بسم اهلل الرمحن الرحيم

مخرجات السويد :بعد سنوات من الحرب ،األمم المتحدة تواصل تنفيذ مخططها في اليمن ،في ظل دول إقليمية مجرمة،
وحكام في الداخل سفهاء إليها يحتكمون ولمخططاتها يذعنون ثم يتغنون بالسيادة بال حياء!!!
بعد ما يقارب األربع سنوات من حرب املتصارعني يف اليمن تلك احلرب اليت أهلكت احلرث والنسل وتسببت بتدمري البىن التحتية
وتوقف اخلدمات األساسية واهنيار االقتصاد وانتشار األوبئة وغالء األسعار وإثارة الفنت الطائفية واملذهبية بني أهل اليمن وغري ذلك من
كوارث ال حتصى وأزمات ال تعد ،إذا باملتصارعني السفهاء الذين ضج إعالمهم ومنابرهم بالسيادة تارة وباجلهاد تارة أخرى ،وكل يزعم أنه
على احلق املبني يف قتال اآلخر مصورا القتال أنه قتال طائفي بني شيعة وسنة ،وذلك ليحشدوا املتعصبني وخيدعوا أهل اليمن يف حقيقة
القتال الدائر ،واألنكى واألشد إيالما أن كال منهم يلوي أعناق نصوص الوحي لتوافق هواه ويصدر الفتاوى املسيسة ليجند األتباع إىل
حمرقة احلرب الطاحنة ،واحلقيقة أن حرهبم ليست إال خدمة للصراع األجنلو أمريكي يف اليمن ،وإذا هبم بعد ذلك كله من اخلداع والتضليل
واحلرب الضروس يوجهون قبلتهم حنو األمم املتحدة يرجتون منها احلل ،وكأهنا مجعية خريية تعمل بال مثن ،مع أهنا ذات تاريخ إجرامي حافل
بالظلم منذ النشأة وما فلسطني والبوسنة واهلرسك والعراق والصومال وسوريا إال أمثلة شاهدة على حقدها ضد املسلمني وحتيزها
للمجرمني ،ألم تؤس مسها الدول النصرانية احلاقدة على اإلسالم واملسلمني؟ وبالتايل ال يهمها إال حتقيق مصاحل الدول االستعمارية الكربى
وخاصة أمريكا وبريطانيا اللتان تديران الصراع يف اليمن فتشعالنه تارة وتوقفانه حال توافقهما على املصاحل تارة وهكذا ،لقد ظهرت احلقيقة
اليت طاملا صدع هبا حزب التحرير مبينا حقيقة الصراع يف اليمن والعبيه وأدواته العمالء سواء أكانوا دوليني أم إقليميني أم حمليني ،...ويا
خلسارة من قاتل أخاه املسلم من أجل منصب وحكم زائل مث يف هناية نضاله املزعوم يسلم البالد للكفار املستعمرين وأممهم املتحدة!
ولقد كانت أعمال وخمططات األمم املتحدة تسري بشكل واضح لكل ذي بصر وبصرية ،حيث استخدمتها أمريكا ذات التأثري
والنفوذ األكرب يف العال اليوم خلدمة مصاحلها وإيصال عمالئها ،ويف املقابل فإن بريطانيا ذات العراقة واخلربة برجاهلا من النظام السابق
وأشياعهم حاولت أن ال خترج اليمن من قبضة عمالئها ،فدار صراع دويل على النفوذ والثروة وكان اليمن ميدان الصراع ،عملت أمريكا عن
طريق املبعوث األول مجال بن عمر على إيصال احلوثي إىل صنعاء ،مث أكمل ولد الشيخ املخطط وأنقذهم مرات ومرات ،وها هي خمرجات
السويد يف 2018/12/13م ،فقد ذكر النص قبل األخري يف االتفاق حول مدينة احلديدة (تقع مسؤولية أمن مدينة احلديدة وموانئ
احلديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات األمن احمللية )...مبعىن تسلم مدينة احلديدة للحوثي (سلطة األمر الواقع) بعد أن كانت
املدينة قاب قوسني أو أدىن من السقوط بيد عمالء اإلجنليز ،اإلمارات وأتباعها ،...ومن قبل مت إيقاف تقدم عمالء اإلجنليز مرات ومرات
بسبب الضغوط األمريكية ،لقد ركزت هذه املباحثات على احلديدة بسبب أمهيتها االقتصادية ول يهتم املتحاورون مبعاناة أهل اليمن من
قطع للرواتب يف مناطق سيطرة احلوثي أو بسبب احلصار مثل تعز أو بالدماء اليت ال زالت إىل اليوم تسفك يف بقية اجلبهات ،فهم
رأمساليون جشعون ال يهمهم إال مناطق الثروة ميناء احلديدة والصليف وميناء رأس عيسى النفطي ،هذا هو خمطط أمريكا واليت تنفذه عرب
األمم املتحدة ،لقد كانت األمم املتحدة خالل الفرتة املاضية هي من حتارب أهل اليمن فعال عرب احلرب االقتصادية طوال سنوات احلرب
املاضية ،لقد اختذهتا الدول الكربى وبالذات أمريكا أداة مشروعة أمام العال للتدخل يف أي بلد تريد ،فلوالها ما طبعت العملة بعشوائية
مفرطة ،ولوالها ما توقف تصدير النفط والغاز وتشغيل املوانئ ،فهي تعمل إلجياد الفوضى حىت تتدخل ومن مث توصل من تريد إىل احلكم.
يا أهل اإليمان والحكمة :قد يقول قائل ما هلؤالء القوم ال يريدون وقف القتال؟ إننا نقوهلا لكم إن إيقاف احلرب واالقتتال بني
املسلمني واجب شرعي جيب تطبيقه والعمل لتحقيقه بأقصى سرعة وقد بينا حرمة االقتتال من أساسه بني املسلمني مرارا وتكرارا ،ولسنا مع

استمرار هذه اجلرائم حبق أهل اليمن ،وكم يتفطر القلب كمدا وأملا مما نرى ،إال أن احلل ال يكون جبعل البالد مرتعا للكفار املستعمرين وال
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لقد كان األحرى هبؤالء املتصارعني أن خيفض بعضهم لبعض اجلناح فيحتكموا إىل شرع اهلل الذي جعل املؤمنني إخوة متحابني،
وأوجب السعي من أجل الصلح بينهم حني يقتتلون ،وذلك بردهم إىل التحاكم إىل اإلسالم وأحكامه التزاما بقوله سبحانه وتعاىلَ ﴿ :وإِن
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ت ْر َحمو َن﴾ ،فاآلية تقتضي أن من يتوىل الصلح بني املسلمني جيب أن يكون منهم وليس من الكفار املستعمرين ،لكن هذه األطراف
حتاكمت إىل الطاغوت وبلغ هبا فجور العداوة بينها أن تضع البالد حتت سيطرة املستعمرين ،فويل هلم مما يصنعون!
إن هذا االتفاق وما سيتلوه من اتفاقات لن خيدم أهل اليمن بل سيمكن لألمم املتحدة بقيادة أمريكا وبريطانيا من التغول والنفوذ،
ولن ينال أهل اليمن إال احلسرة وهم يرون أبناءهم حيرسون منابع الثروة وموانئ التصدير خدمة للغرب الكافر ،ولن يناهلم إال غضب من اهلل
وهم يتحاكمون إىل أكرب طواغيت العصر ويرتكون حكم اهلل وشريعته جانبا.
للحجر على هؤالء
يا أهل اليمن :إنكم لن تكونوا يف خري ما دام هؤالء املتصارعون السفهاء متسلطني على رقابكم وقد آن األوان م

اخلرق على الراتق ،وإن احلل سهل متيسر ألوىل األلباب ،وهو وقف فوري للقتال
السفهاء وحماسبتهم واألخذ على أيديهم قبل أن يتسع م
وطرد النفوذ الغريب وعمالئه من البالد وتطبيق أحكام اإلسالم يف كافة مناحي احلياة وذلك بالعمل مع العاملني إلقامة اخلالفة الراشدة
الثانية على منهاج النبوة خالفة اخلري والرمحة ،فاعملوا للتغيري احلقيقي الذي به تعزون وتنصرون ،واستجيبوا هلل ولرسوله إذا دعاكم ملا
حيييكم ،فاخلالفة الراشدة على منهاج النبوة فرض عظيم وجنة للمؤمنني يتقون هبا شرور أعدائهم ،واعلموا أن كال من املتصارعني يطبق
أنظمة ال صلة هلا باإلسالم ،كاجلمهورية والدميقراطية والعلمانية وقوانينها الوضعية ،وما أبقوا لدين اهلل إال الشعارات اليت وراءها خيتفون،
وكأن اإلسالم مشروع قتل واقتتال وليس فيه أنظمة تعاجل مشكالت احلياة بأسرها ،وهم بذلك يشوهون اإلسالم يف نظر املسلمني والعال
أمجع ،سواء علموا أم ل يكونوا يعلمون ...هذا بيان من النذير الصادق الذي ال يكذبكم فخذوه مأخذ اجلد.
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