
بسم � الرحمن الرحیم
شیخنا المكرم حفظكم � ورعاكم/ السالم علیكم ورحمة � وبركاتھ
أسأل � أن تصلكم ھذه الرسالة وأنتم في خیِر حاٍل وفي حفٍظ وستٍر ومزیٍد من التوفیق، وكل 

أھٍل وأنصارمن معكم من .
وعسى إن شاء � أنكم منشرحو الصدر متفائلون ترجون الخیَر وتأّملون نصَر � القریب، و� 
.یرعاكم
وبعد :
نخبركم أننا بحمد � بخیر وعامة اإلخوة، ھذه المدة األخیرة األوضاع أھدأ واإلخوة أكثر 
.حذرًا وانتشارًا وُكمونًا، و� المستعان

محمد بخیر والمراسلة معھ مستمرة، إال أنھ ھذین الشھرین أخبرنا بأن رسولھ الشیخ أبو 
.لن یأتي فیھما، فلعلھ تكون بیننا وبینھ مراسلة في آخر أبریل ھذا إن شاء �
.ونبدأ متوكلین على � في النقاط الحاضرة
فأولھا موضوع حمزة ، وباهللا التوفیق : 

في ھذا الموضوع وأرجو منكم أن تفھموا وجھة نظري وأن مازلُت و� في حرج معكم جمیعاً 
.نعالج الموضوع بتؤدةٍ 
فأنا یا شیخنا المكرم لیس عندي غرضٌ في الموضوع كما تعرف، وما أرید إال الخیَر والسالمة 
والتوفیق، وأنت والُدُه وھو َبضعُتك، وأنت أمیُرنا ونحن لك مطیعون، وإنما ھي مسؤولیة 

تثّبت فیھا، وأصُدُقك أنني شعرُت أنكم في طرفكم ربما لم تتفّھموا الحالة كبیرة أردُت أن أ
 .األمنیة للطریق بشكل كامل
إذا كنُتم تأمروني بإرسالھ مع الرسول على أي حاٍل ومھما یكن من أمٍر (یعني ال یھّمك حتى 
.لو ُمِسك ال قّدر � في الطریق) فأنا أفعل على بّینٍة ، فامروني بھذا صریحاً 
وإال فإنني قد حاولت الترتیب لتنزیلھ وإیجاد طریقة مناسبة ومطمئنة من الناحیة األمنیة 
بحسب األسباب، فالحقیقة أنني لم أجد، ووجدنا التفتیشات في ھذه المدة على الطریق 
ازدادت واشتدت، واألمر خطٌر جدًا، ھذا بالنسبة للمشي مع الطریق العام، فإن كان البد 

یلھ من طریق التھریب، كما ینزل اإلخوة المجاھدونفنبحث في تنز .
وھناك خیاٌر آخر، وھو أن نرتب لھ للذھاب إلى إقلیم بلوشستان، ومن ھناك نرتب مع األخ 
(أبي عبد � السندي وأصحابھ) یستلمونھ، ثم ھل یبقى في بلوشستان (ھم یرتبون لھ ھناك، 

ما كنتم تریدون ، تنظرون في ھذاعندھم إمكانیة لذلك) أو یحّولونھ إلى بیشاور ك . 
.و� المستعان
فالخالصة إذن : ھناك ثالث خیارات : 
الخیار األول : نرسلھ لكم عبر وسیطنا على كل حال. وھذا الخیار عندي غلطٌ وال یجوز 
اإلقدام علیھ لما أرى من األسباب الظاھرة، لما ذكرُت من التفتیشات والصعوبات األمنیة 

ثم ألن وسیطنا یمكن أن یتعرض ھو نفسھ لألسِر لو حصل شيٌء لحمزة ال قدر �، على الطریق،
!!.وھو وسیطنا الذي بیننا وبینكم فاألمر خطٌر مضاعف
ویمكن أن ُیعّدل ھذا الخیار بأن : نرسل حمزة مع شخص آخر غیر وسیطنا، (ال عالقة لھ 

أو غیره) ویتصل بھم إذا بوسیطنا الخاص) بعد أن نعطیھ أرقام تلفون وسیطكم (أسلم
.وصلوا ھناك ویسلمھ إلیھم
الخیار الثاني : أن أقوم بإرسالھ إلى بیشاور عبر أناسٍ آخرین (غیر وسیطنا)، 
وبالطریقة التي ینزل بھا المجاھدون من عندنا إلى بیشاور، وھي طریقة تھریب، حیث 

بیشاور (ینزلون على یتحركون من وزیرستان إلى جھة قبائل خیبر ومن ھناك ینزلون على
باره على ما أظن أو قریبا منھا) ویدخلون بیشاور.  ھذا الطریق فیھ خطٌر أیضا لكن أقل 
من األول، ویتفادى تعّرض وسیطنا الخاص ألي احتمال خطر ألن نزول حمزة سیكون في ھذه 

ة الذین الحالة عن طریق إخوة آخرین مجاھدین. طبعًا في ھذا الخیار مسألٌة وھي : أن اإلخو
نختارھم لصحبتھ (تنزیلھ) إلى بیشاور ھل نخبرھم َمن ھو ھذا األخ؟ لكي یجّدوا في األمر 
جدًا، فھذا لیس بمناسبٍ أمنیًا، أو ال نخبرھم بل نقول لھم وصّلوه إلى بیشاور وھو یتصرف 
وعنده العناوین وأرقام الھواتف، فھذا ممكن وھو المختار، ومع ذلك ربما تفھم الناس 
.شیئاً 

الخیار الثالث : أن نرسل حمزة إلى بلوشستان، وھذا أسھل علینا وعندنا الطریق (من 
جنوبي وزیرستان) وندخلھ عند أناسٍ ھناك یجلس عندھم إلى أن یأتي األخ عبد � السندي 
ویستلمھ. وھذا الخیار أقل الخیارات خطرًا وأقربھا للسالمة وأسھلھا عندي، وھو المرّجح 

الثالثة. ثم كما قلُت لكم : ترتبون مع عبد � السندي (بواسطتي أو مباشرة من الخیارات 
.(إذا أرسل األخ عبد � أرقام التلفون الخاصة إن شاء �
.و� الموفق لما فیھ الخیر
مالحظات : 



ـــــ أنني شاورُت األخ منیر في مسألة إرسال حمزة فھو موافقٌ لي في عدم اإلقدام على 
والحاُل كما وصفُت.. ولم أتشاور مع أبي یحیى لعدم التقائنا منذ أكثر من ثالثة إرسالھ

.أشھر، ولم أكتب لھ في المراسالت
ــــ الكالم كلھ على حمزة كرجٍل، وأما العائلة (امرأة حمزة وولداه) فلیس ثمَت مشكلة في 

نزول حمزة لوحده تنزیلھم من الطریق األول العادي (الخیار األول)، وإذن فالفكرة ھي :
.والعائلة على حدةٍ 
.لكن في حال اختیارنا لخیار بلوشستان (الخیار الثالث) فیستطیع الذھاب مع عائلتھ

ــــ لقد أرسل لي األخ عبد � السندي بطاقة خالد، ومعھا رخصة سیاقة لھ أیضا، وھما 
بأمركم فیھما، وإما صالحتان ألن یستعملھما حمزة إذا تحرك إن شاء �، فإما تأمروني 

.سأعطیھما لحمزة لیتحرك بھما إذا قررتم الشروع في أحد الخیارات
تنبیھ : 
إذا كان القرار ھو اختیار طریق بلوشستان، فتخبروني، ولكن یحتاج مني بعض الوقت إلكمال 
ترتیبھ، لیس كثیرًا إن شاء �، وإنما احتجُت للتنبیھ لتذكیركم بصعوبة ظروفنا وتحركنا 

مومًا ولكي ال تقلقواع .

بالنسبة لحمزة : 
فھو بخیٍر وأھلھ وأوالده، وصابٌر إن شاء �، ویرید أن یتدرب ویتعلم، وكنت أرید أن 
أستأذنكم في أن نعطیھ المجال لبعض الحركة التي نحاول أن نرتبھا لھ باحتیاط شدید، من 

ذ عائلتھ إلى بیت أخینا أبي أجل أن یحضر بعض التدریبات الخاصة.. وعلى كٍل اآلن ھو أخ
خلیل، فھم عنده من أیاٍم، ألنني رتبُت لھ مع أبي خلیل حضور دورة خاصة لھ في تعّلم 
المتفجرات، وشددُت علیھم في األمن وعدم الخروج أو الحركة أو كذا مما یعّرض للخطر. وباهللا 
.التوفیق

مواضیع أخرى : 
السندي (صھر أبي عبد � السندي) قد أِسر من قبل ـــ بأسفٍ أخبُركم بأن األخ أبا الحارث 

.االستخبارات الباكستانیة في كراتشي ، وھذا قبل أزید من شھرین.. نسأل � أن یفرج عنھ
.ـــ ولحد اآلن لم أتلق أي أجوبة من عائلة البي إم

بطاقة شخصیة، مع أني تلقیُت جوابًا من األخ أبي عبد � السندي، وأرسَل إليّ بطاقتي خالد (
ورخصة سیاقة)، كما كتبُت أعاله، ولكن األخ عبد � السندي لم یعطني أي تفاصیل أخرى، ولكن 
.وعَد بأنھ سیرسل لي أرقام الھاتف الخاصة التي طلبناھا منھ قریبًا. و� الموفق
.ـــ لقد أرسلُت مصحف أم حمزة، فعساه وصل إلیكم

حد كرور روبیة (یعني عشرة ملیون) إلى األخ أسلم ، ـــ وأیضا بدأنا في تحویل مبلغ وا
.وكتبُت لھ بأن یحّولھا إلى دوالر أو یورو ، ویحتفظ بھا، فتكون عندكم
ـــ وبخصوص المبالغ التي عندنا ، فقد قمنا بتحویل جزء كبیر من المبالغ الروبیة إلى 
.ذھبٍ، ودوالر  ویورو ، والحمد هللا

ا بالروبیة مباشرة : دعم للجماعات والمجموعات الجھادیة طبعا مع مصاریف كبیرة صرفناھ
العدیدة في القبائل (شورى شمالي، والمسعودیین، وخلیفة حقاني، وتحریك طالبان، وغیرھم 
.، باإلضافة إلى مجموعات المھاجرین) إذ البد أن ندعم الناس، وقد سمع الكُل بالصفقة

ة، والمیزانیات للعمل وسداد دیون وغیرھا باإلضافة إلى مصاریف الكفاالت الدفعة الحالی
.((الدیون قلیلة جدا الحمد هللا
.واشترینا أسلحة متعددة وذخائر وتجھیزات استعدادًا ألیة حرب محتملة
.واستحدثنا بعض المیزانیات الجدیدة لبعض الورش، وبعض المجموعات المتعاونة
.ورفعنا قیمة بعض المیزانیات أیضا
.والحمد هللا

� حتى تدفق األموال من الخارج ھذه المدة جیٌد وطیب، ومن داخل باكستان كذلكوبفضل  .
.وذلك فضل �
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ نتابع ھذه األیام الثورات العربیة وما حصل من تغییرات في البالد العربیة، ونحمد 

ومصرإلیكم � تعالى على زوال طاغیتي تونس  .
.واآلن األوضاع في لیبیا كما تتابعون، وفي الیمن، وسوریا كذلك
 [أرفق لكم بعض ما كتبتھ لبعض إخواني حول ھذه الثورات]
.وفي الجملة نظن أن ھذه التغییرات كبیرة وفیھا خیٌر كثیر بإذن �



األمة لما وھل فكرتم في إصدار كلمة لألمة بھذه المناسبة فیھا تضامن وإظھار للسرور مع 
تم من زوال بعض الطواغیت، وتأیید للثورة على الظلم والفساد واإلجرام والطغیان...، 
وفیھا بعض التوجیھات والتذكیر للشباب ولألمة جمعاء، وفي الجملة تكون كلمًة عاّمة ال 
تدخل في التفاصیل، ولكن یظھر منھا التأیید والسرور لھذه النعمة التي أنعم � بھا على 

ناس من التخلص من الطواغیت، وحث على إكمال الطریق بالجھاد والتوبة والرجوع إلى � ال
وباالستقامة على طاعة � والتحذیر من مكر األمریكان وغیرھم، والتبشیر بقرب نھایة دویلة 
الیھود مثال.... وھكذا

ھي إلى مستقّرھا فإن لم یكن منكم كلمة اآلن، فلعلكم تنتظرون حتى تنضج ھذه الثورات وتنت
تقریبًا، ویكون لكم كالٌم علیھا في شریط العشریة (الذكرى العاشرة للحادي عشر من 
.سبتمبر). وباهللا التوفیق
ونرفق لكم بعض العناصر واألفكار حول ھذه التغیرات الكبرى (لتفتیح المسائل والتفكیر 
.فیھا)، وھي ورقة كتبتھا لإلخوة عندنا للتشاور فیھا

م بعض ما كتبناه أو صدر من عندنا من كلمات بخصوصھاسأرفق لك .
.ـــ ونرفق لكم أیضا رسالتین من الطیب آغا.. وجوابي علیھما
.ـــ وآخر المراسالت مع الجزائر والصومال والیمن.. وجوابي على اإلخوة في الجزائر
.(ــــ ورسالة مني لإلخوة في الصومال. وأخرى ألبي بصر (الیمن

إلخوة في الصومال یقترحون علیكم كتابة رسالة لألخ حسن ظاھر عویس تشجعونھ وكما ترون فا
.وترفعون معنویاتھ وتتعّھدونھ، و� یبارك فیكم
.ـــ ونرفق لكم أیضا بعض الكتب اإلداریة وغیرھا من ملفات من النت

وصلتھ، ـــ بالنسبة للشیخ یونس، فھو بخیٍر وقد أرسلُت لھ رسالتكم األخیرة وإن شاء �
وأرسل إليّ قبل نحو شھر بأنھ سیتحرك إلى الصومال مباشرة ربما، إذا نجح الترتیب وكان 
متقنًا بالبحر حیث وجدوا مھربین موثوقین یوصلونھم إلى ھناك مباشرة عبر اإلخوة البلوش 
(في مدة إقامتھم في بلوشستان مدة عدة األشھر األخیرة استطاعوا التعرف على الطرق 

.. ورأوا ھو وأصحابھ أن الدخول إلى إیران والمكوث فیھا غیر مناسب، كذا كتب البحریة)
لي باختصار، وقد كتبُت لھ جوابًا قبل أیاٍم أوصیتھ بالتثبت من أمن الطریق، ثم عرضُت 
علیھ فكرة لكي یتأمل فیھا ویدرسھا ربما ھو وبعض َمن معھ، والفكرة جاءتني على ضوء 

لراھنة وخالصتھا : أنھ قد یكون من المناسب أن یوزع إخوانھ الثورات الشعبیة العربیة ا
على تونس وسوریا ومكانٍ آخر. وھذا یقتضي أن ینتظر قلیال بالنسبة لإلخوة السوریین حتى 
تنجح الثورة في سوریا ویسقط نظام بشار أو تتحول البلد إلى انفالت وفوضى.. و� األسد
.المستعان

معھ ثالثة من اإلخوة سوریون، وواحد تونسيّ، وآخر جزائريّ (كان وللتذكیر ، ھو الشیخ یونس 
.(یعیش في ألمانیا
فالتونسيّ بإمكانھ أن یسافر إلى تونس اآلن مباشرة ویدخل تونس بسھولة، وقد سافر أناسٌ 
.من عندنا ودخلوا
.والثالثة السوریون لعلھم یتمكنون بإذن � قریبا

یناسبھم أن یذھبوا إلى الصومال، أو حتى یختفوا بسھولة یبقى ھو واألخ الجزائري ، لعلھ 
.في إیران أو غیرھا ماداموا اثنین
إن التغیرات التي حصلت في المنطقة العربیة كبیرة جدًا والبد أن تتغیر معھا الكثیر من 
.األمور
بالنسبة للیبیا على وجھ الخصوص فآخر ما جاءنا من اإلخوة في لیبیا أنھم بدؤوا یرتبون 
أمورھم، وأنھم لھم نشاطٌ ودوٌر ھناك والحمد هللا. إخوة الجماعة المقاتلة الخارجین من 
السجن وغیرھم، وفي الشرق اللیبي (بنغازي ودرنة والبیضاء وما قاربھا) ھناك صحوة 
إسالمیة جھادیة نشطة من زمان ینتظرون مثل ھذه الفرصة، ونظن أنھ عن قریب سیبدأ یظھر 

م و"تسجیالتھمنشاط اإلخوة وأسماؤھ ".
وفیما یتعلق بلیبیا أیضا فنتیجة للحماسة عند اإلخوة وما أتیح من فرصة جھادیة ھناك 
وتشّوق اإلخوة للجھاد ضد الطواغیت ھناك... فقد حصل أن األخ أنس السبیعي اللیبي وإخوة 
.آخرون استأذنوا في النزول إلى لیبیا

القیوم) كتبھا ألبي یحیى وحّولھا أبو وأرفق لكم رسالة من أنس (اسمھ عندنا اآلن عبد
یحیى إليّ یعِتُب عليّ في التأخر علیھ في الجواب، وطبعًا سبب تأخري موضوعيّ جدًا والحمد هللا 
أنا فیھ معذوٌر إن شاء � وھو ُبعدي وُكُموني واختفائي وتقلیلي من التواصل والحركة ھذه 

ھذه اللحظةالمدة، ولم یتصلني رسائلھ التي یشیر إلیھا حتى .
وعلى كل حاٍل صورُت رسالتھ لكي تطلعوا علیھا، وأرفُق لكم ما كتبُتُھ ألبي یحیى لكي یبلغھ 
.واإلخوة اآلخرین إیاه
.وخالصُتُھ أننا أعطیناه اإلذن للنزول إلى لیبیا



طبعا للتنویر : ھو (أنس) حالُتُھ النفسیة سیئة جدًا من یوم ما جاءنا من إیران، وتعرفون 
من ھناك (من إیران) أرسل أھلھ وأوالده كلھم حتى الكبیرْین منھم (عبد � وعبد أنھ 

الرحمن) رغم أنھما بالغان رجالن، وعندما جاء ھنا كان یظھر علیھ التأثر جدا والقلق 
والكآبة، وھو بطبیعتھ في صعوبة في الِعشرة والمزاج فكان ال یرتاح مع معظم اإلخوة وال في 

یسعون لتوفیر -بعلمي وعلم أبي یحیى وإذننا ومساعدتنا–خوة دائما المراكز، فكان اإل
مكانٍ خاٍل لھ یرتاح فیھ أو مركز على األقل لیس فیھ إخوة كثیرون بل یكون معھ في واحٌد 
أو اثنان یخدمانھ مثال، وھكذا. لكن في الجملة كانت حالُتُھ قلقة، وكان یتصل بأھلھ في 

صاالت، ورغم أنھ معروفٌ أنھ رجل خطیٌر مطلوب لألمریكان...إلخ لیبیا، رغم علِمھ بمنعنا لالت
!!اتصل بالتلفون مراراً 
ولما جاءت الثورة الحالیة والحرب في لیبیا وخاصة عندما علم أن األخ عروة اللیبي (كان 
معھ في سجن إیران) قد سافر ودخل إلى لیبیا، واتصل علیھ وشجّعھ وقال لھ إن الطریق 

. فتحّمس جدًا للنزول وكتب ما كتبمیسٌّر وسھٌل.. .
.ونسأل � لنا ولھ ولسائر اإلخوة التوفیق واإلعانة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــ

ھل قرأتم الملف الذي أرسلُتُھ لكم قبل أشھٍر لألخ طوفان باسم "أرھبوھم" .. وھل ـــــ  
علقتم علیھ؟ ألن األخ لھ أفكاٌر وطلبات ونشاط ویرید منكم أو من أبي محمد كلمًة لتوجیھھ، 

ال یسمُع مني أنا وال أظن من غیري ھنا-بصراحةٍ –ألنھ  .

إليّ منسُّقنا ھناك قبل أیاٍم خبرًا مجَمال غیر ــــ  بالنسبة لإلخوة في إیران ، فقد أرسلَ 
مفصّل؛ یقول إن بعض اإلخوة الكبار خرجوا وكیف نفعل معھم، فأرسلُت إلیھ فورًا بطلب 
.التفاصیل، وقلُت لھ : الكبار یأتون عندنا ضروري، ونحن منتظرون

أنھ استأنف طبعا كان قد خرج األخ أبو السمح المصري. وھو اآلن باٍق في إیران، ویبدو 
.ممارسة نشاط إعالمي واتصالتٍ بعنوان "جماعة الجھاد" كما ترون في ملفٍ مرفق
.كذلك خرج األخ عبد � رجب اللیبي (أبو الورد قدیما) وھو ھناك في إیران كذلك
وخرج األخ أبو مالك اللیبي (عروة) وھو أحد اإلخوة البارزین في المقاتلة، وبقي في 

نا، ثم قبل حوالي شھٍر سافر إلى لیبیا ودخلھا بسالٍم والحمد هللا، واتصل إیران ولم یأتِ عند
ببعض إخواننا من ھناك، وعندنا معھ تواصل بالنت وننتظر منھ رسائل. وھو أحد اإلخوة 
.المیدانیین المھمین ونتوقع أن یكون لھ دور في لیبیا

ائلتیھما (أحدھما متزوج ـــ ومن قبل أظنني أخبرتكم عن خروج ابني الشیخ أبي الخیر وبع
ابنة الشیخ أبي محمد المصري، فھو عدیل حمزة) واآلخر ال أدري ممن تزوج.. وھما اآلن في 
بلوشستان رتبنا لھما ھناك وقلنا لھما یبقیان ھناك مختفیین حتى إشعاٍر آخر وأرسلُت 

ن) مع أحد لھما رسالة وشرحُت لھما بعض الشرح لحالنا وطّمنتھما، وھما ھناك (في بلوشستا
إخواننا األمناء الطیبین إن شاء �. [ویمكن أن نأخذ حمزة عندھما، تحت إشراف ذلك األخ 
.[البلوشي
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ر عندما كان في إیران قبل حوالي شھرین (قبل نزولھ إلى لیبیا األخ عروة اللیبي المذكو
بقلیل) كان كتب لي رسالة على اإلیمیل وأخبرني فیھا أن بعض اإلخوة اللیبیین الذین في 
بریطانیا تكلموا معھ باآلتي : 
أن االستخبارات البریطانیة تكلموا معھم (مع اإلخوة المشار إلیھم اللیبیین في 

بوا منھم أن یحاولوا االتصال بمن یعرفون في القاعدة، ویخبروھم ویعرضوا بریطانیا) وطل
علیھم ویعرفوا فكرتھم في : أن بریطانیا مستعدة للخروج من أفغانستان إذا كانت 
.القاعدة ستتعّھد بشكل صریح بأن ال تعمل ضد بریطانیا ومصالحھا
 ..ھذه ھي الرسالة باختصار

لھ : إنھ بإمكاننا التفكیر في األمر والوصول إلى شيء أنا كتبُت لألخ عروة في جوابي
مناسب في ھذا الصدد، وسأنقل الفكرة للقیادة.. فلعلھ بّلغ اإلخوة اللیبیین اآلن وھم 
ربما یكونوا بلغوا البریطانیین. لیس عندي تأكید طبعًا، ولعلھ (عروة) في رسائل قادمة 

لیبیا جداً یكون عنده شيء، رغم أنھ اآلن سیكون مشغوال في .
.فھذا ما حصل، ونسأل � أن یلھمنا رشدنا وأن یتوالنا برعایتھ



مالحظة : تخلصُت من كل الكروت (الشرائح) التي كانت بیننا في السابق، وكسّرتھا 
وأعدمتھا، واآلن أستعمل معكم كروتًا جدیدة ، وأرجو منكم كذلك تكسیر وإعدام كل الكروت 

وھكذا نفعل كل مدة نغّیر الكروتالسابقة ونستعمل الجدیدة، .

أیضا سامحونا أن نرفق معكم رسالة صغیرة لألخ أسلم تحولونھا إلیھ فیھا بیان أن المبلغ 
...الذي أرسلُتھ إلیھ مع رسائلكم ھذه ھو كفالتھ المقررة عندنا

.ننتظر رسائلكم وأخباركم
وللمجاھدین في سبیل أمَر عّز وأسأل � أن یوفقنا وإیاكم لما یحب ویرضى وأن یبرم لنا 

وفرجٍ وفتح قریب.. آمین
والسالم علیكم ورحمة � وبركاتھ
محمود
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