بسم اهلل الرمحن الرحيم
األخ املكرم أبا حممد صالح رعاكم اهلل /السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
أرجو من اهلل تعاىل أن تكونوا خبري وعافية ويف ازدياد من التوفيق ونص ٍر من اهلل.
أرجو أن يكون مجيع اإلخوة خبري  ،يف الشمال ويف الصحراء ..ومسري خبري والبقية مجيعاً.
حنوهلا لكم :
وبعد  :عسى رسائلنا السابقة وصلتكم ،وعساكم معانني على أمركم ،وهذه بعض التوجيهات من القيادةّ ،
بخصوص الفرنسيين فنعرض عليكم فكرتنا وخطتنا ،بعد التشاور مع الشيخ أسامة ومجيء توجيهات منه  ،والخطة كما ترون من
أجزائها ما هو من عملنا ،ومنها ما هو من عملكم ،وعلينا أن يكون تنسيقنا جيداً ،ونطلب منكم كل المعلومات المهمة عنهم وعن
الموضوع :
ونتمسك مبطالبنا وعندنا فَُرص للتأثري فيهم بعون اهلل ونكسب مكاسب ،ونرى اآلن أن نعرض على
نرى أن نرتيث يف أمر هؤالء األسرى
ّ

هؤالء األسرى وثائق وكي لكس اليت ختص اجلرائم املصورة لألمريكيني يف أفغانستان وما شابه ذلك وكل ما يسبب لديهم قناعة بعظيم

جرم الغزاة وخسارة احلرب يف أفغانستان مع احلرص على الدقة يف نقل املعلومات إليهم لتتكون لديهم قناعة قوية بظلم حكومتهم  ،مث كل
مدة (يف كل شهرين أو ثالثة مثال) خيرج أحدهم شريطاً على اإلعالم ويتحد بتصوراته دون أ إكراه هلم مع احلذر من أ كالم معهم
فيه أمان أو شبهة أمان.
هذا فيما خيص الرجال  ،وأما املرأة فيعاد ملف التفاوض خبصوصها سراً إىل إخواننا يف املغرب اإلسالمي حيث إن اإلخوة هناك هلم صلة
مبفاوضني بينهم وبني الفرنسيني ويكون التفاوض خبصوصها على أن تتم مفاداهتا ،إذ إن اعتقال النساء فيه حرج ،ويتم معها برنامج اإلقناع
السابق ذكره ويطلب منها أن تشن محلة على احلكومة الفرنسية بعد إطالقها ولكن يكون إطالقها بالقول للمفاوض (الوسيط بني اإلخوة
وبني الفرنسيني)  :إن وفرت لنا مبلغاً (مخسة ماليني يورو مثال) سنطلق رهينةً واحدة ،يعين دون تسمية الرهينة َم ْن هو أو هي ودون إعطاء
خيار يف املرأة .وعندنا
أ حق هلم بأن يسموا الرهينة اليت تطلق ويبقى حق االختيار لإلخوة فعندما يوفر هلم املبلغ يطلقوا املرأة فقط .هذا ٌ

خيار آخر لو أمكن تطبيقه تكرمونا به وتكرموا به الشيخ أبا حيىي ،وهو نفس األمر الذ كنا عرضناه عليكم من قبل يف قضية اإليطاليني
ٌ

قبل حوايل سنة .مبعىن أن يتم التفاوض على إطالق املرأة يف مقابل أن تقوم فرنسا بتسهيل تسفري أم حيىي إىل إيران ٍ
بسالم وعند وصوهلا إىل

عندنا يتم إطالق املرأة األسرية مباشرةً.
زوجها َ
واحلاصل أنه ف يما خيص التفاوض على الرجال نستمر يف التفاوض على اخلروج املباشر من أفغانستان أو على األقل بأن تتخذ فرنسا قراراً
بإيقاف العمليات القتالية وإعالن جدول لالنسحاب الكامل من أفغانستان.
بإذن اهلل سنحاول حنن من جهتنا هنا (املركز) أن نتواصل مع الفرنسيني ويكون احلديث معهم بعد صدور بيان (كلمة صوتية جديدة من
الشيخ أسامة) للشعب الفرنسي (إن شاء اهلل سنبثها رمبا خالل شه ٍر من اآلن)  ،فإن واصل سركوز رفضه للتفاوض فيتم قبل االنتخابات
قتل أحد الرجال وختتارون أقلهم شأناً من حيث الرتبة الوظيفية واإلدارية يف الشركة ومن حيث القيمة واالعتبار
الرئاسية الفرنسية بأسبوع ُ

عند فرنسا ،فإن هذا قد يضغط على سركوز وحكومته باختاذ قرار االنسحاب من أفغانستان من أجل تأمني حياة اآلخرين الباقني ولكي

ال يقتلوا وخيسر هو يف االنتخابات.

فاآلن نرجو منكم الشروع يف عملية التفاوض على املرأة كما ذكرنا ..وطبعا هذه مقرتحاتنا وتصورنا العام للموضوع ،وأنتم يف النهاية أهل
امليدان وتقدرون املمكن من غري املمكن وتسددون وتقاربون واهلل معكم ..مبعىن أن أ تعديالت تقومون هبا حبسب قدراتكم وظروفكم فال
بأس.
وجه فيه الشيخ سدده اهلل ،هو أن يكون التفاوض على املختطفني من الفرنسيني واألملان والربيطانيني تفاوضاً سياسياً
األمر اآلخر الذ ّ

للخروج من أفغانستان ،وأما ما عداهم من حاملي اجلنسيات األوربية فتنظر القيادة هناك (يف املغرب اإلسالمي) يف كيفية التعامل معهم

حسب مصلحة اجملاهدين يف ثغور املغرب إلسالمي.
يقول الشيخ (( :كما أرجو اإلشارة إىل اإلخوة يف املغرب اإلسالمي مبا تنبغي اإلشارة به إىل اإلخوة اجملاهدين عامة برتكيز أعمالنا العسكرية
على األمريكيني ،وحنذر من تشتيت اجلهد وفتح جبهات فرعية ،وكذلك يف اخلطابات واإلصدارات ينبغي مراعاة هذا املعىن حىت يتم جتنيد
األمة معنا ضد العدو العاملي ويكون احلديث عن احلكام يف أضيق نطاق وعند مناسبة ،ويكون حديثاً متكرراً يف إصداراتنا مطبّقاً على
أرض الواقع بأن عدونا األكرب هو األمريكيون ،ولكن خنص اإلخوة يف املغرب اإلسالمي واإلخوة يف الصومال بأن أ طاقة ال يتيسر

صرفها على األمريكيني يتم صرفها يف هذه املرحلة على فرنسا رأس أوربا حالياً فيحرصوا على استهداف سفرائها وسفاراهتا ومصاحلها
التجارية يف دول إفريقيا غري اإلسالمية لتجنب إصابة املسلمني ،مع احلرص أيضاً على عدم إصابة غري املستهدفني من عامة الصليبيني
والوثنيني (عو ّامهم املدنيني)  ،وإن كان اإلخوة متأكدين اماماً من أن بإمكامهم القيام بعمليات حمكمة جداً وليس فيها نسبة الحتمال وقوع
ضحايا من املسلمني كاالختطاف أو الضرب بالرصاص بعيداً عن الناس فال بأس بأن يستهدفوا مصاحل الفرنسيني هبذه الطريقة يف الدول
اإلسالمية داخل إفريقيا مع التأكيد على أمهية إتق ان العمل وكتمان السر وكل ما من شأنه أن يعني على جناح العمل .وباهلل التوفيق)).اه
هذا ونسأل اهلل لنا ولك التوفيق واإلعانة والتسديد ..آمني

وسري للغاية (ال يطلع عليه إال أنت أخي أبو حممد صالح ،ومسري فقط ال غري)  :وهو متعلق مبشكلة اإلخوة
موضوع آخر خاص جداً ّ
كتبت للشيخ الدكتور أمين،
عندكم يف عزوبتهم مساكني وعدم توفر األزواج هلم يف ظروفهم القاهرة ،نسأل اهلل أن يفرج عنهم،
فكنت ُ
ُ

وتشاورت مع الشيخ أيب حيىي ،وقد كتب لنا الدكتور أمين برأيه وخالصة ما خرجنا به بشكل مبدئي غري مهائي وغري معتمد بشكل مهائي
ُ
نبني لإلخوة أنه جيوز هلم يف مثل هذه األحوال
حلد اآلن  :هو اآليت  :إن اهلل تعاىل ال يستحيي من احلق وإننا نرى أنه ال مانع من أن ّ

وصح جتويزه عن مجاعة من الفقهاء
صح اإلذ ُن فيه عن مجاعة من السلف ونصحوا شباهبم به يف الغزوّ ،
االستمناءُ  ،فإمها حالةٌ شديدة وقد ّ
للحاجة وال شك أن حالة اإلخوة هي حالة حاجة شديدة ..ولكن ملا كان هذا األمر غري ٍ
معتاد وخمجالً ،ومل يتعود اإلخوة يف احلركة
اإلسالمية واجلهادية خاصة على فتحه ،وقد يساءُ فهمه ونقله ،وقد يكون له أيضا جوانب سلبية مل ننتبه إليها ،فأردنا أن نزيد يف التأمل

طرحهُ؟ وهل
والبحث ،ونطرح عليكم املوضوع قبل أ كالم فيه ،فتعطونا رأيكم هل هو مناسب وهل ميكن طرحه على اإلخوة وكيف يتم ُ
ميكن أن نشاور اإلخوة الشرعيني عندكم ونبعث هلم مذكرة فيه يدرسومها أوال؟ ونريد توقعاتكم يف إجيابيات وسلبيات طرح هذا املوضوع

التمسك بالتوصية بالصرب الكامل واالستعانة بالصوم...إخل هو
وهل ترون أن فيه بع َ
ض احلل للمشكلة؟ أو ترون االبتعاد عن طرحه وأن ّ
املناسب فقط ،وغري ذلك؟

هذا وأسأل اهلل تعاىل أن يفرج كروبنا وكروبكم وكروب املسلمني يف كل مكان ،وأن يصلحنا مجيعا ويعفو عنا.
نوصيكم بالصرب والثبات واالستعانة باهلل  ،فاهلل ربنا وموالنا.

حنن يف هذه املدة يف حالة شديدة من هذه احلرب اجلاسوسية يف مناطق القبائل ،لكن باملقابل األوضاع داخل أفغانستان مبشرة جداً ويف
تقدم كبري واحلمد هلل .فال تنسونا من دعائكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
أخوكم أبو عبد الرمحن
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