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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

تعد ، والتي å"قامر"كانت هناك عمليات متفرقة، ومن أمهها، عملية  اجلزائر،قبل اشتداد أوار نار اجلهاد يف 
 ّالتـي عمـت األعامل العـسكرية  بعدهاثم توالت، العمليات املباركة التي أشعلت رشارة اجلهادأكرب  إحدى
 مـع مـا  ويـزداد زمخهـا خاصـةجموعات وبدأ يتوسع نشاطهااملحيث تشكلت  واملناطق،  الوالياتخمتلف
، فكانـت أهـم داعـم ورافـد للحركـة اجلهاديـة مـن من صـحوة إسـالميةالساحة اجلزائرية  تتمتع به كانت

  .الداخل
املجاهـدين من بكوكبة ) الغرب والوسطيف منطقتي خاصة (مت  هذه املجموعات ّ فقد تدع،أما من اخلارج

ية وضخوا دماء حارة زكية ، فأعطوا دفعة قو دور قياديلبعضهميف أفغانستان وكان املتمرسني، ممن جاهدوا 
 .يف عروق اجلهاد اجلزائري، فاشتد عوده واستوى عىل ساقه

ذو (  يف شـهر اهللا عىل املجاهدينّ منوبقيت احلالة اجلهادية تزداد رضاوة ونشاطا عىل مجيع األصعدة، حتى  
إمـارة  ب"اجلامعـة اإلسـالمية املـسلحة"بالتوحد حتت راية واحـدة وهـي ) م1994ماي /هـ1414القعدة

 . الشيخ أيب عبد اهللا أمحد رمحه اهللا وكانت بداية طيبة فتح اهللا فيها عليهم فتحا عظيام فكانت بحق عام اجلامعة

 ممـن ، الليبيـنياملهـاجرينمن ّطيبة  كوكبة ،اجلزائرنرصة إلخواهنم يف    ـأيضاـ الذين وفدوا بني كان من كام 
 ،واحدة كاجلسد الواحـدالل مضوا يف بيعهم مستشعرين بأن األمة باعوا أنفسهم هللا فلم يقيلوا ومل يستقيلوا ب

 :يصدق قول القائلفيهم و
  عددت ذاك احلمى من لب أوطاين      لد ـــــب يف   اهللا   اسم ذكر وأينام 

هاته الكوكبة الطيبة، التي غيبتها صفحات التاريخ، بعدما اغتالتها أيادي الغدر واإلجرام، من عصابة مارقة  
ّرشفـا أن أسـامءهم مـسجلة يف يكفـيهم من يعـرفهم، ولكـن أهل األرض قليل من .. لمجاهدين مفارقةول

 .عليني نحسبهم واهللا حسيبهم
 ويف املإل األعىل له الشأن والذكر          بالد غريبة يف  غريب   من  وكم 

 ويف أرضهم باكون لو علموا كثر         هم ــ علي اكياتــالب  هناك  ّلـتق
                                                 

å مـن املـدن املحافظـة وامللتزمـة تعتـرب ..  ـ مدينة جزائرية تقع يف والية الوادي، عىل احلدود اجلزائرية الرشقية، قبالة تونس وليبيـا
 .بتعاليم ديننا احلنيف، كام اشتهرت بنرصة اجلهاد واملجاهدين
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 من خالل هـذه ّ نودوكذا استشهادهم، ،بعض احلقائق حول دخوهلم وتنقالهتمو  قصتهم،وخلفاء وغموض
اللبس الوارد يف كتاب بعض زالة إل ، أن نعرض لذكر من التقينا به أو سمعنا عنه وكذلك املتواضعة،الرسالة

  فك اهللا أرسه حول قضيتهم"خمترص شهاديت للشيخ أيب مصعب السوري"
 مـصعب للـشيخ أيباإلطاللة عىل أحداث اجلهاد يف اجلزائـر " ما ورد يف ىل من التفصيل عة يشءوكذا إضاف
 .  حفظه اهللا"عبد الودود

بـان لإلخـوة الليبيـني أن أرض االعتـصام بالكتـاب والـسنة، بعد توفيق اهللا عز وجل للمجاهدين لوحدة ف
 وبنـاء التجربـة اجلهاديـة الناشـئة يف قلـب كملجاهدين هنـااجلزائر جاهزة للجهاد وبالتايل السعي ملساعدة ا

 وكذلك بحكم املجاورة من ليبيا حيث أهنا قريبة منهم  متى مـا أرادوا االنطـالق إليهـا، ،املغرب اإلسالمي
فرحلوا من أفغانستان إىل اجلزائر، ويف نفس تلك الفرتة دخل إخوة ليبيـون إىل الـسودان السـتغالهلا لـنفس 

 حيـي وة من اإلخـوة وعـىل رأسـهم الـشيخ أبـ داخل املدن الليبية وقتل ثلالغرض حيث حصلت اشتباكات
 . وملا شعر الطاغوت الليبي باخلطر قام بالضغط عىل السودان وطرد اإلخوة منها،رمحهم اهللا) األول(الليبي 

 حمطـاهتم  وكانـت أوىل،دخل اإلخوة الليبيون إىل اجلزائـر قـادمني مـن أفغانـستان وبعـضهم مـن الـسودان
، ومنهم ç وجاءوا عىل شكل دفعات وتنقلوا إىل املنطقة الثانية"باتنة" åهادية يف الغالب املنطقة اخلامسةاجل

وأجريـت لقـاءات مـع  )إمارة اجلامعة ( è وكذلك  املنطقة األوىل"جيجل" éمن تنقل إىل املنطقة السادسة
عموم فإن اجلامعة مل تقبل منهم العمـل  وبال،مارة اجلامعة حول تواجدهم وكيفية التعامل بينهم وبني اجلامعةإ

 .أرشطة سمعية بتفاصيل تلك اللقاءاتـ يف ذلك ـ لت ّجُكتنظيم مستقل بل طالبتهم بالبيعة وقد س

 فمـنهم مـن ، يفيدون إخواهنم، ويـدعموهنم،اجلزائرخمتلف مناطق يتنقلون داخل  املجاهدون الليبيون، ّظل
  يف أواخـرy املنطقة الثانية وكانت آخر حمطـاهتم املنطقـة التاسـعةرجع إىل املنطقة اخلامسة ومنهم من بقي يف

                                                 
å  باتنـة، أم البـواقي، تبـسة، : يف تنظيم املناطق الذي اعتمدته اجلامعة اإلسالمية املسلحة، تضم الواليات التاليـةاخلامسة،املنطقة  ـ 

 الواد، عني البيضاء
ç   بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، املسيلة: الواليات التالية، تضمالثانيةاملنطقة ـ . 
é  جيجل، قسنطينة، سطيف، سكيكدة، ميلة، قاملة:، تضم الواليات التاليةالسادسةاملنطقة  ـ . 
è  البليدة، املدية، تيبازة، عني الدفىل، الشلف:، تضم الواليات التاليةاألوىلاملنطقة ـ . 
y ّاألغواط، غرداية، اجللفة، لبيض، بشار، ورقلة: نطقة التاسعة، تضم الواليات التاليةـ امل 
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 بـاخلروج لكـون هـذه املنطقـة بوابـة "أبـو عبـد الـرمحن أمـني" أمري اجلامعـةم بعد أن أذن هلم 1996 سنة
 .للصحراء ومنطقة حدودية مع ليبيا

  منطقـة يفيباملجاهـدين، مثـل معـسكر التـدر إنـشاء معـسكرات لتـدريب يف همنـشاطوقد متثل أغلـب 
 ، وذلك ملا يتمتعون به من قدرات وفنون قتالية اكتسبوها يف أفغانستان،املنطقة الثانيةيف  وكذا "åبوطالب"

، إضـافة إىل وا يف أعـامل قتاليـة يف عـدة منـاطقكام شارككام كانوا يتمتعون بخربات جيدة يف جمال التفجري، 
   .رشعي يف أوساط املجاهدينالدعوي وال همنشاط
العموم، فقد كانوا من خرية الناس، وقد كان هلم األثر الطيب حيثام حلوا وارحتلوا، فهم كالغيث أينام وقع وب
 .نفع

 .، فسنتعرض هلا بيشء من التفصيل إن شاء اهللاّوبام أن قصة استشهادهم، قد كثر فيها الكالم
خمتـرص "كـر يف ُ بالعـرشات كـام ذستّوقبل ذلك نود التنبيه أن أعداد الليبيني الذين جاهدوا يف اجلزائر، ليـ

 املعلومات املتـوفرة لـدينا فـإن عـددهم دون  فحسب،"للشيخ أيب مصعب السوري فك اهللا أرسه.. شهاديت
ّ، كـام أن مقـتلهم ـ رمحهـم اهللا ـ مل يكـن كلـه غـدرا مـن  من اجلامعة املقاتلةمجيعهم وليسوا جماهدا،العرشين 

ومنهم من قتل خطأ ومـنهم مـن قتلـه ضد املرتدين، يف عمل قتايل من قتل جمرمي عصابة زوابري، بل منهم 
 .املجرم عنرت زوابري ومنهم من غادر قبل زيغ اجلامعة وبعده

فهـذا غـري صـحيح قـتلهم هو مـن ) مجال زيتوين ( عبد الرمحن أمنيا أبّبأن "خمترص شهاديت"كر يف  ُأما ما ذ
لعلـم  اأساسهايخ عفا اهللا عنه بمقتىض مسمى الشهادة والتي غريها مل يلتزم فيها الشكثري  وهذه التهم و،البتة

   ..والعدل
 .  عند ذكر اإلخوة كل عىل حده،سنعرض تفاصيل مقتلهمو

 )م1987-86سنة ( أفغانستان من األوائل الذين لبوا نداء اجلهاد عىل ثرى : الشيخ أبو تركية الليبي    - 1
 إليه من تسلط الصليبيني واليهود واملرتدين عليها وهـو وكان حيمل بني جنبيه مهوم األمة ويؤرقه ما وصلت

 حيث شارك يف عدة جبهات قتالية، ،أسد من أسود ليبيا عرف بشدة بأسه وشجاعته عىل أعداء اهللا عز وجل
 "خوسـت"متخصص يف الطبوغرافيا وله كفاءات قتالية عالية كام كان أمـريا ملعـسكر التـدريب يف منطقـة 

                                                 
å اجلزائري بني واليتي سطيف وباتنة، وكانت أحد معاقل املجاهدين5 ـ مدينة بوطالب، تقع يف الرشق . 
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 .م1991تابع ملكتب اخلدمات  وذلك سنة ال "باري"ويسمى بمركز 
و مع إرشافه عىل تدريب الشباب يف خمتلف الفنون القتالية كـان حريـصا عـىل تكـوينهم وإعـدادهم تربويـا 
ومنهجيا وتعريفهم بواقع اجلهاد، حيث كان يلقي علينا دروسا مـن كتـاب العمـدة الـذي أصـدرته مجاعـة 

 للرجـوع إىل املجاهـدين وكان يقوم بتحـريض ،والرتبوية للجهاد واملتضمن للمعامل األساسية آنذاكاجلهاد 
 عارفا بواقع قادة األحزاب والفصائل ، ومع ذلك كله كان ذا فطنة ويقظة تامة،اهنم وقتال األنظمة املرتدةبلد

ل الشباب املسؤولية جتاه ديـنهم وأمـتهم ومل يكـن ينتمـي ّ حيث كان كثريا ما حيم،وعموم الصحوة اجلهادية
 ركز القائد اهتاممه باإلخوة اجلزائـريني م ـ1991إرضابات صيف  ـ مجاعة وقبل بداية اجلهاد يف اجلزائر ألي 

 . وحرص عىل تدريبهم وإعدادهم إعدادا كامال حتسبا النطالق اجلهاد يف تلك األرض
ف عبـد الكامـل مـن العاصـمة وأمحـد سـي: م اختار ثالثة  أفراد من هذه املجموعـة وهـم1992ويف بداية 

وهنـا ) البليـدي(اإلسالم من العاصمة وأبو أمني من الغرب ونزلوا مجيعا إىل اجلزائر كام حلق هبم أسد الدين 
 أملـهانقطعت أخباره فال نعلم أين كان ينشط وما هي املدة التي مكثها يف اجلزائر ألنه كان كثريا ما يذكر لنـا 

  . يف ليبياأهلهيف زيارة 
 وأن ، املعروفـةالتارخييـة حفظـه اهللا يف إحـدى حلقاتـه ضـمن سلـسلته قـديسفقد ذكره الشيخ أبو حممد امل

  . منزلتهوأعىلاألخبار التي بلغته تفيد بمقتله يف سجن بوسليم رمحه اهللا 

ـ 2   دخـل "بيـشاور" قـرب "بـايب" التقيت به يف مـضافتهم بقريـة ،و من اجلامعة املقاتلة وه: صخر الليبي 
 وكان مرشفا عىل "جبل بوطالب" ووصل إىل املنطقة اخلامسة )م1995داية م وب1994سنة (اجلزائر أواخر 

 م علمت بوجوده  يف املنطقة الثانية 1996 ويف بداية ،أحد معسكرات التدريب
 تنقل صخر ـ كام ذكر يف اإلطاللة ـوعبد الرمحن وعاصم ) عطية اهللا(بعد هروب اإلخوة الثالثة عبد احلكيم 

د الرمحن أمني حيث أذن له ولباقي اإلخوة املجاهدين الليبيـني املوجـودين يف املـسيلة إىل أمري اجلامعة أيب عب
 .بالسعي للخروج إىل ليبيا بالتعاون مع اإلخوة يف املنطقة التاسعة

 وتـوىل )م1996  جويليـةشـهر( "أبـو عبـد الـرمحن أمـني"ويف أول مراحل تنقله نحو املنطقة التاسعة قتل 
 باجلبل األخرض ومل يبق له "كتيبة الربواقية"ي وبعد وصول األخ صخر رمحه اهللا إىل  عنرت زوابراإلمارة بعده

عـيل القائـد " هناك التقى بأمري إحـدى الـرسايا وهـو شـقيق ،سوى مسرية ليلتني ليصل إىل املنطقة التاسعة
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يث يف شـأن زيـغ  رمحه اهللا، وبحكم عالقته ومعرفته بأخيه عىل األفغاين وثق به وتبادل معه احلد"åاألفغاين
اجلامعة حيث أبدى له املوافقة يف الظاهر ثم قام بإبالغ عنرت زوابري بام سـمعه مـن األخ صـخر بخـصوص 

 يف إحـدى "املنطقـة األوىل" قاموا بقتله يف ، وهناكه من إمارة اجلامعةؤ وتم استدعا،انحرافات قيادة اجلامعة
 .م1996عة كام زعموا وكان ذلك يف خريف مراكز اجلامعة عىل أساس إثارة الفتن وتفريق صف اجلام

م 1995م وبداية 1994  من اجلامعة املقاتلة الليبية دخل اجلزائر أواخر سنة :الليبيفاروق   أبو عبيدة    ـ 3
 وكان مرشفا عىل أحد معسكرات التـدريب وتنقـل إىل املنطقـة "جبل بوطالب"ووصل إىل املنطقة اخلامسة 
م من منطقة املسيلة للسعي للخروج إىل ليبيا وعند سامعه 1996سعة يف خريف الثانية ووصل إىل املنطقة التا

م وكـان 1997بخرب مقتل صخر طلب التنقل إىل إمارة اجلامعة لالستفسار عن سبب قتله وكان هـذا بدايـة 
 بـنفس  بقـتلهام عنرت زوابريبرفقته أبو احلسني عبد القهار الليبي وعند وصوهلام إىل إمارة اجلامعة قام املجرم

  .ةالتهم

 وهو من اجلامعة املقاتلة الليبية كـان يف الـسودان ودخـل إىل اجلزائـر :أبو الحسين عبد القهار الليبي     ـ 4
 وكان له دور دعوي بارز يف تلك املنطقة ومل نعلم تفاصيل تنقالته إال أنه "جيجل"مكث يف املنطقة السادسة 

إىل إمـارة  يف رحلـتهاماألخ فاروق  ام ذكرنا، فقد كان رفقة، وكم إىل املنطقة التاسعة1996وصل أواخر سنة 
 . رمحهام اهللاحيث قتال هناك )م1997بداية (اجلامعة 

  :أبو حفص ـ 9/طلحة ـ 8/أبو هريرة  ـ7،عبد ربه  ـ6 ،غريبـ  5
 دخلوا اجلزائر وتنقلوا ما بني املنطقة الثانية واخلامسة وأخريا ،من اجلامعة الليبية املقاتلةكلهم  هؤالء اخلمسة 

بالنسبة لـألخ أيب حفـص فقـد التقيتـه يف الـسودان وكنـا نـسكن يف ف ..م،1996إىل املنطقة التاسعة خريف 
 وكان يعمل سائق شاحنة يف إحدى رشكات الشيخ ودخل اجلزائـر ،إحدى مضافات الشيخ أسامة رمحه اهللا

 .ا باقي اإلخوة فلم ألتق هبم خارج اجلزائرم أم1995ربيع 
 :أما قصة مقتلهم رمحهم اهللا، فهي

                                                 
å كري للجامعة اإلسالمية، وكذا النائب ـ هو أبو ثابت عيل األفغاين، أحد قادة اجلهاد اجلزائري، وكان يشغل منصب املسؤول العس

آخرين، و) أمري منطقة الرشق(، استشهد رمحه اهللا يف منطقة باتنة رفقة الشيخ أيب أيمن مصعب )أيب عبد اهللا أمحد(الثاين ألمري اجلامعة 
 .ق نحو إمارة اجلامعة، ملناقشة بعض القضايا اجلهاديةرشأثناء رحلتهم من منطقة ال
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بمراحل صعبة عىل غرار باقي املناطق، بعد الزيغ الذي وقع يف هرم القيادة، بـل كانت متر أن املنطقة التاسعة 
قد  تزامن دخـول و ، كباقي املناطق املتامخة للمنطقة األوىل أين توجد إمارة اجلامعة صعوبةأشد كانت حالتها

 العباس مـن الـصحراء رمحهم اهللا مجيعا إىل املنطقة التاسعة مع دخول أمريها خالد أيبالليبيني هؤالء اإلخوة 
اجلامعة اإلسالمية واجلهـاد ‑اجلامعة الليبية املقاتلة( مصطحبا معه البيانات التي أصدرهتا اجلامعات اجلهادية

والتي أعلنـوا مـن خالهلـا بـراءهتم مـن  )مصعب السوري فك اهللا أرسه  قتادة وأيباملرصية مع الشيخني أيب
مناقـشة أبـو العبـاس  ويف جلسة مع أعيان املنطقة طرح خالـد ،وانحرافاهتاإمارة اجلامعة اإلسالمية املسلحة 

 اجلامعة وكيفية الترصف مع هذه املستجدات إال أنه وجد معارضة قوية من معظمهم وبقيت املنطقة انحراف
 التي تدعو إىل تكفـري كـل االنتخابات العباس تطبيق بيانات  أيبدخال خاصة بعد رفض ، يف تلك الفتنمتوج
 بـني االقتتـالكاد األمر أن يـصل إىل حـد و ،تله وكانت السبب الرئييس يف املجازر التي حصلتقب وِمنتخ

   .خالد ومعارضيه
 إىل أن يـتم ترتيـب أمـر "بوكحيـلجبـل " بقـي اإلخـوة الليبيـون يف ،إثر توجهه نحو  الـصحراء كعادتـه

كـام الليبيـني ـ  من اإلخوة ني معه اثن خالد ومل يقدر اهللا أن يصطحب،خروجهم ولعلها تكون يف رحلة قادمة
 خالـد ومل  قبـل خـروج"بوسـعادة" حيث غادرت بدوري  بوكحيل نحو منطقـة  ـ،علمت يف اتفاق معهم
 .   م1997صيف أرجع إليها إال أواخر 

 " زوابـريعنـرت"قام املـستخلف واملوالـون للجامعـة بإرسـال وفـد إىل اإلمـارة درة خالد املنطقة، بعد مغا
، وكـان تنصيب أمـري جديـد للمنطقـةبه بخروج خالد عن اجلامعة وتوجهه نحو الصحراء ويطالبون نخيربو
ة  مـن منطقـ"شـعبان" هـو إرسـال كتـاب مـع أحـد زبانيتـه املـدعو "زوابـري" قـام بـه املجـرم أول ما

بيني اخلمسة بسبب عدم بيعـتهم ي يأمر فيه املستخلف بقتل اإلخوة الل ـ فيام بعدارتدوالذي ـ  "åبوفاريك"
 ،وزيغهم وبدعتهم وأهنم قطبية وإخوان كام زعموا واملخالف عندهم مبتدع ضال وحكمه القتـل والتنكيـل

لظلم مل يسلم منـه القريـب وال  وللعلم فأن هذا ا،)م1997ربيع ( يف أواخر "بوكحيل"وفعال تم قتلهم يف 
  .تل العرشات من خرية املجاهدين يف هذه املنطقة وغريها بنفس التهم ظلام وعدواناُ وقد ق،البعيد

                                                 
åرف أهلهـا تابعة لوالية البلدية،  جزائرية  ـ مدينة ُـتقع يف ضواحي العاصمة اجلزائرية، كانت تعترب من أقوى مناطق املجاهدين، ع

 صارت رأس حربـة ولكن لألسف، فقد أفسدها وضيعها املجرمون، حتى. بنرصهتم للمجاهدين وبشدة رشاستهم يف قتال املرتدين
 .اخلوارج املارقني، وفيها وقعت جل مصائب اجلهاد
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أعلنت كتائب بوكحيـل خروجهـا عـن من اجلزائريني، بيني وغريهم ي اإلخوة اللمقتلبعد فرتة وجيزة من و
 "غردايـة"رؤوس الفساد والتقتيل وهـم  أمـري كتيبـة حيث قاموا بقتل ثالثة من  "زوابري" املجرممجاعة 

 و مل م،1997الرشعي للمنطقـة وآخـرون أواخـر صـيف   املسؤول"أبو بصري"و "بوكحيل"وأمري كتيبة 
 املنطقة التاسعة تعلن فيه باسم دخل خالد مرة أخري من الصحراء وتم إصدار بيان حتىيلبث األمر كذلك 

ألخ ابراءهتا من املجازر التـي ترتكـب يف حـق املـسلمني كـام أصـدر خروجها عن رشذمة زوابري الضالة و
مـارة إ يبني أهـم معـامل الزيـغ التـي وقعـت فيهـا "التبرصة"  رمحه اهللا رسالة بعنوان"مإبراهيالنعامن أبو "

 . ببياناهتا واحلوادث التي وقعت لتلتقي مع منهج اخلوارج األوائلاالستداللاإلسالمية من خالل  اجلامعة
نته رشهـم ي ناحية أخري وزع اإلخوة بيانات يدعون فيها من بقي إىل الرجوع عن غيهم وضالهلم وملا مل  من

 واالقتتـال ومعارك معهم حيث قتل يف تلـك الفـتن اشتباكاتوإفسادهم قام اإلخوة بقتاهلم وحصلت عدة 
 . أخا من بينهم اإلخوة الليبيني اخلمسةاخلمسنيقبل اخلروج وبعده ما يقارب 

ـ 10 م وبقـي ينـشط يف كتيبـة 1996اإلخـوة دخـل إىل املنطقـة التاسـعة خريـف   كبـاقي : سلمان الليبي 
 ويف إحدى حتركاته مع اإلخوة قرب املدينة ومع الفجـر "جبل بوكحيل" ومل يدخل إىل كتائب "بوسعادة"

تـرسع أحـد خرجت رسية من املدينة متجهة نحو اجلبل وعند شعورهم بحركة ظنا منهم أنه كمـني للعـدو  
جيل من بوسعادة حيث أصيب األخ سلامن إصابة قاتلة  وقد تم تس "معاذ"اإلخوة وبدأ بالرماية وهو األخ 
وهو أول مـن قتـل م، 1996 ووضع ملفه يف ديوان املنطقة، كان هذا أواخر شهادات وحيثيات مقتله باخلطأ

د كان من اخلارجني عن مجاعة زوابـري  فق"معاذ" أما األخ  دخلت املنطقة التاسعة،من هذه املجموعة التي
  . رحم اهللا اجلميعدينة بوسعادة يف اشتباك مع العدووقتل فيام بعد داخل م

ـ 11 ـ 12 ، أبو إدريس   وال نعلم عنهم أي تفـصيل ، وهذان األخوان من اجلامعة الليبية املقاتلة: أبو جندل 
أما األخ إدريـس م، 1995صابته يف رجله ربيع  وهو أن األخ أبا جندل أرس بعد إ"اإلطاللة"غري ما ذكر يف 

 أواخـر سـنة "البـويرة" واليـة "سور الغزالن"رمحه اهللا فقد قتل يف اشتباك مع الدرك اجلزائري يف منطقة 
 .م1995

ـ 13  بعد التضييق الذي مارسته احلكومة املوريتانيـة عـىل أنـصار املجاهـدين :)عطية اهللا( عبد الحكيم  
 وكـانوا "عبـد احلكـيم"م وصل إىل السودان ثالثـة إخـوة ليبيـني مـن بيـنهم 1995م وبداية 1994أواخر 



)10( 

 ومكث ،م1995يطلبون العلم يف موريتانيا إىل أن تم إيفاده من طرف الشيخ أسامة رمحه اهللا يف بداية صيف 
لتـي يف املنطقة الثانية حيث كانت له مشاركات دعوية وإعالمية وإثـر معاينتـه ملالمـح الزيـغ واالنحـراف ا

 وكانـت أول "اإلطاللـة" كـام ذكـر يف ،م1996ظهرت معاملها قرر اهلروب إىل اخلارج وكان هذا يف ربيـع 
 ومكـث " عبد الرمحن أمـنيأيب" التي كانت موقفة السمع والطاعة ألمري اجلامعة "األربعاء"حمطاته منطقة 

 .يف تلك املنطقة إىل أن تيرس له اخلروج هنائيا من اجلزائر

ـ 15 ، عاصم ـ14 وهذان األخوان من اجلامعة الليبية املقاتلة ال نعلم عنهم شيئا إال ما ذكـر :  عبد الرحمن 
 برفقة عبد احلكيم إىل أن غادراهـا معـه " اخلشنةمخيس"  وأهنام كانا ينشطان يف املنطقة الثانية"اإلطاللة"يف 

 .وتيرس هلم اخلروج من اجلزائر
ا األخ من اجلامعة الليبية املقاتلة دخل إىل اجلزائـر مـع اإلخـوة وهذ: أبو عبد الرحمن حطاب الليبي     ـ 16

 به هناك وسمعنا منه التقينام 1995األوائل وتنقل يف منطقة الوسط وخرج من اجلزائر نحو السودان صيف 
 .مشاهداته ألحوال املجاهدين يف اجلزائر والتي كانت آن ذاك تبرش باخلري وال نعلم مصريه بعد ذلك

م حيـث 1996م أو بدايـة 1995 دخل اجلزائـر أواخـر ،"السودان" ته يفالتقي: لشكور الليبي عبد ا  ـ 17
 وكـان برفقتـه بعـض اإلخـوة اجلزائـريني الـذين كنـا معهـم يف ،كانت أول حمطاته منطقة الغرب اجلزائري

قلهام نحـو  وأثناء تـن، رمحه اهللا" اليزيدأيب" صهر الشيخ "عبد احلق اجلزائري"السودان وعىل رأسهم األخ 
وشى هبم أحد اخلونة حيث قتال يف اشتباك عنيف رفقـة ثالثـة إخـوة  "تيارت"إمارة اجلامعة مرورا بمنطقة 
 .م1996وهم جزائريون وكانت هذه احلادثة ربيع  آخرين وفدوا من أفغانستان

يقني والـشهداء إخواننا ومجعنا هبم يف عليني مع الـذين أنعـم اهللا علـيهم مـن النبيـني والـصداهللا مجيع تقبل 
   .والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

 أثناء تواجدنا يف صحراء النيجر تواصـلنا مـع عـدد مـن م1999 اخلتام تبقى اإلشارة إىل انه يف صيف وقبل
 املعـروفني وحاولنـا الليبيـنياإلخوة اجلزائريني الذين كانوا معنا يف أفغانـستان وكـذلك مـع أحـد اإلخـوة 

 ّبيني وأن أمر القتل مـسيبس عن كثري من املسائل وخاصة قضية  مقتل اإلخوة اللتوضيح الصورة وإزالة الل
 طويال بـسبب تنقالتنـا االتصال وزيغ عن منهج أهل السنة ومل يدم هذا بانحراف وأن األمر متعلق ،اجلميع
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  .نحو الشامل اجلزائري

ة من اجلهلـة املغـرورين بقـوهتم  وزيغ عن منهج احلق سببه تسلط ثلانحرافويف اخلتام نقول أن ما وقع من 
 وأن الشامعة التي علقوا عليها ما قاموا به يف حـق ،املنهج لقيادة اجلامعة حتت مسمى احلفاظ عىل  واحتوائهم

ثم قتـل  »من مل ينته رشه إال بالقتل قتل«الفيهم عىل أساس إفساد اجلهاد ودليلهم يف ذلك املجاهدين وقتل خم
 لينزلوا كل النصوص الواردة عـىل مجـاعتهم ،عهم عىل أساس أن إمارهتم عامةهم أو مل يبايليكل من خرج ع

 تباع السلف وهم منهم براء واهللا املستعان اوهذا شأن أهل البدع الذين يدعون 
ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ﴿نسأل اهللا  يتغمدنا برمحته ويعفو عنا بفضله ويتجاوز عن خطايانا 

 ا إرصا كام محلته عىل اللذين من قبلنا ربنا وال تتحملنا ما ال طاقة لناوال حتمل علين
 ﴾به واعف واغفر لنا وارمحنا أنت موالنا فانرصنا عىل القوم الكافرين
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