
  الرحيم الرمحن هللا بسم

  ...العمالء احلكام طائرات حتركت وأخرياً 

  !األعداء قتال إىل ال املسلمني قتل إىل أين؟ إىل ولكن

 احلوثيني ضد عسكرية عملية بدء ٢٦/٣/٢٠١٥ اخلميس فجر اجلبري عادل املتحدة الواليات لدى السعودي السفري أعلن
 مع تشاورت السعودية أن اجلبري وأوضح... عمان سلطنة عدا اخلليج احتاد لدو  بينها دول، عشر تشنها جوية ضربات تشمل

حربية مصرية  سفن أربع وأن املشاركة املصري اخلارجية وزير وأعلن ...احلوثيني ضد بدأت اليت العسكرية العملية يف املتحدة الواليات
 يشارك اإلسالمية مسئوليتنا منطلق ومن "... السودانية املسلحة للقوات الرمسي املتحدث كما أعلن ...يف طريقها إىل خليج عدن

  ."اخلامتة والرسالة الوحي مهبط املسلمني، بقبلة حيدق واخلطر األيدي، مكتوف يبقى ولن السودان

 يف يقال أن البلية وشر! سبأ من إليهم أقرب ويهود يهود، غزو من بدالً  اليمن غزو إىل وبوارجهم احلكام طائرات حتركت لقد
 إىل طائراvم تتحرك! وتستغيث تصرخ حمتلة وهي األوىل املسلمني قبلة وترتك حمتلة، غري أoا مع املسلمني قبلة حلماية أoا املربرات

  !للمسلمني عداوة الناس أشد حيتلها اليت املباركة األرض إلنقاذ طائراvم تتحرك وال املستعمرين، الكفار مشاريع خلدمة اليمن

 وبني اآلخرين، وأشياعها احلوثيني من وأتباعها امريكأ بني صراع هو اليمن يف حيدث ما أن يدرك وبصرية بصر صاحب كل إن
: إن الصراع يف اليمن مستعر بني فريقني" :السابقة إصداراتنا يف للناس بيناه كما وذلك وأشياعهم، وصاحل هادي وأتباعها بريطانيا

أما أمريكا فتسري مبنطق قوة  ...ه وأساليبهلأمريكا واألتباع والعمالء، وبني بريطانيا واألتباع والعمالء، وكل من الطرفني يستعمل وسائ
وأما بريطانيا فتسري ... احلوثيني واحلراك اجلنويب وإيران، باإلضافة إىل أسلوب التفاوض لتحقيق املكاسب عن طريق مجال بن عمر

نها من املناصب مبنطق الدهاء السياسي عن طريق استغالل هادي لسلطته الرئاسية ومداراة أمريكا التقاء ضغوطها، ودون متكي
احلساسة يف احلكم، مث عن طريق زج علي صاحل ورجاالته مع احلوثيني حىت إذا فشل هادي ورجحت كفة احلوثيني كان لربيطانيا يف 

هذا ما جيري يف اليمن، فإن بريطانيا مل يعد مبقدورها كما كان سابقاً  .احلكم نصيب، وأي نصيب، عن طريق علي صاحل ورجاله
ليمن، ويف الوقت نفسه فال تستطيع ا�ا�ة العسكرية ألمريكا وعمالئها، فعمدت إىل الدهاء السياسي عن طريق اهليمنة على ا

  انتهى" ١/١٠/٢٠١٤ ...عميليها هادي وعلي صاحل

 الوسط أن تدرك ألoا بالقوة اليمن على اهليمنة ليستطيعوا والعتاد األسلحة بصنوف إيران طريق عن احلوثيني أمريكا أمدَّت لقد
، فحصروا الرئيس ليأخذوا منه على اليمن اهليمنة هكذا ظن احلوثيون أن هلم قوة حتقق هلمو  ...اإلجنليز صنائع هم غالبه يف السياسي

ما يريدون بالقوانني اليت يصدرها، فكان يوافق مث مياطل يف التنفيذ حىت فرضوا عليه اإلقامة اجلربية فأفلت منهم، وذهب إىل عدن 
وهكذا طال عليهم األمد وبعدت عليهم الشقة ومتددوا يف األرض دون حاضنة تقبلهم إال أتباع ... فأفلت منهم ثانية فلحقوا به

وبوادر ذلك ! صاحل الذي سار معهم ليشاركهم إذا فازوا على هادي، وخيذهلم إذا فشلوا بل حىت إذا أصا�م شيء من الفشل
أن ال عالقة له " هللا صاحل لعام الذي يرأسه الرئيس اليمين السابق علي عبدأعلن حزب املؤمتر الشعيب اأصبحت ماثلة، فقد 

بالتحركات اليت تقوم �ا مجاعة احلوثي املسلحة وحماولتها إسقاط احملافظات اجلنوبية وإكمال عملية االنقالب على السلطة الشرعية 
أن ما جيري يف اليمن هو نتيجة لصراع على السلطة "حلزب املؤمتر  املكتب السياسي ،وقال بيان صادر عن اللجنة العامة. "يف البالد

وكأنه مل يكن باألمس ) ٢٦/٠٣/٢٠١٥: العربية. ("...بني بعض األطراف وال عالقة للمؤمتر الشعيب العام به من قريب أو بعيد 



حلوثيني، فما أسرع ما يغري العمالء جلدهم وليس غريباً أن يعود سريته األوىل إذا رجحت كفة ا! لصيقاً باحلوثيني يف سلمهم وحر�م
  ...فلبئس ما يصنعون! وفق الدور الذي يرمسه هلم سادvم

لقد أدركت أمريكا أن أتباعها احلوثيني قد أصبحوا يف حيص بيص، فتمددوا يف البالد، فال هم يستطيعون اهليمنة وال هم 
فكان أن رأت أمريكا أن تنقذهم بعمل عسكري حمدود تصطاد به  يستطيعون الرجوع إىل ما كانوا عليه من قوة يف مسقط رأسهم،

عصفورين حبجر واحد، فتربزهم معتدًى عليهم بعد أن استقر يف أذهان الناس عدواoم، وتوجد أجواء تفاوض ضاغطة للحصول 
ورت فالسعودية تشا ري،وقد اتضح هذا من متابعة ما جرى وجي... على احلل الوسط كعادvا بالنسبة ملا ال تستطيع أخذه وحدها

وخباصة سلمان ملك السعودية  ،الفاعل هم عمالء أمريكا العسكريوالذين يقومون بالدور  ،مع أمريكا قبل العمل العسكري
والسيسي الرئيس املصري، وأما باقي دول اخلليج واألردن واملغرب فأقرب للدور السياسي على عادة بريطانيا يف جماراة أمريكا لتكون 

ومع أن األعمال العسكرية الضاغطة تنجح أحيانًا يف  ...ات املزمعة، ولتقاسم كعكة النفوذورة ويكون هلا نصيب يف املفاوضيف الص
فتح باب التفاوض إال أoا تفشل فيه أحياناً أخرى، فتضطرب األمور من جديد، ويشقى بنارها اليمن الذي كان سعيداً يف يوم ليس 

  .اهرة العمالء والكفار املستعمرونها الطيوم كان ال يطأ أرض... ببعيد

هؤالء هم حكامنا، وهم املصيبة الكربى اليت ابتلينا �ا، ومل نبذل الوسع للتخلص من تلك املصيبة فعّمنا : أيها املسلمون

َنًة َال ُتِصيَنبَّ ﴿َواتـَّقُ : ثروتنا oبت، ودماؤنا سفكت، ونسينا قول هللا سبحانه... البالء، وضاعت البالد وأكثروا فيها الفساد وا ِفتـْ
ِإنَّ النَّاَس ِإَذا رََأْوا ظَاِلًما، فـََلْم يَْأُخُذوا َعَلى يََدْيِه «: �وقوله الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اBََّ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾، 

ُ بِِعَقاٍب ِمْنهُ  َّBذي من طريق أيب بكر رضي هللا عنهأخرجه الرتم »َأْوَشَك َأْن يـَُعمَُّهُم ا.  

هؤالء هم حكامنا، فلسطني أرض اإلسراء واملعراج أوىل القبلتني تستغيث فال يغيثون، تستنصر �م فال ينصرون كأن يف آذاoم 
بوارجهم ولكنهم يهرولون خانعني لتنفيذ مصاحل الكفار املستعمرين، فال ترى طائراvم ودباباvم و ... وقرًا وعلى أعينهم غشاوة

متحركة يف وجه أعداء اإلسالم واملسلمني، بل تكون يف ثكناvا رابضة بل نائمة، ولكنها تصحو وتزجمر بإشارة من بنان دهاقنة 
ولكنهم أقل من الصغار أو دون  ،يظهر احلكام مبظهر الكبار على أهل البالد ...مؤمن إال وال ذمة السياسة الذين ال يرقبون يف

  .قاتلهم هللا أىن يؤفكون ذلك أمام األعداء،

إنقاذ اليمن من حمنته ال يكون بنصرة أتباع بريطانيا أو نصرة أتباع أمريكا، وال بالتظاهر بنصرة هذا أو ذاك، بل : أيها املسلمون
إنقاذ إلزالة أهل الشر من الطرفني، و  �يكون إنقاذ اليمن بأن يتحرك أهله مزجمرين خملصني ª سبحانه، صادقني مع رسول هللا 

، وحيتكم إىل شرع هللا �البالد والعباد من خياناvم، وإعادة اليمن إىل أصله بلد اإلميان واحلكمة يرفع راية العقاب، راية رسول هللا 

  .﴾زِيُز الرَِّحيمُ بَِنْصِر اBَِّ يـَْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلعَ  ۞َويـَْوَمِئٍذ يـَْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن ﴿يف خالفة راشدة على منهاج النبوة، 

يتوجه إليكم بصدق وإخالص أن ال ختيفنكم عنجهية أمريكا وأتباعها  حزب التحرير :أيها املسلمون، يا أهل اليمن
  .وأشياعها، وال خيدعنكم خبث بريطانيا وأتباعها وأشياعها، فهم العدو فاحذروهم، وانصروا هللا ينصركم ويثبت أقدامكم

  ﴾ى ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلٌب َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ ِإنَّ ِيف َذِلَك َلذِْكرَ ﴿

  حزب التحرير                                                                   هـ١٤٣٦السابع من مجادى الثانية 

 م٢٧/٠٣/٢٠١٥


