* حتميل القبائل فوق طاقتها  ......وزيرستان أمر فوق طاقة القبائل فنحن ال
نتكلم عن حرب يف األرض  ....فإخواننا الوزيريون مرهقون وقالوا بصريح العبارة أن
القصف اجلوي أرهقنا فيجب أن نؤكد على هذا املعىن لو كان عندنا جيش باملاليني
والعدو أخذ شبه موافقة عاملية لضرب أي أحد يعارضه باسم القاعدة ممكن يتي
زمن يصبح فيه غري متاح خرق األجواء ................مثال الرجل األجواء
ساخنة ومتوترة ومسعة العدو متدهورة فتي ضرب ال يفرق معه
*الكالم عن أن الرئيس تابع لسياسة الغرب هذا صحيح لكن الدندنة الكربى جيب
أن تكون حول حنن نريد مقاتلة من حياصر أهلنا يف غزة
دعونا وشتننا واخرجوا من بالدنا
*حرص الرئيس على اهلدنة ومن املصلحة لنا أن تتم اهلدنة وإن كانت من طرف
واحد سوى الدفاع املباشر عن النفس مع اإلعالن ونشر أننا ال نريد اجليش
والعسكر بل هدفنا أمريكا مع مراعاة أن الراجح لدي أن ال نضرب أمريكا داخل
اليمن ألن هذا يزيد أمريكا على احلكومة .....الضغط على اإلخوة  ...تغيري
الرئيس
* مواصلة الظهور اإلعالمي والتهديد جتعل األمور مشتعلة والرأي أن نكمن وحنتاط
ألنفسنا
* حبذا أن تفيدونا بنسب االلتزام بني الشباب ونسبة احلاملني للفكر اجلهادي
منهم

عندما نتحدث عن اجملتمعات العربية فهي يف معظمها حتكمها الدول احلديثة وقد
خرجت عما كان عليه املسلمون قدمياً فكانت مهمة الدولة تطبيق أحكام الشرع
بني الناس و حفظ األمن الداخلي وصد اهلجوم اخلارجي والناس يف ظل األمن
تبحث عن أرزاقها بتنفسها بينما الدولة احلديثة جتعل الناس أسرى هلا وجتعل العرف
يف أذهان الناس عن الدولة أهنا ملزمة بتوفري وظائف للناس ......
وهذا الفرق فرق جوهري فما يصح أن نقدم بالسيطرة على الدول ألن القوة
االعسكرية 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 دوالر فمن املستحيل أن يعيش مخسة
وعشرون مليون باثىن عشر مليون يف السنة مما يعين أن للشخص أقل من نصف
دوالر يف السنة .
فالشعب األفغاين حيمل نفسه بنفسه فهو غري حممل الدولة مسؤوليات كبرية خبالف
الشعوب يف الدول العربية فهي حتمل الدولة مسؤولية توفري وظائف وأرزاق للناس.

* اجلماعة اإلسالمية يف مصر عندما قتلوا السادات كانت لديهم خطة بتن يسيطروا
على مصر ويعلنوا دولة إسالمية وذلك بتن يقوم أفراد اجلماعة يف كل منطقة
بالسيطرة على املباين احلكومية عندهم مبا فيها مباين اإلعالم بتنواعه .

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 بتن تكون رهينة
ملصدرين القمح يف العامل خاصة أمريكا فغريت أولويات املزارع املصري يف الزراعة
فلم يعد القمح من األولويات وصوامع الدولة للطحني ليس فيها إال ما يكفي
ألسبوعني فقط مما يعين أن الدولة املسلمة بعد أيام ستكون أمام ثورة شعبية عارمة
سواءً أكان الناس يرغبون يف أن حيكموا باإلسالم أو ال يرغبون ألهنم سيتحملون

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

فاإلعداد للسيطرة على مصر له مقومات من أمهها أن نكون قد سيطرنا على
السودان أوالً 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 .
* ذكرمت يف رسالة سابقة منكم بتنه إن كنتم تريدون صنعاء يوماً من الدهر فهذا هو
ال خيفى عليكم أننا نريد إقامة الدين يف صنعاء وباقي بالد املسلمني بإسقاط
اخلصم وإقامة الدولة واحملافظة عليها ولكي تكون العبارة أكثر دقة :
إن كنتم تريدون يف يوم من األيام صنعاء والرياض والقاهرة وعمان وباقي دول
اخلليج والشام فهذا هو اليوم
ينبغي أن يزول عن أذهاننا اجلزء القطري صحيح أن هناك حدود سايكس بيكو
بالتقسيمات الظاهرة على خريطة املنطقة وهي ما يعرتف هبا احلكام ولكن مجيع

هذه احلدود ستزول عندما تقوم دولة إسالمية فسيتتلب الكفر العاملي واحمللي لضرهبا
وستصبح كتمنا هي داخل حدودهم الزالة اخلصم الذي يهددهم
مثال  :لو أن أناساً يف البيضاء أو السوادية أو لودر أو شقراء وهم يتعاطفون مع
اجملاهدين ولديهم قدرة على االستيالء على مباين احلكومات فهل سرتون هذا
مناسباً ولو أقاموا إمارة يف هذه املناطق فكم يوم ستدوم اإلمارة ؟!
ال شك أن العقالء يدركون أهنا لن تدوم طويالً فإمكانيات الدولة قادرة على
إسقاط هذه باحلصار وانتشار اجلوع فيتم التفاوض مع شيوخ القبائل لقتالنا أو
إلخراجنا
وبناءً علما تقدم فإنه ال يصح إقامة دولة مسلمة يف الوضع الراهن يف قلب العامل
اإلسالمي فصنعاء اليوم مبثابة البيضاء فإن دول اخلليج برمتها واألردن ومصر

سينقضون عليها وحياصروهنا مث يتفاوضون مع القبائل
وهناك مستلة 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 اهلائل وأن هذه األجواء أعطت تربة خصبة لكل
االجتاهات لكي تنمو وتنشر أفكارها ومن أهم هذه االجتاهات وأقوها االجتاه
اإلسالمي جبميع طوائفه من اإلخوان والسروريون والسلفيوون والسلفيون اجلهاديون
وبعبارة أخرى

إن بقاء هذا النظام أقل سوءً بكثري مما لو جاء علي سامل البي

الذي له سابقة يف

الفتك باإلسالميني فإنه إن استلم السلطة سيبطش باحلركة اإلسالمية جبميع
طوائفها 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 وجود 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 ال خيفى عليكم أنه غري وارد أن ترتك دول املنطقة البلد بغري حاكم فإهنا
ستشارك يف دعم كيان احلزب االشرتاكي احلراك اجلنويب وهم معبؤون ضد اإلسالم
وحنن بذلك نكون قد هيتنا األجواء جمليئ قوة ينتظهرها خصمنا منذ أكثر من عقد
ونصف وقد بذل حماولة عملية من قبل لإلتيان به
فلو جاء االشرتاكيون وحدهم هذه كارثة فكيف وعندما تكون مجيع دول اخلليج
خلفهم .............أمريكا
عدم رضا أمريكا بعلي عبد اهلل صاحل عمره أكثر من ثالثة عقود و هذه املستلة قد
تغيب أحياناً عنكم .
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 أوالً
فقد تدهسه وتواصل احندارها إىل بطن الوادي .

فهذه فرصة هذا حاهلا الناس مندفعة حنو حكومة مدعومة من دول املنطقة إن كان
سامل البي

وهو وجه قد عرفه الناس فال تعدم حكومات املنطقة أن تقدم وجهاً

آخر من سادة حضرموت ال ماضي هلم يف دماء الشعب اليمين فسينساق الناس
معه .
اخلالصة حنن مكسبنا العظيم يف ظل وجود احلراك اجلنويب وعلي عبد اهلل صاحل
فننشر أفكارنا املهمة املؤثرة اليت توعي الناس مبعىن ال إله إال اهلل وتنبه حباال
جلماعات اإلسالمية اليت توايل احلكام وتتناق

أفكارها مع الشرعية واحلاكيمية ومن

أهم الكتب كتاب نقاط اإلرتكاز أليب أمحد عبد الرمحن املصري .
فنحن قد استنزفنا العدو يف جبهات العراق وأفغانستان ولو دخلنا يف جبهة جديدة
مل تكتمل مقوماهتا فيمكن أن يستنزفنا هو بشكل واسع بدالً من أن نستنزفه حنن .
يف مستلة التصعيد جيب أن نعمل على هتدئة العمل العسكري ونستمر يف العمل
التوعوي وأننا ندعم العمل للقضاء على الفساد املايل واإلداري ومن حق الناس أن
تطالب حبقوقها ونساهم مع الشعب يف نقد احلكومة نقداً موضوعياً ونرتك الطرق
على الدائم بتن علي عبد اهلل صاحل عميل بالرياالت السعودية وهو الذي كان
سيلتف احلبل حول رقبته من أمريكا والسعودية فهو ليس عملياً بالشكل الكامل
وهو عميل غري مرعوب فيه وعدونا يسعى إلزالته مبائرة لكن تدرجيياً ولو سعينا
إلزالته ألتينا بعميل يف غاية السوء لضرب احلركة اجلهادية اإلسالمية ينبغي أن
يكون كالمنا والشعب متطابق ال نقوم بعمليات إال للدفاع عن أنفسنا ونشيع أننا

حريصون على اسقرار اليمن وأننا نريد رفع الظلم عن األمة عامة وعن أهلنا يف
فلسطني ورفع الظلم احمللي الواقع على املسلمني يف اليمن .
احلراك والدول الكربى ال تريدنا ال بد أن نبين سداً منيعاً حصيناً يف مكان مناسب
قبل أن نبين على حواف الوادي حىت ال يسيل ويهدم اليبوت .
يف مستلة اهلدنة يتصلون بالعلماء واملشايخ ويعرضون عليهم األمر وحيرجون الرئيس
وهو شخصياً قابل لالحراج ودائماً يردد على احلوثيني قوله خيارنا السالم وخيارهم
احلرب فيقولون له هؤالء عيالنا والسالم معهم أوىل هم ال يريدون السالم فيقول حنن
نقنعهم ونذهب إليهم فاإلخوة أمام الناس وشيوخ القبائل يقولون أن التصعيد ليس
يف املصلحة والبلد عليها ضغوط شديدة ومن أمهها حرب احلوثيني وسنتشاور مع
القيادة العامة .
وباختصار أن اخلطة متر بثالث مراحل
استنزاف اخلصم األكرب الذي دابه إسقاط الدول وإجهاض احلركات ولكم مثال
احلركة يف سوريا وإسقاط اإلمارة يف أفغانستان فال جنعله يدخل األمة يف مصائب ال
طاقة هلا به وكوارث ال ضروة هلا فمن فمن يفقه املستلة يفقهها والعربة باحلق
وستتمسك به األغلبية بإذن اهلل فمن مصلحتنا أن نستقيم وال نقفز ونتجاوز
املراحل .
بعد استنزاف اخلصم األكرب نتي للخصم احمللي واستنزافه حىت يكل ويتعب بعد
ذلك نتي إلقامة الدولة بإذن اهلل

