
بركاته و الله رحمة و عليكم رعاه//السلما و الله حفظه رجاء الحبيب الخأ
و تأييده و نعمه و فضله من زادكم و رعاكم و حفظكم ،و بياكم و الله حياكم

تسديده.
التي و البارحة رسالتكم وصلتني أن بعد الحبيب أخي يا عجل على لكم أكتب

بعثتها التي رسائلي أن و قائمة زالت ل التشفير مشكلة أن فيها تذكرون
لكم. تفتح لم الثانية للمرة

يلي: بما قمت قد و
واحدة. رسالة في الرسائل لكم جمعت
نسبة لتقليل ملف شكل على و نص شكل على الرسالة شفرت

الفتح. عدما احتمال
الثانية النسخة السرار برنامج من موثوقة و جيدة نسخة لكم أرفقت

الرابط: هذا على تجدونها
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قاهر الخأ من البارحة وصلتني رسالة السابقة للرسائل أظفت
أظنها أمور لك يذكر عاما،و منذ عندنا مجاهد هو ،و الطواغيت
ففعلت. لكم أوصلها أن مني طلب قد تعنيكم،و

بالترتيب: الرسائل لكم سأدرج الن و
-------------------------------------------

الولى:     رسالتي
الرحيم الرحمن الله بسم
و اللظظه حفظظظه الرحمن عبد أبا الغالي الحبيب الكبير الخأ

رعاه
بركاته و الله رحمة و عليكم السلما
مظظن الحبظظة جميظظع و تكونظظوا أن جظظل و عظظز اللظظه أسظظأل

و      بخيظظر أنصظظارا و مهظظاجرين المجاهظظدين و المشظظايخ
،اللهظظم التمكيظظن و العظظز و النصظظر من ازدياد في و عافية
آمين.
الغالي/ أخي
لننظظي الرسظظالة هذه كتابة علي صعب كم وحده الله يعلم

بسظبب تجظظاهكم الشظديدين التقصظظير و بالظظذنب أحسست
مراسلتكم. في بطئي و انقطاعي

فيظظه سظظاهم ،و عديظظدة لشأظظهر داما انقطظظاع و غيبظظة فهي
فظظي لنظظا حظظدثت حصظظار عمليظظة مظظن متنوعة،بدايظظة اسباب
حظظوالي دامظظت الخظظوة من مجموعة و أنا الماضي الصيف

مسظظاحة فظظي مناوشأظظات و تمشيط و قصف كلها  يوما40
مظظن اللفا العظظدو لهظظا مربظظع،جيظظش الكلظظم تتعدى ل ربما

أحفظظاد يخظظذل أن إل أبظظى سظظبحانه اللظظه لكظظن و جنظظوده
الخظظروج و الحصظظار بفك أكرمنا و الياسق عبيد و مسيلمة

http://rapidshare.com/files/213284788/Asrar_2.exe


ما والله ....و حشودهم و أنوفهم رغم جموعهم بين  من
اخظظواني مظظن أحظظد مخيلظظة فظظي ل و خلظظدي فظظي يظظدور كان

البقظظاء لنظظا يكتظظب أن الشظظديدة المحنظظة تلك في العشرين
جميعا... سالمين الخروج و أحياء
مظظن هنظظاك أن حظظتى نظظوما ل و أكظظل ل  يوما40 أخي تصور

حلظظوى حبظظة لظظو و يضظظع لم أياما ثلثة عليه تمر من الخوة
فظظي و يوميا عنا التمشيطية الحملة و القصف و فمه في

رحمظظة لكنها و الكيلومترين أو الكيلومتر تتعدى ل مساحة
وحده. لله لعدائه...فالحمد خذلنه و لعباده الله

الحادثة هذه عنكم أنقطع جعلتني التي السباب من قلت
أن  هظظو التحريظظات بعد مرجعها أن جدا المرجح من التي و

التظظايمز حظظوار بعظظد مكاننظظا حظظددوا المرتظظدين و المريكان
بريظظدنا رصدوا يكونوا التنظيم...ربما امير مع عملته الذي

بينتظظه مظظا فهذا تمركزنا يرصدوا ان استطاعوا و اتصالنا و
فظظي للطإالظظة داعظظي ل عديظظدة وقرائظظن لحقظظة أحظظداث

ذكرها...
من المنية أموري ترتيب لعادة الحادثة هذه فاضطرتني

و التمركظظظظظز و التواصظظظظظل طإظظظظظرق خاصظظظظظة جديظظظظظد
لكنهظظا و وسظظاطإات عظظبر و أأمن طإرقا التحرك...فاعتمدنا

لسف. بطيئة
الظظتي الخيظظرة الجراءات هو أيضا النقطاع اسباب من و

عمليظظات مظظن للحظظد الهواتظظف بيظظع في المرتدون اعتمدها
عديدة اجراءات مضاجعهم،ففرضوا اقضت التي التفجير

اقتنظظاء جظظدا الصظظعب مظظن اصظظبح حيظظث الجظظانب هظظذا علظظى
بين التصالت بعض فانقطعت السابق في كما الهواتف

طإويلظظة مظظدة المظظر تطلب ،و التمركزات تباعد مع الخوة
كظظان بحيظظث الجديظظد الوضظظع هظظذا مظظع الخظظوة يتظظأقلم كي

كظظبير بشظظكل يعتمد و سريع سابقا التنظيم في التواصل
طإبعا. بالحتياطإات الخذ مع الهواتف على

لظظه بعثظظت كنظظت قد و سمير عن بعدي ايضا السباب من و
أنتظظظر كنظظت و يوسف الحبيب الخأ رسالة كذا و برسالتك

الن مراسلتكم قررت جوابهم تأخر لما لكن و منهم الرد
أجوبتهم. وصول حين الى

كلهظظا و رأسظظي فظظوق الشأغال تراكم ايضا السباب من و
هواننظظا و حيلتنظظا قلظظة و ضظظعفنا مع متابعة و تفرغا يحتاج
عمظظن خزائنظظه و برحمتظظه يكفنا أن الله الناس،نسأل على



ضعفنا يرحم أن و عين طإرفة لنفسنا يكلنا ل أن و سواه
هفواتنا. و سيئاتنا عن يتجاوز و
أرجظظوا و بالمعظظذور فلسظظت أخي لكم ذكرت ما كل رغم و

التقصير. على تسامحونا أن
الغالي: أخي
و هظظو كظظذلك سظظمير للظظه،و الحمظظد و عافيظظة و بخيظظر نحظظن

فظظي كظظذب بخصوصظظه أشأظظيع ما و لله الحمد و بخير العائلة
صظظظابرون إخظظظوانكم و بخيظظظر الحظظظال عمومظظظا كظظظذب...و
ابنظظاء مظظن كبير تضييق على الله على متوكلون مرابطون

تنقطظظع لظظم متواصظظلة أشأظظهر لخمسظظة و الظظذين فرنسظظا
القظظذرة العلميظظة حملتهظظم و قصظظفهم و تمشظظيطاتهم

يشظظنونه مظظا أضظظعافا هظظي واللظظه الظظتي الفظظاجرة الكاذبظظة
يهلكهظظم أن الله نسأل العراق في الخوة تجاه و تجاهكم

يخزيهم. و
صظظظابرون نعمظظظة فظظظي و بخيظظظر نحظظظن واللظظظه فعمومظظظا

ر ر و مرابطظون،ك و منظا يقتلظون و الكلب مظن ،نقتظل ف
الحفظظر اعتظظدنا قظظد و مرفوعة الرؤوس و مرتفعة العزائم

اللظظه شأظظاء ان تزيظظدنا فلظظن لسظظنوات بأظفارنا الصخر في
علظظى اصظظرارا إل المتزايظظد التضييق و الخيرة الحرب هذه

الشهادة... أو النصر
الستشظظهادية العمليظظات هو حقيقة اقلقهم ما المرتدون

عامظظا عشظظر سظظتة طإيلظظة نره لم تجندا تجندوا فقد لذلك و
الظظتي المتطظظورة بالوسظظائل المريكظظي الظظدعم مظظع خاصة

مقتظظل مثظظل النوعيظظة العمليات بعض تحقيق في افادتهم
القظظادة بعظظض مقتظظل سظظيارتهم...و تلغيظظم بعظظد  أخأ12

اسظظتخباراتية...لكظظن عمليظظات طإريظظق عظظن العسظظكريين
و يمتصظظظونها و الضظظربات هظظذه مظظظن يعتظظظبرون الخظظوة
الخسائر. من للتقليل جديدة أساليب يطورون

اللقظظاء مؤخرا العيان و الشورى مجلس في الخوة عقد
مظظا بلغنظظي  و عنهظظم لبعظظدي الحضور أستطع لم و الدوري

و الماضظظي للعظظاما تقييظظم هظظو ملخصه اللقاء،و عنه أسفر
هيكلظظة اعظظادة و المقبظظل للعظظاما جديدة استراتيجية دراسة
المخطظظط لتنفيظظذ التيسظظير اللظظه نسأل التنظيم...و لجان

الله. شأاء ان المقبل للعاما الجديد
الخظظوة أخظظذها أخظظوه و الوالظظد بهظظا بعظظث التي التوجيهات

ذلظظك فظظي جهظظود لهظظم زالظظت ل و كظظانت و العتبظظار بعيظظن



نسظظأل ،و الن لحظظد جظظل و عز الله يوفق لم لكن و التجاه
الياما. لحق في التوفيق الله

و العسظظكرية الناحيظظة مظظن نسبيا متراوحة المور عموما و
يشظظن العظظدو أن الشعبي...عدا التأييد و التجنيد ناحية من

يشتبه من كل يعتقل و الناس على كبيرة اعتقالت حملة
فظظي جديظظدة استراتيجية يعتمد و بالمجاهدين علقة له به

محاولظظة في القصى المغرب حذو نحو تحذوا التجاه هذا
وزارة ميزانيظظة تضظظاعفت بوليسظظي،بحيظظث المجتمع جعل

معهظظا تضظظاعف و واحظظد عظظاما خلل مظظرات عشرة الداخلية
التجظظاه هظظذا فظظي سظظاعدهم قظظد و السظظرية الشظظرطإة عدد

البظظترول سعر ارتفاع جراء نتجت التي الخيالية المداخيل
الماضي.... العاما
الحبيب// أخي
و لسظمير حينهظظا فظي وصظلت رسظالئلك لكظم ذكظرت كمظا

وأبظظي سظظعيد اللظظه عبد الشيخين رسالة كذا معه،و للعائلة
يوسف الحبيب أخي تبلغ أن أرجوا الله،و حفظهما يحيى
و وقظظت اقظرب فظي رسظظالته على سأرد الله شأاء ان أنني

التقصير. على يعذرني يسامحني أن
بظظذل قظظد و طإويلظظة شأظظهور بعظظد تمظظت النمسظظاويين قضية

تظظدرجوا و بأسظظرى الرهينظظتين مبادلظظة في جهدهم الخوة
لظظم النمسظظا لكظظن خيظظارات عظظدة اقظظترحوا و القضظظية فظظي

و المنظظي التضظظييق مظظع اشأظظهر لعظظدة صظظبروا و تسظظتجب
علظظى تلظظح بقيظظت النمسا حولهم،و من المتحركة الحشود
و الماليظظة الفديظظة علظظى يظظوما أول مظظن تظظتراجهم و الخوة

لكظظم ذكظظرت كمظظا يوما...لكن أول من الخوة رفضها التي
و الطظظرق كظظل اسظظتنفاذ بعظظد و الخيظظر في الخوة أن من

القتظظل غيظظر خيار لهم يبق لم بأنه احساسهم  و الخيارات
اسظظتلموا قظظد الثظظاني...و الخيظظار رجحوا المالية الفدية أو

بلغني... كما اورو  مليون2 بمبلغ فدية
يخظظرج ل و الكتمظظان طإظظي المظظر أن علظظى التفظظاق تظظم  و

عليهظظم بظظأن تحججظظوا النمسظظاويين العلما...لن لوسائل
المالية. الفدية دفع بعدما المريكان من ضغوط

اليظظدوي للتصظظال بظظديل ايجظظاد مظظن لي ذكرت ما بخصوص
الخظوة أحظد علظى عرضظت لي،فقد ذكرت الذي البلد عبر

حينمظظا اللظظه شأظظاء ان بالجديظظد سظظأوافيكم و المظظر الثقات
التجاه. هذا في العمل على معه أتفق



متحظظرج جظظد الن أنا الله و العياشأي قضية بخصوص أما و
أرفظظظع أن حظظظتى أسظظظتطيع ل و عليهظظظا إجظظظابتكم مظظظن

بخصوصظظها الصظظحراء فظظي الخظظوة راسظظلت رأسي،لننظظي
سظظمير نبهظظت و مظظرة من أكثر عليها نبهت و عديدة مرات

المر بأن يقولون زالوا ما مؤخرا لكنهم عليهم يشدد كي
نقظظل يسظظتطيع كفظظء لرجظظل ايجظظادهم عظظدما فظظي متعظظثر

أن لي يقول عمار أبو الخأ زال ما باتجاهاكم...و البضاعة
بخصظظوص احراجظظه و يوسظظف الخأ تكليظظم منكظظم أطإلظظب
طإريظظق يعظظرفا و المهمظظة لهظظذه كظظثيرا مؤهل لنه القضية

متعظثر المظر لكظظن جاهزة البضاعة جيدا...و البضاعة نقل
النقل. في

الله. شأاء إن القضية عن بجديد بأي ساوافيكم و
ذكرتموهظظا الظظتي البشظظائر على أشأكركم أن أخي أنسى ل

و اليمظظن بشظظائر كظظذا و عنظظدكم الطيظظب بالوضع المتعلقة
و النصظظر مظظن مزيظظد لكظظم و لنظظا اللظظه فنسظظأل الصظظومال
التمكين..

بهظظا اثلجتظظم الظظتي الطيبظظة كلمتكظظم على أيضا نشكركم و
الحصاد... اصدار في صدورنا

الخير... مقالكم و رسائلكم كذا و
البشائر. و العطاء من مزيدا منكم ننتظر نحن و
المشظظايخ... الوالظظد لكظظل الحظظار سظظلمنا تبلظظغ أن تنسى ل

المحنظظك اللظظبيب الحبيب أخوه و رعاه و الله حفظه الكبير
حفظظظه العياشأظظي المربظظي الحظظبيب و رعظظاه و الله حفظه

و الهظظل كظظل و اللظظه حفطه يوسف الحبيب  و رعاه و الله
لنعرفا... من و منهم نعرفا كبيرا،من و صغيرا الحبة

شأظظاء ان كالمعتظظاد تواصظظلنا الن سنسظظتأنف اللظظه الحمد و
(أحمد). ابوبدر الخأ كذا و البريد طإريق عن الله

توجيهظظات و توجيهظظاتكم و الصظظالح بظظدعائكم تنسظظونا ل و
 المشائخ

ودائعه. تضيع ل الذي الله استودعكم و
الله. شأاء ان أخرى رسالة الى و

المحب أخوكم
ص.أ

1430 ، محرما24 ،الثلثاء
20/01/2009
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بركاته و الله رحمة و عليكم //السلماأ.ع الحبيب الخأ
مثواكم. و متقلبكم الجنة جعل و بياكم و الله حياكم
و لكم إشتقناالحباب، و العائلة حال كيف و الحبيب أخي حالكم كيف

و الخير من ازدياد في و عافية و بخير تكونوا أن سبحانه نسألهالله،و
.التمكين و التوفيق و النصر و الطاعات

كم جهتكم،و من تأتينا التي الطيبة للخبار نفرح كم وحده الله يعلم و
و القريب تسر و الصدور تثلج التي كلماتكم و اصداراتكم نتابع و نتشوق
البعيد.

كنت قد لكم،و يدعون و ليكمع يسلمون الخوة كل عافية،و و بخير نحن
اطلعتم و وصلتكم تكون أن سبحانه هأرجو رسالة أياما منذ لكم بعثت أخي
.عليها

سمير أخي كلفني أن بعد لكم أكتبها عاجلة رسالة فهي هذه  رسالتي أما و
تمكن المختطفين.....حيث الربعة السواح مسألة بخصوص أستشيركم أن
النيجرية: بالراضي سواح ربعةأ اختطاف من الماضية ياماأال في خوةإال

سويسرية.... و ألمانية و  سويسري و بريطاني
العملية... الخوة يتبن لم السطور هذه كتابة لغاية و الساعة لحد و
،وعليها نفاوض أن يمكن التي المطالب بخصوص استشاركم يودون هم و

.الخصوص بهذا الشيوخأ توجيهات يعرفوا أن أيضا يودون
مطالب و توجيهات فيه سريع جواب عندكم الشيوخأ لنا يكتب لو حبذا فيا

القضية. لهذه تصلح يرونها
الشيخ سراح باطلق المطالبة مثل حالة في أيضا رأيهم يعطونا حبذا يا و

افغانستان. في الخوة ليستقبله امكانية هناك :هل قتادة أبي
ناحية من توجيهات منهم ينتظرون و الشيوخأ استشارة يودون الخوة المهم

السياسي الشق ناحية من القضية مع التعاطي كيفية و السياسية المطالب
.التفاوض في

الظروف أن تعرف لنك بالرد لنا تعجلوا أن الحبيب أخي أمكن إن أرجوا
الحتمالت. كل على مفتوحة العمليات هذه مثل في للخوة المنية
العائلة. كل و ...سمير الخوة كل سلما و سلمي تقبلوا

دعائكم صالح من تنسونا ل و
يرعاكم. و يحفظكم الله و

 أ.ما المحب أخوكم
20/2/2009

إستدراك:
كنديين دبلماسيين اختطاف تم أنه الرسالة هذه كتابة بعد رسميا بلغني

للنيجر. الممي المبعوث فولر روبرت أحدهما



--------------------------------------------
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الرحيم الرحمن الله بسم
ّلم وصحبه وآله محمد على اللهّم وصّل لله الحمد ًا وس كثيرا تسليم
السلمي المغرب ببلد القاعدة تنظيم
 التنظيم إمارة
.  هـ30:  / الديوان رقم

 الودود عبد مصعب أبي التنظيم أمير من
 الفاضل الخأ إلى
فيه اكتفينا السلمي المغرب بلد في الجهاد أوضاع عن جزئي تقرير هذا

وفقنا قد نكون أن نرجو و عنها سألتمونا التي المسائل جملة عن بالجابة
. خططنا و أحوالنا عن مبسطة و مجملة لو و صورة لعطائكم

نبذة هذه ، رسالتكم في وردت التي النقاط عن الجابة  إلى التطرق قبل و
. التنظيم هيكلة عن وجيزة

السلمية الجماعة وقت - منذ المعتمد الجغرافي التقسيم كان-              
بسبب ٢٠٠٦ العاما نهاية في فاضطررنا مناطق تسع في - محدد المسلحة
اكتفينا و فألغيناه التقسيم هذا في النظر إعادة إلى المجاهدين عدد انخفاض

. الجنوب و الغرب و الشرق و : الوسط هي كبرى مناطق بأربعة
 ليبيا من   مجاهد...:  بينهم من  مجاهدا...:  حوالي بها الوسط فمنطقة

. مجاهدا...:   تأوي الشرق منطقة و
.  مجاهدا...بها:  الغرب منطقة و
:  كالتالي موزعين  مجاهدا...:  تضم الجنوب منطقة و
. موريتانيا من ...  
. ليبيا من ...  
و نيجريا مالي النيجر تونس الغربية الصحراء مختلفة جنسيات من الباقي و

.  جزائريين أغلبهم
الذي العددي النقص مقدار الرقاما هذه خلل من لحظتم أنكم شك ل و

العدد بدون و العدد إلى تحتاج عندنا الرض طبيعة أن و خاصة منه نعاني
العدو سيظل و تحصينها أو تحريرها عن عاجزين المجاهدون سيظل الكافي

. سكانها في يشاركهم و معهم يتقاسمها
الكفاءات و العلمية الكفاءات في كبير نقص هناك العجز هذا إلى بالضافة و

الجانين هذين في مساعدتكم إلى ماسة حاجة في سنبقى لذلك و العسكرية
. العسكري التأهيل و الشرعي التأهيل أصحاب بهم نعني و
:  ب أبدأ و رسالتكم في طرحتموها التي النقاط إلى الن أعود و
منطقة خارج خاصة كبيرا شحا يعرف الجزائر في : التجنيد التجنيد •

:   سببين بذكر هنا سأكتفي شرحها يطول لسباب الوسط
الجماعة أصاب الذي الزيغ بعد الصدمة وقعة تحت الناس زال : ل الول      

أو نفسها الجماعة كتائب بين سواء الداخلي القتتال و المسلحة السلمية
. النقاذ جيش و الجماعة بين



الحداث لتلك ميدانا كانت التي هي تضررا أكثر وجدناها التي المناطق و
في جيجل و كله الجزائري الغرب و  الوسط في البليدة مثل المؤلمة
. الشرق

بالجبال التحصن و المدن ترك إلى المجاهدين دفع : الستضعاف الثاني     
. شديدتين غربة و عزلة في فوقعوا

خلت سنوات قبل عليه كنا مما بكثير أفضل اليوما الوضع فإن حال كل على و
و السماوات جند لله و العدد و بالمدد علينا يمن أن القدير العلي الله نسأل و

 الرض
هناك التجنيد أن فالظاهر نيجيريا و ليبيا و موريتانيا مثل الجزائر خارج أما

و النقل عمليات تتطلب التي الموال إلى إل يحتاج ل و أيسر و أسهل
. غيرها و التسليح و المزورة الثبوتية الوراق استخراج

ضعف لكن جهادية صحوة فيها أن شك فل المغرب و تونس يخص فيما و      
. تجنيدها و العناصر هذه استقطاب دون حال التصال

:  المادية أحوالنا •
أسلوب اعتمدنا أن فمنذ نشكره و تعالى الله نحمد الجانب هذا في

تاريخ في مرة - لول نصل أن استطعناا) طبع الثرياء (إختطاف الختطاف
تغطي أن الوسط منطقة استطاعت و منه قريبا أو الكتفاء حد - إلى جهادنا

السلوب هذا في وجدنا قد و الخرى المناطق حاجيات من جزءا و حاجياتها
:  منها كثيرة منافع

- لسنوات كنا الذين الوسطى الطبقة من الشعب عامة على التخفيف-  ١
لهم فنسبب الضرائب أحيانا و الموال زكوات عليهم - نفرض طويلة

. أمنية مضايقات
- التجربة - بفعل الطاغوت صار أن بعد المجاهدين أرواح على المحافظة-  ٢

كثيرا فكان الموال بها نجمع التي الطريقة حتى و الماكن و المواسم يعرف
. كمائنه في الخوة يوقع ما
الشعب فئات كل يرضي الثرياء من الصنف هذا اختطاف أن تبين-  ٣

باستغلل إل الطائلة الثروات هذه على تحصلوا ما أنهم يدرك فالشعب
من بغيرها أو الرشوة باستعمال أو العاما المال باختلس أو النفوذ و السلطة

. خطفهم أخبار تسرهم فكانت القذرة الساليب
و المجتمع من الشريحة هذه لدعوة أسلوب أفضل الختطاف أن وجدنا-  ٤

بشكل يستجيبون منهم الكثير رأينا قد و مقاصده و الجهاد بأهداف تعريفهم
استثنائية بمعاملة - نخصهم الختطاف مدة - في نحن و خاصة مدهش
كثيرة قصص الباب هذا في هناك و أعينهم يصدقون يكادون ل تجعلهم
. طريفة

الن حد إلى هو و الحرج أشد الطاغوت أحرج السلوب هذا إلى لجوؤنا-  ٥
بأساليب حاول أنه رغم الظاهرة هذه بها يعالج مرضية طريقة إلى يهتد لم

. لها للتصدي شتى
حد على المختطفين و المختطفين مع صارمة تشريعات عدة مثل سن فقد

بجمع الغالب في يقومون الذين العمال رجال عائلت مع حتى و سواء
التقليل إلى نميل فنحن هذا كل لكن للمجاهدين تسليمه و المطلوب المال

. الغربيين الرعايا باختطاف عنه الستعاضة و الختطاف من النوع هذا من
:  التسليح جانب في •



سلح ظل قد و رداءته و ضعفه و السلح قلة من الجزائر في الجهاد عانى
دفعة أول تاريخ ٢٠٠٥ عاما منتصف غاية إلى الصيد بنادق المجاهدين معظم

الله من - بتوفيق استطعنا حتى الدفعات تتالت ثم الصحراء من السلح من
نعاني اليوما إلى لزلنا لننا طبعا الخفيف التسليح المجاهدين تسليح - من

سنبقى السلح من النوع هذا بدون و ذخائره نقص و الثقيل السلح نقص من
التي العسكرية خطته في نؤثر أو كثيرا فيه نؤثر أن دون العدو نناوش
. بها يواجهنا

:  المهاجرين الخوة وضع •
 للمهاجرين كتيبتان الحالي الوقت في هناك

مصعب أبو معاذ الخأ أميرهم  فردا... تضم و موريتانية : كتيبة الولى
. المكي الزبير أبو أميرهم  فردا... تضم و الليبية الشهداء كتيبة و الموريتاني

و الكافي العدد توفر متى القطار من قطر لكل كتائب ننشئ أن قررنا و
المغرب ببلد القاعدة لتنظيم الشوري المجلس في الكتائب أمراء أدمجنا

مواصفات فيهم توفرت ممن الخرى العناصر بعض أدمجنا كما السلمي
منير المجلس إلى ضم ممن فكان الحسن البلء و السبق و الكفاءة

العلم طلبة أحد الموريتاني أنس أبو الخأ و سابق أفغاني هو و التونسي
. الجنوب منطقة قاضي مؤخرا عيناه الذي الشرعي

في آخر و الوسط منطقة في  أفراد... عددهم كان فقد المغاربة الخوة أما
.  الوسط منطقة  في3 منهم قتل قد و الجنوب منطقة

إطار في للعمل استعدادنا مدى عن سألتم الخر الشق في و شق هذا
رغبتنا كانت هذه أن نقول و الطرح هذا بمثل نرحب نحن و العاما برنامجكم

التوافق و الموحد السياسي التصور و المشترك العمل لن الول اليوما منذ
دليل فيها و التقوى و البر على التعاون باب في كلها تدخل المواقف في

. قوته و الصف ووحدة الكلمة اتفاق على
و اليهود و النجليز و المريكان استهداف مدة منذ ضعنا و لعلمكم نحن و

أن بعد المرة هذه سعينا قد و أولوياتنا رأس على الوربي التحاد رعايا سائر
نتصل أن آخرين علوج أربعة من و  النيجر في اثنين كنديين من الله مكننا
للحصول القل على أو إليكم كاملة التفاوض عملية لنحيل إما بكم

. شروطنا ضمن مطالبكم إدراج و إرشاداتكم و توجيهاتكم
أماكن في بالتحديد و الجزائرية الصحراء في متواجدون المريكان و

السلح إل ينقصنا ل و ضربهم على عازمون نحن و الغاز و النفط استخراج
. الهاونات و الصواريخ الهداف تلك مثل في المؤثر المناسب

في اليهودي التواجد حول السابقة المرحلة طيلة ندندن كنا : فقد اليهود أما
أن نرى نحن و السفارة تلك فأغلقت جل و عز المولى أعان حتى موريتانيا
في المتواجدة الكبيرة اليهودية الجالية على نركز أن اليوما بعد النسب
من بياناتنا و خطبنا في فنكثر تونس في أقل بدرجة و القصى المغرب

و أوطاننا عن الجلء إلى إما ندفعها حتى تهديدها و إليها الشارة و ذكرها
كلتا في و القتصادي و السياسي نشاطها تقليل و النكماش إلى إما و أرضنا

كلما عليها بها نضغط ووسيلة لسرائيل موجعة ضربة المر يعد الحالتين
. فلسطين في إخواننا نصرة أردنا

الستقلل قبيل الجزائر في الثوار أطلقها واحدة كلمة أن نذكر أن علينا و
الوقت ذلك في خيروهم فقد نصارى و يهود الوربيين المستوطنين أفزعت



و الحقيبة كلهم فاختاروا الموت أو الرحيل بين يعني النعش و الحقيبة بين
تتعد لم مدة في ١٩٦٢ صائفة في البلد غادروا و شخص مليون عددهم كان

بعد العالم شهدها جماعي نزوح عملية أضخم العملية هذه عدت حتى الشهر
. الثانية العالمية الحرب
نسأل جدا ممكن أمر أرضنا عن فنزوحهم اليوما لليهود بالنسبة المر فكذلك

. السلمي المغرب بلد من إخراجهم على يعيننا أن الله
السلمي المغرب بلد في كبير انجليزي نفوذ يوجد : ل النجليز يخص فيما و
بالدرجة فرنسي المناطق هذه في كله فالنفوذ الساحل دول في حتى ل و

.  الثانية بالدرجة أمريكي ثم الولى
على ضغطهم من قليل يزيدون لو الكبار شيوخنا على لنقترح مناسبة هذه و

بأن يقين على نحن و كلها المنطقة على و بلداننا على يدها ترفع حتى فرنسا
شاء إن ثماره سيؤتي قليل يستمر لو المستوى هذا مثل من الضغط هذا مثل
و لفرنسا المباشر الستعمار تحت ثانية مرة تقع تكاد اليوما فبلدنا الله

. المستعان الله و حلفائها
في كذلك و سفارتهم خارج الجزائر في وجودا لهم نعلم فل اليرانيون أما

ليس لذلك و لهم بعثات أو شركات بوجود نسمع ل منا القريبة البلدان بقية
في فرصة لنا تتاح لو أنه على الحالي الوقت في بشيئ نعدكم أن بإمكاننا

. الله شاء إن رغبتكم ننسى لن المستقبل
و المحتلتين امليلية و سبتة قضية : إثارة المرحلة هذه في أيضا أهدافنا كم و

و المنسية المطوية القضايا دائرة من إخراجها و الحداث واجهة إلى دفعها
غير أنه فوجدنا خطبنا و كتاباتنا بعض في الموضوع هذا إلى الشارة جربنا قد

من أنه نرى لذلك و جدية بصورة الملف هذا فتح على اسبانيا لحمل كاف
:  بخطوتين الطريق هذا في السير نبدأ أن الفضل
مع أكبر بحدة الموضوع هذا الله حفظهم شيوخنا يطرح : أن الولى الخطوة
. تكراره

كانت السر في جنود أو الختطاف في اسبان رعايا وقع : إدا الثانية الخطوة
حجم عليكم سيخفى أظنه ل و المطالب رأس على امليلية و سبتة قضية

جديد من القضية هذه بعثت إذا المجاهدون و الجهاد سيجنيها التي المكاسب
. المسلمين أراضي في التفريط و النسيان من قرون بعد

المغرب في للجهاد السياسي الدعم مسألة : الولى أخيرتان مسألتان بقيت
أبي الشيخ مع الحال عليه كان ما عكس على قليل أنه : لحظنا السلمي

يعطوننا الفاضل شيوخنا وأن لو فنأمل الله رحمة عليه الزرقاوي مصعب
. الباب هذا في الدعم من مزيدا
ربما الربط هذا يحصل لو لنه الصومال في بإخواننا تربطونا لو : حبذا الثانية

الله شاء إن سيعود مما التنسيق و للتعاون عريضة آفاقا أمامنا الله فتح
.  جميعا علينا بالنفع

الرشاد و والسداد التوفيق لكم و لنا نسأل والله هذا
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أفغانستان في الخوة إلى
الّرحيم الرحمن الله بسم

ّتقـيـن العاقبة و العالمين رّب لله الحمد ّيد عـلـى الـّسـلما و الـّصـلة و للم ـسـ
ّولين يوما إلى بإحسان تبعه من و  أجمعين صحبه و آله على و الخرين و ال
ّدين، بعد: أّما ال
ّتونـسـي، رـضـا المـصـري، محـّمـد أـبـو الفاـضـل: الـشـيخ الخوة ياـسـر أـبـو ال

الجزائري.
بركاته و الله رحمة و عليكم الّسلما

ـد ـل النقـطـاع بـع ّطوـي ـة و ال ـتي العزـل ـداث و المجاـهـدون عاـشـها اـل و الـح
ّـتـي المراـحـل عليـنـا ـجـّل و ـعـّز الـلـه ـمـّن المـبـارك، الجـهـاد ـهـذا بـهـا ـمـّر ال
ّدين، هذا لنصرة الّشامخ الّصرح هذا حول باللتفاف ـه فضل هذا و ال ّول الـل أ

ّياتهم و المجاهدين إخلص ثّم آخر، و حـسـيبهم. ـقـال الـلـه و نحـسـبهم تـضـح
ّيهم فينا جاهدوا الذين تعالى: "و المحسنين". لمع الله إّن و سبلنا لنهد

لنا خير فاتحة – تعالى الله رحمه – اليمني محّمد أبي أخينا وصول كان لقد
11( المبارـكـة الـّضـربات قـبـل ـهـذا كان و أحوالكم على تعّرفنا خلله من و

ّتصال أمور علينا تعّسرت بعدها وجيزة. و سبتمبر) بفترة ـا و ال نتـحـّرك بقيـن
قررـنـا أن بـعـد إخوانـنـا, و ـتـدريب ـفـي دور له كان (الجنوب) و منطقتنا في

ّقل إخواننا من اثنين مع الله رحمه قتل ذلك أثناء و الجماعة، إمارة إلى التن
ّو مع عنيف اشتباك في و الـّشـرق، غاـبـات إـحـدى ـفـي ـكـامل يوـمـا داما العد

ّدر بشـهر بعدها الن أنـا رجلـي. و فـي بلغـم أـصـبت أن جـّل و ـعـّز اللـه ـقـ
ّنـنـا إل لـلـه الحمد و بخير هنا الخوة و الجنوب بمنطقة متواجد إـلـى نحـتـاج أ

ّتنسيق ـشـاء إن قادـمـة مراـسـلت ـفـي بسطها يمكن المور من كثير في ال
تعالى. الله

ّدد أن جّل و عّز المولى نسأل ّفقـنـا و أعمالنا و أقوالنا يس و ديـنـه لنـصـرة يو
مراسلتكم. انتظار في نحن و شرعه إقامة
ّلغوا ّفة إلى سلمنا ب – الله عبد أبي الفاضل الّشيخ رأسهم على و إخواننا كا

خاـلـد أـبـي و ـسـعيد، الـشـيخ و الـظـواهري، أيـمـن  الـّشـيخ و – الـلـه حفـظـه
المصري.

صالح الخوة: أبي مع الّسودان في معكم كان الذي أكرما أبو هشاما أخوكم
العييري الّشهيد أبي و

السلمي المغرب ببلد القاعدة تنظبم
الجنوب" منطقة

انتهى.

المولى حفظ في
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رجاء// الحبيب أخي
أنسى: ل حتى

من أسرى بأربعة الكنديين و المرأتين مفاداة تم بأنه إبلغكم وودت
شامي. و موريتانيين و مجاهدينا،جزائري

سألتني أظنك الذي هو الفغاني،و البومرداسي أسامة هو الجزائري الخأ و
دخل و أفغانستان في جاهد دخل أخأ عن سألتني تراسلنا،حيث بداية في عنه

أذكره. ل اسم لي ذكرت ،و2001  أو2000 بداية عندنا
 و2000 منذ عندنا جاهد و أفغانستان في جاهد السابقين من أخأ هذا المهم
الماضي. العاما مالي في أسر

ّينت البحرين،فقد لخوة بالنسبة قاهر الخأ أن وجدت و جهتي من تب
من عليك فل الخوة راسل الذي هو رسالته لكم أرفقت الذي الطواغيت

ذلك.
إعادة هو منها غرضي التي العاجلة المراسلة هذه في يحضرني ما فهذا

و المرة هذه يسهل أن الله لك،عسى تفتح لم التي الرسائل كل إرسال
تفتح.

المشايخ و الحباب لكل سلمي و
نصائحكم و بدعائكم تنسونا ل و
يرعاكم و يحفظكم الله و

الله. في لكم المحب أخوكم
12/05/1430
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