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بسم اهللا الرمحن الرحيم

مجعنياحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أ

أما بعد... 

الشيخ حممود حفظه اهللا إىل األخ الكرمي                    

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

وبعد...

  أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية

  وصلتين رسالتكم الكرمية وهذه بعض الردود على ما ورد فيها.

 خبصوص رسالة األخ أيب مصعب عبد الودود فقد متكنا بفضل اهللا من فتحها واطلعت

وسأرفق له رسالة يف املرة القادمة بإذن اهللا كما أرجو أن تفيدوين هل مت على ما تضمنته

إعداد البحث عن مهادنة املرتدين وإرساله إىل اإلخوة يف اجلزائر أم ال وإن كان قد مت 

فحبذا أن ترسلوا إّيل نسخة منه وإن مل يكتمل بعد فحبذا أن ترسلوا إيل اجلزء الذي  

كتب منه .

اإلخوة يف السحاب لالهتمام برتمجة األدبيات اجلهادية بالفرنسية ومبا *وحبذا أن توجهوا 

يستطيعونه من لغات إخواننا يف إفريقيا فلهذا األمر أمهية كبرية أشار إليها الشيخ بشري 

املدين يف تقريره عن املغرب اإلسالمي وهو مرفق فحبذا أن ترسلوا نسخة منه للشيخ أيب 

لإلخوة يف السحاب بعد اطالعك عليه. حممد وأرى أن ترسل نسخة منه 

وكذلك ترسلون إىل إخواننا يف املغرب اإلسالمي بأن يزيدوا اهتمامهم برتمجة 

  األدبيات اجلهادية إىل الفرنسية واللغات احمللية .
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 أرجو إرسال أمساء القبائل اليت ذكرها الشيخ بشري املدين يف تقريره وبشكل عام قبائل

مي ) على أن تكون الكتابة مشكلة وموضحة بتعريف احلروف املنطقة (املغرب اإلسال

املعجمة من غريها. 

 مرفق بيان للشعب الفرنسي أرجو إعطاؤه لقناة اجلزيرة العربية وقناة اجلزيرة الدولية وكذلك

مرفق نسخة أخرى من البيان يف شرحية خاصة لإلخوة يف اإلعالم 

عليه ويفيدونا مبالحظا�م الفنية عليه مث ومقطع مصور كتجربة لبيان أمريكا ليطلعوا 

  يتلفوه.

 أرجو إرسال رسالة إىل إخواننا يف املغرب اإلسالمي على وجه السرعة تتضمن اإلشارة

عليهم بأن ال يتفاوضوا مع الفرنسيني على إطالق سراح أسراهم باملال وإمنا يكون 

شؤون املغرب التفاوض مع الفرنسيني على رفع مظاملهم عن األمة كتدخلهم يف

انسحا�م من أفغانستان مع اإلشارة إىل أن بدايات ويكون من أهم املطالباإلسالمي 

التفاوض قبل إبرام االتفاق ال تلزمهم بشيء

كما أرجو التعميم لإلخوة بأن املفاوضات مع األوربيني يكون على رأسها انسحا�م من 

عن دعم اليهود وال تضاف مسألة أفغانستان ومع األمريكيني يكون على رأسها التخلي 

للتخلي عن األمريكيوناليهود للتفاوض مع األوربيني أل�ا حتصيل حاصل فمىت اضطر 

  اليهود سيتخلى األوربيون . 

 ربط فالرأي أن يتم فإن تأكد أ�م جواسيس  لدى الطلبة نيالفرنسيخبصوص الصحفيني

وإن مل يتم إعال�م جلدول زمين خبروج الفرنسيني من أفغانستان ق سراحهم قضية إطال

.فتتم املفاوضة معهم على الفديةلالنسحاب يقتال وأما إن كانت هناك شبهة 

 تقديري أن فخبصوص العمل داخل أمريكا فاألخ طوفان غري مناسب وأما أخونا الباشا

املهمة فوق طاقته.
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ّي طريقة خبصوص كتاب نقاط االرتكاز وما ذكرمت عن مؤلفه فحبذا أن تقرتحوا عل

لالستفادة منه دون الدخول يف تزكية الكاتب وقد كنت يف رساليت لألخ بصري أشرت  

إىل الكتاب فحبذا أن حتذف هذه اإلشارة قبل إرسال الرسالة إىل بصري هذا إن كانت 

الرسالة مل ترسل بعد.

 رسالة قادمة بإذن اهللا وكذلك فسأوافيك عما ذكرَته من آراء يف خبصوص اليمن

أوافيك به.فيما خيص ما كتبه األخ طوفان س

 بعد الذكرى األخرية للعمليات املباركة يوم احلادي عشر بأيام صدر خطاب للشيخ أيب

حممد وكان تعامل اجلزيرة معه ملفت لالنتباه فبثت غريها من القنوات اخلرب قبلها وبثته 

ن وجعلته اخلرب األخري مث هي يف نشرة يكون فيها معظم املسلمون يف العامل العريب نائمو 

ساعة إال 24وضعت اخلرب يف شريط األنباء واملألوف أن يبقى اخلرب يف شريط األنباء 

أن يكون هناك حدث كبري يربر بعد بضع ساعات دون أ�ا حذفته من شريط األنباء 

عدم االهتمام باخلطاب فحبذا أن تفيدونا بتوقعاتكم وحتليالتكم هلذا األمر كما 

أن تسألوا عنه أمحد زيدان.  يستحسن 

 كان من ضمن ما أرفقتموه يل سابقاً مقاًال منسوباً ألخينا سيف العدل بعنوان (السرية

الذاتية للقائد الذباح أيب مصعب الزرقاوي) رمحه اهللا وبعد اطالعي عليه ظهر يل جبالء 

اهللا أنه مكذوب يف نسبته ألخينا سيف العدل وفيه إساءة ألخينا أيب مصعب رمحه

وألخينا سيف وللتنظيم بشكل عام وفيه حتفيز شديد لإلخوة يف العراق بأن يقيموا دولة 

مما يُ  ظهر أن الكاتب ليس هو سيف العدل ذكره يف املقال مل تكتمل مقومات جناحها و

بأنه أخذ تفويضاً مين ومن الشيخ أيب حممد للتعامل مع قضية أيب مصعب رمحه اهللا يف 

قت مل تكن الوحدة قد متت بيننا وبني مجاعة اجلهاد فأي شخص  حني أن يف ذلك الو 

كان معايشاً لنا يف تلك الفرتة سيقول أنه أخذ التفويض مين ومن الشيخ أيب حفص رمحه 

اهللا بينما الكاتب مل يذكر شيئاً عن الشيخ أيب حفص رمحه اهللا علماً أنه مل تكن هناك 
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ها وفيه سرد لقصص ليس هلا أي أساس من أي مشكلة مما ذكر وأننا مل نفوض أحداً حلل

الصحة فأرجو أن يتم حتليل النقاط اخلطرية اليت احتوى عليها املقال وتوضيح ماذا أراد 

الكاتب أن يدس فيها كما أرجو أن تقوم بتكذيب نسبته لسيف وتذكر أنه يف السجن 

تابعة لبعض دول مما ال يتيح اطالعه عليه وتربئة نفسه منه وأن هناك أشخاصاً بل أجهزة 

املنطقة مهمتها االفرتاء على ا�اهدين وتشويه صور�م ويكون التكذيب بأن سيف 

العدل براء من  املقال دون زيادة يف وصف أخينا .

وقد ورد يف رسالتك السابقة ذكرك لسيف العدل مع الشيخ أيب اخلري والشيخ أيب 

ة لعلها ال تغيب عنكم حممد الزيات مما استدعى ذكر هذه املعلومة  وهي خاص

فالشيخ أبو اخلري والشيخ أبو حممد متقدمون على أخينا أيب خالد سيف العدل مع 

أين أحسب أن له جهوده اليت تفيد اجلهاد وا�اهدين ولكن يف األعمال العسكرية 

أو النيابة سواء كان نائباً أوالً أو ثانياً نرجو اهللا العامة اليت هي دون استالم القيادة 

  عاىل أن يفرج عنهم مجيعاً.ت

 خبصوص الرتاسل عرب االنرتنت فال بأس بالرتاسل يف الرسائل العامة إال أنه حىت مع ما

ذكر اإلخوة عن برنامج أسرار ا�اهدين فسرية العمل اخلارجي ال تسمح باستخدامه 

رب فحبذا التأكيد على اإلخوة الذين يعنيهم األمر بأن العمل اخلارجي ال يكون إال ع

الرسل الثقات .

 واالطالع على رسالته إلينا أرجو االطالع عليها وإرساهلا مرفق رسالة لصاحب الطيب

وستصلكم رسالة للشيخ أيب حممد يف ونسخة من رسالته ورساليت للشيخ أيب حممد 

الرسالة القادمة .

 بالطرق إرساهلا فيكون إن كان قد سافر و مرفق رسالة لألخ بشري املدين أرجو إيصاهلا إليه

.العادية عرب رسول موثوق
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 أرجو تكليف من يلزم جبمع املعلومات عن صحفيتني من الدمنرك يعملون مع الصحيفة

من باكستان مث أعيدتا بضغوط ااملسيئة للرسول صلى اهللا عليه وسلم وقد كان مت طردمه

  .خارجية 

 حبذا أن تفيدين عن املعلومات اليت طلبتها عن اإلخوة يف العراق وهل تيسر لكم أن

  ترسلوا إليهم السياسة العامة وماذا مت خبصوص ردود اإلخوة الذين أرسلتموها إليهم.  

 أرجو أن تراسلوا مجيع اإلخوة يف األقاليم بأن جيتنبوا إجراء اللقاءات مع اإلعالم اجلهادي

ابقاً من أ�ا تكون خارجة عن املهنية اليت استقر عليه أهل هذه الصناعة ملا قد ذكرته س

وال حتمل احليوية الكافية مما يوحي للناس مبعاين ليست يف صاحل ا�اهدين كالتخلف وما 

شابه ذلك فضالً عن عدم توفر األخ املهيأ إلدارة احلديث واختيار األسئلة املناسبة يف  

رمحه حظتم يف األشرطة األخرية لألخ أيب دجانة اخلراساينكثري من األحيان ولعلكم ال

اهللا وتقبله يف الشهداء الفرق بني البيان الذي يتحدث فيه مبفرده وينب اللقاء وما ورد فيه 

من أسئلة عن املاديات مما مل يكن مناسباً لالستفادة من وقت رجل يريد تقدمي روحه هللا 

. بعد أيام أو ساعات حنسبه واهللا حسيبه

 .حبذا أن ترسلوا إّيل مجيع وصايا اإلخوة التسعة عشر املوجودة لدى اإلخوة يف اإلعالم

 خبصوص ختزين القمح فلي رأي بأن تفرغوا أخوين من أهل هذه املناطق ذوا

كفاءة ولديهما حس جتاري أو يكونا أصالً عاملني يف التجارة فتطلبوا منهما أن 

وما شابه من ضروريات حلبوبقمح والسكر وايكون ضمن جتار�ما التجارة بال

الغذاء ويكون هلم مستودع متني متقن ال تتسرب إليه املياه مرتفع عن مستوى 

فيضانات األودية واأل�ار فتشاركون معهما بالكمية اليت حتتاجو�ا من الغذاء علماً 

يتاجران أن الكمية االحتياطية ينبغي أن تكون كافية لكم ملدة سنة على األقل ومها

�ا فتبقى متجددة باستمرار على أن يتم االتفاق معهما أنه عندما تبدأ األزمة 

يتوقفان مباشرة عن البيع ويبقى املخزون الذي لديهما لإلخوة ومها مستفيدان من 
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هذه اخلطة باألرباح املرتتبة على البيع والشراء فنحن لن نشغل مستودعا�ما دون 

فائدة تعود عليهما.

ه من األمهية مبكان أن تكون املستودعات ضمن النطاق الذي يسمح بوصول إال أن

  القمح منه إىل اإلخوة عند الضرورة.

أما الطريقة األخرى اليت ذكر�ا سابقاً فإن كانت حركتكم كثرية فيصعب نقلها 

كاملشروبات كانت تستخدم ملواد غذائية  ــــ  والتحرك �ا فهي شراء براميل نظيفة

حمكمة اإلغالق تغسل وتنشف يف ـــ وليس املواد الكيماوية لزيوت النباتية الغازية وا

مطاطية ملنع تسرب اهلواء اميل حلقةالرب ألغطية هذه الشمس ملدة يوم مع مراعاة أن

مما حيافظ على احلبوب املخزنة فيها ملدة سبع سنوات شريطة أن تكون احلبوب من 

إنتاج العام الذي سنخزن فيه نظيفة من السوس واحلشرات وما شابه .

 خبصوص األخ الوسيط فبإمكانكم التواصل معه مباشرة فيما خيص الرسائل واألموال

ه أمانته املالية .علماً أنا قد أرسلنا إلي

 خبصوص الذي سيقوم بإعداده أمحد زيدانحبذا أن تفيدوين عما مت خبصوص الربنامج

الذكرى العاشرة .

 خبصوص املرافق فأفضل أن يكون من إخواننا البشتون إال أنه ال يتناسب مع أمنياتنا أن

يكون من املهاجرين 

قطع عن منطقته ويرتب له غطاء وفيما خيص انقطاعه عن منطقته فأُفضِّل كذلك أن ين

عمل أو جتارة ويستحسن أن يكون متزوجاً ليس لديه أبناء أو أبناءه ما زالوا أطفاالً غري 

  مميزين .

 سبق أن أرسلنا رسالة لإلخوة يف اخلط ومل يصلين إشعار منكم عن وصوهلا وما مت بشأ�ا

د رمحه اهللا . وكذلك رسالة أخينا أيب أنس السبيعي ورسالة أبناء الشيخ سعي
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 وكذلك بيان الفيضانات األول مل يصلين إشعار منكم بوصوله وما الذي حال دون بثه

يف اإلعالم مع مالحظة أنه بعد مرور الوقت فأرجو أن حتذفوه متاماً والبيان الثاين إن 

تيسر أن يبث خالل أسبوعني فال بأس وإال فأوقفوه حيث إنه قد حيتاج إىل جتديد وحبذا 

يدين عن أسباب تأخرمها وتأخر األخ الوسيط بيننا عن املوعد الذي اتفقنا عليه يف أن تف

السابع  والعشرين من شهر أغسطس كما أرجو التأكيد على الوسيط أن يستلم منا 

رسالة يف اخلامس عشر من شهر أكتوبر ملا سبق ذكره من أ�ا ستتضمن رسالة إىل 

للكوجنرس يف أول نوفمرب وقد كنا يف الرسالة الشعب األمريكي قبل االنتخابات النصفية

السابقة ذكرنا لكم يوم عشرين أكتوبر إال أننا خشية من التأخر كما حصل يف املوعد 

     السابق قدمنا املوعد فأرجو التأكيد على األخ بأن يكون موجوداً يف هذا املوعد .

 االسرتاتيجيات وال خيفى عليكم أ�ا حبذا أن ترسلوا إلينا ما يتوفر لديكم من كتب يف

متوفرة يف االنرتنت .

 خبصوص أهلي القادمني من إيران يبقون يف أماكن آمنة إىل أن يتم الرتاسل والتشاور

أكثر يف مسألة ذهاب محزة إىل قطر أو بقاؤه ونطمئن على النواحي األمنية قبل جميء 

والدته إلينا .

كامل كشف حسايب اخلاص بإرسال  عميد من يلزم خبصوص إرسال األموال إّيل فأرجو ت

وحبذا أن ترسلوا إّيل مبلغ ثالثني ألف يورو يؤخذ ما وجد منها من حسايب اخلاص ويتم 

على أن يبقى بعض املال يف حسايب اخلاص لتسيري الباقي قرضاً علّي من احلساب العام 

.أمور األهل واألبناء إذا وصلوا من إيران 

الرسائل السابقة إليهم ومرفق رسائل أخرى هلم مع هذه الرسالة  كما أرجو أن حتذف

  كما أرجو أن تفيدوا األخ عبد اللطيف بأن حيضر منهم رسائل إلينا.

. مرفق رسالة من ابين خالد لإلعالم  
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ويف اخلتام : أرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن حيفظكم و يوفقكم ملا حيبه ويرضاه وآخر دعوانا 

العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .أن احلمد هللا رب

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أخوكم زمراي                  

1431//شوال17،السبت


