
الثــــورة
عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام  محمد عبده مراد  لـ "ٹ":

05 لصاء

املجلس السياسي قدم صورة مشرفة رغم املجلس السياسي قدم صورة مشرفة رغم 
الظروف الصعبة التي تشهدها البالدالظروف الصعبة التي تشهدها البالد

ــا حققه املجلس أشاد  ــي محمد عبده مراد بم ــر الحوار الوطن ــعبي العام - عضو مؤتم ــة الدائمة للمؤتمر الش ــو اللجن ــري عض ــادي املؤتم القي
ــها البالد جراء العدوان والحصار.. مؤكداً أن ظهور رئيس املجلس السيايس  السيايس األعىل خالل عام رغم الظروف القاسية التي تعيش
ــة القتالية لدى الجيش  ــرب أو البحر َرفََع الروح املعنوي ــة واألخرى يف جبهات القتال سواء يف ال ــاد وأعضاء املجلس بني الحين ــح الصم ــىل األخ صال األع

واللجان الشعبية ما انعكست املعنويات عىل تحقيق انتصارات أمنية وعسكرية ترشف اليمنيني.. 
ــود الجماهريية  ــٍم لم يكن متوقعاً، سواء عىل مستوى الحش ــذ توقيع االتفاق السيايس تمّيز بتناغ ــراد: إن مسار العمل السيايس ومن ــال م وق

ــي والخطابات السياسية املوجهة فلم يستطع العدوان بآلته اإلعالمية الضخمة وأمواله  ــة للجبهات أو عىل مستوى العمل الخارج الداعم
ــاً إىل جملة القضايا  ــام ومكون أنصار الله).. متطرق ــعبي الع ــارة الفتنة بني رشيكي االتفاق السيايس(املؤتمر الش ــث الفرقة وإث ــة ب الطائل
ــاع  ــري يف املحافظات الجنوبية من وجود أجنبي وقضية ما يش ــدوان، ودالالت ما يج ــة الوطنية يف مواجهة الع ــق الرشاك ــة بأف ذات الصل
ــة الجربية، وقضية ثبات الوحدة اليمنية، املحروسة بإرادة الله والرشفاء من ابناء الوطن وغريها من  ــول محاولة العدوان فرض األقلم ح

القضايا.. إىل التفاصيل  :

حاوره/
محمد محمد إبراهيم

ــي   ــف الداخل ــدة الص ــني بوح ــة المرتبص ــدوان والمرتزق ــات الع ــْت رهان ــة خّيب ــود الجماهريي ¶ الحش
ــد.. ونحن •  بداية شيخ محم

ــليم  ــش الذكرى األوىل لتس نعي
إىل  ــا  العلي ــة  الثوري ــة  اللجن
ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل
ــيايس  الس ــاق  االتف ــب  بموج
ــي أنصار  ــي بني مكون التاريخ
ــعبي العام..  الله واملؤتمر الش
ــدالالت الديمقراطية التي  ما ال

تعكسها هذه الذكرى..؟! 
- يف البدء نهنئ قيادة املجلس السيايس 
ــه األخ صالح الصماد،  األعىل ممثال برئيس
ونائبه الدكتور قاسم لبوزة، وكافة أعضائه، 
كما نهنئ الشعب اليمني الصامد والصابر 
ــة..  ــة الديمقراطي ــة الوطني ــذه املناسب به
ــالم املجلس  ــة الذكرى األوىل الست مناسب
ــة  ــة الثوري ــن اللجن ــة م ــايس للسلط السي
العليا.. مؤكدين فخرنا واعتزازنا بما قدمه 
ــاوزت قيود  ــس من صورة مرشفة تج املجل
ــة التي فرضها  ــاب والظروف القاسي الصع
ــس  ــذ املجل ــد نّف ــار.. لق ــدوان والحص الع
ــىل أكمل وجه،  ــىل مهامه ع ــايس األع السي
مفضيا إىل تعزيز أوارص الرشاكة الحقيقية 
ــا تبقى من  ــون م ــدوان وص ــة الع يف مواجه
ــن  ــم م ــة، واأله ــزة الدول ــات وأجه مؤسس
ــاء املجلس يف  ــك ترسيخ الثقة بني أعض ذل
ظروف صعبة كانت تشهد خالفات عاصفة 
ــة اليمنية الذين التقوا يف  بني فرقاء الساح
ــة العدوان السعودي  جبهة واحدة ملواجه

اإلماراتي األمريكي..
ــي تعكسها هذه  ــة للدالالت الت وبالنسب
ــس كل  ــي تعك ــد ه ــكل تأكي ــة، فب املناسب
ــة بقرار  ــي للسلط ــداول السلم ــي الت معان
ــذه الذكرى  ــا تعكس ه ــص، كم وطني خال
ــة يف الذاكرة الجمعية  عمق الحكمة اليمني
كل  يف  ــة  الحكيم ــا  لقياداتن ــة  الحضاري
ــة للعدوان  ــة املناهض ــراف السياسي األط
ــعبي  ــوى املؤتمر الش ــذه الق ــىل رأس ه وع
ــيل عبدالله صالح  ــام ممثال بالرئيس ع الع
رئيس الجمهورية األسبق - رئيس املؤتمر 
ــار الله ممثال  ــام، ومكون أنص ــعبي الع الش
بالسيد عبد امللك الحوثي.. كما أن الذكرى 
األوىل لتسليم السلطة للمجلس السيايس 
ــوة اإلرادة والعزيمة  محطة هامة لتعزيز ق
ــة  الداخلي ــة  الجبه ــات  سياج ــني  تمت يف 
ــون، وترجمة  ــور والقان ــام للدست واالحتك
ــة املصريية يف مواجهة  عملية آللية الرشاك
العدوان وتفويت الفرصة عىل املرتبصني يف 

شق الصف الوطني..
ــوم لعمل •  ــرون الي ــف تنظ كي

ــالل عام  ــيايس خ املجلس الس
ــة اإلدارية  ــن الناحي ــل.. م كام
واألمنية والسياسة ومواجهة 

العدوان..؟!
- رغم الظروف االقتصادية  والسياسية  
ــد يف تقييمي  ــرب عىل البل ــدوان  والح والع
ــؤون  ــاً يف إدارة ش ــان املجلس  موفق ــد ك فق
ــه األول.. ويكفيه رشفا أنه  ــد خالل عام البل
ــة بني رشكاء  ــل عىل تعزيز الثق عمل  ويعم
ــعبي  ــة، املؤتمر الش ــة الصعب ــذه املرحل ه
العام، ومكون أنصار الله، والقوى الوطنية 
ــد نجح  ــار.. لق ــدوان والحص ــة للع الرافض
ــّد  ــٍز يف م ــىل بتمّي ــايس األع ــس السي املجل
ــت قوى  ــت قد ظن ــي كان ــة الت ــور الثق جس
االنتفاع والفساد والعمالة أنها قد خلخلت 
ــة اليمنية  ــات السياسي ــا بني املكون بنيانه
ــوى التي تمثل  ــهود لها بالوطنية، الق املش
ــي، وهي  ــود التاريخ ــاء الصم ــوم رشك الي
ــت ال يمكن  ــي إن اختلف ــوى نفسها الت الق
بأي حال من األحوال أن تصل إىل التفريط 

ــعب اليمني  باملصلحة الوطنية العليا للش
ــح املجلس يف  ــا وإنسانا.. نعم لقد نج أرض
ــاوالت املتواصلة  ــادة الثقة رغم املح استع
ــوى الوطنية.. هذا من  ــزرع الفرقة بني الق ل
ــة بعوامل  ــة السياسة املحفوف ــب الثق جان
ــب األمني والعسكري،  النزاع.. ومن الجان
ــز األمن  ــاً يف تعزي ــح املجلس أيض ــد نج فق
ــرار يف املحافظات الواقعة يف إطار  واالستق
سيطرته، وقد شاهد العالم رئيس املجلس 
وأعضاءه وهم الخطوط األمامية للجبهات 
ــذا عامال مساعدا يف  ــرب والبحر وكان ه يف ال
ــات امليداني..  ــري والثب ــار العسك االنتص
ــت سيطرة  ــات الواقعة تح ــا املحافظ بينم
ــة تعيش  ــدوان واملرتزق ــف الع ــوى تحال ق
أسوأ مراحل تاريخيها األمني والعسكري 
ــارق اإلمكانات الهائلة  والفوضوي، رغم ف
ــزاة، إال أنهم  ــة والغ ــا املرتزق ــي يمتلكه الت
ــارعاً   ــى ش ــوا حت ــوا أن يؤمن ــم يستطيع ل
ــا.. كما  ــدن أو غريه ــة ع ــداً، يف محافظ واح
ــل  ــار العم ــدار يف مس ــس باقت ــح املجل نج
ــد يف مواجهة العدوان  ــروح الفريق الواح ب
بكافة الوسائل، وترجم تطلعات الجماهري 

اليمنية يف تماسك الجبهة الداخلية..
ــيايس •  الس ــس  املجل ــارج  خ

ــتوى الجماهريي،  وعىل املس
ــار  ــف الحظتم وتابعتم مس كي
ــي  الوطن ــيايس  الس ــل  العم
ــعبي  ــرتك بني املؤتمر الش املش
ــه..؟! وماذا  ــار الل العام وأنص
حقق االتفاق السيايس بينهما 
حتى اآلن عىل صعيد مواجهة 

العدوان..؟
-  لقد الحظنا من خالل متابعتنا وعملنا 
التنظيمي السيايس اللصيق بالجماهري، أن 
مسار العمل السيايس ومنذ توقيع االتفاق 
ــعبي  ــني الطرفني ( املؤتمر الش السيايس ب
ــذي عكس  ــار الله)- ال ــون أنص ــام ومك الع
ــز بتناغٍم  عجيب  ــعبية كبرية- تمّي رغبة ش
ــواء يف  ــالق، س ــاً عىل االط ــن متوقع ــم يك ل
ــود الجماهريية يف احتفالية الذكرى  الحش
الثانية للصمود اليمني 26 مارس 2017م أو 

عىل مستوى العمل الخارجي والخطابات 
ــع العدوان  ــة املوجهة فلم يستط السياسي
بآلته اإلعالمية الضخمة بث الفرقة وإثارة 
ــارات يف  ــا امللي ــذل ألجهله ــي ب ــة الت الفتن
ــة  ــوالءات اإلعالمي ــىل رشاء ال ــات ع النفق
ــائعات ذات  ــة الدولية وبث الش والسياسي
ــادات دول  ــل قي ــن قب ــي م ــع الرسم الطاب
ــائعات عىل ألسنة  ــأن تأتي الش ــدوان ك الع
ــني  اإلماراتي أو  ــني  السعودي ــني  املسؤول
ــن تلك  ــيل.. لك ــف الداخ ــق الص لغرض ش
ــادات  ــىل وعي قي ــت ع ــاوالت تحطم املح
ــه وادراكهما أن  ــار الل ــر ومكون أنص املؤتم
ــق  ــات العدوان واملرتزقة كانت عىل ش رهان
الصف الداخيل.. وانعكس هذا التناغم عىل 
ــايس األعىل الذي يعود  أداء املجلس السي
ــني الجانبني..  ــز الثقة ب ــه يف تعزي الفضل ل
فكان أداؤه متميزاً عىل الصعيدين الداخيل 
والخارجي وبناء عىل ذلك فقد حقق الكثري 
ــة  والعسكرية  ــارات السياسي ــن االنتص م

واالقتصادية واالعالمية.. 
ــات •  ــاك مماحك ــان هن ــن ك لك

ــني  الطرف ــني  ب ــوزارات  ال يف 
ــرات  كثغ ــدوان  الع ــا  استغله
لرتويج الخالف القائم.. ما هو 
ــكالت؟!  ــك املش ــريكم لتل تفس
ــد  ــم للقواع ــي دعوتك ــا ه وم
ــة للطرفني.. سواء  الجماهريي

اإلدارية أو اإلعالمية..؟
ــكالت طبيعية كخالفات عىل  - هذه املش
ــري أعمال  ــىل طرق تسي ــار إداري أو ع مس
وإدارة شؤون الدولة، وهي تستغل  فعًال كما 
ذكرتم يف سؤالكم، لكنها ال تعرب باملطلق عن 
ــا التي حسمت قضايا  ــادات العلي رأي القي
ــايس  السي ــاق  باالتف ــوي  املاض ــالف  الخ
ــىض الرشاكة املصريية يف مواجهة  الذي اقت
ــد.. وإدراكا من  ــؤون البل العدوان وإدارة ش
ــة الحقيقية ال  ــأن الرشاك ــادة الطرفني ب قي
ــح بقدر ما ترتجمها  تكمن يف تقاسم املصال
ــن سيادة  ــام للدفاع ع ــات الجس التضحي
الوطن وهذا ما هو قائم بني املؤتمر الشعبي 
ــم يف  ــى األه ــه..  املعط ــار الل ــام وأنص الع
ــا الخالفية  ــات أن هذه القضاي ــذه املعطي ه
ــيع حولها دليل عىل  ــا رغم ما أش وتجاوزه
ــر العقالنية  ــة اليمانية وجوه عمق الحكم

لدى قيادات الطرفني..
ــات الطبيعية  ــك الخالف ــالل تل  إن استغ
ــل دول العدوان  ــة بائسة من قب هي محاول
ــم العسكرية  ــة الستعاضة الهزائ واملرتزق
ــارات  بانتص ــة  والنفسي ــة  واالقتصادي
ــفت أساليب  إعالمية كاذبة رسعان ما تكش

زيفها مّرًة تلو األخرى..
ــد الجماهريية وأبناء  ــو كل القواع وأدع
ــادات وأعضاء  ــة، وقي ــة عام ــن بصف الوط
ــه  الل ــار  وأنص ــام،  الع ــعبي  الش ــر  املؤتم
ــرار  االنج ــدم  وع ــة  باليقظ ــيل   التح إىل 
ــدم إال  ــن تخ ــي ل ــاعات الت ــك اإلش وراء تل
ــن املناكفات  ــة، والكف ع ــدوان واملرتزق الع
ــزات والجدل العقيم عرب  اإلعالمية والتناب
ــي.. وااللتزام  ــل االجتماع ــع التواص مواق
ــذا  ــني يف ه ــات القيادت ــات واتفاقي بتوجيه

الجانب..
ــاء •  صنع ــة  العاصم ــدت  شه

ــة تاريخية..  ــوداً مالييني حش
ــر  املؤتم ــس  تأسي ــرى  ذك يف 
ــا  قابله ــام..  الع ــعبي  الش
ــاً من  ــة أيض ــود جماهريي حش
ــت شعار  ــه تح ــار الل ــل أنص قب
ــدوان ورفد  ــد الع ــد ض التصعي
ــث  ــني.. حي ــات باملقاتل الجبه

رددت وسائل اإلعالم املختلفة 
ــة  ــأن ثم ــاً ب ــا وخارجي داخلي
ــي  برشيك ــف  تعص ــات  خالف
ــم  تعليقك ــو  ه ــا  م ــود..  الصم
ــم  ــة تقيي ــن زاوي ــك م ــىل ذل ع

النتائج..؟! 
ــن  م ــاء  ــة صنع العاصم ــهدته  ــا ش م  -
ــة  يمني ــة  جماهريي ــود  وحش ــرات  تظاه
واسعة إحياء للذكرى الخامسة والثالثني 
ــعبي العام الذي كان  لتأسيس املؤتمر الش
ــاء  ــاط أبن ــوراً يف أوس ــرث حض ــزال أك وال ي
ــن أي وقت مىض  ــعب اليمني بل أكرث م الش
ــف عدواني  ــن تحال ــن م ــهده الوط ــا يش مل
ــب مجازر  ــي أمريكي ارتك ــودي إمارات سع
إبادة جماعية بحق اليمنيني أطفاًال ونساًء 
وكهوًال ودمر بنيته التحتية بشكل هستريي 
ــخ الحروب.. وبالتايل  وغري مسبوق يف تاري
ــود ماليينية  ــهدته العاصمة من حش ما ش
ــني وأنصار املؤتمر  ــن قبل املؤتمري سواء م
ــل مكون أنصار الله ومن  وحلفائه أو من قب
ــة ومن اليمنيني  ــر من القوى الوطني تجمه
الرشفاء الذين يختلفون يف الرؤى الحزبية 
ــل  الوسائ ــك  تل ــه  قالت ــا  ــة كم والسياسي
ــد  اإلعالمية..  لكنهم يتفقون جميعاً الحش
ــد يف اتجاه  ــد غ ــدا أو بع ــوم أو غ ــواء الي س
ــاه دعم الجبهات من الجيش  واحد هو اتج
ــر  املغاوي ــا  وأبطاله ــعبية  الش ــان  واللج
ــة  ــني ملواجه ــن املقاتل ــرشات اآلالف م بع
ــي األمريكي..  ــدوان السعودي اإلمارات الع
ــون رهانات العدوان يف أن  لقد خيب اليمني
تكون هذه الحشود املاليينية تحوًال باتجاه 
ــة الوطنية  ــد الرشاك ــراط عق ــدام وانف الص
ــة  ــت الحكم ــدوان.. إذ أرشق ــة للع املواجه
اليمانية يف كل األطراف.. فعززت الحشود 
ــة الداخلية.. وأكدت مجدداً  تماسك الجبه
أن املؤتمر الشعبي العام ملتحم بالجماهري 
ــة الوطنية  ــوى السياسي ــعب وبالق وبالش
ــالص يف مواجهة  التي وقفت وضحت بإخ
ــر ويف  ــار الجائ ــم والحص ــدوان الغاش الع
ــار الله..  ــّون أنص ــوى مك ــذه الق ــة ه مقدم
ــك البيانات  ــود وتل كما عكست هذه الحش
والقرارات الصادرة عنها التفاعل الوطني 
ــم  جرائ ــة  مواجه يف  ــع  الواس ــعبي  والش
العدوان وكارثية حصاره الجائر للمطارات 
ــة وأوصلت صوتها  ــئ واملنافذ الربي واملوان
ــى ينترص  ــة الصمود حت ــم يف مواصل للعال
ــا يعتقد  ــاً.. وليس كم ــن أرضا وإنسان اليم
ــن بأن هذه  ــض من الحاقدي ــرّوج له البع وي
ــود كانت فرزاً جديداً يستهدف أحد  الحش
ــالف  ــايس.. إذ ال خ ــاق السي ــاء االتف رشك
ــه وموقفهم جميعا  ــر وأنصار الل بني املؤتم
ــة  الجبه ــز  تعزي ــت  استهدف ــودهم  وحش
ــم  ودع ــدوان  الع ــة  مواجه يف  ــة  الداخلي

جبهات املواجهات باملقاتلني..
ــني •  املراقب ــض  بع ــرى  ي

ــر  املؤتم ــزب  ح ان  ــني  الدولي
ــاز الربيع  ــام اجت ــعبي الع الش
ــن يف  ــع الوط ــت م ــي وثب العرب
ــم  برأيك ــدوان..  الع ــة  مواجه
ــاء  ــل البق ــات وعوام ــا أساس م
ــا املؤتمر يف عالم  التي تميز به

متغري..؟!
ــعبي العام بقيادة  ــح املؤتمر الش - صحي
ــد اجتاز  ــح ق ــه صال ــيل عبدالل ــس ع الرئي
ــع العربي  ــى بالربي ــاح كارثة ما يسم بنج
ــن وترك السلطة..  بأن غلَّب مصلحة الوط
ــزاب اليمنية  ــني األح ــن ب ــر م ــان املؤتم وك
القليلة، واليمن من بني الدول العربية التي 
ــفت أهداف ومخططات الربيع العربي  كش

ــوش الوطن  ــىل اقتصاد وجي ــاء ع يف القض
ــي للعرب  ــدو التاريخ ــًة للع ــي خدم العرب
واملسلمني إرسائيل، من خالل شغل العرب 
ــا جزئية قطرية تلهيهم عن القضية  بقضاي
ــني  ــة فلسط ــة األم قضي ــة القومي املحوري

والقدس الرشيف. 
ــتجدات •  ــرون ملس ــف تنظ كي

ــل  ــل وه ــن املحت ــوب الوط جن
ستنال من الوحدة اليمنية..؟

ــة  الجنوبي ــات  املحافظ ــدات  مستج  -
ــعبية سواء تلك  األمنية والسياسية والش
ــد املحتل، أو تلك  ــض هادي وتؤي التي ترف
ــىل أي بقعة  ــة للوجود األجنبي ع الرافض
ــل  ــض أي عمي ــا ترف ــن كم ــن أرض الوط م
ومرتزق.. جميعها تعكس بما ال يدع مجاًال 
ــه  ــل عبدرب ــة للمستقي ــك أن ال رشعي للش
ــق  ــن باملطل ــل الوط ــادي داخ ــور ه منص
ــاوز مقتضيات  ــدود رشعيته ال يتج وأن ح
ــي األمريكي  ــودي اإلمارات ــدوان السع الع

عىل اليمن..
ــر •  مؤتم يف  ــو  عض ــم  وأنت

ــون  وتتابع ــي  الوطن ــوار  الح
ــدول العرش  ــل صوت ال كيف ظ
ــن  ــدث ع ــن يتح ــس األم ومجل
ــتقر..  ــد وآمن ومس ــن موح يم
ــت  ــدوان حاول ــة الع ــذ بداي من
ــف والطرف املؤيد  دول التحال
ــل  التدخ ــذا  ه إن  ــول  يق ــا  له
ــة ومن  ــل الرشعي ــن أج ــو م ه
ــا هو  ــن.. فم ــدة اليم ــل وح اج
ــدويل من  ــريكم للموقف ال تفس
ــري يف املحافظات  واقع ما يج

الجنوبية..؟
ــوم محتل من قبل العدوان  - الجنوب الي
ــو مريض، أبناء الجنوب  ومن ينكر ذلك فه
ــوم يعانون من انعدام األمن واالستقرار  الي
ــن  ــدون ل ــزاة واملعت ــوان، والغ ــذل واله وال
ــي من  ــخص يمن ــرف أو ش ــوا أي ط يستثن
ــىل كل  ــة واإلذالل.. وع ــب واإلهان التعذي
ــىل اليمنيني جميعهم  ــوى اليمنية بل ع الق
ــعارات  ــة.. أن الش ــذه الحقيق ــوا ه أن يدرك

ــدوان أو حتى  ــعارات دول الع الدولية أو ش
ــعارات هادي وحكومة الرياض بأن هذه  ش
ــن عىل اليمن هي من أجل  الحرب التي تش
ــا بالرشعية، ال تعني  ــادة ما يسمونه استع
ــى السيايس  ــق والعم ــاء املطب ــوى الغب س
ــه املرتزقة.. وأؤكد هنا  الرهيب الذي يعيش
ــد استيقظوا  ــن املرتزقة ق ــاً م ــة أناس أن ثم
ــىل واقع مغاير ملا كانوا يتصورونه، سواء  ع
ــدوان من  ــود يف مواجهة الع ــع الصم يف واق
ــن اليمنيني، أو واقع  ــل السواد األعظم م قب
ــي يف املحافظات الجنوبية  الوجود األجنب
ــزو واضح من البداية، بل  وأدركوا أن هذا غ
ويعيد للذاكرة أساليب وأكاذيب االستعمار 

الربيطاني يف السيطرة عىل عدن..
ــال •  سين ــل  ه ــذا  ه ــل  ك ــع  م

ــوب أو يف  ــري يف الجن ــا يج م
ــدة من الوحدة  مارب أو الحدي

اليمنية..؟! 
ــه الجنوب أو  ــا يتعرض ل ــا يجري وم - م
ــة اليمنية من عدوان  ــان من الخارط أي مك
ــرض وجود أجنبي  ــار أو محاولة ف أو حص
عىل صورة احتالل وغزو، لن يزيد اليمن إال 
قوة ووحدة ولن ينال من وحدة الجمهورية 
ــن مايو  ــي والعرشين م ــن الثان ــة يم اليمني
ــم  ــة أنه ــدوان واملرتزق ــدا للع 1990م وإن ب
ــت ضغط  ــاريع تجزئة تح ــررون مش سيم
ــعب اليمني  ــق الش ــة بح ــم الرببري الجرائ
ــذا ليس سوى  ــت الدويل فه ــل الصم ويف ظ
ــا  ــل كم ــل سريح ــف، فاملحت ــة صي سحاب
رحلت بريطانيا واملجرم أكان عربياً غازياً 
ــح املرتبصني باليمن  ــاً، أم مرتزقاً من معتدي
ــو يمني  ــىل كل ما ه ــاض ع ــة االنقض فرص
تحت يافطة ما يسمى بالرشعية، سيحاكم 
عاجًال أو آجًال.. أما الوحدة فهي محروسة 
ــع  ــدوان واملجتم ــعارات دول الع ــس بش لي
الدويل.. ولكن محروسة بإرادة الله وعزيمة 
وتضحيات اليمنيني الرشفاء والوحدويني 
ــوب  ــمال والجن ــن يف الش ــاء الوط ــن أبن م

والرشق والغرب..
ــع يف •  ــض أن الوض ــرى البع ي

مارب ويف حرضموت ويف عدن 
وما يجري إلسقاط الحديدة.. 
ــمى  ــا يس ــة م ــن عملي ــو ضم ه
ــم  برأيك ــة..  الجربي ــة  باألقلم
ــذه  ــري به ــا يج ــة م ــا عالق م
ــورات أو بما كان يتحدث  التص
ــوار الوطني  ــر الح ــه مؤتم عن

من األقاليم..؟!  
ــري يف مارب والحديدة  ــة ملا يج - ال عالق
ــم  ــل تقسي ــة يف عم ــات الجنوبي واملحافظ
ــة باملطلق فما  ــاس بأقلمة جربي يوحي للن
ــىل  ــدوان ع ــرة دول الع ــو سيط ــري ه يج
ــة هو احتالل  ــارب واملحافظات الجنوبي م
أو  ــدة  ــاط الحدي ــة إسق ــي.. ومحاول علن
تسليم امليناء مقابل الرواتب مسألة ابتزاز 
ــح، ومغالطة املراد منها احتالل اليمن  واض
ــه الواحدة  ــس مالمح دولت ــه وطم ورشذمت
سواء يف مارب أو الحديدة أو حرضموات أو 
عدن.... أما ما كان يتداول يف مؤتمر الحوار 
ــم والحكم  ــارات األقالي ــي ضمن خي الوطن
ــد كانت ذلك  ــيل واسع الصالحيات فق املح
ــه كمخرج سيايس لألزمة  التداول مرحباً ب
ــة 2011م وهي خيارات  ــي احدثتها فتن الت
ــرار اليمنيني ويف  ــة إلرادة وق ــت خاضع كان
ــادة ومركز قوي  ــة ذات سي ــل وجود دول ظ
ــق حكم  ــات وف ــم أو املحافظ ــم األقالي يحك

محيل واسع الصالحيات.. 

املجلس السياسي األعلى عزز 
الثقة بني شركاء الصمود 

التاريخي وحقق األمن 
واالستقرار املجتمعي ورفع 
املعنويات القتالية بوجوده 

يف صدارة الجبهات

الشراكة الحقيقية ال تكمن 
يف تقاسم املصالح بقدر ما 

ترتجمها التضحيات الجسام 
للدفاع عن سيادة الوطن 

وهذا ما هو قائم بني املؤتمر 
الشعبي العام وأنصار اهللا

ال عالقة لعزل مارب 
واملحافظات الجنوبية عن 
صنعاء باألقلمة الجربية 

بل عمل يتصل بمؤامرات 
احتالل اليمن وتدمري 

مقومات دولتها

الخالفات يف بعض أجهزة 
الدولة أو األحداث 

العابرة التي يحاول 
العدوان استغاللها ال 
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