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بغية تطويره من ثورة اليمقرتحاً إل�اء أطول الثورات القائمة أضع لشعوبلالبحث عن خمرج وبني يدي 

أن حل إىلأنوه وابتداء يتناسب مع وضع كل قطر يف تفاصيل واقعهمبا وإثرائه ليكون منوذجا ميكن تعديله 

تضمنت بنوداً جائرة د قاملبادارت الرمسية مناصرة للمسلمني هناك وأن يتطلب حتركات شعبية األزمة يف اليمن 

االلتفاف على و اكمإلنقاذ احلمبادراتأ�ا على دأكمث أكد مقدموها بأ�ا �ائية غري قابلة للتفاوض مما 

فالعقالء يعلمون أنه غري مؤهل للتفاوض بعد أن أكثر من  الثورة حىت ال يتأثر جريان اليمن بنجاح ثورته وإال

على قتل أبناء شعبه كما  اخلداع ونقض العهود وفقد ثقة الناس به فقد أثبتتت الوثائق تواطؤه مع األمريكني

إن من أهم العوامل اليت يستمد منها حاكم  وعوداً إىل املقرتح أقول: حصل يف مأرب وشبوة مث تزويره احلقائق

ثورة بعد. مل تنضم للاألجهزة العسكرية اليتو يوم اجلمعةاجلماهري اليت خيرجهايف اآلونة األخرية قوته صنعاء 

لتأييد رجل خان امللة فأما اجلماهري اليت خيرجها فهي ظاهرة تستدعي التوقف عندها ملعرفة أسباب خروجهم

يه إال أن امللم وضع املألوف يف تعامل اإلنسان مع من يؤذواألمة وأنزل �م أنواعاً من األذى وهو ما خيالف ال

الكثري من ي أن يدرك حقيقة مرة وهبشيء من تفاصيل واقع اليمن يف ظل هذا النظام القائم منذ ثلث قرن 

لعه بعد أن قصر الناس يف اإلعداد خلالذي اكماألسرى يف يد احلهلم يشبه حالاح أصبحتلك اجلماهري

عليها عندما ضبط نواقض اإلسالم اليت أمجع العلماءناقض من ارتكابه لبوجب خلعه و شرعاً سقطت واليته 

منذذلك كان يف العراق و مني متلبساً بدعمه للكافرين وتزويد مدمرا�م احلربية ليقتلوا املستضعفني من املسل

لناقض من ابه ارتكأكثر من عقد مما يعين أن ثلث مدة حكمه تقريبا مضت بعد أن ظهر للقاصي والداين

وظلم العباد تعاىل اهللا اإلسالم فعدم إدانته بذلك اجلرم العظيم دفعه ملواصلة دأبه يف اخلروج عن شرعنواقض

يصعب وصفها مث عاد ليستعني  واجلهل و الفقر وتدمري البالد إىل أن أوصل تلك اجلماهري لدرجة من الظلم

لألطفال األبرياء حق على   بفقرهم على شراء ذممهم فاسغل عاطفة األب على بنيه واملعيل على من يعيل وإن

فقر اليت من قيود اجلهل والمحق يف فك أسرهوآلبائهم كل من يقدر على سد حاجا�م من أبناء األمة 

يت يعانون منها الة ولكافة املسلمني يف اليمن حق يف حفظ دمائهم وإخراجهم من األزمة اغيالط�ا مقيده

جتار اليمن ودول االعامل اإلسالمي والسيميتقدم جتار أن ضمنها إن حبثنا يف سبل إنقاذ اجلميع جند منف

ال إلحكامها فتتعهد اخلليج وتنشئ جلان كتلك اليت يقيد �ا الرئيس املؤيدون له إال أن هذه لفك القيود

إىل أن تقوم ريته يف مديطاغية الساحات يرتك الذهاب إىل لكل منيسلم يوم اجلمعة أسبوعي بصرف راتب 
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فضًال عن أن  وإن تكاليف هذه املبالغ سهلة ميسورة ألحد جتار اخلليج حكومة جديدة عمل تسد حاجا�م

يف املناطق النائية  يتعاون التجار مع اجلميعات اخلريية  كما على العلماء والدعاة أن يكثفوا جهودهم  الدعوية

اجلماهري من اجلهل بتشيط األدوار الدعوية يف حميطا�م فاجلهل هو شريان  اليت يكثر فيها اجلهل إنقاذ تلك

احلياة للحكام الظلمة منه جيدون جنودهم.

أ�ا بلك األجهزةتشكل حكومة انتقالية تتعهد ألفرادأن تُ التعامل معها سبل فمن:العسكرية األجهزة وأما

من م لدينهم ودنياهم فهلم إن تابوا وأصلحوا النية االنتقال إىل أجهز�ا بوظائفهم ورواتبهم فهو أسلتضمن

مقتدرة جهة النتقالية ومة اتكفل بتوفري الرواتب للحكتعلى أن عفى اهللا عما سلفو تاب تاب اهللا عليه 

وفري رواتبهم .ارد على تذلك ليطمئن الراغبون يف اللحاق باحلكومة أن هناك مصدر قتكفلها بوتعلن

*


