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العربية الطبعة مقدمة

األمريكية الجامعة يف اإلنجليزية اللغة لتدريس مرص إىل وصلت ١٩٦٩م، عام يف
يف الجيش يف الخدمة رفضت أنني بمعنى الضمري، حي معارًضا كنت بالقاهرة.
الخدمة من عامني بلدي أمنح أن عيل كان ولكن فيتنام، حرب يف أمريكا تورط أثناء

العربي. العالم إىل بي جاء ما هو وهذا هذا. عن عوًضا املفيدة
تحديد بإمكاني أنه واثًقا أكن لم ولألمانة حينذاك، املنطقة عن الكثري أعلم أكن لم
مسقط حيث نفسه العرض خط عىل تقع أنها مع العالم، خريطة عىل القاهرة مكان
دبلوماسية عالقات توجد ال أنه أعلم أكن ولم تكساس. بوالية داالس مدينة رأيس
بضع سوى بأكملها بالدولة يكن ولم الوقت. ذلك يف ومرص املتحدة الواليات بني
باحتياجاتها. لإليفاء معلمني إليجاد تجاهد الجامعة وكانت األمريكيني، من مئات
الغرب، من السوفيتي لالتحاد أكثر متحيزة النارص عبد حكم ظل مرصيف كانت فقد
يعرف ال بلد ساذج أمريكي شاب فيه ليزور األمثل بالوقت ذلك يكن لم وبالطبع

لغًزا. ودينه ثقافته له وتمثل لغته يفهم ال بلد يشء، أي تقريبًا عنه
وأكثرها حياتي فرتات أسعد من واحدة مرص يف تجربتي كانت فقد ذلك، ومع
الصدر رحب املرصي الشعب كان فقد خالف، عىل كانتا حكومتينا أن ومع نفًعا.
وإحساس بها، كبري شغف وبصدري ١٩٧١م عام يف مرص غادرت لألمريكيني.
ناجحة ديموقراطية دولة تصبح أن طريق عىل كانت والفقر، األمية عبء رغم بأنها،
فقد هذا. استنتاجي خطأ لسبب تحليًال ما، حد إىل الكتاب، هذا ويعترب ومزدهرة.
ذلك يف وجودها أدرك ولم املرصي املجتمع يف بالفعل عملها تمارس قوى هناك كانت
وأخمد مسدود، واقتصادي سيايس طريق إىل النارص عبد ثورة تحولت لقد الوقت.
وكان اإلصالح. محاوالت وخنق املعارضة املجتمع عىل ُفرض الذي العسكري الطابع
إرسائيل ألحقتها التي الهزائم وعار الليربالية لفشل حتمية نتيجة السيايس اإلسالم



املشيدة الربوج

أنني لو تمنيت ولطاملا املقبولة. السياسية للبدائل العمد والتدمري العربي، بالعالم
يف هادئ بحر أنه بدى ما أسفل يموج كان الذي باالضطراب أكرب دراية عىل كنت

الوقت. ذلك
التفكري عىل األمريكيني، قرائي ثم نفيس، أطلع كي الكتاب هذا كتبت لقد
لرؤية ورسرت تفاجأت وقد سبتمرب/أيلول. ١١ هجمات إىل أدت التي واألحداث
واآلن لغة، عرشين من أكثر إىل وترجم القراء، من عريضة قاعدة حاز وقد الكتاب
طويل وقت قبل لتعلمها مرة أول جاهدت أن منذ بها أعجبت التي العربية اللغة إىل
أن لرشف وإنه القاهرة. يف األمريكية الجامعة يف قضيتها التي السنوات يف للغاية
الفرصة لهذه والحماسة بالتواضع وأشعر الدقة، وهذه الثراء بهذا لغة يف كتابي أرى
بقصتهم. أخربهم أن محاولتي يتقبلوا أن أتمنى الذين العرب، القراء إىل أصل كي
من أكثر فيها حاورت سنوات، خمس من يقرب ما الكتاب هذا إنتاج استغرق
لحظات هناك كانت وقد املرات. عرشات منهم كثري إىل وتحدثت شخص، ستمائة
باحرتام. أعامل كنت ما دائًما ولكني البحث، إجراء عملية يف خطرية، ربما بل صعبة،
مرة أشكرهم أن وأريد األوىل، للمرة هذا قراءة اآلن مصادري بعض وسيستطيع

صدرهم. رحابة عىل أخرى
يف منهم كثريًا ذكرت وقد اإلعالم، مجال يف العرب لزمالئي خاص بشكر أدين
العربية الصحافة يف العمل فرصة يل تسنت البحث، إجراء أثناء ويف والتقدير. الشكر
وقد الدن. بن أسامة رأس مسقط جدة، يف السعوديني الشباب للصحفيني مستشاًرا
مهنة إن املنطقة. يف الصحفيون يواجهها التي الخاصة للعقبات مقدًرا هذا جعلني
عادلة مجتمعات خلق يف رضورية أيًضا ولكنها كامل، غري جهد شك وال الصحافة
الذين الصحفيني هؤالء إىل العربية طبعته يف العمل هذا أهدي أن وأود ومسئولة.

قمًعا. وأقل تسامًحا أكثر مستقبل أجل من يجاهدون
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املؤلف عن نبذة

يف التدريس مهنة يمارس عامني وقىض تيوالين جامعة يف رايت لورانس تخرج
ذا مجلة يف محرًرا رايت لورانس ويعمل مرص. يف بالقاهرة األمريكية الجامعة
نيويورك. جامعة الحقوق بكلية واألمن القانون مركز زميل أيًضا وهو نيويوركر،
City Children, Country قصصية: غري أعمال خمسة مؤلف هو رايت ولورانس
Remembering Satanو Saints and Sinnersو In the New Worldو Summer

.The Siege فيلم كتابة يف وشارك God’s Favorite رواية مؤلف أيًضا وهو .Twinsو
بعيد. أمد منذ بتكساس أوستن مدينة يف وزوجته رايت لورانس يعيش

متوفران Saints and Sinnersو Remembering Satan رايت لورانس وكتابا
للنرش. فينتاج رشكة لدى

إىل باإلضافة الصور من صفحة عرشة ست دفتيه وبني الكتاب هذا يصدر
خريطة.

القاعدة: تنظيم يف عضًوا عرش الستة وصور الدن بن أسامة الغالف: عىل الصور
كوربس. رويرتز/رشكة أنباء لوكالة محفوظة النرش حقوق





املقدمة

وهو ،Daniel Coleman كوملان دانيال قاد باتريك، القديس بعيد االحتفال يوم يف
قضايا مع التعامل عن املسئول نيويورك يف FBI الفيدرايل التحقيقات مكتب عميل
منصبه الستالم فريجينيا يف كورنر تايسون منطقة إىل سيارته األجنبية، املخابرات
تعرض إثر املرتاكمة الثلوج أكوام تحت مدفونة تزال ال املشاة أرصفة وكانت الجديد.
برج إىل كوملان دخل ١٩٩٦م. عام من قليلة أسابيع قبل عنيفة ثلجية لعاصفة البالد
الطابق يف املصعد من وخرج جلوسرت، مبنى عليه يُطلق مميز غري حكومية مكاتب
عليه يطلق الذي CIA األمريكية االستخبارات وكالة مكاتب أحد يوجد حيث الخامس

.Alec Station ستيشن أليك
وقد تغطيها، التي املختلفة الدول يف األخرى األمريكية املخابرات مكاتب توجد
املقر مبنى من فقط قليلة أميال بعد عىل يقع «فعيل» مكتب أول ستيشن أليك كان
أليك كان التنظيمي الهيكل توضح التي املخططات أحد وعىل النجيل. يف الرئييس
مركز من فرعي قسم وهو اإلرهاب» تمويل «مصادر مكتب اسم يحمل ستيشن
بالكامل مكرًسا كان الواقع يف ولكنه األمريكية، للمخابرات التابع اإلرهاب مكافحة
أكرب بصفته صيته ذاع الذي الدن بن أسامة هو فقط واحد رجل نشاطات لتعقب
تحدث عندما ١٩٩٣م عام يف األوىل للمرة عنه سمع قد كوملان وكان لإلرهاب. ممول
كانوا الذين املتطرفني اإلسالميني من خلية يدعم سعودي» «أمري عن أجنبي مصدر
ونفقي املتحدة األمم مبنى ذلك يف بما البارزة، نيويورك معالم لتفجري يخططون
فيدرال ساحة ٢٦ يف الكائن الفيدرايل التحقيقات مكتب مبنى وحتى وهوالند لينكولن
وقتًا أخريًا املكتب وجد سنوات، ثالث بعد الوقت، ذلك ويف كوملان. يعمل حيث بالزا
كان إذا ما لريى املخابرات جمعتها التي االستخباراتية املعلومات ليدرس لريسله

التحقيقات. متابعة يستدعي سبب هناك



املشيدة الربوج

عن املعلومات من سجالٍّ وثالثون خمسة بالفعل ستيشن أليك لدى كان وقد
التقطتها هاتفية مكاملات نصوص من نسخ من أساسية بصفة تتكون الدن، بن
املعلومات تلك أن وجد كوملان ولكن القومي. األمن وكالة زرعتها التي التنصت أجهزة
الدن بن عن استخباراتية قضية ملف فتح فقد ذلك، ومع قاطعة. وغري متكررة
مجرد من أكثر اإلسالمي» «املمول أن اتضح إذا إحتياطيًا إجراءً األول املقام يف لتكون

ممول.
الحرب غمار لخوض تدرب قد كوملان كان العمالء، من العديد غرار وعىل
عام سجالت موظف ليعمل الفيدرايل التحقيقات مكتب إىل انضم وقد الباردة.
الحال بطبيعة انجذب فقد للبحث، ومحبٍّا واالطالع املعرفة واسع كان وألنه ١٩٧٣م،
تجنيد عىل جهوده ركز العرشين، القرن ثمانينيات ويف الجاسوسية. مكافحة عالم إىل
الزاخرة املتحدة باألمم املحيط الكبري الدبلوماسيني مجتمع يف شيوعيني جواسيس
أعظم من الرشقية أملانيا من دبلومايس ملحق تجنيد كان وقد البرشية، بالعنارص
فرقة يف نفسه وجد الباردة، الحرب انتهاء عند ١٩٩٠م، عام يف ولكنه انتصاراته.
خلفية يف الكثري هناك يكن ولم األوسط. الرشق يف اإلرهاب مع بالتعامل مختصة
مكتب عىل ينطبق ذلك كان ولكن الجديد، الدور بهذا لالضطالع يؤهله مما كوملان
تهديًدا وليس إزعاج مصدر اإلرهاب أن اعترب الذي بالكامل الفيدرايل التحقيقات
يصدق أن برلني، سور انهيار بعد الهادئة األيام تلك يف الصعب من كان وقد حقيقيٍّا.

حقيقيني. أعداء تواجه تزال ال أمريكا أن أحد
من أمريكا عىل الحرب الدن بن أعلن ١٩٩٦م، عام أغسطس/آب يف ذلك وبعد
األمريكية القوات وجود استمرار هو لذلك املعلن السبب كان وقد أفغانستان. يف كهف
وقال األوىل. الخليج حرب انتهاء بعد سنوات خمس بعد السعودية العربية اململكة يف
واجب أمر هو أرضنا، عىل السالح تحملون وأنتم لكم، إرهابنا «إن بيانه: يف الدن بن
املسلمني عن بالنيابة التحدث سلطة نفسه الدن بن خوَّل وقد عقًال.» ومطلوب رشًعا
الوقت ذلك يف األمريكي الدفاع وزير إىل الطويلة فتواه من جزءًا وجه بل كافة،
الشباب هؤالء إن ويليام يا لك «وأقول قائًال: شخصيٍّا William Perry بريي ويليام
وسيكون تفسريًا، يسألوك لن الشباب وهؤالء … الحياة تحبون كما املوت يحبون
سوى عتاب من وبينكم بيني ليس يقول: منهم واحد كل لسان عىل لكم العتاب

الرقاب.» ورضب الكىل طعن
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املقدمة

التحقيقات مكتب يف حتى أمريكا، يف فقط القليلون هناك كان كوملان، وباستثناء
يف املعلومات رسمت وقد به. يهتمون أو السعودي املنشق بأمر يعرفون الفيدرايل،
ينتمي ملياردير لرجل صورة ستيشن أليك جمعها التي والثالثني الخمسة السجالت
يتخيل السعودية املالكة باألرسة وثيقة عالقات وتربطها نفوذ لها كبرية عائلة إىل
االحتالل ضد أفغانستان يف الجهاد أثناء يف صيته ذاع البرشية، منقذ دور يف نفسه
رصخة يف اإلشارات ليفهم التاريخ من يكفي ما قرأ قد كوملان وكان السوفيتي.
ويف لإلسالم. األوىل والرصاعات الصليبية الحمالت إىل الدن بن أطلقها التي الجهاد
توقف قد كأنه يبدو الزمن أن هي للوثيقة املذهلة السمات أكثر بني من كان الواقع،
الحمالت وبدت بينهما. يشء يوجد وال تلك، أو اللحظة هذه إما فالزمن عام، ألف منذ
الصعب من وكان الدن، بن فيه يعيش الذي العالم يف مستمرة تزال ال كأنها الصليبية
نفسه: قرارة يف يتساءل فكان به، يشعر الذي الغضب مدى يستوعب أن كوملان عىل

له؟ فعلنا ماذا
األمريكي العام املدعي مكتب من مدعني عىل الدن بن فتوى نص كوملان عرض
يعد هل ولكن للضحك، ومثريًا غريبًا كان لقد نيويورك. من الجنوبية للمنطقة
سوى أمامهم يجدوا ولم البيان لغة من شديدة بحرية املحامون شعر وقد جريمة؟
الحرب أثناء يف وضع املؤامرات عىل التحريض عن إليه االستناد النادر من قانون
كان وقد األمريكية، بالحكومة اإلطاحة ومحاولة العنف عىل التحريض يمنع األهلية
سعودي عىل تطبيقه إمكانية يف التفكري فيه املبالغ من بدا وقد إليه. االستناد النادر من
الحادثة هذه أساس عىل ولكن بورا. تورا يف كهف يف يعيش جنسية أو وطن بال
يف مطلوب شخص أكثر سيصبح الذي للشخص جنائيٍّا ا ملفٍّ كوملان فتح الهزيلة،

تماًما. بمفرده يعمل يزال ال وكان الفيدرايل، التحقيقات مكتب تاريخ
كوملان سافر ١٩٩٦م، عام من الثاني نوفمرب/ترشين يف أشهر، بضعة وبعد
كاراس كينيث هما: أمريكيان مدعيان ومعه أملانيا يف أمريكية عسكرية قاعدة إىل
آمن منزل يف وهناك .Patrick Fitzgerald فيتزجريالد وباتريك ،Kenneth Karas
لدى عمل أنه ادعى الفضل جمال اسمه العصبية شديد سوداني واش ينتظرهم كان
لبعض وصوًرا موجزة معلومات يضم كتيبًا معه كوملان حمل الخرطوم. يف الدن بن
الفضل كان لقد معظمهم. عىل الفضل تعرف ما ورسيًعا املعروفني، الدن بن أعوان
يكذب ظل أنه املشكلة ولكن جيًدا، أبطالها يعرف أنه الواضح من وكان قصة، يبيع
الصواب. فعل هو يريده ما كل بطًال نفسه ويصور قصته، يف ويبالغ املحققني عىل

17



املشيدة الربوج

تركته؟» «ملاذا املدعيان: فسأله
ثم اإلنجليزية، ويتحدث بروكلني يف عاش فقد أمريكا، يحب أنه الفضل فأجاب
التوتر شديد وكان املبيعات. أعىل يحقق كتاب تأليف يستطيع حتى هرب إنه قال
لديه أن الواضح من وكان مكانه، يف الثبات يف صعوبة يجد كان إنه حتى والعصبية
من املحققون يتمكن كي طويلة أيام عدة األمر استغرق وقد املعلومات. من املزيد
دوالر ألف مائة من أكثر ومعه هرب بأنه ويعرتف القصص اختالق عن يكف جعله
نقطة االعرتاف ذلك وشكل البكاء. يف أجهش بذلك، اعرتف وعندما الدن. بن نقود من
ما إذا للحكومة شاهًدا يصبح أن عىل الفضل وافق فقد التحقيق، مسار يف تحول
توصل التي التهم ألن االحتمال بعيد ذلك بدا ولكن األيام، من يوم يف املحاكمة جرت

ضعيفة. املدعيان إليها
هي تلك وكانت القاعدة. عليه يطلق تنظيم عن بالتحدث الفضل بادر ذلك، بعد
يصف فـأخذ االسم. ذلك الغرفة يف معه املوجودين أحد فيها يسمع التي األوىل املرة
عىل بالحصول الدن بن اهتمام عن وتحدث النائمة، والخاليا التدريب معسكرات لهم
يف ١٩٩٢م عام تفجريات عن املسئولة هي القاعدة إن وقال: وكيميائية. نووية أسلحة
الصومال يف األمريكية الهليكوبرت الطائرات أسقطوا الذين املتمردين تدريب وعن اليمن
وقد التنظيم، لهيكل مخطًطا لهم ورسم األسماء بعض وأعطاهم نفسه. العام يف
مدار عىل يوميٍّا ساعات سبع أو ست وملدة يرويها. التي القصة من املحققون ُصعق
لريوا إجاباته ويختربون وتكراًرا مراًرا التفاصيل يراجعون املحققون كان أسبوعني،

قط. روايته تختلف لم الواقع، ويف متناسقة. إجابات عىل ثابتًا كان إذا ما
توصلوا بما ا خاصٍّ اهتماًما أحد يُبد لم التحقيقات، مكتب إىل كوملان عاد وعندما
صحة من يتأكدون كيف ولكن مروعة، الفضل شهادة أن عىل وافقوه لقد إليه.
أهم. عاجلة قضايا املكتب لدى كان فقد ذلك، إىل باإلضافة وكاذب؟ لص شهادة

بمفرده. الدن بن قضية يف تحقيقه يف كوملان استمر العام، ونصف عام وملدة
وباستخدام تقريبًا. أمره التحقيقات مكتب نيس فقد ستيشن، أليك يف ُعنيِّ قد وألنه
رسم من كوملان تمكن الدن، بن رشكات عىل بالتنصت إليها توصل التي املعلومات
وآسيا وأوروبا وأفريقيا األوسط الرشق أنحاء جميع يف املنترشة القاعدة لشبكة خريطة
بالقاعدة عالقات تربطهم ممن كثريًا أن أدرك عندما عارم بقلق وشعر الوسطى.
منظمة أنها إىل ذلك من وتوصل أيًضا، األمريكية املتحدة بالواليات عالقات تربطهم
أن من حتى كوملان يتمكن لم ولكن أمريكا، لتدمري نفسها كرست عاملية إرهابية

الشأن. بهذا املتعلقة الهاتفية مكاملاته عىل يجيبون رؤساءه يجعل
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ستتطرق التي لألسئلة إجابات إيجاد يحاول وحيًدا نفسه كوملان وجد وهكذا،
تهاجم أن اختارت ملاذا الحركة؟ تلك جاءت أين من بعد: فيما الجميع أذهان إىل
يتفحصرشيحة معميل تقني مثل كوملان كان لقد نوقفها؟ لكي نفعل وماذا أمريكا؟
للقاعدة الفتاكة الصفات بدأت املجهر، وتحت قبل. من أحد يره لم فريوًسا تحمل
ثالثة يتجاوز يكن لم أفرادها فعدد صغرية، جماعة كانت لقد وجهها. عن تكشف
أكرب متطرفة حركة من جزءًا كانت ولكنها الوقت، ذلك يف فقط عضًوا وتسعني
وكان للغاية. كبري انتشارها واحتمال العربي، العالم يف سيما ال اإلسالم تجتاح كانت
ما عىل ويمتلكون ومدربني، أشداء معارك رجال الجماعة تلك كونوا الذين الرجال
متعصبة، بصورة قضيتهم سبيل يف متفانون أنهم جانب إىل هائلة، موارد يبدو
حتى للغاية ومؤثرة قوية فلسفة بينهم جمعت وقد سينترصون. بأنهم ومقتنعون
يف ولكن أجلها، من بحياتهم للتضحية أيًضا، ولهفة بل استعداد، أتم عىل إنهم

األشخاص. من ممكن عدد أكرب لقتل يسعون كانوا الطريق
يأخذه كان تقريبًا أحد ال أن فهو الجديد، التهديد ذلك يف جانب أخطر أن غري
ويف أيًضا. للدهشة ومثريًا للغاية، وبدائيٍّا غريبًا األمر كان لقد الجد. محمل عىل
كي ُمثُلهم ويف والتكنولوجيا العرصية يف األمريكيون وضعها التي الثقة مواجهة
بل سخيفة، وأتباعه الدن بن إشارات بدت الوحشية؛ التاريخ خطى من تحميهم
العربية الجزيرة شبه صنيعة يكن لم القاعدة تنظيم ولكن أيًضا. للشفقة مثرية
واألفكار الحديثة األدوات استخدام تعلم فقد السابع، القرن يف تعيش تزال ال وهي
الواقع يف بدأت قد القاعدة قصة إن إذ دهشة أية يثري ال الذي األمر وهو العرصية،

بعيد. غري عهد منذ أمريكا يف
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األول الفصل

األوىل الدرجة يف خاصة حجرة داخل ١٩٤٨م عام من الثاني نوفمرب/ترشين يف
كاتب قطب، سيد جلس املرصي، اإلسكندرية ميناء من نيويورك إىل متجهة بباخرة
إذ مضجعه يقض داخليٍّا رصاًعا يعاني العمر، منتصف يف الجسم ضئيل ومعلم
العاديني املبتعثني سري فيها وأسري أمريكا إىل «أأذهب نفسه: قرارة يف يتساءل كان
اإلسالم غري وهل معينة؟ بسمات التميز من بد ال أم والنوم، باألكل يكتفون الذين
وسائل بكل املزود املرتف اللمعان وسط الحياة يف بمناهجه وااللتزام بآدابه والتمسك
بكل أمامه يلوح الجديد العالم ورأى األفق إىل تطلع ثم والحرام؟» واللذة الشهوة
تقف ورائه ومن الحرب، انتهاء بعد ارتداه الذي النرص برداء مزدانًا وحريته ثرائه
هذه وكانت الزمن. عليها تداعى التي البالية ثيابها ترتدي دموعها يف غارقة مرص
عنه. رغًما غادرها وقد بلده، املرصي الشاب هذا فيها يغادر التي األوىل املرة هي

بارزة جبهة ذا البرشة أسمر الجسم هزيل الصلب األعزب الرجل هذا كان
عن عيناه تنم الرسم، فرشاة يشبه أنفه عرض عن طوله يزيد ال وشارب عريضة،
باألجواء إحساًسا حوله فيمن يثري دائًما وكان الحساسية. وشديدة متعجرفة طبيعة
مرص يف الشمس حرارة أن مع قطع، ثالث من اللون داكنة حلة فريتدي الرسمية؛
العودة فكرة بدت فقد بشدة، وشموخه بكرامته يعتز رجل منظور ومن حارقة.
من تحط كأنها عمره من واألربعني الثانية يف وهو الطالب مثل الفصل يف للجلوس
كان عندما لنفسه وضعه الذي املتواضع الهدف بالفعل تخطى قد أنه سيما ال شأنه،
يصبح بأن الطني، من تُبنى منازلها تزال ال مرص صعيد يف صغرية قرية يف طفًال
واألدبية االجتماعية النقدية كتاباته جعلته وقد الحكومة. يف محرتًما مدنيٍّا موظًفا
ملك فاروق، امللك غضب إشعال يف أيًضا ونجحت بلده، يف الكتاب أشهر من واحًدا
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النفوذ ذوي من أصدقاؤه ولكن عليه. بالقبض أمًرا فأصدر امللذات، يف املنغمس مرص
رسيًعا. البالد من رحيله عملية برتتيب قاموا معه واملتعاطفون

عن أما املعارف. وزارة يف مفتًشا مرموًقا مركًزا يشغل قطب كان الوقت، ذلك ويف
الشيوعي، للفكر ومعاديًا بوطنيته معتزٍّا متحمًسا مرصيٍّا كان فقد السياسية، ميوله
التي البريوقراطية املتوسطة الطبقة يف السائد االتجاه مع الفكر هذا وضعه وقد
ستتمخض التي األفكار آنذاك تكن ولم املرصي. املجتمع من عريضة رشيحة تمثل
بعد: فيما قال لقد بل بعد، ذهنه يف تكونت قد اإلسالمية األصولية عليه يُطلق عما
يف وهو القرآن حفظ قد أنه مع رحلته، يبدأ أن قبل التدين شديد يكن لم إنه
محافظة أفكار تجاه منحنى حديثًا اتخذت قد كتاباته وكانت عمره، من العارشة
بسبب املتطرف االتجاه إىل تحول فقد وطنه، بني من الكثري غرار وعىل أكرب. بقدر
معهم. فاروق الفاسق امللك تعاون تجاه باالزدراء يشعر وكان الربيطاني، االحتالل
األحزاب وكانت الربيطاني، لالحتالل املعادية باالحتجاجات تموج آنذاك مرص وكانت
أيًضا. امللك إبعاد وربما البالد، من األجنبية القوات إخراج عىل تحرض السياسية
فهي خطورة، يمثل املميز، غري العادي الحكومي املوظف هذا قطبًا، جعل ما أما
العرب األدباء صفوة إىل أبًدا قطب يصل لم الواقع، ويف والقوية. الرصيحة تعليقاته
نظر يف يتحول، كان أنه إال املهنية، حياته طوال وأحنقه آمله الذي اليشء املعارصين،

لإلزعاج. مثري خطري عدو إىل الحكومة،
الكالسيكية للموسيقى وحبه ملبسه مثل األشياء من كثري يف غربيٍّا قطب وكان
وبايرون Einstein وآينشتاين Darwin داروين أعمال ترجمة قرأ وقد هوليوود. وأفالم
هوجو فيكتور أدب سيما ال الفرنيس، باألدب مغرًما وكان ،Shelley وشييل Byron
الحضاري االجتياح من هذه، رحلته قبل حتى قلًقا، كان فقد ذلك ومع .Victor Hugo
الغرب يرى كان فقد واالطالع، املعرفة واسع كان أنه من الرغم فعىل للغرب. الشامل
واملاركسية، الرأسمالية بني التمييز يكن ولم واحد. ثقايفوحضاري كيان أنه عىل بأكمله
كيانني بني التمييز مقابل يف شيئًا يعني والديمقراطية، والفاشية واليهودية، واملسيحية

أخرى. جهة من املسيحي والغرب جهة، من والرشق اإلسالم تماًما: منفصلني
أوروبا عالقة ميزت التي االستعمارية املغامرات عن بمنأى كانت فقد أمريكا، أما
الفجوة توسيع يف أمريكا أسهمت الثانية، العاملية الحرب نهاية ويف العربي. بالعالم
أمريكا اعتبار أيًضا املغري من كان لقد بل واملستعَمرين. املستعِمرين بني السياسية
من تمكنت ثم االستعمار نري تحت رزحت أمة فهي االحتالل؛ لتحدي مثال أفضل
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تكمن أمريكا قوة أن يبدو وكان أيًضا. عليهم تفوقت بل محتليها، من التخلص
والطبقات. الجنس سمو أو الثقايف التفوق عن األوروبية األفكار يف وليس قيمها يف
لها كانت فقد املهاجرين، من أمة أنها عىل نفسها عن أعلنت قد أمريكا ألن ونظًرا
األخرى، الشعوب من غريهم مثل العرب، وكان العالم. دول باقي مع جيدة عالقات
القربى صالت وجعلتهم أمريكا، داخل بهم الخاصة الجاليات تكوين يف نجحوا قد

تمثلها. أنها تزعم أمريكا كانت التي والقيم املثل إىل أقرب
وشعر شديدة صدمة العرب، من الكثري غرار عىل قطب، تلقى فقد ولذلك،
وضعت أن بعد الصهيونية للقضية األمريكية الحكومة دعم رأى عندما بالخيانة
كانت اإلسكندرية، ميناء من فيه يبحر قطب كان الذي الوقت ويف أوزارها. الحرب
الحرب خسارة من النهائية املراحل يف أخرى عربية دول خمس جيوش ومعها مرص
صدمة العرب تلقى وقد العربي. العالم قلب يف اليهودية الدولة ميالد إىل أدت التي
عدم من أيًضا ولكن اإلرسائيليني، املقاتلني ومهارة عزيمة من فقط ليس صاعقة،
كوارث. إىل وأدت قادتهم اتخذها التي الحكيمة غري والقرارات العربية، الجيوش كفاءة
من أي تأثري من أعمق العربي الفكر تشكيل يف تأثري التجربة تلك لعار كان ولقد
األمريكي الرئيس وافق أن بعد قطب كتب وقد الحديث. التاريخ يف األخرى األحداث
«كم فلسطني: إىل يهودي الجئ ألف مائة نقل عىل Harry Truman ترومان هاري
والفرنسيني، اإلنجليز، استثناء: بال جميًعا كلهم وأحتقرهم! الغربيني أولئك أكره ذا

الكثريين.» من ثقة موضع كانوا الذين األمريكان وأخريًا والهولنديني،

حب قصة عن رواية ألف وقد آالمه. سوى منه يذق لم ولكنه الحب، قطب سيد عرف
يعثر لم إنه وقال: تماًما، الزواج فكرة عن تخىل ذلك وبعد حاله، تصف تكاد فاشلة
يف بالظهور ألنفسهن سمحن الالئي املحرتمات» «غري هؤالء بني املناسبة الزوجة عىل
منتصف مرحلة يف وهو أنيس دون وحيًدا ظل هذا موقفه وبسبب العامة. األماكن
الثالث، شقيقاته من مقربًا كان فقد النساء، يكره كان أنه يعني ال هذا ولكن العمر.
العالقات هذه عن بنفسه نأى فقد لذا يخيفه، ما هي الجنسية العالقات كانت ولكن
إىل يتطلع من لكل األسايس العدو هو عموًما الجنس أن يرى وهو استهجان، يف

النار. من والنجاة اآلخرة ثواب
امرأة كانت التي فاطمة بوالدته عالقته كانت فقد قلبه، إىل عالقة أقرب أما
بما ناضًجا كان الذي ابنها فاطمة أرسلت وقد ومتدينة. تقية ولكنها متعلمة غري
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قطب كان عندما ١٩٣٣م، عام والده تويف وقد هناك. ليتعلم القاهرة إىل سنه يسبق
يف مدرًسا قطب عمل التالية، الثالث السنوات ويف عمره. من والعرشين السابعة يف
من مزدهرة ضاحية وهي حلوان، إىل نُِقل حتى الصغرية، القرى مراكز من عدد
أمه تشعر لم ولكن هناك. معه ليعيشوا أرسته أفراد باقي وأحرض القاهرة، ضواحي
دائًما كانت فقد الجديد؛ املسكن يف التام باالرتياح بطبعها بشدة محافظة كانت التي
يف واضًحا بدا الذي البالد عىل يزحف كان الذي األجنبي التأثري من وقلقة متحفزة
كان التأثري ذلك أن املؤكد ومن منها. جاءت التي الصغرية القرية من أكثر حلوان

املثقف. ابنها عىل أيًضا واضًحا
استقر قد يكن لم بالباخرة، الخاصة غرفته يف يصيل قطب سيد كان حني ويف
يسعى أم الطالب» «باقي مثل يعيش هل الخارج؛ يف سيسلكه الذي الطريق عىل بعد
بشدة دينه بتعاليم يتمسك هل فيها؟ ينغمس أم اإلغراءات تلك يقاوم هل «للتميز»؟
يرتك من كل غرار وعىل وخطاياه؟ ماديته بكل الغرب ويحتضن جانبًا بها يلقي أم
العالم إىل خارجية األوىل نفسه: الوقت يف برحلتني يقوم قطب كان ويسافر، بلده
الداخيل الرصاع قطب حسم تفكري، وبعد نفسه. أعماق إىل داخلية واألخرى الرحب،
فيما صادق أنا «هل ثانية: ليفكر عاد ثم امللتزم»، املسلم أكون أن «وأردت قائًال:

خاطرة؟» مجرد هو أم إليه اتجهت
أمامه وجد الباب فتح وعندما غرفته، باب عىل طرقات أفكاره قاطعت وهنا
سألته عارية» و«شبه وهيفاء الطول فارعة كانت بأنها بعد فيما هو وصفها فتاة،
الليلة؟» هذه عليه ضيفة أكون بأن سيدي يل يسمح «هل اإلنجليزية: باللغة الفتاة
الفراش يتسع ما «كثريًا قالت: ولكنها فقط، واحد فراش بها الغرفة إن قائًال: فأجابها
بعد وقال الفور، عىل وجهها يف الباب وأغلق اإلجابة من قطب ففزع الثنني!» الواحد
هللا فحمدت مخمورة. كانت فقد املمر، يف الخشبية باألرض ارتطامها «وسمعت ذلك:

بأخالقي!» وتمسكت نفيس عىل انترصت إذ الفور عىل
الرجل هو هذا … نفسه عني يف وصالح ومعذب وكربيائه بكرامته ومعتز محرتم
العالم أنحاء جميع يف الحكومات وتهدد اإلسالم، استقرار عبقريته ستزعزع الذي
كانوا والذين بالغربة يشعرون الذين العرب شباب من جيًال وتجذب اإلسالمي،

الجهاد. يف ذلك بعد وسيجدونهما لحياتهم وهدف معنى عن يبحثون
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البالد. شهدته مزدهر أعياد موسم أكثر منتصف يف نيويورك ميناء إىل قطب وصل
يجنون الجميع كان الحرب، بعد البالد سادت التي االقتصادية الطفرة أثناء ففي
والية يف السيارات ومصنعو إيداهو، والية يف البطاطس مزارعو األموال: من الكثري
يف الثقة من موجة الثروة هذه بثت وقد سرتيت. وول يف واملرصفيون ديرتويت،
له تعرضت الذي الكساد أثناء يف قاس الختبار تعرض الذي الرأسمايل، النموذج
فقد أمريكا، يف مكان لها ليس البطالة أن الواضح من وكان قريب. عهد منذ البالد
عمل إىل يحتاج من كل كان عمليٍّا ولكن ،٪٤ من أقل رسميٍّا البطالة معدالت كانت

أمريكية. أيٍد يف تقريبًا العالم ثروة نصف وكانت بسهولة، عليه يحصل
القاهرة يف قطب شاهده الذي العالم بني الشاسع الفرق أن فيه شك ال ومما
الواسعة نيويورك مدينة شوارع يف يتجول وهو مريًرا كان آنذاك رآه الذي العالم وبني
باألدوات املليئة الفخمة املحالت نوافذ ويرى باألعياد، االحتفاالت أنوار تضيئها التي
وكانت فقط. عنها سمع قد كان التي والغساالت، التليفزيون أجهزة مثل واألجهزة،
تَْشَدُه بكثرة املحالت أقسام من قسم كل يف واضحة تبدو التكنولوجية املعجزات
مانهاتن سماء يف الفراغ تمأل السكنية والوحدات الجديدة املكاتب وأبراج العقول.
الخارجية، والضواحي املدينة وسط يف أما كريزلر. ومبنى استيت إمباير مبنى بني
لحشود مساكن لتوفري اإلنشاء تحت الضخمة املرشوعات من الكثري هناك كان فقد

املهاجرين.
يف املسبوق وغري بالثقة واملفعم البهيج الجو هذا يف تماًما املناسب من كان وقد
املتحدة األمم مقر الجديد: العاملي للنظام الواضح الرمز يرتفع أن الثقافات، تنوع
النزعة عن تعبري أقوى املتحدة األمم كانت لقد ريڤر. إيست نهر عىل يطل الذي
ألحالم حيٍّا تجسيًدا كانت نفسها املدينة أن إال الحرب، خلفتها التي الحازمة الدولية
مؤسسة. أو فكرة أية عنه تعرب أن يمكن مما بكثري أبلغ العاملي والتآلف االنسجام
واملال القوة مركز أصبحت التي نيويورك مدينة يف يصب كله العالم كان لقد
ونصف رويس، شخص مليون نحو املدينة يف كان فقد املتحولة. الثقافية والطاقة
جزيرة أبناء من الضخمة األعداد جانب إىل هذا األملان، من ومثلهم أيرلندي مليون
ال التي الصينية العمالة إىل باإلضافة وبولندا، الدومنيكان وجمهورية بورتريكو
املدينة تلك يف ووجدت رشعية غري بصورة األرجح عىل البالد دخلت والتي تحىص
سنوات ثماني يف ٪٥٠ بنسبة املدينة يف السود السكان عدد ارتفع وقد وملجأ. ترحيبًا
يف العنرصية من هاربني أيًضا الجئني وكانوا شخص، ألف ٧٠٠ إىل ليصل فقط
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ماليني ثمانية عددهم البالغ نيويورك مدينة سكان ربع كان وقد األمريكي. الجنوب
األخرية. األوروبية الكارثة من هربًا املدينة إىل جاء منهم والكثري اليهود، من نسمة
الرشقي الجنوبي الجزء يف واملصانع املحال الفتات تغطي العربية الحروف فكانت
أوروبا وبلدان السوفييتي االتحاد يهود لغة وهي الييدية، اللغة وكانت مانهاتن من
مثل ذلك أن املؤكد ومن الشوارع. يف كثريًا ترتدد عربية، بأحرف تكتب التي الوسطى
أحًدا يوًما يقابل لم ولكنه بشدة، اليهود يكره كان الذي املرصي للرجل كبريًا تحديًا
فقد معظمهم، وربما نيويورك، سكان من لكثري وبالنسبة وطنه. غادر حتى منهم
مأوى املدينة هذه منحتهم وقد تراثهم، من جزءًا والسيايس االقتصادي الظلم كان
من ويبدءون أوالدهم ويربون يومهم قوت ويكسبون ويعملون فيه يعيشون ومكانًا
عكس عىل بالحيوية، املفعمة املدينة يمأل الذي الشعور هو األمل كان فقد لذا، جديد.

سمائها. عىل اليأس سحابة غيمت التي القاهرة
طابع عليها ويغلب ومضطربة —مزدحمة بائسة نيويورك كانت نفسه، الوقت ويف
شاغرة» أماكن توجد «ال عبارة تحمل الفتات فيها وتنترش والتهور، والعبث املنافسة
ميادين والقوادون النشالون ويطوف األبنية، مداخل يسدون النائمون السكارى وكان
كانت فقد الفقرية، األحياء يف أما الهزلية. للمسارح الخافتة األنوار تحت املدينة وسط
الشوارع وكانت الليلة. يف سنتًا عرشين مقابل للمبيت ة أَِرسَّ تعرض الرخيصة النّزل
العتاة املجرمني وعصابات الغسيل، حبال من متصلة شبكات الكئيبة املظلمة الجانبية
لرجل وبالنسبة الضالة. كالكالب الجانبية الشوارع تطوف القانون عىل الخارجني من
مألوفة، غري بمخاطر تحف املدينة كانت اإلنجليزية، اللغة مبادئ سوى يعرف ال
به فاستبد صعوبة. أكثر أمًرا اآلخرين مع التواصَل املتحفظة قطب طبيعة وجعلت
الحقيقية. الغربة الغربة، «هنا يقول: القاهرة يف له لصديق فكتب بلده، إىل الحنني
يدعونها التي الضخمة الورشة تلك يف هنا والجسد. الروح غربة والفكر. النفس غربة
حديثًا أبادله ملن هنا أحوجني «ما يقول: آخر صديق إىل وكتب الجديد.» العالم
يف حديثًا … السيارات وماركات السينما ونجوم الدوالرات موضوع غري يف بحديث،

والروح.» والفكر اإلنسان شئون
يف املرصيني معارفه وأحد هو نزل أمريكا، إىل قطب وصول من يومني بعد
الزنجي املصعد عامل إلينا أنس «وقد املوقف: ذلك عن قطب يقول الفنادق. أحد
بعض عىل الحصول يف يساعدهما أن العامل عليهما وعرض لونه.» إىل أقرب ألننا
أثناء ويف الشذوذات. فيها بما الرتفيه هذا من عينات «ويذكر قطب: فيقول «الرتفيه»،

26



الشهيد

الفتيان من زوج الحجرات إحدى يف يكون ما كثريًا أنه علينا يقص جعل العرض
تغيري دون الكوكاكوال زجاجات بعض إليهما يدخل أن إليه يطلبان ثم الفتيات. أو
إنهما ملاذا؟ متعجبًا: بدوره فأجاب يخجالن؟ أما فسألناه: دخوله. عند وضعهما

أنفسهما.» ويمتعان الخاصة، ميولهما يرضيان
قطب نظر وجهة أكدت األخرى، التجارب من كثري إىل باإلضافة التجربة، وهذه
وكانت النهاية. يف الجنيس االنحراف إىل شك وال يقود الجنسني بني االختالط بأن
ألفريد نرشه طويل علمي تقرير بسبب شديدة صدمة تلقت لتوها قد نفسها أمريكا
الجنيس «السلوك عنوان يحمل إنديانا جامعة من وزمالؤه Alfred Kinsey كينيس
من املكون البحث أطاح وقد .Sexual Behavior in the Human Male الرجل» لدى
االحتشام ببقايا املضحكة والتعليقات املذهلة باإلحصائيات وامليلء صفحة ثمانمائة
الرجال من ٪٣٧ أن اإلحصائيات تلك أظهرت فلقد األمريكي. الشعب لدى الفيكتوري
هزة إىل الوصول حتى اللواط مارسوا قد البحث عليهم أجري الذين األمريكيني
دفعوا منهم و٦٩٪ زوجاتهم، غري نساء مع الجنس مارسوا تقريبًا ونصفهم الجماع،
أمريكا أمام كينيس رفعها التي املرآة عكست لقد الغرام. ليطارحوهن لعاهرات نقوًدا
نفسه، من والخجل بالحرية يشعر أيًضا ولكنه غريزته وراء يسري شهوانيٍّا بلًدا
الجنسية األنشطة تنوع عىل أدلة هناك أن ومع مذهلة. بصورة وجاهل عاجز وهو
املحرمة املناطق من أمريكا يف الوقت ذلك يف الجنسية األمور كانت فقد وتكرارها،
مع اشرتكوا الذين الباحثني أحد أجرى وقد األطباء. حتى وال أحد، يناقشها ال التي
تكن ولم أطفاًال ينجبوا لم أمريكيني وزوجة زوج ألف مع لقاءات بحثه يف كينيس
عذارى. يزلن ال كن الزوجات أن حني يف اإلنجاب؛ عدم سبب عن فكرة أدنى لديهم
ليوضح كتاباته يف بعد فيما إليه أشار وقد البحث ذلك بأمر يعلم قطب كان
فيصفهم البهائم، عن كثريًا يختلفون ال أنهم وهي األمريكي الشعب عن نظره وجهة
املتوقع من وكان واملال.» اللذة غري وجهة له يعرف ال الهائم، الهائج «القطيع بأنهم:
قول حد عىل إنه، حيث املجتمع، هذا مثل يف شديًدا ارتفاًعا الطالق نسبة ارتفاع
هؤالء انفلت جديدة، شخصية يف المعة بارقة زوجة ملحت أو زوج ملح «كلما قطب:
الرغبات.» عالم يف جديدة موضة الزوجة كانت أو الزوج كان لو كما جديد، صيد إىل
يف بشدة يرتدد بداخله الرصاع بسبب املضطربة الهائجة مشاعره صدى كان وقد
الحوراء أو املسحورة الجنية كأنها الفتاة إليك «وتتطلع يقول: وهو الالذع نقده
مجردة وحدها الصارخة الغريزة فيها تحس حتى منك تقرتب إن ما لكن الهاربة.
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تنتهي ثم الفواح. العطر نكهة ال املحرتق الجسد رائحة تشم وحتى إشعاع، كل من
حال.» كل عىل لحم ولكنه ا، حقٍّ شهي لحم لحم، مجرد لحم، إىل

من الكثري شعر فقد باألمان. ليس ولكن بالنرص أمريكا عىل الحرب هذه عادت لقد
وأكثر بكثري أقوى آخر ليواجهوا فقط واحًدا شموليًا عدوٍّا هزموا قد أنهم األمريكيني
Billy Graham جراهام بييل الشاب املبرش وحذر األوروبية. الفاشية من وغدًرا مكًرا
التي الصني إىل الفقرية، األرض هذه إىل هوادة أو رحمة بال تزحف «الشيوعية أن من
لم وإذا االضطرابات، فيها تتوقف ال التي الجنوبية أمريكا إىل ثم الحروب، مزقتها
وحيدة بأمريكا األمر فسينتهي الكفر، براثن بني من األمم هذه املسيحي الدين ينقذ

العالم.» هذا يف ومعزولة
الرئيس كان حيث أيًضا أمريكا داخل تنطلق الشيوعية عىل الحرب كانت
يدعي J. Edgar Hoover هوفر إدجار جون الفيدرايل التحقيقات ملكتب املكيافيليل
تحت التحقيقات مكتب بدأ وقد شيوعيٍّا. أمريكا يف شخًصا ١٨١٤ بني من واحًدا أن
وعندما تخريبية. محاوالت عىل أدلة أية الكتشاف تقريبًا بالكامل نفسه يكرس إدارته
ملجلس التابعة العدائية األنشطة يف التحقيق لجنة كانت نيويورك، إىل قطب وصل
تشامربز ويتكر اسمه تايم مجلة يف كبري محرر شهادة إىل االستماع يف بدأت قد النواب
ألجر يرأسها شيوعية خلية من جزءًا كان أنه تشامربز شهد .Whittaker Chambers
منظمي أحد كان الذي ترومان الرئيس إدارة يف سابق مسئول وهو Alger Hissهيس
Carnegie العاملي للسالم كارنيجي ملؤسسة رئيًسا وقتها وكان املتحدة، األمم عمل
عىل هذه االستماع جلسات استحوذت وقد .Endowment for International Peace
باملدن يرتبصون الشيوعيني أن من املخاوف جعل الذي األمر بالكامل، البلد اهتمام
توم األمريكي العام املدعي أكد وقد الواقع. إىل أقرَب نائمة خاليا يف والضواحي
واملحال واملكاتب املصانع يف مكان؛ كل يف «إنهم قائًال: ذلك Tom Clarke كالرك
الجراثيم معه يحمل منهم وكل الخاصة، الرشكات ويف الشوارع وزوايا التجارية
نظامها خسارة وشك عىل فقط ليست أنها أمريكا فشعرت املجتمع.» ستقتل التي
التي األساسية السمات من اإللحاد كان فقد أيًضا. الديني مرياثها ولكن السيايس
املسيحية أن إلحساسهم غريزيٍّا الشعب فعل رد كان فقد لذا الشيوعي، التهديد تميز
الشيوعية تختفي أن «إما سنوات: بضع بعد جراهام بييل كتب وقد للتهديد. تتعرض
الدجال.» واملسيح املسيح بني معركة إال هو ما حقيقته يف فاألمر املسيحية؛ تختفي أو
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املسيحيني األمريكيني من العظمى الغالبية عاطفة عن يعرب الشعور ذلك كان وقد
الوقت. ذلك يف

هو كان وقد األمريكية. السياسة عىل يسيطر بدأ الذي الهاجس قطب الحظ
وتأثريًا نشاًطا أكثر الشيوعيون كان الواقع ويف مماثلة، ألسباب للشيوعية معاديًا أيًضا
متوقًعا واحد بعام أمريكا إىل ذهابه قبل قطب كتب وقد أمريكا. يف عنهم مرص يف
أو اإلسالم طريق يف نسري إما «إننا جراهام: توقعها التي نفسها الصارمة املعادلة
للسياسة نموذًجا لينني حزب يف رأى فقد نفسه، الوقت ويف الشيوعية.» طريق يف

بنفسه. أسسها سيضع التي السياسة وهي املستقبل، يف اإلسالمية
النظامني بني كبري فارق يوجد ال فإنه االنفعالية التحليلية قطب رؤية ويف
اإلنسانية املادية باالحتياجات يُعنيان رأيه، يف االثنني، إن حيث والرأسمايل، الشيوعي
العادي العامل يفقد أن بمجرد بأنه وتنبأ الروح. احتياجات بإشباع يهتمان وال
املسيحية وستعجز الشيوعية، إىل شك وال أمريكا تتحول سوف بالثراء، الحاملة توقعاته
«مثل قطب: يقول كما أو الروح، عالم يف فقط توجد إنها حيث االتجاه، هذا صد عن
له كامل» «نظام فهو أخرى، ناحية من اإلسالم، أما خالص». مثايل عالم يف رؤية
اإلسالم به. الخاص الحكم ونظام االقتصادية وقواعده االجتماعي ودستوره قوانينه
ثم ومن املتدين. العادل املجتمع إلقامة السحرية الرتكيبة تقديم عىل القادر هو وحده
والشيوعية الرأسمالية بني معركة ليست إنها وجهه: عن الحقيقي الرصاع سيكشف

النهاية. يف اإلسالم ينترص أن املحتم ومن واملادية، اإلسالم بني معركة ولكن
سكان معظم أذهان عن بعيًدا كان والغرب اإلسالم بني الصدام أن شك وال
التي الجديدة الثروة من الرغم عىل لكن ١٩٤٨م. عام األعياد موسم يف نيويورك
كان فقد النرص، جلبها التي بالنفس الثقة موجة إىل باإلضافة املدينة، عىل تتدفق
مقاالته إحدى يف E. B. White وايت بي. إي. كتب وقد املستقبل. عىل عارم قلق هناك
عرضة الطويل تاريخها يف مرة ألول املدينة هذه أصبحت «لقد الصيف: ذلك يف
اإلوز من رسب حجم حجمه يتعدى ال طائرات رسب يقوم أن املمكن فمن للتدمري.
مقابر إىل أنفاقها وتحويل جسورها وتقويض أبراجها وحرق الجزيرة هذه بتدمري
طريق عن يحيد فاسد رشير أي عقل ففي سكانها. من املاليني جثث وحرق جماعية
ونحن املقال هذا وايت كتب وقد يقاوم.» ال سحر لها نيويورك أن بد ال الصواب،
شيئًا للخطر والعرضة بالضعف اإلحساس كان حني النووي العرص أعتاب عىل نقف

جديًدا.
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درس حيث واشنطن يف للعيش قطب انتقل قصري، بوقت الجديد العام بداية بعد
يف الحياة عن رسائله إحدى يف قال وقد للمعلمني.1 ويلسون كلية يف اإلنجليزية
املكتبة من بالقرب أعيش أني خاصة جيدة، واشنطن يف الحياة «إن واشنطن:
«من مرة: ذات كتب فقد املرصية، الحكومة من جيًدا راتبًا يتلقى وكان وأصدقائي.»
بني ما فأنفق أنا أما شهريٍّا، دوالًرا وثمانني بمائة العادي الطالب يعيش أن املمكن

شهريٍّا.» دوالًرا وثمانني مائتني إىل وخمسني مائتني
حد عىل أمريكا، يف وجد فإنه مرص، صعيد يف صغرية قرية من جاء قطبًا أن ومع
واملناسبات االحتفاالت كانت فقد والكهوف.» الغابات بعهود تذكر التي «البدائية قوله:
الفنية املتاحف أن ومع منها. جدوى ال سطحية وأحاديث بثرثرة مليئة االجتماعية
اآلثار ملشاهدة ليس إليها يذهبون كانوا فقد بالزوار، تعج كانت املوسيقية والحفالت
أن يف بداخلهم ملحة نرجسية رغبة بدافع ولكن املوسيقى، إىل االستماع أو الفنية
قضاه الذي الوقت من أيًضا قطب استخلص وقد إليهم. ويستمعوا اآلخرون يراهم
هو فها الرسميات. أصول عن البعد كل بعيدون عامة بصفة األمريكيني أن هناك
مطعم، يف الكلمات هذه إليك أكتب وأنا «أمامي فيقول: القاهرة، يف له لصديق يكتب
عنقه، رباط من بدًال الفاقع الربتقايل باللون ضبع قميصه صدر عىل أمريكي شاب
يف الغالب األمريكي الذوق هو هذا صدريته. من بدًال كحيل فيل ظهره عىل ويجثم
من أيًضا اشتكى وقد اآلن.» وقته ليس آخر حديثًا لذلك وإن واملوسيقى! األلوان.
الكلية، كافترييا يف حادثة وأورد عجيب» اآلخر هو فشأنها الطعوم «أما قائًال: الطعام
املرصيني إن بمكر: مداعبًا فأخربها البطيخ، عىل ملًحا تضع أمريكية سيدة رأى فقد
كم استحسان: يف وقالت وذاقت «وجربت ويقول: الفلفل، عليه يضعوا أن يفضلون
وقد أحيانًا، السكر يفضل مرص يف بعضنا أن أخربتها التايل، اليوم ويف لذيذ. هو
فيقول: الشعر، قصات من ويتذمر يشكو أن أيًضا واعتاد أيًضا.» لذيذًا هذا وجدت
الحالق.» شعث ما بيدي ألسوي البيت إىل وعدت إال هناك شعري حلقت مرة من «وما
واشنطن جورج جامعة مستشفى إىل قطب دخل ١٩٤٩م، عام فرباير/شباط ويف
تعدد أخذت حني املمرضات إحدى صدمته وهناك اللوزتني. استئصال عملية إلجراء
نوًعا بالفعل فرض قد وكان حبيبها. يف تكون أن تريد التي والخصال الصفات له

١٩٧٧م. عام يف كولومبيا مقاطعة جامعة لتكوين أخرى كليات ثالث مع للمعلمني ويلسون كلية 1ُدِمَجت
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حد عىل التي، األمريكية املرأة من املتوقع السلوك مواجهة يف الدفاعي السلوك من
املثرية، العيون ويف الوجه، يف تعرفها الجسدية: فتنتها مواضع جيًدا «تعرف تعبريه:
األلوان وترتدي امللساء. والساق املمتلئ، والردف البارز، الصدر ويف املمتلئة، والشفاه
كله هذا إىل تضيف ثم شيئا، تخفي ال التي البدائية الغريزة بها توقظ التي الزاهية
يقاوم ال هدًفا كان كيف نتخيل أن لنا وبالطبع، الجريئة.» والنظرة املثرية الضحكة

الجنسية. للمضايقات
املرشد البنا، حسن اغتيال عن أنباء وصلت فرباير/شباط، من عرش الثاني ويف
ومرج هرج هناك كان أنه قطب ويروي القاهرة. يف املسلمني، اإلخوان لجماعة العام
«اليوم األطباء: فأخربه االحتفاالت، أسباب عن فسأل املستشفى، خارج الشارع يف
أحد يصدق أن الصعب ومن البنا.» حسن اغتيل لقد الرشق. يف املسيحية عدو قتل
ملقتل االبتهاج لدرجة املرصية بالسياسة مهتمني كانوا ١٩٤٩م عام يف األمريكيني أن
أيًضا: فيها وجاء مرصعه، خرب بالفعل تايمز نيويورك صحيفة نرشت وقد البنا.
وحده أنه منهم الكثري رصح وقد بشدة، له مخلصني حسن الشيخ أتباع كان «لقد
عىل يرقد كان الذي قطب نظر يف ولكن واإلسالمي.» العربي العالم إنقاذ عىل قادر
فمع له. شديدة صدمة األخبار هذه كانت فقد وبعيد، غريب بلد يف املرض فراش
يف بينهما يفرق ال وكان سمعته. من اآلخر منهما كل عرف فقد أبًدا، يلتقيا لم أنهما
يف والتحقا، ١٩٠٦م، عام من األول أكتوبر/ترشين شهر من قليلة أيام سوى العمر
قطب، غرار وعىل القاهرة. يف العلوم دار كلية وهي نفسها، بالكلية مختلفة، أوقات
ولكنه ساحرة، بشخصية يتمتع وكان سنه، يسبق بما الفكر ناضج البنا كان فقد
بهدف ١٩٢٨م عام يف املسلمني اإلخوان جماعة أسس فقد أيًضا؛ أفعال رجل كان
جميع يف اإلخوان انترش قليلة، سنوات غضون ويف إسالمية. دولة إىل مرص تحويل

القادمة. اإلسالمية الثورة بذور يغرسون العربي العالم يف ثم مرص أنحاء
يف االجتماعية «العدالة قطب كتاب فيه نُِرش الذي الوقت يف البنا صوت أخمد
بنفسه قطب نأى ولقد كبري. إسالمي كمفكر اسمه صنع الذي الكتاب وهو اإلسالم»،
االعتماد حول مشابهة آراء إىل يميل كان أنه مع البنا، أنشأها التي الجماعة عن تماًما
الطريق مهد الفكري ومنافسه معارصه موت ولكن والسياسة، الحكم يف اإلسالم عىل
يف كبرية تحول نقطة هذه وكانت املسلمني. اإلخوان جماعة إىل ينضم لكي أمامه
كان باألحداث، الحافل الوقت ذلك يف ولكن أيًضا. الجماعة مصري ويف قطب حياة
وطنه عن بعيًدا مريًضا وحيًدا اإلسالمية النهضة إحياء حركة لقيادة الرشعي الوريث

أحد. يعرفه ال وغريبًا
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استضافه ليلة، فذات الكرام. مرور واشنطن يف قطب وجود يمر لم ذلك، أثناء ويف
اإلسالم، اعتنق بريطاني مسترشق وهو ،James Heyworth-Dunne هيورث-دن
العالم تحديث دون تحول التي املسلمني اإلخوان جماعة خطر عن األخري إليه وتحدث
فلن الحكم، إىل الوصول يف اإلخوان نجح ما «إذا لقطب: قال إنه قيل وقد اإلسالمي.
كتابه يرتجم أن عليه عرض ثم الحضارة.» وجه يف عائًقا وستقف أبًدا، مرص تتقدم
خيايل مبلغ بالطبع وهو دوالر، آالف عرشة املقابل يف له ويدفع اإلنجليزية إىل الجديد
قطب استنتج ذلك، وبعد العرض. رفض قطبًا أن إال املغمور، الكتاب هذا مقابل
أية وعىل األمريكية. االستخبارات لوكالة للعمل تجنيده يحاول كان دن هيورث أن
قبل حتى املسلمني اإلخوان إىل االنضمام عىل العزم عقدت قد «كنت قال: فقد حال،

منزله.» أغادر أن

وهي جرييل، مدينة إىل للشفاء تماثله أثناء يف قطب انتقل ١٩٤٩م، عام صيف ويف
عاصمة دينفر مدينة رشق شمال إىل كولورادو والية يف تقع مزدهرة زراعية مدينة
الوقت، ذلك ويف للرتبية.2 كولورادو والية كلية يف الدروس بعض لحضور وذلك الوالية،
املتخصصة التعليمية املؤسسات أكثر من واحدة بأنها ذاع قد الكلية تلك صيت كان
شديد بإقبال تحظى الصيفية الدورات كانت وقد أمريكا. يف تقدًما املعلمني تدريب يف
درجات عىل للحصول يحرضون كانوا الذين البالد أنحاء جميع من املعلمني من
من القريبة الرائعة والجبال الجميل بالجو واالستمتاع الجامعة، من متقدمة علمية
يف التعليمية الربامج وبعض ومحارضات موسيقية حفالت تقام املساء، ويف املدينة.
وكانت للكلية. التابعة الحدائق يف مرسحية عروض إىل باإلضافة املفتوحة، األماكن

الحارضين. من املتدفقة األعداد الستيعاب كبرية خيًما تقيم الكلية إدارة
املدن من أي يف قضاها مدة أطول وهي جرييل، مدينة يف أشهر ستة قطب قىض
يف بها مر التي البغيضة للتجارب التام النقيض املدينة تلك له قدمت فقد األمريكية،
من الكثري هناك يكن لم وبالفعل، وواشنطن. نيويورك مدينتي يف الرسيعة الحياة
مدينة أُنِْشئت وقد العايل. األخالقي قطب حّس تناسب أن املمكن من التي األماكن
ميكر ناثان يد عىل املسكرات تناول فيها يُمنع مدينة تكون لكي ١٨٧٠م عام جرييل

كولورادو. شمال جامعة اآلن عليها 2يطلق
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وقد تريبيون. نيويورك صحيفة يف الزراعة بشئون املختص املحرر Nathan Meeker
نقطة عند كايرو مدينة من بالقرب إلينوي والية جنوب يف قبل من ميكر عاش
«ليتل عليه يطلق الذي الوالية من الجنوبي الجزء يف واملسيسبي، أوهايو نهري التقاء
ضفاف عىل تنشأ التي تلك هي الحضارات أعظم أن يؤمن ميكر كان وقد إيجيبت».
وساوث البودر كاش نهري بني الخصبة الدلتا يف املدينة هذه أسس فقد لذا األنهار،
زراعية جنة إىل الكربى» األمريكية «الصحراء يحول أن يأمل ميكر كان وقد بالت.
أيد وقد الحضارة. فجر منذ القدماء املرصيون فعل مثلما الري، مياه عىل باالعتماد
Horace جرييل هوراس واسمه تريبيون، نيويورك يف ميكر معه يعمل الذي املحرر
بعد فيما اسمه حملت التي املدينة وأصبحت شديدة، بحماسة الفكرة ،Greeley

املتحدة. الواليات يف العمرانية املجتمعات أشهر من واحدة
املتميز، أو الرائد الشباب من جرييل يف استقروا الذين األوائل السكان يكن ولم
بالقطار يسافرون وكانوا أعمارهم. منتصف ويف املتوسطة الطبقة من سكانًا كانوا بل
معهم حاملني املدينة إىل جاءوا وقد الخيول، تجرها التي املركبات أو بالعربات وليس
يف ستُبنى التي للمدن نموذًجا يصلح مجتمع بناء عىل وعازمني وقيمهم، مبادئهم
يف يستقر شخص كل يف وجودها يجب التي األخالقية املبادئ أسس ويضع املستقبل،
املسكرات. رشب عن واالمتناع األخالقية واالستقامة العمل يف االجتهاد وهي: املدينة
الوقت يف وبالفعل، مؤكًدا. أمًرا ومزدهرة نقية حضارة نشأت األساس، هذا وعىل
لالستقرار مكان أفضل جرييل مدينة كانت القطار، من قطب سيد فيه نزل الذي

شايان. إىل دينفر بني ما املنطقة يف فيه
حانات هناك تكن ولم جرييل مدينة يف املجتمع أساس هي األرسية الحياة كانت
الجامعة وكانت أركانها. من ركن كل يف كنيسة هناك أن وبدا الخمور لبيع متاجر أو
موسيقية حفالت وتقيم البالد، يف املوسيقى أقسام أفضل من واحد بوجود تفخر
ويف كثريًا. بها استمتع قد املوسيقى يعشق كان الذي قطبًا أن املؤكد ومن باستمرار،
وكان الكلية. قاعة يف محارضات يلقون املحارضين أفضل من مجموعة كانت املساء،
حصل قد كان الذي James Michener ميتشنر جيمس املحارضين، هؤالء ضمن من
الهادي» املحيط جنوب «حكايات روايته عن بوليتزر جائزة عىل قريب وقت منذ
الكلية يف الكتابة فن عن عمل ورشة إلقامة عاد والذي ،Tales of the South Pacific
وهكذا ١٩٤١م. عام إىل ١٩٣٦م عام من أيًضا فيها بالتدريس وقام فيها تعلم التي
واملوسيقى التعليم، بها: هو يؤمن التي املبادئ يقدس مجتمع عىل أخريًا قطب عثر

33



املشيدة الربوج

املدينة «وهذه قصرية: بمدة جرييل إىل وصل أن بعد كتب وقد والدين. واألدب والفن،
حديقة، يف نبتة كأنه بيت كل جميلة. جميلة إنها اآلن، فيها أقيم التي جرييل الصغرية
يقضيان وصاحبته بيت كل صاحب وتشاهد روضة. يف طريق كأنه شارع وكل
كل هو وهذا وتشذيبها، الخاصة الحديقة لري شاق مضن عمل يف فراغهما وقت
يف قطب عليه اعرتض الذي الهائج الرسيع الحياة أسلوب أصبح لقد يفعلونه.» ما
حتى جميلة بسالسة وتسري هادئة الحياة فكانت للغاية، عنه بعيًدا نيويورك مدينة
يف تريبيون جرييل صحيفة من األوىل الصفحة يف كاملة مقالة قرأ أنه يذكر قطبًا إن

املدينة. وسط يف شارًعا سلحفاة عبور قصة بالتفصيل تعرض الصيف ذلك
مزعجة أمواًجا تحته يخفي الهادئ السطح ذلك كان جرييل يف حتى ولكن
كانت الجامعي، الحرم من الجنوب إىل ميل بعد فعىل قطب. اكتشفها ما رسيًعا
سيتي»، «جاردن عليها يطلق الخمر ومخازن الحانات من صغرية مجموعة هناك
رشب منع لقانون خاضعة تكن لم التي الحديقة»، «مدينة بالعربية تعني التي
فرتة أثناء يف اسمها عىل املدينة هذه حصلت وقد جرييل. يف به املعمول الكحوليات
زجاجات يخبئون املحليون الكحوليات مهربو كان حني الكحولية، املرشوبات حظر
ذهب حفلة، أقيمت وكلما الكلية، يف الطالب إىل ويبيعونها البطيخ داخل الخمر
وقد االحتفال. متطلبات من احتياجاتهم عىل يحصلوا لكي «الحديقة» إىل الطالب
تسود التي واألخالقيات التام االلتزام بني الشاسع البون ذلك من قطب اندهش
االحتقار بعني ينظر فكان سيتي. جاردن عىل تسيطر التي الالأخالقيات وبني جرييل
االلتزام عىل املحافظة يف فشًال فيها رأى ألنه أمريكا، يف الكحوليات منع حركة النهيار
يفرضه أن يستطيع ال الذي الخمور، احتساء عن واالمتناع النفس بضبط الروحي

اإلسالم. مثل شامل نظام سوى
«رجل أنه وهو أال نفسه من آخر جانب عىل أيًضا قطب عيني أمريكا فتحت
من جموًعا شاهد مدينة) أية يحدد لم (وهو زارها التي املدن إحدى ففي ملون».
ويركلونه يرضبونه «كانوا فيقول: البرشة، أسود رجًال يرضبون البيض املواطنني
ما يتخيل أن املرء ويستطيع الطريق.» عىل بلحمه عظمه خلطوا حتى نعالهم بكعب
املجتمع ذلك حتى برشته. لون بسبب تهديد من البرشة أسمر املسافر ذلك به شعر
الكثري هناك يكن فلم عنرصية؛ مخاوف بسبب مستقر غري كان جرييل يف املتحرر
طردوا قد الحمر الهنود من األصليني السكان ومعظم املدينة. يف السود السكان من
ناثان وتركت َخيّاًال، عرش أربعة األمريكية القوات فيها خرست معركة بعد منها
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العرشينيات، ويف رأسه. فروة انتزعت أن بعد قتيًال جرييل، مدينة مؤسس ميكر،
تحظر التي الالفتات أن ومع واملجازر. الحقول يف للعمل املكسيك من عمالة أحرضت
للكنائس يزال ال فكان اختفت، قد الظالم حلول بعد املدينة يف املكسيكيني بقاء
يجلسوا أن املفرتض من كانوا الذين البيض لغري منفصل خاص مدخل الكاثوليكية
الجميلة الحديقة من الجنوبي الجزء يستخدمون اإلنجليز وكان العلوي. الدور يف
يستخدمون الجنوبية أمريكا من املواطنني أن حني يف املحكمة، مبنى خلف الواقعة

الشمايل. الجزء
وضع يف يعيشون الجامعة يف للدراسة األخرى الدول من الوافدون الطالب كان
أفريقيا من الطالب وكان العنرصية. عليها تسيطر التي البيئة هذه يف مريح غري
نواة يمثلون هاواي، من الطالب من عدد إىل باإلضافة وآسيا، الالتينية وأمريكا
الكلية واستضافت قطب. إليه انضم الذي بالكلية، الثقافات لتبادل الدويل النادي
حديثًا وصلوا فلسطينيني الجئني ذلك يف بما األوسط، الرشق من صغرية جالية أيًضا
معاملة يحسنون املدينة أهل كان ما وغالبًا العراقية. املالكة العائلة أفراد من وعدًدا
األعياد. وقضاء معهم الوجبات لتناول منازلهم إىل يدعونهم وكانوا الجاليات، تلك
اعتقد مالكه ألن العرض دور إحدى من أصدقائه من وعدد قطب ُطرد مرة، وذات
اعتذر مرصيون!»، «ولكننا قطب: أصدقاء أحد له قال وعندما السود. من أنهم
بالسخط يشعر وهو رفض قطبًا ولكن أخرى، مرة الدخول عليهم وعرض الرجل
هذا لهم ليس السود األمريكيني أن حني يف الدخول، لهم يحق السود املرصيني ألن

الحق.
تجاه تقدمي موقف للجامعة كان فقد املدينة، يف التوتر هذا من الرغم وعىل
الطالب من الكثري كان الصيفية، التدريبية الدورات أثناء ففي العنرصية. قضية
سوى هناك يكن لم ولكن جرييل، إىل يأتون الجنوب يف السود املعلمني كليات من
ماكليندون جيم أحدهما وكان العادية، الدراسية السنة أثناء يف أسودين طالبني
النادي يف أيًضا عضًوا كان الذي بالكلية، القدم كرة فريق نجم Jaime McClendon
ألن ونظًرا غرفته. الفلسطينيني الطالب أحد يشارك وكان الثقافات، لتبادل الدويل
مدينة إىل يسافر أن عليه كان فقد معه، التعامل يرفضون كانوا جرييل يف الحالقني
العرب الطالب من عدد اصطحبه النهاية، يف ولكن شعره. يحلق لكي شهر كل دينفر
وقد ماكليندون. شعر الحالق يقص حتى يغادروا أن ورفضوا املحيل الحالق إىل
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الهابط، السفح إىل السامقة القمة من أمريكا أنزلت «العنرصية ذلك: بعد قطب كتب
كذلك.» معها البرشية وأنزلت إليه فنزلت

للرتبية. كولورادو والية لكلية بالنسبة كئيبًا ١٩٤٩م لعام القدم كرة موسم وكان
بما لعبها التي املباريات جميع الفريق وخرس اإلصابة بسبب ماكليندون يشارك فلم
(١٠٣–صفر) بنتيجة وايومينج جامعة فريق أمام تنىس ال ساحقة هزيمة ذلك يف
لوجهة تأكيد سوى لقطب األمريكية القدم كرة مشاهدة تكن ولم األخري. ملصلحة
وإنما اللعب، يف تشرتك ال القدم «إن كتب: فقد األمريكي. الشعب بدائية حول نظره
الهدف إىل بها يقذف أو بها ويجري يديه، بني الكرة يخطف أن العب كل يحاول
البطن يف الرضب ذلك: يف بما وسيلة، بكل يعوقوه أن اآلخر الفريق العبو ويحاول
عنقه!» دق رأسه! حطم فريقه: يشجع وكل … عنف بكل والسيقان األذرع وتهشيم
النساء. هو األعزب الوحيد املرصي ذلك يهدد خطر أكرب كان فقد حال، كل وعىل
األخرى املدن معظم من أكثر الخالب، األنثوي بالجمال تعج جرييل مدينة كانت فقد
عمال أو الصيادون أو املناجم عمال يسكنها لم املدينة فهذه األمريكي. الغرب يف
البداية منذ سكنها بل نساء، بال عالم يف تقريبًا يعيشون كانوا الذين الحديدية السكك
الدافئة املنازل يف بشدة واضًحا األنثوي التأثري كان وقد ومثقفة. متعلمة عائالت
العامة واملدارس التنظيم جيدة املرتبة واملحال الفسيحة الواسعة برشفاتها املريحة
كان ولكن أخرى. بمدن مقارنة املتحرر السيايس واملناخ املنخفضة والعمارة األنيقة
الطالب نسبة من تقريبًا ٪٤٢ كان فقد نفسها؛ الكلية يف اإلطالق عىل تعبرياته أقوى
من الدرايس الخريف فصل يف بالجامعة التحقوا الذين طالبًا ٢١٣٥ عددهم البالغ
.٪٣٠ تتعدى ال األمريكية بالجامعات الفتيات التحاق نسبة كانت حني يف السيدات،
أقسام ثالثة هناك كانت هذا من بدًال الهندسة، أو األعمال إلدارة أقسام هناك تكن ولم
من املدينة فتيات وكانت واملرسح. واملوسيقى الرتبية الكلية: يف أساسية متخصصة
الجبلية البلدات من والفتيات السهول يف املزارع من الريف وفتيات وفينكس دينفر
البالد، مستوى عىل الطيبة سمعتها بسبب بالجامعة االلتحاق عىل يتهافتن الصغرية
بني وهناك الكلية. حرم داخل وهناك، املجتمع. يف حقهن يمارسن بأنهن وشعورهن
الحرية يمثلن الوقت ذلك يف الغرب فتيات كانت الزاهرة، والحدائق الصفراء األبنية

عقود. بعد إال األمريكيات السيدات معظم بها تتمتع لن التي
يتعامل كان فقد زمنه، ليسبق قطب سيد تحرك املنعزلة، الغربية املدينة تلك ويف
يف ومكانتهن ألنفسهن تقديرهن حيث من لهن املعارصات معظم يسبقن نساء مع
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الجامعة: يف السيدات من واحدة له قالت فقد بالرجال. عالقتهن ثَمَّ ومن املجتمع،
هذه تعقدون الرشقيون، وأنتم، بحتة بيولوجية مسألة الجنسية العالقة مسألة «إن
والبقرة، والثور والفرس، فالحصان فيها. األخالقي العنرص بإدخال البسيطة املسألة
وهو هذه األخالق حكاية يف منها أحد يفكر ال والفرخة، والديك والنعجة، والكبش
هذه وكون ومريحة.» ويسرية سهلة الحياة تميض ولذلك الجنيس االتصال يزاول
خطورة؛ أكثر قطب، نظر وجهة من الرأي، هذا جعل مدرسة تعمل كانت السيدة

األخالقية. غري بفلسفتها الصغار الشباب من أجيال عقلية ستلوث ألنها
باللغة الكتابة يف دراسية دورة بحضور الصيف فصل يف دراسته قطب بدأ
دراسة ليحاول اإلنجليزية بلغته كافية ثقة لديه كانت الخريف، وبحلول اإلنجليزية.
العزم عقد قد وكان الخطابة. فن يف ودورة التدريس يف للتخرج دراسية دورات ثالث
وهي أال ألحد بها يبح لم رغبة صدره يف يكن كان حيث اإلنجليزية اللغة يتقن أن عىل
عن حققه الذي اإلنجاز مستوى تقييم املمكن ومن اإلنجليزية. باللغة كتاب تأليف
«العالم عنوان: تحت كتبه لإلزعاج، مثري أدق، بعبارة أو غريب، مقال دراسة طريق
األدبية الطالب مجلة يف نُِرش الذي The World Is an Undutiful Boy عاق» صبي
أمريكا. إىل قطب وصول من واحد عام بعد أي ١٩٤٩م، عام خريف يف Fulcrum
إله خلق عندما إنه تقول: مرص يف قديمة أسطورة «هناك املقال: هذا يف جاء وقد
يف وتجول اذهب له: وقال كبريًا وقلًما ضخًما كتابًا أعطاه التاريخ واملعرفة الحكمة
اقرتحه ما التاريخ فنفذ تسمعه. أو تراه يشء كل عن ملحوظات واكتب األرض هذه
صغريًا: صبيٍّا برقة تعلم حكيمة جميلة سيدة عىل جولته أثناء يف ومر اإلله، عليه

هذه؟» «من إلهه: وسأل السماء إىل رأسه ورفع كبرية بدهشة إليها التاريخ فنظر
«… العالم هو الصغري الصبي وهذا مرص هي هذه مرص، «إنها اإلله: فأجابه
متقدمني كانوا ألنهم االعتقاد؟ بهذا بشدة القدماء املرصيون هؤالء يؤمن وملاذا
أوج يف مرص كانت لقد آخر. بلد أي قبل عظيمة حضارة لديهم وكانت للغاية
علمت التي هي فمرص الغابات، يف تعيش األخرى الشعوب كانت عندما حضارتها

أوروبا. علمت التي هي واليونان اليونان،
الطفل؟ ذلك كرب عندما حدث ماذا ولكن

ورضبها بعيًدا نبذها الطيبة! السيدة تلك علمته، التي نبذ الطفل، كرب عندما
حدث ما هو هذا الحقيقة، إنها مجازيًا، قوًال ليس هذا ولكن آسف، أنا قتلها. محاوًال

بالفعل.
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أن إنجلرتا نناشد لكي املتحدة) األمم إىل املفرتض (من هنا إىل أتينا فعندما
مرة هنا إىل جئنا وعندما العدالة. حساب عىل إنجلرتا العالم ساعد حقوقنا، تمنحنا
الحرب أثناء ويف العدالة، ضد اليهود مع العالم وقف اليهود، من نشكو لكي أخرى

أيًضا. اليهود العالم ساعد واليهود، العرب بني
عاق!» صبي من له يا … عاق عالم من له يا

وكان الكلية، يف اآلخرين الطالب معظم من قليًال سنٍّا أكرب قطب كان ولقد
الجامعي الحرم نرشة يف له صورة نُِرشت وقد كثريًا. بهم يختلط ال الحال بطبيعة
رئيس ،William Ross روس ويليام الدكتور أمام كتبه أحد من نسخة يعرض وهو
فمن لذا مميز»، «معلم أو شهري» مرصي «مؤلف بأنه قطب إىل أشري وقد الكلية.
يتآلف كان ولكنه الكلية، يف زمالئه قبل من واحرتام بتقدير يحظى كان أنه املؤكد
أمسية العرب الطالب أقام األمسيات، إحدى ويف األجانب. الطالب مع كبرية بصورة
يف املضيف دور قطب أدى وقد بالدهم، يف املحلية األطباق فيها أعدوا العاملية للثقافات
كان فقد ذلك، خالف أما األطباق. تلك مكونات اآلخرين للطالب يرشح فكان الحفل،
الكالسيكية املوسيقى اسطوانات إىل يستمع غرفته يف وقته من األكرب الجزء يقيض

الفونوغراف. جهاز من
الحارضون فريقص األسبوع يف مرة من أكثر تقام الراقصة الحفالت وكانت
الكلية وكانت مربع، شكل عىل وهم الراقصون يؤديها التي الرباعية، الرقصة أو البولكا
Some Enchanting أغنيتي كانت وقد الـجاز. موسيقى تعزف شهرية فرًقا تدعو
املرسحية من وكلتاهما العام ذلك األغنيات أشهر بني من Bali Haiو Evening

قصة من أحداثها تستمد التي South Pacific الهادي» املحيط «جنوب املوسيقية
األغنيتني هاتني إىل يستمعون كانوا الجميع أن املؤكد ومن الذكر، سابقة ميتشنر
وكانت الكبرية، املوسيقية الفرق عهد نهاية هو الوقت ذلك وكان جرييل. يف باستمرار
األمر هذا عن قطب كتب وقد األفق. يف تلوح تزال ال رول آند الروك موسيقى
استخدام عن بعيًدا يكن لم نفسه هو أنه إىل إشارة الحديث هذا ويف بعد، فيما
الزنوج ابتدعها التي األمريكية املوسيقى تلك هي «الجاز العنرصية: املصطلحات
الجنسية رغباتهم والستثارة ناحية من الضجيج يف ورغبتهم البدائية ميولهم إلرضاء
غناء يصاحبها حتى الجاز بموسيقى تماًما األمريكي نشوة تتم وال أخرى. ناحية من
درجة إىل اآلذان يف وطن واألصوات اآلالت ضجيج عال وكلما غليظ. صارخ مثلها
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بالتصفيق األكف وارتفعت االستحسان أصوات وعلت الجمهور هياج زاد تطاق، ال
اآلذان.» يصم يكاد الذي املتواصل الحاد

يتدبروا أن عليهم وكان للطالب، الطعام تقدم ال الكلية كانت األحد، أيام ويف
املساء يف يذهبون قطب، مثل مسلمون ومنهم األجانب، الطالب من كثري فكان أمرهم.
كانت حيث املدينة يف املوجودة الخمسني عددها يتجاوز التي الكنائس إحدى لزيارة
تكون األحيان بعض ويف املسائية، الدينية الطقوس من االنتهاء بعد الطعام تقدم
فقال: األمسيات هذه إحدى مرة ذات قطب ذكر وقد الراقصة. الحفالت بعض هناك
وحمي والصفراء، الزرقاء واألضواء الحمراء باألنوار مضاءة الرقص ساحة «وكانت
والتفت العارية، والسيقان باألقدام الساحة وسالت «الجراموفون»، أنغام عىل الرقص
األب ألقى ثم غراًما.» كله الجو وكان والصدور الشفاه والتقت بالخصور األذرع
حتى قليًال األضواء وخفت بل استحسان، يف املكان يف ومن املكان عىل فاحصة نظرة
الجو، «ولكن بعنوان أغنية ذلك بعد وضع ثم القاعة. يف الرومانيس الجو يكتمل
من عاطفية أغنية وهي Baby, It’s Cold Outside الخارج!» يف بارد صغريتي، يا
Esther Williams ويليامز إسرت للممثلة Neptune’s Daughter نبتون» «ابنة فيلم
رأى حتى األب «انتظر ساخًرا: املوقف لهذا وصفه قطب وينهي الصيف. ذلك يف
الرقص ساحة وغادر املثرية، األغنية تلك موسيقى عىل تنساب وبنيه بناته خطوات

الربيئة.» اللذيذة السهرة هذه إتمام ولهن لهم تارًكا
إىل قطب خطابات يف ترتدد جديدة نربة بدأت األول، ديسمرب/كانون شهر ويف
انسحب قد آنذاك وكان والروحية، الجسدية «الَوحشة» عن يتحدث فبدأ أصدقائه،

بها. التحق التي الدراسية الدورات جميع من
كاليفورنيا. يف معظمها أمريكا، يف ذلك بعد أخرى شهور ثمانية قطب قىضسيد
معظم يراها التي تلك عن كبريًا اختالًفا تختلف قطب رآها التي أمريكا كانت لقد
الوسيلة تلك يف سيما وال واألفالم، األدب ففي ثقافتهم. إىل نظرتهم وعن األمريكيني
وهي ألنفسهم محددة صورة يرسمون األمريكيون كان التليفزيون، الجديدة اإلعالمية
بها، خربة لديهم ليست ولكن الجنسية العالقات عن املزيد بمعرفة شغوفون أنهم
كينيس رسمها التي الصورة تلك كثريًا تشبه قطب رآها التي أمريكا كانت حني يف
كان هللا بوجود اإليمان أن مع روحانيٍّا، خربة بوًرا أرًضا قطب رأى لقد بحثه. يف
بهذا املرء يُضلَّل أن السهل من أنه ورأى الوقت، ذلك يف املتحدة الواليات يف سائًدا
الحقيقة ظلت وقد الدينية، واالحتفاالت الدينية والكتب الكنائس من الكبري الكم
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أحد إىل خطاب ويف األمريكيون. به يؤمن الذي الحقيقي اإلله هي املادية أن القائمة
َم ُقدِّ بحثًا وإن الروح. وهو األمريكيني عند له قيمة ال واحد «يشء قال: أصدقائه
من أهم لهم بدا األطباق لغسل الطرق أفضل عن جامعاتهم إحدى يف للدكتوراه
نتيجة إىل يتوصلون األمريكيني من الكثري بدأ الوقت، ذلك ويف الدين.» أو اإلنجيل
حياة عىل املوحشة بظاللها تلقي األمريكية الحياة يف الغربة فكرة وبدأت مشابهة،
فقط. ألوانه سابًقا قسوته، رغم قطب، تحليل جاء كثرية، جوانب ويف الحرب. بعد ما

فبدًال مرص، يف قطب أصدقاء يرجوها كان التي بالثمار الرحلة تلك تعد لم بالطبع
تحرًرا، أكثر جعله عىل هناك بها مر التي التجارب ساعدت وقد إليهم يعود أن من
كوَّنها التي املريرة وانطباعاته آراؤه تُنَْرش عندما هذا، إىل باإلضافة تعصبًا. أكثر عاد
يف الجديد العالم عن واملسلمني العرب أفكار تشكيل يف بقوة ستسهم أمريكا عن

واإلجالل. التقدير بعني ومبادئها أمريكا إىل فيه ينظرون كانوا الذي الوقت
الرجل «إن قال: فقد العنرصية. قضية تجاه ثائر غضب بركان بداخله عاد
األبيض الرجل إن أمريكا. يف كان أو أوروبا يف كان سواء األول عدونا هو األبيض
ومثله العاملية ومبادئه حضارته عن املدارس يف أوالدنا نُحدث بينما بقدميه يدوسنا
يدوس الذي للسيد واالحرتام اإلعجاب عاطفة أبنائنا نفوس يف نغرس إننا … السامية
واالنتقام والحقد الكراهية بذور هذا من بدًال نغرس أن فلنحاول ويستعبدنا. كرامتنا
عدو هو األبيض الرجل أن أظفارهم نعومة منذ ولنعلمهم األبناء، هؤالء نفوس يف

تعرض.» فرصة أول يف يحطموه أن عليهم وأن البرشية،
بدا إنه يقولون: أمريكا يف قطبًا عرفوا الذين األشخاص أن األمر يف والغريب
سياسية، ميول وله ومهذبًا خجوًال كان أنه ويتذكرون املتحدة الواليات يحب كأنه
ينىس ال شخص أي إىل يَُقدَّم أن وبمجرد واضحة. بصورة متدينًا يكن لم ولكنه
أنه إىل ذلك يرجع وربما يستضيفه، الذي البلد ضد بنقد تفوه ما ونادًرا قط، اسمه
إىل يعود عندما بأمان ينرشها أن يستطيع حتى لنفسه املزدرية بآرائه يحتفظ كان

وطنه.
ينصب اهتمامه كان فقد فقط، أمريكا عن يكتب يكن لم قطبًا أن الواضح ومن
والديمقراطية والعقالنية العلمانية مثل الحديثة فاملبادئ الحداثة؛ عىل األول املقام يف
عن اإلسالم عىل أثرت قد واملادية، والتسامح الجنسني واختالط والفردية والذاتية
تمثل أصبحت أمريكا أن قطب رأى وقد اإلسالمية. للدول الغربي االستعمار طريق
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يطوعوا أن أرادوا الذين للمرصيني موجًها أمريكا عىل الهجوم هذا كان لقد ذلك. كل
عىل يتفق ال اإلسالم أن كيف يريهم أن فأراد الحديث. والعالم ليتناسب اإلسالم
يف تنمو تزال ال بذوره كانت الذي العادي غري مرشوعه كان وقد العرصية. مع اإلطالق
إىل باإلسالم والعودة بالكامل للعرصية والفلسفية السياسية البنية تقويض هو ذهنه
والبرش. هللا بني كامل اتحاد مقدس؛ توحد حالة هذه كانت نظره، ويف النقية. جذوره
ما والروح، والعقل والالهوت، والعلم والدين، والسياسة والدنيا، الدين بني فالفصل
االلتزام لإلسالم يمكن ال ولكن براثنها. بني الغرب وقع التي العرصية تأثري إال هو
جوانب عىل اإلسالم تطبيق قرص يمكن ال أنه يرى قطب كان فقد الفصل، بهذا
وهو ثابت، شامل دين فاإلسالم بالكامل؛ العقيدة تدمري يف التسبب دون محددة
بالغرب، افتتانهم خضم يف هذا املسلمون نيس وقد األرض. عىل السماوية الكتب ختام
إال العالم ثقافتهم تسود أن يف الرشعية مكانتهم استعادة املسلمون يستطيع ولن
واجبهم، هو وهذا وحكوماتهم. وقوانينهم حياتهم مركز ليكون اإلسالم باستعادة

أيًضا. هللا تجاه ولكن أنفسهم تجاه فقط ليس

وورلد ترانس األمريكية الطريان لرشكة تابعة طائرة متن عىل القاهرة إىل قطب عاد
أكثر أصبح قد وطنه ليجد ١٩٥٠م، عام أغسطس/آب من العرشين يف TWA إيرالينز
االغتياالت وحركة الداخل من البلد يدمر كان الذي فالفساد بالضبط. مثله تعصبًا
جعل إرسائيل، ضد ١٩٤٨م حرب يف الهزيمة بعد بها لحق الذي والخزي الواسعة
االحتالل. سلطة ألهواء وفًقا الشعب من بتأييد تحظى أن دون تحكم املرصية الحكومة
قناة منطقة يف قواتهم وتركزت القاهرة من اسميٍّا انسحبوا قد الربيطانيني أن ومع
كان وقد املستقرة. غري العاصمة يف العليا هي االستعمار يد ظلت فقد السويس،
األفالم عرض ودور والحانات والفنادق النوادي يف ملحوًظا أنفسهم الربيطانيني وجود
البدين الرتكي امللك وكان املتدهورة. املدينة تلك يف الكربى واملتاجر األوروبية واملطاعم
مائتي من واحدة يف القاهرة أنحاء يف يتجول عليه، يتهامس شعبه كان كما فاروق،
يغري، غريه) حمراء سيارات بامتالك ألحد مسموًحا يكن (ولم يمتلكها حمراء سيارة
القمار نوادي إىل يمتلكه الذي اليخوت بأسطول يبحر أو الفتيات القول، صح إذا
املقاييس فيهما ينغمس اللذين واملجون الفسق حدُّ يحطم حيث الريفريا شواطئ يف
واألمية والبطالة الفقر املعتادة، اليأس مقاييس كانت ذلك، غضون ويف التاريخية.
دون املختلفة الحكومات وتعاقبت السيطرة. عن خارجة بصورة ترتفع واألمراض،
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املستثمرون وهرب البورصة، أسهم فيه سقطت الذي الوقت يف جدوى أو معنى
فيها. أموالهم استثمار عن فعزفوا املرتنح واقتصادها البلد وضع تفهموا الذين

التي هي فقط واحدة منظمة هناك كانت الفاسدة، السياسية البيئة هذه ويف
املسلمون اإلخوان أنشأ فقد املسلمني. اإلخوان جماعة الشعب: صالح أجل من تعمل
كّونوا بل بهم، الخاصة االجتماعية الخدمة وجمعيات واملصانع واملدارس املستشفيات
وكان فلسطني. يف األخرى العربية الجيوش جانب إىل ليحارب بهم ا خاصٍّ جيًشا
هدف هو ذلك وكان للحكومة، مناهًضا كونه من أكثر للمجتمع مناهًضا نشاطهم
حزب مجرد جماعته اعتبار البنا حسن مؤسسها رفض فقد األساس؛ من الجماعة
البنا ورفض بالكامل. السياسة لفكرة تحديًا تكون أن منها الهدف كان فقد سيايس،
عن فكرته مع يتناقض الذي الديمقراطية العلمانية الغربية الحكومات نموذج تماًما
أن يجب أنه اإلسالم طبيعة «تقتيض مرة: ذات كتب وقد الشامل. اإلسالمي الحكم
الكوكب عىل سلطانه يبسط وأن األمم كل عىل قوانينه يفرض وأن يُحَكم، وال يحكم

بأكمله.»
الربيطاني االحتالل مقاومة مهمة عاتقهم عىل أخذوا من هم اإلخوان أن وحقيقة
الطبقة من الدنيا الطبقة أعضاء نظر يف الرشعية منحتها وفّعاال، منظًما كفاًحا
رسميٍّا اإلخوان جماعة الحكومة حلت وقد اإلخوان. أعضاء نواة تشكل التي املتوسطة
شغب أحداث أثناء يف ذكي سالم البغيض البوليس رئيس مقتل بعد ١٩٤٨م عام
ومؤيديها اإلخوان جماعة أعضاء عدد كان ولكن القاهرة، جامعة يف الطب كلية يف
عرش ثمانية بالكامل مرص سكان تعداد كان حني يف شخص، املليون يفوق آنذاك
شكل يف منظمة كانت فقد شعبية، حركة كانت اإلخوان حركة أن ومع نسمة. مليون
عن منها كل أعضاء عدد يزيد ال خاليا — حميمة عالقات بينها تربط متعاونة «أرس»
املستحيل ومن كشفها الصعب من جعل ورسية مرونة منحها مما أعضاء؛ خمسة

منها. التخلص
سيتأصل الذي املسلمني اإلخوان جماعة من رسي عنيف جانب هناك كان ولقد
الجماعة داخل رسي» «جهاز تأسس فقد اإلسالمية؛ الحركة يف ذلك بعد بشدة
الربيطانيني يستهدف كان اإلخوان نشاط من األكرب الجزء أن ومع البنا. بموافقة
اثنني تفجري وراء أيًضا كانوا فقد برسعة، يتقلص عددهم كان الذين مرص ويهود
الحكومة، أعضاء من عدد واغتيال بارز قاٍض ومقتل القاهرة يف العرض دور من
الحكومة فيه اغتالت الذي الوقت ويف الفاشلة. االغتيال محاوالت من عدد جانب إىل
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خاضعة غري قوية سلطة يشكل الرسي الجهاز ذلك كان نفسها، لحماية البنا حسن
اإلخوان. داخل للسيطرة

عىل هجوًما الربيطانية القوات شنت ١٩٥٢م، عام من الثاني يناير/كانون ويف
عىل الغارات عىل ا ردٍّ القناة منطقة يف اإلسماعيلية مدينة يف رشطة ضباط ثكنة
عرشة اثنتي مدار عىل قصرية مسافة عىل ومن مبارشة النريان وأطلقت قواعدها،
الجماهري احتشدت الخرب، انتشار وبمجرد الرشطة. يف مجنًدا خمسني فقتلت ساعة
يرتددون الربيطانيون كان التي األماكن بحرق وقامت القاهرة شوارع يف الغاضبة
املتظاهرون وقام الشهري. شيربد وفندق الخيل سباق نادي وهي املايض يف عليها
اإلطفاء سيارات خراطيم بتمزيق املسلمني لإلخوان الرسي الجهاز من أعضاء بقيادة
عرض دار كل يحرقون األوروبي الحي إىل انتقلوا ثم الحرائق، لتخمد جاءت التي
من سحابة هناك كانت الصباح، وبحلول املدينة. وسط يف ومطعم وحانة وكازينو
عىل قتيًال ٣٠ خلفها تاركة األنقاض فوق القاهرة سماء عىل تغيم األسود الدخان
مأوى، بال آخرين ألًفا و١٢ عمل بال شخص ألف و١٥ مدمًرا مبنى و٧٥٠ األقل

للقاهرة. العاملي الوجه عىل قيض وهكذا
العام، ذلك من يوليو/تموز ففي امليالد. وشك عىل جديد حدث هناك كان ولكن
املرصي الجيش يف شاب ضابط وهو النارص، عبد جمال بقيادة عسكري مجلس قام
واالستيالء البالد، من يخته متن عىل فاروق امللك بطرد جذابة، بشخصية يتمتع
حكم عام، ٢٥٠٠ منذ مرة وألول مقاومة. دون يديه يف سقطت التي الحكومة عىل

وطنهم. املرصيون

ضاحية يف القديم منزله إىل وكذلك املعارف وزارة يف القديمة وظيفته إىل قطب عاد
التي بالكربيت املشبعة باملياه مشهوًرا استشفائيٍّا منتجًعا يوًما كانت التي حلوان
واسع شارع يف تقع طابقني من فيال يف يقطن وكان األمراض. من الكثري تشفي
صالون يف كامل حائط رفوف مأل وقد الجكرندة، بأشجار تمتلئ أمامية حديقة لها

به. الخاصة الكالسيكية املوسيقى ألبومات من بمجموعة فيلته
النارص عبد كان حيث للثورة؛ التخطيط من جزءًا قطب فيال شهدت وقد
وقد املسلمني. اإلخوان مع للتنسيق هناك يتقابلون لالنقالب العسكريون واملخططون
خلف الذي السادات أنور ومنهم الضباط، من عدد بني وثيقة عالقات هناك كانت
االنقالب فشل حالة يف املفرتض من وكان املسلمني. واإلخوان الحكم، يف النارص عبد
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يف سقطت الحكومة أن هو حدث ما ولكن الهرب، عىل الضباط اإلخوان يساعد أن
االنقالب. يف بالفعل اإلخوان يشارك لم ثَمَّ ومن شديدة، بسهولة الضباط أيدي

الوحيد الطريق بأن فيه ينصحهم الثورة لقادة موجًها علنيٍّا خطابًا قطب نرش
فرض هو انتشاره يف السابق النظام تسبب الذي األخالقي الفساد من البالد لتطهري
عبد دعا ذلك، بعد فقط». «للرشفاء السياسية املكانة تمنح عادلة» «ديكتاتورية
أن يف يأمل قطب كان وقد الثورة. قيادة ملجلس مستشاًرا يصبح ألن قطبًا النارص
يكون أن عليه ُعِرض عندما ولكن الجديدة، الحكومة وزراء مجلس يف بمقعد يفوز
النارص عبد فعينه املنصبني. رفض املرصية، لإلذاعة العام املدير أو للمعارف وزيًرا
بعد املنصب ترك قطب لكن للثورة، التابعة التحرير لهيئة رئيًسا املطاف نهاية يف
الذي الوثيق التعاون الرجلني بني الشائكة املفاوضات عكست ولقد قليلة. شهور
اعتقد اجتماعية ثورة يف األحرار والضباط املسلمني اإلخوان بني البداية يف قائًما كان
عىل الطرفني من أي يحصل لم الواقع، ويف فيها، ليتحكم ملكه أنها الطرفني من كل

يحكم. ألن الشعبي التفويض
ليصبح برسعة املنافسة أفق ضاق األوسط، الرشق يف ستتكرر ما كثريًا قصة ويف
واإلخوان الجيش، النارصيملك فعبد الديني، واملجتمع العسكري املجتمع بني ما خياًرا
وعلمانية حديثة عربية قومية باشرتاكية يحلم النارص عبد وكان املساجد. يملكون
فيها األفراد حياة يحكم التي الصناعي، التقدم عىل وقائمة املساواة بمبدأ مؤمنة
كان ولكن لشعبها. الرفاهية توفري عن مسئولة تكون التي للحكومة الشامل الوجود
قطب إليها يسعى كان التي اإلسالمية الدينية للحكومة بصلة يمت ال هذا حلمه
وفرض األساس من املجتمع تشكيل إعادة اإلسالميون أراد لقد املسلمون. واإلخوان
النقاء إىل الوصول مسلم كل يستطيع حتى الحياة جوانب جميع عىل اإلسالمية القيم
جميع تحكم التي للرشيعة الصارم بالفرض إال إليه الوصول يمكن ال الذي الروحي
وليس «جاهلية»، فهو هذا غري يشء أي اإلسالميني، نظر وجهة ومن الحياة. جوانب
بأن ذلك مربًرا النارص عبد بها ينادي التي املساواة يعارض قطب وكان إسالًما.
كان ألنه القومية مبدأ ورفض َدَرَجاٍت﴾،3 بَْعٍض َفْوَق بَْعَضُكْم ﴿َوَرَفَع يقول: هللا
تخيل الصعب من مىض، ما إىل النظر أعدنا وإذا املسلمني. وحدة مبدأ مع يتعارض

.(١٦٥) اآلية األنعام 3سورة
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الوحيد فاليشء الحد؛ هذا إىل اآلخر فهم أحدهما أساء قد النارص وعبد قطبًا أن كيف
الديمقراطي. للحكم والعداء منهما كل رؤية عظمة هو فيه يشرتكان كانا الذي

أخىل ولكنه ١٩٥٤م، عام يف األوىل للمرة السجن يف بقطب النارص عبد ألقى
التي املسلمني» «اإلخوان مجلة محرر يكون أن له وسمح شهور ثالثة بعد سبيله
عن عفوه يعزز أن يأمل كان النارص عبد أن املحتمل ومن اإلخوان. جماعة تصدرها
تتجه التي العلمانية األهداف ضد االنقالب من ويمنعهم اإلسالميني لدى موقفه قطب
قد السجن يف قطب قضاها التي املدة أن أيًضا اعتقد وربما الجديدة، الحكومة إليها
يقلل النارص عبد كان فقد السابق، امللك فيه وقع الذي الخطأ يف وقع ولكنه أدبته،

بآرائه. وتمسكه عدوه صالبة مدى من دائًما
وجود تنهي معاهدة لعقد فيه يتفاوض النارص عبد كان الذي الوقت ففي
الالذعة النقدية االفتتاحية املقاالت من عدًدا قطب كتب اسميٍّا، اإلنجليزي االحتالل
من أغسطس/آب يف املجلة الحكومة فأغلقت اإلنجليز، ضد الجهاد إىل تدعو التي
والقادة اإلخوان بني الضغائن أن الواضح من كان الوقت، ذلك ويف ١٩٥٤م. عام
أنه أيًضا الواضح من وكان الشديدة، املعارضة حد إىل لتتحول قويت قد العسكريني
بيت إىل حج قد أنه مع إسالمية، ثورة فتيل إشعال يف نية أية النارص عبد لدى ليس
بصورة بتغطيته اإلعالم اهتم الذي الخرب وهو الشهر، ذلك يف مكة يف الحرام هللا
الشيوعيني مع رسيٍّا تحالًفا ن كوَّ أنه لدرجة غضبًا يحتدم قطب كان وقد كبرية.

النارص. بعبد لإلطاحة فاشلة محاولة يف املرصيني
والعرشين السادس ليلة يف ذروته مرص مستقبل عىل األيديولوجي الرصاع وصل
جموع أمام خطابًا يلقي النارص عبد كان حني ١٩٥٤م عام األول أكتوبر/ترشين من
الخطاب ذلك إىل تستمع بالكامل مرص وكانت اإلسكندرية. يف عام ميدان يف حاشدة
رصاصات ثماني وأطلق املسلمني اإلخوان جماعة من عضو تقدم حني الراديو يف
الحادث ذلك كان ولقد هدفه. أخطأ ولكن حراسه أحد فأصاب املرصي، الرئيس عىل
املذعورة الحاشدة الجموع وسط ففي النارص؛ عبد رئاسة تاريخ يف تحول نقطة
قائًال: تدوي الرصاص وطلقات حتى خطابه، النارص عبد واصل العارمة، والفوىض
مات وإذا حيٍّا، زلت ما أنا بينكم. النارص عبد يكون وماذا النارص، عبد «فليقتلوا
نجح االغتيال عملية منفذ كان لو ربما النارص.» عبد جمال فكلكم النارص عبد جمال
القاتل هذا املرصي الشعب يحمل أن املمكن من لكان النارص، عبد قتل يف بالفعل
استغل قبل. من بها يحظ لم شعبية النارص عبد منح فشله ولكن بطًال، أعناقه عىل
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يف اآلالف ووضع املتآمرين من ستة إعدام يف الفور عىل الشعبية هذه النارص عبد
اإلخوان لجماعة الرسي الجهاز يف عضو بأنه قطب اتهم وقد االعتقال. معسكرات
عىل بذلك قىض أنه النارص عبد اعتقد وهكذا االغتيال. محاولة عن مسئوًال كان الذي

األبد. إىل اإلخوان

التعاطف من نوًعا السجن يف قطب سيد معاناة عن ترسبت التي القصص ولَّدت
عليه، ُقِبض عندما شديدة بحمى مريًضا كان إنه فيقال اإلسالميني. األصوليني تجاه
وقد السجن، إىل السري عىل وأجربوه باألغالل الدولة أمن ضباط كبله فقد ذلك، ومع
كالب مع زنزانة يف طويلة لساعات وُسِجن الطريق. يف مرة من أكثر الوعي فقد
ساعات تستغرق كانت التي التحقيقات أثناء يف للرضب تعرض ذلك وبعد مفرتسة،
جسده عىل التعذيب آثار املحكمة لريي قميصه قطب رفع املحاكمة، أثناء ويف طويلة.

الثورة.» مبادئ علينا ُطبِّقت لقد ا، «حقٍّ يقول: وهو
سيناريو االدعاء قدم اآلخرين، اإلخوان أعضاء بعض اعرتافات خالل ومن
القاهرة مدينتي تدمري يتضمن اإلخوان أعده السلطة عىل لالستيالء ملخطط مثريًا
واسعة اغتيال بعمليات والقيام النيل نهر عىل الجسور جميع وتفجري واإلسكندرية
مرص تحويل سبيل يف وذلك قبل، من مرص تواجهها لم خطرية إرهابية حملة أي —
تنظيميٍّا خلًال هناك أن أيًضا أوضحت االعرتافات أن غري بدائية. دينية حكومة إىل
الفظيعة. املهام هذه من أي تنفيذ وبني بينها يحول اإلخوان جماعة داخل كبريًا
املحاكمة، عىل السادات، أنور منهم للثورة، املوالني القضاة أكثر من ثالثة أرشف
الصحية حالته لتدهور نظًرا ولكن الحياة، مدى بالسجن حكًما قطب عىل وأصدروا

عاًما. عرش خمسة إىل الحكم َف ُخفِّ فقد
ضعيفة ومعدته مريض فقلبه دائًما، ضعيفة الصحية قطب حالة كانت وقد
بنوبة إصابته وبعد مزمنة. بآالم إصابته يف تسبب ما وهو النسا بعرق مريًضا وكان
الشعب يف متكررة مشكالت عانى عمره، من الثالثني يف كان عندما رئوي التهاب
نزيف إىل باإلضافة السجن، يف كان عندما قلبيتني ألزمتني تعرض وقد الهوائية،
إىل نُِقل وقد بالسل. إصابته أو للتعذيب، تعرضه عن ناتًجا يكون قد الرئتني يف
العرش للسنوات هناك بقي حيث ١٩٥٥م عام من مايو/أيار يف السجن مستشفى
من يتكون للقرآن الذاتية وشديد بليغ تفسري كتابة يف وقته معظم قىض وقد التالية.
بتوطيد ذاته حد يف كفيًال كان الذي القرآن» ظالل «يف عنوان يحمل أجزاء ثمانية
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السياسية آراؤه كانت ولكن املعارصين، اإلسالميني املفكرين أهم من كواحد مكانته
تشاؤًما. تزداد

من الخروج ورفضوا املسجونني اإلخوان أعضاء بعض أرضب السجن، ويف
منهم فرًدا وعرشون ثالثة فقتل عليهم النار السجن حراس فأطلق زنزاناتهم،
إليها، املصابون نقل حني السجن مستشفى يف قطب كان وقد وأربعون. ستة وأصيب
الطريقة. بهذه املسلم أخاه يعامل أن ملسلم يمكن كيف وتعجب بالهلع أصيب وقد
السجن مسئويل أن مفادها متطرفة نتيجة إىل الحادث هذا من قطب توصل
فإنهم ثَمَّ، ومن العلمانية، ودولته النارص عبد لخدمة وتحولوا هللا وجود أنكروا قد
اإلسالمي. املجتمع إىل انتماءهم عليهم قطب أنكر وهكذا كافرين. بل مسلمني، ليسوا
مستشفى يف الغرفة تلك شهدت فقد بالضبط، التكفري مصطلح يستخدم لم أنه ومع
إراقة لتربير تاريخه مر عىل اإلسالم يف استخدم الذي التكفري مبدأ إحياء السجن

الدماء. من الكثري
وأصدقائه عائلته أفراد بمساعدة قطب تمكن املستشفى، يف وجوده أثناء ويف
جزءًا الكتاب هذا َهرََّب وقد الطريق». يف «معالم عنوان يحمل جديد كتاب تهريب من
وشقيقاته، لشقيقه طويلة خطابات صورة يف طويلة لسنوات تامة رسية يف جزءًا
الخطابات تلك تبثها التي صوته نربة كانت وقد نشطاء. إسالميني أيًضا كانوا الذين
أخريًا الكتاب نُِرش وعندما أيًضا. واليأس والعاطفة، والحميمية بالتصميم توحي
كل كان وقد طبعات، خمس منه صدر أن بعد ولكن فوًرا ُمِنَع ١٩٦٤م، عام يف
العصيان. عىل بالتحريض يتهم الكتاب هذا من نسخة وبحوزته عليه يُقبَض من
جنب إىل جنبًا الكتاب يف صداها يرتدد التي القوية التنبؤية النربة تلك وضعته وقد
Social Contract االجتماعي» العقد «نظرية Rousseau روسو الفيلسوف كتاب مع
عواقب أيًضا له كانت وقد ،What Is to Be Done? العمل؟» «ما Lenin لينني وكتاب

للكتابني. مشابهة دامية
أن موضًحا الهاوية» حافة عىل اليوم البرشية «تقف قائًال: كتابه قطب يبدأ
ولكن النووية باألسلحة اإلبادة يف فقط يتمثل ال اليوم بالبرشية يحدق الذي الخطر
وفشلت للبرشية العطاء عىل قدرته الغرب فقد فلقد أيًضا؛ واملبادئ القيم غياب يف
حرًجا الساعات أشد يف األمة ودور اإلسالم دور جاء «ولقد وتراجعت. املاركسية
إعادة من البد البرشية اإلسالم يقود أن قبل أنه عىل يؤكد ولكنه واضطرابًا.» وحرية

أوًال. بعثه

47



املشيدة الربوج

ومعسكر اإلسالم معسكر معسكرين؛ إىل العالم الكتاب ذلك يف قطب يقسم
السلوكيات الحديثة: الحياة جوانب جميع إىل املصطلح بهذا قطب ويشري الجاهلية.
اإلسالمية. الثقافة عليه يطلق مما كبري جزء وحتى والقوانني واألدب والفن واألخالق
عزلت رأيه يف التي العلوم لعبادة ولكن التكنولوجي للتقدم معارًضا يكن لم إنه
الوحيد األمل بصيص كان ولقد هللا. خلق مع الطبيعي االنسجام عن اإلنسانية
ببساطة فاألمر الغربية، والقيم للعقالنية الكامل الرفض من يأتي اإلسالم الستعادة

البرشية. هالك أو النقية بجذوره اإلسالم إىل العودة إما طريقني: بني خيار
وجًها فقط اسميٍّا اإلسالمية الحكومات الكتاب ذلك يف الثورية آراؤه وضعت وقد
كثرية.» قرون منذ انقطع قد يعترب املسلمة األمة «ووجود فيقول: الجهاد؛ أمام لوجه
التي الزائفة والتعاليم القوانني ركام «واراها قد األمم هذه أن إىل هذا رأيه ويعزو
من املسلمون تمكن إذا إال البرشية إنقاذ يمكن وال اإلسالمي.» باملنهج لها صلة ال
«وهذا يقول: فكما والنقاء، بالطهر يتميز كان الذي األول عرصهم مجد استعادة
نهاية يف اإلسالم يقود نموذج لبناء وذلك اإلسالمية» الرقعة يف بعث عملية يقتيض
من بد «ال أيًضا: قطب ويقول البرشية. قيادة وهو أال له، املقدر املصري إىل املطاف
كتبت املرتقبة املرجوة الطليعة ولهذه الطريق. يف وتميض العزمة، هذه تعزم طليعة
شباب من أجيال آذان يف الكلمات هذه صدى يرتدد وسوف الطريق.» يف معالم

التاريخ. يف به ليضطلعوا دور عن يبحثون كانوا الذين املسلمني
لدى شخصيٍّا عارف السالم عبد األسبق العراقي الرئيس تدخل ١٩٦٤م، عام يف
بمنصب ووعده العراق إىل األخري ودعا قطب، رساح يطلق لكي النارص عبد الرئيس
عىل وعاد إليه. تحتاج زالت ما مرص إن قائًال: رفض قطبًا أن إال الحكومة، يف مهم
حكومة عىل أخرى مرة يتآمر وبدأ حلوان يف الخاصة فيلته إىل عنه اإلفراج بعد الفور

الثورة.
حكومة وكانت لإلخوان، الرسي الجهاز بناء يعيد أن سجنه يف وهو قطب استطاع
عبد ثورة نفوذ من خوًفا واألسلحة باألموال ا رسٍّ تمده السعودية العربية اململكة
بالفعل منها اثنان اعرتف وقد والخائنني. بالوشاة مليئة الحركة كانت ولكن النارص،
الشخصيات بعض واغتيال بالحكومة لإلطاحة مؤامرة يف قطب سيد اسم وأوردوا
القبض لتلقي األمن قوات عادت رساحه، إطالق من فقط شهور ستة وبعد العامة.

اإلسكندرية. مدينة رشق يف منتجع شاطئ عىل من أخرى مرة عليه
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من عرش التاسع يف أتباعه من شخًصا وأربعني واثنني قطب محاكمة بدأت
قطب رصح وقد شهور. ثالثة من يقرب ما واستمرت ١٩٦٦م عام أبريل/نيسان
ليعلن بحياته مسلم يضحي لكي الوقت حان «لقد املحاكمة: بدأت عندما بتحدٍّ
لالحتالل املناهضة الجديدة مرص أن بمرارة واعرتف اإلسالمية.» الحركة ميالد عن
مشقة القضاة يتكبد ولم محله. وحلت أسقطته الذي النظام من قمًعا أكثر أصبحت
املدعي دور يمارس تقريبًا كان القضاة رئيس إن بل والنزاهة، بالحيادية التظاهر
الوحيد والدليل الزائفة. الصورية املحاكمة هذه يشجعون الحارضون وكان أيًضا،
صدر وعندما الطريق»، يف «معالم كتابه هو قطب ضد املحكمة إليه استندت الذي
عرش خمسة عملت لقد هلل. «الحمد قائًال: بالشهادة فرًحا استقبله ضده اإلعدام حكم

الشهادة.» لنيل عاًما
وعندما الصلب. العدو هذا عىل الحكم النارص عبد أساء لحظة، آخر وحتى
ذ، يُنفَّ أن أوشك الذي الحكم عىل يحتجون القاهرة شوارع يف ومؤيدوه أتباعه احتشد
إليه فأرسل حي، وهو منها أكثر ميت وهو قطب خطورة أن النارص عبد أدرك
ووعده الحمراء. اإلعدام حلة يرتدي وهو قطب استقبله حيث السجن يف السادات
استعداد عىل إنه بل النارص، عبد عنه يخففه فسوف الحكم، استأنف إذا أنه السادات
أحرضوا ثم رفض. قطبًا ولكن أخرى، مرة للمعارف وزيًرا منصبه إىل يعيده أن أيًضا
اإلسالمية الحركة «إن قائلة: إليه فتوسلت أيًضا، مسجونة كانت التي حميدة، أخته له
لو قوة أكثر كلماتي «ستكون قطب: فأجابها الكلمات»، هذه اكتب إليك، تحتاج

قتلوني.»
والعرشين التاسع يف الفجر صالة بعد قطب سيد يف اإلعدام حكم ذ نُفِّ وبالفعل
خوًفا لعائلته جثمانه تسليم الحكومة رفضت وقد ١٩٦٦م. عام من أغسطس/آب من
املتطرفني اإلسالميني تهديد أن وبدا ألتباعه. مقدس رضيح إىل قربه يتحول أن من
إىل وتستمع موجودة كانت قطب عنها تحدث التي الطليعة تلك ولكن انتهى، قد

كلماته.
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الثاني الفصل

يف قطب، سيد بها تنبأ التي الطليعة سيقود الذي الرجل الظواهري، أيمن نشأ
جنوب أميال خمسة بعد عىل املعادي، عليها يطلق املستوى متوسطة هادئة ضاحية
أُنشئ وقد ثورية. بميول تنبئ نشأته بيئة تكن ولم املزعجة، بضوضائها القاهرة
أراٍض قطع بيع يف املرصيني اليهود املمولني من مايل اتحاد بدأ عندما الحي هذا
الطراز عىل قرية إنشاء عزمهم إطار يف وذلك العرشين، القرن من األول العقد يف
النيل. من الرشقية الضفة عىل البدو ومساكن والجوافة املانجو مزارع بني اإلنجليزي
مصارع ألوان إىل الحدائق سياج ارتفاع من بدءًا يشء كل املخططون نظم وقد
ميكر، ناثان غرار وعىل الشوارع. يف املصطفة الفخمة الفيالت يف والنوافذ األبواب
وهذا فاضل، مجتمع ببناء املعادي مدينة مصممو حلم فقد جرييل، مدينة مؤسس
ومنفتًحا متسامًحا مجتمًعا أيًضا ولكن فقط؛ ومنظًما ونظيًفا آمنًا مجتمًعا يعني ال
وزراعة والناموس، الذباب لطرد الكافور أشجار بزراعة وقاموا الحديث. العالم عىل
من الكثري كان وقد الجهنمية. ونبات والياسمني الورد بعبري الجو تمأل لكي حدائق
الربيطانيني، املدنيني واملوظفني الجيش ضباط من األوائل املعادي ضاحية سكان
عائالت ذلك بعد وتبعهم أدبية. وصالونات اجتماعية أندية زوجاتهم أنشأت الذين
وبعد املعادي. سكان ثلث نحو تمثل الثانية، العاملية الحرب بنهاية أصبحت، يهودية
األعمال ورجال املهاجرين األوروبيني من مزيًجا لتضم املعادي تطورت الحرب،
تتحدث كانت التي تلك املرصيني؛ من معينة طبقة جانب إىل األمريكيني، واملبرشين

الكريكيت. لعبة مباريات وتتابع العشاء عىل الفرنسية
تأسس ألنه ونظًرا الريايض. املعادي نادي هو العاملي املجتمع ذلك مركز وكان
فقد الربيطاني، االحتالل نري تحت ترزح تزال ال مرص فيه كانت الذي الوقت يف
بها يقوم التي األعمال وكانت املرصيني. عضوية يقبل كان أنه يف فريًدا النادي كان
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ويف حفرة، عرشة الثماني ذي الرميل الجولف ملعب يف تُنَجز املجتمع هذا أعضاء
الذي الوقت ويف النيل. ضفاف عىل النخيل وأشجار الجيزة أهرامات مشهد الخلفية
كان االنتظار، قاعة يف الربيطانيني إىل الشاي مع الظهرية بعد وجبة فيه تَُقدَّم كانت
بني برشاقة ويتحركون التحضري، رسيعة القهوة من أكوابًا يحملون النوبيون الخدم
وطيور السباحة، حمام عىل دافئ شمس بحمام يستمتعون الذين واألمريات البشوات
لقد الحديقة. بركة يف السوسن أزهار بني تتجول الساقني طويلة املائية البرشوس
ورفيع متحرض بلد ملرص؛ الحي مؤسيس رؤية عن مثاليٍّا تعبريًا املعادي نادي كان
اإلنجليزية املفاهيم عىل الحفاظ مع ولكن األعراق من الكثري ويضم وعلماني، املستوى

للطبقات.
تضخم أمام الصمود املؤسسون وضعها التي الدقيقة اللوائح تستطع لم ولكن
املجتمع ذلك داخل جديدة معادي نشأت الستينيات ويف القاهرة، يف السكان عدد
الراقي الجزء يفصل الذي الحديد السكة خط بجوار ٩ رقم الشارع فظهر الغريب،
القذرة املرصية الشوارع تنترش حيث منها «البلدي» الجزء عن املعادي مدينة من
طريقها تشق وهي الكارو عربات صوت وتسمع عليها. السيطرة يمكن ال التي
عىل ينادون الذين والبطاطا السوداني الفول بائعي أمام املمهدة غري الشوارع يف
وكان تماًما. الذباب غطاه وقد الجزارين محال يف يتدىل الذبائح ولحم بضاعتهم،
من املتوسطة الطبقة من صغرية رشيحة أيًضا املدينة من الجزء ذلك يف يعيش
جذبهم الذين الدرجة، متوسطو حكوميون وموظفون مدرسون بينهم ومن املجتمع،
واالنضمام الحديدية السكة خط عبور يف املستحيل، شبه واألمل، النقي املعادي جو

الريايض. النادي إىل
من أميمة، وزوجته الظواهري ربيع محمد الدكتور انتقل ١٩٦٠م، عام ويف
املعروفة العائالت أكرب من عائلة إىل ينتمي منهما كل كان وقد املعادي، إىل هليوبوليس
بالكامل؛ طبية عائلة تصبح ألن طريقها يف بالفعل كانت الظواهري، فعائلة مرص. يف
طبيب وشقيقه شمس، عني جامعة يف العقاقري علم يف أستاذًا ربيع الدكتور كان فقد
الذي التميز انتقل وقد التناسلية. األمراض يف متخصص وأيًضا قدير، جلدية أمراض
إحدى يف ١٩٩٥م عام نرش نعي ففي التايل، الجيل إىل العائلة يف جذوره رّسخا
العائلة، من عضًوا وأربعون ستة ذُكر الظواهري، كاشف للمهندس القاهرة جرائد
العربي العالم يف منترشين وصيدالني وكيميائي طبيب بني ما وثالثون واحد منهم

الربملان. يف وعضو وقاٍض سفري الباقني بني ومن املتحدة، والواليات

52



الثاني الرجل

عام ففي بالدين. األول املقام يف يرتبط الظواهري اسم كان فقد حال، أية وعىل
األزهر، مشيخة ربيع، الدكتور عم وهو الظواهري، األحمدي محمد توىل ١٩٢٩م،
منرب تزال ال والتي القديمة، القاهرة قلب يف عام ألف عمرها يبلغ التي الجامعة تلك
يف ومميزة خاصة بمكانة األزهر شيخ ويتمتع األوسط، الرشق يف اإلسالمي التعليم
يكن لم أنه مع للجامعة، محدث أكرب بأنه محمد اإلمام ويُعَرف اإلسالمي. العالم
اعرتاًضا التدريس وهيئة الطالب إرضابات تسببت النهاية ويف الوقت، ذلك يف محبوبًا
األزهر علماء من وجده ربيع الدكتور والد وكان منصبه. من عزله يف سياسته عىل

أيًضا.
أيًضا، ومشهورة مميزة عائلة من كانت فقد ربيع، زوجة عزام، أميمة أما
عزام الوهاب عبد الدكتور والدها كان فقد للسياسة. وميًال ثراءً أكثر كانت ولكنها
حياته جانب وإىل الرياض. يف سعود امللك جامعة ومؤسس القاهرة لجامعة رئيًسا
السعودية. العربية واململكة واليمن باكستان يف ملرص سفريًا عمل الزاخرة، األكاديمية
الدول جامعة مؤسيس من عمه وكان الوقت، ذلك يف عربي قومي مفكر أبرز كان وقد

لها. عام أمني وأول العربية
الظواهري ربيع الدكتور عاش فقد املميز، العريق النسب هذا من الرغم وعىل
السكة محطة من «البلدي» الجانب يف ١٠٠ رقم الشارع يف شقة يف أميمة وزوجته
١٥٤ شارع ١٠ رقم العقار يف طابقني من شقة بتأجري قاما ذلك وبعد الحديد.
وكانت املعادي. مجتمع يف مميز شأن لهما يكن ولم القطار، محطة من بالقرب
كانت فقد علنًا؛ تظهر تكن لم الدينية تقواها ولكن التدين، من قدر عىل العائلة هذه
الجهري التعبري كان فقد الغريب؛ باليشء يكن لم هذا أن إال محجبة، غري أميمة
به يُسَمع لم شيئًا وتقريبًا نادًرا، شيئًا الوقت ذلك يف مرص يف الدينية املشاعر عن
يهودي معبد هناك وكان املساجد، عدد يفوق الكنائس عدد كان حيث املعادي، يف

النشاط. مزدهر
يونيو/حزيران من عرش التاسع ففي رسيًعا؛ باألطفال الظواهري منزل امتأل
ومن املتفوقني من كانا وقد أمنية. التوأم وشقيقته أيمن أوالده أكرب ولد ١٩٥١م، عام
أصبحت التي هبة ولدت سنوات، ثالث وبعد للطب. دراستهما طوال الكلية أوائل

املعمارية. الهندسة درسا فقد وحسني محمد اآلخران الطفالن أما أيًضا، طبيبة
قليًال، العينني وأحول الرأس أصلع الجسد بدين كان الذي أيمن، والد اشتهر
وكان الحي، وأوالد طالبه من محبوبًا كان أنه إال الذهن، وشارد األطوار غريب بأنه
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التي األبحاث أتاحت وقد الخاصة. الطبية عيادته يف أو املعمل يف وقته معظم يميض
بني تشيكوسلوفاكيا إىل السفر فرصة أمامه الظواهري ربيع الدكتور يجريها كان
بسبب الخارج إىل يسافرون املرصيني من الكثري فيه يكن لم وقت يف واآلخر، الحني
يستمتع وكان ألوالده، باللعب محمًال منزله إىل دائًما يعود وكان العملة. عىل القيود
لغري أبوابها تفتح كانت التي الريايض املعادي نادي يف السينما إىل باصطحابهم
تُعَرض كانت التي ديزني وأفالم الكارتون يحب الصغري أيمن كان وقد األعضاء.
كانت الصيف، ويف الطلق. الهواء يف الخارجية الشاشة عىل األسبوع يف لياٍل ثالث
الحياة تكن لم ولكن اإلسكندرية. شواطئ عىل اإلجازة لقضاء تذهب الكبرية األرسة
خمسة وجود مع خاصة األحيان، أغلب يف ميسورة الجامعي األستاذ راتب عىل اعتماًدا
عندما إال قط سيارة األرسة تمتلك فلم التعليمية، املسرية الستكمال طموحني أطفال
الظواهري ربيع الدكتور قىض املرصيني، األكاديميني من كثري غرار وعىل أيمن. كرب
دخل وراء سعيًا الجزائر، إىل ذهب حيث مرص، خارج التدريس يف كثرية سنوات
خلف والبط الدواجن بعض تربي كانت فقد اليشء، بعض األرسة تقتصد ولكي أعىل.
لتناولها أوالده عىل ويلح واملانجو الربتقال من أقفاًصا يشرتي الدكتور وكان املنزل،
يعارض كان فقد العقاقري، علم يف أستاذًا كان أنه فمع .C لفيتامني طبيعي كمصدر

الكيميائية. املواد استخدام
العرشين، القرن وستينيات خمسينيات يف املعادي أليشخصيعيشيف وبالنسبة
الريايض. املعادي نادي عضوية االجتماعي: املستوى يحدد فقط واحد يشء هناك كان
نادي عضوية وهو أال االجتماعي، املستوى لتحديد فقط واحد مقياس هناك كان فقد
ونظًرا النادي. ذلك حول يدور بالكامل املعادي مجتمع كان فقد الريايض، املعادي
واملكانة النفوذ بؤرة عن بعيًدا أيمن فسيظل أبًدا، فيه تشرتك لم الظواهري أرسة ألن
اليشء بعض ورجعية محافظة بأنها األرسة اشتهرت وقد املجتمع. هذا يف الرفيعة

«صعايدة». عليهم، يطلق كان كما أو،
خاصة ثانوية مدرسة وهي فيكتوريا، كلية تقع املعادي، حي أطراف أحد ويف
الطالب وكان التنس، ومالعب الخرضاء املالعب بها تحيط الربيطانيون، بناها للبنني
تلك يف تخرج من أشهر ومن عنق. ورابطة سرتة من تتكون رسمية بأزياء يحرضون
الرشيف عمر إىل اسمه غري الذي شلهوب، ميشيل املوهوب الكريكيت العب املدرسة،
الشهري الفلسطيني واملؤلف العالم أيًضا بها والتحق التمثيل. عالم دخل أن بعد

األردن. عاهل أصبح الذي حسني امللك وكذلك سعيد، إدوارد
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مبنى ذات متواضعة حكومية ثانوية بمدرسة التحق فقد الظواهري، أيمن أما
كانت وقد الضاحية. من اآلخر الطرف يف وتقع خرضاء، بوابة خلف يقف منخفض
املعادي. ضاحية من ٩ شارع من املناسب غري الجانب من للطالب املدرسة هذه
حتى نهائيٍّا يلتقيان ال مختلفني، عاملني إىل ينتمون املدرستني يف األطفال كان لقد
التعليمية إنجازاتها تقيس فيكتوريا كلية كانت حني ويف الرياضية. املنافسات يف
البوابة فوراء للغرب. ظهرها تدير الحكومية املدرسة تلك كانت األوروبية، باملقاييس
هم املستبدون والطغاة املدرسة، فناء يف يتحكمون من هم املتنمرون كان الخرضاء،
يبتكر أن أيمن مثل البنية ضعيف صغري صبي عىل وكان الفصول. يديرون من

براثنهم. من للنجاة وسيلة
القراءة دائم وكان يبتسم، ال وفم يقظتان عينان له الوجه مستدير أيمن كان
«همجية». أنها ويرى العنيفة الرياضات ويكره دراسته يف جدٍّا ومتميًزا واالطالع
مسجد يف الصالة أداء عىل يحرص وكان ورع، بأنه يُعرف كان مبكر، عمر ومنذ
شهري ممثل اسم عىل ُسمي كبري سكني بمبنى متواضع ملحق وهو صدقي، حسني
الدينية النزعة بدت فقد وبالطبع، للدين. مخالفة أنها رأى ألنه التمثيل مهنة ترك
أكدت ولكنها الدين، علماء من كثريًا تضم عائلة إىل النتمائه نظًرا طبيعية أيمن لدى

الدنيوية. غري األمور إىل منرصًفا رقيًقا فتى بوصفه صورته
يف زمالؤه وكان اختالف، دون معلميه جميع يحرتمه نجيبًا تلميذًا أيمن وكان
الفصل يف يبدو ما وغالبًا التأمل، إىل يميل كان ولكنه «عبقري»، أنه يرون الفصل
ربيع الدكتور إىل خطابًا املدرسة ناظر أرسل مرة، وذات اليقظة. أحالم يف مستغرًقا
«من الدكتور: عليه فرد االمتحانات، أحد عن تغيب قد أيمن أن فيه يخربه الظواهري
كثريًا ستفتخر املستقبل ويف الظواهري، أيمن ناظر تكون أن رشف ستنال الغد،

الجهد. من بقليل ممتازة الدرجات عىل يحصل أيمن كان وبالفعل بهذا.»
الجانب كان فقد الوقت، طوال شخصجاد أيمن أن يرون كانوا اآلخرين أن ومع
يف محام وهو عزام، محفوظ خاله عنه قال حيث املنزل، يف يظهر شخصيته من املرح
يعني، كان، فقد الضحك، شدة من يرتج جسده كان يضحك، كان «عندما املعادي:

قلبه.» من يضحك
يف املعادي يف تعيش عزام أميمة والدته تزال وال ١٩٩٥م، عام أيمن والد تويف
اشتهرت ماهرة طاهية وهي الكهربائية، األجهزة بيع متاجر أحد فوق فاخرة شقة
وقد األرايض، مالك من ثرية عائلة إىل تنتمي ووالدته الكنافة. إعداد يف برباعتها
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الفيوم وواحة الجيزة يف الخصبة الزراعية األرايض قطع من العديد والدها عن ورثت
األدب، عشق والدته يشارك أيمن كان وقد . مستقالٍّ متواضًعا دخًال لها جعل مما
قصائد كانت ما غالبًا والتي لها يرسلها كان التي الشعر قصائد تحفظ هي وكانت

حبها. يف
يتبع كان أيمن أن مع أنه أيمن، وخال عزام عائلة عميد محفوظ، الحظ وقد
اهتمامه يف والدته عائلة إىل أقرب كان فإنه الطب، دراسة يف الظواهري عائلة مسرية
كان عاًما، وخمسني مائة من أكثر منذ مرصي برملان أول إنشاء فمنذ بالسياسة.
املعارضة. جانب يف دائًما كانوا ولكنهم الحكومة، يف عزام عائلة من أفراد هناك
الخامسة يف وهو سجن فقد املعارضة؛ إىل االنتماء يف عائلته تقليد محفوظ اتبع وقد
عىل القبض ألقي ١٩٤٥م، عام ويف الحكومة. ضد التآمر بتهمة عمره من عرشة
أحمد الوزراء رئيس اغتيال عقب للمناضلني اعتقاالت حملة يف أخرى مرة محفوظ
أيمن.» فعله ما سأفعل كنت نفيس «أنا قائًال: بعد فيما محفوظ تفاخر وقد ماهر.
يف الثالث الصف يف وهو عزام ملحفوظ العربية اللغة مدرس قطب سيد كان
عزام كتب ذلك، وبعد الحياة. مدى استمرت رابطة بينهما تكونت وقد ١٩٣٦م، عام
الثورة، عمر من األوىل السنوات يف ينرشها قطب كان التي املسلمني اإلخوان مجلة يف
حكم فيه ينفذ أن قبل رأوه َمن آخر من وكان لقطب الشخيص املحامي أصبح ثم
األخرية. أيامه قطب فيها قىض التي السجن مستشفى محفوظ دخل وقد اإلعدام.
ممتلكاته، يف الترصف عزام يخول توكيل عىل ووقع النفس، هادئ قطب كان وقد
من ثمينًا تذكاًرا تعد التي بيديه خطها التي القرآن من الشخصية نسخته أعطاه ثم

الشهيد.
يحبه كان الذي محفوظ خاله من وتكراًرا مراًرا الظواهري أيمن سمع وقد
ويمكن السجن. يف احتمله الذي التعذيب ومدى قطب شخصية نقاء عن كثريًا ويقدره
الستينيات منتصف يف وقعت صغرية حادثة من أيمن عىل القصص هذه تأثري قياس
الفجر. صالة بعد منزلهما إىل املسجد من عائدين محمد وشقيقه أيمن كان عندما
الصبيني عىل وعرض سيارته الجمهورية رئيس نائب الشافعي، حسني أوقف فقد
عام اإلسالميني اعتقاالت حملة يف القضاة أحد الشافعي وكان منزلهما. إىل يقلهما أن
أنها عن ناهيك سيارة، الظواهري أوالد يستقل أن النادر من كان أنه ومع ١٩٥٤م،
الرجل يقلنا أن نريد ال «إننا أيمن: قال فقد شخصيٍّا، الرئيس نائب سيارة كانت

املسلمني.» قتلت التي املحاكمة يف شارك الذي
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شخصية جرأة عن املبكر العمر هذا مثل يف للسلطة السافر التحدي هذا عرب وقد
التي الجامحة الصفات وهي معتقداته، بصحة الراسخ وإيمانه واستقامته أيمن
ازدراؤه وكان تقريبًا. يقابله من كل مع رصاع إىل وتدفعه املستقبل يف ترافقه ستظل
كان ولقد سياسيٍّا. معارًضا سيكون ما دائًما أنه يؤكد املستبدة العلمانية للحكومة
التنفيذ، حيز يف قطب رؤية وضع وهي أال الحياة، يف محددة بمهمة التام االلتزام
لدى مشوشة تكون أن املمكن من كان التي الثورية السمات هذه ووجه نظم ما هو

االنضباط. من القدر بهذا يتميز ال رجل
قد اإلسالمية الحركة أن النارصي النظام «ظن ذلك: بعد الظواهري أيمن كتب
السطح عىل الظاهري الهدوء ولكن ورفاقه. قطب سيد بإعدام قاضية رضبة تلقت
الحركة نواة تشكل وبداية قطب سيد أفكار مع فواًرا تفاعًال تحته يخفي كان
سيد فيه أعدم الذي نفسه العام يف وبالفعل، مرص.» يف املعارصة اإلسالمية الجهادية
وتأسيس بالحكومة لإلطاحة رسية خلية تشكيل يف الظواهري أيمن ساعد قطب،

عمره. من عرشة الخامسة يف يزال ال وهو إسالمية، دولة

املعادي مدرسة من الطالب من مجموعة كنا «لقد شهادته: يف ذلك بعد أيمن قال
بعض ويف بعضهم، منازل يف يتقابلون خليته أعضاء وكان أخرى.» ومدارس الثانوية
الشوارع يف آخر هادئ مكان أو حديقة إىل ينتقلون ثم املساجد، يف يتقابلون األحيان
تتكون الخلية كانت البداية، ويف النيل. ضفاف عىل األشجار بها تحيط التي الواسعة
استمر وقد الجماعة. أمري الظواهري أيمن أصبح ما ورسعان فقط، أعضاء خمسة من
أية لها يكن لم قضية تحقيق عىل للعمل ورسية هدوء يف جدد أعضاء تجنيد يف
قال وقد جميًعا. مقتلهم يف تتسبب أن املمكن من وكانت للنجاح، حقيقية فرصة
طموحاتنا.» لتحقيق مناسبة أمامنا املتاحة الوسائل تكن «لم شهادته: يف معرتًفا

قراره. صحة يف أبًدا يشّك لم ولكنه
سكان بها يتمتع التي االجتماعية واملكانة الرفاهية أصبحت الوقت، ذلك يف
تجعلهم امللكي؛ البالط يف السياسية األهواء عن تعزلهم قبل من كانت والتي املعادي،
عن التعبري يخشون اآلباء فكان الثورة. حكومة ظل يف مستهدفون بأنهم يشعرون
التي تلك مثل الرسية الجماعات كانت نفسه، الوقت ويف أوالدهم. أمام حتى آرائهم،
التي الجماعات، هذه وكانت البالد. أنحاء جميع يف تظهر الظواهري إليها انضم
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وغري صغرية واالستياء، بالغربة يشعرون الذين الطالب من أساسية بصفة تكونت
إرسائيل. مع ١٩٦٧م حرب جاءت ثم بعضها؛ وجود مدركة وغري منظمة

النارص عبد الرئيس طالب إرسائيل، ضد البالغية الحروب من سنوات بعد
تريان مضيق أغلق ثم سيناء، من املتحدة لألمم التابعة السالم حفظ قوات بخروج
ساحق وقائي هجوم بشن القرار عىل إرسائيل ردت وقد اإلرسائيلية. املالحة أمام
والعراق األردن انضمت وعندما ساعتني. يف بالكامل املرصية الجوية القوات فيه دمرت
أيًضا الجوية قواتهم بتدمري اإلرسائيلية القوات قامت إرسائيل، ضد الحرب إىل وسوريا
والقدس سيناء عىل إرسائيل استولت التالية، القليلة األيام ويف نفسه. اليوم ظهر بعد
الجبهات. تلك عىل العربية الدول قوات ساحقًة الجوالن، وهضبة الغربية والضفة
فرسعة الحديث؛ األوسط الرشق تاريخ يف نفسية تحول نقطة الحرب هذه كانت ولقد
ملصلحته املعركة حسم عىل وقدرته الستة، األيام حرب يف اإلرسائييل الجيش انتصار
لم إنهم قضيتهم. يؤازر هللا أن يؤمنون كانوا الذين املسلمني من الكثري ناصية أذلت
وببالدهم بقادتهم إيمانهم أيًضا فقدوا ولكنهم وأراضيهم، جيوشهم فقط يخرسوا
الشديدة اإلسالمية األصولية جاذبية ولدت النكراء، الهزيمة هذه ظل ويف وبأنفسهم.
قائًال: املساجد يف يرصخ عال جديد صوت وظهر كثرية. أخرى أماكن ويف مرص يف
يقف يعد لم هللا إن إرسائيل؛ الدويلة تلك من أكرب قوة يد عىل هزموا املسلمني إن
صورته يف الدين إىل العودة هو هللا إىل للعودة الوحيد والطريق املسلمني. جانب إىل
هو اإلسالم وهي: بسيطة معادلة يف لليأس عالًجا الصوت هذا أعطى لقد النقية.

الحل.
ذلك قبل اليهود. جانب إىل وقف قد هللا أن ضمنيٍّا تعني املعادلة هذه وكانت
يف السابقة املواقف من الكثري هناك يكن لم الثانية، العاملية الحرب نهاية وحتى
عن املنطقة ومجتمعات بسياسات تحيد أصبحت التي السامية ملعاداة املشرية اإلسالم
الحكم تحت بخضوع، كان وإن بسالم، يعيشون اليهود كان لقد الصواب. طريق
ساعدت الثالثينيات، يف ولكن كاملة. دينية بحرية يتمتعون عام، ١٢٠٠ ملدة اإلسالمي
واالدعاءات بالتهم مصحوبة بالعربية، الناطقة الراديو موجات عىل النازية الدعاية
التحامل ذلك نقل عىل بها، اليهود يرمون املنطقة يف املسيحيون املبرشون كان التي
الذين للنازيني مالذًا القاهرة أصبحت الحرب، وبعد املنطقة. إىل القديم الغربي
الحركة ظهور تصادف وقد والحكومة. العسكرية للقوات االستشارات يقدمون كانوا
الجرثومة وانتقلت مرص يف تداخلتا الحركتني ولكن الفاشية، تراجع مع اإلسالمية

الجديدة. الحركة إىل

58



الثاني الرجل

زعزعة إىل املنطقة يف لها املروعة العسكرية والهيمنة إرسائيل دولة تأسيس أدى
فيها، أنفسهم العرب وجد التي القاسية الظروف تلك ويف العربية. الهوية استقرار
وأخذوا املدينة، يهود إخضاع يف محمد النبي نجح حني وتذكروا إرسائيل إىل نظروا
والرمح، السيف بحد املسلمني أيدي عىل اإلسالمية الفتوحات موجة يف يفكرون
املشني. وحارضهم املجيد العسكري ماضيهم بني الفارق من شديد بخزي وشعروا
وممزقني متفرقني اآلن العرب أصبح فقد املعاكس؛ االتجاه يف يتحرك التاريخ كان لقد
الصوت صدى وسمعوا هزموهم. قد اليهود إن حتى الجاهلية، أيام كانوا كما ومهمشني
يمنحهم كان الذي الوحيد السالح عن تخلوا قد العرب إن قائًال: املساجد يف يرتدد الذي
النقية صورته إىل الدين وأعادوا الحماسة استعادوا فإذا اإليمان، وهو أال حقيقية قوة
ليؤازرهم. أخرى مرة هللا فسيعود عظماء، يوًما العرب من جعلت التي الطاهرة

العلماني. النارص عبد نظام هو املرصيني لإلسالميني األسايس الهدف وكان
غري املسلم املجتمع أي القريب»، «العدو هزيمة يف األولوية تتمثل الجهاد، وبلغة
اإلسالم يعيد حتى ينتظر أن املمكن فمن الغرب، أي البعيد»، «العدو أما الطاهر.
تقدير، أقل عىل يعني، هذا كان فقد وزمالئه، الظواهري منظور ومن نفسه. إصالح

مرص. يف اإلسالمية القوانني فرض
عام رسميٍّا انتهت التي اإلسالمية الخالفة إحياء إىل يسعى أيًضا الظواهري كان
منذ حقيقية سلطة تمارس لم التي العثمانية، اإلمرباطورية انهيار عقب ١٩٢٤م
تجمع نقطة مرص ستصبح الخالفة، إنشاء بمجرد أنه يرى وكان عرش. الثالث القرن
الظواهري كتب وقد الغرب. ضد الجهاد مسرية يف وتقوده اإلسالمي العالم لباقي
املعاكس االتجاه يف جديدة دورة هللا، شاء إن التاريخ، سيدور «وحينئذ بعد: فيما

العاملية.» اليهود وحكومة أمريكا إمرباطورية ضد

رشع وقد مفاجئة. قلبية ألزمة تعرضه إثر النارص عبد الرئيس تويف ١٩٧٠م، عام يف
يف السياسية، رشعيته فرض إىل الحاجة أمس يف كان الذي السادات، أنور خليفته
األول و«الرجل املؤمن» «الرئيس نفسه عىل أطلق أن وبعد اإلسالميني. مع صلح عقد
معه تعاونهم مقابل ففي صفقة: املسلمني اإلخوان عىل السادات عرض لإلسالم»،
قضيتهم عن والدفاع دعوتهم بممارسة لهم سيسمح واليساريني، النارصيني ضد
دون املعتقلني اإلسالميني جميع رساح بإطالق وقام العنف. إىل يلجئون ال أنهم طاملا
حولتهم الذين الشباب األعضاء خاصة نظامه، عىل يمثلونه الذي الخطر يدرك أن

املتطرف. االتجاه إىل قطب سيد كتابات
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القوات فاجأت رمضان، شهر يف ١٩٧٣م عام من األول أكتوبر/ترشين ويف
سيناء إىل السويس قناة عرب متزامنة بهجمات اإلرسائيلية القوات والسورية املرصية
أن ومع ُهزمت، ما رسيًعا السورية القوات أن ومع الجوالن. هضبة وعىل املحتلة
يف الجميع رأى فقد املرصي؛ الثالث الجيش أنقذ ما هو فقط املتحدة األمم تدخل
نًرصا أيًضا السادات ومنح املرصيني، وجه وماء كرامة أعاد كبري نرص هذا أن مرص

إليه. الحاجة أشد يف كان سياسيٍّا
عام يف أعضائها عدد فوصل تنمو؛ الرسية الظواهري أيمن خلية بدأت ذلك، ومع
نحيف القامة طويل شابٍّا الوقت ذلك يف الظواهري وكان عضًوا. أربعني إىل ١٩٧٤م
وجهه وأصبح شارب، املستقيم بفمه ويحيط كبرية سوداء نظارة يرتدي الجسد
بجامعة الطب كلية يف طالبًا آنذاك وكان الخلف. إىل يرتاجع شعره وبدأ نحافة، أكثر
الظواهري عىل تظهر تكن لم ولكن اإلسالميني. بالنشطاء تعج كانت التي القاهرة،
عنق، وربطة سرتة عادًة غربيٍّا، زيٍّا يرتدي فكان للتعصب؛ الواضحة العالمات من أي
للقليلون وبالنسبة عائلته. حتى تقريبًا، أحد يعرفه ال أمًرا السياسة يف تورطه وكان
األمر للثورة، مناهًضا أنه يرون كانوا فقد الظواهري بنشاط علم عىل كانوا الذين
لالستيالء مفاجئ عسكري بانقالب القيام ويفضل آنذاك، الخطورة شديد كان الذي

جريئة. مفاجئة يف الحكم مقاليد عىل
يف املرصي الشعب عادة اتبع فقد تماًما؛ السياسية مواقفه يخف لم أنه بيد
دعابة عليهم يقص كان أنه عائلته وتتذكر دعابات. إىل السياسية املآيس تحويل
امللكي بموكبه يمر وهو امللك وتشاهد ُجْعلُص املمتلئ ابنها تحمل فقرية امرأة عن
فسمعها املجد»، هذا مثل يف أراك أن هللا من «أتمنى قائلة: البنها املرأة فدعت الفاخر،
مرور وبعد صوابك؟» فقدت هل تقولني؟ «ماذا قائًال: ونهرها العسكريني القادة أحد
فرصخ: الفاخر الرئايس موكبه يف أمامه مارٍّا السادات الضابط ذلك رأى عاًما، عرشين

فعلتها!» لقد «جعلص!
اسمه أمريكيٍّا صحفيٍّا الظواهري اصطحب الطب، كلية يف النهائية السنة ويف
الدراسات يف أستاذًا بعد فيما أصبح الذي ،Abdallah Schleifer شليفر هللا عبد
كان وقد الجامعي، الحرم داخل جولة يف بالقاهرة، األمريكية الجامعة يف اإلعالمية
أشعث طويًال شليفر وكان الظواهري. حياة يف بالتحديات مليئة شخصية الرجل ذلك
مرحلة إىل ترجع صغرية لحية وله بوصات وخمس أقدام ستة طوله يبلغ الشعر،
Ezra باوند عذرا بالشاعر الشبه وشديد الخمسينيات، يف املجتمع تقاليد عىل ثورته
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آيلند، لونج جزيرة يف متدينة غري يهودية أرسة كنف يف شليفر نشأ وقد .Pound
Black السود الفهود حركة مع صداقات وتكوين املاركسية اعتناق من فرتة وبعد
التعاليم عرًضا قابل Che؛ Guevara جيفارا تيش األرجنتيني والثوري Panthers
ضمن يحمل، واإلسالم ١٩٦٢م. عام يف املغرب إىل رحلة أثناء يف الصوفية اإلسالمية
وغري اإلسالم اعتنق الذي لشليفر حدث ما هو وهذا النفس، تسليم مفهوم معانيه،
عام ويف األوسط. الرشق يف املهنية حياته بقية وقىض هللا عبد إىل مارك من اسمه
يس بي إن شبكة مكتب رئيس بصفته مرة ألول القاهرة شليفر زار عندما ١٩٧٤م،
وقد مرص. يف له راٍع بمنزلة وكان الظواهري، خال عزام، محفوظ استضافه نيوز،
شليفر أعجب جانبه ومن مألوف، غري شيئًا لإلسالم أمريكي يهودي اعتناق كان
عزام عائلة حماية تحت أنه يشعر أصبح قصري، وقت وبعد عزام، بمحفوظ كثريًا

بأكملها.
النشطاء كان فقد مرص، يف الطالبية الحركة يف التحول رسيًعا شليفر الحظ
القاهرة، يف ثم البالد جنوب يف البداية يف الجامعات، يف يظهرون الشباب اإلسالميون
السادات، حكومة تساهل شجعهم وقد اإلسالمية. الجماعة أنفسهم عىل يطلقون وكانوا
هجمات أية ضد أنفسهم عن الدفاع يستطيعوا كي ا رسٍّ بالسالح تمدهم كانت التي
املتطرف. التيار إىل مرص جامعات معظم تحويل عىل والنارصيني، املاركسيني قبل من
خاليا املسلمون؛ اإلخوان يتبعها التي نفسها الطريقة عىل املختلفة األفرع نُظِّمت وقد
الجماعة تمكنت فقط، سنوات أربع غضون ويف «عنقود». منها كل عىل يطلق صغرية
أطلق بعيد، عهد منذ األوىل وللمرة الجامعات، عىل سيطرتها فرض من اإلسالمية

الحجاب. الطالبات وارتدت لحاهم الطالب
أفضل. بصورة يحدث ما فهم عىل ليساعده مرشد إىل يحتاج شليفر كان وقد
يف جولة يف يصطحبه أن وافق الذي الظواهري شليفر قابل محفوظ، طريق وعن
رآه ما ذّكره الذي شليفر ويقول الكامريات. عدسات عن بعيًدا الجامعي الحرم
كبرية نظارة يرتدي الجسد هزيل «كان األمريكية: املتحدة الواليات يف باملتطرفني
يف اليساري املثقف عليه يبدو كان ما هذا بأن شعور راودني وقد للغاية. وبارزة
وامللصقات اإلعالنات يخطون وهم الطالب رأى وقد عاًما.» ثالثني منذ املدينة جامعة
الظواهري سار ذلك، وبعد الحجاب. يحكن املسلمات والفتيات للمظاهرات الكبرية
وبينما الجامعة. كوبري إىل بالقاهرة الحيوانات حديقة عرب النيل ضفاف عىل وشليفر
اإلسالمية الحركة بأن الظواهري تفاخر الهادئ، الضخم النيل نهر عىل يطالن وقفا
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كلية الجامعة: يف كليتني أفضل يف الجدد األعضاء تجنيد يف لها نجاح أكرب القت قد
إعجابك؟» هذا يثري «أال له: وقال الهندسة، وكلية الطب

الكليتان هاتان كانت الستينيات يف أنه الحظ فقد لألمر؛ باًال شليفر يلق لم
اتجاه أحدث إال هي ما اإلسالمية الحركة أن ورأى املاركيس، للشباب معقًال بالذات
تتحدث عندما ولكن سابق، ماركيس أنا أيمن، يا «اسمع فقال: الطالبية، الثورة يف
وقد عادي.» مسلم رجل مع وكأني أشعر وال ثانية، الحزب إىل عدت وكأني أشعر

النقد. هذا من حائًرا بدا ولكنه بأدب، إليه أيمن استمع
العيد صالة يف ذلك كان وقد قصري، بوقت ذلك بعد ثانية الظواهري شليفر قابل
إىل شليفر وصل وعندما املعادي. يف فاروق مسجد يف الرائعة الحديقة يف تقام التي
حًرصا وضعا وقد للغاية، منفعلني وكانا أشقائه أحد مع يقف أيمن أن الحظ هناك،
وقت يكون أن يجب ما وتحول للصوت، مكربًا وجهزا األرض عىل للصالة بالستيكية
للصالة الحارضة الجموع بني متكافئة غري منافسة إىل القرآن تالوة يف ديني تأمل
أنهما أدركت «لقد شليفر: ويقول الصوت. مكرب يحمالن اللذين الظواهري وابني
النبي، عرص بعد إسالمية عادات بأية يعرتف ال الذي السلفي املنهج يقدمان كانا

فوىض.» األمر كان لقد الشعر. عىل يقيض إنه
الثاني فبدأ خطأ.» تفعله ما إن «أيمن، له: وقال الظواهري إىل شليفر توجه
صويف فأنا مناقشات يف معك أدخل لن «إنني قائًال: قاطعه شليفر ولكن له، يرشح
املسجد يف فافعله هذا، تفعل أن أردت وإذا هنا، فتنة يف تتسبب ولكنك سلفي، وأنت

هللا.» عبد يا حق «معك طاعة: يف أيمن فأجابه بك.» الخاص

كان وقد بعًضا، بعضها يكتشف املختلفة الرسية الجماعات بدأت املطاف، نهاية يف
عن أعضائه عدد يقل معظمها وحدها، القاهرة يف خاليا ست أو خمس نحو هناك
كانت التي الظواهري خلية منها الخاليا، هذه من أربع اندمجت ثم أعضاء. عرشة
ومع فقط. «الجهاد» أو الجهاد» «جماعة وكونوا آنذاك، الرسية الخاليا أكرب من
جماعة يف لإلسالميني السائد التيار ألهداف مشابهة كانت الجماعة هذه أهداف أن
لتحقيق السيايس العمل غمار لخوض نية أية لديها يكن لم فإنها املسلمني، اإلخوان
للدولة املثالية الصورة تلوث الجهود هذه مثل أن يرى الظواهري وكان األهداف. هذه
إىل للتوصل الستعدادها املسلمني اإلخوان جماعة يزدري وأصبح الطاهرة، اإلسالمية

اتفاقيات. أو تسويات
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يف خدمته مدة قىض ثم ١٩٧٤م، عام الطب كلية يف الظواهري أيمن تخرج
انتهت وعندما القاهرة. خارج قاعدة يف سنوات ثالث ملدة طبيبًا املرصي الجيش
الذي نفسه املبنى يف الطبية عيادته الشاب الطبيب افتتح العسكرية، خدمته مدة
الوقت وحان عمره من العرشينات أواخر يف آنذاك وكان والديه، مع فيه يقطن
بدأ املرصية، للتقاليد وطبًقا بحبيبة. أبًدا يحظ لم الوقت ذلك حتى ولكنه ليتزوج،
ولم بينهن. من لالختيار املناسبات الفتيات بعض عليه يقرتحون وأقاربه أصدقاؤه
واملعتقدات األفكار يف معه تتفق رشيكة يريد بل بالعواطف، ا مهتمٍّ الظواهري يكن
أفكاره بسبب شك دون سيقابلها التي واملشاق الصعاب لتحمل ومستعدة املتطرفة

للعائلة. قديم صديق ابنة نوير عزة الفتيات، هؤالء بني من وكان وآرائه.
يف ومعروفة كبرية عائلة نوير عائلة كانت وعزام، الظواهري عائلتي غرار وعىل
شابة وكانت املعادي، يف فخم منزل يف ثرية أرسة كنف يف عزة تربت وقد القاهرة.
كان وإذا وحازمة. قوية بشخصية تتمتع ولكنها صغرية، فتاة مثل الجسم ضئيلة
أو عاملة امرأة تكون أن املمكن من كان آخرين، ومكان زمان إىل االنتماء لها قدر
القاهرة، جامعة يف دراستها من الثانية السنة يف ولكنها االجتماعية، األنشطة يف تعمل
الجديدة. القوية الدينية نزعتها بسبب عائلتها قلق أثار ما وهو الحجاب، ارتدت
نريدها نكن ولم األزياء. أحدث ترتدي كانت ذلك، «قبل عصام: األكرب شقيقها ويقول
فشيئًا وشيئًا القرآن، وقراءة الصالة من تكثر بدأت ولكنها التدين. شديدة تكون أن
إنها شقيقها: ويقول النقاب، وارتدت أكثر عزة تعمقت ما ورسيًعا تماًما.» تغريت
يجدها الصباح يف هو يستيقظ وعندما القرآن، تقرأ وهي كاملة ليايلَ تقيض كانت

عميق. نوم يف ومستغرقة يديها بني واملصحف الصالة سجادة عىل جالسة
املجتمع من رشيحة يف سيما ال زواجها، دون يحول منيًعا عائًقا النقاب كان
أقرانها، معظم نظر ويف املتحرض. الغرب من جزءًا تكون ألن تتوق تزال ال كانت
وأصبح إليها. تنتمي التي االجتماعية للطبقة صادًما تنكًرا النقاب ارتدائها قرار كان
لخطبتها الكثريون «تقدم شقيقها: فيقول إلرادتها، اختباًرا النقاب تخلع ألن رفضها
جميعهم ولكن املجتمع، صفوة ومن االجتماعية مكانتها لها ثرية عائالت من وجميعهم
االرتباط تريد كانت لقد هدوء؛ يف ترفض فكانت النقاب، تخلع أن منها طلبوا تقريبًا

املواصفات.» بهذه فتاة عن يبحث أيمن وكان هي، كما يقبلها بشخص
األول اللقاء يف معدودة لدقائق وجهها عن النقاب عزة رفعت للعادات، وطبًقا
بعد قليًال االثنان وتحدث غادر.» ثم وجهها «رأى عصام: ويقول أيمن، وبني بينها
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وجه أيمن يَر ولم رسمي، من أكثر الحوار كان ولكن أخرى، واحدة مناسبة يف ذلك
الزفاف. حفل بعد إال ذلك بعد خطيبته

الكبرية وعائلته بنسبه انبهرت التي نوير عائلة لدى جيًدا انطباًعا أيمن ترك
فقد وطيبًا، مهذبًا كان أنه ومع الشديد. ورعه من اليشء بعض قلقة كانت ولكنها
ترتدي كانت إذا منهن أي إىل النظر يرفض وكان بل النساء، تحية يرفض كان
به أفصح ما مدى يتضح وال عزة، عائلة مع السياسة عن قط يتحدث ولم جونلة.
ستوافق أنها املؤكد من كان حال، أية وعىل السيايس. نشاطه عن شخصيٍّا هي لها
هو تتمناه ما أقىص أن مرة ذات صديقاتها إحدى أخربت فقد الرسي؛ نشاطه عىل

شهيدة. تموت أن
كونتيننتال فندق يف ١٩٧٨م عام من فرباير/شباط يف العروسني زفاف حفل أقيم
األوبرا ميدان يف واملرصيني لإلنجليز متميًزا اجتماعيٍّا ناديًا يوًما كان الذي سافوي،
رغبة عىل وبناء النزالء. من الجديد املستوى ليناسب فخامته من هبط ثم بالقاهرة،
«لقد شليفر: ويقول الفوتوغرافية، الصور وُمنعت موسيقى، أية تُعَزف لم العروسني،
املخصصة القاعة يف نجلس كنا فقد التقليدي؛ اإلسالمي الزفاف لحفل تزييًفا كان
دعابة.» يلقي أحد وال القهوة، أكواب من الكثري وتُقَدم للغاية كئيب والجو للرجال

الذاتية سريته بمنزلة يعد الذي النبي»، راية تحت «فرسان كتابه يف الظواهري كتب
كان فقد قدري.» برتتيب ١٩٨٠م عام صيف بأفغانستان صلتي «بدأت املوجزة:
مدير سأله حني املسلمني، لإلخوان تابع مستوصف يف آخر طبيب من بدًال يعمل
الالجئني رعاية عىل ليعمل باكستان إىل يصحبه أن يريد كان إذا ما املستوصف
الذي السوفييتي الغزو بعد الحدود عرب يفرون اآلالف مئات آنذاك كان فقد األفغان؛
الذهن مشغول الظواهري وكان الفور. عىل الظواهري فوافق مؤخًرا، البالد اجتاح
الناحية من بدا ما وهو الجهاد، لجماعة آمنة قاعدة عىل العثور كيفية يف يفكر
الضيق بواديه النيل نهر «يجري نفسه: الكتاب يف فيقول مرص، يف مستحيًال العملية
حرب نشوء جعلت التي الطبيعة تلك ماء، وال فيهما زرع ال ممتدتني صحراوين بني
الرضوخ الوادي هذا سكان عىل فرضت وبالتايل ممكن، غري أمًرا مرص يف عصابات
أفغانستان أو باكستان تكون وقد اإلجباري.» والتجنيد للسخرة املركزية؛ للسلطة
العودة ذلك بعد يستطيعون الذين املتطرفني اإلسالميني من جيش لتكوين أفضل بيئة

مرص. يف الحكم عىل واالستيالء
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ويزعم تجميل، وجراح تخدير طبيب مع بيشاور مدينة إىل الظواهري سافر
قىض وقد اإلغاثي.» للعمل يصلون عرب أول الثالثة نحن «وكنا قائًال: الظواهري
اإلسالمي الجناح وهي األحمر، الهالل جمعية يف يعمل باكستان يف أشهر أربعة
باللغة كلمة من بيشاور مدينة اسم أصل اشتق الدولية. األحمر الصليب ملنظمة
ولكنها البوذي، العهد يف حالها هو هذا كان وربما الزهور، مدينة تعني السنسكريتية
الطرف عىل املدينة هذه تقع بعيد. زمن منذ الجمال وجوه من وجه أي عن تخلت قد
األكرب اإلسكندر أيام منذ الغازية للجيوش تاريخي ملتقى وهو خيرب، ملمر الرشقي
وقد املنطقة. يف املختلفني السكان مالمح عىل آثارهما تركت التي خان وجانكيس
بعدها من تبدأ الربيطانية، لإلمرباطورية للغاية مهمة حدود نقطة بيشاور كانت
هذه عن الربيطانية اإلمرباطورية تخلت أن وبعد موسكو. حتى تمتد مقفرة بيداء
ولكن متواضعة، زراعية مدينة إىل بيشاور تحولت ١٩٤٧م، عام العسكرية القاعدة
وعندما القديمة، املدينة الحرب أيقظت فقد حال، كل وعىل فيها. التحكم يصعب

واألفيون. األسلحة وتجار باملهربني تكتظ كانت هناك إىل الظواهري وصل
اقتلعهم الذين الجوعى األفغان الالجئني تدفق تستوعب أن أيًضا املدينة عىل كان
أفغاني الجئ مليون ١.٤ هناك كان ١٩٨٠م، عام وبنهاية جذورهم. من االحتالل
عن معظمهم جاء وقد التايل، العام يف تقريبًا تضاعف الذي الرقم باكستان، يف
هؤالء من كثري وكان القريبة. املعسكرات يف مالذ إىل يسعون بيشاور مدينة طريق
القصف أو أرضهم يف السوفييت زرعها التي األلغام بسبب ومصابني جرحى الالجئني
الحاالت وكانت طبية. رعاية إىل الحاجة أمس يف وكانوا والقرى، املدن عىل املكثف
الظواهري قال وقد الحرب، بداية يف سيما ال تتدهور، والعيادات املستشفيات يف
لتطهري العسل استخدام إىل يلجأ األحيان بعض يف كان إنه وطنه: إىل رسائله يف

الجروح.
إرسال من تكثر أن منها ويطلب الوحدة من يشتكي كان لوالدته، كتاباته ويف
أبيات بعض لها وينظم ملشاعره العنان يطلق كان األحيان، بعض ويف إليه. خطابات

يأسه: عن ليعرب الشعر

بالحسنى رشوري قابلت
… مقابل أي تطلب أن دون

خطاياي اغفر رب
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آثامي رغم وارضها
أمه1 لرؤية يشتاق غريبًا ارحم هللا! يا

رسية برحالت الظواهري قام املحلية، القبائل شيوخ ببعض عالقاته طريق وعن
بأعينهم شاهدوا الذي الغرباء أوائل من وأصبح أفغانستان، إىل الحدود عرب كثرية
ذلك ويف «املجاهدين». أنفسهم عىل أطلقوا الذين األفغان، الحرية جنود شجاعة
عن القصص من والكثري الكثري جعبته ويف القاهرة إىل الظواهري عاد الخريف،
الكثريون يعرف لم حربًا كانت لقد السوفييت. ضد الجهاد يف تحدث التي «املعجزات»
ثمانينيات يف الدامية الحروب أكثر من أنها مع العربي، العالم يف حتى تفاصيلها،
أطلق أن بعد للجهاد، يجند بالجامعات يطوف الظواهري وبدأ العرشين. القرن
فضفاض. وال وِرسْ طويلة سرتة من يتكون الذي الباكستاني الزي وارتدى لحيته

وعندما العرب، املتطوعني من قليل عدد سوى هناك يكن لم الوقت، ذلك ويف
إىل محفوظ خاله الظواهري اصطحب القاهرة، إىل املجاهدين قادة من فوج وصل
عليهما. اقرتحها قد شليفر هللا عبد كان فكرة عليهم وطرحا ملقابلتهم، شيربد فندق
االقرتاب تستطع لم الغربية األنباء وكاالت ألن األمل بخيبة يشعر شليفر كان فقد
له يجد أن الظواهري من فطلب مجرياتها، وتصوير األفغانية الحرب أحداث من
من يتمكنون الطريقة وبهذه مصورين، ليكونوا ليدربهم يافعني أفغان شباب ثالثة
عىل اشرتط ولكنه التعليق، وإضافة بتحريرها شليفر ويقوم الحرب، قصص تسجيل
القصف تصوير من نتمكن لم «إذا قائًال: حية ألحداث التصوير يكون أن الظواهري

الهواء.» عىل األخبار هذه تذاع فلن واالنفجارات،
إليه توصل ما يعرف لكي بالظواهري شليفر اتصل قصري، بوقت ذلك بعد
ويراوغه غريب، رسمي بأسلوب إليه يتحدث بصديقه فوجئ ولكنه االقرتاح، بشأن
أن يجب الذي العدو هم األمريكيني إن قائًال: الحوار الظواهري بدأ فقد الحديث. يف
تتعاونون حيث أفغانستان من لتوك عدت لقد أفهم، ال «أنا شليفر: فأجابه نواجهه،

العدو؟!» هي أمريكا إن يل وتقول األمريكيني، مع
ولكنهم الروس، ملقاتلة األمريكية املساعدة نقبل إننا «بالطبع، الظواهري: فأجابه

عنهم.» ا رشٍّ يقلون ال

بترصف. 1الرتجمة
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املقارنة؛ هذه مثل تعقد أن يمكنك «كيف غضبه: اشتعل وقد شليفر فقال
االتحاد يف أما مرص. يف يمكنك مما أكثر بحرية اإلسالم ممارسة أمريكا يف يمكنك

مسجد!» ألف خمسني أغلقوا فقد السوفييتي،
أمريكي.» ألنك الفارق ترى ال «إنك الظواهري: فقال

حتى أنهما يف الوحيد السبب أن مبلغه الغضب منه بلغ الذي شليفر فأجابه
األمريكي والجيش (الناتو) األطلنطي شمال حلف أن هو الحوار هذا إجراء يستطيعا
وانتهت األوسط. الرشق إىل ذلك بعد االلتفات ثم أوروبا اكتساح من السوفييت منعا
باحرتام دائًما ولكن قبل، من مرات عدة تناقشا وقد الطرفني. من بحدة املناقشة
بل هو، يخاطبه يكن لم الظواهري أن شليفر شعر فقد املرة هذه أما ظل، وخفة
بتدريب اقرتاحه عن أخبار أية ذلك بعد شليفر يتلق ولم الجماهري. إىل يتحدث كان

أفغان. صحافة رجال
مع جديدة ملهمة أخرى مرة الظواهري عاد ١٩٨١م، عام من مارس/آذار ويف
القاهرة إىل وعاد املرة، هذه طويالً يمكث لم ولكنه بيشاور، يف األحمر الهالل جمعية
تدريبية «دورة بمنزلة األفغاني الجهاد يرى أنه ذلك بعد كتب وقد فقط. شهرين بعد
القوة مع املنتظرة معركته لخوض املجاهد املسلم الشباب إلعداد الخطورة غاية يف

أمريكا.» اآلن؛ العالم بزعامة تفردت التي العظمى

اإلسالمي العالم كان كطبيب، مهنته ليمارس املعادي إىل الظواهري أيمن عاد عندما
والتي ١٩٧٩م، عام يف رضبته التي السياسية الزالزل جراء من يرتجف يزال ال
روح هللا آية عودة أيًضا ولكن فقط ألفغانستان السوفييتي الغزو عىل تقترص لم
ناجحة عملية أول هذه وتعد الطاووس. بعرش واإلطاحة إيران إىل الخميني هللا
إيران شاه سافر وعندما كبرية. دولة يف إسالميون بها يقوم السلطة عىل لالستيالء
آية حرض الرسطان، مرض من للعالج املتحدة الواليات إىل بهلوي رضا محمد املنفي
أن السادات اعترب وقد طهران. يف األمريكية السفارة مهاجمة عىل الطالب جموع هللا
املريض الشاه ودعا لالستهزاء»، موضع إىل اإلسالم حول … مجنون «رجل الخميني

التايل. العام يف هناك الشاه مات وقد مرص، يف ليقيم
القائم الخالف إطار تحديد الخميني أعاد فقد مكان، كل يف املسلمني نظر ويف
العلماني الحكم نموذج وتبني اإلسالم مستقبل عن التنازل من فبدًال الغرب؛ مع
املؤججة خطبه استحرضت وقد مذهلة. بصورة العكس هو فرض الديمقراطي،
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مبكًرا أنذرت لغة يف عام ألف منذ اإلسالم بها تميز التي والصالبة القوة للمشاعر
الغرب عىل غضبه كان وقد الدن. بن خطب يف سترتدد التي الالذعة الثورية بالّلهجة
الحكم: عىل استيالئه من قصري وقت بعد قال فقد الحرية، مفهوم نحو موجًها
أن تريدوننا ال املثقفون أيها وأنتم متنورون، مثقفون وأنتم رجعيون نحن «نعم،
يشء، كل يف الحرية الحرية، تريدون من يا أنتم الوراء. إىل عام وأربعمائة ألًفا نرجع
ستفسد التي الحرية املثقفون، أيها الحريات، كل تريدون من يا أنتم األحزاب، حرية
الهاوية.» إىل بلدنا تجر التي الحرية للظالم، الطريق تهيئ التي الحرية شبابنا،

إلخضاع اإلرهاب الستخدام استعداده إىل األربعينيات يف أشار قد الخميني وكان
اإلسالم «إن فيقول: ماديٍّا، ودعًما رشعيٍّا غطاءً قضيته مانًحا اإلسالم، أعداء يراهم من
إخضاع يمكن ال السيف! ظل ويف السيف بفضل موجود موجود، خري كل إن يقول:
للمجاهدين». إال بابها تفتح لن التي الجنة مفتاح هو السيف إن بالسيف! إال الشعوب
العظمى الغالبية تمثل التي السنة، إىل وليس الشيعة إىل الخميني انتماء جعل وقد
السنة.2 للمتطرفني معقدة شخصية منه وإيران، العراق عدا فيما اإلسالمي العالم من
ورشائط باملنشورات اإليرانية الثورة الجهاد، الظواهري، جماعة ساندت فقد ذلك، ومع
إيران. حذو تحذو أن إىل مرص يف اإلسالمية الجماعات جميع تدعو التي الكاسيت
إىل إيران مثل نسبيٍّا ومتحرض وقوي ثري بلد يف الرسيع التحول هذا أوضح وقد
يف الرغبة بداخلهم وأشعل املنال، قريب اإلسالميني حلم أن صارمة دينية حكومة

والتحرك. العمل
يف الراغبني وتشمل ومتنوعة واسعة الوقت ذلك يف اإلسالمية الحركة أصبحت
بالحكومة اإلطاحة يريدون ومن املسلمني، اإلخوان مثل سيايس نظام إطار يف العمل
يجاهد الذي األسايس الهدف كان وقد الظواهري. مثل دينية ديكتاتورية وفرض
القرآنية اآليات أن يؤمنون فكانوا اإلسالمية، الرشيعة فرض هو أجله من اإلسالميون
الطريق تمهد التي الثابتة الربانية األوامر هي الرشيعة أسس تمثل التي الخمسمائة
قد القوانني أن مع الراشدين، والخلفاء الرسول أيام الذهبي العرص إىل للعودة

الخليفة اختيار السنة أنفسهم أسموا من فأراد الخالفة؛ عىل النزاع بسبب ٦٣٢م عام النبي وفاة بعد املسلمون 2انقسم
ساللة إىل تنتقل أن يجب الخالفة أن رأت الشيعة، بعد فيما اسمها أصبح التي أخرى، جماعة هناك كانت ولكن باالنتخاب،
كثرية وثقافية عقائدية اختالفات الفريقان طور الحني، ذلك ومنذ طالب. أبي بن عيلّ ابنته وزوج عمه ابن من بدءًا النبي

بعضهما. عن تميزهما
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السلوكيات لبعض أسًسا اآليات هذه وتضع النبي. وفاة من قرون بعد تطورت
عقوبة وتحدد الذهبية، الحيل ارتداء وجواز العاطس تشميت مثل واملتنوعة الدقيقة
أخرى، لجرائم حدوًدا تضع ال ولكنها الخمر، ورشب الزنا مثل الجرائم بعض ارتكاب
رغم الرشيعة، أحكام تحسني يمكن ال إنه اإلسالميون: ويقول القتل. ذلك يف بما
وكانوا هللا. هو املبارش مصدرها ألن االجتماعية، التغريات من قرنًا عرش خمسة مرور
نظاًما ويصوغون القضاء يف املسلمني والدارسني العلماء اجتهاد تجاهل يريدون
االنغماس بسبب جديدة قوانني أي أو الغرب تأثري يلوثه لم حقيقيٍّا إسالميٍّا قانونيٍّا
أحكام أن اإلسالميني واملحدثني املسلمني غري رأى أخرى، ناحية ومن الحداثة. يف
اإلسالم، فيها ولد التي الثقافة حكمت التي الصارمة البدو قوانني تعكس الرشيعة
تعهدت السادات، حكم ظل ويف الحديث. املجتمع تحكم ألن مناسبة غري قطًعا وهي
ال أنه أوضحت الرئيس أفعال ولكن بالرشيعة، تلتزم بأن مرة من أكثر الحكومة

العهد. بذلك الوثوق يمكن
اإلسالمية الجماعات جميع إرسائيل مع السادات عقده الذي السالم اتفاق وحد
الرئيس زوجة جيهان السيدة ترعاه جديد قانون أيًضا غضبهم وأشعل املختلفة،
سيثبت الذي الخطاب ويف القرآن. لها يكفله لم حق وهو الطالق، حق للمرأة يكفل
املؤمنات النساء ترتديه الذي اإلسالمي الزي من السادات سخر حياته، يف األخري أنه
هذا عىل املتطرفون رد الجامعات. يف النقاب ارتداء ومنع «الخيمة»، عليه وأطلق
يجوز ال اإلسالمية، للرشيعة وفًقا ألنه، ونظًرا مرتد. بأنه الرئيس بوصف الخطاب
بالردة رميه كان فقد بالرسول، أو باهلل يؤمن يكن لم إذا إال األمر ويل عىل الخروج

بقتله. ترصيًحا
ممتلكاتهم ومصادرة الدينية الطالبية الجمعيات جميع الساداتبحل قام ذلك بعد
اإلسالميون، نظمها التي املظاهرات من سلسلة عىل ا ردٍّ الصيفية معسكراتهم وإغالق
شعار تبني إىل وتشجيعها، بل الجماعات، هذه مع التسامح من موقفه بذلك مناقًضا
وسيلة ليجد شخص كان وما السياسة»، يف دين وال الدين يف سياسة «ال يقول جديد

غضبهم. وإشعال اإلسالميني إلثارة هذه من أكثر
النظام من ولكن الدولة، رئيس من فقط ليس للتخلص يخطط الظواهري كان
اللحظة انتظار يف ا رسٍّ املرصي الجيش من ضباًطا يجند وكان بالكامل. الحاكم
كي والرجال والعتاد العدة حيث من الجهاد جماعة قوة فيها تكتمل التي املناسبة
الزمر، عبود هو الظواهري عليه يعتمد الذي املخطط الرأس وكان العمل. يبدأ
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ضد ١٩٧٣م حرب أبطال أحد وكان الحربية املخابرات يف مقدم برتبة ضابط وهو
تقيض الزمر خطة وكانت له). تكريًما باسمه القاهرة يف شارع ي ُسمِّ (وقد إرسائيل
ومبنى الدولة وأمن للجيش الرئييس املقر عىل واالستيالء البلد، يف القادة كبار باغتيال
اإلسالمية الثورة خرب سيُذاع حيث والتليفزيون، اإلذاعة مبنى وبالطبع االتصاالت،
أنحاء جميع يف العلماني النظام ضد شعبية لثورة توقعه، حد عىل العنان، مطلقة
مفصلة». فنية «خطة ذلك، بعد الظواهري وصفها كما الخطة، هذه كانت لقد البالد.
عضًوا القمري عصام املرصي املدرعات سالح يف الجسور القائد كان وأيًضا
التي الرتقيات من عدد عىل القمري الرائد حصل وقد الظواهري. خلية يف بارًزا
بكل «رجل بأنه: الظواهري وصفه وقد وذكائه. لشجاعته نظًرا أقرانه؛ يسبق جعلته
والتضحيات عاناها التي املتاعب من كثريًا وإن معاٍن. من الرجولة كلمة تعنيه ما
شهامة من الكريمة نفسه عليه انطوت ما بسبب كانت واطمئنان برضا قدمها التي
قراراته يف يرجع دائًما كان فقد املعادي، خلية قائد كان الظواهري أن ومع ونخوة.»
الظواهري كان التي امليزة وهي قيادية، بشخصية يتمتع كان الذي القمري إىل
يشء إىل «يفتقد الظواهري أن القمري الحظ وبالفعل، ملحوظة. بصورة يفتقدها
تصلح ال فأنت جماعة، أية يف عضًوا كنت «إذا قائًال: مرة ذات ذلك إىل نبهه وقد ما»

القائد.» تكون أن
الظواهري عيادة يف الجيشويخزنها معاقل من وذخائر أسلحة يهرب القمري بدأ
فيه يقطن الذي املبنى من السفيل الطابق يف شقة يف كانت التي املعادي، يف الطبية
إىل العيادة من األسلحة نقل أثناء يف ١٩٨١م، عام من فرباير/شباط ويف والداه.
والتقارير بالبنادق مليئة حقيبة يحمل شاب عىل القبض الرشطة ألقت املخازن، أحد
أدرك وعندما القاهرة. يف الدبابات مرابض جميع مواقع توضح وخرائط الحربية
عىل القبض أُلقي حني يف تماًما، اختفى القضية، يف سيتورط ما رسيًعا أنه القمري

واضح. تفسري دون مكانه يف الظواهري وظل ضباطه، من عدد
أنها نفسها أقنعت قد املرصية الحكومة كانت تلك، االعتقاالت حملة وحتى
نفسه، العام من سبتمرب/أيلول ويف الرسية. اإلسالمية التنظيمات من تخلصت قد
شخصيات ذلك يف بما شخص وخمسمائة ألف من أكثر باعتقال أمًرا السادات أصدر
دينية ميول لهم ليست مفكرين أيًضا ولكن إسالميني فقط ليسوا بارزة، مرصية
اإلخوان جماعة من وأطباء وكتاب وصحفيني طالب وزعماء ومسيحيني وماركسيني
الشباك أخفقت وقد مختلفة. قطاعات من املنشقني من مزيج باختصار املسلمني،
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وعىل فيها. اآلخرين الجهاد جماعة قادة معظم وقع ولكن الظواهري، اصطياد يف
بدأت الجهاد لجماعة املشتتة الصفوف داخل عسكرية خلية هناك كانت حال، أية
البالغ اإلسالمبويل خالد أول املالزم اقرتح فقد عجل؛ عىل أعدت انتهازية خطة تنفيذ
حضوره أثناء يف السادات الرئيس باغتيال يقوم أن عاًما وعرشين ثالثة العمر من

التايل. الشهر يف العسكري العرض

الساعة حتى الخطة هذه بأمر يسمع لم إنه شهادته: يف ذلك بعد الظواهري قال
قبل أي ١٩٨١م، عام األول أكتوبر/ترشين من السادس يوم صباح من التاسعة
دكتور بالخطة أخربه وقد االغتيال. عملية لتنفيذ املحدد الوقت من قليلة ساعات
واقرتح وصدمت.» ذهلت «لقد ملستجوبيه: الظواهري وقال خليته. أعضاء من صيديل
كي عجالة عىل أُعدت التي الخطة نجاح يف للمساعدة شيئًا يفعلوا أن الصيديل عليه
يريدوننا هل نفعل؟ أن بإمكاننا ماذا له قلت «ولكني الظواهري: فيقول تنجح،
نفعل لن إننا الرشطة؟ تعتقلنا حتى الشوارع يف الرصاص ونطلق الشغب نثري أن
العرض أن قليلة ساعات بعد سمع وعندما مرضاه. إىل ذلك بعد وعاد يشء.» أي
بها صلة لهم من كل وأن فشلت قد العملية أن افرتض مستمًرا، زال ما العسكري
العرض أن أخربته وقد شقيقتيه إحدى منزل إىل ذلك بعد ذهب ثم اعتقلوا. قد
تكن لم الحقيقية فاألخبار سامًلا. الساحة غادر قد الرئيس وأن توقف قد العسكري

بعد. أذيعت قد
يحيي كان وبينما ١٩٧٣م، عام لحرب الثامنة بالذكرى يحتفل السادات كان
رجال كبار من بمجموعة محاط وهو العسكري، العرض يف أمامه املارة القوات
الذي غايل، بطرس وبطرس األمريكيني، الدبلوماسيني من عدد بينهم ومن الدولة،
مسارها عن عسكرية مركبة خرجت املتحدة، لألمم العام األمني بعد فيما سيصبح
املتآمرين من ثالثة ومعه اإلسالمبويل أول املالزم وقفز العرض. منصة إىل واتجهت
أن بعد فرعون!» قتلت «لقد اإلسالمبويل: ورصخ املنصة، عىل يدوية قنابل وألقوا
حتى تحدٍّ يف منتصبًا ظل الذي السادات الرئيس جسد يف اآللية بندقيته ذخرية أفرغ

بالكامل. جسده الرصاصات ثقبت
العالم يف الحزن من بقليل اليوم ذلك من الحق وقت يف السادات موت خرب قوبل
أن الظواهري ورأى إرسائيل. مع سالم اتفاقية عقد ألنه خائنًا اعتربه الذي العربي
املحتمل من ولكن اإلسالمية. الدولة تكوين إىل السعي يف شيئًا تحقق لم االغتيال عملية
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عملية تبعت التي املضطربة الفرتة يف الكربى الخطة لتنفيذ فرصة هناك كانت أنه
أن الظواهري من وطلب مخبئه من القمري عصام خرج الوقت، ذلك ففي االغتيال.
ذلك مساء من العارشة الساعة ويف االغتيال. عملية نفذت التي باملجموعة يوصله
عبود والقمري الظواهري قابل السادات، مقتل من فقط ساعات ثمان بعد أي اليوم،
اقرتاح القمري لدى كان بها. يختبئ القمري كان التي الشقة خارج سيارة يف الزمر
من عدد إىل باإلضافة الحكومة قيادات جميع عىل القضاء إىل يؤدي ربما جريء
الزمر ووافق السادات. جنازة عىل هجوم شن طريق عن وذلك األجانب، الرؤساء
التايل، اليوم ويف وبندقيتني. قنابل بعرش يمده أن القمري من وطلب الخطة عىل
صناديق من وعدًدا األسلحة القمري وأحرض أخرى، مرة نفسها املجموعة تقابلت
تشن مبارك حسني برئاسة الجديدة الحكومة كانت األثناء، تلك يف ولكن الذخرية.
وألقي السادات، اغتيال يف تورطهم يف املشتبه من لآلالف واسعة اعتقاالت حملة

الجديدة. الخطة تنفيذ يف البدء قبل الزمر عبود عىل القبض
بطريقة التحقيقات يف سريد اسمه بأن ثقة عىل كان الظواهري أن املؤكد ومن
األول، أكتوبر/ترشين من والعرشين الثالث ويف البالد. يف بقي أنه إال بأخرى، أو
بعض ليودع وذهب باكستان إىل أخرى مرة السفر وقرر أغراضه بجمع أخريًا قام
عىل طريقه الرشطة اعرتضت املطار، إىل يقله حسني شقيقه كان وبينما أقاربه،
املعادي رشطة قسم إىل أيمن «اصطحبوا عزام: عمر خاله ابن ويقول النيل. كورنيش
الصفعة!» أيمن له فرد وجهه، عىل الرشطة رئيس وصفعه بالحراس، محاط وهو
رد بسبب فقط ليس شديدة، بدهشة املوقف ذلك إىل الظواهري أيمن عائلة وتنظر
العنف إىل لجأ قد يكن لم اللحظة تلك حتى ألنه أيًضا ولكن املتهور، الظواهري فعل
الرجل بأنه اآلخرين املساجني بني الظواهري أيمن اشتهر الفور، وعىل حياته. يف أبًدا

الصفعة. رد الذي

وتكبيلهم، أعينهم وعصب مالبسهم من بتجريدهم الجدد املساجني األمن قوات استقبلت
ضيقة حجرية زنزانات يف ألقتهم ذلك وبعد بالعيص. رضبًا أجسادهم عىل انهالت ثم
بالذل يشعرون وهم الحديدي الباب يف صغري مربع شباك من إال الضوء يدخلها ال
الثاني القرن إىل الزنزانات تلك إنشاء تاريخ ويرجع واالرتباك. والخوف واإلهانة
يف وقعت التي العمالة باستخدام الدين صالح العظيم الكردي الفاتح عهد يف عرش
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تطل ربوة عىل تقع التي املهيبة القلعة من جزءًا كانت وقد الصليبيني، من األرس
عام. سبعمائة ملدة للحكم مقرٍّا ظلت والتي القاهرة عىل

التحقيق يجري الذين املساجني أفواه من تنطلق كانت التي األلم رصخات دفعت
التي األوقات يف حتى الجنون، إىل أقرب حالة إىل اآلخرين املساجني من كثريًا معهم
للرضب الظواهري تعرض ملكانته، ونظًرا للتعذيب. أنفسهم هم فيها يتعرضون ال
الوحدة كانت التي السادي التعذيب من أخرى صور جانب إىل متكررة بصورة املربح
ابتكارها. يف تربع آنذاك، مرص يف التحقيقات تتوىل كانت التي املخابرات، من ٧٥
أمريكا لها تعرضت التي املأساة جذور إن الفكرية: االتجاهات أحد ويقول
حقوق عن املدافعون ويقول املرصية. السجون يف ولدت قد سبتمرب/أيلول ١١ يف
لالنتقام، متعطشة رغبة املساجني نفوس يف زرع قد التعذيب إن القاهرة: يف اإلنسان
الظواهري. أيمن ومنهم فكره، عىل تربوا الذين أتباعه داخل ثم قطب، بسيد بدءًا
املرصية الحكومة هو املساجني غضب عليه ينصب الذي األسايس الهدف كان وقد
الذي الغرب إىل تتجه الغضب من شديدة موجة أيًضا هناك كانت ولكن العلمانية،
الغرب لوا حمَّ فقد القمعي، النظام هذا خلف تقف التي القوة أنه يرون كانوا
تعد التي اإلذالل، فكرة إن الواقع، ويف وإذالله. اإلسالمي املجتمع إفساد مسئولية
به تجيش الذي الشديد الغضب فهم محاولة يف للغاية مهمة التعذيب، عملية جوهر
مقاتلني إلنتاج مصنًعا املرصية السجون أصبحت فقد املتطرفني. اإلسالميني صدور

العدالة. عليه يطلقون ما أو للقصاص، كيانهم بكل يسعون
فيما وأصبح الظواهري مع ُسِجن إسالمي محاٍم وهو الزيات، منترص يقول
الظواهري بها مر التي األليمة التجارب إن الذاتية:3 سريته وكاتب محاميه بعد
صلب متطرف إىل الجهاد جماعة يف النفوذ متوسط شخص من حولته السجن يف
القمري، عصام مع عالقته يف حدث ما إىل آخرون وشهود الزيات ويشري وعنيد.
القبض فبعد واالحرتام؛ اإلعجاب الظواهري له َكّن وطاملا له، مقربًا صديًقا كان الذي
الرائد عن بقسوة استجوابه الداخلية وزارة يف ضباط بدأ مبارشة، الظواهري عىل
األول املطلوب آنذاك وأصبح أصابعهم، بني من يهرب يزال ال كان الذي القمري
اليدوية بالقنابل معركة من بالفعل القمري نجا وقد املرصية. السلطات ِقبل من

النارش سحبه وقد عرفته» كما الظواهري «أيمن عنوان يحمل نقدية ذاتية سرية حقيقته يف هو كتابًا الزيات منترص 3ألف
الظواهري. مؤيدي ِقبل من تعرضله الذي الضغط بسبب األسواق من القاهرة يف
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ويف آخرون. وأصيب مرصعهم الرشطة رجال من كثري فيها لقي اآللية واألسلحة
منزلها من الشهرية الظواهري عائلة األمن ضباط طرد القمري، عن الضاري بحثهم
بجانب أيًضا وانتظروا إليه، تقودهم أدلة عن بحثًا والحوائط األرضيات ودمروا
املكاملة جاءت أسبوعني، وبعد بصديقه. اليائس الهارب يتصل أن متوقعني الهاتف
الظواهري؛ يقابل أن وطلب عصام» «الدكتور أنه عىل نفسه املتصل وعرَّف املنتظرة،
القبض خرب تكتمت ألنها السلطات أيدي يف الظواهري أن يعرف القمري يكن فلم
أن وأخربه العائلة أفراد أحد بأنه متظاهًرا الرشطة ضباط أحد عليه أجاب وقد عليه.
مسجد يف معي» املغرب يصيل أن «أخربه املتصل: فأجابه باملنزل، ليس الظواهري

منهما. كل يعرفه
الوقت: ذلك يف الداخلية بوزارة اإلرهاب مكافحة وحدة رئيس عالم فؤاد يقول
هناك، األمني الوجود الحظ ولكنه املعادي، إىل الطريق عىل موعًدا القمري «أعطاه
يتوىل وكان وخفيض، عميق صوت له ودود شخص عالم وفؤاد أخرى.» مرة ففر
حني ١٩٦٥م عام منذ املتطرفني اإلسالميني القياديني جميع مع تقريبًا التحقيق
أتفق لكي مكتبي إىل الظواهري أيمن «استدعيت عالم: ويقول قطب. سيد مع حقق
وهو إليك ينظر وال وانطوائيٍّا «خجوًال كان الظواهري إن ويقول: خطة.» عىل معه
خال محفوظ يقوله ملا ووفًقا العربي.» العالم يف األدب عىل عالمة وهي يحدثك؛
إىل ذهب وقد وحيش لتعذيب بالفعل تعرض قد كان الظواهري فإن الظواهري،
التعذيب. أثر من قدمه يف إصابة بسبب فقط نعليه أحد يرتدي وهو عالم مكتب
هناك الظواهري وأبقى مكتبه إىل الظواهري هاتف خط يَُحوَّل ألن عالم رتب وقد
ورتب الهاتف عىل الظواهري أجاب املرة وهذه أخرى. مرة القمري به اتصل حتى
الظواهري ذهب مخطط، هو وكما إمبابة. يف الزاوية مسجد يف ملقابلته موعًدا معه

صديقه. عىل األمن قوات ودل املسجد إىل
فيكتب مبارش غري بأسلوب إليه يشري ولكنه كتابه، يف بهذا الظواهري يعرتف وال
عىل التعذيب وطأة تحت املجاهد إرغام هو األرس يف ما «وأشد السجن: «ذل» عن
أرساره بنفسه يقدم وأن بيده، حركته تدمري عىل وإكراهه إخوانه، عىل االعرتاف
مع نفسها الزنزانة يف القمري السلطات وضعت وقد أعدائه.» إىل إخوانه وأرسار
حكًما القمري تلقى وقد آخرين. عضًوا عرش ثالثة وعىل عليه شهد أن بعد الظواهري
وهدوئه بثباته كالعادة «استقبلها الظواهري: ويقول سنوات. عرش ملدة بالسجن
ستحمله مما عليك مشفق إني يل: ويقول أزري من ويشد يثبتني كان بل الفريد،
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قوات أيدي عىل بالرصاص القمري ُقِتل ١٩٨٨م، عام ويف عبء.» من كاهلك عىل
السجن. من هروبه بعد الرشطة

يف باملساعدة املتهمني من ٣٠٢ بني من ١١٣ رقم عليه املدعى الظواهري أيمن كان
يف (االتجار األخرى الجرائم من عدد إىل باإلضافة لها، التخطيط أو االغتيال عملية
شخًصا وعرشين وثالثة اإلسالمبويل أول املالزم حوكم وقد الظواهري). حالة يف السالح
اإلسالمبويل ضد باإلعدام حكم وصدر حدة، عىل كل االغتيال عملية بتنفيذ املتهمون
املعروفة اإلسالمية الشخصيات بجميع ُزجَّ وقد وتقريبًا املتآمرين. من آخرين وأربعة
يف يزال ال بعضهم وكان اآلخرون، عليهم املدعى أما املخطط.4 ذلك يف مرص يف
يحتل الحيوانات كأقفاص كبري واحد قفص يف جميًعا ُحرشوا فقد املراهقة، سن
أرض يف الغرض لهذا خصوًصا أعدت مؤقتة كبرية محكمة قاعة من كامًال جانبًا
ينتمون املتهمون وكان الكربى. واملؤتمرات املعارض تقام حيث القاهرة، يف املعارض
التي املسلمني، واإلخوان اإلسالمية والجماعة الجهاد مختلفة: وجماعات منظمات إىل
إخبارية شبكات هناك وكانت اإلسالمية. للحركة للمتاعب واملثري العنيد القلب تمثل
ألنه املتهمني عن الرسمي املتحدث هو الظواهري كان وقد املحاكمة، تغطي عاملية

اإلنجليزية. اللغة يف أفصحهم كان
عن مصور فيلم أظهر ١٩٨٢م، عام من األول ديسمرب/كانون من الرابع ويف
يف تيضء التلفيزيون كامريات وأضواء الثالثمائة عليهم املدعى للمحاكمة األول اليوم
استقرت وأخريًا، عائالتهم. أفراد عىل بيأس وينادون ويدعون ينشدون وهم وجوههم
وجهه وعىل الفوىض عن بعيًدا يقف كان الذي الظواهري أيمن وجه عىل الكامريا
ثوبًا ويرتدي عمره من والثالثني الحادية يف حينها وكان شديدة، وحدة وقار نظرة

رمادي. شال كتفه عىل ويتدىل أبيض
عال: بصوت الظواهري أيمن وصاح السجناء، باقي صمت محددة، إشارة وعند
وماذا هنا؟ إىل بنا أتوا وملاذا نحن؟ من أجمع. العالم إىل نتحدث أن نريد اآلن «نحن
بدينهم! مؤمنون مسلمون نحن مسلمون. نحن األول: السؤال عن فأما نقول؟ أن نريد

األصغر شقيقهما أما بعد. فيما عنه التهم إسقاط تم ولكن الظواهري، أيمن الظواهريشقيق محمد عىل غيابيٍّا حكًما 4صدر

أيًضا. إليه املوجهة التهم تسقط أن قبل السجن يف عرششهًرا قىضثالثة فقد حسني
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جهدنا قصارى نبذل أن حاولنا لذلك وممارسة. فكًرا بدينهم مؤمنون مسلمون نحن
إسالمي!» ومجتمع إسالمية دولة لبناء

حديثه الظواهري استكمل حني يف هللا»، إال إله «ال اآلخرون عليهم املدعى صاح
فعلنا ما عىل نادمني لسنا إننا نادمني، لسنا «إننا يكرر: وهو وعنيفة قوية لهجة يف
التضحيات» من املزيد لتقديم مستعدين نقف نحن وها ضحينا، لقد ديننا. أجل من

هللا.» إال إله «ال يهللون زمالؤه عاد
اإلسالمية واملعارضة الحقيقية اإلسالمية الجبهة هنا «إننا ذلك: بعد أيمن قال ثم
«واآلن، واستأنف: قليًال توقف ثم واإلمربيالية.» والشيوعية الصهيونية ضد الحقيقية
يحاولون إنهم األول: لسببني: هنا إىل بنا أتوا لقد هنا؟ إىل بنا أتوا ملاذا الثاني، للسؤال
املنطقة إخالء مؤامرة الستكمال والثاني: … البارزة اإلسالمية الحركة عىل القضاء

الصهيوني.» للتسلل استعداًدا
واليهود.» األمريكان أجل من املسلمني بدماء نضحي «لن اآلخرون: صاح

التعذيب آثار الجميع أمام ليفضحوا مالبسهم ورفعوا أحذيتهم املساجني خلع ثم
تعبريه حد عىل لقوه، الذي واإليذاء الظلم عن الظواهري وتحدث أجسادهم، عىل
لقد اإلنسانية. غري املعاملة أنواع أقىس عانينا حيث القذرة املرصية السجون «يف
لقد بالكهرباء، ويصعقوننا الكهرباء بأسالك ويجلدوننا ويرضبوننا يركلوننا كانوا
علينا! املتوحشة كالبهم أطلقوا املفرتسة، الكالب علينا وأطلقوا بالكهرباء! صعقونا
يقول: وهو عمليٍّا لهم ليرشح األمام إىل وانحنى األبواب» حواف فوق يعلقوننا وكانوا
وشقيقاتنا وآبائنا وأمهاتنا زوجاتنا عىل وقبضوا ظهورنا! خلف مقيدة «وأيدينا

وأبنائنا!»
اليهود!» نهزم وسوف يعود سوف محمد «جيش ينشدون عليهم املدعى أخذ ثم
تتقدان وعيناه أخرض قفطانًا يرتدي عليهم املدعى أحد وجه الكامريا التقطت
عليه مغشيٍّا يسقط ثم ويرصخ القفص قضبان عرب ذراعيه يمد وهو وغضبًا كرًها
السجناء من عدد أسماء ذلك بعد الظواهري أيمن رسد ثم زمالئه. أحد يدي بني
أين إذًا؟ الديمقراطية «أين يرصخ: وأخذ التعذيب، أثر من ماتوا إنهم قال: الذين
ننىس لن أبًدا! ننىس لن إننا العدالة؟ أين العدالة؟ أين اإلنسان؟ حقوق أين الحرية؟

أبًدا!»
عن الظواهري أيمن ادعاءات صحة ذلك بعد الرشعي الطب تقارير أثبتت
التعرض أثر من جسده من مختلفة أماكن يف جروح ستة وجود فيها فجاء التعذيب،
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من ٧٥ الوحدة ضد قضية يف بعد فيما الظواهري شهد وقد صلب». «بجسم للرضب
ضباط أحد شهادة أيدت وقد السجون. يف التحقيقات تجري كانت التي املخابرات
«وقد السجن يف الظواهري شاهد أنه األول اعرتف إذ الظواهري شهادة املخابرات
الضابط وقال التعذيب.» أنواع لجميع وخضع تماًما، كرامته وأهانوا رأسه، له حلقوا
مصفًدا الغرفة إىل آخر سجينًا أحرضوا عندما التحقيقات غرفة يف كان إنه أيًضا:
االعرتاف عىل الظواهري إجبار يحاولون املحققون وكان وقدميه. يديه يف باألغالل
أن منه تتوقع «كيف اآلخر: السجني قال حني السادات، اغتيال عملية يف بتورطه
من أرحم املوت «إن الظواهري: فأجابه املوت؟» هي العقوبة أن يعرف وهو يعرتف

العذاب.»

املدعى يذهب أن املمكن من كان األثناء هذه يف سنوات، ثالث املحاكمة استمرت
وقد يدخلوها. أن دون شهر يمر قد ذلك وبعد يوم، كل املحاكمة قاعة إىل عليهم
حتى األخرى بوجود يعلم لم الجماعات هذه من وكثري مختلفة، جماعات من كانوا
من يتآمرون بدءوا الحال، وبطبيعة واحدة. زنزانة يف معه مسجونني أعضاءها وجد
الكثري هناك كانت البناء، إعادة عن بلهفة يتحدث بعضهم كان حني ويف جديد،
وأن منهم الكثري عىل القبض ألقت السلطات أن املرعبة الحقيقة عن املناقشات من
زمالئه ألحد الظواهري اعرتف وقد برسعة. للخيانة تعرضت قد اإلسالمية الحركة
يفكرون كثرية أياًما وقضوا ضعنا.» ثَمَّ ومن ُهزمنا، «لقد قائًال: بهذا السجن يف
منترص ويقول تنجح. أن املمكن من كان وكيف الرسية العمليات فشل أسباب يف
لم أنه أيمن أخربني «لقد الذاتية: سريته ومؤلف السجن يف الظواهري زميل الزيات
واقتالع االنتظار األفضل من أنه يرى وكان السادات. اغتيال عملية تنفيذ يريد يكن
بهذا للدماء متعطًشا يكن لم إنه عسكري؛ انقالب طريق عن جذوره من النظام

الشكل.»
شهرية شخصية منه النسبي وثراؤه العريقة وعائلته الظواهري تعليم جعل وقد
وكان آلخر، حني من بالطعام محمًال سائًقا له ترسل عائلته فكانت السجن. يف
مستشفى يف يساعد أيًضا وكان بالسجن، زمالئه عىل الطعام هذا يوزع الظواهري

السجن.
إسالمية شخصية أشهر مع لوجه وجًها الظواهري أيمن تقابل الوقت، ذلك ويف
اغتيال قضية يف بالتآمر أيًضا متهًما كان الذي الرحمن عبد عمر الشيخ مرص: يف
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أصيب وقد نفسه، الوقت يف الشخصية وقوي غريبًا رجًال عمر الشيخ كان السادات.
وقد رنان، جهوري بصوت يتمتع ولكنه صغره، يف السكر مرض بسبب بالعمى
به ألقى الذي النارص لعبد البليغ شجبه بسبب اإلسالمية الدوائر يف نجمه سطع
النارص، عبد وفاة وبعد له. اتهام أي توجيه دون أشهر ثمانية ملدة السجن يف
علم يف أستاذًا يعمل كان حيث مرص صعيد يف خاصة الكفيف، الشيخ نفوذ زاد
زعيم وأصبح الطالب من أتباًعا ن كوَّ وقد األزهر. جامعة من أسيوط فرع يف التفسري
طريق عن نشاطاتهم يمولون اإلسالميني الشباب بعض وكان اإلسالمية. الجماعة
الوقت، ذلك يف السكان من تقريبًا ٪١٠ يمثلون كانوا الذين األقباط، املسيحيني رسقة
عدد ويف الصغرية. التجارية واملشاريع التجارية املحال أصحاب منهم كان ولكن
ويرسقون األقباط زفاف حفالت يهاجمون الشباب املتطرفون كان املناسبات من
تصبح فإنها وإال السلوكيات هذه لتربير فتوى الجهاد عقيدة وتتطلب الضيوف.
املجوهرات محال ورسقة املسيحيني قتل تحلل فتاوى عمر الشيخ لهم فأصدر جرائم،

واملسلمني. املسيحيني بني حرب حالة هناك أن حجة إىل استناًدا املسيحية،
انتقل اإلسالميني، عىل الخناق تضييق إىل النهاية يف السادات اتجه أن وبعد
وبعض السعودية العربية اململكة يف سنوات ثالث ملدة املؤقتة لإلقامة الكفيف الشيخ
عاد وعندما ويمولونها. قضيته ينارصون أثرياء وجد حيث األخرى، العربية الدول
كان ولكنه اإلسالمية، للجماعة الروحي األب فقط يكن لم ١٩٨٠م، عام يف مرص إىل
أن رصح الشيخ، أصدرها التي الفتاوى أوىل من واحدة ويف أيًضا. الجماعة أمري
الغتيال التآمر بتهمة محاكمته ويف املؤمنني. أيدي عىل القتل يستحق املرتد القائد
الرئيس يذكر لم موكله ألن نظًرا بأنه املحكمة إقناع يف محاميه نجح السادات،
وبعد عرضية، حالة كونها تتعدى ال االغتيال بعملية عالقته فإن تحديًدا، املرصي

عنه. أفرج الشيخ، اعتقال من أشهر ستة
والجهاد، اإلسالمية الجماعة الرئيسيتني، املقاتلتني الجماعتني أعضاء أن ومع
طريف عىل يقفون كانوا فقد بالحكومة، اإلطاحة وهو رئييس هدف يف يشرتكون
جمعاء اإلنسانية أن يرى الكفيف الشيخ فكان واألسلوب. الفكر حيث من النقيض
فكان الظواهري، أما الرسالة. هذه بنرش مقتنًعا وكان اإلسالم، تعتنق أن يمكن
صور من أخرى صورة أي ويزدري بالعامة يثق ال كان إذ تماًما؛ الفكرة هذه يرفض
واحد، جانب ومن ا رسٍّ العمل ويفضل ذهنه، يف املتشددة الصورة تلك غري اإليمان
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عىل الشمولية الدينية نظرته وفرض السلطة عىل االستيالء من جماعته تتمكن حتى
املجتمع.

الجهاد أعضاء سعى ولكن عمر، الشيخ قيادة تحت الجماعتان تعاونت وقد
يف السجن ويف جماعتهم. من عضًوا القائد يكون ألن والظواهري القمري ومنهم
بثورة للقيام طريقة أفضل حول الجماعتني بني حادة مناقشات دارت القاهرة،
هذه ليقود مناسب شخص أكثر هو من حول تنازعوا ولطاملا حقيقية، إسالمية
رضيًرا، القائد يكون أن يجوز ال للرشيعة، طبًقا أنه، إىل الظواهري فأشار الثورة.
أسريًا. يكون أن يجوز ال األمري أن أيًضا تقتيض الرشيعة بأن عمر الشيخ عليه فرد
حدة من يخفف أن الزيات وحاول منتهاه، إىل الرجلني بني التنافس وصل وقد
انفصلت أن النتيجة وكانت يرتاجع. أن رفض ولكنه الشيخ، عىل الظواهري هجوم

العنيدين. القائدين بسبب منفصلني قطبني وستظالن أخرى، مرة الحركتان

كان سنوات، ثالث ملدة بالسجن حكًما وتلقى السالح، يف باملتاجرة الظواهري أدين
قد السلطات تكون وربما املحاكمة، انتهاء مع قضائها من االنتهاء وشك عىل بالفعل
زمالئه. بعض ضد والشهادة معها لتعاونه نظًرا اإلضافية التهم بعض عنه أسقطت
متشدًدا متطرًفا أصبح وقد ١٩٨٤م، عام يف السجن من الظواهري أيمن خرج
تحدث قصري، بوقت خروجه وبعد بداخله. راسًخا اعتقاًدا لتكون أفكاره تشكلت
األمريكية الجامعة يف االجتماع علم يف بارز أستاذ وهو إبراهيم، الدين سعد إليه
كانت التي الثأر، يف جامحة ورغبة الشك من واضحة درجة فيه فالحظ بالقاهرة،
يكون أن املمكن من وكان السجن. يف والتعذيب للقسوة تعرض من جميع تميز
الكثريون قال وقد التدين. شديدي الرجال هؤالء عىل متوقعة غري أخرى آثار للتعذيب
يف بهم ترحب املالئكة بأن التعذيب جلسات بعد تراودهم كانت الرؤى إن منهم:

باستشهادهم. ممكنًا أصبح الذي العادل اإلسالمي وباملجتمع الجنة،
السبعينيات. السياسينييفمرصيف املعتقلني عن دراسة إبراهيم الدين أجرىسعد
القرى من شبابًا اإلسالميني املجندين معظم كان الدراسة، هذه يف جاء ملا وطبًقا
املستوى، متوسطي حكوميني موظفني أبناء معظمهم وكان للدراسة. املدينة إىل جاءوا
تقبل ال التي والهندسة، العلوم مجاالت يف الدراسة إىل ويميلون طموحني وكانوا
والتهميش بالغربة يشعرون طالبًا يكونوا ولم وتفوًقا. تميًزا األكثر الطالب سوى
فإنهم هذا، من بدًال ولكن مشابهة، قضية يدرس اجتماع عالم يتوقع أن يمكن كما
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عن مختلًفا نموذًجا كانوا فإن املرصي، الشباب من «نموذج إبراهيم: يقول كما
إبراهيم عزا وقد كبري.» بفارق جيلهم مستوى فوق كانوا ألنهم فهذا الشائع، النموذج
إىل املقاتلة اإلسالمية الجماعات بها تقوم كانت التي الشباب تجنيد عمليات نجاح
شكل ما وهو والوجداني، الروحي والتعاون واملشاركة األخوة مبادئ عىل تأكيدهم

الحرض. إىل الريف من املهاجر للشباب خصبة» «تربة
عىل وأكد السجن، يف الدراسة قرأ بعدما التحليل هذا بشدة الظواهري عارض
التي االجتماعية لالحتياجات وليس اإلسالمية للمثل استجابوا قد الشباب هؤالء أن
حركة حركتنا من جعلت «لقد إبراهيم: للدكتور وقال الجماعات، هذه لهم أتاحتها

ويسامحك.» هللا لك فليغفر السطحي. الدنيوي التحليل بهذا تافهة
يجتهد من «لكل القديم: املأثور بالقول الظواهري تحدي عىل إبراهيم أجاب وقد
فله وأخطأ، اجتهد ومن أجرين. نال فقد الحق، وأصاب اجتهد فمن أجر؛ أمر يف

فقط.» واحًدا أجًرا أنت نلت «وقد وأجاب: الظواهري فابتسم واحد.» أجر
من قلًقا كان ولكنه الطب، مهنة ملمارسة أخرى مرة الظواهري الدكتور عاد
املخابرات. من ٧٥ الوحدة ضد املعتقلني تعذيب قضية يف لشهادته السياسية العواقب
مستوصف يف للعمل ورتب إنجلرتا. من الجراحة يف زمالة لنيل بطلب التقدم يف فكر وقد
من منعته املرصية الحكومة أن مع السعودية، العربية اململكة يف جدة يف النفيس ابن
تأشرية عىل الحصول من تمكن الظواهري ولكن سنوات. ثالث ملدة البالد مغادرة
ينوي ال أنه الواضح من وبدا زائف، سفر جواز باستخدام ربما تونس، إىل سياحية
إىل يشري ما وهو السجن من خروجه بعد لحيته حلق قد وكان أخرى. مرة العودة

أخرى. مرة الرسي العمل إىل العودة اعتزامه
مطار يف شليفر هللا عبد بصديقه مصادفة التقى البالد، مغادرة إىل طريقه ويف
واالرتياح بسعادة، الظواهري له فقال ذاهب؟» أنت أين «إىل األخري: فسأله القاهرة،
وحذره وداعهما، يف القديمان الصديقان وتعانق السعودية.» «إىل وجهه: عىل باٍد

أيمن.» يا السياسة عن «ابتعد قائًال: شليفر
سأفعل.». «سأفعل، الظواهري: فأجابه
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الثالث الفصل

فقد جبارة؛ شخصية الظواهري أيمن الدكتور كان عمره، من والثالثني الرابعة يف
خلية وقائد لقضيته مخلص ثوري وهو الوقت ذلك يف عمره نصف من أكثر أمىض
السجن جدران داخل تدور كانت التي الكثرية املناقشات صقلت وقد رسية. إسالمية

وصلبة. وناقمة زاهدة شخصية منه فخرج السياسية، مهاراته
إىل ودخل ١٩٨٥م، عام يف اململكة إىل وصل إنه السعودية: املخابرات وتقول
قىض عمل. تأشرية إىل بتحويلها ذلك بعد قام حج بتأشرية السعودية األرايض
يف النفيس ابن مستوصف يف طبيبًا مهنته يمارس تقريبًا عاًما ذلك بعد الظواهري
جامعة يف لألورام القومي املعهد يف األورام علم أستاذة هبة، شقيقته وتقول جدة.
يف زمالة عىل للحصول اختبار من األول الجزء اجتاز الوقت ذلك يف إنه القاهرة:
يعتقدون عائلته وأفراد والدته وكانت إنجلرتا. من عليها للحصول يسعى كان الجراحة
عيادته إيجار دفع يف يستمر كان ألنه املطاف؛ نهاية يف القاهرة إىل العودة ينوي أنه
املدينة يف معماريٍّا مهندًسا يعمل أيًضا اململكة يف محمد شقيقه وكان املعادي. يف

املنورة.
يف السابق وزميله الظواهري محامي الزيات، منترص ذهب مكة، إىل طريقه ويف
الزيات كتب وقد ومكتئبًا. هادئًا الظواهري ووجد جدة إىل رسيعة زيارة يف السجن،
ولكن تؤمله، جسده عىل الوحيش التعذيب تركها التي الجروح آثار تعد «لم ذلك: بعد
بسبب مرص من هرب قد الظواهري أن الزيات ويرى منها.» يتألم يزال ال قلبه كان
بقيادة أحقيته فقد وقد أصدقاءه، خان ألنه الضمري وعذاب ذنب من به يشعر كان ما
فيه يسرتد مكان عن يبحث وكان السجن. يف رفاقه ضد شهد عندما الجهاد جماعة
كتب فقد املتطرفة، اإلسالمية الحركة فيها تنمو خصبة تربة يكون أن ويصلح نفسه
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إنه القول ويمكن األسوأ، إىل يتحول مرص يف املوقف كان «لقد بعد: فيما الظواهري
متفجًرا.» كان

للماليني الدخول وميناء السعودية العربية للملكة التجاري املركز جدة كانت
عىل فريضة والحج مكة. إىل طريقهم يف عام كل عليها يمرون الذين الحجاج من
يف الحجاج أولئك من بقي ومن حياته، يف واحدة مرة األقل عىل قادر مسلم كل
بن عائالت بينها ومن واملرصفية، التجارية العائالت كربى مؤسيس من أصبح اململكة
فارس وبالد اليمن من مهاجرين من تنحدر ربما التي وخاشقجي، رضا وعيل محفوظ
والعرقية الثقافية العزلة عن بمنأى املدينة جعل املتنوع العاملي الرتاث وهذا وتركيا.
وليس العائالت، كانت جدة، مدينة ويف اململكة. داخل األخرى املدن عىل تسيطر التي
تسيطر التي القليلة األسماء بني من وكان للمجتمع، األسايس املحور هي القبائل،

الدن. بن عائلة اسم جدة يف املجتمع عىل
سجل يوجد ال أنه ومع جدة، يف تقابال الدن وبن الظواهري أن الزيات ويؤكد
سافر قد الظواهري وكان حدث. ما هو هذا أن الظن فأغلب األول، لقائهما عن
يف هناك إىل العودة يعتزم وكان السجن يف به يُزج أن قبل مرتني أفغانستان إىل
فأي بأفغانستان؛ مبارشة متصلة مضخة الدن بن منزل كان وقد ممكن. وقت أقرب
السعودي الشاب بالتأكيد يعرف كان للجهاد يتطوع أو بنقود يتربع أن يريد شخص
الجهاد. ساحة يف عاجًال أم آجًال لهما مقدًرا اللقاء كان فقد حال، أية وعىل املقدام.

مدفونة إنها يقال التي البرش جدة حواء إىل يرجع جدة مدينة اسم إن األساطري: تقول
نشأ حيث املدينة يف العاملة الطبقة حي يف بسور محاطة املساحة هائلة رقعة يف
قربها حول دينية طائفة تكونت عرش، الثاني القرن ويف الدن. بن أسامة وترعرع
تقريبًا، قدم خمسمائة طوله يبلغ الذي العمالق جسدها بقايا يضم الذي املزعوم
سري زار وقد بالتحديد. الرسة منطقة فوق مبني إنه يقال قبة ذو رضيح وبها
ثم األبعاد بقياس وقام ١٨٥٣م عام القرب Sir Richard Burton بورتون ريتشارد
وثمانني الوسط حتى الرأس من خطوة وعرشين مائة األوىل أمنا طول كان «إذا قال:
قام وقد الحربية.» كالسفينة تبدو كانت أنها بد فال الكعب، إىل الوسط من خطوة
تبجيل ينكرون الذين السعودية العربية اململكة يف السائد املذهب أتباع الوهابيون،
جدة. مدينة عىل سيطرتهم من قصري وقت بعد ١٩٢٨م عام املكان بهدم القبور،
قبور من طويلة صفوف فتملؤه الوهابي الطراز عىل مقربة اليوم املكان ذلك وأصبح
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والد ُدِفن وقد مزروعة. غري زهور أحواض مثل مميزة عالمات أية عىل تحتوي ال
وهو ١٩٦٧م عام طائرة تحطم حادث يف مرصعه لقي أن بعد هناك الدن بن أسامة

عمره. من والخمسني التاسعة يف
حياة عىل كثب عن نظرة إلقاء دون الدن بن أسامة طموح مدى فهم يمكن ال
ومتحفًظا قويٍّا شخًصا كان الذي الدن، بن عوض بن محمد كان وإنجازاته. والده
أعىل ومثًال قدوة يمثل وكان أسامة. ميالد قبل حتى أسطورة الخلق، متواضع ولكن
إنجازاته مثل يحقق أن يأمل وكان بشدة، واحرتمه أحبه الذي الشاب البنه عظيًما
حرضموت، باسم يعرف اليمن قلب يف ناءٍ واٍد يف الدن بن محمد ولد يفوقها. أو
عرش اثني إىل ارتفاعها يصل التي اللبن بالطوب املبنية الرائعة بأبراجه ويشتهر
حرضموت سكان الجميلة املباني هذه منحت ولقد الرملية. القالع وتشبه طابًقا
حرضموت اشتهرت فقد حال، أية وعىل مهرة. ومعماريني كبنائني كبرية شهرة
السكان كان السنني، وآلالف آخر. يشء أي من أكثر منها خرجوا الذين باملهاجرين
الجبال طول عىل ثم العربية الجزيرة شبه جنوب الخايل الربع عرب طريًقا يسلكون
ولد التي األرض الحجاز، إىل ثم األحمر للبحر الرشقي الساحل تحرس التي الجافة
آسيا، رشق جنوب وإىل الرشق إىل منهم الكثريون انترش هناك، ومن اإلسالم. فيها
األعمال ورجال التجار من كبرية جماعات وكوَّنوا الفلبني إىل بعضهم وهاجر بل
تعرضت الذي الشديد الجفاف تسبب وقد طيبة. عالقات تجمعهم الذين واملقاولني
فقط ليس بلدهم، من اآلالف خروج يف العرشين القرن ثالثينيات يف حرضموت له
بينهم. من الدن بن محمد وكان أيًضا، بأنفسهم للنجاة ولكن أفضل، فرص عن بحثًا
عىل جيزان إىل قاربًا الدن بن محمد استقل إثيوبيا، يف الوقت بعض قىض أن وبعد
إىل طريقها يف قافلة إىل انضم هناك ومن العربية، الجزيرة لشبه الجنوبي الساحل

هناك. إىل وصل عندما عمره من والعرشين الثالثة يف كان وقد جدة،
العالم. يف وفقًرا قفًرا األماكن أكثر من ١٩٣١م، عام يف العرب جزيرة شبه كانت
العام حلول حتى رسميٍّا تولد لم السعودية العربية فاململكة بعد؛ توحدت قد تكن ولم
الرحمن عبد بن العزيز عبد هو الجامحة الصحراوية اململكة هذه حاكم وكان التايل.
بالطوب مبني متواضع قرص يف الرياض يف يعيش كان الذي سعود،1 آل فيصل بن

سعود. بابن أكثر الغرب يف معروف 1وهو
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املتعصبني من جماعة ضده شنتها وحشية ثورة إخماد يف لتوه نجح قد وكان اللبن.
َقبُْل ِمن الجماعة تلك كانت وقد للقاعدة. السابق السلف اإلخوان، عليهم يُطلق دينيٍّا
العزل والقرويني األبرياء من اآلالف يذبحون فكانوا العزيز، عبد للملك الهجوم جيَش
للسيطرة امللك سعى وقد اإلسالم. باسم العربية الجزيرة شبه لتطهري حملتهم يف
قد الجماعة تلك وكانت املجاورة. البالد إىل غاراتهم ترسب منع محاوًال اإلخوان، عىل
حياته نمط بشدة تبغض وكانت بريطانيا، مع امللك لتحالف مناوئًا موقًفا اتخذت
جماح كبح محاولته بسبب تماًما ضده انقلبوا ولكنهم الزوجات، تعدد يف املفرط

هللا. تجاه واجبهم حدود؛ له ليس فرًضا نظرهم يف كان الذي الجهاد،
سيطرته لفرض الدينية املؤسسة ترصيح عىل الحصول العزيز عبد عىل وكان
اململكة ميالد أعلن الذي السيايس املوقف هو ذلك وكان املتعصبني، القتلة هؤالء عىل
الوحيدة السلطة امللك الوهابيون العلماء منح فعندما الحديثة. السعودية العربية
التدين. شديد مجتمع يف للسلطة كقضاة مكانتهم عىل التأكيد أعادوا الجهاد، إلعالن
الربيطانية القنابل وقاذفات الرشاشة واملدافع السيارات بمساعدة امللك نجح وأخريًا
بني التوتر أصبح ولكن الجمال. ظهور عىل تقاتل كانت التي اإلخوان قوات هزيمة يف
العربية للمملكة االجتماعية املحركة القوة من جزءًا دينيٍّا واملتعصبني املالكة العائلة

البداية. منذ الحديثة السعودية
املوحدين؛ إما أنفسهم عىل فيطلقون الوهابيني، اسم السعوديني معظم يرفض
من الصالح السلف إىل نسبة السلفيني أو هللا، وحدانية هو عقيدتهم جوهر ألن نظًرا
يف عاش إحيائي الوهاب، عبد بن محمد الحركة، هذه مؤسس وكان النبي. أصحاب
الصورة يف القويم الدين عن ابتعدوا قد املسلمني أن يرى وكان عرش الثامن القرن
يؤمن، الوهاب عبد وكان الراشدين. والخلفاء للنبي الذهبي العرص يف عليها بدا التي
وتوقري باألولياء بالشفاعة الدعاء يرفض وكان بالتجسيم، أخرى، دينية بدع بني
حتى الدينية، األعياد ومنع لحاهم، تهذيب برفض املسلمني الرجال وطالب املوتى
هو اعتربها التي املقدسة األماكن من كثريًا أتباعه ودمر الرشيف، النبوي املولد يوم

أوامره. اتباع يرفض من كل معاقبة ألتباعه وأباح الفنون هاجم وقد أصناًما.
الوهاب عبد الوقت ذلك يف العربية الجزيرة يف اآلخرون املسلمون اعترب وقد
العربية، الجزيرة شبه قلب نجد، من أُخِرج أن بعد ١٧٤٤م، عام ويف خطريًا. مبتدًعا
تمكنوا العثمانيني أن ومع األوىل. السعودية الدولة مؤسس سعود، بن محمد إىل لجأ
ونسل الوهاب عبد بني تكونت التي العالقة ظلت فقد السعوديني، هزيمة من رسيًعا
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بني فرق ال أنه عىل االتفاق هو بينهما التفاهم جوهر كان وقد قائمة. سعود ابن
السعودي. الحكم نسيج من جزءًا املغالية الوهاب عبد آراء وستظل والحكومة، الدين
سقطت ما رسعان ولكنها عرش، التاسع القرن يف الثانية السعودية الدولة قامت
سعود آل إىل السلطة العزيز عبد أعاد وعندما املالكة. العائلة داخل خالفات بسبب
للبالد، الرسمية العقيدة هو الوهابي املذهب أصبح الثالثة، للمرة العرشين القرن يف
الرسول باسم ذلك حدث وقد اإلسالمية. العبادة صور من مخالفة صورة أية وُمنعت
الوهابيني نظر وجهة ومن العرب. جزيرة يف فقط واحد دين هناك يكون بأن أمر الذي
املدارس وجميع «السلفية» وهو لإلسالم واحد تفسري هناك الواسع، غري املنظور ذات

بدع. األخرى اإلسالمية الفكرية
اململكة عليه سارت الذي نفسه املنحنى الدن بن ملحمد املهنية املسرية اتبعت
إليها وصل فعندما املفاجئ. الرسيع التحول ثم التدريجي التطور السعودية: العربية
املصدر كان وقد رهيبًا. اقتصاديٍّا تدهوًرا تعاني الوليدة اململكة كانت ١٩٣١م، عام يف
األماكن إىل الحج فريضة ألداء سنة كل تأتي التي الحجاج أفواج هو للدخل الرئييس
عىل وقىض األفواج تلك تدفق أوقف الكبري الكساد ولكن واملدينة، مكة يف املقدسة
مهدد البالد مستقبل أن الواضح من وكان التمر. تصدير يدره الذي املحدود الدخل
من يائسة دعوة عىل وبناءً كماضيها. وغامًضا كئيبًا تقدير، أفضل عىل يصبح، بأن
أبريل/نيسان يف Karl Twitchell تويتشل كارل األمريكي الجيولوجي وصل امللك،
أيٍّا يجد لم ولكنه السعودية، األرايض يف والذهب املاء عن للتنقيب نفسه العام من

نفط. عىل تحتوي قد األرض تلك أن اعتقد أنه إال منهما،
الرشكة باسم بعد فيما عرفت التي الرشاكة أمام الطريق تويتشل اكتشاف فتح
نشأت قليلة، سنوات غضون ويف .Aramco أرامكو أو للنفط األمريكية العربية
البداية، ويف الرشقية. املنطقة يف والعمال البرتول مهنديس من صغرية مستعمرة
محدودة اململكة يف االقتصادية الحياة كانت ولكن صغرية، رشكة أرامكو رشكة كانت
نجح وقد بالكامل. البلد تطور عىل سيطرت ما رسيًعا الرشكة تلك إن حتى للغاية
رشكة يف عمل عىل الحصول يف جدة، ميناء يف حماًال عمله بدأ الذي الدن، بن محمد

الظهران. يف بناء كعامل أرامكو
يف التغيري ثورة الخمسينيات بداية يف للنفط األول االقتصادي االزدهار أشعل
حياتهم طوال عاشوا الذين الصحراء أمراء أصبح وفجأة القاحلة، الجزيرة شبه
هذه تُهَدر لم ولكن موناكو. موانئ يف بيخوتهم يرسون النوق ولبن التمر عىل
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اكتسبها التي الجديدة الشهرة من الرغم عىل الريفريا، يف املرسات عىل بأكملها الثروة
الرشكات من والتعمري اإلنشاء عمالقة أحرض فقد عامليون. مبذرون بأنهم السعوديون
إىل الضخمة ومعداتهم آالتهم ،Bechtel بيكتل األمريكية الرشكة خاصة األجنبية،
الطاقة ومحطات واملوانئ واملستشفيات واملدارس الطرق إنشاء يف ورشعوا اململكة،
تلك معظم أرامكو رشكة تولت وقد الحداثة، مظهر اململكة عىل ستضفي كانت التي
الشامل التحول هذا مثل قط العالم يف بلد أي تشهد لم الواقع، يف األوىل. املرشوعات

الرسيع.
من ضغط تحت األمريكيون، املهندسون بدأ عندما يسطع الدن بن محمد نجم بدأ
مرشوعات يمنحونه املحليني، العمال من املزيد وتوظيف لتدريب السعودية الحكومة
كبناء. وأمانته بدقته اشتهر ما ورسعان الكبرية. الرشكات تتوالها ال للغاية صغرية
من لرضبة تعرضه نتيجة زجاجية؛ عني له الجسم ضئيل وسيًما رجًال الدن بن وكان
فقد ثم، ومن قط. املدرسة إىل بعدها يعد لم املدرسة يف األوىل أيامه يف مدرسيه أحد
توقيع مثل كان «توقيعه أن أوالده أحد ويذكر والكتابة، القراءة يعرف ال أميٍّا كان
يحسبها كان التي األرقام مع التعامل يف عبقريٍّا كان فقد ذلك، ومع صغري». طفل
يف عرفوه الذين األمريكيني أحد وصفه وقد قط. قياًسا ينس ولم ذهنه، يف بسهولة
بدأت والنشاط». الحيوية وشديد الطبيعة ودود البرشة «أسمر كان بأنه الخمسينيات
يجربوا كي عام ملدة إجازة املوظفني يمنح برنامج تطبيق ذلك بعد أرامكو رشكة
ذلك ينقص أن دون الرشكة إىل العودة يمكنهم فشلوا وإذا الحر، العمل يف حظهم
بدأت كثرية رشكات من واحدة الدن بن محمد رشكة كانت وقد شيئًا. مكانتهم من
رجاله، مع جنب إىل جنبًا العمل عىل يرص الدن بن وكان أرامكو، رعاية تحت عملها
وأحب عامًال، نشأت «لقد مرة: ذات قال وقد بينهم. الوالء من قوية روابط خلق مما
أيًضا يعرف وكان أبًدا.» نجحت ملا للعمل حبي ولوال العمال، مع والحياة العمل
مرشوعات يقبل األحيان بعض يف فكان معه، يعمل الذي الفريق عىل الحفاظ قيمة

«املعلم». عليه يطلقون وكانوا العمل، يف رجاله يُبقي لكي فقط مربحة غري
يف براعته جذبت عندما جدة يف املنازل بعض ترميم يتوىل الدن بن محمد كان
عىل وثناءه إعجابه نقل الذي سليمان، بن هللا عبد الشيخ املالية وزير نظر العمل
بسنوات الحدث ذلك بعد الدن بن أسامة وسيتذكر العزيز. عبد امللك إىل مهارته
يتحرك ال تماًما قعيد شبه حينها كان الذي العجوز امللك إعجاب والده حاز كيف
إىل السيارة به تصعد كي منحدًرا طريًقا إضافة وأراد املتحرك الكريس بواسطة إال
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الدن بن محمد أنهى وعندما جدة. يف الخزام قرص من الثاني الطابق يف نومه غرفة
السيارة. وزن سيتحمل أنه يثبت لكي املنحدر أعىل إىل امللك سيارة بنفسه قاد املهمة،
أول ذلك يف بما الجديدة، امللكية القصور من عدد لبناء عقوًدا باملقابل امللك فمنحه
العامة. لألشغال رشفيٍّا وزيًرا امللك عينه املطاف، نهاية ويف الرياض، يف خرساني بناء
عىل املالكة بالعائلة عالقته توطدت الدن، بن شهرة فيه زادت الذي الوقت ويف
نقيض وعىل مطالبهم. لجميع ويستجيب معهم التعامل يف مرنًا وكان أكرب، نحو
يف يبدأ لكي ما عمل أداء عن فجأة يتوقف ألن ا مستعدٍّ كان األجنبية، الرشكات مديري
يرفض ولم الدولة، خزانة من النقود تنفد عندما الحكومة عىل يصرب وكان آخر، عمل
عن بريطاني مقاول تخلف عندما هذا والئه نظري مكافأته عىل حصل وقد قط. عمًال
تنفيذ املالية وزير فكلفه واملدينة؛ جدة بني يربط رسيع طريق بناء مرشوع تنفيذ

األجنبية. للرشكة سيدفعه كان الذي نفسه املقابل دفع عىل ووافق املرشوع
خمسينيات فحتى املمهدة، الطرق إىل حاجة يف السعودية العربية اململكة كانت
بني يربط الذي ذلك وهو ممهد، واحد طريق سوى اململكة يف يكن لم العرشين القرن
بيكتل، رشكة العمالقة منافسته إىل ينظر الدن بن محمد فبدأ والظهران. الرياض
مرشوعات عىل املنافسة من يتمكن لن الالزمة باملعدات االستعانة دون أنه وأدرك
الزمن، من قصرية مدة غضون ويف واملعدات، اآلالت رشاء يف فبدأ املهمة. اإلنشاء
توىل اللحظة، تلك ومنذ .Caterpillar كاتربيلر لجرافات العالم يف عميل أكرب أصبح
الراعية الرشكة وكانت تقريبًا، اململكة يف املهمة الطرق جميع إنشاء الدن بن محمد

جدة. إىل عائلته مع وانتقل مقابل، دون اإلسفلت تمنحه أرامكو، سبق، فيما له
يف النبوي املسجد العربي، العالم يف املطربات أشهر كلثوم، أم زارت عندما
فبدأت املقببة، السقوف يف والشقوق البالية األعمدة كثريًا أقلقتها املنورة؛ املدينة
بتويل الدن بن فأمر كثريًا، العجوز امللك أزعج الذي األمر لرتميمه؛ تربعات تجمع
يف النخل وجذوع اللبن الطوب من بُني قد األصيل املسجد وكان الفور. عىل املهمة
املاليني الستيعاب يصمم لم ولكنه املناسبات، من كثري يف توسيعه وجرى ٦٢٢م، عام
أضعاف ثالثة النبوي املسجد حجم بمضاعفة الدن بن محمد فقام الحجاج. من
وضع بداية سوى املهمة هذه تكن ولم ١٩٥٣م. عام بدأ الذي له األول التجديد يف

قدسية. اإلسالمية األماكن أكثر عىل الدن بن محمد بصمة
عملية أثناء يف للمالية وزيًرا العزيز، عبد امللك أبناء أحد طالل، األمري كان
الدن بن أن إال العملية، عىل النظام بعض يفرض أن فحاول النبوي، املسجد تجديد
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رأسه يف وحساباته بأرقامه يحتفظ وكان أحد، إرشاف دون العمل عىل معتاًدا كان
لم أنه علم عندما طالل األمري صدم وقد مبارشة. امللك لسلطة سوى يخضع وال
متذمًرا: فقال اإلنشاء، عملية لبدء الالزمة القانونية األوراق اللحظة تلك حتى يقدم
بطريقته املهمة ينفذ إما إنه وقال: رفض، الدن بن ولكن العملية»، هذه تنظيم «علينا

بالكامل. العمل عن يعتذر أو الخاصة
عملية عىل لإلرشاف اسميٍّا نفسه امللك يرأسه مجلس تشكيل طالل األمري قرر
طالل اعرتف وقد املجلس. يف عضًوا الدن بن محمد يجعل أن عرض ثم الرتميم،
املفرتض من التي الهيئة من جزءًا الدن بن يكون أن املنطقي من ليس «بالطبع قائًال:
ألزاحني ضده، وقفت كنت لو ألنني وافق؛ أنه الحظ لحسن ولكن، عليه. ترشف أن

وأبقاه.» امللك
١٩٥٣م، عام من الثاني نوفمرب/ترشين يف العزيز عبد امللك املنية وافت أن بعد
بالنقود يقذف كان حني جديًدا سعوديٍّا نموذًجا كان الذي سعود األكرب ابنه خلفه
كانت التي القيود جميع وسقطت الرملية. الشوارع عىل سيارته يقود وهو الهواء يف
يرتبحون العائلة أفراد بعض فبدأ لسلطتها؛ املالكة العائلة أفراد استغالل دون تحول
البرتول عائدات من حصصهم أن مع أياديهم، إليه تصل أن تستطيع ما كل من

وترف. بذخ حياة لهم توفر أنفسهم بها يكافئون كانوا التي
فقد والتعمري. اإلنشاء مجال ازدهار ذروة الوقت ذلك كان فقد حال، كل وعىل
والجامعات القصور ببناء فأمر مرصاعيه؛ عىل والتشييد البناء باب سعود امللك فتح
بمعدل تنمو الدن بن رشكة وكانت واملطارات، املياه تحلية ووحدات األنابيب وخطوط
تبعه الذي األمر الرياض، إىل جدة من الحكم مقر انتقل ١٩٥٤م، عام ويف مذهل.
والفنادق السفارات جانب إىل الحكومية، واملنشآت املباني من كامل مجمع إنشاء
وقد الجديدة. العاصمة يف إنشائها من بد ال التي الرسيعة والطرق السكنية واملباني
أن اضطرت الحكومة إن حتى بكثري، يمكنها مما أكثر تتحمل الدولة خزانة كانت
ذلك يف الرياض يف نجوم خمسة فندقني أحد وهو اليمامة، فندق الدن بن تمنح

النقود. من بدًال عمله نظري الوقت،
يف يتنوع الدن بن بدأ كبرية، أجنبية رشكات مع ذكية تحالفات عقد وبفضل
والتعمري الهندسة رشكات أكرب من واحدة الدن» بن «القيرص فأصبحت نشاطاته.
الصب سابقة الخرسانة بتصنيع تقوم فكانت إمكو» الدن «بن ورشكة العالم، يف
الدن بن «امليظار رشكة أما املالعب. ومدرجات واملستشفيات والفنادق املساجد لبناء
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األسواق لدخول تسعى التي األجنبية للرشكات استشارية خدمات فتقدم للتنمية»
«بل رشكة تمثل والالسلكية» السلكية لالتصاالت الدن «بن رشكة وكانت السعودية.
وكانت املجال. هذا يف الحكومية العقود أهم عىل حصلت التي Bell Canada كندا»
رشكة أكرب رشكاته، من مشرتكة أخرى رشكة الطريق»، عىل لألمان السعودية «الرشكة
اإلمرباطورية اتسعت وقد العالم. يف الرسيعة الطرق عىل الحارات عالمات لوضع
واملصاعد والسقاالت والخرسانة العازلة واملواد والنوافذ واألبواب للطوب مصانع لتضم

التكييف. وأجهزة
الطابع إىل يميل الذي املتميز، السعودي املعماري النمط بدأ الوقت، ذلك ويف
املبنية أحيانًا واملخيفة الهائلة املساحات أشارت ولقد وجوده. ويثبت يظهر األثري،
الدن بن مجموعة وكانت جديدة. عظمى قوة ميالد إىل اإلجهاد سابقة الخرسانة من
الذي املهيب الزخريف اإلبداع ذلك حددت التي هي عليها، يطلق أصبح كما السعودية،
عىل إنشاء عقد وأكرب أهم وهو مكة؛ يف الحرام املسجد تجديد يف ذروته إىل وصل

اململكة. يف شخص عليه يحصل أن يمكن اإلطالق
الشكل هاللية بالسفوح محاطة للقوافل قديمني طريقني تقاطع يف مكة تقع
محطة بمنزلة كانت وقد املؤمنني، غري عيون عن املدينة تحجب التي الرسوات لجبال
إىل طريقها يف وأفريقيا آسيا من القادمة والعطور والتوابل الحرير لتجارة أساسية
التجاري املركز ذلك يعتربون الجميع كان اإلسالم، ميالد قبل وحتى املتوسط. البحر
مركز هي الكعبة اإلسالمي، الرتاث ويف به. الكعبة وجود بفضل مقدًسا مكانًا الحيوي
هو آدم إن ويقال صالتهم. يف املسلمون إليها يتجه التي القبلة وهي األرض كوكب
العرب، جد إسماعيل، وولده إبراهيم النبي وأعاد البناء، لهذا األول الحجر وضع من
املحيطة، التالل من الرمادي اللون إىل الضاربة الزرقاء الصخور باستخدام بناءه
يف املوحدين وأبي البرش أبي بجوار الدن بن محمد اسم التاريخ كتب فقد ثم، ومن

الكعبة. صفحة
الدن بن محمد يعش ولم عاًما، عرشين الحرام املسجد وتجديد ترميم استغرق
املسجد من كل بتجديد السعودية الدن بن مجموعة وستقوم العملية، انتهاء لريى
مليار عرش ثمانية من أكثر بلغت بتكلفة ثانية مرة الرشيف النبوي واملسجد الحرام
مع التعامل يف رائعة الحرام املسجد لتجديد األصلية الدن بن خطة وتعد دوالر.
الستيعاب تكفي مياه ودورات رئيسيٍّا، مدخًال وأربعون واحد به يوجد حيث الزحام؛
إىل الساعة، يف شخص ألف مائة نقل تستطيع متحركة وساللم شخًصا، ١٤٤٠
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املفتوح العمالق بالصحن يحيطان الشكل قوسية مداخل بهما واسعني رواقني جانب
نفسه. الوقت يف حاج مليون املسجد يسع أن يمكن الحج، موسم أثناء ويف للمسجد.
ملسة املسجد منح مما الرخام من مصنوعة السقف، حتى تقريبًا، األسطح وجميع
الديني املعماري الطراز عىل العاملية العالمة يعد وهو مهيبة، وفخامة وجالًال هادئة

الحديث. السعودي
العهد ويل إن حتى الجوانب، من كثري يف البالد عىل كارثة سعود امللك حكم كان
توىل عندما أنه بعد فيما رصح وقد ١٩٥٨م. عام يف الحكم عىل استوىل فيصل األمري
أو الرواتب دفع يستطع ولم الدولة، خزانة يف دوالر مائة من أقل هناك كان الحكم،
عىل الحصول فيصل امللك طلب التجاري األهيل البنك ورفض اململكة. ديون فوائد
يبحث العهد ويل كان حني ويف سعود. للملك البائس الديون سجل إىل مستنًدا قرض
أوارص وطدت بخطوة الدن بن محمد قام الحكومة، إنقاذ تقبل أخرى مؤسسة عن
مقاوليه، وكبري فيصل امللك بني خاصة الدن، بن وعائلة املالكة العائلة بني العالقة

إليها. تحتاج التي النقود للحكومة قدم حني

املحدودة الرؤية تلك من بدًال أعىل، من اململكة رأوا من أوائل من الدن بن محمد كان
األمر طائرة، يستقل بأن امللك من خاص ترصيح عىل حصل فقد جمل. ظهر عىل من
من املتناثرة مرشوعاته مراقبة يستطيع حتى الشعب، عامة عىل محرًما كان الذي
يف سعودية قوات يدرب بدأ الذي األمريكي الجيش من طياريه معظم كان وقد الجو.
مساحة مع الشاسعة مساحتها يف تتساوى السعودية العربية واململكة ١٩٥٣م. عام
املمكن من كان الخمسينيات يف ولكن األمريكية، املتحدة الواليات من الرشقي الجزء
إىل العرب، عليه يطلق كما العربي الخليج أو الفاريس، الخليج من املرء يطري أن
شاحنات عدا فيما الحضارة، مظاهر من مظهر أي يرى أن دون األحمر البحر
كانت ملتوية مسارات يف الواسعة الفيايف تقطع بالصدفة تراها قد التي املرسيدس
تتطاير املهيبة الرملية الكثبان أيًضا أعىل من وترى قديًما. القوافل عليها تسري
املتأللئة، الناعمة الصحراء رمال عىل املعتمة املسارات من لوحة إىل تتحول واألودية
وهناك. هنا األشجار من القليل فقط كبرية، مائية مسطحات أو أنهار توجد وال
الرشقية املنطقة يف املنبسطة امللحية األرايض يف البرتول حقول التطور يد طالت وقد
فيعرف فرنسا، بحجم منطقة وهو البالد، من بالكامل الجنوبي الجزء أما فقط،
أما العالم. يف رملية صحراء أكرب وتعد وعرة شاسعة أرض وهو الخايل، الربع باسم
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ويف بها. معالم ال الحىص من أرض سوى ترى فلن اململكة، وسط فوق حلقت إذا
آنذاك اململكة يف يعملون كانوا الذين القالئل الطيارون كان البالد، من الشمايل الجزء
الذي الحجاز حديد سكة خط بقايا لرؤية منخفض مستوى عىل الطريان يفضلون
العاملية الحرب يف T. E. Lawrence لورانس إي. تي. بقيادة العربية القوات دمرته

األوىل.
الرسوات، جبال سلسلة لتكوِّن فجأة ارتفعت األرض تجد غربًا، االتجاه وعند
الجنوبي الساحل إىل األردن من ميل ألف ملسافة يمتد االنحدار شديد جبيل حاجز وهي
جبال وتقسم قدم. آالف عرشة عىل السلسلة هذه يف القمم بعض ارتفاع ويزيد لليمن.
التي الحجاز منها؛ الضئيل الغربي الشطر متساويني، غري شطرين إىل البلد الرسوات
يعزله مما األحمر والبحر الجبال سلسلة بني محارص عدة، عاملية ثقافات آثار تحمل
املتطرفة الدينية النزعة عن وأيًضا الداخل من البلد يميز الذي الشاسع الفضاء عن

عليها. تسيطر التي
حارس مثل القديم، الصيفي املنتجع الطائف، مدينة تقف الجبل، حافة وعىل
فتجد العربية، الجزيرة يف آخر مكان أي عن املدينة هذه وتختلف البالد. حدود عىل
صاعًدا هوائيٍّا تياًرا ن ليكوِّ الجبال مع يصطدم األحمر البحر من القادم النسيم
وأحيانًا لألمطار، املفاجئ للهطول ويعرضه بالضباب املرتفع الواسع السهل ويغرق
العنب، بأشجار مشهورة املنطقة كانت اإلسالم، وقبل الشتاء. يف الصقيع ملوجات
والربتقال واملشمش الخوخ مثل الفواكه وأشجار الشوكي بالتني اشتهرت ذلك وبعد
أنواع أفخر صناعة يف تستخدم إنها حتى وقوي رائع عبري الطائف ولزهور والرمان.
حقول يف العربي الوحيش البقر قطعان قديًما تهاجم الجبلية األسود وكانت العطور.
للصيد نتيجة االنقراض من األسود من النوع هذا اقرتب عندما ولكن الربية. الخزامي
تجوب وأصبحت السيطرة عن خارج كبريًا ازدياًدا الرباح قرود أعداد زادت الجائر،
منها يفوح التي الغناء بحدائقها الطائف وكانت املتسولني. من قبائل مثل املرتفعات
نوفمرب/ترشين يف العزيز عبد امللك فيها تويف التي املدينة الكافور، أشجار شذى

١٩٥٣م. عام من الثاني
املرة العربية؛ الجزيرة توحيد طريق يف مرتني تقف جعلها العرس الطائف وحظ
املدينة عىل حصاًرا الرسول فرض ٦٣٠م، عام ففي سياسيٍّا. والثانية دينيٍّا األوىل
املسلمون حصل وقد سلطته. تقاوم الوقت ذلك حتى كانت التي العالية األسوار ذات
أن املمكن من أنه مع املدينة أسوار لدك املنجنيق الستخدام قائدهم من إذن عىل
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لتربير الواقعة هذه القاعدة ستستخدم بعد، (وفيما بأذى واألطفال النساء يصاب
الذي باملنجنيق الطائرات استخدام مقارنة سبتمرب/أيلول ١١ هجمات يف املدنيني قتل
بجيشه الرسول وانسحب الحصار فشل الواقعة، تلك ويف بعيد). عهد منذ استخدم
للوثنية. األخرية القاعدة وسقطت املدينة قادة أسلم العام ذلك يف ولكن املدينة، من
شبه لتوحيد حملته يشن العزيز عبد كان عندما ١٩٢٤م، عام يف أخرى مرة ثم
من أكثر وذبحوا ونهبوها سلبوها الذين لإلخوان املدينة استسلمت العرب، جزيرة
أصبحت الطائف، وبسقوط العامة. اآلبار يف بجثثهم وألقوا أهلها من رجل ثالثمائة

السعودية. القوات أمام مفتوحة بالكامل الحجاز
من املراهقني املحاربني أحد آنذاك كان الذي فيصل، قاد املذبحة، تلك وعقب
كانت الذي املنحدر الحلزوني الطريق يف السعودية القوات العزيز، عبد امللك أبناء
سيتمكنون ما يوم يف أنه آنذاك حلم لديه كان وقد مكة. إىل طريقها يف تسلكه القوافل
بغض لتكوينها، عائلته تسعى التي بالدولة الحجاز يربط حقيقي طريق بناء من

ذلك. سبيل يف تسيل التي الدماء أنهار عن النظر
حلًما الطائف إىل طريق إنشاء ظل الحكم فيصل امللك تويل فحتى حال، أية وعىل
أساليب وأقوى أحدث يتحدى االنحدار الشديد الجبيل الجدار كان فقد يتحقق، لم
املتفجرات، باستخدام الصخور عرب طريق شق املمكن من وكان الحديثة. البناء
الحفارات ذلك يف بما املعدات، نقل كيفية يف تكمن كانت االسرتاتيجية املشكلة ولكن
للبناء الالزمة الطرق تمهيد وآالت القالبة والشاحنات الخلفية واملجارف والجرافات
نفق شكل عىل الطريق إنشاء فهو اآلخر، الخيار أما املوقع. إىل الحديثة، باألساليب
الرشكات من كثريًا فيصل دعا وقد يليه. الذي يبدأ أن قبل منه جزء كل ينتهي
هذا تنفيذ كيفية إىل التوصل يف منها أي ينجح لم ولكن املرشوع، لتنفيذ األجنبية
بإنشاء يقوم أن الدن بن محمد عرض ثم ضخمة. ميزانية اعتماد مع حتى املرشوع

لتنفيذه. زمنيٍّا جدوًال وقدم بل الطريق،
تفكيك هو املوقع إىل املعدات لتوصيل الدن بن وضعه الذي العبقري الحل وكان
وصول وعند والجمال، الحمري ظهور عىل األعىل إىل أجزاءها ونقل الضخمة اآلالت تلك

للعمل. وإعدادها تركيبها أعيد موقعها، إىل األجزاء
حمار بدفع الدن بن قام الطريق، ذلك إلنشاء إنه تقول الطائف يف أسطورة ثمة
مسار ويرسم األسفل إىل طريقه يشق وهو بنفسه واتبعه الجبل حافة عىل للسري
محمد عاش ١٩٦١م، عام يف بدأت شهًرا عرشين وملدة املستقبيل. الرسيع الطريق
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الشحنات بنفسه ويضع بيد يًدا معهم يعمل الجبل سفح عىل رجاله مع الدن بن
أنه ومع بالطباشري. للجرافات الطريق عىل العالمات ويضع الطريق، لشق املتفجرة
من يصل فيصل امللك وكان بطيئًا. العمل سري كان فقد زمنيٍّا، جدوًال وضع قد
يف املوجودة غري النفقات يف املستمرة الزيادة أسباب عن ليسأل املوقع إىل آلخر حني

امليزانية.
الجروف أسفل إىل بتؤدة ينحدر الدن بن محمد أنشأه الذي الحارتني ذو والطريق
صخور عرب املحلقة، الجارحة الطيور متجاوًزا ملتوية، طويلة حلقات يف الجرانيتية
األفق يشق األحمر البحر بعد عىل من وترى مختلفة. جيولوجية أزمنة يف تكونت
الجدران يف جلية العمال ومهارة براعة وتظهر القاحل. السودان شاطئ يقع وخلفه
ثلثي من يقرب ما وبعد املجاور. القوافل درب تحاكي التي والجسور الحجرية
الحجر ثم الطريق، بناء يف الجرانيت من بدًال البازلت اْستُْخِدم الجبل، أسفل الطريق
ويف انحداًرا. أقل ويصبح حارات أربع إىل الطريق ويتشعب الطريق يتسع ثم الرميل،
يتكون أصبح وقد الصفراء، الصحراء رمال بني حرٍّا الرسيع الطريق يمتد النهاية،
فقط، ميًال وخمسني خمسة نحو ومكة الطائف بني املسافة وتبلغ حارات. ست من
وأصبح تماًما، السعودية العربية اململكة توحدت الطريق، ذلك إنشاء انتهى وعندما

قوميٍّا. بطًال الدن بن محمد

التماسات رمضان شهر يف الفقراء يقدم أن السعودية العربية اململكة يف العادة جرت
الخري وفعل التصدق باب من املطالب هذه يلبون الذين املجتمع، وأثرياء األمراء إىل
دفع فقد والكرم؛ بالتقوى مشهوًرا الدن بن محمد وكان بالتحديد. الوقت هذا يف
لجأ آخر، موقف ويف برصه. فقد لرجل أسبانيا يف أجريت عملية تكاليف مرة ذات
بناء يف الدن بن يساعده فلم قريته، ألهل برئ إلنشاء مساعدته منه يطلب رجل إليه
ما عادة كانت التي الدعاية يتجنب وكان أيًضا. بمسجد لهم تربع بل فقط، البرئ
هللا مرضاة ابتغاء ذلك يفعل إنه قائًال: البارزة، الهبات من النوع هذا مثل تصحب
حريًصا كان أنه «أذكر مرة: ذات أسامة ابنه عنه قال وقد الشهرة. لكسب وليس
أتذكر وال الصالة، أداء عىل حوله من يحث وكان دائًما أوقاتها يف الصالة أداء عىل

الرشيعة.» يخالف ما فعل قد أنه أبًدا
زيجاته يف جليٍّا ظهر فقد الدن، بن محمد شخصية من املرسف الجانب أما
أن ويمكنه نفسه، الوقت يف نساء أربع بني بالجمع للرجل يسمح واإلسالم الكثرية.
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يمني عليها يلقي بأن فقط للرجل، األقل عىل صعوبة، أدنى دون منهن أيٍّا يطلق
وعرشين اثنتني من طفًال وخمسني ألربعة أبًا الدن بن محمد كان موته، وقبل الطالق.
«يتزوج» كان فقد حياته، طوال تزوجهن الالئي النساء بعدد الجزم يمكن وال زوجة.
وراءه. يرتكهم أوالد بأي لالعتناء مساعد يتبعه وكان املساء، يف ويطلق الظهرية بعد
أطفاًال. منه أنجبن إذا بيته يف يبقني كن الالئي املحظيات من عدد أيًضا لديه وكان
أن والدي اعتاد «لقد أوالده: بني عرش السابع الرتتيب يحتل الذي أسامة، ويقول

للجهاد.» ابنًا وعرشين خمسة أنجب إنه يقول:
وكان الخمسينيات، بداية يف الالذقية ميناء من سورية فتاة من محمد تزوج
قابل ١٩٥٦م، عام صيف ويف عمل. زيارات يف باستمرار املنطقة تلك عىل يرتدد
مزارعي من عائلتها وكانت غانم علياء اسمها عمرها من عرشة الرابعة يف فتاة
وبابريون. العمرانية عليهما يطلق امليناء خارج صغريتني قريتني يف يعيشون املوالح
عدد يبلغ التي الشيعي املذهب فرق إحدى العلوية، الطائفة مركز هي املنطقة وهذه
اإلسالم، ويف الحاكمة. األسد عائلة فيهم بما شخص، مليون ١٫٥ سوريا يف معتنقيها
العنارص بعض تضم إنها إذ الوثنية؛ من قريبة عقيدة بأنها العلوية الطائفة توصم
األرواح تناسخ بمبدأ يؤمنون وهم معتقداتها. يف والوثنية والزرادشتية املسيحية من
نجمة إىل أو آخر مخلوق إىل يتحول قد فإنه ما شخص يموت عندما أنه ويعتقدون
من أنهم املثال، سبيل عىل فينكرون، الديني، الخداع أو التقية ويمارسون السماء. يف

السائد. االتجاه يف االندماج يستطيعوا لكي الطائفة أفراد
يف عليها يطلق مكانة وهي له، رابعة زوجة الدن بن منزل إىل علياء انضمت
املؤكد ومن عهًدا. األقدم الزوجات قبل من خاصة الجارية»، «الزوجة األحيان بعض
عن بعيًدا انتقلت عمرها، من عرشة الرابعة يف فتاة عىل صعوبة أكثر كان األمر أن
أهل عىل يفرضها الدن بن محمد كان التي القيود شديدة البيئة يف ووضعت عائلتها
أنها، مع تدينًا، منهن وأقل متحرضة علياء كانت األخريات، بالزوجات ومقارنة بيته.
إن حتى العامة األماكن يف النقاب ترتدي كانت الدن، بن زوجات جميع غرار عىل

األسود. الكتاني النقاب من العديدة الطبقات تحت من تظهر تكن لم عينيها
الثاني يناير/كانون يف الرياض يف علياء من الدن بن ملحمد الوحيد االبن ولد
وعندما النبي. أصحاب بأحد تيمنًا األسد، أي أسامة، عليه وأطلق ١٩٥٨م، عام من
بدأ حيث املنورة املدينة إىل بالكامل العائلة انتقلت عمره، من السادس الشهر يف كان
طفولته من األكرب الجزء قىض أسامة ولكن النبوي، املسجد ترميم الدن بن محمد
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املجتمع، يف بمكانة ويتمتع ثريٍّا كان الوقت ذلك يف والده أن ومع جدة. يف وصباه
ميلء متواضع حي وهو العمارية، حي يف متداعيًا كبريًا منزًال تقطن العائلة كانت
تلك وكانت الغسيل. حبال املنازل رشفات من وتتدىل الصغرية التجارية باملحال
القديمة. املدينة أسوار حدود خارج بنيت وقد جدة، يف ضاحية أول هي الضاحية
بن محمد مكتب يزال ال ولكن مسجد، مكانه وبني اآلن، موجوًدا املنزل ذلك يعد ولم
واحد طابق من متهالك، حقري مبنى وهو الشارع، من األخرى الجهة يف موجوًدا الدن
شخًصا كان أنه عىل يدل مما حديدية، بقضبان املدعمة النوافذ من طويل صف به
يف املحدثة األمة تميز كانت سمة وهي وإظهارها، بالثروة التفاخر يكره متواضًعا
كثريًا يهتم يكن ولم صارًما هللا رحمه والدي «كان أسامة: عنه قال وقد الثراء.

لدينا.» العاملني معظم منازل من املستوى يف أقل منزلنا كان فقد باملظاهر.
الذي أبيه منزل يف األطفال من حشد بني حياته من األوىل السنوات أسامة قىض
تبّلغ بها خاص قسم عن مسئولة زوجة كل فيها رشكة يدير وكأنه العائلة يدير كان
يميض كان الذي العظيم الرجل يرون األطفال هؤالء كان ما ونادًرا إليه. تقاريره
النظر ويحدق مكتبه يف يجمعهم يعود، عندما وكان عمل، يف مسافًرا الوقت معظم
عملة منهم كالٍّ ويعطي يقبلهم كان اإلسالمية، الدينية األعياد ويف الكبري. نسله يف
«أذكر أسامة: ويقول إليهم. يتحدث ما نادًرا فكان األخرى، األوقات يف أما ذهبية،
ضخًما مبلًغا كان وقد ريال، مائة فأعطاني مرة، ذات أمامه شعر قصيدة ألقيت أني
املدهش غري ومن أمامه، من يهربون أو إلرضائه يسعون إما األطفال وكان حينها.»
ولده قلب يف الشوق من عميقة أمواًجا يثري كان أوالده عن البعيد القوي األب ذلك أن

حوار. بينهما يدور أن النادر من كان أنه مع القوام، ممشوق الخجول
منزله يف املتميزين الرجال من ضيوًفا يستقبل ما كثريًا الدن بن محمد كان
العالم أنحاء جميع من الحجاج كان حيث الحج، موسم أثناء يف سيما وال املتواضع،
العادات هي وكما املقدسة. األماكن يف الحج مناسك لقضاء طريقهم يف بجدة يمرون
بالسجاد، املفروشة األرض عىل األقدام حفاة يجلسون الرجال كان السعودية، يف
دون بينهم الصغار محمد أوالد يمر حني يف مسند، عىل ذراعيهم بإحدى ويتكئون
من املصنوعة الخفيفة الهال قهوة ويصبون التمر، لهم ويقدمون بكلمة، التفوه
يستمتع الدن بن الشيخ وكان طويلة. فوهات ذات فضية أباريق من الهال حبوب
غري النقاط ملناقشة اململكة يف الدين علماء أبرز ويستضيف الدينية، باملناقشات كثريًا

الدين. يف الواضحة
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امتدت قد والتشييد البناء عالم يف الدن بن إمرباطورية كانت الوقت، ذلك ويف
أحد القدس يف األقىص املسجد ترميم ويعد السعودية. العربية اململكة حدود خارج
بصمته وضع أنه يعني ما وهو اململكة، خارج محمد بها قام التي املرشوعات أكرب
«لقد بعد: فيما عنه أسامة قال وقد املسلمني. لدى قدسية األكثر الثالثة األماكن عىل
عليه، هللا وبفضل أرباح. دون املرشوع تكلفة حساب منهم وطلب مهندسيه جمع

واحد.» يوم يف الثالثة املساجد يف يصيل األحيان بعض يف كان
من موظفني إىل أطفاًال له أنجبن الالئي طليقاته يزوج أن الدن بن محمد اعتاد
نفسها منهن الواحدة تجد أن املمكن فمن األمر. يف رأي منهن ألي يكن ولم رشكته،
سائًقا تتزوج كأن تحتلها، أصبحت التي املكانة من أقل مكانة شخصذي من تتزوج
محظوظة كانت علياء ولكن العائلة. يف أطفالها مستقبل عىل يؤثر كان ما وهو مثًال،
التنفيذيني املوظفني ألحد يمنحها أن قرر زوجها ألنه يطلقها أن محمد قرر عندما
يف أسامة كان وقد النبي. نسل من رشيًفا يعترب الذي العطاس محمد وهو برشكته،
من تتكون متواضعة فيال إىل والدته مع انتقل حني عمره من الخامسة أو الرابعة
املنزل وكان القديم. منزلهما من قليلة عمارات بعد عىل العرب جبل شارع يف طابقني
أمام زخريف بشكل مثقبة حديدية وبوابة صغري فناء وبه األبيض، بالجص مكسًوا
املداخل أحد فوق ويوجد للتليفزيون، هوائي يرتفع املنبسط السطح وفوق املرآب.
النساء، تستخدمه الذي املدخل اللون، وبنية بيضاء خطوط بها نافذة مظلة األمامية

األمامية. الساحة إىل تفيض التي البوابة يستخدمون الرجال وكان
مرصعه الدن بن محمد لقي الجديد، املنزل إىل أسامة انتقال من قصري وقت بعد
تفحمت وقد أخرى. مراهقة بفتاة للزواج طريقه يف وهو طائرة تحطم حادث يف
وافته وعندما يده. ساعة من سوى عليها يتعرفوا لم أنهم لدرجة بالكامل جثته
ويف قويٍّا نشيًطا يزال ال وكان بعد، عمره من الستني يبلغ لم محمد كان املنية،
فيصل امللك «قال مرة: ذات أسامة قال وقد املذهلة. املهنية مسريته يف التألق ذروة
عىل كربوا قد محمد أوالد يكن لم اليمنى.» ذراعي اليوم فقدت إنني أبي: موت إثر
الرشكة أداروا أوصياء ثالثة امللك عني فقد لذا العائلة، رشكة بإدارة لهم يسمح نحو
اإلرشاف باحارث صالح محمد الشيخ وهو أحدهم، توىل وقد التالية، العرش للسنوات
الحادية بلغوا حتى اإلرث عنهم ُحجب وقد أيًضا. الدن بن محمد أطفال تعليم عىل
بملكية مرتبطة اإلرث قيمة معظم كانت فقد حال، أية وعىل عمرهم. من والعرشين

والدهم. بناها التي اإلنشاء إمرباطورية
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عطاس كان وقد لالستمرار. قابل ارتباط أنه الثاني وزوجها علياء بني الزواج أثبت
أنه بحقيقة ما حد إىل مشوبة زوجته بابن عالقته كانت ولكن وطيبًا، هادئًا رجًال
باألطفال ميلء منزل من انتقل فقد أسامة، أما فيها. يعمل التي الرشكة صاحب ابن
غري إخوة أربعة والدته له تنجب أن قبل فيه، الوحيد الطفل هو جديد منزل إىل
رفيق بطاريف، خالد ويتذكر كأبويهم. يرعاهم هو وكان وفتاة، صبية ثالثة أشقاء،
أراد إذا والدته زوج «كان الشارع: من املقابلة الجهة يف يقطن كان الذي طفولته
مثلما أباهم يخشون ال إنهم يقولون: إخوته وكان به. أسامة يخرب ما، يشء تنفيذ
والدته، أمام إال السلطة قناع وجهه عن ينزع أسامة يكن ولم أسامة.» يخشون
مثل األشياء، أدق عن إليه يتحدث الذي الوحيد الشخص هي «كانت بطاريف: فيقول

الغداء.» عىل تناوله الذي ما
قبيلة وهي واحدة كبرية قبيلة إىل ينتميان الدن بن وأسامة بطاريف خالد كان
نجد، إىل القبيلة هذه جذور وترجع فرد. ألف مائة من يقرب ما تضم التي كندة،
ويقول اليمن. يف حرضموت إىل ذلك بعد هاجرت ثم السعودية، العربية اململكة قلب
التسلح، وجيدي مقاتلني يكونون ما وغالبًا بالذكاء، كندة قبيلة أفراد «يشتهر بطاريف:
وصفه: حد عىل الجديد، لعبه أوقات صديق وجد ولكنه خاص.» ورونق هيبة ولهم
يبدو يغضب، عندما ولكن مسامًلا، كان لقد خجله. يف الفتيات إىل وأقرب «هادئًا

مرعبًا.»
املسلسل وكان الغربية. الربامج سيما ال التليفزيون، مشاهدة يحب أسامة كان
يدعى آخر مسلسًال يحب وكان لديه، املفضل هو Bonanza بونانزا الشهري األمريكي
صالة أداء بعد الصيف ويف األسود. وحصانه صبي قصة يحكي الذي Fury فيوري
أن يمكن املستوى متوسط العبًا أسامة وكان القدم، كرة يلعبون األوالد كان الفجر،
مشغوًال دائًما عقله كان ولكن الرياضة، هذه عىل جهوده ركز أنه لو أفضل يصبح

أخرى. بأشياء
تعليمهم ليتلقوا لبنان إىل أبنائه معظم الويص أرسل الدن، بن محمد وفاة بعد
الدن بن أوالد أقل دائًما سيجعله الذي األمر أسامة، سوى اململكة يف يبق ولم هناك،
إىل الطريق عىل الثغر مدرسة وهي جدة يف مدرسة بأفضل التحق أنه مع ثقافة،
وقد أبنائه، لتعليم الخمسينيات بداية يف املدرسة هذه فيصل امللك أنشأ وقد مكة.
الطالب أساسها عىل تقبل التي املقاييس كانت ولكن مجانية، عامة مدرسة كانت
إال املدرسة هذه يف الطالب يُقبل وال مبارشة. امللك أمام مسئول ومديرها جًدا، عالية
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جميع تكون أن هو ذلك من الهدف وكان املستوى، عايل امتحان اجتياز يف نجحوا إذا
واالستحقاق الجدارة أساس عىل ولكن املدرسة، يف ممثلة السعودي املجتمع طبقات
خالد امللك أبناء من عدًدا إن حتى برصامة، متبعة السياسة هذه كانت وقد فقط.

العرش. عىل يزال ال وهو منها طردوا
فقط اثنان منهم طالبًا، وستني ثمانية من يتكون فصل يف طالبًا أسامة كان
عىل حصلوا حتى دراستهم زمالئه من خمسون أكمل وقد املالكة، العائلة إىل ينتميان
سنوات: ثالث ملدة ألسامة العلوم مادة مدرس باديب، أحمد ويقول الدكتوراه. درجة
بن أسامة الرجلني، حياة تتداخل وسوف ممتاًزا.» يكن ولم عاديٍّا، طالبًا كان «لقد
طريق يف الدن بن أسامة يسري عندما املستقبل، يف متوقعة غري بطريقة وباديب، الدن

السعودي. املخابرات جهاز يف عضًوا باديب ويصبح الجهاد
واًال وِرسْ الشتاء، يف عنق ورابطة سرتة غربية: مالبس يرتدون الطالب جميع وكان
وبطيء وهزيًال طويًال كان ألنه مميًزا أسامة وكان الدرايس. العام طوال وقميًصا
ال كان زمالئه، وجوه عىل تظهر واللحى الشوارب فيه بدأت الذي الوقت ففي البلوغ؛
خجول أنه يرون معلموه وكان للغاية، خفيفة لحيته كانت حيث الوجه حليق يزال

األخطاء. ارتكاب ويخىش
وقد وسياسية. دينية يقظٍة بمرحلِة أسامة مر عمره، من عرشة الرابعة ويف
جذاب سوري رياضية ألعاب بمدرس املدرسة يف عالقته إىل التغري هذا البعض عزا
برامج مشاهدة عن أسامة فتوقف املسلمني. اإلخوان جماعة يف عضًوا كان الشخصية،
بعض ويف املدرسة. خارج غربية مالبس ارتداء عن وامتنع األمريكية، البقر رعاة
فلسطني. من األخبار يشاهد عندما ويبكي التليفزيون أمام يجلس كان األحيان،
كما اللطيف الصبي يزال ال كان املراهقة، سنوات «يف بعد: فيما والدته قالت وقد
خاصة بصفة فلسطني يف الوضع عىل وحزنًا وقلًقا إحباًطا أكثر أصبح ولكنه هو.
ألصدقائه به يشعر ما يرشح أن حاول وقد عامة.» بصفة واإلسالمي العربي والعالم
«كان والدته: وتقول والدهشة. بالحرية أصابتهم الجياشة عاطفته ولكن وعائلته،
انشغلوا قد املسلمني شباب وأن كافية بصورة هللا من قريبني ليسوا املسلمني أن يرى
بالرسول، اقتداء أسبوع كل من والخميس االثنني يومي يصوم وبدأ واملرح.» باللهو
كل الخمس الصلوات إىل وباإلضافة العشاء، صالة بعد مبارشة للنوم يذهب وكان
وأصبح ليلة. كل وحده ويصيل صباًحا الواحدة الساعة عىل املنبه يضبط كان يوم،
مبكًرا االستيقاظ يف سيما ال األشقاء، غري الصغار إخوته مع ما حد إىل صارًما أسامة

الفجر. صالة ألداء املسجد إىل للذهاب
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الساحة. عىل الجنسية املوضوعات ظهرت عندما إال يغضب، ما نادًرا أسامة وكان
يف كان عندما آخر، موقف ويف صفعه. خادمة يغازل إخوته أحد أن ظن فعندما
أيٍّا أو أنه أسامة فأوضح إباحية، مجلة أخيه أصدقاء أحد أخرج بريوت، يف مقهى
لم أنه الواضح ومن أخرى. مرة الفتى بذلك عالقة أية لهم تكون لن إخوته من
السلوكيات مثل الدنيوية، اآلثام تلك يف حياته يف واحدة مرة ولو ينزلق نفسه يرتك
ولم القمار. لعب أو التدخني أو الخمر رشب إلغراء استجاب أو الفاسدة، أو البذيئة
الحياة يف أخرى قليلة وأشياء والشعر، املغامرات يحب كان ولكنه أكوًال، أسامة يكن

هلل. حبه بجانب
بقلقها أرست وقد شديد، بقلق الدينية نزعته نمو تراقب أسامة والدة وكانت
يسلك بدأ «عندما الحق: وقت يف قالت التي غانم، ليىل منها األصغر شقيقتها إىل هذا
إيمان من نابع هذا أن رأت عندما ولكن والدته. ألنها للغاية قلقة كانت الطريق، هذا

يحميه».» «ربنا قالت: عنه، يتزحزح لن بداخله راسخ
والدته أقارب لزيارة سوريا إىل عائلته مع طريقه يف أسامة كان املرات، إحدى يف
يف األوىل املطربة كلثوم، ألم تسجيل رشيط السائق فشغل صيف. كل اعتادوا كما
يف كانت إنها حتى والشوق الحب عن للغاية معربًا القوي صوتها كان وقد مرص،
كلمات أعادت وقد شوق. يف التنهد أو البكاء إىل مستمعيها تدفع األوقات معظم

تقول: األغنية وكانت القدامى، الصحراء شعراء كبار قصائد األذهان إىل األغنية

أحالمي من أحىل يا أيامي، من أغىل يا
ابعدني الوجود عن خدني لحنانك خدني

بعيد بعيد

رفض، السائق ولكن التسجيل جهاز بإطفاء السائق وأمر أسامة، ثائرة وثارت
إىل بنا عد اآلن، املوسيقى هذه تطفئ لم فإذا نقوًدا، لك ندفع «إننا أسامة: له فقال
وزوجها، والدته ومنهم السيارة، يف املوجودين من أحد يتفوه لم أخرى!» مرة جدة

النهاية. يف السائق أطاعه وقد أسامة، غضب أمام واحدة بكلمة
التي الرفيعة االجتماعية الطبقة يف تقليدي غري أمًرا الدين يف تشدده كان وقد
عن الشديد التعبري يف وجد قد السعودي الشباب من كثري كان ولكن إليها، ينتمي
التفكري أساليب من كثري أمامهم متاًحا يكن لم ألنه ونظًرا به. يلوذ ً ملجأ التقوى
ثنائي روحاني عالم يف محارصين الشباب هؤالء كان فقد اإلسالم، عن حتى البديلة،
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كان فقد دائًما، الحال هو وكما تدينًا. أقل أو تطرًفا أكثر يصبحوا أن فإما األبعاد،
املراهقة. سن يف الجنسية رغباته من يحميه كان أسامة، حالة ويف عزاء، التطرف يف
بسكونها الصحراء يف به يشعر الذي الروحاني الجو يحب بطبيعته أسامة وكان
حياة إىل حياته طوال يسعى أسامة وسيظل انتباهه. يشتت قد يشء أي من مجردة
يموت أن يف املكبوتة ورغبته الكهوف وحياة الصحراء يف متمثلة والتقشف، الزهد
املفاهيم بهذه يتمسك أن الصعب من كان ولكن الحرب. أثناء يف خندق يف مجهوًال
املرسيدس للسيارة الخلفي املقعد يف اململكة أنحاء يف يتجول وهو نفسه عن وبفكرته

العائلية.
فمع مزعجة. بطريقة متشدًدا يكون ال كي جهًدا أسامة بذل نفسه، الوقت ويف
فرقة أصدقائه وبعض هو نظم فقد املوسيقية، اآلالت عىل العزف يعارض كان أنه
أغانيهم بعض بتسجيل قاموا إنهم حتى املوسيقية، اآلالت استخدام دون إنشادية
وكان الحرب. وليس إلصالحها، النفس جهاد نظرهم يف يعني كان الذي الجهاد، عن
قدم، كرة يلعبون كانوا وعندما نسخة. منهم كالٍّ ويعطي الرشائط هذه ينسخ أسامة
وكان صائم. وهو حتى اآلخرين، لالعبني وجبنًا تونة شطائر معه يحرض أسامة كان
وال ِرسْ ارتداء عن توقف االحتشام، باب ومن لالحرتام. مدعاة جأشه ورباطة التزامه
كان وآرائه ملعتقداته واحرتاًما الطويل، وال ْ بالرسِّ يلعب وكان املعهود القصري الكرة

حذوه. يحذون اآلخرون الالعبون
تناول أثناء ويف جدة، يف الفقرية األحياء يف للعب يذهبون الغالب يف وكانوا
تحمل مختلفة مجموعات إىل فريقه يقسم أسامة كان صائًما، كان إذا حتى الغداء،
الصحابي باسم الفائزة الجماعة ويعلن القرآن. يف ويختربهم النبي صحابة أسماء
دعونا واآلن بكر، أبي مجموعة «فازت املثال: سبيل عىل — فيقول اسمه، تحمل الذي

الكعك.» نتناول
تركيا يف الجبال تسلق — باملغامرات مليئة حياته من املراهقة مرحلة كانت وقد
عائلته مزرعة يف إصطبل يف الخيول يربي وكان كينيا. يف الكبرية الطرائد وصيد
فرسه منها حصانًا، عرشين إىل األوقات من وقت يف عددها وصل وقد جدة، جنوب
رعاة مثل ظهورها عىل من النار وإطالق الخيل ركوب يحب وكان البلقاء. املفضل

يحبها. كان التي التليفزيونية املسلسالت يف البقر
منتصف ويف كبرية. برسعة يقود وكان مبكر، عمر يف السيارات يقود أسامة بدأ
يمتلك كان عمره، من عرشة السابعة أو عرشة السادسة يف كان عندما السبعينيات،
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القذرة للمياه مجرى يف مرة ذات بها اصطدم كرايسلر طراز من كبرية بيضاء سيارة
ذلك بعد ولكنه إصابات. أية دون الحادث من خرج أنه للدهشة واملثري ودمرها،
٢٨٠ ومرسيدس جيب تويوتا طراز من سيارات يقود وبدأ قليًال يبطئ أن حاول
يزال ال كان ولكنه السعوديني، األعمال رجال كبار يقودها التي السيارة وهي إس،

قليًال. رسعته إبطاء محاولة يف صعوبة يواجه
شخصية عىل طرأت التي التغريات العلوم، مدرس باديب، أحمد الحظ وقد
نفسه إثبات يحاول أسامة كان الوقت، ذلك «يف فيقول: اإلرادة، قوي الشاب تلميذه
أحدهم أثبت إذا بأنه الدن بن عائلة يف قانون هناك كان فقد والده، رشكة داخل
عقد السعودية الدن بن مجموعة لدى وكان يرث.» أن يمكنه كرجل، شخصيته
أن بشدة يريد أسامة وكان اليمنية، الحدود من بالقرب الجيزان يف كبري ملرشوع
عن أتخلف أن «قررت ذلك: بعد بنفسه هو قال وقد املرشوع. ذلك تنفيذ يف يشارك
قوبلت التي الشديدة باملعارضة فوجئت ولكني وأحالمي. أهدايف أحقق لكي املدرسة
ويف رأيي. أغري أن وترجوني تبكي أخذت التي والدتي من سيما ال الفكرة، هذه بها
إىل العودة إىل فاضطررت دموعها مقاومة أستطع فلم مهرب، لدي يكن لم النهاية

دراستي.» وإنهاء املدرسة
الثانوية، املدرسة يف يزال ال وهو األوىل للمرة أسامة تزوج ١٩٧٤م، عام ويف
والدته قرية من قريبته غانم نجوى والعروس، عمره من عرشة السابعة يف وكان
حفل وأقيم وجميلة. الطول فارعة وكانت عمرها، من عرشة الرابعة يف سوريا، يف
وفيما قط. العروس رؤية له يتسن لم الذي أسامة منزل يف للرجال صغري زفاف
و«دائًما مطيعة بأنها نجوى أسامة، أخي زوجة أصبحت التي كارمن، وصفت بعد

حامل».
املسلمني، اإلخوان إىل أسامة انضم أيًضا الثانوية املدرسة يف الوقت ذلك ويف
ويتذكر السبعينيات. يف السعودية العربية اململكة يف رسية حركة تقريبًا كانت التي
أعضاء كان وقد الحمقى.» سوى تضم آنذاك الجماعة تكن «لم قائًال: أعضائها أحد
يف ينشطوا لم أنهم ومع الدن، بن أسامة مثل التدين شديدي املراهقني من الجماعة
الجماعة وكانت خاصة. منازل يف رسية لقاءاتهم كانت فقد الحكومة، عىل التآمر
الشاطئ، عىل مًعا تخرج أو الحج، فريضة ألداء مكة إىل مًعا األحيان بعض يف تسافر
صديق خاشقجي جمال ويقول ويصلون. دينية دعوة جلسات تقيم كانت حيث
تأسيس يف نأمل «كنا تقريبًا: نفسه الوقت يف اإلخوان إىل انضم الذي الدن بن أسامة
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أول بمنزلة سيكون األوىل الدولة إنشاء أن نؤمن وكنا مكان. أي يف إسالمية دولة
البرشية.» تاريخ يغري أن املمكن من كان الذي األمر الغيث،

حيث ١٩٧٦م عام جدة يف العزيز عبد امللك بجامعة الدن بن أسامة التحق
الجامعي. الحرم داخل الدينية الشئون يف أكثر منهمًكا كان ولكنه االقتصاد، درس
كبريًا جزءًا وكرسنا الكلية، يف خريية دينية جماعة كونت «لقد بعد: فيما قال وقد
محمد الدن بن قابل الجامعة، يف األول عامه ويف والجهاد.» القرآن لتفسري وقتنا من
كان وقد أصدقائه. أقرب وأصبح املسلمني اإلخوان يف عضًوا كان الذي خليفة جمال
ولكنه الوجه بشوش اجتماعي شاب وهو واحد، بعام الدن بن من أكرب خليفة جمال
األمر النبي، نسل إىل أصله تعقب من تمكن أنه مع بسيطة، عائلة إىل ينتمي كان
يلعب وكان املادي. وضعه عن بعيًدا اإلسالمي املجتمع يف متميزة مكانة منحه الذي
ورسيًعا، طويًال كان ألنه نظًرا املهاجم مركز يف يلعب كان الذي أسامة مع القدم كرة

يفرتقان. ال أصبحا قصري وقت وبعد
ما وغالبًا ومكة، جدة بني الصحراء إىل يخرجان كانا األسبوعية، العطالت ويف
البدو يمنع ولكي البارود. عليها يطلق واحة وهي الدن، بن عائلة مزرعة يف يمكثان
أكثر به يوجد ال صغريًا كوًخا يشبه ما الدن بن شيد الخاصة، امللكية استيطان من
باإلضافة الخراف من صغريًا قطيًعا وربى هناك، يزرع وبدأ مياه، ودورة مطبخ من
الصيف، يف حتى حذاءه، يخلع هناك، إىل يصل أن بمجرد وكان للخيل. إصطبل إىل

الحارقة. الرمال عىل القدمني حايف ويسري
جوادين نمتطي كنا املرات إحدى ففي للغاية، عنيًدا أسامة «كان خليفة: ويقول
أنها أسامة فأخربت ناعمة رماًال أمامنا ورأيت كبرية، برسعة ونركض الصحراء يف
فانقلب بالحصان، الركض يف واستمر رفض ولكنه نتجنبها، أن األفضل ومن خطرة
أخرى، مرة ويف يضحك. وهو نهض ولكنه ظهره، عىل من هو وسقط الحصان به
وعربه، إليه شديدة برسعة السيارة قاد ، تالٍّ رأى كلما وكان جيب، سيارة نستقل كنا
عرض لقد الواقع، يف اآلخر. الجانب يف يوجد عما فكرة أدنى لدينا تكن لم أنه مع

مرة.» من أكثر للخطر حياتنا
فيقول منهما، لكل وروحاني ديني تساؤل مرحلة املرحلة تلك كانت ولقد
نحاول وكنا الحياة. يف أسلوب إنه آخر؛ دين أي عن يختلف اإلسالم «إن خليفة:
نتزوج النساء من وَمن بها، نأكل التي الطريقة عن اإلسالم يقول ماذا نفهم أن
كثري وكان جيلنا.» به تأثر من أكثر وهو قطب سيد كتب قرأنا وقد نتحدث. وكيف
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من يفرون كانوا الذين املسلمني اإلخوان جماعة يف أعضاء الجامعة يف األساتذة من
الطابع عليه يغلب الذي اإلسالم فكرة ومعهم اململكة إىل جاءوا ولقد وسوريا. مرص
ديني حكم نظام يف والدين الدولة بني بالدمج تقول التي الفكرة وهي السيايس،
من تفتًحا أكثر كانوا ألنهم إليهم خليفة وجمال الدن بن أسامة انجذب شامل. واحد
مثل: حياتهم، ستغري التي الكتب إىل إرشادهم يف راغبني وكانوا السعوديني، العلماء
قطب، محمد كان أسبوع، وكل قطب. لسيد القرآن» ظالل و«يف الطريق» يف «معالم
محمد يد عىل يدرس لم الدن بن أن ومع الكلية. يف يحارضهم للشهيد، األصغر األخ
يلقيها، كان التي العامة املحارضات يحرض ما عادة كان فقد رسمي، بشكل قطب
الهادئ سلوكه الحظوا الذين الطالب بني كبرية بشهرة يتمتع قطب محمد كان وقد

النارص. عبد سجون يف العذاب من صنوًفا تحمل أنه مع
كانت التي شقيقه سمعة عن برضاوة يدافع قطب محمد كان الوقت، ذلك ويف
الطريق» يف «معالم كتاب أن رأوا الذين املعتدلني اإلسالميني ِقبل من للهجوم تتعرض
خاصة العنف، استخدام إىل يلجئون الذين املتطرفني من جديدة مجموعة فكريٍّا يغذي
يعتربونه شخص أي مهاجمة لتربير قطب سيد كتابات استخدموا والذين مرص، يف
حسن قطبًا، انتقدوا من طليعة يف وكان املسلمني. من إخوانهم ذلك يف بما كافًرا،
الذي قضاة» ال «دعاة كتابه نرش الذي املسلمني، لإلخوان العام املرشد الهضيبي
ويف الكثريين. أغوت التي الفوىض إثارة إىل قطب دعوة به ليواجه السجن يف ألفه
آخر تكفري ملسلم يحق ال التقليلدية، الدينية باملفاهيم التزاًما األكثر الهضيبي رأي
الجدال انترش ما ورسيًعا هللا. رسول محمًدا وأن هللا إال إله ال أنه يشهد أنه طاملا
اإلسالمي، العالم أنحاء جميع يف والهضيبي قطب مع املرصية السجون يف ولد الذي
هو من يحدد الذي نقاشهما يف الفريقني من ألي يتحيزون املسلمني شباب كان حيث
عام الهضيبي كتاب أسامة «قرأ فيقول: خليفة جمال ويتذكر ذلك. غري ومن املسلم
حال، أية عىل ولكن تماًما.» الرأي يوافقه أسامة وكان بشأنه، وتناقشنا ١٩٧٨م،
الهضيبي برؤية اإليمان من الجوهري التحول ذلك وسيفتح قريبًا، آراؤه ستتغري
لنفسها تخول التي األفق ضيقة قطب رؤية اعتناق إىل لإلسالم واملتفتحة املتسامحة

لإلرهاب. الباب األحكام، إصدار سلطة
أشقائه بني األول كان الذي نجوى، من أسامة بن هللا عبد ولد نفسه، العام ويف
عبد أم واألم هللا عبد أبا ينادى األب أصبح العربية، للتقاليد وتبًعا عرش، األحد
معهم، ويلعب ويرعاهم بأطفاله كثريًا يهتم أسامة كان والده، عكس وعىل هللا.
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كان ولكنه الشاطئ، إىل برسعة أفرادها عدد يتزايد التي عائلته يصطحب أن ويحب
أطفاله إعداد رضورة عن ذهنه يف مرتسخة أفكار لديه وكانت أيًضا. الكثري يكلفهم
العطالت يف والفتيات، الصبية جميًعا، يصطحبهم فكان املستقبل. يف القاسية للحياة
الهواء يف ينامون وكانوا والخيول. الجمال بني يعيشوا لكي املزرعة إىل األسبوعية
بن رفض وقد بها. أنفسهم وغطوا الرمال يف حفروا بارًدا الجو كان وإذا الطلق،
يف معلمني لهم يحرض كان هذا من وبدًال باملدرسة، يلتحقون أطفاله يجعل أن الدن
«كان خليفة: جمال ويقول تعليمهم. تفاصيل أدق عىل بنفسه يرشف حتى املنزل
يرى كان الذين اآلخرين كاألطفال وليس وصلبة، قوية شخصيات يجعلهم أن يريد

مدللون.» أنهم
خلقي بعيب مصابًا ولد فقد الرحمن، عبد الدن، بن ألسامة الثاني االبن أما
املخ. عىل ماء وجود بمرض واملعروف الرأس، استسقاء عليه يطلق مفهوم وغري نادر
التجاويف داخل يتجمع الذي الشوكي املخي السائل زيادة عن املرض هذا وينتج
الوالدة، وبعد املخ. حجم وانكماش الرأس حجم تضخم بدوره يسبب الذي العصبية
خطرية الرحمن عبد حالة كانت ولقد السائل. يُرصف لم ما النمو يف الرأس تستمر
وعىل العالج، ليتلقى املتحدة اململكة إىل بنفسه اصطحبه الدن بن إن حتى للغاية
أخربه وعندما الغرب. إىل أسامة فيها سافر التي الوحيدة املرة هي تلك كانت األرجح
رفض الترصيف، أنبوب إلدخال مخه يف عملية إىل يحتاج الرحمن عبد أن األطباء
السعودية العربية اململكة إىل عاد ذلك، من وبدًال الجراحة. بإجراء لهم السماح أسامة
األمراض. من للكثري شعبي عالج وهو العسل، باستخدام بنفسه الطفل وعالج
صار العمر، يف تقدمه ومع طفيفة، إعاقة يعاني الرحمن عبد أصبح لألسف، ولكن
خاصة اآلخرين األطفال مع التكيف يف صعوبة ويجد انفعايل، هياج لنوبات يتعرض
يبكي ما غالبًا فكان فيها. يصطحبهم أسامة كان التي الشاقة الخلوية الرحالت يف
كان ذلك، ومع هواه. عىل األمور ترس لم إذا مشاجرات يثري أو إليه االنتباه لجذب

وحيًدا. يكون أال عىل بشدة ويحرص معه اصطحابه عىل دائًما يرص الدن بن

العربية اململكة يف والتقاليد العادات وتقتيض اآلخر، هو يتزوج أن خليفة جمال أراد
عثر وقد الزفاف. قبل منزًال لها ويجهز لعروسه مهًرا الرجل يدفع أن السعودية
منزًال. لها يُهيئ لكي النقود من يكفي ما لديه يكن لم ولكن مناسبة، فتاة عىل خليفة
صغريًا منزًال عليها فبنى الجامعة، من بالقرب أرض قطعة يمتلك الدن بن وكان

العروس. نظر يف للغاية ومتواضًعا بسيًطا كان الحظ، لسوء ولكن لصديقه،
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ال الوقت ذلك يف وكان معهما. كرًما أكثر كان بل باالستياء، أسامة يشعر لم
املنزل، من األول الدور فقسم وأطفالهما، زوجها مع والدته منزل يف يعيش يزال
ثم املعيشة غرفة منتصف يف حائط ببناء نصفني إىل أرسته مع يشغله كان الذي
يف سأعيش وأنا الجزء، هذا يف أنت «اسكن قائًال: معهم ليعيشا وعروسه خليفة دعا
عبد امللك جامعة يف تخرج حتى هناك وزوجته خليفة عاش وبالفعل اآلخر.» الجزء

١٩٨٠م. عام يف العزيز
ذلك وكان زوجة. من أكثر يتخذا أن وجمال أسامة قرر الجامعة، يف كانا وبينما
جمال اعرتف وقد السعودية. العربية اململكة يف اجتماعيٍّا مقبول غري أصبح قد األمر
يعدلوا فلم سيئة، بطريقة الزوجات تعدد آبائنا جيل استغل «لقد قائًال: بهذا خليفة
ولقد نفسه. اليوم يف ويطلقون يتزوجون كانوا األحيان، بعض ويف زوجاتهم. بني
سيئًا انطباًعا وتركت التليفزيون، يف املوضوع هذا املرصية اإلعالم وسائل تناولت
تطبيقه بوسعنا أنه الناس لنُري بأنفسنا نطبقه أن قررنا لذا الناس، لدى للغاية
تزوج عندما هذا عىل مثًال الدن بن رضب ١٩٨٢م، عام ويف الصحيحة.» بالطريقة
قدر عىل العروس وكانت النبي. نسل من تنحدر جدة يف صابر عائلة من بسيدة
كلية يف وتحارض األطفال، نفس علم يف الدكتوراه شهادة تحمل إذ التعليم من عال
وأنجبت سنوات بسبع أسامة من أكرب كانت وقد العزيز، عبد امللك جامعة يف البنات

حمزة. أم اسمها وأصبح واحًدا طفًال له
أسامة عضد يف يفت لم هذا ولكن سهًال، أمًرا أرستني إدارة تكن لم وبالطبع
السري مثل به بأس ال واحدة من «الزواج تقول: الزوجات تعدد عن نظرية وضع الذي
قليًال، مستقر غري ولكنه أرسع الدراجة: ركوب مثل اثنتني من والزواج القدمني، عىل
من الزواج أما بطيئة. ولكن مستقرة الثالثية: الدراجة ركوب مثل ثالث من والزواج

الجميع!» تخطي بذلك فيمكنك تفعله، يشء أفضل فإنه أربع:
شارع ملتقى عند سكنية وحدات أربع من يتكون متهالًكا مبنى أسامة اشرتى
السكنية الوحدات كانت وقد والدته. منزل من ميل بعد عىل بيشة، ووادي الصفا وادي
جهاز منها كل ويف الصفرة، إىل الضارب والقرنفيل الرمادي باللونني بالتناوب مطلية
الجديد، املنزل من بالقرب مكرونة مصنع هناك كان مىض وفيما هواء. تكييف
الدن بن منزل كان فقد السعودية، يف نادر أمر الشوارع أرقام استخدام ألن ونظًرا
شقتني يف األرستني الدن بن أسكن املكرونة. شارع يف الكائن باملنزل يُعرف الجديد
من الرشيف عائلة من فتاة من أخرى مرة تزوج سنوات، بضع وبعد منفصلتني.

105



املشيدة الربوج

الدكتوراه شهادة عىل وحاصلة التعليم من عال قدر عىل أيًضا وكانت املنورة، املدينة
ثالث أسامة منها وأنجب املحلية. املعلمني كلية يف تَُدرِّس وكانت العربي، النحو يف
عيل، أم الرابعة، زوجته أما خالد. بأم الزوجة هذه عرفت ثم، ومن وصبيٍّا، فتيات

أطفال. ثالثة له أنجبت وقد مكة، يف جيالني عائلة من فهي
ا مهتمٍّ يكن لم أنه أيًضا الواضح من وكان دراسته، يف متميًزا الدن بن يكن لم
الطب، أو الهندسة أو القانون مثل محرتم مجال يف للعمل أبًدا يسَع لم فإنه لذا بها،
يف تعليمهم يتلقون إخوته وكان مستقلة. مكانة يمنحه أن يمكن كان الذي األمر
دائم أسامة فكان األعىل. مثله هو األمي والده ظل لكن العالم، يف الجامعات أفضل
تضاهي مكانة إىل للوصول يتوق وكان به، يحتذى نموذًجا ويعتربه عنه الحديث
للعائلة بها تحتفظ األقل عىل أو الفردية، تشجع ال ثقافة يف يعيش كان ولكنه مكانته،
ظل يف الدن بن عائلة ازدهرت الثرية، السعودية الطبقة أعضاء غرار وعىل املالكة.
هذا بخسارة للمخاطرة استعداد أدنى لديهم يكن ولم املالكة، العائلة وعطف رعاية
السعوديني عيون يف يمنيني، غرباء، يزالون ال كانوا فقد هذا، إىل باإلضافة العطف.
مدني مجتمع أو سيايس نظام آنذاك هناك يكن ولم سعودية، قبائل إىل ينتمون الذين
الذي الديني التعليم الدن بن يتلق ولم عظيمة. منزلة إىل للوصول واضح طريق أو
لذا، اململكة. يف امللكية للسلطة الوحيد البديل وهو الدين، علماء من يكون ألن يؤهله
وأن األسبقية، الئحة آخر يف العائلة، رشكة يف البقاء هو الواضح مستقبله كان فقد
مميزة. بصمة ترك من يتمكن أن دون ولكن العائلة، نطاق داخل باالحرتام يحظى
لصالح بالعمل له يسمحوا كي منه األكرب إخوته عىل اإللحاح يف الدن بن استمر
من بالقرب منى يف الوقت من لجزء عمًال منحه عىل وافقوا النهاية ويف الرشكة،
أن «أريد قال: الدن بن ولكن أشهر، ستة العمل يستغرق أن وتوقعوا املكرمة. مكة
دراسته، إنهاء آنذاك يحاول وكان راحة.» دون نهار ليل سأعمل والدي، مثل أكون
يف عمله يبارش حيث مكة إىل مرسًعا سيارته يقود الدرايس، يومه انتهاء بمجرد فكان
التي الجديدة الحج ومراكز والفنادق الرسيعة الطرق إلنشاء للتمهيد التالل تسوية
بيد يًدا العمل عىل يرص وكان بإنشائها. تقوم السعودية الدن بن مجموعة كانت
يعمل كثرية ساعات يقيض وكان عليهم، يرشف أن املفرتض من الذين العمال مع
رؤية آنذاك النادر من أصبح قد وكان الطرق. وتمهيد حفر ومعدات الجرافات عىل
الوافدة العمالة بها تقوم كانت املهام هذه فمعظم يدوي، بعمل يقوم سعودي مواطن
الهزيل الطويل الرشكة مؤسس ابن رؤية فإن لذا الهندية، القارة شبه أو الفلبني من
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انطباًعا تركت الثقيلة البناء معدات عن الناتج الغبار ويعلوه عرًقا يتصبب وهو
وكيل «أذكر قال: حني بعد فيما بهذا الدن بن أسامة افتخر وقد الجميع. عىل مذهًال
والنجاح العمل بني ما الجمع يف نجح الذي العائلة يف الوحيد العضو كنت أنني فخر
تدبر عليه الصعب من كان الواقع، يف ولكن نفسه.» الوقت يف الدراسة يف الباهر
وتفرغ واحد بعام التخرج قبل الجامعة ترك الدرايس، الفصل نهاية ويف عمله، جدول

الرشكة. يف للعمل
بعد عنه قيل كما عمالًقا ليس فهو أقدام، ستة من قليًال أكثر أسامة طول يبلغ
كل الجهاد إىل االتجاه يغري أن قبل الوقت، ذلك يف قابله أنه معارفه أحد ويتذكر ذلك.
العرشينات أوائل يف آنذاك أسامة كان وقد للعزاء.» وذهبنا أحدهم «تويف فيقول: يشء،
عريضتني وشفتني مكتملة ولحية صافية برشة ذا الوسامة شديد وكان عمره من
يمتد ثم أعىل من ومستقيًما رفيًعا كان إذ الشكل ومعقد طويًال أنفه وكان ممتلئتني.
أسود عقاًال يرتدي وكان ألعىل. مستدقة وأرنبة واسعتني فتحتني إىل فجأة لينقسم
نحيًال كان ولقد ومجعد. قصري أسود شعره الغرتة وتحت البيضاء، غرتته فوق
فاتُر وسلوكه واحتشامه الرفيع العايل صوته زاد وقد الشاق، والعمل الصيام من
وله بنفسه واثًقا «كان أنه الصديق ذلك والحظ الهزيل. الضعيف مظهره من الهمة
كشخص الدن بن ظهر فقد حارضين، كانوا الدين علماء أن ومع جذابة.» شخصية
انتباه وجذب األلباب، رصانته أرست تحدث، وعندما املساواة. قدم عىل معهم يقف
مثل إىل ينتمي أنه أذهلني ما «إن الصديق: ذلك ويضيف الغرفة. يف كانوا من جميع

الرتتيب.» ذلك حطم ولكنه الكبري، الهرمي الرتتيب ذات العائلة هذه
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الرابع الفصل

أصغر تركيٍّا فأرسل هناك، تعليمهم يتلقوا كي أمريكا إىل أبناءه فيصل امللك أرسل
الرابعة يف كان عندما ١٩٥٩م عام نيوجرييس والية يف فيل لورنس مدرسة إىل أبنائه
يتعلق وفيما الثرية، الطبقة من للطالب ثانوية مدرسة كانت وقد عمره. من عرشة
املساواة مبادئ عىل فيها تعرف تجربة املدرسة بتلك االلتحاق كان فقد برتكي
عىل برضبه األمري إىل نفسه الطالب أحد قدم الدراسة، من األول اليوم ويف األمريكية.
أخرى: مرة الطالب سأله تركي، أجابه وعندما اسمه، عن سؤاله ثم ظهره مؤخرة
اإلنجليزية باللغة Turkey إن حيث — الشكر؟» عيد يف نتناوله الذي الرومي «كالديك
أو هو من الواقع يف أحد يدرك لم األمري. اسم يُنَطق كما وتُنَطق رومي، ديك تعني
وكان جديًدا. شخًصا يكون أن الجديدة التجربة تلك له سمحت وقد بذلك، يهتم

«فيزليستكس». أو «تُرك» باسم ينادونه الفصل يف زمالؤه
ثنية ذات وذقن متموج أسود وشعر عالية جبهة ذا الوسامة، شديد تركي كان
والده، عيني تمأل كانت التي الرضاوة عدا فيما الحادة أبيه مالمح ورث وقد عميقة،
نادي رئيس كان أنه ومع التفكري. يف مستغرًقا ويبدو روحانية أكثر هيئته فكانت
كرة يلعب فكان طالبًا، منه أكثر رياضيٍّا كان فقد الفرنسية، اللغة وممارسة تعلم
أوملبياد يف بالسيف املبارزة لعبة نيوجرييسيف جامعة وَمثّل الجامعة منتخب مع القدم
تركيزه دراسته يمنح لم أنه إال الذكاء، متقد تركي وكان ١٩٦٢م. عام الشباب
برينستون، يف قليلة أميال بعد عىل بكلية التحق املدرسة يف تخرج وعندما الكامل.
واشنطن يف تاون جورج جامعة إىل فانتقل واحد، درايس فصل بعد منها ُفصل ولكنه
األخبار؟ سمعت «هل وسأله: ١٩٦٤م عام يف زمالئه أحد إليه جاء وهناك العاصمة،

ملًكا.» والدك أصبح لقد
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بما بلده، يف االضطرابات أخبار تركي تابع األميال، آالف بعد عىل أمريكا ويف
محمد موقف جاء ولقد اململكة. يف املتأزم املايل للوضع الدن بن محمد إنقاذ ذلك يف
والحفاظ مملكته تنظيم بإعادة فيصل للملك سمح مما املناسبة، اللحظة يف الدن بن
املمكن من وكان تزدهر العربية االشرتاكية فيه كانت الذي الوقت يف استقرارها، عىل
املالكة العائلة تربط التي العالقة كانت ولقد املالكة. بالعائلة اإلطاحة إىل تؤدي أن
الخدمة أبًدا ينسوا لم الذين فيصل امللك أبناء مع خاصة بصورة قوية الدن بن بعائلة

العرش. إىل صعد حني لوالدهم الدن بن محمد قدمها التي الجليلة
العربي العالم سقط ١٩٦٧م، عام الستة األيام حرب يف إرسائيل انتصار بعد
يتغيب بدأ إنه حتى شديدة كآبة تركي عىل وسيطرت واإلحباط. اليأس من حالة يف
له، زميل قىض وقد الصيفي. الفصل يف فاته ما تعويض إىل يضطر ثم دروسه، عن
ساعات أربع ،Bill Clinton كلينتون بيل يدعى أركنساس من اجتماعي شاب وهو
عرش التاسع اليوم، ذلك وكان األخالق. علم يف اختبار الجتياز املذاكرة يف يساعده
تقدير عىل تركي حصل والعرشين. الحادي كلينتون ميالد عيد أغسطس/آب، من
قصري بوقت ذلك بعد تاون جورج جامعة يف الدراسة ترك أنه إال االختبار، يف جيد
برينستون جامعتي يف تعليمية بدورات االلتحاق يف استمر وقد يتخرج، أن دون

ويتخرج. دراسته ينهي ألن متحمًسا يكن لم ولكنه وكمربيدج،
يجب عما يسأله والده إىل وذهب ١٩٧٣م، عام يف اململكة إىل أخريًا تركي عاد
حاجبه فرفع عمل، عىل للحصول يسعى أنه سؤاله من امللك ففهم يفعله، أن عليه
عمل عن وابحث اذهب عمًال، أشقائك من أيٍّا أمنح لم «أنا له: وقال األعىل إىل األيمن
يف مكانته إن حيث بشأنه، يقلق ما امللك أبناء أصغر لدى يكن لم وبالطبع، بنفسك.»
اململكة. شئون يف الكامل والده وتحكم الفاحش عائلته لثراء نظًرا مضمونة الحياة
ويقول الخارجية. االتصاالت مكتب يف منصبًا أدهم كمال الشيخ خاله عليه فعرض
مجال يف كان العمل هذا أن أعرف ولم بل املخابرات، يف بالعمل ا مهتمٍّ أكن «لم تركي:
أن الواضح من وكان بالدبلوماسية.» يرتبط عمل أنه أعتقد كنت فقد االستخبارات،
يعتمد مجال يف العمل تناسب ومفكًرا لبًقا هادئًا متحدثًا كان الذي تركي شخصية
من أكثر التنس، مالعب يف ودية ومفاوضات هادئة عشاء حفالت إقامة عىل أكثر
نوف األمرية من تركي األمري وتزوج الخفاء. يف العمل مهارات من نوًعا تتطلب مهنة
رغد حياة يف واستقرا املالكة، العائلة من قريب فرع من وهي سعود، آل فهد بنت

110



التحول

مجراه، لتغيري يستعد التاريخ كان ولكن الكوكب. هذا عىل الكثريون بها يحظى ال
جامح. طوفان استقبال وشك عىل كانت الهادئة السعيدة وحياته

غري السعوديني من كثري كان فقد حاسمة؛ مرحلة يف وطنه إىل تركي األمري عاد
يف للنفط األول االزدهار منذ ثقافتهم عىل طرأ الذي املفاجئ التحول لذلك مستعدين
مظاهر جميع يف باألصول التمسك شديد بلد سوى حياتهم يف يذكرون وال بلدهم،
بالطريقة يعيشون العرشين القرن خمسينيات يف السعوديني معظم كان فقد الحياة.
منهم القليل كان الواقع، ويف مضت. عام ألفي منذ أجدادهم بها عاش التي نفسها
لهم يعني يكن لم الجنسية مفهوم إن حيث كسعوديني؛ هويتهم يف يفكرون فقط
ال قبائل رجال إال ليسوا فهم حياتهم، يف وجود أي عمليٍّا للحكومة يكن ولم الكثري
أفقيًا مجتمًعا التوقعات أفق وضيق الفقر يف املساواة خلقت ولقد حدوًدا. يعرفون
القرآن، وتعاليم أوامر جانب إىل القبلية، السلوك القوانني وكانت الصحراء. أرض مثل
يروا لم العظمى، الغالبية وربما منهم، وكثري وأعمالهم. األفراد تفكري يحكم ما هي
قليًال، إال القرآن حفظ يتجاوز التعليم يكن ولم أجنبيٍّا، شخًصا أو سيارة حياتهم يف
شبه يف الحياة جوهر يمثل الدائم الثبات وكان ذلك. من ألكثر حاجة هناك تكن ولم

يختلفان. ال واحد يشء والحارض املايض يتغري: يشء فال العربية، الجزيرة
الطرق فظهرت القاحلة، الصحراء هذه ليغرق التغيري فيضان اندفع وفجأة
الوعي من جديد تيار إىل باإلضافة والدوالرات، األجنبية والعمالة واملدارس واملدن
وجدوا وألنهم عليهم. غريبة وحياتهم بلدهم فأصبحت فيه، املرء ومكانة بالعالم
الذين السعوديني من كثري وجد والقيم، لألفكار العاملية السوق قلب يف فجأة أنفسهم
التي الصارمة املعتقدات يف ضالتهم تقاليدهم يف قيمة ذي يشء عن يبحثون كانوا
فيضان من لحمايتهم ا سدٍّ الوهابية الحركة لهم قدمت فقد لإلسالم، فهمهم أَثَْرت
املتطرفني، بني فقط ليس عام، شعور وانترش البالد. أغرق الذي الجامح العرصية
قدسيتها. وهي أال العربية الجزيرة شبه تميز سمة أهم سيمحو التقدم تيار أن

حياة يحيون كانوا الذين البدو هؤالء عىل عقل يتخيلها ال ثروة سقطت لقد
ومن تقواهم. عىل لهم هللا من مكافأة أنها بشدة آمنوا ولقد الصحراء، يف متقشفة
غضون ويف هويتهم. تميز سمة كل تَُقوِّض كانت املكافأة تلك أن العجيبة، املفارقات
الدخل متوسط أصبح الخمسينيات، يف األوىل الهائلة النفطية الطفرة من عاًما عرشين
بمعدل يتزايد وكان األمريكية، املتحدة الواليات يف لنظريه تقريبًا مساويًا السعودي
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هذه مثل كانت وقد العالم. يف اقتصادية قوة أكرب ستصبح اململكة أن إىل يشري
مجتمًعا تمزق كانت البلد هذا يف الطبقية الفروق أن حقيقة تحجب املغرية التوقعات
عامليٍّا نموذًجا السعودي املواطن وأصبح ممتًدا. قبليٍّا مجتمًعا نفسه يتخيل يزال ال
ولقد والعبث. للهو نموذًجا كرامته، إىل ييسء قد يشء ألكثر نموذًجا بل لإلرساف،
املنك فراء يرتدين وهن النساء وجشع املرسات، عىل تبدد التي الطائلة األموال كانت
التي للمجوهرات العابر والرشاء الشانزليزيه، يف التسوق حقائب ويحملن اللون فيض
اهتز الذي للعالم تسلية مصدر عقب، عىل رأًسا بأكملها بالد اقتصاد تقلب أن يمكن
ازدادت ولقد يشء. كل عمليٍّا السعوديون فيه يمتلك مستقبل توقع من أيًضا بشدة
األمر ١٩٧٣م، عام السعودية فرضته الذي النفطي الحظر بسبب القلق ذلك حدة
حقيقية مشكالت خلق يف وتسبب مسبوق غري ارتفاًعا األسعار ارتفاع إىل أدى الذي
التبديد أشار ولقد النقود. هذه كل تنفق كيف تعرف لم التي السعودية للحكومة
برئًا أصبحت قد السعودية العربية اململكة أن إىل والخاصة العامة للثروات الشامل

الشعب. لعامة مائها يكن لم البرئ هذه أن عىل النقود، من تنضب ال
فجميع تمتلكها؛ الواقع يف كانت بل فقط، البلد تحكم املالكة العائلة تكن ولم
الوحيدة السلطة صاحب كان الذي للملك، ملًكا كانت أحد يمتلكها ال التي األرايض
املالكة العائلة أفراد بعض أخذ البلد، توسع ومع األرايض. هذه يمتلك من تحديد يف
األمراء بعض أخذ بل هذا، بكل يكتفوا ولم األرايضألنفسهم. قطع أغنى يستخلصون
التجارة عالم عىل الهجوم ذلك جاء وقد إليهم. أتيحت التي الفرص كل من يرتبحوا
النفط أرباح من ٪٤٠ أو ٪٣٠ تخصص كانت املالكة، العائلة سعود، آل أن مع
جميع يجسدون سعود آل كان لقد باختصار، العائلة. ألعضاء مخصصة كحصة
يف رعاياهم يفكر أن الطبيعي من وكان السعودية، الهوية عىل طرأت التي التغريات

الثورة.
الذي املجتمع ذلك ظل يف واضحة تقدمية قوة املالكة العائلة كانت ذلك، ومع
املؤسسة من الشديدة املعارضة ورغم ١٩٦٠م، عام ويف املؤسسات. وجود فيه يندر
العبودية ألغى عامني وبعد الفتيات، بتعليم فيصل األمري العهد ويل سمح الوهابية،
أثناء يف اململكة لحماية أمريكية قوات بإرسال كينيدي جون الرئيس وأقنع رسميٍّا.
أحد أن مع اململكة، إىل التليفزيون أدخل الذي وهو اليمن. ضد الحدودية الحرب
١٩٦٥م. عام يف البث محطة فتح عىل احتجاًجا يقود كان عندما قتل قد أشقائه أبناء
موضًعا تكن لم تقواه ألن نظًرا سلفه؛ من الترصف يف أكرب بحرية يتمتع فيصل وكان
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أفكار يف باستمرار يتحكمون كانوا الذين املتطرفني من حذًرا كان ولكنه للشك.
املؤمنني بعض نظر وجهة ومن السعودي. املجتمع من العظمى الغالبية وسلوكيات
نفوذ عىل السيطرة هو عهده يف دهاءً فيصل إنجازات أكثر كان فقد املتحمسني،
املعتدلني العلماء أصوات دعم طريق وعن الدولة. يف موظفني بجعلهم الدين علماء
تمخضت التي املتطرفة الحركات تهدئة إىل الحكومة سعت غريهم، من أكثر وتأييدهم
ملًكا فيصل امللك كان ولقد البالد. لها تعرضت التي املضطربة العرصية موجة عنها

مذهلة. برسعة مجتمعه عىل التغريات هذه فرض من تمكن أنه لدرجة قويٍّا
يف املخابرات مدير تركي فأصبح حكمه؛ أوارص توطيد عىل أوالده ساعده ولقد
األمريين هذين أيدي وعىل للخارجية. وزيًرا سعود، األمري منه، األكرب وشقيقه اململكة
يف وجودها تثبت السعودية العربية اململكة بدأت أمريكا، يف تعليمهما تلقيا اللذين
التغري بسبب االرتباك من اململكة أغرقت التي الطائلة الثروة وخففت الدويل. املجتمع
املجتمع من مثقفة صفوة نشأة أن جانب إىل املالكة، العائلة من واالستياء الرسيع
شديد املجتمع ذلك عىل مرصاعيه عىل الباب سيفتح الحديثة بالتكنولوجيا وعي عىل
عىل فيصل امللك اغتيل ١٩٧٥م، عام يف ولكن أيًضا. الدينية والحماسة والريبة الشك
التليفزيون) محطة افتتاح مظاهرات يف ُقتل الذي ذلك (شقيق إخوته أحد ابن يد

الواعد. املستقبل هذا معه وقتل

١٩٧٩م، عام الثاني نوفمرب/ترشين من العرشين يوم صباح من للغاية مبكر وقت يف
ويل مع تونس يف تركي كان وقد والده. خليفة خالد امللك من استدعاءً تركي تلقى
والثالثني الرابعة يف آنذاك تركي وكان العربية. القمة يحرضان فهد األمري العهد
يف السعودية العربية اململكة لها تتعرض أزمة أكرب مواجهة وشك وعىل عمره، من

الطويل. غري تاريخها
الحرام املسجد إمام بَيل، السُّ محمد الشيخ اإلمام كان اليوم، ذلك فجر ففي
الحج. من األخري اليوم يف اجتمعوا املصلني من ألًفا خمسني ليؤم يستعد مكة، يف
املسجد يف الرصاص طلقات ودوت جانبًا ُطِرح الصوت، مكرب من اقرتب وعندما
الحجاج بني يقفون الذين املتمردين من املالبس رثة مجموعة أخرجت وفجأة الحرام.
بالسالسل األبواب بإغالق وقاموا النريان. يطلقون وأخذوا مالبسهم تحت من البنادق
رجل رصخ ثم الرشطة. رجال من عدًدا وقتلوا الداخل يف الحجاج وحارصوا الحديدية
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املهدي»، ظهر لقد أكرب، هللا املسلمون! أيها «انتبهوا قائًال: اللحية كث املظهر فظ
املهدي!». «املهدي! يرصخون: املسلحون وأخذ

من جديد لقرن دموية بداية ،١٤٠٠ لعام الهجرية السنة رأس يوم يف ذلك كان
واملختلف شفهيٍّا املنقول اإلسالمي الرتاث بعض يف جاء كما واملهدي، والشغب. الفتن
اإلسالم، يف للجدل مثري املهدي ومفهوم قصري. بوقت الزمان نهاية قبل سيظهر عليه،
الرتاث، لهذا وطبًقا القرآن. يف يذكر لم املنقذ هذا ألن نظًرا الوهابي املذهب يف خاصة
سيظهر وأنه هللا) عبد بن (محمد اسمه وسيحمل النبي نسل من ينحدر املهدي فإن
التمسك أتباعه من ويطلب األرض إىل املسيح سيعود ذلك وبعد الحج. موسم أثناء يف
العدل إلعادة املهدي مع جنب إىل جنبًا الدجال املسيح بنفسه وسيحارب باإلسالم،

األرض. إىل والسالم
القائد ولكن القحطاني، هللا عبد محمد هو املهدي أنه ادعى الذي والرجل
الحرس يف سابق وعريف أصويل داعية وهو العتيبي، جهيمان هو للثورة الحقيقي
ذلك ويف الفتنة، عىل التحريض بتهمة مًعا الرجالن سجن وقد السعودي. الوطني

املهدي. هو القحطاني أن املنام يف له أوحى قد هللا أن العتيبي ادعى الوقت،
السجن، من الرجالن خرج وعندما املختار. هو بأنه العتيبي بحلم القحطاني اقتنع
عن برسالتهما أتباًعا يجذبان بدآ ما ورسيًعا العتيبي، شقيقة من القحطاني تزوج
باملدينة اإلسالمية الجامعة يف الدينية العلوم طالب من الشباب سيما ال البرشية، إنقاذ
كان التي التربعات وبفضل املسلمني. اإلخوان جماعة من للمتطرفني مركًزا تعد التي
جيد قدر وعىل مسلحني العتيبي أتباع أصبح األثرياء، من أنصارهم بها يساعدهم
الوطني الحرس يف أعضاء كانوا نفسه، العتيبي غرار عىل وبعضهم، التدريب. من
عىل االستيالء هو الجماعة هذه هدف وكان املالكة. العائلة بحماية املكلف السعودي

للعالم. الوشيكة للنهاية انتظاًرا دينية حكومة وتأسيس الحكم
أن آنذاك، الدن بن أسامة منزل يف يقطن يزال ال كان الذي خليفة جمال اعتاد
وغالبًا مختلفة، مساجد يف الناس ويعظون دعوتهم يمارسون وأتباعه العتيبي يرى
الناس وكان أيًضا. يراهم الدن بن وكان القرآن، تالوة يف أخطاءً يرتكبون كانوا ما
رياالت مزقوا أنهم حتى عالنية، الحكومة ينتقدون يسمعونهم عندما يندهشون

امللك. صورة تحمل ألنها سعودية
محكوم بلد يف قبل من أحد بها يسمع لم جديدة السلوكيات تلك مثل وكانت
دينيٍّا. املتطرفني مواجهة بشدة تعارض الحكومة كانت ذلك ومع حديد، من بقبضة
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إىل إشارة أية عن بحثًا والقحطاني العتيبي باستجواب العلماء من أعضاء قام وقد
عىل إليهم ينظر وكان رساحهما. فأطلقوا ذلك، عىل يدل ما يجدوا لم ولكنهم الضالل،
للملك امليدان جنود كانت التي القديمة املتعصبة اإلخوان لجماعة ساذج نموذج أنهم
أحد يتخيل لم ولكن اإلخوانيني، هؤالء ألحد حفيًدا العتيبي كان وبالفعل العزيز. عبد

القائم. النظام عىل حقيقيٍّا تهديًدا يمثلون أنهم قط
يعملون الذين املوظفني أحد تمكن الهاتف، خطوط املتمردون يقطع أن وقبل
الحرام، املسجد وتجديد ترميم عملية تنفذ تزال ال كانت التي الدن، بن مؤسسة يف
األخبار بنقل الرشكة عن ممثل فقام حدث، بما والتبليغ الرشكة بمقر االتصال من

خالد. امللك إىل
وقاد اليوم، ذلك مساء من التاسعة الساعة يف جدة إىل تونس من تركي عاد
مدينة وكأنها خالية الشوارع فكانت بالكامل مكة أُْخِليَت وقد مكة. إىل الخاصة سيارته
إىل باإلضافة الضخم، املسجد تيضء التي العمالقة الكاشفة األضواء وأطفئت أشباح،
الظالم يف يلوح مخيف هائل كبناء يبدو املسجد كان فقد لذا الطاقة، مصادر كافة
ويف الدفاع. وزير سلطان األمري عمه ينتظره كان حيث فندق إىل تركي اتجه الدامس.
املتمردين قنايص أحد بندقية من رصاصة انطلقت الفندق، إىل تركي دخول أثناء
يدي بني أجزاؤه فتناثرت للفندق، الزجاجي الباب وأصابت املآذن يف يختبئون الذين

األمري.
من مرت مائة بعد عىل القيادة مقر إىل تركي انتقل املساء، ذلك من الحق وقت يف
معظم رساح أطلقوا قد املتمردون وكان أسبوعني. ملدة هناك سيظل حيث املسجد
أحد يكن ولم الحرم. داخل محتجًزا منهم معروف غري عدد بقي ولكن الرهائن،
فقام للموقف، استعدوا كيف أو تسليحهم مدى أو الداخل يف املتمردين عدد يعرف
رسيًعا ولكنهم املسجد، الستعادة مبدئية بمحاولة الداخلية وزارة من أمن ضابط مائة

رصعى. سقطوا ما
القوات إىل الوطني والحرس السعودي الجيش من قوات انضمت ما ورسيًعا
األحداث مرسح يف املوجودون األمراء يتمكن أن قبل ولكن األمن. ضباط من الباقية
ترصيح عىل الحصول عليهم كان املسجد، عىل عسكري هجوم بشن أمر إصدار من
املوافقة؛ هذه عىل بحصولهم واثقني يكونوا لم أنهم إال السعودية، الدينية املؤسسة
نبتة اقتالع حتى الحرام، املسجد داخل العنف صور من صورة أية يحرم فالقرآن
تمثل املقدس الحرم داخل باألسلحة معركة فكرة كانت فقد ثم، ومن مكانها. من
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أمرهم إذا رجاله من تمرًدا سيواجه فامللك السواء. عىل والعلماء للحكومة معضلة
تؤيد فتوى إصدار العلماء رفض إذا أخرى، ناحية ومن الحرم. داخل نريانهم بفتح
يقفون أنهم عىل إليهم يُنظر فقد املسجد، عىل السيطرة استعادة يف الحكومة حق
وعلماء املالكة العائلة بني التاريخي االتفاقي سينهار وهكذا، املتمردين. جانب إىل

بالنتائج. التنبؤ أحد يستطيع ولن الدين،
يف كفيف شيخ وهو باز، بن العزيز عبد هو آنذاك العلماء هيئة رئيس كان
للعرصية. ومعاديًا العلم يف يرتاب كان ولكنه بارز، دين وعالم عمره من السبعني
لم القمر سطح عىل اإلنسان هبوط وأن األرض حول تدور الشمس أن يعتقد وكان
كان فقد وخطري؛ محري موقف يف نفسه باز ابن وجد الواقع. أرض عىل قط يحدث
هيئة بني االجتماع يف عقد الذي االتفاق عن النظر وبغض املدينة. يف تلميذه العتيبي
الفتاكة. القوة استخدام تخولها بفتوى الحكومة خرجت فقد خالد، وامللك العلماء
نريان من سد بإعداد أمًرا سلطان األمري أصدر الفرمان، ذلك عىل الحصول وفور
يتمكنوا لم ولكنهم الرئيسية، البوابات من ثالث عىل مبارشة هجمات تتبعه املدفعية

املتمردين. دفاعات يف صدع إحداث من حتى
النساء بعض منهم املسجد داخل متمرد خمسمائة أو أربعمائة نحو هناك كان
بل أيًضا، ومرصيني وكويتيني يمنيني ولكن فقط سعوديني يكونوا ولم واألطفال،
السابقة األسابيع يف املتمردون هؤالء وكان املسلمني. األفارقة األمريكيني بعض وحتى
وقاموا الوطني، الحرس أسلحة مستودع من آلية أسلحة رسقوا قد مبارشة للحج
املتمردون وقام لتغسيلهم. املوتى فيها ينقل التي التوابيت يف الحرم إىل بتهريبها
التي الفناء أسفل األرض تحت الحجريات من املئات داخل واملؤن األسلحة بإخفاء
مراكز واتخذوا جيًدا، أنفسهم بتحصني قاموا وقد بالحرم. املعتكفون يستخدمها
القوات من يظهر من كل يُْردون القناصة وكان املسجد، من العليا األدوار يف قيادة

قتيًال. السعودية
وقادة األمراء كبار من عدد اجتمع املسجد، خارج امليداني القيادة مركز ويف
النصائح من بالكثري مصحوبة الطائشة، أوامرهم تسببت الذين املتنافسة األجهزة
من موجة يف وباكستان، املتحدة الواليات من لكل العسكري امللحق من املتناقضة
األمري وجه اليوم، ذلك منتصف ويف داع. أي لها يكن لم برشية وكوارث االرتباك
الفناء يف الحبال باستخدام جنود فيه أنزل هليكوبرت بطائرة انتحاريٍّا هجوًما سلطان
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دفة امللك نقل وعندئذ، أيًضا. عليهم قضوا الثوار ولكن املسجد، وسط يف الشاسع
تركي. الشاب األمري يدي إىل القيادة

التي واألرضار الخسائر عدد تقلل أن شأنها من اسرتاتيجية خطة تركي ابتكر
لذا املعلومات، عىل أساسيٍّا اعتماًدا تعتمد خطته وكانت املقدس. بالحرم تلحق قد
كهربائية ونماذج خرائط الدن بن أوالد لدى كان حيث الدن بن برشكة اتصل فقد
ستكون التي باملسجد املتعلقة األخرى الفنية املعلومات جميع إىل باإلضافة للمسجد،

له. يخطط تركي كان الذي للهجوم األهمية يف غاية
غطاء عىل جالًسا العائلة، وعميد الدن بن محمد أوالد أكرب الدن، بن سالم وصل
الكثري يف يتناقض رائًعا، شخًصا سالم وكان آلية. ببندقية يلوح وهو سيارته محرك
أنحاء جميع يف مشهوًرا وكان الكالم. قليل االنطوائي الزاهد والده مع الجوانب من
بعض يف معه مزاحه رغم كثريًا فيه امللك حبب ما وهو ظله، وخفة بشجاعته اململكة
للملك الصيفي املعسكر فوق يحوم فكان التهور، شديد طياًرا سالم وكان األحيان.
منعه امللك إن حتى السماء يف بهلوانية بحركات ويقوم شديدة برسعة الصحراء يف
سالم أجرى الدن، بن عائلة تتناقلها لقصة وطبًقا األمر. نهاية يف الطريان1 من
هذه تصوير وكان امللك. إىل الفيديو رشيط وأرسل تصويرها فطلب البواسري عملية

املتحفظة. الثقافة هذه يف معتاد غري عمًال العمليات
هذه ويستغلون املسجد يف الصوت أجهزة يف يتحكمون وأتباعه العتيبي كان
املتمردين لتهميش الحكومة جهود من الرغم وعىل العالم. إىل رسالتهم لبث الفرصة
فقد القدم؛ وكرة الفيديو ألعاب انتشار بسبب غاضبون متعصبون بأنهم ووصفهم
املقاهي يف عنيفة صدمة مثريًا مكة شوارع يف املتبجحة العتيبي مطالب صدى تردد

اململكة. يف «الشيشة» النرجيلة ومشارب
العالقات وقطع الغربية غري اإلسالمية املبادئ تطبيق عىل مطالبه يف أرصالعتيبي
املجتمع فتحت التي التغريات عن الرتاجع ثم ومن الغربية، الدول مع الدبلوماسية
وطالب العالم. عن تماًما اململكة عزل الرجال هؤالء أراد لقد العرصية. الحياة عىل
الشعب من أخذتها التي األموال وحساب العرش، عن املالكة العائلة بخلع أيًضا
حكمه يؤيدون كانوا الذين أيًضا العلماء ولكن فقط امللك مطالبه تطل ولم السعودي.

أنطونيو سان خارج خفيفة طائرة يقود كان حني ١٩٨٨م عام طائرة تحطم حادث يف مرصعه سالم لقي والده، غرار 1عىل
تكساس. يف
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وطرد املتحدة الواليات إىل البرتول تصدير بإيقاف وطالب وآثمني. ظلمة واعتربهم
أنذرت ولقد العربية. الجزيرة شبه من العسكريني والخرباء األجانب املدنيني جميع

عاًما. عرش خمسة بعد الدن بن أسامة به سيطالب بما املطالب تلك

استعادة السعودية القوات استطاعت الحصار، من الرابع اليوم الجمعة، يوم وبحلول
املعارك واشتعلت مآذنه. من ومئذنتني الحرام املسجد من العليا الطوابق عىل السيطرة
مكان. كل يف الهواء تمأل املوت رائحة وانترشت بالكعبة املحيطة املغطاة املمرات يف
ال حتى عليها النار بإطالق املتمردين جثث وجوه يشوهن املتمردات النساء وكانت
استعادتها يف الحكومية القوات نجحت التي الجثث إحدى وكانت أحد. عليها يتعرف
انفجر الذي املزعوم، املهدي القحطاني، هللا عبد محمد جثة هي ما حد إىل سليمة

للثورة. ا حدٍّ يضع لم املهدي موت حتى ولكن تماًما، فكه
سلسلة عىل تركي أرشف الدن، بن سالم بها أمده التي الحرم خرائط وباستخدام
الداخل إىل تتسلل كانت التي الخاصة األمن قوات بها قامت االستطالعية املهام من
تركي ولكن رصعى. سقطوا الذين الجنود جثث الستعادة املائة األبواب عرب والخارج
الذي العسكري بالزي امللكي زيه فاستبدل بالداخل يحدث ما بنفسه يرى أن أراد
وسالم سعود األمري شقيقه منهم الرجال من قليل عدد ومعه دخل ثم الجنود، يرتديه

الحرام. املسجد إىل الدن بن
غريبة، بصورة خالية به الضخمة والساحة الطويلة املسجد ممرات كانت
حجريات إىل لجئوا قد املتمردين من الرئييس القسم أن معه ومن تركي فاكتشف
أسفل توجد التي الربكانية الصخور يف واملنحوتة األرض تحت املوجودة االعتكاف
بأنها املتآمرون احتلها التي األرض تحت املوجودة الحجريات وتتميز الشاسع. الفناء
الوقت عن فكرة أية الحكومة لدى تكن ولم بسهولة. عنها والدفاع تحصينها يمكن
يف أخفوهما اللذين واملاء التمر عىل معتمدين املتمردون يصمده أن يمكن الذي
تقدم التي املتاهة تلك عىل هجوم لشن فرصة أدنى هناك كانت إذا ما أو املخازن،
يعلمه ال وعدد الجنود من اآلالف يموت وقد الكمائن، إعداد فرص من نهائيٍّا ال عدًدا
بن ملحمد األكرب واالبن فيصل امللك ابنا أخذ الساعة، نصف وملدة الرهائن. من هللا إال
املتمردين مواقع من يرونه ملا تخطيطي رسم وضع يحاولون بحذر، يجولون الدن
بالكامل اململكة مصري كان لقد يستخدموها. أن املحتمل من التي الدفاع وخطوط
ثقة فسيفقدون املقدس، الحرم تأمني يف فشلوا إذا ألنهم الوقت؛ ذلك يف أيديهم يف
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مكان كل يف وللمسلمني لهم قدسية أكثر بأرسه العالم يف يشء فال السعودي، الشعب
التي التفجريات تركت وقد غريب. معركة ميدان إىل تحول الذي املسجد هذا من
كان الذي الحمام، حتى أنه تركي والحظ الحرم. عىل مروعة آثاًرا البداية يف وقعت
هرب قد األزل، قديم منذ الساعة عقارب عكس اتجاه يف الحرام املسجد حول يحوم
الطبيعة. تعبد قاطع قد البرش بني الدموي الرصاع ذلك أن له فبدا الساحة؛ من

األرض تحت املوجودة الغرف إغراق املسئولني بأذهان جالت التي األفكار من
ليميز يكن لم األسلوب هذا مثل ولكن قوي. كهربي بتيار فيها من جميع صعق ثم
مياه إىل سنحتاج «إننا قائًال: أخرى مالحظة تركي أبدى وقد واألسري، اآلرس بني
يف متفجرة عبوات وضع يف أيًضا وفكروا الغرف.» إلغراق بالكامل األحمر البحر

بعد. عن التحكم أجهزة باستخدام وتفجريها الكالب ظهور عىل رسوج
يلجأ أن املمكن من كان اليائسة، البدائل تلك غري أخرى بدائل أي غياب ومع
القوات بتدريب تقوم كانت التي األمريكية املركزية االستخبارات وكالة إىل تركي
الفرنسيني أن يعرف كان ولكنه القريبة، الطائف مدينة يف السعودي بالجيش الخاصة
باستشارة فقام الرسيع. التحرك املوقف يتطلب عندما األمريكيني من تعقيًدا أقل
Count Claude Alexandreمارينش دى أليكسندر كلود كونت األسطورة الجاسوس
مارينش، دى نصح وقد الفرنسية. للمخابرات رئيًسا حينها كان الذي de Marenches
تركي فوافق الغاز، بإحضار قوي، قيادي حضور له الجثة ضخم قائًدا كان الذي
ثم وعيهم، املتمردين إفقاد يف تتمثل فكرته وكانت قاتًال. يكون أال عىل أرص ولكن
الخاصة القوات يف االنتحاريني املقاتلني من ثالثة من يتكون فريق مكة إىل وصل
فقد املقدسة، املدينة إىل املسلمني غري دخول املحرم من ألنه ونظًرا .GIGN الفرنسية
الغاز بضخ ذلك بعد املقاتلون قام قصرية. مراسم يف اإلسالم املقاتلون هؤالء اعتنق
واستمرت املطلوب األثر إحداث يف فشل أنه إال األرض، تحت املوجودة الغرف يف
محرية. بصورة ببعضها متصلة كانت الغرف أن إىل ذلك يرجع وربما املقاومة،

وإسقاط الفناء يف ثقوب بفتح السعودية القوات قامت الخسائر، عدد ارتفاع ومع
تمييز، دون الرهائن من الكثري مقتل يف تسبب مما باألسفل الغرف إىل يدوية قنابل
حيث أكرب بصورة مكشوفة مناطق إىل الخروج إىل املتمردين دفع يف نجح ولكنه
بدء من أسبوعني من أكثر وبعد وأخريًا، اصطيادهم. من البارعون القناصة تمكن

الحياة. قيد عىل بقوا الذين املتمردون استسلم الهجوم،
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اإلنسان مثل يبدو وهو فخرج النهاية، يف استسلموا الذين بني من العتيبي وكان
وجه يف بتحدٍّ بارزة كانت التي املهذبة غري الكثة ولحيته األشعث بشعره البدائي
األرض تحت الغرف من املتمردين خروج تسجل كانت التي التليفزيون، كامريات
عينيه يمأل كان الذي التحدي ذلك اختفى ما رسيًعا ولكن باضطراب. يسريون وهم
من يُعاَلج كان حيث املستشفى يف لرياه تركي ذهب وعندما املأساة. انتهاء بمجرد
أطلب «أرجوك يقول: وهو وقبلها األمري يد وأمسك رسيره من العتيبي قفز جروحه،
املوقف صعق أخرى.» مرة فعلت ما أكرر أال أعدك وأنا يسامحني! أن خالد امللك من
بعد قال ثم البداية، يف يجب فلم حلقه يف احتبست الكلمات إن حتى تركي األمري

يسامحك.» أن هللا من اطلب «يسامحك؟! بدهشة: ذلك
مدن ثماني عىل أتباعه من شخًصا وستني واثنني العتيبي الحكومة وّزعت
تلك وكانت عام١٩٨٠م، الثاني يناير/كانون من التاسع يف أُعدموا حيث مختلفة

السعودية. العربية اململكة تاريخ يف إعدام عملية أكرب العملية
وأصيب الثورة، هذه يف قتلوا قد رجالها من ١٢٧ أن السعودية الحكومة اعرتفت
تقدر الرسمية غري األرقام ولكن متمرًدا. و١١٧ ا حاجٍّ ١٢ نحو وقتل آخرون، ٤٦١
اململكة الحادثة هذه أصابت فقد حال، أية وعىل شخص. ٤٠٠٠ من بأكثر القتىل عدد
وبأيدي البسيطة وجه عىل مكان أطهر تدنس فقد غائر؛ بجرح السعودية العربية
لم الحادث، ذلك وبعد املأل. عىل للتحدي املالكة العائلة سلطة وتعرضت املسلمني،
السعودية العربية اململكة وصلت لقد حاله، عىل يشء كل يظل أن املمكن من يعد

اتجاه؟ أي يف ولكن فيها، تتغري أن يجب مرحلة إىل
محروس وأخيه الدن بن أسامة عىل القبض ألقي الحصار، من األوىل األيام يف
البعيدة العائلة مزرعة البارود، من منزلهما إىل عائدين سيارتهما يقودان كانا عندما
الذي الغبار السلطات الحظت فقد ومكة. جدة بني يربط الذي الرئييس الطريق عن
ُقبض وعندما هاربان. متمردان أنهما فاعتقدت الصحراء؛ من قادًما سيارتهما تثريه
أيدي يف وظال الحرم، عىل حصاًرا هناك أن أساًسا يعلما لم أنهما اعرتفا عليهما
أسامة ظل حمتهما. املتميزة االجتماعية مكانتهما ولكن اثنني، أو ليوم السلطات
به، املحيطني املتطرفني والسلفيني العتيبي يعارض وكان أسبوًعا، بيته يف منعزًال
العتيبي أن بيشاور يف املجاهدين من زمالئه بعض أخرب سنوات، خمس بعد ولكنه

إليهم. نسبت جريمة أية من وأبرياء صادقني مسلمني كانوا وأتباعه
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صدمة اإلسالمي العالم تلقى وإعدامهم، املتمردين استسالم بني فصل الذي الشهر يف
أفغانستان. السوفييتية القوات اجتاحت ١٩٧٩م، لعام امليالد عيد عشية ففي جديدة.
الفور، عىل هناك إىل وذهبت شديد بغضب «شعرت بعد: فيما الدن بن زعم وقد
جمال قاله ملا وفًقا أنه حني يف ١٩٧٩م.» عام نهاية قبل أيام غضون يف ووصلت
إىل يذهب ولم الوقت، ذلك حتى أفغانستان بدولة سمع قد الدن بن يكن لم خليفة،
ولكن وأفغانستان. باكستان يف إليه األنظار يجذب بدأ حني ١٩٨٤م عام حتى هناك
ا «رسٍّ كانت ذلك قبل هناك إىل بها يقوم كان التي الرحالت بأن ذلك برر الدن بن
التربعات إليهم ينقل رسوًال أصبح إنه ويقول: أفعل». ما عائلتي تعرف ال حتى كبريًا
لذا مبارشة، أدراجي وأعود النقود أسلم أن «اعتدت ويقول: األثرياء، السعوديني من

بالضبط.» هناك يحدث بما كافية دراية عىل أكن فلم
األفغانية بالقضية الن بن أسامة اهتمام وراء تقف التي املؤثرة الشخصيات وأكثر
ولد عزام. هللا عبد اسمه جذابة شخصية ذو صويف فلسطيني عالم هو فيها واشرتاكه
إرسائيل استولت أن بعد األردن إىل وهرب ١٩٤١م، عام جنني يف عزام هللا عبد الشيخ
حيث القاهرة يف األزهر بجامعة التحق وقد ١٩٦٧م. عام يف الغربية الضفة عىل
الشيخ زميله من عامني بعد أي ١٩٧٣م، عام اإلسالمي الفقه يف دكتوراه عىل حصل
ولكن األردن بجامعة التدريس هيئة إىل ذلك بعد انضم ثم الرحمن. عبد عمر الرضير
ذلك وبعد ١٩٨٠م. عام الجامعة من فصله يف تسبب الفلسطينية القضية يف نشاطه

جدة. يف العزيز عبد امللك جامعة مسجد إمام وظيفة عىل حصل
هللا عبد الشيخ كان الدن، بن أسامة مثل املسلمني شباب من الثائرين نظر ويف
يف للغاية عميقة شخصية وهي املقاتل، الشيخ لشخصية حديثًا نمًطا د يُجسِّ عزام2
الحديثة. صورتها يف اليابان، يف الساموراي املحارب شخصية مثل اإلسالمي الرتاث
من الدموية الهادئة والصالبة ناحية، من واملعرفة التقوى بني يجمع عزام كان فقد
مؤتمرات، وال مفاوضات، ال وحدهما، والبندقية «الجهاد شعاره وكان أخرى. ناحية
األبيض بلونيها املميزة الفلسطينية الكوفية رقبته حول يرتدي وكان حوارات». وال
وصل وعندما الحرية. أجل من مقاتل بأنه يقابله من كل يذكر ما وهو واألسود،
الشيخ كان وقد الخطابة. فن يف وبراعته بشجاعته بالفعل اشتهر قد كان جدة، إىل

الظواهري. أيمن والدة إليها تنتمي التي القاهرة يف عزام عائلة إىل ينتمي ال عزام الله عبد 2الشيخ
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خطان يميزها لإلعجاب مثرية سوداء لحية ذا الشخصية قوي القامة طويل هللا عبد
التي وآرائه بمعتقداته راسًخا إيمانًا تشعان سوداوان عينان وله األبيض، الشعر من
يحكم أن املمكن من الذي لإلسالم رؤيته عن مستمعيه بها يقنع أن يف ينجح كان

السيف. بحد العالم
باالرتياح يشعر ال عزام كان فقد يوم، بعد يوًما يزداد كان أتباعه عدد أن ومع
محمد: أم زوجته وتقول الوليدة. األفغانية املقاومة يف للمشاركة ويتلهف جدة يف
الجامعة يف عمل عىل الحصول من تمكن ما ورسيًعا للسمك.» كاملاء له الجهاد «كان
وانتقل العربية واللغة القرآن لتدريس باكستان يف أباد إسالم يف الدولية اإلسالمية

١٩٨١م. عام من الثاني نوفمرب/ترشين يف أمكنه ما بأرسع هناك إىل
بيشاور مدينة يف أسبوعية عطلة كل يقيض عزام الشيخ أصبح ما ورسيًعا
معسكرات زار وقد السوفييتي. االحتالل ضد األفغانية املقاومة مقر أصبحت التي
بيشاور من اتخذوا الذين املجاهدين زعماء وقابل الشديدة، معاناتهم ورأى الالجئني
التي تحىص ال التي واألحاديث الفيديو رشائط يف بعد فيما عزام قال وقد لهم. قاعدة
عيناي، تراه ما أصدق ولم أفغانستان إىل «وصلت العالم: أنحاء جميع يف انترشت
هذه كانت الحرب، عن رسمها التي الصورة ويف جديد.» من ولدت قد أنني وشعرت
هذه يف األفغان وكان املعجزات، من بإطار ومحاطة للطبيعة، خارقة بدائية الحرب
ما عرص إىل ينتمي وتقي مستقيم شعب — فطرتها عىل اإلنسانية يمثلون الصورة
ويف الروح. إىل تفتقد التي الوحشية اآللية العرصية قوى يحاربون — الصناعة قبل
الهليكوبرت الطائرات عن عزام فتحدث املؤمنني. تساعد املالئكة كانت الحرب، هذه
كانت الطيور أرساب أن وزعم الحبال، باستخدام املجاهدون يسقطها التي الروسية
تكون حني السماء إىل تحلق فكانت للمجاهدين؛ مبكر وإنذار رادار كجهاز تعمل
عن قصصه يف يتحدث كان ما وكثريًا البعيد. األفق يف تزال ال السوفييتية الطائرات
يُجرح أن دون لها الرصاص اخرتاق جراء من مالبسهم يف لثقوب املجاهدين اكتشاف

الرائحة. وزكية طاهرة تظل بل تتعفن ال الشهداء جثث وكانت منهم، أي
يحارب عزام، يؤمن وكما قبل من قطب سيد قال كما اإلسالمي، الجهاد كان لقد
واملساواة والعلمانية املادية بإغراءات وتدمرهم املؤمنني تفسد تزال ال التي «الجاهلية»
قوانني وسلطة واألمية الفقر يقف التي البدائية، األرض تلك يف أما الجنسني. بني
يبدو الذي بالبطوالت امليلء األفغاني الجهاد يف اجتمعت فقد تقدمها، وجه يف القبائل
التاريخ. يف جديدة حقبة بداية عنارص الرويس؛ العمالق ضد بالفشل عليه محكوم أنه
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األفغان املجاهدين أسطورة انترشت عزام، هللا عبد الشيخ مثل بارع شخص وبوجود
العالم. أنحاء جميع يف

الشقة يف اململكة إىل رحالته أثناء يف ويقيم باستمرار جدة إىل يعود عزام كان
بن شقة يف للمجاهدين تجنيد جلسات يعقد وكان للضيوف. الدن بن خصصها التي
معاناة عن يرسمها التي بالصور السعودي الشباب جذب يف ينجح كان حيث الدن،
إنه هذا! تفعلوا أن «يجب لهم: يقول وكان األفغان. املجاهدين وشجاعة الالجئني

هناك!» إىل وتذهبوا يشء كل ترتكوا أن يجب واجبكم!
عليه هو سيصبح الذي للرجل نموذًجا يمثل الذي عزام يحرتم الدن بن وكان
صالت له الذي الشاب مضيفه بشخصية مفتونًا عزام كان ناحيته، ومن بعد. فيما
«إنه قائًال: يتعجب وكان الزاهدة. بعاداته ومفتونًا النفوذ، ذوي من بشخصيات
منزل كان لقد مقعًدا. أو منضدة منزله يف قط أر لم الفقراء، حياة منزله يف يعيش
طلبت إذا نفسه، الوقت ويف أسامة. منزل من أفضل مرصي أو أردني عامل أي
كان ذلك ومع الحال.» يف باملبلغ شيًكا لك يوقع تراه للمجاهدين، ريال مليون منه
السعودية جو يف منزله يف الهواء مكيف الدن بن ل يشغِّ ال عندما قليًال ينزعج عزام
بن وكان به؟» تنتفع ال فلماذا منزلك، يف لديك كان «إذا بضيق: ويسأله الحارق،

مضض. عىل ضيفه طلب يجيب الدن
هللا عبد الشيخ دعوة يلبون الذين للشباب عبور محطة جدة أصبحت ما ورسيًعا
املجندين بجمع يقومون بأجر وكالء وكان األفغاني. الجهاد قافلة» إىل «لالنضمام
عليه يحصل الذي الدوالرات، مئات املبلغ، نصف ألنفسهم ويقتطعون املرشحني،
متميًزا هدًفا الشباب من الحجاج وكان الجهاد. إىل لالنضمام التوقيع عند املجندون
يف بالعمل يعدونهم كانوا الجبهة، إىل الوكالء هؤالء ينقلهم ولكي التجنيد، لعملية
ومرص الجزائر من الالجئون وكان قط. تتحقق لم األحالم هذه ولكن اإلغاثة، وكاالت
لديها التي السعودية، الدن بن مجموعة وأصبحت رسمية. غري بطرق البالد يدخلون
مضخة بأنها تعرف الحرمني، يف للعمل املاهرة العمالة الستئجار القاهرة يف مكتب
الظواهري أن املحتمل ومن األفغانية. الحرب يف املشاركة يريدون الذين للمتطرفني
بن عالم إىل بإدخاله كفيًال هذا وكان بجدة، يمرون الذين باملرصيني صلة عىل كان

الدن.
بل املجندين، الستقبال الطريق منتصف يف محطة يمثل منزًال الدن بن فتح
خاصة عسكري تدريب معسكرات يدير كان الصيف، ويف منزله. يف يأويهم كان
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رسيًعا الدن بن اشتهر فقد سنه، صغر ومع والجامعات. الثانوية املدارس يف للطالب
من أفراد ومنهم األثرياء، من عدد وكان والتربعات. األموال جمع يف ماهر بأنه
املجهودات هذه السعودية الحكومة شجعت وقد بحماسة. يشاركون املالكة، العائلة
الوطنية الخطوط رحالت عىل كبرية بنسبة الطريان تذاكر ثمن خفض طريق عن
ويل تربع وقد الجهاد. يف املتطوعني إسقاط نقطة تعد التي باكستان إىل السعودية
جهًدا كان لقد القضية. لهذه الشاحنات من بالعرشات بنفسه هللا عبد األمري العهد
مدمرة. بعد فيما ستصبح خريية وجمعيات عادات خلق أنه مع للمشاعر، مثريًا وطنيٍّا
مهدد نفسه اإلسالم أن يشعرون األفغاني للجهاد تجمعوا الذين املتطوعون وكان
لكن ملعظمهم، الكثري تعني نفسها أفغانستان تكن فلم الشيوعية، بقدوم بالخطر
يحول دفاعيٍّا خطٍّا يبنون كانوا فقد الكثري. لهم يعني كان األفغان املجاهدين إيمان

البرشية. إنقاذ يف الوحيد واألمل األخرية هللا كلمة يمثل الذي دينهم تقهقر دون
صديقه إىل تحدث الحق وقت ويف عزام، بآراء تماًما مقتنًعا خليفة جمال وكان
ملوقفه، وتأييده استحسانه عىل وكدليل أفغانستان. إىل السفر بقراره له ورصح أسامة
وتكرب مطلقة كانت التي قلبه إىل شقيقاته أقرب شيخة، يزوجه أن عليه أسامة عرض
ألن ونظًرا الثالثة. وأطفالها هي رعايتها يتوىل بنفسه هو وكان سنوات بعدة أسامة
يف يستفيض أسامة صديقه أخذ فقد البداية، يف يراها أن له مسموًحا يكن لم جمال

وتدينها. ظلها وخفة الطيبة طبيعتها مدح
هناك؟» مت أني افرتض عنه، تتحدث الذي «ما قائًال: اعرتض خليفة ولكن
«أفضل إنها: قال قابلها، وعندما لهذا. الرتتيب بمجرد يقابلها أن عىل وافق ولكنه
الستشهاده تحسبًا عام، ملدة الزواج تأجيل قرر ولكنه كلها.» حياتي يف قابلتها سيدة

أفغانستان. يف
يستطع لم ولكنه أفغانستان، إىل رسمية بصورة السفر اآلخر هو أسامة أراد
السعودية الحكومة مني «طلبت بعد: فيما قال وقد السلطات، من عىلترصيح الحصول
ولقد السعودية. بالقيادة الوثيقة عائلتي لصلة نظًرا أفغانستان دخول عدم رسميٍّا
هذا فسيصبح عيل، القبض الروسية القوات ألقت إذا ألنه بيشاور يف بالبقاء أمروني
ظنوا لقد األمر. هذا أطع لم ولكني السوفييتي، االتحاد ضد لألفغان دعمنا عىل دليًال

إليهم.» أستمع لم ولكني ضدهم، إدانة دليل أفغانستان دخويل أن
منعته فقد له، بالنسبة صعوبة أكثر أخرى سلطة تحدي أيًضا أسامة عىل وكان
إنه قائًال: بالسفر له وتسمح توافق أن ترجاها ولكنه هناك. إىل الذهاب والدته
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كل هاتفيٍّا بها سيتصل إنه وقال: املجاهدين، عائالت لرعاية فقط هناك إىل سيذهب
أفغانستان.» من حتى أقرتب «لن قائًال: وعدها النهاية ويف يوم.
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