
  بسم هللا الرحمن الرحیم

  / السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھأیدك وقّواكأخي الحبیب أبا بصیر حفظك هللا

سبق وأشرُت لك بأن الشیخ أبا عبد هللا، عنده رأي في "الحرب في الیمن وجزیرة العرب" وأنھ أرسل إلینا عدة رسائل 

تھِ لكنھا مازالت في طو   التشاور بعد..ر التشاور بیننا وبینھ، ولم ین

وھنا أنا اآلن أعطیك بعض النقاط، لكن ھذه الرسالة لك خاصة، ال تطلع علیھا إال واحداً أو اثنین أو ثالثة من أصحابك، 

واألمور كلھا قابلة للتشاور، ویكون مراُدنا ھو الحق والصواب وفعل الخیِر والصالح، كما أمَر هللا تعالى وأحبَّ : {وافعلوا 

  تفلحون}.الخیَر لعلكم 

 :  

ـــ یمیل الشیخ إلى أن الحرب في الیمن وفي جزیرة العرب مع النظام المحلّي المرتد فیھما، لیس مناسباً اآلن، والواجب 

  ھو أن نوّجھ كل طاقتنا وقدراتنا وإمكانیاتنا إلى ضرب الرأس، وھو أمریكا، وذلك بالتركیز على "العمل الخارجي"..

بدّ –لنظام المحلّي صارْت واقعاً اآلن، فیدرس الشیخ معنا اآلن ـــ لكن الحرب في الیمن مع ا في -ونرید أن نشاوركم وال

أي، وأن نحافظ على خطنا االستراتیجي (وھو االشتغال بضرب الرأس) وتفادي تكییف ھذا الواقع مع استراتیجیتناكیفیة 

  معارك جانبیة یجرنا إلیھا األمریكان عبر وكالئھم.

ال حرب وال سلم) مع النظام، وھذا یعني : عدم التصعید مع النظام، بل ھو الحفاظ على مرحلة توازن (لحلـــ فھل یكون ا

نبقیھ في الحالة المذكورة، وننشغل نحن بضرب األمریكان، وربما یكون ھناك رسائل ضمنیة أو حتى صریحة عبر 

  ضرب األمریكان.: اتركونا وشأننا نترككم، نحن نرید أن نوسطاء مثال إلى النظام بأنْ 

ـــ أو ھل ھناك فرصة لعقد ھدنة مع الحكومة المرتدة، ولو بواسطة القبائل وتحت غطائھا، على أن نحافظ على اإلخوة 

أن نتفرغ للعمل الخارجي (ضرب -ونفھّم جمیع شبابنا وقواعدنا ذلك–المجاھدین أحسن حفاظ في أمٍن، ویكون المقصد 

  الرأس).

  ..أو غیر ذلك من الخیارات

، بل یمیل إلى منعھ، فأرجو منكم أن تتأملوا الكالم عودیة" ال یؤیده الشیخ أصالـــ ولذلك فاالنشغال اآلن بعملیات في "الس

لكن في ھذه األثناء تعتمدون عدم التصعید وخصوصاً في جیداً، ولكم فرصة في مناقشة األمور والمذاكرة معنا ھذه المدة، 

(قواعد وأفراد التنظیم)، بل نحن نقود الناس ونرّشدھم ونھدیھم بإذن هللا، أن یغلبھا الشبابُ ، وال ینبغي للقیادةالسعودیة

، حتى یھدینا هللا وإیاكم ، مستعینین بربنا عز وجل متوكلین علیھونجتھد في إصابة الخیر ثم عملھ بكل قوة وقیاٍم بالممكن

} {وما النصُر إال من عند علیھ توكلُت وإلیھ أنیبیقي إال با�ألحسن التصرف، وهللا ھو المولى وھو ولي التوفیق {وما توف

  هللا العزیز الحكیم}.

نحتاج إلى مذاكرتكم.. واألمر أمر استراتیجیات، فال یطلع علیھ أحٌد أبداً، وھو تحت الدراسة والنظر والتدقیق كما أشرُت 

ة أولى، وعلى كٍل یتعھد كل َمن یطلع على مثل ھذه [حتى یمكن أن تكتفي باالطالع علیھ أنت والشیخ أنور مثال في مرحل

  انة التامة والمحافظة على السّر]المناقشات باألم

شعبان) نحن نتابع في إذاعة البي بي سي أخبار وضع أمریكا اسم الشیخ أنور العولقي على 6والبارحة ونھار الیوم (األحد

اً وَجْزماً أن تحتاطوا كل االحتیاط للشیخ أنور، البد أن یغیر قائمة اإلرھاب، وتفاعالت الموضوع، ولذلك نطلُب منكم أمر

طریقة حیاتھ بشكل كامل، سیرّكز علیھ أعداُء هللا، فاحذروھم {یا أیھا الذین آمنوا خذوا حذركم}، واعلموا أن الحرب 

ح ، ال أنجحھا هللا، فاتقوا الجاسوسیة خطیرة جداً، وقد عانینا منھا، والتھاون من المجاھدین ھو أحسن بیئة تنمو فیھا وتنج

  هللا وانتبھوا، البد أن یكون للشیخ أمن جید وتعلیمات لكل تحركاتھ وكیف یظھر وَمن یقابل وَمن یمتنع من مقابلتھم...إلخ.

حتى ُتعِدمھا فیما بعد االستغناء (وتقرأ من فالشك فقط مثال) نسخة من الرسالة ألي أحٍد بل تكون عندك مالحظة : ال تعطِ 

  عنھا :

  



وإلیك بعض مقتطفات من رسائل الشیخ إلینا ، وھي فقرات متفرقة 

لة، وإال فھي مسّودات تحتاج إلى ترتیب وتنقیح :    للفائدة المعجَّ

  

  

  [استراتیجیة القاعدة ، وضرورة المحافظة على خطھا الصحیح أال ینحرف] : 

العملتطویرفيجھودكممعمساھمجھدھونماوإیستكمللمرئیسيموضوعأھمھاعدةمواضیعتتضمنھذهرسالتي

منفالبد  بعدھامالھاوخطیرةمھمةجدیدةمرحلةیبدأالزمانمنعقدینمنأكثربعدالقاعدةتنظیمإنحیثالجھادي

العامةبالسیاسةتذكیركمأودالتطویریديوبینوسیاساتھوخطاباتھأدبیاتھفيالمرحلةھذهمعیتناسبتطویراً تطویره

كانوإنالداخليقبلالخارجياألكبرالعدوعلىتركیزھافيالقاعدةتمیزتفقدواإلعالميالعسكريالمجالفيللقاعدة

هللاقطعھفإذاالكفررأسھيفأمریكاالمرحلةھذهفيضرراً أعظمأنھكماكفراأوضحاألولأنإالكفراً أغلظاألخیر

نعمقالفارسبأھلأعلمفإنكليانصحلھوقالاستشارهعندماللھرمزانعنھهللارضيعمرقالكماالجناحانیعصلم

أمیریاعنديالرأيوقالالجناحینموضعذكرثمنھاوندقالالرأس؟فأین: لھفقالوجناحانرأسالیومفارسإن

لمهللاقطعھفإذافأقطعھالرأسإلىأعمدبلهللاعدویاكذبتعمرفقالالرأسیھنالجناحینتقطعإنأنكالمؤمنین

  . الجناحانیعص

أنمالحظةمعاإلخوةلجمیعمكتوبةبھاالتذكیرینبغيأنھإالالكباراإلخوةأذھانفيواضحةالسیاسةھذهأنورغم

فرعیةبعملیاتالقیامإلىیؤديممااألمربھذاتوعیتھمتتمولمالجھادمسیرةإلىانضمواالشبابمنجدیدةأجیالھناك

تكونأنفعسىوعتقمأربفيالدولةقوىعلىالعملیاتبعضمناألخبارفيسمعناكمااألصلعلىالتركیزمنبدال

  .النفسعنكالدفاعإلیھادفعتضرورةھناك

الیوماألمةأعداءأنوھوأمریكاعلىالتركیزفيللقاعدةالعامةالسیاسةتوضیحبخصوصمثاًال ضربتأنسبقوقد

في  األنظمةمنوكثیرالنیتوحلفدولمنھااألحجاممتفاوتةكثیرةوفروعھاسم50قطرهأمریكيساقھاخبیثةكشجرة

ھوإلسقاطھاوالفعالالسلیمفطریقنامحدودةوطاقتناقوتناأنحینفيبنشرھاالشجرةھذهإسقاطنریدونحنالمنطقة

ثمتقریباً سم30عمقإلىوصلناحتىاألمریكيالساقعمقفي  ركزنافلواألمریكيأصلھاعلىالمنشاربتركیزنا

األمریكياألصلفيالنشرنجعلبأناإلمكانیةوجودمعنفعلفالالبریطانيالفرعفيالنشرمنتمكننافرصةلناسنحت

  . هللابإذنالباقونسیسقطیسقطأنإلىاألمریكيالساقعمقفيالنشربقيولووطاقتنالجھدناتشتیتذلكألن

لذلكتبعاً فروعھاوسقوطالروسشجرةلساقأفغانستانفيالمجاھدینقطععلىترتبتالتياآلثارذلكعلىمثالولكم

  . الوقتذلكفيالفروعتلكعلىجھدأينصرفأندونالشرقیةأورباإلىالجنوبيالیمنمناآلخربعدواحداً 

غیرھمدوناألمریكییننحوصرفھفینبغيغیرھموھناكبھاألمریكییناستھدافیتمأنیمكنلغموكلسھمفكلوعلیھ

  .دونھمعمنفضًال النیتوحلفمن

لألمریكیینوثالثةالنیتولحلفوأخرىاألفغانيللجیشعرباتومرتوھلمندقندھاربینالطریقفيللعدوترصدنافلو

  .أكبراألخرىالعرباتفيالجنودعددكانوإنوضربھاعلیھاالتركیزفینبغي

اإلخوةمراكزنحومتوجھةالمجاھدونفیھایوجدالتيالدولةجیشمنقوةتكونكأناستثناؤهینبغيماذلكمنیستثنى

المحلیةالقوىضدالدولةتلكفيالمجاھدةالجماعةعنالمباشرللدفاععملكلأخرىوبعبارة، عامةدوریةفيال

القاعدةمنتستثنىفھياألمریكیةالمصالحضربوھيالمرحلةھذهفياألساسیةبمھمتھاتقومحتىعلیھاللمحافظة

  .العامة

عشرالحاديأحداثبعدوخاصةاألمریكیونھمورسائلنابعملیاتناحقیقةوالمجھدالمرھقأنیرىلألحداثوالمتابع

أكبربالدناعلىوالھیمنةواالحتاللالحربتكلفةوتصبحالرعبفيتوازنیحصلأنإلىعلیھمالضغطزیادةفینبغي

  .الیھودعنالدعموإیقافبالدنامنواالنسحابالرضوخإلىتدفعھماإلجھادمنحالةإلىویصلواعلیھمفوائدھامن

  



فیجبالحاضرالتاریخعبرواألحوالاألوضاعتؤكدهماوذلكاألھمیةغایةفيفھوالتوقیتأھمیةعلىالتأكیدوینبغي

النفوذصاحبالعالميالكفربإنھاكیبدأالمسلمةالدولةقیامفيالعملترتیبأنالوقتھذافيأعیننانصبنضعأن

فياإلسالمیةاإلمارةإسقاطمنمكنتھكبیرةقوةیملكالذيلھااألساسيوالداعمحیاتھاشریانالمنطقةدولعلىالكبیر

فيتقومإسالمیةدولةأيحكومةالسقاطقوةلدیةمازاللكنھكبیرةبصورةاستنزافھتمأنھبرغمالعراقودولةأفغانستان

إسقاطمنتمكنھالضعفحالةإلىلیصلوإرھاقھاستنزافھفيواالستمرارالمواصلةینبغيلذاالوقتھذافيالمنطقة

المسلمةوالطاقاتالجھودمنتوحیدهیمكنمنكلوتوحیدجمععلىالعملضرورةمراعاةیتموعندھانقیمھادولةأي

األمراستدعىوإنهللابإذنالمسلمةالدولةإقامةفيبالبدءالشروعیكونثمعذربغیرأوبعذرالجھادعنقعدتالتي

  . بأسفالأكثرأوسنةذلك  تأخیر

  

راً أنوتعلمون أھدافھاتحققولممسیرتھاتعثرتقدالداخليبالعدوالبدءعلىأصرتالتيالمجاھدةالجماعاتمنكثی

موجودةآثارھامازالتبصدمةالناسأصابمماحماةفيوخاصةمصائبمنوقعوماسوریافيالمسلمینكاإلخوان

فياإلخوةحالوكذلكالجھادوجماعةمصرفياإلسالمیةالجماعةمحاولةفيوكذلكعقودثالثةیقاربمامضيرغم

وقدالدولةإلسقاطولیساألمریكیةالمراكزبعضعلىكانالعملأنرغمالعربجزیرةفيذلكومثلالجزائروفيلیبیا

روحوانتشاروالبراءالوالءبعقیدةالناستوعیةوكذلكالحرمینبالدمنالكبرىقواعدھمإخراجأھمھامنفوائدحقق

األجنبيالعدوضدالمقاومةحركاتبینماذكرھاالسابقلألسبابتعثرأنالعسكريالعمللبثماثمالشباببینالجھاد

النجاحأسبابومنأفغانستانفيآخرھامنوكاناإلسالميالعالمفيالماضيالقرنخاللكبیرةنجاحاتحققتالمحتل

تعاطفاً یوفرممااألجانبالكفارالروساحتاللوجودأعنيللعامةالمحفزالعنصروھوالنجاحعناصرأھمأحدوجود

لدیھاالدفعقوةتضعفالشعبيالتعاطفتفقدحركةفأيللسمكةكالماءللحركةفالشعبجداً مھمأمروھوأكبرشعبیاً 

ضداإلسالمیةالمقاومةرایاتحولالشعبمعظمالتفغزةفيالحالوكذا،تكمنأوالحركةتتالشىأنإلىباستمرار

حاً خطأً أخطأو  للبالدغازیاً الخارجيالعدودخلالعراقفيالحالوكذاحاملیھابأخطاءیعلمونالوھمخارجيعدو فاد

مناأللوفبعشراتومدھمالمجاھدینمعالشعبتعاطفإلىأدىمماوألبھاالقبائلفأثارأھلھاوطبیعةبالمنطقةلجھلھ

غیرفي  األنبارقبائلأبناءبعضضربأكبرھامنكاناألخطاءبعضحصلتأنإلىاألمریكیینضدللجھادأبنائھ

األمنقوىفيلالكتتابتجمعفيكانواوإنما] لقتالھماإلخوةإلىمتوجھینیكونواكأن[ النفسعنالمباشرالدفاعحالة

تلكفيباستثارتھاكفیلقبیلةمنواحدرجلقتلأنوتعلمونعلیھموانتفضواالمجاھدینضدالقبائلمشاعرألھبمما

  .المئاتبقتلفكیفالظروف

فياألمرھذاسیحققلمانسعىأنفواجبناالعلیاھيهللاكلمةجعلھوالشریعةفمقصدفقھھایجبمھمةمسألةھناكو

وعندماالعسكریةالقوىفياكتتبواھؤالءأنومعلوم  والمفاسدالمصالحتقدیرفيالشرعیةالضوابطمراعاةمعمآلھ

وبالتاليالمادیةلإلغراءاتاكتتبواوإنماقتالیةعقیدةیمتلكونالأنھممالحظةینبغيولكنسینفذونبالحضوریؤمرون

أثناءأحدمنھمقتلولوعمومتھمأبناءلقتلبشجاعةیندفعواولنأمریكاأجلمنبأنفسھمللتضحیةمستعدینغیرفھم

ویستثیرھمالقبائلكلعلىصدمةیولدكبیرةبأعداداالكتتابعندقتلھمبینماضعیفاً سیكونالفعلفردعلیناھجومھم

  .))اھـــــضدنا

  

  

  استراتیجیة القاعدة، وضرورة المحافظة على خطھا الصحیح أال ینحرف] :أیضا : [

نتجھالحتىأعیننانصبواضحاً أمریكامعحربنافياألساسھدفنایكونأنضرورةعلىبالتأكیدھذهرسالتيأبدأ((

  . خصومناوبینبینناوردودھااألفعالمعالتفاعلخضمفيھدفناعنبعیداً تدریجیاً 

  عشرالحاديبعدالقسمفيلخصماھومرادناإن

  .  .حقاً اإلسالمدولةإقامةلنالیتیسروشأنھمالمسلمینوتتركالیھودكدعمعناشرھاأمریكاتكفأن

وقاتلوھم[تعالىقولھفيكما�كلھالدینیكونأنالعظمىوالغایةكثیرةغایاتالمسلمینعندللقتالأنعلیكمیخفىوال

  ]بصیریعملونبماهللافإنانتھوافإن�كلھالدینویكونفتنةتكونالحتى



لھمأیمانالإنھمالكفرأئمةفقاتلوا[تعالىقولھفيكماوأھلھاإلسالمعلىاالعتداءعنالكفارینتھيأنالغایاتومن

  ]ینتھونلعلھم

وأئمةالكفرأئمةعلىبالتركیزهللابإذنوسرعةبقوةھذاویتحققلناوقتالھاعتدائھإنھاءعلىالعدویجبرقتاًال نریدفنحن

مجلسویمثلھاألولالقرارصاحبوھوللشعبھيأمریكافيالعلیاالسلطةوالسیادةأنومعلومأمریكاھمالیومالكفر

  .وممثلیھاألمریكيالشعبعلىوالقتالالقتلتركیزفینبغياألبیضوالبیتالنواب

جھداً منایأخذ  أنھرغمهللابإذنمھزومینإلخراجھمعینوفرضواجبأفغانستانفيوحلفائھماألمریكیینقتالوإن

وقتبأسرعإیقافھاعلىالقادرةبالقوىالرئیسيمصدرھامنالحربھذهإیقافھوحقنافياآلكدأنإال، طویًال ووقتاً 

  األمریكيالشعبذكرتكماوھي

الضغطتحتوالبنتجونوالكونجرساألبیضالبیتإدارةوھيلحربناالعدوعملیاتقیادةغرفةنضعأنفینبغيوعلیھ

بشكلمعظمھأوكلھاألمریكيالشعبعلىبالتأثیریتموھذاوبینھمبینناالرعبتوازنمعادلةباستخداموذلكالمباشر

الدولفيوخاصةالخارجفيالنفطباستھدافوذلكأیضاً اقتصادهعلىوبالتأثیرأمنھتفقدهأمریكاداخلبعملیاتمباشر

  .وقودهوخاصةمعاشھفاتورةبارتفاعاألمریكيالمواطندخلعلىالتأثیریتموعندھاألمریكاالمصدرة

العملیاتھذهرابطینتیسرإناألمریكیةاإلعالموسائلعبرمنھاجزءیكونمنامركزةكبیرةإعالمیةحملةذلكیرافق

حتىباألمنأمریكاتحلملنكالقولوالصومالباكستانووأفغانستانوالعراقفلسطینفيوالسیمابالدنافياألمنبفقدان

قعاً نعیشھ   ....فلسطینفيوا

ثقافةعلىمطلعاً منھماواحدكلیكونأنطرفینبینالنزاعوجودعندجداً المھمةاألمورمنأنعلیكمیخفىوال

تعالىهللاعونبعداألصوبالقراراتاتخاذعلىیعینھمماھذافإنقوتھوضعفھونقاطتفكیرهوكیفیةوتاریخھخصمھ

  .لھ

وبینھمبینناالحربوواقعالصراعتطورعلىواالطالعاألمرییكینساسةلتصریحات  المتابعةخاللمنظھرولقد

السبیلوھواألولىالمرتبةوفيالقصوىاألھمیةلھدارھاعقرفيأمریكاضربأنإلىالسابقةحروبھمعنفضًال 

ضربعنفضًال خارجھامبضربھیقارنالأمریكاداخلضربھممناألمرییكینفتأثرنریدلماالموصلاألساسي

  .ووكالئھمحلفائھم

الحروبھذهلبعضالمشتركالقاسمفإننشوئھامنذحرباً ستینقرابةخوضھارغمأنھانجدأمریكاتاریخلبعضفبتأملنا

ازدادعندماحسمتوإنماحسمھافيالرئیسالعاملھوالخارجفيخصومھممنالعسكريالعملیكنلمأنھاھو

تحسمولمأمریكيجندي57000فیھاقتلفیتنامفيحربھمالمثالسبیلفعلىلھاالداخلیةوالمعارضةالشعبيالغضب

اإلجباريبالتجنیدوأمرنیكسونرئیسھمأخطأعندمالالنسحاباضطرواوإنماالقتلىمنالھائلالعددبھذاالحرب

بمظاھراتالجامعاتطالبوالسیماالشعبثاروعندھاأمریكيفردكلأمنتمسالقضیةجعلمماالحربلمواصلة

  .لالنسحاباضطرھامماوالحكومةالحربضدحاشدة

خطألتالفيإكراهدونمنالھائلةالمالیةباإلغراءتھيالجنودنقصلمعالجةالحالیةسیاستھمأنعلیكمیخفىوال

  .نیكسون

وفيسنینثمانخاللجندي1000حواليأفغانستانفيمنھمقتل، ملیون300أمریكاسكانعددأنلدیكمومعلوم

الساسةإلرغاموتحركھمإلثارتھمتكفيالمنھمیسیرةفئةأصابقدالضررأنیعنيھذاجندي4000حواليالعراق

  . الحربوقفعلى

الشعبمنالقتلىعددنسبةفستكونسكانھاعددعلىأفغانستانفيأمریكاقتلىعددقسمناإذابسیطةحسابیةوبعملیة

فیتنامفيقتالھمعددنسبةبینماتذكرالجداً ضئیلةنسبةوھيالملیونفيثالثةفاصلةثالثةأفغانستانفياألمریكي

  .ملیوناً وخمسینمئةوقتھاأمریكاسكانعددكانحیثالملیونفيوثمانینثالثمئة

الحربتحسملمذلكومعفیتنامفيقتالھمكعددأفغانستانفيقتالھمعددیكونحتىضعفمئةمنأكثرأمامناأنأي

  .القتلىمنالكبیرالعددھذابسببھناك



وثورتھاوغضبھاالشعوبقضایامثلفيعادةتؤثرالتذكرالوالتياألمممصائبفيالضئیلةالنسبأنیتضحوبذا

األمركانإذاأفغانستانفيالمعركةلكسبجداً طویلأمامناالطریقأنُیظھروھذاوتحملھامعھاالتعایشوتستطیع

  .فقطالخصومقتلىعددعلىمتوقفاً 

عشرالحاديبعدأمریكافيالعملعنالعاطلینعددارتفاعمنھاالحربوقففيمؤثرةأخرىعناصرھناكأنإال

رقموھوعاطلمالیینبعشرةیقدرماوھوھناكالعاملةالقوىمنالمئةفيعشرةنسبةإلىوأفغانستانالعراقوحربي

  آالفعشرةكلفيواحدإلىالنسبةتصلحیثأفغانستانفيقتالھمعددإلیھقیسماإذاجداً كبیر

العراقفيالحربینعلىالھائلاإلنفاقبسببكانبھملحقالذيالضررمنجزءاً أنیعلمونالعاطلونوھؤالء

  وواشنطننیویوركفيواإلداريالماليوالفسادالجشعبسبباآلخروالجزءوأفغانستان

إسقاطفياآلخرینمعساھموإنمااألضرارتلكمصادرإیقاففيیحسمأنبعدیستطعلمالناسمنالكبیرالعددوھذا

كثیراً األمورتتغیرلمذلكومعوالرئاسةللكونجرسالدیمقراطیینورشحواالمصائببتلكتسببتالتيالجمھوریینإدارة

.  

أولىبابفمنجذريبشكلعنھمالضررلدفعاألموریحسمواأنیستطیعوالمالعملعنعاطلمالیینعشرةكانفإذا

  .أفغانستانفيجنديألفبقتلعلیھمالواقعالضررالحرب  یحسمالأن

ككلالشعبیتحركحتىأمریكيملیونثالثمئةعلىللضغطأمریكاداخلسیماوالالخارجيالعملأھمیةتتأكدوبذا

  وباكستانوأفغانستانوالعراقفلسطینفيوالسیماالمسلمینشعوبعلىالضاغطةالظالمةالحروبإلیقاف

لمالطائرةأنرغمعنھهللافرجالفاروقعمرعملیةأعني  واحدبرجلأصابھمالذيالرعب،أثرالمعنىھذایؤكدمماو

كانتماأضعافوھومباشرةوغیرمباشرةتكالیفدوالرملیارأربعینقرابةأمنیةاحتیاطاتالتخاذاعتمدوافقدتنفجر

  .أفغانستانفيلھااألولىالسنواتمنسنةكلفيالحربعلىاإلدارةتنفقھ

وھوشخص  400000ألفأربعمئةعددھمیبلغحیثالتدخینأضراروموتىالسیاراتحوادثكقتلىالعامةفالمصائب

الدخانشركاتإلغالقحاشدةبمظاھرات  یخرجوالمأنھمإالوأفغانستانالعراقفيالحربقتلىعددأمامضخمعدد

األلففيكثالثةضئیلةالشعبعلىالضررنسبةتكونفعندماوغیرھاوالحروبالوبائیةلألمراضبالنسبةالحالوكذلك

أولىبابفمنالملیونفيثالثةفاصلةثالثةنسبةعننتحدثونحنفكیفمعھاتتعایشأنوالشعوباألممتستطیعمثًال 

  .جداً طویلةلعقوداألمریكيالشعبمعھایتعایشأن

بشكلتصبعملیاتناتكونأنفیجباألساسھدفناتحقیقنریدأنناطالماأنھأدركناخصمناضعفنقطةعرفنافإن

دارھاعقرفيتضربلمأمریكاأسستأنفمنذاألمریكيللشعبواالقتصادياألمنيالعصبعلىالضغطفيمباشر

أحدیتجرأالوأناألمنتوارثواقدفھمأمریكاعنمیلألفمنأكثرتبعدالمحیطفيجزیرةفيكانتھاربربیرلحتى

فياألمرتضخمیسھلولذلكبالدھمداخلالعسكریةالعملیاتتجاهجداً مرھفاألمنيفحسھمدارھمعقرفيعلیھم

  .ألمنھمفقدھمإلىدعتالتياألسبابإلیقافوالتحركساستھمعلىوثورتھمغضبھمإلىیؤديمماحسھم

الداعمأنعقودستةمنأكثرمنذفلسطینقضیةفينجاحأيتحقیقلعدمالرئیسةاألسبابمنأنإلىاإلشارةتجدروھنا

فلسطینفيأھلنابمعاناةاألمریكيالشعبیشعرلموبالتاليداخلیاً علیھیؤثرضغطأليیتعرضلمأمریكاللیھودالرئیس

  خاصةوغزةعامة

دارنافناءداخلضخماً فیالً بحبالھاأدلتعمالقةرافعةلدیھااألبیضالبحرفيسفینةكوجودفلسطینفيالحالمثالوإن

دونولكندارنامنلیخرجوهسنةستینمنأكثرمنذبالعصيیضربونھفقامواأھلھوآذىالدارجدرانفھدمالضیق

  .الفیلفيثؤثرالالعصيأنومعلومجدوى

  .أمریكاھيالسفینةوھذهعنھملترفعھبحبالھتمسكالتيالسفینةیضربواأنإلىبحاجةزالواوماكانواأنھموالصواب

سلوكیرفضونھؤالءالدارخارجالمقاومةتخرجالوأنفقطالفیلعلىالضربحصرمنالبدیقولونالذینوإن

  . الفیلھذامنالدارلتحریرواألقرباألسلمالطریق

یبدأالحلمفتاحوأن  أمریكاوكالءحكامھاأیديعلىعظیمةمعاناةفيتعیشیراھاالمنطقةشعوبحالتدبرمنوكذلك

  .وشأنھمالمسلمینوترك  الحكامھؤالءعنللتخليبضربھاأمریكامنأیضاً 



حقاً هللاشرعوإقامةإسقاطھوأرادواالقائمالنظامقوةیفوقبمامصرفيالمجاھدینشوكةقویتإن:المثالسبیلفعلى

السادساألسطولاألبیضالبحرفيالمرابطةبالقوىابتداءلنجدتھستسارعأمریكاأنالعقالءعلىیخفىالفإنھ

  .األمریكي

لیس  الساطعالنجمبمناوراتالمسماةوالمصرياألمریكيالجیشبینالمشتركةالمناوراتوالتدریباتكلوإن

مصرفيیقومإسالميحكمأيإسقاطھومنھاالمقصودوإنماقطعاً اإلسرائیلینأولیبیاعلىالھجوممنھاالمقصود

  .   ألمریكاالموالیةللحكومةمعارضاً 

حلبالقضایاناوستبقىالظلمةوللحكامللیھودالدعمسیستمرأھلناعلىوالعدوانالظلمثمناألمریكيالشعبیدفعلمفإن

  .  طویلةلعقود

  ـ:القولوخالصة

داخلفالعملیاتككلاألمریكيالشعبواقتصادأمنمباشربشكلتمسالتيبالعملیاتالقیامالتنظیمأعمالأھممنإن

یشكلویجعلھالشعبعلىیؤثرماوأسرعأقوىمنلھاالمصدرةالدولوالسیماالخارجفيالنفطواستھدافأمریكا

  .الساسةعلىالضغط

الطاقاتتوجیھیتمفعندھاشيءمنھاوفاضذكرھاالسابقالسیاسةلتنفیذكافیةومالیةبشریةإمكانیاتعندناكانفإن

  .الخارجفياألمرییكینلضرب

لدقةنظراً المفتوحةالجبھاتفيأمریكاضدللعملالمجاھدینمنكبیرعددالتنظیملدىسیكونأنھ  یخفىالومما

وھوعبرالمطاراتالسفراألمنیةظروفھلھتتیحالمنوأماالخارجيالعمل  قسمفيسیكونفیمنالمطلوبةالمواصفات

سیكونونالذیناإلخوةیدربأویخططممنفیكونالخارجيالعمللقسمالمطلوبةالصفاتفیھاتوفرتالتيالطاقاتمن

  .القسم  ھذافي

بعضإلیھفذھب،كثیرةطینیةقرىالنھرضفتيعلىأمامھكبیرسدكمثلأمریكامعاإلسالميالعالمصراعمَثلوإن

وتضررالبیوتفھدمأمامھالتيالقرىعلىالھائلماؤهففاضتفتحأنلھاینبغيكانمامنھبواباتوفتحواالظالمین

بأنفسھممخاطریننھارلیلدؤوبعملفيواألطفالوالنساءالشیوخإلنقاذشجعانرجالمنھموھبواستنفرواالناس

  ،  حیاتھموتأمینإلنقاذھم

المستدیمةالعظیمةالمعاناةعنھملترفعبذلوهمماأقلجھداً تستدعيوجوھریةمھمةفكرةإلىبحاجةكانواأنھمإال

فیعاقبوھمبالناسالعناءأنواعوأنزلواالسدبواباتفتحواالذینإلىفرسانھمبعضیذھبأنوھي، طاقاتھموتوفرلھم

  .العظیمةمعاناتھمتنتھيوبذلكإغالقھویعیدواعنھویبعدوھم

األبیضالبیتأمریكافيالقرارأصحابعلىوضغطھاألمریكيالشعبعلىالمؤثرةفاستمراراألعمالحالناھوفھذا

  .هللابإذنالسدبواباتسیغلقالذيھوالبنتجونووالكونجرس

وإخراجإلسرائیلدعمھاعنأمریكاكفمنالمرادیتحققحتىاألمةعلىوالوقتالجھداختصرناقدنكونوبذلك

  .))اھــــأعدائھممعوشأنھموتركھمالمسلمینبالدمنجیوشھا

  

  

  :]معھاالتعاملینبغيوكیفوثاراتھا،وعصبیتھاالقبائلشأن[

معناكانفقدالعوامعنفضًال الخواصعلىآثارمنللدماءوكمالعربعندوالثأرالتعصبعمقمدىیخفىالكما((

بعضھمفكانأخرىوقبیلةقبیلتھمبینقبلیةجاھلیةحربوثارتالیمنإلىرجعواإذاالملتزمینالمجاھدیناإلخوةبعض

تخطئجعلھاالیمنیةالحكومةعلىاألمریكيالضغطوإنللدماءالثأرعادةمنینفكواأنیستطیعونوالفیھاینخرطون

إلىتؤديأكبرألخطاءمھیأةیجعلھاالضغوطواستمراروشبوةالمحفدفيالقبائلأبناءبقصفالقبائلمعالتعاملفي

القبلیةفالمجتمعاتإلیھمالقبائلانحیازغالبفسیكونالقبائلمعالتعاملالمجاھدونأحسنوإنضدھاالقبائلبعضتألب

بالنھيوسلمعلیھهللاصلىهللارسولأمربلغھلمابدریومعنھهللارضيحذیفةأبيقولوتذكرونعظیمفیھاالدماءأثر



لئنوهللا؟العباسونتركوعشیرتناوإخوانناوأبناءناآباءناأنقتل: قالعنھهللارضيالمطلبعبدبنالعباسقتلعن

  . السیفأللحمنھلقیتھ

إنھهللارسولیاوسلمعلیھهللاصلىهللالرسولسلولابنأبيّ ابنهللاعبدابنهللاعبدعنھهللارضيالصحابيوقول

لقدفوهللا،رأسھإلیكأحملفأنا،بھفمرنيفاعًال بدالكنتإن،عنھبلغكفیماأبيابنهللاعبدقتلتریدأنكبلغني

قاتلإلىأنظرنفسيتدعنيفال،فیقتلھغیريبھتأمرأنأخشىوإني،منيبوالدهأبررجللھاكانماالخزرجعلمت

بل(وسلمعلیھهللاصلىهللارسوللھفقال،النارفأدخلبكافرمؤمناً رجًال فأقتلفأقتلھ،الناسفيیمشيأبيابنهللاعبد

ابنقومتولىعندماعنھهللارضيلعمروسلمعلیھهللاصلىهللارسولوقول) معنابقيماصحبتھونحسنبھنترفق

بقتلھالیومأمرتھالو،آنفٌ لھألرعدت،اقتلھليقلتیومقتلتھلووهللاأماعمریاترىكیف( أحدثإذامجازاتھأبيّ 

فيالخالفوإنما  قتالھمیجبالمسلمینضداألمریكانرایةتحتیقاتلونالذینأنأحدعلىیخفىفالوھنا) لقتلتھ

  ....اقتلھليقلتیومقتلتھلووهللاأماوالسالمالصالةعلیھقولھمنفھمھیمكنوھذاالتوقیت

واألجیالالشباببینوخاصةالجھاديالفكرالنتشارصالحنافيوھوسریعةبخطىیقتربالمسلمةالدولةإلقامةفالوقت

الفكرباستثناءاألمةأبناءیعیشھالذيالفراغتمألالفكلھااألخرىاإلسالمیةوالحركاتبالجماعاتمقارنةالصاعدة

  .األمةقضایامعالمتفاعلالجھاديالسلفي

  

  

  

  [خصوص الكالم على الیمن] :

الفاروقعمرطائرةقبلمنالیمنفيالسریعةالتطوراتتتابعونأنكمشكفالالیمنموضوعفيمشورتكمأطلبوھنا

  العالمياإلعالمأمامكبیرةتجمعاتفيبأسلحتھممراراً اإلخوةظھرفقدبعدومنعنھهللافرج

حربإنسنةقبللھقالالیمنفياألمرییكینأحدأنالعراقفيجولتھفيمكینجونمعكانأمریكيسنترذكركما

  بسرعةتتحركوالمإذاالیمنحربھيالغدحربوإنالیومحربھيأفغانستانوحرباألمسحربھيالعراق

طلبھمعلىرداً الیمنجبھةفتحبتسمحالواإلداریةالمالیةإمكانیاتناإنلھموقلتتقریباً سنتینقبلاإلخوةراسلتولقد

  .التصعیدتجاهسارعتاألمورأنإالھناكجبھةلفتحمساعدات

والقبائلالشبابمنعلیھماً ضغطھناكوأنجداً ضعیفالحكومةوضعأنونیفسنةقبلسابقةرسائلفيوذكروا

  للتحرك

عندمامناوحذرھمبتحسسھمیقارنالأفغانستانفيالمجاھدینمنوالمحليالعالميالكفرتحسسأنعلیكمیخفىوال

أھلناأنذلكإلىأضفتعلمونكماالعالمفينفطيمخزونوأكبرالمشرفةالكعبةحیثالعربجزیرةقلبفينكون

  .ھناكوعشائرنا

وأفغانستانالعراقفيواقتصادیاً عسكریاً واستنزافھضعفھرغمالمرتدینمنبھملحقومنالصلیبيالتحالفأنوأحسب

لمنازلةقواهمنتبقىمایستجمعأنسیحاولفإنھوالصومالوإیرانوالسودانفلسطینفيأیضاً سیاسیاً واستنزافھ

الفھمذلكومعالعربجزیرةفيوخاصةإسالمیةدولةلقبولبعدمھیئینغیروحلفاؤھمفھمالیمنفيالمجاھدین

دونطویلةلسنواتحربلخوضیكفيماوالشعبيالسیاسيوالدعموالبشریةالمالیةوالمواردواإلرادةالقوةمنیملكون

  .وجوھھجمیعمنإلیھوالنظراألمرتقلیبفینبغياإلسالمدولةقیام

  :یليمامالحظةمع

فيتقریباسدسھمملیونعشرینمنأكثرتعدادهویبلغالعربجزیرةفياألكبرالبشريالتكتلھوالیمنيالشعبأنـ1

  الجنوب



وأھمھاالجنوبفيمحدودةمناطقباستثناءالماضیةالقرونخاللالصلیبيلالحتاللیتعرضلمالیمنيالشعبإنـ2

  عدنمدینة

  القبائللشیوخفالسلطاناألریافوأماالمدنداخلوسلطانھاضعیفةالیمنحكومةـ3

  .الكالشنكوفیقتنواأنالحلمبلغواإذااألولالفتیانوھم،الشعبعددضعفيمنأكثرالیمنفيالسالحقطععددـ4

  .القتالعلىوجريءمتمرسالیمنيالشعبـ5

  %40إلى30بینتتراوحالفقرنسبةـ6

صالحهللاعبدعليضدبینھمفیماتعصبواوقدباألثرةویشعرونالحكومةضدكثیرةمظالملدیھمالجنوبأھلـ7

شیخفھوالفضليناصرالسلطانابنطارقالشیخالمیدانفيالجنوبيالحراكوجوهوأبرزیومیةشبھومظاھراتھم

،حضرموت،شبوة،أبین،لحج،عدن: وھيللجنوبالستالمحفظاتأحدىوھي،أبینمحافظةعشائرمشایخ

  .نسمةالفخمسینإلىیصلقدجداقلیلسكانھاعددصحراویةمنطقةالمھرةأنمالحظةمع،المھرة

  .المجاورةالضواحيوبعضعدنمدینةتشملعدنمحافظة

المددھيوكانتقتالأھلوأھلھاوعرةالجبلیةتضاریسھاجیدةالبشریةكثافتھاالمساحةحیثمنصغیرةلحجمحافظة

  . السابقفيشتراكياالالحزبجناحيألحدالرئیسي

جیدةفیھاوالصحوةالفضليطارقالشیخمعجیدترابطھامقاتلةقبائلجیدةالبشریةكثفتھالحجمنأكبرأبینمحافظة

أبادجاللأیامأفغانستانفيالمجاھدینإخواننامنكانالفضليطارقالشیخأنالعلممعكبیرنفوذفیھاوللمجاھدین

  .قاعدیةجذورهأنعلىتصنفھوالحكومةقویةبناوعالقتھ

الباكازموقبیلةالعوالققبیلةأشھرھممنالبأسبشدةمشھورةمقاتلةقبائلھاكبیرةومساحتھاجیدةكثافتھاشبوةمحافظة

  .القاعدةمعمبایعینالقبائلشیوخوبعضجیدةفیھاالجھادیةالصحوةأنكما

قراراتخاذفيللسرعةمیالةغیرالساحلحضرموتمنوالقبائلجیدةوالكثافةممتازةفیھاالصحوةحضرموتمحافظة

بالحذریتسمونأیضاً ولكنھموالصیعرنھدأبرزھممنمقاتلةقبائلالداخلحضرموتوقبائلبالتجارةیشتغلونالقتال

  .القتالأمورفيوالتریث

داً قلیلفیھاالحضرومنسیةنائیةمحافظةالمھرةمحافظة   .ج

معحاشدقبیلةوكانتالیمنأرضعلىالسعوديوالنظامالناصرعبدبینصراعنشبالستیناتأوائلفترةفي

والسالحالمالإغداقمنالقبائلواستفادتالذممشراءالمرحلةتلكفيواشتھرالملكیینمعبكیلوقبیلةالجمھوریین

أوائلفيثم،ذلكفيبارزدورلإلخوانوكانالیمنفيجیدبشكلالصحوةظھرتالسبعیناتمنتصففيثم،علیھا

العدداألوقاتبعضفيیشكلونالیمنمنالمجاھدونوكانالنموفيواستمرتالجھادیةالصحوةظھرتالثمانینات

وأناإلسالمبتعالیموالتمسكااللتزامعلیھیغلبالیمنفيجدیداً جیًال أنوالمقصودالعربالمجاھدینعامةمناألكبر

مقاتلةكونھافبرغمالقبائللدىمتوارثقدیمطبعالیمنفيذلكمعولكنالملتزمینمنشیوخھاأصبحالقبائلمنكثیراً 

فيالكبرىالقبائلتتحركأنالصعوبةمنأنھفأحسبومادیةمعنویةقوةمنوظھیرسندلھایكونأنفيترغبأنھاإال

ومواثیقعھودوبینھمبینيالیمنفيالكبرىالقبائلشیوخفمعظمقويومعنويماليدعموجودبدونالظروفھذه

وإقلیمیةدولیةجدیدةعناصردخولومعاألمرلھذاكافیةمالیةإمكانیاتتوفرولعدموالجغرافيالزمنيللبعدنتیجةولكن

معناسیوفھمتكونأندونلنابالدعاءویكتفونالحیادعلىسیقفونالكبرىالقبائلشیوخأنفأحسبالصراعحلبةفي

. هللابإذنمعنافسیقفوناالشتعالدرجةإلىاألموروصلتفإذاالقبیلةأفرادجمیعحریةیصادرواأنیعنيالھذالكن

رفضوااإلخوةیسلموالكيعلیھمالدولةضغوطورغمسنواتبضعمنذتحتضنھموھياإلخوةتحتضنالیوموالقبائل

منھمأخذهعنالدولةوعجزتوإخوانھالحارثيعليأبوالشیخالتنظیمأمیرتسلیمرفضواأنذلكعلىاألمثلةومنذلك

  .هللارحمةعلیھوقتلبالطائرةعبیدةواديفيسیارتھوقصفوااألمریكیونتدخلوأخیراً 



المتوقعومن... القاعدةضدعلیكمیخفىالكماواإلخوانالقاعدةضدھمالرسمیینوشبھالرسمیونالعلماء: مالحظة

الدعمإلىصنعاءلحكومةالماليالدعمسیتجاوزالسعوديالنظامفإنالیمنفيكبیربشكلاإلخوةشوكةقویتإذاأنھ

  .الطیرانعبرخاصةالعسكري

عنمفصلتقریروطلبمعھمالتواصلفینبغيوالقتالالتصعیدلمواصلةجداً متحمسونالیمنفياإلخوةأنیظھر

  .ھناكاألوضاع

تضیعیعنيقدتھدئتھأواألمرفتركودقةشدیدبانتباهمعھالتعاملینبغيومتشابكشائكجداً وخطیرمھموضعفأمامنا

أحداثفيالمنطقةإدخالیعنيقدمناسبةوإمكانیاتكافیةمعرفةبغیرفیھوالدخول. اإلسالملنصرةجداً كبیرةفرصة

  كبیرةخسارةعلیھایترتبقدعظام

  . مشورتكمبانتظاروأنافیھاوالتشاوروإثرائھافیھاللتفكیریدیكمبینالیمنأخباربعضفھذه

مھندسھوأنھاألمریكیةالسفارةعلىللعملیةالمنفذینأحدعنذكرالیمنفياإلخوةتاإصدارإحدىفي: مالحظة

االستطالعطاقمانتقاءویتمواسعةوخبراتجیدةبفطنةیتمتعاَ أخللعملیةالمخططیكونأنعلىالتنبیھفأرجوالعملیة

  .))اھـــالخبراتعندهتتراكمحتىبھواالحتفاظوالتخطیط

  

  

  

  

  ] : الخارجيالعملفي [

لنجاحالمھمةاألسسبعضتتضمناألقالیمفياإلخوةجمیعإلىإرسالھایتمالجھاديالعملبخصوصرسالةإعدادأرجو

  العمل

أسبابمنأنوتذكرونثالثةأواثنینیكونونوإنمافادحخطأفإنھبھاللقیامواحدأخالفدائیةالعملیاتفيیرسلالكأن

إنھحیثهللارحمھعزامعملیةبخالفالشاحنةفيلوحدهكانهللارحمھهللاعبدأحمدأخاناأنتنزانیاعملیةأثرضعف

الظرفذلكمثلفياألخوإنماذلكخالفلھتبینثممترددأنھمحمدأبوالشیخظنحتىمعھمرافقوجودعلىأصر

وقالعملیتھتعثرتحیثعنھهللافرجالجبارعبدأخیناطائرةفيعبرةولإلخوةنفسیاً یعضدهأخإلىماسةبحاجةیكون

أخإرسالأنوتبینبتفصیلاالنترنتفيالمعلومةھذهتنشرأنوینبغيالعبوةإشعالمحاولةقبلقلقاً كانأنھالركاب

  .  مجربأمروأنھالعملیةیعثرربماواحد

تدرباً البنیةقويشابھوماالطائراتفيالمفجربجانبالذياألخیكونأنضرورة ومعھیلزممماوغیرهالجودوعلىوم

االعتمادوعدمالطائرةدخولقبلحقیبتھفيالجریدةتكونأنوعلىالتفجیریمارسعندماأخاهبھایغطيكبیرةجریدة

  .  الطائرةفيیوزعماعلى

  .لیًال أربعةإلىاثنینمنالشدیداالسترخاءوقتھوللتفجیروقتأفضل

  .للعملیةالنجاحوتوفیرالناسعنالبعدمنذلكفيلماالثالثةالكراسياستیعابیتمأناألصل

  ).اإلمكانقدر(بھممتشابھینأوالغربمنفیكونواالنظریلفتماأشكالھمفيلیسبالعملیةالقائموناإلخوةیكونأن

أيعلیھیكونالبحیثالملتزمالوسطعنونبعدهالتزامھأولفيشبابتجنیدوھياألھمیةغایةفيمسألةإلىنحتاج

بینآرائھإظھارأوالجھادإلىالدعوةلیستمھمتھوأنالملتزمالوسطداخلمخبرینثمةبأنھتوعیتھوتتمأمنیةمعلومات

  .الجھادیةبالعملیاتالقیامھيوإنماالناس



كثرتمافكلالمطلوبھوونجاحھاواحدةعملیةإتقانعلىوالحرصالواحدالحینفيالعملیاتمناإلكثارعدم

عملیةفيحصلكماالعملیةفيمراقبینأشخاصومشاركةالخللوقوعنسبةازدادتماكلوعناصرھاالعملیات

یتمأنیمكنكانالطرفینبینالرعبلتوازنالمطلوبواألثرالمرادإنحیثالماضيالعامبریطانیافيالطائرات

والتأكیدالتأكدویتم،واحدوقتفيطائراتعدةاشتراكمنبكثیرأكبرتكونهللابإذنالنجاحونسبةفقطواحدةبطائرة

بحدیثویذكرواالمجالھذافيوخاصةالعملفياالتقانأھمیةیفقھواأنفدائیةبأعمالسیقومونالذیناإلخوةعلى

طبیعةماھیةوتعلمونيتتحرواأنوأرجوا،یتقنھأنعمًال أحدكمعملإذایحبهللاإنوسلمعلیھهللاصلىهللارسول

العبوةبتفجیرقامقدالمنفذاألخیكونأنینبغيالعلممععنھهللافرجالفاروقعمرأخیناعملیةفيوقعالذيالفنيالخلل

وأنستشتعلالعبوةبأنالیقیندرجةإلىیصلأنإلىالطائرةلجسمماحدإلىمشابھجسمعلىمراتعدةالتدریبأثناء

  .المطلوبةللمھمةكافیةوكمیتھانوعھا

  

  

  ] : اإلعالمیةالسیاسةفي [

ظلمھيالقضیةأصلأنعلىنركزأنھوتقریباً ثابتبشكلاإلعالمیةرسائلناضمنتكونأنعلىتتشاورواأنأرجو

وعلى،األقالیمفياإلخوةعلىاألمرتعممواأنفأرجوجیداألمرھذاأنلكمبدافإنفلسطینفيلناوحلفائھماألمریكیین

األمریكیینفقصفاألنسبھيتكنلمعنھهللافرجالفاروقطائرةعملیةعلىتعقیباً الیمنمنإخواننارسالةالمثالسبیل

یعرفونالاألمریكيالشعبوغالبیةفلسطینلسببعشرالحاديیوملھموضربناقتالناعنمتفرعةمسألةھيللیمن

هللابإذنطویلةلفترةستستمروتداعیاتھجداً جداً كبیرحادثالطائرةفحادثقصفتقدأنھایعرفواأنعنفضًال الیمن

وتحذیرلتنبیھعظیمةفرصةفكانتمعھالمتحالفةاألوربیةالشعوبأیضاً بلفحسبكلھاألمریكيالشعبیمسلموھو

علىفھذاللیمناألمریكيالقصفعلىردأنھقیلكماولیسفلسطینفيللیھوددعمكمھوالعملیةسببأنالشعوبتلك

ھوفلسطینفياإلسرائیلیینعنالغربتخليإنحیثفلسطینفياالنتصارنحققأنبعدهللابإذنبالتبعسیحلأھمیتھ

السیاساتبتلكالمتأثرةاألخرىالرئیسیةقضایاناحلحلةیعنيممابالدناعلىالمتسلطةسیاساتھمفيجذريتحول

فكانأجمعالعالمفيصدىولھاومؤثرةجداكبیرةعملیةفكانتهللارحمھالبلويھمامأخینارسالةوكذلك،العدوانیة

  . مھمةعناوینمنتضمنتھمامعفلسطینالرئیسعنوانھایكونأنینبغي

  ] :، في إدارة العمل اإلعالمي في ھذه المرحلة[مشاورة أخرى

ماوتدارسبیننافیماالتشاورویتممنھاالعبروأخذاألخطاءوتبینوجھودھمالمجاھدینمحاوالتجمیعدراسةفیجب((

  .   والجھادالمسلمینعلىضررعنھایتسببالأوقاتفيالباقيینشرأنعلىالتوقیتھذافينشرهیمكن

وشبوةأبینعلىالقصفبعدالیمنعلىالدوليالتركیزبدایةمعوخصوصاً بلالماضیةاألسابیعخاللمنالحظتموقد

هللابفضلالقاعدةأنمنلألعداءظھرقدلماوذلكاألولالمستھدفوھيبقوةاإلعالمفيحاضرةالقاعدةأصبحتفقد

بالجانباھتمامنایزدادأنفینبغيالمسلمةاألوساطفيالجھاديلفكرھاواسعاً انتشاراً وتشھدوالحیویةبالحیاةتتمتع

علىإعالميحضورلنایكونأنیجببلعلیناخصومنامناإلعالمیةالھجمةشراسةومقاومةللتوعیةاإلعالمي

.....[مشاورة خاصة في استحداث منصب مسؤول إعالمي عام على جمیع استشارةتتمأنأرىو، األحداثمستوى

یعتذرأنفینبغيمقصودغیرالمجاھدینمنظاھرخطأحصلوإذاالتنظیمباسمالتحدثمھامھضمنمنویكوناألقالیم] 

  )).اھــــاإلعالمفيذلكعن

  ] : األخرىاإلعالمیةالمالحظاتبعض[

أوالبذيءالفاحشوالاللعانوالبالطعانلیسالمؤمنكونمعتتنافىالتيوالعباراتالكلماتتجنبینبغي  •

المسألةلھذهالمجاھدینمراعاةأھمیةعلیكمیخفىوالالمفاسدودرءالمنافعجلبومسألةالشرعیةالسیاسةمعتتنافىالتي

لنلتحمووسیلتنااألمةإلىیصلالذيصوتنافھياإلعالمیةإلصداراتنادقیقةمتابعةإلىبحاجةالمرحلةھذهفيأنناوأرى

أنویجب. لھمومھمومالمسةاألمةعوامیفھمھابلغةتكونأنفینبغيالمسلمینأمامصورتناتظھرالتيوھيمعھا

منقدرأكبرإنقاذومحاولةوتحریضھماألمةجماھیرمخاطبةھومنھاالرئیسيالھدفأنبیاناتھمفياإلخوةیستشعر

  .التیھظلماتفيیدخلواأنمنالناشئة



إصدارأيیبثوالیحیىأبيوالشیخمحمودالشیخومنمنكملجنةتكونواأنأرىالزللبعضولتالفي  •

فيحقاللجنةلھذهفیكوناللسانزالتبعضأوالعباراتبعضفیھكانوإناللجنةھذهعلىمرورهبعدإالللسحاب

محمدأبيالشیخعندمنكانوإنفیھتراجعوننيعنديمنكانفإنقائلھمراجعةأوالمناسبغیرالمقطعحذف

  .اإلصداراتجمیعمعوكذلكفیھتراجعوه

علمفھووقراءتھاالمجالھذافيكتبعنبالبحثاإلخراجمجالفينفسھیطورأخإلىبحاجةأنناأرىكما  •

بینالوعيانتشارھواإلعالمیةاألصدارتمنالرئیسھدفناأنحینفيالمشاھدعلىللتأثیراألھمیةغایةفيومستقل

أومرئیةأومسموعةكانتسواءالبیاناتبإصدارالقائمیناإلخوةلجمیعیوجھھانصائحاألخلھذاویكوناألمةأبناء

منأنأعلموهللاأرىالتيالمسائلومناألمةأبناءعندقبوًال تلقىمؤثرةموضوعیةمادةإخراجعلىیعینوهحتىمكتوبة

  :المجاھدینإصداراتفيتجنبھاالمھم

تناسبقویةً تكونأنإالالصوتیةوالمقاطعالعملیاتیكرروافالالجدیدالشيءفيالجماھیررغبةمراعاةـ1  •

كماالكالمسیاقیغییرممافیھاآخرجزءوتلصیق  الصوتیةالمقاطعقصیجتنبونوكذلكالفلمفيالواردالحدثمع

كانتمختلفبشكلمرتینالفرقانمؤسسةبثتھحیثهللارحمھالرزقاويمصعبأبيألخیناصوتيمقطعفيحصل

  ........ .   أفواھھممنالدولةخذوفلمفيوالثانیةللمرتدینإعدامفلمفياألولى

لدىالنفسیةالمشاكلبعضنشوءإلىتؤديقدوالتيجداً المؤثرةالصوروتجنبالمشاھدمشاعرمراعاةـ2  •

  .الجھادإلىالنفیرینويمنقلبعلىالخوفتدخلقدالتيأوالناشئة

اإلخوةإلىإرسالھاأرجواألقالیمبعضمنواستانوزیرمناإلعالمیةإصداراتنافيصدرتالتيالعباراتبعضوھذه

  علیھاوتنبیھھماإلخراجعلىالقائمین

  ) البالطبكمسنمسحأوالذبابمنأحقربأنھمیقالكأنالخصومتحقیر(ـ3  •

  ) االستھزاء( ـ4  •

  )[فیھ شيء من التفصیل]فرنساكأبناءالقذفحولتحومبألفاظالتلفظ(ـ5  •

  [كذلك فیھ تفصیل].) األنذال) ( البھیمیة)  (صیدكالب(  یقالكأناألعداءشتمـ6    •

إلىمریمابنتيرسالةبثإرجاءأرجوكماخالدابنيرسالةعلىنتاالنترمنالفعلردودارسالأرجو  •

  .آخراشعار

  اھــــ

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تیّسر جمعھ من فقرات مفیدة..وأخیراً ھذا ما

  ونرید مشاوراتكم، وتقاریركم المفصلة لكي نرفعھا للشیخ.

وتبلغون الشیخ أنور سالمنا، وأن یحافظ على نفسھ فھو قد دخل عالَماً جدیداً وحیاة جدیدة مختلفة، وتعلقت بھ أحكام 

دیة � عز وجل، واحرص على الموت في سبیل وواجبات وتكالیف جدیدة، وهللا یرعاه ویقویھ، وأھم شيء ھو تحقیق العبو

، والقلیل یبارك فیھ هللا عز وجل خیٌر من الكثیر الذي تعدوه بركُة هللا، اللھم ال غنى لنا هللا توھب لك الحیاة بكل معانیھا

الدعوة والجھاد عن بركتك یا رب العالمین.. ونرید منھ یكتب رسالة ألخینا آدم غدن (باالنكلیزیة) ویفتح معھ أفكار العمل 

  باللغة االنكلیزیة ویدعوه للكتابة في مجلتكم، ترسلون الرسالة لنا.

  وفي األخیر ، بلغوا سالمنا ألخینا أبي سفیان، وأخینا أبي ھریرة، هللاُ یحفظھم ویرعاھم.



  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  محبكم عطیة

  ھـــ1431شعبان6


