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اللقاءات الموسعة للمؤتمر تتواصــــــــــــــل في مديريات محافظة صنعاءاللقاءات الموسعة للمؤتمر تتواصــــــــــــــل في مديريات محافظة صنعاءاللقاءات الموسعة للمؤتمر تتواصــــــــــــــل في مديريات محافظة صنعاء
           جددوا فيها موقفهــم من العــــــــــــــــدوان واســـتبسالهم في حماية الوطن

ترأس اللقاء الموسع للمؤتمر وحلفائه وأنصاره بأرحب

الزوكا: لن ينسى اليمنيون المواقف البطولية

بسم الله الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على رسوله الصادق األمين

األخوة مشائخ وشخصيات وعقال وقيادات المؤتمر الشعبي العام في 
مديرية أرحب البطلة.. أرحب التي أتذكر اليوم عام ٢٠١١م عندما حاول 
المرجفون وحاول الخونة والعمالء عمالء الخارج في حينها في ٢٠١١م عمالء 
الربيع العبري االعتداء على معسكرات الحرس الجمهوري في أرحب وعندما 
هب أبناء أرحب األبية للدفاع والذود إلى جانب أبطال القوات المسلحة واألمن 

حينها في الحرس الجمهوري وردوهم على أعقابهم خاسئين.
لن ننسى ذلك اليوم ولن ننسى تلك المواقف المشرفة ألبناء مديرية أرحب 
والتي أؤكــد اليوم أن أبناء أرحــب البطلة وفي مقدمتهم قيادات وأعضاء 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي سيقفون لكم 
أيها العمالء عمالء الخارج بالمرصاد وسيصدونكم ويردونكم على أعقابكم 

خاسئين إلى من أرسلكم بالمال، من أرسلكم لقتل أبناء الشعب اليمني .
هذه أرحب األبية التي ال تقبل الضيم وال تقبل العدوان على أرضها ووطنها، 
كما هي باقي قبل طوق صنعاء األبية أيضًا التي نقول لذلك اإلعالم المرجف 
الذي بدأ يطل علينا هذه األيام ليحاول تشويه موقف هذه القبائل الموقف 
ات التي ستأتي قادمة  البطولي المواقف المشرفة أقول لهم هذا اللقاء واللقاء
هي الرد العملي على ترهاتكم وعلى إعالمكم الكاذب والمشوش ، هذه 
القبائل وهذه الشخصيات وهؤالء الرجال الصامدون سيلقنونكم دروسًا لم 

تعرفوها في التاريخ ، شعبنا اليمني أبي.. شعبنا اليمني ال يقبل العدوان.
ــا أستغرب وأستغرب كل االستغراب ألولئك المرجفين من أبناء  وأن
جلدتنا الذين يرددون شعارات العدوان والذين يقفون إلى جانب العدوان 
على أرضهم، تقفون إلى جانب من يقتل شعبكم ويقتل إخوانكم ويدمر 
منجزاتكم، أال تستحوا على أنفسكم.. الله المستعان، ستخسأون وسيحاسبكم 

الشعب اليمني .. 
هذا هو شعارنا في المؤتمر الشعبي العام «بالروح بالدم نفديك يا يمن»، 
فأنا أحييكم على هذه المواقف وأريدها أن تصل إلى كل اآلذان الصماء في كل 
بقاع العالم أن الشعب اليمني سيحمي أرضه لو يدفع الثمن حياته بالكامل.. 

والعيش بكرامة هو أهون من أن نعيش بذل وهوان .
طالعتنا صحفهم وقنواتهم بحملة شعواء علينا نريد أن نقول لهم نحن 
أصحاب قيم ومبادئ وأخالق وثوابت وطنية لن نتزحزح ولن نحيد عنها ولن 
ترهبونا وسنظل صامدين بين أوساط شعبنا وبين أوساط قيادات وأعضاء 
المؤتمر الشعبي العام األبية التي ال يخيب من استند إليها ، فأنتم السند الوفي 
الذي جربناه وستعرفونه أيها األعداء أعداء وطن الثاني والعشرين من مايو.
في إحدى الكلمات طالبنا أحد األخوة المشائخ والشخصيات بأن نقول لهم 
قيادات المؤتمر الشعبي العام ماذا نريد منها ، نريد أن نقول لكم ال نريد شيئًا 

غير الدفاع عن أرضنا عن وطننا عن كرامتنا ال أكثر، دافعوا عن مناطقكم 
دافعوا عن مديرياتكم دافعوا عن وطنكم بكل ما أوتيتم من قوة ..

فلنا عبرة فلنا عبرة.. أتريدونهم أن يجروا إلينا اإلرهاب مثلما حصل في 
بعض المحافظات الجنوبية والشرقية ، هذا هو ما أتى لنا به العدوان يجر لنا 

ذيل اإلرهاب وتمزق أرضنا اليوم ، لكننا نقول لهم إننا سنصمد وإننا سنستمر 
في الصمود في التصدي ولن تستطيعوا أن تخترقوا ، صنعاء حصينة محصنة 
، صنعاء التي تأوي كل أبناء الوطن تأوي وطن الثاني والعشرين من مايو ال 
يستطيع أحد في صنعاء أن يفرق بين ابن عدن أو ابن شبوة أو ابن حضرموت 

أو ابن صعدة أو ابن الحديدة أو تعز أو إب ،ال نستطيع أن نفرق بين هذا وذاك، 
هذه هي صنعاء.. الحقيقة هذه صنعاء التاريخ والعاصمة الحضارية التي تأوي 
كل أبناء الوطن ، تريدون أن تمزقوها تريدون أن تعتدوا على أرض الحضارة 
والتاريخ على من حضنتكم في يوم من األيام.. صنعاء تحضن كل أبناء اليمن 
وفي كل المراحل الصعبة والمعقدة ، اليوم تريدون أن تغزوا صنعاء، ابعد 
من عين الشمس أن تغزوا صنعاء ، صنعاء محصنة بأبنائها ، صنعاء ليست مثل 
بعض المحافظات التي يؤسفني جدًا أن أتحدث اليوم بمرارة وقلبي يقطر دمًا 
أن يطردوا ويستهدفوا أبناء بعض المحافظات ويسحبوهم ويسحلوهم هذا 
ليس من شيمنا وال من أخالقنا هذه أعمال خارجة عن قيم شعبنا اليمني وال 
نا وإخواننا في كل محافظات  يقبلها من لديه ضمير وأخالق ، فإنني أدعو أبناء
الوطن إلى التصدي لمثل هذه األعمال القذرة واألعمال الشريرة واألعمال 
الرخيصة التي ال تستهدف إال تمزيق النسيج االجتماعي اليمني.. نسيجنا 
االجتماعي موحد، وطن الثاني والعشرين من مايو سيظل شامخًا وسندافع 

عن وحدة الثاني والعشرين من مايو..
ال يسعني في هذا اللقاء إال أن أحيي كل أبناء الوطن وفي كل مكان ناقًال لكم 
تحيات الرجل الهمام القائد المحنك الصابر الثابت الصامد بين أبناء شعبه 
إنه الزعيم علي عبدالله صالح هذا الرجل المناضل الذي استهدفوه في كل 
مكان، ولكن ألنه جزء من هذا الشعب سيظل محميًا بحدقات عيون شعبه 
الذي وقف إلى جانبهم وسيظل إلى جانبهم وسيظل صامدًا معهم وسيظل 

شعبه يحميه في حدقات أعينه.
نؤكد لكم مرة أخرى أننا في المؤتمر الشعبي العام نبحث عن السالم وال 
يوجد لدينا شيء غير السالم ولكن ال يعني ونحن نبحث عن السالم أن هناك 
من يستطيع أن يمنعنا من الدفاع عن قيمنا ومبادئنا وأخالقنا وثوابتنا 
والدفاع عن وطننا، سنبحث عن السالم وندعو الكل إلى الحوار والجنوح إلى 
السالم وإلى الحوار ال تعتقدوا أنكم تستطيعون أن تذلوا الشعب أو تكسروا 
عزيمته ، فأنا أحيي كل القبائل وأحيي كل قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي 
العام وأحيي أبطال القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية ونؤكد لهم أن 
 إال الخزي والعار 

َ
من استهدف القوات المسلحة واألمن في الماضي لم يلق

ومن سيستهدفها لن يجد غير ذلك فالقوات المسلحة هي الحصن المنيع 
لهذا الشعب للوطن وإلى جانبها كل أبطال ومشائخ وشخصيات وعقال 
وقيادات وأعضاء وكل المخلصين في هذا الوطن من كل األحزاب والتنظيمات 

السياسية.
أنا أحيي كل مخلص في هذا الوطن يدافع ويقاتل ضد العدوان ، هذا 
عدوان غاشم هذا عدوان سافر على شعبنا اليمني األبي لن ينال منه ولن 
يكسر عزيمته ، أحييكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح وأدعوكم إلى مزيد 

من التالحم ورص الصفوف ومزيد من القوة والثبات والتصدي للعدوان..
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبناء أرحب: صامدون كالجبال ضد العدوان
الشمس أقرب لك يا هادي من صنعاء

وفــي اللقاء ألقى القائم بأعمال رئيس فرع 
المؤتمر بأرحب علي شعفل كلمة رحب فيها 
باسم كــل قــيــادات وكـــوادر وأعــضــاء وأنصار 
المؤتمر وحلفائه وكل مشائخ وشخصيات ارحب 
باألمين العام للمؤتمر وأعضاء اللجنة العامة 
وقيادات المؤتمر الحاضرة في اللقاء، مشيدًا 
بحضورهم لهذا اللقاء الــذي يأتي في ظل ما 
يتعرض له اليمن من عــدوان غاشم من قبل 

جارة السوء السعودية.
وأكد شعفل ان قيادات وقواعد المؤتمر في 
ارحــب كانت وستظل صامدة صمود الجبال 
في وجه العدوان وستظل ثابتة مع المؤتمر 
الشعبي العام الحزب الذي حقق الوحدة وسوف 

يحافظ عليها ولن يقبل بأي تجزئة لليمن .
وســخــر شعفل مما تبثه قــنــوات الــعــدوان 
واإلعـــالم المضلل حــول ارحـــب، وقـــال نقول 
لتلك القنوات التي تبث أخبارًا كاذبة عن ارحب 
وأبنائها بأننا صامدون صمود الجبال، ونقول 
لهادي :الشمس اقرب لك ياهادي من صنعاء .

ا القائم بأعمال رئيس فرع مؤتمر ارحب  وحيَّ

كل اعضاء وقواعد وقيادات المؤتمر وأحزاب 
التحالف الوطني في المديرية على ثباتهم 
ــعــدوان، وقـــال: نحن  وصــمــودهــم فــي وجــه ال
جميعًا سنظل صامدين من اجل اليمن فاليمن 

فوق كل شيء وفوق كل اعتبار .
الى ذلك ألقى الشيخ وليد مرح كلمة باسم 
مشائخ ارحب اكد فيها ان قبيلة ارحب ال تخضع 
وال تــذل وهــذه القبيلة التي ضحت وال تزال 
تضحي من اجل عزة ورفعة اليمن ارضًا وإنسانًا.
ها سيظلون الى  وقال مرح :ان ارحب وأبناء
جانب المؤتمر حــزب االحـــزاب، الحزب الذي 
بنى ولــم يدمر وانشأ ولــم يهدم وسيقفون 
مع قيادته الى النهاية، مضيفًا: ان كل مشائخ 
ووجهاء ارحب القبلية والسياسية سيظلون 
سندًا وأوفياء لهذا الحزب األبي المؤتمر الشعبي 

العام.
من جانبه اكد القيادي المؤتمري يحيى صالح 
العبيدي ان قواعد المؤتمر في ارحب تؤدي 
دورها النضالي في الصمود والتصدي للعدوان 
ــال: ان ارحــب ليست كما تــروج له قنوات  ،وق

التضليل فأرحب ستظل مؤتمرية ووطنية 
رغم وجود بعض المغرر بهم من قبل تجار 

الحروب .
وأضـــاف العبيدي :انــنــا ابــنــاء قبيلة ارحــب 
نستشعر مسؤوليتنا الوطنية ونؤكد التفافنا 
خلف قــيــادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي 
عبدالله صــالــح- رئيس الجمهورية السابق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- وحبنا للزعيم 
علي عبدالله صالح ليس من اجل شخصه لكن 
إليماننا بأنه يمثل مظلة يستظل بها كل ابناء 
اليمن بمختلف مشاربهم المذهبية والمناطقية 

والفكرية .
واختتم العبيدي بالتأكيد على ان اليمن اليوم 
تحتاج الى المؤتمر الشعبي العام الحزب الذي 

ادار البالد بعيدًا عن التخريب والعمالة .
الجدير بالذكر ان اللقاء الموسع لقيادات 
وقواعد وأنصار المؤتمر في ارحــب يأتي في 
ات الموسعة التي دشنتها قيادة  اطــار اللقاء
المؤتمر في مديريات طوق صنعاء والتي بدأت 

بمديريتي بني الحارث وبني حشيش.

رجال القبائل سيلقنون العدوان دروسًا في التضحية والوطنية

وتيتم من قوة
ُ
دافعوا عن مديرياتكم وعن وطنكم بكل ما أ

ر من المخططات الرامية لنقل اإلرهاب إلى باقي محافظات اليمن
ّ
نحذ

ــأمــن صنعاء ـــى الــمــســاس ب نــأســف لــســعــي الــبــعــض إل
اإلعــالم المرجف لن يستطيع تشويه المواقف المشرفة للقبائل
مــؤيــدو للعدوان سيخسأون وسيحاسبهم الشعب �

رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا بحضور عدد من اعضاء اللجنة العامة وقيادات المؤتمر وقيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي لقاًء موسعًا لقيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه بمديرية ارحب بمحافظة صنعاء الجمعة.ووسط هتافات الحاضرين التي ظلت تردد شعار (بالروح بالدم نفديك يايمن) حتى نهاية اللقاء القى االمين العام كلمة نقل فيها الى قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 

العام وحلفائه بمديرية ارحب تحيات القيادة السياسية للمؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- وإشادته وتثمينه بمواقف كل ابناء ارحب الوطنية .
ُبل وقبائل طوق صنعاء ال تقبل العدوان.. ونقول لإلعالم المرجف الذي يحاول تشويه مواقف 

ُ
نسى مواقفها.. مؤكًدا ان ارحب وكل ق

ُ
وحيا الزوكا في كلمته قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر وحلفائه وكل ابناء مديرية ارحب البطلة التي لن ت

هذه القبائل وفي مقدمتها ارحب ان هذا اللقاء واللقاءات الماضية والقادمة هي الرد العملي على اكاذيبكم وشائعاتكم ،وهذه القبائل وأبناؤها وهذه الشخصيات والرجال الصامدون سيلقنونكم دروسًا في التضحية والوطنية..
«الميثاق» تنشر نص الكلمة التي ألقاها االمين العام في اللقاء الموسع لمديرية أرحب 

أرحــب ال تخضع وال تــذل وستضحي
ــــمــــن ــــي  مـــــــــن أجــــــــــــل عــــــــــــزة ال

ـــذي حقق  سنظل ســنــدًا للمؤتمر ال
الوحدة ويرفض العدوان وتجزئة اليمن �


