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حَيا رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام 
الزعيم علي عبدالله صالح ابطال الجيش اليمني واللجان الشعبية 
الذين يسطرون على الحدود أروع صور البطولة والفداء ، ودعا 
ابناء الشعب اليمني العظيم الى المزيد من الصمود والتالحم 
الوطني واالصطفاف ضد التنظيمات االرهابية.. مؤكدًا ان حالة 
الهيستيريا التي اصابت نظام آل سعود سوف تزيد الشعب اليمني 

صمودًا وثباتًا.
وف���ي م��ن��ش��ور مقتضب ل��ه ع��ل��ى )ف��ي��س ب���وك( وّج���ه رئيس 
الجمهورية السابق دع��وات ورسائل سياسية مهمة فيما يلي 

نصها :
لم يعد للعدوان السعودي الظالم من أه��داف سوى تدمير 
ما تبقى من مصانع وم��زارع وهناجر ومخازن األغذية وال��دواء, 

والمدارس ومراكز المعوقين والمكفوفين وتدمير المساكن على 
رؤوس ساكنيها، واستهداف الطرق والجسور ومراكز ومحطات 
االتصاالت ، والميادين العامة وغيرها ، وهو ما يعكس حالة 
الهيستيريا التي اصابت نظام آل سعود وصبيانه المتعطشين 
للدم والدمار, غير مدركين أن كل ذلك لن يزيد الشعب اليمني إال 
صمودًا وثباتًا أمام جبروت وطغيان العدوان السعودي الصهيوني.
* نحيي الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون على الحدود 
أروع صور البطولة والفداء .. ويواجهون العدوان بتلقين العدو 
أقسى الدروس وإلحاق الهزائم بجيشه ومرتزقته .. ويوجهون له 
الصفعات المتتالية, ويفضحون حقيقة عمالة هذا النظام الرجعي 

الكهنوتي اإلمبريالي للقوى الصهيونية.
* وندعو كل أبناء شعبنا العظيم في عدن وتعز وأبين ولحج 

ومأرب والضالع وحضرموت والمهرة وكل محافظات الجمهورية 
إل��ى المزيد م��ن الصمود وال��ت��ص��دي للقاعدة وداع���ش وبقايا 
اإلصالحيين من اإلخوان المسلمين الذين يعتبرون األذرع الخفية 
لنظام آل سعود المندسين بين الصفوف المعروفين بعمالتهم 
منذ نعومة أظفارهم للصهيونية وأمريكا, وعدم التساهل معهم 
أو التغاضي عن ممارساتهم التي تشكل أكبر خطر على شعبنا.

* كما ندعو كل رفاقنا وإخواننا في الحراك الجنوبي إلى إدراك 
ما يخطط ضدهم من مؤامرات تستهدفهم قبل غيرهم .. وأن 
يلجأ الجميع إلى التفاهم وحل كل المشاكل بدون أي وساطة دولية 
أو غيرها, وأن يتحمل الجميع مسئولياتهم في إنقاذ الوطن من 
التشظي ، وأن يقتنعوا بأنهم شركاء في الوطن ومسئولون عن 

حل أي نزاع أو خالف بين اليمنيين.

 4 رسائل سياسية مهمة

رئيس المؤتمر يدعو إلى المزيد من الصمود والتصّدي للقاعدة وداعش وبقايا اإلصالحيين
على االخوة في الحراك الجنوبي إدراك ما يحاك ضدهم من مؤامرات وأن يلجأ الجميع إلى حل المشاكل بدون أي وساطة دولية

في كلمة مهمة وجهها الى أبناء الشعب اليمني

الزعيم: وقف العدوان ورفع الحصار وإنسحاب الغزاة شروطنا للحوار
سنتفاوض مع النظام السعودي المعتدي وليس مع العمالء والمرتزقة

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله عالم الغيب والشهادة

األخ��وة المواطنون األخ��وات المواطنات في كل أنحاء الوطن في 
الداخل والخارج

أتوجه بالتحية الخالصة والمخلصة لشعبنا اليمني العظيم الصامد 
والصابر والمثابر إزاء العدوان الغاشم على شعبنا اليمني العظيم

األخوة واألخوات المواطنون والمواطنات
هذه كلمات مختصرة ونحن قادمون على مفاوضات من خالل 
المبعوث األممي ولد الشيخ الذي وصل إلى العاصمة صنعاء عاصمة 
الثورة والجمهورية والوحدة، نحن نرحب به كمبعوث أممي وذلك 

باختصار شديد:
أواًل وقف العدوان السافر والغاشم على بالدنا. 

فك الحصار. 
انسحاب القوى الغازية من األراضي اليمنية سواء كانوا من الجيران 

أم من المرتزقة.
ثانيًا التفاوض مع نظام آل سعود وليس مع المرتزقة الفارين من 
األراض��ي اليمنية الذين يبحثون عن سلطة وشعارهم السلطة أو 
الموت كما رفعه البعض منهم في عام ستة وثمانين عندما سحلوا 
المواطنين والعسكريين والشرفاء في عدن الباسلة في المعسكرات 
ودفنوهم في الحاويات، واآلن يدفنون شعبًا بكامله بمجرد توقيع 
على االستعانة باألجنبي لضرب الشعب اليمني من أجل أن يكونوا 

على كراسي السلطة .
ه��ؤالء الفارون شعارهم كما قلت السلطة أو الموت، السلطة أو 
أقتل الشعب اليمني، وكما هو واضح وجلي أنه يطالب عاصفة الحزم 
باالستمرار في قتل شعبه ويريد أن يكون رئيسًا على الشعب اليمني 

العظيم، يا للعار، يا للعار.
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في لحج وأبين وشبوة وحضرموت 
وعدن والضالع وردفان ويافع والصبيحة.. يا للعار أن تسمحوا لهؤالء 
المرتزقة الذين يتاجرون بدمائكم بأن يقتلوا إخوانكم في صعدة 
في حجة في الجوف في مأرب في صنعاء في الحديدة في تعز، تعز 

البطلة التي تقاوم وبكل قوة أولئك المرتزقة.
تحية لكم أينما كنتم يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج.

سنفاوض النظام السعودي، لن نفاوض المرتزقة والفارين الذين خرجوا 
بجلودهم وسنخرج من تبقى منهم بجلودهم أو إحالتهم إلى المحاكم 
لينالوا جزاءهم العادل إزاء ما ارتكبوه من جرائم في حق الطفل والمرأة 

والعجوز عاجاًل أم آجاًل.
التحية للشعب اليمني العظيم الصابر والصامد في كل مكان، نعم 
رض الحصار علينا برًا وبحرًا وجوًا، وانقطعت المشتقات النفطية 

ُ
لقد ف

وانعدم العالج والغذاء، ولكن سنعود إلى الحطب وسنعود إلى عالج الكي 
بالنار وسنعود إلى الحمير والجمال واإلبل، هكذا شعبنا الصابر لن يكون 
شعبنا رفاهيًا من أصحاب الكبسة واألرز والشكالتة والبخور المستورد.. 
شعب جلد وصابر وصامد، تحية لك يا شعب سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 

تحية لك أيها الشعب اليمني العظيم أينما كنت .
نحن صامدون وصابرون، نعم عشرة أشهر ونحن في وجه العدوان، 
سبع عشرة دول��ة بما فيها إسرائيل وال��والي��ات المتحدة األميركية 
وبريطانيا إضافة إلى العرب العاربة والعرب المستعربة الذين يقاتلون 
باألجور لنظام آل سعود، يقاتلون باألجرة وال عالقة لميثاق جامعة الدول 

العربية، وال بالعمل القومي وال شيء، إيجار مدفوع ثمنه.
لماذا ال تسحبون قواتكم من أراضينا؟ لسنا أعداء معكم ال في الخليج 
وال في أفريقيا، لسنا أعداءهم وليس لنا أي عداوة معكم على اإلطالق، 
أنتم تتاجرون بدماء أبناء الشعب العربي أيًا كان من التحالف أي تحالف؟ 

تحالفتم ضد من؟ لماذا ال تتحالفون ضد إسرائيل؟ لماذا عالقاتكم 
بإسرائيل متميزة وعالقاتكم بالشعب اليمني أصل العرب وموطن العرب 
األول سيئة؟ لماذا؟ سؤال لكم موجه أيها الحكام العرب، أوجه إليكم هذه 
الكلمة ما هو خالفكم مع الشعب اليمني؟ ال خالف بيننا وبين السودان 
وال مصر وال األردن وال المغرب العربي وال السنغال وال منظمة التحرير 
الفلسطينية، ليس بيننا وبينكم خالف، خالف النظام السعودي مع 
الحركة العربية مع القومية العربية مع مصر العروبة مصر عبدالناصر مع 
ليبيا مع العراق مع سوريا البطلة الصامدة في وجه العدوان، ما عندكم 
خالف مع اليمن، ال يوجد حتى خالف بيننا وبين النظام السعودي على 

اإلطالق!!.
خالف مذهبي إخونجي داعشي يدعمه النظام السعودي ضدنا كما 
يدعم في سوريا والعراق وليبيا، ليس بيننا وبين النظام السعودي أي 
عون أننا شيعة، نحن زيدية سنة افهموا نحن زيدية  خالف، إذا كانوا يدَّ
سنة وليس عيبًا في الشيعة، مذاهب متعارف عليها خمسة مذاهب 
متعارف عليها في العالم اإلسالمي، لماذا هذا التعصب بأي حق، بأي حق 
تتعصبون تعصبًا مذهبيًا؟ نحن ال توجد لنا عالقة مع إيران؛ عالقات 
تقليدية عادية، وإذا كان هناك عالقات خاصة بين اإلخوان في أنصار 
الله وإيران طبيعي ولماذا ال؟ لكن عالقات عسكرية ال توجد، عالقات 
اقتصادية ال توجد عالقات سياسية ال توجد هناك ربما تغطية إعالمية 
من القنوات الفضائية اإليرانية لما يجري في اليمن بدون تنسيق وبدون 
تفاهم، تعاطف من قبل الشعب اإليراني،شعب كبير وشعب إيراني 

إسالمي لسنا نكن له إال كل المودة واالحترام، ولكن اتهامات باطلة 
وتغررون بوسائل إعالمكم على عامة الناس أنه عالقات بين إيران 
واليمن ويستهدفون النظام السعودي، ال احد يستهدفكم لماذا؟ 
ألنكم ال تستحقون أن أحدًا يستهدفكم، ال تستحقون االستهداف، 
عندكم مال تلعبون به كما تريدون، يا أخوان حسن الجوار والتفاهم 
المباشر بيننا وبينكم، إذا لكم حق نحن ننصاع للقانون الدولي وانتم 
تنصاعون للقانون الدولي وال تنصاعون إل��ى أموالكم وودائعكم 
ومشترواتكم من األسلحة والصفقات التجارية لذبح الشعب اليمني 
أطفااًل ونساءًا ورجااًل، مهما طالت الحرب ستنفرج عاجاًل أم آجاًل، 
برضاكم أو بدون رضاكم، الصفقات التي تأخذونها من أمريكا وأوروبا 
ومن أي مكان في العالم ليست حبًا في سواد عيونكم وإنما حبًا في 
أموالكم،كان صدام حسين يدافع عنكم ودفعتم له المليارات من 
الدوالرات ضد المد اإليراني أو الثورة اإليرانية اإلسالمية وفي األخير 
تآمرتم عليه وقتلتموه، تحالفتم مع القذافي وأجبرتموه على تسليم 
مواد طبية إلى الواليات المتحدة األمريكية على أنها مواد كيماوية 
وهذا غير صحيح، ال يوجد مع القذافي مواد كيماوية وال شيء، لكن 
تسجيل موقف للحفاظ على سالمة رأسه، طيب ماذا تريدون من 
الشعب اليمني؟ لن يركع، ولن يركع إال للخالق عز وجل، عليكم أن 
تمدوا أيديكم إلى يد الشعب اليمني للتفاهم وإلى الحوار المباشر، 
أما عبر مرتزقتكم ال حوار وال نتفاهم معهم على اإلطالق، خذوهم 
ورتبوا أحوالهم وسكنهم لديكم في جدة والرياض وفي القاهرة 
وعمان وفي أي مكان ترتبوا، أما عودتهم إلى أرض اليمن أبعد من 
عين الشمس ونحن نحمل بنادقنا على أكتافنا ورؤوسنا على األكف 

لن يعود المرتزقة ولن يحكموا شعبنا .
األخوة في الحراك في عدن في لحج في الضالع في الصبيحة في 
أبين في شبوة في حضرموت في المهرة في سقطرى شدوا حيلكم، 
االستعمار لن يدوم مائة وثالثين سنة ورحل، المد الشيوعي الذي 
استمر لعدة أعوام لن يدوم رحل، هؤالء لن يستديموا لهم تسعة 
أشهر لن يستديموا لن يكّملوا السنة إن شاء الله سيرحلوا، وأنا أقدر 
تقديرًا عاليًا موقف اإلمارات التي تورطت وجرها نظام آل سعود 
للتورط في اليمن وخسرت من شبابها ولكنها انسحبت تدريجيًا 
وجابت مرتزقة بدل شبابها، بالنسبة للكويت، الكويت هي ترد الجميل 
لنظام آل سعود الذي احتضنهم بعد الغزو العراقي للكويت شيء 
نا نحن أدّنا الغزو  طبيعي، على الرغم يا إخواننا في الكويت يا أشقاء
العراقي وكانت معلوماتكم مغلوطة أننا كنا نتضامن مع صدام، كالم 
غير صحيح وأكرره غير صحيح، اآلن انتم تردون الجميل آلل سعود 
ألنهم احتضنوكم طبيعي، لكن ال نغفر ألحد قتل أطفالنا ونسائنا 

وهدم منازلنا ومصانعنا على اإلطالق.
القنابل العنقودية والصاروخية والفراغية التي تقتل أطفالنا 
لنا أيها  تتحملون مسؤوليتها، تتحملون مسؤولية قتل أطفا
المتحالفون، تتحملون مسؤولية قتل أطفالنا ونسائنا وتهديم منازلنا 
ومصانعنا، ليس عرسًا وليس فرحًا لتجولوا بطائراتكم فوق مدننا 
وقرانا وعواصمنا ليست نزهة، من أتانا سنقاتله وسنقتله، من أتى 
إلى أرضنا ودنس أرضنا سنقتله ببنادقنا بالكالشنكوف بالخناجر التي 

تعرفونها ونحملها، هذه أرض سبأ وحمير.
أوّجه رسالة إلى مرتزقتكم أينما كانوا عليهم أن يرحلوا ويرتبوا 
أوض��اع��ه��م ويجمعوا الفلوس التي اعطاها لهم السعوديوين 
ويودعوها في البنوك في بنوك البحرين وفي سويسرا، أما العودة إلى 
أرض الوطن هذا مستحيل نحن نخرجهم ال نخرج، نحن نخرجهم 

وال نخرج.. نحن هنا باقون وصامدون.
الشهادة الشهادة الشهادة أو النصر

هكذا شعارنا أيها اليمنيون السبئيون الحميريون
هذا شعارنا 

تحية لكم أينما كنتم وأتمنى لكم التوفيق والسداد والنجاح والنصر 
المؤزر إن شاء الله

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته .

أكد الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام أن الشعب اليمني 
لن يركع إال للخالق عز وجل، وأن على دول العدوان أن تمّد أيديها إلى يد الشعب 
اليمني للتفاهم والحوار المباشر. وشّدد في كلمة وّجهها إلى الشعب اليمني، 
على أنه ال حوار وال تفاهم مع المرتزقة على اإلطالق. وطالب بوقف العدوان السافر 
والغاشم على بالدنا، وفك الحصار، وانسحاب القوى الغازية من األراضي اليمنية سواًء 

كانوا من الجيران أم من المرتزقة كشرط للحوار..
»الميثاق«.. تنشر نص الكلمة: 

خالف النظام السعودي مع الحركة القومية العربية المدافعة عن وجود األمة وحاضرها ومستقبلها

س أرض سبأ وحمير سيلقى مصرعه
َّ
العدوان على اليمن ليس نزهة ومن غزا ودن

لن نسامح  من قتل أطفالنا ونساءنا وهدم 
مدننا وقرانا ومصانعنا 

اليمنيون ال يفكرون في استهداف السعودية 
ويسعون دائمًا لحسن الجوار معها

ودفنوهم  في 86م  عدن  أبناء  قتلوا  الفارون  المرتزقة 
في حاويات واآلن استعانوا باالجنبي لدفن شعب بأكمله
مصير بقية المرتزقة الخروج بجلودهم أو إحالتهم للمحاكم

 من 
ً
أدعو آل سعود للتفاهم المباشر بدال

االنصياع لصفقات السالح وذبح الشعب اليمني
10 أشهر ونحن نواجه عدوان 17 دولة

الزعيم يدين اقتحام السكن الشخصيالهيستيريا التي أصابت نظام آل سعودتزيد الشعب اليمني صمودًا وثباتًا
 للشيخ سنان أبو لحوم وإخوانه

دان رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام، ما تعرض له السكن الشخصي للشيخ سنان أبو لحوم في منطقة الملح بنهم، 
وكل من إخوانه: الشيخ المناضل علي عبدالله أبو لحوم، والشيخ عبدالله أبو لحوم، 

والشيخ محمد عبدالله أبو لحوم. 
مؤكدًا تضامنه الكامل وتضامن المؤتمر الشعبي العام مع كافة آل أبو لحوم، ضد ذلك 
التصرف من قبل عناصر تخريبية استهدفت تصفية حسابات قديمة متطاولة مع 

المناضلين وثوار 26 سبتمبر.
ووصف الزعيم ذلك التصرف باألهوج والهمجي، وقال: إنه مدان ومستنكر أيًا كان 

مصدره.


