ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ
أﲨﻌﲔ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ
إﱃ اﻷخ اﻟﻜﺮﱘ اﳊﺎج ﻋﺜﻤﺎن ﺣﻔﻈﻪ اﷲ
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
أرﺟﻮا أن ﺗﺼﻠﻜﻢ رﺳﺎﻟﱵ ﻫﺬﻩ وأﻧﺘﻢ ﲞﲑ وﻋﺎﻓﻴﻪ وإﱃ اﷲ أﺗﻘﻰ وأﻗﺮب وﳓﻦ
واﳊﻤﺪ ﷲ ﲞﲑ وﻋﺎﻓﻴﺔ.....وﺑﻌﺪ
أرﺟﻮأن ﺗﻄﻤﺌﻨﻮﻧﺎ ﻋﻦ أﺣﻮاﻟﻜﻢ وﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﺰﻳﺎت وﻣﻦ ﻣﻌﻪ .
ﺟﺎءت اﻷﺧﺒﺎر أن اﳉﻴﺶ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﱐ ﻗﺪ أﻟﻘﻰ ﻣﻨﺸﻮرات ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮاﺳﺘﺎن ﺗﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﳋﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﻌﺪاداً ﻟﺸﻦ ﲪﻠﺔ
واﺳﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻫﻨﺎ أذﻛﺮ ﺑﻀﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺣﺮوب اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت وﻣﻦ
أﳘﻬﺎ اﻟﻜﺮ واﻟﻔﺮ وﻋﺪم اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻷرض واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدات ﳌﻮاﺻﻠﺔ
اﳉﻬﺎد ﻟﺬا أرﺟﻮا أن ﺗﺪرﺳﻮا ﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ اﻹﺧﻮة اﻟﻘﻴﺎدﻳﲔ إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻨﺔ ﺧﺎرج
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺘﺎل .

ﻛﻨﺎ ﻗﺪ أرﺳﻠﻨﺎ ﻟﻜﻢ رﺳﺎﻟﺔ ﲞﺼﻮص إﺧﻮاﻧﻨﺎ ﰲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﺄرﺟﻮا أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ
وﺻﻠﺘﻬﻢ وإن ﻛﺎن ﻣﻨﻬﻢ رد ﻓﺄرﺟﻮا إرﺳﺎﻟﻪ إﻟﻴﻨﺎ .
ﲞﺼﻮص إﺧﻮاﻧﻨﺎ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﱂ ﺗﺼﻠﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﻓﺄرﺟﻮ أن ﺗﻔﻴﺪوﻧﺎ
ﺑﺂﺧﺮ أﺧﺒﺎرﻫﻢ وأوﺿﺎﻋﻬﻢ وإن ﺗﻴﺴﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺳﻠﻮا إﻟﻴﻬﻢ أﺧﺎً ﺛﻘﺔً ﻋﻨﺪﻩ
ﻣﺆﻫﻼت ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟﻴﻬﻢ واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﻫﻨﺎك وﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ ﺑﻪ
.
وﻟﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﻣﺎ ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﺠﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ أو
ﻣﻘﺮوءة ﻧﻜﺘﺒﻬﺎ ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ وﻋﺴﻰ أن ﺗﻜﺘﺒﻮا ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع
وﺗﺮﺳﻞ إﱃ ﲨﻴﻊ اﻹﺧﻮة ﰲ اﳉﺒﻬﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ اﻹﺻﺪارات اﳌﺮﺋﻴﺔ أو
اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ وﻳﺎ ﺣﺒﺬا ﻟﻮ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﳉﻨﺔ ﻣﺘﻔﺮﻏﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺻﺪارات واﺑﺪاء اﻟﻨﺼﺢ
ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻫﻲ :
 1ـ ﻳﻔﻀﻞ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺴﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ زﻋﻤﺎء اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ واﻟﱰﻓﻊ ﻋﻦ
اﺳﺘﺨﺪام أﻟﻔﺎظ ﻗﺪ ﻴﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﻛﻮن اﳌﺴﻠﻢ ﻏﲑ ﻃﻌﺎن
وﻻ ﻟﻌﺎن .

 2ـ ﻧﺸﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺄﺻﻮات ﺑﻌﺾ اﻹﺧﻮة وﻫﻢ ﻳﺸﺘﻤﻮن
اﻷﻋﺪاء ﲟﺎ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ .

 4ـ ﲡﻨﺐ ﺑﺚ ﺻﻮر ﻟﻠﺰﻧﺎدﻗﺔ وﻫﻢ ﻳﺘﻠﻔﻈﻮن ﺑﺄﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻮﺑﺔ وﻳﺘﱪؤون ﻣﻦ رد ﻢ .
 5ـ ﻳﻔﻀﻞ إﻃﻼق ﻟﻔﻆ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﰲ ﻣﻮﻃﻨﻪ وﻋﺪم اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر أو ﻣﺎ
ﻳﻜﻮن ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻩ أﻧﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ .
 6ـ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ دون ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﺘﺰاﻋﻬﺎ ﻣﻦ
اﻷﻋﺪاء .
 6ـ ﻋﺪم زﻳﺎدة اﻟﺸﺮوط ﰲ ﻗﺒﻮل اﳌﻨﻀﻤﲔ إﱃ ﺻﻔﻮف اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ
ﰲ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﻟﻘﺒﻮل ﺿﺒﺎط اﳉﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻣﻨﻬﺎ اﺷﱰاﻃﻬﻢ
أن ﳛﻔﻆ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن .

8ـ ﻧﺸﺮ اﻟﺼﻮر ﻏﲑ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﻛﺘﻐﻴﲑ ﺻﻮر اﻷﻋﺪاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳊﺎﺳﻮب وﺗﺸﻮﻳﻬﻬﺎ .

وﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮر اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻛﺄن ﻳﻮﺿﻊ ﳍﺎ ﺷﻌﺮ أوﳊﻴﺔ.
 9ـ ﲡﻨﺐ ﻧﺸﺮ ﺻﻮر اﻹﺧﻮة اﻟﺸﻬﺪاء ﻋﻠﻴﻬﻢ رﲪﺔ اﷲ وﻫﻢ ﳝﺰﺣﻮن دون ﻋﻠﻤﻬﻢ
واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ذﻛﺮ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻘﺎرئ أو اﳌﺴﺘﻤﻊ وﺗﻌﻮد ﺑﺂﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻛﺄن ﻳﺬﻛﺮ أن ﺑﻌﺾ اﻹﺧﻮة اﻹﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﲔ ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﻮا ﺑﻌﺪ
وﺻﻮﳍﻢ إﱃ اﳍﺪف أو ذﻛﺮ اﻷﻣﻮر اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎق اﳌﺰاح ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن
ﺑﻌﺾ اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ .
 10ـ ﻋﺪم ﻧﺸﺮ ﺻﻮر اﻹﺧﻮة اﻟﺸﻬﺪاء اﳌﺼﺎﺑﲔ إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﱵ ﻗﺪ
ﺗﺮﻋﺐ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺮاﻏﺐ ﰲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺮﻛﺎب اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ .
 11ـ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﺚ ﺻﻮر اﻷﻋﺪاء ﺑﻌﺪ ذﲝﻬﻢ .
 12ـ إﻇﻬﺎر ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺮى ﺑﻠﺒﺎس ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ .

أرجوا تفريغ من يلزم لالھتمام بالطاقات الموجودة وصقلھا وحثھا
على تطوير نفسھا واالھتمام بالنابغين منھم واتاحة الفرص أمامھم
لتكوين قيادات جديدة مؤھلة للعمل والمواصلة فيه فكم من طاقة جيدة

تجھل نفسھا فال بد من تنبيھھا وتفجير طاقاتھا ورعايتھا ويعين على
اكتشافھم يتم اعداد استمارات موسعة لكي يكتبوا فيھا مستوياتھم
وقدارتھم العلمية منذ الطفولة والتقديرات التي تم الحصول عليھا من
الجامعات والمعاھد .إضافة إلى وخبراتھم المھنية التي اكتسبوھا في
ھذه الحياة .
كما يتم تركيز االھتمام على األوالد واألحفاد والحرص على
صناعة رموز جديدة لألمة واالھتمام بالبنات والنساء فال يخفى ما
لھن من دور في ھذا المجال .
ولكي يتم ذلك يجب أن يكون على جميع األصعدة بما فيھا االھتمام
الصحي فالعقل السليم في الجسم السليم ومن أھم أدوات الحروب بين
البشر المعرفة .

بخصوص األخ المرافق فقد وقع االختيار على األخ الذي ذكرتم أنه مكث وقتا أطول في الجبھات فارجو ان يرتب وسيطكم مع وسيطنا لكي يلتقي المرافق مع الشخص من طرفناالذي
ذكرته لكم سابقا وارجو أن تعطوه مبلغ مليون روبية من حسابي حتى يتيسر توفير السكن .

