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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  الجهاد في باكستان ... لماذا؟ وكيف؟
 

  المقدمة
 

من الواضح أن أرض خراسان قد أصبحت مركزاً رئيسيا حلركة اجلهاد العاملية ولذا فإن كل ما تتعرض هلا هذه البقعة 
أن متابعة األحداث املتغرية وما حوهلا من أحداث وتغريات يؤثر مباشرة على حال ومستقبل اجلهاد العاملي. ومن القطعي 

يف كل حني وثانية بنظرة ثاقبة ومعرفة العدو وأساليبه احلربية ووضع خطة عملية شاملة يف ضوء هذه املعلومات من أوىل 
تقتضي مصاحل اجلهاد الفكر املنطقة بأكملها فمهام القيادة اجلهادية. ولقد بدأت األحداث تتغري بسرعة شديدة يف هذه 

وحتتاج العديد من جوانب املنهج العسكري والدعوي والسياسي املتبع يف  اضيع احلساسة،املو ق يف كثري من اجلاد والعمي
خمططات عن  وأعليها عن الظروف اآلتية  اً إلعادة النظر فيها. وال جند بني اجملاهدين أيضا نظرة واحدة متفقاملنطقة هذه 

يف هذه الظروف  تغلب العواطف عند البعض واملقالق عند اآلخرين. ف ،العدو فيها ومنهجنا الدفاعي أو اإلقدامي إزاءها
  األلباب والنهى أمهية اإلمجاع على منهج عملي واضح! كيف يغيب على ذوي

 
هذا الكتيب الذي بني أيديكم حيلل الواقع احلساس يف خراسان وباكستان. ويلقي الضوء على نوايا العدو وأساليبه 

سهولة على األسئلة املطروحة أعاله. ومبا أن هذا الكتيب هو عبارة عن بكل اختصار و احلربية. مث حياول اإلجابة ب
خالصة واختصار ملبحث طويل لذا من املتوقع أن تطرأ يف أذهان قارئيه أسئلة عديدة وأن تتطلب القرائح معرفة املزيد من 

أي أن تبدأ األذهان والعقول بالفكر  وهذا هو هدف الكتيب األساسي. ... املطروحة عن كثري من املواضيعالتفاصيل 
ن تبقى أثناء ذلك مجيع اجلوانب املختلفة ستقبل اجلهاد، وأاجلاد والعميق عن املوضوع الذي حيتل مركزاً أساسيا بالنسبة مل

   عن املوضوع حتت جمهر البحث.
 

تاب له سيكتمل بإذن اهللا وفيما يتعلق ببحث جامع ومفصل حييط بكافة جوانب وزوايا املوضوع فإننا ننوي إفراد ك
  تعاىل قريباً.

 
وأن جيعلنا يف خدمة دينه واجلهاد يف  ،وأن يقرب لقلوبنا وأذهاننا ما هو حق ،نسأل اهللا تعاىل اإلخالص يف القصد

  وأن جيعل ذلك وسيلة ملغفرتنا ولدخول جناته. آمني، سبيله
 

  وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله صحبه وبارك وسلم
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  الجھاد في باكستان... لماذا؟

 دالتمھي

  
  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد،

  لقد قسمنا موضوع البحث يف هذه الكتيب حتت سؤالني مهمني؛
 اجلهاد يف باكستان .. ملاذا؟  
  اجلهاد يف باكستان .. كيف؟و  

 
خلفية األحداث ولكن قبل املضي قدما يف إجابة السؤال األول نرى من الضروري أن نذكر بعض األمور عن 

  :كتمهيد وبيان  هنة ووضع املنطقةالرا
 

  األحداث العالمية .. في نظر مسلم؛

  
اليوم ميسح املسلمون النوم عن أعينهم يف عامل يرون فيه قول الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم يتحقق حرفياً، 

  حيث قال:
  "يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قصعتها"

  ن يومئذ؟فقال قائل: ومن قلة حن
قال: "بل أنت يومئذ كثري، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن اهللا من صدور عدوكم املهابة منكم  وليقذفن اهللا 

  يف قلوبكم الوهن".
  فقال قائل: يا رسول اهللا ، وما الوهن؟

  قال: "حب الدنيا وكراهية املوت" 
  )(سنن أيب داود، كتاب املالحم، باب تداعي األمم على اإلسالم

  
هجمة واحدة  ،من يهود ونصارى ومشركني جمتمعني بكل ما توفرت هلم من وسائل ،لقد شن كل أعداء اإلسالم

م من عقيدة و ثقافة واقتصاد وسياسة وما إىل ذلك. وآلت قيادة هذه  على املسلمني وعلى كل جانب من جوانب حيا
أن نبيهم دانيال دعا بثالثة أمور لليهود يف زمن نبوكدنصر وأن احلرب العاملية الشاملة إىل الصهاينة اليهود الذين يؤمنون ب

اهللا قد استجاب له. فصار العمل على حتقيق هذه األمور والسعي احلثيث لتحصيلها من األهداف احلقيقة وراء احلركة 
  العاملية اجلديدة للصهاينة. هذه الدعوات الثالثة أو بألفاظ أخرى األهداف الثالثة هي:

  طني كاملة مرة أخرى،ود على فلسسيطرة اليه -1
 وإعادة تشييد اهليكل السليماين، -2
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 قيام دولة عاملية عظيمة لليهود كملك سليمان عليه السالم.و  -3

  
ولكن بعد نبوة عيسى عليه السالم وبعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم إذا بالصهاينة يواجهون مشكلة جديدة وهي 

م يف فلسطني اليت كانوا هم فقط باألمس ورثتها. وهم يعلمون حق العلم أن النصارى واملسلمني أصبحوا اليوم خياصم و
أن اليهودية دين وراثي ال ميكن ألي شخص أن يتخذها ديانة حىت ولو تأثر بدعاويهم املزعومة ولذا فإنه ال ميكن لليهود 

صلوا اخلليج التارخيي والطبيعي . ولذلك و فحسب على عددهم اعتماداً أبدا أن يغلبوا منافسيهم مبفردهم ويف مرة واحدة 
احلائل بينهم وبني النصارى بواسطة حركة مارتن لوثر اليت نسجوا شباكها برباعة كاملة لكي ميكنهم اختاذ النصارى حلفاء 

  هلم يف مواجهة املسلمني.
م ردموا منابع القوى لوا سكانه الطبيعية للمجتمعات البشرية لكي ميكنهم التحكم يف العامل بأسره وجيع مث إ

م" على حد اً "غومي   ، وهذه املنابع هي:تعبريا
  قوة الذهب والفضة، -1
 وقوة الشعوب والقبائل، -2

 وقوة اإلميان والعقيدة، -3

 قوة العلم والدين.و  -4

" "الدميوقراطية" و"النظام الرأمسايلالصهاينة ما يسمى بـاستحدث ولكسر عرى اجملتمع اإلنساين األصيلة هذه 
ما ال يرتكان قوى اجملتمع الطبيعية السابقة الذكر أينما طبقا  صاحلهم. و ووظفومها مل أخص خصائص هذين النظامني أ

ن لتنفيذ املخططات العاملية للصهاينة. ونعتقد أنه من الضروري ذكر نقطة . فهذان النظامان آلتان أساسيتاكقوى معتربة
وهي أن هذين النظامني من أوهن  النظامني،ذين أو ينتقد أو حيلل هعن مهمة هنا ال يعريها اهتماما أغلب من يكتب 

ا للقوة العسكرية القائمة على النظريات احلربية الغربية اجلديدة اليت تساند هذين النظامني  وأهش األنظمة داخليًا وإ
  هي الزاوية الثالثة هلذا املثلث الشيطاين.املستحدثة " . ولذا فإن "القوة العسكريةوتدعمها

يت نشأت بإلغاء قوى اجملتمع األصيلة أوجد الصهاينة بقيادة األمم املتحدة نظامًا عامليًا جديداً ومللء الفجوة ال
والذي يعتربونه خطوة مهمة جداً باجتاه قيام مملكتهم العاملية املزعومة. فكل القرارات العاملية املهمة املتخذة من قبل العدو 

ليبية اجلديدة ومن بعدها إىل يومنا هذا ما هي إال حلقات سلسلة منذ سقوط اخلالفة العثمانية حىت بدء احلملة الص
يئة الظروف لقدوم الدجال.   املخطط الصهيوين و

  
ولكن إن كان أعداء الدين حييكون مؤامرات مكرهم ودهائهم يف جانب فإن اهللا يف مقابلهم يهيئ هلذه األمة 

موا الكفر وأساليبه بكل وضوح وعرفوا أعدائهم احلقيقيني علماًء صادقني ودعاة حق صاحلني وجماهدين يف سبيل اهللا فه
جيدًا وواجهوهم يف كل ميدان أشد مواجهة. وأمامنا مثل عظيم يف الشيخ عبداهللا عزام رمحه اهللا الذي نشر الصحوة 

نية. فكان يردد عن احلروب القومية والوطانتزعهم اجلهادية يف األمة مجعاء ومجع املسلمني على اجلهاد يف سبيل اهللا بعدما 
وأن أول خطوة  وإسرائيل، مرارا أيام اجلهاد ضد الروس أن جهاد األفغان يف احلقيقة هو استعداد للجهاد ضد أمريكا
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إلخراج اليهود من فلسطني هو توطيد اجلهاد يف أفغانستان. فلم تكن عيناه تغفالن عن عدو األمة احلقيقي حىت وهو 
  يقاتل الروس.

عن استهداف أمريكا  1996أسامة بن الدن حفظه اهللا لواء اجلهاد العاملي وأعلن يف  ومن بعده تسلم الشيخ
ومصاحلها يف العامل بأسره. وبذلك حول توجهات اجملاهدين عن أهدافهم اجلزئية والفرعية إىل الطاغوت األكرب وجعل 

م ترتكز على جذور النظام العاملي اجلديد جلهاد معه يذكرون بأن حترير فلسطني . وما زال هو وقادة االكافر اهتماما
  وإقامة شرع اهللا هناك من أهداف اجملاهدين األساسية لكي ال تنسى األمة عدوها الصهيوين، فجزاهم اهللا خري اجلزاء.

وا إىل ميدان الصراع أمريكا فحسب بل جروا الغرب الصلييب بأسره يف ، إذ أن اجملاهدين اليوم مل جيرّ واحلمد هللا
  و. وبعد زمن طويل يواجه القادة الصليبيون الصهاينة خطراً حقيقياً من قبل األمة املسلمة.شكل حلف نات

  

  موقف نظام الحكم في باكستان من "الحرب ضد اإلسالم"؛

  
م تسلم جورج بوش قيادة هذه احلرب الصليبية الصهيونية القدمية وبعث  2001من سبتمرب عشر بعد احلادي 

وأهله. فسارعت باكستان لتقف هذه احلرب النجسة ضد اإلسالم شاركة أمم العامل كله يف فيها روحًا جديدة. وطالب م
سنكتفي هنا فقط لكن وال ختفى تفاصيل هذه القصة الشنيعة عن أحد. و  ،يف الصف األول لدول التحالف األمريكي

  باإلشارة إىل أهم جرائم نظام احلكم الباكستاين:
  قاط اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان.كان لباكستان الدور الرئيسي يف إس -1
من اجملاهدين األجانب وسلمهم  800ى ألقى النظام الباكستاين بالقبض على ما يقرب عل -2

ا ألمريكا أو مارس . وليكن من املعلوم أنه كان من بني هؤالء األسرى احمللية أساليب العنف عليهم يف سجو
 لكافر عالوة على عامة اجملاهدين.أهم قادة اجملاهدين املطلوبني من قبل الغرب ا

ا هلم  -3 عندما ضاقت األرض بأكملها على اجملاهدين فتحت املناطق القبلية الباكستانية رحا
فبدأت القوات الباكستانية سلسلة من العمليات العسكرية ضدهم يف هذه املناطق للقضاء عليهم بالكلية أو 

ت أمريكا والناتو اليت تستهدف إخراج تلك القوات من على األقل إشغاهلم عن العمليات اجلهادية ضد قوا
 وال زالت هذه السلسة مستمرة.  ،أفغانستان

  

  أسباب عدم فتح ميدان المعركة في باكستان حتى اليوم؛

  
دور الكفار هذا الذي لعبه نظام باكستان يف احلرب ضد اإلسالم وأهله هو الدليل الذي جييز اجلهاد ضد النظام 

ولكن قادة اجملاهدين اعتربوا هذا األسلوب العام إلشعال احلرب ضد مصاحل اجلهاد.  ،ر ألكثر منهوال يتطلب األم
  واألسباب األساسية اليت ظلت حىت اليوم عائقاً يف توسيع دائرة اجلهاد ليشمل منطقة باكستان هي كالتايل:
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األمارة اإلسالمية املنهج العام الذي رمسه قادة اجلهاد بأن اهلدف األول للمجاهدين هو قيام  -1
  .والدول يف أفغانستان وأن قيامها هو الذي سيصبح بنفسه وسيلة  لتحكيم الشريعة يف باقي املناطق

املنهج املقرر يف ضوء التجارب الفاشلة يف اخلروج ضد احلكام املرتدين احملليني يف خمتلف  -2
ؤالء احلكام إال بقدر الضرورة وجيب تركيز مشاكسة هينبغي املناطق اإلسالمية عرب السبعني سنة املاضية بأنه ال 

االهتمامات على أئمة الكفر العاملي أي أمريكا والغرب الصلييب. وألن اقتالع جذور الكفر ستبشر بنفسها 
 بسقوط كل الدمى احمللية.

مارة اإلسالمية وتشريد اجملاهدين من أفغانستان وإلقاء يف الظروف الطارئة بعد سقوط األ -3
باكستان والدنيا بأسرها كان اجملاهدون ميرون بفرتة ضعف شديد حيتاجون فيها إىل وقت  القبض عليهم يف

 لذا مل يكن يف مقدورهم أبداً فتح جبهة جديدة. إلعادة التنظيم من جديد،مناسب 

مل يكن أهل باكستان وحىت عدد كبري من اجملاهدين الباكستانيني مستعدين ذهنيا لبدء اجلهاد  -4
 يف باكستان.
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  ھاد في باكستان ... لم اآلن؟الج
  

قبل أن جنيب على السؤال الذي يطرح نفسه اآلن: ما هي التغريات اليت وقعت لكي جتعل اجلهاد يف باكستان أمراً 
  ال مفر منه؟ أعتقد أنه من الالزم بيان ثالثة نقاط مهمة ال ميكن إجابة هذا السؤال أصالً بدون فهمهما فهماً صحيحاً:

  

  باكستان ليستا جبھتين بل جبھة واحدة.أفغانستان و - 1

  
. جانب شرقي وآخر غريب ،فتاريخ هذه املنطقة بأسرها شاهد على أن هذين البلدين جبهة واحدة ذات جانبني

وأن ما يتعرض له جزء منهما ال بد وأن يؤثر يف اجلزء اآلخر مباشرة. واإلنكليز هم الذين قاموا بتقسيم املنطقة لدولتني 
وإال فلم يكن مثة  ،املعروفة باسم "خط ديورند" قبل مئة عام فقط ألول مرة يف التاريخ الطويل املشرتكبرسم احلدود 

اختالف يذكر بينهما قبل هذا. واليوم وعلى الرغم من هذه التجزئة املصطنعة فإن أهل اإلقليم احلدودي "سرحد" عموماً 
جاب والسند جبميع االعتبارات التقليدية والثقافية وغريها. وال زال وأهل احلزام القبلي هم أقرب إىل أفغانستان منه إىل البن

م واقتصادهم مشرتكًا وما زالت هذه املناطق القبلية تتمتع بتمثيل دائم يف اجمللس القبلي التقليدي يف  جزء كبري من جتار
  أفغانستان املعروف باسم "لويه جرغه".

أي أمريكا ينظر إىل املنطقتني كذلك كجبهة حرب واحدة. لذا  واألمر اآلخر املهم من هذه الناحية أن عدونا
جيب علينا أن نعيد تعريف جبهة احلرب مبحو اخلط الذي رمسه اإلنكليز من أذهاننا وإال لن نقدر على حتليل الوضع 

  بطريقة سليمة ولن نستطيع أن نصل ملنهج عمل صحيح تلقائياً.
  

  القارة الھندية.باكستان ليست مجرد باكستان بل ھي شبه  - 2

  
ا باكستان  النقطة املهمة الثانية هي أن اإلنكليز قسموا باكستان واهلند أيضًا بنفس الطريقة الشاذة اليت قسموا 
وأفغانستان. ولذا أعطوا جزءا من األقاليم احلدودية الثالثة؛ كشمري وبنجاب والسند للهند واجلزء اآلخر منها لباكستان. 

ن الناحية التارخيية أن شبة القارة منطقة واحدة مرتابطة وأن ما يطرأ على جانبها الغريب (أي مث إنه من املسلمات م
باكستان احلالية) ترتدد أصداءه تلقائياً يف جانبها الشرقي (أي اهلند احلالية) وال  يتوقف هذا الصدى إال أمام أمواج خليج 

م قبل التخطيط ألي برنامج يف املستقبل البنغال. لذا يتحتم على قيادة اجملاهدين أن يضعوا شبه  القارة بأكملها يف أذها
  وإال فإنا سنلحق الضرر بأنفسنا بالتخطيط بناء على حتاليل ناقصة.

  

  ھناك اختالف جوھري بين أسلوب حرب أمريكا والروس! - 3
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الذي تنتهجه أمريكا  ال ميكن مواجهة أي عدو بدون معرفة أسلوبه يف احلرب معرفة عميقة. ومبا أن أسلوب احلرب
خيتلف اختالفًا بائنًا عن أسلوب حرب الروس لذا ال بد للمجاهدين أن يغريوا طريقة وأسلوب مواجهتهم وتدريبهم 

  واستعدادهم كذلك. فلن تنفع السهام املستعلمة ضد الروس يف احلرب ضد أمريكاً بشيء.
ن الروس كانوا نذكر بأولكن باختصار  قيقة موضوع حيتاج إلسهاب وتفصيل،وأسلوب حرب العدوين يف احل

اك". والروس كان ميارس "رجال دولة"أما األمريكان فهم  "حماربني" اليت يوقع فيه الضرب على العدو كماً  "حرب اإل
فهي تضع نصب عينها اهلدف  "،حرب املناورات"ولكن أمريكا تعتمد على  بإهالك أفراده ووسائله وأمواله.وتزعزع إرادته 

ا حتاول التقليل حىت اإلمكان من استخدام القوة العسكرية املطلو  ب وتستعمل كل وسيلة متاحة للحصول عليه، بل إ
لذا فإن األمريكان   هزم العدو بدون إطالق أي رصاصة،بالفعل. ففلسفة احلرب عندهم أن النجاح احلقيقي يكمن يف

أو يركزون على أن يتقدموا على العدو  دو،دمري العحياولون خنق العدو مبحاصرته من كل جانب أكثر من حماولتهم ت
  زمنياً بعد أن يعيقوه هو عن التقدم حبرب نفسية وعقلية.

ستنبط أنه ال حنتاج إىل قوة عسكرية كبرية وأعداد ضخمة هلزم أمريكا بل بعد التوكل على اهللا فإن ومن هنا ن
م قبل الوقت لكي جيدوننا سالحنا األصلي هو أن نقرأ ما يدور يف ذهن األمريكان يف الو  قت املناسب وأن نعرف إراد

والنصف اآلخر يف ميدان املعركة. ولفهم مغلقة دائمًا قبلهم خبطوة. فكأن نصف املعركة مع األمريكان تدور داخل غرفة 
م لـ"ميدان املعركة"، ونظرية "احلرب املخ تصرة" وفلسفة أسلوب احلرب األمريكية مبزيد من التفصيل ال بد من فهم تصورا

"اهلزمية يف البعد الزمين". ويتحتم كذلك معرفة نظريات خربائهم العسكريني املرموقني الذين على فلسفتهم يقوم هيكل 
اجليش األمريكي بأكلمه وأسلوب حربه اجلديد. وفهم أسلوب حرب العدو ضروري ليس ملواجهته يف باكستان فحسب 

  ره.بل ملواجهته حق املواجهة يف العامل بأس
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  الجھاد في باكستان .. لماذا؟
  

ا حتتم علينا اجلهاد يف باكستان.   اآلن نرجع إىل موضوعنا األساسي ونتباحث عن األسباب اليت نعتقد بأ
  

  لقد تفككت باكستان  - 1

  
قد يبدو هذا األمر حمرياً للحظة ولكن احلقيقة هي أن باكستان قد تفككت وأن كل ما نراه اآلن يف باكستان هي 
ائية لتفككها. فلم تبق أصًال أي قوة جاذبة تربط بني أجزائها املختلفة. فحىت اليوم كانت هناك  مظاهر عملية ومراحل 

  أمور ثالثة تربط باكستان يف وحدة واحدة وهي:
  نظرية باكستان؛ اليت قضي عليها حلظة شاركت باكستان يف احلرب ضد اإلرهاب. -1
جلماهري حوهلا؛ ولكن بعد مقتل بينظري مل يبق أي قائد القوة السياسية اليت تستطيع حشد او  -2

مجاعة تستطيع إدارة احلكم مبفردها. ولذا حياولون تشكيل أي ومل تبق  ياسي ميكنه إخراج البلد من أزمته،س
 حكومة قومية متعددة األحزاب وهو دليل واضح على وجود فجوة كبرية يف امليدان السياسي.

يأس الناس فيها من القيادة يمساندة النظام املتساقط يف كل مرة اجليش؛ الذي كان يسارع يف و  -3
 مطالبة اجليش بالرجوع إىل ثكناته،السياسية. ولكن اليوم جند أن البلد كله بفئاته الدينية والالدينية جمتمع على 

 ومل تقل شعبية اجليش منذ أن نشأت دولة باكستان أبداً إىل الدرجة اليت وصلت إليها اآلن.

  
عملية و  تلقائياً، وم انتهت كل القوى املغناطيسية اليت كانت تربط باكستان وبدأت أجزاء باكستان باالنفصالفالي

االنفصال هذه تسري قدمًا بطريقتها وسرعتها الطبيعية. وقد بدأت التصدعات يف وحدة باكستان تظهر يف االنتخابات 
وشستان على العكس من إقليمي بنجاب والسند حيث السابقة حيث فازت اجلماعات الدينية يف إقليمي سرحد وبل

. ولكن من النتائج الوخيمة فازت اجلماعات القومية والعلمانية. ولقد تنبأ أولو البصائر حينها عن خريطة املستقبل وحذورا
لل يوميا من قائد أو حمنسمع  وسعت وأصبحت واضحة إىل درجة أنناتقد هذه التصدعات فإن بعد مقتل بينظري  ،اآلن

سياسي مجًال كـ"إن سالمة باكستان يف خطر"، و"ال بد من اختاذ اخلطوات الفالنية والفالنية إلنقاذ باكستان"، و"إن 
" وغريها. وال خيفى هذا أبدا على من له علم جبرائد وإذاعات وقنوات 1971عام باكستان تواجه أحداثًا كأحداث 

  باكستان.
  

ن ال ترتدد وتتشكك بشأن هذا األمر وأن كل ما ختطط له يف املستقبل جيب نعتقد أنه جيب على قيادة اجملاهدين أ
أن يكون على افرتاض أن باكستان قد تفككت وأنه سرعان ما ستنفصل أجزائها حبيث لن يبقى هذا التفكك خمفيًا عن 

  أحد.
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ر يف منهجنا العسكري ونعتقد أن تفكك باكستان هو من أهم احلقائق الواقعية اليت تطالبنا بكل قوة إلعادة النظ
والدعوي املتعلق بباكستان. هذا منعطف مهم جداً يف تاريخ املنطقة حبيث أن نتائجه القريبة والبعيدة ستؤثر مباشرة على 
اجلهاد يف املستقبل وسرتغم اجملاهدين رغم أنفهم للنزول إىل ميدان املعركة للدفاع عن اجلهاد بدون أي استعداد أو خمطط. 

  أن جتس قيادة اجملاهدين نبض األحداث القادمة من اآلن وأن تضع خطط مستقبلها من اآلن طبقاً هلا؟أفال يستحسن 
  

 أمريكا تخطط لتقسيم باكستان - 2

  
مل ختف أمريكا نواياها عن مستقبل باكستان أبدًا ولقد أكدت كثري من اهليئات السياسية والفكرية الغربية يف 

ا ووثائقها أن التقسيم اجل غرايف للعامل اليوم هو تقسيم ما بعد االستعمار الذي ال يناسب مصاحل أمريكا وأن توصيا
ذا  ايف إن أرادت احلفاظ على مصاحلها،أمريكا عليها إعادة التوزيع اجلغر  وهذه اهليئات قد صرحت بتقسيم باكستان 

ملراحل األخرية لتطبيق برناجمها هذا. الشأن. ونعتقد أنه توجد كثري من األدلة اليت تشري إىل أن أمريكا قد دخلت يف ا
  وحسب هذا املخطط فإن أمريكا تريد أن تقسم باكستان إىل مخس أو ست مناطق:

  سنغافور وهونغ كونغ.مدن كراتشي كـ"رئاسة مدنية" حرة على غرار  -1
 بلوشستان كرئاسة حرة مستقلة. -2

 .املناطق الشمالية (غلغت وسكردو ولواحقها) كرئاسة إمساعيلية مستقلة -3

 ضم اإلقليم احلدودي "سرحد" يف أفغانستان. -4

 إبقاء ما يتبقى من بنجاب والسند كدولة باكستان أو تسليمها إىل اهلند. -5

ذا التقسم وإال فإن الصني قد ال تقبل مثل هذه  -6 ومن املمكن جدًا أن يسلم ميناء غوادر للصني إلرضائها 
 التغريات اخلطرية قريباً من حدودها.

  
  تقسيم عملياً ميكن ألمريكا استخدام إحدى الطريقتني التاليتني:ولتطبيق هذا ال

  بواسطة القوات اهلندية. -1
 لوحدها بالتدخل املباشر.أو  -2

  
  ريد أمريكا حتقيقها من وراء تقسيم باكستان؟ .. نعتقد أن أهم األهداف هي أربعة:ما هي األهداف اليت تولكن 

ا ومصاحلها يف حماصرة مركز اجلهاد العاملي، أي املناطق القبل -1 ية، خلنق اجملاهدين وبذلك التأكد من سالمة قوا
  أفغانستان.

م. ا هياستبدال ميدان املعركة بامليدان الذي يناسبه -2  ودفع اجملاهدين لذلك امليدان لضرب قو

 السيطرة على قوة باكستان النووية أو القضاء عليها. -3

 خنق احلصار حول الصني. -4
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هي أن أمريكا تريد حصر اجملاهدين يف إقليم سرحد ودفعهم من جهة هنا الرتكيز عليها النقطة اليت نعتقد أنه جيب 

وال خيفى عن نظر أي أفغانستان إىل املناطق امليدانية لباكستان أو إىل املناطق الصحراوية لقندهار عرب إقليم بلوشستان. 
ة أي جيش منظم يف املناطق امليدانية من قبل اجلبلية هو ميدان املعركة املرغوب لدى اجملاهدين أل ةطقجندي أن املن ن جما

أن مث  اجملاهدون إىل ميدان املعركة الذي تنتخبه هيجيش عصابات أمر يف غاية الصعوبة. فستحاول أمريكا أن ينزل 
  ادهم هناك بسهولة.تصط

  

  الھند تخطط للھجوم على باكستان - 3

  
ا تستعد ملعركة كبرية حامسة. ومن لقد أقدمت اهلند على كثري من املبادرات املهمة جد ًا اليت ال ميكن تأويلها إال بأ

  هذه املبادرات:
طائرة حربية على دول العامل بأسره، وستكون هذه أكرب صفقة حربية يف تاريخ  134عرض اهلند مناقصة لشراء  -1

  العامل كله.
رتاليا واليابان وغريها من الدول، واليت مشاركة اهلند يف التمارين البحرية املشرتكة يف حبر العرب مع أمريكا وأس -2

 تعترب من إحدى أكرب التمارين العسكرية.

قيام اهلند بتمارين عسكرية مع بريطانيا على أعلى جبهات القتال يف منطقة سياتشن اجلبلية على احلدود مع  -3
 باكستان.

 نوويا هندياً على أرض اهلند. خطوة كبرية للتعاون يف اجملال النووي مع اهلند بشرائها مفاعال أمريكا اختاذ -4

 عقد اهلند "ألعاب احلرب اإلسرتاتيجية" الكربى من نوعها يف منطقة حيدر أباد. -5

 إطالق اهلند مؤخراً قمراً صناعياً إسرائيلياً يف الفضاء للتجسس على باكستان. -6

ا البالغة حاليًا مليون وثالمثائة ألف جندي مبقدار م -7 ليون جندي. وهكذا سيبلغ إعالن اهلند عن زيادة عدد قوا
ا مليونني وثالمثائة ألف جندي يف مقابل اخلمسمائة إىل الستمائة ألف جندي للقوات الباكستانية.  عدد قوا

زيادة اهلند من التعاون بينها وبني إسرائيل يف اجملال العسكري لدرجة إن إسرائيل أصبحت اآلن ثاين أكرب الدول  -8
 ريكا.اليت متول اهلند بالسالح بعد أم

يلية واملالبس العسكرية بليون دوالرا لشراء األسلحة اجلديدة اليت تشمل على املناظري الل 40ختصيص اهلند  -9
 لطقوس الباردة جداً وغريها من أحدث األسلحة األخرى.املموهة الصاحلة ل

  
الداخلية لباكستان، ثب على الظروف وقد ركزت اهلند أنظارها عن ك عن عاصفة قادمة، هذه اخلطوات العمالقة تنبئ

  ن يرتمجون لنا هذه اخلطوات بقوهلم أن اهلند ستهاجم باكستان عاجًال أم آجًال.واحملللون العسكريو 
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  عادة تداهم اهلند على باكستان من كل أو بعض املناطق اإلثنا عشرة احلدودية التالية:
  مبرب. -1
 لداخ. -2

 تشكويت، أت مقام. -3

 سيالكوت. -4

 الهور. -5

 قصور. -6

 سليمانكي. -7

اولبور. -8  ملتان، 

 رحيم يار خان. -9

 سّكر. -10

 حيدر آباد. -11

 كراتشي. -12

ا على املناطق الشمالية لشن اهلجمات أي من منطقة مبرب حىت  إنف ا سرتكز قوا هامجت اهلند ألهدافها املستقلة فإ
ا عل ا سرتكز قوا ى املناطق اجلنوبية منطقة قصور. ولكن إن دخلت اهلند لتعاون أمريكا يف برناجمها لتقسيم باكستان فإ

  لشن اهلجمات أي من منطقة ملتان إىل كراتشي.
  

هي أن تضطر ما إذا هجمت اهلند على باكستان وطبقًا للمحللني العسكريني فإنه توجد إمكانية كبرية يف صورة 
اسطة "تعديل بو عليها قطع الغيار احلربية شراء أمريكا باكستان بعد حظر الستعمال سالحها النووي. وذلك ألن بدورها 

م تأخرت عن اهلند يف سباق األسلحة التقليدية وهذا ال يبقي أمامها أي خيار سوى استعمال 1992بريسلر" عام 
  األسلحة النووية.

  

  حتى لو لم تتدخل أي من القوى الخارجية .. فما النتيجة المتوقعة؟  - 4

  
وتركتا باكستان على حاهلا فيمكن يف هذه  لو فرضنا للحظات أن أمريكا واهلند مل تتدخال مباشرة يف باكستان

  الصورة أن حيدث أمران:
 
  أن تتابع باكستان يف دورها اللعني يف احلرب ضد اإلرهاب. -أ

ويف هذه الصورة أيضاً يتحتم تفكك باكستان ألنه مثلما ذكرنا يف التمهيد فإنه مل تبق أي قوة جاذبة حتافظ 
ا من إحدى األسباب األساسية اليت تقود باكستان إىل واحلرب ضد اإلرهاب بنفسه ن،على وحدة باكستا
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التفكك. فلو متادت هذه احلرب فإن قتال اجملاهدين ضد اجليش وكذلك معارك املناطق القبلية ضد اجليش 
عالوة على نزاع املؤسسات احلكومية مع بعضها البعض سيساعد عملية االنفصال على االستمرار. نعم، 

  لتفكك إذا مل تتدخل أي قوة خارجية مباشرة.من املمكن أن يتأخر هذا ا
  
  أن تنفصل باكستان عن احلرب ضد اإلرهاب -ب

ستتخذ أوًال ال يرى هذا حيدث يف ظاهر األمر. ولكن حىت ولو فرضنا أن القيادة العسكرية يف باكستان 
كون هي هذا القرار فعندئذ ستضطر أمريكا بنفسها إىل الدخول يف باكستان يف أسرع وقت، والنتيجة ست

  هي، واهللا أعلم، أي تفكك باكستان.
  

  الحرب العالمية الثالثة. - 5

  
على سالمتهما إىل درجة والصورة األخرية أن ترى الصني والروس املداخالت األمريكية يف باكستان خطرا كبريا 

  ية ثالثة.يف باكستان إىل حرب عاملالكربى زالن إىل ميدان املعركة ومن مث سيقود نزاع القوى ـنجتعلهما ت
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  خالصة الكالم؛
  

من الواضح جدًا مما ذكر أعاله أن منطقة خراسان وباكستان بأكلمها متر بظروف حساسة جدًا ونرى تغريات 
سياسية وجغرافية وعسكرية كبرية تقع يف املستقبل القريب واهللا أعلم. أعدائنا كذلك بدأوا يغريون يف أساليبهم بسرعة 

لى مركز اجلهاد يف وزيرستان لألبد. لو ربطنا هذه األمور باخللفية التارخيية عرب السنوات الستة ويضعون برناجمًا للقضاء ع
ا تشهد  ا االستخبارية موقفاً صارماً فإن:بنفسها األخرية فإ   على أنه لو اختذت قوات باكستان ومؤسسا

 هم يف إخراج األمريكان من دفاع اجملاهدين عن أنفسهم ضد اجليش الباكستاين سيشغلهم إىل درجة أن هدف
  أفغانستان سيصبح صعب املنال مبرور الزمن.

  حىت وإن جنح اجملاهدون يف إخراج األمريكان وحلفائهم من أفغانستان فإنه من املمكن جدًا أن يضيع نظام
ويكون احلكم يف باكستان بواسطة سياسته الشنيعة ومؤامراته الشيطانية مثار اجلهاد األفغاين كما فعل سابقًا 

  عائقاً يف قيام أمارة إسالمية خالصة يف أفغانستان.
  يصعب على اجملاهدين الدفاع عن مركز اجلهاد وزيرستان نفسه. هأنو  

  
لو رأينا هذه األوضاع املتوقعة بعني االعتبار فإنه سيكون يف حمله متامًا قولنا بأن الظروف قد وصلت إىل درجة أن 

  كستان اليوم سيكون خطرياً بالنسبة للجهاد وأهل اجلهاد أنفسهم. الرتدد والتشكك بشأن اجلهاد يف با 
اجلهاد يف باكستان أصبح اليوم من مقتضيات الدفاع عن األمارة اإلسالمية يف أفغانستان، ومن مقتضيات الدفاع عن 

نفسها، وهو النتيجة مركز اجلهاد يف وزيرستان، وهو احلل الوحيد املمكن ملكائد العدو العسكرية والسياسية يف باكستان 
  الطبيعية لألوضاع املتغرية يف املنطقة. وسواء أدركنا اليوم هذه احلقائق أم ال فإن الظروف بنفسها ستجرنا إىل امليدان.

  
األوضاع املتوقعة يف املستقبل القريب تدعو قيادة اجملاهدين إىل الفكر والبحث وتطالبهم بأن جيعلوا رسم خمطط 

م. العمل العسكري والدعو  م واهتماما   ي والسياسي يف باكستان وباخلصوص يف وزيرستان من أوىل أولويا
  .وهو اهلادي إىل سبيل الرشاد واهللا أعلم بالصواب
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  العمل في باكستان ..... كيف؟

  

  نقاط تمھيدية
  

يستهدف ولكن مبا أن هذا الكتيب ال املتعلقة به اجلواب على هذا السؤال يقتضي شرح كل التفاصيل الدقيقة 
  اإلشارة إىل بعض النقاط األساسية؛البحث التفصيلي لذا سأكتفي هنا بهذا 

قبل البدء يف العمل العسكري أو الدعوي يف باكستان أن يتحتم على قيادة اجملاهدين أوًال أنه  -1
ا اخلريطة احلالية للمنطقة وترسم بدًال منها خريطة جديدة.  ع بوضجيب رسم هذه اخلريطة و تطرح من أذها

عني االعتبار. يف  ،قبل قدوم اإلنكليزوالتوزيع الطبيعي للمنطقة  ،ونوايا العدو ،أولويات وأهداف اجملاهدين
من القيود اجلغرافية احلالية اليت اختلقها اإلنكليز فإننا لن نستطيع التحرر منها ذهنيًا اخلروج إن مل نستطع 

  .كذلك  عملياً 
في نظري شكل ف"خمطط اليد اليمىن". باكستان هو املرسوم يف ذهين للعمل يف املخطط  اسم -2

ل الكف أسفكما أن اجملاهدين يشبه اليد اليمىن لإلنسان. فوجهة نظر التوزيع الطبيعي لباكستان من ناحية 
ام ميثالن سبعني يف يسعى حثيثاً ن اجلراح نرى أولذا - من ناحية األمهية العضوية أجزاء اليداملئة من  واإل

نفس األمهية سرحد  إقليمحتتل املناطق القبلية من  فكذلك -ما تتعرض اليد ألي حادثةذمها عندنقاإل
وسواء استطاع  فاظ عليها من أوىل األولويات،جيب أن يكون الدفاع عنها واحلبالنسبة للمجاهدين. ولذا 

. وكما أن أبداً  ال ينبغي أن تفلت هذه املنطقة من أيديهمفاجملاهدون السيطرة على غريها من األراضي أم ال 
اخلاضعة للنظام هي أمهية املناطق كذلك ف من الكف ميثل مخسة عشر يف املئة من اليد عند األطباء املتبقي

فكذلك هي أمهية  ة متثل مخسة عشر يف املئة املتبقيةوكما أن األصابع األربع سرحد. إقليممن  احلكومي
 أقاليم بنجاب وسند وبلوشستان وكشمري احلرة.

م. قبلية والدفاع عنها من أوىل أولوياغي على اجملاهدين أن تكون السيطرة على املناطق الإذا ينب
  هذه املناطق حتتل مركزاً أساسياً حلركة اجلهاد العاملية ويتحتم أن ال نتنازل عنها أبداً.ف

يف الداخلية واخلارجية يف عني االعتبار ال يصعب فهم أن جمرد العمل باكستان ظروف بوضع  -3
فمن الضروري االستمرار يف العمل العسكري جبانب  يكفي ولن يكون مؤثراً.لن الدعوي يف باكستان ال اجمل

وضع حد أمام قوة النظام أيضًا وال ميكن ملموس العمل الدعوي. وبدونه لن يكون للدعوة أي صدى 
 احلاكم يف باكستان.

إن ف لعمل الدعوي والعسكري،بني عجليت امن املهم جدّا أن حيافظ اجملاهدون على التوازن و  -4
سبقت عجلة العمل العسكري عجلة العمل الدعوي فلن يكون باإلمكان قطف مثار العمليات العسكرية. 

علمية مهمة جداّ من الناحية العسكرية يف بعض األحيان بل بسبب الضعف يف اجملال الدعوي قد تتحول 
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كًال من تناوهلا بالتفصيل  نفس النقطة اليت هي هذه و عملية ذات نتائج سلبية جداّ من املنظور الدعوي. إىل 
و الشيخ سيف العدل يف كتابه  "دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية"الشيخ أبو مصعب السوري يف كتابه 

  ."هكذا نرى اجلهاد ونريده"
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  استراتيجية العمل في المناطق القبلية
  

املناطق القبلية اليت نوهت إىل  طرة على حزامالسيقوية سأشري هنا باالختصار إىل اخلطوات العملية املطلوبة لت
  أعاله: أمهيتها يف ما

 

  إدارة التوحش - 1

من عكس على الهي قوة القبائل. فعز وجل اهللا قوة اليت جيب عليها االعتماد يف باكستان بعد احلقيقية القوة 
االحنالل لى احلزام القبلي أبداً. ولذا ال نرى مناطق باكستان األخرى مل يتمكن اإلنكليز ونظامهم من اهليمنة التامة ع

جمتمعات هذه املناطق القبلية كما نراه يف املناطق احلكومية لباكستان. بني ام الطبيعي للشعوب والقبائل التام للنظ
ى األخر اإلنكليز مبنتهى احلكمة قصم ظهر قوة القبائل والعشائر يف جمتمعات باكستان طبقه فالنظام اجلمهوري الذي 

قوياً هذا النظام الفطري يبق يعرف أنسابه ألكثر من جيلني أو ثالثة. ومل  درجة أن عددا كبريا من اجملتمع مل يعدإىل 
م ويوجد لديهم نظام بني حىت    .امسياولو قبلي ما الذين يعرفون أنسا

ا. ولذا فإن هذه هي واحلالة معكوسة متامًا يف احلزام القبلي. فال تزال القبائل موجودة بالفعل هنا وكذل ك قو
لجهاد. وإن خيرج لوميكن للمجتمع بأسره أن قوية، شعبية املنطقة الوحيدة اليت ميكن أن يتحول اجلهاد فيها حلركة 

شارة لكي خيرج األلوف من الناس مليدان اإلالعسكرية والدعوية قدماً على خطا قومية .. فستكفي جمرد مهامنا سارت 
وال يرى مثل هذا حيدث يف املستقبل القريب يف مناطق بنجاب والسند وسرحد  جلرار.اجلهاد ويصبحوا جيشه ا

ن قوة القبائل هي القوة األصيلة والطبيعية اليت نقول بأوبلوشستان املدنية بسبب تفكك النظام االجتماعي فيها. ولذا 
  يكمن أن نعتمد عليها بعد ذات الباري عز وجل.

جتميع يف حتديهم يقع قيادة اجلهاد بل إن تواجهه الذي جيب أن احلقيقي دي التحتهيئة القوة ليس هو فولذا 
وهذه هي العملية اليت  .الستخدامها للحصول على هدف شرعي ة املتوفرة واملنفلتةاماخل القوىوتنظيم وتنسيق 

  بكر ناجي باسم إدارة التوحش. أبويسميها 
  

  االتفاق على نظرية حرب واحدة - 2

أي نظرية حرب واضحة جتمع بينهم فكريًا وعمليًا على أي من اجملاهدين الباكستانيني متامًا صفوف ختلو 
سواء كانوا طالبان املناطق القبلية احملليني أو اجلمعيات والتنظيمات اجلهادية من خارجها.. كلهم . كان  مستوي

جماهدون من نفس اجلمعية واقعون يف شباك التشتت الفكري. وسواء كانوا جماهدين ينتمون جلمعيات خمتلفة أو 
الواحدة فإنك جتد يف أذهان كل منهم حتليالت خمتلفة لألحداث وتصورًا خمتلفًا للعدو وأولويات خمتلفة للعمل. 
م يف اجملال العملي تتبعثر يف اجتاهات خمتلفة وتتبخر ويستحيل  وبسبب هذا االختالف والتشتت النظري فإن قو
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يف صفوف اجملاهدين الواقع واالفرتاق  ول على هدف واضح مهم متفق عليه.على اجملاهدين من حيث الكل احلص
  الباكستانيني نتيجة هلذا التشتت الفكري.

ولذا فإنه يتحتم على قيادة اجملاهدين أن تضع نظرية حرب واضحة أوًال مث أن جتمع اجملموعات الباكستانية 
إذا رأت مجيع قيادات جمموعات اجلهاد الباكستانية فعهم. ومجيع قادة الطالبان احملليني عليها بعقد جلسات مطولة م

  .أجنزتكون قد تأكثر من نصف مهمتنا  دة واتفقت على منهج عملي موحد فإنالظروف بنظرة واح
  

  االتصال بالعلماء وشيوخ القبائل وشريحة المثقفين الجدد - 3

 لقيام حركة جهادية فعالة يف اجملتمع قوية مع الطالبان احمللينيأخوية عالقات توطيد مثلما أنه ال مفر من 
العلماء احملليني وزعماء القبائل واملثقفني اجلدد باالتصال املستمر معهم فكذلك ال بد من توطيد العالقات مع  القبلي
إن استطعنا أن نفهم هذه الشرائح فهذه هي شرائح اجملتمع القبلي املؤثرة.  الدعوة أمامهم بصورة بارزة ألن وعرض
احلرب حسب مستواهم الفكري وبلغتهم فبحول اهللا ستقوى جذور اجلهاد وأهله يف هذا اجملتمع حبيث أنه لن  نظرية

  تستطيع أي يد داخلية أو خارجية أن تقتلعها.
جماهدين باكستانيني يضم ويف رأيي فإنه للحصول على هذا اهلدف املهم جيب تشكيل جهاز خمتص 

م معرفتهم للتقاليد القبليةبناءاً على هذه يستطيعون النفوذ بني شرائح اجملتمع  . وجيب على أفراد هذا اجلهاز أن ولغا
ينصهروا يف ال يرتبطوا بأي عمليات عسكرية حساسة لكي ال حيول بينهم وبني مجهور القبائل أي جدار أمين ولكي 

  .كجزء مستقل منهويستطيعوا العيش فيه  هذا اجملتمع 
  

   تجھيز قيادة قبلية جديدة - 4

ذه الشرائح املؤثرة يف اجملتمع يف غاية األمهية من جانب فكذلك ال يقل أمهية اصطفاء  وإن كان االتصال 
شباب أذكياء وأتقياء من كل قبيلة وإمرارهم يف نظام تربية دينية وعسكرية متكامل. هؤالء الشباب سيكونون قيادات 

م يف العلوم العسكرية العلمي باب الشمستوى هؤالء جهادية طبيعية لقبائلهم. فيجب الرفع من  وبناء مهارا
م وحتلية أعضائهم وجوارحهم مبحاسن  وإفهامهم أساليب حرب األعداء وجبانب ذلك الرتكيز اخلاص على تزكية قلو

  الشريعة.
  

  االجتماع على قيادة موحدة - 5

ة على قيادة متفقة وكذلك من الضروري للجهاد يف باكستان أن يتفق الطالبان احملليون واجملوعات اجلهادي
جيب أن ال تتعدى اجملموعات غري الباكستانية مثل األزبك واألتراك والرتكمان وغريهم احلدود اليت يرمسها األمري فيما 
خيتص بباكستان واملناطق القبلية. وإىل أن نتفق على الوحدة سيظل التسلل للعدو يف صفوفنا سهًال ولن يصعب 
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أن جيتمع اجملاهدون الباكستانيون حتت قيادة املال هي التقدم. الصورة املثالية هلذه الوحدة عرقلة أقدامنا من عليهم 
  للجهاد.مؤقت متعسراً اآلن فيتحتم انتقاء قائد  كان هذاإن  على سبيل االفرتاض ولكن حممد عمر حفظه اهللا. 

يضم النخبة من اجملاهدين ل جملس شورى يشكبتومن املمكن أن نصل إىل مرمى االتفاق واالحتاد تدرجييًا 
  .يف املستقبلاألنسب . ويف ضوء التجارب الناجتة عن هذه اخلطوة تتخذ اخلطوات يف املرحلة األوىل الباكستانيني

  

  تخزين األسلحة البارود والمستلزمات األخرى - 6

أمهية ختزين كميات  تربز من احلرب احلالية بني القوات الباكستانية وقبائل احملسود باإلضافة إىل جتارب أخرى 
  لدخول يف حرب طويلة يف املناطق القبلية.متكننا من اكبرية من األسلحة والبارود واملواد الغذائية والوقود 

  

  في أساليب حرب العدوخبراء إعداد  - 7

يتحتم للجهاد ضد أمريكا والغرب وأتباعهم يف املناطق القبلية وباكستان بل يف العامل بأسره أن يكون لدى 
ا  -ثالثون على األقل–اهدين عدد ال بأس به من األفراد اجمل م احلربية وفلسفا املتعمقني يف فهم قوات العدو ونظريا

مريكية فلن يصعب عليه لقد بينت يف أول هذا الكتيب أنه لو فهم الشخص جيدًا أسلوب احلرب األوأساليبها. 
م سريحبون نصف ا القادمة. ولذا لو فهم اجملااأمريكا وآلي معرفة خطى ذا العمق فإ هدون القوات األمريكية 

  تامة بالقوات الباكستانية وبأساليبها.معرفة ذوو إىل خرباء كذلك تاج اجملاهدون  حياملعركة ضد أمريكا. و 
بد من انتقاء مخسة وعشرين إىل ثالثني شابًا من خمتلف اجملموعات وتدريبهم ملدة ثالثة أو أربعة وهلذا ال 

ذخراً للمجاهدين وبتخمني خمططات األقل يدرسون فيها تلك املواد بالتفصيل. هؤالء األفراد سيصبحون  أشهر على
 قبل فوات األوان.مساره الصحيح العدو مستقبًال يف الظروف املتغرية سيصبحون وسيلة لتحويل التيار اجلهادي إىل 

  .يف املستقبل قيادة اجلهادستؤول إليهم و 
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  كستانالعمل الدعوي في با
  

املواضيع األساسية اليت جيب إبرازها يف تلك  ،تاركاً التفاصيل العلميةباختصار حتت هذا العنوان أريد أن أذكر 
  ؛جمال الدعوة يف باكستان

  

  ربط الجھاد الحالي بالتاريخ الجھادي لشبة القارة - 1

أعماق تاريخ شبه القارة اهلندية  ال ختفى أمهية التاريخ يف اجملال الدعوي عن أويل البصائر. وحبمد اهللا فإن
كحركة خارجية اجلهاد يف ظل وجودها  دعوة اليت سيكون من احلماقة عرض املندثرة الدعوة واجلهاد يذخر بآللئ 

من غرائز أهل شبه القارة أن أحواهلم وماضي ز . واالستفادة منها الكنوزبدون استخراج هذه دخيلة على اجملتمع 
  ويشعرون يف كل ما ينتسب إىل ماضيهم بأنس وحمبة جيعلهم يتسابقون إليه.  آبائهم وأجدادهم يستهويهم

  
فحركة اجملاهدين للسيد أمحد الشهيد والسيد إمساعيل الشهيد رمحهم اهللا رفعت لواء اجلهاد قبل مائيت سنة 

دأت هذه احلركة فقط يف شبه القارة ضد اإلنكليز والسيخ وقاتلوا كل من واالهم ووقف جبانبهم من أهل املنطقة. ب
اليت أفىت فيها بأن اهلند هي دار حرب. ويف ضوء هذه بالفتوى الشهرية لشاه عبدالعزيز ابن الشاه ويل اهللا الدهلوي 

الفتوى نشر السيد أمحد الشهيد دعوة اجلهاد يف اهلند بأكملها وهاجر من منطقة رائي بريلي ومر على كل من السند 
اطق القبلية وأخريا بىن مركزه يف منطقة "ستانه" أي وديان بونري وصوايب وغريها من وبلوشستان وقندهار وكابول واملن

  املناطق امللحقة مبدن مردان ونوشهره وبيشاور احلالية. وما امتازت به حركته هو كآليت:
  يف اهلندله مكانته فتوى عامل ناءاً على باحلركة بدأت. 

 من مجع  قد بايعهو د الشهيد عاملاً بنفسه د أمحكانت قيادة احلركة يف أيدي العلماء فكان السي
 علماء اهلند املرموقني ويف مقدمتهم شاه إمساعيل الشهيد وشاه عبد احلي.

 أعداد من املسلمني من كل أحناء  حوهلا كان مركز احلركة منطقة إقليم سرحد حيث اجتمعت
 اهلند وناصره اآلخرون باملال والتأييد.

 استشهاد السيد أمحد الشهيد بل استمرت لقرن وربع بالتواتر.  مل ختمد حركة اجملاهدين بعد
مراكز حركة اجملاهدين يف إقليم سرحد واملناطق القبلية حىت عند قيام أدلة واضحة على وجود وتوجد 

 باكستان.

  يف كذلك يف حياة السيد أمحد الشهيد وبعد استشهاده  الشريعة فعًال طبقت حركة اجملاهدين
اإلمارة اإلسالمية حلركة طالبان يف سرحد والذي يشبه من نواحي كثرية ما قامت به  خمتلف مناطق إقليم

 أفغانستان.
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  عالقتها بالسيد أمحد الشهيد والسيد إمساعيل يف شبه القارة تربط كل التوجهات الدينية
لسيد ليفة االذي كان قد بايع خاحلاج إمداد اهللا املهاجر املكي مدرسة ديوبند شيوخ الفمن أوائل الشهيد. 

كذلك ينسبون وعلماء أهل احلديث  الشهيد وقاد العلماء يف اجلهاد ضد اإلنكليز على جبهة شاملي. 
الذين ناصروا السيد الشهيد بكل ما لديهم وعلى األخص بأمواهلم  "بتنه ،بورإىل علماء "صادق أنفسهم 

وإن   ق مجيع مسلمي شبه القارةزت باتفافهي حركة امتا وذاقوا الويالت على أيدي اإلنكليز جراء ذلك.
 كان من خمالف هلا فهم فئة من الربيلويني فقط.

  
احلسنة  األسوةهي الرسول صلى اهللا عليه وسلم سرية وأن مها أساس دعوتنا مما ال شك فيه أن القرآن والسنة 

م ولكن ال ميكن إنكار احلقيقة بأن ضرب األوصحبه الكرام رضوان اهللا عليهم هم  مثلة للناس مما حوهلم من يقتدى 
  ومما مر يف أزمنتهم أدعى هلم لفهم األمور وهذه احلقيقة جندها راسخة يف نفوس مسلمي شبه القارة خاصة.

شبة داخلية يف ة عظيمة جهاديحركة مع وجود كستان من اخلارج با واملقصود أن الدعوة للجهاد كحركة أتت إىل 
ا سيكون خطأً كبرياً. قطعبالقارة و    صلتنا 

  

  حقيقة القوات الباكستانية "المقدسة"  - 2

ا.  بدون أبرز رموزه كل من ينتقد اجليش ينتقد بعض فمل ينتقد أحد حىت اليوم القوات الباكستانية كهيئة بذا
ضد الدولة" يف قانون غدرًا ومبا أن استخدام اللسان والقلم ضد اجليش الباكستاين يعترب " .ميس قداسته حبرفأن 

فيجب  ون على ذلك.ال جيرأهم أيضًا مشاعر النفور من اجليش أشد أنفسهم يف حيملون الذين فإن  باكستان لذا
اآلن أن نقدم على ارتكاب هذه اجلرمية وننسف قداسة هذا اجليش املعادي لإلسالم ونوقع الضرب على حنن علينا 

  أضعف نقاطه التالية:
 م ومراحل االلتحا  .به قمعايري االلتحاق باجليش واختبارا

 .تربية األكادمييات واهليئات العسكرية وأهدافها 

 .التاريخ األسود لوحدات اجليش املختلفة قبل نشأة باكستان وبعدها 

 .املصاحل املالية املمتدة يف كل اجلهات للجيش وخصوصاً ألكابر ضباطه 

 .الدور الشنيع للجيش خالل السنوات الست املاضية ضد اإلسالم وأهله 

 

  ان وحقيقة النظام الديموقراطي فيھادولة باكست - 3

أكابر ظل ذهب اإلنكليز تاركني ورائهم نظامًا دميوقراطيًا وهيكًال إداريًا (بريوقراطياً) فريدًا من نوعه. وحىت اليوم 
ا هذ يرون األمة طريق العيش حتتوظلوا  ،هذا النظام كلياً أو جزئياً مباشرة أو بواسطة ماجييزون علماء باكستان املرموقني 

بأن هذا النظام نظام كفر وإحلاد. بل على العكس من ذلك اختار  ومل يقل أحد منهم النظام أو إصالحه بدون معارضته،
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ا .. كله وجهة النظر أكابر كل الفرق تقريبًا  ا وبرملا وأن نظامها  ،إسالميبأن دميوراقراطية باكستان ودستورها وقانو
. وأن كل الفساد لدميوقراطية الغريب فحسب بل عن أنظمة مجيع الدول اإلسالمية متاماً ال خيتلف عن نظام اجوهره باعتبار 

فساد حكامه الذين بغوا عن دستور باكستان .. وجيب علينا أن حنين هؤالء احلكام هو بل النظام يف باكستان منبعه ليس 
  س دستور باكستان املوجود بأمانة وحكمة.بطرق دميوقراطية أمنية ونأيت حبكام يديرون نفس نظام احلكم هذا يف ضوء نف

نسف قداسة "دستور باكستان" ال ميكن الدعوة إىل لذا فبدون تدمري فلسفة "الدميوقراطية اإلسالمية" وبدون و 
وليكن يف األذهان أن األدلة التفصيلية والكتب املسهبة لشخصيات بارزة مثل مفيت اجلهاد وتطبيق الشريعة يف باكستان. 

اكستانية األسبق مفيت حممد شفيع عثماين ومؤسس اجلماعة اإلسالمية الشيخ أيب األعلى املودودي تقف وراء الديار الب
  هذه الفلسفات. ولذا حنتاج ألدلة وبراهني مقنعة وقوية ملقابلة هذه األفكار. 

يدون اقتطافها من جيب نقده من ناحية الثمار اليت كان اإلنكليز ير وجبانب نقد هذا النظام من الناحية الشرعية 
يكل إداري بريوقراطي تلقى ومازال يتلقى تربية من نوع خاص يف شبه  زرع نظام "الدميوقراطية احملدودة" اخلاص وسقايته 

وكيف استطاع هذا النظام الشيطاين إحكام شباكه حول مسلمي هذه املنطقة على مر السنوات الستني املاضية القارة. 
غمسهم يف مستنقع مشاكل احلياة ماعي ونزع قوة األمر باملعروف والنهي عن املنكر منهم و والقضاء على نظامهم االجت

ألن يبذلوا أغلى ما عندهم دي هذا الدين و  اإلقتداءاليومية املخرتع حبيث ال جيدون فرصة لكي يفكروا كيف ميكنهم 
  للحفاظ عليه.
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  العسكري في باكستانالعمل 
  

  ؛كاآليتوهي  مهمة حقائق العسكر ي يف باكستان جيب أن تبقى يف األذهان  قبل النزول إىل دائرة اجملال
  وإن مخسمائة ومخسني ألفاً إىل ستة آالف جندي. بني عدد اجليش الباكستاين النظامي يرتاوح

 تسعمائة ألف.الأضفنا القوات العسكرية غري اجليش مثل املليشيات وقوات االحتياط فإن هذا العدد يقارب 

  منهم كثرياً   تان أن ينقلسكاحلدود اهلندية اليت ال يسع با من هذه القوات موزع على عدد كبري
املختلفة اجليوش مراكز يف خمصص للوظائف اإلدارية وكذلك عدد ال بأس به  عن مناطقهم يف أي حال.

ائة ألف وال ميكنه كذلك النزول مباشرة يف ميدان املعركة. لذا عمليًا حنن ال نواجه أصًال تسعموثكناته 
 ما يقارب ثالثني إىل أربعني يف املائة منهم.نواجه جندي بل 

  جيش باكستان ينقسم لتسع فيالق عدد جنود كل واحد منه حوايل ستني ألف جندي. من
هذه الفيالق التسعة يوجد واحد فقط يف إقليم سرحد وآخر يف إقليم بلوشستان يف حني أن الفيالق السبعة 

ىل يومنا هذا يف أرض وزيرستان بعملياته إفشغلنا  ق كشمري احلرة وبنجاب والسند.اطالباقية موزعة على من
فقط واحد بعبارة أدق، و أي مركزه يف بيشاور؛ العسكرية فيلق واحد من هذه الفيالق التسعة، و هو الذ

 املتمركز يف كوهات. (و للعلم: أن كل فيلق يشتمل على ثالثة "ِدويزن") "ِدويزن" من هذا الفيلق

  زم أي عدو على كسر مهمه و عزائمه، بدًال من أن يكون أساسًا فعلينا أن نركز لو أردنا أن 
امتلك من  اهلزمية مهماتركيزنا على تدمري قوته املادية فقط. فاجليش الذي يفقد إرادته القتالية، ال مفر له من 

 مهته و ليس مقصوداً إىل حد ذاته.العدة و العتاد. و الضرب على القوة املادية للعدو يكون أيضاً لكسر 

  هناك فرق أساسي بني أهداف اجملاهدين على جبهة أفغانستان و بني أهدافهم على جبهة
. أما باكستان، فنواجه هنا هيف أفغانستان نواجه عدو خارجي إحتل البلد و نريد أن خنرجه من باكستان.

كن أن يكون النصرهنا عبارة عن إخراج العدو من اجليش الباكستاين املشتملة على أبناء هذه األرض، فال مي
عملياتنا العسكرية داخل الباكستان بأسلوب ُيشعر اجليش أن نرتب  لكن من املمكن جداً  املنطقة. 

الباكستاين أنه حميط و حمصور من كل جانب، و يؤدي هذا الشعور إىل كسر مهم اجليش و جيربهم على أن 
 م أو يسلموا أنفسهم للمجاهدين.يضعوا السالح، و يرجعوا إىل بيو

تدمير القوة المادية لدى الجيش الباكستاني، و استخدمنا لمواجهته نفس فلو ركزنا فقط على 
األسلوب الذي نستخدمه لمواجهة عدو خارجي في أفغانستان، فأخشى أننا سندخل في 

   أهلية التي ال نهاية لها.حرب 

خنطط أي خطة عملية للعمل العسكري يف  أن، نستطيع احلقائق يف األذهاناألسس و بإبقاء هذه 
  إحدى هذه اخلطط العملية: ما يليفينتناول باكستان. و 
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  خطة العمل

 ها وملأن يخططوا للسيطرة على مناطق سرحد وبلوشستان بأكفي رأيي يجب على المجاهدين 
اتباع يًا جيب لمذ اخلطة عولتنفي شغال الجيش فيها.إلق باكستان و اطفي بقية منالحكومة نظام إلضعاف 

  اخلطوات التالية؛
ن هذه املناطق ميدانية عمليات على اجليش الباكستاين املوزع على احلدود اهلندية ألجيب شن  -أ
ذه العمليات سنتيقن من أن هذه اجليوش احلدودواسعة ة وصحراوي لن تأيت  يةيسهل فيها استهدافهم. 

ا يف تقوية الدفاع عن مناطقها لنجدة اجليوش املوجودة يف إقليمي سرحد و  بلوشستان بل ستويل اهتماما
كل عملية يف هذه املناطق ستكون فإن  منظور احلرب مع اهلند. ولذا من ة مناطق حساس اخصوصًا أل

  .املناطقهذه من التحرك حبيث لن ميكنه  اجليشأقدام مبثابة "غرز املسمار" يف 
ومة" يف مناطق بنجاب املدنية هي من مهام شرطة م" أو "إرادة احلكتطبيق "القانون والنظ  -ب

" بشن عمليات على أهداف منتخبة والنظمإن استطعنا إضعاف "القانون فونظام إدارة حكومة بنجاب. 
ذه  مهما آخر اجليش للخروج إىل الشوارع واإلمساك بزمام األمور فسيكون جناحاً يضطر حبيث  لنا ألن 

يف بنجاب مرغمة على البقاء فيها ولن يهدأ هلا اجملال لكي تتفرغ  الطريقة أيضًا ستكون وحدات اجليش
 إلقليم سرحد.

هذين اهلدفني فسنجعل خروج عدد كبري من اجليش املوجود يف احلصول على إن متكن لنا  -ج
تركيز االهتمام خلنق اجليش وقطع جزءه الشرقي عن الغريب. سيبقى علينا وبعد ذلك  بنجاب والسند صعباً.

مثل ميانوايل للعبور من البنجاب والسند إىل سرحد وبلوشستان خاصة استعملت عرب القرون ت هناك ممرا
إن استطعنا أن جنعل هذه املنافذ اليت ال تويل احلكومة أية اهتمام للحفاظ عليها فولّيه وخضدار وغريها. 

يف إقليمي سرحد  صعبة العبور للجيش وأغلقناها عمليًا فبذلك سنقطع الصلة بني الفيلقني املوجودين
 وبلوشستان عن باقي الفيالق يف بقية اجلزء الشرقي.

ني الدعوية والعسكرية اجلبهتيف يف اجلزء الغريب  املتبقيوبعد ذلك لو بدأنا الضغط على اجليش  -د
سيضع أوزاره فإننا نثق يف اهللا تعاىل بأن اجليش الذي استسلم يف البنغال أمام اهلنود وهو يبلغ تسعني ألفًا 

م حماطون من كل أم ام اجملاهدين يف سبيل اهللا بأسرع من ذلك. خصوصًا عندما يكون يف أذهان اجلنود أ
 جانب وأن صلتهم بالبنجاب والسند منقطعة.

  
 

  


