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 صحفً بٌان

 ﴾أَنفَُسُكمَََْوَتنَسْونَََبِاْلبِرَ َالنَّاسَََأََتأُْمُرونََ﴿

َعدنَساسةَحذرواَثمَصنعاءَساسةَياَنفسكمأرواَحذَّ

قدام إمٌن العام لألمم المتحدة من لى األإم من صنعاء رسالة 31/70/0707وجه مجلس النواب ٌوم االثنٌن 

."، واعتبرها الغٌة ال .وغازٌة وبٌع ثروات ومقدرات الشعب. برام عقود واتفاقٌات نفطٌةإشرعٌة هادي "على 

حكام الدستور أتترتب علٌها آثار قانونٌة، واشترط المجلس وجوب مصادقته على تلك العقود واالتفاقٌات النفطٌة وفق 

 م(.32/70/0707)بحسب صحٌفة الثورة الثالثاء 

ات من القرن نالغاز منذ بدأ إنتاجه فً الثمانٌوالنفط  لم ٌنعم أهل الٌمن ٌوماً واحداً من خٌرات البالد ومنها

جنبٌة، والحت بارقة عطوا االمتٌازات للشركات األأعلى عائداته و واالماضً بسبب حكامهم العمالء الذٌن استحوذ

 م الستعادة هذه الخٌرات لصالح الناس ولكن كان الحكام الجدد مثلهم مثل سابقٌهم0733 فبراٌرشباط/مل فً ثورة أ

زادت هذه المعاناة ولم ٌهدأ فقد م ومع دخول الحوثٌٌن صنعاء 0732سبتمبر أٌلول/جرام، أما بعد فً السوء واإل

ن ٌبررون ولى مستوٌات قٌاسٌة، وكان الحوثٌإسعارها أغضب الناس إلى الٌوم بسبب انعدام المشتقات وارتفاع 

 ة.ل ست سنوات بحجج واهٌواسعار وٌفترون على الناس طارتفاع األ

دارت برٌطانٌا ملف النفط كما ترٌد فمنحت االمتٌازات لمن شاءت وحجبتها عمن شاءت بغٌاب وحضور ألقد  

كثر من عشر أنجلٌز "الذي انتهت صالحٌته قبل سود لجرائم النظام السابق عمٌل اإلمجلس النواب وهو الصندوق األ

أهل الٌمن جٌداً، فالمجلس الٌوم علٌه الصمت  سنوات"، وقد استعان الحوثٌون الٌوم بهذا المفتري الذي ٌعرفه

والسكوت عندما أصبح حكام صنعاء عمالء ألمرٌكا حٌث جاء الدور لتأخذ أمرٌكا ما تشاء من امتٌازات فً الساحل 

وفً غٌرها من القطاعات النفطٌة، فعما  - التً حامت حولها من خمسٌنات القرن الماضً -الشرقً للبحر األحمر 

لى حقول محافظة مأرب النفطٌة التً طردت منها عندما كان حكام الٌمن إتعود مظفرة  "هنت"كتها قرٌب سنرى شر

خذها من عمالء أهم الحوثٌٌن لدخولها وءمرٌكان عمالوالٌوم ٌدفع األ -عمالء لإلنجلٌز فً ظل النظام السابق 

و أنرون، إمرٌكٌة مثل الشركات األخواتها من أومعها  ،- حمرمحسن األ ًنجلٌز وعلى رأسهم المجرم علاإل

 صل والهوى.ٌرانً وهن أمرٌكٌات األإندونٌسً وكوري جنوبً وإالمتدثرات بدثار آسٌوي 

 ،ن كنتم صادقٌنإن تتوجهوا بالنصح لغٌركم ابدأوا بأنفسكم أمأتمنٌن على من ترعونهم: قبل الٌها الساسة غٌر أ

اَسَبِاْلبِرَ ﴿ :قال تعالى ه النفط لخدمة االقتصاد ول وج  األ؛ ألسٌادكمافأنتما االثنان خدم  ﴾َوَتنَسْوَنَأَنفَُسُكمََْأََتأُْمُروَنَالنَّ

 البرٌطانً واآلخر سٌوجهه لخدمة االقتصاد األمرٌكً!

نظمة المبدأ الرأسمالً لتصرٌف شؤون الحٌاة فً االقتصاد كما فً أولٌن واآلخرٌن من حكام الٌمن اتخذوا ن األإ

نهما ملكٌة عامة ال ٌجوز للدولة أسالم ن النفط والغاز حكمهما فً اإلأن ٌعلموا أ نوال ٌرٌدو غٌره، وال ٌعلمون

 شراف علٌهما فً تمكٌن الناس من الحصول علٌهما واالستفادة منهما.نما اإلإالتصرف بهما، و

حكام أن وفق خلٌفة راشد ٌرعى شؤون المسلمٌهو ن من ٌخرج نفوذ المستعمرٌن القدامى والجدد وإلى األبد إ

 ن ٌحكمهم باإلسالم فً ظل خالفة راشدة على منهاج النبوة.أٌمانهم وثمرة قلوبهم على إه صفقة ونعطٌسالم اإل

َاليمنَواليةفيََالتحريرَلحزبَعالميالمكتبَاإل


