
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا قلبه٬،  إىل شيخنا العزيز أيب عبد اهللا حفظه اهللا ورعاه وثّبته وسدده وأجرى احلكمة يف قوله وفعله ومأل 
 آمني/

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

احلمد هللا على سالمتكم ٬، فقد وصلتنا رسائلكم األخرية يوم 
 ترونه.شعبان ٬، وكنا أعددنا ما سبق مما 3اخلميس

ناء على رسالتكم وهذه بعض النقاط املمكن الكتابة فيها اآلن ب
 فق : حيتاج إىل فرصة أخرى٬، واهللا املو  بعضاألخرية٬، وال

موضوع اليمن يا شيخنا العزيز٬، كالُمكم طيٌب  -1
وعميق٬، نسأل اهللا أن يزيَدك فهماً وحكمًة وسدادا٬، 

كم وعلينا وأبّشُرك أننا فرحون به٬، ونعتربه من فضل اهللا علي
من احلكمة والتدقيق واإلنصاف والرزانة وقوة السداد 

ولكن أرجو منك أن تركز يف الواقع احلايل واإلصابة...  
وتفاصيله؛ وهو أن احلرب قد صارْت واقعاً وما احلرُب إال 

...إخل فاآلن قتمو٬، واحلرب أوُل ما تكوُن فتيةٌ ما علمتم وذ
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كمة تصرف حبنستطيع أن حنن أمام واقع كيف ن
وباستيعاب لشبابنا ورجالنا ٬، ال أقول أن نضعف أمام 

قواعدنا أو نسايرهم٬، ال بل نقودهم ونأخذ بأيديهم إىل 
الرشد بإذن اهللا٬، لكن هي عملية حركية يف غاية الصعوبة٬، 

كز على الكيفيات واآلليات العملية لتطبيق ما ذكرمت ر فلن
 نضرب اهللا فيكم٬، فمسألة : أن نضرب األمريكان وال بارك

ا٬، ومسألة املرتدين٬، أبدينا لك الرأي  فيها وأنت أعلُم 
 عركة متاماً خطٌري ومهلٌك أيضا٬، والقول بعدماخلروج من امل

 التصعيد كأنه يبدو يل أنه غري واضٍح ولن يكون عمليا٬،
فالشباب يريدون "اخلط" و"العمليات"٬، واالقرتاحات على 

القيادة بالعمليات والفَرص والرصود (الرتّصد 
كل يوم٬، فالبد من أوامر واضحة واالستطالعات)  

. ومسألة أن نرتك اجلنوبيني مثال (احلراك) أو وحسم.
غريهم يستولون على احلكم٬، نظراً إىل املآالت كما ذكرمت٬، 

االضطراب فلعل هناك خياراً آخر وهو :  ٬،فيها عندي ترددٌ 



 .والفوضى٬، وهو خٌري من سيطرة الكفرة املرتدين
وعلى كل حاٍل ٬، سأبدأ٬، يف املراسلة مع أيب بصري٬، يف 

التمهيد هلذه االسرتاتيجية بصفٍة عامة بإذن اهللا٬، فأرجو أن 
يهدينا اهللا للصواب واخلري والفالح٬، ولعل يف رسائل أيب 

 ا يناقش هذه املسألة ويزيدك رأياً.حممد لك اآلن م
اخلالصة : اآلن إخواننا يف حالة حرب حقيقية مع الدولة٬، 

ومع األمريكان طبعا٬، وقد بدأوا يضربون حىت مقرات 
األمن كما تابعتم والبد قبل أيام يف أبني.. هل املناسب 
نقول : وّقفوا التصعيد٬، ال نريد حرباً يف اليمن؟!  هذا ال 

 ٬،ويت هنا كما رفعوا لكم آراءهم ال يؤيدونهأؤيده وكل إخ
وكيف وما  هل ندفع يف اجتاه اهلدنة؟..  ونراه خطأ طبعاً 

؟ (البد أن ندخل يف تفاصيل تصورها٬، ونوجهه شروطها
ح هلم اسرتاتيجياتنا وننقل هلم الكالم اجلميع إذن٬، وهنا نشر 

والبد أن جنيب على أسئلة : هل . ).الذي سطرمتوه وغريه
وأين ألمريكان والسعوديون باهلدنة أصًال؟ سريضى ا



؟! وعلى كٍل فمرفق لك اآلن سيجلس إخواننا مهاِدنني
. وقد ٬، وقبلها هناك رسالة أو اثنان.آخر رسائل أيب بصري

بإرسال رسائل مفصلة عن  -وكتبُت له أستعجُلهُ –وعَد 
 أحواهلم.

ويا شيخنا العزيز ٬، اإلخوة يف الصومال ينتظرون   -2
رسالًة منكم وأوامر٬، وأيضا املشورة واحلسم يف املسائل اليت 

م بشيء ننقله هلم يفرحون به.  طرحوها٬، فحبذا ختصو
نبشرك أن الشيخ أبا حممد خبري وعافية٬، ومعه أهله٬،   -3

ومعه أحد اإلخوة العرب٬، ونسأل اهللا أن يسرتهم ويعافيهم 
ارك فيهم.. ومرفق لكم رسائله وهي تنتظر من فرتة.. ويب

وقد أصدر كلمة يف رثاء الشيخ سعيد٬، وكان قبلها بعث 
لنا كلمة عن تركيا٬، فأوقفناها ألن نشرها مل يكن حني 
جاءتنا مناسباً لتزامنها مع قصة أسطول احلرية والنهاية 

الرتاجيدية هلا والتعاطف الشعيب الرتكي مع القضية ومع 



حكومتهم...إخل مث بعد مراجعة أيب حممد ألغيناها  موقف
 أصًال٬، وهو منوذج أحببُت ذكَره لكم.

بالنسبة ملا حصل للحافظ٬، فقد كتبُت لك٬، رمحه اهللا٬، وأما  -4
أواله فهم خبري وطيبون وأطمئنكم أننا نرعاهم حسن 

م٬، وبأسرِهم٬، وأكرمُتهم إكراميات  الرعاية ونستوصي 
أهله األخرى السودانية٬،  مالية ومساعدات٬، وتعّهدتُ 

ومازلنا إن شاء اهللا نوّسع عليهم ونكرمهم ونواسيهم ونقف 
معهم٬، وما سألوين شيئا إال قلُت هلم نعم٬، حىت سالح 
والدهم (سالح عام لبيت املال٬، كلنكوف) كلمين عبد 

الرمحن أنه يريد أن يبقى عندهم فرتكته هلم ملدة أربعة 
م به٬، الشيخ كتب يف شهور٬، مث ننظر٬، لكن رمبا جنيزه

نصٌّ يف وصيته وهم يعرفونه لكن أحبوا  وصيته أنه يرد إىل بيت املال فهذه

أن يكون سالح والدهم معهم٬، وجددُت لعبد الرمحن السيارة٬، وكلهم على عمله الذي تركهم 
ه عندنا وقد صار عبد اهللا (امس عليه والدهم٬، بل عبد اهللا زدتُُه يف الرفعة ويف املهام٬، واهللا املوفق.

: حممد خان٬، ومعروف ايضا بـ  : مسلم) من القيادات عندنا العسكريني٬، وأسٌد ما شاء اهللا 
(يعمل يف األعمال اخلاصة وتابع للجنة األمنية).. وأسامة  عليه٬، وكذا عبد الرمحن على إثره

اهللا  وهو سينزل اآلن إىل باكستان مع أخته أم حفصة شفاها اهللا للعالج٬، نسأل مازال صغرياً 
 أن يشفيها وأن يربط على قلبها.



وكما ترى أننا كتبنا لك ننتظر اإلذن النهائي الواضح٬، فعلى هذا  الشيخ يونس مازال موجوداً.. -5
سنقول له يتحرك٬، مىت ما يكون مستعدا٬، بعون اهللا٬، سأّسجل منه سريته الذاتية كاملة إن شاء 

 اهللا.. ونبلغه الرسالة.
أبلغه ما ذكرمت بنفسي وأشرحه له٬، وهو قد بعث لكم رسائل مرفقة  الشيخ إلياس ٬، بإذن اهللا  -6

ا٬، وقد التقيُتُه قريبا٬، وأخباره طيبة٬، والبد أن تكتبوا له رسالًة.  كما ترو
بالنسبة لعملية الهور على الربيلوية املشركني٬، فقد نبهنا إخواننا٬، ونبهُت بنفسي حكم اهللا   -7

م "ال عالقة هلم  ا٬، وأن سبيلنا مع مثل هذه الطوائف املنحرفة هو الدعوة مسعود أن يظهروا أ
 باحلكمة واملوعظة احلسنة والبيان" شددُت على هذه العبارة. واحلمد هللا.

وفيما يتعلق بالتفاوض يا شيخنا الفاضل٬، فأعطيك نبذة اهللا يعينين عليها : فقد بدأت العدو   -8
الباكستاين منذ ُمَدْيدة يف مراسلتنا ومراسلة حتريك طالبان (حكيم اهللا) من وقت احلافظ رمحه 

الرتاسل معه٬، اهللا٬، وكنا تشاورنا فيما بيننا مث تبادلنا التشاور مع أيب حممد أخرياً عندما اسُتؤنف 
وكان حاصل رأينا هو : حنن مستعدون ألن نرتككم وحنن أصال معركتنا هي مع األمريكان٬، 
وأنتم إمنا دخلتم مع األمريكان٬، فإن تركتمونا وشأننا تركناكم٬، وإال فنحن رجاٌل وسرتون ما 

 يذهلكم واهللا معنا.
عود وغريهم عَرب وسرّبنا معلومات (عن طريق سراج حقاين٬، وبواسطة مساعدة إخوة مس

م) أن القاعدة وكذا حتريك طالبان عندهم عمليات كبرية ومزلزلة يف باكستان٬، لكن  اتصاال
م أوقفت للتهدئة وامتصاص الضغط األمريكي٬، ولكن لو قامت توجهت  يف حماولة هاقياد

اهدين يف وزيرستان فإن العمليات ستجري٬، وفيها عمليات كبرية ج داً باكستان بشرٍّ إىل ا
 وجاهزة يف القلب.! [هذا معىن الكالم سرّبناه من عدة طرق ووصل إليه قطعاً].

على إثرها بدؤوا يف اإلرسال إلينا٬، االستخبارات٬، أرسلوا عن طريق بعض اجلماعات 
اهدين" بقيادة فضل الرمحن  "اجلهادية"!! الباكستانية املرضّي عنها من قبلهم٬، وهي "حركة ا

منهم ينقل لنا رسالة من قيادات االستخبارات : شجاع شاه٬، وغريه٬، خليل٬، فجاءنا رسول 
م يريدون احلديث معنا حنن القاعدة٬، فبلغناهم نفس الرسالة٬، فقط٬، مث بعد فرتة (قبل ثالثة  بأ
م أدخلوا يف اجللسة "محيد غل"٬،  أسابيع) بعثوا الرجل نفسه مرة أخرى٬، وهذه املرة الالفت أ

الرمحن خليل كُمشاَور! وأرسلوا يقولون : أمهلونا قليال (قالوا : شهر وحضر معهم اجللسة فضل 



ونصف أو شهرين) فنحن اآلن بصدد إقناع األمريكان والضغط عليهم٬، بأن يتفاوضوا مع 
القاعدة٬، وإقناعهم بأن التفاوض مع طالبان بدون القاعدة ال جيدي٬، فانتظروا قليًال٬، وإذا متكنا 

حنن (يعنون أنفسهم الباكستانيني) ما عندما مانع يف التفاوض معكم  من إقناع األمريكان فإننا
 واجللوس معكم. فقال هلم اإلخوة : نبلغ قيادتنا الرسالة٬، وذهب الرسول. فقط.

وأما ما يتعلق بتحريك طالبان٬، فقد أخربنا حكيم اهللا وصاحُبه قاري حسني٬، أن حكومة 
م م مستعدون  البنجاب (شاه باز شريف) كانت أرسلت هلم بأ يريدون التفاوض معهم وأ

ألن يعقدوا معهم صلحاً على أن ال يقوموا بأي عمل يف البنجاب (يف دائرة حكومتهم٬، وهي 
م مستعدون ألن يدفعوا أي مثن....إخل وكانت املفاوضات  ال تشمل إسالم آباد وال بندي) وأ

٬،فوعدوا بذلك ٬، يف آخر اجتماع جارية كما قالوا لنا.. شددنا عليهم أن يشاورونا يف كل شيء 
يل مع حكيم اهللا سألته فقال ال جديد٬، وأي جديد سنخربكم٬، وأخربته أنا مبا جرى معنا٬، 

وتواصينا باحلذر منهم٬، ويرى حكيم أن ال نظهر حنن يف الصورة وال جنلس معهم٬، فأيّدته يف 
 وإال بالتفاهم معكم.على كٍل ال نربم شيئا إال مبشورة قيادتنا٬، قلت له : هذا مبدئيا٬، و 

 فهذا تقريبا ملخص ما جرى.. وهو كما ترى جمرد كالم!!
فهل الباكستانيون جادون٬، أو هم يتالعبون وخيتلون؟ احلذر واجب٬، واالستعداد واليقظة 

م  واحملافظة على اهلمم والعزائم ضروري.. طبعا هم يف كرٍب أيضا٬، وهم يرون أولياءهم وأربا
ٍد أيضا٬، وهي حكومة ودولة من طينة النفاق والعياذ باهللا... وحسبنا األمريكان يف كرٍب شدي

 اهللا ونعم الوكيل.
وسألتم ما رأيكم؟ فنحن نرى يا شيخنا هو ما قلتموه : أي فرصة حقيقية ملهادنة الباكستانيني 

سنستغلها للتفرغ لألمريكان٬، هذا واضح.. نعم سيكون فيه صعوبة على كثري من إخواننا 
ني٬، فال تنَس إخوة سوات٬، وإخوة مسعود حلفائنا وأحبابنا القريبني جدا٬، وغريهم٬، الباكستاني

موعات اليت معنا٬، لكن تفهيمهم وإيضاح األمر هلم وأمهيته وأنه خٌري ممكن بعون اهللا.  وحىت ا
ف أخونا عزام األمريكي خبري وعافية وهللا احلمد٬، وما أشاعه الباكستانيون كان خرباً كاذباً مل نعر   -9

 بالضبط ما حقيقته٬، هل كان خطأ منهم واشتباهاً؟ أو وراءه شيٌء من مكر معني؟
اإلخوة األسرى واألهل يف إيران٬، إن شاء اهللا يكونون خبري٬، ولكن مل يأِت أحٌد إىل  -10

اآلن بعد أنس السبيعي كما ذكرُت لكم أنه آخر من جاء من اإلخوة٬، وهو جاء منفرداً بعد أن 



عرب تركيا٬، وعرب االتصال مبؤسسة القذايف٬، وإن شاء اهللا إذا يسر اهللا جميء سّفر أهله إىل ليبيا 
العائلة نرتب األمر٬، ولكن يا شيخ رمبا األمر أصعب مما تظن يف الطرق والتفتيشات اآلن بيننا 
وبني بيشاور٬، ولذلك رمبا منيل إىل إبقائهم فرتة يف مكان بعيد عندنا حمفوظني٬، مث نرتب هلهم 

 أماٍن بعون اهللا.على مهٍل وب
أنا ال أعرف محزة٬، وقد كان صغريا٬، لكنه كرب أما مقرتحكم بالنسبة حلمزة ابنكم٬، ف -11

اآلن٬، ولعلي أسأل األخ النعمان املصري فإنه كان قريبا منه فرتة على ما أظن يف السجن٬، فإن  
ري وخروج كنتم على ثقة من ثباته وقوة نفسه... فهذا االقرتاح جيٌد٬، لعل اهللا ييسر خروجه خب

بقية اإلخوة.. وكيف ترون يكون ذهابه إىل قطر؟ فإنه إذا أخروجه سيدفعونه إلينا بالطرق 
التهريبية املعروفة٬، فسوف يصل إلينا٬، فكيف بعدها؟ هل من املناسب أن ينّسق مع سفارة قطر 

حلذر يف باكستان مثال؟ لكن سيأخذه األمريكان حتماً!! فاألمر حيتاج إىل دراسة التفاصيل وا
 واالحتياط٬، إال إذا أمكن أن نقول لإليرانيني : اتركوه ميشي إىل قطر٬، سنحاول.

البحث عن مرافق٬، كنُت على اطالع مبا سبق البحث فيه مع احلافظ٬، وباملناسبة أنا  -12
مطلع على كل رسائلكم للحافظ رمحه اهللا٬، أوال بأول ونقرأها معنا ونتشاور فيها.. وأنا اآلن 

٬، أما إخوة آخرون فبحسب التخصص أو جهة ال غري ي على رسائلكم فقطمع أطلع أبا حيىي
تتعلق  تمن الرسالة مثال فقرات نطلع عليها عبد الرمحن املغريب إن كان ة٬، نقتطعاملشورة املمكن

ا إخوة  بالسياسة اإلعالمية مثال٬، وإن كان بالعمل اخلارجي فقد أطلع على الفقرات املتعلقة 
 بالنسبة للمرافق٬، فإن شاء اهللا جنتهد يف البحث٬، واهللا املوفق.أقول : .. و آخرين

وسنفعل ما قلتم بالنسبة لألخ الذي من طرفنا يف املراسلة : نسأله ونفتش أموره  -13
ومالبساته... واهللا حيفظكم مجيعاً ٬، وسبق أن كتبُت لك رأيي بأن خنفف التواصل٬، وعندي 

اهدين٬، سأرفقه اقرتاح آخر أن نشفر الرتاسل٬، فهل ميكن ملن عندك أن يتعلم  برنامج أسرار ا
 ه٬، لعل مساعديك يتعلمونه ونرتاسل به.مع شروٍح ل لكم.

. فإن كتاب الترتس للشيخ أيب حيىي وإرفاقه لكم.. وكذا نظراتوسأحاول البحث عن   -14
 مل أجده اآلن ففي مرة أخرى واهللا املستعان.



أخربكم مبقتل األخ محزة اجلويف رمحه اهللا٬، وذلك بقصٍف بطائرات التجسس يف جنويب  -15
رون٬، مل نتأكد منهم حلد اللحظة٬، حيتمل أن يكون فيهم أبو وزيرستان (وانه)٬، وقتل معه آخ

 احلسني املصري.
 الناصر سليمان أيب وعن ونائبه٬، البغدادي بكر أيب عنإن شاء اهللا سنطلب معلومات  -16

٬، وسنسعى لسؤال إخوة األنصار٬، وغريهم.. وحنصل على صورة أكثر دقة٬، واهللا املوفق٬، اهللا لدين
للوحدة٬، وقد فعلنا بالفعل٬، وكتبنا هلم يف رسائل التعزية يف األمريين وبإذن اهللا نواصل مساعينا 

الشهيدين بأنه لعل هذه فرصة لتجديد مساعي الوحدة وإجياد هيكلة جديدة جتمع 
 الشمل...إخل

الفكرة عن شريط وثائقي عنكم٬، بالتعاون بني اجلزيرة والسحاب٬، سنسعى فيها٬،  -17
مث طلب أسئلته.. لكن ظين أنه البد على األقل أن  سأتشاور مع منري٬، ونرسل لزيدان بالفكرة

ا٬،  تكون أجوبتكم صوتية.. وقد كنُت طلبُت منكم يا شيخنا من قبل أشرطة لنا حنن حنتفظ 
عن تارخيكم وحياتكم وكل شيء٬، وكيف تطورت الفكرة اجلهادية عندكم...إخل أشياء كثرية٬، 

ا فرتكنا األمر إىل حني٬، وحنن مصّرون عليه٬، وأخونا منري بعث لكم أسئلة وغريها ٬، لكن مل جتيبن
ونراه واجبا٬، وأيضا يا شيخنا العزيز كلمات صوتية قصرية لإلخوة هنا خاصة٬، ُنْسِمُعهم إياهم 
ا يف إرشيفنا أو نعدمها كما تأمرون٬، لكن البد  بدون أن يأخذ أحٌد نسخة أبداً مث حنتفظ 

لتوصية بالسمع والطاعة والصرب واملصابر والتثبيت منها للناس : للتطمني بالتعيينات وغريها٬، وا
ورفع اهلمم والتبشري.. اجلويف رمحه اهللا كان يقول : أنا مع أسامة بن الدن لكن لسُت مع 

احلافظ سلطان وال مع خالد احلبيب وال حممود..  وهكذا عندنا غريُه منهم من يكاد يصرّح 
 نا ولكم ما فيه اخلري.ومنهم من دون ذلك.. نسأل اهللا تعاىل أن ييسر ل

٬، فجزاكم اهللا خريا على النصيحة٬، وقد تشاورُت مع اإلخوة بالنسبة للظهور اإلعالمي -18
ورأينا أننا يف هذه الفرتة إىل أجٍل غري مسمى ال نظهر٬، تغليبا لالختفاء واألمن وحتاشياً عن 

األمريكية على الرصد التجسسي وحنن نعاين من احلرب اجلاسوسية٬، وامتصاصاً للضغوط 
الباكستان.. وعندنا فكرة باالنتقال خارج وزيرستان قريبا٬، رمبا نتجه إىل نورستان٬، بعُضنا٬، ويبقى 

البعض : أعين القيادات والكوادر املؤسسية كاإلعالم واللجنة الشرعية وحنوها٬، نقسم أنفسنا٬، 
هناك٬، يقودها األخ ٬، وكما أخربناكم من قبل أن عندنا كتيبة جيدة قسٌم يذهب وقسٌم يبقى



"فاروق القطري" وهو أخ فاضل من الكوادر الطيبني٬، وقد أرسل إلينا مؤخراً بأنه جّهز لنا 
 .. ونسأل اهللا اإلعانة.األمور الستقبالنا٬، وأن األماكن جيدة واألنصار وكل شيء٬، فاهللا أعلم

" ٬، فأوال لك نائباً  أحدهم يكون ألن املهيئني اإلخوة بعض أمساء يل ترشحطلبتم أن " -19
ا مسؤولية كبرية وإنين ضعيٌف عنها٬،  نسأل اهللا أن يعينين على ما ُكلفُت به ٬، وواهللا يا شيخنا إ
وأخشى أن أضَيع وأفرط وأخسر٬، وكنُت أطلُب سراً من الشيخ سعيد إعفائي٬، على استحياٍء٬، 

ينا؟! والكوادر ألين أيضا باملقابل أقول يف نفسي : َمن لإلخوة والعمل واجلهاد٬، وقد احتيج إل
مفقودة والقيادات كما نرى٬، فأخاف أن هذا قد يكون من الفرار من الزحف وحنوه٬، فعلى كٍل٬، 

بسرعٍة من هو خٌري مين يتوىل األمر..  وأسأل اهللا أن يفرج عين وأن يهيئ اهللا يعيننا وإياكم٬،
هو كان من أيام أقول : ال أرى ممن هو كامل التهيؤ اآلن إال الشيخ أبا حيىي٬، وباملناسبة ف

احلافظ األخرية النائَب الثاين بناًء على التوجيه الذي جاء منكم بتولية نائب ثاٍن٬، فهو اآلن 
 نائيب٬، وأظنه أهيأ اإلخوة.

ذا٬، وأمتىن أن أجد شخصا آخر٬، فلو تش ريون علّي٬، والسبب : أنين أرى أنه لكنين غري راٍض 
واملضّي يف ُسّلم العلم٬، فإن شغلناه باإلدارة أوشك  يبنغي أن يكون متفرغاً للعلم والفقه والفتوى

أن خنسر علمه وتأّهله٬، وقد ورد يف السري أنه قيل لسيدنا عمر ملَ ال توّيل األكابر من أصحاب 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان يقول : كرهُت أن أُلّوثهم بالَعَمِل. أو كما قال.

من جرائه فساُد دينهم.. ومن و لفتنة يف أنفسهم٬، والتلّوث من وجهني : من جهة تعريضهم ل
جهة إسقاط هيبتهم من قلوب الناس٬، فإن العامل (املسؤول) يقع له مشاحنات ومهاترات 

 وجدل وما شابه ذلك مع اخللق٬، ورمبا جترؤوا عليه وابتذلوه...إخل 
أهيأ ولذلك كنت ومازلت أحب أن يكون أبو حيىي بعيداً عن ذلك.. ولكن ال أجد من هو 

 وأحسن منه وأفضل٬، بل هو خٌري مين وأحق.
البقية ٬، الشيخ يونس مازال حيتاج إىل عُمٍر ومزيد نضج وجتربة٬، على عقل فيه ونباغٍة وذكاٍء 
مهٍة.. اهللا يبارك فيه٬، ومن أكرب مشاكل مثله أنه جديد يُعَتَرب ٬، وال يرضى مبثله الناس٬، مث هو 

 فقه.اآلن مكلف بعمل هو ماٍض له٬، واهللا يو 
وميكن : أخونا عبد الرمحن املغريب٬، عقلية طيبة جدا٬، وديٌن متني حنسبه كذلك٬، وخُلٌق عاٍل٬، 

وكتمان وصرب... وفكٌر صائب ووعي ممتاز٬، صاحل للقيادة بإذن اهللا٬، واهللا يرعاه.. ستكون 



مشكلته مع الكبار فقط ال يكادون يقبلون ممن هو أجدُّ منهم (أعين الشيوخ الكبار السن 
ويت على األقّل٬، هذا وأنت تعرفهم)٬، لكن هذه ُحتَّل بالتعيني الصريح منك٬، ال الكتايب بل الص

ال نزول عنه٬، يف مثل حال عبد الرمحن لو احتيج إىل تعيينه.. طبعاً هو اآلن املسؤول عن 
 السحاب٬، ولكن ميكن اقتطاعه منها وترقيته٬، ولعلي أستنبط األمر وجسُُّه.. وأنتظر مشورتكم.

 اجليل اجلديد إخوة طيبون وكوادر وقيادات مستقبل٬، واهللا يقويهم٬، وحنن عاملون على إعداد ويف
يئة القيادات فأبشر مبا يسّرك بعون اهللا٬، لكن ظروفنا واهللا صعبة يا شيخنا ونسعى  الكوادر و

 وحناول ولكن احلرب اجلاسوسية أتعبتنا بالفعل.
سعدوف٬، أمري الفتح٬، أبو املقداد٬، أبو سليمان عندنا : القدامى بقي اإلخوة املصريون من 

(الذي كان يسكن يف خوست مع اجلويف أيام اإلمارة٬، وكان عامل تكسي) هؤالء يف العمل 
م٬، وهو من  نا مجيعا٬، لكن ال يصلح معظمهم هلذا األمر٬، اللهممع إال أبا املقداد قد يكون أقر

 .أفضلهم من جهة الفكرة والرأي٬، لكن يف خلقه صعوبةٌ 
أٌخ امسه عبد اجلليل  ا أبو عثمان٬، ال يصلح هلذا األمر٬، وعندنا أحسن منهمن إخوة اجلزيرة عندن

ممن جاء يف آخر أيام اإلمارة٬، وممن سجن يف كابل عند ناس سياف مث أطلقوهم (كانوا ثالثة : 
أن هو وسيف بن عمر عبد الرمحن املصري٬، وعزام الزهراين رمحه اهللا). هذا األخ جيد ميكن 

يكون مؤهًال يف فرتة قادمة٬، وقد حناول يكون نائباً اآلن٬، أنظر يف األمر وأستنبطه مث أردُّ عليك 
 يف رسالة أخرى.. ولو تذكر هو الذي رشحه لك احلافظ سابقاً ليكون متحدثاً باسم القاعدة.

م أ كفاء٬، وأسأل اهللا أن يفرج عن إخواننا من السجن فيأتون ليساعدوا وليحملوا العبء٬، فإ
أبو حممد الزيات وأبو اخلري وسيف العدل٬، وغريهم٬، لكن لألمانة إذا يّسر اهللا خروجهم٬، فالبد 
من أن يقضوا على األقل مدة ستة أشهٍر (وميكن إىل سنة) حىت يعرفوا األمور من جديد كيف 

تسري٬، وجيددوا معارفهم ونشاطهم وحيويتهم... ويف هذه الفرتة يكونون قريبني نوعاً ما 
ُيشاَورون بالتدريج يف األمور٬، مث ميكن أن يستلموا األمور.. نسأل اهللا أن يفرج عنهم وينصر و 

 م اإلسالم واملسلمني وجيعلهم وإيانا من عباده الصاحلني.
على ذكر بعض املشاكل٬، وال حنب واهللا أن يشغل بالكم باملشاكل٬، ولكن لعل شيئا  -20

الوحيشي  م فقرة كتبتها يف رسالٍة لألخ أيب بصريفأرفق لكمنها البد منها لتتصوروا األمور٬، 
 (كان طلب مين نبذة عن الساحة عندنا).



بإذن اهللا نعيد قراءة الرسالة على مهل٬، ونرد عليكم يف املراسلة القادمة يف الفقرات  -21
املهمة اليت مل نتناوهلا اآلن٬، مثل فكرة أن تصدروا بياناً فيه التصريح بأننا نصحح بعض ما بدر 

فهذا البد أن يكون دقيقا جداً ومتوازناً غاية التوازن مدروساً كامل الدراسة٬، وقد حنتاج أن  منا٬،
تسبقه شيء من اخلطوات التدرجيية.. ونطمئنك يا شيخنا العزيز أن اجلهود يف جمال ضبط 

املنهج وتقومي رؤوس العمل يف كل مكان واالتصال بالصاحلني من املثقفني وطلبة العلم وغريهم٬، 
مل عليه وجنتهد فيه رغم كل الصعوبات (عندنا تواصل مع جمموعة من طلبة العلم٬، سأختار نع

منهم اثنني أو ثالثة٬، مع مثقف أو اثنني أو ثالثة٬، ملا أشرمت له من : النقد والتمحيص والنصح 
لكم٬، ٬، هذا كله بإذن اهللا سنبدأ به ومنّهد )لنا٬، وخنربهم بأننا نريد التصحيح...إخل ما ذكرمتوه

وحنن يف تصحيح مستمر قبل هذا ويف أثنائه وبعده بعون اهللا٬، يف مسائل التكفري والغلو 
والتطرف وغريها٬، ويف مسائل األخالق واألذواق واالعتدال٬، ويف مسائل عموم الفكر والتحليل 

 ٬، واهللا وّيل التوفيق.والنظر والبحث٬، ويف مسائل الفقه
مقال طويل وجيد أليب حيىي بعنوان (اجلهاد و هناك مرفقات أخرى : النصح واإلشفاق٬،  -22

آخر مقااليت يف سلسلة انفذ على رسلك يف جملة و ٬، ][مل أجده اآلن لألسف ومعركة الشبهات)
 طالئع خراسان٬، توجيهات إعالمية٬، رسالة أيب حيىي لإلعالميني.

 

املرجّو أن ييسر كل أمورنا  وهذا ما تيّسر من الردود اآلن.. واهللا عز وجل موالنا الرحيم الكرمي الودود هو
 وأموركم وأن يأيت بالفتح القريب والنصر املؤّزر ألوليائه.. واحلمد هللا رب العاملني.

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 حممود
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