
أرّحب أجمل ترحيب بقبائل الحيمتين وحراز وبني مطر القطاع 
الغربي مرحبا بكم، شاكرًا مجيئكم وسؤالكم واالطمئنان على 
سالمة العملية، كانت العملية ناجحة والحمدلله، فأنا أثمن تثمينًا 
عاليًا هذا الحشد وهذا اللقاء المبارك للقطاع الغربي لمحافظة 
صنعاء، األمــور تحتاج إلــى ثبات وتحتاج إلــى رفــد الجبهات 
بالمقاتلين في وجه العدوان السافر والبربري الغاشم، وكما 
ثبتم خالل سبع سنوات مضت من عمر الثورة منذ انطالقتها 
ت المصالحة في عام  ـــ٢٦ سبتمبر عــام ٦٢ حتى جــاء في ال
١٩٧٠م وكان ثبات رائعًا.. نفس المكان ونفس المصدر الذي 
مولوا الحرب في ٦٢ إلى سنة ٧٠ هم اآلن يمّولوا الحرب التي 
مّر عليها عامين ونصف، لكن ثبات رجالنا األوفياء رغم الضحايا 
من االطفال والنساء والمنشآت والمدارس والجامعات والجسور 
والطرق والمصانع كلها باتتعوض وعيعوضوها هم وعيدفعوا 
التعويض ألنه عدوان غير مبرر، ال يوجد خطر على األراضي 
المقدسة من قبل اليمن، وإذا معاكم تصفية حسابات مع طرف 
آخر مش هنا في اليمن، لكم حدود بحرية ولكم أجواء مفتوحة 
تحركوا في اتجاه من تعتقدون انه عدوكم، اليمن ليس بعدو 
ال هو بعدو للسعودية وال بعدو للخليج وال مصر وال اريتيريا 
وال السوادان، الشعب اليمني شعب مسالم شعب عظيم، لكن 
عند الشدائد سيقاتلكم، سيقاتلكم اليوم وبعد اليوم، هذه 
فعًال مقولة: "اليمن هي مقبرة للغزاة"، وكما تعّود اإلنسان 
عندما يتعّود الواحد على الصبر على الجوع يثبت، تعودنا على 
الجوع تعودنا على المرض تعودنا على كل شيء، تعودنا على 
القتال، اآلن ماعد فيش الفزع الذي بدأ في بداية الحرب في 
بل وال في القرى وال في 

ُ
٢٦ مــارس، لن يوجد الفزع ال في الق

المدن أصبح عمل اعتيادي، طائراتهم تجول وال أحد معّبر 

لها، تضرب تقتل مش مشكلة الناس منتظرين هذا هو الحرب، 
فالثبات الثبات ومواجهة العدوان، هذا هو شعارنا شعارنا، اننا 
ثابتين في مواجهة هذا العدوان البربري الغاشم الكهنوتي 
وانــا اقــول الكهنوت هو يعرفوا مامعنى الكهنوتي يعرفوها 
تمامًا المثقفين والدارسين في دول العدوان يعرفوا ما معنى 
فة تبطر بالمال تبطر بالثروة بدل 

ّ
الكهنوت قوى رجعية متخل

لوا نسائهم وأطفالهم الذين يتسّولون 
ّ
ما يعمروا بالدهم، يأك

في الشوارع هم يصرفوا المليارات على األسلحة على الذخائر 
على الصواريخ للعدوان على اليمن، ولكن اليمن صابر وصامد 
وسيستمر، ال أحد يراهن على الخالفات الهامشية الداخلية 
هذا شيء عابر طريق، تباين في وجهات النظر طبيعي، ال أحد 
يراهن ال أنتم الذي في الداخل وال أنتم الذي في الخارج، الرجال 
الشرفاء والعقالء والمخلصين سيفوتون الفرصه على كل هذه 
الرهانات رهانات خاسرة وتراهنوا على جواد خاسر، التراهنوا 
اننا نختلف، نتباين شيء طبيعي لكن الذي تتمنوه لن توصلوا 
إليه، انا انتهزها فرصة اتكلم مع قبائلنا الشرفاء والمخلصين 
من المشايخ واالعيان والشباب والمثقفين من القطاع الغربي 

لمحافظة صنعاء.. فاحنا ثابتين صابرين وصامدين فيه مرض 
فتاك فيه جوع فيه نقص في األدوية فيه نقص في أشياء كثيرة 
لكن احنا صابرين صابرين، هم مسيطرين على الغاز مسيطرين 
على النفط مسيطرين على الجمارك، عدن في ايديهم وبلحاف 
في ايديهم ونشطون في أيديهم و المكال في أيديهم والمخا 
 ميناء 

ّ
 إال

َ
في أيديهم والخوخة في أيديهم هذه الموانئ لم يبق

الحديدة اللي يراهنوا عليه، وأقــول لجمال بن عمر أو مدري 
ولد الشيخ.. هو نفس البضاعة. أنا كنت أتمنى يا ولد الشيخ أن 
تكون مبعوثًا أمميًا لمجلس األمن واألمين العام لألمم المتحدة 
ليس مبعوثًا سعوديًا هذا غير مقبول، عندما تعلن بصراحة 
انك مبعوث اممي تحمل مشروعًا من األمم المتحدة من مجلس 
األمــن حول حل القضية اليمنية السعودية، ال توجد قضية 
يمنية يمنية احنا اتركونا واحنا عنسد.. التخافوا عنسد احنا 
وبن دغر وعنسد احنا والدنبوع عنسد احنا وعلي محسن.. هذا 
ال تخافوا هم بضاعتي هم بضاعتي وخبزي وعجيني افهموا.. 
افهموا مارضيتوا تقرأوا وال قريتوا مابين السطور، افهموا هؤالء 
بضاعة صالح بضاعة عفاش ايش تشتو..؟؟ هؤالء بضاعتي انا انا، 

ال تخّيل لهم بارق ويركنوكم.. يحلبوكم وما عيفعلو لكم شيء، 
والله مايدوها شبر ال في نهم وال في صرواح وال في ميدي وال في 
الجوف وال في تعز وال في الصلو وال في الضالع وال في شبوة وال 
بيدوها شبر واحد هم عارفين هم مقتنعين إنهم مايشتوش 
يتحركوا ألنهم يشتو يحلبوكم، ألنه لو قد تحركوا وحققوا أي 
انتصارات خالص ماعد فيه من وين عيحلبوكم فهم جالسين 

من اجل الزلط يحلبوكم..
خلو فلوسكم في جيوبكم خلو مالكم عندكم و حاولوا ان تبحثوا 
عن حلول عن طريق مجلس األمن وان يأتي المبعوث االممي من 
مجلس االمن ليس مبعوث من اللجنة الخاصة من المملكة العربية 
السعودية غير مقبول غير مقبول على االطالق، مبعوث مع 
من؟؟ انت تسير تقابل عبدربه منصور هادي بالرياض وتقابل 
بن دغر وتقابل فالن تقابل زعطان مايحلو لك مشكلة، القرار 
ليس بأيديهم القرار في من يقود العدوان في غرفة العمليات 
في الرياض ليس القرار في أيديهم هــؤالء عبارة عن غرفة 
عمليات في الفنادق، شوفوا ما أحسنهم بطونهم منفوخة 
وجناتهم غليظة مالبسهم أنيقة نظيفة بيجمعوا الحسابات، 
يا مخابرات دول مجلس التعاون ابحثوا عن أرصدتهم وين 
هي؟؟؟ ابحثوا عن الفلوس اللي تدفعوا لهم أين بيخبوها في 
أي حسابات.. في البحرين.. في جنيف في أي مكان؟؟، اسألوا 
وين الفلوس لكم سنتين ونص ماحققتوا شيئًا هكذا هو الحال 

في اليمن..
تحية لكم يا شرفاء.. يا أشرف القبائل أنتم ومن خاللكم لكل 
القبائل اليمنية في كل المحافظات، تحية لكم على مشاعركم 

الطيبة وهذا لقاء مبارك إن شاء الله.. وكل عام وأنتم بخير..
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

العدد:  
(١٨٨١)

 30 / أكتوبر / 2017م  
10 / صفر / 1439هـ

3االثنين:  متابعات

خالل لقائه أبناء بني مطر والحيمتين وحراز

الزعيم: تمنينا أن يكون ولد الشيخ مبعوثًا أمميًا وليس سعوديًا

المعتدون لن يفلتوا من جرائمهم وسيعوضون الضحايا وكل ما تم تدميره

 العدوان غير مبرر وال يوجد خطر على األراضي المقدسة من ِقَبل اليمن صامدون وثابتون في وجه العدوان رغم المعاناة واألوبئة والجوع

 اليمن شعٌب مسالم.. وعند الشدائد مقبرة للغزاة شعبنا يواجه العدوان بصالبة ولم يعد يأبه أو يفزع من آلة القتل
 للقضية «اليمنية-السعودية» واليمنيون «عيسدوا» فيما بينهم

ً
نريد حال

يحيى صالح: اعترافات محمد سلمان فضحت حقيقة أطماع السعودية وعدوانها على اليمنالزعيم يعزي بوفاة الشيخ المناضل عبدالله بن معيلي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ المناضل عبدالله بن علي 
بن معيلي عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة 

للمؤتمر.. جاء فيها:
األخ الشيخ: محسن بن علي بن معيلي

واألخ الشيخ: علي بن عبدالله بن علي بن معيلي 
وإخوانه وكافة آل معيلي بمأرب.. حياكم الله

لقد فجعنا وتألمنا كثيرًا أثناء تلقينا نبأ وفاة الشيخ 
المناضل الوطني عبدالله بن علي بن معيلي عضو 
مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي 
العام، واحــد كبار مشائخ مــأرب األبية الــذي انتقل 
إلى رحمة الله تعالى في احدى مستشفيات القاهرة 
عاصمة جمهورية مصر العربية، إثر المرض الذي 
كان يعاني منه في الفترة األخيرة، وذلك بعد حياة 
حافلة بالعمل الوطني الصادق والنضال في سبيل 
انــتــصــار إرادة شعبنا فــي الــحــريــة واالنــعــتــاق من 

االستبداد اإلمامي، واالستقالل من نير االستعمار 
البريطاني البغيض، وصـــوًال إلــى تحقيق الوحدة 
اليمنية الخالدة التي ناضل اليمنيون األحرار من اجل 
تحقيقها وقدموا في سبيلها قوافل من الشهداء 
األبرار والتضحيات الجسيمة التي سيسجلها التاريخ 

في انصع صفحاته.
لقد خسر الوطن واحدًا من رجاله األوفياء الصادقين 
الثابتين على مبادئهم والملتزمين بقضايا الوطن، 

والمكافحين من أجل عزة الشعب وكرامته.
وفي نفس الوقت فإن رحيله يشكل خسارة كبيرة 
للمؤتمر الشعبي العام حيث كــان من القياديين 
المحنكين والمتفانين في أداء واجباتهم التنظيمية، 
وأسهم بفعالية كبيرة وبحماس منقطع النظير في 
االرتقاء بمستوى األداء السياسي والتنظيمي للمؤتمر 
التنظيم السياسي الجماهيري المجّسد لالعتدال 
والوسطية والمعبر عن إرادة الجماهير وتطلعاتهم 
في حياة كريمة وآمنة، يسودها التسامح والتضامن 

ووحدة الصف والنضال من اجل تحقيق كل األهداف 
الوطنية المنشودة.

إننا ونحن نعزيكم في هذا المصاب الجلل ونعزي 
أنفسنا وكل المؤتمريين في كل انحاء الوطن وخارجه 
في وفاة هذا المناضل الشجاع سليل األسرة العريقة 
ذات التاريخ الناصع في الوقوف مع الوطن والحريصة 
على السيادة واالستقالل الوطني، والرافضة لكل أنواع 

التدخل الخارجي في شئون الوطن..
نسال الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 

َ
ل

رحمته ورضــوانــه ومغفرته، وأن يسكنه فسيح 
جنانه، وأن يلهمكم ويلهمنا جميعًا وكل أهله وذويه 

ومحبيه الصبر والسلوان.إنه على كل شيء قدير،،،
إنا لله وإنا اليه راجعون،،،

عـلـي عـبـدالله صـالـح
رئيس الجمهورية األسبق
رئيس المؤتمر الشعبي العام

أكد العميد يحيى محمد عبدالله صالح -عضو اللجنة 
ــعــام، رئــيــس ملتقى الرقي  الــعــامــة للمؤتمر الشعبي ال
والتقدم- ان السعودية غالطت العالم بحربها على اليمن 
حول إعادة الشرعية، بينما فضح تصريح محمد سلمان 
أطماع السعودية تجاه اليمن للسيطرة على باب المندب 

وممرات التجارة العالمية.
واشار العميد يحيى صالح -خالل لقاء تلفزيوني مع قناة 
«الميادين» الخميس- الى ان اليمنيين يفتخرون ان كان 
هناك تشبيه بين حزب الله وانصار الله، واكد ان العدوان 
ليس على انصار الله بل على الشعب اليمني وعلى المنشآت 
والبنية التحتية اليمنية التي اليملكها انصار الله، بل 

يمتلكها الشعب اليمني.
واوضح يحيى صالح ان العنوان الرئيسي للحرب على اليمن 
شبيه تمامًا بعنوان حرب اسرائيل على لبنان وهو من اجل 
الهيمنة، مؤكدًا أنه ال يمكن ألي طرف أن يغلق باب المندب 

الرتباطه بالتجارة العالمية.
ــعــدوان الــســعــودي يرتكب مــجــازر وقصفًا  مبينًا أن ال

يوميًا على اليمن، لذا من حق الجيش واللجان الشعبية 
الرد، واستغرب من موقف األمم المتحدة والذي الُيمانع 
في استيراد السعودية للسالح، بينما يستهجن إطالق 

الصواريخ اليمنية على العمق السعودي.
واكد ان الفوضى التي تعصف بالوطن العربي هي لخدمة 
اسرائيل، والسعودية واإلمـــارات تنفذان أجندة تخدم 
راهن السعودية على رخص المرتزقة، وتسعى 

ُ
اسرائيل، وت

من خاللهم الى إذكاء الحرب الداخلية .
واوضــح يحيى صالح ان المجتمع الدولي اعطى الضوء 
األخضر للسعودية بالقرار ٢٢١٦، واكد ان ولد الشيخ قبل 
اي مبادرة البد ان يعرضها على السعودية ألخذ موافقتها، 
ونحن النعتبره مبعوثًا أمميًا بل مبعوثًا للجنة الخاصة 
السعودية وهي "اللجنة الُمكلفة بصرف األموال لمرتزقة 
السعودية"، كما أكد ان مبادرة ولد الشيخ التتضمن اي 
حلول شاملة إليقاف العدوان، وبنودها تأتي وكأنه الوجود 
لعدوان وقتل ودمار، بل وكأنها مشكلة بسيطة وعابرة، 

بينما هو عدوان غاشم استهدف اليمن أرضًا وإنسانًا.

الدنبوع ومحسن وبن دغر حق «زلط» والقرار ليس بأيديهم

بن دغر والدنبوع وعلي محسن بضاعتي وخبزي وعجيني

القوى الرجعية المتخلفة تصرف أموالها على شراء األسلحة للعدوان على اليمن
المراهنون على الخالفات الداخلية يراهنون على جواد خاسر

التقى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األســبق، رئيس المؤتمر الشــعبي العام- األربعاء، بعدد من مشــائخ وأعيان ووجهاء وقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام  
وأعضــاء مجلــس النــواب بالمديريات الغربية لمحافظة صنعاء (بني مطر، وحــراز والحيمتين) الذين ناقش معهم عددًا من القضايا المرتبطة بالنشــاط التنظيمي في المراكز 
والفروع وُسبل االرتقاء بمستوى األداء، وكذلك الحفاظ على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية ورفد جبهات القتال بالمقاتلين لتعزيز الصمود والمواجهة والتصّدي للعدوان الظالم 
والغاشــم الذي تتعرض له بالدنا أرضًا وإنســانًا من ِقبل الدول المتحالفة بقيادة الســعودية.. وفي اللقاء قّدم أبناء المديريات الغربية لمحافظة صنعاء التهاني والتبريكات للزعيم على 
عه بالصحة والعافية ويمده بالعون والتوفيق لمواصلة دوره الوطني والقيادي الكبير في الحفاظ على الوطن وتماســك الجبهة 

ّ
جريت له، ســائلين الله أن يمت

ُ
نجاح العملية الجراحية التي أ

الداخلية وتعزيز الشــراكة الوطنية للمؤتمر وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم في التصّدي للعدوان. وقد عّبر الزعيم عن شــكره وتقديره للحاضرين ولكل أبناء شــعبنا على مشــاعرهم 
ى بها قبائل بني مطر وحراز والحيمتين وكل قبائل اليمن، ومحييًا 

ّ
األخوية الصادقة التي عبروا عنها ســواًء أثناء إجراء العملية أو بعدها، مثمنًا تثمينًا عاليًا المواقف الصادقة التي تتحل

 مزيدًا من الصالبة والصمود والعزيمة واإلصرار على مواجهة المخاطر مهما كانت أنواعها 
ّ

ثباتهم وصمودهم في وجه العدوان، وما نتج عنه من كوارث ومآســي والتي لم تزد شــعبنا إال
وأساليبها والتصّدي لها باإلرادة الوطنية القوية.

وقد ألقى الزعيم علي عبدالله صالح في الحاضرين كلمة توجيهية.. جاء فيها:

نشدد على مزيد من وحدة الصف وتماسك 
الجبهة الداخلية ورفد الجبهات بالمقاتلين

نثّمن عاليًا المواقف الصادقة لقبائل بني مطر 
وحراز والحيمتين وثباتها في وجه العدوان


