
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  بوا هللا بدولة مدنيةضِ غْ : ال تُ يا أھل اليمن

  روه بالخالفةصُ وانْ 

في ساحات االعتصام المطالبة برحيل علي عبد هللا صالح انتشر وقد ھذا العام طل علينا رمضان أ
ائه قصد كسب تأييد الغرب واسترضالتسمية ھو لوظھر أن الغرض من  الدولة المدنية، قامةإ شعارُ 

وجاءت التسمية بعد نقاشات طويلة وحامية في  للوقوف إلى جانب الثورة ضد النظام الحاكم في اليمن.
ن لقد جاء القول بأ حول ماھية الدولة المدنية التي لم تجد صدى واسعاً في الساحات. االعتصام ساحات

ال التي تجري فيھا الثورات  اإلسالميةن في البالد الغرب بأن المسلمي لطمأنةالشعب يريد دولة مدنية 
ً  يريدون عودة نظام اإلسالم إلى الحياة من جديد، لم يجدوه في ظل فضل أبقدر ما ھم يريدون عيشا

مخدوعين مبھورين فيه المسلمون  ينظرفي الوقت الذي  الحالية التي يدعمھا الغربالبائسة  األنظمة
انطالق  كما أنعلى فصل الدين عن الحياة.  ةالقائمالمدنية  دولتهه ويحققه الغرب في ظل قما حق إلى

متأثراً بما جاء بقدر ما  اإلسالميةلم يكن ذاتياً نابعاً من أفكار الناس ومشاعرھم دعاوى الدولة المدنية 
جيرالد ھيذر وسفير أمريكا  األمريكيكمديرة المعھد الديمقراطي  طرحه زوار الساحات األغراب

  .!إلسعادنا على طريقتھمدائماً  عملونالذين ي فايرستاين

 ناانطلت عليودويالت كرتونية  إلى اإلسالميةم البالد قسَّ الخالفة و مَ ھدَ منذ  الغربَ نا عْ بَ لقد اتَّ 
المفاجأة كانت بعد عشرات  لكن ،الفاسدةحضارته  البراقة بأخذبلوغ مدنيته  م لنا طريقسَ رَ  نْ ته بأخدع

 به فإذا لتمس طريق العزة من جديدن وأخذنا اقنأفحين و ،باكتشاف الخدعة األعمىمن التقليد السنين 
كي الدين عن الحياة في دولة مدنية فصل ن علينا االستمرار في وأ ناأنفس بتعِ نُ ن ال بأ القوليجدد لنا 

  !.نفوز ونفلح

حقيقة وحتمية وبشرى رسوله  ،ا وعملناإن نحن آمنّ وعد هللا من جديد  اإلسالمنظام  إلى عودتنا إن
قوية مرھوبة  األطرافدولة المسلمين واحدة مترامية فإن  اإلسالمففي ظل نظام الحكم في  مؤكدة؛

الذي وفي ظل نظامه االقتصادي  .ئين نتقاتل على الحدود الوھمية فيما بينناالجانب ال ضعفاء مجزَّ 
 الملكية فقد جعل هللا ؛بين الملكية العامة "كالنفط والمعادن والغاز والشواطئ وغيرھا" والخاصة قيفر

في  يدور المال بين الناس وال يكون ،أحدعلى ملكية خاصة م تملكھا وحرَّ  جميع رعايا الدولةالعامة ل
راء ديواناً خاصاً من ويجد الفق ،يعيش فيه الناس عيش السعداء، ونة يتداولونه بينھم كما ھو اليوميد حف

في بنوك  إالبيننا  اً ثرأله لنفط الذي ال نرى بھا كاهللا رواتھم التي حباھم ينعمون بثالمال  دواوين بيت
 لوالتي و ،كي نتقاتل فيما بيننا باألسلحةيمدنا بخبث ن الغرب . إالغرب يسير ويدعم ويقوي اقتصاده

وال نشتريه من  بأنفسنافي دولة الخالفة نصنع السالح ولكننا  ،تعطلت مصانعهلتوقفنا عن شرائھا 
 اإلسالمية األمةوستعود ، المسلمين سمة ال على رؤوحور أعداء األوسيكون ھذا السالح في ن ،أعدائنا

ً وأنھاراً وتتمكن من زراعة صحراء الربع الخالي تزرع أرضھا  تنتظر  أنبدالً من لتعيدھا مروجا
فيما بينھم  وتزدھر صناعاتھا وترتفع الحالة االقتصادية لرعاياھا بتقسيم المال ،قوتھا من وراء الحدود

  .دولة الخالفة التي ليس لھا مكان فيالمنتشرة انتشار السرطان اليوم وال بتكديسه في البنوك الربوية 



تملك  ألنھاستھتم بالتعليم  قامتھامع األمة اإلسالمية إل حزب التحرير عمليتي دولة الخالفة الإن 
ال والحياة  إلثراءين عن الحياة فصل الد ، وليس علىاإلسالمالسياسة الصحيحة للتعليم القائمة على 

 األمةلتعود  ،فيھا اآلخرين تباعواالمتعلمين من حملة الشھادات لغياب رؤية التعليم  أنصافبتخريج 
  .اآلفاق شافاتھا التي ستسعد البشرية وتمألالعالم بعلمائھا واكت إبھارفي  اإلسالمية

بدأ الوحيد في العالم صاحبة الم ىاألولدولة الخالفة ستكون الدولة فإن في المسرح الدولي و
ال بقانون  واإلنصافبالعدل الشرعية  األحكامالقائمة على الصحيح الذي ينبثق نظامه من جنس عقيدته 

بعد غياب طويل  .أھوائھملمسمى القانون الدولي الذي ھو نتاج عقول البشر ويعبر عن الغاب اليوم ا
 إلىھد على الحلبة الدولية ففسدت وأفسدت وأوصلت العالم ه الدول الرأسمالية المدنية بالمشاستأثرت في
  اً عليھا.غريبذلك وليس  إليهما أوصلته 

يعيش  الرأسماليفالغرب  ؛حال في عيشه ھم مخطئون بأحسنالغرب  إظھارالذين يريدون  إن
ية ة السياسية واالقتصادحياالفي كافة مجاالت  حقيقيةً  أزمةً  -بعد مائتي عام على وجوده-اليوم 

 إسالمييخشى كل الخشية من ظھور نمط عيش ھو و واالجتماعية والسياسة الخارجية والتعليم،
  .إليھالم يستطع الوصول  يعيش فيه المسلم حياة مطمئنةحقيقي 

 اإلدراكدولة الخالفة يدرك تمام  بإقامة اإلسالميةحين يعمل الستئناف الحياة  حزب التحرير إن
من طريقة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم منھجاً في العمل  اً تخذم ،ن هللا ناصرهوأ ،ما يدعو إلى

من ويعلم حقيقة الدولة المدنية ويدرك حقيقة الصراع القائم اليوم بين الغرب الرأسمالي المنتفع  إلقامتھا
دون حسيب  ملكي يتسنى له نھب ثرواتھمسيطراً عليھم ضعفاء ممزقين بقاء المسلمين على ھذا الحال 

رب ظھور دولة الخالفة التي لن يستطيعوا من قُ ھو والخوف القائم اليوم في الغرب  ،يبوال رق
 ً ن القوة تكمن في المبدأ ال في قائمة على النفعية وال عسكرياً ألالرأسمالية ال مھبأفكارمواجھتھا فكريا

  قوة السالح.

 نوالمضبوع هواتبعاسي ھدم دولتكم وكيانكم السي أنبعد س عليكم الغرب كم دلَّ  :أيھا المسلمون
ى حل جميع لديه القدرة عل اإلسالمبفكره وثقافته حتى انتزع الثقة من صدوركم بأن  من أبنائكم

تنصيب خليفة وا الخطى في وا السير وغذّ جدّ أال فاتبعوا منھاج ربكم و مشاكلكم ومشاكل العالم.
  .تحت راية العقاب األرضشمل جميع المسلمين على  ولمِّ  باإلسالممبايعته على الحكم و

اقة فقد أھلكتكم عقوداً من ال تنخدعوا بأفكار الغرب البرّ  :يا أھل اإليمان والحكمة ،أيھا اليمانيون
  وكونوا سباقين في تنصيب خليفة للمسلمين لتفوزوا بعز الدنيا وخير اآلخرة. ،السنين

 (يا أيھا الذين آمنوا استجيبوا  وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم)

  

  حزب التحرير    ھـ                                           1432الخامس من رمضان المبارك 

 والية اليمن                                                                  م5/8/2011الموافق 


