In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful
Praise be to Allah, the only. Prayers and peace be upon the last of the prophets
and upon all his family and all his companions
((Report on the External Operations))
Peace be upon you, God’s mercy and blessings.
Firstly, every operation must have a concept and a vision before it can be undertaken and dealt
with; and, on the basis of which it can be launched.
No doubt, the success of any operation is established by the achievement of its target and goal.
And, based on this, we defined to ourselves three targets from the time the brothers assigned us
to this mission as follows:
1. Carry out an operation before the end of the Gregorian year in which we started the work.
2. Establish structure, groundwork and basis for the operation; more explanations to follow.
3. Transfer the idea and the method of operation to other groups we trust so that they carry part
of this assignment. We will help them in any way we can as the intention is to hit the enemies
on their own ground or to hit their interests; and, because the infidels are concentrating, with
more force, on whoever has a relationship with us than on the groups that have never pursued
this road before.
These were our visions for work on the basis of which we started operating. As far as having had
achieved our goals, I will state the following:
1. First Target: I confess we have not succeeded in meeting it for many reasons; the first of
which is not having been granted success by God, whose assistance we seek and of whom we
ask for protection and forgiveness. We had sent a number of brothers to Britain, Russia and
Europe on condition that their work will be completed and ready before the end of the year.
Some of them had made arrangements with us a long time before. They had returned back
then travelled again. We had confidence in them. These were Russia (hitting the gas line or
the US Embassy) and Britain (several targets – the brother determines what suites him in line
with what materials he can get). As far as we know, the brothers did not face any security
problem other than what was mentioned on the news a few days ago about the arrest of
several individuals in Britain. We have not ascertained if these had any connection with us.
These two operations were what we had counted on, after God, to achieve our goal; but, the
wind blew against what the ships desire,
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Regarding the other brothers, they are new brothers whom we sent in haste to avoid any
breach in their security or the expiration of their documents or their residence permits. We
had trained them the best we can within the limits of time and circumstances (as an example,
the moment one of the brothers reached us, the war in Mas’ud started. His residence permit
was for two months. He spent one month of it on the road and waiting. He was in siege with
us for two weeks during which he took a theoretical course in explosives. He went back prior
to the expiration of his residence permit and for needing the time to travel). We have not
heard any of their news due to communications difficulties at our side and to the strict
monitoring on their side. May God bring us their good news soon.
2. Second Target: God knows we do not think there should be ideal circumstances for an
operation to reach its goal. Rather, we believe that excellence in work depends on
potentialities and that God expects from us what’s within our means and within our ability.
And, if we do not make the effort to obtain such means, there will be no chance for success
as ordained by God’s rules. Based on this, we found out there are basis for work that we need
to acquire according to our ability. These are:
A. Personnel: To be prepared spiritually, militarily and psychologically to carry out such
work.
B. Communications: Secure communications to connect with these individuals. Also,
transportation routes to bring them in and send them back safe; and, to follow up on their
news and the news of the world as man is the son of his milieu.
C. Documents: We have many brothers who had spent a long time with us and who are
ready to work anywhere. Likewise, many brothers with security problems where the main
deterrent is the issue of official documents. We have to resolve this problem as we cannot
guarantee the strength of the patience and stability of the new brothers who are quickly
deployed, given the large number of calamities, turmoil and the terrifying media war
launched by the enemy.
D. Execution: One of the main impediments to our work, after the above mentioned basis
are made available, is that the brother is unable to carry out his work due to the lack of
required tools (materials - weapons); hence, we had to contemplate new methods to
obtain the tools or invent new methods of execution.
If we were to evaluate today what we have accomplished on this subject, the first thing we
faced is that we are about to establish a complete organization; a feat we are incapable of,
neither financially nor with regard to the required cadres. We believe that our work is
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basically of the executive nature, except for some personal matters that are of no benefit to
others and that should be under our control. As for the other matters, we were to benefit from
the structure of the group; but, the reality was mostly different as we had to rely on ourselves.
We even considered establishing an office for us in Iran to receive those who visit or to send
them off (at times, months would go by without someone arriving or sending someone off).
We backed off this idea due to financial costs and other considerations. This is an example,
along with similar ones that happened to us in the matters of media and training due to
communications difficulties, lack of coordination and, at times, lagging cooperation; and, we
turn to God for help.
If we go over these points one by one, we will say the following:
A. The individuals who had spent a long time with us in the jihad battlefield are well prepared
in all aspects, God willing. As for the new ones who are quickly deployed, we try to
prepare them according to what time and condition allow. A category that falls between
these two can possibly stay for average periods of six months to one year. If we take good
advantage of this period of time, they may possibly be able to attend many courses and be
stationed at the front lines; or, possibly entering Afghanistan. This way we prepare them
well, psychologically and combatively. On our part, we tried what we could and we
continue to do so. The conditions today are more encouraging than before as the level of
coordination among the committees is better (in the past, we purchased some pieces of
artillery and training equipment on electronics so that, in case brothers came to us, we will
be able to train them promptly and without delay). The legal and psychological aspects are
slightly easier for us due to the few visits of shaikhs; may God reward them well.
B. Communications: Thank God, we develop methods to communicate with the brothers
whom we deploy according to our abilities. What helps us with this matter is that most of
the brothers who are with us have related background. We also tried to diversify the
methods of communications without sticking to one method, to create coding programs of
our own and to reduce communications as much as possible. We try not to send any
message from Pakistan as often as we can.
Methods of communications are still a big problem for us due to long span of time, danger
and neglect by some leadership, may God forgive them and us. The solution to it, as we
see it, is to establish offices for us in other locations where work can be conducted. For this
purpose, God willing, we will send a brother to Somalia in the near future with authority to
do so. For some time now, we intended to establish an office in Turkey, but have not found
the suitable brother. The one we thought was suitable had no interest. There are favorable
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signs to this regard, God willing. We sent one of the brothers to Iraq to this regard but he
was unable to get there.
Follow-up on the News: We had a post to follow up on the news on the internet that was
shelled. We suspected this was caused by work. Furthermore, one of the brothers
researched information related to it. They declared after the shelling that it was targeted.
Afterwards, we stopped the follow-up until today, satisfied with listening to the radio,
with what rarely reaches us from the media and with some materials and programs related
to our work prepared for us, from time to time, by some brothers in Pakistan. I believe
that following up on the news channels to extract new ideas, to learn the tactics and the
tricks of the enemy, to follow up on the global situation and to discover points of
weakness is important and vital to our work. But, using it involves many security and
fiducial dangers. We live the tribes’ state of affairs, news and worries; not the world and
its state of affairs. We are asked to work in it and we do so with some reading materials
and investigative reports prepared by websites on the internet.
C. Documents: With regard to this subject, God willing, we were able to bring life back to
this section, we renewed its equipment and added to it brothers capable of creativity. The
obstacles are many and, God willing, we will do all what we can. Praise God who grants
success and guides into the right path.
D. Execution: We tried to resolve this obstacle in many way, such as:
1. Manufacture materials from raw materials such as chlorate from salt.
2. Transport materials abroad by smuggling after camouflaging them and changing their
shapes.
3. Guide the brothers towards new methods like using the simplest things such as
household knives, gas tanks, fuel, diesel and others like airplanes, trains and cars as
killing tools.
4. Try to benefit from the brothers with previous criminal conviction to obtain weapons.
3. Instigating the other groups and cooperating with them on this subject is promising. It is
better for us that someone else shares this responsibility with us due to its significance; and,
to spread the infidel’s efforts who currently concentrate only on one group; rather, on one
section of Al-Qa’idah. Just imagine if this becomes the interest of all jihadist groups. Thank
God, things are good along with initial cooperation with some groups. Operational targets,
assignments and stages have been defined. We ask God for success and rightness.
Finally, with regard to targeting Denmark and the Jews, per received instructions, the situation is
as follows:
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Denmark: We sent a European group of three brothers some time ago to carry out an operation
there. The priority was set for Denmark and for American targets. We lost contact with them.
There were news about their arrest, but only God knows how true it is. In addition, one of our
brothers, an old timer in Jihad who lived there, went there some time ago. We expect a lot of
good from him and from others who came in quickly and returned quickly; may God grant them
success.
The Jews: We informed the one we had sent before, who has operational capabilities, to make
them one of his priorities. We also cooperate with two groups on this matter and work is
progressing.
We ask God for faith and success, and to grant both you and us rightness and guidance. I ask
God to protect everyone within His safeguard; and, peace be upon you.
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In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
And Praise be to Allah, the Lord of the worlds, and may peace and prayers be upon our Prophet
Muhammad, his Family and all his Companions…
To the kind brother Shaykh Yunis, may Allah protect him.
I hope that you would receive my letter while you and all the brothers are doing well and in good
health, as well as more fearful of and closer to Allah
I have received your kind letter, read it, and was pleased with its content with regard to the
importance of external operations, and your valuable suggestions to bolster them. I have been
aware, for a long time, of what you talked about in regards to the need to focus on this area and
develop it. However, the brothers used to complain about the lack of cadres in this field. So,
praise be to Allah who brought you amongst us, and I ask Him to grant you success in
cooperating with the brothers in charge to boost external operations.
Here, I would like to put before you a number of discussion points, and enrich the discourse
about this important topic.
First of all, I emphasize the fact that the main objective behind our war with America must be
crystal clear before our eyes. Then, we would adopt the best way to achieve it.
Thus, our wish and objective is: what was summarized in the pledge after the Eleventh: For
America to keep its evil from us, such as supporting the Jews, and to leave Muslims to their own
affairs so that it would be easy for us to establish a genuine Islamic State.
And as you well know, fighting for Muslims has many objectives, the highest of which being
that all of the religion is for Allah, as He said: (And fight them until there is no fitnah and until
the religion, all of it is for Allah. And if they cease, then indeed Allah is seeing of what they do.)
And one of the objectives is that the Infidels would cease their aggression towards Islam and its
adherents, as Allah said: (Fight the leaders of Unbelief for surely their oaths are nothing to them
so that they may stop.)
So, we want a fight that would compel the enemy to stop its aggression and fighting with us, and
this would be achieved quickly and decisively with Allah’s permission by focusing on the
leaders of Unbelief, and the leader of Unbelief today is America. And it is known that the
sovereignty and high authority in America is with the people, who are the main decision-makers,
and they are represented by the House of Representatives and the White House. Thus, the killing
and fighting should be focused on the American people and their representatives.
Fighting the Americans and their allies in Afghanistan is an obligation and compulsory duty on
every Muslim so that we may drive them out defeated with Allah’s permission, even though this
would require of us efforts and a long time.
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But what is certain from our side is to stop this war from its main source, using the powers that
are able to stop it within the fastest time, and that is as I have mentioned before: the American
people.
Consequently, we must put under direct pressure our enemy’s Operations Room, which includes
the Administration in the White House, Congress, and the Pentagon, and which is used to wage
the war against us, by using the balance of terror equation between us and them. This would take
place by influencing all of the American people, or most of them, in a direct way, through
operations inside America, which would undermine their security, and also by impacting their
economy through targeting oil overseas especially in the countries that export it to America. As a
result, the American citizen’s income will be impacted, as the cost of living would rise,
especially fuel cost.
This would be accompanied by a major and focused media campaign that we launch, and if at all
possible, a portion of which would be through American media outlets, linking such operations
to the lack of security in our countries, mainly in Palestine, Iraq, Afghanistan, Pakistan, and
Somalia, and saying something like: America would never dream of security until we live it as a
reality in Palestine…
And as you well know, one of the very important issues whenever there is a conflict between two
parties is for each side to be acquainted with the opponent’s culture, history, mind-set,
weaknesses and strengths. Indeed, this would help either opponent to make the most accurate
decisions, after assistance from Allah.
By following the statements of American politicians and keeping abreast of the progress of the
conflict and the reality of the war between us and them, in addition to their previous wars, it has
been revealed that striking America at home is of the highest and top importance and is the main
way to reach what we want. The impact on Americans from a strike inside America cannot be
compared with hitting them outside the country or hitting their allies and proxies.
By perusing aspects of America’s history, we would find that despite the fact that it had become
involved in about sixty wars since its creation, the common trait between some of these wars is
that the military actions of its adversaries overseas were not the decisive factor in determining
the outcome of the wars. Rather, the outcome was determined when popular anger and internal
opposition increased. For instance, during their war in Vietnam, 57,000 American soldiers were
killed, but the war was not decided by this huge number of dead. They were obliged to withdraw
when their President Nixon erred and ordered the conscription in order to continue the war. It
was a measure that touched the security of every American, hence the people, especially
university students, protested by way of massive demonstrations against the war and the
government, which was compelled to withdraw.
And you know well that their current policy to remedy the lack of soldiers involves major
monetary enticements without any coercion to avoid Nixon’s error.

And you know that America’s population numbers 300 million.
About 1,000 soldiers have been killed in Afghanistan during eight years, and in Iraq about 4,000
soldiers. This means that the harm has hit only a small portion of them, not enough to provoke
them and make them pressure the politicians to stop the war.
And by conducting a simple calculation, if we divide the number of America’s killed in
Afghanistan by the total population, then the ratio of the number of Americans killed in
Afghanistan would be 3.3 per million, which is a very small ratio unworthy of mention. The ratio
of their dead in Vietnam is 380 per million as the total of America’s population then was one 150
million people.
So, we are looking at 100 times the number in order for the tally of their dead in Afghanistan to
equal that in Vietnam. Nevertheless, the outcome of the war there was not decided by the large
number of those killed.
It is becoming clear that the insignificant rates associated with the tragedies of nations, and
which are not mentioned, usually have no impact on the peoples’ issues, anger and uprising.
They manage to live with and tolerate them, and this goes to prove that the road before us to win
the battle in Afghanistan would be very long if the issue was contingent only upon the number of
those killed in the ranks of the enemies.
However, there are other factors that can play into ending a war, such as the increase in the
number of the unemployed to ten percent of the active workforce in America after the Eleventh
and the wars in Iraq and Afghanistan. The number of jobless is estimated to be ten million. It is a
very large number when measured against the total of their dead in Afghanistan, since the rate is
1 in 10 000.
And these unemployed know that a portion of the harm that they have suffered had been caused
by the huge expenditures on the two wars in Iraq and Afghanistan, and the other portion had
been caused by the greed and the administrative and financial corruption in New York and
Washington.
And this large number of people have not been able to decisively stop the sources of those
damages, but contributed with others to bringing down the Republican Administration that had
caused those woes and to nominating Democrats for Congress and the Presidency. Despite all of
that, matters have not changed much.
So if ten million unemployed have not been able to decisively determine the matters in order to
completely ward off those harms, then the war will not be ended by having 1000 soldiers killed
in Afghanistan.
Therefore, the importance of external operations is evident, especially inside America, in order to
exert pressure on 300 million Americans, so that the people would move as a whole to put a stop

to the unjust wars that constrain the Muslim peoples, particularly in Palestine, Iraq, Afghanistan,
and Pakistan.
And this was evident in the impact of the panic that struck them by one man, and I mean the
operation by Umar al-Faruq, may Allah relieve his grief. Although the aircraft did not explode,
they have adopted precautionary security measures totaling about 40 billion dollars in direct and
indirect costs, which is several times higher than what the Administration had been spending on
the war during each of the first years of its presence in Afghanistan.
So the general tragedies, such as those killed in car accidents or due to the harmful effects of
smoking, have killed 400,000 individuals, which is a huge number compared to the number of
war fatalities in Iraq and Afghanistan. However, people did not come out in massive
demonstrations in order to close down tobacco companies, and the same is true with regard to
epidemics and wars, etc…Thus, when the ratio of harm on the people is small, such as 3 per
1000, for example, nations and peoples are able to cope with that. So , let alone when we talk
about a ratio of 3.3 per million. This is all the more reason that the American people can deal
with that for many long decades.
So, if we know our adversary’s weakness, we would realize that as long as we want to achieve
our main objective, then our operations must directly aim at exerting pressure on the security and
economic nerve of the American people. Since America was built, it has never been hit at home.
Even Pearl Harbor took place on an island in the ocean more than one thousand miles away from
America. They have inherited the concept of security and the idea that no one would dare to
attack them inside their home. Their sense of security is very sensitive with regard to military
operations inside their country, and for this reason it is easy for the matter to be magnified in
their eyes, causing them to become angry, to rebel against their politicians, and to mobilize to
stop the reasons behind their loss of security.
It is worth noting here that one of the main causes for not achieving any success in the
Palestinian issue for more than six decades is that America, the chief supporter of the Jews, has
not faced any pressure internally. Consequently, the American people have never felt the
suffering of our people in Palestine, in general, and in Gaza, in particular.
The example of the situation in Palestine is like the presence of a ship in the Mediterranean Sea,
which has a gigantic crane that lowered a huge elephant with its cables inside our narrow
courtyard, destroying the walls of the house and harming the people inside. The latter began to
strike at it with sticks for sixty years in a bid to get it out of our house to no avail. It is a known
fact that sticks do not affect elephants.
What is right is that they needed and still need to strike at the ship which holds the elephant’s
cables so that it may haul it away from them. This ship is America.

And those who say that strikes should be limited to the elephant only and that the resistance must
not go outside the house, they refuse to take the best and closest path to liberate the house from
the elephant.
Furthermore, whoever reflects on the situation of the people in the region would see that they
live in pain and suffering at the hands of the rulers who are America’s agents, and that the key
for the solution also begins from America by hitting it so that it may abandon those rulers and
leave Muslims alone.
So for example:
Rational people know that if the Mujahidin in Egypt were to become stronger than the regime
and wanted to topple it and truly institute the laws of Allah America would rush to its rescue
beginning with the forces positioned in the Mediterranean sea: the American Sixth Fleet.
The goal of all the joint American-Egyptian military trainings and exercises named Operation
Bright Star is absolutely not to attack Libya or the Israelis. The objective is to overthrow any
Islamic rule that would emerge in Egypt in opposition to the pro-U.S. government.
So, as long as the American people have not paid the price for the injustice and aggression
against our people, support for the Jews and the tyrannical rulers will continue, and our issues
will remain unsolved for long decades.
In Summary:
One of the most important tasks of the organization is to carry out operations that can directly
affect the security and economy of the American people as a whole. Therefore, operations inside
America and targeting oil overseas, especially in the countries that export it, will have the
strongest and fastest impact on the people and will push them to exert pressure on the politicians.
So, if we have enough human and financial resources to carry out the aforementioned policy, and
we still have a surplus, then energies will be directed to strike Americans overseas.
It is a known fact that the organization is going to have a large number of Mujahidin working
against America on the open fronts, in view of the precise qualifications required of those who
are going to join the department of external operations. As for those whose security situation will
does not allow them to travel through airports but do possess the required qualifications to work
at the department of external operations, they will be in charge of planning or training the
brothers in this department.
The example of the conflict between the Islamic world and America is similar to a large dam
facing on either side of the river many clay villages. Some oppressive people went to the dam
and opened some of its floodgates that should not be opened. As a result, the massive water
inundated and destroyed the nearby homes, harming people. The latter mobilized, and some

brave men rushed to save the women, the children and the elderly, working continuously day and
night and endangering themselves to save and secure people’s lives. However, what they needed
to lift their great and enduring suffering and to save their energies is an important and
fundamental idea that requires less effort than what they had spent.
Some of their knights could have gone to those who opened the floodgates and wreaked all sorts
of havoc on the people, punished and banished them, and closed the floodgates, putting an end to
people’s great suffering.
That applies to our situation. The continuation of acts affecting the American people, who will
exert pressure on the decision-makers in America, the White House, Congress and the Pentagon,
is what would close the dam’s floodgates, with Allah’s permission.
And this way, we would have saved the Ummah time and effort in order to achieve the goal of
America ceasing its support for Israel, withdrawing its armies from Muslim lands, and leaving
them to deal with their enemies on their own


It would be nice to prepare a memorandum about external operations and share it with the
senior brothers so that they may note their suggestions. After that, re-write it, taking into
consideration such suggestions, and send me a copy before it is re-written. Then, after
you adopt the memorandum, coordinate with the brothers so that you would be in a
suitable and secure place in order to provide a training course to prepare cadres for
external operations. And the selection of the trainee brothers in this course must be a
excellent so that they would become prepared to be leaders in external operations and
trainers for the rest of the members. They should also be able to attend the course for the
agreed upon duration, which would take place in the house that had been prepared, as
they would enter the house and not leave until completion of the training in order to
protect everyone’s safety. And in order to guarantee this, they would have to make a
pledge before registering for the course and entering the house.
I think that the memorandum should contain the following points:



Giving importance to work perfection. Bear in mind that this issue has been neglected
throughout the Islamic world from Indonesia to Morocco and has been inherited for a
long time despite the fact that it is contrary to the teachings of Islam. The Messenger,
peace and Allah’s prayers be upon him, said: (Verily, Allah loves if any of you does a job,
he does it with perfection.)
Thus, efforts should be spent during the teaching of theoretical sciences of students
attending external operations and general courses particularly to develop their sense of
excellence and to place the hadith of the Messenger of Allah, peace and Allah’s prayers
be upon him, before their eyes so that excellence would run in their veins like blood.
















There are many regrettable incidents and stories caused mainly by neglect and lack of
excellence.
To making sure that they have a strong conviction of the importance of external
operations, and that it is the main key to weaken America until it abandons Israel, stops
its wars against Muslims and leaves them alone, with the permission of Allah.
To conduct an extensive research into America’s crimes in the world, in general, and the
Islamic world, in particular, especially to inform those who would be sent to carry out
operations in America so that every cell in their bodies would be mobilized against the
Americans.
General American history should be taught, particularly parts dealing with Muslims in
Palestine and Iraq.
To refute what the enemies claim in that it is prohibited from a Shari’a angle to target
civilians; to mention conduct by the kind Messenger, may peace and Allah’s prayers be
upon him, and the Companions, may Allah be pleased with them, such as the ruling of
Sa’d Bin-Mu’ath on Bani-Quraydhah; and to benefit from the book The New Crusades
by Shaykh Yusuf al-‘Ayiri, may Allah have mercy on him. It is an important book in this
regard and contains a great deal of evidence.
To clarify the religious ruling on the presence of children amongst targets.
To clarify the religious ruling on the issue of human shields, and the fact that there would
be Muslims wherever we strike the American people, who are able to put an end to the
aggression on the oppressed. Therefore, it must become ingrained in their minds that
anything that would frustrate the ummah’s general Jihad would not be considered, such
as sparing Muslims during our heroic (Martyrdom) operations inside America, since it is
the way to repel the aggressing enemy.
To show them how the adversary develops its security methods with countries in the
region. For instance, the Mauritanian government can be asked to provide the names of
all the Mauritanians who were reported missing by their families. To overcome this, any
absence away from family should be natural, such as going away for education or
business, so that the absence is not alarming.
To have the brothers attend a course in counter-interrogation so that their skill level in
this regard can be excellent.
To develop their abilities in selecting elements suitable for this work, and to mention to
them some of the required qualifications the most important of which are faith, fear of
Allah, patience and toughness. So if any individual is noticed during training to be bored,
does not complete the given tasks or becomes very angry quickly, he should be
disqualified from external operations, as it requires precision and endurance. In Nairobi,
the brothers remained inside the house for nine months. In such unnatural environments,
what is inside oneself does surface, and any conflict between the crew that was sent on a
mission in the land of the enemy would lead to disastrous consequences. One of the



bothers may lose his balance and disobey the Emir. This is based on experience, not
assumptions.
Some of the important qualifications also are intelligence, acumen, intuition, taking the
initiative, and possessing an excellent sense for understanding issues and seeking
knowledge.
To confirm what you mentioned about the importance of having a department to develop
external operations, I would say:

If the dominating feeling in our lands with many people that development takes place over a long
life and many experiments so that when mistakes happen, we learn from them and make progress.
This situation mostly takes long years, while establishing a center for development would save
us decades. One may think at the outset that he does not have the energies that are fit for such
development, but the work will progress over time in the manner that has been previously
mentioned.
While devoting some energies to think in any specific sector would lead to progress in it, with
the permission of Allah, instead of adhering to a traditional way that would cost us a great deal.
Thus, devoting some energies for development is an issue of the utmost importance since it is the
first step in this field, and the researchers in the development department will present, with the
permission of Allah, research and studies that contain very important ideas. That would save us a
great deal of effort, time, energies and money. And this department must develop itself with
whatever is available especially a great deal of knowledge and reading in general, and more
specifically in the areas we need.
Noting that all the members of this department should be in a safe location far away from the
battlefront.




What would benefit us in this regard is to determine the specialties that we need, and
determine the priorities, after which a number of young men would devote themselves to
achieve a level of excellence in those sciences and specialties, such as electronic
engineering and chemistry that includes the manufacturing of explosive materials. And
this is a core need for us.
Therefore, we can send some of the brothers who have strong minds and are not known
to have joined the ranks of the Mujahidin to study in the universities, and we would
assign them research in the field that we want to develop. From a security standpoint, the
brothers’ situation will be comfortable, as they would be able to access internet sites as
they wish and buy books and materials they need without raising any suspicions.
We have to prepare ourselves to the fact that after we send the brothers, not all of them
may return for a number of factors, including family burdens and what that entails
psychologically.
And let’s not forget the geographical and time distances; they are two dangerous factors
affecting the individual. Since we do not see or contact him, he may dismiss from his

mind some of the things that we had agreed upon, and he may experience apathy and a
gradual transformation away from the pathway he had been on.
For this reason, when selecting the brothers who would be sent to study or to carry out
external operations, precise and very high-level qualifications must be set in order to limit
the ratio of leakage and apathy. We must add more people than we need, put in place a
methodology for them to protect themselves, and establish a follow-up mechanism.



And before concluding, there are ideas for major and effective operations the impact of
which would exceed the events of the Eleventh, with the permission of Allah, but they
require distinguished Jihadi elements. So, I hope that you will do your best to prepare the
memorandum, which would facilitate the preparation of trained and qualified elements
who would return to their respective countries in order to recruit new promising talents
that are not suspected by security agencies and do possess other important qualifications
in this field.
With regard to financing the operations, please write me with your suggestions, and it
would be all right to establish a business in the location from where you suggested
operating. This would serve as a cover for you as well as finance your operations.
Take into consideration that the situation of the brothers in the Islamic Maghreb is not
bad. Also, note that if the brothers in Somalia develop some of their departments, they
will be to fund themselves well and finance the external operations. I hope that you
would study this matter with Hajj ‘Uthman and Shaykh Mahmoud.
This is what I could do within the time available, and there are some suggestions that I
hope to send you in an upcoming letter, with the permission of Allah.
I am awaiting your letter, suggestions, and observations with regard to what has been
previously mentioned.
Finally, I ask Allah to grant us all success to do what he loves and what pleases Him,
that He would keep us steadfast on this road until we meet Him , that He would be
pleased with us, and that He would make us victorious over the Infidels. The last of our
prayer is praise be to Allah the Lord of the worlds.
Your brother Zamray
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�ﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﲓ

اﶵﺪ � و�ﺪﻩ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم �ﲆ ﻣﻦ ﻻ ﻧﱯ ﺑﻌﺪﻩ و�ﲆ آٓ� وﲱﺒﻪ ٔآﲨﻌﲔ "......
)) ﺗﻘﺮ�ﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳋﺎر� ((
اﻟﺴﻼم �ﻠﻴﲂ ورﲪﺔ ﷲ و�ﺮﰷﺗﻪ
�ديء ذي ﺑﺪء ﻻ ﺑﺪ ﻟﲁ ﲻﻞ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ورؤﻳﺔ ﻗبﻞ اﻟﻘﺪوم �ﻠﻴﻪ وﻣﻌﺎﳉﺘﻪ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﳯﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻞ ،
ﻻ ﺷﻚ ٔأن ٔأن ٔأي ﲻﻞ ﳒﺎ�ﻪ �ﻜﻮن ﺑﺒﻠﻮ�ﻪ ﻫﺪﻓﻪ و�ﺎﻳﺘﻪ  ،واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻓﻘﺪ �ﺪد� ٔ�ﻧﻔﺴ�ﻨﺎ
ﺛﻼﺛﺔ ٔأﻫﺪاف ﻣنﺬ ٔأن ﳇﻔنﺎ اﻻٕﺧﻮة ﲠﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ وﱔ ﰷﻟﺘﺎﱄ :
 ( 1اﻟﻘيﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻗبﻞ انﳤﺎء اﻟﺴ�ﻨﺔ اﳌﻴﻼدﻳﺔ اﻟﱵ ﺑﺪ ٔأ� ﻓﳱﺎ �ﻟﻌﻤﻞ .
 ( 2إ�ﺸﺎء ﺑنيﺔ و ٔأﺳﺎس لﻠﻌﻤﻞ و ٔأﺻﻮل وﺳ�ﻴأٔﰐ اﻟﴩح ﻻﺣﻘﺎ .
 ( 3ﻧﻘﻞ اﻟﻔﻜﺮة وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ �ﻤﻮ�ﺎت ٔأﺧﺮى ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻋﻨﺪ� ﺣﱴ ﳛﻤﻠﻮا ﻋﻨﺎ ﺷيئﺎ ﻣﻦ ا ٔ�ﻣﺎﻧﺔ
وﻣﺴﺎ�ﺪﲥﻢ ﲟﺎ �ﺴ�ﺘﻄﻴﻊ ٔ�ن اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻮ ﴐب ا ٔ��ﺪاء ﰲ ﻋﻘﺮ دارﱒ ٔأو ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ و ٔ�ن اﻟﻜﻔﺎر �ﺮﻛﺰون
�ﲆ ﻣﻦ � �ﻼﻗﺔ ﺑﻨﺎ ﺑﻘﻮة ٔأﻛﱶ ﻣﻦ اﶺﺎ�ﺎت اﻟﱵ ﱂ �ﺴ� ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻗبﻞ.
ﰷﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺗﺼﻮراﺗﻨﺎ لﻠﻌﻤﻞ وﺑﺪ ٔأ� اﻟﻌﻤﻞ �ﲆ ٔأﺳﺎﺳﻬﺎ ٔ ،أﻣﺎ ﻫﻞ ﲢﻘﻖ ﻣﻘﺼﻮد� ﻓأٔﻗﻮل ﰷﻟﺘﺎﱄ -:
 ( 1اﻟﻬﺪف ا ٔ�ول ٔ :أﻗﺮ ﺑأٔﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﻮﻓﻖ ﻓيﻪ ٔ�ﺳ�ﺒﺎب ﻛﺜﲑةٔ ،أوﻟﻬﺎ ﳎﺎﻧﺒﺔ ﺗﻮﻓيﻖ ﷲ ﻟﻨﺎ وﷲ اﳌﺴ�ﺘﻌﺎن
و�ﺴأٔ� اﻟﺴﱰ واﳌﻐﻔﺮة  ،ﻓﻘﺪ ٔأرﺳﻠﻨﺎ �ﺪدا ﻣﻦ اﻻٕﺧﻮة ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وروﺳ�ﻴﺎ و ٔأورو� �ﲆ ٔأن �ﻜﻮن ﲻﻠﻬﻢ �ﻣﺎ
و�ﺎﻫﺰا ﻗبﻞ ﳖﺎﻳﺔ اﻟﺴ�ﻨﺔ وﻣﳯﻢ ﻣﻦ ﰷن �ﺮﺗيبﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻗبﻞ ﻣﺪة ﻃﻮﻳ� ورﺟﻊ إﻟﻴﻨﺎ ﰒ ﺳﺎﻓﺮ ﻣﺮة ٔأﺧﺮى
واﻃﻤأٔﻧﻨﺎ إﻟﻴﻪ وﻫﲈ ) روﺳ�ﻴﺎ )ﴐب ﺧﻂ اﻟﻐﺎز ٔأو اﻟﺴﻔﺎرة ا ٔ�ﻣﺮ�ﻜيﺔ( �ﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ )�ﺪد ﻣﻦ ا ٔ�ﻫﺪاف ﳛﺪد
ا ٔ�خ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳ�ﺒﻪ �ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ �ﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاد( وﺣﺴﺐ �ﻠﻤﻨﺎ ﱂ ﻳﺘﻌﺮض ا ٔ�ﺧﻮة ٔ�ي ﻣﺸﳫﺔ أٔﻣنﻴﺔ
ﺳﻮى ﻣﺎ ذ�ﺮ ﰲ ا ٔ�ﺧبﺎر ﻗبﻞ ٔأ�م ﻋﻦ اﻟﻘبﺾ �ﲆ �ﺪة ٔأﻓﺮاد ﰲ �ﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﱂ ﻧﺘأٔﻛﺪ ﺑﻌﺪ ﻫﻞ ﳍﻢ �ﻼﻗﺔ ﺑﻨﺎ
،وﰷن ﻫﺬ�ﻦ اﻟﻌﻤﻠﲔ ﻣﺎ ﻧﻌﻮل �ﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﷲ ﰲ ﺑﻠﻮغ ﻫﺪﻓنﺎ وﻟﻜﻦ ﺟﺮت اﻟﺮ�ح ﲟﺎ ﻻ �ﺸ�ﳤيﻲ اﻟﺴﻔﻦ ،

ٔآﻣﺎ اﻻٕﺧﻮة ا�ٓﺧﺮون ﻓﻬﻢ إﺧﻮة �ﺪد ﺳﺎرﻋﻨﺎ �ٕرﺳﺎﳍﻢ ﺣﱴ ﻻ ﳛﱰﻗﻮا آٔﻣنﻴﺎ ٔآو ﺗنﳤيﻲ ﻣﺪة ٔآوراﻗﻬﻢ ٔآوٕاﻗﺎﻣﺎﲥﻢ
و ٔأ�ﺪد�ﱒ ﲟﺎ �ﺴ�ﺘﻄﻴﻊ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ �ﺴﻤﺢ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻈﺮوف ) ﳈﺜﺎل ٔأ�ﺪ اﻻٕﺧﻮة ﲟﺠﺮد وﺻﻮ� إﻟﻴﻨﺎ �ﺪﺛﺖ
اﳊﺮب ﰲ ﻣﺴﻌﻮد وﰷﻧﺖ ﻣﺪة إﻗﺎﻣتﻪ ﺷﻬﺮ�ﻦ ﻗﴣ ﻣﳯﺎ ﺷﻬﺮ ﰲ ا ٔ�ﻧﺘﻈﺎر واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﺣﻮﴏ ﻣﻌﻨﺎ
ٔأﺳ�ﺒﻮ�ﲔ ٔأ�ﺬ ﻓﳱﺎ دورة ﻣتﻔﺠﺮات ﻧﻈﺮي ورﺟﻊ ﺣﱴ ﻻ ﺗنﳤيﻲ إﻗﺎﻣتﻪ وﳊﺎﺟتﻪ لﻠﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ( وﱂ
�ﺴﻤﻊ ﻣﻦ ٔأﺧبﺎرﱒ ﺷيئﺎ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ �ﺘﻨﺎوﺷﺪة اﳌﺮاﻗبﺔ �ﻠﳱﺎ ﻣﻦ �ﳤﻢ وﻟﻌﻞ ﷲ �ﺴﻤﻌﻨﺎ ﻋﳯﻢ
�ﲑا ﻗﺮﻳﺒﺎ .
==================
 ( 2اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﱐ  :ﻳﻌﲅ ﷲ ٔأﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﻔﻜﺮ ٔأﻧﻪ ﻻﺑﺪ لﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻇﺮوف ﻣثﺎﻟﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺪﻓﻪ  ،ﺑﻞ ﻧﻈﻦ ٔأن
�ﺑﺪاع ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﲝﺴﺐ اﻻٕﻣﲀﻧﻴﺎت و ٔأن ﷲ ﻳﻄﺎﻟﺒﻨﺎ � ٔ�ﺳ�ﺒﺎب اﻟﱵ ﻧﻘﺪر �ﻠﳱﺎ و�ﺳ�ﺘﻄﺎﻋﺘﻨﺎ  ،و ٔأﻧﻨﺎ
إن ﱂ ﻧﺒﺬل �ﺪ� ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺗ� ا ٔ�ﺳ�ﺒﺎب اﳌﻘﺪور �ﻠﳱﺎ ﻓﻼ ﳎﺎل لﻠﻨ�ﺎح ﻛﲈ ﻗﻀﺖ ﺳ�ﻨﺔ ﷲ  ،ﻓﺎﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻣﻦ ذ� و�ﺪ� ٔأن اﻟﻌﻤﻞ � ٔأﺳﺲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﺪرﺗﻨﺎ �ﻠﳱﺎ وﱔ :
ٔأ – ا ٔ�ﻓﺮاد  :ﻣﻌﺪ�ﻦ إﳝﺎﻧﻴﺎ وﻋﺴﻜﺮ� وﻧﻔﺴ�ﻴﺎ ﻟﻴﻘﻮﻣﻮا ﺑﺬ� اﻟﻌﻤﻞ .
ب – اﻻٕﺗﺼﺎﻻت  :ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﻣﻊ ﻫﺆﻻء ا ٔ�ﻓﺮاد وﺗأٔﻣيﳯﺎ  ،وﻛﺬ� ﻃﺮق اﳌﻮاﺻﻼت ﻟ ٕﻼﺗﻴﺎن ﲠﻢ وٕار�ﺎﻋﻬﻢ
ﺳﺎﳌﲔ  ،وﻣتﺎﺑﻌﺔ ٔأﺧبﺎرﱒ و ٔأﺧبﺎر اﻟﻌﺎﱂ ﻓﺎﻻٕ�ﺴﺎن ا�ﻦ ﺑﻴئتﻪ .
ج – اﻟﻮ�ﺋﻖ � :ﻳﻨﺎ اﻟﻜثﲑ ﻣﻦ اﻻٕﺧﻮة ا��ﻦ ﻗﻀﻮا ﻣﺪدا ﻃﻮﻳ� ﻣﻌﺘﺎ  ،وﱒ ﻣﺴ�ﺘﻌﺪون لﻠﻌﻤﻞ ﰲ ٔأي
ﻣﲀن  ،وﻛﺬ� إﺧﻮة ﻋﻨﺪﱒ ﻣﺸﺎﰻ أٔﻣنﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺎﺋﻖ ا�ٔﻛﱪ ﱔ ﻣﺴأٔ� ا ٔ�وراق
اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ �ﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﳫﺔ ﻓﺎﻻٕﺧﻮة اﳉﺪد ا��ﻦ �ﺮﺳﻠﻮن �ﴪ�ﺔ ﻻ ﻧﻀﻤﻦ
ﻗﻮة ﺻﱪﱒ وﺛﺒﺎﲥﻢ ﻣﻊ ﻛﱶة اﶈﻦ واﻟﻔﱳ واﳊﺮب اﻻٕ�ﻼﻣيﺔ اﳌﺮو�ﺔ اﻟﱵ �ﺸ�ﳯﺎ اﻟﻌﺪو.
د – اﻟﺘﻨﻔيﺬ  :ﻣﻦ ٔأﻛﱪ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻟﻌﻤﻠﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ ا ٔ�ﺳﺲ اﳌﺬ�ﻮرة ٔأ�ﻼﻩ ٔأن ا ٔ�خ ﻻ �ﺴ�ﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﻔيﺬ ﲻ�
�ﺴبﺐ �ﺪم ﺗﻮﻓﺮ ا ٔ�دوات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ) ﻣﻮاد – ﺳﻼح ( ﻓﲀن �ﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻃﺮق
�ﺪﻳﺪة لﻠﺤﺼﻮل �ﲆ ا ٔ�دوات ٔأو اﺑﺘﲀر ﻃﺮق ﺗﻨﻔيﺬ �ﺪﻳﺪة .

ﻓﻠﻮ ﺟئﻨﺎ ﻟﻨﻘﲓ اﻟﻴﻮم ﻣﺎ ﳃﻨﺎ ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب  ،ﻓأٔول ﻣﺎ وا�ﻨﺎ ﻫﻮ ٔأﻧﻨﺎ ﰲ ﺻﺪد ﲻﻞ ﺗﻨﻈﲓ ﰷﻣﻞ وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻻ ﻧﻘﺪر �ﻠﻴﻪ ﻻ ﻣﺎد� وﻻ ﻣﻦ �ﺣيﺔ اﻟﻜﻮادر اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﳓﻦ ﲻﻠﻨﺎ ﰲ ا ٔ�ﺳﺎس ﻛﲈ ﻧﻈﻦ ﺗﻨﻔيﺬي إﻻ ﺑﻌﺾ
ا ٔ�ﻣﻮر اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ وﻻ �ﺴ�ﺘﻔيﺪ ﻣﳯﺎ �ﲑ� ﻓﻼ ﺑﺪ ٔأن �ﻜﻮن �ﺑﻌﺔ ﻟﻨﺎ ٔ ،أﻣﺎ ا ٔ�ﻣﻮر ا ٔ�ﺧﺮى ﻓنﺴ�ﺘﻔيﺪ ﻣﻦ
ﺑنيﺔ اﶺﺎ�ﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﰷن ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ �ﲑ ذ� ﻓﲀن �ﻠﻴﻨﺎ اﻻٕﻋ�د �ﲆ ٔأﻧﻔﺴ�ﻨﺎ ﺣﱴ ٔأﻧﻨﺎ ﻓﻜﺮ� ﰲ ﲻﻞ
ﻣﻜتﺐ ﻟﻨﺎ ﰲ إ�ﺮان ﻻﺳ�ﺘﻘبﺎل ﻣﻦ ﻳأٔﺗينﺎ ٔأو �ﺴﻔﲑﻩ ) ورﲟﺎ ﺗأٔﰐ ﺷﻬﻮر وﻻ ﻳأٔﺗينﺎ ٔأ�ﺪ ٔأو �ﺴﻔﺮ ٔأ�ﺪ( ﰒ
�ﺮاﺟﻌﻨﺎ ﻋﳯﺎ لﻠﳫﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و�ﲑﻫﺎ ﻣﻦ ا ٔ�ﻣﻮر  ،ﻫﺬا ﻣثﺎل وﻣث� ﰲ ﺷﺆون اﻻٕ�ﻼم واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺟﺮى ﻣﻌﻨﺎ
ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻗ� اﻟﺘنﺴ�ﻴﻖ و ٔأﺣيﺎ� لﻠﺘﻘﺼﲑ ﰲ اﻟﺘﻌﺎون وﷲ اﳌﺴ�ﺘﻌﺎن .
ﻟﻮ ﻧأٔﰐ �ﻠﳱﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﺴ�ﻨﻘﻮل ﰷﻟﺘﺎﱄ:
ٔأ – ا ٔ�ﻓﺮاد اﳌﻮﺟﻮد�ﻦ ﳑﻦ ﻗﴣ ﻣﺪة ﻃﻮﻳ� ﻣﻌﻨﺎ ﰲ ﺳﺎ�ﺔ اﳉﻬﺎد ﻣﻌﺪون ﺟيﺪا إن ﺷﺎء ﷲ ﻣﻦ ﰻ
اﻟﻨﻮا� ٔ ،أﻣﺎ اﳉﺪد ﳑﻦ �ﺮﺟﻌﻮن ﴎﻳﻌﺎ ﻓن�ﺎول إ�ﺪادﱒ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ �ﺴﻤﺢ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻈﺮف  ،وﺑﲔ ﻫﺆﻻء
وﻫﺆﻻء ﻓئﺔ ٔأﺧﺮى ﳑﻜﻦ ٔأن ﻳﺒﻘﻮا ﳌﺪد ﻣتﻮﺳﻄﺔ ﺳ�ﺘﺔ ٔأﺷﻬﺮ ٔأو ﺳ�ﻨﺔ ﻓﻠﻮ أٔﺣﺴ�ﻨﺎ اﺳ�ﺘﻐﻼل اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺮﲟﺎ
اﺳ�ﺘﻄﺎﻋﻮا ٔأ�ﺬ دورات ﻛﺜﲑة واﻟﺮ�ط ﰲ اﳋﻄﻮط ا ٔ�ﻣﺎﻣيﺔ ورﲟﺎ ا�ﺧﻮل إﱃ ٔأﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن وﲠﺬا ﻧﻌﺪﻩ ﺟيﺪا
ﻧﻔﺴ�ﻴﺎ وﻗتﺎﻟﻴﺎ  ،ﻣﻦ �ﺘﻨﺎ �ﺎوﻟﻨﺎ اﺳ�ﺘﻄﺎﻋﺘﻨﺎ وﻣﺎ زﻟﻨﺎ وا ٔ�ﻣﻮر اﻟﻴﻮم ﻣﺸﺠﻌﺔ ٔأﻛﱶ ﳑﺎ ﰷن ﳁﺴ�ﺘﻮى
اﻟﺘنﺴ�ﻴﻖ ﺑﲔ الﻠ�ﺎن ٔأﻓﻀﻞ ) ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﺷﱰﻳﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﻗﻄﻊ اﳌﺪﻓﻌﻴﺔ ﺣﱴ إذا �ﺎء إﻟﻴﻨﺎ إﺧﻮة �ﺴ�ﺘﻄﻴﻊ
ﺗﺪر�ﳢﻢ �ﴪ�ﺔ وﻻ ﻳﺘأٔﺧﺮوا  ،وﻛﺬا ﻣﻌﺪات ﻟﺘﺪرﻳﺐ �ﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت( ٔأﻣﺎ اﻟﻨﺎﺣيﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴ�ﻴﺔ ﻓﻬيﻲ
ٔأﺳﻬﻞ ﻟﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ز�رات اﳌﺸﺎ� ﺟﺰاﱒ ﷲ �ﲑا .
ب – اﻻﺗﺼﺎﻻت  :اﶵﺪ � �ﻟنﺴ�ﺒﺔ ﻟﺘأٔﻣﲔ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻻٕﺧﻮة ا��ﻦ نﺮﺳﻠﻬﻢ ﻓنﺤﻦ ﻧﻄﻮر أٔﻧﻔﺴ�ﻨﺎ ﺣﺴﺐ
اﻣﲀﻧﻴﺎﺗﻨﺎ وﳑﺎ ﻳﻌﻴننﺎ �ﲆ ذ� ٔأن �ﺎﻟﺐ اﻻٕﺧﻮة ا��ﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻨﺪﱒ �ﻠﻔيﺔ ﰲ ذ�  ،وﻛﺬ� �ﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ
ﰲ ﻃﺮق اﻻﺗﺼﺎل و�ﺪم اﻟﺜﺒﺎت �ﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ وا�ﺪة  ،وﲻﻞ �ﺮاﻣﺞ �ﺸﻔﲑ �ﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ  ،وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻣﺎ ٔأﻣﻜﻦ وﳓﺎول �ﺪم ارﺳﺎل ٔأي رﺳﺎ� ﻣﻦ ��ﺴ�ﺘﺎن ﲝﺴﺐ اﻟﻘﺪرة .
ﻃﺮق اﳌﻮاﺻﻼت ﻻ زاﻟﺖ ﻣﺸﳫﺔ �ﺒﲑة �ﻟنﺴ�ﺒﺔ ﻟﻨﺎ �ﺴبﺐ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ واﳋﻄﻮرة واﻻٕﻫﲈل ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
ا ٔ�دﻻء ﻋﻔﺎ ﷲ ﻋﻨﺎ وﻋﳯﻢ  ،واﳊﻞ ﻟﻬﺎ ﰷ نﺮاﻩ إ�ﺸﺎء ﻣﲀﺗﺐ ﻟﻨﺎ ﰲ ٔأﻣﺎ�ﻦ ٔأﺧﺮى ﻳﺪار ﻣﳯﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﰲ
ﺳبيﻞ ذ� إن ﺷﺎء ﷲ ﰲ اﳌﺪة اﻟﻘﺎدﻣﺔ نﺮﺳﻞ ٔأ�ﺎ إﱃ اﻟﺼﻮﻣﺎل وﻣﻌﻪ �ﳫﻴﻒ ﺑﺬ�  ،وﻣنﺬ ﻣﺪة وﳓﻦ

ﺑﺼﺪد إن ﺷﺎء ﻣﻜتﺐ ﰲ �ﺮ�ﻴﺎ وﻟﻜﻦ ﱂ ﳒﺪ ا ٔ�خ اﳌﻨﺎﺳﺐ  ،وﻣﻦ ﻇﻨﻨﺎﻩ ﻣنﺎﺳ�ﺒﺎ ﱂ ﳒﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓيﻪ  ،وٕان
ﺷﺎء ﷲ ﻫﻨﺎك ﻣبﴩات ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد  ،وﻗﺪ ٔأرﺳﻠﻨﺎ ٔأ�ﺪ اﻻٕﺧﻮة إﱃ اﻟﻌﺮاق ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد وﻟﻜﻦ ﱂ
ﻳﺘيﴪ � اﻟﻮﺻﻮل .
ﻣتﺎﺑﻌﺔ ا ٔ�ﺧبﺎر  :ﰷن �ﻳﻨﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ا ٔ�ﺧبﺎر ﻣﻦ اﻟﺸ�ﺒﻜﺔ وﻟﻜﻦ ﻗﺼﻒ ﻓﺸﻜﻜنﺎ ٔأن اﻟﺴبﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬ� ٔأ�ﺪ اﻻٕﺧﻮة ﲝﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت �ﺎﺻﺔ ﺑﻪ و ٔأ�ﻠﻨﻮا ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺼﻒ ٔأﻧﻪ ﻫﻮ اﳌﻘﺼﻮد ﻓبﻌﺪﻫﺎ
ﺗﻮﻗﻔنﺎ ﻋﻦ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ إﱃ اﻟﻴﻮم ونﻜتﻔﻲ �ﺴﲈع اﻟﺮادﻳﻮ وﻣﺎ ﻳﺼﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻻٕ�ﻼم �درا وﺑﻌﺾ اﳌﻮاد واﻟﱪاﻣﺞ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻨﺎ ﳛﴬﻫﺎ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻻٕﺧﻮة ﻣﻦ ��ﺴ�ﺘﺎن ﺑﲔ اﳊﲔ وا�ٓﺧﺮ ٔآﻣﺎ اﻟﻘنﻮات اﻻٕﺧبﺎرﻳﺔ وﻣتﺎﺑﻌﳤﺎ
ﻻﺳ�ﺘنبﺎط ٔأﻓﲀر �ﺪﻳﺪة وﻣﻌﺮﻓﺔ �ﻜنﻴﲀت اﻟﻌﺪو وﺣي� وﻣتﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ واﺳ�ﺘﻜﺸﺎف ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ
ﻓأٔﻇﻨﻪ �ﻢ ﻟﻌﻤﻠﻨﺎ وﺣيﻮي وﻟﻜﻦ اﺳ�ﺘﻌﲈ� ﻓيﻪ ﳐﺎﻃﺮ ﻛﺜﲑة أٔﻣنﻴﺎ وٕاﳝﺎﻧﻴﺎ  ،ﻓنﺤﻦ ﻧﻌيﺶ ٔأﺣﻮال اﻟﻘبﺎﺋﻞ
و ٔأﺧبﺎرﻫﺎ وﳘﻮ�ﺎ ﻻ اﻟﻌﺎﱂ و ٔأﺣﻮا� اﳌﻄﻠﻮب ﻣنﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓيﻪ وﻟﻜنﺎ ﻧﻐﻄﻲ ﻫﺬا ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻘﺮاءات واﳌﻠﻔﺎت
�ﺳ�ﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪﻫﺎ ﻣﻮاﻗﻊ �ﲆ اﻟﺸ�ﺒﻜﺔ.
ج – اﻟﻮ�ﺋﻖ  :ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب إن ﺷﺎء ﷲ اﺳ�ﺘﻄﻌﻨﺎ إ�ﺎدة اﳊﻴﺎة إﱃ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ و�ﺪد� ﻓيﻪ اﳌﻌﺪات
وﲷﻤﻨﺎ إﻟﻴﻪ إﺧﻮة ﻗﺎدر�ﻦ �ﲆ �ﺑﺘﲀر وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ �ﺒﲑة وٕان ﺷﺎء ﷲ ﻧﺒﺬل اﺳ�ﺘﻄﺎﻋﺘﻨﺎ وﷲ ﺳ�ﺒ�ﺎﻧﻪ
اﳌﻮﻓﻖ واﻟﻬﺎدي إﱃ ﺳبيﻞ اﻟﺮﺷﺎد .
د – اﻟﺘﻨﻔيﺬ � :ﺎوﻟﻨﺎ �ﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﺋﻖ ﺑﻄﺮق ﻣﳯﺎ :
 1ﺻﻨﺎ�ﺔ اﳌﻮاد ﻣﻦ ﻣﻮاد ٔأوﻟﻴﺔ كﺼﻨﺎ�ﺔ اﻟﳫﻮرات ﻣﻦ اﳌﻠﺢ .
 2ﻧﻘﻞ اﳌﻮاد إﱃ اﳋﺎرج ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ا�ﳤﺮﻳﺐ �ﳣﻮﳞﻬﺎ وﺗﻐﻴﲑ ﺷﳫﻬﺎ .
 3ﺗﻮﺟيﻪ اﻻٕﺧﻮة إﱃ ﻃﺮق �ﺪﻳﺪة ﰷﺳ�ﺘﻌﲈل ٔأ�ﺴﻂ ا ٔ�ﺷ�ﻴﺎء ﰷﻟﺴﲀﻛﲔ اﳌﲋﻟﻴﺔ و ٔأﻧﺒﻮﺑﺔ اﻟﻐﺎز واﻟﺒﱰول
وا��ﺰل و�ﲑﻫﺎ ﰷﻟﻄﺎ�ﺮات واﻟﻘﻄﺎرات واﻟﺴ�ﻴﺎرات ٔ�دوات لﻠﻘتﻞ .
 4ﳏﺎو� �ﺳ�ﺘﻔﺎدة ﻣﻦ �ﺧﻮة ا��ﻦ ﳍﻢ ﺳﺎﻳﻘﺔ اﺟﺮاﻣيﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل �ﲆ ٔأﺳﻠ�ﺔ.
================

 – 3ﲢﺮﻳﺾ ا�ﻤﻮ�ﺎت ا ٔ�ﺧﺮى واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣبﴩ �ﳋﲑ  ،ﻓﺎ ٔ�ﻓﻀﻞ ﻟﻨﺎ ٔأن �ﺸﺎرﻛﻨﺎ
�ﲑ� ﰲ ﲪﻞ ﻫﺬﻩ ا ٔ�ﻣﺎﻧﺔ  ،ﻟﺜﻘﻠﻬﺎ وﺣﱴ ﺗتﺸتﺖ �ﻮد اﻟﻜﻔﺎر ﻗﻬﻢ ا�ٓن �ﺮﻛﺰون �ﲆ ﶍﻮ�ﺔ وا�ﺪة ﺑﻞ
ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ٔأﻗﺴﺎم اﻟﻘﺎ�ﺪة ﻓﻜيﻒ ﻟﻮ ٔأﺻﺒﺢ ﻫﺬا ﱒ ﰻ ا�ﻤﻮ�ﺎت ا�ﺎﻫﺪة  ،ﻓﺎﶵﺪ� ا ٔ�ﻣﻮر ﺟيﺪة وﻫﻨﺎك
ﺑﺪا�ت لﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ا�ﻤﻮ�ﺎت وﻗﺪ �ﺪدت ٔأﻫﺪاف و�ﺎم وﻣﺮا�ﻞ لﻠﻌﻤﻞ و�ﺴأٔل ﷲ اﻟﺘﻮﻓيﻖ
واﻟﺴﺪاد .
ﺧتﺎﻣﺎ �ﻟنﺴ�ﺒﺔ ﻻﺳ�ﳤﺪاف ا�ﳕﺮك وا�ﳱﻮد ﻛﲈ �ﺎءت ا ٔ�واﻣﺮ ﻓﺎ ٔ�ﻣﺮ ﻛﲈ ﻳﲇ :
ا�ﳕﺮك ٔ :أرﺳﻠﻨﺎ ﶍﻮ�ﺔ ٔأوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث إﺧﻮة ﻣنﺬ ﻣﺪة ﻟﺘﻨﻔيﺬ ﲻﻞ ﻫﻨﺎك وﺟﻌﻠﻨﺎ ا ٔ�وﻟﻮﻳﺔ ل�ﳕﺮك
وا ٔ�ﻫﺪاف ا ٔ�ﻣﺮ�ﻜيﺔ  ،وﻗﺪ ﻓﻘﺪ� �رﺗﺒﺎط ﻣﻌﻬﻢ و�ﺎءت ﺑﻌﺾ ا ٔ�ﺧبﺎر ﻋﻦ اﻟﻘيﺾ �ﻠﳱﻢ وﷲ ٔأ�ﲅ
ﺑﺼﺤﳤﺎ ،ﻛﺬ� �ﻳﻨﺎ ٔأخ اﻧﻄﻠﻖ ﻗبﻞ ﻣﺪة وﻫﻮ ٔأخ ﻗﺪﱘ ﰲ اﳉﻬﺎد وﰷن ﻳﻌيﺶ ﰲ ﺗ� اﳉﻬﺎد  ،وﻧأٔﻣﻞ ﻣنﻪ
�ﲑا ﻛﺜﲑا  ،و�ﲑﻫﲈ ﳑﻦ �ﺎء ﻣﴪ�ﺎ ورﺟﻊ ﻣﴪ�ﺎ وﷲ اﳌﺰﻓﻖ.
ا�ﳱﻮد  :ﻓﻘﺪ ٔأﺑﻠﻐﻨﺎ ﻣﻦ ٔأرﺳﻠﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻗبﻞ و� إﻣﲀﻧﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑأٔن ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻣﻦ ٔأوﻟﻮ�ﺗﻪ  ،وﻛﺬا ﻟﻨﺎ ﺗﻌﺎون ﻣﻊ
ﶍﻮﻋﺘﲔ ﰲ ﻫﺬا ا�ﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﻘﺪم وﷲ �ﺴأٔل اﻻٕ�ﻼص واﻟﺘﻮﻓيﻖ وﻟﻨﺎ وﻟﲂ اﻟﺴﺪاد واﻟﺮﺷﺎد وﷲ
ٔأﺳأٔل ٔأ ن ﳛﻔﻆ اﶺﻴﻊ ﲝﻔﻈﻪ واﻟﺴﻼم �ﻠﻴﲂ .
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد الصادق األمين وعلى آله
وأصحابه أجمعين.
وبعد /
شيخنا العزيز أبا عبد هللا حفظكم هللا ورعاكم /السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
هللاُ تعالى المسؤول أن تكونوا جميعا بخير وعافية وصحة طيبة ،وجميع أهلكم و َمن يليكم..
ونسأله تعالى أن يديم نعمته عليكم بالتوفيق والتسديد والستر والنصر على األعداء.
ثم أما بعد /
نعزيكم في أخينا الكبير الشيخ سعيد (مصطفى أبي اليزيد) رحمه هللا ،إذ استشهد في قصفٍ من
الطائرات الجاسوسية ليلة السبت 7جمادى اآلخرة 1341هـ (22مايو2212م) في منطقة محمد
خيل/ديغون /شمالي وزيرستان.
ووهللا ما ندري ما نكتب لك!!..
فإن المصاب جل ٌل علينا ،ونحسّ بأن اله ّم عليكم كبير ،ولكن هللا أكب ُر عز وجل ،وبه العصمة.
قصة مقتله رحمه هللا ،في غاية البساطة ،وهي تقريبا نفس القصة المتكررة في أكثر مآسي القصف التي
نعاني منها  :كان معنا في اجتماعات مع إخوة اإلعالم لمدة يومين وليلتين ،ثم في اليوم الثالث عصراً
مكان آخر،
ت وبات في
ذهب للقاء بعض اإلخوة على أنه يأتي في الليل ،فقد هللا أن تأخر في الليل فلم يأ ِ
ٍ
ثم في النهار ع ِل َم أن أهله (أم الشيماء وبناتها) قد جاءوا من البيت البعيد نسبيا ً بسبب بعض الترميم في
مكان قريب عند أحد األنصار في منطقة محمد خيل ،فذهب يزورهم ويتفقدهم ،ولم يكن من
البيت ،إلى
ٍ
المفترض أن يطيل المكوث هناك وال أن يبيت ،وكان من المفترض أنه إذا ل ّفت الجاسوسية ،وخاصةً
الل ّفان (الدوران) المميز الذي نعرفه وصار لإلخوة فيه خبرة بحيث يعرفون أنها إذا لفت هذا اللفَّ أنها
ستقصفُ  ،أقول كان من المفترض أنه ال يذهب هناك وال أن يُطيل فيه بل َه أن يبيت ،لكن قدر هللا وما
شاء فعل ،وإذا جاء القدر عمي البصر ،فإن المكان كان "محروقاً" تماما ً كما نقول ،ومعروف مشهور
أنه مكان للعرب (أصحابه من األنصار المشهورين جدا ،جزاهم هللا خيرا) ..فأطال البقاء مع بناته في
الليل ،ثم لما جاء ابنه يعقوب (عبد الرحمن) ليأخذه إلى مكان آخر _حوالي العاشرة ليالً وقد كانت
الجاسوسيات تدور بشكل قوي جدا وقريب -وجده قد نا َم فقالوا له  :إنه متعب واتركه ينام ،فتركه
وذهب ..بعدها بأقل من ساعة وقع القصف عليهم.
الخالصة  :البقاء والمبيت في مكان محروق جداً جداً (بيت أنصاري لنا معروف مشهور ،ونفس
الحجرات هي حجرات لإلخوة ،بناها اإلخوة ،كان أول من سكن فيها األخ السعدي ثم أمير الفتح ثم خالد
الحبيب ،وغيرهم ،فهي مشهورة (الحجرات  :حجرتان وحوش صغير وفيه حمام) ملحقة ببيت
األنصاري هذا المشهور.
أضف إليه أن هذا اليوم وهذه األيام كان القصف فيها متوقعا ً مرتقبا ً وكنا تواصينا بالحذر ،سبحان هللا،
ألن هذا اليوم هو يأتي بعد عملية باغرام الناجحة الكبيرة بفضل هللا بيومين [العملية كان يوم األربعاء
الذي قبله] ،فأعداء هللا أخزاهم هللا تعوّ دنا منهم االنتقام بعد كل عملية كبيرة مميزة ،وفي ظننا وتحليالتنا

أنه راصدون ألهداف متعددة محتملة أو حتى أكيدة عندهم ،لكنهم ال يقصفونها إال إذا وجدوا فيها هدفا
بشريا ثمينا ً أو تجمعا ً أو في وقت الشدة (حاالت االنتقام مثال).
وحسبنا هللا ونعم الوكيل.
قتل معه زوجته المصرية (أم الشيماء) وثالث بناته ،وحفيدته حفصة (ابنة عبد الحق الجزائري رحمه
هللا) ،ونجت أم حفصة (الشيماء) وهي مصابة ،وقد تعافت اآلن نوع تعافٍ ،نسأل هللا أن يربط على
قلبها ويثبتها.
وقتل معهم ابنٌ ألبي طارق التونسي ،كان معهم ،صغير ،هو أصغر أبناء أبي طارق.
وقتل معهم بعض األنصار  ،أهل البيت المقصوف.
نسأل هللا أن يرحم الجميع ويتقبلهم في الشهداء.
ُ
اجتمعت بإخوة الشورى عندنا بعدها مباشرة ،ورأينا أنه البد من اإلعالن عن مقتله ،ألنه شخصية
كبيرة ،تخاطب األمة ،وتعرفها األمة ،وألن كتمان الخبر إلى مدة طويلة غير ممكن ،وسيتسرب...
لكن رأينا أن نتريث قليال حوالي عشرة أيام حتى نفوت على العدو فرحته وشماتته.
وهكذا تم وهلل الحمد.
الحمد هلل  ،معنويات اإلخوة طيبة في الجملة ،وصابرون وقد تجلّدوا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2ـ العبد الضعيف يدي ُر العمل اآلن ،وننتظر منكم أن تكلفوا أحداً ،وتعفوني بارك هللا فيكم ،فإن
المسؤولية صعبة شاقة وما أراني إال ضعيفا ً عنها ،وال حول وال قوة إال باهلل.
َ
الشيخ أبا يحيى نائبا ً ثانيا.
وكان الشيخ سعيد عين –بعد التوجيه منكم-
ُ
طلبت من اإلخوة في الشورى أن يكتبوا لكم بآرائهم ،ولحد اآلن لم أتوصل بأي كتاب ٍة من أحدهم.
وقد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 4األوضاع عندنا :
كما تعرفون معظم الجماعة ،ومعنا معظم المهاجرين (أزبك  ،أتراك ،آذربيجانيين وما قاربهم،
تركستانيين ،ألمان وبلغار ،طاجيك ،وغيرهم)  ،محصورون في شمالي وزيرستان ،ونحن لعلنا من
أحسنهم حاالً إذ عندنا كتيبة كاملة (حوالي سبعين فرداً) في نورستان و ُكنر ،والحمد هلل.
مازالت الطرق إلى خارج شمالي وزيرستان فيها صعوبة.

القصف بالجاسوسيات مازال مستمراً ،وحسبنا هللا ونعم الوكيل ،ومازلت الطائرات تدور في أجوائنا
بشكل شبه يومي ،تخفُّ أحيانا بسبب ظروف جوية مثل رعد وبرق ورياح وغيوم وهكذا ،ثم تعود إذا
صفت األجواء.
األوضاع األمنية العسكرية والسياسية في شمالي وزيرستان كما هي تقريبا.
في مسعود الحرب مستمرة (المجاهدون يشنون حرب عصابات على الجيش الباكستاني) ،وحسب
األخبار من إخوة مسعود ومن المهاجرين من إخوتنا وغيرهم المشاركين معهم فإن القتلى في الجيش
الباكستاني يسقطون يوميا تقريبا ،ودائما هناك عمليات أكمية وتفجير ألغام وقنص وحتى اقتحامات
(تعرّضات) على مراكز متقدمة للجيش...
الحرب في مسعود بالنسبة للجيش الباكستاني خاسرة بكل معنى الكلمة.
وإخوة مسعود مصممون (قبائل مجاهدون) فبكل االعتبارات هم مصممون على قتال الجيش الباكستاني
حتى يخرج.
الجيش حاول القيام بحملة شاملة على منطقة "أورغزاي" القبلية ،لكن كأنه لم يتمكن ،والمجاهدون هناك
ُ
كثر ومحتشدون لصده وقد صدوه مراراً.
على مستوى مكافحة الجواسيس والحرب الجاسوسية ،إخواننا ،مع المجموعات األمنية البشتونية
األخرى مستمرون جزاهم هللا خيرا في كشف وتدمير شبكات الجواسيس وأبلوا بالء جيدا في هذا بال
شك ،والحمد هلل.
لكن هذا لم يمنع تكرر القصوف لتكرر أخطائنا ،وألسباب أخرى ،وقد ُر هللا غالبٌ .
التنظيم في باقي المناحي يمشي بطاقة متوسطة فيما أظن ،بسبب الوضع األمني طبعا وبسبب
اإلمكانات.
نبشركم أنه قد أنعم هللا علينا بمبلغ جيد من المال خالل هذا الشهر ،حيث تمت مبادلة السفير األفغاني
الذي كان عندنا مأسوراً من سنتين ..وسبب تأخر مبادلته هو حرصنا على مبادلته بإخوة سجناء لنا في
أفغانستان ،قدمنا المطلب األساسي تحرير قائمة من المسجونين منهم عرب (غير إخوة باغرام الذين
عند األمريكان ،بل الذي في بول شرخي) وأغلبهم من الوزيريين واألفغان ،وحاولنا الكثير وتشبثنا بهذا
المطلب ،لكن لم نتمكن ولم يستجب المجرمون ،فرأينا أن نمضي في المبادلة المالية ،ونخصص جزءا
جيدا من المال إن شاء هللا لتخليص األسرى.
المبلغ المتفق عليه في الصفقة هو خمسة ماليين دوالر.
وقد استلمنا قرابة المليونين إلى كتابة هذه األسطر.
وننتظر منهم الباقي.
والرجل (األسير) مازل عندنا لم نطلقه لهم حتى يتم دفع جميع المبلغ طبعاً.
وافقوا (في ضمن االتفاق) على إطالق اثنين فقط من األسرى من المجاهدين البشتون الوزيريين
(أنصارنا) مسجونين في كابل ،ولكن فوجئنا أنهم –بعد أن مضينا في الصفقة واستلمنا منهم حوالي
اثنين مليون -يرجعون ويقولون  :ال يمكن حتى إطالق هذين االثنين ،فقلنا إذن نحن بالخيار اآلن في

اشتراط شروط أخرى مقابل ذلك  ،ورفعنا المبلغ المطلوب إلى عشرة مليون أي بزيادة خمسة مقابل
امتناعكم عن إطالق االثنين المتفق عليهما[ ،هكذا أخبرني األخ المفوض أنه قال لهم ،لكن سننزل طبعا
في التفاوض المستأنف ،وربما نكتفي بستة ماليين ،يعني بزيادة مليون على ما كان ،وهللا الموفق]،
وقلت لإلخوة أن يمضوا الصفقة بسرعة فأحوالنا ال تحتمل كثيراً من المماطلة والتأخير ،وأنتظر
أخبارهم هذه األيام.
للفائدة  :فقد كان الشيخ أبو محمد أبدى تساؤالً  ،وأجبنا عليه في رسائل قريبة إليه ،جوابا ً مبدئيا (ناقصاً)
لكن فيه فوائد ،أرفقها مع هذه الرسائل في المرفقات إن شاء هللا.
وكما كان الشيخ سعيد رحمه هللا يخبركم ،فقد مررنا في األشهر الفارطة بشد ٍة بالغة ،والحمد هلل أن يسر
األمور.
أبلغونا إذا كنتم تحتاجون أن نرسل لكم شيئا من المال عبر الوسيط.
وقد حولنا ألبي محمد مبلغا جيداً.
وطلبت من عبد اللطيف أن يضع في صندوقكم مبلغا ً بسيطا هدية لكم باسم جميع اإلخوة.
وخصصنا مبلغ ربع مليون دوالر كصندوق لتخليص األسرى ،وضعناه تحت إشراف أخينا الشيخ أبي
خليل الفلتاوي.
ووزعنا المبالغ األخرى في الحفظ في األمانات.
وسنوزع كفاالت األسر هذه الدفعة لمدة عشرة أشهر فيها شه ٌر زائد إكرامية من التنظيم شكراً هلل تعالى.
ً
(يعني ستكون في الحقيقة أحد عشر شهراً
محسوبة عشرة فقط).
كما خصصنا مبالغ جيدة لتقوية التنظيم عسكريا  ،بتخزين األسلحة والذخائر الجيدة
وبعض العطاءات إلخواننا وجيراننا...
ويبقى رصيد ال بأس به( ،ال أدري كم يكون قدره اآلن)..
كل هذا من فضل هللا تعالى ،وهو في ضمن المليونين اللتين استلمناهما لحد اآلن.
وما ننتظره (بقية المبلغ) فهو أكثره سيوضع كرصيد للجماعة ..وهللا الموفق.
وتعرفون أن الخبر ال يمكن السيطرة عليهم  ،هذا مستحيل ،بسبب الوسطاء وغيرهم ،فتقريبا اآلن جميع
المجموعات الوزيرية والمسعوديين وغيرهم عرفوا بالخبر فهم يطلبون منا أن نعطيهم ،وهللا يسددنا
ويسترنا مع خلقه أجمعين ..طبعا سنعطي لألطراف كلها القريبة الكبيرة كالً بحسبه.

خالصة  :معظم مشاكلنا من الجاسوسية وحرب الجواسيس ،ونشأ عنها طبعا نقص القيادات والكوادر
عندنا.
ثم بعض المشاكل األخرى من ها ما كتبنا لكم عنه سابقا من النتوءات والخروجات من بعض الشباب
(شباب من الجزيرة والكويت ومن غيرهما) يهيمون على رؤوسهم ويدورون في األسواق ال ينضبطون

بجماعة وال سمع وال طاعة ،وبعضهم يشارك في الجهاد مشاركة ما في إطار بعض الجهات من
طالبان أحيانا ،وبعضهم حتى المشاركة الجهادية صارت عنده منعدمة ،واستعصى علينا الحل
لمشكلتهم ،ومازلنا نسعى ،وهللا الموفق.

استشهد أخونا السعدي (إحسان هللا) رحمه هللا ،قتِل قبل أسبوع تقريبا ً في قصفٍ أيضاً.
من آخر من
ِ
نسأل هللا أن يتقبله في الشهداء.
فالقيادات المتوسطة والكوادر استحرّ فيهم القتل..
والتعويض بطيء  ،وهللا المستعان ،واستمرار الحرب الجاسوسية ال يعطي فرصة كبيرة.
ولألسف ليس عندنا حلول ناجعة لمسألة الجاسوسية هذه ،فاهلل حسبنا وهو موالنا فقط ال غير ،به
نستعين وعلى نتوكل وبه نعتصم ،ال حول وال قوة إال به ..نعم نجتهد في األسباب الممكنة  :السلبية منها
ب مقارّ ها واالجتهاد في تقتنيات
على الخصوص واألكثر ،وبعض المحاوالت اإليجابية لضربها وضر ِ
التشويش عليها أو اختراقها [محاوالت كثيرة تجري ،لم تسفر عن نتائج لحد اآلن ،لكنها مستمرة] أو
غير ذلك ..والحمد هلل رب العالمين.

نظرتنا الراهنة  :تخفيف العمل والنشاط  ،والتركيز على "المحافظة على الوجود والبقاء" ،والتركيز
على الدفاع األمني (مكافحة الحرب الجاسوسية)  ،منها التركيز على ضرب مقارّ الطائرات الجاسوسية
ونحوها ،بالعمليات النوعية ،والصبر والمصابرة واالختفاء والتقليل من الظهور على األقل في هذه
السنة ،فإنه سنة حاسمة ،واألمريكان موعد انسحابهم من أفغانستان في يوليو القادم إن شاء هللا مهزومين
مغلوبين.
في باكستان  ،أرسلنا رسائل شفوية وحتى مكتوبة عبر بعض الوسطاء نقول للباكستانيين  :إننا نوجه
حربنا لألمريكان في أفغانستان ،فإن تركنا الجيش الباكستاني والحكومة الباكستانية فنحن نتركهم ،وإال
–إن توجهوا إلينا بشرّ ولم يتركونا ووقفوا مع األمريكان في الحرب الجاسوسية وغيرها -فسيرون ما
يذهلهم في إسالم آباد وبندي وغيرها...
وسرّبنا عبر الوسطاء (شخصيات جهادية لها عالقات في الدولة واالستخبارات وغيرها) بأننا (تنظيم
القاعدة) عندنا عمليات كبيرة مزلزلة وستكون قاصمة جاهزة في باكستان ،لكن القيادة أمرت بالتوقيف
والتهدئة إذا توقفت الباكستان عن مضرتنا.
ونحن بالفعل عندنا عمليات كبيرة جاهزة تقريبا ..والحمد هلل.
فهذا أهم ما عندنا..
ونريد توجيهاتكم.
وال سيما في فكرة  :أن نقلل العمل بمعنى إيقاف الكثير من األعمال ،حتى نقلل من الحركة والتعرض
للقصف ،وكذلك فكرة الخروج من وزيرستان ولو بشكل جزئي لكن كبير ،فمثال  :نرسل بعض اإلخوة
بعوائلهم إلى داخل باكستان مثل السند وأطرافها وقراها وبلوشستان كذلك ،وهكذا ..وربما نرسل العديد

من اإلخوة من كتائبنا العسكرية إذا قدموا بعدَ الموسم إلى إخوانهم في نورستان ،وربما نرسل
مجموعات إلى قبائل أخرى مثل خيبر ..وهكذا
وعندنا فكرة يرجحها بعض اإلخوة في سبيل تفادي الفناء (فناء الكوادر والقيادات والنخب القديمة في
التنظيم) وهي  :أن يسافر بعض اإلخوة إلى أماكن "آمنة" بعوائلهم فقط لمجرد الحفظ والبقاء هذه المدة
حتى نتجاوز المحنة ،يعني في غضون سنة أو سنتين ..والجهات المقترحة الممكنة  :داخل باكستان
كأطراف السند وأطراف بلوشستان ونحوها ،وإيران.
فلو أمكن أن توجهونا في هذا كذلك.

وفي إطار األفكار المذكور ة ،فإننا نرى شيخنا العزيز أن تقللوا من التواصل معنا هذه الفترة ،واجعلوا
التراسل على فترات طويلة متباعدة ،مبالغة في االحتياط والحذر  ،وال سيما هذه السنة.
وهللا يتوالكم بحفظه وستره وتوفيقه.
ُ
نظرت فيه فوجدتهم
مالحظة  :التقرير األمني الذي كنتم طلبتموه ،أع ّده اإلخوة (في اللجنة األمنية) لكن
قصروا جداً في التقرير ،حيث كان مختصراً وال يعطي صورة جيدة فطلبت منهم تكميل التقرير
وإتقانه ،ولعلهم فعلوا اآلن ،لكنه لم يصلني بعد ،فسأسعى الستالمه قريبا وإرساله إليكم ،ربما نلحقه هنا
في هذه المراسلة ،أو في مرة قادمة بعون هللا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــ أقتر ُح مراجعة شاملة للعمل في باكستان (الجهاد والحرب التي نخوضها مع الدولة الباكستانية)..
وسأطلب من أعيان اإلخوة الباكستانيين ،إعداد دراسة وتقرير كامل عن حصيلة الثالث سنوات أو
األربعة المنصرمة (ما بعد الل مسجد ودعوة أسامة بن الدن إلى جهاد الحكومة المرتدة في باكستان)
وربما نشكل منهم لجنة لهذا الغرض ،ثم نعرضه عليكم إن شاء هللا.
ونريد منكم تقييماتكم أنتم ومراق َب َتكم للقضية ،ثم توجيهاتكم.
ــــ كما تعلم فإن قطاع العمل في باكستان في التنظيم عندنا يقو ُدهُ األخ أبو عثمان الشهري ،وأريد أن
حال قد أخذ عليه الشيخ سعيد ً
بيعة مجددة
أسأل عن أخينا أبي عثمان هل كانت له بيعة لكم؟ وعلى كل ٍ
ومؤكدة عندما بدأ العمل معنا وحين توليته إياه العم َل في باكستان بعد مقتل أسامة الكيني رحمه هللا..
وإذا كان عندكم تقييم لألخ أو توجيه حوله.
هو معنا جيد ونشط بارك هللا فيه ،لكن نرى عليه بعض العيوب ،تشوش عليه قليال ويشكو منه اإلخوة
ٌ
طريقة له في التعامل
العاملون معه كثي ٌر منهم ،لكن خي ُرهُ غالب جزاه هللا خيرا ..فمن عيوبه الظاهرة :
وفي الكالم تميل إلى الديبلوماسية واإلكثار من المبالغة وعدم الدقة ،حتى وُ صِ ف من قبل بعض الناس
بالوصف القبيح ،وبــ "اللف والدوران"! وهكذا ،فهذا من أعقد العيوب ،مع شي ٍء من "االجتهاد"! حتى
كثير فيه أكررُ.
خير
ٍ
يحوجنا إلى التشدد في ضبطه ومتابعته ،مع ٍ

وشي ٌء آخر هو أن هواه مع الحزب و "المهندس" كما يسميه ،مازال كما هو ،وربما تكلم أحيانا بذلك
ٌ
نفحات
مع تشديدنا عليه أن ال يتكلم بذلك ،حتى وصل إلى بعض إخواننا الباكستانيين (بشتون وبنجاب)
من ذلك ،فجاءني قبل مدة يسيرة إخوةٌ ممن هم معنا في التنظيم من الباكستانيين يشكون أن أبا عثمان
يمدح الحزب والمهندس في بعض جلساته مع الناس ،وأنه عندما يذكر أمير المؤمنين يعبّر عنه بـ
"أخونا المال محمد عمر"!.
فوهللا لو كان عندكم توجيه بخصوصه يكن جيدا ،وقد تأكد أن أكتب لك في شأنه ألننا أيضا بصدد
ُ
أوقفت اآلن ترسيم األمر
إدخاله في "مجلس الشورى" عندنا ،فإنه نال تقريبا الترشيحات المطلوبة ،لكني
ولم نبلغه ولم نبلغ أعضاء الشورى بتمام عملية االنتخاب لألعضاء ألن اجتماعنا للشورى ت ّم مجزءاً،
ُ
جلست أنا مع بعض األعضاء ،وجلس الشيخ سعيد رحمه هللا مع بعضهم
ولم يجتمع المجلس كامال ،بل
ُ
لب من اإلخوة الترشيح لألعضاء الجدد فكان من المرشحين الذين نالوا أكثر ترشيحات هو األخ أبو
وط َ
عثمان (من مرجحات عضويته للشورى كونه يرأسُ قطاعا ً مهما هو قطاع العمل في باكستان) ..فما
رأيكم؟
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 - 5أفغانستان  :مجموعاتنا في الداخل ككل موسم منذ سنين ..عندنا في باكتيا وباكتيكا وخوست ،وفي
زابل وغزني ،وفي وردك ،باإلضافة طبعا إلى الكتيبة التي في نورستان وكونر.
العمل القتالي في افغانستان قوي جدا ،والعمليات النوعية كثيرة ،واألمريكان والناتو مضروبون بشدة.
ومن العمليات النوعية األخيرة التي ساهمنا فيها (عملية باغرام) ،وهي باختصار :
بالتعاون بيننا وبين سراج حقاني وكومندان آخر تحت (في كابل /باغرام) ،والفكرة هي  :تسلل إلى
قاعدة باغرام ،بمجموعة من االنغماسيين يلبسون أحزمة ناسفة ،ومعهم عدد جيد من مخازن الذخيرة
للكالشن كوف ،وبعضهم بالبيكا ،وبعضهم آ ربي جي مع كالشن ،والكل تقريبا يحمل إما واحد أو اثنين
من األلغام المغناطيسة الصغيرة المركب عليها دائرة توقيت ُدرّ ب الجميع على استعمالها ..الخطة :
التسلل ليالً قبل الفجر أو مع الفجر ،من ثالثة محاول  :محوران أسالك شائكة تم قصها بالكالليب
الخاصة ،ومحور صور (وجد اإلخوة فيه بابا ً كسروه ودخلوا منه) ،يتوجه اإلخوة بعد دخولهم إلى ثالث
اتجاهات  :الجناح األيمن يتجه له مجموعة حيث الطائرات الرابضة في ناحية القاعدة  ،ومجموعة
أخرى إلى اليسار حيث صهاريج الكايروسين وغيرها من المرافق ،والمجموعة الثالثة إلى القلب حيث
سكنات الجنود والقيادة ومرافق كثيرة ومالحق ،ثم ينضم الجناحات للقلب.
تقريبا سارت الخطة حسب المرسوم وأحسن ،فاهللُ عز وجل سهّل وبارك وسدد.
ب عد دخول اإلخوة مشوا حوالي عشرين دقيقة بدون إطالق اية رصاصة حتى كانوا هو (اإلخوة)
المبادرين بإطالق الرصاص وفاجؤوا العدو ..وفجروا الصهاريج ،وربما حتى بعض مخازن الذخيرة،
ودمروا مجموعة من الطائرات غير محددة ،واتجهوا إلى القلب واعملوا اشتباكا ً وقتال في الجنود
والقيادات وغيرهم..

بفضل هللا استمرت العملية من الساعة الثالثة فجراً حيث دخل اإلخوة (فجر يوم األربعاء 11مايو) إلى
ما بعد الظهر ،وقيل إلى العصر ،بل قيل إلى اليوم الثاني كان هناك إطالق رصاص.
بفضل هللا أجمع كل اإلخوة تقريبا على أن العملية كبيرة جداً وناجحة أكثر مما تصورنا وخططنا.
الحصيلة غير محددة بدقة بطبيعة الحال ،واألفغان يقولون أشياء كبيرة كعادتهم ،لكن الشيء القريب هو
 :تدمير عدد من الطائرات الرابضة غير محدد ،قتل عشرات وجرح العشرات من عساكر األمريكان
لعنهم هللا ،وتدمير مخازن ذخيرة غير محددة الكم والحجم ،إحراق وتدمير صهاريج الكايروسين
والبترول في القاعدة هذه متيقنة ثابتة ..ومعنويا ً تع َت َبر من أقوى العمليات على العود كحرب نفسية
وإرهاب وإرعاب ...والحمد هلل رب العالمين.
عشر أخاً ،استشهدوا جميعا في العملية بعد
كان عدد اإلخوة االنغماسيين الذين تمكنوا من الدخول ستة
َ
حسن البالء جزاهم هللا خيرا وتقبلهم هللا في عليين ..آمين
كان على رأس االنغماسيين االستشهاديين أخونا أبو طلحة األلماني (المغربي) رحمه هللا وسائر إخوانه.
هذا الخبر مفاجئ لكم  ،وقد كانت وصلت رسالة منكم تسألون عما إذا كان يصلح أن يقوم أبو طلحة
بمسؤولية العمل الخارجي أو شيئا قريبا من ذلك ،ووصلت هذه الرسالة وقرأتها مع الشيخ سعيد،
واإلخوة كانوا في أيامها األخيرة لالنطالق للعملية ..وكانت قناعتنا هي  :عدم إمكان التراجع بالنسبة
ألبي طلحة ،وأنه أصال ال يصلح ألن يتولى مسؤولية العمل المذكور ،ال لعدم قدرته في ذاته ،فهو عقل
جيد وقادر إن شاء هللا ،لكن لعدم استعداده النفسي.
أخونا أبو طلحة –شيخنا العزيز -جاء أصال قبل حوالي ثالث سنين استشهاديا ً متفقا ً مع أخينا عبد الحميد
(أبي عبيدة المصري) رحمه هللا على أنه قاد ٌم لتنفيذ عملية استشهادية أصال ،ثم ماطله أبو عبيدة وأراده
معه في العمل ككادر وطاقة فاعلة ،وهكذا استمرت المماطلة وتوفي أبو عبيدة واستمررنا نحن في
مماطلته محاولين تفعيله دائما ،ودخلنا معه في برنامج ألمانيا والضغط على المانيا والحرب
النفسية...إلخ ولكنه كان كل مرة يُل ّح في العملية االستشهادية ويذكرنا بشرطه وأنه جاء على اتفاق
وعهد ووعد ،المهم اتفقنا معه على أننا بعد أن نكمل موضوع ألمانيا (بعد انتهاء االنتخابات األلمانية)
نعطيه اإلجازة ،وبالفعل بعدها بمدة قلنا له  :لك اإلجازة ،ولكن سنجتهد أن نرتب لك عملية مناسبة تليق
بك ،ومرت شهور (أكثر من نصف سنة) وهو ينتظر ..حتى جاءت عملية باغرام فقلنا ليس هناك
أفضل منها له ،وتوكلنا على هللا.
الرجل بلغ مبلغا ً كبيرا جدا في الشوق لالستشهاد ،ولم يكن يمكن إيقافه كثيرا حسب قناعتنا ،أنا والشيخ
ُ
خفت عليه أن يمرض في
سعيد والشيخ أبو يحيى وغيرنا ممن عاناه وحاولنا معه حتى يئسنا ،حتى
بعض المرات!.
فنسأل هللا تعالى أن يتقبله في عليين وأن يرفع درجته وإخوانه في المهديين.
لقد كان االستشهاديون هؤالء نماذج عجيبة فريدة حقا.
واإلخوة في السحاب بصدد اإلعداد لشريط عنهم وعن العملية ..وهللا الموفق.
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 - 6العمل الخارجي  :كما اتفق معكم الشيخ سعيد فإن الشيخ يونس جاهز للتحرك والسفر ،والوجهة
مبدئيا هي إيران ،ومعه حوالي ستة إلى ثمانية إخوة اختارهم  ،فقلت له  :ننتظر التأكيد الكامل والنهائي
منكم للتحرك بالفعل والموافقة على هذه الوجهة (إيران) مبدئيا ،ألن فكرته هي  :البقاء حوالي ثالثة
شهور في إيران إلعطاء اإلخوة دورة هناك ،ثم البدء في تحريكهم َّ
موزعين على الدنيا لمهامهم
وتخصصاتهم ...التي شرحها لكم في تقاريره ومشروعه.
فنحن ننتظر منكم التأكيد األخير ،لو أمكن ..وفقكم هللا وسلمكم.
ُ
ُ
وأرسلت إليه ما كتبه الشيخ يونس (الخطوات العملية) وغيرها.
كتبت ايضا ألبي محمد،
وقد
أردت أن يشاور عليكم أيضا.

بالنسبة لألخ التركي الذي كلمناكم عنه من قبل والموكل إليه تأسيس فرع تركيا ،فقد انطلق منذ شهرين
تقريباً ،ووصل هناك بخير  ،ولم يتواصل معنا بعد ،ألننا اتفقنا على أن يعمل بهدوء ولو تأخر علينا
قليال ،حتى يطمئن ويؤسس بثبات ورزانة.
وقد طلبتم نبذة تعريفية به ،ولألسف كان قد سافر عندما وصلت رسائلكم.
وسأكتب لكم عنه معلومات بسيطة :
االسم ( ........... :لم نأخذ اسمه األصلي لألسف وال عنوانه وسكن أهله ،وهذا من غلبة طرائقنا
البدائية البسيطة) لكنه معروف عندنا باسمه الحركي وبمنطقته وتاريخه تقريبا ومؤهالته ،وبأصدقائه،
فهناك قدر جيد من المعرفة والتوثيق).
المدينة في تركيا  :قونيا.
العمر  :خمسة وعشرين أو ستة وعشرين.
صفاته  :أ ٌخ عاقل مؤدب مثقف ،من خير من ترى من اإلخوة ،ومن أفاضل اإلخوة األتراك ،جلسنا معه
جلسات كثيرة وعرفنا عقله ،وأخونا عبد الحفيظ (أبو صالح الصومالي) عاشره أكثر حيث بقي معه في
الشغل هنا فترة ،فرح به جداً وزكاه كثيرا ..األخ ذهب إلى العراق أيام الزرقاوي رحمه هللا ،ثم عينوه
في مجموعة العمل اإلداري في سوريا وكان ضمن مجموعة الوثائق ،فله خبرة جيدة في الوثائق ،وقد
افاد اإلخوة هنا وعلم بعضهم ،وله خبرة في العمل الجماعي طيبة ،حيث إنه له مجموعة أصال في
تركيا صغيرة أشبه بالنخبوية.
ربما عندما نتواصل معه نطلب منه ملء الورقة التي طلبتموها ،إن شاء هللا.
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 - 7إيران :
من آخر من وصل من اإلخوة من إيران  :أبو دجانة الباشا صهر الشيخ ابي محمد ،وأبو همام
ُ
وجلست معه ،والحمد هلل.
الصعيدي ،ثم مؤخراً أنس السبيعي الليبي وصل قبل أسبوع فقط ،وقد لقي ُت ُه

وجه ُت ُه مبدئيا للعمل مع اإلخوة في اللجنة األمنية ،طلبت منهم أن يجلسوا معه ويأخذوه ويتعرف على
العمل والدنيا....إلخ طبعا اإلنسان بعد فترة الغياب وال سيما في السجن يحتاج مدة لمعرفة األحوال.
هو يسأل عن أحوالكم كثيراً ،ويريد االطمئنان فطمناه وأخبرناه عن مراسالتكم وأنكم متابعون معنا.
لو تخصونه برسالة يفرح بها.
ومازلنا منتظرين قدوم اإلخوة تباعاً ،و طبعا قدوم اإلخوة رغم أنه مفرح لنا ومحبب ،ولكنه في نفس
الوقت غ ٌّم من جهة الخوف عليهم في أوضاعنا األمنية الحالية (القصوفات التي أرهقتنا) !!.ولذلك ما
ندري إذا جاء الزيات واإلخوة الكبار ماذا نفعل وكيف وأين سنستقبلهم ثم كيف سيكون وضعهم ،هم
قيادات المفترض أن يمسكوا الشغل والمسؤولية ولكن ايضا  ،الكل معرض –مادام يتحرك -للصاروخ،
وحسبنا هللا ونعم الوكيل.
باهلل عليكم وجهونا ،وهللا يعيننا وإياكم ويفرج الكروب ويسهل األمور بلطفه  ..آمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 8األقاليم  :أظن الشيخ سعيد حول لكم رسائل الجزائر وغيرها ..وسأتأكد من إرسالها لكم ،وإخوة
الجزائر طبعا ينتظرون جوابا ً حول موضوع مهادنة المرتدين ومفاداة أسراهم ،وهكذا ،وقد كتبنا لهم من
جهتنا سابقا ،وطلبنا من الشيخ أبي يحيى يوسع البحث والنظر في المسألة ،وأرجو أن تكتبوا لنا ولهم.
مرفق آراؤنا نحن في المسألة..
العراق جاءت منهم رسالة بعد مقتل الشيخين وتولية القيادة الجديدة ،مرفقة.
الصومال واليمن ال جديد هذه المدة ،وإخوة الصومال ينتظرون أجوبتكم وتوجيهاتكم.
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 - 1أبو محمد حفظه هللا :
الحمد هلل عاد التواصل معه ،و َمن معه بخير وعافية ،وهللا المسؤول أن يحفظهم ويرعاهم.
وقد أرسل لكم رسائل  ،وهي مرفقة.
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 - 12متفرقات :
 رسالة ابنكم خالد  ،قد ُنشِ رت طبعا ،وأظن الشيخ سعيد أرسل لكم كل الملفات...
 رسالة مريم أوقفنا نشرها ،كما أمرتم.

 مرفق بيان اإلعالن عن استشهاد الشيخ سعيد رحمه هللا
 اإلخوة الغربيون في التنظيم ،عندنا عد ٌد منهم  ،منهم من يصلح للعمل الخارجي حسب تقييمنا
ومنهم من يصلح لمجاالت أخرى ..أذكر َمن يحضرني منهم :
أخوان بريطانيان من أصل جزائري (أحدهما يعمل بالفعل في لجنة العمل الخارجي ،وهو
جيد) واآلخر يصلح هو ايضا للعمل الخارجي لكنه ال يريده ،وهو يعمل اآلن في المجال
العسكري والتدريبي ،عندنا حمزة االسترالي (أبو صهيب) مازال كما هو،في العمل العسكري،
وليس له نشاط تقريبا من فترة ،عندنا أخ كندي من أصل أثيوبي يعمل في لجنة العمل
الخارجي ،عندنا عد ٌد من اإل خوة من جزر مالديف ،بعضهم بالفعل في لجنة العمل الخارجي
ونشطون ،وبعضهم في العمل العسكري في باكستان ،عندنا أخ ألماني من أصل لبناني يعمل
في العمل العسكري في أفغانستان ،ميوله عسكرية وهو أيضا مدرب جيّد ،ويوجد في الساحة
اآلن عدد من األلمان جاءوا مؤخراً ،هم مجموعة ويريدون العمل معنا ،ولكن مازلنا نتعرف
عليهم ونتوثق منهم وقلنا لهم  :البد أن نمر بمرحلة التعارف والتفاهم والتواثق...إلخ عبر
التعاون والتنسيق في المرحلة األولى ،وعندنا أخ ألماني من أصل شامي وآخر من أصل
جزائري وآخر من أصل إيراني فارسي (اختارهم ثالثتهم الشيخ يونس معه اآلن) ،عندنا إخوة
أتراك طبعا ُ
كثر ،عندنا بعض اإلخوة من البلدان "الروسية"  :بلغار أذريون وقوقازيون ،منهم
َمن هو معنا بشكل رسمي ،ومنهم المتعاونون معنا ،نحاول توجيه بعضهم للعمل الخارجي،
واإلخوة أخذوا توجيهات في هذا وعاملون عليه.






ال خبر عن أخينا أبي محمد األلماني ،نسأل هللا أن يتواله حيث كان.
مرفق لكم ملف توجيهات إعالمية الذي بعثناه ألقاليم وللمؤسسات اإلعالمية على النت.
مرفق لكم رسائل من (منير)  ،ومن (إلياس كشميري).
ومرفق رسالة قديمة من الشيخ سعيد ،لعله كان أرسلها لكم.
ومرفق رسالة من الطيب آغا صاحب أمير المؤمنين ،وعندنا تواص ٌل به والحمد هلل ..والرسالة
كأنها جوابٌ لرسالة قديمة شيئا ً ما للشيخ أبي محمد أيمن أرسلناها إليهم قبل سنة لعله ،فيها
تنبي ٌه له وتذكير ومناقشة حول  :إيران ،واإلمارات ،وحول بعض العبارات التي يستعملونها...

 ومرفق أشياء أخرى متفرقة.

هذا وهللا يتوالنا وإياكم بحفظه وستره وعفوه ولطفه وتوفيقه ،إنه نعم المولى ونعم النصير.
ومالحظة في األخير قبل الختام شيخنا العزيز  :ما طلبنا فيه مشورتكم فإن كانت هناك مراسلة قريبة
في غضون شهر إلى شهر ونصف ربما (إلى أوائل أو وسط شعبان) فنحن ننتظرها ،فما زاد فإننا نعمل
باالجتهاد ،سوا ٌء في موضوع الشيخ يونس وحركته ووجهته أو غيرها من المواضيع ،واألهم عندنا
دائما هو أمانكم وسالمتكم ،وهللا الموفق ،وهو خي ٌر حافظا ً وهو أرحم الراحمين ،ال إله غيرُه وال رب
سواه.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
إىل شيخنا العزيز أيب عبد اهلل حفظه اهلل ورعاه وثبّته وسدده وأجرى احلكمة يف قوله وفعله ومأل هبا قلبه،

آمني/

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
احلمد هلل على سالمتكم  ،فقد وصلتنا رسائلكم األخرية يوم
اخلميس3شعبان  ،وكنا أعددنا ما سبق مما ترونه.
وهذه بعض النقاط املمكن الكتابة فيها اآلن بناء على رسالتكم
األخرية ،والبعض حيتاج إىل فرصة أخرى ،واهلل املوفق :
طيب
 -1موضوع اليمن يا شيخنا العزيزُ ،
كالمكم ٌ
وعميق ،نسأل اهلل أن يز َيدك فهماً وحكمةً وسداداً،
أبش ُرك أننا فرحون به ،ونعتربه من فضل اهلل عليكم وعلينا
و ّ

من احلكمة والتدقيق واإلنصاف والرزانة وقوة السداد

واإلصابة ...ولكن أرجو منك أن تركز يف الواقع احلايل
احلرب إال
وتفاصيله؛ وهو أن احلرب قد
ْ
صارت واقعاً وما ُ

أول ما تكو ُن فتيةٌ...إخل فاآلن
ما علمتم وذقتمو ،واحلرب ُ

حنن أمام واقع كيف نستطيع أن نتصرف حبكمة
وباستيعاب لشبابنا ورجالنا  ،ال أقول أن نضعف أمام
قواعدنا أو نسايرهم ،ال بل نقودهم ونأخذ بأيديهم إىل
الرشد بإذن اهلل ،لكن هي عملية حركية يف غاية الصعوبة،
فلنركز على الكيفيات واآلليات العملية لتطبيق ما ذكرمت
بارك اهلل فيكم ،فمسألة  :أن نضرب األمريكان وال نضرب
أعلم هبا ،ومسألة
املرتدين ،أبدينا لك الرأي فيها وأنت ُ

ومهلك أيضا ،والقول بعدم
ٌ
اخلروج من املعركة متاماً خطريٌ
اضح ولن يكون عملياً،
التصعيد كأنه يبدو يل أنه غري و ٍ

فالشباب يريدون "اخلط" و"العمليات" ،واالقرتاحات على
(الرتصد
الفرص والرصود
ّ
القيادة بالعمليات و َ

واالستطالعات) كل يوم ،فالبد من أوامر واضحة
وحسم ..ومسألة أن نرتك اجلنوبيني مثال (احلراك) أو
غريهم يستولون على احلكم ،نظراً إىل املآالت كما ذكرمت،
تردد ،فلعل هناك خياراً آخر وهو  :االضطراب
فيها عندي ٌ

والفوضى ،وهو خريٌ من سيطرة الكفرة املرتدين.
وعلى كل ٍ
حال  ،سأبدأ ،يف املراسلة مع أيب بصري ،يف

التمهيد هلذه االسرتاتيجية ٍ
بصفة عامة بإذن اهلل ،فأرجو أن

يهدينا اهلل للصواب واخلري والفالح ،ولعل يف رسائل أيب
حممد لك اآلن ما يناقش هذه املسألة ويزيدك رأياً.
اخلالصة  :اآلن إخواننا يف حالة حرب حقيقية مع الدولة،
ومع األمريكان طبعاً ،وقد بدأوا يضربون حىت مقرات
األمن كما تابعتم والبد قبل أيام يف أبني ..هل املناسب
نقول  :وقّفوا التصعيد ،ال نريد حرباً يف اليمن؟! هذا ال
أؤيده وكل إخويت هنا كما رفعوا لكم آراءهم ال يؤيدونه،
ونراه خطأ طبعاً  ..هل ندفع يف اجتاه اهلدنة؟ وكيف وما
شروطها؟ (البد أن ندخل يف تفاصيل تصورها ،ونوجهه
إذن ،وهنا نشرح هلم اسرتاتيجياتنا وننقل هلم الكالم اجلميع
الذي سطرمتوه وغريه) ..والبد أن جنيب على أسئلة  :هل
سريضى األمريكان والسعوديون باهلدنة أصالً؟ وأين

سيجلس إخواننا ِ
مهادنني؟! وعلى ٍ
كل فمرفق لك اآلن
آخر رسائل أيب بصري ،وقبلها هناك رسالة أو اثنان ..وقد
كتبت له أستعجلُهُ -بإرسال رسائل مفصلة عن
َ
وعد –و ُ

أحواهلم.
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ويا شيخنا العزيز  ،اإلخوة يف الصومال ينتظرون

رسالةً منكم وأوامر ،وأيضا املشورة واحلسم يف املسائل اليت
طرحوها ،فحبذا ختصوهنم بشيء ننقله هلم يفرحون به.
-3

نبشرك أن الشيخ أبا حممد خبري وعافية ،ومعه أهله،

ومعه أحد اإلخوة العرب ،ونسأل اهلل أن يسرتهم ويعافيهم
ويبارك فيهم ..ومرفق لكم رسائله وهي تنتظر من فرتة..
وقد أصدر كلمة يف رثاء الشيخ سعيد ،وكان قبلها بعث
لنا كلمة عن تركيا ،فأوقفناها ألن نشرها مل يكن حني
جاءتنا مناسباً لتزامنها مع قصة أسطول احلرية والنهاية
الرتاجيدية هلا والتعاطف الشعيب الرتكي مع القضية ومع

موقف حكومتهم...إخل مث بعد مراجعة أيب حممد ألغيناها
ذكره لكم.
أصالً ،وهو منوذج
ُ
أحببت َ

كتبت لك ،رمحه اهلل ،وأما
 -4بالنسبة ملا حصل للحافظ ،فقد ُ
أواله فهم خبري وطيبون وأطمئنكم أننا نرعاهم حسن

الرعاية ونستوصي هبم ،وبأس ِرهم ،وأكرمتُهم إكراميات
دت أهله األخرى السودانية،
وتعه ُ
مالية ومساعداتّ ،

نوسع عليهم ونكرمهم ونواسيهم ونقف
ومازلنا إن شاء اهلل ّ

قلت هلم نعم ،حىت سالح
معهم ،وما سألوين شيئا إال ُ

والدهم (سالح عام لبيت املال ،كلنكوف) كلمين عبد

الرمحن أنه يريد أن يبقى عندهم فرتكته هلم ملدة أربعة
شهور ،مث ننظر ،لكن رمبا جنيزهم به ،الشيخ كتب يف
وصيته أنه يرد إىل بيت املال فهذه

نص يف وصيته وهم يعرفونه لكن أحبوا
ٌّ

وجددت لعبد الرمحن السيارة ،وكلهم على عمله الذي تركهم
أن يكون سالح والدهم معهم،
ُ

عليه والدهم ،بل عبد اهلل زدتُهُ يف الرفعة ويف املهام ،واهلل املوفق .وقد صار عبد اهلل (امسه عندنا
 :حممد خان ،ومعروف ايضا بـ  :مسلم) من القيادات عندنا العسكريني ،وأس ٌد ما شاء اهلل
عليه ،وكذا عبد الرمحن على إثره (يعمل يف األعمال اخلاصة وتابع للجنة األمنية) ..وأسامة

مازال صغرياً وهو سينزل اآلن إىل باكستان مع أخته أم حفصة شفاها اهلل للعالج ،نسأل اهلل
أن يشفيها وأن يربط على قلبها.

 -5الشيخ يونس مازال موجوداً ..وكما ترى أننا كتبنا لك ننتظر اإلذن النهائي الواضح ،فعلى هذا
سأسجل منه سريته الذاتية كاملة إن شاء
سنقول له يتحرك ،مىت ما يكون مستعداً ،بعون اهللّ ،

اهلل ..ونبلغه الرسالة.

 -6الشيخ إلياس  ،بإذن اهلل أبلغه ما ذكرمت بنفسي وأشرحه له ،وهو قد بعث لكم رسائل مرفقة
كما تروهنا ،وقد التقيتُهُ قريباً ،وأخباره طيبة ،والبد أن تكتبوا له رسالةً.

ونبهت بنفسي حكم اهلل
 -7بالنسبة لعملية الهور على الربيلوية املشركني ،فقد نبهنا إخواننا،
ُ

مسعود أن يظهروا أهنم "ال عالقة هلم هبا ،وأن سبيلنا مع مثل هذه الطوائف املنحرفة هو الدعوة
شددت على هذه العبارة .واحلمد هلل.
باحلكمة واملوعظة احلسنة والبيان"
ُ

 -8وفيما يتعلق بالتفاوض يا شيخنا الفاضل ،فأعطيك نبذة اهلل يعينين عليها  :فقد بدأت العدو
الباكستاين منذ ُم َديْدة يف مراسلتنا ومراسلة حتريك طالبان (حكيم اهلل) من وقت احلافظ رمحه

اهلل ،وكنا تشاورنا فيما بيننا مث تبادلنا التشاور مع أيب حممد أخرياً عندما استُؤنف الرتاسل معه،
وكان حاصل رأينا هو  :حنن مستعدون ألن نرتككم وحنن أصال معركتنا هي مع األمريكان،

رجال وسرتون ما
وأنتم إمنا دخلتم مع األمريكان ،فإن تركتمونا وشأننا تركناكم ،وإال فنحن ٌ
يذهلكم واهلل معنا.
عرب
ّ
وسربنا معلومات (عن طريق سراج حقاين ،وبواسطة مساعدة إخوة مسعود وغريهم َ
اتصاالهتم) أن القاعدة وكذا حتريك طالبان عندهم عمليات كبرية ومزلزلة يف باكستان ،لكن
قيادهتم أوقفتها يف حماولة للتهدئة وامتصاص الضغط األمريكي ،ولكن لو قامت توجهت
بشر إىل اجملاهدين يف وزيرستان فإن العمليات ستجري ،وفيها عمليات كبرية جداً
باكستان ٍّ
سربناه من عدة طرق ووصل إليه قطعاً].
وجاهزة يف القلب[ !.هذا معىن الكالم ّ

على إثرها بدؤوا يف اإلرسال إلينا ،االستخبارات ،أرسلوا عن طريق بعض اجلماعات

املرضي عنها من قبلهم ،وهي "حركة اجملاهدين" بقيادة فضل الرمحن
"اجلهادية"!! الباكستانية
ّ

خليل ،فجاءنا رسول منهم ينقل لنا رسالة من قيادات االستخبارات  :شجاع شاه ،وغريه،

بأهنم يريدون احلديث معنا حنن القاعدة ،فبلغناهم نفس الرسالة ،فقط ،مث بعد فرتة (قبل ثالثة
أسابيع) بعثوا الرجل نفسه مرة أخرى ،وهذه املرة الالفت أهنم أدخلوا يف اجللسة "محيد غل"،
شاور! وأرسلوا يقولون  :أمهلونا قليال (قالوا  :شهر
كم َ
وحضر معهم اجللسة فضل الرمحن خليل ُ

ونصف أو شهرين) فنحن اآلن بصدد إقناع األمريكان والضغط عليهم ،بأن يتفاوضوا مع
القاعدة ،وإقناعهم بأن التفاوض مع طالبان بدون القاعدة ال جيدي ،فانتظروا قليالً ،وإذا متكنا
من إقناع األمريكان فإننا حنن (يعنون أنفسهم الباكستانيني) ما عندما مانع يف التفاوض معكم
واجللوس معكم .فقال هلم اإلخوة  :نبلغ قيادتنا الرسالة ،وذهب الرسول .فقط.
وأما ما يتعلق بتحريك طالبان ،فقد أخربنا حكيم اهلل وصاحبُه قاري حسني ،أن حكومة

البنجاب (شاه باز شريف) كانت أرسلت هلم بأهنم يريدون التفاوض معهم وأهنم مستعدون

ألن يعقدوا معهم صلحاً على أن ال يقوموا بأي عمل يف البنجاب (يف دائرة حكومتهم ،وهي
ال تشمل إسالم آباد وال بندي) وأهنم مستعدون ألن يدفعوا أي مثن....إخل وكانت املفاوضات
جارية كما قالوا لنا ..شددنا عليهم أن يشاورونا يف كل شيء ،فوعدوا بذلك  ،يف آخر اجتماع
يل مع حكيم اهلل سألته فقال ال جديد ،وأي جديد سنخربكم ،وأخربته أنا مبا جرى معنا،
وتواصينا باحلذر منهم ،ويرى حكيم أن ال نظهر حنن يف الصورة وال جنلس معهم ،فأيّدته يف

هذا مبدئياً ،وقلت له  :على ٍ
كل ال نربم شيئا إال مبشورة قيادتنا ،وإال بالتفاهم معكم.
فهذا تقريبا ملخص ما جرى ..وهو كما ترى جمرد كالم!!

فهل الباكستانيون جادون ،أو هم يتالعبون وخيتلون؟ احلذر واجب ،واالستعداد واليقظة
واحملافظة على اهلمم والعزائم ضروري ..طبعا هم يف ٍ
كرب أيضا ،وهم يرون أولياءهم وأرباهبم
األمريكان يف ٍ
كرب شدي ٍد أيضا ،وهي حكومة ودولة من طينة النفاق والعياذ باهلل ...وحسبنا
اهلل ونعم الوكيل.
وسألتم ما رأيكم؟ فنحن نرى يا شيخنا هو ما قلتموه  :أي فرصة حقيقية ملهادنة الباكستانيني
سنستغلها للتفرغ لألمريكان ،هذا واضح ..نعم سيكون فيه صعوبة على كثري من إخواننا
تنس إخوة سوات ،وإخوة مسعود حلفائنا وأحبابنا القريبني جداً ،وغريهم،
الباكستانيني ،فال َ

وحىت اجملموعات اليت معنا ،لكن تفهيمهم وإيضاح األمر هلم وأمهيته وأنه خريٌ ممكن بعون اهلل.

 -9أخونا عزام األمريكي خبري وعافية وهلل احلمد ،وما أشاعه الباكستانيون كان خرباًكاذباً مل نعرف
بالضبط ما حقيقته ،هل كان خطأ منهم واشتباهاً؟ أو وراءه شيءٌ من مكر معني؟
اإلخوة األسرى واألهل يف إيران ،إن شاء اهلل يكونون خبري ،ولكن مل ِ
يأت أح ٌد إىل
-11
ذكرت لكم أنه آخر من جاء من اإلخوة ،وهو جاء منفرداً بعد أن
اآلن بعد أنس السبيعي كما ُ

س ّفر أهله إىل ليبيا عرب تركيا ،وعرب االتصال مبؤسسة القذايف ،وإن شاء اهلل إذا يسر اهلل جميء
العائلة نرتب األمر ،ولكن يا شيخ رمبا األمر أصعب مما تظن يف الطرق والتفتيشات اآلن بيننا
وبني بيشاور ،ولذلك رمبا منيل إىل إبقائهم فرتة يف مكان بعيد عندنا حمفوظني ،مث نرتب هلهم
مهل وب ٍ
على ٍ
أمان بعون اهلل.
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أما مقرتحكم بالنسبة حلمزة ابنكم ،فأنا ال أعرف محزة ،وقد كان صغرياً ،لكنه كرب

اآلن ،ولعلي أسأل األخ النعمان املصري فإنه كان قريبا منه فرتة على ما أظن يف السجن ،فإن
كنتم على ثقة من ثباته وقوة نفسه ...فهذا االقرتاح جي ٌد ،لعل اهلل ييسر خروجه خبري وخروج
بقية اإلخوة ..وكيف ترون يكون ذهابه إىل قطر؟ فإنه إذا أخروجه سيدفعونه إلينا بالطرق
ينسق مع سفارة قطر
التهريبية املعروفة ،فسوف يصل إلينا ،فكيف بعدها؟ هل من املناسب أن ّ

يف باكستان مثال؟ لكن سيأخذه األمريكان حتماً!! فاألمر حيتاج إىل دراسة التفاصيل واحلذر
واالحتياط ،إال إذا أمكن أن نقول لإليرانيني  :اتركوه ميشي إىل قطر ،سنحاول.
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كنت على اطالع مبا سبق البحث فيه مع احلافظ ،وباملناسبة أنا
البحث عن مرافقُ ،

مطلع على كل رسائلكم للحافظ رمحه اهلل ،أوال بأول ونقرأها معنا ونتشاور فيها ..وأنا اآلن

أطلع أبا حيىي معي على رسائلكم فقط ال غري ،أما إخوة آخرون فبحسب التخصص أو جهة
املشورة املمكنة ،نقتطع من الرسالة مثال فقرات نطلع عليها عبد الرمحن املغريب إن كانت تتعلق
بالسياسة اإلعالمية مثال ،وإن كان بالعمل اخلارجي فقد أطلع على الفقرات املتعلقة هبا إخوة
آخرين ..وأقول  :بالنسبة للمرافق ،فإن شاء اهلل جنتهد يف البحث ،واهلل املوفق.
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وسنفعل ما قلتم بالنسبة لألخ الذي من طرفنا يف املراسلة  :نسأله ونفتش أموره

كتبت لك رأيي بأن خنفف التواصل ،وعندي
ومالبساته ...واهلل حيفظكم مجيعاً  ،وسبق أن ُ

اقرتاح آخر أن نشفر الرتاسل ،فهل ميكن ملن عندك أن يتعلم برنامج أسرار اجملاهدين ،سأرفقه

شروح له ،لعل مساعديك يتعلمونه ونرتاسل به.
لكم .مع ٍ
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وسأحاول البحث عن كتاب الترتس للشيخ أيب حيىي وإرفاقه لكم ..وكذا نظرات .فإن

مل أجده اآلن ففي مرة أخرى واهلل املستعان.
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ٍ
بقصف بطائرات التجسس يف جنويب
أخربكم مبقتل األخ محزة اجلويف رمحه اهلل ،وذلك

وزيرستان (وانه) ،وقتل معه آخرون ،مل نتأكد منهم حلد اللحظة ،حيتمل أن يكون فيهم أبو
احلسني املصري.
-16

إن شاء اهلل سنطلب معلومات عن أيب بكر البغدادي ونائبه ،وعن أيب سليمان الناصر

لدين اهلل ،وسنسعى لسؤال إخوة األنصار ،وغريهم ..وحنصل على صورة أكثر دقة ،واهلل املوفق،
وبإذن اهلل نواصل مساعينا للوحدة ،وقد فعلنا بالفعل ،وكتبنا هلم يف رسائل التعزية يف األمريين
الشهيدين بأنه لعل هذه فرصة لتجديد مساعي الوحدة وإجياد هيكلة جديدة جتمع
الشمل...إخل
-17

الفكرة عن شريط وثائقي عنكم ،بالتعاون بني اجلزيرة والسحاب ،سنسعى فيها،

سأتشاور مع منري ،ونرسل لزيدان بالفكرة مث طلب أسئلته ..لكن ظين أنه البد على األقل أن
طلبت منكم يا شيخنا من قبل أشرطة لنا حنن حنتفظ هبا،
كنت ُ
تكون أجوبتكم صوتية ..وقد ُ
عن تارخيكم وحياتكم وكل شيء ،وكيف تطورت الفكرة اجلهادية عندكم...إخل أشياء كثرية،

مصرون عليه،
وأخونا منري بعث لكم أسئلة وغريها  ،لكن مل جتيبنا فرتكنا األمر إىل حني ،وحنن ّ
ونراه واجباً ،وأيضا يا شيخنا العزيز كلمات صوتية قصرية لإلخوة هنا خاصة ،نُ ْس ِمعُهم إياهم
بدون أن يأخذ أح ٌد نسخة أبداً مث حنتفظ هبا يف إرشيفنا أو نعدمها كما تأمرون ،لكن البد
منها للناس  :للتطمني بالتعيينات وغريها ،والتوصية بالسمع والطاعة والصرب واملصابر والتثبيت
لست مع
ورفع اهلمم والتبشري ..اجلويف رمحه اهلل كان يقول  :أنا مع أسامة بن الدن لكن ُ

يصرح
غريه منهم من يكاد ّ
احلافظ سلطان وال مع خالد احلبيب وال حممود ..وهكذا عندنا ُ
ومنهم من دون ذلك ..نسأل اهلل تعاىل أن ييسر لنا ولكم ما فيه اخلري.
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تشاورت مع اإلخوة
بالنسبة للظهور اإلعالمي ،فجزاكم اهلل خريا على النصيحة ،وقد
ُ

ورأينا أننا يف هذه الفرتة إىل ٍ
أجل غري مسمى ال نظهر ،تغليبا لالختفاء واألمن وحتاشياً عن
الرصد التجسسي وحنن نعاين من احلرب اجلاسوسية ،وامتصاصاً للضغوط األمريكية على

بعضنا ،ويبقى
الباكستان ..وعندنا فكرة باالنتقال خارج وزيرستان قريباً ،رمبا نتجه إىل نورستانُ ،
البعض  :أعين القيادات والكوادر املؤسسية كاإلعالم واللجنة الشرعية وحنوها ،نقسم أنفسنا،

وقسم يبقى ،وكما أخربناكم من قبل أن عندنا كتيبة جيدة هناك ،يقودها األخ
قسم يذهب ٌ
ٌ

جهز لنا
"فاروق القطري" وهو أخ فاضل من الكوادر الطيبني ،وقد أرسل إلينا مؤخراً بأنه ّ

األمور الستقبالنا ،وأن األماكن جيدة واألنصار وكل شيء ،فاهلل أعلم ..ونسأل اهلل اإلعانة.
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طلبتم أن "ترشح يل أمساء بعض اإلخوة املهيئني ألن يكون أحدهم نائباً لك"  ،فأوال

ضعيف عنها،
لفت به  ،وواهلل يا شيخنا إهنا مسؤولية كبرية وإنين
ٌ
نسأل اهلل أن يعينين على ما ُك ُ
ٍ
استحياء،
أطلب سراً من الشيخ سعيد إعفائي ،على
وأخشى أن أضيَع وأفرط وأخسر ،و ُ
كنت ُ
ألين أيضا باملقابل أقول يف نفسي َ :من لإلخوة والعمل واجلهاد ،وقد احتيج إلينا؟! والكوادر

مفقودة والقيادات كما نرى ،فأخاف أن هذا قد يكون من الفرار من الزحف وحنوه ،فعلى ٍ
كل،
ٍ
بسرعة من هو خريٌ مين يتوىل األمر..
اهلل يعيننا وإياكم ،وأسأل اهلل أن يفرج عين وأن يهيئ
أقول  :ال أرى ممن هو كامل التهيؤ اآلن إال الشيخ أبا حيىي ،وباملناسبة فهو كان من أيام
احلافظ األخرية النائب الثاين بناء على التوجيه الذي جاء منكم بتولية نائب ٍ
ثان ،فهو اآلن
ً
َ
نائيب ،وأظنه أهيأ اإلخوة.

ٍ
علي ،والسبب  :أنين أرى أنه
لكنين غري راض هبذا ،وأمتىن أن أجد شخصا آخر ،فلو تشريون ّ

املضي يف ُسلّم العلم ،فإن شغلناه باإلدارة أوشك
يبنغي أن يكون متفرغاً للعلم والفقه والفتوى و ّ

تويل األكابر من أصحاب
وتأهله ،وقد ورد يف السري أنه قيل لسيدنا عمر ملَ ال ّ
أن خنسر علمه ّ
بالع َم ِل .أو كما قال.
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكان يقول :
ُ
كرهت أن أُ ّلوثهم َ

فساد دينهم ..ومن
التلوث من وجهني  :من جهة تعريضهم للفتنة يف أنفسهم ،ومن جرائه ُ
و ّ
جهة إسقاط هيبتهم من قلوب الناس ،فإن العامل (املسؤول) يقع له مشاحنات ومهاترات

وجدل وما شابه ذلك مع اخللق ،ورمبا جترؤوا عليه وابتذلوه...إخل
ولذلك كنت ومازلت أحب أن يكون أبو حيىي بعيداً عن ذلك ..ولكن ال أجد من هو أهيأ
وأحسن منه وأفضل ،بل هو خريٌ مين وأحق.

ونباغة ٍ
ٍ
وذكاء
عم ٍر ومزيد نضج وجتربة ،على عقل فيه
البقية  ،الشيخ يونس مازال حيتاج إىل ُ
ٍ
مهة ..اهلل يبارك فيه ،ومن أكرب مشاكل مثله أنه جديد يُعتََرب  ،وال يرضى مبثله الناس ،مث هو
اآلن مكلف بعمل هو ٍ
ماض له ،واهلل يوفقه.
وميكن  :أخونا عبد الرمحن املغريب ،عقلية طيبة جداً ،ودين متني حنسبه كذلك ،وخلُ ٌق ٍ
عال،
ٌ

وفكر صائب ووعي ممتاز ،صاحل للقيادة بإذن اهلل ،واهلل يرعاه ..ستكون
وكتمان وصربٌ ...

مشكلته مع الكبار فقط ال يكادون يقبلون ممن هو ُّ
أجد منهم (أعين الشيوخ الكبار السن
األقل ،هذا
وأنت تعرفهم) ،لكن هذه ُحتَ ّل بالتعيني الصريح منك ،ال الكتايب بل الصويت على ّ

ال نزول عنه ،يف مثل حال عبد الرمحن لو احتيج إىل تعيينه ..طبعاً هو اآلن املسؤول عن

وجسهُ ..وأنتظر مشورتكم.
السحاب ،ولكن ميكن اقتطاعه منها وترقيته ،ولعلي أستنبط األمر ُّ

ويف اجليل اجلديد إخوة طيبون وكوادر وقيادات مستقبل ،واهلل يقويهم ،وحنن عاملون على إعداد
يسرك بعون اهلل ،لكن ظروفنا واهلل صعبة يا شيخنا ونسعى
الكوادر وهتيئة القيادات فأبشر مبا ّ

وحناول ولكن احلرب اجلاسوسية أتعبتنا بالفعل.

من اإلخوة املصريون القدامى بقي عندنا  :سعدوف ،أمري الفتح ،أبو املقداد ،أبو سليمان
(الذي كان يسكن يف خوست مع اجلويف أيام اإلمارة ،وكان عامل تكسي) هؤالء يف العمل
معنا مجيعاً ،لكن ال يصلح معظمهم هلذا األمر ،اللهم إال أبا املقداد قد يكون أقرهبم ،وهو من
أفضلهم من جهة الفكرة والرأي ،لكن يف خلقه صعوبةٌ.
أخ امسه عبد اجلليل
من إخوة اجلزيرة عندنا أبو عثمان ،ال يصلح هلذا األمر ،وعندنا أحسن منه ٌ
ممن جاء يف آخر أيام اإلمارة ،وممن سجن يف كابل عند ناس سياف مث أطلقوهم (كانوا ثالثة :

هو وسيف بن عمر عبد الرمحن املصري ،وعزام الزهراين رمحه اهلل) .هذا األخ جيد ميكن أن
أرد عليك
يكون مؤهالً يف فرتة قادمة ،وقد حناول يكون نائباً اآلن ،أنظر يف األمر وأستنبطه مث ُّ
يف رسالة أخرى ..ولو تذكر هو الذي رشحه لك احلافظ سابقاً ليكون متحدثاً باسم القاعدة.
وأسأل اهلل أن يفرج عن إخواننا من السجن فيأتون ليساعدوا وليحملوا العبء ،فإهنم أكفاء،
يسر اهلل خروجهم ،فالبد
أبو حممد الزيات وأبو اخلري وسيف العدل ،وغريهم ،لكن لألمانة إذا ّ

من أن يقضوا على األقل مدة ستة أشه ٍر (وميكن إىل سنة) حىت يعرفوا األمور من جديد كيف
تسري ،وجيددوا معارفهم ونشاطهم وحيويتهم ...ويف هذه الفرتة يكونون قريبني نوعاً ما
شاورون بالتدريج يف األمور ،مث ميكن أن يستلموا األمور ..نسأل اهلل أن يفرج عنهم وينصر
ويُ َ
هبم اإلسالم واملسلمني وجيعلهم وإيانا من عباده الصاحلني.

على ذكر بعض املشاكل ،وال حنب واهلل أن يشغل بالكم باملشاكل ،ولكن لعل شيئا
-21
منها البد منها لتتصوروا األمور ،فأرفق لكم فقرة كتبتها يف ٍ
رسالة لألخ أيب بصري الوحيشي
(كان طلب مين نبذة عن الساحة عندنا).
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بإذن اهلل نعيد قراءة الرسالة على مهل ،ونرد عليكم يف املراسلة القادمة يف الفقرات

املهمة اليت مل نتناوهلا اآلن ،مثل فكرة أن تصدروا بياناً فيه التصريح بأننا نصحح بعض ما بدر
منا ،فهذا البد أن يكون دقيقا جداً ومتوازناً غاية التوازن مدروساً كامل الدراسة ،وقد حنتاج أن
تسبقه شيء من اخلطوات التدرجيية ..ونطمئنك يا شيخنا العزيز أن اجلهود يف جمال ضبط
املنهج وتقومي رؤوس العمل يف كل مكان واالتصال بالصاحلني من املثقفني وطلبة العلم وغريهم،
نعمل عليه وجنتهد فيه رغم كل الصعوبات (عندنا تواصل مع جمموعة من طلبة العلم ،سأختار
منهم اثنني أو ثالثة ،مع مثقف أو اثنني أو ثالثة ،ملا أشرمت له من  :النقد والتمحيص والنصح
منهد لكم،
لنا ،وخنربهم بأننا نريد التصحيح...إخل ما ذكرمتوه) ،هذا كله بإذن اهلل سنبدأ به و ّ
وحنن يف تصحيح مستمر قبل هذا ويف أثنائه وبعده بعون اهلل ،يف مسائل التكفري والغلو

والتطرف وغريها ،ويف مسائل األخالق واألذواق واالعتدال ،ويف مسائل عموم الفكر والتحليل
ويل التوفيق.
والنظر والبحث ،ويف مسائل الفقه ،واهلل ّ
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هناك مرفقات أخرى  :النصح واإلشفاق ،ومقال طويل وجيد أليب حيىي بعنوان (اجلهاد

ومعركة الشبهات) [مل أجده اآلن لألسف] ،وآخر مقااليت يف سلسلة انفذ على رسلك يف جملة
طالئع خراسان ،توجيهات إعالمية ،رسالة أيب حيىي لإلعالميني.

املرجو أن ييسر كل أمورنا
تيسر من الردود اآلن ..واهلل عز وجل موالنا الرحيم الكرمي الودود هو ّ
وهذا ما ّ
املؤزر ألوليائه ..واحلمد هلل رب العاملني.
وأموركم وأن يأيت بالفتح القريب والنصر ّ
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
حممود
السبت 5شعبان1431هـ ـ

GOVERNMENT
EXHIBIT

424
)10-CR-019(S-4)(RJD

بسم هللا الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد....
إلى األخ الكريم

الشيخ يونس حفظه هللا

أرجو أن تصلكم رسالتي هذه وأنتم وجميع اإلخوة بخير وعافية وإلى هللا تعالى أتقى
وأقرب .
وبعد....
وصلتني رسالتكم الكريمة فاطلعت عليها وسررت بما تضمنته عن أهمية العمل
الخارجي ومقترحاتكم القيمة للنهوض به وكنت أشعر منذ مدة طويلة بما تحدثتم عنه
من ضرورة التركيز على هذا القسم وتطويره إال أن اإلخوة كانوا يشتكون من قلة
الكوادر في هذا الميدان فالحمدهلل الذي جاء بكم وأرجوه تعالى أن يوفقكم بالتعاون مع
اإلخوة المسؤليين للنهوض بالعمل الخارجي .
وهنا أود أن أضع أمامكم بعض األمور للنقاش وإثراء الحديث حول هذا الموضوع
المهم .
ابتدا ًء أأكد على أن هدفنا األساس من حربنا مع أمريكا ينبغي أن يكون واضحا ً نصب
أعيننا ثم بعد ذلك نسلك أفضل الطرق لتحقيقه .
فهدفنا ومرادنا هو :ـ
ما لخص في القسم بعد الحادي عشر
أن تكف أمريكا شرها عنا كدعم اليهود وتترك المسلمين وشأنهم ليتيسر لنا إقامة دولة
 .اإلسالم حقا ً .
وال يخفى عليكم أن للقتال عند المسلمين غايات كثيرة والغاية العظمى أن يكون الدين
كله هلل كما في قوله تعالى [وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل فإن انتهوا
فإن هللا بما يعملون بصير ]

1

ومن الغايات أن ينتهي الكفار عن االعتداء على اإلسالم وأهله كما في قوله تعالى
[فقاتلوا أئمة الكفر إنهم ال أيمان لهم لعلهم ينتهون ]
فنحن نريد قتاالً يجبر العدو على إنهاء اعتدائه وقتاله لنا ويتحقق هذا بقوة وسرعة بإذن
هللا بالتركيز على أئمة الكفر وأئمة الكفر اليوم هم أمريكا ومعلوم أن السيادة و السلطة
العليا في أمريكا هي للشعب وهو صاحب القرار األول ويمثله مجلس النواب والبيت
األبيض فينبغي تركيز القتل والقتال على الشعب األمريكي وممثليه .
وإن قتال األمريكيين وحلفائهم في أفغانستان واجب وفرض عين إلخراجهم مهزومين
بإذن هللا رغم أنه يأخذ منا جهداً ووقتا ً طويالً
إال أن اآلكد في حقنا هو إيقاف هذه الحرب من مصدرها الرئيسي بالقوى القادرة على
إيقافها بأسرع وقت وهي كما ذكرت الشعب األمريكي
وعليه فينبغي أن نضع غرفة قيادة عمليات العدو لحربنا وهي إدارة البيت األبيض
والكونجرس والبنتجون تحت الضغط المباشر وذلك باستخدام معادلة توازن الرعب
بيننا وبينهم وهذا يتم بالتأثير على الشعب األمريكي كله أو معظمه بشكل مباشر
بعمليات داخل أمريكا تفقده أمنه وبالتأثير على اقتصاده أيضا ً وذلك باستهداف النفط في
الخارج وخاصة في الدول المصدرة ألمريكا وعندها يتم التأثير على دخل المواطن
األمريكي بارتفاع فاتورة معاشه وخاصة وقوده .
يرافق ذلك حملة إعالمية كبيرة مركزة منا يكون جزء منها عبر وسائل اإلعالم
األمريكية إن تيسر رابطين هذه العمليات بفقدان األمن في بالدنا والسيما في فلسطين
والعراق وأفغانستان و باكستان والصومال كالقول لن تحلم أمريكا باألمن حتى نعيشه
واقعا ً في فلسطين ....
وال يخفى عليكم أن من األمور المهمة جداً عند وجود النزاع بين طرفين أن يكون كل
واحد منهما مطلعا ً على ثقافة خصمه وتاريخه وكيفية تفكيره ونقاط ضعفه و قوته فإن
هذا مما يعينه على اتخاذ القرارات األصوب بعد عون هللا تعالى له .
ولقد ظهر من خالل المتابعة لتصريحات ساسة األمرييكين واالطالع على تطور
الصراع وواقع الحرب بيننا وبينهم فضالً عن حروبهم السابقة إلى أن ضرب أمريكا في
عقر دارها له األهمية القصوى وفي المرتبة األولى وهو السبيل األساسي الموصل لما
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نريد فتأثر األمرييكين من ضربهم داخل أمريكا ال يقارن بضربهم خارجها فضالً عن
ضرب حلفائهم ووكالئهم .
فبتأملنا لبعض تاريخ أمريكا نجد أنها رغم خوضها قرابة ستين حربا ً منذ نشوئها فإن
القاسم المشترك لبعض هذه الحروب هو أنها لم يكن العمل العسكري من خصومهم في
الخارج هو العامل الرئيس في حسمها وإنما حسمت عندما ازداد الغضب الشعبي
والمعارضة الداخلية لها فعلى سبيل المثال حربهم في فيتنام قتل فيها  00555جندي
أمريكي ولم تحسم الحرب بهذا العدد الهائل من القتلى وإنما اضطروا لالنسحاب عندما
أخطأ رئيسهم نيكسون وأمر بالتجنيد اإلجباري لمواصلة الحرب مما جعل القضية تمس
أمن كل فرد أمريكي وعندها ثار الشعب والسيما طالب الجامعات بمظاهرات حاشدة
ضد الحرب والحكومة مما اضطرها لالنسحاب .
وال يخفى عليكم أن سياستهم الحالية لمعالجة نقص الجنود هي باإلغراءت المالية الهائلة
من دون إكراه لتالفي خطأ نيكسون .
ومعلوم لديكم أن عدد سكان أمريكا  055مليون
قتل منهم في أفغانستان حوالي  0555جندي خالل ثمان سنين وفي العراق حوالي
 0555جندي هذا يعني أن الضرر قد أصاب فئة يسيرة منهم ال تكفي إلثارتهم
وتحركهم إلرغام الساسة على وقف الحرب .
وبعملية حسابية بسيطة إذا قسمنا عدد قتلى أمريكا في أفغانستان على عدد سكانها
فستكون نسبة عدد القتلى من الشعب األمريكي في أفغانستان ثالثة فاصلة ثالثة في
المليون وهي نسبة ضئيلة جداً ال تذكر بينما نسبة عدد قتالهم في فيتنام ثالثمئة وثمانين
في المليون حيث كان عدد سكان أمريكا وقتها مئة وخمسين مليونا ً .
أي أن أمامنا أكثر من مئة ضعف حتى يكون عدد قتالهم في أفغانستان كعدد قتالهم في
فيتنام ومع ذلك لم تحسم الحرب هناك بسبب هذا العدد الكبير من القتلى .
وبذا يتضح أن النسب الضئيلة في مصائب األمم والتي ال تذكر ال تؤثر عادة في مثل
قضايا الشعوب وغضبها وثورتها وتستطيع التعايش معها وتحملها وهذا يُظهر أن
الطريق أمامنا طويل جداً لكسب المعركة في أفغانستان إذا كان األمر متوقفا ً على عدد
قتلى الخصوم فقط .

3

إال أن هناك عناصر أخرى مؤثرة في وقف الحرب منها ارتفاع عدد العاطلين عن
العمل في أمريكا بعد الحادي عشر وحربي العراق وأفغانستان إلى نسبة عشرة في المئة
من القوى العاملة هناك وهو ما يقدر بعشرة ماليين عاطل وهو رقم كبير جداً إذا ما
قيس إليه عدد قتالهم في أفغانستان حيث تصل النسبة إلى واحد في كل عشرة آالف
وهؤالء العاطلون يعلمون أن جزءاً من الضرر الذي لحق بهم كان بسبب اإلنفاق الهائل
على الحربين في العراق وأفغانستان والجزء اآلخر بسبب الجشع والفساد المالي
واإلداري في نيويورك وواشنطن
وهذا العدد الكبير من الناس لم يستطع بعد أن يحسم في إيقاف مصادر تلك األضرار
وإنما ساهم مع اآلخرين في إسقاط إدارة الجمهوريين التي تسببت بتلك المصائب
ورشحوا الديمقراطيين للكونجرس والرئاسة ومع ذلك لم تتغير األمور كثيراً .
فإذا كان عشرة ماليين عاطل عن العمل لم يستطيعوا أن يحسموا األمور لدفع الضرر
عنهم بشكل جذري فمن باب أولى أن ال يحسم الحرب الضرر الواقع عليهم بقتل ألف
جندي في أفغانستان .
وبذا تتأكد أهمية العمل الخارجي وال سيما داخل أمريكا للضغط على ثالثمئة مليون
أمريكي حتى يتحرك الشعب ككل إليقاف الحروب الظالمة الضاغطة على شعوب
المسلمين والسيما في فلسطين والعراق وأفغانستان وباكستان
و مما يؤكد هذا المعنى ،أثر الرعب الذي أصابهم برجل واحد أعني عملية عمر
الفاروق فرج هللا عنه رغم أن الطائرة لم تنفجر فقد اعتمدوا التخاذ احتياطات أمنية
قرابة أربعين مليار دوالر تكاليف مباشرة وغير مباشرة وهو أضعاف ما كانت تنفقه
اإلدارة على الحرب في كل سنة من السنوات األولى لها في أفغانستان .
فالمصائب العامة كقتلى حوادث السيارات وموتى أضرار التدخين حيث يبلغ عددهم
أربعمئة ألف  055555شخص وهو عدد ضخم أمام عدد قتلى الحرب في العراق
وأفغانستان إال أنهم لم يخرجوا بمظاهرات حاشدة إلغالق شركات الدخان وكذلك
الحال بالنسبة لألمراض الوبائية والحروب وغيرها فعندما تكون نسبة الضرر على
الشعب ضئيلة كثالثة في األلف مثالً تستطيع األمم والشعوب أن تتعايش معها فكيف
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ونحن نتحدث عن نسبة ثالثة فاصلة ثالثة في المليون فمن باب أولى أن يتعايش معها
الشعب األمريكي لعقود طويلة جداً .
فإن عرفنا نقطة ضعف خصمنا أدركنا أنه طالما أننا نريد تحقيق هدفنا األساس فيجب
أن تكون عملياتنا تصب بشكل مباشر في الضغط على العصب األمني واالقتصادي
للشعب األمريكي فمنذ أن أسست أمريكا لم تضرب في عقر دارها حتى بيرل هاربر
كانت في جزيرة في المحيط تبعد أكثر من ألف ميل عن أمريكا فهم قد توارثوا األمن
وأن ال يتجرأ أحد عليهم في عقر دارهم فحسهم األمني مرهف جداً تجاه العمليات
العسكرية داخل بالدهم ولذلك يسهل تضخم األمر في حسهم مما يؤدي إلى غضبهم
وثورتهم على ساستهم والتحرك إليقاف األسباب التي دعت إلى فقدهم ألمنهم .
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن من األسباب الرئيسة لعدم تحقيق أي نجاح في قضية
فلسطين منذ أكثر من ستة عقود أن الداعم الرئيس لليهود أمريكا لم يتعرض ألي ضغط
يؤثر عليه داخليا ً وبالتالي لم يشعر الشعب األمريكي بمعاناة أهلنا في فلسطين عامة
وغزة خاصة
وإن مثال الحال في فلسطين كوجود سفينة في البحر األبيض لديها رافعة عمالقة أدلت
بحبالها فيالً ضخما ً داخل فناء دارنا الضيق فهدم جدران الدار وآذى أهله فقاموا
يضربونه بالعصي منذ أكثر من ستين سنة ليخرجوه من دارنا ولكن دون جدوى
ومعلوم أن العصي ال ثؤثر في الفيل.
والصواب أنهم كانوا وما زالوا بحاجة إلى أن يضربوا السفينة التي تمسك بحباله لترفعه
عنهم وهذه السفينة هي أمريكا .
وإن الذين يقولون البد من حصر الضرب على الفيل فقط وأن ال تخرج المقاومة خارج
الدار هؤالء يرفضون سلوك الطريق األسلم واألقرب لتحرير الدار من هذا الفيل .
وكذلك من تدبر حال شعوب المنطقة يراها تعيش في معاناة عظيمة على أيدي حكامها
وكالء أمريكا وأن مفتاح الحل يبدأ أيضا ً من أمريكا بضربها للتخلي عن هؤالء الحكام
وترك المسلمين وشأنهم .
فعلى سبيل المثال :ـ
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إن قويت شوكة المجاهدين في مصر بما يفوق قوة النظام القائم وأرادوا إسقاطه وإقامة
شرع هللا حقا ً فإنه ال يخفى على العقالء أن أمريكا ستسارع لنجدته ابتداء بالقوى
المرابطة في البحر األبيض األسطول السادس األمريكي .
وإن كل التدريبات و المناورات المشتركة بين الجيش األمريكي والمصري المسماة
بمناورات النجم الساطع ليس المقصود منها الهجوم على ليبيا أو اإلسرائيلين قطعا ً
وإنما المقصود منها هو إسقاط أي حكم إسالمي يقوم في مصر معارضا ً للحكومة
الموالية ألمريكا .
فإن لم يدفع الشعب األمريكي ثمن الظلم والعدوان على أهلنا سيستمر الدعم لليهود
وللحكام الظلمة وستبقى قضايانا بال حل لعقود طويلة .
وخالصة القول :ـ
إن من أهم أعمال التنظيم القيام بالعمليات التي تمس بشكل مباشر أمن واقتصاد الشعب
األمريكي ككل فالعمليات داخل أمريكا واستهداف النفط في الخارج والسيما الدول
المصدرة لها من أقوى وأسرع ما يؤثر على الشعب ويجعله يشكل الضغط على
الساسة.
فإن كان عندنا إمكانيات بشرية ومالية كافية لتنفيذ السياسة السابق ذكرها وفاض منها
شيء فعندها يتم توجيه الطاقات لضرب األمرييكين في الخارج .
ومما ال يخفى أنه سيكون لدى التنظيم عدد كبير من المجاهدين للعمل ضد أمريكا في
الجبهات المفتوحة نظراً لدقة المواصفات المطلوبة فيمن سيكون في قسم العمل
الخارجي وأما من ال تتيح له ظروفه األمنية السفر عبرالمطارات وهو من الطاقات
التي توفرت فيها الصفات المطلوبة لقسم العمل الخارجي فيكون ممن يخطط أو يدرب
اإلخوة الذين سيكونون في هذا القسم .
وإن َ
مث ََل صراع العالم اإلسالمي مع أمريكا كمثل سد كبير أمامه على ضفتي النهر
قرى طينية كثيرة  ،فذهب إليه بعض الظالمين وفتحوا بوابات منه ما كان ينبغي لها أن
تفتح ففاض ماؤه الهائل على القرى التي أمامه فهدم البيوت وتضرر الناس واستنفروا
وهب منهم رجال شجعان إلنقاذ الشيوخ والنساء واألطفال في عمل دؤوب ليل نهار
مخاطرين بأنفسهم إلنقاذهم وتأمين حياتهم
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إال أنهم كانوا بحاجة إلى فكرة مهمة وجوهرية تستدعي جهداً أقل مما بذلوه لترفع عنهم
المعاناة العظيمة المستديمة وتوفرلهم طاقاتهم .
وهي أن يذهب بعض فرسانهم إلى الذين فتحوا بوابات السد وأنزلوا أنواع العناء بالناس
فيعاقبوهم ويبعدوهم عنه ويعيدوا إغالقه وبذلك تنتهي معاناتهم العظيمة.
فهذا هو حالنا فاستمراراألعمال المؤثرة على الشعب األمريكي وضغطه على أصحاب
القرار في أمريكا البيت األبيض والكونجرس و البنتجون هو الذي سيغلق بوابات السد
بإذن هللا .
وبذلك نكون قد اختصرنا الجهد والوقت على األمة حتى يتحقق المراد من كف أمريكا
عن دعمها إلسرائيل وإخراج جيوشها من بالد المسلمين وتركهم وشأنهم مع أعدائهم .
*حبذا أن تقوموا بعمل مذكرة للعمل الخارجي وتطلعوا عليها اإلخوة الكبار ليسجلوا
عليها ما عندهم من مقترحات ثم تعاد صياغتها آخذين بعين االعتبار مالحظاتهم ويتم
إرسال نسخة منها لي قبل أن تعاد صياغتها ثم بعد أن تعتمدوا المذكرة تنسقوا مع
اإلخوة على أن تكونوا في مكان آمن ومالئم حتى تقوموا بإعطاء دورة إعداد كوادر في
العمل الخارجي ويكون اختيار اإلخوة المتدربين في هذه الدورة اختياراً متميزاً بحيث
يكونوا مؤهلين ألن يصبحوا قادة في العمل الخارجي ومدربين لبقية العناصرو لديهم
القدرة على أخذ الدورة بالمدة المتفق عليها ويكون ذلك في البيت الذي يتم ترتيبه حيث
يدخلون البيت وال يخرجون منه إال بعد اتمام الدورة حفاظا ً على سالمة الجميع
ولضمان ذلك يؤخذ عليهم عهد قبل دخولهم البيت وتسجيلهم في الدورة .
وأرى أن تتضمن المذكرة النقاط التالية :ــ
* االهتمام باتقان العمل مراعين أن منطقة العالم اإلسالمي من اندونيسيا إلى المغرب
لم يتم فيها االهتمام بهذا أمر فهو متوارث منذ مدة طويلة رغم أنه مخالف للتعاليم
اإلسالمية كقول الرسول صلى هللا عليه وسلم [إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن
يتقنه ]
لذا ينبغي بذل جهد في العلوم النظرية للطالب الدارسين في الدورات عامة والعمل
الخارجي خاصة لتنمية االتقان عندهم وجعل حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
نصب أعينهم حتى يكون االتقان يجري فيهم مجرى الدم .
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فهناك أحداث وقصص كثيرة مؤسفة سبب رئيسي فيها االهمال وعدم االتقان .
* الحرص على أن يكون لديهم قناعة كبيرة بأهمية العمل الخارجي وأنه المحور
الرئيسي إلضعاف أمريكا حتى تتخلى عن إسرائيل وتوقف حروبها ضد المسلمين
وتتركهم وشأنهم بإذن هللا .
*أن يتم عمل بحث طويل عن جرائم األمريكين في العالم عامة والعالم اإلسالمي خاصة
ليطلع عليه المبتعثون للعمليات في أمريكا بحيث تكون كل خلية في جسدهم معبأة ضد
األمرييكين .
*أن يدرس تاريخ أمريكا عامة وخاصة مع المسلمين في فلسطين والعراق .
*أن يتم تفنيد ما يقوله األعداء من حرمة ضرب المدنيين من الناحية الشرعية وذكر ما
كان عليه الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم والصحابة رضي هللا عنهم كحكم سعد بن
معاذ رضي هللا عنه في بني قريظة و أن تتم االستفادة من كتاب الحروب الصليبية
الجديدة للشيخ يوسف العييري رحمه هللا فهو كتاب مهم في هذا الباب ذكر فيه كثيراً من
األدلة .
*أن يتم توضيح الحكم الشرعي من وجود األطفال بين المستهدفين .
*أن يتم توضيح الحكم الشرعي في مسألة التترس وأنه أينما ذهبنا لنضرب الشعب
األمريكي الذي يستطيع إيقاف العدوان على المظلومين يوجد مسلمين فيجب أن تكون
في أذهانهم مسألة راسخة وهي أن كل ما يؤدي إلى تعطيل الجهاد العام لألمة غير
معتبر كاتقاء المسلمين في عملياتنا الفدائية (استشهادية ) داخل أمريكا إذ أنها الوسيلة
لدفع العدو الصائل .
*أن يتم اطالعهم عن كيفية تطوير الخصم لنفسه في الجانب األمني مع دول المنطقة
فعلى سبيل المثال يطلب من الحكومة الموريتانية أسماء جميع الموريتانين الذين اختفوا
عن أهلهم ثم يتم البحث عنهم ويتم التغلب على ذلك بأن يكون الغياب عن األهل غياب
طبيعي كأن يكون طلب العلم أو للتجارة وبالتالي ال يكون غيابه مقلق .
* أن يأخذ اإلخوة دورة في مقاومة التحقيق حتى تكون مستوياتهم ممتازة في هذه
الناحية .
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*أن تتم تنمية قدراتهم في اختيار العناصر المناسبة لهذا العمل وتذكر لهم بعض
الصفات المطلوبة والتي من أهمها بعد اإليمان والتقى الصبر والجلد فأي شخص نلحظ
عليه أثناء تدريبه ملل وعدم اتمام للمهام التي يكلف بها أو سرعة غضب أو حدة يتم
استبعاده من العمل الخارجي الذي يحتاج إلى الدقة والنفس الطويل ففي نيروبي لبث
اإلخوة  9أشهر داخل البيت فمثل هذه األجواء غير الطبيعية يظهر فيها مافي النفوس
والخالف بين الطاقم المرسل للمهمة في أرض العدو يؤدي إلى نتائج وخيمة فقد يخرج
أحد اإلخوة عن اتزانه ويعصي األمير وهذا عن تجارب وليس عن احتماالت .
ومن الصفات المهمة أيضا ً الذكاء والفطنة وسرعة البديهة وأخذ زمام المبادرة وامتالك
آلة جيدة لفقه المسائل وطلب المعارف .
*تأكيداً على ما ذكرتم من أهمية وجود قسم تطوير للعمل الخارجي أقول :ـ
إن كان الجو السائد في بالدنا عند كثير من الناس هو أن التطوير يحصل مع طول
الحياة وكثرة التجارب حين تقع أخطاء فنستفيد منها ونتطور وهذا الحال كثيراً ما يأخذ
سنينا ً طويلة بينما إنشاء مركز للتطوير يختصر علينا عقوداً من الزمن وقد يتوهم
اإلنسان للوهلة األولى أنه ليس لديه طاقات مؤهلة للتطوير إنما العمل سيتطور مع
الوقت بالشكل السابق ذكره .
بينما تفريغ بعض الطاقات للتفكير في أي مجال معين سيطوروا فيه بإذن هللا بدالً من
البقاء على نمط تقليدي يكلفنا تكاليف باهظة فتفريغ بعض الطاقات للتطوير أمر في
غاية األهمية حيث إنها الخطوة األولى في هذا الميدان وسيقدم الباحثون في قسم
التطوير بإذن هللا أبحاثا ً ودراسات تحتوي على أفكار هامة جداً
تختصر علينا كثيراً من الجهد والوقت والطاقات والمال وعلى هذا القسم أن ينمي نفسه
بكل ما هو متاح والسيما بكثرة االطالع والقراءة بشكل عام وفي المجاالت التي
نحتاجها بشكل خاص .
مع مالحظة أن يكون جميع أعضاء القسم في مكان آمن بعيداً عن ساحة القتال .
*ومما يفيدنا في هذا المجال أن نحدد االختصاصات التي نحتاجها وأن يتم تحديد
األولويات منها ثم يتم تفريغ بعض الشباب إلتقان تلك العلوم واالختصاصات كهندسة
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االكترونيات و الكيمياء التي من ضمن بنودها صناعة المواد المتفجرة وهذا من صميم
احتياجاتنا .
فنرسل بعض اإلخوة الذين لديهم آلة ذهنية جيدة وغير معروف عنهم انضمامهم إلى
صفوف المجاهدين ليدرسوا في الجامعات ونعطيهم األبحاث التي في المجال الذي نريد
تطويره وسيكون حال األخوة مريحا ً أمنيا ً ويستطيعون الدخول على مواقع االنترنت كما
يريدون ويشترون الكتب والمواد التي يحتاجون إليها دون أن يثيروا االستفسار .
*يجب أن نهيأ أنفسنا أنه بعد إرسالنا لإلخوة قد ال يعود جميعهم لعدة عوامل منها الثقل
األسري وما يتبعه من عوامل نفسية .
وال ننسى البعد الجغرافي والبعد الزمني فهما عامالن خطيران على األفراد حيث إننا ال
نراه وال نتصل به فقد يصيبه نحت في ذهنه لبعض األشياء التي اتفقنا عليها فيحصل له
فتور وتحول تدريجي عن المسار الذي كان عليه .
لذا عند اختيار اإلخوة الذين سيرسلون سواء للدراسة أو للعمل الخارجي ينبغي أن يتم
وضع مواصفات دقيقة وعالية جداً تقلل من نسبة التسرب والفتور وأن نزيد عن العدد
الذي نحتاجه وأن يتم وضع منهج لهم ليحافظوا على أنفسهم ويتم وضع آلية لمتابعتهم .
وقبل الختام توجد أفكار لعمليات كبيرة ومؤثرة يفوق أثرها أحداث الحادي عشر بإذن
هللا ولكنها بحاجة إلى عناصر مجاهدة متميزة فأرجو أن تبذلوا جهدكم في إعداد المذكرة
التي تيسر إعداد عناصر مدربة ومؤهلة عند الرجوع إلى بلدانها لتجنيد طاقات جديدة
ليس عليها أي شبهة أمنية إضافة إلى الصفات األخرى المهمة في هذا الميدان .
*بخصوص تمويل العمل أرجو أن تكتبوا لي عن مقترحاتكم وال بأس من فتح عمل
تجاري في المكان الذي اقترحتم العمل فيه يكون غطاء لكم ومموالً ألعمالكم
مع العلم أن أوضاع اإلخوة في المغرب اإلسالمي ال بأس بها ومالحظة أن اإلخوة في
الصومال بإمكانهم إن طوروا بعض أقسامهم أن يتمكنوا من تمويل أنفسهم بشكل جيد
وتمويل العمل الخارجي أيضا ً فأرجوا أن تتدارسوا هذا األمر مع الحاج عثمان والشيخ
محمود.
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هذا ما تيسر ضمن الوقت المتاح وهناك بعض المقترحات آمل أن أبعثها إليكم في
رسالة قادمة بإذن هللا تعالى .
وأنا بانتظار رسالتكم ومقترحاتكم ومالحظاتكم على ما سبق ذكره .
وختاما ً أسأل هللا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يثبتنا على هذا الطريق حتى
نلقاه وهو راض عنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب
العالمين .
أخوكم زمراي
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بسم هللا الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد....
إلى األخ الكريم الحاج عثمان

حفظه هللا

أرجو أن تصلكم رسالتي هذه وأنتم وذراريكم وجميع اإلخوة بخير وعافية وإلى هللا
تعالى أتقى وأقرب
وبعد ...
أبدأ رسالتي هذه بالتأكيد على ضرورة أن يكون هدفنا األساس في حربنا مع أمريكا
واضحا نصب أعيننا .
ماذا نريد ؟
إن مرادنا هو
ما لخص في القسم بعد الحادي عشر
أن تكف أمريكا شرها عنا كدعم اليهود وتترك المسلمين وشأنهم ليتيسر لنا إقامة دولة
اإلسالم التي يكون فيها الدين كله هلل تعالى .
وال يخفى عليكم أن للقتال عند المسلمين غايات كثيرة والغاية العظمى أن يكون الدين
كله هلل كما في قوله تعالى [وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل فإن انتهوا
فإن هللا بما يعملون بصير ]
ومن الغايات أن ينتهي الكفار عن االعتداء على اإلسالم وأهله كما في قوله تعالى
[فقاتلوا أئمة الكفر إنهم ال أيمان لهم لعلهم ينتهون ]
فنحن نريد قتاال يجبر العدو على إنهاء اعتدائه وقتاله لنا ويتحقق هذا بقوة وسرعة بإذن
هللا بالتركيز على أئمة الكفر وأئمة الكفر اليوم هم أمريكا ومعلوم أن السيادة و السلطة
العليا في أمريكا هي للشعب وهو صاحب القرار األول ويمثله مجلس النواب والبت
األبيض فينبغي تركيز القتل والقتال على الشعب األمريكي

وإن قتال األمريكيين وحلفائهم في أفغانستان واجب وفرض عين إلخراجهم مهزومين
بإذن هللا وهذا يأخذ منا جهدا ووقتا طويال
إال أن اآلكد في حقنا هو إيقاف هذه الحرب من مصدرها الرئيسي بالقوى القادرة على
إيقافها بأسرع وقت وهي كما ذكرت الشعب األمريكي
وعليه فينبغي أن نضع غرفة قيادة عمليات العدو لحربنا وهي إدارة البيت األبيض
والكونجرس تحت الضغط المباشر وذلك باستخدام معادلة توازن الرعب بيننا وبينهم
وهذا ال يتم إال بالتأثير على جميع الشعب األمريكي بشكل مباشر بعمليات داخل أمريكا
وبالتأثير على اقتصاده باستهداف النفط في الخارج وخاصة في الدول المصدرة ألمريكا
وبذلك يتم التأثير على دخل المواطن األمريكي بارتفاع فاتورة وقوده
يرافق ذلك حملة إعالمية كبيرة مركزة منا يكون جزء منها عبر وسائل اإلعالم
األمريكية إن تيسر رابطين هذه العمليات بفقدان األمن في بالدنا والسيما في فلسطين
والعراق وأفغانستان و باكستان والصومال وهو ما لخص في القسم بعد عمليات الحادي
عشر لن تحلم أمريكا باألمن حتى نعيشه واقعا في فلسطين ....
وال يخفى عليكم أن من األمور المهمة جدا عند وجود النزاع بين طرفين أن يكون كل
واحد منهم مطلعا على ثقافة خصمه وتاريخه وكيفية تفكيره ونقاط ضعفه و قوته فإن
هذا مما يعينه على اتخاذ القرارات األصوب بعد عون هللا تعالى له .
ولقد ظهر من خالل تطور الصراع بيننا ومتابعتنا لتصريحات ساسة األمرييكين
واالطالع على واقع الحرب بيننا وبينهم فضال عن حروبهم السابقة إلى أن ضرب
أمريكا في عقر دارها له األهمية القصوى وفي المرتبة األولى وهو السبيل األساسي
الموصل لما نريد فتأثر األمرييكين من ضربهم داخل أمريكا ال يقارن بضربهم خارجها
فضال عن ضرب حلفائهم ووكالئهم .
فبتأملنا لتاريخ أمريكا نجد أنها رغم خوضها قرابة ستين حربا عبر تاريخها فإن القاسم
المشترك لمعظم هذه الحروب هو أنها لم تحسم بالعمل العسكري من الخارج وإنما
حسمت عندما ازداد الغضب الشعبي والمعارضة الداخلية لها فعلى سبيل المثال حربهم
في فيتنام قتل فيها  00555جندي أمريكي ولم تحسم الحرب بهذا العدد الهائل من
الجنود وإنما اضطروا لالنسحاب عندما أخطأ رئيسهم نيكسون وأمر بالتجنيد اإلجباري

لمواصلة الحرب مما جعل القضية تمس كل فرد أمريكي وعندها ثار الشعب
بمظاهرات حاشدة ضد الحرب وتم االنسحاب .
وال يخفى عليكم أن سياستهم الحالية لمعالجة نقص الجنود هي باإلغراءت المالية الهائلة
لتالفي خطأ نيكسون .
وخالصة القول :ـ إن حربنا مع أمريكا ال يمكن إيقافها بقتالنا لحلفائها بل حتى قتال
األمرييكين أنفسهم خارج أمريكا قد يوقفها وقد ال يوقفها فهو مرهون بقدراتهم المالية
على تحمل أعباء الحرب
فمعلوم لديكم أن عدد سكان أمريكا  055مليون
قتل منهم في أفغانستان حوالي  0555جندي وفي العراق حوالي  4555جندي هذا
يعني أن الضرر قد أصاب فئة يسيرة منهم ال تكفي إلثارتهم وتحركون إلرغام الساسة
على وقف الحرب
و إن االحصائيات تفيد بأن نسبة اللصوص والمجرمين في السجون األمريكية سبعة في
األلف وهي من أعلى النسب في العالم ومع ذلك يتعايش الشعب هناك مع هذه النسب
العالية من الجرائم الضاغطة على عصبه األمني .
وال يخفى عليكم أن عدد الذين يموتون بالتصرفات المدنية في أمريكا مرتفع جدا فعلى
سبيل المثال يموت كل سنة في أمريكا بسبب التدخين أربعمئة ألف  455555شخص
وهو عدد ضخم أمام عدد قتلى الحرب في العراق وأفغانستان إال أنهم لم يخرجوا
بمظاهرات حاشدة إلغالق شركات الدخان .
وبعملية حسابية بسيطة إذا قسمنا عدد قتلى األمرييكين في أفغانستان وهو حوالي ألف
قتيل على ثالثمئة مليون ولو افترضنا أن كل جندي منهم له أبوان على قيد الحياة وأخ
أو أخت فسيكون نسبة عدد القتلى من الشعب األمريكي في حربهم في أفغانستان ثالثة
فاصلة ثالثة في المليون ونسبة عدد القتلى في فيتنام أي أن أمامنا أكثر من مئة ضعف
حتى ن صل إلى حد عدد قتلى األمرييكين في فيتنام ومع ذلك لم تحسم الحرب هناك
بسبب هذا العدد الكبير علما أن عدد سكان أمريكا وقتها مئة وخمسين مليون
وبذا يتضح أن النسب الضئيلة في مصائب األمم والتي ال تذكر ال تؤثر عادة في مثل
قضايا الشعوب وغضبها وثورتها وتستطيع التعايش معها وتحملها وهذا يظهر أن

الطريق أمامنا طويل جدا لكسب المعركة في أفغانستان إذا كان األمر متوقفا على عدد
قتلى الخصوم.
وقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل في أمريكا بعد الحادي عشر وحربي العراق
وأفغانستان حتى وصل إلى نسبة عشرة في المئة من القوى العاملة هناك وهو رقم كبير
جدا إذا ما قيس إليه عدد قتالهم في أفغانستان حيث تصل النسبة إلى واحد في كل
عشرة آالف
وهؤالء العاطلون يعلمون أن جزءا من الضرر الذي لحق بهم كان بسبب اإلنفاق الهائل
على الحربين في العراق وأفغانستان والجزء اآلخر بسبب الجشع والفساد المالي
واالإداري في نيويورك وواشنطن
وهذا العدد الكبير من الناس لم يستطع بعد أن يحسم في إيقاف مصادر تلك األضرار
وإنما ساهم مع اآلخرين في إسقاط إدارة الجمهوريين التي تسببت في تلك األضرار
ورشحوا الديمقراطيين للكونجرس والرئاسة ومع ذلك لم تتغير األمور كثيرا .
فإذا كان عشرة ماليين عاطل عن العمل لم يستطيعوا أن يحسموا األمور لدفع الضرر
عنهم بشكل جذري فمن باب أولى أن ال يحسم أمور الحرب ويوقفها ثالثة آالف
أمريكي هم آباء وأمهات وإخوة األلف قتيل في أفغانستان
وبذا تتأكد أهمية العمل الخارجي وال سيما داخل أمريكا للضغط على ثالثمئة مليون
أمريكي حتى يتحرك الشعب ككل إليقاف الحروب الظالمة الضاغطة على شعوب
المسلمين والسيما في فلسطين والعراق وأفغانستان وباكستان
و مما يؤكد هذا المعنى أثر الرعب الذي أصابهم بعد عملية عمر الفاروق فرج هللا عنه
رغم أن الطائرة لم تنفجر فقد اعتمدوا تكاليف مباشرة وغير مباشرة قرابة أربعين مليار
دوالر وهو ضعف ما كانت تنفقه اإلدارة على الحرب في كل سنة من السنوات الثمان
الماضية .
فالمصائب بنسبة ثالثة في األلف تستطيع األمم والشعوب أن تتعايش معها فكيف ونحن
نتحدث عن نسبة ثالثة فاصلة ثالثة في المليون فمن باب أولى أن يتعايش معها الشعب
لعقود طويلة جدا

إال أن هناك عامل آخر يدخل في المعادلة بقوة في حربهم في العراق وأفغانستان كان
السبب الذي جعلها تأخذ بعدا أكبر عند الشعب وهو أن أوضاعهم االقتصادية سيئة ولوال
ذلك لكان باإلمكان أن يستمروا في الحرب لعدة عقود دون أن يشعر الشعب األمريكي
بكل هذه الحروب الطاحنة الدائرة بعيدا عن أرضه .
وقد سبقت اإلشارة إلى وجود عشرة ماليين عاطل عن العمل بسبب سوء األوضاع
االقتصادية إال أنه رغم ذلك لم تكف محاوالتهم لحسم األمور .
فإن عرفنا نقطة ضعف خصمنا أدركنا أنه طالما أننا نريد تحقيق هدفنا األساس فيجب
أن تكون عملياتنا داخل أمريكا وأن التعامل مع هذا الخصم يتطلب أن تمس أمنه و
اقتصاده هو بالتحديد
فعملية واحدة كبيرة داخل أمريكا تمس أمن وأعصاب  055مليون أمريكي بينما قتل
ألف جندي أمريكي خالل ثمان سنوات ونيف ضعيف األثر في أعصابهم ككل .
وعليه فيجب أن تكون حربنا الرئيسة موجهة للضغط على الشعب األمريكي داخل
أمريكا التأثير عليه بضرب النفط من خارجها ويتبع ذلك أن يتم حشد خيرة الطاقات
واإلمكانات لهذا العمل العظيم .
فإن كان عندنا إمكانيات بشرية ومالية كافية لتنفيذ الخطة السابقة وفاض منها شيء فال
بأس من ضرب األمرييكين في الخارج .
ومما ال يخفى أنه سيكون لدى التنظيم عدد كبير من المجاهدين للعمل ضد أمريكا في
الجبهات المفتوحة نظرا لدقة المواصفات المطلوبة فيمن سيكون في قسم العمل
الخارجي وأما من ال تتيح له ظروفه األمنية السفر عبرالمطارات وهو من الطاقات
التي توفرت فيها الصفات المطلوبة لقسم العمل الخارجي فيكون ممن يخطط أو يدرب
اإلخوة الذين سيكونون في هذا القسم .
ومما سبق يظهر لي أن العمليات داخل أمريكا هي من أهم أعمال التنظيم طالما أنها
ممكنة ألنها تمس أمن واقتصاد الشعب األمرييكي ككل.
وإن َ
مث ََل صراع العالم اإلسالمي مع أمريكا كمثل سد كبير أمامه على ضفتي النهر
قرى طينية كثيرة  ،فذهب إليه بعض الظالمين وفتحوا بوابات منه ما كان ينبغي لها أن
تفتح ففاض ماؤه الهائل على القرى التي أمامه فتضرر الناس واستنفروا وهب منهم

رجال شجعان إلنقاذ الشيوخ والنساء واألطفال في عمل دؤوب ليل نهار مخاطرين
بأنفسهم إلنقاذ هم وتأمين حياتهم ،
إال أنهم كانوا بحاجة إلى فكرة مهمة وجوهرية تستدعي جهدا أقل مما بذلوه لترفع عنهم
المعاناة العظيمة وتوفرلهم طاقاتهم
وهي أن يذهب بعض فرسانهم إلى الذين فتحوا السد وأنزلوا أنواع العناء بالناس
فيعاقبوهم ويبعدوهم عنه ويعيدوا إغالقه وبذلك تنتهي معاناتهم العظيمة.
فهذا هو حالنا فيجب أن يكون أكبر اهتمامنا وأول أولوياتنا هو القيام باألعمال المؤثرة
على أكبر عدد ممكن من الشعب األمريكي فإثارة الشعب على أصحاب القرار في
أمريكا البيت األبيض والكونجرس و البنتجون هي التي ستغلق بوابات السد بإذن هللا .
وبذلك نكون قد اختصرنا الجهد والوقت على األمة حتى يتحقق المراد من كف أمريكا
عن دعمها إلسرائيل وإخراج جيوشها من بالد المسلمين وتركهم وشأنهم مع أعدائهم .
*ينبغي توفير دواعي السالمة لألخ المسؤول عن العمل الخارجي ويكون هذا على
محورين
أوال يتم اختيار مكان مالئم وآمن له في باكستان ويقوم بإعطاء دورة إعداد قادة
ومدربين للعمل الخارجي وأرى أن ال يتجاوز عدد المتدربين في الدورة األولى عن
عشرة إخوة .
ثانيا أن يتم اختيار اإلخوة المتدربين في هذه الدورة اختيارا متميزا بحيث يكونوا
مؤهلين ألن يصبحوا قادة في العمل الخارجي ومدربين لبقية العناصر ومن أهم صفاتهم
:ـ
*بعد اإليمان والتقى الصبر والجلد فأي شخص نلحظ عليه أثناء تدريبه في المعسكرات
ملل وعدم اتمام للمهام التي يكلف بها أو سرعة غضب أو حدة يتم استبعاده من العمل
الخارجي الذي يحتاج إلى الدقة والنفس الطويل ففي كينيا لبث اإلخوة  9أشهر داخل
البيت فمثل هذه األجواء غير الطبيعية يظهر فيها مافي النفوس والخالف بين الطاقم
المرسل للمهمة في أرض العدو يؤدي إلى نتائج وخيمة فقد يخرج أحد اإلخوة عن
اتزانه ويعصي األمير وهذا عن تجارب وليس عن احتماالت .

*أن يكون االتقان يجري فيهم مجرى الدم واضعين نصب أعينهم حديث رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم [إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه ]
فهناك أحدث وقصص كثيرة مؤسفة سبب رئيسي فيها االهمال وعدم االتقان .
* أن يكون لديهم قناعة كبيرة بأهمية العمل الخارجي وأنه المحور الرئيسي إلضعاف
أمريكا حتى تتخلى عن إسرائيل وتوقف حروبها ضد المسلمين وتتركهم وشأنهم بإذن
هللا .
* الذكاء والفطنة وسرعة البديهة وامتالك آلة جيدة لفقه المسائل وطلب المعارف .
* القدرة على أخذ الدورة بالمدة المتفق عليها ويكون ذلك في البيت الذي يتم ترتيبه
حيث يدخلون البيت وال يخرجون منه إال بعد اتمام الدورة حفاظا على سالمة الجميع
ولضمان ذلك يؤخذ عليهم عهد قبل دخولهم البيت وتسجيلهم في الدورة .
وأرى أن يكون الشيخ محمود معهم في تلك الدورة إلثراء المحاضرات بالنقاش
والحوار المفيد وبعد اتمام دورة العمل الخارجي يقوم الشيخ محمود بإعطاء
اإلخوة المؤهلين دورة إعداد قادة وكوادر وأرى أن الشيخ يونس طاقة متميزة
تميزا كبيرا ينبغي االهتمام به واعطاءه فرصة ألن يشارك مع الشيخ محمود في
دورة إعداد الكوادر .مقترحات.
وبعد اتمام هذه الدورتين أرى أن ينتقل الشيخ يونس هو وبعض اإلخوة إلى خارج
أفغانستان وباكستان ويبدؤوا العمل من هناك على أن يكون الشيخ محمود هو المسؤول
عن تسيير العمل الخارجي من قبلكم .
مالحظة هامة ال يخفى عليكم أهمية كتمان السر في العمل ولقد كنت من شدة حرصي
على هذا األمر أتجنب االطالع على خطط العمل الخارجي ولكن لما تأخر األمر
وحصل تعثر في تسيير العمل الخارجي وجدت نفسي مضطرا أن أساهم في هذا األمر
فينبغي الحفاظ على أن يكون األمر سريا وال يطلع عليه إال من يهمهم االطالع عليه من
قسم العمل الخارجي فيكون خط العمل مني إلى الشيخ محمود إلى الشيخ يونس مسؤول
العمل الخارجي في إفريقيا باستثناء المغرب اإلسالمي ابتداء من ليبيا إلى موريتانيا فهو
تحت إمرة األخ أبو مصعب عبد الودود والقرن اإلفريقي تحت إمرة أمير حركة الشباب
المجاهدين .

*ينبغي أن يكون لدينا قسم تطوير وتخطيط
وإن كان الجو السائد في بالدنا هو أن التطوير يحصل مع طول الحياة تقع أخطاء
فنستفيد منها ونتطور وهذا الحال كثيرا ما يأخذ سنينا طويلة بينما إنشاء مركز للتطوير
يختصر علينا عقودا من الزمن وقد يتوهم اإلنسان للوهلة األولى أنه ليس لديه طاقات
مؤهلة للتطوير إنما العمل سيتطور مع الوقت بالشكل السابق ذكره .
بينما تفريغ بعض الطاقات للتفكير في أي مجال معين سيطورن فيه بإذن هللا بدال من
البقاء على نمط تقليدي يكلفنا تكاليف باهضة فتفريغ بعض الطاقات للتطوير أمر في
غاية األهمية حيث إنها الخطوة األولى في هذا الميدان وسيقدم الباحثون في قسم
التطوير بإذن هللا أبحاثا ودراسات تحتوي على أفكار هامة جدا
تختصر علينا كثيرا من الجهد والوقت والطاقات والمال وعلى هذا القسم أن ينمي نفسه
بكل ما هو متاح والسيما بكثرة االطالع والقراءة بشكل عام وفي المجاالت التي
نحتاجها بشكل خاص .
وأرى أن يكون المسؤول عن هذا القسم أحد اإلخوة الذين لديهم القناعة والرغبة لهذا
العمل ولديهم القدرة لذلك وخاصة الشغف بكثرة القراءة واستخالص الفوائد منها .
وينبغي االهتمام باإلخوة الغربيين في هذا القسم وفي قسم العمل الخارجي وأن يكون
أخانا أبا طلحة األلماني ضمن هذا القسم كمدرس ومدرب ويفيدكم بأفكار عن العمل
داخل أمريكا ويمكن االستفادة من أخانا عزام األمريكي حتى يتابع األبحاث في
االنترنت الصادرة عن المراكز الغربية وخاصة األمريكية ويترجم ما يفيد اإلخوة في
هذا المجال ويكتب لكم بآرائه حول العمل داخل أمريكا ومن المفيد أيضا أن يقوم
بإعطاء دورة في اللغة االنجليزية ألعضاء القسم .
ويكون المرجع للمسؤولين من هذا القسم الشيخ محمود مع مالحظة أن يكون جميع
أعضاء القسم في مكان آمن بعيدا عن ساحة القتال .
*ومما يفيدنا في هذا المجال أن نحدد االختصاصات التي نحتاجها وأن يتم تحديد
األولويات منها ثم يتم تفريغ بعض الشباب إلتقان تلك العلوم واالختصاصات كهندسة
االكترونيات و الكيمياء التي من ضمن بنودها صناعة المواد المتفجرة وهذا من صميم
احتياجاتنا .

فنرسل بعض اإلخوة الذين لديهم آلة ذهنية جيدة وغير معرف عنهم االلتحاقهم
بالمجاهدين ليدرسوا في الجامعات ونعطيهم األبحاث التي في المجال الذي نريد تطويره
وسيكون حال األخوة مريح أمنيا ويستطيعون الدخول على مواقع االنترنت كما يريدون
ويشترون الكتب والمواد التي يحتاجون إليها دون أن يثيروا االستفسار .
ومما ينبغي أن ال يفوت علينا تحديده ضمن االختصاصات التي نحتاجها هوعلم اإلدارة
فهو علم مستقل تراكمت فيه خبرات البشر وهو في غاية األهمية وكذلك السياسات
االستراتيجية فنحن بحاجة إلى أخ في هذه التخصصات أو اثنين وهذا متاح بتكاليف
رخيصة ونستفيد منه كثيرا في مجاالت متعددة فقد يعطينا رأيا سديدا خالل األحداث
التي ستمر بها األمة فهذا مجال دراسته واطالعه .
وبين يديكم تجربة حية آتت ثمارها وهي شعور اإلخوة أيام الشيخ عبدهللا عزام رحمه
هللا بحاجة المجاهدين ألن يكون معهم علماء وطلبة علم فحاولنا محاوالت عدة مع
المشايخ وطلبة العلم حتى يكونوا معنا في الجبهات ليربوا الشباب فلم يأتنا أحد منهم
ليكون معنا بشكل دائم الفيروزبادي  .....ابتعاث بعض الشباب ليدرسوا العلم الشرعي
ثم يعودوا إلينا
*يجب أن نهيأ أنفسنا أنه بعد إرسالنا لإلخوة قد ال يعود منهم إال أربعين في المئة لعدة
عوامل كالثقل األسري وما يتبعه من عوامل نفسية .
وال ننسى البعد الجغرافي والبعد الزمني فهما عامالن خطيران على األفراد حيث إننا ال
نراه وال نتصل به فقد يصيبه نحت في ذهنه لبعض األشياء التي اتفقنا عليها فيحصل له
فتور وتحول تدريجي عن المسار الذي كان عليه .
لذا عند اختيار اإلخوة الذين سيرسلون سواء للدراسة أو للعمل الخارجي يجب أن يتم
وضع مواصفات دقيقة وعالية جدا تقلل من نسبة التسرب والفتور وأن نزيد عن العدد
الذي نحتاجه .
*مرفق رسالة بصير وأبي هريرة التي سبق أن طلبناها منكم
*مرفق رسالة للشيخ أبي محمد أرجو إرسالها له متى تيسر ذلك وإن لم تكونوا قد
أرسلتم له الرسالة السابقة فال ترسلوها فهذه بدال عنها .

* حبذا أن تفيدونا عن رسالة ابننا خالد لخامنئي هل نشرت أم ال وترسلوا لنا ردود
األفعال عليها إن كانت قد نشرت .
ومما يؤكد ذلك أن جنود حلف النيتو بقيادة أمريكا لقتال القاعدة في أفغانستان أكثر من
مئة ألف وقد قرر أوباما زيادة ثالثين ألفا في حين أن األمريكيين بعد تجسسهم على
القاعدة في باكستان وأفغانستان ذكروا أن عناصرها الدائمين قريبا من المئة عنصر ،
لذل فكثير من الناس يستغربون إرسال أكثر من مئة ألف جندي لمقاتلة مئة شخص  ،إال
أن العلة التي خفيت عليهم أن المئة شخص الذين تحاربهم أمريكا يصرون على ضربها
في عقر دارها يؤكدون ذلك باللسان والسنان وهنا بيت القصيد ومكمن الخطر بالنسبة
لهم وقد صرح بوش أثناء رئاسته بأننا نضربهم في الخارج حتى نشغلهم عن ضربنا
وتهديد أمنا داخل أمريكا .
فينبغي االنتباه لذلك .
وقد صرحت وزيرة الخارجية األمريكية قبل أيام بأن الخطر األكبر على أمريكا ليس
إيران و كوريا وإنما الخطر األكبر الذي يواجه أمريكا هو القاعدة فالسر في ذلك ال
يكمن في أن القاعدة تهدد مصالح أمريكا في الخارج كما تفعل إيران مثال حيث إنها
تتمدد في المنطقة وخاصة في العراق ولبنان منافسة الهيمنة األمريكية وإنما ألنها تصر
على ضرب أمريكا في عقر دارها .
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بسم هللا الرحمن الرحيم
إلى شيخنا المكرم أبي عبد هللا وفقه هللا وأعزه /السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أرجو من هللا تعالى أن تكونوا وكل من معكم بخير وعافية.
وعيدكم مبارك  ،وتقبل هللا منا ومنكم.
أما بعد :
ُ
وكنت يومها أتابع في البي بي
 -1بالنسبة لبيان أمريكا  ،فقد وصلنا في نفس اليوم االنخابات (يوم اثنين نوفمبر)
ُ
وأكدت عليه
سي أخبار االنتخابات!! والتأخير ال أدري لماذا ،فقد بلغت الرسول بالموعد (خمسطاش أكتوبر)
جداً ،وأظنه ذهب في الموعد ،ولم أراجعه إلى اآلن بدقة ،لكني سألت ابن عمه صاحبنا فقال لي إنه جاء الليلة
فأحضره لي في الغد .فاهلل أعلم.
ُ
حال أو نؤخرها قليال لعل الشيخ عندما يعرف أنها
كل
على
ننشرها
هل
اإلخوة
مع
تشاورت
وبسبب هذا التأخر،
ٍ
لم تنشر يُرسل شيئا أو تعديال أو إلغاء وتأجيال أو غير ذلك ،وهي بحسب مضمونها ليس فيها تعلق واضح
باالنتخابات ،وبقي علينا أن ننظر مناسبة جيدة إلخراجها وأن نراعي هل خروجها في الحين مناسب لوضعنا
في شمالي وزيرستان وهكذا أو ال ،أو هل خروج الشيخ اآلن بالصورة (فيديو) هو المناسب أو يؤجل خروجه
–ألنه سيكون له دويّ وتحليالت...إلخ -إلى مناسبة أظهر قريب ٍة مثال أو حتى إلى ذكرى سبتمبر القادمة...
ُ
ُ
خرجت به أن نؤخرها قليال ..وقد جهّزها منير للنشر  ،لكنه
فتشاورت مع أبي يحيى ومنير ،وكان خالصة ما
تجهيز سريع ،وقلت له اآلن أن يعيد تجهيزها بشكل أفضل ،موضوعا ً معها الترجمة االنكليزية (فالنسخة
المرفقة لكم هي محل تعديل ،وليست المعتمدة) ..وننتظر توجيهكم في هذا.
وبعد كتابة ما تقدم ،جاءني الملف المرفق من أخينا نور الدين (عزام) وفيه رأيُه بأن ننشرها ،وفيه مناقشات
كثير منها معه ومع اإلخوة من قبل ،ومن المهم أن تطلعوا على الملف.
وأفكار ومسائل أخرى ،كنا تناقشنا في ٍ
 -2أود لفت نظركم أننا نستعمل اسم منير لألخ عبد الرحمن المغربي.
 -3بالنسبة ألوضاعنا بصفة عامة ،فهناك تجدد للمخاوف واإلشاعات حول حملة محتملة يش ّنها الجيش على شمالي
وزيرستان بضغط من األمريكان طبعاً ،ولكن قيل لنا إن هذه الضغوط خفت بعد زيارة أوباما للهند ولم يزر
باكستان ..وبعث الباكستانيون للطلبة هنا في شمالي (لبعضهم) قالوا  :ما لم تتوقف االتصاالت التلفونية من
ميران شاه وميرعلي ونحوها فالحملة محتملة ..يُشيرون إلى الضغوط األمريكية عليهم بسبب االتصاالت.
وعلى ذكر االتصاالت فنحن اآلن مانعين االتصاالت إال بإجازة خاصة ،ونسمح لبعض العوائل وهكذا..
والمشكلة ليست فينا نحن (التنظيم) والمنضبطين ،بل في أزواع من المتس ّكعين في أسواق ميران شاه وميرعلي
ممن ال ينضبطون وال يسمعون ألحد ،وهم من العرب واألتراك واألذريين وحتى األلمان وغيرهم أخالط
كثيرة ..ودائما نحاول أن ننصح العقالء والرؤوس في المجموعات ،ونتواصل معهم للتقليل من الشر ،وتفهيمهم
المصلحة العامة ،وأيضا نحن ساعون اآلن في تكوين مجلس تنسيق للمجموعات التركية اللسان (اإلخوة
األتراك ،والتركستانيون ،واألزبك بعضهم وليسوا ناس طاهر جان ،واألذريون ،والبلغار ربما) وهللا الموفق.
إزاء هذه المخاوف وضعنا خطة إلدخال بعض العوائل إلى باكستان  ،احتياطاً ،وبدأنا بمرحلتها األولى ،وهي
البدء بمجموعة اخترناها من العوائل الضعيفة  :أرامل وغيرها ..ولما بلغنا بعضهم رفضوا النزول إلى
باكستان ،وتعرفون كيف اإلخوة والعوائل تتصرف !.وبعضُهم تحركوا بالفعل ،وبعضهم بصدد التحرك اآلن.
وعلى المستوى العسكري  ،اشترينا كميات من الذخائر ورسمنا بعض الخطط البسيطة ،وأمورُنا فيه صعوبة
بسبب نقص حاد في الكوادر ،وكثرة الجواسيس حتى أصبحت البيئة موبوءة  ،وهللا المستعان ،ولكننا لن نعجز
ً
وثقة فيه عز وجل.
بحول هللا وقوته
كما رأينا أن نركز على "مسعود" فإن انكسار الجيش الخبيث في مسعود سيكون مانعا ً له من اإلقدام على أية
عملية كبيرة في شمالي ..كما قال لنا أبو محمد حفظه هللا في مشورته إن مسعود هي خط الدفاع األول عن
شمالي ..أطمئنكم أن الشيخ أبا محمد متابع معنا بشيء من الدقة مثل هذه المشاورات بارك هللا فيه.
حصلت خالل هذا الشهر بعض األحداث المؤسفة الجديدة من قدر هللا تعالى ،ومنها :
* مقتل األخ محمد خان (مسلم) وهو عبد هللا بن الشيخ سعيد مصطفى أبي اليزيد رحمه هللا ،ومعه أخ آخر

بلوشي عربي من كوادرنا ،اسمه معاوية ،كان متزوجا ً بإحدى بنات أخينا أبي خليل الفلتاوي (تزوج بها من نحو
سنتين تقريباً ،وأنجب منها ولداً) ..فاآلن لم يبق من أوالد الشيخ سعيد إال الصغير أسامة ،وابنته الشيماء أم
حفصة المصابة ،وهللا يتوالهم ..العائلة اآلن في باكستان تحت  ،وال أدري هل تبلغوا بالخبر أو ال ،على أساس
أن اإلخوة سيخبرونهم بعد العيد.
ً
ف واح ٍد أو قصفين مزدوجين على مكان واحد تقريبا يوم العيد ،وهم
* ومنها  :مقتل عشرين أخا ً في قص ٍ
عسكريون كلها مجاهديون من إخواننا من كتيبة من كتائبنا وهي كتيبة أبي بكر الصديق رضي هللا عنه..
ُ
كنت قبل العيد
والسبب هو تجمّعهم للعيد  ،ورغم تأكيداتنا وتشديداتنا على اإلخوة في اجتناب أي تجمعات ،حتى
بفترة قليلة أكدت عليهم بأال يزيد العدد في المركز الواحد عن خمسة ،إال أنهم يتأولون أحيانا ً ويجتهدون ..في
هؤالء العشرين عدد من اإلخوة األتراك ،وكرديان اثنان من إيران ،وثالث إخوة ليبيون  ،واثنين أو ثالثة من
الجزيرة ،وشاميّ .
والحمد هلل ؛ إنا هلل وإنا إليه راجعون ،اللهم اؤجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها.
 -4موضوع حمزة ووالدته  :فبالنسبة ألم حمزة فهي جاهزة إن شاء هللا لالنطالق إلى جهتكم ،لكن كنا ننتظر تأكيد
األمر منكم ،وأيضا ننتظر أياما ً غائمة مناسبة للحركة حسبما وجّهتم ..وبالنسبة للتعليمات بأن ال يتركوا وال
يستصحبوا معهم شيئا مما أحضروه من إيران ،فهم عارفون بذلك  ،بلغهم عبد اللطيف ثم بلغتهم أنا ،حتى إنهم
ُ
فأشرت بأنه إن شاء هللا ال خوف من جهته ،بل وسألت
مبالغون في االحتياط حتى سألت عن الذهب الذي معها،
ُ
ُ
عن أسنان كانت حش ْتها في إيران وخدمتها ببعض الماكسات الظاهر ،حسبما فهمت من حمزة ،فقلت لهم إن شاء
هللا غالب ظني أنه ال ضيرَ في شيء من ذلك ..المشكلة هي أنهم قالوا إنهم عملوها هناك في إيران تحت إشراف
طبيبة تابعة للناس الذين كانوا عندهم هناك رسمية ..وأنا غالب ظني إن شاء هللا أنه ليس فيها شيء ،لكن فضلت
أن أذكر لكم كل هذا لتروا األمر ونتشاور في االحتياط.
فإن أردتم أن نرسل أم حمزة صانها هللا ،فأخبرونا هذه المرة ،إما بموع ٍد محد ٍد  ،أو أطلقوا ونترك وسيطنا
يأخذهم في الوقت المناسب عندما نرتب لهم معه في يوم غائم مناسب.
ُ
رأيت فيه العقل واألدب ،هللا يبارك فيه ..لكن طبعا ً يا شيخنا المكرم هو شابٌّ
وبالنسبة لحمزة ،فهو طيبٌ صالحٌ،
صغير وعاش تلك السنين في سجن  ،وهو المسكين اآلن موضوع في شبه سجن آخر عندنا ،فهو قلق من ذلك
ويراجعني بأنه البد أن يتدرب ويشارك ويقدم ...وأنه ال يريد المعاملة الخاصة كابن فالن ،وهكذا جزاه هللا
ُ
فكنت أصبّره وأحاججه ،ولكنه سهل العريكة ليّن الحمد هلل ،وذ ّكرته بما جرى لسعدٍ ،لكن سعد رحمه هللا
خيرا،
ً
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ُ
ب حسن ..وقد وعدته أن أرتب له بعض التدريب اآلمن ،والرماية في مناطقة آمنة بمختلف
بالصبر وبترتي ٍ
ُ
تأخرت عليه اآلن أكثر مما كنت أو ّد  ،ولعلي أفعل في األيام القليلة القادمة بحول هللا ..كما
األسلحة ،ولألسف
أتعهّده بالكتب والملفات المفيدة  ،وعنده كمبيوتر والحمد هلل وصاب ٌر محتسب.
وإن شئتم أن تكتبوا له شيئا مناسبا ً لطيفا ً فاكتبوا.
وكذلك ليتكم تكتبون بأنفسكم ألم حمزة وأنا أعطيهم يقرؤون بأنفسهم أي توضيحات أو توصيات وتذكير.
وهللا يبارك فيكم.
بالنسبة للمرافق الذي سعينا فيه فقد بلغني األخ الذي كلفته أن عنده اآلتي :
((أما الموضوع الخاص ،فاالٔخ الذي عندي ھو أخ مجاھد تدرب عندنا و رجع بعد البقاء ھنا الٔربعۃ أشھر تقریباً،
عمرہ یقارب خمسۃ و ثالثین سنۃ (و سأتأکد منہ أکثر) ،متزوج ،عندہ أوالد صغار (لکن سأرسل لکم عددھم و
عمر کل واحد منھم المرۃ القادمۃ إن شاء ہللا) ،و عندہ دکان أو بعض الدکاکین في الھور ،و ھو رجل فاھم،
ناضج ،ثقۃ ،یعرف أمور استئجار البیوت ،بیع و شراء و جمیع التعامالت الالزمۃ للعیش المدني ،و یعرف کیف
یتصرف في المدن إن شاء ہللا۔ لکنہ لیس بشتونیاً ،بل بنجابیاً۔ فما رأیکم؟ و أنا من جانبي ،سأرسل لکم ما بقي
من المعلومات عنہ في المرۃ القادمۃ إن شاء ہللا۔))اهــ
فكما ترى صاحبي مازال سيتأكد من مواصفات الرجل ..لكن هو من أهل األوردو (بنجابي) على كل حال.
ولعلي أنظر هذه المرة عند أخينا إلياس كشميري فلعل عنده شخصا مناسبا.
وكما قد تبين لكم من كالمي  ،فإن حمزة اآلن عندنا في اإلقليم ،إذ بعد عبد اللطيف تعطلت المشاريع ....
وزادت المشكلة بمقتل محمد خان واألخ معاوية البلوشي ألننا جعلناهما هما المشرفان على الترتيبات للطريق

والتوسعة في أعماق بلوشستان وارتياد األماكن اآلمنة ،فذهبا جزاهما هللا خيرا واستكشفا ورتبا ثم لما عادا
ف أيضا ،والحمد هلل رب العالمين.
للمنطقة قليل قدر هللا أن يستشهدا في قص ٍ
وسالم صفقة السفير األفغاني وأطلقنا سراحه ،ولعلكم تابعتم ذلك
 -5أخبرُكم أن إخوتنا أتموا بحمد هللا وعلى خير
ٍ
في األخبار ،وقد استلمنا كل أو معظم المبلغ (يمكن يكون بقي شيء عند الوسيط الضامن ،ولعلهم استلموه
اآلن) ،والوسطاء الضامنون هم آل حقاني ،منهم الحاجي إبراهيم أخو الشيخ جالل الدين ،رج ٌل آخر.
هذا التتميم للمبلغ (يعادل حوالي ثالثة ماليين دوالر) استلمناه هذه المرة بالعملة المحلية.
 -6بالنسبة لموضوع البيعة فنحن كانت البيعة (خالل الثالث سنوات ونصف الماضية بعد مجيء لإلخوة من إيران)
للشيخ سعيد فقط ،وإنما أنوب أنا عنه في حاالت ضيقة ،بأن كان الشيخ سعيد بعيداً واألمر مستعجال (مثال  :أخ
سيسافر للعمل الخارجي ونريد نأخذ عليه بيعة ،وهكذا ويكون الشيخ سعيد في الجنوب وأنا في الشمال ،أو نحو
ذلك) ..واآلن أنا أتولى أخذ البيعات فقط ..وكذلك ُ
قلت ألبي يحيى يفعل كما كنت أفعل مع الشيخ سعيد في
ُ
وكنت بعيداً ويصعب عليّ أن ألتقي
الحاالت المستعجلة والضيقة ،وفي مر ٍة كان إخوة الشيخ يونس سيسافرون،
ُ
ُ
وكتبت له ورقة معهم
فأرسلت لهم تسجيال صوتيا ً وأحل ُتهم في البيعة على الشيخ عمر خليل
بهم قبل انطالقهم،
أكلفه فيها بأخذ البيعة نيابة عني على هؤالء اإلخوة...إلخ ففعل.
ونحن طبعا ً نأخذها نيابة عن الشيخ أسامة بن الدن .ونقول في صيغتها ما مثاله  :أبايعك نيابة عن الشيخ أسامة
على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثر ٍة عليّ ،في المعروف ،للشيخ أسامة ولمن يوليه
عليّ من األمراء ،على الجهاد في سبيل هللا إلقامة دين هللا ودولة اإلسالم التي تحكم بشريعة هللا ،وأن أحفظ سر
الجماعة ،وأن أكون حيث أم ُ
ِرت أن أكون.

ُ
ذكرت لك من قبل  :األخ عبد الجليل ،وهناك األخ قاري
 -7وأما اإلخوة المهيؤون للمسؤولية في المستقبل ،فكما
ً
سفيان المغربي  ،واألخ أنس السبيعي يصلح لبعض المسؤولية إن شاء هللا ،مع أنه صعبٌ شيئا ما ،لكنه ذو همة
وذو رأي ونظر وحزم ،أنتم تعرفونه ..وهناك األخ أبو خليل يعاون في المسؤوليات لكن ال يقدر على شيء
كبير ،وهناك أخ باكستاني اسمه أحمد فاروق (مسؤول السحاب أوردو) وهو رجل فاضل ويعرف العربية بشكل
جيد وصاحب إدارة وعقل وثقافة وهمة ،ولعلنا ندخله معنا في الشورى هذه المرة بعون هللا ،وهناك األخ أبو
دجانة المصري (الباشا) هللا يحفظه ،واآلن بصدد أن نجربه في مسؤولية العمل في باكستان ،وطبعا أبو عمرو
عم
المصري وأبو صالح وأبو زياد العراقي يصلحون لبعض األعمال .وهناك األخ أبو حفص الشهري (ابن ٍ
ألبي عثمان رحمه هللا ،وهو اآلن يدير العمل مكان أبي عثمان ،وهو خي ٌر من أبي عثمان فيما نظن) ،فهذا من
القدامى.
وأما من الجيل الجديد فعندنا  :األخ أبو عبد الرحمن الشرقي ،من البحرين ،شابّ فاضل هو اآلن في لجنة العمل
الخارجي ،وأخ كويتي اسمه أبو الحسن الوائلي يعمل معي في االتصاالت ويشارك في اإلعالم شابٌ فاضل جداً
عال وعقل ودين نحسبه كذلك اسمه
أحسبه كذلك ،وأخ آخر من الجزيرة عسكري ورج ٌل صال ٌح ذكيّ ذو خلق ٍ
أبو حمزة الخالدي (وهو ابن عم الشيخ الخالدي المسجون مع الشيخ الفهد والشيخ الخضير في السعودية) ،وهو
اآلن أمير كتيبة عندنا ،هؤالء الثالثة عندهم معنا في الساحة ثالث سنوات تقريباً ،ومازالوا يترقون ونظن فيهم
الخير والنجاح إن شاء هللا.
ويوجد من الجيل الجديد غيرهم أيضا ،وهللا يحفظ الجميع.
 -8نرسل لكم مع هذه الرسالة مبلغ ستة عشر الكْ روبية ،وكنا من قبل أرسلنا لكم ثمانية الكْ ونصف .وعلى هذا
يبقى عشرة الكْ نرسلها لكم بحول هللا في إرسالية قادمة  ،وهي تمام ما يعادل الثالثين ألف يورو التي
طلبتموها .على أساس الصرف عندنا بمائة وخمسة عشر (الصرف كان نقص ثم زاد).
وهللا الموفق.
ٌ
ُ
ومازلت لم أتكلم معه،
وبالنسبة لتعميد مَن يصلح لشرف على صندوقكم فعندي أخ يتولى ذلك إن شاء هللا،
وسأحاول في المدة اآلتية بعون هللا ،ونرسل لكم بحول هللا الكشف كامالً.
 -9وعلى ذكر األوضاع المالية ،فنخبرُكم أنه بحمد هللا تم منذ حوالي أربعة أشهر (تقريبا ً من شهر رمضان المبارك
الماضي) االتفاق مع أخينا الشيخ أبي يحيى على االندماج الكامل مع التنظيم ووافق جزاه هللا خيرا على ترك

شرطه الذي كان شرطه هو وإخوانه (وكلُّهم قد استشهدوا رحمهم هللا  :أبو الليث وأبو سهل وعبد هللا سعيد)
عندما انضموا إلى التنظيم بأن يكون لهم استقاللهم المال ّي وأن يحتفظوا بمصادرهم ويستثمروها ...فاآلن الحمد
هلل انتهى هذا ،وكمُل االتحاد بشكل كامل في كل شيء ،وأعطى أبو يحيى كل مصادره وكل ما يأتيه اآلن يحوله
للميزانية العامة ،وصار له هو –من اللجنة المالية في التنظيم -ميزانية خاصة مناسبة لقدره شهريا ً يصرفُ منه
على ما يحب من متعلقاته وعالقاته كهدايا للضيوف والمعارف ومعونات من طرفه وغير ذلك ،والحمد هلل
ب رج ٍل واح ٍد تحاببا ً وثقة وتعاوناً ،ونسأل هللا أن يبارك في هذا الجمع الذي اجتمع عليه عز
نبشركم أننا على قل ِ
وجل.
ُ
ُ
وقد كنت بلغت الشيخ أبا محمد بذلك وكتب له الشيخ أبو يحيى برسال ٍة في ذلك ،ففرح أبو محمد بذلك أشد الفرح
وكتب لي أن أخبركم بهذا ..الحمد هلل.
 -11أخبرُكم أن الشيخ يونس قد سافر من عندنا ،ولكنه مازال في المنطقة الحدودية في جهة بلوشستان ،بحيث
يرتبون للدخول بحول هللا إلى إيران ،وهللا يوفقهم ،وكل أصحابه معه وعددهم أظن ستة ..نسأل هللا أن يسترهم
ويحفظهم ويمدهم بالمدد من عنده.
ُ
وبسبب تعثر التواصل بمقتل اإلخوة لم أرسل له رسالتكم األخيرة إليه بعد ،وإن شاء هللا نرسِ لها متى ما تيسر
بتيسير هللا وتوفيقه.
 -11بالنسبة لملف "عائلي" الذي كنتم أرسلتموه في المرة األخير إلى عبد اللطيف ،فهو مازال عندي فهل أحذفه أو
تأمرون فيه بشيءٍ؟

وهذا ما تيسّر وباهلل عز وجل العصمة وعليه االتكال ،ال إله غيره وال رب سواه.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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الناحية ن و طمئنة ناسبة طريقة وإيجاد لتنديله الترتيب حاولز صز فإنني وإ ال
على المزة هذه في التفتيشاد ووجزنا أجز ،لم أنني فالحقيقة األ سباب ،بحسب األ نية
ر واأل ر واشتزد ،اتدادد الطريق
ذِ ،طخ
كان فإن العام ،الطريق ع للمشي بالنسبة هذا جزا
.المجاهزون اإلِ وة يندل كما التهريب ،طريق ن تنديله في فنبحث الب ز
ر وهناك
األ خ ع نرتب هناك و ن بلوشستان ،إصليم إلى للذهاب له نرتب نأ وهو آِرِ ،ياخ
هللا عبز أبي(
له يرتبون هم( بلوشستان في يبقى هل ثم يستلمونه) ،وأقحابه السنزي
ملونه أو )لذلَ إ كانية عنزهم هناك،
.هذا في تنظرون  ،تريزون كنتم كما بيشاور إلى يحو
هللا
.المستعان و
ِ :ياراد ال ثث هناك  :إذن فالخ القة
ٌلطر عنزي الخيار وهذا .حال كل على وسيطنا عبر لكم نرسله  :األو ل الخيار
خ
يجوت و ال
ا لما الظاهرة ،األ سباب ن أرى لما عليه اإلص زام
األ نية والصعوباد التفتيشاد ن ذكرخ
د
ي نفسه هو يتعرض أن يمكن وسيطنا أل ن ثم الطريق ،على
ء حصل لو ل سخ
ر
خ
صزر ال لحمدة شير
ر فاأل ر وبينكم بيننا الذي وسيطنا وهو هلل ،ا
!!ُ .اعف ِطخ
زل أن ويمكن
يعم
له ع الصة ال( وسيطناٌ ،ير آِر شخص ع حمدة نرسل  :بأن الخيار هذا ا
إذا بهم ويتصل )ٌيره أو أسلم( وسيطكم تلفون أرصام نعطيه أن بعز )الخاص بوسيطنا
.إليهم ويسلمه هناك وقلوا
أنااا عبر بيشاور إلى بإرساله ومأق أن  :الثاني الخيار
خ
)،وسيطنا ٌير( آِرين
حيث تهريب ،طريقة وهي بيشاور ،إلى عنزنا ن المجاهزون بها يندل التي وبالطريقة
على يندلون( بيشاور على يندلون هناك و ن ِيبر صبائل جهة إلى وتيرستان ن يتحركون
ر فيه الطريق اهذ .بيشاور ويزِلون ) نها صريبا أو أظن ا على باره
أصل لكن أيُا ِطخ
مض ويتفادى األول  ،ن
هذه في سيكون حمدة ندول أل ن ِطر احتمال أل ي الخاص وسيطنا تعر
ر
ذ  .جاهزين آِرين إِوة طريق عن الحالة
خ الخيار هذا في طبعخ
ا
اإلِ وة أن  :وهي سألة
زوا لكي األخ ؟ هذا هو ل ن نخبرهم هل بيشاور إلى )تنديله( لصحبته نختارهم الذين
في يجم
ذ ،األ ر
بمناسبا ليس فهذا جزا
خ
ذ،
ملوه لهم نقول بل نخبرهم ال أو أ نيا
وهو بيشاور إلى وق
تفهم ربما ذلَ و ع المختار ،وهو مكن فهذا الهواتف ،وأرصام العناوين وعنزه يتصرف
ذ الناا
.شيئخ
ا
ن( لطريقا وعنزنا علينا أسهل وهذا بلوشستان ،إلى حمدة نرسل أن  :الثالث الخيار
أنااا عنز ونزِله )وتيرستان جنوبي
خ
هللا عبز األ خ يأتي أن إلى عنزهم يجلس هناك
السنزي
ذ الخياراد أصل الخيار وهذا .ويستلمه
ما وهو عنزي ،وأسهلها للس ال ة وأصربها ِطرخ
ا
المرج
ا كما ثم .الث الثة الخياراد ن
هللا عبز ع ترتبون  :لكم صلخ
ز
أو بواسطتي( السنزي
هللا عبز األ خ أرسل إذا ة باشر
هللا شاء إن الخاقة التلفون أرصام
).
هللا
.الخير فيه لما الموفق و
الحظاد
:

ا أنني ـــــ
وافقر فهو حمدة إرسال سألة في نير األ خ شاورخ
د
خ
على اإلص زام عزم في لي
ل إرساله
خ
ث الثة ن أكثر نذ التقائنا لعزم يحيى أبي ع أتشاور ولم ..وقفخ
ز
ا كما والحاا
.المراس الد في له أكتب ولم أشهر،
ا ،حمدة على كله الك الم ــــ
ل فليس )وولزاه حمدة ا رأة( العائلة وأ ا كرجل
شكلة ثمخ
ز
حمدة ندول  :هي فالفكرة وإذن )،األو ل الخيار( العادي األو ل الطريق ن تنديلهم في
ا على والعائلة لوحزه
.حزخ
ة
.عائلته ع الذهاب فيستطيع )الثالث الخيار( بلوشستان لخيار اِتيارنا حال في لكن
هللا عبز األ خ لي أرسل لقز ــــ
وهما أيُا ،له سياصة رِصة و عها ِالز ،بطاصة السنزي
 ،شاء إن تحرك إذا حمدة يستعملهما أل ن قالحتان
وإ ا فيهما ،بأ ركم تأ روني فإ ا هللا
.الخياراد أحز في الشروع صررتم إذا بهما ليتحرك لحمدة سأعطيهما
 :تنبيه
الوصز بعض ني يحتاج ولكن فتخبروني ،بلوشستان ،طريق اِتيار هو القرار كان إذا
ذ ليس ترتيبه ،إلك مال
 ،شاء إن كثيرخ
ا
ا وإنما هللا
ظروفنا بصعوبة لتذكيركم للتنبيه احتجخ
ز
ذ وتحركنا
.تقلقوا ال ولكي عمو خ
ا
 :لحمدة بالنسبة
ا فهو
ر وأوالده  ،وأهله بخيخ
ر
 ،شاء إن وقابخ
أن أريز وكنز ويتعلم ،يتزرب أن ويريز هللا
ن شزيز ،باحتياط له نرتبها أن نحاول التي الحركة لبعض المجال نعطيه أن في أستأذنكم
ا وعلى ..الخاقة التزريباد بعض يحُر أن أجل
أبي أِينا بيز إلى عائلته أِذ هو اآل ن كخ
ل
ا ،ن عنزه فهم ِليل،
ا ألن ني أيام
مم في له ِاقة دورة حُور ِليل أبي ع هل رتبخ
ز
تعل
ا المتفجراد،
مض ما كذا أو الحركة أو الخروج وعزم األ ن في عليهم وشزدخ
د
.للخطر يعر
.التوفيق وبا هلل
 :أِرى واضيع
بأسفا ـــ
خ
اكم
هللا عبز أبي قهر( السنزي الحارث أبا األ خ بأن أِبر
ير صز )السنزي
ن أس
هللا نسأل ..شهرين ن أتيز صبل وهذا  ،كراتشي في ستانيةالباك اال ستخباراد صبل
أن
.عنه يفرج
.إم البي عائلة ن أجوبة أي أتلق لم اآل ن ولحز ـــ
ا أني ع
ذ تلقيخ
ز
هللا عبز أبي األ خ ن جوابخ
ا
ل السنزي،
إليم وأرسخ
خ
بطاصة( ِالز بطاصتي
ا كما )،سياصة ورِصة شخصية،
هللا عبز األ خ ولكن أع اله ،كتبخ
ز
أي يعطني لم سنزيال
ز ولكن أِرى ،تفاقيل
خ
.صريبخ
ا
ذ نه طلبناها التي الخاقة الهاتف أرصام لي سيرسل بأنه وعل
هللا
.الموفق و
ا لقز ـــ
.إليكم وقل فعساه حمدة ،أم صحف أرسلخ
ز
 ،أسلم األ خ إلى ) ليون عشرة يعني( روبية كرور واحز بلغ تحويل في بزأنا وأيُا ـــ
م بأن له وكتبخ
ز
.عنزكم فتكون بها ،ويحتفظ  ،يورو أو دوال ر إلى لهايحخ
و
ا
إلى الروبية المبالغ ن كبير جدء بتحويل صمنا فقز  ،عنزنا التي المبالغ وبخصوص ـــ
 .هلل والحمز  ،ويورو ودوال ر ذهبا،
الجهادية والمجموعاد للجماعاد دعم  :باشرة بالروبية قرفناها كبيرة صاريف ع طبعا
وٌيرهم طالبان ،وتحريَ حقاني ،وِليفة والمسعوديين ،شمالي ،شورى( لقبائلا في العزيزة
ا سمع وصز الناا ،نزعم أن الب ز إذ )المهاجرين جموعاد إلى باإل ضافة ،
.بالصفقة الكخ
ل
وٌيرها ديون وسزاد للعمل والميدانياد الحالية ،الزفعة الكفاال د صاريف إلى باإل ضافة
).هلل الحمز جزا صليلة الزيون(
ذ وتجهيداد وذِائر تعزدة أسلحة واشترينا
 .حتملة حرب ألي ة استعزادخ
ا
.المتعاونة المجموعاد وبعض الورش ،لبعض الجزيزة الميدانياد بعض واستحزثنا
.أيُا الميدانياد بعض صيمة ورفعنا
 .هلل والحمز
هللا وبفُل
ز المزة هذه الخارج ن األ وال تزفق حتى
خ
.كذلَ ستانباك داِل و ن وطيب ،جير
هللا فُل وذلَ
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونحمز العربية ،الب الد في تغييراد ن حصل و ا العربية الثوراد األي ام هذه نتابع ـــ
هللا إليكم
.و صر تونس طاٌيتي توال على تعالى
.كذلَ وسوريا اليمن ،وفي تتابعون ،كما ليبيا في األو ضاع واآل ن
]الثوراد هذه حول إِواني لبعض كتبته ا بعض لكم أرفق[

ر وفيها كبيرة التغييراد هذه أن نظن الجملة وفي
هللا بإذن كثير ِيخ
.
ة كلمة إقزار في فكرتم وهل
األ ة ع للسرور وإظهار تُا ن فيها المناسبة بهذه ل
واإلج رام والفساد الظلم على للثورة وتأييز الطواٌيز ،بعض توال ن تم لما
ة للشباب والتذكير التوجيهاد بعض وفيها ...،والطغيان
تكون الجملة وفي جمعاء ،ول
التي النعمة لهذه والسرور التأييز نها يظهر ولكن التفاقيل ،في تزِل ال عامة كلمذ
خ
ة
هللا أنعم
بالجهاد الطريق إكمال على وحث الطواٌيز ،ن التخلص ن الناا على بها
هللا إلى رجوعوال والتوبة
هللا طاعة على وباال ستقا ة
األ ريكان كر ن والتحذير
وهكذا  ....ث ال اليهود دويلة نهاية بقرب والتبشير وٌيرهم،
إلى وتنتهي الثوراد هذه تنُج حتى تنتظرون فلعلكم اآلن  ،كلمة نكم يكن لم فإن
مها
ذ ،ستقر
ر لكم ويكون تقريبا
عشر للحادي العاشرة كرىالذ( العشرية شريط في عليها كالخ
م
.التوفيق وبا هلل ).سبتمبر ن
والتفكير المسائل لتفتيا( الكبرى التغيراد هذه حول واألف كار العناقر بعض لكم ونرفق
.فيها للتشاور عنزنا ل إلِوة كتبتها ورصة وهي )،فيها
.بخصوقها كلماد ن عنزنا ن قزر أو كتبناه ا بعض لكم سأرفق
.عليهما وجوابي ..آٌا الطيب ن رسالتين اأيض لكم ونرفق ـــ
.الجدائر في اإلِ وة على وجوابي ..واليمن والصو ال الجدائر ع المراس الد وآِر ـــ
).اليمن( بصر ألب ي وأِرى .الصو ال في ل إلِوة ني ورسالة ــــ
عويس ظاهر حسن ل خ رسالة كتابة عليكم يقترحون الصو ال في فاإلِ وة ترون وكما
هزونه ،عنوياته وترفعون تشجعونه
.فيكم يبارك و
هللا وتتعم
.النز ن لفاد ن وٌيرها اإلداري ة الكتب بعض أيُا لكم ونرفق ـــ
ا فهو يونس ،للشيخ بالنسبة ـــ
ا وصز بخيخ
ر
هللا شاء وإن األِ يرة رسالتكم له أرسلخ
ز
إليم وأرسل وقلته،
خ
نجا إذا ربما ،باشرة الصو ال إلى سيتحرك بأنه شهر نحو صبل
ذ وكان الترتيب
عبر باشرة هناك إلى يوقلونهم وثوصين هربين وجزوا حيث بالبحر تقنخ
ا
التعرف استطاعوا األِ يرة األ شهر عزة زة بلوشستان في إصا تهم زة في( البلوش اإلِ وة
ٌير فيها والمكوث إيران إلى الزِول أن وأقحابه هو ورأوا )..البحرية الطرق على
ا وصز باِتصار ،لي كتب كذا  ،ناسب
ذ له كتبخ
ز
ا صبل جوابخ
ا
خ
أيام
أ ن ن بالتثبز أوقيته
ا ثم الطريق،
والفكرة عه ،ل ن وبعض هو ربما ويزرسها فيها يتأ ل لكي فكرة عليه عرضخ
ز
المناسب ن يكون صز أنه  :وِ القتها الراهنة العربية الشعبية الثوراد ضوء على جاءتني
كانا وسوريا نستو على إِوانه يوتع أن
خ
بالنسبة صلي ال ينتظر أن يقتُي وهذا .آِر و
البلز تتحول أو األ سز بشار نظام ويسقط سوريا في الثورة تنجا حتى السوريين ل إلِوة
هللا ..وفوضى انف الد إلى
.المستعان و
جدائريم وآِر تونسيم ،وواحز سوريون ،اإلِ وة ن ث الثة عه يونس الشيخ هو  ،وللتذكير
خ
).ألمانيا في يشيع كان(
خ
أناار سافر وصز بسهولة ،تونس ويزِل باشرة اآل ن تونس إلى يسافر أن بإ كانه
خ
فالتونسيم
.ودِلوا عنزنا ن
هللا بإذن يتمكنون لعلهم السوريون والث الثة
.صريبا
يختفوا حتى أو الصو ال ،إلى يذهبوا أن يناسبهم لعله  ،الجدائري واأل خ هو يبقى
.اثنين ادا وا ٌيرها وأ إيران في بسهولة
ذ كبيرة العربية المنطقة في حصلز التي التغيراد إن
ن الكثير عها تتغير أن والب ز جزخ
ا
.األ ور
يرتبون بزؤوا أنهم ليبيا في اإلِ وة ن جاءنا ا فآِر الخصوص وجه على لليبيا بالنسبة
نشاطر لهم وأنهم أ ورهم،
خ
ن الخارجين قاتلةال الجماعة إِوة  .هلل والحمز هناك ودوخ
ر
قحوة هناك )صاربها و ا والبيُاء ودرنة بنغاتي( الليبي الشرق وفي وٌيرهم ،السجن
يظهر سيبزأ صريب عن أنه ونظن الفرقة ،هذه ثل ينتظرون ت ان ن نشطة جهادية إس ال ية
".تسجي التهم"و وأسماؤهم اإلِ وة نشاط
هناك جهادية فرقة ن أتيا و ا ِوةا إل عنز للحماسة فنتيجة أيُا بليبيا يتعلق وفيما
مق
وإِوة الليبي السبيعي أنس األ خ أن حصل فقز ...هناك الطواٌيز ضز للجهاد اإلِ وة وتشو
.ليبيا إلى الندول في استأذنوا آِرون
ملها يحيى ألب ي كتبها )القيوم عبز اآل ن عنزنا اسمه( أنس ن رسالة لكم وأرفق
أبو وحو
ذ
إليم يحيى
خ
يخ
ب
عليم يعت
خ
ذ الجواب ،في عليه التأِر في
وضوعيم تأِري سبب وطبعخ
ا
خ
والحمز جزخ
ا
ا
هلل
ر فيه أنا
هللا شاء إن عذوخ
بعزي وهو
التواقل ن وتقليلي واِتفائي وك
موني ا
اا
.اللحظة هذه حتى إليها يشير التي رسائله يتصلني ولم المزة ،هذه والحركة
ا كل وعلى
ا حاخ
ل
ا عليها ،تطلعوا لكي رسالته قورخ
د
ه ا لكم وأرفخ
ق
خ
يبلغه لكي يحيى ألب ي كتبت
اا
.إياه اآلِ رين واإلِ وة

ه
خ
.ليبيا إلى للندول اإلذ ن أعطيناه أننا وِالقت
اا
ه )أنس( هو  :للتنوير طبعا
خ
ذ سيئة النفسية حالت
وتعرفون إيران ،ن جاءنا ا يوم ن جزخ
ا
اا
ين حتى كلهم وأوالد ه أهله أرسل )إيران ن( هناك ن أنه
وعبز
هللا عبز( نهم الكبيرل
والقلق جزا التأثر عليه يظهر كان هنا جاء وعنز ا رج الن ،بالغان أنهما رٌم )الرحمن
يشرة في قعوبة في بطبيعته وهو والكآبة،
و ال اإلِ وة عظم ع يرتاح ال فكان والمداج الع
يسعون -و ساعزتنا وإذننا يحيى أبي وعلم بعلمي– دائما اإلِ وة فكان المراكد ،في
كانا لتوفير
خ
عه يكون بل كثيرون إِوة فيه ليس األص ل على ركد أو فيه يرتاح له ِاخ
ل
ا
ز في
خ
خ
يتصل وكان صلقة ،حالت
ه كانز الجملة في لكن .وهكذا ث ال ،يخز انه اثنان أو واحر
اا
يه رٌم ليبيا ،في بأهله
عروفر أنه ورٌم ل التصاالد  ،بمنعنا علم
خ
ر رجل أنه
طلوب ِطيخ
ريكان
ذ بالتلفون لاتص إلخ...ل
!! رارخ
ا
الليبي عروة األ خ أن علم عنز ا وِاقة ليبيا في والحرب الحالية الثورة جاءد ولما
معه عليه واتصل ليبيا ،إلى ودِل سافر صز )إيران سجن في عه كان(
إن له وصال وشج
ر الطريق
ر يسمخ
ذ فتحمس ...وسهخ
ل
.كتب ا وكتب للندول جزخ
ا
هللا ونسأل
.واإلع انة التوفيق إِوةال ولسائر وله لنا
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
أما بعد......
إىل األخ الكرمي

الشيخ حممود حفظه اهلل

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية أسأل اهلل
تعاىل أن يسدد آراءكم ويوفقكم ويعينكم على القيام مبسؤولياتكم .
وصلتين رسائلكم الكرمية واطلعت على ما تضمنته وكذلك على آرائكم مجيعاً فيما خيص
األقاليم وابتداءً سأذكر لك رأي فيما خيص األقاليم مث أشرع يف باقي املسائل .
* خبصوص الصومال :
فقد أرفقت رسالة لألخ خمتار أيب الزبري ضمنتها الرد على بعض ما ورد يف رسالته وذكرت له
بأن الرد على ما بقي من املسائل سيكون يف رسالة منك ونسخة منها إىل األخ أيب حممد
وأخرى لكم .
وفيما ذكرمت عن مسألة القضاة فقد يكون من الصعب على اإلخوة هناك تنفيذه فهم نظراً
التساع اإلقليم وتباعد الناس تواجههم صعوبة يف توفري القضاة وقد يكون تنصيب عدة قضاة
يف كل منطقة فيه حرج عليهم من ناحية توفري وتفريغ األفراد املهيئني ومن ناحية أخرى توفري
املباين واملرتبات هلم فاألمر فوق طاقتهم السيما مع ظرفهم احلايل وبناءً عليه فقد يكون من
األسهل عليهم أن ينصبوا يف كل جتمع للناس قاضي يقضي يف مجيع املسائل اليت حيتاج

الناس فيها للقضاء باستثناء املسائل التجارية فهي كما تعلمون باهبا واسع وحتتاج قاضياً
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متميزاً وخيفى بعضها على القضاة عاد ًة إال أن يكون القاضي قد درسها بتوسع خاصة يف
هذا الزمن فقد جدت مستجدات كثرية على التجارة .
*يف مسألة البيعة من اإلخوة يف الصومال فتكون على اجلهاد إلقامة اخلالفة .
*يف مسألة تدريس البنات فأرى أن يرتك هذا األمر هلم .
* فيما خيص طلبهم بأن خنصهم باحلديث ضمن البيانات فهذا حسن وسنسعى فيه بإذن
اهلل.
* كما أرجو أن توصوا اإلخوة يف الصومال بالرفق وتذكروهم باألحاديث الصحيحة اليت
حتض عليه وفيما خيص اجلماعات الصوفية فأكدوا عليهم بأن يسعوا بكل جهد لتحييدهم
وإن أىب بعضهم احلياد فال يعمموه عليهم وإمنا يف كل مجاعة يسعون لتحييد من يقبل احلياد
منها وهلذا األمر أسباب ال ختفى عليكم منها أهنم سيكونون ورقة للخصوم وأي استفزاز من
جهتنا سيدفعهم أكثر إىل اخلصوم .
ويتم تنبيههم إىل أمهية التفريق بني حجم عداء كل خصم من خصومنا لنا وبني اجملتهد يف
قتالنا عن قناعات راسخة لديه وغري اجملتهد كل هذه العوامل ينبغي أن يراعايها من يريد
كسب احلرب .
* حبذا أن تتدارسوا مع اإلخوة يف الصومال كيفية ختفيف الضرر عن املسلمني يف سوق
بكارة إثر ضرب اإلخوة ملقر القوات اإلفريقية فهل يكون مناسباً أن تكون عملياهتم على
القوات اإلفريقية أثناء قدومهم أو مغادرهتم يف املطار دون القيام بالعمليات على مقارهم إال
إن كانت عمليات نوعية كبرية أو عرب حفر األنفاق للوصول إىل قلب املعسكر مع التزامن
هبجوم من اخلارج فتدارسوا األمر وأفيدوين جزاكم اهلل خرياً .
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وتعقيباً على عملية أوغندا يف الساحة العامة فأحسب أنه كان ينبغي أن يكون الرتكيز على
ترتيب عملية متقنة حمكمة الغتيال الرئيس األوغندي موسيفيين فهو أمر مهم للتأثري على
احلرب هناك إال أنه إن تعذر فيكون استهداف اإلخوة ألهداف عسكرية أو اقتصادية مهمة.
* ويل رأي حبذا أن تدرسوه وإن استحسنتموه فارسلوه إىل اإلخوة يف الصومال وهو أن
يشجعوا وفداً من وجهاء القبائل املوثوقني يف الصومال لزيارة بعض التجار يف اخلليج وكذلك
بعض العلماء ليطلعوهم على حال املسلمني يف الصومال وموت أطفاهلم من شدة الفقر
ويذكروهم بواجبهم جتاه إخواهنم ويوضحوا له معاناة الناس هناك بالصور واألرقام املوجودة
لدى املنظمات اإلغاثية ويقولون هلم أن الفقراء واملساكني ينتظرون منكم جهداً بسيطاً النقاذ
حياة أبنائهم ( حيث إن هؤالء الفقراء من أحق الناس مبا حيتاجون إليه من مال األمة العام
املكدس عند أمراء اخلليج ) ويقولون إهنم رجال يستطيعون العمل وإعالة أنفسهم وأبنائهم إال
أن املاء جيري يف النهر وال يستطيعون رفعه إىل أراضيهم فيقدمون هلم مشاريع على بعض
األهنار ويفيدوهنم أن املشاريع اليت حنتاجها ليست سدود وإمنا هي نواظم (حواجز امسنتية
هندسية معرتضة يف جمرى النهر ) لرفع مستوى املاء قليالً ليدخل إىل الرتع فرتوى األراضي
وفيما خيص تفاصيل بناء الناظم فيمكن لإلخوة يف الصومال أن يأخذوها من أحد مهندسي
الري يف الصومال وإن مل يتيسر ذلك فيمكنهم إرسال أخ إىل السودان فيزور هنر القاش يف
مدينة كسال السودانية فكنا قد أنشأنا ناظم على ترعة متتيب وكان املهندسون معنا املهندس
إبراهيم واملهندس الدكتور صالح من مهندسي الري يف السودان .
ومن السبل إلمتام مشاريع النواظم أن جيمع اإلخوة يف الصومال ما تيسر هلم من األموال
ويبدؤوا عمل ناظم وبعد أن يبدأوا يف املشروع يقوموا بتصويره وإرسال الصور إىل أهل اخلري
ليفيدوهم بأهنم قد مجعوا بعض املال من األهايل على فقرهم ومل يتيسر إمتام املشروع مبا أتيح
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هلم من املال فهذا أمر دافع ألن يغري أهل اخلري إغاثتهم من األغذية والضروريات فقط إىل
عمل مشاريع تنموية.
ومن السبل أيضاً أن يعدوا األهايل بأنه إن أنتم سامهتم يف بناء الناظم سنؤجركم أراضي ملدة
سنني إىل أن تأخذوا املبلغ الذي دفعتموه وكذلك ميكن أن يعرضوا على أصحاب األموال
والتجار بأن يسامهوا يف بناء النواظم وميكن أن تكون مسامهتهم مبقابل فنأخذ من أحدهم
مئة ألف مثالً ونؤجره عدداً من الفدانات ملدة من الزمن تسدد املبلغ علماً أن ناظم واحد
ميكن أن يسقي أربعني ألف فدان إذا كانت األرض منبسطة مع مالحظة أن أرض الصومال
أرض إستوائية فيمكن اجلمع مع زراعة احملاصيل احلولية اليت توفر احتياجات الناس السريعة
زراعة مساحات أخرى بساتني كالنخيل فهو حمصول اسرتاتيجي وأكثر الفاكهة واخلضروات
احتواءً على العناصر الغذائية.
وكذلك من األشجار اليت تناسبها املناطق االستوائية شجرة زيت النخيل وميكن إسترياد
شتالهتا من اندونيسا أو ماليزيا فزيت النخيل موجود يف املنطقة حول الصومال إال أن شتالته
يف ماليزيا مهجنة وهلا ميزات اقتصادية منها أهنا غزيرة االنتاج وتنتج يف مدة وجيزة وللعلم أن
دخل الفدان الواحد من زيت النخيل قبل سنوات ويفرتض أنه قد ارتفع يبلغ سبعمئة
ومخسني دوالر وأرض الصومال من أخصب األراضي يف الدنيا فإذا استثمرت ستزول بإذن
اهلل معاناة مالين املسلمني وستزداد املقومات اليت تدعوا الناس للحفاظ على اإلمارة
اإلسالمية علماً أن اإلهتمام ببناءالنواظم اليت يأخذ بناء الواحد منها ثالثة أشهر يتيح لإلمارة
توفري فرص العمل ملعظم املسلمني عندهم ومما يزيد فرص عمل الناس أن ال نكثر من زراعة
احملاصيل اليت حتصد باحلصادات ونشجع على زراعة احملاصيل اليت حتصد يدوياً.
وقد خيطر ببال بعض اإلخوة أن العدو قد يقصف هذه املشاريع ويدمر زراعة الناس فأقول :
إن يف هذا األمر صعوبة كبرية على العدو ألنه صدام مباشر مع احتياجات الشعب اإلنسانية
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مث إن الناظم ال يعترب هدفاً عسكرياً ذي بال فضالً عن أن ترميمه أمر يسري وردة الفعل
الدولية عليه كبرية جداً ألهنا أرزاق عوام الناس وتشكل عداء أكرب للحكومة العميلة يف
الصومال .
* كما ينبغي تنبيه و حتذير اإلخوة املسؤولني والعاملني يف أجهزة اإلمارة من أن يدخلوا يف
املسائل التجارية فهو أمر يف غاية اخلطورة ويتعارض مع مهمة الدولة سياسة الدنيا بالدين
وحفظ األمن والعدل يف القضاء أما أمور الدنيا فإن قامت الدولة بواجباهتا وشجعت رعيتها
على األمور اليت ضمن طاقتهم وتصلح حال بالدهم فإن الرعية سيسريون يف هذه املسائل
فهم أقدر على عمارة األرض بالزراعة والتجارة وغريها
فموظفو الدولة أو اإلمارة ما ينبغي هلم أن يتنافسوا يف التجارة فقوة الناس مالياً يف أي دولة
هي قوة للدولة وتكفي اإلمارة الزكاة فضالً عن أن الزراعة يف الصومال تكون نسبة الزكاة منها
العشر ألن دخول أعضاء اإلمارة أصحاب القرار يف التجارة إفساد لإلمارة ودمار للحركة
اإلسالمية ويؤدي إىل فجوة كبرية بينها وبني الناس وهدم للدولة بأيدي منشئيها ولكم عربة
باحلركة اإلسالمية يف السودان الذين ضحوا بأنفسهم يف سبيل قيام الدولة اليت تعلن تطبيق
الشريعة فأقاموا الدولة ومن قبل أن يرتاجعوا عن تطبيق الشريعة كانوا قد دخلوا يف مسائل
خطرية بسبب أهنم قد أصبحت الدولة بأيديهم وما زالوا يفكرون يف تقوية احلركة اليت
أسسوها قبل السيطرة على الدولة مما أدى إىل احتكارهم لكثري من السلع اليت حيتاج إليها
كل الناس والتجارة فيها من حقوق مجيع الناس كالغاز والسكر واحتكارهم لألسواق احلرة
فبدالً من أن تنعم السودان بعدل النظام اإلسالمي أشارت تقارير الشفافية الدولية إىل أن
السودان من أكثر الدول اليت تعاين من فساد مايل وإداري كبري ومن هنا يكون التفكري
بالدخول يف التجارة لتقوية الكيان اإلسالمي احلاكم خطأ كبري ودمار للكيان .
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ومن املسائل املهمة أن ما يدور يف جمالس الشورى أسرار ينبغي حفظها فعلى سبيل املثال
التشاور على مكان عمل الناظم فال ينبغي ألحد أعضاء الشورى أن خيرب ابنه أو أحد
املقربني منه مبكان النظام قبل معرفة عوام املسلمني فسيشرتي من األراضي اليت جبانب الناطم
يف حني أن مثنها منخفض مث بعد علم الناس بعمل الناظم سيتضاعف مثنها وبذلك يكون
أخذ ألموال الناس بالباطل .
* كما ينبغي حتذير اإلخوة من أن قطع األشجار بشكل واسع جتاري لعمل الفحم دون
زراعة بديل عنها يف موسم األمطار أمر خطري على بيئة املنطقة فينبغي قصره على قدر حاجة
استهالك الناس يف الصومال وأما ما هو للتصدير فضرره كبري .
* ال خيفى عليكم أنه مع التغريات املناخية حيدث جفاف يف بعض املناطق وفيضانات يف
مناطق أخرى فيجب تنبيه اإلخوة يف الصومال ألخذ أقصى االحتياطات املمكنة وهذا يقع
على عاتق القادة أكثر من القاطنني حول األهنار واألودية
ومن هذه االحتياطات أن يتم إنشاء جهاز إلنذار األهايل وتأسيس نقطة مراقبة متقدمة يف
أول النهر إلنذار الناس عند حصول أمطار غزيرة وفيضانات بواسطة جهاز ال سلكي.
مالحظة  :مراعاة احلذر من سقوط أي رسالة تكون وثيقة يظهرها األعداء إلثبات هذا األمر
مما يعين أن تكون الرسائل مع اإلخوة يف الصومال آخذة نفس حكم الرسائل احملتوية على
معلومات سرية وخطرية وتنبيه اإلخوة باستخدام نفس الطريق يف إرسال رسائلهم اليت
تتحدث عن هذا األمر .
* خبصوص املغرب اإلسالمي فقد قرأت رسالة واحدة تتحدث عن أن هناك بعض اجلهات
ترغب يف عقد اهلدنة مع اإلخوة ورأينا أن عقد اهلدنة ضمن ضوابطها الشرعية أمر حسن
حيث إننا نرغب يف حتييد كل من ميكن حتييده يف فرتة حربنا مع العدو األكرب أمريكا أما
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مسألة العشرة ماليني يوروا سنوياً ال أرى التشدد فيه وإمنا الذي يهمنا أن تتم اهلدنة  .وأما
الرسالة الثانية فلألسف الشديد مل نتمكن من فتحها رغم حماوالت عدة وهي رسالة األخ أيب
مصعب عبد الودود فحبذا أن تعيدو إرساهلا إلينا بعد التأكد من فتحها .
*خبصوص اليمن :ذكرمت يف رسالتكم بأنكم تنتظرون رسائل مفصلة عن أحوال اليمن من أيب
إيل وكنتم قد ذكرمت أنكم ستبدؤون يف مراسلة األخ
بصري فإن وصلتكم فحبذا أن ترسلوها ّ

أيب بصري والتمهيد للسياسة اجلديدة فأرى أن نرتيث يف ذلك إىل أن نطلع على ما عندهم

للتشاور يف املسألة بشكل أوسع و اختاذ القرار األنسب بإذن اهلل .
* خبصوص ما ذكره اإلخوة يف العراق عن اخلالف بينهم وبني مجاعة أنصار اإلسالم
فاستمروا يف التواصل معهم وتذكريهم بأن يبذلوا ما يف وسعهم لتجنب اخلالف والصدام ما
استطاعوا إىل ذلك سبيالً وأوصوهم باالستعانة يف حل اخلالف بوجوه العشائر والعلماء ومبن
معهم ممن كان مع مجاعة أنصار السنة سابقاً.
*خبصوص ما ذكرمت عن األوضاع عندكم يف وزيرستان فأوافقكم الرأي فيما ذكرمتوه عن
التهدئة وتقليل احلركة للمحافظة على سالمتكم وسالمة األنصار مجيعاً وإخراج بعض
اإلخوة إىل السند ملدة عام أو عامني مع الرتكيز و املواصلة يف أفغانستان والسيما بالعمليات
الكبرية النوعية.
* حبذا أن تنبهوا إخواننا يف طالبان باكستان وأفغانستان إىل أن ينشروا بني كوادرهم احلديث
عن حرمة دماء املسلمني ويشددوا عليهم يف االحرتاز من الوقوع يف دماء املسلمني ويقوموا
حبمالت توعوية شرعية واسعة يف مسألة معاقبة األشخاص بناء على الظنون (إياكم والظن
فإن الظن أكذب احلديث ) وهذه املسألة ينبغي تنبيه إخواننا املسؤولني عن مكافحة
اجلواسيس لديكم عليها وطرقها معهم باستمرار ليحذروا أشد احلذر من التعدي على الرجال
دون التأكد مما اهتموا به .
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كما أود تنبيه إخواننا يف طالبان على األمهية القصوى للرفق يف التعامل مع القبائل وأهل
القرى و بشكل عام (الرفق ما كان يف شيء إال زانه وما نزع من شيءإال شانه ) وفيما خيص
القبائل اليت دخلت أو هتم بالدخول يف املشروع األمريكي للصحوات فحبذا أن حتذروهم
حتذيراً شديداً من أن تكون ردة الفعل منهم مبالغ فيها جتاه هذه القبائل مما يزيد جتمعها
وتألبها لقتاهلم ويهم يف توضيح األمر هلم ذكر جتربة إخواننا يف العراق .
* خبصوص اهلدنة مع احلكومة الباكستانية فمواصلة التفاوض على النحو الذي ذكرمت أمر من
مصلحة اجملاهدين يف هذه الفرتة .
وفيما خيص الشيخ أبا حيىي فأرى رأيكم بأن ال نشغله باألمور اإلدارية عن البحوث العلمية
ألمهيتها وعظم احتياجنا جلهوده وخاصة بعد متكني إخواننا يف الصومال فهذه إمارة على
أرض الواقع عدد رعاياها باملاليني حتتاج إىل متابعة قوية وتوفري ما حيتاجونه من البحوث
الشرعية وال خيفى عليكم عظم املسؤلية امللقاة على عاتقنا بعد انضمامهم إلينا فيجب أن
يفرغ جزءً كبرياً من وقته هلذه املهمة ال أن يعد البحوث اليت يطلبوهنا فقط بل يفكر فيما

سيحتاجونه ويعده هلم أيضاً وأما األمور اإلدارية فيمكن لبعض إخواننا اآلخرين أن يقوموا
هبذه املهمة وإن كان مستواه اإلداري متميزاً عنهم .
* خبصوص تعيني نائباً لكم فأرجو إفاديت عن قدرة الشيخ أيب خليل يف هذه الفرتة هلذه
املهمة فإن مل يكن هناك مانع من استالمه النيابة فأرى أن يقوم هبذه املهمة وعندها ختربوه
بأنه قد مت تعيينه نائباً لكم ملدة سنة قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ وصول الرسالة وأما النائب
الثاين فأرى أن يكون األخ أبو عبد الرمحن املغريب فحبذا أن تفيدوه بذلك وأنه ملدة سنة قابلة
للتجديد تبدأ من تاريخ وصول الرسالة
وإن تعذر تعيني الشيخ أيب خليل يف هذا املنصب فيقوم األخ أبو عبد الرمحن املغريب هبذه
املهمة ويكون األخ عبد اجلليل نائباً ثانياً .
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* حبذا أن ترسلوا إلينا السري الذاتية جلميع اإلخوة الذين قد يرشحوا اآلن أو يف املستقبل
ملناصب إدارية كربى كما أستحسن أن تطلبوا من كل منهم كتابة تصوراته عن العمل
اجلهادي بشكل عام وآرائه ومقرتحاته على أي من الساحات اجلهادية.
*وصلين من طرفكم كتاب ( نقاط االرتكاز ) لألخ أيب أمحد عبد الرمحن املصري بتقدمي
الشيخ أيب حممد املقدسي فهو كتاب يف غاية األمهية ينبغي التأكيد على اإلخوة بقراءته
ونشره يف اإلنرتنت بأوسع نطاق لالستفادة منه يف توعية الشباب عامة وشباب اجلماعات
الدعوية خاصة وكذلك ينبغي نشره يف العامل اإلسالمي عامة واإلشارة على مجيع األقاليم
بنشره حيث إنه عامل مهم يف توعية اإلسالميني الصادقني للخروج من تيه اجلماعات
الدعوية املقرة بشرعية احلكام املرتكبني لنواقض اإلسالم فتتم ترمجة الكتاب مبا يتاح من
اللغات كاألردو والبشتو والفارسي والرتكي والساواحلي واملالوي واإلجنليزية والفرنسية وغريها.
كما يستحسن االتصال بالشيخ أيب حممد املقدسي الستئذان صاحب الكتاب يف اختصاره
فإن وافق يرسل إىل أحد املشايخ ويقال له أنه كتاب مهم ولكن فيه بعض الطول فحبذا أن
خيتصره ليسهل انتشاره ويكثر قراؤه وحبذا أن يزوده هبوام مفيدة خمتصرة .
* ـ ينبغي االنتباه إىل خطورة إرسال األمور السرية اخلطرية عرب بريد الكرتوين بشكل عام
والسيما من منطقة وزيرستان وما حوهلا أو أن يرسل إليها وما حوهلا إال أن يكون التواصل
من دول أخرى كإيران أو تركيا مثالً فينبغي أن تنبهوا الشيخ يونس هبذا األمر وكذلك تفيدوا
مجيع اإلخوة املعنيني بأن اإلرسال عرب بريد الكرتوين يكون يف حسابنا أن األعداء قد يطلعون
عليه فيبقى لألمور العامة واليت ال ترتتب على معرفة األعداء هبا ضرر ذي بال وأن ال يكون
هناك أي استخدام لألجهزة املتطورة فيما خيص األمور اخلطرية السيما العمل اخلارجي وأن ال
يعتمدوا على أهنا مشفرة حيث إن العدو متاح له بيسر مراقبة مجيع الرسائل القادمة إىل
مناطق اجملاهدين ومن مث احلصول على رسائلهم وكما ال خيفى عليكم أن هذا العلم ليس
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علمنا ولسنا من اخرتعه وبالتايل جنهل كثرياً منه ومن هنا أرى أن إرسال أي أمر سري خطري
عرب الربيد معتمدين على التشفري مغامرة حيث إن املتوقع أن من صنع هذا الربنامج يستطيع
فتح الرسالة املشفرة مهما كان نظام التشفري فاالعتماد على التشفري يكون لتعجيز العامة عن
فتح الرسالة أما يف احلروب وبإمكانيات دول وخاصة عندما تكون ذات باع يف هذه
التخصصات فال ينبغي االعتماد على التشفري حيث إن االحتمال وارد بشدة لطبيعة األمور
فال يكون التواصل إال عرب األشخاص ليبلغوا الرسالة املطلوبة للطرف املعين .
وقد يكون من القرائن على أن العدو يطلع على رسائلنا أنه بعد إرسال رسالة األخ بصري
واليت حتدث فيها عن رأيه بأن يكون الشيخ أنور العولقي هو الرجل األول صرح األمريكيون
بأن الشيخ أنور العولقي هو األمري الفعلي للتنظيم
* خبصوص ما ذكرمت عن االثنني مليون اليت استلمتموها واألربعة اليت تنتظروهنا فدية
الدبلوماسي األفغاين فهو أمر مستغرب بعض الشيء حيث إنه يف مثل وضع أفغانستان
عادة ال تدفع احلكومة مثل هذا املبلغ لتحرير أحد رجاهلا
فهناك احتمال ليس قوياً جداً وهو أن يكون األمريكيون على علم بتسليم املبلغ وخاصة أن
انتشار األخبار يف أفغانستان سريع جداً ووافقوا على أساس أن يكون حترك املبلغ حتت دائرة
مراقبة الطريان للوصول إىل القائد امليداين يف املنطقة وإىل القيادات اليت سيصلها من هذا
املبلغ إال أنه مما يعني على تقدير نسبة ورود هذا االحتمال معرفة أمهية األسري لدى احلكومة
وهل هناك أحد أقربائه مسؤول كبري يف احلكومة أم ال ولكن على أي حال إن ظهرت لكم
يف األمر شبهة مراقبة فاعتربوا أنفسكم حتت دائرة املراقبة ويف أي فرصة جو غائم تقوموا
بتغيري املنازل (املوضوع للمدارسة ).
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ومع كون االحتمال ليس قوياً إال أنه يف مثل وضعنا و شدة الطلب علينا فال ضرر من
التحرز من مثل هذه األمور ولذا أحببت أن تكونوا منه على حذر يف هذه املرة ويف أي مرة
قادمة .
ومما ينبغي فعله مع أي مبلغ تستلمونه من األعداء هو أن تقوموا بعملية قطع للمراقبة
األرضية واجلوية وكذلك يتم تبديله على دفعات مع أحد املصارف يف املدن الكبرية وتبديله
سيستلزم تغريه من عملة إىل أخرى فإن كانت العملة اليت استلمتموها هي الدوالر مثالً وهوما
تريدون فتقوموا بصرف الدوالر إىل اليورو مث تصرفوا اليورو إىل دوالر من مصرف آخر
وسبب ذلك أن تكونوا يف اجلانب اآلمن من أي مواد ضارة أو اشعاعات ممكن وضعها على
األوراق املالية وهي ال ترى بالعني .
* خبصوص اجلماعات اليت طالبتكم ببعض املبالغ املالية أرى أن يتم التعامل معهم بالروبية
ويكون جمموع ما سيتم إنفاقه على املساعدات هلذه اجلماعات حول مئة ألف دوالر وذلك
مع الوعد هلم بأنه إن شاء اهلل إذا جاءت مبالغ أخرى سنتعاون معكم وإن بدا لكم أن األمر
حيتاج إىل أكثر من ذلك فيمكن أن يصل اجملموع إىل مئة ومخسني ألف دوالر .
* بالنسبة إلعطاء اإلخوة رواتبهم متقدمة يستحسن أن يكون كل شهر على حدة إال
احلاالت اليت تعاملتم معها ولديكم ثقة بقدرهتم على ضبط املال وعدم صرفه قبل أوانه
وسبب ذلك أن بعض اإلخوة ال ميلكون قدرات إدارية تؤهلهم للمحافظة على املال سواء
بضياعه أثناء احلركة أو بصرفه يف غري موضعه فسنكون يف موقف حرج إن صرف األخ املال
وطلب قرضاً فلن منلك إال أن نعطيه فال ينبغي أن نضع أنفسنا يف هذه املواقف  ،ولإلخوة
جتربة سابقة مل تكن مشجعة أعين املبالغ اإلحتياطية اليت أعطيت لألسر أثناء حركتهم من
إيران إىل باكستان .
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* ياحبذا أن تزيد وتطور معلوماتك يف التعامل مع األموال لنستطيع مواصلة العمل هبا ألطول
فرصة ممكنة وقد جاء يف احلديث [ إن اهلل لريزق العبد رزق عشرة أيام يف يوم واحد ] أو
كما قال نبينا صلى اهلل عليه وسلم (كتاب كشف اخلفاء)

فهذا املبلغ الذي من اهلل به على اجملاهدين قد يكون رزقاً هلم خلمس أو ست سنوات قادمة
ويف احلديث اآلخر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال [ ما عال من اقتصد ]
ومن الضرورة مبكان أن تكون على علم دائم حبركة األموال والرصيد املتبقي وأن يكون هناك
تقرير يقدم لكم بشكل دوري نصف شهري من املسؤول املايل لديكم عن ذلك واعتمدوا
إيل.
إرسال نسخ من تلك التقارير َّ
كما أرجو أن يكون حفظ األموال يف عدة أماكن آمنة عند أشخاص موثوقني واحلرص
واالقتصاد يف صرفها على أن ال يكون املبلغ فوق الطاقة النفسية لألخ املؤمتن فبعض اإلخوة
قد حيتملون حفظ مخسني ألف كحد أقصى لو زاد األمر عن ذلك قد خيرج عن اتزانه وبعض
اإلخوة قد حيتملون حفظ مئات اآلالف فأرجو مراعاة ذلك .
* حبذا أن تفيدونا مبا مت يف تذكري اإلخوة يف األقاليم بالسياسة العامة وطلب أجوبة منهم
عما تبعثوه إليهم .
* كنتم قد ذكرمت ضمن اإلخوة الذين تشاورمت معهم إثر جميء الرسائل من األقاليم األخ بشري
املدين فحبذا أن تعرفوه يل مع مالحظة أين قد أرسلت للشيخ سعيد رمحه اهلل يف رسالة سابقة
بأن جتتنبوا تغيري الكىن إال لضرورة .
* خبصوص أخينا صاحب املهندس فأرى الرتيث يف ترشيحه إىل إشعار آخر وتتم مناصحته
بني احلني واآلخر فهو سهل قريب وإن كان داء اهلندسة متمكن منه .

12

* ـ ذكرمت يف رسالتكم بأنكم قد أوقفتم بيان الشيخ أيب حممد حفظه اهلل خبصوص تركيا مث
بعد ذلك نشر خطاب له على اإلعالم يتحدث عن تركيا وأسطول احلرية فهل هو نفس
ذلك اخلطاب حبذا أن توضحوا لنا األمر وترسلوا إلينا اخلطاب حيث إن اإلعالم مل ينشر إال
جزءاً يسرياً منه .
* حبذا أن تفرغو إخوة ليسحبوا من االنرتنت الوثائق اليت تسربت من البنتجون خبصوص
أفغانستان وباكستان ليرتمجوها وتتم دراستها حيث إهنا حمتوية على سياسات العدو يف
املنطقة وقد صرح وزير الدفاع األمريكي بأن تسرب هذه الوثائق سوف يؤثر سلباً على احلرب
علماً أن املوقع الذي بدأ ينشرها قد أعلن عن اثنني وتسعني ألف وثيقة مث أعلن عن مخسة
عشر ألف وثيقة أخرى .
* حبذا أن ترسلوا إلينا باستمرار خطابات الشيخ أيب حممد وكذلك خطابات الشيخ أيب حيىي
علماً أين قد طلبت من الشيخ أيب حيىي إصداراته السابقة .
إيل لقاء الشيخ أنور العولقي مع صدى املالحم كامالً.
* ـ حبذا أن ترسلوا ّ
* حنن بانتظار إمتام الردود على ما ورد يف رسالتنا السابقة واليت كان من ضمنها ترشيح أخ
كفء ألن يكون مسؤالً عن عملية كبرية يف أمريكا.
* ـ إن كان لديكم بعض اإلخوة الذين هلم باع يف وزن القصائد فحبذا أن تفيدوين بذلك
إيل .
وإن توفرت لديكم كتب يف علم العروض فحبذا أن تبعثوا هبا َّ
* خبصوص ما ذكرته عن األسئلة اليت بعثها األخ عبد الرمحن املغريب فسأشرع بإذن اهلل
باإلجابة على ما يف القائمة من أسئلة مهمة.
* ـ فيما خيص الربنامج الذي سيقوم بإعداده أمحد زيدان فأخربه أنه يستحسن أن يكون يف
الذكرى العاشرة ألحداث احلادي عشر علماً أن مدة عام إلمتام األمر ليست وقتاً طويالً فهو
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سيحتاج أن يضع تصوراً للربنامج ومراجعته عدة مرات وسيلتقي بعدد كبري من الناس يف
مناطق خمتلفة من العامل ناهيك عن أسئلته إلينا وجوابنا عليها مث أسئلته على األجوبة فحبذا
أن تسرعوا يف االتصال به ليفيدكم باألسئلة اليت سيحتاجها للربنامج ومن املهم لنجاح
املشروع أن ال نتدخل حنن فيما يسمى بالسيناريو وتفاصيل خطة الربنامج باستثناء أن نطلب
منه عدم إجراء أي لقاء مع أي من أفراد أسريت وميكن إيصال ما هو مهم لكي يتضمنه
الربنامج بشكل غري مباشر دون توسع كأن يقال له إن اإلخوة استحسنوا بعض أعمالك يف
ذكرى سابقة ألحاث احلادي عشر وخاصة تأكيدك على أن هذا التنظيم خيتلف عن
التنظيمات األخرى لعدم ارتباطه بأي حكومة من احلكومات
ويف مسألة أن تكون حقوق النشر حمفوظة للجزيرة والسحاب فبدا يل ألمور منها أن اجلزيرة
قد جعلت حمتوياهتا مشاعة يف االنرتنت أن يتم التفاوض مع زيدان على أن تكون حقوق
النشر لإلصدار مرئياً للجزيرة ومسموعاً ومكتوباً للسحاب مما يعين أن بعض اإلجابات على
األسئلة تكون مسموعةً وبعضها مرئيةً وعلى كل حال يتم التفاوض هبذا الشأن إىل أن تصل
السحاب إىل اتفاق مرضي وجمزي ونبقى على اطالع بسري املفاوضات هبذا اخلصوص .
* خبصوص ما ذكرمت عن وضع مبلغ من املال هدية يف حسايب فجزاكم اهلل خرياً وأنا أقبله
إيل
علي ومع جميئ أي أموال خاصة يل تقتطعونه منها وحبذا أن يتم إرساله ّ
بشرط أنه قرض ّ
مع الوسيط.
* أرجو إرسال نسختني من أي رسالة من رسائلكم ترسل إىل األقاليم واحدة يل واألخرى
للشيخ أيب حممد لنكون مطلعني على الوضع ومتابعني له .
*أرجو إبالغ سالمي إىل الشيخ أيب حممد وإىل مجيع اإلخوة لديكم كما أرجو أن تطمئنين
عن أحوالكم بعد األمطار الغزيرة والفيضانات أما حنن فلله احلمد خبري وعافية .

14

* كنت قد أشرت سابقاً بتخزين كميات من القمح لعلكم علمتم بذلك فحبذا أن تفيدوين
ماذا مت هبذا الشأن .
* فيما خيص ذكركم بأنكم قد حتاولوا مع اإليرانيني إلطالق سراح ابين محزة إىل قطر مباشرة
فإن ذلك قد يشعر اإليرانيني باخلطر من أن يتحدث على اإلعالم يف قطر عن ظلمهم
للمجاهدين مما يدفعهم إىل عدم إطالق سراحه إىل أي مكان حيث إن ذهابه إىل قطر من
هنا أمر وارد .
* مرفق بيان خبصوص التغريات املناخية والسيما فيضانات باكستان حبذا أن ترسلوه إىل قناة
اجلزيرة .
* مرفق رسالة للشيخ أيب حيىي ورسالة لألخ إلياس ورسالة لألخ أيب أنس السبيعي وأخرى
لألخ عبد اللطيف فحبذا أن تصلنا ردود عليها .
* أرجو إبالغ الوسيط بيننا بأن يكون قريباً يف املكان املتفق عليه يف السابع والعشرين من
هذا الشهر أغسطس حيث أين أنوي إصدار بيان للشعب األمريكي يف الذكرى التاسعة
لغزوات احلادي عشر من سبتمرب مما يستدعي وصوله إىل قناة اجلزيرة قبل احلادي عشر مبدة
كافية .
ويف اخلتام  :أرجو اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفقكم وحيفظكم ويعينكم على القيام هبذا
الواجب العظيم وأوصي نفسي وإياكم بالرفق واحللم مع اإلخوة وأن نقبل من حمسنهم
ونتجاوز عن مسيئهم وخاصة يف هذه الظروف مع تقدمي النصح هلم وآخر دعوانا أن
احلمد هلل رب العاملني والصالة والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعني .
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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