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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 الـشيخ احلبيـب أيب حممـدأهـل  وإىل ،أكتب هذه األسطر املتواضعة إىل أحبابنا ومـشاخينا األفاضـل

 الداخل واخلـارج ولقائه باملجاهدين يف ، إىل اجلزائررحلتهّأهم حمطات  لنربز ،ئهأبناو  رمحه اهللايمنيال
ال  بنفـسه مـن أجـل إيـصىلفضل هذا الرجل الذي ضـحمنا وهذا عرفانا ، )صحراء النيجر ومايل(

 أفغانـستان  الواقع إىل اجلامعات اجلهاديـة التـي يتمركـز معظمهـا يفاحلقائق اجللية مبارشة من أرض
 وإعادة توثيق رابطة املواالة والنرصة التي فقدها املجاهـدون بعـد الزيـغ ،وعىل رأسها قاعدة اجلهاد

والضالل الذي وقعت فيه إمارة اجلامعة اإلسالمية املسلحة ممـا تـسبب يف تبـدد طاقـات املجاهـدين 
 .وانفراط عقدهم

قيـادة اجلامعـة حمصورا يف دائـرة تواجـد كان  االنحراف ّ باجلهاد اجلزائري، أنفضل اهللا ورمحتهومن 
 وأعلنوا خروجهم وتربؤهم مـن هـذه القيـادة االنحراف حيث تدارك قادة معظم املناطق هذا فقط،

سلفية للـدعوة اجلامعـة الـ" مر سعيهم بتوحيد الصفوف حتت رايةالضالة واملخالفة ملنهج احلق ثم أث
 وسـعت يفلألمة وبـدأت يف دعوهتـا مـن جديـد  والتي أعادت األمل م،1999 يف أفريل "والقتال

 .تواصل مع علامء وقادة اجلهاد رغم الضيق والعزلة التي كانت مفروضة عليهاال
كانت أهم خطوة إليصال صوت املجاهدين واخلروج من الدائرة املغلقة وإعادة ربط التواصـل مـع 

ف حتـت إمـارة طالبـان  الـصفوّاجلامعات اجلهادية وعىل رأسـها قاعـدة اجلهـاد التـي أعـادت رص
مسؤول اتـصاالت األخ أيوب  وهو ما تيرس عرب ، هو السعي الستقبال موفد من التنظيم،اإلسالمية

  . رمحه اهللاåاجلامعة وقتها الذي تربطه صلة بأحد الوسطاء عىل عالقة مع الشيخ أيب عيل احلارثي
ئر للتنسيق ونقل الصورة احلقيقية إيفاد مبعوث هلم إىل اجلزااحلارثي طلب اإلخوة من الشيخ أيب عيل 

ارتـه  أثنـاء زي ـيف تلك الفرتةـ  وقد تزامن ذلك مع تواجد شيخنا أيب حممد رمحه اهللا ،عن واقع اجلهاد
 من قدرات فنية عالية وعىل صلة وثيقة  ملا يمتاز بهاالختيار وقع عليه، وقد ألهله قادما من أفغانستان

 . معه من القادة واملشايخاهللا ومنبالشيخ أيب عبد اهللا رمحه 

                                                 
å  خ املجدد أيب عبد اهللا  يف السودان أثناء تواجدي يف ضيافة الشيلتقيتهإ حينامالشيخ أيب عيل احلارثي كنت قد تعرفت عىل ـ

 . ، كام تطرقت لذلك يف مقالتي عن الشيخ أسامة وقصة دعمه للجهاد اجلزائريرمحه اهللا
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نتظاره وعىل رأسهم ها أين كان اإلخوة يف ائ عاصمة دولة النيجر ثم صحرا سفره،كانت أول حمطات
 . قتل رمحه اهللاحتىم ومل يفارقه يوما واحدا 2001 العباس حفظه اهللا صيف الشيخ خالد أيب

 والـذي تتخللـه ،ل باجتـاه اجلزائـرتنقال سويا إىل صحراء مايل أين تم ترتيب املسري الشاق نحو الشام
 ولكن معية اهللا ألوليائه مل تغادرهم ،تربص العدومع  الصحراء املوحشة ، حيثاملخاطر من كل جهة

جبـل " أيـن تتمركـز كتيبـة للمجاهـدين يف سلـسلة å"اجللفـة"حتى وصـلوا إىل جنـوب واليـة 
  .السيارات الرباعيةكلم خالل أسبوع أو عرشة أيام ب 1500 حيث قطعوا أكثر من "بوكحيل

 ، كعـادهتمافةكـرم الـضيمـع  بالفرح والـرسورتلقاهم املجاهدون وبمجرد إطاللتهم عىل إخواهنم، 
هم بالـشيخ تمن الذخائر والسالح اخلفيف إال أن فـرحالبسيطة خاصة مع وصول بعض اإلمدادات 

ويف مقـدمتها هـاد حول أخبار سـاحات اجلاحلديث  حيث تبادلوا معه .. أشدتكانأيب حممد اليمني 
 .اإلمارة اإلسالميةأخبار 

 فكـان ،األمل يف التواصل مـع إخـواهنم املجاهـدين يف بـاقي الـساحاتـ هذا اللقاء ـ أعاد هلم قد و
 مجـوع املهـاجرين إىل الـصحراء والـشامل  توافدتحتى وما هي إال سنة أو سنتني ،الشيخ فاحتة خري

 .املغرب وتونساجلزائري من بالد شنقيط وليبيا ونيجرييا و

 لالنتقالثم أرادوا إكامل املسري ملالقاة قيادة اجلامعة السلفية، والتي كانت متمركزة يف أقىص الشامل، و
لكن هذه املرة عىل األقدام وقد يـستغرق أكثـر مـن شـهر طويل، إىل مقر إمارة اجلامعة البد من مسري 

 .  بشكل كبريدوالعتحكم فيه الطريق خطري وتنترش فيه نقاط املراقبة، ويو
 فقـرر ،، فكثـف دورياتـه يف اجتـاه الـشاملعىل االنتقـالجموعة امل عزم العدو اكتشفّوقدر اهللا، أن 
 . هلم قطع معظم املسافة بالسيارة حيث تيرس، نحو منطقة الرشقاجتاههماإلخوة تغيري 

يكـن لـدينا خـط ـ حينهـا ـ مل  ألنـه  يف منطقة الرشق، عندنادخول هذا الوفدكان وبصورة مفاجئة، 
ل أحداث احلادي عرش من سبتمرب املباركـة بيـومني يبُ قّ، وقدر اهللا أن يكون دخوهلم عندناهبماتصال 
 . فكانت الفرحة عارمة وعامةةأو ثالث

                                                 
å جزائرية تقع يف شامل وسط الصحراء اجلزائرية، وتعترب إحدى بوابات الصحراء"صحراوية"ة ـ والي . 



)5( 

كان هذا للقاء فرصة لنا ملعرفة أحوال اإلخوة يف اليمن وأفغانستان ومن بقي من إخواننا وشيوخنا  ف 
 . تعرف عليهمالذين من اهللا علينا بال

 إىل كتائـب املنطقـة حتـى يف زيـارات حممد اليمني والشيخ أب رفقة الرسية التي جاء معها تنقلنا سويا 
 حقيقة مـا يعانيـه عىلـ الشيخ ـ  تعرف وهنا ،سريا عىل األقدام) ةوالية تبس(  حدود تونسإىلوصلنا 

جلـدا  إال أنـه كـان ،ييل الـشاقاملجاهدون يف تنقالهتم ورغم صعوبة الطريـق واملـسري اللـويكابده 
  .صبورا
رحلـة إىل للقيـام بهـز كـان جي حيـث ،فـك اهللا أرسه) عبـد الـرزاق أيب حيـدرة( املنطقة   بأمريالتقينا

وخـربهتم يف مـسالك  املـساعدة يف ذلـك بحكـم جتـربتهم )الوفـد (الصحراء وطلـب مـن اإلخـوة
حه من املـصلحة التـي ّعىل ذلك ملا رجفعرض اإلخوة الفكرة عىل الشيخ أيب حممد فوافق الصحراء، 

ض  ويف هذه الفرتة كـان يتـصل أحيانـا مـع بعـ.ر تنقله نحو إمارة اجلامعةّ وأخ،تعود عىل املجاهدين
ألحـداث  حاولنا الربط مبارشة مـع اإلخـوة يف أفغانـستان إال أن ااإلخوة واملشايخ يف اخلارج حيث

 .املتسارعة حالت دون ذلك

 .  جماهـدايقارب األربعـني ناوكان عدد ،شاقةوطويلة يف رحلة  "مايل"حراء  صتنقلنا مرة أخرى إىل
بأسـلحة رات مـع مروحيـات العـدو  يف إحـدى املـاشتبكنا، بني كثبان الرمال العارية وأثناء مسرينا

مطلـع  "مـايل"سري ووصـلنا إىل  أكملنـا املـ كيدهم وسـلم اهللا املجاهـدين ثـم اهللاّفرد ،خفيفة فقط
 .م2002

 فجهـز لـه اإلخـوة مـا ،تـدريبر الشيخ فتح أول معسكر ّحيث قر) شامل مايل(إلخوة هناك  ااستقر
 . كان الرتكيز عىل دورة األسلحة والتكتيك ثم الطوبوغرافياو ،تيرس من ذخائر وسالح رغم قلتها

  . ما تيرس من السالح والذخائر فيهانامكثنا قرابة الثامنية أشهر مجع

 ، يف إحـدى املـدن شـامل الـصحراءللتصنتأنشأت أمريكا مركزا  "ايلم"أثناء تواجدنا  يف أرض و
ر  فتم رصد مكان تواجدنا ويف الصباح البـاك يف اتصاالهتم،الثرياهواتف ومن عادة اإلخوة استعامل 

 معهم حيث تقدمت مـدرعتان وتـصدى هلـم اإلخـوة االشتباكبدأ ، تفاجأنا بوجود العدو قريبا منا
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 بيـد الـشيخ أيب حممـد فـتم إعطـاب واحـدة ممـا لتي كـان أحـد القـواذفا واألربجي ابسالح البيك
بعـد  وانحـاز املجاهـدون سـاملني بحمـد اهللا ، خملفني وراءهم قـتىل وجرحـىلالنسحاباضطرهم 

 .االشتباك ساعات من

 فلـام ،تنقلت معه يف رحلة إىل صحراء النيجر يف مهمة اتصال ولقاء مـع بعـض اإلخـوةثم يرس اهللا و
اد مـا يلـزم مـن عتـاد ووقـود  وإعد،إىل اجلزائرمرة أخرى ا اإلخوة يتجهزون للرجوع رجعنا وجدن

 .غريها من مستلزمات السفرومؤن و
 اهللا علينـا بحفظـه ومعيتـه ّ فمن،)م2002 من عام شهر أوت( بداية معيف عز الصيف كان انطالقنا 

 ،ختللتهام فرتة مـن الراحـةرغم قلة العتاد وضعف التجهيز قطعنا فيها تلك الصحاري عىل مرحلتني 
 احلـدود  قـرب"تبـسة" يف واليـة "اجلبل األبيض"وصلنا وبحمد اهللا مل يعلم العدو بحركتنا حتى 

علينا بإيصال كميـات  اهللا هبا عىل املجاهدين ففتح ّ وكانت رحلة مباركة من،التونسية آمنني مطمئنني
ه أول مـرة يتنقـل املجاهـدون ومعهـم بأس من الذخائر واألسلحة اخلفيفة واملتوسطة وكانت هذ ال

 .)12.7شكة ود(رشاش ثقيل من نوع 
 والوسـيلة الوحيـدة  مع اإلخوة ومع أهله أثناء رحلتهتواصل يف بعض األحيانأيب حممد كان للشيخ 

 حتـى ال ينكـشف تاالتصاال وأغلبها حمروق فطلب منه اإلخوة توقيف "الثريا"هي هاتف وقتها 
 .م2002 لعام أوتان أواخر شهر خط املسري نحو اإلمارة باجتاه الشامل وأظن أن آخر اتصال له ك

هم تلقتنـا مجـوعف ، أشـهر8بعـد غيـاب دام دخلنـا عـىل املجاهـدين .. "تبسة" لواليةبعد وصولنا 
ا التجهيـز للتنقـل بـدأنبعـدها . يوما15ومكثنا يف هذه الكتيبة ما يقارب  االستقبالبالفرحة وحسن 
بأس هبا مستقلني إحدى   ويرس اهللا لنا الوصول هناك حيث قطعنا مرحلة ال"باتنة"غربا نحو والية 

 هناك أخذنا قسطا مـن الراحـة ثـم "الفتح"سياراتنا ثم أكملنا املسري عىل األقدام حتى وصلنا كتيبة 
 .اتنة املستقرة عىل أطراف املدينةاجتهنا شامال نحو كتيبة ب

 ، خطـورة وصـعوبة يف نفـس الوقـتباجتاه الشامل نحو إمارة اجلامعـةكل املسري يف هذه املناطق ويش
إىل اجتيازهـا ممرات حمـدودة وحيتـاج ب والتي تتميزلقرب العدو وكثرة كامئنه مع وعورة التضاريس 
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 ترتيـب حمـد هللاّتـم ب و،ترتيبات خاصة منها األدلة املهرة والتموين والدواب حلمل األمتعة وغريها
 مما وكتائب املجاهدين املنترشة، رسايا عرب رحلتنامر يف ن ، ومما خفف عنا صعوبة املسري، أنناذلككل 

 . يوفر يف بعض األحيان أياما للراحة والتزود باملؤن ورصد حتركات العدو

 عىل ما أذكر انطلقنا باجتـاه رسيـة متمركـزة يف جبـل . م2002قبل منتصف الشهر التاسع من عام و
يقارب العـرشين فـردا اسـتغرق   كان عددنا ما"باتنة"والية ب "نقاوس" التابع لدائرة "وينِشريت"

 وألن ،ة حيث اسـتقبلنا اإلخـوة يف مركـزهماملسري ليلة كاملة ونصف اليوم ثم وصلنا إىل مقر الرسي
 احلراسـة هذه املنطقة اجلبلية صغرية يسهل عىل العدو التحرك فيها شدد اإلخوة احلراسة فكان فـوج

 . ن من ستة أفراد معهم سالح البيكايتكو
 هـم مـن  بعـض سـكاهناّ بلغنا فيام بعد أنحسباموـ أثناء املسري اللييل مررنا قرب إحدى قرى املنطقة 

اكتـشف حتى  من وصولنا  عن حتركنا ـ، فلم يدم الوقت طويال، ربام يوم أو يومانقاموا بتبليغ العدو
معـه،  االشتباكبدأ ، فد العدو قريبا من مركزناجاواألوىل ـ تالشمس  بزوغ خيوطمع ـ  احلراسة فوج
 فام أن اجتمعنا يف أعـىل القمـة ،نحو قمة احلراسة بعد تغطية اإلخوة عليناـ مجيعا ـ  االنحيازحاولنا و

ة ي إىل سالسل أخرى ذات كثافة غاباالنحياز فقرر اإلخوة ،االلتفافكان العدو قد انترش قصد حتى 
 بدأ صباحا ومن عادة االشتباكخاصة أن ، حتى نقلل من خطر استهدافنا بالطريان املروحي، نوعا ما
 إىل الغابات الكثيفـة االنحياز من بد الكان  التطويق حتى يتدخل الطريان وعليه  معاالشتباكالعدو 

 .حلجب الرؤية
 اشـتباكني  للعـدو وبـدأ  املعاكس وبعد مسري لقرابة النصف الساعة وقعنا يف كمـاالجتاهفانطلقنا يف 

اقتحـام  وأثناء التالحم مع العدو انقسمنا إىل جمموعتني حيث استطاعت إحـداها ،مرة أخرىجديد 
 غابيـةوكنا أربعـة عـرش فـردا عربنـا نحـو منطقـة سواتر العدو بالرماية مما اضطرهم لرتك مواقعهم 

 رمحه اهللا حيث بقي مـع الـشيخ  الشيخ أيب حممدعن وهنا افرتقت ،وأخذنا مواقعنا نرقب تقدم العدو
 .وباقي املجموعةأيب العباس خالد 

 أخـذ اإلخـوة ، أنه ملا بدأت رماية العدو، قرب الشيخ أيب حممد وجمموعتهاكانوحدثنا اإلخوة الذين 
مواقعهم وبدؤوا يف الرد لكن الشيخ أبا حممد بقي واقفا يطلق النار عىل العدو رغم نـداءات اإلخـوة 
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عـىل شهيدا  سقط ه رصاصات يف صدرقدر اهللا سابق، فأصابته االحتامء بساتر، ولكن باالنكسار وله
 كـام أصـيب ، فاضت روحه إىل بارئهـاحتى واقرتب منه أحد اإلخوة فوجده يف الرمق األخري ،إثرها

 .حد اإلخوة إصابة بليغة قتل بعدهاأ
قد اقرتبت من املوقع فاختذ كـل ويف هذه األثناء كانت جمموعات العدو التي اشتبكنا معها يف الصباح 

 ألن اإلخـوة مل يـستطيعوا ،أخ ساترا وبدأ االشتباك معهـم واسـتمر إىل الليـل عـىل فـرتات متقطعـة
 الطـريان ألن  كام أهنم مل يـستطيعوا سـحب جثـامني اإلخـوة ومل يتـدخل،اخلروج من وسط املعركة

 .القتال كان متالمحا
، االشـتباكاإلخوة إىل إحدى اجلهات البعيدة عن مكان ملا أرخي الليل سدوله انحازت جمموعات و

  بمقتـل الـشيخ أيب حممـد رمحـه اهللا مجيعا وهنا علمناالتقينا ومع طلوع الفجر وبقيت تراقب الوضع،
 ألن العدو بدأ يف جتميـع قواتـه ، حتسبا الشتباك آخر جيدة وكان علينا أخذ مواقع،واثنني من اإلخوة

 فبات ليلته قرهبم حتى وصل هلم الدعم اجلـوي ،اجهة لكثرة جرحاه وقتالهمع أنه مل يغادر مكان املو
 ) قتـيال14  إىل9( العدو مـا بـني هلكى فقد بلغ عدد ناحسب مصادرف .واألريض مع الصباح الباكر

 ). جرحيا20(وحوايل 

أنـزل  اهللا  إال أن، ومـن التعـب واإلرهـاق،خوانـه فقد األحبة أيب حممد وإفاجعة من ّحل بنامع ما و
 ،يتجهزون خلوض معـارك أخـرىيف إحدى القمم  فأخذ اإلخوة يف بناء السواتر ،سكينته عىل عباده

 سـمعنا أصـوات حتـى ومع طلوع الشمس بـدأت املروحيـات يف التحليـق ،قبون حركة العدواروي
م  ومل يقـ. نوعـا مـامتباعدة أين اقتحم العدو جثامني اإلخوة التي كانت ،الرصاص والقنابل اليدوية

 .العدو بأي حركة غري نقل قتاله وجرحاه، ثم انسحب من أرض املعركة

 أيب فقاموا بدفن الـشيخ االشتباكيف اليوم املوايل وبعد التأكد من خروج العدو عاد اإلخوة إىل مكان 
رنا  اضـطروبام أن العدو كـان منتـرشا بكثافـة، ،ة رمحهم اهللا وتقبلهم يف الشهداءحممد وإخوانه الثالث

 واصـل اإلخـوة ،بعد فرتة من الراحة وإعادة الرتتيـب للمـسري و. مرة أخرى إىل كتيبة باتنةيازلالنح
 .م ووصل اإلخوة ساملنيّلكن اهللا سلمسريهم نحو إمارة اجلامعة وختللتنا مالحقات العدو و



)9( 

 أن أرس أحد اإلخوة حيث وصـلت ،قدر اهللا بعد شهرين أو ثالث من مقتل الشيخ أيب حممد رمحه اهللا
 لنـبش االشـتباك وقام بالرجوع إىل مكـان )الشيخ أيب حممد اليمني( أن من بني القتىل املعلومة للعدو
 .، ليقدمه قربانا عىل عتبة مرضاة أمريكاقربه وأخذ جثته

فكـان نعـم األخ املـدرب والنـصوح فيهـا، لقد رافقت الشيخ أبا حممد رمحه اهللا سنة كاملة مل نفـرتق 
ه هـو ّ بل كان كل مهـ، فلم يكن يفكر يوما يف رجوعه أو يسأل عن ذلك،بإلخوانه والصابر املحتس

 وثباهتم رغم الضيق واملحـن  كان معجبا بسلوك وصرب املجاهدين حيث،أداء مهمته عىل أكمل وجه
 ومما أذكره ملا كنا يف الصحراء حيث كان يف ،هم وأحبوه لتواضعه وحسن عرشتهّ فأحب،التي حتيط هبم

 .وإعداد بعض الوجبات اخلاصة هلموإكرامهم  بنفسه عىل خدمة اإلخوة بعض األحيان يقوم
 ) م2007/هـ1428 (اجلهاد سنة إىل تنظيم قاعدة "اجلامعة السلفية للدعوة والقتال"قبل انضامم 

 تقبله اهللا توضيحا من إمارة اجلامعة حول مقتل الشيخ أيب حممد رمحـه  أسامةطلب الشيخ أبو عبد اهللا
 .يف تلك املراسالت ولكن دون تفصيلد موثقا اهللا فكان الر

 وجل أن يتقبل من شيخنا هجرته وجهاده ونرصته إلخوانه املجاهدين نسأل اهللا عز
 وأن يعيل منزلته يف عليني مع الذين أنعم اهللا عليهم وأن يلحقنا هبم عىل خري

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
 كتبه هشام أبو أكرم 

 .                   م2015 12 28/  هج1437 ربيع األول 19 بتاريخ 


