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تعالى   : الله قال
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تعالى   : الله قال
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تأريخ في صفقة أخس .. الخونة
المعاصرة السإلماية الحركات

تمهيد

:- بعد أما ، الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
والبحوث الدراسات مركز موقع في الحأبة خوةاإال مني طلب فقد

. وتنسيقه هبضبط مشكورين قاموا وقد ، البحث هذا نشر السلمية

صحيفة نشرته تصريح إلى - ًخيرا الله  جزاهم- كذلك نبهوني وقد

لجنة رئيس لسان  على- الشبكة على البحث نشر بعد  وذلك- الحياةا

ما يؤكد ما فيه "القاعدةا" جاء تنظيم ومطاردةا لمراقبة المن مجلس

. كذلك إضافته فرأيت ، البحث في ذكرته

ًا استفدت أني إلى التنبيه وأود الفقرات بعض وإضافة تعديل في كثير

الصورةا ّييجل بما الثقات أهلها بعض من البحث هذا في بالجزيرةا الخاصة

همّأن ًخاصة ، الجزيرةا في الوضاع طبيعة لهم ّحيوض وبما ، للقراء أكثر

على الله فجزاهم ، الحأداث وخفايا تفاصيل معرفة في وأثبت مني أقرب

. الجزاء خير ذلك

 . العالمين رب لله والحمد ، ويرضى يحب لما يوفقهم أن لهم الله أسأل

ناجي بكر أبو                                               
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المعاصرة السإلماية الحركات

مقدمةال

:  بعد أما ، الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد

الفئة حأتى ، البشرية التجمعات كل في موجودةا كونية ظاهرةا الخيانة
َد العصور مر على المجاهدةا المؤمنة ًا بها ُوِج ٌق دائم يضمحل الخونة من فري

ٍة على الفئة هذه كانت كلما أثرهم ربها على متوكلة متيقظة ، أمرها من بين
ولوازما أقدار من فهم الخونة هؤلء لمواجهة المشروعة بالسباب آخذةا

 . الله إلى الطريق

معها وتتبادل تحوطها أمٌة الفئة لهذه واجتمع المر اتسع أن منذو    
ًةا تتمثل ، للخونة كبيرةا تجمعات تظهر أخذت ، والنصرةا الولء بعض في تار

فهذه ، وغيرهم الزنادقة من العقلنيين تجمعات بعض أو الروافض تجّمعات
وإجماع الصحيح المنهج عن خروجها  مع- َتْجَمع قد للمة المنتمية التجمعات

الصغيرةا المجموعات مواجهة يجب أنه وكما ، تجمع ل وقد  الخيانَة- المة
فيجب ، والحال الوضع يناسب بما المجاهدةا الفئة داخل الخونة وأفراد
عن يقل ل خطرها نإف ، المة إطار داخل الكبيرةا التجمعات مواجهة كذلك
الخونة تجمعات كانت إذا سيما ل ، المؤمنة الفئة داخل الفراد خطر

ٍد على المرةا هذه محسوبًة ِر نظيِف راف السني :  الرافد وهو المة في الفك
متضاعف هنا فالخطر ، المة من السني الجانب داخل السلمية الحركة بل

.

وقد المختلفة المواضيع بعض لطرح ُأحَأّضُر فترةا منذ نتك وقد
إذا الله شاء ) إن ( الهجري             العاما هذا نهاية في لطرحأها خططُت

: كوني طرحأها تأخير أسباب ومن ، بقية العمر في كان

 ً هذه أجزاء بعض لرتباط متقاربة فترةا في كلها إنزالها : أريد أول
. ببعض المواضيع

فتحقق مناسب ظرفي توقيت في إنزالها أريد لني : كذلك ًثانيا
.   أهدافها

بناؤه يكتمل حأتى فترةا منذ مادته أتتبع المواضيع هذه أحأد : أن القصدو
فيه جمعت ) وقد الصحوةا ومنظري مشايخ ( اعترافات : بعنوان وهو

ّط اعترافاٍت الوسط في عليه يطلق الذي التجاه وومنظر ُمشايخ هاَخ
عبارةا ونص تعبير حأد ) على الصلحأية السلفية أو ( الصحوةا:  السلمي

ّكزُت وقد ، التجاه هذا منظري َع ر ومنظري مشايخ كتابات على الموضو
ِةا في التجاه هذا ، وأمريكا أوربا في وامتدادهم والردن ومصَر الجزير
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تأريخ في صفقة أخس .. الخونة
المعاصرة السإلماية الحركات

الصف كتاب وبعض الول الصف رموز كتابات كان العترافات هذه ومصدر
موقعي في خاصة ، الشبكة على وهناك هنا المتناثرةا الكتابات تلك ، الثاني

) .  ( العصر ) و اليوما ( السلما

ّدها التي المواضيع في موضوٍٍع أهم يكن ) لم ( العترافات موضوع ، ُأِع
ّثُل كان فقد بإنزاله التعجيل إلى يحتاج يكن لم مجمله في وهو بالنسبة يم
ٍر لجهود هامًة إضافًة فقط كونه لي ُع الحأبة من كثي ِد بالنصِح تتب هذا والنق

في خاصة الصريحة اعترافاتهم تسجيل في تتمثل الضافة هذه ، التياَر
ثلثة عن تخرج ل العترافات هذه كانت وقد ، عليها والتعليق الخيرةا الفترةا
: أطياف

على أنفسهم يطرحأون بأنهم منهم اعتراٌف إما : الول الطيف•
العتراف هذا وفي ، الشامل الجهادي السلفي للتيار ًابديل كونهم الساحأة
َكّمٌل تيار أنهم يرددون الذين والمقلدين للتباع صفعٌة الحركة لمسيرةا ُم

.- زعموا-  السلمية

 –شجاعة اعترافاٌت أو لساٍن : فلتاُت العترافات من الثاني والطيف•
وَصاحِأُب بل ، التيار هذا منها يعاني التي الزمة بحقيقة –  شئت ما سّمها أو

ٍة ُيَشّخُص العتراف هذا ِد في يسري الذي للمرِض بدق ِء جس وعقِل ودما
. التيار هذا

ٌةا : هو العترافات من الثالث  الطيف• ٍةا اعترافاٍت عن عبار من خطير
لمواجهة الردةا أنظمة في المنية الجهزةا مع تنسيٍق بإرهاصاِت البعض
يشمُل صريٍح نصٍح تقديُم الرهاصات هذه ومن ، الجهادي السلفي التيار

الخطير الخير الطيف وهذا ، الكفر نطاق في تدخل المنية للجهزةا نصائَح
ٍد لكاتٍب يكن لم اليوما ( السلما إليهما المشار الموقعين في مجهوٍل أو واحأ

ٍز ) بل والعصر في مغموريَن لكتاب مقالٍت مع ، التجاه هذا في كبير لرم
، بالضرورةا الموقع تمثل ل الكتابات بعض : إن قائل يقول ول ، الموقعين

. المقالت تلك صّرحأت كما التيار تمثل فهي هذا فرض فعلى

) ( العترافات موضوع إنزال أتعجل مل ني: إ : قلُت سبق لما ًَعودةا
ٍم على الشبكة متابعي فأكثر أكثر من وهو ، تحويه التي العامة بالفكرةا عل

وإن ، الخيرةا الفترةا في السلمية الشبكة مواقع في مناقشًة القضايا
ٌع لدي يكن لم فذلك ، تفاصيله بعض البعض عن خفي بإنزال للتعجيل داف

ً الموضوع  –ككتيب يصدر ولعله – مادته أجمع ومازلت كنت أنني عن فضل
اليوما ( السلما موقع في للجديد متابعتي أثناء خطيرةا أمور تتابعت ولكن ،

هذا لكتابة دفعتني الموثقة الخبار بعض لدي ) واجتمعت ( العصر ) وموقع
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تأريخ في صفقة أخس .. الخونة
المعاصرة السإلماية الحركات

موضوع عن مختلف موضوع وهو – الن أيديكم بين الذي الموضوع
.  – ثمراته من ثمرةا نهإ إل العترافات

ومصر والردن الجزيرةا نطاق عن خرجت الخطيرةا المور هذه
تيارات فيها ) ليدخل الصحوةا (           إليه المشار التيار نطاق عن وخرجت
مع تختلف وخطط منهج لها تيارات أنها بينها الجامع الرابط أخرى إسلمية

) . الجهادية (السلفية اتجاه وخطط منهج

ًاشامل ًامنهج يتبنى بأنه ُيَصّرُح كان وإن الجهادية السلفية وتيار
هذا لنصرةا الجهود لكل تحتاج الساحأة بأن ُيصّرُح كذلك أنه إل ،ً امتكامل
على ّرويكر وينادي الفراغات ّكل ْيمل لم المحدودةا بإمكانياته وأنه ، الدين
 أن- : يراه الذي الشامل الشرعي المنهج في تنتظم لم إن-  التيارات باقي
تأخذ التيارات هذه ، للسف نهإ إل ، العجز بعض وتسد الفراغات بعض تمل

العلقة تكون أن استجزنا لو الظروف أسوأ وعلى ، تنافس أنه على المر
قوس عن الرض قوى كل ترميه الذي – التيار وهذا التيارات هذه بين

هذه فلتكن تنافس علقة العلقة تكون أن استجزنا  لو: أقول  –واحأدةا
تثبت الخيرةا الياما في تتابعت التي الحأداث أن إل ، شريفة المنافسة
( القيادات هذه أن التيارات هذه قيادات بعض في المخدوع البريء للشباب

عار بعده ما الذي والعار والخزي الذل لطريق ) تقوده ٍقصد بدون أو ٍبقصد
ٍةا دون ، ٍةا أو لديٍن مراعا . وإدراك عقل حأتى ول ، مبادئ أية أو أخو

:   كالتالي ) وفصولها ( الخيانة وهو خطير جد والمر
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تأريخ في صفقة أخس .. الخونة
المعاصرة السإلماية الحركات

الخيانة خطة:  الول الفصل

من كبيرةا أعداد دخول من المريكي والقلق الرعب يعلم الكل
، القاعدةا تنظيم بأعمال النبهار جانب من ًسواء جهادية ٍأعمال في الشباب
ّد أو ، بلء من يواجهون ما أماما وأفراده قادته بصمود والنبهار فعل كر
يوما كل ُتصّرح هكذا ، المنطقة في وإسرائيل أمريكا بها تقوما التي للعمال

استراتيجية دراسات مراكز من المريكية الدارةا في القرار صنع دوائر
مسودةا في وزن لهم الذين الصحفيين والكتاب البيض البيت ومستشاري

العداد هذه انخراط عملية أن حأونّيصر أنهم علمنا إذا خاصة ، الدارةا هذه
، الخليج إلى المحيط من الرض من ٍرقعة في تمتد الشباب من الكبيرةا

وأفغانستان العراق َثغرةا ُبعد واّيسد لم وهم ، اندونيسيا إلى نيجيريا ومن
ِتَحْت إذا فكيف دتُّهد القل على أو ؟ أخرى دول في ٌجبهات عليهم ُف

البلدان. هذه داخل المدن مئات في المنتشرةا مصالحهم

هذه في الردةا لنظمة والوامر العقود تجديد هو هنا المنطقي والحل
النظمة هذه نعم ، الجديد الوضع هذا لمواجهة بالسلمية المسماةا البلدان

اجتاحأت أن ِيوما من بها والمكر السلمية الحركات قمع عن تتوقف لم
الخطير الجديد الوضع أن إل ، الماضي القرن منتصف بعد السلمي العالم

. التحركات بعض تبديل على يجبرهم

، الجديد الوضع تناقش الدورية المني التنسيق اجتماعات بدأت وبالفعل
.  ذكرتها التي التطورات لخر طبقا المواجهة استراتيجية وتضع

في طرحأت الردةا أنظمة في المباحأث و المخابرات شياطين دوائر أن إل
يلي: ما المريكية الدارةا في مثيلتها مع تناقشها التي تقاريرها

إرهابية عناصر وبين الحكومات هذه بين تقوما مواجهة أي إن )1(" 
وإسرائيل. أمريكا لصالح أنها الشعوب جهة من ستفسر

الظلما جماعات إلى عاما كل تنضم التي الشباب من النسبة )2(
: تزايدت المنية والتقارير الحأصاءات تشير السلمية) كما ( الجماعات

المبهر العلما خلل من نمارسه كنا الذي الضبط حأيز عن خرجت بمعدلت
التي الهامشية القضايا وإثارةا بالمغريات والمحاصرةا والتضييق والقمع
ِرُف ًا النسبة هذه يجعل كان وذلك ، وجهتها عن الجموع هذه َتص تحت دائم

في والمرعب ، مفرغة حألقة في تدور الجماعات هذه ويجعل السيطرةا
يحدث كان كما – تتوزع أن من بدل المتزايدةا العداد هذه أن النقطة هذه
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جماعات إلى أغلبها يتجه أصبح الظلما جماعات كل على –  السابق في
في تسود التي الغليان حأالة بسبب الحركة في والعنف المعتقد في التشدد
ما إن ..كذلك ذلك تقول المنية ... تقاريرنا السلمي و العربي الشارع
َبُل أصبح العنف تمارس ل التي الخرى الجماعات تطرحأه َقا بالتندر ُي

أثرها يظهر لم وان النقطة وهذه ، والقدامى الجدد الشباب من والسخرية
أصبح الواقع في وحأضورها عجلتها دوران أن إل الن حأتى علينا الخطير

ًا يمثل ًا هاجس هذه انفجار عند الوضع عليه سيكون ما تصور من لنا مرعب
الكثير هناك كان إذا أنه العتبار في وضعنا إذا خاصة ، الواقع في العناصر

ينزل لنه وذلك وأخطاء ارتجالية بأعمال يقوما للعنف المندفع الشباب من
على أنه تشير : فتقاريرنا والمتابعة بالتجنيد يتلقاه من يجد فل الساحأة إلى

والتي السابقة الحقبة من المتبقية الكوادر من العديد هناك الخر الجانب
بعد خمول طور في وكانت ذابت والتي – أجهزتنا أذرع إليها تصل لم

الكوادر هذه ، – السابق العقد في بها قمنا التي الناجحة القمع عمليات
تتجنب المرةا هذه ولكنها الجديد الشباب من تتلقاه من مع تتعامل بدأت

التي والبرامج الخطط تطوير وتم بل ، الماضي في بها وقعت التي الخطاء
النفتاح ظل في الكوادر هذه أيدي بين وانتشرت الجديدةا للعناصر ُتوضع

َلْت يكون ما أخطر من أبحاث التصالت وسائل في َق المجموعات هذه َن
َلًة ْق ٍد ضبط تم وقد ، ومرعبة واسعًة َن يقظة بفضل الكوادر تلك من عد

التي العترافات لكّن ، الشبكات بعض اختراق من وتمكننا المنية أجهزتنا
ًا المر زادت العناصر هذه بعض من عليها حأصلنا ّين حأيث ، سواد أن تب

من أو طليقة قيادية عناصر طريق عن الخارج من تلقوها التي التعليمات
تباعاب المر مضمونها النترنت شبكة على منتشرةا عامة تعليمات خلل

ًا الجديدةا العناصر تدريب في والمعان ، الطويل النفس سياسة ًا تدريب عالي
خلل من أن تبشيرهم وتم ، ودموية ضخمة لعمليات العناصر تلك وإعداد ،

جماعات جسد في جديدةا دماء وبث الشعوب شحن سيتم السياسة هذه
، محذور غير الن بالعمليات القياما .. وأن هندسية متوالية بمعدل الرهاب
ًا ولكن مفتوح الهداف واختيار خلل من المعلنة العامة للسياسة طبق
القياما قبل يقوموا أن عليهم التشديد تم ولكن ، الكبرى الرهاب قيادات

الجديدةا العناصر لكل والخبرات التدريب مستوى برفع إرهابية بعمليات
  1 استعداد وضع في الجميع ليكون ، ذلك في والسراع

احأترامنا ومع ، عكسي تأثير لها الغاثة أموال على التضييق سياسة )3(
مصلحة في يصب أصبح القرار ذلك نإ) ف ( المريكية إدارتكم لقرارات

العناصر بعض ضبط عند الن المعتاد من أصبح فقد ، الرهابية الجماعات
ًا متوسطة مبالغ ضبط يتم أن الرهابية ًا وضخمة أحأيان ُتَسّجل ، أخرى أحأيان و

دعاوى تحت وجيرانهم أقاربهم من بجمعها قاموا أنهم بعضهم اعترافات
. مفهوما بقيتها أن وأعتقد طويلة النقطة هذه-   1
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تأريخ في صفقة أخس .. الخونة
المعاصرة السإلماية الحركات

استدعاء يتم وعندما ، المشروعة والصدقات الزكاةا مصارف في تصريفها
ًا الموال هذه بدفع قاموا الذين بأن ذلك يبررون فإنهم ضبطهم وأحأيان

غير إما فهي ، عليهاً امضيق أصبحت الغاثة ومؤسسات المساجد مصارف
تم التي الموال و المتبرعين أسماء تكشُف سجلٍت بها أن أو موجودةا

السجلت تلك في أسمائهم ُوجود َّرسَفُي أن من يخشون وأنهم ، بها التبرع
للرهاب تذهب كانت بالفعل أنها لهم قيل نإف ، الرهاب يدعمون أنهم على

شاٌب أنه غيَر ، المال له دفعوا َمْن هوية يعلمون يكونوا لم أنهم يبررون
ً جعل ما هذا ، لمستحقيها وسيوصلها صالح السابق في كانت ضخمة أموال
ًا نوعا السيطرةا تحت ، معروفين غير أشخاٍص إلى منها كبيٌر قدٌر يذهُب م
ٍر نعرف كنا فقد فقدنا ولكنا وجهتها على ونشدد الموال تلك حأجم ما بقد

ٍد من كبير بحجم تخرج الموال وهذه ، الن السيطرةا عاطفة لديهم أفرا
كثير بين ينتشر حأيث ، الحكومية للمصارف السيئة السمعة وبسبب دينية
ّقي مصارف أن منهم َل ِر معاملٍت في الموال تخلط الحكومية الزكاةا َت غي

للطرق الفراد يلجأ لذلك ، ُينهب أو لمستحقيه يذهب ل بعضها وأن إسلمية
 .1" الرسمية غير

إل تقاريرها في الردةا أنظمة ُأجهزةا هاَْتقلَن أخرى نقاٌط هناك كانت بالطبع
تلك بين طرحأها تم قد النقاط هذه فإن وللذكر ، النقاط أهم هي هذه أن

ًا – العراق غزو قبل التفاصيل هذه كل بدون الجهزةا بداية في تحديد
ل أصبحت بغداد وسقوط العراق غزو بعد لكنها – أفغانستان على الهجمات

ٍد أثر من لنقلبه وذلك أثرها إنكار يمكن بل ٍممتد ٍأثر إلى ما بدرجة محدو
ًا كان الممتد الثر أن اكتشفوا ًا كان ولكنه موجود أمرت فبماذا ، كامن

؟ وتحليلها التقارير هذه دراسة بعد المريكية الدارةا

لديها وكان ، مشابهة حأالة عن سابق معين تصوٌر المريكية للدارةا كان
البدائل هذه أحأد استدعاء فتم المتشابهة الحالة هذه مع للتعامل بدائل

الردةا أنظمة في المنية الجهزةا مع المني التنسيق اجتماعات في وطرحأه
:  كالتي البديل هذا وكان ،

ْبُل من ٍمحدود ٍبحجم مارسه بعضكم أن نعتقد أسلوب لدينا"  ، بمشورتنا َق
ٍو على يمارسه مازال وبعضكم ٍة ضيق نح عن الضغط لرفع ضيقة ولمصلح

نريد: أننا إل ذاك أو النظاما هذا

ً . البلدان من ٍممكن ٍعدد أكبر على السلوب هذا َ: تعميم أول

ًا نواجه فما ، مباشر نحو على نواجهها التي الضغوط لمعالجة هَ: توجيه ثاني
ٍة من وما ، هؤلء معاملة في سياستكم تخبط من إل الن نواجهه ما مصلح

. المريكية الدارةا في مثيلتها إلى المقدمة العربية الستخباراتية التقارير مضمون - انتهى 1
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تأريخ في صفقة أخس .. الخونة
المعاصرة السإلماية الحركات

ُد ُد إل علينا تعو تم قد  أنه: (( الخطة هذه وتفاصيل بالضرورةا عليكم تعو
ٍة لعتبارات البلدان من عدد اختيار ِلَب وحأيوية هام ُط أنظمتها من و

ًا أقل تعتبر والتي العنف تمارس ل التي السلمية التيارات استعمال تشدد
أو الحرية من كمساحأة مكاسب بإعطائها ذلك ويتم ، الرهاب تيارات من

وتقريبهم ومناصب وزارات أو برلمانية كمقاعد الحكم في مساحأة
على ، الرهاب حأركات ضرب على للمساعدةا مختلفة ٍبخدع واستقطابهم

الوضاع أن الشباب من المتدفقة الجموع إيهاما على الخطوةا هذه تعمل أن
، العنف لممارسة داعي ل وأنه ، السلمة من تقترب والنظمة تتحسن

وعدما الشباب صفوف في البلبلة ّبث هو الخطة لهذه ٍأثر ُأقل وسيكون
ًا سيسبب مما العنف مشروعية و جدوى في الثقة أهداف لهم إجهاض

ِد بعد أنه على التشديد مع ، العنف قيادات ْق ًةا التفاق هذا َع و مباشر
على بمساومتهم الثانية المرحألة سنبدأ المكاسب بهذه لهم السماح
يقوموا لم إذا لهم المعطاةا المكاسب بسحب نهددهم أو ، جديدةا مكاسب
 . 1)) والشعوب الشباب بين استئصالها وتسويغ الجماعات هذه بتجريم

المرحألة..!! هذه لهول يا

:  المنية الردةا أنظمة أجهزةا من سؤالن جاء هنا

تمارس ل التي الجماعات جميع على المر هذا نطرح هل)1(" 
في لهم نية ل أنهم المائة في مئة نثق ممن بعضهم أما بلداننا في الرهاب
؟ العنف ممارسة

على القتراح من الخيرةا المرحألة عرض في صعوبة هناك تكون قد )2(
، مستحيلة غير أنها إل عديدةا لعتبارات لدينا الحركات كل على أو بعض
التي أنظمتنا بعض أن العلم مع ؟ النقطة هذه لحل اقتراحأاتكم هي فما

صعوبة نجد ولم ، ضيق نحو على مارسته قبل من السلوب هذا مارست
الجماعات من كثير تعتبرنا ! وهكذا!مسلمون أننا خاصة تنفيذه في

يكون قد فالمر لمصلحتكم بذلك نقوما أن أما ، مدخل لنا ! فكان المتطرفة
هذه من نطلب فكيف ، إليها المشار الخيرةا الخطوةا تلك خاصًة صعوبة به

" ؟؟ لذلك الناس وتدعو أمريكا يحارب من ُتجّرما أن الحركات

:  يلي ما المريكية الدارةا في الستخباراتية الجهزةا إجابة فكانت

العمل ورقة داخل لدينا الجابة أن شك ول ، وعملي جيد السؤال هذا" 
عنها نغفل لم فنحن الجتماع هذا في الموضوعة الخطة فيها نناقش التي

غزو بعد ًوتحديدا بلدانكم أحأد في بها بدأنا قد كنا قريبة تجربًة لنا إّن بل

. المريكية المنية الجهزةا طرح - انتهى 1
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تأريخ في صفقة أخس .. الخونة
المعاصرة السإلماية الحركات

ونحن ، التوسع على ّعتشج ٌيجابيةإ ُنتائج لها يظهر بدأ وقد ، أفغانستان
ًةا نعتبرها ًةا خبر ًا ، اكتسابها تم للحدث معاصر ًا ومفتاحأ ، التوسع لذلك هام
ٍم بطرِح : قوموا كالتالي والحل اتصالت بوسائل الجماعات لهذه طع

اتصال قنوات لنا جانبنا من ونحن ، بلد كل وضع طبيعة بحسب مختلفة
على فسنعمل ، الغرب في الجماعات هذه مهاجري بعض مع وحأوار

ًا ، القنوات هذه خلل من المتوفرةا والعروض المكاسب هذه تسريب طبع
حأساسية لوجود ، التسريبات هذه في مباشرةا الخر الطرف على نكون لن
ًةا تكون قد ٍةا خلل من ولكن ، أمريكي هو ما كل من موجود ٍة أجهز أمني

ٍة لدوٍل ٍة غير ولكن التصال قناةا نفس في معنا غربي َك ِر َت ٍةا ُمْش ٍةا بصور مباشر
. الرهاب على الحرب في

اختيار حأرية لكم ويكون ، للطعم سيستجيب من انتظار يتم ذلك بعد ثم
ٍد كل في تستجيب التي الجماعات ًا بل فمن ، المرصودةا للهداف طبق

عدد أكبر لحشد الُمقترح وهو – الُمستجيبين كل مع التفاق يتم أن الممكن
هذه مراجعة سيتم ولكن ، الحركات تلك أحأد أو بعض انتقاء أو – منهم

ٍر رفِض صلحأيَة لنا أننا كما ، التنفيذ أثناء معنا الختيارات أن بعد معين تيا
ًا تقبلوه أن نريد : بدايًة الثاني للسؤال بالنسبة ، معينة لعتبارات طبق
ًا أنه نوضح ٍة لدراساٍت طبق الن وحأتى التاريخ عمق من وتاريخية نفسي

ٍد السريعة الستجابة من نعجب لن فإننا الحالية الوضاع على وتطبيقها لعد
ًا ، العروض هذه بقبول الحركات من ونفس الدراسات لنفس وطبق

 –التفاق من الخير للجزء الستجابة مرحألة إلى الوصول أمر نإف النظرية
ًا جيدةا مرحألة يعتبر الذي فهم ، وقت مسألة سيكون – ولكم لنا جد

ً بعضهم و العروض بقبول سيبدأون ولكن ، الطلب هذا من متوجٌس أصل
أنفسهم فسيطمئنون – الطلب حأقيقة أي – البداية في به ُمصّرٍح غير لنه
) النظمة تواجه التي الضغوط فرضتها كبير ثمن بدون مكاسب ( مجرد أنها
في الطلب هذا رفض يستطيعوا ولن اللعبة في ينزلقوا أن يلبثون ل ثم

ًا تعلمونه أنكم ونعتقد – المرحألة هذه في به ننصح ما ... وأهم النهاية  –جيد
السياسية المكاسب ومغريات حأولهم من الواقع لضغط بالضافة أنه

ُلوا أن يجب فل عليهم المعروضة ِف ْغ لها نإف ، المالية العروِض مفعوَل ُت
ً ًا مفعول ِرضوا ل ولكن ، ساحأر ً َتع وبالسلوب المناسب الوقت في إل أموال

." تعرفون كما السياسة هي هذه ، المناسب

َد لهذه الردةا لنظمة المنية الجهزةا جانب في بالرتياح شعوٌر سا
ّطف التي المطمئنة الخطة من حأالًة تواجه التي بلدانهم في الجواء ستل

ًا أثمَر الشديد الحأتقان ًا شعور من الوضاع إليه تصل لم المان بعدما قوي
هذه ليقبل كان ما أغلبهم إن حأتى ، العلمانية النظمة حأكم بداية منذ قبل

ًا قبل من الخطة ٍة لي تنازلٍت ليعطي كان وما ، أبد أن إل ، إسلمية حأرك
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تأريخ في صفقة أخس .. الخونة
المعاصرة السإلماية الحركات

ٍه لجأ بعضهم حأذاء ( فردةا محدود بحجم لكن قبل من الخطة لتلك لشبي
!! ) مؤقت لستخداما فقط صغيرةا

الذي التوتر بعد الطمئنان لحالة الوصول عند الجتماع هذا في المهم
َبِل من الوامر ستعطى أنه ظن الوفود بعض أن حأتى ، الجتماع قبل كان ِق

البلدان بعض في النظمة بحل السابق الجتماع في دار ما بعد المريكان
ًا ًا أو طوع بعد المهم ، الفاشلة المنية الجهزةا حأل القل على أو كره

حأدث فماذا ، العقول داخل تتراقص الخبيثة الفكار بدأت بالرتياح الشعور
؟

ٍو أخبُث طلَب ً وانطلق ، الكلمة العربية المنية الجهزةا في عض : قائل
ٍةا بعد نبدأ أن أقترح هذه مع أبرمناها التي التفاقات بعض تسريب في فتر

 ...؟ بـ نقوما ذلك بعد ثم متدرجة بطريقة العلما وسائل في الحركات

ًا كان ولعله – منه أخبَث كان المريكي الكلب هناك كان فقد إنجليزي
ٌء المريكي الوفد داخل مختلطين النجليزي الستخبارات جهاز من أعضا

، العربية الجهزةا شأن من ليس فهذا – بالطبع – شارات أو تمييز دون
استكمال عدما منه وطلب العربي العضو أسكت الخبيث الكلب أن المهم
ل محترمة أجهزةا ولكنا قوله تريد ما نفهم : نحن بخبث له وقال ، الكلما
عندها التالية الخطوةا لكم وسنحدد تسير المور ودع ، الساليب بهذه نقوما

!!

... النقطة هذه عند الجتماع وانفض

ِة للجهزةا الداخلية الجتماعات وفي منهم لكٍل كان ، حأدةا على كٌل المني
غير بطريقة السلمية للحركات العرض ليصال اتصال وقنوات طرٍق طرُح

ومنها ، السجون في التي بالحركات التصال منها ، الغالب في مباشرةا
بعرِض فيقوموا النظمة من قربهم معروٌف الصحف في كتاٍب استخدامُا

ٍة في العرض تسريب ومنها ، بالصلح مقترٍح ٍر مع جلس مقرٍب إسلمّي مفك
ٍر من ً وزي ُةا هذه تعدما فلن وهكذا ، مثل ًا بل ، وسيلة الجهز يتوسُط أحأيان

بلده خارج إسلمية لحركاٍت العرض إيصال في السابقة العناصر من عنصٌر
من العروض نقل من المريكية المنية الجهزةا عرضته لما بالضافة ... هذا

ٍة السلمية بالحركات اتصالها قنوات خلل بعض أن إل ، مباشرةا غير بطريق
ًا اتخذت الخبيثة المنية الجهزةا – كل وليس–  من تأتي حأركة أي بأن قرار

من لتخوفهم استبعادها سيتم المريكية للدارةا التابعة التصال قنوات خلل
ُد تم قد يكون أن ْع ِما بديل تكون بأن الحركة هذه َو ذلك في القائم النظا

!!  البلد
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تأريخ في صفقة أخس .. الخونة
المعاصرة السإلماية الحركات

ْبل من النظمة جراب في كانت الخطة هذه : بالطبع ملحأظة بقايا من َق
من وضٍع في كانت النظمة هذه أن إل ، المريكان مع القديمة المشاورات

من الخضر الضوء بغير خطوةا بأي المبادرةا على تقدر ل بحيث البلبلة
ٌةا المواجهة أن خاصًة ، المريكان هذه الخطة وأن ، المرةا هذه معهم مباشر

ًا توسيعها يتم أن يجب الجديدةا الوضاع مع يجابيةإ تكون حأتى المرةا أفقي
ًا وفشلت أخضر ضوء بدون الحجم بهذا الخطة هذه تنفيذ تم وإذا ، ورأسي
بانتظار أنهم كما ، الجهادية الجماعات ومن أمريكا من للنظمة فالويل
ٍم من يريدونه ما على يحصلون الخضر الضوء .  المريكان من دع

دخل فالبعض ، السلمية الحركات بعض من العرض هذا قبول تم وبالفعل
والبعض ، الخيرةا ببنودها مطالبته إلى بعد يصلوا ولم الصفقة هذه في

!! الخيرةا البنود من أبعد إلى وصل

ِة حأوَل نقاٌش ثمة هناك كان وإذا الشنيعة لخيانتهم هؤلء تأويِل درج
ًا ُتصبُح وهل ، لخوانهم ٍم إنزال من مانع ل أنه إل ؟ ل أما بعضهم على حأك

ويضر أمريكا مصلحة في يصب به يقومون ما أن يعلمون أنهم عاقٌل ينكر
ًا ًا إضرار أن نستطيع و ، عدوانها وجه في يقفون الذين بالمجاهدين بليغ
:  أنها الصفقة تلك على نطلق

، البعض أذهان في ستثور التي السئلة على وللجابة ، الول الفصل انتهى
.. هذا ( ما ) أو .!!؟ الجهزةا هذه اخترق هل أو ؟  غيب عن يتحدث ( هل

هي هذه أن ىإل أنبه)  ؟ المؤامرةا عقدةا تأثير تحت جديد تحليل هذا هل
.  الكاشفة الدراسة هذه من تبقى ما سيكشفها يتال المرةا الحقيقة
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تأريخ في صفقة أخس .. الخونة
المعاصرة السإلماية الحركات

والدلة الوقائع:   الثاني الفصل

والعراق والردن والجزائر ومصر تونس من موثقة وقائع
مكاشفةو وحأوار ، سبق ما كل تثبت وأدلة ، وتركيا والجزيرةا

. صريحة

تونس جمهورية

حأالة هو)  المنابع ( تجفيف مصطلح منه خرج الذي المنكوب البلد هذا
، البوليسي القمعي النظاما هذا عن يتغاضى جعلته الغرب أعين في مثالية

- البلد هذا في لللتزاما فطرتهم تدفعهم الشباب من مجموعة أي إنو
والعمل والرهاب المقاومة ُطريق إل همَأمام ليس-  الياما هذه ًخاصة

ًاهاجس تمثل بطبيعتها والسرية ) ، السرية في ( المفرط المنظم السري
. حةّمسل لأعما هاَوراء ّأن للنظمة

اللمحات هذه في التأّمل خلل من المّر التونسي الواقع تعّرف ويمكنك
: البسيطة

ًةا – تونس في – المن رجال لحأظ إذا• في الفجر وقت مضيئة نافذ
!! فتبدأ الفجر يصلي صاحأبها أن المحتمل من أنه معناه هذا البنايات إحأدى

لنه ولكن ٌنشاط له فِشُاكت لنه ( ليس  بزيارته المر ينتهي وقد التحريات
) !!  الفجر صلةا على ٌمواظب

الشباب من ًاأحأد أن لوحأظ وإذا ، السن لكبار فقط مفتوحأة المساجد•
.  هَلَْبق بمن َِقَحل ٍباستمرار يهالع يتردد

. أحأد فيها يرغب ل التي العجوز من إل مقبول وغير عليه ٌمضيق الحجاب•

ِر متابٍع على يخفى ل العلمي والعهر والتفسخ الجتماعية الحالة• لخبا
ٌع الزوجات َّدتعد أن تعلم أن يكفيو ، المنكوب البلد هذا أما ، بالقانون ممنو

.  فيه يءش فل العشيقات تعدد

وُمحكٌم ، العربية النظمة من أقرانه بين الوضع بهذا فخوٌر النظاما•
ٍد في الوضاع على قبضته ًا كان رئيسها بل ، بورقيبة عهد في للداخلية وزير

. ؟!! بورقيبة ما أدراك وما
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إن بل ، السلمية الجماعات عنف أجل من القمع بهذا النظاما يقم لم•
قيادات أكثر من كانت السابق في البلد هذا في السلمية الجماعات قيادةا

ًاا السلمي العالم في السلمية الحركات ) .  ( المودرن للسلوب تباع

حأتى النظاما إن بل ، يتغير أن يريد هناك النظاما نإ : ٌعاقل يقول ل•
َلَة كان سبتمبر أحأداث ْب ، مدرسته من يتعلمون العرب الداخلية وزراء ِق

ُد ويعيقها إليها يصلوا أن يحلمون التي القمة فهي بلدانهم في مجاهديَن وجو
اليهودي المعبد حأادثة بعد خاصًة ، التغيير تفرض العالمية الوضاع ولكن ،

السلمية الحركة ولن لذلك ، اللمان من وقتلها تونس في جربة بمدينة
ّواقٌة هناك ً ، إخوانها جثث على ولو وسيلة بأي للجيِف ت ِم من وبدل تقدي

ِة هذه في لهم فإن الشرعي للطريق والتخطيط والعقيدةا الدين مصلح
ًا الحأداث من الجزء هذا المغفل والخأ المستغفل الخأ معي وليقرأ ، آخر رأي

: ) بعنوان اللكترونية ( العصر مجلة نشرته الذي المقال هذا

: نداء التونسية والسلطة السلمي المشروع بين المصالحة حأول رؤية
والبناء للتجاوز ومبادرةا

الطراولي د. خالد بقلم

: يلي ما فيه جاء وقد 

المصالحة مشروع[ 

عنهما نعبر ، سياسي وآخر حأقوقي باب على المقترح هذا يعتمد
وواجبات مطالب منهما ولكل ، السياسية والمصالحة الحقوقية بالمصالحة

. الطرفين لكل

: الحقوقية المصالحة•

السياسيين المساجين كل نع العاما التشريعي بالعفو السلطة –  تلتزما1
. أهلها إلى الحقوق وإعادةا بالعودةا للمغتربين والسماح ،

ًا المقابل الطرف – يلتزما2 وطي ، سلف عّما بالعفو وجماعات أفراد
ٍد أو لطراٍف ومحاسبات مطالب في الدخول وعدما ، الماضي صفحة أفرا

. نظاما أو

: السياسية المصالحة•
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الذن وإعطائه السلمي للمشروع السياسي العمل بتحرير السلطة تلتزما
:  البنود من بجملة المقابل الطرف ويلتزما ، العلني بالعمل القانوني

ًا وتركها ، للمساجد تسييس ل• ًا بيت ًا كريم السياسة تدافع عن بعيد
. والسياسيين

، والبلدية التشريعية النتخابات السلمي المشروع ممثلو يدخل•
الهيئات في وممثليهم المجلس في نوابهم عدد يتجاوز ل بأن ويلتزمون

. العضاء من الثلث البلدية

يمكن لكنه ، الرئاسية النتخابات الصلحأي السلمي التيار يدخل ل•
ًا يدعم أو يساعد أن .  أخرى مترشحة أطراف

تفرزه وما ومؤسساتها الديمقراطية اللعبة لقانوِن الكامل الحأتراما•
 .تغييرات من الشفافة النتخابات

حأق أي السلمي التيار يعطي ل السلمية المرجعية من النطلق•
، التونسيين لكل الجامع يبقى الذي ، السلما عن للحديث احأتكار وأي

ول لفرد فيها عصمة ل الرؤى ككل اجتهادية رؤية هي السلمي فالطرح
.  ولحاضرها لتاريخها وقراءتها السلمية مرجعيتها تميزها ، لفكر قدسية

َد يكون أن السلمي للتيار يمكن• ُطر، اللواِن متعد ُل لهذه احأتكار ول وا
لحأد. الصفة

الفرق بين الختلف واعتبار ، التكفير منطق عن بالبتعاد اللتزاما•
ٌد يملك ل و ، والصواب الخطأ قاعدةا على والحأزاب اللهي الحق هذا أحأ

ونواياهم وتصوراتهم معتقداتهم على والحكم الناس مصير في القضاء في
.

الخاسر؟ ومن الرابح من

البال مرتاح النظاما فل ، مهزوما فيها المنتصر الراهنة الحالة أن نجزما نكاد
ًا ًا الحالي الوضع من تمام ًا سياسي شديدةا زاحأفة عولمة ظل في ، واقتصادي

أصحاب ول ، والرهاب والغلو التطرف تنامي وجس وعلى ، والتأثير الوطء
في إخوتهم تجاه كاملة ضمير وراحأة ورفاه هناء في السلمي المشروع

للطروحأة وضمور ، للفراد وخمول انسحاب حأالة وتجاه ، والخارج الداخل
. تونس في والعباد البلد واقع عن مضني وغياب ،
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بثمارها ترمي المقترح هذا يبثها التي الجديدةا الحالة أن يقين لعلى اّوإن
المشروع على مسمى بوضع تربح فالسلطة ، الطراف كل على الطيبة

أو رفضه يكفي يعد لم والذي ، ممثليه وعلى الديمقراطي السلمي
قائمة السلمية فالحالة ، يندثر حأتى التراب في الرأس غرس أو تهميشه
ًا أضحى العاما الشأن السلما ودخول ًا محسوم ًا فكري ويجب ، وواقعي
والغلو التطرف لقوى إقصاء وهو ، سلمي وتدافع وتفهم برفق معه التعامل

والعباد النظمة حأال ومنغصة ومتوعدةا مهددةا برأسها تطأ بدأت التي
ًملموسة ًحأقيقة يصبح الذي الديمقراطي للمسار تأكيد كذلك وهو ، والبلد

بها التباهي وعليه ، وراعيها قائدها الحاكم الحزب ويكون الوطن يعيشها
ً انفراج وهو ، الكبير الحضاري النعطاف هذا التاريخ له ينسى ولن مستقبل
يمكن هامة انتخابية شريحة وهي ، السلمي المشروع أفراد مع للسلطة

. القادمة الرئاسية النتخابات في إيجابي مردود لها يكون أن

، حأدوده واحأتراما برنامجه ووضوح شمله بلّم السلمي المشروع ويربح
قبول وتحترما ، والعجلة القفز وهواية الكتساح تنبذ التي الجديدةا وبواقعيته

ً والمانة الشفافية من إطار في وتتعامل ، الجماهير وقابلية ًا داخل . وخارج

بين مفتعلة كانت التي القطبية تضمر حأيث ، أصنافها بكل المعارضة وتربح
ًا تترك لم والتي ، والسلميين السلطة ًا حأيز واكتساب للعمل لها كبير
ًاّمبر كانت التي المنية الملفات وتنتهي ، المنتمين الفترات بعض في ر

ًا مّس والذي ، البلد في الديمقراطي الهم صّتقلل هذه من أطراف
في ، الطراف هذه أهم وهو التونسي الشعب ويربح ، نفسها المعارضة

كل على البلد في الديمقراطية المظلة وهيمنة والستقرار المن ابباستت
  ]... ًكاملة هَومواطنت ًجلية هَّتوطني ٍمواطن ّكل المواطن يعيش حأتى ، فرد

القلوب...!! حأديث عن يتكلم شرع ثم ، النقل انتهى

..  قلوبهم تشابهت

ٌد فالُمقترح واضحة هناك المسألة سيربحه وما طرفان عليه يوقع عق
بدأت التي والغلو التطرف لقوى إقصاء  ( هو    : الدكتور يقول كما النظاما

) وكامل والبلد والعباد النظمة حأال ومنغصة ومتوعدةا مهددةا برأسها تطأ
فستجد العصر مجلة في الحبيب أخي إليه فارجع التعليق عن يغني المقال

.  التقيؤ على تساعدك جيدةا وصفة فيه
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ٍد إلى الموقف هذا - ويشبه 1 الحل : بأّن ) وقال ( اقرأ كامل صالح قناةا في استضيف حأينما الحوالي سفر موقف كبير حأ

َا الموقف هذا ويشبه ، هؤلء مع ينفع ل وحأده المني أحأداث بعد المجد قناةا استضاقته حأينما العمر ناصر موقف أيض
ًا وقال الرياض ًا كلم الجزيرةا قناةا في منهاتن غزوةا أبطال عن العوضي محّمد بها تحدث التي التفاهة نفس وهو ، مشابه

.  العمري العباس أبي الشيخ وصية عرض بعد
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. الخيانية الصفقة هذه إطار
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