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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

خ وصحبه أمجعني؛ وبعد: نرحب يف هذا اللقاء ابلشي والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلهاحلمد هلل املالحم:  -
 .ديث عن مستجدات الوضع يف اليمنوهذا اللقاء خصصناه للح ،قاسم الرميي

  
 حياكم هللا..

  
نبدأ ابحلماقات واجلرائم األمريكية اليت متارس يف اليمن، وعلى رأسها اجلرمية اليت حدثت يف قرية يكال واليت املالحم:  -

 برأيكم ماهي دالالت مثل هذه اجلرائم األمريكية؟ ،كبري من النساء واألطفالأدت ملقتل عدد  
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم؛ أما بعد:

 ابلنسبة هلذه اجلرائم األمريكية فلها عدة دالالت:
ُُُُوا ِإْن يَ ثْ َقُفوُكْم َيُكونُوا َلُكْم َأعْ ﴿نهم فمن ذلك التأكيد على أهنم أعداء للمسلمني وأهنم كما قال هللا عز وجل ع ْْ يَ  ََ   ً ََدا

َنَ  َا َلْو َتْكُفُر ََدُّ ََ ُُّوًِ  نَ تَ ُهْم ِِبل ُِ َأْل ََ  .﴾ِإلَْيُكْم َأْيَِديَ ُهْم 
َنَ  َل أخربان هللا عز وجل عنهم فقال: ﴿ وقد َلَِئَك ُهُم اْلُمْعَتَُد ُأ ََ َََل ِذمَّة   فهذه اجلرمية وغريها من  ﴾يَ ْرقُ ُْوَن ِف ُمْؤِمٍن ِإلا 

 والسالح ابملال وداحملد وغري املستمر دعمهم وكذلك ،جرائم أمريكا سواء يف أفغانستان ويف العراق ويف سوراي ويف الصومال
 صلييب كل ذلك يضعنا أمام هذه احلقيقة وأننا أمام عدو  ،عقود منذ لفلسطني الغازية اليهود لدويلة العامة والسياسة والفيتو

 على الشعوب املسلمة يف كل مكان. يقتل النساء واألطفال ويعتدي ،حاقد جمرم
  

 .ةيف احلرب على الشعوب املسلمة وطليعتها اجملاهداألمريكان فهي داللة الفشل لسياسات وخطط  ؛أما الَدللة الثانية
فقط قتل األطفال  وابتت حيلتهم ،اندالع احلرب الصليبية املعاصرة مل يصلوا إىل شيءمن  بعد ما يزيد على العقد والنصف

َا يُ ْنِفُقوَن َأمْ  ِإنَّ ﴿وكل ما بنوه وكل ما مكروا من مكر يذهب بواراً مصداق قوله تعاىل:  ،والنساء َا الَِّذيَن َكَفُر َواََلُْم لَِيُصَدُّ
َا ِإََل َجَهنَّ  ََالَِّذيَن َكَفُر َرة  ُثَّ يُ ْغَلُْوَن  ُْ يُ ْنِفُقونَ َها ُثَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َح َُ َنَ َعْن َسِْيِل اَّللَِّ َف  .﴾َم ُُيَْشُر

 مواجهة يفارتاكم لدإدارات األمريكية املتعاقبة اليت أفلست هو انعكاس للفشل امل ؛اليوم وما تفعله أمريكا يف عهد ترامب
 اجملاهدين يف كل مكان.

َاجلرائماألخر األمر   ن فقد استطاع عدد قليل من اجملاهدي ،هو مدى ضعف العدو   ؛الذي تكشفه مثل هذه احلماقات 
 عددا وجرحوا قتلواو مع ثلة من اجملاهدين املهاجرين أن ميرغوا أنف أمريكا  «رداع»من أبناء القبائل يف  بفضل هللا الصادقني

 هلل.واحلمد  .ابخلزي والعاراألمريكان وعاد  عموديتني طائرتني وأسقطوا يكاناألمر  اجلنود من كبريا
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و التحالف أة و ما تسمى ابلشرعيأ احلوثينيمن قبل  األمريكان إرضاء يف األعمى التسارع مدى هو العملية هذه بينته ومما
ارُِعوَن ِفيِهْم يَ ُقوُلوَن ََنَْشى َأْن ُتِصيَْ َنا َدائَِرةٌ ﴿مصداقا لقوله تعاىل  َُ  األمريكان فقد كان ﴾ فَ تَ َرى الَِّذيَن ِف قُ ُلوِِبِْم َمَرٌض ُي

ثيني يف هذه اجلبهة من احلو  من بني ن  أيتقدمون يف نفس الوقت حىت  واحلوثيونيقصفون على املرابطني يف جبهة قيفة 
 استعداد لىع وأهنم علم على تكن مل أهنا عويلها كل فكان ابلشرعية تسمى ما أما؛ أصحابه بعد هذه احلادثةانسحب عن 

 .واملخلوع احلوثيون يقدمه مما أعظم لألمريكان املعلومات من يقدموا أن
 
فقد حصلوا من خالهلا على  ،هذه املهمة كانت انجحة ومهمة يف ذات الوقت يقولون أن   األمريكانلكن املالحم:  -

 معلومات مهمة قالوا أهنا تساعد يف احلرب ضد اإلرهاب حسب توصيفهم؟
يغطوا  عوا جاهدين كيفس ،اهلزمية مدويةو  كبري  قتالهم  عدد أن  و خصوصاً  ،وهحماولة للتغطية على الفشل الذي تلق  جمرد  ههذ

 .صلنا إليها أن اجليش األمريكي نزل إىل قيفة بسبب معلومات مـغلوطةو  تواحلقيقة اليت ، فضيحةالهذه على 
 
عسكرايً وأنه  كاناألمريأوضحت ضعف  ،جتربة التصدي لدإنزال األمريكي يف قيفة وكذلك يف منطقة املراقشةاملالحم:  -

 عن ذلك.لو حتدثوان ، ألمريكاناابإلمكان حتويل اليمن إىل مستنقع للجنود 
 اإلنزاالت ةمواجه يف التجربة أهل" والصومال أفغانستان جبهات يف إخواننا مع والتواصل احملدودة جتربتنا خالل من

 ،املواجهة فهي تعتمد على املباغتة ال على ،ا الفشلهنزال لو كشفت قبل بدئها فحكمن عملية اإلأب خلصنا ،"األمريكية
ن يصل أبل ق فمجرد طلقتني يف اجلو   راقشةعلى قبائل امل اإلنزال ذافإن كشفت كان االنسحاب املباشر وهذا ما حدث هل

 «قيفة»ال يف منطقة ؛ وكذلك احلأمتعتهمبعضا من  همفن ينسحبوا اتركني خل كفيلة أبىل هدفهم كانت حبمد هللاإ األمريكان 
 ،مروعة جمزرة تحصل التقدم واصلوا وملابدأ االشتباك  ،من البيت املراد اقتحامه أمتاروهم على  األمريكان كشف   أنفبعد 

احلمراء ونعاهلم  شعة حتتمتعتهم كاخلرائط والبوصالت وكشافات األأقتل وجرح منهم العشرات وتركوا خلفهم كثريا من ف
 «قيفة» لقبائل هللا يس ر نأ بعد أبيديهمطائرتني مدمرتني دمروها خلفهم ايم وتركوا أضاعوا كلبا بوليسيا اكتشفناه بعد عدة أو 

  .إعطاهبا
 :هي، الليليةنزالت ننصح به الخوة ِف التعامل مع اإلَالذي 

 .االستعانة ابهلل وكثرة الدعاء والثقة مبوعود هللا تعاىل* 
 .عن شخصني معا يف النوبة الواحدة وال تقل  احلراسة * 
 .وكيفية التعامل معه لدإنزالاالستعداد سابقا برسم سيناريو * 
 .إمنا يقاتل من مكانه الكامن فيهو  ،يكون ظاهرا للطريان ألنه ،حد عند االشتباك من مكانهأال خيرج أ* 
 .املأوى أو املوقع أو حراسته املراد املكان عن نسبيا وبعيدبشكل دائري  واأللغامزرع القنابل * 
 .قد دخل يف الكمني وجمال التقتيل ب ويكونارت حىت يقترك العدو * 
 هذا يف العموم يكفي إبذن هللا تعاىل. أن إال ،فصاح عنها هناال نستطيع اإل أموروهناك  
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 األمريكانعامل من علماء اليمن أفتوا فيها بوجوب جهاد  851ونذكر هنا بفتوى العلماء اليت صدرت عن قرابة املالحم:  -

 وكانت الفتوى قبل سنوات. ،حال نزوهلم إىل اليمن
هك وليس هنالك مسلم يرى أمريكا تنت، حال اعتدائهم على اليمن ألمريكانانعم العلماء أفتوا مشكورين بوجوب قتال 

 إلميانك ابتالء كذل كون فبقدر وإذا جاء األمريكي إىل ابب بيتك ،احلرمات وتقتل األطفال والنساء مث يارتدد يف قتاهلم
لتأخذ ابلثأر من هذا اجلندي األمريكي الذي ميارس اإلجرام على الشعوب املسلمة يف أفغانستان  رابنية منحة فهو وصدقك

 لنيل الثأر من هؤالء الصليبيني. والسعيد من وفقه هللا ،والعراق والصومال وسوراي وغريها من بلدان املسلمني
 وما ذلك على هللا بعزيز. عقاب اجملاهدين لن يارتكوا جرائم أمريكا متر دون إن   :وحنن نقول

  
قد ذكرت و  ،التخادم األمريكي احلوثي والتعاون ضد اجملاهدين، أنت ذكرت يف اإلجابة على السؤال األولاملالحم:  -

 األمريكان من يطلبون صاحل وعلية التابعة للحوثيني وعلي صاحل التابعة للحوثيني تصرحياً ملسؤول يف احلكوم أوكالة سب
 إىل أي مدى تلحظون التنسيق األمريكي احلوثي يف امليدان؟ ،األمريكية للعمليات التنسيق

كما ،   غريهاويف «مُقط»يف  األمريكية املخابرات مع مستمرة لقاءات هلم واحلوثيون عنه؛ نتحدث أن من أشهر صار ألمر 
 يس مستغرابً.فهذا أمر ل، ومسح هلم ابجلرائم منذ سنوات طويلة يف اليمن األمريكانهو من جلب  «علي عَْد هللا صاحل»أن 

  
 لكن العمليات األخرية قال البينتاجون أنه نسق مع الرئيس هادي بشأهنا؟املالحم:  -
 «َد ربه هاديعْ»قرروا أن ميارسوا اجلرائم ابسم  ،واجلرمية النكراء «قيفة»يف عملية األمريكان بعد اإلحراج الذي واجهه  

وابلنسبة لنا  ،وهو كعادته يقدم لألمريكيني ما يريدون ألمر شيئا،وهو كائن ال ميلك من ا ،وأن يقتلوا الشعب اليمين ابمسه
 أي   ،-بعون هللا-يف أي جرمية ضد املسلمني يف اليمن لن يفلت من العقاب  األمريكانأنه يساهم مع  عنه كل من يثبتف

ال وم فنحن ق -ونكرر وإن طال الزمن-، وإن طال الزمن ،هللا بعون اجملاهدين من يفلت لن جاسوس أو ضابط أو مسؤول
 ننسى أثران وال ننام على ضيم.

  
 هناك حديث عن مشاركة إماراتية يف عمليات اإلنزال اليت يقوم هبا اجليش األمريكي؟املالحم:  -
 تحملون كفاًل من هذه اجلرائم.يوس األمريكانركون وبشكل مستمر مع نعم هذا اثبت عندان فهم مشا 
  

دون توجه إمارايت الناس يشاه، هذا جيران للحديث عن الدور اإلمارايت استخباراتياً وعسكرايً وسياسياً يف اليمناملالحم:  -
 .وكأن هلم مشروع آخر غري املشروع املعلن ضد احلوثيني يف اليمن ،غريب يف اليمن
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 َاضح ملشروع على أمور ويرتكز ا ،فاإلمارات تريد تطبيق املشروع األمريكي يف اليمن حبذافريه ؛نعم. َهذا 
 اجلزر وكذلك وغريها، «احلَديَدة»و «عَدن»و «املكال» كـ اليمنية املوانئ على السيطرة :أمهها

 .خالصة أمريكية حممية إىل اليمن جنوب لتحويل والسعي «ميون»و «سقُرى»كـ
َر  :التالية النقاط ِف يتلخص اليمن ِف اإلماراتيني َد
َل:  إىلكانت   يكياألمر ت وزير الدفاع ازاير  وىلأ أن رأيناولذا  ،مريكي يف املنطقةاأل هن يكون هو اجلندي لسيدالسعي أل أ

 .اإلسالم مدعي العريب به يقوم الغريب الصلييب النصراين يريده فما، ماراتاإل
ولذا نرى اهتمام  ؛األمريكية سيده حصمبا يبقى له بعد  االستئثاروجيب  ،سهلةهنا غنيمة إىل اليمن على أالنظر  اثنيا:

 .اإلماراتيني متاما بشأن اجلزر ومناطق النفط
ر املوانئ ويريد السيطرة مأولذا نراه شديد احلساسية يف  ،اخلوف الشديد من تضرر موانئ ديب عرب انطالق املوانئ اليمنية اثلثا:

 .الكاملة عليها
بعضها  ولذا يسعون جاهدين لضرب القبيلة وكسر هيبتها وضرب ؛القضاء على أي قوة يف املنطقة لتبقى القوة هلم رابعا:
 األمر.ال مقدمات هلذا إوما الارتتيبات القائمة ذات املؤامرة الشنيعة يف املناطق اجلنوبية  ،ببعض

 ،سهادل دليل على ذلك من حال ديب نفأوال  ،والعاملني له من جل التيارات ابإلسالمالقضاء على كل ما له عالقة  :خامُا
 قضت على القبيلة واليت اإلجرامي التاريخ ذات االشارتاكية للقيادات التمكني إعادته منوالواقع خري دليل يف مناطق اجلنوب 

 .فضال عن حماربتها هلل ورسوله
لينا إن يصدرها أفهو ال ميلك غري فنادق اخلنا وفقدان اهلوية ويريد  ،ميان واحلكمةيريده االماراتيون منا يف مين اإلهذا الذي ف

 .اليمن يف خالص أمريكي مشروع وهو وجلي واضح دور صاحبة فاإلمارات ولكن هيهات
  

وضعت أمريكا على قائمة اخلزانة األمريكية عدد من املشايخ ووجهاء القبائل والشخصيات  ،يف الفارتة املاضيةاملالحم:  -
 هو تعليقكم؟ يف اليمن واهتموهم بدعم تنظيم القاعدة ما

  لكن  ،لك حق املعرفةيعرفون ذ األمريكانابلنسبة لكثري ممن وضع يف هذه القائمة فليس هلم عالقة تنظيمية ابلقاعدة؛ و
وة ألهل وتستخدم هذه القوائم لتحجيم أي ق ،ناس عرب هذه القوائم اليت تعلن بني الفينة واألخرىيريدون إخضاع ال

اهدين من وكذلك مشاركة اجمل ،الناس بشكل أو آبخر وكل يوم يتجهون خليار اجلهاد وهم يعرفون أن  ، السنة يف اليمن
فرياد حتجيم  ،ينتجت دعوة شعبية كبرية للمجاهدأنصار الشريعة يف اجلبهات ضد احلوثيني خالل السنتني املاضيتني أن

 .جللكن هذه األساليب ال جتدي نفعاً بفضل هللا عز و  ؛هذه الدعوة الطيبة وختويف الناس من املشاركة مع اجملاهدين
 املسلم، وال ميكن انتزاعهم. شعبهمفاجملاهدون من أنصار الشريعة جزء ال يتجزأ من 
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هنالك من يتهم أنصار الشريعة يف اليمن أبهنم يف كال احلالتني حيققون هدف أحد الطرفني، فيقاتلون احلوثيني املالحم:  -
لتتمكن دول اخلليج ومايسمى ابحلكومة الشرعية، أو يقاتلون مايسمى ابحلكومة الشرعية ليحققوا أهداف احلوثيني.. 

 ماهو ردكم على هذه االهتام؟
الف يف ن وحليفهم املخلوع معتدون جيب دفعهم وقتاهلم وال خيو ، فاحلوثيالشريعةأحكام  ما حيكم حتركنا هي أن   :حنن نقول
ال وبفضل هللا فقد شاركنا وال زلنا نشارك يف قت ،فمن واجب املسلم الدفاع عن دينه وعرضه وأرضه وحرماته، ذلك أحد

 .ينطبق على أي طرف آخر يعتدي على املسلمنيودفع العدوان ضد املعتدين  ،احلوثيني وحليفهم علي صاحل
إذا كنت تقصد بقتال و ، احلزم وعاصفة العريب ابلتحالف يسمى ما أييت أن قبل اليمن وأبناءوحنن نقاتل مع أهلنا من قبائل 

أو علينا  معتد ن أي  أكما قلت سابقا   :فاجلواب ؛«حضرموت»و «أبني»ويف  «عَدن»ما يسمى ابلشرعية ما حيدث يف 
 غريهم علينا وتعدى جودو  للحوثي يكن مل أخرىفيها ويف مناطق  احلوثينيففي مناطق قاتلنا  ،متنا هو هدف مشروع لناأ على
فال ميكن أن  ،نزلوا حبمالت كبرية على مناطق حضرموت وأبني ومارسوا جرائم يف عدنفقد  ،فقاتلناهم ابلشرعية يسمون ممن

 األيدي أمام اعتدائهم وإجرامهم. نقف مكتويف
ن بيت واحد جلهم عندما قتلوا مثانية من املسلمني م ،قام الطريان اإلمارايت جبرمية يندى هلا اجلبني على سبيل املثال «احملفَد»

وكذلك احلال يف  ،السجناء دون وجه حق وآالف واألطفالعشرات القتلى من النساء  «حلج»وهذه  ،أطفال ونساء
سكرية وعندما أتيت احلمالت الع ،اجلرائم فنحن سنرد ونردع العدوان. وعندما حتدث مثل هذه مئات السجناء «حضرموت»

 .إبذن هللا تعاىل فنحن سنتصدى هلا ونواجهها ولن نارتك أعداء هللا ينالون من ديننا وحرماتنا
  

 ؟عاراتىل آخره من الشإماهي النصيحة للجنود الذين يغرر هبم ابسم احلرب ضد القاعدة ومكافحة اإلرهاب املالحم:  -
مناصرة  فإن   ،أنوا أبنفسكم عن هذه املسالكاونقول هلم ليس للمجاهدين حاجة لقتلكم ف ،ننصحهم ابلتوبة من هذه األمور

هم و  ،مث هو خسارة لدنياه، ومناصرة هذه الدول العميلة ألمريكا أمر خطري على دين املرء قبل كل شيء األمريكان
 .فال تكونوا تلك األداة الرخيصة ،يستخدمونكم كأدوات لتحقيق مآرهبم وخططهم

َلن يكون ِف مأمن  األمريكانأما من أىب إل أن يكون ِف صف  َاستهَدافه  َن عن ضربه  َعمالئهم فلن يتواىن اجملاهَد
 إن شاً هللا.

 
على جماهدي أنصار الشريعة يف اليمن أن يتفرغوا لقتال احلوثيني بداًل من الدخول يف  هنالك من يقول أن  املالحم:  -

 معارك أخرى ما هو ردكم؟
 نارتك ولن مل أننا كل نقول ذلك ومع ضربنا، أراد ملن مكشوفة ظهوران ندع ال أننا إال ؛نْذل ما نُتُيع لقتال احلوثينيحنن 
 يف كلهم السنة أهل هتدد وجود معركة أمام اليوم حنن إليها، وذهبنا إال  احلوثيني ضد السنة أهل بني اجلهود لتوحيد جماال

 .املستطاع قدر احلوثيني قتال على اجلهود نوحدأن   فيجب اليمن،
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 ل.لكن ذلك فش ،يذكران ابحملاولة السابقة اليت قادها العلماء للهدنة مع حكومة عبد ربه منصورهذا املالحم:  -
 يتفرغ اجلميع للخطر احلوثين أوقالوا لنا أنتم قوة من قوى أهل السنة وجيب  7184جاءان وفد من العلماء يف عام . نعم 

عشر  اا اثنمفرحبنا هبذا الطرح وقبلنا ابهلدنة ووضعنا هلا شرطني فقط يتفرع عنه ،وأال تستنزفوا يف معارك مع النظام اليمين
 .-مان كل مُلم يتفق معنا فيهاَالشرط-، نقطة تفصيلية

طريان ووقف أي تدخل لل األمريكيةوقف أي تدخل خارجي على اليمن مبا يضمن استقالل البلد عن التدخالت  :األَل
 اليمن.األمريكي يف أجواء 

يق د حبيث نضمن تطبكم به البالهو تشكيل جلنة من العلماء للنظر يف الدستور وكذلك يف حقيقة القوانني الذي حتُ  :َالثاين
 الشريعة اإلسالمية يف البالد.

ربه  عَْد»رمحه هللا على اهلدنة يف حالة موافقة حكومة  «أبو بصري الوحيشي»ع هلم الشيخ ر ووق  و وذهب العلماء هبذه األم
ى تطبيق لماء لدإشراف علعلى أن تكون اهلدنة وإيقاف إطالق النار ملدة شهرين يتم فيها تشكيل جلان من الع ؛«منصور
 أنب ذلك بعد وكان سب ،ن طلب منهم الوساطة ابتداءأومل يقبل مبجرد اللقاء هبم بعد  العلماء رد  لكن عبد ربه  ،االتفاق

يس اال عميل ال لت أمريكا مباشرة موجة كبرية من الغارات اجلوية لتعلن للجميع أن عبد ربه مث شن   ،ابألمر األمريكانعلم 
 .حول له وال قوة

  
 وتريدون فرض ذلك. ،ون تطبيق اإلسالم مبفهومكم أنتمبعضهم قد يعارتض ويقول أنتم تريداملالحم:  -
لعلماء حنن معهم ذهب إليه ا وما ،حبمد هللا يف اليمنصدق وهم كثر حنن قلنا تشكل جلنة من العلماء املعروفني ابلعلم وال 

واز التحاكم جب فال ميكن أن يقول لك العامل مثالً اخلمر حالل أو جبواز التدخالت األمريكية يف اليمن أو يقول لك مثالً  ؛فيه
وفق حنن نطالب بتطبيق اإلسالم كما أراد هللا و  ،فنحن ال نطالب بشيء من عندان أو بصورة اخارتعناها ،حملاكم طاغوتية

 عام لسلف األمة وعلماء املسلمني.الفهم ال
  

 ؟يف اليمن كيف تنظرون هلذا األمرهذا يقودان للحديث عن العالقة بني العلماء واجملاهدين املالحم:  -
ل بَد َ فإنه خيشى من الزلل واالحنراف والتعدي  اجلهاد البد أن يضبط ابلعلماء دائمًا وإال أن   :حنن بشكل عام نقول 

فال  ،شيءفلن نصل لوالعلماء هم ورثة األنبياء وبدون العلم ومواقف العلماء الصادقة ، للُيف القاطع من كتاب هادي
 اإلمام مالك رمحه هللا. ذلك يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا كما قال

 هدفو اجملاهدين ه فهدف ،وأن ينصحوهم ويوجهوهم ،ينصروا اجملاهدين وأن يقفوا معهموحنن نطلب من أهل العلم أن 
 ح على امتداد املسرية.وجيب أن نرعاه وحنفظه من االحنراف والزيغ وأن نصح   ،األمة إن شاء هللا

ة وحيصل ال شك ستنحرف املسري  ،عرض العلماء واملشايخ عن الوقوف مع اجملاهدين وعن نصرهتم وعن توجيههمعندما يُ و 
ابسم احلكام  انطقني إىل ويتحولون احلكام أحضان يف العلماء بعض يرمتي عندما وكذلك ؛اخللل إما إىل تفريط أو إفراط



9 
 

اتلة اليت وصل يف صفوف بعض اجلماعات املق وكذلك خيلق الغلو ،فهذا يؤدي لضياع الدين أوالً  وطغياهنمومربرين جلرائمهم 
 .همءرت العلماء واستحلت دماأن كف   هبا احلال

زم وسيجدون اجملاهدين أول من ينصرهم ويل ،واملطلوب دائماً أن أيخذ العلماء موقفهم الصحيح وسيجدون األمة كلها معهم
 وهللا أعلم. ،غرزهم

و وجود العلماء من عوامل ثباهتم وصحة مسريهتم ه فإن   ،والنموذج الفريد الذي نرى أن يقتفى هو منوذج طالبان يف أفغانستان
فعيل الشعب وهو ما يساهم يف ت ،وهو ما جيعل اجلهاد بعيداً عن االحنراف والزيغ ،على رأس اجملاهدين ويف الصفوف األوىل

 األفغاين واألمة املسلمة يف اجلهاد.
  

ماعية وكذلك املكوانت القبلية واالجت معها؟ تتعاملون كيف الساحة، يف املوجودة اإلسالمية حسنا؛اجلماعات: املالحم -
 املوجودة داخل نسيج الشعب املسلم يف اليمن؟

نا وأي مسلم هو أخوان له ما ل ،وحنن نعاملها أبصول اإلسالم وأخالق الشريعة ،أخي الكرمي هذه الشعوب شعوب مسلمة 
 ،شرط له يشارتط ال الدفع وجهاد عالن، أو فالن بني تفرق ال رافضية صليبية محالت وجه يف اليوم وحنن  ،وعليه ما علينا

ري وثيقة هي وللشيخ أمين الظواه ،فأي مسلم حنن مستعدون لنصرته والدفاع عنه ونقاتل مع كل املسلمني يف خندق واحد
 .َثيقة نصرة اإلسالم[]يف هذا األمر وهي بعنوان  رؤيتنامتثل خالصة 

اتلنا مع السلفيني بكافة ق ،وحبمد هللا حنن قاتلنا مع مجيع املسلمني يف اليمن ومع مجيع اجلماعات اإلسالمية مبختلف أنواعها 
فالقتال  ،أشكاهلم وقاتلنا مع اإلخوان املسلمني وقاتلنا مع إخواننا من أبناء القبائل وقاتلنا مع عامة الناس يف عدن ويف غريها

 لمني فيه.حنن نتشارك مع املس
هذا اخلالف يبقى  لكن ،ذلك وغري معينة شرعية واختيارات فقهيةالسائل امل بعض يفن حيصل بينهم خالف و املسلم .نعم

 خيهأىل غري ذلك من احلقوق الشرعية لكل مسلم على إليه مبنظار الشرع من العدل لكل مسلم ونصرته ونصحه إينظر 
. وقد قاتل ع معالصائل ويقاتل اجلميوحني أييت العدو يتحد املسلمون صفاً واحداً لدفع ا ،ومن تلك احلقوق النصرة ،املسلم

 يف مسائل األمساء والصفات وقالوا اجلهاد مع كل بر وفاجر. معلماء السلف رمحهم هللا مع من خيتلفون معه
  

رير املناطق هل لكن عند الفتح وحت ،بعضهم يقول أنتم تتشاركون مع املسلمني يف القتال ودفع العدو الصائلاملالحم:  -
 ؟تتشاركون مع الناس اإلدارة والسيطرة

 :َل كمنا حت أنمنا اهلدف والغاية إو  ،ذلكغريهم وال نسعى حنن لسيحكمون  أهنموال نطمعهم حنن ال ندعو الناس  أ
مث حنن مأمورون هبذا الواجب  ،ملرضاتهن يعيننا ويوفقنا أونسأل هللا  ،وسعينا يف ذلك هو فرض افارتضه هللا علينا ،شريعة هللا
 .ىل حتقيقهإوالسعي 
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مر فمحض فإن كتب هللا لنا شرف هذا األ ،ىل هللاإمرها ومردها أ وإمناهذه ليست علينا لكن هل يتحقق على أيدينا أم ال؟ 
على  أنبهوهنا  رضهأ هللا يف أمر إلقامةن مل يتيسر لنا ذلك فقد تيسر لنا شرف العبودية ابلسعي الصادق إو  ،فضل هللا علينا

 ؛أمرين
 الدين يكون أن وه مسلم كل إليه ويسعى إليه نسعى الذي أن نطمئنهم وإمنا ؛الناس إبشراكهم يف احلكم ننا ال منينأ :األَل

نَ َهْوا َعِن اْلُمْنكَ  الَِّذينَ ﴿ هلل كله ََ َا ِِبْلَمْعُرَِف  َََأَمُر َََآتَ ُوا الزََّكاَة  َّلِلَِّ َعاِقَُْة رِ ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِف اأْلَْرِض َأقَاُموا الصَّاَلَة  ََ  
 .رضه(أقامة شرع هللا يف إ) األمروفصائلها بواجب القيام هبذا  ﴾ ومن هنا جيب أن ننبه األمةاأْلُُمورِ 
ويقول ﴾ َِْرُهْم ِف اأْلَْمرِ َََشا﴿ن ال يستأثروا أبمر الناس دوهنم فاهلل تعاىل يقول أعلى اجملاهدين يوم الفتح  أن   الثاين:األمر 

نَ ُهمْ ﴿ جل يف عاله وتكون الوالايت  ،هنا ليست قاصرة فقط على اجملاهدين بل على اجلميع "أمرهم" و ..﴾َََأْمُرُهْم ُشوَرى بَ ي ْ
ل يف وذوي التخصص ك واألمراءمر من العلماء أويل األ رأسهمهل احلل والعقد وعلى أم يف ذلك ويقد  مني فيها للقوي األ

 إال هذا الفتح؛ ن كان هلم الفضل بعد هللا تعاىل يفإاجلزء على حق الكل و  استئثاربسبب  أبنائهاخريات  األمةوال حترم  ،اببه
  مصونة.احلقوق حمفوظة  أن  

ان لنا وما كان علينا وما ك «حضرموت»حبول هللا تعاىل نعرض إلخواننا بعضًا من جترِبتنا للحكم يف  وقت آخرولعلنا يف 
 .يرشدها وينقحها وينفعنا هللا هباها جتربة جتد من عل   ،يف غريها أصبناننا أوحنسب  أمورخطأان يف أفقد 

  
 يف اخلتام ماهي رسالتكم إلخوانكم املسلمني واجملاهدين يف العامل اإلسالمي..املالحم:  -

ن و حنن أبناؤكم اجملاهد :فنقول إلخواننا املسلمني يف كل مكان، لكن رمبا ال يسعف الوقت لدإطالة فيها ؛ةاحلقيقة الرسائل كثري 
وهذا عهد  ،هللا وحترر مجيع بالد املسلمني بعونولن نضع السالح بعون هللا حىت نستعيد حقوق املسلمني وحيكم ابإلسالم 

 وهللا هو الناصر واملعني. ،علينا إما أن ننجزه أو هنلك دونه
يخ شفنرسل هلم السالم والتحيات سواء إخواننا يف خرسان اإلمارة اإلسالمية بقيادة ال ،ن يف كل مكانو أما إخواننا اجملاهد 

ويف  نا احلبيبومالصالشام ويف املغرب اإلسالمي ويف وإخواننا يف الشيشان ويف تركستان ويف  ،املولوي هيبة هللا آخندزاده
 جزيرة العرب يف اجملاهدين يف ونبشركم أن   ،يف جهادكم وتقبل هللا منا ومنكمونقول هلم ابرك هللا  ،فلسطني ويف كل مكان

 .هللا إبذن قبلهم من تؤتوا ولن ،احملن إن شاء هللا إال ثبااتً  تزيدهم خري وال
  

وارات أخرى ر ظروف أخرى إلجراء حولعلها تتيس   ،بةجزاكم هللا خرياً شيخنا الفاضل على هذه الفرصة الطي  املالحم:  -
 تعلق ابليمن ملا استجد من أحداث.فهذا اللقاء حرصنا على حصره فيما ي؛ حول أمور أوسع

 وجزاكم هللا خرياً. ،حياكم هللا 

  
  لسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.وا ،لكم أيها املتابعون الكرام وإىل لقاءات أخرىوالشكر موصول 


