
 

 

 ! السياسي نفوذه ورسخت عسكرايً،  اليمن جنوب من اإلجنليزي املستعمر  خرجتأ كتوبر أ  14 ثورة
 ؟احلكام وعمالة املستعمر مكر اليمن هلأ وعى فهل

  املقاومة  تقاطرت  بل فيها املسلمني من عنيفة مقاومة وجدت  م1839 عام عدن بريطانيا  احتلت عندما
  حتالهلم ا حتت يوبق لسيطرهتم اليمن جنوب  أخضعوا اإلجنليز ن أ الإ ،خمتلفة مناطق من اليمن  جنوب  ىلإ

  الظروف هذه منو  .املستعمر ضد  الثورة على البلد أهل ساعدت  دولية  ظروف ظهرت  حىت السنني عشرات 
  حيث  م1961 فينا يف بكندي خروشوف اجتماع كانف السوفييت واالحتاد أمريكا بني الوفاق سياسة  الدولية

  يف  معا   وأمريكا روسيا  بدأت  حيث م،نفسهأ عن املدافع موقف  إىل ألمريكا  املهاجم وقفم من جنليزاإل حتول
  مستعمراهتا  من جنليزاإل طرد فكرة  تالقت وقد ،املعسكرين بني االتفاق هذا بعد العامل من إجنلرتا تصفية

 ضد املقاومة علتاشتو  ،املستعمر طرد يف املسلمني عند اجلاحمة  الرغبة فكرة مع وسطاأل الشرق يف وخصوصا
  فركبوا  اليمن من نفوذهم وخترج عليهم  تقضي عارمة  ثورة ىلإ تتحول ن أ اإلجنليز فخاف الربيطاين ستعماراال

 تلك  على نياملسيطر  هم همؤ عمال صبحأ ن أ وبعد ، قيادهتا يتصدرون عمالءهم وجعلوا املقاومات  هذه موجة
 عام  كتوبرأ 14 ثورة اشتعلت الغازي املستعمر  طردو  املستعمرين جبهاد  تنادي  اليت ت والتحركا املقاومات 
 بتسليم جنليزاإل وقام  ،م1967 نوفمرب تشرين الثاين/ 30 يف جنليزاإل وخرج الربيطاين ستعماراال ضد م1963

  تسمى ما قيام الشعيب قحطان عميلهم وأعلن ، جنيف يف احلكم  وسلموها القومية اجلبهة  لعمالئهم احلكم
  املستعمر  الكافر من ابلكفر حيكم كان   نأ بعد اليمن جنوب  بذلك  صبحأو  الشعبية راطيةالدميق اليمن جبمهورية 

 ألهل  واجلب نالذي العمالء احلكام هئبناأ طريق عن ولكن العلماين الدميقراطي ابلنظام حيكم صبحأ ه،نفس 
 . اليوم حىت بنارها  يكتوون زالوا ال واليت ،والشرور  واملصائب املفاسد اجلنوب 

  26 بثورة تسمى  مبا اليمن مشال يف الدين محيد  بن محدأ اإلمام على نقالب اال بعام بقهاس قد وكان
  اليمنية  العربية للجمهورية ا  رئيس  صبحأ الذي السالل بقيادة مريكاأ عمالء قاده اليت م1962 عام يف سبتمرب

 دولة  الكفار مزق نأ عدب ماماإل يطبقها  شرعية أحكام من بقي مبا نقالب اال ذلك  أطاح وقد ،اليمن مشال يف
  وملا  ،املسلمني بالد  كل  يف الوضعية بقوانينهم همئعمال طريق عن حكموا  مث ،م1924 عام العثمانية اخلالفة

  عمالء  حكم يستقر فلم للجنوب  حتالهلما  خالل بنوه الذين لإلجنليز ا  اتبع الشمال يف السياسي الوسط كان
 عام احلكم ىلإ صاحل هللا عبد يعل  عميلها وصل حىت خرآلا تلو  واحدا بريطانيا أسقطتهم فقد ،مريكاأ

 . حوله السياسي الوسط فالتف   م1978
 نفوذها  حتت يوبق م 1990 عام بتوحيده  قامت ،بريطانيا لنفوذ نيخاضع واجلنوب  الشمال صبح أ وملا 

  سبتمربأيلول/ 21 يف م2014  عام احلوثيني نقالب ا كان  مث  ،بصاحل أطاحت اليت م2011 ثورة اشتعلت حىت
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 امللك  عبد مريكا أ عميل حكم لتثبيت الشمال من بريطانيا نفوذ إلزاحة  احلزم عاصفة جاءت  مث  ،هادي على
 وخلفت األبرايء من الفاآل ضحيتها  راح اليت احلرب  من سنني  مخس  بعد ذلك  يف  جنحت وقد ،احلوثي

 . واجملاعة والفقر ألوبئةوا واألمراض والدمار الكوارث 
 . اليوم ىلإ اليمن يف نفوذها  زال ال كتوبرأ 14 بثورة  اليمن جنوب  من خروجها بعد يطانيابر  زالت وال

 عن اليمن ىلإ عسكراي عادت  اليمن من نفوذها إزاحة على مصممة  مريكاأ نأ  بريطانيا  عرفت ملا واليوم
 الساحل يف عفاش طارقمثل  بريطانيا عمالء ودعم جديد من اجلنوب  حتاللال جاءت  اليت اإلمارات  طريق
 .اجلنوب  يف الزبيدي عيدروس بقيادة نتقايلاال واجمللس الغريب

  الفرتة هذه خالل نوب اجل شهد  وقد ،م2014 عام ىلإ اجلنوب  يف بريطانيا نفوذ ثبتت كتوبرأ 14 فثورة
 )ساملني( علي رب يع سامل مثل جنليزاإل منهم يتخلص ما سرعان ولكن اجلنوب  يف احلكام لبعض أمريكا استمالة 

  عسكراي  وعادت  التحالف قطار ركبت منه نفوذها تزيح نأ مريكاأ منبريطانيا  خافت وملا ،حممد انصر يوعل 
 . اليمن ومنها  املنطقة يف أجندهتا  تنفذ اليت اإلمارات  طريق عن

 كل  فيهم جتمعتا جناسأ عمالء فهم الكافر الغرب  نص بهم اليمن حكام ومنهم املسلمني حكام إن
  اثنية  راشدة خالفة دولة ظل يف هبم راشد خليفة ستبدالاو  خلعهم علينا فيجب والنذالة، رواملك اخلسة صفات 

 .النبوة منهاج على
  يف  هو  واجلنوب  الشمال يف الغرب  عمالء من مهينقذ الذي  الوحيد املخرج نأ اليمن  أهل يدرك  نأ جيب

 منهاج  على الثانية الراشدة الفةاخل وإقامة ،بقوانينهم احلكم ورفض عروشهم إلسقاط التحرير حزب  مع العمل
  كما   أمة خري فتعودوا ظلها يف املسلمني مإخواهن مع مهوتوحد احلياة شؤون  مجيع يف ابإلسالم حتكم اليت النبوة
 . هللا  بنصر نو املؤمن يفرح ويومئذ قبل من كنتم
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