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 صحفً بٌان

 المتحدة األمم مع واضح تخادم في الحوثيون

 !!اء إلدارة ثروات اليمن النفطيةحي دون يدعونها

 واردات لتموٌل إٌراداته واستخدام الٌمنً الخام النفط بٌع ترتٌب إلى المتحدة األمم الحوثٌون دعا

 الحوثً، علً محمد دةتغرٌ فً ذلك جاء المركزي، البنك عبر العام القطاع رواتب ودفع الوقود

 المتحدة األمم "ندعو توٌتر على تغرٌدة فً قال حٌث، للحوثٌٌن التابعة العلٌا الثورٌة اللجنة رئٌس

 وقال ،"العائم صافر خزان نفط ومنها الٌمنً الخام النفط بٌع على تقوم آلٌة وضع إلى األمن ومجلس

 والغاز والدٌزل البترول واستٌراد وفٌر"ت من سٌمكن المتحدة األمم بوساطة الخام بٌع إن الحوثً

 لصرفه وعدن صنعاء بنكً إلى بٌعه ٌتم ما وإعادة للمواطنٌن ضرورٌة مواد كونها المنزلً

 ."سٌطرته نطاق فً كل التابعٌن للموظفٌن كمرتبات

 بشكل وتنقذهم تدعمهم التً المتحدة األمم من الحوثٌٌن موقف هو ذلك ٌكون أن عجب ال إنه 

 فً الٌمن أهل باسم تجمع التً قتصادٌةاال المساعدات عبر أو السٌاسٌة مواقفها عبر اءسو متواصل

 إن مصالحهم، لتحقٌق وتذهب المساعدات تلك معظم على الحوثٌون ٌسٌطر ثم المانحٌن، مؤتمرات

 تمكٌن أجل من هافٌ الحرب إلطالة ٌعمل خبٌث ستعماريا دور هو الٌمن فً المتحدة األمم دور

 فً إلشراكهم تسعى التً، العالم فً المتحكمة الكبرى الدولة أمرٌكا لصالح وذلك وإنقاذهم الحوثٌٌن

 األبٌض البٌت سٌاسة تعمل الذي اإلٌرانً الحضن بدل السعودي الحضن تحت وجعلهم الٌمن حكم

 كثرأ جدد لعمالء مهم دور وإعطاء المنطقة فً لتحجٌمها ترامب دونالد الحالً الرئٌس عهد فً

 مرٌكًاأل الرئٌس اٌعتبرهم ذٌنلال محمد عهده ولً وابنه سلمانالسعودٌة  ملك وخاصة لها ة  تبعٌ

 تحمً التً مرٌكاأ مصالح فً جعلها من بد ال طائلة موالأ الدٌهم نٌمطٌع ٌنلٌعم ترامب دونالد

 .ئالمهترهما عرش

 المتحدة األمم مع ٌتخادمون مأنه على كبٌرة داللة لتدل هذه الحوثً علً محمد ٌحاتتصر إن

 إلطالة فٌه تعمل الذي الوقت فً الٌمن فً لتمكٌنهم تسعى بدورها وهً البالد فً لتمكٌنها وٌسعون

 حافة على أصبح بأنه نهار لٌل تصٌح ًتالوهً  الجائع الشعب بأقوات والمتاجرة والتكسب الحرب

 التً المساعدات تسرق ًه بٌنما معاناته، ٌافطة تحت والمنح الدعم ستجلبلت وذلك كارثٌة، مجاعة

 الخبٌثة المحلٌة المنظمات من وغٌرها األممٌة لمنظماتها وتعطٌها المانحٌن مؤتمرات فً تجمعها

 المنظمات لهذه موظفٌن لتجنٌد األموال تلك معظم تذهب حٌث ،الٌمن فً أمرٌكا أجندات تحقق التً

 قتصادياال الوضع مستغلة رٌةالمغ المرتفعة والرواتب الدوالر عبر وأخالقٌا   فكرٌا   ومسخهم

 ...البالد فً المتدهور
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  468714597: تلفون

 com.asdaleslam2020@gmail: إلكتروني بريد

 حصلت التً المبالغ حجم وصل الٌمن فً الحرب اندالع منذ التً المتحدة األمم تؤتمن كٌف ثم

 لعشرات األموال منحت وقد دوالر، ملٌار 8 عن ٌزٌد ما للٌمن المانحٌن مؤتمرات نم علٌها

 ومنظمة العالمً، الغذاء برنامج ،األموال تلقت التً اتالمنظم أكبر بٌن ومن ،هال التابعة الوكاالت

 حصلت أخرى محلٌة ومنظمات ،لالجئٌن السامٌة والمفوضٌة العالمٌة، الصحة ومنظمة الٌونٌسٌف،

 استلمت التً والمحلٌة العالمٌة المنظمات لتلك الكلً العدد ٌقارب حٌث أقل بحصص أموال على

 تصل المنظمات هذه تسلمتها التً المبالغ قٌمة ن  إ حٌث ؟!منظمة 011 المتحدة األمم حسب موالاأل

 الفقر ٌعانون ٌزالون ال الٌمن أهل أن إال دوالرا ، 525و ألفا   595و ملٌونا   252و ملٌار 2 إلى

 علٌهم تجلب هً بل مشكلة أٌة المتحدة األمم وال المنظمات لهم تحل   ولم والمرض والمجاعة

 فقط، والفتات الفتات إعطائهم مقابل الدوالرات ملٌارات على عاناتهمم خالل من وتقتات األزمات

 رقابهم على سلطانا   القذرة ومنظماته المتحدة وأممه المستعمر للكافر جعلوا قوم ٌفلح وكٌف

 ٌقولو ،﴾َسبِيلا  اْلمهْؤِمنِينَ  َعلَى لِْلَكافِِرينَ  ّللَاه  َيْجَعلَ  َولَن﴿ :ٌقول وتعالى سبحانه وهللا وقضاٌاهم

وا َل  آَمنهوا الَِذينَ  أَيَُّها َيا﴿ :سبحانه ونِ  ِمن أَْولَِياءَ  اْلَكافِِرينَ  َتَتِخذه ْؤِمنِينَ  ده ونَ  اْلمه ِ  َتْجَعلهوا أَن أَتهِريده  لِِلَ

مْ  ْلَطان َعلَْيكه ا سه بِينا  ؟!﴾اا مُّ

 ردكمأو لقد ...المسلمين بين المحرم القتال هذا في بهم المغرر أيها ،اليمن أهل يا

 نجلوإ لصراع مسرحا   البالد جعلوا حٌن الهالك موارد األطراف جمٌع من العمالء المتصارعون

 تأتً ثم، القذرة بحروبه والعباد البالد فأهلك واإلقلٌمٌة المحلٌة أدواته عبر الٌمن فً عشعش أمرٌكً

 وكل ،حٌاء دون رعونالمتصا هؤالء إلٌها فٌحتكم الخبٌث بدورها لتقوم السالم زاعمة المتحدة األمم

 عرضٌ لم المتصارعٌن هؤالء من أٌا   أن مع !الشهداء فً قتاله وأن الحق على أنه نفسه ٌحسب

 هللا شرع تطبٌقه عدم على عالوة، نزاعاته فً إلٌه ٌحتكم ولم نهضة ومشروع حٌاة كمنهاج اإلسالم

 مدنٌة دولة أجل من بادرةالم تلو المبادرة ٌقدم نراه بٌنما سٌطرته، مناطق فً الحٌاة شؤون فً

 !والمسلمٌن اإلسالم على الحاقدٌن الغربٌٌن أسٌاده إلرضاء وذلك علمانٌة

 اإلسالم لحكم انقٌادكم فً هو خالصكم سبٌل إن ..والحكمة اإليمان أهل يا ،اليمن أهل يا

 ظله وفً الرغٌد، بالعٌش وتنعمون تعزون وحده فبه ؛بموجبه نزاعاتكم وحل لدولته وإقامتكم

 العصبٌة النعرات عن بعٌدا  ، متحابٌن إخوة   وتعودون المستعمرٌن الكفار ٌد بالدكم عن تقطعون

قع الوا فً ذلك تجسد التًعلى منهاج النبوة  الراشدة الخالفة قامةإل العمل لىإف، والمناطقٌة الطائفٌة

 ندعوكم فاستجٌبوا لما ٌحٌٌكم.
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