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أيب بنان سعيد: بقلم



 

M..  
لن نتعرض لسرية أيب حممد اليمني كاملة، فذلك تعجز عن مجعه .. يف هذه األسطر والفقرات

 . وحافلة بالبطوالت، والتضحية والعطاء، لدين اهللالورقات، فسرية هذا البطل مليئة 
ّىل ذكر نتفا يسرية من سريته حينام أهل عىل أرض اجلزائر، منارصا ومناصحا بل سنقترص فيها ع
ـ  أرض اجلزائر املعطاة  ـ وقد كانت مدة مكوثه عىل أرض اجلهاد واالستشهادإلخوانه املجاهدين،

  أيبّهللا درو،  الشامءنال رشف االستشهاد عىل جبال األوراس مل يلبث هناك كثريا وقصرية، حيث
 :يف مرثيته لولده  مي ، حيث يقولاحلسن التها

             
  يا كوكبا كم كان قرص عمره
  وهالل أيام مىض مل يستدر
  عجل اخلسوف عليه قبل أوانه

  كأنه ربه وــبي قــكأن قلــف
 

  وكذاك عمر كواكب االسحار 
  هل لوقت رسارــبدرا ومل يم

  ة اإلبدارـــاه قبل مظنـــفمح
  رارـــه رس من األســيف طي

 
 
 



 
احلمد هللا، احلمد هللا، احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد بن عبد اهللا وعىل آله وصحبه ومن 

 :وااله وبعد
 .ت أرض اجلزائر روائح إال أهنا مل تصبها عني الشمسزهرة مأل

 .زهرة أردنا الكشف عن بعض خصائصها يف هذه األسطر وإن كانت قد ال تفي بحقها
غاب فيه الناصح  ٌقتو ويف ،!!بني األمل واألملحتيى فيه أرض اجلزائر كانت ذي ففي الوقت ال

 بداية من ،بألقاب شتى وصمناو، عن قوس واحدة ورمانا العامل ، فيه النارص واملعنيَّلَ وق،األمني
والذي  بني من؟؟ التبديع والتضليل هناية باملخابرات وغريها من األلقاب، إىل  التكفريو اخلارجية

التي بفتاوهيم  السلطانعلامء و اإلعالم العاملية واملحلية، وىل كرب هذه الدعاوى الدعية وسائلت
 كان اهلدف املسطر لقدوجاءت لتثبيت العروش، عروش الطغاة الظاملني، مقابل إدرار القروش، 

أكفهم الذين محلوا أرواحهم عىل ) املجاهدين(أبناء األمة الرشعيني  هو تشويه صورة لتلك احلملة
 .دفاعا عن حياض الدين، وذودا عن حرمات املسلمني

ففي هذا الوقت بالذات، هبت رياح اإليامن من قبل جزيرة حممد صىل اهللا عليه وسلم، لتحمل يف 
 متثلت يف شخصية عالية يف الذي و ،زهرة من أزهارها ونسمة من نسامهتا ورحيانة من رياحينهاطياهتا 

 يف عزمها سامية يف أخالقها، شاخمة يف ثباهتا، متحرقة لنرصة دينها، مهتها، نرية يف فكرها، قوية
وكشف مهوم وغموم أمتها، عاصية ألهوائها، تاركة ملذاهتا، راجية رمحة ورضوان رهبا، فهدأت 
الريح هبذه النسمة وهي عىل أرض اجلزائر األبية، أرض الرباط واجلهاد واالستشهاد، أرض البذل 

 الثبات،والعطاء، أرض الصرب و
 ، فيا ترى من هي؟العطرة وهذه الزهرةخملفة ورائها هذه الشخصية 

فيطيب يل يف هذه الورقات أن أحتدث عن هذه الشخصية واملتمثلة يف الشيخ أيب حممد اليمني رمحه 
اهللا نحسبه واهللا حسيبه وال نزكيه عىل اهللا سبحانه وتعاىل، كي تبقى صفحة خالدة لألجيال القادمة 

 . علو اهلمة واإلنصاف لألمة والتبني يف األمور املهمةومثال يف



م ٢٠٠١هـ املوافق ١٤٢١دخل الشيخ أبو حممد اليمني رمحه اهللا يف سنة : فبداية أقول وباهللا التوفيق
أرض اجلزائر، تاركا أهله وعشريته وماله وولده راجيا فيام عند اهللا تبارك وتعاىل وباحثا عن جبهات 

 ينرص فيها دين اهللا عز وجل، فتنامى إىل سمعه أن أرض اجلزائر ال زال  فيها الرباط واجلهاد التي
 عىل ،للدعوة والقتال  والتي تتمثل يف اجلامعة السلفية،ماضون أناس صادقون، وقلة قليلة عىل العهد

لتشويه صورة  ،املأجور اإلعالم هرغم التضليل الذي كان يامرسهذا و ،حسب األخبار التي وصلته
 .ـ كام تقدم ـ دين الثابتني، إضافة إىل الفتاوى املضللة لبعض علامء السوءاملجاه

 ويعاين األمور بنفسه، ، عىل أن يدخل أرض اجلزائرمستعينا باهللا تعاىل عقد العزم.. ومع هذا كله
 ،يف اجلزائر  واملجاهدين حقيقة اجلهادعن غايته أن يستجيل ويستكشف حقيقة ما راج ويروج

 . إخوانه يف جزيرة العرب وأفغانستانموفديه من ويبعث هبا إىل

 فقد أخربنا ،ومما يصور ضخامة احلملة اإلعالمية التي تعرض هلا اجلهاد واملجاهدون يف اجلزائر
 املخابرات أو اهلجرة الشيخ أبو حممد اليمني رمحه اهللا أنه كان يتوجس أن يقع ضحية وفريسة

فكان حلام أو   للدعوة والقتال  اجلامعة السلفيةقيادة ىل الوصول إما كان يرجوه من  أما،والتكفري
، فيا هلا من عزيمة األرض املسبعة تلك، ومع هذا فقد جتشم هذه العقبة الكأداء، وتقحم يشبه احللم

ها عزمة طالب احلقيقة الذين ال يرضون أن تكون آذاهنم كنفا لوسائل  ولكنتناطح عنان السامء شامء
وهي ..  فيها من زبالة ما تدبره وكاالت االستخبارات ومراكز الدراساتاإلعالم العميلة، تلقي

 .بوإذا خالطت بشاشته القل اإليامن كذلك حالوة
 ، بمنطقة بوكحيل بوالية اجللفة)تقريبا يف شهر أوت(فكتب اهللا يل اللقيا به يف أواخر هذه السنة 

، والتي كانت )والية باتنة وضواحيها( ومكثنا فيها قرابة الشهر ثم ارحتلنا باجتاه الرشق اجلزائري
 . آمني..عبد الرزاق أيب حيدرة فك اهللا أرسه وسائر أرسى املسلمنيجاهد البطل حتت قيادة امل

واشنطن ونيويورك  ، أال وهي غزويتت جمرى التاريخّوصادف دخولنا إىل تلك املنطقة أحداثا غري
 ، أولئك العاملقة العظام نحسبهم واهللا حسيبهم التي قام هبا،احلادي عرش من سبتمربتني يف املبارك

منه ومن سائر اإلخوة الذين كانت هلم  ل اهللاّتقب) رمحه اهللا(بقيادة الشيخ أيب عبد اهللا أسامة بن الدن 
 .يف املسامهة يف هذا العمل العظيمالطوىل اليد 



كرب لسامعه اخلرب وقال هذا وعند سامعنا لتلك الرضبات، وكان املذياع بيد الشيخ أيب حممد رمحه اهللا ف
 .العمل ال يقوم به إال تنظيم القاعدة

 لنتجه بعد ذلك إىل أقىص الرشق بوالية تبسة ،ثم مكثنا يف منطقة باتنة ما يقارب الشهر أو أكثر بقليل
 أشهر ثم بعد ذلك إىل أقىص اجلنوب اجلزائري ويف ٣ ثم مكثنا فيه قرابة -اجلبل األبيض-وخنشلة 

 ١١ اهللا علينا بخطف ّفمناحلكومية  بعملية مطاردة وخطف للسيارات التابعة للرشكات طريقنا قمنا
 ، طاردتنا طائرتان عموديتان، ثم بعد انسحابنا من مكان العمل بليلةطويوطا،سيارة من نوع 

فاشتبك اإلخوة معهم وذاك برميهم بالرصاص وأطلق أحد اإلخوة عليهام قذيفة آربيجي فلم 
 وسلمت مجيع السيارات  ومل ، من وراء العرص إىل الغروب تقريبااالشتباكبداية  ت وكان،يصبهام

  وسقط أحد الصواريخ أمام الشيخ رمحه اهللا إال أن اهللا،يصب أحد من اإلخوة  بفضل اهللا تعاىل
 .ّحفظه وسلمه وعافاه، ورجع الطيارون بطائراهتم خائبني، واحلمد هللا رب العاملني

 قام الشيخ أبو ،ضنا البعض يف الصحراء خارج أرض اجلزائرعي قضيناها مع بويف أثناء الفرتة الت
 وقد استفاد اإلخوة منه يف هذا املجال وكيف ال يستفيدون ،حممد رمحه اهللا بتدريب اإلخوة عسكريا

منه وقد كان أحد املدربني يف معسكرات التدريب يف أفغانستان، وكانت مدة إقامتنا يف الصحراء ما 
 .أشهر) 09(التسعة رب ايق

 ثم إىل باتنة باجتاه شامل وسط اجلزائر -اجلبل األبيض-وبعدها رجعنا ثانية إىل منطقة الرشق 
رشق العاصمة بوالية يف  وكان ، آنذاكللدعوة والقتال للجامعة السلفيةقاصدين مركز القيادة العامة 

 .بجاية
 هناك رسية من رسايا ت حيث كانـ وأثناء مرورنا يف جبال باتنة وبالتحديد يف جبل ترشوين

قوات املشكلة من الففي صبيحة اليوم الثاين بعد الوصول إليها دامهتنا قوات العدو ـ املجاهدين 
  ـ أخزاهم اهللا مجيعابعض احلثالة من املتطوعني املحاربني هللا  واملجاهدين ـوطني واليش اجلاصة واخل

 .باملعصمكام حييط السوار وقد أحاطوا بنا من كل جانب 
احلراس  هم فبادر عنارص النخبة من القوات اخلاصة تتقدم باجتاهنا،بدأتوقبل طلوع الشمس 

عزمهم  يف ّق مجعهم وفتّففريومئذ األخ حذيفة رمحه اهللا، برميهم بسالح البيكا وكان حامل البيكا 



 فيه فقرروا  مكان آخر غري الذي نحناختيار يفوأرعب قلوهبم، ويف هذه اللحظات تشاور اإلخوة 
ة تلتهب  ففي طريقنا هلا وقعنا يف أكمنة للعدو وبدأت نريان املعرك،الذهاب إىل قمة كانت بجانبنا

وبعد وقت قصري سقط الشيخ رمحه اهللا ودامت املعركة من الصباح إىل واحلور احلسان منا تقرتب، 
 تدخلت الطائرات ويف الصبيحة بعد يوم املعركةـ من قبل طلوع الشمس إىل غروهبا  -الليل 

 .جثث املرتدين اهللكى من نقل ةاملروحية يف عملية تغطية جوية لتمكن املشا
وما خفي كان إعالمهم،  كام رصحت بذلك وسائل عسكريا، ١٧ عن مقتل االشتباكفأسفر هذا 

 .أعظم
األخ الشيخ أبو حممد اليمني رمحه اهللا و:  قتىل وأسامءهم كالتايل٣كام خلفت يف صفوف املجاهدين 

صاحب السفر عيل جمدل رمحه اهللا واألخ احلبيب رفيق الدرب النصوح أسامة أبو عبد اهللا رمحه اهللا 
 .من بلدية أوالد عيسى والية بومرداس 

عزام، أسامة وآخر : فقتل الشيخ رمحه اهللا خملفا وراءه أهله وثالثة أبناء فيام أعلم وأسامءهم كالتايل
 .نسيته

 وبعد تسعة أيام ،سري من الرشق إىل وسط الشامل هو القائد أبو العباس خالدوللعلم أن قائد هذا امل
خلت من يوم املعركة رجعنا إىل املكان فوجدناه قد مثل به أعداء اهللا هو واألخ أسامة، فأما الشيخ 
رمحه اهللا فقطعوا رأسه وجردوه من ثيابه إال رسواال تركوه عليه وقد أصيب برصاصة من جهة 

بطه األيرس، وكان به فتق كبري يف وسط صدره وأما أسامة فقطعوا رأسه وحرقوه وأما القلب حتت إ
عمي زيد سعيد : عيل فلم نجده أبدا إال أن وسائل إعالمهم رصحت بمقتله وممن حرض دفن الشيخ

قايض التنظيم سابقا فك اهللا  إسحاق السويف املكنى بأيب عبد الرمحان  الشيخاجلزائري رمحه اهللا،
 .أرسه

وكان الشيخ رمحه اهللا صاحب أخالق عالية وممازحا إلخوانه عند التعب ال يغفل تقريبا عن أذكار 
الصباح واملساء وكان كثري القراءة للقرآن كثري النظر والتمعن والتفكر يف مهوم األمة نحسبه واهللا 

 .حسيبه
 ،ك مع القوات املاليةوقد شارك املجاهدين يف عملية خطف السيارات التي ذكرهتا آنفا، ويف اشتبا



 االشتباك بسالح البيكا ثم رماهم بعد ذلك بقذائف اآلربيجي ودام من بادأهم بالرمايةكان هو أول 
 .ساعتني ونصف

واء ألوكان مما أذهله وأعجب به أثناء تنقالته يف مناطق املجاهدين صربهم واجتامعهم وثباهتم عىل 
 عنهم كام هو مسجل إىل اليوم يف بعض األرشطة ، حتى قالوالبالء رغم الشدةالطريق وصمودهم 

وحتى متنى أن لو كان أبنائه وأهله معه عىل أرض )  يف صفحات الكتبعنهموجدنا رجاال كنا نقرأ (
 .اجلزائر

 وأذكر أنه كان يف ،جزيرة العربيف  احلقيقية إىل إخوانه ةوبعد أن عايش األمور بنفسه نقل الصور
أبا عيل احلارثي رمحه اهللا الذي تعرض الشيخ : وأخص بالذكر منهماتصال دائم مع اإلخوة هناك 

أيب حممد بشهرين تقريبا سنة الشيخ بعد مقتل ذلك وكان ته،  سيارحينام كان يستقل لقصف أمريكي 
بداية رمضان بينام كان مقتل الشيخ يف شهر رجب اليوم التاسع أو العارش من  م يف شعبان أو٢٠٠٢

 .نفس السنة
 ومنهم الشيخ محود بن ،رحالت إىل بالد نجد واحلجاز حيث التقى هناك ببعض املشايخوكانت له 

العقالء الشعيبي رمحه اهللا والشيخ عيل بن خضري اخلضري فك اهللا أرسه والشيخ سليامن بن نارص 
 .، وغريهمالعلوان

ئه ثم بعد االتصال  اتصل بأبنا، ففي الوقت الذي كنا فيه باجلبل األبيض،وحترضين طريفة له رمحه اهللا
، وكاتب القصة فقال ي سبق ذكره واألخ نوح أبو األكوعمنهم األخ أسامة الذ  بنا وكنا ثالثة نفرّمر

 فقال أبنائي ومما قالوا له متى ؟ فقلت وما صبيان القاعدة، قد اتصلت بصبيان القاعدة:رمحه اهللا
 أن خيلف أبنائه وأهله بخري وأن يوسع ترجع إلينا، أسأل اهللا سبحانه بأسامئه احلسنى وصفاته العىل

 .عليهم يف رزقهم ومعيشتهم آمني آمني
 من ،العميلةجت وسائل اإلعالم ّ ال كام رو،قصته من أول لقائي به إىل أن قتل رمحه اهللاحقيقة وهذه 

أن املجاهدين هم الذين قتلوه ثم بعد ذلك رصحت بأن قواهتا هي التي قتلته لتفوز بجائزة السبق 
 .الء للصليبيني املالعني متبجحة بذلك وبدون أي مساعدة خارجيةوالو

 



من املؤمنني  ﴿:فهنيئا لك أبا حممد فضيلة السبق واهلجرة والنرصة ونحسبك من الذين قال اهللا فيهم
 .﴾رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه

نبينا  من التي قال عنهافهكذا كانت هناية هذه الزهرة العطرة التي جاءت هبا رياح اإليامن من قبل الي
 .أو كام قال صىل اهللا عليه وسلم) إن نفس الرمحان من قبل اليمن(( :حممد صىل اهللا عليه وسلم

 من جديد يف خلود حتيى لتنتقل إىل عامل آخر كي ،خملفة وراءها روائح عطرة طيبة وسط املجاهدين
 .لصاحلني إن شاء اهللا عز وجل النبيني والصديقني والشهداء وامعموت بعدها   ال،وحياة أبدية

شهدت يوم القيامة ُ فإذا است، فقد سقاك من دمائه الزكية،فهنيئا لك أرض اجلزائر بضمك هذا البطل
 .فاشهدي أنه صال وجال فسالت دمائه الطاهرة عليك

 .فالعار والشنار يف الدنيا واخلزي والندامة يوم القيامة ملن باء بقتله
يرمحنا وأن يرحم الشيخ وسائر اإلخوة املجاهدين الذين قتلوا عىل هذا ويف األخري أسأل اهللا أن 

 الطريق وأن خيلف أهاليهم بخري إنه ويل ذلك والقادر عليه
  وآخر دعوانا وصالة وسالم عىل املرسلني

 . أن احلمد هللا رب العاملني
 

 .عيد أخوكم وحمبكم يف اهللا العبد الفقري إىل عفو ربه أبو بنان ساألسطركتب هذه 
 


