بالنسبة لوضعكم األمني فاألصل الكمون لجميع اإلخوة الذين اعمالهم
التحتاج الى الحركة اصال كقسم اإلعالم وقسم الوثائق .
وبالنسبة لإلخوة الذين اعمالهم تحتاج الى الحركة واللقاءات ( مثل توفيق
وحمزة الربيع ) فيعتمدوا انجاز اعمالهم بواسطة الرسائل وعدد محدود
جدا من المندوبين (اقتراحنا من اثنين الى ثالثة ) مالم تستدعي الضرورة
اكثر من ذلك ،وعدم الحركة والتنقل إال للضرورة القصوى وإنجاز
األعمال عبر المندوبين ونحرص كذلك على العمل عبر الحلقات
المقطوعة .
وبالنسبة لألخ أبي فاطمة فنحرص على توفير مكان امن واليكون معروف
لدى باقي اإلخوة وخصوصا من كثر عليهم الطلب ونشرت صورهم إال إذا
ارادوا الكمون معه بشرط عدم تحركهم من ذلك المكان بعد أن عرفوه إلى
مكان اخر  ،ويتم مراسلته عبر مندوبين ثقات غير مطلوبين أو معروفين
لدى األمن ( ما ورد في هذه الفقرة هي امر للوجوب ال لالستحسان وإذا
استطعتم أن تجتهدوا أكثرمما ذكرنا فذلك حسن )
 -1نريد تطمين عن أوالد ازمراي .
 -2بالنسبة ألخبار الفضائيات هناك مصدر اخر يزودونا باألخبار
ولكن نرغب بأن تحتفظوا عندكم أرشيف كامل عن الوضع في
الجزيرة وخاصة فتاوي العلماء ولقاءاتهم وكلمات األمير عبدهللا .
 -3بالنسبة لقناة الجزيرة نوصي بعد الدعاء باألخذ بأحوط الطرق
وبالذات الحلقات المنفصلة  .مع العلم بأن األشرطة السابقة ترد
بشكل مباشر وغير مباشر على افتراءات الدولة .
كما نرجوا البحث عن خط آمن مع أي قناة أمريكية مع خطاب يتعهد
بنشر الشريط كامال ونرشح قناة ال  cbsوهذه األجراءات لشريطي
الذي سوف يصدر في نوفمبر إنشاء هللا تعالى وبالنسبة للدكتور يمكن
التعاون مع القنوات األخرى وال بأس التعامل مع وكالة األنباء الفرنسية
.
كما نرغب من األخ ابي فاطمة أن يصدر رسالتان إلى أمريكا الرسالة
األولى في ستمبر والثانية في نهاية أكتوبر قبل اإلنتخابات يركزفيها
على كذب بوش وحكومته وإجرامه وفشل بوش وكيف استطعنا
إستنزاف امريكا اقتصاديا فنحن لم نصرف إال رقما رمزيا مقابل ما ما
دفعته أمريكا من مليارات واستنزفنا امريكا نفسيا على المستوى
الداخلي وكذلك الخارجي فلم يمر على أمريكا وقت هي أكثر كرها
وبغضا لجميع شعوب العالم وكذلك قضية تعذيب األخوة في غوانتناموا

وأبو غريب وسقوط جميع األقنعة عن الحضارة الغربية وما يسمى
بحقوق اإلنسان وكشف حقيقة قادة البيت األبيض إذ إنهم حثالة البشر
وال يؤيدهم إال الحثالة .
الذي يهمنا من الشعب األمريكي أن يفهم أن ضربنا لهم له ما يبرره .
وأن ال يتضمن الخطاب تهديدا صريحا حتى ال يظهر هناك تناقض مع
خطابنا والفكرة العامة هي تفويت الفرصة على بوش وإدارته حيث أنه
يستخدم الحديث عن القاعدة وأنها على وشك القيام بعمليات لكي يلتف
الشعب حوله فنحن خطابنا ليس فيه تهديد وال تطمين ولكن نرغب أن
يفهم لماذا نقاتله .
ضمن احدى الكلمات يخاطب المشركين في جزيرة العرب ويؤكد على
ضرورة خروجهم من الجزيرة وأن هذا أمرا ديني تعبدي عندنا .
*األخ ابي قتادة الفلسطيني أشار في لقاء مع جريدة الشرق األوسط إلى
أن الدكتور أيمن حكيم الجماعات اإلسالمية فنرجوا هللا أن ينفع بكم
األسالم والمسلمين وقد اطلعت على مقاالت كتبها تبلغ ثمانية وتسعين
مقاال وفي جملتها مقاالت مفيدة تؤكد على منهج الجهاد وفهم أهل السنة
لإليمان وطريقتهم في التغيير فأرجوا منكم أن تطلعوا عليها إن لم يكن
حصل ذلك وتختاروا منها أهمها وأنسبها فيما يخص إطالع الشباب
عليها وتشيدوا بهذه المقاالت في بعض مقاالتكم أو أقوالكم وخاصة تلك
التي تعالج المشاكل المعاصرة بالدليل من الكتاب والسنة وترد على
مناهج الخصوم بختالف أنواعها وليس على تلك المناهج الشرعية مآخذ
شرعية تثير الخالف او الجدال .
ويشير كذلك إلى بعض رسائله السابقة وخاصة التي ترد على تجاوزات
اإلخوان و إذا استحسن أن يشيد ببعض الكتابات المفيدة من كتب سيد
قطب مع العلم أني سأشيد بكتابات ناصر الفهد وعبدالعزيز الجربوع .
ويا حبذا لو يقوم بكتابة سلسلة توعية للشباب ولفضح المنافقين من
علماء السالطين ومن سار على دربهم والمناهج المائعة لبعض
الجماعات اإلسالمية التي تداهن الطواغيت وال بأس من اإلسهاب في
الحديث عن هذه المواضيع عبر أشرطة الكاسيت وتفرغ كتابة في
اإلنترنت وليس المقصود هو خطاب تلفزيوني ولكن خطاب عام للشباب
ونرغب أن يقرأ فتوى علماء المغرب في حكم علماء السنة وخطبائهم
في زمن العبيديين بتعليق الشيخ أبو قتادة
 -4يطلب من األخ عبدهللا الحلبي أن يكتب لنا تصورا عن الطرق
والسبل التي يمكن بها أن يتحرك ليستقبل بعض األموال التي لنا

من المصدر المعروف لديه دون أن يتحرك فقط يكتب لنا الخطة
ونسبة األمان ويدخل في التفاصيل المهمة في إتخاذ القرار ونرجوا
أن تستعجلوا في إبالغه رسالتنا ورده علينا .
 -5البد أن يهيء نفسه ويقرأ بحث المختار في حكم اإلنتحار خوف
إفشاء األسرار لعبد العزيز الجربوع وهو موجود ضمن الملفات
التي أرسلتموها لنا وأن ييسر وسيلة سهلة وصغيرة تعينه على ذلك
في حالة الضرورة القصوى حتى ال يقع في األسر وبهذا نوصي
جميع اإلخوة الذين لديهم اسرار عن العمل الجهادي بقرأة البحث
المشار إليه سابقا .
 -6نؤكد على ضرورة العمل على التنبول وتوفير كل ما يلزم له .
 -7أفيدونا عن اخر أوضاعكم المالية وميزانياتكم خالل األثنى عشر
شهر القادمة .
 -8بالنسبة لتكليف أحد اإلخوة القدماء فاإلخوة الذين ذكرتهم نحسبهم
على خير وهللا حسيبهم ولكن أنت أمثل الموجود فاصبر واحتسب
وشاور واستخر دون تأخر أو تردد.
 -9سوف أشيد بكتابات الشيخ ناصر الفهد وخاصة كتابه التبيان في
كفر من اعان األمريكان وهو كتاب قيما جدا فأرجوا منكم أن
تترجموه مع إشادتنا له إلى جميع اللغات في العالم اإلسالمي
كالتركية والفارسية والبشتونية والفارسية والبنغالية واألندوسية
والماليزية ونيجيريا وما حولها والسواحلي والحبشة حيث أنه
يوضح ناقض من أهم نواقض اإلسالم إنتشارا وال حول وال قوة إال
باهلل وهو معاونة الكفار على المسلمين .
 -10سبق وأن ذكرنا لكم أن يتم إستهداف وقتل الزنادقة من الكتاب
والصحفيين وأمثالهم وهذا حكمهم الشرعي ونرغب منكم تأكيد ذلك
على اإلخوة في ذلك  ،وأما إستهداف كبار أركان الدولة فهذا
واجب وال شك ولقد ذكرت مرار ردتهم والتوقيت متروك لإلخوة
حسب ظروفهم وقدراتهم مع العلم أن العمليات األخيرة ابتداء من
ينبع إلى الخبر وقتل مصور ال  bbcبدأت تعطي ثمارها على
مستوى عامة الشعب حيث أنها أكدت بوضوح أن الشباب ليسوا
خوارج وأنهم يستهدفون المشركين في جزيرة العرب .
 -11بالنسبة لتوفيق وحمزة الربيع من الضروري تكليف بعض اإلخوة
الباكستانيين الذين اقتنعوا في منهجنا في العمل أن يقوموا هم
بتكوين فرع للقاعدة في باكستان لتجنيد العناصر المطلوبة في

العمل في الداخل والخارج مع مراعاة أن يكون قادة الفرع الجديد
قد تشربوا جميع الضوابط المطلوبة إلختيار األعضاء الجدد ومن
ثم يكون اللقاء واإلتصال بين حمزة الربيع وأمير الفرع الجديد
دون اإلتصال بالقواعد وتنفذ هذه الفكرة عندما تتوفر العناصر
المؤهلة لهذا العمل .
 -12حاجي سليم خان تبلغوه السالم وتصلوه بمبلغ مقطوع مثال مئة ألف
كلدار حسب ظروفكم المادية وهو رجال ثقة عندنا وإن كان هو
الذي ذهب بصره  ،وكذلك يبلغ الشيخ يونس وولده السالم ويعطعى
لولده مئة ألف كلدار حسب ظروفكم المادية ويعتذر له بسبب
ظروفنا .

