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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

و هوو علوى  أهولهوو و هوو للحمود  إالهللا الذي ال اله  إليكمحمد أفإني 

الوووه كووول  وووي  قووودير   واصووولي و اسووولم علوووى نبينوووا محمووود و علوووى 

يووم  إلوىوصحبه الغر الميامين صالة و سالما متالزمين   نالطاهري

 بعد : أماالدين ثم 

على الساحة الجهادية في منطقتنوا المغاربيوة  األخيرةعد المستجدات ب

التنظيموي   رأيوون أنووه مون واسبووي توسووي  المجلوو  فووي  ووقها  خاصوة

 الشوري للتّنظيم ليشمل ممثلين عن كل أقطار المغرب اإلسالمي .

وهوووذا األمووور زيوووادة علوووى كونوووه حققوووا  ووورعيا مووون حقوووو  إخواننوووا 

السبيل الوحيود الوذي يكمكننوا مون و أيضا المجاهدين في هذه البلدان فه

اإلطوووالل علوووى أووووواعهم وإلوووروفهم واإللموووام بووو حوا  النوووا  بموووا 

وسياسووتنا فووي المنطقووة ن فبوودون إ وورا  يسوواعدنا علووى رسووم خططنووا 

هؤال  اإلخوة ال يمكن معرفة واق  هذه األقطار ن وبدون معرفة هوذا 

بلودان ه فوي الواق  ال يمكن النهوو  بالجهواد ونشوره علوى أكمول وسو

المغرب اإلسالمي الذي نسوعى لتطهيوره مون رسو  الورّدة وتحريوره 

ن وبنا  على ما تقدم أحببن أن أستشيركم في هذه من الهيمنة الغربية 



من تجربتكم وخبرتكم فوي مجوا  التنظويم والتسويير  لالستفادةالمس لة 

 .فهي بحمد هللا ثرية وثمينة 

فقوررت إ ورا  ممثلوين عون توون   االتجواهوقد بدأنا السعي في هوذا 

 والمغرب وليبيا وموريتانيا والصحرا  الغربية .

الووذي نواسهووه فووي هووذا البوواب هووو أن اإلخوووة النووافرين وإن والمشووكل 

والتونسيين إال أن  نكان في بعض الحاالت عددهم معتبرا مثل الليبيي

 . الجهادية أطا  هللا أعمارهم التجربة قليلومعظمهم صغار السن 

ن أتووركهم مووّدة موون الوقوون تكفووي سووابقة أقوود ارت يوون فووي المرحلووة الو

 ليتعارفوا فيما بينهم حتى يسهل علينا مطالبتهم باختيار عرفائهم .

 وقد بدأت اليوم هذه العملية م  اإلخوة الليبيين .

أمووا اإلخووووة مووون توووون  فقووود وقووو  اختيارنوووا مبووودئيا علوووى األ  منيووور 

ي أفغانسووتان لمشوواركته فووي التونسووي وهووو معووروا عنوود اإلخوووة فوو

 الجهاد األفغاني األو  .

وسنبقى ننتظر إر اداتكم وتوسيهاتكم إلتمام هذه العملية التي ستزيد 

ا  ـ بال  ك ـ ا وانسجامق المجاهدين في المغرب اإلسالمي تجانسق

ا وقّوة   .واتحادق

                  

 بيلو هللا الموفق و الهادي إلى سوا  الس                
      

 أخوكم ومحبكم أمير تنظيم القاعدة  ببالد المغرب اإلسالمي

 أبي مصعب عبد الودود

 

 


