
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اليمن يف ظل النظام احلايل على شفا جرف هار

  
ألمهيته مبقدراته وموقعه، وبعد أن دخل اليمنيون يف        ) حبشي(من قبل اإلسالم واليمن ميثل التقاء صراع فارسي روماين          

فباإلسـالم حتـول   . سـيوف جنـود اهللا  اإلسالم كان هلم السبق يف نشر اإلسالم يف كل مكان، فاهنارت فارس والروم حتـت وقـع                  
. للعـامل يهـاهبم مـن مل يـصلوا إليـه     اليمنيون كغريهم من املسلمني من ضعفاء أذالء تبطش هبم قوى االسـتعمار إىل أسـياد أعـزاء      

لـو  وكذلك اليوم فبعد سقوط دولة اخلالفة اليت مزقها أعداء اإلسالم عدنا ضعافًا كما كنا قبل اإلسـالم، ليظهـر الـصراع اإلجن                     
أمريكي يف واحدة من صوره البشعة املنتشرة يف بالد املسلمني، يقوده عمالؤهم وسفراؤهم ورجاهلم الذين جيوبون البالد طوًال                  

  .وعرضًا باحثني عن إثارة الفوضى وسفك الدماء وقد جنحوا
م والـيت   ٢٠٠٤ففي مشال البالد دارت رحى حروب صعدة وحرف سفيان الستة اليت انطلقت أول شرارة منـها عـام                   

أهلكت احلرث والنسل وخلفت اهللـع والـدمار واألرامـل واأليتـام فقـد اسـتعمل النظـام وبـال هـوادة كـل أصـناف املعـدات                            
واألسلحة الثقيلة واحملرمة دوليًا فقتلـت اآلالف وشـردت مئـات األلـوف ودمـرت آالف املنـازل ومـا زال املسلـسل مـستمرًا              

ائم الشنعاء قامت هبا قوى الصراع اإلجنلو أمريكي بأيدي أهل اليمن وآل سـعود ويـا هلـا                  بتباشري املوسم السابع، كل هذه اجلر     
  .من شناعة كنا نتمناها جتاه املغتصبني لفلسطني وأفغانستان والعراق وغريها من بالد اإلسالم 

ي ال خيفى علـى كـل   أما جنوب البالد فقد وجه االستعمار شعور الناس فيه بالتهميش واالضطهاد والظلم والفساد الذ   
  !من له عينان تبصران، للمطالبة باالنفصال كحل إلهناء معاناهتم، مع أن االنفصال حيرمه الشرع حترميًا واضحًا

 يف العاشر   ١٣٧١يف عددها   ويف باقي أحناء البالد كاملعجلة يف أبني اليت قصفتها طائرات النظام فقد نشرت اليمن تاميز                
تها األوىل صور بقايـا صـاروخ تومـا هـوك ذي التـصنيع األمريكـي والـذي ال ميتلكـه إال أمريكـا                        يف صفح " حزيران"من يونيو   

وكذلك صور قنبلة عنقودية مل تنفجر، فكيف يستخدم النظام مثل هذه القنابل بني املسلمني، فيسفك دماء األبرياء مـن النـساء            
يف شبوة وعبيدة يف مأرب فقد مت القصف بطائرات بدون طيار           واألطفال والرجال؟ أفال كانت فيمن يقتل املسلمني؟؟ أما احملفد          

أريقت فيهما الدماء بـدعوى مكافحـة اإلرهـاب وإرضـاء أمريكـا الـيت ال تنفـك تـدعم النظـام مبئـات املاليـني مـن                            " أمريكية"
لنار احلي على متظاهرين يف   اليمن سياسيًا واقتصاديًا وبال مباالة بإطالق ا      الدوالرات، ومؤخرًا قام النظام يف عدن ثاين أهم مدن          

مظاهرات سلمية مناهضة للفساد املستشري يف البالد أسفرت عن العديد من القتلى واجلرحـى واملعـتقلني، ومثـل هـذا العمـل                      
ليدل على أن الفوضى، وبتوقيع النظام إلرضاء أمريكا، قد عمت البالد، وكان جديرًا بقـوات النظـام الـيمين أن تواجـه قـوى                        

  ! أوكارها ال أن تسري بتوجيهاهتا يف السري بالبالد والعباد إىل اهلاوية والدماراالستعمار يف
إن النظام اليمين مل يعد له شغل شاغل غري تنغيص حياة املسلمني يف اليمن فقرًا ومرضًا وجوعًا وخوفًا ورعبًا فال أمـان،                      

، وال طعام، واالعتمـاد علـى الفتـات الـذي يـأيت مـن خـارج الـبالد يـورث الـذل            !فالقذائف والطائرات واجملازر تفاجئ الناس    
، وال كهرباء، وإذا وجدت فاالنقطاع يعم كافة املـدن اليمنيـة، وال   !، بل ذل وهوانوالفقر، حيث ال يسمن وال يغين من جوع   

ماء، وإن وجد فملوث يسبب األمراض وينشر األوبئة، وال طرقات، وإن وجدت فهي ضيقة مليئة باحلفر واملطبات، حـىت إنـه                     
أعىت احلروب يف األنفس واملمتلكات، وفق      انعدم وجود بضعة أمتار منها سليمة، ولذلك فهي تسبب مقتل وإصابة ما ال تسببه               

  .تقارير يف هذا الشأن ُتذهل اجلميع



  
  .إن كل هذا وذاك ليثبت تعمد النظام اليمين إهالك الناس والالمباالة هبم 

يا اهل اإلميان واحلكمة ويا مشائخ اليمن، أال تعلمون أن اهللا سـائلكم عمـا تعلمـون وال تعملـون؟ فهـل أنـتم عـاملون                   
 اهللا عنكم ويغفر لكم مـا قـد سـلف؟ إن واقـع حـالكم يغـين عـن مقـالكم، أفـال حتاسـبون أنفـسكم قبـل أن حتاسـبوا،                                 لريضى

وتستغفروا ربكم وتتوبوا إليه، وتقفوا مواقف أهل احلق يف وجه الباطل، من مث ترجون أن خيفف اهللا عنكم شـيئًا مـن العـذاب؟                    
  !الزكيةفأدناكم ساكت وأشدكم مشارك تبللت يداه بالدماء 

يا أهل القوة يف أرض اليمن من ضباط يف اجلـيش، أال تـرون أنفـسكم ال تقتلـون إال إخـوانكم، يف الوقـت الـذي فيـه          
َوَلـْن َتْرَضـى َعْنـَك    {عدوكم يسفك الدماء ويلعب مبقدرات البالد وثرواته ويشيع الفوضى واملنكـرات؟؟ فقـد قـال اهللا تعـاىل                 

تَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهَدى َوَلِئْن اتََّبْعَت َأْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم َمـا َلـَك ِمـْن                       اْلَيُهوُد َوَال النََّصاَرى حَ   
 تتفرجون علـى الـدماء      أما يكفيكم أن يطول سكوتكم؟؟ ماذا قدمتم ألمتكم وإىل مىت         ) ١٢٠: البقرة (}اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوَال َنِصريٍ    

الزكية وهي تسفك بغري حق، بدل أن متنعوا ذلك وتقفوا يف وجـه الظـاملني؟ أمل تتطلـع أبـصاركم إىل دور أجـدادكم يف إعـالء                           
كلمة اهللا واجلهاد يف سبيله نشرًا لدينه ودفاعًا عن حرماته؟؟ أال تعلمون أن أجدادكم كان هلم النصيب األوفـر يف فـتح فـارس                        

أال تـسارعون إىل عـز الـدنيا واآلخـرة، فتقيمـوا دولـة اإلسـالم، اخلالفـة                  .. ندلس ومشال أفريقيـا واهلنـد والـسند؟       والروم واأل 
الراشدة، فتفوزوا يف الدارين، وذلك الفوز العظيم؟ ألستم باملسلمني والعزة لكم فكيف تكون ألعداء اهللا عليكم؟ أين غريتكـم       

 واهللا إن اهللا لسائلكم فماذا جتيبون؟؟ أليـست الـدنيا فانيـة فمـاذا أعـددمت غـري              على دينكم ودماء وأعراض إخوانكم يف الدين؟      
  القعود للباقية؟

َوَعـَد اللَّـُه الَّـِذيَن آَمُنـوا        {إن حزب التحرير فيكم ومنكم يدعوكم إلقامة دولة اخلالفة اليت وعد اهللا هبا فقال سـبحانه                 
نَُّهم ِفي اَألْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمـْن َقـْبِلِهْم َوَلُيَمكِّـَننَّ َلُهـْم ِديـَنُهُم الَّـِذي اْرَتـَضى َلُهـْم                      ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلفَ   

وبشر  ) ٥٥: النور ( }َك ُهْم اْلَفاِسُقونَ  َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني َال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأْوَلئِ              
فال تتقاعسوا عن القيام    . رواه أمحد ) مث تكون خالفة على منهاج النبوة       ( ...... هبا رسول اهللا عليه وعلى آله الصالة والسالم         

 اللَّـُه َفـَال َغاِلـَب َلُكـْم َوِإْن          ِإْن َيْنـُصْرُكمْ  (بواجبكم خشية الظاملني، وعدواهنم عليكم، فإن من ينصر اهللا فال غالب له قال تعاىل               
وإن اهللا لناصـر الـذين آمنـوا،        ) ١٦٠: آل عمـران  ) (َيْخُذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي َيْنُصُرُكْم ِمْن َبْعِدِه َوَعَلى اللَِّه َفْلَيَتَوكَّـْل اْلُمْؤِمُنـونَ            

  )٧: حممد (}وا اللََّه َينُصْرُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْمَياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َتنُصُر{وقاهٌر أعداءه، قال تعاىل 
إن حزب التحرير يستنهض مهمكم لنصرة احلق دون أن ختشوا يف اهللا لومة الئم، فاسـتجيبوا لـدعوة احلـق، وانـصروا                      

  .احلزب يف عمله الستئناف احلياة اإلسالمية، بإقامة اخلالفة الراشدة، حيث عز الدنيا واآلخرة
  

  }.... أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكميا{
           

  حزب التحرير                    ١٤٣١ من شـعبان ١١
 والية اليمن                            م٢٣/٧/٢٠١٠املوافق 


