بسم هللا الرمحن الرحيم

الصراع يف املناطق البشتونيّة القبليّة يف ابكستان
اعتصموا حببل هللا إلطفاء انر ّ
لقد استعر النّزاع ال ّدائر بني القوات املسلّحة الباكستانيّة وحركة "محاية البشتون" ،حيث زادت إراقة دماء املسلمني
الطّاهرة خالل شهر رمضان املبارك وحتديدا يف  26من أاير/مايو  ،2019يف مشال وزيرستان يف منطقة البشتون القبليّة،
الصراع من قبل القوى األجنبيّة ،ومن انحية أخرى ،يتم
فمن انحية ،تشعر القوات املسلّحة وخمابراهتا ابلقلق إزاء استغالل ّ
الصراع أبعداد كبرية ،بعد أن عاىن الكثري منهم منذ أن انتهكت الوالايت
حتريض املسلمني البشتون على االنضمام إىل ّ
املتّحدة املنطقة وأمرت حكام ابكستان بسحق مقاومة البشتون القبليّة بسبب احتالهلا يف أفغانستان.
أيّها املسلمون يف الباكستان!
الصراع ال ّدائر أكثر فأكثر ،وكان الواجب
لقد متت إراقة دماء املسلمني الطّاهرة يف شهر رمضان املبارك ،وتّ أتجيج ّ

السيوف بدل إثخاهنا يف دماء املسلمني ،أل ّن إراقة دم املسلم كبرية عند هللا ،حيث قال رسول هللا ﷺ« :قَ ْتل
كسر ّ
الْم ْؤِم ِن أَ ْعظَم ِع ْن َد َِ
اّلل ِم ْن َزَو ِال ُّ
الدنْ يَا» النّسائي ،فيجب حقن ال ّدم الذي أريق من خالل التّصلّب يف املواقف
لصراع ،بل جيب أن جترب هذه ال ّدماء املسلمني املتنازعني من كال اجلانبني ،جيب أن جتربهم على التّوبة
والتّصعيد يف ا ّ
ِ
اّلل وال َرس ِ
ول إِن كنت ْم
والعودة إىل دينهم لتسوية النّزاع بينهما ،قال هللا تعاىل﴿ :فَِإن تَنَ َاز ْعت ْم ِيف َش ْيء فَ ردُّوه إِ َل َ َ
ت ْؤِمنو َن ِاب َِ
ّلل َوالْيَ ْوِم ْاْل ِخر﴾.
السابق يف
إ ّهنا حقا ملأساة أن يندلع ّ
الصراع بني املقاومة القبليّة واالستخبارات التّابعة للقوات املسلّحة وقد كاان يف ّ
احلال كان
الروس العودة إىل املنطقة .وبدالا من هذا ّ
وفييت ،لدرجة مل جيرؤ ّ
خندق واحد يف هزمية االحتالل ّ
الصراع ّ
الس ّ
جيب العمل جنبا إىل جنب القتالع االحتالل األمريكي من أفغانستان ،وهو االحتالل الذي ضمن ح ّكام ابكستان
القوة لقمع املشاعر اإلسالميّة عميقة
محايته عن طريق سحق املقاومة البشتونيّة القبليّة .وقد استخدم ح ّكام ابكستان ّ
اجلذور اليت حفظت البشتون األتقياء لقرون عدة .ومل خيجل احل ّكام من استخدام العمليّات العسكريّة ،واستخدام
السماح هلجمات الطّائرات بدون طيّار ،خلدمة أسيادهم
اخلي واالختفاء
أسلوب العقاب
ّ
القسري و ّ
اجلماعي والتهجري ال ّد ّ
ّ
الصراع ...واستخدام
كل احلدود ،مما أاثر غضب البشتون األتقياء .وهكذا ،بدأ ّ
األمريكان .فقد جتاوز هؤالء احل ّكام ّ
السيوف وليس شحذها.
القوة سوف يؤدي إىل إطالة أمد ّ
املزيد من ّ
الصراع ،لذلك جيب كسر هذه ّ
عامة وقواهتم املسلّحة وإخواهنم البشتون على وجه اخلصوص!
أيّها املسلمون يف الباكستان ّ
أي مسلم ،وارفعوها يف وجه عد ّوان ،ال ّدول البغيضة من الكفار ،اليت زرعت
السيوف اليت تُرفع يف وجه ّ
اكسروا كل ّ
كل العالقات مع ال ّدول املعادية ،فهي دائما تسعى
الفرقة بيننا واستغلتها ّ
للسيطرة علينا ،وقد أوجب اإلسالم قطع ّ
للخراب وألذيتنا ،وهذه ال ّدول أبعد من أن تكون مصدرا للقوة لنا ،بل العالقات مع ال ّدول املعادية هي أكرب نقطة
ون َِ ِ
ضعف لنا .وقد حذر هللا سبحانه وتعاىل من مثل ذلك يف قوله﴿ :مثَل الَ ِذين َاَّتَذوا ِمن د ِ
اء َك َمثَ ِل
َ
اّلل أ َْوليَ َ
َ

وت لَب يت الْعن َكب ِ
ت ب يتاً وإِ َن أَو َهن الْب ي ِ
ِ َ
وت ل َْو َكانوا يَ ْعلَمو َن﴾ .مث إن الكفار ميدون لنا احلبال،
َْ
َ
ال َْعن َكبوت اَّتَ َذ ْ َ ْ َ ْ َ
ِ ِ
أي خري ،بل على
ويربطوننا هبا لتُفاقم وضعنا فقط .وال يوجد مكان يف العامل اإلسالمي جلب اللجوء فيه إىل الكفار ّ
أي تقرب منهم وأي طلب للمساعدة منهم يف حل
العكس فاللجوء إىل الكفار جلب املزيد من ال ّدمار واألمل .لذلك فإ ّن ّ
النزاع ،جيب أن يُرفض .وجيب على املسلمني أن جيتمعوا يف صف واحد ،ويوال بعضهم بعضا حىت يتقووا ببعضهم
البعض ،القتالع الوجود األمريكي اخلبيث من منطقتنا ،فهو سبب الفوضى والفتنة منذ فرتة طويلة .قال هللا تعاىل:
ون الْم ْؤِمنِي أَي ب ت غو َن ِعن َدهم ال ِْع َزةَ فَِإ َن ال ِْع َزةَ َِِ
﴿الَ ِذين ي ت ِ
َخذو َن الْ َكافِ ِرين أَولِياء ِمن د ِ
ّلل َِ
َجيعاً﴾.
َ َْ َ
ََ
َ ََْ
عامة وقواهتم املسلّحة وإخواهنم البشتون على وجه اخلصوص!
أيّها املسلمون يف الباكستان ّ
الصراع أُشعلت بسبب عصيان هللا سبحانه وتعاىل ورسوله ﷺ ،وسيتم إمخادها فقط من خالل العودة إىل
إ ّن نريان ّ
َجيعاً ولَ تَ َف َرقوا واذْكروا نِعمةَ َِ
طاعة هللا سبحانه وتعاىل ورسوله ﷺ ،قال هللا تعاىل﴿ :وا ْعتَ ِ
صموا ِحبَْب ِل َِ ِ
اّلل َعلَْيك ْم
َْ
َ
اّلل َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ك ي بَِّي
اء فَأَلَ َ
َصبَ ْحت ْم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َواانً َوك ْن ت ْم َعلَى َش َفا ح ْف َرة م ْن النَا ِر فَأَنْ َق َذك ْم م ْن َها َك َذل َ
ي ق لوبِك ْم فَأ ْ
ف بَ َْ
إِ ْذ ك ْن ت ْم أَ ْع َد ً
اّلل لَك ْم َ ِِ َ
َ
أي رابطة على غري أساس اإلسالم واألخوة فيه ،قال
آَيته ل ََعلك ْم َهتْتَدو َن﴾ .كما أنّه من اإلمث الدعوة إىل ّ
ت راية ع ِميَة ي ْدعو عصبِيَةً أَو ي ْنصر عصبِيَةً فَِق ْت لَةٌ ج ِ
ِ
اهلِيَةٌ» رواه مسلم .لذلك جيب
ََ
َ
ََ ْ َ
رسول هللا ﷺَ « :م ْن قت َل ََتْ َ َ َ ّ َ
علينا حنن املسلمني رفض أي دعوات قبليّة أو قوميّة ،واالعتصام حببل هللا سبحانه وتعاىل ،فهو سبيل قوتنا.
أيّها املسلمون يف الباكستان!
حل للنّزاع من احل ّكام احلاليني ،أل ّهنم ال حيكمون مبا أنزل هللا سبحانه وتعاىل .بل زادت
ال ميكننا أن نتوقّع ّ
أي ّ
البخاري.
اعةَ»
ظل قيادهتم اآلمثة ،كما قال رسول هللا ﷺ« :إِ َذا و ِّس َد األ َْمر إِ َل غَ ِْي أَ ْهلِ ِه فَانْ تَ ِظ ِر ال َ
سَ
ّ
األمور تعقيدا يف ّ

وجيب علينا مجيعا التّخلي عن احل ّكام احلاليني ،وأن نعمل من أجل وحدتنا وقوتنا أمام األعداء ،من خالل إقامة اخلالفة
كل العالقات مع ال ّدول املعادية ،وتغلق بعثاهتا الدبلوماسيّة
على منهاج النبوة .إ ّن اخلالفة وحدها هي اليت ستقطع ّ
يتم حتفيز
التّجسسيّة ،وستطرد رجاهلم املؤذين ،وتقطع دابر وجودهم من البالد اإلسالميّة إبذن هللا .وابخلالفة وحدها ّ
اإلسالمي ،حيث تعمل كشرطي للغرب يف حربه ض ّد
األمة ومحلهم على اإلسالم ،وليس كاألنظمة القائمة يف العامل
ّ
ّ
اإلسالم ،وستقوم اخلالفة إن شاء هللا إبطالق سراح املفقودين وإرجاعهم لعائالهتم ،وحتفظ حقوق مجيع رعاايها وفقا
ألحكام اإلسالم .لذلك دعوان أيّها املسلمون نسعى إلجياد احلكم مبا أنزل هللا سبحانه وتعاىل ،ففي ذلك وحده شفاء
لقلوب املؤمنني ،ولو كره الكافرون.
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