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الفصل األول

بالد بعيدة

)الثمانينيات(

في  الثقيلة  الجدران  على  الحاد  الهاتف  رنين  ى  فدوَّ الصباح،  في  مبكًرا  االتصال  جاء 
منزٍل في صنعاء، ثمة صوت غير مألوف على الجانب اآلخر من الخط، يطقطُق عبر أميال 

من التشويش: »لقد استشهد هشام«، قال الرجل معلًنا: »مبارك«.))(

ميل،  ألفي  بعد  كلمات من رجل غريب على  العائلة، حفنة  عليه  ما ستحصل  هذا كل 
االتصال من  فيه  الذي وصل  الوقت  إليهم، وفي  ُتمرر  أخيرة  يدفنونها وال رسالٌة  فال جثة 

باكستان، كان قد مر على موت هشام اثنا عشر يوًما.

هشام الديلمي فرٌد من إحدى عائالت اليمن المتدينة العريقة، وكان قد غادر اليمن 
ولًدا  عشر  اثنا  عنده  العائلة،  كبير  الوهاب،  وعبد  السوفييت.  ضد  للجهاد  شهور  قبل 
بعضهما  يشبهان  االثنان  يكن  لم  عنده.  المفضل  هو  هشاًما  ولكناّ  البنات،  من  وحفنة 
الجانبين  الوهاب طويل ونحيف، وله وجه غير متناسب  بعًضا بأي شيء جسدًيا، فعبد 
ينحدر باتجاه كتفه األيمن، ولحية )كاألسالك( تنشعب أسفل ذقنه إلى زوج من الخصل 
الحمراء التي كان يحب أن يمسدها عندما يفكر بعمق، وكان هشام يقوم دوًما بالحركة 
نفسها تقليًدا لوالده، ممسًدا ذقنه الخالية من الشعر، ولكن المراهق المربوع كان تنقصه 
لحيُة أبيه ومظهره الطويل اآلخذ للعين، وعلى الرغم من ذلك، كانت بين االثنين رابطٌة 
خاصة بدت واضحًة منذ أن كان هشام طفاًل، فبينما أصدقاؤه في الخارج يلعبون الكرة، 

Abdullah Azzam, «The martyr Hisham bin Abd al-Wahhab al-Daylami» available at: http://   (1(
 alfarooq.itgo.com/mjahideen/Hisham_aldeleemy.htm.
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يطاردونهنَّ  وصاروا  الثانوية،  في  الفتيات  اكتشفوا  وعندما  القرآن،  يدرس  هشام  كان 
كظاللهنَّ في شوارع صنعاء الملتوية، جلس هشام يلتهم أعمال المتطرف المصري سيد 
قطب ، لم يلمس قلَب الشيخ ذي التسعة واألربعين عاًما منظٌر كمثل منظر ابنه الممتلئ 

منحنًيا على كتبه.

كان عبد الوهاب والًدا متطلًبا، وليس هنالك من سر في تفضيله لهشام، فأحبَّ أوالده 
كلهم، ولكن هشاًما كان مميًزا، وبات على هؤالء األبناء اآلخرين، بعد أن تلقوا االتصال 
أيلول/  من  عشر  الثاني  هو  اليوم  هذا  كان  باألخبار،  يعلموه  أن  المنزل،  خارج  ووالدهم 

سبتمبر 1987، وكان ابن عبد الوهاب المفضل قد مات.

القادم مع  العصر  مرَّ مطر  إْذ  العام في صنعاء،  األكثر جمااًل من  األوقات  أحُد  سبتمبر 
من  القادمة  الرياح  تضربها  التي  العالية  الجنوبية  اليمن  جبال  في  العالقة  الموسمية  الغيوم 
ليجعل  بعد  جاء  ما  الشتوي  الصباح  صقيع  ولكن  المتأخر،  الصيف  في  الهندي  المحيط 
صالة الصباح غير مريحة، وتبقى درجات الحرارة في أوائل الخريف معتدلة كفاية ليلبس 
الشبيه  الجبل،  عبر حوض  يتنقلون  بينما هم  المعاطف،  ويتركوا  قمصاًنا وصنادل،  الناس 
يوٍم رائق أن يستبين قمة جبل  المدينة فوقه، ويمكن للمرء في  الذي تقع  الرملية،  بالساعة 

النبي شعيب بعيًدا، وهي أعلى قمة في شبه الجزيرة العربية، أعلى بقليل من 12000 قدم.

في هذا الصباح األيلولي من 1987، صارع عبد الوهاب ليتحدث بينما هو يستمع إلى 
أوالده يخبرونه بأمر االتصال القادم من باكستان، وبينما هم يتحدثون، انحرف ذهنه عودًة 
المفضل،  ابنه  تعامل مع خسارة  العبري  العائلة  كبير  أن  القديمة، وكيف  يعقوب  إلى قصة 
ولكن هذا أيًضا لم يمنحه الكثير من المواساة، »كان قلبي حزيًنا واغرورقت عيناي بالدموع« 

يقول متذكًرا: »أردت ولدي«.))(

أيام من ذلك يعمل ضمن عملية  قبل  النهاية، فقد كان هشام  الكاملة في  القصة  عرفوا 
ُيطلق  أن  عاًما  عشر  التسعة  ذو  الشاب  وحاول  أفغانستان،  في  السوفييتية  القوات  ضد 
– وهو إجراء شديد الخطورة يتضمن موازنة الصاروخ على صخرة  صاروًخا دون قاذف 
أثناء استخدام سلك كزناد – وأخطأ في الحساب فقتل نفسه وجرح اثنين آخرين كانا مثله؛ 
شرق  في  عاصف  موقع  في  ُوضعوا  قد  المراهقون  كان  لديهما؛  سابقة  عسكرية  خبرة  ال 

)1)  المرجع السابق.
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اليافع أسامة  أفغانستان ال يعرف إال باسم »مأسدة« أو عرين األسد تحت قيادة السعودي 
بن الدن.

كان عبد الوهاب، في السنوات التي سبقت موت ابنه، جزًءا من شبكة عمل رخوة من 
على  هشام  مثل  شباًبا  فيشجعون  الجهاد،  أجل  من  يجندون  الذين  والشيوخ  الدين  رجال 
غير  جوامع  في  استطاعوا،  حيثما  يِعظون  هؤالء  الدين  رجال  كان  أفغانستان.  إلى  السفر 
مكتملة ما زالت اسمنًتا مسلًحا وطوًبا عارًيا، وفي غرف خلفية صغيرة ألصحاب محالت 
في  الشعبية  ذوو  الدين  رجال  تجاهل  األوسط،  الشرق  امتداد  وعلى  معهم،  متعاطفين 
الجوامع المتألقة رجاَل الدين ذوي العيون )المتوحشة( وُخطبهم الصاخبة الهائجة، ولكن 
كمثل  العمل. وهكذا،  العاطلين عن  اليائسين  الشباب  عند  وتًرا  البسيطة ضربت  رسالتهم 
ل رجال الدين أمثال عبد الوهاب  محمد الذي بنى جيًشا من المنبوذين في المجتمع، حوَّ
الوهاب أحد أفضل رجال  إلى جهاد، وكان عبد  السوابق والمنبوذين  حركًة من أصحاب 
اذة،  األخَّ المتكررة  الطبيعة  ذات  المتناغمة  بخطاباته  نحوه  الشباب  يجذب  هؤالء،  الدين 

ويقنعهم بالسفر آالف األميال ليحطوا في مكاٍن لم يسمعوا به قباًل. 

بحلول عام 1986 أقنعت سنوات االستماع إلى خطب أبيه هشاًما تماًما، وفي رحلة إلى 
الناضج  المراهُق  أخبَر  أتباعه،  كل  من  اإلسالم  يطلبه  واجٌب  وهو  الحج،  ألداء  السعودية 
قبل أوانه أباه أنه سيترك الدراسة الثانوية ليسافر إلى أفغانستان، فوقف عبد الوهاب في ظل 
الكعبة، البنية المكعبة في مركز جامع مكة العمالق والصرح األقدس في اإلسالم، يستمُع 
هشاًما  ووعد  جًدا،  مصدوًما  ليس  ولكن  متفاجًئا  كان  بحرص،  المحضر  ابنه  خطاب  إلى 

بمباركته على شرط أن يتخرج من الثانوية أواًل.

يزال طفاًل حين وصل  اتَّبع تعليمات والده وانتظر عاًما إضافًيا، كان هشام ال  أنه  ومع 
إلى بيشاور، باكستان، وهي البوابة المغبرة للحرب في الجارة أفغانستان. لم تكن بيشاور 
حٌس  هنالك  يكن  لم  صنعاء،  في  بها  يحلُم  كان  التي  اإلسالمية  اليوتوبيا  شيٍء  في  تشبه 
هشام  وجد  اإلسالميين،  واألبطال  العظماء  المحاربين  من  وبداًل  الوحدة،  وال  بالهدف، 

نفسه في مدينة من الالجئين.

ولًدا  ضائًعا،  هشام  يبدو  باكستان،  في  طائرته  هبوط  من  أيام  قبل  ُأخذت  صورٍة  في 
في سبيل  شهيًدا  هشام  مات  الصورة  هذه  من  أسابيع  وخالل  أبيه،  ثياب  في  غارًقا  صغيًرا 
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ى، ومع مرور الوقت، وجد  ُيباَرك ألبيه، ال أن ُيعزَّ الجهاد، والمفترض في هذه الحالة أن 
عبد الوهاب الراحة التي وعده بها دينه، حتى إنه اتَّخذ فخًرا من تضحية ابنه، ولكن األلم 

كان ال يزال جديًدا في ذلك اليوم من سبتمبر 1987.. كان يريد ولده.

ما كان يجب أن تكون أفغانستان حرَب هشام، إذ هي صراع ضمن سياق الحرب الباردة 
في آسيا الوسطى، وعالقتها باإلسالم قليلة وال عالقة لها باليمن أبًدا. كان الدين مصادفًة 
أعمق،  شيٌء  جذبهم  العرب  ولكن  العظمى،  القوى  سياسة  شطرنج  رقعة  على  جغرافية 
هم إلى الحرب الدائرة في أفغانستان، فدخلوا  شيٌء أكثر سحًرا من السياسة أو السلطة، شدَّ

متعثرين إلى بلٍد لم يفهموه تماًما من قبل.

كانت أفغانستان التي وجدها العرب ذات أشتية باردة عديمة اللون، وصحارى مقفرة 
تتشقق وتتفتت تحت األقدام، والجبال المتزاحمة في الشرق، المتكسرة والمسننة بالوديان 
يدعوها  التي  المكتظة  والمدن  الخالية  الصحارى  شيٍء  أي  في  تشبُه  ال  باألنهار  المعقودة 
منقسمة،  قبائل  نشطت  البالد  في  للحرب  الرملية  البقايا  على  أوطانهم؛  الجهاديين  معظم 
وأمراء حرب ُمخدرون ومجرمون صغار، وجواسيس وعاهرات، كانت هذه هي أفغانستان 
الفوضى، تربت في عقول  أفغانستان أخرى ما بعد  التاريخ والخبرة، ولكن ثمة  من حيث 
المراهقين النقية من أمثال هشام، الذين جاؤوا ليشكلوا جيوش اإلرهاب الشعبية في القرن 

القادم، ولطالما كانت أفغانستانهم فكرة أكثر منها مكاًنا.

بإنزال   1979 عام  الميالد  عيد  في  السوفييتي  الحزب  قيام  مع  القتال  شرارة  بدأت 
عسكري لدعم الحكومة الشيوعية في كابول، ولكن العرب سرعان ما حولوا الحرب إلى 
جهاد، فهم لم يسافروا آالف األميال كي يوقفوا مد الشيوعية أو يحاربوا التحرير الوطني، 
بل رأى العرب أنفسهم جزًءا من تقليٍد قديم يعود إلى أيام النبي، فكما حارب محمد الكفار 
وغير المؤمنين، كانوا هم أيًضا يحاربون الملحدين والشيوعيين، كانت هذه أسطورًة طبًعا، 

ولكن مع الوقت صنعت األسطورة واقًعا لنفسها.

الجهاد علًنا، ولكن تحاول في  التي كانت تدعم  العربية،  الحكومات  بقية  على عكس 
الخفاء أن تثني شبابها عن السفر، أرسلت شمال اليمن، وهي في ذلك الوقت دولة مستقلة، 
عشرات من خيرة شبابها وألمعهم، وبالنسبة إلى جيٍل كامل من الشباب اليمنيين أصبحت 
ثالث  هنالك  كانت  النضج،  عن  يعبر  طقًسا  أفغانستان  في  األمامية  الخطوط  إلى  الرحلة 
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اهلل  عبد  علي  برئاسة  الحكومة  هي  األولى:  أفغانستان،  إلى  اليمن  خطوط  تغذي  قنوات 
يفضل  الثمانينييات  منتصف  في  كان  َجلَدة،  مالمح  ذو  قصير  عسكري  قائد  وهو  صالح، 
تسريحة اآلفرو ونظارات الطيارين الشمسية الواسعة، وصل إلى السلطة قبل حوالي عقٍد 
من الزمن تقريًبا في 1978 بصفته الرئيس الخامس لشمال اليمن. كان صالح يدعو المجندين 
إلى القصر الرئاسي، وُيجلس المراهقين الغريبين في مقاعد عمالقة فخمة، فيضيع هؤالء 
، وهم  بة في ديكور القصر الرئاسياّ األوالد في مظاهر البذخ ووفرة الورود والحواف المذهاّ

يستمعون إلى صالح يقارن بينهم وبين أصحاب محمد األوائل. 

التي كانت تتصرف غالًبا كدول مستقلة،  اليمنية،  القبائل  الثانية: على  القناة  واعتمدت 
فتسيطر على منطقة و تفرض قوانينها الخاصة في جبال البالد الوعرة، وكانت كونفدراليتا 
شمال صنعاء الكبيرتان القبليتان، حاشد وبكيل، تحظيان بالسطوة، وكان يشار إلى هاتين 
رئيس  كان  صالبة.  األكثر  االجتماعية  اليمن  مؤسستي  وكانتا  الدولة،  بجناحي  القبيلتين 
 – اآلالف  أعدادهم  تبلغ  الذين  المسلحين  ومقاتليها  الضخمة  القبلية  حاشد  كونفدرالية 
– كثيًرا ما يستضيف حفالت فيديو في مجمع  اهلل األحمر ذو المظهر المهيب  الشيخ عبد 
من  مشوشة  فيديوهات  فيها  فيعرض  صنعاء،  داونتاون  في  يملكه  الذي  المسور  المباني 

الخطوط األمامية، و ينظم محاضرات يلقيها مقاتلون عائدون من أفغانستان.

والقناة الثالثة: شبكة الجوامع في اليمن، فكان رجال الدين في كل خطب يوم الجمعة 
على مدى البالد يكررون ما يقوله وزراء الحكومة و الشيوخ القبليون، فيقولون للمصلين 
الوهاب  عبد  جانب  إلى  الجهود،  هذه  في  الحربة  رأس  وكان  واجب،  عليهم  القتال  أن 
الجزر(،  )بلون  ولحية  بنية ضخمة  ذو  واعظ طويل  الزنداني، وهو  المجيد  عبد  الديلمي، 
وهو ممثٌل طالبٌي تدين في أواخر الخمسينيات، وعرف الزنداني كيف يتالعب بالحاضرين 
م جمهوره مغناطيسًيا بحكاياٍت عن رحالته إلى أفغانستان، ويخبر  ينوِّ في مكان ما، فكان 
الشباب اليافعين ذوي العيون المتشوقة عن معجزات الجهاد: عن المالئكة التي تنزل إلى 
األرض لتحارب إلى جانب الرجال، وعن الجثث التي ترفض التحلل، فيشرح لهم بمثل 

هذه األفكار، وبصوٍت طنان، أن اهلل يدعوهم إلى التقدم.

وفي خارج صنعاء، اقتبس الواعظون الذين يعملون في دوام جزئي في القرى الصغيرة 
من  فكرروا  وزنداني،  الوهاب  عبد  أمثال  الدين  رجال  من  عباراتِهم  اليمن  مدى  على 
منابرهم ما كانوا يسمعونه في العاصمة. وفي الوقت نفسه الذي كان فيه هشام يقدم عريضًة 
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إلى والده كي يسمح له بالذهاب إلى أفغانستان، وصل يمنيٌّ يافع آخر هو مصطفى بادي 
أ من عمٍل  إلى قراٍر مشابه، كان مصطفى شاًبا يمنًيا ذا شعٍر مجعد في عشرينياته، قد رجع تواًّ
بسيط في السعودية عندما توجه إلى المسجد المحليِّ أحد أيام الجمعة مع ابن عمه، وكان 

يقول متذكًرا بعد سنوات: »الخطبة في ذلك اليوم غيرت مجرى حياتي إلى األبد«.))(

تحدث شيخ القرية عن أفغانستان، وهو مكاٌن لم يسمع به إال بضعٌة من الحاضرين، »لم 
ابن عمه  إلى  بنظرٍة سريعة  بادي معترًفا، فهمس  أفغانستان« يقول  أين تقع  أكن حتى أعلم 

ا إذا كان يعرف، فحرك ابن عمه عينيه مستنكًرا ببساطة. الراكع بجانبه عماّ

المسلمون  فيها  يتعرض  بالٌد  أفغانستان  بأن  الجامع  واجهة  من  الشيخ  صوُت  ورناّ 
منازلها  في  كاملة  آمنة  عوائل  قاتليَن  السماء  من  يضربون  السوفييت  فالطيارون  للهجوم، 
في أثناء نومها، والشيوعيون يغتصبون النساء ويموهون األلغام على شكل ألعاب ليشوهوا 
الرجال  من  بضعٌة  بدأ  يتحدث،  كان  وبينما  وا،  يصلُّ أن  من  أصغر  مازالوا  الذين  األطفال 
بادي  المصلين، وشعر  بين صفوف  ببطٍء  البكاء  وانتقلت شهقات  بالبكاء،  أمامه  الراكعين 

بدموعه وهو يلمس خده بيده.

ولكنهم  يقاومون،  باهلل  بإيمانهم  إال  المسلحين  غير  األفغان  بأن  الشرح  الشيخ  وأكمل 
والدموع  الشهقات  تالشي  منتظًرا  أدائه  في  قلياًل  الشيخ  توقف  ثم  المساعدة،  يحتاجون 
المكبوتة، إذ كان يريد أن يستدير إليه كل وجه رجل، فمر بعيونه على الغرفة محتوًيا فيها 
المتعبدين والوعود باآلخرة التي بدأت تتشكل، وحين تكلم مرًة أخرى بات صوته تحدًيا.. 

لم يحتج بادي إلى سماع المزيد، اشترى في الصباح التالي تذكرًة إلى باكستان.

يفعله، فهو  بادي في ما كان  إلى كراتشي، تمعن  أياٍم من ذلك، وعلى متن طائرته  بعد 
ال يعرف أحًدا في باكستان أو أفغانستان، وليس عنده أي فكرٍة عما يفعله أو أين يجب أن 
يذهب عندما تحط الطائرة، فهو قبل أسبوٍع من هذا لم يكن حتى يعرف بوجود أفغانستان، 

وهو اآلن في طريقه إليها.

في طريقه إلى حمام الطائرة، بدأ حواًرا مع شابين يمنيين، واستمع االثنان إلى بادي 
يكرر خطبة الشيخ ويخبرهم عن جرائم السوفييت في أفغانستان، وكان الشابان قد أخبرا 
أثناء  في  ولكن  باكستان،  في  اإلسالمية  الجامعة  إلى  طريقهما  في  طالبان  أنهما  بادي 
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عبور الطائرة فوق البحر العربي فلتت منهما كلمة أنهما أيًضا متوجهان إلى أفغانستان، 
إلى  الصاخب  كراتشي  مدينة  معبر  عبر  وأرشداه  رعايتهما،  تحت  بادي  اليمنيان  فأخذ 

فندٍق هادئ، وأحضرا له تذكرًة إلى بيشاور على متن طائرتهما عبر البالد.))(

»بأبي  ببساطة  نفسه  عن  ف  عرَّ فلسطيني  شخص  الواصلين  ردهة  في  ينتظرهم  وقف 
تراب«، فجمع الجهاديُّ اليمنيين مع مقاتٍل أفغانٍي متَّسخ بدا أنه ال يتكلم، وأصعدهم في 
لهم  بيشاور، وشرح  في  الجامعية  المدينة  بيٍت في قسم  أمام  بعد  فيما  أنزلهم  باٍص صغير 
أبو تراب أن هذا هو مكتب الخدمات: نزٌل ومركز تبادل تعليمات بيروقراطي للمتطوعين 
الثالثة  م  الداخل سلاّ أفغانستان، وفي  الجهاد في  اب  عزام، وهو عرَّ اهلل  يديره عبد  العرب 
أن  لهم:  قيل  إذ  جديدة،  هوياٍت  واختاروا  ونقودهم  التعريفية  بطاقاتهم  و  السفر  جوازات 
األسماء الجهادية ستحميهم في أثناء حياتهم السرية في بيشاور، اختار بادي اسم إبراهيم 
في  بقائه  وطوال  والقرآن،  القديم  العهد  في  المذكورة  الشخصية  المفضل؛  بنبيه  ًنا  تيمُّ

أفغانستان لم ُيعرف إال باسم )أبو إبراهيم(. 

أصبح عبد اهلل عزام شخصيًة أبوية عند الشباب الذين ظهروا أمام بابه في بيشاور، ووجد 
المعبرتين رجاًل يستطيع  العميق وعينيه  أمثال هشام في صوت عزام  المراهقون والشباب 
أن يصل ببالغته إلى رغبات قلوبهم السرية، حتى إناّ عزاًما بدا قائًدا، واتخذ في أفغانستان 
تجاوزت  حتى  تنمو  لحيته  وترك  المجاهدون،  يفضلها  ناعمة  صوفية  قبعة  وهي  الباكول 

ياقته على شكل خصلتين بيضاوين تتشعبان أسفل ذقنه.

وشكلت  إسرائيل،  دولة  تشكلت  عندما  سنوات   7 عمره  كان  المولد،  فلسطيني  عزام 
اإلسرائيلية  العربية  الحرب  به  دفعت  ذلك  من  عقدين  وبعد  حياته،  ذروَة  ِلها  تشكُّ صدمُة 
المرحلة،  المنفى، وعزام طالب متخرج في تلك  إلى خارج فلسطين وإلى   1967 في عام 
1973 قبل  القاهرة حيث أتم رسالة الدكتوراه في جامعة األزهر المشهورة في  فانتقل إلى 
أن يقبل منصًبا جامعًيا في المملكة العربية السعودية. على مدى الستينيات، تصارعت مصر 
الحرب  من  الخاصة  نسختهما  لهما  فكانت  العربي،  العالم  في  السيادة  على  والسعودية 
الباردة، التي جرت بالوساطة على ساحات الشرق األوسط، فوجد المنشقون المصريون 
مالًذا لهم في السعودية، بينما هرب نقاد المملكة إلى القاهرة. وفي السعودية وقع توافٌق بين 

.Lawjari, Afghanistan 1)  هذا القسم مستقى من(
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عزام وبين المنفيين المصريين أمثال محمد قطب، وهو األخ األصغر لسيد قطب، )المفكر 
المتطرف اإلسالموي( الذي أعدمه الرئيس المصري جمال عبد الناصر عام 1966؛ أعطت 
السعودية للمصريين أمثال قطب رواتب، ومنحتهم مناصب في جوامع الدولة ومدارسها، 

حيث قاموا فيما بعد بتشكيل جيل من الطالب حسب فهمهم للقرآن والجهاد.

لوضع  مستعًدا  عزام  بات   ،1979 في  أفغانستان  السوفييت  فيه  غزا  الذي  الوقت  وفي 
نظرياته حيز التطبيق، فاتخذ وظيفًة في الجامعة اإلسالمية في إسالم آباد في 1980، ولكن 
الباكستانية المرصوفة باألشجار كانت ال تزال بعيدًة للغاية عن  الحياة في هدوء العاصمة 
الحرب التي كان يبحث عنها، فخالل شهور من وصوله إلى باكستان، اجتث عزام عائلته 
مرًة أخرى ونقلها 120 مياًل غرًبا إلى بيشاور، هنا؛ في ظل ممر خيبر والجهاد القابع خلف 

جباله ذات القمم الثلجية مباشرًة، هنا وجد عزام عمله في الحياة.

المعبر المجاهدين األفغان يصدون الهجمات السوفييتية  راقب عزام في رحالته على 
المنفيَّ  النار  تحت  شجاعتهم  فأعجبت  باهلل،  وإيمانهم  أثرية  بنادق  من  أكثر  ليس  هو  بما 
، الذي كان يؤمن هو نفسه بأن محتلين سرقوا وطنه، وسرعان ما عاد عزام إلى  الفلسطينيَّ
العالم محررين  يسافرون حول  العرب  بيشاور، وفي ذهنه رؤيا متشكلة لجيش من عموم 
فتوى  في  تفكيره  خالصة  وضع   ،1984 وفي  األجنبي؛  االحتالل  من  المسلمين  أراضي 
يقول فيها: بأن الجهاد في أفغانستان فرض عين على كل المسلمين، وفي تلك السنة نفسها 
المكتب  هذا  وكان  الخدمات،  مكتب  دعاهما  اللتين  بيشاور  في  والمكتب  المضافة  أنشأ 
المتوقع  التدفق  ليلتقط  مصمًما  فكان  أفغانستان،  في  العربية  للجهود  العصبي  المركز  هو 
التدفق إال  لم يكن هذا  فتوى عزام  التي تلت  السنوات األولى  المتطوعين، ولكن في  من 

قطراٍت بسيطة من المراهقين و الشباب أمثال هشام وبادي.

فكان  إليهم،  أفغانستان  عزام  أحضر  أفغانستان،  إلى  المجيء  الرجال  رفض  عندما 
ومهارته  الطنان  بصوته  الحشود  يحرك  األوسط  الشرق  مدى  على  التجنيدية  رحالته  في 
يكرر  وكان  الهواء،  في  بندقيًة  يهز  وهو  يصرخ  كان  فقط«  والبندقية  »الجهاد  المسرحية، 
في  المقاتلين  ليجند  المتحدة  والواليات  أوروبا  إلى  فسافر  مسلمين،  وجد  أينما  األداء 
الحرب، وسمحت الواليات المتحدة – لتشوقها إلى رؤية السوفييت يغرقون في فيتنامهم 
سيتي  وكانساس  بروكلين  مثل  مدن  في  البالد  مدى  على  ملحقة  مراكز  بإنشاء  لعزام   –
وتوكسون، وكان الفلسطينيُّ ذو األكتاف العريضة والقبعة األفغانية يجنِّد بال كلل، فيعرض 
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الفيديوهات ويلقي الخطب ليلًة بعد ليلة، »أخوتكم وأخواتكم في أفغانستان يحتاجونكم« 
كذلك كان يناجي الحضور المشكك.

من  وأنسحب  غطاًء  أجد  أن  أريد  »جعلني  عزام:  كالم  متذكًرا  الجهاديين  أحد  يقول 
له  يقسمون  عزام،  جنود  أصبحوا  الخطب  هذه  نتيجة  ظهروا  الذين  والرجال  العالم«))(. 
بالوالء والطاعة، فكل ما كان يفعله عزام: المحاضرات، والفيديوهات، وخصوًصا قصص 
بينما  الخشنة،  بقبضته  أصابعه  ويحيط  مستمعه  بيد  يمسك  كان  حيث  المعارك  ساحات 

يهمس بما رآه في الخطوط األمامية، كل ذلك كان مصمًما ليجذب األتقياء والمغامرين.

فيه  السوفييت  يستعد  كان  الذي  تماًما  نفسه  الوقت  وفي  الثمانينيات،  أواخر  بحلول 
لالنسحاب، تحولت قطرات المتطوعين العرب إلى فيضان، والكثير من هؤالء الرجال 
هم ممن جذبهم عزام وتلميذه السعودي أسامة بن الدن في 15 شباط 1989 عبر الجندي 
السوفييتي األخير في أفغانستان، الجنرال بوريس غروموف، الحديد واألسمنت المسلح 
يهم،  ال  هذا  ولكن  السوفييتية،  أوزباكستان  إلى  وصواًل  الصداقة  جسر  منه  صنع  الذي 
فالسوفييت  بيشاور،  الذين تجمعوا حوله في  الجدد  المقاتلين  فيالق  ابن الدن  أخبر  كما 
امتأل  العمل.  ينهي  أن  يريد  الدن  وابن  كابول،  في  دمية  حكومًة  خلفهم  وتركوا  رحلوا 
يخطط  وكان  السوفييتي،  االنسحاب  بعد  بالثقة  عاًما  وثالثين  الواحد  ذو  السعودي  هذا 
هنالك  يكون  أن  يتوقع  أحد  يكن  فلم  أفغانستان،  إلى  الحدود  نحو  أخيرة  لرحلة وحيدة 
الكثير من القتال، وفي النغلي، فرجينيا، اتفق محللو االستخبارات األميركية مع تحليل 
المجاهدين، ووضعوا باالشتراك مع االستخبارات الباكستانية خطًة لدعم الثوار المقاتلين 
في أثناء اندفاعهم غرًبا من باكستان نحو كابول))(. أراد ابن الدن، وهو الذي بات في ذلك 
الوقت موضوع المقاالت المتزلفة في وطنه السعودية، أن يصل إلى جمهوٍر أوسع، وكان 

مقدًرا لمسيره نحو كابول أن يكون جولة نصر تؤمن له سمعته كبطٍل في الجهاد.

على الجانب اآلخر من معبر خيبر، أعاد العرب التجمع في الجبال المتجمدة خارج مدينة 
ثلوج  تغذيه  ملتٍو  نهٌر  يحميهم  المدينة،  داخل  ومتحصنين  أفغانستان،  شرق  في  آباد  جالل 
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الشتاء، ويمتلىء باأللغام الروسية، جلس عدة آالف من الجنود الموالين لحكومة أفغانستان 
المجاهدين  من  مجموعات  عدة  هنالك  كانت  الدن  ابن  عرب  إلى  باإلضافة  الشيوعية))(. 
آذار/مارس ونيسان/أبريل، وكلها  المدينة في  الجبال حول  لها مواقع في  اتخذت  األفغان 
تأمل في أن تكون صاحبة الضربة القاضية قبل التقدم نحو كابول التي تقع على أقل من مئة ميل 
نحو الغرب. كان هذا تحالًفا رخًوا بين ثواٍر ذوي شعور شعثاء وأمراء حرب حازوا إعجاب 
عزام قبل سنوات، وطاردوا السوفييت حتى خروجهم من أفغانستان، ولكن على الرغم من 
إذ  المدن،  احتالل  في  الخبرة  من  الكثير  المجاهدين  القادة  لدى  كان  ما  الحرب،  من  عقد 
إنهم كانوا يستخدمون حرب العصابات فيتسللون من الجبال ليعطبوا دبابات السوفييت، أو 
يقفزون من خلف أشجار الصنوبر لينزلوا الحوامات التي تطير على علو منخفض باستخدام 
صواريخ ستينغر، وكان الكثير من القادة قد تنافسوا سابًقا على التمويل واألسلحة األجنبيين 

اللذين غذيا نار الحرب، وأنشأت سنوات التنافس بينهم ثقافًة من انعدام الثقة. 

أخفقت الجهود المبكرة الحتالل المدينة، إذ استطاع المقاتلون الشيوعيون أن يردوا 
من  خافوا  الذين  المتشككون،  والقادة  بسهولة،  الوحشية  األمامية  المجاهدين  هجمات 
أن منافسيهم يلعبون لعبًة مزدوجة، صامدون في انتظار المزيد من المال بما أن الحرب 
بدأت تتالشى، بدؤوا بلوم بعضهم بعًضا على اإلخفاقات، فبداًل من النصر السريع المفرح 
الذي توقعته االستخبارات األميركية، تكسر تحالف المجاهدين وسقط، حاول ابن الدن 
أن  يستطيع  يكن  لم  ولكنه  األفغان،  صفوف  في  والمشككين  المتنافسين  عن  يبتعد  أن 
يهزم الشيوعيين وحده، ففي معظم األيام كان القائد السعودي يرسل مجموعات مداهمة 
غير ذات خبرة من قاعدته الجبلية في محاولٍة يائسة لتحطيم الجنود، وعلى مدى الربيع 
فقتل  التخطيط،  ابن الدن سيئة  في غزوات  العرب حياتهم  المقاتلين  من  خسر عشرات 
أحد اليمنيين وهو يحاول أن يغير على موقع لدبابة، وقتل آخرون في القصف المستمر 
القديم.  الشيوعيين  األفغان  طيارات  أسطول  من  القادم  العنقودية  والقنابل  بالصواريخ 
وبعد خمسة عشرة أسبوًعا من االندفاعة المستبشرة األولى، وفي حرب صيف أفغانستان 
المتأخر، سقطت جالل آباد أخيًرا بيد المجاهدين، ولكن هذا النصر كان فارًغا، فالشقوق 
إلى  أفغانستان  في  القتال  تصاعد  بينما  بالنمو  استمرت  آباد  جالل  حصار  كشفها  التي 
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حرب أهلية بين القادة المجاهدين، وبداًل من االستمتاع بهذا النصر، انسحب ابن الدن 
إلى باكستان في قرف، إذ خسر أكثر من ثمانين رجاًل في أسابيع القتال.

انزعج عزام وابن الدن كالهما من إخفاق جالل آباد وفوضى التناحر بين حلفائهم األفغان، 
أن  الدن  ابن  حاول  بينما  غلطًة،  كان  موحد  بجيش عروبي  حلمه  بأن  عزام شكوك  وراودت 
يكتشف موطن الخطأ في خطته القتالية؛ رحل كالهما سعًيا وراء األجوبة، فسافر عزام مشًيا 
طاجيكستان  مع  الحدود  على  الشمالي  بنجشير  وادي  إلى  هندوكوش  عبر  أياًما  أقدامه  على 
السوفييتية لزيارة أحمد شاه مسعود، وهو قائد محارب متألق بقي خارج القتال قي جالل آباد، 
أما ابن الدن فسعى إلى العزلة والتفكر، وفي أواخر 1989، بعد وقت قصير من عودة عزام إلى 

بيشاور، تحدث االثنان مرًة أخيرة، ومن ثم عاد ابن الدن طيراًنا إلى وطنه.

وصل  الثاني/نوفمبر،  تشرين  وفي  حلمه،  بناء  يعيد  أن  وحاول  بيشاور  في  عزام  بقي 
مع  ليتشاور  بيشاور  إلى  اللون،  جزرية  اللحية  ذو  الدين  رجل  الزنداني،  المجيد  عبد 
فعله  الواجب  وعن  المستقبل  عن  يتحدث  أن  الزنداني  أراد  ومعلمه،  القديم،  صديقه 
القائد  كان  فقد  عزام،  له  قال  كذلك  الجمعة،  صالة  بعد  نتحدث  دعنا  أفغانستان،))(  بعد 
الفلسطيني مرهًقا من النميمة السياسية في البلدة الحدودية، والتي باتت اآلن تجذب آالف 
المقاتلين غير المنظمين الباحثين عن الحرب. وفي ظل دخول هذا العدد الهائل من الرجال 
– مثل ما حصل مع  إلى بيشاور خسر عزام سيطرته على الحركة، وبات التحالف العربي 
الورقي  العمل  مواكبة  يستطيع  الخدمات  مكتب  عاد  فما  يتفكك،   – المجاهدين  األفغان 
نحو  باالنجذاب  الجدد  المقاتلون  وبدأ  األثرية،  عزام  بيانات  قاعدة  في  الجميع  لتسجيل 
بأن  لهم  همس  الذي  الظواهري،  أيمن  الراديكالي  المصري  مثل  مساومة  غير  شخصيات 
وجوامعها،  المدينة  أسواق  عبر  واألكاذيب  الشائعات  فتدفقت  عزام،  في  تكمن  المشكلة 

لقد فرق النصر مقاتلي عزام بداًل من أن يوحدهم.

عزام  فيه  يلتقي  أن  يفترض  كان  الذي  اليوم  وهو   ،1989 الثاني/نوفمبر  تشرين   24 في 
اثنين  الجامع مع  إلى  المتمرس زوجته وتوجه  الجهادي  الجمعة، ودع  بعد صالة  الزنداني 
من أوالده، وكان وقت عزام بعد الظهر يغصُّ باللقاءات، فأراد بعض السكينة قبل الصالة، 
وفي أثناء اقتراب سيارتهم من المسجد، انفجرت قنبلٌة مزروعة في قناة صرف صحي مزقت 

 Issam Abd al-Hakim, ‘interview with Shaykh Abd al-Majid al-Zindani» (Arabic), Jihad 64  (1(
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من  واألربعون  األربع  الباوندات  كانت  فقد  فوًرا،  الثالثة  وقتلت  مبعثرة،  قطع  إلى  السيارة 
الديناميت قوية بحيث أنها دفعت جسد محمد، ابن عزام ذي األعوام الثالثة والعشرين، نحو 
شجرة قريبة، بينما ُعلِّقت على أسالك الكهرباء فوق السيارة رجلي ابنه األصغر إبراهيم ذي 
األربعة عشر عاًما، وهبطت يدا الفتى في الطرف اآلخر من الشارع على شكل منثوٍر دموي 
من األشالء وقطع المعدن غلَّف األبنية القريبة، ولكن جسد عزام على أي حال بالكاد كان 

ممسوًسا، فيقول ابن أخيه: »لم يكن هنالك سوى القليل من الدماء الخارجة من فمه«.))(

معجزٌة أخيرٌة أم ال!؟ بات عراب الجهاد األفغاني ميًتا، وكان كادر تنظيف المسجد قد 
اكتشف، قبل أسابيع من ذلك، قنبلًة ضخمة تحت المنبر الذي يخطب عليه أيام الجمعة. 
نعم هنالك أخطار، أخبر عزام صحفًيا: »إن قدري مكتوب مسبًقا، ال شيء أفعله يمكنه منُع 

ما هو مقدر«))(

وفي جنازة عزام بعد أيام من ذلك، حاول الزنداني مكسوُر القلب أن يلمَّ شمل الحركة، 
ه إليهم بعنفوان – بينما صوته يعلو  فوقف أمام مئات المعزين على تلة خارج بيشاور، وتوجَّ
– ودعاهم  ويخفت في المايكروفون، مادًحا قدرة عزام على مصالحة الفصائل المختلفة 
الزنداني ما كان يستطيع أن يحل مكان عزام، ما كان  إلى الوحدة بعد رحيل عزام، ولكن 

أحد ليستطيع.

المتنازعين.  العرب  بين  الموجودة  والسيطرة  القيادة  بنية  من  تبقى  ما  عزام  أنهى موت 
وبغياب السوفييت وقيادة عزام اتجه القتال في أفغانستان بال اتجاه وبال هدف؛ وأثار موجَة 
فتخلى  والهزيمة،  باإلحباط  الزنداني  شعر  حرب.  هيئة  في  تتنكر  الدولة  بحجم  جريمة 
عن أفغانستان، ولحق بابن الدن إلى السعودية، حيث أنشأت له العائلة الحاكمة مؤسسته 
فالمحاضرة  عينيه،  من  الجديد  المنصب  بريق  زال  شهور،  بضعة  خالل  ولكن  الخاصة، 
– لم  مثل عزام  – مثله في ذلك  الزنداني  أن  إذ  الجهاد،  بعقٍد من  مقارنة  والبحث ممالن 
بدراستهما،  بدأ  اللتين  الشهادتين  ينجز  لم  إنه  حتى  أكاديمًيا،  يكون  أن  داخله  في  يستطع 
 – الثانية  محاولته  تعش  ولم  القاهرة،  في  تدين  عندما  عنها  وتخلى  الصيدلة،  في  األولى 
في  النفط  مال  إلى  ظهره  الزنداني  فأدار  أيًضا،  – طوياًل  األزهر  في  اإلسالمية  الدراسات 
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السعودية ورحل باحًثا عن تكرار بعض اللحظات الساحرة في حملة أفغانستان، فاتجه نحو 
اليمن، حيث سيجد قريًبا جهاًدا جديًدا.

كان لدى ابن الدن الوقت الكافي ليفكر بعيًدا عن ساحات القتال في أفغانستان، ويتأمل 
في اغتيال عزام وإخفاقه الشخصي في جالل آباد. كان ابن الدن كعزام، يحلُم بحركة توحد 
العالم اإلسالمي، فتعيده إلى عظمة الخالفة المبكرة حين كان اإلسالم يحكم إمبراطورية 
تمتد من إسبانيا إلى آسيا، وكان يعتقد بأن مشكلة أفغانستان هي في نقص الوحدة، ولكن 
كان باستطاعته إصالح ذلك. وبرفقة طارق الفضلي )محارٌب يمنٌي قديم في أفغانستان ذو 
اثنين وعشرين عاًما( بدأ ابن الدن التخطيط للجهاد القادم، وفي هذه المرة، سوف يكون 

هو صاحب القيادة.

السوداء  العمامة  يفضُل  وسكسوكة،  بالصقر  شبيه  وجه  ذا  نحيًفا،  مقاتاًل  فضلي  كان 
الجبال حول جالل  ابن الدن في  بها طالبان الحًقا، وكان مع  التي سوف تشتهر  الضخمة 
أيًضا  كالهما  ولكن  السعودية،  في  كالهما  الرجالن  كبر  القتال.  في  جرح  إنه  حتى  آباد، 
كان يرى في اليمن وطنه،))(  فوالد ابن الدن، محمد، عامل يمني يومي سافر شمااًل نحو 
ناصر  ولد  اآلخر،  الطرف  ومن  إعمار،  قطب  إلى  نفسه  وحول  السعودية  العربية  المملكة 
اليمن  جنوب  في  منطقة  وهي  أبين،  سلطنة  عهد  ولي  بصفته  قيادية  عائلة  في  الفضلي 
تشتهر بالصيد على الساحل والجبال الوعرة، وكان آل الفضلي مدعومين من البريطانيين، 
القرن  أوائل  طوياًل  وقًتا  الفضلي  عائلة  وازدهرت  ملكية،  مستعمرة  أبين  من  جعلوا  الذين 
أبين،  عن  البريطانيون  تخلى  طارق،  والدة  من  شهور  وبعد   ،1967 في  ولكن  العشرين. 
عائلة  الماركسية  الميليشيات  أجبرت  ما  وسرعان  مكشوفين،  السابقين  أصدقاءهم  فتركوا 
المملكة،  في  الفضلي  كُبر  السعودية.  في  المنفى  إلى  مزارعها  من  الخروج  على  الفضلي 
وبحلول  القاعدة،  ثم  ومن  الدن  ابن  أنتجت  التي  نفسها  الالهوتية  المدرسة  مبادئ  َن  فُلقِّ
قد  الفضلي  كان  للقتال،  أفغانستان  إلى  بالتوجه  السعوديون  الشباب  فيه  بدأ  الذي  الوقت 
بشكل  ا  ُمعداًّ للشيوعيين،  المعادية  السعودية  وإيديولوجيا  والده  أصبح، عن طريق قصص 
العائلة  حياته:  في  الرئيسيان  العامودان  توحد  لقد  وحلفائهم،  الشيوعيين  لمحاربة  فريد 

واإليمان، ضد العدو ذاته.
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ولكن  لعبة،  الجهاد  فاتخذوا  هواًة،  أفغانستان  إلى  المتطوعين  السعوديين  معظم  كان 
عند الفضلي، كانت محاربة الشيوعية حملًة تدريبية إلثبات نفسه أكثر منها عطلة مغامرة، إذ 
حضرته أفغانستان للجهاد الحقيقي في اليمن، فالولد الذي ذهب إلى آسيا الوسطى ليجاهد 
عاد قائًدا للرجال، لقد رأى فضلي الحرب وعاش بعدها، واختفى من وجهه التعبير اليافع 

الملتبس، وحل مكانه تجعدات متوترة حول عينيه اللتين ازدادتا عمًقا واتساًعا مع عمره.

بعد أن تعافى فضلي في السعودية من إصابته في جالل آباد، ُصعق لسماع خبر اغتيال 
التي ساعدا في تشكيلها.  الحركة  الرجالن الستيعاب  ابن الدن، وصارع  عزام كما ُصعق 
عبق  في  ولكن  الجهاد،  مستقبل  على  يتنازعون  الممكنون  عزام  خلفاء  كان  بيشاور،  وفي 
مدينة جدة الساحلية، جلس ابن الدن وفضلي يخططان طريقهما الخاص، ابن الدن يتحدث 

أقل من الباقين، ولكنه يخطط أكثر منهم، وكان عنده شيٌء ال يملكه أحٌد آخر: المال.

في الشهور التي تلت اغتيال عزام، جلس ابن الدن وفضلي في وقت متأخر من المساء، 
مستمتعين بنسمات البحر الهادئة، بينما كانا يضعان الخطوط الرئيسية للجهاد في شقة ابن 
طريق  عن  إال  يعرفانها  ال  التي  أبويهما،  أرض  اليمن،  إلى  مشدودين  كالهما  وكانا  الدن، 
قصص العائلة والصور. كان يقال عن اليمن أنها: أفغانستان العالم العربي، فاليمن مكتظة 
بالقبائل والجبال، و يحكمها، على األقل في الجنوب، االشتراكيون، ولكنها كانت بشكل 

رئيسي خريطًة فارغة ُيسقُط الجهاديان الشابان عليها طموحاتهما.

تبدو  بخطة  االثنان  خرج  المطولة،  االستراتيجية  والجلسات  الحوار  من  شهور  بعد 
بينما  التمويل  الدن  ابن  يؤمن  سوف  مذهل؛  حد  إلى  أفغانستان  في  عزام  استعملها  كالتي 
حرب  يبدؤون  حيث  الجنوبية  الجبال  إلى  العرب  المقاتلين  من  مجموعة  فضلي  يقود 
تجديد  نحو  خطوات  سلسلة  أولى  ستكون  اليمن  حملة  الدن،  ابن  عقل  في  عصابات. 
الشيوعيين،  العربي من  العالم  أواًل تخليص  العالم اإلسالمي وإعادة حيويته، ولكن عليه 
أنهم  إًذا  المؤكد  فمن  يعتقد،  الدن  ابن  كان  كما  أفغانستان،  في  المجاهدون  هزمهم  وقد 
يقدرون على هزيمتهم في اليمن. كانت خطة بن الدن ضخمة الهدف، وبسيطة التخطيط، 
وسوف تستفيد في المستقبل – كما استفادت خطة عزام األصلية – من قرارات تتخذ في 
المجاهدين،  أفغانستان، كانت هنالك دولٌة، وعصبٌة من  أنه كما حدث في  إذ  مكان آخر، 

على وشك اكتشاف أن لهما عدًوا مشترًكا.


