
ــل الحميني-  ــتاذ بكي ــة كانت مع االس البداي
ــباب العدالة والتنمية-عضو  أمني عام حزب ش
ــات  والتنظيم ــزاب  لألح ــرة  املصغ ــة  اللجن
ــه ومنذ  ــذي أكد عىل ان ــة وال ــية اليمني السياس
ــعودي الغاشم عىل بالدنا  اول يوم للعدوان الس
ــية املناهضة للعدوان  ــت  املكونات السياس قام
ــن ومتاح  ــا هو ممك ــدوان بكل م ــدي للع بالتص
ــتخدمة كافة الوسائل والطرق التي تمكنها  مس
من أداء واجبها الوطني عىل مختلف  األصعدة 
ــة بالقيادة  ــتويات إىل جانب الدولة ممثل واملس
ــل منها املزيد من  ــية والثورية التي نأم السياس
ــرث فاعلية وجدوى مع  ــي اإليجابي األك التعاط
ــن تقديم  ــث تتمكن م ــا بحي ــزاب وقيادته األح
ــة عرب املزيد من األعمال  واجباتها  األكرث فاعلي
ــبيل معركة التحرر  ــة يف س ــركات الوطني والتح
ــن هذا  ــات وم ــف الجبه ــتقالل ويف مختل واالس
املنطلق نؤكد عىل أن  كل حزب من هذه األحزاب 
ــع تفاوت  ــه م ــن موقع ــي م ــه الوطن ــام بواجب ق
األدوار والجهود من حزب إىل آخر سواء بشكل 
ــردي أو من خالل تكتالت وتحالفات مناهضة  ف
ــذي عقد قبل  ــاع  ال ــد كان االجتم ــدوان، وق للع
ــزاب الوطنية هو  ــبوعني وضم مختلف األح أس
ــط  من حيث اجتماع   ــة العدوان فق األول ملوجه
ــت  ــدة ويف بي ــة واح ــىل طاول ــزاب ع كل األح
األحزاب أما أهمية هذا االجتماع فهي تكمن  يف 
ــزاب والتنظيمات واملكونات  اجتماع كافة األح
السياسية يف هذه املرحلة العصيبة التي تمر بها 
ــاع الذي تداعت  ــا كذلك يف توقيت االجتم بالدن
ــن أهمية انعقاد  ــه قيادة هذه املكونات كما تكم ل
ــاء من أجله  ــدف الذي تم اللق ــذا اللقاء يف اله ه
ــة الداخلية  ــز مداميك الجبه ــل يف تعزي واملتمث
ورص الصفوف وتوحيد  الجهود وشخذ الهمم 
ــبيل معركة  ــار أي اعوجاج يف س وتصحيح مس
التحرر واالستقالل كذلك تصويب االختالالت 
ــة  الناتج ــة  الحكوم ــات  مؤسس يف  ــة  الحاصل
ــدوان وتبعاته أيضا..يف  ــة األوىل عن الع بالدرج
ــية وتزويدها ببعض  ــاعدة القيادة السياس مس
ــات أن أرادت ذلك  ــورات واآلراء واملقرتح التص
ــا يف ذلك وأوجدت قنوات اتصال  وتجاوبت معن

بينها وبني األحزاب.
ــاع  اجتم ــن  م ــدف  اله ان  ــي  الحمين ــد  وأك
ــز أو  ــة أي حواج ــو إزال ــة ه ــزاب الوطني األح
عوائق بني األحزاب واملكونات األخرى وتقريب 
ــيق واتصال  وجهات النظر  وإيجاد قنوات تنس
ــىل  توحيد  ــاعد ع ــأنها تس ــني األحزاب من ش ب
ــيايس والدبلومايس  ــي والس ــاب اإلعالم الخط
ــر هنا  ــي قد تظه ــور الت ــه القص ــب أوج وتصوي
أوهناك،  كذلك الخطاب التعبوي والتحشيدي 
ورفد الجبهات باملال والرجال وتوحيد الجبهة 
ــالل  ــزو واالحت ــوى الغ ــة ق ــة ملواجه الداخلي
ــوي  التعب ــم  الزخ ــذا  ه ــتمرار  اس ــان  وضم
ــريا إىل أن  ــدو، مش ــة الع ــكري يف مواجه والعس
ــة مصغرة  ــكيل لجن ــق عنه تش ــاع  انبث االجتم
ــكلة  ــرة املش ــة املصغ ــة باللجن ــام املناط وامله
ــا من قيادة  ــاع  واملتوافق عليه ــذا االجتم من ه
األحزاب واملكونات اليمنية التي كانت حارضة 
ــد بالدرجة األوىل لجنة توافقية  يف االجتماع تع
ــتقبيل أيضا يعترب توافقياً وملرحلة  وعملها املس
معينة حتى تنجز املهام املوكلة إليها  واملتمثلة 
يف التنسيق والتواصل وتوحيد وتضافر الجهود 
ــة  ــة ممثل ــوى الوطني ــني  الق ــا ب ــف يف م واملواق
ــية  ــزاب واملكونات والتنظيمات السياس باألح
ــم  ــدوان الرببري الغاش ــة  للع ــة املواجه اليمني
ــنوات واملناهضة له منذ  عىل بالدنا منذ ثالث س

اللحظة األوىل.
ــط  ــرؤى  والخط ــداد ال ــك إع ــف :كذل ويضي
والتصورات واملقرتحات الذي تفيض إىل توحيد 
الخطاب اإلعالمي والسيايس والتعبوي وكذلك 
ــار الرشاكة الوطنية ىف  الدبلومايس وتعزيز مس
ــة التحرر  ــبيل معرك ــلطة والتضحية يف س الس
واالستقالل بما يعزز تماسك الجبهة الداخلية 
ــا تتطلبها  ــب م ــعبنا العظيم بحس ــود ش وصم
ــاحة  ــق املعطيات عىل الس ــة القادمة وف املرحل

ــتجدات املتمثلة  ــاًء عىل آخر املس ــة وبن الوطني
ــىل كل األصعدة ويف  ــد األخري للعدو ع بالتصعي
ــبان جبهة  ــف املجاالت مع عمل يف الحس مختل
ــة  ــه محافظ ــرض ل ــا تتع ــي وم ــاحل الغرب الس
ــف العدوان لألمن  ــدة وكذلك إقالق تحال الحدي
ــلم الدويل عرب تهديده املبارش وغري املبارش  والس
للمالحة الدولية نتيجة تواجد قطعه العسكرية 
ــري  ــربرات غ ــر بم ــر األحم ــة يف البح العدواني
ــارعة  ــك مواكبة  املتغريات املتس ــة وكذل قانوني
ــي والدويل وبعد  ــتوى املحيل واالقليم عىل املس
ــرشوع العمل  ــداد م ــن إع ــة م ــي اللجن أن تنته
ــادة األحزاب  ــخة منه لق ــلم نس ــتقبيل تس املس
ــة إلبداء آرائهم  ــات واملكونات اليمني والتنظيم
ــك  تل ــذ  وتؤخ ــم  ومقرتحاته ــم  ومالحظاته
ــل اللجنة بل  ــار من قب ــات بعني االعتب املالحظ
ــح ملزمه بإجراء التعديالت وبعد االنتهاء  تصب
ــادة القوى  ــعار قي ــوم اللجنة بإش ــك تق ــن ذل م
ــد اجتماع خاص بعرض  الوطنية بذلك وتحدي
ــم التوافق  ــة وما أن ت ــه النهائي ــرشوع بصيغت امل
ــى عمل اللجنة هذه  عليه وإقراره النهائي انته
ــة من هذه  ــة الثاني ــال إىل املرحل ــن ثم االنتق وم
التحركات وفق خطة العمل املتظمن لها مرشوع 
ــوى الوطنية ليصبح  ــن قيادة الق ــل املقر م العم

بعد ذلك هو نظام عمل املرحلة املقبلة.
تآمر بعض القوى

ــق الجبهة  ــن جانبه قال أحمد العليي منس م
ــعب  ــة ملواجهة الغزو واالحتالل  ان الش الوطني
ــنوات حرباً  ــي يخوض  ومنذ أكرث من 3 س اليمن
ــل أكرث من  ــت عليه من قب ــة فرض دفاعية رشس
ــوى الرش املحلية  ــت فيها جميع ق 17 دولة التق
ــة من  ــري متكافئ ــة غ ــة معرك ــة والعاملي والعربي

حيث اإلمكانات العسكرية عدا امتالك اليمنيني 
ــا وبالتايل  ــي يقاتلون ألجله ــة القضية الت عدال
ــدث  ــتخدامه أح ــدوان واس ــم رضاوة الع ورغ
ــريا إال أن الجيش  ــلحة وأكرثها تدم ــواع األس أن
واللجان الشعبية قلبوا موازين القوى وفاجأوا 
ــطوري وامتالكهم لزمام  العالم بصمودهم األس
ــكرية داخلية  ــادرة يف أكرث من 44 جبهة عس املب
ــن  ــدوان م ــف الع ــت دول تحال ــة منع وخارجي
ــىل األرض مما  ــكري ع ــب عس تحقيق أي مكس
ــداف العدوان  ــق أي من أه ــن أمر تحقي جعل م

قضية مستحيلة.
ــنوات  ــت س ــي تخلل ــات الت ــم التداعي ورغ
الحرب ويف الجانب السيايس تحديدا والناتجة 
ــية   اصال عن تآمر البعض من املكونات السياس
ــعبنا ووطننا  ــر إال أن ش ــاذل البعض اآلخ وتخ
ــل الوعي واإلدراك  ــا وبحمد الله بفض تجاوزه
ــية التي  ــات السياس ــري من املكون ــن قبل الكث م
جعلت من الوقوف إىل صف الوطن أهم قراراتها 

الوطنية.
ــا الكبري بتصدر أنصار الله قضية  ومع إدراكن
ــؤولية الدفاع  ــل مس ــن الوطن وتحم ــاع ع الدف
ــية  عنه لكن يفرتض أن يكون للمكونات السياس

ــن الوطن ومقاومة  ــت خط الدفاع ع التي التزم
ــاحة  ــرب عىل الس ــور اك ــالل حض ــزو واالحت الغ
ــيايس فحسب بل  الوطنية ليس يف الجانب الس
ــد جبهات القتال  ــيد ورف القيام بواجب التحش
ــل الغذاء وأيضا تنظيم زيارات  باملقاتلني وقواف
ــال الرجال  ــانده لرج ــات دعما ومس إىل الجبه
ــد ازرهم ورفع معنوياتهم والحظور الفاعل  لش
ــام ينبغي عىل  ــر ه ــالم أم ــائل اإلع ــة وس يف كاف
قيادات املكونات السياسية اإلسهام فيه بشكل 
ــع وبذلك تصبح الرشاكة السياسية ممكنه  واس

وفق قاعدة البذل والعطاء من أجل الوطن.
ــا يجري  ــدق واحد وم ــاف : نحن يف خن واض
ــري  ــتهدف الصغ ــا يس ــىل بالدن ــدواة ع ــن ع م
ــيئاً دون  ــجر والحجر ولم يرتك ش والكبري والش
ــا يحتم علينا  ــال منه وهو م ــتهدفه أو ين ان يس
جميعا توحيد الجهود ورص الصفوف ملواجهة 
ــيد للجبهات  ــة والتحش ــارة العاملي ــذه الحق ه
ــم  باملقاتلني من جميع أبناء الوطن وعىل  والدع
ــؤولياتها  ــية ان تتحمل مس ــزاب السياس األح
ــا  ــع قضاي ــل م ــن وان ال تتعام ــذا الوط ــاه ه تج
ــب موقف داخيل  ــيادية بهدف كس ــن الس الوط
كان ام خارجي  أو تضع نفسها يف موقف محايد 

وبعيدا عن مواجهة قوى العدوان ومرتزقته.
دور تعبوي وجهادي

ــاري األمني العام  ــول احمد العم عن ذلك يق
املساعد لحزب الكرامة اليمني ان دور األحزاب 
ــية ال يقترص عىل الحراك أو  واملكونات السياس
ــيايس واملتمثل يف إقامة املسريات أو  العمل الس
ــرات أو الحلقات وورش  ــدوات واملؤتم ــد الن عق

العمل ، بل إن األمر أكرب من ذلك بكثري.
ــا  ــب علين ــوي واج ــادي التعب ــل الجه العم
ــطون  ــا خاصة يف ظل وجود مرتزقة ينش جميع
ــتغلني فقر وعوز وضعف  ــة األخرية مس يف اآلون

اإليمان لدى البعض فيزجون بهم إىل التهلكة.
ــة  ومخالط ــة  امليداني ــزوالت  واضاف:الن
ــة  ــني يف كاف ــن املواطن ــرتاب م ــري واالق الجماه
املحافل وطرح املجتمع واطالعه عىل مجريات 
ــن مهام  ــك وأكرث م ــية كل ذل ــداث السياس األح
ــية تجاه الشعوب،  وواجبات األحزاب السياس
فاألحزاب بقربها من املواطن يف الريف والحرض 
ــل التعبوي ونرش الوعي  منوط عليها دور العم

ونعلم انها من أهم املعارك عىل اإلطالق.
وأشار اىل ان التكتل املناهض للعدوان قدمت  
ــه وما زالت  ــية املتواجدة في ــزاب السياس األح

ــع عىل التوايل  ــبابها وللعام الراب ــدم خرية ش تق
ــزاة وتطهري الوطن  ــتظل حتى يتم دحر الغ وس
ــرض من ان  ــة األرض والع ــهم وحماي من رجس
ــل بتواجد أي مندس  ــك او تدنس ولن نقب تنته
ــوده الحزبي  ــتغل وج ــل أو متواطئ يس أو عمي
ــاة الناس  ــذذ بمعان ــوره يف التل ــغ حض ــا بل مهم
واستغاللها من اجل موقف سيايس او خارجي 
يحفظ له عالقته مع جهة أو دولة ما دون مراعاة 

ما يمر به الوطن واملواطن.
ــية دور بالغ  ــد كان للقوى السياس ــال : لق وق
ــال وكذا يف الحد  ــات باملال والرج يف رفد الجبه
من ارضار الطابور الخامس ودرء فتنة ديسمرب 
ــطة  ــات واألنش ــن الفعالي ــك م ــري ذل 2017م وغ
ــة والثقافية  ــية واالقتصادي ــة والسياس الفكري
ــاهم وبشكل ملفت يف  واالجتماعية كما انها تس
ــيد للجبهات بما  تعزيز الدور التعبوي والتحش
يسهم يف زيادة الوعي الثقايف والسيايس املبني 
ــن وكرامة وعزة  ــة الدفاع عن الوط عىل منهجي

شعبه.
انقسام وصراع سياسي

ــزب الربيع  ــل الثور رئيس ح ــك ترى ام اىل ذل
ــل عدوان عىل  ــه البلد يف ظ ــا يمر ب ــي  ان م العرب
ــنوات يتطلب  ــن متواصل منذ أكرث من 3 س اليم
ــذا املنطلق  ــد، ومن ه ــل والجه ــن العم ــد م املزي
ــية قبيل  اجتمعت األحزاب واملكونات السياس
ــع اليمني  ــة الوض ــل مناقش ــن اج ــبوعني م أس
ــيايس وطرح الرؤى واألفكار من  ــهد الس واملش
كل األحزاب يف الجانب االقتصادي ومناقشتها 
والبحث يف إيجاد حلول حيث وهذه املعضلة قد  
ــر عىل كل اليمنيني  أصبحت تدق ناقوس الخط
ــات واملعاناة التي  ــذا إيجاد حلول لكل األزم وك

يعاني منها الوطن واملواطن.
ــع  يضطل ان  رضورة  اىل  ــور  الث ــارت  وأش
ــية بالقيام  الجميع بمن فيهم األطراف السياس
ــن  ــه والوط ــاه الل ــم تج ــم والتزاماته بواجباته
ــتمرار هذا  ــاة اس ــذوق معان ــذي يت ــعب ال والش
ــز دور  وأال يرتك ــر   الجائ ــاره  ــدوان وحص الع
ــل  ــط ب ــيايس فق ــب الس ــىل الجان ــزاب ع األح
يستلزم عليها ايضا ان يكون لها  الدور الرئييس 
ــيادته من  ــذا الوطن وحماية س ــاع عن ه يف الدف
ــوى العدوان من أرايض اليمن  االنتهاك وطرد ق
ــية  ــذا الجانب يعد ركيزة أساس ــة كون ه املحتل
ــزاب ووفائها  ــذه األح ــة ه ــدى وطني ــة م ملعرف
ــعب من  ــرف الش ــى يع ــعب وحت ــن والش للوط

يتاجر باسمه ومن يناضل من اجله.
ــة  ــة مفصلي ــر بمرحل ــن يم ــف : الوط وتضي
ويتوجب عىل الجميع ان يتحدوا يف صف واحد 
ــة وأمنية  ــة وثقافي ــات مجتمعي ــاً ومكون أحزاب
واقتصادية إلدارة املرحلة بكل وطنية وإخالص 
ــوبية وعدم املتاجرة  بعيداً عن املزايدة واملحس
ــتغالل أوضاعهم والتشدق  بمعاناة الناس واس
باسم الوطن دون ان يكون له أي حضور يذكر يف 
ــبيل الدفاع عن الوطن وصون أرضه وعرضه  س
ونحن عىل يقني ان اليمنيني الرشفاء  لن يساوموا 
يف قضايا الوطن السيادية ولن يتهاونوا يف الذود 
ــهداء  ــاص لش ــرض واألرض واالقتص ــن الع ع
ــا يف محراب  ــنكون جميع ــن والواجب وس الوط
ــاريع  ــني مناهضني لكل مش ــن مدافع ــذا الوط ه
ــذا توجب عىل  ــري، ل ــة والتدم ــم والتجزئ التقس
األحزاب السياسية ان تتوحد يف رؤية أو مرشوع 
وطني يجمع الكل ملا فيه خدمة الوطن واملواطن 
ــيادة العليا للوطن بعيدا عن  والحفاظ عىل الس

التعصبات.
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الشراكة الوطنية ليست محاصصة يف املناصبالشراكة الوطنية ليست محاصصة يف املناصب....
وعلى الجميع القيام بمسؤولياتهم يف الدفاع عن الوطن

استطالع / مصطفى المنتصر

ــي والمتمثل في ال  ــية على العمل السياس ــر دور األحزاب والمكونات السياس يقتص
ــات وورش العمل وغيرها  ــد الندوات والمؤتمرات أو الحلق ــيرات أو عق إقامة المس
ــل إن األمر أكبر من ذلك بكثير ، فاألوضاع  ــية ب من األعمال البديهية في الحياة السياس
ــي المجتمع من خالل العمل  ــا الوطن تضاعف من مهام األحزاب ودورها ف ــي يمر به الت
ــيد وتكثيف هجماته ضد  ــتمرار  العدو في تحش ــيما في ظل اس الجهادي التعبوي الس

المدنيين األبرياء وانتهاك العرض واألرض .
ــؤولياتهم الوطنية تجاه  ــيون أكدوا لـ"الثورة" على  ضرورة تحمل الجميع مس سياس
ــوى الغزو  ــي مواجهة ق ــكري ف ــي والعس ــي والمؤسس ــن وتوحيد العمل السياس الوط

والعدوان .. الى التفاصيل :

سياسيون يؤكدون لـ"ٹ":

الحميني:

نعمل على وضع رؤية 
موحدة لألحزاب وسنقدمها 

للقيادات الحزبية إلقرارها

العليي:

على المكونات السياسية 
القيام بواجباتها الوطنية يف 

التحشيد ورفد الجبهات

العماري:

القوى السياسية لها دور بارز 
يف رفد الجبهات والحد من 
استهداف الجبهة الداخلية

الثور:

األحزاب ال يقتصر دورها يف 
الجانب السياسي بل يجب عليها 

المشاركة يف الدفاع عن الوطن
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