بسمميحرلا نمحرلا هللا 

أطراف الصراع يقودون أهل اليمن من انر إىل انر خدمة للمستعمرين...
فاحذروا اي أهل اليمن انر رب العاملني
 3سنني  ،ذلك
ال يزال أىل اليمن يكتوون بنار الصراع األجنلو أمريكي ادلشتعل على أشده يف بالدىم منذ ما يقارب
الصراع واالقتتال الذي أىلك احلرث والنسل ،ورغم ما يعانيو أىل اليمن من جوع وفقر وتعطل اخلدمات األساسية وتوقف
الرواتب وهنب خريات البالد وانتشار األمراض وارتفاع األسعار ...إال أن ادلتصارعني على النفوذ والثروة يف البالد خدمة للكفار
ادلستعمرين مل يرقبوا يف ىذا الشعب إال وال ذمة  ،فهم يقودون أىل اليمن من انر إىل انر ومن حرب إىل حرب  ،كل ذلك من
أجل إرضاء أسيادىم من الربيطانيني واألمريكيني ،فربيطانيا الداعمة جلناح ىادي واليت كانت تدعم أيضا جناح علي صاحل
اذلالك بواسطة دولة اإلمارات ال تزال حتاول أن حتافظ على مصاحلها بواسطة عمالئها أمام عمالء األمريكان ادلدعومني من
إيران كجماعة احلوثيني يف الشمال واحلراكيني االنفصاليني يف جنوب اليمن ،وقد أوكلت أمريكا للسعودية خوض عاصفة احلزم
لتضفي عليهم شرعية ومظلومية بعد أن كانوا ظادلني معتدين ،فلم تصمم تلك العاصفة للقضاء على احلوثيني ...وىا حنن نرى
اليوم منجزات عاصفة احلزم اآلذتة قد عملت على تقوية احلوثيني خاصة بعد قتلهم لعلي صاحل ادلوايل لإلجنليز والذي كانت
اإلمارات ترسم لو دورا بطوليا يعمل من خاللو على إسقاط احلوثيني ويتحالف مع اجلناح الثاين لربيطانيا وىو جناح ىادي ،لكن
أمريكا عن طريق احلوثيني أسقطت ىذا ادلخطط بقتل علي صاحل ،فأصبحت بريطانيا جبناح واحد ال يقوى على التحليق أو
التأثري احلقيقي ضد عمالء أمريكا يف اليمن.
لقد ذىب علي صاحل عميل ا إلجنليز الذي حكم البالد دلدة  33عاما خدم فيها مصاحل اإلجنليز ونشر الفساد يف البالد
الغنية ابلثروات ،ومهما تظاىر نظامو بلبس اإلسالم فهو نظام رتهوري بعلمانية مبطنة عاش الشعب فيو بعيداً عن اإلسالم
وأحكامو وسار ابلشعب من حرب إىل حرب ،لقد تباكى الناس على علي صاحل كشخص ال كنظام  ،وىم فعلوا ذلك بدافع
ادلشاعر والعاطفة جراء مقتلو بطريقة مستفزة غري أخالقية من قبل احلوثيني الذين ىم أسوأ منو يف نظر الشعب. ..
إن أطراف الصراع كلها ال يهمها من اإلسالم سوى الشعارات الطائفية البغيضة اليت تستخدمها جللب األتباع وحشدىم
للقتال أما من حيث إجياد اإلسالم كمنهاج حياة ينظم شؤون احلياة فهو ال يعنيهم وليس من أىدافهم  ،بل إهنم يسعون ﵀اربتو
حتت شعار (مكافحة اإلرىاب) خدمة ألمريكا والغرب ،وىم متفقون على نظام اجلمهورية والدولة ادلدنية الدديقراطية العلمانية!!
إن احلوثيني الذين مل تدرجهم أمريكا يف (قائمة اإلرىاب ) كما مل تدرج أمهم إيران وأحزاهبا من قبل وصمتت على ما
يقومون بو وعملت وتعمل من أجل الشرعة ذلم حبجة أهنم أقلية ولديهم مظلومية ،وإذا ابلشعب جيدىم يتغنون آبل بيت الرسول
 - عليهم السالم  -مع أن أفعاذلم وأنظمتهم اليت حيتكمون إليها ىي نفس األنظمة السابقة دلن قبلهم ،وىي ال دتت إىل
اإلسالم بصلة بل ىي أنظمة بوليسية جربية تسيء لإلسالم حني تصوره أنو مشروع قتل واقتتال وخطاابت إديانية !!
أما يف جنوب اليمن فإ ن احلراك االنفصايل ادلوايل ألمريكا يقض مضاجع عمالء ا إلجنليز ،وإن كانت اإلمارات تتظاىر
ابحلرص عليهم ودعمهم ليس إال الحتوائهم ومعرفة ما خيططون وإفشال تلك ادلخططات ،ومن ادلعيب أن جند ىؤالء
االنفصاليني يسبحون عكس تيار األمة ادلتعطش للوحدة وإزالة احلدود االستعمارية وحترير األقصى من حكم اليهود الغاصبني ،
فإذا هبم يف ىذا الوقت ينادون ابالنفصال ا﵀رم شرعا وادلرفوض واقعا وشعبيا واي ليتهم يعقلون.

اي أهل اليمن ! لقد أىلكتكم احلرب اليت ليس لكم فيها انقة وال رتل بل تعمل ضد مصاحلكم فتحرقكم وتنشر الدمار

واخلراب فيما تبقى من بالدكم ،وإننا ندعوكم إىل العمل إليقاف ىذه احلروب والصراعات بوعي مستمد من عقيدتكم

وحكمتكم اليت هبا تفخرون ،واي للعجب كيف ترتكون أبناءكم يهلكون يف ىذه احلرب فتدفعوهنم إليها كحال أىل اجلاىلية
الذين كانوا يقتلون أبناءىم خشية إمالق ،كل ذلك نتيجة البطالة والفقر واجملاعة اليت صنعها ىؤالء ادلتصارعون وقد أوصلوكم
إىل ىذا احلال من أجل ذلك  ،أفال تعقلون؟!
إن ىؤالء ادلتصارعني على احلكم والثروة يف البالد ىم الداء العضال ،فهم إن اختلفوا قتلوكم و

إن اتفقوا هنبوا ثرواتكم

وجوعوكم ،وال حل لكم وال خالص إال ابلعمل لدولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ؛ فهي اليت جتمع شتاتكم وتنهي مآسيكم
وتزيل الشحناء والبغضاء اليت زرعتها الطائفية وادلناطقية والساللية من قلوبكم ،وقبل ذلك كلو تعيد حكم هللا وشرعو إىل حياتكم
فريضى عنكم هللا ورسولو ويرضى عنكم ساكن األرض وساكن السماء ،وتكونون فعال أىل اإلديان واحلكمة يف زمن غاب فيو
اإلديان واحلكمة نتيجة ختليكم عن دينكم وتسميم أجواء البالد ابألفكار الغربية ادلنحطة وأنظمتها الفاسدة اليت أصابت منطقة
اإلديان واحلكمة لديكم بغشاوة عمياء.
اي أهلنا يف اليمن ! لتكن قضيتكم قضية احلكم ابإلسالم وإجياده يف واقع احلياة ،ال قضية صراع على احلكم والسلطة دون
منهج سديد ودستور رشيد ،فال ترتكوا لدعوات العلمانية والدولة ادلدنية والطائفية وادلناطقية وخمرجات األمم ادلتحدة عليكم
سبيالً ،فإنكم إن دعومت لذلك سلط هللا عليكم ادلستعمرين وأنظمتهم الطاغوتية داخلياً وخارجياً ومزقكم شر ممزق كحال
أجدادكم السابقني الذين قال هللا فيهم ﴿ :فَ َقالُوا ربَّنَا َب ِع ْد ب ْني أَس َفا ِرَان وظَلَموا أَن ُفسهم فَجعلْنَاهم أَح ِ
اه ْم ُك َّل
اد َ
يث َوَم َّزقْنَ ُ
َ َ ََ ْ
َُ ْ ََ ُ ْ َ
َ ُ
ار َ ُ ٍق
ََُّز ٍق إِ َّن ِيف َلِ َ َ َاي ٍق لِّ ُ ِّل َ َّ ٍق
ور ﴾.
لقد عاش أىل اليمن جزءاً من األمة اإلسالمية يف ظل دولة اإلسالم األوىل اليت أسسها دمحم عليو الصال ة والسالم ،فكانت
األمة اإلسالمية أمة واحدة وذلا قائد واحد وراية واحدة ،وعاشوا حياة كردية وكانوا حبق أىل إديان وحكمة وألفة ورزتة مع وسائل
العصر البدائية والظروف الصعبة ،إال أن مفاىيم اإلسالم وأحكامو كانت ىي اليت غريت حياهتم وصقلت طبائعهم ،مث وبعد أن
أتى ادلستعمر وفرض حضارتو علينا صران إىل ما صران إليو!!
إننا ندعوكم للعمل للتغيري اجلذري على ىؤالء السفهاء الذين يقامرون مبصريكم ويُْردونكم يف اذلالك ادلبني ،ال أن تقعدوا مع
﴿وَل تَ ْرَكنُوا إِ َىل
القاعدين وتستسلموا للواقع ادلهني ،وحنذركم من أن تزىقوا أرواحكم خدمة دلخططات الكافرين ادلستعمرين
َ
ون َِّ ِ ِ
َّ ِ
س ُ م النَّار وما لَ ُ م ِمن ُد ِ
نص ُرو َن﴾ ،واعلموا أن طريقة التغيري الواجب السري عليها
ّ
اء ُُثَّ ََل تُ َ
ين ظَلَ ُموا فَتَ َم َّ ُ ُ َ َ
اَّلل م ْن أ َْوليَ َ
الذ َ
يف تغيري واقعكم األليم ىي طريقة سيد ادلرسلني دمحم  اليت أقام هبا سلطان اإلسالم ودولتو األوىل يف ادلدينة ادلنورة ويف ذلك
فليتنافس ادلتنافسون.
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