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 بسمم  هللا  االررحمنن  االررحيیمم

  رربب  االعالميینن  وواالصالةة  وواالسالمم  على  نبيینا  محمدد  ووعلى  آآلهھ  ووصحبهھ  أأجمعيینن    وواالحمدد  

 أأما  بعدد....    

حفظظهھ  هللا  إإلى  ااألخخ  االكرريیمم                          االشيیخ  يیوونسس    

هھھھذذهه  ووأأنتمم  ووجميیع  ااإلخووةة  بخيیرر  ووعافيیة  ووإإلى  هللا  تعالى  أأتقى  أأررجوو  أأنن  تصلكمم  ررسالتي  
 ووأأقرربب  .

 ووبعدد....

فاططلعتت  عليیهھا  ووسررررتت  بما  تضمنتهھ  عنن  أأهھھھميیة  االعملل  ررسالتكمم  االكرريیمة    يووصلتن
ووكنتت  أأشعرر  منذذ  مددةة  ططوويیلة    بما  تحددثتمم  عنهھ  للنهھووضض  بهھ  االقيیمة  مقتررحاتكمم  االخاررجي  وو

إإال  أأنن  ااإلخووةة  كانوواا  يیشتكوونن  منن  قلة  منن  ضررووررةة  االترركيیزز  على  هھھھذذاا  االقسمم  ووتططوويیررهه  
  االذذيي  جاء  بكمم  ووأأررجووهه  تعالى  أأنن  يیووفقكمم  بالتعاوونن  مع   االكووااددرر  في  هھھھذذاا  االميیدداانن  فالحمدد

.للنهھووضض  بالعملل  االخاررجي  ااإلخووةة  االمسؤؤليیيینن    

أأضع  أأمامكمم  بعضض  ااألموورر  للنقاشش  ووإإثررااء  االحدديیثث  حوولل  هھھھذذاا  االمووضووعع  أأنن  ووهھھھنا  أأوودد  
 االمهھمم  .

ووااضحا ً نصبب  يینبغي  أأنن  يیكوونن  ااألساسس  منن  حرربنا  مع  أأمرريیكا  أأنن  هھھھددفنا  على  أأأأكدد  اابتددااًء  
 أأعيیننا  ثمم  بعدد  ذذلكك  نسلكك  أأفضلل  االططررقق  لتحقيیقهھ  .

 فهھددفنا  وومررااددنا  هھھھوو  :ـ

 ما  لخصص  في  االقسمم  بعدد  االحادديي  عشرر

أأنن  تكفف  أأمرريیكا  شررهھھھا  عنا  كددعمم  االيیهھوودد  ووتترركك  االمسلميینن  ووشأنهھمم  ليیتيیسرر  لنا  إإقامة  ددوولة  
.   ااإلسالمم  حقا ً .  

يیخفى  عليیكمم  أأنن  للقتالل  عندد  االمسلميینن  غايیاتت  كثيیررةة  وواالغايیة  االعظظمى  أأنن  يیكوونن  االدديینن    ووال
  فإنن  اانتهھوواا     كما  في  قوولهھ  تعالى  [ووقاتلووهھھھمم  حتى  ال  تكوونن  فتنة  وويیكوونن  االدديینن  كلهھ   كلهھ  

 فإنن  هللا  بما  يیعملوونن  بصيیرر  ]
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تعالى    وومنن  االغايیاتت  أأنن  يینتهھي  االكفارر  عنن  ااالعتددااء  على  ااإلسالمم  ووأأهھھھلهھ  كما  في  قوولهھ
 [فقاتلوواا  أأئمة  االكفرر  إإنهھمم  ال  أأيیمانن  لهھمم  لعلهھمم  يینتهھوونن  ]

فنحنن  نرريیدد  قتاال ً يیجبرر  االعددوو  على  إإنهھاء  ااعتدداائهھ  ووقتالهھ  لنا  وويیتحققق  هھھھذذاا  بقووةة  ووسررعة  بإذذنن  
هللا  بالترركيیزز  على  أأئمة  االكفرر  ووأأئمة  االكفرر  االيیوومم  هھھھمم  أأمرريیكا  وومعلوومم  أأنن  االسيیاددةة  وو  االسلططة  
االعليیا  في  أأمرريیكا  هھھھي  للشعبب  ووهھھھوو  صاحبب  االقرراارر  ااألوولل  وويیمثلهھ  مجلسس  االنوواابب  وواالبيیتت  

.  ممثليیهھي  ووااألبيیضض  فيینبغي  ترركيیزز  االقتلل  وواالقتالل  على  االشعبب  ااألمرريیك  

ووإإنن  قتالل  ااألمرريیكيیيینن  ووحلفائهھمم  في  أأفغانستانن  ووااجبب  ووفررضض  عيینن  إلخررااجهھمم  مهھززووميینن  
 بإذذنن  هللا  ررغمم  أأنهھ    يیأخذذ  منا  جهھدداا ً ووووقتا ً ططوويیالً  

إإال  أأنن  ااآلكدد  في  حقنا  هھھھوو  إإيیقافف  هھھھذذهه  االحرربب  منن  مصددررهھھھا  االررئيیسي  بالقووىى  االقاددررةة  على  
  إإيیقافهھا  بأسررعع  ووقتت  ووهھھھي  كما  ذذكررتت  االشعبب  ااألمرريیكي  

ووعليیهھ  فيینبغي  أأنن  نضع  غررفة  قيیاددةة  عمليیاتت  االعددوو  لحرربنا  ووهھھھي  إإددااررةة  االبيیتت  ااألبيیضض  
وواالكوونجررسس  وواالبنتجوونن  تحتت  االضغطط  االمباشرر  ووذذلكك  باستخدداامم  معاددلة  تووااززنن  االررعبب  

بيیننا  ووبيینهھمم  ووهھھھذذاا  يیتمم  بالتأثيیرر  على  االشعبب  ااألمرريیكي  كلهھ  أأوو  معظظمهھ  بشكلل  مباشرر  
ووبالتأثيیرر  على  ااقتصاددهه  أأيیضا ً ووذذلكك  باستهھدداافف  االنفطط  في  بعمليیاتت  ددااخلل  أأمرريیكا  تفقددهه  أأمنهھ  

االخاررجج  ووخاصة  في  االددوولل  االمصددررةة  ألمرريیكا  ووعنددهھھھا  يیتمم  االتأثيیرر  على  ددخلل  االمووااططنن  
 ااألمرريیكي  باررتفاعع  فاتووررةة  معاشهھ  ووخاصة  ووقووددهه  .

يیرراافقق  ذذلكك  حملة  إإعالميیة  كبيیررةة  مرركززةة  منا  يیكوونن  جززء  منهھا  عبرر  ووسائلل  ااإلعالمم  
رراابططيینن  هھھھذذهه  االعمليیاتت  بفقدداانن  ااألمنن  في  بالددنا  ووالسيیما  في  فلسططيینن    ااألمرريیكيیة  إإنن  تيیسرر

وواالعررااقق  ووأأفغانستانن  وو  باكستانن  وواالصوومالل  كالقوولل  لنن  تحلمم  أأمرريیكا  باألمنن  حتى  نعيیشهھ  
 ووااقعا ً في  فلسططيینن  ....

ووال  يیخفى  عليیكمم  أأنن  منن  ااألموورر  االمهھمة  جدداا ً عندد  ووجوودد  االنززااعع  بيینن  ططررفيینن  أأنن  يیكوونن  كلل  
على  ثقافة  خصمهھ  ووتارريیخهھ  ووكيیفيیة  تفكيیررهه  وونقاطط  ضعفهھ  وو  قووتهھ  فإنن  ووااحدد  منهھما  مططلعا ً 

 هھھھذذاا  مما  يیعيینهھ  على  ااتخاذذ  االقررااررااتت  ااألصووبب  بعدد  عوونن  هللا  تعالى  لهھ  .

وولقدد  ظظهھرر  منن  خاللل  االمتابعة    لتصرريیحاتت  ساسة  ااألمرريیيیكيینن  ووااالططالعع  على  تططوورر  
ضرربب  أأمرريیكا  في  االصررااعع  ووووااقع  االحرربب  بيیننا  ووبيینهھمم  فضال ً عنن  حررووبهھمم  االسابقة  إإلى  أأنن  

عقرر  ددااررهھھھا  لهھ  ااألهھھھميیة  االقصووىى  ووفي  االمررتبة  ااألوولى  ووهھھھوو  االسبيیلل  ااألساسي  االمووصلل  لما  
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نرريیدد  فتأثرر  ااألمرريیيیكيینن  منن  ضرربهھمم  ددااخلل  أأمرريیكا  ال  يیقاررنن  بضرربهھمم  خاررجهھا  فضال ً عنن  
 ضرربب  حلفائهھمم  ووووكالئهھمم  .

نشووئهھا  فإنن  فبتأملنا  لبعضض  تارريیخ  أأمرريیكا  نجدد  أأنهھا  ررغمم  خووضهھا  قرراابة  ستيینن  حرربا ً منذذ  
االقاسمم  االمشترركك  لبعضض  هھھھذذهه  االحررووبب  هھھھوو  أأنهھا  لمم  يیكنن  االعملل  االعسكرريي  منن  خصوومهھمم  في  

االخاررجج  هھھھوو  االعاملل  االررئيیسس  في  حسمهھا  ووإإنما  حسمتت  عنددما  ااززدداادد  االغضبب  االشعبي  
جندديي    57000وواالمعاررضة  االددااخليیة  لهھا  فعلى  سبيیلل  االمثالل  حرربهھمم  في  فيیتنامم  قتلل  فيیهھا  

االعدددد  االهھائلل  منن  االقتلى  ووإإنما  ااضططرروواا  لالنسحابب  عنددما  أأمرريیكي  وولمم  تحسمم  االحرربب  بهھذذاا  
أأخططأ  ررئيیسهھمم  نيیكسوونن  ووأأمرر  بالتجنيیدد  ااإلجبارريي  لمووااصلة  االحرربب  مما  جعلل  االقضيیة  تمسس  
أأمنن  كلل  فرردد  أأمرريیكي  ووعنددهھھھا  ثارر  االشعبب  ووالسيیما  ططالبب  االجامعاتت  بمظظاهھھھررااتت  حاشددةة  

 ضدد  االحرربب  وواالحكوومة  مما  ااضططررهھھھا  لالنسحابب  .

سيیاستهھمم  االحاليیة  لمعالجة  نقصص  االجنوودد  هھھھي  باإلغررااءتت  االماليیة  االهھائلة  ووال  يیخفى  عليیكمم  أأنن  
 منن  ددوونن  إإكررااهه  لتالفي  خططأ  نيیكسوونن  .

مليیوونن  300وومعلوومم  لدديیكمم  أأنن  عدددد  سكانن  أأمرريیكا    

جندديي  خاللل  ثمانن  سنيینن  ووفي  االعررااقق  حوواالي    1000قتلل  منهھمم  في  أأفغانستانن  حوواالي  
نهھمم  ال  تكفي  إلثاررتهھمم  جندديي  هھھھذذاا  يیعني  أأنن  االضرررر  قدد  أأصابب  فئة  يیسيیررةة  م  4000

 ووتحرركهھمم  إلررغامم  االساسة  على  ووقفف  االحرربب  .  

ووبعمليیة  حسابيیة  بسيیططة  إإذذاا  قسمنا  عدددد  قتلى  أأمرريیكا  في  أأفغانستانن  على  عدددد  سكانهھا  
فستكوونن  نسبة  عدددد  االقتلى  منن  االشعبب  ااألمرريیكي  في  أأفغانستانن  ثالثة  فاصلة  ثالثة  في  

عدددد  قتالهھھھمم  في  فيیتنامم  ثالثمئة  ووثمانيینن    االمليیوونن  ووهھھھي  نسبة  ضئيیلة  جدداا ً ال  تذذكرر  بيینما  نسبة
 في  االمليیوونن  حيیثث  كانن  عدددد  سكانن  أأمرريیكا  ووقتهھا  مئة  ووخمسيینن  مليیوونا ً .

أأيي  أأنن  أأمامنا  أأكثرر  منن  مئة  ضعفف  حتى  يیكوونن  عدددد  قتالهھھھمم  في  أأفغانستانن  كعدددد  قتالهھھھمم  في  
 فيیتنامم  وومع  ذذلكك  لمم  تحسمم  االحرربب  هھھھناكك  بسببب  هھھھذذاا  االعدددد  االكبيیرر  منن  االقتلى  .

نن  االنسبب  االضئيیلة  في  مصائبب  ااألممم  وواالتي  ال  تذذكرر  ال  تؤؤثرر  عاددةة  في  مثلل  ووبذذاا  يیتضح  أأ
يُیظظهھرر  أأنن  ووهھھھذذاا  قضايیا  االشعووبب  ووغضبهھا  ووثووررتهھا  ووتستططيیع  االتعايیشش  معهھا  ووتحملهھا  

االططرريیقق  أأمامنا  ططوويیلل  جدداا ً لكسبب  االمعرركة  في  أأفغانستانن  إإذذاا  كانن  ااألمرر  متووقفا ً على  عدددد  
 قتلى  االخصوومم  فقطط  .
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مؤؤثررةة  في  ووقفف  االحرربب  منهھا  ااررتفاعع  عدددد  االعاططليینن  عنن    إإال  أأنن  هھھھناكك  عناصرر  أأخررىى
االعملل  في  أأمرريیكا  بعدد  االحادديي  عشرر  ووحرربي  االعررااقق  ووأأفغانستانن  إإلى  نسبة  عشررةة  في  االمئة  

منن  االقووىى  االعاملة  هھھھناكك  ووهھھھوو  ما  يیقددرر  بعشررةة  ماليیيینن  عاططلل  ووهھھھوو  ررقمم  كبيیرر  جدداا ً إإذذاا  ما  
ااحدد  في  كلل  عشررةة  آآالفف  قيیسس  إإليیهھ  عدددد  قتالهھھھمم  في  أأفغانستانن  حيیثث  تصلل  االنسبة  إإلى  وو  

ووهھھھؤؤالء  االعاططلوونن  يیعلموونن  أأنن  جززءاا ً منن  االضرررر  االذذيي  لحقق  بهھمم  كانن  بسببب  ااإلنفاقق  االهھائلل  
على  االحرربيینن  في  االعررااقق  ووأأفغانستانن  وواالجززء  ااآلخرر  بسببب  االجشع  وواالفسادد  االمالي  

 ووااإلدداارريي  في  نيیوويیوورركك  ووووااشنططنن  

مصاددرر  تلكك  ااألضرراارر    ووهھھھذذاا  االعدددد  االكبيیرر  منن  االناسس  لمم  يیستططع  بعدد  أأنن  يیحسمم  في  إإيیقافف
ووإإنما  ساهھھھمم  مع  ااآلخرريینن  في  إإسقاطط  إإددااررةة  االجمهھوورريیيینن  االتي  تسببتت  بتلكك  االمصائبب  

 ووررشحوواا  االدديیمقررااططيیيینن  للكوونجررسس  وواالررئاسة  وومع  ذذلكك  لمم  تتغيیرر  ااألموورر  كثيیرراا ً .

فإذذاا  كانن  عشررةة  ماليیيینن  عاططلل  عنن  االعملل  لمم  يیستططيیعوواا  أأنن  يیحسموواا  ااألموورر  لددفع  االضرررر  
بابب  أأوولى  أأنن  ال  يیحسمم    االحرربب  االضرررر  االووااقع  عليیهھمم  بقتلل  أألفف  عنهھمم  بشكلل  جذذرريي  فمنن  
 جندديي  في  أأفغانستانن  .

ووبذذاا  تتأكدد  أأهھھھميیة  االعملل  االخاررجي  ووال  سيیما  ددااخلل  أأمرريیكا  للضغطط  على  ثالثمئة  مليیوونن  
أأمرريیكي  حتى  يیتحرركك  االشعبب  ككلل  إليیقافف  االحررووبب  االظظالمة  االضاغططة  على  شعووبب  

انستانن  ووباكستانن  االمسلميینن  ووالسيیما  في  فلسططيینن  وواالعررااقق  ووأأفغ  

وو  مما  يیؤؤكدد  هھھھذذاا  االمعنى  ٬،أأثرر  االررعبب  االذذيي  أأصابهھمم  بررجلل  ووااحدد    أأعني  عمليیة  عمرر  
االفاررووقق  فررجج  هللا  عنهھ  ررغمم  أأنن  االططائررةة  لمم  تنفجرر  فقدد  ااعتمددوواا  التخاذذ  ااحتيیاططاتت  أأمنيیة  
قرراابة  أأرربعيینن  مليیارر  ددووالرر  تكاليیفف  مباشررةة  ووغيیرر  مباشررةة  ووهھھھوو  أأضعافف  ما  كانتت  تنفقهھ  

حرربب  في  كلل  سنة  منن  االسنووااتت  ااألوولى  لهھا  في  أأفغانستانن  .ااإلددااررةة  على  اال  

فالمصائبب  االعامة  كقتلى  حووااددثث  االسيیاررااتت  وومووتى  أأضرراارر  االتددخيینن  حيیثث  يیبلغ  عددددهھھھمم  
شخصص  ووهھھھوو  عدددد  ضخمم  أأمامم  عدددد  قتلى  االحرربب  في  االعررااقق      400000أأرربعمئة  أألفف  

كذذلكك  ووأأفغانستانن  إإال  أأنهھمم  لمم  يیخررجوواا    بمظظاهھھھررااتت  حاشددةة  إلغالقق  شرركاتت  االددخانن  وو
االحالل  بالنسبة  لألمررااضض  االووبائيیة  وواالحررووبب  ووغيیررهھھھا  فعنددما  تكوونن  نسبة  االضرررر  على  
االشعبب  ضئيیلة  كثالثة  في  ااأللفف  مثالً  تستططيیع  ااألممم  وواالشعووبب  أأنن  تتعايیشش  معهھا  فكيیفف  
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وونحنن  نتحددثث  عنن  نسبة  ثالثة  فاصلة  ثالثة  في  االمليیوونن  فمنن  بابب  أأوولى  أأنن  يیتعايیشش  معهھا  
جدداا ً .االشعبب  ااألمرريیكي  لعقوودد  ططوويیلة    

فإنن  عررفنا  نقططة  ضعفف  خصمنا  أأددرركنا  أأنهھ  ططالما  أأننا  نرريیدد  تحقيیقق  هھھھددفنا  ااألساسس  فيیجبب  
أأنن  تكوونن  عمليیاتنا  تصبب  بشكلل  مباشرر  في  االضغطط  على  االعصبب  ااألمني  ووااالقتصادديي  
للشعبب  ااألمرريیكي  فمنذذ  أأنن  أأسستت  أأمرريیكا  لمم  تضرربب  في  عقرر  ددااررهھھھا  حتى  بيیررلل  هھھھارربرر  

منن  أألفف  ميیلل  عنن  أأمرريیكا  فهھمم  قدد  تووااررثوواا  ااألمنن    كانتت  في  جززيیررةة  في  االمحيیطط  تبعدد  أأكثرر
ووأأنن  ال  يیتجررأأ  أأحدد  عليیهھمم  في  عقرر  ددااررهھھھمم  فحسهھمم  ااألمني  مررهھھھفف  جدداا ً تجاهه  االعمليیاتت  

االعسكرريیة  ددااخلل  بالددهھھھمم  وولذذلكك  يیسهھلل  تضخمم  ااألمرر  في  حسهھمم  مما  يیؤؤدديي  إإلى  غضبهھمم  
 ووثووررتهھمم  على  ساستهھمم  وواالتحرركك  إليیقافف  ااألسبابب  االتي  ددعتت  إإلى  فقددهھھھمم  ألمنهھمم  .

ووهھھھنا  تجددرر  ااإلشاررةة  إإلى  أأنن  منن  ااألسبابب  االررئيیسة  لعددمم  تحقيیقق  أأيي  نجاحح  في  قضيیة  
فلسططيینن  منذذ  أأكثرر  منن  ستة  عقوودد  أأنن  االددااعمم  االررئيیسس  لليیهھوودد  أأمرريیكا  لمم  يیتعررضض  أليي  ضغطط  

يیؤؤثرر  عليیهھ  ددااخليیا ً ووبالتالي  لمم  يیشعرر  االشعبب  ااألمرريیكي  بمعاناةة  أأهھھھلنا  في  فلسططيینن  عامة  
 ووغززةة  خاصة  

لسططيینن  كووجوودد  سفيینة  في  االبحرر  ااألبيیضض  لدديیهھا  رراافعة  عمالقة  أأددلتت  ووإإنن  مثالل  االحالل  في  ف
بحبالهھا  فيیال ً ضخما ً ددااخلل  فناء  ددااررنا  االضيیقق  فهھددمم  جددرراانن  االدداارر  ووآآذذىى  أأهھھھلهھ  فقاموواا  
يیضرربوونهھ  بالعصي  منذذ  أأكثرر  منن  ستيینن  سنة  ليیخررجووهه  منن  ددااررنا  وولكنن  ددوونن  جددووىى  

 وومعلوومم  أأنن  االعصي  ال  ثؤؤثرر  في  االفيیلل.

ا  ززاالوواا  بحاجة  إإلى  أأنن  يیضرربوواا  االسفيینة  االتي  تمسكك  بحبالهھ  لتررفعهھ  وواالصوواابب  أأنهھمم  كانوواا  ووم
 عنهھمم  ووهھھھذذهه  االسفيینة  هھھھي  أأمرريیكا  .

ووإإنن  االذذيینن  يیقوولوونن  البدد  منن  حصرر  االضرربب  على  االفيیلل  فقطط  ووأأنن  ال  تخررجج  االمقاوومة  خاررجج  
 االدداارر  هھھھؤؤالء  يیررفضوونن  سلووكك  االططرريیقق  ااألسلمم  ووااألقرربب  لتحرريیرر  االدداارر  منن  هھھھذذاا  االفيیلل  .  

لل  شعووبب  االمنططقة  يیررااهھھھا  تعيیشش  في  معاناةة  عظظيیمة  على  أأيیدديي  حكامهھا  ووكذذلكك  منن  تددبرر  حا
ووكالء  أأمرريیكا    ووأأنن  مفتاحح  االحلل  يیبددأأ  أأيیضا ً منن  أأمرريیكا  بضرربهھا  للتخلي  عنن  هھھھؤؤالء  االحكامم    

 ووترركك  االمسلميینن  ووشأنهھمم  .

 فعلى  سبيیلل  االمثالل  :ـ
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ووإإقامة  إإنن  قوويیتت  شووكة  االمجاهھھھدديینن  في  مصرر  بما  يیفووقق  قووةة  االنظظامم  االقائمم  ووأأررااددوواا  إإسقاططهھ  
شررعع  هللا  حقا ً فإنهھ  ال  يیخفى  على  االعقالء  أأنن  أأمرريیكا  ستساررعع  لنجددتهھ  اابتددااء  بالقووىى  

 االمرراابططة  في  االبحرر  ااألبيیضض  ااألسططوولل  االساددسس  ااألمرريیكي  .

ووإإنن  كلل  االتددرريیباتت  وو  االمناووررااتت  االمشترركة  بيینن  االجيیشش  ااألمرريیكي  وواالمصرريي  االمسماةة  
لى  ليیبيیا  أأوو  ااإلسرراائيیليینن  قططعا ً بمناووررااتت  االنجمم  االساططع    ليیسس  االمقصوودد  منهھا  االهھجوومم  ع

ووإإنما  االمقصوودد  منهھا  هھھھوو  إإسقاطط  أأيي  حكمم  إإسالمي  يیقوومم  في  مصرر  معاررضا ً للحكوومة  
 االمووااليیة  ألمرريیكا  .      

فإنن  لمم  يیددفع  االشعبب  ااألمرريیكي  ثمنن  االظظلمم  وواالعددوواانن  على  أأهھھھلنا  سيیستمرر  االددعمم  لليیهھوودد  
 ووللحكامم  االظظلمة  ووستبقى  قضايیانا  بال  حلل  لعقوودد  ططوويیلة    .

االقوولل  :ـ  ووخالصة  

إإنن  منن  أأهھھھمم  أأعمالل  االتنظظيیمم  االقيیامم  بالعمليیاتت  االتي  تمسس  بشكلل  مباشرر  أأمنن  ووااقتصادد  االشعبب  
ااألمرريیكي  ككلل  فالعمليیاتت  ددااخلل  أأمرريیكا  ووااستهھدداافف  االنفطط  في  االخاررجج  ووالسيیما  االددوولل  
االمصددررةة  لهھا  منن  أأقووىى  ووأأسررعع  ما  يیؤؤثرر  على  االشعبب  وويیجعلهھ  يیشكلل  االضغطط  على  

 االساسة.

إإمكانيیاتت  بشرريیة  ووماليیة  كافيیة  لتنفيیذذ  االسيیاسة  االسابقق  ذذكررهھھھا  ووفاضض  منهھا  فإنن  كانن  عنددنا  
 شيء  فعنددهھھھا  يیتمم  تووجيیهھ  االططاقاتت  لضرربب  ااألمرريیيیكيینن  في  االخاررجج  .

وومما  ال  يیخفى    أأنهھ  سيیكوونن  لددىى  االتنظظيیمم  عدددد  كبيیرر  منن  االمجاهھھھدديینن  للعملل  ضدد  أأمرريیكا  في  
نن  في  قسمم    االعملل  االجبهھاتت  االمفتووحة  نظظرراا ً لددقة  االمووااصفاتت  االمططلووبة  فيیمنن  سيیكوو

االخاررجي  ووأأما  منن  ال  تتيیح  لهھ  ظظررووفهھ  ااألمنيیة  االسفرر  عبرراالمططاررااتت  ووهھھھوو  منن  االططاقاتت  
االتي  تووفررتت  فيیهھا  االصفاتت  االمططلووبة  لقسمم  االعملل  االخاررجي  فيیكوونن  ممنن  يیخطططط  أأوو  يیددرربب  

 ااإلخووةة  االذذيینن  سيیكوونوونن  في  هھھھذذاا    االقسمم  .

مامهھ  على  ضفتي  االنهھرر  أأووإإنن  مثَثَ◌لل  صررااعع  االعالمم  ااإلسالمي  مع  أأمرريیكا  كمثلل  سدد  كبيیرر  
اا  بووااباتت  منهھ  ما  كانن  يینبغي  لهھا  أأنن  ووفتحووبعضض  االظظالميینن  ذذهھھھبب  إإليیهھ  ٬،  فكثيیررةة  ططيینيیة    قررىى
اسس  ووااستنفرروواا  رررر  االنضفهھددمم  االبيیووتت  ووت  أأمامهھهه  االهھائلل  على  االقررىى  االتي  ؤؤففاضض  ماتفتح  

  ووهھھھبب  منهھمم  ررجالل  شجعانن  إلنقاذذ  االشيیووخخ  وواالنساء  ووااألططفالل  في  عملل  ددؤؤووبب  ليیلل  نهھارر
  هھھھمم  ووتأميینن  حيیاتهھمم  إلنقاذذبأنفسهھمم  مخاططرريینن    
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إإال  أأنهھمم  كانوواا  بحاجة  إإلى  فكررةة  مهھمة  ووجووهھھھرريیة  تستددعي  جهھدداا ً أأقلل  مما  بذذلووهه  لتررفع  عنهھمم  
  .ووتووفررلهھمم  ططاقاتهھمم    االمستدديیمة  االمعاناةة  االعظظيیمة  

االسدد  ووأأنززلوواا  أأنووااعع  االعناء  بالناسس  بووااباتت  ووهھھھي  أأنن  يیذذهھھھبب  بعضض  فررسانهھمم  إإلى  االذذيینن  فتحوواا  
ووهھھھمم  عنهھ  وويیعيیددوواا  إإغالقهھ  ووبذذلكك  تنتهھي  معاناتهھمم  االعظظيیمة.فيیعاقبووهھھھمم  وويیبعدد  

فاستمررااررااألعمالل  االمؤؤثررةة  على  االشعبب  ااألمرريیكي  ووضغططهھ  على  أأصحابب  فهھذذاا  هھھھوو  حالنا  
االقرراارر  في  أأمرريیكا  االبيیتت  ااألبيیضض  وواالكوونجررسس  وو  االبنتجوونن  هھھھوو  االذذيي  سيیغلقق  بووااباتت  االسدد  

 بإذذنن  هللا  .

مة  حتى  يیتحققق  االمرراادد  منن  كفف  أأمرريیكا  االجهھدد  وواالووقتت  على  ااألووبذذلكك  نكوونن  قدد  ااختصررنا  
جج  جيیووشهھا  منن  بالدد  االمسلميینن  ووترركهھمم  ووشأنهھمم  مع  أأعدداائهھمم  .ااعنن  ددعمهھا  إلسرراائيیلل  ووإإخرر  

ليیسجلوواا  ااإلخووةة  االكبارر  *حبذذاا  أأنن  تقووموواا  بعملل  مذذكررةة  للعملل  االخاررجي    ووتططلعوواا  عليیهھا  
عليیهھا  ما  عنددهھھھمم  منن  مقتررحاتت  ثمم  تعادد  صيیاغتهھا  آآخذذيینن  بعيینن  ااالعتبارر  مالحظظاتهھمم  وويیتمم  

تنسقوواا  مع  إإررسالل  نسخة  منهھا  لي  قبلل  أأنن  تعادد  صيیاغتهھا  ثمم  بعدد  أأنن  تعتمددوواا  االمذذكررةة  
في    كووااددررااإلخووةة  على  أأنن  تكوونوواا  في  مكانن  آآمنن  وومالئمم  حتى  تقووموواا  بإعططاء  ددووررةة  إإعدداادد  

االددووررةة  ااختيیارراا ً متميیززاا ً بحيیثث  هھھھذذهه  نن  ااختيیارر  ااإلخووةة  االمتددرربيینن  في  وويیكوواالعملل  االخاررجي  
االعناصرروو  لدديیهھمم  يیكوونوواا  مؤؤهھھھليینن  ألنن  يیصبحوواا  قاددةة  في  االعملل  االخاررجي  وومددرربيینن  لبقيیة  

االقددررةة  على  أأخذذ  االددووررةة  بالمددةة  االمتفقق  عليیهھا  وويیكوونن  ذذلكك  في  االبيیتت  االذذيي  يیتمم  تررتيیبهھ  حيیثث  
تمامم  االددووررةة  حفاظظا ً على  سالمة  االجميیع  يیددخلوونن  االبيیتت  ووال  يیخررجوونن  منهھ  إإال  بعدد  اا

.وولضمانن  ذذلكك  يیؤؤخذذ  عليیهھمم  عهھدد  قبلل  ددخوولهھمم  االبيیتت  ووتسجيیلهھمم  في  االددووررةة    

 ووأأررىى  أأنن  تتضمنن  االمذذكررةة  االنقاطط  االتاليیة  :ــ

مررااعيینن  أأنن    منططقة  االعالمم  ااإلسالمي  منن  اانددوونيیسيیا  إإلى  االمغرربب  ااالهھھھتمامم  باتقانن  االعملل    *
متووااررثث  منذذ  مددةة  ططوويیلة  ررغمم  أأنهھ  مخالفف  للتعاليیمم  فهھوو  هھذذاا  أأمرر  لمم  يیتمم  فيیهھا  ااالهھھھتمامم  ب

ااإلسالميیة  كقوولل  االررسوولل  صلى  هللا  عليیهھ  ووسلمم  [إإنن  هللا  يیحبب  إإذذاا  عملل  أأحددكمم  عمال ً أأنن  
 يیتقنهھ  ]  

لذذاا  يینبغي  بذذلل  جهھدد  في  االعلوومم  االنظظرريیة  للططالبب  االددااررسيینن  في  االددووررااتت  عامة  وواالعملل  
  صلى  هللا  عليیهھ  ووسلمم  جي  خاصة  لتنميیة  ااالتقانن  عنددهھھھمم  ووجعلل  حدديیثث  ررسوولل  هللارراالخا

حتى  يیكوونن  ااالتقانن  يیجرريي  فيیهھمم  مجررىى  االددمم  .نصبب  أأعيینهھمم    
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 فهھناكك  أأحددااثث  ووقصصص  كثيیررةة  مؤؤسفة  سببب  ررئيیسي  فيیهھا  ااالهھھھمالل  ووعددمم  ااالتقانن  .

*  االحررصص  على  أأنن  يیكوونن  لدديیهھمم  قناعة  كبيیررةة  بأهھھھميیة  االعملل  االخاررجي  ووأأنهھ  االمحوورر  
قفف  حررووبهھا  ضدد  االمسلميینن  االررئيیسي  إلضعافف  أأمرريیكا  حتى  تتخلى  عنن  إإسرراائيیلل  ووتوو

 ووتترركهھمم  ووشأنهھمم  بإذذنن  هللا  .

مي  خاصة  لمم  عامة  وواالعالمم  ااإلسالاجرراائمم  ااألمرريیكيینن  في  االع*أأنن  يیتمم  عملل  بحثث  ططوويیلل  عنن  
يیططلع  عليیهھ  االمبتعثوونن  للعمليیاتت  في  أأمرريیكا  بحيیثث  تكوونن  كلل  خليیة  في  جسددهھھھمم  معبأةة  ضدد  ل

 ااألمرريیيیكيینن  .  

لميینن  في  فلسططيینن  وواالعررااقق  .*أأنن  يیددررسس  تارريیخ  أأمرريیكا  عامة  ووخاصة  مع  االمس  

*أأنن  يیتمم  تفنيیدد  ما  يیقوولهھ  ااألعددااء  منن  حررمة  ضرربب  االمددنيیيینن  منن  االناحيیة  االشررعيیة  ووذذكرر  ما  
كانن  عليیهھ  االررسوولل  االكرريیمم  صلى  هللا  عليیهھ  ووسلمم  وواالصحابة  ررضي  هللا  عنهھمم  كحكمم  سعدد  بنن  

معاذذ  ررضي  هللا  عنهھ  في  بني  قرريیظظة  وو  أأنن  تتمم  ااالستفاددةة  منن  كتابب  االحررووبب  االصليیبيیة  
ذذكرر  فيیهھ  كثيیررااً  منن  في  هھھھذذاا  االبابب  لجدديیددةة  للشيیخ  يیووسفف  االعيیيیرريي  ررحمهھ  هللا  فهھوو  كتابب  مهھمم  اا

 ااألددلة    .

 *أأنن  يیتمم  تووضيیح  االحكمم  االشررعي  منن  ووجوودد  ااألططفالل  بيینن  االمستهھددفيینن  .

*أأنن  يیتمم  تووضيیح  االحكمم    االشررعي  في  مسألة  االتتررسس  ووأأنهھ  أأيینما  ذذهھھھبنا  لنضرربب  االشعبب  
يیووجدد  مسلميینن  فيیجبب  أأنن  تكوونن    ظظلووميینناالعددوواانن  على  االمااألمرريیكي  االذذيي  يیستططيیع  إإيیقافف  

غيیرر  مم  لألمة  اتعططيیلل  االجهھادد  االعيیؤؤدديي  إإلى  ما  في  أأذذهھھھانهھمم  مسألة  ررااسخة  ووهھھھي  أأنن  كلل  
إإذذ  أأنهھا  االووسيیلة    ددااخلل  أأمرريیكااالفدداائيیة  (ااستشهھادديیة  )  معتبرر  كاتقاء  االمسلميینن  في  عمليیاتنا  

  .لددفع  االعددوو  االصائلل    

االخصمم  لنفسهھ  في  االجانبب  ااألمني  مع  ددوولل  االمنططقة    عنن  كيیفيیة  تططوويیرر  ااططالعهھمم*أأنن  يیتمم  
على  سبيیلل  االمثالل  يیططلبب  منن  االحكوومة  االموورريیتانيیة  أأسماء  جميیع  االموورريیتانيینن  االذذيینن  ااختفوواا  ف

وويیتمم  االتغلبب  على  ذذلكك  بأنن  يیكوونن  االغيیابب  عنن  ااألهھھھلل  غيیابب  عنن  أأهھھھلهھمم  ثمم  يیتمم  االبحثث  عنهھمم  
.غيیابهھ  مقلقق    ططبيیعي  كأنن  يیكوونن  ططلبب  االعلمم  أأوو  للتجاررةة  ووبالتالي  ال  يیكوونن    

*  أأنن  يیأخذذ  ااإلخووةة  ددووررةة  في  مقاوومة  االتحقيیقق  حتى  تكوونن  مستوويیاتهھمم  ممتاززةة  في  هھھھذذهه  
 االناحيیة  .
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*أأنن  تتمم  تنميیة  قددررااتهھمم  في  ااختيیارر  االعناصرر  االمناسبة  لهھذذاا  االعملل  ووتذذكرر  لهھمم  بعضض  
بعدد  ااإليیمانن  وواالتقى  االصبرر  وواالجلدد  فأيي  شخصص  نلحظظ  ططلووبة  وواالتي  منن  أأهھھھمهھا  االصفاتت  االم

عليیهھ  أأثناء  تددرريیبهھ  مللل  ووعددمم  ااتمامم  للمهھامم  االتي  يیكلفف  بهھا    أأوو  سررعة  غضبب  أأوو  حددةة  يیتمم  
لبثث    نيیررووبيااستبعاددهه  منن  االعملل  االخاررجي  االذذيي  يیحتاجج  إإلى  االددقة  وواالنفسس  االططوويیلل  ففي  

هھرر  فيیهھا  مافي  االنفووسس  أأشهھرر  ددااخلل  االبيیتت  فمثلل  هھھھذذهه  ااألجووااء  غيیرر  االططبيیعيیة  يیظظ  9ااإلخووةة  
وواالخالفف  بيینن  االططاقمم  االمررسلل  للمهھمة  في  أأررضض  االعددوو  يیؤؤدديي  إإلى  نتائج  ووخيیمة  فقدد  يیخررجج  

 أأحدد  ااإلخووةة  عنن  ااتززاانهھ  وويیعصي  ااألميیرر  ووهھھھذذاا  عنن  تجارربب  ووليیسس  عنن  ااحتماالتت  .

وواامتالكك  ووأأخذذ  ززمامم  االمباددررةة  االذذكاء  وواالفططنة  ووسررعة  االبدديیهھة    أأيیضاً    هھمةوومنن  االصفاتت  االم
االمسائلل  ووططلبب  االمعاررفف  .  آآلة  جيیددةة  لفقهھ  

تأكيیدداا ً على  ما  ذذكررتمم  منن  أأهھھھميیة  ووجوودد  قسمم  تططوويیرر  للعملل  االخاررجي  أأقوولل  :ـ*  

إإنن  كانن  االجوو  االسائدد  في  بالددنا  عندد  كثيیرر  منن  االناسس  هھھھوو  أأنن  االتططوويیرر  يیحصلل  مع  ططوولل  
االحيیاةة  ووكثررةة  االتجارربب  حيینن  تقع  أأخططاء  فنستفيیدد  منهھا  وونتططوورر  ووهھھھذذاا  االحالل  كثيیرراا ً ما  يیأخذذ  

ططوويیلة  بيینما  إإنشاء  مرركزز  للتططوويیرر  يیختصرر  عليینا  عقوودداا ً منن  االززمنن  ووقدد  يیتووهھھھمم  سنيینا ً 
ااإلنسانن  للووهھھھلة  ااألوولى  أأنهھ  ليیسس  لدديیهھ  ططاقاتت  مؤؤهھھھلة  للتططوويیرر  إإنما  االعملل  سيیتططوورر  مع  

 االووقتت  بالشكلل  االسابقق  ذذكررهه    .

بيینما  تفرريیغ  بعضض  االططاقاتت  للتفكيیرر  في  أأيي  مجالل  معيینن  سيیططوورروواا  فيیهھ  بإذذنن  هللا  بددال ً منن  
االبقاء  على  نمطط  تقليیدديي  يیكلفنا  تكاليیفف  باهھھھظظة    فتفرريیغ  بعضض  االططاقاتت  للتططوويیرر  أأمرر  في  

غايیة  ااألهھھھميیة  حيیثث  إإنهھا  االخططووةة  ااألوولى  في  هھھھذذاا  االميیدداانن  ووسيیقددمم  االباحثوونن  في  قسمم  
ووددررااساتت  تحتوويي  على  أأفكارر  هھھھامة  جددااً  االتططوويیرر  بإذذنن  هللا  أأبحاثا ً   

تختصرر  عليینا  كثيیرراا ً منن  االجهھدد  وواالووقتت  وواالططاقاتت  وواالمالل  ووعلى  هھھھذذاا  االقسمم  أأنن  يینمي  نفسهھ  
بكلل  ما  هھھھوو  متاحح  ووالسيیما  بكثررةة  ااالططالعع  وواالقررااءةة  بشكلل  عامم  ووفي  االمجاالتت  االتي  

 نحتاجهھا  بشكلل  خاصص  .

يیدداا ً عنن  ساحة  االقتالل  .مع  مالحظظة  أأنن  يیكوونن  جميیع  أأعضاء  االقسمم  في  مكانن    آآمنن  بع  

*وومما  يیفيیددنا  في  هھھھذذاا  االمجالل  أأنن  نحدددد  ااالختصاصاتت  االتي  نحتاجهھا  ووأأنن  يیتمم  تحدديیدد  
ااألوولوويیاتت  منهھا  ثمم  يیتمم  تفرريیغ  بعضض  االشبابب  إلتقانن  تلكك  االعلوومم  ووااالختصاصاتت  كهھنددسة  
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ااالكترروونيیاتت  وو  االكيیميیاء  االتي  منن  ضمنن  بنووددهھھھا  صناعة  االموواادد  االمتفجررةة  ووهھھھذذاا  منن  صميیمم  
نا  .    ااحتيیاجات  

فنررسلل  بعضض  ااإلخووةة  االذذيینن  لدديیهھمم  آآلة  ذذهھھھنيیة  جيیددةة  ووغيیرر  معررووفف  عنهھمم  اانضمامهھمم  إإلى  
صفووفف  االمجاهھھھدديینن  ليیددررسوواا  في  االجامعاتت  وونعططيیهھمم  ااألبحاثث  االتي  في  االمجالل  االذذيي  نرريیدد  
تططوويیررهه  ووسيیكوونن  حالل  ااألخووةة  مرريیحا ً أأمنيیا ً وويیستططيیعوونن  االددخوولل  على  مووااقع  ااالنتررنتت  كما  

وواالموواادد  االتي  يیحتاجوونن  إإليیهھا  ددوونن  أأنن  يیثيیرروواا  ااالستفسارر    .يیرريیددوونن  وويیشترروونن  االكتبب    

*يیجبب  أأنن  نهھيیأ  أأنفسنا  أأنهھ  بعدد  إإررسالنا  لإلخووةة  قدد  ال  يیعوودد  جميیعهھمم  لعددةة  عووااملل  منهھا  االثقلل  
 ااألسرريي  ووما  يیتبعهھ  منن  عووااملل  نفسيیة  .

ووال  ننسى  االبعدد  االجغرراافي  وواالبعدد  االززمني  فهھما  عامالنن  خططيیرراانن  على  ااألفرراادد  حيیثث  إإننا  ال  
ووال  نتصلل  بهھ  فقدد  يیصيیبهھ  نحتت  في  ذذهھھھنهھ  لبعضض  ااألشيیاء  االتي  ااتفقنا  عليیهھا  فيیحصلل  لهھ    نررااهه

 فتوورر  ووتحوولل  تددرريیجي  عنن  االمسارر  االذذيي  كانن  عليیهھ  .

أأنن  يیتمم  نبغي  لذذاا  عندد  ااختيیارر  ااإلخووةة  االذذيینن  سيیررسلوونن  سووااء  للددررااسة  أأوو  للعملل  االخاررجي  يی
ووأأنن  نززيیدد  عنن  االعدددد  ووضع  مووااصفاتت  ددقيیقة  ووعاليیة  جدداا ً تقللل  منن  نسبة  االتسرربب  وواالفتوورر  

 االذذيي  نحتاجهھ  ووأأنن  يیتمم  ووضع  منهھج  لهھمم  ليیحافظظوواا  على  أأنفسهھمم  وويیتمم  ووضع  آآليیة  لمتابعتهھمم  .

يیفووقق  أأثررهھھھا  أأحددااثث  االحادديي  عشرر  بإذذنن  تووجدد  أأفكارر  لعمليیاتت  كبيیررةة  وومؤؤثررةة  ووقبلل  االختامم    
هللا  وولكنهھا  بحاجة  إإلى  عناصرر  مجاهھھھددةة  متميیززةة  فأررجوو  أأنن  تبذذلوواا  جهھددكمم  في  إإعدداادد  االمذذكررةة  

مددرربة  وومؤؤهھھھلة  عندد  االررجووعع  إإلى  بلدداانهھا  لتجنيیدد  ططاقاتت  جدديیددةة  االتي  تيیسرر  إإعدداادد  عناصرر  
.ليیسس  عليیهھا  أأيي  شبهھة  أأمنيیة  إإضافة  إإلى  االصفاتت  ااألخررىى  االمهھمة  في  هھھھذذاا  االميیدداانن    

ووال  بأسس  منن  فتح  عملل  بخصووصص  تموويیلل  االعملل  أأررجوو  أأنن  تكتبوواا  لي  عنن  مقتررحاتكمم  *
 تجارريي  في  االمكانن  االذذيي  ااقتررحتمم  االعملل  فيیهھ  يیكوونن  غططاء  لكمم  ووممووالً  ألعمالكمم  

مع  االعلمم  أأنن  أأووضاعع  ااإلخووةة  في  االمغرربب  ااإلسالمي  ال  بأسس  بهھا  وومالحظظة  أأنن  ااإلخووةة  في  
االصوومالل  بإمكانهھمم  إإنن  ططوورروواا  بعضض  أأقسامهھمم  أأنن  يیتمكنوواا  منن  تموويیلل  أأنفسهھمم  بشكلل  جيیدد  

تددااررسوواا  هھھھذذاا  ااألمرر  مع  االحاجج  عثمانن  وواالشيیخ  أأنن  ت  فأررجوواااررجي  أأيیضا ً ووتموويیلل  االعملل  االخ
      .محموودد  
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هھھھذذاا  ما  تيیسرر  ضمنن  االووقتت  االمتاحح  ووهھھھناكك  بعضض  االمقتررحاتت  آآملل  أأنن  أأبعثهھا  إإليیكمم  في  
 ررسالة  قاددمة  بإذذنن  هللا  تعالى  .

 ووأأنا  بانتظظارر  ررسالتكمم  وومقتررحاتكمم  وومالحظظاتكمم  على  ما  سبقق  ذذكررهه  .

يیووفقنا  ووإإيیاكمم  لما  يیحبهھ  وويیررضاهه  ووأأنن  يیثبتنا  على  هھھھذذاا  االططرريیقق  حتى  ووختاما ً أأسألل  هللا  أأنن  
  رربب   نلقاهه  ووهھھھوو  ررااضض  عنا  ووأأنن  يینصررنا  على  االقوومم  االكافرريینن  ووآآخرر  ددعوواانا  أأنن  االحمدد  

 االعالميینن  .

 أأخووكمم  ززمرراايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 




