
 
 
 
 
 

  من حسين                                                      الى عدنان وجاسم
  

الحمد هللا رب العالمين ،اللهم لك الحمد انت احق من عبد واجود من سئل 
وخير من اعطى واراف من ملك ،انت الملك ،والفرد الذي ال ند لك آل 

صىاال بعلمك ،اقرب شيئ هالك اال وجهك، لن تطاع اال بامرك ولن تع
شهيد وادنى حفيض حلت دون النفوس ،نسخت االثار وآتبت االجال ، 
القلوب لك مفضية والسر عندك عالنية ،الحالل ما احللت والحرام ما 

حرمت والدين ما شرعت، الخلق خلقك والعبد عبدك ،وانت اهللا الرؤوف 
واشهد ان الرحيم وخالق الخلق اجمعين وجامع الناس ليوم ال ريب فيه ،

  .رسولك و  محمدا عبدك
  

  رنا ، اسال اهللا ان تكون بخير وعافية من امردينك ودنياك السالم عليك يا امي
  نا الصادقين الذين هم معك ،نانت واخوا

  .هذه الرسالة الرابعة نفسها اآتبها لك ،وآلما ارسلتها ،تضيع التصلك 
  :اريد ان اوضح لك ما جرى هنا من احداث 

  
ا الى هنا ،بقينا حوالي اسبوع لم نستلم الشغل مع عباس عندما وصلن )1

 االمور ملخبطة ،وآان هو مشغوال جدا ال يدخل اال على تالنه آان
دائما مشغول ولم يكن يعطينا أي معلومة ،وفي صباح ،الثالثة ليال 

ذات يوم قال لي ستستلم انت استقبال االخوة وهو يتكفل باالتصاالت 
 ،فاعطاني ارقام بعض االخوة ودلني على فقلت له خير ان شاء اهللا

المضافات ،وعلى الطريقة التي نستلم ونسلم بها االخوة ،المهم آل 
شيئ ،وابو حفص قال له انت تذهب الى لبنان لتتعلم آيف نزور 

الن االخوة ( وبعض الجوازات واالختام الهوية اللبنانية والسورية ،
وترجع لنفتح ) الموضوع من فتح آان عندهم امكانيات جيدة في هذا

 ،ويرسله الى حلب الن عنده جماعة جيدين هناك ،ويرتب هو مكتب
هناك ،وبعد يومين او ثالثة ،خرج عباس لمالقات واحد لم يقل من 

ممكن آان (هو وال اين المكان ،ولكنه قال لي انه اذالم يرجع فمشكلة 



وطلع واخذ مسدسه وآان مسحوبا ) الرجل جديد سيلتقي به اول مرة 
ولم يرجع من ذاك اليوم ،بعد يوم اتصل علي الرجال الذي آان 

يرآب السيارة المؤجرة مع عباس ،قال ان عباس طلع ولم يرجع وقد 
اختفى ،اتصلنا بالمضافتين ولم نجده ،وعلى الساعة الحادية عشر 

 آراتين 3اتصل بي ابو عمر السلماني صاحب المضافة وقال عندي 
نه سيترك البيت الن عباس آان ياتي عنده دائما ال بد تطلعهم االن ال

فاخذنا االخوة الى مضافة اخرى وخرج من البيت وترك فيه زوجته 
واوالده وامه عجوز ،وبعد اربعة ساعات تقريبا داهمو بيته فلم 

آراتين وين العرب ،وهل زوجك هو 3يجدوه وقالو لزوجته وين 
 صوره ووثائقه  واخذو) آان اسمه عوف وانا سعد (عوف ام سعد 

بعض االشياء نساها في بيته ،وطلعو ،وهو االن في البيجي واخوه 
،المهم اننا عرفنا ان تلفونه آان مراقب ،والغريب اننا مع االخوة 

بدلنا التلفونات قبل اسبوع آلها جديدة ،   وقبل ذلك آانو قد داهمو 
نا ان داهمو المضافة االولى التي آان قد طلع منها منذ شهرين ،فعرف

.                                          عباس اتمسك النه هو الذي يندلها فقط فهي قديمة 
هكذا اختفى عباس ،وال ندري من هذا الذي سوى معه الموعد اآيد 

آان آمينا ،الن صاحب عباس قال لي بعدين ان الموعد آان في ساحة 
ولم يسمع أي رمي وال أي سيارات شرطة  دق سمير اميسالمرجة امام فن

او مخابرات فقد آان آمينا والرجل مو زين وعباس بنفسه آان مترددا 
،ولكن اهللا اعلم ان الموضوع آان يخص الرجل الذي قال اللياس الترآي 

الذين اتمسكو في مضافة ابو (انه سيعطيه فلوس ليطلع االخوة من السجن 
،وآان عباس قد قال لي انه تعرف على )  هاجر ابو دودةياسر،من بينهم ابو

،قال له انه سيعطيه )جماعة ابو ياسر (رجل مسؤول عن الجماعة الثانية 
  .مال فقط يشتغل ،وانه هو صاحب المال ليطلع االخوة 

وانا متاآد ان عباس اتمسك في موضوع اخراج االخوة ،وان 
ن الجزراوي ،قبل ان يدخل الى او ابو سليما(الموضوع له عالقة بابو ياسر 

  )الن عباس قال لي انه التقى بالمسؤول عن هذه الجماعة ) (لبنان
  وابو ياسر قال لي ان المسؤول هو ابو سليمان الجزراوي ،

 نفس الكالم انه عنده واحد يطلع االخوة  هذه االيام،وابو ياسر قال لي
و قال لي هذا الكالم بدفتر على الواحد ،واالخوة اتمسكو عند ابو ياسر ،وه

مسكة عباس وهو يقصد نفس االخوة الذين اتمسكو ،أي بعد شهرين من 
نفس الكالم الذي قاله لعباس قاله لي ،ال ادري ان آان هو موزين ام ان 

الذي وعده باطالع االخوة موزين ،اهللا اعلم ،ولكن العجيب اني تكلمت معه 



 يطلع االخوة من قبل وان آثيرا ولم يذآر لي وال مرة واحد انه حاول ان
  !!!!.قص لي آل شيئ حصل اال هذه .عباس آان على علم بذلك 

  
وبعد ذلك اختفى الفرنسي ابو عبد اهللا الذي ارسله او قسورة بشغل )2
  ) االبيضاني تذآرته(

  آان يدور عن جنطته التي ترآها عند الياس الترآي قبل ان يدخل اليكم 
  لرحمن الجزائري ،ودخل عندآم ،والياس الترآي ترآها عند عبد ا

وفي االخير عرفنا ،قبل ان يتمسك عباس دور عليها آثيرا ولم يجدها 
  )شاك فيه بدران (انها عند عبد الرحمن او عند الياس السوري 

  ولكن بعد مسكت عبا س ،وصيناه ان ال يلتقي باي منهما النه خطر عليه 
وربي والمال وال بد ان قال لي انه ليس له خيار الن بها جواز سفره اال

ايام وآان قد حجز في الطائرة ،وطلع ليبحث عن عبد 3يطلع خالل 
  عند الياس السوري النه يعرفه )ادلب (الرحمن وقال لي ساذهب الى 
  وهو سيدله على عبد الرحمن الجزائري وقال عنه انه رجال زين ،

  فلم يرجع ،ال نعلم هل اتمسك بسبب اليس ام عبد الرحمن ،
ا اذآر ان عباس قابل عبد الرحمن من قبل ،وقال لي هو غير وان

مضبوط النه عندما ساله عباس عن المال الذي ترآه عنده الياس الترآي 
قال ال ادري وقد اخذوني المخابرات ،وسالوني وترآوني ،والواضح آن 
ذاك انه آان يكذب الن المخابرات اذا اخذوه ال يرجعونه هكذا ،ولم يغير 

،وقال آالم مو زين ،والجزائري اذا مسكوه هنا يسفرونهيهرب بيته ولم 
 هو الذي اخذ المال ربما على الياس الترآي ،المهم ان عباس آن ذاك قال

  .، احذرو منه 
وهذه االيام سمعت من واحد فرنسي يدرس هنا ان عبد اهللا الفرنسي 

اتمسك وسفروه الكالب الى المغرب وليس الى بلجيكا رغم انه اوربي 
الرجل الذي قال هذا الكالم يعرف عبد (الجنسية ،وال اعلم صحة الخبر 

  ،ولم اقدر ان اخذهم منه وال ادري ما بهم اهللا ،وقد ترك عنده جنطتين 
قال ان بهم مالبس وآتب وبعض الدفاتر آاتب فيها عبد اهللا بعض الدروس 

 وقالو لي الذين ،الدينية ،وال اعلم اذا صحيح الن الرجال هذا فرنسي
يعرفونه ان المخابرات العام الماضي اخذو من بيته اثنين من 

 آانو داخلين اليكم وهو لم يفعلو له شيء وما زال ساآن الفرنسيين،االخوة
 والمخابرات يستدعونه مرة على مرة ،وهو البس سلفي ،بنفس المكان

  فامره غريب.ولحية ويتكلم مع الطلبة بانه جهادي 
  



   حفص السوري فقد اتمسك عندما ذهبنا لنستقبل اربعة ليبين اما ابو)3
  خرجت معه لنستقبل االخوة ،اتصلت عليهم قالو نحن في ساحة المرجة 

  )الننا ال نستقبل هناك ابدا (قلت لهم اطلعو وروحو الى مكان اخر ،
  قال لي ليس معنا فلوس الخذ تاآسي ،فلم يترآو الخيار وذهبنا الستقبالهم 

على ان نتفرق هو يراقب وانا احددمكان االخ واراه وال يراني اشيك اتفقنا 
  الوضع زين واستدرجه الى مقابل سوق الحميدية ثم استقبله ،

المهم راينا الرجل وراينا قدامه سيارة مخابرات فارغة ،فقلت البو حفص 
الوضع موزين ايش جابو يم السيارة ،قال لي السيارات متوقفة في آل مكان 

قال هل تاآدت من انه ليبي قلت سامر عليه وارى وجهه مو عليه ،ا مفرب
  فرايت انه ليبي آالمو وشكلو ،مررت من جنبه وآان ابو حفص قبلي 

قلت لالخ بالتلفون تقدم على اليمين ،فرايت واحد تحرك معه وآان شكله 
  واضح انه مخابرات 

 يريد قلت لالخ انك مراقب قال ال ليس علي قلت له تحرك بسرعة فال
فتيقنت من انه اما عميل اما ممسوك ووضعوه آطعم ،توقفت في زاوية 

الخبر ابو حفص ليهرب وفي الوقت الذي آنت ادق عليه آان االخ وصل 
  الى ابو حفص فكلمه ثم شيتو عليه ،والمشكلة انني نسيت السالح في البيت 

ما شاء وهو آان سالحه في عالقة ولم يكن عنده الوقت ليخرجه ،قدر اهللا و
  فعل ،وقد آان خطئي ،من االول آان البد ان ننسحب ،ولم اخذ سالحي معي 

  
،وفي يوم من بقي معي اخو ابو عمر السلماني ،وقال سيشتغل معي  )2

االيام اعطيته آميوتر آان يمي ليصلحه ،اخذه ولم يرجع منذ ذاك 
  اليوم 

اتصلت على اخوه في البيجي قال ممسوك ،قلت آيف وجوازه جديد 
جاء عنده واحد من :ير اسم ،وغير مسكنه ،وال واحد يندل بيتو ،قالبغ

خاطر ، بس طلع من عندو اقتحمو ) اسمه ابو هدى الكربولي (الديرة 
  بيتو،وان هذا الرجال مو خوش زلمه ،وهم يعرفونه من قبل

انا قابلت بدران يقول ان الرجل اخ ومعروف وهو امير جيش 
  !!!. ل اهللا اعلم المجاهدين في القائم ،وانا اقو

   
اما ابو ليث التونسي ،فيكون قد قتل او مسك هذه االيام ،هو وجماعة )4

  من االخوة التونسيين وسوري من جند الشام سابقا ،



جاؤوني ذات يوم بمجموعة من التهم على ابو ياسر فقلت لهم ،هل يندل 
آم انا اعطيكم فلوس اذا ما عندمضافاتكم قالو نعم ،قلت لهم غيروها و

  .قالو ان شاء اهللا سنفعل ،ولكنهم ما طلعو منها ) بدران قال لي ذلك (
  :انا شاك في واحد تونسي هنا تعبان او ابو ياسر 

  
  المالحظات على ابو ياسر 

  ذب آثيرا يك )1
 طلب من االخوة التونسيين ان يجمعهم في بيت واحد  )2
 طلب من ابو ليث آيف يراسلون الشيخ اسامة  )3
آيف يمكن الوصول الى جماعة ) جند الشام (طلب من ابو خالد  )4

 )اضنك سمعت به (التوحيد والجها في ارض الشام ابو جندل 
نحن القدماء هنا في الساحة فال بد ان نشكل جماعة :قال البو ليث  )5

 لوحدنا ونسحب البساط من جماعة بدران 
 طلب من االخوة ان يترآو ابو ليث ويشتغلو معه )6
عندما ( آثيرة من االخوة الجزراويين يقول ابو ليث ان معه اموال )7

الف يورو التي قلت عنها آان سيدخل ليقابل االخوة 40آلمته عن 
 دفاتر من 3الذين اتهموه ،وقال انه يعلم ان ياسر استلم مرة 

 )جزراوي 
 طلب مني ان يندل مضافاتي واندل مضافته  )8
 طلب مني ان اعطيه الخطوط اذا انا سافرت  )9
  

لعالقة النه خطر ،وبدران وابو ليث قالو لي انه  هو انا االن قطعت معه ا
  وراء مسكة عباس ،

عندما دوهمت مضافة ابو ياسر التي بها الجرحى ،آان بها ابو ليث (
وابو عمرابو رجل ، وقد هربو ،وقد قال لي ابو ليث آن ذاك ان ابو ياسر 

 وينك قال موجود:استدرجه الى المضافة النه آلمه في الهاتف وقال له 
،قال متى تدخل البيت قال بعد ساعة ،وبس هو دخل ما صارت ربع 

  .ساعة حثى داهموها سبعة بالكالشات 
المهم الرجال عليه شكوك ،ال بد ان بدخل الى الداخل نتخلص من شره 

  ان آان مضبوط يستفيدو منو االخوة الداخل وان  آان غير ذلك
  .يبقى في اما آن غير حساسة ،ويراقب 

ط التي عنده ،فاذا رفض اعلم انه مو و ان يسلمني الخطاو اطلب منه
  .مضبوط واذا قبل نكون قد ازلنا الشك من جهته ،واهللا اعلم 



  
وجدو طريقا للخروج الى السعودية ثم ) اليمن(الشيخ حسين وشاآر )6

  ريال 40000:الى سورية وذلك بجوازات قيمة الواحد 
  ب للبقية ان شاء اهللاوبدران يقول انه سيامن لهما المبلغ ،ثم نرت

  
انا ساسافر غدا ،قد اتاخر قليال ،ساحاول ان التقيي العمرة ، بنائب ) 7

الذين مسكو الرهينة (عن امير جماعة جيش االسالم في فلسطين 
  )االنجليزي ،ثم حرره الحماسيون اعداء اهللا 

وهم على منهج االخوة ،نفتهم منهم وما يريدون وممكن يرسلون رسالة 
  .او يطلبون بعض المساعدات ،او يطلبون بيعة للشيخ ،

   )بدران اعطاني الخط(عندي رقم تلفون اميرهم ابو مصعب المقدسي
بالنسبة للشغل في اوربا ،عندي بعض الخطوط ،وفي حتى واحد ) 8

يمكن ان يكمل شغل ابو عبد اهللا البلجيكي ،وواحد هنا معي سيشتغل على 
هناك يريدون الشغل اما عندآم او االموال هناك ،وفي آثير من االخوة 

  عناوين هناك لنتصل بهم عندهم في اوربا ،اذا يريد ابو قسورة يعطيني 
   او عندما اتي اليكم اوضح االمر احسن ،

  
 سنوات 4قديم هنا منذ ) سمير (في واحد من ديرتنا ،ابو انس )9

،سيحضر في رمضان الخط مع االخوة في المغرب االسالمي 
  ه ان شاء اهللا ،وسيعطيني ايا

صاحبها ، المنسق (وهو يطلب اذا وصلت رسائله الى الشيخ ابو حمزة 
  )ابو عبيدة الترآي ،آان يتواصل مع الشيخ ابو مصعب رحمه اهللا ،

  
  سارسل لك آمبيوتر اخر هو قريب مني فقط استلمو ادزو مع االغراض 

  ان شاء اهللا هذه المرة تصلك الرسالة 
   ابو جاسم الصغير وابو براء الشاديسلم على آل االخوة خاصة

  
   صباحا4 على الساعة 2007 اوت 11السبت :يوم 

 


