
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله 
  وصحبه أمجعني أما بعد ...... 

  بصري حفظه اهللا أيب إىل األخ الكرمي   

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

أرجو أن تصلك رساليت هذه وأنت ومجيع اإلخوة وذراريكم خبري 
 وعافيه وإىل اهللا تعاىل أتقى وأقرب وبعد 

وصلتنا رسالتكم ورسالة أخينا أيب هريرة الصنعاين  عرب اإلخوة وسررنا 
بوصوهلا وكانت تتضمن إجابات عن أسئلة بعثوها إليكم وقد اطلعنا 

كنا نتابع عن كثب أخباركم   من خالهلا على أحوالكم وأوضاعكم وقد
 عرب اإلعالم . 

خبصوص قولكم إن أردمت صنعاء يوماً من الدهر فهو اليوم فنحن 
نريدها إلقامة شرع اهللا فيها إذا كان الراجح أننا قادرون على احملافظة 

عليها ، فالعدو األكرب رغم استنزافه وإضعافه عسكرياً واقتصاديَاً◌ 
ه مازال ميتلك من املعطيات ما متكنه قبل احلادي عشر وبعده إال أن



رغم عجزه عن احملافظة على استقرار من إسقاط أي دولة نقيمها 
ولكم عربة يف واجملاهدون بفضل اهللا ينازعونه وحلفاءه تلك الدول 

إسقاط دولة طالبان وإسقاط حكومة صدام وال ختفى عليكم جتارب 
يمن ال يقارن البتة اخلصوم يف ال[سوريا ومصر وليبيا ] و إن استنفار 

يف أفغانستان فاليمن بالنسبة لألعداءكالذي هدده اخلطر  مباستنفاره
داخل بيته  فهي يف قلب اخلليج أكرب خمزون نفطي يف العامل فال نرى 

يف هذا الوقت قبل أن  أن نزج أنفسنا وأهلنا يف اليمن يف هذا األمر
سال اجتاح فنكون كالذي يبين يف جمرى سيل فإذا  تتهيأ األوضاع

ذلك البناء وأسقطه مث إذا ما أردنا بناء البيت مرة ثانية نفر الناس 
وانفضوا عن مساعدتنا يف البناء فإين أرى أن تبقى اليمن هادئة وإنا 

ندخرها كجيش احتياطي لألمة ومعلوم من الضروريات خلوض 
احلروب أن يكون هلا جيش احتياطي مع استمرار استنزاف العدو يف 

املفتوحة إىل أن يصل العدو إىل مرحلة الضعف اليت متكننا  اجلبهات
من إقامة دولة اإلسالم فكلما ازدادت العمليات ضد أمريكا كلما 

 اقرتب الوقت املناسب لتوحيد اجلهود إلقامة دولة اإلسالم بإذن اهللا .



القبائل يف وبناًء عليه فالرأي عندنا أن توسطوا كبار العلماء وشيوخ 
رغم اق على هدنة منصفة تساعد على استقرار اليمن تفلالالسعي 

 علمنا بأن علي عبد اهللا صاحل قد ال يستطيع املوافقة على اهلدنة فإن
ا هي املصرة على تصعيد األمور  رفضت احلكومة اهلدنة فسيظهر أ
املؤدية للقتال وأن أمرها ليس بيدها وبذلك يكون تعاطف الشعب 

 كرب ويتحمل اخلصم مسؤلية تبعاتمع اجملاهدين مستمراً وبشكل أ
احلرب وليس حنن ويظهر للناس أننا حريصون على وحدة األمة 

 اإلسالمية وسالمة املسلمني بأسس سليمة .

  ومبا أننا ال نرى التصعيد ألننا مازلنا يف مرحلة إعداد فليس من
املصلحة التسرع يف العمل على إسقاط النظام فهو رغم ردته وسوء 
م فعلي عبد  إدارته إال أنه أخف ضرراً ممن تريد أمريكا استبداله 

اهللا صاحل عاجز عن قمع النشاط اإلسالمي وكونه رجل غري 
كان مبثابة مظلة للنشاطات اإلسالمية طيلة   إسالمي وموالياً للغرب

السنني املاضية فاستفاد من ذلك اإلخوان والسلفيون والسلفية 
اجلهادية. فيبقى االستمرار يف استنزاف أمريكا من خارج اليمن ،  

كذهاب بعض العناصر إىل الصومال أو إلينا ومنها ينطلق اإلخوة 
الدولة على اهلدنة إىل العمليات اخلارجية ويف حالة مل توافق 



واملصاحلة تركزون على اإلخوة اليمنيني املغرتبني القادمني يف 
إجازات وميتلكون فيزة أوجنسية أمريكية للقيام بعمليات داخل 

أمريكا شريطة أن ال يكونوا قد أعطوا عهداً ألمريكا بعدم االضرار 
ا كما ينبغي توسيع دائرة العمل وتطويره يف التخطيط للعمليات 

  وتطويرها وأن ال حنصر أنفسنا يف تفجري الطائرات هناك فقط .
  خبصوص ارسال أخ قيادي ليعينكم يف العمل فهذا فيه صعوبة يف

هذه املرحلة . ينبغي أخذ االحتياطات األمنية وجتنب احلركة إال يف 
الظاهرة على اإلعالم وأن تتجنب  ضرورة ملحة وخاصة القيادات

اس ويف حال ضرورة احلركة فينبغي االبتعاد هذه القيادات اللقاء بالن
عن الوقف عند املطاعم و حمطات الوقود  وإمنا يقوم سائق السيارة 

بتزويد السيارة مبا حتتاجه الرحلة من الوقود واألطعمة من داخل 
املدينة قبل الرحلة فإن من أساليب االستخبارات وضع عناصر 

واملطاعم رتاحات تابعة هلم تعمل يف بعض حمطات الوقود واالس
 وما شابه ذلك .والقهاوي 

 . خطورة الدخول يف دماء مع القبائل 

 . احلرص على أن يكون أحد قادة التنظيم البارزين من اجلنوب 

  اإلشارة يف عدم استهداف اجليش والشرطة يف مراكزهم مع
األمرييكني الذين يقتلون أهلنا يف  مرادنا هوأننا بوبياناتنا إصداراتنا 

ذروا بأنن حيوالتأكيد على العسكر  غريها من بالد اإلسالم ويفغزة 



إن ال بد سندافع عن أنفسنا الصليبني فنحن دروعاً حتمي كونوا وال 
 أثناء قتالنا للصليبني .تعرضوا لنا 

هذه املسألة مهمة تزيد من تعاطف الناس مع اجملاهدين وتضعف  
 من نفسيات العسكر .

  احلرص على حماولة أخذ عهد وبيعة من املتعاطفني مع القاعدة
دون أن يكون عدم البيعة حائل بينكم وبني من ال يبايع وإمنا 

حترصوا على سعة الصدر وتقبلوهم معكم يف العمل ومرور الوقت 
م جيدون من جانبكم حلماً وعدم انتقام للنفس يقرب  طاملا أ

 ف . بينكم وجيعلهم معكم يف آخر املطا

  ينبغي أن تكون قيادات الصف األول من العناصر املمحصة
 متحيصاً جيداً .

  وأما يف مسألة التخلي عن السالح فغري واردة البتة فبالكتاب
واحلديد ينصر الدين وهو جزء من كياننا وتارخينا واحلفاظ على 
حياتنا والرجل من غري سالح ال شك أنه منتقص فماذا جىن 

م أصبحوا ال وزن هلم   الذين تركوا السالح غري أ

  

ال العسكري و اإلعالمي أود تذكريكم بالسياسة العامة للقاعدة يف اجمل
فقد متيزت القاعدة يف تركيزها على العدو األكرب اخلارجي قبل 



الداخلي وإن كان األخري أغلظ كفراً إال أن األول أوضح كفرا كما أنه 
أعظم ضرراً يف هذه املرحلة فأمريكا هي رأس الكفر فإذا قطعه اهللا مل 

ان عندما استشاره يعص اجلناحان كما قال عمر رضي اهللا عنه للهرمز 
وقال له انصح يل فإنك أعلم بأهل فارس قال نعم إن فارس اليوم 
اوند مث ذكر موضع  رأس و جناحان فقال له : فأين الرأس؟ قال 

اجلناحني وقال الرأي عندي يا أمري املؤمنني أنك إن تقطع اجلناحني 
 يهن الرأس فقال عمر كذبت يا عدو اهللا بل أعمد إىل الرأس فأقطعه

  فإذا قطعه اهللا مل يعص اجلناحني    . 

ورغم أن هذه السياسة واضحة يف أذهان اإلخوة الكبار إال أنه ينبغي 
ا مكتوبة جلميع اإلخوة مع مالحظة أن هناك أجيال جديدة  التذكري 

ذا األمر مما  من الشباب انضموا إىل مسرية اجلهاد ومل تتم توعيتهم 
ة بدال من الرتكيز على األصل كما يؤدي إىل القيام بعمليات فرعي

مسعنا يف األخبار من بعض العمليات على قوى الدولة يف مأرب 
  وعتق فعسى أن تكون هناك ضرورة دفعت إليها كالدفاع عن النفس.

وقد سبق أن ضربت مثاًال خبصوص توضيح السياسة العامة للقاعدة 
خبيثة ساقها  يف الرتكيز على أمريكا وهو أن أعداء األمة اليوم كشجرة



سم وفروعها كثرية متفاوتة األحجام منها دول  50أمريكي قطره 
حلف النيتو وكثري من األنظمة  يف املنطقة وحنن نريد إسقاط هذه 
الشجرة بنشرها يف حني أن قوتنا وطاقتنا حمدودة فطريقنا السليم 

 والفعال إلسقاطها هو برتكيزنا املنشار على أصلها األمريكي فلو ركزنا 
سم تقريباً مث  30يف عمق الساق األمريكي حىت وصلنا إىل عمق 

سنحت لنا فرصة متكننا من النشر يف الفرع الربيطاين فال نفعل مع 
وجود اإلمكانية بأن جنعل النشر يف األصل األمريكي ألن ذلك 

تشتيت جلهدنا وطاقتنا ولو بقي النشر يف عمق الساق األمريكي إىل 
  ن بإذن اهللا . أن يسقط سيسقط الباقو 

ولكم مثال على ذلك اآلثار اليت ترتبت على قطع اجملاهدين يف 
أفغانستان لساق شجرة الروس وسقوط فروعها تبعاً لذلك واحداً بعد 

اآلخر من اليمن اجلنويب إىل أوربا الشرقية دون أن نصرف أي جهد 
  على تلك الفروع يف ذلك الوقت . 

م استهداف األمريكيني به وعليه فكل سهم وكل لغم ميكن أن يت
وهناك غريهم فينبغي صرفه حنو األمريكيني دون غريهم من حلف 

م .   النيتو فضًال عمن دو



لو ترصدنا للعدو يف الطريق بني قندهار وهلمند ومرت عربات مثًال ف
ثة لألمريكيني فينبغي حللف النيتو وثالثانية جمموعة للجيش األفغاين و 
ا وإن كان عدد اجلنود يف العربات األخرى  الرتكيز على الثالثة وضر

  أكرب .

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

.  

عن اجلماعة اجملاهدة يف تلك  للدفاع المباشروبعبارة أخرى كل عمل 
احمللية للمحافظة عليها حىت تقوم مبهمتها األساسية  الدولة ضد القوى

يف هذه املرحلة وهي ضرب املصاحل األمريكية فهي تستثىن من القاعدة 
  العامة .

واملتابع لألحداث يرى أن املرهق واجملهد حقيقة بعملياتنا ورسائلنا هم 
األمريكيون وخاصة بعد أحداث احلادي عشر فينبغي زيادة الضغط 

أن حيصل توازن يف الرعب وتصبح تكلفة احلرب واالحتالل عليهم إىل 
واهليمنة على بالدنا أكرب من فوائدها عليهم ويصلوا إىل حالة من 



اإلجهاد تدفعهم إىل الرضوخ واالنسحاب من بالدنا وإيقاف الدعم 
  عن اليهود .

وينبغي التأكيد على أمهية التوقيت فهو يف غاية األمهية وذلك ما 
ع واألحوال عرب التاريخ احلاضر فيجب أن نضع نصب تؤكده األوضا 

أعيننا يف هذا الوقت أن ترتيب العمل يف قيام الدولة املسلمة يبدأ 
اك الكفر العاملي فإن لديه حساسية قصوى من قيام أي إمارة  بإ
إسالمية وإن مما يدل على شدة احلساسية املرهفة لدى الغرب من 

حجمها هو ما حصل بعد أن أقام  قيام أي إمارة إسالمية مهما كان
الشيخ اخلطايب إمارة يف املغرب قبل أن يستنزف الصليبيون إىل حد ال 

يستطيعون فيه اهليمنة على بالد املسلمني من توحد لقوى الصليب 
م له إىل أن أسقطوا إمارته فقلقهم العظيم من قيام أي إمارة  وحماصر

م يعلمون أن امل سلمني ميتلكون أموراً إسالمية يرجع سببه إىل أ
عهد الرسول صلى يف ليست عند غريهم من األديان ففي فرتة وجيزة 

  اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين دانت الدنيا للمسلمني .

فرأس الكفر العاملي اليوم هو صاحب النفوذ الكبري على دول املنطقة 
ا والداعم األساسي هلا الذي ميلك قوة مكنته من  إسقاط شريان حيا



اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان والنظام العراقي برغم أنه مت استنزافه 
بصورة كبرية لكنه مازال لدية قوة السقاط حكومة أي دولة إسالمية 

حقاً تقوم يف املنطقة يف هذا الوقت وإن من أهم خربات اخلصوم 
احملليني والدوليني يف القضاء على احلركات اإلسالمية وإجهاضها هو 

و جرها إىل صراع مل تستكمل مقوماته لذا واستدراجها استفزازها 
واصلة واالستمرار يف أن نفوت عليه ما خيطط له ونقوم حنن باملينبغي 

ليصل إىل أفغانستان والعراق يف امليادين املفتوحة استنزافه وإرهاقه 
حالة ضعف ال متكنه من إسقاط أي دولة نقيمها وعندها يتم مراعاة 

عمل على مجع وتوحيد كل من ميكن توحيده من اجلهود ضرورة ال
والطاقات املسلمة اليت قعدت عن اجلهاد بعذر أو بغري عذر مث يكون 

الشروع بالبدء يف إقامة الدولة املسلمة بإذن اهللا وإن استدعى األمر 
  تأخري  ذلك سنة أو أكثر فال بأس . 

على البدء  وتعلمون أن كثرياً من اجلماعات اجملاهدة اليت أصرت
ا ومل حتقق أهدافها كاإلخوان  بالعدو الداخلي قد تعثرت مسري

املسلمني يف سوريا وما وقع من مصائب وخاصة يف محاة مما أصاب 
الناس بصدمة مازالت آثارها موجودة رغم مضي ما يقارب ثالثة 



عقود وكذلك يف حماولة اجلماعة اإلسالمية يف مصر ومجاعة اجلهاد 
خوة يف ليبيا ويف اجلزائر ومثل ذلك يف جزيرة العرب وكذلك حال اإل

رغم أن العمل كان على بعض املراكز األمريكية وليس إلسقاط الدولة 
وقد وحقق فوائد من أمهها إخراج قواعدهم الكربى من بالد احلرمني 

وكذلك توعية الناس بعقيدة الوالء والرباء وانتشار روح اجلهاد بني 
  ل العسكري أن تعثر لألسباب السابق ذكرهاالشباب مث ما لبث العم

بينما حركات املقاومة ضد العدو األجنيب احملتل حققت جناحات  
كبرية خالل القرن املاضي يف العامل اإلسالمي وكان من آخرها يف 

أفغانستان ومن أسباب النجاح وجود أحد أهم عناصر النجاح وهو 
الكفار األجانب مما  العنصر احملفز للعامة أعين وجود احتالل الروس

يوفر تعاطفاً شعبياً أكرب وهو أمر مهم جداً فالشعب للحركة كاملاء 
للسمكة فأي حركة تفقد التعاطف الشعيب تضعف قوة الدفع لديها 
باستمرار إىل أن تتالشى احلركة أو تكمن ، وكذا احلال يف غزة التف 

وهم معظم الشعب حول رايات املقاومة اإلسالمية ضد عدو خارجي 
ال يعلمون بأخطاء حامليها وكذا احلال يف العراق دخل العدو 

اخلارجي غازياً للبالد  و أخطأ خطًأ فادحاً جلهله باملنطقة وطبيعة 



أهلها فأثار القبائل وألبها مما أدى إىل تعاطف الشعب مع اجملاهدين 
ومدهم بعشرات األلوف من أبنائه للجهاد ضد األمريكيني إىل أن 

ألخطاء كان من أكربها ضرب بعض أبناء قبائل حصلت بعض ا
عن النفس [ كأن يكونوا  المباشراألنبار  يف غري حالة الدفاع 

متوجهني إىل اإلخوة لقتاهلم ] وإمنا كانوا يف جتمع لالكتتاب يف قوى 
األمن مما أهلب مشاعر القبائل ضد اجملاهدين وانتفضوا عليهم 

ا يف تلك وتعلمون أن قتل رجل واحد من قبيلة كف يل باستثار
  الظروف فكيف بقتل املئات .

و هناك مسألة مهمة جيب فقهها فمقصد الشريعة هو جعل كلمة  
اهللا هي العليا فواجبنا أن نسعى ملا سيحقق هذا األمر يف مآله مع 

مراعاة الضوابط الشرعية يف تقدير املصاحل واملفاسد  ومعلوم أن هؤالء 
وعندما يؤمرون باحلضور سينفذون ولكن اكتتبوا يف القوى العسكرية 

م ال ميتلكون  وإمنا اكتتبوا  رغبة ودوافع للقتالينبغي مالحظة أ
لإلغراءات املادية وبالتايل فهم غري مستعدين للتضحية بأنفسهم من 
أجل أمريكا ولن يندفعوا بشجاعة لقتل أبناء عمومتهم ولو قتل منهم 

كون ضعيفاً بينما قتلهم عند أحد أثناء هجومهم علينا فرد الفعل سي



االكتتاب بأعداد كبرية يولد صدمة على كل القبائل ويستثريهم ضدنا 
النتقام ملن قتل منهم فيجب دراسة مجيع رغبة يف اويولد عندهم 

    حماوالت اجملاهدين وجهودهم وتبني األخطاء وأخذ العرب منها 

كما ال خيفى مدى عمق التعصب والثأر عند العرب وكم للدماء من 
آثار على اخلواص فضًال عن العوام فقد كان معنا بعض اإلخوة 

اجملاهدين امللتزمني إذا رجعوا إىل اليمن وثارت حرب جاهلية قبلية بني 
قبيلتهم وقبيلة أخرى فكان بعضهم ينخرطون فيها وال يستطيعون أن 

الثأر للدماء وإن الضغط األمريكي على احلكومة ينفكوا من عادة 
اليمنية جعلها ختطئ يف التعامل مع القبائل بقصف أبناء القبائل يف 

احملفد وشبوة واستمرار الضغوط جيعلها مهيأة ألخطاء أكرب تؤدي إىل 
تألب بعض القبائل ضدها وإن أحسن اجملاهدون التعامل مع القبائل 

إليهم فاجملتمعات القبلية أثر الدماء فيها  فسيكون غالب احنياز القبائل
عظيم وتذكرون قول أيب حذيفة رضي اهللا عنه يوم بدر ملا بلغه أمر 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالنهي عن قتل العباس بن عبد 
املطلب رضي اهللا عنه قال : أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشريتنا 

  ألحلمنه السيف .  ونرتك العباس ؟ واهللا لئن لقيته



وقول الصحايب رضي اهللا عنه عبد اهللا ابن عبد اهللا ابن أّيب ابن سلول 
لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا إنه بلغين أنك تريد قتل 
عبد اهللا ابن أيب فيما بلغك عنه ، إن كنت ال بد فاعًال فمرين به ، 

رج ما كان هلا رجل أبر فأنا أمحل إليك رأسه ، فواهللا لقد علمت اخلز 
بوالده مين ، وإين أخشى أن تأمر به غريي فيقتله ، فال تدعين نفسي 

أنظر إىل قاتل عبد اهللا ابن أيب ميشي يف الناس ، فأقتله فأقتل رجًال 
مؤمناً بكافر فأدخل النار ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ل رسول اهللا وسلم(بل نرتفق به وحنسن صحبته ما بقي معنا ) وقو 
صلى اهللا عليه وسلم لعمر رضي اهللا عنه عندما توىل قوم ابن أّيب 

أحدث ( كيف ترى يا عمر أما واهللا لو قتلته يوم قلت يل  نجمازاته إ
ا اليوم بقتله لقتلته ) وهنا فال  اقتله ، ألرعدت له آنٌف ، لو أمر
سلمني خيفى على أحد أن الذين يقاتلون حتت راية األمريكان ضد امل

جيب قتاهلم  وإمنا اخلالف يف التوقيت وهذا ميكن فهمه من قوله عليه 
  الصالة والسالم أما واهللا لو قتلته يوم قلت يل اقتله ....

فالوقت إلقامة الدولة املسلمة يقرتب خبطى سريعة وهو يف صاحلنا 
النتشار الفكر اجلهادي وخاصة بني الشباب واألجيال الصاعدة 



ات واحلركات اإلسالمية األخرى فكلها ال متلئ الفراغ مقارنة باجلماع
الذي يعيشه أبناء األمة باستثناء الفكر السلفي اجلهادي املتفاعل مع 

  قضايا األمة .

كما ال بد من تطوير خطاب القاعدة على أن يكون هادئاً رصيناً 
م ال ينفر  مقنعاً سهًال واضحاً مالمساً لقضايا اجلماهري ومعانا

األمة والرأي العام وقد يستشهد بعض اإلخوة باألقوال احلادة مجاهري 
لبعض السلف رضي اهللا عنهم و رمحهم اهللا فقد كان هذا يف حال 

قوة ومتكني لدولة اإلسالم أما يف مثل حالنا فهو وضع خمتلف إذ أنه 
  ينبغي مراعاة الفرق بني حالة القوة و حالة الضعف 

خطاباتنا االهتمام بتوضيح معىن وجيب أن يكون العمود الرئيسي يف 
  ال إله إال اهللا 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 

دوء    من مبادئنا باستخدام كلمات أو عبارات تؤدي املطلوب 
كاستخدام كلمة وكالء بدالً من كلمة عمالء واملطلوب يف هذه 

ق إىل الناس بأسهل وألطف عبارة فبعض الذوق املرحلة  أن نوصل احل



ا مبثابة الشتم بينما إن قلنا وكيل  العام ينفر من كلمة عميل ويعتربو
بدالً من عميل وخانوا امللة واألمة أو خانوا اهللا ورسوله صلى اهللا عليه 
م بدًال من كلمة احلكام اخلونة فإن ذلك أدعى  وسلم أو خانوا أمانا

شرحية أكرب من املسلمني وميكننا إيقاظهم من الوهم  أن تستمع إلينا
اجتناب والوالء للحكام الظاملني وهذا هو مطلوبنا جيب التأكيد على 

على تعاطف األمة مع اجملاهدين و جيب أن الكلمات اليت تؤثر سلباً 
ا  م يف خضم محلة صليبية عاملية من أهم مهما يستشعر اجملاهدون أ

ادئهم ووصفهم مبا ينفر املسلمني عنهم فالبد من تشويه اجملاهدين ومب
مراعاة الدقة يف الكلمات واإلصدارات حىت ال نثبت يف أذهان 

منا األعداء به من أننا متوحشون مستبدون  املسلمني بعض ما ا
نستلذ بسفك الدماء   وأن يستشعروا أن مجاهري األمة خارج املعركة 

وال خيفى أن األمة هي  وحباجة إىل خطابات تتناسب مع أوضاعهم
مدد وغطاء اجملاهدين لذا ينبغي أن نرتفق بالناس بالطرح الشائق مع 

  .جتنب اهلجوم الصارخ والنقد الساخر أو حتقري اخلصوم 

خبصوص احلديث عن محاس فيجب أن نراعي أن محاس هلا أنصار  
م حريصون على نصرة احلق والدين وقد تغيب عليهم  كثر حنسبهم أ



اين الشرعية املهمة  وال نريد أن نعني الشيطان عليهم ومرور بعض املع
م بلطف يساعد يف انتباههم لتلك  الوقت مع توضيح أخطاء قاد

  األخطاء  وجتنبها  .

ينبغي التنبيه إىل أن النسبة األكرب من املعركة هي إعالمية وأن القنوات 
اهلي فإن الفضائية اليوم هي أشد من الشعراء اهلجائني يف العصر اجل

ركزت القنوات على شخص يريدون وضعه أثروا عليه سلباً وإن ركزوا 
عليه يريدون رفعه أثروا إجياباً وإن كان األمر بالعكس مما أظهروا وإننا 
اليوم تعاديينا معظم القنوات وأما اجلزيرة فقد تقاطعت مصاحلها مع 

ا مصاحلنا فقد يكون من املفييد  أن ال مندحها وال نستعديها  ومع أ
ا حمدودة  قد حتصل منها أحياناً بعض األخطاء ضدنا إال أ

وباشتباكنا معها ستزداد حتامًال وتلحق الضرر بتصور اجلماهري املسلمة 
عن اجملاهدين فمن احلكمة أن ال نستعدي شعراء العصر احلديث ما 

  مل تكن هناك ضرورة .

إن الفرصة وخالصة القول : رغم ضعف الدولة وقابليتها للسقوط ف
إلسقاطها وإقامة حكومة بديلة متاحة لغرينا ال لنا لسبب بسيط ألننا 

يستحيل علينا أن نتنازل عن أي جزء من ديننا ونساوم عليه إرضاء 



ألمريكا حىت ال تقوم بإسقاط احلكومة الناشئة وكثري من الناس 
يتأولون تأوالت فاسدة ويتنازلون عن دينهم حبجة مصلحة الدعوة 

أن تتشاوروا يف أمر اهلدنة مع الدولة فإن ترجح لكم ذلك فأرجو 
ا وشروطها ومنها أن يتم إغالق  فأعلنوه على املأل مع ذكر مربرا

مكاتب االستخبارات والشرطة األمريكية وإخراج مجيع القوى األمنية 
والعسكرية هلم من اليمن وأن ال ينتهكوا حدوده وسيادته بواسطة 

  ل لكي يعلم الناس حقيقة موقفكم وموقفها .العلماء ومشايخ القبائ

وأخرياً أذكر بأن أمريكا يف حالة ضعف متسارع وستضطر إىل 
اإلنسحاب خالل السنوات القريبة بإذن اهللا ألسباب كثرية من أمهها 

  عجزها املايل الكبري . 
ويرضاه وأن يصوب  ويف اخلتام أبلغ سالمي جلميع اإلخوة طرفكم وأرجو اهللا أن يوفقنا مجيعاً ملا حيبه

رأيكم ويثبت أقدامكم وأن يثبتنا وإياكم على طريق اجلهاد وأن مين علينا بالنصر على الكافرين وعسى 
أن جنتمع بكم قريباً بإذن اهللا وصلي اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وآخر دعوانا 

 أن احلمد هللا رب العاملني .


