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
 حبذا أن تفيدونا عما أشيع عن استشهاد القائد العسكري نسأل اهلل تعاىل
 نظراً للظروف األمنية فإضافة إىل تأكيدي سابقاً بأن تكون يف مكان آمن خارج
منطقة القصف فينبغي أن تكون إدارتك للعمل عرب أخوين فقط ال تلتقي بغريهم
يكونوا هم رسلك إىل اإلخوة
أحدهم لشؤون أفغانستان واآلخر لشؤون باكستان .
فمن األمهية مبكان أن تكون القيادة يف مكان بعيد آمن لترتاكم عندها اخلربات ...
أما يف حني تعرض القيادة للقتل فإن ذلك يؤدي جمليء قيادات صغرى مل تلم جبميع
اخلربات اليت اكتسبتها القيادة السابقة فتتكرر األخطاء اليت كان ينبغي أن القيادة قد
أملت هبا واجتنبتها فبقاء قيادات مؤهلة تقاتل اخلصوم لفرتات طويلة من أكثر ما
يضر هبم فاآلثار اخلطرية املرتتبة على الكيانات تبعاً لفقدان القيادات كبرية جداً
وثابتة تارخيياً.
 فيما خيص التفاوض على إطالق األسري األفغاين عندكم فينبغي التعامل مع املفاوضني
بطريقة حذرة جداً فاستالم األموال تكثر فيه األخطاء مما يستدعي احلذر يف استالم
األموال بشكل عام حىت أموال التربعات ومن هنا فلي رأي قد ....بأن يتم استئجار
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بيت يف بشاور يتم استالم األموال والذهاب هبا إليه وال يتحرك األخ الذي سيقوم
باملهمة من البيت إليكم إال يف يوم غائم بعد أن يتم تبديل املال وتتم العملية السابق
ذكرها بتبادل السيارات داخل النفق الذي بني كوهات وبشاور نظراً ألن البيت قد يكون
مراقبا وبعد انتهاء املهمة خيرج األخ من البيت ويبقى البيت إىل أن تنتهي مدة األجار
وآخر دفعة قد يستلمها األخ يف الطريق ويكون قد أخلى البيت من مجيع ما ينبغي
إخالؤه .....حق
وال يتم أبداً اللقاء باملفاوضني داخل وزيرستان (أي منطقة اليت ضمن حميط تصوير
الطريان األمريكي ) إال أن تكون هناك خطة متقنة حتول دون تتبع العدو هلؤالء
املفاوضني ومن مث تتبع اإلخوة وال خيفى عليكم أن اخلرب معرض ألن يصل لألمريكان أن
اجلهة احملددة تتفاوض مع اجملاهدين إلطالق أسريها
مع مالحظة أمهية التخلص من احلقيبة اليت يستلم هبا األموال نظراً الحتمال وجود شرحية هبا
كما ينبغي أن ال يكون األخ من القيادات



 حبذا أن يرتجم األخ عزام كتاب روبرت فيسك املعنون ().............مث تبعثون
إيل .
نسخة منه ّ
2

 ال خيفى عليكم أن الذكرى القادمة لغزويت منهاتن هي الذكرى العاشرة وأن هلذا
احلدث أمهية كبرية فينبغي االهتمام به وأن يكون اإلعداد له من اآلن وحبذا أن
تفيدوين بآرائكم هبذا اخلصوص والذي يبدو يل أن ال نكتفي مبصدر إعالمي واحد
يف االستفادة من هذا احلدث وإيصال رسائلنا للمسلمني وجتسيد النصر الذي حققوه
يف هذا احلدث إلعادة ثقتهم بنفسهم وإثارة مهمهم وإمنا خنرب قناة اجلزيرة بأننا
مستعدون للتعاون معها يف جمال تغطية الذكرى العاشرة ألحداث احلادي عشر
وكذلك نتابع معها الربنامج املقرتح سابقاً بأن يعده أمحد زيدان
ونبحث عن قناة أمريكية قريبة من احلياد واملهنية كالـ  cbsمثالً ونرسل إليها املادة
اليت يهمنا وصوهلا إىل الشعب األمريكي يف الذكرى العاشرة وقد تستشرون األخ عزام
عن القناة اليت ترسلون الشريط إليها (اجلزيرة االجنليزية)
كما أرى أن ترسلوا إىل عبد الباري عطوان و روبرت فيسك بأن الذكرى العاشرة
ألحداث احلادي عشر ستكون قريبة واليت هي حصاد عشر سنني من احلرب
الضروس بني اجملاهدين وأمريكا وأنتم ترفعون شعار الرأي والرأي اآلخر فهذه فرصة
إليضاح دوافعنا ملواصلة احلرب اليت تكون تعود أضرارها علينا كعامل إسالمي وعلى
البشرية إذ أن املفرتض لدى العقالء يف لل هذه الظروف البيئية اخلطرية أن تعاد
احلقوق إىل أصحاهبا ويتفرغ العامل للسعي يف إنقاذ البشرية بالقيام بكل ما من شأنه
أن خيفف انبعاث الغازات فنحن ليس أمامنا خيار إال مواصلة القتال للدفاع عن
أمتنا واخليار لدى من يواصل االعتداء عليها فهذا صراع بني حضارتني من أكرب
حضارات األرض يف أوضاع مناخية خطرة ومما يساعد على استدراكها نقل الصورة
احلقيقية للصراع .
وتفيدوهم بأن دورهم أكرب من نقل املعلومة يف الصحف وأن لدينا اقرتاح
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ويذكر هلم اقرتاح أن يقوموا بإعداد فلم وثائقي يف هذه الذكرى العاشرة  .....وحنن
سنزودهم باملعلومات مقروؤة ومسموعة ومرئية ونرغب أن يفيدونا مبرئياهتم وأهل
االختصاص يف هذا الباب لوضع تصور للفلم لتوضح األحداث وتداعياهتا وتسليط
الضوء عرب أهل االختصاص يف االقتصاد بأن اجملاهدون هم السبب الرئيس لألزمة
املالية اليت تعاين منها أمريكا .
 حبذا أن تفيدوين عن األمر الذي حال دون إعطاء بيانات الفيضانات لقناة اجلزيرة.
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