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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  

وضرب اللّه مثَالً قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها {   

لِّ مكَان فَكَفَرت بِأَنعمِ اللّه فَأَذَاقَها رِزقُها رغَداً من كُ

 }اللّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانواْ يصنعونَ 

  112النحل
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 قراءتهيقدم يف هذا الكتيب والية اليمن  –حزب التحرير  إن

السياسية يف اليمن ورؤيته للحل الناجع  واألزماتلواقع املشاكل 

  .لوحيد هلا ا

واملكتوين بنار هذه املشاكل العام  بالشأنويتمىن على املهتمني 

موضع االهتمام يضعوا هذا الكتيب  أنيف اليمن  واألزمات

  . والتطبيقري كوالدراسة والتف

  سواء السبيل،،، إىلاهلادي  سبحانه هو واهللا
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  دخلم
بلدا ،  حنو أربعنييعمل يف حزب التحرير بوصفه حزبا إسالميا عامليا ، إن
يقوم على العقيدة اإلسالمية وما انبثق عنها من أحكام شرعية ، ويعمل و

سياسيا الستئناف احلياة اإلسالمية عن طريق إقامة دولة اخلالفة ،ونصب 
كم مبا ليح على كتاب اهللا وسنة رسوله  ه املسلمون، يبايعواحدخليفة 

د املسلمني والكيانات القائمة يف العامل اإلسالمي يف دولة انزل اهللا ،ويوح
اخلالفة ، وخيلصهم من أنظمة الكفر وأفكاره، ومن هيمنة أمريكا وبريطانيا 

، وليقضي على الكيان اليهودي وفرنسا وغريها من دول الكفر واالستعمار 
 إىلرسالة هدى ونور  ماإلسال، ويستأصله من جذوره باجلهاد، وليحمل 

  .العامل امجع بالدعوة واجلهاد
وحزب التحرير هذا يعمل يف اليمن بوصفه بلدا إسالميا ، كما يعمل يف 
غريه من بلدان العامل اإلسالمي مبا فيه بلدان العامل العريب ، ودعوة غري 

  .املسلمني إىل اإلسالم 
الكفر بالصراع  ألفكارلذلك كان من الطبيعي أن يتصدى حزب التحرير 

احلكام السياسية  وأعمالن يالفكري ، ويكشف خمططات الكفار املستعمر
، ويكشف  األمة، ويتبىن مصاحل بالكفاح السياسي  األمةاليت تضر مبصاحل 

أمريكي على اليمن وأخطاره، وخاصة وان احلزب  -لصراع االجنلوا أيضا
مل على حتويله إىل قوام على فكر اتمع وحسه يف العامل اإلسالمي ،ويع

جمتمع إسالمي ، تتوحد فيه األفكار واملشاعر واألنظمة،بأفكار اإلسالم 
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ومؤامرام ويفضح  ومشاعره وأنظمته ، ويكشف خمططات أعداء اهللا
  .أذنام 

يعمل يف اليمن ، فهو يراقب الوضع السياسي يف اليمن  إذوحزب التحرير 
من اليمن  هحولت وأزماتالت من مشك أصااويقدم احللول الناجعة ملا 

دستور اجلمهورية "هلذا تعرض احلزب لنقض  اليمن الشقي ، إىلالسعيد 
مأخوذا من كتاب اهللا , كامال  إسالميقدم مشروع دستور و، " اليمنية

وقام احلزب ، الصحابة والقياس يف كل مادة من مواده  إمجاعووسنة رسوله 
ومشاكل اجلنوب  األجنبيةت حول التدخال والبياناتاملنشورات  بإصدار

الصحيحة ملشاكل االقتصاد  اإلسالمية، ووضع احللول  صعدهوحرب 
اليمين قابلة الرئيس ملاحلزب وفدين  وأرسل، واالجتماع والتعليم وغريها 

اليت ,احللول الناجعة بني فيهما ،  رسالتني هملكتبوسلم ، صاحل  عبد اهللاعلي 
يف  هحلل املشاكل اليت تعترض ،باختاذهادر يبا على النظام احلاكم أنجيب 

الفوضى  تاستشروعمت البلوى ، والفساد ، رانتشفقد . الداخل واخلارج
 زاد البالء على الناس يف معاشهم ، وكثرت نسبة الفقر والبطالة ،و ،

 أتاحمما االنتعاش ، وتدهورت العملة ، وحل الركود االقتصادي بدال من 
كي يستمروا يف خمططام  ،وعمالئهم  اإلسالم أعداء أمامالفرصة 

 اإلسالموحلكم  لإلسالمويعلنوا عداءهم , أنفسهمثبتوا ومؤامرام ، وي
بينا له احلل الشرعي احلاسم  أننامع  والعمل على متزيق اليمن،. وأنظمته

 والرأمسايلالنظام اجلمهوري والدميقراطي  بإزالةوذلك  ،والسريع لألمور
الوحدة  ، كما بينا ضرورة أن تبنىالراشدة لة اخلالفةوتطبيق اإلسالم يف دو
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فيكون أهل اليمن جنوبه ومشاله  ،اإلسالميةالعقيدة  أساسعلى  يف اليمن
يف  نفوذ للدول الغربية أيوجوب التخلص من وإخوة متحابني دومنا متييز، 

  .وأمريكا اللتان تتنازعان النفوذ فيه بريطانيااصة اليمن وخب
ولتكن {: استجابة لقوله تعاىلهذا رير قام بعمله السياسي إن حزب التح

منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم 
بغية إاض األمة اإلسالمية من االحندار الشديد، الذي وصلت . } املفلحون

إليه وحتريرها من أفكار الكفر وأنظمته وأحكامه، ومن سيطرة الدول 
  .كافرة ونفوذهاال

وبغية العمل إلعادة دولة اخلالفة اإلسالمية إىل الوجود، حىت يعود احلكم مبا 
  .أنزل اهللا

هي استئناف احلياة اإلسالمية، ومحل الدعوة اإلسالمية  غاية حزب التحريرو
وهذه الغاية تعين إعادة املسلمني إىل العيش عيشاً إسالمياً يف دار . إىل العامل

تمع إسالمي، حبيث تكون مجيع شؤون احلياة فيه مسريه وفق إسالم، ويف جم
األحكام الشرعية، وتكون وجهة النظر فيه هي احلالل واحلرام يف ظل دولة 
إسالمية، اليت هي دولة اخلالفة، واليت ينصب املسلمون فيها خليفة يبايعونه 

صلى اهللا عليه  على السمع والطاعة على احلكم بكتاب اهللا وسنة رسوله
  .، وعلى أن حيمل اإلسالم رسالة إىل العامل بالدعوة واجلهادوسلم

كما واحلزب يهدف إىل إاض األمة النهضة الصحيحة، بالفكر املستنري،
يهدف إىل هداية البشرية، وإىل قيادة األمة للصراع مع الكفر وأنظمته 
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 إىل سابق عزها وجمدها، حبيث تنتزع وأفكاره، ويسعى إىل أن يعيد األمة
زمام املبادرة من الدول واألمم والشعوب، وتعود الدولة األوىل يف العامل، 

  .كما كانت يف السابق، تسوسه وفق أحكام اإلسالم
تكون باعتناق العقيدة اإلسالمية،  احلزب وطريقة ربط األشخاص يف

والنضج يف الثقافة احلزبية، وتبين أفكار احلزب وآرائه، والشخص نفسه هو 
سه على احلزب، حني ينصهر فيه، وحني تتفاعل الدعوة معه، الذي يفرض نف

ويتبىن أفكاره ومفاهيمه، فالرابط الذي يربط بني أفراد احلزب هو العقيدة 
وحلقات النساء فيه . اإلسالمية والثقافة احلزبية املنبثقة عن هذه العقيدة

مفصولة عن حلقات الرجال، ويشرف على حلقات النساء األزواج، أو 
  .رم، أو النساءاحملا

لة، واحلزب حيمل اإلسالم ليصبح هو املطبق، وتصبح عقيدته هي أصل الدو
نظام يعاجل  وأصل الدستور والقوانني فيها، حيث ينبثق عن العقيدة اإلسالمية

مشاكل اإلنسان مجيعها سياسية كانت أم اقتصادية، ثقافية أم اجتماعية، أم 
  .غريها

مع أن اإلسالم مبدأ عاملي، إال أنه له ، ووحزب التحرير يعمل يف العامل ك
ليس من طريقته أن يعمل له من البدء بشكل عاملي، بل ال بد أن يدعى له 
عاملياً، وأن جيعل جمال العمل له يف قطر، أو أقطار حىت يتمركز فيها فتقوم 

  .الدولة اإلسالمية
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بالد إن العامل كله مكان صاحل للدعوة اإلسالمية، غري انه ملا كانت ال
اإلسالمية يدين أهلها باإلسالم كان ال بد أن تبدأ الدعوة فيها، وملا كانت 
البالد العربية، اليت هي جزء من البالد اإلسالمية تتكلم اللغة العربية، اليت 
هي لغة القرآن واحلديث، واليت هي جزء جوهري من اإلسالم وعنصر 

لبالد بالبدء يف محل هذه ى الَوأساسي من عناصر الثقافة اإلسالمية كانت أَ
  .الدعوة هي البالد العربية

وقد كان بدء نشوء احلزب، ومحله الدعوة يف بعض البالد العربية، مث أخذ 
يتوسع يف محله للدعوة توسعاً طبيعياً، حىت أصبح يعمل يف كثري من األقطار 

  .اإلسالمية العربية وغري العربية
هي أحكام شرعية، تؤخذ من يف محل الدعوة  حزب التحرير طريقة سريو

لقد {، لقوله تعاىل تباعااليف محله الدعوة ألنه واجب  طريقة سري الرسول 
كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر 

قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم {، ولقوله }اهللا كثرياً
وكثري . }تاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهواوما آ{، وقوله}ذنوبكم

 صلى اهللا عليه وسلم، الرسول تباعاغريها من اآليات الدالة على وجوب 
  .صلوات اهللا عليه وسلم والتأسي به واألخذ عنه

يحكَمون بغري ما أنزل اهللا، فإن دارهم تسمى يف  لكون املسلمني اليومو 
نّ احلكم املطبق هو الذي يعطي الدار االصطالح الفقهي دار كفرٍ، أل

الوصف الفقهي، مع أنّ أهلها مسلمون، وهلذا فهي من حيث عدم تطبيق 
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لذلك جيب أن يتخذ الدور مكة حني بعثة الرسول  أحكام اإلسالم تشبه
  .املكي يف محل الدعوة هو موضع التأسي

نة تبني انه مر يف مكة حىت أقام الدولة يف املدي ومن تتبع سرية الرسول  
فأخذ احلزب من . يف مراحل بارزة املعامل، كان يقوم فيها بأعمال معينة بارزة

ذلك طريقته يف السري، ومراحل سريه، واألعمال اليت جيب أن يقوم ا يف 
  .يف مراحل سريه هذه املراحل تأسياً باألعمال اليت قام ا الرسول 

  :ة بثالث مراحلوبناء على ذلك حدد احلزب طريقة سري 
مرحلة التثقيف إلجياد أشخاص مؤمنني بفكرة احلزب وطريقته : األوىل

  .لتكوين الكتلة احلزبية
مرحلة التفاعل مع األمة، لتحميلها اإلسالم، حىت تتخذه قضية هلا، : الثانية

  .كي تعمل على إجياده يف واقع احلياة
عاماً شامالً، ومحله  مرحلة استالم احلكم، وتطبيق اإلسالم تطبيقاً: الثالثة

  .رسالة إىل العامل
 -هـ  1372فقد ابتدأ فيها احلزب يف القدس عام  أما املرحلة األوىل

، والقاضي يف حمكمة االستئناف يف العالمةم على يد مؤسسه العامل  1953
-هـ1398(إىل أنْ توفّي رمحه اهللا يف  القدس األستاذ تقي الدين النبهاين

إىل أنْ توفّي عبد القدمي زلوم الشيخ  العامل الكبريريته مس وتابع، )م1977
عطاء بن  العامل اجلليليقوده  واآلن، )م2003-هـ1424( رمحه اهللا يف 

  .رشتةال أبوخليل 
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يقوم باالتصال بأفراد األمة، عارضاً عليهم  -وال زال -وكان احلزب 
ة املركزة فكرته وطريقته بشكل فردي، ومن كان يستجيب له ينظمه للدراس

يف حلقات احلزب، حىت يصهره بأفكار اإلسالم وأحكامه اليت تبناها، 
ويصبح شخصية إسالمية، يتفاعل مع اإلسالم، ويتمتع بعقلية إسالمية، 

فإذا وصل الشخص إىل . مل الدعوة إىل الناسحبونفسية إسالمية، وينطلق 
كما . هذا املستوى، فرض نفسه على احلزب، وضمه احلزب إىل أعضائه

يف مرحلته األوىل من الدعوة، واليت استمرت ثالث  كان يفعل رسول اهللا 
سنني، من دعوته الناس أفرادا، عارضاً عليهم ما أرسله اهللا به ومن كان 

معه على أساس هذا الدين سراً، وحيرص  صلى اهللا عليه وسلم يؤمن يكتله
قرآن حىت صهرهم على تعليمه اإلسالم، وإقرائه ما نزل عليه ويرتل من ال

باإلسالم، وكان يلتقي م سراً ويعلمهم سراً يف أماكن غري ظاهرة، وكانوا 
مثّ فشا ذكر اإلسالم مبكة وحتدث به . يقومون بعبادم وهم مستخفون

  .الناس ودخلوا فيه أرساالً
ويف هذه املرحلة انصبت عناية احلزب على بناء جسمه، وتكثري سواده 

حلقاته، بالثقافة احلزبية املركزة، حىت استطاع أن يكون  وتثقيف األفراد يف
كتلة حزبية من شباب انصهروا باإلسالم، وتبنوا أفكار احلزب، وتفاعلوا 

  .معها ومحلوها للناس
وبعد أن استطاع احلزب تكوين هذه الكتلة احلزبية، وأحس به اتمع، 

  :وعرفه وعرف أفكاره، وما يدعو إليه، انتقل إىل
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وهي مرحلة التفاعل مع األمة لتحميلها اإلسالم، وإجياد  :رحلة الثانيةامل 
الوعي العام، والرأي العام عندها على أفكار اإلسالم وأحكامه، اليت تبناها 
احلزب، حىت تتخذها أفكاراً هلا، تعمل على إجيادها يف واقع احلياة، وتسري 

فة، الستئناف احلياة مع احلزب يف العمل إلقامة دولة اخلالفة، ونصب اخللي
  .اإلسالمية ومحل الدعوة اإلسالمية إىل العامل

وقد كان . ويف هذه املرحلة انتقل احلزب إىل خماطبة اجلماهري خماطبة مجاعية
  :يقوم يف هذه املرحلة باألعمال التالية

الثقافة املركزة يف احللقات لألفراد لتنمية جسم احلزب، وتكثري  -  1
يات اإلسالمية القادرة على محل الدعوة، وخوض سواده، وإجياد الشخص

  .الغمرات بالصراع الفكري، والكفاح السياسي
الثقافة اجلماعية جلماهري األمة بأفكار اإلسالم وأحكامه اليت تبناها  - 2

احلزب، يف دروس املساجد والنوادي واحملاضرات وأماكن التجمعات العامة 
إلجياد  سائل العمل العام،وغريها من و وبالصحف والكتب والنشرات،

  .الوعي العام عند األمة، والتفاعل معها
الصراع الفكري لعقائد الكفر وأنظمته وأفكاره، وللعقائد الفاسدة،  - 3

واألفكار اخلاطئة، واملفاهيم املغلوطة، ببيان زيفها وخطئها ومناقضتها 
  .لإلسالم، لتخليص األمة منها ومن آثارها

  :يتمثل مبا يليالكفاح السياسي، و -  4
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مكافحة الدول الكافرة املستعمرة، اليت هلا سيطرة ونفوذ على البالد  -أ 
اإلسالمية ومكافحة االستعمار جبميع أشكاله الفكرية والسياسية 
واالقتصادية والعسكرية، وكشف خططه وفضح مؤامراته لتخليص األمة من 

  .سيطرته، وحتريرها من أي أثر لنفوذه
وكشفهم  ؛ العربية وغري العربية،م يف البالد اإلسالميةمقارعة احلكا -ب 

وحماسبتهم والتغيري عليهم كلما هضموا حقوق األمة، أو قصروا يف أداء 
  .واجبام حنوها، أو أمهلوا شأناً من شؤوا، وكلما خالفوا أحكام اإلسالم

  .والعمل على إزالة حكمهم إلقامة حكم اإلسالم مكانه
  .مة، ورعاية شؤوا وفق أحكام الشرعتبني مصاحل األ -  5

بعد أن نزل عليه قوله  ملا قام به الرسول  تباعااوقام احلزب بكل ذلك 
فانه أظهر أمره، ودعا } مبا تؤمر واعرض عن املشركني فأصدع{ :تعاىل

صلى اهللا  قريشاً إىل الصفا وأخربهم أنه نيب مرسل وطلب منهم أن يؤمنوا به
دعوته على اجلماعات كما يعرضها على األفراد،  ، وأخذ يعرضعليه وسلم

وقد تصدى لقريش وآهلتها وعقائدها وأفكارها فبني زيفها وفسادها وخطأها 
وكانت اآليات . وعاا وهامجها كما هاجم كل العقائد واألفكار املوجودة

ترتل متالحقة بذلك وترتل مهامجة ملا كانوا يقومون به من أكل الربا، ووأد 
تطفيف الكيل ومقارفة الزنا، كما كانت ترتل مبهامجة زعماء قريش البنات و

وسادا، وتسفيههم وتسفيه آبائهم وأحالمهم وفضح ما يقومون به من تآمر 
  .وضد دعوته وأصحابه ضد الرسول 
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وكان احلزب يف محل أفكاره، ويف تصديه لألفكار األخرى، والتكتالت 
الكافرة املستعمرة، ويف مقارعته السياسية، ويف تصديه ملكافحة الدول 

للحكّام صرحياً سافراً متحدياً، ال يداجي وال يداهن وال جيامل وال يتملق وال 
يؤثر السالمة، بغض النظر عن النتائج واألوضاع فكان يتحدى كل من 

مما عرضه لإليذاء الشديد من احلكّام من سجن  -خيالف اإلسالم وأحكامه 
وحماربة يف رزق، وتعطيل مصاحل، ومنع من وتعذيب وتشريد ومالحقة، 

منه احلكام الظلمة يف العراق وسورية وليبيا  لَتسفر، وقتل، فقد قَ
فضال عن مئات الشباب، بل اآلالف، الذين يف  العشرات، وأوزبكستان

مل كما أن سجون األردن وسورية والعراق ومصر وليبيا وتونس  سجوم،
قتداء برسول ا اقف احلزب القوية هذهوكانت مو. احلزب شبابتخلُ من 

، فقد جاء برسالة اإلسالم إىل العامل أمجع متحدياً سافراً مؤمناً باحلق اهللا 
احلرب صلى اهللا عليه وسلم الذي يدعو إليه يتحدى الدنيا بأكملها، ويعلن 

على األمحر واألسود من الناس دون أن حيسب أي حساب لعادات وتقاليد، 
ئد أو حكّام أو سوقة، ومل يلتفت إىل شيء سوى رسالة أو أديان أو عقا

اإلسالم، فقد بادأ قريشاً بذكر آهلتهم وعاا، وحتداهم يف معتقدام وسفّهها 
وهو فرد أعزل ال عدة معه وال معني، وال سالح عنده سوى إميانه العميق 

  .ا صلى اهللا عليه وسلم برسالة اإلسالم اليت أرسل
يف سريه أن يكون صرحياً وسافراً متحدياً، إالّ أنه  ومع أن احلزب التزم

اقتصر على األعمال السياسية يف ذلك، ومل يتجاوزها إىل األعمال املادية 
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من  ضد احلكام، أو ضد من يقفون أمام دعوته، إقتداء برسول اهللا 
اقتصاره يف مكة على الدعوة، ومل يقم بأية أعمال مادية حىت هاجر، وعندما 

ه أهل بيعة العقبة الثانية أن يأذن هلم مبقاتلة أهل مىن بالسيوف عرض علي
واهللا سبحانه قد طلب منه أن يصرب على » مل نؤمر بذلك بعد«: أجام قائالً

ولقد كذبت {: اإليذاء كما صرب من سبقه من الرسل حيث قال اهللا تعاىل له
  .}رسل من قبلك فصربوا على ما كذبوا وأوذوا حىت أتاهم نصرنا

وعدم استعمال احلزب القوة املادية للدفاع عن نفسه، أو ضد احلكّام، ال 
عالقة له مبوضوع اجلهاد، فاجلهاد ماض إىل يوم القيامة فإذا ما هاجم 
األعداء الكفار بلداً إسالمياً وجب على املسلمني من أهله ردهم، وشباب 

على  حزب التحرير يف ذلك البلد جزء من املسلمني جيب عليهم ما جيب
 حاكموإذا ما وجد وقام . املسلمني من قتال العدو ورده بوصفهم مسلمني

مسلم باجلهاد إلعالء كلمة اهللا واستنفر الناس فإن شباب حزب التحرير 
  .يلبون بوصفهم مسلمني يف ذلك البلد الذي حصل فيه االستنفار

ت فيها وملا جتمد اتمع أمام احلزب من جراء الظروف الصعبة اليت وضع 
املنطقة لتمرير املخططات التآمرية، ومن جراء التسلط والقهر الذي ميارسه 
احلكام ضد شعوم، ومن جراء شدة األذى الذي يوقعه احلكام باحلزب 
وشبابه، ملا جتمد من جراء كل ذلك قام احلزب بطلب النصرة من القادرين 

طلبه للنصرة عندما ، أسوة مبا فعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم من عليها
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جتمد جمتمع مكة أمام قبول الدعوة، مث اشتداد األذى على الرسول صلى اهللا 
  :لغرضني احلزب وقد طلبها ...عليه وسلم وصحبه

  . لغرض احلماية حىت يستطيع أن يسري يف محل دعوته وهو آمن: األول
   .اإليصال إىل احلكم إلقامة اخلالفة وتطبيق اإلسالم: الثاين

ستمر يف القيام جبميع األعمال مام احلزب بأعمال النصرة هذه فإنه ومع قي
اليت كان يقوم ا، من دراسة مركزة يف احللقات، ومن ثقافة مجاعية، ومن 
تركيز على األمة لتحميلها اإلسالم، وإجياد الرأي العام عندها ومن مكافحة 

مقارعة الدول الكافرة املستعمرة وكشف خططها، وفضح مؤامراا، ومن 
وذلك الن انتقال احلزب من  احلكّام، ومن تنب ملصاحل األمة ورعاية لشؤوا

ال يعين وقف أعمال الدعوة، بل إضافة متطلبات املرحلة  مرحلة اىل اخرى
  .اجلديدة

وهو مستمر يف كل ذلك آمالً من اهللا أن حيقّق له ولألمة اإلسالمية الفوز 
 .ون بنصر اهللاوالنجاح والنصر، وعندئذ يفرح املؤمن

   .هي مرحلة الوصول إىل احلكم ف: وأما املرحلة الثالثة

وأعمال  عن طريق األمة ويقيم دولة اخلالفة إن احلزب يصل إىل احلكم      
وينفذ املبدأ دفعة واحدة ، وذلك ما يسمى بالطريقة  طلب النصرة،

تأخـذ  وهذه الطريقة ال تقبل االشتراك يف احلكم جمزءا ، بل. االنقالبية 
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وتنفذ املبدأ . احلكم كله ، وتتخذه طريقة لتطبيق املبدأ ، وليس غاية 
  . اإلسالمي تنفيذا انقالبيا ، وال تقبل طريقة التدريج مهما كانت الظروف 

املبدأ تطبيقا كامال شامال كان عليها أن حتمل الدولة ومىت طبقت       
   .هللا على الدين كلهاإلسالم للعامل بالدعوة واجلهاد، حىت يظهر بإذن ا
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  اإلسالم يف اليمن
للعامل بشرياً ونذيراً وجعل اهللا رسالته عاملية جلميع ) (أرسل اهللا حممدا     

منذ ، فالبشر وأمر أن تكون السيادة هلذا الدين اإلسالمي الكامل والشامل 
داخل جزيرة  هللا على يد رسول ا لإلسالمدار  أولعشر قرنا قامت  أربعة

ودم  أفكارالدول تنشا بنشوء  أنوذلك الن سنة اهللا يف الكون  العرب،
، ودخل الناس يف دين اهللا  اإلسالمتتوسع دولة  بدأتقد و ،أفكاردم 
،  اإلسالم إىلبالد اليمن يدعوهم  إىل هرسل وأرسل الرسول ،  أفواجا

وأرسل هلا الوالة  خماليف، عةأرب إىلوالية اليمن  فاسلموا ، وقسم الرسول 
بعد أن أسلم باذان بن ساسان والّه على اليمن،  وولّى معاذ بن ف والعمال،

جبل اخلزرجي على اجلَند،  وولّى خالد بن سعيد بن العاص عامالً على 
صنعاء، وزياد بن لبيد بن ثعلبة األنصاري على حضر موت، وولّى أبا موسى 

  ...طالب واليا على اليمن أيبعلي بن  رسلوأ األشعري على زبيد، وعدن،
 واألمويةيف ظل دولة اخلالفة الراشدة  باإلسالمظلت اليمن حتكم        

جنوب  بريطانياتلت ححىت اكوالية من واليات الدولة والعباسية والعثمانية 
ين مشال دبن محيد ال حيي اإلماموحكم  وفصلت عمان عن اليمن ،، اليمن 
  .لعثمانيني منهابعد خروج االيمن 

أمريكي،  -مث توالت األحداث على اليمن وأصبحت ميداناً للصراع اإلجنلو
ل م، وتدخ1962واشتد هذا الصراع مع قيام النظام اجلمهوري يف اليمن 

وتدخل امللك فيصل عن طريق ، مجال عبد الناصر عن طريق أمريكا
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الوسط لتثبيت  حللّمث ما وصلت إليه األطراف املتصارعة من ا... اإلجنليز
  .النظام اجلمهوري

ومل دأ األحداث، بل تفاقمت، مث كانت الوحدة بني اليمن اجلنويب 
والشمايل، مث اختالف الطرفني على املكاسب واملغامن إىل أن استقر النظام 

  .اليمين على ما هو عليه اآلن
وثيون مث اضطربت األحداث، وكان احلراك اجلنويب املطالب باالنفصال، واحل

  ...الذين يريدون امتيازات معينة
سنعرض يف هذا الكتيب أهم األزمات واملشاكل يف اليمن، وكيفية عالجها و

  :من وجهة نظر اإلسالم، وهذه األزمات هي
  .قضية صعدة:  أوال
  .مشكلة اجلنوب : ثانيا 
  .املشكلة االقتصادية : ثالثا 
  . اإلرهاباحلرب على : رابعا 
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 ً   أوال
  ةحرب صعد
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حرب صعدة:  أوال
منذ ما يقارب ست سنوات واحلرب الدائرة يف مشال اليمن  

 ترماأللوف ، ود درشاملئات  وت ، وقد قُتل من جرائهامستعرة
 األصليال بد من فهمها على صعيدها  وقضية صعدة... املمتلكات

هي قضية  أا قضية حملية ، بلوليس كما يتوهم أصحاب اآلفاق الضيقة ب
سياسية وليست قضية مذهبية ، وقضية دولية وإقليمية وليست 

  .قضية حملية 
إن احلزب منذ بداية األحداث وهو يتابع ما جيري، ويقوم باالتصاالت لبيان 

مث رافق هذه . واقع املسألة ودوافعها وكيفية حلّها وفق األحكام الشرعية
ب من بيان حقيقتها، والصراع الدويل من االتصاالت ما أصدره احلز

  .ائها، واختاذ املوقف الشرعي منهاور
م احلزبللمسألة، وكذلك احللّ اآلينّ هلا،  يف اليمن وقد قد احللّ اجلذري

بنود احللّ املبين  شرع يفومع أنه . وقام مبا يلزم ضمن إمكانياته يف ذلك
إال أن ، م2009الثاين  هـ، املوافق لتشرين1430الحقاً يف ذي القعدة 

مدت ذراعيها للحلول  قد ، بعد حنو شهرين من مشروعنا،األطراف املعنية
يف تنازعهما النفوذ واملصاحل  عليها أمريكا وبريطانيا )توافقت ظاهرياً(اليت 

 القوىأخذ احللول من  حيث تعودت هذه األطرافعلى أرض اليمن، 
تصاحلت عليه أمريكا وبريطانيا  الذيومع أن بعض بنود احلل  ...الدولية
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ما سطّرناه من حلٍّ لألزمة، إال أن الفارق بني احللّني  بعض تشبه يف ظاهرها
ميليه اإلسالم، حالً متكامالً احللّ الذي عرضناه كان  ماثلٌ للعيان، فإن

وحيمل يف طياته صالح األمة واستقرار أوضاعها، وأن احللّ الذي عرضته 
يف طياته خبث الصراع الدويل، وألغاماً موقوتة تتخلله، حيمل  وليةالقوى الد

ننا سنستمر بإذن اهللا فإفال حتقّق أمناً حقيقياً، وال سالماً مستقراً، ومع ذلك 
يف توعية األمة على أخطار الصراع الدويل يف اليمن واحللول اخلبيثة اليت 

 فكل مسلم ايقدمها هذا الصراع، وذلك إلنقاذ األمة من األخطار احملدقة ،
  .على ثغرة من ثغر اإلسالم، فال يؤتني من قبله

وفيما يلي عرض لبعض ما أصدره احلزب يف هذا الشأن، وعرض كذلك 
هـ، 1430يف ذي القعدة  والية اليمن، - ي وضعه احلزبلبنود احلل الذ

!يعقلونم، وإنّ فيه لعظةً وعربةً لقوم 2009املوافق لتشرين الثاين 
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  بيان صحفي

  أوقفوا احلرب واقطعوا دابر تلك الفتنة
  

تنة احلرب يف صعدة بني النظام يف هذه األيام متر أربع سنوات على ف
، فتنة حرب قتلت وجرحت اآلالف من أبناء )م2004/يونيو) واحلوثيني

اعتقال املئات وحىت الصحفيني واملفكرين  اليمن املسلمني ، وأدت إىل
الذين ال ذنب هلم وال  وكتاب الرأي، وشردت مئات اآلالف من املدنيني

وقتلت  رب، هدمت منازهلمجرم ، والذين ال يعرفون حىت سبب تلك احل
 !! مواشيهم وخربت مزارعهم ، حقا إا فتنة دموية عظيمة

نتيجة لألخطاء السياسية للنظام احلاكم ، وعدم وضوح  هذه الفتنة كانت
الذين يصرون على القول إم يدافعون  املشروع السياسي جلماعة احلوثي،

فيها ، وكان للقوى  عن أنفسهم وحسب، لقد كان للثارات السياسية دور
من وراء  اإلقليمية دور اكرب، وكان للدول الغربية الدور األكرب يف تأجيجها

 !!ستار
 الذي" مشروع التغيري الكبري" فحرب صعدة ما هي إال حلقة من حلقات 

  

 محن الرحيمبسم اهللا الر
 يف مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمنوا منَءام ينالَّذ اللَّه دعو

استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي  الْأَرضِ كَما
مى لَهضتار وخ دعب نم مهلَندبلَيرِكُونَ بِي وشنِي لَا يوندبعا ينأَم هِمف

  ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ شيئًا

املكتب     
  اإلعالمي 

حلزب     
  التحرير

  والية اليمن    
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تنادي به أمريكا ، وما هي إال واحدة من صراعات وثارات ماضية ، حيث 
 أم كانقبل الوحدة  اء أكان ذلك،سوبني عدد من القوى كان هناك صراع

بقوى إقليمية  بعدها، وكانت تلك القوى مربوطة ومام 94يف حرب 
 !! ومبخططات غربية

د الظلم هو الذي يئ إن حسن الرعاية والعدل وعدم انتقاص احلقوق وعدم
العلمانية ، والبد  الفنت ،وان هذا األمر ال يتحقق إال باحلكم باإلسالم ، ونبذ

 الصغري والكبري وعلى القوي والضعيف ، وال يتحقق إال أن يطبق على

 .، ورد املظامل وإزالة املغاشمون دماء الناس وأمواهلم وأعراضهمبص
أن النظام  )اهلامشيني(الثارات الداخلية فهناك اعتقاد لدى  فمن حيث

أراضيهم وطبق عليهم سياسة التمييز واإلقصاء  اجلمهوري ظلمهم وصادر
 اًوحكم اًاجلنوبيون أن هناك ظلم رباء، ويف اجلنوب يعتقدحىت أصبحوا كالغ

أم غصب أراضيهم أم كان يف يف الوظائف  أكان ذلك عليهم سواء اًجائر
 التمييز بينهم يف احلياة العامة ، ومع تزايد نسبة الفقر ، وتفاقم نسبة البطالةب

اجلوع، وتدهور االقتصاد وتضخم العملة والنقد ، وزيادة األسعار ، وزيادة 
الفساد يف كل مرافق الدولة كالسرطان ، كل هذا شكل عوامل  واستشراء

للنظام يف الشمال واجلنوب ، وشكلت تلك  إلذكاء االحتقان والكره
للمتربصني األجانب  العوامل الصراعات واحلروب ، وفتحت ثغرات

 . لزعزعة أركان النظام
 

الربتغاليني شواطئ  منذ حماولة دخول وأما التحركات الغربية فقد ولدت
، وحىت احتالل عدن من  اليمن ، ومت طردهم من قبل جيش اخلالفة العثمانية

طريق مصر  قبل بريطانيا ، وتدخل أمريكا يف الشؤون الداخلية لليمن عن
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 الصراع" وزعيمها عبد الناصر، إن هذه التحركات الغربية أو مبعىن اصح 

أن ضعفت دولة اخلالفة ، وما ، يف اليمن قدمي منذ " أمريكي -االجنلو 
واحدة من تلك التدخالت ، فربيطانيا تسعى دائما لتثبيت  حرب صعدة إال

رجاالا يف اليمن وخارجها ، ففي اليمن لربيطانيا  أركان النظام وتستخدم
تابعة هلا منذ كانت حمتلة لعدن ، ويف  جيش من الرجال ربطتهم كعوائل

نظام صاحل ، كمؤمتر  ليميني لدعمخارج اليمن استخدمت عمالءها اإلق
تشرف  املاحنني ، وحركت ليبيا وقطر للتدخل حبجة وأد الفتنة ، وكانت

على الوساطة القطرية من وراء ستار ، وأخافت آل سعود بان احلوثيني 
أفكارا وثقافة املذهب الشيعي ، وأم مدعومون من إيران ومن  حيملون

، وان ثقافة تنظيمهم تشبه ثقافة  النجف وكربالء املرجعيات الشيعية يف
نظام آل سعود ، فتحركت  حزب اهللا ، وأم يشكلون خطرا على

أغارت  السعودية سرا وجهرا للوقوف مع نظام صاحل ، وقيل أن طائراا
على مواقع احلوثيني يف احلروب اخلمسة ، وهكذا مجعت بريطانيا الدعم 

 .يف اليمن صاحل، الذي حيافظ على مصاحل بريطانيا لنظام
حرب صعدة ، وأخذت تنادي بتطبيق  وأما أمريكا فقد لزمت الصمت حيال

وكلها شعارات .. و..و..و الدميقراطية وحقوق اإلنسان واملرأة واالنتخابات
 يفأكان ذلك ظاهرة ، ولكن املخفي هو الضغط على النظام احلاكم سواء 

ت هلا وتغيري وحماولة استقطاب رجاال ،أم يف حرب صعدةلة اجلنوب أمس
رجاالا للحكم أو تقسيم اليمن إىل دويالت حتت ما  النظام احلاكم وإيصال

 !! " الفوضى اخلالقة" يسمى 
حرب صعدة هي حرب فتنة جيب إيقافها فورا، وطي صفحتها ، وجيب  إن

تسعى إىل إيقافها بدون مكايدات سياسية وإال فأا  على القوى السياسية أن
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والثارات والضغائن لألجيال القادمة ، بني  تولد األحقادستكون فتنة عظيمة 
استمر النظام احلاكم والقوى  أبناء اليمن املسلم يف البلد الواحد، وإذا

تنتهي وسوف  السياسية يف تصرفام اهلوجاء، فإن هذه الثارات لن
تستخدمها أمريكا كما استخدمت قضية الدجيل واألنفال يف العراق ، 

لى احلرب وعدم التدخل هو خبث ودهاء حىت تظل أمريكا ع وسكوت
مىت تشاء للتدخل يف شؤون اليمن  القضية وامللف بيدها تستخدمها

الذين شاركوا يف احلرب  والسيطرة على مقدراته ، وحملاكمة النظام أو رموزه
إىل قوله تعاىل  ، فأوقفوا احلرب واوا تلك الفتنة وأثارها خري لكم، وارجعوا

خآصةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه شديد  فتنةً الَّ تصيبن الَّذين ظَلَمواْ منكُم واتقُواْ{
  .25االنفال) الْعقَابِ

هـ                                                                     1429من مجادي الثاين 12
م                            2008/  6/  17

  املكتب اإلعالمي
والية اليمن                                                                                                                   –حلزب التحرير
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  جــواب ســؤال

  ما الذي حيدث يف اليمن؟
حلوثيون ما الذي حيدث يف اليمن؟ أهو صراع حملي مذهيب يقوم به ا: السؤال

مع الدولة؟ أم هو صراع دويل بأدوات حملية؟ نرجو التوضيح وجزاكم اهللا 
  .خريا

إن ما حيدث يف اليمن هو صراع دويل استغل ظروفاً حملية، فإن : اجلواب
حكم علي عبد اهللا صاحل رجل اإلنكليز يف ) ختويف(أمريكا حتاول جاهدة 

دراً على الوصول إىل هي تدرك أن علي صاحل مل يبقِ سياسياً قا. اليمن
، ولذلك فإن ...احلكم، فقد قَتل واعتقل ونفى كل سياسي من جنسٍ آخر

على السلطة ) تدريباً هلم(أمريكا حترك بعض السياسيني الصغار يف اجلنوب
السياسية مستقبالً، ويف الوقت نفسه حترك إيران لتسليح احلوثيني ومتويلهم 

ولكن حىت اآلن فإن اخلط ... سعوديةإلجياد بؤرة ساخنة ختيف ا اليمن وال
السياسي ألمريكا هو ديد حكم على عبد اهللا صاحل لتسهيل حترك مصاحلها 
يف اليمن كخطوة أوىل من خطوات الحقة دف منها إدخال نفوذها لليمن 

  ...بشكلٍ كامل يف طريقٍ قد ال يكون قصرياً 
كا بعقد اتفاقية أمنية وقد أدرك علي عبد اهللا صاحل هذا األمر فتوسل ألمري

فقد نشرت صحيفة الشرق األوسط ... معها إرضاًء هلا لتسكت عن حكمه
أن اليمن قد أبرم مع الواليات املتحدة  2009-11-12الصادرة بتاريخ 

اتفاقاً أمنياً وعسكرياً بعد جولة من احملادثات بني قيادات عسكرية وأمنية 
  .عقدت يف صنعاء على مدى اليومني املاضيني

وتناول هذا االتفاق جماالت التعاون العسكري واألمين وتبادل املعلومات 
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وجاء اإلعالن عن هذه االتفاقية بعد جولة من . واخلربات يف كال االني
املباحثات بني رئيس هيئة األركان العامة للجيش اليمين اللواء الركن أمحد 

كية العميد جفري علي األشول ومدير التخطيط يف القيادة املشتركة األمري
  ....مسيث

فاملوضوع واضح متاماً جلميع السياسيني أن ما حيدث يف اليمن هو صراع 
دويل بأدوات حملية، وقد ظهر هذا على ألسنة ساسة الدول ذات العالقة 
تلميحاً، بل تصرحياً، فقد صرح وزير الدولة الربيطاين لشؤون الشرق 

-11- 24ليمين يف لندن بتاريخ األوسط إيفان لويس خالل لقائه السفري ا
ما حيصل يف : (، صرح بأنّ هناك دوراً إيرانياً يف األحداث، وقال2009

، كما أن الوزير الربيطاين قد عقد يف اليوم ...)اليمن هو حرب بالوكالة
نفسه جلسة إلطالع عدد من النواب الربيطانيني على األوضاع يف اليمن، 

 يف صنعاء تيم تورلوت الذي حتدث أيضاً وشارك يف اللقاء السفري الربيطاين
وكانت بريطانيا ...". هناك تأثري إيراين لدرجة معينة: "عن دور إيراين قائالً 

ماليني  105قد تعهدت بتقدمي مساعدات للحكومة اليمنية تبلغ قيمتها 
  .جنيه إسترليين، تصرف على مدى ثالث سنوات اعتباراً من العام احلايل

ة واضحة على أن ما حيدث يف اليمن هو صراع دويل وكل ذلك يدل دالل
  .بأدوات حملية

  هـ 1430من ذي احلجة  11
  م 28/11/2009

  
-ut-http://www.hizb

tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/323 
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  هللا الرمحن الرحيمبسم ا
  :أمريكا وبريطانيا يف مؤمتر لندن 

  !!يتنازعان النفوذ واملصاحل على أرض اليمن 
م إىل مؤمترٍ يف لندن لبحث 1/1/2010دعا رئيس وزراء بريطانيا يف 

وقد انعقد املؤمتر ... موضوع اليمن حبجة مساعدته يف اخلروج من أزمته
دولة، واستمر االجتماع  21م، وحضرته 27/1/2010مساء هذا اليوم 

مث أصدر قرارات حول دعم اليمن يف حربه ضد القاعدة، والدعم ! ساعتني
التنموي وتنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي والسياسي، واحملادثات مع 

  ...صندوق النقد الدويل، وإجراء مصاحلة شاملة
طالء  إن املتتبع ملا جرى وجيري يف اليمن يدرك أن هذه القرارات ما هي إال

خيفي حتته القرارات احلقيقية واملواقف الفاعلة، والدول ذات احلول والطول 
  ...على أرض اليمن، ومن مث الغرض من عقد املؤمتر ونتائجه

إن أمريكا منذ استقر نفوذ اإلجنليز يف اليمن وحىت اليوم، وخباصة خالل 
ريتها القدمية النظام احلايل، وهي تعمل على زعزعة الوضع القائم، وتطبيق نظ

اجلديدة بأا، أي أمريكا، هي وريثة الغرب يف مناطق نفوذه، وبالتايل جيب 
غري أن النظام . أن يستقر نفوذها هي يف اليمن وليس اإلمرباطورية العجوز

قَتل : اليمين احلايل قد قضى، أو كاد، على الطبقة السياسية املوالية ألمريكا
فلم يبق ... فى من نفى، وهرب من هربمن قَتل، واعتقلَ من اعتقل، ون

ألمريكا من السياسيني القادرين املوالني هلا من تدعمه ليكون خطاً متقدماً 
لإلمساك باحلكم يف اليمن، وإقصاء نفوذ اإلجنليز منه، ومن مث بسط النفوذ 

هلذا فإن أعمال أمريكا يف اليمن أصبحت تركز على أمرين . األمريكي عليه
  :اثنني
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" الصغري"ديد للنظام اليمين، ورسائل تدريب للوسط السياسي  رسائل
  .املوايل ألمريكا

، فقد وكَّلت ا إيران يف دعم احلوثيني، وأصبحوا قنابل "رسائل التهديد"أما 
: ونقول... موقوتة تنفجر كلما لزم يف مشال اليمن ويف خاصرة السعودية

االستيالء على احلكم يف  رسائل ديد، ألن احلوثيني ال يتحركون من أجل
  .اليمن، وإمنا لكي يكون هلم وضع قوي فاعل يف مناطقهم

للوسط السياسي املوايل ألمريكا، فهو التحرك " رسائل التدريب"وأما 
املستمر يف اجلنوب بغرض فصله، ومن مث تنطلق أمريكا من فصله عن 

طوات الشمال، كخطوة أوىل، إىل إدخال نفوذها إىل اليمن بكامله يف خ
رسائل تدريب، ألن الوسط السياسي الذي يتحرك يف : ونقول. الحقة

وذلك بعد إقصاء ... اجلنوب هو وسط ناشئ جيري إعداده ذه التحركات
  .قياداته الفاعلة والقضاء عليها

وقد جنحت أمريكا يف رسائل التهديد والتدريب ألا استغلت ظلم النظام 
ة، مث عدم إتاحة الفرصة للحوثيني ألداء للجنوب وميشه يف احلياة السياسي

ولذلك ساهم . األحكام الشرعية وفق ما يتبنونه من األفكار اإلسالمية
النظام بعدم تطبيقه األحكام الشرعية على وجهها الصحيح يف اليمن، ساهم 
يف إجياد مناخٍ مالئمٍ مكَّن أمريكا من استغالله يف إذكاء رسائل التهديد يف 

التدريب يف اجلنوب، لدرجة فرضت على النظام احلاكم،  الشمال، ورسائل
  :يف ناحيتني" اضطرارية"بتوجيه من بريطانيا، أن يتخذ إجراءات 

األوىل إغراء أمريكا باتفاقية أمنية معها إرضاء هلا لتسكت عن النظام يف 
اليمن مع الواليات املتحدة اتفاقاً أمنياً وعسكرياً بعد جولة  اليمن، فقد أبرم

، 10يومي ن احملادثات بني قيادات عسكرية وأمنية عقدت يف صنعاء م
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وتناول هذا االتفاق جماالت التعاون العسكري واألمين م، 11/11/2009
وجاء اإلعالن عن هذه االتفاقية . وتبادل املعلومات واخلربات يف كال االني

مين اللواء بعد جولة من املباحثات بني رئيس هيئة األركان العامة للجيش الي
الركن أمحد علي األشول ومدير التخطيط يف القيادة املشتركة األمريكية 

  ...العميد جفري مسيث
ورجاهلا كانوا معروفني للنظام منذ زمن، ! والثانية التوجه القتايل حنو القاعدة

وكان النظام صامتاً جتاههم، ال يريد أن يفتح عليه جبهةً جديدةً، تضاف إىل 
واجلنوبيني، إىل أن رأت بريطانيا غري ذلك، حيث إا تدرك  حترك احلوثيني

أن موضوع القاعدة يوجِد حساسية لدى أمريكا، فظهور اليمن يف وضع 
قتايل مع القاعدة سيفرض على أمريكا تأييد اليمن ودعمه، ومن مث ختفيف 

وهذا ما كان، فبدأ النظام اليمين بضرب . الضغط عليه يف الشمال واجلنوب
القاعدة اليت يعرفها جيداً، وكان واضحاً أنّ هذا التحرك ضد مراكز 

القاعدة مل يكن صدفة، بل هو كان خارج السياق العام، فدولة مشغولة يف 
أزمتني، الشمال واجلنوب، ليس وضعاً عادياً أن تفتح جبهةً ثالثةً لوال انه 

  !عملٌ سياسي بثوب عسكري موجه من قبل بريطانيا ومقصود
لنقطة احلرجة ويف هذا الوقت بالذات، دعا رئيس وزراء بريطانيا عند هذه ا

إىل مؤمتر لندن، وذلك الستثمار حترك اليمن جتاه القاعدة دولياً لدعم اليمن 
والوقوف جبانبه، ومن مث إحراج أمريكا للوقوف جبانب اليمن وختفيف 

وافقة ومل يكن أمام أمريكا إال امل. الضغط يف الشمال واجلنوب على النظام
على املؤمتر، ولكنها أرادته إلجياد ركائز هلا يف اليمن ملالحقة القاعدة، وتقوية 
الوسط السياسي املوايل هلا، وخباصة يف اجلنوب وإسناده، ويف الوقت نفسه 

حلركة احلوثيني، خيفف منها دون أن ينهيها، لكي تبقى " حمسوب"إجياد حل 
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  .قابلة للتحريك من جديد عند اللزوم
أمريكا تركز على الدعم العسكري : ا كانت أحداث املؤمتروهكذ

واللوجسيت لضرب القاعدة، والضغط على النظام للتفاهم مع التحرك 
اجلنويب والشمايل، وبريطانيا تركز على الدعم االقتصادي ووقوف اتمع 
الدويل جبانب اليمن ضد حترك اجلنوب والشمال، والنظر إىل موضوع 

لذلك مل يكن املؤمتر ! عم اليمن ضد احلوثيني واجلنوبينيالقاعدة يف حدود د
خالل ساعتيه أكثر من مكان يبتسم فيه ممثلو الدول الواحدة والعشرين أمام 
الكامريات علناً، مث حتشد كل من بريطانيا وأمريكا سراً أعواما من الدول 
اتمعة، وذلك لتصل كل منهما إىل ما تريد على حساب دماء اليمن 

  !هلهوأ
إىل مىت تبقى بالد املسلمني ميداناً تتصارع فيه الدول الكربى : أيها املسلمون

بأدوات حملية من أبنائها؟ إىل مىت تبقى بالد املسلمني مسرحاً يلعب على 
الغرب المتصاص دمائها وب ثرواا؟ إىل مىت يبقى الغرب يشعل " خشبته"

يريد ويف املكان الذي يريد؟ إىل  فتيل النار يف بالد املسلمني يف الوقت الذي
مىت يبقى احلكام يف اليمن، وغري اليمن من بالد املسلمني، كأدوات 
الشطرنج حيركها الغرب املستعمر، وهؤالء احلكام ال يعارضون، بل وال 

أمل يأن ألهل اليمن أن يدركوا أن النظام بإجراءاته الظاملة يسهل ! يتململون
ض اليمن، لقتل أهله، وختريب بيوته، وال للمتصارعني صراعهم على أر

يهمه من ذلك إال البقاء على كرسي احلكم حىت وإن كان هزيالً معوجاً 
  !يوشك على السقوط

لقد شرد وقُتل وجرح خالل حروب اليمن املنتشرة عشرات اآلالف بل 
، وأطراف القتال كلها مسلمةٌ تنطق بالشهادتني، أفال تدرك أن ...املئات
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ل املسلمني أمر كبري كبري، وأن قَتل املسلم بغري حق أعظم عند اهللا من اقتتا
يطُوف بِالْكَعبة  رأَيت رسولَ اللَّه : يقول عبد اهللا ابن عمر!  هدم الكعبة؟

ما أَطْيبك وأَطْيب رِحيك ما أَعظَمك وأَعظَم حرمتك والَّذي نفْس «ويقُولُ 
حم ظُنأَنْ نو همدو هالم كنةً ممرح اللَّه دنع ظَمنِ أَعمؤةُ الْممرلَح هدبِي دم

  .أخرجه ابن ماجة» بِه إِلَّا خيرا
إن أمريكا وبريطانيا يتصارعان على اليمن بأدوات من أهله، وبتسهيالت 

ى من االنفصاليني يف اجلنوب أمنية ولوجستية من النظام نفسه، وباندفاع أعم
ومن احلوثيني يف الشمال، وأمثلهم طريقة من يرتكب هذه املوبقات وهو 

  !يظن أنه حيسن صنعاً
  :إن مصيبتنا هي يف اثنتني: أيها املسلمون

األوىل هم احلكام يف بالد املسلمني الذين ال يرعوون، وال يتقون اهللا ال يف 
عقلون لعلموا أن احلاكم الغاش لرعيته، ولو كانوا ي! البالد وال يف العباد

 الذي ال يرقب فيها إالً وال ذمة، ال يدخل اجلنة وال يشتم رحيها، فقد قال 
» اللَّه مرإِلَّا ح ملَه غَاش وهو وتمفَي نيملسالْم نةً ميعي رلالٍ يو نا مم

ذا كان هذا احلاكم مضلالً للناس، أخرجه البخاري، فكيف إ»علَيه الْجنةَ
إنه يكون رويبضة ! يقلب احلق باطالً والباطل حقاً، و جيعل اخليانة أمانة؟

إِنها ستأْتي علَى الناسِ سنونَ « قَالَ رسولُ اللَّه يقود الرعية إىل اهلالك، 
ا الصيهف كَذَّبيو با الْكَاذيهف قدصةٌ ياعدخ نائا الْخيهف نمتؤيو قاد

 يهفةُ قَالَ السبِضيوا الرميلَ وةُ قبِضيوا الريهف قطنيو نيا الْأَميهنُ فوخيو
ةامرِ الْعي أَمف كَلَّمتأخرجه أمحد.»ي  

كار وأما املصيبة الثانية فهي سكوت األمة عن احلكام الظلمة، وعدم اإلن
... عليهم، وذلك رغم كل ما يصيب األمة من هوان صنعه احلكام بأيديهم



33 
 

فقد ضاعت فلسطني، وكشمري، والشيشان، وقربص، وتيمور الشرقية، 
مث السودان تقطعت أوصاله أو كاد، والعراق وأفغانستان ... وغريها

وباكستان ومن ورائها اليمن، قد أصبحت ميدان صراع للغرب يصول فيه 
فليس بدعاً إذن أن يصب ... وأدواته حكام املسلمني وأعواموجيول، 

العذاب، ويقع املصاب، ليس فقط على احلاكم، بل واحملكوم كذلك 
واتقُوا فتنةً لَا تصيبن الَّذين  الساكت على ظلم احلاكم، يقول سبحانه 

دش وا أَنَّ اللَّهلَماعةً واصخ كُمنوا مقَابِظَلَمالْع يد ويقول ، » اسإِنَّ الن
قَابِهبِع اللَّه مهمعأَنْ ي كوشي وهركني فَلَم مهنيب كَرنا الْمأَوأخرجه » إِذَا ر

  .أمحد وأبو داود
  :أيها املسلمون

: لقد انبلج الصبح لذي عينني، فإنه ال يصلح هذا األمر إال مبا صلح به أوله
ة راشدة على منهاج النبوة، حتكم مبا أنزل اهللا وجتاهد يف سبيل اهللا، خالف

ويكون احلاكم فيها خليفةً يقاتل من ورائه ويتقى به، ودرعاً حيمي الرعية 
وحيوطها بنصحه، وعندها فلن يكون لدى أمريكا وبريطانيا وغريمها من 

سط النفوذ الدول الكافرة املستعمرة متسع من الوقت  لغزو بالدنا وب
عليها، ألن وقتهم سيكون مشغوالً بكامله يف حفظ موطئ أقدامهم املنكفئة 

 ! من نور اإلسالم الذي يكون قريباً من دارهم" فراراً"إىل بالدهم، وذلك 
  .واللَّه غَالب علَى أَمرِه ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

             هـ1431من صفر اخلري  12
                   حزب التحرير                                       م       27/01/2010
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  !!حروباً متعددة كون حىت ال ت
  مشروع حلل مشكلة صعدة وإاء آثارها: أوال

احلمد هللا الذي أرشد عباده املؤمنني إىل املخرج الشرعي من التنازع والفنت 
فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى  {: واالقتتال بني املسلمني فقال جل وعال 

 مولِ إِنْ كُنتسالرو أْوِيلًااللَّهت نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ اآلخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت{ 
، والصالة والسالم على أشرف املرسلني الذي أمر بالتمسك  59النساء

: بسنته وج ج الراشدين عند كثرة االختالف واألهواء والفنت فقال
نيت وسنة اخللفاء فإنه من يعش منكم فسريى اختالفاً كثريا ، فعليكم بس((

الراشدين املهديني من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات 
، وعلى آله وصحبه أمجعني ، الذين تعلموا من الرسول األكرم .. )) األمور 

أن املخرج من كل احملن والفنت هو العودة إىل حتكيم كتاب اهللا  وسنة نبيه، 
اهللا ، ومن ابتغى اهلدى يف  من حكم به عدل، ومن تركه من جبار قصمه

  .غريه أضله اهللا 
لسنوات يف  ذي جرىوالية اليمن نرى أن القتال ال -إننا يف حزب التحرير

ال جيوز له وحمافظة اجلوف حمافظة صعده ومديريات حرف سفيان واملالحيظ 
أن يستمر ،وال عربه مبن يزعم أنه على احلق، أو أنه مظلوم أو أن معه فتوى 

ستمرار يف القتال ،هذا القتال الذي تسبب يف مظامل كبرية ألهايل جتيز له اال
تلك املناطق ، وسوف يترك آثاراً سياسية واجتماعية واقتصادية خطرية من 
الثارات املتواصلة واألحقاد والضغائن بني أبناء اليمن املسلمني ، وسوف 

إثارة يستغل من قوى إقليمية وخارجية تتربص باليمن وأهله، وتعمل على 



35 
 

املشاكل والنعرات يف أماكن أخرى ، كما ستصبح غطاء لبعض القوى 
اخلارجية اهلادفة إىل حتقيق مزيد من النفوذ على أرض اليمن ، على غرار ما 
حيدث يف أقطار أخرى من بالد املسلمني ، واستغالل هذه احلرب لتكون 

لعراق ذريعة للتدخل األجنيب املباشر كما حدث وحيدث يف أفغانستان وا
وغريها ، وهذا مكسب للقوى االستعمارية لتنفيذ مؤامراا وخمططاا 

  .لتقسيم اليمن والعبث به 
كما  إن أهل احلل والعقد املصلحني املؤمنني املتقني ميتثلون لقول الرسول 

وأن املؤمنني املتقني أيديهم على كل من بغى منهم أو :" جاء يف وثيقة املدينة 
أو آمث أو عدوان أو فساد بني املؤمنني ، وأن أيديهم عليه ابتغى دسيعة ظلم 

مجيعاً ولو كان ولد أحدهم ، وأنه ال حيل ملؤمن أقر مبا يف هذه الصحيفة 
وآمن باهللا واليوم اآلخر أن ينصر حمدثاً أو يأويه ، وأنه من نصره أو آواه 

، وأن فإن عليه لعنة اهللا وغضبه يوم القيامة وال يؤخذ منه صرف وال عدل 
بينهم النصح والنصيحة والرب دون اآلمث ، ال يكسب كاسب إال على نفسه 

وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إىل اهللا عز وجل وإىل حممد .. ، 
  .سرية ابن هشام " رسول اهللا 

إن أزمة اليمن ال حتل عسكرياً بالقتال بني املسلمني، فيجب معرفة خمتلف 
اليت دفعت مجاعة احلوثي حلمل السالح املطالب األهداف والدوافع و

هذه السنوات، وكذلك معرفة األسباب واملسببات طوال وإشهاره والقتال 
  .اليت أدت إىل فشل الوساطات واملبادرات السابقة

وجيب أن نعلم أن احللول االنفرادية األحادية أو اإلقصائية ال حتل مشكلة  
  .وال إخالص فضالً عن أا مغشوشة ال صدق فيها 

إذ  -علماء ومشايخ ووجهاء واعيان القبائل –وحنن مع أهل احلل والعقد 
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نقدمها إىل رئيس نعرضها و، م هذا احلل واملعاجلات حلرب صعدةنقد
اجلمهورية وقائد مجاعة احلوثي ، حبكم أن الرئيس بيده السلطة اليت  ختوله 

ر تلك املشكلة اختاذ اإلجراءات الالزمة لوقف احلرب واخلروج من آثا
وغريها اليت تنذر باخلطر على أكثر من صعيد ، وحبكم أن قائد مجاعة احلوثي 

،  هو الذي ميثل اجلماعة ، كل هذا نقدمه نصحاً واعتذاراً أمام اهللا تعاىل
 السلطة هوصاحب  ومع أنّ ، وأمام األمة اإلسالمية،وأمام مسلمي اليمن 

وصدقه ، وأن  العرضن ال ميلك إال قوة ى وأقدر على جتسيد املبادرات مملَوأَ
من أجل احلفاظ على كيان إال أننا  اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن،

ينما منها واستقرارها، ومن أجل كف الفنت وحماربة الشر وأهله ، أأاألمة و
كانوا يف السلطة أم خارجها، نعرض هذا احللّ، ونأمل من كل قلب سليم 

 واجتهاد على تنفيذه، واهللا سبحانه وتعاىل هو املستعانأن يعمل معنا جبد:  
حلرب صعدة وغريها من املشاكل واألزمات اليت تعاين  إن احلل اجلذري

منها اليمن وكافة بالد املسلمني  يكمن يف استئناف احلياة اإلسالمية واحلكم 
ويف  مبا انزل اهللا يف كل شؤون احلياة ، وتطبيق اإلسالم تطبيقا شامال وكليا،

ظل دولة واحدة جتمع األمة اإلسالمية، دولة اخلالفة الراشدة،  اليت جيب أن 
يعمل إلجيادها كل مسلم، إلزالة كافة احلدود والفرقة فيما بني املسلمني، 

  »كُونوا عباد اللَّه إِخوانا «:  وجتعلهم كما قال 
لوس على طاولة هلذه املشكلة فهو وقف احلرب فورا ، واجل أما احلل اآلين

احلوار ، وجتسيد تقوى اهللا عمليا من الطرفني، واإلصالح بالعدل والقسط 
من قبل املؤمنني األتقياء املخلصني ، واإلصالح أمر ممكن إذا صدقت عزمية 
املخلصني وصفت نيام ، وجيب أن تصفوا نيام وتصدق عزائمهم ، ألن 
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ال اليت تدمر هي أرواح أهل األرواح اليت تزهق والدماء اليت تسفك واألمو
  .اليمن املسلمني ودماؤهم وأمواهلم 

ومن أجل أن ترباً ذمتنا أمام اهللا سبحانه وتعاىل ، وبعد أن أصبح السكوت 
إمثاً ، وللخروج من اإلمث وبراءة للذمة ، وبعيداً عن املزاج واألهواء 

ية والدولية ، واملصاحل الضيقة اآلنية األنانية ،وجترداً عن املخططات اإلقليم
فإننا نتقدم مبشروع احلل اآلين واملبين على حتكيم كتاب اهللا وسنة رسوله 

، وهو مرفق مع هذا البيان.  
نقول ندب اهللا عز وجل املؤمنني املخلصني لإلصالح بني  وأخرياً وليس آخراً

إخوام إذا نشب القتال بينهم ، وان يبادروا لإلصالح بالعدل ، ومعرفة 
 املبطل ،إن أرادوا اإلصالح بعزمية صادقة ومهة ماضية فان اهللاحملق من 

:  يساعدهم ، وجيعل هلم اهليبة ، وجيعل كلمتهم مسموعة لقوله تعاىل سبحانه
إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ  {
وف والنهي عن وفرض اهللا على األمة األمر باملعر ، 9و10, احلجرات}

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف {: املنكر لقوله تعاىل
  .104آل عمران  }وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَـئك هم الْمفْلحونَ

ملعروف والنهي عن املنكر، وبراءة للذمة ، هذا ما رأيناه من باب األمر با
وأن هذه احلرب هي حرب فتنة ال تصيب الذين ظلموا منهم خاصة بل 

واتقُواْ فتنةً الَّ  {: ستصيب أهل اليمن واقتصادهم وبالدهم قال تعاىل 
 }لْعقَابِ تصيبن الَّذين ظَلَمواْ منكُم خآصةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه شديد ا

  .25األنفال
  حزب التحريرهـ                                      1430ذو القعدة 
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 والية اليمنم                                           2009تشرين ثان  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  !! الحقة حروبهناك  حىت ال تكون 
  هابنود احلل الشرعي حلرب صعدة وآثار: ثانياً

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على اشرف املرسلني ، وعلى اله 
والية اليمن  نقدم هذا احلل  -وصحبه أمجعني ، فإننا يف حزب التحرير

الشرعي لقضية صعدة ، نقدمه للرئيس ولقائد مجاعة احلوثي وألهل احلل 
يه ، وااللتزام والعقد يف اليمن احلبيب ، ونطلب منهم املوافقة عليه ، وتبن

ببنوده ، ملا فيه من حقن للدماء ، وصون لألعراض ، وحفظ لألموال ، وان 
كُونوا عباد  :»  يكون أهل اليمن أخوة يف اهللا متحابني متآخني كما قال 

  .»  اللَّه إِخوانا
والية اليمن إذ نقدم هذا احلل واملعاجلات حلرب  -حنن يف حزب التحرير

وقائد مجاعة احلوثي ، حبكم أن  النظام يف اليمنإىل رئيس ا صعدة ، نقدمها
الرئيس بيده السلطة اليت  ختوله اختاذ اإلجراءات الالزمة إلحالل السالم يف 
صعدة وحرف سفيان واملالحيط واخلروج من آثار تلك املشكلة وغريها 
اليت تنذر باخلطر على أكثر من صعيد، وحبكم أن قائد مجاعة احلوثي هو 

  :وهذه هي  بنود احلل الشرعي. عة ذي ميثل اجلماال
يقوم أهل احلل والعقد بتكوين جلنة من الضمناء من جملسي النواب :   أوالً

والشورى وأحزاب وعلماء ومشائخ وأعيان القبائل يف اليمن لإلشراف على 
تنفيذ البنود الالحقة ، وتتكون اللجنة من شخصيات مؤمنة تقية خملصة 

ى بالثقة من كالً الطرفني ، مسلك نزيه ، ومسعة طيبة ، وحتظات حيادية ، ذ
ل ، مع ضرورة إبعاد وذات خربة متراكمة يف حل نزاعات من هذا القبي
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ومشعلي الفنت ،واملستفيدين من أجواء األزمات  ،مسعري احلروب
  .واحلروب ، أو الذين يستغلون املشاكل لالبتزاز املادي والسياسي 

ة الضمناء بدعوة الرئيس وقائد مجاعة احلوثي إىل اجللوس تبادر جلن:   ثانياً
بعد ) ممثلني عن الدولة وممثلني عن مجاعة احلوثي(على طاولة احلوار مبمثليهم 

اإلعالن عن وقف العمليات العسكرية ، وبصفة رمسية من كال الطرفني، 
نف وانتهاج احللول السياسية ، ويلتزم الطرفان بعدم اللجوء إىل احلرب والع

واستعمال السالح حىت لو فشلت اجلولة األوىل من املفاوضات ، بل 
  .يلتزمون بقرارات جلنة الضمناء 

التوقيع اخلطي من الطرفني بوقف احلرب ، وكذلك اإلعالن الرمسي :   ثالثاً
من كال الطرفني بااللتزام بقرارات جلنة الضمناء والدخول يف مفاوضات 

مية اليت ختل باالتفاق على وقف احلرب احلوار ، ووقف احلمالت اإلعال
  .والصلح واحلوار 

اللجنة الفكرية الشرعية ، : ( تشكل  جلنة الضمناء عشر جلان هي :    رابعاً
جلنة مراقبة وقف إطالق النار ، جلنة حصر اآلليات املسلمة من مجاعة 

ين ، واملفقود ة التعويض واإلعمار ، جلنة األسرىاحلوثي، جلنة النازحني ، جلن
، ) امللف السعودي(، جلنة ) الصلح وإاء الثأرات(جلنة إاء آثار احلرب 

للقيام ) اللجنة احلقوقية الشرعية ، جلنة العمليات العسكرية ونزع االلغام
  بأعماهلا حسب الربنامج املعد هلا من قبل جلنة الضمناء

املتقاتلة تعقد جلنة الضمناء جلسات الصلح واحلوار بني األطراف :   خامسا
، وحبضور شهود ) الدولة ومجاعة احلوثي(من كال الطرفني  وبتمثيل متساوٍ

من أهل احلل والعقد ، وان يكون جلماعة احلوثي نسبة من بني أعضاء 
  .اللجان املذكورة يف املشروع 
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حتدد جلنة الضمناء اجلدول الزمين الجناز كل خطوة مع ممثلي :  سادسا
  .الدولة ومجاعة احلوثي 

يلتزم الطرفان بتسليم خارطة األلغام اليت زرعها كل منهما إىل :    ابعاس
  .جلنة الضمناء 

تقوم جلنة النازحني بتقصي أوضاع النازحني، وفرز الذين يتمكنون :   ثامنا
من العودة إىل قراهم ، وإلزام السلطات مبعاجلة مشكلة الذين ال يستطيعون 

  .ني بعدم التعرض هلمالعودة وتسهيل عودم ، وإلزام الطرف
على السلطات نقل اجلرحى واملرضى واملعوقني فوراً إىل :   تاسعا

املستشفيات والتوجيه بعالجهم دون استثناء أو متييز ، وكذلك التكفل 
  .بضحايا احلرب دون انتقاء أو متييز 

تقوم السلطات بفك احلصار عن املديريات احملاصرة حىت يتم :   عاشرا
الدواء ألهايل املنطقة، وكذلك وصول الوقود إىل املواطنني إيصال الغذاء و

لتمكينهم من القيام بأعماهلم يف مزارعهم ، ومساعدة احملتاجني منهم دون 
  .تأجيل 

عليها انسحاب مجاعة احلوثي من املواقع اليت مت االستيالء :   احلادي عشر
ناطق السابقة العودة إىل امل:مثال (إىل أماكن حمددة تعينها جلنة لضمناء ،

، ورفع احلواجز العسكرية ، وفتح الطرقات ، وعلى مجاعة ) للحرب األوىل
احلوثي إخالء املباين احلكومية ، وتسليم املعدات اليت مت االستيالء عليها من 
مدنية وعسكرية وغريها ضمن جدول زمين حمدد ومعلن حتدده جلنة 

لة إىل جلنة حصر الضمناء، وكذلك تسليم كل ما لديها من أسلحة ثقي
  .اآلليات

من اليمنيني  ة احلوثي إطالق سراح مجيع األسرىعلى مجاع: الثاين عشر



41 
 

  .والسعوديني ، وتسليم ملفام إىل جلنة الضمناء
أن تصدر السلطات عفوا عاما يشمل اجلميع منذ عام :  الثالث عشر

اكمة هم حتت التحقيق واحمل أم ممناحملكوم عليهم أكانوا من م سواء 2003
على خلفية احلرب ، والكشف عن مصري املفقودين وإطالق سراح من هم 
على قيد احلياة ، وإعادة دمج املفرج عنهم يف اتمع مما حيفظ هلم كرامتهم 
وإنسانيتهم ،وإرجاع املوظفني إىل وظائفهم،  وتشرف على ذلك اللجنة 

  .احلقوقية الشرعية
املتابعات القضائية واألمنية ،  على السلطات  إيقاف مجيع:   الرابع عشر

وإيقاف املدامهات واالعتقاالت العشوائية القائمة على الوشاية وتصفية 
احلسابات ، انتقاما للثارات بني أطراف وقفت مع النظام وأخرى وقفت مع 

  .مجاعة احلوثي 
على السلطات  إعادة إعمار ما خلفته احلرب على أن :   اخلامس عشر

جلنة التعويض واالعمار ، وكذلك التعويض املادي ملا تشرف على االعمار 
دمرته احلرب من ممتلكات، والتعويض عن أرواح األبرياء الذين مل يشاركوا 
يف احلرب ، ويكون جلماعة احلوثي نسبة من بني أعضائها وضمن جدول 

  زمين حمدد ومعلن
 على السلطات التعامل مع مجاعة احلوثي على أا ليست:  السادس عشر

ملذهب الزيدي القائم يف اليمن تتبنى افاقدة للشرعية من األساس ، إذ هي 
  .منذ قرون

على مجاعة احلوثي عدم إثارة النعرات الطائفية واملذهبية ، :   السابع عشر
  .وخاصة ما يتعلق باخللفاء الراشدين والصحابة رضي اهللا عنهم وأرضاهم 

كري والسياسي وبالطرق حيق جلماعة احلوثي العمل الف:  الثامن عشر
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السلمية وبدون استخدام العنف والقوة وإشهار السالح ، واألصل أن 
، وإذا أرادت مجاعة احلوثي تأسيس  يلتقي املسلمان بعقليهما ال بسيفيهما

  .حزب سياسي فتقوم بتأسيسه واإلعالن عنه 
حيق جلماعة احلوثي تدريس املذهب الزيدي، وهلم حق النشر :   التاسع عشر

والتوزيع لسائر أنواع النتاج الفكري ، وتفرج الدولة عن مجيع املصادرات 
،  م إذا كانت ال ختالف كتاب اهللا وسنة رسوله 2003منذ أحداث عام 

ومينع تدريس أي فكر يدعو إىل الفرقة وإثارة الفتنة بني املسلمني ، وتدرس 
 والسنة النبوية اللجنة الفكرية الشرعية ما يتبنونه استناداً إىل كتاب اهللا

املطهرة بناًء على أصول املذهب الزيدي ، وحتاورهم اللجنة فيما عدا ذلك 
  .استناداً ألصول املذهب الزيدي 

  هذا ونسال اهللا سبحانه وتعاىل أن يؤلف بني قلوبنا
  وجيمعنا على احلق واخلري والصالح انه ويل ذلك والقادر عليه ،،،

  
  حزب التحرير                                    هـ   1430ذو القعدة 

  والية اليمنم                                 2009املوافق لتشرين الثاين 
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 ً    ثانيا

  مشكلة اجلنوب
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تعاجل قضية احلراك يف احملافظات " بطريقتها"وإذ بدأت الدولة (
ومتخلفة، اجلنوبية والشرقية، لكنها بدأت متأخرة، وبطرق قدمية 

واالعتقاالت واالختطافات كتقدمي العطايا واإلغراءات الفردية، 
من اعتقلت  تفاعتقلوجماة املظاهرات السلمية بالرصاص احلي ، 

قتلت من قتلت، وشردت من شردت و، وجرحت من جرحت ،
األمر الذي فاقم من قضية احلراك وطور من مطالبه تدرجييا، حىت ،

مبعاناة  قد بدأت تتأثر االخرىافظات احملوجدت الدولة أن معظم 
، ولذلك هانفس تعاين من املشاكل" األخرى"وصراخ أخواا، فهي 

م تتشكل، وتعقد 2007ية منذ نوفبمرربدأت التجمعات اجلهو
والبيضاء  ومأرباملؤمترات القبلية يف حمافظات مشالية أيضا كعمران 

زال ينذر اخل، وهو األمر الذي ال ي.. واحلديدةواجلوف وتعز 
  .بأبعاد جديدة لألزمة

شكلت الدولة العديد من التنظيمات من اجل احتواء احلراك 
جملس التضامن ، جملس التشاور ، تلميع أحزاب (اجلنويب 
، اختراق احلراك مبشايخ أو أبناء سالطني سابقني كطارق )املشترك

يف احلراك ، حبيث يصبح احلراك  - كربيطانيني–الفضلي ودسهم 
ولكنها باءت بالفشل الذريع ) أمريكي وبريطاين (تيارين  اجلنويب

  ).هلذه املعاجلات 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ً   مشكلة اجلنوب: ثانيا

  :أساس مشكلة اجلنوب أمران مهمان مهاإن 
  . االستعمار وعمالؤه الذين الزالوا مرتبطني به  -1
 ، سـواء ) كيةاشـترا  –رأمسالية (األنظمة الوضعية اليت حكمت اليمن  -2

  .  اجلنوبيف  أم الشماليف أكانت تلك 
م ، وتسليم السلطة لعمالئها من 1967خروج بريطانيا من عدن عام منذ ف 

وإىل ... م1978اجلبهة القومية، ومن مث ظهور احلزب االشـتراكي عـام   
م ، ظهـرت مشـكالت   1990اليمن اجلنويب إىل الشمايل يف سنة انضمام 

كي والرأمسـايل ،الـذين حكمـا    لنظامني االشتراالشمال واجلنوب بسبب ا
  .اليمن

سريح الكثري منهم، وتشـريد  م مت إقصاء العسكريني ، وت1994بعد حرب 
ظهرت مشـكلة   اشتراكية الدولة يف اليمن اجلنويبونتيجة لفكرة  ،اآلالف

األراضي املؤممة وأدوات اإلنتاج ، فسجلت تلك األراضي وأدوات اإلنتاج 
لة ، وبعد سقوط عدن مت ب اغلب أراضي اجلنوب باسم باسم ملكية الدو

ظل أهل اجلنوب صامتني حىت لقد . الدولة ،والزالت حىت اآلن مل حتلملكية 
يف " احلـراك السـلمي  "أو" احلراك اجلنويب"ـطفح الكيل ، وظهر ما مسي ب

م، بتجمعات احتجاجية أوليـة  2007احملافظات اجلنوبية والشرقية يف فرباير 
لع اميع صغرية من الضباط واجلنود املسـرحني مـن اخلدمـة يف    يف الضا

أصـوات خرقـاء   "القوات املسلحة، ظلت الدولة تنظر إليها على أا جمرد 
  "!!.ملتضررين فقدوا مصاحلهم، وسرعان ما تزول
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معارضة اخلـارج باستبشـار   أمريكا وغري أن تلك التجمعات اليت تلقفتها 
ما لبثت أن منت وتوسـعت   ،القوى اإلقليميةوهلفة، والقت هوى عند بعض 

حىت أصبحت قضية كل احملافظات اجلنوبية والشرقية، وشكلت قضـية رأي  
عام كبرية، بدأت مبسرياا احلاشدة، وبأصوات عالية حتاكم جتاهل الدولـة  
لقضايا ومهوم الناس، وترفض أساليب اإلقصاء والتهميش وفوضـى اإلدارة  

األمر إىل رفـع األعـالم التشـطريية والـدعوة     والفساد، حىت انتهى ا 
، يف ظل صمت مطبق من قبل "االرتباطفك "، وما يسمى بـ"االنفصال"لـ

بتداعيات  -وال يزال -أجهزة الدولة، األمر الذي شكل تطورا خميفا، وأنذر
  .خطرية على الوحدة اليمنية واستقرار البالد

يف احملافظـات اجلنوبيـة    تعاجل قضية احلـراك " بطريقتها"وإذ بدأت الدولة 
والشرقية، لكنها بدأت متأخرة، وبطرق قدمية ومتخلفة، كتقـدمي العطايـا   

واالعتقاالت واالختطافات وجماة املظاهرات السلمية واإلغراءات الفردية، 
األمر الذي فاقم بالرصاص احلي ، فقتلت من قتلت، وشردت من شردت ،

، حىت وجدت الدولة أن معظـم  من قضية احلراك وطور من مطالبه تدرجييا
" األخـرى "مبعاناة وصراخ أخواا، فهي  حمافظات اجلمهورية قد بدأت تتأثر

، ولـذلك بـدأت التجمعـات اجلهويـة منـذ       هانفس تعاين من املشاكل
م تتشكل، وتعقد املؤمترات القبلية يف حمافظات مشالية أيضـا  2007نوفبمر

اخل، وهو األمر الـذي  .. يدةواحلدوالبيضاء واجلوف وتعز  ومأربكعمران 
  . ال يزال ينذر بأبعاد جديدة لألزمة

جملس (شكلت الدولة العديد من التنظيمات من اجل احتواء احلراك اجلنويب 
، اختراق احلراك مبشايخ )التضامن ، جملس التشاور ، تلميع أحزاب املشترك
راك ، يف احل -كربيطانيني–أو أبناء سالطني سابقني كطارق الفضلي ودسهم 
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ولكنـها بـاءت   ) أمريكي وبريطـاين  (حبيث يصبح احلراك اجلنويب تيارين 
  . بالفشل الذريع هلذه املعاجلات 

، فهـو  احلل الناجع هلذه املشاكل لن يكون إال بتطبيق نظـام اإلسـالم  إن 
... دعـوات االنفصـال  ودعوات العنصرية والطائفية  الكفيل بالقضاء على

مشكلة األراضي ، وهذا األمـر  واجليش  مشكلة املسرحني من وكذلك حل
مة دولة اخلالفة الراشدة الثانيـة، الـيت   حيتاج إىل تغيري النظام احلاكم ، وإقا
  :تطبق احلل الشرعي لتلك املشاكل

اإلسـالم مجعـت   عقيدة و اإلسالم حرم العنصرية والعصبية القبلية ،: أوال 
العـريب القرشـي    ربكوأبا صهيباً الرومي وبالالً احلبشي وسلمان الفارسي 

القبيلة واجلنس  حتت راية واحدة ، راية اإلسالم ، وتوارت العصبية ، عصبية
 -والسـالم  عليه الصالة-والقوم واألرض وهاهو مريب هذه األمة وقائدها 

 دعوهـا فإـا  « : يعلم ويرىب إذ يقول خلري القرون كلها مهاجرين وأنصار 
لألنصار  يا: حة نادى ا أنصاري ؟ صي!هذهوما هي  العصبية،: أي» منتنة 

مـا بـالُ   « : للمهاجرين فسمع ذلك رسول اهللا وقال  يا :، ورد مهاجري 
رسول اهللا كسع رجل من املهاجرين رجالً من  يا: قالوا » دعوى جاهلية ؟ 
  ...حقاً إا منتنة . رواه البخاري» منتنة  دعوها فإا«: األنصار ، فقال 

 ليس منا من دعا إىل عصبية ، وليس منا من« : ه وسلم وقال صلى اهللا علي
  . رواه مسلم» قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية 

القتال بني املسلمني من  حرم اإلسالم  دم املسلم وعرضه وماله ، وان: ثانيا 
 وما كَانَ لمؤمنٍ {تعاىل يف كتابه الكرمي  حيث األصل ال جيوز، وقد قال اهللا

إذا : "صلى اهللا عليه وسلم ، كما قال رسول اهللا}  أَن يقْتلَ مؤمنا إِالَّ خطَئًا
يا رسول اهللا، هذا : قالوا ،"التقى مسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار
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عن أيب و"  صاحبه إنه كان حريصاً على قتل: "فما بال املقتول؟ قال.. القاتل
 املسلم أخو املسلم ال: "  صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: هريرة قال 

" ويشري إىل صدره ثالث مـرار  " . يظلمه وال خيذله وال حيقره التقوى ههنا 
: كل املسلم على املسلم حرام  .من الشر أن حيقر أخاه املسلم حبسب امرئ

  . مسلم رواه" . دمه وماله وعرضه 
النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   عن عائشة رضي اهللا عنها قالت مسعت : ثالثا 

 : يقول يف بييت 
 )) يلو نعليهم ، فأشقق عليه ، وم قئا ، فَشييت شر أُممن أم يلو نم ماللَّه

 بِهِم ، فأرفق به فَقئا فَرييت شرِ أُمأَم رواه مسلم)) .[ من. [  
ل إجرامي  ال جيـوز  حرم اإلسالم العمالة للغرب ، وبني أن هذا عم: رابعا 

،وقـال  " ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال:" القيام به ،قال تعاىل 
، هلذا فارمتـاء  "ال نستضيء بنار املشركني:" صلى اهللا عليه وعلى اله وسلم 

  بريطانيا حرام وارمتاء احلراك يف أحضان أمريكا حرام أيضا نالنظام يف أحضا
  .اسيفضال عن انه انتحار   سي

سالم مشكلة غصب األراضي، فبني اإل عاجللقد  ،غصب األراضي: خامسا 
  :األحكام اآلتية

الغصب كله حرام، ومن اغتصب أرضاً فقد ارتكب حراماً واقترف إمثاً  -1
من ظلم قيد شربٍ من األرض طوقه من «: شديداً لقوله صلى اهللا عليه وسلم

أي أن مـن  . ي اهللا عنهاأخرجه مسلم من حديث عائشة رض» سبع أرضني
اغتصب أي شيء من األرض قل أو كثر فقد ارتكب إمثاً يعاقـب عليـه يف   

ويف الدنيا يستحق عقوبة التعزير ويلزم بإعادة ما اغتصب، حبالتـه  . اآلخرة
على اليـد مـا   «: اليت اغتصبه فيها، إىل صاحبه، لقوله صلى اهللا عليه وسلم
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ذا تلف املغصوب يف يد الغاصـب  وإ. ، أخرجه الترمذي»أخذت حىت تؤدى
أو غـير وضعه كأن خاط القماش املغصوب، أو صهر املعدن املغصوب، أو 

  .ذبح احليوان املغصوب فإنه يضمن قيمته للغاصب
إذا بىن الغاصب على األرض بناًء، فهو ال ميلكه وللمغصوب منه احلق  - 2

ضـرراً يف   يف أن يطلب منه هدم البناء على نفقة الغاصـب، وإذا أحـدث  
فالرسول صلى اهللا عليه وسلم . األرض أثناء ذلك فعليه أن يدفع مقابل ذلك

فالذي حيدثه الغاصب على األرض املغصـوبة  » ليس لعرق ظامل حق«: يقول
وال جيوز الشراء مـن  . من زرع أو بناء ال يكون ملكه، ال األرض وال البناء

ــاه   ــذي بن ــاء ال ــوبة وال البن ــب ال األرض املغص ــا الغاص   .عليه
الذين يشترون األرض مهما تسلسلوا، أي املشـتري مـن الغاصـب     - 3

وهكذا، ما داموا يعلمون أا مغصوبة فهـم  .. واملشتري من املشتري األول
  .آمثون وال جيوز هلم ذلك، واألرض تبقى من حق مالكها املغصوبة منه

هاء يف حكم إذا تغري وضع األرض كأن بين عليها، فإنَّ خالفاً بني الفق - 4
البناء، فيما إذا كان أعلى قيمةً من األرض أو أقل، وفيما إذا كان الباين هو 

  .الغاصب أو املشترين
  :والذي نراه هو كالتايل

حيرم شراء البناء من الغاصب أو ممن انتقل إليه من الغاصب باهلبـة أو   - 1
لة اغتصبت هديةً أو عطيةً، أو من أخذها حبكم منصبه من السلطة، مثالً الدو

أراضي فالن وفالن ووزعتها على أصحاب املناصب يف السلطة، فحكمهـم  
فهؤالء ال جيوز الشـراء  . حكم الدولة املغتصبة أي حكم املباشر يف الغصب

  .منهم
إذا اشتراها طرف ثان من الدولة بأسعار السوق املعتادة، وبىن عليهـا   - 2
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اء جيوز لطرف ثالث أن يشـتريه  بناًء تفوق قيمته قيمة األرض، فإن هذا البن
فهذا البناء يصبح ملكيةً مصونةً ألن حق املالك األصـلي  . من الطرف الثاين

يكون قد سقط يف عني األرض، ويكون يف قيمتها، كما لـو  ) املغصوب منه(
حولت املادة املغصوبة إىل مادة أخرى فيكون الضمان يف قيمتها ولـيس يف  

لة فتكون هي الضامنة الـيت عليهـا أن   وحيث إن الغاصب هو الدو. عينها
تدفع قيمة األرض كاملةً، وتعويضه عن فترة اغتصاا بالضرر الذي حصل، 
أي أن قيمة األرض املغصوبة تكون الدولة هي ضـمانتها، ولـذلك جيـوز    

  :الشراء من الطرف الثاين للبناء فوق األرض املغصوبة ذه الشروط
ي مظلمة من مظامل الدولة وبـذلك  أن يكون الغاصب هو الدولة أي ه) 1 

فهي الغاصبة لقيمة األرض وبذلك ال يكون املشتري من الطـرف الثـاين   
أما إذا كان الغاصب األول شخصاً ليس دولةً فيكـون  . معرضاً لدفع القيمة

  .اخل...الضمان للقيمة يف ذمة املشترين األول والثاين
ولة بسـعر السـوق   أن يكون الطرف الثاين قد اشترى األرض من الد) 2 

  . املعتاد
  .أن يكون البناء فوق األرض املغصوبة أعلى من قيمة األرض) 3

  :املسألة تكون كما يليوعليه فإن 
ال جيوز الشراء من الدولة الغاصبة، ولكن جيوز الشراء من الذي اشترى من 

  :الدولة بشرطني
اء أكان إذا كان اشترى األرض من الدولة بسعر السوق املعتاد، سو: األول
شخصاً معيناً، أي لَم يأخذها هبةً أو هديةً أو عطيةً دون مثن حبكـم   أممجعيةً 

  .منصبه يف السلطة أو حنوها
  .أن يكون البناء القائم على األرض تفوق قيمته قيمة األرض: الثاين
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ويضاف شرط ثالث إذا كان الذي اشترى من الدولة مجعيةً، ففي هذه احلالة 
اجلمعية جيب أن تكون مجعيةً منعقدةً شرعاً أي ليست حىت يصح الشراء من 

  .شركةً مسامهةً مثالً أو حنوها
وهكذا فإن األحكام الشرعية تبني املعاجلة الصحيحة اليت تضمن احلياة اآلمنة 

  .املطمئنة جلميع أفراد الرعية
 األحكام املعنيةُ ت األطرافقَبإن مشكلة اجلنوب ما كانت لتحدث لو طَ

، والواجب يفرض على النظام وعلى احلراك اجلنويب ذات العالقة الشرعيةَ
أن يدركوا هذه األحكام ويلتزموا ا، فإن االنفصال وجتزئة بالد املسلمني 

حرام وأي حرام، وكذلك فإن ظلم احلاكم وعدم قيامه بالرعاية على وجهها 
م، ؛ هو كذلك حرام وأي حرادون متييز بني اجلنوب والشمال الشرعي

  .كما أنه يولّد األحقاد والضغائنفالظلم ظُلُمات يوم القيامة، 
لمسارعة إىل االلتزام باألحكام الشرعية اليت لإننا ندعو األطراف املعنية 

بيناها قبل أن تستفحل األزمة وتشتد فوق ما هي عليه اآلن، فيصبح اجلرح 
  .املستعانالنازف اآلن مقتالً، وتلك قاصمة الظهر، واهللا سبحانه هو 
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 ً    ثالثا
املشـكلـة  

  االقتصـاديـة
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املشكلة االقتصادية يف اليمن ، وان كان سببها النظام االقتصادي (

الرأمسايل املطبق حاليا يف اليمن ، لكونه غري منبثق عن عقيدة األمة 
وهو حتكم الدول الغربية  اإلسالمية ، إال أن هناك سببا أخر،

أساليب  -عن طريق األنظمة واحلكام –عمرة وفرضها املست
ووسائل لتنمية الثروات املوجودة يف اليمن واستغالهلا لصاحل 

، ك برسم اخلطط االقتصادية العقيمةالدول املستعمرة ،وذل
وصرف توجه الناس عن األعمال املنتجة كالزراعة والصناعة إىل 

  ).أعمال اخلدمات كالطرق والفنادق وغريها
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ً   املشكلة االقتصادية: ثالثا

  
إن البحث يف املشكلة االقتصادية يقتضي معرفة األسس اليت يبىن عليها 

ال ، فإنه االقتصاد ،ويف اليمن مبا أن النظام االقتصادي املطبق هو الرأمسايل
أفراد املادة االقتصادية وتوزيع الثروة على (يفرق بني أمرين مهمني مها 

تمعا:(  
املادة االقتصادية ، وهى الثروة املوجودة فيه، سلعا كانت أو : األمر األول

خدمات من جهة تنميتها أو تامني إجيادها ،وهذا األمر حمله علم االقتصاد 
،يبحثه العلماء املختصون كل حسب اختصاصه ، فهو يبحث يف الوسائل 

راعية كانت أم صناعية أم بشرية واألساليب اليت من شاا أن تنمي الثروة،ز
، فتحسني األراضي الزراعية ومقاومة التصحر ، أو اعتماد الغاز بدال عن 
الديزل يف توليد الكهرباء ، أو إعداد طواقم صناعية وزراعية ، كل ذلك 

 أمور علمية عاملية تؤخذ من أي مصدر كان،فهي من باب قول الرسول 
  ".م بأمور دنياكمانتم اعل" :يف موضوع تأبري النخل

هو توزيع الثروة على أفراد اتمع ، ليتمكن كل فرد من :  واألمر الثاين
حيازا أو االنتفاع ا،من اجل إشباع حاجاته األساسية من مأكل وملبس 
ومسكن ، مث متكينه من إشباع حاجاته الكمالية،وهذا األمر حمله النظام 

قيقة املشكلة االقتصادية هي يف االقتصادي املنبثق عن عقيدة األمة ، فح
توزيع الثروة على أفراد اتمع ، بينما السعي حليازة الثروة فهو مظهر من 
مظاهر غريزة البقاء ، يندفع إليه اإلنسان غرائزيا من تلقاء نفسه وجد نظام 
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  .أم مل يوجد 
 فاملشكلة االقتصادية يف اليمن ، وان كان سببها النظام االقتصادي الرأمسايل

املطبق حاليا يف اليمن ، لكونه غري منبثق عن عقيدة األمة اإلسالمية ، إال أن 
عن طريق  –هناك سببا أخر ،وهو حتكم الدول الغربية املستعمرة وفرضها 

أساليب ووسائل لتنمية الثروات املوجودة يف اليمن  - األنظمة واحلكام
قتصادية العقيمة واستغالهلا لصاحل الدول املستعمرة ،وذلك برسم اخلطط اال

، وصرف توجه الناس عن األعمال املنتجة كالزراعة والصناعة إىل أعمال 
  . اخلدمات كالطرق والفنادق وغريها

واملشكلة االقتصادية وجدت يف اليمن منذ دخول الرأمسالية يف مشال اليمن 
م ، ودخول االشتراكية يف اجلنوب يف بداية السبعينات ،وتبىن 1962سنة 

م ، وهكذا تفاقمت 1990حلاكم االقتصاد الرأمسايل بعد الوحدة سنةالنظام ا
  . األوضاع االقتصادية نتيجة لعدم حتكيم اإلسالم يف كل شؤوننا احلياتية 

مل يكن أهل اليمن أحسن حظا من إخوام يف دول العامل اإلسالمي األخرى 
أكثر بالد  ، فبعد هدم دولة اخلالفة ، فرض النظام االقتصادي الرأمسايل على

على بعض بالد  كترقيع للنظام الرأمسايل ونظام اشتراكية الدولة املسلمني ،
ومت تفتيت بالد املسلمني إىل دويالت متعددة، حرصا من املسلمني، 

املستعمرين على إضعاف األمة اإلسالمية وإفقارها للقضاء عليها ،فان 
تتوافر فيها الطاقة توافرت الثروات الطبيعية يف بعض هذه الدويالت ، فال 

البشرية الكافية الستغالل هذه الثروات ،وان وجدت األيدي العاملة 
واملهندسون واملخترعون يف بعضها األخر، شحت فيها الثروات ، فيهاجر 

  .  أبناؤها منها إىل غريها طلبا للرزق 
أهل اليمن ما أماله الغرب من أنظمة اقتصادية  ىوهكذا طبق احلكام عل
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ا أوقع الشعب اليمين يف دوامة اخلطط االستعمارية كباقي بلدان وضعية ، مم
املسلمني،لنهب ثرواا واستغالل مقدراا ، وأصبحت األمة ختضع لنظام 
اقتصادي مناقض لعقيدا ،ما جعل املسلمني يعيشون يف شخصية مزدوجة 
،فاملسلم اليوم يؤمن بصحة أحكام اإلسالم ويريد أن حيصل على املال وان 
ينميه بالطرق الشرعية اليت أباحها اهللا له ،إال أن القوانني الوضعية والظروف 
اليت فرضت عليه من الدولة ، جتعل هذه الطرق الشرعية صعبة املنال يف ظل 
النظام االقتصادي الرأمسايل الذي يعتمد على الربا والرشوة والقمار والتامني 

  .  األمة ومعامالا اخل فابعد النظام االقتصادي اإلسالمي عن ..
عندما خرجت أمريكا كاستعمار جديد بعد العزلة ،وذلك بعد احلرب العاملية 
الثانية ،أخذت تضع الركائز لسياستها عن طريق اهليئات واملؤسسات 
الدولية ، واالتفاقيات االقتصادية ،وذلك لفتح أبواب العامل لنفوذها ولفتح 

بريتون "ودوالرها ،فكانت اتفاقية األسواق وكسر احلواجز أمام اقتصادها 
م بني الدول الغربية عشية انتهاء احلرب العاملية الثانية 1944سنة " وودز

صندوق النقد الدويل، البنك الدويل ، :اليت متخض عنها التوائم الثالثة 
  .منظمة اجلات 

املشكلة االقتصادية يف اليمن أتت من النظام الرأمسايل ومن احلكام ف ن،إذ
  :ملنظمات االقتصادية االستعمارية الثالث اليت ذكرت آنفاًومن ا

مت إليه اليمن ، ودخلت يف اتفاقيات ضنا الذي فصندوق النقد الدويل
، وأقرت اليمن مبا أماله عليها هذا الصندوق من معهدولية متعددة 

نقل ملكية املؤسسات اليت متلكها الدولة أو تديرها إىل ملكية (اخلصخصة 
، وهذا يعين سلب املقدرات االقتصادية ) أو شركات أجنبية  شركات حملية

باسم اخلصخصة ،ما فتح األبواب للشركات األجنبية الستثمار أمواهلا يف 
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شراء هذه املؤسسات أو املشاركة فيها ،والسيطرة على اقتصاد الدول 
  .املتخلفة لصاحل الدول االستعمارية الطامعة يف بالد املسلمني 

الدويل صالحية اإلشراف على ميزانية اليمن من اجل  ولصندوق النقد
معاجلة االختالل يف هذه امليزانيات ،وبسبب عجز النظام احلاكم وفشله 
وعدم قدرته على وضع ميزانيته فانه يرمتي يف أحضان األجنيب ، وبسبب ما 
تعانيه من اختالالت مزمنة يف ميزانياا ويف هيكلة اقتصادها ،فاضطرت 

ل اإلصالحات والقروض اليت أوصى ا الصندوق بعد حرب ليمن لقبوا
  . م1995م ، أي سنة 1994

ويف حالة عجز اليمن عن سداد الديون قام الصندوق بإعادة جدولته مقابل 
  :شروط تضعها الدول الدائنة ، وهذه الشروط هي

، وهذا يعين مقابل الدوالر) ريال( ختفيض سعر العملة احمللية -1
ارتفاع أسعار السلع حمليا ،بسبب  :ألولامشكلة من وجهني، 

عدم االستفادة من : والثاين. اخنفاض القيمة الشرائية للعملة احمللية
اخنفاض العملة يف منافسة الصادرات اليمنية للبضائع األخرى يف 
األسواق الدولية، بسبب قلة هذه الصادرات، كل ما هنالك أن 

  .ر زهيدع طاقات وثروات اليمن بسعبي هذا سيؤدي إىل
ختفيض املصروفات لرفع األعباء عن امليزانية ويكون بتخفيض أو  -2

إلغاء املصروفات واخلدمات اليت تقدمها احلكومة للناس يف جمال 
احلاجات األساسية كاملسكن وامللبس والغذاء ،واحلاجات 
الضرورية كالتطعيم والتطبيب ،فتزداد تكاليف احلياة على األفراد 

رض والفقر،كما هو حاصل يف اليمن من رفع ، ويعمهم اجلهل وامل
الدعم عن احلبوب واألرز والسكر ، وفرض رسوم دخول 
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 ". الدعم الشعيب"املدارس واملستشفيات حتت مسمى 
زيادة أسعار احملروقات ، وهذا يزيد األسعار يف البلد من  -3

مواصالت إىل غالء يف املعيشة ، وركود اقتصادي ، وتضخم يف 
 .العملة 

 املهمةاملصروفات اليت يقدمها النظام للبنية التحتية ختفيض  -4
كمحطات الكهرباء واملرافق العامة ،وحتويلها إىل شركات خاصة 
،مما جيعل تلك الشركات تتحكم مبصائر الناس ، فتفرض خططها 
وأسعارها من جهة ، ومن جهة أخرى،تستغل طاقام إىل أقصى 

 .حد مقابل أجور زهيدة 
انية عن طريق فرض الضرائب ، ضريبة املبيعات ، زيادة موارد امليز -5

ضريبة الدخل ، ضريبة األرباح ، ضريبة العمال ، مما يزيد األسعار 
، فيلحق الضرر باملستهلك واملنتج حيث يقل اإلقبال على السلع 

فيلحق الضرر باملنتلناس ار ، ويزيد األعباء على ج أو املصد. 
ؤسسات العامة للقطاع اخلصخصة ، وذلك ببيع املنشات وامل -6

يل املوازنة ، وهى سياسة فرضها هذا الصندوق واخلاص لتم
 .االستعماري 

وضع برنامج تقشف تلتزم به الدولة ، ويشمل ذلك رفع نسبة  -7
الربا ، زيادة الضرائب ، تقليص النفقات، مما من شانه حتميل 

 .الناس فوق طاقتهم 
وهذا جيعل اليمن ) إن وجد(ختفيض املصاريف على البحث العلمي  -8

عالة على غريها يف كثري من الصناعات واملنتجات ،وال يساعد 
على تطوير صناعتها وزراعتها من اجل االكتفاء الذايت بل يعمها 
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 . الفقر والبطالة 
والتركيز ، " بناء البنية التحتية "فيعمد إىل دعم ما يسمى  البنك الدويلأما 

ولكنه ينتقى ارها كما يزعم ، على الثروات السيادية، من اجل استثم
املشاريع اليت ال تعود بالربح على الدولة ، مثل مشاريع احملافظة على التراث 

تقليل عدد (،مشاريع البيئة ، املشاريع السياحية ، مشاريع الصحة اإلجنابية
وغريها، أما املشاريع الضخمة واإلستراتيجية فان البنك ال يقوم ) السكان

،مث يغرق ) متعددة اجلنسيات(ا قامت ا شركات غربية إال إذباستثمارها 
  .الدولة بالديون،ويعطل عجلة التنمية، ويساعد على ب ثروات األمة

فإا عمدت إىل كافة فروع  )منظمة التجارة الدولية(منظمة اجلات أما 
اإلنتاج وربطتها بقوانني واتفاقيات تعود يف أكثرها لصاحل الدول 

لعابرة للقارات،فتدعو إىل إزالة احلواجز اجلمركية ، الكربى،والشركات ا
وفتح األسواق أمام السلع األجنبية، وتطالب الدول بتطبيق قانون امللكية 
الفكرية ، فتؤدي إىل كوارث اقتصادية للدولة النامية واىل فوائد مجة للدول 

  .االستعمارية
ال يف زيادة ليست يف قلة الثروات يف اليمن واالقتصادية املشكلة ف ذنإ

االستهالك وال االسترياد ، بل املشكلة تكمن يف النظام العلماين الذي حتكم 
به اليمن ، ويف سياسة الغرب جتاه اليمن ، ويف برامج اإلصالح املالية و 

 استغلتواإلدارية اليت وضعها البنك الدويل وصندوق النقد ، فأمريكا 
االحتياطي من العملة حرب صعدة السترتاف الكثري من األموال وحىت 
، ) ريال 221=دوالر(الصعبة يف البنك املركزي ،وحدث تضخم للعملة 

وذهبت تلك املليارات إىل جيوب الفاسدين وجتار احلروب واملستفيدين من 
األوضاع الفاسدة ، ومسعري احلروب ، ومشعلي الفنت ، والذين يستغلون 
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  .   جلوعى واملعوزين تلك األزمات للثراء الفاحش على حساب الفقراء وا
الغالء على الناس يف ظل حروب وفقر تزيد سوف السياسة إن هذه       

مدقع وجوع وبطالة يعاين منها أهل اليمن ، ويف ظل رواتب متدنية ال تف  
بثمن القوت الضروري ناهيك عن املسكن وامللبس والتطبيب والتعليم ، 

  !!. تشغل الناس بالبحث عن لقمة العيشو
الغنية فان اليمن متلك مصادر االقتصاد  اليمن وإمكانياتمقدرات  أما  

 1.67مليون هكتار ، واملساحة القابلة للزراعة  55للبلد  اإلمجاليةفاملساحة 
ومتلك اليمن ، وتنوع املناخ ينتج حماصيل متعددة ومتنوعة ،ملون هكتار 

الف ابل ، 200،  أبقارمليون  2ماليني ماعز،  4.5، أغنام نيمالي 5حوايل 
 400اليمن من الثروة السمكية بـ  إنتاجيةوتقدر  خلية حنل، ألف 700
 ةنفط قابل اتمليار3وحسب الدراسات احلالية فان  طن سنويا، ألف

ومتلك جبال اليمن  تريليون قدم مكعب من الغاز، 30حوايل  لالستخراج ،
اجلهد  أماواملعادن الثمينة وغري الثمينة ، وهلا موقع استراتيجي هام ، 

 مليون يف سن العطاء ،9.5مليون نسمة ،  23البشري فعدد سكان اليمن 
 اإلمكانياتكم ، ورغم تلك 2000من  أكثرومتلك اليمن شاطئ طوله 

    !!يف حالة الفقر والعوز وناليمن يعيشأهل  أن إالواملقدرات 
فال وأما العالج الناجع للفقر والبطالة وباقي األزمات االقتصادية       

ع إال اإلسالم تكون إال يف اإلسالم ، وال يعاجلها عالج صحيح جذري ناج
  .إليكم بيان كيفية معاجلة اإلسالم هلذه األزماتو

فمن ناحية توزيع الثرة فاإلسالم مل حيجر على الناس يف التملك ومل حيدد هلم 
فية امللكية وإمنا نظمها تنظيما دقيقا ، فأباح امللكية الفردية مع بيان كي

التملك ، وأذن لألفراد بأن يتصرفوا مبا ميلكون ، على الرغم من أنه حدد 
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  . كيفية التصرف ذه امللكية 
وكذلك ركز اإلسالم على تفاوت القوى العقلية واجلسمية لدى أفراد بين 
اإلنسان ، واحتاط هلذا التفاوت يف إعانته العاجز ، وكفايته احملتاج ، كما 

ة من فقراء املسلمني فَّمع أصحاب الص عليه وسلم صلى اهللافعل الرسول 
كما فعل عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه وأرضاه مع اليهودي الذي (و

فأقطع ) عجز عن دفع اجلزية للدولة بسبب كرب سنة وعجزه عن الكسب 
يف أموال األغنياء حقا للفقراء  اإلسالم وفرض. له ماال من بيت املال 

، " ﴿ويف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم ﴾: " عاىل واملساكني قال ت
وشرع أحكاما للملكية العامة ، وهو ماال تستغين عنه اجلماعة ، كاملاء 

الناس شركاء يف : " والكأل والنار والنفط واملعادن اليت ال تنقطع قال  
، وكما ورد يف حديث أبيض بن محال عندما "ثالث املاء والكأل والنار 

أرضا يف مأرب فاسترجعها منه عندما  صلى اهللا عليه وسلمالرسول اقطعه 
علم أن فيها امللح وهو من امللكية العامة ،روى الترمذي عن أبيض بن محال 

فاستقطعه امللح فقطع له  صلى اهللا علیھ وسلمأنه وفد إىل رسول اهللا " 
املاء فلما أن وىل قال رجل من الس أتدري ما قطعت له ؟ إمنا قطعت له 

شبهه بذلك لعدم ) املاء العد الذي ال ينقطع " ( فانتزعه منه : قال . العد 
وحرم أن ميتلك أحد من الناس .  مأرب، والزال حىت اليوم ملح انقطاعه 

هذه املعادن أو أي مال من امللكية العامة ألنه من حق اجلماعة ، وكذلك 
ها ، ال لنفسه وال لغريه حرم أن حيمي أحد من امللكية العامة كاملراعي وغري

، ) رواه أبو داود " ( ال محى إال هللا ولرسوله : " قال عليه الصالة والسالم 
ومحل الدولة مسؤولية توفري الثروة أمواال وخدمات للرعية ، وأباح للرعية 

  .أن متتلك ملكية خاصة ا 
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وجبميع ما تقدم يكون اإلسالم قد ضمن جلميع أفراد الرعية وضمن 
عة أن تكون جمتمعة ومتماسكة ، وضمن مصاحل هؤالء األفراد ورعاية للجما

  . شؤون هذه اجلماعة 
: تعاىل  ، فقالبني فئة من الناس املال منع حصر تداولمث إن اإلسالم قد 

وعلى الرغم من أن اإلسالم مل . يكون دولة بني األغنياء منكم ﴾﴿كي ال 
الطريق املشروع، وأباح هلم مينع الغىن، وال تفاوت الناس فيما ميلكون ب

حدث وأصبح اتمع متفاوتا يف الثروة ، االنتفاع باملال احلالل، إال أنه إذا 
فإن اإلسالم قد وأصبح هذا التفاوت فاحشا بني أفراده يف توفري احلاجات ، 

توزيع الثروة  توازن يف على الدولة أن تعاجل هذا التفاوت حىت حيصل أوجب
ن أمواهلا اليت متلكها ملن قصرت به حاجته ليكتفي بني الناس ، فتعطي م

 ، ليس فقطبذلك حىت توجد التوازن يف توفري هذه احلاجات ، فتعطي املال
، كأن تعطي احملتاج غري منقول لسد حاجة احملتاج مؤقتاً، بل كذلك منقوالً

أرضاً يزرعها، أو تساعده يف حرفة أو عمل، وتوجهه ليكون منتجاً، كما 
... ول صلى اهللا عليه وسلم مع ذلك الفقري، حيث وجهه ليحتطبفعل الرس

وهكذا فإن الدولة يف اإلسالم ال تكتفي بتوفري احلاجة مؤقتاً، بل توفر وسائل 
قضائها بصفة إنتاجية، وإجياد العمل للعاطلني القادرين، وتعمل على تداول 

لك وفق الثروة بني أفراد األمة دون أن تبقى حمصورة بأيدي فئة، وكل ذ
  .األحكام الشرعية اليت جاء ا اإلسالم

عندما رأى التفاوت يف ملكية األموال بني إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
خص ، فإنه صلوات اهللا وسالمه عليه قد املهاجرين واألنصار رضي اهللا عنهم

املهاجرين بأموال الفيء الذي غنمه من بين النضري حىت يوجد التوازن يف 
بين النضري صلحا ،  فقد روي أنه ملا فتح النيب . ثروة على الناس توزيع ال
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: أن يقسم هلم ، فرتل قوله تعاىل  وأجلى اليهود عنها سأل املسلمون النيب 
﴿ كي ال : "اآلية إىل أن قال سبحانه " ﴿وما أفاء اهللا على رسوله منهم ﴾

هاجرين ، ومل يعط بني امل فقسمها النيب  ،"يكون دولة بني األغنياء منكم ﴾
األنصار منها شيئا ، سوى رجلني اثنني مها أبو دجانة ، وسهل بن حنيف ، 

ما كحال املهاجرين من حيث الفقرأل.  
كما ورد يف احلديث ، بفيء بين النضري ه النيب صلى اهللا عليه وسلموما فعل

 توفري يف توازنهو إلجياد ال الفقراء دون األغنياءتوزيعه على السابق من 
  . للرعيةاحلاجات 

، فإن اإلسالم حرم أيضاً ولتحقيق هذا التوازن يف توزيع الثروة بني املسلمني
كرت املال، بل فرض االنتفاع باملال وتداوله يف احلياة االقتصادية دون كرته 

فال تصل  ،حاجة لغريوضع املال بعضه على بعض لغري حاجة، فالكرت هو 
  .توقف دوالب االقتصاد يفهذه األموال إىل أيدي الناس 

، فدخلُ أي شخص نفقات الناس تدور يف دائرة مفتوحةإنه من املعلوم أن 
؛ فالضرائب اليت جتبيها الدولة من عشور احلربيني من شخص آخرهو 

وغريها هي إنفاق من الناس، والنفقات اليت تنفقها الدولة على املوظفني 
هلؤالء، وإنفاق عليهم من  عامة ورواتب الناس هي دخلوعلى املشاريع ال

الدولة هي دخل للتجار الذين يبيعون  الدولة، والنفقات اليت ينفقها موظفو
  .السلع كامليكانيكي والبائع وغريهم وهكذا 

فإذا كرت املال فإنه يكون قد سحبه صاحبه من السوق نقدا وحبسه ومنع 
وفر فرص تداوله بني الناس ، ومن الطبيعي أن ينتج ذلك البطالة وعدم ت

العمل ، وإىل تقليل اإلنتاج عند الناس من جتار وبائعني وغريهم ، ويكون 
كرت املال هنا قد احدث البطالة وأحدث هبوطا لالقتصاد يف اجلملة؛ ألنه 
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  .يؤدي إىل قلة دخل الناس 
وقد جاءت النصوص الشرعية حترم كرت الذهب والفضة، ويقاس عليها 

﴿ والذين يكرتون الذهب : "قال تعاىل  ناس،معترب عند ال حترمي كرت أي نقد
فالوعيد من اهللا " . والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم ﴾

تعاىل بالعذاب األليم ملن يكرتون الذهب والفضة دليل ظاهر على أن 
أم  اًكانت ذهبأ سواٌء ؛النقود الشارع طلب ترك الكرت طلبا جازما فكان كرتُ

  .شرعا  اًا من النقود اليت يتداوهلا الناس يف معامالم حرامفضة أم غريه
وأما من ناحية عالج النمو االقتصادي فقد شرع اإلسالم أحكام األراضي ، 
وأسند املشاريع الزراعية وتنميتها إىل املزارعني ، ولذلك تقوم الدولة بإعطاء 

ال حىت تعينهم غري القادر على إحياء وزراعة هذه األراضي من الفالحني أموا
على زراعة األرض وإنتاج أكري قدر من احملاصيل الزراعية لسد حاجات 

  .السوق يف شىت واليات الدولة اإلسالمية وإحداث الكفاية من اإلنتاج 
متليكاً هلم وليس إقراضاً، وهكذا فعل  للناس يأراض وقد اقطع الرسول 

اخلطاب رضي اهللا عنه أعطى أمري املؤمنني عمر بن  اخللفاء الراشدون، فقد
  .أمواال من بيت املال دون إقراض 

وتسري السياسة الزراعية يف الدولة بتحسني اإلنتاج ومد املزارعني جمانا 
بتوفري البذر ، وتعطي املال الالزم هبة للعاجزين عن القيام بذلك لعجز ذات 
اليد ؛ كما قال الفاروق عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهو يوزع املال 

اليوم اعد لكم املال عدا وإن شئتم حثوته عليكم حثوا ، إمنا : " على الناس 
  ."كموها هي أموالكم أعطي

كما تشجع الدولة اإلسالمية على توسيع إحياء األرض املوات ، وتقطع 
الدولة أراضي للقادرين على الزراعة ، وخاصة من ال ميلك أرضا ، كما أن 
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بل من أقطعتهم أكثر من ثالث سنني الدولة ال تترك أي أرض مل من ق
ال حق حملتجر : " قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه .متتالية 

  " فوق ثالث سنني 
  .وذا كله حتصل زيادة اإلنتاج الزراعي 

كما أن اإلسالم قد أوجب على الدولة تنمية البالد صناعياً، وإدارة هذه 
أو .. .لى امللكية العامة كالنفط واملعادنالصناعة مباشرة إن كانت قائمة ع

وكذلك تنشيط ودعم املصانع اخلاصة غري . كانت قائمة على ملكية الدولة
وهكذا توجد تنمية صناعية نشطة . القائمة على امللكية العامة وملكية الدولة

  .يف شىت ااالت الضرورية
من بيت املال،  مث إن اإلسالم قد وضع أحكاماً لتمويل املشاريع اإلنتاجية

فإذا كان يترتب على عدم وجودها ضرر؛ سواء على الدولة أم على األمة، 
فإنه جيب على الدولة إجيادها ومتويلها من بيت املال، كإقامة املصانع احلربية 
مثالً، بل إن ضرائب تفرض على األغنياء بقدر احلاجة إلقامة هذه املصانع 

وبذلك تكون الدولة اإلسالمية بإذن اهللا . إن مل يوجد يف بيت املالالضرورية 
دولة صناعية، صناعةً حقيقية، جتعلها يف مصاف الدول املتقدمة، إن مل تكن 

  .سابقة هلا
وعلى رأسها االستعمارية وأما قضية القضاء على البطالة اليت تدعي الدول 

 أمريكا بأا من خالل هيمنتها على بالد املسلمني ستعمل جاهدة إلزالة هذه
مشاريعها القائمة وتنميتها يف بالد املسلمني ، فهذا دجل بعيد  بتمويل البطالة

ال زالت مشكلة البطالة قائمة يف شعوا،  ن هذه الدولإعن الصواب إذ 
ال  الدول الرأمسالية دوالً ناتج عن كون وعدم إزالة البطالة من قبل هؤالء

ايل تقوم على محاية احلريات تقوم على الرعاية مطلقا فالدولة يف النظام الرأمس
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 إجيادالفردية واألمن اخلارجي للمجموع ، ويترك هذا النظام لقوى السوق 
يحصل على فرصة اقتصادية يكافح لوتترك الفرد  ،التوازن يف االقتصاد

فإذا مل يستطع الفرد احلصول على فرصة لكسب عيشه  ،لكسب عيشه
فالدولة يف النظام  .فهذه ليست مشكلة الدولة بل مشكلته هو كفرد 

  .أعباء الرعاية لتقوم بسد هذه احلاجات  الرأمسايل ال تتحمل
أما الدولة اإلسالمية فواقعها خمتلف جدا ألا دولة قائمة على الرعاية أي 

ساسية حلملة رعاية شؤون الناس، ومن هذه الرعاية توفري احلاجات األ
ا ئل اليت يوفّر اإلنسان العمل هو من الوسان إحيث التابعية اإلسالمية، و

األساسية من مسكن ومأكل ومشرب وملبس ، وزيادة عليها حاجاته 
قد أباح العمل، وأباح لكل اإلسالم إن احلاجات الكمالية اليت يتوق إليها، ف

؛ ولكن كيفية قيامه بالعمل للحصول على املال قيدها إنسان أن يعمل
أجريا ، وأباح له أن يعمل  اإلسالم باحلكم الشرعي ، فأباح له أن يعمل

وله أن يعمل صرافا ، ولكن كل هذه  زارعاً،تاجرا ، وأباح له أن يعمل 
  األعمال ال بد أن تكون وفق احلكم الشرعي أي يف حدود املباحات،

ن مبعامالت ترفع املنازعات من ياإلسالم جعل امللكية والعمل مقيدكما أن 
من املشاكل مطلقا ، مث جاء األساس فال تقع مشكالت عمال وال غريها 

اإلسالم ونظم املعامالت كأحكام اإلجارة، ونظم العالقة بني األجري 
واملستأجر ، ونظم كذلك أحكام التجارة والزراعة ، والصناعة ونظم 
األحكام األخرى للعيش مثل أحكام النفقة وأحكام رعاية الشؤون ، وبذلك 

  .ا أباح امللكية وأباح العمل يكون اإلسالم مل يفرض قيودا على ذلك ، وإمن
من املستأجرين لألجراء ، وال يسمح  اًال جتد يف ظل اإلسالم استعبادوعليه ف

آخر يف جهده أو ماله، وال حيتاج العامل إىل مؤسسات  ألحد أن يستغل
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مدنية أو هيئات نقابية تطالب له حبقوقه، ألن حقوقه مكفولة يف اإلسالم، 
  .لة جتاوزهاوال يستطيع حىت رئيس الدو

إن األحكام الشرعية تعاجل ما ميكن أن ينتج من مشاكل بني الناس، فهي ال 
فإذا تنازع صاحب ... تترك اال لالستغالل واالحتكار وأوجه الرتاع

العمل والعامل مقدار األجرة اليت مل تسم، فإن أجر املثل محكَّم وملزِم، وإذا 
ولة للتسعري، فتوجد ما يعرف بالسوق شحت السلعة يف السوق ال تلجأ الد

السوداء، بل توفر السلعة يف األسواق بإحضارها من واليات أخرى، يف 
الوقت الذي متنع فيه الدولة احتكار السلعة، فال جتعل جماالً للتسعري 

إن اهللا هو املسعر القابض : "، قال صلى اهللا عليه وسلمونزاعاته وظالماته
رجو أن ألقى اهللا وليس أحد منكم يطالبين مبظلمة يف الباسط الرازق، وإين أل

، وكذلك فإن األحكام الشرعية ال تترك لصاحب العمل فرصة "دم وال مال
أعطوا األجري أجره قبل : "املماطلة يف أجر العامل، قال صلى اهللا عليه وسلم

، وهي كذلك ال جتعل جماالً الحتكار السلعة وختزينها حىت "أن جيف عرقه
حسعرها، تش ال حيتكر إال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويرتفع

وهكذا فإن توفري السلعة وحترمي االحتكار يعيد  .، أخرجه مسلم"خاطئ
  .األسعار إىل وضعها العام، ويسود الناس يف معامالم األلفة والوئام

ر فرص توفو، اتوفر احلاجات األساسية لرعاياهفإذا أضفنا لذلك أن الدولة 
العمل من اجل اإلنتاج الطبيعي لنمو الدولة ، ومعجز عن العمل حكما  ن
، وكل ذلك من باب قوله أو فعال توفر له الدولة هذه الرعاية باإلنفاق عليه

، احلديث".....وهو مسئول عن رعيته واإلمام راع : " صلى اهللا عليه وسلم
 تاح للناس فرص العملقد قضى على مشكلة البطالة ، وأ فإن اإلسالم يكون

  . يف مجيع أرجاء الدولة اإلسالمية
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بعد هذا العرض املوجز لكيفية معاجلة اإلسالم للمشكالت تبقى نقطة مهمة 
خنتم ا هذه الكلمة وهي معرفة أمر من أهم األمور أال وهو كيف يطبق هذا 

   ؟النظام االقتصادي الفريد من نوعه
زء من أحكام اإلسالم الشامل الكامل إن النظام االقتصادي اإلسالمي هو ج

جمزأ وإمنا ال بد من  قبطَن اإلسالم ال يإملعاجلة مشاكل اإلنسان ، وحيث 
وال يتأتى هذا التطبيق حتت ظل أي نظام من أنظمة احلكم  ،تطبيقه كامال

السائدة يف هذا العصر ، وإمنا يطبق يف نظام حكم شرعه اهللا تعاىل ، وجعله 
  .أنظمة احلكم األخرى اليت يف الدنيا  مميزا عن باقي

سارت عليها األمة أكثر من ثالثة  وقدفنظام احلكم يف اإلسالم هو اخلالفة ؛ 
من عند اهللا  بديال ألنه نظام حكم عنهمل ترض و ،عشر قرنا من الزمان

، ورتب عقوبة على من األمة وأوجبه عليهاألزم اهللا تعاىل به  اللطيف اخلبري،
من مات وليس يف عنقه بيعة مات : " عنقه بيعة خلليفة قال مات وليس يف 

  .رواه مسلم "ميتة جاهلية 
بعد أن مكن الغرب من ثروات أهل اليمن ،  الوضعي احلايلإن النظام        
نراه يستجدي الغرب للحصول على  البالد رهن تصرف املستعمرين، وجعل

مساعدات رجع يفرض الفتات من مؤمتر لندن ، وعندما مل حيصل على أي 
  !ة األسعار على أهل اليمن الفقراءاجلرع وزياد

إن هذه السياسة هي سياسة ظلم وإفقار وجتويع وإرهاق للناس        
إن . وسببها فساد احلكام وفساد النظام  الرأمسايل الذي حيكم به احلكام
علمانية األنظمة املطبقة يف بلدنا ويف بقية بالد املسلمني هي أنظمة رأمسالية 

ها البشر حسب أهوائهم تفصل الدين عن الدولة، وهي أنظمة سن
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وحنن نذكّر . وشهوام، ولذلك سوف تؤدي حتما إىل الشقاء واحلرمان
ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا  ومن أَعرض عن: اهللا سبحانه احلكام بقول

ةاميالْق موي هرشحنى وماقَا ،أَعريصب كُنت قَدى ومنِي أَعترشح مل بلَ ر ،
:  هرسول، وقول قَالَ كَذَلك أَتتك آياتنا فَنِسيتها وكَذَلك الْيوم تنسى

  .رواه مسلم» شقق علَيهااللَّهم من ولي من أَمرِ أُمتي شيئاً فَشق علَيهِم ف«
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ً ر    ابعا
احلرب على  

  اإلرهـــــــــاب
  

  
  
  
  
  
  
  
  



71 
 

  
وكانت أمريكا قد قررت منذ السبعينيات أن توجد رأياً عاماً (

عاملياً وحملياً أمريكياً ضد اإلرهاب كما تراه، وضد من يتصف 
ل اليت تعرضت ألهداف مدنية، األعما استغلتباإلرهاب ، وقد 

أو عسكرية غري  أصدرت هذه األعمال من حركات سياسية سواٌء
صدرت من حركات مرتبطة باالستخبارات  أممرتبطة بأمريكا، 

املركزية ألمريكا، حيث دلّت كثري من التقارير على أنّ بعض 
األعمال اليت وصفت بأا إرهابية ، قد كان وراءها رجال من 

  . االستخبارات املركزية األمريكية
، لمني باإلرهابينيفوصف أمريكا وغريها اإلسالم باإلرهاب، واملس

وهو خمالف للواقع، وخمالف ملا أراده اهللا من . وصف مغرض
  ).اإلسالم 

  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلرب على اإلرهـــــــــاب: رابعا 
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" جيمس كالبر"م 22/3/2010يوم االثنني استقبل الرئيس اليمين        
معه التعاون يف وحبث ،  بأمريكاوكيل وزارة الدفاع لشؤون االستخبارات 

 أشاد والقرصنة ، اإلرهابملكافحة للقوات اليمنية والتدريب  األميناال 
وما  اإلرهابمبا يبذله النظام احلاكم من جهود يف جمال مكافحة  األمريكي

  !!ضد تنظيم القاعدة األخريةحققه من جناحات يف الضربات االستباقية 
 األوراق كإحدى" اإلرهابى احلرب عل"ورقة  أمريكاتستخدم       

ويف املقابل تصدر وزارة  للضغط على الرئيس لتقدمي املزيد من التنازالت ،
 فالذي صدر منتصتقريرها عن النظام احلاكم يف اليمن ، األمريكية ةاخلارجي
وفساد قتل غري شرعية وعشوائية ، أعمالارتكاب النظام "حول مارس 

، وكذلك  "العشوائية والتنصت ضاء ، واالختطافات واالعتقاالت قال
،  الدولةواحتمال ايار حول الوضع يف اليمن ، األمريكيجلسة الكوجنرس 

النظام  أنهلذا فأمريكا تأمره بالقتل ، مث تصدر تقريرها عن  البدائل ؟ هيوما 
  !!بأعمال قتل غري شرعية  يقوم
 ف ايارهلوق أوال تقدم دعما سخيا لنظام صاحل لكي يقوى  أمريكا إن    

، فقد رفعت  باإلرهاببل تقدم دعما بسيطا ملكافحة ما يسمى  ، األقلعلى 
 فأمريكا،  مليون دوالر 150 إىلمليون دوالر  75سقف الدعم من  أمريكا

 بأنهوقد امت النظام ،غريها  أوالبطالة  أوملعاجلة الفقر  دعماال تقدم 
  !!يستخدم املساعدات ضد املعارضة 

 إالمل يقم ا ، املسلمنيافتخر ا النظام لقتل  اليتغارة جوية  40الـ  إن    
على عشرات وقع  أنوبعد ،  أمريكامن  األخضراخذ الضوء  أنبعد 

  !!، واليت صادق جملس النواب عليها تفاقيات للقتل واالعتقاالت اال
يدربون القوات اليمنية ملكافحة  أمريكينيناك ه ناعترف الرئيس با  
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هناك تعاون :".. م 19/3/2010قال لقناة العربية بثته يوم  اعندم اإلرهاب
، يف جمال التدريب لقوات مكافحة  اإلرهابيف مكافحة  أمريكيامين ميين 
وال يزيد عدد بعثة اخلرباء ، وهذا يعين خرباء حمدودين بالعشرات ، اإلرهاب

يدربون  األمريكان، فهؤالء "شخصا50-40يف اليمن عن  األمريكيني
ان سوف ك، فهل االمري إخوام املسلمني على قتلاملسلمني اليمنيني جلنود ا

 وأمواهلم أعراضهم احلفاظ على أوالناس  شؤونيدربوم على كيفية رعاية 
  ! غري ذلك من مصاحل الناس ؟ أومحاية املساجد  أو، 

 أحداثعقب  -جورج بوش االبن  األمريكيانه منذ تدشني الرئيس     
،  اإلرهاباحلملة الدولية على ما يسمى باحلرب على  – م11/9/2001

احلاكمة  األنظمة تسابقت،  " اإلرهابمن ليس معنا فهو مع :" وقال حينها 
 ، هبح مجاحكلوقوف صفا واحدا مع ارم بدال من ل اإلسالمييف العامل 
عمليات ، قامت ا  وأقذرانتهاكات ، وافضع اعتداءات ،  أبشعفكانت 

غريب وجاجني  أبو أحداث، وما  املسلمنيالعميلة ضد  األنظمةو أمريكا
  . اآلنشاهد ماثل للعيان حىت  إالنية لوالع السريةوجوانتانامو وسجوم 

احلكومة اليمنية ضمن الدول الشريكة يف  األمريكية اإلدارةصنفت       
ات فقامت أجهزة األمن مبدامه ، باإلرهاباحلملة الدولية ملكافحة ما يسمى 

من املسلمني ، وقتلت وجرحت  للمئاتومالحقات واعتقاالت واحتجازات 
العشرات ، بدون سند شرعي أو حىت قانوين ، ومل توفر هلم ابسط 

وظل املعتقلون يف أقبية الزنازين ، دون  ،احلقوقية والقضائية الضمانات 
  !!حماكمة ، وكل هذا إرضاء ألمريكا 

احملكمة اجلزائية "م احلاكم يف اليمن النظا انشأم 1999ففي العام      
وصفها العديد ،  اإلرهابصة بقضايا اواخل) امن الدولة حمكمة(" املتخصصة 
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،  أمامهاورفضوا الترافع وغري دستورية ، ةاستثنائيحمكمة  بأامن القانونيني 
احملاكمة  إجراءاتالسياسي بكل  األمنيتكفل جهاز  األمنيةيف هذه احملكمة 

بل " إرهابيةقضايا "املتهمني بـ  األشخاصاكمة على حم األمرر ومل يقتص،
 ااحمللية كم تاملرشحني لالنتخاباوحىت  الرأي وأصحابحاكمت الصحفيني 

اعتقل جهاز األمن على مدى السنوات السابقة  م ،2006حصل عام 
الذين اخفوا تعسفيا يف زنازين حزب التحرير  أعضاءالسياسي العشرات من 

بدون جرم اقترفوه  أوسراحهم وبدون حماكمة ،  أطلقشهور ، مث انفرادية ل
ويسعون لتطبيقه يف دولة  اإلسالم إىليدعون  أم إالذنب فعلوه ، أو

  .) دولة اخلالفة( إسالمية
خمتلفة لالنتهاكات كاالختطاف  بأشكالاملخابرات  أجهزةتقوم       

وعند طلب  مة،وبدون توجيه  ،القسري  واإلخفاءواالعتقال التعسفي 
الدستور  وأينقضائي العتقايل ؟  أمريكم داملستهدف ما هي ميت ؟ وهل ل

النظام  دأب، لقد !!" السياسي  األمنيف  أنت :"والقانون؟ يكون الرد هو 
 أن إال ، األئمةنظام يعتمده  ناحلاكم على مهامجة نظام الرهائن الذي كا

 يأخذون فإماملخابرات املطلوب  هزةأجمل جتد  فإذا، اإلمام من  أسواالنظام 
رغم  ولو بلغ من الكرب عتيا ، أبوه أو،  أخوه أوابنه ولو كان حدثا ، 

 {: وقوله تعاىل   38املدثر}كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ {:  القرآن تأكيدات
ةٌ وِزازِرو زِرالَ تا وهلَيفْسٍ إِالَّ عكُلُّ ن كِْسبالَ تى ورأُخ 164األنعام}ر      

واملعارضني  الرأي أصحابضد مهجية  املخابرات بأساليب أجهزةتقوم     
كالرقابة الشديدة " اإلرهاباحلرب على "السياسيني حتت غطاء ما يسمى 

التجسس على  يب ،هرت، التشويه، الاإلشاعةعلى احلياة اخلاصة ، 
 أوف امنيا سواء يف عمله االتصاالت واالمييالت ، الضغوط على املستهد
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 عليهم ، والتدخل يف حيام قوالتضيي أسرته أفرادوالضغوط على حيه ،
والزواج  واألراضير أاملشاكل هلم كقضايا الث إثارة،اخلاصة والعامة

 كإفسادعلى حرمتها  اإلسالمقذرة غلظ  أساليب، استخدام والطالق
   .القذرة يباألسالوالزوجة ، وغريها من  األبناء أواملستهدف 

كثريون سواء املستهدفون امنيا  باإلرهابضحايا احلرب على ما يسمى      
حىت من تعامل معهم ، كسائق التاكسي وصاحب  أو،  وأسرهم أقارم أو

وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي {البقالة وبائع التلفونات ، وهذا ظلم ما بعده ظلم 
     227راءالشع}منقَلَبٍ ينقَلبونَ 

اليت شهدا اليمن منذ و إرهابيةاليت تسمى املتتبع ريات األحداث إن   
اليت حركت  األمريكيةهلا هو السياسة  األساس أن، يدرك م 1996العام 

الدول املوالية هلا لتشجيع وتسهيل خروج الشباب للقتال ضد االحتالل 
،  أفغانستانللجهاد يف  اآلالففقد خرج من اليمن السوفييت يف أفغانستان، 

ن العائدي" ؤلئكأالدولة يف رصد حتركات  بدأت أفغانستانالعودة من وبعد 
يف حرا على احلزب االشتراكي اليمين عام  ، واستخدمتهم"أفغانستانمن 

ان نظام و" أبني- عدن"عن تشكيل جيشاحملضار  أعلنوبعدها  م ،1994
خيرجوا  أنزيرة العرب جيب ، وان املشركني يف ج باإلسالمصاحل ال حيكم 

، تل العديد، وقُ ياأجنب ائحاس 16م باختطاف 1997منها ، وقام يف سنة 
وشنت الدولة باسم ، باإلعدامومت اعتقاله واحلكم عليه  ومن التنظيم، منهم

اهلجمات اليت شنتها على اجلماعات من د يعدالاإلرهاب التعاون يف مكافحة 
مة أسفرت عن مقتل العشرات واعتقال هج 40أكثر من وكانت ،القاعدية 

ولعل أبرز هذه النجاحات متثلت باعتقال أبو ،ئات من العناصر القاعدية ملا
وكذا اعتقال ،  وإعدامه هوحماكمتاحلسن احملضار زعيم جيش عدن أبني 
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م وكذا 2000كول  األمريكية املدمرةلقيامهم بتفجري  اًقاعدياً عنصر) 14(
الربيطانية وعلى مفجري السفينة  السفارةعلى  القبض على منفذ االعتداء

  . م2002ربج يف املكال مالفرنسية لي
القاعدة  ضد تنظيم النظام احلاكم  أوأمريكا  انفذالعمليات اليت  أهم أما

  : فهي
 3مقتل زعيم تنظيم القاعدة أبو علي احلارثي يف صحراء مأرب بتاريخ / 1 

وبواسطة طائرة بدون طيار  كيةاألمريم من قبل املخابرات  2002/ 2/ 
وقد صاحب هذه العملية نفي وتأكيد من السلطات اليمنية بالعمل 

  . واملشاركة 
 أسفرتم 2003/  6/  25القيام حبملة أمنية على جبال حطاط بتاريخ / 2

  .  آخرين 21عنصراً جهادياً واعتقال 12عن مقتل 
م مشال 2006 /10/ 6مقتل فوزي الربيعي وحممد الديلمي بتاريخ / 3

 األمنالفارين من سجن ) 23( ـ العاصمة صنعاء ومها من جمموعة ال
  . السياسي 

وهو  أبنيم مبحافظة 2007/ 1/ 14مقتل ياسر ناصر احلميقاين بتاريخ / 4
  . السياسي بصنعاء األمناحد الفارين من سجن 

م أعلن عن مقتل مخسة من قيادة القاعدة يف ترمي 2008/ 8/ 11 - 5 
  . ت وهذه عدت من الضربات القوية يف جسد التنظيم وعناصرهحضرمو

م اعتقلت األجهزة األمنية مخسة من عناصر 2008/ 8/ 20بتاريخ  - 6 
  . كتائب التوحيد التابعة لتنظيم القاعدة

   .م2008/ 8/ 28عنصراً قاعدياً حبضرموت بتاريخ  30اعتقال  - 7 
صر قاعدية من سجن م إحباط حماولة فرار لعنا2008/ 12/ 26 - 8 
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  . املنصورة بعدن
م مقتل مخسة من عناصر القاعدة املتهمني بعملية قتل 2007/ 8/ 8يف  - 9

  . السياح األسبان الثمانية
نفذت عدة طائرات غارة مكثفة على  م24/12/2009اخلميس  – 10

أن  2009/ 17/12يف فجر يوم اخلميس  ذلك سبق وقديف شبوة،  الصعيد
أبني زريت قصف   حب مبحافظة صنعاء واملعجلة مبحافظةتعرضت منطقتا أر

بالطريان، سقط خالهلا قتلى وجرحى بالعشرات، ومن بني الضحايا نساء 
وقد أصدر  !!وأطفال أبرياء حسب اعتراف مسئول حملي يف حمافظة أبني

  ).ملحق(املكتب اإلعالمي للحزب يف اليمن بياناً حول هذه اازر 
م على منطقة 13/3/2010ريكية غارة جوية يوم نفذت طائرة أم - 11

جيزة أهل قنان مبديرية مودية حمافظة أبني ، وأسفرت عن مقتل ثالثة من 
، تشري ) مجيل العنربي ،مسري الصنعاين ، امحد امزرية(تنظيم القاعدة 

  ) .   االمييل(املعلومات انه مت تتبعهم بالربيد االلكتروين 
ااهدين ة اليت شنتها القوات احلكومية ضد تلك أبرز العمليات اهلجومي 

القاعدة وأسفرت عن سقوط العشرات من القتلى واجلرحى واعتقال من 
  . السياسي  األمنمن سجن  العشرات مبن فيهم جمموعة اهلروب الكبرية

إن هذه العمليات تعترب انتهاكا للسيادة ، وأوضحت جبالء أن النظام    
مني لاملسيعا لسيده، وانه يقتل أبناء جلدته احلاكم اليمين أصبح عبدا ط

   .  إرضاء ألمريكا ارمة 
 األنظمةوتضليل  األمريكيحىت خنرج من التضليل  اإلرهابوملعرفة معىن   

مبعىن أخاف أو ) أرهب ( اإلرهاب لغةً، مصدر مشتق من الفعل فاحلاكمة ، 
أي ختيفون به 60األنفال}عدوكُم ترهبونَ بِه عدو اللّه و{:قال تعاىل. فزع
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  .العدو
فقد اتفقت كلّ من . إال أنّ هذا املعىن متّ صرفه إىل معىن اصطالحي جديد  

االستخبارات األمريكية ، واالستخبارات الربيطانية، يف ندوة عقدت هلذا 
استعمال العنف ضد مصاحل : (( اإلرهاب هو  أنم على 1979الغرض عام 

  )).هداف سياسية مدنية لتحقيق أ
وبعدها ، مت عقد كثري من املؤمترات والندوات الدولية، وسنت تشريعات 
وقوانني ، لتحديد األعمال اليت ميكن وصفها باإلرهاب، وبيان نوعية 

الدول اليت  تاحلركات واجلماعات واألحزاب اليت متارس اإلرهاب ، وتعين
ل اختاذ اإلجراءات من أج –على حد زعمهم  –تدعم اإلرهاب ، وذلك 

  . الالزمة ملكافحة اإلرهاب وللحد منه
ويتضح من جممل القوانني والتشريعات املتعلقة باإلرهاب ، أا غري دقيقة ، 
وأا ختضع لالجتاهات السياسية لدى الدول اليت قعدت هلذه القوانني 
والتشريعات ، فعلى سبيل املثال نرى أن أمريكا اعتربت اغتيال أنديرا 
غاندي عمالً إرهابياً ، وأن اغتيال امللك فيصل ومقتل كندي ليس إرهاباً، 
ووصفت تفجري مبىن مكتب التحقيقات الفيدرايل يف أوكالهوما، أول األمر 
، أنة عمل إرهايب ، وعندما تبني أن الذين وراء تفجريه من املليشيات 

  . جرامي األمريكية ، حتول وصف العمل من عملٍ إرهايب إىل جمرد عمل إ
وأمريكا على وجه اخلصوص، تصف بعض احلركات بأا حركات مقاومة 

وجيش التحرير األيرلندي ، وغريها )) نيكاراغوا(( شعبية، مثل حركة ثوار 
، وتعترب مقاتلي هذه احلركات ، يف حال اعتقاهلم ، أسرى حرب، حسب 

حركة م امللحق باتفاق جنيف ، بينما تصف كل 1977لعام ) 1(بروتوكول 
، بأا حركة إرهابية ،  أمريكاتتعرض ملصاحل أمريكا ، أو مصاحل عمالء 
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وتضع امسها على قائمة املنظمات اإلرهابية ، اليت تصدرها وزارة اخلارجية 
األمريكية بشكل دوري، كمعظم احلركات اإلسالمية، يف مصر وباكستان 

  .وفلسطني واجلزائر وغريها
بعينيات أن توجد رأياً عاماً عاملياً وحملياً وكانت أمريكا قد قررت منذ الس

 استغلتأمريكياً ضد اإلرهاب كما تراه، وضد من يتصف باإلرهاب ، وقد 
أصدرت هذه األعمال من  ل اليت تعرضت ألهداف مدنية، سواٌءاألعما

صدرت من حركات  أمحركات سياسية أو عسكرية غري مرتبطة بأمريكا، 
ية ألمريكا، حيث دلّت كثري من التقارير على مرتبطة باالستخبارات املركز

أنّ بعض األعمال اليت وصفت بأا إرهابية ، قد كان وراءها رجال من 
واستغلت أمريكا تفجري قاعدة اخلرب الستخبارات املركزية األمريكية، ا

توصية تتعلق مبكافحة اإلرهاب ) 40(األمريكية يف السعودية ، ففرضت 
مث بعد  م،1996عية الثامن الذي عقد يف فرنسا عام على مؤمتر الدول الصنا

قانون مكافحة اإلرهاب ، الذي صادق عليه جملس  ذلك استصدرت
مركز التجارة مث استغلت حادث تفجري . م1997الشيوخ األمريكي، عام 

احلرب على (وقبل معرفة الفاعلني قامت بتصعيد ما مسته ، العاملي يف نيويورك
مالحقة أي فقد جعلت لنفسها احلق يف ! ق له مثيلبشكل مل يسب) اإلرهاب

شخص يتهم باإلرهاب يف أي مكان، وهلا احلق باعتقاله أو خطفه، وإنزال 
العقوبة اليت تراها حبقه، كالسجن ومصادرة وسحب اإلقامة أو اجلنسية 
وذلك دون إعطاء املتهم احلق يف الدفاع عن نفسه ، أو املثول أمام حمكمة 

  . يئة حملفنيمدنية ، أو ه
 أمريكا عمدت إىل تعميم صفة اإلرهاب على بعض الدول أن كما

، وأجازت لنفسها ارتكاب كل اليت تتعرض ملصاحل أمريكا واحلركات
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املوبقات حبق هذه الدول واحلركات مبوجب ما مسته توصيات وقوانني 
  ... وقرارات جتاه مكافحة اإلرهاب

إنّ : " ق شولتز حيث قال ولقد عرب عن ذلك وزير خارجيتها األسب
  ". اإلرهابيني مهما حاولوا الفرار فلن يتمكنوا من االختباء 

 اإلستراتيجيةوبذلك يكون قانون اإلرهاب الذي تبنته أمريكا، أحد األسلحة 
اليت تستعملها إلحكام قبضتها على العامل، خاصة على اجلزء الذي فيه قابلية 

  . التمرد على السياسة األمريكية
ا أنّ اإلسالم قد رشحته  أمريكا لتتخذه عدواً هلا بعد زوال الشيوعية، ومب

تستعمل فيها أمريكا قانون اإلسالمية من أهم املناطق اليت  فإن البالد
اإلرهاب لزيادة نفوذها فيها، وإلبقائها حتت السيطرة، وذلك ألنّ املسلمني 

درك أمريكا بدأوا يتحسسون طريق النهضة إلعادة دولة اخلالفة، اليت ت
وغريها من دول الكفار، أا الدولة الوحيدة القادرة على حتطيم املبدأ 

  . الرأمسايل الذي تتزعمه أمريكا
صف لذلك، ال تكاد توجد حركة إسالمية اليوم، وإال فيها قابلية أن تو

سلم من هذا الوصف احلركات واألحزاب باإلرهاب من قبل أمريكا، وال ت
فأمريكا تعترب . تعمل األعمال املادية لتحقيق أهدافهاالسياسية، اليت ال تس

عمل كل حركة ، أو حزب، أو دولة تنادي بعودة اإلسالم، عمالً إرهابياً 
وبالتايل تستطيع ذا املربر، ومبا ألزمت به الدول . خيالف القانون الدويل

املوقعة على قانون اإلرهاب، أن حتشد قوى هذه الدول بزعامتها لضرب 
  . حلركة أو هذا احلزب أو هذه الدولةهذه ا

ومن هنا، واملسلمون يعملون إلقامة اخلالفة، قد أصبح لزاماً عليهم، 
بوصفهم هدفاً مباشراً لسياسة ما يدعى مبقاومة اإلرهاب، أن يكشفوا للرأي 
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العام اإلسالمي والعاملي حقيقة ما يسمى بقانون اإلرهاب، وحقيقة سياسة 
منة على العامل من خالل هذا القانون، وأن أمريكا هي أمريكا اليت تعمل للهي

اليت كانت وراء الكثري من األعمال اإلرهابية يف العامل، وإن نسبت إىل أمساء 
  . مسلمني

وعلى املسلمني أيضاً أن يكونوا إسالماً يف أعماهلم وتصرفام، فلإلسالم 
الستئناف  ةطريقة خاصة يف حتقيق األهداف والغايات، ومنها محل الدعو

وااللتزام ذه الطريقة ، اليت تعتمد . احلياة اإلسالمية بإعادة دولة اخلالفة
ليس خوفاً سي، وتستبعد األعمال املادية، الصراع الفكري والكفاح السيا

  .من الوصف باإلرهاب، بل التزاماً بالطريق الشرعية أو هرباً
 ، سواٌءبالشرع مها، مقيدوعليهم أن يبينوا أنّ عمل الدولة اإلسالمية بعد قيا

يف اخلارج، كحمل  أمأكان يف الداخل، كرعاية الشؤون  وتنفيذ احلدود، 
اإلسالم باجلهاد إىل كافة الناس، وحتطيم احلواجز املادية اليت تعترض تطبيق 

  . اإلسالم
مث بيان أن تطبيق اإلسالم من قبل املسلمني، على أنفسهم أو على غريهم، 

يف نفوس املسلمني، أو لتحقيق مصاحل خاصة هلم، وإمنا  ليس بناًء على هوى
هو امتثال ألوامر اهللا تعاىل، الذي خلق الكون واإلنسان واحلياة، وطلب من 
اإلنسان أن ينظم حياته بأحكام اإلسالم الذي أنزله على حممد رسول اهللا 

.  
ف وصهو ، باإلرهابينيفوصف أمريكا وغريها اإلسالم باإلرهاب، واملسلمني 

خمالف للواقع، وخمالف ملا أراده اهللا من اإلسالم، قال و خبيث، مغرض
ونزلْنا { : وقال تعاىل 107األنبياء }وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمني {:تعاىل

نيملسلْمى لرشبةً ومحرى ودهٍء وياناً لِّكُلِّ شيبت ابتالْك كلَيع 
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  89النحل}
وهذه الرمحة تتمثل بتنفيذ أحكام اإلسالم، ال فرق بني الصالة واجلهاد، وال 
بني الدعاء وإرهاب العدو، وال فرق بني الزكاة وقطع يد السارق، وال بني 
إغاثة امللهوفني وقتل املعتدين على حرمات املسلمني ، فكلها أحكام شرعية، 

  . واقعه ويف وقته ينفذ املسلم أو الدولة كالً منها على
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  )أبـني وأرحـب وشبوة(ثالث جمازر 
  ة الدولة املمرغة وإرضاء ألمريكاإلبراز هيب

حلقت طائرة من نوع ميج على علوٍ  2009/ 22/12يف صباح يوم         
-مديرية الصعيد- حاجز الصوت يف أجواء منطقة رفض خمترقةمنخفضٍ 

شبوة، وقصفت اجلبال القريبة، فيما أكد أهايل املنطقة أن املنطقة املقصوفة 
نفذت عدة طائرات  24/12ميس كانت خالية من السكان، ويف فجر اخل

سبق يف فجر يوم اخلميس  وقدغارة مكثفة على املنطقة املذكورة يف شبوة، 
أن تعرضت منطقتا أرحب مبحافظة صنعاء واملعجلة  2009/ 17/12

أبني زريت قصف بالطريان، سقط خالهلا قتلى وجرحى   مبحافظة
اعتراف مسئول بالعشرات، ومن بني الضحايا نساء وأطفال أبرياء حسب 

  !!حملي يف حمافظة أبني
افتخر النظام الفاشل والعاجز ذه اازر، وتبارت وزارتا الداخلية        

والدفاع كلٌّ ينسب اجلرمية لنفسه يف بيانات متناقضة، وكان ذنب هؤالء 
، وإذا افترضنا )القاعدة(إىل تنظيم   الضحايا كما يزعم النظام أم ينتمون

فبأي مسوغ أو ) القاعدة(إىل تنظيم  من ينتمي هؤالء الضحايابني جدالً أن 
وحتويل األجسام إىل  الربيئة دليل شرعي ميلكه النظام لتربير سفك الدماء

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 يف مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمنوا منَءام ينالَّذ اللَّه دعو

استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي  الْأَرضِ كَما
ى لَهضتاررِكُونَ بِي  مشنِي لَا يوندبعا ينأَم هِمفوخ دعب نم مهلَندبلَيو

  ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ شيئًا

املكتب     
  اإلعالمي 

حلزب     
  التحرير

  والية اليمن    
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أشالء بسالح اشتراه من ضرائب اقتطعت من كد الكادحني وعرق 
  !!املساكني

جرائمه إن إمضاء حكم القتل ذه الطريقة هو جرمية يضيفها النظام إىل       
حبق رعاياه اليت ال تعد وال حتصى، واهلدف منها هو إظهار هيبة النظام بعد 
أن مرغت يف جبال مران وحرف سفيان، وإلخافة أهل اليمن، والسترضاء 

  !مبشورة قدمتها بريطانيا للنظامأمريكا 
تربير النظام هلذه اازر، فإا جرمية نكراء منكرة لقتل إنه مهما يكن       
املسلمني من قبل من يظن أنه ويل أمرهم، إن مة اإلرهاب اليت يروج  أبناء

هلا النظام مل تعد كافية إلقناع الرأي العام بغية ختويفه وإسكاته، فأين أحكام 
اإلسالم؟ وأين األدلة الشرعية؟ وأين املربر الشرعي والقانوين هلذه اجلرمية 

  !كما يزعم النظام؟
يء حىت تثبت إدانته، وال عقوبة إال جبرمية، إن األصل أن املتهم بر      

والعقوبة تكون مبحاكمة عادلة حسب أحكام اإلسالم ال حسب اهلوى 
  .والعمالة

إن هذه العملية سابقة خطرية يف ظل احلرب الصليبية اليت تشنها أمريكا  
على اإلسالم واملسلمني، ويف ظل األوضاع املتأزمة يف اليمن، وخمالفة 

م لقول الرسول صلى اهللا عليه وعلى اله وسلم كما يف خطبة ألحكام اإلسال
أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إىل أن تلقوا ربكم : ((الوداع

كحرمة يومكم هذا، وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم 
  )).عن أعمالكم وقد بلغت

فنت، واملخلص هلم من إنه جيب أن يدرك أهل اليمن أن املنجي هلم من ال     
الذي يعمل إلعادة تطبيق اإلسالم تطبيقاً  حزب التحرير احملن، هو العمل مع
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شامالً وكامالً يف ظل دولة اخلالفة الراشدة الثانية اليت وعد اهللا ا وبشرنا 
  .ا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

يهود والنصارى أَولياء بعضهم أَولياء بعضٍ يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ الْ{
نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي إِنَّ اللّه مهنم هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يم51املائدة} و  

  
  املكتب اإلعالمي                         هـ          1431حمرم 6 

والية اليمن                                                                                                                   –حلزب التحرير                م 2009/  12/  24      
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :أمريكا وبريطانيا يف مؤمتر لندن 

  !!يتنازعان النفوذ واملصاحل على أرض اليمن 
يف لندن لبحث  م إىل مؤمتر1/1/2010ٍدعا رئيس وزراء بريطانيا يف 

وقد انعقد املؤمتر ... موضوع اليمن حبجة مساعدته يف اخلروج من أزمته
دولة، واستمر االجتماع  21م، وحضرته 27/1/2010مساء هذا اليوم 

مث أصدر قرارات حول دعم اليمن يف حربه ضد القاعدة، والدعم ! ساعتني
ادثات مع التنموي وتنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي والسياسي، واحمل

  ...صندوق النقد الدويل، وإجراء مصاحلة شاملة
إن املتتبع ملا جرى وجيري يف اليمن يدرك أن هذه القرارات ما هي إال طالء 
خيفي حتته القرارات احلقيقية واملواقف الفاعلة، والدول ذات احلول والطول 

  ...على أرض اليمن، ومن مث الغرض من عقد املؤمتر ونتائجه
منذ استقر نفوذ اإلجنليز يف اليمن وحىت اليوم، وخباصة خالل إن أمريكا 

النظام احلايل، وهي تعمل على زعزعة الوضع القائم، وتطبيق نظريتها القدمية 
اجلديدة بأا، أي أمريكا، هي وريثة الغرب يف مناطق نفوذه، وبالتايل جيب 

 أن النظام غري. أن يستقر نفوذها هي يف اليمن وليس اإلمرباطورية العجوز
قَتل : اليمين احلايل قد قضى، أو كاد، على الطبقة السياسية املوالية ألمريكا

فلم يبق ... من قَتل، واعتقلَ من اعتقل، ونفى من نفى، وهرب من هرب
ألمريكا من السياسيني القادرين املوالني هلا من تدعمه ليكون خطاً متقدماً 

نفوذ اإلجنليز منه، ومن مث بسط النفوذ لإلمساك باحلكم يف اليمن، وإقصاء 
هلذا فإن أعمال أمريكا يف اليمن أصبحت تركز على أمرين . األمريكي عليه

  :اثنني
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" الصغري"رسائل ديد للنظام اليمين، ورسائل تدريب للوسط السياسي 
  .املوايل ألمريكا

ا قنابل ، فقد وكَّلت ا إيران يف دعم احلوثيني، وأصبحو"رسائل التهديد"أما 
: ونقول... موقوتة تنفجر كلما لزم يف مشال اليمن ويف خاصرة السعودية

رسائل ديد، ألن احلوثيني ال يتحركون من أجل االستيالء على احلكم يف 
  .اليمن، وإمنا لكي يكون هلم وضع قوي فاعل يف مناطقهم

للوسط السياسي املوايل ألمريكا، فهو التحرك " رسائل التدريب"وأما 
ستمر يف اجلنوب بغرض فصله، ومن مث تنطلق أمريكا من فصله عن امل

الشمال، كخطوة أوىل، إىل إدخال نفوذها إىل اليمن بكامله يف خطوات 
رسائل تدريب، ألن الوسط السياسي الذي يتحرك يف : ونقول. الحقة

وذلك بعد إقصاء ... اجلنوب هو وسط ناشئ جيري إعداده ذه التحركات
  .لة والقضاء عليهاقياداته الفاع

وقد جنحت أمريكا يف رسائل التهديد والتدريب ألا استغلت ظلم النظام 
للجنوب وميشه يف احلياة السياسية، مث عدم إتاحة الفرصة للحوثيني ألداء 

ولذلك ساهم . األحكام الشرعية وفق ما يتبنونه من األفكار اإلسالمية
وجهها الصحيح يف اليمن، ساهم  النظام بعدم تطبيقه األحكام الشرعية على

يف إجياد مناخٍ مالئمٍ مكَّن أمريكا من استغالله يف إذكاء رسائل التهديد يف 
الشمال، ورسائل التدريب يف اجلنوب، لدرجة فرضت على النظام احلاكم، 

  :يف ناحيتني" اضطرارية"بتوجيه من بريطانيا، أن يتخذ إجراءات 
أمنية معها إرضاء هلا لتسكت عن النظام يف األوىل إغراء أمريكا باتفاقية 

اليمن مع الواليات املتحدة اتفاقاً أمنياً وعسكرياً بعد جولة  اليمن، فقد أبرم
، 10يومي من احملادثات بني قيادات عسكرية وأمنية عقدت يف صنعاء 
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وتناول هذا االتفاق جماالت التعاون العسكري واألمين م، 11/11/2009
وجاء اإلعالن عن هذه االتفاقية . واخلربات يف كال االنيوتبادل املعلومات 

بعد جولة من املباحثات بني رئيس هيئة األركان العامة للجيش اليمين اللواء 
الركن أمحد علي األشول ومدير التخطيط يف القيادة املشتركة األمريكية 

  ...العميد جفري مسيث
ا كانوا معروفني للنظام منذ زمن، ورجاهل! والثانية التوجه القتايل حنو القاعدة

وكان النظام صامتاً جتاههم، ال يريد أن يفتح عليه جبهةً جديدةً، تضاف إىل 
حترك احلوثيني واجلنوبيني، إىل أن رأت بريطانيا غري ذلك، حيث إا تدرك 
أن موضوع القاعدة يوجِد حساسية لدى أمريكا، فظهور اليمن يف وضع 

على أمريكا تأييد اليمن ودعمه، ومن مث ختفيف قتايل مع القاعدة سيفرض 
وهذا ما كان، فبدأ النظام اليمين بضرب . الضغط عليه يف الشمال واجلنوب

مراكز القاعدة اليت يعرفها جيداً، وكان واضحاً أنّ هذا التحرك ضد 
القاعدة مل يكن صدفة، بل هو كان خارج السياق العام، فدولة مشغولة يف 

جلنوب، ليس وضعاً عادياً أن تفتح جبهةً ثالثةً لوال انه أزمتني، الشمال وا
  !عملٌ سياسي بثوب عسكري موجه من قبل بريطانيا ومقصود

عند هذه النقطة احلرجة ويف هذا الوقت بالذات، دعا رئيس وزراء بريطانيا 
إىل مؤمتر لندن، وذلك الستثمار حترك اليمن جتاه القاعدة دولياً لدعم اليمن 

انبه، ومن مث إحراج أمريكا للوقوف جبانب اليمن وختفيف والوقوف جب
ومل يكن أمام أمريكا إال املوافقة . الضغط يف الشمال واجلنوب على النظام

على املؤمتر، ولكنها أرادته إلجياد ركائز هلا يف اليمن ملالحقة القاعدة، وتقوية 
الوقت نفسه الوسط السياسي املوايل هلا، وخباصة يف اجلنوب وإسناده، ويف 

حلركة احلوثيني، خيفف منها دون أن ينهيها، لكي تبقى " حمسوب"إجياد حل 
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  .قابلة للتحريك من جديد عند اللزوم
أمريكا تركز على الدعم العسكري : وهكذا كانت أحداث املؤمتر

واللوجسيت لضرب القاعدة، والضغط على النظام للتفاهم مع التحرك 
تركز على الدعم االقتصادي ووقوف اتمع اجلنويب والشمايل، وبريطانيا 

الدويل جبانب اليمن ضد حترك اجلنوب والشمال، والنظر إىل موضوع 
لذلك مل يكن املؤمتر ! القاعدة يف حدود دعم اليمن ضد احلوثيني واجلنوبيني

خالل ساعتيه أكثر من مكان يبتسم فيه ممثلو الدول الواحدة والعشرين أمام 
 حتشد كل من بريطانيا وأمريكا سراً أعواما من الدول الكامريات علناً، مث

اتمعة، وذلك لتصل كل منهما إىل ما تريد على حساب دماء اليمن 
  !وأهله

إىل مىت تبقى بالد املسلمني ميداناً تتصارع فيه الدول الكربى : أيها املسلمون
عب على بأدوات حملية من أبنائها؟ إىل مىت تبقى بالد املسلمني مسرحاً يل

الغرب المتصاص دمائها وب ثرواا؟ إىل مىت يبقى الغرب يشعل " خشبته"
فتيل النار يف بالد املسلمني يف الوقت الذي يريد ويف املكان الذي يريد؟ إىل 
مىت يبقى احلكام يف اليمن، وغري اليمن من بالد املسلمني، كأدوات 

 يعارضون، بل وال الشطرنج حيركها الغرب املستعمر، وهؤالء احلكام ال
أمل يأن ألهل اليمن أن يدركوا أن النظام بإجراءاته الظاملة يسهل ! يتململون

للمتصارعني صراعهم على أرض اليمن، لقتل أهله، وختريب بيوته، وال 
يهمه من ذلك إال البقاء على كرسي احلكم حىت وإن كان هزيالً معوجاً 

  !يوشك على السقوط
خالل حروب اليمن املنتشرة عشرات اآلالف بل  لقد شرد وقُتل وجرح

، وأطراف القتال كلها مسلمةٌ تنطق بالشهادتني، أفال تدرك أن ...املئات
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اقتتال املسلمني أمر كبري كبري، وأن قَتل املسلم بغري حق أعظم عند اهللا من 
بِالْكَعبة يطُوف  رأَيت رسولَ اللَّه : يقول عبد اهللا ابن عمر!  هدم الكعبة؟

ما أَطْيبك وأَطْيب رِحيك ما أَعظَمك وأَعظَم حرمتك والَّذي نفْس «ويقُولُ 
 ظُنأَنْ نو همدو هالم كنةً ممرح اللَّه دنع ظَمنِ أَعمؤةُ الْممرلَح هدبِي دمحم

  .ن ماجةأخرجه اب» بِه إِلَّا خيرا
إن أمريكا وبريطانيا يتصارعان على اليمن بأدوات من أهله، وبتسهيالت 
أمنية ولوجستية من النظام نفسه، وباندفاع أعمى من االنفصاليني يف اجلنوب 
ومن احلوثيني يف الشمال، وأمثلهم طريقة من يرتكب هذه املوبقات وهو 

  !يظن أنه حيسن صنعاً
  :يف اثنتنيإن مصيبتنا هي : أيها املسلمون

األوىل هم احلكام يف بالد املسلمني الذين ال يرعوون، وال يتقون اهللا ال يف 
ولو كانوا يعقلون لعلموا أن احلاكم الغاش لرعيته، ! البالد وال يف العباد

 الذي ال يرقب فيها إالً وال ذمة، ال يدخل اجلنة وال يشتم رحيها، فقد قال 
من الْمسلمني فَيموت وهو غَاش لَهم إِلَّا حرم اللَّه  ما من والٍ يلي رعيةً«

أخرجه البخاري، فكيف إذا كان هذا احلاكم مضلالً للناس، »علَيه الْجنةَ
إنه يكون رويبضة ! يقلب احلق باطالً والباطل حقاً، و جيعل اخليانة أمانة؟

إِنها ستأْتي علَى الناسِ سنونَ « اللَّه قَالَ رسولُ يقود الرعية إىل اهلالك، 
 نائا الْخيهف نمتؤيو قادا الصيهف كَذَّبيو با الْكَاذيهف قدصةٌ ياعدخ

ةُ قَالَ السبِضيوا الرميلَ وةُ قبِضيوا الريهف قطنيو نيا الْأَميهنُ فوخيو يهف
ةامرِ الْعي أَمف كَلَّمتأخرجه أمحد.»ي  

وأما املصيبة الثانية فهي سكوت األمة عن احلكام الظلمة، وعدم اإلنكار 
... عليهم، وذلك رغم كل ما يصيب األمة من هوان صنعه احلكام بأيديهم
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فقد ضاعت فلسطني، وكشمري، والشيشان، وقربص، وتيمور الشرقية، 
لسودان تقطعت أوصاله أو كاد، والعراق وأفغانستان مث ا... وغريها

وباكستان ومن ورائها اليمن، قد أصبحت ميدان صراع للغرب يصول فيه 
فليس بدعاً إذن أن يصب ... وجيول، وأدواته حكام املسلمني وأعوام

العذاب، ويقع املصاب، ليس فقط على احلاكم، بل واحملكوم كذلك 
واتقُوا فتنةً لَا تصيبن الَّذين  يقول سبحانه  الساكت على ظلم احلاكم،

إِنَّ الناس » ، ويقول ظَلَموا منكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ
أخرجه » هإِذَا رأَوا الْمنكَر بينهم فَلَم ينكروه يوشك أَنْ يعمهم اللَّه بِعقَابِ

  .أمحد وأبو داود
  :أيها املسلمون

: لقد انبلج الصبح لذي عينني، فإنه ال يصلح هذا األمر إال مبا صلح به أوله
خالفة راشدة على منهاج النبوة، حتكم مبا أنزل اهللا وجتاهد يف سبيل اهللا، 
ويكون احلاكم فيها خليفةً يقاتل من ورائه ويتقى به، ودرعاً حيمي الرعية 

حيوطها بنصحه، وعندها فلن يكون لدى أمريكا وبريطانيا وغريمها من و
الدول الكافرة املستعمرة متسع من الوقت  لغزو بالدنا وبسط النفوذ 
عليها، ألن وقتهم سيكون مشغوالً بكامله يف حفظ موطئ أقدامهم املنكفئة 

 ! رهممن نور اإلسالم الذي يكون قريباً من دا" فراراً"إىل بالدهم، وذلك 
  .واللَّه غَالب علَى أَمرِه ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

             هـ1431من صفر اخلري  12
              م                                                   27/01/2010

  حزب التحرير
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  خلالصة ا
له اإلسالمية  األمةعن جسم  صالًمنف اًسياسي اًكيانمنذ أن أصبح اليمن  إن

، ومبا وضعيةال نظمةومنذ أن تبنى األ حدوده اليت صنعها الكافر املستعمر،
أصبحت املشاكل حتيط به من رأسه حىت القدم، ... من والء لالجنليز هحيمل

 أساسنظام سياسي على  إقامةولن تزول هذه املشاكل واألزمات ائياً إال ب
وأن ينتظم مع  ،بتخليصه من سيطرة االستعمار إاللك وال يكون ذ ،اإلسالم

كان يف  اكمباقي أجزاء أمته ضمن دولة واحدة، دولة اخلالفة الراشدة 
مع غريهم من املسلمني وا يف العمل دجِي أناملخلصني  أبنائهفعلى السابق ،

النظام الذي حيل مشكالت  ،باإلسالمدولة اخلالفة اليت حتكمهم  إلعادة
  .ذلك غري أماقتصادية  أمكانت سياسية أ سواٌء ،بالدهم  يفاملسلمني

مشروع سياسي حلكم أي بلد من بالد املسلمني أي  أنندرك  أنجيب  إننا
حمكوم عليه بالفشل، فاألمة يف شوق إىل  هو ال يقوم على أساس اإلسالم

 .دولة اخلالفة
عمارية يف التصدي للمخططات األجنبية االستانه جيب علينا  خراآل واألمر
  .متحابني يف اهللا  أخوةان نكون و األمةعلى وحدة والعمل مجيعا ، اليمن 

إنه على مدار التاريخ وأهل اليمن يعيشون شعوباً وقبائل حتت ظل سلطان 
يف بوتقة اإلسالم العظيم، لذلك فإن عيش تلك القبائل واحد، انصهرت 

ظلم الناتج عن عدم ليف اهي بل املشكلة  معاً ليس هو املشكلة،أهل اليمن 
 .رعاية الشؤون وفق أحكام اإلسالم

إن الظلم الواقع على الناس جراء سوء رعاية شؤوم، إمنا يرفع بفكرة 
سياسية عادلة تضمن للناس إشباع حاجام األساسية من مأكل وملبس 
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ومسكن وعالج وتعليم وأمن، ومتكنهم من إشباع حاجام الكمالية، وهذا 
: ال عقيدة اإلسالم بنظام حكمها اخلالفة؛ اليت هي ترتيل منما ال تفعله إ

  . }لَدنْ حكيمٍ خبِريٍ{
كما أن جتزئة اليمن أو إعادة تقسيمه، وانفصال أجزائه، هو أمر حمرم يف 

املزيد وال يرفع الظلم بل يورث الضعف والتشرذم، اإلسالم، فضالً عن أنه 
  . بليعلى األساس العرقي والق االنقساممن 

إن املشاكل واألزمات اليت ميوج ا العامل ،ومنه بالد املسلمني ، سببها 
الرئيسي هو احلكم بالنظام الرأمسايل الدميقراطي اجلمهوري، وان نظام 

 الرأمسايلالنظام  أحدثهااإلسالم هو الكفيل حبل تلك املشاكل واألزمات اليت 
  .أهلكت احلرث والنسل يف العامل امجع واليت 

مسؤولية  هيمسؤولية تغيري هذا الواقع الفاسد وحل تلك املشكالت  إن
يترتب عليه عذاب من اهللا  إمثوان التقصري يف هذه املسؤولية كل مسلم ،

 واألعراض األموالكالقتل واالعتداء على احملرمة  األعمالوان ممارسة ،
بة من ،وعليها عقووالقمار واخلصخصة حرام وجرميةالربا و لألجنيبوالعمالة 

الظروف احلالية  أن اكمالدولة اإلسالمية يف الدنيا، ولعذاب اآلخرة أكرب،
على بل جتيز ألحد سفك الدماء الربيئة، ال  لمنيساليت فرضت على امل

، وان حياسبوا حكامهم  هيتجنبويرفضوا كل ما هو حرام وان  أن املسلمني
م مثنا هلذه دفع حيا إىلذلك  أدىولو احملاسبة الشرعية املطلوبة ،

اهللا هلم قال صلى اهللا  أعدهالثواب الذي  أمام يتضاءلالثمن الذي احملاسبة،
 إىلورجل قام  بعبد املطلسيد الشهداء محزة بن :"عليه وعلى اله وسلم 

   ".واه فقتله فأمرهجائر  إمام
يكون  أنوال ميكن من النظام السياسي  يتجزأالنظام االقتصادي جزء ال  إن
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ميتلك القوة  هلا وجود سياسي مبدئي،مل يكن  إن، اقتصادي نٌألة شدو ألية
مث توزيعها التوزيع العادل على  وتنميتها، ومحايتها القادرة على حفظ الثروة،

 إىل ، وبدون عودة املسلمنياإلسالمموجودة يف  وهذه القوة الرعية، أفراد
يكون  أن ميكن وال ،م قائمةهلتقوم  أنعقيدة ونظام حياة ال ميكن  اإلسالم

ميلكون  أممع عسكريا ، أواقتصاديا  أوهلم شان يف العامل ، سياسيا كان 
  .الطاقات البشرية اهلائلة والثروات املعدنية والزراعية الزائدة عن حاجام 

ليس نظاما ) اخلالفة(نظام احلكم يف اإلسالم  أنجيب أن يدرك املسلمون و
وال دميقراطيا وال فيدراليا وال فيدراليا ن كووالملكيا وال مجهوريا وال احتاديا 

  .العظيم  اإلسالم، بل هو نظام  إقليميا
ويف املسلمون يف اليمن  أيهاندعوكم مع حزب التحرير العمل اجلاد  فايل 

 يللنصر الذ أهالدولة اخلالفة بالطريقة الشرعية لتكونوا  إلعادةغري اليمن 
للَّه الَّذين َآمنوا منكُم وعملُوا وعد ا{: وعدكم اهللا سبحانه وتعاىل

 نكِّنملَيو هِملقَب نم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي اَألرف مهفَنلختسلَي اتحالالص
دبعا ينأَم هِمفوخ دعب نم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند منِي ال لَهون

  .}يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُون
  رب العاملني ،،، احلمد هللا أندعوانا  وأخر


