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تنبيه:
هذا احلوار سجل مع الدكتور هاين السباعي قبل نشره يف جريدة احلياة اللندنية بشهر
حيث نشر من  2002/9/1حىت  2002/9/4مبناسبة مرور عام على أحداث سبتمرب
الشهرية ..كما نود أن نضيف أنه كان من املقرر أن ينشر هذا احلوار على مدار أسبوع أي
سبع حلقات لكن جريدة احلياة اختصرته إىل أربع حلقات فقط ..وقد عرضت بعض دور
النشر طبع هذه احللقات يف كتاب مستقل لكن الشيخ هاين السباعي اعتذر حىت يعيد كتابتها
مرة أخرى ويضيف ما مل تنشره اجلريدة عندما يتيسر له ذلك إن شاء هللا تعاىل..
(مركز املقريزي)

هاين السباعي
وقصة (مجاعة اجلهاد) ()1
يروي اإلسالمي املصري السيد هاين السباعي يف حلقات تنشرها (احلياة) ,بدءاً من
اليوم ,تفاصيل عن عالقات اجلماعات اإلسالمية املصرية ,وحتديداً (مجاعة اجلهاد) و(اجلماعة
اإلسالمية) .ويتحدث عن األدوار اليت لعبها زعيم (اجلهاد) الدكتور أمين الظواهري منذ خروجه
من مصر أواسط الثمانينات اىل ابكستان وأفغانستان حيث أعاد أتسيس مجاعته .كذلك
يتناول حماوالت الوحدة اليت حصلت مع (اجلماعة اإلسالمية) يف أفغانستان والسودان ,عارضاً
تعرضت هلا (مجاعة اجلهاد)
ابلتفصيل أسباب فشلها .كما يروي أيضاً قصة اإلنشقاقات اليت ّ
يف السودان ,وسبب طرد الظواهري من اخلرطوم يف  ,1996وكيف انتهى به املطاف لينضم
مع أسامة بن الدن ضمن (اجلبهة اإلسالمية العاملية) يف أفغانستان.
وتتهم السلطات املصرية السباعي أبنه أحد قادة (مجاعة اجلهاد) ,وهو أمر ينفيه .وعليه
حكم غيايب ابلسجن أصدرته حمكمة عسكرية مصرية يف قضية (العائدون من البانيا) يف
 .1999ويعيش حالياً الجئاً سياسياً يف بريطانيا.

***
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▪ اإلسالمي املصري هاين السباعي يروي قصة أتسيس (اجلهاد) ودور عبد السالم
فرج يف الوحدة مع (اجلماعة) واغتيال السادات.
▪ الظواهري هو األمري األول لـ (مجاعة اجلهاد)  . . .و (اجلماعة اإلسالمية) إخرتاع
قدمي لـ (اإلخوان).

(مجاعة اجلهاد) :
ظهرت مجاعات جهادية عدة بدءاً من حقبة الستينات .لكن (مجاعة اجلهاد) حتديداً
ظهرت على يد الدكتور امين الظوهري .وقد مسعت ذلك منه شخصياً .سألته :ما الذي أثّر
لتكون هذه اجلماعة? ما الذي دفعك اىل أتسيس هذه اجملموعة ,وقد كنتم ال تزالون فتياانً
فيك ّ
يف الثانوية العامة يف مدرسة املعادي? قال يل إنه أتثر أول ما أتثر بكتاابت سيد قطب وحادثة
احلكم إبعدامه ( .)1966أتثر مبشروع هذا الرجل (قطب) من خالل القراءات والكتاابت
البليغة والوضوح يف تشريح الواقع .وصف الدكتور أمين سيد قطب أبنه مثل الطبيب الشرعي
يشرح اجلثة مبهنية وتقنية عالية وكأنه يعرفها أبدق تفاصيلها.
الذي ّ
( )...إذن بدأ هذا املشروع أتثراً بسيد قطب وبشيء آخر حكاه يل الدكتور وهو انه
كان يذهب اىل مكتبة جده شيخ األزهر القدمي الشيخ االمحدي الظواهري ويقرأ يف الكتب
تعمق عنده
القدمية .يقرأ نتفاً من هنا ونتفاً من هناك ويقلّب الكتب .من خالل قراءاته هذه ّ
روح التديّن .ومبا انه من أسرة ثرية ميسورة فكان يستطيع ان يشرتي كتب سيد قطب .بيئة
الدكتور كانت بيئة ثقافة .فالدكتور عبد الوهاب عزام ابشا الذي كان سفرياً يف ابكستان ,هو
الذي ترجم شعر الشاعر الشهري حممد إقبال اىل اللغة العربية ,وكان يتحدث لغات عدة وهو
شرح شعر املتنيب يف ديوان شهري له ,وله كتاابت عديدة .وكان الدكتور امين يتكلم عنه
الذي ّ
كثرياً وحيبه.
سألت الدكتور أمين كيف أسس مجاعته ,وقلت له ان الناس حتكي ان الذي أنشأها
هو نبيل الربعي ومعه املهندس امساعيل طنطاوي وبعض اإلخوة اآلخرين وأنت كنت بينهم.
فرد ابحلرف الواحد :أان الذي كنت أمرياً على هذه اجملموعة مبن فيهم الدكتور سيد إمام
ضمت طلبة
(صاحب كتاب طلب العلم) .قال ان اجملموعة اليت تش ّكلت يف انحية املعاديّ ,
يف الثانوية كانوا يذهبون اىل املسجد معاً كوهنم يعرفون بعضهم بعضاً من املدرسة .يف تلك
كونوا أول خلية لنواة مجاعة صغرية واختاروه (الظواهري) أمرياً للمجموعة الصغرية
الفرتة اجتمعوا و ّ
اليت ضمت الدكتور أمين ونبيل الربعي وامساعيل طنطاوي والدكتور سيد إمام وغريهم .كانوا يف
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الثانوية العامة يف امل عادي ,ومعظمهم من أبناء هذه املنطقة الراقية .قال يل الدكتور ان أتسيس
اجملموعة حصل يف العام  ,1968واهنم كانوا يذهبون يف تلك الفرتة اىل مسجد الكيخيا يف
منطقة عابدين ابلقاهرة .كان هناك مسجد جلماعة أنصار السنّة ,وهي مجاعة ترّكز على التوحيد
وهتتم ابلعقائد وحتارب البدع والقبور والطواف حوهلا.
كان الدكتور أمين يرتدد على مسجد (أنصار السنة) ويلتقي ورفاقه هناك حيث يستمعون
اىل الدروس الدينية وحيضرون حلقات التجويد .كانت تلك البداية :جلسة يقرأون فيها القرآن
ويتعلمون التجويد على يد أحد املشايخ ,مث من حيرتف منهم القرآن وجتويده يُعلّم إخوانه .مث
يقرأون كتب التفسري .وبعد ذلك بدأوا يقرأون كتباً طُبعت يف (املكتبة السلفية) مثل كتب إبن
تيمية الذي أثّرت فتاويه فيهم أتثرياًكبرياً ,حبسب ما قال يل الدكتور.
كانت تلك اجلماعة (مجاعة الظواهري) بسيطة ال يتجاوز منظورها كيف ننظر يف أمر
عززت
ديننا وكيف حيصل اخلالص .وكانت هزمية احلرب الشهرية يف  5يونيو (حزيران) ّ 1967
اقتناع اعضاء اجملموعة بضرورة العمل من أجل التغيري .فقد قال يل الدكتور اهنم شعروا يف تلك
الفرتة ,وهم ال يزالون يف سن الشباب ,ابخلجل والعار على هذه الفضيحة ,وكانوا يقرأون لبعض
الناس الصاحلني الطيبني الذين قالوا ان السبب يف كل هذه اخلسارة هو غياب الشريعة عن
احلكم.
كل هذه العوامل أثّرت أتثرياًكبرياً يف اجتاه تبين مشروع إسالمي .لكن كيف يتم تنفيذ
هذا املشروع يف ظل هذه الدولة املتوحشة الكبرية اليت هلا مؤسسات وجيش وقوات أمن
ومؤسسات ,مل يكن ذلك قد تبلور بعد.

وفاة عبد الناصر :
وكانت وفاة (الرئيس مجال) عبد الناصر مبثابة اإلنطالقة للتيار اإلسالمي والفرج الذي
أتى (اإلخوان املسلمني) الذين كانوا يعانون حمنة السجون .بعد وفاته بدأت فرتة اصطُلح على
تسميتها (االنفتاح) .وكانت فعالً فرتة انفتاح عام يف السبعينات ,لكنه كان فوضوايً .ف ّكر أنور
السادات يف كيف يبين شعبيته ويتخلص من خصومه .فهؤالء يستطيعون حتريك الشارع
بتظاهرات قد تقود اىل ثورة تطيحه بني عشية وضحاها .فوجد ضالته يف اإلسالميني .وهؤالء
احملركة للناس لكن مشكلتهم ان معظمهم
كانوا (اإلخوان املسلمني) ألهنم كانوا القوة الكبرية ّ
يقبع يف السجون .فأفرج عنهم وترك هلم احلرية ليفعلوا ما يشاؤون .بدأ اإلخوان ابلعمل على
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التحكم من كوادر اجملتمع والتغلغل يف اجلامعات والنقاابت .ألّفوا كتباً يف التنديد بعبد الناصر
تتغري .كانت الستينات فرتة (اهليبيز) والفوضوي,
وكشف مصائب نظامه .بدأت مظاهر الشارع ّ
لكن فجأة بدأ ظهور احلجاب والنساء املنقبات واللحى والقمصان البيض للرجال.
وهكذا قاد اإلخوان املد اإلسالمي يف تلك الفرتة .لكن السادات كان واضحاً يف انه مل
يرد ان يدخل (اإلخوان) اىل اجلامعات املصرية بوصفهم مجاعة (اإلخوان املسلمني) .لذلك
اخرتعوا إمساً جديداً هو (اجلماعة اإلسالمية) يف اجلامعات ,أو ما يسمى (إحتاد الطالب).
دخلوا احتاد الطالب عرب اسم (اجلماعة اإلسالمية) ,لتكون مقبولة للنظام وال يصطدموا به إذا
أصروا على إسم (اإلخوان املسلمني) .أصدرت (اجلماعة اإلسالمية) كتباً ومنشورات مثل
ّ
(صوت احلق) و(صوت اجلماعة اإلسالمية) ,وانتشرت احتاداهتا الطالبية يف كل اجلامعات,
وكان لكل جامعة أو كلية (أمري) ,وكان (امراء اجلامعات) يعقدون اجتماعاً كل يوم مخيس,
غالباً ما حيصل يف القصر العيين بكلية الطب يف القاهرة .هذا كان يف الوجه البحري .أما يف
الوجه القبلي ,فكان إسم (اجلماعة اإلسالمية) هو أيضاً الذي اتبعه (اإلخوان) وعملوا من
خالله يف جامعة أسيوط.

مجاعة اجلهاد :
وكانت جمموعة الدكتور أمين منشغلة آنذاك (فرتة السبعينات) يف التدريس وجتنيد األفراد
وتوسيع العضوية .وهم كانوا يف تلك الفرتة يرّكزون على اجليش ويبحثون عن الضباط ألهنم
تعرف الدكتور
يعرفون ان اجليش هو أسهل ورقة للتغيري بدون اهدار دماء .ويف هذا اإلطارّ ,
على عصام القمري رمحة هللا عليه .هناك ضباط إسالميون دخلوا اىل اجليش كضباط عاديني
حتول إسالمي بعد دخوهلم القوات املسلحة .أما عصام القمري فإنه خيتلف
ولكن حصل هلم ّ
عن هؤالء .فهو جنح يف الثانوية العامة مبجموع عال لكنه قال لوالده انه يريد ان يدخل الكلية
احلربية ليقتل رئيس الدولة وخيطط للقيام إبنقالب .دخل اجليش من أجل هذا املشروع .التزامه
ستضرين
يتزوج ,إذ كان عازفاً عن موضوع الزواج ويقول ان الزوجة
سبق دخوله اجليش .وهو مل ّ
ّ
علي .ملا خطط للهرب من السجن (بعد اعتقاله يف الثمانينات) قال
ألهنا ستكون أداة ضغط ّ
له أحد األخوة :أريد ان اهرب معك ,قل يل مىت ستهرب .فرد عليه :إذا أردت ان هترب معي,
(سرح) (طلّق) زوجتك عندما أتيت لزايرتك يف املرة املقبلة .وهكذا ال ميكنهم ان يعتقلوها
ّ
للضغط عليك بعد فرارك )...( .وقد قُتل (القمري) رمحة هللا عليه وهو على هذه احلال (غري
متزوج).

التدريب :
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إذن كانت اجلماعات اجلهادية تظهر لكن مل يكن هناك رابط عضوي يف ما بينها.
استغلت اجلماعات املختلفة مناخ اهلدوء وكان اعضاؤها يذهبون اىل صحراء دهشور يف منطقة
دهشور (بعد اهلرم) للتدرب على الرماية والسالح وبعض األمور البسيطة األخرى (القتال).
كان التدريب يتم قرب القاهرة خصوصاً يف دهشور وطفت اخلطاطبة ,يف حني كان التدريب
يف الصعيد يتم يف املناطق اجلبلية.
كان يتم تدريب الناس على اساس استخدامها يف املستقبل .مل تكن هناك نية لالصطدام
من النظام يف شكل مباشر .فنظرية الدكتور الظواهري ختتلف عن اآلخرين .اآلخرون اصطدموا
كونوا بسرعة عمالً ,لكنه كان يرى ان هذه الطريقة لن حتل املشكلة ,ألنه
مع النظام فعالً و ّ
حىت وإن
جنحت يف عملية فإن هناك عقبات أخرى ستعرتض طريقك .فأنت لست متغلغالً
َ
يف اجليش وليس لك مؤيدين يف املناصب احلساسة فيه .فإذا قمت مثالً إبنقالب فستجد
نفسك حماصراً مثالً من احلرس اجلمهوري او القوات العادية وتدخل يف صراع معهم وتفشل,
حىت وإن انضم اليك بعض الكتائب واأللوية .فاملسألة ليست جمرد إنقالب .ال بد ان حيصل
إعداد وتغلغل قوي يف املؤسسة العسكرية.

عبد السالم فرج وقتل السادات :
واستمرت اجلماعات اليت حتمل أفكاراً جهادية تعمل يف شكل منفرد حىت أواخر
السبعينات تقريباً .يف  1979حصل حتالف بينها فتوحدت ,وهي اليت كانت مسؤولة عن قتل
السادات.
حصل التوحد يف وقت كان املنحىن التصاعدي يف الصراع بني اإلسالميني والسادات
مستمراً يف االرتفاع .فبعد زايرته اسرائيل وبعد كامب ديفيد ,استفز السادات مشاعر األمة مرة
اثنية بعد الثورة االيرانية يف  1979ابستضافته الشاه .ووسط هذه اإلجواء كان فصيل من
املؤمنني ابألفكار اجلهادية خيطط لقلب النظام ويرى ان األمور تسري يف مصلحته .فهو يستفيد
من هذا املناخ لتجنيد الناس وأتكيد صحة فكرته يف شأن الرجل (السادات).
شعر السادات أبن األجواء ال تسري ملصلحته وان الشارع ميكن ان ينقلب ضده,
فاستخدم وسائل اإلعالم اليت استعملت مصطلح اخلمينية على الثورة االيرانية .وبدأ الكالم
عن اخلمينيني وكيف اهنم يسبون الصحابة ,واستُخدم موضوع املذهبية كون مصر سنية وايران
شيعية.
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يف هذا الوقت حصلت حادثة الزاوية احلمراء ,إحدى مناطق القاهرة .بدأت صراعاً
سور املسلمون قطعة األرض وأقاموا فيها مكاانً
على قطعة أرض بني املسلمني والنصارىّ .
لتعليم القرآن والصالة .وكان هناك كمال عياد ,وهو نصراين ميلك رشاشاً آلياً ويسكن أمام
قطعة األرض .تضايق من هذا املنظر ,فنزل وأطلق النار على األوالد الذين يدرسون هناك ف ُقتل
بعضهم .هاج الناس البسطاء وظهرت فتنة طائفية .بدأ الكالم عن ان النصارى املسيحيني
يقتلون املسلمني داخل املسجد.
ذهبت يومها اىل مسجد النذير حيث وقعت احلادثة .وكان يشبه ساحة معركة عسكرية:
ُ
البيوت حمروقة ,ترتفع عليها شعارات خمتلفة من كل طرف .احملالت حمطمة وحمروقة .قوات
األمن منتشرة يف كل الطرق املؤدية اىل الزاوية احلمرا ,كأهنا قاعدة عسكرية .صلّينا هناك وبتنا
يف املسجد .كانت الناس أتيت من كل مكان :حىت من أسيوط وأسوان .كانوا أيتون اىل (امللحمة
الكربى) .كانوا يريدون محاية املسجد.
الذين قاموا ابألحداث كانوا اشخاصاً عاديني .بعضهم كان جيلس يف املقهى يشرب
الشيشة فسمع ان النصارى يقتلون املسلمني ,فهب للدفاع عنهم .وامتدت األحداث اىل
منطقة الوايلي ,وكانت ابلغة الشدة .وزير الداخلية يف ذلك احلني كان النبوي امساعيل .وقد
تدخلت وسائل اإلعالم يف املوضوع وكتبت ان هناك دولة داخل الدولة وان النصارى يُقتلون.
قلبوا القصة :كانت احلكاية ان كمال عياد هذا هو الذي بدأ إبطالق النار ,فما كان من
غضت الطرف وتركت املسلمني
وسائل اإلعالم إال ان قلبت املوضوع وبيّنت ان قوات األمن ّ
تبني ان املسلمني عندما دخلوا املنازل لإلنتقام ,مل
يقتلون املسيحيني وحيرقون بيوهتم .يف النهاية ّ
ميسوا هبم .دخلوا البيوت فعالً ليقتلوا إنتقاماً للقتلى املسلمني,
جيدوا سوى النساء واألطفال فلم ّ
لكنهم مل جيدوا سوى النساء واألطفال .وأان ما زلت أذكر هذه األحداث جيداً.
استخدمت الدولة بعض العلماء لتهدئة الوضع .فأحضرت املرشد العام لإلخوان
املسلمني الشيخ عمر التلمساين وبعض الدعاة .ولكنك كنت تشعر وانت تعيش األحداث ان
حتركها وهلا رغبة يف إاثرة املوضوع هبذه الطريقة .إذ كادت األمور متتد وينفلت
هناك يداً خفية ّ
زمام األمور من الدولة بعد حصول استفزازات يف بعض املدن.
اجلماعات اجلهادية كانت موجودة يف تلك الفرتة وكان بعض أطرافها موجوداً يف تلك
األحداث .قالوا :مبا ان العملية حتتاج اىل تسليح ,والدولة ترتكنا بدون محاية ,والنصارى معهم
وخيزنوهنا يف الكنائس وبعضهم كان معه خناجر  -إذ دخلوا على قسيس يف شقته
أسلحة ّ
وتبني هلم انه يلعب كاراتيه .اي مصيبة!  -فقالوا :مبا ان الدولة تشجع
فوجدوا معه خنجراً ّ
النصارى ,جيب علينا ايضاً ان نتسلح وندعو الناس اىل التسلح.
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توحد اجلماعات :
يف تلك االجواء وقبلها تالقت األفكار واإلرادات بني اجلماعات اجلهادية .إذ ظهر
حممد عبد ال سالم فرج ,عليه رمحة هللا ,بعدما قبضت السلطات آنذاك على تنظيم يف
االسكندرية يدعى تنظيم (اجلهاد) من بني قادته البارزين ابراهيم سالمة ,رمحة هللا عليه .وكان
اعضاء هذا التنظيم يعرفون الدكتور أمين وكانت هلم عالقة مع نبيل نعيم وعصام القمري ,عليه
رمحة هللا .وعلى رغم كشف التنظيم ,مل يُعتقل حممد عبد السالم فرج وحصل ان ُع ّني مهندساً
يف جامعة القاهرة .وكان مسكنه قريباً من بوالق وتزوج من هناك.
فرج رجل ظُلم حياً وميتاً .ظلمه أقرانه وأخوانه وأتباعه .هو الذي أحيا فيهم أفكاراً.
الكتب كانت موجودة أمامهم .لكنه هو الذي قرأ وحبث وخرج بكتاب (الفريضة الغائبة)
الشهري .إذ كان يدعو اىل اجلهاد على أساس انه الفريضة الغائبة وان ما ترك قوم اجلهاد إال
ذلّوا .واستشهد مبجموعة من األدلة الشرعية .واجلديد عنده أيضاً انه رد على اجلمعيات اخلريية
واملؤسسية اليت كانت تثري شبهات تتعلق بقضية تبين مشروع قضية اجلهاد .قال هلم :عندما
أييت موسم احلج تذهبون اىل احلج وتقرأون يف فقه احلج .وإذا جاء رمضان تقرأون يف فقه
رمضان .ويف الزكاة تقرأون عن الزكاة .أما اجلهاد ,فال تتكلمون عنه على رغم ان احلكم
اإلسالمي غري مطبق والسلطة مغتصبة .كانت هذه األمور موجودة يف ذهن بعض الناس,
جممعة يف كتاب مثل كتابه الصغري (الفريضة الغائبة).
لكنها مل تكن ّ
وعرفه هذا اىل
تعرف عبد السالم فرج اىل أخ يدعى شعبان عبد العاطي من بوالقّ .
ّ
كرم زهدي ,وكان هذا مسؤول (اجلماعة اإلسالمية) يف الصعيد .واجلماعة اإلسالمية يف تلك
الفرتة مل تكن ابملعىن اإلصطالحي احلايل املعروف بعد قتل السادات .كان األخوة يف الصعيد
هلم نظام خيتلف عن النظام يف الوجه البحري .كانت عندهم فكرة تغيري املنكر ابلقوة ,وكانت
هلم مشاكل كثرية مع النصارى هناك .لكن مل يكن امسهم (اجلماعة اإلسالمية) ابملعىن الرائج
اآلن .يقول بعضهم اآلن يف كتاابته ,لألسف ,ان اجلماعة اإلسالمية أتسست هبذا اإلسم.
لكن هذا اإلسم إخرتاع قدمي لـ(اإلخوان املسلمني) اعتمدوه ليدخلوا اجلامعات ومن ضمنها
جامعة أسيوط واملنيا .لكن إخواننا يف (اجلماعة اإلسالمية) أرادوا ان يرثوا اإلسم ألنه كان إمساً
معروفاً ومشهوراً.
تقابل حممد عبد السالم فرج مع االخوة هؤالء (اجلماعة االسالمية يف الصعيد) ,مث
تعرف اىل طارق الزمر ونبيل املغريب (مجاعة اجلهاد يف القاهرة) ,وعرض فكرته إلقامة (الدولة
اإلسالمية) .مثّل ذلك جديداً ال يذكره إخواننا الذين يتحدثون عن اتريخ احلركة اإلسالمية
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اجلهادية ,خصوصاً الذين تتدخل عندهم العاطفة والوالء القبلي .فاجلماعة اإلسالمية ,مثالً يف
الصعيد أو الوجه البحري ومناطق أخرى ,كانت تضم مجاعات حسبوية .مل يكن يف تصورهم
مشروع إقامة دولة إسالمية .حممد عبد السالم فرج طرح جديداً هو إقامة دولة إسالمية
متكاملة .اإلخوة (يف اجلماعة اإلسالمية) يقولون إننا كنا مجاعة ,لكنها كانت عبارة عن جمموعة
من األشخاص يقومون بنشاطات يف اجلامعات مثالً او يدعون النساء اىل ارتداء احلجاب ومنع
االختالط ويقومون مبشاكل مع النصارى يف مناطقهم .مل تكن مسألة قيام الدولة قائمة يف
تصورهم .أقصى ما كانوا يعملون عليه هو تطبيق بعض املفاهيم اإلسالمية يف املناطق اليت
ينشطون فيها .فجاء عبد السالم فرج وتكلم عن مشروع إلقامة الدولة وطرح الشبهات املثارة
حوله ورد عليها .استدل حبادثة اترخيية ال اعتقد ان أحداً يف احلركة اإلسالمية قبله جلأ اليها.
طرح موضوع التتار ,وطبّقها على واقعنا .فالتتار كانوا أسلموا لكنهم مل يطبّقوا اإلسالم بل
جاؤوا بقانون من عندهم مسّوه الياسقُ .كتب إبن تيمية عن هذا املوضوع كانت موجودة ,لكن
أحداً مل يُطبّقها على واقعنا حىت قام بذلك عبد السالم فرج .وكل كتاابت احلركة اجلهادية
املتوافرة اآلن تُعترب مبثابة (عيال) على كتاب (الفريضة الغائبة) .إذ مل أتت جبديد عليه ,بل
بتوسعات فقط.
استطاع فرج من خالل عمله هذا استقطاب شباب كثريين .وهو كان يقيم احلجة
بنفسه ,فهو صاحب املشروع .فأقنع كثريين مبشروعه وبينهم عبود الزمر  -الذي كان التزم قبل
سنة من مقابلته مع فرج .إذ التزم عبود الزمر عام  ,1978واللقاء بينهما مت سنة .1979
كونوا ما يُسمى بـ(جملس
مث التقى األخوة يف جمموعة الصعيد :من أسوان واسيوط وقنا ,و ّ
الشورى) وهو الذي احتد مع جمموعة عبد السالم فرج املش ّكلة .تالقت اجملموعتان مع بعض.
الرجل (فرج) كان مؤداب ومتواضعا ومل يشأ ان يقول هلم ُ
إنين األمري ,على رغم ان هذا هو وضعه
ً
ً
يف الواقع .ولو مل يكن ذلك صحيحاً ,فلماذا استأذنه خالد اإلسالمبويل وعرض عليه هو
ابلذات فكرة قتل السادات .عندما ُسئل خالد اإلسالمبويل ,رمحة هللا عليه ,يف التحقيقات
وقالوا له :ملاذا ذهبت اىل حممد عبد السالم فرج ابلذات? أجاهبم :ألن الرجل فقيه .كان الناس
أيتون اليه من الصعيد واملناطق األخرى .فلو ان أحداً غريه كان هو املسؤول ,لكانوا ذهبوا اليه
وليس اىل عبد السالم فرج.
فرج كان األمري العام واملسؤول عن كل التخطيطات اليت جرت يف تلك الفرتة .مثالً
األسبوع الذي سبق مقتل السادات :فرج هو الذي جلب إبر النار (اخلاصة برشاشات
العسكريني املشاركني يف العرض العسكري الذين ن ّفذوا اهلجوم على الرئيس املصري) .وهو
الذي جاء ابلقنابل .خالد اإلسالمبويل مل أيت بشيء من الداخل (داخل اجليش) ,إذ قال
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لفرج انه ال يستطيع ان يُدخل شيئاً (اىل مكان العرض العسكري) ,فاملخابرات متنع ذلك.
فأحضر فرج كل ما كان حيتاجه منفذو العملية (ذخرية حيّة).
وعثر عندهم على األسلحة املخبّأة ,مل يكونوا من
والذين قُبض عليهم يف الوجه البحري ُ
ُ
الصعيد .كل الذين اشرتكوا يف العملية كانوا من الوجه البحري .مل تفشل عملية قتل السادات
وع ّذب لكنه مل يقل ان السادات سيقتل يف  6اكتوبر,
على رغم ان نبيل املغريب قُبض عليه ُ
على رغم انه كان يعرف ابلعملية .فهو الذي رسم خطة إذاعة البيان (بعد قتل السادات) من
مبىن اإلذاعة والتلفزيون ,وهو الذي جنّد هلذه الغاية املذيع يف اإلذاعة والتلفزيون حممد البلتاجي
رمحه هللا والذي كان يُفرتض ان يقرأ البيان .قابله هو وحممد عبد السالم فرج يف منشية البكري
واقتنع أبفكار فرج وكتب له البيان الذي كان سيلقيه عرب اإلذاعة والتلفزيون .وقد ُعذب حىت
املوت ,رمحة هللا عليه ,بعد ذلك يف سجن االستئناف.

دخول الظواهري على اخلط :
هذا يُ ّبني لنا ان فرج لعب دوراً حمورايً يف توحيد اجلماعات وخطة اغتيال السادات.
وكان يف تلك الفرتة ان دخل على اخلط أيضاً الدكتور أمين .إذ ظهرت جمموعة يقودها سامل
الرحال والتقى افرادها مع إخوة يعتقنون االفكار نفسها وطلبوا التعرف على عبد السالم فرج.
وتقابل الدكتور (أمين) مع عبود الزمر ,وانقشه يف بعض األمور ,إذ كانوا خيشون ان حيصل رد
فعل عكسي كبري من السلطة وخيشون انكشاف التنظيم .وتسلّم الدكتور صندوقاً حيوي قنابل
وصواريخ (آر يب جي) واخفاه يف عيادته قبل ان ينقله اىل بيت الشيخ نبيل الربعي.
كل هذه اخليوط تداخلت مع بعضها .وكان هذا التوحيد العام الظاهري كله بسبب
الغليان الذي تعيشه مصر يف تلك احلقبة .فالسادات كان يشن محلة على العديد من العلماء.
فوصف الشيخ حافظ سالمة  -وهو بطل من أبطال املقاومة يف مدينة السويس وانل وسام
الطبقة األوىل  -أبنه (اجلدع اجملنون بتاع السويس) .وقال عن الشيخ احملالوي (أهو انمي زي
الكلب) يف السجن .وظل يوزع الشتائم لكل من ينتقده .فحصل غليان يف املقابل .فقرر الناس
(اجلماعات) ان ال بد من التخلص منه ,خصوصاً بعد أصدر السادات ( 5قرارات سبتمرب
( )1981اعتقال  1536شخصاً) وتضمنت امساء بعض االخوة .مث حاول األمن ان يقبض
على حممد عبد السالم فرج ,فأصيب يف رجله وفر .وكان يقود دراجة انرية (موتوسيكل) ويفر
من مكان اىل آخر .لكنه استطاع على رغم ذلك ان يوحد كل هذه اجملموعات ويزرع فيها
فكرة مشروع الدولة اإلسالمية.
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وعلى رغم كل التضييق الذي كانت تقوم به الدولة ,مل تعرف بكل هذه املشاريع .وظلت
اجلماعات ُجتنّد اعضاءها يف تلك الفرتة وتدرهبم .ومعظم الذين تدربوا ,مبن فيهم شباب
الصعيد ,كانوا أيتون إما اىل عبود الزمر لكي يدرهبم أو عباس شنن يف بوالق أو نبيل املغريب.
معظم الذين تولوا التدريب كانوا من الوجه البحري .وقضية مقتل السادات كانت تقريباً حمصورة
يف الوجه البحري .مجاعة الصعيد كانت تعرف هبا لكنها مل تشرتك فعلياً فيها.
عندما ظهرت فكرة خالد االسالمبويل وعرضها على حممد عبد السالم فرج تردد األخري
يف البداية يف املوافقة عليها وخشي ان تؤدي اىل كشف التنظيم .لكنه وافق يف هناية األمر.
استشار يف البدء املسؤول العسكري وهو عبود الزمر وكان مقدماً يف املخابرات فرفضها ألهنا
ستكشف التنظيم وهو ال يريد ذلك ألنه يعتقد ابستمرار املشروع على االقل مخس سنوات
ليجمع اكرب عدد من الشباب .لكن حصل إصرار على استغالل هذه الفرصة (العرض
العسكري لقتل السادات) على أساس ان املن ّفذين سيُقتلون بدورهم .إذ قال خالد االسالمبويل
احلراس سيقتلونه هو وعطا طايل محيدة  -صديق عبد السالم فرج من أايم الثانوية  -وعبد
احلميد عبد السالم وحسن عباس ,وابلتايل لن يُكشف التنظيم .وعلى هذا االساس ,وافق
عبود الزمر يف هناية االمر ومشى يف اخلطة .وهكذا نـُ ّفذت العملية وجنحت بقتل السادات.

***
هاين السباعي
وقصة (مجاعة اجلهاد) ()2
▪ اإلسالمي املصري هاين السباعي يروي قصة خالف (اجلهاد) مع (اجلماعة
اإلسالمية)  . . .وانتقال اإلسالميني اىل أفغانستان.
▪ اغتيال احملجوب كشف التدريبات يف أفغانستان  . . .وقضية (طالئع الفتح) سبب
اإلنشقاق األول على الظواهري .
قُتل السادات يف  6تشرين االول (اكتوبر)  ,1981بعد شهر من صدور (قرارات
سبتمرب) اليت اعتُقل مبوجبها  1536من قيادات الشعب املختلفة ,من إسالميني ومسيحيني.
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وبعد اغتياله حصلت حماكمة واسعة لالسالميني يف قضية (تنظيم اجلهاد) استمرت أكثر من
عامني .وبعد حقبة احملاكمة ,جاءت حقبة االفراج عن السجناء وحصلت فرتة هدوء استغلتها
اجلماعات يف مللمة جراحها وإعادة بناء نفسها ,إنطالقاً من أفغانستان.
األحكام اليت صدرت يف قضية (تنظيم اجلهاد) ش ّكلت مفاجأة لكثريين .إذ أصدر
املستشار عبد الغفار حممد أمحد يف القضية الرقم  462للعام  1981حصر أمن دولة عليا,
أحكاماً برباءة  190من أصل  302من املتهمني .وجاءت االحكام على اآلخرين خفيفة,
علماً أبن إثنني منهم توفيا يف السجن.
مثّل ذلك صدمة لرجال األمن الذين كانوا يتوقعون أحكاماً إبعدام ما ال يقل عن عشرة
من املتهمني .لكن االحكام مل تشمل االعدام ,بل محلت الرباءة لعدد كبري بينهم الدكتور عمر
عبد الرمحن الذي كان املتهم االول يف القضية .واحملكمة ّبرأته ألنه مل يكن له دور .إذ مل يشهد
أحد أبنه أمر بقتل السادات .حىت يف موضوع إفتائه بكفر السادات ,فإن األمر كان مبهماً -
حىت يف شهادة الشيخ عمر نفسها .فلم تستطع احملكمة ان تستخلص رؤية فيها ,لكنها وافقت
حولت
على ان االعرتافات املأخوذة كانت وليدة تعذيب واكراه ,مهما كانت نتيجتها .ولذلك ّ
الدولة سلطات االمن اجلنائي املدين (قضااي اإلسالميني) اىل احملاكم العسكرية لتستطيع أصدار
أحكام ترضى هبا.

خالفان :
خالل قضاء املتهمني فرتة سجنهم ,برزت خالفات بينهم .تناقشوا يف قضيتني .االوىل
قضية اغتيال السادات ,وكان هناك إمجاع على ضرورة حصوهلا .أما اخلالف فنشأ عن ان
تتبىن أفكار اجلهاد  -كانت ترى ان االعتداء على مديرية
مجاعة اجلهاد  -اي اجملموعة اليت ّ
األمن يف اسيوط وا حتالهلا عمل عشوائي غري خمطط له وكان عبارة عن رد فعل اسال دماء ما
كان ينبغي ان تُسال .فحصل خالف بينهم ,إذ ان األخوة يف اجلماعة االسالمية كانوا يرون
ان ما حصل صحيح .لكن حادثة أسيوط ما كان ينبغي ان حتصل .فقد قُتل السادات ,وهم
(اجلماعة اإلسالمية يف الصعيد) علموا بذلك .لكنهم أصروا على القيام بعمل وذهبوا اىل مديرية
األمن يف أسيوط ومجعوا صفوفهم إلحداث اضطراب وبلبلة مث احتالل املدينة .لكن كيف حتتل
مدينة وانت تعرف انك ستحاصر بعد ذلك وليس عندك خطة لإلكمال على بقية مديرايت
االمن? هامجت اجلماعة اإلسالمية املديرية ,لكن يف النهاية استُنفدت اسلحة الشباب ومت
القبض عليهم وقُتل من قُتل منهم .قُبض على عدد كبري جداً من األخوة بعضهم كان التزم
حديثاً ,يف الصعيد .لذلك جتد ان عدد احملاكمني من الصعيد يف قضية تنظيم اجلهاد كبري جداً.
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استنفروا الناس من ابب احلماسة ودخلوا املعركة .ولو اهنم اكتفوا بقضية اغتيال السادات لكان
الضرر سيق ّدر بقدره واحنصرت القضية ابجملموعة االوىل .لكن احلدث الرهيب الدي حصل يف
الصعيد أدى اىل اعتقال اعداد كبرية منهم وسجنهم .لذلك أفىت الدكتور عمر عبد الرمحن
لألخوة ابلصوم  60يوماً على أساس ان ما حصل يف الصعيد خطأ .طبعاً هناك من ينفي
ذلك ,لكن هذا حصل بشهادة شهود عدول .وهذا دليل على عدم الرؤية والوضوح .فاملسألة
(عملية أسيوط) جاءت عفوية نتيجة ان اخواننا يف الوجه البحري يف القاهرة عملوا عملية كبرية
(قتل السادات) فيجب أن نفعل مثلهم .وحنن اآلن نراجع الذات ونقف مع النفس ,نرى ان
هذا احلادث ضرره أكرب من نفعه ,بل ال جند له نفعاً.
كان هذا أحد خالفني يف السجن .اما اخلالف الثاين فكان على إمارة الشيخ عمر.
ومقدماً يف جهاز املخابرات ولديه
ففريق كان يرى ان الشيخ عبود الزمر ابعتباره رجالً عسكرايً ُ
صفات القائد  -وهي احلواس ومن ضمنها البصر خصوصاً  -هو األصلح ليكون أمرياً .حاول
إخواننا يف الصعيد  -قبل ان يطرحوا الشيخ عمر  -إدخال شخص آخر ليكون يف مقابل
األخ عبود الزمر .طرحوا الدكتور انجح ابراهيم ,وهو شخصية من اجلماعة االسالمية .لكنهم
وزنوا األمور وخلصوا اىل ان كفة عبود الزمر سرتجح بسبب صفاته العسكرية وغريها من امليزات.
فوجدوا ان عليهم االتيان بشخصية ال يستطيع أحد الوقوف يف وجهها .فجاؤوا ابلشيخ عمر
على أساس انه ازهري وشخصية علمية وروحية مرموقة ,ليكون أمري اجلميع.
يف اثناء هذا اخلالف جلس فريق كأنه على احلياد .وفجأة فجر الرائد عصام القمري,
يرمحه هللا ,قضية شرعية مل تكن متوقعة منه هو بصفته عسكرايً .إذ جلس القمري وأع ّد حبثاً
فجر ذلك خالفاً كبرياً .إذ
وقرأه للناس اجملتمعني يف العنرب ,وقال هلم انه ال جتوز والية الضريرّ .
أصر اخواننا يف اجلماعة االسالمية على ان يكون األمري هو الدكتور عمر ,فقام اآلخرون وقالوا
ان عبود الزمر هو األمري .وهنا حصل االنفصال .جمموعة اهلرم وحبري اختارت عبود الزمر,
واجملموعة االخرى اختارت الدكتور عمر عبد الرمحن .وكل ذلك بسبب البحث الذي قدمه
يبني قول الشرع يف هذه القضية .وقدمت (مجاعة اجلهاد) بعد
عصام القمري الذي اراد ان ّ
ذلك حبثاً امسه (والية الضرير) يعتمد بصراحة على ما كتبه عصام القمري .وقد استفاد منه
الحقاً الدكتور عبد القادر بن عبد العزيز (الدكتور سيد إمام ,أمري مجاعة اجلهاد الحقاً).
حصل االنقسام وبقي كل منهم يعمل ضمن مجاعة مستقلة :إما اجلماعة االسالمية أو
اجلهاد .مل يكن املسجونون مجيعهم ينتمون اىل تنظيم موحد ,على رغم اهنم كانوا يف قضية
واحدة هي (تنظيم اجلهاد) الذي ضم مجيع الناس سواء كانوا (مجاعة اسالمية) او (جهاد).
وانتهت القضية خبروج تنظيمني من السجن :مجاعة اجلهاد بقيادة عبود الزمر واجلماعة

منرب التوحيد واجلهاد

()14

قصة مجاعة اجلهاد

االسالمية بقيادة الشيخ عمر عبد الرمحن .وقد حاول بعض الناس ان يصلحوا بني الطرفني
ويوحدومها ,ولكن دائماً كانت تبوء احملاوالت ابلفشل ألسباب كثرية.

مللمة اجلراح :
بدأ خروج السجناء يف منتصف الثمانينات .أفرجوا يف البدء عن  190شخصاً انلوا
الرباءة .أما الذين انلوا احكاماً خمففة مثل ثالث سنوات ,فهم قضوها اصالً منذ اعتقاهلم
وخرجوا مثل الدكتور أمين الظواهري الذي انتهت فرتة حمكوميته وهي ثالث سنوات .خرج انس
كثريون ممن انلوا أحكاماً ابلسجن سنتني او ثالث سنوات.
كانت الفرتة من  1985اىل  87/86فرتة هدوء .فالناس خترج من السجون تلملم
جراحها .واحد عاد اىل اسرته واآلخر اىل جامعته او اىل وظيفته .كل اجلماعات حاولت مللمة
جراحها .سعت مجاعة اجلهاد اىل ذلك يف افغانستان ,إذ ان موضوعها خيتلف عن اجلماعة
االسالمية اليت هي يف األساس مجاعة دعوية  -حسبوية تعمل علناً يف املساجد وأييت اليها
االتباع دائماً.)...( .
حرب افغانستان كانت مستمرة وقتها .فبدأ الذين خيرجون من السجن ابلتفكري يف
السفر .كانت نيتهم السفر اىل السعودية ألهنا احللقة اليت توصلهم اىل افغانستان .مل يكن هناك
معرب أسهل منها .خيرج الشخص للحج او العمرة ومن هناك يسافر اىل افغانستان ,عرب مكاتب
مجعيات تساعد اجملاهدين علناً.
ومن خالل التحقيقات اليت اطلعت عليها ,يُالحظ ان معظم املصريني الذين خرجوا
اىل أفغانستان مل خيرجوا جبوازات سفرهم احلقيقية .كان املصريون أكثر الناس حرصاً على عدم
السفر جبوازهم احلقيقي .وحىت من كان منهم يسافر جبوازه احلقيقي اىل السعودية كان خيرج
حسهم األمين املرتفع مقارنة مع اخواننا يف
منها جبواز غري جوازه املصري .وهذا يدل على ّ
اخلليج حيث كانت الدول تُسهل اصالً هلم اخلروج ألهنا كانت آنذاك تساند علناً اجلهاد ضد
السوفيات .وأان هنا ال أكشف سراً ,فاألمن املصري يعرف ذلك من التحقيقات اليت أجراها.
وكان الدكتور أمين من بني هؤالء الذين سافروا اىل أفغانستان .سبقه اىل هناك أشخاص
هربوا قبل  1981مثل الدكتور سيد إمام املشهور بعبد القادر بن عبد العزيز صاحب كتاب
(طلب العلم الشريف) .وكان املهندس حممد ,شقيق الدكتور أمين ,هارابً اصالً وامسه ورد يف
قضية تنظيم اجلهاد .وحىت لو كان موجوداً لكان انل الرباءة .بعد السعودية ,سافر الدكتور أمين
اىل افغانستان وهناك عمل يف مستشفيات على احلدود يف بيشاور حبسب خربته :اجلراحة.
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وهناك مت التفاعل وااللتقاء مع اآلخرين من خالل املستشفيات اليت عمل فيها سواء مستشفى
اهلالل االمحر الكوييت يف ابكستان او يف املستشفيات امليدانية داخل افغانستان.
مسح ذلك اباللتقاء بني أانس كان بعضهم معروفاً وآخرين غري معروفني .التقوا وقالوا انه
ال بد من إعادة التنظيم مرة أخرى ,وأحسن حاجة ميكن ان نعملها االستفادة من حرب
افغانستان .فكيف حتصل مثل هذه احلرب وال نستفيد منها ,خصوصاً ان فكر مجاعة اجلهاد
إنقاليب ,ويعتقد انه ال بد ان يكون التخطيط بعيد املدى بعض الشيء.
أول شيء قاموا به هو اهنم مجعوا صفوفهم واختاروا أمرياً هو الدكتور سيد إمام .حضر
الدكتور أمين الظواهري وعبد العزيز اجلمل وامحد سالمة مربوك ,وقيل ايضاً حممد عبد الرحيم
الشرقاوي كان حاضراً (وهو مهندس أخفى يف الورشة اليت كان فيها عصام القمري عندما هرب
من السجن .سافر اىل افغانستان ,لكنه ترك مجاعة اجلهاد بعد خالف يف 1990/1989
وبقي لوحده .لكنه اعتُقل على رغم انه متزوج ابكستانية وحيمل اجلنسية الباكستانيةُ ,ور ّحل
اىل مصر).
اختري الدكتور سيد إمام أمرياً وأطلقوا عليه لقب عبد القادر بن عبد العزيز .وقد يكون
السبب اهنم مل يريدوا ان تعرف الناس األمري احلقيقي ,على ما كان حيصل يف الدولة العباسية
عندما كانت الناس تبايع الشخص على أساس انه من أهل البيت (آل الرضا) وال تعرف من
هو .واألمري نفسه ,سيد إمام ,كان حيب ان يكون العمل سرايً .لكن املشهور آنذاك كان
الدكتور أمين ,وكانت الناس تذهب اليه ملبايعته على أساس أنه األمري .كثريون ذهبوا ملبايعته ومل
يعرفوا انه ليس األمري .كانوا يظنون انه األمري ألن امسه كان معروفاً من خالل احملاكمات ,هو
وأخوان الضابط امحد القريفاين .إذ كاان ُحيسنان اللغة االنكليزية ويتكلمان اىل وسائل االعالم
لشرح قضية اجلهاد وموقفها من مبادرة السالم (بني مصر وإسرائيل) .فجعل ذلك منهما
مشهورين .إضافة اىل ذلك ,كان اجليل القدمي يعرف الدكتور أمين وليس الدكتور سيد إمام,
ألنه كان هرب قبل اغتيال السادات .عرفت السلطات األمنية بعد اعتقال بعض الناس أبن
هناك أمرياً جديداً للجماعة  -يف التحقيقات بقضية طالئع الفتح  -ومل يكن معروفاً من هو
األمري قبل ذلك .وابستثناء قلة ,فإن االكثرية مل تكن تعرف االسم احلقيقي لألمري.
كانت املبايعة حتصل إما مباشرة او ابلتوكيل .إما ان تذهب ملبايعة األمري ابليد نسبة
اىل أحاديث الرسول  -أي ان متسكه يداً بيد وتبايعه على صيغة تكون معروفة ال ختالف
كتاب هللا وسنة رسوله .او تتم املبايعة عرب وكيل ,أي ان أييت شخص ومعه بيعة من شخص
معني .كانت اجلماعة تسعى وقتذاك اىل جتنيد األفراد .لكنها كانت ختتارهم بدقة ,وهذا ما
يتقربون
جعلها خنبوية قليلة العدد وغري منتشرة .مل تكن تكتفي أبن العضو اجلديد يصلّي .كانوا ّ
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منه اوالً مث أيتون اليه بكتب لقراءهتا ويناقشونه فيها ,واذا وجدوه كثري اجملادلة يرتكونه على
حاله .فإذا اقتنع ابلناحية العقائدية والشرعية ,يعطونه بعد ذلك جرعة عسكرية.
وكان من ضمن الذين عملوا على إعادة تكوين اجلماعة آنذاك أبو حفص املصري وأبو
عبيدة البنشريي الذي كان معروفاً كونه قريب عبد احلميد عبد السالم أحد الذين قتلوا
السادات .وهكذا أُعيد إحياء تنظيم اجلهاد يف  .88/87بدأوا إبعادة مل الشمل يف ,1987
وقالوا انه جيب ان نعمل معاً بدل ان نشتت عملنا .وساعدهم يف ذلك حمسنون كانوا أيتون
اىل تلك الداير من اخلليج ويريدون ان ينفقوا على اجلهاد .كانوا يق ّدمون مساعدات اىل هؤالء
(املصريني) الذين حياربون الروس ويفتتحون معسكرات للتدريب .وكان الشباب وقتها أيتون
من دون ان يكونوا منتظمني يف مجاعة معيّنة .كانوا أيتون للجهاد يف افغانستان من منطلق
ديين لقتال السوفيات.
وهكذا أعادت اجلماعة تنظيم نفسها يف اخلارج .لكن ذلك كان حيتاج اىل تواصل داخل
البلد .فال بد ان يتصلوا بكوادرهم داخل مصر .وكان اهلدف هو جتنيد أكرب عدد ممكن من
الشباب وارساهلم للتدرب على السالح يف افغانستان .وهذه أصالً فكرة قدمية لعصام القمري
الذي كان يقول انه ليس سعيداً ابملواجهات بني الشباب وقوات االمن ,وكان يرى ان املشكلة
سببها عدم التدريب .كان يعترب انه جيب تدريب الشباب تدريباً حسناً على طريقة صنع القنابل
والوسائل القتالية وتلقي تدريبات مثل تدريبات اجليش .ومن خالل مجع أكرب عدد من هؤالء
يستطيع السيطرة على املدن ,األمر الذي يوفر دماء كثرية.

قضية طالئع الفتح :
كان الشباب أيتون اىل أفغانستان للتدرب والعودة اىل مصر للقيام بعمليات .وهذه هي
املشكلة .فهناك شباب ذهبوا أصالً للتدرب والعودة للقيام بعمليات .لكن هذا مل يكن يف فكر
قادة (مجاعة اجلهاد) أصالً .اذ كانوا يريدون ان يدربوهم ليكونوا احتياطياً عندما حيني الوقت
الذي حيددونه .وكانت عيوهنم متجهة اىل اجليش ,وليس اىل هؤالء .لكن ما حصل هو اهنم مل
يصرحون للشبا ب خبطتهم احلقيقية .فحصلت فوضى يف األفكار ,وصار بعض الناس
يكونوا ّ
الذين عادوا اىل مصر يتكلّمون عن التدريبات يف أفغانستان ,ف ُقبض يف بداايت التسعينات
وحولوا على احملاكمة يف قضية (طالئع الفتح).
على حوايل الف من الشباب الذين تدربوا ّ
بدأت القضية يف أواخر  1992وبداية  ,1993واستمرت احملاكمة قرابة شهرين او
ثالثة .معظم الذين تدربوا قُبض عليهم ,وكانوا يف شكل جمموعات خمتلفة .قُبض عليهم ألن
كثريين منهم مل يكونوا يعرفون ما هي الفكرة األساسية من وراء تدريبهم .ظنّوا اهنم سيكونون
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مثل اجلماعة اإلسالمية اليت كان عناصرها يتدربون يف أفغانستان وينزلون اىل مصر للقيام
بعمليات .أما مجاعة اجلهاد فكان بعض من فيها يعرف ان التدريب للمستقبل ,لكن كثريين
من االفراد مل يفهموا ذلك .وهذا من األخطاء اليت وقعت فيها اجلماعة .كان عليهم ان يشرحوا
ذلك للذين أيتون للتدرب عندهم :هذه خطتنا ,وانت جئت لتتدرب وليس لكي تذهب وتقوم
بعمليات يف البلد وتُفسد لنا مشروعنا .فلو فهم ذلك الشباب ملا كان حصل بع ذلك ما
حصل من اجتهادات واخطاء .إذ نزل بعض الشباب اىل مصر بعدما ضاقوا ذرعاً من السرية
والكتمان الشديدين يف مراكز مجاعة اجلهاد يف أفغانستان .كانت حتصل أمور تدعو اىل
الضحك .فمثالً كان هناك إثنان يف بيت واحد عاشا معاً شهوراً ,وال يعرف الواحد منهما من
هو الرجل اآلخر يف الغرفة اجملاورة له .وكان الشخص املوجود يف الغرفة حيتاج اىل إذن ليخرج
منها .فيطلب اإلذن ,وال يُعطى حىت يكون الشخص اآلخر صار داخل غرفته .وتكون املفاجأة
ان الشخصني جاران من بلدة واحدة ,او اهنما أصالً جاءا مع بعض للتدرب وفُصل أحدمها
عن اآلخر ...لكنهما ,من دون ان يعرفا ,كاان يف مركز التدريب نفسه لشهور يتلقيان دورات
خاصة .كان ذلك يُسبب بعض التذمر والضيق.
هذا فكر مجاعة اجلهاد .اهنا تريد ان تقوم بعمل شيء سريع ,جلهة احلسم ,لكنه بطيء
زمنياً .وهذا ما قد تعرتضه عوائق ومشاكل .فالساحة ليست لك وحدك ,وهناك مجاعات
فرتد الشرطة املصرية حبملة دهم
أخرى تتحرك .والذي حصل هو ان مجاعة تقوم بعمل ماّ ,
وتعتقل أشخاصاً من جمموعة خمتلفة خمتبئني يف املنطقة ذاهتا .وهؤالء يكونون من اخلالاي اليت
تعمل يف هدوء وختطط ألمر بعيد يف الزمن وملشروع آخر .فتقبض الدولة عليهم وتكتشف ان
حيضر ملشروع كبري مل يكن عندها علم به .وهذا سببه عدم التنسيق بني
هناك تنظيماً آخر ّ
اجلماعات.

(موقعة عني مشس) :
( )...كانت (اجلماعة اإلسالمية) تنشط يف ذلك الوقت يف العمل الدعوي واخلريي
وجتمع تربعات .لكنها كانت أيضاً تقوم بتغيري املنكر ابلقوة ,وتستفز الدولة مبنع بعض االفراح
والراقصني والراقصات ,مثلما كان حيصل يف عني مشس .لكن الدولة أرادت ان تقضي على
هذه التصرفات .إذ كانت وكاالت االنباء العاملية والتلفزيوانت ُجتري حوارات مع انشطي
اجلماعة يف املنطقة ,يظهر من خالهلا كأن هناك دولة داخل الدولة .فسلطان اجلماعة اإلسالمية
هو احلاكم هنا :انتشار احلجاب واللحى ,وكأن الدولة ال دخل هلا مبا جيري .هذا األمر استفز
قوات األمن اليت جنّدت حنو  18الف جندي ,دخلوا منطقة عني مشس وصاروا يعتقلون الناس
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من سن  13وما فوق .مث حصلت حادثة إمبابة بعد ذلك ايضاً .ومت القضاء عليهم (اجلماعة)
يف املنطقتني.
استخدم النظام اإلعالم استخداماً قوايً يف تلك احلقبة .فظهر برانمج (أجراس اخلطر)
الذي كان ُجيري مقابالت مع بعض الناس -الذين ال تعرف هل هم خمربون ام مندسون أم
حقيقيون  -ويقولون مثالً (أان ربطوين بعمود وقالوا يل أنك خمرب وجلدوين وحلقوا يل شعري).
مث أيتون إبمرأة ساقطة تقول اهنا كانت تشتغل (كوافري) او راقصة يف ملهى ربطوها يف عمود
وحتكى هذه األمور للناس والناس البسطاء
وحلقوا هلا شعرها وضربوها .كان ذلك يتكرر كل يوم ُ
يصدقون ذلك.
ضخمها وهيج األوضاع ضد اجلماعة
رمبا حصل بعض هذه األمور ,لكن اإلعالم
ّ
اإلسالمية ( )...وقد استمرت هذه االحداث سنة كاملة بني  1988و .1989وكانت من
افضل الفرتات للجماعة اإلسالمية يف القاهرة .إذ كانت ألنصارها سيطرة كاملة على عني
مشس وإمبابة.
وكانت العمليات املسلحة يف تلك الفرتة تتوسع اذ مل يعد الشباب يكتفون بتكسري
حمالت التصوير والفيديو واالفالم والسينما .وكان بعض ما قاموا به ميثّل رداً على تصرفات
الدولة اليت قتلت أحد الشباب بعدما حاصرت مسجداً اتبعاً للجمعية الشرعية يف حمافظة املنيا.
مث قتلت يف القاهرة اخاً امسه ماجد العطيفي ,زوج ابنة مخيس مسلم .كان خارجاً من عند
احملامي حممود عبد الشايف .مث بعد ذلك قتلوا الدكتور عالء حمي الدين يف منطقة الطالبية.
وعالء كان املتحدث الرمسي ابسم اجلماعة االسالمية ,وكان طبيباً ورجالً حركياً وإعالمياً حيظى
ابالحرتام  .قُتل سنة  1990يف عز النهار )...( .وكانت اجلماعة اإلسالمية رتبت اوضاعها
يف تلك الفرتة وكانت ترسل افرادها اىل افغانستان وتنشط يف الداخل واخلارج .فقالوا :ال بد
من الثأر للدكتور حمي الدين .اصروا على االنتقام .قالوا :سرتون قريباً ان دمه لن يذهب هدراً,
وان (وزير الداخلية) عبد احلليم موسى سيدفع الثمن .كانوا خيططون لقتله .وفعالً كمنوا له.
كانت معلوماهتم قوية جداً ويعرفون انه مير من قصر النيل اىل فندق مسرياميس .وقفوا ينتظرون
مرور موكبه .والذين خططوا للعملية كانوا ذهبوا وتدربوا يف افغانستان .متت العملية بطريقة
عادية ومل تستخدم فيها متفجرات .كل السالح املستخدم كان بنادق آلية .هامجوا املوكب
خالل مروره .لكن اتضح ان عبد احلليم موسى مل مير يومها من هناك .كان يزوره وفد اجنيب
فغري اجتاهه .لكن صدف قدراً ان مر حمله موكب الدكتور رفعت احملجوب ,رئيس جملس
ّ
الشعب .وهذا يف نظر كثريين صيد مثني ابلنسبة اىل اجلماعات اليت كانت تكرهه .مل يكن
املنفذون يريدونه هو ,بل ارداوا رجل األمن االول ليكون عربة .وفعالً قُتل الدكتور احملجوب
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ومعه جمموعة من الضباط وكذلك عدد من العسكريني الذين كانوا يف دورية شرطة حاولت ان
تالحق املهامجني .ومت اهلجوم قرب فندق مسرياميس يف تشرين األول (اكتوبر)  .1990وكان
ضربة قوية جداً للنظام.
بعد فرتة اعتقلت الدولة املنفذين .كانت تظن اهنم يف البدء مجاعة ارسلها العراق بسبب
موقف مصر من اجتياح العراق الكويت .وإذا ابلدولة تكتشف بعد فرتة ان اجلماعة االسالمية
هي اليت قامت العملية وقبضت على املن ّفذين .وهنا اكتشفت الدولة ,للمرة االوىل ,نتيجة
التحقيق( ,امللف االفغاين) .إذ اعرتف املعتقلون أبهنم ذهبوا اىل معسكرات وتكلموا عن
التدريبات على املتفجرات واالسلحة املختلفة وذكروا امساء املعسكرات وكيف تتم اللقاءات
بينهم .وكان من نتيجة اغتيال احملجوب ان كشفت الدولة الدور االفغاين الذي كانت تقوم به
اجلماعة االسالمية .وهو الذي نبّه الدولة اىل قوهتم .وكشف الذين ُحقق معهم ان جمموعة
أخرى كانت يف افغانستان وعادت ,فتم القبض على أفرادها .وق ّدم هؤالء بدورهم معلومات
عن املعسكرات واعضاء اجلماعة وامسائهم احلركية أو االمساء احلقيقية للذين كانوا يف افغانستان.
وكانت الدولة حىت ذلك الوقت ال تعرف ان اجلماعة االسالمية متلك اسلحة .كانت تعتقد
ان عناصرها مسلحون جبنازير واسلحة بيضاء وقنابل يدوية الصنع .لذلك عندما اغتيل احملجوب
مل تتوجه انظار الدولة اىل اجلماعة ,فظنّت اهنا عمل دولة مثل العراق .لكن التحقيقات مع
املعتقلني كشفت للدولة التدريبات اليت جترى يف افغانستان.
ردت بدورها .فحصلت
وهنا أخذت لدولة تستشرس يف ردها على اجلماعة اليت ّ
اغتياالت .بعد ذلك دخلت مجاعة اجلهاد على اخلط يف  1993عندما قُبض على حنو الف
من افرادها يف ما يسمى تنظيم طالئح الفتح.
أدى ذلك اىل مشكلة داخل مجاعة اجلهاد .فقال بعض الناس :كيف يُعقل اعتقال كل
هؤالء الناس من دون ان تُطلقوا رصاصة واحدة? انتو بتعملوا إيه? بتتفرجوا? إيش فايدة هذا
التنظيم? إخواننا يف اجلماعة االسالمية يقومون ابلعمليات وانتم انئمون تقولون ان عندكم اموراً
اسرتاتيجية بعيدة املدى .هنا حصل انشقاق بدأ مع االخ الصيدالين امحد حسني (أمحد حسني
عجيزة) الذي كان مشهوراً ابسم (عبد احلميد) ,فعمل مع جمموعة وأاثر مشاكل داخل اجلماعة
يف تلك الفرتة وأخذ معه بعض الناس الذين أخذوا على اجلماعة (اجلهاد) ان ال تقوم بعمليات
يف تلك الفرتة .حصل انشقاق وخرج اانس بينهم عبد احلميد ومكاوي وغريمها وتكتلوا مجيعهم
ضد الدكتور أمين الظواهري .الدكتور سيد إمام كان أمري اجلماعة يف تلك الفرتة ,لكن هؤالء
(املنشقني) مل يكونوا يتعاملون معه .فالدكتور أمين هو الذي يف الواجهة .عبد احلميد ومن معه
يعرفون ان الدكتور سيد إمام هو األمري ,لكن خالفهم كان أساساً مع الدكتور أمين .وكان سيد
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إمام مهتماً ابلعلوم الشرعية وببحوثه وترك األمور للدكتور أمين .كان يقول :خلّصوا يل ما حيصل,
مث يعطي رأيه يف كيفية التعامل معه .كان يقرر ,لكنه حيب ان ال جيتمع مباشرة مع الناس.
كانت هذه طريقته يف التعامل .ولكن الذي حصل يف هذه املشكلة ان الدكتور سيد إمام كان
يف تلك الفرتة يف ابكستان ,والناس كلها تركت ابكستان ونزلت اىل السودان ومناطق أخرى
يف حني بقي هو هناك .قالوا له :تعال حنل املشكلة يف السودان اليت جاؤوا اليه من اليمن .فقد
كان ت اجلماعة كلها يف السودان وقتها .بدأت جذور االنشقاق يف ابكستان قبل نزوهلم اىل
اليمن مث السودان.

امللف األفغاين و (طالئع الفتح) :
إذن كشف ملف افغانستان بدأ عن طريق قضية رفعت احملجوب الذي اغتيل يف
 . 1990وعلى رغم اغتياله وانكشاف أمر التدريب يف أفغانستان ,إال ان الرحالت اىل هناك
ظلت مستمرة .بدأ الذهاب اىل افغانستان يف  ,1987مث أخذ يتصاعد يف  1988و1989
و 1990و 1991اىل غاية . .1992
بعدما عرفت الدولة من خالل التحقيق مع املتهمني أن اعضاء اجلماعة اإلسالمية
ومجاعة اجلهاد يسافرون للتدرب يف افغانستان ,شنّت محالت اعتقال يف صفوفهم .إذ كانت
العمد وتسأل كل واحد منهم عن األشخاص الذين غابوا من قريتهم او
تطلب من املشايخ و ُ
حيّهم ألكثر من ثالثة شهور .طلبت منهم كتابة تقارير عن الغائبني والذين يعودون من السفر.
وكان معظم الذين يسافرون إما من الطلبة أو أشخاصاً عاديني يسافرون حبجة العمرة او لزايرة
دولة أجنبية .كانوا يتحججون أبي شيء للسفر .فصارت الدولة تنتظر العائدين وتراقبهم.
وكان مفروضاً يف هؤالء ان يعودوا ومعهم على األقل حقيبة مالبس جديدة أو هدااي لزوجاهتم
واهلهم ,يف حال كانوا حقاً يف سفر .لكن بعضهم عاد وليس معهم سوى تذكرة سفر إايابً.
فشكك ذلك يف امرهمُ ,ورفعت تقارير أدت اىل اعتقال كثريين منهم .آخرون غادروا قراهم
ملتحني ويلبسون القمصان البيض واجلالبيات وعادوا حليقني يرتدون مالبس على الطراز
الغريب.
ويف هذا اإلطار ,قبضت الدولة يف تلك الفرتة على مجاعة كبرية بينها جمموعة (طالئع
الفتح) ا ليت حضرت التحقيقات فيها منذ بدايتها .حضرت التحقيق مع قرابة  300من
املعتقلني (من أصل أكثر من الف) ,وكان يستمر من الصباح وحىت قرابة االفطار يف رمضان.
كان معظم املعتقلني من وجه حبري ,وبينهم سلفيون .اعتربهتم الدولة مجيعهم مرتبطني جبماعة
اجلهاد على رغم اهنم كانوا عبارة عن العديد من اجملموعات .كانوا جمموعات تقرأ كتباً معيّنة
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مثل (العمدة) (جلماعة اجلهاد) وبعض النشرات وتقوم ببعض التدريبات البدنية مثل رايضة
اجلري اليت ال تلفت االنتباه .عندما بدأت أحضر التحقيق مع املوقوفني ظننت ان عددهم قرابة
مئة شخص .فقلت لوكيل النيابة :هذا هو العدد? فأجاب :ال العدد كبري جداً ,مضاعف
مرات ومرات .فقلت له :كيف ميكن ان جتمع يف قضية واحدة شخصاً من القليوبية مع شخص
من االسكندرية مع شخص من حمافظة البحرية والفيوم وبين سويف والصعيد والقاهرة واجليزة?
فقال وكيل النيابة ولن أذكر امسه :اي سيدي ,هذه اجملموعات كلها فعالً ال تعرف بعضها ,واان
أتكدت من ذلك .لكنهم يؤدون مجيعاً اىل خيط واحد ,وهذا هو السر يف أننا وضعناهم
مجيعهم يف تنظيم واحد .كنا نسأهلم عمن استقبلهم يف أفغانستان ,فيعطون دائماً إمسني .نسأ
أحدهم :من الذين استقبلوك? فريد :استقبلين واحد امسه ابو الفرج .مث من استقبلك? فريد:
أوصلين لواحد امسه عثمان ,مث بعد ذلك اىل الدكتور أمين الذي هو (عبد املعز) .فيكتب احملقق
يف احملضر (عبد املعز) بني قوسني .إذن احللقة كانت :أبو الفرج ,عثمان ,فعبد املعز ,الذي
كان احملققون يكتبون امسه احلقيقي اىل جانبه ,فالشباب يعرفون انه الدكتور امين الظواهري.
هذا ما كان حيصل ألعضاء جمموعة من قرية صغرية يف وجه حبري ,ولكن األمر نفسه كان
يتكرر مع املعتقلني من جمموعة أخرى من منطقة أخرى .وكانت كل اخليوط تقود اىل الدكتور
أمين ,إذن هم تنظيم واحد على رغم اهنم ال يعرفون بعضهم.
وابو الفرج هو أمحد سالمة (مربوك) ,أما عثمان فهو االسم احلركي لـ( ,)...حبسب
حماضر التحقيقات .وهم من كان يصفهم احملققون أبهنم من كان يتلقى االفراد .يستقبلك
االول ,مث يعطيك للثاين اىل ان تصل يف النهاية اىل الدكتور .واالستقبال كان يتم يف السعودية
حيث كان يف الغالب املستقبل هو أبو الفرج ,مث يُنقل اىل ابكستان حيث كان املستقبل هو
عثمان ,بعد ذلك يصلُ الدور اىل الدكتور على أساس انه األمري واملبايعة تتم ُ
عليه .والغريب
هنا اهنم مل يكونوا يشريون يف التحقيق اىل دور الدكتور اآلخر (سيد إمام ,على رغم أنه أمري
مجاعة اجلهاد) ,ورمبا مل يقابلوه أصالً .منهم من حضر له دورة شرعية على أساس انه عامل فقط
ومل يعرف انه األمري.
وعلى هذا األساس ,مجع النظام املعتقلني كلهم يف تنظيم واحد ,على رغم عدم وجود
اسلحة معهم .وحكمت على بعضهم ابإلعدام أمام حماكم عسكرية .كانوا يف البداية حوايل
الف متهم ,مث صاروا تقريباً اىل حنو  800وأُطلقت على قضيتهم اسم (طالئع الفتح) .اإلخوة
يف اهلرم واجليزة كانوا عاملني جملة امسها (الفتح) أو (طالئع الفتح) .واالخوة يف االسكندرية
كانوا بقيادة اخ سلفي امسه امحد عشوش وكانوا يُطلقون على انفسهم (طالئع السلفية) .والدولة
هي اليت اطلقت عليهم اسم (طالئع الفتح) .وليس صحيحاً ان هناك تنظيماً هبذا اإلسم.
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***
هاين السباعي
وقصة (مجاعة اجلهاد) ()3
▪ هاين السباعي يكشف قصة انتقال (إمارة اجلهاد) من سيّد إمام اىل الظواهري.
▪ تفاصيل حماوليت الوحدة بني (اجلهاد) و (اجلماعة اإلسالمية) يف ابكستان والسودان
 . . .وأسباب فشلهما
بدأ ضرب السياحة يف  1992وكانت قضية رفعت احملجوب يف هنايتها تقريباً أمام
القضاء .حضرت أول قضية اعتداء يف قضية السياحة أمام نيابة أمن الدولة .كان هناك شاب
صغري ,يرمحه هللا ,امسه دراوي قِناوي (من قنا) وهو من نفذ اعتداء على اوتوبيس سياحي يف
اهتزت .وحادثة
سوق يف املنيا او قنا .نفذ السالح منه ,ومل يقتل احداً .لكن هيبة الدولة ّ
السياحة من االخطاء الكربى اليت وقعت فيها اجلماعة االسالمية.
ُسئل أحد االخوة املعتقلني يف قضية احملجوب عن التربير لضرب قطارات السياح -
وكان اعضاء اجلماعة خيرجون آنذاك من مزارع قصب السكر ويطلقون الرصاص على القطارات
 فأجاب :كي تُفرج الدولة عن إخواننا يف السجون ,وترد الينا مساجدان ,ونرجع اىل الدعوةكما كنا مرة أخرى ,وهي وسيلة من وسائل الضغط .لكنه مل ُجيب عن مربر ضرب السياح
األجانب الذين ال دخل هلم يف صراع اجلماعة مع الدولة .مل تُق ّدم اجلماعة إجاابت مقنعة يف
تلك الفرتة ,من الناحية الشرعية وال حىت السياسية .استغلت الدولة ذلك استغالالً كبرياً ,وكان
ذلك يف مصلحتها )...( .أما األدلة الشرعية ف ُكتبت يف ما بعد يف تربير ضرب السياحة ,لكن
ال جيوز ان تقوم ابلشيء مث تؤصل له وجتد له مربرات شرعية .ال تقتل مث أتيت وتُعد أحبااثً شرعية
لتجد مربرات ملا فعلت .هذا غري مقبول أصالً .بدأت خبطأ فتتحمل نتيجته وتعرتف أبنه خطأ
وترتاجع عنه.
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مل تسر (مجاعة اجلهاد) يف سياسة (اجلماعة اإلسالمية) يف ضرب السياحة داخل مصر.
لكن جهوداً حثيثة كانت تبذل يف اخلارج لتوحيد صفوفهما .وقد حصلت حماولتان أساسيتان
للتوحيد.
احملاولة األوىل جرت يف ابكستان .كان هناك بعض الناس الطيبني الذين سعوا اىل تقريب
اجلماعتني ,علماً أبن مجاعة اجلهاد سبقت اجلماعة اإلسالمية اىل أفغانستان .وكانت لكل
وتزوج ارملته رمحة
منهما أماكن خمتلفة .كان األخ عبد الفتاح امساعيل  -قُتل يف افغانستانّ ,
هللا عليه حياً كان أم ميتاً أبو طالل (القامسي ,وامسه طلعت فؤاد قاسم ,وهو أحد قادة اجلماعة
اإلسالمية)  -أول من جاء من اجلماعة اإلسالمية واستضافه الدكتور أمين .بعد ذلك قال:
افتحوا لنا مضافة .ففتحوا هلم مضافة .وصار االخوة يف اجلماعة االسالمية أيتون ببعضهم
اليها .مث سبقوا مجاعة اجلهاد وفتحوا اول معسكر هلم ,على رغم ان مجاعة اجلهاد جاءت
قبلهم .انفتحت اجلماعة االسالمية على غريها من اجلماعات ,يف حني انغلقت مجاعة اجلهاد
على نفسها بسبب مبدأ السرية الذي تتبعه ودربت عناصرها بطريقة معيّنة ختتلف كثرياً عن
التدريبات عند اجلماعات األخرى.
استغلت اجلماعة اإلسالمية توسعها يف تلك الفرتة أحسن استغالل .وصادف وقتها ان
القوا خطبة يف صالة العيد ,حبضور شباب من املغرب واجلزائر واخلليج والعديد من الدول
األخرى .وكان من قادهتا البارزين آنذاك أبو ايسر (رفاعي طه) وابو طالل (طلعت فؤاد قاسم).
أاثر القاء اجلماعة اإلسالمية خطبة صالة العيد كالماً داخل مجاعة اجلهاد :ملاذا انتم األقدم
واألسبق هنا وال تقومون انتم خبطبة العيد? ملاذا ال تقومون جبهد إعالمي مثل اجلماعة
االسالمية .رد بعض الناس أبننا غري مهتمني هبذا املوضوع ,ألنه جير مشاكل ويسمح أبن
يندس مندسون يف صفوفنا .وهذه وجهة نظر قد تكون مقبولة اىل حد ما.
لكن صار بعض الناس يقولون :هؤالء مجاعة جهاد مصرية ,وهؤالء مجاعة اسالمية
مصرية ايضاً ,وكل واحد من اجلماعتني جالس يف مكان ويعمل ما يريد .وصاروا يقولون :ملاذا
ال يتحدون مبا ان كالً منهما معارض للنظام .فردت مجاعة اجلهاد :هذا خري .فالوحدة واجب
شرعي .لكن ال بد من حتديد أسس االحتاد .فطريقة العمل التنظيمي عند الطرفني خمتلفة.
وهذا الطرف عنده أمور ال تتفق عند الطرف اآلخر ,إال يف حال تنازل طرف منهما عن بعض
مم ا عنده .ولكن التنازل يتم يف االمور غري األساسية .فقالوا يف مجاعة اجلهاد :احسن حاجة
ان جنمع مجاعة من العلماء .فرشحوا علماء بينهم الشيخ عبد الرزاق عطيفي والشيخ القاعود
وبعض املشايخ املعروفني ,إضافة اىل شخصيات عامة .قالوا ان مشروعنا هو ان ُحنضر هؤالء
العلماء وحن ّكمهم يف ما بيننا .وقالت مجاعة اجلهاد ان ال مشكلة يف اإلسم ايضاً ,إذ كانت
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صرة على االحتفاظ ابمسها .فقالت مجاعة اجلهاد :ال ,االسم الذي خيتاره
اجلماعة االسالمية ُم ّ
العلماء األكفأ شرعاً نقبل به .وال شروط سوى ما يوافق عليه العلماء .وهذا الكالم عن النقاش
بني الطرفني هو بشهادة الدكتور شخصياً.
من الناس الذين كانوا متحمسني هلذا األمر ابو طالل الذي حاول جاهداً تسهيل
الوحدة وأع ّد مسودات هلا .وهو كان تواقاً هلا ومن اشد املتحمسني للوحدة .قالوا له :استشر
االخوة .فذهب الستشارهتم ,لكنه عاد اىل الدكتور برفض منهم حملاوالت الوحدة حبسب الطرح
الذي ق ّدمته هلم مجاعة اجلهاد.
قد تكون اجلماعة االسالمية قامت بعمليات تعترب اهنا انجحة يف نظرها .وقد يكون
ان الناس وكثرة عددهم (يف صفوف اجلماعة) هو الذي خدعهم يف تلك الفرتة .قراءهتم للناحية
معني .وألمور أخرى ال اعرفها حىت اآلن .لكن ما اعرفه ان مجاعة
السياسية كانت يف شكل ّ
اجلهاد اقرتحت جملس علماء ,ومل تتمسك ابمسها او ابسم اجلماعة االسالمية وتركت ذلك
للعلماء .وهناك من يقول ان اجلماعة اإلسالمية خشيت ان يكون معظم العلماء املقرتحني من
مؤيدي مجاعة اجلهاد فتأيت توصياهتم ملصلحة مجاعة الدكتور .آخرون قالوا ان بعض الناس ال
تريد الوحدة ألن من مصلحتها ان تبقى كما هي .فهناك من سيخسر بعض النفوذ الذي يتمتع
به يف مجاعته لو دخل اىل اجلماعة اجلديدة اليت ستتكون من مجاعيت اجلهاد واجلماعة االسالمية.
هذه بعض التفسريات لرفض اجلماعة االسالمية الوحدة يف .1992
احملاولة الثانية االساسية للوحدة حصلت يف السودان يف آخر  1994او بداية .1995
ما اعرفه ان انساً طيبني كانوا يتداولون األمر يف ما بينهم .الشخصان االساسيان كاان ابو ايسر
والدكتور (امين) .كان قادة اجلماعة اإلسالمية واجلهاد يف السودان يعانون املصاعب والتضييق
الذي مشل اجلميع .عندما كانوا جيلسون مع بعضهم بعضاً مل تكن هناك مشاكل بينهم :فاهلم
واحد .كان بينهم أانس سنصنّفهم (احلمائم) قالوا :ملاذا ال نتوحد ونصبح مجاعة واحدة? فسعى
بعض االخوة من اجلماعتني اىل اجناح هذه الفكرة بعدما رأوا اصرار ابو ايسر عليها والعالقة
اجليدة بني الطرفني .ابو طالل مل يكن موجوداً ,إذ كان يف الدمنارك ,وإن كان على اتصال
ابملوضوع .االخوة يف مجاعة اجلهاد مسعوا شيئاً جديداً من اجلماعة االسالمية :الوحدة تتم بدون
شروط مسبقة ,ألن هذا واجب شرعي .حصل نقاش ,وقال كل طرف انه ميكن ان يتنازل عن
بعض االشياء .وضعوا تصوراً ملا ميكن ان حيصل .مجاعة اجلهاد انقسموا قسمني :قسم (صقور)
قالوا ان من املستحيل حصول احتاد بيننا وبني اجلماعة االسالمية ,فكيف نتوحد معهم وهم
ميكن ان يرتاجعوا عن كالمهم الحقاً او خترج منهم مجاعة تقول اهنا غري موافقة وال تعرتف هبذا
موزعة طبقات :مجاعة منتشرة يف
املوضوع .قال هؤالء ان مشكلة اجلماعة االسالمية اهنا ّ
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قر طرف من هذه
اخلارج ,وهناك مجاعة الداخل ,وهناك القيادة التارخيية .ولذلك ميكن ان يُ ّ
االطراف الوحدة ويرفضها طرف آخر .وعندما تقول له انك اتفقت مع فالن يُدخلك يف
شؤوهنم الداخلية ويقول لك ان ال دخل له يف األمر .وعلى هذا األساس ,ال بد ان جتمع كل
االطراف يف الداخل واخلارج ويف السجون وتستشريهم قبل ان تتكلم اجلماعة االسالمية ابسم
واحد وتقول اهنا اجتمعت حبضور كذا وكذا واختارت جملس شورى من كذا وكذا وان الطاعة
تتوجب على اجلميع .عندئذ ميكن االتفاق معهم .هذا ما قاله الناس يف مجاعة اجلهاد الذين مل
ّ
يكونوا راضني ابلوحدة ,ليس رفضاً هلا وإمنا من خالل جتربتهم مع اجلماعة االسالمية.
أما (احلمائم) يف مجاعة اجلهاد وكان من ضمنهم الدكتور أمين ,فقالوا ان أفضل حل ان
نعمل جملس شورى يف ما بيننا كلنا وخنتار قيادة وجملس شورى جديداً وخنتار أمرياً من بيننا بعد
ان نتحد .مث صار نقاش حول التفاصيل :ماذا نفعل يف بعض اآلراء الشرعية القدمية ,مثالً
والية الضرير? ماذا ستفعلون يف قضية الدكتور عمر عبد الرمحن? هل ستعرتفون به أمرياً أم ال?
فهذه من املسائل املهمة .فهو رجل ينطبق عليه أمران :أسري (يف أمريكا) وضرير ,واألمران ال
تعرتف مجاعة اجلهاد أبهنما يصلحان يف األمري .وهناك نقطة أخرى :ماذا نفعل يف قضية العذر
ابجلهل ,فاجلماعة االسالمية ترى مسألة العذر ابجلهل ,وهو ان شخصاً لو عمل شيئاً خطأ
يف الدين هل يُعذر جبهله أم ال? فقالوا انه يُعذر جبهله إن كان جاهالً .فلو عمل خطأ يف
التوحيد وهو جاهل فإنه يُعذر .قالوا ان مسألة العذر ابجلهل متعلّقة أبصل الدين الذي هو
التوحيد :ال إله إال هللا حممد رسول هللا .فالذي يرتكب خطأ يف هذا األمر ,ويعمل خطأ مثل
قرب حاجة مليّت او يسجد إلنسان ...فهذه االمور يعتربوهنا من
ان يطوف عند ضريح ويُ ّ
أصل الدين وال يُعذر اجلاهل هبا .االنسان ال يسجد سوى هلل .اجلماعة االسالمية ترى العذر
ابجلهل وتعترب ان من يقول ان ال عذر ابجلهل مبتدع ,أي اهنم يُب ّدعونه .جيب ان تقبل أبمر
العذر ابجلهل ,وإذا مل تقبل به فأنت مبتدع ,حىت وإن كنت رجالً صاحلاً.
أما مجاعة اجلهاد فتنظر اىل هذا املوضوع نظرة خمتلفة متاماً .فهي ليست متشددة يف
هذا الباب .ترى ان مسألة العذر ابجلهل مسألة خالفية ,واهنا على رغم اهنا موجودة يف العقيدة
من ضمن ابب العقائد ,لكن وجودها يف ابب العقائد ال يعين ان من خيالف فيها يكون
مبتدعاً .قالوا انه يصح فيها اخلالف .فإذا قال أحد ان ال ُعذر ابجلهل ال اُب ّدعه ,فهو جيتهد.
ال جيب ان اُب ّدع كل من خيالفين عندما يتعلّق األمر ابلعقيدة .ففي أحاديث الرؤية كانت
السيدة عائشة ,رضي هللا عنها ,تنفي الرؤية وإبن عباس كان يرى الرؤية :هل رأى الرسول,
صلى هللا عليه وسلم ,ربه يف اإلسراء واملعراج عندما عُرج به اىل السماء .السيدة عائشة تقول
انه مل يره ,وإبن عباس يقول جبواز الرؤية .فهذا خالف على مسألة عقائدية :فهل يكون إبن
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عباس مبتدعاً او السيدة عائشة مبتدعة? إذن ليس كل شيء يف العقيدة خنتلف فيه يعين ان
اهتمك ابلبدعة.
ويف احلقيقة ان الدارس هلذه املسائل يف علم االصول يرى ان عند مجاعة اجلهاد حق
فيها .فالعلماء كانوا يضعون مسألة العذر ابجلهل يف ابب امسه عوارض األهلية ,ومل يكونوا
يهتمون هبا كقضية مثل اهتمامنا هبا هذه االايم .هذه القضية طُرحت يف أايم شكري مصطفى
وهو الذي طرحها يف إطار قضية التكفري .واملسألة فيها خالف.
وكان اخلالف يف شأن مسألة العذر ابجلهل من أوجه اخلالف الكثرية بني اجلماعة
االسالمية ومجاعة اجلهاد .إذ كان مثة اوجه اخرى مثل التنظيم املايل والتنظيم العسكري جيب
االتفاق عليها عند التوحد.
حضروا (مجاعة اجلهاد) ورقة بشروطهم:
جاء املوعد احملدد جللسة مناقشة الوحدةّ .
موضوع الدكتور عمر ,وموضوع إمارة االخوة يف السجن ,وموضوع الناس املوجودين يف اخلارج,
وموضوع جملس الشورى ,وكيف سيعلن حل اجلماعة ,إضافة اىل اسئلة ُمع ّدة لكي ُجتيب عنها
اجلماعة اإلسالمية .على هذه األسس ذهبت مجاعة اجلهاد اىل اللقاء .وأخربين األخ الذي
صدم ,إذ مل يتخيل ان األمور ستصل اىل هذا احلد .قالوا له :خري ..حنن
حضر اللقاء انه ُ
سنتحد مع بعض .أيوه أيوه .اجلماعة اإلسالمية ومجاعة اجلهاد ستتحدان ,ولكن إيه الطلبات
فرد :نبقى مجاعة واحدة إزاي؟ قالوا له :ال .الدكتور عمر ال ُميس .الناس يف السجن ال
دي؟ ّ
ُمتس .التنظيم العسكري ال ُميس .التنظيم املايل ال ُميس .رد عليهم :نتحد إزاي? فقالوا :ان
تتحدوا معنا يعين ان تدخلوا مجاعتكم ضمن اجلماعة االسالمية .فينيتو .خالص!!.
ما حصل يف ذلك االجتماع يُثري الذهول .كأنه كان هناك نوع من االستخفاف ابألمر
من جانب اجلماعة االسالمية .كأن األمر يقضي فقط أبن تدخل مجاعة اجلهاد ضمن إطار
اجلماعة االسالمية وانتهى األمر .مجاعة السجن يبقون هم هم :كرم زهدي يبقى هو هو,
وانجح ابراهيم كذلك .هم الكل يف الكل .والناس يف اخلارج ال ُمتس .هل هذا احتاد? ليس
احتاداً بل انضمام مجاعة اىل أخرى وذوابهنا فيها .هذه هي احملاولة الثانية للوحدة ,ومل يتكلم
عنها أحد على اإلطالق .وكانت يف اخلرطوم.

إنشقاقات :
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يف تلك السنوات من النصف األول من التسعينات ,شهدت (مجاعة اجلهاد) انتقال
اإلمارة من الدكتور سيد إمام اىل الدكتور الظواهري .وقد حصل االنتقال يف ظل خالفات
شديدة عصفت ابجلماعة وأدت اىل انشقاقات يف صفوفها.
بدأت بذور املشاكل واالنشقاق يف ابكستان ,مث يف اليمن الذي كان حمطة انتقال
ألعضاء مجاعة اجلهاد يف اجتاه السودان حيث كانوا يستعدون لالستقرار هناك .كان معظم
احلركات االسالمية قد ذهب اىل السودان يف تلك الفرتة ,ألن احلكم السوداين هو الذي فتح
الباب هلم ورحب هبم .وفعالً جاءت مجاعة اجلهاد وأقامت مشروعاً زراعياً وآخر جتارايً ومشاريع
أخرى .كذلك جاءت اجلماعة االسالمية ومجاعات من خمتلف العامل العريب واإلسالمي.
نزلت مجاعة اجلهاد اىل السودان مبشاكلها وخالفاهتا من ابكستان واليمن .كانت هناك
مشكلة قادها بعض اإلخوة على رأسهم (عبد احلميد) وهو الصيدالين أمحد حسني (عجيزة)
كون جمموعة كبرية وأثّر يف عدد من الشباب وقال
الذي قبض عليه يف السويد ُور ّحل اىل مصرّ .
هلم :إن الناس قُبض عليهم بدون إطالق رصاصة (يف إشارة اىل حنو الف شخص اعتُقلوا يف
مصر يف قضية (طالئع الفتح)) ,وان الناس دول مش عايزين جياهدوا .سيقعدون ثالثني او
مدربة .قال مؤيدوه ان االنتظار كل هذه الفرتة غري
اربعني سنة اىل ان يصبح عندهم كوادر ّ
معقول وال بد ان جناهد ,وإال ملاذا جئتم بنا اىل هنا ,لكي ُختّزنوان? فلننزل اىل بالدان فهذا
أفضل لنا .حصل كثري من اللغط وسط إشاعات يف شأن طريقة القبض على الناس داخل
مصر .بعض اإلشاعات قال انه قُبض عليهم نتيجة اإلمهال ,ونتيجة ان أقراص كومبيوتر تضم
سهل القبض عليهم .وطبعاً هذا الكالم غري
امساءهم وقعت يف يد أحد االخوة األمر الذي ّ
صحيح .فقد حضرت جلسات القضية ومل يكن فيها أقراص كومبيوتر .قُبض على الناس
فسر اعتقال
عشوائياً ,ولكن يف اخلارج كانوا يعتقدون ان هناك أمراً ما انكشف وإال فكيف نُ ّ
مئات الشباب دفعة واحدة .كانوا يعتقدون ان االمساء كلها موجودة يف شريط كومبيوتر وقع
يف قبضة األمن املصري .الذي مجعهم كلهم يف قضية واحدة ان االمساء هي ذاهتا اليت ذكرها
املوقوفون يف التحقيق (عن مسؤويل مجاعة اجلهاد).
هنا قامت جهود لبعض الناس حاولوا ان يُصلحوا بني الذين يريدون االنشقاق وبني
الدكتور وجمموعته .كانت هناك مع الدكتور جمموعة مؤيدة له ,مثل شقيقه الذي كان موجوداً
يف اخلليج .وكان هناك بعض الناس األساسيني حول الدكتور مثل حممد صالح وطارق أنور
وثروت صالح وجمموعة كبرية من القدامى واعضاء اللجنة الشرعية .أما عبد احلميد (أمحد
حسني) فكان معه يف املقابل الشباب ,ومعظهم من صغار السن .مل يكن معه كوادر قدمية.
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الذي حاول ان يُصلح بني الطرفني كان الشيخ ابو عبيدة البنشريي (علي أمني
الرشيدي) ,رمحه هللا ,مع بعض االخوة .عقد جملس صلح بني الطرفني لتهدئة األمور .طلبوا
ان ينزل الدكتور عبد القادر بن عبد العزيز من ابكستان ألنه هو األمري ليحسم األمور ,فالناس
كانت هتابه جداً .سعى معه كثريون لكي ينتقل اىل السودان .لكنه رفض .كان جيلس لوحده
يف ابكستان .فرفض ان أييت لتسوية املشكلة .لكن اخلالفات كانت مشتعلة وشديدة بني
أعضاء اجلماعة .هنا ,اتصل به الشيخ ابو عبيدة وظهرت جمموعة من ضمنها أمحد حسني
قالت انه جيب ان يق ّدم الدكتور سيد إمام استقالته ألنه ال يريد ان ينظر يف شأن اجلماعة.
وطفقت اإلشاعات تنتشر ,واخلالفات تكرب .طبعاً ,عرضوا األمر على الدكتور وقالوا له :الزم
تنزل .فقال هلم :اان مستقيل ,واختاروا أمرياً يف ما بينكم .قال هلم هذا الكالم ابلتليفون ,وابلغهم
إايه الشيخ ابو عبيدة.
كان املنشقون يريدون ان يستقيل الدكتور فضل (سيد إمام) ألنه أكرب عقبة أمامهم.
فهو لو نزل اىل السودان لكانوا اضطروا اىل وقف حتركهم .اجلميع كان يهابه ,وال أحد يستطيع
دمروا هذه العقبة لكان من السهل
التمرد عليه .فهو صاحب مكانة علمية شرعية رفيعة .لو ّ
وسهل هلم األمور الشيخ ابو عبيدة عندما نقل اليهم
عليهم ان يطالبوا إبقالة أي شخص آخرّ .
ان الدكتور فضل ق ّدم استقالته وترك هلم اختيار أمري جديد.
هنا اصبحت مجاعة اجلهاد يف تلك الفرتة بال أمري .وهذا األمر ال يفهمه سوى الذي
يفهم الطريقة اليت تُبىن عليها مجاعة اجلهاد .اجلماعة تُبىن على أساس ديين .واإلمارة والبيعة
أمران أساسيان عندها .هذا األمر ليس ظاهراً بقوة عند اجلماعة اإلسالمية اليت قد يكون فيها
أشخاص غري مبايعني ابملعىن الصحيح .جتد قلة منهم أدوا البيعة .خيتلف األمر يف مجاعة
اجلهاد :ال بد ان يبايع االعضاء بشكل رمسي.
سببت استقالة الدكتور فضل مشكلة شرعية :اجلماعة بدون أمري .فتم بسرعة تدارك
األمر حىت ال حتصل فوضىُ .عقد اجتماع سريع ضم الناس االساسيني او ما يُعرف بـ(اجمللس
التأسيسي) او جملس الشورى .املفروض اهنم  25عضواً .مجّعوا كثريين من خمتلف احناء العامل.
ارسلوا طلبات حضور للجميع وشددوا على ضرورة عدم التغيّب ألن اجلماعة ستضيع وتصري
هناك مشكلة .فاملنشقون ميكن ان يعلنوا اهنم هم اجلماعة وتنتهي اجلماعة .لو أتخرت العملية
قليالً لكان املنشقون ابتوا هم اجلماعة .كان الوضع ابلغ اخلطورة .حىت ان مراسالت بعث هبا
املنشقون عن طريق عبد احلميد ,وصلت اىل بعض اجلماعات األخرى العاملية مفادها ان
الدكتور فضل استقال واجلماعة بدون أمري اآلن واهنم اختاروا شخصاً من صفوفهم (غري عبد
احلميد) لقيادة اجلماعة.
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لكن الناس األساسيني يف مجاعة اجلهاد كانوا ملتفني حتديداً حول الدكتور امين,
واستطاعوا ان يتداركوا األمور .مجعوا الناس اليت وصلت من السفر وعقدوا اجتماعاً ليختاروا
جملس شورى جديداً ويبايعوا أمرياً جديداً .وفعالً متت مبايعة الدكتور امين أمرياً جلماعة اجلهاد.
كان كثريون يريدون ترشيح الشيخ البنشريي .والدكتور (أمين) نفسه كان يريد ان يبايع ااب عبيدة
الذي كان بعيداً عن كل املشاكل والناس حتبه .لكن الرجل رفض بشدة وقال انه يريد ان يبايع
الدكتور أمين وابيعه فعالً على السمع والطاعة ,بشهادة الشهود .كان ابو عبيدة مشغوالً مبا
يُسمى تنظيم (القاعدة)  -وهو مل يكن تنظيماً بل كان مكاانً أقاموه قاعدة للجهاد بعدما مات
الدكتور عبد هللا عزام .كانت قاعدة عسكرية وليست تنظيماً .وكان يف هذه القاعدة ابو عبيدة
ومعه ابو حفص ,وكثري من املصريني القدامى كانوا قد اشتكوا للدكتور ومن ان هذا املعسكر
يستغرقنا وجيعلنا نرتك اجلماعة ألنه ال ميكننا ان نواظب بني اإلثنني ,فكل منهما (اجلهاد
والقاعدة) عنده أولوايت .فكرة الدكتور فضل كانت ان نستفيد من إمكانيات هؤالء (القاعدة)
حتول والء الناس من مجاعة اجلهاد كلياً
ملصلحة مجاعة اجلهاد ,فكانت النتيجة لألسف سلبيةّ .
اىل شيء آخر ,اىل كيان آخر يضم أفراداً من مجيع احناء العامل.
ُحلّت القضية يف مجاعة اجلهاد أبن ُعقد اجتماع للمجلس التأسيسي واختري جملس
للشورى ضم الناس القدامى الذين كانوا فيه منذ البداية واضيف اليهم بعض االعضاء اجلدد.
اتفقوا على مبايعة الدكتور أمين مبايعة صرحية ,ودعوا الناس يف السودان اىل طريقني :الذي يريد
ان يلتحق بلدكتور ميكنه ذلك ,والذين يريدون ان يلتحقوا بعبد احلميد فليذهبوا معه .ولكن
من يريد ان يلتحق ابلدكتور عليه ان يبايع من جديد .وفعالً ذهب اليه بعض الناس الذين
كانوا قد انشقوا وابيعوه .ولو مل يستطع هؤالء الوصول اليه كوهنم يف بلدان أخرى ,كانوا
أيخذون منهم بيعة صرحية ابلنص وإبسم الشخص املبايع .طلبوا بيعة جديدة وكانوا يعلمون
شيئاً امسه جتديد الثقة ابلبيعة ,وهي تعين ان الدكتور يرسل طلباً يقول فيه انه يريد جتديد البيعة,
فهل انت موافق على جتديدها .كانوا يلجأون اىل هذه الصيغة لكي يعرفوا إذا كان أحد من
حل من البيعة السابقة ,فيسمح له ذلك بسحب
الذين ابيعوا ّ
غري رأيه ويريد ان يكون يف ّ
بيعته .مل تكن هناك مشكلة :إذا كنت غري موافق ,فأنت حل من هذه البيعة.
وانتـهت املشكلة هبذه الطريقة :بقيت هلذه اجملموعة أماكــنهم وأمـواهلم وأفرادهم ,وبقيت
للفريق اآلخر أماكنه وأمواله وأعضاؤه .انتهت األزمة عند هذا احلد ,وتشرذم االخوة ,وكانت
حاجة حزينة ان حيصل انشقاق أصالً .بعد ذلك اعتمدت مجاعة اجلهاد على نفسها ,لكنها
وقعت يف خطأ جديد.
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فاإلنشقاق حصل يف األساس بسبب قضية الناس الذين قُبض عليهم (طالئع الفتح).
ولكن الذي حصل ان أشخاصاً من الذين ابيعوا اجلماعة او انضموا اليها من جديد قالوا انه
جيب القيام بعمليات ليشعروا إخواهنم أبهنم يف السجن مل يذهبوا هباء .فصار نقاش :ميكن ان
اصر
تُضر اجلماعة إذا قامت مبثل هذه العمليات .ميكن ان يُعتقل افرادها اجلدد .لكن بعضهم ّ
ضغط على الدكتور أمين شخصياً ,فدخل يف املشروع (العمليات) حبماسة
بردُ .
على القيام ّ
بعض اإلخوة الشباب ,ونـُ ّفذت عملية حسن األلفي األوىل وعملية عاطف صدقي.

***
هاين السباعي
وقصة (مجاعة اجلهاد) ()4
▪ هاين السباعي يروي قصة االخرتاق الذي تعرّضت له (مجاعة اجلهاد) يف اخلرطوم.
▪ أعدم الظواهري صبيني بتهمة التجسس فطرده السودانيون اىل أفغانستان . . .
فتوحّد هناك مع (القاعدة).
أصدرت (مجاعة اجلهاد) ,مع دخول السنة  ,1995قراراً بوقف أي عمل مسلح.
فاحلصيلة اليت متت أسفرت عن اعتقال العديد من الشباب ومصادرة كثري من البيوت والشقق
واألموال .وقُتل ايضاً العديد من القيادات الكبرية مثل عادل عوض الذي كان من احسن
الشخصيات يف مجاعة اجلهاد .فقررت مجاعة اجلهاد وقف العمليات .قالوا إن هللا ال يكلّف
نفساً إال وسعها ,واجلهاد مناط القدرة ,وحنن غري قادرين ,فلن نستطيع .فانتظروا واجلسوا
وتعلّموا .العملية صعبة وحنن خنسر كثرياً بتنفيذان اليوم هذه العمليات .وهكذا أوقفت مجاعة
اجلهاد عملياهتا لعدم القدرة يف العام .1995

عملية إسالم آابد :
لكنها ن ّفذت يف ذلك العام عملية أساسية متثّلت بتفجري السفارة املصرية يف إسالم
آابد .فلماذا متت هذه العملية؟
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فجرت السفارة انتقاماً من عملية كبرية قامت هبا
قالت مجاعة اجلهاد بعد العملية اهنا ّ
املخابرات املصرية .إذ شهدت تلك الفرتة صراعاً خمابراتياً بني احلكم املصري ومجاعة اجلهاد.
كان كل منهما خيدع اآلخر .احلكم يضحك على مجاعة اجلهاد وهي بدورها تضحك عليه.
لكن الدولة ,حبكم اهنا دولة هلا إمكاانت كبرية ,كان هلا السبق.
الذي حصل ان مجاعة اجلهاد ارادت ان ختدع املخابرات املصرية يف السودان .عملت
ووزعوا اإلعالن على
إعالانً طريفاً جداً وهو ان الدكتور أمين الظواهري سيذهب اىل سويسراّ .
وكاالت األنباء ,وفيه ان الدكتور سيعقد مؤمتراً صحافياً يف سويسرا ,وحددوا املكان والزمان.
حتدثت الصحف ووكاالت االنباء ,مبا فيها جريدة احلياة ,عن هذا املوضوع .وقبل اليوم من
التاريخ احملدد أصدرت مجاعة اجلهاد بيان اعتذار قالت فيه انه بلغها ان املخابرات املصرية ُحتيط
ابلفندق وتتآمر لقتل الدكتور ,وهلذا السبب أتجل ظهور الدكتور اىل حني آخر .ص ّدق العامل
كله الرواية وقال إن الدكتور طلب اللجوء السياسي يف سويسرا .لكنه كان طبعاً يف السودان.
احلكومة املصرية كانت الوحيدة اليت تعرف انه يف السودان وان كل القضية خداع خبداع.
لكن احلكومة املصرية سارت يف اخلدعة على رغم ذلك .فاحتجت لدى احلكومة السويسرية
وسألت :كيف تسمحون ملثل هذا الرجل بدخول بالدكم .فرد السويسريون أبن ليس عندهم
رجل هبذا اإلسم .فقال املصريون :رمبا دخل ابسم آخر .وقدموا احتجاجاً اىل احلكومة
السويسرية وأاثروا ضجة كبرية يف وسائل االعالم.
كانت املخابرات املصرية تعرف ان القصة كلها فقاعة إعالمية .لكنها مشت يف احليلة
ألهنا كانت ُختطط لشيء آخر .ففي تلك الفرتة كان ضابط مصري جنّد ولداً عن طريق بعض
تتصرف كأهنا
الناس السودانيني .فاملخابرات املصرية كان هلا نفوذ كبري يف اخلرطوم وكانت ّ
ساحة اتبعة هلا ومتحكمة فيها .وعلى رغم ان احلكومة السودانية كانت طردت املصريني ,إال
أن هؤالء كانت عندهم ذيوهلم هناك .فاستطاعوا جتنيد إبن أحد االخوة .اصطادوه يف إحدى
املكتبات وسألوه عن األمور اليت حيبها .دعوه اىل لقاء .قالوا له :تعال نشرب الشاي او العصري
وعندان أفالم واشرطة (فيديو) مجيلة .جاء اليهم الولد وامسه أمحد ,فق ّدموا له عصرياً حيوي خمدراً
ومارسوا معه اللواط وصوروه .وبعدما أفاق عرضوا عليه الصور وهددوه إبخبار والده ,وهو رجل
متدين نشط مع إحدى اجلماعات العاملة يف ذلك الوقت مع الشيخ اسامة (بن الدن ,أي
تنظيم القاعدة) .الولد مصري لكن والده مل يكن اتبعاً لـ(مجاعة اجلهاد) .فخضع الولد وصار
يذهب اليهم ويعطيهم معلومات واسراراً وحيكي هلم عن اجلماعة اليت يعيش يف وسطها.
وبعد هذا الولدُ ,جنّد ولد آخر امسه مصعب هو إبن ابو الفرج اليمين (أحد قادة
(اجلهاد) وهو مصري وليس مينياً)ُ .جنّد ابلطريقة ذاهتا .قال له الولد األول :تعال معي عند
منرب التوحيد واجلهاد

()32

قصة مجاعة اجلهاد

صوروه وعملوا فيه كذا وكذا .كان
صاحبنا وهناك سقوه عصرياً وخ ّدروه وقالوا له يف النهاية اهنم ّ
ابو الفرج يف تلك االايم يف مجاعة اجلهاد والولد يعيش مع عائالت اجلماعة وبينهم الدكتور
(الظواهري) .وهكذا ُجنّد الولد.
املخابرات السودانية كانت تُراقب ما حيصل ,كوهنا تراقب أصالً حتركات الديبلوماسيني.
فصورت الولد وهو ينزل من سيارة اتبعة هليئة ديبلوماسية .عرفت انه إبن ابو الفرج ووالده اتبع
ّ
جلماعة اجلهاد .فذهبوا اىل الدكتور وقادة اجلماعة وقالوا هلم ان الولد يرتدد على هؤالء الناس
وجيب ان تراقبوه .ق ّدموا (املخابرات السودانية) هلم تقريراً عن ذهاب الولد اىل هذه الفيال او
تلك.
طلب السودانيون من مجاعة اجلهاد القبض على الولد واستدعوا والده .قالوا له ان الولد
صغري ولن نعمل له حاجة .لكنهم سألوه عما كان يفعل فأخربهم .فقالوا انه جيب عليه ان
يتوب اىل هللا على أساس انه أُكره .تسامح السودانيون يف املوضوع وسلّموا الولد اىل ابيه.
نصه الذي وزع على
وحبسب حيثيات احلكم الذي اصدرته مجاعة اجلهاد (وقد قرأت ّ
حركات إسالمية مع أشرطة فيديو للتحقيق الذي حصل) ,فإن الوالد قال ان االفضل ان يُرسل
ابنه اىل (اخلالوي الشرعية) يف السودان حيث ُحي ّفظ القرآن .أُرسل الولد اىل هناك ,لكنه صار
يقوم بتصرفات غري جيدة يف اخلالوي ,واشتكى منه الطلبة االخرون الذين قالوا انه يقوم
حباجات غريبة وحياول ان يراودهم .فتم استدعاؤه من هناك.
كان والده مشغوالً دائماً ويسافر دائماً ,وابنه استسلم للشيطان .إذ ذهب وأخرب الذي
جنّده اهنم يريدون ارساله اىل اخلالوي الشرعية ,وأبلغه أموراً يف منتهى اخلطورة .فاحت رائحته
عند املخابرات السودانية ,وعرفت (مجاعة اجلهاد) انه يرتدد على شقق معينة وحيكي للمصريني
ماذا حيصل يف اوساطهم .عرفوا ان جلسات اجلنس تتم ابختياره .ففي حيثيات احلكم يقول
علي) .مجاعة اجلهاد اعتربت ان االوالد ُدمروا .ابن
الولد :اان عاوز اروح لعند ( ...علشان ّ ...
ابو الفرج كان حيفظ القرآن كله.
مل يرض الولد ان يعاون الناس الذين كانوا حيققون معه وصار يضللهم .سألوه عن الرجل
الذي يقابله وعن األماكن اليت يقابله فيها ,فصار يعطيهم امساء وأماكن غري حقيقية لكي
(يضللهم) .كانت املخابرات السوادنية مازالت على اخلط ,فح ّذرت مجاعة اجلهاد منه .وطلبت
منهم تغيري أماكنهم ,لكي ال يعرفها الولد .وانتهت املسألة عند السوادنيني عند هذا احلد.
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لكن الولد كان مستمراً يف طريقته .طلبوا منه ان يدخل املكتب الذي كان جيتمع فيه
الدكتور مع بقية قادة اجلماعة ويضع هلم جهاز تنصت يف اهلاتف  -بعدما علّموه كيف يفعل
ذلك  -ووعدوه أبن يسلموه شنطة متفجرات .كان ذلك يوم مخيس تقريباً .حاولوا ان يعطوه
حقيبة متفجرات وطلبوا منه ان أيخذها اىل املكتب الذي يتجمع فيه عادة الناس (اجلهاد)
ويرتكها هناك ,وعلّموه كيف يتم تشفريها.
قُبض عليه بعد تسلمه الشنطة وهو ينزل من سيارة الشخص املصري .كانت مجاعة
اجلهاد تراقبه ,وكذلك املخابرات السوادنية .كل منهما يعمل لوحده ,لكن الطرفني كاان يراقبانه.
قُبض عليه والشنطة معه .وكان االمن املصري يف تلك الفرتة يؤكد ان زمام املبادرة يف يده ,وانه
يعلم أين هم .تركوا اإلعالم يسري يف موضوع أن الدكتور موجود يف سويسرا ,لكنهم كانوا
يسريون يف خطة تفجري كوادر مجاعة اجلهاد كافة يف وقت واحد .كانت اخلطة تقضي إبدخال
شنطة املتفجرات اىل املكتب.
ولكن قُبض على الولد ومعه الشنطة .فأخذته املخابرات السودانية يف أول األمر .لكن
مجاعة اجلهاد قالت هلم (ان الولد بتاعنا) والزم حنقق معه .سجنه السودانيون عندهم يف انتظار
النظر يف أمره .وكانت اجلماعات اإلسالمية كلها متجمعة آنذاك يف السودان وعرفت ابملوضوع.
فحصلت فضيحة.
قال بعض الناس ان مجاعة اجلهاد جيب ان أتخذ الولد من األمن وحتقق معه فـ (قصة
الدلع غري مسموح هبا) .أرادوا الضغط عليه ليتكلم .قالوا ان السودانيني لن حيققوا معه ابلطريقة
الصحيحة .فذهبوا اىل األمن السوداين وخدعوهم ابملسايرة وأخذوا الولد منهم .كيف أخذوه?
ليس واضحاً حىت اآلن.
مث بدأ التحقيق مع الولد والولد اآلخر الذي جنّده .اعرتفا .مل يكن هناك دلع يف التحقيق
معهما ,مثلما كان حيصل عند السودانيني .اعرتف الولد أوالً انه فتح شنطة والده وكان فيها
جوازات سفر لرحلة احد االخوة الذين قبض عليهم ,خالل نزوله اىل إحدى الدول العربية .مل
يكن أحد يعرف بذلك .اعتُقل مخسني يوماً يف الدولة اليت نزل اليها مث ُر ّحل اىل مصر .وهو
يقضي فرتة العقوبة اآلن .كذلك اعتُقل أخ اثن كان من املقرر ان ينزل اىل مصر .قُبض عليه
عند حدود دولة وهو حيمل جوازاً غري جوازه احلقيقي .امسك به املصريون وحكموا عليه
ابإلعدام .وقد اعرتف الولد بذلك ,وصار يتكلم عن أسرار ال يعرفها أحد .ففي شنطة والده
كانت اجلوازات اليت ستُسلّم اىل الشباب.
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كانت املخابرات املصرية تستأجر شققاً أمام الشقق اليت يعيش فيها اعضاء مجاعة
اجلهاد يف اخلرطوم .وكانوا جيلسون طوال النهار يف الفيال ويضعون كامريا ويسألون الولد من هو
الذي دخل فيقول هلم هذا الشيخ الفالين وهذا ابو فالن .كان يعرف كىن بعض الناس وامساء
بعضهم.
كل ذلك ُكتب يف حمضر التحقيق وظهر يف شريط الفيديو .لكن بعد االعرتافات,
انقشت اجلماعة الناحية الشرعية يف املوضوع .طرح بعض الناس هل جيوز ان يُقام عليهما احلد
ومها فتيان .فكشفوا على األوالد ووجدوا اهنم انبتوا فعالً وحيتلمون ( .)...أتكدوا اهنم ابلغون.
مث أصلّوا للموضوع وردوا على الشبهات الشرعية ,وقالوا ان احلكم عليهما هو حكم اللوطي
وحكم اخلائن واملتآمر لقتل الناس .قالوا هلما :هل تعلمان ما حكم الذي يتعامل مع األمن?
اجااب :مرتد .وهل تعلمان اهنا خيانة شرعية? فردا :نعلم اهنا خيانة شرعية .سألوا الولد :ما
الذي دعاك اىل ان تفعل ذلك على رغم اننا اعطيناك فرصة وكان إبمكانك ان تتوب اىل هللا
سبحانه وتعاىل .كان ذلك يف املرة األوىل لكنك رجعت اليهم مرة اثنية .فرد عليهم :هو كده
(اي جاء على ابله ان يفعل ما فعل) .تكلم هبذه الصفاقة .اما الولد اآلخر ,أمحد ,فطُلب منه
ان يكتب وصية أبيه وأمه ,فكتب انتم االسبب وال احبكما.
قال انس يف مجاعة اجلهاد ان األمر خطري جداً .كانوا يريدون الوصول اىل املسؤول عن
عرى من مالبسه
جتنيد األوالد .خططوا العتقاله من خالل إقامة حفلة أييت هو اليها حيث يُ ّ
وأيتون برجل ( )...فيه.
فجرت
يف النهاية ,أصدرت مجاعة اجلهاد حكم اإلعدام على الولدين ونـُ ّفذ .وقالت اهنا ّ
السفارة يف ابكستان رداً على عملية اخلرطوم.
عندما جاء الشيخ ابو الفرج وعلِم إبعدام إبنه ذُهل .أاثر بعض الناس عنده الشبهات,
فتسبب ذلك مبشاكل بينه وبني الدكتور ومجاعة اجلهاد .قال ان اجلماعة كان جيب ان ترتك له
موضوع التصرف مبسألة إبنه .هامجها .مل يكتف ابالنسحاب منها ,بل صار يشتمها إذا اقرتبت
فردت عليه اجلماعة :أنت من كان يقول انين
منه .قال هلم :قتلتم ابين ومل تعطوه حقه الشرعيّ .
اريد ان اغسل عاري بنفسي .سافرت وعدت ووجدت اننا اقمنا على إبنك احلكم الشرعي
شجعه ودعاه اىل االنضمام
وعيّنا قاضياً خاصاً له .هذا كان ردهم عليه .لكنه وجد فريقاً آخر ّ
اليهم وقالوا له ان مجاعة اجلهاد ضالة.
تسبّب إعدام الولدين أبزمة بني اجلهاد واحلكومة السودانية .قال السودانيون اهنم مل
يعرفوا أبن اجلماعة قتلتهما .قالوا هلم :انتم ظانون أنفسكم ايه ,دولة داخل دولة .حصلت
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مشادة بينهم .ورد الدكتور (الظواهري) ,حبسب الكالم الذي مسعناه عنه ,أبننا ما كنا نُطبّق
سوى شرع هللا ,وإذا مل نطبّقه على أنفسنا فإنه ال يصلح ان نطبّقه على اآلخرين .وأضاف
للحكومة السودانية :حنن ضيوف عندكم .انتم تطبقون مشروعاً إسالمياً ,وحنن قمنا بواجب
شرعي ,فإذا ارتكب واحد منا جرمية ال بد ان نطبق عليه حكم الشرع .فإذا مل تطبّقوه انتم,
نكون مجاعة إسالمية.
جيب علينا حنن ان نطبّقه .وإذا مل نفعل ذلك ,فاألفضل لنا أال ّ
هنا رد السودانيون بطرد اجلماعة وقالوا هلم :مع السالمة .قالوا :اعطوان فرصة لنأخذ
نساءان وأغراضنا .فرد السودانيون :لن نسلمكم إىل مصر ,ولكن ارحلوا من هنا .مل يعطوهم
وتفرقوا يف األرض.
فرصة لرتتيب اوضاعهم .محلوا أغراضهم بسرعة ورحلوا اىل افغانستان ّ
السودانيون ال يعرتفون بذلك ,لكن هذه هي احلقيقة.
انتقلت (مجاعة اجلهاد) والدكتور الظواهري اىل أفغانستان يف  ,1996وهناك حصل
تقارب كبري مع الشيخ أسامة (بن الدن) وتنظيم (القاعدة) .وقد تُـ ّوج هذا التقارب يف بداية
العام  1998إبعالن أتسيس اجلبهة اإلسالمية العاملية لقتال اليهود والصليبيني .وقد عرفت
بذلك من خالل قراءيت صحيفة (احلياة) او (القدس) .ظننت البيان يف البدء من األمور
تقصيت ,علمت انه صحيح .لكنه كان حركة دعائية .ال لزوم له ,بال
املفربكة .لكن بعدما ّ
لون وال طعم وال رائحة .وركيك لغوايً وشرعياً .جلب البيان املصائب اىل مجاعة اجلهاد
خصوصاً ,واجلماعات اإلسالمية بصفة عامة.
كان (أبو ايسر) (رفاعي طه ,املسؤول السابق عن جملس شورى اجلماعة اإلسالمية)
وقّع البيان ,لكنه انسحب منه بعد ضغط من مجاعته .وكان ميكن الدكتور (أمين) ان ينسحب
بدوره ويقول انين غري مقتنع ابلصياغة .لكن املروءة عنده والشهامة منعتاه من ذلك .لكن
املشكلة ان الدكتور مل يستشر جملس الشورى .وحبسب ما مسعت ,فإنه مل يقرأ أصالً البيان
سوى على عجل ,إذ اُعد بسرعة .لكن ,أوالً ,أتسيس مثل هذه اجلبهة حيتاج اىل دراسة قبل
التوقيع .واثنياً :كيف يوقّع الدكتور على بيان مثل هذا ومجاعته ال تعرف ابألمر .سألنا عن
املوضوع فعرفنا ان معظم أعضاء جملس شورى مجاعة اجلهاد مل يكونوا يعرفون ابملوضوع .احدهم
اقسم يل أبنه مل يعرف إال بعد صدور البيان .قال بعضهم :كيف يتحالف (الظواهري) مع
الشيخ أسامة بن الدن علماً ان مجاعة اجلهاد كانت أخذت موقفاً منه يف السابق? فهو تركهم
يف ابكستان عندما وقعوا يف أزمة مالية ومل يرتك هلم فرصة ليحلوا مشكلتهم .وملا نزلوا اىل
السودان اعتربوا ايضاً انه مل يتعامل معهم بشكل جيد يف أمور كثرية ال يريد الواحد ان يتكلم
فيها .رد مؤيدو إعالن اجلبهة بـ(أننا كلنا حتت لواء طالبان اآلن ,سواء كنا قاعدة او غري
قاعدة).
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صدر بيان اجلبهة العاملية سنة  ,1998وكان تنظيم القاعدة ينمو .مث حصلت عمليتا
جر مصائب كبرية اىل (مجاعة اجلهاد).
نريويب ودار السالم ,و ُاهتمت القاعدة فيهما .لكن ذلك ّ
جمرد توقيع البيان تسبب يف اعتقال كثري من املتعاطفني مع الدكتور او االعضاء يف تنظيمه.
ومن هذا املنطلق ,كان واضحاً ان هناك ظروفاً اقتصادية وامنية وراء دخول مجاعة اجلهاد
يف هذه اجلبهة .ذهب الدكتور اىل أفغانستان وظروفه صعبة ,والتضييق األمين عليه كان عالياً
جداً .كذلك قُبض عليه ستة شهور يف داغستان ومل يعرف أحد بذلك .مل يعرف بذلك االعضاء
االساسيون يف مجاعته (وهذه السرية هلا انحية اجيابية إذ مل تعرف املخابرات املصرية ابعتقال
الدكتور وامحد سالمة وشخص اثلث امسه مسهل يف داغستان) .كان ميكن ترحيل الدكتور اىل
مصر أو إىل أي دولة أخرى مبا فيها أمريكا .لكن عندما خرج مع الرجلني املسجونني ومها من
القيادات املهمة قرر العودة اىل افغانستان على أساس اهنا البلد األكثر أماانً له وللجماعة.
لكن إمكاانته املادية مل تكن قوية ,يف حني يُالحق رجاله حول العامل ,وعنده اسر يتامى عليه
ان يتك ّفل هبا .كان هناك حمسنون أيتون من هنا وهناك ويساعدون اجلماعة ,لكن ذلك مل يكن
مضموانً دائماً .اعتقد ان هذا كان سبباً جوهرايً يف دخوله هذا االحتاد مع الشيخ اسامة بن
الدن وأتسيس اجلبهة العاملية قبل ان يعلنوا الحقاً ما مسوه (قاعدة اجلهاد) ,ما يعين ان مجاعة
اجلهاد احتدت مع القاعدة .هذا االحتاد هو احتاد الدكتور وحممد صالح وطارق أنور وثالثة او
اربعة اخوة آخرين من قادة مجاعة اجلهاد مع إبن الدن.
لكن قادة آخرين يف مجاعة اجلهاد مل ينضموا اليهم ,مثل الرجل الثاين ثروت صالح.
ثروت اختلف معهم عندما رأى اهنم سائرون يف املشروع (الوحدة مع (القاعدة)) ,فهو من
توسع دائرة
احملافظني على املشروع القدمي جلماعة اجلهاد :أي اهنا مجاعة مصرية ال تريد ان ّ
معركتها .رأى ان توسيع املعركة لتشمل أمريكا أمر خطري ,وانه جيب الرتكيز على مصر ,كما يف
السابق .رأى ان اجلماعة تتغري واهنا مل تعد مجاعة اجلهاد اليت يعرفها .صارت تقوم على أسس
خمتلفة اآلن .يف البدء كانت ترى ان قتال العدو االقرب أوىل بقتال العدو األبعد ,وان عقوبة
املرتد اغلظ من عقوبة الكافر االصلي ,االمريكان والربيطانيني .كانت تعترب ان األهم مقاتلة
غريت القاعدة:
املرتد ألنه السبب الذي جاء ابلكفار الحتالل بالدان .لكن اجلبهة العاملية ّ
صار عندها قتال االمريكان قبل مقاتلة املرتدين يف البالد.
يف النهاية ,قرر ثروت صالح وجمموعة معه البقاء على حاهلم لكنهم مل يعلنوا ذلك.
كانوا يريدون ان يبقوا كمجموعة مع اسرهم يف أفغانستان .وكان سبق ثروت صالح يف العمل
لوحده كاتب معروف من قادة اجلماعة وكان يُعد من األساسيني ومرشحاً ليكون انئب امري
اجلماعة .وهو ترك اجلماعة خلالفات يف وجهات النظر .وعاش لوحده .وسار الدكتور وأنصاره
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يف خط التوحد مع إبن الدن .وكانه هذه هي احلال عندما بدأت احلرب األمريكية على
أفغانستان مما زاد يف تشتت مجاعة اجلهاد اليت مل تعد موجودة إال يف السجون املصرية ومشتتة
يف جبال أفغانستان.
كميل الطويل ()2002/9/4
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