
ــو •  ــا ه ــد.. م ــتاذ احم ــة اس بداي
ــن  اليم ــاء  حكم ــل  لتفاع ــم  تقييمك
ــيد  ــن الس ــادرة م ــوة  الص ــع الدع م
ــورة؟  ــد الث ــي قائ ــك الحوث عبدالمل

وما رؤيتكم بمخرجاتها..؟
ــوة السيد دعوة طيبة تعكس  - أوالً كانت دع
البعد الوطني والعقالني لقضية تعزيز التالحم 
ــة... لهذا  ــي هذه الظروف الصعب االجتماعي ف
فقد لقت التفاعل الجاد معها حيث كان تفاعال 
ــاع ،  ــذا االجتم ــج ه ــي  برنام ــس ف ــا انعك خالق
ــذي صب نقاشه وطرحه في  حلول المشكلة  ال
ــن بالذات أما  ــة بين اليمنيي ــة والخاص الحاصل
ــة لإلعتداء والعدوان فهذا شيء مفروغ  بالنسب
منه.. ان ال سبيل للخالص منه سوى المواجهة 

والصمود والتالحم..
ــا لمخرجات اللقاء فقد  أّما تقييمنا أو رؤيتن
عكست وثيقة اللقاء النهائية ما كنا نتطلع إليه 
ويلبي تطلعات الشعب اليمني.. فقد شكل هذا 
ــة يمنية  ــروج مواقف يمني ــاع بداية لخ االجتم
ــة لنكن يدا  ــل اإلشكالية اليمني ــى أساس ح عل
واحدة صادقين يمنيين بالفعل وطنيين نخدم 
ــون لمخرجات هذا  ــذا أتمنى أن يك بلدنا... وله
ــن الشخصيات  ــددا م ــاع -الذي ضم ع االجتم
ــا وحضورا  ــة قبليا وسياسي ــة االعتباري اليمني
ــوى الوطنية المناهضة  ــا.. وكذلك الق اجتماعي
ــن  اليم ــة  مصلح ــى  عل ــة  والحريص ــدوان  للع
وتعايش ابنائها.. وتقديم ما بوسعهم للمجتمع 

واليمن بشكل كامل..
ــا •  كم ــات  المخرج ــاءت  ج ــل  ه

كانت توقعاتكم لما سيصدر عن هذا 
االجتماع؟

ــة لتطلعات المجتمع  - بالتأكيد.. وبل وملبي
ــى الشخصيات  ــان ذلك معتمدا عل اليمني، وك
ــج عملها، وما قدمته إلنجاح  المجتمعة وبرنام
ــب وتفاعل  ــز  بمصداقية وح ــذي تمّي ــاء ال اللق
ــب المناضل  ــذا الشع ــب الكريم وه ــذا الشع له
ــا وتدميرا  ــي ضرب ــة يعان ــرة طويل ــذي له فت ال
ــرج بنقاط  ــاس يخ ــى أس ــاً عل ــاً وحرب وتخريب
ــه أو مما هي  ــا هي في ــراج البلد مم ــول إلخ حل

تعانيه .
ــهم •  ــى إي مدى ستس ــك إل برأي

ــد  الح ــي  ف ــاء  اللق ــذا  ه ــات  مخرج
ــة  الجبه ــك  وتماس ــائعات  الش ــن  م

الداخلية؟
ــال عكست  ــة الح ــاء بطبع ــات اللق - مخرج
ــة والجبهة  ــوى الوطني ــده الق ــة ما تشه حقيق
ــن تضافر وتماسك.. وقد تكلمنا من  الداخلية م
ــه وأطراف  ــدول أعمال ــاع عنه وج قبل االجتم
ــة  السياسي ــراف  األط ــل  ك ــل  وه ــاع..  االجتم
ــات  ــل الفئ ــل ك ــن وه ــل الوط ــودة داخ الموج
ــع المدني   ــات المجتم ــل منظم ــة وك السياسي
ــع، وكانت األمور  ــل وكل قيادات المجتم بالكام
ــل الفئات السياسية  طيبة.. حيث ضم اللقاء ك

وكل المنظمات كقيادات.. 
هل نفهم من هذا ان نجاح ارتكز • 

ــادات  ــمل قي ــذي ش ــوع ال ــى التن عل
ــزاب  وأح ــات  مؤسس ــن  م ــن  الوط
ــي وقيادات  ــات مجتمع مدن ومنظم

قبلية وشخصيات اجتماعية؟
ــة ومنظمات  ــادات الحزبي ــوع القي ــم تن - نع
ــة والسياسية  ــي واالجتماعي المدن ــع  المجتم
ــوس يعيشه  ــج إلى واقع ملم ــور النتائ لكي تبل
ــا دور فاعل إلخراج البلد  ــب وأن يكون له الشع
ــا تعانيه أو المساهمة ، أقل شيء أن نساهم  مم
ــا.. ونتمنى ان تصدق النوايا  بشيء يخدم بلدن
وتضاعف الجهود في ترجمة مخرجات اللقاء 

لواقع ملموس.. 
ــة •  إلحاط ــك  قراءت ــي  ه ــا  م

المبعوث األممي؟ 
ــن وواضحين فيما  ــون صادقي ــب أن نك - يج
ــد أن استقبلناه وحصل  ــا ، ماذا نتوقع بع يعنين
ــه أشياء معينة ، وكأن  ــا حصل بالفعل كان في م
ــل داخل  ــيء معين حص ــل لش ــه رد فع إحاطت
ــة المبعوث األممي ذكر  البلد وأضاف أن إحاط
ــان داخل اليمن  ــدم اعترافه بوجود دولة وكي ع
فهذا شيء قد يعرفه الجميع شيء غير صحيح 
ــر صحي بالرغم أننا كنا نحاول أن نطرح  أو غي

بين يديه مواضيع معينة ونقدم له شكر وتقدير 
ــراج البلد كمندوب  ــي محاولة إخ لمساهمته ف
ــة التي اليمن يمثل  ــي لهذه المنظمة الدولي أمم
ــي منظومتها،  ــار المشتركة ف ــن األقط ــرا م قط

يجب العمل على المحافظة عليها..
مقاطعا- لكن هذا االستقبال هو • 

ــاده الواضح مع العدوان  نتيجة لحي
ــي مثل هذا  ــعودي.. فما رأيك ف الس

الحياد..؟ 
ــذا  له ــا  ــن تعرضن ــا كيمنيي انن ــالف  # ال خ
ــل الصمت الدولي  ــدوان والمجازر.. وفي ظ الع
ــى جانب  ــي إل ــع الدول ــوف المجتم ــر بوق نشع
ــا نتغافل ان األمم المتحدة تقف  العدوان.. لكنن
أمام العالم كوسيط.. وعلينا كطرف بذل المزيد 
ــات حججنا عند الوسيط ضد  من الجهود الثب
ــات على األمم  ــا.. هناك واجب ــن اعتدى علين م
ــاك  وهن ــة  إقليمي ــات  واجب ــاك  وهن ــدة  المتح
ــدة إلخراج  ــى األمم المتح ــة عل ــات دولي واجب
ــن أقطار  ــإذا هناك قطر م ــا تعانيه ف ــن مم اليم
ــة إلى  ــم المنظم ــن دول العال ــة م ــم أو دول العال
ــن إشكالية وهناك  ــذا الكيان األممي تعاني م ه
ــب على هذه المنظمة الدولية عليها القيام  واج
ــو في منظمة  ــر أو هذا العض ــه تجاه هذا القط ب
ــاض هذا الجانب  ــم المتحدة، علينا استنه األم
ــارج البروتكوالت  ــس القطيعة والتعامل خ ولي

المتعارف عليها..
ــن األمم •  ــوم م ــوب الي ــا المطل م

المتحدة...؟ 
ــا  ــدة بدوره ــم المتح ــوم األم ــى أن تق - نتمن
ــا تعانيه  ــراج اليمن مم ــادق إلخ ــل والص الفاع
ــدول بشكل كامل  ــن كافة ال ــا نتمنى أيضا م كم
وأعضاء المنظومة الدولية واإلقليمية أن يكون 
ــراج اليمن إذا  ــل إلخ ــارز والفاع ــم الدور الب له
ــون اليمن بالفعل يجب أن يخرج مما  كنتم تحب

هو فيه ومما يعانيه .
ــد •  التصعي ــيناريوهات  الس ــا  م

ــان  لبي ــذا  له ــة  كنتيج ــة  المتوقع
ــا يتعلق  ــا م ــيخ.. خصوص ــد الش ول

بالتصعيد في مينا الحديدة؟ 
ــال قائمة  ــرب أص ــد..؟!!  والح ــف تصعي # كي
ــى أشدها فكل شيء قائم أي تصعيد ننتظر  عل
!!فاألجواء مسقوفة بالطيران والضرب مستمر 
ــن العدوان والحرب  ــا نحن في العام الثالث م ه
ــا الجديد  ــرب موجود م ــال والض ــودة أص موج
الذي سيكون التصعيد حاصالً من ذاته فلم نعد 
ــرث فأي تصعيد سيبقى بعد هذا التصعيد،  نكت
ــا هم في األساس  ــون بأنهم سيهجمون، م يقول
هجموا في ميدي ضرب في تعز في صنعاء في 
ــذي سيكون  ــر ما التصعيد ال ــم ضرب مستم نه
ــذا جديد أنهم  ــذا حاصل في األساس هل ه وه
ــن هناك  ــم يك ــا ل ــدة نفسه ــدوا ، الحدي سيصع
ــا  ــد أساس ــى اآلن.. إذا التصعي ــا إل ــرب فيه ض

موجود .
لماذا ميناء الحديدة..؟ وكيف • 

ــالح االرياني  ــة الس ــرون لذريع تنظ
وما إليها..؟

ــة لميناء الحديدة واستهدافه كونه  - بالنسب
ــع الغذائية وما  ــول السل ــد لدخ ــذ الوحي المنف
ــاق مخطط العدوان قتل الشعب  إليها.. في سي
ــى  ــوال إل ــدواء وص ــذاء وال الغ ــع  ــي بمن اليمن

اخضاعه.. 
ــالح اإليرانية تظليل وكيد واضح  ذريعة الس
ــل  ــي األص ــا ف ــة... أن ــن الصح ــه م ــاس ل ال أس

ــاء الحديدة..  ــرب بالفعل استهداف مين مستغ
ــر  ــر وتعب ــي تم ــن الت ــل السف ــالح.. ك ــن الس أي
ــدوان وتخضع  ــاء تمر بقوات الع وتدخل المين
ــدوان ، ال  ــا أنت يا ع ــوم بتفتيشه ــش ، تق لتفتي
ــل الميناء إال وقد فتشتها وال تدخل أو تمر  تص
ــد ياعدوان  ــك تري ــة من ــص أو رخص إال بترخي
ــه أي  ــا ال تصل ــاذا؟!! المين ــاء لم ــرب المين ض
ــدك ، ما الذي يريده  سفينة إال مرخصة من عن
ــم بالفعل يوجد حصارا  هذا العدوان من عنده
أو  ــر  ــة أن تعب ــع أي سفين ــا وال تستطي بحري
ــدوان ال أدري لماذا هذا  ــل إال بإشراف الع تدخ
ــدوان يريد  ــل العدوان ، الع ــداف  من قب االسته
ــي الوحيد الذي  ــق  هذا المنفذ اإلنسان أن يخن
ــب اليمني لقوته  ــودا إلغاثة الشع ــا زال موج م
ــراض واألوبئة  ــرت األم ــذا انتش ــه وله ولعالج
ــي أمراض مثل  ــت حالة وفاة كثيرة ف فقد وصل
ــة  ــرة نتيج ــراض كثي ــى أم ــرا وستتفش الكولي
ــا إليها  ــد يوصلن ــي أوصلنا ويري ــة الت المجاع
ــد منظمة األمم  ــدوان وأضاف هل تقص هذا الع
ــون تحت  ــاء سيك ــم المين ــأن تسلي ــدة ب المتح
ــار البحري هذا  ــا وبالتالي تفك الحص إشرافه
شيء آخر ويجب أن يدرس أما إذا كان الحصار 
ــاال أفهمه حقيقة  ــش كأن هذا م ــاً والتفتي مطبق
ــه للبلد !!؟  ــد الذي جبت ــو الشيء الجدي ــا ه ، م
ــول األغذية والقمح أم أنك  هل ستسهل له وص

ستزيد األمر سوءاً .
ــم •  األم ــاوم  تس ــاذا  لم ــك  برأي

ــي  ــعب اليمن ــب الش ــدة بروات المتح
ــذت التزاما  ــد أخ ــي ق ــا وه خصوص
من حكومة الفار هادي في الرياض 
ــات كل موظفي الدولة  بصرف مرتب
ــارات  ــل البنك وتحويل المس بعد نق

اإليرادية؟
ــد وبمصداقية ، المشكلة  ــول بأمانة وبج - أق
ــراف يمنية قد يكون  ــي هذا الجانب أط يمنية ف
ــض األطراف لكن  ــاك تأثيرات أو تسيير لبع هن
ــت األطراف  ــا يمنية إذا كان ــة أساسه اإلشكالي
ــب اليمني وتهم  ــة تهم الشع ــة اليمني السياسي
ــل شيء أكتفاء  ــات إلى أهلها أق وصول المرتب
ــان هناك  ــر فإذا ك ــة لألس ــات الضروري للحاج
ــي سبعمائة الف عامل أو موظف  مليون وحوال
ــل منها يكون  ــون والسبعمائة ألف ك هذه الملي
ــذا يجب على  ــذا الراتب وله ــرة له أسرة منتظ
ــب أن تتحمل  ــراف السياسية يج ــع األط جمي
ــم أن يبلغوا  ــك وعليه ــة في ذل ــة كامل مسؤولي
ــو الذي يجب عمله لصرف  األمم المتحدة ما ه

المرتبات .
ــا •  ــدة كان بإمكانه ــم المتح األم

ــرف المرتبات  ــزام الفار هادي بص إل
ولم تعمل؟

ــل ما هو  ــل مصداقية لك ــب أن ننظر بك - يج
ــر من السيولة وما هو متوفر منها سوا في  متوف
ــي مارب أو  ــدن أو في تعز أو ف ــاء أو في ع صنع
ــا هي اإلمكانية  ــدة ما هو المتوفر وم في الحدي
المتاحة لصرف المرتبات وما هي المطبوعات 
من األوراق النقدية التي تم طباعتها في روسيا 
ــى أننا ال يمكن أن ندخل  التي كانت مقرة بمعن
ــة المماحكة السياسية بين  المرتبات في عملي
ــب لألسر حتى  ــي رات ــذا راتب يمن ــراف ه األط
ــة اإلنسانية يجب أن تتبناها األمم  ومن الناحي
المتحدة ليس كجانب سياسي فقط بل كجانب 

إنساني أوال هذه األسر تموت من الجوع .
ــم •  األم أن  ــلفت  أس ــت  أن ــن  لك

المتحدة يجب أن تلعب دوراً في حل 

ــن عضوا  ــة كون اليم ــة اليمني القضي
ــكال  ــعى لحل أي اش ــا وهي تس فيه

في بلد كما هو مناط بها؟
- نتمنى منها أن يكون لها دور في ذلك وتلزم 
ــات أو وضع آلية معينة  األطراف لصرف المرتب
ــرف مرتبات الناس فلتكون  وطرفا محايدا ليص
ــرف المرتبات  ــدة مشرفة على ص ــم المتح األم
ــر والناس يجب  ــة مرتبات األس ــد مشكل ال يوج
ــم المتحدة على األطراف  أن تصرف وعلى األم
ــاك مليون  ــى ذلك فهن ــل عل ــة أن تعم السياسي

وسبعمائة ألف أسرة بال مرتبات وهذا ال يجوز
ــي •  سياس ــزب  كح ــك  قراءت ــا  م

ــض  ــي المناه ــراك الوطن ــع الح لواق
ــزب التقدم  ــاذا عن ح ــدوان؟ وم للع

الوطني..؟
- واقع الحراك السياسي المناهض للعدوان 
ــه  ــا علي ــي يحتمه ــود الت ــول الصم ــش فص يعي
ــي تجاه الدفاع عن سيادة اليمن  الواجب الوطن

امام اي عدوان خارجي..  
نحن في حزب التقدم الوطني حزب وسطي 
ــل البلد لم يأتي من  ــدل وطني نابع من داخ معت
ــب على طرف ولم يمل عليه  أي جهة ولم يحس
ــن كل فئات المجتمع  ــن أي جهة يحوي فيه م م
ــن األكاديميين  ــات االجتماعية م من الشخصي
من الشباب والمرأة  من من المرأة من المثقفين 
ــة اليمنية  ــي الساح ــود ف ــو موج ــل وه ــن الك م
يحاول جاهدا بالفعل أن يقوم بدور إيجابي مع 
ــة العدوان ويكونون  جميع األحزاب في مواجه

كتلة واحدة لذلك .
وهناك اجتماعات متواصلة ولجنة مختصة 
ــي خدمة البلد  ــزب للقيام بدور معين ف في الح
ــة  ــة وحقيق ــة اليمني ــة اليمني ــل اإلشكالي ولح
اإلخوة المؤسسين األعضاء بالكامل متفاعلين 
ــذا شيء يبعث  ــالً كبيراً جدا مع بلدهم وه تفاع

الفخر واإلعتزاز بهؤالء األشخاص .
ما هي رسالة الحزب الذي أنتم • 

ترأسونه وما هي أيضا منطلقاته؟
- حقيقة نحن نتكلم اآلن ونحن لدينا أشكالية 
ــال المجتمع  ــات وآم ــل البلد طموح ــرة داخ كبي
ــدم  ــزب التق ــداف لح ــاك أه ــرة وهن ــي كبي اليمن
ــاء األجيال  ــاس مستقبلية لبن الوطني على أس
ــل وخدمة البلد في  ــداف نبيلة بالفع لتحقيق أه
كل نواحي الحياة ألن بعض الدول نمت وتقدمت 
ــا  ــن لدين ــر ونح ــا ال تذك ــن مقوماته ــم م بالرغ
ــا ، فالثورة  ــا أخلصن ــو إذا م ــات للنم ــل المكون ك
الحقيقية هي اإلنسان إذا ما أهتم به نمت البلدان 
ــرة ومخلصة  ــن قيادت ني ــروري م وتقدمت وض
إخالصاً كامالً أما اليمن فلديها من الثروة ولديها 
أيضا من الكادر البشري ومن الناس ومن العقول 
كمية أو مخزون مذهل طبقة واعية مثقفة لماذ ال 
ــة الدول؟!!أنا أؤكد  ــا وصلت إليه بقي نصل إلى م
ــا وصلوا إليه  ــل أفضل مم ــاك إمكانية نص أن هن
ــاك مصداقية فعلية  ــت النوايا وكان هن إذا صلح
لدينا جميعا وإذا كنا نكذب ونكذب ثم نكذب لكي 

نكذب فلن نصل إلى حل.
ما هو الدور الذي يمكن للحزب • 

ــت الراهن؟ وما  ــه في الوق ــوم ب أن يق
هي رؤيتكم المستقبلية..؟ 

ــاك إشكالية  ــذا المنبر أن هن ــا أقول من ه - أن
ــا لكي نتمكن  ــب علينا أن نعترف به داخلية يج
من حلها هذا في البداية وان يترك المجال للكل 
ــدا بيد صادقين ليس هذا يوقف  أن يعملوا معا ي

وهذا يعمل به ال يصلح ذلك .

ــرؤى المستقبلية ، فنحن نصبو   وبالنسبة لل
ــي الحياة وهناك طموحات  لتنمية في كل نواح
ــو تذهب إلى  ــروف الحالية ل ــرا للظ ــال ونظ وأم
ــة  واقف ــم  طموحاته ــرى  ت ــل  المستقب ــاب  شب
ــالم لدى  ــذه األح ــرت ه ــت ودم ــة انته ومحطم
ــه بالفعل  ــد أن نبني ــك نحن نري ــع ولذل المجتم
ــع بحول الله  ــال وطموحات المجتم ــق أم ونحق
ــو  ــل ه ــل المستقب ــول أن جي ــل أق ــي المقاب وف
ــا كبيرة  ــد ولذلك آمالن ــذه البل ــاس لبناء ه األس

وطموحاتنا أكبر تنمية في كل نواحي الحياة..
ــزب رؤى وطنية •  ــدى الح ــل ل ه

محددة؟
ــان كما أسلفنا  ــن لرؤى وهناك لج - هناك تب
ــان مختصة تبحث على سبيل المثال لدينا  ولج
كل المبادرات الشخصية وكل المبادرات الدولية 
وكل األفكار لكل الفئات وكل اآلراء والمقترحات 
حول هذه اإلشكالية والقضية اليمنية وأن يعمل 
ــي النقاط المختلف عليها  خالصات معينة ماه
ــي الحلول  ــا حولها وماه ــي المتفق عليه وما ه
ــا وهذه اللجان في  ــذه النقاط المختلف عليه له
حزب التقدم الوطني تعمل ليل نهار على بلورة 
ــل بصمت وبهدؤ على أساس أن تصل  آراء وتعم
ــة وأقتراحات قد ربما تطرح لكل  إلى نتائج طيب
ــه على أساس حلول يمنية  األطراف إن شاء الل

يمنية .
ــاء •  ــز الرئيس إلنش ــا هو الحاف م

وتكوين هذا الحزب؟
- هل ترى أن ما يمر به الشعب اليمني قليل؟! 
ــه األن ليس بحافز  ــس بحافز الذي وصلنا إلي لي
ما وصلت إليه األحزاب والتنظيمات السياسية 
ــز أنه  ــك أكبر حاف ــر ذل ــا أعتب ــز ، أن ــس بحاف لي
ــة وسيكتب له  ــروف الصعب ــذه الظ ــي ه ــأ ف أنش
ــاد ألن كان  ــل الج ــدوام والعم ــة وال اإلستمراري
ظهوره في ظل ظروف حالكة وكان هناك إصرار 
ــل المحافظات  ــه وقياداته في ك ــن قبل أعضائ م
ــل المناطق يعملون  ــات وفي ك ــي كل المديري وف
ــس لدينا  ــا ذاتيا لي ــود ذاتي ودعم ــد وبمجه بج
اإلمكانيات المتاحة لكننا وصلنا إلى ما لم يصل 

إليه غيرنا بهمم وجهود ذاتية..
ــار االتفاق •  ــرون لمس ــف تنظ كي

السياسي بين أنصار الله...؟! 
ــد جبهات  ــه توج ــار الل ــر وأنص - أوالً المؤتم
ــم وبالتالي  ــاء تجمعه ــد دم ــم كما توج تجمعه
ــر كبير  ــم أو اتحادهم اث ــون لتحالفه ــد سيك أكي
ــد.. ودور  ــة للبل ــة الداخلي ــد اللحم ــى توحي عل
ــة العدوان  ــي رص الصفوف لمواجه ــوري ف مح

والحصول.. 
ما الدعوة التي يمكن أن تعلنها • 

لطرفي االتفاق إزاء الخالفات وبعض 
ــادرة  الص ــية  السياس ــرات  المهات
ــة  ــية واإلداري ــراف السياس ــن األط ع

الوسطى والدنيا..؟!
ــن  ــى اآلن والوط ــت إل ــي سال ــا الت - إن الدم
ــع الجميع  ــأن يجم ــى اآلن كفيل ب ــذي دمر إل ال
ــرات السياسية ونحن  ــف المناكفات والمهات وك
ــة أعتقد أن ما وصلت  كأحزاب وكيانات سياسي
ــن أي  ــف ع ــا نك ــأن تجعلن ــة ب ــد كفيل ــه البل إلي
ــب كل يمني يقف  ــرات سياسية فاآلن واج مهات
ــه ومع شعبه فالحاصل كاف  مع وطنه ومع أرض
ــات السياسية عن  ــذه المكون ــا آن األوان له .فأم
ــاء اليمن وتقدمه  ــك وتعمل على بن تكف عن ذل
ــذه الكيانات ومن  ــاره؟! أقول آن األوان له وانتص
ــدا أن نسكت في  ــن اإلنتقاص ج ــب جدا وم العي

ــون للناس دور أين أدوار  هذه الظروف وأن ال يك
ــات  الشخصي دور  وأي  ــة  السياسي ــات  الكيان
ــن الخالفات  ــف نخرج م ــد كي ــة للبل االجتماعي
ــة  ــا رؤي ــون لدين ــد.. وتك ــف نتوح ــة؟ كي الضيق
ــد أن نصل إلى نقاطها األخيرة  سنعلن عنها بع
ــع والمنظمات  ــو المجتم ــا.. وندع ــن عنه سنعل
ــادرة عند  ــة تبني هذه المب ــزاب السياسي واألح

خروجها للعلن.. 
ــي •  ــة ف القبيل ــف دور  ــف تص كي

مواجهة العدوان وما هو البعد الذي 
تلعبه؟

- دورالقبيلة لبناء أي دولة أوال البناء القبلي 
ــو األساس لتكوين أي  ــري والمدني ه أو العشائ
ــات وال نغفل دور الجانب  دولة في كل المجتمع
ــان ودور القبيلة هو دور كبير  ــي في كل مك المدن
ــر أو كان  ــي سبتمبر وأكتوب ــان في ثورت سواء ك
ــل المواقف التي  ــا أو في 94م في ك ــا بعدهم فيم
ــان للقبيلة دور وللعشيرة دور  واجهتها البالد ك
ــي دور والحقيقة اليمني  ــب المدن ــا للجان وأيض
ــري أو  ــي أو العشائ ــان المدن ــواء ك ــذات س بال
ــى أرضه  ــة والغيرة عل ــن الحمي ــي لديه م القبل
ــه أن يقوم  ــن القيم ما يكفي ــى بالده ولديه م وعل

بواجبه تجاه بلده.. 
ــي دون إذن  ــراك سياس ــالد دخلت في ح الب
ــو من القبيلة  ــد بذلك ولذلك يوجد من ه من أح
ــي  ــه وبالتال ــة ومختلف ــارات سياسي ــم لتي منظ
ــة العدوان  ــارزا في مواجه ــت القبيلة دورا ب لعب
ــة من كان  ــن القبائل اليمني ــار وهناك م والحص
ــا دور كبير ولكن القوى السياسية ونحن نراه  له
ــوم إال وللقبيلة موقفا  ــال يذهب ي ــارزا للعيان ف ب
ــا كما أشرت  ــار يحسب له ــدوان والحص من الع
ــة دورا أكبر لكن القوى  ــي أن تلعب القبيل وينبغ
ــول أن الدور  ــة تكبلها برأيي.ولكني أق السياسي

قادم لكل اليمنيين في نما وتقدم هذا الوطن .
ــة •  القبيل ــم  قي ــول  ح ــك  رأي ــا  م

ــه  أبدت ــذي  ال ــي  الوطن ــا  وأنتمائه
ــارية التي تؤيد  مقارنة بالقوى اليس
ــأن القبيلة  ــول ب ــت تق ــدوان وكان الع

سبب خراب البالد..؟
ــة أن كلمة قوى يسارية وقوى يمينية  - حقيق
ــي فترة من  ــت تذكر ف ــرة كبيرة كان ــا فت لي منه
ــم، وما  ــن في العال ــراع القطبي ــام ص ــرات أي الفت
ــي  ــد العرب ــى المشه ــك عل ــا لذل ــب تباع انسح
ــول أن  ــذا أق ــي ه ــام..  وف ــي الع ــرق أوسط والش
ــي، بل  ــات القيم ــة الثب ــة صاحب ــة اليمني القبيل
ــة كلها، من تعايش وقبول  وأساس القيم الوطني
ــة وكرم  ــو وأنف ــح وعف ــح وتصال ــر وتسام باآلخ
ونجدة الملهوف واالستماتة دفاعا عن كل شبر 

وطني، وغيرها...
ــو أن القبيلة أثبتت •  ما نقصده ه

ــادة والمواجهة  ــي القي ــا رائدة ف أنه
ــر  وأكث ــل  ب ــزاة،  والغ ــدوان  الع ــد  ض
ــار  ــواها من قوى اليس ــة من س وطني
التي كانت ضد الرجعية السعودية.. 
برأيك ما المحاور التي تنطلق منها؟
ــن  ــى أي م ــب إل ــم تذه ــة ل ــة اليمني - القبيل
ــة  القبيل ــة..  العالمي ــة  اإليدولوجي ــدارس  الم
ــن بالوطن ويؤمن  ــة ذات أصل عريق يؤم اليمني
ــاءات المنظرين، ويكفينا  ــة أكثر من ادع بالمدني
ــن قال " وجعلناكم شعوبا  قول الله عزوجل حي
ــن الذي قال  ــوا " أرحم الراحمي ــل لتعارف وقبائ
ذلك الشعوب الجانب المدني والقبائل الجانب 

العشائري وهي موجودة بحضورها .
ــذا •  ــي ه ــا ف ــودون قوله ــة ت كلم

ختام هذا اللقاء؟
ــل القوى  ــول لك ــاء نق ــذا اللق ــام ه ــي خت - ف
ــد ونوحد قوانا  ــة يكفي لنتح ــة اليمني السياسي
ــا أن نحافظ على  ــب علين ــل مشاكلنا ويج ونح
ــا وندعو الجميع  ــا ونكون صادقين مع بلدن بلدن
ــن الداخل  ــد أن أتكلم ع ــوض بالبل ــاون لنه للتع
ــاك أود أن أوجه له  ــي والجانب الدولي هن اليمن
ــو اليمن يا أمم  ــوا بواجبهم نح ــة بأن يقوم رسال
ــذا هناك  ــك وله ــر وعضو في ــن قط ــدة اليم متح
ــام به ويا مجتمع عربي هناك  واجب عليكم القي
ــدوان وحصار  ــة شقيقة لكم تعاني ع ــة يمني دول
واشكال هناك واجب عليكم أن تقومون به تجاه 

أخوتكم في اليمن..

05الثــــورة تعار

  العدوان السعودي العدوان السعودي
األمريكي على اليمن األمريكي على اليمن 

ارتكب مجازر كربى بحق ارتكب مجازر كربى بحق 
املدنينياملدنيني

نتمنى أن تصدق النوايا نتمنى أن تصدق النوايا 
وتضاعف الجهود وتضاعف الجهود 

لرتجمة مخرجات اللقاء لرتجمة مخرجات اللقاء 
لواقع ملموسلواقع ملموس

  نتمنى من األمم املتحدة نتمنى من األمم املتحدة
أن يكون لها دور حيادي أن يكون لها دور حيادي 

يرتجم القوانني واألهداف يرتجم القوانني واألهداف 
التي أسست عليها ال أن التي أسست عليها ال أن 

تكون طرفًا يف األزمةتكون طرفًا يف األزمة

اتفاق املؤتمر وأنصار اتفاق املؤتمر وأنصار 
اهللا مبني على املصري اهللا مبني على املصري 

املشرتك والتضحية املشرتك والتضحية 
يف جبهات مواجهة يف جبهات مواجهة 

العدوانالعدوان

ــن رمضان مؤكداً أن هذا اللقاء جاء ملبيا لتطلعات أشاد  ــزب التقدم الوطني  األستاذ أحمد عبدالله دارس بمخرجات لقاء العاشر م ــس ح رئي
ــي في هذه الظروف األكثر صعوبة وتعقيدا في مسار تاريخ اليمن السياسي المعاصر.. وأن نجاح هذا االجتماع يرتكز على  ــب اليمن الشع

قدر عال من التنوع الذي حفل به حيث جمع كل قيادات الوطن من مؤسسات وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وقيادات قبلية وشخصيات اجتماعية..
ــع القوى السياسية اليمنية إلى مزيد من التالحم والصمود والتنافس في تقديم األفضل في مضمار مواجهة العدوان والحصار إذ ال  ــا دارس جمي ودع

مجال أمام األحزاب السياسية سوى التضحية في سبيل نصرة سيادة الوطن من قوى الظلم واالستكبار ممثلة في دول تحالف العدوان وعلى رأسها 
نظام آل سعود.. مؤكداً أن حزب التقدم الوطني، حزب وسطي معتدل وطني نابع من داخل البلد لم يأتي من أي جهة ولم يحسب على طرف ولم يمل 

ــات المجتمع من الشخصيات االجتماعية من األكاديميين ومن الشباب والمرأة،  ــن أي جهة داخلية كانت أم خارجية، يحوي فيه من كل فئ ــه م علي
أن أهداف ورؤى الحزب مبنية على أسس متينة ومستقبلية لبناء األجيال لتحقيق أهداف نبيلة بالفعل وخدمة البلد في كل نواحي الحياة..

وتطرق دارس في هذا الحوار السياسي إلى مجمل القضايا المتصلة بالعدوان والحصار وما يستجد على المشهد من تصعيد عدوان مستمر 
ــدة كطرف عبر ضخ ماليين  ــن استراتيجية العدوان في حشر األمم المتح ــي التي تمثل جزءاً ال يتجزأ م ــره بإحاطة المبعوث األمم ــل آخ تمث

الدوالرات.. وكذلك القبيلة ودورها في مواجهة العدوان.. وقضايا أخرى..
حاوره/
هالل جزيالن

رئيس حزب التقدم الوطني أحمد عبداهللا دارس لـ" ٹ ":رئيس حزب التقدم الوطني أحمد عبداهللا دارس لـ" ٹ ":

لقاء العاشر من رمضان جاء ملبيًا لتطلعات 
الشعب يف هذه الظروف الصعبة

ن هذا اللقاء جاء ملبيا لتطلعات 
 نجاح هذا االجتماع يرتكز على 

 قبلية وشخصيات اجتماعية..
مواجهة العدوان والحصار إذ ال 

 تحالف العدوان وعلى رأسها 
 يحسب على طرف ولم يمل 

ميين ومن الشباب والمرأة، 
ي كل نواحي الحياة..

تصعيد عدوان مستمر 
طرف عبر ضخ ماليين 

Monday: 17 Ramadhan 1438 - 12  June 2017  -  Issue No. 19197
19197 الــعــدد   - 2017م  يونيو   12  - 1438ه  رمــضــان   17 األثــنــني: 


