
 بسمم  هللا  االررحمنن  االررحيیمم

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

 أأما  بعدد....    

 إإلى  ااألخخ  االكرريیمم  االحاجج  عثمانن                          حفظظهھ  هللا  

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

 ووبعدد  ...

حرربنا  مع  أأمرريیكا    في  ااألساسس  ناهھھھددف  أأنن  يیكوونن  لتأكيیدد  على  ضررووررةة  باأأبددأأ  ررسالتي  هھھھذذهه  
.  نصبب  أأعيیننا  ووااضحاً    

؟ماذذاا  نرريیدد    

 إإنن  مررااددنا  هھھھوو  

 ما  لخصص  في  االقسمم  بعدد  االحادديي  عشرر

ليیتيیسرر  لنا  إإقامة  ددوولة  ووتترركك  االمسلميینن  ووشأنهھمم  االيیهھوودد    ا  كددعمم  تكفف  أأمرريیكا  شررهھھھا  عننن  أأ
  تعالى   .ااإلسالمم  االتي  يیكوونن  فيیهھا  االدديینن  كلهھ    

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

 فإنن  هللا  بما  يیعملوونن  بصيیرر  ]

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

قووةة  ووسررعة  بإذذنن  نحنن  نرريیدد  قتاال ً يیجبرر  االعددوو  على  إإنهھاء  ااعتدداائهھ  ووقتالهھ  لنا  وويیتحققق  هھھھذذاا  بف
هللا  بالترركيیزز  على  أأئمة  االكفرر  ووأأئمة  االكفرر  االيیوومم  هھھھمم  أأمرريیكا  وومعلوومم  أأنن  االسيیاددةة  وو  االسلططة  

وواالبتت  االعليیا  في  أأمرريیكا  هھھھي  للشعبب  ووهھھھوو  صاحبب  االقرراارر  ااألوولل  وويیمثلهھ  مجلسس  االنوواابب  
فيینبغي  ترركيیزز  االقتلل  وواالقتالل  على  االشعبب  ااألمرريیكي  ااألبيیضض    
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ي  أأفغانستانن  ووااجبب  ووفررضض  عيینن  إلخررااجهھمم  مهھززووميینن  نن  ووحلفائهھمم  فيیيیإإنن  قتالل  ااألمرريیكوو
ووقتا ً ططوويیالً  ووبإذذنن  هللا  ووهھھھذذاا  يیأخذذ  منا  جهھدداا ً   

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

لحرربنا  ووهھھھي  إإددااررةة  االبيیتت  ااألبيیضض  يینبغي  أأنن  نضع  غررفة  قيیاددةة  عمليیاتت  االعددوو  فعليیهھ  وو
وواالكوونجررسس  تحتت  االضغطط  االمباشرر  ووذذلكك  باستخدداامم  معاددلة  تووااززنن  االررعبب  بيیننا  ووبيینهھمم  

ووهھھھذذاا  ال  يیتمم  إإال  بالتأثيیرر  على  جميیع  االشعبب  ااألمرريیكي  بشكلل  مباشرر  بعمليیاتت  ددااخلل  أأمرريیكا  
مرريیكا  ووبالتأثيیرر  على  ااقتصاددهه  باستهھدداافف  االنفطط  في  االخاررجج  ووخاصة  في  االددوولل  االمصددررةة  أل

 ووبذذلكك  يیتمم  االتأثيیرر  على  ددخلل  االمووااططنن  ااألمرريیكي  باررتفاعع  فاتووررةة  ووقووددهه  

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

الل  ووهھھھوو  ما  لخصص  في  االقسمم  بعدد  عمليیاتت  االحادديي  وواالعررااقق  ووأأفغانستانن  وو  باكستانن  وواالصووم
تى  نعيیشهھ  ووااقعا ً في  فلسططيینن  ....حعشرر  لنن  تحلمم  أأمرريیكا  باألمنن    

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

لهھ  .اذذ  االقررااررااتت  ااألصووبب  بعدد  عوونن  هللا  تعالى  يیعيینهھ  على  ااتخمما  هھھھذذاا    

منن  خاللل  تططوورر  االصررااعع  بيیننا  وومتابعتنا  لتصرريیحاتت  ساسة  ااألمرريیيیكيینن    ظظهھرروولقدد  
إإلى  أأنن  ضرربب  فضال ً عنن  حررووبهھمم  االسابقة  ووااالططالعع  على  ووااقع  االحرربب  بيیننا  ووبيینهھمم  

أأمرريیكا  في  عقرر  ددااررهھھھا  لهھ  ااألهھھھميیة  االقصووىى  ووفي  االمررتبة  ااألوولى  ووهھھھوو  االسبيیلل  ااألساسي  
ااألمرريیيیكيینن  منن  ضرربهھمم  ددااخلل  أأمرريیكا  ال  يیقاررنن  بضرربهھمم  خاررجهھا    أثررفتاالمووصلل  لما  نرريیدد  

.فضال ً عنن  ضرربب  حلفائهھمم  ووووكالئهھمم    

فبتأملنا  لتارريیخ  أأمرريیكا  نجدد  أأنهھا  ررغمم  خووضهھا  قرراابة  ستيینن  حرربا ً عبرر  تارريیخهھا  فإنن  االقاسمم  
االمشترركك  لمعظظمم  هھھھذذهه  االحررووبب  هھھھوو  أأنهھا  لمم  تحسمم  بالعملل  االعسكرريي  منن  االخاررجج  ووإإنما  

حسمتت  عنددما  ااززدداادد  االغضبب  االشعبي  وواالمعاررضة  االددااخليیة  لهھا  فعلى  سبيیلل  االمثالل  حرربهھمم  
ئلل  منن  جندديي  أأمرريیكي  وولمم  تحسمم  االحرربب  بهھذذاا  االعدددد  االهھا  57000في  فيیتنامم  قتلل  فيیهھا  

االجنوودد  ووإإنما  ااضططرروواا  لالنسحابب  عنددما  أأخططأ  ررئيیسهھمم  نيیكسوونن  ووأأمرر  بالتجنيیدد  ااإلجبارريي  



لمووااصلة  االحرربب  مما  جعلل  االقضيیة  تمسس  كلل  فرردد  أأمرريیكي  ووعنددهھھھا  ثارر  االشعبب  
 بمظظاهھھھررااتت  حاشددةة  ضدد  االحرربب  ووتمم  ااالنسحابب  .

ليیة  االهھائلة  ووال  يیخفى  عليیكمم  أأنن  سيیاستهھمم  االحاليیة  لمعالجة  نقصص  االجنوودد  هھھھي  باإلغررااءتت  االما
 لتالفي  خططأ  نيیكسوونن  .

ووخالصة  االقوولل  :ـ  إإنن  حرربنا  مع  أأمرريیكا  ال  يیمكنن  إإيیقافهھا  بقتالنا  لحلفائهھا    بلل  حتى  قتالل  
ااألمرريیيیكيینن  أأنفسهھمم  خاررجج  أأمرريیكا  قدد  يیووقفهھا  ووقدد  ال  يیووقفهھا  فهھوو  مررهھھھوونن  بقددررااتهھمم  االماليیة  

 على  تحملل  أأعباء  االحرربب  

ننمليیوو  300فمعلوومم  لدديیكمم  أأنن  عدددد  سكانن  أأمرريیكا    

جندديي  هھھھذذاا    4000جندديي  ووفي  االعررااقق  حوواالي    1000قتلل  منهھمم  في  أأفغانستانن  حوواالي  
تحرركوونن  إلررغامم  االساسة  تكفي  إلثاررتهھمم  وويیعني  أأنن  االضرررر  قدد  أأصابب  فئة  يیسيیررةة  منهھمم  ال  

 على  ووقفف  االحرربب  

نن  ااالحصائيیاتت  تفيیدد  بأنن  نسبة  االلصووصص  وواالمجررميینن  في  االسجوونن  ااألمرريیكيیة  سبعة  في  إإ  وو
وومع  ذذلكك  يیتعايیشش  االشعبب  هھھھناكك  مع  هھھھذذهه  االنسبب  ااأللفف  ووهھھھي  منن  أأعلى  االنسبب  في  االعالمم  

 االعاليیة  منن  االجرراائمم  االضاغططة  على  عصبهھ  ااألمني  .

فع  جدداا ً فعلى  ووال  يیخفى  عليیكمم  أأنن  عدددد  االذذيینن  يیمووتوونن  بالتصررفاتت  االمددنيیة  في  أأمرريیكا  مررت
شخصص      400000سبيیلل  االمثالل  يیمووتت  كلل  سنة  في  أأمرريیكا  بسببب  االتددخيینن  أأرربعمئة  أألفف  

ووهھھھوو  عدددد  ضخمم  أأمامم  عدددد  قتلى  االحرربب  في  االعررااقق  ووأأفغانستانن  إإال  أأنهھمم  لمم  يیخررجوواا    
  بمظظاهھھھررااتت  حاشددةة  إلغالقق  شرركاتت  االددخانن  .  

انن  ووهھھھوو  حوواالي  أألفف  ووبعمليیة  حسابيیة  بسيیططة  إإذذاا  قسمنا  عدددد  قتلى  ااألمرريیيیكيینن  في  أأفغانست
على  ثالثمئة  مليیوونن  وولوو  اافتررضنا  أأنن  كلل  جندديي  منهھمم  لهھ  أأبوواانن  على  قيیدد  االحيیاةة  ووأأخخ  قتيیلل  

نسبة  عدددد  االقتلى  منن  االشعبب  ااألمرريیكي  في  حرربهھمم  في  أأفغانستانن  ثالثة    أأوو  أأختت  فسيیكوونن
فاصلة  ثالثة  في  االمليیوونن  وونسبة  عدددد  االقتلى  في  فيیتنامم  أأيي  أأنن  أأمامنا  أأكثرر  منن  مئة  ضعفف  

صلل  إإلى  حدد  عدددد  قتلى  ااألمرريیيیكيینن  في  فيیتنامم  وومع  ذذلكك  لمم  تحسمم  االحرربب  هھھھناكك  حتى  ن
 بسببب  هھھھذذاا  االعدددد  االكبيیرر  علما ً أأنن  عدددد  سكانن  أأمرريیكا  ووقتهھا  مئة  ووخمسيینن  مليیوونن  

تذذكرر  ال  تؤؤثرر  عاددةة  في  مثلل    وواالتي  الووبذذاا  يیتضح  أأنن  االنسبب  االضئيیلة  في  مصائبب  ااألممم  
تستططيیع  االتعايیشش  معهھا  ووتحملهھا  ووهھھھذذاا  يیظظهھرر  أأنن  ووقضايیا  االشعووبب  ووغضبهھا  ووثووررتهھا  



االططرريیقق  أأمامنا  ططوويیلل  جدداا ً لكسبب  االمعرركة  في  أأفغانستانن  إإذذاا  كانن  ااألمرر  متووقفا ً على  عدددد  
.              قتلى  االخصوومم  

ووقدد  ااررتفع  عدددد  االعاططليینن  عنن  االعملل  في  أأمرريیكا  بعدد  االحادديي  عشرر  ووحرربي  االعررااقق  
االقووىى  االعاملة  هھھھناكك  ووهھھھوو  ررقمم  كبيیرر  ووأأفغانستانن  حتى  ووصلل  إإلى  نسبة  عشررةة  في  االمئة  منن  

جدداا ً إإذذاا  ما  قيیسس  إإليیهھ  عدددد  قتالهھھھمم  في  أأفغانستانن  حيیثث  تصلل  االنسبة  إإلى  ووااحدد  في  كلل  
 عشررةة  آآالفف  

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

 ووااالإإدداارريي  في  نيیوويیوورركك  ووووااشنططنن  

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

رراا ً .ووررشحوواا  االدديیمقررااططيیيینن  للكوونجررسس  وواالررئاسة  وومع  ذذلكك  لمم  تتغيیرر  ااألموورر  كثيی  

فإذذاا  كانن  عشررةة  ماليیيینن  عاططلل  عنن  االعملل  لمم  يیستططيیعوواا  أأنن  يیحسموواا  ااألموورر  لددفع  االضرررر  
عنهھمم  بشكلل  جذذرريي  فمنن  بابب  أأوولى  أأنن  ال  يیحسمم  أأموورر  االحرربب  وويیووقفهھا  ثالثة  آآالفف  

 أأمرريیكي  هھھھمم  آآباء  ووأأمهھاتت  ووإإخووةة  ااأللفف  قتيیلل  في  أأفغانستانن  

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

 االمسلميینن  ووالسيیما  في  فلسططيینن  وواالعررااقق  ووأأفغانستانن  ووباكستانن  

وو  مما  يیؤؤكدد  هھھھذذاا  االمعنى  أأثرر  االررعبب  االذذيي  أأصابهھمم  بعدد  عمليیة  عمرر  االفاررووقق  فررجج  هللا  عنهھ  
ددوواا  تكاليیفف  مباشررةة  ووغيیرر  مباشررةة  قرراابة  أأرربعيینن  مليیارر  ررغمم  أأنن  االططائررةة  لمم  تنفجرر  فقدد  ااعتم

ددووالرر  ووهھھھوو  ضعفف  ما  كانتت  تنفقهھ  ااإلددااررةة  على  االحرربب  في  كلل  سنة  منن  االسنووااتت  االثمانن  
 االماضيیة  .

فالمصائبب  بنسبة  ثالثة  في  ااأللفف  تستططيیع  ااألممم  وواالشعووبب  أأنن  تتعايیشش  معهھا  فكيیفف  وونحنن  
بابب  أأوولى  أأنن  يیتعايیشش  معهھا  االشعبب  نتحددثث  عنن  نسبة  ثالثة  فاصلة  ثالثة  في  االمليیوونن  فمنن  

 لعقوودد  ططوويیلة  جددااً  



إإال  أأنن  هھھھناكك  عاملل  آآخرر  يیددخلل  في  االمعاددلة  بقووةة  في  حرربهھمم  في  االعررااقق  ووأأفغانستانن  كانن  
االسببب  االذذيي  جعلهھا  تأخذذ  بعدداا ً أأكبرر  عندد  االشعبب  ووهھھھوو  أأنن  أأووضاعهھمم  ااالقتصادديیة  سيیئة  وولووال  

أأنن  يیشعرر  االشعبب  ااألمرريیكي    ذذلكك  لكانن  باإلمكانن  أأنن  يیستمرروواا  في  االحرربب  لعددةة  عقوودد  ددوونن
 بكلل  هھھھذذهه  االحررووبب  االططاحنة  االدداائررةة  بعيیدداا ً عنن  أأررضهھ  .

ووقدد  سبقتت  ااإلشاررةة  إإلى  ووجوودد  عشررةة  ماليیيینن  عاططلل  عنن  االعملل  بسببب  سووء  ااألووضاعع  
 ااالقتصادديیة  إإال  أأنهھ  ررغمم  ذذلكك  لمم  تكفف  محاووالتهھمم  لحسمم  ااألموورر  .  

فيیجبب    قق  هھھھددفنا  ااألساسسلما  أأننا  نرريیدد  تحقيیاطط  عررفنا  نقططة  ضعفف  خصمنا  أأددرركنا  أأنهھنن  فإ
أأمنهھ  وو  أأنن  تكوونن  عمليیاتنا  ددااخلل  أأمرريیكا  ووأأنن  االتعاملل  مع  هھھھذذاا  االخصمم  يیتططلبب  أأنن  تمسس  

 ااقتصاددهه  هھھھوو  بالتحدديیدد  

قتلل  بيینما    مليیوونن  أأمرريیكي  300أأمنن  ووأأعصابب  ددااخلل  أأمرريیكا  تمسس  كبيیررةة  فعمليیة  ووااحددةة  
في  أأعصابهھمم  ككلل  .  ضعيیفف  ااألثرر  سنووااتت  وونيیفف    ثماننأألفف  جندديي  أأمرريیكي  خاللل    

ددااخلل  مووجهھة  للضغطط  على  االشعبب  ااألمرريیكي    ررئيیسةاالحرربنا  يیجبب  أأنن  تكوونن  فووعليیهھ  
يیتمم  حشدد  خيیررةة  االططاقاتت  أأنن  وويیتبع  ذذلكك  االتأثيیرر  عليیهھ  بضرربب  االنفطط  منن  خاررجهھا  أأمرريیكا  

  االعظظيیمم  .لعملل  ووااإلمكاناتت  لهھذذاا  اا  

ووفاضض  منهھا  شيء  فال    لتنفيیذذ  االخططة  االسابقةماليیة  كافيیة  بشرريیة  ووعنددنا  إإمكانيیاتت  فإنن  كانن  
.خاررجج  االبأسس  منن  ضرربب  ااألمرريیيیكيینن  في    

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

منن  االططاقاتت  ووهھھھوو  ررااتت  االمططاعبرر  االسفررمنن  ال  تتيیح  لهھ  ظظررووفهھ  ااألمنيیة  ووأأما    االخاررجي
فيیكوونن  ممنن  يیخطططط  أأوو  يیددرربب    االخاررجيلعملل  قسمم  اااالتي  تووفررتت  فيیهھا  االصفاتت  االمططلووبة  ل

  هھھھذذاا    االقسمم  .  ااإلخووةة  االذذيینن  سيیكوونوونن  في  

ططالما  أأنهھا  لتنظظيیمم  االل  اعماالعمليیاتت  ددااخلل  أأمرريیكا  هھھھي  منن  أأهھھھمم  أأ  وومما  سبقق  يیظظهھرر  لي  أأنن
.ككللااألمرريیيیكي  االشعبب  أأمنن  ووااقتصادد  ممكنة  ألنهھا  تمسس    

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



مخاططرريینن    وواالنساء  ووااألططفالل  في  عملل  ددؤؤووبب  ليیلل  نهھاررررجالل  شجعانن  إلنقاذذ  االشيیووخخ  
٬،    هھھھمم  ووتأميینن  حيیاتهھمم  إلنقاذذ  بأنفسهھمم    

إإال  أأنهھمم  كانوواا  بحاجة  إإلى  فكررةة  مهھمة  ووجووهھھھرريیة  تستددعي  جهھدداا ً أأقلل  مما  بذذلووهه  لتررفع  عنهھمم  
 االمعاناةة  االعظظيیمة  ووتووفررلهھمم  ططاقاتهھمم    

عع  االعناء  بالناسس  ووهھھھي  أأنن  يیذذهھھھبب  بعضض  فررسانهھمم  إإلى  االذذيینن  فتحوواا  االسدد  ووأأنززلوواا  أأنوواا
 فيیعاقبووهھھھمم  وويیبعددووهھھھمم  عنهھ  وويیعيیددوواا  إإغالقهھ  ووبذذلكك  تنتهھي  معاناتهھمم  االعظظيیمة.

االقيیامم  باألعمالل  االمؤؤثررةة  فهھذذاا  هھھھوو  حالنا  فيیجبب  أأنن  يیكوونن  أأكبرر  ااهھھھتمامنا  ووأأوولل  أأوولوويیاتنا  هھھھوو  
على  أأكبرر  عدددد  ممكنن  منن  االشعبب  ااألمرريیكي  فإثاررةة  االشعبب  على  أأصحابب  االقرراارر  في  

االسدد  بإذذنن  هللا  .  تتوواالكوونجررسس  وو  االبنتجوونن  هھھھي  االتي  ستغلقق  بووااباأأمرريیكا  االبيیتت  ااألبيیضض    

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

ألخخ    االمسؤؤوولل  عنن  االعملل  االخاررجي  وويیكوونن  هھھھذذاا  على  لسالمة  تووفيیرر  ددووااعي  اال  نبغييی*
 محوورريینن  

وويیقوومم  بإعططاء  ددووررةة  إإعدداادد  قاددةة  منن  لهھ  في  باكستانن  آآأأووال ً يیتمم  ااختيیارر  مكانن  مالئمم  وو
وومددرربيینن  للعملل  االخاررجي  ووأأررىى  أأنن  ال  يیتجاووزز  عدددد  االمتددرربيینن  في  االددووررةة  ااألوولى  عنن  

.عشررةة  إإخووةة    

االددووررةة  ااختيیارراا ً متميیززاا ً بحيیثث  يیكوونوواا  هھھھذذهه  االمتددرربيینن  في  خووةة  ااإلثانيیا ً أأنن  يیتمم  ااختيیارر  
  صفاتهھمممنن  أأهھھھمم  وويیصبحوواا  قاددةة  في  االعملل  االخاررجي  وومددرربيینن  لبقيیة  االعناصرر  نن  مؤؤهھھھليینن  أل

 :ـ

في  االمعسكررااتت  االصبرر  وواالجلدد  فأيي  شخصص  نلحظظ  عليیهھ  أأثناء  تددرريیبهھ    بعدد  ااإليیمانن  وواالتقى*
ااستبعاددهه  منن  االعملل    مللل  ووعددمم  ااتمامم  للمهھامم  االتي  يیكلفف  بهھا    أأوو  سررعة  غضبب  أأوو  حددةة  يیتمم

أأشهھرر  ددااخلل    9االخاررجي  االذذيي  يیحتاجج  إإلى  االددقة  وواالنفسس  االططوويیلل  ففي  كيینيیا  لبثث  ااإلخووةة  
االبيیتت  فمثلل  هھھھذذهه  ااألجووااء  غيیرر  االططبيیعيیة  يیظظهھرر  فيیهھا  مافي  االنفووسس  وواالخالفف  بيینن  االططاقمم  
االمررسلل  للمهھمة  في  أأررضض  االعددوو  يیؤؤدديي  إإلى  نتائج  ووخيیمة  فقدد  يیخررجج  أأحدد  ااإلخووةة  عنن  

.  ااألميیرر  ووهھھھذذاا  عنن  تجارربب  ووليیسس  عنن  ااحتماالتتااتززاانهھ  وويیعصي    



*أأنن  يیكوونن  ااالتقانن  يیجرريي  فيیهھمم  مجررىى  االددمم  ووااضعيینن  نصبب  أأعيینهھمم  حدديیثث  ررسوولل  هللا  
 صلى  هللا  عليیهھ  ووسلمم  [إإنن  هللا  يیحبب  إإذذاا  عملل  أأحددكمم  عمال ً أأنن  يیتقنهھ  ]

 فهھناكك  أأحددثث  ووقصصص  كثيیررةة  مؤؤسفة  سببب  ررئيیسي  فيیهھا  ااالهھھھمالل  ووعددمم  ااالتقانن  .

  ووأأنهھ  االمحوورر  االررئيیسي  إلضعافف  االخاررجيقناعة  كبيیررةة  بأهھھھميیة  االعملل  كوونن  لدديیهھمم  يیأأنن    *
ووشأنهھمم  بإذذنن    هھممرركتووتتووقفف  حررووبهھا  ضدد  االمسلميینن  عنن  إإسرراائيیلل  وو  ىتخلحتى  ت  أأمرريیكا
 هللا  .

آآلة  جيیددةة  لفقهھ  االمسائلل  ووططلبب  االمعاررفف  .  االذذكاء  وواالفططنة  ووسررعة  االبدديیهھة  وواامتالكك  *  

يیهھا  وويیكوونن  ذذلكك  في  االبيیتت  االذذيي  يیتمم  تررتيیبهھ  ددووررةة  بالمددةة  االمتفقق  علاال*  االقددررةة  على  أأخذذ  
حيیثث  يیددخلوونن  االبيیتت  ووال  يیخررجوونن  منهھ  إإال  بعدد  ااتمامم  االددووررةة  حفاظظا ً على  سالمة  االجميیع  

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

معهھمم  في  تلكك  االددووررةة  إلثررااء  االمحاضررااتت  بالنقاشش    محمووددووأأررىى  أأنن  يیكوونن  االشيیخ  
بإعططاء  االشيیخ  محموودد  يیقوومم  ووبعدد  ااتمامم  ددووررةة  االعملل  االخاررجي  االمفيیدد    وواالحوواارر
ووأأررىى  أأنن  االشيیخ  يیوونسس  ططاقة  متميیززةة    كووااددررقاددةة  وو  إإعددااددددووررةة  االمؤؤهھھھليینن  ااإلخووةة  

تميیززاا ً كبيیررااً  يینبغي  ااالهھھھتمامم  بهھ  ووااعططاءهه  فررصة  ألنن  يیشارركك  مع  االشيیخ  محموودد  في  
 ددووررةة  إإعدداادد  االكووااددرر  .مقتررحاتت.

هھھھوو  ووبعضض  ااإلخووةة  إإلى  خاررجج  االشيیخ  يیوونسس  أأنن  يینتقلل    ررىىاالددووررتيینن  أأووبعدد  ااتمامم  هھھھذذهه  
هھھھوو  االمسؤؤوولل    محموودديیكوونن  االشيیخ  أأفغانستانن  ووباكستانن  وويیبددؤؤوواا  االعملل  منن  هھھھناكك  على  أأنن  

 عنن  تسيیيیرر  االعملل  االخاررجي  منن  قبلكمم  .  

وولقدد  كنتت  منن  شددةة  حررصي  مالحظظة  هھھھامة  ال  يیخفى  عليیكمم  أأهھھھميیة  كتمانن  االسرر  في  االعملل  
تأخرر  ااألمرر  على  هھھھذذاا  ااألمرر  أأتجنبب  ااالططالعع  على  خطططط  االعملل  االخاررجي  وولكنن  لما  

أأساهھھھمم  في  هھھھذذاا  ااألمرر  أأنن  االعملل  االخاررجي  ووجددتت  نفسي  مضططرراا ً ووحصلل  تعثرر  في  تسيیيیرر  
على  أأنن  يیكوونن  ااألمرر  سرريیا ً ووال  يیططلع  عليیهھ  إإال  منن  يیهھمهھمم  ااالططالعع  عليیهھ  منن  فيینبغي  االحفاظظ  
إإلى  االشيیخ  يیوونسس  مسؤؤوولل    االشيیخ  محمووددفيیكوونن  خطط  االعملل  مني  إإلى  خاررجي  قسمم  االعملل  اال

في  إإفرريیقيیا  باستثناء  االمغرربب  ااإلسالمي  اابتددااء  منن  ليیبيیا  إإلى  موورريیتانيیا  فهھوو  االعملل  االخاررجي  
أأميیرر  حرركة  االشبابب  االقررنن  ااإلفرريیقي  تحتت  إإمررةة  ووتحتت  إإمررةة  ااألخخ  أأبوو  مصعبب  عبدد  االووددوودد  

  .  يینناالمجاهھھھدد  



 *يینبغي  أأنن  يیكوونن  لدديینا  قسمم  تططوويیرر  ووتخططيیطط  

أأخططاء    قعووإإنن  كانن  االجوو  االسائدد  في  بالددنا  هھھھوو  أأنن  االتططوويیرر  يیحصلل  مع  ططوولل  االحيیاةة  ت
بيینما  إإنشاء  مرركزز  للتططوويیرر    سنيینا ً ططوويیلةكثيیرراا ً ما  يیأخذذ  االحالل  هھھھذذاا  ووططوورر    تفنستفيیدد  منهھا  وون

لدديیهھ  ططاقاتت    أأنهھ  ليیسس  سانن  للووهھھھلة  ااألوولىنقدد  يیتووهھھھمم  ااإلاا ً منن  االززمنن  وويیختصرر  عليینا  عقوودد
.  بالشكلل  االسابقق  ذذكررهه  مؤؤهھھھلة  للتططوويیرر  إإنما  االعملل  سيیتططوورر  مع  االووقتت    

تفرريیغ  بعضض  االططاقاتت  للتفكيیرر  في  أأيي  مجالل  معيینن  سيیططووررنن  فيیهھ  بإذذنن  هللا  بددال ً منن  بيینما  
في  أأمرر  لتططوويیرر  لتفرريیغ  بعضض  االططاقاتت  ف  االبقاء  على  نمطط  تقليیدديي  يیكلفنا  تكاليیفف  باهھھھضة  

االباحثوونن  في  قسمم    نهھا  االخططووةة  ااألوولى  في  هھھھذذاا  االميیدداانن  ووسيیقددممغايیة  ااألهھھھميیة  حيیثث  إإ
لى  أأفكارر  هھھھامة  جددااً  أأبحاثا ً ووددررااساتت  تحتوويي  عبإذذنن  هللا    االتططوويیرر  

تختصرر  عليینا  كثيیرراا ً منن  االجهھدد  وواالووقتت  وواالططاقاتت  وواالمالل  ووعلى  هھھھذذاا  االقسمم  أأنن  يینمي  نفسهھ  
لمجاالتت  االتي  في  اابكلل  ما  هھھھوو  متاحح  ووالسيیما  بكثررةة  ااالططالعع  وواالقررااءةة  بشكلل  عامم  وو

.نحتاجهھا  بشكلل  خاصص    

ووأأررىى  أأنن  يیكوونن  االمسؤؤوولل  عنن  هھھھذذاا  االقسمم  أأحدد  ااإلخووةة  االذذيینن  لدديیهھمم  االقناعة  وواالررغبة  لهھذذاا  
 االعملل  وولدديیهھمم  االقددررةة  لذذلكك  ووخاصة  االشغفف  بكثررةة  االقررااءةة  ووااستخالصص  االفوواائدد  منهھا  .

ووأأنن  يیكوونن  ووفي  قسمم  االعملل  االخاررجي  يینبغي  ااالهھھھتمامم  باإلخووةة  االغرربيیيینن  في  هھھھذذاا  االقسمم  وو
أأخانا  أأبا  ططلحة  ااأللماني  ضمنن  هھھھذذاا  االقسمم  كمددررسس  وومددرربب  وويیفيیددكمم  بأفكارر  عنن  االعملل  

حتى  يیتابع  ااألبحاثث  في    يأأخانا  عززاامم  ااألمرريیكددااخلل  أأمرريیكا  وويیمكنن  ااالستفاددةة  منن  
وويیتررجمم  ما  يیفيیدد  ااإلخووةة  في    يیةمرريیكااألااالنتررنتت  االصاددررةة  عنن  االمررااكزز  االغرربيیة  ووخاصة  

أأنن  يیقوومم  أأيیضا ً وومنن  االمفيیدد  اائهھ  حوولل  االعملل  ددااخلل  أأمرريیكا  وويیكتبب  لكمم  بآررهھھھذذاا  االمجالل  
.  بإعططاء  ددووررةة  في  االلغة  ااالنجليیززيیة  ألعضاء  االقسمم  

مع  مالحظظة  أأنن  يیكوونن  جميیع    محمووددوويیكوونن  االمررجع  للمسؤؤووليینن  منن  هھھھذذاا  االقسمم  االشيیخ  
 أأعضاء  االقسمم  في  مكانن    آآمنن  بعيیدداا ً عنن  ساحة  االقتالل  .

ختصاصاتت  االتي  نحتاجهھا  ووأأنن  يیتمم  تحدديیدد  وومما  يیفيیددنا  في  هھھھذذاا  االمجالل  أأنن  نحدددد  ااال*
ااألوولوويیاتت  منهھا  ثمم  يیتمم  تفرريیغ  بعضض  االشبابب  إلتقانن  تلكك  االعلوومم  ووااالختصاصاتت  كهھنددسة  

ااالكترروونيیاتت  وو  االكيیميیاء  االتي  منن  ضمنن  بنووددهھھھا  صناعة  االموواادد  االمتفجررةة  ووهھھھذذاا  منن  صميیمم  
 ااحتيیاجاتنا  .    



عنهھمم  اااللتحاقهھمم    فنررسلل  بعضض  ااإلخووةة  االذذيینن  لدديیهھمم  آآلة  ذذهھھھنيیة  جيیددةة  ووغيیرر  معررفف
بالمجاهھھھدديینن  ليیددررسوواا  في  االجامعاتت  وونعططيیهھمم  ااألبحاثث  االتي  في  االمجالل  االذذيي  نرريیدد  تططوويیررهه  
ووسيیكوونن  حالل  ااألخووةة  مرريیح  أأمنيیا ً وويیستططيیعوونن  االددخوولل  على  مووااقع  ااالنتررنتت  كما  يیرريیددوونن  

 وويیشترروونن  االكتبب  وواالموواادد  االتي  يیحتاجوونن  إإليیهھا  ددوونن  أأنن  يیثيیرروواا  ااالستفسارر    .

  يیفووتت  عليینا  تحدديیددهه  ضمنن    ااالختصاصاتت  االتي  نحتاجهھا  هھھھووعلمم  ااإلددااررةة  وومما  يینبغي  أأنن  ال
فهھوو  علمم  مستقلل  تررااكمتت  فيیهھ  خبررااتت  االبشرر  ووهھھھوو  في  غايیة  ااألهھھھميیة  ووكذذلكك  االسيیاساتت  
ااالستررااتيیجيیة  فنحنن  بحاجة  إإلى  أأخخ  في  هھھھذذهه  االتخصصاتت  أأوو  ااثنيینن  ووهھھھذذاا  متاحح  بتكاليیفف  

عططيینا  ررأأيیا ً سدديیدداا ً خاللل  ااألحددااثث  ررخيیصة  وونستفيیدد  منهھ  كثيیرراا ً في  مجاالتت  متعددددةة  فقدد  يی
 االتي  ستمرر  بهھا  ااألمة  فهھذذاا  مجالل  ددررااستهھ  ووااططالعهھ  .

ووبيینن  يیدديیكمم  تجرربة  حيیة  آآتتت  ثماررهھھھا  ووهھھھي  شعوورر  ااإلخووةة  أأيیامم  االشيیخ  عبددهللا  عززاامم  ررحمهھ  
هللا  بحاجة  االمجاهھھھدديینن  ألنن  يیكوونن  معهھمم  علماء  ووططلبة  علمم  فحاوولنا  محاووالتت  عددةة  مع  

االمشايیخ  ووططلبة  االعلمم  حتى  يیكوونوواا  معنا  في  االجبهھاتت  ليیرربوواا  االشبابب  فلمم  يیأتنا  أأحدد  منهھمم  
ليیكوونن  معنا  بشكلل  دداائمم  االفيیررووززبادديي  .....      اابتعاثث  بعضض  االشبابب  ليیددررسوواا  االعلمم  االشررعي  

 ثمم  يیعووددوواا  إإليینا  

يیجبب  أأنن  نهھيیأ  أأنفسنا  أأنهھ  بعدد  إإررسالنا  لإلخووةة  قدد  ال  يیعوودد  منهھمم  إإال  أأرربعيینن  في  االمئة  لعددةة  *
ووما  يیتبعهھ  منن  عووااملل  نفسيیة  .عووااملل  كالثقلل  ااألسرريي    

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

 فتوورر  ووتحوولل  تددرريیجي  عنن  االمسارر  االذذيي  كانن  عليیهھ  .

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

.  االذذيي  نحتاجهھ  

 *مررفقق  ررسالة  بصيیرر  ووأأبي  هھھھرريیررةة  االتي  سبقق  أأنن  ططلبناهھھھا  منكمم    

لمم  تكوونوواا  قدد    *مررفقق  ررسالة  للشيیخ  أأبي  محمدد  أأررجوو  إإررسالهھا  لهھ  متى  تيیسرر  ذذلكك  ووإإنن
 أأررسلتمم  لهھ  االررسالة  االسابقة  فال  تررسلووهھھھا  فهھذذهه  بددالً  عنهھا  .



*  حبذذاا  أأنن  تفيیددوونا  عنن  ررسالة  اابننا  خالدد  لخامنئي  هھھھلل  نشررتت  أأمم  ال  ووتررسلوواا  لنا  ررددوودد  
  ااألفعالل  عليیهھا  إإنن  كانتت  قدد  نشررتت  .  

وومما  يیؤؤكدد  ذذلكك  أأنن  جنوودد  حلفف  االنيیتوو  بقيیاددةة  أأمرريیكا  لقتالل  االقاعددةة  في  أأفغانستانن  أأكثرر  منن  
مئة  أألفف  ووقدد  قرررر  أأووباما  ززيیاددةة  ثالثيینن  أألفا ً في  حيینن  أأنن  ااألمرريیكيیيینن  بعدد  تجسسهھمم  على  

االقاعددةة  في  باكستانن  ووأأفغانستانن  ذذكرروواا  أأنن  عناصررهھھھا  االدداائميینن  قرريیبا ً منن  االمئة  عنصرر  ٬،  
لذذلل  فكثيیرر  منن  االناسس  يیستغرربوونن  إإررسالل  أأكثرر  منن  مئة  أألفف  جندديي  لمقاتلة  مئة  شخصص  ٬،  إإال  
أأنن  االعلة  االتي  خفيیتت  عليیهھمم  أأنن  االمئة  شخصص  االذذيینن  تحارربهھمم  أأمرريیكا  يیصرروونن  على  ضرربهھا  
في  عقرر  ددااررهھھھا  يیؤؤكددوونن  ذذلكك  باللسانن  وواالسنانن  ووهھھھنا  بيیتت  االقصيیدد  وومكمنن  االخططرر  بالنسبة  
لهھمم  ووقدد  صررحح  بووشش  أأثناء  ررئاستهھ  بأننا  نضرربهھمم  في  االخاررجج  حتى  نشغلهھمم  عنن  ضرربنا    

 ووتهھدديیدد  أأمنا  ددااخلل  أأمرريیكا  .

 فيینبغي  ااالنتباهه  لذذلكك  .

ووقدد  صررحتت  ووززيیررةة  االخاررجيیة  ااألمرريیكيیة  قبلل  أأيیامم  بأنن  االخططرر  ااألكبرر  على  أأمرريیكا  ليیسس  
إإيیرراانن  وو  كوورريیا  ووإإنما  االخططرر  ااألكبرر  االذذيي  يیووااجهھ  أأمرريیكا  هھھھوو  االقاعددةة  فالسرر  في  ذذلكك  ال  
يیكمنن  في  أأنن  االقاعددةة  تهھدددد  مصالح  أأمرريیكا  في  االخاررجج  كما  تفعلل  إإيیرراانن  مثالً  حيیثث  إإنهھا  

تتمدددد  في  االمنططقة  ووخاصة  في  االعررااقق  وولبنانن  منافسة  االهھيیمنة  ااألمرريیكيیة  ووإإنما  ألنهھا  تصرر  
 على  ضرربب  أأمرريیكا  في  عقرر  ددااررهھھھا  .

 

 

 




