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]من اإلخوة في مجلس الشورى الذين أعطيناهم رسائلكم السابقة، للتشاور، األخ عبد المجيد 

 )أبو المقداد المصري(، وكتب لي هذه الورقة.. محمود[

 

 

 الحمد هلل وحدة والصالة والسالم على من ال نبي بعده .... أما بعد

 فضيلة األخ الكريم/ الشيخ محمود                                        حفظه هللا ورعاه 

اطلعت على ما جاء في رسالة التشاور وكان رأي الفقير إلى هللا مؤيدا لكل ما ورد فيهاا جملاة 

     -كاآلتي:فهي وتفصيال وإن كان لي إضافة إلى آرائكم لمزيد من إلقاء الضوء عليها 

 : لة بصيررسا -1

مجتمعااين نتجاااذب الحاادي  فااي  اأرى وهللا أعلاام االنتظااار قلاايال لنتشاااور فااي موضااوعه -

الموضوع ويدلي كل منا بما عنده من معلومات ورأي حتى نتخذ فيه قرارا علاى ضاوء 

تفجيرات ومهاجماة باالاألحدا  األخيرة ومقتل زعايم قبيلاة شابوة ورفاقاه وقياام النااس 

ول ما  بصاير اآلن علاى الخاط متعددة مان الايمنأل ألن الادخ ي أماكنمنشئات الحكومة ف

لمتغياارات الجدياادة هااذه ربمااا يساابب لااه صاادمة لتوقعااه أن ارأينااا المطااروي وفااي ظاال ب

 أكثر من السابق للعمل . ةف اآلن متاحوالظر

االنترنت ومفادهاا  منوعلى ضوء خلفية العمل في اليمن أض  بين أيديكم هذه الرسالة  -

 -اآلتي :

ماان سااجن األماان  إخوانناااكثاار الحاادي  بااين شااباب الاايمن وكثاار المشااككون بعااد فاارار " 

تطلق سراي كل المعتقلاين فاي ساجون  إنعرضت الحكومة اليمنية  أل فقدالسياسي بصنعاء

عملياات فاي الايمن ولهام  إييكاف الشاباب عان  نأاألمن السياسي و األمن القاومي مقابال 

البلد التي يحاب فلاه  أو أفغانستان أوارض العراق  إلىالخروج من اليمن  أراداألمان ومن 

هااذا نصاار ماان هللا و تيسااير كبياار و فاارج علااى  إنذلاا. .. فااري األخااوة بهااذا الخباار وقااالوا 

هريارة الريماي ( ومان  أبو –ننا ممن هم في السجون ولكن الشباب )ناصر الوحيشي اخوإ

ولاد  ضهاذا الارف!... !معهم مان الشاباب ممان هام فاي الجباال رفضاوا هاذا العارض تماماا  

طبعا  الحكومة اليمنية تعلم بهذا األمر و سعت بكل و ألانقسام بين صفوف الشباب في اليمن

 االنقساممستوى خطير من  إلىمن قوة لصب الزيت على النار حتى وصل الحال  أوتيتما 

 احاد المطلاوبين وباه ماا يأتياهوآخر  ألتكفير الشباب لبعضهم البعض إلىوصل األمر حي  )

و كثير من هاذا القبيال و هللا  ألبه من العناء و الجوع و الخوف فيقوم بطردة و إبالغ األمن

الفرقاة ماا زالات حتاى  ولكان تبعاتاه مان اآلنطبعاا  هاذا العارض لام يعاد سااريا   ..المستعان

 .(يومنا هذا 

 وهذا ربما يعيننا على فهم األوضاع هنا. واتخاذ قرار بشأنها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 موضوع إيران: -2

نثمن الرأي الذي وصلنا بخصوص موضوع إيران وأضيف شيئا بسيطا وهاو ضارورة  -

هاذا مان  ،ثاارة هاذا الموضاوع بقاوةالجهادياة االلكترونياة لتألياب وإ منتدياتالاستنفار 

ومن ناحية أخرى تفعيل لجان دعوية بسيطة تتكون من شخصين أو ثالثة في  ...ناحية

ة مر للقيام بواجب الدعوة ضد الرافضاة ساواء مطبوعاات مقاروءألاكل البالد المعنية ب

موجودين في جميا  البلادان يتمناوا ين بعد هللا بإخوة لنا مسموعة أو مرئية مستعينأو 

 رسمه لهم.القيام بواجب الدعوة والجهاد حسب ما ن

إخواننا المساجونين هناا. ولكان األخاوة قاالوا أنهام يخشاوا   نعرضت إيران اإلفراج ع -

والتراخي في عدم مجيئهم أمر  –حسب ما سمعنا من بعض من أفرج عنهم  -الطريق 

ضاادنا كورقااة اإلخااوة السااجناء غياار مااأمون مسااتقبال وال نريااد يومااا مااا أن يسااتخدموا 

 مها.ضغط في أمور مستقبلية ال نعل

ياه وقاف العملياات فاإن هاذا الموقاف يغذ ةعوية ضد الرافضفي أثناء القيام بالحملة الد -

سية كبيرة في اخاصة وأن هنا. حس ألخوة هنا. إلى هذا المنحىفي الجزيرة واتجاه اإل

حياا  يلتقااي هاادف  ألئة هللايوساايلقى نجاااي كبياارا بمشااالرافضااةأل جزياارة العاارب تجاااه 

التنظيم م  أهال الجزيارة شاعبا وعلمااء حتاى كثيار مان العلمااء الغيار محساوبين علاى 

 .تيارنا الجهادي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العمل الخارجي -3

بالنساابة لمعادلااة تااوازن الرعااب فأنااا ماا  هااذا الاارأي تمامااا فااي الضاارب داخاال أمريكااا  -

على البيت األبايض والكاونجرس والبنتااجون ال يتاأتى إال  "الشعب األمريكي" فالضغط

 .هم في الداخل األمريكيضربب

دارية في عدة دول لترتيب وانطالق العمليات الخارجية ‘ال بد من وجود مراكز وفروع  -

 إلى داخل أمريكا خاصة الدول الغير منظورة لتجنب المراقبة. 

سااتقبال الشااباب والتاادريب واكتساااب ال بااد ماان تفعياال للجبهااات المفتوحااة وتنشاايطها با -

 -الخبرات واالشترا. في العمليات ألن تل. الجبهات تعتبر:

 خطوطنا األمامية أمام األعداء. -أ

 خطوطنا الخلفية إلمدادنا بالرجال والخبرات. -ب

 استمرار عجلة الجهاد"وهذا هام جدا جدا " الستنزاف العدو فيها. -ج

  ياجمى جبهاة واحادة تعلا اءعادتركياز األمحاولة تنشيط جبهة العراق مرة أخرى ألن  -

األعاداء فوفي غيار مصالحة الجهااد، والاداعي هناا. للجهااد أكثار مان غياره  مجهودهل

 مازالوا متواجدين هنا......

 موقظة: 

ليبي وتيرة دوران عجلة الجهااد ضاد العادو الصهيوصاإذ أن مسألة في غاية األهمية  وهي

ذال. العدو، وكل شيء إن لام يكان  بإمكانياتأن تكون عليه مقارنة  نحسبها أقل مما ينبغي

المجاهادين ساتقبال البارام  وإيجااد السابل ال إعادادفاال باد مان  ألفي زيادة فهو فاي نقصاان
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ولقد رأينا فاي المرحلاة الماضاية أنناا عنادما  أللجبهات المفتوحةعلى ا هموتوزيع هموتدريب

عدم  صبح الشعور السائد لدينا اآلن هووأ ألاإلنتاجوقل  ألوتباطأ العمل ألشعرنا بالتقدم هدأنا

 العمل وانكماش التنظيم....  إدارةاالرتياي ألسلوب 

ولقد حاكى الشيخ خشيتنا دخول التنظيم مرحلة الهرم والشيخوخة كباقي التنظيمات عنادما 

 تكلم عن تطوير العمل في التنظيم.

فاي  التنظايموأقتري أن يكون محور التفكير في هذه المرحلة هو كيفياة تطاوير العمال فاي  

المرحلة المقبلة على أساس النقاط المحورية الهامة التي وصلتنا في الرسالة حي  تطرقت 

 تفريعات عنها . إلىالرسالة إلى كليات هامة تحتاج 

ذه المرحلة ضد العدو األمريكاي عندما نتكلم على تركيز العمل الجهادي الخارجي في ه -

 ةيسااافيجااب عليناااا تحدياااد: هااال جبهاااة باكسااتان معنياااة بالتهدئاااة لصاااالح الجبهاااة الرئ

"األمريكيين" أما ال ؟ وبناء عليه تحديد عمل الجماعات التابعة لناا والتاي تعمال داخال 

األساساية وتحويال  اإلساتراتيجيةباكستان هال نجعلهاا مجارد جماعاات ردع بنااء علاى 

ة الباقية للعمل ضد األمريكيين ؟ أم ستستمر كجماعات بدأ ؟ ألن هذه طاقات ال بد الطاق

 من استغاللها .

   بخصوص تعيين الشيخ عطية وقوائم بعض المنتسبين للعلم فأنا م  رأي الرسالة. -

  -موقظة:   

أود تفسيرا لعبارة "شريطة أن ال يكونوا قد أعطوا عهدا ألمريكا بعادم اإلضارار بهاا"  كنت

 أرجو توضيح نوع وشكل هذا العهد  ألن بعضهم يعتبر اإلقامة أو الفيزا أو الجنسية عهدا.

 هذا رأي يضم إلى آرائكم.

 لما يحبه ويرضاه.جميعا  عز وجل أن يسدد رأينا وأن يوفقنا أسأل هللاو 

 دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين  وآخر

 أخوكم :عبد المجيد عبد الماجد 


