ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﻬﻤﺔ:

ﻳﺠﺪر اﻟﺘﺬﻛﺮﻴ ﺑﺄن ﺳﻴﺎق ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﺠﺎﻤﻋﺔ ﻛﺎن ﻳﻔﺮض اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪوﱄ آﻧﺬاك
واﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﻦﻴ ،ﻓﺘﺠﺪ ﺣﻀﻮر اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ ،واﻻﺣﺘﻼل اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،وﺳﺠﻮن
ﺟﺎﻤل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﴏ ﰲ ﻣﴫ ،واﻟﻨﺰاع اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ واﳌﺴﻠﺢ
ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻄﺒﻦﻴ اﻟﻜﺒﺮﻴﻳﻦ وﻗﺘﺬاك :اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،واﻧﺘﺼﺎر اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وﻣﺎ
ﺷﻜﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮر ﻟﻠﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻦﻴ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﻌﺎرات
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ،وﻋﻠﺎﻤﻧﻴﺔ أﺗﺎﺗﻮرك،
وﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻌﺮب ،وﺗﻘﺎﻋﺲ اﻟﻌﻠﺎﻤء...اﻟﺦ
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ اﻹﻣﺎم رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ وﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷوﺿﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻳﺜﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﺤﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺤﺮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻤر اﻷﺟﻨﺒﻲ )أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( أو ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺴﻴﺎﳼ )إﻳﺮان( ،دون أن ﻤﻳﻨﻌﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻦﻴ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ واﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺎﻤ ﺑﻌﺪ .

نداء أمري اجلهاد بأفغانستان

اجلامعــــة
جملة إسالمية

العدد الثالث عرش
شهر شوال  1403هـ
املدير املسؤول :عبد السالم ياسني

« ...ما وقر يف القلب وصدقه العمل»

أبو حممد
								
إذا وقفنا -ونقف -إىل جانب إخواننا املجاهدين يف أفغانستان حيث
نشط هنالك الرهبان يف تنصري املسلمني ،بتقديم املساعدات الطبية واملادية
مستغلني حينئذ فرصة انتشار الفقر واملرض!
وإذا دافعنا عن إخواننا يف إيران اإلسالمية البلد الوحيد الذي يشق
بصدق طريق رشع اهلل ،بينام يفضل بعض «علامئنا» إصدار الفتاوى لتكفريهم
والتفريق بيننا وبينهم إرضاء لرغبة احلكام السياسية!
وإذا فرحنا لعامل قال كلمة حق ،خالفا ملا نعهده من متلق «العلامء»
وتأوهاهتم العميقة!
إذا فعلنا كل ذلك ،فلكي يعلم الناس أن القول غري العمل ،وأن التحرس
األجوف غري التضحية باملال والنفس ،وأن من عالمات ملنافق أنه إذا حدث
كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤمتن خان.
فيا ترى متى نجعل حدا هلذا لتاريخ اهلزيل من تاريخ متنا؟! متى تعرف
وتؤمن وتفقه وتضحي ،وحترص عىل املوت كي توهب هلا احلياة؟! إهنا
مأساتنا ،ويا هلا من مأساة! بكتنا ا لسامء حتى جفت دموعها ،ورثت حلالنا
النجوم حتى كادت تنزلق من مداراهتا .وأيم اهلل إن املرء ليحس أن النجوم
تستأذن رهبا لتهوي عىل األرض فال يأذن هلا ،وأن البحار تستأذن رهبا البتالع
البرش،فال يؤذن هلا! أمل يان للنائم أن يستيقظ ،ولليقظان أن يعمل؟
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حتية إسالمية

							

أمحد املالخ

ِ
ِ ٍ
وها﴾ (سورة
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا ُح ِّي ْيتُم بِتَح َّية َف َح ُّيو ْا بِ َأ ْح َس َن من َْها َأ ْو ُر ُّد َ
النساء .)86 ،جئتنا يا يوسف من قطر تفصلنا عنه وعن باقي األقطار
اإلسالمية حدود متنوعة ومصطنعة لتحمل إلينا روح الدعوة وعز العلامء
األمناء .عرفناك من خالل كتاباتك الغزيرة وجوالتك الفكرية اإلسالمية
الصميمة ،فكان هذا اللقاء «الرسمي» مناسبة ملعرفة أي الرجال أنت.

فرد التحية عىل صفحات هذه املجلة املحارصة املضطهدة واجب
إسالمي؛ ألن حمارضتك الرمضانية كانت فلتة للحصار اإلديولوجي الذي
متارسه وسائل البث اجلامهري الرسمية وغري الرسمية ضد كل عمل إسالمي
حي يريد أن يوقظ اهلمم وينرش الوعي.
الصحافة يف بالدنا تستغل اإلسالم ملصلحتها أو مصلحة أسيادها.
سالم «اليمني» ينرش كلام أراد أن يتحدث عن اإلسالم كالم من اكتشف
مؤخرا هذا الدين ،وعلم قيمة مبادئه السامية ليدخل يف رصاع ضد اليسار
الذي يكتفي بنرش أوقات الصالة عىل صفحات جرائده متلقا للشعب
املسلم ،ولبعض املنضوين حتت شعاراته الفارغة ،ويسكتان معا عمن
يريد إحياء هذه املبادئ يف نفوس الشعب العريق يف اإلسالمي ،والذي
أكلت عقوله وثبطت عزائمه الدعاية التي يروجاهنا لصالح يمني أو يسار
اجلاهلية ،وينسيان أو يتناسيان من ينادي بإقامة مؤسسات إسالمية يف
جمتمع حتكمه األنظمة املستوردة .ونحن -املسلمني -ال نجرؤ عىل أن
نوجد لنفسنا منربا نعلوه لنسمع صوتنا بوضوح ودون وصاية .أما آن لنا أن
نوجد إعالما إسالميا حرا ومستقال عن كل التيارات املتصارعة واملتناحرة فيام
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بينها ،واملسلطة عىل توزيع إرادات صادقة لكنها مضللة؟ أما آن أن نجيل هذا
التعتيم اإلعالمي بإرادات إسالمية موحدة؟
كان الدرس مناسبة فريدة جاش فيها الشعور اإلسالمي املتأصل يف
وجدان هذه الطبقات املضطهدة من هذا الشعب الذي حيمل يف بطنه جنني
دعوة فتية تريد أن ترد التحية إىل منطلق الدعوة والرعيل األول .التقت
هذه املشاعر العليا الكامنة ،والتي جتد جماال للتعبري عن نفسها بصدق بيانك
وبالغك القوي األمني ،إذ أفصحت عام هو مسكوت عنه من طرف «علامئنا»،
ووسعت ما حجره بعض فقهائنا ،وانصفت ما ظلمه الكثري من الدعاة.
قدمت تصورا يريد لنفسه الشمولية والواقعية ،فربطت بواقع جمتمعي
يعيش امللتزمون وامللتزمات فيه بدين اهلل كل أنواع التسلط والقهر واالضطهاد،
ويشتكي املتعطشون من كل فئاته إىل نور اإليامن الصادق رعب وصمت
وختاذل وركون العلامء.
أصواتنا هنا مكبوتة وآراؤنا مضطهدة ،عربت عن بعضها بام أتاح اهلل لك
يف سويعة حمدودة .التقينا بك عرب األثري ،ومل نتمكن من مشافهتك ومطارحة
املشاكل؛ ألن كل لقاء من هذا النوع حمذور ومراقب حمجور .سمعنا نربة القلب
القوي األمني الذي يتحرق شوقا إىل إقامة رشع اهلل يف األمة اإلسالمية ،ورآك
بعضنا عىل شاشة التلفزة التي هجرها جلنا ألسباب معروفة .رأوا فيك سمت
املؤمن؛ حلية ووقار وقول بليغ .اللحي هنا مهجورة من طرف «العلامء»،
ومهددة باحللق من وجوه شباب تزينوا بسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
أفل نور العلم وسلطانه فأصبح العلم يأيت وال يؤتى ،وإذا أتى هان واستكان،
ومل يبق للقول إال تلك الصنعة ،ومل يعد بليغا ألنه سكت عن احلق.
وقفت ومل تنحن ،ووعظت ومل تنثن ،وقلت القول البليغ امتثاال لقول
العزيز احلكيمَ ﴿ٍ :و ُقل لـ َُّه ْم ِف َأن ُف ِس ِه ْم َق ْوالً َبلِيغ ًا﴾ (سورة النساء،)63،
وبقيت يف عز منيع ومل تتدل إىل مستوى التملق الفظيع.
نصحت احلاكم بقول لني ،واملحكومة املظلوم بأن وعد اهلل حق؛
االستخالف يف األرض وإقامة دين اهلل قبل قيام الساعة.
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وضحت أسباب االبتعاد عن دين اهلل ألولئك الذين يقفون عند ظواهر
االنحراف ليصفوها ويمألوا قلوب الناس كراهية ،ويقفلوا أمامهم باب
التوبة ،ويطفئوا يف أنفسهم الرجاء واألمل يف الرمحة .الكفر أساسه الظلم،
من وراء االنحراف والتعبئة وفقدان الشخصية اإلسالمية مؤسسات حتظى
باملرشوعية وتشجع برخص ومنح رسمية.
سمعك شبابنا فأذكيت فيهم جذوة إيامن مأل قلوهبم ،فطربوا فرحا لقولك
الصادق ،وسمعك املسنون منا فأيقظت يف ذاكرهتم جسارة العلامء العاملني،
ذكرهتم بمن كانوا ال خيافون يف اهلل لومة الئم .خاطبوا أبناءهم« :يف زمنكم
من جيرؤ عىل هذا القول يف هذا املوقف وسط هؤالء القوم؟ ظننا أن الزمن
قد انتهى وأن احلق انقىض .ال واهلل! إن الدين بخري .ولن تقوم الساعة حتى
يعود كام بدأ؛ خالفة عىل منهاج النبوة إن شاء اهلل .واهلل ،إن دعوتكم لصادقة
ولينرصنكم اهلل .أمن وراء هذه اللحي ،وهذا احلجاب ،وهذه األقمصة
املعطرة ،واأليادي املتوضئة ،والقلوب املتطهرة ،وهذا التأمني الذي تعج به
املساجد ،وهذه الصفوف املرتاصة ،واألقدام املتواصلة؛كل هذا الفهم ،وكل
هذه اإلرادة!؟ معذرة يا أبناءنا! عنفنا عليكم فصربتم ،وتقاعسنا فنهضتم،
فاهلل ينرصكم ويثبت أقدامكم».
وسمعك من حرض املجلس فارشأبت أعناق بعضهم وقد جحظت
عيوهنم ،فأخذوا يمسحون ما عليها من غشاوة ليتأكدوا بأن ما جيري واقع،
وأن املتكلم برش وما يزال جالسا يف مكانه .وما أخال اآلخرين إال أهنم نكصوا
رؤوسهم استحياء أو خجال.
إهنا عزة اإليامن يا قوم!
يا «علامئنا» ،أليس فيكم رجل رشيد!؟ أين األسفار التي حتفظوهنا؟ فيم
رصفتم ذالقة لسانكم وقوة بيانكم وبالغتكم؟ سمعنا التجديد من أفواهكم
فلم تفصحوا .العجز يف أفهامكم أم لوهن أصابكم «حب الدنيا وكراهة
املوت» ،وأنتم كثري.
يقول اإلمام حممد بن عيل الشوكاين يف كتابه أدب الطلب« :فإن من
كان طالبا الوصول إىل يشء من هذه األمور (مكسب من مكاسب الدنيا
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أو منصب من مناصب األسالف) ذهب إىل مدارس العلم يتعلم ما يتأهل
به ملا يطلبه ،فيكون ذهنه كليال ،وفهمه عليال ،ونفسه خائرة ،ونيته خارسة».
يا خرجيي معاهدنا العليا ،محلة الديبلومات! جددوا إيامنكم ،اخلصوا
العمل هلل .تعلموا الصدق .كونوا يف مستوى أمانتكم العلمية ومسؤوليتكم
يف النصيحة .اعلموا أن أسباب اهلزيمة واخلوف واضطراب األحوال فيام قال
الشوكاين للحاكم حينام طلبه يستنصحه« :إن أعظم ما يتوصل به إىل دفع هذه
لنازلة (اهلون-واهلزيمة )...هو العدل يف الرعية ،واالقتصار يف املأخوذ منهم
عىل ما ورد به الرشع ،وعدم جماوزته يف يشء ،وإخالص النية يف ذلك».
يا دعاة اإلسالم ،ارفعوا لواء العدل اإلسالمي ،انتزعوه ممن يدعي الدفاع
عن الشعب املستغل املظلوم .ابحثوا عن مكان لكم حتت الشمس لتنرصوا
املستضعفني!
يا شعبنا املسلم ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :والَ َتِنُوا َوالَ َ ْت َزنُوا َو َأنت ُُم األَ ْع َل ْو َن إِن
ِِ
ني﴾ (سورة آل عمران.)139 ،
كُنتُم ُّم ْؤمن َ
اعتربوا -رمحنا اهلل وإياكم -باملوت واحلياة ،بالعمر يميض كاألحالم.
أفيحق للمسلم أن يقيض عمره ذليال يف الدنيا ،مهينا ،خامال ،حزينا ،ثم يوم
القيامة يكتشف أن خزائن أعامله فارغة؟ خسارة يف الدنيا وخسارة يف اآلخرة!
يا حرسة عىل العباد!
وما هي إال أن نقف مع احلق كام يطلب إليك إيامنك ،فإذا بك مع األعلني
األعزة ،مع اجلاهرين بكلمة احلق بني اخلرس ،حيا بني أموات ،عزيزا يف
الدنيا مكرما يف اآلخرة.
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه
				
اجلمعة  26رمضان 1402
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إيران واألنوف راغمة

							

أبو جهاد

نقلت جريدة العلم املغربية يف عددها الصادر يوم  23يوليوز 1983
حتليال أو «تعتيام» عن أورينت بريس عنوانه« :حرب اخلليج تقرتب من
هنايتها» .وهذا التحليل ال يكاد خيتلف يف يشء عام ألفنا قراءته يف صحافة
الغرب ،وصحافة العرب املتمسحة بالغرب.
وخالصته أن إيران تقف عىل حافة بركان يقذف باحلمم ،فالوضع
السيايس الداخيل مهزوز نظرا للنعرات الطائفية وتناحر القوميات ،واحلالة
االقتصادية تنذر باهنيار حمقق نظرا لتدين الدخل الفردي ،واستنزاف احلرب
البقية الباقية من احتياطي الدولة من العمالت الصعبة ،باإلضافة إىل ما حلق
باملنشآت النفطية من تدمري تام أو شبه تام.
وال يقل الوضع اخلارجي حسب نفس املقال خطورة عن الوضع
الداخيل ،فاملعارضة اإليرانية تقوى يف أوربا ،ودول أوربا غاضبة من «نظام
اخلميني» ودول العامل الثالث ،والدول اإلسالمية ،ودول عدم االنحياز عربت
عن سخطها الشديد من تصلب املوقف اإليراين يف حرب اخلليج ،واالحتاد
السوفيايت غري موقفه ،أو رشع يف تغيريه من القضية برمتها ،فأزال احلظر عن
شحنات األسلحة إىل العراق .أما أمريكا فقد غريت موقفها من إيران عىل ضوء
االحتامالت الثالث التي ال رابع هلا .1 :انقالب عسكري .2 ،حرب أهلية،
 .3اكتساح سوفييتي .ويسوق املقال كدليل ال يقبل الدحض عىل رجاحة هذه
التنبؤات وصدق تلك التوقعات طلب إيران من األمم املتحدة -ألول مرة-
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التدخل لتقدير األرضار املدنية النامجة عن احلرب ،مع أن إيران كانت ترفض
فيام سبق كل الوساطات أيا كان نوعها ومصدرها .وهذا يعني وال شك أن
حرب اخلليج أوشكت عىل هنايتها.
وال يبقى بعد هذه «التحليالت» سوى التساؤل عن مبلغ التعويض الذي
تطالب به إيران ،ومدى استطاعة دول اخلليج توفريه بعد االنخفاض الكبري
يف عوائد النفط الذي تعرفه املنطقة .أما مشكلتا احلدود والالجئني فقد حال أو
مها يف طريقهام إىل احلل (نقال عن ترصيح لوزير اخلارجية اجلزائري).
وقد نقلت العلم هذا التحليل بدون أن تذيله بأي تعليق حفاظا عىل
األمانة الصحفية .وال هيمنا معاجلة موقف العلم ،والصحافة املغربية املعروفة
بميوهلا ونزعاهتا الثعلبية ألن لنا إىل املوضوع عودة إن شاء اهلل ،ولكن الذي
يعنينا هنا أن نوضح ما هيدف إليه ملقال الذي «يرس حسوا يف ارتغاء» كام يقول
املثل العريب ،وأن نعرض لبعض خلفياته وتناقضاته.
ال شك أن حرب اخلليج كام يطلق عليها تشغل بال دول العامل نظرا ملا
يرتبط هبا من مصالح عاجلة أو آجلة لتلك الدول .وهي ليست حرب حدود
أو مواقع ،وليست حربا اسرتاتيجية أو اقتصادية ..بل هي حرب أخطر وأدق
من ذلك كله ،إذ عليها يتوقف جزء مهم من مستقبل اجلمهورية اإلسالمية يف
إيران ،وخروجها منها منترصة بإذن اهلل له بعد سيايس وعقدي ال ختفى أمهته،
ألهنا برصيح العبارة حرب بني احلق والباطل.
وال ختفي أوربا والدول العربية جمتمعة تأييدا للعراق (ونقصد بالدول
العربية حكوماهتا أما شعوهبا فال يعلم حاهلا التعسة وبؤسها الشديد إال اهلل)،
وتزعم أوربا أن العراق اعتدي عليها من قبل إيران ،وهي تعلم علم اليقني،
ويعلم احلكام العرب أيضا أن احلقيقة عكس ذلك متاما.
احلقيقة أن العراق البعثي العفلقي أحس باخلطر املحدق به بعد أن هوى
عرش الشاه ،حليفه الويف ،فأراد أن يعاجل الثورة اإلسالمية هبجوم خاطف قبل
أن تتجدر وتتأصل ويقوى عودها ،وتنتقل عدواها إليه .اجتمع الصف العريب
كام مل جيتمع من قبل وال من بعد عىل تدعيم النظام العراقي «املسلم» يف حربه
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«العادلة» ضد نظام اخليمني «الفاريس» «الشيعي» «املجويس» ،ومل يكن التأييد
هذه املرة كالما وخطبا وحتميسا كالعادة ،بل كان تأييدا حقيقيا غري مرشوط،
فأغرق العراق بوابل من األسلحة عىل اختالف أنواعها ،ووضعت االعتامدات
املالية الضخمة رهن إشارة احلكام يف العراق ،ورحل اجلنود العرب من بلداهنم
إلحياء ذكرى معركة الكرامة والرشف يف القادسية اجلديدة ،ورصح بعضها
بمواالته للعراق ،وانحاز البعض اآلخر بكل ثقله إليه ،وأعانه الكبار بطرق
رسية حفاظا عىل ماء الوجه ،وغطى اإلعالم الغريب والعريب اعتداء العراق عىل
إيران ،وحوله بعصاه السحرية إىل رد مرشوع عىل عدوان مبيت.
وانتظر العامل سقوط احلكم يف إيران يف غضون ساعات أو أيام قليلة ألن
القرائن دلت عىل قرب النهاية املحتومة .ولكن اهلل عز وجل شاء أن يتحول
اهلجوم املدبر الذي خطط له بعناية فائقة ،وجندت له كل قوى الرش إىل أتون
ِ
الس ِّي ُئ إِ َّل بِ َأ ْهلِ ِه﴾ (سورة
مستعر يصىل ناره موقدوه أنفسهمَ ﴿ .و َل َي ُيق ا َملك ُْر َّ
فاطر .)43 ،وحاول العراق أن حيفظ ما تبقى من مظاهر الكرامة الكاذبة،
فدعا إىل املفاوضات إلبرام صلح مرشف ،وعرض تعويض ما حلق بإيران
من خسائر ،أو عىل األصح عرض ممولوه من دول اخلليج تسديد املبالغ التي
حددهتا إيران.
إال أن رشوط إيران إليقاف احلرب مل تكن مادية ألهنا ال تتاجر باحلرب،
وإنام مرادها أن متحو عن العراق ذل التسلط البعثي ليعود البلد املسلم إىل عز
اإلسالم وسؤدده .وأبدى إيران استعداده للتنازل عن املطالبة بالتعويضات
املادية عن اخلسائر التي سببتها احلرب العدوانية املفروضة عليه إذا حتقق ذلك
الرشط؛ ألنه يعترب حربه ضد حكام العراق حرب عقيدة قبل أي اعتبار آخر.
وقد تأكد زعامء املعسكر الرشقي مثلام تأكد زعامء املعسكر الغريب
أن اإلسالم الذي تقاتل إيران من أجله خمالف لألنامط اإلسالمية الفجة
واملنافقة التي خربوها وجربوا التعامل معها وفق الطرق املعتادة (التقليدية)،
فأعفوا عقوهلم وأذهاهنم املكدودة من التفكري يف ممارسة نفس األساليب من
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ترغيب وترهيب ،وشنوها حربا سافرة ،وأعلنوها صليبية من نوع جديد مل
يسبق للتاريخ أن رأى مثلها .وال نرى رضورة لعرض موقف علامء اإلسالم
«السنيني» من القضية ،وقد نعود إليهم يف وقت الحق إن شاء اهلل.
وإن أكرب افرتاء وأخطر تزييف للحقائق ،وأبشع تشويه ومتويه مارسه
احلكام العراقيون عىل الشعب العراقي هلو تظاهرهم بمظهر محاة اإلسالم
السنيني املدافعني عن العقيدة السمحاء يف وجه الشيعيني اإليرانيني املخرفني
املنحرفني .وأصبحنا نسمع استشهاد بعض جالدي احلكم يف العراق بآيات
من القرآن الكريم يلوكوهنا ،ثم يلفظوهنا حمرفة مغلوطة بعد أن استعصت عىل
شفاههم املتورمة من رشب الفودكا والويسكي ،وتدخني السجائر الكوبية
ِ
ي ِ
ين َآمنُوا َو َما َ ْ
الغليظةَ ُ ﴿ٍ .
ون﴾
ون إِالَّ َأن ُف َس ُهم َو َما َي ْش ُع ُر َ
يدَ ُع َ
اد ُع َ
ون اهللَ َوا َّلذ َ
(سورة البقرة.)9 ،
عرض املقال للوضع الداخيل يف إيران ،فزعم أنه مزر سياسيا ألن احلكومة
عجزت عن إمخاد الثورات الداخلية املتتابعة .وهذا نباح ما فتئت أجهزة
اإلعالم الغربية تردده منذ عودة اإلمام اخلميني إىل طهران .واإليرانيون ال
ينكرون حدوث قالقل يف بلدهم ،وهو أمر طبيعي إذا ما وضعنا يف االعتبار
ما خلفه حكم الشاه القذر من مشاكل مزمنة كانت خمتفية حتت ستار اهلدوء
املقنع تارة ،واإلرهاب الفظيع تارة أخرى .وحني وصلت الثورة اإلسالمية
إىل احلكم آثرت مواجهتها برصاحة ورصامة ألن اإلسالم بحكم طبيعته
الواضحة ال يقبل املداهنة أو التعمية.
وال خيلو أي بلد من مظاهر االضطراب وعدم االستقرار ،ولكن اإلعالم
الغريب يتقن لعبة النفخ والتهويل كام يتقن لعبة التخفيف والتهوين وصدق
القائل:
قتل امرئ يف غابة جريمة ال تغتفر وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر
وال يملك املتلقي العريب والغريب إمكانية التحقق من صدق اخلرب ألن
املصدر واحد ال يتغري .وقد أثر عن اإلمام اخلميني قوله إن اإلعالم اإلسالمي
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ما يزال يتخبط يف منطقة الصفر .وال جمال ملقارنته بعتو اإلعالم الغريب الذي
تدور آلته اجلهنمية بال فتور ملسخ احلقائق والتالعب بعقول «املستهلكني» .غري
أنه باالستناد إىل نفس املصدر اإلعالمي ،وباستقراء متزن ملنحنى كثافة األخبار
املنقولة عن تأزم األوضاع الداخلية يف إيران ،يالحظ أن اخلط البياين يشري إىل
تزايد مستمر يف تشديد املسؤولني يف إيران من قبضتهم عىل األوضاع الداخلية.
فسلسلة االنفجارات املهولة التي روعت طهران وبعض املدن اإليرانية األخرى،
واالغتياالت الفردية واجلامعية التي كان يتعرض هلا حرس الثورة والزعامء
الدينيون باطراد؛ آخذة يف االنحسار بشهادة أعداء الثورة أنفسهم.
وال يتصور عاقل أن هتدأ األوضاع وتعود احلياة إىل حالتها الطبيعية يف
ظرف وجيز ،وال نعني إطالقا باحلالة الطبيعية ما عاناه الشعب اإليراين من
ويالت أيام حكم الشاه حتت غطاء االستقرار املصطنع املزيف.
استقرار األوضاع الداخلية يف إيران ،وعودة األمور إىل حالتها الطبيعية
أو باألحرى قيامها عىل أساس مكينة من العدالة واحلكم بام أنزل اهلل وتطبيق
رشيعته ،يتطلب جهدا متواصال وسهرا ويقظة تامني ،ووقتا كافيا الستئصال
جذور الفساد القديم ،وحمق بذور الرش اجلديد التي حياول أعداء اإلسالمي
دسها يف أرض إيران املسلمة املتعطشة إىل احلرية والعدالة.
وال غضاضة يف أن تبذل الدماء الزكية الغالية ،وأن تستشهد نخبة من خري
شباب إيران لتحقيق هذه الغاية .ومهام يبد الثمن باهظا فإنه ال يساوي شيئا
بالقياس إىل األهداف املنشودة؛ إقامة رشيعة اهلل يف األرض ،وقهر الطواغيت،
ودحر حزب الشيطان.
وإذا قدر اهلل هلذه الثورة أن تدرك أهدافها ومراميها ،فإن ما يرتاءى ألجهزة
اإلعالم الغربية من انقسامات خطرية وشقوق عميقة سيمحى .وقد أتى عىل
العرب حني من الدهر مل يكونوا شيئا مذكورا قبل جميء اإلسالم ،عصفت
هبم الفرقة وتقاذفتهم األهواء ،ومل يمض عىل متتعهم بنعمة اإلسالم إال وقت
يسري حتى ذابت اخلالفات والرصاعات ،واجتمعت كلمتهم عىل نرصة دين
اهلل ونرشه يف أرجاء املعمور.
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إذا سلكت الثورة اإليرانية سبيل اهلل القويم ،وتالفت األخطاء الفادحة،
مثل تعاملها االضطراري مع العصابة النصريية يف سوريا السفاكة لدماء
املؤمنني ،فريجى هلا النرص املبني.
وحتدث املقال عن الضائقة االقتصادية واملالية التي متر هبا ،وساق كاتبه
كدليل عىل صدق مزاعمه انخفاض احتياطي إيران من العمالت الصعبة أو
اضمحالله .وحني يتحدث الغبيون عن االقتصاد وعن األزمات االقتصادية
يف العامل الثالث ويف البلدان اإلسالمية ،فإن حديثهم يكتيس طابع التعامل
والفهم املحيط بالشامل الذي ال يعلو عليه فهم ،ولكرس شوكة كل من
حتدثه نفسه باإلنكار أو التكذيب يسوقون قوائم طويلة عريضة من األرقام
واجلداول احلسابية التي تنبئ بقرب حدوث الكارثة االقتصادية ،وال يبقى
أمام املنكوبني من اختيار سوى الركوع حتت أقدامهم وطلب النجدة ،وقبول
رشوطهم املخزية بدون تردد لرتقيع احلال.
وقد ثارت ثائرة الزعامء الرشقيني والغربيني عىل السواء حني أعلنت
احلكومة رفضها القاطع لتحذيراهتم ،واستعدادها الكامل لتحمل شظف العيش
وخشونته ولو آلماد طويلة ،وعدم االستنجاد بأعداء اهلل مهام تكن احلال السيئة.
وال يعدم القارئ والسامع لوكاالت اإلعالم الغربية املعادية لإلسالم
خربا يشري إىل حتسن األحوال االقتصادية داخل إيران .فقد نقلت الفنشيال
تايمز اللندنية يف عددها الصادر يوم الثالثاء  2-11-1982عن أحد مديري
البنك املركزي اإليراين أن احتياطي إيران من العملة الصعبة يزداد بمعدل
مليار دوالر شهريا مما ينبئ بانفجار اقتصادي يف اجلمهورية اإلسالمية.
ورصح عيل مانوي زاد مدير الشؤون الدولية اخلاصة يف البنك أنه خالل
األشهر األخرية وصل إمجايل النفقات اخلاصة بالواردات بجميع أنواعها بام
فيها املعدات احلربية أقل من مليار دوالر شهريا.
وأقل ما يدل عليه هذا اخلرب أن جلمهورية اإلسالمية اإليرانية ال تزداد
أحواهلا االقتصادية سوءا وأن العكس هو الصحيح ،وتاريخ اخلرب يوافق
الظرف الذي كان فيه حكام العراق املالحدة يعللون النفس باالنتصار القريب،
أما وقد جرت الرياح بخالف ما تشتهيه سفنهم ،فإن ترقبهم سقوط إيران يف
ضائقة اقتصادية خانقة سيطول ويطول ،ولن حيقق اهلل آماهلم السوداء...
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إن كيد الشيطان كان ضعيفا! ..

								

أبو الفتح
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َان َض ِعيف ًا ﴾ (سورة النساء.)74-76 ،
ان ك َ
بمجرد دخول روسيا امللحدة احلمراء سنة  1979ألرض أفغانستان،
هب الشعب كله جياهد بمدنه وقراه .وكانت روسيا وعمالؤها األقزام
يظنون أن هذا الدخول لن يستغرق ساعات قالئل ،ناسية أن اإلسالم قهر
منذ أربعة عرش قرنا أعظم احلضارات «الفرس والروم» ،يف الوقت الذي كان
املسلمون ال حيملون غري السيف يف أيدهيم ،ومشعل اإليامن يف قلوهبم .وها
هي احلوادث تعاد ،والتاريخ يكرر نفسه.
لقد دحض املجاهدون األفغان ما يدعيه االستكبار العاملي من أن قوته
ال تقهر ،وأعطوا بنرص من اهلل وتوفيقه املثال احلي ملفهوم اجلهاد اإلسالمي
املقدس ،فلم يربطوا النتائج باحلياة الدنيا ،إذ ال يستطيع مواصلة الطريق
من كان تصوره كذلك ،وهذا ما جعل أعداء اهلل من الروس واألمريكان
يتفاوضون فيام بينهم وبمساعدة بيادقهم العمالء يف حماولة إجياد البديل
رشيطة أن ال يكون اإلسالم ،فدل ذلك عىل أهنم وملة الكفر مجيعا مهام اختلفوا
متفقون عىل حماربة ال إله إال اهلل ،مستخدمني يف ذلك ما يصل إليه «اجتهادهم
العايل» من ألوان التعذيب والتنكيل باملسلمني بام يف ذلك زرع الفتنة والشقاق
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واخلالفات بني صفوفهم ،أو تشويه سمعتهم عن طريق وسائل اإلعالم
املختلفة.
إن االستكبار العاملي حينام أحس بخطورة اإلسالم يف شخص املجاهدين
األفغان ،أخذ يدس وحييك سمومه يف اخلفاء ،ويظهر من األمور ما ال يعلم
خبثه إال اهلل ،فهو سبحانه وحده يعلم ما تكنه صدورهم ،ويطلع أولياءه
املجاهدين إلعالء كلمته عىل هذا املكر العفن.
وال أدل عىل ذلك من اتفاق روسيا مع أمريكا يف الكواليس عىل أن خترج
من أفغانستان رشيطة وجود بديل ،وهو ما أرسعت إليه أمريكا بعد هذا
االتفاق ،حيث جدت يف البحث عن عمالئها القدماء يف أفغانستان ،والبائعني
لذممهم بفتات الدنيا البائرة ،فانتهوا إىل ثالثة ممن يشكلون األقطاب الرضار
ضد اجلهاد األفغاين احلر املقدس.
وطلب من هؤالء الثالثة العمالء األنذال أن يذهبوا إىل ظاهر شاه لكي
يطلبوا منه العودة إىل حكم أفغانستان .وعىل إثر هذه التمثيلية ،عقد امللك
ظاهر شاه مؤمترا بإيطاليا يقول فيه إن املجاهدين األفغان يدعونه إىل أن يتسلم
احلكم .وما إن وصل اخلرب إىل رئيس رجال اجلهاد األفغاين البطل عبد رب
الرسول سياف حتى قال« :إننا نرحب بامللك لنقتله يف املطار» .هذه قولة
سياف ،وهي تعبري عن ثقة املجاهدين الكبرية يف نرص اهلل.
أما روسيا فهي حتاول أن خترج من أفغانستان ال ليشء إال ألهنا -حسب
اإلذاعة الربيطانية -عاجزة عن املواجهة ،وهذا هو مصري كيد كل شيطان.
الش ْي َط ِ
الش ْي َط ِ
ان إِ َّن َك ْيدَ َّ
وصدق اهلل العظيم إذ يقولَ ﴿ :ف َقاتِ ُلو ْا َأ ْولِ َياء َّ
َان
ان ك َ
َض ِعيف ًا﴾ (سورة النساء .)76 ،صدق اهلل العظيم ،والسالم عليكم ورمحة اهلل
وبركاته.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

بايع إخواننا املجاهدون يف أفغانستان أمريهم األستاذ عبد رب الرسول
سياف .بيعة تثلج قلوب املؤمنني فرحا بوحدة جند اهلل أسد ذلك احلمى
العزيز.
ننرش له هذا البالغ عسى يسمع سامع ،فيقدم من ماله عتق رقبته من النار،
وبراءة ذمته من مسؤولية دينية عظيمة.

بالغ من أمري املؤمنني املجاهدين يف أفغانستان
عبد رب الرسول سياف

إىل من هيمه األمر:
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد،

فإن شعب أفغانستان املسلم عانى -وال يزال يعاين -أنواعا من املحن
والشدائد ،وإن قراه قد دمرت بسبب القصف اجلوي املستمر ،وإن جبال هذه
البالد اإلسالمية وسهوهلا اختضبت بدماء أبنائها األبرار ،تلك الدماء التي أريقت
دفاعا عن دين املسلمني وعقيدهتم وعرضهم ،وجزء من وطنهم اإلسالمي.
ففي حني أن هذا الشعب يواصل جهاده هادفا إقامة حكم اهلل يف أفغانستان
العزيزة ،وقاصدا حتطيم الطواغيت وتنحية البرش من سيطرهتا الباطلة ،هناك
آالف من أرس املجاهدين والشهداء يعيشون بني املخيامت ،يقضون فيها أيام
هجرهتم ولياليها ،ويعانون من املشاكل ما تذوب له القلوب .هذا كله ال
يصعب عىل املجاهدين واملهاجرين ،ويسهل عليهم احتامله ،أما ما جيرح
القلوب ويقتلها ،فهو أن أبناء الشهداء واملجاهدين وقعوا فريسة يف أيدي
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من يعادون املسلمني وجهادهم بشكل أو بآخر .فإذا كان الروس يقتلون
شبابنا وأطفالنا يف أفغانستان باملعاداة السافرة ،فإن الطواغيت األخرى تعادي
جهادنا وتقتل أبناءنا بإبعادهم عن دينهم وعن عقيدهتم .وبعبارة واضحة،
فإن الصليبيني والتبشرييني تكالبوا عىل خميامت املهاجرين من كل جانب،
وبدأوا يبثون فكرهتم بني أبنائنا باسم تقديم املساعدات ،مستغلني يف ذلك
الفراغ الذي كان جيب عىل املسلمني من ذوي األدوار احلساسة أن يملؤوها.
إن املسلمني قد تركونا واشتغلوا بام ال يعنيهم ،ومل يبالوا بحال املؤمنني
يف هذه البالد .إن أعداءنا انتهزوا الفرصة فأنشأوا مراكز تبشريية باسم املراكز
الصحية والتعليمية ،واستغلوا احتياج املهاجر .فكلام قدموا له حبة «أسربين»
قدموا معها كلمة تنحرف به ،وكتابا يدعوه العتناق املسيحية املحرفة.
فهم يعلمون أن هذا اجلهاد يطول ،ولذلك يريدون أن خيرجوا أبناء
املجاهدين واملهاجرين من اإلسالم ،فيقطعوا بذلك سلسلة اجلهاد بشكل
طبيعي؛ ألن هذا اجلهاد حيتاج إىل جماهدين مرتبني عىل عقيدة التوحيد ليمألوا
مكان الشهيد يف ميادين القتال .ولكن إذا نشأ األوالد واألطفال عىل فكرة
التبشري ،فإن اجلهاد ينقطع بعد ميض سنوات معدودة.
فلذلك كله أنبه املسلمني ،وألفت أنظارهم إىل هذا الوضع اخلطري
وأذكرهم باآلخرة ،وأطلب بملء هذا الفراغ يف أوساط املهاجرين حتى ال
يوجد هناك موضع قدم ملن يريد أن يضل أبناء املسلمني مستغال يف ذلك
حاجتهم ورضوراهتم.
والسالم عليكم.
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