
أكرب دواعي ن موهنا أقول للمسلمني يف اليمن إن معظم دواعي الثورة وعوامل جناحها متوفرة لديكم ف
 تكب لنواقضص العلماء على وجوب خلع احلاكم املر واجبة شرعاً وقد نتكون لدى املسلمني أن الثورة 

واقف املتكررة لعلي اإلسالم وهذا قاسم مشرتك بينكم وبني مجيع الشعوب اإلسالمية وال ختفى عليكم امل
ته للكافرين بتزويد عبد اهللا صاحل واليت تظهر بوضوح وجالء ارتكابه لنواقض اإلسالم منذ عقود كمظاهر 

املسلمني  ا على قتلمع أمريك املدمرات األمريكية لتحاصر وتقتل أهلنا يف العراق...فلسطني... وتواطؤه
م إىل درجة أن يطمئنوقد وصل به األمر وأطفال لتحقيق مصاحلها  يف اليمن رجال ونساء هم بأ

م يف استهداف املسلمني .  سيواصل تبنيه لعمليا

على اليمن  خيانة وتواطؤ كالشمس يف وضح النهار ويزيد ظهورها كثرة تردد رجال اإلدارة األمريكية
ريكز جهوده يف استهداف ه ملطلبهم بإيقاف احلرب ضد احلوثيني اخلطر احلقيقي على املنطقة لواستجابت

 اجملاهدين األحرار .

 واإلداري الثورة لدى الشعوب استشراء الفساد املايل دواعيإضافة إىل ما سبق ذكره فإن من أكرب 
 وبالتايل استشراء الظلم والفقر وهو ما يقوم به النظام هناك 

وفر السالح وجود شعب حر أيب وقبائل ... فضًال عن تأكربها من مقومات النجاح فهي متاحة و أما و 
 فلم يبقى لألحرار يف اليمن إال أمران

األول:العمل على زيادة الوعي واجلد يف ذلك.   

تصحح  النظام فإما أنيف التعامل مع الثاين: وجود قيادات على مستوى األحداث متتلك اجلرأة 
طة وإما أن تعتكف احلالية موقفها مع النظام وختتفي عنه وتدير الناس وحترضهم عرب األشر القيادات 

م فضرورة ووجوب اخلروج على النظام أمر ظاهر بني جلل الناس والذي يؤخرهم دائماً  وترتك الناس وشأ
 عن اختاذ قرارات جريئة يف القيام مبا جيب عليهم القيادات

ياداتنا اليوم ا أبناء األمة وهي أن الغالبية العظمى من قهة جيب أن يفقهوهنا مسألة يف غاية األمهي 
ا من قيادات للعمل اإلسالمي و زعماء أحزاب وعلماء ودعاة يف العامل العريب عامة  مبختلف مسميا
ويف اليمن خاصة هم صمام األمان األهم وخط الدفاع األول عن احلكام فإعاقتهم لتحركات الشعب 

أكرب من إعاقة اجليش واألمن.ضد النظام   



يثنيه عن اختاذ القرارات يرجع ذلك إىل أسباب كثرية منها أنه عند وجود قائد غري مهيأ بني يدي النظام 
ختتلط األمور على من  هنا يعتقل أو يقتل عند أول حترك يسمح به فضًال عن أن يدعو إليه ومن أنه س

ما يثور الشعب بقيادات حديثة غري معروفة فإن احلاكم ال كان صادقاً فيبغيها من غري مواردها وأما عند
  شعبه وهذا ما حصل يف تونس. يستطيع أن يعتقل أو يقتل املالين من

فيجب على اخلطباء الصادقون أن يكون جل تركيزهم على مقتضيات هذه الكلمة العظيمة لتسلم للناس 
م من إلسالم العامة والسنن واملستحبات اآداب ا وأن ال يقدموا عليهالتلبيس املتعمد و التخليط  عقيد

  إمنا هي تبع. ف

 


