
استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام، صباح الثالثاء وفدًا 
من أبناء محافظة البيضاء يتقدمهم العلماء 
وأعضاء مجلسي النواب والــشــورى وقيادات 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي والمشائخ واألعــيــان والوجهاء 
والشخصيات االجتماعية وممثلين عن الشباب 
والقطاع النسائي ومنظمات المجتمع المدني.

وفــي بداية اللقاء تحدث األخ ياسر أحمد 
العواضي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام عضو مجلس النواب، بكلمة أكد فيها 
حرص أبناء محافظة البيضاء الذين تقاطروا 
والتأموا من كل قراها وعزلها ومديرياتها على 
مشاركة كل أبناء اليمن الشرفاء في التعبير 
عــن موقفهم الــرافــض بشدة والمستهجن 
لكل أنواع العنف واإلرهاب والتآمر الخسيس 
الذي يقوم به من باع نفسه للشيطان وجعل 
مصالحه الذاتية واألنانية فوق مصالح الوطن 
والشعب، وإدانتهم القوية لجريمة نفق الغدر 
والخيانة الذي تم حفره إلى اسفل منزل الزعيم 
علي عبدالله صالح بهدف اغتياله ومن حوله، 
بعد أن فشلوا في تنفيذ خطتهم الغتياله 
في مسجد دار الرئاسة يــوم أول جمعة من 
شهر رجب الحرام عام ٢٠١١م,وهو العمل 
اإلجرامي الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ 
, والذي يعتبر من أبشع حوادث االغتياالت 
السياسية عندما استهدفوا الزعيم وجموع 
المصلين وهم يقفون خاشعين متضرعين بين 
يدي الله سبحانه وتعالى يؤدون فريضة صالة 

الجمعة.
ـــنـــاء مــحــافــظــة الــبــيــضــاء  مـــؤكـــدًا بـــاســـم أب
اصطفافهم ووقوفهم مع الوطن وقيادته، 
ــعــام،  ــمــؤتــمــر الــشــعــبــي ال ــزعــيــم وال ـــع ال وم
واستعدادهم لتقديم المزيد من التضحيات 
من أجــل عــزة الوطن، وانتصار إرادة الخير 
والتسامح والوئام والمحبة ,ومن أجل رفعة 
شأن اليمن والحفاظ على كيانه الوطني ,وإن 
رجــال البيضاء األوفــيــاء الذين ضحوا بالغالي 
والنفيس في الدفاع عن الثورة والجمهورية 
والــوحــدة وتشهد لهم كــل مناطق اليمن 
بأنهم كــانــوا الــرجــال الشجعان والمناضلين 
األقوياء الذين لم تؤثر عليهم محاوالت قوى 
الــثــورة الــمــضــادة وقــوى الكهنوت والظالم 
والمرتزقة وقــوى الـــردة واالنــفــصــال وتجار 
الــحــروب، في إثنائهم عن مواصلة نضالهم 
واستبسالهم وتحقيق االنــتــصــار الــراســخ 
للنظام الجمهوري وللوحدة، مستعدين من 

جديد للتضحية وتقديم الغالي والنفيس 
ـــ٢٢ من مايو العظيم وأنهم  ــداًء لوطن ال ف
يدركون أنه نتيجة لتلك المواقف المبدئية 
ــارة المشاكل  الثابتة تحاول بعض القوى إث
والقالقل وتشجيع أعمال العنف واإلرهــاب 
في بعض مديريات محافظة البيضاء انتقامًا 

منهم ومن مواقفهم الوطنية الشجاعة التي 
سطروها عبر مسيرة النضال الوطني منذ ما 
قبل قيام الثورة اليمنية الخالدة (٢٦سبتمبر 
و ١٤أكتوبر) وبعدها مــرورًا بمسار العمل 
الوحدوي والمساهمة الفاعلة ألبناء محافظة 
البيضاء في العمل الوحدوي وصوًال إلى تحقيق 

الهدف السامي واالستراتيجي للثورة اليمنية 
وللحركة الوطنية اليمنية المتمثل في إعادة 
ـــ٢٢ من مايو  تحقيق الوحدة اليمنية في ال
١٩٩٠م التي رفــع علمها شامخًا في سماء 
عدن المناضل الوحدوي الجسور الزعيم علي 
عبدالله صالح الذي عمل مع إخوانه الشرفاء 

األوفياء في الحزب االشتراكي اليمني الشريك 
األساسي للمؤتمر الشعبي العام في تحقيق 
هذا اإلنجاز التاريخي العظيم الذي كان تتويجًا 
النجازات الزعيم الكبيرة في مختلف المجاالت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والعسكرية واألمنية، وما شهدته اليمن في 
ظل عهده الميمون من نهضة تنموية شاملة 
نقلت اليمن من العصور الوسطى ومن التخلف 
والظالم إلى حياة العصر واالنفتاح والتقدم 

واإلزدهار .
وبعد ذلك تحدث الشيخ أحمد علي الرصاص 
باسم علماء ومشائخ وأعيان محافظة البيضاء، 
مؤكدًا بأن كل أبناء المحافظة وأعضاء المؤتمر 
وأنصاره سيظلون ثابتين في مواقفهم مع 
المؤتمر كما هو عهدهم ,يكنون للزعيم 
شخصيًا كل الوفاء ولن يتخلوا عنه لما يعرفونه 
عنه من عطاء ومواقف وحب لليمن واليمنيين 
ولمواقفه الوطنية وما حققه خالل ٣٣ عامًا 
من منجزات أهمها وحدة الوطن وغيرها من 

اإلنجازات في مختلف المجاالت.
مشيرًا إلى ما يتحلى به رئيس المؤتمر من 
حكمة وروح تسامح وحرص على اليمن يمثل 
صمام األمان ألمنه ووحدته واستقراره، وأنه 
كان حريصًا وهو يعيش في أوج أزمة ٢٠١١م، 
وأصعب لحظات حياته بعد حادث جامع دار 
الرئاسة على حقن الدم اليمني والحفاظ على 
سلمه االجتماعي، وأن استهدافه بتلك األعمال 
اإلجرامية هي استهداف ألبناء اليمن قاطبة .

وألقى األخ الدكتور محمد عبدالولي السماوي- 
رئيس فــرع المؤتمر الشعبي العام ..كلمة 
المؤتمريين أشــار فيها إلــى أن هــذه النخبة 
والكوكبة من مشائخ ووجهاء واعيان وقيادات 
تنظيمية ومنظمات مجتمع مدني والذين أتوا 
ممثلين عن كافة مديريات وعزل محافظة 
البيضاء محافظة الشموخ والعزة والكرامة 
للتهنئة بسالمة الزعيم من تلك المؤامرة 
القذرة والتي خطط لها ونفذها أعداء السالم 
والمصالحة والتوافق والذين ال يريدون لليمن 
الخير ويعملون بقضهم وقضيضهم على 

ادخال اليمن في أتون الصراعات والحروب.
مسجًال الشكر لفخامة الــرئــيــس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية على موقفه 
الوطني وتوجيهه بتشكيل لجنة تحقيق في 
حادثة النفق.. ويطلبون من فخامته التوجيه 
ات التحقيق والقبض  بسرعة استكمال إجراء
على الجناة وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم 

الرادع.
وخاطب الدكتور السماوي الزعيم قائًال : إن 
الشرفاء من أبناء محافظة البيضاء مؤتمريين 
وأحزاب التحالف الوطني ومناصرين يجددون 
لــك العهد ويــؤكــدون مواقفهم الثابتة إلى 

جانبكم..
كــمــا ألــقــيــت فــي الــلــقــاء عـــدد مــن القصائد 
الشعرية المعبرة من قبل الشعراء حسين 
سيالن الضريبي وصالح أحمد عبدربه وعلي 

الطاهري، وعبدالله مغير.
وألــقــت األخــت نــدى أحمد الخضر- رئيسة 
القطاع النسائي، كلمة الــمــرأة هنأت فيها 
الزعيم وكل المؤتمريين على ما كتب الله له من 
السالمة والنجاة من العمل اإلرهابي اإلجرامي، 
ويطالبون القيادة السياسية بزعامة المشير 
عبدربه منصور هــادي رئيس الجمهورية 
بالتوجيه بسرعة الكشف عن الجناة وسرعة 

تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
وفي الكلمة التي ألقاها رئيس منظمة الشباب 
األخ خــالــد قــاســم الــطــشــي بــاســم منظمات 
المجتمع الــمــدنــي والــنــقــابــات واالتـــحـــادات 
والجمعيات بمحافظة البيضاء ,جــدد إدانــة 
ــذي  الجميع وشجبهم للعمل اإلرهـــابـــي ال
استهدف حياة الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي اثبت بما 
ال يدع مجاًال للشك أن أصحاب هذا المشروع 
اإلجرامي الجبان ما هم إال أصحاب نفوس مريضة 
وعقول جامدة وقلوب حاقدة تجردوا من كل 
المبادئ والقيم الدينية واألخالقية واإلنسانية 
حيث أنهم بهذا العمل الغادر والجبان برهنوا 
للشعب اليمني بل وللعالم أجمع أنهم وجه 
اإلرهاب القبيح ودعاة الشر والعدوان وهم من 
يسعون لزرع الفتن والحروب في هذا الوطن 

الغالي..

على مستوى المنطقة واإلقليم عمدت ورسخت 
حضورًا للزعيم ال ينتهي في قلوب الماليين من أبناء 

هذا الوطن.
مؤكدًا أن أبناء محافظة صعده يدركون جليًا حجم 
المؤامرات والمخططات التي حيكت ضد الزعيم علي 
عبدالله صالح وضد أبناء هذا الوطن عمومًا، وما تلك 
السنوات العجاف التي عاشتها محافظة صعده إال 
فصل من فصول التآمر والتخريب الممنهج لجسد 
الــدولــة اليمنية وأصــبــح الجميع على علم أن تلك 
األحــداث لم تكن سوى وسيلة لالسترزاق والكسب 
الرخيص على حساب الوطن وأبنائه، وأنهم بعد أن 
سقطت أقنعة المتآمرين هاهي نيرانهم التي عملوا 
على إشعالها في كل أرجــاء الوطن تتسلل إلى تحت 
أقدامهم تدمر سكينتهم وتجتاح ما عملوا على 

جمعه من ثروات الشعب والوطن .
ــأن المؤتمر منذ انبثاق شمسه وهــو في  وأكـــد ب

الطليعة متصديًا ومدافعًا أمينًا على كل مكتسبات 
الوطن منطلقًا من رؤيته الوسطية البعيدة عن 
تخندق األيديولوجيات وكان لجامًا للفتن وبلسمًا لكل 

ه . المشاكل التي تعتري هذا الوطن وأبناء
ومــن هــذا المنطلق فــإن الجميع يــعــّولــون على 
المؤتمر لما يمتلكه من كــوادر كفؤه وقــادرة على 
تحمل المسئوليات ويكفي المؤتمر فخرًا أن الزعيم 
قائده ورئيسه الذي يقود دفة سفينته نحو الريادة 

والتقدم .
وألقى األخ الشيخ سنان روكــان كلمة حمدالله في 
مستهلها الذي كتب السالمة للزعيم علي عبد الله 
صالح وَمْن بجانبه الذين كان يستهدفهم ذلك العمل 
اإلجرامي اإلرهابي الخبيث من خالل النفق الذي تم 

حفره إلى منزل الزعيم .
وأعلن أن كل مشائخ وأعيان ووجهاء صعده وكل 
أبنائها يؤكدون وقوفهم مع الزعيم بأرواحهم وبكل 

ما يملكون ,ويعتبرون استهدافه استهدافًا للوطن 
باسره ,وللمنجزات التي تحققت في ظل قيادته وفي 
عهده الزاهر والتي ال يمكن أن تنسى ,وال ينكرها 
إال جاحد ,ومن ينكر ما تحقق ال يمكن أن نأبه بهم 
,فهم يتكلمون عن ذلك وهم يعتلون المنصات التي 
أنجزها الزعيم ,وال يستطيع أحد أن يحجب الشمس 

في رابعة النهار .
والقى الشاعر راشد الوادعي قصيدة شعرية نالت 

استحسان الحاضرين .
وتحدثت األخت فتحية العطاب بكلمة باسم القطاع 
النسائي بمحافظة صعده تضمنت االستنكار والتنديد 
واالستهجان لمؤامرة نفق الغدر والخيانة واإلرهاب 
متوجهة بالشكر لله عز وجل على سالمة الزعيم من 
طط لها من قبل جماعة الغدر 

ُ
محاولة االغتيال التي خ

واإلجرام والذين أرادوا من خاللها أن يدخلوا البالد في 
نفق مظلم.

مشيرة أنه لن ينسى للزعيم ال الصديق وال العدو 
وال القريب أو البعيد ما حققه من منجزات عظيمه 
وأهمها الوحدة اليمنية المباركة واألمن واالستقرار 
اللذين كنا ننعم بهما جميعًا والتعايش السلمي وقبول 

اآلخر .
وحكمة الزعيم الــنــادرة في الحفاظ على تــوازن 
القوى في اليمن، وتسليمه للسلطة طواعية وفي 
مناخ ديمقراطي بهدف الخروج باليمن إلى بر األمان .
سائلة الله عز وجل أن يمنحه الصحة والعافية وأن 

يجنب الوطن شر كل حاقد وظالم .
متمنية له ولكل الشرفاء المحبين ألمن واستقرار 

اليمن التوفيق والنجاح.
لي البيان الصادر عن أبناء محافظة 

ُ
وبعد ذلــك ت

صعدة الذي جاء فيه :
أن قيادات وقواعد وأعضاء وانصار المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني ومنظمات المجتمع 

المدني وكافة شرائح المجتمع بمحافظة صعده 
يدينون ويستنكرون الجريمة اإلرهابية التي لم يسبق 
في التاريخ اليمني لها مثيل ..والمتمثلة في حفر نفق 
الحقد والمكر واإلرهاب لمحاولة أغتيال موحد اليمن 
ومؤسس النهج الديمقراطي ورائد النهضة التنموية .
ويطالبون فخامة رئيس الجمهورية والنائب العام 
ووزارة الداخلية وأجــهــزة األمــن والقضاء بسرعة 
استكمال التحقيقات والكشف عن الجناة وتقديمهم 

إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل .
- يؤكد الحاضرون أن محاولة استهداف رئيس 
المؤتمر الشعبي العام هي محاولة الستهداف األمن 
واالستقرار والسلم االجتماعي ,وانقالب على التسوية 
السياسية ,ومؤامرة إجرامية تستهدف جر الوطن إلى 
متاهات وحروب ومآسي، وما كانت مثل هذه الجريمة 
لُتنكشف لوال إرادة الله الذي شاء أن يكشف مؤامراتهم 

ويفضح أحقادهم لكافة أبناء اليمن والعالم أجمع.
- كما يطالب الــحــاضــرون بالكشف عــن مرتكبي 
جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة عــام ٢٠١١م 
وتقديمهم إلى العدالة وتنفيذ األحكام التي ستصدر 

ضدهم ليكونوا عبرة لمن اعتبر.
- يدين أبناء صعده عمليات استهداف قيادات 
ــاالت الممنهجة لهم  ــي ــواعــد الــمــؤتــمــر واالغــت وق
ويطالبون الجهات األمنية بتحمل مسئولياتها في 

تحقيق األمن وردع المجرمين .
- تؤكد قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف في محافظة صعده 
تأييدها الكامل لمواقف المؤتمر الشعبي العام 
وقياداته وعلى رأسها الزعيم/علي عبد الله صالح 

رئيس المؤتمر الشعبي العام.
- ندعو كافة أبناء الشعب اليمني لتلبية دعوة 
الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام للمصالحة الوطنية 

الشاملة عبر الحوار السلمي لحل الخالفات .
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أبناء الحديدة والبيــــــــضاء وصعدة في مشهد الوفاء
فيما يستمر تدفق الوفود الشعبــــــــــــــــــــــــــــــــــية للتهنئة بسالمة الزعيم..

أبناء البيضاء: اصطفافنا مع الوطن وقيادته من أجل ترسيخ األمن واالستقرار 

عاليًا لهذه المحافظة البطلة ما قدمته للوطن ,أنا أتذكر تمامًا ٩٤م والقوافل من صعده على قدم وساق 
وهي تذهب إلى المجهود العسكري، كانت المحافظة السباقة وبعدها اقتدت المحافظات األخرى بهذه 
المحافظة التي هي فعًال محافظة العطاء محافظة الرجال الشرفاء . وإن شاء الله الحكومة والدولة تولي 

هذه المحافظة كل الرعاية واالهتمام وخاصة الذين نزحوا إلى صنعاء وغيرها.
وأنا أدعو إلى صلح كامل وشامل في المحافظة بين كل األطراف السياسية وأدعو إلى عودة الناس إلى 

مساكنهم وأن يعتبروا الماضي ماضيًا بكل سلبياته ويعززوا من اإليجابيات.
نحن نقدر ثبات المؤتمريين والمؤتمريات في صعدة، نقدر لهم هذا الموقف الرائع رغم 
اإلرهاصات التي تحدث في هذه المحافظة وفي كل الحوادث فمحافظة صعده وأعضاء المؤتمر 

ثابتون وواقفون على أقدامهم كالنشاما.

الزعيم: صعدة محافظة الســـــــــــــــــــالم والوفاء ونأسف لما حدث

الزعيم: الدم اليمني غاٍل وال تصالح مع اإلرهاب
أكد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، رفض المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني لإلرهاب والعنف واستخدام القوة ووقوفهم على مسافة واحدة من أطراف الصراع, 
مجددًا تأكيده على وقوف المؤتمر وحلفائه ومساندتهم للشرعية الدستورية والمكتسبات الوطنية 

وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة اليمن واألمن واألمان واالستقرار.
ورحب الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام بالحاضرين من أبناء محافظة 
البيضاء، شاكرًا لهم مجيئهم من محافظة البيضاء محافظة الثورة والجمهورية التي فكت الحصار 
على العاصمة صنعاء، هذه المحافظة التي قدمت قوافل من الشهداء في حصار السبعين بقياداتها 
ها ومناضليها بكل اإلجالل والتقدير ,حيا الله البيضاء التي  المعروفين لدى الجميع، فنذكر شهداء
قدمت قوافل الشهداء، حيا الله البيضاء التي كانت بوابة للنصر المؤزر في حرب ٩٤م وانتصار 

الوحدة.
وقال الزعيم مخاطبًا الحاضرين: أنا أحييكم من قلبي وأحيي رجالكم ونساءكم وأعبر عن أسفي لما 
يحدث في مدينة رداع من أعمال عنف ,في رداع الثائرة رداع البطلة رداع التاريخ رداع الحضارة 
فنعبر عن أسفنا لما يحدث في رداع وغير رداع ألن هذه الممارسات ليست من تقاليدكم وال من 
أعرافكم وال من شيمكم, فرداع ومحافظة البيضاء بشكل عام محافظة أصيلة محافظة تاريخية 
محافظة تعرف وتنكر ,ال نريد أن تتكرر مثل هذه الحوادث في محافظة البيضاء بشكل عام ورداع 
بشكل خاص , نحن ندين بشدة كل أعمال العنف واإلرهاب والعصبية المذهبية وغير المذهبية 
,فأنتم يا أهل البيضاء انتم صادقون وكنتم سباقون في الدفاع عن الثورة في رازح في صعده في 
حجة في محافظة صنعاء وقدمتم قوافل من الشهداء وعيب أن نرجع نتقاتل في داخل رداع ونقتل 
الشباب وتنسف المساكن ,فهذه األعمال المنكرة ليست من تقاليدكم وال من أعرافكم على اإلطالق 
,أنا أعرفكم حق المعرفة فأنا عشت في البيضاء في سنة ٦٩م وأعرفها معرفة جيدة وأعرف رجالها 
ومشايخها، وندين هذا العمل ونشجبه، هذا عمل غير وطني وغير إنساني، لماذا ال يحل الحوار 
محل نسف المساكن والمدارس، تحاوروا وتناقشوا حكموا رجال العقل والمنطق من مشايخ وأعيان 
محافظة البيضاء فأعمال العنف واإلرهاب أسلوب غير سوي وأسلوب منكر ونسف المساكن عمل 
ليس من تقاليدكم وال من أعرافكم أنتم قبائل شريفة نظيفة مخلصة أدينوا هذا العمل وقفوا بكل 
قوة ضد كل من يحاول أن ينسف السلم االجتماعي في المحافظة،  ونحن نتطلع إلى أن العدالة تأخذ 
نا غالية ودماء الناس  مجراها، بدًال أن كل واحد يأخذ بندقه فوق ظهره ليأخذ بالثأر، ونؤكد أن دماء
غالية عبدالعزيز عبدالغني المناضل الكبير دمه غالي، نحن ال صلح مع اإلرهاب يجب أن تفهموا 
يا أبناء البيضاء ال صلح مع اإلرهاب نحن نتصالح سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا لكن اإلرهاب ليس بيننا 
وبينه صلحًا ألن الدماء زكية وغالية وأنا لست مفوضًا في دم العواضي وال صادق أبو راس وال في راس 
عبدالعزيز عبدالغني وال يحيى الراعي وال علي مجور أنا لست مفوضًا هذا عمل مرفوض ,كل واحد 
يقول أعملوا صلح جديد وتصالحوا، نتصالح على ماذا؟ نتصالح على دماء اآلخرين؟ أنا لست مفوضًا 

في دماء الناس والشهداء والجرحى ٢١٢ جريحًا في جامع دار الرئاسة و ١٣ شهيدًا.
وقال: أنا أصبحت مواطنًا فقد سلمنا السلطة حفاظًا على الدم الغالي والزكي دم أبناء الشعب اليمني 
بالرغم من أنه كانت لدينا القدرة العسكرية والمالية وغيرها لكننا رفضنا أن نتقاتل على كرسي 
السلطة ونسفك الدماء، فلترحل السلطة ويبقى الشعب وهو األساس، اآلن ونحن نشاهد ما نشاهده 
ندعوا إلى الحفاظ على السلم االجتماعي وإلى التضامن وإلى نبذ الفرقة وإلى أن يتوخى اإلعالم الرسمي 
واإلعالم الحزبي المهنية وأن يبتعد عن اإلثارة  والتحريض وصب الزيت على النار.. نحن ال نخون أحدًا 
ونرفض العنف واإلرهاب واستخدام القوة هذا شعارنا في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي، هم يقفون على مسافة واحدة من الصراع ,نحن نؤيد الشرعية الدستورية 
ونقف إلى جانب الشرعية الدستورية ونسندها على الحق، نحن نقف وقفة رجل واحد في المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف ومعنا السواد األعظم من الشعب نقف مع األمن واألمان واالستقرار 
والحفاظ على وحدة اليمن، نعم للوحدة اليمنية التي تحققت في ٢٢ مايو وتعمدت بالدم والوحدة 
ليست للبيع والشراء وال هي شور وقول، الوحدة نهج هذه األمة، ومبدأ من مبادئ ثورة ٢٦سبتمبر 
والرابع عشر من أكتوبر ال أحد يستطيع يتنازل عن مبادئ ,يمكن أن يتنازل عن أشياء صغيرة 
لكن مبادئ وأهداف قدمنا فيها قوافل من الشهداء من عام ٦٢م إلى عام٧٠م وما تلتها من أحداث 
دامية في المناطق الوسطى ومنها البيضاء وعملنا بالشكل الذي نستطيع أن نعمله وهو اللجوء إلى 
الحوار والعفو والصفح ولم نكن خاسرين ,فالوطن هو الرابح ,صعده حصل ما فيها ست حروب اآلن 
ضعفاء النفوس الجبناء يقولون علي عبدالله صالح يقف مع الحوثي، لقد تقاتلنا معه ألنه كان مخالفًا 
قانونيًا وتقاتلنا معه ست حروب واآلن ليس بيننا وبينه شيئًا، تقاتلنا وجهًا لوجه لكن لم نغدر ولم 

نغدر ولم نخن ولم ننسف المساكن ولم نقتل النفس المحرمة ولم ننسف الجوامع أبدًا.
وأشار الزعيم إلى أن أحزاب اللقاء تضامنوا مع الحوثي إلسقاط نظام علي عبدالله صالح واآلن 
يقولون لعلي عبدالله صالح يخرجه ويشتكون عند سفراء الدول العشر, علي عبدالله صالح إذا كان 
صادقًا سيخرج الحوثي بينما الجيش واألمن بأيديهم وبأيديكم والمال ليس بيدي أنا، وليس معي 
سوى هذه األمة، معي حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف هذا هو جيشي هذا هو أمني هذا 
هو الجيش هو الشعب، فانا أقول لكم الشكوى إلى الدول الدائمة العضوية ومجلس األمن من أجل أن 
تضعوا اليمن تحت البند السابع هذا عيب، هل هناك أي دولة تسعى أو حكومة لتضع بالدها تحت 
البند السابع؟ ,بينما أنتم تطلبون أن يكون اليمن تحت البند السابع.. لماذا تطالبون في كل تقاريركم 
مجلس األمن أن علي عبدالله صالح من المعرقلين قدموا لنا دليًال واحدًا بأن علي عبدالله صالح وحزب 
المؤتمر معرقلين، قدموا دليًال والقضاء يحكمنا ومحكمة الجنايات الدولية، البلبلة وضعفكم في األداء 
وضعف القرار والعجز ال يسمح لكم بأن تضحكوا على الناس وتضحكوا على هذه األمة، لقد ترعرع 
معظم هؤالء الشباب في عهد علي عبدالله صالح فليسوا أميين لتضحكوا عليهم، فقد فتحت أمامهم 

الجامعات والمعاهد والمدارس وأصبحوا واعين ال تستطيعوا أن تضحكوا عليهم..


