مث هاهو موقفهم من ثورة ليبيا يتسم بنقاط الضعف اليت اتسم هبا تعاملهم مع ثورة مصر وهو ما دعا
كثري من الكتاب واملفكرين يف الغرب إىل توجيه النقد للساسة بأهنم ظهروا وكأهنم متفرجني ومل تكن
قراراهتم على مستوى األحداث مما أظهر للعامل ضعف الغرب وتراجع دوره يف العامل.

(اجلهاد األفغاين واجلهاد اليوم ) إىل أن قامت قبل قرابة عقدين حماوالت من بعض أبناء األمة للخروج
من التيه عندما وقعت أحداث سوريا واجلزائر و مصر واليمن إال أن تلك احملاوالت فشلت يف حتقيق
أهدافها ألسباب عديدة أرجوا اهلل أن يوفقين لبياهنا يف مقال خاص هبا ولكن بغض النظر عن الظروف
اليت اعرتت

حبذا أن تتابعوا ملف استهداف الفرنسيني مع اإلخوة يف الصومال واملغرب اإلسالمي حسب الشرط
السابق ذكره من أن يستهدف الفرنسيون بالطاقات اليت يتعذر صرفها على األمريكيني وأضيف هنا أن
* خبصوص امللف اللييب و
*خبصوص مساعيكم مع طالبان فاحلمد هلل على ما توصلتم إليه ووفقكم اهلل إلمتامه وفيما خيص البيان
الذي طلبت منكم إصداره فحسناً أنكم مل تذكروا اسم التحريك ولكن أرى أن تنشروه بالعريب أيضاً
حيث إننا نريد أن يستفيد منه اجملاهدون العرب يف باقي الساحات فكما تعلمون أن هناك كثرياً من
العمليات اليت نسبت إلخواننا يف العراق وقع فيها مدنيون دون ضرورة منها( .أسلوهبم مع حكيم)

* املرفق خبصوص الصومال
ويل رأي حبذا أن تدرسوه وإن استحسنتموه فأرسلوه إىل اإلخوة يف الصومال وهو أن يشجعوا وفداً من
وجهاء القبائل املوثقني يف الصومال لزيارة بعض التجار يف اخلليج وكذلك بعض العلماء ليطلعوهم على

حال املسلمني يف الصومال وموت أطفاهلم من شدة الفقر ويذكروهم بواجبهم جتاه إخواهنم ويوضحوا له
معاناة الناس هناك بالصور واألرقام املوجودة لدى املنظمات اإلغاثية ويقولون هلم أن الفقراء واملساكني
ينتظرون منكم جهداً بسيطاً إلنقاذ حياة أبنائهم ( حيث إن هؤالء الفقراء من أحق الناس مبا حيتاجون
إليه من مال األمة العام املكدس عند أمراء اخلليج ) ويقولون إهنم رجال يستطيعون العمل وإعالة
أنفسهم وأبنائهم إال أن املاء جيري يف النهر وال يستطيعون رفعه إىل أراضيهم فيقدمون هلم مشاريع على
بعض األهنار ويفيدوهنم أن املشاريع اليت حنتاجها ليست سدود وإمنا هي نواظم (حواجز إمسنتية هندسية
معرتضة يف جمرى النهر ) لرفع مستوى املاء قليالً ليدخل إىل الرتع فرتوى األراضي وفيما خيص تفاصيل
بناء الناظم فيمكن لإلخوة يف الصومال أن يأخذوها من أحد مهندسي الري يف الصومال وإن مل يتيسر
ذلك فيمكنهم إرسال أخ إىل السودان فيزور هنر القاش يف مدينة كسال السودانية فكنا قد أنشأنا ناظم
على ترعة متتيب وكان املهندسون معنا املهندس إبراهيم واملهندس الدكتور صالح من مهندسي الري يف
السودان .
ومن السبل إلمتام مشاريع النواظم أن جيمع اإلخوة يف الصومال ما تيسر هلم من األموال ويبدؤوا عمل
ناظم وبعد أن يبدؤوا يف املشروع يقوموا بتصويره وإرسال الصور إىل أهل اخلري ليفيدوهم بأهنم قد مجعوا
بعض املال من األهايل على فقرهم ومل يتيسر إمتام املشروع مبا أتيح هلم من املال فهذا أمر دافع ألن يغري
أهل اخلري إغاثتهم من األغذية والضروريات فقط إىل عمل مشاريع تنموية.
ومن السبل أيضاً أن يعدوا األهايل بأنه إن أنتم سامهتم يف بناء الناظم سنؤجركم أراضي ملدة سنني إىل
أن تأخذوا املبلغ الذي دفعتموه وكذلك ميكن أن يعرضوا على أصحاب األموال والتجار بأن يسامهوا يف
بناء النواظم وميكن أن تكون مسامهتهم مبقابل فنأخذ من أحدهم مئة ألف مثالً ونؤجره عدداً من
الفدانات ملدة من الزمن تسدد املبلغ علماً أن ناظم واحد ميكن أن يسقي أربعني ألف فدان إذا كانت
األرض منبسطة مع مالحظة أن أرض الصومال أرض استوائية فيمكن اجلمع مع زراعة احملاصيل احلولية
اليت توفر احتياجات الناس السريعة زراعة مساحات أخرى بساتني كالنخيل فهو حمصول اسرتاتيجي
وأكثر الفاكهة واخلضروات احتواءً على العناصر الغذائية.
وكذلك من األشجار اليت تناسبها املناطق االستوائية شجرة زيت النخيل وميكن استرياد شتالهتا من
اندونيسيا أو ماليزيا فزيت النخيل موجود يف املنطقة حول الصومال إال أن شتالته يف ماليزيا مهجنة وهلا

ميزات اقتصادية منها أهنا غزيرة اإلنتاج وتنتج يف مدة وجيزة وللعلم أن دخل الفدان الواحد من زيت
النخيل قبل سنوات ويفرتض أنه قد ارتفع يبلغ سبعمئة ومخسني دوالر وأرض الصومال من أخصب
األراضي يف الدنيا فإذا استثمرت ستزول بإذن اهلل معاناة مالين املسلمني وستزداد املقومات اليت تدعوا
الناس للحفاظ على اإلمارة اإلسالمية علماً أن االهتمام ببناء النواظم اليت يأخذ بناء الواحد منها ثالثة
أشهر يتيح لإلمارة توفري فرص العمل ملعظم املسلمني عندهم ومما يزيد فرص عمل الناس أن ال نكثر من
زراعة احملاصيل اليت حتصد باحلاصدات ونشجع على زراعة احملاصيل اليت حتصد يدوياً.
وقد خيطر ببال بعض اإلخوة أن العدو قد يقصف هذه املشاريع ويدمر زراعة الناس فأقول  :إن يف هذا
األمر صعوبة كبرية على العدو ألنه صدام مباشر مع احتياجات الشعب اإلنسانية مث إن الناظم ال يعترب
هدفاً عسكرياً ذي بال فضالً عن أن ترميمه أمر يسري وردة الفعل الدولية عليه كبرية جداً ألهنا أرزاق
عوام الناس وتشكل عداء أكرب للحكومة العميلة يف الصومال .
وبناءً عليه فأرى أن تبدؤوا بأسرع ما يتاح يف ترتيب طريق آمن خلروجكم يف يوم غائم من املناطق اليت

أنتم فيها لتتيسر لكم األجواء املهيأة للقيام بالواجب السابق ذكره فكما ذكرمت يف رسالتكم السابقة بأن

األجواء غري املستقرة وكثرة املشاغل تضعف كثرياً من قدرات اإلنسان على التفكري واالجناز كما أن
خروجكم سيتيح لكم بإذن اهلل متابعة اإلعالم بشكل أكرب ويسهل الرتاسل بيننا لتبادل األفكار
وتنقيحها وتنشيط اخلطابات لألمة يف هذه املرحلة اليت تتتطلب توجيه ماليني الشباب يف األقطار اليت
انطلقت الثورات فيها و اليت مل تنطلق بعد .

