
 الصأوليين: خطاب محامي الزيات
من عام بعد يتغير لم السإلمية الجماعات

 العاطفة تشوبها  سإبتمبر.. ومنتدياتهم11
 والتشنج

 لتسويق سإعيه عن تكشف الظواهري كومبيوتر من وثيقة
 الجهادا حركة لقياداات لدان بن مع علقاته

الشافعي لندن: محمد
أحداث من أشهر ثلثة قابل لدان بن لسإامة الول الحليف الظواهري ايمن كتب

 الخاص كومبيوتره في عليها عثر سإرية رسإالة (ايلول) الماضي،  سإبتمبر11
 قاال «القاعدة»، مع للدمج الرافضين أو معارضيه بعض همة فيها يستنهض
 أمام سإيئا مصر) أصأبح (يقصد القرية في تحت الوضع فان تعلمون فيها: «كما

 السوق السإلمية») تركوا «الجماعة (يقصد الصعايدة فأقااربنا التجار
 بيننا والخلفات الدولية الحتكار شركات من هنا نعاني (المبادارة) ونحن

 شركة بقيام رحمة باب لنا فتح الله ولكن المكانيات قالة مع واهية لسإباب
 ووفرت للتجار السوق فتحت عمر) التي والمل طالبان عمر» (يقصد «اخوان

 كل من التجار اجتماع هنا القاامة فوائد أوراقاهم. ومن ترتيب اعاداة فرصأة لهم
 وعلى بينهم والتعاون التآلف فزادا الشركة هذه تحت واحد مكان في معا مكان

أن هنا الزملءا لدان). ويرى للمقاولت» (بن الله «عبد شركة وبين بيننا الخص
 على حريصون وهم خاصأة القرية في العامة المبيعات لدفع ممتازة فرصأة هذه

 الزجاجة عنق من مخرجا يكون قاد بأنه ويستبشرون بقوة المشروع هذا انجاح
 والربح الجنسيات المتعدداة الشركات مرحلة إلى التجاري النشاط ونقل

 والسعى العرض من السإتفاداة سإريعا. ورأيي بآرائكم إفاداتنا المشترك. فنرجو
لنجاحه».

«الجهادا».  لزعيم المني الحس عمق عن تعبر ذاتها حد في والرسإالة
 «المستقبل مركز مدير بمصر، السإلميين محامي الزيات منتصر ويستخلص

والنتائج العبر من الكثير الوسإط»، «الشرق مع لقاءا والبحاث» في للدراسإات
 حاليا يعمل التي الظواهري كومبيوتر عن الصادارة للوثائق قاراءاته خلل من

 السرية». ويكشف الجهادا «وثائق اسإم يحمل كتاب في اصأدارها على
بين والنقسام التشرذم من حالة عن السرية الرسإائل تلك خلل من الظواهري

 انضمام بسبب  سإبتمبر11 من طويلة شهور «الجهادا» قابل جماعة قااداة
 1998. والصليبيين» عام اليهودا لقتال العالمية «الجبهة تحالف الى الظواهري

 الصأولية» بعد «الجماعات دايناميكية يحكم الذي الدااءا الى الزيات ويتعرض
 العاطفة تشوبه السإلمي الخطاب «ان فيقول  سإبتمبر11 احداث من عام
 متخمة النترنت عبر الصأوليين منتديات تزل ولم بدائل، أو رؤى تقديم داون

 الحوار والنميمة». وجاءا والخلفا والتشنج والعويل الصراخ من زائدة بجرعات
التالي:  النحو على الزيات مع

 لدان لبن الماضي العام طيلة اسإتمرت التي انتقادااتك عن عدت * هل
ًا ليس المر ـ والظواهرى؟  داائما يتعلق انتقاداات.. المر توجيه بمجردا متعلق



 في للسإتمرار بحال مجال والواقاعية.. ل الشرعية ضوابطها «بالمصلحة» وفق
 تأييد أو تبرير في والظواهري لدان بن سإاقاها التي للمنطلقات النقد توجيه

 الميركية العربدة اسإتمرار ظل في الماضي سإبتمبر من عشر الحاداى أحداث
 أمننا في تهددانا باتت مخاطر فلسطين. هناك في المتكرر الصهيوني والجتياح

 فرق.. صأرنا ل وقابائل، شعوبا ومحكومين، حكاما وثقافتنا، وهويتنا القومي
بعد الميركية الضربات جدول في التالي الدور صأاحبة الدولة عن نفتش للسإف

العراق.
 المؤكد العبث. من من نوع هو النتائج وحدهما والظواهري لدان بن تحميل ان
 في وقاعت التي الحداث شرعية حول رؤيتنا تحكم تزل لم تحفظات جملة أن

 من أو منا محاولة نبرزها كنا وحينما وقاعت، التي بالصورة وواشنطن نيويورك
 الداخلي التحاور من ونوع لوجه ذلك كان السإلمية، الحركة نطاق دااخل غيرنا

 قالت كما مختلف فالموقاف الن أما الحكومات، أو الميركان لهوى وليس
سإابقا.

 من عام بعد وواشنطن نيويورك أحداث آثار ترى بدءا.. كيف على * عودا
وقاوعها؟

 ضمن تصنيفه يمكن ما أقادم أن الخطر التاريخي المنعطف هذا في يهمني ـ
 الخطر بأن العربي الشارع رجل إداراك وأهمها الحداث لتلك اليجابية الثار

 التغريب محاولت كل ضد التحوط إلى يدفعه مما وهويته وعقيدته أمنه يتهددا
 إلى العوداة في ورغبته الشعبية وزعاماته قايادااته من أكثر واقاترابه والمسخ

 فى قادم موضع عن والبحث للسإلم الحضاري الدور واسإتعاداة أجداداه أمجادا
المستقبلية.  الخريطة في تبدل عن تنبئ الرهاصأات هذه الدولية.. كل الرياداة
 هي إسإلمية داولة سإقوط إلى أدات مبررات أي أسإتوعب أن أسإتطيع ل لكن

 كانت التي المثالب أو النتقاداات كانت فمهما طالبان، حكم وانهيار أفغانستان
 التي العقبات تجاوز في كبيرة المال كانت فقد الطالبانية التجربة إلى توجه

 بقاعه في السإلم يحكم أن لمكانية جاداة ومحاولة معاصأرة بتجربة تحيط
 المعطيات ظل في طالبان عوداة إمكانية على يراهن البعض كان وبلداه. فاذا

 ضد تشنها التي العصابات حرب عن تنجم التي والنتائج أفغانستان في الحالية
 التنبه ضرورة إلى يدعونا فذلك، أفغانستان وشرق جنوب في الميركي الوجودا

 عن نبتعد وأن البعض بعضنا إلى نستمع أن ذلك من السابقة. والهم للسلبيات
 التهلكة مواردا أصأحابه يوردا شعار ضدنا» فهو فهو معنا ليس «من شعار

 النقد توجيه بمكان الصعوبة من يصبح وحينما أخيه مرآة والعزلة. فالمسلم
 الضروري منه. ومن المرادا ويحصل ليصل وشيوعه جهرا إذاعته فتلزم سإرا

سإلم في نضع أن ونتائجها وآثارها سإبتمبر من عشر الحاداي أحداث نتذاكر ونحن
 واقاتصادايا وعسكريا علميا مهزومة أمة أننا المعطيات ومقدمة الولويات

 الدنيا صأدارة إلى يعيدنا لن التليد الماضي بأمجادا التغني مجردا وأن وسإياسإيا،
 سإيبقي فقط العلمي الصراخ حالة اسإتمرار وأن الركب، ومقدمة والحضارات

 بد التاريخ. ل ومزبلة الركب مؤخرة فى نحن حيث ونبقى طاقااتنا اهدار على
النصر. وأسإباب التغيير أداوات واسإتحضار الوعي من

الصأولية» «الجماعات حركة دايناميكية يحكم الذي الدااءا أن الحقيقية المشكلة
 وواشنطن، نيويورك في جرت التي الحداث تلك من عام بعد هو كما يزل لم

 اسإتراتيجيات أو بدائل أو رؤى تقديم داون العاطفة تشوبه السإلمي فالخطاب
 منتديات تزل وثقافتنا. لم ودايننا بأمتنا تحدق التي المخاطر مع تتواءام

 والتشنج والعويل الصراخ من زائدة بجرعات متخمة النترنت عبر السإلميين
 أن داون المؤسإسات أو الهيئات أو الشخاص حول والجدل والنميمة والخلفا



والفر الكر ومعاوداة الصفوفا وتوحيد الزمة لمواجهة منهجية خطط هناك تكون
 يزل الدنيا. لم صأدارة في العظمى القوى وسإط لقدم موضع عن والبحث

ًا يقع للحداث الموضوعي والتقييم الشخاص بين الخلط  فالمعطيات بكثرة. إذ
 هناك الحداث. صأحيح مسار تحول اتجاه في يصب أن يمكن تغيير عن تنبئ ل

 من قادر إلحاق في نجاحها نتيجة طالبان صأفوفا في سإائدة معنوية حالة
 وشرق جنوب في عناصأرها وتجمع الميركية، القوات صأفوفا في الخسائر
 عن دافاعا بها يقومون التي الشرعي الدفاع لحالة يخصهم هذا لكن أفغانستان

الميركي. الحتواءا براثن من وتحريره الفغانى القرار وحرية أرضهم
 نظلم أننا أعتقد ـ السإلمية؟ بالحركة أضر لدان بن ان القول يمكن * هل

 إلى ذهب أمتنا. فهو حال اليه آل الذي المر بالواقاع نربطه حينما الرجل
مختلفة.  اعتبارات تحكمه وكانت بأمواله وجاهد أرضها عن ليدافع أفغانستان

 في عملياته بوقاف الظواهرى أيمن الدكتور نصحوا الذين من كان أنه وأذكر
 يعنى ل هذا الميركية. ولكن المتحدة الوليات لمواجهة معه والتحول مصر

 في حال أي على نوافقه فل أعتقد، أو فعل ما كل على نوافقه أن بحال
سإبتمبر. من عشر الحاداي لحداث سإاقاها التي مبرراته أو اتخذها التي منطلقاته

 الكبار لدان بن آمال أن نعي أن فعلينا قاادامة لفترة أوراقانا نرتب كنا واذا
 في التقييم هذا نسوق أفغانستان. ل داولة واسإقطت طالبان بحركة أطاحت

بالخطاءا والحاطة التدبر في الوحيدة الوسإيلة ولكنه الله، «السلخ» معاذ مقام
كله. يترك ل كله يدرك ل وما جراحنا ونعالج شتاتنا نلملم ونحن

«الجهادا» المصرية؟ جماعة أفنى * من
«الجهادا»؟ جماعة أفنى الظواهري أن القول يمكن * هل

 السإس ان خصوصأا التقييم، في التناول أو البعد بهذا يسمح ل ظرفا في نحن ـ
أصأحابها.  تخص وإنما بها لنا علقاة ل التنظيمية

نعم..  ـ السرية»؟ الجهادا «وثائق حول جديد لكتاب تدوينك عن أعلنت * ولكنك
الدولي الكتاب معرض بمناسإبة لطرحه ونسعى يختلف الكادايمي التناول ولكن

اعلميا.  المور هذه تناول المصلحة من وليس بالقاهرة المقبل
 شأن في أورداته مما طرفا الخصوص هذا في نعرفا أن نستطيع * هل

 اسإتطاع لقد ـ عدمها؟ من واسإتقالته الظواهري الدكتور قاياداة في التضارب
 قابل سإرية وخليا فكرية حالة من الجهادا حركة يحول أن الظواهري الدكتور
 عندما وهيكلي متماسإك ادااري بنيان ذي وتنظيم موحدة جماعة إلى زعامته،

 وتباعدت النشقاقاات تعددات فشيئا شيئا  ولكن86. عام أفغانستان إلى عادا
 ووصأول عجيزة حسن أحمد من بدءاا لخرى أو لسإباب حوله القديمة القياداات

 مع الشديد تقاربه ومع شحاتة، صألح بثروت وانتهاءا العزيز عبد القادار عبد إلى
 فى الجبهة اعلن ومع الخلص، معاونيه كبار وبين بينه الشقة زادات لدان بن

تقريبا.  العقد انفرط سإبتمبر أحداث ومع آخرون،  صأمت98(شباط)  فبراير
المال توفير مثل قااسإية باعتبارات محكوما كان الظواهري أن أعتقد أيضا لكنى

 وثيقة تكشف قارارات. فمثل من اتخذه ما الى فاضطر لتباعه والرض والمن
 بسبعة سإبتمبر أحداث قابل أي الماضي، العام من فبراير شهر في مؤرخة

 مدى الله» عن وعبد وفتحى حمزة وأبو أيمن «أبو بكنى وموقاعة تقريبا، اشهر
ّقاع «الجهادا» والتي تنظيم دااخل المور إليه آلت ما  أبرز من أربعة عليها و
 الفترة في الجماعة بها تمر التي للحوال بها: نظرا جاءا آنذاك التنظيم قاياداات
 على أنفسنا نعد ل والتي بالمارة الخاصأة الداخلية النزاعات منها والتي الحالية

 قاررنا فقد والداارة التفكير طريقة مع لختلفنا ونظرا الفريقين، من طرفا أي
 سإببا يكون قاد البعد لن وذلك الفترة هذه في الخوة عن البتعادا  ـ1التي: 



والمسلمين. السإلم يفيد عمل عن البحث مع للصألح
 أن ورأينا انصلحت قاد الحوال أن رأينا واذا الجماعة بتاركي لسنا اننا  ـ2

 للعوداة السإتعدادا أتم على الله شاءا ان فسنكون إلينا حاجة فى الجماعة
 إظهار وعدم الجماعة مع وعمل تنسيق على أننا إظهار وسإنحاول والعمل

 أيمن الدكتور كتبها رسإالة تظهرها أخرى وثيقة الخارج. أيضا في مشاكلنا
 المصرى، محمد أبو يدعى من نور» الى «الدكتور باسإم وقاعها الظواهري

 سإالم مصطفى ومرجان شحاتة صألح ثروت وبين بينه الخلفات طبيعة تكشف
 شتى في كثيرا (ثروت)، السمح أبا نصحنا لقد هو ال إله ل الذي بها: «والله جاءا

 ل ما إلى تقودا تصرفاته أن من وحذرناه الشخصية والمور العمل منها المور
مرجان)  أنه (يعتقد سإالم عدا ما أحد نصيحة إلى يستمع لم ولكن عقباه يحمد

زادات فقد الخاطئة سإياسإاته ونتيجة للشركة الفعلي الرئيس هو كان الذي طبعا
 الخرى». كانت الشركات مع الخارجية العلقاات وسإاءات الداخلية المشاكل
 إلى وانضمامه لدان بابن علقااته حول ترتكز الظواهري الدكتور مع الخلفات

 بعض من وضح كما «القاعدة»، مع الندماج قارارات حول واعتراضات جبهته
 الجهادا»، «قااعدة الجديد بالسإم ممهورة الفترة تلك في صأدرت التي البيانات

 محاولت والقاعدة. وتتضح الجهادا بين وقاع الذي الندماج الى اشارة في
 في السطور بعض من لدان «قااعدة» بن مع اندماجه تسويق في الظواهري

 اقاتربنا لقد المصرى: «وحقيقة محمد أبو مخاطبا فيقول السابقة الوثيقة ذات
 الله فتح وقاد كثيرا تغيروا قاد فالناس لله فالحمد المقاولت شركة من كثيرا

واذا كثيرة، طيبة أشياءا علينا عرضوا تعلمون. وقاد كما وضعنا ونحن كثيرا عليهم
 قاد الرجل فالن ينفذها ولم بأشياءا قاديما لدان) وعدنا بن (يقصد المقاول كان

 القديمة تصرفاته في كبيرا سإببا كنا إننا ثم هنا، ذلك نلمس ونحن كثيرا تغير
 وقاتنا وحتى الكثير بالكثير يمدنا وهو بعيد أمد منذ فالرجل المقابل وفي معنا،

 نذكر أن تعودانا نحن منه. ولكن ثم الله من تقريبا فيه نحن شيءا فكل هذا
 خير إلى تقودانا لنا عظيمة فرصأة أنها اليجابيات. وأرى نذكر ول فقط السلبيات
 سإيكون أنه هذه أوضاعنا مع ونرى المشروع لهذا مؤيدون كلنا فنحن عظيم

ويرضى». يحب ما إلى يوفقنا أن الله نسأل المخرج،
 يعاني كان الظواهري الدكتور أن أمور: ـ عدة لنا تتضح الوثيقة هذه ومن

 الحياة أسإباب وتوفير وذويهم أتباعه تأمين في بالغا حرصأه وكان سإيئة أوضاعا
لهم. الكريمة

الى بالضافة بجماعته، أحاط الذي الصعب بالواقاع ارتبطت قاراراته أن ان كما ـ
وداؤوبا. بالغا كان وأتباعه اخوانه اقاناع على حرصأه أن

 اقاناعهم في مهمته فإن اخوانه قالوب في مكانة من للظواهري كان ما ورغم
 أقادم من ثلة بمعارضة واصأطدمت صأعبة كانت لدان بن جبهة مع بالدمج

 2001(ايار)  مايو فى المؤرخة الوثيقة من هذا بدا وقاد الجماعة في العناصأر
ًا. عنها والمذكور أشهر، بثلثة سإبتمبر أحداث قابل سإابق
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