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 بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  من جذورهالنظام الحاكم  أزيلوا :والحكمة اإليمانيا أھل 

 الخالفة الراشدة الثانية على منھاج النبوة وأقيموا

  

فترة  طوالصالح من على كرسي الحكم في اليمن علي عبد هللا فشل المساعي لتنحي  إن
آخرھا رفضه التوقيع على المبادرة الخليجية كان التي  ،بة برحيله ونظامه الفاسدالمطالِ االعتصامات 

، سواٌء للتدخل الخارجي في اليمن بصورة علنية األبوابقد فتحت  ،مايو الماضي/أيار 22 األحدمساء 
أكان ذلك من بريطانيا التي تحاول الحفاظ على نفوذھا في اليمن بإعداد الوجه الجديد الذي يخلـُُف الوجه 

فد دوره تماماً، أم كان ذلك من أمريكا التي تحاول ھي األخرى صناعة القديم علي صالح عندما يستن
  ...البديل الذي يجعل نفوذھا ھو األكثر فاعليّة في اليمن

توسيع نطاق "دعت منظمة األزمات الدولية ومقرھا لندن في بيان لھا على شبكة االنترنت إلى  قدل
مدني وأعضاء القيادة السابقة لليمن الجنوبي المشاركة االنتقالية لتشمل الشباب وممثلي المجتمع ال

مجلس وحت لندن للساسة في اليمن لتأسيس وفي ذات الوقت أ ،..."وكذلك أعضاء الحراك الجنوبي
على غرار المجلس االنتقالي الليبي للتعامل  في اليمن ليخلف علي عبد هللا صالح !"انتقالي" عسكري

  ...واختيار البديل من خالله ،ليهمعه سياسياً واالعتراف به وقبول ممثّ 

  

األمريكان الذين يعملون  صولمع ف نجليز في اليمنالعمالء لإل حكام المسلمينفصول تتوالى وھكذا 
ر الثورة في اليمن الصراع ن من أسباب تعثُّ إو .الغتنام الفرصة بإيجاد من يخلف صالح في الحكم

إلى طلب قدوم الناتو لتوجيه ضربات جوية  قد ينتھي به الحالالذي  بريطانيا وأمريكا المحتدم بين
  .لقوات النظام الحاكم في اليمن كما في ليبيا

  

ً حكامعمالَء  ھمسيطرة الكفار الغربيين على بالد المسلمين وتنصيب إن بين في الدنيا جعلنا معذَّ  علينا ا
علينا لينفذوا مخططاته  ينصبھم الغربساستنا القدامى والجدد  نْ مِ  حكمناي نْ ن مَ أل ؛عند هللا تعالىآثمين 
إن التدخل  .دولة الخالفة ة اإلسالم؛دول ھدم أنلى الحكم مجدداً بعد إعدم رجوع اإلسالم  له واويضمن

ال يختار المسلمون عودة الغربي السافر كان حاضراً منذ الثورات األولى في تونس ومصر حتى 
طى الحضارة الرأسمالية صاحبة لى خيضمن الغرب بقاء خياره في السير عحتى لى الحكم وإاإلسالم 
  .الدين عن الحياة فصل

  

ال  ،إن الثورات الحالية في البالد اإلسالمية كشفت للناس طبيعة ساستھا وحكامھا القدامى والجدد
شھد ما يعني تكرار م ،فترة حكمھم طوال ا أمرھا فأفسدوھا وساموھا العذابالذين تولو؛ فرق بينھم

  .ددإساءة حكامنا القدامى الج

مة ن األأ ،دون الرجوع إلى مراكز االستطالع والدراسات ،أصبح ال يخفى على الساسةلقد 
حكم باإلسالم وتريد عودة دولة الخالفة تحديداً إلى المسرح تريد أن تُ  ؛اإلسالمية أصبح صوتھا يتعالى
  .الحكم باإلسالم ويرفع هللا عنھا البالء الذي وقع عليھا جراء غياب االدولي من جديد لتحسن رعايتھ
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في مخططات الغرب ما نتج عنه  وامض نمن حكام المسلمين الذي إن علي عبد هللا صالح نموذجٌ 
علي م ن سلّ أفاالقتصاد صار في يده بعد  ؛تدمير اليمن وجعله فريسة سھلة بيد الغرب ال يستغني عنه

عمالت الصعبة إلى حد وأوصل احتياطي اليمن من ال ،صالح اليمن للبنك وصندوق النقد الدوليين
  .السعر العالميثلث بأقل من  يعولم يستفد الناس من النفط والغاز الذي بِ  ،النصف

  

ن يثالثالذي الثالثة و فترة حكمه طوالصالح قد خدم الغرب علي عبد هللا  إن :خ اليمنييا مشا
 ً  صالحعلي نتم خدمتم أو ،...إلى قارعة الطريق الغربُ  به يعندما يستنفد دوره يُْلقية وفي النھا ،عاما

عن  دتموابتع ة ربكمطاع متمالتزو كمدين لخدمةتم دْ وعُ  أفقتمفھال  ،دون أن تنكروا عليه هِ وبََجرِ  هِ بَِعَجرِ 
 نكمأ أم غيركم؟ آلخرين مثالً أنتم تكونوا  أنمثالً قبل صالح علي رب لكم ضُ  أنبعد  ،طاعة غيره

  !ھا مع تغيير لونھا؟فسنة الكرّ عيد ستكونون عوناً لغيره من بعده يُ 

  

قال رسول هللا  ؛فوراً فيما بينكم االقتتال  يدعوكم إليقاف حزب التحريرإن  :الجيش يا جنود وضباط
وانصروا  ،رواه الترمذي» لزوال الدنيا أھون على هللا من قتل رجل مسلمٍ «صلى هللا عليه وسلم 

  .على منھاج النبوةالحياة من جديد في ظل خالفة راشدة  إلى اإلسالمالعاملين لعودة 

  

فنال ناصروھا قد انطلقت من الجزيرة العربية  األولىدولة الخالفة  إن :يا أھل اإليمان والحكمة
الراشدة  جعل الخالفةل حزب التحريرمع فھال عملتم  ،اآلخرةالدنيا وجزيل ثواب  رايتھا شرفَ  اعوورافِ 

؟ مثلھم سواًء بسواء اتكونوو فمن شر ولوناأل إليهسبقكم  التنالوا م نفسه ضاً من المكانيأالثانية تنطلق 
تكون النبوة فيكم ما شاء هللا أن تكون، ثم يرفعھا إذا شاء أن « قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يرفعھا، ثم تكون خالفة على منھاج النبوة، فتكون ما شاء هللا أن تكون، ثم يرفعھا إذا شاء هللا أن 
ً عاضاً، ف يكون ما شاء هللا أن يكون، ثم يرفعھا إذا شاء أن يرفعھا، ثم تكون يرفعھا، ثم تكون ملكا

ً جبريةً، فتكون ما شاء هللا أن تكون، ثم يرفعھا إذا شاء أن يرفعھا ثم تكون خالفةً على منھاج  ملكا
  رواه احمد »النبوة ثم سكت
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