
�سم هللا الرمحن الرحمي
.....".    و�ىل �ٓ� وحصبه ٔ�مجعنيامحلد � و�ده والصالة والسالم �ىل من ال نيب بعده      

(( تقر�ر عن العمل اخلار� ))

السالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته  

یقوم العمل ، ا ال بد للك معل من تصور ورؤیة ق�ل القدوم �لیه ومعاجلته وانطالقا مهن�ديء ذي بدء

�دد� ٔ�نفس�نا ال شك ٔ�ن ٔ�ن ٔ�ي معل جنا�ه �كون ببلو�ه هدفه و�ایته ، وانطالقا من هذه النقطة فقد

ثالثة ٔ�هداف م�ذ ٔ�ن لكف�ا إالخوة هبذه املهمة ويه اكلتايل :

الق�ام بعمل ق�ل ا�هتاء الس�نة املیالدیة اليت بدٔ�� فهيا �لعمل .) 1

وس�ی�ٔيت الرشح الحقا .ل ؤ�صول ٕا�شاء ب��ة ؤ�ساس �لعم) 2

أ�مانة ) نقل الفكرة وطریقة العمل �مو�ات ٔ�خرى موثوقة عند� حىت حيملوا عنا ش��ا من3

لكفار �ركزون ومسا�دهتم مبا �س�تطیع ٔ�ن املقصود هو رضب أ��داء يف عقر دارمه ٔ�و مصاحلهم ؤ�ن ا

�س� هذا الطریق من ق�ل.�ىل من � �القة بنا بقوة �ٔكرث من امجلا�ات اليت مل 

- :لتايل اكنت هذه تصوراتنا �لعمل وبدٔ�� العمل �ىل ٔ�ساسها ، ٔ�ما هل حتقق مقصود� ف�ٔقول اك

نا وهللا املس�تعان ) الهدف أ�ول : ٔ�قر ب�ٔننا مل نوفق ف�ه ٔ�س�باب كثرية، ٔ�ولها جمانبة توف�ق هللا ل 1

�ٔن �كون معلهم �ما وة لربیطانیا وروس�یا ؤ�ورو� �ىلو�س�ٔ� السرت واملغفرة ، فقد ٔ�رسلنا �ددا من إالخ

افر مرة ٔ�خرى و�اهزا ق�ل هنایة الس�نة ومهنم من اكن �رت��ه معنا ق�ل مدة طوی� ورجع ٕالینا مث س

هداف حيدد الغاز ٔ�و السفارة أ�مر�ك�ة) �ریطانیا (�دد من ا�ٔ خط( روس�یا (رضبوهامواطم�ٔننا ٕالیه

ي مشلكة ٔ�م�یة ق مع ما حيصل �لیه من مواد) وحسب �لمنا مل یتعرض أ�خوة �ٔ أ�خ ما یناس�به �لتواف



بعد هل هلم �القة بنا ى ما ذ�ر يف أ�خ�ار ق�ل ٔ��م عن الق�ض �ىل �دة �ٔفراد يف �ریطانیا ومل نت�ٔكدسو 

،�ش�هت�ي السفن،واكن هذ�ن العملني ما نعول �لیه بعد هللا يف بلوغ هدف�ا ولكن جرت الر�ح مبا ال

و ت�هت�ي مدة �ٔ  وراقهم ٔ�وٕاقاماهتم ٔ�ما إالخوة ا�ٓخرون فهم ٕاخوة �دد سارعنا ٕ�رساهلم حىت ال حيرتقوا ٔ�م�یا ٔ�

� ٕالینا �دثت ؤ��دد�مه مبا �س�تطیع حسب ما �سمح الوقت والظروف ( مكثال ٔ��د إالخوة مبجرد وصو

وحورص معنا ریق الطوالطریق أ�نتظار احلرب يف مسعود واكنت مدة ٕاقام�ه شهر�ن قىض مهنا شهر يف 

ت يف الطریق ) ومل ٔ�س�بو�ني �ٔ�ذ فهيا دورة م�فجرات نظري ورجع حىت ال ت�هت�ي ٕاقام�ه وحلاج�ه �لوق

ولعل هللا �سمعنا عهنم �سمع من ٔ�خ�ارمه ش��ا لصعوبة االتصاالت من �تناوشدة املراق�ة �لهيا من �هتم

�ريا قریبا .

==================

لغ هدفه ، بل نظن ٔ�ن لثاين : یعمل هللا ٔ�ننا مل نفكر ٔ�نه البد �لعمل من ظروف م�الیة حىت یب) الهدف ا2

، ؤ�ننا ا و�س�تطاعتنا �بداع يف العمل هو حبسب إالماكنیات ؤ�ن هللا یطالبنا �ٔ�س�باب اليت نقدر �لهي

نة هللا ، فانطالقا ضت س� ٕان مل نبذل �د� لتحصیل ت� أ�س�باب املقدور �لهيا فال جمال �لن�اح كام ق

من ذ� و�د� ٔ�ن العمل � ٔ�سس ال بد من حتصیلها حسب قدرتنا �لهيا ويه :

أ�فراد : معد�ن ٕاميانیا وعسكر� ونفس�یا لیقوموا بذ� العمل .–ٔ� 

ان هبم وٕار�اعهم وكذ� طرق املواصالت لٕالتی،إالتصاالت : لالرتباط مع هؤالء أ�فراد وت�ٔم�هنا–ب 

.، وم�ابعة ٔ�خ�ارمه ؤ�خ�ار العامل فإال�سان ا�ن بی��ه ساملني                      

مل يف �ٔي     عومه مس�تعدون �ل،اإالخوة ا��ن قضوا مددا طوی� معتالو�ئق : �ینا الك�ري من–ج 

� ا�ٔ ماكن ، وكذ� ٕاخوة عندمه مشالك ٔ�م�یة ،                      ق وراولكن العائق ا�ٔكرب يه مس�ٔ

�ة ال نضمن هذه املشلكة فإالخوة اجلدد ا��ن �رسلون �رس فال بد لنا من �لالرمسیة                    

 �ش�هنا العدو.قوة صربمه وثباهتم مع كرثة احملن والفنت واحلرب إال�الم�ة املرو�ة اليت                  



طیع تنف�ذ مع�   املذ�ورة ٔ��اله ٔ�ن أ�خ ال �س�ت التنف�ذ : من �ٔكرب العوائق لعملنا عند توفر أ�سس–د 

يف طرق      سالح ) فاكن �لینا التفكري–�س�ب �دم توفر أ�دوات املطلوبة ( مواد                 

�دیدة �لحصول �ىل أ�دوات �ٔو ابتاكر طرق تنف�ذ �دیدة .                

تنظمي اكمل وهو ما ف�ٔول ما وا�نا هو �ٔننا يف صدد معلفلو ج�نا لنقمي الیوم ما مقنا به يف هذا الباب ،

ٕاال بعض نف�ذي ال نقدر �لیه ال ماد� وال من �ح�ة الكوادر املطلوبة وحنن معلنا يف أ�ساس كام نظن ت 

رى ف�س�تف�د من أ�مور اخلاصة بنا وال �س�تف�د مهنا �ري� فال بد ٔ�ن �كون �بعة لنا ، ٔ�ما أ�مور أ�خ

ىت ٔ�ننا فكر� يف معل ة ولكن الواقع اكن يف الغالب �ري ذ� فاكن �لینا إالع�د �ىل ٔ�نفس�نا حب��ة امجلا�

�ا ٔ��د ٔ�و �سفر ٔ��د) مث مك�ب لنا يف ٕا�ران الس�تق�ال من ی�ٔت��ا ٔ�و �سفريه ( ورمبا ت�ٔيت شهور وال ی�ٔت� 

دریب جرى معنا ٕال�الم والت�راجعنا عهنا �للكفة املالیة و�ريها من أ�مور ، هذا م�ال وم�� يف شؤون ا

لصعوبة التواصل وق� الت�س�یق ؤ�ح�ا� �لتقصري يف التعاون وهللا املس�تعان .

لو ن�ٔيت �لهيا نقطة نقطة فس�نقول اكلتايل:

من لك أ�فراد املوجود�ن ممن قىض مدة طوی� معنا يف سا�ة اجلهاد معدون ج�دا ٕان شاء هللا–ٔ� 

وبني هؤالء النوا� ، �ٔما اجلدد ممن �رجعون رسیعا ف��اول ٕا�دادمه حبسب ما �سمح الوقت والظرف ،

قت فرمبا لو وهؤالء ف�ة ٔ�خرى ممكن ٔ�ن یبقوا ملدد م�وسطة س�تة ٔ�شهر ٔ�و س�نة فلو ٔ�حس�نا اس�تغالل ا

وهبذا نعده ج�دا اس�تطاعوا ٔ��ذ دورات كثرية والر�ط يف اخلطوط أ�مام�ة ورمبا ا�خول ٕاىل ٔ�فغا�س�تان

ن مفس�توى نفس�یا وق�الیا ، من �تنا �اولنا اس�تطاعتنا وما زلنا وأ�مور الیوم مشجعة �ٔكرث مما اك

اء ٕالینا ٕاخوة �س�تطیع حىت ٕاذا �الت�س�یق بني ا�ل�ان ٔ�فضل ( يف السابق اشرتینا بعض قطع املدفعیة 

ة والنفس�یة فه�ي تدر�هبم �رس�ة وال یت�ٔخروا ، وكذا معدات لتدریب �لكرتونیات) ٔ�ما الناح�ة الرشعی

ٔ�سهل لنا قلیال مع بعض ز�رات املشا� جزامه هللا �ريا .

طور ٔ�نفس�نا حسب ناالتصاالت : امحلد � �ل�س�بة لت�ٔمني االتصال مع إالخوة ا��ن �رسلهم ف�حن–ب 

ذ� �اولنا التنویع اماكنیاتنا ومما یعی��ا �ىل ذ� ٔ�ن �الب إالخوة ا��ن معنا عندمه �لف�ة يف ذ� ، وك



تقلیل االتصاالت يف طرق االتصال و�دم الثبات �ىل طریقة وا�دة ، ومعل �رامج �شفري �اصة بنا ، و 

قدرة .ما ٔ�مكن وحناول �دم ارسال ٔ�ي رسا� من ��س�تان حبسب ال

وإالهامل من بعض طرق املواصالت ال زالت مشلكة �برية �ل�س�بة لنا �س�ب الوقت الطویل واخلطورة

ا العمل ويف أ�دالء عفا هللا عنا وعهنم ، واحلل لها اك �راه ٕا�شاء ماكتب لنا يف ٔ�ما�ن ٔ�خرى یدار مهن

م�ذ مدة وحنن ، و �لكیف بذ� س��ل ذ� ٕان شاء هللا يف املدة القادمة �رسل ٔ��ا ٕاىل الصومال ومعه

الرغبة ف�ه ، وٕان بصدد ٕان شاء مك�ب يف �ر�یا ولكن مل جند أ�خ املناسب ، ومن ظنناه م�اس�با مل جند

ولكن مل شاء هللا هناك م�رشات يف هذا الصدد ، وقد ٔ�رسلنا ٔ��د إالخوة ٕاىل العراق يف هذا الصدد

یت�رس � الوصول .

الس�ب من هذا مركز ملتابعة أ�خ�ار من الش�بكة ولكن قصف فشكك�ا ٔ�نم�ابعة أ�خ�ار : اكن �ینا

ف�عدها د العمل وكذ� ٔ��د إالخوة حبث عن معلومات �اصة به ؤ��لنوا بعد القصف �ٔنه هو املقصو 

عض املواد والربامج توقف�ا عن املتابعة ٕاىل الیوم و�ك�في �سامع الرادیو وما یصلنا من إال�الم �درا وب

ٕالخ�اریة وم�ابعهتا عملنا حيرضها لنا بعض إالخوة من ��س�تان بني احلني وا�ٓخر ٔ�ما الق�وات ااخلاصة ب 

كشاف نقاط الضعف الس�ت��اط ٔ�فاكر �دیدة ومعرفة �ك�یاكت العدو وح�� وم�ابعة الوضع العاملي واس�ت 

ش ٔ�حوال الق�ائل ع�ف�ٔظنه �م لعملنا وح�وي ولكن اس�تعام� ف�ه خماطر كثرية ٔ�م�یا وٕاميانیا ، ف�حن ن 

اءات وامللفات ؤ�خ�ارها ومهو�ا ال العامل ؤ�حوا� املطلوب م�ا العمل ف�ه ولك�ا نغطي هذا ببعض القر 

�س�تخباریة اليت تعدها مواقع �ىل الش�بكة.

�ه املعدات الو�ئق : يف هذا الباب ٕان شاء هللا اس�تطعنا ٕا�ادة احلیاة ٕاىل هذا القسم و�دد� ف –ج 

اعتنا وهللا س�ب�انه ٕاخوة قادر�ن �ىل �بتاكر ولكن العوائق �برية وٕان شاء هللا نبذل اس�تطومضمنا ٕالیه

املوفق والهادي ٕاىل س��ل الرشاد .

التنف�ذ : �اولنا �ل هذا العائق بطرق مهنا :–د 

صنا�ة املواد من مواد ٔ�ولیة �صنا�ة اللكورات من امللح .  1



ا�هتریب �متوهيها وتغیري شلكها .نقل املواد ٕاىل اخلارج عن طریق   2

بة الغاز والبرتول و�ٔنبو توج�ه إالخوة ٕاىل طرق �دیدة اكس�تعامل ٔ��سط أ�ش�یاء اكلساككني املزنلیة   3

وا��زل و�ريها اكلطا�رات والقطارات والس�یارات ٔ�دوات �لق�ل .

ل�ة.حماو� �س�تفادة من �خوة ا��ن هلم سایقة اجرام�ة يف احلصول �ىل ٔ�س  4

================

ل لنا ٔ�ن �شاركنا فأ�فضحتریض ا�مو�ات أ�خرى والتعاون معها يف هذا الباب م�رش �خلري ، –3

 مجمو�ة وا�دة بل ، لثقلها وحىت ت�ش�ت �ود الكفار قهم ا�ٓن �ركزون �ىلهذه أ�مانة �ري� يف محل

ر ج�دة وهناك و�ات ا�اهدة ، فامحلد� أ�مو قسم من ٔ�قسام القا�دة فك�ف لو �ٔصبح هذا مه لك ا�م

توف�ق بدا�ت �لتعاون مع بعض ا�مو�ات وقد �ددت ٔ�هداف و�ام ومرا�ل �لعمل و�س�ٔل هللا ال 

والسداد .

خ�اما �ل�س�بة الس�هتداف ا�منرك وا�هيود كام �اءت أ�وامر فأ�مر كام یيل :

یة ��منرك م�ذ مدة لتنف�ذ معل هناك وجعلنا أ�ولو ا�منرك : ٔ�رسلنا مجمو�ة ٔ�وروبیة من ثالث ٕاخوة

وهللا ٔ��مل وأ�هداف أ�مر�ك�ة ، وقد فقد� �رتباط معهم و�اءت بعض أ�خ�ار عن الق�ض �لهيم

، ون�ٔمل م�ه اجلهاد بصحهتا، كذ� �ینا ٔ�خ انطلق ق�ل مدة وهو ٔ�خ قدمي يف اجلهاد واكن یع�ش يف ت�

�اء مرس�ا ورجع مرس�ا وهللا املزفق.�ريا كثريا ، و�ريهام ممن

مع ، وكذا لنا تعاون ا�هيود : فقد ٔ�بلغنا من ٔ�رسلناه من ق�ل و� ٕاماكنیات العمل ب�ٔن جيعلهم من ٔ�ولو�ته

لسداد والرشاد وهللا مجموعتني يف هذا ا�ال والعمل يف تقدم وهللا �س�ٔل إال�الص والتوف�ق ولنا ولمك ا

فظه والسالم �لیمك .ٔ�س�ٔل ٔ� ن حيفظ امجلیع حب




