
 االرحيیم االرحمن  بسم
المم /ووررعاكم  حفظكم االمكرمم شيیخنا  ووبركاتهھ  ووررحمة عليیكم االس
 االتوفيیق٬، من وومزيید ٍ  ووستر ٍ  حفظ ٍ  ووفي حالل ٍ  خيیر ِ  في ووأأنتم االرسالة هھھھذهه تصلكم أأنن  أأسألل
 .ووأأنصارر أأهھھھل ٍ  من معكم من ووكل
 االقريیب٬،  نصر َ  ووتأّملونن االخيیر َ  ترجونن متفائلونن االصدرر منشرحو أأنكم  شاء إإنن ووعسى

 .يیرعاكم وو
 : ووبعد
وةة٬، ووعامة بخيیر  بحمد أأننا نخبركم يیرةة االمدةة هھھھذهه ااإلخ ضاعع ااألخ وةة أأهھھھدأأ ااألوو  ووااإلخ
 .االمستعانن وو ووُكمونًا٬، وواانتشارراا ً  حذرراا ً  أأكثر
ال مستمرةة٬، معهھ وواالمرااسلة بخيیر محمد أأبو االشيیخ  ررسولهھ بأنن أأخبرنا االشهھريین هھھھذيین أأنهھ إإ
 . شاء إإنن هھھھذاا أأبريیل آآخر في مرااسلة ووبيینهھ بيیننا تكونن فلعلهھ فيیهھما٬، يیأتي لن
 .االحاضرةة االنقاطط في  على متوكليین وونبدأأ
هللا ٬، حمزةة موضوعع فأوولهھا   : االتوفيیق ووبا
 ووأأنن نظريي ووجهھة تفهھمواا أأنن منكم ووأأررجو االموضوعع هھھھذاا في جميیعا ً  معكم حرجج في وو ماززلت ُ 
 .بتؤددةة ٍ  االموضوعع نعالج
ال أأرريید ووما تعرفف٬، كما االموضوعع في غرضض ٌ  عنديي ليیس االمكرمم شيیخنا يیا فأنا  االخيیر َ  إإ
المة  هھھھي ووإإنما مطيیعونن٬، لك وونحن أأميیُرنا ووأأنت َبضعُتك٬، ووهھھھو وواالُدهه   ووأأنت وواالتوفيیق٬، وواالس
 تتفهھمواا لم رربما طرفكم في أأنكم شعرتت ُ  أأنني ووأأصُدُقك فيیهھا٬، أأتثّبت أأنن أأررددتت ُ  كبيیرةة مسؤووليیة
نيیة االحالة   .كامل بشكل للطريیق ااألم
ال يیعني) أأمر ٍ  من يیكن وومهھما حالل ٍ  أأيي على االرسولل مع بإررسالهھ تأمرووني كنُتم إإذذاا  حتى يیهھّمك 
ال ُمسِك لو  .صريیحا ً  بهھذاا فامرووني ٬، بيّینة ٍ  على أأفعل فأنا (االطريیق في  قّدرر 
ال  االناحيیة من وومطمئنة مناسبة طريیقة ووإإيیجادد لتنزيیلهھ االترتيیب حاوولت قد فإنني ووإإ
نيیة سبابب٬، بحسب ااألم  على االمدةة هھھھذهه في االتفتيیشاتت ووووجدنا أأجد٬، لم أأنني فالحقيیقة ااأل
ر ووااشتدتت٬، ااززددااددتت االطريیق  كانن فإنن االعامم٬، االطريیق مع للمشي بالنسبة هھھھذاا جداًا٬، خطر ٌ  ووااألم
د وةة يینزلل كما االتهھريیب٬، طريیق من تنزيیلهھ في فنبحث الب  .االمجاهھھھدوونن ااإلخ
خخ مع نرتب هھھھناكك وومن بلوشستانن٬، إإقليیم إإلى للذهھھھابب لهھ نرتب ننأأ ووهھھھو آآخر٬، خيیارر ٌ  ووهھھھناكك  ااأل
 لهھ يیرتبونن هھھھم) بلوشستانن في يیبقى هھھھل ثم يیستلمونهھ٬، (ووأأصحابهھ االسنديي  عبد أأبي)
  .هھھھذاا في تنظروونن ٬، تريیدوونن كنتم كما بيیشاوورر إإلى يیحّولونهھ أأوو (لذلك إإمكانيیة عندهھھھم هھھھناكك٬،

 .االمستعانن وو
الصة ثثثث هھھھناكك : إإذذنن فالخ   : خيیاررااتت ال
لل االخيیارر ال غلط ٌ  عنديي االخيیارر ووهھھھذاا .حالل كل على ووسيیطنا عبر لكم نرسلهھ : ااألوو  يیجوزز وو
داامم سبابب من أأررىى لما عليیهھ ااإلق نيیة وواالصعوباتت االتفتيیشاتت من ذذكرتت ُ  لما االظاهھھھرةة٬، ااأل  ااألم
نن ثم االطريیق٬، على ال لحمزةة شيء   حصل لو لألسر ِ  نفسهھ هھھھو يیتعرضض أأنن يیمكن ووسيیطنا أل  قدرر 
٬،اا ر ووبيینكم بيیننا االذيي ووسيیطنا ووهھھھو هللا  !!.مضاعف خطر ٌ  فاألم
ال) ووسيیطنا٬، غيیر آآخر شخص مع حمزةة نرسل : بأنن االخيیارر هھھھذاا يیعّدلل أأنن وويیمكن القة   لهھ ع
 إإذذاا بهھم وويیتصل (غيیرهه أأوو أأسلم) ووسيیطكم تلفونن أأررقامم نعطيیهھ أأنن بعد (االخاصص بوسيیطنا
 .إإليیهھم وويیسلمهھ هھھھناكك ووصلواا
 ٬،(ووسيیطنا غيیر) آآخريین أأناسس ٍ  عبر بيیشاوورر إإلى بإررسالهھ ووممأأقق أأنن : االثاني االخيیارر
 حيیث تهھريیب٬، طريیقة ووهھھھي بيیشاوورر٬، إإلى عندنا من االمجاهھھھدوونن بهھا يینزلل االتي ووبالطريیقة
 على يینزلونن) بيیشاوورر على يینزلونن هھھھناكك وومن خيیبر قبائل جهھة إإلى ووززيیرستانن من يیتحركونن
 أأقل لكن أأيیضا خطر ٌ  فيیهھ االطريیق ااهھھھذ  .بيیشاوورر وويیدخلونن (منهھا قريیبا أأوو أأظن ما على باررهه
٬، من يي االخاصص ووسيیطنا تعّرضض وويیتفاددىى ااألوولل نن خطر ااحتمالل أل  هھھھذهه في سيیكونن حمزةة نزوولل أل
وةة أأنن : ووهھھھي مسألة ٌ  االخيیارر هھھھذاا في طبعا ً  .مجاهھھھديین آآخريین إإخوةة طريیق عن االحالة  ااإلخ
؟ هھھھذاا هھھھو َمن نخبرهھھھم هھھھل بيیشاوورر إإلى (تنزيیلهھ) لصحبتهھ نختاررهھھھم االذيین  في يیجّدوواا لكي ااألخخ
ر ال أأوو أأمنيیًا٬، بمناسب ٍ  ليیس فهھذاا جداًا٬، ااألم  ووهھھھو بيیشاوورر إإلى ووصّلوهه لهھم نقولل بل نخبرهھھھم 
 تفهھم رربما ذذلك وومع االمختارر٬، ووهھھھو ممكن فهھذاا االهھوااتف٬، ووأأررقامم االعناوويین ووعندهه يیتصرفف
 .شيیئا ً  االناسس
 من) لطريیقاا ووعندنا عليینا أأسهھل ووهھھھذاا بلوشستانن٬، إإلى حمزةة نرسل أأنن : االثالث االخيیارر
خخ يیأتي أأنن إإلى عندهھھھم يیجلس هھھھناكك أأناسس ٍ  عند ووندخلهھ (ووززيیرستانن جنوبي  االسنديي  عبد ااأل
المة ووأأقربهھا خطراا ً  االخيیاررااتت أأقل االخيیارر ووهھھھذاا .وويیستلمهھ  االمرجّح ووهھھھو عنديي٬، ووأأسهھلهھا للس
الثة االخيیاررااتت من  أأوو بوااسطتي) االسنديي  عبد مع ترتبونن : لكم قلت ُ  كما ثم .االث
خخ أأررسل إإذذاا ةةمباشر  .( شاء إإنن االخاصة االتلفونن أأررقامم  عبد ااأل

 .االخيیر فيیهھ لما االموفق وو
الحظاتت   : م
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خخ شاووررتت ُ  أأنني ـــــ داامم عدمم في لي مواافق ٌ  فهھو حمزةة إإررسالل مسألة في منيیر ااأل  على ااإلق
الثة من أأكثر منذ االتقائنا لعدمم يیحيیى أأبي مع أأتشاوورر وولم ..ووصفت ُ  كما وواالحالل   إإررسالهھ  ث
التت في لهھ أأكتب وولم أأشهھر٬،  .االمرااس
المم ــــ  مشكلة ثمت َ  فليیس (وووولدااهه حمزةة اامرأأةة) االعائلة ووأأما كرجٍل٬، حمزةة على كلهھ االك
لل االطريیق من تنزيیلهھم في لل االخيیارر) االعادديي ااألوو  حمزةة نزوولل : هھھھي فالفكرةة ووإإذذنن ٬،(ااألوو
 .حدةة ٍ  على وواالعائلة لوحدهه
 .عائلتهھ مع االذهھھھابب فيیستطيیع (االثالث االخيیارر) بلوشستانن لخيیارر ااختيیاررنا حالل في لكن
خخ لي أأررسل لقد ــــ  ووهھھھما أأيیضا٬، لهھ سيیاقة ررخصة وومعهھا خالد٬، بطاقة االسنديي  عبد ااأل
نن صالحتانن ٬، شاء إإنن تحركك إإذذاا حمزةة يیستعملهھما أل  ووإإما فيیهھما٬، بأمركم تأمرووني فإما 
 .االخيیاررااتت أأحد في االشرووعع قرررتم إإذذاا بهھما ليیتحركك لحمزةة سأعطيیهھما
  : تنبيیهھ
 االوقت بعض مني يیحتاجج وولكن فتخبرووني٬، بلوشستانن٬، طريیق ااختيیارر هھھھو االقراارر كانن إإذذاا
مالل ٬، شاء إإنن كثيیراا ً  ليیس ترتيیبهھ٬، إلك  ظرووفنا بصعوبة لتذكيیركم للتنبيیهھ ااحتجت ُ  ووإإنما 
ال وولكي عموما ً  ووتحركنا  .تقلقواا 
 
  : لحمزةة بالنسبة
٬، ووأأهھھھلهھ بخيیر ٍ  فهھو ٬، شاء إإنن ووصابر ٌ  ووأأووالددهه  أأنن أأرريید ووكنت وويیتعلم٬، يیتدرربب أأنن وويیريید 
 من شديید٬، باحتيیاطط لهھ نرتبهھا أأنن نحاوولل االتي االحركة لبعض االمجالل نعطيیهھ أأنن في أأستأذذنكم
نن كل ٍ  ووعلى ..االخاصة االتدرريیباتت بعض يیحضر أأنن أأجل  أأبي أأخيینا بيیت إإلى عائلتهھ أأخذ هھھھو ااآل
ني أأيیامٍم٬، من عندهه فهھم خليیل٬،  تعّلم في لهھ خاصة ددووررةة حضورر خليیل أأبي مع ههلل ررتبت ُ  ألن
ن في عليیهھم ووشدددتت ُ  االمتفجرااتت٬،  .للخطر يیعّرضض مما كذاا أأوو االحركة أأوو االخرووجج ووعدمم ااألم
هللا  .االتوفيیق ووبا
 
 
  : أأخرىى موااضيیع
خخ بأنن أأخبُركم بأسف ٍ  ـــ  من أأسِر قد (االسنديي  عبد أأبي صهھر) االسنديي االحاررثث أأبا ااأل
ستخباررااتت قبل  أأنن  نسألل ..شهھريین من أأززيید قبل ووهھھھذاا ٬، كرااتشي في ستانيیةاالباكك ااال
 .عنهھ يیفرجج
نن وولحد ـــ  .إإمم االبي عائلة من أأجوبة أأيي أأتلق لم ااآل
خخ من جواابا ً  تلقيیت ُ  أأني مع  بطاقة) خالد بطاقتي إإلي ّ  ووأأررسل َ  االسنديي٬،  عبد أأبي ااأل
الهه٬، كتبت ُ  كما ٬،(سيیاقة ووررخصة شخصيیة٬، خخ وولكن أأع  أأيي يیعطني لم سنديياالل  عبد ااأل
 .قريیبا ً  منهھ طلبناهھھھا االتي االخاصة االهھاتف أأررقامم لي سيیرسل بأنهھ ووعد   وولكن أأخرىى٬، تفاصيیل

 .االموفق وو
 .إإليیكم ووصل فعساهه حمزةة٬، أأمم مصحف أأررسلت ُ  لقد ـــ
خخ إإلى (مليیونن عشرةة يیعني) ررووبيیة كروورر ووااحد مبلغ تحويیل في بدأأنا ووأأيیضا ـــ  ٬، أأسلم ااأل
رر إإلى لهھايیحو ّ  بأنن لهھ ووكتبت ُ   .عندكم فتكونن بهھا٬، وويیحتفظ ٬، يیورروو أأوو ددووال
 إإلى االرووبيیة االمبالغ من كبيیر جزء بتحويیل قمنا فقد ٬، عندنا االتي االمبالغ ووبخصوصص ـــ
رر ذذهھھھب٬، هللا وواالحمد ٬، وويیورروو  ووددووال . 
 االجهھادديیة وواالمجموعاتت للجماعاتت ددعم : مباشرةة بالرووبيیة صرفناهھھھا كبيیرةة مصارريیف مع طبعا
 ووغيیرهھھھم طالبانن٬، ووتحريیك حقاني٬، ووخليیفة وواالمسعودديیيین٬، شمالي٬، شوررىى) لقبائلاا في االعديیدةة
ضافة ٬، د إإذذ (االمهھاجريین مجموعاتت إإلى باإل  .بالصفقة االكل ُ  سمع ووقد االناسس٬، ندعم أأنن الب
ضافة تت مصارريیف إإلى باإل  ووغيیرهھھھا دديیونن ووسداادد للعمل وواالميیزاانيیاتت االحاليیة٬، االدفعة االكفاال
 .(ههلل االحمد جداا قليیلة االديیونن)
ة ااستعداادداا ً  ووتجهھيیزااتت ووذذخائر متعدددةة أأسلحة ووااشتريینا  .محتملة حربب أليی
 .االمتعاوونة االمجموعاتت ووبعض االوررشش٬، لبعض االجديیدةة االميیزاانيیاتت بعض ووااستحدثنا
 .أأيیضا االميیزاانيیاتت بعض قيیمة ووررفعنا
هللا وواالحمد . 
واالل تدفق حتى  ووبفضل  .كذلك ستاننباكك ددااخل وومن ووطيیب٬، جيید   االمدةة هھھھذهه االخاررجج من ااألم
 . فضل ووذذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امم هھھھذهه نتابع ـــ الدد في تغيیيیرااتت من حصل ووما االعربيیة االثوررااتت ااأليی  وونحمد االعربيیة٬، االب
 .وومصر تونس طاغيیتي ززوواالل على تعالى  إإليیكم
نن ضاعع ووااآل  .كذلك ووسورريیا االيیمن٬، ووفي تتابعونن٬، كما ليیبيیا في ااألوو
  [االثوررااتت هھھھذهه حولل إإخوااني لبعض كتبتهھ ما بعض لكم أأررفق]



 . بإذذنن كثيیر خيیر ٌ  ووفيیهھا كبيیرةة االتغيیيیرااتت هھھھذهه أأنن نظن االجملة ووفي
ألمة كلمة إإصداارر في فكرتم ووهھھھل ة مع للسروورر ووإإظهھارر تضامن فيیهھا االمناسبة بهھذهه ل  ااألم
راامم وواالفسادد االظلم على للثوررةة ووتأيیيید االطوااغيیت٬، بعض ززوواالل من تم لما  ووااإلج
ألمة للشبابب وواالتذكيیر االتوجيیهھاتت بعض ووفيیهھا ٬،...وواالطغيیانن  تكونن االجملة ووفي جمعاء٬، وول
ال عاّمة كلمة    االتي االنعمة لهھذهه وواالسروورر االتأيیيید منهھا يیظهھر وولكن االتفاصيیل٬، في تدخل 
 بالجهھادد االطريیق إإكمالل على ووحث االطوااغيیت٬، من االتخلص من االناسس على بهھا  أأنعم
ستقامة  إإلى ررجوععوواالل وواالتوبة ريیكانن مكر من وواالتحذيیر  طاعة على ووباال  ااألم
ال االيیهھودد ددوويیلة نهھايیة بقربب وواالتبشيیر ووغيیرهھھھم٬،  ووهھھھكذاا ....مث
٬، كلمة منكم يیكن لم فإنن  إإلى ووتنتهھي االثوررااتت هھھھذهه تنضج حتى تنتظروونن فلعلكم ااآلنن
 عشر للحادديي االعاشرةة كرىىاالذ) االعشريیة شريیط في عليیهھا كالمم ٌ  لكم وويیكونن تقريیبًا٬، مستقّرهھھھا
هللا .(سبتمبر من  .االتوفيیق ووبا
كارر االعناصر بعض لكم وونرفق  وواالتفكيیر االمسائل لتفتيیح) االكبرىى االتغيیرااتت هھھھذهه حولل ووااألف
إلخوةة كتبتهھا ووررقة ووهھھھي ٬،(فيیهھا  .فيیهھا للتشاوورر عندنا ل
 .بخصوصهھا كلماتت من عندنا من صدرر أأوو كتبناهه ما بعض لكم سأررفق
 .عليیهھما ووجواابي ..آآغا االطيیب من ررسالتيین ااأأيیض لكم وونرفق ـــ
التت ووآآخر ـــ وةة على ووجواابي ..ووااليیمن وواالصومالل االجزاائر مع االمرااس  .االجزاائر في ااإلخ
إلخوةة مني ووررسالة ــــ ي ووأأخرىى .االصومالل في ل  .(االيیمن) بصر ألب
وةة تروونن ووكما ألخخ ررسالة كتابة عليیكم يیقترحونن االصومالل في فاإلخ  عويیس ظاهھھھر حسن ل
 .فيیكم يیبارركك وو ووتتعهّھدوونهھ٬، معنويیاتهھ ووترفعونن تشجعونهھ
ة االكتب بعض أأيیضا لكم وونرفق ـــ  .االنت من ملفاتت من ووغيیرهھھھا ااإلدداارريی
يیرةة ررسالتكم لهھ أأررسلت ُ  ووقد بخيیر ٍ  فهھو يیونس٬، للشيیخ بالنسبة ـــ   شاء ووإإنن ااألخ
 نجح إإذذاا رربما٬، مباشرةة االصومالل إإلى سيیتحركك بأنهھ شهھر نحو قبل إإلي ّ  ووأأررسل ووصلتهھ٬،
 عبر مباشرةة هھھھناكك إإلى يیوصلونهھم موثوقيین مهھربيین ووجدوواا حيیث بالبحر متقنا ً  ووكانن االترتيیب
وةة شهھر عدةة مدةة بلوشستانن في إإقامتهھم مدةة في) االبلوشش ااإلخ يیرةة ااأل  االتعرفف ااستطاعواا ااألخ
 غيیر فيیهھا وواالمكوثث إإيیراانن إإلى االدخولل أأنن ووأأصحابهھ هھھھو ووررأأوواا ..(االبحريیة االطرقق على
 أأمن من بالتثبت أأووصيیتهھ أأيیامم ٍ  قبل جواابا ً  لهھ كتبت ُ  ووقد باختصارر٬، لي كتب كذاا ٬،مناسب
 وواالفكرةة معهھ٬، َمن ووبعض هھھھو رربما وويیدررسهھا فيیهھا يیتأمل لكي فكرةة عليیهھ عرضت ُ  ثم االطريیق٬،
الصتهھا االرااهھھھنة االعربيیة االشعبيیة االثوررااتت ضوء على جاءتني  االمناسب من يیكونن قد أأنهھ : ووخ
ال يینتظر أأنن يیقتضي ووهھھھذاا .آآخر وومكانن ٍ  ووسورريیا نستو على إإخواانهھ يیوززعع أأنن  بالنسبة قليی
إلخوةة سد بشارر نظامم وويیسقط سورريیا في االثوررةة تنجح حتى االسورريیيین ل  االبلد تتحولل أأوو ااأل
التت إإلى  .االمستعانن وو ..ووفوضى اانف
الثة معهھ يیونس االشيیخ هھھھو ٬، ووللتذكيیر وةة من ث  جزاائريي ّ  ووآآخر تونسي٬، ووووااحد سورريیونن٬، ااإلخ
 .(أألمانيیا في يیشيیع كانن)
نن تونس إإلى يیسافر أأنن بإمكانهھ فالتونسي ّ   أأناسس ٌ  سافر ووقد بسهھولة٬، تونس وويیدخل مباشرةة ااآل
 .ووددخلواا عندنا من
الثة  .قريیبا  بإذذنن يیتمكنونن لعلهھم االسورريیونن وواالث
خخ هھھھو يیبقى  يیختفواا حتى أأوو االصومالل٬، إإلى يیذهھھھبواا أأنن يیناسبهھم لعلهھ ٬، االجزاائريي ووااأل
 .ااثنيین مادداامواا غيیرهھھھا ووأأ إإيیراانن في بسهھولة
د جداا ً  كبيیرةة االعربيیة االمنطقة في حصلت االتي االتغيیرااتت إإنن  من االكثيیر معهھا تتغيیر أأنن ووالب
ورر  .ااألم
وةة من جاءنا ما فآخر االخصوصص ووجهھ على لليیبيیا بالنسبة  يیرتبونن بدؤؤوواا أأنهھم ليیبيیا في ااإلخ
هللا وواالحمد هھھھناكك ووددوورر ٌ  نشاطط ٌ  لهھم ووأأنهھم أأموررهھھھم٬،  من االخاررجيین مقاتلةاالل االجماعة إإخوةة .
 صحوةة هھھھناكك (قارربهھا ووما وواالبيیضاء ووددررنة بنغاززيي) االليیبي االشرقق ووفي ووغيیرهھھھم٬، االسجن
الميیة  يیظهھر سيیبدأأ قريیب عن أأنهھ وونظن االفرصة٬، هھھھذهه مثل يینتظروونن ززمانن من نشطة جهھادديیة إإس
وةة نشاطط التهھم"وو ووأأسماؤؤهھھھم ااإلخ  ."تسجيی
إل عند للحماسة فنتيیجة أأيیضا بليیبيیا يیتعلق ووفيیما  هھھھناكك جهھادديیة فرصة من أأتيیح ووما خوةةاا
وةة ووتشّوقق خخ أأنن حصل فقد ...هھھھناكك االطوااغيیت ضد للجهھادد ااإلخ  ووإإخوةة االليیبي االسبيیعي أأنس ااأل
 .ليیبيیا إإلى االنزوولل في ااستأذذنواا آآخروونن
نن عندنا ااسمهھ) أأنس من ررسالة لكم ووأأررفق ي كتبهھا (االقيیومم عبد ااآل  أأبو ووحّولهھا يیحيیى ألب
 وواالحمد جداا ً  موضوعي ّ  تأخريي سبب ووطبعا ً  االجواابب٬، في عليیهھ االتأخر في علي ّ  يیعِتب ُ  إإلي ّ  يیحيیى
هللا  االتوااصل من ووتقليیلي ووااختفائي ووُكُموني ُبعديي ووهھھھو  شاء إإنن معذوورر ٌ  فيیهھ أأنا 
 .االلحظة هھھھذهه حتى إإليیهھا يیشيیر االتي ررسائلهھ يیتصلني وولم االمدةة٬، هھھھذهه وواالحركة
ي كتبُتهھ   ما لكم ووأأررفق ُ  عليیهھا٬، تطلعواا لكي ررسالتهھ صوررتت ُ  حالل ٍ  كل ووعلى  يیبلغهھ لكي يیحيیى ألب
وةة ريین ووااإلخ  .إإيیاهه ااآلخ



نن أأعطيیناهه أأننا ووخالصُتهھ    .ليیبيیا إإلى للنزوولل ااإلذذ
 ووتعرفونن إإيیراانن٬، من جاءنا ما يیومم من جداا ً  سيیئة االنفسيیة حالُتهھ   (أأنس) هھھھو : للتنويیر طبعا
هه أأهھھھلهھ أأررسل (إإيیراانن من) هھھھناكك من أأنهھ  ووعبد  عبد) منهھم االكبيیريین حتى كلهھم ووأأووالدد
النن٬، بالغانن أأنهھما ررغم (االرحمن  وواالقلق جداا االتأثر عليیهھ يیظهھر كانن هھھھنا جاء ووعندما ررج
ال فكانن وواالمزااجج االِعشرةة في صعوبة في بطبيیعتهھ ووهھھھو وواالكآبة٬، وةة معظم مع يیرتاحح  ال ااإلخ  وو
وةة فكانن االمرااكز٬، في  يیسعونن -وومساعدتنا ووإإذذننا يیحيیى أأبي ووعلم بعلمي– دداائما ااإلخ
ل على مركز أأوو فيیهھ يیرتاحح لهھ خالل ٍ  مكانن ٍ  لتوفيیر  معهھ يیكونن بل كثيیروونن إإخوةة فيیهھ ليیس ااألق
ال٬، يیخدمانهھ ااثنانن أأوو ووااحد   في  يیتصل ووكانن قلقة٬، حالُتهھ   كانت االجملة في لكن .ووهھھھكذاا مث
٬، بمنعنا علِمهھ ررغم ليیبيیا٬، في بأهھھھلهھ التصاالتت  مطلوبب خطيیر ٌ  ررجل أأنهھ معرووفف ٌ  أأنهھ ووررغم ل
ألمريیكانن  !!مراارراا ً  بالتلفونن للااتص إإلخ...ل
خخ أأنن علم عندما ووخاصة ليیبيیا في وواالحربب االحاليیة االثوررةة جاءتت وولما  االليیبي عرووةة ااأل
 إإنن لهھ ووقالل ووشجّعهھ عليیهھ ووااتصل ليیبيیا٬، إإلى ووددخل سافر قد (إإيیراانن سجن في معهھ كانن)
 .كتب ما ووكتب للنزوولل جداا ً  فتحّمس ...ووسهھل ٌ  ميیسّر ٌ  االطريیق
انة االتوفيیق إإخوةةاالل وولسائر وولهھ لنا  وونسألل  .ووااإلع
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ألخخ أأشهھر ٍ  قبل لكم أأررسلُتهھ   االذيي االملف قرأأتم هھھھل  ـــــ  ووهھھھل .. "هھھھبوهھھھمأأرر" باسم طوفانن ل
نن عليیهھ؟ علقتم خخ أل  كلمة   محمد أأبي من أأوو منكم وويیريید وونشاطط ووطلباتت أأفكارر ٌ  لهھ ااأل
هھ لتوجيیهھهھ٬، ال -بصرااحة ٍ – ألن ال أأنا مني يیسمع ُ    .هھھھنا غيیريي من أأظن وو
 
إلخوةة بالنسبة  ــــ  غيیر مجَمال خبراا ً  أأيیامم ٍ  قبل هھھھناكك منسُّقنا إإلي ّ  أأررسل َ  فقد ٬، إإيیراانن في ل
وةة بعض إإنن يیقولل مفصّل؛  بطلب فورراا ً  إإليیهھ فأررسلت ُ  معهھم٬، نفعل ووكيیف خرجواا االكبارر ااإلخ
 .منتظروونن وونحن ضروورريي٬، عندنا يیأتونن االكبارر : لهھ ووقلت ُ  االتفاصيیل٬،
خخ خرجج قد كانن طبعا نن ووهھھھو .االمصريي االسمح أأبو ااأل  ااستأنف أأنهھ وويیبدوو إإيیراانن٬، في باقق ٍ  ااآل
المي نشاطط مماررسة  .مرفق ملف ٍ  في تروونن ماكك "االجهھادد جماعة" بعنواانن ووااتصالتت ٍ  إإع
خخ خرجج كذلك  .كذلك إإيیراانن في هھھھناكك ووهھھھو (قديیما االورردد أأبو) االليیبي ررجب  عبد ااأل
خخ ووخرجج وةة أأحد ووهھھھو (عرووةة) االليیبي مالك أأبو ااأل  في ووبقي االمقاتلة٬، في االباررززيین ااإلخ
٬، وواالحمد بسالمم ٍ  ووددخلهھا ليیبيیا إإلى سافر شهھر ٍ  حواالي قبل ثم عندنا٬، يیأتت ِ  وولم إإيیراانن  هللا
 أأحد ووهھھھو .ررسائل منهھ ووننتظر بالنت توااصل معهھ ووعندنا هھھھناكك٬، من إإخوااننا ببعض ووااتصل
وةة  .ليیبيیا في ددوورر لهھ يیكونن أأنن وونتوقع االمهھميین االميیداانيیيین ااإلخ
 متزووجج أأحدهھھھما) ووبعائلتيیهھما االخيیر أأبي االشيیخ اابني خرووجج عن أأخبرتكم أأظنني قبل وومن ـــ
ر (ززةةحم عديیل فهھو االمصريي٬، محمد أأبي االشيیخ اابنة ال ووااآلخ نن ووهھھھما ..تزووجج ممن أأددرريي   ااآل
 ووأأررسلت ُ  آآخر إإشعارر ٍ  حتى مختفيیيین هھھھناكك يیبقيیانن لهھما ووقلنا هھھھناكك لهھما ررتبنا بلوشستانن في
 أأحد مع (بلوشستانن في) هھھھناكك ووهھھھما ووطّمنتهھما٬، لحالنا االشرحح بعض لهھما ووشرحت ُ  ررسالة لهھما
ناء إإخوااننا  ذذلك إإشراافف تحت عندهھھھما٬، حمزةة نأخذ أأنن وويیمكن] . شاء إإنن االطيیبيین ااألم
خخ  .[االبلوشي ااأل
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خخ  ليیبيیا إإلى نزوولهھ قبل) شهھريین حواالي قبل إإيیراانن في كانن عندما االمذكورر االليیبي عرووةة ااأل
ميیل على ررسالة لي كتب كانن (بقليیل وةة بعض أأنن فيیهھا ووأأخبرني ااإليی  في االذيین االليیبيیيین ااإلخ
ي معهھ تكلمواا بريیطانيیا   : باآلت
ستخباررااتت أأنن وةة مع) معهھم تكلمواا االبريیطانيیة ااال  في ليیبيیيیناالل إإليیهھم االمشارر ااإلخ
صالل يیحاوولواا أأنن منهھم ووطلبواا (بريیطانيیا  وويیعرضواا وويیخبرووهھھھم االقاعدةة٬، في يیعرفونن بمن ااالت
 كانت إإذذاا أأفغانستانن من للخرووجج مستعدةة بريیطانيیا أأنن : في فكرتهھم وويیعرفواا عليیهھم
ال بأنن صريیح بشكل ستتعهّھد االقاعدةة  .وومصالحهھا بريیطانيیا ضد تعمل 
  ..باختصارر االرسالة هھھھي هھھھذهه
ألخخ تبت ُ كك أأنا ر في االتفكيیر بإمكاننا إإنهھ : لهھ جواابي في عرووةة ل  شيء إإلى وواالوصولل ااألم
وةة بّلغ فلعلهھ ..للقيیاددةة االفكرةة ووسأنقل االصددد٬، هھھھذاا في مناسب نن االليیبيیيین ااإلخ  ووهھھھم ااآل
 قاددمة ررسائل في (عرووةة) وولعلهھ طبعًا٬، تأكيید عنديي ليیس .االبريیطانيیيین بلغواا يیكونواا رربما
نن نهھأأ ررغم شيء٬، عندهه يیكونن ال سيیكونن ااآل  .جداا ً  ليیبيیا في مشغو
ا ووأأنن ررشدنا يیلهھمنا أأنن  وونسألل حصل٬، ما فهھذاا  .برعايیتهھ يیتوالن



 
الحظة  ووكسّرتهھا االسابق٬، في بيیننا كانت االتي (االشراائح) االكرووتت كل من تخلصت ُ  : م
نن ووأأعدمتهھا٬،  االكرووتت كل ووإإعداامم تكسيیر كذلك منكم ووأأررجو ٬، جديیدةة كرووتا ً  معكم أأستعمل ووااآل
 .االكرووتت نغيّیر مدةة كل نفعل ووهھھھكذاا االجديیدةة٬، وونستعمل لسابقةاا
 
ألخخ صغيیرةة ررسالة معكم نرفق أأنن سامحونا أأيیضا  أأنن بيیانن فيیهھا إإليیهھ تحولونهھا أأسلم ل
 ...عندنا االمقرررةة كفالتهھ هھھھو هھھھذهه ررسائلكم مع إإليیهھ أأررسلُتهھ االذيي االمبلغ
 
 .ووأأخبارركم ررسائلكم ننتظر
 عز ّ  أأمر َ  سبيیل في ووللمجاهھھھديین لنا يیبرمم ووأأنن وويیرضى يیحب لما ووإإيیاكم يیوفقنا أأنن  ووأأسألل
 آآميین ..قريیب ووفتح ووفرجج ٍ 
المم  ووبركاتهھ  ووررحمة عليیكم وواالس
 محمودد
ى جماددىى أأوواائل  هھھھــ1432ااألوول
 مم5/5/2011 االسبت
 




