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  فهرس
   ببالد املغرب اإلسالمي اجلهادقايض تنظيم قاعدة/عاصم أيب حيان :وار مع الشيخاحل

 
 رقم السؤال نص السؤال الصفحة

 01سؤال  .شيخنا الكريم، حبذا لو تعطينا نبذة تعريفيه عنك 04: ص

 05: ص
ما هو السبب في نظرك حول انحـراف بوصـلة الجماعـة اإلسـالمية              

سني على بصيرة إلى اقتتال داخلي وتكفيـر بـين          المسلحة من جهاد    
 !المجاهدين؟

 02سؤال 

 09: ص
وبما أنك عرفت قيادات الجماعة اإلسالمية المسلحة عن قرب حـدثنا        

 عنهم، وما هي صفاتهم؟
 03سؤال 

 14: ص
ُيتهم الشيخ أبو قتادة بأنه الـسبب فـي اغتـصاب النـساء وقتـل               

لمسلحة فعًلا فتـواه حـول      األطفال، هل طبقت الجماعة اإلسالمية ا     
 !أم أن هذا التصرف من رؤوسهم ؟! الذرية والنسوان؟

 04سؤال 

 17: ص
لماذا لم تبادروا إلى القضاء على هذه القيادة المنحرفة مبكًرا قبـل أن             

 ! يستفحل أمرها وتستتب لهم السيطرة في القيادة؟
 05سؤال 

 20: ص
المنتـسبين لهـا    ومـاذا حـصل لألفـراد       ! كيف انتهت جماعة الجيا؟   

هل سلموا أنفسهم أم قاتلوا حتى قتلـوا أم         ! والمقتنعين بأفكارها؟ 
 ! اتضح لهم الحق واتبعوا المجاهدين؟

 06سؤال 

 26: ص
أليس من الغريب عندما تشهد الساحة الجهاديـة الجزائريـة نكـسة            
بسبب الغالة ثم بعد عقدين من الزمن ُيبايع ثلـة مـن مجاهـديها              

 !من الدرس؟وا ديألم يستف! عة الجيا؟جماعة مقاربة لجما
 07سؤال 

  27: ص
بعد أن تكلمنا عن تأثير الغالة على  الجهاد الجزائري، فهـل لكـم أن               
تحدثوني عن مدى تأثير المتميعين الذين باعوا الجهـاد فـي سـوق             

  .المساومات، أمثال الجيش اإلسالمي وغيره
  08سؤال 

  28: ص
 هي أمر لـيس ضـروري وغيـر         هنالك من يقول أن الحاضنة الشعبية     

  !مهم، وال يجب التعويل عليه أبًدا، هل هذا صحيح؟
  09سؤال 

 29: ص
ما هي رسالتك لإلخوة في الشام وبقية الساحات حتى ال تتكرر مأسـاة             

 !الجزائر مع الغالة من جديد؟
 10سؤال 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :مقدمة

 
ِّيرسنا ويرشفنا يف  ّ ُ  مع  ـإن شاء اهللاـ ِّ أن نقدم إلخواننا املسلمني هذا احلوار املفيد »ملسلمةمؤسسة إفريقيا ا«َ

ّالشيخ املجاهد أيب عاصم حيان اجلزائري حفظه اهللا تعاىل، وقد عاش الشيخ جل مراحل اجلهاد وتطوراته  ّّ
ْوخالطها عن قرب، هذا؛ مع ما ِّيتمتع به من حافظة قوية واعية ال تزال ضابطة ومسجلة لكثري ُ  من تفاصيل ّ

ّاألحداث التي مل تزل حمفوظة إال عند بعض القلة ممن بقي من الطليعة املباركة التي انطلقت باجلهاد عىل  ّ ّ َ َ
 ...أرض بالد األوراس،

ِّوألجل تدوين بعض أحداث تلك املسرية الطيبة التي سطرت عىل ثرى تلك البالد املليئة بالدروس  ُ ْ َ
ّيها ليعيها من هيمه األمر من إخواننا املسلمني، سواء كانوا علامء ودعاة أو ِوالعرب، وحماولة تسليط الضوء عل َ َ َِ ِ

ُ أو غريهم من النخب؛ أ وأنصارهم،قادة وجماهدين َ ِّ الكريم هذا احلوار الشيق، الشيخجري مع ُّ  ترحُطوّ
ّجمموعة من األسئلة اهلادفة عىل فضيلته، فقام بواجبه جزاه اهللا خريا، فبني ووىف،  َّ َ ّونخل وصفى، ونحسب َ َ َ

ّأنه كتبها بلسان الصادق األمني، وتلك سجيته كام نحسبه ويشهد من يعرفه، فحيا اهللا ذلك الشيخ الرب  َ َ
 ..ّالذي متثلت يف شهادته بعض أحداث اجلهاد يف اجلزائر يف أصدق صورها،

حلقائق التارخيية التي  بعض ا، من خالل اإلجابة عن تلك األسئلة ـبإذن اهللا تعاىلـ ّوسيتعرف القارئ 
ُدارت عجلتها عىل أرض اجلزائر، وربام البعض يصحح ما كتب خطأ حول بعض األحداث أو  ِّ ُ َ َ
ّاألشخاص، ونسأل اهللا سبحانه اهلدى والرشاد، فمنه وحده التوفيق والسداد، ولضيفنا وقرائنا األفاضل  ّ ّّ

ّاللسان الذاكر الشاكر، وإليكم ـ رعاكم اهللا ـ نص احلو ّ ِ  ..ارّ

*                        *                        * 
 
 

...النارش
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :السؤال األول
  . نبذة تعريفيه عنكشيخنا الكريم، حبذا لو تعطينا 

 :الجواب 
  احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل نبيه حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،

 : وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا
 أبو حيان عاصم، : نعم هو أخوكم العبد الضعيف

: املوافق لـــ .  هــ 1370، من مواليد ربيع األول عام مداين بن عبد القادر لسلوس: عائيل ال واللقباإلسم
 .م  بدائرة قرص البخاري والية املدية1950شهر ديسمرب 

 .  د بن عكنون اجلزائر حامل شهادة ليسانس يف احلقوق والعلوم اإلدارية من معه
 ..بمسجد حي اهلواء اجلميل اجلزائر، ثم بحي بئر اخلادم والية اجلزائر ) م1993م ــ 1972(إمام خطيب 

أثناء محلة االعتقاالت التعسفية التي قام هبا جمرمـو جنـراالت فرنـسا، والتـي طالـت أغلـب أبنـاء احلركـة 
 . اإلسالمية، كان ممن أرس

 . م 1994 اجلامعة اإلسالمية املسلحة بجبل اللوح والية املدية يف أوائل سنة التحق بصف املجاهدين يف
، ثم نقيبا للكتيبة الربانيـة بجبـل اللـوح واليـة املديـة )م1995 م ـ1994(شغل أوال وظيفة عريف رسية 

 نائـب أيب ثاممـة عبـد القـادر ، صـارثم بعد اخلروج عن اجلامعة اإلسـالمية املـسلحة) م1997م ـ 1996(
 للجامعـة الـسلفية االنـضامم، ثـم بعـد )م2004م ـ 1998(ة للـدعوة واجلهـاد صوان  أمري اجلامعة الـسني

، ثم عضو رشعي يف اهليئـة الـرشعية لتنظـيم )م2008م ـ 2004(أمري منطقة الغرب صار للدعوة والقتال 
 قاعـدة، ثم قايض لتنظيم  ملنطقة الغرب لدى إمارة التنظيموعني ممثال  ببالد املغرب اإلسالمي اجلهادقاعدة
 ) .. حتى اآلنم 2012(  ببالد املغرب اإلسالمياجلهاد

*                        *                        * 
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  : السؤال الثاني 
ما هـو الـسبب فـي نظـرك حـول انحـراف بوصـلة الجماعـة اإلسـالمية المـسلحة مـن                       

  !المجاهدين؟جهاد سني على بصيرة إلى اقتتال داخلي وتكفير بين 

  :الجواب 
 : ينحرص يف توفر عاملني اثنني مهااالنحرافأنا أرى سبب 

ـ تنطع قيادة اجلامعة وغلوها يف الدين، نتيجة اجلهل بأحكام الرشيعة اإلسالمية وأخالقها، وسوء الفهـم  1
ة، لنصوص الوحيني، وسوء األخالق من غرور وكرب، واستعالء، وازدراء  بـاآلخر وحقـد وبغـي وفظاظـ

 ..  وجهل بآداب اخلالف، كل ذلك جمتمعا أدى  إىل فساد كبري
ـ وجود تعدد مناهج داخل مجاعة واحدة،  فتولد من ذلك خالف جر القوم إىل انعدام الثقة، بتوجس كل  2

وال جمال وال يد للمخابرات اجلزائرية يف . طرف من اآلخر، والعمل عىل إقصائه وإسقاطه من ساحة اجلهاد
، كام سنذكر ذلك فـيام بعـد إن الذي حصل كام يزعم البعض ممن ليس لديه أبسط دليل يف املسألة االنحراف

 .شاء اهللا تعاىل

فرصاع املناهج يف اجلزائر كان موجودا وجمسدا بقوة يف سـاحة الـدعوة عـىل مـستوى املـساجد وغريهـا يف 
 الـسيايس عـىل التعدديـة االنفتـاحة قبل انطالق رشارة اجلهاد يف مطلع التسعينيات، وخاصة فرت املرحلة ما

 باالنقـسامات، متيـزت اإلسالمية يف اجلزائر حالة جديـدةم، التي أدخلت عىل أبناء الصحوة 1989احلزبية 
وتعدد املشارب واألفكار، وملا قامـت سـوق اجلهـاد انتقـل هـذا الوضـع مـن سـاحة املـساجد إىل معاقـل 

، "اجلامعـة اإلسـالمية املـسلحة":   عىل الساحة اجلزائريـةاملجاهدين، ويفرس ذلك تعدد اجلامعات اجلهادية
 ."اجليش اإلسالمي لإلنقاذ"،  "حركة الدولة اإلسالمية"

رمحه اهللا توحيد صف املجاهـدين يف ) رشيف قوسمي(وملا حاول أمري اجلامعة اإلسالمية أبو عبد اهللا أمحد، 
م بواقع اإلختالف والتباين يف املنهج، وعليـه  اصطد)م1994 ماي(يف اجلزائر حتت راية اجلامعة اإلسالمية 

كانت هذه أصعب عقبة جيب العمل من أجل ختطيها، وذلك بالتقارب والذوبان يف منهج واحد، هو مـنهج 
السلف الصالح، وهو ما بدأ يسعى له الشيخ أبو عبد اهللا أمحد، ولكن لألسف مل يكمل مشواره، واستـشهد 

 ).م1994 سبتمرب 26(بعد ستة أشهر من توليه اإلمارة 
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وملا كانت بعض األطراف متخوفة من بعض، بسبب الرواسب الفكريـة واملنهجيـة القديمـة مـن خملفـات 
األفكار احلزبية واحلركية، فقد صار كل طرف من املنضوين يشرتط رشوطا لاللتزام بالبيعة والوحدة، فهذا 

 الذي دخل الوحدة حتـت ضـغط جنـوده ـ ـ "حركة الدولة اإلسالمية" أمري "سعيد خملويف"مثال الشيخ 
اشرتط أن تكون الراية حتت منهج وفهم السلف الصالح للكتاب والسنة، وكل إخالل هبذا الرشط، فبيعتـه 

 .الغية

 ذات اخللـيط "اجلبهـة اإلسـالمية لإلنقـاذ"أما اجليش اإلسالمي لإلنقاذ ـ والذي خرج مـن رحـم حـزب 
حدة بإمارة حممد السعيد رمحه اهللا حتت ضغط جنـوده، والـذي والشوائب ـ  فانقسم قسمني، قسم دخل الو

كان هو اآلخر متحفظا من أفراد اجلامعة املسلحة ومنهجهم وأفكـارهم، وقـسم ثـان ـ ممـن يغلـب علـيهم 
التميع يف الدين ـ رفض الوحدة واحتفظ برايته احلزبية  بإمارة مداين مزراق، الذي كان يشكك يف أمر أفراد 

القتـال مـن أجـل العـودة للمـسار (ة، وهذا القسم كان من أول وهلة يظهر مبادئه وأفكاره اجلامعة املسلح
 .)االنتخايب

جتمـع القلـوب وتقـارب متكاملـة، بحيـث مل تكن حقيقية لذلك فقد اعترب بعض اإلخوة، أن تلك الوحدة 
 .األفهام وترص الصف، وحتفظ اجلهاد من اخللل

، خاصـة جنـاح يف اجلامعـة  عالقة يف أذهان األطرافوالفرقةف وهكذا متت الوحدة مع بقاء رواسب اخلال
اإلسالمية املسلحة، ويمثله مجاعة من العاصمة والبليدة وبلعباس واملدية واجللفة وعني الدفىل، الذين كـان 

 ..  بضاعتهم يف العلم الرشعيلغلو والتكفري لقلةيصفهم البعض بأهنم ثلة من أهل التشدد وا

 والفساد الذي أصـاب االنحرافأمحل مسؤولية  نصاف يف الشهادة يف  هذا املقام أنا ال ومن قول احلق واإل
 لفـرض ، بل كان هناك طرف ثان يف اجلامعة اإلسـالمية يـسعى وحدهاجهاد اجلزائريني لبطانة مجال زيتوين

ويوصـفون ، ، ممـن يوصـفون بـاجلزأرة رمحه اهللاحممد سعيدالشيخ  ، من أتباعوجهة نظره عىل ساحة اجلهاد
حتققـت هلـم   والتنازل عـن اجلهـاد إذا مـاتالطواغيبالتفريط والتميع يف الدين، وحيملون فكرة احلوار مع 

جلبهـة ا" فلهـم حنـني وشـوق إىل حـزهبم )حيملون السالح( وحتى وهم يف اجلبال ،بعض املطالب احلزبية
 . ، وتعلق بزعامئها املسجونني املنحل"اإلسالمية لإلنقاذ
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 :ل الشرعیة التي کان الخالف قائما فیها ومن املسائ
 التحزب ودخول برملانـات ، وحكم، وتصنيف علامء األمةم اجلزائر وأجهزة أمنهم وعمالئهمتصنيف حكا
، أهم مجاعـة املـسلمني وحـدهم أم هـم  اإلسالم، وتصنيف جماهدي اجلزائر، والوالء والرباء يفالطواغيت

، أهي إمارة عامة أم خاصة، وأحكام أخـري صنيف إمارهتم احلربية، وتاإلسالمية مجاعة من باقي اجلامعات
فهذا . ، كثر النقاش واخلالف فيها اللباس واألكل وأمور أخرى كثريةيف الصالة والصيام واهلدي الظاهر يف

األتبـاع اخلالف الفقهي غري املضبوط بضوابط الرشع احلنيف كان موجودا ومطروحا عىل مـستوى اجلنـود 
، إال أنه ليس له أثر كبري يف الواقع، لكـن بعـدما متكـن أفـراد مـن األتبـاع الـذين جلهاد األوىلعرب مراحل ا

 يوصفون بالتنطع والغلو يف الدين من قيادة اجلامعة اإلسالمية املسلحة، ووجدوا اجلو مناسـبا هلـم لـرتويج
 . ظيم عىل اجلهاد واألمة ، حينها ظهر منهم فساد كبري يف الدين وخطر عأفكارهم وجتسيدها بني املجاهدين

 *                        *                        * 
أبـو (بليـدة   قامت ثلة من مجاعـة ال)م1994  سبتمرب26(ملا قتل أمري اجلامعة اإلسالمية رشيف قوسمي يف 

دور  طلحـة عنـرت زوابـري، أبـو بـصري رضـوان مكـاأبو، أبو عدالن رابح غنيمة، العباس حممد بوكابوس
رت مجـال زيتـوين َّ، وأم اإلسالمية، من أهل احلل والعقدية جملس شورى اجلامعةوختطت صالح) وأخرون

 .عىل اجلامعة، عندئذ أخذت أمور اجلهاد يف اجلزائر تتجه نحو منحى خطري يبرش بسوء العاقبة

مجاعـة أي ( اجلزأرة ن يوصفون باحلزبية أوتلك ثلة من مجاعة العاصمة والبليدة كانت شديدة التعامل مع م
 .)مالك بن نبي القسنطينيوفكر عىل منهج  الذين هم  ـإخوانيون حمليونالبناء احلضاري ـ 

  نسبيا عند بعض اجلنود هنـا وهنـاك، وموجـودة يف عـدة واليـات، هذه الثلة كانت أفكارها مقبولة..قلت
، وتنقـب عـن اقب الـداخل واخلـارج، وتر اإلمارة بجبال الرشيعة بالبليدةتلك الثلة كانت تتحرك يف حميط
 . اجلامعة اإلسالمية تقارير تصنيف األشخاص إىل أمراءخفايا النفوس، وترفع بالوشاية

، بـل كانـت األمـور جتـري ار اهلدامة مضار عىل ساحة اجلهاد ففي عهد األمراء السابقني مل تكن هلذه األفك
 رمحـه اهللا يف رشيـف قوسـميالوحدة التي أجراها ، ولكن بعد وء والثقة واأللفةيرام من اهلد عىل أحسن ما

 يف املجلـس اجلـيش اإلسـالمي وجنـاح مـن حركة الدولةم طرحت مشكلة وجود عنارص من 1994 ماي
 الشوري للجامعة فأثار ذلك حفيظة تلك الثلة املوصوفة بالشدة عىل املخالف والغلو يف أحكام الدين، 
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 مجـال زيتـوينليـة  إىل توحممد بوكابوسورت األمور وبادرت مجاعة  تطرمحه اهللا أيب عبد اهللا أمحدبعد مقتل 
 ، وذلك قطعا منهم للطريق عىل من يصفوهنم باحلزبية واجلـزأرة، ونـصبوا أنفـسهم يفاملحسوب يف صفهم

 حمفوظخليل أبو  ويف الطرف اآلخر قام أفراد من املجلس الشوري وولوا منزلة أهل احلل والعقد للجامعة،
 اصطلح الطرفان عـىل شهر تقريبا، وبعد )يب عبد اهللا أمحدأل  األولنائببصفته ال(عىل اجلامعة  أمرياطاجني 

 واشرتطوا عليه أن يكـون ،)م1994 أكتوبر 27( إقالة خليل حمفوظ وتثبيت مجال زيتوين عىل رأس اجلامعة
أبـو الـرباء ، وظـل  مجـال الرشط مل تلتفت إليه بطانة ضابطا رشعيا بجانبه، لكن هذاأبو الرباء أسد اجليجيل

 .  أمري املنطقة الثالثة  بوالية تيارتعبد اللطيفضابطا رشعيا لدى أسد 
*                        *                        * 

  : بدایة التصدع وإعالن الحرب الداخلیة 
ـ الـذي اهتـم ألوىل  أمـري املنطقـة امـد احلبـيشأيب جعفـر حم يتجسد يف الواقع بحادثة مقتـل االنحرافبدأ 

من «: يف اإلمامة العظمىصىل اهللا عليه وسلم  ـ عمال بحديث الرسولين  عىل مجال زيتواالنقالببمحاولة 
 . »جاءكم يشق عصاكم فارضبوا عنقه

 تـسليم مخـس عبـد الـرحيم أمري مجاعة األهوال، بعد أن رفض عبد الرحيم ثم جاء بيان إعالن احلرب عىل 
 هـاون 02 بندقيـة نـصف آيل و60(وغنيمة ثكنة سبدو تلمسان ).  رشاشا114(عباس غنيمة ثكنة تالغ ببل

 ) .محاة الدعوة السلفية(جلامعة وأسس مجاعة جديدة سامها وخرج عن ا)  ملم82
 شــعبان 15: ، بتــاريخ)الــصواعق احلارقــة يف بيــان حكــم اجلــزأرة املارقــة( ثــم جــاء البيــان املوســوم بـــ 

 .م1996 جانفي 5/هـ1416
ام مل ، بتهمـة أهنـحممد سعيد وعبد الرزاق رجـام غيلـةـ فقتل أ القتل بالتصفيات  الفردية ـ جنودا وقادة وبد

 »الفيـدا« الدين باعة وحممـد طبيـب كعز آخرين، ثم  توسع القتل ليشمل جنودا يتوبا من أفكارمها الرشكية
 أيب بكر عبد الرزاق زرفاويشيخ اإلمام وغريمها بتهمة التأمر عىل قيادة اجلامعة واحتوائها، وقتل ال) سابقا(

 .من والية تيبازة  بتهمة العاملة والتخابر 

 والتنطع والغلو مـن ،ة بأحكام الرشع من جهةدفاملتأمل يف هذه األحداث بقراءة متأنية يدرك أن جهل القيا
يادة اجلامعـة ، وغياب السياسة الرشعية الراشدة كل ذلك اجتمع يف قجهة أخرى، وجهل فقه إدارة الرصاع
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 .وبطانتها بجبال الرشيعة 
ىل اجلميع جزافا، هذا يبدع ويفسق، واآلخر يكفـر ويـضلل، واآلخـر  فأصبحت األحكام الرشعية تنزل ع

 .. واآلخر …، واآلخر يقتل كفرا أو ردة ، واألخريقتل مصلحة وسياسة
، بـل كـان التنطـع والغلـو يبـة منهـاة اجلامعة وحاشيتها القروأنا الحظت أن أفكار الغلو مل تقترص عىل إمار

ضـباط رشعيـني يف الـرسايا  وحتـى وأمراء، جنودا  يف كتائب أخرى بعيدة عن اإلمارةموجودا بكثرة حتى
 . والكتائب

، واإلرساف يف القتـل مـصلحة، يستحق أكثر مـن التعزيـر فكانت الفوىض يف تنزيل حكم القتل عىل من ال
، ويف تصنيف سنة النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم يف مرتبـة  الرضوراتويف تقدير املصلحة واملفسدة، وتقدير

 .، وأمور كثرية طالواجب فق
، وكـم ، وكم من مال للناس ضـيعسدة حصلت، وكم من مففكم من دم سفك، وكم من مصلحة ضاعت
 .. من عرض للناس انتهك بسبب الغلو والتنطع

 أبـو بكـر زرفـاوي، وكـان يف احليـاة املدنيـة إمامـا : ، فهمم املوجودون آنذاك بمحيط اإلمارةأما طلبة العل
 خطيبـا بأحـد مـساجد مدينـة خطيبا بأحد مساجد والية تيبازة، وأبو رحيانة فريد عيش، وكان أيـضا  إمامـا

، وأبو الـرباء اطي، وأبو احلسن الرشيد البليديغو، وأبو الوليد حسن األقسنطينة، وأبو الرباء أسد اجليجيل
 / …ي، وأخرون مل أتذكرهم حسني عرباوي العاصم

*                        *                        * 
  03-السؤال

وبما أنك عرفت قيادات الجماعة اإلسالمية المسلحة عن قـرب حـدثنا عـنهم، ومـا                
  هي صفاتهم؟

 :الجواب 
 املدعو يف اجلهـاد أبـو أنا ال أعرف كل أمراء اجلامعة اإلسالمية، وإنام أعرف منهم أمريين فقط، مجال زيتوين

 :عبد الرمحن أمني، ورشيف قوسمي املدعو يف اجلهاد أبو عبد اهللا أمحد، وهذه شهاديت يف الرجلني ، أوهلام 
*                        *                        * 



)10( 

  رحمه الله  ، أبو عبد الله أحمدشریف قوسمي

، فهـو شـاب ذو عوي عرفته معرفة جيدة لعـدة سـنواتطه الدفبحكم جماورته يل يف مدينة بئر اخلادم وبنشا
دين وأدب وسلوك مستقيم وعقيدة صحيحة سليمة من الشوائب، وذو شخـصية قويـة، يتـصف بالرزانـة 

، ومـستوى ال بـأس بـه مـن العلـوم امل عقلـه، لـه مـستوى درايس ثـانويوالتأين واهلدوء، مما يدل عىل كـ
، فكان يقوم بحلقات الوعظ واإلرشاد والتعليم الـرشعي يف املحافـل ةله ذلك يف جمال الدعوَّعية، فأهالرش

 .واملساجد عىل مستوى بلدية بئر اخلادم اجلزائر 
، وملـا حـدثت حي زونكا القريب مني ببئر اخلادم، فكان هلـم إمامـا خطيبـاوقمت أنا بتزكيته للجنة مسجد 

سالمية لإلنقاذ رغبته ودفعتـه يف أن يـشارك أخطاء تسيريية وفضائح اجتامعية للمكتب السيايس للجبهة اإل
 . ، وليس احلزب وحده التي رأيناها حتسب عىل املسلمنياملصلحني لألخطاء والتجاوزات

 رئس مكتبها الـسيايس ، وال كان يوما أصالاجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف رمحه اهللا رشيف قوسميومل ينخرط 
عتقاالت فـاختفى مـدة  يف أيام االتالطواغين قبل جهاز أمن طورد م. بعض يف كتاباهتمال كام قال البلدي،

لدى معارفه ثم التحق مع جمموعة من أبناء احلي برسية قتالية يف بساتني السحاولة وبئـر اخلـادم وكـان هـو 
ك مدينـة الـسحاولة غـرب بئـر ، ومنهـا نـصب كمـني لدوريـة درم، فكانوا يقومون بنشاطات قتاليةأمريه
 اشـتهر لـدى اجلامعـة اإلسـالمية بعـدها وغـنم أسـلحتهم، و) دركيـني09(جة مقتل ي، وكانت النتاخلادم

سـيد عـيل مـراد مـن بوزريعـة ــ  جعفر األفغاينواستدعى إىل مقر قيادة اجلامعة وويل عليها أمريا بعد مقتل 
 .)1994 مارس 26ّ ودامت إمارته حتى 1964من مواليد سنة (ـ العاصمة 

  *                        **                       

، املـدعو   الجهـاد أبـو        فهو جمال بن مسعود زیتـوني     : أما األمیر الثاني  
  عبد الرحمن أمین

، ومنهـا الـدورات خـالل حـضوره عنـدي يف حلقـات املـسجدم  مـن 1985 فقد تعرفت عليه منذ سـنة 
، وقـد كانـت بينـي الية اجلزائرببلدية بئر اخلادم والرشعية يف العقيدة والفقه اإلسالمي بمسجد حي مبارك 

وبينه صداقة محيمة ومالزمـة شخـصية إيل أن فرقـت بيننـا معـتقالت الـصحراء املعروفـة يف شـهر فربايـر 
 .م1992
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س ي، أبوه الشيخ مسعود تاجر يف بيع البيض والـدجاج بالـشارع الـرئ من عائلة حمافظة وملتزمة بالدين فهو
 .  يف بئر اخلادم

 . ، وكان يشتغل مع أبيه يف الدكان من التعليم األسايس9ل هو السنة واملستوى الدرايس جلام
، وكـان  فيـهاالنخـراطم كان مـن املبـادرين إىل 1989 سنة "اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ" وملا تأسس حزب 

األول رشـحه خطاء والفضائح من رئـس املكتـب ت بعض األعضوا يف املكتب السيايس البلدي، وملا حدث
يـة بعـني صـالح والُوزج بـه إىل معـتقالت الـصحراء ، وبقي فيه إىل غاية اعتقالـه ة املكتبأصحابه لرئاس

، فرجع م زارين يف منزيل ومل جيدين1992 ، وملا خرج من املعتقل يف خريفم1992متنراست يف شهر فرباير 
 مجـالفأصبح . "إين التحقت باإلخوة يف اجلهاد فال تبحث عني": عند أبيه يف احلانوت قائالوترك يل وصية 

، وبعـد اسـتدعاء  لدورية الـدركالسحاولةه يف كمني  األمري وقد شارك معرشيف قوسميجنديا إىل جنب 
،  بصفة أمري عىل رسية الـسحاولةوينمجال زيتم ملقر قيادة اجلامعة بجبال الرشيعة خلفه 1994قوسمي سنة 

د فرنسيني عىل متن سيارة باترول خترج م جلنو1995، ومنه نصب كمني سنة بارز هناكفكان له نشاط قتايل 
  جنـود مـن القـوات05 واليـة اجلزائـر، فقتـل يف ذلـك الكمـني إبراهيمبدايل عادة من القنصلية الفرنسية 

، فاعتربت اجلامعـة اإلسـالمية ذلـك الكمـني ، وغنم أسلحتهم اخلاصة املدعمة لطواغيت اجلزائرالفرنسية
  شهرة وحاز ثقـة زيتوينمجال، فنال ية العدو املستهدف ونتيجتهب ونوععملية نوعية من حيث املكان الصع
 .. بعد مقتلهلرشيف قوسميون خلفا ، وهلذا اختري أن يكيف نفوس مجاعة البليدة والعاصمة

*                        *                        * 

  : شبهة العمالة للطواغیت   جمال 
جـل عـام يعتقـده يف إين  أستبعد كل البعـد أن يتنـازل الرف زيتوينال مج من خصال )أنا( من خالل ما أعرفه
مية متـأثرا ، فله حقد عظيم عليهم، بل كان يكفـرهم حتـى قبـل أحـداث اجلبهـة اإلسـالطواغيت اجلزائر

 وأثنـاء الـصدامات أس عىل مجيع أسالك أمنهم كلهـم،، فكانت له شدة وبرمحه اهللا بحادثة مصطفى بويعيل
ملواجهـة م كـان مـن املتـصدرين 1991ات اجلبهة واعتـصاماهتا بالعاصـمة يف شـهر يونيـو يف حادثة مسري

، وهلـذا ملـا ألغيـت نتـائج اغيت كـانوا يعرفـون منـه هـذه الـصفة، وحتى الطوالرشطة واجليش بعنف بالغ
مل ، ومن صربه العجيـب أنـه ان من أول من اختطف من بيته ليال الترشيعية للجبهة اإلسالمية كاالنتخابات
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، وملا اعتقلت أنا بعـده بأيـام يف شـهر فربايـر ذيب عن أي يشء مما يعرفه من الرسيكشف هلم يف مراكز التع
، فـام حلـرس اجلمهـوري باملحمديـة اجلزائـرشد رهيب لإلخوة املعتقلني بثكنة اتم التقيت معه يف حم1992

 ثبته اهللا ومل يكشف للطواغيـت كدت أعرفه من كثرة تشوه وجهه باجلراحات والدماء من آثار التعذيب، إذ
، ومل يكشف أيضا عن اجلهـة التـي كـان خيتفـي فيهـا ه يف املسجد يف صفقة رشاء السالحعام كنت أبرمته مع

 . أصحابه مع رشيف قوسمي قبل التحاقهم
 من عائلة ملتزمة وحمافظة عىل الدين فإين رأيت فيـه الـصالح آنـذاك مـن ديـن وأدب مجال زيتوينوملا كان 
، ويـسمع ملـن يثـق فيـه إذا ه وسلم وشديد البغض للبـدع وأهلهـاق، حيب هدي النبي صىل اهللا عليوأخال

نـب إىل ضـعف مـستواه نصحه يف الدين، إىل أن يصري بمثابة امليت يف يد الغسال، ويرجع ذلك يف هـذا اجلا
، أي قلة بـضاعته  من هذا الباباالنحراف بأن الرجل دخل عليه االعتقاد، وأنا أعتقد كل العلمي الرشعي

، التـي ال تعـرف إال الغلـو والتنطـع واجلهـل طلقة يف فئة جاهلة بأحكام الرشعمن العلم الرشعي وثقته امل
 وأيب طلحة عنرت زوابري، أيب العباس حممد بوكابوس البليدي وأيب عدالن رابح غنيمة اخلالف، مثل بآداب

، وجعلوا أنفسهم أهـل حـل وعقـد ول، وغرروا به، الذين التفوا حوله، وأثروا سلبا عىل طبعه األوغريهم
 .  للجامعة وأسقطوا اآلخرين من طلبة العلم وقادة اجلهاد

لـك ه«: ، وقولـه يف الـصحيح»املرء عىل دين خليله«:  صىل اهللا عليه وسلم وقد صدق يف مجال زيتوين قوله
 .»وكررها ثالثا. املتنطعون

، ونـسوا أن اجلاهـل فهو بعيـد عـن احلقيقـة زيتوين مجال عاملة ىلأما من حيكم عىل النتائج ويعتربها قرينة ع
، فجامل بحكم طبعه يف العجلة واحلامسة القتالية وحبه للـدين ه أو بصاحبه ما يفعل العدو بعدوهيفعل بنفس

ة وثقته يف كل من يفتيه وجد نفسه حماطا بفئة متنطعة مغالية، فصار يرى احلق كل احلق فيام تراه الفئة املتنطعـ
 ، وأنا أعتقد هذا حتى يف عنرت زوابري ـ رغم أين ال أعرفه ـ   .ـ ال أكثرمن حوله  ـ من حيث ال يشعر 

*                        *                        * 
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  أما أبو طلحة عنتر زوابري من بوفاریك والیة البلیدة

، بأنه رجـل فـض والتحقوا بنامن مجاعته   فال أعرفه أصال، لكن حدثني عن صفته وأخالقه بعض من تابوا
، عـديم ألمية والعجلة واحلامسة القتالية، قليل الدين، سـيئ األدب، تغلب عليه ا، قايس القلبغليظ الطبع

  …الورع يف كل يشء، مما جعله يتشهى يف سفك الدماء 
 والـدليل يمكـن أن ،رات الذي اقرتفه بأنه عميل املخـابواالنحرافوأنا ال أظن بعنرت زوابري رغم الفساد 

 وزوجته، بجبل زكـار واليـة "عيل" فلذة كبده ابنه قتل قتل عىل يد الطواغيت، وأنه ، أنهنستقرئه من الواقع
، وأن كـل u ملا حورص مع رفاقه األزواج، من طرف جيش الطواغيت)حتى ال يقعوا يف األرس (عني الدفىل

راء من اجليا معروفون بأسامئهم، وحرض تلـك املجـازر املجازر الدموية التي وقعت لسكان القرى قادها أم
 !! أفراد ممن تابوا والتحقوا بنا، وأن رجال حاشيته أفنى بعضهم بعضا بالقتل حتى آخر واحد منهم

اركتهم مـن أما من يستدل باملجازر الرهيبة التي حدثت للشعب عىل وجود خمابرات يف وسط الصف أو مش
ابرات حقا كانت قد قامـت بمجـازر متقمـصة فيهـا زي املجاهـدين يف سـنة ، فاملخبعيد فال دليل له أصال

م بقصد ترهيب الناس وعزهلم عن املجاهدين، وإن اسـتمرت يف عمليـة الرتهيـب لكـن 1994م و1993
ة الناس، أما املجازر اجلامعية فهي قطعا وجزما كانت كلها واحـدة واحـدة ماقترصت عىل األنصار دون عا

يا بشهادة من حرضها من جنودهـا، وال ينبغـي أن نجـاري املنهـزمني واملخـذلني عـن من تدبري وتنفيذ اجل
 وأن اجلزائريـةاجلهاد من القاعدين واحلزبيني الذين ذهبـوا يقولـون أن اجلهـاد فجـرت بدايتـه املخـابرات 

 بوادي سوف، وعملية سجن تازولـت، وعمليـة »قامر«عمليات أخرى كانت من صنع املخابرات، كعملية 
، وعملية مركز الرشطة بالعاصمة، وعمليـة بـن طلحـة، وعمليـة الرمكـة بغيلـزان وغريهـا مـن ةمريالياأل

 .. واهللا أعلم ..وهذه شهاديت وحد علمي ..دخل فيها للمخابرات العمليات الكثرية، فكلها ال
*                        *                        * 

                                                 
u والعجيـب .. قتل أزواجهن خمافة الوقوع يف األرس عند الطواغيـتتقيص ب )مصلحية( بفتوى  عند مجاعة زوابري العمل ـ انترش

وهو ما جعلهم يطبقوهنا يف حاالت كثرية، أثناء احلصار التمشيطات التـي خيـشون .. ّأن أزواجهن راضيات ومقتنعات هبذه الفتوى
 .هايل أرسىفيها وقوع األ
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  04السؤال ــ
 بأنـه الـسبب فـي اغتـصاب النـساء وقتـل األطفـال، هـل طبقـت                   يتهم الشيخ أبو قتـادة    

أم أن هذا التـصرف     ! الجماعة اإلسالمية المسلحة فعلًا فتواه حول الذرية والنسوان؟       
  ! ؟مرؤوسهمن 

 :الجواب 
، فـإن بطانـة مجـال ك مبارشة، ولكن احلقيقة غري ذلـكحفظه اهللا بذلأبا قتادة عن الواقع يتهم الشيخ البعيد 

بعض الضباط الرشعيني عىل مستوى اجلامعة يف واليات الوسط والغرب كانت لدهيم قناعـة تامـة زيتوين و
، التـي كانـت قـد  يف جواز قتل نـساء جنـود الطواغيـت، بعد قناعتهم جواز السبي يف عهد إمارة زيتوينيف

م، 1995نة  يف ربيـع سـأيب رحيانة فريد عـيشصدرت فيها فتوى من  اللجنة الرشعية للجامعة حتت رئاسة 
 يف أيب قتـادةوقناعة جواز قتل زوجات جنود الطواغيت كانت مطروحة ومهيئة قبل صدور فتـوى الـشيخ 

، ففكـرة سـبي نـساء املـسلمني كانـت  هلم جتارس عجيب يف أحكام الـرشعاملسألة، ليتبني للمسلم أن القوم
 يف شـهر » زروالليـامني«جـرم  الرئاسـية عـىل املاالنتخابـاتتنتظر سببا يربزها للوجود، فجاءت مناسـبة 

، ثم  فقطاالنتخابات، بدأت أوال بقتل األفراد الذين شاركوا يف عملية  للتجسيدفأخرجتهام 1995 نوفمرب
لهم للصبيان أهنم ، وحجة قتقتل الرجال والصبيان وسبي النساءتوسعت بصدور بيان تعميم الردة لتشمل 

َّوال يلدوا إال فاجرا كفار﴿منهم  َ ً ِ َ َّ ِ ُ ِ َ  !!! وسوف يكربون وينتقمون آلبائهم من املجاهدين﴾ًاَ

 يف حادثـة  أيب الـرباء حـسني عربـاويولقد أخربين جنود الكتيبة اخلرضاء أهنم سمعوا من القايض الرشعي
مـا حكـم سـبي نـساء ": م يقـول يف رده عـىل سـؤال1996ونيـو حماكمتهم يف الكتيبة اخلـرضاء يف شـهر ي

، ويقـول بـه أبو مجال سعيد بوخانة البليـديبة ، وقال به أيضا أمري احلس" وسيكون قريبا؟ إنه جائزالشعب
 البغـدادي، ويقـول بـه مـصعب عـني قـرادة اخلـرضاء ونقيبهـا  الضابط الرشعي للكتيبأمحد بلحوتأيضا 

 .. الضابط الرشعي لكتيبة السنة بوزرة باملدية
واه فقد افـرتى عليـه وزور اء وقتل الذرية بفت حفظه اهللا بسبي النسأبا قتادةإذن من كان يظن أو يتهم الشيخ 

 جيـوش املرتـدين الـذين زوجـات، فالشيخ ليس له فتوى يف هذه املسألة، وإنام كانت لـه فتـوى يف التاريخ
 ...،دفعا ودرءا لرضر واقع عىل املجاهدين وأمهات املجاهدين يعذبون ويقتلون نساء

هلـم قنـاعتهم الـسابقة ال ّأن  القـوم ، فحقيقة تلك املسألة أو لعامل آخر فتوى يفله َّأن) ولو جدال(لنفرض و
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يثنيهم عنها عامل وال مفت، فكم من طالب علم  نصحهم أو اعرتض عىل منهجهم اعتـربوه مثبطـا وخمـذال 
وكان جزاؤه إما القتل وإما النفي واإلبعاد عن ساحتهم ومنعـه مـن الفتـوى وحتـى مـن حلقـات الـوعظ 

 .  والتذكري

 جيـارهيم يف الـبعضسلوب خاص يستعملونه يف اختبار طلبة العلم وسائر املجاهدين، فصار وقد كان هلم أ
، وهذه املسألة جعلوا هلا أشخاصا يف صفة جلان احلسبة، ومنهـا م املنحرف خشية قذفه بإحدى التهممنهجه

اخيل ، وبدأت عمليات التقتيـل الـديشعر املجاهد انطلقت عمليات التجسس ونقل الوشايات من حيث ال
 . .بأدنى شبهة ودون حماكمة رشعية

 وهـو إمـام خطيـب أبـو بكـر زرفـاويومن طلبة العلم الذين كانوا موجودين عند إمارة اجلامعة الشيخ * 
، فالحظـت عليـه عالمـات م1994يف جبل اللوح يف أواخـر سـنة بأحد مساجد والية تيبازة، وهذا زارين 

 .ؤون املكتبة وحلقات التعليم والتذكري يف حميط اإلمارة، وكان مكلفا بش يف الدينواالستقامةالصالح 
 يف  مجـال زيتـوينوبـنيأيب بكـر زرفـاوي  وإخوة آخرون أنه نشب خالف بني أبو احلسن البليديوحدثني 

عليـه قـائال إنـام  زيتـوين مجال يف التسيري وإقصاء الضباط الرشعيني من املشاورة، فانتهض االستبدادمسألة 
 فتوبـع عـىل "هـذه هـي العلامنيـة بعينهـا": فرد عليه أبو بكر قائال !! عالقة لكم بالتسيريأنتم رشعيون وال 

 .زيتوين مجالموقفه ذلك ووجهت له هتمة العاملة للطواغيت وقتل بأيدي أحد البطانة بأمر 

روسه ، ولكن حدثني عنه من عارشه وسمع منه درمحه اهللا وهذا مل ألتق به أبو رحيانة فريد عيشثم الشيخ * 
، وأعجبته أخالقـه وعلمـه ومنهجـه ال عمله، وأثنى عليه ثناء مجيالالوعظية والعلمية أنه متمكن جدا يف جم

 .وأفكاره 
 ، واستدعي عند قيادة اجلامعة يف عهد إمارةقسنطينةب بمسجد عائشة أم املؤمننيكان قبل اجلهاد إماما خطيبا 

 المجـ، ولكن حدثني إخوة ممن هنـاك أن بطانـة نام، وترأس اللجنة الرشعية زم1994 سنة رشيف قوسمي
 .؟ عنرت زوابري، وتوبع عىل ذلك وقتل يف زمن !كانت تتهمه بمنهج اإلخواين زيتوين

 زرفـاوي وأيب رحيانـه رمحه اهللا فقد حدثني عن نفسه هو بأنه كان بجانـب أبو احلسن البليديوأما الشيخ * 
 فضال مجال زيتوينم بأنه كان معرتضا من بعيد عىل تولية 1995 يشحممد احلبرمحهام اهللا فاهتم يف أيام حادثة 
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عن اهتامه بمنهج اإلخوانيني، فتوبع عىل ذلك ومنع من عقد احللقات، ثـم نفـي إىل إحـدى كتائـب واليـة 
 .البويرة 

، سببلعبـا، ثم صار ضابطا رشعيا يف كتيبة الـسنة ، كان إماما خطيباأويسوهناك طالب علم آخر يدعى * 
م متوجها نحو 1996 يف شهر فرباير سنة املدية والية بجبل اللوح من الغرب ومر بنا يف الكتيبة الربانية قدم

 بقصد التبني والنصح له، ونحـن آنـذاك كنـا قـد خرجنـا عـن اجلامعـة فنـصحته بعـدم زيتوينأمري اجلامعة 
قورنـو املديـة حاكمـه ، وملا دخل إحـدى رسايـا اجلامعـة بمه وواصل سريهالذهاب، ولكنه أرص عىل قصد

 . حايف القدمني هاملتعصبون جلامل وقتلوه وفر صاحب

، ومـا بقـي للحني من أهل العلـم واحلكمـة والعقـوهكذا خال حميط إمارة اجلامعة من الناصحني واملص* 
 ..  ببئر اخلادم اجلزائرمجال زيتوين، الذي كان من معارف بالزبري أيب املنذر إال أن تأيت للجامعة

، ولكن ملا غلبت عليه كنيته بأيب املنذر ظننت أنني ال أعرفـه زبري باسمه أنا كنت أعرفه سابقا بو املنذرأوهذا 
 . احلقيقي وصفته وموطنه اسمهم  فذكروا يل 1999حتى سألت عنه بعض أفراد اجليا الفارين منها سنة 

، كـان مكلفـا ت من القـرن املـايضفهو شاب عرفته باملسجد املركزي لبئر اخلادم اجلزائر يف مطلع التسعينيا
 كـام !كان عـىل مـنهج الـسلف ، ومرشفا عىل املجلة احلائطية به، وتنظيم احللقات، وملابتسيري مكتبة املسجد

 . ، كان كثري الرصاع مع مجاعة اإلخوانيني املخالفني ملنهجه!يدعي
بعـض النـصوص واملتـون  من التعليم األسايس، أخذ نـصيبا مـن العلـم بحفـظ 9 مستواه الدرايس السنة 

، وهلـذا انـسجم ، وكان جينح نحو الغلو والتنطـعيفقه الواقع  كان السامع احللقات، لكن نظرا لصغر سنهو
 .  وأصبح الضابط الرشعي الرسمي للجامعة بال منافس زوابريوعنرت زيتوينمجال مع بطانة 

، عنـرت زوابـريأمـام سـطوة ا شخصية جدالوحدثني من تاب من ضالل اجليا والتحق بنا أنه كان ضغيف 
فعنـرت ، كام هو شأن علامء الـسوء يف هـذا العـرص، حتى أصبح جياريه يف هواه، وما يفتى إال بام يوافق مزاجه

 . كان يعامله بشدة ويرصخ يف وجهه وينهره أمام املجاهدين  زوابري
نـود يقتلـون النـساء اجل و، ومن هذا الباب أخذ قادة اجلامعـةتل سياسة ومصلحةومن فتاويه التوسع يف الق

، واجلرحـى ختففـا، مـن كبـار الـسن واملـرىض  من اجلنوداالنسحابوصبيان السبي وحتى من يشق عليه 
وفتوى قطـع !! ، وكذلك فتوى ال توبة ملبتدعل للطواغيت أو التمرد عن اجلامعةويقتلون من خيشى منه نزو



)17( 

، وقتل نـساء الـسبي التمثيل باملبتدع قبل قتله ندهومن السنة ع،  يف الدينباالبتداعرأس املجاهد الذي يتهم 
الضالل واإلجرام التي أمـضاها هـذا الرويبـضة ، وغريها من فتاوي بعد قضاء وطر اجلنود منهن بالتداول

 ولكـن العبـاد، مـن ينتزعـه انتزاعا العلم يقبض ال اهللا إن«: ، وصدق فيهم قوله صىل اهللا عليه وسلماملتعامل
 فـضلوا علم، بغري فأفتوا فسئلوا جهاال، رءوسا الناس اختذ عاملا يبق مل إذا حتى علامء،ال بقبض العلم يقبض
 ..»وأضلوا

 للدفاع عن مجاعته وكتـب عـدة ردود أبو املنذروملا رمى املنشقون اجلامعة اإلسالمية بمنهج اخلوارج انربى 
، حتـى أصـبحت كـل هج اجليا ووصفه بالسنية والسلفيةل فيها منّ أص"..هداية رب العاملني"نها رسالته م

 !!!"، سلفيةتوحيدية، سنية"نات اجليا تصدر بـعبارة تعليامت وبيا

م وهو آخـر 2008ب سنة  التائصالح أبو ياسني، فأخربين الشيخ أبى املنذر زبريواختلفت الرواية يف مقتل 
الطواغيـت يف مكـان يـسمى قمـة رشك حليمـة  قتله جـيش أبا املنذر أن حممد غيلزان وبحضور أمراء اجليا

ا  يقـودان بغلـني يف اجتـاه م  مـع املـسؤول الطبـي ومهـ2003بمرتفعات جبال الرشيعة بوالية البليدة سنة 
 .املركز

 التـابعني للجامعـة الـسلفية )مـن شـبكات دعـم ملجاهـدين(االتصاليني أن أحد : أما الرواية الثانية فتقول
، ولكـن أنـا رجحـت الروايـة األوىل التـي اه إىل بيته وسمه يف الطعام فـامتدعللدعوة والقتال كان قد است

 عـن املركـز بـسبب واالبتعـاد كـان قليـل احلركـة أبا املنذرسمعتها من جنود اجليا التائبني، الذين قالوا إن 
  …واهللا أعلم. ضعف برصه، وليس من عادته أن خيرج للقاء املتصلني

  *                        **                       
  ـ 05السؤال ــ

 القـضاء علـى هـذه القيـادة المنحرفـة مبكـرا قبـل أن يـستفحل         إلـى لماذا لم تبادروا    
  ! أمرها وتستتب لهم السيطرة في القيادة؟

 :الجواب 
 ومن قبله كانت متشددة يف األشخاص الذين يوصـفون رشيف قوسمياجلامعة اإلسالمية املسلحة يف عهد 

 والتكفري، وحتذر منهم، وتتابعهم بالقتل حيثام وجدوا، مـن ذلـك أن رسيـة قتاليـة مـن هـذه الفئـة باهلجرة
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 يـضايقوهنا ميةاجلامعـة اإلسـال فكـان جماهـدو بـومرداس واليـة بـوزقزةم يف جبل 1994ظهرت يف بداية 
كانـت تتمركـز ، وبالقتل أحيانا، حتى اضطر أفرادها إىل اهلجرة غربا حيـث رسيـة أخـرى باملطاردة أحيانا

 وكان عددهم "كتائب التوحيد" وشكل هؤالء الضالون تكتال عرف باسم عني الدفىل بوالية افرينابجبل 
،كـان املديـة واليـة قـرص البخـاري من عبد العظيم، وأمروا عيهم رجال يدعى فردا 70 ــ 50يرتاوح بني 

 أمحد بلحـوت، منهم الشباب يف القرصجه فتأثر به بعض يشتغل أستاذا يف التعليم، وكان ينرش أفكاره ومنه
، الـذي أصـبح نقيبـا مصعب عني قراد، ومنهم أيضا خلرضاءلكتيبة ابعد التحاقه ضابطا رشعيا لالذي صار 

، وأنا سمعت وشاهدت ذلك ملا نشب خـالف هر من هذين الشخصني العجب العجاب، وظنفس الكتيبةل
 . بينهام وبني جنود الكتيبة

، رج، وتكفر عامـة الـسكان حتـى أهـاليهما كان جتهر بمنهج اخلوبعني الدفىللضالة  إن تلك الفئة ا.. قلت
 . وتكفر حتى جنود اجلامعة اإلسالمية وبقية اجلامعات األخرى

 واملعلوم أن هذه الفئة مل تقاتل جيوش الطواغيت أصال، وإنام قاتلت الشعب املسكني ومن ذلك عىل سـبيل 
قتلـوا  ، وقتلوا من املوكب ماعىل موكب عريس بوالية عني الدفىل مسلح الذكر ال احلرص أهنم قاموا هبجوم

يقـل  ال رميا بالرصاص، ومرة أخرى هامجوا حمل مقهى عام بإحدى قرى والية عني الدفىل  فقتلوا فيهـا مـا
 .. نفسا رميا بالرصاص30عن 

ـ قـد قـام بقتـل جمموعـة مـن هللا ـ رمحه ا أبو جعفر حممد احلبيشوجدير بالذكر أن أمري املنطقة األوىل آنذاك 
م، وعزم بعدها عىل مواصـلة متابعـة اخلـوارج 1994 ذبحا أمام املصلني سنة تيبازةاخلوارج بأحد مساجد 

 الجتثاث أصلهم، ولكن كثرة املشاغل عليـه حالـت بينـه وبـني ىل مجاعة جبل افرينا بعني الدفىلبالذهاب إ
 .رمحه اهللاذلك حتى قتل 

 الـضال يف لإلنقـاذاجلـيش اإلسـالمي افرينا بنزوهلا إىل الطواغيت بعد انـضاممها إىل وانتهت مجاعة خوارج 
 .  ، وجيوز معهم احلوار واهلدنةىل أساس أن الطواغيت كفار أصليونم، وبنى اخلوارج نزوهلم ع2000سنة 

ام إخواننـا وحلرص قادة اجلامعة اإلسالمية األوائل عىل حماربة فكر اخلوارج ومنهجهم عىل ساحة اجلهاد قـ
 تازولـت بباتنـةهم مـن سـجناء  بمراكـزّيف واليات الرشق بقتل كل من كانت فيه شبهة اخلوارج ممـن مـر

أبـو ، منهم الضابط الرشعي ن أخفى ضالله بادعاء التوبة تقية، إال م)قتال(روا منهم الصف ّ، وطهم1994
 اخلـوارج داخـل سـجن كان من دعـاة، الذي شهد عليه الكثري فيام بعد أنه الرباء حسني عرباوي العاصمي
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بجبـال  اجلامعـة اإلسـالمية، وعىل حني غفلة من املجاهدين واصل سريه حتى التحق بقيـادة تازولت بباتنة
 مجـال زيتـوين، وملا نشب خالف يف الكتيبة اخلرضاء بني النقيـب وجنـوده أرسـل مجال زيتوين عند الرشيعة

عي الـذين كانـا عـىل منهجـه  النقيـب وضـابطه الـرش، فنـارصتلفنيذلك الشخص الضال قاضيا بني املخ
وبعـث  جماهدا 14، فقتل من قتل، وأوثق حوايل ائرا عىل الكثري من جنود اخلرضاء، وحكم حكام جالفاسد
 .  ، ومن بقي من جنود اخلرضاء جردهم من أسلحتهم وسجنهم فقتلهممجال زيتوينهبم إىل 

 عن حكم سـبي نـساء الـشعب؟ حسني عرباوي القايض وحدثني جنود ممن حرض املحاكمة أن سائال سأل
 !!!فأجابه بأنه جيوز، وأنه قريب إن شاء اهللا 

ة م ذلك اخلالف الذي حـدث يف اخلـرضاء كعـضو يف جلنـ1995 وأنا كنت قد حرضت يف  شهر مايو سنة 
عي ، ويمثلـه الـضابط الـرشت رأيت فكر اخلوارج ظاهرا وجمـسدا، وثماإلصالح قبل جميء قايض اجلامعة

، ومن مجلة ما رأيت وسـمعت أن الـضابط  جماهدا140 جنديا من جمموع 30يل ونقيب الكتيبة ومعهام حوا
 حيكمـون عـىل ، وعىل ذلك الفهم السقيم أضـحوا كل أمراء اجلامعة منزلة اخلليفةالرشعي ومن معه ينزلون
: ون عىل ذلك بقوله تعـاىل ، ويستدلن املجاهدين، ويكفرون سكان اجلبال الذين يؤوكل من خالفهم بالقتل

ًاألعراب أشد كفرا ونفاقا﴿ ًَ ِْ َ ُ ُْ ُّ َ َ َ َ د الـذي  يقتـدي ، ويعزرون املجاهن أعضاء مجعية العلامء اجلزائرية، ويكفرو﴾ْ
) بنـي ميـزاب(، ويكفـرون أتبـاع املـذهب اإلبـايض بمذهب اإلمام مالك، ويكفـرون عامـة علـامء األمـة

نني حتـى  سـ3م، ويقولون نوقف القتال مـع جيـوش املرتـدين ويكفرون كل األحزاب التي تنتمي لإلسال
وكثـري مـن البـدعيات !.. وجيعلـون الـسنة النبويـة كلهـا يف مرتبـة الواجـب !!! نطهر اجلهاد من املبتدعـة

 .  سمعته وشاهدته بنفيس ، وهذا ماوالضالالت
، خاصة طة من هنا وهناكجزافية ملتقوأصل هذا الضالل يف وسط اجلنود أنه تكونت نواته من عدة فتاوى 

 .  …من كتيبة وزرة باملدية القريبة من اإلمارة وكتيبة اجلامعة اخلرضاء بالرشيعة
*                        *                        * 

، ومـن حيثيـات تلـك املحاكمـة من حجج املختلفـني يف تلـك الكتيبـةومن خالل ما سمعناه وما شهدناه 
، ومن موقف إمارة اجلامعة وبطانتها من ذلك اخلالف وتـصنيف اجلنـود  وما ترتب عنهاجمرياهتا ونتائجهاو

م 1995 رمحه اهللا يف خريـف سـنة أيب ثاممة عبد القادر صوان حتت إمارة الشيخ عثامن بن عفانفيه قرر جند 
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 ّ، يبـني زيتـوينمجـال التام عن اجلامعة اإلسالمية بواسطة رسالة خطية من أمري اجلند إىل واالنفصالاخلروج 
حصل ومـا سيحـصل مـن   الذي طرأ عىل اجلامعة، ويتربأ من مسؤولية ماواالنحرافله فيها نقاط الضالل 

 .. تصادم أو سفك لدماء املجاهدين عىل مستوى اجلند
، وكتيبـة الفرقـان ، وكتيبـة الفيـدا بتمزقيـدة باملديـة، وأغلب جنود اخلـرضاءفخرجت الكتيبة الربانية كلها

 .الرمحن بخميس مليانة بعني الدفىل، وكتيبة باجللفة، ونصف كتيبة الفتح باجللفةبوسارة 
 وبطانته احلرب علينا، فحاولنا أال نبدأهم بالقتـال، ونعمـل كـل مجال زيتوينوما هي إال أسابيع حتى أعلن 

لـدفاع الـرشعي  بالقتال وصالوا وجالوا قمنـا بواجـب ابدؤوناما يف وسعنا بأال حيصل قتال بيننا، ولكن ملا 
، ب بيانات ونعلقها هلم يف مسالكهم، وكنا نكتقتالية خاصة بقتال أذناب اخلوارج، وأنشأنا رسية فسناعن أن

أت ، ونشبت بني الطرفني حرب مفنية بـدزادهم ذلك إال نفورا ونبني فيها ضالهلم لعلهم يتوبون، ولكن ما
 ..  ومنهم، قتل فيها خلق كثري منام2003م إىل 1996من أوائل سنة 

 وأما كتيبة التوحيد بالربواقية املجاورة  للخرضاء وكذا كتيبة الـسنة بـوزرة باملديـة وكتائـب أخـرى ممـن مل 
،  والئهم للجامعـة وشـاركوها القتـالعاديا جدا فبقوا عىل ، ورأوا األمراالنحرافيفهموا معنى الغلو وال 

عن بكرة أبيهم بتهمـة التـآمر عليـه وتـدبري اخلـروج  رش قتلة عنرتويف النهاية دارت عليهم الدائرة وقتلهم 
 ..عنه

*                        *                        * 
  06السؤال ــ

ــا؟    ــت جماعــة الجي ــين     ! كيــف انته ــا والمقتنع ــسبين له ــراد المنت ــاذا حــصل لألف وم
هــل ســلموا أنفــسهم أم قــاتلوا حتــى قتلــوا أم اتــضح لهــم الحــق واتبعــوا   ! بأفكارهــا؟

  ! لمجاهدين؟ا

  :الجواب 
 ، نقول متزقت وتفرقت عىل أربع فرق، ولكنقة ال نقول إن مجاعة اجليا انتهت احلقي

، ممـن الد وغرهبا وهم اإلمارة وبطانتها ومعهم عدة رسايا وكتائب يف واليات وسط الب:الفرقة األولی 
، مقـاتلني تعـصبهم للجامعـة والئهـم ونـرصهتم و، وبقـوا عـىلا عاديا واعتربوه حقا وأمراستساغوا الغلو

 . للمنشقني حتى انتهوا، كام سنبني ذلك الحقا
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 وهم عدة كتائب ورسايا ممن كـانوا بعيـدين عـن إمـارة اجلامعـة وبطانتهـا وجيهلـون :الفرقة الثانیة 
، )القطر اجلزائري تقريبـا  كاملعربخاصة وأن مساحة اجلزائر جد شاسعة، واملجاهدون متفرقون (احلقيقة 
 ومل  ال يقـاتلون املنـشقني عـن اجلامعـة، لكن بقوا عـىل والئهـم إال أهنـمبقوا متشككني ومتحفظنيفهؤالء 

، فهـؤالء بقـوا )1996(يطبقوا تعليامهتا املنحرفة، فخالفوها فكريا ومل خيرجوا أو ينشقوا عنها، حتى هنايـة 
 .مشتتني عدة سنوات، وملا عرفوا احلقيقة التحقوا بركب املصلحني للجهاد 

، وأنكـروه وهم الكتائب والرسايا القريبة من منطقة اإلمـارة، فهـؤالء أيقنـوا بـالزيغ :فرقة الثالثة ال
، فمنهم من قاتل الغالة اخلوارج ومنهم من مل يقاتلهم حقنا للـدماء، اسمها من وتربؤوافانشقوا عن اجلامعة 

 .  عىل اجلهاد السنيثابتونليوم لوهؤالء نظموا أمرهم عىل شكل مجاعات وواصلوا اجلهاد، وهم 
 وعرفـت احلقيقيـة، فانـشقت وأنكرتـه وهم الكتائب والرسايا التي مل تستـسغ الغلـو :الفرقة الرابعة 

، فهؤالء مل يصمدوا أمام الشدائد، ثم اهنزموا واستسلموا للطواغيت جامع هلا ، الوبقيت يف التيه والفوىض
 اجلـيش اإلسـالمي لإلنقـاذوغات وتلبيـسات ، وحتت مرام حتت فتاوى واهية وخاطئة1999نة بالنزول س

 ...الضال 

ونرجع إىل القسم الذي استساغ الغلـو يف اجلامعـة اإلسـالمية وركـب رأسـه وواصـل الـسري يف طريـق * 
 ..كالضالل بتجاهل نصح الناصحني واملصلحني من هنا وهنا

وى إمـارة اجلامعـة م بدأ منهج اخلوارج يربز ويطل برأسـه عـىل سـاحة اجلهـاد عـىل مـست1995 سنة فمع
اإلسالمية وبعض الكتائب والرسايا من حوهلا، وأخذت الفتـاوى اجلزافيـة تطغـى عـىل الـساحة بـالتكفري 

، وكـان أول مـن  تأخـذ جمراهـا اخلطـرياالنـشقاقات، عندها بدأت هدار دماء املجاهدين وسكان القرىوإ
 وتبعه عدة كتائـب جند عثامن بن عفان أمري  رمحه اهللاأبو ثاممة عبد القادر صوانانشق عن اجلامعة هو الشيخ 

 واملجاهـدين وتفـادي إراقـة أخرى يف املنطقة، واملنشقون أعلنوا نيتهم يف اإلصالح واملحافظة عىل اجلهـاد
ملسلمني اعترب املنشقني عنه  أخذته محية اجلاهلية بحكم أنه نصب نفسه خليفة عىل امجال زيتوين، لكن الدماء

اندته عـدة كتائـب يف ، وتـابعهم يف معـاقلهم ومنـاطقهم، وسـبا شعواء دون هوادةأعلن عليهم حر، وبغاة
، واستـساغوا مـنهج اخلـوارج ورضـوه دينـا هلـم الـشيطان الـرش والـضاللل ّ، ممـن سـوالوسط والغرب

 . ألنفسهم
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الـرشع يها األمية واجلهل ب وأنا أدركت أصل املشكلة يف جهاد اجلزائر هي احلامسة الفياضة يف بيئة غلبت عل
، دون فهـم للواقـع،  حفظ النصوص واملتون عن ظهر قلبنصوص الوحيني، فالعربة ليست يفوسوء فهم 

 ، واغـرتت بـسقيمكبرية من عـدة كتائـب بفكـر اخلـوارج، وهلذا تأثرت رشحية ودون تفريق بني املتشاهبني
 . ابوا من اجليا والتحقوا بناسمعته من أفواه من ت ، وهذا ما تستطع أن متيز بني احلق والباطل، وملاملفاهيم

، واسـتحر القتـل وطالـت اخلـسائر ني  املنـشقني عليهـا يف عـدة منـاطققلت نشبت احلرب بني اجلامعة وب
 ..الطرفني 
لتـشمل حتـى ، وإنام توسـعت احلـرب ا ملنشقني عنها فقط مل تقرص قتاهلحلامقة اهلالكة أن قيادة اجلامعةومن ا

خـيل رهيـب بقتـل تائب والرسايا املوالية هلـا، فحـدث للجامعـة نزيـف دا، من الكمن كان معها يف اخلندق
، فكان أمراء الوفود إىل الرسايا والكتائب املواليـة كثـريا مـا ـ أفرادا ومجاعات ـ هنا وهناك أمرائها وجنودها

رة ، وهكذا كان جيري األمر يف كـل زيـا، دون بينة وال مقاضاة رشعيةجيتهدون ويقتلون من يشكون يف أمره
 ..  ويف كل خرجة هلم

*                        *                        * 
   : زوابريكيف انتهت حاشية جمال زيتوني وعنتر

 : انتهت حاشية اجليا بالشكل التايل 
 قتال يف سـيارة ومهـا  ومها رأس احلربة يف احلاشية،،، وأبو عدالن رابح غنيمةعباس حممد بوكابوسأبو ال* 

 غـرب فرنـداي ، أثناء ختطيهام حاجزا جليش الطواغيت بنواح)بالغرب اجلزائري (إىل املنطقة الرابعة يف سفر
 لعبـد  أمـريا عـىل املنطقـة الرابعـة خلفـاوينتـمجال زي، الرجل األول كان قد نصبه م1995 يف ربيع تيارت

 …للمنطقة، والرجل الثاين مستشارا عسكريا ، الذي انشق عن اجلامعةالرحيم قادة بن شيحة

، هـو أول ، الفـظ الغلـيظ)يف زمن زوابري (، املستشار العسكري للجامعةأبو يعقوب العاصمي السفاح* 
، فهو الـذي أرشف وقـاد عمليـة غيلـزان التـي ار دم الشعب يف املجازر اجلامعيةمن دشن تنفيذ تعليمة إهد

العاصـمة، التـي ب بـن طلحـة ، كام قـاد عمليـةنفوس من الرجال والنساء والصبيانذهب ضحيتها مئات ال
، وقـام بقتـل العـرشات مـن املجاهـدين يف نفوس من النساء والصبيان والشيوخذهب ضحيتها عرشات ال

 .. بتهمة اإلرساف يف قتل اجلنوديوأخريا قتل بأمر عنرت زوابر.. عدة كتائب موالية للجامعة بعدة هتم
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 باملدية، ثم أتبعـه مقورنو حوله عنرت إىل جند ،دور العاصمي مسؤول إعالم اجلامعةأبو بصري رضوان مكا* 
 ..  وهذا بشهادة اجلنود امللتحقني بنا.. ، فنفذ فيه القتلبقتله، يأمره فيها أيب اهلامم بوقرةبرسالة إىل أمري اجلند 

، من طلبة العلم بمدرسة الـرشيعة، كـان  اإلمارةباسمالناطق  صهيب العاصمي رئيس ديوان اجلامعةأبو * 
يزور املنطقة الثالثة والرابعة، هو الذي قتل أمـري املنطقـة الثالثـة  يف قتل جنود اجلامعة، كان كثريا ماله ضلع 
 بتهمة قتل اجلنـود واحتقـار بعـض عنرتشلف ملا أراد عزله ورفض له، قتله ال من دائرة تنس والية أبو اهلامم

 . امللتحقني بنا وهذا بشهادة اجلنود التائبني ،عائالت اجلنود ومنعهم من الطعام

، ، ومن املتشددين عىل اجلنود، اشتهر بالفتـاوى اجلزافيـة كان من املتنطعني يف الدين، أبو هريرة العاصمي*
 فقـام بقتـل عـدد مـن الفـتح باجللفـةكان كثري التجوال بني الكتائب  والرسايا، بعثه عنرت يف وفد إىل كتيبـة 

، بـشهادة اجلنـود  بيده طعنا بالفـأس عـىل رأسـهعنرت فقتلهجنودها، وملا عاد إليه حلقته رسالة شكوى ضده 
 . التائبني

 البليـدة، شـارك يف عـدة جمـازر مجاعيـة يف واليـة  كان بجانـب عنـرت،مصعب بوقرة، أمري املنطقة األوىل* 
يـت يف حقـول ، قام برضب رتل جلـيش الطواغ، له محاسة للقتالد، كان شديدا عىل اجلنو العاصمةواجلزائر
 .. ، وأثناء انسحابه أدركته املروحية فقتل بالقصفالبليدةالية  بومتيجة

، وهذا مشهور باألخالق الذميمة، وكان عنرتتأمر عىل املنطقة األوىل خلفا ملصعب يف عهد  رساقة بوقرة،* 
 أيب مالكيفتخر بقتل اجلنود ويعترب ذلك من أحب القربات إىل اهللا، سمعه اجلنود وهو يف مكاملة باجلهاز مع 

شـارك يف عـدة  . جنـديا45ر أنه قتل يف مدة يسرية  من اجلنود فرد األخ25 قال هذا األخري أنه قتل البليدي
 .. بتهمة إفساد اجلهادعنرتجمازر ضد الشعب يف والية البليدة واجلزائر، ويف األخري قتل بأمر 

، كثـري الفتـوى لكتائـبذو جتـوال بـني الـرسايا وا، ، ضابط رشعي وأمري حـسبة البليدي أبو مجال سعيد*
 بتهمـة عنـرت، قتل بأمر ه شهية يف نقل الوشايات والنميمة، لخر عالنية بمنهج اهلجرة والتكفرياجلزافية، يفت

 ...رسقة الذخرية وبتهمة اإلكثار من الفتاوى
 بقتل الرشيعة، وكان هو األخر يقوممنطقة  ب"الكتيبة اخلرضاء" كان أمريا عىل كتيبة اجلامعة.. عبد النور *

 ..اجلنود، وأثناء ذهابه إىل املنطقة الثالثة قتله وفد اجلامعة هناك بتهمة تقتيل اجلنود
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، سمي باألربيجي لكثرة مـا يرمـي هبـا و،، أمري عمليات املدن من بوفاريك البليدة، نور الدين األربيجي*
عـة لألمـري ويقـول أنـا ا، متفاين يف الـسمع والطه رجل قتال وشديد البغض للطواغيتويشهد له اجلنود أن

 ..ومر به واإلثم عىل من أمرأأطبق كل ما 
 .. قتله الطواغيت. من أعيان اجلامعة  ..  فريد البليدي*
 .. من أعيان اجلامعة قتله الطواغيت  موسى البليدي*
 .. قتله الطواغيت ، كان يستخلف عنرت يف خرجاته عبد الرحيم البليدي،*

عنـرت مقتـل ره أصحابه علـيهم بعـد ّ، أم وكان عىل منهج وأخالق عنرت،"رشيد أوكيل" رشيد  أبو تراب*
دعوا أنـه قتـل عـىل يـد ، واحاشيته يف غياب اجلنود ختلصا منه بعض وقتلهم، 2002 فرباير 09 يف  زوابري

 كـان  رشـيد تـراباأبـ وهناك روايات ممن تاب من اجليا والتحق باجلامعة الـسلفية تقـول أن ...الطواغيت
وهكـذا كـان مـصري أغلـب ... يح مسار اجليا واالنضامم للسلفية، فقتلته حاشيته بتهمـة الـردةينوي تصح

  .. عنرت زوابريومجال زيتوين حاشية 

عنـدما ) االـسلفية سـابق (»الفيـدا«، فكانت هنايته عىل يد كتيبة أما جمال زیتوني أمیر الجماعة    
ـ ـ املتهم بـاجلزأرة  بشري تركامنستدعى أمريها ، وهي قريبة من معقله، كان قد ادخل يف  حرب طاحنة معها

وجملسه الشوري قبل اخلروج عنه وقتلهم، وبعد اخلروج احتدم القتـال بـني الطـرفني إىل أن قتـل يف كمـني 
 .م1996 يف شهر يوليو بعطةنصب جلامعته بمنطقة 

ورضوه ألنفـسهم  أمري اجلامعة بعد زيتوين ، فكان أصحابه أمروه عليهم ،ما عنتر زوابري السفاح   أ
يـشهد عليـه ، حسب روايـة التـائبني،  اآلربيجينور الدينرتض عىل تأمري عنرت أال وهو عال واحدا منهم اإ

مجيع اجلنود أنه رجل يغلب عليه الرش، قليل الدين والذكر والقرآن، كثريا ما يسهر الليل كله يف اللغو حتـى 
 بوفاريـك عىل يـد الطواغيـت بمدينـة عنرتانت هناية وكبعد نصف الليل  أنه كان يؤخر صالة العشاء إىل ما

 .. مفسد للدماءيت صحيفة أمري سفاك له، وطواالتصالينيبالبليدة يف منزل أحد 

، فثبتوا عىل ضالهلم وفسادهم وعداوهتم للمنشقني، فمـنهم مـن أما اجلنود املوالون للجامعة واملتعصبون هلا
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، ومـنهم مـن قتلتـه  ومنهم مـن قتلـه املنـشقون،د عىل عقبيهن أرس، ومنهم من ارتقتله الطواغيت ومنهم م
 "اخلرضاء": ، خاصة من اهتم منهم بتدبري اخلروج عنها يف الكتائب التاليةجلامعة رش قتلة ومثلت هبم متثيالا

 قـرص "اخلـرضاء"، شـطر مـن  بالربواقيـة"املوحـدون"،  بـوزرة"السنة"للجامعة بجبال الرشيعة البليدة، 
 بواليـة تيـارت، "االنتقـام" و"لـرمحنا"، و بواليـة اجللفـة"الفـتح"املديـة، و الثالثة مـن ، وهذهالبخاري

   … بوالية بلعباس"السنة"،  بوالية شلف"النرص"

وآلت عملية القتل واالقتتال إىل انخفاض عدد األفراد املقاتلني يف صف اجلامعـة اإلسـالمية عـىل مـستوى 
م،  وتقلـصت رقعـة  تواجـدهم 2001 فـردا فقـط سـنة 60 واليات الوسط والغرب حتى نزل إىل حوايل

 باجللفـة، "الفـتح" بتيـارت، و"االنتقـام"شلف، والـ ب"النـرص": وانحرصت  يف أربع كتائـب فقـط هـي
، وهذه املعلومة أدىل لنا هبا أحـد أمـراء اجليـا، الـذي أمـسكناه أسـريا جرحيـا ىف أحـد  بالبليدة"اخلرضاء"و

 ...م2001 يف شهر يوليو سنة الكامئن هلم بوالية عني الدفىل
 فردا حسب روايـة آخـر أمـري 30م نزل عدد األفراد املوالني واملقاتلني يف صف اجلامعة إىل 2005ويف سنة 

 ..  صالح أيب ياسني الشلفيعىل بقية اجليا الشيخ 

توبـة مـن  هبـم األمـر إىل البقي إال سبعة أفراد بجبل الـرشيعة بالبليـدة، انتهـى م ما2008ويف خريف سنة 
 . .، ثم الدخول يف تنظيم قاعدة اجلهاد ببالد املغرب اإلسالميالضالل

ون قتال للمنشقني، فقد انضم أفرادها تباعا ـ عـىل أما الكتائب التي بقيت متحفظة أو موالية فقط للجامعة د
 . ـ إىل تنظيم اجلامعة السلفية للدعوة والقتالمراحل 

نت قوة ضاربة بـاحلق عـرش ، بعد كا، وأصبحت أثرا بعد عنين الوجود اجليا إىل األبد ماسمى وهكذا انته
ومل خيل ميل واحـد مـن ،  ألفا35حوايل ، وبلغ عدد جنودها  كتيبة80وبلغ عدد كتائبها حوايل ، الطواغيت
 ،هلـك املتنطعـون«: ، وصدق يف أهل الغلو قوله صىل اهللا عليـه وسـلم يف احلـديث الـصحيحأثر أقدامهم
  . »وكررها ثالثا

*                        *                        * 
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  07السؤال ــ
أليس من الغريب عندما تشهد الساحة الجهادية الجزائرية نكسة بسبب الغالة ثم            

ألـم  ! ؟ جماعة مقاربة لجماعـة الجيـا      بعد عقدين من الزمن يبايع ثلة من مجاهديها       
  !ن من الجزائر من الدرس؟ود المجاهديستف

  :واب الج
  البـدريإبراهيم، تلك الثلة تلك التي انشقت عن تنظيم قاعدة اجلهاد ببالد املغرب اإلسالمي وبايعت نعم

 من قبل قريبـا مـنهم يف ريعنرت زوابومجال زيتوين ، كام ادعاها مامة العظمى واخلالفة اإلسالميةاملدعي اإل
يعلم اإلخوة عىل ساحات اجلهـاد األخـرى أن تلـك ، مل تعترب بتجربة اجلامعة اإلسالمية من قبل،  ولاجلزائر

  والعلمـي،الوعيياء املستوى ، بسطمن عوام اجلنود، سوادهم األعظم  براهيم البدريالثلة عندنا املبايعة إل
ومـن فـضل اهللا، أنـه مل يلتحـق ومل يبـايع مجاعـة ،  باجلهـادبااللتحـاق عهـد حديثو وحدثاء أسنانأغلبهم 

هل اهليئات، الذين حمصتهم التجارب، وأيقنوا أن سبيل الفـالح والرشـد، يكمـن البغدادي أي جماهد من أ
 ... يف التزام غرز العلامء الصادقني واتباع قادة اجلهاد األوفياء واملحنكني

 عهـد أدركـوافإننـا عـىل يقـني أن هـؤالء لـو لذلك،  ...عىل أشكاهلا تقع، الطيورف ،كام يقول املثل العريبو
ة عـ ملباي من السباقني ـ اندفاعا ومحاقة  بعضهمقرن املايض، لكاننوات التسعينيات من الانحراف اجليا يف س

 .. فعلت اجليا من الفساد مجال زيتوين وعنرت زوابري، ولفعلوا متاما مثل ما
ألمـة لفـرط ، فكـم مـن شـباب اصة لـدى شـباب جمتمعاتنـا اإلسـالمية عويمشكلةفجهل جتارب الواقع 

ال «: صىل اهللا عليـه وسـلم، قال رسول اهللا وا أعامرهم يف إعادة جتارب فاشلة، وأفنممحاستهم ضيعوا أوقاهت
 . …»، وال حكيم إال ذو جتربةحليم إال ذو عثرة

*                        *                        * 
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  08السؤال ــ
 عـن   ا الجهاد الجزائـري، فهـل لكـم أن تحـدثون          د أن تكلمنا عن تأثير الغالة على      بع

ــال الجــيش         ــاد فــي ســوق المــساومات، أمث ــاعوا الجه ــذين ب ــين ال ــأثير المتميع مــدى ت
  .اإلسالمي وغيره

  :الجواب
 كنت قد أرشت إىل أن من أسباب االنحراف نحو الغلو، وجود أهل التمييع، فال يزال اإلرجاء رافدا من 

 .يداروافد تغذية الغلو، والعكس صحيح، والناظر يف تاريخ الفرق يدرك هذا ج

 كان هناك كيانا موازيا للجامعة اإلسالمية املسلحة، ينشط فقدوكام هو معلوم لكل متابع للجهاد اجلزائري، 
كام جاء يف مواثيقهم وخطاباهتم  جعل غاية جهاده ـ الذي »اجليش اإلسالمي لإلنقاذ«يف امليدان وهو 

االنتخايب وعودة املقاعد الربملانية التي فازت بعودة املسار  وبياناهتم الرسمية ـ  أنه وسيلة مغالبة للمطالبة
 .م1992، والتي انقلب عليها اجليش اجلزائري، يف شتاء »اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ«هبا 

ّولذلك استجاب هذا الكيان ألول دعوة لوح هلم هبا طواغيت احلكم للحوار، حيث بدأت مفاوضات 
ها حمامون، ومنها سياسيون وبرملانيون، كانوا يلتقون ، عرب وساطات عديدة، منم1994االستسالم يف ربيع 

قيادة جيش اإلنقاذ بإيعاز من جهاز املخابرات، وقد تكللت هذه املساعي ـ املاكرة ـ بإعالن جيش اإلنقاذ 
فيام » مدين مزراق«الذي أمضاه م، انتهت باالستسالم املخزي 1997أكتوبر 1هدنة من طرف واحد يف 

، حيث باع جنوده من غري ثمن، ونزلوا من جبال العزة، إىل سهول الذل، »دينقانون الوئام امل«: سمي
 م،2000 جانفي 13 يف .زرافات ووحدانا

كام أننا ال هنمل تلك احلملة الشعواء التي شنها بعض العامئم النخرة من علامء السالطني ومعهم أهل 
م املجاهدين ووجوب استسالمهم التجهم واإلرجاء، حيث اتفقوا مجيعا عرب سيل من الفتاوى بتجري

للطواغيت، فالقت دعوهتم النكراء ـ ولألسف ـ استحسانا عند ضعاف القلوب، فاستجاب هلم طوائف 
 .من املجاهدين، واستبدلوا نعمة اهللا عليهم وأحلوا أنفسهم دار البوار يف أحضان املرتدين

 أهل التجهم واإلرجاء من،  تعرض هلافاجتمع عىل اجلهاد اجلزائري مكر الكفار، مع تلك الطعنات التي
الذين جرموا املجاهدين وحرموا جهاد الطواغيت املرتدين وأسبغوا عيهم الرشعية، إضافة إىل ما قام به 
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 حتى كاد .خوارج اجلامعة اإلسالمية املسلحة من سفك للدماء املعصومة وتكفري للمسلمني بغري وجه حق
 .ئفة من الصادقني الثابتني عىل احلقنجمه أن يأفل لوال لطف اهللا، وبقاء طا

 .وال تزال هذه الثنائية من الغالة واجلفاة، هم سبب أي انتكاسة تصيب اجلهاد وتعطل مسريته
*                        *                        * 

  09السؤال ــ
هنالك من يقول أن الحاضـنة الـشعبية هـي أمـر لـيس ضـروري وغيـر مهـم، وال يجـب                

  !ويل عليه أبدا، هل هذا صحيح؟التع

 :الجواب 
، فـال  هو إنسان ضعيف العقل بسيط الفهـممن جيهل أو يتجاهل حقيقة احلاضنة الشعبية وأمهيتها يف اجلهاد

، فاحلاضـنة  للمجاهدينيستقيم أمر اجلهاد عىل أي ساحة وأي بلد كان إال بحاضنة شعبية مساندة ومنارصة
التنفس يف جسم اإلنسان متاما، فكل أنظمة احلكام املرتـدين اليـوم تـراهن ، وكجهاز  لجهاد كرشيان الدمل

تها، ونحن ي، وما ذلك إال ألمهوهتا، وعزل املجاهدين عنهاْدُيف ععىل كسب احلاضنة الشعبية إليها وجعلها 
اجلهـاد، ي يف اجلزائر رأينا رجال اجلهاد األوائل  اعتربوا احلاضنة الـشعبية منـذ انطـالق الـرشارة األوىل هـ

، ألن هبا اشتد ساعد اجلهاد يف اجلزائـر يف الـسنوات األوىل ونـام بـشكل حمـسوس، وفعال كانت هي اجلهاد
، فأخـذوا ، فتنبهـوا لـرس نجـاح اجلهـادزائر، حتى أرهب وأرعب الطواغيـتواتسع وعم كل واليات اجل

ن هـدين بغيـة رصفهـا عـيوجهون سهام الفتك والتدمري إىل احلاضنة الـشعبية التـي تنـارص وتـؤوي املجا
أبـسط معاملـة أو ، جتـرم لك أوال قـوانني ردع يف هـذا الـشأن، فسنوا لذمنارصة املجاهدين بشتى الوسائل

، كام كانت هناك فرق املـوت تقـوم بمدامهـة شأوا حماكم خاصة حتت سلطة العسكر، وأنعالقة باملجاهدين
م وإلقـاء جثـثهم عـىل أرصـفة البيوت وحتى يف احلـواجز املخصـصة لـذلك بخطـف األشـخاص وقـتله

، بقـصد زرع الرعـب يف قلـوب النـاس والـتخيل عـن خمـارج القـرى واملـدن مـشوهة وممزقـةالطرقات و
 املجاهدين، ومع ذلك كله كانت احلاضنة الشعبية حارضة بقوة  إيل جنـب املجاهـدين، ومـساندة بكـل مـا

 ميؤووهنالناس بيوهتم للمجاهدين، ، ففتح ادي واملعنوي بشكل واسع وشاملمتلك من مقومات الدعم امل
، ويمـدوهنم ببنـادق  ويشرتون هلم كل أغراضهم،م الطعام، ويغسلون هلم مالبسهم، ويصنعون هلليال هنارا

 .  ، ويمدوهنم باملعلومات عن حتركات العدو، ويسخرون هلم مراكبهم جماناالصيد والذخائر واملسدسات
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، وربحـوا حلاضنة ملك املجاهدون زمام األمرسنة املنتهجة مع افبفضل تلك السياسة الرشيدة واملعاملة احل
ف مل تستمر تلك املعاملة املؤلفة، فبدأت حتـدث معـامالت ، لكن لألس، وهزموا جيوش الطواغيتاملعركة

م وجهلة  بالدين، مثـل التعزيـرات املاليـة  الفردية اخلاطئة من جنود عوااالجتهادات نتيجة منفرة للحاضنة
، ومثـل واغيت، والتمثيل بجثته بـني قومـهثل قتل من يشتبه يف أمره أنه يتعامل مع أسالك الط، وماملجحفة

، ومثـل رضب املربح عىل تعـاطي مـواد التبـغ، ومثل اجللد والة بإهانة أعيان الناس أمام املإلاملعاملة القاسي
يض عليهـا عنـدما  تعـو، ومثل أخـذ سـيارات النـاس عنـوة دون مقابـل والرويع أهلهامدامهة البيوت وت

 .. ، وغري ذلك من املعامالت السيئة التي تستعدي العامة عىل املجاهدينتصاب بالتلف
، بـدأ وأمر قبيل ظهور زيغها، أما بعد الزيغ  فاألمر أدهى اجلامعة اإلسالمية املسلحة كل هذا حدث يف عهد 

 ، واألعـراضمـوال منتهبـةبتنزيل حكم الردة عىل مجيـع النـاس، فأضـحت الـدماء مهـدورة، واألالفساد 
،  والشيوخ، واختلط احلابل بالنابـلالصبيانسبي النساء وقتل ، وفتح باب منتهكة، فكثرت املجازر الدموية

 .. فاهللا املستعان.. وأصبح احلليم فيها حائرا
*                        *                        * 

  10السؤل ــ
بقية الساحات حتى ال تتكرر مأساة الجزائـر مـع          ما هي رسالتك لإلخوة في الشام و      

  !الغالة من جديد؟

  :اإلجابة 
ـ يف ساحة الشام وسائر سـاحات اجلهـاد األخـرى  إىل إخواننا املجاهدين األشاوس ـ أمراء وجنود رسالتنا

 : هلم ونقول "م ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عليك"أن نبعث هلم أوال بتحية اإلسالم الطيبة املباركة : هي
ـ عىل اخـتالف مللهـم وأجناسـهم ـ، أنـتم منـا نحن وإياكم جسم وروح وقلب ويد واحدة عىل أعداء اهللا 

 ساحات اجلهاد واملـسلمني األخـرى ـ فللـه نفرق بني اجلزائر وسائر ، ورصنا يف هذا العرص الونحن منكم
عـة اإلسـالمية  بام وقـع للجاماظاالتع جهادهم ندعوهم إىل أن يتعظوا كل ىلـ ولشدة خوفنا عاحلمد واملنة 

الم سمعة اإلسـل قادة ومن تبعهم من اجلنود اإلمعة، من انحراف وزيغ وفساد، أساء به الاملسلحة يف اجلزائر
، فنتيجة اجلهل بالدين وسوء الفهم ألحكام الرشع احلنيف بالتـشدد والغلـو واملسلمني واجلهاد وملجاهدين

، كم مـن مـال طائل منه  غالة  اجلامعة اإلسالمية أعامرهم فيام ال، أضاعن جانب وبالتميع من جانب أخرم
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 وكم من جهد بـذل ، وكم من عرض رخص يف سبيل اهللا،أنفق يف سبيل اهللا، وكم من دم أهرق يف سبيل اهللا
، التـي مـنهم احلاضـنة الـشعبية سقف البيت عىل أهله، ونفـرت ّويف النهاية خر …يف سبيل اهللا، وكم وكم

، وأزاهلم مـن الوجـود إال ة، حتى قىض اهللا تعايل فيهم أمرهم وتعاضدهم، فعاشوا عزلة خانقكانت تنارصه
خـرسنا الـدنيا واآلخـرة يف (: م وأخالقهم، حتى قال أحد جنـودهموتربأ من أفعاهل من أنكر ورد باطلهم،

إمـا جتـارة بـائرة ، و صاحبها مقعد صدق عند مليك مقتـدر نعم، اجلهاد إما جتارة رابحة يتبوأ)!!هذا اجلهاد
 . فاسدة يتبوأ صاحبها مقعد خرسان يف سقر

، أسأل اهللا السميع العلـيم أن ساحات أخرى أسدي هلم هذه النصائحفلحبنا للمجاهدين يف ساحة الشام و
 ..ينفعهم هبا 

، والـصرب عـىل مـشاق اجلهـاد، تقوى اهللا تعاىل وإخالص العمل له، والثبـات عـىل احلـق أوصيهم أوال ب*
ْيا أهيا الذين آمنـوا اصـربوا وصـابروا ورابطـوا واتقـوا اهللاََّ لعلكـم ﴿: رة أعدائهم، قال اهللا عز وجلومصاب َ ُ َ َُ َّ َ ََّ َ َ َ َ ْ َُ َّ ُُ ِ ِ ُ ِ ِ َ ُّ َ
َتفلحون ُ ِ ْ ُ﴾ 

ْإن ﴿: ، فهـو نعـم املـوىل ونعـم النـصري، قـال تعـاىليف كل أعامهلـمسبحانه  أوصيهم بالتعلق باهللا وحده * ِ
َينرصكم اهللاَُّ ف ُ َُ ْ ُ ْال غالب لكمْ ُ َ َ ِ َ﴾ 

 :  وحتى يكونوا يدا واحدة عىل عدوهم أوصيهم بتوحيد صفهم وحدة حقيقية مؤسسة عىل أمور منها *
 .، ابتغاء مرضاته تعاىل وحدهأن تكون  وحدهتم  باهللا ويف اهللاـ 
ح ، فلـن يـصلم عىل منهج السلف الـصالحأن تكون وحدهتم واضحة املعامل صافية املنهج ليكون جهادهـ 

 . آخر هذه األمة إال بام صلح به أوهلا 
عهم لنـرصة ديـن اهللا وإعـالء كلمتـه، بتطبيـق  أن تكون وحدهتم واضحة الغاية للجميع، بأن يكون اجتامـ

ُوقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا﴿، رشيعته كلها يف أرضه ُ َ َ ُ َُّ ُُ ِّ َ ْ َ ََّ َُ َُ ٌْ َِ ِ﴾ 
طة بـضوابط العلـم الـرشعي، واألخـالق الفاضـلة، والتـأدب بـآداب الة ومـضبوم حمهت أن تكون وحدـ

 . ، وحسن الظن، وطيب املعارشةاخلالف
 أوصيهم برضورة وجود آليات برشية، من أهل العلم والتخصصات، وأهل احلكمـة والتجربـة، تراقـب *

 .  ، وخطوة خطوة ائجه مرحلة مرحلة، وتتابعه، وتقيم نتاخللل يف  اجلهاد
، فكل منهام مرض بالعمل اجلهادي، قال ابـن نني الوسطي،  بني الغلو والتفريطتباع سبيل املؤم أوصيهم با*



)31( 

  …"، إما باإلفراط أو التفريط آية إال كان للشيطان فيها ملتانأنزل اهللا من ما: رمحه اهللاقيم 
 :  أويص قادة اجلهاد وأهل الرشع عىل ساحات اجلهاد بأمور منها *
، وإيـصال ـ وتربيتهم تربيـة صـحيحةللجنود ـ عقيدة وأخالقا وعبادة اجلانب الروحي  الكامل باالعتناء ـ

 ..   ولو باليشء اليسريأوقات، بتخصيص  هلمالوحينيالفهم الصحيح ملعاين نصوص 
، ، ولـو كـان بـسيطا قبل استفحاله، وعدم التغايض عنه حينه، ومعاجلته يفاخلالف بني اجلنود تتبع أسباب ـ

 .  ار من مستصغر الرشرفإن معظم الن
، اللـذين ، ومنع املتسلقني عىل جدار الـدين أوصيهم بتوحيد مرجعية الفتوى للمجاهدين وتفادي تعددهاـ

 ..  يؤتى اجلهاد من قبلهم
، ظن واأللفة وإيثار الغري، والتـأينالتواضع وحسن ال: ، وخصوصا منها  نرش األخالق الفاضلة بني اجلنودـ

 . وح األخوة واأللفة بني اجلنود وغريها اخلالف  وبث روآداب
 ...، سواء كانت من اجلنود أو من القادة واألمراء  اخلاطئة يف أواهنا بنرشها للعلناالجتهادات رد ـ
 

 ..هذا واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  … م2016 سبتمرب/  هــ 1437شهر ذي احلجة أخوكم أبو حيان عاصم يف 

  
 

 


