، اعرتف

بقتلهما ، فأقاموا عليهم احلد ، بقتل اجلميع املشرتك يف اجلرم ، وغنموا أسلحتهم وابتدأوا 
 مبطاردة قطاع الطرق واللصوص . 

جتمع بعض قطاع الطرق الشيوعيني على حدود قندهار مع باكستان يف منطقة   -2
ن ، وغنم الطلبة  ) بلوشستان ( حملاربة طالب العلم فأغار عليهم الطلبة ففروا إىل باكستا

 كميات كبرية من املعدات واألسلحة املختلفة .
عاد املال عمر والطلبة إىل قندهار ، وطلبوا من واليها أن يستقيل لعجزه ويسلم   -6

إليهم مقاليد اإلمارة وعتادها ، ليحاربوا اللصوص فأىب ، فحاربوه وخلعوه واستولوا على 
يف قندهار ففر اللصوص وتفشى األمن وانطلق الناس  اإلمارة وأعلنوا تطبيق األحكام الشرعية

 لشؤون حياهتم . 
انضم أحد كبار قادة رباين مبن معه من اجلنود والعتاد للمال عمر وناصرهم   -1

وقويت شوكتهم ، وأرسلوا القضاة الشرعيني والوالة ورجال األمن إىل خمتلف القرى واألحناء 
على الطلبة ، ورفع الطلبة راية بيضاء وكان هلم هدفان ، يف قندهار ، ونصبوا املال عمر أمرياً 

أواًل : تطبيق الشريعة على كل شرب يسيطرون عليه ، ثانيًا : فرض األمن و مجع السالح 
 وحماربة اللصوص ووقف قطع الطريق .



أرسل رئيس احلكومة آنذاك ) برهان الدين رباين ( وفداً يهنئ املال عمر والطلبة   -5
صوص ، وأرسل معهم مبلغًا من املال يعادل عشرة آالف دوالر ليستعينوا هبا على قمع الل

على عملياهتم ضد اللصوص ، فردوها مع الوفد معتذرين عن قبوهلا ، وطالبوه بإبعاد 
الشيوعيني من صفوفه ومكاتب حكمه يف كابل ، وإخراج النساء من املكاتب ومنع 

 إعالن تطبيق الشريعة .اإلختالط ، وإهناء مظاهر الفساد والفجور و 
تسامعت الواليات اجملاورة مبا حصل من األمن واإلطمئنان يف قندهار ، فأرسل   -8

أهايل والية ) جوزجان ( اجملاورة وفدًا وكذلك فعل أعيان والية ) هلمند ( الكبرية ، وطلبوا 
الطلبة وبدؤوا من الطلبة تسّلم مقاليد السلطة فيها وتطبيق الشريعة ، فأرسل املال عمر بعض 

بتنظيم صفوف الطلبة هناك ، وقاموا حبملة واسعة جلمع السالح ، مث أرسل أهايل والية ) 
زابل ( وفدًا كذلك ليستقدموا الطلبة ففعلوا ، وسيطر الطلبة على الواليات اخلمس اجلنوبية 

 الغربية .
ث بسط أرسل أهايل والية ) غزين ( يريدون من الطلبة أن يرسلوا وفدًا لبح  -9

سيطرهتم على ) غزين ( فغضب حكمتيار الذي كانت له قوات هناك ، فأرسل لقادته أوامر 
مبقاتلة الطلبة لو جاءوا إىل ) غزين ( وحاول الشيخ ) جالل الدين حقاين ( التوسط وأرسل 

هـ 2226حلكمتيار يرجوه أن ال يقتتل الناس يف الشهر املبارك ، وكان شهر رمضان لعام 
حل ، وخرج الشيخ حقاين بنفسه يف وفد للتوسط ولكن الوفد التقى بفلول م  قد 2996

قوات حكمتيار الذين اشتبكوا مع الطلبة وُهزموا بعد معركة قصرية ودخلت ) غزين ( يف 
 نطاق سيطرة الطالبان .

فرح ) رباين ( هبزائم حكمتيار وأرسل وفدًا لتهنئة ) الطلبة ( مث بدأ الطلبة     -22
ة للتوجه حنو كابل واإلستيالء على ما بينهم وبينها من واليات وانضمت والية ) يعدون العد

بكتيا ( بزعامة الشيخ حقاين صلحًا للطلبة ، وكذلك فعل قادة ) جالل آباد ( باإلتفاق 
وكانت الكتلة الرئيسية منهم تابعة حلزب مولوي ) يونس خالص ( الذي ناصر الطلبة ، كما 

لى رأسهم القائد ) سازنور ( على تسليم ـرى التابعني لسياف وعـخة األـوافق زعماء الكتل
أرسل  (1) املدينة للطلبة ، ورفضوا أوامر قادهتم بقتال الطلبة بل إن ) سازنور ( رمحه اهلل

                                                 
هندس محمود التابع ليونس خالص ، والـيي جاـار العـري فـ  اغتاله قطاع الطرق فيما بعد مع عدد من القادة ، وكان بينهم الم  (1)

 قائداً رحمهم هللا .. 21االل آباد ، ونزل عليه الشيخ ابن الدن ضيفاً ومجاوراً ، وكان عددهم نحو 



استقالته إىل سياف ملا أصر عليه قائالً بأنه لن ينهي تارخيه بقتال طالب العلم الشرعي الذين 
 ون الشريعة .ينشرون األمن ، وحيّكم

أرسل الطلبة لقادة األحزاب وعلى رأسهم رباين ومسعود وحكمتيار      -22
وسياف ، أن يصطلحوا على حل بينهم ، وأن يعلنوا تطبيق الشريعة ، وخيرجوا الشيوعيني من 
صفوفهم ، وينظفوا دوائر الدولة من مظاهر الفجور واإلختالط ، وباءت حماولتهم يف مجع 

 لفشل .مشل األحزاب با
تصدت قوات حكمتيار للطلبة ، وحصلت بعض املعارك فّرت على إثرها      -20

قوات حكمتيار ، والتحق عدد من قادهتا بالطلبة ، وهكذا أسقطت مواقعه احلصينة يف ) 
ميدان شهر ( و ) شهار سياب ( و ) لوجر ( وأطلق الطلبة عدة قوافل إغاثية لألمم املتحدة 

قد احتجزها ليضيق على أهل كابل ، وجيرب رباين ومسعود على  وغريها ، كان حكمتيار
 االستجابة له .

فرح رباين هبزائم حكمتيار اجلديدة ، واستقبل مسعود وفد الطلبة ، وقال هلم    -23
إهنم موافقون على مطالب الطلبة ، وسلمهم ) مسدسه ( ساخرًا كرمز ملوافقته على تسليم 

ب منهم عرض مطالبهم ، فقدم الطلبة لرباين أربعة مطالب سالح قوات رباين للطلبة ، وطل
رمسيًا علمًا أهنم طلبوها يريدون من احلكومة إصالحها ومل يأتوا إىل احلكومة لنزعها مباشرة ، 

 وكانت هذه املطالب : 
إبعاد الشيوعيني الذين تسلموا املناصب والوزارات واملسؤوليات احلساسة حىت  أواًل :

اين كان جنرااًل شيوعيًا كبريًا ، وكان وزير الداخلية أحد قادة حزب الوحدة إن قائد قوات رب
الرافضي ، فيما دخل يف حلف حكمتيار فصيل آخر من الشيوعيني والشيعة ، وبنّي الطلبة 
لرباين أنه بأسباب احلرب األهلية تغلغل كبار الشيوعيني وضباط ) اخلاد ( وعمالء موسكو 

 حماكمة الشيوعيني وإعدام جنيب وكبار املسؤولني السابقني .يف الفريقني وطلبوا منه 
إبعاد مجيع النساء من دوائر الدولة ، ومعظمهن متخرجات من موسكو حىت  ثانيًا :

إن وزارة العدل اليت يفرتض أهنا ستطبق الشريعة كانت مليئة بالنساء والسكرتريات فطلبوا منه 
 ومنع االختالط . إخراج املدرسات الشيوعيات من سلك التعليم



ثالثًا : طالب الطلبة رباين بإعالن تطبيق الشريعة صراحة وإزالة مظاهر التربج والغناء 
 واملوسيقى ، واملنكرات ودور السينما ، واملخدرات واخلمور .

 وقف تدخل السوفييت واهلند وإيران يف شؤون احلكومة األفغانية . رابعاً :
باح اليوم التايل وقتل عددًا من القراء وحفظة غدر مسعود بوفد الطلبة ص     -22

القرآن من وفد الطلبة وكان عدد املغدور هبم الذين قتلوا يف املسجد حنو مائتني ومخسني من 
 الطلبة يف مذحبة واحدة !! ووقعت احلرب بني الطلبة ورباين ومسعود .

انضمت قوات حزب يونس خالص وكذلك الشيخ حقاين وقواد حزب      -26
نقالب اإلسالمي ومئات من العلماء والطلبة إىل الطالبان ، والتحق معظم قادة سياف اإل

 هبم ، وكذلك بعض قادة احلزب ) حكمتيار ( .
بدأ األحزاب وحكومة رباين والتابعون حلكمتيار وسياف محلة اشاعات      -21

د أن كانوا رحبوا هبم ودعايات لتشويه الطلبة واهتمهم رباين بأهنم شيوعيني أطلقوا حلاهم ، بع
، وأثنوا عليهم يف كافة وسائل اإلعالم واإلجتماعات واملناسبات ، وبدأت اهلند وإيران وتركيا 
وروسيا محلة مساعدات مكشوفة موسعة ومكثفة لدوستم والقادة هؤالء ال سيما بعد أن 

 انتصر الطالبان يف املعارك حول كابل على قوات دوستم واحلكومة .
هـ 22/6/2225م الطالبان كابل اليت سقطت بسرعة كبرية يف ليلة وهاج   -25

، وكان ذلك بسبب عدم الثقة بني احلزبني املدافعني عنها مجاعة مسعود  91سبتمرب  01
ومجاعة حكمتيار وقبل الفجر دخل الطالبان كابل بعد قتال ضعيف مع بعض حاميتها من 

ليتوقف القتال عند خط جبل السراج  قوات مسعود ورباين وسياف وهربت األحزاب مشاالً 
وبوابة ممر سالنج وواليات الشمال وكان قد مر على انطالق الطالبان حنو سنتني ، وحتددت 
سيطرة الطالبان على واليات الشرق واجلنوب والغرب والشمال الغريب إىل هرات وبقي معظم 

ن إىل ختار إىل % من مساحة أفغانستان واملمتد من بدخشا26الشمال الذي يشكل حنو 
مسنكان إىل بلخ وعاصمتها مزار شريف إىل فارياب وبادغيس ، باستثناء والية قندوز اليت 
سيطر عليها الطالب لوجود قادة وأغلبية من البشتون فيها وقفت مع الطالبان ، وبقي مع 

يها حلف املعارضة والية باميان اليت تسكنها األقلية الشيعية يف أفغانستان واليت سيطر عل
حزب الوحدة الشيعي التابع إليران ، دخل الطالبان كابل بسهولة نادرة ، وذلك نتيجة 



الرعب والذعر الذي دب يف قوات مسعود بعد أن دب اخلالف بينهم وبني احلامية التابعة 
حلكمتيار ، واليت كشفت ظهر كابل بال قتال ، حيث كان مسعود وحكمتيار يتبعان الكيد 

 ة الطالبان .لبعضهما رغم مواجه
طارد الطالبان كبار الشيوعيني وألقوا القبض على بعضهم وأعدموا الرئيس      -28

جنيب اهلل بعد أن أخرجوه عنوة من مقر األمم املتحدة ضاربني محاية وحصانة مركز األمم 
املتحدة له هناك بعرض احلائط ، وعلقوه مشنوقاً يف كابل هو وأخوه ، ورد قائد الطالبان على 

سؤول األمم املتحدة عندما قال له إنكم خرقتم قوانني األمم املتحدة قائاًل ) لدينا حنن م
قوانني اهلل فوق األمم املتحدة ( ، مث انضم قلة من فرق األحزاب بقيت مع مسعود إىل قوات 
 دوستم اليت صارت الكتلة الرئيسية ، وموئل الشيوعيني وكبار اللصوص يف مواجهة الطالبان .

انتقلت األحزاب إىل الواليات الشمالية وكان معهم ) بدخشان وختار      -29
وبروان وكبيسا ( والواليات الشمالية ) مبزار شريف وبلخ ( واليت عاصمتها ) مزار شريف ( 
أما ) قندوز ( فهي مع طالبان منذ البداية وهي أول الواليات اليت سقطت يف أيديهم من 

بة العلم وأغلبية من البشتون  ،  أما ) بدغيس وفارياب الشمال ألن فيها أغلبية من طل
هـ قام 2225وجوزجان  ( وغريها فقد بقيت مع مسعود حىت مرحلة متأخرة ، ويف أول عام 

الطالبان حبملة على الشمال انتهت مبذحبة ومؤامرة قام هبا األوزبك والشيعة على الطالبان 
قرب من عشرة آالف من الطالبان حسب تعرضت هلا قواهتم يف الشمال ذهب ضحيتها ما ي

األرقام اليت ذُكرت يف جمازر وحشية دفن كثري منهم فيها أحياء يف مقابر مجاعية على يد 
امليليشيات األوزبكية الشيوعية يف مزار شريف وحلفائهم الشيعة فيها ، وبقيت آالف اجلثث 

مثيل ، وقتل فيها كثري من يف العراء دون دفن وعليها آثار التعذيب والتنكيل والقتل والت
القيادات للطالبان والوزراء والعلماء حيث إهنم ذهبوا لالحتفال بفتح مزار شريف فغدر هبم 
األوزبك اللذين كانوا قد سلموا املدينة ، واألوزبك هلم قائدان ) دستم ( وهو من أعداء 

أظهر أنه احناز الطالبان و ) عبد امللك ( خصمه يف قيادة املليشيات األوزبكية ، وقد 
للطالبان وصاحلهم وأدخلهم الوالية وأخرج دستم فلما أمن الطلبة غدر هبم ، مث عاد الوضع 
ملا كان عليه قبل هذا الزحف ، إال أهنم رجعوا إىل مزار شريف بعد بضعة أشهر وسيطروا 

بعوهم عليها وأعدموا كل من تأمر ضدهم من اجلنود وقتلوا فيها أكثر من ثالثة أالف ، مث تت



إىل والية ) باميان ( عاصمة الشيعة وفتحوها ، وأقاموا عليهم احلدود الشرعية عقوبة على 
 .اخليانة والقتل ومشلت احلدود قرابة أربعة االف جندي أخذوا بثأرهم فيها 

عاود الطالبان الزحف مشااًل حبذر أكرب وسقطت بيدهم واليات الشمال      -02
فاستولوا على بادغيس مث فارياب مث مزار شريف مث مسنغان مث واحدة تلو األخرى مرة أخرى 

احندروا جنوبًا وسيطروا على املمرات الشمالية لباميان وانضمت إليهم مناطق من بدخشان ، 
واهنارت قوات دوستم الذي فر إىل أوزبكستان ، ومل يبق كقوة عسكرية أمامهم إال مسعود يف 

جبل السراج إىل تشاريكار إىل بوابات كابل الشمالية الوادي الضيق املمتد من بنجشري إىل 
حيث تقف معه قوات تابعة لسياف ، باإلضافة لقوات حزب الوحدة الشيعي يف باميان ، مث 

، وسقط قبله وادي   2998هـ وكان مطلع شهر سبتمرب 22/6/2229سقطت باميان يف 
موجودة يف أفغانستان ،  كيان الذي تستحكم فيه قوات اإلمساعيلية األغاخانية وهم أقلية

وغنم الطالبان فيه غنائم تستعصي على احلصر من السالح وذكروا أن أهل السنة مل يدخلوا 
سنة مضت ، وزحف الطالبان جنوبًا وراء قوات مسعود  822هذا الوادي اإلمساعيلي منذ 

بقيادة  بداية احلرب الصليبية اليت يشنها العاملعن طريق غوربند ، واستمرت فتوحاهتم حىت 
هـ ومع بداية احلرب الصليبية مل يبق مع التحالف 02/5/2200يف تاريخ  أمريكا وبدأت

 الشمايل إال والية بدخشان ووادي ) بنشري ( 
التقى الطلبة بالشيخ ابن الدن والعرب الذين كانوا قد نزلوا يف جوار يونس   -02

فرحبوا هبم وأكدوا جوارهم خالص ، وقائده املهندس حممود رمحه اهلل يف جالل آباد ، 
 ومحايتهم هلم ، وقامت بينهم أوثق عالقات الود واجلوار .

يؤكد الطالبان على أهنم ورثة اجلهاد األفغاين ، وأن معظمهم ) قادهتم   -00
وقواعدهم ( قد سامهت يف اجلهاد على مر أكثر من عشر سنوات ، مث عادوا ملعاهدهم بعد 

أحناف سيعيدون تطبيق الشريعة ، ونشر مدارس املذاهب سقوط احلكومة ، وإهنم سنيون 
األربعة ، وال خيفون عداءهم الشديد إليران ، وتدخلها يف أفغانستان ، ويعدون بإقامة دولة 
إسالمية حقيقية تطبق فيه أحكام الكتاب والسنة بعد أن ضحوا ألكثر من مخسة عشر عاماً 

طاهبم لقادة األحزاب ولكنهم أعلنوا صراحة يف سبيل هذا اهلدف ، وما زالوا يتحفظون يف خ
أهنم لن يقبلوا لدوستم إال مبصري جنيب على حبل املشنقة ، وقد حتددت معامل القتال قبل 



احلرب الصليبية بني فريقني رئيسيني : دوستم من جهة والطالبان من جهة أخرى ، ومن 
ف رباين إمساعيل خان حيث الكتلة العسكرية يقف مع دوستم فلول األحزاب ورموزها سيا

والرافضة والعلمانيني أتباع ظاهر شاه واألوباش من قطاع الطرق ، ويقف مع الطالبان رموز 
العلماء والطلبة وكبار قادة األحزاب سابقًا ، وقواد اجلهاد السابق مثل الشيخ حقاين وأمثاله 

 من القادة امليدانيني .
تأييد الذي يتلقونه من باكستان على يؤكد الطالبان على أهنم رغم الدعم وال   -03

استقالهلم وأهنم انطلقوا ينصرون اهلل ورسوله وأنه هو الذي أيدهم هبذه الفتوح السريعة 
واملعجزة ، وأهنم سيثبتون ذلك ال سيما عندما تستتب هلم األمور باالنتهاء من دوستم 

 ومليشياته الشيوعية .



 شأة حركة طالبان تأكيد أنصار الجهاد على ما سبق ذكره عن ن

  

يؤكد مؤيدوا الطالبان من اإلخوة اجملاهدين على صحة السياق السابق كأحداث 
تصدق الطالبان ، ويرجعون تقدمهم واكتساحهم للقوى األخرى بسرعة خارقة إىل أسباب 

 ثالثة من الناحية املادية :
للصوص ، وما تبع أن الشعار الذي رفعه الطالبان وهو تطبيق الشريعة وحماربة ا أواًل :

ذلك من أمن حقيقي تنفس الناس معه الصعداء وانطلقوا يف معايشهم ، وّفر للطالبان مسعة 
حسنة ، عند األفغان ، وجعلهم رمزًا للحل واخلالص ولذلك دعموهم واستقبلوهم وفتحوا 

 هلم األبواب .
د وعدم كون الطالبان طلبة علم شرعي مييزهم الزهد والتقشف ونظافة الي  ثانيًا :

الطمع يف مغامن احلكم ، فإن قواد األحزاب وجنودهم يتهيبون قتاهلم ، ألهنم يعتربون ذلك 
حماربة للدين يف صورة حماربة رجاله محلة العلم الشرعي ، بل حىت اللصوص الذين قاتلوا 
 األحزاب وممثلي احلكومة وجترؤوا عليهم مبا يرون من سرقاهتم وابتزازهم أيضًا للناس هتيبوا

وتأمث كثري منهم بل تابوا حىت ال يقاتلوا طلبة العلم الشرعي ، ومن ميثلون الدين أو الشريعة ، 
 فلم يلق الطالبان مقاومة تذكر إال بعد فتح كابل من دوستم ومسعود .

الدعم الباكستاين الذي متثل بفتح خطوط اإلمداد وال سيما يف الغذاء والوقود  ثالثاً :
العلم الشرعي الذين يدرسون يف باكستان ليلتحقوا جببهات القتال  ، وتسهيل انتقال طلبة

وليتسلموا الواليات والقضاء يف أفغانستان ، وذلك ملا رأى فيه الباكستانيون انقاذاً ملصاحلهم 
من أن تقع أفغانستان بني أيدي اهلند وإيران على أيدي رباين ومسعود ووزيرهم اجلديد 

 حكمتيار . 
بان على أن تأييد اهلل للطالبان ونصرهم بالرعب كان باديًا واضحاً ويؤكد حمبو الطال

إلخالصهم يف تطبيق األحكام الشرعية والرتفع عن مغامن احلكم ومواجهتهم اللصوص 
ونشرهم لألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ويذكرون من مناقبهم روايات كثرية يرّدون فيها 

  على شبه خصومهم ومناوئيهم ومن ذلك :



أن قضية الصدق يف تطبيق الشريعة وإزالة املنكرات بادية يعرفها العدو   -2
 والصديق بل الصحافة األجنبية نفسها .

إيقاف تعليم النساء مرّده إىل أن الطالبان وجدوا أن مناهج التعليم املعمول هبا   -0
يسمحوا هلم  ومعظم املدارس هي نفس املناهج واهليكل الذي وضعه الشيوعيون وال ميكن أن

ويأمتنوهم على تعليم البنات ، فأوقفوا التعليم برمته ، إىل أن يتم توفري املنهج والكادر الذي 
ميكن أن يؤمتن على هذه املهمة وأن ما أثاره اإلعالم الغريب والتابع له وجهال احلركة 

 اإلسالمية كان مرده للتعصب والكره ومل يكن موضوعياً .
بان على املواقف الشجاعة والثابتة للطالبان يف مواجهة يشهد مؤيدوا الطال  -3

تدخالت األمم املتحدة واملنظمات الصليبية اليت عندما هددت باإلنسحاب من أفغانستان ،  
كان جواب مسؤول الطالبان عليهم جيداً ومميزاً عن كل ما مسعوه يف تارخيهم ، لقد قال هلم 

بأس ، حنن لدينا بطاطس كثرية ، ويكفي الطعام  ) إذا أردمت أن تنسحبوا من أفغانستان فال
ولدينا قصب سكر يكفي للغذاء ومنذ مئات السنني ، نضع تراب أفغانستان على جروحنا 
ونربطها ، فنشفى وال حاجة لنا مبساعداتكم !! ( ، فأسقط يف أيديهم ، فسحبوا هتديدهم 

 ليت صارت معروفة ومكشوفة .وتابعوا مساعداهتم ، ملا حيققونه من وراء ذلك من املصاحل ا
باختصار يرى هذا الفريق يف الطالبان انتصاراً إهلياً لدماء الشهداء والضحايا وحتقيقاً   -2

 ملا ضحوا من أجله ، ويرون فيهم موئاًل للمشردين واملطاردين واملظلومني من املسلمني ، ويدللون
وجودهم فاحتة خري لعودة اإلسالم على ذلك حبسن جوارهم للعرب ، ونصرهتم إياهم ، ويعتربون 

إىل آسيا الوسطى واجلمهوريات السوفياتية ومسلمي الصني ، وشبه القارة اهلندية واملسلمني من 
 وراء ذلك ، ويرون نصرهتم فريضة شرعية ، ال أدل على وجوهبا من هوية خصمهم ) دوستم (

ته ضدهم اليوم ، حلف حامل راية املليشيات الشيوعية وشريك جنيب الذي جيتمع على نصر 
يدل بعدائه لإلسالم على طبيعة الطالبان واخلري الذي فيهم ) فهم إيران واهلند وروسيا وتركيا 
( وفوق ذلك كله احلملة الصليبية اليت تتزعمها أمريكا واليت مجعت دول العامل كلها حتت 

حاملي راية اجلهاد  مظلة واحدة متناسية عداءها فيما بينها ، لتتحد على دولة اإلسالم لتئد
وتطبيق الشريعة أحياًء بكل مغولية ، هذا باختصار ما ورد من عدد من األخوة الذين وردت 

 تقاريرهم هبذه الفحوى . 



 اللقاءات  
 

)الصحوة اإلسالمية( و )اإلسالم السياسي( و )اإلرهاب واجلهاد( و )التطرف  
 الديين( ...إخل .

غريا وجذابا وبضاعة رائجة يف أسواق كلها موضوعات أصبح احلديث عنها م
 السياسة، ومزادات اإلعالم .

وإغراؤها جعل منها كأًل مباحا ومحى مستباحا من قبل اجلميع : الرب والفاجر، 
 واملؤمن والكافر، والصادق واملنافق.

ولكن بصورة عامة، فإن أقل املتحدثني عنها هم أكثر املعنيني هبا من صنّاع أحداثها 
 .احلقيقيني 

وهذا األمر وإن كان ينطبق على أحداث العمل اإلسالمي املعاصر بصورة عامة ، 
فإن انطباقه على )حركة طالبان( يف أفغانستان ، وعهد اإلمارة اإلسالمية هبا أكثر وضوحا، 
فمع أن أحداث أفغانستان و)حركة طالبان( تتصدر مواضيع اإلعالم والسياسة يف العامل ، 

ن( أقل املتحدثني يف هذا اجملال ، فلم تتحدث عن نفسها فتنشر فقد ظلت )حركة طالبا
سياستها وتبني أهدافها مبا يكفي ويشفي حىت اآلن مؤثرة العمل يف صمت على الكالم 

 . بدون عمل
فإنه ميكن اجلمع بني  -وإن كانت هلا من اإلجيابية ما ال ينكر–غري أن هذه السياسة 

ألمة، وتعريفها على اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان و)حركة إجيابياهتا وإجيابيات احلديث إىل ا
 . طالبان( ...إخل

 فإن صَمت أصحاب احلق عن بيانه يتيح الفرصة لألعداء لتشويه احلقائق وتزييفها.
ومن هذا املنطلق جاءت فكرة بيان حقيقة احلركة من خالل واقع احلركة وكتابات 

ه مسامهة متواضعة يف تقدمي الصورة احلقيقية لإلمارة علمائها ، ومقابالهتم ومعايشتهم ، وهذ
 اإلسالمية يف أفغانستان، وحلركة طالبان اإلسالمية احلاكمة فيها إىل األمة اإلسالمية .

وبيانًا منا لواقع حركة طالبان عن قرب ، وجدنا أن أفضل طريق لتوضيح أي قضية 
يح وجهة نظرهم يف كل أمر يصدر إمنا يكون مبقابلة املسؤولني عنها ، والطلب منهم توض

عنهم ، ال سيما القضايا املهمة ، وبعدما تيسر لنا اللقاء مع أعيان الطلبة والوزراء والعلماء 



املعتمدين عندهم ، يف عدة لقاءات متفرقة يرجع أقدمها إىل شهر ربيع الثاين من سنة 
يف نفس كل متابع هـ طرحنا عليهم فيها  بعض األسئلة اليت كنا نرى أهنا تدور 2202

 للوضع مريد للحق .



 مقابلة مع أمير المؤمنين 
  

 س/ من هو جمير المؤمنين ؟ 

ج/ إن اإلجابة على أسئلتكم سوف ال حتظى بأمهية كبرية؛ ألنه من الطبيعي أن 
لصاحله ، فإن كان من صاحله أن جييب سؤااًل بالنفي فإنه  الشخص جييب على أسئلة السائل

 اإلجابة باإلثبات فإنه يفعل . ن صاحلهينفي ، وإن كان م
كالمًا لعلكم جتدون فيه اإلجابة على بعض أسئلتكم ، وتكون  ولكنين سأقول لكم

 املؤمنني . فيه العظة والنصيحة لباقي
حنمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ، ونصلي على رسوله الكرمي .. أما 

 -: بعد
ضح لكم باإلمجال واالختصار بعضًا من تارخيي، وما سوف أو  فإنين أيها اإلخوة ..

قمت به من أعمال ، وذلك للعربة واالتعاظ ، وإن كانت العربة والعظة يف األصل يف القرآن 
 فيه ويتدبره .. وال توجد عظة أكرب من ذلك الكرمي ملن ميعن النظر

 . بعضاً مما عندي ومع هذا أقول لكم
ان عمري وقتها ثالث سنوات ، مث نشأت مبكرة وك لقد واجهت اليتم يف سن

 أعمامي  وتربيت على أيدي
منذ الصغر إىل أن بلغت الثامنة عشر أو التاسعة عشر من  وتلقيت العلوم الدينية

 العمر
وعندما قام الشيوعيون باالنقالب اشرتكت يف اجلهاد ضدهم. وُجرحت مرة واحدة 

 رات يف اجلهاد ضدهم .مث ُجرحت ثالث م قبل دخول الروس إىل أفغانستان ،
أفغانستان عدت مرة أخرى ملواصلة الدراسة الدينية وذلك يف  وبعدما خرج الروس من

 مركزنا اجلهادي . مدرسة كّنا قد أنشأناها يف
ولكن حكومة اجملاهدين اليت تولت حكم البالد بعد سقوط الشيوعية آلت إىل ما 

 أمجع . علمه وشاهده العامل
ة بني التنظيمات اجلهادية مل يكن هناك حاكم وال حكومة وبسبب احلروب الداخلي

 يف أفغانستان .



حياة الناس ، وعاىن املسلمون من املصائب واملشقات ما  وكانت الفوضى تضرب
 البلد ، وعّم الناس من اخلطوب والشدائد ما عّمهم . عانوا ، وانتشر الفساد والظلم يف

 يف عبوديتهم ويكون لديهم محاس أصحابًا خملصني هلل تعاىل ففكرت يف أن أجد
ألن مثل هؤالء هم الذين ميكنهم أن يتحملوا املشاق ويصمدوا  للجهاد وتأمل حلال اإلسالم؛

 اهلل . يف اجلهاد يف سبيل
طلبة العلم ، وعرضت عليهم القيام بواجب تغيري املنكرات  فقمت بالبحث عنهم يف

 وين يف هذا الدرب .فوافقين بعضهم ورافق ورفع الظلم عن املسلمني ،
ومل نفكر يف قلة عددنا وضعفنا ، وال حىت يف الطعام الذي  وبدأنا العمل مباشرة ،

 تعاىل ملن ينصرون دينه ، بأن ينصرهم اهلل بقدرته . يلزمنا. فهناك وعد من اهلل
على اهلل ، وبدأنا العمل فكانت النتائج إجيابية ، ووصل بنا  فكان توكلنا واعتمادنا

 . -بفضل اهلل–اليوم من التمكني  ىل ما حنن عليهاألمر إ
واآلن يعلم العامل أمجع ما جيري يف أفغانستان ، ويعلمون كيف كانت األحوال 

 اآلن . سابقاً، وكيف صارت
إال أصحاب العقيدة .. أما غريهم فال يصدقونه، بل يقولون  وهذا الكالم ال يفهمه

ن يوّجهنا، وإال فكيف ميكن لنا أن ننجز مثل هذه بأننا كنّا منظمة سياسية ، وكان وراءنا م
قصرية ، وذلك بإمكانات قليلة ، وأن خنلص دولة كاملة من الشر  األعمال يف فرتة زمنية

 احملنة العظيمة؟ . والفتنة ، وأن ننجح يف هذه
واألمر كما أقول ، وذلك ليس ببعيد وال عسري على قدرة اهلل تعاىل. فإن اهلل يعني 

 دين اهلل تعاىل ينذر نفسه خلدمةوينصر من 
 هو من واجبنا الديين وكل ما فعلناه ونفعله

أما فرض احلصار علينا من قبل روسيا وأمريكا فهو ليس باألمر اجلديد. فقد كان 
صلى اهلل عليه وسلم لنفس األسباب اليت يفرض علينا احلصار  احلصار يُفرض على رسول اهلل

 .  اآلن هبا
 كما تصرف رسول اهلل إزاءه ، ال نزيد على ذلك وال ننقص اروسنتصرف إزاء احلص

. 



يصربوا على دينهم، وأن يؤدوا املسئوليات اليت كلفهم اهلل  وجيب على املسلمني أن
 بالكذب . هبا، فاإلسالم ال خُيدم

وروسيا بأننا متطرفون، فنحن لسنا كذلك، فاإلفراط والتفريط   أما ما تقوله أمريكا
   اإلسالم كالمها مذموم يف

والتفريط حيدده املسلم الذي يعرف أحكام اإلسالم ، أما  مث إن ضابط اإلفراط
 اإلفراط أو التفريط يف أمور اإلسالم؟! . الكافر فأىن له أن حيدد

 ولكنه كالم يلقونه بأفواههم . إن ذلك ال يقبله عقل ،
ا عن قرب ، ومن كان يف شك من أعمالنا فليتفضل باجمليء إلينا، وليفحص أعمالن

مث ليعرضها على كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم. فإن كنّا خنالف الكتاب والسنة 
يناصبونا العداء. أما إن كّنا على اجلادة املستقيمة للشريعة اإلسالمية،  عندها حيق هلم أن

 دربنا ولن ننحرف عنه. وإذا حدث واحنرفنا فلن نكون مسلمني حقًا بل نكون فهذا هو
 مسلمني باالسم فقط .

اإلعالم. فمن كانت له وسائل اإلعالم كثرية فسيجد  ولكن هذا العصر هو عصر
 الناس لكالمه . آذاناً صاغية ، وجيد قبوالً عند

اإلعالمية قليلة وحمدودة واعتمادنا هو على عون اهلل لنا، ومل نتوجه   ولكن وسائلنا
 اإلعالم . كثرياً إىل

 .  هم قوة روحانية وأثر معنويونظام إن حلركة طالبان
وأمريكا .. إذ مل يسبق يف التاريخ أن تكون روسيا وأمريكا متحدتان  انظروا إىل روسيا

دولة صغرية مثل أفغانستان، رغم وجود اخلالفات الكبرية بينهما ، ولكنهما  يف املوقف حملاربة
 خندق واحد ضد أفغانستان وحركة طالبان وقفتا يف

 طالبان هلم قوة معنوية وروحانية ترعب روسيا وأمريكا . فيبدو من هذا أن
وكل ما يشيعونه عّنا هو حمض كذب ، واحلقيقة أهنم خيافون من أثر تلك القوة 

 واملعنوية . الروحانية
ولكن ثقتنا يف اهلل واعتمادنا وتوكلنا عليه كبري، وحىت لو وقف العامل كله ضدنا فلن 

 ولن ننحرف عن مسريتنا هذه إن شاء اهلل العزيز . ومعتقداتنا ، نتنازل عن مبادئنا



ديننا ، ولن نتنازل عنه ، ألن التنازل عن الدين هو املوت  ألن الذي نعتقد به هو
 للمسلم

هو تنازله عن دينه أو احتقاره له ، أو ترك العمل بأحكامه ،  املوت احلقيقي للمسلم
 الديين . يعترب شيئاً إذا قارنّاه باملوت فاملوت الظاهري ال

فتمسكنا بديننا هو احلياة. فإن مل يكن لنا حياة فليكن املوت.  فإن كّنا نريد احلياة
 اجلميع حتماً . واملوت كأس يشربه

يصلح نفسه، وأن حيرص على أمور دينه، وأن يقوي اعتقاده  فينبغي لكل مسلم أن
 والفالح يف الدنيا واآلخرة . بربه، فهناك جيد الفوز

عن حيايت اخلاصة وعن صغري ويتمي، وما وصل إليه أمرنا، كلها   وما ذكرته لكم
العقيدة ويستفيدون منها ، ومن كان من أصحاب العقول  كلمات ينتفع هبا أصحاب

كلها مقادير إهلية ، واهلل قادر ال يعجزه شيء، ويفعل ما  السليمة فليدرك أن هذه األمور
 يريد .

 ونعتقد به اآلن .على ما نؤمن به  ومستقبلنا أيضاً ينبين
اهلل تعاىل وكتبه لنا ، وليس يف استطاعة الروس أو األمريكان  وسوف يكون ما قّدره

نستطيع حنن أن نفعل شيئاً ، فكلها مقادير إهلية حتت قدرة اهلل وبصره ،  أن يفعلوا شيئاً ، أو
أو نطمح فهذا ليس عملنا أو عمل أمريكا فيما يتعلق بنجاح أو فشل ما نقوم به من عمل ، 

 وهذا كالٌم ال يفهمه الكافر، أو من ال ميتلك عقيدة اإلميان . إليه من أمل ،
االنتباه إىل أوامر رهبم اليت ذكرها يف كتابه الكرمي، وليسعوا ألن  فلينتبه املسلمون أشد

دين اهلل، فكالمي كله عظة وعربة لنفسي وللمسلمني، وليس عندي غري  تكون خامتتهم على
 ما ذكرت .
/  جميــر المـــؤمنين، تقــول اتمـــم المتحــدة ودول العـــالم  ن س

المناطق التـ  تحـس سـيطرة ارمـارة ارسـالمية تنـتد الم ـدرا  

 والمسكرا ، فما تعليقكم على ذلك؟



ج /  اإلمارة اإلسالمية تعارض إنتاج املخدرات واستعماهلا وهتريبها، وقد اختذت 
( الصادر بتاريخ 0القرار رقم ) -على سبيل املثال–خطوات يف هذا الصدد، منها 

 . هـ منع زراعة )البنج( وتدمري معامله2/6/2202هـ، والقرار الصادر يف 23/2/2202
وقد أعطت هذه اخلطوات آثارها، فاخنفض اإلنتاج العام املاضي بنسبة الثلث. 

 وحسب القرار رقم )    ( بتاريخ  /  /         فقد منعنا اإلنتاج منعاً كامالً.
املخدرات مشكلة عاملية، وحيتاج حلها إىل جهود عاملية، ومن ذلك ضرورة لكن 

تقدمي األمم املتحدة ودول العامل مساعدات للمزارعني وتعويضهم عن خسارهتم املادية الناجتة 
عن ختليهم عن زراعة املخدرات، ولكن األمم املتحدة ودول العامل مل تفعل شيئًا ، ويف 

 ملسؤولية والتبعات لوحدنا، وقررنا منع زراعة املخدرات .النهاية قررنا حنن حتمل ا
س /  من المسائل الت  تُتهم فيهـا ارمـارة ارسـالمية موضـوع 

 حقوق المرجة، فما موقفكم من هيه القضية؟

ج /  لقد بذلت اإلمارة اإلسالمية جهودا كبرية يف محاية حقوق املرأة الشرعية، وهي 
 جهود ال ينكرها إال مكابر.

هـ 8/6/2229( الصادر بتاريخ 222القرار رقم ) -على سبيل املثال–ذلك  ومن
أو أن جُترب  -كما كان سائدًا من قبل–الذي مينع أن تـَُورََّث املرأة من قبل أهل الزوج امليت 

 على الزواج من أحدهم، وهي كارهة ، وهو قرار مل يسبق له نظري يف تاريخ أفغانستان .
 مننع النساء من التعليم، وإمنا نريد أن يكون هذا التعليم أما تعليم املرأة فنحن ال

مضبوطًا بالضوابط الشرعية، وُمراَعًى فيه ما جتب مراعاته من السرت واالحتشام واآلداب 
 الشرعية .

س /  تصــر اتمــم المتحــدة علــى جن تســلم ارمــارة ارســالمية 

الشــيخ جســامة بــن الدن  لــى المحاكمــة، و ال ف نهــا ســتزيد مــن 

العقوبا  المفروضة على ارمـارة ارسـالمية، فمـا تعلـيقكم علـى 

 ذلك؟

:  هتديدات األمم املتحدة ال ميكن أن جتربنا على إخراج الشيخ أسامة بن الدن 3ج
من أفغانستان، أو على التخلي عن منهجنا اإلسالمي، فالشيخ أسامة بن الدن مسلم 



راجه أو تسليمه خمالف لإلسالم، مهاجر إىل أفغانستان، وهو ضيف على األفغان، وإخ
ولعادات الشعب األفغاين، وفوق ذلك فإن اإلمارة اإلسالمية والشعب األفغاين لو غريوا 

 موقفهم من الشيخ أسامة فسترتتب على ذلك مشاكل كثرية، وسيخسرون الكثري.
والشيخ أسامة بن الدن ال يعمل ضد أحد من أرض اإلمارة اإلسالمية، وقد طلبنا 

 ك واطمأننا إىل أنه يلتزم به حىت ال يضر بعالقات اإلمارة اإلسالمية مع الدول األخرىمنه ذل
. 

ولكن احلقيقة أن موضوع الشيخ أسامة بن الدن هو ذريعة تريد من ورائها أمريكا 
واألمم املتحدة اإلضرار باإلمارة اإلسالمية، وإال فهم مل يقدموا أية أدلة، أو إثباتات تثبت 

 شيخ أسامة.دعواهم ضد ال
س /  ُيقال  نكم طلبتم من برويز مشرف )الرئيس الباكسـتان ( 

جن ال يأت  تفغانستان،  ذا كان الهـدف هـو التباحـي فـ  موضـوع 

 الشيخ جسامة بن الدن، فهل هيا صحيح؟

ج /  هذا اخلرب ليس له أساس، والباكستانيون هم الذين يقولون دائما إن موضوع 
ريكا وأفغانستان. وهم مل يطلبوا منّا تسليم الشيخ أسامة؛ ألن الشيخ أسامة موضوع خيص أم

 هذا املوضوع خيص اإلمارة اإلسالمية وأمريكا.
س /  لــو داد  اتمــم المتحــدة مــن العقوبــا  المفروضــة علــى 

 جفغانستان، فماذا ستكون آثارها ؟ .

ة، وأتلفوا ج /  عندما دخل الروس أفغانستان ودمروا البالد، وقضوا على البىن التحتي
احلقول واملزارع، حتمل الشعب األفغاين كل ذلك بصرب، وهم سوف يصربون يف هذه املرة 

وإن كانت مشكلة اجلفاف احلالية تزيد من حدة األزمة. وكان من  -إن شاء اهلل–أيضا 
املفرتض أن تقدم األمم املتحدة املساعدات إىل الشعب األفغاين املنكوب باجلفاف واحلروب، 

 تفرض عليه العقوبات االقتصادية. بدل أن
وأنا أظن أن األمم املتحدة سوف تزيد من عقوباهتا غري الشرعية ضد الشعب 

 األفغاين، وهذا ال شك أنه ستنجم عنه مشاكل ومضاعفات سلبية كثرية.



وعلى كل حال فنحن ال نشكو هذه املشاكل للمخلوقني؛ ألنا نعرف أهنا اختبار من 
 سوف تنتهي كلها يوما ما.اهلل تعاىل، وبرمحته 

 س /  ما رجيكم ف  حل القضية اتفغانية؟

ج / حنن نعتقد أن املعارضة سوف هُتزم اهنزاما تاما، وأنا ال أقول هذا الكالم من 
% من البالد، واستطعنا أن نقيم فيها الشريعة 96فراغ، فمصداقيتنا جعلتنا نسيطر على 

إن شاء –فأنا أؤكد أن اإلمارة اإلسالمية ستنتصر اإلسالمية، وأن نوفر األمن واالستقرار، 
 ونتمىن أن يتحقق ذلك دون قتال. -اهلل

ومن املبشرات يف هذا الصدد أن كثريا من قادة املعارضة ينضمون باستمرار إىل 
 اإلمارة اإلسالمية، ونتمىن أن يفعل الباقون مثل ذلك.

ابل، س / ف  اآلونة اتخيرة حدثس بعض التفجيرا  ف  مدينة ك

 جال يمثل ذلك مشكلة جمنية؟

ج / أحداث مثل هذه حتدث كل وقت يف أكثر البالد تطورًا من الناحية األمنية، 
وحنن على يقني من استقرار الوضع األمين يف أفغانستان، ولكن األعداء يتآمرون إلثارة مثل 

احلقيقة  هذه املشاكل، ويضخمون ما حيدث من هذه األشياء ، غري أن املواطنني يدركون
 جيدا، وال تؤثر عليهم مثل هذه التصرفات .

ومع ذلك، فقد وجهنا اجلهات األمنية الختاذ ما يلزم للحيلولة دون تكرار مثل هذه 
األحداث ، وقد اعُتِقَل بعض املتهمني واعرتفوا جبرائمهم، وعندما ينتهي التحقيق معهم 

يتجرأ غريهم على ارتكاب مثل هذه سوف يقدمون للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع؛ حىت ال 
 اجلرائم يف املستقبل .

س /  بعض النـاس يقولـون  نـه يواـد فـ   دارة الطالبـان بعـض 

 المرتشين، فهل هيا صحيح؟ .

ج / هذا كالم ليس له أساس من الصحة، وإىل اآلن مل يأت أي أحد مبا يُثبت ذلك 
أي أحد إثبات الرشوة على أحد  إنه إن استطاع -وال زلنا نقول–، وحنن قد قلنا من قبل 

إثباتا شرعيا، فنحن سوف مننع ذلك، ونقدم املتهم للقضاء الشرعي لينال عقوبته املناسبة ، 



وكذلك لو قام أي أحد خبيانة ، أو استفادة غري مشروعة، وثبت عليه ذلك فإننا نعزله 
 ونعاقبه.

س /  مسألة كشمير ال دالـس عالقـة منـي خمسـين سـنة دون 

 ف ترون حلها ؟.حل، فكي

ج /  لقد قلنا من قبل إنه ال بد من رفع الظلم عن املسلمني، وحنن نريد أن حُتل 
هذه القضية حاًل يكفل حقوق املسلمني يف كشمري ، وهنالك قرارات صادرة عن األمم 
املتحدة تكفل ألهل كشمري حق تقرير مصريهم، وهذا األمر لو ُأخذ به لكان فيه حل 

ون يف كشمري من حقهم أن يكونوا أحراراً، وال بد أن يُعطى هلم هذا احلق للمشكلة، فاملسلم
 ، ويف ذلك مصلحة لكل من باكستان واهلند.

س/  بعض الناس يتهم ارمارة ارسالمية بـالغلو والتطـرف، فمـا 

 رجيكم ف  هيا؟

 ج / الناس يف العامل يتهموننا بذلك، ولكنه اهتام ليس عليه أي دليل منطقي، ملا كان
اإلسالم دينا ونظاما عامليا، فهؤالء ال يطلبون علنًا من الطالبان التخلي عن اإلسالم؛ ألن 
ذلك تَدخُّل ظاهر يف الشؤون الداخلية، لكنهم يطلبون من طالبان التخلي عن اإلسالم من 

 خالل مطالبتهم هلا برتك ما يصفونه بالغلو والتطرف.
أن يثبت أن لدينا غلوا فليثبت ذلك إن اإلسالم يرفض الغلو، وإذا استطاع أحد 

 باألدلة الشرعية، فالدعاوى ال تثبت مبجرد الكالم، بل تثبت باألدلة الشرعية واحلجج.
و إن مما يؤسف له اليوم كثرة التأول الفاسد يف الدين الذي أصبح رأس مال كثري من 

خالفته، وحيتالون  الناس، الذين يطلبون األحكام الشرعية اليت توافق هواهم، ويردوهنا إذا
 عليها بأضعف األقوال واحلجج.

 س /  هل من كلمة تواهونها للبشرية اليوم؟ .

 ج /  أرجو من املسلمني يف العامل أن يرجعوا لدينهم، ويلتزموا بأحكامه كما جيب.
أما غري املسلمني فإين أدعوهم إىل اإلميان باهلل واليوم اآلخر، ذلك اليوم الذي يندم 

 والة حني مندم.فيه الكفار 



وما أدعوهم إليه من اإلميان موجود يف القرآن الكرمي، الكتاب السماوي الذي هو  
 كالم اهلل العزيز، كما هو معروف.

وإن قالوا إهنم ال يعرتفون باهلل، فكيف يعرتفون بالقرآن؟. فإننا نقول إن اهلل عز وجل 
 ه إال مكابر.أقام على وجوده من اآليات واألدلة ما ال يُنكر وجوده مع

أال يكفي أن اهلل عز وجل منذ خلق آدم إىل آخر رجل مل جيعل اثنني من البشر 
 بنفس الشكل واملواصفات واخلصائص يف الوجه الذي ال يتعدى طوله شربا واحدا؟

 إن عدم االعرتاف هبذا اخلالق موجب ال شك للخلود يف عذاب يوم القيامة.
العامل يف إيصال رسالة اهلل إليهم، وإقامة احلجج  وأنا أرجو أن جيعلين اهلل شاهدا على

 عليهم.
 النظام اليي تريدونه للحكم ف  جفغانستان؟ س/ ما ه  نوعية

تطبيق النظام الذي يكون إسالميا مائة يف املائة ..  ج / حنن يف البداية عزمنا على
ملستقبل أفغانستان يف كل نواحي احلياة، وهذا الذي نريده  النظام الذي حيكم الناس باإلسالم

 النظام الوحيد الذي يكفل السعادة للبشرية يف الدنيا واآلخرة أيضا؛ ألن نظام اإلسالم هو

 عالقتكم بدول العالم؟ س / ما طبيعة

ج / حنن نريد عالقات طبيعية مع دول العامل، وتكون وفق األعراف اإلنسانية املبنية 
 على االحرتام املتبادل

إلسالمية فنريدها أخوية يف ضوء األخوة اإلسالمية، كما نريد أما عالقتنا بالدول ا
تكون سلمية، وتُبىن على عدم التدخل يف الشؤون الداخلية ألي  عالقات بالدول اجملاورة

 طرف
س / تريد منكم الدول الغربية وبعض الدول ارسـالمية جن تلينـوا 

 هيا؟ . ف  مواقفكم فهل يمكن

ري مواقفنا يف األمور الشرعية؛ ألهنا أتت من ج / هذا خارج من اإلمكان أن نغ
شاء، وهذا الذي أغضب أمريكا وجعلها تسعى  السماء وليست من فعل بشر ليغريها مبا

لتفرض علينا رأيها، وتضغط علينا باألمم املتحدة وغريها. وحنن نأمل من العامل اإلسالمي أن 



خلطر األمحر، وعلى كل حال يقف جبانبنا؛ ألن شعبنا هو الشعب الذي خلص العامل من ا
 على اهلل وحده، سواء ساعدنا الناس أو مل يساعدونا فنحن ماضون يف طريقنا هذا متوكلني

س / تتحدث اتمم المتحدة وبعض الـدول اتخـرع عـن تشـكيل 

 موقفكم من هيا؟ . حكومة ذا  قاعدة عريضة ف  جفغانستان.فما

ريضة احلكومة اليت متثل مجيع طوائف ج / إن كانوا يعنون باحلكومة ذات القاعدة الع
اإلسالمية اليت اختري ممثلوها من مجيع طوائف الشعب مبعايري  الشعب األفغاين، فهي اإلمارة

يعنون هبا حكومة يشرتك فيها الشيوعيون القدامى ومدمرو البلد، وناهبو  التقوى. أما إن كانوا
 : أمور ثالثة هياحلكومية، فهذا لن حيدث؛ ألن هدفنا حتقيق  املمتلكات

 اإلسالمي إقرار النظام -2
 من التمزق توحيد أرض الوطن وحفظها -0
 البلد توفري األمن والسالم يف -3

وهذه األهداف ال تتحقق إال يف ظل إمرة واحدة، أما إذا أشركنا الشيوعيني ومدمري 
 احلكومية يف احلكم، فلن تتحقق األهداف املنشودة . البلد وناهيب املمتلكات

س / كان موقفكم ف  بداية جمركم جنكـم ال تريـدون الحكـم فـ  

جفغانســتان، بــل تحــاربون الظلــم والفســاد فــ  جفغانســتان، وبعــد 

القضاء على الظلم والفسـاد تسـلمون دمـام اتمـور  لـى العلمـاء، 

 غيرتم استراتيجيتكم تلك؟ جم ما دلتم عليها؟ . فهل

، وليس جمرد احلكم هو هـدفنا، وهـذا مـا ج / نعم .. حنن مل ننهض لالستيالء على احلكم

فعلنـاه يف البدايــة، ولكــن بعــد أن مت لنـا القضــاء علــى الفســاد عرضـنا األمــر علــى جممــع العلمــاء 

اتفاقهم بعد الشورى على أن نبقى يف احلكم لتنفيذ أحكام اهلل وتطبيـق شـريعته  الكبري، فكان

ذه األمــة، وال خيفــى أن األمــور  األرض، وهــذا هــو الطريــق الــذي ســلكه الســلف الصــاحل هلــ يف

 بالنيات كلها



س / كثير من النـاس والـدول اليـوم تحـل مشـاكلها عـن طريـق 

اتســـلوي فـــ   الحـــوار والمفاوضـــا ، جال يمكـــن تطبيـــق هـــيا

 جفغانستان؟ .

حققنا أهداف اجلهاد  -بفضل اهلل تعاىل–ج / هم ال يرضون بالصلح معنا؛ ألننا 
تقاتلوا فيما بينهم أربع سنوات، وأساؤا إىل مسعة اجلهاد،  اليت هم فشلوا يف حتقيقها. فقد

مبا حققناه، فيتمادون يف غيهم، ويستمرون يف البغي  وبطرهم وغرورهم مينعهم من االعرتاف
 معتمدين يف ذلك على املساعدات الروسية اليت تأتيهم ضد إمارة أفغانستان اإلسالمية

ــر مــن دول العــالم ال تعتــرف رســميا  س / اتمــم المتحــدة وكثي

% من جرض 09تسيطر على  ب مارة جفغانستان ارسالمية، مع جنها

 بارمارة؟ . جفغانستان. فما سبب عدم االعتراف الدول 

ج / عدم اعرتاف الدول بإمارة أفغانستان اإلسالمية شيء راجع إليهم؛ ألن إمارة 
لدويل هبا، وحنن نأمل يف أفغانستان اإلسالمية قد استوفت مجيع الشروط املطلوبة لالعرتاف ا

تعامل بلدان العامل واجملتمع الدويل مع اإلمارة اإلسالمية باحلياد والعدل واإلنصاف 
لن يغري شيئا من الشعبية الواسعة اليت حتظى هبا حكومة  واملوضوعية؛ ألن عدم اعرتافهم

 الشعب جبميع طوائفه خلفها بكل ما أويت من قوة . اإلمارة اإلسالمية، ووقوف

س / يرع بعض الناس جن سبب عدم االعتراف الـدول  بارمـارة 

فمـا هـ  حقيقـة  ارسالمية هو واـود الشـيخ جسـامة بـن الدن ،

 ذلك؟ .

ج / ال نرى أن وجود أسامة بن الدن هو السبب وراء عدم االعرتاف الدويل باإلمارة 
 إلسالمية .أفغانستان قبل قيام إمارة أفغانستان ا اإلسالمية؛ ألنه كان موجودا يف

س / سبق جن قصفس جمريكا جفغانستان بصـواريخ )كـرود( بحجـة 

واود الشيخ جسامة بن الدن فيها. جال تتوقعون ضـربا  جخـرع؟ و ن 

 ُضربس جفغانستان مرة جخـرع فمـاذا سـيكون رد  مـارة جفغانسـتان

 ارسالمية؟ .



ألنه  ج / ال نتوقع من حكومة أمريكا أن تكرر عملها الغري مشروع مرة أخرى؛
وقرارات األمم املتحدة، وليس له ما يربره، وغري  خمالف جلميع القوانني واألعراف الدولية

مستند ألية مشروعية أصال، ومع ذلك فإن أرادوا تكرار هجومهم فهذا أمر راجع إليهم، 
 كاملة . لكن عليهم أن يتحملوا تبعات تصرفاهتم

كـم نـادمون س / سبق جن اعترفتم بحكومة الشيشان، وُيقال  ن

على ما صدر منكم فلو جعطيتمونا شيئا من المعلومـا  حـول هـيا 

 اتمر؟ وكيلك عن مساعدتكم لهم؟ .

ج / االعرتاف حبكومة الشيشان كان مسؤوليتنا الشرعية، والشيشان كانت دولة 
بأنفسهم كانوا قد اعرتفوا باستقالل الشيشان يف العقد  مستقلة قبل أن نعرتف هبا حىت الروس

ي أُبرم بينها وبني الشيشان. وحنن ال نندم على ما فعلناه؛ ألننا خطونا هذه اخلطوة بناءً الذ
على مسؤوليتنا الشرعية، واملسلم ال ينبغي له أن يندم على احلكم الشرعي. ومساعدتنا 

وسياسية فقط. ويف ظروفنا احلالية ال منلك أكثر من هذا؛ ألن أفغانستان  للشيشان ُخلقية
 ين من املشاكل الداخلية واخلارجية الكثرية .بنفسها تعا

ــ  جصــدرتها موســكو ضــد  ــدا  الت ــى التهدي ــا ردكــم عل س / م

جفغانستان؟ وهل تعتقـدون جن الـروس واتمريكـان مشـتركون فـ  

هيه اللعبة؟ وهل تظنون جن الروس سوف ينفيون تهديداتهم؟ و ن 

 نفيوها فماذا سيكون رد فعل ارمارة ارسالمية؟ .

احلقيقة ال يوجد لدى الروس مربر للقيام بعمل مثل هذا. فلذلك ال نرى ج / يف 
هتديداهتم جدية، ولكن الروس شجعهم موقف األمريكان من أفغانستان؛ وألن )بوتني( 
يسعى لكسب ثقة أكثر من الشعب الروسي ومجهوريات االحتاد السوفييت السابق، فال 

وس واألمريكان يف هذه اللعبة فهو واضح من نستبعد قيامهم بعمل مثل هذا. أما اشرتاك الر 
أفغانستان، واتفاقهم يف هذا أمر طبيعي. وتنفيذ  مواقف جلنتهم املشرتكة اليت تشتغل ضد

ولكنهم إن أقدموا على ذلك فال بد هلم أن يستخدموا أراضي  هتديداهتم ال يبدو أمرا جمزوما،
 طرنا تلك الدول بعدم سكوتنا جتاههاألفغانستان، وحنن من جانبنا أخ أو أجواء دولة جماورة

 . آنذاك



س / ما دالس جمريكا تصر على تسـليم الشـيخ جسـامة بـن الدن 

 القضية؟ .  ليها. فما موقفكم ف  هيه

ج / موقفنا من هذه القضية أو غريها نابع من الشريعة اإلسالمية، وحنن حنتكم إليها 
لتغيري موقفنا الشرعي مطلقا. لكننا كنّا وال يوجد أي إمكانية  وندعو اجلميع للتحاكم إليها،

حملاكمة أسامة بن الدن أو غريه مبوجب الشريعة إن ثبت تورط أي  وال زلنا على استعداد
وعلى اآلخرين إثبات ادعاءاهتم. وتسليم أسامة بن الدن املسلم  شخص يف أعمال خمالفة،
غانستان يستحيل علينا ضد الشيوعيني طوال فرتة احتالهلم ألف الذي جاهد يف أفغانستان
اإلسالم. ومن ناحية أخرى فإننا نطمئن الدول املختلفة بعدم  استحالة ترك أحد أركان

استخدام أراضي أفغانستان كمنطلق ألية أعمال إرهابية ضدها، وحنن نرى احلل الوحيد 
املمكن هلذه املشكلة يف التفاوض ويف احلكم الشرعي الذي تصدره جلنة مشرتكة من علماء 

 اإلسالمية مع علماء من اململكة العربية السعودية ودولة أخرى . إمارة أفغانستان

ــض  ــار وبع ــن الحص ــس اتم ــدة ومجل ــم المتح س / فرضــس اتم

العقوبا  االقتصادية علـى ارمـارة ارسـالمية بضـغوط مـن جمريكـا، 

وه  تهدد بفرض عقوبا  جخرع. فما هو جثر هـيه العقوبـا  علـى 

 ملون من العالم ارسالم  تجاهها؟ .جفغانستان؟ وماذا تأ

ج / احلصار والعقوبات اإلقتصادية ليست شيئا جديدا على األمة اإلسالمية، فقد 
حاصر كفار مكة املسلمني يف شعب أيب طالب ومنعوا الشراء منهم أو البيع إليهم، والنتيجة  

اهلل. وحنن نعتقد  انتصار اإلسالم وأهله، وخذالن الكفر وأعداء : كانت كما يعرفها اجلميع
أننا على حق وأن اهلل ناصرنا. كما أن املسلم أخو املسلم ال خيذله وال يسلمه. والذي نأمله 
من إخواننا املسلمني هو أن يكونوا كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا. شعبنا بسيط يف 

 تعاىل، والواعتاد على حتمل املصاعب والشدائد وسوف نتجاوز هذه احملنة بإذن اهلل  معيشته

نقول إال كما قال إبراهيم عليه الصالة والسالم }حسبنا اهلل ونعم الوكيل{. واحلظر 
االقتصادي من جانب جملس األمن ضد إمارة أفغانستان اإلسالمية غري مشروع، وال يوجد 
له ما يربره، وقد أخذ جملس األمن هبذا القرار لتسلط احلكومة األمريكية وهيمنتها عليه، األمر 
الذي أدى به إىل فقدانه ملصداقيته، وهذا احلظر ال يضر إال بالشعب األفغاين املظلوم 



واملضطهد واحملاصر منذ عشرين عاما بسبب القتال الدائر يف أفغانستان منذ دخول 
 الشيوعيني إىل أفغانستان حىت وقتنا هذا .

ــارة جفغانســتان  ــارة ارســالمية جن  م ــالفو ارم ــديع  م  س / ي

ية تنحصــر فــ  القبائــل البشــتونية فقــث وهــ  ال تمثــل ارســالم

 قوميا  جخرع. فما ردكم على هيا اردعاء؟ .

ج / إمارة أفغانستان اإلسالمية جنحت يف حتقيق النظام اإلسالمي جبميع جوانبه 
واالستقرار يف مجيع املناطق اخلاضعة لسيطرهتا واليت بلغت  وتبعاته من شيوع األمن والعدل

وذلك يف فرتة زمنية وجيزة جدا، وهذا إن دل على شيء فإمنا تدل  أفغانستان،تقريبا عموم 
والتأييد املطلق حلكومة اإلمارة اإلسالمية من جانب مجيع الطوائف  على الشعبية الواسعة

حكومة طالبان بذلك متثل كل طوائف الشعب األفغاين، فهي ليست  األفغانية، وصارت
، وكل شخص يدَّعي حرصه على مصلحة أفغانستان حكرا على طائفة بعينها دون أخرى

 واملسلمني ميكنه العمل داخل اإلمارة اإلسالمية .

س / وكيلك يديع  م الفو ارمـارة ارسـالمية بـأن باكسـتانيين 

 هيا االدعاء جيضا؟ . يقاتلون ف  صفوف ارمارة. فما ردكم على

لتربير هزائمهم  الصحة من جانب املعارضة ج / هذه إشاعات ال أساس هلا من
املتتالية على طول مجيع اجلبهات الصغرية الباقية لديهم، وال توجد عندهم أية أدلة أو براهني 

 باكستان . تثبت أية مشاركة عسكرية من جانب

س / لقد تكرر جن ااء مندوبو اتمين العـام لممـم المتحـدة  لـى 

  بـين جفغانستان رحالل عملية الصلح والسالم، و اراء المفاوضـا

 ارمــارة ارســالمية وم الفيهــا فــ لى جي مــدع تــرون نجــا  هــيه

 المساع ؟ .

ج / نعم .. لقد سبق أن بذل مندوبوا األمم املتحدة جهودا كثيفة بزياراهتم إلمارة 
إىل املعارضة حلل املشكلة القائمة باملفاوضات، لكن مجيع  أفغانستان اإلسالمية وذهاهبم
داقيتها أو تعاون املعارضة؛ إلهناء هذه املشاكل بالتفاوض، مص جهودهم باءت بالفشل لعدم



وتسلطها على الشعب يف القتال، وألن الشعب األفغاين رفضهم  وألهنا ترى بقاء سلطتها
 طريق القتال إلجبار الشعب األفغاين على قبوهلم ولفظهم فلم يبق أمامهم إال

فـة س / تهدد الدول الكبرع وتظلم الـدول الصـغيرة بحجـد م تل

مثل دعمها لإلرهابيين و هدارها لحقوق ارنسان، وغير ذلـك. فمـا 

 تقييمكم لهيه السياسة؟ .

ج / كحقيقة واضحة، فإن العامل يسري حنو عدم االستقرار والفوضى والسبب يف ذلك هـو 
أدى إىل اضــطهاد وحشــي قــاس للشــعوب وحرماهنــا مــن  التنــافس بــني القــوى الدوليــة، والــذي

السياسة فإن الشـعوب املستضـعفة جتـد نفسـها مرغمـة علـى  . و نتيجة هلذهحقوقها واستقالهلا
يقــود إىل اهتــام هــذه الشــعوب باإلرهــاب، وهــذه اإلدعــاءات مــن  حماولــة الثــأر ســرا وجهــرا، ممــا

يف هـذا الـنهج الوحشـي القاسـي. واسـتمرار عمليـات اإلبـادة  بعـض القـوى تسـبب االسـتمرارية
رهــاب ســيؤدي إىل نتيجــة حتميــة ســتكون كمــا هــو اإل والقتــل الوحشــي حتــت اســم مكافحــة

وال كـائن بشـري. وحنـن نأمـل ونــدعو  حاصـل اآلن يف الشيشـان األمـر الـذي ال حيتملـه مسـلم
كلــه إىل أال يعملــوا ملصــاحلهم الشخصــية فقــط، وأن يبــدو أســفهم احلكــام وذوي الــرأي يف العــامل 

 الـــذين يقــاتلون دفاعـــا عــن حقهـــم يفرقـــوا بــني ورفضــهم ملــا آلـــت إليــه أوضـــاع العــامل، وعلـــيهم أن
ــــإن اخللــــط بــــني هــــذه  املغصــــوب وثــــأرا لكــــرامتهم املســــلوبة، وبــــني اإلرهــــابيني احلقيقيــــني، وإال ف

اجملموعات سيؤدي إىل فوضى وجرائم وعدم اسـتقرار عـاملي، وحنـن نعتقـد جـازمني مبوقفنـا هـذا 
 عامل .الذي يشاطرنا إياه كل العقالء واملفكرين وأصحاب الرأي يف هذا ال

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 قرارات اإلمارة 
  

هذه بعض قرارات اإلمارة اإلسالمية ، وقرارات اإلمارة اإلسالمية قد طبعت يف كتاب 
واحد امسه ) القرارات الرمسية لإلمارة اإلسالمية ( وهذا الكتاب طبع بعدت لغات وقد مجع  

من خالل متابعة قرارات اإلمارة هـ ، و 2200قرارًا حىت بداية عام  262فيه أكثر من 
اإلسالمية يف هذا الكتاب يرى املتابع وضوح املنهج لدى اإلمارة اإلسالمية سواًء يف نصرة 
قضايا املسلمني األخرى أو يف حماربة الفساد والرشوة أو يف مساواة الناس حتت حكم الشريعة 

رات إزالة وتدمري األصنام اإلسالمية أو يف النهي عن املنكرات والبدع والشرك أو يف قرا



واألضرحة أو يف قرارات النهي عن زراعة املخدرات وإنتاجها أو يف التشديد على استقاللية 
القضاء ورجاله أو يف إعطاء املرأة حقوقها وصيانتها أو يف التعامل مع أهل الذمة بسرية عمر 

بينت بكل وضوح ، إىل غري ذلك من القرارات اليت رافقت نشوء احلركة و  بن اخلطاب 
 منهج احلركة وعقيدهتا جتاه كل القضايا . 

ومن املهم أيضًا إىل اإلشارة أن املتابع ال جيد عناًء أبدًا يف التوفيق بني القرارات 
والتطبيق ، فهذه القرارات مل تكن فقط حرباً على ورق أبداً كما هو احلال يف كثري من الدول 

للعمل الدؤوب الذي تسري عليه اإلمارة بكل مؤسساهتا بل إن هذه القرارات هي ترمجة نظرية 
 وأفرادها .

لذا كان من املهم لكل من أراد احلكم على اإلمارة أن يتناول قراراهتا بشيء من 
الدراسة املوضوعية ، مث حياول إلقاء نظرة على واقع احلركة وتوافقها مع تلك القرارات ، مث 

عض القرارات من غري انتقائية واليت نأمل أن بعد ذلك يصدر حكمه ، وحنن هنا سننقل ب
 نوضح للمطالع من خالهلا شيئاً من واقع تلك القرارات .



  
 قرار مكتب جمير المؤمنين بتحطيم اتصنام 

  
 ( 0222-0-01هـ الموافق ) 2202-20-3قندهار 

تان بناًء على استفتاء مقام اإلمـارة والفتـوى الشـرعية الصـادرة مـن كبـار علمـاء أفغانسـ 

واحملكمة العليا للبلد يـؤمر بتحطـيم مجيـع األصـنام املوجـودة يف املنـاطق املختلفـة مـن أفغانسـتان 

، ألهنا كانت معبـودات الكفـار ، وقـد عبـدها الكفـار و ال زالـت حتظـى بـاحرتام وتقـدير ، وال 

 تعــاىل ُيسـتبعد أن تُعبــد هـذه األصــنام يف املسـتقبل أيضــاً ، يف حـني أن املعبــود احلقيقـي هــو اهلل

ـــذلك كلـــف مقـــام اإلمـــارة وزارة األمـــر  وحـــده ، فلتمحـــق مجيـــع اآلهلـــة و املعبـــودات الباطلـــة ول

ــــع األصــــنام املوجــــودة يف  ــــاملعروف والنهــــي عــــن املنكــــر ووزارة الثقافــــة واإلعــــالم بتحطــــيم مجي ب

ال  أفغانستان تطبيقاً للفتوى الشرعية الصـادرة مـن كبـار علمـاء أفغانسـتان واحملكمـة العليـا حـىت

 تُعبد أو حُترتم هذه األصنام يف املستقبل . 

  
  

 القسم اإلعالمي بمكتب اإلمارة 

  
  
  



قرار ارمارة ارسالمية بحظر ودراعة الحشيش وتدمير مصانعه ف   
 جفغانستان

التاااااااااااااااااااااااااري    

 هـ1/6/2202

 إىل كل املسؤولني العسكريني واملدنيني
       السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 بعد :و  
 فإن استعمال احلشيش أمر ممنوع ومستقبح شرعا ومضر بالعقل والصحة.

ومن أجل منع هذا العمل الشنيع نوجه وزارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بتدمري  
 كل حقوله ومنتجاته ومصانعه يف البالد.

فعليكم مساعدهتم يف هذا العمل اإلسالمي واإلنساين يف كل اجلوانب، وتذليل 
 عقبات أمامهم يف ذلك.ال

 والسالم
  

  

 خادم اإلسالم    

 أمير المؤمنين مال محمد عمر )مجاهد(

  



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 قرار ارمارة ارسالمية بمنع دراعة )البند(

 0الرقم : 
 هـ23/2/2202التاريخ : 

 ( : متنع زراعة البنج يف كل أرض أفغانستان منعا باتا.2املادة األوىل )
 ( : يُعاقب عقوبة شرعية رادعة كل من يزرع البنج.0ادة األوىل )امل

املادة الثانية : يكلف والة األمور مبنع زراعة )البنج( يف كل املناطق اليت حتت 
 واليتهم، وعليهم اختاذ التدابري الالزمة لذلك.

 ه.املادة الثالثة : يسري مفعول هذا القرار ابتداءا من تاريخ إصداره املبني أعال
 وينشر يف اجلريدة الرمسية، ويوزع توزيعا عاماً.

 والسالم
 خادم ارسالم                                          

 جمير المؤمنين مال محمد عمر )مجاهد(



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 قرار بمنع دراعة ال ش اش ف  جفغانستان

 اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان
  املؤمنني حفظه اهللاملكتب اخلاص ألمري

 املادة األوىل :
 متنع زراعة اخلشخاش يف كل نواحي البلد. -2
 كل شخص خيالف ذلك سيعاقب العقوبة الرادعة.  -0

 املادة الثانية :
مسؤولوا اإلمارة اإلسالمية مكلفون بتنفيذ هذا القرار يف مناطق مسؤوليتهم، وعليهم 

 أخذ التدابري الالزمة لذلك.
 والسالم

 خادم ارسالم                            
 جمير المؤمنين/ المال محمد عمر مجاهد



 

 مرسوم جمير المؤمنين للقضاء على الجريمة والرشوة 
  
  

الشك أن وجود الغدر واخليانة والرشاوى يف النظام اإلسالمي يضر بأهداف  
، وما كان جميء اإلمارة وآمال النظام ويتسبب يف سخط اهلل وزعزعة النظام اإلسالمي وفشله 

اإلسالمية إال للقضاء على هذه املفاسد االجتماعية ولكي نسد طريق مثل هذه املفاسد 
 -احملتملة نقرر ما يلي : 

 أوالً : إن ثبت على أحد أخذ الرشوة حيكم حببسه ملدة مخس سنوات . 
لى ثانيًا : تكلف حماكم اإلمارة اإلسالمية بتطبيق احلكم املذكور أعاله ع 

 مرتكيب جرمية الرشوة .
ثالثًا : يعترب هذا القرار ساري املفعول من يوم صدوره ويؤمر بنشره يف مجيع  

 وسائل اإلعالم واجلريدة الرمسية لإلمارة .
 والسالم 

  

 خادم ارسالم 
   جمير المؤمنين مال محمد 

 عمر المجاهد



قرار جمير المؤمنين ف  عدم محاباة جحد ت طى حدود هللا  

 تعالى وجحكامه
  

 إىل مجيع منسويب اإلمارة اإلسالمية ومسؤويل احملاكم . 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  
 -نسأل اهلل تعاىل لكم الفوز والفالح يف الدارين وبعد : 
تعلمون أننا قد قمنا خلدمة دين اهلل تعاىل والدفاع عنه وحتكيمه يف أرض اهلل  

 -:فتربئة لذمتنا نقرر اآليت 
على مجيع املسؤولني احلكوميني ومسؤويل احملاكم بعدم حماباة أحد كائنًا من   

 كان ختطى حدود اهلل تعاىل وأحكامه وليلتزم اجلميع التقوى ويراعوا حدود اهلل فقط .
إن حدث أن ختطى أحد حلدود اهلل تعاىل أو حدث حماباة لقريب أو  

لمنا بأحد قام هبذا العمل فسوف حناسبه يف صاحب فإنه يسأل أمام اهلل يوم القيامة وإن ع
الدنيا قبل حماسبته يف اآلخرة ألننا قمنا لوجه اهلل تعاىل وحىت ال خيالف قولنا عملنا نريد أن 

 يكون عملنا مصدق للحديث النبوي الشريف ) انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً ( .
 والسالم 

  

 خادم ارسالم 
جمير المؤمنين مال محمد عمر 

  جاهدالم



 بيان جمير المؤمنين حول اتوضاع الراهنة ف  فلسطين 

  
تصدى الشعب الفلسطيين األعزل للمظامل منذ السنوات واشتدت هذه  

املظامل يف اآلونة األخرية يف قتل الفلسطينيني املسلمني وجترحيهم والزج هبم يف زنازين السجون 
البشعة ألن أمريكا تقف ورائها  ، وأعتقد أن إسرائيل سوف ال تتوقف عن هذه اجملازر

 بالدعم والتأييد . 
فيجب على البالد العربية أن تردع هذا الظلم اإلسرائيلي ، أو لتطلب املدد  

 من العامل اإلسالمي لردع هذا العدوان السافر .
 والسالم 

 خادم ارسالم 
جمير المؤمنين مال محمد عمر 

  المجاهد



 ؤول  ارمارة رسالة جمير المؤمنين  لى اميع مس
  

حنن مل مننع زراعة اخلشخاش للحصول على االعرتاف الرمسي وال على دعم  
وتوصيات الدول الغربية ، ومل يساعدنا أحد يف هذا اجملال ولن يساعدونا وإن طلبنا املساعدة 
، بل منعناها آملني صالح وفالح الشعب األفغاين ، ألن منافعها املادية تصل إىل عدد قليل 

لناس ويكتوي بنار أضرارها أناس كثريون باإلدمان هبا وتراكم الديون على من يتعاطاها ، من ا
 وازدياد عدد مدمنيها مع مرور السنوات ، فمنعناها قبل فوات األوان .

والواليات اليت ال تزرع اخلشخاش يوجد فيها الفقر ولكن ال يوجد فيها من  
زارعة هلا ، فإذا أمعنا النظر يف أمرها وجدنا يشتكي الديون كما يشتكيها أهل الواليات ال

 أضرارها أكثر من منافعها فاتركوها بغض النظر عن حلها وحرمتها .
ومننع زراعتها بناء على املصلحة العامة فيجب تنفيذ هذا األمر على اجلميع  

 وال جيوز خمالفة هذا األمر شرعاً .
مانه ألحد بل اهلل تعاىل أما الرزق فال يضمنه أحد لنفسه كما ال ميكننا ض 

هو الذي يضمن الرزق جلميع خملوقاته وليس سبب الرزق يف اخلشخاش فقط ، وإمنا هناك 
 أسباب أخرى للرزق أيضاً .

 فنسأل اهلل العزيز أن يفتح علينا أبواب الرزق وهي عنده كثرية . 
 والسالم 

  

 خادم ارسالم 
جمير المؤمنين مال محمد 

  عمر المجاهد
  

  

  

  



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقابلة المسؤول ارعالم  لمكتب جمير المؤمنين المولوي جحد اان 

 احلمد هلل وكفى والصالة والسالم على من ال نيب بعده :

ففي يوم االثنني الثاين عشر من ربيع األول من عام ألف وأربعمائة واثنان وعشرون 
املسئول اإلعالمي ملكتب أمري املؤمنني املال / للهجرة . كان لنا زيارة للمولوي / أمحد جان 

 اإلسالم اخلالدة ،،، حممد عمر ، فنرحب بأخينا وحنييه بتحية
 فالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

فلقد أثار ظهور حركة الطالبان األفغانية وصعودها املفاجئ الذي انتهى باستيالئها 
 وأهدافها احلركة، ومالبسات نشأهتاعلى مقاليد احلكم العديد من  األسئلة حول هذه 

هذه  يكتنف وخلفياهتا الفكرية ، فقد تباينت اآلراء وتعددت املواقف نظرًا للغموض الذي
املتشكلة حوهلا ،  احلركة ؛ مما أدى إىل ضبابية يف الرؤى جنم عنه اختالف يف وجهات النظر

إلزالة الغبش عن أعني  طالبان ويسعى املخلصون الذين تبلورت آرائهم بشأن شرعية حكومة
الناس حول هذه احلركة ، ورغبة يف إحقاق احلق وإبطال الباطل ليستبني سبيل املؤمنني ، 
ولتتضح سبل اجملرمني أتى هذا اللقاء ليساهم يف وضع النقاط على احلروف، وليزيل اللبس 

  عن أفهام املسلمني حول هذه احلركة عن أولئك الذين
 الدين الل واإلكبار وأولئك الذين يشنعون عليها من أعداءيرمقون احلركة بعني اإلج

. 
 فأول هذه األسئلة:ـ

/ ما ال لفيـة التاري يـة لحركـة الطالبـان ؟ وكيـف تكونـس ؟ 2س 

 على الحكم ومن جبرد قادة الحركة ؟ وكيف نشأ  ؟ وكيف استولس

نستطيع  / احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد : فإننا 2ج 
الشعب  جلهاد نقول بكل عز وافتخار بأن أمارة أفغانستان اإلسالمية هي النتيجة الطبيعية أن

فيها بكل  ، وضحوا األفغاين املسلم الذي دام أكثر من أربعة عشر سنه دحروا فيها الروس
فيها أكثر من  وقدموا نفس ونفيس، وهاجروا يف سبيل هلل وتركوا بالدهم وعادوا للجهاد

تقام يف أفغانستان  أن ون ونصف املليون من الشهداء، وكان املأمول من وراء كل هذاملي



عليها، وحتقق آمال اجملاهدين  وحتافظ حتكم بشرع اهلل وتقدر دماء الشهداء  حكومة إسالمية
الدفاع عن البلد، ولكنه مع  ومشاكل وآمال الشعب اإلسالمي الذي حتمل مشاكل احلرب

العميلة ودخلت املنظمات اجلهادية إىل  احلكومة ارت الشيوعية واهنارتاألسف الشديد ملا اهن
يتفقوا على حكومة موحدة بينهم، بل مكنوا   أفغانستان واستولوا على احلكم هنا مل

الفرص ليستغلوها يف إثارة اخلالفات والفنت يف  هذه الشيوعيني الذين كانوا يرتقبون مثل
وعيني مع منظمة معينة وجزٌء منهم آخر مع منظمة الشي صفوف اجملاهدين،فوقف جزٌء من

من جديد يف أفغانستان. فبدأًل من أن تقوم حكومة  احلرب أخرى، وبدءوا يشعلون فتيل 
على مثرة اجلهاد وعلى نتيجة اجلهاد راجت الفوضى   حتافظ إسالمية حتقق آمال الشهداء و

الشعب األفغاين املسلم إال أن والقتل، فما كان من  السرقات وعدم وجود النظام وانتشرت
. -حفظة اهلل  -أخرى حتت قيادة املال ))حممد عمر (( أمري املؤمنني  شاملة قاموا يف حركة

بأقدار اجلهاد، وضد هؤالء الذين تصاحلوا مع الشيوعيني للحصول على  لعبوا ضد الذين
الطبيعة للجهاد إىل احلكم، فكانت حركة طالبان اإلسالمية هي النتيجة  وللوصول الكرسي
املأمول  اشرتك فيه أبناء العامل اإلسالمي، واختلطت دمائهم بدماء األفغان وكان  الذي قد

وحتارب  وراء كل هذه أن تكون هناك حكومة إسالمية حتكم بشرع اهلل وتنفذ قانون اهلل من
ة بيد قاد حتقق الفساد والكفر وحتارب الشر والعلمانية؛ فهذه اآلمال والطموحات مل 

وبدون  كلها سدى املنظمات اجلهادية، والناس مل يرضوا أن تذهب تضحياهتم وجهودهم
 اإلسالمية . فائدة؛ فتشكلت هذه احلركة الشاملة مث تطورت ونضجت يف إمارة أفغانستان

   جما كيف تكونس هيه الحركة؟!

يريدون أن خيفوا  فهناك غموض متعمد من قبل اإلعالم املعادي لإلسالم حيث
  ية ويلبسوا ويشككوا املسلمني يف حقيقة هذه احلركة .القض

 بكل ما -وال حول وال قوة إال باهلل  -اإلعالم العاملي تسيطر علية اليهودية  ألن

حيل ومكر تريد بذلك إحقاق الباطل وإبطال احلق؛ فلذلك أثاروا كثريًا من  أعطيتها من
 خللفية التارخيية هلذه احلركة املباركة،طالبان اإلسالمية وعلى تكوينها وا حركة الشبهات على

 من ما قالوا ولكن احلقيقة خالف ذلك، وقد قلنا إن احلركة هي حركة داخلية نشأت فقالوا

 صميم الشعب ووقف وراءها أبناء اجملاهدين واجملاهدون أنفسهم .



 اجملاهدين وجيشها األول وأفرادها األولون وقادهتم وطليعة هذه احلركة كلهم من

املنظمات  دامى؛ ألن هؤالء اجملاهدين مل يشرتكوا يف احلروب األهلية اليت كانت بنيالق
وبقايا الشيوعيني  املليشيات اجلهادية، واملنظمات اجلهادية حني استولت على احلكم استغلت

القدامى جزًء من جيوشها، أما  الشيوعيني يف دحر اجلانب املناوئ واملخالف هلا وجعلت
وجلسوا يف بيوهتم على أمل أن يصطلح  القادة صون فهم تركوا أسلحة هؤالءاجملاهدون املخل

يتحقق ما أرادوه من قادة اجلهاد؛ انتفضوا وقاموا  مل هؤالء الناس على حكومة إسالمية؛ فلما
الشاملة على أولئك الناس الذين لعبوا بأقدار اجلهاد ويف مثرة  من جديد وأعلنوا هذه احلركة

 اجلهاد .
 يفية تكوين هذه احلركة فنحن نذكرها لكم من كلمات أمري املؤمنني حيث أما عن ك

  يقول :
 كنت أدرِّس يف مدرسة من املدارس الدينية يف والية قندهار يف منطقة سنقي سار،

 وانتهاك وكانت املنطقة قد عمتها الفوضى وانتشر فيها اخلوف والنهب وقطاع الطريق

 ا أستفيد من هذه الكتب والدروس واإلسالماألعراض ففكرت يف نفسي وقلت : ماذ

 هبذه وماذا استفيد من هذا العلم الشرعي وهو ال جيد جماله للتطبيق؟! ماذا أفعل مظلوم؟! ،

وحتركت يف  الكتب اليت أمضي أنا فيها الليايل واأليام؟! . فطويت الكتب وتركتها يف جانب
عند املولوية يف  يدرسون ذين كانواالصباح الباكر ألمر وأطوف على حجر أو غرف الطلبة ال

من  60استطعت أن أجد  املغرب املدارس األهلية الغري حكومية، ويف هنار ذلك اليوم إىل
الفساد املوجود يف النقاط  إزالة   الطلبة الذين وافقوين على ما آمل وعلى ما أريد؛ وهو
ن جنتمع يف اليوم الثاين على أ اتفقنا العسكرية على طول الطريق بني هريات و قندهار، وقد
هذه، وماذا نفعل وكيف نقاوم؟ وهل  لنتخذ بعض اخلطوات العملية و لنضع سياسة حلركتنا 

يفعلوا أي شئ جتاه هذه األحداث؟.  أن نرسل إىل الناس الوفود؟ وهل نطلب من العلماء
و جاؤوين  اليوم مل يطيقوا الصرب إىل الغد هنار ذلك ولكن األخوة الذين قد اتفقت معهم يف

مسجدي وإىل مدرسيت، ويف الصباح جلسنا واتفقنا  عشرة يف مجيعا يف الليل الساعة احلادية
الوجهاء والعلماء إىل هذه النقاط العسكرية على طول  على بعض اخلطوات؛ وهي أن نرسل

للمسلمني وأن يذهبوا إىل مناطقهم آمنني، ولكنهم أبوا و أصروا  السبيل الطريق بأن خيلوا



أصروا على إيذاء املسلمني و أصروا على خمالفة الشريعة و على إحلاق  الطريق و قطع على
؛  ونقاتلهم باملسلمني و انتهاك حرماهتم؛ فأفتانا العلماء بأن نثور ضد هؤالء الناس الضرر

 املسلمني حبركتنا هذه وعامة فقاتلنا املركز األول يف تلك املنطقة مث ملا مسع طلبة العلم والعلماء
بالطعام والشراب، ومنهم من ساعدنا  و قيامنا ضد هؤالء الفجار انضموا إلينا  وزودونا

]أن نرسل إىل كل جهة واىل   -السياسة: هذه بالسالح إىل أن توسعت هذه احلركة واختذنا
بأن خيلوا سبيل املسلمني وبأن ميروا بأمان و  وعلمائها كل نقطة عسكرية وجهاء تلك املنطقة

الطريق ومنهم من كان يصر ويلح على بقاءه مهما  ويرتك من كان يقبل كالمناسالم فمنهم 
أمامنا إال أن نقاتل هؤالء الناس فقاتلناهم إىل أن  كان ترتب على بقاءه من املفاسد؛ فما

قندهار، وحني وصلنا انضم إلينا قادة اجملاهدين الذين كانوا يف  وصلنا إىل مشارف مدينة
 فوا عن حقيقتنا ودفاعنا عن اإلسالم، وعن توفرينا األمن للمواطنني،حينما عر  والية قندهار

احلركة إىل احلدود  فانضموا إلينا وسلموا إلينا أسلحتهم وإمكانياهتم احلربية، وبعد ذلك اجتهت
عليه هؤالء الفجار . وعاد  يسيطر بني مدينة قندهار وباكستان ألن هذا الطريق أيضا كان

املسلمني على طريق بولدك وقندهار، ففي  آذوا الفساد والفساق الذين جماهدوا احلركة ملقاومة
اهنزم فيه احتاد وحتالف املنتسبني للمنظمات  الذي الطريق كان القتال العنيف واملصريي

وولت هاربة إىل مناطق بعيده وإىل األرياف، واختفت  اليوم اجلهادية فاهنزمت يف عصر ذلك
ومل حيدث يف املدينة حرب، واستقبل الناس طالبان ألهنم  قندهار يف اجلبال، وفتحت مدينة

العلماء واملشايخ، وفيهم من يثقون يف دينهم فرحبوا بنا وسلموا لنا  وفيهم طلبة العلم الشرعي
 وبعد ذلك أرسلت احلركة وفداً إىل والية زابل كذلك للتفاهم معها، وكذلك إىل املدينة، أمور

 طالبان الواليات اجملاورة؛ فمنهم من رضى أن ينضم إىل غزين و أرزقان وهكذا إىل والية

ويسلم كل األمور هلم، وليس االنضمام انضمام تنظيم إىل تنظيم وإمنا يرتك كل شيء 
 عن أصروا على البقاء يف احلكم ما كان أمام احلركة إال أن تزيح هؤالء الناس والذين لطالبان.

إليها  ركة يف الواليات األفغانية، وانضمطريق احلرب والقوة. فهكذا نشأت وتوسعت احل
 األهلية . احلرب اجملاهدون الذين كانوا قد تركوا أسلحتهم خوفا من الدخول يف فتنة

والشيوعيني  الروس ومبا أن أولئك اجملاهدين قد مارسوا احلرب لسنوات كثرية أمام
إىل حركة  تفاين فكانوا متمرسني يف فن القتال واحلرب فانضموا بكل إخالص وحب و



احلركة فتوسعت  إىل هذه طالبان، و فتحت الكثري من الواليات األفغانية عن طريق االنضمام
  الشيخ إىل أن وصلت مشارف كابل، وكانت حكومة رباين ومن معهم مثل

 سياف وغريهم كانوا يباركون للحركة وخطواهتا، وكانوا يعرتفون ويقولون للناس

 إىل أن البان وقادهتا إهنم من اجملاهدين ضد الفسادويؤكدون هلم بأننا نعرف حركة ط

بأن  رباين أصبحت هذه احلركة خطرًا على عرشهم فلما وصلوا إىل كابل أرسلوا إىل حكومة
إسالمية والقضاء  تعالوا .. ماذا تريدون؟ ملاذا كان اجلهاد؟ أمل يكن اجلهاد إلقامة حكومة

بأمن وطمأنينة، فهذه كانت آمال  يه املسلمونعلى الشيوعيني؟! و لتحرير هذا البلد ليعيش ف
حكومة إسالمية وحنن نكون من  فأعلنوا اجلهاد و أهدافه فتعالوا لنحقق أهداف اجلهاد،

يريدون القضاء على بعضهم البعض  فكانوا جنودكم ولكنهم كانوا يطمحون إىل غري هذا
 احلكومة و وصلوا إىل قد تغلغلوا يف الذين أعين منظمات القيادات اجلهادية والشيوعيني

مباركة الشيخ سياف هلم، هؤالء الناس مل يسمحوا  مناصب قيادية يف حكومة رباين ويف ظل
طالبان، بل هيجوهم حلرهبم ولقتاهلم فكانت  إىل لقادة املنظمات اجلهادية بأن ينضموا

دى رباين ففي هذه الفرتة اكتسبت حركة طالبان وجاهة ل املواجهة اليت طالت مع حكومة
علماؤها وشباهبا وساعدها التجار واملزارعون وعامة املواطنني؛  الشعب األفغاين انضم إليها

احلياة السعيدة، و ألهنم وألول مرة عاشوا يف حياة آمنة مطمئنة فكان  ظلها ألهنم رأوا يف
 هلذه احلركة والوقوف جبانبها، ومل تكن هناك مساعدات خارجية ال حملية وال التأييد منهم

قدما  متشي ال رمسية و ال تربعات و إمنا كانت من إمكانياهتم الشخصية القليلة كانت امليةع
 وهكذا كانت عملية استيالئها على أفغانستان .

 ختتلف عن أما عن ابرز قادة حركة طالبان كما ذكر أخونا يف سؤاله فاحلركة طبيعتها

القادة  و سمى بالقادة البارزيناحلركات األخرى اليت تركز على األشخاص فليس عندنا ما ي
وكل من يبذل  اإلسالمي غري بارزين؛ إمنا عندنا األهداف هي املهمة فكل من حيمل اهلدف
القائد مهمًا لكونه  يكون جهده يف إحقاق احلق و إعالء كلمة اهلل هو القائد املهم، أما أن

لطبيعة عندنا ختتلف جتد ا فال ينتمي لقبيلة فالنية أو إىل معسكر فالين أو فرقة عسكرية، 
جتده يف اجلبهة، ويف اليوم الرابع جتده جالسا يف  الرجل اليوم وزيراً وغداً رئيس بلدية وبعد غد
املهمة وليس األشخاص، فاألشخاص يتغريون  مكتب وهكذا فاملناصب والقيادات هي



ظيفة فهذا هو املهم فكل من يعطى حق الو  الوظيفة ويتبدلون أما الوظائف وإعطاء حق
أمانة هذا هو املهم و ال شك أن معظم قادة طالبان  و ويقوم بدوره ويؤدي مسئوليته بإجناز

القدامى الذين قاتلوا الروس و قاتلوا احلكومة الشيوعية وبعد ذلك  الكبار هم من اجملاهدين
احلروب األهلية وفتنة احلروب الداخلية فليس هناك ما نقول قائد بارز و قائد  ابتعدوا عن

من  كثرياً  ببارز كلهم جنود لإلسالم، وإخواننا هنا بفضل اهلل واحلمد هلل هم يتجنبون ليس
اكتسبوا  هم الكالم و اهنم يريدون الوصول إىل كذا وكذا، وإمنا محلوا املسؤوليات وليس

ويسعون  املسؤوليات أو الصالحيات أو الرتب عن طريق الطلب وإمنا هم مُحِّلوا املسؤوليات
الدنيا  تخلصوا من هذه املسؤوليات ألهنا مسؤولية أمام اهلل ويسال عنها الرجل يفأن ي إىل

 واآلخرة .

 / ما  تواها  الحركة الفكرية منهجاً وعقيدة ً؟1س 

 احلياة فهي /احلركة تؤمن باإلسالم دينًا شاماًل لكل نواحي احلياة ولكل مرافق 0ج

فليس هي  وحضارًة، ًة وتارخيًا وجمدًا وعلماً تعرف اإلسالم دينًا وقانونًا وجهاًد وفكرًا وعز 
الفكرية الواضحة  معاملها منعزلة عن العامل وال هي حركة متطرفة عشوائية؛ وإمنا هي حركة هلا
اإلسالم، هي تريد العلم  هي تعرف اجلهاد وتُعدُّ اجملاهدين وتدافع عن نفسها وعن بيضة

احلرب بل أضافت إليها  سنوات  واملعارف لذلك هي أعادت فتح مجيع مدارس ما قبل
الشرعية، وهي تعرف أن  للعلوم مدارس للعلوم واملعارف العامة ومدارس أخرى خمتصة

من وسائل يف إعمار وإعادة  أعطيت مسئوليتها هي التعمري أيضًا فلذلك هي حتاول بكل ما
 أفغانستان فكرياً وإعالمياً وحضارياً . 

منهج اإلسالم وأهل السنة واجلماعة ولسنا  فاحلمد هلل واضح فهو منهجها وأما عن
أن منهجنا مستقيم لكن يكفينا أن نقول أن الشعب األفغاين املسلم هو  للناس نقول وندعي

الذي استطاع أن يدحر القوات الغازية الشيوعية احلمراء، ولو مل يكن  الشعب الوحيد
 ة وعلى الذود عن اإلسالم وملاولو مل ترىب أوالدها على الدفاع وعلى العقيد مستقيماً  منهجها

ترفع راية  أن استطاعت أن تقاوم الشيوعية وملا استطاعت أن حترر هذا البلد وملا استطاعت
الثمن، وملا  كرب   اجلهاد وملا استطاعت أن تصمد أمام الضغوط العاملية الكبرية مهما

وعقيدهتا عقيدة أهل  واضح هلل استطاعت أن تعتز شاخمًة مببادئها ومبواقفها فمنهجها واحلمد



حنيفة وشرحها تلميذه اإلمام أبو يوسف  أبو السنة واجلماعة العقيدة اليت كان يعتقدها اإلمام
اإلسالمية اليت ختدم اإلسالم واملسلمني يف خمتلف  األفكار واإلمام حممد، وهي تعرتف وتؤيد

ن اخلري املوجود عند يف معرفة أفكار الغري واالستفادة م رحابة صدر أرجاء األرض، وهي هلا
 لعقيدة الدولة اإلسالمية اليت حكمت العامل اإلسالمي يف عهد الدولة واضحة الغري فعقيدهتا

 رسول العثمانية وما قبلها يف عهد اخلالفة العباسية وهذه العقيدة جاءتنا عن طريق أصحاب

عليها، فحركة  افظةواحمل وتلقاها العلماء يف هذا البلد وتفانوا يف سبيل الدفاع عنها  اهلل،
نواحي احلياة وهي كما  لكل طالبان توجهها توجه إسالمي شامل تعرف اإلسالم دينًا شامالً 

 ·. ذكرنا حركة تبحث عن احلكمة أينما وجدهتا فهي تستغلها
 املسلمني يوجد هنا سؤال مدرج مع السؤال الذي سبق وهو / نسمع ويشاع يف بالد

واملاتردية فما  القبورية الصوفية بعض العقائديشوهبا  احلركة حركة وخاصة يف بالد احلرمني أن هذه
 بالدكم ؟ هذه األشياء وهذه العقائد عندكم يف ما مدى تواجد أدري

 صحيح أن الناس يقولون عن أفغانستان وعن حركة طالبان اإلسالمية مثل هذه

 ها  للدين وسواءوغريها من اإلشاعات سواء كانت يف جمال املذهب أو جمال فهم اإلشاعات

 وعبسا يف تطبيقها للشريعة اإلسالمية وقد أحدث هذا الغموض إلباس األمور الواضحة لبساً 

 عقيدة أما الذي نقوله وبكل صراحة عن  حىت يبتعد الناس عن هذه احلركة وعن تأييدها،

ريق ط وعن األفغان وعقيدة اإلمارة واليت تسعى جاهدة يف نشرها عن طريق إذاعتها وإعالمها
واجلماعة اليت  السنة مدارسها وعن طريق منهاجها املدرسي وجامعاهتا هي عقيدة أهل

ألفاظ وعنها  تعين تشرحها العقيدة الطحاوية ،  ونأيت إىل كلمة الصوفية والتصوف هذه
فلسفي له أفكاره  مذهب تعبريات لدى فالناس هنا يف أفغانستان ال يعرفون التصوف مبعىن

وعدم حب الدنيا وحسن  والتقشف ين التصوف والصوفية مها مبعىن الزهدوله رموزه إمنا يع
اخللق والتواضع، وهذا مكتوبة يف كتب السلف ،وكلهم يدعون املسلمني لألذكار املأثورة 

الفكرية مثل اإلشراق واحللول واالحتاد هذه األمور  وهذا عند عامة األفغان، أما املذاهب
لو وجدت صوفيًا يف أفغانستان وسألته ماذا تعين هذه  ،حىت يعرفوهنا أصاًل األفغان ال

أعرف عن هذا شيئاً . نأيت ونؤكــــد أن من له شك أو شبه فليأت إىل  ال الكلمات يقول: أنا



 ،وليطلب مناهجها ولينظر ماذا تدرس من العقائد؟ أهي عقيدة املنحرفني أو املعارف وزارة

 أو عقيدة أهل السنة واجلماعة؟!. أو الفالسفة أو اجلماعات الضالة املتصوفة
ختلو منها أي دولة ورمبا تكون  وال ال شك أن العقائد املنحرفة ال ختلو منها أي بلد

أفكار معينة وال خيلو أي بلد من هذه  إىل هناك عقائد وأفكار وأناس ورمبا فئات تنتمي
  األفكار؛ ألن هذا البالد ليست عائلة

 جرة واحتكوا بأناس آخرين فكان هلم التأثري والتأثر،والناس مشوا إىل بالد اهل واحدة

 عن كعقيدة ومنهج تؤيدها اإلمارة اإلسالمية وتنشرها جاهدة عن طريقتها ومنهجها أما

 طريق مدارسها وجامعاهتا هي عقيدة أهل السنة واجلماعة.

/ لحركة طالبان ارسالمية جهداف تريد جن تحققهـا فـ   3س

 تلك اتهداف ؟ . ه  فما داخل البالد وخاراها

/ أول هذه األهداف/ تطبيق الشريعة اإلسالمية ألن اهلل سبحانه وتعاىل أمر 3ج
ويقيموا  املنكر عباده الذين ميكِّنُهم من احلكم يف األرض بأن يأمروا باملعروف وينهوا عن

حتمل  اجملاهد هو من الصالة ويؤدوا الزكاة يعين تنفيذ الشريعة اإلسالمية فالشعب األفغاين
يصل إىل هذا اهلدف السامي؛  ألن املشاكل واهلجرة وترك البالد، وما عانا من املشاكل إال

والناس، والناس حيتكمون إليها هذه أهم  أن تكون الشريعة اإلسالمية هي اليت حتكم البالد 
يف جماالت احلياة سواء كانت سياسية أو  الشريعة أهدافنا وسوف نسعى جاهدين لتطبيق

 أو قضائية ويف كل نواحي احلياة. أو دستورية ية أو دبلوماسية أو قانونيةاجتماع

 ومن واهلدف الثاين /هو توفري احلياة اآلمنة للشعب األفغاين الذي عانا من التشرد

. فإمارة   البعد عن الديار، وعانا من اهلجرة ومن احلروب املتتالية من الداخل واخلارج
إسالمية حتكم  دة لتوفري احلياة اآلمنة ويف ظل شريعةأفغانستان اإلسالمية تسعى جاه
 بالقانون اإلهلي ويتحاكمون إليها .

إىل  ثالثًا / توحيد البلد ألن املنظمات اجلهادية السابقة قد مزقت أفغانستان الواحدة
املركزية،  احلكومة عدة أقطار وعدة حكومات كما ذكرنا سابقاً؛ فكلها ال تطيع وال تتبع

 بعضها ا بنوك ومطارات وهلا إذاعات، وكانت هلا سياسات خاصة حىت أنفكان لبعضه

أفغانستان فإمارة  اختذت هلا علمًا متميزًا عن احلكومة املركزية، وهذا كان بالفعل يهدد وحدة



أفغانستان .أما أهداف  وجتزئة أفغانستان اإلسالمية تسعى لتقضي على كل من يريد متزيق
كل أحناء العامل، وهي تشرتك يف  يف ن مع كل القضايا اإلسالميةاألمارة عامليًا فهي تتضام

وسائل ومن جهد يف ختفيف آالم  أوتيت من اآلم املسلمني يف كل مكان، وتسعى بكل ما
اجملروح واألجزاء البد أن تتأمل بأمل  اإلسالمي املسلمني. إن أفغانستان هي جزء من العامل

 األجزاء األخرى .

تطبيـق الشـريعة ارسـالمية ومـا  /  لى جي مدع وصل 2س

 بها ؟ . قمتم ال طوا  العملية الت 

يف  مثالً  هناك إجنازات كبرية أجنزهتا إمارة أفغانستان يف جمال تطبيق الشريعة  /2ج
يف العهد  وضع اجملال الدستوري والقانوين: فإمارة أفغانستان أعادت النظر يف الدستور الذي

القانونني والشرعيني  اخلرباء شيوعي؛ فاإلمارة كونت جلنة منامللكي وبنود أخرى يف العهد ال
الشريعة اإلسالمية، وأعيد تطبيق  خيالف إلصالح الدستور يف البالد؛ فحذفوا منها مجيع ما

جماملة أحد وهي صمدت  بدون احلدود والقصاص والتعزيرات ؛ فاإلمارة نفذت احلدود
طالبان وحكومتها هي تفعل كل  الكافر، إنللهجمات اليت كانت عليها من اإلعالم الغريب 

وصمدت يف سبيل تنفيذ شريعة اهلل تعاىل، ويف  باألقاويل ذلك من األمور التعبدية ومل تبال 
 ذلك.  سبيل إقامة القصاص واحلدود وغري

تعاىل استطاعت أن  اهلل أما يف اجملال االجتماعي فإمارة أفغانستان اإلسالمية بفضل
الشرعي  كلهم يتزينون بالزي  والرجال. انستان حيتجنب ويراعني احلجابجتعل النساء يف أفغ

املظهر يف اللباس اإلسالمي،  ويراعون اللباس اإلسالمي، وليست هناك خمالفات يف قضية
الشي نادر جدًا يف البالد  وهذا فكلهم يلبسون لباسًا إسالميًا ويعتزون هبذا اللباس

كبرية يف تطبيق الشريعة اإلسالمية ويف  خمالفات د فيهااإلسالمية؛ فكل البالد اإلسالمية جت
الربوية والتشبه بالكفار واملعامالت التجارية وغريها، فاحلمد هلل  جماالت اللباس واملعامالت

أفغانستان قد منعت كل ذلك وكـل ما يغضب اهلل عز وجل فالبلد الوحيد الذي يف  إمارة
 احلمد . منجاة من هذه املصيبة هي أفغانستان وهلل

 اإلسالمية أما تطبيق الشريعة يف اجملال السياسي والدبلوماسي فإمارة أفغانستان

 لألمم بفضل اهلل تعاىل مل تساوم أحدًا على حساب مبادئها وأهدافها، وهي مل تتنازل



ومبادئها  املتحدة وال للغرب وال لألمريكان وال ألي بالد أخرى يساومها على أهدافها
وغري هذه  االقتصادي ثبتت عليها وحتملت يف سبيلها املشاكل واحلصار اإلسالمية؛ فهي

 األمور .
فإمارة أفغانستان أعادت النظر يف  التعليم أما يف جمال إصالح املنهج التعليمي لوزارة

يف عهد الشيوعيني حيث أدخلوا العقائد  ذلك املنهج الذي وضع يف العهد امللكي ويعد
العقائد الكافرة والعقائد الباطلة األخرى مثل  هذه ناء األفغانالشيوعية وكانوا يلقنون أب

النظر يف املنهج أصبح خاليًا متامًا من اخلرافات، وهذا سوف  إعادة الداروينية وغريها؛ فبعد
جداً وسيجعل من أبناء أفغانستان حراسًا على العقيدة اإلسالمية وعلى  طيبة يكون له نتائج

 ضة اإلسالم يف العامل، وسوف يقلق هذا املنهج الكفار يف كلاإلسالمي وعن بي البلد هذا

باطلة  وبأفكار ألن املناهج يف العامل جتدها مطعمة بالعلمانية ومدخولة فيها بعقائد. مكان
 تعارض وختالف اإلسالم .

 الثبات فإمارة أفغانستان بإذن هلل سوف تثبت يف هذا السبيل مهما ازداد مثن هذا

 .على هذه امليادين 

/ مــا اراــراءا  التــ  قــام  ارعــالم الغربــ  بتف يمهــا  5س

التـ  قامـس بهـا الحركـة ضـد  اراـراءا  مجال الم درا  وما ه 

 دراعة الم درا  والتجارة بها ؟ .

 / إن زراعة املخدرات مل تبدأ يف أيام جميء إمارة أفغانستان، بل اإلمارة ورثت  6ج

أفغانستان  املخدرات خاصة األفيون  يزرع يف املشكلة من احلكومات السابقة وكانت هذه
فاختذت  املزروع من عشرات السنني، وجاءت إمارة أفغانستان ووجدت الناس تزرع هذا

املزروع فلما حدد هذا  سياسة اخلطوة خطوة؛ يف بداية األمر أمرت املزارعني بتخفيض ثلث
عالم الغريب بداًل أن يبارك هذا واإل املوضوع ، املرسوم وامتثل له املزارعون تنكر الغرب هلذا

أفغانستان هبذا العمل؛ ابتدأ بإشغال الناس عن هذا األمر بأمور أخرى  العمل وأن ميدح إمارة
 . ملاذا ؟

 الغرب هذه املخدرات ذريعة لتشويه مسعة اإلمارة. بعد ذلك أمرت اإلمارة ليتخذ

وبفضل هلل تعاىل  زراعة املخدرات، املزارعني يف كل األرجاء اليت تسيطر عليها باملنع التام من



وتوقفوا عن زراعة املخدرات،  امتثل الشعب واملزارعون بدون أي مشكلة ألمر أمري املؤمنني
إمارة أفغانستان اإلسالمية يف  ورغم كل ذلك فإن الغرب صرف أنظار العامل عن حماسن
بسبب كذا وكذا، وجود املياه و  القضاء على املخدرات وادعى أن ذلك  اجلفاف بسبب عدم

األمر مل يصدقوا وقالوا هو ادعاء  بداية وحبثوا وبدءوا يبحثون وخيتلقون هلا بابًا آخر، ففي
من البالد وجاء الصحفيون وأيدوا هذا األمر ورأوا املزارع  وغريها بعدما أرسلوا الوفود األوربية

 ا: صحيح هي منعشةاملخدرات كلها مزروعة بالقمح وحبوب أخرى قالو  فيها اليت كانت تزرع

 بسبب اجلفاف ليس ورائه أي دافع ديين أو ُخلقي ولذلك إلفشال أي أثر ألمر أمري ولكن

 فلما فشلوا يف إغفال الناس عن حماسن طالبان يف هذا وصرف أنظارهم إىل أمور املؤمنني

 منعوا بدءوا خيتلقون حيلة أخرى لصرف أنظار الناس ولتشنيعنا بقوهلم: إن طالبان أخرى

 من هذه زراعة املخدرات الرتفاع أسعار املخزون املوجود عندهم، فكلما قضينا عن جزء

والفتنه يف  املصيبة هم احيوا ناحية أخرى ولذلك بدءوا يؤلبون املزارعني ويؤججون احلقد
وترككم  فقركم صدورهم ويقولون: إن توقفكم عن زراعة املخدرات سوف يتسبب يف

املخدرات  عن على أموال كثرية ، القمح سوف ال يعوض ألراضيكم وأنكم كنتم حتصلون
واحلقد واحلسد  الفتنه وعن أمور أخرى ولكن الناس مل يبالوا مبا يشيعون ومبا يواجهون من

أفغانستان أوقفت زراعة  والتمرد على إمارة أفغانستان، فبدءوا يشيعون كالمًا آخر أن إمارة
موجود، مث قبل كل ذلك كله أن  خمزون هناكاملخدرات ألجل رفع املخزون املوجود وليس 

املخدرات يعين هل يعقل أن تقضي  الغرب يقول: أن إمارة أفغانستان تتحول من حمصول
العاملي؟ ونكبتها احلرب واجلفاف واحملاصرة  على منبع متويلها وهي حماصره من قبل الكفر

قدم على منع زراعة العوامل األخرى مع كل ذلك هي ت االقتصادية احلضر اجلوي، وآالف
تكون اإلمارة كانت تتحول من حمصول املخدرات فبداًل من  أن املخدرات هذا ليس معقوالً 

ومؤسسات مكافحة املخدرات يف تعويض املزارعني مبساعدات  الغربية أن تساعدنا اجملامع
ار الناس بدءوا يشنعون علينا ويوجدون علينا فتنًا أخرى ليلفتوا أنظ أخرى مالية وفنية وتقنية

ويعرفوهنم عن هذه القضية، وحنن نقول وبكل جرأة نقول ونتحدى الغرب  أخرى إىل قضايا
طريق  عن يستطيعوا أن يوقفوا زراعة املخدرات يف أي بلد من البالد إن أرادوا هذا ال اهنم لن



 الذي قدم مثاال الوحيد القوه وال املال وال عن طريق اإلقناع؛ فالشعب األفغاين هو الشعب
 بالكامل عن زراعة املخدرات . وتضحية كبرية يف سبيل امتثال أمر أمريهم الشرعي فتوقفوا

ــاارين  1س ــال المه ــد  قب ــادم تفغانســتان تزاي ــا الق / يالح

مع  مارة جفغانستان فما موقف دولتكم  للوقوف العري بأعداد هائلة

 من المهاارين العري وغيرهم ؟

أن اجملال الغريب والتعبريات الغربية هي تعبري عن  / يف البداية أود أن أوجه إىل 1ج 
حبركة طالبان اإلسالمية؛ صحيح  –حكومة ودوله ونظام  وهي  -إمارة أفغانستان اإلسالمية

االستيالء على كابل وتكوينها لدولة إسالمية هي اآلن  مث بعد هي يف البداية كانت حركه
املسلمني   جو من فضيلتكم ومن مجيع إخوانناامسها الرمسي فهو ير  اإلسالمية إمارة أفغانستان
 يسموا املسميات بأمسائها احلقيقية واليت يرضاها هلا أهلها، وأال ينساقوا  أن يف كل مكان

تسمية أقل  وجد التعبريات الغربية ووراء ما يروج له اإلعالم الغريب؛ ألن اإلعالم الغريب لو وراء
أن حجم إمارة  وجدوا مجاعة كذا وكذا ولكنهممن احلركة ملا خبل هبا فيقولون مثاًل : 

حبركة طالبان اإلسالمية  اكتفوا أفغانستان اإلسالمية هي أكرب مما يريدون له إنكاره؛ فلذلك
هؤالء اجملاهدون العرب هم إخواننا  فهي ليست حركة؛ وإمنا هي إمارة أفغانستان اإلسالمية.

واشرتكوا معنا يف األمن وضحوا بأمواهلم  جاءوا إلينا وحنن يف أحلك وأصعب الظروف فجاءوا
وجاءوا إلينا وقاوموا الروس وجاهدوا يف سبيل اهلل،  بالدهم وبأنفسهم وتركوا العيش الرغيد يف

الناس اشرتكوا معنا . يف احملنه فكيف ننساهم وجنافيهم يف  فهؤالء وتركوا بالدهم وأهلهم؛
  ننساهم وال جنافيهم يف النعمة، مث هؤالء الناسيف احملنة واملشقة معنا فال كانوا النعمة ماداموا

أن إمارة   مبعىن جاهدوا يف هذا البلد ومن أيام جهادهم وجودهم ثابت ومتواتر يف هذا البلد،
القائم يف  الوضع أفغانستان اإلسالمية مل تستقدم هؤالء األخوة وإمنا هي ورثتهم من

الذين ساعدوا األفغان  اجملاهدين الناس أفغانستان فهي ال ترى من اجلائز أن جتايف أولئك
بلدهم؛ فهذا ليس من الوفاء بأن  حترير بأمواهلم وبأنفسهم وبعلومهم وبأفكارهم يف سبيل

إسالمية هي أرض إسالمية ويعيش فيها  دولة يطرد هؤالء األخوة من أفغانستان , أفغانستان
بلد حرر هلذا اهلدف بأن ينعم آمنة، ألن هذا ال وحياة املسلمون من كل اجلنسيات بكل حرية

واملطمأن؛أما عند تشنيع اإلعالم الغريب هلؤالء األخوة فهي وجهة  املسلمون بالعيش اآلمن



هؤالء الناس هم أبطال وأن هؤالء الناس دحروا   البداية مع أنه كان يرى أن للغرب يف
ويؤيدهم  ميجدهم وميدحهم، ويرفع من شأهنم ويبارك يف خطاهم الغرب الشيوعية وكان

صورهتم للعامل، ما للذي حدث للغرب أن انقلب على هؤالء الناس الذين  عنهم ويبلغ وينشر
يسموهنم اجملاهدين واألبطال واليوم يسموهنم األشرار اإلرهابيني مع أنه مل  باألمس  كانوا

عين هؤالء األخوة شيء سابقًا كانوا يف قتال واآلن يعيشون كالناس العاديني ي أمر يستجد يف
 وحني ليسوا يف القتال فعندما كانوا يف القتال كانوا يسموهنم األبطال واجملاهدين آمنة يف حياة

الغرب.  مصاحل أصبحوا أناسًا عاديني يعيشون يف هذه البالد أصبحوا إرهابيني وأصبحوا ضد
هاد التحرير ويف اجل فهؤالء األخوة مثل األفغان يعيشون يف هذا البلد ألهنم وقفوا يف حرب

 املبارك مع األفغان ومن حقهم أن يعيشوا يف هذه البالد.

/ نسمع ف  وكاال  ارعـالم عـن العالقـا  بـين دولـة  7س 

 مدع العالقة بينهما؟ . طالبان وحكومة باكستان . فما

/ عالقتنا بباكستان عالقة املصاحل املشرتكة وعالقة حسن اجلوار ألن حكومة 5ج
إىل  الشيوعية تحت صدورها أمام الفارين بدينهم من جحيمباكستان هي آوت املهاجرين وف

وجماهديهم إىل جبهات  باكستان؛ ليعيشوا هناك أحراراً وينعموا باحلياة اآلمنة ويرسلوا أبناءهم
وخميمات املهاجرين؛ فقرابة أربعة  اجملاهدين القتال وأعطت اخلدمات الكبرية والكثرية لعائالت

باكستان يف ظل قوة ونعمة وأمن وسالم  يف كانوا يعيشونمالين من املهاجرين األفغان  
ينسى الوفاء ملن حيسن إليه وال زال هناك  األفغاين ال واقتسموا معنا لقمة عيشهم فالشعب

، ويشكر لباكستان أهنا اعرتفت بإمارة أفغانستان  باكستان الكثري من املهاجرين يعيشون يف
السياسي. فنحن عالقاتنا هبا عالقات ودية أفغانستان احلق  اإلسالمية وأعطت إلمارة

وإسالمية هم اعرتفوا بإمارة أفغانستان اإلسالمية وحنن نشكر هلم هذا اإلقدام وهذا العمل 
الطيب، كما نشكر إيواءها املهاجرين طيلة العشرين سنة املاضية والزال كما أسلفنا الكثري 

ريب وما تشيعه اإلذاعات عن مساعدة من املهاجرين يف باكستان. أما ما يشيعه اإلعالم الغ
حكومة باكستان العسكرية إلمارة أفغانستان اإلسالمية هذا شيء ليس له أي أساس؛ وإمنا 
هو جمرد اهتام حىت يظهروا للناس أن إمارة أفغانستان اإلسالمية هي شيء دخيل على 

اىل ومبن اهلل تعاىل أفغانستان واألفغان ال حيتاجون إىل مساعدة باكستان ألهنم بفضل اهلل تع



وبتأييد اهلل تعاىل هلم استطاعوا أن يدحروا أكرب إمرباطوريتني يف العامل مها اإلجنليز حيث حبروا 
من هذه البالد ملا غزوها والزالوا حيتفظون ويتذكرون مرارة املأساة اليت قد كانوا القوها يف 

لتهمت شعوباً كثرية يف آسيا أفغانستان، بعد ذلك حني طغت الشيوعية وأعلنت عن ذروهتا وا
الوسطى واعتدت على أفغانستان؛ فاألفغان بفضل اهلل تعاىل وبتأييد اهلل ونصرته هلم وبثباهتم 
وبصمودهم استطاعوا أن يدحروا أعىت قوة حربية يف العامل كانت ختاف منها الدول الغربية 

يدحروا الروس من هنا بدأ وختاف منها أمريكا، ولكن األفغان بفضل اهلل تعاىل استطاعوا أن 
اهنيار الشيوعية كفكرة وكنظام وكحكومة وكجيش يف أفغانستان ويف خارج أفغانستان حىت يف 
عقر دارها، فاألفغان ليسوا يف حاجة ألن يأخذوا املساعدات العسكرية أو أن يستقدموا 

هم يعيشون اجليش الباكستاين ألن األفغان أكثر الناس تدربًا على األسلحة؛ عشرين سنة و 
يف احلرب عشرين سنة وهم يستعملون األسلحة عشرين سنة وهم جيربون أنواعًا خمتلفة من 
األسلحة عشرين سنة وهم يتعايشون مع احلرب و فنون احلرب فهم أكثر الناس دراية وفهماً 
ألمور احلرب واستغالاًل للظروف احلربية، وال حيتاجون إىل مساعدة عسكرية من باكستان وال 

غري باكستان فعالقاتنا هبم عالقات أخوية عالقات حسن اجلوار عالقات الوفاء  من
 إلحساهنم هذه هي النوعية وطبيعة العالقات بيننا وبني حكومة باكستان اإلسالمية .     

/ نسمع عن هيئـة اتمـم المتحـدة فـ  جفغانسـتان وفـ   8س 

 منظمة؟ .الدول العالمية كيلك فما موقف دولة طالبان حيال هيه ال

/األمم املتحدة فقدت حيادها يف القضايا العاملية وخاصة يف القضايا اإلسالمية 8ج
ألهنا مبا فعلت يف أفغانستان واختذت بعض املواقف جعلت من نفسها ختسر حيادها يف 
أفغانستان وثقة األفغان هبا؛ ألهنا تزن مبيزانني وتكيل مبكيالني هناك قضايا إسالمية هامة جداً 

ق مبصري املسلمني ومبصري شعوب إسالمية عظيمة عالقة منذ عشرات السنني، أما إذا تتعل
أرادت الدول الكربى الدول الكافرة تنفيذ أي مشروع أو إجراء هلا فإن األمم املتحدة تتمثل 
هذا املشروع يف أقصر فرصة ممكنة، وتتيح كل اجملاالت وكل الوسائل ومتكن تلك الدولة 

كل اجملاالت وكل صالحيات األمم املتحدة وكل قراراهتا؛ فاألمم املتحدة استعمال واستغالل  
فقدت وخسرت حيادها يف القضية األفغانية كما خسرت حيادها وثقة املسلمني هبا بكل 

املكاتب السياسية لألمم  القضايا اإلسالمية هذا الذي جعل إمارة أفغانستان اإلسالمية تغلق



كتبها ملسائل الصلح والتفاوض يف أفغانستان، وبعد أن املتحدة يف أفغانستان وكذلك م
فرضت األمم املتحدة أو بعد أن فرضت أمريكا حصارها عن طريق األمم املتحدة وجملس 
أمنها على أفغانستان؛ أعلنت إمارة أفغانستان اإلسالمية أهنا لن ترضى ولن متكن األمم 

ات مبعىن أهنا لن جتعل أو لن توسط لألمم املتحدة يف الوساطة بينها وبني خمالفيها يف املفاوض
املتحدة يف مفاوضاهتا مع املخالفني ملاذا؟! ألهنا فرضت احلصار العسكري واسترياد األسلحة 

 على إمارة أفغانستان اإلسالمية وفتحت األبواب السترياد األسلحة للمخالفني .
 يف أفغانستان .ملاذا ؟ ألن األمم املتحدة تريد من إجراءها هذا  تطويل احلرب 

ــيين  0س ــة ال ــول المعارض ــحة ح ــة واض ــا روي ــود  عطائن /  ن

ي الفون دولة طالبان ومـا جبـرد نتـائد الجولـة اتخيـرة تحمـد شـاه 

 مسعود  لى بعض الدول اتوربية ؟ .

/ حتالف املعارضة هو خليط من بعض املنظمات اجلهادية اليت كانت تنتسب  9ج
أرض العمل والواقع، ومعها تنظيمات أو منظمات   إىل اجلهاد مث خسرت مصداقيتها يف

قومية شيوعية، ومجاعات األوباش الذين كانوا يرتزقون من احلرب، فالتنظيمات اجلهادية هي  
كانت منظمات مجاعية ألفغانستان اإلسالمية تابعة لربهان الدين رباين واالحتاد اإلسالمي 

لناس يف غموض من أمرهم؛ حكومة التابع للشيخ سياف نتكلم عن هؤالء الناس ألن  ا
أستاذ رباين حني قامت يف أفغانستان وأيدها املسلمون وتفاءلوا هبا خرياً ملستقبل أفغانستان؛ 
ولكنها ما لبثت أيامًا إال وأعلنت للناس على املأل أهنا تريد نظامًا دميوقراطيًا يف أفغانستان، 

ذهب مثنًا للدميوقراطية؟! هل الشهداء فهل الدماء اليت أريقت ألجل إعالء كلمة اهلل هي ت
الذين يفوق عددهم املليون ونصف املليون هؤالء الناس دماؤهم و جهودهم واستشهادهم 
وحتملهم للمشاكل واملصاعب كلها تذهب لتأيت الدميوقراطية أو العلمانية لتحكم 

أنه يدافع عن أفغانستان!! أكثر من مرة مسعود أعلن للجرائد العاملية و اجلرائد العربية 
الدميوقراطية وأنه يريد إقرار نظام دميوقراطي يف أفغانستان، وخري شاهٍد على هذا ما قاله وزير 
خارجيته الدكتور عبداهلل حينما ذهب إىل أمريكا وأعلن على رأس املأل أن طالبان أو حكومة 

أكرب خطر على  إمارة أفغانستان اإلسالمية سوف حتيي النظام اإلسالمي احلقيقي الذي يعترب
املصاحل الغربية، فاحلق ما شهدت به األعداء كما تقول العرب فهم بأنفسهم يشهدون إلمارة 



أفغانستان اإلسالمية أهنا حتاول وتسعى إلحياء املفاهيم اإلسالمية اليت سوف تكسب األمة 
سعود األخرية اإلسالمية والشعب األفغاين عزاً جيعل منه خطراً على املصاحل الغربية، مث رحلة م

اليت ذهب فيها إىل أوربا وجدد والءه للغرب وأعلن هلم بصراحة بأنه يدافع عن الدميوقراطية، 
وأنه يقف حائاًل وحاجزاً ومانعاً عن املد اإلسالمي الذي رمبا يكتسح الساحة؛ أوروبا الشرقية 

به وعرفته على اجملتمع وروسيا ورمبا أوروبا الغربية، فرئيسة الربملان األوريب أمسكت بيده وأتت 
األورويب بأنه هو املدافع الوحيد عن الدميوقراطية، والدميوقراطية معناها العلمانية فهو يدافع 

 عن العلمانية .
أما برهان الدين رباين نفسه فهو إنسان ضعيف النفس ضعيف الشخصية؛ أكرب مهه 

عن طريق املؤامرات، أو  هو الوصول والبقاء يف كرسي الرئاسة سواء أُهدي له هذا الكرسي
عن طريق املساومة على املبادئ اإلسالمية، أو الدخول يف التحالفات مع القوى املعادية 
لإلسالم، أو مع بقاء الشيوعية؛ فهو صار رئيسًا ألفغانستان ملدة أربعة أشهر، مث أطال هذه 

ن كابول من املدة ألربعة شهور أخرى، مث لسنة ونصف، مث لسنوات كثرية أخرى مث طرد م
مقر رئاسته؛ ولكنه محل كرسي الرئاسة معه حيثما ذهب فهو حيمل كرسي الرئاسة فعنده 
رئاسة نقالة برًا وجوًا وحبراً، ويف كل مكان وال يهمه غري هذا؛ ال يهمه أمر الشعب ال يهمه 
رضاء الشعب به أو عدم رضاءه به؛ وإمنا هو يريد أن يبقى على الكرسي على أية حالة  

ومهما خسر فيه من مصداقيته للشعب وقبول الناس له؛ فالشيخ رباين إنسان ذو  كانت
نفسية ضعيفة ال ميكنه أن يفعل شيئًا بدون استشارة مسعود وبدون استشارته للجنراالت 
الشيوعيني الذين انضموا إليه يف اآلونة األخرية من سقوط احلكومة الشيوعية، وهو بنفسه 

يون مساعدة عسكرية من روسيا اليت قتلت الشعب األفغاين رضي أن يطلب قادته العسكر 
وذحبت الشعب األفغاين فهو مل يستح أن يطلب من روسيا املساعدات العسكرية، مل يستح 
أن يطلب من البالد الغربية املساعدات العسكرية، مل يستح أن يقر اهلجوم الصاروخي 

ت الروسية والضربات الصاروخية األمريكي على أفغانستان، مل يستح أن يرضى بالتهديدا
الروسية اليت كان يتوعد هبا الروس على أفغانستان، فهو مل يستح أن يؤيدها فقال: هذا 
حقهم أن يتابعوا املخالفني و اإلرهابيني يف أي جزء من أفغانستان، وهذا يعين أنه يريد 

ن طريق العمالء، الكرسي بأي وسيلة  يريد الكرسي سواء أهدي إليه عن طريق اليهود؛ أو ع



عن طريق الدخول يف املؤامرات والتحالفات، وهو جرب كل هذه امليادين، وعن حبه 
للكرسي هناك مثل يضرب به بني األفغان بالبشتو هم يقولون "يا أرق يا مارق" معناه 
بالعربية "إما القصر أو القرب" فهو ال يرضى إال أن يكون هو بالقصر الرئاسي أو يذهب إىل 

 ليس عنده حل ثالث . القرب 
؛ خاصة الناس الذين  أما سياف فهو اللغز السحري الذي يعجز الناس عن فكه

عهدوه جماهداً وداعيًا وخطيبًا مفوهاً، واغرتوا بكالمه السحري، أين ذهب كالمه السحري؟! 
أين ذهب جهاده؟!  أمل يكن يعد الناس وحيلف باألقسام املغلظة أنه لن يتواطأ عن اجلهاد 

ن يستسلم للعدو ولن يرضى بأنصاف احللول؟!  وكان يعد املسلمني ويعد الفلسطينيني ول
بأنه سيجاهد يف فلسطني لتحرير األرض املقدسة، أين ذهبت وعوده؟! أليس هو واجلنراالت 
الشيوعيني يف خندق واحد؟! أليس هو ومسعود يف خندق واحد؟! أليس يعترب مسعود قائدا 

ساعدات الروسية وجيدد والءه وحسن وفائه للدول الكافرة له؟! وهو يذهب ويطلب امل
والدول الغربية، أيذهب للجهاد لتحرير القدس من مطار موسكو الدويل عن طريق الطائرات 
الروسية أم عن طريق اجلهاد؟! فالشيخ سياف كانت كلماته السحرية هي اليت جعلت له 

وقف مع كلماته! يا ليته أجنز وعوده! يا ليته  قبواًل بني املسلمني يف العامل اإلسالمي، يا ليته
حىت ومل مل يقف مع طالبان لكان حمايدًا يف جهة أخرى؟ باقيًا على هيبته وكرامته وعلى 
حياده وعلى  مسعته اجلهادية والعلمية؛ فهو خسر مسعته اجلهادية  لوقوفه مع الشيوعيني ومع 

ان الروس، ومع من طلبوا  املساعدات املالحدة ومع الدميوقراطيني مع من ارمتوا يف أحض
العسكرية من أي نوع كانت، حتت أي ظروف كانت، مث مع كل هذا يسكت عن اجلرائم 

 وعن املواقف املخزية له يف املعارضة .
فأما دوستم فأيام ما كان يف حكومة جنيب وأيام ما كان يدافع عن احلكومة 

غالم جم ( معناها بالعربية ساحيب الشيوعية كان يسمي هو نفسه ويسمي جيشه وكلمة ) 
البساط؛ ألهنم كانوا يزعمون أهنم سوف يسحبون البساط من حتت أقدام اجملاهدين، وهذا 
ينبأ عن عدائهم للمجاهدين وكرههم للمسلمني، وحب قضائهم على اجلهاد واجملاهدين 

حينما  واملقاومة اجلهادية، ولكنه إنسان داهية إنسان ذكي يعرف كيف يستغل الظروف،
وجد اختالفات بني القادة اجلهادين على احلكم هو انضم إىل بعضهم بإعاز من روسيا من 



سادهتم؛  ليكتسب مكانة مرموقة ليتمكن من خالهلا يف تنفيذ إجراءاته وسياساته، فلذلك 
هو انضم إىل مسعود ومسعود عميل معروف للشيوعية مدسوس على الصفوف اجلهادية، 

يطر مسعود على مدينة كابول  بدبابات وطائرات اجلنرال دوستم، فانضم إىل مسعود وس
وحارب األحزاب اجلهادية األخرى لتبعدها منظمته عن أطراف كابول ليخلوا هلم امليدان 
يفعلون فيه ما يشاءون، بعد ذلك غري والءه وانضم إىل حكمتيار، ففي البداية كان يقول: 

ن يقول ويردد شعار سوف نقاتل ونقاتل أن حكمتيار من أعدى أعدائه؛ وحكمتيار كا
ونقاتل إىل أن ننهي على ظاهرة امليليشيات الدوستمية حكمتيار فبعد انضمام دوستم إليه 
بدأ يربئه من كل جرائمه ويقربه إليه، وحكمتيار أعطاه اهلل تعاىل قوة يف التعبري وقوة يف 

ع بانضمام دوستم إليه منع تقسيم التعليل ملعتقداته وأفكاره؛ فهو أشاع بني الناس أنه استطا 
أفغانستان إىل مشال وجنوب وإىل كذا ولكنه يف احلقيقة ويف النهاية انضم إىل الدوستم وضم 
دوستم إليه ، والطرف اآلخر للتحالف مع املعارضة هو اجلنرال عبد امللك الذي كان يف 

ا عبد امللك رسول البداية مع دوستم مث انقلب على دوستم، مث قتل دوستم أخاه يعين أخ
البهلوان،وأعلن عبداملالك انضمامه املفخخ إىل إمارة أفغانستان اإلسالمية، فلما ذهبت 
مجاعات طالبان وجنود إمارة أفغانستان اإلسالمية إىل مزار الشريف انقلب عليهم وارتكب 
فيهم مذحبة إجرامية كبرية؛ حيث قتل أكثر من مخسة آالف طالب ومعظمهم من حفاظ 

آن الكرمي، وحفر هلم خنادق يف صحراء امسها دشت ليلى فحفر هلم حفرًا وألقاهم يف القر 
هذه احلفر أحياء مث أحال عليهم الرمال، وبعدما عجز عن املقاومة يف مقابلة دوستم فضحه 
دوستم وأعلن عن إجرامه ودل الناس عن املقابر اجلماعية اليت كان قد دفن فيها طالبان 

رال هو أيضًا جنرال شيوعي خدم الروس مث احلكومة العميلة احلكومة واألسرى، فهذا اجلن
الشيوعية، مث انضم إىل حتالف مسعود وارتكب يف النهاية مذحبة كبرية يف حق طالبان، مث فر 
إىل أمريكا وهو اآلن يعيش الجئًا يف الواليات املتحدة األمريكية، ومن هنالك ومن البالد 

 حياناً بعض أفراده ليشوشوا على املواطنني اآلمنني .اجملاورة ألفغانستان يدخل أ
الطرف اآلخر للمعارضة هو حزب الوحدة الشيعي هذا احلزب ظهر أخريًا على 
مسرح األحداث السياسية حني أوشكت احلكومة الشيوعية على االهنيار، فإيران مجعت 

ب جاء إىل األحزاب الشيعية املختلفة يف حزب واحد ومسته حزب الوحدة؛ وهذا احلز 



أفغانستان ودخل إىل املناطق القريبة من كابول، وقصفت املناطق اليت تقطنها األقليات 
الشيعية، وهذا احلزب ضم إليه املليشيات الشيعية الشيوعية اليت كان أنشأها رئيس وزراء 
احلكومة الشيوعية سلطان علي كشمي ، فهو حينما علم أن حكومته سوف تنهار وأراد أن 

عبه وألتباعه وملقاتليه مكانة لدى احلكومة القادمة؛ فأرشد جنوده لينضموا إىل حزب يبقي لش
الوحدة الشيعي، فحزب الوحدة الشيعي هو خليط من القوميني اهلزارا وبقايا من مليشيات 
"سلطان علي كشمي" الشيوعي رئيس وزراء حكومة جنيب وبعض األحزاب اجلهادية الشيعية 

املركزية من أفغانستان البعيدة واملنعزلة عن مسرح القتال وامليادين القتالية اليت كانت يف املناطق 
. 

والطرف اآلخر من املعارضة عددًا كبريًا من اجملرمني ومن احلشاشني ومن األوباش 
الذين انضموا يف اآلونة األخرية من حكومة جنيب إىل األحزاب اجلهادية ملاذا؟! ألن 

سلحتهم حىت ال يشاركوا يف فتنة احلرب األهلية، والتنظيمات اجملاهدين املخلصني  تركوا أ
اجلهادية كانت حباجة إىل مقاتلني ومن يرفعون هلا سالحها؛ فانضمت إليها هؤالء اجملرمون 
واحتوت هذه الفئات من األوباش ومن اجملرمني ومن أناس ال يبالون باحلالل وال باحلرام 

 . يرفعون هلم السالح وليقاتلوا ملصاحلهم

ـــارة جفغانســـتان 29س  ـــرتم جن  م ـــم ذك ـــد ســـبق جنك /   ق

ارسالمية تهتم بقضايا المسلمين ف  كل مكان فما هـو مـوقفكم 

حيال ما يحـدث رخواننـا المسـلمين فـ  فلسـطين؟ وهـل هنـا  

رسالة تريدون توايهها للمسلمين عامة حـول مـا يحـدث رخواننـا 

 هنا ؟.

ا امللل الكافرة جتاه الشعوب اإلسالمية يف /  إن اجلرائم الوحشية اليت ترتكبه 22ج 
خمتلف بقاع األرض ليست خافية على الناس، بل العجيب من أمر اجملتمع الدويل جملس 
األمن وجملس األمم املتحدة أهنا تقلب املوازين؛ فهي تسمي الدفاع عن احلقوق والدفاع عن 

طرف، وتسميها مبا تسميها من البالد ومقاومة العدو الصائل تسميها اإلرهاب أو تسميها الت
األلقاب السيئة، وهي بنفسها تفضي على اإلجرام وعلى اإلعتداء تفضي عليها الشرعية 
والقانونية فعلى سبيل املثال الروس دخلوا بالد الشيشان ودمروا البلد وقتلوا املسلمني 



 عمل الروس وأخرجوهم من ديارهم؛ فاألمم الكافرة واألمم املتحدة واجملتمع الدويل يعترب
عمال شرعيًا قانونياً؛ أما دفاع الشيشانيني عن حقوقهم ودفاعهم عن بلدهم وصمودهم يف 
سبيل إحقاق حقوقهم؛ يعترب تطرفًا ويعترب إرهابًا وخمالفًة ومتردًا على القوانني الدولية، كذلك 

ألمم حقوق املسلمني الكشمرييني منذ مخسني سنة وأكثر ودولة كشمري عالقة، وقرارات ا
املتحدة جمرد حرب على ورق، ومل يرتتب عليها أي شيء عملي، فاملسلمون مضطهدون 
واملسلمون يعانون أنواع التعذيب بيد اهلندوس واألمم املتحدة وقراراهتا ساكتة وصامتة 
ومتغافلة عن قضية املسلمني، وهكذا هم ينظرون إىل قضية فلسطني فاليهود هم اعتدوا على 

وأخرجوهم من ديارهم، وبدءوا يقيمون دولتهم يف بيت غريهم فاجملتمع  حقوق الفلسطينيني
الدويل  والواليات املتحدة أو جملس أمنها تعترب حكومة اليهود شرعية ودفاع الفلسطينيني عن 
حقوقهم وعن بالدهم ومطالبتهم بعودهتم إىل دورهم يعترب شيئًا خمالفا للقانون الدويل 

ملهم إجرامًا ومما يضحك أن أمريكا يف اآلونة األخرية هي توصي والشرعية الدولية، ويعترب ع
إسرائيل بالصرب والتحمل ومتنع الفلسطينيني من اإلرهاب وهي توصي الفلسطينيني بالتوقف 
عن اإلرهاب، وتوصي إسرائيل بالتحمل والصرب ومع هذا فإن إسرائيل مظلومة والفلسطينيون 

يصرب ويصمت، والظامل  يتغطرس يف جربوته ويف   هم الظلمة هم يظلموهنا فاملظلوم يسكت
كربيائه ويف ظلمه وبطشه على الناس، وهذا خالف الواقع؛ الفلسطينيون هم املظلومون 
واإلسرائيليون هم الظلمة ومما نفهم أن قضية فلسطني أو أرض فلسطني هي حمك إميان األمة 

وتشرذمت وتفرقت وتشتت أمرها اإلسالمية هبا يعرف إمياهنا؛ فحني ضعفت األمة اإلسالمية 
سلط اهلل على فلسطني النصارى ووجود النصارى جعل املسلمني ينسون خالفاهتم وينضمون 
ويتكاتفون ويف النهاية حيررون هذه البالد باجلهاد وليس باملفاوضات، حيررون هذه البالد 

احلايل حني بالوحدة والتكاتف والتضامن بعضهم إىل بعض ونسيان خالفاهتم، ويف زماننا 
تفرقت األمة وتفرقت أهواءها وتشتت وبدأت تعادي بعضها البعض، ابتلى اهلل تعاىل  
الشعوب اإلسالمية باليهود ويف أرض فلسطني حمك إميان هذه األمة فيها يعرف درجة إمياهنا 
ودرجة وصالبة إمياهنا؛ فلذلك جيب علينا أن نعيد نفس الدرس، وأن ينسى املسلمون 

 ما بينهم، وأن يتحدوا للعدو الشرس الذي جاء من البالد األخرى خالفاهتم في



اليهود ما استطاعوا أن يقيموا دولتهم إال بعد أن جتمعوا من البالد البعيدة والكثرية، 
بعد أن نسوا خالفاهتم وبعد أن تنازل بعضهم عن بعض، وجاءوا وحتملوا املشاق وحتملوا 

واء وترك التجارات والرحالت الرغيدة، جاءوا وتصدوا الغربة وحتملوا ترك الديار وترك األه
للحرب بعد ذلك استطاعوا أن يقيموا حكومتهم، نفس الدرس ونفس الطريقة إلقامة 
حكومة وألخذ احلقوق فلن يستطيع املسلمون اخلالص من اليهود وحترير األرض املقدسة 

عضهم إىل بعض، وينسوا أوىل قبلة املسلمني من يد اليهود احملتلني إال بعد أن ينضم ب
خالفاهتم ويتكاتفوا بعضهم مع بعض وتتحد جيوشهم وتتحد أهوائهم وختلص نياهتم هلل 
تعاىل؛ بعد ذلك سوف يكون هناك حتقيق األهداف وتستطيع األمة أن حتق حقها بقوة 
سيفها وإال لو كانت املفاوضات تنفع لنفعت املفاوضات ونفع الكالم الدائر الفاضي هذا 

 سني سنة من قضية كشمري وقضية فلسطني وغريها من القضايا اإلسالمية .من مخ

/ ما  الرسالة التـ  تـود  مـارة جفغانسـتان ارسـالمية  22س

ب بالغ المسلمين عامة وما المطلـوي مـن السـلمين حيـال قضـية 

 جفغانستان ؟.

ة / لإلجابة على سؤالكم األخري وعن رسالتنا لألمة اإلسالمية وأبناء األم 22ج
اإلسالمية نقول : إن كل اجلماعات اإلسالمية وكل األحزاب اإلسالمية والتجمعات 
اإلسالمية إذا طالعت دستورها جتد املادة األوىل أو اهلدف األمسى هلذه اجلماعات إقامة 
حكومة إسالمية وإقامة نظام إسالمي،وهنا اهلدف حيتاج إىل أرض يقيم املسلمون عليها 

تاج إىل مدافعني وإىل جنود يتفانون يف سبيل الدفاع عنها؛ أحرارا، وهذه األرض حت
فأفغانستان بفضل اهلل تعاىل أرض متحررة أرض يعيش املسلمون فيها حبرية واعتزاز دون 
ضغوط عاملية أو إقليمية، هلا جنود متفانون يف سبيل اهلل من طلبة العلم الشرعي واجملاهدين 

على إقامة نظام إسالمي وحكم اهلل يف األرض هذا املمارسني، فهذه اجلماعات اليت تعمل 
األمل الذي مل يتحقق أين يريدون حتقيقه. أيريدون على أرض اخليال؟! البد أن يبحثوا عن 
أرض يقيمون عليها وبفضل اهلل تعاىل قامت اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان على أرض 

وهناك خملصون هلذه اإلمارة، وهي األحرار على أرض اجملاهدين، وهناك جنود هلذه اإلمارة 
مثرة اجلهاد ودماء الشهداء، فنريد من اجلماعات اإلسالمية واألحزاب اإلسالمية ومن عامة 



املسلمني تأييد هذه اإلمارة والوقوف جبوارها ودعمها ماديًا وبالدعاء، وتأييد مواقفها 
انت لديهم بعض اإلسالمية والوقوف معها على مبادئها الشرعية اإلسالمية، وإذا ك

االهتامات وبعض الغموض فنحن نرجو منهم مجيعاً أن ال يكتفوا بسماع الدعاية من اإلعالم 
الغريب؛ ليتفضلوا وليكلفوا أنفسهم عناء اجمليء والتحقق والتثبت عما مسعه هناك، وحنن  
كذلك نرحب بكل االقرتاحات البناءة وبكل النصائح اجليدة اليت هي لنفع هذا النظام 

تأييده وإلرساء قواعد هذا النظام، فنحن نطالب املسلمني بالتثبت والتحقق مما يسمعونه ول
من اإلعالم الغريب، وأن ال يغرتوا هبذا اإلعالم وأن يأتوا إلينا لريوا كل شيء بأم أعينهم، 
وليعايشوا واقعنا ونرجو منهم أن ال يكتفوا مبا يسمعونه عن بعد، فما دام أمل مجيعهم إقامة 

م اهلل وإقامة حكومة إسالمية وهذا ال يتحقق على أرض اخليال، وبفضل اهلل هنا أرض حك
وجنود ودولة ودستور ومنعة، فكل شيء موجود فنريد منهم مجيعًا أن يقوموا معنا ويؤيدوا 
قضيتنا ويدلوا بصوهتم إىل جانب أصواتنا، وال خيذلوا عنا املسلمني، فال يكونوا سببا لتخذيل 

ثارة الشكوك والشبهات، وإذا كان لديهم أي شكوك أو اهتامات وغموض ولبس املسلمني وإ
فليأتوا إلينا وليتثبتوا وليدلوا إلينا مبشوراهتم وباقرتاحاهتم ومبا يريدونه من اخلري لنا؛ فصدورنا 
رحبة وحنن نستمع إىل مشورة كل الذين هلم جتارب يف خدمة اإلسالم واملسلمني فنحن لسنا 

لصدر وإمنا حنن نريد خدمة اإلسالم واملسلمني، وليس خدمة األفغان وإمنا مجاعة ضيقة ا
خدمة اإلسالم كمنهج، فمسؤليتهم تفرض عليهم أن يقفوا معنا وأن يسددوا من خطانا وأن 
يقفوا جبوارنا، وهذه هي الرسالة األخرية اليت نبلغها عن طريقكم إىل علماء املسلمني وإىل 

امة املسلمني خاصة إىل اجلماعات واألحزاب، ألن املسؤولية طلبة العلم الشرعي وإىل ع
الكربى تتجه إليهم أوالً. وجزاكم اهلل خريا على إتاحة الفرصة لنا لنبلغ صوتنا املسلمني يف 
العامل، ولنعرب فيه عن رأينا جتاه القضايا اليت طرحتموها فجزاكم اهلل عنا خريا وشكر اهلل 

                              …سعيكم والسالم عليكم 
  
  
  
  

  



 لقاء مع المال محمد حسن النائب اإلداري ألمير المؤمنين

س / ما هو الهدف من تأسيس  مارة جفغانسـتان ارسـالمية 

 ، و لى جي مدع تحققس اتهداف المنشودة ؟ .

م كان حدثًا غري 2959ج / كما يعلم الناس مجيعًا أن االنقالب الشيوعي عام 
وغري شعبيا ومنه كانت املأساة الطويلة ، وبدأ الشعب األفغاين جهاده ضد  إسالميا

الشيوعيني وعمالء الروس ، وحني قويت مسرية اجلهاد املبارك اجتاح اجليش األمحر أرض 
أفغانستان وقاوم الشعب األفغاين املسلم املعتدين الروس وقدموا مليونًا ونصف املليون من 

ل اهلل ، إىل أن وفقهم اهلل فأخرجوا الروس من أفغانستان جيرون خرية أبنائه شهداء يف سبي
 أذيال اخليبة واهلزمية كما أطاحوا بالنظام الشيوعي العميل يف كابل .

وكان املأمول من وراء اجلهاد أن تتحقق أهداف اجلهاد وذلك بإقامة نظام إسالمي 
كس املأمول حيث وصل وأن يعيش الناس يف ظل األخوة والتعاون ، ولكن ما حدث كان ع

حتالف املفسدين والشيوعيني إىل احلكم ، وانتشر الذعر واخلوف يف البلد وحتول الوضع من 
 سيئ إىل أسوأ وُدمر البلد .

ويف هذه األثناء قام املصلحون من أبناء الوطن املخلصني برفع راية اجلهاد ضد 
ن اإلسالمية اليت استطاعت الفساد ويف فرتة قصرية متثلت هذه االنتفاضة يف حركة طالبا

القضاء على الشر والفساد وطهرت معظم مناطق أفغانستان من دنسهم وأقيمت إمارة 
 أفغانستان اإلسالمية .

 أما األهداف اليت حققتها اإلمارة اإلسالمية يف بفضل اهلل تعاىل كثرية ومنها :
مها ملوك القضاء على املنظمات اليت كانت قد قسمت البلد إىل قطع ممزقة حيك

الطوائف واليت كانت تعمل ملصاحل األعداء يف جتزئة أفغانستان وتسببت يف نشر اخلوف 
والقتل وإراقة الدماء وهنب املمتلكات احلكومية والشخصية ، فقضت اإلمارة اإلسالمية 
عليها واحدة تلو األخرى وانتهى نظام قطاع الطرق وأمن الناس على أعراضهم وأمواهلم 

 ون من هتديدات املفسدين األشرار .وأصبحوا يف ص



يف جو السالم  وبدأ الناس يعيشون املناطق املفتوحة الشريعة اإلسالمية يفو نُفذت 
وهو إقامة نظام إسالمي يف  من أهم أهداف اجلهاد املباركواألخوة وحتقق احللم الذي كان 

 ية يف املنطقة والعامل .ظل الشريعة اإلسالمية وإعادة بناء البلد املدمر والسعي لفالح البشر 

س / لقد قلتم جن من جهـداف ارمـارة ارسـالمية  عـادة بنـاء 

جفغانستان المدمرة ، لو تفضلتم جن توضحوا لنـا مـاذا تـم فـ  هـيا 

 المجال ؟ .

ج / اإلجابة على هذا السؤال تقتضي تفاصيل كثرية وحىت ال نطيل يف اإلجابة عليه 
 -سوف جنملها يف اجملاالت التالية :

يف البنية التحتية اإلدارية للنظام : عاجلت اإلمارة اإلسالمية التضخم اإلداري  -2
الذي أحدثته األنظمة السابقة يف إنشاء إدارات غري ضرورية وكان هذا التضخم عائقاً أساسياً 
يف سبيل التقدم ، فأعادت اإلمارة اإلسالمية تشكيل اإلدارات احلكومية طبقًا للظروف 

االجتماعية للبلد مع مراعاة املقتضيات العقائدية والوطنية فجاءت اإلدارة موافقة االقتصادية و 
 لظروف الواقع الذي نعيشه .

يف اجملال التقنيين : وضعت األنظمة السابقة خاصة الشيوعية منها بعض  -0
القوانني واللوائح املخالفة للعقيدة اإلسالمية واليت كانت ختالف األعراف اإلسالمية 

طلبات الواقعية للبلد اإلسالمي ، فألغت اإلمارة اإلسالمية تلك القوانني واللوائح وفقاً واملت
إلرشادات أمري املؤمنني حفظه اهلل ، وذلك بعد مدارسة العلماء األفاضل هلا والبحث 
والتحقيق فيها ، فألغي منها ما كان خمالفًا لإلسالم ووضعت بداًل عنها لوائح وقوانني أخرى 

لشريعة اإلسالمية واملصاحل الوطنية اليت كانت هلا بفضل اهلل تعاىل نتائج إجيابية طيبة يف ضوء ا
. 

يف اجملال الثقايف : أجنزت اإلمارة اإلسالمية إجنازات عظيمة يف اجملال الثقايف  -3
 -نوجزها فيما يلي :

فتح اجلامعات على مستوى أفغانستان للدراسات العليا مثل : جامعة كابل ،  -أ
ؤسسة طب كابل ، ومؤسسة العلوم التقنية ، ومؤسسة إعداد املعلمني بكابل ، وجامعة وم



جالل آباد ، وجامعة بلخ ، وهرات ، وجامعة قندهار ، ومعاهد املعلمني والكليات املتوسطة 
 للطب يف بعض الواليات األخرى .

ن الدراسة وكانت اجلامعات واملعاهد املذكورة كلها وأكثر أقسامها مغلقة ومتوقفة ع
مثل : جامعة كابل اليت كانت من أهم اجلامعات فتحولت إىل خط النار األول وتعطلت عن 

% منها وفتحت هذه اجلامعة ويدرس 92العمل ، فأعادت اإلمارة اإلسالمية بناء وترميم 
 فيها اآلن حوايل عشرة آالف من الشباب منهم ثالثة آالف يف القسم الداخلي .

دارس الدينية والعصرية يف مجيع الواليات وبدأ العمل فيها على وكذلك أعيد فتح امل
 نطاق واسع .

أما يف اجملال اإلذاعي فإن إذاعة صوت الشريعة جديرة بالذكر وذلك لرباجمها  -ب
اجليدة ، ومجيع اإلذاعات احمللية اليت كانت قد تعطلت أعيدت إىل البث بعد قيام اإلمارة 

 اإلسالمية .
فة املقروءة إىل احلياة بعد توقفها عن الصدور بل ملعت هناك وكذلك عادت الصحا

جنوم جديدة يف مساء الصحافة املقروءة مثل جريدة الشريعة اليومية ، وجملة اإلمارة اإلسالمية 
، الصادرة بالعربية ، وكذلك جملة اإلمارة اإلسالمية الصادرة باللغة اإلجنليزية ، وجملة خوست 

 وغريها من النشرات . 
وفتحت النوادي األدبية للكتاب والشعراء ورواد األدب يف واليات أفغانستان  -ج

باإلضافة إىل النادي املركزي يف كابل ، ونادي قندهار األديب ، ونادي هرات األديب ، وجممع 
الكّتاب والشعراء يف والية ننجرهار ، وجممع األدبيات يف بلخ ، والنادي األديب يف والية 

 خوست .
عيد بناء مباين وجممعات الثقافة اليت تضررت من احلرب السابقة مثل مبىن وكذلك أ

 إذاعة صوت الشريعة واملطبعة احلكومية اليت مل يبق فيها قطعة زجاج واحدة سليمة . 
باإلضافة ملا ذكر تقام الندوات واملؤمترات يف املناسبات الشعبية والوطنية واليت تعتين 

 بقضايا علمية وتارخيية .
اجملال االقتصادي : كما هو معلوم لديكم أن احلرب الدائرة ملدة عشرين سنة يف  -د

 أفغانستان دمرت البنية االقتصادية هلذا البلد املتخلف مثل مرافق احلياة األخرى .



م كانت الكهرباء 2991وعندما دخلت قوات حركة طالبان إىل مدينة كابل عام 
%من مدينة كابل 56فضل اهلل تعاىل وصل إىل منقطعة متامًا عن مدينة كابل ، واآلن ب

هـ ، كما زودت مدينة قندهار بالكهرباء من )  2202الكهرباء الطبيعية حىت رجب عام 
كجكي ( يف والية هلمند وكذلك مدت الكهرباء إىل مدينة ) لشكركاه ( من السد املذكور 

. 
ناء القتال وقد كانت مجيع املؤسسات والشركات الصناعية يف كابل قد دمرت أث

( منها إىل اإلنتاج ، وكذلك بنيت مناطق  202السابق لظهور حركة طالبان واآلن أعيد ) 
 صناعية يف كل من : مدينة هرات ، وقندهار ، ومزار شريف ، وجالل آباد .

أما الطرق واملواصالت اليت قد خربت يف سنوات احلرب ومل ختدم قط فقد بدأت 
ل جدية وحرص والعمل الدؤوب ما زال مستمرًا مثل طريق ) اإلمارة العمل على ترميمها بك

 قندهار ( والشوارع الرئيسية يف داخل املدن األفغانية . –تورخم ( و ) كابل  –كابل 
كما أعيد فتح آبار الغاز يف مشال أفغانستان اليت تستفيد منها مناطق كثرية ، وأبدت 

 ذا اجملال .بعض اجلهات االستثمارية عن إستعدادها للعمل يف ه
اجملال االجتماعي : قامت اإلمارة اإلسالمية خبطوات جادة يف جمال خدمة  -هـ 

جمال اجملتمع حسب اإلمكانيات املتوفرة ، فعلى سبيل املثال : بذل املسؤولون عناية كبرية يف 
 العامة وتأهيل األطباء يف داخل البلد وخارجه وتوفري اخلدمات الطبية احلديثة . الصحة

ت مجيع مستشفيات ومستوصفات ومراكز الصحة يف كابل والواليات األخرى فأعد
مثل ) مستشفى مريوس ( يف قندهار  عسكرية للمحاربني قد حتولت إىل ثكناتبعد أن كانت 

. 
وفتحت للنساء مستشفيات خاصة يف كابل مثل مستشفى ) رابعة البلخية ( 

أن العامالت فيهما مجيعًا من النساء  ومستشفى النساء ضمن إطار أكادمية العلوم مع العلم
، ويف هذه األيام يفتتح مستشفى جديد آخر يف كابل وسوف يقدم اخلدمة الصحية لضحايا 

 احلرب .



ويف ضوء السياسات الصحية لإلمارة اإلسالمية متكنت منظمة الصحة العاملية من 
رتان بنسبة هـ وجنت الدو 2202عمل دورات تطعيم لألطفال ضد الشلل مرتني يف عام 

 % يف عملهما .92
أما عن نشاطات مجعية اهلالل األمحر األفغاين فهي كذلك جديرة بالذكر يف جمال 
اخلدمة االجتماعية وللجمعية متثيل يف مؤمترات واجتماعات الصليب األمحر الدويل ، وهلا 

 خدمات جيدة يف هذا اجملال . 
 ة .وتوجد هناك مؤسسات ونوادي رياضية حكومية أخرى حر 

وكذلك بذلك اجلهود للحفاظ على اآلثار التارخيية والرتاث من خالل إعادة فتح 
املتحف الوطين واألرشيف ، ومت ترميم املباين التارخيية مثل ) منار جام ( ومسجد ) سوق 
القطن ( يف كابل الذي حيظى بأمهية تارخيية كبرية ، و ) منار اإلستقالل ( و ) منار عبد 

ذين مت ترميمهما يف كابل ، كما بدأ ترميم احلدائق العامة واملنتزهات يف الوكيل خان ( ال
 مدينة كابل مثل : بستان امللك بابر املغويل ، وحديقيت ) شهر نو ( و ) زرنكار ( .

وأرى من الضروري القول بأن إعادة تعمري أفغانستان مسؤولية العامل ألن أبناء هذا 
ة ، ولكن الذي حيدث هو عكس ما نأمله من اجملتمع البلد خلصوا العامل من شر الشيوعي

الدويل حيث عاملونا بإجحاف وفرضوا احلصار على أفغانستان خالفًا جلميع األعراف 
 الدولية واإلنسانية .

س / لقد تفضلتم جن فرض الحصار االقتصادي من قبل اتمـم 

المتحدة  احاف ف  حق جفغانستان ، ولكن اتمم المتحـدة تـزعم 

مارة ارسالمية تساعد اررهاي وتصدر الم درا  وتقصر فـ  جن ار

 حقوق ارنسان ، فما ردكم على هيه المزاعم ؟ .

ج / لقد أسلفت سابقًا أن من أهداف اإلمارة اإلسالمية إسعاد البشرية و هذا 
اهلدف نابع من أصول اإلسالم ، واإلسالم يرفض كل عمل معاكس لإلنسانية وحنن قبل 

رهاب ألن اإلسالم يعترب قتل النفس الربيئة جرمية وكبرية من الكبائر وحنن غرينا نرفض اإل
 نرفض سياسة اإلرهاب للوصول إىل األهداف السياسية .



وبكل اجلراءة نقول : لن تستطيع أي جهة حملية أو عاملية أن تثبت تورطنا يف 
 اإلرهاب 

ا أن املخدرات كانت أما املخدرات فهي مشكلة عاملية لو نظرنا إىل التاريخ لوجدن
توجد قبل قرون يف أفغانستان ، وخمتلف احلكومات واألنظمة اختذت مواقف معينة جتاه هذه 
املشكلة ، ولكن اجتياح الروس ألفغانستان جعلت من املخدرات مشكلة كبرية يف أفغانستان 

 شخاش .حيث دمر البلد وحطموا نظام الري والزراعة يف البلد فاضطر املزارعون لزراعة اخل
حنن نرفض زراعة املخدرات أصال وللقضاء عليها اختذنا خطوات جادة ، وخري مثال 
على هذا املرسوم األخري ألمري املؤمنني الذي حيكم مبنع زراعة اخلشخاش متامًا ، وقد وظفت 
جلنة خاصة لتنفيذ هذا املرسوم ، وحنن نعتقد جازمني أن الشعب األفغاين سوف يقف عند 

 م منها .2989لشرعي وسيلتزم باملواثيق الدولية وخاصة ميثاق أمر أمريهم ا
أما عن حقوق اإلنسان فإن اإلسالم أكثر األديان وفاءًا حبقوق اإلنسان بل يدافع 
عن احلقوق الفطرية لإلنسان ، وهدف إمارتنا هو صون البشر من العدوان وهو نفسه هدف 

 مجعية حقوق اإلنسان . 
احلياة بغري حماكمة ومل حيرم أحد من حق العمل أو حق حنن مل هندد أحدًا يف حق 

السكن أو حق الدفاع عن النفس أمام احملكمة أو حقوق األقليات الغري إسالمية أو غريها 
من احلقوق اليت وردت يف بيان حقوق اإلنسان بل دافعنا عن هذه احلقوق يف ضوء أحكام 

 راد ذلك .الشريعة اإلسالمية وحنن مستعدون أن نثبت لكل من أ
وأن بعض الدول على مستوى العامل تستغل هذه النقاط استغالاًل سيئًا ضد اإلمارة 
اإلسالمية ، هذه خمالفة وعداوة صرحية لإلسالم والنظام اإلسالمي ليس مع اإلمارة اإلسالمية 

 فقط .
وحنن نعتقد جازمني أن العامل سوف يفهم يومًا ما أن هذه االهتامات كلها كاذبة  

 عرتف هبا كل صاحب ضمري حي .كما ي

س / حبيا لو سلطتم الضوء على السياسة ال اراية رمارة 

 جفغانستان ارسالمية ؟ .



ج / كما يعلم اجلميع أن نظامنا نظام إسالمي وسياستنا اخلارجية تستند إىل أصول 
 الشريعة اإلسالمية وكل عمل يف العامل ضد اإلسالم فنحن خنالفه .

تريد العالقات مع مجيع العامل على أساس احلقوق املتساوية نظامنا  اإلمارة اإلسالمية
ليس هتديدًا ألحد ، وحنن ال نتدخل يف الشؤون الداخلية للدول ولن نسمح ألحد يف 
التدخل يف األمور الداخلية لإلمارة اإلسالمية وذلك حسب األصول واألعراف الدولية وحنن 

لعاملية اليت ال ختالف اإلسالم ، بل نؤيدها ونسعى يف ال خنالف األعراف الدولية واملعايري ا
تطبيقها ونريد أن نقيم عالقات جيدة مع مجيع دول العامل وخاصة الدول اجملاورة ونعتقد أن 

 الطريق الوحيد حلل النزاعات واملشاكل هو السالم واملفاوضات .

س / تدع  بعض الدول ف  اآلونة اتخيرة وخاصة بعض دول 

بــأن ارمــارة ارســالمية تــأوي م ــالفين لهــا فــ   آســيا الوســطى

 جفغانستان فما ردكم فيما تدع  هيه الدول ؟ .

ج / لقد ذكرت لكم يف اإلجابة السابقة أن إمارة أفغانستان اإلسالمية تريد 
العالقات الودية املتبادلة مع جرياهنا وخري مثال يف هذا اجملال عالقاتنا املتميزة مع مجهورييت 

 تركمانستان ، فنحن ال نتدخل يف شؤوهنما الداخلية وهم جرياننا .باكستان و 
أما األحداث اليت حتدث يف بعض مجهوريات آسيا الوسطى فإهنا من مشاكلها 
الداخلية وليست هلا أية عالقة بإمارة أفغانستان اإلسالمية ، بل إن األنظمة احلاكمة يف تلك 

داخلية لتظهر للعامل أن شعوهبا تريد تلك األنظمة البالد تريد إجياد أسباب مقنعة ملشاكلها ال
، وأن مشاكلها وردت إليها من اخلارج وهلا جذور خارجية وهبذه احملاوالت تريد صرف أنظار 
اجملتمع الدويل وشعوهبا عن مشاكلها الداخلية ، لكننا نعلن للعامل بأننا لسنا وراء هذه 

 األحداث وليست لنا فيها رغبة .

اتمم المتحدة لالاتماع السنوي ممثل   س / دعس منظمة

  دارة ربان  المعزولة فما تعليقكم على ما حدث ؟ .

ج / تعلمون أن الدولة عبارة عن عناصر ثالثة : الشعب ، واألرض ، واحلكم ، 
وإمارة أفغانستان اإلسالمية تتوفر لديها العناصر الثالثة ، مبعىن أن أكثرية الشعب يعيش يف 



% من أرض أفغانستان ويرضى 96سالمية وتسيطر اإلمارة اإلسالمية على ظل اإلمارة اإل
 معظم الشعب حبكم اإلمارة اإلسالمية عن طواعية . 

 اإلسالمية رمسياً ! . بإمارة أفغانستان ترفض األمم املتحدة االعرتافأنا ال أدري ملاذا 
، وهو أعظم  وتظل تدعي بأن إدارة رباين املعارضة هي اليت متثل الشعب األفغاين

ظلم للشعب األفغاين ، أنا ال أدري أي دولة وأي شعب ميثله رباين هناك يف األمم املتحدة 
ومن هنا ميكننا القول بأن األمم املتحدة ال تنظر إىل احلقائق وإىل الواقع يف أفغانستان وال 

إىل حكومتنا تنتبه إليه ، وحنن نطالب األمم املتحدة بأن ال حتتقر صداقة الشعوب وأن تنظر 
 الوطنية بعني االعتبار .

س / نشكركم على  ااباتكم الواضحة علـى جسـئلتنا ، فـ ن 

 كان عندكم ما تقولونه فتفضلوا ؟ .

ج / نشكركم أنتم أيضاً ، أرى أن معظم من سيقرأ هذه املقابلة هم من غري األفغان 
وا إىل احلقائق والواقع يف ومن البالد البعيدة ، ألهنا أخذت بالعربية ، فأرجو منهم أن ينظر 

 أفغانستان وأن ال ينخدعوا مبا ينشره عنا إعالم األعداء من األكاذيب واملفرتيات .
حنن مشرنا عن ساعد اجلد خلدمة وإقامة النظام اإلسالمي وسوف نكمل هذا األمر 

زدهار  بإذن اهلل تعاىل وحنن مستعدون خلدمة الدين والوطن ، نريد لبالدنا احلرية والعزة واال
 كما نرجو جلميع البشرية االزدهار املعنوي واحلرية والسعادة .

ونرجو منكم أن تبينوا للناس احلقائق عن أفغانستان اإلسالمية ، لرتووا غليل املتابعني 
 باملعلومات احلقيقية عن أفغانستان ، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وشكراً لكم .



  لمعروف والنهي عن المنكر بوالية ننكرهارمقابلة رئيس وزارة األمر با

هذا اللقاء مع املولوي حممد رئيس وزارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بوالية 
 لغمان( –كنر  –طورخم  -ننكرهار )جالل آباد 

: نبدج حديثنا لفضيلة المولوي بـالتعريف باتسـباي التـ  2س

 طالبان ؟ تالها قامس حركة

 والصالة والسالم على اشرف األنبياء واملرسلني أما بعد العاملني: احلمد هلل رب 2ج
: 

بالنسبة لسؤالكم فنقول وباهلل التوفيق إن حركة طالبان قامت إلقامة دين اهلل تعاىل 
اجملاهدون ضدهم حىت  على هذه األرض فعندما دخل اجليش الروسي أفغانستان وقام

الشيوعيون منهزمني  للمجاهدين و خرج أخرجوهم من هذه األرض ، وملا كتب اهلل النصر
استطاعوا أن يطبقوا  من هذه األرض الطيبة اشتدت احلرب بني األحزاب والتنظيمات فما

شريعة الرمحن فانعدم األمن وكثرت السرقة وكثر قطاع الطرق وعم الفساد يف األرض وهلذا 
 عة اإلسالمية .الشري األمر قامت حركت طالبان من أجل مناطحة الفساد وحموه وتطبيق

فأالن حنن يف ظل حكومة الطالبان أصبحنا نرى احلدود تطبق واألمن متوفرا 
واإلصالح بني الناس وكثريا من املصاحل اليت ال تعد وال حتصى ونرى تواجد العلماء والقضاة 

 نراها رأي العني فنسأل اهلل وحده العون والرشاد . وأصبحنا دوائر احلكومةيف كل 

مــد عنــدما قمــتم لهــيا اتمــر هــل وااهــتم : مولــوي مح1س

 الشعب ؟ . صعوبا  ف  تطبيق الشـريعة ارسالمية عند

واملنة والفضل له وحده دون سواه مل تواجهنا صعوبات   : احلمد هلل رب العاملني0ج
اهلل سبحانه وتعاىل ، بل الذي وجدناه املناصرة واملؤازرة ،  كبرية من جهة الشعب لتطبيق دين

صعوبات فال تذكر ألنه ال خيلو منها أي عمل وال شك فاملسلمون يف أفغانستان أما بعض ال
مّلوا الظلم واالضطهاد والتنكيــل وعندما رأوا اإلسالم مطبقًا حقيقة استبشروا به كثرياً 

 وتعاطفوا معه .



: على هيا هل لكم دستور اآلن لنظام الحكم ف   مارة 3س

 جفغانستان ارسالمية؟

حنن يف أفغانستان نستمد دستورنا من الشرع ، فدستورنا هو القرآن : يا أخي : 3ج
 اهلل عليه وسلم على فهم علمائنا اإلجــالء . الكرمي وسنة رسول اهلل صلى

: كل المراقبين يرع جن طالبان حركة اديدة ف  عمرهـا 2س

ومع هيا حققس انتصارا  و نجادا  ف  مجـاال  كثيـرة ب ـالف مـا 

 لحكوما  .. فما هـو سـر هـيا النجـا  فـ سبقها من الحركا  وا

 تصوركم ؟ .

: إننا نعتقد أن ذلك فضل من اهلل وحده وامتحان كما امتحن الذين من قبلنا  2ج
فسقطوا يف االمتحان وحنن لو نظرنا إىل األسباب املادية لوجدنا أن الطلبة ال تساوي قوهتم 

طبيق الشريعة وإقامة الدين جلب لنا شيئا أمام ما ميلكه الروس واألمريكان ولكن عزمنا على ت
 معية اهلل فتحقق لنا النصر ، ومن كان اهلل معه فالنصر والعزة حليف له .

تتصورن اتوضاع بعد انتهـاء مسـعود والقتـال فـ   : كيف5س

 جفغانستان ؟

: الوضع كما هو قبل مسعود وبعده ، فنحن عازمون على إقامة الدين اإلسالمي 6ج
 بصورة أكرب لنشر أحكام الشريعة اإلسالمية . نا نتفرغوانتهاء مسعود جيعل

: مولوي محمد .. بصفتكم مسؤول ودارة اتمر بالمعروف 1س

والنه  عن المنكر والية ننكرهار .. ما ه  صالحيا  هـيه الـودارة 

 ف  ارمارة ارسالمية ؟ .

إلمارة كلها : إن صالحية وزارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر عامة يف دوائر ا1ج
اإلمارة اإلسالمية نظام احلسبة يف مجيع املؤسسات والدوائر ، ومل جند  واحلمد هلل ، وقد سهلت لنا

 هذا األمر . أي صعوبة يف



: طيــب .. هــل هنــا  برنــامد فــ  اتســواق والمحــال  7س

 الغالب بها ؟ . العامة فيمــا ي ص الصالة والمنكرا  الت  تقع ف 

من أمرياملؤمنني يف هذا األمر وقال جيب على املسلمني التوجه : نعم قد صدر بيان 5ج
إىل الصالة عند مساع اآلذان وقال كذلك جيب أن تغلق الدكاكني واألسواق عند الصالة ومن 
وجد من التجار يشتغل يف هذا الوقت يعزر بغلق دكانه مدة ترتاوح بني مخسة أيام إىل مخسة عشر 

سواق وننادي يف الناس بالصالة ، ولنا صالحيات يف تغيري أي يوما وحنن بدورنا نتوجه إىل األ
 فيها . منكر نراه

 برنامد دعوي لتفقيه الناس بدينها ؟ . : هل هنا 8س

: نعم .. عندنا برنامج دعوي لتفقيه الناس بدينهم وإرشادهم بأمور دينهم ولنا جهاز 8ج
األمر  اس إلقامة احللقات املنتظمة هلذااألسواق واملساجد واملدارس وجمامع الن مكلف باالنتشار يف

. 

: السؤال اتخير اليي نتواـه بـه  لـيكم : كيـف نظـرة حركـة 0س

 وهل من كلمة تواهونها لهم ؟ طالبان ارسالمية للمجاهدين العري ؟

: حركة طالبان لن تنسى دور إخواننا اجملاهدين العرب الذين كان هلم دور يعرفه العدو 9ج
جملاهدين األفغان والوقوف معهم ، وكذلك ما زلنا نراهم يقفون مع حكومة والصديق يف إعانة ا

 اإلسالمية . طالبان

وحنن بعمومنا كأفغان تشربنا حب العرب فإن نبينا صلى اهلل عليه وسلم عريب ولسانه 
عريب والقرآن نزل بلسان العرب ، وبفضل جهودهم وصلنا هذا الدين العظيم ، عندما انطلق من 

مة واملدينة املنورة ، وال ننسى أن لسان أهل اجلنة عريب ، وهلذا أحب أن أتوجه لالخوة مكة املكر 
اجملاهدين العرب أن ينشروا يف الناس ما رأوه عندنا هنا من تطبيق للشريعة فإن األرض أرضهم 

 منهم هجرهتم وجهادهم . والدولة دولتهم ، نسأل اهلل أن يتقبل
 وعلى آله وصحبه أمجعنيوالصالة والسالم على رسول اهلل 



 مقابلة رئيس اتحاد علماء أفغانستان وبعض فتاوى االتحاد

  

 : ما رجيك ف  الصوفية ؟  2س

: الصوفية نوعان صوفية خمالفة ملنهج النيب صلى اهلل عليه وسلم  وصوفية موافقة 2ج
لى  مثل ما كان عليه اإلمام اجليالين وكذلك ما كان عليه إمامي و شيخي ومن تعلمت ع

كتبه ابن القيم مثل كتاب الروح وغريها من كتبه وكذلك اإلمام الكبري ابن تيمية ، والطالبان  
كثري منهم من الصوفية املتابعة ملنهج النيب صلى اهلل عليه وسلم ، لكن ال تكثرون السؤال 
واحلديث عن الصوفية ألن بعض العوام يتبعون لشياطينهم من اإلنس وحيرضوهنم عليكم 

 ن أنتم تبع البن عبدالوهاب .ويقولو 
 : هل تؤيد بقاء الشيخ جسامه بن الدن ف  جفغانستان ؟ .1س

: قد أفتيت فتوى دفاعًا عن أسامة بن الدن واجملاهدين العرب وبينت وجوب  0ج 
 محايتهم ) ولقد مت إيرادها يف هناية هذه املقابلة ومرفق معها رد أمري املؤمنني عليها ( .

 ا  لى علماء الجزيرة ؟ .: كلمة تواهه 3س 

: رساليت لعلماء اجلزيرة أن يتقوا اهلل فقد كانوا أداة يف إدخال األمريكان إىل  3ج 
 جزيرة العرب .

مث قال املذاهب احلنابلة واملالكية والشافعية ال ينبغي كثرة احلديث حوهلا وإمنا ينبغي 
تفرقني هكذا مالكية وحنابلة اآلن احلديث عن اإلسالم وعن املسلمني وال ينبغي أن نبقى م

 وشافعية . اهـ .
  



وهيه ه  الفتوع الت  ذكرها مولوي عبد هللا ف  بداية 
 اللقاء ، بشأن  خراج جسامة بن الدن .

  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
وقـال تعـاىل  } ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبـع ملـتهم  قال تعـاىل 

 . لنصارى حتى تتبع ملتهم  } ولن ترضى عنك اليهود وال ا
 يا أيها الذين أمنوا اصربوا و صابروا

 ورابطو اتقوا اهلل لعلكم تفلحـون
  

 احتاد علماء أفغانستان
 هـ8/2202/ 3تاريخ   

  
 وعلى اهلل فتوكلوا أن كنتم مؤمنني

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته       أمري املؤمنني  احملرتم           
هـ جاء إىل بيتنا رئيس احملكمة االختصاصية 2202/رجب /32 تاريخ أما بعد : يف

الشيخ امحدي وقال جيب على علماء األفغان أن يدرسوا املشاكل اليت تواجه أفغانستان ، 
هـ جاء الشيخ عبد العلى صاحب وقد أشرتك يف جملس العلماء 2202/شعبان/2ويف تاريخ 

ب على العلماء أن يسافروا  إىل قندهار فورًا ، يف مدينة كويته وقال أنا مدعو لقندهار وجي
وأن يقابلوا علماء دار اإلفتاء يف األمارة اإلسالمية يف أفغانستان الرمسيني وغري الرمسيني وأن 

 يوحدوا رأيهم مع علماء دار اإلفتاء ويرفع ألمري املؤمنني .
عبد  هـ ذهب وفد من العلماء ومعهم الشيخ ذاكري والشيخ2202/شعبان/3ويف 

العلى إىل قندهار وقبل وصوهلم إىل قندهار كان علماء دار اإلفتاء باألمارة اإلسالمية اتفقوا 
 بتسليم أسامة بن الدن لسفارة الصني أو إيران وأرسلوا خطاباً لكم مبا اتفقوا عليه .

ولكن نظرنا أنه إذا ُسلم أسامة سيكون مطلب أمريكا أيضًا ، رفع احلجاب عن 
اف احلدود و القصاص وغريه ، وتوقيف األحكام اإلهلية ، وسيطلبون حكومة  النساء ، وإيق

كفرية خالصة وينفذون أحكامهم الوضعية وهو مطلبهم ، مع إجياد حكومة عميلة هلم ، 



وعند ذلك سريضون حينما يصبح األفغان عقيدة وصورة وسرية مطابقة ملا يرغبون ، ويف هذه 
األمة اإلسالمية خسرانًا ثقيال ، ودماء الشهداء ستكون احلالة لن يرضى اهلل عنا وستواجه 

هباًء منثورا ، ويكون يف هذه احلالة ذريعة هلم لتكون حكومة كفرية ، وسينفر الشعب 
األفغاين ومسلمو العامل ، من كل عامل وطالب للعلم ولن يقفوا معهم أبداً ، وستكون بينهم 

حلركة خاصة على أهنم عمالء ألمريكا ، وإن قطيعة وسينظرون لطالب العلم والعامل و هذه ا
 حصل شيء من ذلك ستقع املسئولية أمام اهلل وأمام الناس على عاتقكم لوحدكم .

مردود شرعاً  -أي تسليم أسامة بن الدن  –فلهذا أقول بالتأكيد هذا العمل  
، حنن  وسياسة وغري جائز وال تفعل هذا ألن هذا العمل هو مبثابة إعالن احلرب على اهلل

 ننتظر جوابكم  ولكم االحرتام .
مالحظة: دين اهلل املقدس فيه حل لكل املشاكل فامسح لنا أن نرتب وأنتم تنفذون 

 والسالم. 
  

 : بعض أعضاء احتاد علماء أفغانستان توقيع
مولوي عبد اهلل ،مولوي حممد احلنفي ،مولوي حممد صادق،مولوي حممد نور ،مولوي 

ظ نور حممد،مولوي جانان امحدي ،مولوي حممد حق ،مولوي عبد أبو الفضل ،مولوي حاف
احلق حقاين ،مولوي حممد ريس ،مولوي نظر ،مولوي آغا جان ،مولوي عبد العلى ،مولوي 
سيد بار ،مولوي احلاج حافظ شاكر اهلل ،مولوي حممد رسول،مولوي عمر،مولوي عبد 

 الودود .
  

 

 

 

 

 

علماء جفغانستان بما  ثم رد جمير المؤمنين على رسالة اتحاد
 يل  :



  

 اإلمارة اإلسالمية بأفغانستان 
 املكتب اخلاص ألمري املؤمنني حفظه اهلل 

 هـ8/2202/ 3تاريخ      ……رقم  
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته    العلماء الكرام احملرتمني 
  

 اإلسالم إىل قدر ما . وبعد حنن وأنتم يف هذا العامل قد أحيينا اسم
ومن جهة أخرى لن تقبل أمريكا أي كالم غري تسليم أسامة بن الدن ، ويف حالة 
تسليمه ستسقط قلوب املسلمني وستكون ضربة حليثية وسياسة اإلسالم ، وعند ليونة 

 أي أمريكا( ومن بعدها اإلنكار ستقوى شوكتهم . -جانبنا)هلم
لى اهلل ، وما سيحصل بعد ذلك ليس من أجل مطلبنا رفع راية اإلسالم والباقي ع

أسامة بن الدن ولكنها مسألة كفر وإسالم ، ويف حالة تسليمه سرتتفع راية الكفر ويف حالة 
 عدم التسليم ترتفع راية اإلسالم .

وألجل رفع راية اإلسالم جيب أن يتحمل املسلمون كل املشاكل ، وقد استعملنا 
 نك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم" مجيع احِلكم ، ولكن "ولن ترضى ع

 ولكم االحرتام
 خادم ارسالم جمير المؤمنين

 مال محمد عمر مجاهد                                     



وجدير  باإلشارة أن نورد هنا بيانًا قدميًا سبق أن أصدره احتاد علماء الطلبة يف 
 اد وكان هذا البيان بعنوان :أفغانستان يتبني من خالله اهتمامات هذا االحت

ال طر الوحيد على العالم ارسالم  ف  العصر الحاضر هو 
 جمريكا 

هـ ش املوافق 21/1/2356إن احتاد علماء أفغانستان عقد جلسة علمية بتاريخ 
هـ واشرتك فيها كبار العلماء وتبادلوا اآلراء وحبثو يف املوضوعات 2225/ربيع اآلخر / 02

 العديدة . 
أصدروا قرارًا يعربون عن طريقه شجبهم واستنكارهم على اهلجوم األمريكي كما 

 العدواين األخري على الشعب العراقي األعزل ، فإىل القراء األعزاء نص القرار :  
 احتاد علماء أفغانستان

هـ ش وأصدر فيها 21/1/2356إن جلسة احتاد علماء أفغانستان انعقدت بتاريخ 
 -القرار التايل : 

 ل اهلل عز وجل ) وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل ( .يقو 
إن بنصر اهلل مث بفضل اجلهاد األفغاين املقدس اهنزمت أفاعي الدنيا مثل اإلجنليز 
والروس واندثرت وطمست آثارها ، فاخلطر الوحيد للعامل اإلسالمي يف العصر احلاضر هو 

 أمريكا وعمالؤها .
هد أن أمريكا وأذناهبا مل تظلم الشعب العراقي فحسب بل مارست والعامل بأسره يش

ومتارس أعماهلا العدوانية يف فلسطني واجلزائر والبوسنة والصومال وكشمري وأفغانستان وغريها 
من البلدان اإلسالمية ، علمًا بأهنا تثري نار الفنت يف العامل اإلسالمي وتوقدها شبكاهتا 

 االستعمارية 
هـ ش وقبل ثالث 2352قبل مخس سنوات يف  –ماء كما استنكر إن احتاد العل

تواجد أمريكا العسكري يف املنطقة وأعلن اجلهاد ضدها   –هـ ش 2350سنوات يف عام 
كذلك اليوم يعرب عن شجبه واستنكاره الشديد على احلمالت األمريكية ، ويبّلغ العامل 

لشعب العراقي األعزل ظلم وعدوان ال اإلسالمي أن الغارات اجلوية األمريكية األخرية على ا
 مربر هلا ، وأن تواجد أمريكا العسكري يف املنطقة مردود شرعاً .



إن اجلهاد طبق أصول الشريعة ضد أمريكا وأذناهبا فريضة احلكومات اإلسالمية اليت 
( حكومة ، وإنه جيب أن يطرد من اجملتمع اإلسالمي أذناب  62يبلغ تعدادها إىل ) 

 وعمالؤه الذين يبذلون مساعيهم ألجل بقاء القوات املعتدية يف املنطقة .االستعمار 
إنه جيب على مجيع املسلمني يف العامل اإلسالمي أن حيلو قضاياهم طبق أصول 

 تعيني جلان شرعية ، وعرضها على الكتاب والسنة واهلل املوفق . السمحة عن طريقالشريعة 
ن / مولوي عبد اهلل ،مولوي حممد احلنفي توقيع بعض أعضاء احتاد علماء أفغانستا

،مولوي حممد صادق،مولوي حممد نور ،مولوي أبو الفضل ،مولوي حافظ نور حممد،مولوي 
جانان امحدي ،مولوي حممد حق ،مولوي عبد احلق حقاين ،مولوي حممد ريس ،مولوي نظر 

اكر اهلل ،مولوي آغا جان ،مولوي عبد العلى ،مولوي سيد بار ،مولوي احلاج حافظ ش
،مولوي حممد رسول،مولوي عمر،مولوي عبد الودود ، مولوي حممد طريف ، مولوي فضل 

 اهلل . 
  

  



مقابلة المفتي نظام الدين عميد كلية الحديث بجامعة العلوم اإلسالمية في 
 كراتشي

  
هذا اللقاء هو مع أحد كبار علماء الطالبان وأحد العلماء الذين درس عليهم كثري 

لبان وهو املفيت / نظام الدين شامزي عميد كلية احلديث يف جامعة العلوم االسالمية من الطا
 " جنسية .06يف كراتشي واليت تضم أكثر من "

 : فضيلة الشيخ حدثنا عن نشأة حكومة الطالبان ؟2س

أحزاب اختلفوا بعد اجلهاد ضد  -5-: أقول كانت أرض أفغانستان حتوي  2ج
املدمرة ومل يأت ولألسف من األمة االسالمية من يطبق الشريعة الروس وجرت بينهم احلروب 

على هذه األرض ، فكثر الفساد وقطاع الطريق والشرك ، فطالب الناس بتحكيم الشريعة 
فأتى جمددي ملدة شهرين مث مل يطبق الشريعة ، مث أتى رباين وكان قريبا من أخيه ملدة أربعة 

شكلة فأرسلوا هوالء الطلبه منهم مال حممد عمر وهم أشهر ، مث فكر العلماء يف حل هذه امل
طالب علم كانوا يف باكستان وكانوا جماهدين قدميا ، وبدأو من بولدك وطبقوا الشريعة 
وأقاموا احلدود وطالبهم الناس بأن يأتوا اليهم ويطبقوا الشريعة عندهم ففعلوا ومل يريدوا احلكم 

ولوا احلكم وولوا عليكم مال حممد عمر ففعلوا، من البداية لكن أشار عليهم العلماء أن ت
هؤالء هم الطالبان والأزكي على اهلل أحدا وفيهم أخطاء الشك لكنهم يقبلون النصح ، 

 ومنهم جمموعة درسوا يف جامعتنا ، وال زال الكثري منهم يدرس يف جامعتنا .
 : كيف الطالبان مع التعصب الحنف ؟1س

الباكستان التعصب فيهم كثري ، لكن ملا أتى : األفغان عموما وعلماءهم و 0ج 
العرب أيام اجلهاد وصاروا خيتلطون هبم وصاروا يسافرون اىل اجلزيرة أصبح التعصب يف 
علمائهم قليل ومنعدم عند البعض كذلك عند بعض العوام، أما الطالبان ليس عندهم 

 ناس.التعصب احلنفي اال يف قليل منهم وهم حريصون على إزالته وتعليم ال
 : كيف تعامل الطالبان مع الصوفية؟3س

: الصوفية منها ماهو صحيح ماكان عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه 3ج 
من مرتبة االحسان والزهد يف الدنيا ، أما ماكان عليه ابن عريب وغريه الذي يرى وحدة 

 الوجود والتصوف الباطل فليس عند الطالبان وهم حياربون ذلك.



 ه  عقيدتهم ف  اتسماء والصفا  ؟: ما 2س

: الديوبندية عموما أشاعرة وماتردية لكن فيهم أهل سنة فأنا أبني للناس املنهج 2ج 
احلق منهج السلف وأحذر من منهج اخللف لكن صعب أن أصرح مثل علماء اجلزيرة بذكر 

املنهج كذلك  األشاعرة واملاتردية ، ومن الطالبان رئيس االفتاء هو من طاليب وهو على هذا
 العامل الكبري عبد اهلل ذاكري ، وحنن نسعى لبيان احلق.

 : ماعقيدتهم ف  باي االيمان ؟5س

 : كأيب حنيفة رمحه اهلل كما هو موضح يف الطحاوية الذي اعتمادهم عليها.6ج 
 : هل صحيح جن الطالبان يأخيون الضرائب؟1س

 للحاجة املاسة. : نعم صحيح لكن على بعض البضائع وشيء قليل وذلك1ج 
 : كيف تعاملهم مع الهيئا  الصليبية ؟7س

: طردوا بعض اهليئات اليهودية وبقي الكثري من اهليئات الكافرة األخرى وجعلوا 5ج 
عليهم شروط موافقة للشريعة ووضعوا عليهم املراقبة ، وقد طردوا امرأة منصرة وجدوها تنصر 

 وعمرها مخسني سنة.
 ؟: كيف نظرتهم للوهابية8س

: األفغان عمومًا والباكستانيون اليسمعون إال سواًء عن الوهابية من شياطني  8ج 
االنس ومن اجلهال ، لكن أنا وكثري من الطالبان قادهتم وعلمائهم نرى أن ذلك باطل وأن 

 الوهابية على منهج السلف ،وقد درست كثريا من كتب الشيخ حممد رمحه اهلل .
هـم البغـاة وجن الحكـم كـان : البعض يقـول جن الطالبـان 0س

 لمسعود وربان ؟ .

: نعم صحيح كان احلكم هلما لكنهما ماطبقوا الشريعة وحكومتهم ليست شرعية،  9ج 
 أما الطالبان طبقوا الشريعة والباغي الذي خرج عن الشريعة.

 : سمعنا جن الطلبة طالبوا باالنضمام لهيئة االمم؟29س

بعض العلماء وناصحنا أمري املؤمنني : نعم هذا صحيح وقد ذهبت أنا و  22ج 
فقال أنا ال أريد سوى االعرتاف ونطبق مايوافق الشرع من قوانينهم ، فقلنا له ان هذا ال 



يتأتى على أرض الواقع جمرد الدخول فيها كفر ملا يفرضونه من األنظمة الكفرية فذهبنا عنه 
 الت من رأسه.وبقي مرتدداً ، مث هذه السنه ملا زرناه وجدنا الفكرة قد ز 



 مقابلة نائب وزير العدل والنائب العام ألمير المؤمنين

هذا اللقاء كان مع مولوي جالل الدين شينواري سيب نائب وزير العدل ، ومكانته 
 االجتماعيه هو أمري قبائل مشرق أفغانستان .

 : ما موقف الطالبان من الصوفية ؟ 2س

ريد نطرده من الدوائر ومن أعمال : حنن ال نرضى ذلك وأي شخص نعلم أنه مُ  2ج
احلكومة ، و كان يف كابل رجلني ال يستطعان أن ميشيان لكرب سنهما ومها من الصوفية 
النقشبندية كان الناس يذهبون إليهما باملئات ، فأتى أمري املؤمنني هبما وسجنهما فرتة مث 

ومل يعودا إىل اآلن  أطلقهما وحذرمها من العودة إىل مثل تلك األفعال مث رجعا إىل كابل
لفعلهما وهلل احلمد ، مث قال هذا كله ما يريده األمريكان وأعداء اهلل من الناس أن يتبعوا 
هؤالء الصوفية وينشغلوا وال يقوموا ضدهم ويرتكوا اجلهاد فذلك كله ليس طريق الدين واجلهاد 

. 
 : ما موقف الطالبان من القبور ؟ 1س

هلم أن ذلك ال جيوز وخمالف للشريعة وأنه ليس من  : إننا ندرس ونعلمهم ونبني 0ج
الدين اإلسالمي، وأمري املؤمنني حيارب ذلك، لكن بالتدريج واحلكمة، وأنا بنفسي كسرت 

 ضرحياً كان قريباً من وزارة العدل وكان يعبد وعليه بناء .
 : ما تنوي طالبان بعد القضاء على مسعود ؟ 3س

نريد لكننا نظهر أننا نريد نطبق الشريعة يف : حنن ال ننشر نيتنا  وماذا  3ج
أفغانستان بكاملها، ونيتنا األصل وإرادتنا وقد قاله لنا أمري املؤمنني يف اجتماع معنا أننا ننوي 

 إقامة الدين يف األرض.
 : ما موقف الطالبان من الهيئا  الصليبية ؟ 2س

س فقراء وليس : حنن نعرف أهنم جواسيس ويريدون الدعوة للكفر لكن النا 2ج
 عندنا ما نعطيهم  .

 مث قال يف اخلتام : 
من مشائخ قبائل مشرق أفغانستان وأنا أمريهم وعاهدوين  202لقد مجعت      

 3222على نصرة الشيخ أسامة بن الدن واجملاهدين العرب، ولو شئت جلمعت أكثر من 



وخنشى أن حتصل فتنة رجل من الناس الكبار ولكن حنن بني الفرسوان يف كابل وحنن بشتون 
 إذا أتيت هبذا العدد الكبري وأنا بييت يف كابل . 

 مث سلمنا رسالة منه إىل العلماء وكان نصها التايل بعد االختصار لطوهلا:
 بسم هللا الرحمن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليماً  
 كثرياً وبعد :

 لكرام / أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة يف أرض اجلزيرة .إخواين ا
      السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 -وبعد : 
  

هذه رساليت إليكم عن أحوالنا وظروفنا يف أفغانستان فنحن حبمد اهلل نعيش يف ظل 
ؤمنني املال دولة إسالمية بانضواء معظم أفغانستان حتت لواء اإلمارة اإلسالمية بقيادة أمري امل

/ حممد عمر جماهد حفظه اهلل ونصره على أعدائه من أهل الفساد والشر ، وننعم بتطبيق 
الشريعة يف كل اجملاالت قدر استطاعتنا وكان من بركات تطبيق الشريعة استتباب األمن 
واألمان يف معظم ربوع أفغانستان اليت تقع حتت سلطان اإلمارة اإلسالمية بعد أن ظلت 

 من الزمن تغشاها ظلمات البغي والعدوان على يد أبنائها .ردحاً 
 إخواين الكرام 

لعلكم قد اطلعتم على تاريخ أفغانستان ورأيتم كيف اعتدى االحتاد السوفييت على 
أفغانستان ، وكيف اعتدت بريطانيا من قبله ثالث مرات عليها ورأيتم كيف يسر اهلل لنا طرد 

 مل خترج من أفغانستان بدعوة العلماء وتبليغهم باخلطب مجيع هذه القوات الغازية ، اليت
والنشرات والكتب والرسائل فحسب ، ولكنهم خرجوا باجلهاد يف سبيل اهلل ، خرجوا بالقتال 
الضاري الشرس ، خرجوا ألن أهل أفغانستان تقبلوا راضني وحمتسبني حتمل املشاق واملتاعب 

بع ، والتعب بدال عن الراحة ، واهلجرة بدال من يف سبيل اهلل ، فرضوا باجلوع بدال عن الش
اإلقامة ، والشهادة الكرمية بداًل من احلياة الذليلة ، رضوا بكل ذلك حىت حتيا اآلمال يف 
نفوس األمة املسلمة ، وقد مت كل ذلك بفضل اهلل سبحانه ، مث بربكة اجلهاد يف سبيل اهلل 

خلفها حلف وراسو بكل قواته ولكنهم الذي اتصل حىت طردت القوات الروسية اليت وقف 



خابوا وخسروا واندحرت قواهتم مهزومة يف جبال ووديان وأراضي أفغانستان املسلمة ، 
وخرجت ذليلة وانكسرت بعد خروجهم انكسرت شوكة الشيوعيني يف العامل وهلل احلمد واملنة 

. 
اجملاهدين وال بد أن نذكر هنا أن الشعب األفغاين بفضل اهلل مث بوجود إخوانه 

واألنصار من العرب وغريهم معه كانوا سببًا يف وقف الزحف الروسي حنو املياه الدافئة 
 ليهددوا كل أراضي العرب وخاصة منطقة اخلليج وجزيرة العرب .

وما حتمل الشعب األفغاين ذلك وضحى يف سبيل اهلل بكل هذه الدماء إال دفاعاً 
تهاك حرمات اهلل يف أرضه واجلزيرة واخلليج ، ومن عن اإلسالم واملسلمني واحليلولة دون ان

أجل هذا قدم هذا الشعب أكثر من مليونني من الشهداء ومخسة ماليني مهاجر وماليني 
عديدة من اجلرحى واملعوقني ، وحتّمل التدمري شبه الكلي ألفغانستان ، وهي أمور غنية عن 

 البيان ومشاهدة للعيان واضحة كالشمس بل أشد وضوحاً .
الذي أيده اهلل وبارك  –أمري املؤمنني  –وبعد أن مّن اهلل علينا بقيادة هذا الرجل 

خطاه ، ووفقه خلدمة هذا الدين ، وأظهره على املفسدين من أهل الشر والفساد ، هاجت 
وماجت الدنيا علينا ، واجتمعوا علينا كما جتتمع األكلة على قصعتها كما أخربنا املصطفى 

 سلم .صلى اهلل عليه و 
 –أمريكا  –وقد اجتمعت هذه األمم فيما يسمى باألمم املتحدة بزعامة رأس الكفر 

ومعها كل الطواغيت واملفسدين فحاربونا وقصفونا بصواريخ الكروز املدمرة ، وما ذلك إال 
هلل ألننا فررنا إىل ربنا امتثاال لقوله ) ففروا إىل اهلل إين لكم منه نذير مبني ( وألننا طبقنا شرع ا

يف األرض ، واستضفنا إخواننا يف الدين والعقيدة الذين جاهدوا معنا قرابة مخس عشرة سنة 
وشاركونا يف السراء والضراء ، وحتملوا معنا كل مشاق اجلهاد واهلجرة ، أال وهم إخواننا 

 العرب وعلى رأسهم الشيخ / أسامة بن الدن فقامت الدنيا علينا ومل تقعد .
ء ترددت األمم املتحدة فلم تقدم على غزو أفغانستان ألهنا تقرأ ورغم كل هذا العدا

 التاريخ جيداً وتعرف ما ستلقاه إذا هتورت وغزت أفغانستان .



إن أملنا الوحيد اآلن بعد اهلل تعاىل هو يف صمود الشيخ اجملاهد أسامة بن الدن 
دوا العامل بأكمله والفئة القليلة من إخوانه العرب الذين وقفوا يف وجه األمريكان ، وحت

 احتساباً هلل ، وحتملوا كل املتاعب والصعاب ومشاق اهلجرة وهم راضون مطمئنون .
 أيها اإلخوة املشايخ : 

ال بد لنا من التضحية يف سبيل اهلل ، وعلينا أال خناف وال نرتدد يف القيام باجلهاد يف 
ف عزيزة أبية ، وقبل ذلك سبيل اهلل ، حىت لو فقدنا كل شيء من أجل أن حتيا هذه اآلال

 من أجل أن تطبق األمة شرائع اهلل يف األرض . 
إن التضحية والفداء أمران معروفان يف األزمان املاضية واحلاضرة ، وسرية النيب صلى 

 اهلل عليه وسلم خري شاهد على ذلك .
 إخواين األحبة 

انستان وندافع إننا نرحب بالشيخ / أسامة بن الدن وإخوانه العرب وغريهم يف أفغ
عنهم طاعة هلل قبل كل شيء ، وموقفنا ال ينبين على السياسة املاكرة ، وإمنا ينبين على 
أساس أن املؤمنني إخوة ، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ، وأخربوين عن أي 
دولة يف العامل تقبل أن تستضيف الشيخ أسامة بن الدن ساعة واحدة ، فضاًل عن أن يقيم 

 فيها وجياهد وحيرض املسلمني على جهاد األمريكان .
مليونني آخرين من  –يف سبيل اهلل  –إن الشعب األفغاين على أمت استعداد أن يقدم 

الشهداء دفاعاً عن الشيخ أسامة بن الدن وإخوانه ، ألننا نعترب هذا من أركان ديننا ، إننا ال 
 مر مستحيل علينا .ميكن أن نفرط أبداً يف الشيخ وإخوانه ، إنه أ

أشد من حب  –فيما نظن  –إن حب الشعب األفغاين للشيخ أسامة بن الدن 
 العرب يف اجلزيرة له ألنه مسلم جماهد .

إن من ذكريات اجلهاد األفغاين قصة امرأة ُنكبت باستشهاد مخسة من أبنائها 
سبيل اهلل  فجلست تبكي وتقول إين أبكي ألين ليس لدي ابن سادس حىت جياهد ويقتل يف

 ويقفو أثرهم .
ال بد أن تكون هذه الروح هي روح أهل اجلزيرة ، عليهم أن يقوموا بأوامر اهلل 

أن يساعدوا إخوانه من الشعب األفغاين ،  –أيضاً  –عزوجل وجياهدوا يف سبيل اهلل وعليهم 



م صفًا واحدًا أمام العامل متمسكني باإلسال –اليوم  –ذلك الشعب الذي يقف أفراده 
 مدافعني عن أراضي املسلمني 

إذا كان الشعب الفلسطيين املسلم قد قام جبهاد اليهود حىت خرجت نساؤه وأطفاله 
، وقتل منهم اآلالف وال زالوا جياهدون رغم الصعاب والتضييق عليهم ، فإن على شعب 

 اجلزيرة العربية واخلليج أن يقوم بأمجعه للجهاد يف سبيل اهلل .
خروا غاليًا أو نفيسًا وأن يقدموا فلذات أكبادهم وخرية أبنائهم إن عليهم أال يدّ 

 شهداء يف سبيل اهلل ، حىت حتيا هذه األمة حياة عزيزة أو متوت موتة شريفة .
إن لكم يف إخوانكم يف الشيشان عربة وقدوة ، فهم يسطّرون اآلن مبداد من ذهب 

قرابة سنة ، فضالً عن احلرب األوىل تاريخ هذه األمة ، جبهادهم للروس على قلة عددهم منذ 
 اليت استمرت سنتني نسأل اهلل أن ييسر هلم النصر على عدوهم .

 إخواين العلماء واملشايخ 
نرحب بكم هنا يف أرض العزة  –أفغانستان املسلمة  –إننا نرحب بكم يف بلدكم 

فع فيها عنكم والكرامة ، أرض اجلهاد والرباط ، أرض اجلهر بالبيان والصدع باحلق ، ندا
وحنميكم كما حنمي وندافع عن أبنائنا وأعراضنا ، فنحن إخوانكم يف العقيدة نرحب بكم 

بأخينا الشيخ أسامة بن الدن وإخوانه  –من قبل  –قبل أن نراكم ، نرحب بكم كما رحبنا 
من العرب وغريهم ، وندافع عنكم بإذن اهلل حىت آخر نفس فينا ، ونعيش سويًا نقتسم 

والسكن ، ونكون يدًا على من سوانا حىت تعلو راية التوحيد خفاقة يف ربوع األرض اللقمة 
نسأل اهلل أن يدمي علينا وعليكم السرت والعافية يف الدنيا واآلخرة ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل 

 رب العاملني .
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  
ولوي جالل الدين شينواري سيب هذا نص اخلطاب بعد ) اختصاره ( الذي كتبه م

، النائب العام ألمري املؤمنني ، ونائب وزير العدل ، ومن الناحية القبلية أمري مشايخ قبائل 
مشرق أفغانستان ، عرض عليه لقب قاضي القضاة ورفض ، ووالده معروف قدميًا بالعلم ، 

وإال فلغته العربية ية وهو معروف بالفصاحة باللغة البشتونية ، وهذه ترمجة خلطابه بالعرب
 ضعيفة جداً .



 مقابلة والي كابل 
  

 : هل الضغوط هيه تال جسامة ؟ 2س

: ال هذه إمنا ألن دولة طالبان قامت بتطبيق الشريعة واجلهاد والكفر ملة واحدة  2ج
 فقاموا بالضغوط علينا .

 :هل هنا  من الرافضة جحد ف  الحكومة ؟ 1س

 قفنا منهم موقف أهل السنة مع الرافضة .: ال هم من الشعب فقط وموا 0ج
 : ما موقف الطالبان من القبور ؟ 3س

: منهجنا منهج أهل السنة يف ذلك ، وكل ما يعمل عندها ليس عليه دليل يف  3ج
 اإلسالم ، ودولة طالبان حتارب الفساد وهذه البدع ليس عليها دليل يف اإلسالم .

ــا ليســا 2س ــأت  هن ــد جن ي عدوكم فــ  : بعــض العلمــاء يري

 الدعوة واتمر بالمعروف والنه  عن المنكر ما رجيكم ف  ذلك ؟

: حنن نرحب هبم وحنميهم وأرض أفغانستان أرض لكل املسلمني ، وحنن حنب  2ج
 العرب والنيب صلى اهلل عليه وسلم  يقول أحبوا العرب لثالث ألين عريب وألن القرآن عريب . 



 عروف والنهي عن المنكرمقابلة نائب وزير هيئات األمر بالم

 : ما موقف الطالبان من القبور ؟ 2س

: كان الشعب يعيش حتت ظل حكم الشيوعية سنني وكانت هذه املنكرات  2ج
منتشرة وحنن اآلن نعمل جاهدين إلنكارها وغريها، كذلك نسعى لتبيني الزيارات السنية 

لقبور ، وحنن حباجة إىل كتب للناس ومنع ما خيالفها وإنكار تلك املنكرات اليت حتدث عند ا
 ونشرات تبني للناس دينهم وعقيدهتم وسائر األمور الشرعية فلو تيسر تساعدوننا يف ذلك .

وحنن بشر خنطئ ونصيب خاصة أنه ليس عندنا خربة فنحتاج من علمائنا وأساتذتنا 
يد فال يصلح ال بد يف اجلزيرة أن يناصحوننا ويأتوا إلينا ويبينوا لنا احلق، أما أن ينتقدوا من بع

أن يأتوا ويناصحونا ونستشريهم وإذا مل نطبق ما يقولون عند ذلك هلم احلق أن يلومونا ، 
 وحنن حباجة إىل ذلك وهم علماؤنا وحنن حنرتمهم ونرحب هبم وحنميهم .

 : ما موقفكم من التعصب الميهب  ؟ 1س

ذا نشروا األفكار : اآلن املسلمون متفرقون واليهود والنصارى يريدون ذلك هل 0ج
السيئة من التفرقة هذا وهايب وهذا حنفي وهذا شافعي حىت يفرقوا بينهم وحنن ال نريد هذه 

 ونسعى إىل إزالتها ونريد الرتابط بني املسلمني مجيعاً وأن نكون أمة واحدة وجسداً واحداً .
 : ما موقفكم من الهيئا  الصليبية ؟  3س

تاج واملسلمون ختلو عنهم وملا ختلو عنهم وعن : الشعب األفغاين شعب فقري حم 3ج
مساعدهتم أتت هذه اهليئات وحنن ليس عندنا شيء نعطيه الشعب دولة ضعيفة خاصة مع 
وجود املعارضة ، أما هذه اهليئات عليها مراقبة وحنن نعلم أهنم جواسيس وقد طردنا إمرأة 

واسيس ولكن ليس عندنا قدرة وجدناها تنصر وتدعو إىل النصرانية ، وحنن نعلم أن أولئك ج
 أن نعطي الفقراء حىت نطردهم .

 : ما موقفكم من الم درا  ؟ 2س

: منعنا زراعتها ، وحىت يف أرض العدو إذا فتحنا منطقة أحرقنا مزارع املخدرات  2ج
 وصدر من أمري املؤمنني قرار مينع زراعتها وبيعها .

لتزم بالشريعة قيل له إرهايب ، مث قال يف ختام اجللسة :املسلم إذا كان جياهد وي
وعلماء اجلزيرة نريد منهم أن ينصرونا وحنن باقون على اإلسالم مهما كانت الضغوط حىت 



تطري رقابنا، وحنن نسعى إلزالة املنكرات وعندنا برامج هلا لكن حيتاج ذلك إىل تدرج ،  مث 
 نا من الدعاء واملشورة .قال : أبلغوا سالمي لعلماء اجلزيرة فهم علماؤنا الكبار وال ينسو 

  



 مقابلة والي والية قندهار 

  
التقينا بوايل والية قندهار ] مال حممد حسن [ وهو يعترب الرجل الثاين يف حكومة 
طالبان وهو نائب أمري املؤمنني وهو من اجملاهدين القدامى ومبتورة قدمه يف اجلهاد ضد 

أسئلتنا رغم أن فيه ُعجمة فهو ال يعرف  الروس ، وقد كنا نشعر بتأثر أثناء إجاباته على
العربية جيدًا ، وهو مزكى من كثري من اجملاهدين العرب ويثنون عليه وعلى قوته يف اإلنكار، 

 وطرحنا عليه بعض األسئلة فرحب وأجاب عنها فهذه األسئلة وأجوبتها .
 : كيف نشأ  حكومة طالبان ؟ 2س

كثري من إخواننا العرب وجاهدنا ضد : قاتلنا قدميًا ضد الروس وقاتل معنا   2ج
الروس مث ملا انتهى اجلهاد ذهبوا إىل بيوهتم وتركونا وختلوا عنا فشيء عجيب، والبعض منهم 

 سجن والقليل معنا هنا يناصروننا .
مث حصل بعد اجلهاد واخلالف مع األحزاب وهبداية العلماء يف بيشاور والباكستان ال 

 ت اليت انتشرت ورأينا منها عجائب .بد من حماربة الفساد واملنكرا
مث بدأنا يف إنكارها وبدأنا بقندهار وملا أزلنا كثرياً من املنكرات أِشار علينا العلماء أن 
أمسكوا احلكم وطبقوا الشريعة ومل يكن يف نيتنا من قبل ذلك ، فبدأنا بقندهار وسلمت لنا  

س يأتون إلينا ويدعوننا لتحكيم كثري من الواليات بدون قتال بل بعض الواليات كان النا
 الشريعة يف واليتهم .

: ما موقف الطالبان من القبور والطـواف حولهـا و البـدع  1س

 الت  تحصل عندهم ؟ .

: كان هنا بدع وشرك كثري وعجائب من ذلك مث سعينا ملنع ذلك وتعليم الناس  0ج 
ف والذبح والتمسح وننبه على فكثري منهم جيهل وال زلنا مننع بعض املظاهر الشركية من الطوا

 أن ذلك خمالف للشريعة وخف بشكل كبري جداً .
 : لماذا هيه الضغوط كلها من اتمريكان ضدكم ؟ 3س

ج : ذلك آلجل حماربة اإلسالم هنا ال ألجل تسليم أسامة بن الدن فهو رجل واحد 
 . من العرب الذين جاهدوا معنا وأمنا أرادوا حماربة اإلسالم يف أفغانستان

 : ما موقف الطالبان من جسامة بن الدن والعري ؟ . 2س



: هم مسلمون وجماهدون جاهدوا معنا من قدمي وحنن حنبهم كثريًا وحنميهم  2ج 
 فهم إخوان لنا، وقد أعطينا هلم اإلذن يف كل شيء داخل أفغانستان .

 : ما موقف الطالبان من الم درا  ؟ 5س

وزراعتها وليس عندهم مصدر آخر  : كثري من الشعب يعيش على بيعها 6ج
 ونسعى اآلن ملنعها بالتدريج .

 : ما موقف الطالبان من الرافضة ؟ . 1س

: هم خمالفون لإلسالم وهم قليل هنا ، وحنن ال نريدهم فهم يعملون أعمال  1ج
الكفار واليهود ويقولون حنن مسلمون ، حىت أين ذهبت إىل إيران فقال يل صاحيب الذي 

 اإلسالم فقلت له أين اإلسالم هؤالء يدعون ويزعمون اإلسالم وليس عندهم معي أنظر إىل
 شيء منه، ويزعمون أهنم يسعون لتطبيق اإلسالم ويبنون املساجد وليس عندهم شيء هلل .

 : ما مدع قبول الناس للشريعة ؟ 7س

 : هم حيبوهنا ويتقبلوهنا والعلماء وطالب العلم حيثوننا كثريا على اجلدية يف 5ج
 تطبيقها ويؤيدننا ، مث قال يف هناية اجللسة أنا أفرح بزيارتكم ولقياكم .

  

  



 مقابلة رئيس المحاكم بوالية قندهار 

  
 وكان هذا اللقاء مع مولوي شهاب الدين رئيس احملاكم وقاضي واليات قندهار .

 : ما موقف الطالبان من القبور ؟2س

رية لكن الطالبان ملا أتو أنكروها وهم : حنن ال ننكر أن يف أفغانستان بدع كث 2ج
يتدرجون حبكمة يف إنكارها فمثاًل هناك ) جبة منسوبة للنيب صلى اهلل عليه وسلم كان هناك 
يومان يف األسبوع للتربك هبا يوم للنساء ويوم للرجال ( فمنع ذلك الطالبان كله ومنعوا اإلتيان 

هو اهلل والطالبان موحدون ينكرون التمسح إليها ، وال زلنا نبني للناس أن النافع والضار 
والطواف والسجود للقبور ومنعوا ذلك وبينوا للناس أن هذا ال جيوز، وكذلك من األمثلة على 
ذلك ) كان هناك حجر وخرقة أتى هبا رجل قدميًا وعظمها الناس وكانوا يتمسحون هبا ( 

قرتاب منها واآلن احلمد هلل ال فمنع الطالبان ذلك ووضعوا عليها سورًا من حديد ومنعوا اال
 يأيت إليها أحد ، مث ذكر قصة النقشبنديني اليت ذكرها نائب وزير العدل .

وأنا الزلت أتكلم يف اجلامع يف قندهار عن البدع وأن النافع والضار هو اهلل      
 وأبني أن الزيارة السنية السالم والدعاء للميت فقط واالنصراف .

 م ف  جفغانستان ؟ .: ما نسبة الجرائ 1س

: يل اآلن سنة وأربعة أشهر يف القضاء يف تسع واليات مل يرد إيل إال حالتان  0ج
 قتل فقط، وقلت اجلرائم بشكل كبري جداً .

 : ما مدع تقبل الناس لتطبيق الشريعة ؟ . 3س

: حيبون ذلك ومتقبلني هلا قبوال كبريا حىت إنا إذا حكمنا بالقتل على أحد  3ج
 نه وأقاربه وبعد أن يقتل يأخذونه ويدفنونه بدون معارضة ويسلمون لذلك .حضر إخوا
: ما موقف الطالبان مـن الصـليب واتمـم المتحـدة فـ   2س

 جفغانستان من الهيئا  الصليبية ؟ .

: أواًل هؤالء يف البداية منعهم أمري املؤمنني مث غضب الناس وثاروا فجعلهم يف  2ج
وخرجوا إىل باكستان فغضب الناس وثاروا وتظاهروا وقالوا  قرية يف كابل مث غضب الصليب

 أنتم ال تعطونا شيء ومتنعون الناس من إعطائنا .



فأذن أمري املؤمنني هلم بشروط وقيود ، ووضع عليهم رجااًل مراقبني وهم الذين      
 يقودون سياراهتم ومينعهم من اخلمور والنساء، وغري ذلك حسب حدود الشرع .

 ا جمريكا تحاري الطالبان ؟: لماذ 5س

: إن حرب أمريكا ليس ألجل أسامة بن الدن إمنا هو ألجل حرب اإلسالم يف  6ج
أفغانستان ومحايتنا ألسامة والعرب ألجل اإلسالم ال ألجل أشياء أخرى ومل يعطنا أسامة ال 

 مال وال غري ذلك .
 : ما موقف الطالبان من الم درا  ؟1س

تعتمد مواردهم على زراعتها فمن الصعب منعها من أول  : الناس يف أفغانستان 1ج
وهلة ويعترب الطالبان أن استعماهلا حمرم وكذلك جتارهتا وكذلك زراعتها ، ولذلك حياولون 

 القضاء عليها تدرجيياً دون إثارة الناس عليهم .



 لقاء مولوي وكيل أحمد متوكل وزير خارجية اإلمارة اإلسالمية 

  
ل اراية ، لـو تفضـلتم ب لقـاء الضـوء علـى س / السيد ودير ا

 الوضع الحال  ف  جفغانستان ؟ .

ج / احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد ، لقد مرت على بلدنا وشعبنا 
املنكوب ظروف صعبة ، واآلن بفضل اهلل عز وجل بعد أن سيطرت إمارة أفغانستان 

هـ ، ال شك أن 2200بيع األول من عام % من البالد حىت ر 96اإلسالمية على أكثر من 
مواطين هذا البلد بدؤوا يتنفسون من جديد صعداء السعادة والرخاء ، وبعد استقرار األمن يف 
هذا البلد بدأ الناس يشتغلون من جديد برتتيب شؤوهنم االجتماعية واالقتصادية والعمرانية ، 

  .وما إىل ذلك ، فالوضع العام وضع جيد ومطمئن واحلمد هلل
س / ف  اآلونة اتخيـرة جمـر   مـارة جفغانسـتان ارسـالمية 

ب غالق جربعة مكاتب سياسية لممم المتحدة ، ما واه ذلك ؟ ومـا 

 مدع تأثير ذلك على البرامد ارغاثية ؟ .

ج / إمارة أفغانستان اإلسالمية ال تريد وما أرادت أن تقطع عالقتها بالعامل اخلارجي 
منظمة األمم املتحدة ليست مستقلة يف سياستها ألهنا تعمل  ، ولكن ومع األسف فإن

بقرارات خاصة من بعض الدول ، وبعد فرض احلصار على أفغانستان ظهر بوضوح أهنا 
منحازة ، فألجل هذا قررت اإلمارة اإلسالمية أن تقطع عالقتها معها ، وأظهرت اإلمارة 

مارة يف نيويورك فسوف ترى نفس املعاملة اإلسالمية هلا أن أي معاملة تعاملها مع ممثلية اإل
مع مكاتبها السياسية يف أفغانستان ، أمرت األمم املتحدة ممثلي اإلمارة يف نيويورك بتحديد 
أعماهلا فقررت اإلمارة اإلسالمية كذلك بإغالق مكاتبها يف الواليات األربعة ألفغانستان ) 

األمم املتحدة أن تغلق ممثلي اإلمارة  قندهار ، ننجرهار ، هرات ، مزار شريف ( ولو أرادت
يف نيويورك فمن الطبيعي أن ترى املعاملة باملثل ونغلق هلا مكتبها الرئيسي يف كابل ، اجلفاف 
الشديد وفرض احلصار االقتصادي من قبل األمم املتحدة على بلدنا جيربنا أن نفتح جمال 

هلم مجيع اإلمكانيات بشرط أن ال  العمل لكل جهة تريد العمل اإلغاثي يف هذا البلد ونيسر
ختتلط هذه الربامج اإلغاثية بالربامج السياسية ، فاألمم املتحدة كغريها من املؤسسات 



اإلغاثية ما دامت تستمر معنا يف اجملال اإلغاثي فالطريق مفتوح لديها إال أن ترتبط أعماهلا 
 بالسياسة .

ة فــ  س / منظمــة اتمــم المتحــدة تــتهم ارمــارة ارســالمي

ــيلك بعــض  ــارة ارســالمية وك تصــريحاتها جن بعــض منســوب  ارم

المجاهدين العري يضايقون موظفيها ف  جفغانستان فمـا تعلـيقكم 

على هيا ؟ وهل هنا  اتفاقية بين ودارة ال اراية وبـين المنظمـة 

 ف  كيفية العمل ف  جفغانستان ؟ .

ل اإلغاثي فقط ولكن هناك ج / حنن نسمح لألمم املتحدة أن تقدم خدماهتا يف اجملا
جهات مسؤولة وكذلك كثري من عامة الناس يف أفغانستان متيقنون أن كثرياً من الدول ذوات 

 املصاحل اخلاصة تستخدم موظفي املؤسسات للقيام بالتجسس .
نعم منظمة األمم املتحدة اشتكت هذه الشكاية ، وحنن عندما حققنا يف املوضوع 

بت تورط هذه املؤسسات وأفرادها يف أعمال اجلاسوسية والفساد ، تبني لنا أن هناك أدلة تث
ولذلك حنن لسنا مطمئنني إليهم ، أما بالنسبة لتوفري األمن هلم يف إطار االتفاقيات املوجودة 
بيننا وبني املؤسسات فال يستطيع أحد وال حيق ألي شخص سوى اجلهات املسئولة أن 

أن يثبتوا لنا باألدلة من يهددهم ، وكذلك حنن يعرتض عليهم ، حنن نريد من املؤسسات 
نسعى ألن نثبت هلم ما نقول ، ولو حصل شيء من هذا أي من التهديد هلم من قبل 
جهات غري مسئولة أو أي شيء من أعمال اجلاسوسية منهم فهناك إدارة خاصة تراقب 

وظفي الوضع وال تسمح ألي أحد أن يعكر الوضع األمين للناس ، وكذلك ال تسمح مل
 املؤسسات أن يقوموا بأعمال جتسسية .

س / منظمة اتمم المتحدة تريد طبعـاً ب شـارة مـن الواليـا  

المتحدة جن تزيد تضييق الحصار االقتصادي بحجة توااد معسكرا  

 اررهاي المزعومة ف  جفغانستان فما مبررهم ف  ذلك ؟ .

، وأعلنت معها أن  ج / بعدما قامت حكومة اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان
أفغانستان بلد حر ومستقل يف مجيع قراراته ، فمن املؤكد أن الدول االستعمارية ال حتب وال 
تريد بأن تكون يف أفغانستان حكومة هبذه احلرية ، ومن الطبيعي أهنا تسعى إلجياد حجج 



مية بأهنا مثل هذه لكي تشوش هبا أفكار الناس يف العامل ، فأحيانًا تتهم اإلمارة اإلسال
تصدر املخدرات ، وأحياناً بانتهاك حقوق اإلنسان ، ومرة بتواجد اإلرهابيني وهكذا ، ولكن 
بفضل اهلل عز وجل دائمًا تفضح وتفشل مجيع حججهم واحدة تلو األخرى ، فبالنسبة 

اش منعًا باتًا وكذلك منعت للمخدرات عندما أمرت اإلمارة اإلسالمية مبنع زراعة اخلشخ
تصنيع اهلريوين يف مجيع مصانع املخدرات ، فاألمم املتحدة والدول االستعمارية ما صدقت 
هذا وقالوا إن اإلمارة فعلت هذا حىت يرتفع سعر املخدرات ، ويتكلمون ويصرحون 

 بتصرحيات ليس هلا أي مصداقية ، وهكذا كل إشاعاهتم ومجيع مواقفهم .
 أفغانستان عدد من اجملاهدين الذين جاهدوا ضد الروس واآلن ال صحيح يوجد يف

يستطيعون الذهاب إىل بلداهنم بسبب أهنم مطالبون من قبل حكوماهتم وهذا أيضًا بإشارة 
من أمريكا أو بسبب ضيق أفق سياسة حكوماهتم ، فهؤالء يعيشون معنا ويلتزمون مجيع 

 معسكرات إرهاب .قوانني اإلمارة اإلسالمية وال توجد لدينا 
س / فــ  هــيه اآلونــة اتخيــرة جمــر  ودارة اتمــر بــالمعروف 

والنه  عن المنكر جهل اليمـة المواـودين فـ  جفغانسـتان بوضـع 

عالمة مميـزة فـ  لباسـهم ، فاسـتنكر  اتمـم المتحـدة وجمريكـا 

وحتى بعض الدول ارسالمية هيا العمل واعتبرتها انتهاكاً لحقـوق 

 قكم على ذلك ؟ .ارنسان ، فما تعلي

ج / جيب أن يكون واضحًا للجميع أن هناك معايري خاصة حلقوق اإلنسان ، حنن 
ال نعرتف بأي معيار مناقض للموازين اإلسالمية ، ونلتزم وكذلك حنرتم كل احلقوق اليت 
اعرتف هبا اإلسالم للبشرية ، فأمر وضع عالمة خاصة يف لباس أهل الذمة أمر صدر يف 

لدينية ، وبرغبتهم هم وطلبهم واهلدف منه احلفاظ عليهم ، وزارة األمر ضوء األحكام ا
باملعروف قدمت هذه اخلطة إىل جهات مسؤولة دينية ، وإىل اآلن صدر القرار واحلكم 

 بتنفيذه من قبل اجلهات املذكورة ومل يتحدد بعد شكل العالمة املميزة .
س / جسس مـن قبـل حكومـة  يطاليـا مستشـقى لمعالجـة 

ـــ ـــق مســـئولو ارح ـــؤخراً جغل ـــن م ـــل ، ولك ـــ  كاب ـــري ف ى الح



المستشفى جبوابها بدون  ذن و خبار ودارة ال اراية وودارة الصـحة 

 العامة ، وغادروا جفغانستان ، فما سبب ذلك ؟ .

ج / من املمكن أن بعض املؤسسات ومن ضمنها هذه املستشفى اليت كانت تعمل 
أثري احلركات الالمسئولة لبعض املؤسسات يف جمال معاجلة جرحى احلرب أيضًا تأثرت بت

التابعة لألمم املتحدة ، وقررت قرارها املؤقت هذا من غري أن خترب املسؤولني يف اإلمارة ، 
 ولكنها عادت وبدأت أعماهلا وفعالياهتا من جديد مبجيء ديبلوماسي إيطايل .

تفاقيات فنحن نأمل من مجيع املؤسسات أن يلتزموا بتنفيذ مجيع القرارات واال
 املوجودة بيننا وبينهم .

س / واود الجفاف الحال  فـ  جفغانسـتان جدع  لـى  يجـاد 

مشاكل كثيرة للشعب اتفغـان  ، فمـاذا عملـتم بهـيه المناسـبة 

 من اتصاال  مع العالم ال ارا  وخاصة العالم ارسالم  ؟ .

نا ج / عن طريق اإلعالم وعن طريق إرسال الوفود ، وكذلك عن طريق مراكز 
الديبلوماسية يف اخلارج وضحنا للعامل وخاصة العامل اإلسالمي وضع منكويب اجلفاف ، 
والتأثريات السلبية للجفاف على هذا البلد ، فاآلن ننتظر من العامل وخاصة العامل اإلسالمي 
ونأمل منهم أن يقفوا مع إخواهنم املسلمني يف هذا البلد الذي تأثر كثرياً باجلفاف ، وكذلك 

صار املفروض عليهم من قبل األمم املتحدة ، كما أننا نعجب من العامل اخلارجي والعامل احل
 املتقدم كيف يرجحون قضاياهم السياسية على القضايا اإلنسانية !! . 

س / جنتم بصفتكم وديراً ل اراية ارمارة ارسالمية مـاذا حققـتم 

 ؟ .من ارنجادا  ف  طريق نجا  السياسة ال اراية لإلمارة 

ج / وزارة اخلارجية لإلمارة اإلسالمية سعت وتسعى لتوضح موقف اإلمارة اإلسالمية 
بشكل مطلوب ، وعملت عالقات مع العامل اخلارجي عن طريق مراكزها الديبلوماسية يف 
بعض الدول املعرتف هبا رمسيًا ، كما دعت املؤسسات التجارية واالستثمارية إلقامة مشاريع 

واستثمارية يف أفغانستان ، كما أجنزنا تقدمًا ال بأس به يف طريق اعرتاف  اقتصادية وجتارية
بعض الدول بنا كحكومة رمسية وإن كانت بعض الدول إىل اآلن ال تستطيع التصريح 



باالعرتاف بنا رمسيًا ، بسبب ضغط األمم املتحدة اليت تعمل بإشارات خاصة من بعض 
 ف بنا رمسياً .الدول الكربى ، فال جيرءون على االعرتا

س / بعــد راــوع مســعود مــن جوربــا بــدج  المعارضــة بــبعض 

التحركـا  العســكرية ولكنـا لــم تحقــق جي نجـا  عســكري بــيكر ، 

 فاآلن كيف ترون موقفها السياس  ؟ .

ج / توجد هناك بعض الدول اليت تعامل قضية أفغانستان بطريقة غري عادلة ، حيث 
واقتصادية وسياسية وتعرتف هبا كحكومة رمسية أهنا تساعد املعارضة مساعدة عسكرية 

وجهزت هلا اإلمكانيات الديبلوماسية ، ولكن مع كل هذا مل حيقق مسعود أمنيته ، حيث 
رفض رئيس الوزراء الفرنسي لقاءه شخصيًا ، وكذلك كثري من الشخصيات الكربى هناك ، 

قق شيئًا منها وكذلك وقد كان لدى مسعود آمال كثرية من وراء هذا السفر ، ولكنه مل حي
األوربيون كانوا يأملون منه آمااًل كثرية أن حيققها ، وطبعًا بعد رجوعه من السفر بدأ السعي 
لتحقيق هذه اآلمال ، وألجل هذا بدأ بالتحركات العسكرية ، حيث أرسل اجلنرال الشيوعي 

، ليعكر األوضاع  ) دستم ( إىل مزار شريف وأرسل قومندان ) عبد القدير ( إىل والية بغمان
اآلمنة هناك ، ولكن بفضل اهلل مل حيقق شيئًا من آماهلم ، فيئس األوربيون منه وأعرضوا عنه 

 بعد أن أدركوا أنه ال يستطيع أن حيقق أي تقدم عسكري ذي بال . 
س / مع الجفاف الشديد والحصار المفروض على جفغانستان 

ف يسـتطيع من واهة نظركم هل يستطيع الشعب اتفغـان  وكيـ

 جن يستمر الكفا  ف  مقابلة االستكبار العالم  ؟ .

ج / احلصار واالهتامات واملشاكل االقتصادية وبقية املشاكل اليت تواجهنا ليست 
جديدة يف تاريخ بلدنا اجملاهد ، وشعبنا الباسل يواصل كفاحه ضد االستكبار العاملي يف 

سبيل إعالء كلمة اهلل بكل غال ونفيس ، ضوء املبادئ اإلسالمية اليت ضمنها التضحية يف 
والشعب األفغاين يتوكل على اهلل يف كل أمر وحيمدون اهلل عز وجل أهنم يتأذون يف سبيل اهلل 
بتنفيذ شرع اهلل يف بلدهم ، ويفتخرون بأن عندهم حكومة حتكم بشرع اهلل ، لو يشاء اهلل 

 سبيل إعمار بلده من جديد وينتهي اجلفاف فالشعب األفغاين شعب حيب العمل ويسعى يف
. 



س / ف  ال تام لـو عنـدكم رسـالة للمسـلمين فـ  العـالم 

 ارسالم  نبلغها نيابة عنكم ؟ .

ج / مما يؤسف له أشد األسف أننا نرى العامل اإلسالمي جتاه قضيتنا وقضايا كثرية 
رى .. يف العامل اإلسالمي مثل قضية األقصى والشيشان وقضية كشمري وقضايا إسالمية أخ

نراهم ال يبدون أي اهتمام هلذه القضايا ، على سبيل املثال ، حنن نرى يف أفغانستان مسافة  
كل كيلو مرت مؤسسة من املؤسسات الصليبية وال نرى مقابلها وال مؤسسة من املؤسسات 
اإلسالمية ، وكذلك نرى يف كل مكان من أفغانستان دورات تعليم اللغة اإلجنليزية وال نرى 

ابلها دورات تعليم اللغة العربية ، فنتساءل ملاذا يهمل املسلمون هذه الفرصة الذهبية ؟ يف مق
حنن نرى مكاتب الصليب األمحر منتشرة يف أفغانستان يف كل جمال ، وال نرى هناك أي 
مكتب للهالل األمحر ألي دولة من الدول اإلسالمية !! ، وهذا شيء يزعجنا كثرياً ، ورسول 

ألمة اإلسالمية باجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ميثل ا اهلل 
بالسهر واحلمى ، فنتساءل أين الوحدة اإلسالمية ، وأين مصداقية هذا احلديث بني املسلمني 

 ؟ .
إن الشعب األفغاين ضحى بأكثر من مليون ونصف مليون شهيد ألجل إعالء كلمة 

يع العامل من بالء الشيوعية وفتنة الثعبان األمحر ، فعلى اهلل ، وخلص بتضحياته وبطوالته مج
املسلمني أن ال ينسوا فضل هذا الشعب اجملاهد وال يرتكوهم يف هذه احلالة الضيقة ، بل 

 جيب عليهم أن يقفوا جبانبهم وجيربوا آالمهم ويدعموهم بكل ما يستطيعون .
  

 وشكراً لكم والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .
  



 حــوار مـع السفير السـابـق ألفغانستان في دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
وخنتم املقابالت مبقابلة مل جنريها حنن بل أجرهتا جملة البيان الصادرة يف لندن يف 

، وقد اختصرنا شيئًا من املقابلة لطوهلا ولتشعب   هـ 2200رمضان  219عددها 
لبعض احلقائق اليت تدل على حرب اإلمارة اإلسالمية  مواضيعها ، وأخذنا منها عرض السفري
 للشركيات والبدع و اجلرمية واملخدرات .

  
البيان: نرحب بسعادة اتخ السفير مولوي عزيز الرحمن عبد 
اتحد، القائم بأعمال سفارة جفغانستان ارسالمية بدولة ارمارا  

البيان العربية المتحدة سابقاً، ونشكره على تلبية دعوة مجلة 
 راراء هيا الحوار:

  

بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله   -
وأصحابه أمجعني، وبعد: وأنا أرحب مبجلة البيان اإلسالمية اليت خدمت الساحة جبهدها 

إقبال املسلمني  وبتأصيلها لكثري من القضايا اإلسالمية من وقت نشأهتا وإىل اليوم، وهلذا نرى
 على قراءهتا والبحث عنها واالشرتاك فيها من مجيع أحناء العامل، حىت يف أفغانستان نفسها.

وإن دل ذلك على شيء فإمنا يدل على أمهية جملة البيان وإخالص القائمني 
والعاملني فيها؛ فذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء، ونسأل اهلل أن يوفقنا وإياهم إىل االستمرار 

  هذا السبيل وخدمة اإلسالم واملسلمني يف أي مكان.يف
  

البيان: بماذا تعللون  صرار الواليا  المتحدة على رفض 
عروض حكومة جفغانستان التفاوض بشأن تسليم اليين تتهمهم 

 جمريكا  لى طرف محايد؟
  

تعليلنا إلصرار الواليات املتحدة املتكرر على رفض عروض طالبان، هو أنه إذا   -
رضت هذه املواضيع أو فوضت إىل حمكمة حمايدة يف دولة إسالمية أو أي جتمع إسالمي؛ عُ 

فإن أمريكا لن تستطيع أن حتقق أهدافها من خالهلا؛ ألنه ليس عندها أي شواهد أو إثباتات 
تقدمها هلا، وهذه احملاكم بدورها ال بد أن تقول كلمتها يف ضوء عدم وجود أدلة؛ فتكون 



اخلاسرة؛ فلذا ترفض كل هذا، ولو كانت أمريكا متلك أدلة وشواهد  أمريكا بذلك هي
لرضيت مبحاكمة عادلة يف أي مكان، وهذا يدل على غرورها وغطرستها وعدم احرتامها 
ألي شيء إسالمي؛ فكل دولة يف العامل من حقها أن حتاكم املتهمني من مواطنيها أو 

 ن ذلك؟رعاياها على أرضها، فلماذا تستثىن أفغانستان م
  

البيان: هل نستطيع جن نقول  ن هيه المعارضة لو كانس 
مسيطرة اآلن على كل جرض جفغانستان، ولكن بنهد  سالم  
صحيح وواضح، هل كانس ستستهدف بالعداء مثلما هو حاصل 

 اآلن مع حكومة جفغانستان الحالية؟
  

ادئها إرضاًء ال شك يف ذلك، ولكن املعارضة كان يتوقع منها أن تتنازل عن مب  -
للغرب مثلما هو حاصل اآلن، أما إمارة أفغانستان فليس مهها إرضاء الناس ولكن إرضاء 

من التمس رضا اهلل بسخط الناس كفاه اهلل مؤنة الناس، »رب الناس؛ فكما يقول احلديث: 
(؛ وهلذا ملا سعت حكومة طالبان 2«)ومن التمس رضا الناس بسخط اهلل وكله اهلل إىل الناس

 إرضاء رب الناس بتطبيق أحكامه فإننا نرى أن كثرياً من الشعوب بدأت ترضى عن هذه إىل
اإلمارة وتتفاعل معها وحترتمها رغم قلة إمكاناهتا وضعف إعالمها وعدم اتصال العامل هبا، 
أما الذين خذلوهم من أجل مصاحلهم الشخصية فإن نظرة الناس إليهم يظهر فيها السخط 

 بعد يوم.الذي يزداد يوماً 
  

البيان: هنا  من يشكك ـ حتى ف  جوساط ارسالميين ـ 
ف  التواه المنهج  جو االعتقادي لرمود حركة طالبان جو من 
جصبحوا بعد ذلك يمثلون حكومة جفغانستان، بل بعضهم يقول  نهم 
خرافيون جو مبتدعة، ومع جننا ننظر ف  بعض جسماء المسؤولين 

من درس ف  الجامعا  ف  جفغانستان، فنرع جن منهم 
ارسالمية الت  تنتهد منهاااً عقدياً صحيحاً؛ فهل توضحون هيه 
النقطة لك  يزول هيا اللبس عن كثير من الناس ف  تلك 

 القضية؟
  

جزاك اهلل خرياً؛ فلقد أشرت إىل نقطة مهمة جداً، وهي مما يشغل بال كثري من   -
قيقة كنت أمتىن أن تبلغ كلمتنا إىل مثل هؤالء إخواننا املسلمني الصاحلني الصادقني، ويف احل



من خالل منرب من املنابر، ولكن واحلمد هلل ـ من خالل جملتكم الغراء لعله ـ إن شاء اهلل ـ 
 يكون توضيحاً هلذا املوقف وإلقاء للضوء على هذه القضية املهمة واملهمة جداً.

لشعوب اإلسالمية؛ فليسوا أواًل: الشعب األفغاين املسلم اجملاهد الصادق مثل كل ا
شعبًا آخر؛ فقد أصاهبم ما أصاب الشعوب اإلسالمية مبا هلا وما عليها؛ ففي أفغانستان 
مظاهر غري ُمرضية وغري شرعية، وهذا شيء موجود يف كل الشعوب اإلسالمية يف أي مكان 

الزمن من ويف أي بقعة، وهذا من بقايا االستعمار الذي تسلط على بالد املسلمني لعقود من 
 خالل أنظمة عميلة؛ حيث فرقوا بني املسلمني هبذه األمور وهذه املظاهر.

ثانياً: أبشركم وأوضح لكم حقيقة غائبة رمبا ُشوِّهت عند كثري من إخواننا املسلمني، 
وهي أن إمارة أفغانستان اإلسالمية واملسؤولني فيها يسعون سعيًا حثيثاً لتغيري جذري يف هذه 

املخالفات واألمور اليت ال ترضي ربنا وال توافق ديننا وقرآننا وسنة نبينا حممد الظواهر وهذه 
صلى اهلل عليه وسلم ، وأكرب دليل على هذا ما مسعتم وما قرأمت وما رآه بعض من زار 
أفغانستان أن هناك تغيريًا جذرياً؛ حيث بدأنا أواًل باجتاه تغيري املظاهر الشركية مثل القبور 

ا واالستغاثة بأهلها وتقدمي النذور إليهم وتقدمي القرابني واالستعانة هبم ومثل والطواف عليه
هذه األشياء اخلارجة عن دين اهلل، واليت تعد شركًا باهلل ومن نواقض اإلسالم؛ فاملظاهر 
الشركية يف أحناء إمارة أفغانستان اإلسالمية كلها قضي عليها من دون تردد، ودون أي توقف 

رضة من أحد من جملس الشورى لعلماء أفغانستان اإلسالمية املعتمد عليه يف أو حىت أي معا
 إصدار القرارات؛ فهذه املظاهر الشركية اتفق على أهنا ال حتتمل أي تأخري أو أي تردد.

ومن خالل ترددي ومن خالل زيارايت ووجودي هناك؛ فاملظاهر اليت كنت أراها 
باتًا بقرار من وزارة العدل، ووزارة األمر باملعروف  سابقًا تغريت اآلن بالكامل، ومنعت منعاً 

والنهي عن املنكر، وباملوافقة من أمري أفغانستان بقرار معلن يف اإلذاعة األفغانية. إن كل من 
يزور أفغانستان سريى هذه املظاهر أزيلت، وألغيت االحتفاالت السنوية هلذه املزارات، 

يت كانت من بقايا اجملوس اليت كان معمواًل هبا قبل وكذلك ألغيت إقامة حفالت الفريوز وال
جميء طالبان، وكذلك أبطلت اإلمارة ما كان حيدث يف مدينة مزار الشريف بعد فتحها؛ 
حيث كانت تقام فيها احتفاالت عند ما يُتوهم أو يُدَّعى أنه قرب علي رضي اهلل عنه، 



ء، ومنعت النساء كذلك من زيارة فأُلغيت هذه املظاهر من أول يوم بقرار من جملس العلما
 املقابر، وعلقت لوحات على مداخل املقابر توضح آداب الزيارة الشرعية.

وزيادة على ذلك ما مسعتم وما قرأمت من تدمري أصنام بوذا اليت قامت الدنيا ألجلها 
حىت  ومل تقعد، واليت من أجلها توسطت الوفود وجرت مساومة اإلمارة باملال واملبالغ الطائلة،

إن اليابان عرضت على إمارة أفغانستان أن يرسلوا وفدًا فنيًا ليقطِّعوا هذه األصنام تقطيعاً 
وحيملوا هذه القطع ليعيدوا تركيبها يف اليابان اليت تدين بعبادة بوذا، مقابل مئيت مليون دوالر 

مئات املاليني أمريكي، ولو قبلت إمارة أفغانستان اإلسالمية املساومة وساومتهم لبلغ العرض 
بل رمبا إىل مليار دوالر، ولكن إمارة أفغانستان لصالبة مواقفها وسالمة مبادئها والقيام 
مبعتقداهتا والدفاع عن توحيدها؛ فقد قالت الشيء الذي أفىت به علماء أفغانستان، وهو 
رفض هذه العروض؛ ألنه ال جيوز بيع هذه األصنام، وكذلك ُعرض على احلكومة مقابل 

بقاء على تلك األصنام أن تقوم الدول الشرقية البوذية باملشاركة يف إعمار أفغانستان؛ لكن اإل
والة األمر يف أفغانستان ومن خالل معتقداهتم ودينهم عارضوا ذلك بقوة وقالوا: إن اعتمادنا 

 ومصادر رزقنا على ربنا الذي خلقنا.
وجودة، ولكن العلماء ينظرون ثالثاً: نكرر أنه ال تزال هناك بعض املظاهر البدعية م

يف طرق معاجلتها من حيث املصاحل واملفاسد؛ ألن الناس هناك ال يزال عندهم جهل كبري، 
وهذه األمور هناك من بُلوا هبا وعشعشت يف أدمغتهم، وختشى طالبان أيضًا أن يقوم هؤالء 

صحاهبا أن بثورات ضدها يف الوقت الذي كانت ال تزال تواجه حربًا من الشمال يريد أ
يستغلوا أي معارضني لطالبان ليسلحوهم ويوجهوهم حلرب طالبان؛ وهلذا توصل العلماء إىل 
أن بعض املظاهر البدعية ـ غري الشركية ـ حتتاج إىل توعية وإىل وقت، ومع ذلك منع نشاط 

لك الطرق الصوفية املنحرفة مثل القادرية وغريها؛ فقد منعوا من األنشطة الظاهرة املعلنة وت
اليت تسمى حلقات الذكر وما هي بذكر، حىت إن بعض تلك الطرق ملا مل يستطيعوا التعايش 

 مع طالبان خرجوا من أفغانستان إىل باكستان وأعلنوا احلرب ضد حكومة أفغانستان.
رابعاً: أعلن مسؤولو طالبان موقفهم العقدي صراحة من خالل جملة )الطالب( سابقاً 

ية وتكتب فيها حلقات يف العقيدة، ومستمرة من ذلك الوقت وإىل اليت تصدر باللغة العرب
اليوم، وكان يكتبها سابقًا مولوي بري حممد الذي كان مسؤواًل يف وزارة اإلعالم األفغانية، 



وجان حممد مدين املسؤول يف وزارة اخلارجية، وهؤالء كلهم أعضاء يف جملس الشورى 
ة املنورة وهلم ثقلهم وهلم دورهم، ولكن هناك من هلم ومتخرجون من اجلامعة اإلسالمية باملدين

مصاحل شخصية يف التشويش على األوضاع الدينية يف أفغانستان لتشويه مسعتهم أمام 
 الصادقني من املسلمني.

وأحب أن أبلغ كل من ينخدع بدعاوى خصوم اإلمارة اإلسالمية أن يفهموا الواقع 
ول هلم إن ما يعرف يف اجملتمعات العربية بالدعوة من خالل معاينة أو معايشة، وأريد أن أق

السلفية يف أفغانستان، هي مجاعة الدعوة إىل القرآن والسنة اليت أسسها وتوالهـا ورباها 
خ مجيل الرمحن ـ رمحه اهلل ـ ذلك اجملاهد الذي ضحى حبياته وجهد جهاده، يوطورها الش

هذا الشيخ: نائبه املعروف يف هذه اجلماعة والعامل الذي خدم العقيدة السلفية يف أفغانستان، 
غالم اهلل الذي يعرفه الكثري من العلماء خارج أفغانستان، أما داخل أفغانستان فيعرفه 
اجلميع، هذا الرجل الذي ميثل ـ عملياً ـ مرجعية يف مجاعة الدعوة للقرآن والسنة انضم من أول 

إىل حركة طالبان، بل كانت له مدرسة يف يوم لربوز طالبان وإىل اليوم بكل قوته وبكل جهده 
بيشاور بباكستان كان يدرس فيها قرابة ثالمثائة طالب، فأغلقها وأمر طالبه بأن ينضموا 
حلركة طالبان وجياهدوا معهم ويدعموهم ويساعدوهم، وإىل اليوم ـ وأنا قد رأيت هذا الرجل 

هم، وهذا دليل مقنع لصاحل قريبًا ـ ما زال بكل محاس يدافع عن مواقف طالبان، ويقف مع
طالبان؛ أن يقف معهم مثل هؤالء الناس الذين وقفوا حياهتم خلدمة الدين والعقيدة، وأخرياً 
فإن خالف ذلك من التصرفات واملواقف الفردية اخلاطئة إذا وجدت فإهنا ال حتسب على 

والتقصري طالبان، وهذا موجود يف األمة يف كل مكان؛ فالنفاق موجود، والفسق موجود، 
موجود يف كل مكان وزمان، لكن ال يوجد شيء من ذلك ميثل مبدأً وال ظاهرًة عندهم، وقد 
أطلت يف هذه اإلجابة لتطمني األمة اإلسالمية وأصحاب اإلخالص واجلهد واجلهاد فيها، 
وأبشرهم بأهنم لن يروا ولن يسمعوا عنا إال ما يقر أعينهم ويثلج صدورهم وأفئدهتم بكل ما 

 . العقيدة الصحيحة على مذهب السلف الصاحل خيدم
  

البيان: ذكرتم جن قوة طالبان تُستمد جوالً من قوة هللا ـ عز 
وال ـ ومن االستمسا  بدينه، ولكن هيا الدين يأمر بارعداد 
واالستعداد؛ فبعد جن بدج  الحري ضدكم كيف تقو ِّمون  مكانا  



ط الضعف ف  هيا جفغانستان العسكرية، وما ه  نقاط القوة ونقا
 الصراع غير المتكافئ؟

  

ال شك أن إمارة أفغانستان اإلسالمية ستقاوم بكل قوة وبكل ما تستطيع، ولن   -
يكون مصري اهلجوم األمريكي ـ بإذن اهلل ـ بأفضل من مصري الغزو الربيطاين والغزو السوفيييت، 

منها يف يد أمريكا وحلفائها؛ ومقومات النصر احلسية واملعنوية يف يد الشعب األفغاين أقوى 
فاملعنويات عالية، واحلرب إميانية من طرفنا ونعدها جهادًا ضد قوى ظاملة لنا ومعتدية علينا، 
والسالح أيضًا متوفر والظروف الطبيعية لبالدنا مناسبة جلهادنا، إضافة إىل أن الرأي العام 

أقوى وأفضل من أي وقت  اإلسالمي على مستوى الشعوب يقف معنا؛ فلذا نرى إمكاناتنا
مضى؛ فكلمة غالبية الشعب األفغاين موحدة حتت رأي جملس شورى علماء أفغانستان، 
وهم قرروا جمتمعني أن أي هجوم غريب أمريكي صلييب على أفغانستان وأي اعتداء فهو 
يوجب إعالن اجلهاد من جانب أفغانستان، وبناء على ذلك أُعلن اجلهاد، والشعب األفغاين 

سلم اجملاهد لىب هذا النداء بأغلبية ساحقة ومحل السالح ونذر نفسه لدعم هذا اجلهاد، امل
وهناك املاليني اآلن يتمنون الشهادة لنصرة اإلسالم، والسالح متوفر جبميع أنواعه من بقايا 
الرتكة الروسية الشيوعية يف أفغانستان، والشعب متعود على ذلك اجلهاد، وزعامته زعامة 

قبل ذلك وبعده فنحن نعتمد على اهلل، ونطلب النصر منه ونثق بوعده بالنصر يف جماهدة، و 
 حربنا هذه اليت هي معركة اإلسالم ومعركة القرآن.

ولكن هناك نقطة ضعف خطرية تعاين منها حكومة أفغانستان وتشكو منها، وهي 
موقفًا أقوى من خذالن الدول اإلسالمية هلم وهم ما كانوا يتوقعون ذلك، بل كانوا ينتظرون 

ذلك وأشرف، وهبذه املناسبة أريد أن أنصح الدول اإلسالمية أال يرتكوا أمريكا تضرب 
أفغانستان وشعبها املظلوم، وإال فإهنم سوف يقولون يف القريب العاجل: )ُأكلت يوم أكل 

 الثور األبيض(.
ولكنهم مع أما نقاط القوة األمريكية فمعروفة، وهي مادية فقط وتقوم على الغطرسة، 

ذلك يفتقدون إىل املعنويات وإىل الروح وإىل اهلدف، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة؛ فاملهم 
 عندهم هو احلياة، ومن يريد احلياة فلن يستطيع اإلقدام على املوت.

  



البيان: ف  ضوء ما يظهر من  صرار اتمريكيين على  طالة 
شرائه جمد الحري، كيف تتغلبون على صعوبة الب السال  و

 وصيانته لموااهة هيا التحدي المفتو ؟
  

سبق أن أشرت إىل توفر مجيع األسلحة لدى حكومة أفغانستان من خفيفة إىل   -
ثقيلة ومن أرضية إىل جوية؛ فهي متوافرة يف املخازن وتكفي لسنوات ال إىل أشهر، وصيانتها 

هناك أيضًا مصانع لتصنيع هلا ترتيبات داخلية، وأما توفريها لو كانت هناك حاجة لذلك؛ ف
الذخائر يف الداخل ورتب ذلك خالل السنوات املاضية، وهناك قنوات أخرى متوفرة 
وموجودة، سواء من دول اجلوار أو يف داخل أفغانستان؛ فكل ما ينفق على ما يسمى 
مبعارضة الشمال، كثريًا ما يؤول إىل إمارة أفغانستان على شكل غنائم، بل كثريًا ما نشرتي 
منهم األسلحة، فهم يبيعوهنا لنا؛ فاجملاهدون عندنا يقاتلوهم بسالحهم وبعتادهم الذي 

ِإنَّ الَِّذيَن   يزوِّدهم به أعداء أفغانستان وأعداء اإلسالم، ويتحقـق بذلك قـول اهلل ـ تعاىل ـ: 
ْنِفقُ  ونـََها ثُمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ثُمَّ َكَفُروا يـُْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم لَِيُصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه َفَسيـُ

ومن ضمن احلسرة أننا حنارهبم اليوم  [31]األنفال:  يـُْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُيْحَشُروَن 
 بسالحهم ومعداهتم.

البيان: ذكرتم أن السالح لديكــم يكفـي لسنوات ال  

لى هذه الكميات لشهور، فكيف حصلت حكومة طالبان ع
 اتسلحة؟الضخمة من 

  

% من 92كما تعرفون فإن إمارة أفغانستان اإلسالمية سيطرت على أكثر من    -
أرض أفغانستان، وأفغانستان يف وقت سقوط احلكومة الشيوعية كانت خمزنًا من خمازن 
 السالح؛ فالقوات الروسية عندما انسحبت تركت من ورائها دعمًا للحكومة األفغانية
الشيوعية يف شكل خمازن ما كنا نتصورها، ومهما ختيلنا ال نستطيع أن نتصور مثل هذه 
املخازن لدعم استمرار احلكومة الشيوعية للرئيس السابق جنيب اهلل؛ ألهنم كانوا يعلمون أهنم 
عندما ينسحبون سيكون من الصعب تقدمي مثل هذا الدعم، ففتحوا خمازهنم لدعم ذلك 

خمازن تلك األسلحة اكتشفت بعد بروز حركة طالبان، أي أهنا مل النظام، حىت بعض 
تكتشف حىت يف زمن حكومة رباين فاستمرت غري معروفة ملدة مخس سنوات بعد سقوط 



احلكومة الشيوعية، وبعدما جاءت حكومة الطالبان عثرت على تلك املخازن، ودهلم كثري من 
ناك خمازن مل تكتشف، ومن جانب آخر، املوظفني السابقني عليها، وإىل اليوم يبدو أن ه

فاملنظمات اجلهادية السابقة كانت ُتدعم من دول اجلوار من الدول اإلسالمية حىت من 
أمريكا عندما كانت مصاحلها مع مقاومة الغزو الروسي، فكانت كل منظمة ختزن أسلحة 

البان محلت فوق التصور، حىت إن خمزناً من خمازن إحدى املنظمات عندما سقط يف أيدي ط
عنها أكثر من سبعمائة لوري من األسلحة ومن الذخرية؛ فهذا خمزن واحد ملنظمة واحدة؛ 

 فقس على ذلك.
  

البيان: كيف تقو ِّمون موقف باكستان من الحري ضدكم على 
 المستوع الرسم  وعلى المستوع الشعب ؟

  

غانستان مستغرب، يف احلقيقة إن تغيري باكستان موقفها يف التعامل مع اجلارة أف  -
وخاصة بعد دعمها وتعاوهنا مع أفغانستان يف السابق منذ بداية اجلهاد؛ حيث كانت منطلقاً 
للحركة اجلهادية وكانت مأوى للمهاجرين، وقدمت الكثري للقضية األفغانية، وضحت معها، 

توى وقامت معها قومة مشكورة، لكن اليوم حنن يف احلقيقة ال ندرك ماذا أصاهبم على املس
الرمسي، وماذا يتوقعون عندما يقولون إن مصاحلنا العليا هي يف الوقوف ضد دولة جارة 
مسلمة مشاركة معهم يف أفراحهم وأتراحهم؟ ال شك أنه سيكون هلذا املوقف سلبيات 
مستقبلية عظيمة وتأثري سليب على باكستان؛ فعند احلديث عن مصاحل لباكستان يف احلقيقة 

أمريكا، إال أن تكون مصاحل مادية  مصاحل لباكستان من التحالف مع جند أنه ال توجد أي
عاجلة، ولكن هذه أيضاً ال وزن هلا قياساً بتأثريها املستقبلي على عالقات الشعوب وجمريات 

 التاريخ.
؛  ونقول أيضًا إنه حىت هذه املصاحل املاديــة، لو ُدعمت باكستان هبا من الغرب

جراء حتالفها معهم حىت من الناحية املادية تزيد على الدعم فاخلسائر اليت تتحملها من 
الغريب، وما أعلن لآلن من خسائر باكستان يزيد على مليارين ونصف دوالر، وأنا أتوقع أن 
تتضاعف؛ وهلذا ال نتفهم هذا املوقف الرمسي الذي جيلب على دولتهم خسائر أكرب من 



اهنزامية داخلية أو نفسية ملن قرروا هذا املكاسب، وال نستطيع تفسري ذلك إال أن يكون 
 القرار.

أما املوقف الشعيب الباكستاين، فكما تسمعون وترون فهو جيسد تعاونًا ودعمًا كامالً 
على املستوى السياسي واالقتصادي والدعوي؛ فعلماء باكستان أفتوا بالدعم الكامل 

ت املظاهرات كافة املدن ألفغانستان وفرضية اجلهاد إىل جانبها ضد الغزاة؛ وهلذا عم
الباكستانية اليت قد هتدد بعصيان مدين عام، وحىت الكثري من غري اإلسالميني يتحول 
موقفهم إىل موقف التعاطف مع أفغانستان ويدافعون عن موقفها، وحىت على مستوى 
اجلنراالت الكبار؛ حيث وجهوا وال زالوا يوجهون انتقادات واسعة لقرار حكومتهم بالوقوف 

ع أمريكا ضد أفغانستان، وهذا املوقف الشعيب عظيم ومشرف ونتمىن من الشعوب م
اإلسالمية كلها أن يكون هلا مثل هذا املوقف املشرف املنطلق من معاينة حقيقة األمر 

 ومعرفته عن قرب.
  

البيان: نريد منكم جن توضحوا لنا ف  لمحا  سريعة مواقف 
محيطة بأفغانستان مما امهوريا  االتحاد السوفييت  السابق ال

 يدور اآلن، وهل يواد فيها حركا   سالمية متعاطفة معكم؟
  

جتاورنا من الشمال ثالث مجهوريات: مجهورية أوزبكستان، ومجهورية   -
طاجيكستان، ومجهورية تركمانستان. تركمانستان كانت حمايدة، وال تزال لآلن حمايدة، وهلا 

مارة اإلسالمية يف أفغانستان، وهي مل تدخل لآلن تعامل جتاري واقتصادي مع حكومة اإل
ضمن التحالف األمريكي، وهناك جهود تبذل لضمها إىل ذلك التحالف ولكن مل ينضموا، 

 وهذا موقف جيد ويتماشى مع مصلحتهم هم.
أما مجهورية أوزبكستان فهي من أول يوم أعلنت العداء إلمارة أفغانستان، وبرغم أهنا 

رها كبري على دولة أفغانستان؛ فقد أغلقت احلدود منذ وقت مبكر، دولة جماورة لكن ضر 
وحاولت إمارة أفغانستان أن تقيم معها عالقة طبيعية تنطلق من مصاحل اجلوار، ولكنهم 
أصروا على موقفهم العدائي، بل ذهبوا يدعمون املعارضة ضد إمارة أفغانستان، وخاصة عبد 

الوقوف مع الشيوعية، واآلن هم العنصر الفعال إىل الرشيد دوستم، وهم ال يزالون يلتزمون 
جوار دول التحالف األمريكي، فأعطوهم األراضي وأبرموا معهم االتفاقيات وأعطوهم مطار 



ترمذ الواقع على مقربة من احلدود األفغانية، وقد نزلت فيه القوات الربية األمريكية، فموقفهم 
رغم ما يتوقعونه منهم. ولكن مع ذلك نبشركم  خمٍز وخمجل، ونتوقع أن تكون سلبياته عليهم

أن هناك مجاعة إسالمية قوية من داخل أوزبكستان، وقد أعلنوا مقاومة املوقف احلكومي 
املعادي للشعب األفغاين املسلم، وأعلنوا أهنم سيوجهون جهادهم ضد القـوات الغربية 

تأثريها لصاحل املسلمني،  املتمركزة يف أوزبكـستان، وسرتون ـ إن شاء اهلل ـ كيف سيكون
 وسيكون هذا من نتائج جين مثار اتفاقيات أمريكا مع حلفائها.

أما اجلمهورية الثالثة فهي مجهورية طاجيكستان، وهي ال تقل يف عدائها عن مجهورية 
أوزبكستان، بل إهنا تقوم بدور أخطر يف دعم ما يسمى باملعارضة الشمالية؛ فهذه املعارضة 

اجيكستان، ومنطلقهم منها، وهي تزودهم بكل الدعم السياسي تعمل من داخل ط
والعسكري، ومع األسف فإن طاجيكستان اليت أعلنت دولة مستقلة بعد سقوط االحتاد 
السوفيييت، هي ليست مستقلة إال باالسم؛ فنظامهم ال يزال شيوعياً، وجيشهم وعملتهم ال 

ألف جندي روسي مرابطني على  تزال روسية، وهناك ما يقدر بنحو ثالثني إىل مخسني
احلدود األفغانية الطاجيكية حلراسة احلدود؛ فهي تعترب حكومة روسية، واملخابرات الروسية ال 
تزال نشطة يف تلك اجلمهورية، وقد أبدوا استعدادهم للتعاون الكامل مع التحالف 

أي موقف  األمريكي، ولكن لآلن مل يتم هذا التعاون بسبب حساسيات روسية، ونعتقد أن
عدائي من مجهورية طاجيكستان ضدنا سيضرُّ هبم؛ ألن هناك جماهدين يف داخل 
طاجيكستان غري راضني عن األوضاع، وهم مسلحون ومنتشرون يف داخل طاجيكستان، 
وقد ينحازون إىل املوقف الذي تتبناه إمارة أفغانستان؛ ألن الشعب الطاجيكي ال يستفيد 

 ألمريكان.شيئاً ال من الروس وال من ا
  

البيان: على ذكر دعمهم للمعارضة الشمالية، هل يتمركز 
 حزي ربان  عندهم؟

  

نعم! فقد وقع اتفاقًا مشرتكًا منذ وقت قريب للتعاون العسكري بني املعارضة   -
الشمالية وروسيا وطاجيكستان، وشوهد رباين يف وسائل اإلعالم وهو يوقع هذا االتفاق مع  

بوتني والطاجيكي علي رمحانوف، وتقرر دعم املعارضة باألسلحة  كل من الرئيس الروسي



اجلديدة والثقيلة، وخصصوا لذلك ميزانية قدرت مبليار دوالر؛ وهذا أمر خطري أن يصدر 
ذلك من رباين الذي كان يتكلم يف يوم من األيام باسم اجلهاد والدفاع عن اإلسالم ووحدة 

؟ وأين اجلهاد؟ بوتني رئيس االستخبارات الشيوعي أفغانستان.. فأين الوحدة؟ وأين اإلسالم
السابق، وروسيا اليت هي دمرت أفغانستان واليت جلبت على أفغانستان كل هذه املهالك، 
وقتلت وشردت وعذبت ـ وهو يدرك ذلك ـ ولكن اليوم وألجل مصاحل فردية يلعب مبصري 

ني لسواد عينه؟ أم ملصاحل األمة كل هذه األالعيب، وحيسن الظن ببوتني! فهل يساعده بوت
 تعود على الروس الذين تتطابق مصاحلهم مع كل ما يضر باإلسالم واملسلمني؟!

فماذا كان يضره لو أعلن كغريه من قادة األحزاب وقوفه مع مصاحل شعبه ضد الغزو 
ل اجلديد، وخباصة أنه يف هذه السن وهذه املرحلة املقبلة على املوت؟ لقد ُوجه له النداء وأُرس

له وفد لطي مرحلة املاضي وبدء مرحلة جديدة من التنسيق ملواجهة الغزو اجلديد، ولكنه 
رفض ذلك ومحله على حممل الضعف من إمارة أفغانستان، وهذا غري صحيح ألن حكومة 
أفغانستان أرسلت له قبل هذه الظروف الوفود للمصاحلة، وكاد أن يوافق ولكنه بعد 

قد تغري، ورجع ينادي األمريكان ويطالبهم بالتنسيق يف  األحداث عاد وقال إن كل شيء
املواقف ضد إخوانه يف الدين، وهذا خزي يضر باإلسالم واملسلمني؛ فأنا يف احلقيقة أنصحه 

 بأن يعيد النظر يف موقفه ويتذكر ما وراءه من حساب اهلل يف اآلخرة.
  

البيان:  يران تقوم بدور مشبوه ف  اتدمة فه  تتظاهر 
رضة جمريكا من اهة، وف  الوقس نفسه ال ت ف  شماتتها بمعا

 بحكومة جفغانستان؛ فماذا وراء ذلك الموقف ف  رجيكم؟
  

واهلل يا أخي حنن ال نفهم موقف إيران، يعين ماذا يريدون وماذا يفعلون؟ فهم   -
فظاهرهم  يّدعون أن جزءاً من معتقدهم التقية، وما يزالون إىل اليوم ينطلقون من هذا املنطلق؛

أمر وباطنهم أمر، يظهرون شيئاً ويبطون شيئاً، ويفعلون شيئاً يف العلن ويفعلون يف السر شيئاً 
آخر، وقد أظهروا إعالميًا أهنم ينتقدون املوقف األمريكي ويرفضون ضرب أفغانستان؛ لكنهم 

تان، مع ذلك وإىل اليوم هلم اتصاالت لتقدمي التسهيالت للقوات األمريكية لضرب أفغانس
ويف هذا تناقض شديد بني ظاهرهم وباطنهم، ومما يدل على رضا أمريكا عنهم ـ اآلن على 

 األقل ـ أهنا قررت رفع احلصار االقتصادي عنهم يف مقابل االنضمام إىل التحالف.



وهم يذرفون كما يقال دموع التماسيح على الشعب األفغاين، ولكنهم بالنسبة 
فموقفهم املعلن هو العداء؛ فأين دعاواهم الثورية اإلسالمية؟ حلكومة أفغانستان اإلسالمية، 

وأين ادعاؤهم للوقوف مع املستضعفني ضد قوى االستكبار العاملي؟ وملاذا يعادون دولة 
إسالمية مستضعفة مل تُلحق هبم أي أذى ومل تضر مبصاحلهم؟ لكنهم مع حكومتنا بعكس 

أعلنوا تقدمي الدعم املسلح للمعارضة ذلك، حىت إن وزير الدفاع الروسي عندما زارهم 
اخلارجة على حكومة أفغانستان، وهذا متناقض حىت مع األعراف الدولية اليت ال تسمح 
لدولة بأن تقدم دعمًا ملعارضني من دول أخرى؛ فماذا لو قدمت إمارة أفغانستان دعمًا ملثل 

م حزب أقوى من منظمة )جماهدي خلق(، أليس من حقنا اآلن أن ندعمهم ضد إيران، وه
 أحزاب املعارضة الشمالية ضد حكومة أفغانستان؟

ولعلِّي أذيع سراً ألول مرة وهو أن منظمة جماهدي خلق اتصلوا أكثر من مرة حبكومة 
إمارة أفغانستان الستخدام أراضيها ضد إيران، ولكنهم رفضوا ذلك بشدة، وكان ينبغي 

ضني إلمارة أفغانستان وخباصة حزب إليران أن تقدر هذا املوقف وتكف عن دعم املعار 
إمساعيل خان الشيعي، إن منظمة جماهدي خلق لو مسح هلا فقط أن تنطلق من أراضي 
أفغانستان من جهة الشرق، لفعلت بإيران األفاعيل وألشغلتهم ومحَّلتهم الكثري من اخلسائر، 

نظر هلذه املنظمة ولكن إمارة أفغانستان اإلسالمية من خالل منطلقها العقدي والديين ال ت
نظرة احرتام؛ ألهنا منظمة غري إسالمية، فلم تلبِّ هلا طلبها، ورغم علم إيران هبذا املوقف 
الكرمي من أفغانستان فإهنا ال تزال تقول علنًا إهنا ستظل تؤوي املعارضة وتزودهم بالسالح 

على غري أرض  وتقف معهم سياسياً، وهي ال تزال تعرتف حبكومة رباين املخلوعة اليت تعيش
 أفغانستان أو يف اهلواء.

ونقول أيضاً: إن هذه املواقف ليست يف صاحل إيران مستقباًل؛ ففي داخل إيران 
% من السكان، وهؤالء قد ميثلون آثارًا سلبية على إيران من 22مسلمون ُسنة ميثلون 
 الداخل يف وقت قريب.

  
جنها البيان: نأت  للحديي عن روسيا؛ فروسيا من المعروف 

ال يمكن جن تسمح بواود جمريك  قريب منها، ومع ذلك فه  
تبالغ ف   ظهار التوحد ف  الموقف مع جمريكا ف  الوقوف ضد 
 الحكومة اتفغانية؛ فما هو برجيكم تفسير هيا الموقف الروس ؟



  

هذا أيضًا موقف غريب من روسيا؛ فكيف أصبحوا ال يفكرون حىت يف   -
أن مواقف روسيا متناقضة، وأيضاً ستكون مضار هذه املواقف عليها مصاحلهم؟ وأنا يف رأيي 

قبل غريها؛ فأمريكا عندما تأيت هبدف القضاء على إمارة أفغانستان اإلسالمية فإن هلا أهدافاً 
أعظم وأكرب من ذلك؛ فهي تريد إقامة حكومة عميلة وموالية هلا، حبيث تسمح هلا أن تطوق 

إيران، وتسمح هلا أن تراقب الربنامج النووي الباكستاين من إيران من الشرق، فتخسر بذلك 
الشمال، وتسمح هلا كذلك بأن تقيم قواعد متقدمة أمام الصني وعلى حدودها، وأيضًا تريد 
أمريكا أن تقيم قواعد يف جنوب روسيا واجلمهوريات اإلسالمية لرتتيب نقل الغاز، ولتؤمن 

الوسطى ذات املخزون االسرتاتيجي العاملي الذي نقل البرتول من منطقة حبر قزوين وآسيا 
ختطط أمريكا منذ زمن ألن تكون أفغانستان هي املمر اآلمن هلذه التجارة الدولية، وهذا إذا 
حصل فسوف يكون من اخلسائر املباشرة على روسيا، وسيهدد اهليمنة الروسية على تلك 

أمريكا هذا اهلدف؛ فبعد أن  املنطقة، بل ستكون هي اخلاسر األول واألكرب إذا حققت 
 كانت متثل نداً ألمريكا أثناء احلرب الباردة، فإهنا ستصبح َذنَباً تابعاً ألمريكا.

إن البعض عندما نظروا إىل غرابة املوقف الروسي اهتموا بوتني بأنه عميل ألمريكا يريد 
 حرب إسقاط روسيا حتت أقدام أمريكا، وقد جربت روسيا نتائج الوقوف مع أمريكا يف

 اخلليج، وكيف أهنا خرجت خبفي حنني.
  

البيان: جطراف التحالف الشمال  معروفون بشدة العدوان 
والتنافس فيما بينهم؛ فكيف ترون مستقبل هيا التحالف ف  ظل 

 هيه العالقا  المعقدة؟
  

سؤال جيد يف احلقيقة: هذا التحالف الشمايل قد ضحى أصحابه بأنفسهم   -
ا األمة كلها مبواقفهم األخرية؛ فهم خمتلفون فيما بينهم؛ فكل منهم يسعى وأضروا هبا، وأضرو 

أن يسابق اآلخر، وبينهم خالفات وعداوات وثارات قدميًا وحديثاً؛ فعندما كان رباين يف  
كابول أعلن اجلهاد ضد عبد الرشيد دوستم، وهو اآلن متحالف معه، وكان قبل ذلك قد 

اليت تكشف فجوره وسكره وعربدته، مث رضي عنه يف فرتة فضحه فضائح كثرية ونشر األفالم 
أخرى وعينه وزيرًا للدفاع يف حكومته مث نائبًا له؛ فالكل خمتلفون متعادون، وال يتفقون إال 



على نقطة واحدة، وهي حماربة النظام اإلسالمي يف إمارة أفغانستان، واتفاقهم ضد طالبان 
تقام والتشفي، وقد بدأ دوستم بعد عودته ليس هلدف ساٍم أو مبدأ، ولكن ألجل االن

باهلجوم، ولكن ـ واحلمد هلل ـ ُهزم شر هزمية، وجاء رباين يسعى بعده بالتنسيق مع الرئيس 
الروسي والطاجيكي ومع إيران؛ وكل ذلك من أجل التسابق على احلصول على نصيب أكرب 

 فتَضحون وسيخسرون.يف املستقبل، ولكن اهلل خذهلم مجيعاً، وسوف يكَتشف أمرهم وسيُ 
ولكن باملقابل أقول ألمريكا، وملن يتحالف معها، ومن ينتظر إسقاط حكومة إمارة 
أفغانستان: إهنم لو مت هلم إسقاطها فسوف يرون أمراً أفظع وأعظم؛ فستكون فوضى أكرب مما  

ني كان يف السابق من جراء االختالفات الداخلية بني املنظمات وبني القيادات العسكرية وب
القبائل وبني القوميات وبني األعراق، وال ميكن أن يسيطروا على الوضع، وال ميكن أن جيدوا 
بدياًل آخر لطالبان يسيطر على الوضع؛ فعليهم أن يتعاملوا مع طالبان، وأن يعيدوا 
حساباهتم، وأن يفكروا جبدية يف طرح جاد؛ فال يوجد يف احلقيقة أي بديل؛ فظاهر شاه 

الذي ينادي اآلن بالقوات املشرتكة للسيطرة على كابل ليأيت هو حتت مظلة  العميل اهلالك
 األمم املتحدة اليت أجابتهم بأهنا ال تستطيع أن ترسل قوات إىل أفغانستان.

وال جيوز ألمريكا أن تتصور أن أفغانستان مثل البلقان أو البوسنة أو كوسوفا؛ حبيث 
تش وتعمل ما تشاء، ال ميكن أن تكون أفغانستان تأيت قواهتا لتعيش فيها وتأمر وتنهى وتف

مثل ذلك؛ فكل من يأيت للشعب األفغاين ويريد أن يفرض عليهم شيئًا ال يريدونه، فإهنم 
 يلقون به إىل اهلالك، وال بد ملن يريد فعل ذلك اآلن أن يلقى مثل مصري السابقني.

  
ل البيان: نعود مرة جخرع لباكستان فيما يتعلق بعلمائها: ه

هنا  عالقة بينهم وبين علماء جفغانستان؟ وهل موقف علماء 
باكستان موحد حيال ما يجري ف  جفغانستان؟ وهل يمكن جن 
يمثل هيا الموقف ثقالً عملياً يمكن جن يؤثر على توايه اتحداث 

 والمواقف ف  باكستان؟

  
يها ضد باكستان أو ما يسمى القارة اهلندية، كان للعلماء دورهم وجهادهم ف  -

اإلجنليز، فهم أدوا دورًا مهمًا يف إخراجهم، وال يزال هلم دورهم يف هذه القارة، وهلم 
استقالليتهم، وهلم منظماهتم، وهلم مدارسهم اخلاصة اليت تدرس دون أي وصاية حكومية؛ 



فهم أحرار وإىل اليوم، ويدافعون عن هويتهم يف مدارسهم ويف مناهجهم، وهم الذين هيؤوا 
ات اجلهادية الكشمريية، واجلهاد السابق ضد الشيوعية يف أفغانستان هم الذين أفتوا اجملموع

بفرضيته ضد روسيا، واليوم بني إمارة أفغانستان وبني علماء باكستان عالقات قوية ومتينة، 
وكثري من علماء باكستان هم أساتذة لقيادات إمارة أفغانستان، وقد درسوا يف مدارسهم؛ 

 ديين وعقدي وليس ترابطاً مادياً، أو عرقياً أو قبلياً. فالرتابط بينهم
وبناء على ذلك فإن أول خطوة خطتها هي تشكيل جملس شورى لعلماء أفغانستان، 
وألول مرة يعطى للعلماء يف عصرنا مثل هذا الدور ومثل هذه األمهية، وأن يقرروا هم املصري 

هم عن األمور السياسية أمراً تقليديًا يف السياسي لدولتهم يف أدق األمور، بعد أن صار إبعاد
العصور األخرية. وقرارات العلماء يف ذلك ليست استشارية بل إهنا قرارات ملزمة، وهذا 
اجمللس الذي شكل يف أفغانستان للعلماء، أنا أعتربه أقوى وأعظم من جملس الشيوخ 

األموال والرشاوى يف األمريكي الذي خُيتار أعضاؤه يف انتخابات مزورة تعتمد على رؤوس 
احلمالت االنتخابية، أما جملس علماء أفغانستان فليس هناك أي تزوير أو أي رشوة أو 
حمسوبية، بل خُيتارون من خالصة العلماء البارزين واملعروفني من مجيع العرقيات، ومن مجيع 

 الواليات، وهذا جاء امتداداً للرتابط مع علماء باكستان.
ستان أهنم أصدروا قريبًا فتوى بوجوب مناصرة الشعب وال ننسى لعلماء باك

الباكستاين إلمارة أفغانستان، وأفتوا بوجوب انضمامهم إليهم يف اجلهاد، وأفتوا بتحرمي التعاون 
مع أمريكا يف حرهبا ضد أفغانستان، ومعروف أن لعلماء باكستان تأثريًا على رجل الشارع 

اعل الشارع، الباكستاين مع دعوات العلماء بوجوب وهلم تأثريهم على الدولة، وقد رأيتم تف
النصرة لشعب أفغانستان، وظهر أثر ذلك يف حرص احلكومة الباكستانية على إخفاء 
تفاصيل تعاوهنا مع التحالف األمريكي؛ فمواقف العلماء سواء يف أفغانستان أو يف باكستان 

 حداث بإذن اهلل.هي ساعد قوي وكبري لنا سيكون له تأثري كبري يف جمريات األ
  

البيان: ما ه  خياراتكم المستقبلية ف  ضوء  صرار جمريكا 
 وتحالفها على  سقاط حكومتكم؟

  



بالنسبة للخيارات حنن نعترب هذه املعركة معركة اإلميان، ونعتربها جهادًا يف سبيل   -
ه وجاهه اهلل، واجلهاد يف سبيل اهلل ماض سواء عاش اإلنسان به أو ذهبت فيه روحه ومال

وحىت حكومته، واجلهاد لن يكون حمدود الزمن؛ ألنه مبدأ من املبادئ، واملبادئ اإلميانية ال 
مساومة عليها وال تبديل وال تغيري؛ فمن نظرتنا املبدئية للجهاد ولقضيتنا فنحن مستمرون يف 

أة لذلك، الدفاع عن ديننا وعن أرضنا وأعراضنا بكل ما نستطيع، واألمور ـ وهلل احلمد ـ مهي
وحىت لو تطورت األمور بإصرارهم وُضربت املدن، واضطروا احلكومة للخروج منها، فالرتتيبات 
املستقبلية موجودة، والشعب كما ذكرت لكم كله جماهد، وكله حيمل السالح؛ فقد وزعنا 
عليهم السالح يف بيوهتم ويف قراهم ويف مدهنم، وكل الشعب سيشارك يف حرب العصابات 

نا للخروج من املدن، وأنتم تعرفون آثار حرب العصابات؛ فهي ال ميكن القضاء لو اضطرر 
عليها، فستكون خسارة ودماراً ألمريكا وستلحق هبا وبسمعتها ومعنوياهتا ومصاحلها مشاكل 
أكثر وأكثر مما تتصور، وأيضًا سيلحق حبلفائها إن مل يعيدوا حساباهتم؛ فالشعب األفغاين 

لقيادة اليت على رأس احلكم هي قيادة جماهدة، وحياهتا دائمًا هي حياة ليس شعبًا مرتفاً، وا
اجلبهة، ولو صعدوا يف اجلبال وختندقوا فيها فسيكونون جماهدين، وهذا ليس جديدًا عليهم، 
ومهما هددت أمريكا وساومت فإمارة أفغانستان بقيادهتا وشعبها ترى أهنا بني خيارين اثنني 

كما ذكرمت ومها: إما النصر، وإما الشهادة. والشهادة هي أكرب فقط، وليس خيارات عديدة  
أمنية لنا، وإذا ذهب اإلنسان إىل أمنيته يكون ذاهبًا إليها بفرح وسرور وبال أي تردد، أما 
أعداؤنا فلن تفيدهــم القوات اخلاصة وال قــوات التحالـف وال ظاهر شاه وال غريه، ورمبا يقوم 

ته ويسقطها عندما يظهر إخفاقها؛ فنحن متفائلون باملستقبل، الشعب األمريكي على حكوم
ولكن نطلب من املسلمني أن يؤدوا دورهم؛ فالقضية قضيتنا مجيعاً، ويف احلقيقة حنن ننظر 
لطائفتنا وفئتنا أهنا جزء من الطائفة املنصورة اليت تقاتل على احلق حىت تقوم الساعة رضيت 

حكم اهلل وقدره، وقوانني النصر توحي هبزمية أمريكا بفئتها أمريكا وغريها أم مل يرضوا؛ وذلك 
الباطلة الكثرية على يد فئتنا القليلة الصابرة على احلق، وإن شئتم فاقرؤوا قول احلق ـ تبارك 

، وقوله ـ  َكْم ِمْن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة بِِإْذِن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّاِبرِيَن وتعاىل ـ: 
َونُرِيُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم أَئِمًَّة َوَنْجَعَلُهُم تعاىل ـ: 
ُهْم َما َكانُوا َيْحَذُرونَ *اْلَوارِثِينَ   َونَُمكَِّن َلُهْم ِفي اأْلَْرِض َونُِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمنـْ



 رنا اهلل: ـرة كما أمـ. فما علينا إال الصرب واملصاب  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا
 .  َورَاِبطُوا َواتَـُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

وأختم أخريًا بكلمة واحدة لعلكم تنقلوهنا عين وهـي أن قيمة حكــومــة أفغانستان 
ـ ومهما حدث ـ يف أهنا تدفع الثمن وتؤدي الضريبة لذنبها الوحيد الذي  اإلسالمية اليوم

 أغضب أمريكا والغرب؛ وهو أهنا البلد الوحيد الذي قال ال، يف زمن االنبطاح.
البيان: نشكركم جخ  على هيا الحوار المثمر، ونسأل هللا 
جن يمدكم بعونه وتأييده، وجن ينصر الشعب اتفغان ، ويعز ارسالم 

 لمسلمين.وا

  



 واقع القضاء في أفغانستان

بقلم : مولوي شهاب الدين دالور نائب رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة 
 .  التمييز العالي

من احلقائق الواضحة أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي ال تضيع فيه احلقوق، 
ذي يقبله اهلل تعاىل ويُعطى كل ذي حق حقه؛ ألنه خري األديان كلها، وهو الدين الوحيد ال

 .}إن الدين عند اهلل اإلسالم دون غريه من األديان، كما يقول اهلل عز وجل : 
وقد أمر اهلل تعاىل رسوله صلى اهلل عليه وسلم، وأمته بأن حَيُكموا بالعدل، فقال عز 

ويأمر اإلسالم أتباعه بالقضاء باحلق، والفصل بني  }اعدلوا هو أقرب للتقوى وجل : 
 صمني بالعدل واإلنصاف.املتخا

وبعد هذه املقدمة سنتكلم بإجياز عن حقيقة القضاء، ومعناه، كما نلقي الضوء على 
 حكم القضاء وحكمته.

فحقيقة القضاء هي "اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزام" وحني يقول 
تاب اهلل العلماء "قضى القاضي" يعنون به "ألزم احلق أهله" والدليل على هذا املعىن من ك

تعاىل قوله تعاىل }فلما قضينا عليه املوت{ أي : ألزمناه وحكمنا به عليه، ويقول صاحب  
كتاب "املدخل يف معىن القضاء : "القضاء معناه : الدخول بني اخلالق واخللق ليؤدى فيهم 

 أوامره وأحكامه بواسطة القرآن العظيم وسنة نبينا صلى اهلل عليه وسلم".
هو فرض كفاية، وال يوجد خالف بني علماء األمة على وجوب أما حكم القضاء ف

القضاء، بل يقولون : إذا وجد يف منطقة أو قرية ما عامل توفرت فيه شروط القضاء، ومل جيد 
 الناس غريه يُلزم بقبول منصب القضاء.

وحكمة القضاء هي : "رفع التهارج، ورد النوائب، وقمع املظامل، ونصر املظلوم، 
 مات، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر".وقطع اخلصو 

ومنصب القضاء هو من املناصب اليت جيب احرتامها ومعرفة مكانتها شرعا؛ ألن به 
أُرسل األنبياء عليهم السالم، وهو من النعم اليت أباح فيها النيب صلى اهلل عليه وسلم الغبطة 

صلى اهلل عليه وسلم )ال  واحلسد، ففي حديث ابن مسعود رضي اهلل تعاىل عنه عن النيب
حسد إال يف اثنتني : رجل آتاه اهلل ماال فسلطه على هلكته يف احلق، ورجل آتاه اهلل احلكمة 

 فهو يقضي هبا ويعمل هبا(. ويف الباب أحاديث أخرى أيضا.



فمن هذا املنطلق عيَّنت إمارة أفغانستان اإلسالمية القضاة يف أفغانستان لتصل 
وُيسد باب اخلداع والفساد يف وجوه املفسدين، ولتَُتقى املظامل عن  احلقوق إىل أصحاهبا،

األمة املشهود هلا باخلري، فكل الواليات فيها القضاة بعدد املديريات املوجودة، فعلى سبيل 
 ( مديرية، ويف كل مديرية قاض لرفع اخلصومات وإحقاق احلق.22املثال والية قندهار فيها )

ال ختضع إال للحاكم األعلى للبلد الذي يطبق شرع اهلل  وللقضاء يف اإلسالم حرية
 يف أرضه، فله صالحيات عليا، واستقالل يف أعماله.

وبفضل اهلل تعاىل يتمتع القضاة يف أفغانستان هبذه احلرية واالستقالل، ولذلك أصدر 
هـ الذي كان من 20/22/2202أمري املؤمنني مرسومه يف جمال السلطة القضائية بتاريخ 

 اده :مو 
السلطة القضائية يف أفغانستان وحدة مستقلة مثل السلطة التنفيذية )رئاسة  -2

الوزراء( وهلا كامل الصالحيات يف إجراء أمورها، وتُرفع التقارير عن سري عملها ملقام اإلمارة 
 األعلى فقط.

 .على وزارة األمور الداخلية أن توفِّر األمن للقضاة واملوظفني اآلخرين للمحاكم -0
 أما سري القضاء يف أفغانستان فهو كالتايل :

إذا حدثت مشكلة قانونية أو حقوقية بني الطرفني، فرُتفع دعوامها إىل حاكم املديرية، 
وهو يرجعها إىل احملكمة االبتدائية يف املديرية اليت تتكون من قاض ومفٍت وحمرر للفصل 

 على املدَّعي واملدَعى عليه، مث فيها، وحيضر الطرفان أمام القاضي، فيتعرف القاضي أوال
يطلب من املدَّعي صورة الدعوى، ومن املدَعى عليه دفع الدعوى، مث ينظر القاضي يف 

 كالتالي :األسباب واملوجبات، وهي 
 االعرتاف واإلقرار. -2
 الشهود والبيِّنة. -0
 اليمني. -3
 االمتناع عن احللف واليمني. -2
ى عليه حبق املدَّعي تنتهي املشكلة، وإال يطلب إسقاط احللف، فإن أقر املدع -6

القاضي من املدَّعي إحضار الشهود على دعواه، فإن أحضر الشهود تنتهي املشكلة، وإال 



يتوجه باحللف واليمني إىل املدَعى عليه، فإن حلف املدعى عليه تنتهي املشكلة، وإال حيكم 
ن املدعى عليه ففي هذه الصورة حيكم القاضي بإدانته. أما إن أسقط املدَّعي حق اليمني ع

 القاضي بإدانة املدَّعي.
وخُيري الطرفان بني رفع دعوامها إىل احملكمة بأنفسهم وبني أن يوَّكلوا غريهم يف رفع 
الدعوى ودفعها، ويف هذه الصورة تكتب احملكمة التوكيل الشرعي من املوكِّل إىل موّكَّله 

 ، وهو باب واسع يف الشريعة اإلسالمية.والتوكيل جائز يف الشريعة اإلسالمية
وتوجد يف أفغانستان ثالث مراتب من احملاكم الشرعية وهي احملكمة االبتدائية 
وحمكمة املرافعة وحمكمة التمييز العايل ، أما احملاكم االبتدائية فهي يف كل مديرية واحدة 

 30جمموع هذه احملاكم وحماكم املرافعة فتوجد واحدة يف كل والية من واليات أفغانستان و 
 حمكمة يف أفغانستان .

فرتفع القضية أو املشكلة إىل احملكمة االبتدائية أواًل فإن مل يفصل فيها حبكم فاصل 
قاطع ، فيطلب احملكوم عليه رفع قضيته ليفصل فيها إىل حمكمة املرافعة اليت يكون مقرها 

كم حمكمة املرافعة يطلب رفع قضيته عادة يف مركز الوالية فإن مل يقتنع ) احملكوم عليه ( حب
للفصل النهائي فيها إىل حمكمة التمييز العايل اليت هي آخر احملاكم الثالث ، فتوجد يف 

 أفغانستان هذه املراتب الثالث للمحاكم حلل مشاكل وقضايا الناس يف أفغانستان .
صحاهبا وشفقة من أمري املؤمنني وحرصًا منه على إحقاق احلقوق و أدائها إىل أ

بشكل واف أمر ) حفظه اهلل ( بتشكيل حمكمة رابعة يفصل فيها يف القضايا باتفاق آراء 
 عدة من علماء الشرع اإلسالمي ، وتسمى هذه احملكمة بـ) احملكمة االختصاصية ( .

احملكمة االبتدائية : يوجد يف كل حمكمة من احملاكم االبتدائية قاض وهو يكون رئيس 
مفيت يقوم بأمور اإلفتاء ويرافقهما حمرر يدون ما جيري يف احملكمة من  احملكمة ويكون معه

أطوار القضايا وأحكامها ، ورمبا كان معهم إداريون آخرون حبسب الضرورة ، تفصل احملكمة 
االبتدائية يف نوعني من القضايا احلقوقية واجلنائية ، يتلقى القسم احلقوقي قضايا مثل دعاوى 

الشفعة وقضايا األسرة من الطالق والنكاح أو غريها من القضايا ، على األرض ومنازعات 
ويرجع إىل القسم اجلنائي القضايا اخللقية مثل الزنا وما شاهبه ومواضيع قطاع الطرق ، 
واجلنايات األخرى مثل السرقات وغريها من القضايا املشار إليها يف املديرية ، يرفع 



كم املديرية ويرجع املدير قضية املتخاصمني كتابة املتخاصمان املشكلة ضمن عريضة إىل حا 
إىل القاضي للفصل فيها حبكم شرعي ، مث يقدم كل من املتخاصمني دعواه يف مقر احملكمة 
االبتدائية أمام القاضي فيخري القاضي املتخاصمني بني أن يقدم كل منهما قضيته بنفسه أو 

ورة الدعوى ( ومن املدعى عليه ) يوكل غريه ، وبعد ذلك يطلب القاضي من املدعي ) ص
دفع الدعوى ( فإن احتاج األمر إىل التوكيل فيكتب يف احملكمة توكياًل شرعيًا ممهورًا وموقعاً 
مبهر و إمضاء القاضي من املوكل لوكيله ويشرتط يف الوكيل أال يكون من موظفي احملكمة ، 

أو يأمر املدعي بتصحيح صورة فينظر القاضي يف صورة الدعوى ليوافق عليه إن كان صحيحاً 
دعواه إن كانت فاسدة مثاًل ، وكذلك يطلب القاضي من املدعى عليه ) دفع الدعوى ( 
بالطريقة املذكورة آنفًا وبعد ذلك يستمع القاضي إىل دعوى املتخاصمني للفصل فيها ، وال 

مقبول عند ن ) الدعوى ( و ) دفع الدعوى عبارة عن قول ـأس بأن نذكر بعض التفاصيل عـب
القاضي يقصد به إما طلب حق معلوم فبل غريه أو دفع الغري عن حق نفسه وتنقسم 
الدعوى إىل قسمني : الصحيحة وهي املستوفية لشروط صحة الدعوى اآليت ذكرها وحكمها 
وجوب اجلواب على املدعى عليه عقبها ، ومساع بينة املدعي إذا أنكرها املدعى عليه ، 

ملدعى عليه إذا عجز املدعي عن إثباهتا بالبينة وطلب حتليفه ، ووجوب ووجوب اليمني على ا
 احلكم على املدعى عليه إذا نكل عن اليمني .

الدعوى الفاسدة وهي اليت تكون خبالف الدعوى الصحيحة تعريفاً  والثانية :
 وأحكاما . 

 أما شروط صحة الدعوى فهي كثرية نذكر نبذة منها :
كون املدعى و املدعى عليه عاقاًل فال يصح دعوى يشرتط لصحة الدعوى أن ي

 اجملنون والصيب الذي ال يعقل 
يشرتط لصحة الدعوى أن يكون املدعي به معلومًا فلو كان جمهواًل مل تصح الدعوى 
لعدم الفائدة ألن املقصود من الدعوى القضاء مبا ثبت للمدعي على املدعى عليه والقضاء ال 

بعض االستثناءات تصح فيها الدعوى مع كون ) املدعى به  يصح باجملهول ، ولكن هناك
 جمهوالً ومنها :



 -دعوى الوصية حبق جمهول ، ج -دعوى الرهن بدون ذكر قيمة املرهون ، ب -أ
دعوى اإلقرار حبق جمهول كأن يدعي شخص على آخر بأنه أقر له بشيء ومل يوضح احلق أو 

 الشيء فتصح دعوى املدعي .
ة الدعوى هو أن تكون الدعوى يف جملس القضاء وحبضرة والشرط الثالث لصح

 القاضي وال تصح الدعوى يف غري جملس القاضي .
والرابع أن يكون ) املدعى به ( شيئًا حيتمل الثبوت والوجود أما إن كان ) املدعى به 

 ( شيئاً يستحيل وجوده وثبوته عقالً فال تصح الدعوى به .



 نهي عن المنكر واقع وزارة األمر بالمعروف وال
  

 هـ  / عضوا الوزارة المولوي عبد المتين إبراهيم خيل1461كتبه في رجب 
  

لقد تكلم اإلعالم الغريب كثريًا عن وزارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 
أفغانستان وتندر األمر حيث قال إهنا الوزارة الوحيدة يف مجيع حكومات العامل اإلسالمي 

الغربية األمر بدعة أحدثتها اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان ولكن األمر ليس  واعتربت الدول 
كما صوره اإلعالم الغريب ، بل األمر باملعروف والنهي عن املنكر مسة هذا الدين ومن أعظم 
مسات هذه األمة وهبما قوام الدين ولكي نبصر حبقيقة األمر ونرد على ما يشاع من قبل 

خدروا أبناء املسلمني حكامًا وحمكومني ، نستعرض نبذة من تاريخ أعداء اإلسالم الذين 
وزارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ودورها الفعال يف قيادة األمة اإلسالمية حنو 
الصالح والفالح ، ونذكر شيئاً من أمهية ومكانة هذه الوزارة يف النظام اإلسالمي عرب التاريخ 

 اإلسالمية .
ف والنهي عن املنكر أمر إهلي أرسل هبما الرسل وأنزل فيهما الكتب األمر باملعرو 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف  وكلفها هبما عباده حيث قال 
ولقد جعل اهلل تعاىل األمر باملعروف والنهي  وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض  ل عن املنكر من  أهم صفات املؤمنني إذ يقو 
 . يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 

كان   يزاول هذه الوظيفة بصفته حاكمًا هلذه األمة ، وبعد وفاته  وكان الرسول 
اخللفاء يقومون بأنفسهم هبذه الوظيفة إىل أن اتسعت رقعة اإلسالم ودخلت األمم يف دين 

بضرورة تنظيم هذه الوظيفة املهمة فأحدث ديوان احلسبة  ا عمر اهلل أفواجًا فأحس سيدن
وكانت وظيفة احملتسب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ليس يف جمال العبادات فقط وإمنا 

 يف املعامالت أيضاً مثل مراقبة البائعني ومنعهم من الغش وتأديب اخلارجني على النظام .
ف والنهي عن املنكر إحدى وظائف احلكومة فلما كانت احلسبة واألمر باملعرو 

اإلسالمية وفرض من فروضها ، أمر أمري املؤمنني املال حممد عمر جماهد حفظه اهلل بإنشاء 
، وأداًء للمسؤولية  وزارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر امتثااًل ألمر اهلل تعاىل ورسوله 



وزارة مثل هذه ، ألن احلكومات اليت حكمت امللقاه على عاتقه وإحساساً منه بضرورة إنشاء 
أفغانستان بدءًا من عهد امللك أمان اهلل خان وانتهاًء بأنظمة ما قبل قيام اإلمارة اإلسالمية  
كلها فتحت األبواب للشر واملنكر مبصراعيه فكان امللك أمان اهلل يريد نقل التجربة الكمالية 

امللك املرتف الغارق يف امللذات والشهوات ظاهر من تركيا لتنفيذها يف أفغانستان وجاء بعده 
شاه و وردت األفكار املستوردة من الغرب املادي والشرق الشيوعي امللحد إىل أفغانستان يف 
عهده وجاء بعده الرئيس داود اهلالك حيارب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وروج ألنواع 

شيوعي املباشر وكادت أن تتحول بعض مدن الفساد الفكري منه واخللقي ، مث جاء احلكم ال
أفغانستان إىل أوكار الفساد واإلحلاد تسبق بعض املناطق يف االحتاد السوفييت ، وجلب 
ألفغانستان بكل وسائل املنكر والفساد من إشاعة الرذيلة والفحشاء ومصانع اخلمور 

هذا الفساد من  واالحنراف الفكري مث جاءت بعد الشيوعيني املنظمات اجلهادية و ورثت
النظام الشيوعي ، ومل تستطع عالجه ، بل بدأوا بالتناحر والتناطح يف ما بينها للحصول على 
الكرسي ، فكان ما كان إىل أن جاءت اإلمارة اإلسالمية فلم يكن منها إال أن سلكت 
 مسلك سلف هذه األمة يف إحياء وزارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ألنه ال يصلح

آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا ، وقد لىب الشعب األفغاين املسلم ألوامر ونواهي هذه 
الوزارة ألنه شعب سليم الفطرة مل يتأثر كثريًا بفساد الغرب وإحلاد الشيوعية ، وانطبعت يف 

 نفوسهم حمبة اخلري وكراهية الشر .
 اهليكل اإلداري للوزارة 

وهو أحد العلماء املشهود هلم بالصالح وال نزكي على  يعمل على رأس الوزارة الوزير
أحدًا ويوجد له نائبان النائب اإلداري والنائب الفين ، وتتفرع عن الوزارة سبع رئاسات لكل 

 -منها ميدان خاص للعمل وهي :
رئاسة الدعوة واإلرشاد ، ووظيفة هذه الرئاسة وضع اخلطط والربامج للدعوة  -2

وامع واملساجد لألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وتكون حلقات وإرسال الدعاة إىل اجل
الدعوة واالهتمام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف القرى واألرياف وهي تتكون عن 
العلماء و الوجهاء احملليني حتت إشراف إمام املسجد فيقومون هبذه الوظيفة طبق اللوائح اليت 

 لوزارة . أعطيت يف األمر هلم من قبل ا



رئاسة مكافحة املنكرات : ووظيفة هذه الرئاسة حماربة املنكرات بالقوة وردع  -0
فاعلي املنكرات يف املدن الكبرية واألرياف وهلا صالحية التغيري باليد دون غريها من اإلدارات 

هلا  ، ويتم التغيري باليد طبق الالئحة املرتبة من قبل الوزارة اليت حددت املنكرات كما حددت
 التعزيرات والتأديبات حىت ال يكون النهي عن املنكر منكراً .

رئاسة تنسيق أمور العلماء : وتقوم هذه الرئاسة بتنسيق أمور العلماء يف كل  -3
أفغانستان يف شؤون الدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والتصدي للمستجدات على 

 ساحة الدعوة إىل اهلل تعاىل .
 ألمور اإلدارية .رئاسة ا -2
رئاسة اإلعالم والنشرات : ووظيفة هذه الرئاسة األمر باملعروف والنهي عن  -6

املنكر عن طريق الربامج اإلذاعية من املركز واإلذاعات احمللية يف الواليات وتبصري الناس بأمور 
اإلعالم  دينهم وما عليهم من الواجبات الدينية ، وكذلك هتتم هذه الرئاسة بالدعوة عن طريق

املطبوع بواسطة كتاهبا الذين يكتبون املقاالت يف اجلرائد اليومية أو غريها من الدوريات 
واجملالت ، وتنوي الوزارة إصدار جملة األمر باملعروف والنهي عن املنكر عن طريق هذه 

 الرئاسة .
 رئاسة الوثائق واالرتباط : و وظيفتها االرتباط باإلدارات احلكومية األخرى -1

 واالستفادة منها يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر .
رئاسة التفتيش واملراقبة : وهي اإلدارة اليت تراقب سري العمل يف مجيع عمل هذه  -5

الوزارة وتقوم بتقييم األمور وتقوميها ورفع التقارير عن سري العمل إىل وزير األمر باملعروف 
 والنهي عن املنكر . 

ة من واليات أفغانستان رئاسة  األمر باملعروف والنهي عن املنكر وتوجد يف كل والي
 وتتفرع عنها اإلدارات املذكورة آنفاً يف املديريات وهكذا يسري العمل يف هذه الوزارة .

ومبا أن هذه الوزارة جديدة التأسيس والعمل ، فهي حتتاج إىل رفع كفاءة منسوبيها 
سنة واجملادلة باليت هي أحسن ، وهذا ال يتم إال من وتأهليهم للدعوة باحلكمة واملوعظة احل

خالل معاهد تأهيل الدعاة وعقد دورات تدريبية وتأهيلية يتلقى فيها الدارسون أساليب دعوة 
الذين نشروا اإلسالم يف أرجاء املعمورة ، وحببوه للشعوب ،  األنبياء وأصحاب رسول اهلل 



الوسائل احلديثة يف أمر الدعوة وتعريفهم بعوائق وكذلك يتعلم الدارسون فيها االستفادة من 
 وعراقيل طريق الدعوة وكيفية إزاحتها حبكمة . 

ومن هنا عزمت وزارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر فتح معهد لتأهيل الدعاة 
ومأموري األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف قندهار ومن مث تنتشر هذه اإلدارات التأهيلية 

ة واليات أفغانستان ومما ال شك فيه أن هذا األمر حيتاج إىل التكلفة املالية وتوفري يف بقي
األدوات الدراسية واملدرسية واملصاريف األخرى على مستوى أفغانستان فنرجو يف هذا اجملال 
من األخوة احملسنني وحميب اخلري أن ميدوا إلينا يد العون وأن يقفوا جبانبنا يف هذا املشروع 

يم ، لعله يسد ثغرة كبرية يف جمال نشر دين اهلل تعاىل وهداية البشر وإرشادهم إىل طريق العظ
كنتم خير أمة   يف تفسري قول اهلل تعاىل  اجلنة كما قال الصحايب اجلليل أبو هريرة 

كنتم خري الناس  أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل 
 يف األقياد والسالسل حىت تدخلوهم اجلنة ، والسالم . للناس ، تأتون هبم



 مشاهدات بعض األخوة لواقع أفغانستان

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
هذا التقرير أعده أحد األفغان الذين ال حيسبون على حركة طالبان ، وهو ممن يعمل 

هـ 2202سنة  يف الدعوة يف خارج أفغانستان وقد أقام لثالثة أشهر يف أفغانستان من بداية
وكتب رأيه يف احلركة على حسب ما يرى ، مث قرأ أحد األخوة العرب ما كتبه األخ األفغاين 
وهو الذي أقام يف نفس الوقت ضعف إقامة األخ السابق فعلق على ما قرأ على حسب رأيه 

 ) فما كان يف احلاشية فهو من الثاين ( :
هلا وزارة مستقلة وهلا صالحية إن هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر  – 2

عظيمة تستطيع أن تعزل أو تفصل من خيالف الشريعة أو النظام الذي يسمى عندهم نظاماً 
 إسالمياً .

فمثاًل من حيلق حليته أو يقصرها ويسمع األغاين وال يصلي الصالة املكتوبة مع 
واجباهتا والصوم واحلج اجلماعة وال يعرف أركان اإلسالم واإلميان بالتفصيل وأركان الصالة و 

والزكاة ولو كان هذا الشخص ذا منصب عال أو موظفًا كبرياً تعزله اهليئة وتفصله من منصبه 
وتعاقبه ، فاملوظف قبل التوظيف خيترب يف هذه األشياء أو يف هذه األمور وإذا جنح ميارس 

 عمله وإال ال يتوظف .
مها من رأسها إىل أظافر تطبيق احلجاب الشرعي أن تغطي املرأة مجيع جس – 0

رجلها حبجاب معروف لدى األفغان حبيث ال يرى شيء من أعضاء جسمها مكشوفاً ، وأن 
ال تلبس حذاء ذا كعب عاٍل ، وال تتحدث بصوت عال يف األسواق والشوارع وال تدخل 
يف املطاعم واملقاهي واحملالت املخصصة ألكل األيس كرمي وأن ال تركب سيارة األجرة بدون 

 .(  2)حمرمها الشرعي ، وللنساء حافالت خاصة يف داخل األسواق  
مراقبة شديدة من اهليئة على النساء والشابات والشباب وإذا اكتشفت أن أي  – 3

امرأة أو شابة خترج من بيتها أو متشي يف األسواق أو تتجول يف احملالت أو تركب سارة 
يني تعاقبها ، وتقبض عليها وتسجنها األجرة وحدها أو مع رجل ليس من حمارمها الشرع

وتستدعي ويل أمرها وتعاقبه وكذلك تسجن وتعاقب من يرافقها من غري حمرمها الشرعي ، 
                                                 

و ذا هيا ما رجيته مدة بقائ  هنا  وتجول  ف  اتسواق لم جر حافال  خاصة بالنساء بل قليل من النساء الالت  ي ران للسوق (2)

خراس المرجة فمع محرمها ويواد البعض من غير محرم لكن محجبة حجاي كامالً  ال ف  كابل ف روج النساء كثير لكـن ال يواـد 

 . تبرج جبداً حتى نساء الصليب يفرض عليهن الحجاي .



فال بد للمرأة يف نظامهم أن ال خترج من بيتها ألية حاجة كانت إال مع حمرمها الشرعي 
ليها أال تكشف وحمجبة باحلجاب الشرعي وإذا دخلت املرأة يف الدكان لشراء حاجتها فع

وجهها وعلى البائع أن يقدم ما حتتاج إليه املرأة من غري تطويل احلديث معها وإذا طول يف 
احلديث معها فاهليئة تعاقب البائع أو صاحب الدكان إما بالغرامة أو السجن أو إغالق احملل 

 ملدة أيام معينة .
ويف  ( 3)ضع دقائق تغلق احملالت التجارية ويتوقف سري العمل قبل األذان بب -2

حالة اإلمهال يعاقب أصحاب احملالت معاقبة شديدة ، وهكذا يكون الوضع يف اإلدارات 
 الرمسية والوزارات وفروعها ومجيع مرافق الدولة .

تنفيذ احلدود الشرعية من القصاص وقطع اليد والرجل والضرب بالسوط وغري  – 6
 عام .ذلك على اجلناة بعد احملاكمة الشرعية يف مأل 

 عدم السماح للنساء للذهاب إىل زيارة القبور . – 1
 عدم السماح للرجال الذين يزورون املقابر بالطواف حوهلا وال التمسح كذلك . – 5
عدم السماح للصوفيني الغالة على القيام بنشاطهم يف املساجد أو يف البيوت  – 8

اصة سرًا دون  أن يشعر بذلك بطريقة علنية وهلم نشاطات كثرية يف البيوت واحملالت اخل
 رجال اهليئة 
تقام ترمجة معاين القرآن الكرمي وتفسريها أو دروس من رياض الصاحلني يف  – 9

 معظم مساجد كابل بعد صالة الفجر مباشرة .
إغالق حمالت خمصصة للتعويذة )الشعوذة( وعقاب من يقوم هبذا العمل  – 22

 بالسجن والغرامة املالية .
 واألشرطة واألفالم اليت فيها األغاين وغري ذلك ممنوع استعماهلا وبيعها األغاين – 22

 ومن خيالف ذلك فعقابه أليم .
إعفاء اللحية من غري تقصريها وتقصري الشوارب وعدم تطويل شعر الرأس  – 20

العمامة ولبس  الرأس وعدم إسبال اإلزار يف الصالة ويف اإلدارات الرمسيةبطريقة مسنونة وتغطية 

                                                 
ف ، وال عقوبـة علـى الت لـف  غالق المحال  وقس الصالة جمر شائع ولكن ال يواد  لزام بصالة الجماعة لل الف الفقه  المعرو (3)

 عنها  ال ف  لمنسوب  الدوائر الرسمية جثناء الدوام .



من احملتمات اليت ال بد للمسلم أن يتقيد هبا وإال  يف اإلدارات احلكومية وهذه األمور كلها تعترب
 الضرب وغري ذلك . يعاقب معاقبة شديدة أما بالعزل من منصبه أو السجن أو

 وجود األمن واالستقرار الكامل يف املناطق اخلاضعة للحركة . – 23
 خلمس مع اجلماعة .حمافظة املوظفني على الصلوات ا – 22
التنافس بني املوظفني الكبار يف بناء املساجد واملدارس الدينية وصيانة  – 26

 املساجد واملدارس .
برامج اإلذاعة إسالمية مائة باملائة ، والقائمون بأعمال اإلذاعة كلهم رجال  – 21

  .( 4)وليس فيهم نساء 
ية واملدارس واحملالت التجارية النساء ممنوعات من العمل يف اإلدارات احلكوم – 25

وغري ذلك إال يف املستشفيات املخصصة للنساء ، مع مراعاة تغطية الرأس واجلسم وعدم 
 استخدام املالبس الشفافة .

اجملال مفتوح ملن يقوم بالدعوة اإلسالمية بشرط أال يتحدث عن األشياء  – 28
جلزيئات مثل أقسام التوحيد ويسمح له اخلالفية ، وإذا حتدث يف التوحيد فعليه أال يدخل يف ا

 . (5)احلديث عن الشرك بشكل عام 
االعتقاد بأن وظيفة املرأة األساسية ومسؤليتها تقتصر يف تربية األوالد وتنظيم  – 29

البيت واستقبال الزوج وجتهيز العيش واألكل وتنظيف مالبس الزوج واألوالد وإعداد الطعام 
 للضيوف 

 ون واالعتقاد بأنه حرام وممنوع شرعاً .عدم وجود تلفزي – 02
حترمي التصوير الفتوغرايف بكل أنواعه ، ولذلك ال تنشر الصور أبداً يف اجلرائد  – 02

 واجملالت 
 أما الظواهر اليت هلا آثار سلبية على اإلمارة هي كالتايل :

 .(  6)عدم وجود املدارس الرمسية للبنات والفتيات   – 2
                                                 

(4) . 

بالنسبة للقادة يسمح له الحديي لكن قد يمنع من الحديي ف  بعض مسائل التوحيد  ال ف  مناطقه حتى ال يرمى بالوهابية   (5)

 ي جن يدعو لمسائل التوحيد عموماً ف  المسائل العامة .     من العوام . جما القادة ليسس مواودة عندهم هيه النظرة وش ء عاد

(  ليس عندهم كوادر وهـم يسـعون لوضـعها بالطريقـة الشـرعية حسـب كـالم بعـض 6)
القادة ، وقد صدر مرسوم من جمير المؤمنين كان من ضمن توصيا  مؤتمر تم عقـده فـ  

تعلـيم بـتم بموابـه دمـد هـ برعايـة ودارة التربيـة وال2212كابل ف  ذي القعدة من عام 



إسالمية يف املساجد قبل كل صالة أو بعدها حبيث جتعل  عدم وجود توعية – 0
الناس تتعلق قلوهبم باملساجد وحيضرون فيها ألداء الصالة وتطبيق أمر اهلل خوفاً ورهبة من اهلل 

 .(  7)ال من رجال اهليئة 
عدم وجود مدارس عصرية تشبع رغبات الشباب وميوهلم وهلذا يضطرون  – 3

 . (8) زية واألشياء األخرىبااللتحاق بالدورات اإلجنلي
املناهج يف املدارس ال تليب كل حاجات الدارسني وهلذا يرغبون يف االلتحاق يف  – 2

الدورات املخصصة لتعليم العلوم العصرية وهذه الدورات يقوم هبا مؤسسات غري إسالمية 
بواسطة شخصيات أفغانية شيوعية أو علمانية ومناهج هذه الدوارات رديئة وأصحاب 

لعقائد الفاسدة يفسدون عقائد الشباب من طريق هذه الدورات ورجال الدولة ال يهتمون ا
 هبا وال يراقبوهنا .

عدم االهتمام باجلامعات والسعي يف إعمارها وتطويرها ، وعدم النظر إليها بأهنا  -
مؤسسة علمية تريب األجيال وخترج الرجال وتسهم يف ازدهار البالد وتقدمها وتعاجل مرض 

جلهل والتأخر بل يعتقدون أهنا شيء زائد والدراسة فيها ضياع للوقت وإسراف للمال وليس ا
هلا أي دور مهم يف صنع الرجال وتربية األجيال وتقدم البالد  بل املدارس الدينية على طراز 
باكستان حىت تعمل كل شيء وتسعد مجيع البشرية وتنجي سفينة العلم واملعارف من الضياع 

 . (9) واهلالك .
وأما كلية الشريعة كما أخربين أحد أعضاء هيئة التدريس فيها فحُولت من حيث 
املنهج إىل مدرسة دينية مثل املدارس الدينية الباكستانية وٌعدلت مناهجها السابقة وأٌدخلت 
فيها علوم املنطق واحلكمة والفلسفة والكالم وغري ذلك من علوم ال يستفيد منها الدارس وال 

 الدنيا وال يف اآلخرة ، وال تقدم املواد الدينية يف الكلية كالفقه واحلديث والتفسري تنفعه يف

                                                                                                                                            

المواد العصرية النافعة كالرياضيا  وارحيـاء وغيرهـا ضـمن المنـاهد التعليميـة الرسـمية 
 وذلك بعد  قرار العلماء لمضمون المواد العصرية من الناحية الشرعية .

 (  هيا يواد و لكن قليل اداً .7)
هـم جو ُجنـاس لـيس لهـم (  ليس هنا  كوادر  ال ُجناس تعلموا ف  الغـري غيـر موثـوق ب8)

 تعامل مع الطلبة جو ال يعرفهم الطلبة .   
(بالنسبة للقادة الطالبان كثير منهم درس ف  اامعة العلوم ارسالمية ف  كراتشـ  9)

وال دال الكثير منهم يدرس حتى اآلن . واآلن مال محمد عمر ينش ء اامعة تنتهـ  بعـد 
لعري هنا  طـالي العلـم مـنهم فكـرة  نشـاء سنة تقريباً  ن شاء هللا وطر  على اتخوة ا

 منهد رعداد المعلمين لهيه الجامعة .              



بطريقة علمية كما تقدم يف جامعات اململكة وغريها بل تقدم كما تقدم يف املدارس اآلفاقية 
 .  (10)يف باكستان 

فمثاًل مدرس احلديث يعرف علم املنطق أكثر من علم احلديث وبناءًا على هذا 
لتفكري والرؤية ال يهتمون بالتخصصات العلمية يف جمال العلوم واملعارف ويعتقدون أن ا

التجربة أساس كل شيء ، الذي ال يعرف القراءة والكتابة يستطيع أن يقود مؤسسة علمية أو 
إدارة دولية بتجربته الشخصية ال بعلمه ومعارفه النظرية . ولعل السبب يف ذلك أن كبار 

على لألسفل أو الذين يقودون البالد مل يدرسوا دراسة منهجية ومل ميروا يوماً املوظفني من األ
 من األيام يف عمرهم بباب املدرسة العصرية ؟!

وال يعرفون من اجلامعة شيئًا وال يرغبون يف التعرف عليها بل يف قلوهبم عداوة مع 
مهم ومعارفهم الذي درسوا يف املدارس العلمية واجلامعات ويشكون يف عقيدهتم وعلو 

 .( 11)ويستفيدون منهم يف وقت االضطرار على قدر الضرورة واحلاجة 
عدم تسليم الوظائف الرمسية أو املهمة إىل أهلها ، فمثالً عمداء كلية الزراعة واهلندسة 
والطب وغريها ووكالئها من الذين درسوا يف املدارس الدينية الباكستانية ، ولعل السبب يف 

 و رؤيتهم الضعيفة جتاه اجلامعات والتخصصات العلمية .ذلك كما ذكرنا ه
ومن أحواهلم الدعوة إىل التقليد األعمى على املذهب احلنفي واالعتقاد بأنه  من 
أحسن املذاهب وأحقها والدعوة إىل عقيدة أهل السنة واجلماعة وهي يف نظرهم العقيدة 

وترك املنكرات وأداء الصلوات اخلمس املاتريدية ، واالعتقاد بأن التصوف هو الزهد والعبادة 
مع اجلماعة وتالوة القرآن وقراءة األذكار ، وهلذا ال بد منه وليس هذا خمالفًا للشريعة 

، ولكن الصوفيني املنحرفني يستغلون هذه النظرية يف صاحلهم ونشر  (12) اإلسالمية .
سموهنم بالوهابيني عقيدهتم ، وبناءًا على هذا فهم يعارضون أصحاب العقيدة الصحيحة وي

                                                 

(بل هنا  مدرسون ايدون ولو كانس عقيدتهم ما تُريديـه جو جشـاعرة لكـنهم ايـدون 10)
ف  الفقه والحديي والتفسير كيلك هنا  كلية تنشأ اآلن وه  تحد كبار علمائهم وهـو 

     من جهل السنة .    
(هيا ليس صحيحاً بل كثير مـن الطالبـان درس فـ  اامعـا  باكسـتان وكثيـر مـنهم 11)

درس ف  اامعة العلوم ارسالمية وال دال يدرس الكثيـر وعنـدهم اامعـة تبنـى ضـ مة 
 اداً .

(  هيا ليس صحيحاً بالنسبة للقادة فهم يدعون  لى عدم التعصب وال 12)
جنها كلها حق . وكلها على طريق السلف . التقليد ويبينون جن هنا  مياهب جربعة و

وفيهم جهل سنة كيلك يدعون بتدرج  لى جن الوهابيه ميهب حق ليس عليها غبار . 
 نعم فيهم قليل اداً كما ذكر هنا وليسوا من كبار قادتهم جو علمائهم .



ويشكون يف عقيدة من خترج من جامعات اململكة ، وخري شاهد على ذلك ما ألفه مفيت 
 .( 13)عام اإلمارة يف العقيدة ومساه بلوغ املرام يف تعليم اإلسالم  

عدم الرغبة يف استخدام األيدي العاملة األفغانية املدربة تدريباً فنياً يف تنمية البالد يف 
لفة وإعادة اقتصادها املنهار ، ويعتقدون أن كل شيء صغريًا أو كبريًا ال بد أن جماالت خمت

 . (14)يكون بيد عناصر خاصة يسمى بطالب العلم أو طالب املدارس الدينية 
عدم الثقة يف اجملاهدين السابقني والذين عملوا يف صفوفهم خباصة الذين ينتمون إىل 

كات السلفية ، ويعارضون هذه احلركات معارضة منظمات تسمى باحلركات اإلسالمية واحلر 
 شديدة ويرون أن هذه احلركات ليست من أهل السنة واجلماعة .

وهذه احلركة معجونة مكونة من العقائد واالجتاهات املختلفة مجعتهم  اسرتاتيجية 
واحدة وهي القضاء الكامل على اجملاهدين السابقني ويسمى بالشر والفساد ، ولكل جهة 

خاصة وطريقة عمل فبعضهم يعتقدون أنه وسيلة للوصول إىل اهلدف وبعضهم يعرفون رؤية 
اإلسالم بامسه وال يعرفون ماذا يريد اإلسالم منهم وبعضهم يرون أن اإلسالم هو عادات 
وتقاليده املوجودة عند بعض القبائل فقط وهلذا تزداد يومًا فيومًا العنصرية القبلية والقومية 

 .(  15)صفوف العليا والوسطى والدنيا منهم . واللسانية يف ال

                                                 

( هيا هو واحد من جولئك اليين هم من القلة القليل اليين يبغضون العري 13)
قد جفتى بطرد الشيخ جسامة لكن الطلبة ال يسمعون له كثيراً ويقولون للعري والوهابية و

دوروه وجهدوا له الهدايا لعله يتغير وذلك الفكر هو ناشئ عن موقف قديم من جيام الجهاد 
 مع جحد العري ، وقد رد عليه الشيخ عبد هللا ذاكري .

راً لما عرض جحد ( هيا غير صحيح ولم يتقدم لهم من يثقون فيه وفرحوا كثي14)
اتخوة  نشاء معهد فن  لمفغان ورحبوابالفكرة وهم يسعون اآلن لتنفييها ) وبرنامد 

 المعهد ملحق بهيا التقرير (  .
( هيا كالم غير صحيح فف  الجملة جن هيه الحركة هم مجموعة من 15)

 المجاهدين القدامى فكثير منهم مصاي مبتور الرال جو مفقوع العين جو به  صابة
وبعضهم طالي علم ومجاهدون قدامى وجتوا بتوايه من علماءهم وجكثرهم من 
الباكستان لما كثر  المنكرا  وكثر الفساد جتوا للقضاء عليه ولم يأتوا للحكم ثم واههم 
علماوهم الستالم الحكم وتعيين مال محمد عمر حاكما عليهم ،  وهم يسيرون خلف 

فيهم جهل سنة وحريصين على ال ير ولم علماوهم وباستشارتهم ومعظمهم ايدون و
ينظروا لإلسالم على جنه عادا  وتقاليد كما هنا بل ف  خطتهم مواصلة الجهاد والقضاء 
على الكفر هيا ما رجيناه فيهم وسمعناه منهم وعلماءهم ومن العري هنا  وال جنسى 

قليل وليسوا  جن جقول جن ف  الطلبة من العلماء والقادة السيئين وغالة الصوفية لكنهم
من كبار الطلبة . وهنا  خطر منهم لو ضعف الطالبان الجيدين ولم ينصروا ويناصحوا 
منهم وهؤالء قليل يعدون على اتصابع ولما علم الطلبة عن جحد منهم عزلوه كما عزلوا 

 وال   كنر صوف  ، وكيلك ال يرضون جن يتولى المناصب جحد منهم .



معظم الشعب ملوا من الصراع الدائر يف بلدهم ومدركون أن هذا ليس يف صاحلهم 
وقد فرضته عليهم الدول اجملاورة واأليادي األجنبية تلعب دورًا كبريًا يف استمراره ، واملستفيد 

تفيد الثاين الدول اجملاورة ملا يف ذلك من األول من هذا القوة األجنبية املستعمرة املعروفة واملس
أهداف خاصة هلا والشعب املظلوم الفقري وقود هلذه احلروب واملعارك والفنت وليس له فيها 

 ناقة وال مجل.
واملؤسسات غري اإلسالمية تستغل هذه الفرصة الذهبية وتسعى لياًل وهناًر يف 

البعيد وتقدم كل شيء هناك باسم استغالهلا لصاحل أهدافها وختطط للمستقبل القريب و 
حقوق اإلنسان واملساعدات البشرية وتفسد عقائد الشباب والشابات بواسطة هذه الوسائل 

%  99املادية وعرب هذه القنوات الضالة . وهؤالء ناجحون يف خططهم فسكان أفغانستان 
اعدة مالية يعاين من الفقر واجلوع ووضعهم املادي وصل إىل حتت الصفر ويستقبلون أي مس

تصل إليهم بكل احرتام وتكرمي من غري النظر إىل منابعها وأهدافها كالغريق يف البحر ال يهمه 
إال النجاة منه بأية وسيلة كانت وبواسطة أي شخص يتم ، وهذه املؤسسات زرعت حبها 
يف قلوب هذا الشعب اجلائع الفقري املظلوم واكتسبت ثقتها وإذا حاولت احلكومة إغالقها 

الشعب يقوم بالدفاع عنها كما حدث هذا أكثر من مرة فالشعب يعتقد أن هذه املؤسسات ف
ال تعمل إال خريًا وهي من أحسن املؤسسات ختدمنا وتعاجل مشاكلنا وتعمل لراحتنا وراحة 
أوالدنا وتسعى يف إعمار بالدنا الضائعة وحتفر لنا اآلبار وحترث لنا األرض وتزيل األلغام 

وتبين املساجد وتفتح الدورات لتعليم اللغات وتفتح املخابز وتوزع اخلبز جماناً  وتنشئ املدارس
 على األرامل واأليتام والفقراء وتكفل األيتام واألرامل وكبار السن واملعوقني وغري ذلك .

حقيقة هذه املؤسسات تقوم هبذه األعمال بل أكثر من هذه وتسعى لياًل وهنارًا يف 
ضل الوسائل اليت ختدم الشعب وإذا كان األمر سائرًا هكذا فسوف تطويرها والبحث عن أف

 .(  16) يكون اجملال فسيحاً هلم للدعوة إىل اليهودية والنصرانية وغريها.
 دور املؤسسات اإلسالمية :

 وأما دور املؤسسات اإلسالمية فليس هلا دور ملموس .
                                                 

جتس للتجسس وجتوا للتنصير لكن اليي ينظر ( والصحيح جن هيه المؤسسا  16)
 لى كثرتهم يرع جنهم ما قدموا وال ربع مما يقدم على كثرتهم لو كانوا ف  غير 
جفغانستان وجكثر عملهم التجسس ولهم اهود ف  التنصير ومدارس كثيرة ولو جن 

 المنهد اتفغان  مفروض عليهم لكن لهم اهود .



قبل زرعها وجين وهي إذا أرادت فتح مكتب هناك أو قيام مشروع تطلب الثمار 
الفاكهة قبل نضجها وتفكر يف النتيجة قبل التخطيط بالعمل وترغب يف إزالة املنكرات 
واخلرافات وتعديل األخالق والسلوك وتصحيح العقائد قبل البدء بالنشاط والدعوة ويظهر 
امللل والكسل يف وجوهها بأدىن جهد مبذول ، فعلى القائمني فيها أن يدركوا جيدًا أهنم 

ؤولون أمام اهلل جتاه هذا الشعب املظلوم املسلم الفقري الذي حياول أعداء اإلسالم بكل مس
طاقاته وقدراته على تغيري هويتهم اإلسالمية وإزالة كياهنم السياسي وإفساد أخالقهم 
وعقائدهم وإبادهتم ، وخيططون لتنفيذ ذلك لياًل وهنارًا من غري ملل وال كسل بالصرب 

رتح على املؤسسات اإلسالمية وأناشد أصحاب العقيدة أن يذهبوا إىل واحلكمة وهلذا أق
أفغانستان وأن يقوموا بالعمل الدعوى اجلاد ، ويسدوا الفراغ املوجود هناك وأن ال يرتكوا اجملال 
فسيحًا الفرتاس أعداء اإلسالم عضوًا من أعضائهم فاملسلمون أمة واحدة وعضو واحد و) 

له سائر اجلسد باحلمى و السهر ( وال داعي للعمل بعد قطع إذا اشتكى منه عضو تداعى 
 األعضاء وإفساد األفكار وغسل املخ والدماغ .

 طريقة العمل هناك :
القيام بالعمل والنشاط بني الشباب واألخذ بيدهم وجناهتم من اهلالك فهؤالء  – 2

ملعرفة وتلقي قلوهبم صافية وصفحات خمهم بيضاء ولديهم رغبة شديدة يف تعلم العلم وا
العقيدة الصحيحة من منابعها األصلية وال ريب أهنم لبنة أساسية يف بناء اجملتمع الفاضل 
وإقامة كيان إسالمي حيكم فيه شرع اهلل ، فهم جنود جمندون حيتاجون إىل أدىن تعبئة وحركة 

السعي وبصالحهم  صالح اجملتمع وبفسادهم فساد اجملتمع ، وهلذا ال بد من االهتمام هبم و 
يف تعليمهم وتثقيفهم وتصحيح أفكارهم وتعديل سلوكهم وأخالقهم باحلكمة واملوعظة 

 .احلسنة 
حفر اآلبار وبناء املساجد وصيانتها وفتح املخابز لألرامل والعوائل املٌعدمة  – 0

 وكفالة األيتام .
دة فتح مدارس لتحفيظ القرآن الكرمي وإقامة املسابقات العلمية وتقدمي العقي – 3

 الصحيحة من خالل ذلك .
 فتح مدارس خاصة لأليتام واليتيمات والعناية هبم من جهات خمتلفة . – 2



إقامة دورات لتعليم اللغة العربية على مدار السنة موزعة على ثالثة فصول  – 6
دراسية وكل فصل دراسي يتكون من ثالثة شهور وتقدم العقيدة الصحيحة من خالل هذه 

 الدورات .
قامة العالقات الودية مع أئمة املساجد وإقامة الندوات العلمية يف املساجد إ – 1 

 والدعوة منهم للمشاركة فيها ومناقشة املسائل املهمة من طريقهم وبلساهنم .
توظيف الدعاة واملدرسني والعاملني من الذين خترجوا من جامعات اململكة  – 5

 وتقاليدهم .ولديهم معرفة كاملة بطبيعة األفغان وعاداهتم 
تقدمي العقيدة الصحيحة من خالل القرآن والسنة والسرية النبوية باسم العقيدة  – 8

اإلسالمية وعقيدة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه والتابعني واألئمة األربعة من غري 
ذكر اسم شخص آخر وذكر كتابة وذلك ملا عند احلركة من حساسية شديدة ضد رجال 

 .( 17)هم العقيدة وكتب
توزيع املطويات يف العقيدة والصالة واألحكام باللغة الفارسية والبشتو يف  – 9

 املساجد واحملافل 
إقامة خميمات إفطار للصائم يف املساجد وتقدمي التوعية اإلسالمية قبل  – 22

 اإلفطار وبعده 
لونه إن من طبيعة األفغان أهنم ال يقبلون أي شيء ولو كان جيدًا بالتشديد ويقب

باللني واملعاملة احلسنة وهي أفضل وسيلة لكسب قلوهبم واحلصول على ثقتهم وهلذا من 
يعمل يف جمال الدعوة ال بد أن يكون عاملًا بطبيعة األفغان وعاداهتم وتقاليدهم وأعرافهم فما 

نة ينبغي تغريه يغريه وما ينبغي تعديله يعدله وما ينبغي إقراره يقرره باحلكمة واملوعظة احلس
 وباألسلوب احلكبم والصرب واالحتساب .

نسخة من كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل  222أنا وزعت 
نسخة من  222عليه املرتجم باللغة الفارسية بطريقة كانوا يتنافسون يف قراءته وقمت بتوزيع 

 أذكار الصباح واملساء كانوا يرغبون يف الزيادة .
                                                 

تى نظرتهم للشيخ محمد بن عبد الوهاي ( هيا غير صحيح فأكثرهم متزن ح17)
وكتبه ، وعلى كل حال ف ن هيا اتخ تكلم ف  حق القادة بنوع من التعميم الجائر ، وهو 
لم ييكر جحداً منهم باالسم عنده ما يزعمه  ال مفت  عام ارمارة وهيا واضح منهجه 

 الطلبة ينتقده . ويعد ظاهرة شاذة بين علماء الطلبة وهلل الحمد ف ن اميع اتحاد علماء



هناك فال بد أن يكون مهه األكرب تصحيح العقيدة والسلوك  ومن يقوم بالدعوة
والدعوة إىل حمبة اهلل ورسوله واطاعتهما والسري على هنجهما وأن ال يقوم بالدعوة إىل القومية 
أو إىل حزب أو مجاعة أو إطاعة شخصية سياسية معروفة أو زعيم مجاعة معينة وأصحاب 

قها على مجاعاهتم وعلى من ميشي يف فلكهم األحزاب مههم األكرب مجع األموال وانفا
واستثمارها يف البنوك الربوية لصاحل أوالدهم ، فالشعب عرفوا هؤالء وجربوهم ويرفضون تلقي 

 العقيدة وقبول املساعدة بواسطتهم وال يثقون حبديثم وأقواهلم .
 واهلل أعلم والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أمجعني 



 مصعب السوري لواقع أفغانستان وصف أبي

  
 أهم إيجابيات حركة الطالبان :

من الواضح لنا حبسب معيشتنا أن يف الطالبان تياران . االول : صاحل قوي حاكم 
حنسبهم على خري من حيث غريهتم على الدين والشريعة ومصاحل املسلمني ومن حيث إيوائنا 

 محل راية اجلهاد ضد النظام العاملي الظامل . و إحسان جوارنا وتعاوهنم معنا ومع املسلمني يف
ومن هؤالء الصاحلني كما حنسبهم أمري املؤمنني وكثري من شيوخ ومسؤولني الطالبان اليوم . 
وتيار ضعيف ولكنه موجود يف الطالبان من بعض الضعفاء املوالني لبعض القوى اإلقليمية أو 

ستعدادهم للتخلي عن العرب و الدولية بغية مصاحل شخصية . وهؤالء خطرهم هو ا
املهاجرين من املسلمني ومشروع جهاد األمة مقابل مصاحل شخصية إما لتفكريهم باملصاحل 
األفغانية الذاتية وهؤالء تيار فاسد مستضعف حاليا . فأقول تقتضي احلكمة و الدين و 

يتهم على ما العقل أن ندعم التيار القوي الصاحل املمثل يف مال حممد عمر ومن معهم وتثب
هم عليه من اخلري وعدم إعطاء الشواهد للتيار اآلخر من خالل املمارسات اخلاطئة أو 
التقصري يف مواقف جيب أن نبادر إليها .. ألننا لو فعلنا العكس و أطيح بالتيار الصاحل ال 

اهنم قدر اهلل وقام اآلخر فسيقول اجلهال فينا ومن كان خيالفنا الرأي انظروا لقد قلنا لكم 
فاسدون و احلقيقة غري هذا ألننا مل ننصر الصاحل و قوي الفاسد ووقع احملذور فستكون 

 فحقيقة األمر أننا اخذلنا أنفسنا فخذلنا الناس وكفرنا نعمة فنزعت منا ال مسح اهلل .
وبكل صراحة احلق ونصاعته هذا موقفنا ملا يدور اليوم . ولو شاء اهلل ال مسح اهلل وال 

الطالبان وبدلوا ، أو خلف من بعد صاحليهم من غري أهل الصالح . مما يقتضي  قدر أن غري
منا مبوجب موازين شرع اهلل الثابتة أن نغري موقفنا منهم ونبدل لفعلنا إن شاء اهلل ال خنشى 
فيه لوم الئم. فال خيرجن رجل غدًا لنا قرنه إن حصل منهم ذلك وبدلنا موقفنا منهم ويرفع 

هبذا .. يعرينا مبا نطلب رضى اهلل به .. فهذا اعرتاض ال يقره شرع وال عقل، عقريته ليعرينا 
َقْد يـَْعَلُم اللَُّه اْلُمَعوِِّقيَن  وال يفعله إال أشباه من قال اهلل تعاىل عنهم يف سورة األحزاب : 

َنا َوال يَْأُتوَن اْلَبْأَس  ( َأِشحًَّة َعَلْيُكْم فَِإَذا 13ِإالَّ قَِلياًل )ِمْنُكْم َواْلَقائِِليَن إِلْخَوانِِهْم َهُلمَّ ِإلَيـْ
تَـُهْم يـَْنظُُروَن ِإلَْيَك َتُدوُر َأْعيـُنـُُهْم َكالَِّذي يـُْغَشى َعَلْيِه ِمْن اْلَمْوِت فَِإَذا  َجاَء اْلَخْوُف رَأَيـْ



َلْم يـُْؤِمُنوا فََأْحَبَط اللَُّه  َذَهَب اْلَخْوُف َسَلُقوُكْم بِأَْلِسَنٍة ِحَداٍد َأِشحًَّة َعَلى اْلَخْيِر ُأْولَِئكَ 
 .   ( 19َأْعَماَلُهْم وََكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيراً )

ال أعتقد أن الطالبان فجرة جمروحون جيب الغزو معهم اضطرارًا .. حاشا هلل. فما 
من  علمنا عليهم عموما إال خرياً وقد علمنا بعض النقائص وقد أوردناها .. وأما عن أمرائهم

أمري املؤمنني يف أفغانستان مال حممد عمر وأقرانه من الطالب والعلماء أمثال إحسان اهلل 
إحسان رمحه اهلل وكثري من وزرائهم قد تواترت الشهادات عليهم باخلري ويكفيهم حتكيم شرع 

مة اهلل وما ذكرنا وكفى املرء نباًل أن تعد معايبه،  وأما عموم الطالبان واألفغان فمثل كل أ
اإلسالم منهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات ، ونسأل اهلل الثبات هلم ولنا 
على احلق والفالح إنه مسيع جميب فإذا كان أهل السنة جييزون ويوجبون القتال حىت مع من 
ذكر من حاله ما ذكرنا فالقتال إذن مع أمثال الطالبان على حاهلم الذي نشهده أوىل وأكد 

. 
ذا كان مال عمر مسلم وهو بال شك ممكن وله أعوان وشوكة وحيكم بلدا مرتاميا فإ

بالشريعة ، إذا كان مسلمًا فال شك أن بالده هبذا دار إسالم على إمجاع توصيف الفقهاء 
 فيما قرأنا ، وإذا كانت ليست دار إسالم فألنه ال حيكم هبا بالشريعة فإذاً حكامها كفرة .

 ودراسيت للتاريخ أن حال أفغانستان والطالبان اليوم ميكن الذي اعرفه من قراءيت
وصفه يف أسوأ األحوال كما يلي : مجاعة من املسلمني يف عقائد قسم منهم دخن و أخطاء 
. ويف تطبيقهم للدين خلل ونواقص ويف دين بعضهم بدع وفسوق ومعاصي وغري ذلك ، 

يعوا عليهم أمريا ذكر باخلري على بعض متكنوا من بلد من بلدان املسلمني أهلها مسلمون فبا
النقائص عند بعض الناس ، فحكم مجاعته وبلده أهلها بالشريعة عموما وطبق احلدود و أمر 
باملعروف وهني عن املنكر وجاهد يف سبيل اهلل الكفار واملرتدين والبغاة وآوى املسلمني 

 ء . املطاردين ومحى ذمتهم و أجارهم وقوتل على ذلك من قبل األعدا
تطبيقهم للشريعة اإلسالمية وعزمهم اجلاد على ذلك منذ انطالقهم ، فقد طبقوا 

% من 2الشريعة على كل شرب استولوا عليه منذ كان حمدودًا مبدينة قندهار يبلغ تقريبًا 
أفغانستان ، وإىل أن سيطروا على كافة أفغانستان اليوم تقريبًا ورغم الثغرات املأخوذة على 

واليت سأذكرها يف السلبيات إال أن اجملمع عليه عند حمبيهم ومناوئيهم على حد هذا التطبيق 



سواء أهنم جادون يف تطبيق الشريعة وإقامة احلدود عرب احملاكم الشرعية والقضاة الشرعيني 
والعلماء الذي يشكلون عماد احلركة القائمة على املولوية وطلبة العلم الشرعي . وقد طبقت 

بعض الطالبان ، وشهدت كابل إعدام طالب من حركة الطالبان قتل رجالً احلدود حىت على 
بغري وجه حق فأقيم عليه القصاص وقد مسعت عن إقامة احلدود على سراق وزناة وشهدت 
بنفسي تطبيق حد السرقة يف مدينة خوست وقد طبق حد احلرابة على قاطعي طريق أعدما 

ليعترب به الناس . وأخبار تطبيقهم اجلاد للشريعة يف خوست أيضًا وبقي اجلاين معلقًا أيامًا 
 متواترة مشهودة مشهود أثرها يف أفغانستان .

أما عن القوانني اإلدارية فقد ُشكل جلنة عليا من القضاة والعلماء لتنقيح القوانني 
حبث تؤسلم كل القوانني اإلدارية وكان هذا من أول ما حكموا ، وقد أعلن أمري املؤمنني 

نة شرعية يف كل والية من عشرة إىل مائة عامل ويكون هلم احلكم على الوايل ، تشكيل جل
حبيث ال ميرر قانون إال أن يكون موافقًا للشريعة ،فالقوانني ُأسلم كثري منها وبقي بعض 
القوانني اإلدارية ال زالوا يعيدون صياغتها بطريقة شرعية ، أما من ناحية الرشوة واحملسوبية و 

لم يتم القضاء عليها حىت اآلن ، وقد قبضوا على قاض كبري جدًا مرتش مببلغ الواسطات ف
مخسني ألف دوالر أفرج عن القاتل واهتم غريه ، فأخذ وجرد من عمامته وجلد يف قندهار و 

 أودع السجن ، اخلالصة أن الدولة دولة دينية وهذا حمسوس وظاهر  .
ن الزعم بأهنا سوف حتكم ومنذ أن سيطرت حكومة رباين على كابل مل تكف ع

شرع اهلل وذلك عندما ينتهون من مشاكلهم الداخلية ، ويتعذرون بأن حكمتيار ما زال 
يسيطر على جزء من األراضي وحيارهبم ولذلك ال يقدرون على تطبيق الشريعة ، وأن عليهم 

% 82ضغط دويل وأن عندهم ظروف ال تسمح هلم بذلك  ، وكانت احلكومة تسيطر على 
ألراضي والباقي مع حكمتيار ، وكان حكمتيار يزعم نفس الزعم أيضًا ويتعذر بنفس من ا

 األعذار 
% من األراضي واليوم 2يف حني أن طالبان قامت بتطبيق الشريعة وهي تسيطر على 

 % ويطبقون عليها الشريعة .96معهم 
ط كابل وبشهادات األخوة الذين كانوا يقاتلون مع حكمتيار ورباين سابقًا بعد سقو 

وهم اآلن مع طالبان ، كانوا يرون عن تلك املرحلة أن الشيوعيني كانوا أساس يف قوات رباين 



ومسعود وجزء كبري منهم أساس يف قوات حكمتيار والشيعة كذلك ودستم وقوى كفرية كثرية 
، واجلهاز األمين الشيوعي السابق مل يتغري يف حكومة رباين بل بقي على حالة ، فوجود هذا 

لكم الكبري من الشيوعيني يف اإلدارات ويف اجليش والقوة العسكرية جعل احلكومة يف احلقيقة ا
حكومة علمانية فقط رأسها من اجملاهدين وبعض الوزارات أخذها بعض املسؤولني يف 

 األحزاب .
وال يوجد شرعية حلاكم كابل وال لغريه ، مما أدى إىل انتشار الفساد وقد وجدنا 

ر للخمور واملوسيقى واجملالت واألفالم والفجور ، وهذا دليل على أنه ال شريعة مناطق هبا آثا
وال أمر مبعروف وال هني عن منكر يف مناطقهم ، وهم يتعهدون إذا فتحت هلم أفغانستان 
سيحكموهنا حبكومة موسعة ال شريعة فيها تدخل هبا األحزاب الشيوعية ، فماضيهم ليس 

و واقعهم ليس فيه شريعة ومليء بالفساد ، ويتعهدون أن يكون  فيه شريعة ومليء بالفساد ، 
مستقبلهم ليس فيه شريعة ومليء بالفساد ، فهم يريدوا أن يدخلوا يف احلكومة املوسعة خليط 
الشيوعيني والدميقراطيني والتكنوقراطيني املوجودين يف أمريكا وعرف القبائل واإلسالميني أي 

 خليطة من اإلسالم وغريه ، هذا ما قلوه بأنفسهم  . أهنم يريدوا أن يأتوا حبكومة 
انتشار األمن وتأمني السبل وهو نتيجة تلقائية لتطبيق الشريعة واحلدود، وال سيما 
حدود السرقة واحلرابة فقد أمنت السبل بشهادة أهل أفغانستان ومن فيها بصورة مل حتصل 

، وال زمان امللك وبطشه ونشره منذ عشرات السنني حىت وال زمان احلكم الشيوعي الصارم
للشرطة يف كل مكان . وهذا من أسرار شريعة اهلل فليست العربة بالشدة والبطش وقوة 
القوانني . وأما اليوم فقد مجع السالح ومنع محله والتنقل به وفر السراق حىت رويت قصص 

كبار السراق عن عودة بعضهم باملسروقات إىل أهلها حىت ال يالحقهم الطالبان وفر معظم  
وقطاع الطرق إىل باكستان أو التحقوا بقوات املعارضة أو اختفوا ال يعثر هلم على أثر. وهذا 
الواقع اعرتفت به خصوم الطالبان وحىت مسعته من بعض العاملني يف األمم املتحدة 
واملنظمات. وهم يذكرون ذلك على مضض يف سياق تذمرهم ومحلتهم على 

يزولوا من أفغانستان وأن تعود األحزاب . وقد ذكر األخوة اجملاهدون  الطالبان،ومتنياهتم بأن
العرب الذين بقوا يف سين احلرب األهلية إىل زمن جميء الطالبان أقاصيص وشهادات هامة 
عن فساد السبل يف عهد األحزاب ، حىت قالوا أن بني جالل أباد إىل طورخم وهو سري 



جز لألحزاب وكذلك على طرق السفر يأخذون ساعة ونصف بالسيارة كان هناك عدة حوا
فيها املكوس الظاملة من فقراء الناس حىت مل يعد أحد جيرؤ على السفر ببضاعته أو متاعه أو 
أهله . وأما اليوم فاحلال من حيث األمان ال يكاد يصدق أنه أفغانستان اليت ُعهدت كما  

 كانت دائماً ديار قتل وقطع طريق . 
والنهي عن املنكر . فقد أسسوا هلذا الغرض وزارة مستقلة وهلم  نشر األمر باملعروف

قوات وجنود وسيارات ووعاظ يطوفون الشوارع ويلزمون الباعة والناس والنساء بالسلوك 
الشرعي، ويدعون الناس للصالة حيث ازدهرت املساجد وصلوات اجلماعة وُمنعت 

د متامًا . وهلذه الدوريات حضور وهيبة التليفزيونات وأشرطة الفيديو واملوسيقى ومظاهر الفسا
وهذا من أبرز أجيابياهتم وقد فرض  –رغم ما سأذكر عنها من سلبيات الحقًا  –يف الناس 

 احلجاب ومنع حلق اللحى كما فرض غري ذلك من مظاهر اإلسالم . 
حمو آثار الشيوعية ونشر الدعوة وتعليم الناس وأسلمة اهليكل الوظيفي للدولة الذي  

يقوم أساسًا على بقايا الشيوعية والعلمانيني ، وهذه املالحظة ملحوظة جدًا وقد كان 
شهدهتا بنفسي . فقد قام الطالبان بتصفية كوادر الشيوعيني الذين فر معظمهم من البلد 
واسترت صغارهم خائفني مراقبني حمصورين ، ففي الوقت الذي كانت قوات رباين أساسا من 

د أكرب قواده العسكريني اجلنرال آصف شيوعيًا أمحرًا خترج من بقايا الشيوعية وكان أح
موسكو على حرب اإلسالم. وتوزع موظفو اخلاد ) املخابرات األفغانية ( واحلزب الشيوعي 
يف دوائر الدولة جتد اآلن أن الطالبان قد الحقوا وصفوا أو أبعدوا أو هرب منهم ُجّل هؤالء 

عض األعمال من تراخيص أوراق رمسية وغري ذلك وقد دخلت عدة وزارات بنفسي لغرض ب
فوجدت أكثر من مرة كل املوظفني ليسوا يف مكاتبهم وإمنا مجعهم مسؤول الدعوة واإلرشاد 
يف قاعة يعلمهم الدين وقد شهدت مرة يف وزارة التخطيط وأنا أنتظر أحد املوظفني كل 

وما خلقت الجن واإلنس   العاملني يف الوزارة جمموعني يف قاعة وقد كتب على السبورة
. وقد سألتهم عن ذلك فشرحوا يل أن سياسة الطالبان هي تعيني مولوية أو  إال ليعبدون 

طالب يف الوظائف واملديريات األساسية واستبقاء هؤالء املوظفني حلني تدريب مزيد من 
واألجنبية  الطلبة على إدارة الدولة، حيث تعمل للطالب دروس يف اإلدارة واللغات العربية

والشؤون الديبلوماسية وغري ذلك. ويف الوقت ذاته ميارسون الدعوة على املوظفني الذين 



يشكل معظمهم طبقات من اجلاهلني أو املنتفعني والذين كانوا يسايرون النظام السابق 
للجهل واحلاجة . أما من عرف منه عراقة يف الشيوعية فإنه يالحق ويسجن أو على األقل 

العمل هذا إن مل يقتل ويصفى علنًا أو سرًا ، وقد فصل من دوائر العمل آالف يفصل من 
املوظفني هلذا السبب أو لعجز الطالبان عن دفع رواتبهم ، أما النساء فقد اختفني متامًا من 
الدوائر وذكر يل أن النساء كانوا يف عهد رباين حىت يف وزارة األوقاف والشئون الدينية ويف 

 .  وزارة العدل!!
وقد افتتح الطالبان مئات املدارس الدينية لنشر الدعوة واإلسالم من جهة ولرفع عدد 
الطالبان الذين تستهلكهم احلرب أواًل بأول . وقد زرت إحدى هذه املدارس يف خوست 
وكان فيها سبعمائة طالب يدرسون ملدة سنتني على أيدي مولوية وعلماء وقد ُجهزت هلم 

والطعام ومكتبة جيدة وطاقم من املدرسني ، وكانوا يدرسون العلوم  مقرات لإلقامة والنوم
الدينية واللغة العربية وقد دعونا إلعطائهم دروس يف اللغة العربية حسب إمكانياتنا ، و رحبوا 

 بنا ترحيباً شديداً .
إعادة بناء البنية التحية وترميم املصانع وإعادة رصف الطرق املدمرة وبناء اجلسور 

ة وغري ذلك . وبعد انتهاء اجلهاد وضعت األمم املتحدة واملنظمات الصليبية بل املهدم
وبعض املنظمات اإلغاثية العربية واإلسالمية حسب ما تسمى برناجمًا إلعمار أفغانستان 
رصدت هلا ألف ومائيت مليون دوالر وقدرت األمم املتحدة حجم اخلسائر والدمار الذي 

غانستان بسبعمائة مليار دوالر ، هذا عدا مليونني من الشهداء أحلقه الروس والشيوعيون بأف
ومثلهم من اجلرحى والعجزة وحنو مخسة ماليني من املهاجرين . واملسافر يف بالد أفغانستان  
كحالنا يرى حااًل من الدمار يستعصي فعاًل على الوصف وتعجز األقالم عن تسجيل 

يره . حالة من الدمار ممزوجة بالبؤس والفقر وقائعه. بل تعجز الكامريات واألفالم عن تصو 
مزركشة بكافة أنواع البالء واألمراض وانتشار األوساخ والتخلف العظيم ، ومظاهر العذاب 

وتلمح  . واملعاناة ، تشهدها يف وجوه األطفال وحتت بسماهتم وحول عيوهنم املليئة باألسى
ليت تزامحت عليها الرقاع إىل خيامهم البؤس والفاقة يف كل شيء من مالبس النساء والرجال ا

اليت تداخلت فيها ألوان الشمائل والقطع القماشية، إىل اجلدران والبيوت املهدمة .. إىل حال 
 ال يعلم به إال اهلل وحيس بعضه املعايش هلؤالء املساكني من أمثالنا واهلل املستعان . 



إلسالمية يف عهد األحزاب كان من املفرتض أن احلكومة املسماة حكومة اجملاهدين ا
برآسة جمددي مث رباين وخرجت منها بعد أربعة أعوام أن  90واليت تسلمت كابل يف أبريل 

تكون قد حققت شيئًا من اإلعمار هذا . ولكن املؤامرة الصليبية الدولية اليت تشرف عليها 
صري املختلفة املؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب األمحر واألمم املتحدة ومنظمات التن

زادت احلال بؤسًا على بؤس وأشرفت على عملية النهب املنظمة والتخطيط لنهب خمطط 
فور إهناء احلرب ومل يكن هلا إال خدمات شكلية يف جماالت الصحة رغم املالحظات اليت 
ذكرت من أن ذلك استخدم لنشر بعض اآلفات وعقاقري منع النسل باإلضافة ملنشورات 

قق يف هذا أحد . ولكن الطامة أن األحزاب وعلى رأسهم سياف رباين مسعود التنصري ومل حيُ 
حكمتيار أشرفوا على دمار كابل وبعض املناطق اليت تسلموها سليمة حيث مل حيصل هبا 
قتال مع الشيوعيني وأحدثوا من الدمار والفساد ما ساوى أو فاق ما حصل من احلرب مع 

د على هذا احلال . فأحدثوا وزارة مسوها ) وزارة منافع الشيوعيني . وهكذا تسلم الطلبة البال
عامة ( وهي تعادل )وزارة األشغال العامة( عندنا وقد شهدنا بأنفسنا آثارها على مدى 
سنتني، فقد أصلحت جسورًا كثريَة وسدت حفر خلفتها القذائف على الطرق وأعيد رصف 

خوست الذي يبلغ حنو  -بنفسي إعادة رصف طريق كابل  طرق رئيسية ، وقد شهدت
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اآلن بنصف هذا الزمن . كما يسري العمل يف طرق أخرى رأيناها كطريق جالل أباد كابل 
مصنعاً  22وغريه .. وقد حدثين وزير الصناعة لدى طالبان أن وزارته أعادت استصالح 

مصنعًا يف كابل وحدها واستصلحت بعض املناجم حيث  062عطاًل أو مدمرًا من أصل م
تكثر يف أفغانستان الثروات املعدنية املختلفة كالذهب والنحاس واألحجار الكرمية واملرمر 
واليورانيوم والكروم وغري ذلك كثري . وقد قامت وزارت الزراعة مبثل ذلك فاستصلحت 

كهرباء لبعض األراضي وحتركت التجارة تبعًا لذلك وهذا مشاهد السدود ووصلت املاء وال
ملموس يف األسواق من كميات البضائع احمللية أو املستوردة كل هذه العوامل السابقة أدت 

 إىل املالحظة اإلجيابية التالية وهي: 
االزدهار االقتصادي وهذا كما قلت مالحظ يف األسواق اليت يتوفر فيها اليوم معظم 

ازم االستهالكية فأفغانستان بلد زراعي رعوي . عمرت فيه اليوم احلقول وكثرت قطعان اللو 



املواشي وأدت حركة التجارة مع باكستان أساسًا ومع إيران قبل إغالق احلدود ومع اخلارج 
عرب طريان اخلطوط األفغانية الذي يعمل بني كابل واهلند وديب إىل نشاط اقتصادي واضح ، 

التداول وقدرة الناس على الشراء أن أفغانستان ازدهرت بشكل مل يسبق له ويبدو من حركة 
مثيل منذ عشرات السنني وهذا ما يشهد به الناس. فحىت املتسولني واحملتاجني أصبح 
واحدهم ال مير بسوق أو يدخل حماًل إال وجد من يساعده نتيجة حتسن األحوال يف كثري من 

ة الفقر والعوز العام الذي ال ميكن إزالته إال بعد سنني قطاعات الناس اليوم رغم سيطرة حال
 أخرى إن يسر اهلل تعاىل واهلل أعلم . 

مراقبتهم للمنظمات الصليبية وتضييقهم عليها وقد أعدم الطالبان اثنني من األفغان 
ردًة كانا مديرين ملؤسستني صليبيتني وثبت أهنما يدعوان للتنصري وينشران كتب التبشري. مث 

قوا مكاتب عدد كبري من املنظمات الصليبية غري احلكومية وطردوا بعثاهتا لنفس السبب أغل
وضيقوا على أخرى ونقلوا مكاتبها خلارج العاصمة بشكل مل تفعله األحزاب سابقًا مما أوجد 

 للطالبان مشاكل مع األمم املتحدة واملنظمات الغربية . 
ق عرقي وقبلي فهذا مل أشهده وهذه أما ما قيل عنهم أهنم يقسمون الناس من منطل

هي دعاية من الـ ) يب يب سي( وصوت أمريكا . نقلتها بعض األقليات ألسباب نفسية 
وأخذوا يشيعوهنا والغريب أهنا تصل إلينا وأن يرددها بعض إخوتنا . وواقع احلال يكذهبا وهي 

واألوزبك والطاجيك من إجيابيات الطالبان فكثري من والة الطالبان ورؤسهم من الفرسوان 
وغري ذلك وفيهم من البدخشان واألقليات األخرى . وقد حدثت هبذه املشكلة بعض قادة 
الطالبان فأكد حرص أمري املؤمنني يف أفغانستان على هذا التنويع وأنا بنفسي أعرف بعض 

 الوزراء والوالة يف مناطق البشتون وهم أوزبك أو فرسوان . 
واملسلمني ومحايتهم ممن يطالب هبم و ال يزال الطالبان  إيواء اجملاهدين من العرب

يتعرضون لضغوط أمريكا اليت هددت أفغانستان من أجل ابن الدن ومن أجل العرب 
اجملاهدين اآلخرين ومن أجل معسكرات اإلرهاب يف أفغانستان على زعمهم ، وكذلك هناك 

مصدر قالقل ورعب للنظام  مجاعات جهادية خمتلفة من مناطق آسيا الوسطى يشكل إيواؤها
الدويل من انتقال اجلهاد ملناطق نفط وسط آسيا، وقد ورثت الطالبان محاية األفغان العرب 



وجوارهم من األحزاب السابقة هلم وال سيما حزب يونس خالص ومجاعة جالل الدين حقاين 
 حيث كانت بقايا العرب.

خل الطالبان جالل أباد وملا جاء الشيخ بن الدن نزل يف جوار يونس خالص مث د
وهو فيها وقد شهدت بنفسي جملسًا وكنت قدراً ضيفًا زائراً للشيخ أيب عبد اهلل فدخل بعض 
كبار الطالبان ومنهم وزير ومسؤولون وأمسعوه وأمسعوا العرب اجلالسني كالماً يف اجلوار واحلمية 

حىت قال قائل يف آخر ذرفت له العيون تأثرًا فمن قائل أنتم املهاجرون وحنن األنصار , 
اجللسة وكان وزيراً : ال نقول أنتم ضيوفنا وال نقول حنن خدم لكم بل نقول حنن خندم الرتاب 

 الذي متشون عليه . 
ومسعت من الشيخ يونس خالص وهو من شيوخهم كالمًا عجيبًا يف إحدى 

أملك إال نفسي  اجللسات يقول بعربيته اجليدة وبلكنة أعجمية ثقيلة أليب عبد اهلل : أنا ال
وهي علي عزيزة جداً ولكن نفسي دون نفسك وحنري دون حنرك وأنت يف ضيافتنا وال يصل 
أحد إليك وإذا حصل من الطالبان شيء أخربين رغم أين إمكانيايت بعد وصوهلم قليلة ولكن 

 أبذل وسعي . 
وكان وحضرت جملسًا يف زيارة لكابل زرنا فيه الشيخ إحسان اهلل إحسان رمحه اهلل 

خطيب الطالبان ومسئول بيت املال وكان ثالث أهم شخصية فيهم بعد مال عمر وهو مال  
كبري وعامل يشار إليه يف أفغانستان وكان العدو األول ألمريكا يف الطالبان وذلك ملا رد 
عليهم معرضًا بأمريكا مرة بشدة . فأرسل له السفري السعودي سلمان العمري يقول له : إن 

مريكا يف هذا الزمان ال يستطيع العيش يف األرض ، فأجابه إحسان اهلل يف رسالة من يعادي أ
أرسلها إليه يقول : ) سعادة سفري السعودية لقد قرأت القرآن واحلديث الشريف مرات 
ورأيت كل أفعال اخلالق . الرازق . احملي واملميت . الضار النافع منصرفة إليه تعاىل وليست 

ى إال اهلل(، فكانوا يكنون له عداًء شديداً ، وكنت على إفطار يف مكتبه ألمريكا وحنن ال خنش
يف القصر اجلمهوري ذات مرة وكان جالسًا على األرض بني الكتب العلمية الشرعية من 
تفاسري وسنن وأصول . فحدث الشيخ أسامة حديثًا بكى فيه عدة مرات وأبكى كل 

مذحبة مزار شريف الشهرية على يد ميليشيات  وقد قتل يف –رمحه اهلل  –احلاضرين وأتذكره 
واهلل ال  األوزبك والشيعة. يقول مذكراً باملثال يروي كيف قالت أم املؤمنني خدجية للرسول 



خيزيك اهلل أبداً ألنك تنصر املظلوم وتطعم املسكني وتعني على نوائب الدهر وقال للشيخ بن 
 أبدًا ألنك نصرت املظلومني وجاهدت مع الدن : فواهلل كذلك ال خيزيك اهلل إن شاء اهلل

املستضعفني . مث وضع يده على ردائه واستعرب وبكى بشدة حىت عال صوته مث قال الشيخ 
إحسان للشيخ بن الدن أقول ما قال ورقة بن نوفل للرسول عليه الصالة والسالم : ياليتين  

ثل ما أتيت به إال كنت جذعًا إذ خيرجك قومك . قال أو خمرجي هم . قال : مل يأت مب
 عودي ، يعرض بضعفهم عن إمكانية نصرة بن الدن كما جيب 

مث زرته رمحه اهلل يف مكتبه يف القصر اجلمهوري، من أجل احلديث معه حول قضية 
األمم املتحدة وكنت وحدي وأبو خالد صاحيب ومعه بعض املسؤولني واملوظفني يف نفس 

تزم هبا أمراء الطالبان ووزراؤهم كي ال جيلسوا على  املكتب جالسًا على االرض )وهي عادة يل
كراسي الكفرة والظلمة السابقني بل يرتكون املكاتب الفاخرة خلفهم مهجورة ، وهي لفتة 
رائعة منهم ( وأخذنا احلديث فاشار إىل كرسي وراء مكتب قدمي خشيب فاخر ومل أره جلس 

هر شاه مث أخرجه اهلل مهاناً خملوعاً ملا عليه فقال يل : انظر هذا الكرسي جلس عليه امللك ظا
مل يقم بأمره مث جلس عليه داود ونزع من عليه مقتوالً مث حفيظ اهلل مث بابراك ) وعدهم واحداً 
واحدًا يذكر مصارعهم وهنايتهم( إىل جنيب اهلل الذي خرج على أيدينا مشنوقًا بعد حني مث 

خملوعاً ، وها حنن دخلنا احلجرة وجلسنا عليه جلس عليه رباين زعيم اجملاهدين مث هرب ذلياًل 
وواهلل إن مل نقم حبق اهلل ليخرجنا اهلل كذلك إما مقتولني أو أذالء خملوعني وبكى بكاءً 
شديداً رمحه اهلل .. مث علمنا بعد ذلك مبقتله يف مزار شريف على يد الشيعة والشيوعيني وقيل 

ة الروافض الذين قتلهم طالبان وهو ) مزاري( أهنم أسروه وأعدموه على قرب أحد زعماء الشيع
 .  وقيل أنه قتل أثناء املعركة يف مزار فنسأل اهلل له الشهادة وواسع الرمحة واملغفرة

ولدي شواهد كثرية خيرج بنا عن املقام ذكرها إن أطلنا . فلي يف أفغانستان حنو 
اقتصادي وسوى  عامني قمت بنشاطات عديدة منها فكري وإعالمي ومنها دعوي ومنها

ذلك . اقتضت أن أحتك بالعديد من خمتلف مستويات الطالبان وشهدت وقائع عديدة 
ومسعت وتوثقت من قصص كثرية كلها تثبت أن الطالبان قاموا حىت اآلن خري قيام بواجب 
اجلار مع املستجري وبواجب األنصاري حنو املهاجر وكانوا خري جريان. وبلغ باملال عمر أمري 

 وهم الفقراء املعوزون ذات مرة أن يرسل عامله حيمل الفلوس األفغانية بالشوال )  املؤمنني



كيس القمح الكبري ( ألهنا كثرية قليلة القيمة ويضرب الباب على جممع بعض املهاجرين 
العرب يقول هذا أرسله أمري املؤمنني من بيت املال للمهاجرين اجملاهدين العرب . ومن املؤكد 

 هذا املال من حاجة العرب هنا إليه .. أهنم أحوج إىل
وكما قلت فالقصص والشواهد كثرية ويكفي آخرها ويعلمه كل الناس ، فقد ضرب 
األمريكان معسكرات العرب وأحد معسكرات األفغان بصواريخ الكروز واهتز العامل رعباً 

مة بن الدن لعربدة أمريكا . وصرح املال عمر لو مل يبق يف أفغانستان إال دمي ملنعت أسا
واجملاهدين العرب وما أسلمتهم وهددت أمريكا بعد ذلك باستخدام السالح النووي 
واجلرثومي واجتمع كل وزراء الطالبان عند مال عمر ثالثة أيام ليتخذ قرارًا وتوقعنا كلنا إن 
يطلب من أيب عبد اهلل والعرب جتميد نشاطهم وإغالق معسكراهتم . وهرعت ألمسع عن 

ء نتيجة االجتماع . فعلمت عجبًا ، قال أحدهم : مل يزد أمري املؤمنني على أن بعض الوزرا
وبخ بعضنا ممن اعرتاهم اخلوف والرتدد وأعطاهم درسًا يف التوكل على اهلل وعدم اخلوف من 
أمريكا بعد أن هزم اهلل على أيديهم من هو أقوى من أمريكا وأقرب إليهم جرية من أمريكا 

لتهم . أقول وما زال بنا احلال يف أحسن حال عند خري جريان ، نسأل وهم الروس وأزال دو 
 اهلل هلم الثبات ولو أردت لسجلت عشرات الشواهد ولكن االختصار هنا أوىل . 

ويف أفغانستان من غري اجلماعات العربية مجاعات جهادية من البنجالديش 
طاجيكستان وأوزبكستان وغري والباكستان وبورما وتركستان الشرقية اليت حتتلها الصني وال

ذلك وكلهم يلقون نفس اجلوار والعون مثل العرب وأكثر ، فهذه مزية عظيمة هلؤالء الطالبان 
 جيب أن تكون أساساً يف احلكم عليهم وحنن يف هذه املواجهة العاملية . 

هذه هي اإلجيابيات الرئيسية يف عهد الطالبان واليت يشهد هلم هبا حىت مبغضوهم 
ع بالطبع منها إجيابيات فرعية كثرية ميكن استنتاجها من خالل ما ذكر واهلل أعلم ، هذه ويتفر 

خالصة شهاديت يف حال الطالبان حسب معايشتهم وأحداث أفغانستان على مر ما يقرب 
 من سنتني معايشة ميدانية مباشرة وأسال اهلل أن أكون قد أديت الشهادة حقها . 

 أهم سلبيات الطالبان :

ار الصوفية مبختلف مراتبها من الرتبوية السلوكية املقبولة نسبيًا إىل الصوفية انتش
البدعية املنحرفة ، وتنتشر يف أفغانستان القبور واألضرحة كما معظم بالد العامل اإلسالمي 
ويقصدها الناس للزيارة وينصبون عليها األعالم وعلى بعضها خدم جيمعون الصدقات 



راء وكثري من األفغان يعلقون التمائم والتعاويذ واألحجبة ويعتقدون أن للقائمني خبدمتها والفق
فيها قرآن وفعاًل فكثري منها فيها القرآن وكثري آخر فيه طالسم وأرقام وحروف ورسوم ، 
وبعض الطالبان مثل عوام األفغان يزورون األضرحة للتربك بآثار الصاحلني ولدعاء اهلل تعاىل 

عنهم أهنم ال يسألون القبور وال يطوفون عندها ومينعون الصالة وسؤاله عندها ولكن عهد 
عندها وبعضها لبعض الصحابة الذين استشهدوا عند فتح كابل . وينكر بعض األخوة على 
حكومة الطالبان أهنم مل يلغوا القبور واألضرحة ومل ينكروا على أصحاهبا وزوارها ومل مينعوا  

يف عهدهم قبور وأضرحة على بعض القواد والشهداء كاتيب التعاويذ واألحجبة . بل بين 
واملولوية الذي توفوا يف عهدهم . ومع ذلك رغم البالء املنتشر فقد وجدنا بعض الطالبان من 
الكبار وحىت بعض الصغار ينكر هذا وينسبه للجهل وعموم البلوى وللطالبان بعض اجلهد يف 

ة والقبور والتماس الربكة عندها مكافحة بعض هذه املظاهر . ويبدو أن قضية األضرح
مستساغة حىت عند كبار علماء أفغانستان وقد شهدت بنفسي جملسًا للشيخ يونس خالص 
وهو من أخلص قادة اجملاهدين ومن أهل اخلري والبالء احلسن حنسبه كذلك ، وهو الذي 

غانستان . ترجم كتاب العقيدة الطحاوية إىل لغة البشتون وهو من العلماء املرموقني يف أف
مسعته يف جملس زيارة لبعض العرب حباهم فيه بكرمه وعطفه قال يف معرض حديثه أنه 
مسافر يف اليوم التايل ألن بنتاً له يف الرابعة من عمرها أصاهبا خرس إثر محى وعاجلها األطباء 
 ومل تشف فقال أهنم سيسافرون هبا إىل أحد املزارات الشريفة ألحد الصاحلني ليسألوا اهلل
هناك الشفاء هلا . مث تبسم ونظر إلينا وقال أعلم رأيكم يف هذا وأنكم ال جتيزونه ، ولكنا 
حنن األفغان نعتقد جواز ذلك وهو من التربك بآثار الصاحلني، وحنن لسنا كالشيعة الروافض 
الذين يزورون القبور ويتمسحون باألحجار ويسألون املوتى حوائجهم وهم هبذا مشركون . 

م أنه ال ينفع ويشفي إال اهلل وكل شيء منه وحنن نسأله وحده ونزور املزارات املباركة حنن نعل
لسؤاله وحده عندها راجني بركة املكان بصالح صاحبه ألننا نرى أن اهلل اختص أزمنة وأمكنة 
وأشخاصًا باخلري والربكة وهذا أمر جمرب عندنا ، هناك مزارات هجرت ومل يلتمس عندها 

مزارات ملس إجابة اهلل عندها لربكة وكرامة صاحبها مث تبسم وغري املوضوع .  الربكة وهناك
فهذا منتشر هنا بني الطالبان وغريهم كشعب كما هو حال معظم شعوبنا اإلسالمية يف 

 معظم أحقاب تارخينا منذ مئات السنني وإىل أيامنا هذه وال حول وال قوة إال باهلل.



 أفغانستان فثمة نقاط أساسية جيب لفت النظر أما عن قضية القبور والشركيات يف
 إليها : 

أن الشائع املعروف يف أفغانستان ولدى كثري من علمائهم ومنهم بعض  جوالً :
شيوخ الطالبان ورؤوسهم . هو سؤال اهلل تبارك وتعاىل عند القبور واملزارات . وليس سؤال 

لماء أهل السنة وكما ذكر بن املوتى أنفسهم . فاألول وهو املوجود مسألة خالف بني ع
تيمية أنه على التحقيق بدعة ومل يقل أحد أنه شرك . يف حني أن سؤال املوتى جلب النفع 
ودفع الضر هو من أعمال الشرك . وهذا نادر الوجود هنا وإن وجد فهو من جهلة العامة 

 وليس من الطالبان .
هو بدعة خمالفة للسنة يف  أن وجود األضرحة واألعالم عليها واملزارات . ثانياً :

 القبور وليس عمالً من أعمال الشرك . 
أن كثريًا من األعمال اليت يأتيها العامة ينكرها علماء الطالبان وكربائهم  ثالثاً :

ولكن ليست إزالتها عليهم باهلينة وهم يف احلكم منذ أربع سنني أو مخسة . ومل يتخلصوا من 
 ا حروباً مع الناس وشيوخهم وقبائلهم وعوائدهم .أمهات الباليا واحلروب حىت يفتحو 

كما ذكرت فإن هذه األعمال إن وجدت هي بدع وشركيات يف أسوأ   رابعاً :
األحوال ولكن مل يقل أحد بأهنا خمرجة من ملة اإلسالم . فيبقى ما أسلفنا من حكم القتال 

ر إمامًا ومأموماً إذن هو قول أهل السنة يف الدفع والطلب وجهاد العدو مع كل بر وفاج
 استجالباً ملصاحل املسلمني ودفعاً للمفاسد واملخاطر عنهم .

 ولو قيل ل  من جي مراتب الصوفية هم ؟

من كل املراتب منهم الصوفية األوائل الصاحلني املنضبطني ومنهم البدعية ، فكلما 
ارتقيت يف نزلت يف املستوى وصلت إىل الصوفيات الشركية شرك أصغر على األقل ، وكلما 

السلم تصل إىل أناس ال تصوف عندهم وإن وجد فتصوف قليل جدًا ، وال أستطيع أن 
أصور ما مستوى عقيدة كل شخص ، مثل أمري املؤمنني أو أي وزير آخر ، ولكن هم أناس 
يقيمون الشريعة اإلسالمية على املذهب احلنفي وخاصة املتأخرين من األحناف ، وخالصة 

إلمجال بدعهم مل توصلهم إىل الشرك ، وأريد أن أذكر أن حال طالبان مثل قويل فيهم أهنم با
حال األحزاب السابقة وحنن ملا قاتلنا الروس معهم هم كانوا من هؤالء ولكنهم مقسمني 
على األحزاب فالشعب األفغاين هو نفسه والعلماء هم نفسهم والطلبة هم نفسهم  أيام 



سياف أهنم يتقاربون معنا يف املنهج من أجل التربعات األحزاب ، وقد مثل علينا حكمتيار و 
، والواقع أهنم مثل طالبان بل طالبان أفضل منهم ففيهم أناس ملتزمون ، فالطالبان أقرب إىل 

 الصواب والعلماء مستويات من البدع والتصوف .
أن الطالبان يريدون ويطلبون دخول األمم املتحدة وحيتكمون يف مشاكلهم الدولية 

ها ، و لقد تسىن يل أن التقي باثنني من شخصيات الطالبان ألسأهلما عن هذا املوضوع . إلي
أما األول فمقابلة مسجلة أجريتها مع وزير إعالم الطالبان ) غالم متقي ( يف مكتبه فحدثته 
عن هذا األمر وكيف أنه يقلق الذين حيبونكم ويؤيدونكم من اجلماعات اجلهادية أواًل ألنه 

كبري وهو دخول مؤسسة كفرية دولية مهها حماربة اإلسالم واملسلمني وهي مؤسسة   أمر شرعي
ال ميكن دخوهلا إال بالتوقيع على تعهدات ومبادئ تناقض اإلسالم وتوقيع املقدم على هذا 

 هو رضًى بعمل من أعمال الكفر والعياذ باهلل . فقال يل أريد أن أوضح لك أمرين : 
هذا األمر مردها إىل أن مقعد أفغانستان يف األمم املتحدة أن كل رغبتنا يف  اتول :

مازال جيلس عليه ممثل حكومة األحزاب ورباين رغم أنه مل يبق هلم إال مخسة عشر باملائة من 
البالد . والشعب األفغاين اعتاد لتأثري الدعايات عليه أن يعترب الشرعية كحكومة لتلك اليت 

غبتنا بأخذ مقعد باألمم املتحدة هو إنزال رباين من فوقه عندها هذا االعرتاف الدويل . فر 
 أكثر من رغبتنا جبلوسنا عليه .

أن ملف األمم املتحدة عندنا يف أرشيف وزارة اخلارجية مل يفتحه أحد  الثان  :
بعد وليس عند الطالبان تفاصيل عن شروط الدخول وال مبادئ األمم املتحدة اليت تتكلم 

ذا امللف فإننا ال نقدم إن شاء اهلل على ما يعاكس الشريعة اليت عنها ، وعندما يفتح ه
 خرجنا من أجلها .

ونبهته للمزالق الشرعية واالفخاخ السياسية اليت سيقعون هبا لو دخلوا وتركته 
وانصرفت . وبعد فرتة زرت املولوي إحسان اهلل إحسان رمحه اهلل . وكان من علماء الطالبان 

خطيب احلركة وثالث شخصية إذاك يف الطالبان وكان من أشد ومنظريهم األوائل وهو 
الطالبان على أمريكا ومن أقرهبم إىل دعم العرب وتفهمهم وكان يتكلم العربية بشكل جيد . 

 زرته فسألته نفس السؤال وبينت له األمر فقال ما يلي : 



لينا أن حنن مسلمون ونطبق الشريعة ونتحرك هبوية اإلسالم وال يضرينا وال يؤثر ع
حنضر أي حمفل إسالمي أو دويل بصرف النظر عمن فيه . وأضاف قائاًل قبل أيام حضرنا 
املؤمتر اإلسالمي يف باكستان وحضر ممثلو اثنني ومخسني دولة . مل يقم منهم لصالة العصر 
اليت كانت أثناء االجتماع إال ثالثة: ممثلنا حنن وعمر البشري ونواز شريف .. فوعظناهم فلم 

م منهم على صالة املغرب إال تسعة. حنن حنضر باإلسالم وبلباس السنة وهو جمال للدعوة يق
وإظهار اإلسالم مهما كان ذلك اجمللس وحنن نقف مواقفنا بكل وضوح .. فعدت وبينت له 
أن على بوابة الدخول وثائق وتعهدات يكفر بدين اإلسالم من يتعهد هبا ويوقع عليها فضالً 

املؤامرات واملزالق الدولية . فقال يل: علمنا أن هناك بند يف ميثاق األمم عما حييط به من 
املتحدة أن من حق أي دولة عضو أن ال تطبق قرارًا يتناقض مع قانوهنا هي . وحنن قانوننا 
الشريعة يتناقض مع كل قوانينهم فال نطبق منها شيء . وكان يتكلم معي مبتسمًا مستهيناً 

يبدو لكل حرقيت على هذا املوضوع ، وعدت ألتكلم معه عن فساد  باألمر مستغربًا فيما
هذه احملافل الدولية وإفسادها . فضحك وقال يل حنن نريد هذا االعرتاف من أجل حاجتنا 
وال يهمنا عمليًا منه شيء هي مؤسسة فاسدة فنبحث عن أحد األفغان الفاسدين مثلها 

اسد وهم فاسدون ! . فاقتنعت عندها أن ونرسله يأخذ مقعد أفغانستان وجيلس هناك هو ف
الطالبان حيكم نظرهم هلذه القضية عامالن أوهلما اجلهل . اجلهل السياسي بواقع املنظمة 
وتبعاهتا ومن عرف الطالبان واألفغان يفهم ما معىن اجلهل مبا يدور يف الدنيا والعالقات 

اين : احلاجة . احلاجة إىل إزالة الدولية وغري ذلك هم جاهلون هبا إىل حد بعيد . واألمر الث
االعرتاف خبصمهم من أجل الرأي العام يف الداخل واحلاجة إىل خدمات األمم املتحدة 
وبرامج املساعدات والغذاء ونزع األلغام وغري ذلك يف أفغانستان وعدت لتذكريه مبا لدينا من 

يستفيدوا شيئًا بل  املعرفة السياسية باألمر واألدلة الشرعية على حرمة ذلك وأهنم لن
سيخسرون مصداقيتهم وخرجت . وأقول يف ختام هذه الشبهة أين استوعب هذا األمر رغم 

 قناعيت بأنه خلل كبري يف الطالبان من خالل النقاط التالية : 
أن أفغانستان حتت حكم الطالبان لن يسمح هلا دولياً بأن تدخل هذه احملافل بسبب 

ميًا ودوليًا فهم مل ينصاعوا ألحد ولن ينصاعوا للشرعية الدولية مواقف الطالبان املشرفة إسال



وهذه مؤسسات يهيمن عليها اليهود والصليبيون وال يسمحوا ألمثال الطالبان بعضويتها ولن 
 يعرتف النظام العاملي باألفغان والطالبان على رأسهم وهم على هذه املواصفات واهلل أعلم . 

ن عندي يف سعيهم هلذا العمل بعذرين واضحني ومها أن الطالبان كما ذكرت معذورو 
: اجلهل واحلاجة . وجيب علينا وعلى من معهم من املسلمني أن يزيلوا جهلهم باالتصال 

 املباشر والتوضيح الدائم والتوعية والنصيحة ويزيلوا حاجتهم ما أمكن باملساعدة احلقيقية . 
وج من دائرة احلصار السياسي وما أن عملهم هذا من باب املناورات السياسية للخر  

يتبعه والذي فرضه عليهم النظام الدويل وخاصة الرتكيز على شرعية خصومهم الذين مل يبق 
% من مساحة أفغانستان وهم ال يفهمون ما نفهم من تبعات 22هلم على األرض إال 

بأهنم نظام  احلاكمية وغري ذلك من األمور النظرية و السياسية الشرعية ألهنم حيسون عملياً 
 متمرد ال يعبأ بشرعية دولية وال غري ذلك. 

أن بعض اإلخوة تعسف كثريًا يف حتميل هذا األمر أكثر مما حيتمل فذهب إىل أن  
الطالبان يكفرون إن دخلوا األمم املتحدة وبعضهم قال أن رغبتهم فيه كفر . ويل مالحظة 

 على هذا التعسف . 
روا إىل آخر ذلك وهم إىل حلظتنا هذه مل يدخلوا أن الطالبان صرحوا وناو  جوالً :

 حىت تطبق عليهم طائلة تصورات إخواننا هؤالء فهم عملياً مل يقدموا عليه إىل اآلن .
أن دخول االمم املتحدة هو كما فهمناه عمل من أعمال الكفر وبالتايل  ثانياً :

ط وانتفاء املوانع . وعندي ينطبق عليه مفهوم أهل السنة يف وقوع تعني الكفر من حتقق الشرو 
أن من أهم ما مينع وصفهم حتت طائلة الكفر هبذا السعي مها عذران واضحان ومها اجلهل 
واإلكراه باحلاجة باإلضافة إىل التأويل الذي عندهم والذي أعتربه مانعًا من إسقاط األحكام 

 ليت عندهم . الشديدة عليهم إذا أخذنا القرائن العظيمة من اخلري وأحكام الشريعة ا
 وأضيف هنا مالحظات مهمة يف هذا األمر : 

أن أمري املؤمنني بني لبعض اإلخوة الذين زاروه . أن الطالبان يف طلبهم لألمم 
املتحدة ذيلوا طلبهم باشرتاط أن ال تلتزم حكومة الطالبان بأي قرار أو بند يتناقض مع 

 الشريعة اإلسالمية .



ا حتت طائلة حكم الكفر إن دخلوا ألهنم شرطوا فهذا ينبين عليه أهنم لن يكونو 
 وينبين عليه أهنم لن يُدخلوهنم 

واضح من أقوال الطالبان أهنم يريدون أن جيعلوا الكرة يف ملعب األمم املتحدة فهم 
لو رفضوا الدخول كانت عليهم حجة ، فيطلبوا الدخول بشروط يرضون هبا وليس هذا من 

 . (  18) و ال يريده أصالً  وإمنا من قبيل املناورةقبيل من أراد عمالً يكفر به فه
التعصب للمذهب احلنفي األفغان السنة كلهم أحناف ، وعلماؤهم كذلك والطالبان  
كذلك وغالبهم متعصبون للمذهب وتعصبهم على مراتب فالعلماء منهم يعرفون أن هناك 

ون ) شار مذهب حق ( يعين مذاهب أربعة يعرتفون هبا ولديهم كالم يعترب مثااًل سائدًا يقول
املذاهب األربعة حق . وبعضهم مسع بالشافعية لوجودها نادرًا حوهلم ويف وسط آسيا ومع 
ذلك فمثل كل العلماء املذهبيني يف بالدنا يرجحون مذهبهم . وأغلب األفغان مل يسمع 

حال العوام باملذاهب أصاًل وال يعرف ما هي، وعوام األفغان عمومًا جهال بالدين والدنيا وك
يف كل مكان إذا رأى ما مل يألفه يظنه ابتداع يف الدين نفسه كأن يرى من يرفع يديه يف 
التكبري أو يأمن بصوت مرتفع أو يهز أصبعه بالتشهد ، وهذه قصة قدمية معنا قدم اجلهاد 

وب العريب يف افغانستان ورغم جهود الشيخ عبد اهلل عزام رمحه اهلل وحماولة إفهام اإلخوة وج
مراعاة جهل الناس وعدم إحداث فرقة وشر ال حيمد عقباه يف هذه الظروف العصيبة من دفع 
الصائل من أجل سنن أو خالفيات فما تزال هناك مشكلة لدى كثري من اإلخوة يف فهم 
حل هذا اإلشكال . وال يبدو أن األفغان وال الطالبان سيرتكون حنفيتهم ويبدوا أن وقتاً 

                                                 

(وف  ختام هيه السلبية نشير بأن اتخ جبا مصعب كتب كالمه عن تصور 18)
الطلبة ف  دخول اتمم المتحدة قبل ما ذكرناه سابقاً ف  مقابلة المفت  نظام الدين 
شامزي وقوله بأن فكرة االنضمام  لى اتمم المتحدة دالس من رجس جمير المؤمنين ، 

م جب  مصعب وكالم المفت  نظام الدين ما يقري من تسعة ونشير  لى جن بين كال
 جشهر .

وتأكيداً لقول جب  مصعب المتقدم نعرض هنا  اابة م تصرة تمين خان متق  
الناطق الرسم  باسم ارمارة ارسالمية ، وكان وقس طر  السؤال عليه وديراً لإلعالم ، 

طالبة ف  مقعد اتمم المتحدة فسأله الشيخ سعيد المصري ، لماذا يلح الطلبة ف  الم
 مع جن ذلك يتنافى مع ما يدعون  ليه من تطبيق الشريعة ؟ .

فقال :  ن الطالبان لم يطلبوا يوماً من اتيام مقعداً ف  اتمم المتحدة مجرداً 
و نما كانوا دائماً يؤكدون على اشتراط جن ال يلتزمون لممم المتحدة جي التزام يتنافى مع 

له الشيخ سعيد : ولكن هيا الطلب بهيه الصورة ال يراى تحققه تنه  الشرع ، فقال
يتنافى مع ميثاق اتمم المتحدة ؟ فقال : و ذا لم يقبلوا فنحن كيلك ال نقبل التنادل عن 

 ثوابتنا .



ادهتم إىل املذهب احلنفي الصحيح أواًل قبل إقناعهم بوجود مذهب آخر إىل طوياًل سيلزم إلع
جانبه األمر الذي سيحتاج زمانًا أطول فضاًل عن اقتناعهم باتباع مذهب آخر ال أراه ممكناً 
يف املدى املنظور ورمبا ليس الزماً أصاًل يف مثل هذه الظروف ورغم ذلك . فقطع حمدودة من 

ها بشكل حمدود جداً املذهب السلفي مثل كونر ونورستان وما زالوا يف أفغانستان انتشرت في
مشاكل كثرية مع من حوهلم ورغم الدعم واألموال السعودية هناك فال ميكن القول أن الناس 
تلقت مذهبًا آخر غري احلنفي ومن ناحية أخرى فكبار الطالبان كعلماء وكقادة كما ذكرت 

مد عمر نفسه وبعض كبار الطالبان وقوفهم مع الدليل حيرتمون املذاهب ونقل عن مال حم
أكثر من مرة يف إشكاليات فقهية وقضائية خالفوا فيها املذهب ولكن هذه يف نظري أحداث 
متفرقة والقوم على مذهب اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة وما ميكن أن يذكر  

 .  للمذهب واهلل أعلمكسلبية ليس اختاذ املذهب احلنفي وإمنا التعصب 
اجلهل العام بأمور الدنيا ومن ذلك السياسة الدولية واألقليمية وأحوال حكام بالد 
املسلمني من املرتدين و الظاملني ، واجلهل العام بأالعيب السياسة الدولية عمومًا ، هذا 
اجلهل ينعكس على املواقف السياسية بل على األحكام الشرعية عندهم على هذه 

 ومات واملواقف منها . احلك
انتشار املنظمات الصليبية يف أفغانستان وعملها حبرية ، فإنه رغم التضييق الذي 
ذكرته يف إجيابيات الطالبان على املنظمات الصليبية ونشاطاهتا إال أين أعتقد كما كثري من 

سمت اإلخوة أنه جهد غري كاف ويبقى نشاط املنظمات وحرية حركتها وسياراهتا اليت ارت
عليها الصلبان احلمر وشعارات الكفر من كل جانب ورفرفت أعالمها فوق مكاتبها بكل 
حرية يف الدولة الوحيدة اليت حيكم فيها بشرع اهلل سلبية كبرية . وقد جعل هذا األمر بعض 
اإلخوة يبالغون بتهمة الطالبان بالتهاون مع أهل الصليب من أجل املساعدات الدنيوية املادية 

جهل والتهاون يف هذا األمر. وُنسجت أقاصيص عن عائالت أفغانية منصّرة تعيش يف أو لل
جالل أباد فقد قال يل بعض العرب من اإلخوة أهنا مائة عائلة مرتدة يعلم الطالبان بوجودها 
وال يفعلون شيئًا  ، فاهتممت لألمر وتتبعته وطلبت من الراوي أن يأتيين بالعناوين واألمكنة 

للمسئولني فتبني بعد البحث والتدقيق أن األمر ال أصل له وأن أصل اخلرب هو ألذهب هبا 
وجود حنو عشرين عائلة أفغانية تنصرت يف جتمع لالجئني األفغان يف إسالم اباد ) عاصمة 



باكستان ( أيام اجلهاد األول بفعل الفقر يف ) إسالم أباد( وليس جالل اباد، وأن الصليب 
عمهم يف ظل حكومة باكستان طبعًا فصارت الرواية مائة عائلة بدل األمحر ينفق عليهم ويد

عشرين عائلة وجالل أباد بدل إسالم أباد ، وال وجود ملثل هذا يف أفغانستان بل الذي 
اكتشفته خالل حبثي أهنم طردوا هيئات طبعت كتبًا للتنصري وأعدموا اثنني أفغان من املديرين 

ًا . ولكن مع ذلك أقول إن استمرار هؤالء رغم استمرار امليدانيني هلا ردة كما ذكرت آنف
عذر احلاجة واجلهل سلبية موجودة يف حق الطالبان رغم علمي بصدق مسؤوليهم بالتخلص 

 من هذا البالء ولكنهم يتعذرون برتجيح حالتهم احلالية وعجزهم كما يقولون. 
يف األمر باملعروف من السلبيات اليت تذكر على الطالبان تعسفهم يف بعض احلاالت 

والنهي عن املنكر : نتيجة اجلهل أو الفظاظة والبداوة وال سيما بشتون وسط وجنوب 
أفغانستان الذين يشكلون القاعدة األساسية للطالبان ، فبعض مجاعات األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر ميارسون هذه الشعرية العظيمة بفظاظة منفرة . فأنا بنفسي ُضربت مرة 

ا على كتفي وإن كان بلطف واستخفاف من أجل أن أدخل لصالة اجلماعة يف جالل بعص
أباد وكنت قد صليت ألن الوقت دخل وكنت أريد السفر . وتعقد املوقف أكثر ملا قلت 
لآلمر باملعروف صاحب العصا الغليظة أين صليت فرأى أين من أصحاب الكبائر ألين 

بالبشتو وأنا اجلاهل هبا كما يرى مستنكرًا أي   صليت قبل الوقت ، فأشار لساعته يفهمين
كيف صليت قبل الوقت فلم يكن إال أن رصخت ألخينا ودخلت فصليت مرة أخرى 

 وتأخرت عن موعد سفري وأضعت الطائرة.
وكانت العادة آنذاك أن يغلق املرور يف الطرق من أجل صالة اجلماعة وقد أدى هذا 

بال وضوء ورمبا بال طهارة يف مدينة كثري من سكاهنا  إىل أن كثري من املصلني كانوا يصلون
شيوعيني أصاًل . مث تركوا هذا املوضوع ، أي إجبار الناس على صالة اجلماعة واكتفوا 
بإغالق احملالت وتوجيه الناس للصالة دون وقف املرور . كما تعرض أصحاب األمر 

ة حديث مع البائع وضربوهن باملعروف والنهي عن املنكر لبعض النساء لكشف وجه أو إطال
بطريقة ال أظنها شرعية . وأوقف بعض امللتحني بانتظار استطالة شعر حليتهم وكسر أحد 
الكمبيوترات ظنًا أنه تليفزيون . هذه بعض األمثلة وإن كانت قليلة ولكن سارت هبا 

شكلة اإلشاعات . ومينع النساء من العمل ورغم ما يف هذا من احليطة والصالح إال أنه م



دون حل ملشكلة مئات آالف األرامل واليتامى الذين تعوهلم النساء ، ويسري قانون منع 
النساء من التعليم وقد مسعت يف هذا نقاًل عن كبار علماء الطالبان عدة روايات أمهها ، 
مقولة تقول سنفتح املدارس بعد احلرب بعد أن نوفر مدرسات مسلمات وسيارات لنقل 

ر شرعية . ألن اهليكل التدريسي النسائي فاسد وشيوعي وهذا صحيح ، النساء دون حماذي
والثانية تقول سنعلم النساء دون سن الزواج علوم العربية والقرآن والكتابة والقراءة هذا يكفي 
وال نريد تعليمًا عاليًا وهذا ال يلزم البنات ، والثالثة نقلت عن بعض املسنني من علماء 

لبان بأن تعليم النساء يف أفغانستان جلب املفاسد والدياثة ) وهذا األفغان وهم شيوخ الطا
إىل حد ما صحيح ألنه قد قام به الشيوعيون يف املاضي ( ولذلك فإننا سنلغي تعليم النساء 
هنائياً ويكفي تعليم أوليائهن هلن يف البيوت لبعض أمور الدين ، هذه بعض النماذج التطبيقية 

والنهي عن املنكر كأمثلة نتيجة إما للجهل أو الفظاظة والبداوة وال اخلاطئة لألمر باملعروف 
 سيما يف بعض صغار جنود الطالبان . 

سلبية ذكرت وهي قضية مجع السالح الثقيل واملتوسط ورمبا اخلفيف من الناس ، 
وكثري من هذا السالح كان ملكية ألصحابه أو غنائم أخذوها جبهادهم وقد سبب هذا مترد 

دة الذين كان باإلمكان أن يستوعبهم الطالبان . ومل يذكر الطالبان سببًا هلذا إال بعض القا
قضية أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان األمن ، وهذا صحيح ألنه فعاًل بعد اختفاء 
السالح اختفى قطع الطريق واجلرمية اليت هي مسة  من مسات أفغانستان من قدمي الزمان كما 

ياته عن املرور يف أفغانستان حيث سرقوه وقطعوا الطريق عليه وأخذوا  قال ابن بطوطة يف ذكر 
كتبه وثيابه يف ممر سرويب قال : " وزرت بالد األفغان وهي بالد يكثر فيها القتل وقطع 
الطريق " وما يزال هذا إىل عهد ما قبل الطالبان صحيحًا ، وقد احتج الطالبان أيضًا بأخذ 

ب مل تنتهي ضرورًة . وال يوزع الطالبان غنائم على عناصرهم وهم السالح ملتابعة اجلهاد واحلر 
جند عاملون ولكن ال يعطوهنا ملن يشارك القتال مما جعل كثريًا من القبائل ال تشاركهم 
القتال . وقد اضطروا للتساهل هلذا األمر من أجل القتال مع الشيعة وأعطوا من شارك به 

نائم يف حني يقولون أن قتال األحزاب هو قتال بغاة، وتوجه حلدود إيران شرطًا بأخذهم الغ
 والبغاة ال يغنم ماهلم . 



 مشاهدات صحفي أمريكي وصحفيتين أمريكيتين لواقع حركة طالبان 

  
هذه مشاهدات صحفي صلييب أمريكي زار أفغانستان ، أحببنا عرضها هنا وقد 

الصحفي رغم كفره وحرصه على نشرت يف اإلعالم األمريكي ، ولقد رأينا أن يف شهادة هذا 
تشويه صورة اإلمارة اإلسالمية إال أنه سجل من املالحظات املهمة اليت مل جيرؤ أحد من 
الصحفيني اإلسالميني أن يفعل فعله وحيضر إىل أفغانستان ليسجل واقع اإلسالم واملسلمني 

أفغانستان  يف أفغانستان ، فقد قال يف حق اإلمارة من الصدق مامل يقله املصلحون عن
والذين كان ينبغي أن يكونوا يف طليعة من ينزل إىل أرض أفغانستان ليقيموا الوضع وميدوا يد 
العون للمسلمني يف الدعوة والتعليم واإلغاثة والصحة ، ولكن اجلميع فسح الطريق لعباد 

الذين مل الصليب ليقوموا بدورهم ، واآلن مع املقابلة اليت ستبقى حجة على أهل امللة والدين 
 يكلفوا أنفسهم لنقل واقع املسلمني للدعوة لنصرهتم .

كثرية وله كتاب عن أفغانستان ، وهو  مايك هوفر صحفي أمريكي كتب تقارير
للمعلومات والتقارير عن أفغانستان  التليفزيونية كمعد CBS  حاليًا يعمل حلساب شبكة

 أفغانستان )ضد الروس( يزور اجلهاد يف وهوفر تعجبه أفغانستان ، وقد كان خالل سنوات
 ويقوم بكتابة تقارير عنها . أفغانستان مرارا كثريا وسرا مع اجملاهدين ،

النظام الشيوعي وانقالب األوضاع يف  ولقد ُأصيب باإلحباط الشديد بعد رحيل
مبجرد تويل الطلبة للسلطة يف كابل انتهى  أفغانستان إىل صراع على السلطة. ويقول هوفر أنه

ويف أمريكا سارعت بالوقوف ضد طالبان ،  ال وساد اهلدوء ، ولكن الصحف يف الغربالقت
يقول هوفر "ولكين مل أجد أي تصاريح  وادعت أن مأساة طالبان قد بدأت. ويف هذا الصدد
كان يف الغالب اآلخرين )املخالفون (  لطالبان تعرب عن أفكارهم أو ماذا يعملون ، وقد

 الطالبان . بدون أن نسمع من الذين يتكلمون عن طالبان

كانوا هناك ، وقد كانوا من املخالفني متاما لطالبان ،  وأثناء حماوريت الثنني من الذين
التليفزيونية أن ترسل من يرى بنفسه األوضاع هناك ، ويسمع من  رأيت من األفضل حملطة
بالواقع هل يطبقون يريدون أن يفعلوا يف أفغانستان ؟ مث يقارن ذلك  طالبان من هم ؟ وماذا

 جمرد دعاية سياسية ؟ . ما يقولون ؟ أم هي



حينما حترك إىل أفغانستان كان ال يزال يعتقد أن  ويتابع الصحفي األمريكي قوله بأنه
 ممكن أن تكون صحيحة . التقارير اليت كانت ُتكتب يف الغرب

قندهار  ( أيام يف22)باكستان( وبعد أن قضى ) وذهب هوفر إىل قندهار من كويتا
يومًا . ويقول هوفر أنه على عكس من  (25-20) ، ركب السيارة إىل كابل، وقضى فيها

ليسوا جهلة ، ولكن من وجهة نظر الطالبان  بعض التقارير يف الوسط الغريب فإن الطالبان
ويفهموا بكل وعي السياسات الدولية ،  ليسوا فقط حذرين يف السياسات األفغانية ، بل

بالضرورة متعلق بسياسة أفغانستان  وليس-ينما تتكلم يف أي موضوع ويقول هوفر "ح
وهذا مما جعلين أستغرب جدا مما أعطاين  جتد )الطلبة( مستنريين حقيقة فكريا ، -الداخلية

اجملاهدين قبال ، هؤالء الطلبة خيتلفون جدا  إحساسا خمتلفا متاما عما كانت حمادثايت مع قادة
( 01وتُفاجأ بأنك تتكلم مع شاب يف عمر ) م جادين ومرنني ،عن هؤالء الزعماء ، فتجده

 جعلين أتأثر كثريا . ( عاما مما66عاما وكأنك حتادث رجل بلغ )

يتظاهرون له بالصداقة لكي يؤثروا فيه،  وال يعتقد مايك هوفر أن الطالبان
للحصول على سياحة يف اجلزء اخلاص من  "أنا صحفي، والصحفي دائما يتطلع  فيقول

أثناء رحليت اليت استغرقت أكثر من شهر لكي  املكان )احلديقة(. ولقد اختربت أشياء كثرية
 الزيف . أكتشف احلقيقة من

أوقف السيارة يف مكان ما مث أطلب أن أنزل  وأضاف قائال : "كمثال يف كابل كنت
عدم هم قبلي يف النزول ، وذلك للتأكد من  وأتفحص املكان، فكانوا يرفضوا لكي يكونوا
املزروعة، وإذا مل يكونوا متأكدين من خلو  وجود ألغام يف املكان. والبلد مليء باأللغام

األقدام ، فإذا انفجر لغم يكون فيهم وليس يّف ، وإن   املكان من األلغام فيتقدموين سريا على
التعرف على شيء خمفي عن األعني. وهذا شيء  كان هذا ليس له عالقة برؤية شيء أو

 أمريكي ولكن ضيفهم . ري فيهم حيمونين وأنا صحفيجعلين أحت

الثانوية اليت بُنيت مبعاونة الواليات املتحدة  ويقول مايك هوفر أن مدرسة جيدمية
قد تدمرت )حُميت(، مع أهنا ما زالت قائمة، إال أهنا  األمريكية، وكانت مدرسة كبرية ومجيلة

بكامله، والريح تصفر من خالله ال توجد الشبابيك يف املبىن  ال حتوي قطعة واحدة من زجاج
يف اجلدران من الصواريخ موجودة، ومع ذلك فاملدرسة مليئة  مواسري وال أثاث، والثقوب



ولكنهم دهنوا احلائط باللون األسود واستعملوه سبورة. معهم  باألطفال، وال يوجد سبورة،
 " .الفصل كان مليء بالطلبة ومجيعهم سعيد قليل من الكتب، ومع ذلك

والغربيني، بل واملسؤولني كذلك يذهبون لريوا  ويتمىن مايك أن الصحفيني األمريكان
حياة هؤالء الناس )األفغان( ويسعوا إلعادة إعمار هذا  الوضع يف أفغانستان بأنفسهم، لريوا

هناك نقطة واحدة أثرت فيه جدا يف زيارته إىل أفغانستان أال  البلد املدمر. ويقول هوفر أن
العاديني واملسؤولني الكبار والصغار كلهم فرحني بالقانون والنظام  ن الطلبة والناسوهي أ

الناس سعداء .. سعداء لوجود األمن؛ وألنه ال يوجد تساقط صواريخ، " واألمن، فيقول
فالناس غري قلقني من اجلرمية اليت كانت منتشرة قبل ذلك، فبعد رحيل  ولتواجد السالمة

ي كان الشخص الذي ميلك أسلحة أكثر هو الذي حيكم، مثلما كان الشيوع الروس والنظام
 احلرب . يف زمن لوردات

الطلبة أسئلة متعمدة لريى هل جييبوا بإجابات  ويقول مايك هوفر أنه قرر أن يسأل
ماذا ستفعلوا هبؤالء الطلبة، فإهنم أناس سيئني " ذات اجتاه سليب. فسأهلم السؤال التايل

كانت على عكس توقِعه، وقد كان يعتقد عكس  ولكن اإلجابةوقاسني، أليس كذلك؟ 
شيء صعب على األفغاين تصنعه، وذلك باالعرتاض  اإلجابة التالية "قال الطلبة ال ال )وهو

ولكنهم وقفوا مرة واحدة وقالوها مباشرة أن  على من هو أكرب منهم وهو ضيف وأجنيب(
رق وجعلوها آمنة، وختلصوا من كل وأصلحوا الط الطلبة جيدين، فقد أداروا املدارس،

( سنة حيملوا  21كان الشباب فوق ) األسلحة، ونزعوا سالح البلد كله، وقبلهم
 كالشنكوف، كل مظاهر احلرب قد ولت" .

ليسوا قاسني، أو أهنم ال يعرتضوا الناس،  ويقول هوفر أن هذا ال يعين أن الطلبة
ين، وأمهها النظام الذي وضعوه والذي شديد فيقول "هناك أشياء معينة يكون الطلبة فيها

ألفغانستان يف )البلد(. يف أمور حمددة الطلبة غري  أدى إىل االستقرار )السالم(، واألمن
سالح البلد فال ُيسمح )يوجد( بالسالح فسيختفي متاما  مرنني، مثل األسلحة، فقد نزعوا
وه بشدة وعدالة معا، وال جرمية يتعاملون معها بشدة، ويعاجل يف املستقبل، وعند حدوث أي

وأعتقد أن هذا من العدالة، فمن فعل جرمية فإنه يُعاقب عليها،  يتعدوها إلجراءات أخرى.
 عادل" . والعقاب يف نظري



رآه وأدهشه، وهو عدم وجود رمسيات وال  ويستطرد مايك هوفر "أن هناك شيئًا آخر
أي شخص يستطيع عرض الوزير، و  خطوط محراء )ملنع الناس( فأي شخص يستطيع رؤية

مايك هوفر أن الوزراء الذين رآهم  أفكاره ومالحظاته، واملسؤول يتفاعل معك مبرونة. ويقول
مالبس الناس العاديني وبعضهم يلبس  ال يشبهون الوزراء الذين يعرفهم، ويلبسوا نفس

 املالبس القدمية وحذاءه متسخ" .

ا هو انتشار الفقر، وصعوبة وضايقته كثري  ومن األشياء اليت الحظها مايك هوفر
ويقول معقبا على ذلك : "الطلبة )الناس( مل  العيش، وزاد من ذلك خطر األمم املتحدة،
كما توقعت، عجبا .. لقد ازدادوا إنتاجًا وقد   يكونوا منزعجني كثريا باخلطر )االقتصادي(
بلدا كان باخلل، ولكن بالعسل. كيف ال نساعد  كان جدي يقول دائما ال تصطاد الذباب

 أنا ال أصدق ذلك، لقد كانت املعركة معركتنا كذلك . حليفا لنا، وهزم االحتاد السوفييت ...

بلدهم يف قتاهلم مع الروس، إهنم قاتلوا  لقد رأيت بنفسي تضحياهتم، ولقد دمروا
األقل نرتكهم حلاهلم ليعيدوا بناء بلدهم،  بشجاعة، واآلن بدال من أن نساعدهم، أو على

سأجن من ذلك، ولكن األفغان مل حيدث هلم ذلك،  إذا كنت أفغاين فإين    يهم خطرنضع عل
 سنمر من ذلك )إن شاء اهلل(" لقد تأثروا ولكنهم يقولون حنن األفغان

والغربيني كذلك لزيارة أفغانستان بعقل  ويدعو مايك هوفر الصحفيني األمريكان
عوا باملعلومات )القدمية( املنقولة هلم، وخُيد متفتح لريوا وحيللوا بأنفسهم، وال يستمعوا

 املخالفني . وباألخص اليت تكون من الناس

سرُيفع عن أفغانستان، وبدال من أن يعادوا  ويرى أهنم إذا فعلوا ذلك فإن اخلطر
 مبساعدهتم . طالبان وأفغانستان سيقوم العامل

القات يكونوا ذوي عالقات طيبة )ع ويقول كذلك : "إن من أهداف الطلبة أن
 الدول األخرى . صداقة( مع مجيع الدول اجملاورة، وكذلك مع مجيع

وننظر للمستقبل، ويقولون كذلك إهنم ال يريدون  إهنم يقولون "دعونا ننسى املاضي،
أن السخافة أن نقول أن طالبان تساعد اإلرهاب.  احلرب وال يريدون ) (. ومن وجهة نظري

املدمرة. إهنم يريدون إطعام أبناءهم وتعليمهم، ولكن ال  إهنم يريدون فقط بناء بلدهم وبيوهتم
كنت هناك فسرتى أن فكرة "أن الطلبة يريدوا احلرب شيء  أحد يرتكهم يف حاهلم. وإذا



 الصحفيني ليسوا مالمني متاما؛ ألهنم ال يعرفون األفغان وال سخيف". ويقول مستطردا إن

 أفغانستان .

ومني ويكتبوا ما يسمعوا أو يروا فقط. ال شك أن ي فإهنم يذهبون هناك لفرتة يوم أو
كبرية( ولكن ليس هذا هو األمر كله، بل جيب أن جيمع  هناك تعاسة وفقر منتشر )بكمية
من الصحفيني جيهلون الوضع يف أفغانستان، فهم يتهمون  األمر كله يف صورة واحدة، فكثري

من يقرأ قصصهم يصدقهم. الرعب( يف كابل. ولألسف فإن ) طالبان بالتدمري املنتشر
طالبان أثناء القتال احلزيب بني لوردات احلرب. وإن كان  واحلقيقة أن كابل قد دمرت قبل

لشيء آخر قائال "أن الطلبة مل يعملوا أي جمهود ملنع ذلك.  مايك هوفر يلوم الطلبة ولكن
نظر  سيسود )سيحكم( مع مرور الوقت )الالزم(. من وجهة وكان تصرف الطلبة أن احلق
كما تعاملوا مع الصحافة )الغربية( وهم ال يقدرون كيف يسيء  العامل قد كان الطلبة سلبيني

 . إليهم ذلك

هناك معسكرات يف أفغانستان تدرب  كمثال يف الغرب )الصحافة( يقولوا أن
وقلت له أن هناك معسكر من هذه  اإلرهابيني الشيشان. ولقد ذهبت إىل وزير الدفاع

هناك، وذهبنا إىل ريشخور  يشخور فانتفض قائما وقال نذهب اآلن إىلاملعسكرات يف ر 
طويلة. لقد زرت أماكن حرب  فوجدت املكان مهجور متاما وأن املكان مل يأته أحد ملدة

رأيت معسكرات  )حروب( كثرية وأعرف كيف تكون أماكن التدريب العسكري. ولقد
تدريب، ولقد حبثت  مة تدل على مركزتدريب مثال يف أفغانستان. لقد فوجئت مل أر أي عال

ذلك ال يعين أن  على دليل من األرض والنباتات فلم أجد شيء". وأضاف مايك هوفر أن
 . الطلبة ال ينصروا الشيشان

نساند الشيشان يف قتاهلم ضد الروس؛ ألننا  ولقد سألت وزير الدفاع، فأجاب "حنن
ندهم، ولكننا ال جند طريقة إال املساندة حنن نسا نعرف ماذا يعين احتالل الروس لبلد. لذلك

املمكن، مث بدأ يسألين إذا كان املقاتلني الشيشان يريدون  املعنوية، وإذا استطعنا فنسنفعل
سيأتوا؟ ما الطريق الذي سيستخدمون؟ بطريق اجلو أو األرض  اجمليء للتدريب عندنا فكيف

( مقاتل؟ باإلضافة إىل 122( أم )12( أم )1شاحنة؟ كم سيأتوا ) أم ماذا؟ يف سيارة أم يف
 . نعلمهم. إهنم أفضل مّنا بكثري" ذلك ليس لدينا ما



من أسئلته، ولكين قلت له إذا مل يكن  يقول مايك هوفر "مل أجد إجابة على أي
الوزير "إن عندنا من املشاكل اليت تشغلنا  هذا صحيحا، فلماذا ال تنكروا؟" فأجابين الطالب

 . عات"عن الرد عن هذه الشائ

النيوزويك كارالبور ووافقتها الصحفية األمريكية سنري  ولقد ذكرت املديرة العامة جمللة
يف أفغانستان اآليت "قصص الرعب عن ضياع حقوق اإلنسان  لو العائدة من رحلة ملدة شهر

اليومي السخيف يف أفغانستان االقتصاد املنهار .. اقرتاب  هتز املخ )العقل( ما هو احلديث
للناس. وأضافت سنري لو املتخصصة يف حقوق املرأة يف  احلرب .. الفقر الطاحننار 

احتياجاهتم األساسية من الطعام وامللبس والعناية الصحية.  أفغانستان واليت تتلخص يف
أفغانستان منذ سنتني "من األشياء اليت نادرا ما تأيت يف الصحف  وتقول كارالبور اليت زارت

ليت تعيش حياة تعيسة يف أفغانستان، بل كل األفغان كذلك. وتضيف ا أنه ليس فقط املرأة
ميثل األفغان أو باألخص املرأة كضحايا لنظام طالبان، ولكنهم مل يروا املرأة  أن الوسط الغريب

يف أفغانستان كيف متارس حياهتا العادية، كما كانت قبل، فحياة البدو مل تتغري.  البدوية
 لطلبة أذكياء يف هذه الناحية، إذ أهنم يتطلعون أن يتعلموا ويبنوامضيفة ملا قبل أن ا وتقول

 حياة شعبهم )النساء والرجال(. وتضيف كذلك أن مسؤويل الطلبة الذين قابلتهم يف قندهار

 وكابل ويف أمريكا وتكلمت معهم كلهم متطلعني للتعلم وإىل إنعاش بالدهم. وهم حياولون

يعيشون  وخيرجوا شعبهم )رجااًل ونساءاً( من الفقر الذيأن ينموا ثروات بالدهم الطبيعية، 
  فيه، وجيعلوا أفغانستان مثل الدول األخرى

املرأة األفغانية اليت تكلمت معها الشهر  وتقول الصحفية املستقلة ساندي لو أن
ساندي لو أهنا قد مسعت كل شيء عن  املاضي يف كابل قالت نفس وجهة النظر، وتقول

تشاهد بنفسها ذلك فتقول "لقد كنت  خص عن املرأة، ورأت أهنا جيب أنأفغانستان، وباأل
إىل هناك ألين رأيت أن عمل مثل  مهتمة بعمل فيلم وثائقي عن أفغانستان وأردت الذهاب

هناك، وباألخص املرأة، ولقد  ذلك جيب أن أذهب إليه بنفسي؛ ألرى وأسجل حالة الناس
 . حتدثت مع كثري من النساء"

قندهار وثالثة أسابيع يف كابل، ولقد  ساندي لو أكثر من أسبوع يفولقد قضت 
الطبيبات واملمرضات، وتقول ساندي لو "أن  حتدثت مع كثري من الناس العاديني وكثري من



الطلبة، ولكن الاليت حتدثت معهن كان هلم  االهتمام األساسي هبؤالء مل يكن اخلوف من
واحلرب. مجيع األفغانيات يسألون األمم  ستاناهتمامات أخرى أمهها احلصار على أفغان

 . ويساعدوهم يف إعادة بناء بالدهم املتحدة والواليات املتحدة أن يرفعوا احلظر

والغذاء واملساعدات االقتصادية، وملا ُسئلت  يطلبون املساعدة يف الرعاية الطبية
ساء؟ فأجابت أن الطلبة ال يسمحوا خبروج الن ساندي لو أين قابلت هؤالء النسوة؛ ألن

وكابل إىل املستشفيات وإىل أماكن الرعاية  رأيتهن أثناء عملهن. لقد ذهبت إىل قندهار
ولقد رأيت نساء يسرن يف األسواق. وذلك  الصحية. هناك عدد كبري من النساء يعملن،

ة هذه يف الربيع املاضي. وأنه غري صحيح أن الطلب أكثر مما رأيتهن يف املرة السابقة لزياريت
األظافر، ولقد مسعت أن أحد النساء قطع أصبعها ألهنا  مينعوا النساء من املكياج أو طالء

صحيح. النساء األفغانيات حسناوات معظمهن يضعن  وضعت طالء أظافر، وكل هذا غري
  األظافر(. املكياج )قلم الروج وطالء

قتصادية واملالية، احتياجات كثرية أساسا املساعدة اال لقد أخربها األفغانيات أن هلن
الربقع أخريا )أي رفع الربقع( فتقول "كثري من النساء تعودوا على  وثانيا تعليم أوالدهن، ويأيت

كانت تلبس الربقع وكذلك جداهتن، وباألخص يف األماكن البدوية )خارج  الربقع، أمهاهتن
  املدن(.

ندهم الربقع ولكن يف كابل بعض النساء ع فبالنسبة هلن مل يكن الربقع مشكلة،
 . ليس أكرب اهتماماهتن مشكلة ، ال حيبون الربقع، ومع ذلك فإن هذا

ساندي لو مدارس يف البيوت، وكذلك مدارس يف  وبالنسبة لتعليم املرأة فقد رأت
املدارس يف قدهنار، ولكن يف كابل مل تر كثري من  املساجد. وقالت أهنا رأت عديد من هذه

مسؤويل الطالبان يف هذا املوضوع، فقالوا أنه مبجرد  مت معهذه املدارس. وذكرت أهنا تكل
لتحديات تواجه األمة مبا يف ذلك التعليم وعمل املرأة.  أن تنتهي احلرب سيتحول اهتمامهم

 . ترميم مدارس البنات يف قندهار وقد رأت أن العمل قد بدأ يف

سنة من  أفغانستان عانت ملدة عشرون وتقول ساندي لو أن العامل قد نسي أن
شيء يالحظه ويراه هو ضخامة  احلرب، فتقول "أي إنسان يذهب إىل أفغانستان فأول



البنية التحتية، وكيف حياول  حجم الدمار الذي أصاب أفغانستان خالل احلرب، وما أصاب
  بناءها؟

وباألخص املرأة عامليا أن حقوق املرأة األفغانية جيب  وتقول ساندي أن اهتمام العامل
مساعدة املرأة األفغانية يكون أوال مبساعدة أفغانستان   ى، وتضيف "إين أظن أنأن تراع

احلظر عن أفغانستان، وأنا أظن أن احلطر قد استخدم ضد  كبلد، وأن ندف يف اجتاه رفع
الشعب األفغاين، وباألخص املرأة األفغانية. ولذلك فأنا  حكومة طالبان، ولكن هذا قد آذى

عن أفغانستان حىت يُعاد بناؤها، ويُقدم هلا العون اإلنساين  رفعأقول أن احلظر جيب أن يُ 
  والطيب واالقتصادي

احلقائق يف أفغانستان املتعلقة بوضع املرأة األفغانية،  هنا يف أمريكا االهتمام مركز على
حملية يف كاليفورنيا )صحيفة أخبار هيئة جوز للرأفة( تقريرا  ويف هذا األسبوع كتبت صحيفة

التقرير سأل اثنني من أعضاء هيئة راوا )اجمللس الثوري للمرأة األفغانية(  رأة األفغانية.عن امل
 قاال : "إن وضع املرأة يف أفغانستان مل يتحسن من فرتة طويلة، ولكن للمرة األوىل يف اللذين

أة للمر  تاريخ املرأة األفغانية ال ُيسمح هلا باخلروج من البيت، وأصبحت أفغانستان كلها سجن
  األفغانية"

أن املرأة ال يسمح هلا بالتعليم األساسي، وأهنا ال  ويقول التقرير أن الطالبان ال ينكروا
أنه بسبب احلرب املستمرة ملدة عشرين سنة، وعدم وجود  ُيسمح هلا بالعمل، ولكنهم يقولوا

 . فال ميكن توفري حل سريع جلميع املشاكل قانون يف البالد، وعدم األمان

املرأة وليس حلصار املرأة، وعندما يعود األمن التام،  ا أن هذه القوانني حلمايةويقولو 
 . فإن االهتمام مبوضوع تعليم املرأة وعملها سيكون ممكنا ويتم التحكم يف الوضع املايل

  عمل فكيف بالنساء وعلى سبيل الذكر فإن الرجال ال جيدوا

)امرأة أفغانية( وهي رئيسة احتاد سارة أزاد  ولقد قابلت هيئة القديس جوز للرأفة
وتعلق سارة على تقرير هيئة راوا عن املرأة األفغانية  الطلبة املسلمني يف جامعة القديس كالرا،

أظن أن طالبان حكومة جيدة متاما، ولكن أريين أين يف العامل اآلن  يف أفغانستان قائلة "أنا ال
طرف، وحيتاجوا إىل بعض الوقت ليتحسنوا، الطالبان اآلن يف اليمني املت حكوم جيد )متام(؟

أن نقول أن هذا الوضع هو الدائم. وإذا انتظرنا مخس سنوات فإن هذه  وليس من العدل



وتقول أن جدها أرسل هلا رسالة يقول فيها أن املرأة األفغانية مل تر يف  القوانني سترتاخى.
ن عن وضع املرأة يف أفغانستان آمنا مثل اآلن. وتضيف قائلة "أن الذين يتحدثو  حياهتا وضعا
 الطالبان يقارنوا بني قوانني الطلبة وقوانني الواليات املتحدة. احلقيقة أن املرأة حتت حكم

احلياة  األفغانية اآلن حممية أكثر وآمنة وحقوقها حمفوظة؛ ألن احلقوق كلها ال تأيت قبل حق
  الكرمية، وهذا أمر عظيم مل يكن موجودا قبل طالبان

  



 هم أعداء الطالبان ؟ ومما يتكون  التحالف الشمالي  ؟  من

  
نستطيع أن نقول حركة طالبان حماطة باألعداء وال يوجد دولة اليوم إال تناصبها 
العداء قل ذلك العداء أو كثر إن سرًا كان أو جهرًا ، و ندلل على هذا العداء الدويل ، 

غانستان ، وكذلك باملباركة أو السكوت باإلمجاع الذي حظي به قرار جملس األمن حلصار أف
مع الرضى بالضربات األمريكية الغامشة على أفغانستان ، فإن قلنا أعداء طالبان رمبا ال 

 نستطيع أن نستثين من هذه الدول أحداً .
أما أعداءها املباشرون لقتاهلا بغض النظر عن الداعمني هلم من دول الكفر اجملاورة ، 

ول الكالم عنهم يف هذا الفصل ، وعمومًا فإن أعداء الطالبان هم فإهنم هم الذين سنتنا
حتت راية واحدة كان يتقدمها اسم أمحد شاه مسعود رمزيًا وبيد دستم عمليًا الذي تشكل 
مليشياته فيها السواد األعظم األمر كله ، وهذا احللف أيًا كانت قيادته يتكون من )  أمحد 

اجلنرال عبد  –الوحدة الشيعي ومعهم االمساعيلية  حزب –اجلنرال دوستم  –شاه مسعود 
إمساعيل  ––رباين  –سياف  -األوباش واملرتزقة  –بقايا احلزب الشيوعي األفغاين  –املالك 
 العلمانيون ( . –خان 

والذي هلك يف عملية استشهادية قام هبا اثنان من  أحمد شاه مسعود :
لك إذا أردنا أن نأيت مبثال نقيسه عليه فأوضح اجملاهدين لتخليص األمة من شره ، وهذا اهلا

مثال له يف العصر احلاضر هو مصطفى كمال أتاتورك الذئب األغرب ، وقد صنعت منه أبواق 
الغرب اإلعالمية بطاًل ال جيارى وال يبارى ، فاخندع به املسلمون يف مشارق األرض ومغارهبا 

م طريق العودة من كابل عرب ممر ) ، وحني انسحب الروس من أفغانستان هو الذي أمن هل
سالنج ( الذي كان يسيطر عليه إىل حدود أوزبكستان ، مانعًا اجملاهدين اآلخرين من 
االنقضاض على الفلول املنهزمة من اجليش األمحر حمتجًا بوجود السكان يف القرى األفغانية 

وحني أوشكت على طول الطريق الذي رمبا يصيبهم أذى الروس وهم يف طريق الفرار ، 
احلكومة الشيوعية على السقوط أحضرته ليكون بدياًل لنظامها املنهار ، فتحالف مع بقايا 
اجليش الشيوعي ومع حزب الوحدة وأقام حكمه العلماين ووضع رباين يف الصورة ، و صدح 
أنه يريد حكمًا دميقراطيًا تشرتك فيه مجيع األحزاب حىت من كان مع حكومة جنيب سابقًا ، 

عدما أطاحت حركة طالبان بنظامه ، أزال عن وجهه قناع اجلهاد وارمتى علنًا يف أحضان وب



أسياده الروس واستنجد هبم ضد اإلمارة اإلسالمية مقتفيًا آثار سلفه ) بابرك كارمل ( ، ومل 
يكتف بالعمالة لروسيا وحدها حىت ارمتى بأحضان الرافضة واهلندوس ، مث حج إىل أوروبا قبل 

 أشهر ليربهن لكل خمدوع به من املسلمني أنه ال ميت لإلسالم واملسلمني بصلة .هالكه ب
وهذا اجلنرال الشيوعي أول ما يتربأ منه امسه  الجنرال عبد الرشيد دوستم :

فليس له من امسه نصيب أبدًا ، وهو زعيم املليشيات األوزبكية والذي اصطنعه الروس على 
، ، وقد درب مليشياته على البطش والوحشية والشراسة أيديهم أيام احتالهلم ألفغانستان 

ضد املواطنني العزل ، كما اشتهرت مليشياته بعدائهم الشديد للمجاهدين ولذلك مسوا بـ ) 
جالم جم ( يعين ) ساحيب البساط ( ألهنم كانوا يقولون بأهنم سيسحبون البساط من حتت 

افعوا عنه بكل شراسة ، فلما شعر دستم اجملاهدين ، وظلوا أوفياء لنظام جنيب يف كابل ود
بأن جنيب يلفظ أنفاسه وقبل سقوط كابل طرد والة جنيب من الواليات الشمالية وخاصة 
والية بلخ وعاصمتها مزار شريف وأعلن حكومة مستقلة أمساها حكومة خرسان ، مث أشار 

يف كابل بعدما  عليه الروس باالنضمام إىل أمحد شاه مسعود فيما يسمى حبكومة اجملاهدين
سدة احلكم فيها بإشارة من الروس ، وانتشرت  عملت مليشياته على إيصال مسعود إىل

مليشياته بني جيش كابل ونشروا الفجور والفساد وهنب األموال واملمتلكات ، غري أن 
مسعود مل ينس تكرمي دستم وإعطاءه األلقاب واألومسة العسكرية حىت أطلقوا عليه لقبني 

لد بن الوليد واآلخر اجملاهد الكبري ، ونصبوه رئيس هيئة األركان ، حىت فسد الود أحدمها خا
بينه وبني مسعود ورباين وعمل على استقالل الشمال وغري رايته وأعلن التمرد ، وانتهز 
الفرصة حكمتيار واحتضنه ليطمس بعمله هذا كل حماسنه اجلهادية وكفاحه ضد الشيوعية 

قده على رباين ومسعود أعمى بصره وبصريته عن سرية دوستم وأنظمتها العميلة ألن ح
وتارخيه ، فكان كمن صام يف حر متوز مث أفطر على حلم خنزير ، وزاد الطني بلة والسمعة 
تشويهًا حينما رضي باالنضمام إىل حزب الوحدة الرافضي ليشكلوا ائتالفًا أمام مسعود ، 

إىل تركيا وأمضى أيامه يرتدد بني موسكو وتركيا  وبعد تقدم اإلمارة اإلسالمية إىل مناطقه فر
وأوزبكستان ، حىت جاءت احلملة الصليبية اجلديدة لتنفخ فيه الروح من جديد وتضعه على 

 قائمة املرشحني ليكون احلربة اليت سيطعن هبا اإلسالم وميزق يف أفغانستان .



ع هذا احلزب هو جمموعة األحزاب الرافضية م حزب الوحدة الشيعي :
االمساعيلية األغخانية وتبلغ مثانية أحزاب ، وهذه األحزاب أنتجتها سياسة ) تصدير الثورة 
اإليرانية ( واختذت من إيران مقراً هلا ، وكان مؤسسها األول ) سلطان علي كشتمند ( رئيس 
وزراء احلكومة الشيوعية وأحد العقول املدبرة للحزب الشيوعي ، وعندما أوشكت احلكومة 

عية على السقوط كثفت إيران من جهودها لتؤلف بني هذه األحزاب لتحرز هبا الشيو 
مكاسب كبرية يف ما يسمى حبكومة اجملاهدين ، وطالبت إيران حكومة رباين بإعطائها ربع 

% من السكان ، وأعطيت هلم وزارة الداخلية 2املناصب الوزارية وغريها مع أن نسبة الرافضة 
اصب رئيسية يف وزارة التعليم والدفاع واحملاكم ، وهذا احلزب هو أكثر ووزارة املالية وأخذوا من

األحزاب تدمريًا لكابل وقتاًل للمدنيني أثناء صراع األحزاب على كابل ، فحزب الوحدة هو 
خليط من الرافضة والشيوعيني اصطنعته إيران وال زالت تدعمه ليؤمن املد الرافضي داخل 

ولة سنية يف أفغانستان ، وبعد احلملة الصليبية عملت إيران أفغانستان ليحول دون إقامة د
بكل ما متلك لدعم هذا احلزب وأدخلت معه وحدات من قوات احلرس اجلمهوري وذلك 
إلسقاط عاصمة الرافضة يف أفغانستان وهي والية باميان ، ولدعم عمليات احلزب يف والية 

 هرات ومدينة مزار شريف .
جنرال شيوعي يرجع إليه النصيب األكرب يف ذبح هو  الجنرال عبد الملك :

الشعب األفغاين حني كان أحد أركان جيش احلكومة الشيوعية ، وبعد اهنيار احلكومة كان 
أحد أركان حزب دوستم ولكنه ثار عليه حني قتل األخري أخاه ) رسول هبلوان ( فانقلب 

إلمارة وأدخل قوات اإلمارة على دوستم وأخرجه وأتباعه من مزار شريف ، وأعلن انضمامه ل
إىل مزار شريف ، وارتكب أكرب جرمية بعد ذلك باتفاقه مع حزب الوحدة وقوات مسعود بأن 
حيكموا احلصار على قوات اإلمارة ويغدروا هبا ، وقتلوا من جراء ذلك أكثر من عشرة آالف 

هلم يف منطقة  جماهد منهم علماء كبار مسؤولون ووزراء ، دفن بعضهم أحياًء يف حفر حفرها
) دشت ليلى ( ، مث عاد خصمه دوستم من تركيا وتغلب عليه وفر عبد امللك إىل أمريكا 

 اليت أصلحت بينه وبني دوستم ومسعود فيما بعد .
كانت األيام األخرية من حكومة  بقايا الحزب الشيوعي األفغاني :

ي األفغاين من البشتون جنيب الشيوعي مشحونة باخلالفات احلادة بني أعضاء احلزب الشيوع



ومن ينتمي إىل العرق الطاجيكي ، فاستطاع الوزراء الشيوعيون وقادة القوات العسكرية من 
اجلنراالت الشيوعيني أن ينحو بإخواهنم يف الكفر من الشيوعيني البشتون وسلموا السلطة إىل 

وعلى رأسهم بابا مسعود بشرط أن يبقى اجلنراالت القادة العسكريني الشيوعيني على مناصبه 
جان وجنرال مطمئن اهلالك ، ففعل مسعود ما أرادوا ، وهم أيضًا وقفوا مع مسعود يف كل 
حروبه ضد األحزاب األخرى وكذلك ضد قوات اإلمارة اإلسالمية ، وبعدما خلع مسعود 
قناع اجلهاد وطلب من روسيا املساعدات العسكرية نشط الشيوعيون القدامى أكثر من ذي 

عاد الذين فروا إىل موسكو لينظموا ويدربوا جنود مسعود على األسلحة اجلديدة اليت قبل ، و 
 أرسلتها روسيا وإيران هلم . 

حني سقطت احلكومة الشيوعية وبدأت احلروب األهلية  األوباش والمرتزقة :
على كراسي احلكم بني األحزاب ترك اجملاهدون املخلصون القتال ، فافتقرت األحزاب إىل 

اتلني ، فحاولت أن تضم الشباب املنحرفني وقطاع الطرق وأصحاب املخدرات إىل املق
صفوفها بإغراءات مالية ، ووليهم من يدفع املال بكميات أضخم ، فتحولت األحزاب إىل 
خليط من هؤالء الناس الذين نشروا الفساد يف األرض ، فلما جاءت اإلمارة اإلسالمية 

هؤالء األوباش الفجار املرتزقة إىل الشمال ليشكلوا قوة  وطردت األحزاب من كابل فر معها
ال بأس هبا يف صفوف التحالف الشمايل ، وكان غالبهم يقاتل حتت راية سياف ، وزاد على 
هؤالء األوباش بعد احلملة الصليبية عدد ونوع آخر من األوباش أرسلتهم طاجكستان 

 وأوزبكستان وروسيا من جمرميها ليساندوا إخواهنم .
هو قائد االحتاد االسالمي ووزير خارجية حكومة  عبد رب الرسول سياف :

اجملاهدين قبل سقوط النظام الشيوعي ، وشخصية سياف هو اللغز احملري يف هذا التحالف ، 
فهو الرجل الذي خبطبه سحر الناس ، فانقلب على نفسه ومبادئه أواًل حينما دخل حتت 

بأن يقوده رجال املليشيات الشيوعية ، وقد كان  حكومة مسعود وجالس الشيوعيني ورضي
مسعود خونه وطرده من كابل إال أهنما اصطلحا وعاد من جديد وزيرًا للعدل حتيطه 
السكرتريات من كل جانب ، ورضي أن يكون أحد أركان الدولة اليت ارمتى مسعود وطلب 

فكل الذين حارهبم بامسه من روسيا اليت حارهبا سياف ، طلب منهم اإلمداد العسكري ، 
سياف من قبل جندهم قد انتظموا معه حتت راية واحدة لقتال اإلمارة اإلسالمية ، وهو يزعم 



أن حكومتهم الدميقراطية العلمانية الشيوعية حكومة إسالمية وأن حركة طالبان بغاة خرجوا 
من فوق  على اإلمام الشرعي ، ورضي باحللف مع الروس الذي طاملا أقسم باألميان املغلظة

منربه أنه لن يتصاحل معهم أو يرضى بالتفاوض معهم ، وقد حنث يف ذلك كله وارمتى يف 
أحضان أعداء األمس حبجج أوهن من بيت العنكبوت ، وزعم أنه ال زال جماهداً و مل يسلم 
على دستم أو يقابله ، وهو الذي قد كفر ظاهر شاه وداود وجنيب من قبل ومل يسأهلم هل 

رجنيف أو جوربتشوف أو رأيتم أحداً ممن يدعمكم من الكفار ، فحجج واهية سلمتم على ب
أفرأيت من  اهلل فيهم على أنه ممن قال  يستخف بعقول املسلمني هبا ، إن دلت ال تدل إال

اختذ إهله هواه وأضله اهلل على علم وختم على مسعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن 
، فطاملا أقسم أنه سيحرر األقصى فإذا به يريد حترير  ن م يهديه من بعد اهلل أفال تذكرو 

 األقصى بطائرات أمريكا من مطار موسكو نسأل اهلل أال يزيغ قلوبنا .
وهو رئيس اجلمعية اإلسالمية ، وهو يعد واجهة  برهان الدين رباني :

رة ، فرباين التحالف الصورية ، ورباين يديره مسعود منذ القدم كما يدير السائق مقود السيا
شخصية ضعيفة ، لعب بفكره وإميانه حب الكراسي ، فهو يريد الرئاسة حىت لو اكتسبها 
عن طريق اليهود أو اهلنود أو ) األمم املتحدة علينا ( ، والرجل منذ البداية مل يكن يرغب يف 

هـ مع بداية العمل املسلح للمجاهدين كان هو أكربهم 2392املقاومة العسكرية ويف عام 
سناً وكان من أشد املعارضني للعمل املسلح ، وكان مييل إىل املساومة واملهادنة مع نظام داود 
للوصول إىل الكرسي ، وهو أول من التقى بالروس واجتمع معهم اجتماعات سرية بررها 
بعدما كشف بأنه يريد أن يوصل صوت اجملاهدين إىل موسكو ، وال غرابة أن تكون نتائج 

على تلك اللقاءات ، وبعد ما بدأت احلرب الصليبية ضد اإلمارة اإلسالمية  اليوم قد ترتبت
أظهر الردة الصرحية وأظهر عداءه للجهاد واجملاهدين ، ومن املؤسف أنه ال زال حيتفظ بلحيته 

 اليت عرف هبا أيام اجلهاد األفغاين .
، وبعد هو أبرز القادة يف والية هريات أيام اجلهاد األفغاين  إسماعيل خان :

سقوط حكومة جنيب سيطر بدعم إيراين وبتحالف مع حزب الوحدة على الواليات الغربية ، 
وعمل على استقالهلا ، حىت تصاحل معه مسعود ليكون رئيس احلوزة الغربية وحتت حكومة  
كابل باالسم ، وظل كذلك حىت دخلت قوات اإلمارة إىل معاقله وأسرته لسنوات وفر من 



رب الصليبية بعام ، وملا بدأت احلرب الصليبية نفخت فيه الروح وعاد من سجنه قبل هذه احل
 إيران اليت كان قد جلأ إليها بعد فراره من السجن ، وعاد ليقاتل يف والية بادغيس .

أتباع ظاهر شاه والرموز اليت رباها الغرب بعد هروب ظاهر شاه ،  العلمانيون :
ت راية أو حزب ، بل جيتمعون حتت رموز هلم ، وبعد سقوط الشيوعية ، وهم ال جيتمعون حت

مثل احلاجي قدير ، والقائد اهلالك عبد احلق ، والقائد اهلالك شومايل ، وغريهم ممن يصفون 
أنفسهم باحلرية والتقدم واالنفتاح والتكنوقراطية ، وبعد بداية احلرب الصليبية وجدت أمريكا 

م احلكومة اليت تطمح بتنصيبها يف كابل ، ألهنا والغرب يف هذه الرموز بغيتها لتقدمها الستال
ال تريد أي شيخصية حمسوبة على الروس أو على اإليرانيني ، فلم يكن أمامها إال هؤالء 
الرموز ، فلمعت ونفخت الروح يف تلك الدمية اليت تدعى ظاهر شاه لتعيده على الكرسي ، 

الطالبان بعد دخوله مباشرة ، وال  ولكنه رفض من قبل األحزاب العسكرية ، وعبد احلق قتله
زالت تبحث عن رموز هلا بني تلك الدمى املتهالكة لتنصبه على كرسي الرئاسة رغمًا عن 

 رباين الذي سيفقد عقله إن حدث هذا .
هذا هو التحالف الشمايل وهذه هي مفرداته ويتضح من ترمجة أركانه ما هو مستقبله 

فهم يظهرون للعامل كجبهة واحدة ولكنهم يف  ، وهذا التحالف ليس له من امسه نصيب
احلقيقة على خالف عظيم بينهم ، وكل تلك األحزاب تقاتلت فيما بينها وال زالت حتقد 
على بعضها ، إال أن روسيا وإيران واهلند وأمريكا والغرب معها قد ضغطوا عليهم بأن ينسوا 

رط الدعم املطلق ففعلوا ، ما بينهم ليتحدوا ضد اإلمارة اإلسالمية ، وكان ذلك هو ش
وبعضهم يتحني الفرصة لإليقاع ببعض ولتصفية احلسابات ، وما اجتماعهم إال نتيجة اتفاق 
الداعمني على حرب اإلسالم يف أفغانستان ، وحينما يصل كل حزب ملا يريد ويكتفي من 

هم وأن الدعم فإنه سيعمل على تصفية حساباته مع بقية احللف ، ونسأل اهلل أن يفرق مجع
 جيعل بأسهم بينهم شديد .
فهو خارج هذا التحالف وإن كان حتالف مع مجيع أطرافه على  أما حكمتيار :

انفراد لتحقيق أهدافه اخلاصة إال أنه فشل ، ولكنه مل يدخل إال لعدة أيام فقط حتت مسمى 
: قسم   هذا احللف مث أعلن عدم موافقته للحلف ، وحزبه اإلسالمي انقسم إىل ثالثة أقسام

كبري انضم مع حركة طالبان وال زال يقاتل يف صفوفها ، والقسم الثاين : اعتزل القتال 



والعمل السياسي بقادته وهو ميارس احلياة املدنية يف مناطق سلطة طالبان ويف باكستان ،  
والقسم الثالث : انضم إىل التحالف الشمايل وهذا قليل جداً علماً أن انضمامه مل يكن بأمر 

كمتيار العدو التقليدي ملسعود ، وحكمتيار يسكن اآلن يف إيران إال أنه مناصر سياسي ح
للحلف وذلك للضغط على طالبان لقبول شروطه  ، ولكن ليس حلزبه تواجد عسكري يذكر 
يف أفغانستان بشكل مستقل ضد الطالبان ، وبعد احلملة الصليبية على أفغانستان أعلن أنه 

ع اإلمارة اإلسالمية لقتال أمريكا ، ولكن مل يرتجم إعالنه حىت على استعداد للدخول م
سقوط كابل يف يد التحالف مل يرتجم إعالنه إىل أي فعل ، وال زلنا ننتظر ماذا سيصنع 
حكمتيار وهل سيغسل عنه عار التحالفات املخزية وينزع عنه ثوب العار ليختم تارخيه بقتال 

 أمريكا ؟ نسأل اهلل أن يكون ذلك .



 من أهم القوادح في شرعية التحالف الشمالي

  
بعض الناس هداهم اهلل يزعمون بأن التحالف الشمايل أحزاب إسالمية  

وتنتهج اإلسالم منهجاً هلا ويصف حكمها ألفغانستان السابق واحلايل بأهنا حكومة إسالمية 
تلك الدعوى ،  ، و رغم أن الفصل السابق والذي جاء فيه ترمجة ألركان التحالف يرد ويبطل

إال أننا أيضًا سنزيد األمر إيضاحًا لنبني ما هي القوادح الشرعية اليت تلبس هبا هذا التحالف 
، وننبه على أمر مهم أن احلكم على التحالف يفرتق عن احلكم على األفراد ، فاحلكم هنا 

راية فلهم على راية التحالف هل هي راية كفرية أو إسالمية ، بغض النظر عن أفراد تلك ال
أحكام أخرى ، وكما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف التتار يف زمان " لو رأيتموين يف صفهم 
وعلى رأسي املصحف فابدءوا يب " فاحلكم على رايتهم وجواز منابذهتا وقتاهلا ليس بالضرورة 

ية ، حكمًا على أعيان األفراد ، وإن كان أغلبهم من الكفار األصليني كالشيوعيني والرافض
 -ونعد من القوادح املكفرة وما دوهنا ما يلي : 

 دخوهلم األمم املتحدة وجملس األمن وتوقيعهم على وثائقه املناقضة لإلسالم .  -2
دخوهلم دول عدم االحنياز اليت يقوم جتمعها أصاًل على إلغاء شعرية اجلهاد    -0

شعال احلروب ، واالعرتاف بإلغاء ألهنا ال توافق مبدأ احلياد أو عدم التدخل يف احلروب أو إ
 أي شعرية من شعائر اإلسالم عمل خيرج من امللة .

تشكيلهم احلكومة املوسعة برئاسة رباين وهذه احلكومة تضم الشيوعيني    -3
والشيعة والعلمانيني ، ومطالبهم ترتكز على تشكيل حكومة موسعة تضم مجيع األطراف من 

اش إىل التكنوقراط الغربيني من املهاجرين وسواهم ، وهو بقايا الشيوعيني والرافضة واألوب
نفس املخطط القدمي الذي تريد أمريكا والغرب واألمم املتحدة أن تعاود احتالل أفغانستان 

 وهنب خرياهتا وإجهاض نتائج جهاد املسلمني من خالله . 
اليت عدم تطبيق هذا احللف للشريعة ، يف فرتة حكمه املاضية ألفغانستان و    -2

 % من أفغانستان .82دامت أكثر من أربع سنوات يسيطر فيها على 
كره هذا احللف ملا أنزل اهلل ، فعندما جاء الطالبان لتطبيق الشريعة وطلبوا     -6

منهم ذلك قتلوهم وال زالوا حياربوهنم ألجل طلبهم بتحكيم الشريعة ، رغم أهنم أثنوا عليهم 
 يعة فقط .بداية واعرتفوا أهنم يريدون الشر 



مظاهرة هذا احللف للكفار وإعانتهم على املسلمني ال سيما بعد ضرب    -1
هـ ، وتأيده كذلك لقرار احلصار الذي باركه 2228أمريكا ألفغانستان الضربة األوىل عام 

وطلب مبزيد من العقوبات وتشديد احلصار على املسلمني ، و يتلقى احللف املساعدات من 
عامة تشرف إيران على دعم الشيعة األفغان وامساعيل خان  جهات عدة ولكن بصورة

وتشرف تركيا وأمريكا على دعم دوستم وعبد امللك وتشرف روسيا واهلند ودول آسيا 
الوسطى على دعم مسعود وسياف ورباين ، ولكن من املؤكد أن أمريكا نفسها تدفع فواتري 

نقاذ املخطط الدويل رغم أن أمريكا كانت دعم روسيا املنهارة اقتصادياً إىل مسعود والباقني إل
تزعم حياد سياستها يف أفغانستان ، ويتوىل اإلعالم الدويل ترديد مسرحية دعمها لطالبان ، و 

هـ ، 2228هذه املسرحية اليت انتهت بقصف صواريخ الكروز األمريكية على أفغانستان عام 
ان ، فقد اتضحت معامل احلرب وباحلملة الصليبية اليت بدأت قبل شهر ونصف على أفغانست

 واتضح الداعمون ، فكل دول العامل وقفت داعمة حلرهبم وإبادة اإلسالم هناك .
مواالة هذا احللف للكفار وتلقي الدعم منهم بشكل علين سواًء إيران أو دول   -5

، مجهوريات روسيا أو الصني أو اهلند أو أمريكا أو تركيا أو غريها ، وهذا ما يعلنه مسعود 
وقد تبجحوا و أعلنوا إرسال رباين مبعوثه عبد الرحيم لطلب مساعدة موسكو ضد طالبان 
بعد سقوط طالقان ، وقد أسفر ذلك الطلب بقدوم وزير الدفاع الروسي إىل طاجكستان 
وذلك للقاء مسعود لبحث آلية التدخل الروسي يف أفغانستان لقتال طالبان وحدث ذلك 

بعدد من املدفعية والذخائر معها أربع مروحيات متقدمة ، بالفعل وأمدت روسيا مسعود 
 وخرباء عسكريني روس . 

تعهد هذا احللف أنه إذا سيطر على أفغانستان أنه سيجعل مجيع األعراق    -8
تشارك يف احلكومة دون متيز ديين بينها ، فلكل مواطن حق يف احلكومة على حد زعمهم ، 

حدة وعدم التفرقة على أساس عقدي كفر خمرج من وإدخال الديانات كلها يف حكومة وا
 امللة .

تعهد هذا احللف أنه إذا متكن من أفغانستان أنه سيسلم مجيع املسلمني الذين    -9
يصفهم ) باإلرهابيني ( إىل دوهلم أو إىل أمريكا كما قاله أمحد شاه أكثر من مرة ، ال سيما 

 من آواهم الطالبان .



ض العرب والتنكيل هبم وكذلك تسليمه جملموعة منهم أسر هذا احللف لبع   -22
 سابقاً إىل دوهلم ، وخاصة إىل مصر .

متكينهم وقت حكمهم للمنظمات الصليبية من دعوة الناس إىل النصرانية من   -22
 خالل املدارس واملستشفيات وغريها وسبب ذلك ارتداد بعض املسلمني عن دينهم .

اد يف األرض من شرك وذلك بفتح األضرحة تسابق هذا احللف لنشر الفس  -20
ومحايتها وزيارهتا وصرف العبادات هلا بقوانني حكومية صارمة ، وكذلك نشر العهر والفسق 

 وزراعة املخدرات وبيعها .
أهنم حلفاء متشاكسون بينهم ماض عريق من اخلالف والتخاصم والتقاتل   -23

كلها أيضًا على مدى تقلبات احلرب   فرمبا ميكن إثبات أن كل حزب قاتل مجيع األحزاب
األهلية حول كابل طيلة السنوات األربع ، ولن ينتهي قتاهلم مع بعضهم حىت بعد سيطرهتم 

 مما أدى إلتالف احلرث والنسل . –ال قدر اهلل  –على أفغانستان 
أما وبعد بداية احلرب الصليبية اجلديدة اليت شنتها أمريكا على أفغانستان  -22

هـ ، فإننا ال حنتاج لكل ما تقدم لكي نثبت ما 2200يف أخر شهر رجب من عام  واإلسالم
يقدح يف شرعية التحالف ، ألن الصورة قد اتضحت وقد ظهرت الردة واضحة وصرحية من 
اجلميع بكل أشكاهلا ، فهم قد خرجوا من اإلسالم ليس من باب املظاهرة فقط بل خرجوا 

م بعضها ، ولكننا ذكرنا ما تقدم ومل نكتف هبذه الفقرة من عدة أبواب ال نطيل بذكرها لتقد
، لكي نثبت أن قتال اإلمارة اإلسالمية ومن معها هلذا احللف منذ وجوده بكابل كان قتاالً 
شرعيًا وما هو إال مرحلة من مراحل اجلهاد للسوفييت ، الذي رفعت لواءه حركة طالبان وال 

 التمكني .زالت تواصل رفعه نسأل اهلل هلا النصر و 
هذه أهم ما يبطل شرعية مثل هذا التحالف العميل وحيرم إعانته بأي شكل من 
األشكال ، وهذه املظاهر الكفرية وغريها توجب قتاهلم ال سيما وهم يهددون أمن املسلمني 
ومصاحلهم وأرواحهم وخاصة العرب واجملاهدين الذين ال جيدون ملجًأ غري أفغانستان ال 

أعدائهم ، وما ذكرته من مظاهر يف راية التحالف أكثرها موجبة للكفر تطوهلم فيه أيدي 
مسقطة للشرعية ، وقد أعرضت عن ذكر الكبائر والطوام اليت تسببوا هبا على املسلمني ، 
حيث بلغ قتالهم بسبب صراعهم على الكرسي أكثر من أربعني ألف مسلم سوى اجلرحى 



وهلا فقط ، فهذه هي راية هذا احللف ، فإذا  واملشردين خالل أربع سنوات يف كابل وما ح
كانت راية هذه احللف هبذه الصورة الساقطة الفاسدة ، فلماذا ال جيوز قتاهلم ودفعهم عن 
أرض املسلمني ؟ حىت ولو كان يف صفوفهم عدد من املسلمني أو أهنم حيكمون بعض 

ن معهم من عامة جندهم أو املناطق اليت يسكنها املسلمون ، فجواز قتال هؤالء ال عربة له مب
سكان مناطقهم ، ألن أمر قتاهلم والكف عنهم معلق باحلكم على رايتهم وليس باحلكم 

 على أفرادهم .
واألسباب اليت أجزنا هبا قتاهلم عندما نبحثها يف واقع حركة طالبان ال جند شيئًا من 

األمور اليت ال خترج هذه األسباب عندهم أبدًا ، وإن كان يشوب راية طالبان بعض البدع و 
من امللة ، أما حتكيم الشريعة ، ومعاداة الكفار ، وحفظ دين الناس وأرواحهم وأعراضهم ، 
وإيواء املستضعفني ، وعدم دخول األمم املتحدة وال التوقيع على مواثيقها الكفرية ، وصفاء 

ن وال يوجد حكومتهم من الكفار بكل أنواعهم كل هذا وهلل احلمد متوفر عند حركة طالبا
أي قادح فيما نعلم يف رايتهم ودينهم ، فإذا كانت راية التحالف فيها كفريات واضحة جلية 
وجب قتاهلم باإلمجاع حتت راية الطالبان اليت ختلوا من نواقض اإلسالم ، خاصة والتحالف 

 الشمايل قد صال على بالد اإلسالم .
  



 أحكام القتال مع الطالبان ورد شبه المانعين 

  
وهنا حناول أن نوجز بعض األحكام ملسائل نظن أهنا ستطرح من قبل  

املنافقني وأشباههم وذلك بذكر األحكام باإلمجال كما سنرد على شبه عامة مسعناها سابقاً 
 اختذها البعض قشة يتعلق هبا ليعذر لنفسه خذالن إخوانه .

دهم إذا متكنوا من على فرض أن راية التحالف ليس فيها كفريات إال أن فسا    -2
أرض املسلمني معلوم مشاهد وجمرب ، فبذلك جيوز قتاهلم أيضًا على رأي اجلمهور ألن 
احلاكم إذا ظلم ومتكن املسلمون من نزعه بدون فتنة جاز ذلك ، وإذا أجرينا مقارنة بني 
مفاسد رباين وخاصة إزهاق األرواح يف عهده ،  جند أن دعم الطالبان رغم زهوق بعض 

واح للسيطرة على البالد ، أقل بكثري من القتل الذي أحدثه رباين وشركاؤه يف نزاعهم ، األر 
والقتلى يف حال نزعه ومن معه ال يعدل عددهم عشر األرواح اليت تزهق بوجود حكومة رباين 
، فالشريعة جاءت بدرء املفاسد وحتقيق املصاحل وحني تعارض املفاسد ترتكب أدناها ، 

ة رباين أقل من مفسدة بقائه ، وهذا على فرض أن راية حكومته ليس فمفسدة نزع حكوم
 فيها مظاهر كفر توجب نزعها .

وعند التسليم أيضًا أن راية التحالف كانت صافية ، فإن اعتبارهم بغاة ال     -0
إشكال فيه ، ألن حكومتهم مل حتكم بالشريعة ومل تقم مبهام اإلمام فسقطت شرعيتها ، 

لشريعة ويطبق احلدود فخرجوا عليه وقاتلوه ، فلم يقبلوا هم بتطبيق الشريعة فجاء من حيكم ا
ومل يرضوا أن يطبقها غريهم ، فبغوا عليه وإذا كانوا بغاة جاز قتاهلم ألهنم مل يرجعوا إىل احلق 
وهم أبعد الفريقني منه ، فجاز قتاهلم غري أهنم ال يسبون وال تغنم أمواهلم وال يذفف على 

يتبع مدبرهم ، إىل غري ذلك من األحكام ، هذا على التسليم بأن رايتهم ليس  جرحيهم وال
 فيها مظاهر كفر ، علماً أن حركة طالبان تعاملهم وفقاً هلذا احلكم تورعاً عن تكفريهم .

وال حجة ملن يقول بأن يف صفوفهم مسلمني ألن جواز قتال الطلبة هلم ال   -3
مرتدين ، بل قتاهلم أيضًا عند التنازل قد ينبين على أهنم  ينبين على أهنم يقاتلون كفارًا أو

طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع اإلسالم بشوكة ، وهذه الشوكة تضم املسلمني يف صفوفها 
، فجاز قتاهلم ، وال نكلف بالتمييز بني املسلم فيهم واملرتد والكافر بل نقاتلهم مجلة ، كما 

بة مجيعاً وفيهم املكرة وذا احلاجة والعبد ، قال رسول اهلل خسف اهلل باجليش الذي يغزو الكع



 يهلكون مهلكًا واحدًا ويبعثون مصادر شىت ( ، والغريب أن أصحاب هذه احلجة مل (
يطلقوا هذه احلجة عندما أجازوا قتال حكومة جنيب رغم أن أيامها األخرية كان يف جنده 

اجملاهدون يقصفوهنا أغلبية مسلمة ومل يقل أحد من املسلمني كثري ، ويف مجيع املدن اليت كان 
بأن اجلهاد يف ذلك الوقت غري صحيح ألن القذائف تسقط على املسلمني أو يف جيش 
جنيب كثري من املسلمني ، بل اتفقت األمة على شرعية جهاد جنيب ، رغم أن عنده من 

قام يف كابل ، و تقام املظاهر اإلسالمية مثل ما عند التحالف فالصلوات اخلمس يؤذن هلا وت
أيضًا اجلمعة واألعياد ، وتغلق بعض احملالت يف العاصمة للصالة إىل غري ذلك مما حيتج به 

 من مينع قتال التحالف الشمايل هلذه املظاهر .
كما أنه ال حجة أيضًا ملن يقول إن التحالف الشمايل متأولون ، ألمرين أوالً    -2

ورًا معلومة من الدين بالضرورة ، ثانيًا : وهو األهم أن : ألن التحالف الشمايل خيالف أم
رباين خاصة كان يساعد الطالبان يف بداية أمرهم ويدعمهم ويعلن يف وسائل إعالمه أهنم 
جاءوا لنشر األمن و نزع سالح القبائل ، وأهنم علماء وطلبة علم ، وأرسل هلم ماالً 

الشريعة ، وهو على علم كامل جبميع ما  ليدعمهم ، وسبق أنه وافق على مطالبهم يف تطبيق
يريدون ، وهم مل يأتوه بداية يريدون قتاله بل طلبوا منه أربعة أمور فلما غدر هبم قاتلوه ، ولو 

 نفذها لرتكوه وانضموا له كما خططوا هم لذلك وأعلنوه .

ومن قال ال جيوز نصر حركة طالبان ألهنا حركة قبورية ، فنحن نقول كلمة   -6
ة حتتاج إىل تفصيل فيوجد من القبورية شرك ويوجد ما هو دون الشرك وعلى حسب قبوري

تتبعنا ومشاهدتنا لواقع احلركة فإننا مل نشهد عليهم مظاهر الشرك يف القبور وإن كنا ال ننكر 
وجود بدع القبور غري الشرك إال أن احلركة ال تتبىن أي مظهر من مظاهر شرك القبور بل إهنا 

الف السنة يف زيارة القبور ووزارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر تعمل على تنكر كل ما خي
تعليم الناس للزيارة السنية ، وعملت على هدم بعض األضرحة وتعليق الفتات أمام املقابر ملا 
يصح وما ال يصح من األفعال عند القبور ، وهناك من الطلبة من ميارس بعض البدع عند 

ترقى حلد الشرك ، وأيضًا ال يوجد من اإلمارة أي دعوة ملثل ذلك هذا ما القبور ولكنها ال 
وصلنا إليه ، فمن زعم بأهنم قبوريون فليحدد من هم القبوريون من قادة الطلبة وهل 
ممارساهتم شركية أم بدعية ، أما ما يفعله الناس من مظاهر للشرك فإنه بال شك ال حيسب 



لة فيها مظاهر شرك وردة ال ميكن أن حتمل احلكومات ذلك على احلركة فمثلها مثل أي دو 
لتلك املظاهر إال أن تكون تتبىن هذا الشرك أو تدعو إليه أو تسهل ممارسته ، أما أن تكفر 
بسبب كفر بعض الرعية فهذا جرم عظيم ال يصار إليه حىت يعلم رضاهم أو دعوهتم أو 

، وعدم زوال مجيع مظاهر الشرك  تسهيلهم للكفر وهذا مامل جنده عليهم بل وجدنا خالفه
من أفغانستان مجلة واحدة ال يعين ذلك تساهلهم يف األمر ، ألن بعض طبقات الشعب 
على استعداد أن تقاتل للدفاع عن أضرحتها ومعتقداهتا فالتدرج معها رمبا يكون أمرًا مطلوباً 

 لتخفيف الفنت والشرور .

مرتكب األول وعدم كفر مرتكب الثاين وبيانًا للفرق بني االستغاثة والتوسل وكفر 
ببعض التصرف فقال " مث إن  33أنقل ما قاله الشيخ أبو قتادة يف كتابه جؤنة املطيبني 

 تكفري طالبان ألهنم قبورية تعميم جاهل من جهتني:

تعميم هذا الوصف على طبقات متعددة ال جيمعها إال االسم فقط،  جوالهما:
 بور على طبقات لكن جيمعهما حاالن: وذلك أن حال أهل البدع مع الق

 من استغاث بالقرب والتجأ إليه طالباً منه حوائجه. -
ومن ذهب للقرب وقصده للدعاء عنده لظنه أن الدعاء هناك أدعى لإلجابة،أو  -

 للتوسل به يف دعائه.
فاألول هو الذي يقال له االستغاثة وهو عمل كفري ، أما الثاين فهو الذي يقال له 

 . التوسل
وهذا الثاين قد اختلف الناس فيه، فريى بعض أهل العلم جوازه كشمس الدين 

 الذهيب تلميذ ابن تيمية مثال، فهو كثرياً ما يذكر هذا يف سري أعالم النبالء له.
( بعد أن نقل كالم شريويه عنه وقوله: والدعاء 55-25/51ففي ترمجة ابن الل ) 

 عند قربه مستجاب.
ء مستجاب عند قبور األنبياء واألولياء، ويف سائر البقاع، لكن قال الذهيب: "والدعا

سبب اإلجابة حضور الداعي، وخشوعه وابتهاله، وبال ريب يف البقعة املباركة ويف املسجد، 
 ويف السَّحر، وحنو ذلك، يتحصل ذلك للداعي كثرياً، وكل مضطر فدعاؤه جُماب".



هيم احلريب: قرب معروف الرتياق ( نقل قول ابرا9/323ويف ترمجة معروف الكرخي )
 اجملرب.

قال الذهيب بعدها: "يريد إجابة دعاء املضطر عنده، ألن البقاع املباركة يستجاب 
عندها الدعاء، كما أن الدعاء يف السَّحر مرجو،ودبر املكتوبات، ويف املساجد،بل دعاء 

 املضطر جماب يف أي مكان اتفق.
 ".أ.هـاللهم إين مضطر إىل العفو، فاعف عين

ويرى األكثر حرمته وهو قول السلف من الصحابة والتابعني واألئمة املتبوعني كمالك 
فإهنم يقولون ببدعته، ومل  -رمحه اهلل–وأيب حنيفة والشافعي وأمحد، وهو اختيار ابن تيمية 

 يقل أحد بأن هذا من الشرك. 
قربه، بل هنى النيب  وقد فرَّق ابن تيمية بني األمرين فقال: "كما ال يذبح للميت عند

  "عن العقر عند القرب وكره العلماء األكل من تلك الذبيحة فإهنا شبه ما ذبح لغري اهلل
 (.606)االستغاثة، طبعة أخرى ص 

 فأنت تراه جعله شبيها له ال هو هو .
يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: "وهذه األمور املبتدعة عند القبور أنواع، 

أن يسأل امليت حاجته كما يفعله كثري، وهؤالء من جنس عباد األصنام،  أبعدها عن الشرع:
يتمثل هلم الشيطان يف صورة امليت كما يتمثل لعباد األصنام، وكذلك السجود للقرب وتقبيله 

 والتمسح به.
 أن يسأل اهلل به، وهذا يفعله كثري من املتأخرين وهو بدعة إمجاعا. النوع الثان :
ظن أن الدعاء عنده مستجاب وأنه أفضل من الدعاء يف أن ي النوع الثالي:

املسجد فيقصد القرب لذلك، فهذا أيضا من املنكرات إمجاعا وما علمت فيه نزاعا بني أئمة 
 (. 3/228الدين، وإن كان كثري من املتأخرين يفعله".)جامع املسائل والرسائل 

 والناس يف تلك البالد ويف غريها على هذين احلالني.
الطالبان هناك ال يرون األول، وقد راسلين بعض إخواين الذين جلسوا مع   وكبار

 كبارهم فبينوا هلم ذلك، وأهنم ال يقولون جبواز االستغاثة باملقبورين واألموات.



وللعلماء مذاهب يف تكفري اجلهلة املستغيثني بالقبور، وليس هلم قوال   ثانيهما:
 واحدا ال غري، ومن ظن ذلك فقد أخطأ . 

مل يكن يرى تكفري هؤالء املستغيثني بسبب جهلهم،  -رمحه اهلل-إن ابن تيمية ف
ويرى بعض أئمة الدعوة النجدية عدم إعذارهم )كإسحاق بن سليمان والصنعاين( وهو قول 

 ال يرضاه عامة العلماء وعابوا عليهما ذلك.
حكم هؤالء  وحممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل اختلف أبناؤه وأتباعه يف فهم كالمه يف

 وساذكر ألفاظه يف هذا األمر.
يقول ابن تيمية يف من دعا األموات إذ سجد لقرب:"وأن ذلك من الشرك الذي حرمه 
اهلل ورسوله، لكن لغلبة اجلهل وقلة العلم بآثار الرسالة يف كثري من املتأخرين مل ميكن تكفريهم 

ن -هذا احلرف على بذلك حىت يتبني )اختلف الناقلون هلذا احلرف فبعضهم رجح  ( هلم -يـُبَـنيَّ
ما جاء به الرسول مما خيالفه، وهلذا ما بينت هذه املسألة قط ملن يعرف أصل الدين إال 
تفطن، وقال هذا أصل دين اإلسالم، وكان بعض األكابر من الشيوخ العارفني من أصحابنا 

-2/109لكربى يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين". )االستغاثة ا
132 .) 

(: "كل عبادة غري معمول هبا، فالبد أن ينهى 33-02/30وقال يف الفتاوى )
عنها، مث إن علم أهنا منهي عنها وفعلها استحق العقاب، فإن مل يعلم مل يستحق، وإن 
اعتقد أهنا مأمور هبا وكانت من جنس املشروع فإنه يثاب عليها، وإن كانت من جنس 

ليس فيه شيء مأمور به، وهذا ال يكون جمتهدا، ألن اجملتهد البد أن يتبع الشرك فهذا اجلنس 
دليال شرعيا، وهذه ال يكون عليها دليل شرعي، لكن قد يفعلها باجتهاد مثله، وهو تقليد 
ملن فعل ذلك من الشيوخ والعلماء، والذين فعلوا ذلك قد فعلوه ألهنم رأوه ينفع،أو حلديث  

  تقم عليهم احلجة بالنهي ال يعذبون.كذب يتبعوه، فهؤالء إذا مل
 وأما الثواب: فإنه قد يكون ثواهبم أهنم أرجح من أهل جنسهم.

 وأما الثواب بالتقرب إىل اهلل فال يكون مبثل هذه األعمال". 



وابن تيمية رمحه اهلل تعاىل مل ُيكفِّرن البكري مع أنه يقول عنه: "وهم ) أي اخلوارج( 
مثل هذا الضال وأمثاله الذين ليس هلم فيما يبتدعونه من الشرك أظهر حجة وأبني حمجة من 

 (.012-2/013سوى حمض البهتان واالفرتاء واالعتداء". ) االستغاثة/ طبعة أخرى 
 يقول ابن تيمية فيه: "فلهذا مل يقابل جهله وافرتاؤه بالتكفري مبثله".

 تباعه.وأما ما قاله ابن عبد الوهاب، فهو منقول يف كتبه وما نقله أ
يقول سليمان بن سحمان: "أما تكفري املسلم فقد قدمنا أن الوهابية ال يكفرون 

من أعظم الناس توقفًا وإحجامًا عن  -رمحه اهلل-املسلمني، والشيخ حممد بن عبد الوهاب 
إطالق الكفر، حىت أنه مل جيزم بتكفري اجلاهل الذي يدعو غري اهلل من أهل القبور أو غريهم 

ر له من ينصحه ويبلغه احلجة اليت يكفر تاركها، قال يف بعض رسائله: وإن كنَّا ال إذا مل يتيس
 نكفر من عبد قبة الكواز جلهلهم وعدم من ينبههم فكيف ممن مل يهاجر إلينا؟.

فقرر أن من قامت عليه احلجة وتأهل ملعرفتها  –وقال وقد سئل عن هؤالء اجلهال  
إىل األرض واتبع هواه فال أدري ما حاله". ) جمموعة  يكفر بعبادة القبور، وأما من اخلد –

 (.3/6الرسائل واملسـائل 
يقول أبو قتادة الفقري: تأمل باهلل عليك أخي احلبيب كلمة حممد بن عبد الوهاب 
".. فال أدري ما حاله.." مث انظر اليوم لو قاهلا أحد كيف سيفر اجلهلة عنه فرار احلمر 

نفوسهم إال بالتكفري، وإطالق أقسى العبارات يف حق املسلمني، املستنفرة، ألهنم ال ترتاح 
فال خيدعنك يا طالب العلم تشدد اجلهلة، وال تنساق وراءهم طمعا مبدحهم وخوفا من 

 ذمهم، فواهلل ال يريدون منك إال أن تكون جسرا هلم على جهنم.
ال نكفر من  ويف الدرر السنية: يقول حممد بن عبد الوهاب يف رسالة له: "وإذا كنا

عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قرب أمحد البدوي، وأمثاهلما ألجل 
 (2/222جهلهم وعدم من ينبههم. )

ويقول عالمة العراق حممود شكري األلوسي يف غاية األماين يف الرد على النبهاين 
هلل وعبدة القبور اذا  (: والذي حتصل مما سقناه من النصوص أن الغالة ودعاة غري ا2/31)

كانوا جهلة حبكم ما هم عليه ومل يكن أحد من أهل العلم قد نبههم على خطئهم  فليس 
 ألحد أن يكفرهم.



يف الكافية الشافية يف خطورة هذه العمومات وترك  -رمحه اهلل تعاىل-يقول ابن القيم 
 التفصيل الذي هو منهج املهتدين من أهل السنة واالتباع:

 ـفصيل والتمييز فالـفعليك بالت
 قد أفسد هذا الوجود وخبطا الـ

 

 إطالق واإلمجال دون بيان 
 أذهان واآلراء كل زمـان

 
أي كاتب كتاب كشف شبهات املقاتلني حتت راية من  –وما فساد هذا الكاتب 

إال الطالقاته وإمجاله يف احلديث، إذ يرى أن االسم الواحد ليس له إال  -أخل بأصل الدين 
 واحدة، مث يطلق عليه حكماً واحداً، وهذه طريقة اجلهال، ويتورع عنها صغار الطلبة. مرتبة

إن التفصيل هو الذي به يتم البيان احلق الصحيح كما قال تعاىل: "وكذلك نفصل 
 اآليات ولتستبني سبيل اجملرمني".

وقد جعل الكاتب القرب وثنا، وهذا حق، لكن أعطاه نفس احلكم الغائي، وهذا هو 
لضالل الذي ننبه عليه، فإن اجتماعهما يف االسم ال يقتضي اجتماعهما يف احلكم كما ا

 تقدم من قول  ابن حجر رمحه اهلل تعاىل : "ال يلزم االشرتاك يف األمساء االشرتاك يف املعىن" 
ويقول ابن عبد الوهاب: "وأما بناء القباب عليها )القبور( فيجب هدمها، وال 

 (2/222شرك األكرب". )مؤلفات الشيخ اإلمام علمت أنه يصل إىل ال
وقد وجد يف بعض األوقات من كفر بناء القبور والقباب عليها من اجلهلة أهل الغلو 

 ( وفيها:099ورد عليهم اإلمام الشوكاين يف قصيدة له يف )نيل الوطر 
 فكيف يقال قد َكَفَرتن أناٌس 
 فإن قالوا أتى أمر صحيح  

 اً ولكن ذاك ذنب ليس كفر  
 وإال كان من يعصي بذنب 

        

 يرى لقبورهم حجر وعودُ  
 بتسوية القبور فال جحودُ 
 وال فسقا فهل يف ذا ورودُ 
 كفوراً، إن ذا قول شرود

 
 

وعلى أسوأ األحوال لو قلنا بأن الطالبان كفار و التحالف الشمايل أيضاً     -1 
لمني به ، نقول إذا صال الصائل على كافر ، والقتال الدائر اآلن بني كافرين فما شأن املس



النفس والعرض وجب دفعه حتت أي راية ترفع ليكون الدين هلل ، فإذا مل توجد الراية فهل 
يقف املسلمون ينتظرون اجتياح عدوهم حبجة عدم وجود الراية ؟ ال بل يدفعون باملستطاع 

تفاق اجلمهور وهو نظري حىت لو يدفعوا بالقتال حتت راية كفرية من أجل أن يسلموا وهذا با
اإلكراه ، فمن أبطل ذلك فقد أبطل اإلكراه ، فمن أكره بالقتل جازله أن يقول كلمة الكفر 
وقلبه مطمئن باإلميان ، فجاز له قول الكفر ليدفع عن روحه القتل وهو معذور ، وكذلك من 

احملظور ليدفع  صال عليه صائل وال يقدر على دفعه إال بقتاله مع الكافر جاز له ذلك ويفعل
عن روحه القتل أو التسليم إىل العدو الذي سيقتله قطعًا ، فقول الكفر والقتال حتت راية 
عمية كالمها حرام وإن كان األول أغلظ ، وكما جاز األول وهو كفر لإلكراه فجواز اآلخر 

 .أوىل 
أشد  هووقد قال شيخ اإلسالم يف الفتاوى الكربى ما يفيد ذلك " وأما قتال الدفع ف 

والدنيا ال فسد الدين فوجب إمجاعًا فالعدو الصائل الذي ي دفع الصائل عن احلرمة والدينأنواع 
 .فال يشرتط له شرط بل يدفع حبسب اإلمكان "  من دفعه شيء أو جب بعد اإلميان

ر ) ـ( وانظ 0/06ربى ) ـالم ابن حجر اهليتمي يف فتاواه الكـذا مقتضى كـوه
لى سؤال إعانة املسلم الكفار ضد كفار آخرين قال " إذا أعان ( حينما أجاب ع2/000

املسلمون إحدى طائفيت الكفرة يف حروهبم وقاتلوا اآلخرين معهم ، من غري ضرورة وال حاجة 
فهل جيوز ذلك أو ال ؟ وهل يؤجر املسلم بذلك لقتله  –! حىت يَقتلوا أو يُقتلوا يف احلروب 
 امل معاملة الشهيد يف عدم الغسل والصالة عليه ؟ الكافر أو لكونه مقتوله ؟ وهل يع

فأجاب ابن حجر اهليتمي : فبني أوالً أنه ال حمذور يف إغراء بعض الكفار على بعض 
، ألن التوصل إىل قتل احلريب جائز ، بل حمبوب ، بأي طريق كان .. مث قال .. وإذا أعان 

يني فهو شهيد ال يغسل ، وال مسلم أو أكثر إحدى الطائفتني قتله يف احلرب أحد احلرب
 يصلى عليه وله ثواب أي ثواب ! إن قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا .. " .

(  لإلمام حممد بن احلسن الشيباين تلميذ 2/2200جاء يف كتاب السري الكبري ) 
أيب حنيفة رمحهما اهلل تعاىل ، فصل بعنوان : باب االستعانة بأهل الشرك واستعانة املشركني 

املسلمني وذكر فيه : حديث الزبري رضي اهلل عنه ، حني كان النجاشي ) هذا يف هجرة ب
املسلمني إىل احلبشة( فنزل به ) أي بالنجاشي ( عدوه فابلى يومئذ ) أي ابن الزبري ( مع 



النجاشي بالء حسنا ، فكان للزبري عند النجاشي هبا منزلة حسنة ، فبظاهر هذا احلديث 
ل املسلمني مع املشركني حتت رايتهم ، ولكن تاويل هذا من وجهني يستدل من جيوز قتا

 عندنا :
أن النجاشي كان مسلما يومئذ ، كما ُروي فلهذا استحل الزبري القتال  جحدهما :

 معه.
وهو شاهدنا املقصود قال : والثاين : انه مل يكن للمسلمني يومئذ  والثان  :

عنها ، قالت : ملا اطمأننا بأرض احلبشة فكنا  ملجأ غريه على ماروي عن أم سلمة رضي اهلل
يف خري دار ، عند خري جار ، نعبد ربنا إىل سار إىل النجاشي عدو له ، فما نزل بنا قط أمرا 
اعظم منه ، قلنا : أن ظهر على النجاشي مل يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف ، 

ن رجل يعلم لنا علم القوم ، فقال فأخلصنا الدعاء إىل أن ميكن اهلل النجاشي ، مث قلنا م
الزبري بن العوام  أنا ، فنفخ قربة مث ركبها عرب النهر ، والتقى القوم ، وحضر الزبري معهم ، 

بثوبه ، أال ابشروا فإن اهلل تعاىل قد اظهر وجعلنا خنلص الدعاء إىل أن طلع الزبري يف النهر يليح 
 : فاقمنا عند خري جار .  النجاشي ومكن له يف األرض واهلك عدوه ، قالت

قوله ) انه مل يكن للمسلمني يومئذ ملجأ غريه ( ، فهذا يعين اهنم دافعوا عن 
 ملجأهم بالدعاء ومشاركة ابن الزبري ألن ظهور عدوه يفضي إىل هالكهم واهلل اعلم .

وال باس أن يقاتل املسلمون  2626وجاء يف نفس اجلزء من السري الكبري الصفحة 
دل مع اخلوارج املشركني من أهل احلرب . ألهنم يقاتلون اآلن لدفع فتنة الكفر من أهل الع

 وإظهار اإلسالم ، فهذا قتال على الوجه املأمور به ، وهو إعالء كلمة اهلل تعاىل .
، وهو شاهد يهمنا قال : ولو قال أهل احلرب ألسرى  0950مث قال يف الفقرة 

ندهم ( ، قاتلوا معنا عدونا من املشركني وهم ال فيهم ) يقصد من أهل اإلسالم مأسورين ع
خيافون على أنفسهم إن مل يفعلوا فليس ينبغي أن يقاتلوهم معهم ، ألن يف هذا القتال 
إظهار الشرك ، واملقاتل خياطر بنفسه فال رخصة يف ذلك إال على قصد إعزاز الدين أو 

ن على أنفسهم فال باس بان الدفع عن نفسه ، مث قال فإذا كانوا خيافون أولئك اآلخري
يقاتلوهم ألهنم يدفعون اآلن شر القتل عن أنفسهم ، فاهنم يأمنون الذين هم يف أيديهم على 

 .أنفسهم وال يأمنون اآلخرين إن وقعوا يف أيديهم ، فحل هلم أن يقاتلوا دفعا عن أنفسهم 



هم من وان قالوا هلم ) أي املشركني اآلسرين ألسرا 0953مث قال يف املسألة 
املسلمني ( : قاتلوا معنا عدونا من املشركني وإال قتلناكم فال بأس بأن يقاتلوا دفعا هلم ، 
ألهنم يدفعون اآلن شر القتل عن أنفسهم ، وقتال أولئك املشركني هلم حالل ، وال بأس 
باإلقدام على ما هو حالل ، عند حتقق الضرورة بسبب اإلكراه ، ورمبا جيب ذلك كما يف 

 امليتة وشرب اخلمر،  تناول
: وان قالوا هلم قاتلوا معنا املسلمني وإال قاتلناكم مل  0950مث قال يف مسألة 

يسعهم القتال مع املسلمني ألن ذلك حرام على املسلمني بعينه ، فال جيوز اإلقدام عليه 
 بسبب التهديد بالقتل كما لو قال له : اقتل هذا املسلم وإال قتلتك 

وهو شاهد يهمنا جدا : قال : ولو قالوا لألسرى ) أي  0955لة مث قال يف املسأ
اآلسرون مشركون قالوا ألسراهم املسلمني ( قاتلو معنا عدونا من أهل حرب آخرين على أن 
خنلي سبيلكم إذا انقضت حربنا ، ووقع يف أنفسهم أهنم صادقون فال بأس بأن يقاتلوا معهم 

وال يكون هذا دون ما إذا كانوا خيافون على أنفسهم ، ألهنم يدفعون هبذا األسر عن أنفسهم 
 من أولئك املشركني .

فكما يسعهم اإلقدام هناك ، فكذلك يسعهم هنا ، فإن قيل: كيف يسعهم هذا 
وفيه قوة هلم على املسلمني ألهنم إذا ظفروا بعدوهم فأمنوا جانبهم اقبلوا على قتال املسلمني 

ح فيتقوون هبا على املسلمني ، قلنا : ذلك موهوم ، وما ، ورمبا يأخذون منهم الكراع والسال
حيصل هلم اآلن من النجاة من أسر املشركني هبذا القتال معلوم ، فيرتجح هذا اجلانب ، أال 

ترى اهنم لو طلبوا من إمام املسلمني أن يفاديهم باعدائهم من املشركني او بالكراع و السالح  
 سر وان كانوا يتقوون مبا يأخذون على املسلمني .جاز له أن يفعل لتخليصهم به من األ

: وان كان يف ذلك ضر وبالء وخيافون على أنفسهم  0982مث قال يف مسألة 
اهلالك ، فال باس بان يقاتلوا معهم املشركني إذا قالوا خنرجكم من ذلك ، ألن هلم يف هذا 

هى نقل الشواهد من القتال غرضا صحيحا ، وهو دفع البالء والضر الذي نزل هبم . انت
 السري الكبري.

وما أطلنا يف هذه النقطة وزدنا من النقل فيها إال أهنا أسواء األحوال فإذا جاز القتال 
مع الطالبان ضد عدوهم على أسواء حال ميكن تصوره فيهم ، فجوازه يف غريه من احلاالت 



م وحكومتهم حكومة ال شك فيه ألهنم قطعاً سيكونون يف حال أفضل ، أي يف دائرة اإلسال
 شرعية وهذا ما جنزم به ، وما استبعدناه يف هذه النقطة إىل لبحث مجيع احتماالت املسألة .

ومن يقول حنن لدينا كل األفغان خبريهم وشرهم مثل بعض ، فعندنا مسعود   -5
مثل مال حممد عمر !! ورباين مثل حكمتيار . وسياف مثل غريه .. وهكذا ، إذا أخذنا على 

ولني شبه ومطاعن فكلها موجودة يف طالبان ، إذا كان حكمتيار قد حالف دوستم األ
 مث غدر هبم وذحبهم . حالفوا عبد امللك األوزبكي ووعدوه بوزارةوالشيعة فالطالبان 

 فنقول واهلل املستعان : أول مايذكر هذا الكالم يذكر بقول الشاعر املتنيب : 
 أعيذها نظرات منك صادقة

 أخ الدنيا بناظرهوما انتفاع 
 

 أن حتسب الشحم فيمن شحمه ورم 
 إذا استوت عنده األنــوار والظلم

 
أفنجعل المجرمين كالمسلمين ، ما لكم  بل قبل هذا يقفز لذهنك قوله تعاىل :        

هل يستوي على أي مقياس من مقاييس الدين والشرع أو العقل   كيف تحكمون ؟!
ال حممد عمر كمسعود ومفسدي األحزاب ، أولئك حكموا واملنطق السليم ، أن يكون م

سنوات أربع فساد الشيوعيون ومل حيكم بالشريعة وظهر الفساد والكفر والضالل وقطع الطرق 
وهنب األموال وغري ذلك مما وصفنا ، وهؤالء حكموا سنتني ونصف من كابل فطبقت 

 وما تشهدونه اليوم .. الشريعة ونفذت احلدود وأمنت السبل وازدمحت صلوات اجلماعة
أولئك حكموا فرضيهم الغرب وسار معهم إىل أن خلعهم اهلل ، فما زال دأب الغرب 
السعي يف عودهتم ومتكينهم ، وهؤالء حكموا فسخط الغرب وعمالؤه وهم يقاومون 
وجودهم حىت نزلت على رؤوسهم صواريخ الكروز واصطف الروافض واألحالف على 

رماهم العامل عن قوس واحدة فستباحوا دماءهم وأمواهلم حدودهم وداخل أرضهم ، و 
ولن ترضى عنك اليهود  وأعراضهم وشردوهم كل مشرد ، فما دليل هذا مع قوله تعاىل 

هذا من حيث تطبيق شرع اهلل وبقائه على مستوى  وال النصارى حتى تتبع ملتهم !
سوى بني مطبق الشرعية أفغانستان وأهل اإلسالم فيها .. وهذا أكرب سبب على أن ال ن

عدو اليهود والنصارى ، والناكب عنها حليف اليهود والنصارى والشيعة . وأما على مستوى 
عالقة املسلمني الالجئني عندهم أولئك عاهدوا النظام الدويل على مطاردتنا واليوم يتعهدون 



هي أول هلم باجتثاثهم من فوق األرض، وهؤالء آووهم وحتملوا  احلرب من أجلهم و ها
أسباب هذه اهلجمة الدولية عليهم من أجلهم .. وقد أتتهم الدنيا وعروض أمريكا ودول 
اخلليج ، باعرتاف دويل هبم وأموال من فوقهم ومن حتتهم إن قبلوا ، وبالرتهيب تارة بالتهديد 

ف بالغزو والقصف والدمار فما زادهم إال إميانًا وتسليمًا وثباتًا على وفاء حق اجلار ، فكي
 يسوى هذا بذاك .. سبحان اهلل . وكيف تكون الشهادة بالتعميم هكذا ؟ 

يف بعض املعارك هامجت قوات سياف كابل من جهة مواقع العرب الذين صدوهم ، 
فتكلم تاج حممد قائد سياف وهو من أفضل من ميكن أن يكون بينهم فشتم وسب و أرغى وأزبد 

هم واحدًا واحدًا وأوهلم بن الدن ، وأما املال هلم يقسم أنه لو قبض عليهم ليذبنح مث قال
هـ فإنه قال )لو مل يبق أحد جيري بن الدن والعرب إال أنا فأنا 2228بعد ضرب الكروز عام عمر 

. فكيف يكون هذا مثل هذا .. ما لكم كيف حتكمون ؟! . فعالً  أضع دمي وال أسلمهم (
  ي الصدور إنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي ف . 

أما من يقول إننا جربنا األفغان سابقًا وسرتنا على أخطائهم من أجل اجلهاد    -8
وكانت النتيجة ما تعلمون من الفساد واحلرب األهلية وانكشاف حقيقة زعماء اجلهاد بني 

 عميل وفاسد ومفسد . واألفغان كلهم هكذا فال نلدغ من جحر مرتني . 
لكالم  صادر من شخص مل ييشارك يف اجلهاد سابقًا ورمبا فنقول واهلل أعلم : هذا ا

يكون مشاركاً إما عن بعد أو مشاركة عمياء ، غري أن هذا الكالم أيضاً حيتوي على لبس يف 
الرؤية للماضي والواقع لقضية اجلهاد األفغاين كما حيتوي على خلل يف املنطق واالستدالل 

 الشرعي بالتايل .
أخطاء اجلهاد )ورأينا النتيجة( يعّرضون باحلرب األهلية والفساد فأما قوهلم سرتنا على 

الذي تالها . أقول هذا االستنتاج الظامل هو دليل على جناح اخلطة اإلعالمية العاملية بتشويه 
اجلهاد األفغاين اإلسالمي عموماً وفريضة اجلهاد خصوصاً وهذا ما أرادوه من األمة اإلسالمية 

اجلهاد سيؤدي لفساد يف األرض . ويف احلقيقة فإن ترديد هذا الكالم يف  . أرادوا إقناعها بأن
أوساط اجملاهدين األفغان العرب أنفسهم يعترب نكسة حقيقية . نعم لقد جتاوزنا عن أخطاء 
األفغان وأحزاب اجملاهدين وزعاماهتم ورأينا النتيجة .. ولكننا بعني البصرية ورؤية الدين رأينا 

ؤالء إغفاله وألذكر بعض ما رأينا بإجياز جيب تفصيله يف مكان آخر إن شاء ما يريد أخوتنا ه



اهلل . لقد سرتنا وسرت الشيخ عبد اهلل عزام على عيوب األفغان وجتاوزناها وجاهدنا معهم 
 فماذا رأينا ؟.

رأينا أول وأكرب نصر لإلسالم واملسلمني منذ عدة قرون مت على يد هؤالء الفقراء 
دولة عسكرية يف العامل نصرًا أدى إىل زواهلا واحلمد هلل . وفتح الباب أمام العزل ضد أكرب 

 حركات اجلهاد يف آسيا الوسطى اليت سنرى مثراهتا إن شاء اهلل عما قريب ..
رأينا دفع مصري خبارى ومسرقند والشيشان عن أفغانستان على أيدي الروس الذين  

 01اد يف آسيا الوسطى قتلوا يف األربعينات حوايل قتلوا ملا اهنارت املقاومة اإلسالمية واجله
فيها أكثر من مائة مليون  0ماليني كم 6مليون مسلم وكادوا ميسحون اإلسالم من حنو 

( 6مسلم .فدفع هذا املصري عن أفغانستان وكان مثنه مليوين شهيد ومثلهم من اجلرحى و )
 ماليني مهاجر . 

الشباب للشهادة يف سبيل اهلل وحترك األمة   رأينا انتعاش فريضة اجلهاد وآثار سعي 
 عاماً نرى آثارها اآلن . 26كلها مليار مسلم مع هذه املعاين طيلة 

رأينا منو وترعرع العديد من اجلماعات اجلهادية ولدت أو أعدت كوادرها على  
 هامش هذا اجلهاد ورأينا آثار ذلك يف العامل من القفقاس إىل أواسط أفريقيا .

لرعب الذي اجتاح العامل الصلييب واليهودي والذي عرب عنه أحد الكتاب رأينا ا 
األمريكان جبملة موجزة قال عن أفغانستان وسياستهم فيها : ) يا إهلي ماذا فعلنا ؟  لقد 
أيقظنا املارد النائم ( يعين اإلسالم واملسلمني . وفعاًل ميثل اجلهاد األفغاين يقظة هلذا املارد 

 ليوم . الذي بدأ ينهض ا
هذا بعض ما حتقق ولقد أدركه العدو وأراد مسحه . وكانت هذه النتيجة الرائعة    

نتيجة اجلهود والسياسة الشرعية احلكيمة للشيخ عبد اهلل عزام واجملاهدين العرب وقياداهتم 
اليت شاركت يف التحريض واآلداء يف ذلك اجلهاد رغم األخطاء واهلفوات اليت كانت واليت 

ال ننكر وجودها وال نكررها . وهذا عني عقيدة أهل السنة يف قضية دفع الصائل  جيب أن 
كما مر معنا . دفعه مع الرب والفاجر .. فحىت يف أشد ظروف احلرب األهلية بعد خروج 
الروس وسقوط الشيوعية . بقي اإلسالم والصالة وحفظت األعراض . وتقاتل نفر ممن فسد 

ن أحواهلم بأنفسهم وظهر الطالبان . هل هذا خري أم مصري على الدنيا . مث أصلح املسلمو 



خبارى ومسرقند على يد الروس؟!، والبوسنة على يد الصرب؟!، وما يعاين املسلمون يف اهلند 
على يد اهلندوس؟! ويف الفلبني على يد النصارى؟! . لقد كان وقوفنا مع قادة اجلهاد 

العقل واملنطق . مث كان منهم فساد فكان  األفغاين على ما فيهم هو عني حكم الشرع وعني
وقوفنا مع التيار الصاحل الذي برز هو عني الشرع واملنطق العقل السليم . وهكذا تكون احلركة 
على بصرية مع جمريات األحداث وفق سياسة شرعية مضبوطة بعقيدة أهل السنة واجلماعة 

 اليت هدانا اهلل إليها وله احلمد. 
 ذا ، أي أهل سوء فهذا خمالف لقوله تعاىل ـغان كلهم هكومن يقول األف    -9

، فهذا شرعًا ليس بصحيح . حتميل الطالبان ما كان من أوزار  وال تزر وازرة وزر أخرى 
األحزاب مع ما نشهده يومياً من بركات تطبيق الشريعة وقيام األمن والقسط والعدل على يد 

اتبعنا هذا املنطق لوجب أال نسري خشية أال  الطالبان . فهذا ليس بشرع وال منطق . ولو
نسقط وال نأكل خشية أن منرض وال نتزوج خشية أن نفشل وال نعمل أي شيء ألنه سبق 
أن مشى قوم وسقطوا وأكل قوم ومرضوا وتزوج آخرون وفشلوا .. فاألمور تقدر مبقاديرها وال 

الشرعي وعكس تعمم هبذه الطريقة السطحية السقيمة فهذا عكس مناطات احلكم 
 مقتضيات العقل السليم الذي كلفنا اهلل مبوجبه .

ومن قال نرتك األفغان وقضيتهم ألننا ال نريد أن نلدغ من جحر مرتني ،   -22
فهذا القول جرم شنيع يف حق فريضة اجلهاد ، مل يكن ما حصل معنا من بركات اجلهاد لدغاً 

جر واملغنم واخلربة والربكات والصواب أن من جحر وإمنا بركات من اهلل تعاىل كان فيها األ
نتعرض لنفحات اهلل ونغتنم الفرص مرتني وثالثًا وألفًا واهلل املستعان ، وحنن على استعداد 
إلعادة جتربة كأفغانستان إذا مل يوجد أفضل من ذلك ، ملا رأينا من خري وفضل ، ولو أننا 

ياء فريضة اجلهاد يف كل بقاع األرض دفعنا عشرة أضعاف ما دفعناه يف أفغانستان مقابل إح
 ملا كان ذلك كثرياً .

أما من قال نرتكهم بأهنم ما تريدية ، فنقول حنن ال ننفي عنهم مثل ذلك    -22
ولكن أيضًا ال نثبته وحيتاج ذلك إىل سؤال وامتحان هلم ، واالمتحان يف املسائل اخلفية يف 

صل أهنم مسلمون ومن قال أهنم ما تريديه العقيدة أول من جاء به اخلوارج ، وحنن على األ
فعليه الدليل وليعني أمساء املاتريدية منهم لننظر فيهم ، رغم أن من سألناه من العلماء كعبد 



اهلل ذاكري واملولوي إحسان اهلل إحسان رمحه اهلل واملال حممد رباين رمحه اهلل و املفيت نظام 
ونعلم الطلبة عقيدة أهل السنة ، وعلى فرض  الدين الذي قال حنن ننكر عقيدة املاتريدية

صحة ذلك نقول من أي املاتريدية هم ألن من كفر املاتريدية مل يكفرهم كلهم ، فاملاتريدية 
األول أتباع أبو منصور املاتريدي أقرب إىل األشاعرة ، وغالة املتأخرين هم الذين كفروا ، وال 

بة ومن زعم ذلك فليأت بالدليل ، فمن قال يوجد أحد من علماء السلف كفر املاتريدية قاط
الطالبان ما تريدية فاليحدد حجم بدعتهم وانتساهبم إليها ومن هم ، وعلى فرض أهنم 
ماتريدية غالة فهل نصحناهم حىت نقول إهنم عرفوا احلق فأعرضوا عنه ورفع عنهم اجلهل ، 

، أما وال شبهة عندهم  أو هل نوقشوا حىت نقول أنه اتضح هلم احلق وارتفع عنهم التأويل
وحنن مل نسمع منهم أبدًا ، إمنا استندنا على   –إن صح ذلك  -نرميهم بالكفر ألهنم ما تريدية 

ممنا احلكم ومل نناقش ومل كتاب ألحد األفغان يذكر أن عقيدة الباكستان واألفغان ما تريدية فع
 نناصح إن هذا لشيء عجاب !! .

ية واملاتريدية وهذا يف شيء من الواقعية ولكن ليس وربط كثري من الناس بني الديوبند
تكفري الديوبندية بدعة مل يقل  -"  30هو األصل ، قال أبو قتادة يف كتابه جؤنة املطيبني 

هبا أحد من أهل العلم، وهو أمر حادث جديد يقوم عليه بعض املعاصرين بسبب خصومات 
سلفي األفغاين ، ال يوجد فيه قط تكفري وكثرة منازعات، وكتاب  "عداء املاتريدية" للشمس ال

الديوبندية، وإمنا فيه بيان فساد اعتقاد املاتريدية واليت ميثلها يف القارة اهلندية  الديوبندية؛ وهي 
نسبة لديوبند، وفيها جامعة إسالمية قدمية هي اليت حفظت اإلسالم يف القارة اهلندية منذ 

 ني إمنا هم من خرجييها ومشاخيها.قرون، وعامة علماء القارة منذ مئات السن
فتكفري الديوبندية من أجل خروج الربيلوية املشركة منهم هو أشبه بسب علي بن أيب 

 طالب ألن اخلوارج كانوا من جنده وأتباعه.
وتكفري الديوبندية ألهنم ماتريدية ؛بدعة خارجية وافرتاء على مذهب أهل السُّنة 

ظهر األرض كفر األشاعرة وأخرجهم من أهل القبلة، أو  واجلماعة، ألين ال أعلم عاملًا على
كفَّر املاتريدية وأخرجهم من أهل القبلة، وهذه املسألة تابعة ملسألة تكفري املتأولني، وقد  

 فلريجع إليه. -أهل القبلة واملتأولون-كتبت فيها حبثاً حتت عنوان 



م نوع جتهم، ومع ذلك يقول واملاتريدية مل يصلوا إىل مرتبة اجلهمية الغالة، مع أن فيه
ابن تيمية رمحه اهلل ملا وقعت الفتنة بينه وبني علماء عصره يف أبواب العلم املعروفة: "وهلذا  
كنت أقول للجهمية من احللولية والنفاة الذين نفوا أن يكون اهلل تعاىل فوق عرشه ملا وقعت 

، وأنتم عندي ال تكفرون حمنتهم، أنا لو وافقتكم كنت كافراً، ألين أعلم أن قولكم كفر
ألنكم جهال، وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضـاهتم وشيوخهـم وأمرائهم". )االستغـاثة الكربى 

2/383 –382.) 
فتأمل قوله :" وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاهتم وشيوخهم" وقارن بينه وبني من 

ك الفرق بني طريقة السلف يريد تكفري املقلدين من عوام املسلمني هلؤالء األئمة، حينها تدر 
مع هؤالء املبتدعة وطريقة من انتسب هلم بالشعار فقط، وكذلك تدرك الفرق بني رمحة 
األوائل مع عزهتم وغلبة اإلسالم يومها، وبني غلظتنا على بعضنا مع هواننا على أنفسنا وعلى 

 الناس.
ا بغوا علينا" وتذكر قول علي رضي اهلل عنه يف اخلوارج وهو معلوم مشهور: "إخوانن

 )انظر خترجيه يف جملة املنهاج(.
فتكفري الديوبندية لعقيدهتم املاتريدية بدعة خارجية، إذ أن تكفري املتأولني كاألشاعرة 

 واملاتردية ليس إال مذهب اخلوارج واملتكلمني واملعتزلة.
قدمني قلنا : وقد نقل شيخ اإلسالم اإلمجاع على عدم تكفري األشاعرة واملاتريدية املت

 أشاعرة .
والبعض ميتنع عن دعم الطالبان ألنه يقول إن األفغان متقلبون ال يؤمن    -20

جانبهم وما تدري ماذا يفعلون غداً ، وال تدري ما صدقهم من كذهبم ، نقول إن اهلل تعاىل 
أمرنا أن نعامل الناس على ظواهرهم ومل يأمرنا أن نعامل الناس بقياسهم على أجدادهم أو 

أبنائهم ، بل كل رجل منهم يعطى ما يستحقه من املعاملة فإن أحسن حيسن إليه وإن على 
أساء يصلح فإن صلح وإال يهجر ويرتك ، وال أظن أحداً من الناس الذين يطلقون مثل هذه 
األوهام يستدل بدليل شرعي واحد مينع اإلحسان إىل رجل بسبب أن ابن عمه أو أحداً من 

 ن نريد الثواب أوالً وال نريد ثناء األفغان وال غري االفغان .قومه  كان فاسداً ، فنح



وبعد قيام احلملة الصليبية بقيادة أمريكا على الطالبان ، نقول بأنه جيب    -23
الوقوف مع الطالبان ودعمهم والدفاع عنهم ، حىت مع التسليم للمخالف جداًل بأهنم 

لصراع الذي يشن اليوم عليهم ألهنم فقط مشركون ، ألهنم اليوم ميثلون طرف املسلمني يف ا
مسلمون ليس أكثر من ذلك ، فاألوصاف اليت وصف الغرب هبا الطالبان ودعا من أجلها 

 العامل لقتاهلم أوصاف ال يتصف هبا الطالبان وحدهم بل أوصاف يتصف هبا الرسول 
الدينية بتمييز  حيث قالوا إهنم حيجبون املرأة ومينعون املوسيقى وينتهكون حقوق األقليات

لباسهم ويطيلون حلاهم ويأمرون الناس بذلك ومينعون االختالط ويؤوون اجملاهدين ، وحيرمون 
حرية االعتقاد وحيكمون على من بدل عقيدته أو دعا لذلك بالقتل إىل غري ذلك من 

قبل كل شيء ، فالغرب يقاتل من حيمل أوصاف  األوصاف اليت اتصف هبا الرسول 
قاتل من ميثل الدين ، فيجب على كل مسلم واحلالة هذه أن يدافع عن وي الرسول 

اإلسالم ويدافع عن مبادئ الدين والعقيدة ، وأيضًا فإن للموحدين الذين يف أفغانستان حق 
على املسلمني يف الدفاع عنهم ولو كان موحد واحد ، فكيف باحلال والذي يوجد يف 

يار األمة من اجملاهدين أال يستحق هؤالء أن أفغانستان أكثر من سبعة آالف عريب من خ
تدافع األمة عنهم بكل ما متلك ، علماً أن هؤالء اجملاهدين ، يعدون اهلدف الرئيسي للحملة 
الصليبية ، وهؤالء العرب أصفى الناس عقيدة ويشهد هلم تارخيهم وكتبهم ، فأين الدفاع عن 

 شباب األمة وهم أهل اجلهاد ؟ . أهل العقيدة والتوحيد ؟ ، بل أين الدفاع عن صفوة
وأيضًا فإن املعركة يف أفغانستان اليوم ال متثل إال املرحلة األوىل من احلرب الشاملة 
ضد اإلسالم واملسلمني يف كل مكان ، فإذا مل ترم األمة اإلسالمية بثقلها يف هذه احلرب 

لييب ومن تبعه من لينتصر الطالبان فإن الدائرة ستدور عليها ، وسوف يعمل الغرب الص
الكفار واملنافقني على وأد أي حركة جهادية أو إصالحية يف العامل ، وسوف تستباح أموال 
املسلمني حبجة دعم اإلرهاب وسوف تنتهك احلرمات ، بل سوف تغري املناهج التعليمية 

ف تأيت ويلغى كل ما ميت للوالء والرباء بصلة ، ولو هزم الطالبان ال قدر اهلل ، فباجلملة سو 
أحوال يتمىن معها املسلم أن يكون يف باطن األرض خري له من ظاهرها ، والغرب ينادي قبل 

 أن ينتصر ينادي بقمع كل ما هو إسالمي يف كل مكان ، نسأل اهلل أن خيزيهم ويهزمهم .



وهبذا نأيت على عرض الشبه اليت يتطرق هلا املانعون  للقتال مع الطالبان ، علمًا أننا 
دها مفصلة باألدلة الشرعية وأقوال الفقهاء فيها ألن ذلك البسط سيطيل البحث ، مل نور 

ولكننا أوردنا الراجح من أقوال أهل العلم يف كل حالة من حاالت القتال اليت نفرتض أن 
 رغم أننا على قناعة بشرعية حكومة طالبان و وجود مظاهر كفرية عند أعدائهم .،  تكون

ج هبا من ال يريد نصر إخوانه ورضي بواقع الذل والعبودية وهناك ترهات كثرية يتحج
واخلوف الذي يعيشه هو وأبناءه ، ولو أفردنا مصنفًا للرد على خرفات املثبطني والقاعدين ملا 
انتهى بنا املقام واهلل املستعان نسأل اهلل أن يرينا احلق حقًا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل 

 . باطالً ويرزقنا اجتنابه



 الخاتمة
  

وأخريًا نأيت على ما نريد أن نقرره يف هذا الكتاب ، وهو أنه وال يوجد على ظهر 
األرض اليوم دولة تستحق من النصرة واملؤازرة والتأييد ما تستحقه أفغانستان يف ظل حكومة 

القوم ) طالبان ( وحنن ال نقول هذا الكالم جزافاً ، بل نقوله بعد خربة وممارسة وخلطة هلؤالء 
. 

وال يعين ذلك أننا ندعي هلم الكمال املطلق ، فالكمال عزيز وكل ابن آدم خطاء ، 
وجتربة احلركة قصرية ، والظروف احمليطة هبا غري مساعدة ، وهذه أمور جيب أن يضعها 

 املنصف يف االعتبار .
ن إىل فهل يعي ذلك املرددون دائمًا واملنادون بإقامة دولة إسالمية ، فإن كانوا يرمو 

دولة فإن احلركات اإلسالمية قاطبة منذ سقوط اخلالفة إىل يومنا هذا مل حتقق ما حققته حركة 
طالبان عمليًا ، وإن كان فيهم نقص كبري وخلل ال ينكر ، إال أننا ننادي أولئك الذين متنوا 

اء أو باملال قيام دولة إسالمية أن يتحركوا لنصرة الدولة اإلسالمية والشد من أزرها ، إما بالدع
 أو بالنفس أو باملراسلة والتقومي أو بنشر واقعهم والذب عنهم أو بإرسال الدعاة إليهم .

أما أن يقعد ذلك املنادي ويطلق االهتامات والتجريح وهو متكئ على أريكته 
ومستنده إما الوهم أو اإلعالم الصلييب ، فهذا أمر ال يقره شرع وال عقل ، فمن كان جاداً يف 

د فلماذا مل يذهب إىل هناك وينقد ويصحح ال أن ينقد بغري مستند وينفر من املناصرة ، النق
ولو أن كل حركة قامت مجعت أخطاؤها وضربت هبا ملا سلم لنا أحد ، ويكفي أن نقول إن 
واقع احلركة وأفغانستان اليوم ، أكثر شرعية منه أيام اجلهاد األفغاين فسبحان اهلل كيف يوجب 

ندب بعضهم نصرة األفغان يف ذاك الوقت مث حيرمونه أو يكرهونه اليوم رغم العلماء وي
التحسن الواضح وامللحوظ ؟ رمبا يكون السبب سياسياً ال شرعياً وعند اهلل جتتمع اخلصوم !! 

 . 
وطاملا نادت حركة طالبان املسلمني بأن يناصروها ، و كنا نكرر تلك النداءات دائماً 

شباب والتجار وعلى كل املسلمني حىت انقطعت أصواتنا من على مسامع العلماء وال
 االستنصار والنداءات ، إال أنه كان ينطبق علينا وإىل حد كبري جداً قول القائل 

 ولكـن أنت تنفخ يف رماد  ولو نارًا نفخت هبا أضاءت



  
 

ورغم تلك النداءات والشرح واإلسهاب باملراسالت واالتصاالت مع كل من يهمه 
ومع كل من يرجى منه النصر خال ست سنوات ونصف مضت ، فإن اإلمارة  األمر

اإلسالمية مل حتظ إال جبزء يسري جدًا جدًا جدًا من االهتمام والنصح واملشورة فضاًل عن 
 الدعم املنعدم أو شبه املنعدم وال حول وال قوة إال باهلل .

سالمية رأينا كيف وملا بدأت احلرب الصليبية بقيادة أمريكا على اإلمارة اإل 
سكت اجلميع واكتفى أكثر العلماء مبشاهدة كيف يقضي إخواهنم حنبهم ، فال من منكر إال 
بقلبه وال من مساعد إال بالدعاء ورمبا استكثره عليهم ، لكننا نقول إن ما أصاب اإلمارة 

ن كانوا اإلسالمية يف هذه احلرب الصليبية إمنا هو معلق برقاب مجيع أبناء املسلمني الذي
يستطيعون النصرة فتخاذلوا ، وهو معلق بشكل أخص يف رقاب أهل العلم الذين نكلوا عن 
دعمهم والدعوة إىل نصرهتم نسأل اهلل العافية ، باستثناء قلة منهم على رأسهم الشيخ محود 
العقالء والشيخ سليمان العلوان والشيخ علي اخلضري ، وستبقى مناشدات اإلمارة اإلسالمية 

تكررة اليت بدأت منذ قيامها وحىت يومنا هذا ، ستبقى تلك املناشدات حجة لإلمارة أمام امل
اهلل سبحانه وتعاىل جبرم من ختاذل عن نصرهتا من العلماء  والشباب ، وسيسجلها التاريخ 
أيضًا شاهد مذلة وخنوع اتصف هبا رجال األمة الذين مل يقدموا شيئًا لنصرة اإلمارة 

يامها ، فسقوط اإلمارة ال قدر اهلل هو ذنب اجلميع وكل سيسأل أمام اهلل اإلسالمية منذ ق
تعاىل عن ذلك ، وحنن نعرض آخر نداء من أمري املؤمنني املال حممد عمر جماهد حفظه اهلل 
ونصره ، لألمة اإلسالمية بنصرة اإلمارة والشعب األفغاين املسلم ، وليسأل كل منا نفسه ماذا 

 ىل يوم يسأله عن هذا االستنصار ؟ .سيقول أمام اهلل تعا
 
  

خطاي استنصار جمير المؤمنين المال محمد عمر مجاهد حفظه هللا 
 بالمسلمين والعلماء ف  كل مكان

 هـ21/5/2200يف تاريخ: 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم



انفروا خفافًا وثقااًل وجاهدوا بأموالكم  احلمد هلل القائل يف حمكم كتابه : 
يا أيها الذين آمنوا  والقائل:  بيل اهلل ذلك خير لكم إن كنتم تعلمونوأنفسكم في س

ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اهلل اثاقلتم إلى األرض أرضيتم بالحياة الدنيا من 
اآلخرة فما متاع الحياة الدنيا في اآلخرة إال قليل. إال تنفروا يعذبكم عذابًا أليماً 

 . تضروه شيئاً واهلل على كل شيء قدير ويستبدل قوماً غيركم وال 
والصالة والسالم على إمام اجملاهدين، وقائد الغراحملجلني نبينا حممد القائل: )بعثت 

حتت ظل  بالسيف حىت يعبد اهلل تعاىل وحده ال شريك له، وجعل رزقي بني يدي الساعة
رواه أمحد  هم(تشبه بقوم فهو من رحمي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن

 .وابوداود
 : أما بعد

بالمعروف وتنهون  خير أمة أخرجت للناس تأمرونفيا أمة اإلسالم العظيمة يا 
 .  عن المنكر وتؤمنون باهلل

 : أيها املسلمون يف مشارق األرض ومغارهبا 
  اهلل عليه وسلم نبياً ورسوالً  يا من آمنتم باهلل، رباً وباإلسالم ديناً، ومبحمد صلى

 : أيها املسلمون مجيعاً 
ال شك أنكم تتابعون بكل عناية واهتمام احلملة الصليبية السافرة اليت تقودها 

 دويل من بريطانيا ودول أوروبا النصرانية ، وحلف مشال الواليات املتحدة األمريكية بدعم

وخبالة  األطلسي وروسيا والدول الشيوعية السابقة ومن انضم إليهم من ملل الكفر واملرتدين
املسلمني، جييشون اجليوش ، وحيزبون األحزاب ضد اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان لتحقيق 
أهداف أعلنوا عنها، يف مقدمتها اإلطاحة باحلكومة اإلسالمية يف أفغانستان، والقضاء على 

 . )اإلرهاب ما يسمونه )قواعد
ء محلتهم الصليبية هذه ورا وال شك أنكم تدركون أن األسباب اليت يدعي هؤالء أهنا

 ليست إال جمرد ذريعة لتحقيق أهداف مبيته عندهم ، أخربنا اهلل سبحانه وتعاىل عنها يف

استطاعوا، ومن  عن دينكم إن وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم كتابه العزيز حيث قال: 
 أولئك هميرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة و 



اإلسالمية ،  ألهنا إسالمية ، وإال ففي  ، إهنم يريدون أن يقضوا على هذه الدولة اخلاسرون
معاقبة أمة  جتوز معاقبة شخص جملرد شبهة اهتام مل تثبت ، فضاًل عن أي شرع أوقانون

 . !بسبب ذلك الشخص؟
ريء حىت تثبت أن املتهم ب إن مما اتفقت عليه الشرائع السماوية والقوانني الوضعية

إدانته ، ولكنهم يقاتلوننا ألننا أقمنا نظام حكم إسالمي مستقل ، وهذا يف احلقيقة أشد 
 عليهم من اهلجمات اليت تعرضت هلا نيويورك وواشنطن

 : أيها املسلمون يف العامل
إن السؤال اآلن مل يعد حول ما إذا كانت العمليات اليت متت ضد أمريكا صوابًا أم 

 .حصل حصل ، أيده من أيده وعارضه من عارضه خطأ ، فالذي
إن السؤال املطروح اآلن هو: ما هو واجب األمة اإلسالمية جتاه هذه احلملة الصليبية 

 .!!اجلديدة على أفغانستان؟
وما هو حكم من يتوىل هؤالء الصليبيني ويقف إىل جانبهم بأي نوع من أنواع الدعم 

 واملساندة ؟ .
مة اإلسالمية واتفق عليه األئمة أنه يف مثل هذه احلال اليت إن مما أمجعت عليه األ

حنن فيها اليوم يصبح اجلهاد ضد هؤالء الغزاة فرض عني على كل مسلم ، ال إذن لوالد على 
ولده ، وال لسيد على عبد ، وال لزوج على زوجه ، وال لدائن على مدينه ، ال خالف يف 

 . هذا بني العلماء 
 .د هؤالء الغزاة ، وواجب املسلمني يف ذلك هذا عن حكم اجلهاد ض

 .أما حكم من تعاون مع هؤالء ، فقد بينه اهلل سبحانه أكمل بيان
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى  يقول اهلل تعاىل يف حمكم كتابه : 

أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن اهلل ال يهدي القوم 
لظالمين ، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ا

، فعسى اهلل أن يأتي بالفتح أو أمرمن عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين 
 . 

 : لقد بني اهلل سبحانه يف هذه اآليات عدة  أمور، منها



 .ظاهرهتم النهي عن مواالة اليهود والنصارى ودعمهم وم - 2
 . أن من يتوالهم ويعينهم ويظاهرهم حكمه حكمهم  - 0
 .أن مواالهتم من خصال املنافقني وأخالقهم  - 3

ترى   وقد بني سبحانه أن مواالة املشركني تنايف اإلميان باهلل ورسوله ، فقال تعاىل: 
م وفي كثيرًا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط اهلل عليه

 العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون باهلل والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 
على املسلمني ناقض من  ومن هذه اآليات وغريها أخذ العلماء أن مظاهرة املشركني

 .بالردة واخلروج من امللة  نواقض اإلسالم حيكم على صاحبه
 : كل مكان  اة إىل اهلل يفيا علماء اإلسالم الكرام ، ويا أيها الدع

إن واجبكم األول هو الصدع هبذه احلقائق ، ال ختافون يف اهلل لومة الئم ، فذلك 
وإذ أخذ اهلل ميثاق  تعاىل على أهل العلم، قال تعاىل  مقتضى امليثاق الذي أخذه اهلل

وهم على ، فبينوا للناس دينهم ، وحرض  الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه
 .  يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال اجلهاد يف سبيله ، قال تعاىل: 

 : ويا أيها التجار وأصحاب األموال
إن اهلل اشترى من  تعاىل:  إن واجبكم األول هو اإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل، قال

أموالهم في  مثل الذين ينفقون وقال:   المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
سبيل اهلل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة واهلل يضاعف لمن يشاء 

 .  واهلل واسع عليم
  : ويا شباب اإلسالم

الزناد، فقد قال تعاىل :  إن واجبكم األول هو اجلهاد واالستعداد والضغط على
لهم كل مرصدوخذوهم واحصروهم واقعدوا  فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم  . 

 : ويا أيها املسلمون يف كل مكان
يقول:) ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ) ويف  إن رسول اهلل 

مسلم  يضرهم من خذهلم وال من خالفهم إىل قيام الساعة( رواه لفظ:يقاتلون على احلق ( ال
. 



 : فهذا احلديث قسم الناس إىل ثالث طوائف
 .: وهم أهل اإلسالم القائمون به املقاتلون عليه الطائفة املنصورة  -2
  .الطائفة املخالفة : وهم اليهود والنصارى وأهل الكفر والردة وخبالة املسلمني - 0
 .الطائفة املخذلة : وهم من قعد عن نصرة الطائفة املسلمة وزين ذلك للناس  - 3

 .هو وليس هنالك طائفة أخرى ، فلينظر كل مسلم من أي هذه الطوائف
ويف هذا احلديث أيضاً أن هذه الطائفة املنصورة ال يضرها من خالفها من املشركني ، 

 .وال من خذهلا ممن ينتسبون لإلسالم ، فهي منصورة ال حمالة
 وحنن على يقني من هذا النصر الذي وعدنا اهلل به يف كتابه ، وعلى لسان رسوله 

 ن اهلل واإلخالص يف ذلك ، قال تعاىل: ، ولكن هذا النصر املوعود مشروط بنصرتنا لدي
إن تنصروا اهلل ينصركم ويثبت  وقال:  ولينصرن اهلل من ينصره إن اهلل لقوي عزيز

 . أقدامكم
وعندما ينصرنا اهلل تعاىل فال تستطيع أمريكا وحلفاؤها وأنصارها الوقوف أمامنا ، قال 

 . غالب لكم إن ينصركم اهلل فال تعاىل: 
وحزهبا مهما أوتوا من قوة فإن قوهتم ال تساوي شيئًا بالنسبة لقوة القوي  إن أمريكا

( َوَأِعدُّوا 89َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسبَـُقوا ِإنَـُّهْم ال يـُْعِجُزوَن ) اجلبار، فاهلل تعاىل يقول
ٍة  طان إن كيد الشيطان كان فقاتلوا أولياء الشي وقال تعاىل:  َلُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُوَّ

 . ضعيفاً 
وهلل  إن جنود أمريكا ال ختيفنا أعدادها وال عددها ؛ ألننا من جند اهلل القائل 

 . عزيزاً حكيماً  جنود السموات واألرض وكان اهلل
وهلل خزائن السموات  يقول:  والقوة االقتصادية األمريكية ال ترهبنا ، فاهلل تعاىل

 . يفقهون ين الواألرض ولكن المنافق
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم  وميزانياهتا الدفاعية ال تفزعنا ، فاهلل يقول: 

 . تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ليصدوا عن سبيل اهلل فسينفقونها ثم
وظنوا  ول: ـه يقـورة ال تفت يف عضدنا ،فاهلل سبحانـوأنظمة الدفاع األمريكية املتط

من اهلل فأتاهم اهلل من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم أنهم مانعتهم حصونهم 



  وقال:  األبصار يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الرعب

 ًوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا
هم وأرضًا لم تطؤوها، وكان اهلل فريقًا ، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموال تقتلون وتأسرون

 .  على كل شيء قديراً 
 : فيا جيها المسلمون

ولينصرن اهلل من  امليعاد.  ثقوا بنصر اهلل تعاىل الذي وعدكم به .. إن اهلل ال خيلف
الذين إن مكناهم في األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا  ينصره إن اهلل لقوي عزيز

 . لمنكر وهلل عاقبة األموربالمعروف ونهوا عن ا
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل .
 2والصالة والسالم على رسول اهلل 

 خادم اإلسالم واملسلمني
 أمري املؤمنني

 مال حممد عمر )جماهد(
  

 

 

 
 


