اخي الحبيب هذه الرسالة رد لرسالة ابي عثمان ارسلها بسرعة
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل
أوالً  :هل هذه األسئلة من القيادة ومن من منهم وإذا لم تكن من القيادة أوصلوها لهم وخذوا لنا رداً
منهم ..
سألتم عن األوضاع وفي أي المحافظات نتمركز .
الجواب  :األوضاع عندنا بفضل هللا في تحسن للمجاهدين وكما قلت لكم في رسائل سابقة إن
أردتم صنعاء يوما ً من الدهر فهو اليوم فاالضطرابات السياسية متدهورة جداً وأوضاع
البلد آيل للسقوط ونخشى إن سقطت وليس لنا حضور في جميع المجاالت أن ينافسنا األخوان
والشيوعيون وخاصة في الجنوب الشيوعيون ألن لهم ارتباط ببريطانيا والحوثيون في
صعدة الشمال لهم قوة وسيطرة ودعم من اإليرانيين ومن الرافضة ومن دول الجوار .
وقد أنهكوا الدولة اقتصاديا ً وعسكريا ً .
وكان للحراك الجنوبي أيضا دور في الجنوب والحراك غوغاء ودهماء الناس وهم خليط من
شيوعيين ومواطنين عاديين وبعض المتدينين وكل هذا الخليط السيطرة فيه للشيوعيين اآلن
وارتباطهم بالخارج ويقومون بالمظاهرات السلمية حد قولهم وبعض المظاهرات تحدث فيها
اشتباكات وخاصة في الضالع ولحج وأبين مع طارق الفضلي وهو اآلن قيادي في مجلس الثورة
المزعوم مع البيض وغيره.
وآل سعود لهم دور كذلك ويريدون أن ترجع السالطين ويدعمون طارق وغيره .
واآلن الحراك يريد حراك مسلح ويعدون له وقد زرعوا في الناس أن الشماليين محتلين فأصبح
عند الناس الشمالي كاليهودي .
هذا مجمل بسيط .
والمناطق التي نتمركز فيها وهي :
أبين وهي أكبر المناطق التي لنا فيها أنصار وحضور وعدد افراد ولنا فيها الشوكة أكثر من
الحراك تليها شبوة ومأرب هي أكبر المناطق لها نفسها شوكة من القبائل ونحن نستفيد من
منعة األرض وشوكة أهلها وإن كان لنا فيها أنصار وافراد وتعاطف كبير ثم الجوف وصعدة في
وادي أبو جبارة وأرحب صنعاء هذه تعتبر أكبر المناطق التي لنا فيها قوة وال تخلو لنا
منطقة من أنصار ومتعاطفين مثل لحج والضالع وعدن وحضرموت وصنعاء والحديدة
وغيرها .
وسألتم عن القبائل هل نصرتهم علنيا ً أم سرية  .الحمد هلل الكثير من القبائل ومشايخ القبائل بايعوا
وهم معنا وإن كانوا قليلوا ذات اليد ولنا في مناطق بعضهم دعوة علنية .
وبعض المناطق يعلنون الوالء لنا والنصرة ونحن وإياهم نحتمي ببعض وظهورنا قوي عندهم .
وبقية المشايخ ينظرون إلى ما في يدك وسيكونون معك وبعضهم يخاف منا ويلزم الحياد .
وعموما نستطيع نظهر في أي منطقة ولكن خايفين من القصف على الناس فيضجر الناس منا
ونحن نساير هذه المشكلة عندهم .
وسألتم عن لماذا لم نبدأ عمل في ضل انشغال الدولة مع الحوثيين ؟
فنحن الحمد هلل عندنا بعض األعمال و العمليات نعد لها قد تكون في مصلحة الحرب لنا وال
يقطف الثمرة غيرنا ونحاول أن نوازن بين البدء بحرب شاملة وبين إبقاء الدولة والحوثيين
على حرب االستنزاف بينهم حتى يهلك بعضهم بعضا ونبقى نحن في عمليات نوعية فقط .
ألننا لو اشتغلنا ضد الدولة سوف تصالح الحوثيين ويرجعوا ومعهم األمريكان وآل سعود ضدنا
ألن الحوثة والحراك أصحاب مصالح وال مصلحة لهم في الحرب وتحركهم جهات
خارجية .
وسألتم عن حقيقة الحرب بين الحوثيين والدولة وهل هناك انتصارات للجيش ؟

والجواب  :نعم انتصارات على الجيش كثيرة وتقدم للحوثيين وخيانات من الجيش ويبدو أنها
معركة مصير وهي شديدة هذه المرة نكون أو ال نكون لكال الطرفين مما حدا بهم إلى
الثبات .
والجيش اآلن يمرر التموينات عبر السعودية ودراهم آل سعود ال تتوقف ودعمهم العسكري آيضا
حتى يقال ان الطيران السعودي يقصف على الحوثة .
واآلن الحرب سجال وقد أوجعوا الحوثة وحصل تأييد دولي للدولة هذه المرة والحوثة في منطقة
صعدة وعمران والجوف وهذه المناطق ذات شوكتهم ولهم امتداد إلى حجة وصنعاء
وخوالن ويريدون ميناء على البحر األحمر .
وسألتم عن حاجتنا لألخوة العرب وهل لهم طريق .
والجواب  :أما الجنود فليس اآلن ويكونوا على أتم االستعداد لطلبهم في أي وقت .
وأما الطريق فإن كانت أوراقهم سليمة فإنهم يستطيعون من أي جهة يدخلون وإن كانت غير
سليمة فسنرسم لهم طريق عند الحاجة إليهم وافيدوني هل هم من عنكم أم بشكل عام .
وإن كانوا كوادر فنحتاجهم وخاصة األخوة القياديين إن كان في أحد منهم جيد فالوضع يحتاج إليه
جداً .
وسألتم عن التدريب والكوادر .
الحمد هلل التدريب ضعيف ومن وقت آلخر نقيم دورات وذلك لقلة اإلمكانيات المادية وإن وجدت
فهو سهل وميسور ولم ينظم إلينا أحد من الكوادر السابقين.
وسألتم عن اخوة في اليمن يريدوا أن ينظموا إلينا ؟
واقول ان كنتم تزكونهم وتعرفون دواخل أمورهم جيداً بل واجب وتأمرونهم باالنضمام إلينا ..
وإن لم تزكوهم فيكون االرتباط من طريقنا ونحن نختبر األخوة فمن كان
قديم ويعرفونه القيادة اليوم اما مع الدولة
أو السروريين إال من رحم هللا ..
هذا مختصر يفيد بالمقصود ..
وبلغني وأنا اكتب هذه األسطر أن األخ سواد المكي ( طلحة ) وحسام الدين الصنعاني فتحوا
معسكر في المالحيظ صعدة ليقاتلوا مع الدولة ويجمعوا الشباب لهذا الغرض الساذج
.
وثم أمور ال بد أن تتطلعوا عليها وهي أن الشيخ أمين جعفر خرج نافراً معنا ومكث ما يقارب 8
شهور وبعدها ضعف من ناحية أهله وسلم نفسه للدولة وصلح وضعه مع الدولة
بعد ان انتقد علينا قتل العسكر ولم نقصدهم كعسكر اال تبعا ً أو دفاعا ً عن النفس والعمليات
االستشهادية وغيرها وكنا أردنا أن نتوافق حتى وان اختلفنا في هذه األمور إال أنه تقدم
باألمور الخالفية السابقة الذكر حتى يبرر لنفسه التسليم فجعلها عذراً مع أننا في نقاشنا معه
وعرضنا عليه المنهج فوافق عليه وأيدنا وبايعنا ثم نكث والحمد هلل لم نتأثر كثيراً ...
والشيخ حسين بن محفوظ كما هو المعهود عليه التقلب في الفتاوى والتورية والتراجع عن
األقوال إذا اشتدت عليه األمور .
اآلن مع الحراك وكأنه المفتي العام لهم ويظهر لنا أنه مؤيد لنا وإذا جاءه الشباب حذرهم وقال
تريثوا في البيعة والدخول مع الشباب ادخلوا مع بقايا الشيوعيين ومرتزقة المجاهدين
مثل الفضلي وغيره .
وهذا فقط للعلم ونحن نتعامل معهم بحيادية وال نعاديهم هذه الفترة مع أنهم يؤثرون علينا كثيرا ً.
وقد ذكر لي الدكتور بكالمه لي أيام ما كنا في الكمون والكهف والقصيدة العصماء وهو يقول :يا
أبا بصير وكأني بك عندما نأتي إليك في اليمن تقول:
((ولَ َّما َجا َء ْ
َ
َ
صيبٌ )) واليوم ليس
ضا َ
ق بِ ِه ْم َذرْ عًا َوق َ
ت ُر ُسلُنَا لُوطًا ِسي َء بِ ِه ْم َو َ
ال هَذا يَوْ ٌم َع ِ
َ
ً
عصيب بل وهللا حبيب إلي وأنا مطمئن أنكم سوف تأتون قريبا بإذن هللا .
يظنا كل الظن أن ال تالقيا
وقد يجمع هللا الشتيتين بعدما

وسالمي لكم جميعا ً عدد خالئق هللا إلى يوم الدين .
وال تنسوا ولدكم من الدعاء بالثبات واإلعانة والشهادة .
أقر هللا أعينكم بالنصر والفتح وفتح بكم البالد وقلوب العباد
ولدكم المحب
بصير
----------- -----------

