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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد... 

 إىل األخ الكرمي                           أيب بصري حفظه اهلل 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  

 أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم ومجيع اإلخوة وذراريكم خبري وعافية وإىل اهلل تعاىل أتقى وأقرب 

 وبعد ...

وصلتين رسالتكم الكرمية واطلعت على ما تضمنته من أمور هامة وسأوافيك بالرد عليها بإذن اهلل ابتداًء 
كالناظر إىل أحد املكعبات اليت يظهر له   أود أن أفيدكم بأن املتابع ألحوال اليمن والناظر إليه من بعد

منه وجهان أو ثالثة بينما تغيب عنه األوجه األخرى فأحد هذه األوجه يدعو إىل تصعيد املواجهة مع 
 احلكومة العتبارات كثرية 

 بينما الوجه اآلخر للمكعب يدعو وبنفس القوة لتهدئة املواجهة العتبارات أخرى كثرية أيضاً 

التداخل والتشابك بني األمرين فإن الوضع يستدعي حبثاً عميقاً عن أحوال اليمن وأوضاع وبناًء على هذا 
مث تفيدونا مبدى  ومات املهمة لنجاح العمل اجلهادياملسلمني فيها عامة واجملاهدين خاصة وعن املق

املسألة  وجودها وإمكانية توفري املفقود منها حىت نتمكن بعون اهلل من اختاذ القرار الصحيح يف هذه
العظيمة وال خيفى عليكم أن القرار سواًء كان بالتصعيد أو بالتهدئة إن انبىن على سوء تقدير فهذا أمر 

 عظيم وخطري جداً 

كان بالتصعيد دون توفر املقومات املطلوبة فهذا يعين أموراً خطرية جداً من أعظمها الدماء اليت   فإن
أن ال تراق الدماء  املراد وهو إقامة الدولة املسلمة فيجبقي  سرتاق واحملن اليت سيبتلى هبا الناس دون حت

إال ولدينا غلبة ظن بأن إقامة الدولة املسلمة واحملافظة عليها أمر قد توفرت مقومات جناحه أو أن تكون 
وردود األفعال  لدينا أهداف ممكن أن حتق  بقدرها على أن توزن مبيزان دقي  لرتجيح املصاحل واملفاسد 

فعلى سبيل املثال قد يكون هناك بعض  كون هناك رد فعل كبري يدخلنا يف حرب حقيقيةكأن ي
القيادات يف الدولة لديها قناعة وعقيدة الستئصال اجملاهدين فلو أخذ بعني االعتبار ما سب  وكان قتل 
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غايل  هؤالء سيكبح مجاح الدولة ويضعف وترية مشروعها يف استئصال اجملاهدين ويشعرها بأن هناك مثن
 . كقتل كعب بن األشرف وابن أيب احلقي  ستدفعه فينبغي قتلهم  

كان بالتهدئة واملقومات املطلوبة متوفرة نكون قد ضيعنا فرصة إقامة الدولة املسلمة اليت تقيم   وإن
 اإلسالم وحتمي املسلمني من فنت احلكومات والدول املرتدة اليت تفتنهم يف أعظم ما ميلكون وهو دينهم.

وعليه فينبغي أن تستشعروا عظم املسؤولية امللقاة على عاتقكم يف نقل األوضاع يف اليمن بتفاصيلها 
أو القياس مع  التقديرات السطحية أو االرجتاليةبدراسة موضوعية قائمة على أسس علمية بعيدة عن 

راتنا الواقعية على الفارق وينبغي تقدير كل فرصة بقدرها دون هتوين أو مبالغة على أن يُربط ذلك بقد
األرض كما ينبغي أن نأخذ بعني االعتبار يف حساباتنا بعضاً من األمور سأذكرها الحقاً بإذن اهلل حيث 

لقاعدة يف اجلانب العسكري واجلانب اإلعالمي مع مراعاة اأود تذكريكم بالسياسة العامة لتنظيم هنا إين 
  أن لكل قاعدة استثناء

متيزت القاعدة يف تركيزها على العدو األكرب اخلارجي قبل الداخلي وإن كان أ ـ اجلانب العسكري :لقد 
ضرراً يف هذه املرحلة فأمريكا هي رأس الكفر أعظم كفرا كما أنه   أوضح األخري أغلظ كفراً إال أن األول

ح يل فإذا قطعه اهلل مل يعص اجلناحان كما قال عمر رضي اهلل عنه للهرمزان عندما استشاره وقال له انص
فإنك أعلم بأهل فارس قال نعم إن فارس اليوم رأس و جناحان فقال له : فأين الرأس؟ قال هناوند مث 
ذكر موضع اجلناحني وقال الرأي عندي يا أمري املؤمنني أنك إن تقطع اجلناحني يهن الرأس فقال عمر  

 ن . احكذبت يا عدو اهلل بل أعمد إىل الرأس فأقطعه فإذا قطعه اهلل مل يعص اجلنا

وقد سب  أن ضربت مثااًل خبصوص توضيح السياسة العامة للقاعدة يف الرتكيز على أمريكا وهو أن 
سم وفروعها كثرية متفاوتة األحجام منها دول  50أعداء األمة اليوم كشجرة خبيثة ساقها أمريكي قطره 

شرها يف حني أن قوتنا حلف النيتو وكثري من األنظمة  يف املنطقة وحنن نريد إسقاط هذه الشجرة بن
وطاقتنا حمدودة فطريقنا السليم والفعال إلسقاطها هو برتكيزنا املنشار على أصلها األمريكي فلو ركزنا  يف 

سم تقريباً مث سنحت لنا فرصة متكننا من النشر يف  30عم  الساق األمريكي حىت وصلنا إىل عم  
بأن جنعل النشر يف األصل األمريكي ألن ذلك تشتيت الفرع الربيطاين فال نفعل إذا كانت لدينا إمكانية 

 جلهدنا وطاقتنا ولو بقي النشر يف عم  الساق األمريكي إىل أن يسقط سيسقط الباقون بإذن اهلل . 
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ولكم مثال على ذلك اآلثار اليت ترتبت على قطع اجملاهدين يف أفغانستان لساق شجرة الروس وسقوط 
آلخر من اليمن اجلنويب إىل أوربا الشرقية دون أن نصرف أي جهد على فروعها تبعًا لذلك واحدًا بعد ا
 تلك الفروع يف ذلك الوقت. 

وعليه فكل سهم وكل لغم ميكن أن يتم استهداف األمريكيني به وهناك غريهم فينبغي صرفه حنو 
 األمريكيني دون غريهم من حلف النيتو فضالً عمن دوهنم .

قندهار وهلمند ومرت عربات للجيش األفغاين وأخرى حللف النيتو  فلو ترصدنا للعدو يف الطري  بني
 وثالثة لألمريكيني فينبغي الرتكيز عليها وضرهبا وإن كان عدد اجلنود يف العربات األخرى أكرب .

يستثىن من ذلك ما ينبغي استثناؤه كأن تكون قوة من جيش الدولة اليت يوجد فيها اجملاهدون متوجهة 
 ال يف دورية عامة. حنو مراكز اإلخوة

عن اجلماعة اجملاهدة يف تلك الدولة ضد القوى احمللية  للدفاع المباشروبعبارة أخرى كل عمل 
للمحافظة عليها حىت تقوم مبهمتها األساسية يف هذه املرحلة وهي ضرب املصاحل األمريكية فهي تستثىن 

 من القاعدة العامة.

ليها والثاين وجود ان رئيسيان :األول وجود هيمنة أمريكية عفالبالء الواقع على بالد املسلمني له سبب
بعضاً من  حكام قد ختلوا عن الشريعة متماهني مع هذه اهليمنة حيققون مصاحلها مقابل حتقي 
منة الواقعة على مصاحلهم. والسبيل أمامنا إلقامة الدين ورفع ما وقع باملسلمني من بالء هو بإزالة اهلي

ة هذه اهليمنة هو مبواصلة  حتول دون بقاء أي نظام حيكم فيها بشرع اهلل والسبيل إلزالالبالد والعباد واليت
  اإلسالمي .االستنزاف املباشر للعدو األمريكي حىت ينكسر ويضعف عن التدخل يف شؤون العامل

ن وبعد هذه املرحلة تكون مرحلة إسقاط السبب الثاين وهو احلكام املتخليني عن الشريعة وتليها بإذ
 اهلل مرحلة إقامة دين اهلل وحتكيم شرعه .

ألعمال اليت ال تصب فينبغي الرتكيز على األعمال اليت  تصب يف صميم استنزاف العدو األمريكي وأما ا
فى تأثري هذا على يف صميم استنزاف العدو األكرب فكثري منها يشتت جهودنا ويستنزف طاقتنا وال خي

هلل تابع املراحل املؤدية لقيام اخلالفة اإلسالمية بإذن ااحلرب العامة الشاملة وتأخريه لت  
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واملتابع لألحداث يرى أن املره  واجملهد حقيقة بعملياتنا ورسائلنا هم األمريكيون وخاصة بعد أحداث 
احلادي عشر فينبغي زيادة الضغط عليهم إىل أن حيصل توازن يف الرعب وتصبح تكلفة احلرب واالحتالل 

دنا أكرب من فوائدها عليهم ويصلوا إىل حالة من اإلجهاد تدفعهم إىل الرضوخ واهليمنة على بال
 واالنسحاب من بالدنا وإيقاف الدعم عن اليهود .

وينبغي التأكيد على أمهية التوقيت فهو يف غاية األمهية وذلك ما تؤكده األوضاع واألحوال عرب التاريخ 
احلاضر فيجب أن نضع نصب أعيننا يف هذا الوقت أن ترتيب العمل يف قيام الدولة املسلمة يبدأ بإهناك 

يدل على احلساسية املرهفة  الكفر العاملي فإن لديه حساسية قصوى من قيام أي إمارة إسالمية وإن مما
أقام إمارة يف عندما لدى الغرب من قيام أي إمارة إسالمية مهما كان حجمها هو أن الشيخ اخلطايب 

قوى  ت إىل حد ال يستطيعون فيه اهليمنة على بالد املسلمني توحدنياملغرب قبل أن يستنزف الصليبي
  وهاإىل أن أسقط ةمار اإل تالصليب وحاصر 

جبهة اإلنقاذ يف اجلزائر باجلولة األوىل لالنتخابات بنسبة كبرية أفادت بأهنا ستفوز يف وعندما فازت 
اجلولة الثانية اختذ كبار املسؤولني الفرنسيني قرار فعلي بإرسال فرق من اجليش الفرنسي إىل اجلزائر لقمع 

خلت بريطانيا وأوربا فقلقهم جبهة اإلنقاذ بالرتتيب مع احلكومة اجلزائرية ولو دخلوا احلرب ولزم األمر لتد
العظيم من قيام أي إمارة إسالمية يرجع سببه إىل أهنم يعلمون أن املسلمني ميتلكون أمورًا ليست عند 

رضي اهلل غريهم من األديان ففي فرتة وجيزة هي عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم واخللفاء الراشدين 
 دانت الدنيا للمسلمني .عنهم 

ملي اليوم هو صاحب النفوذ الكبري على دول املنطقة شريان حياهتا والداعم األساسي هلا فرأس الكفر العا
والذي ميلك قوة مكنته من إسقاط اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان والنظام العراقي برغم أنه مت استنزافه 

نطقة يف هذا الوقت بصورة كبرية لكنه مازال لدية قوة إلسقاط حكومة أي دولة إسالمية حقاً تقوم يف امل
لذا ينبغي املواصلة واالستمرار يف استنزافه وإرهاقه ليصل إىل حالة ضعف ال متكنه من إسقاط أي دولة 
نقيمها وعندها يتم مراعاة ضرورة العمل على مجع وتوحيد كل من ميكن توحيده من اجلهود والطاقات 

شروع بالبدء يف إقامة الدولة املسلمة بإذن املسلمة اليت قعدت عن اجلهاد بعذر أو بغري عذر مث يكون ال
  اهلل وإن استدعى األمر تأخري  ذلك سنة أو أكثر فال بأس .
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بالعدو الداخلي قد تعثرت مسريهتا ومل  وتعلمون أن كثرياً من اجلماعات اجملاهدة اليت أصرت على البدء
حتق  أهدافها كاإلخوان املسلمني يف سوريا وكذلك يف حماولة اجلماعة اإلسالمية يف مصر ومجاعة اجلهاد 

ومثل ذلك يف جزيرة العرب رغم أن العمل كان على بعض وكذلك حال اإلخوة يف ليبيا ويف اجلزائر 
وقد حق  فوائد من أمهها إخراج قواعدهم الكربى من بالد املراكز األمريكية وليس إلسقاط الدولة 

احلرمني وكذلك توعية الناس بعقيدة الوالء والرباء وانتشار روح اجلهاد بني الشباب مث ما لبث العمل 
 العسكري أن تعثر لألسباب الساب  ذكرها

املاضي يف العامل  بينما حركات املقاومة ضد العدو األجنيب احملتل حققت جناحات كبرية خالل القرن
اإلسالمي وكان من آخرها يف أفغانستان ومن أسباب النجاح وجود أحد أهم عناصر النجاح وهو 

العنصر احملفز للعامة أعين وجود احتالل الروس الكّفار األجانب مما يوفر تعاطفاً شعبياً أكرب وهو أمر 
الشعيب تضعف قوة الدفع لديها  مهم جداً فالشعب للحركة كاملاء للسمكة فأي حركة تفقد التعاطف

 .باستمرار إىل أن تتالشى احلركة أو تكمن 

وكذا احلال يف غزة التف معظم الشعب حول رايات املقاومة اإلسالمية ضد عدو خارجي وهم ال 
 .يعلمون بأخطاء حامليها 

املنطقة وطبيعة وكذا احلال يف العراق دخل العدو اخلارجي غازياً للبالد  و أخطأ خطأً فادحاً جلهله ب
أهلها فأثار القبائل وألبها مما أدى إىل تعاطف الشعب مع اجملاهدين ومدهم بعشرات األلوف من أبنائه 
للجهاد ضد األمريكيني إىل أن حصلت من اجملاهدين بعض األخطاء كان من أكربها ضرب بعض أبناء 

وا متوجهني إىل اإلخوة لقتاهلم [ وإمنا  عن النفس ] كأن يكون المباشرقبائل األنبار  يف غري حالة الدفاع 
كانوا يف جتمع لالكتتاب يف قوى األمن مما أهلب مشاعر القبائل ضد اجملاهدين وانتفضوا عليهم وتعلمون 

 أن قتل رجل واحد من قبيلة كفيل باستثارهتا يف تلك الظروف فكيف بقتل املئات .

كلمة اهلل هي العليا فواجبنا أن نسعى ملا   و هناك مسألة مهمة جيب فقهها فمقصد الشريعة هو جعل 
سيحق  هذا األمر يف مآله مع مراعاة الضوابط الشرعية يف تقدير املصاحل واملفاسد  ومعلوم أن هؤالء 
اكتتبوا يف القوى العسكرية وعندما يؤمرون باحلضور سينفذون ولكن ينبغي مالحظة أهنم ال ميتلكون 

نتيجة لإلغراءات املادية وبالتايل فهم غري مستعدين للتضحية بأنفسهم من دوافع قوية للقتال وإمنا اكتتبوا 
أجل أمريكا ولن يندفعوا بشجاعة لقتل أبناء عمومتهم ولو قتل منهم أحد أثناء هجومهم علينا فرد 
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الفعل سيكون ضعيفاً بينما قتلهم عند االكتتاب بأعداد كبرية يولد صدمة على القبائل ويستثريهم ضدنا 
عندهم دوافع قوية للقتال رغبة يف االنتقام ملن قتل منهم فيجب دراسة أعمال اجملاهدين وجهودهم  ويولد

 وتبني األخطاء وأخذ العرب منها. 

كما ال خيفى مدى عم  التعصب والثأر عند العرب وكم للدماء من آثار على اخلواص فضالً عن العوام 
إذا رجعوا إىل اليمن وثارت حرب جاهلية قبلية بني فقد كان معنا بعض اإلخوة اجملاهدين امللتزمني 

قبيلتهم وقبيلة أخرى ينخرط بعضهم فيها وال يستطيعون أن ينفكوا من عادة الثأر للدماء وإن الضغط 
األمريكي على احلكومة اليمنية جعلها ختطئ يف التعامل مع القبائل بقصف أبناء القبائل يف احملفد وشبوة 

ا مهيأة ألخطاء أكرب تؤدي إىل تألب بعض القبائل ضدها وإن أمريكا ستواصل واستمرار الضغوط جيعله
ضغوطها على علي عبد اهلل صاحل  ليصطدم بشعبه إىل أن حترتق ورقته متاماً لدى الشعب ويهيئوا هلم 
يداً بديالً عنه مث يفعلون به كما فعلوا بربويز وإن أمكنكم تسريب هذه املعلومة إليه فافعلوا لعله يكون مف

وأما  اجملاهدون إن أحسنوا التعامل مع القبائل فسيكون غالب احنياز القبائل إليهم فاجملتمعات القبلية أثر 
الدماء فيها عظيم وتذكرون قول أيب حذيفة رضي اهلل عنه يوم بدر ملا بلغه أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه 

قال : أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشريتنا وسلم بالنهي عن قتل العباس بن عبد املطلب رضي اهلل عنه 
 . مث ندم على قوله هذا رضي اهلل عنهونرتك العباس ؟ واهلل لئن لقيته ألحلمنه السيف 

وقول الصحايب رضي اهلل عنه عبد اهلل ابن عبد اهلل ابن أيّب ابن سلول لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يا 
ل عبد اهلل ابن أيب فيما بلغك عنه ، إن كنت ال بد فاعاًل فمرين به ، رسول اهلل إنه بلغين أنك تريد قت

فأنا أمحل إليك رأسه ، فواهلل لقد علمت اخلزرج ما كان هلا رجل أبر بوالده مين ، وإين أخشى أن تأمر 
 به غريي فيقتله ، فال تدعين نفسي أنظر إىل قاتل عبد اهلل ابن أيب ميشي يف الناس ، فأقتله فأقتل رجالً 

مؤمناً بكافر فأدخل النار ، فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)بل نرتف  به وحنسن صحبته ما بقي 
معنا ( وقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعمر رضي اهلل عنه عندما توىل قوم ابن أيّب جمازاته إذا 

عدت له آنٌف ، لو أمرهتا اليوم أحدث ) كيف ترى يا عمر أما واهلل لو قتلته يوم قلت يل اقتله ، ألر 
وهنا فال خيفى على أحد أن الذين يقاتلون حتت راية األمريكان ضد املسلمني جيب قتاهلم  بقتله لقتلته ( 

وإمنا اخلالف يف التوقيت وهذا ميكن فهمه من قوله عليه الصالة والسالم أما واهلل لو قتلته يوم قلت يل 
 اقتله ....
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جلهادي وخاصة بني وهو يف صاحلنا النتشار الفكر اسريعة املسلمة يقرتب خبطى فالوقت إلقامة الدولة 
الفراغ الذي  الشباب واألجيال الصاعدة مقارنة باجلماعات واحلركات اإلسالمية األخرى فكلها ال متلئ

 يعيشه أبناء األمة باستثناء الفكر السلفي اجلهادي املتفاعل مع قضايا األمة .

ا يف كل من يكية فضاًل عما تشاهدونه يف أرض الواقع تتحدث عن تراجع أمريكوإن التقارير األمر 
لدى اجملاهدين  تقدم بفضل اهللاللدى اخلصم و  فالرتاجعاالقتصادي والعسكري والسياسي اجلانب 
ادرين على إقامة دولة ستنزاف وصرب وثبات نصل بإذن اهلل إىل نقطة التعادل حبيث نكون قاالفمواصلة 

والعدو ضعيف عن إسقاطها .واحملافظة عليها   

ب ـ اجلانب اإلعالمي ينبغي أن يكون اخلطاب هادئاً رصيناً مقنعاً سهالً واضحاً مالمساً لقضايا 
اجلماهري ومعاناهتم ال ينفر مجاهري األمة والرأي العام وقد يستشهد بعض اإلخوة باألقوال احلادة لبعض 

هلل فقد كان هذا يف حال قوة ومتكني لدولة اإلسالم أما يف مثل حالنا السلف رضي اهلل عنهم و رمحهم ا
 فهو وضع خمتلف إذ أنه ينبغي مراعاة الفرق بني حالة القوة و حالة الضعف

وجيب أن يكون العمود الرئيسي يف خطاباتنا االهتمام بتوضيح معىن ال إله إال اهلل وحتذير الناس من 
 الشرك بأساليب ومداخل خمتلفة .

كما ينبغي االهتمام باملعىن واأللفاظ معاً مع جتنب العبارات اليت ميكن استبداهلا بغريها ضمن الضوابط 
الشرعية ودون تنازلنا عن شيء من مبادئنا باستخدام كلمات أو عبارات تؤدي املطلوب هبدوء   

  إىل الناس كاستخدام كلمة وكالء بداًل من كلمة عمالء واملطلوب يف هذه املرحلة  أن نوصل احل
بأسهل وألطف عبارة فبعض الذوق العام ينفر من كلمة عميل ويعتربوهنا مبثابة الشتم بينما إن قلنا وكيل 
بداًل من عميل وخانوا امللة واألمة أو خانوا اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم أو خانوا أماناهتم بداًل من  

شرحية أكرب من املسلمني وميكننا إيقاظهم من الوهم  كلمة احلكام اخلونة فإن ذلك أدعى أن تستمع إلينا
 والوالء للحكام الظاملني وهذا هو مطلوبنا

كما ينبغي أن جنتنب الكلمات اليت تؤثر سلباً على تعاطف األمة مع اجملاهدين و جيب أن يستشعر 
م ووصفهم مبا ينفر اجملاهدون أهنم يف خضم محلة صليبية عاملية من أهم مهماهتا تشويه اجملاهدين ومبادئه

املسلمني عنهم فالبد من مراعاة الدقة يف الكلمات واإلصدارات حىت ال نثبت يف أذهان املسلمني بعض 
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أو ما يتهمنا به بعض اجلماعات  ما اهتمنا األعداء به من أننا متوحشون مستبدون نستلذ بسفك الدماء
 اإلسالمية من أننا متهورون جهال ال نفقه إال التفجري .

وأن نستشعر أن مجاهري األمة خارج املعركة وحباجة إىل خطابات تتناسب مع أوضاعهم وال خيفى أن  
األمة هي مدد وغطاء اجملاهدين لذا ينبغي أن نرتف  بالناس بالطرح الشائ  مع جتنب اهلجوم الصارخ 

أن يقال هذا األبله أو  مثلسيما املثقفني الذي ينفر كثرياً من الناس وال والنقد الساخر أو حتقري اخلصوم 
 األمح  املطاع . أوالعميل الذي تسريه الرياالت املعتوه أو الولد أو الصيب أو 

ة اليوم هي أشد من وينبغي االنتباه إىل أن النسبة األكرب من املعركة هي إعالمية وأن القنوات الفضائي
ثروا عليه سلباً وإن دون وضعه أالشعراء اهلجائني يف العصر اجلاهلي فإن ركزت القنوات على شخص يري

ادينا معظم القنوات ركزوا عليه يريدون رفعه أثروا إجياباً وإن كان األمر بالعكس مما أظهروا وإننا اليوم تع
ا ومع أهنا قد حتصل وأما اجلزيرة فقد تقاطعت مصاحلها مع مصاحلنا فقد يكون من املفيد أن ال نستعديه

الضرر بتصور  إال أهنا حمدودة وباشتباكنا معها ستزداد حتاماًل وتلح منها أحياناً بعض األخطاء ضدنا 
كن هناك اجلماهري املسلمة عن اجملاهدين فمن احلكمة أن ال نستعدي شعراء العصر احلديث ما مل ت

 ضرورة.

 وعوداً على ذي بدء أعود إىل األمور اليت ينبغي أن ضعها يف حساباتنا:

العربية هتيؤاً إلقامة دولة إسالمية ولكن هذا ال يعين بالضرورة أن الوقت قد ن اليمن هي أكثر الدول إ*
حان و أن املقومات األساسية الالزمة لنجاح هذا املشروع قد اكتملت ومن هنا يزداد حرصنا على 
عمل احملافظة عليها والنظر بدقة وحتري للتأكد من اكتمال العدة املطلوبة على مجيع احملاور املهمة فعظم ال

الذي نريد القيام به ال يغري السنن اليت جعلها اهلل يف هذه األرض وقد أمرنا باألخذ باألسباب مع التوكل 
وسأضرب هنا مثااًل لتوضيح املراد وهو لو أن اجملاهدين أرادوا العبور على هنر من األهنار لفتح ما بعده 

ناء اجلسر حددها املهندسون بأهنا مثاًل ألف من البالد فالبد هلم من بناء جسر ليعربوا عليه ومتطلبات ب
طن من احلديد وألف طن من االمسنت وألف مرت مكعب من اخلشب وألفي طن من اخلرسانة وألفي طن 

 من الرمل ومئيت عامل.
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فإذا مل يتوفر لدى اجملاهدين الالزم من احلديد واخلشب وتوفر لديهم الالزم من االمسنت و الرمل إضافة 
  من اجملاهدين الذين يتحرقون لبناء اجلسر ونيتهم يف بنائه نصرة دين اهلل سبحانه وتعاىل .إىل وجود كثري

فإن مل ينتبه اجملاهدون إىل أن هذه املقومات ال تكفي لتوفري أسباب النجاح هلذا اجلسر وبدؤوا ببنائه فإنه 
يفقدوها مجيعاً بينما لو  سيسقط أثناء البناء وسيفقدون كثرياً من املقومات اليت كانت عندهم أو قد

 واصلوا اإلعداد وحماولة توفري املتطلبات لكان الوقت أمامهم أقصر منه بعد تلف ما توفر لديهم .

* أمهية التفري  بني جهاد أعددنا له كل املقومات املطلوبة لنجاحه مث حددنا زمانه و مكانه آخذين بعني 
لية وبني بعض العمليات قامت هبا الدولة على بعض إخواننا االعتبار مجيع القوى احمللية واإلقليمية والدو 

ورد اإلخوة عليها دفاعاً عن النفس مث مل نلبث أن سحبنا إىل حرب كاملة مل خنطط هلا بأن تكون يف 
 هذا التاريخ فضاًل أن نكون قد أعددنا هلا ما يلزم من عوامل النجاح 

ت آخذين بعني االعتبار تناسب القوى بينكم وبني فهل أنتم قد خططتم وأعددمت للجهاد يف هذا التوقي
األعداء احملليني واإلقليميني والدوليني ؟ أم أنكم وجدمت أنفسكم نتيجة لبعض أفعال الدولة وردود اإلخوة 
عليها يف خضم املعركة مث بدا لكم أن تواصلوا ونظرمت إىل ضعف الكتيبة املناوشة لكم )حكومة اليمن ( 

يوش اجلامثة خلف اآلكام )الكفر العاملي واإلقليمي ( فينبغي أن نأخذ مجيع تلك القوى ومل تنظروا إىل اجل
 .يف حساباتنا العملية وليس النظرية فقط 

وهنا أود اإلشارة إىل أن من أهم خربات اخلصوم احملليني والدوليني يف القضاء على احلركات اإلسالمية  
فيكون األعداء هم من بعد طاقتها مل تستكمل مقوماته  وإجهاضها هو استفزازها و جرها إىل صراع فوق

حيدد زمانه ومكانه فحماس الشباب عنصر البد منه لكسب املعارك ولكن ال ينبغي أبداً أن يكون هو 
 الذي حيدد سري احلرب فتصبح القيادة تركض خلف محاس الشباب وإمنا 

 الرأي قبل شجاعة الشجعان        هو أول وهي احملل الثاين

*خطورة البدء يف القتال إلقامة الدولة بناًء على أمل بأن الناس سيقاتلون لتثبيتها ومما يظهر خطورة 
البدء بالقتال قبل اكتمال مقوماته هو فشل االنقالب الذي قام به االشرتاكيون يف اليمن بسبب 

وما شابه ذلك  تعجلهم يف بدءه قبل اكتمال مقومات جناحه من إمتام أخذ والءات القبائل احمليطة
رغم أهنم كانوا مدعومني سياسياً واقتصادياً من الغرب بزعامة أمريكا ومن بالد العرب بزعامة الرياض 
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وكان من أهم دوافعهم للعجلة تزايد االغتياالت يف كوادرهم سواًء االغتيال بالقتل على يد اجملاهدين 
  أو االغتيال بإضفاء األموال من الرئيس واستمالتهم إليه .

فإن كانت املقومات الالزمة قد اكتملت فبها وإن مل تكتمل فزمام املبادرة بأيدينا و لدينا متسع بأن 
نتحرى الوقت املناسب لبدء اجلهاد يف اليمن فقد قال اهلل سبحانه وتعاىل ]َوَأِعدُّواْ هَلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن 

َعْدوَّ الّلِه َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن ُدوهِنِْم اَل تـَْعَلُمونـَُهُم الّلُه يـَْعَلُمُهْم َوَما تُنِفُقواْ  قـُوٍَّة َوِمن رِّبَاِط اخْلَْيِل تـُْرِهُبوَن ِبهِ 
{ فال يزال لدينا قوة كبرية نستطيع مجعها 60ِمن َشْيٍء يف َسِبيِل الّلِه يـَُوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنُتْم اَل ُتْظَلُموَن  [}

هذه املهمة الوقت الالزم هلا ولو افرتضنا أن الظروف املناسبة لقيام دولة وإعدادها فينبغي أن نعطي 
إسالمية يف اليمن واحملافظة عليها تكتمل بعد ثالث سنوات مثالً فالبدء باجلهاد قبلها ليس من احلكمة 
دكم ألنه سيبدد قوهتم ويطيل وقت إعدادها دون أن حتق  هدفها الرئيس وهو إقامة الدين وإن مرادنا ومرا
بإقامة الدين وإعادة اخلالفة لتشمل مجيع أقطار العامل اإلسالمي وتتواىل بعد ذلك الفتوحات نستطيع 
حتقيقه بإذن اهلل مبواصلة اجلهاد يف اجلبهات املهيأة للقتال والرتيث يف اجلبهات اليت مل تتهيأ بعد إىل أن 

الراشدة بإذن اهلل فإقامة الدول قبل اكتمال  يتهيأ الوضع ويكون للقتال فيها مثار تعني على إقامة اخلالفة
مقومات جناحها ومن مث إسقاط األعداء هلا كالذي يبين يف جمرى سيل فإذا سال اجتاح ذلك البناء 

 وأسقطه مث إذا ما أردنا إعادة البناء مرة ثانية نفر الناس وانفضوا عن مساعدته يف البناء.

كما أن القول بإزالة احلكومة املرتدة وإبقاء البلد يف فوضى هذا غري صحيح فال ميكن أن يتم نشر 
 نشر دعوتنا دعوتنا مع وجود الفوضى فنكون مل حنق  قيام الدولة املسلمة وال استفدنا من الوقت يف

لناس فتظهر وحشد الناس مع صف اجلهاد كما أنه يف ظل دولة ليس هلا حاكم يرسي قواعد األمن بني ا
سواه م الناس احملافظة على الدم والعرض وهذا هاجسهم دونوحشيتهم بشكل كبري ويصبح ه  

فإهنا ستشارك يف  فضالً عن أن مما ال خيفى عليكم أنه غري وارد أن ترتك دول املنطقة البلد بغري حاكم
د هيأنا دعم كيان احلزب االشرتاكي احلراك اجلنويب وهم معبؤون ضد اإلسالم وحنن بذلك نكون ق

تيان هبا فبقاء هذا ظرها خصمنا منذ ثالثة عقود وقد بذل حماولة عملية من قبل لإلاألجواء جمليئ قوة ينت
 اخلارج هذه  هم لألعداء يفؤ النظام أقل سوًء بكثري مما لو جاء االشرتاكيون فمجيئهم دون أن يكون وال

ول اخلليج كارثة على اإلسالميني يف اليمن وخاصة اجملاهدين فكيف عندما تكون أمريكا ومجيع د
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لموا السلطة سيبطشوا فإن است يف اجلنوب خلفهم  وال ختفى عليكم سابقتهم يف الفتك باإلسالميني
 باحلركات اإلسالمية وسيبدؤوا باجملاهدين والفكر اجلهادي . 

دماء الشعب  وإن كان بعض قيادات احلزب االشرتاكي كعلي سامل البيض هلم تاريخ مظلم يف سفك
ه ماضي يف طقة أن تقدم وجهاً آخر من سادة حضرموت مثاًل ال يكون لاليمين فلن تعدم حكومات املن

 سفك دماء الشعب اليمين فينساق الناس معه .

مث إن النظر إىل مآالت األمور أمر يف غاية األمهية تنبين عليه األحكام الفقهية فإن ظهر لنا أن مقومات 
جناح العمل مل تكتمل بعد وإمنا تكتمل يف احلني الذي تضعف فيه أمريكا ويضعف تبعاً لذلك وكالؤها 
فيتهيأ اجملاهدون إلظالل املسلمني مبظلة اخلالفة عندها ينبغي أن نتعامل مع ثور ة الشعب يف اجلنوب كما 

كسب ملن لو أن صخرة كبرية حتتوي على أحجار كرمية ومعادن مثينة منحدرة من أحد اجلبال وهي م
ه ما يعينه على ا من حياول أن حيوزها أواًل إذا مل يتوفر لدييأخذها إال أنه لن يستطيع السيطرة عليه

اء سيأخذها ولو حلني ه وتواصل احندارها إىل بطن الوادي فهي بطبيعة األشيسحقالسيطرة عليها فقد ت
عمها دول اخلليج فهذه من لديه القدرة للسيطرة عليها وهم يف الفرتة احلالية املعارضة اليمنية اليت ستد

كم أن مجيع اهلا الناس مندفعة حنو حكومة ستكون مدعومة من دول املنطقة وال خيفى عليفرصة هذا ح
قتله أو القوى الرئيسة يف األحزاب خارج حزب الرئيس ضدنا إذا سقط الرئيس ألي عامل سواء ب

اوض مع أمريكا بل بإضعاف حزبه وضعضعته فهؤالء اللقاء املشرتك واحلراك وغريهم مستعدون للتف
أيضاً لتقدمي  م مستعدونعن أهنيادي ممدودة سلفاً ألمريكا وهلم صالت مع دول اخلليج فضاًل لديهم أ

يظهر أنه  التنازالت املطلوبة وإقامة حكومة تزعم أهنا إسالمية قد يرتأسها أحد زعماء اإلخوان فالذي
ة لغرينا ال لنا حرغم ضعف الدولة وقابليتها للسقوط إال أن الفرصة إلسقاطها وإقامة حكومة بديلة متا
اء ألمريكا حىت ال لسبب بسيط ألننا يستحيل علينا أن نتنازل عن أي جزء من ديننا ونساوم عليه إرض
اسدة ويتنازلون عن تقوم بإسقاط احلكومة الناشئة  بينما كثري من اجلماعات اإلسالمية يتأولون تأوالت ف

مع الشيخ الزنداين از يف التلفقاء زيارة خاصة دينهم حبجة مصلحة الدعوة ولعلكم مسعتم ولكن تذكرياً  ل
م مع أمريكا قال بأن ال يكون تفاوضهيف اليمن عندما سئل ما هي مؤاخذاتك على اإلخوان املسلمني 

 مباشرة وإمنا إذا أرادوا التفاوض يكون عرب وزارة اخلارجية اليمنية .
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على احلكومة  دولة حىت وإن ثار الشعبفإن كان األمر كما سب  فال ينبغي أن نبدأ يف مشروع إقامة ال
الدولة ألن النتيجة  وأسقطها سواًء يف اليمن كله أو اجلنويب فقط مهما كان سوء املرشحني للسيطرة على

دخلنا يف مأزق ستكون أشد ضرراً على اإلسالم واملسلمني إن شرعنا يف أمر مل تكتمل مقومات جناحه ي
حكام بالد  دين هناك حتت نريان العدو حيث إننا يف نظرحرج جداً مع الشعب وجيعل قوات اجملاه

ر األمريكيني احلرمني أعدى أعدائهم ووجودنا يف اليمن خطر يهدد ملكهم فضاًل عن استجابتهم ألوام
عظم الناس مما سيجعل  بقتالنا فسيضخون أمواالً هائلة لتجنيد قبائل اليمن لقتلنا وسيكسبون سيوف م

نريان العدو ويف وضع خطري جداً .اجملاهدين يف اليمن حتت   

شدها القصف علماً أنه مىت أزيلت الضغوط الشديدة على الناس من مناصرهتم للمجاهدين واليت من أ
ضع الطبيعي واحلصار فسيكون اجملاهدون هم اخليار األقرب إليهم فهم مسلمون يف ديار اإلسالم والو 

ن أكرب أسباب خشية اخلالفة واحلكم بشرع اهلل وهذا مهلذه البيئة أن تستقبل اجملاهدين ليعيدوا إقامة 
 اخلصوم من اجملاهدين  أكثر من خشيتهم من الرافضة .

إلعداد لقيام وإن كان التوقت للقيام مبشروع الدولة مل حين فإن علينا واجبات أخرى عظيمة هي من ا
:أهم هذه الواجباتالدولة املسلمة اليت تكون نواة إلقامة اخلالفة الراشدة بإذن اهلل ومن   

استنزاف رأس الكفر العدو األمريكي ـ  1  

به  حبال اجلماعات العمل على نشر أفكارنا املهمة املؤثرة اليت توعي الناس مبعىن ال إله إال اهلل وتنـ 2
يف هذا اجملال   اإلسالمية اليت توايل احلكام وتتناقض أفكارها مع الشرعية واحلاكمية ومن أهم الكتب

 كتاب نقاط االرتكاز أليب أمحد عبد الرمحن املصري فينبغي نشره على أوسع نطاق مرف  نسخة منه 

ن الشريعة قائمة * مراعاة أنه ال ينبغي السعي إلزالة  شر يؤدي جمليء شر أكرب منه وال خيفى عليكم أ
صاحل دون عبد اهلل  على جلب املصاحل وتكثريها ودفع املفاسد وتقليلها فالعمل على إسقاط نظام علي
 عبد اهلل صاحل علي توفر القدرة لدينا للسيطرة على الدولة سيؤدي جمليء من هو أشد على اإلسالم من

ومما يهم يف التعامل  ممن تريد أمريكا استبداله هبمبكثري فهو رغم ردته وسوء إدارته إال أنه أخف ضرراً 
الثة عقود رغم مع كل عدو معرفة تارخيه فعلي عبد اهلل صاحل عجز عن قمع النشاط اإلسالمي خالل ث
ت تلك األجواء إحلاح الغرب عليه بذلك وكونه رجل غري إسالمي موالياً للغرب ولديه فساد هائل أعط
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جتاه اإلسالمي تنمو وتنشر أفكارها ومن أهم هذه االجتاهات وأقوها االتربة خصبة لكل االجتاهات لكي 
ثابة مظلة للنشاطات مب  اجلهاديني فكانني والسلفينيوالسلفي ورينير والسجبميع طوائفه من اإلخوان 

فء عندهم وأنه ال اإلسالمية طيلة السنني املاضية ويكفي للتدليل على أن علي عبد اهلل وكيل غري ك
يتعهد مث على أرض كلفته به منذ حوايل ثالثني عاماً وهو يواعد و حيث  ور الذي تريده أمريكا يقوم بالد

ية بعد املظاهرة وال خيفى عليكم تراجعه عن إغالق املعاهد العلمالواقع يضعف عن تنفيذ املطالب 
سعودي أن يلتف مريكي اللذا فهي تريد استبداله وقد كاد احلبل األاملليونية فهو رجل ضعيف كثري الرتدد 

ان م واليت انتهت بسقوط احملاولني وك 94على رقبته ليشنقه مبحاولة جادة عملية يف أحداث عمران عام 
 تبعاً لذلك قيام الوحدة 

لى كيفية التعامل واحلكم على الشيء فرع عن تصوره فتصور موقف كل من أعدائنا يساعدنا يف احلكم ع
 معه وإن أعداءنا درجات ومن املفيد واملصلحة أن نقدر حجم عداوة كل منهم حىت نعامله بقدرها 

وسياسي  فنميز بني من حيمل عداوة عقدية متجذرة ومن عداوته دون ذلك وهي قائمة على عداء مادي
فمن املصلحة أن خنفف عداءه لنا إىل أقل درجة ممكنة فعلي عبد اهلل صاحل هو ليس و كياًل مطواعاً  وال 

مع التأكيد على (  بطل مكره أخاك اليف كثري من تصرفاته )كبرية وتفاعل وإمنا   ينفذ ما ينفذه عن قناعة
 أن اإلكراه هذا غري معترب شرعاً .

)منجم ذهب ( هنا إضافة إىل أن مصلحته تقتضي أن يطاول يف حربه على القاعدة دون أن يستأصلها أل
ليون دوالر مما من إىل ثالث مئة ممصدر دخل مهم جداً له فأمس البارح ضاعفت أمريكا ميزانيتها لليو 

ائه على القاعدة ألنه يساوي تقريباً مخس ميزانيته يف هذه األيام فال ميكن أن يفرط هبذه األموال بقض
كم كذا شخص أو يدعي بأنه قتل من ومن مداراته ألمريكايعلم أهنم سيشكرونه مث يقطعون عنه دعمهم 
فها وأنه مهيأ للقضاء يصرف األموال اليت تصله يف مصر  قتل القائد فالن وفالن حىت يظهر للغرب أنه

ه وسلم يوم أحد على القاعدة ومن املصلحة بالنسبة للمجاهدين أن يتأسوا برسول اهلل صلى اهلل علي
ن أيب قحافة فقال ال عندما سأل أبو سفيان أفيكم حممد صلى اهلل عليه وسلم فقال ال جتيبوه أفيكم اب

دم ذكر  السكوت وعيفب فقال ال جتيبوه ففي بعض املواطن تكون املصلحة جتيبوه أفيكم ابن اخلطا
 علماً أن سالمة اإلخوة ومن هنا فأرى أن ال تنفوا قتل أي أخ منكم ما مل يكن ادعاؤه بأنه قتل األمري

لظهور اإلعالمي نفيكم حيرجه أمام الغرب فيزيد حرصه على إحلاق خسائر فعلية بكم كما أن مواصلة ا
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يبدو خلصم أيضاً بينما يد دون توفر املقومات املطلوبة لكسب املعركة جيعل األمور مشتعلة ويعبئ اوالتهد
يف مثل هذه احلال أن نكمن وحنتاط ألنفسنا.يل أن األفضل   

ما هي األسباب وراء * أمهية دراسة مجيع احملاوالت اليت قامت للثورة على احلكومات املرتدة يف املنطقة و 
اوالت اجلماعات جناح بعضها وفشل البعض اآلخر  رغم حسن النوايا وصدق العزائم فيما حنسب يف حم

ضية أنه كان قد فأصل الق اإلسالمية ومن تلك احملاوالت حماولة الشيخ مروان حديد رمحه اهلل يف سوريا
فلسطني احملتلة مث  ذهب ليتدرب يف معسكرات الفدائيني يف األردن ليشارك يف اجلهاد ضد اليهود يف

نهم وهاجر وقعت أحداث ما عرف بأحداث أيلول ملا هاجم حاكم األردن الفدائيني وقتل عدداً كبرياً م
ب خربة يف مروان رمحه اهلل وقد اكتس الباقون من األردن وأغلقت معسكرات التدريب فرجع الشيخ
حتت ظل النظام  ثقة فلم يستطيع البقاءالالتعامل مع األسلحة بعد ما تلقى من تدريبات مما أعطاه 

ربته مل يعيناه على السوري الكافر ومل تكن توفرت لديه مقومات النجاح يف البدء بالعمل إال أن سنه وخ
مل عسكري ضد فأخذوا يتحدثوا عن رغبتهم يف القيام بع االنتباه لذلك وكان معه عدد من الشباب

لبعض رموز الدولة  احلكومة وجتمع معهم شباب آخرين فدربوا الشباب اجلدد مث قاموا بعمليات اغتياالت
واستمرت  وكان هؤالء الشباب من مجاعة اإلخوان املسلمني فلما خرجوا على الدولة فصلتهم اجلماعة

ن و شعروا من حاجز اخلوف منها عندها حتمس اإلخوا اً إىل أن انكسر جزء عملياهتم ضد الدولة لفرتة
رصة للتخلص أن األمر قد ينجح فضاًل عن أن أحد رجاالت احلكومة السورية وقتها طرح رأياً بأن هذه ف
ني على الدولة من مجاعة اإلخوان املسلمني واتبعت احلكومة هذه السياسة فتعاملوا معهم وكأهنم اخلارج

لة وحماولة لمهم بأهنم قد فصلوا أولئك اإلخوة ومن هنا دخلت مجاعة اإلخوان يف احلرب مع الدو مع ع
اهتم إمكاني نإسقاطها وإقامة دولة إسالمية دون الدخول يف ختطيط وحسابات دقيقة واقعية ع

رِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى وإمكانيات خصومهم وأعدادهم وأعداد اخلصوم فقد قال اهلل تعاىل ]يَا أَيُـَّها النَّيبُّ حَ 
ُرواْ بِأَنَـُّهْم مَِّئٌة يـَْغِلُبواْ أَْلًفا مَِّن الَِّذيَن َكفَ  اْلِقَتاِل ِإن َيُكن مِّنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يـَْغِلُبواْ ِمَئتَـنْيِ َوِإن َيُكن مِّنُكم

نُكم مَِّئٌة َصاِبرٌَة يـَْغِلُبواْ ِفيُكْم َضْعًفا فَِإن َيُكن مِّ  {اآلَن َخفََّف الّلُه َعنُكْم َوَعِلَم َأنَّ 65قـَْوٌم الَّ يـَْفَقُهوَن}
{ [األنفال 66اِبرِيَن}ِمَئتَـنْيِ َوِإن َيُكن مِّنُكْم أَْلٌف يـَْغِلُبواْ أَْلَفنْيِ بِِإْذِن الّلِه َوالّلُه َمَع الصَّ   

ن عـــن أهنـــم واضـــعني يف وإمنـــا كانـــت حســـاباهتم ليســـت مبنيـــة علـــى أمـــور واقعيـــة دقيقـــة ، فكـــانوا يتحـــدثو 
حساهبم حـىت تـدخل إسـرائيل ، إضـافة إىل أهنـم كـان لـديهم نقـص يف القيـادات صـاحبة اخلـربة واحلنكـة يف 
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العمــل العســكري فــدخلوا احلــرب وفتــك هبــم النظــام ودك مدينــة محــاة برامجــات الصــواريخ وقتــل مــا يقــارب 
قهــم ألوانــاً مــن العــذاب وال حــول وال قــوة عشــرين ألــف مــن األهــايل واعتقــل الرجــال والنســاء واألطفــال وأذا

 إال باهلل 

وعندما حل باملسلمني يف سوريا ما حل حصلت لدى كثري منهم صدمة من اجلهاد واستقر لدى الكثري 
من الناس أن البقاء على النظام القائم أقل ضرراً مما سيلح  هبم إذا أرادوا اجلهاد وتبعاً لذلك احلدث 

جيالً من الشباب الذين كانوا يتحرقون لنصرة الدين ومنهم من بذلوا الصدمة خسر اجلهاد  وتلك
عاماً إىل أن نشأ جيل جديد مل يشهد 20أرواحهم يف سبيل ذلك وسكنت ريح اجلهاد يف سوريا قرابة 

تلك الصدمة فالغالبية العظمى ممن نفر للجهاد يف أفغانستان والعراق هم ممن مل يشهد جتربة مدينة محاة 
دمة مازالت موجودة رغم مضي ما يقارب ثالثة عقود فتحميل الناس أمراً فوق طاقتهم له فآثار الص

سلبيات كبرية منها أنه يؤدي إىل صدمة من اجلهاد عند أهل اإلقليم الذي فيه تقمع احلركة وقد تتعداهم 
 سواًء أقمعت احلركة بعد إنشاء الدولة أو وهي تسعى إلنشائها كما حصل يف سوريا .

م جناح العمل يف سوريا مل يكن مستغرباً عند أهل اخلربة أمثال الشيخ عبد العزيز علي أيب أسامة وإن عد
بينما كان الشباب يف قمة احلماس وحيلقون مع اآلمال بأن تقوم دولة مسلمة يف بالد الشام وقد 

 عايشت تلك التجربة عن قرب.

سالمية يف مصر واليت وجدت نفسها يف صراع ومن التجارب اليت ينبغي دراستها أيضاً جتربة اجلماعة اإل
 مع الدولة دون أن ختطط له نتيجة حادثة عرضية يف الصعيد.

وكذلك جتربة إخواننا يف ليبيا رغم أنه قد اتفقت آراء اإلخوة يف القاعدة ومجاعة اجلهاد واجلماعة 
تعلمون أن وجوب اجلهاد ال اإلسالمية بالنصح هلم بأن املقومات الالزمة لنجاح العمل غري متوفرة وكما 

يعين  وجوب قيامه يف كل البالد حىت يف البالد اليت مل تتوفر فيها مقومات النجاح فاجلهاد وسيلة إلقامة 
الدين وقد يسقط للعجز عنه دون أن يسقط اإلعداد له كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل 

اد أنه مل تكتمل املقومات اليت تتيح إتيانه بالثمرة املرجوة و يكون ذلك إذا غلب عند أهل اخلربة يف اجله
منه إال أن محاس اإلخوة الشديد إلقامة دولة مسلمة مل يعينهم على تدبر هذا الرأي إال بعد أن وقعت 

 املصائب على اإلخوة هناك حيث سجن اآلالف واضطهدوا فرج اهلل عنهم مجيعاً .
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عليهم نه قد بدأ القتال وقتل بعض إخواننا تصعيد احلرب أرار يف اختاذ ق ضغطاً ال يشكل ينبغي أن *
فنقحم البالد كلها يف حرب ال نعلم كيفية رمحة اهلل مع عدم اكتمال احلد األدىن من املقومات املطلوبة 

انسحبوا  مؤتةيوم رضي اهلل عنهم اخلروج منها فتذكرون أن خالد رضي اهلل عنه ومن معه من الصحابة 
زيداً حب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وابن عمه وغريمها من الصحابة تعرت وتركوا من حرب قد اس

 الكرام رضي اهلل عنهم مجيعاً ليعدوا لألمر عدته مث فتحوا مجيع بالد الشام وأخرجوا الروم منها .

رضي د بن الوليد وقد كان انسحاهبم يف معركة مؤتة ووصف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لفعل خال
م ذهبوا بأمر من رسول اهلل عنه بأنه فتح عندما انسحب باجليش فالفتح يف ظروف تلك املعركة رغم أهن

باد جيشهم يف اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد كان الفتح هو إنقاذه الصحابة رضي اهلل عنهم من أن ي
سبها يف حني ات لكمعركة ال تناسب فيها البتة بني عدد جيشهم و عدد جيش الروم وليس هناك مقوم

يها ليتهيئوا ملثل هذه أهنم  ليسو يف حالة استباحة بيضة املسلمني وإمنا هلم فئة يستطيعون الرجوع إل
أثىن عليهم بأهنم كرار  املعركة فئة فيها أفضل الناس خامت األنبياء واملرسلني صلى اهلل عليه وسلم الذي

 وليسوا فرار  .

ويف هذه املسألة قد يقال أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم يوم احلديبية عندما بلغه أن عثمان رضي اهلل 
عنه قتل قال لن نربح حىت نناجز القوم فاختذ قرار القتال ملقتل أحد الصحابة رضي اهلل عنهم رضي اهلل 
عنهم أمجعني رغم أنه مل خيرج للقتال ومل يكن معهم إال السيوف يف القرب فأقول هذا قياس مع الفارق 
فاحلد األدىن من مقومات ذلك القتال كان موجوداً وهو الرجال فالصحابة رضي اهلل عنهم كانوا ألف 
وأربع مئة واملشركون ال يزيدون عن ضعفهم وحي  لكل مسلم أن يقاتل مشركني ومن قبل ذلك حي  له 

 قتال عشرة من املشركني وكان معهم السيوف وهي العامود الفقري للمعارك يومها . 

اء لإلمارة اإلسالمية أن ال نقيس اليمن بأفغانستان يف مسألة النتائج اليت تلت إسقاط األعد ينبغي* 
ري لعدة عوامل العامل فيها نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يعيدها يف عز ومتكني فهذا قياس مع فارق كب

ربات ة وخاألول: أن شعوب العامل اإلسالمي تنقسم إىل قسمني عرب وعجم ومبا أن لألعداء معرف
ي اجلهاد بسرعة مرتاكمة عن العرب وتارخيهم فقد علموا أن للعرب صفات خطرية تؤهلهم لتلبية داع
فهم النصوص  ويكفيهم أن القرآن الكرمي واحلديث الشريف بلغتهم وما يرتتب على ذلك من سرعة

محلتهم ضد العامل  والعمل هبا دون ترمجة  وبناًء على معرفتهم هذه فقد مت تركيز النصيب األكرب من
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اهتم مبا خيدم مصاحل اإلسالمي على العرب السيما بالقصف اإلعالمي املدمر للتأثري على ثقافتهم وصف
ليزية هي اللغة العربية الغرب ويكفي للتدليل على ذلك أن أول لغة تبث هبا إذاعة اليب يب سي بعد االجن

الشعوب كالصني  ن العامل بينما غريهم منيف حني أن عدد العرب يشكل اثنني ونصف يف املئة من سكا
مني يف شبه وحدها تشكل مخس سكان العامل وكذلك شبه القارة اهلندية تشكل مخساً آخر وعدد املسل

ية أن توصل القارة اهلندية  أكرب من عدد املسلمني من العرب فقد كان بإمكان االمرباطورية االجنليز 
دمري العرب عرب رض  بإذاعتني فقط إال أهنم كان مههم األول تصوهتا إىل أربعني يف املئة من سكان األ

 اإلعالم .

العامل الثاين : هو استمرار االحتالل األمريكي الظاهر بالقوة العسكرية على األرض فهذا عامل مهم 
جداً يف استنهاض الناس وحتفيزهم على مواصلة القتال خبالف الوضع يف الدول اليت يسقط العدو 

ولة اإلسالمية اليت تقام فيها دون دخوله عسكرياً على األرض و االكتفاء بدعم العدو احمللي اخلارجي الد
واإلقليمي السيما إن مل تكن الدولة مضطربة بسبب خالفات كبرية داخلها كما هو احلال يف العراق . 

ل اجلهادي فهذه املسألة من أهم العوامل اليت تساعد بعد فضل اهلل سبحانه وتعاىل على جناح العم
واستمراره  دعوة املسلمني لقتال عدو يعرفون عداءه هلم وال يشكُّون يف إباحة قتاله وهو ما ينطب  على 
العدو األمريكي وأما العدو احمللي كأن يدخل اليمنيون يف قتال طويل مع األجهزة األمنية أمر فيه ثقل 

سيميلون إليقاف القتال مما يروج لفكرة على الناس فبعد مرور الوقت يشعر الناس أهنم قتلوا بعضهم و 
احلكومات العلمانية اليت ترفع شعار إرضاء مجيع أطراف الشعب وحنن هدفنا ليس هو بذل طاقتنا يف 

 اليمن القوة الكربى لإلمداد واالحتياطي واستنزافها إلسقاط نظام مرتد وقيام نظام مرتد آخر . 

املنطقة كثري منها  معنا خللع هذا النظام إال إن الشعوب يفهذا على افرتاض أن الناس يف اليمن سيثورون 
الذين يفقهون ذلك غري مهيأة بعد للدخول يف قتال مع احلكومات وإسقاطها فكثري منهم جيهلون ردهتا و 

تال ضدها أو يريدون اخلالص منها لعامل آخر كالفقر والفساد اإلداري ال يعتقدون أن احلل يف الق
إلسقاطها وإقامة اجملاهدين لدولة إسالمية ألن أمريكا مهيمنة على املنطقة وستسقطها و القبائل من 
طبيعتها  اجلرأة على القتال فيما بينهم واحلذر واإلحجام عن الدخول يف صراع ضد كيانات كربى إال 

ني أن من أهم عن جناح الثورة بنسبة مطمئنة جداً يف ح اننبئيبعد التأكد من أن القوة والتوقيت 
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اك وكسب ثقتها مقومات جناح قيام دولة مسلمة واستقرارها يف اليمن وجود حاضنة كبرية من القبائل هن
 لتدخل الصراع وتساهم يف إقامة الدولة واحملافظة عليها . 

شديد التحسس  ف بعيد عن الرتفالعامل الثالث: هو أن الشعب األفغاين متدين على الفطرة ومتقش
اف املنقطعة عن املدن من وجود األجنيب يف بالده وأن بالده تكثر فيها القرى النائية على اجلبال واألري

رة املناط  وكثرة مع انتشار كبري للعيون واآلبار فضالً عن عدد جيد من اجلداول واألهنار ناهيك عن وعو 
هتم وبعدهم عن سيطرة حبريتهم وقو باكتفائهم اقتصادياً و املناط   مما يشعر ساكين هذهالغابات واملزارع 

 األمن يف حني أن سيطرة األجهزة األمنية ضعيفة حىت يف املدن .

 اً يه وسلم منجم*معلوم أن القرآن الكرمي كان كاماًل يف السماء إال أنه أنزل على رسول اهلل صلى اهلل عل
كم  ن كان األمر كفوا أيديكم وال شك أن ذلك كان حلفآية السيف كانت موجودة يف السماء يوم أ

كثري ة أحسب أن منها أن الوقت يف مكة مل يكن مهيئاً إلقامة الدولة و احملافظة عليها وكانت إقامة الدولة 
ة عنها يف املدينة مع أهنا كانت معرضة حلروب مزلزلة إال أن غلبة الظن كانت بإمكانية املدافع  

من العوامل املهمة  مبقاييس ذلك الزمن عن القوى الكربى وقتها الفرس والروم كانكما أن البعد اجلغرايف 
ة أسابيع إضافة إىل يف قيام  الدولة وتثبيت أركاهنا فقد كان بني املدينة وبينهم صحاري قاحلة مسري 

التصور العام لدى الفرس والروم وقتها بأن العرب أمة ضعيفة متناحرة ال تشكل هتديداً هلم قبل معرفتهم 
 عملياً بقوة اإلسالم وقدرته اهلائلة على إعادة صياغة العرب 

تحسس من أي بينما اليوم العدو قد خرب أحوال العرب بعد اعتناقهم لإلسالم فهو كما سب  شديد ال
رياً جداً مما يستدعي حركة إسالمية فيهم وخاصة يف قلب جزيرة العرب فاهتمامهم هبذه القضية يكون كب

ة شيخ شريف بأن ديدة يف التحرك ووزنه قبل القيام به ولعلكم مسعتم يف هذه األيام مطالبالدقة الش
وهو ما والعراق عرب يف جزيرة ال ايف الصومال كما هو االهتمام بقتاهل القاعدةيعطي العامل اهتماما لقتال 

 لن حيصل .  

إمكانية ذلك. وتوفرها أو وهنا أود أن تفيدونا عن بعض التساؤالت خبصوص بعض املقومات الالزمة  

ليمي حيث أواًل: ما هو حجم القوة العسكرية لديكم وهل لديكم ما يكفي ملواجهة العدو العاملي واإلق
يته فهو أمر إن ظهور قوة مسيطرة للمجاهدين يف اليمن بالنسبة لألعداء كالذي هدده اخلطر داخل ب



 
19 

 خمتلفاً متاماً عن ظهور قوة يني استنفاراً كبرياً جداً يستفز ويستنفر األعداء الدوليني واإلقليميني و احملل
م ألي ظهور للمجاهدين يف أي دولة من الدول اليت ليست يف قلب العامل اإلسالمي رغم استنفاره

 للمجاهدين يف أي مكان 

ليمن سيكون كحال من حيارب حلفظ حياته حيث إن اليمن الدوليني واإلقليمني بالنسبة لفحال األعداء 
لب اخلليج أكرب خمزون نفطي يف العامل ومنطل  إىل بقية الدول النفطية اليت تعين السيطرة عليها يف ق

 السيطرة على العامل فسيستميتون ويبذلون غاية جهدهم لكسر شوكة اجملاهدين فيها.

كام مجيعها ستزول فحدود سايكس بيكو والتقسيمات الظاهرة على خريطة املنطقة اليت  يعرتف هبا احل
لي لضرهبا إلزالة ندما تقوم دولة إسالمية يف إحدى هذه الدول فسيتألب الكفر العاملي واإلقليمي واحملع

 اخلصم الذي يهددهم وستصبح كأمنا هي داخل حدودهم .

ودر أو شقراء وسأضرب هنا مثااًل لتوضيح هذه املسألة وهو لو أن أناساً يف البيضاء أو السوادية أو ل
ارة فهل إن فعلوا ين ولديهم قدرة على االستيالء على املباين احلكومية وإعالن إممتعاطفون مع اجملاهد

ا إلسقاط إمارهتم ذلك وأقاموا إمارة يف هذه املناط  سترتكهم الدولة أم أن الدولة ستستنفر وتبذل جهده
ل لقتال القبائ بكل ما لديها من وسائل وإن كان أمهها احلصار ونشر اجلوع حىت يتم التفاوض مع شيوخ

 اإلمارة أو التخلي عنها .

عاء اليوم مبثابة فهكذا تبدو يل إقامة دولة مسلمة يف قلب العامل اإلسالمي يف ظل الوضع الراهن فصن
البيضاء فمع كوننا نريدها إلقامة شرع اهلل فيها واحملافظة عليها إال أن استنفار اخلصوم يف اليمن ال يقارن 

سينقضون عليها  فإن دول اخلليج برمتها واألردن ومصر أو الصومال نالبتة باستنفارهم يف أفغانستا
.فضالً عن املساندة الغربيةوحياصروهنا   

ملالية لديكم حالياً ثانياً : ال خيفى أن السالح متوفر يف اليمن ولكن حبذا أن تفيدونا عن اإلمكانيات ا
اء شيوخ القبائل حرصاً دون ذكر أمساملعادية وعن القبائل اليت بايعت التنظيم والقبائل املناصرة والقبائل 

.مناصرين على سالمتهم وإمنا يقال مثاًل نصف قبائل شبوة مبايعني أو ثلث قبائل حضرموت  

ا العدو من كل دولة إسالمية حياصره نثالثاً :هل أعددمت ما يكفي للقيام بشؤون الناس عندما تقيمو 
قد خرجت منذ زمن عربية اليوم حتكمها الدول احلديثة و جانب حيث إنه ال خيفى عليكم أن اجملتمعات ال
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حفظ األمن عما كان عليه املسلمون قدمياً فقد كانت مهمة الدولة تطبي  أحكام الشرع بني الناس و 
لدولة احلديثة الداخلي وصد اهلجوم اخلارجي والناس يف ظل األمن تبحث عن أرزاقها بأنفسها بينما ا

زاق ووظائف للناس و العرف يف أذهان الناس عن الدولة أهنا ُملزمة بتوفري أر جتعل الناس أسرى هلا وجتعل 
اة سابقاً أصبحت مع مالحظة أن كثرياً من الكماليات يف احلي عدم توفريها من أهم عوامل ثورهتم عليها

.من الضروريات حالياً   

البالد واحلسم مع العدو  وهذا الفرق فرق جوهري فلم يعد توفري القوة العسكرية الكافية للسيطرة على
سم األمر وإمنا ال بد من األخذ بعني االعتبار مع وجود العدو اخلارجي أن حلاحمللي هو العامل الوحيد 

ضروريات حياهتم فهو أمر ال بد للناس تتوفر أن هناك عوامل أخرى مهمة فقد أصبح من األمهية مبكان 
ملدن فالقوة املسيطرة إن كانت متلك تعاطف من وضعه يف احلسابات قبل السيطرة على الدول أو ا

الغالبية العظمى حيثما سيطرت مث مل توفر لألهايل ضروريات حياهتم ختسر تعاطفهم وتكون يف وضع 
حرج يزداد صعوبة مع كل يوم مير فالناس ال تطي  أن ترى أبناءها ميوتون تبعاً لنقص الغذاء أو الدواء 

لني مما يسمى بالدعم اللوجسيت فاجلوانب االقتصادية يف غاية األمهية هذا فضاًل عن توفري ما يلزم للمقات
ولو دخلت أمريكا احلرب معنا يف اليمن ممكن أن ختسرها ولكنها متلك أسلحة غري السالح كسالح 

 احلصار وهو سالح قاتل يف مثل وضع اليمن  .  

ال يكلف أي  دين والشعبعقأما فيما خيص أفغانستان والصومال فهما مستثنيتان فالصومال منذ 
وإمنا كما كان الناس قبل الدول احلديثة يكفون أنفسهم بالرعي  ضروريات حياهتمحكومة مسؤولية توفري 

شرين يف املئة من السكان رعاة وهي من أكرب النسب يف العامل وقد كان والتجارة وكذلك أفغانستان فع
عشر مليون دوالر فمن املستحيل أن يعيش مخسة  إنفاق اإلمارة يف أفغانستان يف السنة أقل من اثين

 مليون يف السنة مما يعين أن للشخص أقل من نصف دوالر  يف السنة  . عشر وعشرون مليون باثين

 الدول العربية ومن فالشعب األفغاين يعترب مل يدخل بعد يف نظام الدول احلديثة خبالف الشعوب يف
يسيطروا  مصر عندما قتلوا السادات كانت لديهم خطة بأناألمثلة على ذلك اجلماعة اإلسالمية يف 

على املباين  على مصر ويعلنوا دولة إسالمية وذلك بأن يقوم أفراد اجلماعة يف كل منطقة بالسيطرة
 احلكومية عندهم مبا فيها مباين اإلعالم بأنواعه .
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 مليون قتها ستنيفلو قدر أن اخلطة جنحت لكان عمر هذه الدولة أسابيع فقط ألن سكان مصر و 
تكون يف حصار عاملي حيتاجون تقريباً مئة ومخسني مليون رغيف يومياً هذا فقط اخلبز والدولة املسلمة س

مريكا فغريت يف حني احلكومة املصرية رضيت بأن تكون رهينة ملصدرين القمح يف العامل خاصة أ
 ليس فيها إال ما وصوامع الدولة للطحني أولويات املزارع املصري يف الزراعة فلم يعد القمح من األولويات

عارمة سواًء أكان  يكفي ألسبوعني فقط مما يعين أن الدولة املسلمة بعد أيام ستكون أمام ثورة شعبية
ن النقص اخلطري يف الناس يرغبون يف أن حيكموا باإلسالم أو ال يرغبون ألهنم سيتحملون فوق طاقتهم أل

أمام أعينهم .الغذاء يعين موهتم وموت أبنائهم   

فاإلعداد للسيطرة على مصر له مقومات من أمهها أن نكون قد سيطرنا على السودان أواًل  وزرعنا ما 
يكفي مصر من الغذاء ويبقى القمح الذي يف صوامع الدولة ملدة أسبوعني هو قوت الناس ريثما ننقل 

ي تعيش على استرياد القمح غذاء الناس من السودان إىل مصر ونفس هذا الكالم يقال عن اليمن فه
 بالدرجة األوىل فضاًل عن أهنا من اآلن قبل الدخول يف تبعات احلروب تعاين من أزمة غذائية وصحية . 

 عنا ليس هو احلكومة رابعاً : هل وضعتم يف حساباتكم أن الكيان الذي ستواجهه القبائل يف قتاهلا م
د مجيع هذه القوى يف هل ستحتمل القبائل القتال ضاليمنية فقط وإمنا هو الكفر العاملي واإلقليمي ف

يف وزيرستان  هذه الظروف يف هذا الوقت علماً أن من املتوقع أن تقوم أمريكا بنفس ما تقوم به
ترجحون أن  حالياً من قصف متواصل على األهايل هناك ولعلكم تسمعون هذا عرب اإلعالم مث هل

تبعاهتا كالقصف  يف ظل هذه الظروف اليت ستلحقهم الناس عامة يستطيعون الوقوف مع اجملاهدين
مها أي واحلصار خاصة إن ُخريوا بني حكومة تشكلها القاعدة أو ما سب  ذكره عن حكومة تدع

تقدون أهنا دولة من دول اخلليج بشكل مباشر أو غري مباشر فتظهر اإلسالم مما جيعل العامة يع
أمور دينهم  قد حققت مطلبهم بأن جتتمع هلم مسلمة و توفر هلم ضروريات معاشهم ويروا أهنا

 ودنياهم .  
 لى األهايل أمر   وهنا أود أن أشري إىل خطورة حتميل القبائل أموراً فوق طاقتها والقصف املتواصل ع

منا قصف ال يفرق فوق طاقة القبائل فنحن ال نتكلم عن حرب يف األرض يستبسل فيها الرجال وإ
 بني رجل وطفل وامرأة فإخواننا الوزيرين مرهقون وقالوا بصريح العبارة أن القصف اجلوي أرهقنا ...
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 حد يعارضه مع العلم أن العدو يف هذه الفرتة أخذ شبه موافقة عاملية خلرق األجواء وضرب أي أ
مبثل هذه ق األجواء باسم القاعدة واملتوقع أنه ستأيت فرتة قادمة يصبح فيها غري متاح للعدو خر 

.السهولة  
ت حرب بني خامساً: هل وضعتم يف حسابكم من األمور املستقرة يف العلوم العسكرية أنه إن قام

مبكان أن يبقي قوة  طرفني ال ينبغي ألي من الطرفني أن يدخل احلرب جبميع قواته وإمنا من األمهية
وأداة ملفتوحة لالحتياط وأن اليمن تشكل القوة االحتياطية للمجاهدين يف اجلبهات اذات شوكة 

كتائب عدة   قوية بإذن اهلل إلعادة اخلالفة عندما تتهيأ الظروف إلقامتها فحال األمة كجيش له
ري طائرات العدو يربز  فعندما تتقدم دبابات العدو حيتاج إىل تقدمي كتائب مضادة للدروع وعندما تغ

 حيافظ عليها ىتكتائب صواريخ ومضادات الطريان ويقوم بعملية متويه وإخفاء للكتائب األخرى ح
 من القصف وال خيسرها .

 وتعاىل مث بثبات  مع العلم أنه بفضل اهلل اجلهاد قائم يف عدة جبهات وهي كفيلة بإذنه سبحانه
ة الضعف اليت اجملاهدين فيها بأن تقوم بدور استنزاف رأس الكفر أمريكا إىل أن تصل إىل مرحل

وحيد ب لتمتكننا من إقامة دولة اإلسالم فكلما ازدادت العمليات ضدها كلما اقرتب الوقت املناس
و ذل  اجلهود إلقامة دولة اإلسالم بإذن اهلل ومن مث يتم إخراج األمة مما أصاهبا من استضعاف

قوة الالزمة فقط وهوان كما أن مصلحة األمة يف حرهبا مع الكفر العاملي أن ال يكون استنزافه إال بال
ب يف الوقت احلر  هلذه املهمة مع احملافظة على اجليوش األخرى كقوة احتياط يتم دخوهلا ميدان

نا العدو بشكل واسع فيمكن أن يستنزفاملناسب بينما لو دخلنا يف جبهة جديدة مل تكتمل مقوماهتا 
ات يف حني أننا ال بداًل من أن نستنزفه حنن خاصة عندما يكون معظم تواجده جوي فريهقنا بالطائر 

 نستطيع إرهاقه واستنزافه بالعبوات .

هم .بني الشباب اليمين ونسبة احلاملني للفكر اجلهادي من سادساً : ما هي نسب االلتزام  

أرجو أن تتدبروا األمر وتبحثوا بدقة يف املقومات املطلوبة ومدى توفرها مع العلم أن زمام املبادرة سابعاً 
طاملا حافظتم على قوتكم فال  غداً فباستطاعتكم أن تعلنوا احلرب اليوم أو غداً أو بعد  يف أيديكم
يف اختاذ قرار التصعيد إال بعد دراسة وافية جداً وأنتم بني ثالث خيارات إما التصعيد أو تستعجلوا 
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التهدئة أو أمر بينهما كما سبقت اإلشارة إليه وهو اغتيال القيادات اليت تؤثر على حرب احلكومة 
 ضدكم .

أيه وقناعاته وأسباهبا عن ر ترجح عندكم ؟ أرجو أن يفيدين كل منكم يف رسالة منفردة  اآلراءأي  وأخرياً:
 أسأل اهلل تعاىل أن يلهمكم الرشد والسداد.

 نقاط متفرقة خاص وسري ألبي بصير

 

 

 

 

 

ل وقادر على إدارة اطلعت على رأيك خبصوص أخينا أنور العولقي وأرى أن تبقى يف منصبك فأنت مؤه
ووجود بعض  من ذلك األمر يف اليمن فواصل على بركة اهلل ولديك من الصفات ما ميكنك بعون اهلل

رف عليه أكثراملميزات عند أخينا أنور العولقي أمر حسن خلدمة اجلهاد وحبذا أن تعطينا فرصة للتع  

ة إىل ما لديه من حبذا أن تطلعه على ما سب  من رساليت هذه وتطلب منه رداً خاصاً منه مفصاًل إضاف
 آراء أخرى لتطوير العمل.

ن برأيه مفصاًل منفرداً.وكذلك أود أن يبعث األخ أبو سفيا  

يان .وحبذا أن ترسل إلينا السرية الذاتية مفصلة ومطولة لألخوين أنور العولقي وأيب سف   

 التنظيم يف اليمن من كما أود أن تفيدين عن اآلثار اإلجيابية والسلبية  اليت ستنبين على أن يكون أمري
 اجلنوب .

.د أن نطمئن أكثر فتزكيتكم معتربة ولكن نري وكذلك املعطيات اليت اعتمدمت عليها يف تزكيته  
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 الظاهرة على  ينبغي أخذ االحتياطات األمنية وجتنب احلركة إال يف ضرورة ملحة وخاصة القيادات
اإلعالم وأن تتجنب هذه القيادات اللقاء بالناس ويف حال ضرورة احلركة فينبغي االبتعاد عن الوقف 

وم سائ  السيارة بتزويد السيارة مبا حتتاجه الرحلة من الوقود وإمنا يق عند املطاعم و حمطات الوقود
واألطعمة من داخل املدينة قبل الرحلة فإن من أساليب االستخبارات وضع عناصر تابعة هلم تعمل 

 يف بعض حمطات الوقود واالسرتاحات وما شابه ذلك .
  صاً جيداً.متحيينبغي أن تكون قيادات الصف األول والثاين من العناصر املمحصة  
 .احلرص على أن يكون أحد قادة التنظيم البارزين من اجلنوب 
  احلرص على حماولة أخذ عهد وبيعة من املتعاطفني مع القاعدة على اجلهاد وإقامة اخلالفة دون أن

يكون عدم البيعة حائل بينكم وبني من ال يبايع وإمنا حترصوا على سعة الصدر وتقبلوهم معكم يف 
مرور الوقت طاملا أهنم جيدون من جانبكم حلماً وعدم انتقام للنفس يقرب بينكم مع العمل و 

وجيعلهم معكم يف آخر املطاف كما ينبغي أن تكونوا شديدي احلرص على إعطاء كبار القدر 
 قدرهم واالستفادة من أصحاب الطاقات يف شىت اجملاالت . 

  الذوق العام لدى مجاهري األمة ضمن ضوابط الشريعة اإلسالمية فهو أمر مهم الرأي و أرجو أن تراعوا
جداً فعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما يف احلديث ] لوال أن قومك حديث عهد جباهلية 

قبل بثه على اإلعالم أهو لنا أم  الكالمهلدمت الكعبة وجلعلت هلا بابني [رواه الرتمذي وأن يتم وزن 
ففي احلديث  ه األمرين تضعوا له ضوابط فال يتحدث على اإلعالم إال األمري أو من يكلفعلينا وأ

هلذا  وينبغي أن يكون األخ الذي يكلف باحلديث مؤهالً  عنه )...........(عن معاوية رضي اهلل 
و أثناء حديثه يف بعض املسائل الشرعية وال املسائل السياسية فه ئاألمر من مجيع اجلوانب فال خيط

هلا وينبغي أن يكون مهيأ أيضاً  ياً إمنا يتحدث بسياسة مجاعة فال بد أن يكون مطلعاً عليها ومراع
من ناحية إملامه باللغة العربية فيتحدث دون أن يظهر منه اللحن اجللي وما قاربه ومن ناحية اهليأة 

يتسم بالتواضع  فيستحسن أن يكون املتحدث قائماً وإن كان جالساً ال يكون متكئاً وينبغي أن
عندما يتحدث عن الطواغيت وهذا  واجتناب احلديث أمام مجاهري األمة وكأنه يتحدث من عل 

 مالحظ على بعض اإلخوة يف بعض إصداراتكم 
كما يستحسن أن توكلوا إىل أحد إخوانكم املؤهلني مهمة متابعة اإلصدارات اإلعالمية وتقدمي 

 جتناهبا أو نقص فيما ينبغي أن تتضمنه .    النصح على ما يرد فيها من أمور حيسن ا
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  و أن ندعم يف خطاباتنا العمل للقضاء على الفساد  لدعويالعمل االقيام بالتوعية و احلرص على
املايل واإلداري ومن ح  الناس أن تطالب حبقوقها ونساهم مع الشعب يف نقد احلكومة نقداً 

صاحل عميل وأنه ينفذ ما يؤمر به بالرياالت موضوعياً ونرتك الطرق الدائم بأن علي عبد اهلل 
السعودية فالكالم عن أن الرئيس تابع لسياسة الغرب صحيح لكن الدندنة الكربى جيب أن تكون 

نريد مقاتلة من حياصر أهلنا يف غزة نريد رفع الظلم عن األمة عامة وعن قضية فلسطني وأننا حول 
لى املسلمني يف اليمن ويكون كالمنا والشعب متطاب  أهلنا يف فلسطني ورفع الظلم احمللي الواقع ع

بأننا حريصون على استقرار اليمن وبشكل عام ينبغي التقليل من احلديث عن احلكام خاصة 
احلديث احلاد جداً  حيث إنه يوهم العوام بأننا نعاديهم أكثر من اليهود والنصارى الذين يقتلون 

 .واستبداهلا بالوكيل والتابع  ا بشكل عام )العبد ( )الذنب(إخواننا ومن األلفاظ اليت ينبغي اجتناهب
  كما ينبغي أن حنرص يف اإلصدارات واخلطابات على املوضوعية وجتنب املبالغة وكذلك جتنب

 التكرار.
  و اجلنوب  لشمالعن ا إصداراتكمو  كمتراعوا العدل يف حديثينبغي أن. 
    كان من ضمن إصداراتكم اليت اطلعت عليها فلم )أمريكا والفخ األخري ( وهذه بعض املالحظات

 عليه :
*حسناً أنكم ربطتم عملية األخ عمر الفاروق فرج اهلل عنه بقضية فلسطني وأأكد على أن تكون 

 أعمالكم على األمريكيني مرتبطة بقضية دعمهم لليهود يف فلسطني .
م مظلومون من الدولة هر اجملاهدون يف ذلك الفلم بالوضع احلقيقي هلم ف* كان حيسن أن يظه 

واألمريكيني بقتلهم للنساء واألطفال فهذا الظهور أدعى لكسب تعاطف الشعب كما كان حيسن 
ين بأنه هل يرضيكم قتل النساء واألطفال وأن اجملاهدين ال يريدون قتالكم يمأن خياطب العسكر ال
 وأطفالكم وإمنا يريدون األمريكيني املعتديني على األمة . فضالً عن قتل نسائكم

يتضمن  و يناسب أن* املقطع من حماضرة الشيخ عبد اهلل النفيسي مل يكن مناسباً تضمينه للفلم 
بأن اجلماعات اإلسالمية عندها يف حماضرة مشرتكة مع سلمان العودة وغريه أحد إصدارتكم قوله 

 لقاعدة .بزنس مع احلكومات باستثناء ا
 جل املكيث كماأذكركم بقول عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه إن احلرب ال يصلحها إال الر ويف اخلتام : 

وأن يصوب رأيكم  أود إبالغ سالمي جلميع اإلخوة طرفكم وأرجو اهلل أن يوفقنا مجيعاً ملا حيبه ويرضاه
كافرين وصلي اللهم بالنصر على ال ويثبت أقدامكم وأن يثبتنا وإياكم على طري  اجلهاد وأن مين علينا

  .وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

أخوكم زمراي                                                                    


