
  بسم هللا الرحمن الرحیم
والحمد � رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

  بعد ...... أما 
  هللا محفظھوالشیخ محمود    الحاج عثمان    وین الكریمین إلى األخ

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ  
یع اإلخوة بخیر وعافیھ وإلى هللا أرجو أن تصلكم رسالتي ھذه وأنتم وذراریكم وجم

  وأقرب .تعالى أتقى 
االھتمام بتخزین المؤن وخاصة القمح والتمر وبعد 

ن الموجودون عندكم یحبذا لو أفدتمونا عن جمیع اإلخوة الیمنی
 سعد علیھ رحمة هللا .ابننااستشھاد خبر تسربحبذا لو أفدتمونا عن كیفیة

وني حبذا أن یتم إرسال الوسیط البشت
 حبذا لو طلبتم المناھج القطریة من أحمد زیدان أو إن أمكنكم أخذھا من االنترنت  

 بالتصور إلفادتھمأرجو كتابة رسالة إلى إخواننا في المغرب اإلسالمي
السابق ذكره وأن یعتبروا أنفسھم  جیش المسلمین في المغرب اإلسالمي 

یز على أصل الساق مھمتھ المساھمة في اجتثاث الشجرة الخبیثة بالترك
مع الحرص على التفریق األمریكي ولیس االنشغال بقوى األمن المحلیة 

وبین من یذھبون ھم لذلك األئمة المتفرغین وبین من یأتي إلیھم لقتالھم 
ال یأتي بالنتیجة التي العدو المحليفإن قتالضربھم في مقارھمإلیھم ب

رفع الذل والھوان عن اشدة ومن أجلھا خرجنا وھي إعادة الخالفة الر
  .األمة 

العمل على لتأكید علیھم بعدم اإللحاح على قیام دولة إسالمیة اآلن بل وا
األمریكیة في دول أفریقیا اتكضرب السفاركسر شوكة العدو األكبر 

  .مریكیة  بالدرجة األولى األنفط الشركات وكالسرلیون وتوجو 
لنوعي للقیام باألعمال بتدریب عناصرھم التدریب اأن یھتموا وینبغي 

الخارجیة مع مالحظة أن ال یبخلون بكمیة المتفجرات أو عدد االستشھادیین 
األخطاء التي لدیكم من خبرات في ھذا المجال وتنبیھھم من مامع إفادتھم ب

ھا نموالتي سبق ذكر بعضا مر بھا المجاھدون في العمل ضد األمریكیین
  .في الرسالة السابقة 

 تحذیر اإلخوة بأخذ ایتم فیھسلوا رسالة إلى اإلخوة في الیمن ترحبذا أن
االحتیاطات األمنیة وتجنب الحركة إال في ضرورة ملحة وخاصة القیادات 

الظاھرة على اإلعالم وأن تتجنب ھذه القیادات اللقاء بالناس (المطاعم ) (محطات 
الوقود ) 

ى خطورة الدخول في دماء مع م السابق ذكره علاھم بالتصور العتتنبیھھم بعد إفاد
كما سبق أن ذكرنا القبائل 

  الجنوب البارزین من أحد قادة التنظیمیكون *الحرص على أن 



 عدم استھداف الجیش والشرطة في مراكزھم وكثرة الطرق على أننا ال نریدكم
وإنما نرید األمرییكین الذین یقتلون أھلنا في غزة والتأكید على العسكر كونوا 

عن خدمة الصلیبین من ال یقاتلنا ال نقاتلھ فنحن ندافع عن أنفسنا وال نصیب بعیداً 
بشر إال من جاء لقتالنا ھذه المسألة مھمة تزید من تعاطف الناس مع المجاھدین 

وتضعف من نفسیات العسكر 
حرص على محاولة أخذ عھد وبیعة من الذین ھم مع القاعدة دون أن یكون عدم لا

وبین من ال یبایع وإنما تحرصوا على سعة الصدر وتقبلوھم البیعة حائل بینكم
معكم في العمل ومرور الوقت طالما أنھم یجدون من جانبكم حلماً وعدم انتقام 

للنفس یقرب بینكم ویجعلھم معكم في آخر المطاف . 
 ینبغي أن تكون قیادات الصف األول من العناصر الممحصة مما یزیل الشك

والریب 
 بعض أسماء اإلخوة القدامى أبو غزوان ، أبو ھریرة الیافعي ، أبو ریحانة الیافعي

، أبو عمر الوصابي ، اإلخوة الذین في عبیدة عبد القوي الجعدي
 ینبغي أن تتعاملوا مع ما عرضھ الرئیس علیكم من الحوار بأسلوب حكیم یظھر

ذلك یكون تعاطف أن الخصم ھو المصر على تصعید األمور المؤدیة للقتال وب
الشعب مع المجاھدین مستمر وبشكل أكبر إن كان عرض ھذه األمور لبقاً 

لیة تبعات الحرب ولیس نحن ویظھر للناس أننا حریصون وسیتحمل الخصم مسؤ
على وحدة األمة اإلسالمیة وسالمة الناس  بأسس سلیمة وأما في مسألة التخلي 

اننا وتاریخنا والحفاظ على حیاتنا عن السالح فغیر واردة البتة فھو جزء من كی
والرجل من غیر سالح ال شك أنھ منتقص فماذا جنى الذین تركوا السالح غیر 

أنھم أصبحوا ال وزن لھم
 یا حبذا أن ترسلوا رسالة إلى اإلخوة في الصومال یتم فیھا التنبیھ على أن ال

  سفن العدو.یعلنوا تضامنھم مع القاعدة وأن یھتموا بموضوع أخذ الفدیة وخطف
  

  مالحظات ھامة 
ینبغي مراعاة حال اإلخوة الذین في خضم المعارك والقتال كما ھو الحال في الجزائر 

في عدم ضرب الجیش والیمن فإنھ یكون من الصعب علیھم االقتناع أو تفھم طرحنا 
وقوى األمن لذا ینبغي أن یساق لھم أكبر قدر ممكن من األدلة الشرعیة والعقلیة 

عھم كمثال سوریا ومصر السالف ذكره والسودان التي تم الضغط علیھا إلى أن إلقنا
ومع ذلك زاد الضغط علیھا إلى أن انحرف مسارھا وتراجعت عن تطبیق الشریعة 

  تنازلت عن الجنوب ......
عربة أمریكیة وھناك غیرھا ینبغي صرفھا ركل سھم وكل لغم یمكن أن یتم فیھ تدمی

  ریكیة دون غیرھا من حلف النیتو فضالً عن من دونھم .في تفجیر العربة األم
ینبغي استثناؤه كأن تكون قوة من جیش الدولة كالجیش الیمني أو ایستثنى من ذلك م

  دوریة عامة .ولیست متوجھة نحو مراكز اإلخوة الجزائري 



وبعبارة أخرى كل عمل للدفاع المباشر عن الجماعة المجاھدة في تلك الدولة 
ضرب المصالح ة علیھا للقیام بمھمتھا األساسیة في ھذه المرحلة وھيللمحافظ

  قاعدة العامة .األمریكیة فھي تستثنى من ال
مما ینبغي التأكید على أھمیة التوقیت في إقامة الدولة المسلمة فھو في غایة األھمیة 

یجب أن نضع نصب أعیننا أن فالحاضر عبر التاریخ تؤكده األوضاع واألحوال 
صاحب النفوذ الكبیر على في قیام الدولة یبدأ بإنھاك الكفر العالميب العمل ترتی

الذي یفرض الحاصر على حكومة حماس التي ال یشك عاقل في أنھ ال دول المنطقة 
اإلمارة اإلسالمیة أسقط والذي سبیل أمامھا إال السقوط أو الرضوخ لما یطلب منھا 

مازال لدیة إال أنھ م استنزافھ  بصورة كبیرة في أفغانستان ودولة العراق برغم أنھ ت
درة على حصار أي دولة إسالمیة وال یخفى ما للحصار من تبعات ثقیلة على ق

  الشعوب تجعلھا تسعى إلسقاط الحكومة وإن كانت قد انتخبتھا انتخابات نزیھ 
ینبغي المواصلة واالستمرار في استنزافھ وإرھاقھ لیصل إلى حالة ضعف ال لذا 
وعندھا یكون الشروع في البدء في إنشاء الدولة كنھ من إسقاط أي دولة نقیمھا تم

المسلمة بإذن هللا وخالف ذلك یظھر لي كالذي یضع العربة أمام الحصان .


