
 وباختصار أن اخلطة متر بثالث مراحل 

مثال  به إسقاط الدول وإجهاض احلركات ولكمأاستنزاف اخلصم األكرب الذي د
مة يف مصاب  ا احلركة يف سوريا وإسقاط اإلمارة يف أفغانستان فال جنعله يدخل األ
عربة باحلق طاقة هلا به وكوارث ا ضروة هلا فمن فمن يفقه املسألة يفقهها وال
قفز ونتجاوز وستتمسك به األغلبية بإذن اهلل فمن مصلحتنا أن نستقيم وا ن

 املراحل .

يكل ويتع  بعد استنزاف اخلصم األكرب نأيت للخصم احمللي واستنزافه حىت  

صيناً يف مكان بعد ذلك نأيت إلقامة الدولة بإذن اهلل فال بد أن نبين سداً منيعاً ح 
. ادي حىت ا يسيل ويهدم اليبوتمناس  قبل أن نبين على حواف الو   

ماً من الدهر فهذا ن كنتم تريدون صنعاء يو إ" نه وكنتم قد ذكرمت يف رسالة سابقة بأ
املسلمني بإسقاط  وباقي بالدأننا نريد إقامة الدين يف صنعاء ال خيفى عليكم " فهو 

: قة ي تكون العبارة أكثر دن لكلكو الدولة واحملافظة عليها وإقامة اخلصم   

دول  يوعمان وباقإن كنتم تريدون يف يوم من األيام صنعاء والرياض والقاهرة 
فهذا هو اليوم اخلليج والشام   

فينبغي أن يزول عن أذهاننا اجلزء القطري صحيح أن هناك حدود سايكس بيكو 
بالتقسيمات الظاهرة على خريطة املنطقة و هي ما يعرتف هبا احلكام ولكن مجيع 

هذه احلدود ستزول عندما تقوم دولة إسالمية فسيتأل  الكفر العاملي واحمللي لضرهبا 
 وستصبح كأمنا هي داخل حدودهم ازالة اخلصم الذي يهددهم 



مثال : لو أن أناساً يف البيضاء أو السوادية أو لودر أو شقراء يتعاطفون مع 
اجملاهدين ولديهم قدرة على ااستيالء على املبا ي احلكومية وإعالن إمارة فهل 
 سرتون ذلك مناسباً ولو أقاموا إمار ة يف هذه املناطق فكم يوم ستدوم اإلمارة ؟! 

ا شك أن العقالء يدركون أهنا لن تدوم طويالً فإمكانيات الدولة قادرة على 
إسقاط هذه باحلصار وانتشار اجلوع فيتم التفاوض مع شيوخ القبابل لقتالنا أو 

 إلخراجنا   

وعندما نتحدث عن اجملتمعات العربية ينبغي أن يكون يف بالنا أهنا يف معظمها 
حتكمها الدول احلديثة وقد خرجت عما كان عليه املسلمون قدمياً فقد  كانت مهمة 
الدولة تطبيق أحكام الشرع بني الناس و حفظ األمن الداخلي وصد اهلجوم اخلارجي 
والناس يف ظل األمن تبحث عن أرزاقها بأنفسها بينما الدولة احلديثة جتعل الناس 
أسرى هلا وجتعل العرف يف أذهان الناس عن الدولة أهنا ملزمة بتوفري أرزاق ووظابف 

 للناس وهذا أمر ا نستطيعه حنن يف هذه املرحلة .

وهذا الفرق فرق جوهري فما يصح أن نقدم بالسيطرة على الدول ألن القوة 
ااعسكرية للسيطرة عليها قد توفرت على افرتاض ذلك يف حني أن أقوات الناس مل 

 تتوفر لدينا 

أما فيما خيص أفغانستان فهي مستثىن وكذلك الصومال مستثىن فإنفاق اإلمارة يف 
أفغانستان يف السنة أقل من اثىن عشر مليون دوار فمن املستحيل أن يعيش مخسة 
وعشرون مليون باثىن عشر مليون يف السنة مما يعين أن للشخص أقل من نصف 

 دوار  يف السنة  .



فالشع  األفغا ي حيمل نفسه بنفسه فهو غري حممل الدولة مسؤو ليات كبرية خبالف 
 الشعوب يف الدول العربية فهي حتمل الدولة مسؤولية توفري وظابف وأرزاق للناس.

و من األمثلة على ذلك اجلماعة اإلسالمية يف مصر عندما قتلوا السادات كانت 
لديهم خطة بأن يسيطروا على مصر ويعلنوا دولة إسالمية وذلك بأن يقوم أفراد 

اجلماعة يف كل منطقة بالسيطرة على املبا ي احلكومية عندهم مبا فيها مبا ي اإلعالم 
 بأنواعه .

فلو قدر أن اخلطة جنحت لكان عمر هذه الدولة أسابيع فقط ألن سكان مصر 
وقتها ستني مليون حيتاجون مئة ومخسني مليون رغيف يومياً هذا فقط اخلبز والدولة 
املسلمة ستكون يف حصار عاملي يف حني احلكومة املصرية رضيت بأن تكون رهينة 
ملصدرين القمح يف العامل خاصة أمريكا فغريت أولويات املزارع املصري يف الزراعة 
فلم يعد القمح من األولويات وصوامع الدولة للطحني ليس فيها إا ما يكفي 

ألسبوعني فقط مما يعين أن الدولة املسلمة بعد أيام ستكون أمام ثور ة شعبية عارمة 
سواًء أكان الناس يرغبون يف أن حيكموا باإلسالم أو ا يرغبون ألهنم سيتحملون 

 فوق طاقتهم ألن انعدام الغذاء يعين موهتم وموت أبنابهم أمام أعينهم .

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

 السودان إىل مصر  .



وبناءً  علما تقدم فإنه ا يصح إقامة دو لة مسلمة يف قل  العامل اإلسالمي يف ظل 
الوضع الراهن فصنعاء اليوم مبثابة البيضاء فإن دول اخلليج برمتها واألردن ومصر 

 سينقضون عليها وحياصروهنا مث يتفاوضون مع القبابل

وهناك مسألة هامة أود أن أنوه إليها وهي أن أمريكا ودل اخلليج سعوا عملياً  لتغيري 
نظام علي عبد اهلل صاحل مما يظهر أن هذا الوكيل غري كفء عندهم  ويعرفون معرفة 
تامة حبجم الفساد اإلداري واملايل اهلابل وأن هذه األجواء أعطت تربة خصبة لكل 
ااجتاهات لكي تنمو و تنشر أفكارها ومن أهم هذه ااجتاهات وأقوها ااجتاه 

 اإلسالمي جبميع طوابفه من اإلخوان والسروريون والسلفيوون والسلفيون اجلهاديون 

 وبعبارة أخرى 

 إن بقاء هذا النظام أقل سوًء بكثري مما لو جاء علي سامل البي  الذي له سابقة يف 
الفتك باإلسالميني فإنه إن استلم السلطة سيبطش باحلركة اإلسالمية جبميع 

 طوابفها و سيبدأ بالفكر اجلهاد 

فالقول بإزالة احلكومة املرتدة و أن بقاء البلد يف فوضى أفضل من بقاء هذه 
احلكومة املرتدة  هذا غري صحي فال ميكن أن يتم نشر دعوتنا مع وجو د الفوضى  

كما أنه يف ظل دولة ليس هلا حاكم يرسي قواعد األمن بني الناس فتظهر وحشيتهم 
 بشكل كبري ويصبح هم الناس احملافظة على الدم والعرض وهذا هاجسهم دون سواه

كما أنه ا خيفى عليكم أنه غري وارد أن ترتك دول املنطقة البلد بغري حاكم فإهنا 
ستشارك يف دعم كيان احلزب ااشرتاكي احلراك اجلنويب وهم معبؤو ن ضد اإلسالم 



وحنن بذلك نكون قد هيأنا األجواء جمليئ قوة ينتظهرها خصمنا منذ أكثر من عقد 
 ونصف وقد بذل حماولة عملية من قبل لإلتيان هبا

فلو جاء ااشرتاكيون وحدهم فهذه كارثة على اإلسالميني يف اليمن وخاصة 
 اجملاهدين فكيف عندما تكون أمريكا و مجيع دول اخلليج خلفهم . 

إن الوضع يف اليمن باختصار شديد كصخرة كبرية حتتوي على أحجار كرمية 
ومعادن مثينة قد حترجت من قمة اجلبل فلن يسيطر عليها من حياول أن حيوزها أواً 

 فقد تدهسه وتواصل احندار ها إىل بطن الوادي .

فهذه فرصة هذا حاهلا فالناس مندفعة حنو حكومة مدعومة من دول املنطقة و إن  
كان علي سامل البي  له تاريخ مظلم يف سفك دماء الشع  اليمين فلن تعدم 
حكومات املنطقة أن تقدم وجهاً آخر من سادة حضرموت مثالً ا يكون هلم 

 ماضي يف سفك دماء الشع  اليمين فسينساق الناس معه .

اخلالصة حنن مكسبنا العظيم يف ظل وجود علي عبد اهلل صاحل ننشر أفكارنا املهمة 
املؤثرة اليت توعي الناس مبعىن ا إله إا اهلل وتنبه  حباا جلماعات اإلسالمية اليت 

توايل احلكام وتتناق  أفكارها مع الشرعية واحلاكيمية ومن أهم الكت  كتاب نقاط 
 اإلرتكاز أليب أمحد عبد الرمحن املصري .

فيج  أن نعمل على هتدبة العمل العسكري ونستمر يف العمل التو عوي وأننا ندعم 
العمل للقضاء على الفساد املايل واإلداري ومن حق الناس أن تطال  حبقوقها 

ونساهم مع الشع  يف نقد احلكومة نقداً  موضوعياً ونرتك الطرق الدابم بأن علي 



عبد اهلل صاحل عميل وأنه ينفذ ما يؤمر به بالرياات السعودية فالكالم عن أن 
الربيس تابع لسياسة الغرب صحيح لكن الدندنة الكربى جي  أن تكون حول حنن 
نريد مقاتلة من حياصر أهلنا يف غزة   كما أن الربيس ليس عملياً بالشكل الكامل 
وهو عميل غري مر غوب فيه منذ ثالثة عقود وعدونا يسعى إلزالته و قد كاد احلبل 
األمريكي السعودي أن يلتف على رقبته ليشنقه قبل عقد ونصف فلو سعينا إلزالته 

 ادية اإلسالمية رب احلركة اجلهألتينا بعميل يف غاية السوء لضيف هذه الضروف 
فينبغي أن ا نقوم بعمليات يف هذه املرحلة إا للدفاع عن أنفسنا ونوضح للناس 
بأننا نريد رفع الظلم عن األمة عامة وعن أهلنا يف فلسطني ورفع الظلم احمللي الواقع 
على املسلمني يف اليمن و يكون كالمنا والشع  متطابق بأننا حريصون على اسقرار 

 اليمن 

يف مسألة اهلدنة فالربيس حريص عليها ومن املصلحة لنا أن تتم اهلدنة وإن كانت 
من طرف واحد سوى الدفاع املباشر عن النفس مع اإلعالن ونشر أننا ا نريد 

اجليش والعسكر بل هدفنا أمريكا مع مراعاة أن الراجح لدي أن ا نضرب أمريكا 
داخل اليمن ألن هذا يزيد الضغط على اإلخوة نتيجة لزيادة ضغط أمريكا على 

 احلكومة وقد تدعم زيادة العمليات عليهم إىل التعجيل يف تغيري الربيس .

فأرى أن يتصل اإلخوة بالعلماء واملشايخ ويعرضون عليهم األمر وحيرجون الربيس 
وهو شخصياً قابل لالحراج ودابماً يردد على احلوثيني قوله خيارنا السالم وخيارهم 
احلرب فيقولون له هؤاء أبناؤنا و السالم معهم أوىل فقد يقول : هم ا يريدون 

السالم فيقولون له : حنن نقنعهم ونذه  إليهم مث يتحدث اإلخوة أمام الناس أن 



العلماء وشيوخ القبابل يقولون أن التصعيد يف هذه املرحلة ليس يف املصلحة والبلد 
 عليها ضغوط شديدة ومن أمهها حرب احلوثيني وسنتشاور مع القيادة العامة .

 

 

والدول الكربى ا تريدنا احلراك  

حبذا أن تفيدونا بنس  االتزام بني الشباب ونسبة احلاملني للفكر اجلهادي منهم 
. 

 *دعونا وشأننا واخرجوا من بالدنا 

من وحنتاط * مواصلة الظهور اإلعالمي والتهديد جتعل األمور مشتعلة والرأي أن نك
 ألنفسنا

* حتميل القبابل فوق طاقتها ...... وزيرستان  أمر فوق طاقة القبابل فنحن ا 
نتكلم عن حرب يف األرض .... فإخواننا الوزيريون مرهقون وقالوا بصريح العبارة أن 
القصف اجلوي أرهقنا فيج  أن نؤكد على هذا املعىن لو كان عندنا جيش باملاليني 
والعدو أخذ شبه موافقة عاملية لضر ب أي أحد يعارضه باسم القاعدة ممكن يأيت 
زمن يصبح فيه غري متاح خرق األجواء ................مثال الرجل األجو اء 

 ساخنة ومتوترة ومسعة العدو متدهورة فأي ضرب ا يفرق معه 

فنحن قد استنزفنا العدو يف جبهات العراق وأفغانستان ولو دخلنا يف جبهة جديدة 
 مل تكتمل مقوماهتا فيمكن أن يستنزفنا هو بشكل واسع بداً من أن نستنزفه حنن .



* خبصوص ما طلبته من أن يكون الشيخ أنور العولقي هو أمري التنظيم يف اليمن 
فنحن نتدارسون املوضوع  وحبذا أن ترسل إلينا السرية الذاتية مفصلة ومطولة لألخ 
أنور العولقي فتزكيتكم معتربة ولكن نريد أن نطمئن ماهي املعطيات عندكم اليت 
اعتمدمت عليها يف تزكية األخ أنور العولقي فعلى سبيل املثال حنن هنا نطمئن إىل 

 الناس بذهاهبم إىل اخلط ومتحيصهم هناك .

الفرتة ألن  ) حنن ا نريد أن نقوم بأي عمل يضعف علي عبداهلل صاحل يف هذه
جواء خلصومنا ا جيعلنا هيأنا األالبديل املدعوم إقليمياً عاملياً هو أكثر سوًء منه مم

 لإلتيان ببديل ...(

احلكم على الشيء فرع عن تصوره فنحن ا بد أن نتصور موقف علي عبد اهلل 
 صاحل فهذا يساعدنا يف احلكم على كيفية التعامل معه 

أعداؤنا درجات ومن املصلحة ومن املفيد أن نقدر حجم عداوة كل منهم حىت 
 نعامله بقدرها 

فعداوة اليهود املشركني هي أشد ممن دوهنم مث إن عداوة املشركني على درجات أيضاً 
وختتلف باختالف احلال والزمان واملكان ففي هذا الزمان أشد عداوة يف املشركني 
 هم الرواف  الصفويني فهم حيملون راية العداوة مع التحالف الصلييب الصهيو ي

علي عبد اهلل صاحل هو ليس وكياًل مطواعاً   وا ينفذ ما ينفذه عن قناعة كبرية 
 وتفاعل وإمنا مكره أخاك ا بطل مع التأكيد على أن اإلكراه هذا غري معترب شرعاً 



ولتقري  املسألة نضرب مثاًل بربويز واجليش الباكستا ي ماطلو ا أمريكا تسع سنوات 
واليوم زرداري يصرح على املأل إن العامل يف طريقه خلسارة احلرب على طالبان وعلي 

 عبد اهلل صاحل سيلع  نفس الدور بغلظلة أقل 

جي  مالحظة أن يف اليمن كيان آخر أشد عداًء منه علينا هو علي سامل البي  
 وعصابته من ااشرتاكيني  حال عبد اهلل صاحل أهون بكثري 

 * 

 

بضرورة إبادة  لديه قناعة كبرية جداً وعقيدةأو بوكيل آخر  فلو قدر أهنم جاؤوا به
عمل على راجح العقل سيطاول يف مطاردة القاعدة ولن يلقاعدة يف اليمن إا أنه ا

الغرب له على  وسبيل استمرار حاجةإبادهتا بسرعة بل سيجعلها مادة وقضية رزق 
تدت إىل مهور واغرار ما فعله برويز مع اجملاهدين يف باكستان .....وبقي يطاول ش

كا وأوربا ا سنوات رغم الضغوط الشديدة وزيارة كبار شخصيات الغرب له من أمري
 سيما بريطانيا فظل مياطلهم بالقيام باليسري من املطلوب 

إذا عرضنا عليه اهلدنة عرب  ....أحد أمرين إما أن يوافق علناً إلحراج املشايخ له 
ويقول لألمريكان بأنه سيواصل  فيحربه على اإلخوة وهو فعالً سيواصل بقدر يسري 

 يرفع عنه الضغوط 



وإما أن ا يوافق يف العلن نظراً للضغوط عليه بأمهية القضاء على القاعدو ويف 
املقابل إن وجد رجالً مؤمتن على األسرار بينه وبني اجملاهدين سيصرح له باملوافقة 

 على اهلدنة سراً وأنه سيخفف اهلجوم على القاعدة 

فينبغي أن ننتبه ملن حيملون عاوة عقدية متجزرة ومن عداوته دون ذلك وهي قابمة 
على عداءمادي وسياسي فمن املصلحة لناس  أن خنفف عداءه لنا إىل أقل درجة 

 ممكنة 

كم املرتد هو احلا  فليس مقصد الشريعة من خلعريثما يتم ترتي  بديل أفضل منه 
منه ظلماً وفتكاً باملسلمني وأشد تنصي  من هو مرتد   

ر اإلقليمي إسقاط علي عبداهلل يف هذا اجلو الذي سيجيء مبن يرغ  الكفبف
الف ملقاصد صيبه على املسلمني يف اليمن نكون قد قمنا بعمل خموالعاملي بتن
  الشريعة 

مجيع القوى الربيسة يف األحزاب خارج حزب الربيس ضدنا إذا سقط الربيس ألي 
عامل سواء بقتله أو بإضعاف حزبه وضعضعته فهؤاء لديهم أيادي ممدودة سلفاً 
ألمريكا وهلم صالت مع دول اخلليج  ولعلكم مسعتم ولكن تذكرياً  لقاء زيارة 
خاصة مع الشيخ الزندا ي عندما سئل ما هي مؤاخذاتك على اإلخوان املسلمني 
قال بأن ا يكون تفاوضهم مع أمريكا مباشرة وإمنا إذا أرادوا التفاوض يكون عرب 

 وزارة اخلارجية اليمنية 

 



هناك قوة منظمة هلا قبول عند العامة وعند خصومنا ألهنا تستطيع أن تتنازل عن 
 أجزاء مهمة من دينها مقابل استالم السلطة 

....ألهنا مصد دخل مهم جداً له فأمس البارحة ضاعفت أمريكا ميزانيتها لليمن 
إىل ثالث مئة مليون دوار ممايساوي تقريباً مخس ميزانيته يف هذه األيام فال ميكن 
أن يفرط هبذه األموال بقضابه على القاعدة ألنه يعلم أهنم سيشكر ونه ويقطعون 

 عنه دعمهم هذا 

 

ليت أوصت بالتعاون مع الشؤون اخلارجية يف الربملان الربيطا ي اجلنة وقد مسعتم تقرير 
 القاعدة ألهنم ملستثىن الوحيد هوواومحاس وحزب حسن نصر اهلل اإلخوان املسلمني 

التفاوض يدون وإمنا ير أن يتفاوضوا مع من يقول ديين ا يبيح هذا وذاك ا يريدون 
ة الدعوة ل أن التنازل عن بع  دينه هو مصلحيتأو مع من   

 

 

 

 

 

 


