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في كلمته خالل لقائه بحشود من شباب المؤتمر والتحالف الوطني

رئيس المؤتمر: صمد شعبنا وانتصر في 21 فبراير على المؤامرة

نص الكلمة:
األخوة واألخوات شباب المؤتمر الشعبي العام 

وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي..
تحية لكم جميعاً شاكراً مشاعركم الطيبة 
وشاكراً مواقفكم النبيلة التي وقفتموها خالل 
العام المنصرم في مواجهة الصلف واالرهاب 
مع قوى التخلف والقوى الرجعية المتخلفة 
التي لديها أجندة خارجية على الرغم أنهم في 
بلد الديمقراطية، بلد االيمان، يمن االيمان 
والحكمة، ويدعون أن هناك نظاماً دكتاتورياً، 
أو نظاماً تسلطياً، أو نظاماً وراثياً وهذا غير 
صحيح وهذا زيف للحقائق، فهناك  ٤٥ مقعداً 
مع ما يسمى بحزب االصالح، و٧ مقاعد مع ما 
يسمى باالشتراكي، و٣-٤ مع الناصريين و٣-٤ 
مع المستقلين، أي حكم دكتاتوري أو تسلطي، 
ولكنهم قوى متخلفة تماماً، جنوا على اليمن 
واليمنيين، قطعوا الطرقات وأخافوا السبيل 
ــردوا المواطنين من مساكنهم واحتلوا  وط
مؤسسات ونهبوها مثل وزارة التجارة ووكالة 
األنباء اليمنية سبأ وأراضي وعقارات الدولة، 
والشركة اليمنية للطيران ووزارة االدارة 

المحلية ومؤسسة المياه ومجلس الشورى.
أي ثورة يتحدثون عنها.. ثورة البالطجة، 
ثورة التخلف.. أما الثورة الحقيقية فهي ثورة 
سبتمبر وأكتوبر المجيدة والثاني والعشرون 
من مايو التي ترعرعتم في كنفها في كنف 
سبتمبر وأكتوبر والثاني والعشرين من مايو 
والتي علمتكم وربتكم وجعلتكم تحبون هذا 
الوطن، وأحببتم الوطن مثلما أحبكم الوطن.. 
لن تكونوا تجار شنطة متسولين من مكان الى 
آخر للبحث عن المال الحرام الذي أزهق أرواح 
اليمنيين في الشوارع.. كان من المستحسن 
ومــن األفضل لك يا صاحب المال أن تفي 
بالتزاماتك في مؤتمر لندن ٢٠٠٦م، وتولد 
طاقة كهربائية بالخمسمائة المليون..  أن ال 
تدفعها إلزهاق أرواح المواطنين من االطفال 
والنساء وقواتنا المسلحة واألمن.. لقد صمد 
شعبنا وانتصر وأفشل المؤامرة.. صمد شعبنا 

وأفشل المؤامرة، وليس ألول مرة ولكن في عدة 
محطات يفشل كل المؤامرات منذ ٥٠ سنة.. 
أنتم الخاسرون والشعب اليمني هو المنتصر.. 
انتصر في ٢١ فبراير بانتخاب األخ عبدربه 
منصور هادي رئيساً للجمهورية وقائداً أعلى 
للقوات المسلحة حباً في الوطن وخروجاً من 
األزمة الخانقة والطاحنة.. حباً في االستقرار 

وافشاالً للمؤامرة.. وقد أفشل المؤامرة..

 نحيي صمود شعبنا في كل مكان.. في كل 
حدب وصوب هو شعب الصمود.. شعب الصمود 
والتحدي، فلتخرس ألسنتكم يا أعداء اليمن.. 
فلتخرس ألسنتكم أعداء اليمن.. اليمن سيظل 
قائماً الذي يبلغ تعداده ٢٥ مليوناً.. كم أنتم 

لتتحدوا هذا الشعب العظيم..
الصغير سيظل صغيراً لن يكبر.. صغيراً.. 

صغيراً.. كفى تطاوالً على الشعب اليمني..

أنــا وجهت معهد الميثاق أن يرتب ندوة 
خالل االسابيع القادمة لكشف االوراق.. أوراق 
الربيع العربي.. الربيع العربي في الوطن 
العربي بشكل عام وفي اليمن بشكل خاص.. 
وسنكشف األوراق ونطرحها على المكشوف، 
ونبين الحقائق ونشوف من هم حماة الثورة، 

ومن هم قادتها من سبتمبر الى اليوم.
ــوا الـــى اإلمــــام ناجين  ــن هــرب ــذي ومـــن ال

بجلودهم.. رموز الفساد.. فاسدون ومفسدون 
هربوا بجلودهم، خونة وعمالء للدوالر وللريال.. 
من اآلن سنكشف األوراق على المكشوف 
وفوق الطاولة، وسنتحداهم.. سنتحداهم.. 
سنتحداهم إذا لم ينصاعوا الــى الشرعية 
الدستورية ويلتفوا حول القيادة الجديدة.. لن 
يفلحوا ولن يخرجوا وشعبنا لهم بالمرصاد.. 
أما القوات المسلحة واألمن فهي محايدة.. تتبع 
الشرعية الدستورية.. تتبع رئيس الجمهورية.. 
العظيم.. شعبنا  الجيش  ولكن شعبنا هو 
سيكون موجوداً لهم في كل المؤسسات وفي 
كل المصالح الحكومية.. مر شهران منذُ تشكيل 
هذه الحكومة الضعيفة التي ال تعرف أبجديات 

السياسة.. هذه لن تضع طوبة على طوبة..
أكرر لكم من هنا..  من جامع الصالح الى كل 
المواطنين الشرفاء والى كل اعضاء المؤتمر 
وأحــزاب التحالف الوطني أننا سنظل جنوداً 
معكم في الشارع في كل مكان.. لن نأتي الى 
السلطة بالوراثة وال بالتقادم.. ولكننا أتينا الى 
السلطة من برلمان وخرجنا من السلطة عبر 
المؤسسات الدستورية والشعبية.. اتجه ستة 

ماليين مواطن حباً في األمن واالستقرار.
تحية للصامدين والصامدات في كل مكان.. 
وخالل األسابيع القادمة ستكون عندنا ندوات 
لعربي»  ا لربيع  ا أوراق  «تساقط  بعنوان 
وسنكشفها بالدالئل واألدلة ونخرس ألسنة 
البالطجة.. بالطجة الفساد.. بالطجة الفساد 
والمفسدين في كل مكان.. وسيكون شعبنا 

لهم بالمرصاد في كل مكان..
مرة أخرى أحييكم وأشكركم على مشاعركم 

النبيلة والطيبة..
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

۹ وكان مجاهد اليتيم وحسين الصوفي قد 
ألقيا كلمتين خالل اللقاء الذي حضره االستاذ 

عارف الزوكا عضو اللجنة العامة..
كما ألقيت قصيدتين من قبل الشاعرين 
خالد القمادي ومحمد القهري نالتا استحسان 

الحاضرين..

د الزعيم علي عبداهللا صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- أن الشعب اليمني صمد خالل األزمة وأفشل المؤامرة وانتصر في 21 فبراير بانتخاب األخ عبد ربه منصور   أكّ
هادي رئيساً للجمهورية وقائداً أعلى للقوات المسلحة.

وقال رئيس المؤتمر- خالل لقائه بحشود من شباب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في جامع الصالح بصنعاء- السبت إن الماليين الذين شاركوا في 
دوا رغبتهم في األمن واالستقرار وإخراج الوطن من األزمة الخانقة والطاحنة التي عصفت بالوطن منذ مطلع العام الماضي. رة أكّ االنتخابات الرئاسية المبكّ

داً بأن الشعب هو من سيحمي المؤسسات والمصالح الحكومية من  ودعا الزعيم علي عبد اهللا صالح إلى االلتفاف حول القيادة الجديدة واالنصياع للشرعية الدستورية.. مؤكّ
المتآمرين وأن القوات المسلحة واألمن ستبقى محايدة.

وقال «إننا سنكشف خالل األسابيع القادمة حقيقة ما يسمى بالربيع العربي في المنطقة بشكل عام واليمن على وجه الخصوص».

«الميثاق»- توفيق عثمان الشرعبي

ــدة ــجــدي ــع  االلـــتـــفـــاف حــــول الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة ال ــي ــجــم ــى ال ــل ع
ــشــعــب الــيــمــنــي وإزهــــاقــــاً ألرواح األبـــريـــاء ــى ال ـــطـــاوالً عــل كــفــى ت

ــات الــدولــة ــس ــؤس لـــن نــســمــح لــقــوى الــتــخــلــف واالرهـــــــاب تــخــريــب م
ــــــاء لـــشـــعـــبـــنـــا ولـــــــن نــــرتكــــه ِّــــشـــعـــلـــي الـــفـــتـــن ــــــي ــــــوداً أوف ـــظـــل جــــــن ســـن

ــة الــضــعــيــفــة ال تـــعـــرف أبـــجـــديـــات الــســيــاســة ــوم ــك ــح ــــذه ال ه

اهتمام إعالمي خارجي واسع بكلمة رئيس المؤتمر أمام الشباب
«الميثاق»- خاص

حظيت كلمة الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام أمام حشد 
من شباب المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي باهتمام إعالمي كبير داخلي 
وخارجي وتغطية الفتة نظراً ألهمية ومضمون كلمة رئيس المؤتمر والتي اتسمت بالجرأة 

والصراحة.
وبهذا الخصوص قالت جريدة «الشرق األوسط» السعودية في تقرير لها بعنوان «الرئيس 
اليمني السابق يهدد بكشف أوراق الربيع العربي»، عاد الرئيس السابق علي عبداهللا صالح 
إلى الظهور مجدداً، حيث دعا إلى عقد ندوة ينظمها حزب المؤتمر الذي يرأسه، خالل 
األسابيع القادمة، بهدف كشف أوراق الربيع العربي، في الوطن العربي بشكل عام وفي 

اليمن بشكل خاص.
وتابعت الجريدة: «وقال في لقاء مع أعضاء حزبه وأنصاره أمس األول من اآلن سنكشف 
األوراق على المكشوف وفوق الطاولة، وسنتحداهم.. سنتحداهم إذا لم ينصاعوا إلى 
الشرعية الدستورية ويلتفوا حول القيادة الجديدة.. لن يفلحوا ولن يخرجوا وشعبنا لهم 
بالمرصاد.. أما القوات المسلحة واألمن فهي محايدة.. تتبع الشرعية الدستورية.. تتبع 
رئيس الجمهورية.. ولكن شعبنا هو الجيش العظيم.. شعبنا سيكون مجوداً لهم في كل 

المؤسسات وفي كل المصالح الحكومية».
وذكرت «الشرق األوسط» أن رئيس المؤتمر وصف ما تسمى بالثورة الشعبية بثورة 
البالطجة وثورة التخلف، موضحاً أن الثورة الحقيقية هي ثورة سبتمبر وأكتوبر المجيدة 

والثاني والعشرون من مايو.
بينما ذكرت إذاعة «صوت العرب» المصرية في تقرير لمراسلها بصنعاء أن الرئيس علي 
عبداهللا صالح وصف في كلمة له أمام عدد من أنصاره السبت، ثورة شباب اليمن بثورة 
البالطجة وثورة التخلّف»، كما وصف حكومة الوفاق الوطني بـ «الحكومة الضعيفة التي 

ال تعرف أبجديات السياسة».
أما الموقع اإللكتروني «العربية نت» فقد نشر تقريراً بعنوان «صالح يتحول إلى 
المعارضة ويوجه انتقادات للحكومة.. وصف الشباب المحتجين بالبالطجة وقال: عن أي 

ثورة يتحدثون؟ ثورة التخلّف؟».
وقال موقع «العربية نت» «اتهم علي عبد اهللا صالح، ضمنياً اللواء المنشق علي محسن 
وخصومه القبليين والسياسيين، الذين انضموا إلى الثورة الشبابية بالخيانة والفساد 

والهروب إلى األمام للنجاة بجلودهم».
وأضاف «وقال سنكشف األوراق ونبين الحقائق، ونرى من هم حماة الثورة ومن هم 

قادتها من سبتمبر ١٩٦٢ إلى اليوم، ومن الذي هربوا إلى اإلمام ناجين بجلودهم.. 
من رموز الفساد.. فاسدون ومفسدون هربوا بجلودهم، خونة وعمالء للدوالر وللريال.. 
من اآلن سنكشف األوراق على المكشوف وفوق الطاولة، وسنتحداهم.. سنتحداهم.. 
سنتحداهم.. شعبنا سيكون موجوداً لهم في كل المؤسسات وفي كل المصالح 

الحكومية».
وأفاد الموقع اإللكتروني ووجه انتقادات الذعة لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها 
المعارض السابق محمد سالم باسندوة قائالً: مر شهران على تشكيل هذه الحكومة 
الضعيفة التي ال تعرف أبجديات السياسة.. هذه لن تضع طوبة على طوبة. كما وصف 
الرئيس اليمني السابق المحتجين بالبالطجة، وقال: أي ثورة يتحدثون عنها؟، ثورة 
البالطجة؟، ثورة التخلّف؟ الثورة الحقيقية هي ثورة سبتمبر ١٩٦٢ في الشمال، 
وثورة ١٤ أكتوبر ١٩٦٣ في الجنوب, ويوم تحقيق الوحدة اليمنية في ٢٢ مايو 

.«١٩٩٠
مها معهد الميثاق التابع  وأعلن أمام حشد من مناصريه، عن ندوة سياسية سينظّ
لحزبه المؤتمر، وقال إنه سيقوم فيها بكشف حقيقية الربيع العربي على وجه عام 
وما حدث في اليمن على وجه خاص، مضيفاً أنه سيكشف األوراق دون أن يعطي 

مزيداً من التفاصيل».


