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  مجاهد قاعدي

 مجهود مميز في نقل االحداث ومتابعة آخر التطورات

  بيان من األخ خالد ابو العباس حول األحداث األخيرة في غاو
 

َو  ِللَناِس َبَيانٌٌ َهَذا: " قال تعالى  بيان حول أحداث غاو " الملثمون " بسم اهلل الرحمن الرحيم تنظيم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي كتيبة

واجبنا توضيح بعض النقاط  الحقائـق رأينا أنه مـن ـب تبيين الحق لألمة و قطعا لكل طرق تحريفبواج إيمانا منا" ِللُمَتِقين  َموِعَظٌة َو ُهًدى

لتواجدنا  كان القصد األول : بين المجاهدين و حركة تحرير أزواد و تمهيدا نقول المهمة و الضرورية لما حدث في االشتباكات األخيرة

المدينة  إليقاف أي احتكاك بين مختلف التشكيالت العسكرية في السعي لح العامة والمصا بمدينة غاو هـو الحفاظ على أمن الناس وحفظ

و بعد أن استقر لدينـا أن . نسأل اهلل القبول  كل الجهد والمشاحنات التاريخية في المنطقة بقدر المستطاع و بذلنا في ذلك الخلفيات بحكم

في المدينة من جديد رغم  الحياة تدب ستقرار و بدأت مالمح الطمأنينة ومرحلة ا أهـالي المدينة دخـلوا زيادة على مختلف الفصائل

 بإطالق النار المباشر 6606-62-62فوجئنا يـوم الثالثاء  . تحرير أزواد المحسوبين على حركة المصاعب و بعض التجاوزات من بعض

بسبب  على متظاهرين كانوا في مسيرة الرئيسي للحركة أزواد من على أسطح المقر من طـرف عناصر مـن حركة تحرير بالذخيـرة الحية

فاضطررنا للتدخل على عجل لوقف . آخرين كانوا في التظاهرة مما أدى إلى مقتل شخصين و إصابة ثالثة عشر مقتل أحد مثقفي المدينة

شديـد و تعرضنا  كانـوا في حالة احتقان المتظاهرين الذين نكِون حاجزا بين مسلحي الحركة و المسلمين و استطعنا بفضل اهلل أن إراقة دماء

 و استطعنا إقناع . قمنا بضبط النفس سياراتنا بأعيرة نارية و لكن قبل عناصر الحركة مما أدى إلى إصابة إحدى لرماية مباشرة من

و في  . للقاضي الشرعي دعونا الحركة لتسليم المتورطين الشرعي مع العلم أننا التحاكم للقضاء الجماهير المنتفضة باالنصراف مقابل

 الحركة و سيارة من المجاهدين تم مقر الحركة كان سببه مشادات بين عناصر من سمعنا عن اشتباك جديد في محيط صباح اليوم الموالي

 إثرها تدخلت سطح مقر الحركة و اندلعت مواجهات على المجاهدين بعد تعرضه إلطالق نار من توقيفها بتعسف و قتل على إثرها أحد

 و عند . في الحركة بوقف إلطالق النار المستشفى بعد تأكيدات من أطراف وإلخالء القتلى و نقل الجرحى إلى, الموقف عناصرنا إلحتواء

أدركنا حينها أننا  الحركة قتل بسببه أحد المجاهدين و مقرات تعرضت إلطالق نار كثيف من أسطح وصول أول سياراتنا لمسرح العملية

القبض على  إطالق النار و التدخل إللقاء تطويق مقرات -- : العنيف و المتعمد قررنا و ردا على التصعيد . متعمدة غدر تعرضنا لمحاولة

 - . أمنا كل من سلم نفسه لتسليم أنفسهم بدون قتال و كانوا في هذه المقرات دعونا من - . المجاهدين قتل عوام المسلمين و المتسببين في

 تم أسر مجموعة من - . المقر و القبض على من فيه القتحام اضطررنا على إثره لندخل في اشتباك مباشر تطورت األحداث بسرعة

من المجاهدين و مقاتلي الحركة مع نقل  ذلك دفن كل القتلى تم بعد - . بغاو" غاراغوسو " مجموعة منهم إلى مطار  فرار مسلحي الحركة و

معاملة شرعية  –األسرى  أي –هم يعاملون  و, أعِطيت أوامر بعدم التعرض لكل من سلم نفسه  - . المستشفى لتلقي العالج كل الجرحى إلى

الموالي حفاظا على  خشية من تجدد االشتباكات في اليوم المتواجدة في محيط المطار إلخالئه الحركة أعطيت إشارات لمجموعات - . حسنة

بهذا اإلجراء  نقصد لم نكن . استعمالنا للقوة كان اضطراريا و محدودا زمانا و مكانا أن :و بناء على ما سبق نؤكد ما يلي  . دماء المسلمين

كما ادعى أحد قيادات الحركة بقدر ما كانت قطعا لهذا الظلم و  الحركة العسكري إعالن حرب على أي طرف و ال كل أعضاء و تجمعات

في أي صراع جاهلي بين أي توجه سياسي أو  لم نكن و لن نكون طرفا. سيالتقتيل المتعمد الذي كان مصدره مقر الحركة الرئي التعدي و

ندعوا كل  . العرب صراع بين الطوارق و الشرع الحنيف خالفا لما يشيعه البعض بأن هذه األحداث جهوي و ضابطنا في ذلك عرقي أو

 التي بيين المواقف و التشاور في هذه المرحلة الحرجةللتواصل معنا لت أزواد وجهاء و علماء المنطقة وكذا الشرفاء من أبناء حركة تحرير

ونحذر كل من يريد استغالل هذه . الوجهاء و أهل العلم  ضمانات من قررنا إطالق كل األسرى و تسليمهم لذويهم مع. بها المنطقة  تمر

األيدي و سنتعامل  بأننا لن نقف مكتوفي بالمنطقة عرقية أو التعاون مع قوى أجنبية تتربص المنطقة في حرب و صراعات إلدخال األحداث

و السالم  . نقول شهيد اهلل على ما و.... و ما شهدنا إال بما علمنا و ما كنا للغيب حافظين  . يقتضيه الشرع مع كل حدث بحزم حسب ما
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تنظيم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي

  بيان حول أحداث غاو " الملثمون " كتيبة

 

بواجـب  إيمانا منا" ِللُمَتِقين  َموِعَظٌة َو َو ُهًدى ِللَناِس َبَيانٌٌ َهَذا: " قال تعالى 

  الحقائـق تحريف تبيين الحق لألمة و قطعا لكل طرق

المهمة و الضرورية لما حدث في  واجبنا توضيح بعض النقاط رأينا أنه مـن

  بين المجاهدين و حركة تحرير أزواد االشتباكات األخيرة

  : و تمهيدا نقول

 لتواجدنا بمدينة غاو هـو الحفاظ على أمن الناس وحفظ كان القصد األول

إليقاف أي احتكاك بين مختلف التشكيالت  المصالح العامة و السعي

 المدينة العسكرية في

والمشاحنات التاريخية في المنطقة بقدر المستطاع و بذلنا في  ياتبحكم الخلف

 . نسأل اهلل القبول ذلك كل الجهد

 أهـالي المدينة دخـلوا و بعد أن استقر لدينـا أن مختلف الفصائل زيادة على

 في المدينة من جديد مرحلة استقرار و بدأت مالمح الطمأنينة و الحياة تدب

 وزات من بعض المحسوبين على حركةرغم المصاعب و بعض التجا

  . تحرير أزواد

من  بالذخيـرة الحية بإطالق النار المباشر 6606-62-62فوجئنا يـوم الثالثاء 

الرئيسي  طـرف عناصر مـن حركة تحرير أزواد من على أسطح المقر

  على متظاهرين للحركة

شخصين و  مما أدى إلى مقتل كانوا في مسيرة بسبب مقتل أحد مثقفي المدينة

 .إصابة ثالثة عشر آخرين كانوا في التظاهرة

فاضطررنا للتدخل على عجل لوقف إراقة دماء المسلمين و استطعنا بفضل 

نكِون حاجزا بين مسلحي الحركة و المتظاهرين الذين كانـوا في حالة  اهلل أن

  شديـد احتقان

 ابة إحدىو تعرضنا لرماية مباشرة من قبل عناصر الحركة مما أدى إلى إص

 . سياراتنا بأعيرة نارية و لكن قمنا بضبط النفس



 الجماهير المنتفضة باالنصراف مقابل التحاكم للقضاء و استطعنا إقناع

  . دعونا الحركة لتسليم المتورطين للقاضي الشرعي الشرعي مع العلم أننا

سمعنا عن اشتباك جديد في محيط مقر الحركة  و في صباح اليوم الموالي

 الحركة و سيارة من المجاهدين سببه مشادات بين عناصر منكان 

المجاهدين بعد تعرضه إلطالق نار  تم توقيفها بتعسف و قتل على إثرها أحد

إثرها تدخلت عناصرنا  سطح مقر الحركة و اندلعت مواجهات على من

 ,الموقف إلحتواء

ف في المستشفى بعد تأكيدات من أطرا وإلخالء القتلى و نقل الجرحى إلى

  . الحركة بوقف إلطالق النار

وصول أول سياراتنا لمسرح العملية تعرضت إلطالق نار كثيف من  و عند

 الحركة قتل بسببه أحد المجاهدين و أدركنا حينها أننا تعرضنا مقرات أسطح

  . متعمدة غدر لمحاولة

 - : و ردا على التصعيد العنيف و المتعمد قررنا

قتل  إطالق النار و التدخل إللقاء القبض على المتسببين في تطويق مقرات -

لتسليم  دعونا من كانوا في هذه المقرات - . المجاهدين عوام المسلمين و

 . أمنا كل من سلم نفسه أنفسهم بدون قتال و

 اضطررنا على إثره تطورت األحداث بسرعة لندخل في اشتباك مباشر -

مسلحي الحركة  تم أسر مجموعة من - . القتحام المقر و القبض على من فيه

 . بغاو" غاراغوسو " فرار مجموعة منهم إلى مطار  و

ذلك دفن كل القتلى من المجاهدين و مقاتلي الحركة مع نقل كل  تم بعد -

 . المستشفى لتلقي العالج الجرحى إلى

أي  –هم يعاملون  و, أعِطيت أوامر بعدم التعرض لكل من سلم نفسه  -

 . معاملة شرعية حسنة –األسرى 

 الحركة المتواجدة في محيط المطار إلخالئه أعطيت إشارات لمجموعات -

  الموالي حفاظا على دماء المسلمين خشية من تجدد االشتباكات في اليوم

 

 : و بناء على ما سبق نؤكد ما يلي .

 



 نقصد لم نكن . أن استعمالنا للقوة كان اضطراريا و محدودا زمانا و مكانا

هذا اإلجراء العسكري إعالن حرب على أي طرف و ال كل أعضاء و ب

  كما ادعى أحد قيادات الحركة الحركة تجمعات

التقتيل المتعمد الذي كان مصدره  بقدر ما كانت قطعا لهذا الظلم و التعدي و

  .مقر الحركة الرئيسي

في أي صراع جاهلي بين أي توجه سياسي أو  لم نكن و لن نكون طرفا

الشرع الحنيف خالفا لما يشيعه البعض  جهوي و ضابطنا في ذلك أوعرقي 

  . العرب صراع بين الطوارق و بأن هذه األحداث

 ندعوا كل وجهاء و علماء المنطقة وكذا الشرفاء من أبناء حركة تحرير

 للتواصل معنا لتبيين المواقف و التشاور في هذه المرحلة الحرجة التي أزواد

 . بها المنطقة تمر

الوجهاء و أهل  قررنا إطالق كل األسرى و تسليمهم لذويهم مع ضمانات من

 . العلم

المنطقة في حرب و  ونحذر كل من يريد استغالل هذه األحداث إلدخال

بأننا لن نقف  عرقية أو التعاون مع قوى أجنبية تتربص بالمنطقة صراعات

 . شرعاأليدي و سنتعامل مع كل حدث بحزم حسب ما يقتضيه ال مكتوفي

  .... و ما شهدنا إال بما علمنا و ما كنا للغيب حافظين

  . نقول شهيد و اهلل على ما

  و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته

 خالد أبو العباس : أخوكم
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