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3االثنين: 
حضر لقاًء تشاوريًا لمؤتمر محافظة صنعاء

الزعيم: أدعو أبناء كل المحافظات إلى رفد جبهات الحدود بالمقاتلين

٤٠٠ ألف جندي وضابط ممن هيكلهم هادي عليهم التوجه إلى نجران وعسير وجيزان
ِعين المقاتلين بوسائل النقل والعتاد

ُ
 لن نتفاوض مع المرتزقة في الرياض أو عدن أو مأرب على الحكومة ووزارة الدفاع أن ت

١٧ دولة تعتدي على اليمن في مقدمتها أمريكا وإسرائيل وبريطانيا

الشعب في الشمال والجنوب متمسكون بالوحدة ويقفون في وجه العدوان وتجار الحروب

 أبناء محافظة صنعاء البطلة صمام أمان العاصمة تابعوا في مناطقكم الخونة والمرتزقة من مخلفات تنظيم اإلرهاب «اإلخوان»

 بالمال فقط
ّ
 شعبنا سيغّير المعادلة وسيجبر المعتدين على التفاوض ال شرعية للفار هادي إال

 اليمن تمتلك مقاتلين أشداء مدربين على مختلف أنواع األسلحة رفضت أبوظبي وقطر قبول الفار فلجأ إلى ولي نعمته

بسم الله الرحمن الرحيم
اإلخــوة أبناء محافظة صنعاء.. انــا سعيد ان احضر هــذا اللقاء التنظيمي 
للمحافظة، وفــي البداية اشكر واثمن تثمينًا عاليًا صمود ابناء محافظة 
صنعاء في وجه العدوان الغاشم، كأني اراكم صفًا واحدًا وقلبًا نابضًا واحدًا في 
مواجهة العدوان الغاشم على اليمن، وبهذه المناسبة ادعو محافظة صنعاء 
وكل المحافظات الى رفد الجبهات بالمقاتلين رفدها بالمقاتلين وتبتعد عن 
االستعراض، ونتجه ببنادقنا ومدافعنا ورشاشاتنا الى الجبهات وانتم تعرفون 
ما اقصد وأي جبهات، جبهات الحدود مع المملكة العربية السعودية التي تقود 
هذا التحالف البربري الغاشم واصحح مفاهيم اإلعالم المحلي الى ١٧ دولة 
معتدية عل اليمن مش ١٦ او ١٤، افهم يا إعالم محلي، ١٧ دولة المعتدية 
على الشعب اليمني في مقدمتها ٣ دول الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا 
وإسرائيل ، الباقي.. كما تحدثت انا في خطاب سابق هم لحقة ، فعلى كل حال 
التوجه يا ابناء محافظة صنعاء يا عمران يا جوف يا مأرب يا رداع يا ذمار يا 
تعز يا البيضاء يا الحديدة يا المحويت ياريمة يا اب يا تعز يا حجة توجهوا 
الى جبهات القتال ، صحيح االستعراض بالنفير العام تودي الى معنويات لكن 
من اجل المعنويات ذلك انك تأخذ بندقك مجاميع مجاميع مقاتلة وعندكم 
مقاتلين اشداء الذين شملتهم هيكلة هادي وهم العسكريين في بيوتهم من 
الضباط والصف والجنود وانا اعرفهم حق المعرفة ٤٠٠ الف مقاتل مش الف 
وال الفين تحركوا باسلحتكم وارفدوا الجبهات ، ارفدوا نجران وعسير وجيزان 
ارفدوها بالمقاتلين خذ دورة افعل عشرة ايام بالف رجال ويجي الف رجال 
بدلكم واطلعوا ارفدوها هكذا مناوبة في مواجهة العدوان ، لدينا مقاتلين اشداء 
مدربين على مختلف انواع االسلحة وعلى كل الظروف فتوجهوا بالمقاتلين 
بنادقكم على ، توجهوا مانعملش شروط العناقيد الحامضة توقف الشروط 
هذه ادوا وادوا يالله ،على الحكومة وعلى وزارة الدفاع ان تعين المقاتلين 
بوسائل النقل والعتاد ويتحركوا الجبهات من هنا ستتغير المعادلة وعندما 
نتحدث انها تتغير المعادلة فعال بتتغير المعادلة تغيرت المعادلة منذ بداية 
الحرب الذي باقي اسبوعين حتى تكتمل السنتين تغيرت المعادلة تماما، كانوا 
منشنين على أن الحرب ستكون اسابيع.. ايام محدودة واحتلوا اليمن.. اهو الفار 
اآلن يبحث عن ملجأ ذهب الى ابو ظبي ماقبلته ذهب الى قطر ماقبلوه ، اآلن 
عند ولي نعمته او اولياء نعمته، انا لما اقول استِح استِح واللي ما يستحي يفعل 
مايشتهي، استِح انتهت واليتك النه ال شرعية لك على اإلطالق.. شرعيتك 

هي المال وليس ونقتل بعضنا البعض 
مافيه احد يقاتلنا المشكلة ان احنا نقتل 
بعضنا البعض ، شوية فلوس شوية 
معابر شوية ذخيرة ودفعوا الى مارب 
الى الجوف الى تعز الى البيضاء الى شبوه 
يتقالتوا بيناتهم البين ،هو المخطط 
ــي ســنــة ١٩٦٢م بعد  الــــذي رســـم ف
قيام الثورة يجيبوا لهم شوية فلوس 
ويقول لك هؤالء يمنيين مرتزقة، احنا 
مش مرتزقة، المرتزقة الذين تشتروا 
ضمائرهم أما حنا الشعب صامد وصابر 
وهو فقير ويواجهكم ويتحداكم ، وانا 
اقول عندما نقول نتحدى نتحدى بالفعل 
مش بالكالم، صمودنا تحدي قتالنا في 
الــجــبــهــات تــحــدي الــصــبــر عــلــى الــجــوع 
تحدي الصبر على انــعــدام العالج هو 
كلها تحدي ذهاب اطفالنا الى المدارس 
تحدي قصف الطائرات فوق رؤوسنا هذا 
كله تحدي ١٧ دولة تعتدي على اليمن 
فأنا اقول لك ابناء الشعب اليمني العظيم 
الــمــجــاهــد والــصــابــر والــثــابــت الصمود 
الصمود صمودكم سيغير المعادلة 
وسيفاوضونكم وانا اقول ال مفاوضات مع 
قادة المرتزقة هم مستأجرين قيادات 

المرتزقة مستاجرين قيادات المرتزقة مستأجرين سواء الذين في الرياض 
او الذي في عدن او الذي في مارب هؤالء عبارة عن شوية مرتزقة مرتزقة 
تعرفون اشكالهم ووجوههم ، وياعيباه انت تفاوضنا انك دولة دولة من ؟ 
احنا هنا في صنعاء احنا في اب في تعز في البيضاء في الحديدة هذا هو الشعب 

مش مجموعة مرتزقة في داخل مارب مستأجرين، يدوا االسبوع االول عشرة 
باصات من الوديعة ورجعين عشرين باص هاربين داخلين خارجين راكب 
بحر، هات ويتمنوا ان الحرب تستمر فيه كثير تجار الحروب تستثمر الحرب 
فلوس والدماء تسفك مش مشكله ألنه مخبأ ما بيقاتل مخبايين تقاتلوا المساكين 

المغرر بهم فانا اقول ألبناء محافظة صنعاء البطلة الشجاعة هي صمام امان 
العاصمة صنعاء هي الطوق للعاصمة صنعاء حاربوا االختالالت األمنية االن وقت 
الشهادة وأداء الواجب مش توزيع الغنائم والبحث عن المناصب ال مناصب وال 
غنائم نتجه الى الجبهات ، محافظة صنعاء هي الركن القوي للعاصمة صنعاء 
هذه هي المحافظة احفظوا االمن في الحيمتين في بني مطر في خوالن في نهم 
في ارحب حافظوا على االمن في بني حشيش في كل مكان بالد الروس همدان 
كل القبائل حافظوا على امنكم تحولوا الى امن ، انتم انفسكم امن مناطقكم ، 
امنوا مناطقكم وتابعوا وتابعوا الخونة والمرتزقة من مخلفات تنظيم اإلرهاب 
اإلخوان المسلمين بين قوسين اإلصالح ، الله ال اصلح لهم حال دمروا الوطن من 
اجل كراسي السلطة ، من اجل السلطة بلد يدمر تقصف طرقه تدمر جسوره 
من اجل السلطة ، يركضون وراء السلطة المفروض انكم تسلموا انفسكم 
لقراكم ولمشايخكم ولعقالكم واطلبوا منهم العفو والمسامحة ويكفيكم ، 
دمرتم البلد من ٢٠١١م وانتم تحملون معول الهدم، ماعنسيبهمش انتم 
تعرفونهم واحد واحد سواء مميز بلحية محناية او حالق هم هم، اقول بيت 
حميد الدين الذين حكموا لم يعبثوا بأمن الوطن كما عبث هؤال المتطرفين 
الدواعش، علينا ان نواجه االرهاب بقوة وكل واحد مسؤول عن قريته وعزلته 
لمواجهة االرهاب، مافيش داعي للمراهنة والمجاملة ارهابي بزه ودخله االمن، 
صفوا قراكم ومناطقكم وال تقبلوا وال ارهابي على االطالق اال اذا اعلن التوبة امام 
القبيلة انه تخلى عن حركة االخوان المسلمين االرهابية بين قوسين االصالح 

واذا تخلوا فالعفو عند المقدرة..
بالتوفيق والنجاح لهذا االجتماع وشكرًا،،،

من جانبه عّبر األمين العام للمؤتمر الشعبي العام عن شكره وتقديره 
للمناضل الرمز الزعيم علي عبدالله صالح، مؤكدًا ان كلمته التوجيهية هي تاج 
على رؤوسنا ورؤوس كل الوطنيين الشرفاء، داعيًا قيادات وكوادر واعضاء 
ه بمحافظة صنعاء الى تحويل مضامين كلمة الزعيم  وانصار المؤتمر وحلفاء
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام التاريخية الى برنامج عمل 

وتنفيذها على الميدان.
كما دعا الزوكا قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الى مزيد من التالحم ورص 
الصفوف وتنشيط وتفعيل العمل التنظيمي وتنفيذ الفعاليات والبرامج وفقًا 
لموجهات االمانة العامة للعام ٢٠١٧م والعمل على تنشيط جانب االستقطاب 
التنظيمي الى صفوف المؤتمر ورفده بدماء وكوادر جديدة خاصة في اوساط 
شريحة الشباب وتعزيز العالقة مع 
الــنــاس والجماهير وتلمس همومهم 

ومشاكلهم وقضاياهم.
واكد االمين العام ان هذا اللقاء سيمثل 
نقلة نوعية على صعيد العمل السياسي 
والتنظيمي والميداني للمؤتمر الشعبي 

العام في محافظة صنعاء.
هذا وقد عّبرت قيادات المؤتمر الشعبي 
الــعــام بمحافظة صنعاء عــن تثمينهم 
للمواقف الوطنية للزعيم علي عبدالله 
صالح فــي مواجهة الــعــدوان السعودي 
الغاشم على اليمن، مؤكدين التفافهم 

ومساندتهم لتوجهاته وتوجيهاته.
وجددوا مواقفهم الثابتة وإصرارهم 
على مواجهة العدوان والحصار الذي 
يستهدف اليمن االرض واالنــســان 
ــمــقــدرات،  ــتــاريــخ والــحــضــارة وال وال
مشيرين الــى ان كل أبناء مديريات 
محافظة صــنــعــاء فـــردًا فـــردًا كــانــوا 
وســيــظــلــون فــي مــقــدمــة الــصــفــوف 
المدافعة عن اليمن ووحدته وسيادته 
وتوا من 

ُ
واستقالله وسيعملون بكل ما أ

قوة على مواجهة المحتلين والغزاة 
ومرتزقتهم من العمالء والخونة.

حضر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام -الخميس-  
اللقاء التشــاوري لقيادات المؤتمر الشــعبي العام بمحافظة صنعاء الذي انعقد تحت شعار (من أجل 
تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان وتفعيل العمل التنظيمي) بحضور األمين العام للمؤتمر األســتاذ 
عــارف عــوض الزوكا وعدد من اعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة واعضاء الهيئة الوزارية ومجلســي النواب 

والشــورى وقيــادة المحافظــة والمجلس المحلي وقيادات فــروع ومراكز المؤتمر في كل مــن مديريات حراز 
والحيمتين وبني مطر وســنحان وبالد الروس وبني بهلول وبني حشــيش وبني الحارث وهمدان وخوالن ونهم 

وأرحب.
«الميثاق» تنشر نص كلمة الزعيم ألهميتها:

الزوكا: 

علينا أن نترجم مضامين كلمة الزعيم إلى برنامج عمل ميداني
مؤتمريو محافظة صنعاء:

نجدد العهد بأننا سنظل في مقدمة الصفوف دفاعًا عن اليمن ووحدته وسيادته واستقالله

تبيين البّين وتوضيح الواضح
الزعيم صالح يكتب..

كنت أتمنى أن ال اضطر إلي تبيين البين وتوضيح الواضح، لوال إشفاقي على  
أولئك الذين أجهدوا أنفسهم بالتفسير الخاطئ والتأويل غير المسئول لما 
تضمنته كلمتي التي ألقيتها في اللقاء التنظيمي التشاوري لقيادات المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة صنعاء يوم الخميس الثاني من شهر مارس الجاري، فقد كانت الكلمة 
واضحة ال لبس فيها وال غموض، ألن تفسير البعض من المحللين والكتاب ومن يّدعي 
ضلوعه في السياسة، بغيــر ما تعنيه وبعيدًا عما قصدته لم يكن سوى محاولــة يائســة 
وخاطئــة تنــدرج فــي إطــار الكيــد السياسي والتضـــليل والخــداع، فالكلمة لم تكن 
بحاجة إلى تأويالت وتفسيرات أولئك المفسرين والذين يتخذون من مواقع التواصل 
االجتماعي ساحة لتضليلهم ومزايداتهم، فقد قلت بأن من اختار طريق الخيانة 
ة تنظيم االخوان  الوطنية وانضم إلى صفوف داعش والقاعدة المتفّرعة من عباء
المسلمين اإلرهابي وبالذات من الجناح المتطّرف (لحزب اإلصالح) ومارسوا العنف 
واإلرهاب ، وفّرطوا بالسيادة واالستقالل الوطني، وارتكبوا جرائم القتل واالغتياالت، 
وانحازوا إلى صفوف أعداء اليمن وشاركوهم في عدوانهم على شعبنا ووطننا وقتل 
األطفال والنساء والشباب والشيوخ وتدمير كل مقدرات الوطن، وسواًء أكانوا في حزب 
اإلصالح أو في غيره من األحزاب أو حتى من غير الحزبيين (المستقلين)، هم الذين 
يجب أن ُيقّدموا إلى العدالة لينالوا ما يستحقونه من جزاء جراء ما اقترفوه من جرائم 

بحق الوطن والشعب.
وأؤكــد على ما سبق وأن أعلنته أن من عاد منهم الى جادة الصواب ولم تتلطخ 
اياديهم بالدم والقتل، واقلعوا عن الذنب، واختاروا أن يعيشوا مواطنين صالحين، 
فمكانهم الطبيعي، الذي يجب أن يكون، هو بين إخوتهم وفي أوساط مجتمعهم، لهم 
من الحقوق ما لغيرهم وعليهم من الواجبات ما على إخوانهم تجاه الوطن والشعب.

ومما يوسف له ان ينبري البعض في تفسيراتهم وتحليالتهم للقول: بأن كلمتي كانت 
بمثابة دعوة الى الفتنة وإلى حرب أهلية، متناسين أنني من الرافضين لتلك الدعوات 
الهّدامة، وأني أدعو دائمًا ومنذ فترة طويلة ومازلت، إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة 
ال تستثني أحدًا، وإلى توحيد الصفوف والجهود الوطنية لمواجهه كل التحديات 

والتصّدي لألخطار التي تحدق بالوطن.
ولمزيد من التوضيح إلخواني وأبنائي المنتمين إلى حزب اإلصالح أو غيره من األحزاب 
والمكّونات السياسية الذين لم يختاروا طريق الخيانة ولم يرتكبوا الجرائم بحق الوطن 
والشعب، أن الدستور والقوانين قد كفلت لهم سالمتهم وحمايتهم وصون كرامتهم 

وحقوقهم المادية والمعنوية.
ع اليمني لإلصالح إلى  وبهذه المناسبة.. فإني أدعو األخوة واألخوات أعضاء حزب التجمُّ
وا بالشجاعة في التعبير عن قناعتهم 

ّ
أن يقفوا مع الوطن وأن يدينوا العدوان، وأن يتحل

ومواقفهم الرافضة للعدوان ولكل أنواع اإلرتهان والعمالة واالصطفاف إلى جانب دول 
العدوان، وأن يكونوا على قناعة كاملة وراسخة بأنهم ليسوا هم المستهدفين، وإنما 

أولئك الذين يعتدون على الوطن والشعب.
وأؤكد أننا سنظل حريصين أشد ما يكون الحرص على سالمة النسيج االجتماعي 
لشعبنا وعلى وحدته الوطنية، وحريصين أيضًا على إشاعة السالم واألمن في المجتمع 
في كل الظروف واألحــوال، وسنظل ثابتين ومتمسكين بمواقفنا تلك مهما حاول 
البعض الذهاب بعيدًا بتفسيراتهم الخاطئة لمضامين خطاباتي وتصريحاتي ومواقفي 
التي أحرص من خاللها على دعوة الجميع الى التالحم والتماسك وتوحيد الجهود 
وإشاعة أجواء المحبة والتسامح واإلخاء والتعاضد، وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة 
العدوان الخارجي الغاشم الذي تتعرض له بالدنا أرضًا وإنسانًا منذ ما يقارب العامين، 
وإلى نبذ العنف وكل أعمال االقتتال الداخلي التي يخطط لها ويمّولها أعداء الوطن 
وينفذها أولئك الذين ارتهنوا لهم واختاروا طريق االرتزاق والعمالة لإلضرار بالوطن .
وختامًا أدعو كل من مازال يراودهم الشك الى أن يراجعوا مواقفهم وأن يقلعوا 
عن أساليب الدس الرخيصة والتفسيرات الخاطئة ومحاولة اإليقاع بين أبناء الوطن 
الواحد، وان يكونوا على قناعة كاملة بأن االستمرار في قوة العادة مضر بهم وبالوطن 

ومصالحه العليا.


