
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 الحوار القادم في اليمن بين منظورين
 ؟تكون الغلبة نلمف

بعد  م،18/03/2013 يف اليمن سيبدأ أعماله يفن مؤمتر احلوار أم 06/02/2013أعلن عبد ربه منصور هادي يوم 
ألمم املتحدة ممثلة لية السياسية حبسب التسو  م2102تأخري دام أربعة أشهر عن موعده املضروب يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب 

 يوم إلخراج صاحل من  احلكم. 60 - 30يف الدول دائمة العضوية يف جملس األمن على ضوء املبادرة األمريكية الـ 

 م.02/08/2012 م وعقدت اللجنة أول اجتماعاهتا يف14/07/2012 يفحلوار اكيل جلنة تش هادي قرارصدر أفقد 

 مصاحلها يف اليمن،أهدافها و لتحقيق األمن دول دائمة العضوية يف جملس الصراع الدائر بني الىل إ تأخرب مؤمتر احلواريرجع 
فيما تعمل أمريكا الطاحمة لبسط با ألجل ذلك و موحدًا وتستعني بأور ه تريد إبقاء صاحبة السيطرة السياسية يف اليمنفربيطانيا 

القادم يف  لم يعد خافيًا مدى التدخل الغريب يف احلوارف .همتزيقوتريد بدياًل عن بريطانيا عكس ذلك نفوذها السياسي يف اليمن 
"واخلطوة القادمة ستشهد انعقاد مؤمتر  عدنب م12/12/2012السرت برت يف حيث قال وزير الكومنولث الربيطاين  اليمن،

"يدعو  م07/03/2012يف  يبو االحتاد األور و  ،لبناء مين جديد" األسساملاضي ووضع  إخفاقاتاحلوار الوطين الذي سيناقش 
 م23/03/2012يب يف و األور رئيس بعثة االحتاد و  أطراف العمل السياسي يف اليمن إىل االخنراط بنوايا خملصة يف احلوار الوطين"

يف  فايرستاين من جهته قاللدى اليمن جريالد  األمريكيالسفري ، "احلوار الوطين الشامل طريق اليمن للخروج إىل بر األمان"
نعمل بالتعاون مع األمم املتحدة  -مس دائمة العضوية يف جملس األمنكجزء من الدول اخل- "حنن طبعاً م 13/01/2013

م 12/06/2012 ن يفمن جانبه أصدر جملس األم .والتحضري املسبق النعقاد مؤمتر احلوار الوطين الشامل.." اإلعدادعلى 
من بنود احلوار  22وجاء يف البند  ،الوطين يضم مجيع األطراف"ار "عقد مؤمتر للحو  نص علىو بشأن اليمن  2051 القرار

وممثل األمني العام لألمم املتحدة، الدخول إىل  01)حيق لكل من رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء وسفراء جمموعة الدول الـ 
 ات عمل جمموعات احلوار عنداجللسات العامة "ملؤمتر احلوار" كمراقبني من غري اشرتاط إذن مسبق، وجيوز هلم حضور جلس

وغريها  لحراك اجلنويب لاملكونات السياسية املتعددة بيف جنوب اليمن  ما حيصل ايضأ ذا الصراعهدلة على ألمن او  .دعوهتم إليها(
 الذي جاء مؤمتره باعوم وحممد علي أمحدحسن ن للحراك بزعامة عقد مؤمترافقد  كالسالطني ومنظمات اجملتمع املدين والشباب،

زير لفصائل رئيسية من احلراك السلمي اجلنويب والقادة السياسيني ومنظمات اجملتمع املدين واملستقلني والشباب مع و  عبعد اجتما 
وال يزال التدخل الغريب سافرًا حىت  ،رت وسفراء بريطانيا وأمريكا وروسيا وسفرية االحتاد األورويبالكومنولث الربيطاين السرت ب

بيني وحكام السعودية هلم و ور ألامريكان و ألن اأالكل يعلم و  دلة ما حيصل من دعم من اإليرانيني للحوثيني.ألا يضاً منأو  اللحظة.
 يضاً دليل على وجود الصراع.أهذا ن عنهم يف جلان احلوار. و و ممثل

 ،الكالم بينهم وجتادلوا حتاوروا تراجعوا" جاء يف القاموس الوسيط ،احملاورة هي األخذ والرد يف الكالم بني طرفنياحلوار أو 
قَاَل َلُه  ويف التنزيل العزيز ،حاوره حماورة وحوارا جاوبه وجادله" وفيه أيضاً ، "َواللَُّه َيْسَمُع َتَحاُورَُكَماويف التنزيل العزيز 

 عايةر  حتت اليمن حوار ما هو املقصود منولكن  ،الحق ودمغ الباطل إظهارواملقصود من احلوار هو  .َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاِورُهُ 
 همؤ ساؤ ر كان باألمس  بون لثرواتكم و اههتم نشركامرة لبالدكم و عتلك الدول املست ؟مرةعمن تلك الدول املستبدعم وإشراف و 



 أن إخالصكممر من عخاف املستو   واتكمأص مترفعبعد ما  الذي اخنلع. سكم املخلوعرئيل ءاأصدقو  اأحبابو  نةابط هماؤ سفر و 
 املوجودة يف مصاحلهبل لتحقيق  ،ربكمللدينكم و لكم و  اً ليس حب - داملستنف العميل برحيل فأمر وعقيدتكم. مدينك إىلتعودوا 
 الذي يريد به اجلديد هي األسلوب، و طيةار ميقد مدنيةدولة  ،على مشروعه مةالبص كممن يريداحلوار و  إىل كمو . فيدعبالدكم

َوَلْن  تعاىلقال  ،إذاللكمب إالاملستعمر  الغرب الكافر ال يرضىو  ال يريد (هاللعنة عليومثل إبليس )و !!! استعماركماستمرار 
بَ ْعَت َأْهَواَءُهْم بَ ْعَد الَِّذي َجاَءَك تَ ْرَضى َعْنَك اْليَ ُهوُد َوََل النََّصاَرى َحتَّى تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهَدى َولَِئِن ات َّ 

أن و احلق  إظهاركم يريد من احلوار أن عدو باإلميان كمة و احلل هأيا  قليعفال  َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوََل َنِصير  ِمَن اْلِعْلِم 
 عليكم واجبهذا بل . مسالية الفاشل املفلسأام الر ظعلى نام الوحيد الذي سيقضي ظهو النو  !يطبق فيكم نظام اإلسالم

الكافر و  .على اإلسالم شهدتل و ق   منهو الشهيد عند اهلل  وندتعتقو  ءشهدالحبق دم ان و نكم تنادأخاصة و  ،مطلوب منكمو 
يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ تَِّخُذوا ِبطَانًَة ِمْن ُدوِنُكْم ََل يَْأُلوَنُكْم َخَباًَل َودُّوا : فقال تعاىل املستعمر ال حيزن بل يشارك يف قتلكم.

فليس من أجندة  ونَ َدِت اْلبَ ْغَضاُء ِمْن َأفْ َواِهِهْم َوَما ُتْخِفي ُصُدورُُهْم َأْكبَ ُر َقْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اْْليَاِت ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعِقلُ َما َعِنتُّْم َقْد بَ 
قط ينصب ف يف اإلسالم؟ واحلوارنظام احلكم  "اخلالفة"غري إىل احلوار طرح شكل نظام احلكم للنقاش هل يبقى مجهوريًا أم ي  

 ةاملعد يةالدستور التعديالت و الختيار أحدها وذلك فيدرايل لتقسيم اليمن  برملاين، رئاسي، ؛حول أشكال نظم احلكم الرأمسالية
كذا يريد الغرب ترسيخ أفكاره ونظامه املخالف لعقيدتنا يف اليمن بدياًل عن أفكار ه للبصم عليها. دول الغرب الكافر سلفاً من

  فهل جتيبونه بالسكوت واملضي يف ما خيطط له؟ هو من جنس عقيدتنا اإلسالم ونظامه الذي

م خمتلف عن و لديه مفهو  ؟نتم راضونأ فهل للسيطرة عليكم السبل له أوهيالقادم يف اليمن احلوار أجندة وضع  قدالغرب  إن
املبدأ الدين عن احلياة ووالدة  فصلكانت نتيجته و  ،باو يف أور بني الكنيسة واملفكرين الذي دار احلوار هو نسخة من فاحلوار 

وجعلكم تقرون بإقامة دولة مدنية بفصل  طريقالذات  واسلكدفعكم لتوهو اليوم ي ،أو يبطل باطالً  اً مل حيق حقالذي  ،الرأمسايل
 .أهل اإلميان واحلكمة يا هو توافق الف ،الدين عن احلياة بشكل رمسي يف هناية مؤمتر احلوار

 من علي عبد لصكمبعد ختأذلة صاغرين له يعيدكم و  تكمإىل احلوار يف اليمن إىل إجهاض ثور ن الغرب يهدف من الدعوة إ
والعبث باالقتصاد  شركاهتم، عامًا بنهب النفط وتقامسه مع 33 وخدمته هلم الغرب، يف خمططات دوره دبعد استنفااهلل صاحل 

 عليكماهليمنة  يفالستمرار ليسخروهنم  ،خدمته على حيرصونمبن اإلتيان و  وقتلكم، تدمريكم ، ومن مثنواحي احلياة ةيقوب
إدخال و احلايل احلفاظ على نظام احلكم اجلمهوري فهل تقبلون؟! مث إن الغرب يريد  طاملا رضيتم وبقيتم خانعني،املقبلة للسنوات 
وترسيخ للنظام  ل،بالكام تغيريهل عن العمل األذهانصرف و  ،وخمالفته لإلسالم ن بدأ عوارهأتعديالت عليه بعد بعض ال

م كم اليوم كما دعا كيدعو  إذأهل اليمن ا من الغرب ي واذر حتأمل .. فهل هذا ما تريدون فتخسروا الدارين؟ .الفاسد الدميقراطي
ات السنني من ضنك وفقر وخوف م بعد عشر كإليه حالكيف وصل و  ؟أخذ حضارتهو  "كعامل متحضر" القتفاء أثرهباألمس 

ن إ ة لكم وال جتعلوها عليكم كسابقتها.فاعصوه وال تتبعوه واجعلوا هذه الكر   جديد؟ تباعه منبا ةلكر  عيدون اأت ،وخراب وترد  
َل يلدغ المؤمن من جحر »ل قافيما رواه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ن رسول اهلل صلى أخاري أيضًا عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه تباعهم فقد ورد يف صحيح البوحذرنا من ا ،«واحد مرتين
قلنا يا « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم» قالاهلل عليه وسلم 

 .«فمن»رسول اهلل اليهود والنصارى؟ قال 



جتماعية الا ،قتصاديةاال ،اسيةيسال فكرية،عن حل مشاكله ال عاجزاً نفسه اليوم كيف يقف هذا الغرب  مكبأعيننظروا ت ملأ
السياسية حلي مشاكلك  يطانيا بالفم املليان:رب قولوا لتن أم بك اي  حر أليس  ؟مكعلونه منقذ جت م  فل   تعصف به؟ نأتوشك و 

ذم لديك اليت ترفعها الواليات واجهي دعوات التشر  :أمريكا... وإىل اخلانقة وأزمتك االقتصاديةواسكتلندا  يرلنداأالشائكة مع 
 وأسكيت سفريك املتبجح لدينا بتصرحياته، البتة، اليت لن حتلاحلالية يف ظل أزمة الدين الغنية للتخلص من أعباء الواليات الفقرية 

ليني يف الزواج لتنظر ما سيصري إليه حال األسرة لديها بعد تصويت برملاهنا على حق املث كلٌّ منهما  أن تذهب ولربيطانيا ولفرنسا
)و إ ذ ا  قال تعاىل !حكمهممن سنة  يتاحلرث والنسل خالل املائاملبدأ الرأمسايل أهلك ساسة لقد  وتكوين األسر ورعاية األطفال.

ل  و الل ه  ال  حي  بُّ الأف س اد (. ل ك  احلأ رأث  و الن سأ د  ف يه ا و يـ هأ  ،الفرنسية ،لغربية )األمريكيةت النفط اإن شركا تـ و ىل  س ع ى يف  األأ رأض  ل يـ فأس 
ن من العمل الكامل ممنوعو املختصني يف النفط الف املهندسني اليمنيني و آسرق النفط بال حساب يف اليمن. بينما ت..( الربيطانية

 هذه الشركات الغربية املستعمرة.عملوا على طرد ايف حقول النفط اليمنية. ف

روه من أبدوا له عدم الرضا واقمعوه و أو فاجعلوا الغلبة لكم خطط يف النيل منكم ن الغرب قد مكر و إ يا أهل اليمن:
جلبتم  ن سكتم، فإنتم خانعونأهلل تأمترون بأمره وتنتهون بنهيه ولستم عبيداً له يفعل بكم ما يشاء و  د  أنكم عبيبأنفسكم خرياً 

كونوا من ف ...َوَما ُتْجَزْوَن ِإَلَّ َما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ ىل قال تعاولستم عزيزين على اهلل  ألنفسكم الشقاء مبا كسبتم بأيديكم،
حد بالد املسلمني ت و و ي عدل يف األرض و  كم باإلسالم،ففيها حي   ،دولة اخلالفة إلقامةالعاملني ومع العاملني يف حزب التحرير 

الدمار والبؤس  م منهو نقذيل املسلمني ستصرخونين الناس يف الغرب إف ،قاب راية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمحتت راية الع  
 ليسعدوا بعيش اإلسالم يف الدنيا واآلخرة. يف ظل املبدأ الرأمسايل، اوجدوه ومرارة العيش اليت

يغلبنكم ويستفرد ال ف رآها تلوح يف األفق، أنبعد  الغرب قد جثم عليكم بكله مينع  إقامة دولتكم، إن مسلمون:ال أيها
وثقوا  ،طاعة هلل "دولة اخلالفة" إقامة راعيكم وكيانكم السياسينعوه باستئناف احلياة اإلسالمية و وهبوا لتم ،آلخربلداً تلو ابكم 

فليكن  .يف قبضته وحتت هيمنتهليبقيكم يتخبط كاهلائج يتصرف و فهو فقد السيطرة عليكم بات خيشى حلظة بأن الغرب 
طرد كل ممثلي  تفصيال، مثاملدنية والدستور الغريب مجلة و رفض فكرة الدولة ، و كيفية تطبيق اإلسالمعملكم جدًا واجتهادًا يف  

الدولة بإقامة يكون هذا فقط ، و شؤون اليمنمنعهم من التدخل يف السفراء و و الدول االستعمارية من أمثال جملس األمن 
 وقال ْن يَ ْنُصرُْكُم اللَُّه َفََل َغاِلَب َلُكمْ إِ ن اهلل ناصركم قال تعاىل أباإلميان كمة و احلل هأيا  ثقواف .اخلالفة –اإلسالمية 

ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ  قال تعاىل:و  .َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ََل يَ ْعَلُمونَ  سبحانه
يِن ُكلِِّه َوَلْو كَ   .رَِه اْلُمْشرُِكونَ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
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