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سلمت السلطة طواعية حقنًا للدماء.. 
ألن الدم اليمني غالي..

الزعيم/ علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس فرع المؤتمر بعدن لـ»الميثاق«

اإلصالح خطط لـ»جمعة كرامة« في عدن إلسقاط الرئيس هادي
۹  نبدأ معك من المناسبة الغالية التي جسدت 
التداول السمي للسلطة، فما الذي تحب قوله 

بهذه المناسبة؟
في البدء نهنئ شعبنا اليمني وقيادتنا السياسية 
والتنظيمية ممثلة بفخامة االخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية واالخ علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام بمناسبة الذكرى األولى للتداول 
السلمي للسلطة في بالدنا.. هذه المناسبة الغالية على 
المؤتمر الشعبي العام الذي جسد من خاللها حقيقة 
نهجه الديمقراطي وتغليبه المصلحة الوطنية العليا من 
خالل تنازالت الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الذي حقن الدماء وقدم أنموذجًا تاريخيًا فريدًا لم تشهد 
المنطقة له مثياًل وسلم السلطة سلميًا أليادٍ آمنة عبر 
صناديق االقتراع.. وشدد على حزبه وكل محبيه بذل 
الجهود النجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة التي نعيش 

ذكراها األولى هذه األيام..
 ۹  كيف تقرأ مايحدث في المحافظات الجنوبية 

تزامنًا مع احتفال الشعب بهذه المناسبة؟
- مايحدث في المحافظات الجنوبية أمر مؤسف نرفضه 
في المؤتمر الشعبي العام وبشدة وندين مرتكبيه، 
وأعتقد ان مايحدث كان الغرض منه افشال فرحة الشعب 
-وخصوصًا المؤتمر- بهذه المناسبة وفي مقدمة من 

يقوم بهذا المخطط حزب االصالح.
»كرامة« جديدة

 ۹  لكن االصالح أعد الحتفالية واسعة في عدن 
بهذه المناسبة؟

- كان يرمي من وراء ذلك الى اثارة الفتنة في اليمن 
واالصطدام مع الحراكيين ألجل صناعة جمعة »كرامة« 

جديدة.
 ۹  إالمَ يرمون؟

- مثلما استفاد من وراء جمعة الكرامة التي حدثت في 
18 مارس 2011م.. االصالح يهدف ويسعى لعرقلة 

التسوية السياسية بأي وسيلة.
 ۹  لكنكم شاركتم االصالح مهرجانه في عدن 

الخميس الماضي.. لماذا؟
- المؤتمر قبل المشاركة في المهرجان بعد ان اتخذ 
محافظ  عدن قرارًا بتشكيل لجنة تحضيرية القامة 
فعالية بمناسبة الذكرى األولى للتداول السلمي للسلطة 
واثناء االجتماع ناقشت انا شخصيًا مع المحافظ وحيد 
علي رشيد الموضوع وأكدت له أن االصالح يعد القامة 
مهرجان بالمناسبة وقد روج اعالميًا لذلك ولكن المحافظ 
أكد لي بأن السلطة المحلية هي التي ستقيم الفعالية 
وتدعو للمشاركة فيها ومن ضمن االسماء التي صدر 
بهم قرار في اللجنة التحضيرية لهذه الفعالية محافظ 
عدن رئيسًا للجنة وعضوية االخ عبدالكريم شايف رغم 
انه مسافر في الخارج واالخ��وة وكالء محافظة عدن 
ورئيس المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في المحافظة 
ورئيس اللقاء المشترك وشركائه في المحافظة وعلى 
هذا االساس اتفقنا بأال تظهر الفعالية أي صور سوى 

صور رئيس الجمهورية وعلم الجمهورية اليمنية.
نوايانا صادقة

 ۹  وهل جرت الفعالية حسب ما تم االتفاق 
عليه؟

- بالنسبة لحضور الفعالية لم يتواجد في المنصة أي 
قيادي من قيادات حزب االصالح وال من قيادات بقية 
احزاب المشترك إال االخ محافظ المحافظة، الجماعة 
كانوا خائفين او مخططين لشيء ال نعلمه.. اما نحن 
في المؤتمر الشعبي العام فقد حضرنا وشاركت غالبية 
القيادات ومنهم الدكتور عبدالسالم مهدي والدكتور 
عبدالعزيز بن حبتور وناصر منصور هادي ومحافظ ابين 
جمال العاقل ورئيس فرع المؤتمر بأبين احمد جرفوش 
والدكتور خضر لصور وتوفيق بن سارية والوزير نبيل 
شمسان الذي مثل فخامة رئيس الجمهورية في الفعالية 
وغيرهم من القيادات المؤتمرية في المحافظات 

الجنوبية.. نوايانا كانت صادقة.
۹  لكننا شاهدنا شعارات مرفوعة تسيئ   
للزعيم علي عبداهلل صالح.. كيف رضيتم بذلك؟
-  كنا متفقين مع المحافظ على عدم االس��اءة ألي 
طرف او شخص خصوصًا الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر، والمحافظ شدد على هذا المقترح ولكن 
االصالح اليرعى إاًل وال ذمة واليحتفظ بعهد واليفي 
باتفاق.. وقد تفاجأنا مثل غيرنا بالشعارات المسيئة 

ولكننا ندرك ان هناك قليلي حياء سربوا الشعارات..
 ۹  وماذا عن المحافظ؟

- هو يدار كما تدار الفعاليات االصالحية!!
مخطط مفبرك

 ۹  هل أراد االصالح افشال الفعالية بعد ان دعت 
السلطة المحلية إليها وافشلت فعاليته الخاصة؟

- بكل تأكيد النه كان يخطط -كما اشرت سابقًا- لعمٍل 
مثل جمعة الكرامة وتوريط رئيس الجمهورية بأحداث 
دموية وكذلك توريط االمن.. باالضافة الى انه كان 
يخطط للسيطرة على الساحات وقد تبين ذلك من خالل 
حشده أنصاره من المحافظات الجنوبية كلها باالضافة 
الى حشده أنصارًا من بعض المحافظات الشمالية ورغم 
االحداث التي افتعلها االصالح عرف الجميع نواياه ورغم 
سقوط ضحايا إال انه لم يستطع تحقيق هدفه من تلك 

الفعالية.
 ۹  قلت ان االصالح حشد انصاره من المحافظات 

هل كان يتوقع عدم مشاركتهم في الفعالية؟
والمحافظ  لقد تفاجأ االص��الح��ي��ون  - حقيقة 
بحضورنا.. وعدم حضور القيادات االصالحية الى 
المنصة تؤكد انهم تفاجأوا بحضورنا ولم يكونوا 
متوقعين ذل��ك، ولذلك راح��وا يفبركون االخبار 

ويفتعلون االحداث الفشال الفعالية.
»غراب البين«!!

 ۹  هل تعتقد أنهم وراء اتهام مراسل ال��)بي 
بي سي(  لك ولياسر اليماني وعبدالكريم شايف 
بأنكم وزعتم اسلحة على الحراكيين الرتكاب 

مجازر؟
- عندما حضرت الى منصة المهرجان كنت قد 
سمعت خبر عبداهلل غراب مراسل قناة ال� )بي بي سي(  
وادركت ان هناك مخططًا قذرًا من وراء هذا الخبر 
الكاذب وتوقعت قيام البعض بارتكاب جرائم وقد 

مهدوا لذلك بنشر االخبار الكاذبة.. والتقيت حينها في 
المنصة بالصحفي انيس منصور وهو مراسل )السعيدة( 
وقال لي ايضًا بانه مراسل لل�»بي بي سي« فقلت له 
من الذي أشاع الخبر الكاذب علينا بأننا نوزع اسلحة أنا 
وعبدالكريم شايف وياسر اليماني، فتفاجأ الرجل وكأنه 
كغيره من االصالحيين لم يكونوا متوقعين حضورنا 
فقال لي : عبداهلل غراب هو من نشر الخبر، فقلت له 
: ممكن تتصل به، وفعاًل اتصل به واعطاني التلفون 
وقلت لعبداهلل غراب : اتق اهلل فيما تنشر من اخبار، 
ياسر اليماني في السعودية وعبدالكريم شايف في 
االمارات وانا في منصة المهرجان وانت تتهمنا بتوزيع 
اسلحة وهذا اتهام مرفوض رفضًا تامًا.. فقال غراب : 
لقد جاءتني المعلومات من مصادرنا في عدن فرد انيس 
منصور بانه لم يبلغه بهكذا معلومات فأدركت حينها ان 
حزب االصالح يقف وراء اتهام عبداهلل غراب لنا وانهم 

يدبرون لشر مستطير لمحافظة عدن.
 ۹  هل هو اسلوب جديد لحزب االصالح لتشويه 

قيادات المؤتمر والتحريض ضدها؟
- فعاًل  هو اسلوب جديد لالصالح وتحريض ضد قيادات 
الماؤتمر في المحافظات الجنوبية وقد تم استخدام 
غراب ال� )بي بي سي(  للقيام بذلك الدور المسيئ لنا 
واثارة وتحريض الناس علينا خصوصًا وانهم كانوا على 
ثقة بأن الدماء ستراق وانه البد من وضع اشخاص في 
مرمى االتهام ليصب المواطنون جام غضبهم عليهم، 
فحزب االصالح يحرض على المؤتمريين بشكل عام 
وح��اول استهدافنا في ه��ذه الفعالية بشكل خاص 

باعتبارنا شخصيات قيادية داخل محافظة عدن.
أخبار كاذبة

 ۹  وماذا انتم فاعلون تجاه مراسل ال� )بي بي 
سي(  عبداهلل غراب خصوصًا وقد تكررت اساءاته 

واتهاماته وتحريضاته على قيادات مؤتمرية؟
- كان يفترض على عبداهلل غراب ان يكون حياديًا وان 
يحترم القناة التي يعمل فيها ويحافظ على سمعتها 
ويتجرد في طرحه للمواضيع وأال ينجر وراء جرائم 
ومشاريع طرف ضد آخر، وأؤكد ان خبره الذي اذاعه في 
21 فبراير ال اساس له من الصحة وان هناك من اماله 
عليه حرفيًا.. وان غراب ادى مهمة حزبية بحتة ال صلة لها 
بالصحافة وال بالمهنية وال باالخالق االعالمية.. خصوصًا 
وان شايف واليماني خارج اليمن وانا كنت عضوًا في 
اللجنة التحضيرية لفعالية محافظة عدن التي اقيمت 

في 21 فبراير.
وألن الخبر مفبرك وذو مغزى حقير فقد تناولته 
مواقع حزب االصالح وقناة )سهيل( مباشرة دون البحث 
عن الحقيقة كون الخبر ذا مدلول خطير على السلم 

االجتماعي وحياة المواطنين.
وفي الوقت الذي ادعو فيه الصحفيين في تلك المواقع 
والقنوات الى مراقبة اهلل سبحانه وتعالى وتحري الدقة 
والمصداقية والحفاظ على أمن ووحدة الوطن فإننا نؤكد 
اننا الثالثة الذين اتهمهم غراب ال� )بي بي سي(  سوف 
نرفع قضية الى القضاء ضده وقد سجلنا كالمه بالصوت 
والصورة كدليل قاطع على جرم فعله وتسخيره رسالته 
اإلعالمية للتحريض على المواطنين وتشويه سمعتهم 
وزرع العراقيل في طريق التسوية السياسية من وراء 
هذه االخبار الكاذبة ونحن نتباحث الختيار محاٍم للترافع 
ضد غراب ولن ندع هذا االتهام يمر دون حساب حتى 
اليتمادى غراب ال� )بي بي سي(  كثيرًا في اتهاماته 
وتحريضه ضد القيادات المؤتمرية وكشف من يقف وراء 
هذا االتهام رغم ان يقيننا يؤكد انه حزب االصالح لوجود 

أكثر من مؤشر وتصرف على ذلك.
واليفوتنا ان نناشد قناة ال� )بي بي سي( ان تراجع 
اختيارها لمراسليها في اليمن وتدقق فيما يقدمونه 
من رسالة التفيد القناة بقدرما تشوه سمعتها وتفقدها 
صيتها الطيب الذي علق في الوعي المجتمعي اليمني..

تنسيق )إصالحي - انفصالي(
 ۹  بعد االحداث التي شهدتها عدن يوم الخميس 
الماضي ظهر العطاس على الفضائيات ليؤكد أن 
ما حدث  امتداد لحرب صيف 94م وطالب االمم 

المتحدة بإصدار قرار االستفتاء على الوحدة؟
- العطاس وأمثاله من القيادات الجنوبية في الخارج 
هم المتسببون في مثل هذه االح��داث والنافخون 
في اواره��ا خصوصًا القيادات المطالبة باالنفصال، 
ويصطادون في الماء العكر الستعادة دولة مصالحهم 
وشموليتهم وال أستبعد ان هناك تنسيقًا بينهم وبين 
حزب االصالح يقف وراء االحداث االخيرة التي تشهدها 
المحافظات الجنوبية الفشال مؤتمر الحوار واحراج 

عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
 ۹  لكننا نالحظ ان المتضرر من وراء ما يحدث 

هو حزب االصالح.. لماذا؟
- هناك من يعمل مع االصالح في االحداث، وهناك 
شباب من الحراك بشكل عام حاقدون على حزب االصالح 
ومستنفرين ضده بشكل غير طبيعي خصوصًا بعد ان 
تسلم حزب االصالح السلطة في محافظة عدن ومارس 
ضغوطات واجراءات تعسفية واقصائية بحق الكفاءات 
من ابناء المحافظة في المكتب التنفيذي وايضًا في 
المديريات وم��ارس انتهاكات كبيرة ضد الحراكيين 
ويعمل على قدم وساق ل�»أخونة« محافظة عدن، ولم 
يدع له صاحبًا في الشارع الجنوبي واكد أن مشروعه 
القادم اليؤمن بالديمقراطية وال بالعدالة االنتقالية وال 

بالمواطنة المتساوية لهذا شعروا أنهم نادمون على 
حكم الفترة السابقة ما قبل ازمة 2011م أي حكم 
المؤتمر الشعبي العام باعتباره لم يمارس االقصاء في 
المحافظة ولم يهمش الحراك ولم يصفه باالرهاب ولم 
يكبت حرية الحراكيين وتركهم يعبرون عن آرائهم دون 

خوف.
نكران وجحود

 ۹  قلتم ب��أن محافظ ع��دن يمارس عملية 
االقصاء هل طال قيادات مؤتمرية؟

- لقد تم اقصاء الكثير من القيادات المؤتمرية في 
الوظيفة العامة بالمحافظة ونسي المحافظ انه عمل في 
عهد المؤتمر الشعبي العام وكياًل لمحافظة عدن ألكثر 
من 20 عامًا ولم يتعامل معه أحد على اساس خلفيته 
السياسية ولم يسع المؤتمر يومًا القصائه من منصبه، 
ولما طلع الى رأس السلطة في المحافظة نفذ امالءات 

االخوان المسلمين.
حزب الوسطية

 ۹  ما موقف المؤتمر الشعبي العام مما يحدث 
في المحافظات الجنوبية؟

- موقف المؤتمر واضح منذ تأسيسه بانه ضد العنف 
بكل أشكاله وأساليبه وقد كان موقفه واضحًا تجاه 
ماتشهده المحافظات الجنوبية هذه االيام ودان ذلك 
في بيان لالمانة العامة وكذلك من خالل كلمة رئيس 
المؤتمر الزعيم علي عبداهلل صالح أمام اللقاء التشاوري 
الذي عقد أمس األول ومن خالل كثير من تصريحات 
قياداته في المحافظات الشمالية والجنوبية.. والمؤتمر 
حزب وسطي ومعتدل يقف ضد استخدام السالح في 
معالجة أي قضية س��واًء أكانت وطنية او حقوقية.. 
والفترات السابقة تؤكد ذلك ولعل موقف رئيس المؤتمر 
تجاه ما حدث له ولرجال الدولة في جامع دار الرئاسة خير 
دليل على ان المؤتمر ينبذ الصراعات والثارات واالنتقام 
مهما كان قادرًا على ذلك فقد منع الزعيم علي عبداهلل 
صالح بعد حادثة دار الرئاسة القوات المسلحة واالمن 
وأوالده وقبيلته وحزبه ومحبيه من ال��رد على تلك 
الفاجعة الخطيرة حقنًا للدماء وحفاظًا على تماسك واخوة 

اليمنيين فنحن ضد العنف بشكل عام.
بالحوار نتآخى

 ۹  وما رسالتكم لمن يقوم باالحداث المؤسفة 
والمتفاقمة؟

- ننصح اخواننا في الحراك وف��ي ح��زب االص��الح  
بالتعقل.. ونمد أيدينا للجميع ونقول لهم تعالوا الى 
كلمة سواء لندخل في مؤتمر الحوار الوطني ونعالج 
قضايانا بالتفاهم والتآخي.. ونؤكد ان معالجة القضية 

الجنوبية لن تكون إال بالحوار الوطني، فنحن ايضًا 
جنوبيون وال احد وصي على اآلخر وهدفنا االساسي  
معالجة القضية الجنوبية ولن يتأتى لنا ذلك إال عبر 

مؤتمر الحوار الوطني.
مراٍم خبيثة

 ۹  هل تتوقعون تجاوز ما يحدث من فوضى 
وشغب في المحافظات الجنوبية؟

- هناك شخصيات حراكية وطنية تؤمن بالحوار في حل 
القضايا العالقة وهي شخصيات مؤثرة وسيكون لها دور 
في حلحلة ما يجري والدفع باتجاه خوض الجميع مؤتمر 
الحوار الوطني لحل قضاياهم وفي مقدمتها القضية 

الجنوبية.
وأرى أن يتم التنسيق مع فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي ومع القيادات المؤتمرية الجنوبية وبذل 
الجهود الجمعية للدفع بالجميع نحو الحوار ورفض العنف 
الذي اليمكن ان يحل خالفًا او قضية خصوصًا اذا كانت 

بتعقيدات القضية الجنوبية.
وعلى الحراكيين المغرر بهم ان يدركوا ان بعض 
القيادات تقف وراءها أجندة خارجية معروفة.. وتلك 
القيادات ليس هدفها حل القضية الجنوبية وانما لديهم 

مراٍم خبيثة.
إجحاف وظلم

 ۹  ما تعليقكم على بيان مجلس االمن المتعلق 
بمعرقلي التسوية السياسية؟

- كان يفترض على اعضاء مجلس االمن ان يراجعوا 
البيان قبل قراءته، لعلهم يدركون ما تضمنه القرار 
من إجحاف بحق الزعيم علي عبداهلل صالح الذي كان 
يفترض على مجلس االمن ان يكرمه ويشيد بمواقفه 

واحترامه للمواثيق الدولية ولحقوق االنسان.
ولو تمعن مجلس االمن فيما يحدث في بعض االقطار 
العربية ألدرك فداحة وظلم ما اشتمل عليه بيانه بحق 
علي عبداهلل صالح الذي حقن دماء شعبه واستجاب 
للدعوة الدولية وقدم أنموذجًا رائعًا يحسب لدول مجلس 
االمن ودول الخليج ودورهم التاريخي في ذلك الى جانب 

فخامته..
وال أقول هذا ألنني مؤتمري ولكنها الحقيقة التي ال 
يمكن للتاريخ المنصف ان يغفلها او يتجاهلها مهما كانت 

التقارير المجحفة ومهما كانت الجهات التي تصدرها.
لقد جانب مجلس االمن المعرقلين الحقيقيين الذين 
افسدوا في عهد علي عبداهلل صالح واآلن يرغبون 

بالسيطرة على السلطة بالكامل.
 ۹  من وجهة نظرك على أي اساس بنى مجلس 

االمن معلوماته في ذلك البيان؟
- على تقارير مضللة وزائفة وفردية وفي مقدمة 
معدِّيها محمد سالم باسندوة رئيس الحكومة وقيادات 

اخرى حاقدة شخصيًا على الزعيم علي عبداهلل صالح.
تآمر مفضوح

 ۹  قراءتك لتدخالت بعض االحزاب في رئاسة 
المؤتمر ومطالبتها بإخراج الزعيم صالح من 

البالد ورفع الحصانة عنه؟
- الذين يطالبون بإقصاء الزعيم علي عبداهلل صالح 
من رئاسة المؤتمر يسعون الجتثاث المؤتمر جذريًا، وكما 
هو الحال لدى وزراء المشترك في اجتثاث المؤتمريين 
من الوظيفة العامة تسعى قيادات حزبية إلقصاء الزعيم 
من رئاسة المؤتمر، أما المطالبون بإخراج الزعيم من 
البالد ورفع الحصانة عنه فهم يدركون ان الوطن ملك 
الجميع وانهم مستفيدون من الحصانة اكثر من الزعيم 

صالح.
ونحن نحذر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
باعتباره الرجل الثاني في المؤتمر الشعبي العام، فعليه 
ان يحافظ على حزبه الحقيقي، ألننا ندرك ومتأكدون من 
ذلك انه في حال اقصاء علي عبداهلل صالح من رئاسة 
المؤتمر فسوف يتآمرون على فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي للسيطرة على السلطة.. والرئيس يدرك 
تمامًا تاريخهم التآمري ضد بعضهم البعض في سبيل 

الوصول الى السلطة.
المؤتمر.. المحور األهم

 ۹  يعد المؤتمر الشعبي العام القامة فعالية 
احتفالية بعد غدٍ بمناسبة تنصيب عبدربه 
منصور ه���ادي رئ��ي��س��ًا.. م��ا م��دل��والت هذه 

االحتفالية؟
- من حق المؤتمر ان يحشد اعضاءه ويحتفل بهذه 
المناسبة التي صنعها وقدم من أجلها خالصة خبرته 
وحقيقة نهجه.. فالمؤتمر المسئول األول والمحور األهم 
في صياغة هذا التاريخ المتمثل بنقل السلطة سلميًا 

وتقديم أروع صور الديمقراطية وحب األوطان.
وال يمكن ان يمحى او ينسى ذلك المشهد المهيب 
عندما سلم الرئيس السابق علي عبداهلل صالح علم 
الجمهورية اليمنية والوحدة واالمن واالستقرار لخلفه 
الرئيس عبدربه منصور هادي وسط مشاهدة العالم 
لتلك الصورة التي جسدها المؤتمر ورفض المأزومون 
حضورها والمشاركة في تلوينها.. وال��ذي ليس له 
حظ من التاريخ يغيب في إشراقات كهذه.. ولذا تعتبر 

المناسبة مؤتمرية خالصة.
عقد جديد

 ۹  كلمة أخيرة تحب قولها في ختام هذا الحوار؟
- أدعو األطراف السياسية الى تجنيب الوطن المزيد من 
العبث والفوضى وااللتفاف حول القيادة السياسية إلخراج 
وطننا من األزمة والتوجه نحو مؤتمر الحوار الوطني لحل 
القضايا المختلفة وصياغة عقد جديد ليمن جديد تتساوى 
فيه المواطنة، وطن العدالة والقضاء المستقل النزيه.. 

واختيار نوع النظام المناسب للوطن الموحد..
وأقول لتجار الحروب بأن الوطن ال يحتمل كل هذا 

العنف والحقد والفتن واإلحن بين أبنائه..
ونحذر من أخونة الدولة وإقصاء الكفاءات والعبث 

بالمال العام..
 وال يفوتني أن أحث المؤتمريين في كل المحافظات 
الى تفويت الفرص على المتربصين بالوطن والمتدخلين 
في الشؤون الداخلية للمؤتمر، والعمل بروح الفريق 

الواحد من أجل تجاوز التحديات الماثلة..
 والشكر موصول لكم في البدء والختام أنتم في 
صحيفة »الميثاق« الذين أثبتم قدرتكم على تحمل 

المسؤولية اإلعالمية للمؤتمر بجدارة.

موقف املؤتمر من 
أحداث عدن واضح

قيادات اإلصالح واملشرتك 
غابت عن مهرجان عدن

الشعب متخوف من 
أخونة الدولة والعبث 

باملال العام

سنقاضي غراب الـ 
)BBC( وندعو 

وسيلته لتحري 
املصداقية

التمهيد عرب الــ )BBC( بنشر 
أخبار كاذبة كشف املخطط 

القذر لإلصالح

وجود شايف يف اإلمارات 
واليماني يف السعودية يدحض 

اكاذيب توزيعنا لألسلحة

املؤتمر لم يتعامل مع 
محافظ عدن على خلفيته 

السياسية طوال عشرين عامًا

ندعو الحراك واإلصالح 
إىل التعقل.. وحل القضية 
الجنوبية لن يكون إال بالحوار

هناك شخصيات حراكية 
تؤمن بالحوار لحل 
القضية الجنوبية

مجلس األمن اعتمد 
على تقارير باسندوة يف 

بيانه األخري

لو تمعن مجلس األمن فيما يحدث يف دول الربيع لكرَّم الزعيم

نكث اإلصالح لتعهداته 
فاجأنا بشعارات مسيئة 
للزعيم يف االحتفال

سفك الدماء يف عدن تم بتنسيق بني 
االنفصاليني واالصالح

نحذر الرئيس من مؤامرة 
تحاك ضده عرب إقصاء 
»صالح« من رئاسة املؤتمر

»أخونة« عدن 
تثري غضب 
الشارع الجنوبي

كشف مخطط اإلصالح من وراء أحداث الخميس في محافظة عدن.. ولم يستبعد التنسيق بين االنفصاليين  
واإلصالحيين لنشر الفوضى في المحافظات الجنوبية لعرقلة مؤتمر الحوار الوطني وإحراج رئيس 

الجمهورية.
وأكد أنه سيرفع قضية ضد غراب الـ»بي. بي. سي« إلى القضاء.. وقضايا أخرى ساخنة تطرق إليها الدكتور مهدي 

عبدالسالم رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة عدن عضو مجلس النواب في الحوار التالي:

 حوار/ توفيق عثمان الشرعبي


