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بٌان صحفً

وفاة أم و 6موالٌد كل ساعتٌن فً الٌمن!
رغم حجم الكارثة اإلنسانٌة التً ٌشهدها الٌمن ،بسبب الحرب وما نتج عنها من فقر ومجاعة وكولٌرا وشح فً
الخدمات الصحٌة ،وضٌاع جٌل بأكمله؛ ّإل أنّ ص ّناع القرار فً إدارة هذه الحرب قد نجحوا ،ولو نسبٌّا ،فً إٌهام الناس
أنها نزاعات داخل ٌّة فً هذه المنطقة وتعقٌد أزماتها وتداخل أطرافها والتغطٌة علٌها ،وهذا ما ٌفسّر حجم التهمٌش
والتجاهل لقضٌة الٌمن الذي دخل عامه الرابع فً "حرب المصالح" ودفع ثمن ذلك بالدماء واألرواح ومالٌٌن المشردٌن
والمرضى إلى أن وصل إلى حافة الهاوٌة.
الٌمن ٌا مسلمون ،تموت فٌه أم و 6موالٌد كل ساعتٌن نتٌجة الحمل والولدة لنعدام الرعاٌة الصحٌة والمرافق
الصحٌة وانتشار األوبئة واألمراض وتفشً الفقر والمجاعة حٌث بات هو البلد األفقر فً الشرق األوسط!
الٌمن ٌا مسلمونٌ ،جاور دوٌالت الخلٌج التً ل تعتبره ضمن مجلس التعاون رغم أ ّنه ٌزاحم حدودها وٌُالصق
مملكة آل سعود وسلطنة ُعمان لكنّ العمالة للغرب الكافر ،جعلت من المملكة بأمر من أمرٌكا تقود التحالف ض ّده بالتدخل
العسكري مع اإلمارات وعُمان وقطر قبل طردها من التحالف! فحكام هذه الدول وحكام إٌران وحكام الٌمن فً الشمال
وا لجنوب شاركوا فً كل الجرائم التً تحصل ألهلنا فً الٌمن.
الٌمن ٌا مسلمون ،هو جزء من أمة واحدة تتشارك العقٌدة والدم والعرض والمق ّدسات ،ولٌس جزءا منسٌّا أو مهمال
حتى ٌتجاهله الناس و ُتتناسى أزمته وأهله ،وٌُفرّ ط فً أرواح أهله من األطفال والنساء والشٌوخ!
فً الوقت الذي ُتفت َتح فٌه دور الرعاٌة للقطط والكالب عبر العالم ،تموت أم و 6موالٌد كل ساعتٌن فً الٌمن جوعا
ومرضا ،ألٌس هذا وحده كفٌال بتحرٌك عزائم الرجال وشحن الناس ودفعهم لتب ّنً قضاٌا أمتهم واللتفاف حول مشاكلهم
وإٌجاد الحلول؟!
لٌس الح ّل فً الٌمن بالمساعدات المالٌة واألممٌّة التً تدعو لها الٌونٌسٌف والجمعٌات الخٌرٌة واألمم المتحدة ،وقد
ثبت دورها المشبوه فً تنفٌذ أجندة الغرب الكافر ،وإ ّنه لمن الخزي والعار والشنار أن ٌكون الستنجاد بأوروبا والبٌت
ّ
للتدخل فً الح ّد من األزمة أو استهجان تد ّخلها البطًء فً وقف الكارثة.
األبٌض
إنه لمن العار والقتار ح ّقا أن ٌكون هذا سقف مطالبنا وأمتنا تملك من الجٌوش ما ٌكفٌها لح ّل قضٌة الٌمن وفلسطٌن
وسورٌا والعراق وتركستان الشرقٌة ومٌانمار وقضاٌا األمة مجتمعة!!
لسنا أمة بال جٌش أو بال ثروات حتى نقف على عتبات الغرب استنجادا بقوة أو استجداء بمال ،فإن كان كنز المال
بال حاجة حراما فً اإلسالم فما بالكم بكنز الع ّدة والعتاد والجٌوش ونحن فً حاجة لها؟! جٌوش تتص ّدر المراتب العالمٌة
من حٌث قوّ تها العسكرٌّة ،تقاتل ببسالة وتصوّ ب ببراعة ،لكن من الخزي أنها ُتشارك فً الجرٌمة التً ُترتكب فً الٌمن.
إن مصٌبة وفاة األمهات والموالٌد هذه ،مثلها مثل الحرب والفقر والمجاعة والكولٌرا والت ّشرد والتسرّ ب وك ّل مصٌبة
أل ّمت بأهل الٌمن فإن حلّها بالقوة والمنعة التً تحمٌها وتحفظها وتدرأ السوء عنها ،بجٌش مهٌب ٌتكفّل بحفظ الدماء
واألعراض والمق ّدسات ونشر السالم واألمان والستقرار ضمن دولة واحدة مهٌبة عزٌزة! وهً دولة الخالفة الراشدة
الثانٌة على منهاج النبوة التً ٌعمل لها حزب التحرٌر.
الٌمن ٌا مسلمون ،هو قضٌة من قضاٌا أمتنا ول ٌجوز لنا تجاهلها أو تناسٌها ،بحجة كثرة المصائب التً تحٌط بنا،
اءهُمَ ،و ٌَح ِملُونَ أَب َنا َءهُم
س َ
سوقُونَ نِ َ
فالمسلمون أمة واحدة من دون الناس ورسول هللا ٌ قول« :إ ِ َذا َمر ِب ُكم أَهل ُ ال ٌَ َم ِن ٌَ ُ
َعلَى َع َواتِقِ ِهمَ ،فإِن ُهم ِم ِّنًَ ،وأَ َنا مِن ُهم».
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