
  بسم هللا الرحمن الرحيم
.....  

الحمد  الذي وعد فوفى، وأوعد فعفا، 
م على سيدنا محمد  ة والس والص

فا، وآله وصحبه المستكملين  سيد ال
فَ    ال

األخ الكرمي/ كارم حفظه اهللا. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. أرجو أن تكون ومن معكم يف 
  ى ما حيب ويرضى من عز الدنيا وفوز اآلخرة. وبعد.خري حال، وأن جيمع اهللا بيننا عل

وصلتين رسالتكم الكرمية ولكن قطعت فجأة وبدون خامتة أو توقيع أو تاريخ، فما أدري ما  - 1
السبب يف هذا اخلطأ. ولكن احلمد هللا على ما فيها من أخبار طيبة ومبشرات، وأسأل اهللا أن مين علينا 

  عاجًال. بالنصر والتمكني بعون اهللا قريباً 
ديدكم إليران. فلي عليها بعض املالحظات أرجو أن يتسع صدرك وصدر  - 2 بالنسبة ملسألة 

  إخوانك هلا:
نا يف هذا األمر اخلطري، الذي ميس مصاحل اجلميع. وقد كنا نتوقع منكم و أنكم مل تشاور  -أ

ا بالنسبة لألموال واألفراد فأنت تعلم أن إيران هي املمر الرئيسي لناملشورة يف هذه املسائل الكبرية. 
  واملراسالت وكذلك مسألة األسرى.

ديد، ألن التهديد اختبار  -ب ال أدري ملاذا أعلنتم التهديد؟ وكان ميكنكم أن تعملوا دون 
قاس لكفاءتكم يف حتقيقه. والذي أراه حىت اآلن أن مرور املهلة دون قيامكم بشيء يؤثر على 

ديد لكم تأثريه. وليس معىن كالمي هذا أين أستفزكم إلجناز التهديد، بل على  مصداقيتكم، ويفقد أي 
ا سياسياً تعترب خسارة فإالعكس  ن رأيي خمالف للتهديد أصًال. ولكين أناقش مسألة إعالن التهديد، وأ

  لكم.
مسألة أخرى أرجو أن تراجعها مع إخوانك، وهي عن أخبار بلغتين أن بعض من قد  -ج

  ديدكم قد ال يكونون منظمني أو آمنني من االخرتاق. فأرجو مراجعة ذلك.تعتمدون عليهم يف 
  أما عن رأيي يف املسألة فخالصته: -د
) ال داعي لفتح جبهة مع إيران إال إذا كنتم مضطرين لفتحها لتعاظم أذاها، وإال إذا كنتم 1(

ا. أما إذا مل تكونوا مضطرين لفتح اجلب هة معها، ومل تكونوا قادرين على أيضاً قادرين على إحلاق األذى 



ا، فالرأي عندي تأجيل فتح اجلبهة معها. واالنصراف كلياً لتثبيت دعائم الدولة والقتال  إحلاق األذى 
  ضد الصليبيني واملرتدين. وكذلك رأيي بالنسبة للجبهات األخرى كلبنان وغريها.

) وإذا قررمت أنه ال بد من فتح جبهة مع إيران، ورأيتم يف أنفسكم القدرة على إحلاق األذى 2(
ا أو  ددوا به، بل تنفذون ضرباتكم يف صمت، وتفهمو ا. فالرأي عندي أيضاً أال تعلنوا ذلك وال 

ا، وأ ا تفهم أنكم الضاربون. ألن هذا أحفظ لسمعتكم إذا مل تؤت اخلطة مثر دعى لسهولة ترتكو
  هذا رأيي واهللا أعلم بالصواب. التفاوض مع إيران إذا ناهلا األذى الشديد.

مسألة أخرى قريبة الصلة بالسابقة، وهي حول أخذ رهائن من اإليرانيني للتفاوض عليهم.  - 3
والشخص الذي تكلمت عن إرسال ملف أقواله، مل يصل يل ذلك امللف. عموماً خبصوص ذلك 

فأرى أن تبدأوا يف التفاوض على مبادلته بأسرانا. وخاصة املهددين بأحكام اإلعدام الشخص أو غريه. 
  أو السجن الطويل يف بالدهم.

وموقفي  .فهي حمل تشاور بيين وبني اإلخوة :بالنسبة ملسألة عدم مهامجة الرافضة باالسم - 4
وض فيها جارياً، وقد ربطناها فيها هو حصيلة هذا التشاور، وليس موقفاً فردياً، واملسألة ال زال التفا

باحلصول على رهائن منهم، وبعد ذلك تصبح خياراتنا أوسع يف التعرض هلم. وعموماً فالتشاور مستمر 
أن إخواين عند أيب اليزيد وعندكم قد هامجوهم، وهذه األقوال تلزمنا ومتثلنا. فيها ومتجدد. األمر اآلخر 

إلخوة أن أتناول أنا املوضوع بطريقة غري مباشرة مع مراجعة ولذا فإنه مل يعد متعيناً علي، ولكن رأى ا
  التطورات. هذا هو حصيلة الرأي عند إخوانك واهللا أعلم بالصواب.

فأرى أن العمل فيها جيب أال يكون مربوطاً بردود أفعالنا، ولكن مبقياس  :بالنسبة لرتكيا - 5
دئة األمور عندهم، إال إذا أمكن القيام بعملية كبرية ضد اليهود أو  املصاحل واملفاسد، ولذا أرى 

ري بينهم وبني حكومة  الصليبيني، فحينئذ ميكنكم موازنة املصاحل واملفاسد. ولعل تدهور العالقة األخ
  وفر لكم بعض املصاحل. واهللا أعلم.كردستان قد ي

  بالنسبة إلرسال إخوة لكم فاملشكلة هي الطريق. - 6
، فلو أمكن أن اكميالتفاق معك على العمل يف بلدل أبلغين حاجي هارون أنه قد وص - 7

  ترسل يل بتفاصيل هذا املوضوع حىت أفهمه جيداً، واهللا جيزيكم اخلري.
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