احلوثيون يتاجرون بقضية فلسطي كمن سبقوهم من أذانب الغرب وعمالئهم
احتشد اآلالف من احلوثيون وأنصارهم يف العاصمة صنعاء وغريها من املدن يف مناطق سيطرهتم يف آخر مجعة من
رمضان املاضي ،فيما يسمى بيوم القدس العاملي الذي اعتادوا على التظاهر فيه سنواي وهم يرددون شعار اخلميين (املوت
ألمريكا) الذي ابتدع تلك الفعالية.
وهم يريدون أن يومهوا أهل اليمن أهنم إىل جانب قضااي األمة اإلسالمية ويف مقدمتها قضية فلسطي ،وأهنم خيتلفون
عمن سبقهم من احلكام يف موقفهم من قضية فلسطي وأهلها .واحلقيقة الساطعة هي أهنم ال خيتلفون عن أولئك احلكام
العمالء ،فهم مثلهم يف التبعية والعمالة ،وهم كذلك مثلهم حيكمون ابلعلمانية ويتاجرون بقضية فلسطي لتحقيق أهداف
خبيثة وشريرة.
إن فلسطي كانت درة يف اتريخ املسلمي يف ظل اخلالفة فقد هزم املسلمون مجوع الصليبيي واستعادوها منهم بقيادة
صالح الدين األيويب الذي أعادها كاملة إىل حضن املسلمي.
وعندما جنح الكفار املستعمرون بقيادة بريطانيا يف هدم دولة اخلالفة العثمانية الت كانت حامية لفلسطي من عبث
اليهود ،فلم يستطيعوا احتالهلا إال بعد هدمها وال زالت ترزح إىل اليوم حتت حراب كيان يهود الغاصب هلا ومبعاونة أمريكا
وأورواب وروسيا وغريها من دول الكفر وحبماية احلكام العمالء من األمة اإلسالمية الت تتشوق إىل حتريرها من يهود الغاصبي
وتتوق إىل قتاهلم وإخراجهم منها أذلة وهم صاغرون ،واحلكام السابقون كانوا يتاجرون بقضية فلسطي من خالل فعاليات
متنوعة بشأهنا لتحقيق مكاسب سياسية كفوزهم يف انتخاابت جارية تتزامن مع حدث دام يف فلسطي ،وكذلك احلوثيون
فإهنم اليوم يتاجرون بقضية فلسطي مستغلي األحداث الدامية الت جتري للمسلمي فيها وأعمال يهود اإلجرامية كتهويد
األقصى والسعي هلدمه حبثا عن هيكل سليمان املزعوم وقتل أهلها وجتريف مزارعهم وهدم مساكنهم وغريها ،إال أن االحتفال
بيوم القدس العاملي يف آخر مجعة من رمضان هو األبرز يف مجيع فعالياهتم املتعلقة بفلسطي .واملدقق يف هذا املوضوع يرى
بسهولة أن هذه الفعاليات ليست إال نوعا من أنواع التضليل السياسي والدجل اإلعالمي الذي هو مسة ابرزة للحوثيي ال
تكاد تفارقهم ،فالكذب عندهم كشرب املاء فهم يكذبون كما يتنفسون! ففعالية يوم القدس ليست إال متاجرة بقضية
فلسطي يهدفون منها تثبيت عروشهم وحتقيق مكاسب سياسية شريرة هلم منها إضفاء الشرعية عليهم وأهنم األجدر بقيادة
األمة رغم بضاعتهم الطائفية املنتنة الت أزكمت رائحتها األنوف .إن متاجرة احلوثيي بقضية فلسطي كمن سبقهم من احلكام
ومن ال زال يسري يف اخلط نفسه كإيران ولبنان والسلطة الفلسطينية وغريها هلو خطر كبري على املسلمي واألرض املباركة
فلسطي وشر مستطري ،وإن كانت تلك الفعاليات تكشف عن مدى حب املسلمي لدينهم ومدى استعدادهم للتضحية من
أجل قضاايهم.
وإن من تلك املخاطر الت تكاد تعصف ابألمة وجتعل قضية فلسطي وغريها يف خطر:
 -1إقناع املسلمي أن األقصى هو قضيتهم األوىل ويف ذلك تضليل هلم عن القضية األوىل احلقيقية أال وهي قضية
إعادة سلطان األمة املغصوب من أعداء األمة واملتمثل يف إقامة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة وحتكيم شرع للا
واحلكم به يف مجيع مناحي احلياة.

 -2التنازل عن فلسطي كلها ليهود إال شرقي القدس إىل حي ،ث يتم التنازل عنها ،إال أن رايح اخلالفة الت هتب بقوة
لن متكن أعداء األمة اإلسالمية وعمالءهم من حتقيق ذلك اهلدف اخلبيث.
ويوم القدس العاملي إشارة واضحة تدل على التنازل عن فلسطي واالعرتاف بسيادة يهود الغاصبي عليها وإن كان
مالعنته يف الظاهر هو ديدهنم (املوت إلسرائيل) فهو جمرد كالم ال يسمن وال يغين من جوع.
 -3إن تلك الفعاليات تعفي احلكام من واجبهم جتاه قضية فلسطي وغريها من قضااي املسلمي فال يقومون بتحريك
اجليوش الرابضة يف ثكناهتا فتقتلع كيان يهود فيصبح احتالله لفلسطي أثرا بعد عي ،بل إن هذه الفعاليات تقوي شوكة
احلكام فيقومون بتحقيق هدف الغرب اخلبيث أال وهو استمرارهم سياجا أمنيا حلماية كيان يهود الغاصب لألرض املباركة
فلسطي من غضب األمة وغلياهنا الذي يكاد حيرق اليهود واحلكام معا.
 -4إن تلك الفعاليات ختدر األمة وتزيدها احنطاطا فتتنكب يف سريها وتسري يف ظلمات بعضها فوق بعض فتفقد
وعيها حىت تظن أن اخلالص لقضية فلسطي هو ابستمرار الفعاليات ،مع العلم أن حترير فلسطي ال يكون ابلفعاليات وال
ابخلطاابت الراننة وال ابملفاوضات الت تكسب اليهود شرعية االحتالل ،بل إن احلل الوحيد لقضية فلسطي هو حتريك
اجليوش لقتاهلم وإخراجهم منها أذلة وهم صاغرون.
 -5إن تلك الفعاليات تضعف الوعي عند األمة وقناعتها خبيانة احلكام لإلسالم واملسلمي ولفلسطي وأهلها وتضعف
قناعتها أن احلكام هم السياج األمين حلماية كيان يهود منها ،وخط الغرب املتقدم ،فال تتحرك األمة إلسقاط أنظمة حكمهم
البالية واملتهاوية وتعمل مع املخلصي من أبنائها ويف مقدمتهم حزب التحرير إلقامة اخلالفة الراشدة على أنقاض حكمهم
فتحرك اجليوش لتحرير فلسطي كاملة وإعادهتا إىل داير املسلمي.
واخلالصة إن حترير فلسطي ال يكون ابلفعاليات الت حترف األمة عن قتال يهود إلخراجهم من فلسطي وال
ابملفاوضات الت تكسب اليهود شرعية االحتالل وال ابخلطاابت الراننة الت ختدر األمة فال تسلك الطريق الصحيح أال وهو
إسقاط احلكام وإقامة اخلالفة على أنقاضهم فتحرك اجليوش فتحرر فلسطي وكل أرض دنسها الكفار.
إن الكافر املستعمر قد حرص على تنفيذ ثالثيته الشيطانية حىت تظل األمة اإلسالمية مسلوبة اإلرادة وفلسطي حمتلة
وخاضعة ليهود أال وهي :منع عودة اخلالفة ،وتبعية احلكام املطلقة له ،وعدم تسلح األمة ابلوعي الصحيح.
وإننا يف حزب التحرير ندعو أهل اليمن وسائر املسلمي فوق كل أرض وحتت كل مساء أن يقوموا بكسر املنظومة
الثالثية الشيطانية ،فتسلحوا ابلوعي الصحيح واخلعوا حكامكم العمالء وأقيموا اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة تفوزوا يف
الدنيا واآلخرة.
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