
 



 2 



 3 

 قضايا الظاهرين على الحق
(6) 

 

 خمتصر شهادتي 
 على 

 اجلهاد يف اجلزائر
(8811- 8881) 

 كتبه الفقري إىل رمحة اهلل
 عمر عبد احلكيم

 ) أبو مصعب السوري (




 4 

 

 

 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
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 مقدمة
 

 :صطفى وعلى آله وصحبه وسلم . وبعدالنيب امل احلمد هلل وكفي , وسالم على عباده الذين اصطفى , والصالة والسالم على سيدنا
فإين أعتقد أن التجربة اجلهادية يف اجلزائر , من أهم جتارب التيار اجلهادي يف النصف الثاين من القرن العشرين  , ومن أكثر جتارب 

 الصحوة اإلسالمية املعاصرة دروسا وعربة .
ألهلية والصدق واإلنصاف , وأن جينبهم غائلة التحزب والتعصب .  ليكتبوا وكم أمتين أن ييسر اهلل لبعض من عاشها من الداخل , ا

ة غىن و تاريخ تلك التجربة وسري أحداثها ميدانيا , وليزودوا مكتبة الصحوة اإلسالمية وتراث اجلهاد املعاصر , بواحدة من أهم املواد التارخيي
 يجيال األمة القادمة .فائدة, و دروسا  تتعدى مثراهتا حدود اجلزائر لتكون ذخرا أل

عالقة أنصار تلك القضية الجهادية من الجهاديين  غير  هو أما شهادتي هذه فهي تغطي أساسا جانبا مهما من تلك التجربة , و
 الجزائريين , ودورهم في نصرة ذلك الجهاد والسيما تجربة الذين تواجدوا في ) لندن ( إلى جانب )خلية لندن الجزائرية الداعمة

المية المسلحة والتي عرفت سالداعمة للجماعة اإل اعة اإلسالمية المسلحة( , وهي المجموعة التي كانت تصدر نشرة األنصارللجم
 ( . باإلضافة لجوانب أخرى مهمة خارج ذلك اإلطار في الزمان والمكان .0996 -0997بها , وذلك  خالل الفترة )

 أوجه :وتأتي أهمية هذه الشهادة بالنسبة لي من ثالثة 
 :  تسجيل دروس تلك التجربة الفريدة كي ال تضيع مثار فوائدها على أيجيال اجلهاد القادم .أوال
 : من أيجل إيصال احلقيقة لكل من يبتغيها عن خفايا  وحقائق تلك التجربة اخلطرية األثر.ثانيا
د الذي أفخر به وأحتسبه عند م وتشويه لذلك اجلهحلق يب من هت من أيجل تبيان دوري يف تلك التجربة وعالقيت هبا , ودحض ما ثالثا:

( , حيث أود يف هذه  8881 -8884الذي لعبه بعض أنصار ذلك اجلهاد يف لندن خالل فرتة ) يئ. وتبيان عدم عالقيت بالدور الساهلل
 الشهادة أن أضع النقاط فوق احلروف بكل صدق وأمانة وصراحة. 

 لشهادة عدة سنوات  إىل اآلن . وهو سؤال ويجيه,  ولذلك قصة..ولعل سائال يتساءل ؛ ملاذا تأخرت هذه ا
بعد قيام دولة الطالبان , ورغم الظروف األمنية الصعبة للحركة والسفر  يف  8881فقد خريجت من لندن مهايجرا إىل أفغانستان أواسط 

كثري ومن الوثائق الصحفية والبيانات والتفاصيل تلك الظروف , فقد محلت معي من لندن ملف أحداث هذه التجربة اجلهادية يف اجلزائر, وال
الصادرة عن خمتلف الفرقاء املعنيني .. وذلك رغم أين ختففت من كثري من أشيائي اهلامة . فقد كان مهي األول أن أكتب هذه الشهادة 

يل شخصيا لدحض ما حلق يب من  وأعلنها فور وصويل إىل أفغانستان , ملا أعتقده من أمهية ذلك للجهاديني , كتجربة ودروس . وكذلك
ه التشويه واألذى , بسبب خلط األوراق بني دوري , ودور آخرين نصروا هذه القضية بطريقتهم اخلاصة ) والسيما أبو قتادة الفلسطيين وأعوان

 على الناس . لطت األمورواحدا فاخت اعتبارياوتالميذه ( , وحتّمل كل من نصر هذه القضية معهم تبعات تلك الطريقة , لكوننا كنا طرفا 
, واعتزلت يف إحدى الغرف يف مضافة صحراوية منعزلة , وعلى مدى عشرين يوما   8881وبالفعل , وصلت قندهار يف أغسطس 
وثيقة صحفية  15صفحة ,باإلضافة إىل  831وما لدي من وثائق وكانت يف حنو  إطالعيكتبت شهادة مفصلة بسري تلك القضية حبسب 

. وأصبحت 8881وأصبحت يجاهزة مع مطلع  نقحتعلى مدى األيام القليلة التالية وبعد عرضها على بعض األخوة , وبيان رمسي . و 
 أتشوق لنشرها . 

ولكن الذي حصل , أين بعد عرضها على العديد من كبار اجلهاديني وقدماء اإلخوة , من يجنسيات خمتلفة , وخاصةة مةن أطةراف كةان 
 نصحوين مجيعا تقريبا حبفظها وبعدم نشرها يف ذلك الوقت وذلك لسببني حبسب رأيهم :هلا دور وعالقة بتلك القضية , 
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من أيجل عدم إثارة بلبلة يف ساحة اجملاهدين األفغان العرب الذين كانوا يتجمعون من يجديد هنةا  , وحيةث أ ةم كةانوا منقسةمني يف  -8
. فاعتقد اإلخوة أن نشر هذه التفاصيل سةيثري خالفةا يف سةاحة يجديةدة حةول اآلراء حول قضية اجلزائر واملوقف من أطرافها ومجاعاهتا املتعددة 

 قضية قدمية , وآثروا أن ال حيصل ذلك . حىت أن بعض كبار اإلخوة بالغ يف ريجائه بأن أؤيجل النشر خوفا من تبعات ذلك.
من أحداث اجلزائر , وذلك يجرى  نصحين بعض اإلخوة بانتظار تتايل توفر املزيد من املعلومات والتفاصيل عن حقيقة ما -2

بتتايل خروج بعض اجملاهدين اجلزائريني الذين شهدوا املرحلة وأحداثها بأنفسهم . وكذلك بدء تكشف حقيقة أحداث جمازر املدنيني ودور 
مة اليت  تتابع ظهورها عرب اإلستخبارات اجلزائرية يف إحداثها , وسيطرهتا على إدارة ) قيادة اجلماعة اإلسالمية املسلحة (. تلك املعلومات اهلا

 تلك املؤامرة البشعة وفروا من اجلزائر ليكشفوها للرأي العام .  ابعض العسكريني الذين شهدو 

ونتيجة إحلاح اإلخوة وشبه إمجاعهم , أيجلت نشر تلك الشهادة . خاصة أين طمعت باحلصول على مزيد من التفاصيل واملعلومات , 
ليلها أكثر فائدة وعربة . وهكذا أجيجلل نشر هذه الشهادة , حيث كنت أطورها كلما عثرت على معلومة عل حتمما جيعل القصة أوضح , وجي

 يجديدة من شاهد عيان أو من وسائل اإلعالم , حىت تكاملت وأصبحت كتابا مهما حبسب ما اعتقد كل من اطلع عليه من اخلواص .
ها على عجل , ورغم أين تركت ورائي الكثري من األشياء العزيزة على , وسقطت كابل , وأجخريجنا من 2118مث يجاءت أحداث سبتمرب

 قليب , محلت كتاب هذه الشهادة معي ..
مث ساءت بنا األحوال , وتنقلنا بالنساء والذراري ومن تبقى من اإلخوة من يجبل إىل يجبل , ومن ملجأ إىل آخر.. , مث ختففنا من 

عنا إال القليل من الضروريات , وكان من بينها بعض كتابايت ومنها ذلك البحث العزيز ..مث ساءت األسر واألوالد  وكبار السن .. ومل  يبق م
األحوال وكان علينا اخلروج وعبور احلدود إىل باكستان , ومل يكن ممكنا أن حنمل معنا إال ثيابنا اليت علينا وسط يجبال جتوهبا دوريات 

املتعاون معهم ..,وتركت بعض أشيائي وكتابايت اهلامة عند بعض من تقرر بقاؤه ألمد آخر.. األمريكان ومتلؤها كمائن اجليش الباكستاين  
ولكن هؤالء خريجوا فيما بعد لتصلين رسالة من أحد اإلخوة , خيربين فيها , أ م اضطروا للخروج , وأحرقوا كل ما كان حبوزهتم من أوراق 

 ر ذلك الكتاب اهلام . وكان أمر اهلل قدرا مقدورا.ومنها مسودايت وخمطوطايت.., عندها ندمت على عدم نش
  -2112وخالل تنقلي يف املخابئ يف باكستان يف ظرف بالغة السوء واخلطورة على مدى سنة ونصف مرت علينا حىت اآلن ) يناير 

اب أسرا وقتال  , واستشهد  (, كان أكرب مهي وأنا أرى يجيل اجلهاديني ينقرض بأكمله يف أخدود سبتمرب , حيث تفاىن الشب 2113يونيو 
أو أسر معظم كبار اجلهاديني وكوادرهم ورموزهم .., وضاعت معظم الكتب , وفقد كثري من الرتاث واإلنتاج األديب للجهاديني .., ورحت 

 يجذور املقاومة ..ايجتثاث  أتابع عرب وسائل اإلعالم برامج )حرب األفكار( اليت أعلنها )رامسفيلد( واليت تستهدف وأد كل بذور اجلهاد و
فكان كل مهي أن أتفرغ  لكتابة بعض األحباث اليت حتفظ  جليل اجلهاد القادم يجزءا من تراث سلفهم من اجملاهدين , وخالصة 
مناهجهم وتارخيهم , ودروس جتارهبم .., ورغم أن من أهم ما يلزم الكاتب واملفكر حىت ينتج ويكتب , صفاء الذهن ويجوا يساعد على 

نفتقد يف هذه احملنة العصيبة , إال أين حتاملت على نفسي مستعينا باهلل . وكتبت بعض األحباث اليت أعتقد أ ا  الرتكيز, وهي أكثر ماالكتابة و 
 مهمة ومفيدة إن شاء اهلل . 
تشتمل صفحة. و  8311[ وهي عشرة كتب تقع يف أكثر من  سلسلة رسائل  دعوة المقاومة اإلسالمية العالميةوكان من أمهها ] 

-8831على وصف لواقع املسلمني خالل القرن العشرين , و خالصة مسار الصحوة اإلسالمية فيه , و تاريخ التيار اجلهادي املعاصر)
( , وخالصة منهج اجلهاديني وعقيدهتم القتالية , وخالصة دروس جتارهبم يف خمتلف البالد . كما تشتمل على نظريات عملية من 2118

 د واملقاومة للحمالت األمريكية الصهيونية املعاصرة وحلفائها من قوى الردة احلاكمة وأذياهلم من املنافقني .أيجل مستقبل اجلها
وعلى هامش العمل يف ذلك السفر اهلام الذي أعتربه كتاب العمر, واألمانة اليت أؤديها ملن خلفنا من اجلهاديني السائرين على هذا  

ة عن يجيل يجهادي جميد قضى أكثرهم حنبه وبقينا يف ثلة ممن ينتظر, نسأل اهلل الثبات على ما يرضيه وأن نلحق الدرب املنري , أمانة أؤديها نياب
 بأحبابنا غري مبدلني ملا عاهدنا اهلل عليه   . 
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عشرين عملت على كتابة هذه الشهادة من أيجل حفظ دروس التجربة الفذة للجهاد يف اجلزائر, آخر جتاربنا اجلهادية يف القرن ال  
 وأكثرها مأساوية و دروسا ونفعا جليل اجلهاد القادم إن شاء اهلل .

حيث سأفرغ بعده إن وفق اهلل وكان يف العمر بقية ويف الظروف فسحة, لكتابة أحباث أخرى من أمهها  كتاب فرغت من فهرسته , وهو 
وأعتقد أنه حبث مهم يجدا عن جتربتنا اجلهادية األممية [.  ( وتداعيات أحداث سبتمبر0110-0996األفغان العرب والطالبان )بعنوان ] 

كما مطلع هذه األلفية الثالثة , يف مستهل هذا القرن احلادي والعشرين , الذي نتصارع فيه مع أعدائنا على هويته , هل سيكون قرنا أمريكيا  
 يزعمون , أم  قرن اإلسالم  كما سنجعله بعون اهلل .

ذاكريت اليت أثقلتها اخلطوب واحملن وذكريات قوافل من فقدنا من األحباب , أن أمل شعث ما بقي  البحث يف حنايا سأحاولوهكذا 
 منها حول جتربة اجلهاد يف اجلزائر. ولذلك عنونتها بأ ا :

 ألين لن أسجل إال ما أتوثق منه يف ذاكريت . ولعلي أستطيع إن سنحت الظروف أن أسرتد بعض كتابايت يف,  ) خالصة شهاديت (
نشرة األنصار وهي مئات الصفحات , وكذلك أن أحصل على شهادات بعض من نشر شهاداته من خمتلف األطراف , فتعينين على إعادة  

على تسجيل زبدة تلك التجربة يف هذا  –إن شاء اهلل  -كتابة هذه الشهادة بشكل مفصل إن شاء اهلل . ولكين حريص إىل أن يكون ذلك 
  املوفق.الكتاب حىت ال تضيع واهلل

وفي ختام هذه المقدمة ألفت النظر إلى أني أعرض األحداث في شهادتي كما هي , كما عشتها بنفسي , أو كما بلغتني عن 
 مصادرها التي سأذكرها , متوخيا أمانة الشهادة بما يرضي اهلل إن شاء اهلل .

أتناوله من خالل موازين منهجنا بصفتنا ) جهاديين ( ,  وتقييم األحداث الوارد في شهادتي هذه , فإني واالستنتاجوأما التحليل 
ومن ذهب مذهبهم من   -الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ   -مثل اإلخوة في   -وهو منظور نختلف فيه مع اإلسالميين الديمقراطيين 

واآلداب الشرعية . وأن اإلسالميين في الصحوة اإلسالمية , فأرجو أن تتسع الصدور للخالف , وأن نختلف ضمن ضوابط األخالق 
 يكون هناك فسحة للحوار والفائدة . واهلل المستعان وهو يهدي السبيل .

 
********* 
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 الباب األول:
 نبذة تارخيية موجزة

 
غالبا ما ترتبط أحداث احلاضر مبجريات أحداث املاضي , كما تؤثر بدورها برسم خريطة املستقبل . وهكذا يرتبط املاضي باحلاضر 

 بل جبدلية تارخيية مضطردة .  واملستق
 وما يجرى يف اجلزائر صورة هلذه اجلدلية التارخيية .

ولن أعرض هنا للجذور التارخيية للحدث إال بقدر ضئيل لفهم األحداث يف سياقها التارخيي . وملن أراد تفاصيل ذلك أن يريجع إليه يف 
 مصادره الكثرية . 

وتتابع الدول اإلسالمية , وملا مجعت اخلالفة العثمانية شتات ما  ة اإلسالمية على مر العصورفقد كانت اجلزائر يجزءا من الدولة واحلضار 
مكا ا املرموق كواحدة من  م(  لتأخذ 8541منذ دخلها العثمانيون سنة ) متزق من تلك الدويالت منذ القرن السادس عشر , عادت اجلزائر

اهلامة لسيطرة األسطول العثماين على البحر املتوسط ويجهاده ألساطيل  لركائزا ىها إحدأهم قالع اإلسالم يف موايجهة أوربا . وكانت موانئ
 على بالد املسلمني. االستعماريالدول األوربية وعدوا ا الصلييب 

 يالءواالستومع ضعف الدولة العثمانية وترهلها خالل القرن التاسع عشر  , طمعت الدول الغربية يف اهلجوم عليها وتقطيع أوصاهلا 
األوربية بقضم أطراف املمالك اإلسالمية , ومتكنت فرنسا بعد مؤامرات  االستعماريةعلى مكوناهتا . وبدأت بريطانيا وفرنسا وغريها من الدول 

 ( .8131دولية من احتالل اجلزائر سنة )
ت من املسايجد والزوايا الصوفية .  ويف سنة اندلعت أعمال اجلهاد واملقاومة اليت انطلق ما إن وطئت أقدام الفرنسيني أرض اجلزائر, حىت

( 8131سنة ) غرب اجلزائر القادر اجلزائري( يف وهران . فقاد اجلهاد وحرر (  بايعت القبائل ومشايخ الصوفية والعلماء األمري )عبد8132)
شية . وقضت على تلك الثورة , ( . وألقت فرنسا بكل ثقلها وبطشت بالشعب اجلرائري املسلم بكل وح8141, مث أحاط بالعاصمة سنة )

 وسجنته , مث نفته فاستقر يف سوريا إىل وفاته رمحه اهلل.  وقبضت على األمري عبد القادر
والفرنسة يف اجلزائر, وحاربت اللغة العربية واهلوية اإلسالمية للجزائريني .ومل هتدأ املقاومة والثورات  االستيطانمث بدأت فرنسا سياسة 

 املستمرة .
احلميد بن باديس(, الذي أسس )مجعية العلماء املسلمني ( , اليت حفظت بأعماهلا  ض اهلل للجزائر ريجال فذا هو الشيخ )عبدمث قي

( . واليت استمرت 8854الرتبوية والعلمية هوية اجلزائر اإلسالمية وعروبتها , وكونت اجليل الذي محل لواء الثورة الكربى اليت انطلقت سنة )
 ( , بعد أن دفعت اجلزائر أكثر من مليون شهيد .8813ستقالل سنة ) إىل أن حتقق اإل

ولكن الذي حصل أن فرنسا بدهائها , بعد أن أيقنت أن استقرارها يف اجلزائر مستحيل , وأن اإلستقالل البد حاصل , اختارت العمل 
بوا على األفكار الوافدة من أوربا والسيما من التيارات على أن يكون األمر من بعدها لثلة من التنظيمات واألحزاب اليت كان روادها قد تر 

والليربالية الغربية , واليت كانت قد كونت مبجموعها ما عرف باسم )يجبهة التحرير الوطين ( اليت بدأ نفوذ اإلسالميني فيها  واالشرتاكيةالقومية 
 ببنود اتفاقية )إيفيان( . وقال الرئيس الفرنسي ديغول أيامها: يتضاءل مع الوقت . وهكذا حددت فرنسا من سيخلفها على اجلزائر , وقيدهتم 

 ) يريدون استقالل اجلزائر؟ حسنا سنعطيهم إياها ونسرتدها بعد ثالثني سنة ! (.
واستقلت اجلزائر , وآلت رآستها إىل )هواري بومدين (, وكان قوميا عربيا , ويساريا قريبا من الفكر الشيوعي.., وسارت اجلزائر يف 

مل هده الطاغويت البوليسي إىل اإلفالس واهلاوية . وازداد نفوذ العسكر من أعضاء ) حزب يجبهة التحرير الوطين ( الذين كان العديد منهم حيع
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 (  الفرانكفويناجلنسية الفرنسية , وأصبح هذا احلزب منذ ذلك الوقت حزب السلطة احلاكمة األوحد .  وتوىل هذا التيار الذي عرف ) بالتيار 
 مهمة حرب اإلسالم وتصفية اإلسالميني يف اجلزائر.

وبعد هال  بومدين خلفه الرئيس )الشاذيل بن يجديد( , واستمر )حزب يجبهة التحرير(  يف سياسة احلزب الواحد , وزاد الشاذيل على 
نكفوين اوهكذا ازداد نفوذ التيار الفر سيآت سلفه سياسة العودة إىل أحضان فرنسا ,حيث كان بومدين عربيا ويساريا قوميا معاديا لفرنسا . 

 وكبار العسكر املتنفذين . 
 وازدادت أحوال اجلزائر سوءا وإفالسا رغم أ ا واحدة من كربيات الدول املصدرة للنفط والغاز يف العامل..

دة بالبالد إىل ويف مطلع السبعينيات ,  ض الشيخ ) مصطفى بويعلي ( , يطالب حكومة الشاذيل بوقف زحف الفساد , وبالعو 
اليت رفعت شعار اإلسالم واجلهاد , حيث كان الشيخ أحد اجملاهدين الذين شاركوا فيها . مث 8854أصالتها اإلسالمية ويذكرهم مببادئ ثورة 

ون النظام لبث الشيخ ) بويعلي( أن أعلن اجلهاد وأسس )حركة الدولة اإلسالمية (. ومحل السالح وصعد اجلبال يف ثلة من أنصاره جياهد ما
 من قتله رمحه اهلل  , واعتقلت العديد من أنصاره وساقتهم إىل السجون . 8811اجلزائري. مث متكنت احلكومة يف سنة 

يف اجلزائر مداها , وانفجر الشعب اجلزائري يف ثورة تظاهرات عامة عرفت بة ) مظاهرات  االقتصاديةنات بلغت األزمة يويف أواخر الثمان
(  سلسلة من 8811يجذري يف األوضاع , فأعلن الشاذيل سنة ) النظام اجلزائري ورئيسه الشاذيل أنه البد من إحداث تغرياخلبز(.., وأدر  

 اإلصالحات الشاملة كان من أمهها , إ اء سياسة احلزب الواحد , وإطالق املسار الدميقراطي وحرية تشكيل األحزاب السياسية.
كيل األحزاب وإنشاء الصحف , وازدهرت احلركة السياسية . وكان يف طليعة الذين حتركوا وهكذا أقبل اجلزائريون حبماس على تش

حبماس يف هذه الفسحة من احلرية , خمتلف مكونات الصحوة اإلسالمية يف اجلزائر واليت كانت تشهد ازدهارا مكبوتا منذ أواسط السبعينيات 
ليت كانت تشهد صحوة إسالمية عارمة, بعد أن بدأ يتبدى إفالس سراب األفكار , شأ ا يف ذلك شأن باقي البالد العربية واإلسالمية ا

 القومية واليسارية اليت ازدهرت خالل اخلمسينيات والستينيات .
( من أيجل بدء املسار الدميقراطي 8818( , تتبعها انتخابات برملانية سنة )8811وهكذا أعلن الشاذيل عن إيجراء انتخابات بلدية )

 . وبدأت األحزاب املتنوعة استعدادها خلوض تلك التجربة . يف اجلزائر
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 الباب الثاني
 اإلنقالب اإلنتخابات و

 
 تركيبة الساحة السياسية في الجزائر قبيل اإلنتخابات :

مية , ( من ثالث حمور , هي حزب السلطة , وقوى الصحوة اإلسال8818تكونت الساحة السياسية يف اجلزائر إبان اإلنتخابات سنة )
 واألحزاب العلمانية اليت شكلت آنذا .

 
  حزب السلطة :

وهو حزب ) يجبهة يجبهة التحرير الوطين ( . الذي حكم اجلزائر منذ اإلستقالل بطريقة بوليسية وانفرد بالسلطة منذ استقالهلا وما زال  
 عاما  . 41ألكثر من 

 

 : قوى الصحوة اإلسالمية في الجزائر  

 

 اإلسةةتقالل سياسةةة قمةةع الصةةحوة اإلسةةالمية, وحماربةةة نشةةاط املسةةايجد ,  بعةةت السةةلطة احلاكمةةة يف اجلزائةةر منةةذكمةةا أسةةلفت , فقةةد ات
 وحظر بومدين نشاط من تبقى من علماء مجعية العلماء املسلمني . فتحول النشاط اإلسالمي إىل حالة أقرب إىل السرية . 

  ومي اتبع سياسة تعريب التعليم يف اجلزائر , واستوفد من أيجل ذلك  كمية  وكان من حسنات بومدين القليلة , أنه وبسبب اجتاهه الق
املعلمةني بعةض عناصةر حركةة اإلخةوان املسةلمني الةيت   أولئةككبرية من مدرسي اللغة العربية والسيما من مصر وسوريا وغريها.., وقد دخةل مةع 

حتمل بصمات الصحوة اإلسالمية املعاصةرة إىل اجلزائةر حيةث بةدأت  كانت نشيطة يف تلك الفرتة يف مشرق العامل العريب , وبدأت تلك الرياح
 تتشكل أوائل خاليا اإلخوان املسلمني يف اجلزائر .

   ويف مطلع السبعينيات أنشأ بعض تالميةذ املفكةر اإلسةالمي اجلزائةري ) مالةك بةن نةيب ( , أول مسةجد للطةالب املتةدينني يف اجلامعةة
عةة الطلبةة , وكانةت حتمةل فكةر الصةحوة املعاصةرة وتةدعو إىل إحيةاء تةراث مجعيةة العلمةاء املسةلمني اجلزائةريني , اجلزائرية . وعرفوا يف حينهةا جبما

بةالتنظيم والرتكيز على اخلصوصية اجلزائرية يف طرح احلل اإلسالمي , مما دفع حمفوظ النحنةاح الةذي تةزعم اإلخةوان املسةلمني اجلزائةريني املةرتبطني 
 اجلزأرة (, الذي حتول فيما بعد إىل لقب هلم رغم رفضهم له .الدويل لوصمهم مبسمى ) 

   ويف الثمانينيات ازدهر التيار السلفي عندما اختذت احلكومة السعودية من املتايجرة به وبدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب . وانتشر
ا من بالد العرب بعيدة عن تلك الرياح , وويجد يف اجلزائر كثريا من  أوساط الصحوة يف اجلزائر , اليت مل تكن كغريه  ا يف أوساط الشباب , وغز 

 تيار سلفي مبدارسه املتعددة ,كما يف باقي البالد الغربية واإلسالمية.

   ويف أواخةةر الثمانينةةات , اشةةتعل اجلهةةاد يف أفغانسةةتان , وكمةةا هةةو معةةروف فقةةد أدت سياسةةة أمريكةةا إىل إشةةعال احلكومةةات العربيةةة
   -كما حتر  إخوا م من كةل الةبالد    -باب الراغب يف املشاركة يف اجلهاد هنا  , وحتر  املئات من الشباب اجلزائري أمام الش الضوء األخضر

 ( . 8888-8811خالل األعوام ) ليشكلوا فيما بعد ما عرف باألفغان العرب اجلزائريني , وليحملوا فكر التيار اجلهادي إىل اجلزائر

   ى يف اجلزائر من الصوفية واإلصالحية , والتبليغ والدعوة ... وغريها , ميكن القول بأنةه ملةا حصةلت  وبويجود مكونات الصحوة األخر
 حرية األحزاب يف اجلزائر , وبدأ اإلعداد لإلنتخابات 

 كانت مكونات الصحوة اإلسالمية يف اجلزائر متوج بكافة مكونات هذه الصحوة يف العامل العريب واإلسالمي .
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   ضةةوء األخضةةر لتشةةكيل األحةةزاب , حتةةر  شةةيخ يجليةةل وداعيةةة معةةروف مباضةةيه اجلهةةادي ضةةد فرنسةةا وبنشةةاطه الةةدعوي يف زمةةن ومةةع إعطةةاء ال
ديكتاتوريةةة حكومةةات اإلسةةتقالل , ليةةدعو إىل تشةةكيل يجبهةةة إسةةالمية عريضةةة تضةةم كافةةة الطيةةف اإلسةةالمي , ليخةةوض اإلسةةالميون السةةباق 

الشةيخ عباسةي مةدين ( الةذي أسةس اجلبهةة اإلسةالمية لإلنقةاذ , مةن جمموعةة مةن التيةارات بصف شعيب موحد وقوي . وكان ذلك الريجةل هةو )
 والكتل والشخصيات اإلسالمية املستقلة املعروفة . ومل يبق بعد ذلك خاريجهةا مةن مكونةات الصةحوة إال مجاعةة اإلخةوان املسةلمني )الةدوليني (

خةوان عمومةا ولكنهةا مسةتقلة تعمةل يف اإلطةار اجلزائةري , وهةي )مجاعةة النهضةة بزعامة حمفوظ النحناح. ومجاعة إسةالمية أخةرى حتمةل فكةر اإل
 اإلسالمية ( , اليت تزعمها الشيخ ) عبد اهلل يجاب اهلل ( .

  :وبذلك كانت خارطة القوى اإلسالمية يف ذلك الوقت على الشكل التايل 
 

 : أوال: الجهة اإلسالمية لإلنقاذ
( , أحد دعاة التيار السلفي .  وتكونت اجلبهة من خليط مةن مةدارس علي بلحاجز إىل يجانبه الشيخ )( , وبر عباسي مدنيوتزعمها الشيخ )

 الصةةحوة و قياداهتةةا والتنظيمةةات اإلسةةالمية والةةدعاة املسةةتقلني .. باإلضةةافة لقواعةةد عريضةةة مةةن عةةوام املسةةلمني الةةذين آمنةةوا بعموميةةات مشةةروع
عموميات مشروع اإلسةالم السياسةي , وتصةورات اإلصةالح العةام يف خمتلةف اجملةاالت .  وكةان  اإلسالم السياسي والتقوا على منهج عام حيمل

 سية :يمن أهم مكونات اجلبهة الرئ
ويعةةود تأسيسةةها إىل جمموعةةة مةةن الطلبةةة اإلسةةالميني يف يجامعةةة  -رمحةةه هلل  -: الةةيت كةةان يرأسةةها الشةةيخ حممةةد السةةعيد جماعةةة الطلبةةة .8

األخةةوان  لةةى املفكةةر اإلسةةالمي الشةةهري مالةةك بةةن نةةيب , وكانةةت تقةةوم يف عموميةةات فكرهةةا علةةى مةةزيج  مةةن أفكةةاراجلزائةةر مةةن الةةذين تتلمةةذوا, ع
 املسلمني مع مورثات الصحوة اإلسالمية يف جلزائر من تراث مجعية العلماء املسلمني , باإلضافة إىل أفكار  مالك بن نيب رمحه اهلل .

الشةيخ )علةي بلحةاج(  حفظةه اهلل  مهم ومةثلهم يف اجلبهةة ريجلهةا الثةاين وخطيبهةا املشةهور: وقةد تةزع قطاع من أتباع الدعوة السلفية .0
 وفرج عنه . 

: وهةم فريةق مةن بقايةا حركةة الشهيد)مصةطفى بةو يعلةي( رمحةه اهلل , وقةد تةزعمهم ومةثلهم يف يجبهةة اإلنقةاذ  حركة الدولة اإلسةالمية  .7
 حتمل فكر اجلهادية السلفية .وكانت جمموعة   -رمحه اهلل  -الشيخ  )سعيد خملويف( 

 . عدد من رموز الدعوة اإلسالمية من املستقلني   .3

قاعدة عريضة من عوام املسلمني املتعاطفني مع املشروع اإلسالمي الذين فتح هلم باب العضوية يف اجلبهة , فالتحق فيهةا , مئةات آالف    .4
 األعضاء خالل فرتة قصرية.

 
 قاذ وبرنامجها السياسي : خالصة منهج الجبهة اإلسالمية لإلن 

مةر مهةم ال يتسع املقام هنا لتناول التفصيالت الكثرية اليت ميكن إيرادها حتت هةذا العنةوان , ولكةن مةن املفيةد أن أشةري يف هةذه العجالةة , إىل أ
شيخها وخطيبها الشهري الشيخ من الناحية املنهجية للجبهة , وهو أ ا انفردت بطرح صريح ومتميز يف مفهومها عن  الدميقراطية , حيث كان 

 )علي بلحاج ( فرج اهلل كربته ,  يصرح بقناعتهم وتكتيكهم يف استخدام النهج الدميقراطي . حيث صرح أكثر من مرة
وكانوا يصرحون بأ م يسلكون منهج الدميقراطية لتأكدهم ) بكفر الدميقراطية( , بل كتب يف ذلك حبثا فقهيا مشهورا هبذه الفحوى . 

زهم الكاسح واختيار الشارع هلم , وأ م سيفوزون بأغلبية ساحقة متكنهم من الفوز برئاسة اجلمهورية , وبأغلبية ساحقة يف الربملان من فو 
و )  دبلوماسية. مع أن الشيخ )عباسي مدين ( حفظه اهلل , كان أكثر  ية واحلكم بالشريعة اإلسالميةطحيث سيطرحون مشروع إلغاء الدميقرا

( , حبكم تارخيه وجتربته , وكان هذا يربز تناقضا يف التصرحيات , حىت يف خطابني متتاليني لشيخي اجلبهة يف مهريجان أو مؤمتر واحد  براغماتية
عموم أوساط اإلسالميني عنهم مبا فيهم األصوليني والسلفيني , وفعال ميكن  اهذه يف رض و قناعاهتمأحيانا. وقد أدى الكشف عن تكتيكهم 
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طرح الدميقراطي لإلنقاذ أقرب الطروحات إىل املشروعية بشكل عام .  ولكنه أعطى الذرائع القوية ملن عصف بتجربتهم ونصرهم اعتبار ال
تؤمن بالدميقراطية إال  الدميقراطي , واحتجوا ومن أيدهم يف اإلنقالب العسكري على نتائج اإلنتخابات من الداخل واخلارج , بأن اإلنقاذ ال

 .  من أيجل إلغائها
 وااليجتماعيةأما من حيث املشروع السياسي فقد احتوى برنامج اإلنقاذ على تفاصيل إصالحية كثرية يف شىت اجملاالت السياسية 

 والتعليمية والثقافية ... واالقتصادية
  –م , وكان ذلك اجلمهور وقد اعتمدت اإلنقاذ يف دعوهتا جلمهور املسلمني يف اجلزائر على النهج الدعائي العاطفي ملشروع اإلسالم العا

عند حسن ظن اإلنقاذ واإلسالميني كما أثبتت النتائج فيما بعد. ولدي حبث سابق نشر على حلقات يف  –كما حاله يف كل بالد املسلمني 
 نشرة األنصار يدرس منهج اجلبهة وكان بعنوان )دراسة يف منهج اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ(

 
 ع التنظيم الدولي في الجزائر :فر  -ثانيا: األخوان المسلمون 

)حركة جمتمع السلم( , وقد أىب النحناح الدخول حتت مظلة يجبهة اإلنقاذ  اسموكان يرأسهم )حمفوظ النحناح(, الذي أطلق على حزبه  
التويجه منافقا للدولة  , وبقي مناوئا هلا طوال بقية حياته رغم حمنتها . وشن عليها وعلي  اجملاهدين للحكومة هجوما ضاريا , وبقي على هذا

 ( .2112معاديا ألكثر اإلسالميني و خاصة للجهاديني إىل أن لقي ربه بعد ذلك سنة ) 
 :وهم حزب النهضة اإلسالمية -ثالثا: األخوان المسلمون المحليون

احمللية . وكان مناوئا جلبهة  اهلل يجاب اهلل(.. وكان فكرهم مزجيا من فكر اإلخوان وفكر الصحوة اإلسالمية اجلزائرية الذي رئسه )عبد 
اللف والدوران بال موايجهة , وحتول مع الوقت بفعل الضغوط إىل مزيج من الفكر اإلسالمي والوطين  بأسلوباجلهاديني ولكن  اإلنقاذ و

 والليربايل الدميقراطي .
 :رابعا:  السلفيون التقليديون

من علماء السعودية الرمسيني , وكان كثري  احنرافاتهاملدخلي( الذي يستمد والذين كان شرحية كبرية منهم على قواعد )الفكر اجلامي  
 منهم  يؤيدون السلطة اجلزائرية الرمسية. ضد اجلهاديني واإلنقاذيني وباقي طيف الصحوة اإلسالمية.

 : خامسا: الشباب السلفيون المتشددون
جلزائر( .. وكانوا يسمون أنفسهم )مجاعة األمر باملعروف سلفية العاصمة )ا باسمحركة مسيت  -كما بلغين   -وقد شكل بعضهم  

املشروع والنهي عن املنكر(.. وقد تفشت فيهم منذ البداية أفكار ترتاوح بني التزمت والتكفري واجلهل يف الدين والدنيا . وقد ناوأ أكثر هؤالء 
 الدميقراطي لإلسالميني منذ البداية .

 : يةسادسا: جناح من حركة الدولة اإلسالم
من بعض الدين كانوا مع الشيخ )مصطفى بو يعلي( ومحلوا فكرا يجهاديا ,  ومل يرو الدخول يف يجبهة اإلنقاذ , ملنهجها الدميقراطي 

 وتزعمهم ) عبد احلق العيايدة ( فرج اهلل عنه.
 : سابعا: )األفغان العرب الجزائريون (

فغانستان .. وسرعان ما أثبتوا كما هو معروف عنهم أ م من أشد كان عدة مئات من الشباب اجلزائري , قد نفر للجهاد يف أ
اجملاهدين بأسا وشجاعة .. ومع بداية التسعينات أخذ اجملاهدون من كل بلد جيمعون أنفسهم ويستقلون بكياناهتم من حيث اخلدمات 

التنسيق العربية العامة .. وهكذا سعى اجلزائريون واملضافات ومعسكرات التدريب .. رغم بقاء يجبهات القتال مشرتكة بني اجلميع حتت إدارة 
 من األفغان العرب لتنظيم أنفسهم .
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و برز شاب  فاضل  حافظ لكتاب اهلل , عرف باسم )القاري سعيد( , كواحد من أبرز قيادات األخوة اجلزائريني . وبدأ تنظيم ما 
مما مكنين  ل تلك الفرتة وما بعدها صداقة وجتاورنا يف السكن يف بيشاور)األفغان اجلزائريني( , وقد ربطين بالريجل خال باسمعرف فيما بعد 

عن طموحاته بتشكيل تنظيم يجهادي للعمل يف اجلزائر بعد الفراغ من اجلهاد  -رمحه اهلل -من اإلطالع على تلك التجربة, وقد حدثين 
 يف إطار التدريب التنظيم  واإلعدا د.  األفغاين يف عدة مناسبات .. ومل يكن املشروع مستعجال , وإمنا كانت أهدافه

 :القوى العلمانية الناشئة بعد حرية األحزاب 

 وقد تعددت تلك القوى واألحزاب , بعد أن أطلقت احلريات , ولكن أبرز تلك القوى حبسب ما أثبتته اإلنتخابات التالية كانت :
 :أوال: حزب جبهة القوى اإلشتراكية   -

آيت أمحد( . وقد سري املظاهرات بعد فوز اإلنقاذ يبدد هبا  (القبائل وحيمل فكرا غربيا ليرباليا , وقد تزعمه وهو حزب ينتشر يف منطقة  
 وخيوف احلكومة والغرب من زحف األصولية . 

 :ثانيا:حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية   -
 وتزعمه ) سعيد سعدي( . وهو حزب شديد العداء لإلسالميني ينادي باحلل اإلستئصايل هلم . وقد

 ثالثا: الحزب الشيوعي : -
 .و تبنت الطرح الدميقراطي. وتزعمته  ) لويزا حنون(     

 
  االنتخابات

 
اإلنتخابات البلدية , تبني أن اجلهة اإلسالمية لإلنقاذ , قد سحقت أقوى األحزاب السياسية العلمانية يف اجلزائر , وهو  انصراممع 

 الوطين( , وأن األحزاب العلمانية حديثة التشكيل مل حتصل إال على الفتات . بهة التحريرحزب السلطة ! ) حزب يج

وتولت بذلك يجبهة اإلنقاذ معظم بلديات اجلزائر , وبدأ عناصرها يف خدمة الناس  بروح طيبة وإخالص افتقدهتا اجلزائر منذ عهود      
 لتايل . طويلة , مما رفع يف أسهم اجلبهة شعبيا وأهلها للنصر ا

نساء كخلية  إستفادت يجبهة اإلنقاذ من حضورها يف البلديات , وقامت خبدمات دعائية كبرية , وعمل أعضاؤها وأنصارها ريجاال و
حنل دؤوبة للتحضري لإلنتخابات التشريعية )الربملانية(.  و قد تويجف حزب السلطة خوفا مما رأى من شعبيتها , فعمدت احلكومة إىل تفصيل 

 من قوهتا يف الواليات اليت تتمتع فيها بكثرة األنصار . االستفادةتخايب حيرم اجلبهة من قانون ان

ومع ذلك متخض الدور األول فيها عن فوز اجلبهة بأغلبية ساحقة من دورها األول , وبدا أن ذلك سيمكنها خالل الشوط الثاين من 
 الرتشح بذلك لرآسة الدولة !!  احلكومة منفردة , و تأهلها لتشكيل ىلإ الدورة اإلكمالية من األغلبية الساحقة ,

للتدخل لقطع الطريق على  استعدادهاوضربت نواقيس اخلطر يف مشارق األرض ومغارهبا .. وأعلنت الدول الصليبية الكربى عن  
للتدخل العسكري للحيلولة  تعداداسمن الوصول للسلطة. بل صرح )فرانسوا ميرتان(, الرئيس الفرنسي يف حينها , أن فرنسا على  اإلسالميني

دون وصول اإلسالميني للسلطة . وكان احلل الوحيد أمامهم هو إحداث إنقالب عسكري مدعوم من قبل الغرب والسيما فرنسا لقطع الطريق 
 على اإلسالميني من أن يصلوا حلكم اجلزائر .
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 االنقالب
 

قيادات اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ  واعتقلتضياف ( ليتوىل رآسة الدولة . . ويجاء العسكر جبنرال سابق هو )حممد بو  االنقالبوحصل  
على السلطة وسحق الدميقراطية بدعم من الغرب  استوىلوأودعت السجون , وقمعت املظاهرات بالعنف , وفتح النظام العسكري الذي 
ميني .. وكان هذا سبب بداية اإلنتفاضة اجلهادية املعاصرة املنافق , فتح العديد من السجون الصحراوية  لعشرات آالف املعتقلني من اإلسال

يف اجلزائر, وبداية لفصل دموي فيها مل تنته ذيوله إىل اآلن , فصل كبد ذلك البلد احلبيب إىل اآلن زهاء ربع مليون ضحية من املسلمني 
 األبرياء .

معهم على نتائج هذه الكذبة الكربى اليت  الذين خططوا هلم ودعموهم , لينقضوا باالنقالبينيورحبت فرنسا والغرب 
 دميقراطية(.)يسمو ا
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 الباب الثالث
 نشأة اجلماعة اإلسالمية املسلحة واجليش اإلسالمي لإلنقاذ

 ( . 0996 -0990وسري األحداث خالل الفرتة ) 
 

 ( :8881( وإىل ) 8811سأخلص يف هذا الباب خالصة سري األحداث كما تابعتها عن قرب منذ ) 
 

  املشروع اإلسالمي يف  اختاروامليون ناخب  5,3كان التنادي للجهاد ومحل السالح ضد الدولة , هو ردة الفعل الطبيعة ألكثر من
بطريقة وحشية , ليساق عشةرات اآلالف مةنهم إىل السةجون ,  بةدعم ومباركةة وتويجيةه مةن  انتصارهممنهم  انتزعاإلنتخابات و فازوا فيها , مث 

 رنسا ..الغرب والسيما ف

  . بعيد اإلنقالب العسكري بقليل الذ عشرات من الشباب باجلبال , وبدؤوا يبحثون عن السالح ويعدون ملوايجهة احلكومة العسكرية
 لبثوا وبسرعة كبرية , أن بدؤوا الصدام املسلح مع احلكومة . مث ما

   زعيمةةي اجلبهةةة و  باعتقةةالقةةاذ , إىل مفايجئةةة اجلميةةع يف اجلزائةةر العاصةةمة , والةةذي دعةةت لةةه يجبهةةة اإلن الكبةةري االعتصةةامأدت حركةةة
مجةع مئةات آالف املتظةاهرين  اعتصةاماشيخيها الكبريين )عباسي مدين وعلى بلحاج ( بشكل مفايجئ , دومنا أي مقاومةة ! فيمةا كانةا يقةودان 

 !!.وكان هذا صدمة ومفايجأة للجميع .

ينفذوا األوامر الةيت  ض أعضاء جملس شورى يجبهة اإلنقاذ , قد خانوا األمانة  وملومسعت من البعض  فيما بعد وأنا أحترى تلك القضية أن بع 
وكنت أحتفظ يف ملفايت املفقودة ببعض التفاصيل واألمساء عن تلك املرحلة  -واهلل أعلم بذلك  -أرسلها إليهم الشيخ عباسي لرتتيب املوايجهة

 ولكنها ليست عندي اآلن.
 وعةةادت مكوناهتةةا األساسةةية للعمةةل بصةةورة غةةري مركزيةةة . وبةةرز الشةةيوي )عبةةد القةةادر شةةبوطي  , س وهكةةذا بقيةةت يجبهةةة اإلنقةةاذ بةةال رأ

كرؤوس لكتل مقاومة مسلحة للحكومة يف العاصمة واجلبال من حوهلا   -رمحهم اهلل مجيعا  -وعبد الرزاق ريجام وسعيد خملويف و حممد السعيد( 
 بضراوة .. اشتعلتلبثت أن  د , وبدت نذر حرب أهلية طاحنة  ما.. وعمت الفوضى السياسية واألعمال املسلحة البال

   ... وقتل اجملاهدون الرئيس اجلديد ) بوضياف ( الذي يجاء به اإلنقالبيون  لتصل الفوضى والصدامات املسلحة إىل ذروهتا 

 إىل اجلزائر بعيد اإلنقالب ومكث أحس األفغان العرب اجلزائريون يف أفغانستان بأن دورهم قد حان . ونزل ) قاري سعيد( رمحه اهلل  
فيها زهاء شهر, وقد حدثين بنفسه بعد عودته  عن يجهود مضنية قامت  جلمع األفغان العرب , مع بقايا فرع  من مجاعةة )مصةطفى بةويعلي( 

 , ببعض اخلاليا ذات الفكر السلفي هنا  يف مجاعة يجهادية واحدة.

 لى عجل , مث عاد إىل اجلزائر. وهاتف نائبه يف بيشاور ليخربه  بقيام ذلك اجلمع الذي رتب قاري سعيد أمور إخوانه يف أفغانستان ع
 ( فيما أذكر..8888سعوا له , وأ م أمسوه )اجلماعة اإلسالمية املسلحة(, وكان ذلك يف أوائل )

  ورفةةض آخةةرون مةةن إنشةةق يجةةزء كبةةري مةةن جملةةس شةةورى يجبهةةة اإلنقةةاذ , وشةةكل قيةةادة تفاوضةةت وتعاونةةت مةةع احلكومةةة العسةةكرية .
الةرزاق ريجةام و سةعيد خملةويف( املهادنةة وبةدؤوا املوايجهةة باسةم  قيادات اجلبهة وعلى رأسهم الشيوي ) حممد السعيد و عبد القةادر شةبوطي وعبةد

دين )اجلةةيش اإلسةةالمي لإلنقةةاذ ( الةةذي بةةرز علةةى رأسةةه )مةة باسةةمعةةرف  عةةن إعةةالن تشةةكيل مةةا ايجتمةةاعهم يجبهةةة اإلنقةةاذ .. وسةةرعان مةةا أسةةفر
رفةةض  اشةةتمل البيةةان التأسيسةةي جلةةيش اإلنقةةاذ علةةى معظةةم مكونةةات الفكةةر اجلهةةادي السةةلفي  وركةةز علةةى مبةةدأ مةةرزاق( أحةةد كةةوادر اجلبهةةة . و

 العودة للدميقراطية واعتربها غلطة لن تتكرر , وكنت أحتفظ بنسخة من ذلك البيان .
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  رت مجيع األحزاب السياسية الةيت شةاركت يف اإلنتخابةات , وكةان قمعت احلكومة العسكرية حركات العصيان املدين بوحشية , وحظ
( يف طليعتهةةا األحةةزاب الةةيت قمعةةت )يجبهةةة اإلنقةةاذ( ,  و)حركةةة النهضةةة( , و حركةةة اإلخةةوان )حننةةاح( , و)احلركةةة مةةن أيجةةل الثقافةةة والدميقراطيةةة

احلميةد مهةري( .. وأحةزاب  وهةو )عبةد ء مةدين فيمةا أذكةرالذي يرأسه آيت أمحد,  و)حزب يجبهة التحرير الوطين( الذي مثلةه آخةر رئةيس وزرا
 وشيوعية صغرية أخرى.. اشرتاكية علمانية و

 يا أحيانةةا سةةسيا إسةةتمرت األحةةزاب باملعارضةةة للحكومةةة العسةةكرية وتراوحةةت معارضةةتها بةةني اللةةني واملداهنةةة وبةةني املوايجهةةة إعالميةةا و
ألف( معتقل ملئت هبةم  51ر.. ووصل عدد املعتقلني من اإلسالميني إىل أكثر من )أخرى . و خرج كثري من رؤوس املعارضة إىل خارج اجلزائ

عملياهتم  أصبحت حني املقاوميني يف اجلبال إىل ما قيل أنه بلغ عشرات اآلالف .. ولعدد املس ارتفاعالسجون الصحراوية .. وأدى ذلك إىل 
 بالعشرات يوميا..

 اجلماعةة اإلسةالمية املسةلحة(   اسةماألخبار ووسةائل اإلعةالم خةالل تلةك الفةرتة , وبةرز  سيطرت أخبار اجلهاد يف اجلزائر على عناوين(
لبةةث أن  احلةةق العيايةةدة( , الةةذي مةةا أمريهةةا األول )عبةةد اسةةمكةةأهم وأبةةرز التجمعةةات العاملةةة عسةةكريا يف موايجهةةة احلكومةةة العسةةكرية . وبةةرز 

اآلن بدقةةة ولعلةةه )يجعفةةر  امسةةهغةةرب وسةةلمته للجزائةةر . وخلفةةه أي آخةةر)ال حيضةةرين السةةلطات املغربيةةة أثنةةاء سةةعيه لشةةراء السةةالح يف امل اعتقلتةةه
( أمريهةا الفةذ  8883األفغاين ( مث قتل رمحه اهلل , بعد أن قطع أشواطا هامة على طريق توحيد مجيع الفصائل املسةلحة , مث خلفةه مةع مطلةع )

 هلل . اهلل أمحد الذي حتققت يف عهده إجنازات كبرية رمحه ا أبو عبد

  . القةةاري سةةعيد( يف إحةةدى اهلجمةةات الكةةربى علةةى قيةةادة القةةوات البحريةةة يف اجلزائةةر  واعتقةةلتصةةاعدت حةةدة العمليةةات العسةةكرية(
واهلل أعلةةم  –( سةةجني مةةن سةةجن اجلزائةةر العاصةةمة بعةةد عةةدة أشةةهر, والتحقةةوا باجلبةةال . وروى بعضةةهم 111العاصةةمة . مث فةةر مةةع أكثةةر مةةن )

بارات اجلزائرية سهلت عملية اهلروب تلك لزرع عشرات اجلواسيس وسط اجملاهدين باعتبارهم فروا معهم ! وتابع القاري أن اإلستخ –باحلقيقة 
( . ويف هةذه الفةرتة كةان عنةف 8884سعيد يجهوده يف توحيد الفصائل املقاتلة من مجيع الفرقاء .. مث قتل يف ظروف غامضة رمحةه اهلل أواخةر)

مئات السجناء السياسيني من يجبهة اإلنقاذ ومؤيديها يف سجن )سركايجي(.. أحد سجون العاصةمة اجلزائريةة  غتيالاالدولة كبريا , ووصل حلد 
 يف واقعة واحدة !!..

 ( كانت كافة األصوات املؤيدة للجهاد يف اجلزائر تنادي اجملاهدين  بتوحيد الصفوف . وفعال أدت يجهود كبرية قام هبا 8883مطلع )
اجملاهدة يف )اجلماعة اإلسالمية املسلحة( ومن القيادات اجملاهدة جليش اإلنقاذ وشيوي اجلبهة الكبار, ولكثري مةن قيةادات العديد من القيادات 

الثةاين للجماعةة اإلسةالمية املسةلحة ومل يرهةا ألنةه قتةل قبلهةا بقليةل  تلك اخلاليا اجلهادية احمللية , إىل حصول تلةك الوحةدة الةيت عمةل هلةا األمةري
النهةائي للوحةدة  , وكةان يف غايةة التةأثري .  االيجتمةاعاهلل أمحد(  قيادة اجلماعة املوحةدة .   ونجشةر شةريط فيةديو عةن  . وتوىل )أبو عبد رمحه اهلل

الةرزاق  وابتهجت أوساط اجلهاد يف كل مكان وهم يرون مشهد بيعة شيوي اجلبهةة مةن قيةادات اجلةيش اإلسةالمي لإلنقةاذ )حممةد السةعيد وعبةد
 اجلماعة اإلسالمية املسلحة وهو أبو عبد باسمالقادر شبوطي و سعيد خملويف( لشاب يف عمر أبناء بعضهم , أمريا للجهاد املوحد  ريجام وعبد

 الشامل ... االنتصاراآلمال بقرب  ازدهاراهلل أمحد .. وأدت الوحدة إىل 

 مبةةا أقةةدم عليةةه كبةةار شةةيوي اجلبهةةة  االعةةرتافضةةه يجةةيش اإلنقةةاذ )مةةدين مةةرزاق( الوحةةدة ومعارضةةتها ,  ورف فةةويجئ اجلميةةع بةةرفض أمةةري
اجملاهةةدين مةةن توحيةةد الصةةفوف ! وأعلةةن أنةةه ال يعةةرتف إال بقةةرارات الشةةيخني األسةةريين عباسةةي مةةدين وعلةةي بلحةةاج مل ةةا خيريجةةون مةةن السةةجن . 

وواليةةات الوسةةط دخلةةت الوحةةدة و وأصةر علةةى البقةةاء خةةارج الوحةدة .. ولكةةن عشةةرات الفصةةائل واجلماعةةات الثانويةة مةةن مشةةرق اجلزائةةر وغربةه 
عةةةددهم بعشةةةرات اآلالف  مةةةع حلةةةول  %( مةةةن اجملاهةةةدين املسةةةلحني الةةةذي صةةةار85صةةةارت اجلماعةةةة اإلسةةةالمية املسةةةلحة متثةةةل أكثةةةر مةةةن )

 ( كما قيل .8884)
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 سةلطات بةذلك , أمةا وقف النحناح وتنظيم اإلخوان يف اجلزائر للمجاهدين باملرصاد وشن عليهم محلة إعالمية عنيفةة , وراح يتةودد لل
عبةد اهلل يجةةاب اهلل , فقةد نةةاوأهم هةو اآلخةةر ولكةن حبةةدة أخةةف , ومل يتةواىن اإلثنةةان عةن حتميةةل يجبهةة اإلنقةةاذ وشةيخيها الفاضةةلني ) عباسةةي و 

 بلحاج ( املسؤولية عن محامات الدم اليت جتري !

 جملس شورى  اجلماعة اإلسالمية املسةلحة بتةويل  اهلل أمحد هو اآلخر يف ظروف غامضة . وصدر بيان عن بعض أعضاء قجتل أبو عبد
الرمحن أمني ( قيادة اجلماعة وتوايل البيعات له من قبل قيادات الفصائل . ومل  يكن بوسع املؤيدين للجهاد يف اجلزائةر يف اخلةارج إال  ) أبو عبد

 (.8885( أو أوائل )8884أن يؤيدوهم ويدعوا هلم  بالتوفيق وكان ذلك أواخر)

   احلمةةن أمةةني قيةةادة اجلماعةةة . بةةدأت بةةوادرتغري يف منحةةى السياسةةات والبيانةةات والعمليةةات يف اجلماعةةة اإلسةةالمية  يل أبةةو عبةةدومةةع تةةو
 املسلحة ومن ذلك ..

وعدها السلطة .. وت ذات العالقة مع هيكل الدولة أو االيجتماعيةكثرة البيانات الصادرة عن اجلماعة , و تصعيد املوايجهة مع الشرائح املدنية و  -8
ارس بالقتل , مثةل أيجهةزة اإلعةالم ..بةدءا مةن الةوزير ووصةوال إىل باعةة اجلرائةد يف الشةارع . ومثةل قطةاع التعلةيم كةذلك.. وصةوال ل سةاتذة واملةد

 والطالب .. وكذلك وزارة النفط  وصوال للعمال الذين ميلؤون السيارات بالبرتول !!.. وهكذا.. 

 قتل النساء واألطفال من أسر العاملني يف أيجهزة الدولة.. باستحاللالتجرؤ على إصدار الفتاوى  -2

 هدفا أساسيا .. واختاذهاتصعيد املوايجهة مع املليشيات املدنية املرتطبة باحلكومة  -3

 ذلك من هذه التويجهات اخلرقاء . إرتفاع هلجة التكفري يف اخلطاب العام .. وغري -4
 ( تةةةداعت قيةةةادات اجلبهةةةة اإلسةةةالمية ل8885خةةةالل سةةةنة , ) إلنقةةةاذ الاليجئةةةة يف اخلةةةارج , وقيةةةادات األحةةةزاب السياسةةةية اإلسةةةالمية

سياسيا , وأصدر املؤمترون بيانا  والعلمانية وحىت الشيوعية إىل مؤمتر برعاية الفاتيكان يف روما لتشكيل حتالف سياسي , يعرض حل أزمة اجلزائر
ة ملسةةارها !!, ووقةةع علةةى هةةذا البيةةان  ممثلةةون عةةن يجبهةةة اإلنقةةاذ يف اخلةةارج يةةة والعةةودطيةدعو حلةةل األزمةةة سياسةةيا ويةةدين العنةةف وينةةادي بالدميقرا

آيت أمحد وسعيد سعدي والشيوعية املناضلة ) لويزا حنون ( !! , وبار  الفاتيكةان راعةي املةؤمتر البيةان  النحناح و ومجاعة النهضة اإلسالمية و
كبري( الذي أبرزه اإلعالم بصفته رئيس )اهليئة التنفيذية جلبهة اإلنقاذ يف اخلارج (   وأيدته األوساط السياسية واإلعالمية يف أوربا . وأصدر )رابح

يبةة , بيانا مرفقا برسالة نسبوها للشيخ علي بلحاج  , تؤيد قرارات مةؤمتر رومةا هةذا . ولكةن عنةاد احلكومةة العسةكرية أيجهةض تلةك املبةادرة الغر 
حينها لذلك املؤمتر بكتاب بعنوان ) ندوة روما يف ظالل صليب الفاتيكان( وقد طبع ونشر  . وقد أرخت يفانعقادهاهة برتكيبتها ومكان و املشب

 يف مكتبات لندن.

 ( جتةةرأ  أبةةو عبةةد8885أواخةةر سةةنة ..)  الشةةيخ حممةةد السةةعيد و  اغتيةةالالةةرمحن أمةةني وقياداتةةه املنحرفةةة الةةيت تةةدريجت يف اإليجةةرام علةةى
اهةدين املنتمةني جلماعةة الطلبةة والةذين كةانوا قةد دخلةوا مبويجةب الوحةدة يف اجلماعةة , وكةانوا يطلقةون الوهاب العمارة وغريمها من اجمل اجملاهد عبد
ملنهجهم . فقتلهم أبو عبد الرمحن أمني  بةدعوى حتضةريهم  انتقادابه ) حمفوظ النحناح (  قد نبزهم)مجاعة اجلزأرة( وهو لقب كان  اسمعليهم 

عةةن مسةةار اجلماعةةة  االحنرافةةات ى اهلويةةة السةةلفية للجماعةةة بةةزعمهم .. ومةةن هنةةا  بةةدأت حقيقةةةعلةةى قيادتةةه .وبةةدعوى احلفةةاظ علةة لالنقةةالب
 تتكشف.

 كتاب بعنوان )هداية رب العاملني ( علةى أنةه ) مةنهج اجلماعةة اإلسةالمية املسةلحة (   بإصدارعبد الرمحن أمني تلك اجلرمية  مث أتبع أبو
طرف والتكفري , وقواعد اإليجرام وقتل األبرياء ... ممةا يجةزم باهلويةة املنحرفةة اجلديةدة للجماعةة .. وقد محل الكتاب من فنون اجلهل , وألوان الت

 أبعاد الكارثة اليت حلت بقيادة اجلماعة املسلحة .  ووضحتيف عهد أمريها هذا . 

 تاملليشةيايف  اخنرطةوارة هلم بةدعوى أ ةم الرمحن أمني ذلك بتويجيه  مقاتليه إىل اجملازر اجلماعية يف املدنيني يف القرى اجملاو  مث أتبع عبد 
 قتلهم وسيب نسائهم ..على أ م مرتدين..!!! واستباحاحلكومية , فكفرهم 
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  ودسةت العمةالء   -اليت تكشف فيما بعد أ ا هي اليت سعت إليهةا وأويجةدهتا  -إستغلت أيجهزة اإلستخبارات اجلزائرية هذه األيجواء
القوات اخلاصة ,  كشف بعض الفارين من اجليش و  -فيما بعد   -ني( واحدا منهم .. وأتبعت  ذلك كما يف قيادة اجلماعة اليت رمبا كان )أم

 ممن  أيجربوا على فعل ذلك أو شهدوه  كي ال تضيع قصة تلك املأساة .. فأتبعت احلكومة ذلك بتنظيم سلسلة من اجملةازر املروعةة يف املةدنيني
( , حيةث شةهدت اجلزائةر 8881-8881الوحشةية الةيت يجةرت خةالل ) اجملازرحىت حيوانا .. يف تلك امرأة وال طفال وال  ومل توفر عجوزا وال

ت أهواال  وحبورا من الدماء.. وصلت إىل قتل املصلني يف رمضان وهم ينصرفون من أبواب املسايجد بدعوى أ م كانوا قةد شةاركوا يف اإلنتخابةا
فيهةا يف اإلنتخابةات السةالفة.. وكةان هةذا مبثابةة تصةفية  اإلنقةاذملناطق املعروفةة بنجةاح يجبهةة فارتدوا بذلك !!!.. وكانت أكرب اجملازر جتري يف ا

حساب من قبل احلكومة مع من اختاروا املشروع اإلسالمي كما كشف هؤالء الشهود بالوثائق املؤكدة لذلك عرب وسائل اإلعالم املختلفة بعد 
 ذلك بعده سنوات..

    املقابالت بالغة األمهية يف هذا اجملال ..و نشر بعض أولئك العسكريني شهاداهتم يف كتب طبعت يف وقد عرضت قناة اجلزيرة بعض
 فرنسا وأصبح األمر اآلن واضحا..

  ومةةع تكشةةف احلقيقةةة والتويجةةه اإليجرامةةي واملنحةةرف للقيةةادة اجلديةةدة للجماعةةة اإلسةةالمية املسةةلحة.. إنفةةض عنهةةا املؤيةةدون يف الةةداخل
شخصةيات واجلماعةات اجلهاديةة البةارزة الةيت أيةدت اجلماعةة املسةلحة خةالل مسةارها بيانةات عديةدة بةذلك , وكنةت مةن واخلارج . وأصةدرت ال

أوائةةل مةةن وقةةف ذلةةك املوقةةف ونةةدب النةةاس الةةرباءة مةةن قيةةادة اجلماعةةة اإلسةةالمية املسةةلحة كمةةا سأشةةري لةةذلك يف الفقةةرة التاليةةة , بشةةيء مةةن 
 التفصيل إن شاء اهلل .

   تائةةب والفصةةةائل اجلهاديةةة يف الةةةداخل تةةنفض عةةةن قيةةةادة ) أمةةني ( , لتةةةنغمس أكثةةر فةةةأكثر يف محامةةات الةةةدم املروعةةةة كمةةا بةةةدأت الك
 القتال بني اجلماعة وبعض تلك الفصائل املنفصلة عنها ..  اشتعالاملخزية.. مث 

 ( كما كانوا يسمون , وهم من مجاعة ا8881أواخر )لشيخ حممد السةعيد رمحةه اهلل , قتلةوا ( قتل اجملاهدون من )مجاعة يجبل األربعاء
الرمحن أمني(.. وأراحوا الدنيا من شروره , ليتويل بعده سفاح أكثر إيجراما منه قيةادة اجلماعةة اإلسةالمية املسةلحة , وهةو املةدعو) عنةرت  )أبا عبد

يف منهجهةا بعةد أن عزلةت يف منةاطق  رتواسةتمالزوابري (, الذي تابع مسلسل اإليجرام , ولكن بعد أن ضعفت اجلماعة وقلةت إمكانياهتةا .. 
 ( فيما بعد يف العاصمة اجلزائر ... 2113حمدودة إىل أن قتل هذا األخري سنة ) 

  النةةةاس عةةةنهم وزهةةةدهم باملشةةةروع اجلهةةةادي بةةةل واإلسةةةالمي.. وصةةةلت املخططةةةات  انفضةةةاضمةةةع تشةةةرذم اجملاهةةةدين وتقسةةةمهم , وبعةةةد
, بدعوى العفو عن املسةلحني  لالستسالممن سيناريو اجملازر الذي خططت له . فأطلقت برناجما  اإلستخبارات اجلزائرية واخلاريجية إىل مبتغاها

ء الذين يلقون سالحهم .. وكان يجيش اإلنقاذ بقيادة ) مدين مرزاق( أول املستجيبني ملا عةرف بنةداء )الوئةام الةوطين( .. وتةربع عةدد مةن علمةا
, و خرج األلباين بآخر فتاويه قبل أن يتوىف سنة  لالستسالممني واأللباين , ليدعموا نداء الدولة املسلمني يف اخلارج من أمثال ابن باز وابن عث

 ( , ليعلن أن أحداث اجلزائر أكرب شاهد على ما ذهب إليه من قوله :2111)

 ( .ن الخروج على الحكام في هذا الزمان , هو في حقيقته خروج على اإلسالم ذاته !!!إ) 

  بالنابل يف ساحة الصحوة اإلسالمية كلها بسبب التجربة اجلهادية اجلزائرية.. لتصبح شاهدا لكل مةن يريةد أن يةدلل  واختلط  احلابل
اجلهاد ! وليصبح النموذج عربة ملن يعترب . بعد أن جنحت اإلستخبارات اجلزائرية ومن ساعدها من املخابرات العربيةة  على رأيه  يف فشل خيار
 يثة من وسائل اإلعالم العريب هبدم احلايجز بني مفاهيم اجلهاد  وبني أفكار التكفري واإليجرام واجملازر ومحامات الدم..!واخلاريجية , ومشاركة حث

  وما بعدها تتابعت األحداث يف اجلزائر وكنت قد غادرت )لندن( إىل أفغانستان , حيث ال ميكن مواكبة األخبار  8881خالل عام
العظيم   عن ملف تلك القضية ومتاهاهتا بسبب الدوار ابتعاديه تامة عن وسائل اإلعالم , باإلضافة إىل واألحداث كما جيب يف ظل عزلة شب

 الذي تسببت يل به..
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يت ولكن ومن خالل املعلومات اليت بلغتين من بعض اجملاهةدين اجلزائةريني األفاضةل ممةن الذوا بأفغانسةتان يف مرحلةة طالبةان , ومةن خةالل متةابع
عليه من بعض البيانات اليت صدرت بعةد ذلةك ووصةلتنا..  فقةد  اطلعتسائل اإلعالم , وبعض املهتمني هبذه القضية , وما حبسب املمكن لو 

مسةي مبشةروع الوئةام الةوطين , وبقيةت جمموعةات هنةا وهنةا  يف  بدا أن الغالبيةة السةاحقة مةن املسةلحني واجملاهةدين قةد نزلةوا مةن اجلبةال بفعةل مةا
 اجلهاديني.  ملوايجهة مع النظام الذي خرج يباهي بانتصار باهر علي اإلسالميني واجلزائر تريد متابعة ا

)اجلماعةةة السةةلفية للةةدعوة والقتةةال( بزعامةةة أمريهةةا )حسةةن حطةةاب (..بةةدا مةةن خةةالل  اسةةممث ظهةةرت إىل العلةةن مجاعةةة أطلقةةت علةةى نفسةةها  
لى نفي أفكار التكفري والغلو , وعلى تركيز املوايجهة مع أيجهزة السلطة بياناهتا أ ا وعت بعض عرب ذلك الدرس القاسي , فركزت يف بياناهتا ع

العسةةكرية واألمنيةةة وإبةةراز األهةةداف العامةةة مةةن  أيجةةل إقامةةة الدولةةة الشةةرعية..إال أن معظةةم األوسةةاط اجلهاديةةة بةةدت حةةذرة مةةن تأييةةدها نتيجةةة 
الةرمحن أمةني. وقةد نقلةت وسةائل اإلعةالم  حتةت قيةادة أبةو عبةد الصدمة اليت  كانت هائلة وألن حسن حطةاب كةان عضةوا يف اجلماعةة املسةلحة

مفاداهتم مببالغ ضخمة ..ومل يصلين مةن بياناهتةا  ل يجانب و اختطافومازالت بعض أخبار عمليات تلك اجلماعة ومن أبرزها بعض عمليات 
 ضاه .وأخبارها ما ميكنين من احلديث عن جتربتها وأسأل اهلل أن يوفق املخلصني ملا حيبه وير 

قضةيتهم كما أن اجملاهدين اجلزائريني الذين أموا أفغانستان يف مرحلة طالبان , حاولوا بدورهم جتميع أنفسهم وترتيب أوراقهم إلعادة العمل يف 
, وشةةكلوا شةةبه جتمةةع كةةان يصةةارع  ظروفةةا صةةعبة مةةن أيجةةل إحيةةاء مثةةل تلةةك القضةةية . و بةةدت بعةةض عالمةةات التوفيةةق والتسةةديد علةةى بعةةض 

أبةو بةالل ( والةذي عمةل علةى تأسةيس التجمةع شةابا شةجاعا وخملصةا  –ني منهم ..وقد كان أمريهم الذي عرف باسم )معتز اجلزائةري الناضج
ونشيطا , مث ما لبث أن استشةهد خةالل مشةاركته مةع الطالبةان ضةد قةوات املرتةدين مةن حتةالف الشةمال , وخلفةه صةديقه الةذي عةرف باسةم ) 

ن يطيبا بدوره , وقد أمل ذلك اجلمع أن يلعب دورا يف تصحيح املسةار , ودعةم مةن يثبةت إخالصةه مةن اجملاهةد يجعفر اجلزائري ( وكان منوذيجا
أولئةك األبةرار مةواقعهم يف معركةة الةدفاع عةن الةنفس واختةذ يف اجلزائر .. ولكن أحداث سبتمرب عايجلتهم كمةا عايجلةت اجلميةع مبةا هةو معلةوم.. 

أمسةاءهم يف قائمةةة   -ومنهةو الشةهيد يجعفةةر اجلزائةري  -مةةنهم مةنهم حظةةا وافةرا مةن الةةبالء , وسةجل كثةري -تقبةل اهلل  -وعةن اإلمةارة .. ونةةالوا 
 الشهداء واألسرى من ضحايا ) أخدود سبتمرب ( مطلع القرن احلادي والعشرين .

   جلربية يف بيته إثر اإلفراج واستقر يف قطر , بعد أن بقي يف اإلقامة ا اجلزائر –حفظه اهلل  –غادر الشيخ عباسي مدين  2114مطلع
قيةد اإلقامةةة اجلربيةةة . ومةن قطةةر وعلةى قنةةاة اجلزيةةرة , أعلةن الشةةيخ عةةن  –فةةرج اهلل عنةةه  –عنةه عةةدة سةنوات  . فيمةةا مةةازال الشةيخ علةةي بلحةاج 

وجيتمةةع اجلميةةع بكةةل  إطةةالق مبةةادرة إل ةةاء األوضةةاع املأسةةوية يف اجلزائةةر حبيةةث يصةةطلح مجيةةع اجلزائةةريني , ويضةةربون صةةفحا عةةن مآسةةي املاضةةي
ها مكوناهتم كجزائريني على مصلحة حفظ الوطن وإ اء املأساة . ومل يعط الشيخ تفاصيل املبادرة ووعد بإعال ا بعد تلقي يجواب احلكومة علي

. 

   فريقني ( حصلت اإلنتخابات الرئاسية يف اجلزائر , وانشق احلزب احلاكم ) حزب يجبهة التحرير الوطين ( , إىل 2114يف ) مارس 
تطوير  يرأس أحدمها الرئيس اجلزائري ) عبد العزيز بوتفليقة ( , وينافسه , رئيس وزرائه األسبق )  بن فليس (. وكان على رأس برنامج بوتفليقة

يح للجبهة اإلسالمية مشروع املصاحلة الوطنية الذي كان قد بدأه , وأسفر تأييد الشارع اجلزائري للمصاحلة وتشوقه إل اء األزمة , والتأييد الصر 
مةا لإلنقاذ له عن فةوزه الكاسةح , ومتديةد رآسةته علةى اجلزائةر . ومةا زال اجلميةع يف ترقةب ملشةاريعه ومبةادرة الشةيخ عباسةي إل ةاء فصةول أهةوال 

 قبل مخسة عشر عاما .  8881يجرى يف اجلزائر منذ دمر العسكر نتائج انتخابات 
  ( وبينمةا كنةت أخةط هةذه الشةهادة , تناقلةت وكةاالت األنبةاء أخبةار نةزول بعةض 2114مةايو وبعد فوز بوتفليقة , ويف هةذه األيةام )

ا حتفةظ املقاتلني من أعضاء اجلماعة السلفية للةدعوة والقتةال مةن اجلبةال واستسةالمهم للدولةة حتةت قةانون الوئةام املةدين واملصةاحلة الوطنيةة , فيمة
 آخرون منهم على ذلك .   
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 الباب الرابع 
 

 ( :0996-0989جتربتي وعالقتي بتجربة اجلهاد يف اجلزائر ) خالصة
 

 ) هذه الفقرة هي املادة األساسية هلذه الشهادة (
 
 

كما ذكرت آنفا , فقد ا مكت يف كتابة هذه الشهادة , بعيد وصويل إىل أفغانستان قادما من لندن, يف شهر 
ماتزال حاضرة يف ذهين . وكان حبوزيت عشرات  , حيث كانت تفاصيل أحداث تلك التجربة 8881من عام  أغسطس

أدري اآلن إن   وال فعلته الوثائق والبيانات املتعلقة هبا.... وكانت نصيحة أغلب من استشرهتم أن أتريث يف نشره..وهذا ما
كنت مصيبا يف ذلك التأخري  ومن نصحين  بذلك آنذا .. حيث أين  فقدته ول سف مع ما تركت من أشيائي خالل 

املفايجئ واإلنسحاب السريع لقوات طالبان عن كابل وأفغانستان .. ولعلي أعيد كتابته بالتفصيل عندما ييسر اهلل يل   ياراال
 ذلك. ولكين هنا أختصر تلك التجربة اهلامة واملريرة يف نقاط رئيسية مويجزة ضمن ماحيتمله اإلجيازيف هذا الكتاب بعون اهلل. 

 بة كما يلي:فقد كانت أهم حمطات تلك التجر 
 ( وقةد ربطتةين 8882 -8811بدأت عالقيت باإلخوة اجلزائريني يف بيشاور وأفغانستان إبةان مرحلةة الشةوط األول ل فغةان العةرب .)

بةةةأمريهم )القةةةاري سةةةعيد( رمحةةةه اهلل وغةةةريه عالقةةةة وطيةةةدة.. حيةةةث ألقيةةةت يف مضةةةافاهتم ومعسةةةكراهتم. خةةةالل تلةةةك الفةةةرتة عةةةددا مةةةن الةةةدروس 
 جماالت الفكر اجلهادي , والسياسة الشرعية .. وبعض الدروس يف إدارة و تنظري حرب العصابات.. واحملاضرات يف

  إتصةةل يب أحةةد كبةةار مسةةاعدي ) قةةاري  أسةةبانيااجلمةةع العةةريب يف أفغانسةةتان , وعةةوديت إىل مقةةر إقةةاميت يف غرناطةةة يف  انفضةةاضبعةةد ,
إىل مقةرهم يف لنةدن , بعةد فةراره مةن السةجن   )قةاري سةعيد( يب هاتفيةا مةن اجلزائةر لواتصةاسعيد( ودعاين ملقابلهم يف لندن.. وأدت زياريت هلم 

لإلقامة يف لندن متهيدا لرتتيب حلاقي هبم يف  انتقايلوتذكريه يل بوعدي القدمي له يف أفغانستان , بنصرهتم إن هم أعلنوا اجلهاد يف اجلزائر , إىل 
 اجلزائر.. 

  ة يف اخلليةةة اإلعالميةةة الداعمةةة لقضةةيتهم يف لنةةدن , إىل حةةني ترتيةةب مسةةألة نةةزويل إلةةيهم , و  طلةةب مةةين )قةةاري سةةعيد( معاونةةة اإلخةةو
, وضخامة اجلالية اإلسالمية وكثرة مراكةز الصةحوة مبختلةف أطيافهةا .. تسةاعد يجةدا علةى مثةل ذلةك النشةاط..  واالنفتاحكانت ظروف احلرية 

ليت دعمت مسار )اجلماعة اإلسالمية املسلحة(, وصةارت عمليةا نافةذهتا اإلعالميةة حنةو وكان اإلخوة قد أصدروا نشرة ) األنصار( األسبوعية ,ا
 العامل. 

 فيمةا أذكةر.. مةن أواسةط  \821\وإيل العةدد   12يل مقالةة رئيسةية ثابتةة فيهةا منةذ العةدد فبدأت مبعاونتهم يف ذلةك اجملةال ..وصةار
 ( تقريبا .8885وإىل أواسط  8884)

  تعلقت آمال كافة اجلهاديني بقضية اجلزائر, وأمل اجلميع يف أن تكون اخلطوة التالية ل فغان العرب  8884خالل تلك الفرتة مطلع
حنةةو العةةامل العةةريب بعةةد مرحلةةة أفغانسةةتان.. فقةةد بعةةث الشةةيخ )أسةةامة بةةن الدن ( بعةةض مسةةاعديه ليسةةتطلع احلةةال , وحةةاول تقةةدمي دعةةم باملةةال 
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( أمري مجاعة اجلهاد املصرية , أمري اجلماعة املسلحة ) أمني ( قبل انكشاف احنرافه , داعما للجهاد والسالح.. وكاتب الدكتور )أمين الظواهري
يجهود اجلهاديني هنا  . وأرسلت ) اجلماعة املقاتلة بليبيا ( عشرات من خةرية جماهةديها للمشةاركة امليدانيةة يف اجلهةاد يف  ايجتماعومذكرا بأمهية 

هةاديني املغاربةة يف اخلةدمات اللويجيسةتية اخللفيةة لنقةل السةالح واملقةاتلني إىل اجلزائةر, وسةاهم بعةض التوانسةة يف اجلزائر. وعمةل الكثةريون مةن اجل
 اجلهاديني الرئيسية تلك الفرتة. اهتماميجهود يجهادية أخرى كذلك.. وشكلت تلك القضية حمور 

  عةددا مةن احلقةائق الةيت شةكلت يل صةدمة كبةرية  كتشةفتا  يف العمل مع خلية لندن اجلزائرية, سرعان مةا ا ماكيبعد وصويل لندن و
 منذ األيام األوىل ..

 احلس األمين متاما, كما الحظت تداخال حركيا بني تلك اخللية  وانعدامفقد متيز عملهم بالفوضى ,  
مةي . وكانةت إدارهتةم ل مةور يكتنفهةا  ) اليت من املفرتض أ ا إعالمية ( مةع خاليةا أخةرى يف بريطانيةا وأوربةا , تقةوم جبهةود تتعةدى اجملةال اإلعال

 كثري من العبثية , خاصة وأن معظةم عمةل تلةك اجملموعةة الصةغرية مةن األفغةان العةرب اجلزائةريني قةد ارتكةز إىل عةدد مةن األنصةار واملؤيةدين مةن
هةا , وكةان يجلهةم مةن األغةرار حةديثي العهةد الشباب الذين طلبوا اللجةوء السياسةي يف بريطانيةا , أو مةن قةدماء أبنةاء اجلاليةة اجلزائريةة والعربيةة في

الديين , وال يعرفون شيئا عن ضوابط مثل تلك احلركة وأصوهلا وعواقبها.. فضال عن ضحالة مستوى معظمهم يف خملف مناحي املعرفة  بااللتزام
 الدينية والدنيوية. 

ابتغي به ويجه اهلل يف نصةرة  فعلت ذلك لوال أنه ال ندم على ما حىت أين فكرت فعليا يف تركهم والعودة من حيث أتيت . ورمبا أقول اآلن ليتين
" , فقةد ثبتةين علةى البقةاء رغةم  ولو كنت أعلةم الغيةب السةتكثرت مةن الخيةر ومةا مسةني السةوءاإلسالم واملسلمني . وصدق اهلل العظيم " 

صةالح كثةري مةن األمةور عنةدما أدخةل اجلزائةر, وأكةون عليةه , واألمةل يف إمكانيةة إ انعقةدتذلك شغفي يف تةدويل ذلةك اجلهةاد , واآلمةال الةيت 
شاء فعل . فقد كان ل قدار مشيئة أخرى , إذ مل يتحقق  على مقربة من أمراء اجلماعة الذين يستطيعون ذلك اإلصالح ..ولكن قدر اهلل وما

 هديف ومل أذهب للجزائر , وبقيت مع جمموعة لندن  وسبحان مقدر األقدار.

 متهيدا للتفرغ لقضية اجلهاد اجلزائري . وصل لندن ريجل فلسطيين حيمل اجلنسية األردنية  أسبانيامايل التجارية يف فيما عدت لرتتيب أع
 واختةذ, و يدعى ) عمر أبو عمر ( , وقد عرف باسم الشيخ ) أبو قتادة الفلسطيين(. وحتصل خالل فرتة ويجيةزة علةى اللجةوء السياسةي فيهةا. 

, وبةةدأ فيةةه نشةةاطا خطابيةةا ودعويةةا. وملةةا كانةةت بضةةاعة اجلهةةاد هةةي الرائجةةة يف أوسةةاط الصةةحوة  للجمعةةةى مةةن إحةةدى القاعةةات يف لنةةدن مصةةل
,  آنةةذا  والسةةيما قضةةية اجلزائةةر , فاختةةذ أبةةو قتةةادة منهةةا مسةةألته احملوريةةة . حيةةث صةةار ذلةةك املصةةلى مكانةةا لتوزيةةع املنشةةورات , ومجةةع التربعةةات

 . ونقطة رصد لإلسالميني من قبل اإلستخبارات الربيطانية وغريها . والتقاء اجلهاديني واملتحمسني لقضاياهم

  وببسةةةاطة وسةةةهولة صةةةار )أبةةةو قتةةةادة الفلسةةةطيين( املريجةةةع الةةةديين ألولئةةةك الشةةةباب اجلزائةةةريني وغةةةريهم مةةةن األفغةةةان العةةةرب ومةةةن التحةةةق
. ورغم أن أبا قتادة مل يكن من اجلهاديني , ومل يكن تاالتصاالمبدرستهم يف لندن . مث يف غريها من العواصم األوربية بعد فرتة بسبب سهولة 

و له أي ماض يف ذلك امليدان , ولكن خلفيته السلفية ومحاسه اخلطايب وتبنيةه ألفكةار اجلهةاديني , والةتعطش يف أوسةاط اجلهةاديني ألي عةامل أ
اصةةةة وأن اجملموعةةةة اإلداريةةةة الصةةةغرية طالةةةب علةةةم يةةةدعم مةةةنهجهم ويسةةةد حةةةايجتهم , قدمةةةه لةةةذلك الوسةةةط بصةةةفته شةةةيخا ومريجعةةةا يجهاديةةةا. خ

. االختيةارذلك  جلزئياتحىت  -كما كان حاله   -من املدرسة السلفية منهجا هلم وكانوا من املتعصبني يجدا  اختذواللجزائريني كانت من الذين 
 وكان هذا قامسا مشرتكا بينهم وبني أبو قتادة .

    ية أخرى يف بلجيكا , وفعال نزلت إىل بلجيكا , والتقيت خلية أخرى تعمل كان موضوع نزويل للجزائر سريتب عن طريق خلية يجزائر
دن.. يف تقدمي اخلدمات اخللفية للجهاد يف اجلزائر يف أوساط املهايجرين من مشال إفريقيا , وكانت أحسن حاال من الناحية األمنية من خلية لنة

 الدعوي ومجع التربعات للقضية.  يسيت , حنو العمل اإلعالمي وأخطاء قاتلة بسبب رغبتها بتمديد نشاطها اللويج ارتكبت, ولكنها 



 23 

  تبعةةةت ذلةةةك األخبةةةار  . ولكةةةن سةةةرعان مةةةا لالنتظةةةاررتبةةةت يف بلجيكةةةا موضةةةوع نةةةزويل حبةةةرا عةةةن طةةةريقهم للجزائةةةر, وعةةةدت لربيطانيةةةا
أكثر من سنة ونصف سجينسف بسبب بانكشاف أمر تلك اخللية , متاما كما توقعت وحذرهتم من أن العمل احلركي السري الذي مارسوه عرب 

 ما أدخلوا عليه من التمدد حنو أعمال الدعوة واإلعالم . ول سف فقد حوت تلك اجملموعة كوادر ممتازة.. 

ما يهمين من ذلك , أن مشروع نزويل قد ضاعت فرصته األساسية , وحزنت يف حينها , ألمحد اهلل على ذلك فيما بعد , إذ مل مير إال وقت  
عد ذلك , حىت قجتل أمري اجلماعةة الراحةل )أبةو عبةد اهلل أمحةد( الةذي قصةدت النةزول إليةه , ليخلفةه ذلةك الةبالء املبةني )أبةو عبةد الةرمحن قصري ب

دي أمني( , ويسري باجلماعة يف املتاهات اليت سبقت اإلشارة إليها , ويقتل كل من عارضه مةن اجملاهةدين اجلزائةريني وغةريهم , كمةا فعةل مبجاهة
ة ذلك عة املقاتلة الليبية رمحهم اهلل . ويبدو أن اهلل صرف عين وعن غريي من اجلهاديني الذين استعدوا لنجدة اجلهاد يف اجلزائر مرارة  رؤياجلما

 الشرير وعصابته اجملرمة .

 م يف جمةال اإلعةالم , ومل بدأ املسؤول عن خلية لندن مياطلين يف مشروع النزول للجزائر, وبّلغين طلةب أمةريهم اجلديةد أن  ةتم مبعةاونته
. وعلمةت يصارحين إال بعد مدة طويلة , بان ) أمني ( قد أبلغه منذ البداية إلغاء عملية نزولنا , ورفض نزول كافة اجلهاديني من غري اجلزائريني

ة يف سوريا(, وبعض حماضةرايت مةن فيما بعد من بعض اجملاهدين الذين جنوا وخريجوا من تلك املأساة . أن كتابايت ومنها كتاب )التجربة اجلهادي
رمحةه   -تراث أيام أفغانستان , كانت معتمدة يف منهاج الرتبيةة يف )اجلماعةة اإلسةالمية املسةلحة( منةذ قيامهةا, باإلضةافة لكتةب )سةيد قطةب( 

, ومنةع تةداوهلا باعتبةاره تقةوم  عبةد الةرمحن أمةني أصةدر أمةرا جبمةع كةل تلةك الكتةب وإحراقهةا اوأدبيات مجاعة اجلهاد املصرية . ولكةن أبة  -اهلل 
على )الفكر(, و) الفكر( عندهم  بدعة وصل حكمها حلد القتل سياسة !! كما فعلوا مع بعض اجملاهدين من اجلزائر وغريها..!!  كما أصدر 

محةه اهلل . واعتةرب ) أمةني ( ) أمني ( بعد مدة رسالة يرد فيها على الدكتور )أمين الظواهري( نصائحه املنهجية ويرد على أفكار) سيد قطةب ( ر 
 أفكار مدرستنا الفكرية اجلهادية , بل جممل أفكار الصحوة اإلسالمية ,  بدعاً ختالف مبادئ ) العقيدة السةلفية(  حبسةب فهةم ذلةك الريجةل ,

اإلسالمية أيضا , وقد مجع الذي كان حيمل أفكارا قريبة من الفكر السلفي اجلامي املدخلي , ونظرته حنو مدارس الصحوة اإلسالمية واملذاهب 
وهةذا إىل ذلك اجلهل واإليجرام والقدرة , ألنه مسلح , وعلمت فيما بعد أنه كان ) بائع ديجاج ( قبل توليه إمارة اجلماعة اإلسالمية املسةلحة! 

 يف تلك املرحلة!!!. أحد األلغاز

 طةاب مةدارس الصةحوة اإلسةالمية األخةرى ألسةباب تعرض اجلهاديون يف هذا العصةر منةذ انطالقهةم , إىل محةالت تشةويه كثةرية مةن أق
اإلخةةوان املسةةلمون واملةةدارس واجلماعةةات املتفرعةةة عةةنهم أو تلةةك الةةيت  أختةةارشةةىت , وقةةد أخةةذت تلةةك الصةةراعات بعةةدا منهجيةةا واضةةحا عنةةدما 

ا يجةةةزءا مةةةن شةةةرعية السةةةلطة الةةةيت   جةةةت  جهةةةم , اخليةةةارات السياسةةةية احلزبيةةةة واملةةةنهج الةةةدميقراطي , وصةةةاروا بطبيعةةةة احلةةةال يسةةةعون ألن يكونةةةو 
تصطدم مع التيار اجلهادي يف حرب ضروس.. ففي حني رأي اجلهاديون أن عليهم أن يدخلوا مع الصحوة معركة احلجة والبيان لكشف باطل 

ارع اإلسالمي الذي باجلهاديني ألسباب شىت , منها التنافس على قيادة الشلالصطدام , كان ملدارس الصحوة األخرى مربراهتا  االحنرافذلك 
شةةهد عةةودة حنةةو اإلسةةالم السياسةةي بعةةد إفةةالس مشةةاريع العلمةةانيني مةةن قةةوميني ويسةةاريني وسةةواهم.. ومنهةةا الظهةةور أمةةام السةةلطات احلاكمةةة 

 م..والبعد عن العنف الذي تبناه اجلهاديون ملوايجهة أعدائه واالعتدالواجلهات الدولية اليت تدعمها والسيما الغرب , مبظهر الوسطية 

الكبةةري يف سةةاحة اجلهةةاد العةةريب يف أفغانسةةتان كمةةا ذكةةرت  يف رسةةائل املقاومةةة , مث انتقةةل بانتقةةال  االحتكةةا وقةةد احتةةدم هةةذا الصةةراع منةةذ أيةةام 
ثري اجلهاديني إىل املهايجر املتعددة والسيما يف العواصم الغربية , حيث الذ الكثريون منهم باللجوء السياسي بسبب بطش حكوماهتم . وكان ك

اإلسةةةالمية واملسةةةايجد, ونشةةةطوا  يف الةةةدعوة يف أوسةةةاط اجلاليةةةات  مةةةن رمةةةوز الصةةةحوة السياسةةةية قةةةد سةةةبقهم إىل تلةةةك املةةةالذات وأسسةةةوا املراكةةةز
 اإلسالمية اليت تضخمت إىل أكثر من أربعني مليون مسلم يف أوربا وحدها , حيث شكلوا نافذة واسعة على العامل اإلسالمي الذي يرتبطون به

 اطنهم األصلية.  يف مو 
وكانةةت لنةةدن إحةةدى أكةةرب سةةاحات ذلةةك التمةةاس السةةاخن بةةني اجلهةةاديني والةةدميقراطيني اإلسةةالميني , حيةةث أمهةةا عةةدد مةةن رمةةوز اجلهةةاديني  

حيث  واألفغان العرب منذ مطلع التسعينات.  وكان فيها رموز ومراكز هامة أيضا لإلخوان وأشباههم من احلركات اإلسالمية , مثل  السروريني
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ذلةةك التيةةار السةةلفي اإلخةةواين. حيةةث تةةوىل الشةةيخ سةةرور  اسةةمفيهةةا الشةةيخ ) حممةةد سةةرور(  نفسةةه  , والةةذي كةةان قةةد غلةةب امسةةه علةةى  اسةةتقر
ت مناهضةةة اجلهةةاديني , ودعةةم الدميقراطيةةة يف اجلزائةةر رغةةم منهجةةه الةةذي كةةان  يعتةةرب الدميقراطيةةة كفةةرا وضةةالال وكتةةب يف ذلةةك األحبةةاث واملقةةاال

 !! وسبحان مقلب القلوب واألحوال .  القيمة
السةيما للجهةاديني , غةري أ ةا كانةت يف  ومثلت بريطانيا ولندن خالل العقد األخري من القرن املاضي ) بيشاور( يجديدة للصحوة اإلسالمية و

 يا إىل كل أريجاء العامل.. الصراعات ينتقل آن قمة احلضارة على عكس سابقتها, مما يجعل الزخم اإلعالمي لتلك النشاطات املختلفة, و
 وكانت مسألة اجلهاد الناشب يف اجلزائر قضية القضايا يف حينها ومسالة اخلالف األساسية بني هذه املكونات ) اإلسالمية (!!. 

 ة ضةد تتوايجةد يف ظةروف الثةورات الشةعبية املسةلح كانت املكونات السياسية للسةاحة اجلزائريةة مثلهةا مثةل كةل املكونةات الةيت غالبةا مةا
املناخات الثورية(,  األنظمة الديكتاتورية يف كل مكان , اإلسالمية منها وغري اإلسالمية , وقد كنت قد حتدثت عن هذه املالحظات و حول )

تنةاوهلم يف كتايب عن التجربة اجلهادية يف سوريا , عندما الحظت أويجه الشبه يف التناقضات بني اجلهاديني والسياسيني يف احلركةة اإلسةالمية يف 
د واختياراهتم ملوايجهة النظام الديكتاتوري . واليت كانت نسخة طبق األصةل عةن تلةك التناقضةات الةيت قةرأت عنهةا كثةريا يف التجةارب الثوريةة ضة
اخةةةل الةةةديكتاتوريات يف أفريقيةةةا وأمريكةةةا الالتينيةةةة , تلةةةك التناقضةةةات الةةةيت حصةةةلت بةةةني الثةةةوريني والسياسةةةيني  يف املعارضةةةات السياسةةةية حةةةىت د

صةةفوف اليسةةاريني أنفسةةهم , ناهيةةك عةةن ألةةوان املعارضةةات األخةةرى .. فللسياسةةيني عقليةةتهم يف تنةةاول األمةةور وللثةةوريني عقليةةة أخةةرى شةةديدة 
 اإلختالف عنها بصرف النظر عن تأثري معتقدات البشر وأديا م املختلفة يف هذه السنن من طبائع البشر.

قبةةل أن أ مةةك فيهةا رأيةةت معطياهتةةا تتشةةابه إىل حةد بعيةةد مةةع تلةةك التجربةة املريةةرة الةةيت خضةةناها يف ما درسةةت مكونةةات السةاحة اجلزائريةةة دوعنة
سوريا, وتوقعت أن تتكرر نفس املراحل و اإلشكاالت , وحددت بناء على ذلك, الصف الذي جيب أن أقةف معةه دينةا وعقةال وشةرفا.. فقةد  

 لشكل التايل باختصار  :كان الطيف السياسي املتصارع  يف اجلزائر يتكون من  ا
 : حكومة ديكتاتورية علمانية يسيطر عليها العسكر -8

مةةن عتةةاة اجملةةرمني الةةذين مل يتورعةةوا عةةن أقسةةى املمارسةةات الوحشةةية ضةةد كةةل مةةن وقةةف يف ويجههةةم , بةةل وفيمةةا بيةةنهم . وكانةةت السةةلطة ذاهتةةا 
العلمةةاين الةةوطين مةةن حةةزب يجبهةةة التحريةةر, وبةةني تيةةار  رنسةةا , وبةةني التيةةارأيجنحةةة متصةةارعة علةةى النفةةوذ بةةني اجلنةةاح الفرنكفةةوين العريةةق املةةوايل لف

 يجديد أدر  أننا يف الزمن األمريكي واختار ركوب مويجته.
 :  معارضات سياسية تتكون من كل ألوان الطيف العلماني -2

اليمةةني الليةةربايل , مةةرورا بةةالقوميني والةةوطنيني  املتوايجةةد يف العةةامل العةةريب الةةذي نشةةا منةةذ اإلسةةتقالل , مةةن أقصةةى اليسةةار الشةةيوعي , إىل أقصةةى
 وأحزاب األقليات الشعوبية.. إىل آخر ذلك.

 صحوة إسالمية متنوعة : -3
الدعويةةة, باإلضةةافة ل حةةزاب اإلسةةالمية اخلاريجةةة مةةن عبةةاءة اإلخةةوان املسةةلمني , باإلضةةافة  مةةن املةةدارس الغةةري سياسةةية كالصةةوفية والسةةلفية و 

 !نقاذ , اليت بطش النظام بفوزها الدميقراطي , ويجاء بالدكتاتورية العسكرية بدعم من الغرب الدميقراطي املنافق للجبهة اإلسالمية لإل
 .ولم ينقص الساحة الجزائرية كالعادة طابور علماء السلطان وكتيبة فقهاء النفاق بين ذلك الطيف 
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 جماعات جهادية متعددة:  - 4
السياسية , ومنت وتضخمت آنيا من غري أن يكون هنا  تيار يجهادي مؤصل قد نشأ وأعد  ولدت يف ظروف رد الفعل والفوضى  

 ورىب عناصره يف ظروف طبيعية. اللهم إال بعض بقايا حركة الدولة اإلسالمية وبعض الكوادر الناضجة من األفغان العرب اجلزائريني.

 : شراذم من متطرفي السلفيين , وخليط من عينات التكفيريين -5
 نت أمسع عن توايجدها ولكن مل نكن نعرف أ ا من القوة واحلجم كما رأينا فيما بعد.ك
لقد كانت صورة متكاملة للرتكيبة السياسية يف بالد العامل العريب واإلسالمي , مع خصوصيات يجزائرية بالطبع .  وكان من أهم تلك  

 اخلصوصيات اجلزائرية:
فالجهاديون شجعان شرسون في أدائهم , والديمقراطيون عنيفون في   د الغالبية ..البصمة الجزائرية في الشراسة والعنف عن 

التكفيريون قساة مجرمون في مجازرهم .. والسلطة المارقة جمعت  تعصبهم لديمقراطيتهم .. والسلفيون متشددون في سلفييتهم  , و
 ممارسات البالغة القسوة والشناعة !!.الشر من أقطاره بقسوة وفظاعة فاقت بها مردة الجن والشياطين في تلك ال

  وبنةةاء علةةى معطيةةات سةةاحة كهةةذه , وعلةةى جتةةارب اجلهةةاديني السةةالفة , وباملقارنةةة مةةع جتةةارب عامليةةة ماضةةية , توقعةةت طرفةةا كبةةريا ممةةا
اجملاهةةةدين  منبهةةةا 8818قبيةةةل اإلنقةةةالب العسةةةكري بقليةةةل , أواخةةةر  سةةةيجري , وسةةةجلت ذلةةةك يف حماضةةةرة يف مضةةةافة اجلزائةةةريني يف بيشةةةاور

عسكريا  يطيح بفوز اإلنقاذ , وأن حرب عصابات يجهادية ستنشةب  انقالبااجلزائريني إىل ما ينتظرهم هنا . حيث توقعت أن الغرب سيدعم 
تبعا لذلك , وسرتث كل اجلماهري اليت صوتت ملشروع اإلسالم , وأن السلطة العسكرية سرتد بقسوة وتعلن احلرب على كافة اإلسالميني ومةن 

ف مكونةةات الصةةحوة اإلسةةالمية لتقطةةف مثةةرات لةمث كةل املعارضةةني , وعنةةدما سةةيثبت اجملاهةةدون أنفسةهم , ستسةةعى أوسةةاط السياسةةيني مةةن خمت
اجلهاد من خالل التحالف مع القوى السياسية العلمانية بوساطات خاريجية , مقابل مداهنات على حساب اإلسالم , وأ ا ستنكص عن أن 

علةةةى اجملاهةةةدين وتعةةةرض احللةةةول الوسةةةط .  سةةةتزايدحة, وسةةةتكون يف صةةةفوف القاعةةةدين , وأن تلةةةك املعارضةةةة املختلطةةةة ختتةةةار املوايجهةةةة املسةةةل
فيةه إىل النصةةر أو الشةهادة , وأن علةيهم أن يوحةدوا صةفوف املسةةلحني  االسةتمرارونصةحت اجملاهةدين بةأن اخليةار األوحةد إذا أعلةةن اجلهةاد هةو 

 انية ومشروعهم السياسي , وأن حيافظوا على مجهورهم . وفعال حصل معظم املتوقع.بأي مثن, وأن يفرزوا قياداهتم امليد

  يف اجلري وراء السراب الدميقراطي , رغم اإلنقالب ! وفوتت بذلك قيادهتا الفرصة التارخيية احلامسة  االستمرارفقد أصرت قيادة اإلنقاذ على
عليهةةا أن تسةةري بةةاجلموع الغاضةةبة الةةيت يجةةاءت مبئةةات اآلالف , ترفةةع شةةعار اجلهةةاد  بعةةد اإلضةةراب العةةام اهلائةةل يف اجلزائةةر العاصةةمة , إذ كةةان

 لتحقيق احللم اإلسالمي , فكان عليها أن تسري هبم للموايجهة والزحف حنو مراكز رئاسة الدولة وإكمال اإلنتفاضة الشعبية إىل آخرها.

   ك من عشرات آالف الشهداء رغم فداحته, أقل من مثن محامات الدم اليت كانت املسألة حتتاج مبادرة على الطريقة اخلمينية . وكان مثن ذل
أقدمت على صناعتها السلطة العسكرية, فضال عن أن ذلك الثمن بديهي يف أي انقالب ثوري كالذي دعوا لةه. وكةان علةى قيةادة اإلنقةاذ أن 

عهةةةا أي عاقةةةل , ولكةةةن بةةةدا أن قيةةةادة اجلبهةةةة قةةةد صةةةدقت اللعبةةةة تتوقةةةع أن تباغتهةةةا السةةةلطة العسةةةكرية فتتةةةوارى لتقةةةود مرحلةةةة املوايجهةةةة الةةةيت يتوق
 اإلستخبارات . الدميقراطية واغرتت بكثرة أصوات الناخبني , وظنت أن ذلك يردع تلك الوحوش الكاسرة من ضباط اجليش و

   بال أدىن مقاومة ! وجذكر أنه ملا و الذي حصل أن مفرزة صغرية من الدر  واألمن اجلزائري إعتقلت الشيخ اجلليل )عباسي مدين( من مكتبه
, أىب وقال أنه لن يهرب كاللصوص وسيوايجههم ألنه ميثل شةرعية أمةة ! وذهةب معهةم ولبةث يف  االعتقالعرض عليه أنصاره الفرار من حماولة 

)دراميةة(.. فقةد سةعى  السجن بضع سنني وخرج منذ وقت قصري فقط!! , وكرر نائبه الشيخ الفاضل اجملاهد )علي بلحاج( اخلطأ بصورة أكثر
الشةةعب هلةةا بأكثريةةه  النتخةةابيف عةةدم مشةةروعية اعتقةةال مةةن انتخبةةه الشةةعب ! ويف  شةةرعية اجلبهةةة وأحقيتهةةا  إىل دار اإلذاعةةة لينةةاظر العسةةكر

ك املناظرة ساحقة وبعدم مشروعية اإلنقالب! .. فقد كان الشيخ حيمل كل احلق يف يجعبته وذهب ليناظر به العسكر !! ومل يعد الشيخ من تل
عاما, قضى معظمها يف السجن ومازال يف اإلقامة اجلربية!. فرج اهلل عنه وتقبل منه ..وكان للمسلمني  84إىل اآلن.. وقد مضى على احلدث 

 يف ذلك درس كبري لعلهم يفهمونه .. 
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 :وبغياب رمزي الجبهة األساسيين , إنقسمت قيادة الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ أربعة أقسام 

 مع الشيوخ . اعتقلقسم   - 0
 وقسم خان الجبهة وحالف السلطة .  - 0

وقسةةةم فةةةر للخةةةارج وحةةةاز اللجةةةوء السياسةةةي وكةةةون قيةةةادة خارجيةةةة تتةةةابع المزايةةةدات فةةةي وسةةةائل اإلعةةةالم وتةةةدعي المشةةةروعية   - 7
 الديمقراطية.

 وقسم رابع حمل السالح وشكل ) الجيش اإلسالمي لإلنقاذ( وصعد إلى الجبال. - 4 
 أطياف الصحوة اإلسالمية األخةرى فقةد سةعى أكثرهةا ملهادنةة السةلطة , ورفعةوا عقةريهتم بالنيةل مةن يجبهةة اإلنقةاذ رغةم الةبالء الةيت  أما

اجلماهريي و حتقيقها يف غضون عامني ما مل حيققوه يف عقود من دعوهتم ومجاعتهم )األم(. هذه األم  اكتساحهاهي فيه , فقد حسدوها على 
 تلد حىت اآلن مشروعا يقيم الدولة اإلسالم ! العاقر اليت مل 

 وراحو ينادون بوقف اجلهاد على أنه فتنة ! وكان على رأس هؤالء الناعقني الشيخ حمفوظ النحناح الذي أفضى اآلن إىل ربه مبا قدم .

 ل . لقد ايجتمع هلا مةن ملا وصلتج ) لندن ( كانت اجلماعة اإلسالمية املسلحة قد فرضت حضورها يف اجلزائر, وتوسعت بشكل مذه
 فرص وظروف النجاح ما مل جيتمع ألي حماولةة سةابقة للجهةاديني . و كةان علةى رأس ذلةك مرياثهةا لةدعم املاليةني يف اجلزائةر, ومشةروعية ثورهتةا

 املسلحة بعد أن دمر العسكر الفوز والعمل بالطرق السلمية, أمام الرأي العام الداخلي واإلسالمي والعاملي.

    هةو دراسةة امللةف بأكملةه , ومطالعةة أرشةيف ضةخم مجعتةه إدارة  8884و مطلةع   8883قمت به يف لندن أواخةر  ماكان أول ,
مما كتبته وسائل اإلعالم باللغة العربية والفرنسية عن القضةية , باإلضةافة للبيانةات الةيت صةدرت عةن خمتلةف األطةراف يف السةاحة  نشرة األنصار

ماعة املسلحة , وبيانةات أيجنحةة يجبهةة اإلنقةاذ , باإلضةافة ملةا تكتبةه وسةائل إعةالم مجاعةات الصةحوة اإلسةالمية اجلزائرية , والسيما بيانات اجل
تال ذلك مع الوقت , خريجت بتصور واقعي عما آلت إليه القضية وبنيت موقفي بناء على ذلك   عامة عن القضية . و مبتابعة اإلطالع على ما

 يها  كما يلي:. وكان خالصة الصورة اليت خلصت إل

الهيئةة التنفيذيةة لجبهةة برز عدد من ممثلي يجبهة اإلنقاذ يف أوربا وحاول بعضهم ذلك يف أمريكا , وقدموا أنفسهم كقيةادة مؤقتةة باسةم )  -8
نتقلةت السياسةية وتطلةق التصةرحيات , وا املزايةدات( وزعموا احلديث باسةم شةيوخها السةجناء , وراحةت هةذه اهليئةة متةارس  اإلنقاذ في الخارج

انتصةةاراته إىل اجملةال التطبيقةةي بةةإطالق املبةةادرات السياسةةية املسةتندة مجيعهةةا إىل فكةةرة العةةودة إىل املسةةار الةدميقراطي رغةةم انطةةالق شةةرارة اجلهةةاد و 
 وبشائره !!.

ألة الدميقراطيةةة بةةل دلةةت بيانةةات اجلةةيش اإلسةةالمي لإلنقةةاذ علةةى تبةةين قيادتةةه اجملاهةةدة للخيةةار اجلهةةادي املسةةلح , وإسةةدال السةةتار علةةى مسةة -2
 واعتبارهةةا غلطةةة . وبةةدا واضةةحا تبةةاينهم عةةن هيئةةة اإلنقةةاذ يف اخلةةارج , كمةةا تبينةةت  حمدوديةةة فعةةاليتهم العسةةكرية علةةى األرض  قياسةةا للجماعةةة

 اإلسالمية املسلحة . 

د( رمحةه اهلل, الةذي كةان مةن كةوادر عبةد اهلل أمحة أبةودلت بيانات اجلماعة املسلحة علةى إصةرارها علةى خيةار اجلهةاد , وعمةل أمريهةا الفةذ ) -3
اإلنقاذ قبل ذلك . على أن تستوعب اجلماعة اإلسالمية املسلحة كافة الطيف اجملاهد للحكومة يف صف واحد . وبدت إمكانياهتم السياسةية 

ه خةةالل فةةرتة ويجيةةزة. وبةةدت قورنةةت باملسةةتوى العسةةكري البةةاهر الةةذي وصةةلوا إليةة الدعويةةة حمةةدودة يجةةدا مةةن خةةالل أدبيةةاهتم إذا مةةا واإلعالميةة و
 احلايجة ماسة لدعمهم السيما يف جماالت قصورهم من قبل التيار اجلهادي عامة.  

كان واضحا أن السلطة العسكرية يف اجلزائر عازمة على البطش وعدم املهادنة , ال مع املسلحني , وال حىت مع العروض السياسية الوسط  -4
ويناور هبا كذلك بعض اإلسالميني وغريهم من طيف املعارضة السياسية يف الداخل. وهو ما أمسةوه احلةل  اليت يغازل هبا اإلنقاذيون يف اخلارج ,
 اإلستئصايل للحركات اإلسالمية.
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كان واضحا أن طيف الصحوة اإلسالمية يف العامل كله قد انقسم إىل فريقني جتاه املسألة . فاجلهاديون ومعظم القواعد الشبابية جلماعات  -5
الهيئةةة التنفيذيةةة للجبهةةة اإلسةةالمية لإلنقةةاذ فةةي مسةةي )  يةةدت اجلماعةةة املسةةلحة . ومعظةةم قيةةادات الصةةحوة اإلسةةالمية أيةةدت مةةاالصةةحوة أ
طروحاهتا السياسية الدميقراطية. فيما أيد اإلخوان املسلمون رمسيا ممثلهم يف اجلزائر )حمفوظ النحناح( الذي بذل كل ما أمكنه مةن  ( و الخارج

وغري مشروعة مللئ مكان اإلنقاذ يف اجلزائر,  وتسابق يف ذلك مع الشيخ ) عبةد اهلل يجةاب اهلل ( زعةيم مجاعةة النهضةة , الةذي أعمال مشروعة 
هوادة فيها على اجلهاديني وعلى يجبهةة اإلنقةاذ وشةيوخها السةجناء بةال حيةاء وال  حاول نفس اهلدف حبصافة أكرب , فقد شن النحناح حربا ال

بةد اهلل يجةاب اهلل( زعةيم مجاعةة النهضةة اإلسةةالمية, نفسةه بةديال معتةدال لإلسةالم السياسةي يف اجلزائةر, رافضةا هةو اآلخةةر مةروءة . فيمةا طةرح )ع
 أمسوه ) العنف( أو ) األزمة ( , منتقدا اإلنقاذ بقدر أكرب من اللباقة . خيار اجلهاد أو ما

ة ) يجبهةةةة التحريةةةر الةةةوطين( , وحةةةىت األحةةةزاب الصةةةغرية مثةةةل بةةةدا واضةةةحا أن الطيةةةف السياسةةةي املعةةةارض للحكومةةةة مبةةةا فيةةةه حةةةزب السةةةلط  -1
الشةةيوعيني وغةةريهم تسةةعى لركةةوب املويجةةة وإسةةتغالل أزمةةة السةةلطة العسةةكرية حتةةت ضةةربات اجملاهةةدين مةةن اجلماعةةة املسةةلحة لقطةةف الثمةةار مةةن 

 خالل مبادرات سياسية عن طريق التحالف مع ممثلي اإلنقاذ يف اخلارج.

لعربية تساعد النظام اجلزائري , وأن اجلهات املعنية مباشرة مبكافحة اإلرهةاب اإلسةالمي كمةا اصةطلحوا عليةه تتعةاون بدا يجليا أن األنظمة ا -1
مباشةةةرة معةةةه, مثةةةل مصةةةر وسةةةوريا وتةةةونس والسةةةعودية . وكانةةةت بصةةةمات اإلسةةةتخبارات الفرنسةةةية أوضةةةح , وكةةةذلك الةةةدعم الةةةدويل للحكومةةةة 

 العسكرية.

ريطانيةا أن األمةن الربيطةاين يظهةر أنةه يغةض الطةرف عةن نشةاطات اجلزائةريني مةن مؤيةدي اإلنقةاذ واجلماعةة كان واضحا مةن اجلةو العةام يف ب -1
املسةةلحة , بةةل يةةوحي هلةةم باحلمايةةة مةةن مطةةاردات النظةةام أو حةةىت اإلسةةتخبارات الفرنسةةية . مةةن دون أن يغيةةب حجةةم ذلةةك النشةةاط ومعظةةم 

سةةتخبارايت واضةةحة. وكةةان هةةذا هةةو نفةةس احلةةال مةةع خمتلةةف أشةةكال التوايجةةد األصةةويل تفاصةةيله عةةنهم . وكانةةت مؤشةةرات املراقبةةة والتصةةنت اإل
معظةةم اجلهةةاديني واجلزائةةريني خاصةةة يف  ا مةةكللجهةةاديني وغةةريهم , وكانةةت أبعةةاد اللعبةةة الربيطانيةةة األمنيةةة السياسةةية واضةةحة للةةبعض , فيمةةا 

 عملهم يف سباق مع الوقت وعاملوا ذلك بالالمباالة .

دون أن بريطانيا ستسمح هلم بالنيل من السياسة الفرنسية الداعمة للنظام يف اجلزائر.وأن ذلك يدخل ضمن الصةراع التةارخيي بينهمةا كانوا يعتق  
 , وهكذا بسطوا املسألة واعتقدوها بكل سذايجة .

  ( بكل ما ميكن , والسيما يف  يجهدي يف لندن , وهو دعم ) اجلماعة اإلسالمية املسلحة واجتاهكانت هذه املعطيات كافية ألحدد موقفي
ا فعلةه جمال اإلعالم يف اخلارج ,وإسداء املشورة لقيادهتا يف الداخل ومجةع األنصةار حوهلةا , وحماولةة الوصةول للةداخل للمشةاركة ميةدانيا. وهةذا مة

اجلهاد املصري (, و) اجلماعة املقاتلة  معظم اجلهاديني يف حينها والسيما الذين توايجدوا من كوادر التنظيمات اجلهادية الرئيسية , مثل ) تنظيم
 ( , وبعض املرتبطني بالشيخ ) أسامة بن الدن ( وعدد من التجمعات اجلهادية من مشال إفريقيا. 

 : كانت جهودي وكتاباتي  تجاه تجربة الجهاد في الجزائر هذه تنصب في منحيين 

بعد اإلنقالب , وعقم أي طرح دميقراطي وقد نشب القتال وأعلن اجلهاد , السيما الجهاد هو الحل لألزمة في الجزائرإثبات أن : األول -
أصةال , السةيما وقةد زودتنةا التجربةة اجلزائريةة بربهةان أسةطع مةن عةني الشةمس علةى  , ودحض دعاوى الفكر الدميقراطي يف الصحوة اإلسالمية

 ذلك .
يجي وشرعي بالغ األمهية , وهو مجع صفوف اجملاهدين املسلحني يف العمل بالفكر والنصيحة وتقدمي املشورة من أيجل هدف إسرتات: الثاني -

اجلزائر يف مجاعة واحدة, والعمل بكل وسيلة ممكنة علةى أن يتحةد اجملاهةدون مةن) يجةيش اإلنقةاذ ( مةع جماهةدي )اجلماعةة املسةلحة( , السةيما 
شيء أساسي عما حنمله حنن أو اجلماعةة املسةلحة ذاهتةا  بعد أن أعلن يجيش اإلنقاذ يف بيانه التأسيسي عن فكر يجهادي أصيل , الخيتلف يف

 من فكر يجهادي.
 كل كتاباتي تقريبا في )نشرة األنصار( في هذين المنحيين.  انصبتوقد  
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  أما على صعيد ساحة العمل اإلعالمي والسياسي الذي نقةوم بةه يف لنةدن لةدعم اجلهةاد اجلزائةري وممارسةة الدعايةة للفكةر اجلهةادي والةدفاع
قضايا اجلهادية عموما, فقد كان واضحا يل أن الربيطانيني يلعبةون مةع سةاحة الصةحوة اإلسةالمية يف بلةدهم لعبةتهم اخلاصةة بةذكاء وبةرود عن ال

رة إنكليزي تقليدي, والسيما مع الكتل واجلماعات ذات التويجه اجلهادي, وال أريد أن أسهب هنا يف حتليل وتاريخ تلك املرحلة والتجربةة اخلطة
 , ورمبا تناولته يف غري هذا املوضع إن يسر اهلل وآن ظرف يناسب احلديث عن ذلك. الدقيقة

مةن هةامش يجيةد وحمةدود زمنةا , وأن نلعةب لعبتنةا اخلاصةة كجهةاديني منةر بفةرتة  االسةتفادةولكن اخلالصة يف ذلك أنه قد بةدا يل أن باإلمكةان  
مؤشرات قرب انتهاء ذلك اهلامش , للتحول عنه يف الوقت املناسب قبل فوات  على مضطربة حريجة, لنسابق الزمن بعيون مفتوحة يجدا انتقالية
يسةمح بةه دون جتةاوز خطةوط محةةراء بديهيةة ,لكةون بريطانيةا تكةون مةع فرنسةةا  وأن علينةا أن نعةرف وحنةرتم حةدود اهلةامش,  وأقصةةى مةا . األوان

ا يف دفع التيار اجلهادي مرحلة أخرى بعد مرحلة أفغانستان إن أحسنا يجزءا من اإلحتاد األوريب . وكنت أدر  أ ا لعبة خطرة ستكون مفيدة لن
منها , وأن أخطاءنا فيها قد تكون قاتلة . لقد كانت أشبه مبهمة من العمليات اخلاصة لكومندوس خلةف خطةوط العةدو . ولكنهةا  االستفادة

 ذات طابع أمين وسياسي وإعالمي . 
فعالةةةه وردود أفعالةةةه املنطقيةةةة, هةةةذا العةةةدو الةةةذي كةةان عةةةاقال قبةةةل أن خيتةةةار حكةةةام لنةةةدن ربةةةط كنةةا نتحةةةر  علةةةى أرض عةةةدو عاقةةةل ميكةةةن توقةةع أ

مةن التحةر  مةع  -رغةم خطورهتةا -سياساهتم بالسياسةات اخلرقةاء ألمريكةا بعةد جمةيء) بلةري(. وكانةت املهمةة أسةهل باحلركةة يف أرض عةدو عاقةل
خيةار لنةا شةرعا ومةروءة وال بةد لنةا مةن مصةاحبتهم ودعةم قضةيتهم , للةوازم كحال أنصار اجلماعةة املسةلحة يف لنةدن حيةث ال   –صديق يجاهل 

 الوالء , وملا نؤمله من مردود القضية اجلزائرية على مسار التيار اجلهادي كما أملنا . 
  كانةة هامةة أحرزت )نشرة األنصار( اليت تصدر يف لندن وتدعم اجلماعة اإلسةالمية املسةلحة وتنقةل بياناهتةا, أحةرزت م 8885خالل سنة

اجلهادية .. بل أصبحت حمل إهتمةام مةن وسةائل اإلعةالم العامليةة الةيت كانةت تنقةل عنهةا تأكيةد كثةري مةن  يجدا يف أوساط الصحوة اإلسالمية و
نتنةةاول يف وسةةائل اإلعةةالم العربيةةة والعامليةةة , ومنهةةا بعةةض  األحةةداث يف اجلزائةةر . وأصةةبحتج و)أبةةو قتةةادة( باعتبارنةةا الكةةاتبني البةةارزين فيهةةا ,  ج

ائةديني القنوات التلفزيونية يف فرنسا اليت طالتها بعض أعمال تلك اجلماعة,على أننا شيخا اجلماعة اإلسةالمية املسةلحة ومنظريهةا الفكةريني العق
ج والشةةةرعيني..! والبةةةد يل مةةةن احلةةةديث عةةةن تلةةةك الفةةةرتة والتعليةةةق عليهةةةا هنةةةا, ألحتةةةدث عةةةن مسةةةامهايت ومنهجةةةي يف ذلةةةك , وكةةةذلك عةةةن مةةةنه

 ومسامهات )أيب قتادة( آنذا .

وأدخلته وألن أبا قتادة  حمتجز اآلن يف بريطانيا , على خلفية إيجراآت مكافحة اإلرهاب الطاغية العمياء اليت مل توفر أحدا تريد استهدافه إال  
وملةا تويجبةه عقيةدة الةوالء للمةؤمنني   حتت العباءة الفضفاضةة ونسةبته للقاعةدة . لةن أتنةاول ذلةك بالتفصةيل ألسةباب تتعلةق بةاملروؤة الشخصةية .

طةرف والسيما يف حمنتهم جتاه الريجل اآلن  , رغم دوره الكارثي على اجلهاديني عموما يف تأييد القضية اجلزائريةة ويف التأصةيل لفكةر يجهةادي مت
 حيتاج حبث يجوانبه لكتاب مفرد , وليس هنا مكان تناول ذلك .

المنهجيةةة. ولمةةا يتعلةةق بنفةةي مةةا نسةةب إلةةي مةةن الفكةةر والممارسةةات التةةي نهجتهةةا إدارة  )نشةةرة وسةةأكتفي باإلشةةارة لمةةا يتعلةةق بةةاألمور  
.  حيث تعلقوا به وأدارهم بشكل شبه تام.. وكذلك ما نسب إيل  األنصار( تحت إدارة أبي قتادة , ولم أكن مقتنعا بها وال موافقا عليها

ة , ممةةا أشةةرت لطةةرف منةةه آنفةةا. وكةةذلك بيةةان دور )أيب قتةةادة( احلقيقةةي فيمةةا زعةةم مةةن بةةاطال مةةن موافقةةة اجلماعةةة املسةةلحة علةةى أعماهلةةا املنكةةر 
تويجيهةةه الشةةرعي للجماعةةة , ومةةا نسةةب إليةةه بةةاطال.. رايجيةةا أن يسةةعفين اإلجيةةاز ضةةمن مةةا يسةةمح بةةه الكتةةاب.. وأن يلهمةةين احلةةقج احلةةق  الةةذي 

 يرضيه.
 

األهميةة والحساسةية  وهةو مسةألة مةنهج إحقةاق الحةق , وإثبةات المبةاد  وقبل أن أشرع في هذا الموضوع ألفت النظةر إلةى أمةر بةال  
 وأداء الشهادة على وجهها , حتى ولو تعلق األمر بمعظم لدينا , أو عند الناس بحق أو بغير حق : 
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 الزمةان يسةتنكرون أن يويجةه فقد تلكأ وانكفأ أمام هذه العقبة الكؤود كثري مةن األكةابر قةدميا وحةديثا . فةإن أكثةر النةاس اليةوم , بةل ومةن قةدمي 
النقد أو يذكر النقص واخلطأ يف املعظمني عندهم , حىت ولو كان حقا واقتضت األمانة , أو الشهادة ذلك , وكان فيها مصلحة للمسلمني . 

يف مسار البشر  والذي فهمته من منهج الكتاب والسنة , ومنهج السلف الصاحل يف استخالص الدروس والعربة من دروس األخطاء اليت تعرض
 , مبن فيهم كبار الصاحلني , بل حىت الصحابة هو عكس ذلك . والشواهد يف القرآن الكرمي , ويف السنة النبوية , وما خصه العلمةاء يف كتةب

 اجلرح والتعديل وكتب التاريخ والسري , أشهر وأكثر من أن يشار إليه .
على هذه البديهية من شواهد الكتاب والسنة وتراث علمائنةا اجمليةد وهةو مشةتهر .   وكةم وال أريد أن أخرج عن املقصد هبذه الشهادة بالتدليل 

) إن تبرئةةةة   عةةةن ذلةةةك بقاعةةةدة ذهبيةةةة فقةةةال : وقفةةةت متةةةأمال بإعجةةةاب تعبةةةري األسةةةتاذ الشةةةهيد املعلةةةم سةةةيد قطةةةب رمحةةةه اهلل تعةةةاىل عنةةةدما عةةةرب
: ) لةوال أن حةق الحةق أوجةب مةن  قةيم عةن ذلةك ببالغةة فةذة عنةدما قةالوكما عةرب اإلمةام ابةن الاألشخاص ال تساوي تشويه المنهج (  . 

وبنةاء علةى هةذا الةنهج الةةذي كةان أخونةا الشةيخ أبةو قتةةادة يعمةل مةن خاللةه ويؤصةةله حةق الخلةق لكةان فةةي اإلمسةاك عةن الكةالم متسةةع ( . 
فرتة . وأريجو أن يكون فيما أكتب يف هذه الشهادة نفعا ويدعو إليه . سأتناول جتربتنا املشرتكة معه يف مسألة دعم اجلماعة املسلحة يف تلك ال

اهلل للمسةةلمني , مبةةن فةةيهم الشةةيخ أبةةو قتةةادة نفسةةه ملةةا يفةةرج اهلل عنةةه ويقةةرأ هةةذه السةةطور حبياديةةة تامةةة أريجةةو أن يعينةةه اهلل عليهةةا , وأن حيسةةن 
  ليصه من براثن سجانيه الكفرة الغزاة احملتلني .خالصه ويعيننا على خت

عالقيت بأيب قتادة يف سياق دعةم اجلهةاد اجلزائةري واجلماعةة املسةلحة الةيت كانةت متثلةه , واللةبس والتةداخل الةذي حصةل بةني منهجةي وخالصة  
 هي كما يلي باختصار : -فرج اهلل عنه وعن كل مكروب من املسلمني  –ومواقفي ومنهج أخينا 

  نزلةت يف بيةت )أيب قتةادة الفلسةطيين ( ريثمةا أحبةث عةن منةزل يل يف  8884فيها أواسةط لالستقرار إىل لندن ثانية  أسبانياملا عدت من ,
 لندن, ومكثت معه زهاء شهر. فويجدته مضيافا كرميا ايجتماعيا .. كما رأيته حسن الرتبية والتعاهد ألهله وأوالده .  

التحرير فيها , فرتة كافية ألتعرف على منهج وكانت تلك املدة باإلضافة للعمل معا لفرتة قصرية أخرى يف معاونة إدارة )نشرة األنصار( و 
الريجةةةل وفكةةةره وطريقتةةةه يف التعامةةةل مةةةع القضةةةايا.. وألكتشةةةف مةةةدى التباعةةةد بيةةةين وبينةةةه منهجةةةا وأسةةةلوبا وجتربةةةة يف جمةةةال العمةةةل والفكةةةر 

 اإلسالمي ..

 دعوة(  قبةل أن يتحةول إىل الفكةر السةلفي , كان أبو قتادة الفلسطيين األصل , األردين املنشأ واجلنسية , من أتباع مجاعة )التبليغ وال
وقد أورثه هذا قدرات خطابية وسلوكا شعبيا منفتحا وايجتماعيا ,  فكان حيب اإليجتماعات الواسعة , ويفتح باب بيته وقاعة مسجده من بعد 

بةالوالئم اجلماعيةة ! ورغةم مةا يةوفره  أمام كل أحد بعفوية وشعبية , ويفتتح البيوت السةرية اخلاصةة بالعمةل , ءلكل زائر, حيث يةجْبح ث كل شي
ختفةةى , السةةيما يف أيجةةواء لنةةدن وأوسةةاط الةةداعمني  هةةذا األسةةلوب لةةه مةةن محيميةةة األيجةةواء وكثةةرة األتبةةاع , إال أن إشةةكاالته األمنيةةة مسةةألة ال

 للجهاد يف اجلزائر. 

ذ علةةى أفكةةار هةةذا التيةةار وبةةذل يجهةةدا كبةةريا يف الدراسةةة و حبسةةب علمةةي فقةةد حتةةول أبةةو قتةةادة إيل املةةنهج السةةلفي أواخةةر الثمانيةةات , وتتلمةة  -
والتحصيل الشخصي , واحتةك بةالكثريين مةن رمةوز )السةلفية( يف األردن حيةث ازدهةرت خةالل الثمانينةات هنةا  بشةكل واسةع , وكةان يتمتةع 

ا كةان كثةري القةراءة واملطالعةة, ولديةه مكتبةة حبافظة قوية وملكةة اسةتنباط عاليةة , وكةان علةى قةدر كبةري مةن العلةم الشةرعي والثقافةة الواسةعة , كمة
 ضخمة متنوعة , وكان طموحا عايل اهلمة .. 

ولكنه كان متعصبا للسلفية ومذهب أهل احلديث وأفكار الدعوة الوهابية , معاديا ل شاعرة واملدارس العقدية األخرى ضمن الدائرة 
خالفني ,  قويا يف املناظرة , عدوانيا شرسا يف النقاش واحملاورة , سليط العبارة , الواسعة ألهل السنة , حماربا للمذهبية , شديدا يجدا على امل

 يجريء الفتوى واألحكام , مفرط الثقة بنفسه, ضيق الصدر باخلالف.. 
قائمة وكان شديد العداء ألكثر مدارس الصحوة اإلسالمية املعاصرة والسيما اإلخوانية املنهج .. حادا يف مواقفه العقدية, إشتملت 

الدعوية واإلصالحية والسياسية..  املبتدعة عنده ومن يسميهم ) أهل الضالل واألهواء ( علي معظم املدارس اإلسالمية العقدية واملذهبية و
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 وحىت على العديد من اجلهادية قدميها وحديثها مناهجا وريجاال.. ومن يرايجع سلسلة كتاباته يف ) اجلرح والتعديل (  و ) بني منهجني( يف
 نشرة األنصار, والذي طبعه يف كتاب مستقل فيما بعد يلمس ذلك بكل وضوح .

, يف حةني كةان الشةارع األردين والفلسةطيين 8888وقف )أبو قتادة الفلسطيين( موقفا معاديا لصدام حسني يف حرب )عاصةفة الصةحراء(   -
شةارع األردين , وسةبب لةه هةذا معةار  مةع اجلميةع هنةا  آنةذا  , يعترب صدام اجملاهد األكرب! فخالف بذلك السياسة اآلنيةة للملةك حسةني ولل

 واضطر للخروج من األردن مطلع التسعينات ,بعد مشاكل مع اإلستخبارات األردنية كما رجِوي .
ف )أبةو قتةادة (, بعد انتهاء اجلهاد األفغاين والعريب.. و فيما كان مجع األفغان العةرب ينفةرط تعةر 8882عام ) ذهب أبو قتادة إىل بيشاور - 

ها أكثر الفلسطيين( على كثري من اجلهاديني وتنظيماهتم واستهوته أفكارهم , وحتول من )السلفية العلمية( إىل )السلفية اجلهادية( اليت كان علي
لفي واملدرسة الوهابية , التيار اجلهادي واألفغان العرب كما ذكرتج يف رسائل املقاومة . ولكونه على قدر كبري من العلم والسيما يف املنهج الس

مدة اليت رايجت أفكارها لدى اجلهاديني تلك الفرتة.. وإلفتقار الساحة اجلهادية إىل العلماء وطالب العلم كما هو معلوم , برز بسرعة وخالل 
يف  احلني عن بيشةاور واسةتقرقصرية , كأحد الويجوه العلمية ومصادر الفتوى لعناصر التيار اجلهادي يف بيشاور!!!, مث ما لبث أن ارحتل مع الر 

, وحتصل على اللجوء السياسي خالل مدة  قصرية قياسية , أثارت الدهشة والتساؤالت لدى البعض لكونةه أردنيةا حيةث 8884لندن مطلع 
ك بعةةد انتظةةار ات الةةذنب بةةالرأس , ولكونةةه مةةن قائمةةة األفغةةان العةةرب الةةذين حتصةةل القليةةل مةةنهم علةةى ذلةةقةةيةةرتبط النظةةام األردين بربيطانيةةا بعال

 سنوات .. ورمبا كان سبب ذلك موقفه املناهض لصدام حسني وهو موقف لندن منذ ذلك الوقت , واهلل تعاىل أعلم .
ة هبذه املواصفات املنهجية واملقومات الشخصية وانعدام اخلربة احلركية والتنظيمية واألمنية , اقتحم الشيخ )أبو قتادة الفلسطيين ( ساح

ة , أكثر التجارب اجلهادية تعقيدا وتشابكا, وأصعبها إشكاالت أمنيا وحركيا.. وكان ذلك سبب طريقة أدائه ومنهجه يف القضية اجلزائري
هادي, التعامل معها , وبالتايل النتائج اليت ترتبت على ذلك عليه شخصيا وعلى القضية اجلزائرية يف اخلارج , وعلى مؤيديها, وعلى التيار اجل

أحد أبرز منظريه .  –حبسب ما أعتقد  –لسلفية اجلهادية( الذي بدأ يربز يف ظل تلك القضية, والذي يعترب أبو قتادة وعلى منهج )غالة ا
يف حيث اندفع أبو قتادة إىل تصدره مع بعض اآلخرين يف الفرتة التالية ممن استهواهم التصدر للفتوى حبسب ما كان يطلبه املستمعون الغالة 

 ندن وساحات أوربية أخرى. اجلزائر وأتباعهم يف ل
  ,عملت وأبو قتادة لفرتة معا يف )نشرة األنصار( , ولكن سرعان ما تبني يل استحالة ذلةك ألسةباب تتعلةق مبنهجةه الةذي أشةرت إليةه

شةةرت  , وألسةةلوبه وسةةلوكه الةةذي أشةةرت لطةةرف منةةه. وكانةةت إدارة األنصةةار ومعظةةم مؤيةةديهم يف لنةةدن أقةةرب إليةةه مةةين رغةةم تارخينةةا األفغةةاين امل
 بسبب أ م من السلفيني الذين مييلون للشدة مثله, وبسبب تعلق الشباب بالشيوي وما يسدلونه عليهم من اهليلمان والقداسة . 

 وأنصةةارهم بعةض املتعةةدلني ممةن كةان هلةةم حةظ مةةن الرتبيةة يف مجاعةة إسةةالمية يف اجلزائةر قبةةل األحةداث , ولكةةن  كةان يف إدارة األنصةار
املتشددين الذين ركنوا إىل شيخهم اجلديد, واستطاع هؤالء أن يبعدوا أولئك , وبدأ أبو قتادة يطبع ) نشرة األنصار( بطابعه  األكثرية كانت من

, وبدأ ينطبةع بةدوره مبالمةح ) اجلماعةة املسةلحة( حتةت قيةادة )أيب عبةد الةرمحن أمةني( . الةذي كةان يصةرح بأنةه يعتةربه أصةح  8885منذ مطلع 
 املنصور يف بين العباس وكم صرح هبذه األعجوبة ! إمامة من أيب يجعفر

ف ولقد بىن موقفه الذي نشره يف األنصار على ختيالته وأحالمه بأن الصفوف قد متايزت يف اجلزائر , صف أهل اإلميان الذي  حيمل راية السل
.  وصف اإلنقاذيني ومن يريدون العودة  راية املرتدينوالسلفية بقيادة ) أبو عبد الرمحن أمني ( , وصف احلكومة ومن أيدها إمجاال والذي ميثل 

قةد للربملان , وقد صرح وكتب يجهارا بأنه يكفرهم عةن بكةرة أبةيهم !  ونشةر يف إحةدى مقاالتةه يف األنصةار , وقةال بةأن املةدن والقةرى اجلزائريةة 
الةردة والسةيما امليليشةيات القرويةة املسةلحة  سةكرمتايزت أيضا , فهي يف هذا املعسكر أو ذا  . وقد أهدر مبويجب ذلك دماء كل مكونةات مع

من قبل احلكومة واليت تبني فيما بعد أن أكثرهم قد محل السالح ليدافع عن نفسه وعرضه ضد عدوان عصابات أمني وهجمات اإلستخبارات 
 واجليش بامسهم ! 
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يشةبه الفتةوى ذات مةرة ليجيةب  زائةري! ,  وكتةب بةذلك مةامن جملس جبواز سيب نسةاء هةؤالء املرتةدين مةن الشةعب اجل ولوح أبو قتادة يف أكثر 
على تسةاؤل يجةاءه مةن بعضةهم مةن اجلزائةر . حيةث يجادلتةه  وأقنعتةه بعةد طةول نقةاش بعةدم  نشةر هةذا الةرأي الغريةب الةذي سةيقيم الةدنيا علةى 

 القضية فضال عن غرابته وشططه ! 

  قتادة و إدارة نشرة األنصار:  ومل يكن أمامي إزاء ذلك الوضع إال أحد خيارات ثالثة مع أبو 

فكريةةة وإعالميةةة أخةةرى مكتفيةةا باملسةةامهة  اهتمامةةاتإىل بيةةيت واإلنصةةراف إىل  االنسةةحابمعهةةم . وإمةةا  االصةةطدامكليةةا . وإمةةا   االنسةةحابإمةةا 
هو أحد شباب األفغان العرب عن بعد , واخرتت اخليار األخري , وذلك بسبب عالقيت الوطيدة برئيس إدارة النشرة و  مبقااليت يف نشرة األنصار

 اجلزائريني , ومن تالميذ )قاري سعيد ( وكانت تربطين به مودة قدمية . 
مسةةامهايت األدبيةةة , قنةةاعيت  بويجةةوب الةةدفاع عةةن تلةةك القضةةية الةةيت كانةةت تتعةةرض للمةةؤامرات واهلجةةوم مةةن قبةةل  السةةتمراروكةةان السةةبب الثةةاين 

الصحوة اإلسالمية الدميقراطية , وغريهم ممةن أيةد اإلنقةاذ ضةاربا مبنهجةه عةرض احلةائط كمةا فعةل  اإلنقاذيني يف اخلارج , ومن قبل معظم شرائح
) الشيخ )حممد سرور( وأعوانه , الذين شةنوا محةالت إعالميةة ضةارية علةى اجلهةاديني عمومةا والسةيما يف جملةتهم )السةنة( و)البيةان( , ونشةرهتم 

زهم )املنتدى اإلسالمي( , وحىت يف يجةوالهتم يف عواصةم العةامل , وذهبةوا إىل هتمتنةا وهتمةة فكةر الصراط املستقيم ( من أمريكا ! ويف دروس مرك
يف أحةد  التيار اجلهادي وأهم كتبه وأعالمه والسيما مجاعةة اجلهةاد املصةرية بأننةا خةوارج !! بةل علةى عقيةدة األزارقةة! , بةل وصةل  الشةيخ سةرور

د إعالن اجلهاد على أمريكا بانه ) جمنون ( .., ويف مقالته يف السنة نفى صفة اإلسةالم عمةن سامة بن الدن ( بعأجمالسه إىل وصف الشيخ ) 
 لو ثبتت إسالميته فهو جمنون !   بأنه وقالفجر سفارات أمريكا يف نريويب ودار السالم , 

للجهةاديني مؤيةد للةدميقراطيني يف القضةية  ! كما فايجأتنا قيادات من اجلماعة اإلسالمية املصرية يف لندن وبعض عواصم أوربا.. مبوقف مناهض
 اجلزائرية!! خالفا ملنهج اجلماعة اإلسالمية ذاهتا .

  كان الخيار صةعبا علةيك كمةا علةى كافةة الجهةاديين اآلخةرين فةي لنةدن ,  مثةل  بعةم أعضةاء الجماعةة المقاتلةة بليبيةا والجهةاد
نقف مع الجهاديين وقضيتهم في الجزائر ومةع الةدفاع عةن أساسةيات المصري وبعم الجهاديين من شمال إفريقيا..ألنه كان علينا أن 

منهجنةةا ضةةد الحمةةالت الفكريةةة واإلعالميةةة المنبعثةةة مةةن صةةفوف الصةةحوة اإلسةةالمية , فةةي الوقةةت الةةذي يتعةةرض فيةةه الجهةةاد وفكةةره 
لرسةمية , فةي مرحلةة انطةالق وتصةاعد وتنظيماته وقضاياه لحمالت التشويه من وسائل اإلعالم العربية و األجنبية ومن علماء األنظمة ا

حمالت مكافحة اإلرهاب وتتالي مؤتمراته. وكان تصاعد وتيرة اإلنحراف من الجماعة المسلحة , ومن نهج إدارة األنصار وأبةو قتةادة 
 يتزايد بشكل محرج أمام أولئك.. واخترنا أن نصمد ونسدد ونقارب. ولكن إنحراف الجماعة كسر ظهر حلف الجهاديين.

 أبةةو قتةةادة يشةةرف علةةى نشةةرة األنصةةار بشةةكل كبةةري, ويكتةةب يف كةةل عةةدد يف أكثةةر مةةن جمةةال , ولكةةن مقالتةةه األساسةةية الدائمةةة   كةةان
ني مةنهج اجلهةاديني ومنةاهج غةريهم إلثبةات ويجهةة بة( , وقد ابتدأها كما يدل عنوا ا للفت النظةر ألويجةه التنةاقض بين منهجينكانت بعنوان )

منةاهج غةري اجلهاديةة والسةيما الدميقراطيةة. وكانةت يف البدايةة يجيةدة ومنضةبطة عمومةا . وهةي يف اإلمجةال حتةةوي  نظةر اجلهةاديني , ودحةض أدلةة
حتولت إيل مواضيع الصراع والتناقض بني املنهج والفكر السلفي , وغريه من مناهج  الكثري من أساسياتنا املنهجية اجلهادية . ولكنها سرعان ما

من أهل السنة وغريهم من القدماء واحملدثني . ومل يسلم من تلك اإلشتباكات العقدية والسياسةية الشةرعية أحةد.  احلركات واملذاهب اإلسالمية
وال حىت صالح الدين األيويب الذي أخذ نصيبه من أيب قتادة مةن النقةد واهلجةوم كأحةد الةذين أرسةوا املةذهب األشةعري ! الةذي فةتح أبةو قتةادة 

كتنةةةا يف اجلزائةةةر وغريهةةةا !! ولةةةك أن تقةةةيس علةةةى ذلةةةك مةةةن املعةةةار  الطاحنةةةة الةةةيت محلتهةةةا صةةةفحات األنصةةةار تقةةةل أمهيةةةة عةةةن معر  معةةةه معركةةةة ال
احللوليةةةة  و  اجلويين..ومةةع املريجئةةةة مةةن املعاصةةةرين والقةةدماء , ومةةةع اجلهميةةة املخصصةةة للجهةةةاد يف اجلزائةةر مةةةع املعتزلةةة , وأبةةةو علةةي اجلبةةةائي , و

 ومل نسمع هبا إال منه كالكرامية وغريها من الغرائب..وغريهم , وحىت مع املذاهب اليت بادت 



 32 

أن  –الةيت تتعامةل معةه تعامةل املريةد مةع الشةيخ  –وعبثا حاولت وغريي من مؤيدي اجلماعة ونشةرة األنصةار أن نجفهمةه , و نفهةم إدارة النشةرة 
ن حتشد كل املسلمني على قضةية دعةم هةذا اجلهةاد هذه املعار  ال فائدة منها اآلن , وإن كان والبد فليس على صفحات نشرة من املفروض أ

 اجلزائري .
ولكةن أي اعةرتاض علةى الشةيخ السةلفي الثةائر. كةان حمفوفةا بوشةم صةةاحبه بالبدعةة . نسةأل اهلل السةالمة , حيةث لةن يكةون أحسةن حةاال مةةن  

حيا يف احللقةة التاليةة مةن بةني منهجيةه ! وكنةت صالح الدين األيويب وحممد الفاتح العثماين من ملو  البدعةة!! وسةيأخذ نصةيبه تلميحةا أو تصةر 
نفهم يف مسائل العقيدة!!   وأمثايل  بالنسبة هلم جمرد حركيني ننظلر يف السياسة , ومل نسلم من فريوسات اإلخوان رغم كوننا من اجلهاديني.. وال

 لوليد الفلسطيين أن أفتوا بأينل من املبتدعة!كما وصمنا بذلك مرارا وحىت أمام صغار الشباب . مث ما لبث وأعوانه وعلى رأسهم أبو ا

  بعةةد , ونصةةيحتهم مةةا أمكةةن , وإرسةةال النصةةائح للةةداخل عةةن طةةريقهم . كانةةت أكثةةةر ناألنصةةار عةةالكتابةةة مةةع  اخةةرتتبالنسةةبة يل 
تلك الفرتة أيضا يف نشرة  كتابايت عبارة عن سالسل من احللقات أكتبها لنشرة األنصار وأرسلها معا كل فرتة  لتغطي عدة أسابيع , وكتبت يف

وكانت هةذه  )الفجر( اليت أصدرهتا اجلماعة املقاتلة بليبيا , ونشرة )اجملاهدون ( اليت تصدرها مجاعة اجلهاد املصرية , وكانتا تصدران من أوربا ,
 النشرات الثالثة لسان حال التيار اجلهادي يف العامل يف ذلك الوقت .

 باالنتمةاءملشرتكة بيننا من أساسةيات الفكةر اجلهةادي , وأصةول تيةار اجلهاديةة السةلفية الةذي أفخةر كان هنا  الكثري من التقاطعات ا 
املسار الدميقراطي يف اجلزائر ودعم اجلماعة املسلحة اليت دخل فيها معظم القيادات والشيوي  الستئنافإليه . ولقد سببت يل كتابايت املناهضة 

داوة رمةوز يجبهةة اإلنقةاذ يف اخلةارج والسةيما أنصةارهم يف لنةدن , ومل يفةد يف شةيء إشةاديت بتجةربتهم املرموقني مةن يجةيش اإلنقةاذ , سةبب يل عة
ودورها يف تقدمي مسةوغات اجلهةاد, وال ثنةائي وتقةديري املتكةرر لشةيوخها وخاصةة رمزيهةا الكبةريين )عباسةي مةدين وعلةي بلحةاج(.  فشةنوا علةي 

ريجولةةة أو ديةةن .  لقةةد كةةان الصةةدام حاميةةا آنةةذا  بةةني أنصةةار اجلماعةةة  بةةال ضةةوابط مةةن خلةةق أوهةةوادة فيهةةا عةةرب منشةةوراهتم ,  حربةةا إعالميةةة ال
وأنصةةار اإلنقةةاذيني يف اخلةةارج الةةذين دعمةةوا اجملموعةةة الصةةغرية الةةيت رفضةةت الوحةةدة اجلامعةةة للمجاهةةدين يف اجلزائةةر الةةيت متسةةكت باسةةم )يجةةيش 

 اإلنقاذ( بزعامة )مدين مرزاق ( . 

ن اجلزائريون ذلك اخلالف بطابعهم حامي الوطيس .. وتعاملوا معي كواحد من جمموعة األنصار, بصرف النظر عما أكتب وقد طبع اإلنقاذيو  
 وأسلويب فيما أكتةب. ومل يكةن هنةا  سةبيل للمنطةق يف تلةك األيجةواء , وزاد الطةني بلةة تصةاعد وتةرية املمارسةات الشةاذة ألمةري اجلماعةة اجلديةد

 سيل بياناته املليئة باملصائب السياسية والشرعية واحلركية .)أبو عبد الرمحن أمني( , و 

 ملرحلة الفتوى والتأصيل الشرعي لطاماهتا  انتقلالشرعي  لكل ما يصدر عن اجلماعة املسلحة, مث  إبتداءا تويل أبو قتادة سياسة التربير
لنةدن والسةةيما مةن املصةريني والليبيةني بةةني نةارين , مةع هةةؤالء  السياسةية واحلركيةة مةن قةةدماء اجلهةاديني يف املتالحقةة. وأصةبحت والةواعني ل مةةور

طامةات بيانةات اجلماعةة املسةلحة متكةأ  وأولئك . فيما انربى الوسط اإلسالمي املناوئ للجهاديني يتخذ من ترهاته وشطط نشرة األنصةار , و
 ختالط احلابل بالنبل وتسارعت وترية جمريات األحداث .للهجوم على الفكر والتيار اجلهادي ككل , وبدأت األمور تسري حنو أيجواء الفنت وا

  تابعت بيانات أبو عبد الرمحن أمني يف تويجيه مسار الصدام حنو خمتلف شرائح اجملتمع اجلزائري , واتسعت لديهم دائرة احملكوم عليهم
  تقطاعا مع احلكومة بالقتل . مث توسع ذلك ليشمل بالكفر والردة والضالل والبدعة. وتتابعت البيانات اليت تنذر قطاعات كثرية من املتعاونني

 متت بصلة ل يجهزة األمنية والعسكرية والسلطوية.. كثرية من موظفي الدولة يف قطاعات مدنية ال

   تسةويغاته وتبنيةه للةدفاع عةن كةل مةا يصةدر عةنهم . وقةد أحةدثت بعةض املسةائل الشةاذة  وتتابعت تبعا لذلك فتاوى ) أبو قتادة ( و
 يف أوساط اإلسالميني يف لندن وخاريجها , كفتواه يف      زالزل 

اجملاهةةدين . ومل تكةةن معظةةم تلةةك اآلراء  بأهةةايل) يجةةواز قتةةل النسةةاء واألطفةةال ( مةةن أسةةر ريجةةال األمةةن والسةةلطة ردا علةةى أفعةةال تلةةك األيجهةةزة 
للجنتهةا الشةةرعية وتصةدره بتوقيةع أمريهةةا. حيةث كةان أبةةو وإمنةةا مةن بيانةات اجلماعةةة ومةا تنسةبه  -واحلةق يقةال  –والفتةاوى ابتةداء مةن أيب قتةةادة 
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ضالالت األمراء ..  باألدلةقتادة يسارع بدوره للتأصيل الشرعي هلا. متاما كما  يفعل علماء األمراء والسالطني يف بالدنا .عندما يسعون شرعا 
 والرؤساء و امللو .

  رهاب الربيطانية مقرفيما أذكر, دامهت قوات مكافحة اإل 821وبعد العدد  8885صيف 

) نشرة األنصار( , واعتقلت بعض العاملني فيها وصادرت حمتويات البيت الذي كان مستودعا للفوضةى والتسةيب األمةين.. وكانةت  الضةغوط 
إدارة نشةةرة  الفرنسةية قةد تزايةدت علةةى لنةدن بعةد سلسةلة التفجةةريات الةيت قامةت هبةا اجلماعةةة املسةلحة يف فرنسةا, وتتابعةت مةةن اجلزائةريني , ومةن

 األنصار ممارسات كثرية ال حترتم وتقدر حدود اهلامش الذي جنلس عليه يف لندن .. واضطررنا مجيعا للتواري ووقف نشاطنا لفرتة ويجيزة. 

  مث نصحت أبا قتادة ومن تبقى من أسرة األنصار من اجلزائريني بأن نسةتفيد مةن التجربةة , وأفهمةتهم أننةا يف حةرب كةر وفةر, وقةدمت
تتضمن , العمل على إصدار نشرة يجديدة , وتغيري مكان صدورها إىل إحدى الدول اإلسةكندنافية , وتوزيةع العمةل علةى  لالستمرارخطة هلم 

الفةةر , حةةىت يف  أكثةةر مةةن مكةةان . وأنةةذرهتم بةةأن العاصةةفة األمنيةةة قادمةةة , وأن علينةةا أن نتعامةةل معهةةا بأسةةلوب حةةرب العصةةابات يف الكةةر و
...إخل. ولكن أبا قتادة رفض ذلك , وأصبح يتحكم بتسيري األتباع متامةا بعةد غيةاب رأس األخةوة الةذي اعتقةل . ومنةذ ذلةك أساليبنا اإلعالمية

( هي عمليةا نشةرة أيب قتةادة ومنةربا ملعاركةه السةلفية املزعومةة . وقةررت التوقةف عةن العمةل وعةدم  828احلني صارت نشرة األنصار )منذ العدد 
 الكتابة معهم  ائيا .

 نةرت  اإلخةوة وقضةيتهم بغةري سةند , وأن هةذا وقةت النصةرة  مث طفقت الوفود مةن اجلهةاديني تةرايجعين وتةدعوين للعةودة للكتابةة , وأن ال
عن املنهزمني واملتساقطني على طريق التضحيات لضةعف عقيةدهتم ..!   والثبات , و صار أبو قتادة يعّرض يب وبأمثايل فيما يكتب يف األنصار

و باسةم مسةتعار سلسةلة  احتياطةارايجعين كثري من اإلخوة ووعدوا بتحسني أداء النشرة أن أعطي فرصة لإلصالح , وأعطيةتهم   وقررت بعد أن
 مقاالت تغطي عدة أسابيع يف مواضيع تربوية عامة ريثما يتبني يل كيف ستسري النشرة يف عهدها اجلديد .  وكان قد بةدأ يةربز إىل يجانةب )أيب

لب علم آخر من نفس املدرسة هو ) أبو وليد الفلسطيين( , وكان هو اآلخر أحد األفغان العرب , وقد قدم بريطانيا بعد قتادة الفلسطيين( طا
 أن استقر فرتة يف اليمن. وصار أحد كتاب األنصار أيضا.

  وبعةض إخوانةه مةن  سةرت شةائعات عةن أن أبةو عبةد الةرمحن أمةني وقيادتةه , قةد قتلةوا غيلةة الشةيخ )حممةد السةعيد( 8885يف أوكتوبر
 مجاعة الطلبة الةيت كةانوا يةدعو ا )مجاعةة اجلةزأرة( , بةدعوي العمةل علةى إنقةالب علةى قيةادهتم . وحتةت وطةأة الشةائعات اتصةلت إدارة األنصةار

 , فكذبت قيادة اجلماعة ذلك اخلرب . لالستفساربقيادة اجلماعة 

 االدعةاءاتدت وأصةبحت حةديث أوسةاط الصةحوة يف لنةدن. وتتابعةت ولكن الشائعات اليت كان مصدرها اإلنقاذيون يف اخلةارج تزاية 
نشراهتم بذلك وأصبحوا يرويجون إىل أين وأبا قتادة  سبب الفكر التكفريي يف اجلماعة املسةلحة وأننةا مصةدر الفتةوى فيهةا. و يةدللون علةى  عرب

اختفةى أصةال مةن نشةةرة  أن ينتبهةوا إلةى أن اسةةمي قةد دونمعةه ,  امسةيذلةك بسةيل املصةائب الفقهيةة الةيت تلةّبس هبةا أبةةو قتةادة , ويقحمةون 
وبةدأت أدفةع ضةريبة ويجةود امسةي إلينا باطال تهمة تكفيةر شةيوخ اإلنقةاذ.. وغيةر ذلةك مةن الةتهم الفظيعةة.. , . مث نسبوا منذ أشهر األنصار

 . وانضم الشيخ سرور وإسالميون آخرون للنيل سابقا يف نشرة األنصار إىل يجانب اسم أيب قتادة . ومل تفلح كافة حماواليت يف اإليضاح والتبيني
 لة الليبية .   منا مجيعا.. , مين ومن أيب قتادة ومن كافة اجلهاديني الذين أيدوا اجلماعة املسلحة وال سيما مجاعة اجلهاد املصرية  واجلماعة املقات

 دنيةة ( اململوكةة ل مةري سةلطان بةن عبةد العزيةز.. والةيت محلت وسائل اإلعةالم العربيةة علينةا محلةة شةديدة .. وتولةت ) يجريةدة احليةاة اللن
يديرها طاقم من اللبنانيني على رأسهم الصحفي )يجهاد اخلازن( املعروف مبناهضته لإلسةالميني , تولةت معركةة ) مكافحةة اإلرهةاب واألصةولية 

ثابتا حول القضية اجلزائرية يف صفحتها السادسةة ,  والتهم.. , وصار لكاتبها )كميل الطويل( حينذا  , عمودا االفرتاءاتاإلسالمية ( وسيل 
ه عندما وكان الطويل ينقل باستمرار سيل األكاذيب اليت ينشرها اإلنقاذيون يف اخلارج عنا , وقد تناولين باإلسم مرات كثرية ..رغم أين رأيت في

 تعرفت عليه صحافيا شابا حياول أن حيرتم نفسه ومهنته .. 
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حيةث ادعةوا  –رمحةه اهلل  -ت كانت عندما نقل عن قيادات منهم إعال م رمسيا خرب مقتل حممد السةعيد وإخةوا م  ولكن أخطر تلك الكتابا
أن ذلك كان بناء على فتوى من شيخّي اجلماعة , كما وصفوين  وأبو قتادة .. , وكان هذا بالنسبة يل طامة كربى مةن عةدة يجهةات. ففضةال 

ايجعيت بالريجةل كبةرية ألين كنةت أحبةه لةدوره يف توحيةد الفصةائل اجلهاديةة ويجةيش اإلنقةاذ مةع اجلماعةة عن أنه كذب وهبتان عظيم, فقد كانت فة
. وكانةت الفايجعةة األكةرب, أن  –رمحةه اهلل  -اإلسالمية املسلحة , وألن  أحد أصدقائي يف لنةدن مةن مجاعتةه كةان قةد حةدثين عةن مناقبةه كثةريا 

مرحلةةة الفةةنت الداخليةةةة , والتصةةفيات بةةني فرقةةاء خيتلفةةون يف كةةل شةةيء إال يف عةةنفهم وشةةةدهتم  الوحةةدة ودخةةول اجلهةةاد يف ا يةةارهةةذا يعةةين يل 
 وعصبيتهم ملا يؤمنون به .

   الصحافة براءيت من ذلك البهتان. , فقطعت سفري وعدت إىل لندن ألتأكد من اخلرب , وأعلن عرب استانبولملا علمت اخلرب كنت يف 

غةةت إدارة األنصةةار بةةأن اخلةةرب كةةاذب .. وأن الشةةيخ السةةعيد والشةةيخ ريجةةام وبعةةض إخةةوا م  قتلةةوا يف كمةةني و علمةةت بةةأن قيةةادة اجلماعةةة قةةد أبل
بيةا م , ففعةل مةا طلبةوه منةه ,وأثةىن علةى  يهيئةونللجيش وهم حتت راية اجلماعةة ووحةدهتا.. فطلبةوا مةن أيب قتةادة أن يصةدر بيانةا بةذلك ريثمةا 

( أو قبلةه بعةده بقليةل.. وأخربتةه يف حينهةا بةأن هةذا ال يعةين 831لك كان يف أحةد األعةداد بةرقم )الشيوي الشهداء وترحم عليهم, وأظن أن ذ
 شيئا , وأنه كان عليه أن يطالبهم بالنفي ببيان رمسي بامسهم .

  أ م كةانوا بعد ذلك بفرتة ويجيزة فايجأت اجلماعة نشرة األنصار بإرسال بيان تتبىن فيه قتل الشيخ )حممد السعيد ( ورفاقه !! وزعمت
بصةةدد إنقةةالب واتصةةاالت باحلكومةةة للعةةودة إىل املسةةار الةةدميقراطي , وهتةةم أخةةرى يف املةةنهج والبةةدع ..و..و . وطلبةةوا مةةن نشةةرة األنصةةار نشةةر 

شةة مجيةع بيا م حبذافريه يف احلال. وأ م سريسلون إىل لندن تفاصيل حماكمتهم واعرتافةاهتم الحقةا..!! وأسةقط يف يةد أيب قتةادة. وأجلمةت الده
 مؤيدي اجلماعة املسلحة يف لندن.

    .كان ذلك طامة مركبة ذات أبعاد كبرية..وكان التساؤل األول , ملاذا طلبوا من األنصار أن تكذلب اخلرب مث أكدوه وألزموها بالتأكيد
 ويجعلوها شريكة يف الكذب.

 إدارة األنصار باسم ) طالب عالء الدين ( مث أبعدوه فعلته أن ذهبت إىل صديقي وهو تلميذ بارز حملمد السعيد كان يف كان أول ما 
منهةةا . فعزيتةةه , وطلبةةت منةةه أن ينقةةل تعةةزييت للجميةةع , وأخربتةةه أين بصةةدد إعةةالن شةةجيب يف الصةةحافة وبةةراءيت مةةن كةةل ذلةةك السةةلو  األعةةوج 

 للجماعة . 

   مةن كةل الطيةف اجلهةادي , كةانوا زهةاء عشةرين أزمةة وطةوارئ , وحضةر الكةل . إمجةاعإثر ذلك تنةادى ويجةوه اجلهةاديني يف لنةدن إىل.
ريجةةال.. و كنةةت مةةن بيةةنهم , وحضةةر أبةةو قتةةادة, وأبةةو الوليةةد الفلسةةطيين , وإدارة األنصةةار, وممثلةةون عةةن مجاعةةة اجلهةةاد املصةةرية , وكةةذلك عةةن 

مجةاع علةى رفةض الفعةل والتنديةد بةه من تونس واملغرب.. وكانةت خالصةة اإليجتمةاع الةذي أخةذ شةطر الليل..اإل وآخروناجلماعة املقاتلة الليبية 
ا ينفي فيةه بأشد األساليب وبيان براءة اجلهاديني من املوافقة عليه أو العلم به, وأقر اجملتمعون اقرتاحي بأن أصدر وكذلك أبو قتادة كل منا بيان

 علمه أيضا ويبدي استنكاره للفعل.. 

قتةادة الةذي وصةةف فعةل الجماعةة بالجريمةة والحمةق والجةرأة علةةى  أبةو وكةان أشةد الحاضةرين اسةتنكارا وإدانةة للجماعةةة وفعلتهةا , هةو
, و وعةةد ببيةةان شةةديد يف إدانةةة لتلةةك الفعلةةة الشةةنيعة. لكةةن إدارة األنصةةار مل يعلقةةوا بشةةيء وبقةةوا  الةةدماء والعبةةس بمسةةتقبل الجهةةاد ...إلةة 

أنةه يفضةةل تةةر  بيةةان موقفةةه إىل العةدد القةةادم مةةن األنصةةار حيةةث  قةةال أبةةو قتةةادة االنصةةرافصةامتني . واتفقنةةا أن نلتقةةي يف الليلةةة التاليةةة. وقبةل 
للصةةحافة, سةةواء   اسةةتنكارسيوضةةحه يف مقالتةةه )بةةني منهجةةني( . وطلةةب إيل أن أسةةجل موقفةةه يف بيةةاين حيةةث قلةةت هلةةم بةةأين سأصةةدر بيةةان 

 أصدر اآلخرون استنكارا أم ال, وطالبت الكل بإصدار بيانات. 
اتصل يب أبو قتادة وطلب مين أن ال أذكر موقفه صراحة يف بياين , وإمنا اإلشةارة إليةه فقةط , كةي يبةني موقفةه  ويف وقت متأخر من ذات الليلة

 بطريقته يف األنصار .
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    كتبت بيانا مطوال من صفحة ونصف أوضحت فيه عدم علمي بالفعل واستنكاري له وعزائةي لتالميةذ  الشةيخ السةعيد , وأوضةحت
وأطرافه.. واتصلت بالكاتب الصحفي )كميل الطويل( , الذي وعد بنشره حبذافريه . يف اليوم التايل  د يف اجلزائرفيه أساسيات موقفي من اجلها

البيان جلريدة احلياة بالفاكس. وذهبت لإليجتماع , وأدهشين مالحظة شيء مةن الرتايجةع يف موقةف أيب قتةادة ! وملةا قةرأت علةيهم بيةاين  أرسلت
,  قتادةيجفهم منه ترايجع عن نصرة اجلهاد يف اجلزائر, وطلبوا أن أجعدله . وملا كثر اللغط , وخشيت ترايجع أيب أبدى البعض حتفظهم على ما قد 

عليه , على أن يوضح يشةكل ال لةبس فيةه مةوقفي الةرافض لفعلةتهم . وأذكةر أن أبةا  وسأوقعطلبت منهم أن يكتبوه بصيغة مجاعية نيابة عين , 
وكان أحد شيوي اجلماعة املقاتلة يكتب , وأنا أوافق أو أعّدل , حبيث كتب بياين مبوافقة اجملموع  وشاركين أبو  قتادة كان ميلي بياين عليهم  !,

قتادة يف صياغته . واتصلت بكميل الطويل وطلبت منه عدم إصدار البيان القدمي وأرسلت له املعدل , وأحسست بأين أرحت ضمريي يف أمر  
الكةل ينتظةر البيةان املنتظةر مةن أيب قتةادة يةوم اجلمعةة حيةث تصةدر األنصةار وتةوزع أكثرهةا يف مسةجده  كان جيلس على صدري كاجلبل. وبةات

 عقب صالة اجلمعة.

  وفةةي الموعةةد المنتظةةر تلقةةى الجهةةاديون فةةي لنةةدن جميعةةا صةةفعة أشةةد مةةن بيةةان الجماعةةة الةةذي تبنةةت فيةةه تلةةك الجريمةةة بقتةةل
أذكر اآلن بالضبط (, خرجت وهي تحوي مقالة أبي قتادة   قريبا منه ال أو 070عددأظنه ال السعيد وإخوانه .  فقد خرجت األنصار) و

( تبةرر وتسةو   قتةل الشةي  )محمةد السةعيد( ! وتعطةي أمةراء الجماعةة الحةق فةي قتةل مةن يعبةس بالرايةة  81) بين منهجين . الحلقةة  
..! فقد الحمقاء غير الشرعية ى آخر تلك التسويغات والمنهج السلفي !   حتى ولو كان على قدر أمثال الشي  محمد السعيد.!. إل

 جاء فيها :

اعلم حفظك اهلل تعاىل أنّه ال أحد فوق شرع اهلل تعاىل لقوله صلى اهلل عليه وسلم : ))إمّنا ضةّل مةن كةان قةبلكم أّ ةم كةانوا إذا سةرق : )
ّن فاطمة بنت حمّمد سرقت لقطع حمّمد يدها(( رواه البخةاري يف الّشريف تركوه، وإذا سرق الّضعيف فيهم أقاموا عليه احلّد، وأمي اهلل لو أ

من حديث عائشة رضي اهلل عنها، وعلى هذا فإنّه لي سةوء املةرء «  كراهية الّشفاعة يف احلّد إذا رفع إىل الّسلطان»باب « كتاب احلدود»
تعاىل، وليس حمّمد الّسةعيد ككةّل أحةد، ولكةن ال ينبغةي الّتهةويش املسلم أن يجقتةل أمثال حمّمد الّسعيد ممّن عجِرف بالؤه يف الّدعوة إىل اهلل 

نا مع بامسه دون الّنظر املبصر لسبب القتل، والبيان مل يوضح سبباً شافياً وقاطعاً هلذا القتل، بل أبقى الكثري من االحتماالت، فإذا تعامل
عالقات مع  ئن أراد أن يفتح باب احلوار مع الّطواغيت أو ينشولكن عندي ما جيعل لقتله عذراً وتأوياًل، فمالبيان فقط فهذا معتقدي، 

واهلل احلةافظ واهلةادي إىل   طواغيت أيجانب عن بلده كالقّذايف وغريه، أو سعى عاماًل للعودة إىل الّدميقراطّية فهذا حكمه القتل وال كرامةة،
 )...()كّل خري، وإن مل يكن هلم عذر صحيح فهم آمثون بذلك

 اّ إىل القول خبطأ هذا الفعل وأنّه عظيم فهل جيوز لنا أن نسحب هذا اخلطأ ليعّم إبطال اجلهاد حتت هذه الرّاية الّسلفّية؟.فلو ِملنا مجيع) 
إصةةابة اجلةواب يعلمةةه كةةّل مةن قةةرأ شةةيئاً مةن كجتجةةب العلةةم، فاجلماعةةة اإلسةالمّية املسةةّلحة مل يصةةدر منهةا وإىل اآلن إالّ الّتسةةديد واملقاربةةة يف 

ّري مةنهج الّصةحابة رضةي اهلل عةنهم يف قتةاهلم للمرتةّدين يف اجلزائةر، فالوايجةب هةو عةدم إشةاعة الفاحشةة مبتابعةة هةوى الةّنفس يف احلّق وحتة
فةإن اهلل إبطال هذه الرّاية وهذا املنهج، قال ابن تيمّية: ) ومن عجلةم منةه االيجتهةاد الّسةائغ فةال جيةوز أن يجةذكر علةى ويجةه الةّذم والتّةأثيم لةه، 

 خطأه، بل جيب ملا فيه من اإلميان والّتقوى مواالته وحمّبته، والقيام مبا أويجب اهلل من حقوقه من ثناء ودعاء وغري ذلك. غفر له
 (234اجلهاد/   )

 ويمكن لمن يريد اإلطالع على مزيد هذه الموبقات ,أن يعود ألرشيف نشرة األنصار ومقاالته  فيها , والسيما كتابه بين منهجين 

يتوسلونه أن ال يتخلى عنهم , وأن اجلماعة  يجاءوهئمة اإلسالميني يف لندن وما قعدت.. وبرر أبو قتادة ذلك بأن اإلخوة اجلزائريني وقامت قا 
 سرتسل حماضر التحقيقات واحملاكمات مسجلة صوتيا يف أسرع وقت.. 
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تةادة واألنصةار بالكةذب الصةريح إال أيةام..! ومل أفهةم كيةف كان هذا هراء وكذبا , إذ مل ميض على كذهبم بنفي احلادث مث تبنيه  وتوريط أبو ق
 !؟ وأعتقةةد أنةه كةان أليب قتةادة أسةباب أخةةرى ال ت تلفونيةة مةن جماهيةلءاقبةل أبةو قتةادة أن يعبةث بأحكةةام الةدماء هبةذه اجلةرأة وبنةاء علةةى ادعةا
 أخوض فيها أل ا استنتايجات, وسأكتفي هنا بذكر الوقائع فقط .

 آخةةر املطةةاف معهةةم مةةن يجهةةيت ومةةن يجهةةتهم.. فقةةد تبةةني يل أن أمةةر األنصةةار قةةد آل جملموعةةة رعةةاع ال يقةةدرون  بالنسةةبة يل كةةان هةةذا
يفعلةةون ال شةةرعا وال سياسةةة وال عقةةال وال أمنيةةا وال علةةى أي مقيةةاس.. و بالنسةةبة هلةةم كةةان أسةةهل شةةيء لةةديهم أن يرمةةونين بةةاجل   تبعةةات مةةا

 ة!!  والتخاذل وفساد العقيدة وتنكب طريق السلفي

   بعد عدد أو عددين آخرين أتبعت اجلماعة املسلحة ذلك بطامة تالية , وفايجعةة يجديةدة.. فقةد أصةدر أبةو عبةد الةرمحن أمةني املنهةاج
هدايةةة رب العةةالمين فةةي مةةنهج السةةلفيين ومةةا يجةةب مةةن السياسةةي الشةةرعي للجماعةةة املسةةلحة يف اجلزائةةر , ممهةةورا بامسةةه وتوقيعةةه , وأمسةةاه ] 

 [ .مجاهدينالعهد على ال

   بعده بقليل(!!.لتوزعه ملحقا معها , وليزف أبو قتادة البشرى للمسلمني  إن مل تفتين الذاكرة أو834وخريجت نشرة األنصار )العدد
 هبذا املنهج العظيم!!!!!!! ( 85) بين منهجين . الحلقة  يف مقالته 

ء في أنه يةنم عةن عةوج وضةالل يبعةس علةى الريبةة فةيمن وراءه . وأذكر مما كتبه وهو يبارك ذلك المنهج اإلجرامي الذي لم يترك خفا 
 قال أبو قتادة ما نصه:

ض مهمةا إّن رماح اخلري واهلدى تةزداد انتصةاباً يومةاً بعةد يةوم، ويشةتّد عودهةا بعةد كةّل امتحةان وجتربةة، وقةد بةدأت يجةذورها متتةد  حمطلمةة العةوار ) 
ماعة اإلسالمّية املسّلحة تنشر للّناس منهجهاً، وهو نة ف ٌس علةى غةرار أنفةاس أخواهتةا مةن تضّخمت، وتفتلق الّصخور مهما صلبت، وها هي اجل

اهلةةادي إىل سةةبيل الّرشةةاد يف معةةامل »مثّ كتةةاب « العمةةدة يف إعةةداد العةةّدة»مجاعةةات اهلةةدى، فقةةد اطّلةةع طلبةةة العلةةم وشةةباب اجلهةةاد علةةى كتةةاب 
)بةالد الّشةام( لعبةد اهلل كاتةب هةذه « معةامل الطّائفةة املنصةورة يف عقةر دار املةؤمنني»عةوا علةى جلماعةة اجلهةاد يف مصةر، مثّ اطّل« اجلهاد واالعتقاد

للّشيخ أيب املنذر الّساعدّي والذي أصدرته اجلماعة اإلسالمّية املقاتلة )ليبيا(، وها « اخلطوط العريضة لسرايا اجملاهدين»الّسطور، مثّ كان كتاب 
تلحةةق بالرّكةةب يف إخةةراج هةةذه املعةةامل والةةيت فيهةةا األيجوبةةة لكثةةري مةةن األسةةئلِة الةةيت تةةدور علةةى ألسةةنِة الن ةةاس، هةةي اجلماعةةة اإلسةةالمّية املسةةّلحة 

احلروف يف فهمه  والكتيلب كبقّية الكتجب اليت ذكرت، فيها النة ف س الّسلفّي واملزاج الّسلفّي عالوة على املنهج الّسلفّية، فكاتبه يضع الّنقاط على
على أرض اجلزائر ويف بقيّةة أراضةي املسةلمني الةيت سجةِلبت مةنهم وهةذه أهةّم نقطةة يف البةاب، وهةي أّن املعركةة هةي يجهةاد املوّحةدين  حلقيقة املعركة

فةإّن  يةة الّسةلفّية،لطائفة الرّدة فيعاملوا معاملة املرتّدين )من غري مججمة(، وكذلك فيها جتريةد الرّايةة الةيت لطاملةا انتسةب إليهةا غةري أهلهةا أعةين الرّا
 .) حةةةةةةةةةةةةةةرص اجلماعةةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةةةةةةذه الرّايةةةةةةةةةةةةةةةة هلةةةةةةةةةةةةةةةو خةةةةةةةةةةةةةةةري دليةةةةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةةةةةى خةةةةةةةةةةةةةةةري هةةةةةةةةةةةةةةةذه اجلماعةةةةةةةةةةةةةةة وفضةةةةةةةةةةةةةةةلها إن شةةةةةةةةةةةةةةةاء اهلل تعةةةةةةةةةةةةةةةاىل

 .  ثم ذهب يعلق ويقرظ  ويشرح الكتاب ويثني عليه وعلى الجماعة المسلحة ورايتها السلفية ..إل  
لعظيم على حد وصف أيب قتادة ,  اشرتيته من على باب النشرة مثلي مثل غريي مع ملحقها الذي تضمن ذلك املنهج السلفي ا اشرتيتوقد 

 مصلى أيب قتادة.. حيث أ م قاطعوين ومل يعودوا يرسلوها يل إىل البيت بكل إيجالل واحرتام كما قبال . وسبحان مقلب القلوب واألحوال.. 
عليها العوج الةذي عنةدها هتةوي بةك  , مث ملا تنكروهذا دائما  ج هذه الشراذم من أهل اهلوى.. عندما توافقها على احلق الذي عندها متجد 

 إىل أسفل سافلني ..

(  مالحظة.. ومحلتها إىل اإليجتماع الطارئ الذي  58وملا درست الكتيب الذي حيوي ذلك املنهج املزعوم , سجلت عليه من القراءة األوىل )
معةاون أيب قتةادة ونائبةه يف خطبةة اجلمعةة يف قاعةة املصةلى الشةهري ! إليه رمةوز اجلهةاديني يف لنةدن .. والةذي حضةره أبةو وليةد الفلسةطيين ,  دعا

مةن تنظةيم اجلهةاد واملقاتلةة وغةريهم .. وحضةر كةذلك أبةو قتةادة. فشةن احلاضةرون نقةدا الذعةا للمةنهج املعلةن واقرتحةوا موقفةةا  وحضةر إخةوة كبةار
رية , عندما  انضم أبو قتادة للجميع يتنقص ذلةك املنهةاج الةذي حازما من اجلماعة ومساءلتها على احنرافاهتا . وكم كانت دهشة احلاضرين كب

ساعة فقط بكتابات ابن تيمية وابن حنبل !!  , وملا أبدينا دهشتنا هلذا التناقض يف يوم وليلة , حاول تربير ذلك بويجوب نصرة  24قارنه قبل 
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يف رسةةالة أليب عبةةد الةةرمحن أمةةني ,  وانتهةةى ذلةةك اللقةةاء بشةةجار اجلماعةةة الةةيت حتمةةل املةةنهج السةةلفي !.. ووعةةد بأنةةه سةةيويجه توبيخةةا وانتقةةادات 
 عنيف بيين وبينه. 

صةفحات دلةل فيهةا علةى مواقةع العةوج يف ذلةك املةنهج الةذي كةان عنةده سةلفيا حلمةة وسةدى !!  1وفعال كتب أبو قتادة بعد يومني رسالة من 
ني كمةا زعةم , ووزعهةا يف لنةدن علةى بعةض اخلةواص!! ومل يعممهةا كمةا ووصف ما فيه من األحاديث بأ ا ضعيفة..!! وأرسلها لعبد الةرمحن أمة

 فعل يف مديح املنهج عرب األنصار !!...

  ومنذ ذلك الوقت أيقن كبار اجلهاديني يف لندن بعشرات القرائن  أن  ممارسات أيب قتادة ومنهجه وكتاباته قد دخلت مرحلة التناقض
اء ذلك. وبدأتج  مع خنبة من اجلماعة املقاتلة ومجاعة اجلهاد املصرية العمل كل بطريقته للتحقيق واخلبط , واختلفت تفسرياهتم عن األسباب ور 

لك فيما جيري يف اجلزائر . لعمل ما ميكن للمسامهة يف وقف تلك الكارثة على املسلمني هنا  , وعلى التيار اجلهادي برمته من يجراء إلصاق ت
 اجلهاديني . املمارسات باجلهاد و

  اندفع أبو قتادة ومعاونه العتيةد آنةذا  ) أبةو وليةد الفلسةطيين ( حلمةل لةواء املةزاودة والةدفاع عةن الرايةة السةلفية للجهةاد يف اجلزائةر  فيما
 على حد زعمهم  ووصفهم . وصدرت عنهما يف هذا اإلطار آراء وفتاوى وتصرحيات يف غاية العجب العوج .

  كانا يشرفان عليها , خصوصا منذ العدد الذي تبنت فيه اجلماعة يجرمية قتل حممد السعيد   ويكفي ملن أراد مرايجعة نشرة األنصار اليت
محلته من أنباء قتل األبرياء , حتت ذريعة معاونة الطاغوت ! وقتل  ما تقريبا و أظنه األخري ( و 852فيما أذكر ( , وإىل ) العدد 831)العدد

حممةةد السةةعيد حتةةت مسةةمى املبتدعةةة ! وقتةةل غةةريهم مةةن اجملاهةةدين يف غةةرب اجلزائةةر بةةدعوى اجملاهةةدين مةةن مجاعةةة يجبةةل األربعةةاء , وهةةم تالميةةذ 
 خرويجهم عن طاعة األمري! وغري ذلك من الفظائع , ونقل نشرة األنصار كل ذلك, وبكل املباهاة  والتبجح . 

   هذه الفةرتة األعايجيةب , مةن التسةويغ اليت كتبها أبو قتادة أو أشرف عليها يف االفتتاحياتواحتوت مقاالت )بني منهجني( وكذلك 
مفةاده ) قتةل أحةد أبطةال جماهةدي اجلماعةة  إن مل تفتين الذاكرة( لنقل خةرب841والتربير والدفاع عن أفعال اجلماعة ! واليت وصلت يف العدد )

 ألمه وأبيه أل م زويجوا أخته من ريجل يعمل مع ميليشيا احلكومة(!!!!! 

ه علةةى اخلةةرب بةةأن هةةذا الفعةةل هةةو مةةنهج الصةةحابة والرعيةةل األول يف قتةةل آبةةائهم الكفةةار!! وأن هةةذا مةةن بركةةات حيةةث إعتةةرب أبةةو قتةةادة يف تعليقةة
 وضوح عقيدة السلف عند هذا اجليل الفريد الذي بجعث يف اجلزائر!!.

   دة , فقةةد اشةةتهر أمةةا )أبةةو الوليةةد الفلسةةطيين ( الةةذي تلقةةب شةةيخا أيضةةا ولةةبس عمامةةة وبشةةتا خليجيةةا بةةدوره وصةةار يسةةابق أبةةو قتةةا
ناقشةته فيهةا كمةا فعةل غةريي طةويال إلقناعةه  ببطال ةا  م  . ومن أشهر تلةك  الفتةاوى , فتةوىبفتاوى عديدة يف دعم هذا املنهج السلفي املزعو 

 دون يجدوى , ومفادها قوله :

 ون يف األيجهةزة السةلطوية مثةل اجلةيش والشةرطة ومةاما أنةزل اهلل , هةم يف ثالثةة دوائةر, فأمةا العةامل ]أن الناس يف بالد املسلمني اليت حتكم بغري 
شابه فهؤالء يف دائرة الكفر! , وأما العةاملون يف أي مؤسسةة حكوميةة أخةرى.. تعلةيم , صةحة,وخدمات...إخل, فهةؤالء يف دائةرة اإلمث , وهةذه 

كومة فهةؤالء يف دائةرة اإلسةالم والسةالمة علةى عالقة ملعاشهم باحل تشمل كل من يقبض مرتبا من الدولة الكافرة !! ,وأما من وراء ذلك ممن ال
ديةةنهم !!![ .هةةذا شةةطر الفتةةوى! وأمةةا الكارثةةة فهةةي يف شةةطرها الثةةاين , فقةةد أضةةاف مساحتةةه مةةا يلةةي: ] أمةةا إذا قامةةت مجاعةةة موحةةدة جتاهةةد 

ائةرتني !!, دائةرة الكفةر ودائةرة اإلميةان!! [ . احلكومة الطاغوتية يف ذلك البلد , فإنه تتطابق دائرة الكفر مةع دائةرة اإلمث , وال يعةود هنالةك إال د
 وكان يضيف:] وهذا ما أدين اهلل به أنه قد حصل يف اجلزائر!! بقيام اجلماعة املوحدة..اجلماعة اإلسالمية املسلحة!!![. 

 معةةه إىل أنةةه كةةان يعلةةن يف الةةدوائر واملثلثةةات اهلندسةةية ليصةةل هلةةذا املسةةتوى.. وقةةد أدت حمةةاورايت بأسةةلوبوهكةةذا خةةرج الفقةةه السةةلفي املعاصةةر 
 اجملالس أين من املبتدعة !, وكان حيذر الشباب من كتابايت ومنهجي !! 
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الليبية , والثاين من كبار مجاعة اجلهاد املصرية ,  اجلماعة املقاتلة وقد محلت إليه ذات يوم ثالثة من كبار اجلهاديني يف لندن , أحدهم من كبار
الشيخ أسامة بن الدن يف لندن , وطلبت منه أمامهم وحبضور أخص أصدقائي أن يدلين على بدعيت ألتوب منها املقربني من  والثالث من كبار

! 
وتناظرنا أكثر مةن أربةع سةاعات , مل حيةر خالهلةا يجوابةا , إال أنةه سةألين عةن قةويل عةن حقيقةة قةويل للنةاس بةأين لسةت علةى مةنهج أيب قتةادة ,  

 فأكدت له ذلك , فقال:
 ! حنن وأبو قتادة  على منهج السلف , فلما تنفي نسبتك ملنهجنا اليبقى إال أنك مبتدع !( .) يكفي هذا  
: هجه يف تربيةر قتةل السةعيد ؟  فقةالفقلت له , طيب! بصرف النظر عن حقيقة متثيلكم احلصري للسلف  وللسنة !!, هل أنت معه على من 

الصةحابة ؟! , فقةال ال.. وعةددت لةه حنةو عشةرة مسةائل مةن منكةرات أيب قتةادة ,   ال , فقلت : فهل أنت معه يف قوله فيمن قتل أمه أنه فعل
كلهةةا يقةةول : ال لسةةت معةةه ..! فقلةةت لةةه إذن كلنةةا يف البدعةةة سةةواء فلةةم اخلةةالف؟! ..وهبةةت الريجةةل ! فوخبةةه الشةةهود الةةذين كةةانوا حاضةةرين  

 حجة عنده .!! عليه الشهادة بأن ال وأخذوا
إال فالشةةواهد كثةةرية  يعةةة احملةةدودة كشةةواهد علةةى ذلةةك الةةبالء الةةذي حلةةق باجلهةةاديني مةةن يجةةراء ذلةةك الفكةةر , ووقةةد أوردت هةةذه الشةةواهد الفظ

 ومفزعة.
( وأعلن ترايجعه عةن ذلةك الفقةه 2111ول مانة جيب أن أذكر أن أبو الوليد الفلسطيين هذا هايجر إىل أفغانستان أواخر أيام طالبان سنة ))  

 (. ساط األفغان العرب وبذل يف ذلك يجهدا كبرياوالفكر,  وكان يكافحه يف أو 
أن أبةا قتةادة رغةم مةا فعلةه بنفسةه وبنةا وبالقضةية كلهةا , مل يكةن أبةدا كمةا زجعةم مفتيةا   -حبسةب مةا أعتقةد  –كما أن مةن األمانةة أن أقةول )  

 ألولئك السفاحني , وأنه وراء احنرافهم ..   إبتداءا
جلزائر جمموعة من املنحرفني بذاهتم , وتولت اإلستخبارات اجلزائرية إكمال اإلحنراف وتوظيفه. ولكن دور لقد كانت قيادة اجلماعة املسلحة يف ا

بعد حصوله جلمهورهم يف اخلارج . ومل يكن له أثر يف حدود علمةي يف داخةل اجلزائةر . فكةان حالةه  لالحنرافأيب قتادة كان دور املفيت املسوغ 
.. فهم ال يدلون امللو  على الضالل يف الغالب , وإمنا يربرون ضةالهلم  وحيلونةه هلةم ويزينونةه للنةاس .. لقةد مثل كل علماء األمراء والسالطني 

قتادة وأبو الوليد أليب عبد الرمحن أمةني وزمرتةه اجملرمةة وأنصةارهم خةارج اجلزائةر دور) ابةن بةاز وابةن عثيمةني ( عنةد آل سةعود وهةذه هةي  أبول مثّ 
 ( .يجرميتهم

نا أسجل هذه الشهادة العثور على أعداد نشرة األنصار على اإلنرتنيت آلخذ مناذج من بيانات اجلماعة املسلحة يف تلك الفرتة وقد حاولت وأ
, وكذلك كتابات أيب قتادة , وبعض كتابات أيب الوليد الفلسطيين كشواهد ووثائق على ما أسلفت . ولكين مل أعثر عليها ول سةف . ولكةين 

( منشةورة علةى موقةع الشةيخ أيب حممةد املقدسةي حفظةه اهلل وفةك أسةره وفةرج   81 -8داد مةن مقةاالت ) بةني منهجةني عثرت على بعةض األعة
يط كرباته ونفع به , فأخذت منها األعداد اليت كتبها بعد إعالن اغتيال حممد السعيد , وأنقل هنا مقتطفات منها تكفي للعاقل املتأمل أن حية

ينهةةا مريجعةةا ملةةن أمسيةةتهم غةةالة التيةةار اجلهةةادي , وإلةةيكم تلةةك املقتطفةةات , مةةع تعليةةق مةةويجز أذكةةره عقةةب مبةةنهج هةةذا الريجةةل الةةذي صةةار يف ح
 بعضها  وأضعه بني قوسني ] [ , وحسبنا اهلل ونعم الوكيل وكان أمر اهلل قدرا مقدورا :
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 :  اية خيار الشكعب والمسيرة االنتخابيكة الشكركيكةحال من قاتل تحت ر 

 

اإلسالم فهو حكم } اعلم أّن راية الّدميقراطّية هي راية كفريّة شركّية، وقد علم القاصي والّداين أّن اإلسالم والّدميقراطّية دينان خمتلفان، فأّما 
لة البعض مساواة اإلسالم بالّدميقراطّية هي حماولة الزّنادقة الذين يريدون أن اهلل لعباده، والّدميقراطّية حكم البشر بعضهم لبعض، واعلم أّن حماو 

م يكّفر من خرّي يبّدلوا دين اهلل تعاىل موافقة ألهواء البشر، فإنّه وإن التقت الّدميقراطّية واإلسالم يف حّق اختيار األّمة حلّكامها، فإّن اإلسال
حيكموا باإلسالم وأن يكون األئّمة مسلمني، أّما الدميقراطّية فهي جتعل للنّاس حّق اختيار الّناس يف أحكامهم، إذ جيب على النّاس أن 

أحكامهم وتشريعاهتم، وهذا هو لّب الّدميقراطّية ويجوهرها وحقيقتها، فمن يجعل اإلسالم كالّدميقراطّية فحاله حال من سّوى بني اإلسالم 
ة موسى عليه الّسالم، ويقرّان بويجوب خضوع النّاس لسياسة األنبياء وامتثاهلم ألمر الّنيّب املرسل، واليهوديّة جبامع أّن كاًل منهما يعرتفان بنبوّ 

 .)أفنجعل املسلمني كاجملرمني مالكم كيف حتكمون   وشّتان بني اإلسالم واليهوديّة )

 ني )بعد إقامة احلّجة الّرسالّية عليه (.إذا تبنّي لنا هذا فإّن من قاتل حتت هذه الرّاية فإنّه كافر مشر  ويقات ل مقاتلة املشرك

الواقع أّن حكم وقد يقول قائل: إّن هؤالء القوم املعنّيون يريدون أن يقاتلوا إلعادة النّاس إىل الربملان من أيجل أن حيكموا بالّشريعة، إذا تبنّي ب
 اإلسالم هو املقصود.

ال يدخله يف مسّمى احلكم الّشرعّي وإن التقى معه يف الّصورة، وقد قّدمنا هذا فنقول: إّن تطبيق حكم  ما عن طريق الربملان وجملس النّواب 
سابقًا يف احلصص األوىل، حيث تبنّي لكّل من عقل وفهم دين اهلل تعاىل أّن احلكم ال يسّمى شرعا إسالمّيًا وإن كانت صورته تلتقي مع 

ه حكماً صادراً عن اهلل تعاىل، واحلكم الّصادر عن الربملان الّشركّي هو حكم شركّي احلكم الّشرعّي حىّت يطّبقه املرء بتوصيفه الّشرعّي، وهو كون
 وإن كان ظاهره يلتقي مع احلكم الّشرعّي، فاآلن قد تبنّي أّن هؤالء القوم يقاتلون من أيجل حكم الّشعب ال من أيجل حكم اهلل تعاىل، هذا

قاتل من أيجل راية الوطنّية ال من أيجل حكم اإلسالم الذي أمر اهلل تعاىل بالقتال من هو حال من قاتل األيجنيّب ليحكم الوطيّن الكافر، فهو ي
ة اهلل أيجله كما قال صلى اهلل عليه وسلم : ))اغزوا باسم اهلل، وقاتلوا من كفر باهلل (( ولقوله صلى اهلل عليه وسلم : )) من قاتل لتكون كلم

ثّلها ريجل خاطب رئيس الّدولة املرتّدة باسم الّتعظيم تفويهاً وإقراراً حبكمه ألنّه اختري من قبل فجماعة مي)) هي العليا فهو يف سبيل اهلل تعاىل .
ى هذه الّشعب، ومجاعة ترى أّن الّصراع يف بلدها هو صراع للعودة إىل املسار االنتخايّب الذي أوصل بعض ريجاهلم إىل قّبة الربملان، فهل تسمّ 

واملمتنعني  اهدة ؟ أم أّ ا مجاعة بدعّية وبدعتها مكّفرة وخمريجة من املّلة ؟ اللهّم إّ ا مجاعة تقاتل مقاتلة الكّفاراجلماعة بأّ ا مجاعة إسالمّية جم
 عن الّشريعة.{ أهة .

 
] و أقول : رغم أين كما كافة من أعلم من قادة التيار اجلهادي وعلمائه ومفكريه ويجل قواعده , نعتقد أن الدميقراطية دين وفلسفة 

أن  سياسية تتناقض مجلة وتفصيال مع معتقد دين اإلسالم  وهذا ما نتوافق فيه مع ما قدمه أبو قتادة يف أول ما مر ذكره , إال أين ال أعتقد
يف ناهذا حكم يعرفه اليوم القاصي والداين كما زعم , وكيف يعرفه الناس وكربيات العمائم و عظماء الدعاة يزعمون للناس أن الدميقراطية ال ت
واهلل  اإلسالم ! وإين واألكثرية الساحقة ممن أعرف من اجلهاديني , نعتقد خطأ من مارسها , وإمثه , وأنه غري مأيجور يف ايجتهاده بل إنه موزور
أولون أعلم . ولكن ال نعتقد كفر اإلسالميني الذين ميارسو ا تأوال من أيجل الوصول لتحكيم الشريعة كما يظنون وحيلمون , ونعتقد أ م مت

كما يظهر فيما أوردت أليب اليت مير هبا املسلمون , وأ م يتأولون حتقيق ما ميكن من مصاحل املسلمني والدفع عنهم ..,   االستضعافحلالة 
بأ م جياهدون إلعادة املسار  –وما زالوا  –الذين كانوا يصرحون قتادة التكفري الصريح جلماعة اإلنقاذ , وللجيش اإلسالمي لإلنقاذ 

 الدميقراطي والربملاين يف اجلزائر . وهم واثقون من أغلبيتهم وأن هذا سيمكنهم من احلكم بالشريعة !.
إذ يقتضي األخذ بتكفري أيب قتادة هلم , وهم أقل الدميقراطيني املسلمني خطأ فيما ذهبوا إليه يف ايجتهادهم , يقتضي ذلك تكفري عموم 

واجلماعات اإلسالمية من اإلخوان , ومن ذهب مذهبهم من عشرات اجلماعات اإلسالمية  املشاهبة  الصحوة اإلسالمية وكبار العلماء والدعاة
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التبليغيني والصوفيني .. وغريهم ممن انزلقوا خلديعة الدميقراطية نتيجة أحوال املسلمني املعاصرة يف طول العامل  , وكذلك مجهور السلفيني و
مئات كبار العلماء والدعاة واملاليني من أتباعهم . ومئات املاليني من  –ول سف  –ا قائمة تضم اإلسالمي وعرضه .. وال أبالغ إذا قلت أ 

بيان املسلمني الذين ينساقون يف تياراهتم ..وهذا ال أشك يف أنه خطأ واهلل أعلم , فقد عمت البلوى هبذا البالء , وحيتاج األمر للدعوة وال
 فتاء بقتاهلم !!! .واإليضاح وليس للتكفري, ناهيك عن اإل

كما يذهب أبو قتادة فيما كتب للفتوى بقتال اإلنقاذيني كمرتدين خاريجني من امللة , ببدعتهم املكفرة , وأ م يقاتلون كطائفة ممتنعة 
يد يشكل فضال عن وكان هذا أحد أهم مصائد النظام اجلزائري ومقاصده يف أن جير الفصائل اجملاهدة له لإلقتتال . وما أفىت به الشيخ العت !!

الشرعية يف شيء , بل هو منتهى اجلهل واحلمق وخدمة العدو  شططه الشرعي , منتهى أمل العدو وما يسعى إليه , وليس هذا من السياسة
 من حيث مل يدر كما أفرتض وأحسن الظن . واهلل تعاىل أعلم . [.  

 
 األنصار  (.نشرة   -قتادة الفلسطيني    أبو     --- 81 ---بين منهجين ( 

 
} اعلم أخي املسلم أّن البيان الذي اطّلعت عليه يف العدد الّسابق يف نشرة ) األنصار(، قد أثار الكثري من التساؤالت حول حقيقة 

وهو قتل الشكي  محمكد السكعيد وصاحبه عبد الرزكاق رجكام وبعم أفراد تنظيمهم الذي كشفت الواقع الذي مّت مويجبًا هلذا البيان، 
  من هذا األمر فإيّن سأناقش البيان من يجهة  شرعّية حمضة واهلل املوّفق:على بيّنة  وحىت يكون املرء املسلم ماعة اإلسالميكة المسلكحة عنه،الج

إذا سرق اعلم حفظك اهلل تعاىل أنّه ال أحد فوق شرع اهلل تعاىل لقوله صلى اهلل عليه وسلم : ))إمّنا ضّل من كان قبلكم أّ م كانوا أّواًل: 
، وأمي اهلل لو أّن فاطمة بنت حمّمد سرقت لقطع حمّمد يدها(( رواه البخاري يف الّشريف تركوه، وإذا سرق الّضعيف فيهم أقاموا عليه احلدّ 

رء املسلم فإنّه لي سوء املمن حديث عائشة رضي اهلل عنها، وعلى هذا « كراهية الّشفاعة يف احلّد إذا رفع إىل الّسلطان»باب « كتاب احلدود»
بامسه دون  أن يجقتةل أمثال حمّمد الّسعيد ممّن عجِرف بالؤه يف الّدعوة إىل اهلل تعاىل، وليس حمّمد الّسعيد ككّل أحد، ولكن ال ينبغي الّتهويش

تعاملنا مع البيان فقط ، بل أبقى الكثري من االحتماالت، فإذا والبيان لم يوضح سببًا شافيًا وقاطعًا لهذا القتل، الّنظر املبصر لسبب القتل
ولكن عندي ما جيعل لقتله عذرًا وتأويالً، فمن أراد أن يفتح باب احلوار مع الطّواغيت أو ينشيء عالقات مع طواغيت فهذا معتقدي، 

ادي إىل كّل خري، وإن واهلل احلافظ واهل أيجانب عن بلده كالقّذايف وغريه، أو سعى عاماًل للعودة إىل الّدميقراطّية فهذا حكمه القتل وال كرامة،
 مل يكن هلم عذر صحيح فهم آمثون بذلك.

د وال ثانيةاً: اعلم حفظك اهلل تعاىل أّن اجملتهد له أيجٌر واحٌد إن أخطأ، واملصيب له أيجران، وأّن اخلطأ يف الّدماء ال يكاد يسلم منه يجها
، قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل: وهكذا أبو بكر خليفة صابة احلقّ يجهاد الّصحابة رضي اهلل عنهم وهم أورع الّناس وأكثر املسلمني توفيقًا إل

ان له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رضي اهلل عنه ما زال يستعمل خالداً يف حرب أهل الرّدة، ويف فتوح العراق والّشام، وبدت منه ه ف وات ك
عن خالد( أنّه كان له فيها هوى ، فلم يعزله من أيجلها، بل عاتبه عليها  -رضي اهلل عنه  -فيها تأويل، وقد ذجكر له عنه )أي ذجكر أليب بكر 

يكون خلفه  لريجحان املصلحة على املفسدة يف بقائه، وأّن غريه مل يكن يقوم مقامه ألّن املتويّل الكبري إذا كان خجلجقه مييل إىل اللني فينبغي أن
 [.25152-21/258دة فينبغي أن يكون خلفه نائبه مييل إىل اللني لتعديل األمر. ]نائبه مييل إىل الشد ة، وإن كان خجلجقه مييل إىل الش

 ّية؟.فلو ِملنا مجيعّا إىل القول خبطأ هذا الفعل وأنّه عظيم فهل جيوز لنا أن نسحب هذا اخلطأ ليعّم إبطال اجلهاد حتت هذه الرّاية الّسلف

اعة اإلسالمّية املسّلحة مل يصدر منها وإىل اآلن إاّل الّتسديد واملقاربة يف إصابة احلّق اجلواب يعلمه كّل من قرأ شيئًا من كجتجب العلم، فاجلم
ذه وحتّري منهج الّصحابة رضي اهلل عنهم يف قتاهلم للمرتّدين يف اجلزائر، فالوايجب هو عدم إشاعة الفاحشة مبتابعة هوى الّنفس يف إبطال ه

لم منه االيجتهاد الّسائغ فال جيوز أن يجذكر على ويجه الّذم والّتأثيم له، فإن اهلل غفر له خطأه، بل الرّاية وهذا املنهج، قال ابن تيمّية: ومن عج 
 .)234. اجلهاد/(  جيب ملا فيه من اإلميان والّتقوى مواالته وحمبّته، والقيام مبا أويجب اهلل من حقوقه من ثناء ودعاء وغري ذلك
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ة اآلخرين هلذا اخلرب أّن الكثري منها مل يكن موف قاً، فبعضهم كان له هوى وارتباط بوصول هذا التّةّيار ثالثةاً: ممّا مسعت واطّلعت على طرق معاجل
 إىل قيادة اجلماعة، فلّما وقع ما وقع أخذه هواه إىل خطوات أبعد ممّا هو عليها، وبعضهم رأى فيها فرصة غنّية بتصفية حسابات خاّصة مع

م.. وبعضهم.. ويوم السعيد وال باحلزين ولكّنها فرصة لركوب احلدث واستغالله لبثل شرّه وضالله، وبعضه آخرين، فليس هو الباكي على حمّمد
 القيامة حيص ل ما يف الّصدور.

حة سلّ رابعاً: كانت هنا  وقفة طويلٌة لقتل الّتائبني من الّتهمة، وأّن الّريجل إن تاب فال حيل  ق تله فكيف ق تلِت اجلماعة اإلسالمّية امل
 الّتائبني؟. فأقول وباهلل الّتوفيق:

ا أ ( أّن الّريجل إذا تاب قبل القدرة عليه إن مل يجصب حّداً من حدود اهلل تعاىل أو دماً حراماً يستويجب القصاص مثّ أعلن توبته وأظهره )
عليه سبيل، بل الوايجب إكرامه وإطالق سراحه وذلك تشجيعًا لآلخرين على الّتوبة واإلنابة )وللذّكر فإّن بعض أهل العلم  فليس ألحد 

كة أّما كأحناف وابن تيمّية يرون للحاكم احلّق يف إسقاط احلّد الّشرعّي إذا يجاء الذي أصابه تائبًا نادماً(، هذا إذا كان ممتنعًا بقدرة وشو 
 فال جيوز قتله إالّ إذا استويجب القتل. املقدور عليه

يف ب( هل جيوز للحاكم أن ي قتجل أحدًا تعزيراً؟. اجلواب: من قال من أهل العلم جبواز القتل تعزيرًا )كاحلنفّية واحلنابلة( إمّنا قاله ) 
 حالتني فقط ومها:

يستحّق هبا القتل، فالّسارق حلظة تلّبسة بالّسرقة جيوز قتله إن  احلالة األوىل: من مل يندفع فساده إاّل بالقتل قجِتل ولو كان على معصية ال
مثل املفّرق مل يكن دفعه عن سرقته إالّ بالقتل مع أّن حّد الّسرقة هو القطع وليس القتل، قال ابن تيمّية: ومن مل يندفع فساده إالّ بالقتل قتل، 

}من أيجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنّه من قتل نفسًا بغري نفس أو فساد يف جلماعة املسلمني، والّداعي إىل البدع يف الّدين قال تعاىل: 
 .[21/811األرض فكأمّنا قتل النّاس مجيعا{. ]

كالزّنديق أو   احلالة الثّانية: إذا تكّررت منه الّتوبة أو باحلد، فمن عاود إىل نفس املعصية اليت عوجل منها إّما بالّتوبة أو احلّد فلإلمام قتله
 شرب اخلمر يف الثّالثة. من

هذا مع العلم أيّن  وبالتكحقيق تبيكن أنك التكوبة كانت بعد القدرة عليهم،والبيان الذي أخريجته اجلماعة مل حيّدد لنا أحد هذه األسباب، 
لّتعزير األخرى، ولكن هذا أعتقد أّن األفضل أنّه كان للجماعة أن تعفو عن التّائبني وخاّصة يف هذا الظّرف العصيب ويعاجلوهم بإحدى طرق ا

 رأي والرّأي ليس مبلزم ويف هذه األمور إمّنا ميضي أمر صاحب الّشوكة وهو أمري اجلماعة ال أمثايل من الّناصحني أو املناصرين.

قات طاغوتّية : زعم البعض أّن اجلماعة اإلسالمّية املسّلحة إمّنا عِملت قيادهتا هذا العمل بسبب احنراف منهجها أو بسبب اخرتاخامساً 
كم عليها مبجموع أفعاهلا واستق راء فهِمها لقياداهتا. فنقول: إّن هذا القول ساقٌط باطٌل وليس مبثل هذا الفعل حيكم على منهج اجلماعة وإمّنا حيج

اقف غريها ممّن يعبد للواقع وطريقة تعاملها معه، واجلماعة وإىل اآلن أبص ر وأحكم وأعل مج من غريها يف هذا الباب، فها هي مواقفها ومو 
إن أخطأ  -ذا الطّاغوت ويرفع راية الّدميقراطّية، ويفتح باب احلوار مع املرتّدين ويرتضي الّتعّدديّة احلزبّية فهل يستوي خطٌأ تأّول فيه صاحبه ه

 .ومل يكن له دليل قويٌّ مع خطأ  يف املنهج والرّاية واحنراف عن راية املسلمني، اللهم ال -
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 ل يقتل المبتدع؟.سادسًا: ه
يف أّما املبتدع بدعًة مكّفرة فال خالف يف استتابته فإن تاب وإاّل قجتل، وأنا أعتقد بكفر من رفع راية الّدميقراطّية يف حزب أو تنظيم  -أ 

العودة إىل الربملان والّتعّدديّة  وضع مثل وضع اجلزائر، فمن دعا إىل العودة إىل الّدميقراطّية وحّل األزمة ) كما يسّمو ا كذبًا وزورًا ( عن طريق
ورهم الرّئيسي هو احلزبّية وبالتآلف والّتحالف الوطيّن فهو يقت ل رّدة )بعد استتابته إن كان مقدوراً عليه كما يف اجلزائر( وخاّصة أّن أمثال هؤالء د

 ء على اإلسالم وأهله.القضاء على اجلهاد وإعطاء فرصة للّدولة الطّاغوتّية لالطمئنان وترتيب أوراقها للقضا

)....( 
صه فالقول أّن اجلماعة اإلسالمية املسّلحة قتلت الّشيخ حمّمد الّسعيد وعبد الّرزّاق ريّجام ألّ ما مبتدعة على عقيدة األشاعرة قول ينق

ا ألّن حاهلم حينئذ  أشّد من حالة الّداعي ، نعم جيوز ل مري السيّن الّسلفّي أن يقتل املبتدعة إذا حاولوا الوصول إىل القيادة وتغيري منهجهالّدليل
 إىل بدعته، فاملبتدعة هنا دعاة وزيادة.

وهذا الذي قلته حيتاج إىل شرح مطّول وليس مثل هذه األمور تعاجل هبذه األسطر ولكّن ما قلته هو معتقد أهل السّنة واجلماعة وكتب 
 الّسلف طافحة بذلك.

لكحة بقيادة الشكي  أبو عبد الركحمن أمين هي راية أهل السنكة والجماعة على أرض وفي الختام إنك الجماعة اإلسالمية المس
لموفكق. والحمد هلل الجزائر، وال تسقط هذه الركاية باالحتماالت العقليكة الجائزة، ولسنا بمغيكرين ذلك إالك ببيكنة مثل عين الشكمس واهلل ا

 { أهة !!! .ربك العالمين
البيان , من أعظم ورطات أيب قتادة يف كل ما اقرتف قلمه ولسانه يف مسألة اجلزائر وغريها , ومل يستطع ] وأقول :  أعتقد أن هذا 

الشيخ الذي احتكر راية السلفية  أن خيرج من هذه الورطة بعد تكشف احلقائق أمام الناس يف الدنيا , ودفع مثن ذلك هجوم الناس عليه 
ه  . وال أدري كيف خيرج منها يف اآلخرة , عندما , يأيت أولئك املغدورون من اجملاهدين كالشيخ ودحضهم آلرائه , وانفضاض أكثر مجهوره عن

 السعيد وغريه , تشغب رقاهبم وحلاهم دما , يسألون : يارب سل أمني ورفاقه اجملرمني هذا فيما قتلين ... وسل هذا املفيت فيما رضي وسوغ
 ا واآلخرة . وبرر قتلي ؟!! ونسأل اهلل العافية يف الدني

 أهم ما يف املقالة من نقاط ,  فأهم ذلك : أما إذا يجئنا ألبراز
 دعواه يف البداية أنه سيناقش بيان اجلماعة يف مربرات قتاهلم من ويجهة نظر شرعية أي أ ا فتوى !!. -8
 التسويغ والتربير الصريح لعملية قتلهم . -2

) ولكن عندي ما يجعل لقتله ( ، مث يستطرد فيقول :   شافياً وقاطعاً لهذا القتل والبيان لم يوضح سبباً التناقض العجيب , عندما يقول : ) -7
عالقات مع طواغيت أجانب عن بلده كالقذكافي وغيره، أو سعى  ئعذراً وتأوياًل، فمن أراد أن يفتح باب الحوار مع الطكواغيت أو ينش

 ( .!!عاماًل للعودة إلى الدكيمقراطيكة فهذا حكمه القتل وال كرامة  

): اعلم حفظةك اهلل يوغل املفيت بالتسويغ ليصل إىل أن من قتل أولئك املغدورين مأيجور بأيجر إن أخطأ , وبأيجرين إن كان مصيبا ! فيقول :  -4
تعالى أنك المجتهد له أجٌر واحةٌد إن أخطةأ، والمصةيب لةه أجةران، وأنك الخطةأ فةي الةدكماء ال يكةاد يسةلم منةه جهةاد وال جهةاد الصكةحابة 

 .! اهلل عنهم ( رضي

يعلن ثقته هبم حىت ولو ثبت خطؤهم يف ذلك القتل ملا يشهد عليهم به من صحة املنهج , رغم مةا كةان قةد تةراكم عنةدنا مةن املالحظةات علةى  -5
ن نسحب فلو ِملنا جميعاك إلى القول بخطأ هذا الفعل وأنكه عظيم فهل يجوز لنا أبياناهتم ومواقفهم , وحىت عنده نفسه , فيصل للقول : )

هةةذا الخطةةأ لةةيعمك إبطةةال الجهةةاد تحةةت هةةذه الركايةةة السكةةلفيكة؟. الجةةواب يعلمةةه كةةلك مةةن قةةرأ شةةيئاً مةةن ك ت ةةب العلةةم، فالجماعةةة اإلسةةالميكة 
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 المسلكحة لم يصدر منها وإلى اآلن إالك التكسديد والمقاربة في إصابة الحقك وتحركي منهج الصكحابة رضي اهلل عنهم في قتالهم للمرتدكين
 في الجزائر، فالواجب هو عدم إشاعة الفاحشة بمتابعة هوى النكفس في إبطال هذه الركاية وهذا المنهج (.

ه يف النصف الثاين من البيان يسوغ  أبو قتةادة قتةل بعةض اجملاهةدين الةذين قالةت اجلماعةة أ ةم تةابوا ولكةن قتلةتهم سياسةة ...ولكةن العجيةب أنة -6
 يقول : 

أو باحلد، فمن عاود إىل نفس املعصية اليت عوجل منها إّما بالّتوبة أو احلّد فلإلمام قتله كالزّنديق أو من شةرب اخلمةر يف إذا تكّررت منه الّتوبة  )
فما أدري   . والبيان الذي أخرجته الجماعة لم يحدكد لنا أحد هذه األسباب، وبالتكحقيق تبيكن أنك التكوبة كانت بعد القدرة عليهم ( .الثّالثة

مني إماما يعزر ويقتل , ومن الذي مكن أبا قتادة من التحقيق الذي يدعيه !  وكيف حتقق من وراء البحار عن مقتلة ادعي فيهةا كيف صار أ
 وهل هذا يكفي للقضاء يف الدماء ؟! عرب الفاكس واهلاتف من جماهيل !!

إلسةالمية المسةلكحة بقيةادة الشكةي  أبةو عبةد الةركحمن أمةين وفي الختام إنك الجماعةة امث ويف اخلامتة يؤكد متسكه بدعم أمني وزمرته فيقول : ) -1
ة هي راية أهل السنكة والجماعة علةى أرض الجزائةر، وال تسةقط هةذه الركايةة باالحتمةاالت العقليكةة الجةائزة، ولسةنا بمغيكةرين ذلةك إالك ببيكنة

ند من يعلم مبا رويته , أن خنبة اجلهاديني يف لندن من .( . وال ينقضي العجب ع مثل عين الشكمس واهلل الموفكق. والحمد هلل ربك العالمين
 شراسةخمتلف األطراف وهو معهم , قد اتفقنا بعد إعالن اجلماعة جلرميتها الشنعاء على إنكار الفعلة , وكان أشدنا إنكارا هلا وشتما هلم بكل 

نكار معا , وهلل يف خلقه شؤون ونسأل اهلل السةالمة والعافيةة قتادة نفسه كاتب الكالم السابق واتفقنا على إصدار بيانات اإلست هو الشيخ أبو
  . 
 

 نشرة األنصار   ( :  --أبو قتادة الفلسطيني       --  80  --)  بين منهجين  
 

يف يوم أضحى وقال: اريجعوا فضّحوا تقّبل اهلل منكم،   } عن حبيب بن أيب حبيب قال: شهدت خالد بن عبد اهلل القسرّي بواسط
درهم، مثّ مضحٍّ باجلعد بن درهم، زعم أّن اهلل مل يّتخذ إبراهيم خلياًل ومل يكّلم موسى تكليما، تعاىل اهلل علّوًا كبريا عّما يقول اجلعد بن فإيّن 

 نزل فذحبه.   )....(
 ".وقد مدح العلماء )أهل السّنة( صنيع خالد القسرّي هذا وكذا مدحه ابن القّيم بقوله: "هلل دّر  من أخي قربان

ر لقد احتاج الّشباب املسلم اجملاهد قفزًة نفسّية هائلة حىّت استقّر يف أذها م مصطلحات الّسلف، وصاروا يستعملو ا دون حرج ودون شعو 
؟ ةبالّنقص، نعم كانت الّدائرة اليت يتوّقف عند حدودها الّشباب يف املناقشة حول القرب من الّصواب، فمن أصوبنا؟ ومن أقربنا إىل احلقيق

وتقديره، وهذا بسبب الرّتبية البدعّية اليت نشأوا عليها واليت جتعل كّل قول ينتسب إىل اإلسالم هو قول إسالمّي، وأنّه جيب اعتباره واحرتامه 
إلسالم حوهلا هي ، فكّل مسألة اختلف أهل اواختلط يف أذها م عدم الفرق بني املسائل االيجتهاديّة واملسائل اخلالفّية فلم يعودوا يفرّقوا بينهما

مسألة يصّح فيها اعتبار األقوال وعدم العيب فيها على املخالف، حىّت ِصرنا نسمع بويجود مصطلحات غريبة  عن الفقه الذي كتبه علماؤنا 
ل بني ما هو ثابت مثل مصطلح الثّوابت ومصطلح املتغرّيات، ومل ية عجد الّشباب الذين رجبّوا تربية بدعّية يف بعض التّنظيمات يعرف احلّد الفاص

وقبلتجنا واحدة وما هو متغرّي، ألنّه قد مسع من قادته ومشاخيه أنّه ال فرق بني أهل السّنة والّشيعة يف القواعد واألصول فربّنا واحد ورسولنا واحد 
ه من أصوله وقواعده، وتفريغه من وفقط )هذه هي الّثوابت عندهم وغريها من املتغرّيات(، إىل هذا احلّد وصل جتريد اإلسالم عن حقائقه وتعريت

يّن زيادة مضمونه، وهلذا ويجب على كّل الّدعاة إىل اهلل أن يقرؤوا كتب الّسلف الّصاحل ويرتبّوا عليها ألّن هذه الكتب هي اليت تصنع املزاج الس
تصليحه من الّدمار الذي أصابه، والّتشويه الذي على املنهج السيّن، فإّن املزاج السيّن حيتاج إىل طرق ومهّمات تربويّة إلعادة صياغته وبنائه و 

 حلق به.
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 هنا  كتب سلفّية ال ينبغي للمرء املسلم السيّن اجملاهد أن تغيب عن ناظريه، بل جيب عليه أن يعود هلا املرّة بعد املرّة حىّت يستقيم
 منهجه ويصلح مزايجه، ومن هذه الكتب العظيمة:

 ن أمحد بن حنبل.لإلمام عبد اهلل ب« السّنة»كتاب   - 8

 لإلمام الّدارمي.« الرّد على بشر املريسي»كتاب   - 2

 لإلمام البخاري.« الرّد على اجلهمّية»كتاب   - 3

 البن بطّة العكربّي.« اإلبانة الكربى»كتاب   - 4

 لآليجرّي.« الّشريعة»كتاب   - 5

 البن خزمية.« الّتوحيد»كتاب   - 1

طيع أن تدر  الفارق العظيم بني ما حنن فيه من أخطاء  وعيوب وبني ما كان عليه الّسلف من ففي هذه الكتب وما نسج على منواهلا تست
 نصاعة ووضوح.

 يف هذه الكتب املزاج الّسلفّي الّصريح هبجران املبتدعة وتنفري النّاس منهم وحتذيرهم من االقرتاب منهم.

اإلسالم من يجذوره ويجعلوا شعار اإلسالم من حّق كّل أحد قال أنا  تيني حيث هدمواأير هذه الكتب تعينك على فهم ضاللة املفّكرين األ
 مسلم.

ىل قول  هذه الكتب تصنع مزايجًا حقيقّيًا لقيمة السّنة وعظمتها وحمّبة أهلها، وتصنع مزايجًا حقيقّيًا ببغض املبتدعة والبدعة، وتدفعك بقّوة إ
 كلمة احلّق دون مواربة أو تقية.

ثون املعاصرون يريدو  ن منك حاماًل لقاعدة احلّق الّنسيّب: أي أّن احلّق الذي حتمله من فهم الّسلف الّصاحل لدين اهلل هو حّق نسيّب ال احمْلد 
ة، وأنّنا مطلق، فعليك أن تعرتف لغري  بالويجود، ولغري  بأنّه ميلك رؤية عليك أن حترتمها وتقّدرها فإّن خالفك مع املبتدعة ال يجفسد للوّد قضيّ 

اون على ما اتّفقنا عليه )حىّت مع الّشيعة الّروافض( ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه )حىّت لو اختلفنا حول هل شيء هو علينا أن نتع
 إسالم وايجب أم هو كفر غليظ كالّدميقراطّية والّدخول يف العمل الربملايّن.

لسّنة والّدين قتل خالد القسرّي للجعد بن درهم، ولو حدثت وها أنا قد سجقت لك مقّدمة من تعامل الّسلف مع املبتدعة، حيث مدح أهل ا
تّيون بأّن هؤالء )أهل السّنة( يقتلون خمالفيهم وال حيتملون ويجود الرّأي اآلخر، هؤالء منغلقون ومتحّجرون أياحلادثة يف هذه األيّام لتصايح األر 
 تيني.أيومتخّلفون!!. هذه عبارات األر 
عد بن درهم هو أهون ألف مرّة ممّا يقوله مبتدعة هذا الّزمان، أال ليت مبتدعة هذا الّزمان كشجاعة اجلعد بن وأنا أذّكر  بأّن ما قاله اجل

 درهم، وليتهم قائلون للحّق أمام الّطواغيت كاجلهم بن صفوان {
 

احللقةة التاليةة , مث فايجةأ النةاس مةرة ثانيةة ] وأقول هنا أين أذكر أن كثريين من اإلخةوة أنكةروا علةى أيب قتةادة بيانةه السةابق , فوعةد بالتوضةيح يف 
م هبذا التوضيح  , وكان هذا البيان عبارة عن مزيةد مةن التأصةيل ملةا ذهةب إليةه يف قتةال مةن يسةميهم املبتدعةة يف أوسةاط اإلسةالميني , وقةد فهة

السةةلف قتةةل القسةةري للجعةةد ابةةن درهةةم . علةةى أنةةه مةةن طرفةةه لقتةةل السةةعيد ورفاقةةه كمةةا مةةدح  حينهةةا البيةةان يف األوسةةاط اإلسةةالمية يف لنةةدن يف
 أخرى إىل أن تكشفت الكارثة كما رويت آنفا [ .  وتتابعت املأساة عرب نشرة األنصار عدة أشهر

 نشرة األنصار   (  :  -قتادة الفلسطيني   أبو      --  87  --)  بين منهجين 
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ليس هو اإلسالم إمّنا اإلسالم هو حركة احلياة، حركة البشر } إّن العيش مع الكتب وبني الكتب، ومع األفكار والقلم والورقة 
لصدق )اإلنسان( مبا فيه من صواب وخطأ، فالصواب يقو ى ويدّعم، واخلطأ يقو م ويصلح، فعامل اإلسالم العملي فيه الصواب وفيه الظلم، فيه ا

 وفيه الكذب، وكلٌّ له مقامه يف اإلسالم.
، وال يلغيه يف اخللق والويجود ولذلك أنزل اهلل تعاىل احلدود وأنزل العقوبات، وأنزل األحكام، واخلطاب اإلسالم يعرتف بويجود اخلطأ كوناً 

 الرباين يف ذلك كلله للمجتمع املسلم املوّحد اجملاهد وليس هو خطاب لغري املسلمني.
ما ( هو عصر ن ِكلج فيه أصحابه إىل اهلل على الرغم أن عصر الفتنة بني علي رضي اهلل عنه وخصومه )عائشة ومعاوية رضي اهلل عنه

لباغية(( تعاىل، وال نقول فيه إاّل ما يجاءنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أحكامه كقوله صلى اهلل عليه وسلم لعم ار: ))تقتلك الفئة ا
القرون اخلرييّة بل هو منها( لرأينا هواًل،  وغريه من األحاديث، لكن لو حاولنا استطالع ورؤية الواقع عن قرب )وهو عصر مبكر وقريب من

 ولرأينا من األمور اليت تشيب هلوهلا األطفال، انظر:
اخلوارج )أربعة آالف ريجل مقاتل قّرروا قتال علّي رضي اهلل عنه وثالثة آالف يف الكوفة قّرروا عدم قتاله وال القتال معه( طلب  - 8

عدّونا وعدوّكم معاوية(، لكّنهم يرفضون حىّت يعلن اعرتافه بالكفر والّتوبة عنه، فيقيم هلم علّي  منهم علّي رضي اهلل عنه أن )منضي إىل قتال
 يح.ر ( ريجل يج411رضي اهلل عنه ملحمة يف الّنهروان بعد قتلهم عبد اهلل بن خّباب بن األرّت وزويجته احلامل، فق ت لهم ومل ينجج منهم سوى )

بصرة ]حسب رواية عمر بن شبة[ وهي معركة بني مسلمني بل بني القبائل نفسها )مضر ضّد قرب ال معركة اجلمل يف اخلريبة  - 2 
 مضر وربيعة ضّد ربيعة ومين ضّد مين( إخوان يف الّدين واملنهج والّنسب، وقجِتل فيه طلحة والزّبري )املبّشرين باجلّنة(.

جمزرة مع أّن بعض الّناس حّرضوا على الّصلح وقالوا: "من لثغور  معركة صّفني بني علّي ومعاوية رضي اهلل عنهما، معركة حصل فيها - 3
راري والّنساء، أال تذكرون األرحام؟" وبعيداً عن ضعف الّروايات اليت ذّ الّشام بعد أهل الّشام؟ من لثغور العراق بعد هال  أهل العراق، من لل

 ذكرت اهلول يف القتلى لكن بال شكٍّ أّن القتل كان عظيماً.
ة بعض الّنصارى بعد إسالمهم حىّت قالوا: واهلل لدينجنا الذي خريجنا منه خرٌي من دين هؤالء الذين هم عليه، ما ينهاهم دينهم ردّ  - 4

 عن سفك الّدماء وإخافة الّسبيل وأخذ األموال. ]الّطربّي[، وقاتلهم علّي على الرّدة.
 ، مثّ... مثّ...مثّ بعد ذلك كّله عام اجلماعة، مثّ حرب عبد اهلل بن الزّبري

فهذا يجانب من حركة اإلنسان )أي اإلنسان( ال ينبغي أن يجنسى أو توضع عليه األيدي لنجفهم الّناس أّن حياة املسلم كّلها قيامج ليل، 
ملثايل، أي الذي ال وصيامج  ار، وعفٌو متكّرر، وعطاٌء متكّرر، وخرٌي دائم حىّت اصطبغت صورة الويّل يف خيال اإلنسان املسلم على هيئة الغاز ا

 [.5515أي من مات من الّصحابة والتّابعني وهو مهايجر لصاحبه حىّت مات يف املعارف البن قتيبة ص« املتهايجرون»ويجود له ]انظر 

 الويّل هو إنسان.. إنسان.. بشر...اجملاهد هو إنسان.. إنسان.. بشر.
ني اإلسالم أّما تصوير صورة اإلسالم العملي وعامل اإلسالم واملسلمني عل ى صورة أفالم الكرتون أو عامل اجلّن واملالئكة فهي صورة هتج

 أكثر ممّا ترفعه.
إنّنا نقول هذا ألولئك القوم الذين يعطّلون عظائم األمور ويوقفو ا جملرّد بعض األمور الّصغرية، فحساسّيتهم أمام األخطاء جتعلهم 

 لّنعمة والفضل اإلهلّي.يضعون العصبة على عيو م حلجبها عن رؤية اخلري وا
لك، ففيه تتداخل كّل انفعاالت اإلنسان، ومن دعا للّسيف أ

ج
و إّن اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل حركة بشريٌّة، وحركة من أيجل الّسلطان وامل

ه ليذوق حّر الّسيف، هذه حّرض على الّسيف، فال ينتظر أن يناقشه الّناس وحياربوه باخلطب الرّنّانة والورق الّصقيل، بل عليه أن حيّضر نفس
، وللذّكر فإّن اخللفاء الّثالثة )الّشهداء( ما ماتوا بيد الكّفار بل ماتوا بيد مسلمني )فسقة، مبتدعني( فأبو لؤلؤة الفارسّي ليس هي سّنة اهلل تعاىل

ج )ومل يكفر أوائلهم إمّنا اخلالف فيمن أتى من أهل الّشر  )وحماولة إثبات جموسيّته دو ا خرط القتاد وإن نجسب إليها) وأبو ملجم من اخلوار 
 بعدهم(، والثّائرون على عثمان )بعض قادهتم صار من قادة يجيش عليٍّ رضي اهلل عنه(.
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 فهذا أمر تشيب له الولدان، وليس له إاّل الّريجال، ففّكر كثرياً قبل أن ختوض، وإيّا  أن تقول: لقد وّرطوين، فما وّرطك أحد، فنحن مل
ول الوزارة واملنصب، ومل نضمن لك مالئكة جتاهد معك ال خيطئون، ومل نضمن لك مسّدسًا ينزل من الّسماء يعرف املؤمن نضمن لك حص

رأينا، وما من الكافر والّسيّن من البدعّي، ومل نضمن لك نبيّاً قائداً يوحى إليه، فقد نقول لك اليوم قواًل ونريجع عنه غداً، ونقول لك: هذا ما 
ا ع ِلمنا وما كّنا للغيب حافظني، فإن أردت )الغاز املثايل( اصعد القمر، فإن أعجز  فالكثري من النّاس قد سلكوا سبيل الّسالمة شهدنا إاّل مب

يرقبون احلياة من وراء زيجاج بيوهتم، هذا يف وقت املدافع، فإذا سكنت  ويجلسوا كالعصافري مع أبنائهم يف أعشاشهم، يأكلون ويشربون و
 ا مبواعظهم العظيمة ليقولوا لنا: لقد قلنا... وقد توّقعنا... وقد أنذرنا... وقد.. وقد... ألسنة طويلة نسأل اهلل تعاىل قّصها.سيخريجون علين

جقع دين يجتقنون نقد العيب كرة القدم، ولكّنهم أصحاب أصوات عالية يف  سلقوكم بألسنة حداد أشّحة على اخلري ( )
.إّن الكثري من امل

 .ة على كرسي الّنظارة، وهم شهد اهلل يعرقون ويتصبّبون عرقاً وتجبّح أصواهتم لكّنهم يلعبون كرة القدم بأيديهم.  واهلل املوّفق { أهةقيادة املعرك
 

هلا من التاريخ اإلسالمي بأن هذا هو األصل يف حركة اجلهاد  واالستشهاد] و هذه احللقة هي مزيد من تسويغ الفنت الداخلية , 
 ما أنه بداية ملا سيتتابع من هجومه على اجلهاديني الذين خالفوه , وبدؤوا يرايجعون تأييدهم هلا . [ .والتاريخ , ك

 
 نشرة األنصار   (  :  --أبو قتادة الفلسطيني            -- 84  --) بين منهجين  

 

ألّن مبناها على الّسّنة، وثبوت السّنة يتّم باطمئنان } مّث اعلم أّن الكثري من األحكام الّشرعّية مبنّية على غلبة الّظن ال على اليقني، 
املسلم لثبوت هذا احلديث عن طريق صدق راويه وضبطه، وهي أمور نسبّية ال قطعّية، فثبت أّن فروع الّشريعة ثبتت بغلبة الّظن، وتصحيح 

ربوا أّن هذا الفعل هو من أسباب هال  الّدين وفْرط املسلم عمله يكون بغلبة الّظّن، وقد عاب أهل العلم طلب اليقني يف موطن الّظّن، واعت
معظم مسائل اإلمامة عرية من «: الّسياسة»و« اإلمامة»وترِ  مهّمات األمور، قال اجلوييّن يف الغياثّي، وهو يتكّلم يف باب  عقد الّشريعة،

، عرضناه على الشرعياً اعتقدناه واقعة من أحكام [، ويقول: كّل ما مل يصادف فيه إمجاع81مسالك القطع، خلية عن مدار  اليقني. ]فقرة 
 مسالك الظّنون وعرضناه على سائر الوقائع، وليست اإلمامة من قواعد العقائد )أي اليت تتطّلب اليقني( بل هي والية عاّمة، وعبارة معظم

[، حيث يقول: 228[ ونفسها يف ]فقرة 12حّري. ]فقرة القول يف الوالة والواليات العاّمة واخلاّصة مظنونة يف حمّل التأّخي )أي التحّري( والتّ 
، فما اتّفق ذلك فيه تعنّي يف االتّباع، وما مل يصادف فيه إمجاعاً اإلمجاع"والذي جيب االعتناء به متييز املقطوع به عن املظنون، ومستند القطع 

د"، بل إّن اجلوييّن يعترب أّن الفقه هو الّتدّرب على مآخذ عرضناه على مسالك الّنظر، وأعملنا فيه طرف املقاييس وأدرنا فيه سبل االيجتها
ي يسّمى الظّنون وإدارهتا حىّت يتبنّي لك الرّتيجيح. يقول: "أهّم املطالب يف الفقه الّتدّرب على مآخذ الظّنون يف جمال األحكام، وهذا هو الذ

ّمة وجتنّبها منهج االقتصاد بة: والّسبب الظّاهر يف ذلك، أّن معظم فقه الّنفس، وهو أنفس صفات علماء الّشريعة"، واجلوييّن يعّلق هال  األ
ن يف اخلائضني يف هذا الفّن يبغون مسلك القطع يف جمال الّظّن، وخيريجون عقدهم باتّباع اهلوى، ويتهاوون بالغلّو على موارد الّردى، وميرحو 

 رحون يف تعاليل الّنفوس واملىن.[، نعم واهلل إّن هؤالء القوم مي18تعاليل الّنفوس واملىن. ]فقرة 

 أّما كيف وقع يف واقعنا هذا فإليك الّتفصيل:
لقد مارس بعض املسلمني عمليّات  يجهاديّة، وسبل دعويّة، وحيث مل تكتمل أسباب الّنجاح لعجز  أو كسل  فتقّدم منهم من تقّدم إىل 

ص العضو إذ قّدم بعض أيجزائه إىل اآلخرة، وبعضهم خرج وهو شاكٌر لربّه ربّه، وراح إليه وهو جماهٌد شهيد، وأصيب  من أصيب فخرج منها ناق
أن وفّقه لعمل اخلريات وصرف الوقت يف اخلري واجلهاد، وبعضهم خرج يضرب كّفًا بكف وهو يبكي على سنني عمره اليت ضّيعها ومل تثمر 

شيء، وتشّك يف كّل طريق، وساعده يف الوصول هلذه الّنفس املبتورة النّتيجة اليت حلم هبا وم  هبا يجواحنه، وخرج بنفس مبتورة  تشّك يف كّل 
، دعاة اإلريجاف وأعالم اهلزمية واخلذالن حيث استقّر يف ذهنه قوهلم، وانطبعت يف قلبه شبههم: هاهي جتربتكم اجلهاديّة يف مكان كذا وكذا

الرّتّدد واحلرية وحينئذ  يكون كما قال اجلوييّن: "وميرحون يف تعاليل الّنفوس  وها هي نتائجها، فانظروا إليها، أما تعّلمتم؟ أما اتّعظتم؟!!، فيقع يف
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يجتها، وال واملىن"، أي أنّه يقف يجامداً بال حركة وال نشاط يعّلل نفسه ومينّيها بأن يقع فيها القطع اليقني على شيء أو عمل أو حركة جيزِمج بنت
قون إاّل بأنفسهم، ويربطون خري األّمة بقيادهتم، فإن فاهتم غريهم إىل عمل أو حركة ذهبوا يرفعون يأم نج ضياعها أو تغرّيها، هؤالء نراهم ال يثِ 

تعد  راية الّتشكيك، وحيّرضون قالع الّتخذيل ويصيحون: رويدكم فما هذا الذي ترونه إالّ كسابقته وقد يجرّبنا هذه احلركات وهذه األعمال فلم
علماء هذا الّزمان، ويا أئّمة األّمة(، وإيّن ألحّس يف هذه الّنفوس الّنفاق من ويجهني: الويجه األّول:  اهلل يا ختدعنا، وقد يجرّبنا ويجرّبنا )ما شاء

الثّاين: أّنك  أّ م ال يرون اخلري إاّل يف أنفسهم، وال يثقون إاّل بذواهتم، إذ امت ت أنفسهم برؤية الّذات وتعظيمها وهذا منتهى الّنفاق. والويجه
فسهم متيّن وقوع الّشر الذي توقّعوه، ويرغبون من كّل يجواحنهم أن ال يقع اخلري الذي متّناه غريهم، فهم يريجون الّشّر ل ّمة لتصّح حتّس يف أن

 توّقعاهتم وما أساؤوا فيه الّظّن.
يقوم به غريه أو يؤيّده غريه، وهنا  قسم آخر من البشر، وهم قسم يكيل مبكيالني، ويزن مبيزانني: ميزانج ما يقوم به ويؤيّده، وميزان ما 

اجلمال )والتأييد يجانب نفسي أكثر منه شرعّي مبيّن على دليل(: إن كان ما يقوم به ويؤيّده فهو ال حيّس إاّل باجلوانب احلسنة، وال يرى إاّل 
ثِبت مراده، وإن كان اآلخر فهو على وعينه عن األخطاء معطوبة وكليلة، فهو حيسلن كّل ما يقع ويجسِبغ الّشرعّية على كّل حدث، ويناور ليج 

حنن على الطّريق نسّدد ونقارب: نعمل ) ...( عن كل عيب  كليلٌة... الرضاالعكس متاماً: تشكيٌك دائٌم ونقٌد دائٌم، وعيوب ظاهرة: وعني 
د، وريجونا خريه، وحصول مثرته الكلّّية، فإن ونعمل ونبقى يف مواقعنا لن نتزحزح منها حىّت يأتينا أمر اهلل ولن نعت ِذر عن عمل بنيناه على االيجتها

 وقع ما أّملنا فهذا فضل اهلل وحده، وإن كانت األخرى: فيا اهلل يا صمد، يا عامل السلرل وأخفى ويا من بيده ملكوت السماوات واألرض،
 غجرور، فإيّن ريجل والّريجال ال تطيق ذلك.أسألك بأمسائك احلسىن وصفاتك العليا أن تقبضين إليك، فال أرى وال أمسع ضحكات الت شفلي وال

 ] !!!  [  اللهّم آمني.. آمني..

 نشرة األنصار  (  :  --أبو قتادة الفلسطيني       --- 85 ---)  بين منهجين  
 

حمطلمة العوارض  } إّن رماح اخلري واهلدى تزداد انتصابًا يومًا بعد يوم، ويشتّد عودها بعد كّل امتحان وجتربة، وقد بدأت يجذورها متتد  
اهتا مهما تضّخمت، وتفتلق الّصخور مهما صلبت، وها هي اجلماعة اإلسالمّية املسّلحة تنشر للّناس منهجهاً، وهو نة ف ٌس على غرار أنفاس أخو 

يل الّرشاد يف معامل اهلادي إىل سب»مّث كتاب « العمدة يف إعداد العّدة»من مجاعات اهلدى، فقد اطّلع طلبة العلم وشباب اجلهاد على كتاب 
)بالد الّشام( لعبد اهلل كاتب هذه « معامل الطّائفة املنصورة يف عقر دار املؤمنني»جلماعة اجلهاد يف مصر، مّث اطّلعوا على « اجلهاد واالعتقاد

اعة اإلسالمّية املقاتلة )ليبيا(، وها للّشيخ أيب املنذر الّساعدّي والذي أصدرته اجلم« اخلطوط العريضة لسرايا اجملاهدين»الّسطور، مثّ كان كتاب 
ن اس، هي اجلماعة اإلسالمّية املسّلحة تلحق بالرّكب يف إخراج هذه املعامل واليت فيها األيجوبة لكثري من األسئلِة اليت تدور على ألسنِة ال

نهج الّسلفّية، فكاتبه يضع الّنقاط على احلروف يف فهمه والكتيلب كبقّية الكتجب اليت ذكرت، فيها النة ف س الّسلفّي واملزاج الّسلفّي عالوة على امل
وّحدين حلقيقة املعركة على أرض اجلزائر ويف بقّية أراضي املسلمني اليت سجلِبت منهم وهذه أهّم نقطة يف الباب، وهي أّن املعركة هي يجهاد امل

يد الرّاية اليت لطاملا انتسب إليها غري أهلها أعين الرّاية الّسلفّية، فإّن لطائفة الرّدة فيعاملوا معاملة املرتّدين )من غري مججمة(، وكذلك فيها جتر 
 حرص اجلماعة على هذه الرّاية هلو خري دليل على خري هذه اجلماعة وفضلها إن شاء اهلل تعاىل.

وال ترفع للّذوق املهرتئ رأساً، وال تتعامل  فاجلماعة مجاعة سلفّية املنهج وسلفّية الفهم وسلفّية احلركة والّسلو ، ال تقيم للفكر املنحرف شأناً 
ة وحتديدها، فال إاّل بضوابط وفهم الّسلف الّصاحل، ))خري أّميت قرين مّث الذين يلو م مّث الذين يلو م(( وهذا هو املهّم والّضرورّي يف فهم الرّاي

األوائل، ولن يصلحها إاّل مبا أصلح األوائل: الكتاب والسّنة  عزّة ل ّمة إاّل بذلك، ولن تعود األّمة لسابق عهدها إاّل إذا صلحت كما صلح
على فهم خمصوص ومنهج  خمصوص وطريقة  خمصوصة، وليس على أفهام ومبادئ وطرق  بدعّية، وقد أدركت اجلماعة خطر الّصوفّية وأثرها على 

الّذلّة، وما هذا اجل  واخلو ر إاّل أثراً من آثار الفهم الّصويّف،  األّمة، فهي اليت نشرت البدع وأفسدت املزاج وعطّلت اإلرادة، وما هذا اخلنوع و
للحياة حىّت إّن كثريًا من الذين يزعمون الّسلفّية ويرفعون رايتها كأصحاب الّتصفية والرّتبية هم يف احلقيقة يبنون مناهجهم على فهم صويّف 
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شعريّة، وهي اليت لو يجلس العاّد واحملصي الّسنني ليعّد آثارها على أّمة حمّمد صلى وحركة الّتغيري، مثّ هي خريجت من شرنقة املناهج البدعّية كاأل
امل الغيب اهلل عليه وسلم ما استطاع اإلحصاء والعّد، فعلم الكالم هو الذي دّمر العقلّية اإلسالمّية، وهو الذي أفسد مناهج الفهم والّتفسري لع

 رء العاقل والذي خرج من ربقة الّتقليد أن يبصر ذلك بكّل وضوح  ويجالء .وعامل الّشهادة وشرحج ذلك يطول، ويستطيع امل
ورّدة أّما فهمج اجلماعة لطبيعة املعركة وحقيقتها فهذا من هداية اهلل تعاىل هلا، حيث فِهمت ما عليه احلّكام وطوائفهم، وأّ م طوائف كفر 

ّرمحن، فهذا هو واقعنا، وكّل من حياول أن يهرب من هذا الّتوصيف إىل عبارات بسبب ما غرّيوا املّلة وبّدلوا الّدين وحكموا بغري شريعة ال
وهذا هو فضفاضة تّتسع له إن أراد الّنكوص على عقبيه فهو حمجوج باحلّجة يف الّدنيا واآلخرة، وصار هلل عليه سبياًل، فهذا فهمج املرء املسلم 

رياً لنوع املعركة اليت خيوضها، فالذي أمامه هو مرتد، بل مرتّد رد ًة مغّلظًة ال تجقبل له الوصف الّشرعّي لعدوله، فإن كان كذلك فإنّه سيكون بص
جْخزية، فال حوار  معهم وال هدنة وال صلح، وليس هلم إاّل أن حيكم اهلل بيننا وب

ْجلية أو الّسلم امل
ج
الّنصر أو  -ينهم توبٌة وليس هلم إاّل احلرب امل

 .-الّشهادة 
هدين وهذا هو وصف أعدائهم، وهبذا حتّددت الرّاية اليت جيب على املسلم أن يتبّينها ويكتشفها قبل أن يريق دمه على فهذا وصف اجملا

 أصلها حمتسباً ويجه اهلل تعاىل.
واهلجرة، وهي ال واجلماعة تتربأ من كّل املناهج البدعّية القدمية منها واحلديثة، فهي تتربّأ من عقيدة اخلوارج وأذناهبم من مجاعات الّتكفري 

هذا تكّفر بالعموم وال تعتقد أّن األصل يف النّاس هو الكفر، بل هي تتعامل مع النّاس على أساس اإلسالم، إذ أّن هذا هو أصلهم وال ينتقض 
هلكة وال هلوس الّنفوس وخاّصة كما يقول 

ج
بعض اخلوارج: إذا كفر األصل لآلحاد واجملموع إاّل بدليل شرعّي ال مدخل فيها للهوى وال للظّنة امل

اقع قلعة اإلمام كفرت الّرعّية. ومن صريح فهمهما هلذا أّ ا تعاملت مع اجلزائر على أّ ا دار مرّكبة من حقيقتني )كما أفىت شيخ اإلسالم يف و 
ألدلّة على أّن اجلماعة ال تقيم ماردين(: دار إسالم حبسب أهلها وأصل سّكا ا، ودار كفر )حكم الطّائفة املتغلّبة احلاكمة(. وهذا من أوضح ا

 أحكامها على مناهج بدعّية باطلة، وأّن اجلماعة تتبنّي يف كّل ما تقول وتفعل إن شاء اهلل تعاىل.
ومن املهّم التّنّبه على تفاوت حكمها على اجلماعات اليت تنتسب لإلسالم من أهل القبلة فهي وإن كانت مجاعات بدعّية إاّل أّن  

تبة واحدة، وحكم الِبدعة ليس على نسق  واحد، بل البدعة تتفاوت دريجتها، ومن مل يفهم هذا فهو سالك سبيل اهللكة، البدعة ليست مر 
 فحني ذك رت اجلماعة اإلسالمّية املسّلحة أمساء بعض اجلماعات اليت أطلقت عليها حكم البدعة فال يعين هذا أّن هذه اجلماعات على مرتبة

 فيها البدعة املكّفرة ) كالّدميقراطّية(، وبعضها يف أدىن دريجات البدعة. واحدة وحكم  واحد، فبعضها
زعمهم إّن الِبدع منها ما هو كفر صراح كبدعة اجلاهلّية مثل قوله تعاىل: }ويجعلوا هلل ممّا ذرأ من احلرث واألنعام نصيبًا فقالوا هذا هلل ب

نعام خالصة لذكورنا وحمّرم على أزوايجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء{ وقوله تعاىل: وهذا لشركائنا { وقوله تعاىل: }وقالوا ما يف بطوِن هذه األ
نها ما هو }ما يجعل اهلل من حبرية  وال سائبة  وال وصيلة  وال حام{ وكذلك بدعة املنافقني حيث اخّتذوا الّدين ذريعة حلفظ الّنفوس واألموال، وم

ي كفر أم ال؟ كبدعة اخلوارج والقدريّة واملريجئة ومن أشبههم من الفرق الّضالّة، ومنها ما هو من املعاصي اليت ليست بكفر أو خيتة ل ف هل ه
معصية ويّتفق عليها ليست بكفر: كبدعة التّبّتل والّصيام قائمًا يف الّشمس واخلصي بقصد قطع شهوة اجلماع، ومنها ما هو مكروه:  

 بة اجلمعة.كااليجتماع للّدعاء عشّية عرفة وذكر الّسالطني يف خط
اعات ما فقول اجلماعة عن مجاعة ما أّ ا مبتدعٌة ال بّد من الّنظر إىل مرتبة بدعتها، ودليل االقرتان هنا ال يجلت فت إليه مبعىن أّن ذكر مج

 يف موطن واحد أّ ا مبتدعة، فهي إذا على مرتبة واحدة، فهذا خطأ ال خيطر إاّل على بال ريجل يجاهل.

لّتكفري حبذِر أهل السّنة وتوقليهم فهي تجعمل موانع إحلاق احلكم باملعني، إذا وجيجد ت هذ املوانع أو أحدها كاجلهل واإلكراه واجلماعة تتعامل مع ا
يف الّشريعة والّتأويل ) وقد فاهتا ذكر عدم القصد ( أي قصد الفعل الكفر واملعصّية ، واجلماعة ال جتّزئ الّتوحيد فتعّظم شأنا وتصّغر آخر، ومها 

على مرتبة واحدة )كما تفعل بعض اجلماعات( فليس هنا  من فارق بني حكم اهلل تعاىل فيما خيّص الّنسك )كالّصالة والّصيام والّنذر 
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الرباء أو بني ما خيّص احلكم والّتشريع، فهذا كّله دين، وحنن منارس عبادة هلل ولسنا مجاعات  سياسّية  هلا  خيّص الوالء و والّذبح( وبني ما
 اصد اإلمامة فقط دون الّنظر إىل يجوانب الّدين األخرى.مق

مبناها  هذا على اجلملة منهج اجلماعة اإلسالمّية املسّلحة وكّلياهتا وهذا هو الذي حيّدد الراية والغاية، أّما ما خيص اجلوانب األخرى واليت
ملنهج، إذ صواب املنهج ال يعين أن يصيب املرء يف كل حكم على االيجتهاد مثل تبنّيها لبعض األحكام الشرعية فهذا ليس مما يتةحّدد به ا

 شرعي.
فكبار األئّمة مثل مالك والشافعي وأمحد وهم من أئمة أهل السّنة واجلماعة ومن كربائهم ومع ذلك فإّن هلم من األقوال املبنية على  

واإلنسان املسلم يف هذه املسائل عرضٌة للضعف والّنقص واخلطأ   االيجتهاد والّتحّري واليت ال تجلزم أحدًا رأيًا غري ما رأى أحدهم أو بعضهم، 
 { .أهة 

قة ال أدري ماذا أقول بعد هذا التقريظ املفرط يف الثناء , إذ ال تتكامل الدهشة إال عند من اطلع على كتيب املنهج الذي ي] واحلق
و قتادة والعاملني يف األنصار بإدارته كتاب منهج اجلماعة يتكلم عنه . فكأنه يتحدث هنا عن منهج آخر وعن مجاعة أخرى . فقد وزع أب

األنفة الذكر يف وقت واحد بعد صالة اجلمعة يف مصاله . ومل يأت صباح اليوم التايل إال  –بني منهجني  –ونشرة األنصار اليت حتوي مقالة 
ن الكم اهلائل من الغلو والتطرف والتقنني لإليجرام فيه , وكافة من يعتد بفهمه من اجلهاديني منكر للمنهج , مسفه ملعظم ما فيه , متعجب م

وكما رويت فقد ايجتمعنا مساء اليوم التايل , وعلق أحد اجلهاديني على منهج املذكور بقوله : ) ينقصه أن يكتب يف أوله : يا أمة حممد 
 يجئتكم بالذبح !!!..

اية اإليجتماع يسب املنهج وكاتبيه ويصفهم باجلهل , وأن ولكي يكتمل العجب , أعود لذكر ما قلت بأن أبا قتادة خرج يف  
 األحاديث اليت اعتمدوها ضعيفة ..وال أدري ماذا أقول بعد هنا ..[ 

 
 نشرة األنصار  ( :  --أبو قتادة الفلسطيني          --  86  --) بن منهجين  

 

شّدة تكاليف الث بات على الطريق، ولكن قليل هي احلاالت اليت } كثرية هي املرّات اليت يتخّلف النّاس فيها عن احلقل بسبب اهلوى و 
إقناع  يعرتف فيها هذا املتخّلف هبذا الّسبب، فإّن املتخّلفني البد هلم من سرت هذا اهلوى وهذا الّضعف بصور من التربيرات اليت حياولون هبا

علونه يذهبون إىل احلق لشتمه وتزوير حقيقته، أو لتعظيم بعض اجلوانب الّناس أّن ختّلفهم له من األسباب املقنعة واملوضوعّية، فأّول ما يف
ائد السلبّية على احلقيقة الظّاهرة، والقرآن الكرمي كش ف  لنا هذه األساليب خري كشف، وعر اها لنا لنكون على بصرية  ونور  من هذه املك

ّ ا وإن تقّنعت بقناع  حايجب، فهو يف احلقيقة قناع زائٌف يشف  ما حتته، ويبنيل النفسّية، وليجعّلمنا أن  حماوالهتم هذه مكشوفة غريج مستورة، وأ
 وراءه ملن متّعن فيه ومل تغرّه الصور الظّاهرة. ما

أال يف قوله تعاىل عن املنافقني يف أول سورة  نقرؤها فيها ذكرهم: }وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الّناسج قالوا أنؤمنج كما آمن السفهاءج 
 إّ م هم الّسفهاءج ولكن ال يعلمون {.

ا متّثل يل أولئك القومج ا ّلذين هذه اآلية عظيمٌة يف كشف الّنفاق واملنافقني، وطريقتهم يف التنفري من احلق، وهي كّلما مسعتجها أو قرأهتج
اإلدرا  العظيم للقضايا اليت تجطرح أو تجعاجل، وهم مّروا على مدار التاريخ اإلسالمي وإىل يومنا هذا يف اّدعاء الفهم الثّاقب، والعقل الواسع، و 

مع هذه الدعوى ينبزون األث ريني والّسلفيني بضيق األفق، وقّلة املعرفة، وسذايجة الفهم، وبسبب هذا ينفرون عن احلّق بسبب سهولته، 
 ويتعاظمون نفاقاً عن احلق بسبب أنّه حّق عملي له تأثريه على الواقع.

السفة الذين حيللون اخلرب وال يصنعونه، ويدرسون التاريخ وهم خارج حركته، وهلذا قّل ما جند فيلسوفاً استطاع أن يف التاريخ وجيجد الف
 يصلح يكون قائداً عسكريّاً، أو إداريّاً نايجحاً أو سياسّياً خبرياً، حىّت صار يف عرف الدارسني قوهلم: الفيلسوف ال يصلح للسياسة، وكذا ال

 ّيةج الفيلسوف والقائد، والفيلسوف واإلدارّي، والفيلسوف والسلياسي.للقيادة فنشأت ثنائ
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فوق  والس بب كما هو واضٌح أّن الفيلسوف يعيش أوهام  عقله، وحيللق بأيجنحِة الِفكر فوق  الس حاب، وال يجتِقن الس ري على طريقة البشر
 األرض.

 ة العسكريّون وكذا الّسياسيون من أوهام الفالسفة واملفكلرين.القاد اهذه ثنائّية تويجد يف عامل البشر والّناس، وكم شك

 يف العامل اإلسالمي تارخياً وحاضراً:
القرآن مساهّم منافقني وقال هلم: }آمنوا كما آمن الناس{، وانظر إىل قوله تعاىل:}الّناس{، هو اإلميان على صورة واحدة وحقيقة 

قة واحدة دون تفاوت يف أصلها، يا قوم آمنوا كما آمن النّاس، فهذا هو الذي أرتضيه منكم، واحدة يعيها النّاس مجيعًا بِفطرهم على حقي
واحلضري،  وهذا هو أمري لكم، فال تجغالوا، وال تتقع روا، وال تتعّمقوا تعمقاً ممقوتاً، آمنوا كما آمن بالل، وكما آمن ياسر، وكما آمن البدوي

ّده، قال لكم ابتداًء: هو شيء تعرفونه يف أنفسكم فلماذا تسرتونه، وهو شيء يلفح قلوب كم حِبرارته فإن سألتم ما اإلميان وما تعريفه وما ح
 فلماذا ال تعرتفون به؟ { أهة .

]  هذه واحدة من املقاالت اليت تعرب عن الطريقة اليت اختذها أبو قتادة يف حواره مع اجلهاديني الذين كانوا ينكرون عليه وعلى 
وا إليه , كما كان حايل , وحال األكثرية الذين بدؤوا يبتعدون عن تأييد اجلماعة بدورهم بعد مسألة قتل السعيد , مث األنصار ما وصل

تعليق التصريح بإعالن املنهج , الذي أمسوه سلفيا , وشهد هلم عليه أبو قتادة بأنه , منهج السلف وطريقة الصحابة !! [ وال حتتاج املقالة لل
. !! 

  
 نشرة األنصار  ( :  --أبو قتادة الفلسطيني      ---  96 ---نهجين )  بين م 

لّتغيري } الّسرية الّنبويّة ومسرية التّاريخ اإلسالمي حديقٌة خصبة للّدراسة واالعتبار، وفيها من العظات ما جتعل املرء املسلم الذي ينشد ا
م وأحداثهم، وقد كان األوائل من آباء هذه األّمة حريصني كّل احلرص على يف غىن عن أن يكون منبهراً بكّل ما كتبه وخطّه األغيار بتجارهب

نع العقلّية الّسديدة يف تالوة الّسرية على مسامع األبناء وحتفيظهم إيّاها ويج ْعِلها يجزًء من تركيبة الطّفل العقلّية والّنفسّية ألّن الّسرية النّبويّة تص
ة اهلل تعاىل، والتّاريخ املتعّلق بالّسرية النّبويّة فهي الّتوافق الّشامل يف مسرية املرء يف هذه احلياة من خالل فهم سنن احلياة، فالّتاريخ هو يجريان سنّ 

للّسرية النّبويّة ال جِيد أبداً شيئاً من الّتعارض يف مسريته إىل مقاصده  -املؤمن هبذا الّدين  -عدِم جتاوزه لشرع اهلل تعاىل وأمره، فالقارئ والّدارس 
بني متّسك املرء بشرع اهلل تعاىل  -سواء كانت هذه املقاصد حياتي ه حبتة أم هي يجزء من صراع مع األغيار أو من أيجل حتقيق بعض املصاحل -

سالم وهذا خبالف املرء الذي يجكثر من قراءة كتب الّتجارب اليت ال متت  إىل اإلوانقياده حلكمه واستغنائه عن اقرتاف أّي معصية من املعاصي، 
ة نايجحة  بصلة فإّ ا تقدلم يف نفس املتضّلع هبا احلايجة الّشديدة إىل بعض املعاصي خالل حركته التغيرييّة وأّن من الّصعب إقامة حركة تغيرييّ 

 دون جتاوز ضوابط الّشريعة.

ان أئّمة هذا الفن يف هذا العصر هم يف القرن األخري قامت كثري من الّتجارجِب اإلنسانّية لتحقيق أهداف  بإسقاط نظام  وقيام آخر وك
اليساريّون، وهي احلركات اليت يكثر البعض بتسميتها حبركات الّتحرير!! وهو اسم ال يوافق معناه حقيقة هذه احلركات، ولكن ليست هذه 

يجل الذي يسمليه الكثري من الورقات ملناقشة هذا األمر، هذه احلركات القتالية حققت أهدافها مثل حركة ماوتسي تونغ يف الصني، وهو الر 
القياصرة وثورات أمريكا د الباحثني بأن ه خري من كتب يف حروب العصابات وهذا النوع من احلركات، وكذلك ثورة البالشفة يف روسيا ض

العربية( وكان فيمن قرأها اجلنوبية كثورة كاسرتو وصديقه يجيفارا، هذه التجارب قام أصحاهبا بكتابة هذه التجارب وتجرمجت للغة اإلسالم )اللغة 
ن شباٌب مسلمون، وهي جتارب حق قت على أرض الواقع أهدافها وهذا مدعاٌة عند القارئ أن يقتنع بالكثري من نظري اهتا وقواعدها، واإلنسا

ا الكاتب والكتاب، فخالل هذه أسري قراءاته شاء أم أىب، فإن  الِكتاب يصنع عقلية قارئه ويصبغها بصبغته، ألنه ينقله إىل البيئة اليت يريده
ت الكثرية هلذه الكتب اصطبغت عقلي ة القارئ بنفسي ة الكاتب، وهذه احلركات كما خط ت يف كتبها مل يكن هلا من قواعد وأجسجس  االقراء
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عاٌد أخالقية، وهي عندي شبيهة أخالقية  حتكم هذه احلركات أو تويجب على السائر فيها أي  قيود  وروابط، مبعىن أن هذه احلركات ليست هلا أب
 بكتب فنل الط بخ املنتشرة يف األسواق، فإن  واضعيها ال حيكمهم سوى حصول الط بخ واملذاق الط يب، فرتى يف بعض الطبخات ويجوب وضع

التصور الذايت من التحسني القليل من النبيذ، أو قليل  من اخل مر وهكذا، فهذه الكجتجب كِتلك حيث وضع أصحاهبا نظري ات  ومبادئ فيها 
ن إىل قراءة هذه والتقبيح أليل فعل من األفعال، ويف داخلها الكثري من األعمال اليت ال متجّت إىل مبادئ احلق والدلين بصلة، فيأيت املسلم املتديل 

هلا  واالنقيادفّن، فيقرأها بنهم مع الكثري من التسليم الكتب مع نفسيِة اإلحرتام اإلنساين اجملر د هلذا الكاتب كونه اخلبري العليم اجملرلب هلذا ال
ما  فرييجع عنها بعد ذلك إىل حالته اإلسالمية من أيجل أن يرايجع الكثري مما قرأه مع مبادئ اإلسالم الذي يؤمن به، فينشأ الشد  واجلذب بني

بني ما حيرتمه وال يؤمن به وبني ما يؤمن به بفطرته، وهذه احرتمه من قواعد يف هذا الباب وبني ما يؤمن به من مبادئ هذا الدين، أي صراٌع 
 واحدة يف الشر.

ت الشرعية اليسرية، ات يف حالة أخرى، وقد يقع فيها ابتداًء وهي أن هذا القارئ له بعض القراءابعد ذلك يقع هذا املتضلع هبذه القراء
سرية النبوية فيحاول حينها يجاهداً إمرار هذه املفاهيم الوافدة من خالل هذه سواء كانت مل ات قليلة يف أصول الفقه أو فقرات جمملة عامة يف ال

ال جيوز اللم ات أو الفقرات، فهو حيفظ مثاًل أن السياسة الشرعية مبنية على املصلحة، وأن املصلحة هي عّلة األحكام وغريها من القواعد اليت 
صولية مل توضع من أيجل استنباط األحكام بل وجيجدت من أيجل ضبط األحكام، للمسلم أن يشتق منها حجكماً، ألن القواعد الشرعية واأل

ات القواعد الشرعية، ويجلبسها ثوبًا شرعيًا وصبغة ظاهرية للون يفيذهب هذا املتضلع هبذه الكتب إىل مترير هذه القواعد اجلديدة حتت عموم
نطق هبا، ولكن ال ميجكن متريرها على أهل اإلسالم إال بإلباسها الل ون يجيفارا قد  اإلسالم، مع أن يجوهرها يف نفسه أن لينني قد قاهلا، و

ث اإلسالمي مبحاولة )نتش( أي انتقاء بعض األحداث اإلسالمية سواء كانت يف السرية النبوية أو التاريخ اإلسالمي ودفعها يف طي ات احلدي
 زيني والتحوير.لتصبح الفكرة إسالمية الصنع والدليل، ود ور اإلسالم فيها هو الت

وهذا الفعل قريب بل هو عني فعل الفقيه الذي يستحسن رأيًا ما، ويكون منشؤه هوى الفقيه ورأيه ولكن يذهب إىل كتب الفقه من 
 أيجل أن يبحث عن فقيه ولو كان شاذاً ليقول عن نفسه أنه مت بع لغريه وليس مبتدع.

ورأي خاصٌّ يف طريقة أهل الفقه واألثر يف التعامل مع األمور، ومن هذا الرأي:  هذا النوع من )املتضلعني هبذه الكتب( هلم لوٌن خاصٌّ 
من ألوان التعظيم  شاءواأ م يعتربون أن أصحاب الفقه واألثر متحجلرون متكللسون ال يفهمون احلياة وسجننها، ويصبغون على أنفسهم ما 

أئمة فنل احلركة، وهم أئم ة فن املمكن.. وهم.. وهم.. إىل غري ذلك من والتبجيل فهم املتفتحون، وهم أصحاب الفكر املستنري، وهم 
عة األلقاب، وهم حني يقولون عن أنفسهم أ م أهل اخلربة يف احلركة واحلياة فهم ال ي نسون أن يقولوا عن أنفسهم أن  عندهم من فهم الشري

أما غريهم من أهل الفقه واألثر فهم ال يصلحون إال يف التكايا واملسايجد ومقاصدها ما يكفيهم لقيادة اإلسالم يف معرت  احلياة ودروهبا، و 
يقرأ  حيث خيلع املرء عقله هنا  وقصر األمر على ذلك، وينسون أن ما كان شرعياً ودليله الكتاب والسنة فهذا ال ميكن اإلبداع الذايت فيه حىت

س هنا  من عقل يزعم صاحبه أنه أعقل من غريه إال ونوزع يف هذا وعورض من الكتاب والسنة واألثر، وما كان عقلياً فمداره على الرأي ولي
ال يشبع  قبل البشر مجيعاً فإن كان هلم عقوٌل فلبقي ة الناس عقول، وحني قسم اهلل تعاىل األموال بني الناس مل ترض الناس القسمة ألن ابن آدم

ضل العقول، نعم، لصاحب التجربة ِحكمة يفوق هبا عن غريه، ولغري اجملرب من املال، وحني قسمت العقول رضي كل امرئ بعقله وظن ه أف
 سبل كثرية لرأب هذا النقص وإمتامه ذكرها أئم تنا ال يعرفها هذا النوع من ) املتضلعني( .

اً وفهم كثرياً ألكرب حركة  انقالبية يف !! ال تنشأ يف عقل املسلم الذي تضلع كثرياً ودرس كثري  حركياً  هذه الثنائية املتعارضة بني أن تكون فقيهاً أو
حركي، التاريخ اإلنساين كله أقصد سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم ألنّه ال يويجد أبداً يف داخل هذه السرية التعارض بني ما هو شرعي وما هو 

هنا  يف داخل هذه السلرية حايجة إىل تأويل   فليس هنا  شيٌء امسه فقه األحكام وهنا  شيء غريه امسه فقه احلركة، بل مها شيٌء واحد، وليس
فقه فاسد باسترياد ما هو حرام  لتمريره يف حركة اجلماعات يف سعيها للتغيري حتت باب املصلحة أو السياسة الّشرعية )على مفهوم مغايرهتا ل
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اإلسالمية على أهدافها من غري الدخول يف سبيل الشريعة واألحكام( بل يف هذه السلرية البيان الش ايف واليقني التام يف حصول اجلماعات 
اجملرمني، وأن التعارض بني الشرعي وحتقيق األهداف هو تعارض موهوم، وكذا التعارض املوهوم بني مصلحة اجلماعات وبني فقه األحكام 

 املأخوذ من )الورق األصفر( حسب زعمهم.

يس فكراً وال فقهًا تعويقيًّا وال مثبلطًا بل هو من رمحة اهلل هبذه األمة إليصاهلا نعم إن فقه األحكام هو فقه ضوابط وتقييد احلركة لكن ه ل
)فقه إىل أهدافها بأقرب الطرق وأيسرها، واخلروج عن فقه األحكام إىل فقه  مزعوم يسمونه فقه احلركة أو ما أطل ق عليه بعضهم فقه السلرية 

جلماعة املسلمة من الوصول إىل أهدافها ويجشغلها بذنوهبا كما قال اهلل تعاىل: }إمنا استزهل م املوازنات والتقل بات الذاتية( هو الذي مينع ا
 الشيطان ببعض ما كسبوا{ فما من معصية  من املعاصي وإن لبست ثوب التأويل الشرعي إال وهي مثبلٌط ومعولق للجماعة املسلمة يف احلصول

 رباين والعذاب اإلهلي.على األهداف الشرعية وذلك حبصول البالء ال

أو يف السرية النبوية واالهتداء هبا تعميٌق لعالقة املسلم بشقل الشهادة الثاين حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو إن عمل عماًل 
هبا يف كلل خطوة خيطوها،  رتباط بينه وبني النيب صلى اهلل عليه وسلم، فهو سائٌر على اخلطى احملمدية وحيسسار مسريًا فإن ه يشعر بعمق اال

بني وهذا خبالف )املتضلع( هبدي األغيار والسري على مناهجهم، فإن  باطنه مشغوٌل بشخوصهم الوثنية املقيتة، وهذا رأيناه يف عامل الواقع 
هيئة، وبني شخص مل ينشغل شخص حياول أن يلبس ويتحر  وجييل نظره مقتدياً بةجيمس بوند فهو حريص على مشاهبة اللفتة لل فتة واهليئة لل

 ومن قرأ عنهم يف الّسرية النّبويّة. -م ن ذكرهم اهلل يف كتابه  -باطنه إاّل بالّشخوص املهتدين 

القعقاع رضي اهلل عنهم فارق مهّم  إّن ع م ار الباطن بشخص الّنيّب صلى اهلل عليه وسلم وهديه وشخوص الّصحابة كعجمر وخالد وأيب عبيدة و
ار الباطن وانشغاله هبدي يجيفارا وماوتسي تونغ ولينني وغريهم من شخوص الوثنّية والّضالل، عم ار الباطن هبدي املهتدين يكون بينه وبني عم  

 بالّتضّلع ال االنتفاء للّسرية النّبويّة وِفقه األئّمة، وعم ار الباطن )بل خرابه( هبدي الوثنيني يكون بالّتضّلع بسريهتم وحركتهم.

ل اإلسالم إذا مسعوا أهل احلصن أو البلدة يسّبون الّنيّب صلى اهلل عليه وسلم استبشروا بسرعة حصول الّنصر على هذه القرية )...( كان أه
، هذه املعاين احلقيقّية، وهذه األسباب الكونّية يف ميزان القوى بني أهل اإلسالم وبني «الّصارم املسلول»والبلدة كما ذكر ابن تيمية يف 

يهتدي هلا وال حيسب هلا حسابًا إاّل املتضّلع بسّنة الّنيب صلى اهلل عليه وسلم وبسريته، أّما ذا  الّريجل املتضّلع بسرية الوثنيني أعدائهم ال 
ضابط  ليت الواجلاهلني فإنّه يستعيض عن سهام الليل وسبابات الّدعاء مبعاصي ميّررها تأوياًل هلا من باب املصلحة املوهومة والّسياسة الّشرعّية ا

 هلا وال زمام يقّيدها يف ذهنه وعقله.

فما من معصية حيتاج هلا أهل اإلسالم يف معركتهم مع أعداء اهلل تعاىل إاّل بسبب غفلتهم عن طاعة  وشرع  عّلمهم اهلل إياه فنسوه ومل 
 بريجال الكفر والبدعة. يهتدوا له، فذهبوا يستعيضون عن السن ة بالبدعة، وعن الطاعة باملعصية، وعن عامل الغيب وريجاله

والتغيري والنصر فعامل الغيب الذي فيه السرت اإلهلي والن صر اإلهلي والتأييد اإلهلي هو عاملٌ يشرت  مع عامل الشهادة يف سنن اهلل تعاىل يف اجلهاد 
 والفالح.

 املتضلعون هبدي وسرية الوثنيني.وهذا واضح متام الوضوح يف سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم وسن ته ولن يهتدي إليه أولئك 

)...( ولذلك فكل  مساومة حول هذا اهلدف لتحقيق بعض املصاحل هي مساومٌة مرفوضة، وكل حماولة  لتأيجيل البحث يف هذا املقصد ال 
ى األمر سياسًة مطلقًة ويجود له يف سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم وسنته، لكن  هذه املساومة وهذا التأيجيل هلما الويجود األكرب فيمن ير 

 ومصاحل فضفاضة ألنه مسع أن مجع األنصار )مطلقاً( هو إحدى مبادئ حتقيق األهداف وحرب األنصار.

إن الوصول إىل القبور مع احملافظة على هذا املبدأ األصيل خري من الوصول إىل املساومة حوله وتأيجيل البحث فيه، فإقامة الدولة 
ن أيجله ولصيانته وللحفاظ عليه، وليس العكس، فاإلسالم ليس وسيلة هلدف، وإرضاء اهلل تعاىل ليس وسيلة اإلسالمية خلدمة التوحيد وم
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 هلدف، بل كل وسائل البشر من أيجل حتقيق اإلسالم يف أنفسنا، ونيل رضاء اهلل تعاىل يف الدنيا واآلخرة.

ها(، أما التأيجيل والتأويل فيما خيص التوحيد وأهله هو شأن املتضلعني فالتأيجيل واملساومة تكون يف غري التوحيد وصيانته )كعبادة القبور وغري 
 وللحديث بقية إن شاء اهلل تعاىل..{ أهة. .( بكتب )سبيل اجملرمني

 
هذه املقالة كانت مويجهة بشبه الصراحة , للدروس اليت كنت أعطيها لبعض السباب يف الدروس والعرب املستفادة من جتارب األمم يف ] 
حروب املستضعفني , أو ما يعرف  حبروب العصابات , واستشهدت هلم يف بعضها على سوء سلو  اجلماعة املسلحة يف اجلزائر ,  جماالت

كجهاديني  وخسارهتا جلمهورها وسريها يف طريق الفشل واإل يار .., وغين عن القول هنا , أننا نتناول تلك التجارب من منظورنا كمسلمني و
رب سياسية وعسكرية . ولكن الشيخ أبو قتادة مل جيد إال أن يسفهنا متهما إيانا بأن مل نقرأ إال نتفا من السنة والسرية , , كعلم جمرد وكتجا

يجيفارا !! ويعرب أسلوهبا عن الريجل واحلالة النفسية اليت  بدأ يعيشها كمتزعم  وبعض القرآن بال تدبر . وأننا نستمد القدوة من ماوتسي تونغ و
اجلماعة املسلحة اليت احنصرت بياناهتا حبرب املبتدعة , واجملازر يف القرويني , بعد أن بدأ الناس ينفضون عنها يف الداخل , كما ومدافع عن 

 ..اليت ال إيجابات عليها تنهال عليهحال مجهور من يعتد هبم عنه يف لندن , وبدأت سيول التساؤالت 
والموه على تناويل هبذا األسلوب غري الالئق , فأنكر أن يكون قد قصدين يف املقالة و قد فزع إليه فور نشر املقالة عدد من الشباب 

التالية , وكان ذلك كذبا , إذ اعرتف بذلك واعتذر عنه الحقا يف يجلسة حتكيم حصلت بيننا بعد أن يجعل من األنصار منربا للهجوم علي 
 رفني ..[ .وعلى أمثايل ممن خالفوه يف متسكه بدعم أولئك اجملرمني املنح

 
 نشرة األنصار   ( :   --أبو قتادة الفلسطيني      - 90  --)  بين منهجين 

 
} كان للحديث السابق بقّية، ومل تكتمل معامله على الورق حتت هذا العنوان كما هو مكتمل يف نفسي، وقد سارع بعض األخوة 

ك، واألمر ليس كذلك، نعم، بال شك أّن معاجلة مثل هذه املواضيع بإسقاطات له على بعض األخوة واملعارف ظاّنني أيّن عنيتهم يف ذل
 سيصيب شخوصاً يف أذهان القارئني هلا، فأنا ال أتكّلم عن حروب وشخوص ذاهبة ميّتة، بل أعاجل أفكاراً معاصرة، واألفكار املعاصرة ليست

الح الطريق للسائرين، وهو ال يرت  كتابة شيء خلوف املطلقات بل هي حممولة بشخوص وريجال، والكاتب الصادق مع نفسه معيّن بإص يف
 حصول اإلسقاط ) بني الفكرة والشخوص ( بل مهّه األّول واألخري هو حتصيل املنهج وحفظ الطريق من األخطار واألخطاء واملنز لقات، وحىّت 

 )...( . أكمل فكريت يف هذا الباب فيّتضح املراد كما أقصده فأقول وباهلل التوفيق:
معارفنا حتديدًا فهو ظنٌّ مل يجصب صاحبجه فيه، فاملناقشة كانت لظاهرة وليست لفرد  إسقاط املقال السابق على أحد من إخو تِنا أو أّما

 .أهة.من األفراد } ولكل ويجهة هو مولّيها فاستبقوا اخلريات{.
 

نا المتعاكسة منها . وأسأل اهلل أن فمواق تمثل شواهدا ألحداث تلك المرحلة والتي أكتفي بهذا القدر من حلقات بين منهجين 
 يغفر لنا جميعا وأن يفرج كربة الرجل ويفك سجنه ويهديه وينفع به في الحق . 

 وأعود ملواقف اجلهاديني من تلك اإلحنرافات , اليت استفحلت يف اجلزائر , وتبعتها فيه نشرة األنصار:

  قفها يف احلال , فقد كان هنا   عشرات اجملاهدين من أعضائها جمهويل املصري مل يكن بإمكان اجلماعة املقاتلة إصدار بيان صريح مبو
يف اجلزائر بعد تلك األحداث , وخشيت أن يكونوا سجناء عند أولئك اجملرمني فيقتلو م , وكان يجهدها منصةبا علةى العثةور علةيهم إلنقةاذهم 

 وألخذ شهادهتم امليدانية فيما يجرى .



 54 

  ة فلةم يكةةن هلةا يف لنةدن عناصةر يسةتطيعون أخةذ موقةةف , وكةان الةدكتور ) أميةن الظةواهري ( وكبةار معاونيةةه وأمةا مجاعةة اجلهةاد املصةري
خمتفني مطاردين بعد طردهم من السودان مث اليمن.. وقد حتدثت إليه هاتفيا يف ذلك الوقت عدة مرات , وكان يتنقل يف أشد حاالت التخفي 

 يادته باختاذ قرار كما سيأيت . يف بعض بلدان وسط آسيا.. إىل أن اقتنع وق

  بالنسبة يل بدأت التحقيق يف األمر مبتابعة مسار اجلماعة منذ تويل أبو عبد الرمحن أمني . وقمت بدراسة مجيع البيانات اليت صةدرت
ريا من املعلومات اليت عن اجلماعة يف عهده , وحققت يف طريقة املراسالت  وإرساهلا , وكذلك فيما نقل من أحداث اجملازر. وقد استفدت كث

دن .. وفرها يل األخوة املرتبطون مبجاهدي مجاعة حممد السعيد رمحه اهلل , وبعالقايت القدمية مةع بعةض أنصةار اجلماعةة ذاهتةا مةن العقةالء يف لنة
صةة ذلةك , قنةاعيت بةأن يتسع املقةام لسةرد تلةك التحقيقةات الةيت خلصةت إليهةا بالتعةاون مةع أحةد املقةربني مةن مجاعةة اجلهةاد . وكانةت خال وال

ا مةةن املخةابرات اجلزائريةة قةةد وصةلت إىل اخةرتاق اجلماعةةة املسةلحة , وأن كثةةريا مةن هةذه هةةم مةن البيانةةات تكتبهةا املخةابرات اجلزائريةةة , وأن كثةري 
صةيل ذلةك البحةث الةذي قمنةا املتحدثني علي اهلاتف يبثون األخبار والبيانات خمابرات. وأن أكثر اجملازر جتري برتتيب املخابرات , وحتتةوي تفا

 به على دروس مفيدة اليسع املقام هنا لسردها. 

   وبدأت أعمل مع كبار األخوة يف لندن على ضرورة كشف ذلك والرباءة منهم , ودعوة اجملاهدين للخروج عليهم يف الداخل  ووقف
ار اجلهاد ذاته , وتفضل أسلوب نصيحتهم باحلجة دعمهم  من اخلارج , ولكن أوساط اجلهاديني , وحىت بعض كبارهم كانت ختشى على مس

الشرعية!! وكنت أقول هلم وكذلك صاحيب من مجاعة اجلهاد , بأنكم ستنصحون املخابرات !.. إننا نتعامل مع إستخبارات يجزائرية ودولية يف 
دا أن أنفرد بإعالن رأي وحدي , كان ذلك عندي كان استنتايجات, وليس أدلة ملموسة قطعية, ومل يكن ممكنا وال مفي هذه املعركة . ولكن ما

 يؤدي إىل ردع اجملرمني , وكنت مقتنعا بضرورة موقف حاسم من كل اجلهاديني معا. وهذا ما وفق اهلل إليه.  خطرا , وال

 .بةين  فقد استطاع بعم المجاهدين من ) الجماعة اإلسالمية المقاتلة بليبيا( الذين كانوا في الةداخل الفةرار مةن الجزائةر, مةن
مخالب الجماعة المسلحة, وكمائن األمن الجزائري.. ووصلوا بتوفيق اهلل بشبه معجزة إلى إخوانهم . ووصل أحةدهم لنةدن , وكشةفوا 

    الحقيقة المرعبة المفزعة الفاجعة!

  رمةة.. واكتملةت ويف نفس الوقت وصةل بعةض الفةارين مةن أعضةاء اجلماعةة املسةلحة ذاهتةا إىل بعةض دول أوربةا فةارين مةن قيةادهتم اجمل
 مجعنا من أخبار أهواهلم.. وعلمنا احلقيقة .  األدلة.  وتأكدنا مما توصلنا إليه استنتايجا . وما

حماكمة والهم حيزنون , مع عشرات من مرافقيه  لقد قتلت قيادة اجلماعة املسلحة وعصابة أبو عبد الرمحن أمني الشيخ حممد السعيد غيلة , ال
صائبهم وضالهلم , كما قتلةوا مةن قةدروا عليةه مةن اجملاهةدين األفغةان العةرب وغةريهم بةدعوى البدعةة وتبةين الفكةر وعةدم ألنه يجاء يناقشهم يف م

صةةحة العقيةةدة السةةلفية ! وملعارضةةتهم إيةةاهم يف أعمةةاهلم .. , كمةةا قتلةةوا معظةةم اجملاهةةدين الليبيةةني غةةدرا بةةدعوى بةةدعتهم  وبيعةةتهم جلمةةاعتهم 
ان اجلماعة وأمريها الشرعي ! ونفذوا أهواال من اجملازر يف القرويني واملواطنني اجلزائريني بةدعاوي ممةاألهتم للدولةة وأمريهم  رغم ويجودهم يف سلط

 بدعوى سيب نساء الطواغيت ! إىل آخر تلك الفظائع..املهولة! االغتصاب ومحلهم السالح .  وانتهكوا األعراض ومارسوا الزنا و

  نكتب البيانات.. وتوليت بالنيابة عن اجملموع اإلتصال جبريدة )احلياة( لضمان نشرها دون اختصةار وايجتمعنا لنتخذ القرار اجلماعي و
إصةدار بيانةات مسةتقلة. واقرتحةوا أن  تعديل .. ووافق )كميل الطويل( على ذلةك نيابةة عةن الصةحيفة وتصةرف بشةهامة وشةفافية  .  وتقةرر أو

يسةتأهل هةذا الشةرف ! وأن نصةدر بياناتنةا يف منةأى عنةه,  قةت , وكةان رأيةي أن ندعةه وأنةه البيةان معنةا يف نفةس الو  يشاركنا أبو قتادة بإصةدار
مؤيدي اجلماعة يف اخلارج ملكانته عندهم , وهةذا مةا كةان , فقةد ذهةب اإلخةوة إليةه , مةن  ولكن بعض اإلخوة رأى يف مشاركته لنا كسرا لظهر

 دون أن أذهب معهم ألين كنت قد قاطعته .. 

  القرائن أمام أيب  قتادة..وكان بني من قتلتهم اجلماعة من الليبيني بعض من درس عنده يف بيشاور..  األدلة والشواهد ووضع اإلخوة 

التسوي  ألعمال )أبي عبد الرحمن أمين( الذي كان يقول في دروسةه وخطبةه  فانهار الشي  السلفي العتيد ! الذي حمل لواء التبرير و
 جزائر من )أبي جعفر المنصور( في بني العباس.. وأنقى راية وأصح منهجا..!!بأنه عنده أكثر شرعية في ال
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و روى يل من زاره , بأنه يجلس ومل حتمله ريجاله , وأخذ يبكي ويدعو على )أمني ( ومجاعتةه.. وقةال ل خةوة بأنةه لةو ويجةد دلةيال علةى شةرب  
 ضمنه فكرتني :لكان أهون عليه من موايجهة الناس!  وكتب هلم بيانا . السم لفعل , و

 براءته من )أمني( وعصابته وإخرايجهم من أهل السنة وسبهم .. األوىل 
 !!!!!! والفكرة الثانية من العجائب, حيث كتب يف بيانه  بأنه مع ذلك يتمسك جبميع مفردات مواقفه السابقة

كنه تقهقر واعتذر يف النهاية حبجة أنه مل يكن مشهورا يف . ورضي األخوة منه باألوىل , وكان مقررا أن يصدر) أبو الوليد الفلسطيين ( بيانا ول
بياناتنةةا , بيةةوم  وايجهةةة القضةةية وال داعةةي لبيانةةه, وأنةةه سريسةةل رسةةالة نصةةيحة لقيةةادة اجلماعةةة يف الةةداخل!!!  ومل أفهةةم السةةبب إال بعةةد إصةةدار

 واحد! 
رية بيا ا ,  وصدر بيان باسم اجلماعة املقاتلة بليبيا, وبيان باسم فقد كتب كل منا بيانه. فأصدرت بيانا بامسي , وأصدرت  مجاعة اجلهاد املص

أيب قتادة. ووىف )كميل الطويل( بوعده وتصرف بشهامة أذكرها له هنا , ونشرت يجريدة احلياة بياناتنا يف نصةف صةفحة كاملةة.. حتةت عنةوان 
 المية املسلحة يف اجلزائر.عريض يعلن براءة اجلماعات اجلهادية ورموز اجلهاد من قيادة اجلماعة اإلس

  يف اليوم التايل ذهب أنصار اجلماعة وإدارة األنصار إىل بيت أيب قتادة.. وناقشةوه وشةتموه , وقةالوا لةه بأنةه مبتةدع.. بةل رأس املبتدعةة
ر مبتةدعا بعةد أن بّةدع  بيت أيب الوليد الفلسطيين  , الذي فتح هلم بيته واحتل لديهم مكان الشيخ القدمي الذي صةا ميموا ويجههم شطر !!, و

 أكثر أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم ممن مل يكفرهم !

   وذهبت ألبشر أبو الوليةد بنشةر يجريةدة احليةاة لبياناتنةا الةيت قةرأت عليةه كلهةا قبةل نشةرها , فقةال يل علةى بةاب بيتةه  )أنةتم مل تصةدروا
ألة.. لقد انتقل إىل مرتبة املريجع للجزائريني املؤيدين للجماعة املسلحة , بيانات , أنتم أصدرمت طامات!!( ورأيت فريق الزوار عنده وفهمت املس

 اليت طاملا تشكى من ممانعة أيب قتادة له من أن ينزل منزلته اليت يستحقها , وها هو فيها اآلن !! 

  ر الةديجاج العنيةد , وألننةا برئنةا بعد فرتة ويجيزة  قجتل أبو عبد الرمحن أمني , وسجد األكثرون شةكرا هلل. ألن األمةة اسةرتاحت مةن يجةزا
 منه قبل موته .

   وتوىل بعده سفاح أسوأ منه, سرعان ما يجةاهر بالضةالل واإليجةرام , وصةار أمةري اجلماعةة )عنةرت الزوابةري( ومل يطةل بةايب الوليةد الوقةت
 حىت انسحب من تلك املتاهة واعتزهلا .

  ل مكانةة املريجةع لتلةك الفئةة يف لنةدن. وهكةذا تةوىل الشةيخ )أبةو محةزة ليتصدر هلا شيخ آخر طاملا خةاض وأنصةاره املشةايجرات إلحةتال
ةةدةاملصةري ( املريجعيةة يف دعةم ) ! يف اجلزائةر. وتةةوىل إصةدار البيانةات يف تأييةد اجلماعةة املسةةلحة -كمةا حيلةو هلةم تسةميتها -(  الجماعةة الموحد

 إلسباغ الشرعية على أوهامهم.. والدفاع عن بياناهتا وأعماهلا , وجتمع املساكني الباحثون عمن يتصدر 

  فةةاظ لاأل بأقةةذعكةةذلك مل يطةةل املقةةام بالشةةيخ الثالةةث , إذ أصةةدر الزوابةةري بيانةةا يكفةةر فيةةه الشةةعب اجلزائةةري برمتةةه صةةراحة ويشةةتمهم
ذلةةةك  السةةةباب والفحةةةش والفجور..فرتايجةةةع )أبةةةو محةةةزة املصةةةري( عةةةن تأييةةةدهم ونعةةةتهم بةةةاخلوارج والتكفةةةري.. وهكةةةذا انفةةةض اجلميةةةع عةةةن دعةةةم

 الكابوس.

   : بقي أن أذكر بعض امللحقات املهمة لتجربيت املريرة تلك , ومن احملطات فيها قصة مهمة 

    فخالل إقاميت يف بريطانيا , اكتشفت اإلمكانيات الثقافية العظيمة يف لندن , وبةدأت أفكربعةد تلةك الصةدمات والةدروس باإلبتعةاد
يت العليةا يف جمةال اإلعةالم والعلةوم السياسةية , و بتأسةيس مركةز دراسةات يهةتم بقضةايا صةراعات عن تلك األيجواء العقيمة , و يف إكمال دراس

املغلقة إىل  اجلهادينيالعامل اإلسالمي وتقدميها يف الغرب للرأي لعام العريب واإلسالمي والعاملي , وإخرايجها من حيز النشرات احملصورة يف دائرة 
لفكةةرة ودراسةةتها ومناقشةةتها مةةع بعةةض الصةةفوة مةةن اجلهةةاديني واإلسةةالميني . أسسةةت مكتبةةا للدراسةةات اجملةةال الةةدويل . وفعةةال وبعةةد إنضةةاج ا

 [ . مركز دراسات صراعات العامل اإلسالمياإلسالمية واإلعالم يف لندن وسجلته  كمؤسسة رمسية باسم: ]  
 (Bureau for the Study of Islamics Conflicts). 
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وبةةدأت العمةةل . وأعةةددت إلصةةدار جملةةة حبثيةةة يف جمةةاالت صةةراعات العةةامل اإلسةةالمي , وترتيةةب ب جناحةةا بةةاهرا ة ويجيةةزة جنةةح املكتةةرت وخةةالل فةة 
..و انفتحت أمامي آفاق رائعة للعمل اإلعالمي كان مةن أهةدايف فيهةا إقامةة يجسةر بةني القضةايا اجلهاديةة وقضةايا الصةحوة اإلنرتنيتموقع على 

 اإلسالمي..اإلسالمية وبني الرأي العام العاملي و 

ضغوط اإلستخبارات الربيطانية علي  وعلى مكتيب وأعمايل الصحفية. كما تصاعدت وترية مشةاريع  ازديادولكن الذي مل يكن يف حسباين هو 
مكافحةةة اإلرهةةاب , وصةةوت الربملةةان الربيطةةاين علةةةى تشةةريعات تعسةةفية أصةةدرهتا احلكومةةة تةةةدخل النشةةاطات األدبيةةة والكتابيةةة ضةةمن أعمةةةال 

 هاب وترت  هلم جماالت تفسري ذلك وجترمي من يريدون ..اإلر 
لقد كان واضحا مع جميء )بلري( أن بريطانيا تسري لتكون ذيةال أمحقةا للسياسةة األمريكيةة. وخلةوت بنفسةي أقةيم األوضةاع مةن يجديةد وخريجةت 

اإلنسةان تبةدل سياسةةاهتا ولةن ميكةن ملسةةلم أن بنتيجةة واضةحة مفادهةةا , أن بريطانيةا وهةي مةةن أفضةل الةدول األوربيةةة يف جمةاالت احلريةة وحقةةوق 
 يعيش فيها يف ظل ذلك إال أن يكون أحد ثالثة: 

 معتقل حمبوس !, أو مرتد يجاسوس !!. مقموع  مكبوس!, أو
 ومل أكن ألرضى لنفسي بأي من هذه املنازل . وعلمت أن اهلامش الذي حتدثت عنةه آنفةا بةدأ يضةيق , وأن العاصةفة علةى املسةلمني قادمةة , 

 وأ ا ستبدأ باجلهاديني , مث باإلسالميني . 
شةظاياها جميةع المسةلمين فةي  وعلمت أنه عندما تشتعل الحرب التي تبدو نذرها في األفق لمن يراها من أصحاب البصةائر. سةتطال 

وأن علةةى الجميةةع , ولةةن يبقةةى مةةنهم إال مةةن يسةةتخفي بدينةةه ليتمةةاوت علةةى مهةةل , أو يتنةةازل عنةةه بالعجةةل حفاظةةا علةةى الةةدنيا . الغةةرب
 الرحيل وأولهم أمثالنا..

ميكن أن تظل أمثالنا يف أيجواء مكافحة اإلرهاب  . ولكن استطالعي ألفغانستان بعد  كن أن تقلنا , وال مساءومل أكن أعرف أرضا مي 
ن ييسرها يل , ولكين مل أكن قيام طالبان فتح أمامي باب األمل.. وقررت اهلجرة . وصليت طويال أليجلها صلوات احلايجة ضارعا إىل اهلل أ

 ذلك وقد أغرقتين الديون وأنا أعرف أفغانستان وتكاليف مثل تلك اهلجرة , وكان القدر اللطيف يعد يل أسباب ذلك . سأفعلأعرف كيف 

  ية فقد كانت يجريدة احلياة قد رصدت نفسها حلرب ظاهرة اجلهاد , كما هي سياسة مالكيها مةن أمةراء آل سةعود . وملةا شةغلت قضة
أوربةا  اجلهاد يف اجلزائر الةرأي العةام , وقفةت الصةحيفة مةن اجلهةاديني يف اجلزائةر موقفةا مناوئةا, واختةذت مةن اهلجمةات اإلعالميةة لإلنقةاذيني يف 

 عليهم مادة تنقلها بكل ما فيها من كذب وافرتاء بغري تدقيق وال أمانة مهنية .

  مرات كثرية ونسبت إيل هتما فظيعة , منها التكفري والتنظري لإلرهاب واإلفتاء بقتل  وقد كان نصييب من تلك احلملة كبريا, إذ تناولتين
ل أن األبرياء وتدريب اإلرهابيني يف قاعات سرية يف أوربا على أعمال العصابات ... إخل. ومل يكةن لنةا مةع مثةل هةذه املؤسسةة العمالقةة الةيت قية

 الرواة.. مل يكن بوسعنا حيلة إال الدعاء عليهم واإلعراض عنهم.. نيتها السنوية جتاوز مئة مليون دوالر على ذمةاميز 

أين أفتيةت اجلماعةة املسةلحة بقتةل الشةيخ حممةد السةعيد رمحةه اهلل , مث تورطةوا يف  8885إىل أن نقلوا عةن بيانةات لإلنقةاذيني يف اخلةارج أواخةر 
ة عين ذكر فيها امسي احلقيقي , ويجاء فيها بتارخيي احلركي  ( مقال مجال خاشقجيتصعيد محلة الكذب , فكتب الكاتب الصحفي السعودي )

كلةه مةن اجلهةاد يف سةوريا إىل أفغانسةتان إىل وقةةويف كمريجةع عقائةدي للجهةاد يف اجلزائةر...إخل, وخلةط كثةةريا مةن احلقةائق بأكاذيةب مةن عنةةده ,  
مي ) حسن الرتايب( .. وزعم أن يجريدة احلياة متلك شرط  كان أخطرها زعمه أين أفتيت بقتل قيادات من اإلنقاذ , وأفتيت بقتل الزعيم اإلسال
وإخوانيةةة جتمةةع األدلةةة لتقةةدميها للقضةةاء الربيطةةاين ترابيةةة  كاسةةيت مسةةجل بصةةويت بفتةةوى قتةةل الةةرتايب!!! وأن قيةةادات إسةةالمية إنقاذيةةة وسةةودانية

 .حملاكميت!! وكان كل ذلك افرتاءا 
ن والسةةيما فةةي مسةةألة الديمقراطيةةة, إال أنةةي كنةةت دائمةةا ومةةا زلةةت أعتبةةر أن مجةةال فةةرغم مخةةالفتي لكثيةةر مةةن أفكةةار أولئةةك اإلسةةالميي 

 المواجهة داخل دائرة الصحوة اإلسالمية هو الحجة والبيان والكلمة بحثا عن الحقيقة. وليس التصفيات الحمقاء!
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ياليةةا.. فمةن أيةةن يل دفةةع تكةةاليف احملكمةةة ونصةحين بعةةض املخلصةةني أن أحةةاكم يجريةدة احليةةاة أمةةام القضةةاء اإلنكليةةزي.. وكةان ذلةةك حلمةةا خ 
كةان حلمةا حققةه اهلل تعةاىل , فقةد   واحملامني.., وقد علمت لدى أول تقييم لذلك أنه يكلف مبةالغ أمسةع عنهةا يف األفةالم  فقةط !..ولكةن مةا
ن رحبها, وتوقع إلزام اجلريدة بدفع كان كسب القضية مؤكدا , وقيض اهلل يل بعض األصدقاء ليقرضين التكاليف األولية بعد أن أكد عدة حمامو 

 تعويض ضخم يل يجراء تشويه السمعة الذي يعرض حيايت للخطر.. وكان القضاء الربيطاين على حد من النزاهة يقنع بالوثوق به .
مل ميكةةن  الظلمةة أمةام حمكمةة غةةري إسةالمية.. وتأكةدت مةن مشةروعية ذلةك لةدفع الظلةم بةاملمكن إن مقاضةاةوقمةت بدراسةة مسةألة مشةروعية  

 مبحكمة شرعية . وعثرت على فتاوى موثوقة كانت قد عرضت ملثل هذا األمر..
ويجرت تفاصيل ووقائع يف سري تلك القضية ليس هنا حمل اإلفاضة فيها , ولكن النتيجة أن يجريدة احلياة بعد أن عجزت عن احلصول على أي 

الذي اتفقت عليه معهم بعد مفاوضات بوساطة كاتبهم كمتل الطويل  دليل على مزاعمها اخلطرية ورضخت بعد عدة أشهر وعرضت الصلح .
 , وكان ذلك يقضي:

نسةبوه إلةي مةن تهةم وتشةويه كةان محةم كةذب  في نص وثيقة الصلح التي ستسجل في المحكمة البريطانية , أن كل ما أن يكتبوا .0
وايةةات شةةهود غيةةر موثةةوقين , وأننةةي بةةريء مةةن كةةل المهنةةة الصةةحفية , وأنهةةم اعتمةةدوا ر  بأصةةولوافتةةراء جةةراء عةةدم تةةوثقهم وإخاللهةةم 

 مانسبوه إلي من الكذب .
كتبته  أن ينشروا نص اعتذار باللغة العربية في صحيفتهم يثبتون فيه ذلك أيضا , على أن أكتب أنا اعتذارهم لي كما أحب ! وهذا ما .0

 واضطروا لنشره!

 أن يدفعوا لي تعويضا عن أذاهم . .7

 الذي تولى الدفاع عن قضيتي . أن يدفعوا تكاليف المحامي  .4

 أن يدفعوا كامل تكاليف المحكمة. فضال عن ما تكبدوه من أجور فريق محامييهم ! .5

عةد وقد نفذ كل ذلك بعون اهلل , ومتكنت من سداد ديوين الةيت تراكمةت  , وتبقةى معةي ماأعةانين اهلل بةه علةي اهلجةرة إىل أفغانسةتان الطالبةان ب
 وقت ويجيز .  وهلل احلمد.

 كذا خريجت من لندن اليت يجئتها عابرا بغرض اللحاق باجملاهدين يف اجلزائر. فقضى اهلل يل وألمثايل أن نكون شةهود تلةك التجربةة وه
ملن األليمة املؤملة بالغة الدروس والفوائد والعرب, وأريجو أن يكون فيما أكتب عنها نفعا للمسلمني عامة وللمجاهدين خاصة , وتوضيحا مهما 

 م تداخالت تلك األحداث .التبست عليه

 وخالصة تجربتي المؤلمة تلك في كلمات موجزة :
 

  قتةادة ومعاونيةه, ومةن نصةر اجلماعةة اإلسةالمية املسةلحة مةن عمةوم اجلهةاديني يف لنةدن , مةن  أنه يف الوقت الذي كةان يبةدو للنةاس أنةين وأبةو
ه جمموعةة واحةدة متماسةكة , جتتمةع علةى نصةرة اجلهةاد يف اجلزائةر , وحاملةة الليبيني واملصريني واإلخةوة مةن مشةال إفريقيةا وغةريهم , كنةا نبةدو فية

 ( رايتةه الرئيسةةية ) اجلماعةةة اإلسةةالمية املسةةلحة ( , مل يكةةن األمةةر داخةةل جمموعتنةةا تلةك كةةذلك يف احلقيقةةة , منةةذ تةةويل ) أبةةو عبةةد الةةرمحن أمةةني
 ( . 8885وجمموعته املنحرفة قيادة اجلماعة مطلع )

ف الشديد بيننا داخليا منذ وقت مبكر حول املوقف من احنرافات اجلماعة الذي بدأ بالبيانات املنحرفة وانتهى بةاجلرائم املرعبةة فقد دب اخلال 
. 
بنةاء علةى فكان أبو قتادة ومعاونه ) أبو الوليد الفلسطيين ( وإدارة األنصار من اجلزائريني يف اجتةاه ) مةربر مسةوغ ألفعةال اجلماعةة وبياناهتةا (  -

 منطلقاهتم اليت يعتربو ا )سلفية( ! يف يجهة .
 وكنتج وقدماء اجلهاديني من )اجلماعة املقاتلة الليبية (  وبعض املقربني من ) مجاعة اجلهاد املصرية( يف اجتاه آخر رافض لذلك .  -
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ريقني . وكان األكثرية منهم ول سف مع بني الف -وأكثرهم من اإلخوة من مشال إفريقيا –وانقسم باقي اجلمهور املطلع علي ذلك اخلالف  -
ألمور أيب قتادة حبكم هيلمان املشيخة وأيجواء مصلى القاعة , واخلطب النارية ومزاعم العقيدة السلفية...!  باإلضافة للحماس واجلهل حبقائق ا

 وعواقبها.  

وتقوميهةةا وتويجيههةةا باحلسةةىن , وموايجهةةة اهلجمةةات و كانةةت مصةةلحة دعةةم اجلهةةاد ومةةنهج اسةةتمرار العمةةل املسةةلح , ونصةةح اجلماعةةة املسةةلحة , 
موايجهةة مةع احلكومةات  , ولةيس جملةرد أخطةاء  أسةلوب املويجهة مةن أوسةط اإلسةالميني الةدميقراطيني إىل مةنهج اجلهةاد املسةلح كمةنهج وفكةرة و

 اجلماعة , تقتضي أن نقف صفا واحدا ونسدد ونقارب . 
   مةع أوسةاط  الصةحوة تلةك إليضةاح األمةور والوصةول لتعةاون  احلةوار و لالتصةال, فةتح قنةوات ولقد حاولت وغريي مةن اجلهةاديني دون فائةدة

 مفيد للجميع , ولكن دون يجدوى . وأذكر أين أرسلت للشيخ 

جيل ) حممد سرور( رسالتني مع بعض أصدقاء ابنه , فردها علي  دون أن يفتحها ..!! , رغم أين كتبتها له بألطف أساليب التأليف وهلجة التب
 ! واالحرتام

لة لقد كان اإلسالميون ) املعتدلون ( كما كان حيلو لوسةائل اإلعةالم تسةميتهم قةد حةددوا مةوقفهم مةن اجلهةاديني ,وهةو املنابةذة , واختةذوه وسةي
قيقةةي حةةول لتربئةةة أنفسةةهم مةةن هتمةةة اإلرهةةاب والتطةةرف أمةةام احلكومةةات , وأمةةام أيجهةةزة األمةةن الغربيةةة !! هةةذا فضةةال عةةن اخلةةالف العقةةدي احل

تطرفني مسألة الدميقراطية اليت ولغوا هبا عمليا . وكانت سياسة الغرب كما أعلنها الرئيس الفرنسي )ميرتان ( بصراحة , هي ضرب اإلسالميني امل
  -ومةةا زالةةوا   –وقةةد فهةةم زعمةةاء الصةةحوة اإلسةةالمية اللعبةةة واسةةتغلوها لصةةاحلهم , وبةةاع كثةةري مةةنهم   -كمةةا يسةةموننا    -باإلسةةالميني املعتةةدلني

امة , دينهم بدنيا حكامهم وآثروا السالمة واملكاسب باسم مصلحة الدعوة , وعند اهلل جتتمع اخلصوم , يوم يضع اهلل املوازين القسط ليوم القي
 ويصطف الكل بال ألقاب وال هيلمانات , ونري حينها , فلينتظروا إنا منتظرون !.

 إلنقةةاذيني يف لنةةدن بغيةةة التفةةاهم والوصةةول للحقيقةةة , ولكةةن مل يكةةن ذلةةك ممكنةةا ملةةا ذكرتةةه مةةن كمةةا حاولةةت اإلتصةةال بةةبعض اجلزائةةريني مةةن ا
 الطباع العامة يف الشدة والتعصب للموقف الذي متيز به اجلزائريون عموما .

, حةول لتأييةدها و يقةف معنةاتمثةاال ألحةد اإلخةوة اإلنقةاذيني الةذي كةان شةديد العةداء للجماعةة وأنصةارها ولنةا . وقةدر اهلل أن ي والزلت أذكر 
 وعانينا كثريا من كبح مجاح عدائة ومواقفه املتشددة احملريجة اجلديدة  ضد الإلنقاذيني واإلسالميني من الدميقراطيني !!.
اد يف باسةةم اجلهةة واملزايةةداتهةةذا فضةةال عمةةا خريجةةت بةةه مةةن انطبةةاع حةةول قيةةادات اإلنقةةاذيني يف أوربةةا , الةةذين احرتفةةوا التصةةرحيات اإلعالميةةة 

 اجلزائر, واملتايجرة باسم الشيخني )عباسي, وبلحاج( .. 
وهو أن هذه النماذج, تشكل جمموعة من الطفيليات مثل تلك اليت تنشأ على هامش الثورات املسلحة دائما , فتحرتف السياسةة واإلعةالم ,  

السياسةية وطبةع املنشةورات . وتةدفع مثةن  وااليجتماعةاتحفية وتنشغل جبمع التربعات باسم املقاتلني , وتألف حياة البذي وأيجواء املؤمترات الصة
ذلةةك مةةن مواقةةف النفةةاق والتزلةةف للغةةرب علةةى حسةةاب املبةةادئ والةةدين . حيةةث يكةةون أهةةون يجرائمهةةا الكةةذب والةةديجل وأكةةل أمةةوال دفعهةةا 

 أصحاهبا لتصل إىل املقاتلني ..
املنظمةةات وال سةةيما منظمةةة  ممثلةةوالعربيةةة , وآخرهةةا الفلسةةطينية ومةةا فعلةةه وقةةد تكةةررت صةةورة هةةذه الطفيليةةات احلقةةرية يف كةةل الثةةورات العامليةةة و 

اإلخوان املسلمني السوريني أيام اجلهاد ضد نظام حافظ األسةد  ممثلوالتحرير .., وحصلت بنفس الشكل يف الثورات اجلهادية املسلحة . فقام 
, وأدوا نفس الدور وأكلوا أموال اجملاهدين بالباطل , وعقدوا األحةالف  بذلك يف البالد الغربية وبعض العربية -وهي جتربة شهدهتا بنفسي  –

 الثةةوراتنيةةة وشةةيوعية .. , وحصةل مثةةل هةةذا يف اجلهةةاد األفغةاين , وغةةري ذلةةك مةةن االسياسةية بةةامسهم ودون إذ ةةم مةةع األحةزاب املرتةةدة مةةن علم
 اجلهادية ..

نفةةس الةةدور , وملةةن أراد التأكةةد واإلنصةةاف , أن يرايجةةع سةةجل تصةةرحياهتم وأعمةةاهلم  فلمةةا ظهةةر هةةؤالء اإلنقةةاذيون املزعومةةون يف اخلةةارج , لعبةةوا
شةبوطي ..هلةم  خملةويف و ( أثناء غيبة الشيخني , وأن يتأكد من رفض شيوي اإلنقاذ اجملاهةدين مةن أمثةال السةعيد و8881 -8888خالل )
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خاصة أن بعضهم بلغ يف القدرة على الكذب والديجل والبهتان  أن نتفاهم معهم وصوال للحق ونصرته. –رغم أين حاولت  –فلم يكن ممكنا 
, ووصلوا حدا عجيبا , واتصفوا بالعنصرية اجلزائرية واعتربونا غرباء ال حيق هلم الدخول يف القضية وكانوا يسموننا املشارقة أي من أهل الشرق! 

أشك أن أكثر من كان حةوهلم مةن الشةباب كةانوا مةن  س .  والحدا خيرج عن حدود مواصفات اإلسالم واإلسالميني  بل والشرفاء  بأي مقيا
 . املخلصني خلط الشيخني وللجهاد ف اجلزائر

  وهكةةذا وقعةةت وأمثةةالي مةةن الجهةةاديين بةةين نةةارين , نةةار أعةةداء الجهةةاد فةةي الجزائةةر وغيةةر الجزائةةر مةةن الةةديمقراطيين اإلسةةالميين الةةذين
 –بإشةراف المخةابرات   -ار السةقو  السةريع فةي اإلنحرافةات مةن قبةل مةن اسةتولوا  يجرون وراء السراب , ويحاربوننا ألجله .. , ون

 على قيادة القضية التي ننصرها . وعدم إمكانية التأكد الفوري مما يجري على بعد آالف الكيلومترات. 
أشهر  8إعالن ذلك في الصحافة زهاء وتسارعت األمور , في مدة وجيزة , فما بين استيالء أمين وبداية انحرافاته , وبين براءتنا منه و 

 ..وهي فترة قياسية في استدراك مثل هذه المأساة .
  حبكم اخلربة التنظيمية والتجارب األمنية وذلك  فضل اهلل   -يف وقت مبكر  لالحنرافأين تنبهت  وأؤكد على أمر بالغ األمهية , وهو
ْسةتج مبكةرا بإمكانيةة دخةول اإلسةتخبارات  أسباب ذلك اإلحنةراف . و وطرحت بني أصحابنا فكرة الضغط اجلدي على اجلماعة لفهم  – ح د 

اجلزائرية علةى خةط قيةادة اجلماعةة . ولةوال أن أبةو قتةادة فةرض علةى مؤيةدي اجلماعةة يف لنةدن يجةو اإلرهةاب الفكةري , واهتةم بالبدعةة والتخةاذل 
ن أمةني ( , وكةان يسةمي إحتياطةايت األمنيةة وشةكوكي مسةتهزءا هبةا: ) ومعةاداة السةلفية !! كةل مةن حةاول انتقةاد اجلماعةة وأمريهةا )أبوعبةد الةرمح

 أفكار يجيمس بوند ( ..لوال ذلك , لكان باإلمكان أن يبكر موقفنا بالرباءة منهم أشهرا قبل ذلك . 

ض كبةةار اجلهةةاديني كمةةا أن طيبةةة األوسةةط اجلهاديةةة وتةةريجيح العواطةةف وحسةةن الظةةن بةةاإلخوة كمةةا كةةانوا يقولةةون , سةةاهم بالتةةأخري , بةةل إن بعةة
لنةةةا طالبنةةا بتةةأخري الةةرباءة  مةةنهم بعةةةد أن يجةةاءت األدلةةة جبةةرائمهم وكتبنةةةا البيانةةات , وقةةالوا : نرسةةل هلةةم  رسةةةالة نصةةيحة ! فةةإن مل يسةةتجيبوا أع

 البيانات !!!

تقةود اجلماعةة اآلن كمةا تبةني ! لسنا من احلمق حىت ننصح اإلستخبارات اليت  بأنناولكن موقفي وبعض اإلخوة كان صارما وحديا , وقلنا هلم 
 وغلب رأينا على اجملموعة وأعلنا الرباءة من  )أمني ( وجمموعته واحلمد هلل .

    ولو كان حال اإلسالميني يف لندن أكثر انفتاحا علينا , ولو كان حال الشيوي ) أمثال الشيخ حممد سةرور( أكثةر رمحةة وأبويةة وأخالقيةة كمةا 
حةةال اإلنقةةاذيني أكثةةر اعتةةداال وموضةةوعية , ولةةو كةةان حةةال أكثةةر أتبةةاع اجلهةةاديني أقةةل تةةأثرا بةةالعواطف واحلمةةاس جيةةب مةةن أمثالةةه! , ولةةو كةةان 

وضةةللوا كةةل مةةن خةةالفهم , لةةو كةةان كةةان أكثةةر اعتةةداال  بةةدعوا واجلهةةل , ولةةو أن أبةةا قتةةادة , والةةذين احتكةةروا مةةنهج السةةلف وعقيةةدة السةةلف و
رمبا سارت األمور علةى غةري مةا سةارت . ولكةن كةان أمةر اهلل قةدرا مقةدورا. فلةم يكةن ل مةور أن تسةري يف واستعدادا للحوار والعقل واملنطق.., ل

 .  الرتكيبة لندن إال كما سارت مع ويجود تلك املعطيات و

    مةن العةرب. وأقول أخيرا  لإلنصاف باني لو كنت أكثر خبرة كما أنا اليوم بعد تلةك التجربةة , وبعةد تجربتنةا مةع طالبةان ومةن جةاورهم
. ولو كنت أقل حماسا وتعاطفا واصرارا على العمةل ولةو فةي معطيةات سةيئة , ومةع أنةاس غيةر مةؤهلين   0110وبعد تداعيات سبتمبر 

 كما كنت قبال.

(  من نشرة األنصار واعتقال مديرها 001لكنت تركتهم منذ اطلعت على أحوالهم أول ما وصلت لندن . أو على األكثر بعد العدد ) 
رة أبي قتادة على تلك الزمرة من الجهلة المخلصين كما أحسةبهم. فقةد كنةت مةن مدرسةة جهاديةة حركيةة ذات تجربةة , تختلةف  وسيط

 في نشرة األنصار ) السلفيين على طريقتهم (. تالميذة  كليا عن مدرسة أبي قتادة و
بةةه بتلةةك  معرفتةةهونشةةر فةةي لنةةدن , و أرخ فيةةه عةةن ولقةد انتبةةه لهةةذا وأشةةار إليةةه الكاتةةب الصةةحفي كميةةل الطويةةل فةةي كتابةةه الةةذي طبةةع  

 القضية وعالقته بنا في تلك اآلونة . 
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ولكن كان أمر اهلل قدرا مقدورا .  وأسال اهلل أن يكتب لنا حسن نوايانا ويتجاوز عن تقصةيرنا ويغفةر لنةا وللجميةع ولكةل مةن أراد وجةه 
 بخطئه. اهلل بصوابه أو

         
المستفادة من تلك التجربة  تصوري عن حقيقة ما جرى في الجزائر وبعم تلك الدروس العبر وسأختم هذه الشهادة بذكر 

 المريرة , وأرجو اهلل الفتح والسداد.
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 الباب الخامس 
 

 ( 0996 -0990خالصة ما جري يف اجلزائر )
  

عليها في لندن  ذكرته أحداث أنا شاهد كانت الفقرة السالفة جوهر شهادتي وهي تجربتي المباشرة , وغالب ما
 . 

وأما هذه الفقرة فهي خالصة فهمي واستنتاجاتي من خالل تجربتي قريبا من تلك القضية , باإلضافة لما جمعته 
والتحليالت , وأرجو أن  االستنتاجاتمن شهادات الشهود والمعلومات العامة من مصادرها , وما بنيته عليها من 

 يقة ما حدث, واستخالص دروسه وعبره .  يوفقني اهلل لتأليف كل ذلك لرسم صورة حق
اآلن وبعد عقد من الزمن على تلك األحداث , تبدو الصورة وكأ ا قد اتضحت وتكاملت لدى كل مهتم بتلك القضية , وأما  

 مصادر تكامل صورهتا بالنسبة يل فهي التالية : 
  قضية يف لندن.مرايجعة وحتليل ما توفر يل من معلومات من خالل متاسي مع ال   -(  0) 
 مالقاة بعض شهود العيان من اجملاهدين الليبيني النايجني من جمازر اجلماعة املسلحة يف اجلزائر.  -(  0) 
 احلصول على روايات أخوة من مجاعة الشيخ حممد السعيد ربطتين هبم صداقة يف  لندن .   -(  3) 
 أفغانستان أيام طالبان ممن عملوا مالقاة بعض جماهدي اجلماعة اإلسالمية املسلحة يف  -( 4) 
 يف اجلزائر ميدانيا خالل فرتة األحداث .  
 ملا عرضته قناة اجلزيرة من مقابالت ومعلومات مما نشره عسكريون  -كابل    -متابعيت يف   -( 5) 
رتبةةت . و  مةةا نشةةره  بعةةض البةةاحثني الةةيت شةةهدوها برتتيةةب مةةن اجلةةيش  ضةةد املةةدنيني وكيةةف  فةةروا مةةن اجلزائةةر وحتةةدثوا عةةن األحةةداث واجملةةازر  

 الناشطني يف حقوق اإلنسان حول مسألة اجملازر يف اجلزائر . اجلزائريني و
 

 فأما عن بعم مراجعاتي  وتجربتي تلك : 

لذي فقد أعدت دراسة البيانات املختلفة اليت صدرت عن اجلماعة املسلحة والسيما يف مرحلة أيب )عبد الرمحن أمني ( والكارثة اآلخر ا
تاله ) عنرت الزوابري ( , مبنظار البحث عن أصابع اإلستخبارات فيها , وما بني سطورها , فاكتشفت أشياء عجيبة من سعي تلك البيانات 
قة إلثبات هوية فكرية ومنهجية تثبت فكر التكفري والتطرف واإليجرام لكل من يطلع عليها , وتتبىن كل ما من شأنه الفصل وإقامة اهلوة العمي

ني اجملاهدين وبني مجهورهم  يف اجلزائر ومجهور املسلمني عامة . والشواهد هنا كثرية وليست مادهتا حتت يدي اآلن , ولكن أضرب مثاال ب
 صارخا يبني املقصود من هذه الفقرة . 

 وهذه األمثلة  مل تعد من األسرار بعد أن اقتحمت الشرطة الربيطانية البيوت وصادرت احملتويات ,  
                                                                                       انت بالطبع تسجل املكاملات والفاكسات , وقبضت على كامل العاملني أولئك فرج اهلل عنهم وتقبل منهم وغفر هلم .                      وك  

الذي ذبح أمه وأباه !!    -ذلك البطل املزعوم من اجلماعة  -ن مل تفتين الذاكرة ( خربإ 841فعندما نشر أبو قتادة يف األنصار ) العدد
 . وال أدري إن كانت القصة صحيحة من أساسها ! -وعلق عليها أبو قتادة بالثناء واإلطراء ووصفها بأ ا منهج الصحابة وسلف األمة !!! 

مستنكرا للخرب ولتعليقه وإطرائه رغم مقاطعيت ل نصار فبل ذلك ..,  قامت قيامة األوساط اإلسالمية يف لندن ! و ذهبت إليه 
كيف حصلت إدارة األنصار على اخلرب , فقال : باهلاتف , وأضاف ,أنه أخر نشر اخلرب لفظاعته ثالثة أسابيع , حيث   سألتهوالشاهد أين 
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شره ! , فقلت له : هذا اخلرب مفاده أن يبصق كل من اتصل مسؤول يف اجلماعة من اجلزائر عدة مرات يستفسر عن عدم نشره ويطالب بن
ا يقرأه على النشرة , وعلى اجلماعة ومؤيديها , بل ويكره اجلهاد ومشاريع اإلسالميني كلها .., وما إصرار صاحبكم على اهلاتف إال ألن هذ

 اخلرب قد فربكته اإلستخبارات إن مل خيب ظين وهلذا الغرض. 
 يبدو لك فظيعا , وأخرته عدة أسابيع , فمن أيجرب  على نشره ؟! , وإن , إذا كان اخلرب سألتهمث  
كنت جمبورا كما تزعم , فكيف تزين اخلرب وتصفه بأنه منهج الصحابة ؟!!! ..فبهت ! مث شتم قيادة اجلماعة يف اجلزائر..ووصفهم     

خلية لندن مع  اتصاالتخبرا مفاده أن تتبع  بلغني أن إحدى الصحف البريطانية نشرت فقلت له : لعلمك , لقدبأ م )....( , 
الجزائر , كشفت أن بعم المكالمات التي تتصل من الجزائر بلندن مع أنصار الجماعة المسلحة وترسل البيانات تعود ألرقام خاصة 

 بثكنات عسكرية وأرقام حكومية !
وقت مبكر ,  عمن وراء تلك البيانات يف اجلزائر  وخالل عملية البحث والتحقيق اليت قمت هبا مع بعض اإلخوة يف لندن , ومنذ 

 أنه مهم . فقد ذهبت إىل أحد املسؤولني عن النشرة ودار بيننا احلوار التايل: رأيتوطريقة إرساهلا , كان هنا  أثر 
 فقال : ريجل امسه رشيد . –لته : من يكلمك من اجلزائر باهلاتف ؟       أس -
 فقال ال , ولكن عر فين عليه آخر كنت أعرفه .   -                     فقلت : هل تعرفه ؟             -
 قلت : كيف ؟       ) وانتبهوا هلذه اإليجابة ( .                   -
 , إبةراهيمفقال : كان يكلمنا أي امسه رشيد وهو جماهد قدمي أعرفه شخصةيا مةن اجلزائةر . وكةان يقةول إذا شجةغلت أو مل أكلمةك سةيكلمك  -

مشةةغول ,  –أي إبةةراهيم  –وقةةد كلمةةين ابةةراهيم مةةرة معةةه وعرفةةت صةةوته . وذات مةةرة كلمةةين ابةةراهيم مةةرة واحةةدة  ليخةةربين مبقتةةل رشةةيد , وأنةةه 
 وسيتوىل اإلتصال بنا ريجل يجديد باسم رشيد أيضا ويرسل البيانات لنشرها يف األنصار, ومل أكن أعرف رشيد اجلديد وال صوته .

واملةةزاعم يصةةل مةةن رشةةيد اجلديةةد هةةذا ويلةةح علةةيهم بنشةةرها ,) ومل يكةةن أعضةةاء األنصةةار أعضةةاء يف اجلماعةةة ومل يكونةةوا  تالبيانةةامث بةةدأ سةةيل  
 خربة أمنية عندهم (. ملزمني بالنشر ولكنهم كانوا متعاطفني متحمسني ال

هةو يف احلقيقةة اسةتخبارات  –ي لةك جمهةوال لةديك فقلت له : أال ميكن أن رشيد األول قد قجتل , وأن ابراهيم قد أجسر , وأجيجرب على أن يزك -
 ويسمونه رشيد أيضا حىت حيصل اللبس لتتلقوا منه البيانات واألخبار ؟ –
ومل نعلةم بةذلك , ووصةلت منةه   –أمةري الطليعةة  -ورويت له قصة شبيهة يجةدا حصةلت معنةا أيةام اجلهةاد يف سةوريا ملةا اعتقةل عةدنان عقلةة ]  

الةةذي اعتقةةل وايجةةرب علةةى التعةةاون مةةع  -فيهةةا أنةةه مشةةغول , وأنةةه سةةيتوىل اإلتصةةال بةةاإلخوة معاونةةه )أبةةو اخلةةري رسةةالة خبةةط يشةةبه خطةةه يقةةول 
األوامةر مةن أيب اخلةري هةذا الةذي تةوىل سةحب أكثةر عناصةر الطليعةة املقاتلةة , إىل   ااملخابرات ( , وتقبل اإلخوة هذا التغيري يف اإلتفاق , وتقبلةو 

والةةيت  -السةةورية , وانتهةةت الطليعةةة بةةذلك وانتهةةى اجلهةةاد كلةةه. )وقةةد بسةةطت حتقيقةةايت يف تلةةك املأسةةاة بإسةةهاب -كمةةائن علةةى احلةةدود الرتكيةةة
 استغرقت أشهرا يف كتا يب عن التجربة اجلهادية يف سوريا([ 

هذه من واستطعت أن أثري الشكو  عند صاحيب كي يتحقق, ولكن الشيخ الكبري أبا قتادة كان يصرفهم عن هذه األفكار ويقول 
 )وساوس األمنيات( وتأثريات كتب )يجيمس بوند( .

, وبعد مقتل السعيد رمحه اهلل وإخوانه  بأشهر وأعود إىل حواري مع أيب قتادة عن خرب الذي قتل أمه , ألين علمت منه بعد قصيت هذه 
عنه صاحيب قبل أشهر وبعض معاونيه, هم الذين  , أن الذي أحل عليهم يف نشر خرب قاتل أمه وتزيينه للناس هو رشيد اجلديد هذا الذي كلمين

قتادة بتسويغ قتله على أ م  وطالبهم بالتكذيب ! مث أخربوهم بقتله بعد حماكمة !! , مث طالبوا أبا ابتدءاأخربوهم بعدم قتلهم السعيد 
ق,...! , وهم الذين أرسلوا بيانات قتل سريسلون حماضر احملكمة!!!, مث أخربوهم أن احملاضر ضاعت مع مراسل اعتقل يف نيجرييا يف الطري

 مجاعة اجلزأرة أل م مبتدعة , وقتل املليشيا القروية لدعمهم الدولة وكفرهم...إخل .
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ومل تكف أبا قتادة كل تلك التحذيرات واحلوارات اليت نبهته إليها أنا وغريي . وذهب الناس يف تفسري مواقفه شرقا وغربا . وأحسن 
بسبب انعدام خربته احلركية , واحنصار خربته احلركية رغم علمه الواسع مبعار  احلنابلة مع أيب علي اجلبائي يف القرن  تفسريايت لذلك , أنه

املشايخ والقيادات التارخيية يظنون أ م يفهمون يف كل شيء , وهذا من  الثالث اهلجري , وإصراره على إدارة كل شيء باعتباره شيخ ! وأكثر
 للصحوة اإلسالمية كلها , وهي يف التيار احلهادي أشد كارثية  .املعضالت املزمنة 

وأظن أن أبا قتادة قد أدر  تلك العرب فيما بعد , فقد مسعت من بعض زواره رغم أين هجرته وقاطعته بسبب تلك املواقف واألحداث, 
 أنه قال عين :

ولو كان أبو مصعب من   –رغم عدم فهمه باألمور الشرعية  –بلنا ) لقد اكتشف أبو مصعب اللعبة واملأساة اجلزائرية ببصريته احلركية ق
 كوادر حزب علماين لعرفوا قدره ونصبوا له متثاال وقبلوا يده ..(.

وأستغفر اهلل عن  –عدم فهمي ل مور الشرعية , فهو مليزانه السلفي املزعوم , وأما ما زعم من استحقاقي للتماثيل زعمه وأقول ؛ أما 
 فلم أكن أطمع به , كان يكفي أن يهتموا مبالحظايت وال يرموها يف املزبلة مع هلوسات )يجيمس بوند( !  -حسن ظنه ذلك 

ولعل اهلل يفرج عنه من معتقله لدي حكومة ) بلري( اجملرمة , أو يعيننا عل تفريج كربته وكربات أسرى املسلمني مجيعا رغم أنف بلري 
مشكلتهم كانت يف ذلك املنهج يف التفكري الذي يسمونه )سلفيا( !!  , وأن يقلع عنه ,  وبوش وحلفهم  , فلعل أبو قتادة  يدر  أن 

ثه ويساعد من تبعهم يف تلك اإلحنرافات على العودة إىل سواء السبيل . أريجو من اهلل ذلك فقد كان يف الريجل خري كثري وعلم غزير ورغم كوار 
 هذه..

 
 المجاهدين الليبيين الذين شهدوا وأما ما يتعلق بما حصلته من شهود العيان من 

 المأساة :      
وا فقد نزل عشرات اجملاهدين من تنظيم اجلماعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا للعمل مع اجلماعة املسلحة منذ أيام أيب عبد اهلل أمحد , وكان

آنفا . وقد كان هدفهم من ذلك القيام بفريضة اجلهاد  سباقني يف هذه الرغبة اليت اعرتتنا مجيعا كجهاديني , استبشارا هبذه الفرصة كما ذكرت
 من الساحة اليت يعدون للجهاد فيها . واالقرتابووايجب النصرة , 

فلما قتل أبو عبد اهلل أمحد يف تلك الظروف الغامضة , وتوىل ذلك الكارثة ) أبو عبد الرمحن أمني ( , كانوا هنا  موزعني بني عدد من 
وقد التقيت أحد أهم أولئك الكوادر وحدثين عن تلك التجربة  –ريبا من مكان عمل أمني والتقوا به وبأعوانه  الكتائب , وكان بعضهم ق

وهل  –مصريه اآلن يف أخدود سبتمرب  مطوال  وأعتذر عن ذكر امسه ألين مل استأذنه يف ذلك , وكان يف نيته كتابة تلك التجربة وال أدري ما
 داء رمحهم اهلل  .هو يف األحياء اآلن أم يف الشه

وقد كانت خالصة رواية من جنى من هؤالء اإلخوة , أن التحول بدأ جتاههم عندما صار أمني وقيادته ينكرون عليهم تبعيتهم لتنظيمهم 
التعدد بدعة , مث اللييب) اجلماعة القاتلة بليبيا , وبيعتهم ألمريهم مع ويجودهم يف جمال إمارة أمني ورايته )السلفية( كما يدعو ا  , وأن ذلك 

خريوهم بني طاعتهم أو الرحيل , فارحتلوا بداللة بعض أعوان أمني كي يدلوهم على سبيل اخلروج  , يف حني أخفى من بقي وخاف الغدر 
قتهم , قناعاته وأخذ بالتقية حىت يتيسر له الفرج واهلرب . ولكن أمني وقيادته اكتشفوا قناعات بعضهم واعتربوهم مبتدعة , وبدؤوا مبضاي
 اهلل . وتصفية بعضهم بعد تعذيبهم علنا  ! وأما أولئك الذين ارحتلوا ليخريجوا فلم يعثر هلم بعد على أثر , وأغلب الظن أ م قتلوهم , قاتلهم 

 وأما صاحيب الذي روى يل الشواهد اهلامة , فقد يجاملهم وبقي معهم , وخالصة روايته جمموعة من العجائب اليت يطول ذكرها وتكاد
 ال تصدق لغرابتها وهوهلا والعجب منها .. وخالصة ذلك :
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أن القوم كانوا جمموعة من اجلهلة اجملرمني , يقودهم بعض املتشددين يف مفهوم عجيب غريب للسلفية , ومن ذلك اعتبارهم املذاهب  
ها مذاهب بدعة , وأصحاهبا جمموعة من املبتدعة اإلسالمية األربعة  , واألفكار الرائجة يف الصحوة اإلسالمية وحىت اجلهادية , وأكثر نتايج

 املنحرفني مبا فيهم كثري من كبار األئمة واألعالم من القدماء واملعاصرين . 
عن مصادرهم الشرعية والفكرية , قال أنه كان لديهم جلنة شرعية خترج كل ما تريد من خالل فهم مشوه ملا يستخريجونه من  سألتهفلما 

 –ما من فهمهم املنحرف القاصر لنصوص القرآن وما ختريوه من نصوص السنة واآلثار على طريقة ما يسمونه )الدليل ( األدلة والفتاوى , إ
( , وهذه مع أن غالبيتهم الساحقة ال تتقن العربية أصال !! أو من كتب اإلمام ابن تيمية الذي كانوا يدعونه بالداريجة اجلزائرية )شيْخ امْح ْد 

هم هذه هي الدين حبذافريه .. , وحدثين عن غرائب وعجائب فقهية وشرعية , تتجاوز مسائل اجلهاد والسياسة الشرعية , املصادر بفهم جلنت
بيحا إىل خمتلف قضايا الدين وفقه العبادات والطهارة و...إخل .  ومما بقي يف ذاكريت من تلك الغرائب  أنه كان مع جمموعة يعتربون اجلهاد م

 عن أثر نشرة األنصار وفتاوى أيب قتادة من اخلارج يف فكرهم  سألتهء والينابيع واألمن ..!! , وملا للتيمم مع ويجود املا
أيجابين بأنه مل يسمع بذلك يف تلك األوساط أحد ! وكانت جلنتهم الشرعية هي كل شيء ومن مث قرارات )أمني ( الذي كان لديه 

)حسن الصباح وعصابات احلشاشني ( وطريقة السيف  أسلوبما يكون إىل  قاضي مرعب من تلك اللجنة الشرعية , وتصرف بشكل أقرب
 والنطع !!.
, وعن دور عصابات  واالستخباراتاليت متت يف املدنيني هي من فعل اجليش  عما راج يف وسائل اإلعالم من أن اجملازر سألتهفلما 

اراهتم وأعماهلم , وكان أقرب لضيف ثقيل مهمل إىل أن متكن من الفرار )أمني( احلقيقي يف تلك اجملازر . قال بأنه مل يكونوا يطلعونه على قر 
إىل منطقة يسيطر عليها جماهدون من جمموعة يجبل األربعاء وتالميذ السعيد رمحه اهلل , وهم الذين ساعدوه على اخلروج من اجلزائر بشبه 

عملها , ولكن املؤكد أن األفكار اليت محلوها واليت تكونت معجزة . ولكنه أضاف : قد يكون اإلستخبارات قد عملوها أو استخدموهم يف 
ة من مزيج من التكفري واجلهل واإليجرام باسم )العقيدة واملنهج السلفي( واخرتاع األحكام باسم )فقه الدليل( بطريقتهم , أويجدت لديهم حال

 .   نفسية دينية خاصة ليس فيها أثر وال رائحة للرمحة والشفقة واإلحساس واإلنسانية
باختصار كان وصفه يصور أيجواء تبعث على العجب , بل على الرهبة والرعب مما ميكن أن تصل به الشياطني جبهلة بين آدم من 

لمه املرضى واملنحرفني . والراوي لتلك الشهادة من أقدم  وأوثق  قدماء طالب العلم من اجملاهدين األفغان العرب . أريجو أن يكون اهلل قد س
 ينفع به وجيمعنا معه ومع الصاحلني .على ما ينصر دينه  .  وأن يستطيع كتابة تلك التجربة وأن ا حنن فيه من بالءات م
 

 وأما روايات اإلخوة في لندن من تالميذ الشي  )السعيد( نقال عن إخوانهم مجاهدي جبل األربعاء : 
 

عمل بإخالص مع البارزين من قيادات اجليش اإلسالمي  فتؤيد ذلك الوصف الذي سلف .  وقد رووا  بأن )الشيخ السعيد( , بعد أن
ار لإلنقاذ على حتقيق الوحدة يف إطار )اجلماعة اإلسالمية املسلحة( , واليت حتققت أيام أمريها الراحل )أيب عبد اهلل أمحد( , عمل يف إط

خلف  الختيارع القيادات وجملس شوري اجلماعة اجلماعة بكل يجد وإخالص . فلما قتل     ) أمحد( رمحه اهلل , كان من املفروض أن جتتم
 له.

ولكن الذي حصل نتيجة تباعد تلك القيادات يف الشرق والغرب عن واليات الوسط , أن )أمني( الذي برز ببعض األعمال العسكرية 
تناثرة يف رقعة شاسعة ومناطق متباعدة , أيام )أمحد ( وبالتعاون مع بعض املقربني منه استولوا على القيادة وأصدروا بيانا إىل باقي الكتائب امل

وأن يف  يقولون فيه ؛ أنه قد ايجتمع من تيسر من أعضاء القيادة والشورى يف والية الوسط وبايعوا ) أبا عبد الرمحن أمني ( أمريا على اجلماعة ,
رين , ومل ينازعهم يف ذلك أحد ابتداء , ألن ذلك ما يفي من النصاب الشرعي , وملصلحة استمرار العمل , مث فرضوا بعيدا أنفسهم على اآلخ

 معظم السرايا والكتائب كانت تعمل بشكل غري مركزي على كل األصعدة .
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ملا عملت فرتة  -وتوضح التفاصيل اليت رواها اإلخوة وتأيدت من أكثر من يجهة , ومن ذلك ما مسعته من بعض إدارة نشرة األنصار
 زمرته , يوضح أمرا مهما يف أصل تشكيل اجلماعة املسلحة . ومفاد ذلك :أمرا مهما يف خلفية )أمني ( و  -معهم 

 : أن القاعدة األساسية األولى للجماعة المسلحة تكونت من ثالث شرائح بصورة أساسية , هي
 جمموعة عبد احلق العيايدة من بعض بقايا مجاعة الشهيد )مصطفى بويعلي( .     -8
 ي سعيد .األفغان العرب بإدارة األي قار  -2

الزوابري ( الذي قتل فيما بعد  اجملموعة اليت عرفت باسم ) سلفية العاصمة ( وهم الذين ينتمي إليهم ) أمني ( , وكذلك أحد إخوة )عنرت -3
يا( أخيه )عنرت( , سيء السمعة هذا , فيما بعد , وكما ذكرت آنفا فقد كانت جمموعة تبنت منهجا متشددا وأمسته ) سةلف , وكان سبب بروز

هادية , وقد بادرت ألعمال القتال إثر اإلنقالب مباشرة يف العاصمة , وعرف أفرادها بالبأس  واملبادرة , مما رغب الداعني لتوحيد الفصائل اجل
 هبم . 

 (.8883-8888الفصائل والسرايا اليت تتابع حلاقها باجلماعة من خمتلف املناطق خالل )  -4
( وبايعت ) أبو عبد اهلل أمحةد , وأمههةا تلةك الةيت كانةت مةع شةيوي 8883ماعة مبويجب الوحدة اجلامعة ) اجملموعات اليت اندجمت يف اجل -5

اجلةةيش اإلسةةالمي لإلنقةةاذ البةةارزين ) حممةةد السةةعيد( , و) سةةعيد خملةةويف ( و)عبةةد القةةادر شةةبوطي( و) عبةةد الةةرزاق ريجةةام ( وقبلةةت الةةدخول يف 
 الوحدة .

ة اليت استبشرت بتلك الوحدة والتحام الصفوف وحلقت هبا , مما أوصةل حجةم اجلماعةة كمةا يجةاءت األخبةار الكثري من اجملموعات املتناثر  -1
 إىل اآلالف وقيل إىل عشرات اآلالف.

ويبدو أن التنافر املنهجي بني هذه التشكيلة غري املتجانسة وال سيما املتشددة ) سلفية العاصمة ( وتلك ذات الفكر اإلسالمي املنتمي 
اإلسالمية املعاصرة , والذين شكلوا يجزءا من جتربة اإلنقاذ اإلسالمية ) الدميقراطية( , باإلضافة ملا ينشا عادة من جتاذب السيادة  للصحوة

 والقيادة بني األيجنحة املختلفة داخل الثورات , قد يجعل العالقة منذ البداية متوترة .
ت اجلزائرية دخلت على اخلط يف تلك املرحلة بعد مقتل )أيب عبد اهلل أمحد( ويقول أكثر من يجهة ومنهم تالميذ السعيد أن اإلستخبارا
أليجنحة األخرى بدعاوى شىت من أبرزها خمالفة )املنهج السلفي( والتمرد كوادر ا. والذي تبني فيما بعد , أن جمموعة أمني هؤالء بدؤوا بتصفية  
تصفية )األفغان العرب اجلزائريني ( , ثو تتابعت التصفيات الداخلية واجملازر  على قيادة أمني .. ويقولون أ م استهدفوا أول ما استهدفوا

 الشعبية , واألعمال املنكرة . 
خوانه , قرروا حبكم اإلنتماء للجماعة , مرايجعة أمني فيما يخهم رمحه اهلل وجمموعة من كبار إالسعيد( , أن ش ويقول أصحاب )حممد

انه وخوف الغدر عليه , أصر على حماولة اإلصالح رمحه اهلل وذهب , ودار حوار طويل عنيف , ارحتل جيري من احنرافات , ورغم نصيحة إخو 
ى بعده )السعيد( ومن معه لينتصب هلم جمموعة من العناصر التابعة) ألمني ( كمينا ويقتلو م غدرا , مث ليتهموهم  فيما بعد باملؤامرة عل

للمسار الدميقراطي . مث شن ذلك اجملرم حربا داخلية على كوادر تلك اجملموعات اجملاهدة , وصفى اجلماعة وحماولة اإلتصال بالدولة للعودة 
السلفيني  الكثري منها , وأعلن ذلك ومل خيفيه وأرسل البيانات بذلك إىل نشرة األنصار يف لندن , والذين نشروها له بإدارة أيب قتادة ومعاونيه )

ا )الراية السلفية( اليت يقودها أمني ورويجوا هلا , ) وأعود لذكر اعتقادي أ م رويجوا هلا بغباء وتعصب , ومل إىل النخاع ( كما يتصورون , فدعمو 
ة يصنعوها . لقد كانت صناعة حملية للمتطرفني يف اجلزائر الذين لعبت هبم أيجهزة اإلستخبارات ( . مث وكما سبق معنا , أدار )أمني ( بوصل

ائري وخمتلف شرائحه والسيما اإلسالمية , باإلضافة للتصفيات الداخلية , إىل أن قتل جماهدون من أصحاب اجلهاد ليكون ضد الشعب اجلز 
السعيد ) أمني ( . فتوىل الزوابري بإدارة نفس من أدار سلفه من اإلستخبارات  متابعة املأساة الرهيبة . وقد دعم اإلخوة هذه الرواية 

( وكشفوا أسرارا كثرية , وخلصوا إىل نتيجة حمددة وهي أن أمني إما أنه كان قد يجند من قبل  بتسجيالت عديدة ألخوة عملوا مع )أمني
من يجهله ويجهل جمموعته وتطرفهم  االستفادةاإلستخبارات أصال وزرع يف اجلماعة , وإما أنه يجند فيما بعد , وإما على أقل تقدير أنه مت 
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ات معهم من ريجاهلا لتسيري األمور كما سارت , مث تولت اإلستخبارات اجلزائرية واستغالل ذلك وتويجيهه من خالل من زرعت اإلستخبار 
ا يف العمل بامسهم يف اجملازر . وهذه استنتايجات يدعمها اعرتافات بعض العسكريني الفارين من اجليش اجلزائري يف تلك املرحلة كما سيأيت معن

 . فصول املأساة املروعة املرعبة
 ت من مجاهدي الجماعة الميدانيين, فيما بعد في أفغانستان: وأما عن شهادة من التقي 

فروايات مهمة تزيد األمر وضوحا وتؤدي نفس النتيجة . وقد احتفظت ببعض تلك الشهادات خطيا ألستفيد منها يف شهاديت هذه 
  من أهم تلك الشهادات , واهلل املستعان: هنا أهم ما أتذكرهسأذكر  الكبري يف أفغانستان إبان أخدود سبتمرب . و اال يارولكنها فقدت يف 

 حدثني أحمد في كابل :
شابا يف أواسط العشرينات , وكان قد قدم أفغانستان يف سنة   –كما أعتقد   -كان ) أمحد ( وهو امسه احلركي 

ريني الذين ( بغرض التدريب . ومل يكن له كبري اهتمام بقضية أفغانستان , ومكث فرتة مع جمموعة اإلخوة اجلزائ2111)
ولكنه مل يقتنع بتلك حاولوا مجع شتات أبناء بلدهم  لإلعداد حملاولة يجديدة للجهاد يف اجلزائر بعد تلك الفصول املأسوية . 

ه رناجمالربامج , وقال يل ملا التقيت به وحاولت إقناعه بقناعيت جبمع اجلهود يف إنشاء دولة اإلسالم يف أفغانستان واملكوث فيها , أن لديه ب
اخلاص , ومل أكلف نفسي استفساره عنه وهي عادة حركية حسنة تعلمتها مع الوقت . لقد كان يل عنده غرضا خاصا وحمددا بعد أن أجخربت 
عن أنه جماهد قدمي قد عمل مع اجلماعة املسلحة يف منطقة قريبة من العاصمة يف الفرتة اليت أحبث عن خباياها . فبحثت عنه واستضفته يف 

ة أيام حتصلت فيها منه على روايات مهمة سجلتها يف عدة صفحات ضاعت ول سف , وأهم ما أذكر منها قصة قصرية ذات بييت لعد
 لدي من حتقيقات ومعلومات. قال أمحد: مداليل كبرية إذا انضمت إىل ما

أحدهم من الناشطني يف الدعوة  ) بعد اإلنقالب , كان يف منطقتنا الكثري من الشباب امللتزم , وكنت حديث عهد بالتزام على يد
يف مسجد حينا . وسرعان ما بدأ يدب النشاط يف تلك األوساط بعد اإلنقالب العسكري لإلعداد للموايجهة والدعوة للجهاد . وبعد  لاللتزام

العمل الذي كان  ورقد ارتبط مبجموعة جماهدة ودعاين للعمل معهم , فقبلت واخنرطت معهم يف العمل . وتط بأنهمدة صارحين صديقي ذا  
سريا ويغلب عليه طابع عمل عصابات املدن . واستهداف عمالء احلكومة ودوريات الشرطة واجليش .. وتطورت وسائل العمل ومستويات 

 التسليح وانتشرت اخلاليا إىل الضواحي اجملاورة ملدينتنا ..
ن أعمل مراسال بني جمموعات املنطقة , وكعنصر استطالع ,  أ مث دعاين األمري, وأعلمين أين لصغر سين وبعد الشبهات عين فقد تقرر

نا وسلمين )موتوسيكل( , ورتبوا يل عمال يتيح يل التجول يف املنطقة . فعملت فرتة وكان العمل رائعا , وكان السكان يتعاونون معنا وميدون
 كان أوالدهن قد صعدوا اجلبال , كن يطبخن للمجاهدين , بكثري من اللوازم واملعونات اليت حيتايجها اجملاهدون , حىت بعض العجائز اللوايت

 ويؤوين العناصر اليت تنزل من اجلبل للعمليات يف البيوت بني األزقة...
 يف الضواحي ورشة لصناعة القنابل وتصليح السالح وصناعة بعض القاذفات الشعبية .. وأنشأنا

خدم فيها طائرات اهلليوكوبرت, ألن املنطقة صارت عصية على مرور قوات ومضى العمل على هذا وتطور إىل معار  كانت احلكومة  تست
 احلكومة فيها ..(

العمل..وأيجواء العالقة احلميمة بني اجملاهدين والناس يف املنطقة .. وهي  وأساليبالعمليات  عن سري وروى يل تفاصيل كثرية رائعة 
 تفاصيل مجيلة ولكنها ليست حمل الشاهد هنا .

و ذات يوم حضر األمري , وقال لنا أنه استدعي من قبل قيادة اجلماعة العليا يف اجلبل , هو وبعض القيادات امليدانية يف  مث تابع : )
علي أن أرتب املنطقة , وأنه سيتغيب فرتة سيتوىل فيها القيادة أفراد أرسلوا من قبل القيادة العليا إلدارة العمل خالل غيبة قيادة املنطقة . وأن 

 أوى واحلايجيات باعتباري مسؤول املراسلة واخلدمات يف املنطقة( . هلم امل
 مث قال أمحد , وانتبهوا ملؤشرات املأساة ..
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 .أول ما الحظته أن ويجوههم ليست ويجوه إخوة , ومل أحبهم ) ملا استلمت هؤالء الضيوف األغراب , 
ينفذ  صدرون إىل اجملاهدين يف املنطقة أوامر غريبة , ويهددون من الوتبني يل أ م ليسوا من مناطقنا , ومل أعرف من أين هم , وبدؤوا ي

, ولكين مل أراهم  اثننيننتظر عودة أمرائنا الذين ذهبوا لفرتة أسبوع أو  وبدأنابالتصفية , وحتولت األيجواء األخوية إىل أيجواء مافيا ورعب و 
يات ضد بعض القرويني اهتموهم مبعاونة احلكومة , ودب اخلالف وحتول اجملموعات عمل وبدأتبعدها وانقطعت أخبارهم , وتتالت الشهور , 

, ولكين كنت أخاف منهم . مث سنحت يل الفرصة ويجهزت أوراقي وغادرت اجلزائر , كانت  لالنسحابمسار العمل . وبدأت تسنح الفرصة 
للجزائر , ولكن األمور سارت كما تعلم . ومل يعد  رغبيت أن أصل أفغانستان . ألين مسعت عن أن التدريب فيها يجيد , وكنت أريد العودة

 قريبا ..( وسأسافرعندي رغبة لذلك , مل يعد عندي أمل يف ذلك .., عندي برامج أخرى , 
عن نشرة  سألتهأسئلة كثرية ال أذكرها اآلن . كان جماهدا عاديا . مل يكن يعرف شيئا عن املسائل الكبرية . واألمساء الشهرية ,  سألته

صار , فقال أ م لو يسمعوا هبا يف منطقتهم ,  ومثله مثل معظم الذين عملوا يف الداخل , مل يسمعوا شيئا عن ملحقات القضية يف األن
عن التاريخ التقرييب لتبديل أمرائهم , فوافق عندي بدايات تويل أيب عبد الرمحن أمني ..,  سألتهاخلارج .. ولكن املهم عندي أن أذكر , أين 

 املسالة واضحة .وأظن أن 
اهلل لقد استولت اإلستخبارات على القيادة العليا , واستدعت القيادة امليدانية يف تلك املنطقة أليام , ولكنها مل تعد ! , لقد صجف يت  و  

اهدين غدرا أو يف أعلم . وتوىل ريجال اإلستخبارات قيادة اجملموعات يف املنطقة . ويجروا األحداث إىل ما مسعناه ورأيناه . وقتل معظم اجمل
موايجهات مصطنعة . ومل ينج إال من هرب , وكان أحدهم أمحد . لريوي يل رواية , كان يقطعها ببعض الدعابات الربيئة , ومل يكن يدر قيمة 

 .يجرى واهلل أعلم رواياته  يف سد ثغرة مهمة يف تسلسل جمموعة املعلومات اليت كونت يف النهاية الصورة الواضحة حلقيقة ما
ا يار أمل كبري آخر من اآلمال اليت داعبت خميلة  أفغانستانمث سافر أمحد , ورمبا كان من حسن حظه للمرة الثانية , أال يشهد يف 

 املستضعفني يف هذا الزمان , يف أن تكون وقائعها بداية ميالد الفرج الذي طال انتظاره .
 عند من تبقى من يجيل أيام الصرب هذه. حفظ اهلل أمحد وأمثال أمحد , كي ال تنطفئ مشعة األمل 

  لما عرضةته قنةاة الجزيةرة مةن مقةابالت ومعلومةات   -كابل    -وأما عن المعلومات التي استخلصتها من متابعتي في
 عن أحداث و مجازر الجزائر :

 
اليت  هتموا برصد ودراسة ظاهرة اجملازرفقد أيجرت قناة اجلزيرة الفضائية عددا من املقابالت مع بعض الباحثني والكتاب اجلزائريني الذين ا

( , كما تناولت يف برامج خمتلفة القضية اجلزائرية من 8881-8881متت يف املدنيني من القرويني وسكان ضواحي املدن , خالل سنيت ) 
 هامة يجدا يف استكمال توضيح تفاصيل ما يجرى يف جمريات تلك القضية. يجوانب متعددة , وهي مصادر

فيما أذكر , وقد أعدت رؤيته عدة مرات , ونقلت عنه مقاطع  2111الربامج , برنامج عرضته اجلزيرة أواخر سنة ومن أهم تلك 
وخالصة أحباث مهمة يجدا يجدا ضمنتها أحباثي اليت ضاعت .., ولكوين ركزت كثريا على ذلك الربنامج فال زلت أذكر خالصته  وإحصائيات

 . 
من الباحثني اجلزائريني املتخصصني يف األحباث  دث عن كتاب كبري شار  يف إعداده عددفقد كان الربنامج مع باحث يجزائري حت

والسياسية , لرصد يجذور وحقائق ظاهرة اجملازر الرهيبة اليت يجرت يف اجلزائر ونسبها اإلعالم اجلزائري يف حينها لة )اجلماعة  وااليجتماعيةالنفسية 
بيانات منسوبة إليها لبعض تلك اجملازر . وتناقلت يف حينها وسائل اإلعالم العربية والعاملية ويجهة  اإلسالمية املسلحة( , بل نشر تبنيها هلا يف

 نظر اإلعالم اجلزائري تلك حبذافريها وفرضتها على الرأي العام .
 وقد احتوى الكتاب الكبري معلومات  تفصيلية عن تلك اجملازر وتوارخيها وضحاياها , ومواقع حصوهلا 
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هتم العامة , والتواتر الزماين ءاحايا وانتماضحصائية دقيقة يجدا , وهامة يجدا وذات مداليل بالغة الداللة , تناولت أنواع الودراسات إ
 واملكاين لتنقل مواقع تلك اجملازر من والية إىل أخرى واهلدف منه  .  

اليت شهدوها برتتيب  وحتدثوا عن األحداث واجملازر كما نقلت شهادات حية , مما نشره ضباط  وعسكريون يجزائريون ,  فروا من اجلزائر
 اجلزائرية ضد املدنيني وكيف رتبت .  واالستخباراتمن قيادة اجليش  

الناشطني يف  كما احتوي الكتاب اهلام وحديث الباحث اجلزائري ضيف الربنامج , معلومات مما نشره  بعض الباحثني اجلزائريني و
 زر يف اجلزائر .حقوق اإلنسان حول مسألة اجملا

ولم يكن ذلك اللقاء مع رجل ينسب إلى اإلسالميين أو مؤيديهم , وإنما مع رجل أكاديمي باحس, لم  يكن يخفي مناوأته 
 . للجماعات الجهادية واألصولية خالل اللقاء , وإنما تكلم بحيادية وبمنطق البحس واإلحصائيات والمعلومات

 وردت يف ذلك الربنامج بالغ األمهية ما يلي : ومما أذكره من خالصة املعلومات اليت
  شةهدوا إعةداد اسةتخبارات اجلةيش اجلزائةري لتنفيةذ جمةازر يف بعةض القةرى , وأ ةم كةانوا يعةدون بعةض  بةأ ماعرتاف بعض الضةباط اجلزائةريني

لتنفيةذ جمةازر دمويةة باألسةلحة الناريةة والسةيوف  يأخةذو ماجلنود واألفراد امللتحني ويلبسةو م الةزي األفغةاين , وحيقنةو م مبةواد خمةدرة مهيجةة, و 
والسكاكني .., وقد نشر بعض هةؤالء كتبةا يف فرنسةا بعةد جلةوئهم إليهةا بةدافع تعةذيب الضةمري , وبعضةهم بةدافع فضةح احلقةائق , وقةد أحضةر 

مباشةرة ! , ويفسةر هةذا بشةاعة الباحث معه بعض تلك الكتب واستشهد هبا .., كمةا أدىل بعةض هةؤالء العسةكريني بشةهاداهتم علةى الشاشةة 
 من الدموية واإليجرام الذي يأباه عتاة اجملرمني والقتلة  . تفاصيل جمريات تلك اجملازر

  أثبت الباحث أن اإلحصائيات تثبت أن اجملازر قد متةت يف املنةاطق الةيت كانةت قةد شةهدت نسةبا مرتفعةة يف التصةويت لصةاحل يجبهةة اإلنقةاذ
البلديةةةة والربملانيةةة . فكانةةت هةةةذه اجملةةازر عقابةةا هلةةةم , ولةةزرع احلقةةد يف أهةةةل تلةةك املنةةاطق علةةةى مشةةروع اإلسةةةالم واإلسةةالميني  يف اإلنتخابةةات 

 السياسي. 

 شرح الباحث نظريات نفسية تطبيقية عن جمازر أيجريت يف أوربا الشرقية بعد احلرب العاملية الثانية يف ظالل احلكومات الشيوعية والسلطات 
تلك اجملازر اليت يجرت يف اجلزائر قد طبقةت فيهةا نتةائج تلةك النظريةات , مةن خةالل نظةام زمةين ومكةاين  مةدروس إليجةراء العسكرية , وبني أن 

تلك اجملازر , حيث سخنت فيه أحداثها وبردت وتنقلت من مكان آلخر. حبيث تؤدي إىل عملية إ يار نفسي مجةاعي , يةربط إدارة السةكان 
يها , وهذه الفقرة فيها تفاصيل حتتاج كي تفهم يجيدا إىل الريجوع إىل تسجيالت ذلك الربنامج أل ا معقدة باحلكومة ويعلقهم هبا ويرضخهم إل

 وذات تفاصيل كثرية ومثرية .

  كانةةةت وتةةةرية اجملةةةازر ترتفةةةع يف املناسةةةبات الدينيةةةة , ويف رمضةةةان , وتسةةةتهدف دور العبةةةادة , واجلنةةةائز أحيانةةةا , كمةةةا تسةةةتهدف بعةةةض رمةةةوز
 حملبوبني شعبيا . للصق صفة اإليجرام والدموية وعدم احرتام )اجلماعة املسلحة ( ألي قيم دينية وخلقية . اإلسالميني ا

 كومةة القريبةة يجةدا منهةا ومةن حوهلةاقةوات احل قدم الباحةث خةرائط ل مكنةة حةدوث بعةض اجملةازر , مبينةا مواقةع سةكنات اجلةيش والةدر  و ,
النةةار كانةةت كافيةةة لتةةدخل قةةوات احلكومةةة الةةيت مل حتضةةر مطلقةةا أثنةةاء تلةةك اجملةةازر . مبينةةا أن مبينةةا أن اسةةتغاثات السةةكان , وأصةةوات إطةةالق 

 السبب يف ذلك بكل بساطة , هو أن قيادة استخبارات اجليش هي من أشرف على تنفيذ تلك اجملازر .

 ةوقد ذكرين ذلك الربنامج اهلام مبعلومة هامة كنت أحتفظ هبا يف قصاصة صحفية أخذهتا من جمل
. وقد يجاء فيها تصريح لطبيب يجزائري جلأ إىل فرنسا , وقال أن سبب ذلك ؛ أنه تلقى يجثة فتاة 8884فيغارو( الفرنسية أواخر  -) لو

لذويها . وفويجئ  قتلت يف حادث سري عادي , وبعد التأكد من وفاهتا بسبب الصدمة , كتب تقريره وأحاهلا إىل الثاليجة لتحفظ اجلثة وتسلم 
قد  اإلسالميني, بصورة الفتاة نفسها منشورة يف اجلريدة الرمسية وقد قطعت رقبتها , ونشر إىل يجانبها رواية للشرطة بان املتطرفني بعد يومني 

جلزائر قتلوها وقطعوا رقبتها , باإلضافة لتفاصيل إيجرامية أخرى..وملا عاد ملرايجعة ويجودها يف الثاليجة ويجو اجلثة قد اختفت ! ففر الطبيب من ا
 لجأ إىل فرنسا .!!لي
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 وأظن أن داللة كل هذه الشواهد أضحت أكثر من واضحة. فلعنة اهلل على الظاملني .
 وبعد ما سبق ...

 
 وإلى اآلن  واهلل تعالى أعلم 0988خالصة الصورة المتكاملة لما حدث في الجزائر منذ 

 
عن احلق واحلقيقة , بعيدا عن التعصب , كفاية أعتقد أن فيما سبق ملن يقرأه بعني البصرية , وعقلية احملايد  الباحث 

يجرى يف  جتربة مشروع اإلسالم السياسي واجلهاد ضد طواغيت اجلزائر .., وبالنسبة يل ميكن أن أخلص  لفهم حقيقة ما
 ذلك يف النقاط الرئيسية التالية :

 يني وفةةوز يجبهةةة اإلنقةةاذ. فقةةاموا بةةاإلنقالب فايجةةأ الغةةرب الصةةلييب كمةةا فايجةةأ حةةزب السةةلطة الطاغوتيةةة احلاكمةةة جنةةاح مشةةروع اإلسةةالم
 األمة  يف اجلزائر. الصريح  جلمهور العسكري على اخليار

   أدي اإلنقالب إىل وقوف مجهور الشعب اجلزائري واألمة املسلمة , بل والرأي العام العاملي مع اجملاهدين الذين محلوا السالح ملقاتلة
 مة املشروع شرعا , والفائز حىت مبويجب قوانينهم الوضعية .السلطة الطاغوتية اليت عدت على خيار األ

   وخربائهةا , للقضةاء علةةى اجملاهةدين بعةةد  االسةةتعماريةمل يكةن مةن خيةةار أمةام تلةك السةةلطة اجملرمةة يف اجلزائةةر, ومةن وراءهةا مةةن القةوى
 السةةةاحق . وذلةةةك بإقامةةةة هةةةوة  وتنةةةافر بةةةني هةةةزائم احلكومةةةة عسةةةكريا, إال سةةةحب السةةةند األساسةةةي النتصةةةار اجملاهةةةدين . وهةةةو التأييةةةد الشةةةعيب

 اجملاهدين ومجهورهم . 

  ف السةلطة الطاغوتيةة وأيجهةزة قمعهةاين  مةن اسةتهدادهةاوهكذا تفتقت عقوهلم اجملرمة عن )سيناريو( يتضمن حتويل فصائل مةن اجمل ,
 لداخلي بني اجملاهدين أنفسهم .ليستهدفوا  بالقتل شرائح من الشعب عامة , و يبذروا  بذور الفتنة واخلالف والتقاتل ا

  إلسةةالمية واجملاهةةدين يف اجلزائةةرومتكنةةت اإلسةةتخبارات اجلزائريةةة , مسةةتفيدة مةةن ويجةةود شةةرحية متطرفةةة يجاهلةةة يف أوسةةاط الصةةحوة ا .
ه و شةواهده فغذهتا وقوهتا , ويجندت بعضها , وزرعت معها من يةدفعها ويويجههةا لتنفيةذ ذلةك املخطةط الةذي روينةا فيمةا سةبق كثةريا مةن فصةول

 من إعالن الفكر الغايل وتصفية كوادر اجملاهدين داخليا .

  بعةةد أن جنحةةت وسةةائل اإلعةةالم اجلزائريةةة , ومةةن خلفهةةا بعةةض العربيةةة والعامليةةة يف  إلصةةاق هتمةةة اسةةتهداف الشةةعب اجلزائةةري , وتبةةين
 ( وزمرته قيادهتةا . سةعت اإلسةتخبارات وقيةادات اجلةيش إىل الفكر الغايل املنحرف باجلماعة اإلسالمية املسلحة , منذ تويل ) عبد الرمحن أمني

التخطةيط والتنفيةذ واإلشةراف علةى سلسةلة مةن اجملةازر واألعمةال اإليجراميةة اسةتهدفت املةدنيني , وأويجةدت حةايجزا مةن الةبغض والكراهيةة بةدأت 
 واملعاونة يف أوساط الشعب جتاه اجملاهدين . االحتضان حتل حمل مشاعر احلب و

  مةةا تتوخةةاه السةةلطة , عزلةةت الدولةةة بعةةض  إىلتةةت الفةةنت الداخليةةة بةةني اجملاهةةدين أكلهةةا , وأدت عزلةةة اجملاهةةدين عةةن الشةةعب وملةةا آ
قةةتهم الفصةةائل اجلهاديةةة املخلصةةة  وركةةزت عليهةةا محالهتةةا العسةةكرية لتصةةفيتها , تاركةةة املنةةاطق الةةيت يسةةيطر عليهةةا املنحرفةةون اجملرمةةون الةةذين اخرت 

بعون إيجةةرامهم ضةةد فصةةائل يجهاديةةة أخةةرى وضةةد املةةدنيني والقةةرويني . وهةةذا واضةةح يف سةةري األعمةةال العسةةكرية منةةذ أواسةةط وتولةةت إدارهتةةم يتةةا
 .8881وإىل أواسط  8881

  هلةا حتةت  االستسةالمبعد أن أوصلت الدولة اجملاهةدين إىل حالةة اإل ةا  العسةكري والنفسةي بفعةل تلةك األحةداث , طرحةت مشةروع
.  االقتتةةال ( . وكةةان طبيعيةةا أن يتهافةةت عليةةه كثةةري مةةن الفصةةائل فةةرارا مةةن يجحةةيم مةةا وصةةلت إليةةه أحةةواهلم الداخليةةة مةةن عنةةوان ) الوئةةام املةةدين

اإليجةةرام الةةيت رتبةةت هلةةا اإلسةةتخبارات واسةةتخدمت فيهةةا املنحةةرفني اجملةةرمني . وبةةدأت الفصةةائل عمليةةة  وأعمةةالومسعةةتهم الةةيت تلطخةةت باجملةةازر 
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ن أفضل اخليارات . بعد النجاح الباهر لربنامج اإلستخبارات اجلزائرية ومن أعا ا يف هذا املخطةط اجلهنمةي اجملةرم اجلماعي الذي كا االستسالم
 ألف مسلم يف اجلزائر.  851الذي راح ضحيته أكثر من 

  حاولةةةت بعةةةض بعةةةد قتةةةل أمةةةني , وانعةةةزال الفئةةةة اجملرمةةةة بزعامةةةة الزوابةةةري الةةةذي تابعةةةت اإلسةةةتخبارات اسةةةتخدامه يف منةةةاطق حمةةةدودة .
الفصةةائل اجلهاديةةةة الةةيت اكتشةةةفت املةةةؤامرة وحاولةةت اسةةةتئناف املسةةةار وتصةةحيحه , ولكةةةن الواقةةةع , وعزلةةة اجلهةةةاديني عةةةن الشةةعب نتيجةةةة جنةةةاح 
 املخطط, ونتيجة عجزهم عن إعادة تلك الثقة للناس ألسباب شىت , ولدخول الوضع العاملي أواخر القرن املاضي ومطلع احلايل جماالت احلرب
العاملية على اإلرهاب كما أمسةوه , وانعكةاس ذلةك علةى اجلهةاديني عامليةا .., تراكمةت األسةباب وتسةاقطت الفصةائل الواحةدة تلةو األخةرى إمةا 

 . وهكذا أسدل الستار على ما يبدو أنه آخر فصول تلك التجربة املأسوية . وحسبنا اهلل ونعم الوكيل . باالستسالمعسكريا وإما 
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 سالباب الساد
 

 خالصة أهم دروس التجربة اجلهادية املعاصرة يف اجلزائر 
 

كنت قد قرأت فيما قرأت من الكتب اليت عنيت بدراسة حروب العصابات  ومدارسها , وطرق مكافحة العصابات واملدارس املتعددة 
اليت قاتلت األملان احملتلني ,أيام احتالل يف ذلك أيضا . عن طريقة استخدمتها اإلستخبارات األملانية ) اجلستابو( ضد عصابات املقاومة 

يجيوش )هتلر( للعديد من الدول األوربية . وخالصة تلك الطريقة هي صناعة قادة مزيفني وجمموعات مقاومة تدير اإلستخبارات األملانية 
ئر يف سبيل شهرة تلك اجملموعات قيادهتا , وتسلط الدعاية واإلعالم عليها حىت تشتهر . ولو كلف ذلك حتمل اجليش األملاين لبعض اخلسا

ات املقاومة املصطنعة . وعندما تكرب تلك اجملموعات ويشتهر قياداهتا وأبطاهلا املصطنعني . تبدأ اإلستخبارات يف فرض ويجودهم على اجملموع
ئل أو تنسيق أعماهلا وتعاو ا..,  ضرورة توحيد الفصا دعاوىاملقاومة احلقيقية , وتفتيت صفوفها أو اخرتاقها من قبل القيادات املصطنعة حتت 

رنسية كما تستخدمها يف نزاعات داخلية بني فصائل املقاومة ..وقد قرأت عن مناذج لتلك األعمال اإلستخبارية قام هبا األملان ضد املقاومة الف
 قبيل حسم احلرب العاملية الثانية . 

األساليب اإلستخبارية يف مقاومة العصابات . إبان صراعها ضد عن تطوير اإلستخبارات الفرنسية هلذه  -فيما أذكر  –كما قرأت 
[ .   La revolution  contraireأعمال اجلهاد وحركات املقاومة اجلزائرية . وهو ما أمساه الفرنسيون أسلوب  )الثورة املضادة ( ]
ى اجلماهري لتعمل يف النهاية لصاحل فرنسا . إما وخالصته أيضا صناعة قيادات ثورية عملت فرنسا على إكساهبا الشعبية مث فرض ويجودها عل

فرنسا بتصفية املقاومة احلقيقية واغتيال ريجاهلا , أو يف تويل أمر البالد وعقد اتفاقيات اإلستقالل الذي قيد تلك املستعمرات مبا فيه صاحل 
واستالم حزب يجبهة التحرير الوطين  شهيد يف اجلزائروإدخاهلا يف مرحلة اإلستعمار احلديث . وهذا الذي حصل يف النهاية بعد ثورة املليون 

وفيها أسس ربط اجلزائر بفرنسا  االتفاقيةم( وكنت أحتفظ بعض 8813احلكم مبويجب اتفاقات )إيفيان( الشهرة بني فرنسا والثوار سنة )
ادهتا إىل أحضان فرنسا مث أمريكا اليوم  .. ملرحلة اإلستعمار احلديث ومث تولت احلكومة تصفية اإلسالم واإلسالميني يف اجلزائر , وتوىل إع

وكما حصل يف غريها من تسليم البالد بعد ثورات اجلهاد إىل العلمانيني , أفراي اإلستعمار عمليا وواقعيا يف معظم أو كل بالد العامل 
 اإلسالمي , ورمبا العامل الثالث . 

دة عنها اآلن . رأيت يف تفاصيلها بصمات   ) الثورة املضادة (, واملدرسة مث ملا واكبت الثورة اجلهادية األخرية اليت أدون هذه الشها
الفرنسية يف مكافحة العصابات . ورأيت يف )أمني ( و) الزوابري ( نسخة ملا قرأت عنه .. وأظن أن فيما مضي من املعلومات ما يشهد على 

 ذلك ويوضحه .
 يف عناوين رئيسية مبا يلي : -من ويجهة نظري  -ما يجرى يف اجلزائر  وبدون الدخول يف التفاصيل , ميكن أن أويجز خالصة دروس

 
أن  أن التجربة الدميقراطية يف اجلزائر , وغريها من التجارب الكثرية يف الدول العربية واإلسالمية قد أثبتت مبا ال يدع جماال للشك , يف –( 8)

, رغم ما يعرتي هذه  االختيارميني السياسي عندما تعطى حريتها يف واإلسالمية , قد اختارت وستختار مشروع اإلسال العربيةالشعوب 
يف مستوى التزامها الديين . وهذا ما قاله أخريا الرئيس املصري )حسين مبار ( لرئيسه )بوش(  معتذرا عن إيجراء  االنتكاساتالشعوب من 

م( , إذ قال له بأن الدميقراطية 2114ط الكبري يف بداية )اإلصالحات الدميقراطية بعد إطالق أمريكا ملشاريع اإلصالح يف الشرق األوس
 ستأيت باإلسالميني وهذا ليس يف صاحلنا مجيعا  . 
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أن التجارب املتتالية , وعلى رأسها جتارب صارخة كما يف اجلزائر , وتركيا , وتونس وسواها ..قد أثبتت أيضا . أن احلكومات  –( 2)
اجلماعات اإلسالمية اعتداال أن تصل إىل احلكم والسلطة . وأن الغرب املنافق ذي  مي لن يسمحوا ألكثرالطاغوتية يف العامل العريب واإلسال

 واالحتاللالعسكرية , بل  االنقالباتاملكيالني , قد دعم وسيدعم احلكومات الديكتاتورية كي ال حيصل ذلك , وأنه على استعداد لدعم 
للسلطة إال بذلك . وأن على اإلسالميني إن كانوا يجادين يف أنفسهم , صادقني مع اهلل يف نيتهم  املباشر إن مل ميكن منع اإلسالم من الوصول

, عندما يسعون إىل حكم اإلسالم أن يعلموا أن طريق ذلك يف اجلهاد املسلح وحده . هذا هو مقتضى ديننا احلنيف  وشاهد التاريخ وجتارب 
 البشر. 

وغريها , القاعدة الذهبية يف حروب املستضعفني , ويف كل موايجهة مع الطواغيت احلاكمني  أو مع  أثبتت جتربة اجلهاد يف اجلزائر –( 3)
يف هذه  –بعد توفيق اهلل   –الغازية . وهي أن التالحم بني اجملاهدين وشعبهم وأمتهم هو السند األول هلم يف عامل األسباب  القوات

 ات عندما خيسرون ذلك السند .املوايجهات . وأ م غالبا ما خيسرون تلك املوايجه
أثبتت التجربة اجلزائرية وما تالها من بعض التجارب أن أعداء اإلسالم من حكام طواغيت أو حمتلني غزاة, قد أدركوا هذه احلقيقة   -( 4)

 اجلزائر جناحا باهرا حيسدون الصارخة . وصارت مستندهم األول يف تصفية قضايا اجلهاد واملقاومة يف العامل العريب واإلسالمي . وقد سجلوا يف
 يف وأد كل بادرة مقاومة ويجهاد يف مهدها . الستخدامهعليه . وهم يطورونه 

أن األعداء قد اتكؤوا يف إنشاء هذه اهلوة بني اجملاهدين وأنصارهم ومؤيديهم يف صفوف الشعب واألمة .  –ول سف   -أثبت الواقع  –( 5)
الصحوة عامة وكثري من دعاهتا وعلمائها , واألوساط اجلهادية خاصة , وعلى عينات منحرفة  فكر على ثغرات منهجية حقيقية مويجودة يف

رغم أ م عينات  –اختلطت باجلهاديني خاصة نتيجة تداعيات تارخيية معاصرة . فاستخدموا يجهلهم وتطرفهم ونشاطاهتم الفكرية أو العملية 
لك التهم واملواصفات اليت تعمق تلك اهلوة بني اجلهاديني وأمتهم . وهو درس بليغ على لتثبيت إلصاق ت -حمدودة ومعزولة بني اجلهاديني 

 اجلهاديني فهمه وتاليف تلك املقاتل . الصحوة و
الشرف أو املبادئ  أثبتت األنظمة احلاكمة أ ا ال تتورع يف حرهبا للجهاديني عن أي تصرف يتناىف مع أبسط مبادئ األخالق أو –( 1)

يا كانت . وأ ا مستعدة لقتل شعوهبا وتصفية أبناء بلدها بإطالق النار على املتظاهرين أو يف جمازر مجاعية يف املدنيني  , أو يف واألديان أ
ودفنت األحياء حتت األنقاض ... وقد ذهب النظام اجلزائري يف ذلك  بأكملهاحروب مفتوحة قصفت فيها يجيوش تلك احلكومات مدنا 

باجملاهدين وسحب  تالفظا عالناس مجاعيا بأخس األساليب  هلدف اسرتاتيجي أمين صريح , وهو هو إلصاق هذه ألبعد الشوط , فقتل ا
 بساط التأييد الشعيب من حتت أريجلهم .

) أثبتت األحداث أن ما أعلنه الغرب يف وسائل إعالمه ومؤمتراته األمنية , وخلصه الرئيس ميرتان بكل إجياز و وضوح عندما قال :  –( 1)
( . قد وضع موضع التنفيذ . وهو اليوم على أشده بعد ما رفع ) رامسفيلد ( شعار ) حرب  سنضرب اإلسالم المتطرف باإلسالم المعتدل

 األفكار( . وقد لعب هذا التناقض الداخلي بني اجلهاديني وغريهم من أوساط الصحوة دورا سلبيا انعكس لصاحل أعداءنا مجيعا كإسالميني يف
ا يف موايجهة غزو األعداء وطغيان الفراعنة . وقد ظهر هذا يجليا يف جتربة اجلزائر , وكان باإلمكان تاليف كثري من دشكل طرفا واحالنهاية ن

 املآسي لو كانت اجلسور مفتوحة .
 التجربة اجلزائرية أشد أثرا أثبتت يل التجربة اجلزائرية كما غريها . أن الثغرة الكربى يف التجارب اجلهادية كلها بال استثناء , وهي يف –( 1)

فيها . رغم أن ظاهرة اجلهاد  واالخنراط وفظاعة . هذه الثغرة هي غياب العلماء وكبار الدعاة عن قيادة تلك التجارب اجلهادية , وعدم دعمها 
 ها وكثرة شواهدها ( .يف احلقيقة يجاءت نتيجة لدعوهتم ودروسهم ومؤلفاهتم وفتاويهم ) وهذه مالحظة تستأهل كتابا مستقال ألمهيت

ولقد أدى غياب هؤالء العقالء وأصحاب العلم والتجربة واخلربة  عن ريادة التجارب , إىل ضعف الرتبية وتيه القرارات لدى الشباب , 
عن الفريضة !! وختبطهم وارتكاهبم ل خطاء . اليت اكتفى كثري من أولئك العلماء والدعاة بانتقادها واختاذها ذريعة لقعودهم وقعود الناس 
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حيث وظفت وسائل إعالم األنظمة تصرحيات هؤالء العلماء والدعاة للنيل من فكرة اجلهاد أساسا , ومن مشروع اإلسالم السياسي برمته . 
 وأضعفت اجلميع . وهلل األمر من قوة اجلاهل وعجز الثقة كما قال عمر رضي اهلل عنه .

د توصلت إليه منذ حرب الخليج الثانية )عاصفة الصحراء( مطلع التسعينات . أن زمن أثبتت لي التجربة الجزائرية ما كنت ق –( 8)
التجارب الجهادية القطرية المحلية قد انتهى وولى , مع بداية عالم العولمة وانتقال الحكومات في مكافحة الجهاديين إلى مستوى 

علماء السلطان وفاسدي قيادات الصحوة اإلسالمية مع التنسيق اإلقليمي والدولي . فقد خسر الجهاديون معاركهم بسبب حلف 
 حكامهم . وصار أقصر الطرق إلى إسقا  األنظمة , هو إسقا  مقومات هيمنة أمريكا وحلفائها على بالدنا .

 وهذه المالحظة أحدثت لدي انقالبا جذريا في التفكير فصلته بإسهاب في سلسلة كتب : 
( . وهي خالصة تجاربي الجهادية ومساري مع الصحوة اإلسالمية زهاء ربع قرن من الزمن من )رسائل المقاومة اإلسالمية العالمية

 م( .0114 -0981اآلن )
   

ودروس التجربة اجلزائرية كثرية يجدا , وهامة يجدا , وتستأهل البحث والتعمق والسيما من قبل املأهلني من أصحاهبا . ولكين أردت هلذا 
تناولته يف الباب الرابع . وما باقي اإلضافات إال  ألساسي منه هو اإلدالء بشهاديت الذاتية وهو وماالبحث أن يكون مويجزا وغرضي ا

 الفائدة اليت أردت نقل خالصتها إىل من تبلغ من املسلمني . وهكذا يتبني لنا .. أن : الستكمال
 
 

 أكبر الدروس وخالصة العبر
 هل...  بالجهاديين اليومإن إلصاق تهمة  التكفير والدموية واإلجرام والج

هي  وسيلة الحكومات الطاغوتية وأعوانها المنافقين  ومن وراءها من قوى الكفر و اإلستعمار . وذلك 
من أجل عزلهم عن شعوبهم وأمتهم . سعيا إلبعاد األمة عن المعركة ثم هزيمتهم  . وترك األمة اإلسالمية 

 اليهودية القائمة . عزالء من أي قدرة على مقاومة الحمالت الصليبية

 
فليع اجملاهدون ذلك وال يقدموا هلم اخلدمات والدالئل وهم ال يعلمون .., وليتق اهلل علماء اإلسالم وقيادات الصحوة ودعاهتا , وال 

اديني من حيث علموا اجله ( يف )حرب األفكار( اليت أعلنها . ليكونوا طليعة احلمالت الصليبية يف مقاومة اجلهاد ورامسفيلدأذياال )  ايكونو 
 . أو من حيث ال يعلمون
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 اخلامتة
 

 وأخريا يف ختام هذه الشهادة ..
بأمرهم و قضيتهم .علما بان )من مل يهتم بأمر املسلمني فليس منهم  االهتمامإىل إخواين املسلمني يف اجلزائر وإىل كل من أدى فريضة 

 ( . كما يجاء يف األثر . 
  سةةيقول , ومةا شةةان غةري اجلزائةريني بةةأمر اجلزائةر .., ويرفةةع يف ويجوهنةا , مقولةةة حةق يةةراد هبةا باطةةل  قةال أو الةةرد علةى مةةن أريةد أن أجتةاوز

نا ( متتد يف قلوبنةا وعقولنةا مةن ختةوم الصةني إىل ضةفاف املغةرب تِ ويقول , أهل مكة أدرى بشعاهبا .. وهو قول صحيح .. ولكن شعاب ) مكّ 
  قرى اهلند وأواسط أفريقيا , وإىل  حيث دوى األذان اخلالد مناديا: وموريتانيا , ومثل ذلك من القفقاس  إىل

إله إال اهلل .  ولقد أثبت هذا اخةتالط  دمةاء اجملاهةدين اجلزائةريني بةدماء  إخةوا م يف أفغانسةتان والبوسةنة  اهلل أكرب .. حي على الفالح ..ال  
   أمر  اامسعو وكثري من ساحات اجلهاد يف كل الدنيا . فريجاءا 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم , ) دعوها فإ ا منتنة ( , ودعونا نتعاون مجيعا على دفع ما نزل     
 بنا مجيعا من بالء الطواغيت املرتدين التارخييني , والغزو الصلييب القادم .  
  ن فصال مؤملا , دفع الشعب اجلزائري اجمليد مثنه لقد مضت التجربة املريرة .. , وقريبا رمبا تصبح مادة من أرشيف تاريخ اجلزائر . لقد كا

وقةدر فادحا . لقد خسرنا فيها بصفتنا يجهاديني , وبصفتنا إسالميني آخر معاركنا يف القرن العشرين , واليت كانت أكثرهةا أهليةة ألن نرحبهةا , 
قةةد كانةت يجولةةة خاسةرة , ودرسةةا علةى طريةةق التجةةارب اهلل ومةا شةةاء فعةل . لقةةد هز م نةا حلةةف الطواغيةت املرتةةدين وأوليةاؤهم مةةن املسةتعمرين . ل

املتالحقة . فرحم اهلل الشهداء , وتقبل يجهد كل من بذل يجهده لنصرة دين اهلل . وغفر لكل من زلت به القدم مةن حيةث ال يةدري وقةد أراد 
 نصر اهلل , وأراد احلق فأخطأه .. 

 واآلن لقد صارت اآلالم ماضيا فماذا عن الواقع واملستقبل ..

   الشعب أراده واختاره . واإلسالميون رحبوا به  سة ) بوتفليقة ( , فأكثرئااألكثرون يعلقون اآلمال اليوم على الرئيس الذي جتددت له الر
ودعموه . ورمبا كان لذلك ما يربره , فبعض الشر أهون من بعض , وبعض البالء أخف وطأة من بعض . واأليام حباىل وستلد , وكما قالةت 

 العرب :

 غدا سينقشع الغيارج ... وتعلم فرسا حتت ريجلك أم محارج .           

ختيب آمال من يؤمل .   فلينتظر من ينتظر , وليعترب مبا مضى من يعترب , فالبعرة تةدل علةى البعةري , واألثةر يةدل علةى املسةري ,   نريجوا أن ال و
 . ومبادئ لن  ادن يف يجنب اهلل فيها أحد . إن شاء اهلل تعاىل.جيادل به أحد  كما يجاء يف ِحكم من سلف . إال أن هنا  واقعا ال

 اإلستخبارات من اجملرمني الذين ولغوا يف دم أبنةاء اجلزائةر مةن املسةلمني  فمن هذا الواقع الذي ال جيادل به أحد , أن كبار ضباط اجليش و
ا مازالوا ميسكون بزمام السلطة والنظام . وما يزال احلال اجلزائر كما , وأداروا فصول كل تلك املؤامرة , ما زالوا طلقاء. وليس فقط طلقاء , وإمن

 قال الشاعر :

 وكما قال اآلخر: فيك اخلصام وأنت اخلصم واحلكم  
 إن يك الراعي عدو الغنم        ال يالم الذئب يف عدوانه    

             

رن من الزمن منذ عهد اإلستقالل كما أمسوه مسيطرين . أولئك الذين  ملا يزال أولئك الذين حاربوا اهلل ورسوله واملؤمنني عرب ربع ق ما
ئري أراد عط ارهم ) الشاذيل ( أن يصلح ما أفسد الدهر , ويرقع ما يجنت يداه وأيدي أسالفه , وفتح باب احلرية قليال , واختار الشعب اجلزا

الطواغيت اجملرمني , أن فتحوا لعشرات اآلالف من أبناء شعبهم السجون اإلسالم ومبويجب قوانينهم الوضعية ودميقراطيتهم . كان رد هؤالء 



 15 

جملاهدون الصحراوية , وقتلوا وسجنوا وشردوا الذين يأمرون بالقسط من الناس . وسجنوا الشيوي , وأذلوا العلماء والشرفاء .  مث ملا انربى هلم ا
 إحداث اجملازر , وهتك األعراض وانتها  القيميدافعون عن دينهم  ,  كان برناجمهم ما رأينا من قتل الشعب و 

 وفق خطط ومؤامرات وإيجرام هابط تستحي منه الشياطني . 
, بل إن وسائل إعالم اجلزائر , تظهر ما جيري اليوم من )مصاحلة وطنية( , على أنه توبة من الذين قاتلوا هذا النظام اجملرم من أفعاهلم 

. وما أدري من الذي هو أحرى بالتوبة إىل اهلل مث إىل الشعب اجلزائري . فسبحان اهلل على زمان وعفو وصفح من قبل اجملرمني عن هؤالء 
 انقالب احلقائق واملفاهيم , وامتالء األرض ظلما ويجورا .

غوت ما يزال وإذا ما تركنا فروع البالء وذهبنا ألساسه , لويجدنا أن  التشريع من دون اهلل , واحلكم بغري ما أنزل اهلل , وسيطرة الطا
هوهو , وسياسة الفساد واإلفساد وإبعاد الناس عن دينهم , ما يزال هو هو .. بل ازداد بعد كسر شوكة اإلسالميني عتوا . وما يزال والء 

ختار املا حكومة اجلزائر ألعداء اهلل هو هو , بل إن بوش صنف اجلزائر يف طليعة الدول العربية احلليفة ألمريكا يف حربه على اإلرهاب .! و 
اهلل صاحل وملك  م( دعا يف طليعتهم الرئيس بوتفليقة  وعلي عبد2114بضعة رؤساء عرب ليستضيفهم يف قمة الدول الصناعية يف أمريكا ) 

ي ما يزال األردن. ومل يكن من صفة جتمعهم إال الولوغ يف الكفر والعمالة لبوش باإلضافة إىل أن الثالثة كانوا أقزاما مثله هذا بعض الواقع الذ
 . ىماثال يف اجلزائر كما غريها من بالد املسلمني . وإىل اهلل املشتك

  ء ومةا نعانيةه مةن كربةات الةبالءوأما عن املبادئ ومقتضياهتا , فإننا نعيد التذكري والتأكيد على ما ندين هلل به , رغم ما حةل بنةا مةن العنةا ,
 ن نلقاه على ما يرضيه غري مبدلني ..ونسال اهلل الثبات على احلق والعزمية يف الرشد , وأ

 فإننا نشهد اهلل على إمياننا , بان من مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون الظاملون الفاسقون . -
صرين , ومبعناها كما بينه  علماء اإلسالم األثبات من قدماء ومعا ) ومن يتولهم منكم فإنه منهم (وإننا نشهد اهلل على اعتقادنا بقوله :  -

 : ] ) فإنه منهم( أي : كفار مثلهم [ ولريايجعوا التفاسري .

وإننا نشةهد اهلل أن حكةام بةالد العةرب واملسةلمني الةذين تلبسةوا هبةذه وتلةك علةى مةر تةارخيهم , والسةيما يف هةذا العهةد األمريكةي , ومةنهم  -
, كفرة مرتدون خونة  حماربون هلل ورسوله واملسلمني , ال جتوز وال حكام اجلزائر منذ اإلستقالل وإىل اآلن )ومنهم بوتفليقة(  , هم مثل أقرا م 

من  -ما دام هذا حاهلم  -يتهم على املسلمني شرعا وال عقال . وجيب إسقاطهم  مع توفر القدرة على ذلك أو اإلعداد له عند العجز . وهم 
 أحرى الناس بقوله تعاىل :

 \(  لهم وال ليهديهم طريقا * إال طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على اهلل يسيرا) إن الذين كفروا وظلموا لم يكن اهلل ليغفر   
 .\811النساء 

كما أقام شيخ اجلزائر وعاملها اجملاهد علةي بلحةاج  وكةل األثبةات مةن علمةاء املسةلمني ودعاتةه يف هةذا   –وما زلت أعتقد أن الدميقراطية هي  -
شرعا ,  فضال عن أ ا مضيعة ل وقات واألعمار . وما  فصيال مع دين اإلسالم .  وأن ممارستها ال جتوزمبدأ كفري يتناقض مجلة وت –العصر 

 يجرى يف اجلزائر وغريها عرب عشرات السنني يكفي كل عاقل . 
كمةا حصةل مةةن   وأؤكةد علةى رفضةي ألفكةار الغلةو والعةدوان علةى شةعوب املسةلمني وهتمةتهم يف ديةنهم وعقيةدهتم وتكفةريهم ظلمةا وعةدوانا , -

 أولئةةك األوبةةاش املنحةةرفني الةةذين أضةةاعوا علةةى املسةةلمني يف اجلزائةةر والعةةامل اإلسةةالمي فرصةةة نصةةر ال تعةةوض . وأرفةةض حتويةةل معركتنةةا املشةةروعة
األسةةاس يف ورايتنةةا الطةةاهرة يف حربنةةا للغةةزاة الصةةليبيني . وحلفةةائهم املرتةةدين , إىل موايجهةةة مةةع تلةةك الشةةعوب املسةةلمة املظلومةةة , الةةيت تشةةكل 

 موايجهتنا ومقاومتنا ل عداء .
وأؤكةةد علةةى قنةةاعيت بأننةةا ومجيةةع اإلسةةالميني ومكونةةات الصةةحوة  , وعلمةةاء اإلسةةالم يف مركةةب واحةةد مسةةتهدف مةةن قبةةل األعةةداء مةةن الغةةزاة  -

جةة والبيةان , بةأدب اإلسةالم , ومةا ونواهبم املرتدين , وأن ما شجر بيننا من اخلالف حول طبيعةة احلةل وأسةلوب املوايجهةة , وسةيلته احلةوار واحل
يليق بنا كمجاهدين وإسالميني . ولست أعين بالطبع أولئك الذين يصرحون بنصرة املستعمرين ووالئهم للحكام الطواغيت . فهؤالء قي صف 
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 ال نعطي العدو فرصة يجعل من أعلنوا واليته من األعداء . وحنن وإياهم يف حرب وسيلتها أيضا احلجة والبيان وليس القتال رغم خيانتهم حىت
 بأسنا بيننا .

 
لإليضةةاح ودفعةةا للتلبةةيس خطةةأ  أو عمةةدا , مةةا كررتةةه فةةي مقةةاالتي فةةي  نشةةرة األنصةةار سةةابقا وعلةةى مةةر  وكفةةرع عمةةا أسةةلفت   أكةةرر -

إقامة شةرع اهلل فةي مساهماتي فيها . حبي وتقديري لشيوخ الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ , ودعاتها وشبابها المجاهدين الذين عملوا على 
والسةةيما الشةةيخين المجاهةةدين عباسةةي مةةدني وعلةةي بلحةةاج وشةةيوخها الشةةهداء فةةي درب الجهةةاد مةةن أمثةةال   –ذلةةك البلةةد الحبيةةب 

رجام وحشاني ...,  ووالئي لهم , لما أمر اهلل من الةوالء بةين المةؤمنين , وبراءتةي مةن أخطةائهم ومةا  و  شبوطي و  مخلوفي السعيد و
وافقه مع ما نعتقده من منهج الحق في أساليب مواجهة هؤالء الطواغيت . وأتمنى علةيهم أن يقةراوا شةهادتي هةذه بقلةب أعتقد عدم ت

 مفتوح , وبروح الحياد والبحس عن الحق والفائدة .
وأن يكةون الخةالف  وأكرر دعوتي لهم ولكافة العاملين في صحوة اإلسالم المعاصرة المجيدة . أن يكون اإلتفاق بيننا كمةا أمةر اهلل , 

 كذلك . 
   منها العرب والدروس , وأن  يأخذواوأكرر تذكريي ودعويت للشباب املسلم العامل لدين اهلل يف اجلزائر , أن يتأملوا يف دروس جتربتهم ,  أن
ضة اهلل يف العمل إلقامة شرعه تكون سببا للعزوف عن العمل . فقد كانت حمنة ومرت . وأكرم اهلل من أكرم , وباء بإمثه من باء , وتبقى فري ال

. و دعاميت قائمة . وأن يتقوا اهلل يف إصالح ذات بينهم . وأن يتنبهوا للفتنة اليت يريدها الغرب هبم بني العرب والرببر ,أشقاء العقيدة والنسب 
 اإلسالم يف اجلزائر . 

  معركة اإلسةالم العامليةة يف موايجهةة املشةروع األمريكةي الصةهيوين مكا م , ويلعبوا دورهم , ويقوموا بوايجبهم . يف  يأخذواوأن يستعدوا ألن
 مالت الصليبية الشاملة على ديار املسلمني . وأساهلم الدعاء يل باملغفرة .حلوا

************* 

 
ائد هذا الدرس إلخواين أين سعيت بشهاديت هذه إىل إرضاء اهلل بأداء األمانة والبالغ  والشهادة هلل ,   وحفظ فو  ويف اخلتام أؤكد

ا يجب ؤ صلى اهلل عليه وسلم ) رحم اهلل امر ري عنه املأساوي ل يجيال اجملاهدة القادمة . وإبراء ذميت مما حلق يب من الظنون والتهم , كما 
 املغيبة عن نفسه ( .

طان ونفسي اخلاطئة وإين فما كان يف شهاديت هذه من خري وحق فمن اهلل تعاىل ال يهدي للحق إال هو . وما كان من زلل فمن الشي 
 عنه مرتايجع . وأستغفر اهلل العظيم وأتوب إليه .

 إياكم ملا حيب ويرضى , ويجعلين اهلل وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .وفقين اهلل و 
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