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في اللقاء الموسع بإعالميي المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤتمر والناشطين ..      

الزعيم : السعودية   تقـود   عدوانــــــــــًا   مذهبيًا   بدعم   صهيوني   أمريكي بريطاني

بسم الله الرحمن الرحيم- شهر مبارك وخواتم مباركة 
وكل عام وأنتم بخير.. سعيد بهذا اللقاء مع هذه الكوكبة 
من رجال اإلعالم والصحافة وهذه النخبة الوطنية المهمة 
الكبيرة في مجتمعنا اليمني وبالذات في صفوف المؤتمر 

الشعبي العام.
اسمحوا لــي فــي البداية أن أتــقــدم بالشكر والتقدير 
واالحترام الى شعبنا اليمني العظيم الصامد والصابر على 
هذا العدوان الغاشم البربري غير المبرر شرعًا وقانونًا.. إن 
هذا العبث الكبير الذي يتم على مرأى ومسمع من المجتمع 
الدولي لألسف صار له أكثر من سنة وأربعة أشهر والعالم 
يسمع أنين الشعب اليمني الذي يضاف الى أنين أشقائه 
في سوريا والعراق وليبيا واآلن في لبنان وربما القادم الى 
مصر الكنانة.. هذا التآمر الكبير ضد الوطن العربي.. ضد 
شعبنا العربي األصيل.. نواجه هذا العدوان ونتكلم هنا 
عن العدوان الذي تقوده السعودية أنه مدعوم صهيونيًا 
وأمريكيًا وبريطانيًا.. هو عدوان مذهبي.. عدوان مذهبي.. 
الذي ال يفهم يجب أن يفهم.. هذه األيديولوجية الجديدة 
للمذهب الوهابي.. هذا هو المذهب الوهابي ليس جديدًا 
فقد غزوا اليمن قبل أن يأتي نظام آل سعود ووصلوا الى 
عدن.. الى حضرموت.. ووصلوا الى صنعاء، وخربوا القبور 
وسفكوا الدماء.. فلماذا نتحامل على آل سعود.. نتحامل على 
هذا المذهب المؤدلج والذي عانى منه أيضًا آل سعود وسبب 
لهم المشاكل أنفسهم.. هم ليسوا بحاجة الى استعداء 
ب 

ّ
الوطن العربي.. نظام آل سعود هذا المذهب هو الذي أل

عليهم العالم، واآلن يبتزونهم.. تبتزهم اسرائيل وأمريكا 
وبريطانيا القائدة.. والتي لها باع طويل في منطقة الشرق 
األوسط.. آل سعود يعانون من هذا المذهب ويصدرونه 
الى الوطن العربي.. المملكة العربية السعودية الجارة 
الشقيقة يمكن أن تكون دولة عربية.. دولة عظمى لما 
تمتلك من الثروات وأن تولد الطاقة وأن تمتلك المفاعالت 
النووية مثلها مثل ألمانيا، لكن ال يريد لها اآلخرون أن تكون 
موجودة في العالم العربي أو في الوطن العربي لما تمتلكه 
من ثروة.. يريدون أن يبتزوها تحت ما يسمى باإلرهاب.. 
اإلرهاب فرخ من المذهب الوهابي وما نعانيه نحن في اليمن 
من المذهب الوهابي.. أما حركة   االخوان   المسلمين   فهي  
 حركة   معروفة،   لكن   نحن   نعاني   من   قبل   أن   تأتي   حركة  

 االخوان   المسلمين . 
االخوة رجال اإلعالم والثقافة والفكر.. الرجال الذين لهم 
باع طويل في تثقيف شعبنا اليمني وعلى مستوى الوطن 
العربي.. لن ننسى هيكل ولن ننسى البردوني ولن ننسى 
أولئك العلماء.. رجال الفكر واألدب والثقافة الذين علمونا 
ما لم نكن نعلم.. علمونا الثقافة وعلمونا السياسة وعلمونا  
 الصبر   وعلمونا   التحدي   مثل   ما   تعلمنا   من   عبدالناصر   قائد  
 الثورة   العربية ..  قائد   التحرر   العربي ..  مصر   عبدالناصر  
 الذي   حرر   منطقة   الشرق   األوسط   وشرق   أفريقيا   وزعزع  

 االستعمار .. 

بريطانيا العظمى جلست عندنا 128 عامًا ورحلت  تحت 
فوهات بندقيات مناضلي ثورة سبتمبر وأكتوبر، لكن رحلت 
مكرهة مجبرة على الرحيل، وأنا أتمنى من أشقائنا الذين أتوا 
لغزو اليمن أن يرحلوا سلميًا ونحن نكن لهم كل الود وكل 
االحترام.. ليس بيننا وبين هذه األقطار التي تحالفت ضد 
الشعب اليمني أي خالف ال مذهبي وال سياسي وال اقتصادي 
وال ثقافي.. نحن   أشقاء ..  أتيتم   بدعوة   من   األشقاء   في   المملكة  
 اتضح   لكم   األمر   أن   ليس   هناك   خطر   على   األشقاء   في   المملكة  

ال يجوز أن ننسى عبدالناصر.. نحن تعلمنا وتثقفنا ودرست 
أجيالنا من ثقافة ذلــك القائد العظيم ووجــدت قيادات 
ونخب سياسية في مجتمعنا العربي بعد زعزعة ورحيل 
االستعمار.. رحــل االستعمار من منطقة الخليج.. كان 
االستعمار البريطاني في منطقة الخليج وكان االستعمار 
في جنوب الوطن ورحل بعد  128 عامًا بعد أن كان جاثمًا 
على صدورنا، لكننا قاومناه وأجبرناه على الرحيل، واآلن 
الذين غزوا اليمن في الـ26 من مارس وشنوا الحرب الظالمة 
ندعوهم الى أن يغادروا بالدنا سالمًا بسالم.. مع الشكر 
والتقدير للملك محمد السادس الذي وجه بسحب قواته 
من على الحدود اليمنية، فنقدر تقديرًا عاليًا هذا الموقف 
القومي العربي بعد أن تفهم صاحب الجاللة أن وجــوده 
في اليمن كان على خطأ.. كان هناك ادعاء أن أمن المملكة 
العربية السعودية وأمن الحرمين الشريفين في خطر.. 
ممن هذا الخطر؟ من اليمن.. ألن اليمن يتبعون إيــران، 
وهذا غير صحيح.. نحن لسنا بشيعة، إذا عندنا اثنان أو 
ثالثة من الشباب فهم يمثلون أنفسهم.. نحن ليس لدينا 
شيعة.. نحن شعب مسلم.. نحن زيدية وشافعية.. نحن 
زيدية سنة وشافعية سنة على مدى قرون من الزمن وال 
خالف مذهبي على اإلطالق.. وأن هناك خطرًا على المملكة 
من الشيعة في اليمن.. نحن ليس لدينا شيعة، وإذا كان 
لكم خالف مع إيران .. إيران الشقيقة.. إيران دولة إسالمية 
نقدرها ونحترمها وليس بيننا وبينها خالف.. هذا مذهبكم 
وهو يخصكم.. هناك مذاهب متعددة.. شيعية مالكية 
على شافعية.. على .. على.. ليس لدينا مشكلة.. وأنا في 
حقيقة األمر كشخص ال أفرض على اآلخرين مذهبًا.. أنا 
أؤمن بإسالم بال مذاهب.. المذهبية هي التي أوصلتنا الى ما 
نحن عليه.. بسبب التعصب المذهبي.. نحن مع إسالم بال 
 منها ما يريحك، 

ْ
مذاهب.. هي اجتهادات أئمة وعلماء خذ

نا في مصر  ونحن نقّدر للملك محمد السادس، وأدعو أشقاء
الكنانة واألردن الشقيق والسودان الشقيق الجار أن يقتدوا 
بالملك محمد السادس بسحب قواتهم من األراضي اليمنية.. 
من عدن ومن حضرموت ومن أي مكان يتواجدون فيه 
ومن الحدود، ألن عمر االستعمار ال يطول وال يستمر.. 

 من   اليمن،   ولكن   الخطر   من   المملكة   على   اليمن . 
أتمنى أن تصل هــذه الــدعــوة الــى األشــقــاء ليرحلوا من 
أراضينا.. أرضنا اليمنية نظيفة وطاهرة ال يمكن أن تقبل 
عليها أي غاٍز، ال في عدن وال في حضرموت، وفي سقطرى، 

وال في مارب، وفي الجوف، وفي حرض، ارحلوا..
أدعو األشقاء الى أن يكونوا واضحين وواقعيين يتحاورون 
مع الشعب اليمني ممثاًل بالوفد الوطني الموجود في الكويت 
الــذي يمثله المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، صار لنا 
شهران ونحن في الكويت.. حوار تعطيلي.. حوار بيزنطي.. 
صحيح هناك وفد يمثل  المملكة العربية السعودية لكن 
تعالوا نجلس جنبًا الى جنب وجهًا لوجه مع المملكة العربية 
السعودية وما نشتغلش من وراء الكواليس.. تدعون أنصار 
الله الى ظهران الجنوب لتتحاوروا معهم وتقولوا نتفق نحن 
وأنتم معنا غريم واحد هو علي عبدالله صالح.. هذا الكالم 
لن ينطلي على أنصار الله.. نحن وأنصار الله في خندق 
واحد.. نواجه العدوان سويًا ونقدم الشهداء.. صحيح ليس 
لدينا كمؤتمر شعبي عام ميليشيات، لكن لدينا متطوعين 
ينخرطون وراء المؤسسة العسكرية ومع اللجان الشعبية 
ونحن قدمنا أكثر من ستة آالف شهيد.. ليس ادعاء ولكن 
بطائقهم وأرقامهم وصورهم من كل أنحاء اليمن.. نحن ال 
عون  وجود لميليشيات معنا وال وجود لقوات مسلحة كما يدَّ
أن الحرس الجمهوري واألمن المركزي معنا.. صحيح كان 
معنا الحرس الجمهوري واألمن المركزي ولكن سلمناها في 
2011م للرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي الذي 
انتهت واليته في 2014م.. انتهت واليته وال شرعية 
له ..  يجب   أن   يفهمها   القاصي   والداني   ويفهمها   بان   كي  
 مون   ومبعوثه   ولد   الشيخ   الموجود   في   الكويت ..  يفهم   أن  

 ال   شرعية   لهادي .. 
القرار 2216 هذا غير قانوني.. ال وجود له وال شرعية.. 
هو هــراء.. أنا استغرب على اإلعــالم وعلى المثقفين في 
ــة شرعية  الــقــنــوات التابعة للخليج وغــيــر الــخــلــيــج.. أي
.. الشرعية عندما تكون على كرسي الحكم في القصر 
الجمهوري، ولذا أدعو األشقاء في المملكة الى أن يفرجوا 

عن األســرى الموجودين في الرياض الممثلين بعبدربه 
وجماعته.. أدعــوهــم الــى أن يفكوا الحظر عليهم وأن 
ــــارب.. عــدن..  يسمحوا لهم بــالــعــودة الــى صــنــعــاء.. وم
حضرموت.. أية محافظة يأتون إليها.. نحن نرحب بهم 
وسنتفاهم معهم.. سنتفاهم مع إخواننا سواء أكانوا هؤالء 
القابعين في فنادق الرياض أو غيرهم سواء أكانوا أحزابًا 
أو جماعات  أو غيرهم.. وسأضرب لكم مثاًل: «الحجر من 
القاع والــدم من رأس القبيلي».. الفلوس من السعودية 
والدم يمني.. تعالوا ياذي في مارب.. يا ذي في شبوة.. وفي 
أي مكان.. تعالوا نتحاور معكم.. الفلوس التي استلموها 
ثمنًا لدماء الشهداء ستنتهي.. لدينا تجربة منذ انطالق 
ثورة الـ26 من سبتمبر وانطالق ثورة الـ14 من اكتوبر.. 
واستمرت الحرب من ذلك الوقت حتى تمت المصالحة بيننا 
وبين المملكة العربية السعودية، ولكن قالوا مصالحة بين 
الجمهوريين والملكيين.. نحن نمثل الجانب الجمهوري 
وبيت حميد الدين يمثلون الجانب   الملكي ..  برعاية   المملكة  

 العربية   السعودية ..  وما   أشبه   الليلة   بالبارحة ..  
قالوا اآلن ندعوكم للتفاوض والتوقيع على إيقاف الحرب 
في الرياض.. كيف تعتدي علّي وتقول لي أجي عندك.. 
ع اتفاقية 

ّ
أّدي الثور الى عند الجزار.. أنا أرّوح إلى عندك أوق

ع؟! .. أوقف الحرب.. يقولون إن هناك قرارًا 
ّ
السلم.. كيف أوق

من مجلس األمن بإيقاف الحرب وأحيانًا يقولون هدنة.. لم 
يتفقوا على هدنة أو إيقاف حرب، من يوم ما أعلنوا هذا 
الموقف والحرب مستمرة، واآلن  الطائرات تحلق فوق 
رؤوسنا تحلق في سماء العاصمة صنعاء طائرات العدوان 
والقصف مستمر على قرانا ومنازلنا ومصانعنا ومدارسنا 
وجامعاتنا تقصف على مرأى ومسمع من األمم المتحدة.. 
هذه المؤسسة الدولية، ومبعوثها األممي ولد الشيخ في 
الكويت لم يقدم تقريرًا يحيط فيه مجلس األمن باستمرار 
هذا العدوان ويقول هناك خروقات.. حتى إعالمنا مع األسف 
لم يرتِق.. يقول اختراق وقف إطالق النار.. إختراق للهدنة.. 
أية هدنة.. الحرب مستمرة من 26 مارس حتى اليوم ..  يا  
 مثقفون ..  يا   كّتاب ..  يا   صحفيون،   الحرب   مستمرة   لم   تقف  
 بقيادة   المملكة   العربية   السعودية   الشقيقة   الكبرى ..  تعلمنا  

 أن   نقول   هكذا   الشقيقة   الكبرى   من   أجل   أال   يزعلوا . 
اإلخوة الهامات.. العدوان مستمر والحوار في الكويت 
مضيعة للوقت.. نحن لدينا خارطة طريق ووجهة نظر 
للمؤتمر الشعبي العام.. كيف نتصور فيها إيقاف الحرب.. 
وقدمنا فيها تنازالت كبيرة ولــم نستخدم مصطلحات 
مسيئة أو جارحة برغم ما فينا من الجروح ولكن الصبر.. 
ونحن قدمنا هذه الخارطة إلى وفدنا في الكويت ليقدمها 
الى األمم المتحدة وإلى روسيا االتحادية والى سلطنة عمان 
الشقيقة والى االخوان في الجزائر والى االخوان في الكويت 
ــى الــواليــات المتحدة األمريكية الضالعة في الحرب  وال
باعترافها هي أنها تقدم الدعم اللوجيستي وهي تقدم 
كل الدعم االستخباري   واللوجيستي   والعسكري   وكل   شيء  

دعا   الزعيم   علي   عبدالله   صالح  - رئيس   المؤتمر   الشعبي   العام   رئيس   الجمهورية   السابق -  الدول   المشاركة   في   تحالف   العدوان   الذي   تقوده   السعودية   الى   الرحيل   من   بالدنا  
ه بسحب  ر رئيس المؤتمر الشعبي العام -في كلمة له خالل لقائه بكوادر إعالم المؤتمر والناشطين- عن شكره وتقديره لموقف ملك المغرب الذي وجَّ  سالمًا   بسالم .  وعبَّ

قواته من اليمن ولفهمه أنه كان على خطأ بوجودها في اليمن. وطالب   االشقاء   في   مصر   والسودان   واألردن   باالقتداء   بقرار   الملك   محمد   السادس . 
مؤكدًا   أن   الجميع   بات   على   قناعة   أن   اليمن   هي   التي   تواجه   خطرًا   من   السعودية،   وليس   هناك   خطر   على   السعودية   من   اليمن . 

وقال الزعيم صالح: إن العدوان السعودي على اليمن لم يتوقف منذ بدأ في 26 مارس 2015م وأن العالم يستمع طوال عام وأربعة أشهر ألنين الشعب اليمني الذي 
يضاف الى أنين اشقائه في سوريا والعراق وليبيا واآلن لبنان والقادم سيكون في مصر.

وكشف الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام -أن المؤتمر قدم خارطة طريق لحل األزمة في اليمن من المقرر أن يسلم وفد المؤتمر في مفاوضات 
الكويت نسخة منها الى األمم المتحدة وروسيا االتحادية وسلطنة عمان والجزائر واألخوة في الكويت. وأعلن   الزعيم   رفض   المؤتمر   الشعبي   العام   الذهاب   الى   الرياض  

 للتفاوض،   مشيرًا   الى   أن   حوار   الكويت   المستمر   منذ   شهرين   أثبت   أنه   حوار   بيزنطي   وتعطيلي .. 
 « الميثاق »  تنشر   نص   الكلمة

عرض على الدول الراعية لمشاورات الكويت
ُ

لن نذهب للتوقيع في الرياض ولدى المؤتمر خارطة طريق ست

 كانت تستشعر خطرًا من إيران فلتواجهها عبر حدودها بداًل من قتل اليمنيين
ْ

السعودية تأكدت أن ال خطر عليها من الحوثيين وإن
القرار 2216 غير قانوني ويتجاهل تضحيات اليمنيين

تركُت السلطة بقناعتي لحقن الدماء وأنا ثابت في وطني 

آل   سعود   يصّدرون   مذهبهم   المتطرف   للوطن   العربي   بعد   أن   سبَّب   لهم   المشاكل
ثروات   السعودية   تؤهلها   لتصبح   دولة   عظمى   لكن   اإلرهاب   جعلها   فريسة   لالبتزاز

ليس   لدينا   ميليشيات   بل   متطوعون   إلى   جانب   الجيش   واللجان   وقدمنا   6   آالف   شهيد
الفار   هادي   انتهت   شرعيته   في2014   م ..  والشرعية   أن   تحكم   من   داخل   بلدك

لسنا   شيعة   وال   نتبع   إيران   ونؤمن  
 بإسالم   بال   مذاهب

لن نسمح للمتهورين والمتطرفين بأن يشقوا الصف 
وندعو الجميع للتآخي والتصالح

دفعتم مئات الماليين من 
الدوالرات لعمالئكم لكن لم تخففوا 

معاناة تعز وعدن وحضرموت

مُت السلطة لهادي 
َّ
سل

ولكنه تركها وهرب 
فاستلمها أنصار الله

السعودية ال تحترم مرتزقة 
الرياض وتتخذهم كموظفين 

ومطايا  لها


