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بسم هللا الرحمن الرحیم

معین والحمد � رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أج

أما بعد....  

حفظھ هللا إلى األخ الكریم             الشیخ یونس 

ى أتقى ھذه وأنتم وجمیع اإلخوة بخیر وعافیة وإلى هللا تعالأرجو أن تصلكم رسالتي 

وأقرب .

وبعد....

مل فاطلعت علیھا وسررت بما تضمنتھ عن أھمیة العرسالتكم الكریمة يوصلتن

تم عنھ وكنت أشعر منذ مدة طویلة  بما تحدثللنھوض بھ القیمة مقترحاتكم الخارجي و

ة إال أن اإلخوة كانوا یشتكون من قلمن ضرورة التركیز على ھذا القسم وتطویره 

عاون مع الكوادر في ھذا المیدان فالحمد� الذي جاء بكم وأرجوه تعالى أن یوفقكم بالت

.للنھوض بالعمل الخارجي اإلخوة المسؤلیین 

أضع أمامكم بعض األمور للنقاش وإثراء الحدیث حول ھذا الموضوع أن وھنا أود 

المھم .

صب واضحاً نینبغي أن یكون األساس من حربنا مع أمریكا أن ھدفنا على أأكد ابتداًء 

أعیننا ثم بعد ذلك نسلك أفضل الطرق لتحقیقھ .

فھدفنا ومرادنا ھو :ـ

ما لخص في القسم بعد الحادي عشر

قامة دولة أن تكف أمریكا شرھا عنا كدعم الیھود وتترك المسلمین وشأنھم لیتیسر لنا إ

اإلسالم حقاً . .

كون الدین یخفى علیكم أن للقتال عند المسلمین غایات كثیرة والغایة العظمى أن یوال

انتھوا � فإن كلھ � كما في قولھ تعالى [وقاتلوھم حتى ال تكون فتنة ویكون الدین كلھ

فإن هللا بما یعملون بصیر ]
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تعالى  ومن الغایات أن ینتھي الكفار عن االعتداء على اإلسالم وأھلھ كما في قولھ

[ الكفر إنھم ال أیمان لھم لعلھم ینتھون [فقاتلوا أئمة

اعتدائھ وقتالھ لنا ویتحقق ھذا بقوة وسرعة بإذن  فنحن نرید قتاالً یجبر العدو على إنھاء

ة و السلطة هللا بالتركیز على أئمة الكفر وأئمة الكفر الیوم ھم أمریكا ومعلوم أن السیاد

بیت العلیا في أمریكا ھي للشعب وھو صاحب القرار األول ویمثلھ مجلس النواب وال

.ممثلیھي واألبیض فینبغي تركیز القتل والقتال على الشعب األمریك

زومین وإن قتال األمریكیین وحلفائھم في أفغانستان واجب وفرض عین إلخراجھم مھ

بإذن هللا رغم أنھ  یأخذ منا جھداً ووقتاً طویالً 

لى إال أن اآلكد في حقنا ھو إیقاف ھذه الحرب من مصدرھا الرئیسي بالقوى القادرة ع

إیقافھا بأسرع وقت وھي كما ذكرت الشعب األمریكي

بیض وعلیھ فینبغي أن نضع غرفة قیادة عملیات العدو لحربنا وھي إدارة البیت األ

رعب والكونجرس والبنتجون تحت الضغط المباشر وذلك باستخدام معادلة توازن ال

مباشر بیننا وبینھم وھذا یتم بالتأثیر على الشعب األمریكي كلھ أو معظمھ بشكل

ھداف النفط في وبالتأثیر على اقتصاده أیضاً وذلك باستبعملیات داخل أمریكا تفقده أمنھ 

ن الخارج وخاصة في الدول المصدرة ألمریكا وعندھا یتم التأثیر على دخل المواط

األمریكي بارتفاع فاتورة معاشھ وخاصة وقوده .

یرافق ذلك حملة إعالمیة كبیرة مركزة منا یكون جزء منھا عبر وسائل اإلعالم 

ي فلسطین رابطین ھذه العملیات بفقدان األمن في بالدنا والسیما فاألمریكیة إن تیسر

ى نعیشھ والعراق وأفغانستان و باكستان والصومال كالقول لن تحلم أمریكا باألمن حت

واقعاً في فلسطین ....

كل وال یخفى علیكم أن من األمور المھمة جداً عند وجود النزاع بین طرفین أن یكون

قوتھ فإن على ثقافة خصمھ وتاریخھ وكیفیة تفكیره ونقاط ضعفھ وواحد منھما مطلعاً 

ھذا مما یعینھ على اتخاذ القرارات األصوب بعد عون هللا تعالى لھ .

ر ولقد ظھر من خالل المتابعة  لتصریحات ساسة األمرییكین واالطالع على تطو

أمریكا في ضربالصراع وواقع الحرب بیننا وبینھم فضالً عن حروبھم السابقة إلى أن 

ل لما عقر دارھا لھ األھمیة القصوى وفي المرتبة األولى وھو السبیل األساسي الموص
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ضالً عن نرید فتأثر األمرییكین من ضربھم داخل أمریكا ال یقارن بضربھم خارجھا ف

ضرب حلفائھم ووكالئھم .

شوئھا فإن نفبتأملنا لبعض تاریخ أمریكا نجد أنھا رغم خوضھا قرابة ستین حرباً منذ 

في القاسم المشترك لبعض ھذه الحروب ھو أنھا لم یكن العمل العسكري من خصومھم

الخارج ھو العامل الرئیس في حسمھا وإنما حسمت عندما ازداد الغضب الشعبي 

جندي 57000والمعارضة الداخلیة لھا فعلى سبیل المثال حربھم في فیتنام قتل فیھا 

عندما العدد الھائل من القتلى وإنما اضطروا لالنسحابأمریكي ولم تحسم الحرب بھذا 

یة تمس أخطأ رئیسھم نیكسون وأمر بالتجنید اإلجباري لمواصلة الحرب مما جعل القض

أمن كل فرد أمریكي وعندھا ثار الشعب والسیما طالب الجامعات بمظاھرات حاشدة 

ضد الحرب والحكومة مما اضطرھا لالنسحاب .

الیة الھائلة سیاستھم الحالیة لمعالجة نقص الجنود ھي باإلغراءت الموال یخفى علیكم أن 

من دون إكراه لتالفي خطأ نیكسون .

ملیون300ومعلوم لدیكم أن عدد سكان أمریكا 

جندي خالل ثمان سنین وفي العراق حوالي 1000قتل منھم في أفغانستان حوالي 

نھم ال تكفي إلثارتھمجندي ھذا یعني أن الضرر قد أصاب فئة یسیرة م4000

وتحركھم إلرغام الساسة على وقف الحرب . 

د سكانھا وبعملیة حسابیة بسیطة إذا قسمنا عدد قتلى أمریكا في أفغانستان على عد

لة ثالثة في فستكون نسبة عدد القتلى من الشعب األمریكي في أفغانستان ثالثة فاص

ثالثمئة وثمانین عدد قتالھم في فیتنامالملیون وھي نسبة ضئیلة جداً ال تذكر بینما نسبة

في الملیون حیث كان عدد سكان أمریكا وقتھا مئة وخمسین ملیوناً .

الھم في أي أن أمامنا أكثر من مئة ضعف حتى یكون عدد قتالھم في أفغانستان كعدد قت

فیتنام ومع ذلك لم تحسم الحرب ھناك بسبب ھذا العدد الكبیر من القتلى .

ادة في مثل ن النسب الضئیلة في مصائب األمم والتي ال تذكر ال تؤثر عوبذا یتضح أ

أن ُیظھروھذا قضایا الشعوب وغضبھا وثورتھا وتستطیع التعایش معھا وتحملھا 

ى عدد الطریق أمامنا طویل جداً لكسب المعركة في أفغانستان إذا كان األمر متوقفاً عل

قتلى الخصوم فقط .
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مؤثرة في وقف الحرب منھا ارتفاع عدد العاطلین عن إال أن ھناك عناصر أخرى

ة في المئة العمل في أمریكا بعد الحادي عشر وحربي العراق وأفغانستان إلى نسبة عشر

من القوى العاملة ھناك وھو ما یقدر بعشرة مالیین عاطل وھو رقم كبیر جداً إذا ما 

رة آالف احد في كل عشقیس إلیھ عدد قتالھم في أفغانستان حیث تصل النسبة إلى و

لھائل وھؤالء العاطلون یعلمون أن جزءاً من الضرر الذي لحق بھم كان بسبب اإلنفاق ا

لمالي على الحربین في العراق وأفغانستان والجزء اآلخر بسبب الجشع والفساد ا

واإلداري في نیویورك وواشنطن 

ألضرار مصادر تلك اوھذا العدد الكبیر من الناس لم یستطع بعد أن یحسم في إیقاف

ائب وإنما ساھم مع اآلخرین في إسقاط إدارة الجمھوریین التي تسببت بتلك المص

اً .ورشحوا الدیمقراطیین للكونجرس والرئاسة ومع ذلك لم تتغیر األمور كثیر

ضرر فإذا كان عشرة مالیین عاطل عن العمل لم یستطیعوا أن یحسموا األمور لدفع ال

ل ألف باب أولى أن ال یحسم  الحرب الضرر الواقع علیھم بقتعنھم بشكل جذري فمن 

جندي في أفغانستان .

لیون وبذا تتأكد أھمیة العمل الخارجي وال سیما داخل أمریكا للضغط على ثالثمئة م

ب أمریكي حتى یتحرك الشعب ككل إلیقاف الحروب الظالمة الضاغطة على شعو

انستان وباكستان المسلمین والسیما في فلسطین والعراق وأفغ

و مما یؤكد ھذا المعنى ،أثر الرعب الذي أصابھم برجل واحد  أعني عملیة عمر 

أمنیة الفاروق فرج هللا عنھ رغم أن الطائرة لم تنفجر فقد اعتمدوا التخاذ احتیاطات

نفقھ قرابة أربعین ملیار دوالر تكالیف مباشرة وغیر مباشرة وھو أضعاف ما كانت ت

حرب في كل سنة من السنوات األولى لھا في أفغانستان .اإلدارة على ال

عددھم فالمصائب العامة كقتلى حوادث السیارات وموتى أضرار التدخین حیث یبلغ

شخص وھو عدد ضخم أمام عدد قتلى الحرب في العراق   400000أربعمئة ألف 

كذلك وأفغانستان إال أنھم لم یخرجوا  بمظاھرات حاشدة إلغالق شركات الدخان و

ر على الحال بالنسبة لألمراض الوبائیة والحروب وغیرھا فعندما تكون نسبة الضر

معھا فكیف الشعب ضئیلة كثالثة في األلف مثالً تستطیع األمم والشعوب أن تتعایش
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تعایش معھا ونحن نتحدث عن نسبة ثالثة فاصلة ثالثة في الملیون فمن باب أولى أن ی

جداً .الشعب األمریكي لعقود طویلة 

فیجب فإن عرفنا نقطة ضعف خصمنا أدركنا أنھ طالما أننا نرید تحقیق ھدفنا األساس

تصادي أن تكون عملیاتنا تصب بشكل مباشر في الضغط على العصب األمني واالق

ھاربر للشعب األمریكي فمنذ أن أسست أمریكا لم تضرب في عقر دارھا حتى بیرل

وا األمن من ألف میل عن أمریكا فھم قد توارثكانت في جزیرة في المحیط تبعد أكثر

وأن ال یتجرأ أحد علیھم في عقر دارھم فحسھم األمني مرھف جداً تجاه العملیات 

ھم العسكریة داخل بالدھم ولذلك یسھل تضخم األمر في حسھم مما یؤدي إلى غضب

وثورتھم على ساستھم والتحرك إلیقاف األسباب التي دعت إلى فقدھم ألمنھم .

ة وھنا تجدر اإلشارة إلى أن من األسباب الرئیسة لعدم تحقیق أي نجاح في قضی

ألي ضغط فلسطین منذ أكثر من ستة عقود أن الداعم الرئیس للیھود أمریكا لم یتعرض

سطین عامة یؤثر علیھ داخلیاً وبالتالي لم یشعر الشعب األمریكي بمعاناة أھلنا في فل

وغزة خاصة 

مالقة أدلت لسطین كوجود سفینة في البحر األبیض لدیھا رافعة عوإن مثال الحال في ف

بحبالھا فیالً ضخماً داخل فناء دارنا الضیق فھدم جدران الدار وآذى أھلھ فقاموا 

یضربونھ بالعصي منذ أكثر من ستین سنة لیخرجوه من دارنا ولكن دون جدوى

ومعلوم أن العصي ال ثؤثر في الفیل.

بالھ لترفعھ ا زالوا بحاجة إلى أن یضربوا السفینة التي تمسك بحوالصواب أنھم كانوا وم

عنھم وھذه السفینة ھي أمریكا .

مة خارج وإن الذین یقولون البد من حصر الضرب على الفیل فقط وأن ال تخرج المقاو

ل . الدار ھؤالء یرفضون سلوك الطریق األسلم واألقرب لتحریر الدار من ھذا الفی

كامھا ل شعوب المنطقة یراھا تعیش في معاناة عظیمة على أیدي حوكذلك من تدبر حا

ء الحكام  وكالء أمریكا  وأن مفتاح الحل یبدأ أیضاً من أمریكا بضربھا للتخلي عن ھؤال

وترك المسلمین وشأنھم .

فعلى سبیل المثال :ـ
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إقامة وإن قویت شوكة المجاھدین في مصر بما یفوق قوة النظام القائم وأرادوا إسقاطھ 

القوى شرع هللا حقاً فإنھ ال یخفى على العقالء أن أمریكا ستسارع لنجدتھ ابتداء ب

المرابطة في البحر األبیض األسطول السادس األمریكي .

سماة وإن كل التدریبات و المناورات المشتركة بین الجیش األمریكي والمصري الم

ن قطعاً لى لیبیا أو اإلسرائیلیبمناورات النجم الساطع  لیس المقصود منھا الھجوم ع

وإنما المقصود منھا ھو إسقاط أي حكم إسالمي یقوم في مصر معارضاً للحكومة 

الموالیة ألمریكا .   

لیھود فإن لم یدفع الشعب األمریكي ثمن الظلم والعدوان على أھلنا سیستمر الدعم ل

وللحكام الظلمة وستبقى قضایانا بال حل لعقود طویلة  .

القول :ـوخالصة

اد الشعب إن من أھم أعمال التنظیم القیام بالعملیات التي تمس بشكل مباشر أمن واقتص

دول األمریكي ككل فالعملیات داخل أمریكا واستھداف النفط في الخارج والسیما ال

المصدرة لھا من أقوى وأسرع ما یؤثر على الشعب ویجعلھ یشكل الضغط على 

الساسة.

ھا وفاض منھا إمكانیات بشریة ومالیة كافیة لتنفیذ السیاسة السابق ذكرفإن كان عندنا 

شيء فعندھا یتم توجیھ الطاقات لضرب األمرییكین في الخارج .

یكا في ومما ال یخفى  أنھ سیكون لدى التنظیم عدد كبیر من المجاھدین للعمل ضد أمر

عمل ن في قسم  الالجبھات المفتوحة نظراً لدقة المواصفات المطلوبة فیمن سیكو

الخارجي وأما من ال تتیح لھ ظروفھ األمنیة السفر عبرالمطارات وھو من الطاقات

أو یدرب التي توفرت فیھا الصفات المطلوبة لقسم العمل الخارجي فیكون ممن یخطط

اإلخوة الذین سیكونون في ھذا  القسم .

نھر مامھ على ضفتي الأوإن مَثَ◌ل صراع العالم اإلسالمي مع أمریكا كمثل سد كبیر 

بغي لھا أن ا بوابات منھ ما كان ینوفتحوبعض الظالمین ذھب إلیھ ، فكثیرة طینیة قرى

استنفروا اس ورر النضفھدم البیوت وتأمامھه الھائل على القرى التي ؤففاض ماتفتح 

وھب منھم رجال شجعان إلنقاذ الشیوخ والنساء واألطفال في عمل دؤوب لیل نھار

ھم وتأمین حیاتھم إلنقاذبأنفسھم مخاطرین 
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عنھم إال أنھم كانوا بحاجة إلى فكرة مھمة وجوھریة تستدعي جھداً أقل مما بذلوه لترفع

.وتوفرلھم طاقاتھم المستدیمةالمعاناة العظیمة

اء بالناس السد وأنزلوا أنواع العنبوابات وھي أن یذھب بعض فرسانھم إلى الذین فتحوا 

وھم عنھ ویعیدوا إغالقھ وبذلك تنتھي معاناتھم العظیمة.فیعاقبوھم ویبعد

حاب فاستمراراألعمال المؤثرة على الشعب األمریكي وضغطھ على أصفھذا ھو حالنا 

وابات السد القرار في أمریكا البیت األبیض والكونجرس و البنتجون ھو الذي سیغلق ب

بإذن هللا .

مریكا مة حتى یتحقق المراد من كف أالجھد والوقت على األوبذلك نكون قد اختصرنا 

.ج جیوشھا من بالد المسلمین وتركھم وشأنھم مع أعدائھماعن دعمھا إلسرائیل وإخر

جلوا لیساإلخوة الكبار *حبذا أن تقوموا بعمل مذكرة للعمل الخارجي  وتطلعوا علیھا 

م ویتم علیھا ما عندھم من مقترحات ثم تعاد صیاغتھا آخذین بعین االعتبار مالحظاتھ

وا مع تنسقإرسال نسخة منھا لي قبل أن تعاد صیاغتھا ثم بعد أن تعتمدوا المذكرة 

ي فكوادراإلخوة على أن تكونوا في مكان آمن ومالئم حتى تقوموا بإعطاء دورة إعداد 

 بحیث الدورة اختیاراً متمیزاً ھذه ن اختیار اإلخوة المتدربین في ویكوالعمل الخارجي 

رو لدیھم العناصیكونوا مؤھلین ألن یصبحوا قادة في العمل الخارجي ومدربین لبقیة 

رتیبھ حیث القدرة على أخذ الدورة بالمدة المتفق علیھا ویكون ذلك في البیت الذي یتم ت

تمام الدورة حفاظاً على سالمة الجمیع یدخلون البیت وال یخرجون منھ إال بعد ا

.ولضمان ذلك یؤخذ علیھم عھد قبل دخولھم البیت وتسجیلھم في الدورة 

وأرى أن تتضمن المذكرة النقاط التالیة :ــ

مغرب مراعین أن  منطقة العالم اإلسالمي من اندونیسیا إلى الاالھتمام باتقان العمل *

م متوارث منذ مدة طویلة رغم أنھ مخالف للتعالیفھو ھذا أمر لم یتم فیھا االھتمام ب

ن اإلسالمیة كقول الرسول صلى هللا علیھ وسلم [إن هللا یحب إذا عمل أحدكم عمالً أ

یتقنھ ] 

عمل لذا ینبغي بذل جھد في العلوم النظریة للطالب الدارسین في الدورات عامة وال

سلم  صلى هللا علیھ وجي خاصة لتنمیة االتقان عندھم وجعل حدیث رسول هللارالخا

حتى یكون االتقان یجري فیھم مجرى الدم .نصب أعینھم 
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فھناك أحداث وقصص كثیرة مؤسفة سبب رئیسي فیھا االھمال وعدم االتقان .

* الحرص على أن یكون لدیھم قناعة كبیرة بأھمیة العمل الخارجي وأنھ المحور 

لمین قف حروبھا ضد المسالرئیسي إلضعاف أمریكا حتى تتخلى عن إسرائیل وتو

وتتركھم وشأنھم بإذن هللا .

اصة مي خلم عامة والعالم اإلسالاجرائم األمریكین في الع*أن یتم عمل بحث طویل عن 

دھم معبأة ضد یطلع علیھ المبتعثون للعملیات في أمریكا بحیث تكون كل خلیة في جسل

األمرییكین . 

لمین في فلسطین والعراق .*أن یدرس تاریخ أمریكا عامة وخاصة مع المس

ذكر ما *أن یتم تفنید ما یقولھ األعداء من حرمة ضرب المدنیین من الناحیة الشرعیة و

كم سعد بن كان علیھ الرسول الكریم صلى هللا علیھ وسلم والصحابة رضي هللا عنھم كح

لیبیة معاذ رضي هللا عنھ في بني قریظة و أن تتم االستفادة من كتاب الحروب الص

یھ كثیراً من ذكر ففي ھذا الباب لجدیدة للشیخ یوسف العییري رحمھ هللا فھو كتاب مھم ا

األدلة  .

*أن یتم توضیح الحكم الشرعي من وجود األطفال بین المستھدفین .

الشعب *أن یتم توضیح الحكم  الشرعي في مسألة التترس وأنھ أینما ذھبنا لنضرب

أن تكون یوجد مسلمین فیجبظلومینالعدوان على الماألمریكي الذي یستطیع إیقاف 

غیر م لألمة اتعطیل الجھاد العیؤدي إلى ما في أذھانھم مسألة راسخة وھي أن كل 

أنھا الوسیلة إذداخل أمریكاالفدائیة (استشھادیة ) معتبر كاتقاء المسلمین في عملیاتنا 

.لدفع العدو الصائل 

لمنطقة الخصم لنفسھ في الجانب األمني مع دول اعن كیفیة تطویراطالعھم*أن یتم 

الذین اختفوا على سبیل المثال یطلب من الحكومة الموریتانیة أسماء جمیع الموریتانینف

ھل غیاب ویتم التغلب على ذلك بأن یكون الغیاب عن األعن أھلھم ثم یتم البحث عنھم 

.غیابھ مقلق  طبیعي كأن یكون طلب العلم أو للتجارة وبالتالي ال یكون 

ه * أن یأخذ اإلخوة دورة في مقاومة التحقیق حتى تكون مستویاتھم ممتازة في ھذ

الناحیة .
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عض *أن تتم تنمیة قدراتھم في اختیار العناصر المناسبة لھذا العمل وتذكر لھم ب

ص نلحظ بعد اإلیمان والتقى الصبر والجلد فأي شخطلوبة والتي من أھمھا الصفات الم

دة یتم علیھ أثناء تدریبھ ملل وعدم اتمام للمھام التي یكلف بھا  أو سرعة غضب أو ح

لبث وبينیراستبعاده من العمل الخارجي الذي یحتاج إلى الدقة والنفس الطویل ففي 

فوس ھر فیھا مافي النأشھر داخل البیت فمثل ھذه األجواء غیر الطبیعیة یظ9اإلخوة 

د یخرج والخالف بین الطاقم المرسل للمھمة في أرض العدو یؤدي إلى نتائج وخیمة فق

أحد اإلخوة عن اتزانھ ویعصي األمیر وھذا عن تجارب ولیس عن احتماالت .

الك وامتوأخذ زمام المبادرة الذكاء والفطنة وسرعة البدیھة أیضاً ھمةومن الصفات الم

المسائل وطلب المعارف .آلة جیدة لفقھ

تأكیداً على ما ذكرتم من أھمیة وجود قسم تطویر للعمل الخارجي أقول :ـ*

ول إن كان الجو السائد في بالدنا عند كثیر من الناس ھو أن التطویر یحصل مع ط

یراً ما یأخذ الحیاة وكثرة التجارب حین تقع أخطاء فنستفید منھا ونتطور وھذا الحال كث

د یتوھم طویلة بینما إنشاء مركز للتطویر یختصر علینا عقوداً من الزمن وقسنیناً 

مع اإلنسان للوھلة األولى أنھ لیس لدیھ طاقات مؤھلة للتطویر إنما العمل سیتطور

الوقت بالشكل السابق ذكره  .

ن هللا بدالً من بینما تفریغ بعض الطاقات للتفكیر في أي مجال معین سیطوروا فیھ بإذ

لتطویر أمر في البقاء على نمط تقلیدي یكلفنا تكالیف باھظة  فتفریغ بعض الطاقات ل

م غایة األھمیة حیث إنھا الخطوة األولى في ھذا المیدان وسیقدم الباحثون في قس

ودراسات تحتوي على أفكار ھامة جداً التطویر بإذن هللا أبحاثاً 

مي نفسھ تختصر علینا كثیراً من الجھد والوقت والطاقات والمال وعلى ھذا القسم أن ین

بكل ما ھو متاح والسیما بكثرة االطالع والقراءة بشكل عام وفي المجاالت التي

نحتاجھا بشكل خاص .

یداً عن ساحة القتال .مع مالحظة أن یكون جمیع أعضاء القسم في مكان  آمن بع

د *ومما یفیدنا في ھذا المجال أن نحدد االختصاصات التي نحتاجھا وأن یتم تحدی

ات كھندسة األولویات منھا ثم یتم تفریغ بعض الشباب إلتقان تلك العلوم واالختصاص
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میم االكترونیات و الكیمیاء التي من ضمن بنودھا صناعة المواد المتفجرة وھذا من ص

نا .  احتیاجات

ى فنرسل بعض اإلخوة الذین لدیھم آلة ذھنیة جیدة وغیر معروف عنھم انضمامھم إل

ذي نرید صفوف المجاھدین لیدرسوا في الجامعات ونعطیھم األبحاث التي في المجال ال

رنت كما تطویره وسیكون حال األخوة مریحاً أمنیاً ویستطیعون الدخول على مواقع االنت

سار  .والمواد التي یحتاجون إلیھا دون أن یثیروا االستفیریدون ویشترون الكتب 

ھا الثقل *یجب أن نھیأ أنفسنا أنھ بعد إرسالنا لإلخوة قد ال یعود جمیعھم لعدة عوامل من

األسري وما یتبعھ من عوامل نفسیة .

ث إننا ال وال ننسى البعد الجغرافي والبعد الزمني فھما عامالن خطیران على األفراد حی

علیھا فیحصل لھ وال نتصل بھ فقد یصیبھ نحت في ذھنھ لبعض األشیاء التي اتفقنانراه

فتور وتحول تدریجي عن المسار الذي كان علیھ .

أن یتم ي نبغلذا عند اختیار اإلخوة الذین سیرسلون سواء للدراسة أو للعمل الخارجي ی

عن العدد وأن نزیدوضع مواصفات دقیقة وعالیة جداً تقلل من نسبة التسرب والفتور 

متابعتھم .الذي نحتاجھ وأن یتم وضع منھج لھم لیحافظوا على أنفسھم ویتم وضع آلیة ل

شر بإذن یفوق أثرھا أحداث الحادي عتوجد أفكار لعملیات كبیرة ومؤثرة وقبل الختام  

لمذكرة هللا ولكنھا بحاجة إلى عناصر مجاھدة متمیزة فأرجو أن تبذلوا جھدكم في إعداد ا

جدیدة مدربة ومؤھلة عند الرجوع إلى بلدانھا لتجنید طاقاتالتي تیسر إعداد عناصر 

.لیس علیھا أي شبھة أمنیة إضافة إلى الصفات األخرى المھمة في ھذا المیدان 

عمل وال بأس من فتحبخصوص تمویل العمل أرجو أن تكتبوا لي عن مقترحاتكم *

تجاري في المكان الذي اقترحتم العمل فیھ یكون غطاء لكم ومموالً ألعمالكم 

مع العلم أن أوضاع اإلخوة في المغرب اإلسالمي ال بأس بھا ومالحظة أن اإلخوة في

جید الصومال بإمكانھم إن طوروا بعض أقسامھم أن یتمكنوا من تمویل أنفسھم بشكل

یخ تدارسوا ھذا األمر مع الحاج عثمان والشأن تفأرجواارجي أیضاً وتمویل العمل الخ

.محمود
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ي ھذا ما تیسر ضمن الوقت المتاح وھناك بعض المقترحات آمل أن أبعثھا إلیكم ف

رسالة قادمة بإذن هللا تعالى .

وأنا بانتظار رسالتكم ومقترحاتكم ومالحظاتكم على ما سبق ذكره .

ریق حتى یوفقنا وإیاكم لما یحبھ ویرضاه وأن یثبتنا على ھذا الطوختاماً أسأل هللا أن 

ب نلقاه وھو راض عنا وأن ینصرنا على القوم الكافرین وآخر دعوانا أن الحمد � ر

العالمین .

أخوكم زمراي


