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■ النبــأ: كيــف تــرى واقــع ومســتقبل تنظيــم 
معرفتــك  علــى  بنــاء  الســوري،  القاعــدة 

ــان؟ ــي خراس ــدة ف ــم القاع ــة بتنظي اللصيق
العاملني، والصالة  لله رب  الحمد  أبو عبيدة: 

رحمة  بالسيف  املبعوث  عىل  والسالم 

ومن  أجمعني  وصحبه  آله  وعىل  للعاملني، 

سار عىل هديهم إىل يوم الدين، وبعد..

وما  وقائع،  من  نشاهده  ما  خالل  فمن 

تنظيم  واقع  فإن  أخبار،  من  أسامعنا  يبلغ 

يشابه  السوري،  القاعدة 

الحال  كبري  حد  إىل 

قاعدة  عليه  كانت  الذي 

اندثارها  قبل  خراسان، 

وجودها،  وانتهاء  نهائياً، 

وباألخص يف مناطق وزيرستان التي كانت 

املعقل الرئيس للتنظيم، وأعني حال التنظيم 

الرشيعة،  تحكيم  عن  إعراضه  حيث  من 

بالفصائل  والتصاقه  للمرتدين،  ومداهنته 

وكذلك  بالطواغيت،  عالقتها  تخفي  ال  التي 

إعطائهم األولوية للحفاظ عىل اسم التنظيم، 

عقائد  عن  النظر  بغض  حجمه،  وتضخيم 

الحال،  يف  وبتشابههام  إليهم،  املنضمني 

أنهام سيتشابهان  أعلم-   فإين أظن –والله 

يف املآل، فينتهي فرع القاعدة السوري، كام 

نهاية  سيعني  ما  املركزي،  التنظيم  انتهى 

مرشوع الظواهري يف الشام.

■ النبــأ: المعــروف عنــد غالبيــة النــاس 
مشــروع  صنــع  مــن  هــو  الجوالنــي  أن 
الظواهــري فــي الشــام بإعالنــه البيعــة لــه، 
هــو  فمــن  الشــهيرة،  الغــدر  بعــد حادثــة 

المشــروع؟  صاحــب 
بدأ  الشام  يف  القاعدة  مرشوع  عبيدة:  أبو 

قبل إعالن الجوالين البيعة للظواهري بفرتة 

املرشوع  أن  نقول  أن  ميكننا  بل  طويلة، 

مجاهدي  لدخول  األوىل  األيام  منذ  بدأ 

وانطالق  الشام  إىل  اإلسالمية  العراق  دولة 

باسم  النصريي  النظام  ضد  عملياتهم 

"جبهة النرصة"، حيث كان للقاعدة خطان 

كان  حيث  الشام«  »أحرار  مع  األول  للعمل، 

وقد  معهم،  يعمل  الذي  السوري  خالد  أبو 

عىل  ويطلعه  الظواهري  مع  يتواصل  كان 

اتصاالت  هناك  كان  كام  األوضاع،  تفاصيل 

مريم  أبو  وهو  "الرشعيني"  أحد  إلرسال 

»أحرار  إىل  القاعدة  من  مندوبا  األزدي 

عبد  أيب  مع  القدمية  عالقته  بحكم  الشام«، 

مل  الخطوة  هذه  ولكن  "الرشعي"،  امللك 

الثاين  الخط  أما  األزدي،  اعتقال  تتم بسبب 

للمرشوع فكان تحت اإلدارة املبارشة لقيادة 

قيادة  قامت  حيث  خراسان،  يف  القاعدة 

القاعدة يف خراسان آنذاك، بتعيني عبد الله 

العدم املعروف بأيب عبيدة املقديس مسؤوالً 

كوادر  بإرسال  بدأ  حيث  الشام،  ملف  عن 

القاعدة من خراسان إىل الشام.

■ النبــأ: ولماذا يرســلون 
الشــام،  إلــى  الكــوادر 
الماســة  حاجتهــم  مــع 
إليهــم فــي خراســان فــي 
الواســعة  الحــرب  ظــل 

عليهــم؟  المفروضــة 
جدا  سيئة  األوضاع  كانت  لقد  عبيدة:  أبو 

يف وزيرستان، فالجواسيس يف كل مكان، 

عن  تكف  ال  األجواء  يف  املسرّية  والطائرات 

فتح  إىل  أدى  مام  القاعدة،  عنارص  قصف 

املجال لسفر كل من يريد الذهاب إىل الشام، 

أن  العهود  يأخذ منهم  العدم  الله  وكان عبد 

يذهبوا إىل الجوالين حرصا، ولقد طلب مني 

الشام،  يف  بالجوالين  االلتحاق  شخصيا 

إرسايل  يف  رغبته  سبب  عن  سألته  وعندما 

أجابني  هناك،  إىل  القاعدة  كوادر  وبقية 

بأنهم يريدون أن يصنعوا لهم موطأ قدم يف 

الشام.

النبــأ: كيــف كان يتــم االنتقــال مــن خراســان 
إلــى الشــام؟

حيث  نسبيا،  سهال  كان  األمر  عبيدة:  أبو 

األفراد  إدخال  عىل  القاعدة  منسقو  يرشف 

يف  املسافرون  يبقى  وهناك  إيران،  إىل 

ترتيب  يتم  حتى  الزمن  من  لفرتة  املضافات 

إيران  بعلم حكومة  الشام،  إىل  أمر سفرهم 

الرافضية، وتحت أعني أجهزة مخابراتها، بل 

املضافات  إلحدى  دخوله  مبجرد  املسافر  إن 

عن  بوصوله  علمت  قد  املخابرات  تكون 

يلتقون  الذين  املضافات  مسؤويل  طريق 

باملخابرات اإليرانية بشكل أسبوعي، كام أن 

هواتف املضافات تحت سمعهم وسيطرتهم.

سامح  عن  الكالم  هذا  مني  تستغرب  ورمبا 

أنهم  رغم  الشام  إىل  املقاتلني  بعبور  إيران 

وحلفاءها  وميليشياتها،  جيشها،  سيقاتلون 

هناك، لكن هذا هو الواقع، فإيران أكرب همها 

أنها  كام  أرضها،  عىل  عمليات  تحدث  ال  أن 

وجود  بحكم  القاعدة،  جانب  تأمن  باتت 

بعضهم  أراضيها،  عىل  قادتها  من  الكثري 

الله  عطية  حال  كان  كام  بحريّة،  يتجول 

ومنهم  خراسان،  إىل  عودته  قبل  الليبي 

إقامة جربية يف منازل تتبع  من كان تحت 

سيف  حال  هو  كام  الرافضية،  للحكومة 

القادة  وهؤالء  املرصي،  محمد  وأيب  العدل، 

الرافضة،  كفر  يرون  ال 

بل  ذبائحهم،  ويأكلون 

ومنهم من يراهم صديقا 

الحرب  يف  حليفا  أو 

يف  إيران  رغبة  إىل  باإلضافة  أمريكا،  عىل 

عىل  الضغط  يف  القاعدة  من  االستفادة 

أمريكا وحلفائها من طواغيت دول الخليج، 

الدعم  املثال  سبيل  عىل  نذكر  أن  وميكننا 

الذي قدمته إيران لـ "كتائب عبد الله عزام" 

القاعدة لتنفيذ عملية استهداف  املنشقة عن 

ناقلة النفط يف الخليج العريب قبل سنوات.

لكن  الحقا،  أنا  هاجرت  الطريق  هذا  وعرب 

يتأكد منسقو  إيران، حتى  طال مكويث يف 

الدولة  أرض  إىل  أهاجر  لن  أين  القاعدة 

اإلسالمية، وهكذا أُفلت من قبضة املخابرات 

طريق  عن  بوجودي  علمت  التي  اإليرانية 

منسقي مضافات القاعدة، وشككت بوجهتي 

كام هم شككوا. 

■ النبــأ: هــل كان قــادة القاعــدة يعرفــون 
حقيقــة عمــل الجوالنــي، ولمــن يتبــع؟

هذا  العدم  الله  عبد  سألت  لقد  عبيدة:  أبو 

السؤال، وأجابني أنهم يعرفون أن الشيخ أبا 

من  أرسله  قد  الله-  -حفظه  البغدادي  بكر 

العراق للعمل يف الشام، ولكنهم ال يريدون 

أن تتكرر "تجربة العراق" يف الشام، وكان 

يقصد بذلك دولة العراق اإلسالمية.

■ النبــأ: كيــف ال يريــدون تكــرار تجربــة 
كانــوا  وهــم  اإلســالمية،  العــراق  دولــة 
علــى  العــراق  فــي  الفصائــل  يحرضــون 
ويمدحــون  بيعتهــا، 
قادتهــا، ويقولــون أن فــي 
ــا؟  ــا رباني ــا توفيق إعالنه
أبو عبيدة: هذا عىل اإلعالم 

فقط، أما الواقع فغري ذلك متاما، حيث كانوا 

برفض  الخاصة  مجالسهم  يف  يرصحون 

منهج دولة العراق اإلسالمية، وقد سمعت هذا 

من أحد كبارهم شخصيا، هم كانوا رافضني 

أحكام  وإقامة  اإلسالمية،  الدولة  إعالن 

الرشيعة، بزعم أن العراق كلها دار حرب، بل 

العراق  يف  املجاهدين  منهج  رافضني  كانوا 

حتى قبل إعالن الدولة، فقد كانوا يعارضون 

رحمه  الزرقاوي  مصعب  أيب  الشيخ  منهج 

الله، يف استهداف الرافضة مثال.

أنــت تقــول أن بدايــة مشــروع  النبــأ:   ■
القاعــدة فــي الشــام تزامنــت تقريبــا مــع 
العــراق  دولــة  مجاهــدي  عمــل  انطالقــة 
اإلســالمية، فكيــف عرفــوا مســبقا أن الدولــة 
اإلســالمية تريــد تطبيــق تجربتهــا ذاتهــا فــي 
العــراق علــى ســاحة الشــام، ولــم يمــض 

علــى عملهــا إال فتــرة قصيــرة؟
خالد  أبا  أن  سابقا  أخربتك  لقد  عبيدة:  أبو 

يف  القاعدة  قيادة  يراسل  كان  السوري 

حال تنظيم القاعدة السوري 
يشابه حال شقيقه الخراساني 

ومآالتهما ستتشابه

بعض قادة القاعدة وشرعييها 
من يرى في إيران صديقا وحليفا

والتنظيمات، في منطقة  األحزاب  غابة من  نفسه وسط  ليجد  اهلل،  يبحث عن جهاد إلقامة شرع  إلى خراسان  هاجر 
الخالفة. بجيش  وااللتحاق  اإلسالم  دار  إلى  بالهجرة  عليه  اهلل  أنعم  حتى  الجاهلية،  القبلية  األحكام  عليها  تهيمن 
المسؤول األمني لقاعدة خراسان، ومسؤول المعسكرات في اللجنة العسكرية، وعضو المجلس االستتشاري لتنظيم 
"النبأ" عن شيء من قصته مع التنظيم، محلال واقع الفصائل وتوقعات مآالتها في ضوء تجربته  لـ  القاعدة، يتحدث 

في وزيرستان. 

تنظيم القاعدة في خراسان انتهى تماما  أبــو عبيــدة اللبنانــي: 

بـعد تخطيطه للغدر بالدولة اإلساميـة

تحقيقات
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يف  يجري  ما  أخبار  لهم  وينقل  خراسان، 

تحريضا  الغالب  يف  رسائله  وكانت  الشام، 

ومجاهديها  اإلسالمية،  العراق  دولة  عىل 

الشام، حيث كان يكرر  العاملني يف ساحة 

أن يعملوا عىل  القاعدة  قادة  فيها طلبه من 

بالعودة إىل  الشام، وإقناعهم  إخراجهم من 

الشام،  أن ذلك أفضل لساحة  العراق، زاعام 

الجوالين  رسائل  كانت  آخر   جانب  ومن 

املحصلة  ويف  ذاته،  املضمون  تحمل  إليهم 

النطالق  مربرا  األمر  هذا  يف  وجدوا  فقد 

العراق  بدولة  والغدر  الشام،  مرشوعهم يف 

مجموعتها  اخرتاق  طريق  عن  اإلسالمية، 

العاملة يف الشام والسيطرة عليها، ومن ثم 

إلحاقها بتنظيم القاعدة.

مشــروع  أن  ذكــرت  ولكنــك  النبــأ:   ■
القاعــدة فــي الشــام كان يســير علــى خطيــن 
أحدهمــا باتجــاه الســيطرة علــى المجموعــة 
التابعــة لدولــة العــراق اإلســالمية، والثانــي 
بالتنســيق مــع الفصائــل، وعلــى رأســها 

ــام. ــرار الش أح
يأمل  الظواهري  كان  لقد  نعم،  عبيدة:  أبو 

يف  السوري  خالد  أيب  عمل  خالل  من 

السوري  يقوم  أن  الشام"،  "أحرار  قيادة 

طلب  حيث  الفصائل،  من  القاعدة  بتقريب 

يف  الظواهري  منه 

أن  معه  مراسالته  إحدى 

ويأخذ  الفصائل  يجمع 

مع  بالتعاون  عهدا  منها 

السوري  لكن  القاعدة، 

أن  أو  تسمح  ال  األوضاع  بأن  متعذراً  رفض 

جانب  ومن  األمر،  لهذا  مناسب  غري  الوقت 

إىل  الكوادر  العدم يرسل  الله  آخر كان عبد 

الجوالين، ويهيئ األمور النتقال قيادات من 

الصف األول للقاعدة إىل الشام.

تقوم  كانت  الظواهري  خطة  أن  رأيي  ويف 

السيطرة  بعد  النرصة«  »جبهة  دمج  عىل 

األمر  ولكن  الشام«،  »أحرار  إطار  عليها يف 

مل يتم بسبب مقتل أيب خالد السوري، وهو 

الشام«  »أحرار  تقريب  مرشوع  عىل  القائم 

من القاعدة، وكذلك مقتل كل قيادات الصف 

أبو  رأسهم  وعىل  تقريبا  القاعدة  يف  األول 

مبرشوع  القامئني  كبار  أحد  العدم،  عبيدة 

خالل  من  اإلسالمية،  العراق  بدولة  الغدر 

ثم  ومن  النرصة«،  »جبهة  عىل  السيطرة 

نجح الجوالين ومن معه يف تحييد القادمني 

األيام  منذ  نشاطهم  وتجميد  خراسان،  من 

كانت  حيث  الشام،  إىل  لوصولهم  األوىل 

بهم  مرّحب  غري  بأنهم  منهم  الرسائل  تَرِد 

كانوا  الذين  النرصة«  »جبهة  قيادات  لدى 

يرغبون يف جعل فصيلهم »سوريا خالصا«، 

بل كانوا يشتكون من مضايقات أيب فراس 

السوري لهم، رغم معرفتهم القدمية به التي 

وقد  أفغانستان،  يف  وجوده  لفرتة  ترجع 

»جبهة  عن  انشق  هؤالء  بعض  أن  وجدنا 

النرصة« وانضم لفصائل أخرى عىل رأسها 

»جند األقىص«.

■ النبــأ: وكيــف يكــون مشــروع القاعــدة 
»أحــرار  إلــى  االنضمــام  هــو  األساســي 
الشــام« فــي الوقــت الــذي كان هــذا الفصيــل 
ال يخفــي لقاءاتــه وارتباطاتــه مــع حكومــات 

ــة؟  ــدول القريب ــي ال ــت ف الطواغي
وهم  منصور  أخرت  بايعوا  مثلام  عبيدة:  أبو 

يعرفون عالقته بطواغيت 

وأجهزة  باكستان 

مخابراتها.

تعلم–  –كام  القاعدة 

قتال  عن  االبتعاد  تريد 

وال  املسلمني،  ببالد  املتحكمني  الطواغيت 

بحجة  بقتال،  بدأهم  من  إال  منهم  يقاتلون 

أمريكا،  العاملي  الكفر  رأس  لقتال  التفرغ 

بالفصائل  التسرت  تحاول  فإنها  ولذلك 

الطواغيت،  عنها  يرىض  التي  والجامعات 

لتحتمي بهم عن طريق االختالط بصفوفهم، 

فيمن  قتالها  تحرص  أن  عندها  بأس  وال  بل 

يرىض عن قتالهم الطواغيت، لتحمي نفسها 

مثال،  خري  خراسان  يف  ولك  بطشهم،  من 

حيث ارتبطت القاعدة بعدة فصائل مرتبطة 

رأسها حركة  الباكستانية، وعىل  باملخابرات 

االنشقاق  حدث  ملا  وكذلك  الوطنية،  طالبان 

مناطق  يف  طالبان"  "تحريك  داخل 

التواصل  إىل  سارعت  فإنها  وزيرستان، 

الطواغيت يف  قتال  يرفض  الذي  الفرع  مع 

مسعود"  "حلقة  بفرع  واملعروف  باكستان 

املدعو  يقوده  كان  الذي 

"سجنه"، وقد طلب مني 

مراسل الظواهري حينها 

وقف االتصال مع الفرع 

الذي كان يقوده "حكيم 

الله" كوين كنت مندوبا لتنظيم القاعدة عند 

مجلس شورى طالبان يف شامل وزيرستان، 

عىل  يرص  كان  الله"  "حكيم  لكون  وذلك 

كان  كام  الباكستانية،  الحكومة  قتال 

يستهدف الطوائف املنحرفة من اإلسامعيلية 

والرافضة، حتى يف معابدهم.

الوحيد  التواجد  أن  كله  ذلك  من  واألهم 

واملعروف  املنطقة  تلك  يف  للقاعدة  املتبقي 

الهندية،  القارة  شبه  يف  القاعدة  بتنظيم 

قتال  تعارض  شخصيات  عليه  هيمنت 

طواغيت باكستان، وعىل رأسهم املدعو أحمد 

من  املقربني  أحد  من  بدعم  وذلك  فاروق، 

الظواهري وأرسته، كام أنه فوضه اإلرشاف 

املوجهة  األوردية،  السحاب"  عىل "مؤسسة 

تهميش  تم  وبذلك  الهندية،  القارة  لشبه 

إلياس  كجامعتي  للطواغيت  املقاتل  التيار 

كشمريي وبدر منصور، ليتوجه القتال كلياً 

عن قتال طواغيت باكستان، إىل القتال الذي 

التقليدي  العدو  الهند  قتال  وهو  يرتضونه، 

يف  فاروق  أحمد  مقتل  وبعد  لباكستان، 

واثنني  األمرييك  عزام  مع  استهدفه  قصف 

الصليبيني،  األرسى  من 

التنظيم  قيادة  يف  خلفه 

عمر"،  عاصم  "مولوي 

يف  قياديا  كان  والذي 

املخابرات  من  املدعومة  املجاهدين"  "حركة 

سابقا  عملها  كان  والتي  الباكستانية، 

يف  الكافر  الهندي  الجيش  بقتال  منحرصا 

أن  اآلن  القول  ميكنك  وبالتايل  كشمري، 

الهندية،  القارة  شبه  يف  القاعدة  تنظيم 

الباكستانية،  باملخابرات  املرتبطون  يقوده 

إنهم  بل  ديوبنديون،  وكثري منهم صوفيون 

ال يرون ردة الحكومة الباكستانية، ويتبعون 

ال  باكستان  "علامء" 

ومنهم  القاعدة،  رشعيي 

فضل  "موالنا  املرتد 

يف  العضو  الرحمن" 

الباكستاين،  الربملان 

الذي كان مبثابة شيخ ألحمد فاروق وأتباعه.

التي  الرتكية  الحكومة  أن  ترى  أظنك  وال 

كثريا  تختلف  الشام«  »أحرار  بها  يرتبط 

قادة  من  هناك  بل  باكستان،  حكومة  عن 

القاعدة من يرى الطاغوت أردوغان مسلام، 

ومواالته  الله،  أنزل  ما  بغري  حكمه  رغم 

للصليبيني، وهو سامل الطرابليس الذي كان 

ما  وبالتايل  خراسان،  لقاعدة  عاما  رشعيا 

مرتبط  بفصيل  القاعدة  ارتباط  يف  املشكلة 

بالحكومة الرتكية؟

تنظيــم  يرتبــط  أن  يعقــل  كيــف  النبــأ:   ■
القاعــدة بالمخابــرات الباكســتانية، رغــم أن 
جواســيس المخابــرات الباكســتانية هــم وراء 
قتــل كل قــادة القاعــدة، والجيــش الباكســتاني 
والصحــوات المرتبطــة بــه هــم الذيــن أنهــوا 

وجــود القاعــدة فــي وزيرســتان؟
أبو عبيدة: لتفهم القضية جيدا يجب أن تكون 

الباكستانية،  املخابرات  بحقيقة  معرفة  عىل 

فهي مثل كل أجهزة املخابرات يف العامل، مكونة 

من أقسام عديدة، وكل من هذه األقسام يقوم 

الطاغوتية،  الحكومة  أهداف  بتنفيذ جزء من 

الهند،  ضد  للحرب  موجه  قسم  مثال  فهناك 

وتعمل تحت إرشافه كل الفصائل والحركات 

قسم  وهناك  كشمري،  يف  الهند  ضد  العاملة 

وهو  أفغانستان  شؤون  إلدارة  موّجه  آخر 

املقاتلة  الفصائل  عىل  يرشف  كان  الذي 

للشيوعيني سابقا، ومن ثم صار يرشف عىل 

يف  يعمل  آخر  قسم  وهناك  طالبان،  حركة 

كان  الذي  وهو  األمريكية  املخابرات  خدمة 

يدير الحرب ضد القاعدة يف وزيرستان عىل 

والجواسيس  الصحوات،  طريق  عن  األرض، 

الذين يساعدون الطائرات املسرية األمريكية، 

يف تحديد أماكن املقرات واملضافات، وتعقب 

القيادات والعنارص، وهذا القسم هو الذي كان 

يشن الحرب عىل القاعدة، يف حني أن هناك 

أقسام أخرى تستفيد من القاعدة وحلفائها يف 

تحقيق أهداف طواغيت باكستان.

■ النبــأ: أنــا مضطــر ألقفــل الحــوار عند هذه 
النقطــة، دون أن  أشــبع رغبتــي فــي المزيــد 
عــن   المعلومــات  مــن 
ــدة،  ــع القاع ــك  م تجربت
ــي  ــراء ف ــد أن الق وأعتق
ــك  شــغف الســتطالع رأي
ــي  ــا ف ــآل فرعه ــول م ح
الشــام فــي ضــوء مــا يجــري التحضيــر لــه 
حاليــا مــن مفاوضــات بيــن النظــام النصيــري 

والصحــوات.

ــي  ــت ف ــد مــن الوق ــك المزي ــك ســآخذ من لذل
لقــاء آخــر -إن شــاء اهلل- إلطالعنــا والقــراء 
علــى هــذه القضايــا، إن لــم يكــن لديــك مانــع 

فــي هــذا.

أبــو عبيــدة: عــىل الرحــب والســعة، 

ــذه  ــن ه ــه ع ــاهدته أو عرفت ــا ش وكل م

ــا أن  ــم، فغايتن ــيكون أمامك ــا س القضاي

ــي  ــتان، وأن يع ــاة وزيرس ــرر مأس ال تتك

املســلمون أن الفصائــل تبعدهــم عــن 

ــا. ــم منه ــة وال تقربه الرشيع

والحمد لله رب العاملني.

ســعة  علــى  خيــرا  اهلل  جــزاك  النبــأ:   ■
اهلل  ورحمــة  عليكــم  والســالم  صــدرك، 

تــه. وبركا

خطة الظواهري كانت تقوم على 
دمج "جبهة النصرة" في حركة 

"أحرار الشام"

تنظيم القاعدة في شبه القارة 
الهندية صوفيون ديوبنديون

القاعدة في خراسان ارتبطت 
بعدة فصائل على عاقة مع 

المخابرات الباكستانية

وزيرستان غابة تحكمها القوانني الوضعية واألعراف القبلية 
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ــا  ــي لجنته ــب ف ــؤول التدري ــاري، ومس ــها االستش ــو مجلس ــابقا، وعض ــان س ــدة خراس ــي لقاع ــؤول األمن المس
العســكرية... تحــدث لـــ )النبــأ( عــن خفايــا تنظيــم القاعــدة، وبّيــن الكثيــر مــن تفاصيــل اندثــار التنظيــم، بمقتــل 

ــتانية. ــرات الباكس ــا المخاب ــا وتوجهه ــي تديره ــل الت ــه بالفصائ ــه، وارتباط قادت

ــم شــريعة اللــه في نفســها،
ّ
القاعــدة لــم تحك أبــو عبيــدة اللبنانــي: 

مهــا فــي األمة؟
ّ
فكيــف تريــد أن تحك       

■  حدثتنا في الحلقة الماضية عن المخطط 
الختراق  القاعدة  قيادة  عليه  عملت  الذي 
في  الجهاد  خالل  من  اإلسالمية  الدولة 
الشام، فكيف كان حال قاعدة خراسان في 

ذلك الوقت؟
أبو عبيدة: الحمد لله وحده والصالة عىل من 

سار  ومن  وصحبه،  آله  وعىل  بعده،  نبي  ال 

عىل هديهم إىل يوم الدين.

قدرة  عجائب  من  إن 

أن  وجل-  -عز  الله 

القاعدة وهي تعمل عىل 

قدم«  »موطئ  إنشاء 

فإنها  الشام،  يف  لها 

كانت تتآكل يف معقلها 

خراسان،  يف  األسايس 

اخرتاق  عىل  تعمل  كانت  الذي  الوقت  ويف 

تتعرض ألكب  كانت  فإنها  اإلسالمية،  الدولة 

االخرتاق  وهذا  تاريخها،  يف  أمني  اخرتاق 

كان السبب الرئيس يف مقتل غالبية قادتها، 

وتدمري الكثري من مقراتها ومجموعاتها.

وهذا االخرتاق مل يأت من خارجها، ولكنه كان 

من داخلها، حيث نجحت الصحوات املرتبطة 

من  ثالثة  تجنيد  يف  الباكستانية  باملخابرات 

توريطهم  بعد  القاعدة، وذلك  أمراء يف  أبناء 

تكليفهم  ثم  لوط،  قوم  وفاحشة  الزنا  يف 

القاعدة ومقراتها،  بجمع املعلومات عن قادة 

للمخابرات  بالطبع  وصلت  املعلومات  وهذه 

األمريكية التي وجهت طائراتها لقصف هذه 

األهداف.

معظم  مقتل  االخرتاق  هذا  نتائج  من  وكان 

قادة الصف األول يف القاعدة، ومنهم عطية 

الليبي  يحيى  وأبو  أمري خراسان،  الليبي  الله 

عطية  بعد  خراسان  وأمري  الرشعي  املسؤول 

الله، وأبو زيد الكويتي الرشعي يف التنظيم، 

العمل  مسؤول  الرشقي  الرحمن  وعبد 

التدريب،  مسؤول  أحمد  وبشري  الخارجي، 

التي  املجموعات  إحدى  قائد  خان  وأحمد 

كانت تعمل داخل باكستان، وعبد املجيد عبد 

املاجد الرشعي يف القاعدة، وأوالده، بل تعدى 

املرتبطة  املجموعات  ليشمل  االخرتاق  أثر 

مسؤول  التونيس  معاذ  أبو  فُقتل  بالقاعدة، 

ضد  للعمل  تخطط  التي  املجموعات  إحدى 

فرنسا، وبدر الدين حقاين مسؤول العمليات 

عدة  قتلت  األفغانية، كام  الكبرية يف طالبان 

مجموعات من الرتكستان واألوزبك، وغريهم.

خلية  يد  على  ُقتلوا  هؤالء  كل  هل   ■
واحدة فقط؟

الجواسيس  أولئك  فَلَِكون  نعم،  عبيدة:  أبو 

كانت  بهم  الثقة  فإن  القاعدة  يف  أمراء  أبناء 

املقرات،  كل  إىل  يدخلون  كانوا  لذلك  عالية 

وبذلك  استثناء،  بدون  بالجميع  ويلتقون 

األماكن  وتصوير  املعلومات،  بجمع  يقومون 

يأيت  ثم  ومن  الرشائح،  وزرع  واألشخاص، 

عمل الصليبيني بقصف تلك األهداف.

اكتشاف  تم  وكيف    ■
هذه الخلية؟

أبو عبيدة: كنا يف الجهاز 

األمني للتنظيم قد نظمنا 

مجموعات أمنية ملكافحة 

الجواسيس أطلقنا عليها 

عدد  جانبنا  إىل  فيها  يعمل  )خراسان(،  اسم 

وقتلهم،  الجواسيس  لتعقب  البشتون،  من 

بعد  العرب  أحد  باعتقال  الخاليا  هذه  وقامت 

التحقيق مع هذا  أثناء  اتهامه بالسقة، ولكن 

األمني  الجهاز  توصل  يونس،  املدعو  الشاب 

إىل أن قضيته أكب من اللصوصية، فاعرتف 

لنا مبامرسته لفاحشة قوم لوط مع مجموعة 

من البشتون والعرب، وأنهم يعملون جواسيس 

مع أحد قادة الصحوات يف شامل وزيرستان، 

اسمه  الخلية  من  آخر  شاب  باعتقال  فقمنا 

حمزة، فيام متكن الثالث واسمه خالد عيل جان 

من الفرار بعدما بلغه خب بحثنا عنه، وقد أقر 

حمزة عىل نفسه ورفاقه مبامرسة فاحشة قوم 

مبقتل  وبتسببهم  جواسيس،  وبعملهم  لوط، 

القاعدة وعنارصها، وهنا  قادة  عدد كبري من 

حمدنا الله عىل نعمة القبض عليهم، وظننا أننا 

بقتلهم سنتخلص من مشكلة كبرية، ومل نكن 

نعلم أننا باعتقالنا لهؤالء الجواسيس قد أوقعنا 

قادة  املشاكل مع  أعقد  أنفسنا يف واحدة من 

القاعدة.

■ كيف تقول أنكم أوقعتم أنفسكم بمشكلة؟ 
كانت  القاعدة  قيادة  أن  سيقول  عاقل  أي 
ستكافئكم على إمساككم بمن تسبب بقتل هذا 
العدد الكبير من األمراء والجنود، باإلضافة 
بفاحشة  متورطين  كانوا  المعتقلين  لكون 

قوم لوط.
كام  األمور  مبنطق  تكلمني  ال  عبيدة:  أبو 

القاعدة  فعامل  اإلسالمية،  الدولة  يف  تجري 

يختلف متاما.

عند  الجواسيس  يف  األصل  أن  من  فبالرغم 

كانت  الحالة  هذه  أن  إال  القتل،  هو  القاعدة 

مجموعات  كانت  فقد  األصل،  من  استثناء 

دليل  توفر  إذا  الجواسيس  تقتل  )خراسان( 

عىل  إقرارهم  أو  بالفعل،  تورطهم  يثبت 

شهادة  أو  أنفسهم، 

من  عليهم  اثنني 

العثور  أو  العدول، 

مادي،  دليل  عىل  معهم 

تخص  تعريف  كبطاقة 

رشيحة  أو  املخابرات، 

عىل  وبناء  ذلك،  شابه  ما  أو  املواقع،  تحديد 

الجواسيس  العديد من  ذلك قتلت )خراسان( 

من البشتون، وألقيت جثثهم يف الشوارع مع 

بطاقة تبني سبب قتلهم، ولكن عندما أردنا أن 

نفعل ذلك مع هؤالء الجواسيس وقفت قيادة 

الظواهري يف وجهنا،  القاعدة وعىل رأسهم 

شهرا،   20 حوايل  موضوعهم  حسم  وأخروا 

لقيامهم  البشتون  من  عرشة  خاللها  قتلنا 

بقتل  القاعدة  لنا  تأذن  أن  دون  بالتجسس، 

هؤالء الجواسيس رغم عظم جرمهم، وتسببوا 

لنا مبشكالت مع العاملني معنا من البشتون، 

حيث أن بعضهم قتل خاله، أو ابن عمه لكونه 

جاسوسا، فغضبوا ألنهم شعروا أننا منيز بني 

البشتون والعرب يف األحكام.

الصحوات  قائد  أن  بلغنا  أنه  همنا  من  وزاد 

الهجوم  عىل  عازم  الجاسوسني  جند  الذي 

كنا  وقد  أيدينا،  من  الستنقاذهم  مقرنا  عىل 

متيقنني أن هؤالء الجواسيس إن خرجوا من 

من  القضاء عىل  أيدينا سيعملون عىل  تحت 

القاعدة  قيادة  كانت  ذلك  ورغم  منا،  تبقى 

تريد أن يُطلق رساحهم.

قيادة  من  اإلصرار  هذا  كل  كان  ولماذا   ■
القاعدة على عدم قتلهم؟

والدة  كانت  عبيدة:  أبو 

الجواسيس  هؤالء  أحد 

أمراء  أحد  زوجة  وهي 

ذات  املقتولني  القاعدة 

وكانت  سليط،  لسان 

األسواق  يف  عنا  تتكلم 

القاعدة  قادة  وكان  علينا،  وتدعو  وتشتمنا 

وتهاجم  اإلعالم  عىل  تخرج  أن  يخشون 

تسوء سمعة  وبذلك  ولدها،  قتلنا  إن  القاعدة 

القاعدة يف العامل إذا انفضح أمر خيانة بعض 

أبناء قاداتهم وعملهم جواسيس، وكأن سمعة 

التنظيم أهم من تطبيق رشيعة رب العاملني، 

وأمراء  جنود  من  تبقى  من  أرواح  من  وأهم 

سيعملون  الجواسيس  كان  الذين  القاعدة، 

عىل تصفيتهم يف حال إطالق رساحهم.

من  خشيتهم  القاعدة  قادة  بعض  أبدى  كام 

تكرار ما حدث يف جامعتهم القدمية )جامعة 

الجهاد(، بعد قصة مشابهة حدثت معهم يف 

السودان سابقا.

فجاءنا خطاب من الظواهري فيه أن »الجامعة 

من  حد  عن  العفو  والسرت«،  العفو  قررت 

التنظيم  دمر  من  عىل  والسرت  الله،  حدود 

وقتل معظم قادته.

إىل  الجاسوسني  تسليم  منا  طلبوا  ثم 

أنهم  لعلمنا  ذلك،  الطالبان، فرفضنا  محكمة 

يقتلونهم،  وال  الجواسيس  يرتكون  ما  كثريا 

بينمــا كانــت القاعــدة تســعى 
الختــراق الدولة اإلســالمية 

كانــت تتعــرض ألكبــر اختراق 
فــي تاريخها

رفضــت قيــادة القاعــدة إعدام 
الجواســيس خوفــا على ســمعة 

التنظيــم

قتل الصليبيون اآلالف من أهايل وزيرستان من خالل القصف الجوي الذي يوجهه الجواسيس
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غريهم  دون  نسلمهم  وملاذا  سألناهم:  وهنا 

هؤالء  أن  فأجابونا  الطالبان؟  محكمة  إىل 

وضعهم خاص!

ويف النهاية اجتهدنا من أنفسنا وقمنا بتطبيق 

دون  بقتلهام  الجاسوسني  يف  الله  حكم 

الرجوع إىل قيادة القاعدة، التي عطلت الحدود 

وماطلت يف موضوعهم 20 شهرا، خوفا عىل 

سمعة التنظيم الذي كان يف طور االنقراض.

الداخلي،  القاعدة  لوضع  بالنسبة  هذا   ■
ولكن ماذا بخصوص عالقتها بالمحيط الذي 

كنتم تعيشون فيه، أقصد في وزيرستان؟
أبو عبيدة: من كان عاجزا عن تطبيق األحكام 

الرشعية داخل تنظيمه فكيف تريده أن يكون 

كانوا  بالتأكيد  التنظيم؟  خارج  هم  من  مع 

األعداء  مع  التعامل  يف  حيلة  وأقل  أعجز 

بنا  الذين كانوا يرتبصون  املوجودين حولنا، 

يف كل وقت.

كانت الصحوات يف كل مكان، ونحن نعرفهم، 

وكثري منهم مرتبط بطالبان األفغانية، ولكنا 

ورضبهم  ضدهم  التحرك  عن  عاجزين  كنا 

بسبب رفض قادة القاعدة استهدافهم بحجة 

الخوف من تأليب قبائلهم ضد القاعدة.

مينعنا  حني  يف  لقتلنا،  يعملون  كانوا  لقد 

سمعة  عىل  خوفا  لهم  التصدي  من  القادة 

القاعدة بأن يقال أنها تقاتل القبائل، إن ثارت 

علينا غضبا لقتل املرتدين من أبنائها.

الجواسيس  بقصة  يرتبط  مثاال  لك  وأرضب 

عبد  )جود  املرتد  قصة  وهي  السابقة، 

شامل  يف  الصحوات  إحدى  قائد  الرحمن( 

لنا،  وزيرستان، والذي كان ال يخفي عداوته 

للقضاء  الجواسيس  أولئك  جّند  الذي  هو  بل 

وكنا  القاعدة،  عىل 

نعرفه ونرصد تحركاته، 

كان  أنه  لك  قلت  وكام 

علينا  الهجوم  يريد 

الستنقاذ الجواسيس من 

أيدينا، فلام أردنا اغتياله 

رفض قادة القاعدة ذلك خوفا من قبيلته، فلم 

نسمع لهم لتعطيلهم حكم الله يف هذا املرتد 

عىل  القاعدة  قادة  فالمنا  اغتياله،  وحاولنا 

أناُلم ألننا عملنا عىل قتل مرتد هو من  ذلك، 

حيا  املجرم  هذا  مثل  أيرتك  لنا؟  األعداء  أشد 

ليقيض علينا جميعا؟

من  عنارصها  القاعدة مبنع  أمراء  يكتف  ومل 

أذاهم  تعدى  بل  املرتدين،  أولئك  التحرك ضد 

)حكيم  كان  حيث  األخرى،  الجامعات  إىل 

الصحوات  مرتدي  بقتل  يقوم  محسود(  الله 

عىل  تهاجمه  القاعدة  وكانت  وجدهم،  أينام 

ذلك وتتبأ من أفعاله خوفا من أن تُنسب تلك 

االغتياالت إليها، فحني قتل )حكيم الله( املرتد 

الصحوات،  يف  مهم  قائد  وهو  محمد(  )نور 

يف  والطالبان  القاعدة  عىل  يحرض  وكان 

أنصاره  فيه  يجمع  الذي  الرضار  مسجد 

وأتباعه، وكان ال يتحرك خارج منزله املحصن 

إال إىل مسجد الرضار هذا، وعب ممر محصن 

الله(  )حكيم  إليه  فأرسل  نفسه،  عىل  خوفا 

ناسف،  بحزام  أتباعه  من   25 مع  يقتله  من 

يتبؤون  وخرجوا  القاعدة،  ثائرة  فثارت 

)وانة(  إىل  مندوبا  وأرسلوا  بل  القضية،  من 

من  نذير(  )املال  للقاء  وزيرستان  جنوب 

طالبان األفغانية لتبئة أنفسهم من العملية، 

عنوانه  بإصدار  الله(  )عطية  وخرج  بل 

)تعظيم حرمة دماء املسلمني( أنزله خصيصا 

)حكيم  يقودها  التي  طالبان(  )تحريك  ضد 

واالستهانة  بالغلو  يتهمونه  كانوا  الذي  الله( 

بالدماء.

وهكذا كانت الصحوات تنمو يف وزيرستان، 

ترفض  حني  يف  بحرية،  ضدنا  وتعمل 

ويف  قبائلهم،  من  خوفا  عليهم  الرد  القاعدة 

بعد  املنطقة  الصحوات عىل  النهاية سيطرت 

نهائيا،  القاعدة  عىل  القضاء  من  متكنت  أن 

مبساعدة الصليبيني ومرتدي باكستان.

كانت  شريعة  بأي   ■
ُتحكم وزيرستان؟ وهل 
في  سعي  للقاعدة  كان 

تطبيق الشريعة فيها؟
أبو عبيدة: كانت منطقة 

وزيرستان بالكامل تُحكم بالقوانني الجاهلية، 

حيث كان للقبائل قانون قديم وضعه آباؤهم 

)رواج(،  يسمونه  إليه  يتحاكمون  وأجدادهم 

وعند حدوث أي مشكلة داخل القبيلة يتم عقد 

القبيلة  كباء  ويقوم  )جريغا(،  قبيل  مجلس 

بني  فيحكمون  )ملكان(  يسمونهم  الذين 

)الرواج(، حتى يف  أحكام  املتخاصمني وفق 

أبسط األمور مثل اإلرث حيث يتم توزيعه بني 

حقهم  وفق  ال  ذرياتهم  حجم  بحسب  الورثة 

األمور  ذلك  عىل  وقس  الله،  أعطاهم  الذي 

األعقد.

الغابة  هذه  وسط  تعيش  القاعدة  كانت  وقد 

عىل  تعمل  أن  دون  الجاهلية  األحكام  من 

تغيريها، وكيف ملن مل يقم أوامر الله فيمن هم 

تحت حكمه، أن يطالب الناس خارج التنظيم 

أن يخضعوا لها.

في خراسان  القاعدة  قادة  أن  تعني  هل   ■
كانوا ال يقيمون الحدود حتى داخل تنظيمهم 

وعلى جنودهم؟
أبو عبيدة: نعم، هذا ما أعنيه، وقد رضبت لك 

فرغم  الجاسوسني،  قضية  يف  واضحا  مثاال 

لوط،  قوم  بفاحشة  نفسيهام  أقرا عىل  أنهام 

تسببا  وبأنهام  جاسوسني،  يعمالن  وبأنهام 

وأمرائها،  القاعدة  عنارص  من  الكثري  مبقتل 

قتلهام،  القاعدة  قادة  رفض  كله  ذلك  رغم 

للناس،  ردتهم  يبينوا  أن  امتنعوا  إنهم  بل 

أحد  زوجة  طلب  رغم 

الجاسوسني ذلك لتعرف 

منه،  زواجها  بقاء  حكم 

والدتها،  أرسلت  وقد 

القادة  أحد  أرملة  وهي 

الكبار يف القاعدة رسالة 

حكم  عن  توضيحا  منه  تريد  الظواهري  إىل 

بقاء عقد زواج ابنتها من ذلك الجاسوس، ومل 

يصلها الرد من الظواهري عىل ذلك.

للظواهري  بإرسال رسالة  -آنذاك-  وقد قمنا 

نطلب منه مبرا رشعيا لعدم تطبيقهم للحد 

الرشعي عىل هذين املرتدين، وذلك بعد كتابته 

إلينا بالعفو عنهام والسرت عليهام.

على  الحد  تطبيقهم  عدم  تفسر  وبماذا   ■
الجاسوسين؟

فاسدة  وحجج  بآراء  يتعللون  هم  عبيدة:  أبو 

الحدود،  يقيموا  ال  حتى  رشعيوهم  قررها 

الحدود  الواقعني يف  عىل  التسرت  عن  فضال 

لك  وأذكر  كان،  شكل  بأي  معاقبتهم  وعدم 

قصة شاب من مقاتيل التنظيم سعى لالعتداء 

وعزرناه  ذلك  قبل  به  فأمسكنا  غالم،  عىل 

نفسه  عىل  أقر  بعدما 

من  وأخرجناه  باألمر، 

عليه  حرصا  املنطقة، 

الغالم،  أهل  انتقام  من 

أن  بعدها  وفوجئنا 

القاعدة  شورى  مجلس 

جلد  من  غضبهم  عن  معبين  لنا  يرسلون 

الشاب، رغم أنه أقر عىل نفسه، ورغم أن عدم 

معاقبته كانت قد تدفع والد الغالم إىل قتله.

■ ولماذا لم يعمل قادة القاعدة على وضع 
أحد  كان  وأنه  سيما  الفساد؟  لذلك  حد 
الوسائل لتجنيد جنودهم وأبنائهم ليتحولوا 

إلى جواسيس يساعدون على قتلهم.

مل  القاعدة  قادة  أن  املؤكد  من  عبيدة:  أبو 

يكونوا راضني بدخول هذا الفساد عىل بعض 

آراءهم  قدموا  ملا  ولكن  وأبنائهم،  جنودهم 

بالعجز،  عاقبهم  الله  أمر  عىل  وأهواءهم 

ال  يكاد  الفواحش  ومنها  والذنوب  فاملعايص 

يخلو منها مجتمع، والله أنزل الحدود لتزجر 

والغامدية  ماعز  قصة  يف  ولنا  عنها،  الناس 

وقعا  الصحابة  من  اثنان  فهام  أسوة حسنة، 

-عليه  الرسول  فطهرهام  الزنا،  فاحشة  يف 

أن  رغم  ورجمهام،  بالحد،  والسالم-  الصالة 

يخل  مل  والسالم-  الصالة  -عليه  النبي  حال 

املدينة،  يف  وجوده  فرتة  طوال  الحرب  من 

ومل يقل أحد من الصحابة أن قتل الصحابيني 

رجام سييسء إىل سمعة جامعة املسلمني، أو 

الله  حكم  فإقامة  القبائل،  عليها  سيؤلب  أنه 

يف أفراد الجامعة املسلمة يحميها من انتشار 

قيامها،  سبب  أنه  عن  فضال  داخلها،  الفساد 

وكيف يقوم تنظيم يزعم أنه الطليعة املجاهدة 

منهاج  عىل  الخالفة  إقامة  يريد  وأنه  لألمة، 

النبوة، وهو ال يقيم حكم الله يف نفسه قبل 

غريه، وقد قلت للظواهري يف رسالة أرسلتها 

الله يف  إقامة حكم  إليه: »إن كنا ال نستطيع 

سنقيمه  فكيف  أنفسنا 

وكالعادة  األمة؟«  يف 

من  الظواهري  يتهرب 

اإلجابة عىل األسئلة التي 

تتطلب املفاصلة.

للمجاهدين  ونصيحتي 

أن يحرصوا عىل دين من اسرتعاهم الله من 

أشد  الجهاد  يف  فاملعايص  وذرية،  أزواج 

وقوع  أن  يعلموا  وأن  سواه،  يف  مام  خطرا 

لخسارة  يعرضهم  لن  املعايص  يف  أبنائهم 

للوقوع  أيضا  تجرهم  قد  وإمنا  فقط،  دينهم 

ويحولوهم  فيجندونهم  املرتدين،  حبائل  يف 

الطواغيت  خدمة  يف  وجواسيس  عمالء  إىل 

والصليبيني.

الله عن  أمرنا -جزاهم  وانا أشد عىل يد والة 

املسلمني خري الجزاء- بعدم التهاون يف شأن 

باملعروف  األمر  عىل  والحرص  املعايص، 

وتطبيق  الحدود،  وإقامة  املنكر  عن  والنهي 

أحكام الدين فهي الغاية التي بذلت من أجلها 

الحصن  الله-  -بعد  وهي  والدماء،  املهج 

الحصني لألمة.

■ توضيح المنهج الحقيقي لتنظيم القاعدة 
األهمية،  غاية  في  أمر 
الناس  من  أن  وخاصة 
-بخالف  يظن  من 
قريب  أنه  الواقع- 
الدولة  منهج  من 
لتوضيح  المجال  لك  وسنترك  اإلسالمية، 
هذا األمر في فرصة أخرى بإذن اهلل تعالى.

أين  مع  والسعة،  الرحب  عىل  عبيدة:  أبو 

متأكد سلفا أن توضيح حقيقة منهج القاعدة 

معنا  جرى  كام  للكثريين،  صدمة  سيسبب 

من  القاعدة  ورؤية  وزيرستان  دخولنا  بعد 

واملنتديات،  الفضائيات  خالل  من  ال  الداخل، 

والحمد لله رب العاملني.

كانــت القاعــدة تعيش وســط 
غابــة مــن األحــكام الجاهلية 
دون أن تعمــل علــى تغييرهــا

نصيحتــي للمجاهديــن أن 
يحرصــوا علــى دين من 

اســترعاهم اللــه مــن المســلمين

كباء القبائل يف وزيرستان يحكمون الناس بالقانون الوضعي القبيل ال بالرشيعة اإلسالمية

توضيــح حقيقــة منهــج 
القاعــدة سيســبب صدمة 
للكثيريــن، كمــا جــرى معنــا



8 العدد الثالث والعشرون  | 1437/6/12 هـ
حوارات

في الحلقة األخيرة من لقائها معه..
ــف لـــ  ــان  يكش ــدة خراس ــابق لقاع ــي الس ــؤول األمن المس
)النبــأ( كيــف أثــرت »الثــورات العربيــة« فــي كشــف المنهــج 
المنحــرف للقاعــدة، ويفضــح مواقــف قــادة القاعــدة فــي 

نظرتهــم إلــى شــرك الديموقراطيــة والمتلبســين بــه.

أبو عبيــدة اللبناني:  

َونــت القاعدة!
ْ
لقــد تأخ

■ ذكرت لنا في آخر لقاء جمعنا أنك ُصدمت 
بواقع القاعدة بعد وصولك إلى وزيرستان، 

ما هو سبب هذه الصدمة كما وصفتها؟
عىل  والصالة  وحده  لله  الحمد  عبيدة:  أبو 

من ال نبي بعده، وبعد، فإن اإلنسان إذا كان 

أو  ما،  ذهنه صورة مرشقة ليشء  يرسم يف 

لشخص ما، ثم يتبني له أن كل ما تصوره مل 

بصدمة  سيصاب  فإنه  أوهام،  من  أكرث  يكن 

وهذا  شك،  وبال  كبرية 

ومع  معي  جرى  ما 

أمثايل  من  الكثريين 

يف  القاعدة  دخل  ممن 

وزيرستان،  مرحلة 

من  واحدا  هنا  وأذكر 

أبو  وهو  الفرتة  تلك  يف  املهاجرين  أشهر 

صاحب  الله-  -تقبله  الخراساين  دجانة 

 CIA الـ  عملية خوست الشهرية ضد ضباط 

أصابني  ما  أصابه  فقد  األردنية،  واملخابرات 

سنوات  بعد  الواقع  عىل  القاعدة  رأى  عندما 

الجهادية،  املنتديات  عىل  لها  منارصته  من 

فقد وصف حال القاعدة عندما سألته عن رأيه 

فيام وجده، فقال: إن القاعدة تبدو كالعجوز، 

وانعدام  قادتها  حيلة  وقلة  لضعفها  يقصد 

هيبتها يف مناطق وزيرستان.

التي أصابت  الهرم والضعف  ■ وهل حالة 
الوافد  ليصاب  برأيك  كاف  مؤثر  التنظيم 

الجديد بالصدمة؟
أبو عبيدة: ال طبعا ليس هذا السبب فحسب، 

اإلعالم يف مرحلة  فإن  تذكر،  إذا كنت  ولكن 

ما بعد رضبات سبتمرب صور تنظيم القاعدة 

بصورة مضخمة كثريا، ولألسف فإن التنظيم 

أعجبه هذا التوصيف املبالغ فيه لقدراته، فراح 

يستشهد بكالم كل من يروج لهذه الصورة يف 

الرسمي  غري  إعالمه  ويف  املرئية،  إصداراته 

شبكة  عىل  للتنظيم  املنارصون  يديره  الذي 

الواقع  حقيقة  عرفنا  حينام  ولكن  اإلنرتنت، 

يف وزيرستان، أدركنا أن التنظيم هناك عبارة 

إحداث  تقوى عىل  ال  عن جامعة مستضعفة 

أي تغيري يف واقع املنطقة التي كانت خارج 

سيطرة أي حكومة طاغوتية، يف الوقت الذي 

األمة  طليعة  أنه  عىل  له  يروج  إعالمهم  كان 

إلعادة الخالفة يف العامل كله.

األمر  أول  ألنفسنا  نرّبر  كنا  الحقيقة  ويف 

وراء  السبب  هي  هذه  االستضعاف  حالة  أن 

اتخاذ قيادة القاعدة لهذا املنهج املنحرف يف 

وزيرستان،  يف  الجاهيل  الواقع  مع  التعامل 

الوقت  ذلك  منذ  تتابعت  التي  األحداث  ولكن 

أننا أخطأنا  للشك  لنا مبا ال يدع مجاال  بينت 

يف تحليلنا للواقع، وأن 

الصحيح،  هو  العكس 

كان  املنحرف  فاملنهج 

حالة  وراء  السبب  هو 

االستضعاف التي كانت 

يف  القاعدة  تعيشها 

العباد،  عىل  الله  نِعم  من  وهذا  وزيرستان، 

وتظهر  معادنهم،  تستبني  حتى  يبتليهم  أن 

حقيقتهم، كام يف قوله سبحانه }َما كَاَن اللَُّه 

مَيِيَز  َحتَّى  َعلَيِْه  أَنْتُْم  َما  َعىَل  الُْمْؤِمِننَي  لِيََذَر 

الَْخِبيَث ِمَن الطَّيِِّب{.

■ ولماذا تحتاج إلى األحداث لتعرف منهج 
القوم، ما دامت قياداتهم تخرج بشكل مستمر 

لتوضح عقيدتهم ومنهجهم؟
أبو عبيدة: هذه سنة الله يف الخلق، فحقيقة 

الناس ال ميكن أن تظهر إال بالفنت وباملواقف 

ال  لذلك  والوضوح،  املفاصلة  تتطلب  التي 

تنظيم  أو  شخص  حقيقة  تعرف  أن  ميكنك 

من  هذا  لألحداث،  استجابته  خالل  من  إال 

التجميع  عقلية  فإن  أخرى  جهة  ومن  جهة، 

التي تسري القاعدة عليها متنعك من اكتشاف 

حيث  بسهولة،  وعقيدتهم  منهجهم  حقيقة 

تنوعا  قياداته  وضمن  التنظيم  داخل  تجد 

من  فتجد  واملناهج،  االعتقاد  حيث  من  كبريا 

وتجد  ومنهجهم،  السنة  أهل  عقيدة  يحمل 

وتجد  وبدعهم،  املرجئة  عقيدة  يحمل  من 

املفلسني،  اإلخوان  ومنهج  عقيدة  يحمل  من 

هم  من  أيضا  يوجد  سابقا  لك  ذكرت  وكام 

صوفيون، وكانت قيادة القاعدة تناور لتبقي 

جميع هذه التيارات املتناقضة تحت قيادتها، 

أسلوب  يستخدمون  كانوا  ذلك  سبيل  ويف 

الحساسة،  األسئلة  عىل  اإلجابة  من  التهرب 

امتصاص  وأسلوب  الظواهري،  وخاصة 

بتخديرهم  وذلك  لهم  املعارضني  غضب 

بوعود اإلصالح الذي لن يأيت وما شابه، وهو 

الله بشكل جيد،  أجاده عطية  الذي  األسلوب 

التي ال ينفع  القضايا  النهاية تأيت  ولكن يف 

معها إال املواقف الحاسمة وهذا ما فضح لنا 

عقيدة ومنهج تنظيم القاعدة.

■ ما هي هذه القضايا التي اتخذ فيها قادة 
القاعدة مواقف تفضح عقائد كانوا يخفونها، 

أو على األقل كانت غائبة عن عيونكم؟
الله  قدر  القضايا  من  الواقع هي سلسلة  يف 

طويلة  فرتة  استغرقنا  بحيث  تباعا،  تأيت  أن 

ال  بشكل  التنظيم  صورة  لنا  اتضحت  حتى 

هذه  وأهم  فيه،  لبس 

قضية  كانت  القضايا 

دخول حركة حامس يف 

الربملانية،  االنتخابات 

استيالئها  ثم  ومن 

الناس  وحكمها  غزة،  قطاع  يف  الحكم  عىل 

برشيعة الطاغوت.

فكام يعلم الجميع، كان تنظيم القاعدة يعلن 

ويهاجم  الرشيعة،  إلقامة  هو  إمنا  قتاله  أن 

الله،  الطواغيت ألنهم يحكمون بغري ما أنزل 

دخلت  فلام  بالله،  الدميوقراطية رشكا  ويرى 

ثم  الدميوقراطية،  العملية  يف  حامس  حركة 

حكموا الناس بغري ما أنزل الله، سكتوا عنهم، 

اضطروا  اإلخوة  بعض  عليهم  ضغط  فلام 

حامس  حكومة  يكّفرون  ال  بأنهم  للترصيح 

املكفرة،  األفعال  هذه  يف  وقوعها  عىل  بناء 

الكفر،  يف  وقوعهم  رغم  أنهم  بحجة  وذلك 

فإنهم ال يقصدون الكفر، وإمنا يتخذون من 

وزادوا  الرشيعة!  لتطبيق  وسيلة  الكفر  هذا 

الطواغيت  هؤالء  عن  يقولوا  بأن  ذلك  عىل 

الحاكمني بغري ما أنزل الله أنهم إخوانهم، بل 

مصطفى  خراسان  يف  القاعدة  أمري  وخرج 

منهج  أن  لقاء صحفي  ليقول يف  اليزيد  أبو 

أن  قبل  واحد  منهج  هو  وحامس  القاعدة 

يف  للرماد  ذرا  الترصيح  هذا  عن  يرتاجع 

العيون.

املهزلة  حجم  أيضا  لك  تبني  القضية  وهذه 

التي كان يعيشها تنظيم القاعدة، أن تجد يف 

يكفر  األول  متناقضني  فريقني  ذاته  التنظيم 

وعساكرها  وزرائها  ورئيس  حامس  حكومة 

من  أحكام،  من  األمر  هذا  عىل  ينبني  ما  مع 

باعتبارهم طواغيت،  وجوب حربهم وقتالهم 

منارصتهم  يراهم مسلمني تجب  آخر  وفريق 

فوىض  أم  تنظيم  هذا  فهل  ومناصحتهم، 

باسم التنظيم؟!

■ وهل وقفت قضية الحكم بإسالم حكومة 
تبعات  لها  كان  أم  الحد؟  هذا  عند  حماس 

أخرى؟
قلت لك أنها أحداث كشفت منهجا متبعا يف 

كبري  انحراف  فيها  راسخة  وعقيدة  التنظيم، 

حامس،  حكومة  فقضية  اإلميان،  قضايا  يف 

الحكم  قضية  لنقل  أو 

التي  الحكومة  عىل 

تطبيق  تريد  أنها  تزعم 

تنقض  وهي  الرشيعة، 

بالفعل  بقيامها  زعمها 

الدميوقراطية ومن  الدخول يف  املكفر )وهو 

تطبيقها  تم  الله(،  أنزل  ما  بغري  الحكم  ثم 

الالحقة  التجارب  كل  مع  تقريبا  بحذافريها 

العام  الرشعي  الطرابليس  فسامل  املشابهة، 

الطاغوت مريس مع وزير دفاعه السييس قبل االنقالبالطاغوت اسامعيل هنية مع املرتد محمد دحالن

أبو دجانة الخراســاني 
أصابته الصدمــة مثلنا بعد 

وصوله إلى وزيرســتان

كنا داخــل القاعدة على 
نقيضيــن، فريق يكفر 

حكومــة حماس واآلخر 
يراهــم إخوانا له !
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يقول  كان  ممن  هو  الفرتة  تلك  يف  للقاعدة 

كام  ذاته،  للسبب  أردوغان  الطاغوت  بإسالم 

أنهم مل يصدر منهم أي إنكار عىل املرتد عبد 

يف  دخولهم  بعد  وجامعته  بلحاج  الحكيم 

هذا  يف  األشهر  القضية  جاءت  ثم  الربملان، 

املفلسني  اإلخوان  حكومة  وهي  الخصوص 

يف مرص، وعىل رأسها الطاغوت مريس، كام 

مفتونا  القيادات  من  املرصيني  بعض  كان 

الذي  اسامعيل  أبو  صالح  حازم  بالطاغوت 

ورشح  الربملان  دخل 

حيث  للرئاسة،  نفسه 

كانوا يسجلون خطاباته 

بها  ويدورون  وكلامته 

لرياها  املقرات  عىل 

الجنود.

يسمى  ما  موضوع  في  دخلت  أنك  بما   ■
»الربيع العربي«، كيف تأثر منهج القاعدة 

بقيام تلك الثورات؟
هذه الثورات كانت حلقة يف سلسلة األحداث 

التنظيم،  ومنهج  عقيدة  لنا  فضحت  التي 

بنيانهم  عليه  أقاموا  الذي  الفاسد  فاألصل 

الدميوقراطية  ميارس  ملن  تكفريهم  بعدم 

بهم  تطور  بأن  أعمق،  دركات  إىل  أوصلهم 

الحال بعد قيام الثورات بدعم بعض األحزاب 

إىل  زورا  نفسها  تنسب  التي  الدميوقراطية 

جديا  والتفكري  بل  ليبيا،  يف  كام  اإلسالم، 

القامئة  السياسية  العملية  يف  املشاركة  يف 

كانت  حيث  الدميوقراطية،  أساس  عىل 

الطرابليس،  سامل  عند  جدا  مقبولة  الفكرة 

رغبته  العدم  عبيدة  أيب  من  وسمعت  بل 

فتوى إلنشاء حزب سيايس،  بالحصول عىل 

املجال  لهم  فُتح  لو  فيام  الربملانات  لدخول 

طلب  يف  أرسلوا  أنهم  بلغني  ثم  ومن  لذلك، 

املعروف  الغزّي  الوليد  أيب  إىل  الفتوى  هذه 

فكثري  اآلغا(،  خالد  فتحي  )خالد  باألنصاري 

من قياداتهم كانوا يعتربون أن نجاح األحزاب 

ومن  املسلمني  كاإلخوان  الدميوقراطية 

بعضهم  ووصول  االنتخابات،  يف  شابههم 

وميكنهم  لإلسالم،  انتصار  أنه  الحكم  إىل 

هم أن يستفيدوا من هذا االنتصار عن طريق 

ينشؤونها  أحزاب  خالل  من  فيه  املشاركة 

ويشاركون عن طريقها يف املرشوع اإلخواين 

املتمثل بإقامة الرشيعة اإلسالمية عن طريق 

الوقوع يف رشك الدميوقراطية.

هو  لك  ذكرت  كام  ذلك  كل  وراء  والسبب 

من  كل  اعتبار  عدم  يف  الفاسدة  أصولهم 

بغري  والحكم  الدميوقراطية  يف  الدخول 

من  فيها  وقع  ملن  مكفرة  أفعاال  الله  أنزل  ما 

الحركات واألحزاب التي تزعم رغبتها بتطبيق 

األمور  هذه  تربير  يف  وتوسعوا  الرشيعة، 

لغريهم يك ميهدوا لتربيرها ألنفسهم، وعىل 

من  عىل  ينكرون  كانوا  ذلك  من  العكس 

الله يف األرض،  يطبق الرشيعة ويقيم حكم 

ويحرضون الناس عليهم.

■ هل تقصد الدولة اإلسالمية؟
بواقعها  اإلسالمية  الدولة  عن  أحدثك  ال 

فروعه  بكل  القاعدة  تنظيم  فعداء  الحايل، 

إقامتها  بعد  وخاصة  ورصيح،  واضح  لها 

األمر  ولكن  للخالفة،  وإعادتها  للرشيعة 

قديم ويعود إىل أيام دولة العراق اإلسالمية، 

عىل  موافقني  القاعدة  رشعيو  يكن  مل  التي 

ليقنعوهم  قادتها  يراسلون  وكانوا  إقامتها 

الوقت،  ذلك  الرشيعة يف  أحكام  إقامة  بعدم 

األصل  إىل  عائد  وذلك 

الفاسد الذي يقوم عليه 

يقيموا  ال  بأن  منهجهم 

يف  الرشعية  األحكام 

حالة الحرب، بل وتطور 

بهم األمر أن ينكروا عىل اإلخوة الذين أقاموا 

الرشيعة يف منطقة )أورغزاي( وعىل رأسهم 

وايل  الله-  -حفظه  سعيد  حافظ  الشيخ 

وخادم  مقبول  والشيخان  الحايل،  خراسان 

تقبلهام الله، وهي املنطقة الوحيدة التي كانت 

أن  إىل  وزيرستان،  يف  الرشيعة  فيها  تقام 

املؤمنني،  أمري  وبايعوا  الخالفة  بركب  لحقوا 

وبني  بينهم  واضحا  العداء  صار  وبالتايل 

للدولة  التابعة  خراسان  والية  بقيام  القاعدة 

اإلسالمية.

الرشيعة يف  إقامة  فالقوم من أصولهم عدم 

من  منطقة  عىل  السيطرة  من  متكنهم  حال 

املناطق، والقبول باستمرار األحكام الجاهلية 

يف  األحوال  عن  سابقا  حدثتك  كام  فيها، 

الشام  اليوم يف  وزيرستان، وكام هو حالهم 

أن ينكروا عىل حامس  واليمن، فكيف ميكن 

عىل  أو  غزة،  يف  للرشيعة  تطبيقها  عدم 

مريس حكمه بالقوانني الوضعية يف مرص.

تنظيم  هاجم  قياداتهم  بعض  كان  وإن 

قائال:  الضال  املرصية«  اإلسالمية  »الجامعة 

»لقد تأخونت الجامعة اإلسالمية«، فإنه ومن 

تأخَونت  لقد   « القول:  فيهم  يحق  أوىل  باب 

القاعدة«.

■ هل هذا يفسر تعلق قلوب القاعدة بالثورات 
والثوار؟

البوابة  وكأنها  الثورات  إىل  نظرت  القاعدة 

األرض،  يف  التمكني  إىل  منها  ستلج  التي 

وخاصة الثورة يف ليبيا، حيث أرسلت القاعدة 

العمل  لتنسيق  هناك  إىل  كوادرها  من  بعضا 

منهم  بالقاعدة،  املوجودة  التنظيامت  ولربط 

أبو أنس الليبي وأبو مالك الليبي، وقد هيؤوا 

إرساله،  قبل  قتل  لكنه  لذلك  الليبي  أبا عبيدة 

ليبيا »أرض قتال« بحسب  اعتبار  وذلك عىل 

بالنسبة  كانت  فقد  مرص  أما  تصنيفهم، 

إليهم »أرض بيان« فكان مرشوع الظواهري 

فصيله  أفراد  بعض  إرسال  عىل  قامئا 

حيث  املهمة،  بهذه  للقيام  )الجهاد(  القديم 

امللقب  املرصي  حفص  أيب  عىل  األمر  عرض 

زادت مشاكله مع  بعدما  بالحسيني وخاصة 

الظواهري، فكان مرشوع القاعدة تجاه هذه 

املوجودة  املشاريع  تحت  تدخل  أن  الثورات 

للجامعات املنحرفة، أو تعمل بخط مواٍز لها، 

أو عىل األقل أن ال تترصف بطريقة تؤدي إىل 

تخريب مشاريعها الفاسدة، وهذا األمر رأيناه 

يف تونس ومرص وليبيا واليمن والشام.

االنحرافات  هذه  كل  اكتشفتم  أنكم  طالما   ■
مثل  فيه  التوسع  يمكن  ال  مما  وغيرها، 
حكمهم بإسالم جند الطواغيت، من جيوش، 
ومخابرات، وُشرط، واضطراب هذه األحكام 
هذا  تتركوا  لم  لماذا  وأخرى،  دولة  بين 
التنظيم المنحرف منذ فترة طويلة، وانتظرتم 

حتى عودة الخالفة؟
والتنظيامت  األحزاب  أغلب  يف  نظرت  لو 

ال  ممن  الكثريين  فيها  فستجد  املنحرفة، 

يرضون مناهجها وعقائدها، ولكنهم يقنعون 

يف  البقاء  برضورة  إقناعهم  يتم  أو  أنفسهم 

صفوفها ألمرين؛ األول هو أوهام اإلصالح من 

ببقائه  أنه  نفسه  ميّني  منهم  كل  إذ  الداخل، 

اإلصالح  من  يتمكن  قد  فإنه  التنظيم  داخل 

منه  خروجه  وأن  القيادة،  سلم  يف  بارتقائه 

التنظيم  عىل  الفاسدين  سيطرة  سيعني 

ومن  حرفه  وبالتايل 

أكرب،  بشكل  فيه 

واملربر اآلخر هو غياب 

البديل بالنسبة إليه، إذا 

وجد أن كل التنظيامت 

تقل  ال  الساحة  يف  املوجودة  األحزاب  أو 

انحرافا عن تنظيمه.

وهذا ما حدث معنا يف وزيرستان، فرغم أننا 

التنظيم  القاعدة ليست  عرفنا منذ سنوات أن 

الذي نطمح أن نقيم الرشيعة من خالله، لكّنا 

كنا منّني أنفسنا بأننا ميكننا اإلصالح إن بقينا 

النهاية  يف  توصلنا  ما  وهذا  التنظيم،  داخل 

إىل استحالته يف ظروف التنظيم تلك، حيث 

وصهره  الظواهري  من  كل  عليه  يسيطر 

وفق  شؤونه  كل  ويديرون  املغريب،  مختار 

أهوائهم، بينام كانت عقيدة التنظيم ومنهجه 

يحيى  وأيب  الله  عطية  قبل  من  يوضعان 

وسامل الطرابليس وهم املنظرون الحقيقيون 

فيه،  واملنهجية  العقدية  االنحرافات  لكل 

تحرف  أن  لك  ليسمح  يكن  مل  الطرفني  وكال 

كانوا  التي  السحيقة  الهاوية  عن  القاعدة 

أبا  أجبت  لذلك  إليها،  توجيهها  عىل  يعملون 

دجانة الخراساين عندما وصف القاعدة بأنها 

»عجوز«، بأنها ليست كذلك وحسب، بل هي 

وتكاد  الطريق  منتصف  يف  وقفت  عجوز 

السيارات العابرة أن تصدمها فتقيض عليها، 

ويف نفس الوقت ال تعطي يدها ملن يحاول أن 

ينقذها فيجنبها الهالك.

■ ولكنك تركتهم في النهاية ؟  
نعم، والحمد لله عىل ذلك.

الدولة اإلسالمية عن وجودها يف  قبل إعالن 

الخالفة،  بإعادة  جهادها  تتويج  ثم  الشام، 

وذلك  القاعدة  ترك  علينا  الصعب  من  كان 

بسبب عدم عثورنا عىل البديل الذي سننتقل 

إليه، ولكن ملا اتضحت لنا صحة منهج الدولة 

ثم متكينها يف  اإلسالمية ووضوح عقيدتها، 

األرض وتحكيمها لرشع الله فيها، ثم إعالن 

يف  للبقاء  مرّبر  لنا  يبق  مل  الخالفة،  إعادة 

صفوف تنظيم القاعدة، فهاجرنا ووصلنا إىل 

دار الخالفة ورصنا من جنودها والحمد لله.

■ وماذا عن تنظيم القاعدة ككل، برأيك ما 
التأثير األكبر إلعادة الخالفة اإلسالمية  هو 

على التنظيم، بعناصره ومنهجه؟
بها  الله  أنعم  نعمة  الخالفة  إعادة  كانت  لقد 

كلهم،  البرش  عىل  بل  كلها،  اإلسالم  أمة  عىل 

األرض،  يف  الله  رشيعة  أقامت  بأنها  وذلك 

وأهله،  الرشك  وحاربت  التوحيد،  وأظهرت 

ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن 

بينة.

ذكرت  فكام  القاعدة،  لتنظيم  بالنسبة  أما 

أراد  ملن  نجاة  حبل  الخالفة  إعادة  كانت  لك 

التنظيم  سفينة  مع  الغرق  من  بدينه  النجاة 

ليغرقوا  التنظيم ورشعيوه  أمراء  التي خرقها 

من  بحور  يف  الجميع 

منها  فخرج  الضالل، 

زلنا  وال  الله،  هداه  من 

وكذلك  البقية،  بانتظار 

الخالفة  إعالن  كان 

األلوف  لعرشات  وقاية 

الوقوع يف فخ فتنة األسامء  من الشباب من 

الرباقة للتنظيم وقياداته، بأن وجدوا العقيدة 

اإلسالمية  الدولة  يف  الرشك  من  الصافية 

فتعلقوا بها، وقاتلوا تحت رايتها.

ومن باب آخر فإن عودة الخالفة منعت قيادة 

التنظيم من الغوص أكرث يف بحور الضاللة، 

الشباب  عنهم  ينفض  أن  من  خوفا  وذلك 

ويتجهوا إىل الدولة اإلسالمية، وقد رأينا ذلك 

خالل العامني املاضيني عىل وجه الخصوص، 

مع أننا اليوم نشهد بوادر لقيام قيادات فروع 

انحرافاتهم،  من  املزيد  عن  بالكشف  التنظيم 

أغلبهم خياره بقتل كل  أن حسم  خاصة بعد 

من يشكون يف أنه مييل إىل تركهم واللحوق 

بركب الخالفة اإلسالمية.

اللقاءات  هذه  على  خيرا  اهلل  جزاك   ■
الماتعة، ونسأل اهلل أن يتقبل منك ما قدمته 
والسالم  قيمة،  معلومات  من  وإلخواننا  لنا 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته. املرتد عبد الحكيم بلحاج

أبــو عبيدة العدم كان 
يبحث عــن فتوى لتجويز 

دخول البرلمانات الشــركية

عــودة الخافة بطأت من 
مســيرة انحراف القاعدة 

لكــن لم توقفها
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