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»            « ترصد ردود األفعال تجاه االتفاق الوطني:

انتصار إلرادة الشعب وكسرصلف العدوان الغاشم

<  أكد رئيس المجلس السياسي ألنصار الله صالح الصماد على أن 
أهمية االتفاق السياسي الوطني بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه الذي ُوقع الخميس بصنعاء تكمن في توحيد 

الجبهة الداخلية واخراج الوطن من حالة الشلل التي يعيشها .
وقال: ان هذا االتفاق- الذي وصفه باالستراتيجي- يكتسب أهمية 
ال سيما بعد وجود مؤشرات خطيرة تؤكد أن العدو متجه إلبقاء 
األزمة تحت سيطرته.. مشيرًا إلى ان االتفاق يأتي كثمرة لجهود 
كبيرة بذلتها هذه القوى الوطنية سواء فيما يتعلق بالمفاوضات 
والوصول إلى حل سياسي لألزمة في اليمن أو فيما يتعلق بضرورة 

توحيد الجبهة الداخلية والخروج من الواقع المشلول.
وأكد صالح الصماد أن هذا االتفاق سيكون له أثره في تعزيز 
الجبهة الداخلية والحفاظ على مؤسسات الدولة، فضاًل عن توحيد 

الجبهة الداخلية ومواجهة العدوان على كافة المجاالت.
< بعث الدكتور قاسم سللالم -رئيس المجلس االعلى 
ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي- برقية تأييد ومباركة 
إلى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق، 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- وذلك بتوقيع االتفاق السياسي 
الوطني بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله 

وحلفائهم.
وأكدت البرقية ان المجلس السياسي االعلى سيمكن اليمن 
من االنتقال من الفراغ الللى واقللع عملي تلتقي كل جهود 
الخيرين فيه إلخراج شعبنا ووطننا من الدوامة التي حاول 
المربكون والمكلفون من قبل الخارج باستمرارها حتى ال 
يتمكن شعبنا من تحقيق السالم واالسللتللقللرار وصياغة 
قراره المستقل بدءًا من تشكيل حكومة وحدة وطنية تلبي 
احتياجات الشعب وتخفف من معاناته وتتحمل مسؤولية 
الدفاع عن تراب الوطن وحريته واستقالله ووحدته، وانتهاًء 
باإلعداد النتخابات رئاسية ومحلية وبرلمانية وشوروية 
تقطع دابر االرباكات وتجتث كل ما زرعه العدوان الخارجي 

وتضع حدًا ألدواته الموظفة داخل الساحة اليمنية.. 
وجاء في برقية التهنئة للزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي الللعللام: إننا في المجلس االعلى ألحللزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي نشد على اياديكم مباركين 
هذه الخطوة التي كان ينتظرها شعبنا منذ بداية العدوان 
الهمجي الحاقد الذي تجاوز كل القيم العربية واإلسالمية، 
وهي الخطوة التقت فيها القوى الخّيرة للتوقيع على رافعة 
الغد وعنوان التوجه الديمقراطي الدستوري، معززة الصمود 
المعبر عن كينونة الوجود والكرامة.. معاهدين الوطن 
والشعب ان نسير معًا نحو المستقبل اليمني الواعد والمشرق 
المتحرر من كافة ضغوط وأنواع االبتزاز الداخلي والخارجي.

< إلللى ذلللك رحبت الجبهة الوطنية ألبناء 
المحافظات الجنوبية لمناهضة الغزو واالحتالل 
باالتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام 

وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم.
وأكدت الجبهة الوطنية ألبناء المحافظات الجنوبية في بيان 
صادر عنها دعمها لالتفاق..واعتبرت الجبهة االتفاق تعزيزًا 
للجبهة الداخلية وتقويتها لمواجهة العدوان الخارجي وكذا 

تعزيزًا لموقف الوفد الوطني.
وثمنت الجبهة دور قيادتي المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله 

في توقيع هذا اإلتفاق.. مؤكدة أنها ستعمل بكل تفاٍن جنبًا إلى 
جنب مع كافة القوى الوطنية المناهضة للعدوان للدفاع عن الوطن 

يمن الصمود والتضحية .
وقال البيان: إننا في اللجنة التنسيقية للجبهة الوطنية ألبناء 
المحافظات الجنوبية لمناهضة الغزو واالحتالل ندعو كافة القوى 
الوطنية والشخصيات االجتماعية والشباب والمرأة إلى تأييد 

ومباركة هذا االتفاق..
< من جانبه أكد الحزب االشتراكي اليمني 
ممثاًل بالهيئة القيادية الوطنية العليا تأييده 
توقيع االتفاق الوطني السياسي بين المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، 
والذي نص على تشكيل مجلس سياسي أعلى إلدارة البالد وفقًا 
للدستور ..موضحًا أن االتفاق سيكون لُه أثره االيجابي والفاعل في 

تعزيز الجبهة الداخلية ومواجهة العدوان.
< هذا وأعلن ملتقى أبين للتصالح والتسامح 
والتضامن تأييده لالتفاق السياسي التاريخي الذي 
ع بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار 

ّ
ُوق

الله وحلفائهم.
وأكد الملتقى في بيان له أن االتفاق خطوة مسؤولة في توحيد 
الصف الوطني المقاوم للعدوان السعودي الغاشم ومرتزقته 
وسيسهم في تحقيق النصر وترسيخ األمن واالستقرار في ربوع 

اليمن السعيد.
وقال البيان :"إن ملتقى أبين للتصالح والتسامح والتضامن وكل 

مكونات الحراك التحرري الوطني الجنوبي على ثقة كاملة بأن هذا 
االتفاق سيشكل مدخاًل لحل القضية الجنوبية العادلة ويعيد 

االعتبار للشراكة الوطنية".
< من جانبه بارك مجلس التالحم الشعبي القبلي للشعب اليمني 
الصامد االتفاق الوطني بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار 

الله وحلفائهم.
ووصف مجلس التالحم القبلي هذا االتفاق بالتاريخي والرسالة 
الوطنية التي تعبر عللن مللدى وحللدة وتللالحللم الشعب اليمني 

العظيم.
وقال المجلس في بيان صادر عنه: "جاء االتفاق الوطني بين 
أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر وحلفائه بتشكيل مجلس سياسي 
أعلى لمواجهة العدوان وإدارة البالد وفقًا للدستور بمثابة تتويج 
لصمود شعبنا اليمني العظيم وتضحياته بمختلف شرائحه 
واالنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية األشاوس 

في سبيل تحرير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين".
وأضاف: "أمام هذا الحدث العظيم فإن مجلس التالحم الشعبي 
 
ً
القبلي ليبارك لشعبنا الثائر الصامد هذا االتفاق الذي يمثل رسالة
وطنية تعبر عن مدى وحدة وتالحم شعبنا اليمني العظيم"..
واعتبر هللذا االتفاق التاريخي يمثل تعزيزًا لتماسك جبهتي 
المواجهة الشعبية الداخلية منها والخارجية وتفويتًا للفرصة 
أمام المتربصين بالوطن وأدواتهم من المرتزقة والعمالء ووفاًء 

لدماء الشهداء االبرار.

< إلللى ذلللك قللال المحامي محمد المسوري: إن االتفاق قوبل 
بفرحة كبيرة من قبل جميع أحرار الشعب اليمني وكل من يقف 

مع اليمن واليمنيين.
مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قصمت ظهر العدوان ومرتزقته، 
وتمثل بداية خير فعاًل.. وإن جاءت متأخرة بعضًا من الوقت..

وقال: إننا جميعًا نترقب وبلهفة شديدة لحظة الدخول في التنفيذ 
الفعلي لالتفاق وسرعة تشكيل المجلس والقيام بمهامه الوطنية 
العظيمة.وعندها سيكون العالم أمام ممثل شرعي وحقيقي لليمن 
ل 

ّ
واليمنيين..وأضاف: أعتقد أن المجلس السياسي الذي سيشك

سيقوم بتحديد كل شيء فور البدء في تنفيذ مهامه واختصاصاته، 
وأتمنى أال يتم التأخير في تشكيله..

ويجب اإلسراع في هذه الخطوة إلسكات األفواه التي تقول إنه 
مجرد رسالة ضغط فقط.

للب حللزب الحرية التنموي  < الللى ذلللك رحَّ
باالتفاق الوطني الموقع بين المؤتمر الشعبي 

العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم.
وأكد الحزب -في بيان له- أن االتفاق يأتي 
تجسيدًا لمبدأ الشراكة ولتوحيد الجبهة الداخلية ويدعم ويعزز 
من موقف اليمن شعبًا وقيادة في مواجهة األخطار والتصدي 
للعدوان الهمجي والحصار الجائر.وطالب الحزب مختلف القوى 
والمكونات السياسية الوطنية وفي مقدمتها مكّونا والمؤتمر 
الشعبي العام وأنصار الله بالمضي قدمًا والتحرك الجاد والفاعل في 
تنفيذ االتفاقية على أرض الواقع وتجسيد الشراكة الفعلية مع 

مختلف القوى والمكونات السياسية على الساحة الوطنية.
< الى ذلك اعتبر حزب الحوار اليمني توقيع 
االتفاق الوطني منجزًا تاريخيًا مهمًا جاء في 
أصعب وأخطر مرحلة يمر بها الوطن جراء 

العدوان والحصار .
وقال حزب الحوار اليمني في بيان صادر عنه:" نعتبر هذا االتفاق 
حسب للمؤتمر الشعبي 

ُ
من أهم وأكبر المبادرات الوطنية التي ت

العام وأنصار الله على حد سللواء، وتنم عن حكمة قيادتيهما 
وإدراكهما لطبيعة المرحلة الحساسة والدقيقة التي يمر بها 

الوطن نتيجة العدوان".
< من جانبها باركت رابطة أبناء السودان المناهضة للعدوان على 
الشعب اليمني االتفاق الوطني بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 

وأنصار الله وحلفائهم.
ووصفت الرابطة في بيان لها أن االتفاق بالمنجز الوطني الجبار 
في هذا الظرف التاريخي الدقيق والخاص والذي يواجه فيه الشعب 
اليمني كل قوى االستكبار في العالم ويصمد أمامها بكل جبروتها 
وآلتها العدوانية الغاشمة ومرتزقتها ويلقنها أقسى الدروس في 

ظل صمت وتواطؤ دولي مخجل .
< من جانبها  عبرت منظمات المجتمع 
المدني المكونة من اثنتي عشرة منظمة هي:

1-اتحاد منظمات المجتمع المدنى 
2-منتدى الوطن الثقافي

3-التحالف اليمنى للشفافية 
4-منظمة التوعية القانونية

5-التحالف اليمنى لمكافحه الفساد 
6-مركز العبور للدراسات التنموية 

7-منظمة الشباب للتنمية والتطوير 
8-االئتالف اليمنى للتعليم للجميع 
9-مجلس شباب محافظة صنعاء 
10-مجلس شباب األمانة            

11- مؤسسة وعي للتنمية والدراسات الديمقراطية ..     12- 
نقابة المهندسين اليمنيين 

عن مباركتهم لإلتفاق الوطنى الذى وقعه في العاصمة صنعاء 
الموتمر الشعبي العام وحلفاؤه، وانصار الله وحلفاؤهم ..المتضمن  
مجلسًا سياسيًا إلدارة الللبللالد ومللواجللهللة الللعللدوان والنهوض 
بمؤسسات الدوله لتقوم بواجبها تجاه الوطن والشعب وفقًا 

للدستور والقوانين النافذة..
اته  مطالبين الشعب اليمنى بجميع فئاته وحلفائه وانتماء
ومؤسساته بااللتفاف حول المجلس السياسي ومؤازرته والعمل 

معه كفريق واحد حتى اخراج البالد من هذه المحنة..
< وبهذا الخصوص رحبت السلطة المحلية بتعز باالتفاق 
الوطني.. وأكدت دعمها ومساندتها لكل الجهود الوطنية الصادقة 
والمخلصة الرامية إلى  تعزيز  الجبهة الداخلية وتقويتها أمام 
تحالف  العدوان  وأدواتهم في الداخل والخارج..ودعت في بيان 
كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات 
االجتماعية  والشباب والمرأة إلى تحّمل المسؤولية واالرتقاء 
بمستوى الوعي واالدراك الى  التحديات التي يمرُّ بها الوطن عمومًا 
وحجم الخطر الكبير الُمحدق بالجميع.وفي ذات السياق أصدرت 
المنظمة الوطنية للحوار والتصدي ألعمال العنف بيانًا قالت فيه:
إننا نؤيد ونبارك االتفاق الوطني ونؤكد على دعمنا ومساندتنا 
لكل الجهود الوطنية الصادقة والمخلصة الرامية إلى تعزيز الجبهة 
الداخلية وتقويتها أمام تحالف العدوان وأدواتهم في الداخل 
والخارج.إننا في قيادة المنظمة الوطنية للحوار والتصدي العمال 
العنف والتخريب نستشعر مسئولياتنا وواجباتنا والتي تحّتم علينا 
تأييد ومباركة هذا االتفاق، ال سيما والوطن يتعرض منذ عام 

ونصف لعدوان بربري حاقد وحصار همجي خانق.
< وعللبللرت السلطة المحلية بمحافظة حجة عللن تأييدها 
ومباركتها لالتفاق التاريخي الذي تم توقيعه الخميس الماضي 
بالعاصمة صنعاء بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصار الله 
وحلفائهم الذي قضى بتشكيل مجلس سياسي أعلى إلدارة شئون 

البالد وتنسيق الجهود بينهم.
وأشللارت قيادة السلطة المحلية والمجلس المحلي بحجة الى 
أهمية االتفاق السياسي كونه يأتي في ظل ظروف عصيبة يمر 
بها وطننا الحبيب جراء العدوان المستمر على بالدنا منذ أكثر من 

عام وخمسة أشهر.
< وأشادت قيادة السلطة المحلية بمحافظة المحويت والمشائخ 
واألعيان باالتفاق الوطني بين والمؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأنصار 
الله وحلفاؤهم.وأكدوا أن االتفاق الوطني انتصارًا لإلرادة الشعبية 
لمواجهة العدوان ومرتزقته وخطوة الستعادة االمن واالستقرار 

والحفاظ على الوحدة.

> تتواصل برقيات التأييد والمباركة لالتفاق الوطني الذي تم التوقيع عليه من 
قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم من مختلف المكونات 
السياسية والمنظمات المدنية والشخصيات االجتماعية والقيادات المحلية 

والمشائخ والوجهاء واالتحادات اإلبداعية والمهنية وغيرها..
وأكدت برقيات التأييد والمباركة ان االتفاق التاريخي يمثل انتصارًا سياسيًا كبيرًا 
إلرادة الشعب اليمني.. كما أن هذه الخطوة سوف تعزز من وحدة الصف الوطني وتعزيز 
الجبهة الداخلية في مواجهة تحديات المرحلة ومواصلة الصمود ضد العدوان السعودي 

البربري الهمجي..
وشددت البرقيات على أهمية احترام إرادة الشعب اليمني وقواه الحية، وجددت 
التأكيد على رفض العدوان الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني ومحاولة فرض 
اجندتها التآمرية.. وعبرت مختلف القوى الوطنية في برقياتها المرفوعة لقيادات 

المؤتمر الشعبي 
»الميثاق« تنشر أبرز برقيات التأييد والمباركة:

< الصماد: توحيد الجبهة الداخلية 
وإخراج الوطن من حالة الشلل

< الجبهة الوطنية: تعزيز لمواقف 
الوفد الوطني في مشاورات الكويت

< االشتراكي: مساهمة فاعلة في 
مواجهة العدوان

< ملتقى أبين: يعيد االعتبار 
للشراكة الوطنية

< حزب الحرية:  يدعم مواجهة 
األخطار والتصدي للعدوان

< حزب الحوار: من أهم المبادرات 
الوطنية

< رابطة أبناء السودان: لقّن تحالف 
العدوان درسًا قاسيًا

< تحالف منظمات المجتمع المدني: 
فريق واحد آلخراج اليمن من محنته

< الى ذلك بعث الشيخ حسين حازب رئيس الدائرة التربوية والتعليمية برقية تأييد 
ومباركة الى الزعيم علي عبدالله صالح - رئيس المؤتمر- والسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي 
 عن كل القيادات التربوية والتعليمية في قطاعات التعليم 

ً
زعيم أنصار الله، باسمه ونيابة

العام والجامعي والمهني المنضوين في المؤتمر وجبهة مقاومة العدوان بإنجاز االتفاق 
الوطني بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصار الله وحلفائهم.. »الميثاق« تنشر نص 
البرقية:الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق-رئيس المؤتمر الشعبي العام، 
االخ السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي زعيم أنصار الله.. باسم الدائرة التربوية والتعليمية 
وباسم كل القيادات التربوية والتعليمية في قطاعات التعليم العام والجامعي والمهني 

المنضوين في عضوية المؤتمر الشعبي وجبهة مقاومة العدوان..
نتقدم إليكم بالتأييد والمباركة لالتفاق التاريخي المهم الذي  رعيتموه بين المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه وانصارالله وحلفائهم.. هذا االتفاق الوطني الذي وحد القيادة واالدارة والقرار 
في إدارة شئون الدولة والوطن بعد ان وحدت الجميع تلك الدماء الطاهرة والزكية التي قدمها 
شعبنا اليمني العظيم وجيشه ولجانه الشعبية على تراب الوطن الطاهر عبرذلك التالحم 
األسطوري بين ابناء الشعب في مواجهة العدوان والتحالف الدولي الظالم الذي استهدف اليمن 
أرضًا وانسانًا وحضارة ووجودًا منذ سنة وخمسة أشهر  ظلمًا وعدوانًا بدون مبرر يجيز ذلك 

في شريعة السماء وشرائع االرض وقوانين اإلنسانية.. 
لقد جمعتم بهذا االتفاق شمل االمة والقوى الوطنية المناهضة للعدوان وفتحتم الباب 
ألولئك المغرر بهم للعودة الى حضن الوطن ومراجعة مواقفهم التي ال تليق بمن يحمل اسم 
اليمن وينتمي اليه وحفظتم للوطن وحدته ودستوره وعززتم وحفظتم بعد الله سبحانه 

اللحمة الداخلية لشعبنا اليمني وصموده األسطوري الذي احتمينا جميعًا بذلك الصمود والثبات 
م العالم.لقد قدتم المقاومة الوطنية الرافضة للعدوان في ميادين المواجهة وقدتم 

َّ
الذي عل

المواجهة السياسية وتحملتم الكثير وقدمتم التنازالت من أجل وقف الدمار والحصار والقتل.
وعرضتم كل الحلول وقدمتم المبادرات تحت ظل الحصار والدمار التي تعالج المشكلة 
اليمنية وتوقف العدوان والحصار واالقتتال حتى أخذت المعتدين وعمالءهم من ابناء جلدتنا 
العزة باإلثم وتمادوا في عدوانهم وفرض الشروط التي ال تعني غير االستسالم المهين 
لشعب ال يخضع لغير الله سبحانه وتعالى.. وفي ظل انحياز مفضوح للمجتمع الدولي واالمم 
المتحدة ضد حقوق الشعب اليمني بالمخالفة لمواثيق االمم المتحدة والقوانين والدساتير 

وحقوق االنسان..
بورك هذا االتفاق التاريخي وبوركت جهودكم وبوركت خطواتكم وبوركت تلك القيادات 
التي سهرت وتعبت وتناقشت واتفقت واختلفت حتى وصلت بقيادتكم الحكيمة الى هذا 
االتفاق الوطني والتاريخي، وفي مقدمة تلك القيادات االستاذ المناضل صادق امين أبوراس 
نائب رئيس المؤتمر، واألستاذ المناضل عارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر، واألستاذ 
المناضل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي ألنصار الله، واألخ يوسف الفيشي أبو مالك وكل 
من ساهم في ذلك..عاشت الجمهورية اليمنية ، الله أكبر الله أكبر ، المجد للشعب اليمني  ، 

والخلود لشهداء الوطن الميامين ، والشفاء للجرحى والمصابين ، والسالم عليكم 

أخوكم / حسين علي حازب 
رئيس الدائرة التربوية والتعليمية باالمانة العامة للمؤتمر  

حازب: بورك االتفـــاق وبوركت جهـودكم

<من جانبه أكد االستاذ الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور في برقية بعثها 
للزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر والسيد عبدالملك الحوثي زعيم أنصار 
الله أن االتفاق الوطني يمثل تحواًل استراتيجيًا في تعظيد وتماسك الجبهة الداخلية 
ومواجهة العدوان من قبل أكبر حزبين سياسيين يذودان عن الوطن والشعب.
وقال بن حبتور: إن هذا االتفاق سيسهم في تحرير المناطق اليمنية التي دنسها 

االحتالل.. كما سيفتح آفاق رحبة في العالقات مع الخارج.. والى نص الرسالة:
األخ الزعيم/ علي عبدالله صالح  رئيس الجمهورية األسبق رئيس حزب المؤتمر 

الشعبي العام  حفظكم الله 
األخ السيد / عبدالملك بدر الدين الحوثي الزعيم الروحي لحزب إنصار الله   

حفظكم الله 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

استقبل الشعب اليمني العظيم  نباء اإلتفاق الوطني الكبير الموقع بين حزب 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وحزب أنصار الله وحلفائهم  بفرحٍة غامرٍة  وسروٍر 
بالغ لما يمثله هذا االتفاق السياسي التاريخي بين أكبر حزبين سياسيين مدافعين 
عن الوطن ضد العدوان السعودي الذي واصل عدوانه ألكثر من عام ونصف تقريبًا 
 
ً
، وهنا أود أن أقدم لكما التهنئة المباركة على إنجاز هذا اإلتفاق التاريخي خدمة

للشعب ودفاعًا عن كل مكتسباته.

 عن الحزبين العريقين 
ً
لقد مثل هذا اإلتفاق السياسي التاريخي الذي وقعه نيابة

كٍل من  اإلستاذ / صالح الصماد رئيس المجلس السياسي ألنصار الله والشيخ / صادق 
امين أبو رأس نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام ، والذي توصلتم اليه بمثابة نقطة 
تحول إستراتيجية في تعظيد وتماسك الجبهة الداخلية لكل الوطنيين األحرار 
المقاومين  للعدوان من كل محافظات الجمهورية اليمنية بكل أطيافها وألوانها 
السياسية وسيسهم هذا اإلتفاق كذلك من إنجاز المهام التاريخية الماثلة أمام 
 للشعب اليمني وكسر جماح العدوان ، وتحرير المناطق اليمنية التي 

ً
الوطن وخدمة

دنسها اإلحتالل والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة اليمنية وفتح آفاٍق جديدة 
ورحبة في العالقات الدبلوماسية مع الدول والعربية واألجنبية الرافضة للهيمنة 

األمريكية والعدوان السعودي على اليمن.
إننا في المحافظات الجنوبية والشرقية نجدد التهنئة المباركة لكما ، ونتطلع 
الى المزيد من تفعيل هذا اإلتفاق السياسي التاريخي وسنعمل معًا وتحت رايتكم 

إلنجاز المهام الماثلة امام الوطن وتجاوز كل تحدياته باذن الله.
وفقنا الله جميعًا لخدمة الشعب اليمني العظيم وأمنه ووحدته واستقراره.

أخوكم الدكتور / عبدالعزيز صالح بن حبتور
محافظ محافظة عدن - رئيس جامعة عدن

بن حبتور: تحرير المناطق التي دنسها االحتالل

< هذا وأصللدر المجلس األعلى للقضية التهامية 
بيانًا جاء فيه:

الحمد لله القائل )وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون(
والقائل )وأما الزبد فيذهب جفاًء وأما ما ينفع الناس 

فيمكث في األرض(.. صدق الله العظيم
تابع المجلس األعلى للقضية التهامية باهتمام كبير وسعادة بالغة 
التطورات السياسية وتفاهمات االحزاب الوطنية على االرض اليمنية 
 في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصار الله وحلفائهم...

ً
ممثلة

ويؤكد المجلس مباركته وتأييده الكامل لما تمخض عنه من اتفاق 
وطني العادة بناء وتفعيل مؤسسات الدولة ومواجهة كافة التحديات 
السياسية واالقتصادية واالمنية، والتصدي للعدوان الغاشم والحصار 
الظالم المفروض على بالدنا منذ اكثر من 16 شهرًا ..وأعرب المجلس 
التهامي عن أمله في ان يحقق هذا االتفاق آمال وتطلعات الشعب 

اليمني االصيل في االمن واالستقرار والوحدة والنماء..

المجلس األعلى للقضية التهامية: مواجهة 
للتحديات السياسية واألمنية واالقتصادية

المجلس األعلى ألحزاب التحالف يبعث برقية تأييد ومباركة للزعيم


