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خالل لقائه بمشائخ وأعيان وأبناء بني حشيش

الزعيم: 2017م سيكون عام النصر
بني حشيش انتصرت للثورة والجمهورية وتنتصر اليوم للدفاع عن الوطن

التقى رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم 
علي عبدالله صالح بعدد من مشائخ وأعيان وقيادات وأعضاء المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمديرية بني 
حشيش محافظة صنعاء، الذين جددوا التأكيد على استمرار صمودهم 
بوجه العدوان والمؤامرات التي يحيكها أعداء اليمن.. وجددوا استعدادهم 

لتقديم الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن عزة وكرامة وسيادة اليمن.
كما عبر أبناء مديرية بني حشيش عن اعتزازهم وفخرهم بالمواقف الوطنية 
للزعيم علي عبدالله صالح وانحيازه إلى جانب الشعب والوطن، رغم محاولة 

استهدافه من قبل العدوان السافر وقصف منازله.
وفي اللقاء ألقى الزعيم علي عبدالله صالح كلمة توجيهية أشاد فيها بالدور 
الوطني والتضحيات التي يقدمها أبناء مديرية بني حشيش في شتى 
الظروف.. مؤكدًا أن ما يتعرض له اليمن من عدوان غاشم وحصار شامل 
وجائر يستدعي المزيد من الصمود والثبات والتعاون من قبل الجميع. 

»الميثاق« تنشر نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم
نرحب باألخوة مشائخ وأعيان قبيلة بني حشيش بوابة النصرًا وعندما أتحدث 
أن بني حشيش بوابة النصر هي كانت نصرًا في حرب السبعين عندما انقلبت بني 
حشيش ووال��ت النظام الجمهوري، انقلبت رأسًا على عقب على أع��داء الثورة 
والجمهورية، فبني حشيش أعتبرها هي بوابة النصر ، األن مر 2015 - 2016 
عاما الصمود والتصدي للعدوان واآلن نحن نحتفل اليوم بالعام 2017م إن شاء 
الله هو عام النصر، وذاك عام الصمود والتصدي هذا عام النصر، النصر السياسي 
والعسكري واالقتصادي . بهذه المناسبة من خالل قبائلنا بني حشيش وهم أحد 
القبل السبع أتحدث معكم والحديث معكم هو حديث لكل أبناء الوطن ، نحن 
ندعو بهذه المناسبة األخوان الذين يقاتلون في صف أعداء الوطن إلى أن يرفقوا 
بأنفسهم ويرفقوا بإخوانهم، الدم يمني والقتل يمني وأنتم من 1500 ريال 
قتلون، طيب لصالح من؟ صحيح استغلوا الحصار االقتصادي 

ُ
سعودي تقتلون وت

والسياسي والحاجة والعوز للشباب فجندوهم من 1500 ريال سعودي على 

الرغم من أن المقادمة حقهم يستلمون من خمسة إلى عشرة ماليين ريال 
سعودي وهؤالء مساكين ضحايا يقدمونهم إلى المحرقة إلى نهم يقتلون وُيقتلون 
ويقدمونهم إلى شبوة ويقتلون وُيقتلون ويقدمونهم إلى تعز ويقتلون وُيقتلون.. 
لصالح من؟ من المستفيد؟ المستفيدون هم المقادمة حقكم القابعون في فنادق 
الرياض وفنادق اسطنبول والقاهرة وأنتم ضحايا، فأنا أقول السياسة السعودية 
قتلون، فأدعو هؤالء 

ُ
ناجحة مائة في المائة ألنها تقاتل بينكم البين تقتلكم وت

الشباب إلى ان تحتفظوا بأسلحتكم وأن تعودوا إلى مساكنكم في إطار قرار العفو 
العام الذي أصدره المجلس السياسي األعلى وحكومة االنقاذ، عودوا إلى مساكنكم، 
خلوا الطائرات تضرب لم تحقق االهداف على اإلطالق تقتل أطفااًل ونساء وأرامل، 

وتدّمر بنية تحتية ومساكن ومزارع.
أقول لالخوان مشائخ بني حشيش أنتم بنيتم بني حشيش خالل خمسين سنة، 
بنيتم فيها المزارع الجميلة وبنيتم فيها القصور الرائعة وبنيتم فيها كل شيء 
من عطائكم ومن عرق جبينكم ما احد ادى لكم، حافظوا عليها وحافظوا على 
أمن واستقرار مديرية بني حشيش وهي تشكل رقمًا كبيرًا في قبائل الطوق طوق 

صنعاء تشكل رقمًا كبيرًا، حافظوا على بني حشيش.
 وحدوا صفوفكم انبذوا العنف داخلكم خلوكم قبيلة واحدة صامدة في وجه 

من يمس أمن واستقرار مديريتكم ، وسوف تقتدي كل القبل بكم، وهي مقتدية 
ومحافظون على مناطقهم في بني مطر في الحيمتين في سنحان في بالد الروس 
في أرحب في بني حشيش في همدان في خوالن كل القبائل محافظة، في حاشد، 
حافظوا على مناطقهم، هؤالء مساكين أنا ال أقول مرتزقة وال عد أقول مغرر 
بهم، هم منتفعون، عليهم أن يأخذوا المال ويعودوا إلى مساكنهم واألسلحة 
التي جابوا لهم يقتلوا أنفسهم ويقتلوا زمالءهم في نهم في أرحب في اي مكان، 
خذوا األسلحة وروحوا روحوا بيوتكم، النصر قادم والحوار السياسي سيمشي 
وسنتحاور مع النظام السعودي الذي يقود التحالف سنتحاور معه آجاًل أْم عاجاًل، 
نحن قدمنا أكثر من مبادرة، مستعدون للحوار مع السعودية تتحاور مع صنعاء 
الممثلة بالمجلس السياسي األعلى وحكومة اإلنقاذ، ونتفاهم مع النظام السعودي 

ال ضرر وال ِضرار.
ا بالنسبة لما يسّمى بالحكومة القابعة في الرياض أو في عدن أو في أي مكان   أمَّ
هؤالء أبناؤنا وإخواننا سنتحاور معهم ونتفاهم وبيننا احنا واياهم لغة مشتركة، 
مشكلتهم مشكلة الطمع على المال مشكلتهم الطمع على المال، سنتحاور 
معهم نتحاور معهم تعالوا، اوقفوا الحرب ُيوقف اطالق الصواريخ على الحدود 
السعودية مقابل وقف الحرب وبعدين نجلس على طاولة الحوار ونتفاوض معكم 

يا أشقائنا في المملكة العربية السعودية وبقية دول التحالف، نحن على استعداد 
فقط أوقفوا الحرب أوقفوا الغارات الجوية أوقفوا ضرب المزارع، المساكن، 
خضعوه، 

ُ
الموانئ، أوقفوا، أنتم تزيدون الشعب اليمني عتوًا ونفورًا ضدكم لن ت

لن تخضعوا سبعة وعشرين مليون، شلوا لكم ألفين عشرة آالف عشرين الفًا 
ثالثين ألفًا مائة الف قتيل مليون، نفتخر ان احنا نقدم مليون شهيد في سبيل 
الدفاع عن وطننا ورفع هاماتنا، أنتم اآلن رؤوسكم مرفوعة بين االمم، اآلخرون 
مطاطئون بيتحمل البندق يستلم 1500 سعودي وجاء إلى مفرق الجوف وقتلوه 
وإال قتل واحد ورجع، أيش حصلت وأين جت األلف والخمسمائة بيدخلوها جنبك 
القبر؟ فأصحابكم المقادمة في مأرب يشلوها ماليين وفي الجوف والمقادمة في 
تعز يشلوها ماليين وفي شبوة ويودعوها في البنوك فين في الدوحة وفي لندن 
قتلون لماذا.. ومن أجل ماذا؟ من أجل هادي يرجع يحكم، ما بتحكم بعد 

ُ
وأنتم ت

هذا النهر من الدماء لو كنت من كنت، انتهى عهد هادي في 2014م وزمرته 
وزبانيته انتهت ال شرعية لك على االطالق تفهم والذي ما يفهم الزم يفهم 
والمغرر بهم يفهموا تقاتلوا مع من مع واحد جزار مع مساعديه الجزارين تجار 
الحروب مع من بتقاتلوا تقاتلوا اخوانكم في نهم في أرحب في الجوف في شبوة 
في تعز في البيضاء في عبس في ميدي في الحديدة في باب المندب تقاتلوا من؟! 
ات باطلة  ات باطلة ادعاء هل فيه قوى أجنبية هل فيه ايرانيون؟؟ هذه ادعاء
وغير صحيحة إذا لكم عداء مع إيران لكم حدود بحرية وعندكم ذراع طويلة 
طائراتكم ليش تقتلوا اليمنيين، اليمنيون أشقاؤكم، اليمنيون إخوانكم، اليمنيون 

بنوا السعودية طوبة طوبة على أكتافهم. 
وأنا هنا أوجه لكم ومن خاللكم إلى كل أبناء الوطن وكل القوى السياسية وفي 
المقدمة المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفائه التهاني بمناسبة العام الجديد 
2017م عام النصر بإذن الله، وأنا أتمنى إلخواني وأبنائي قبيلة بني حشيش الثبات 
والصمود كما عهدناهم وهم قبيلة، أنا أعرفها حق المعرفة من 62م وأنا كنت 
داخل بني حشيش ضابطًا، أعرفهم قبيلة قبيلة وشيخًا شيخًا وفردًا فردًا من 
الجيل األول، وهؤالء أعرفهم هؤالء أوالدي، فعلى كل حال أخذتها فرصة وقلت 

أتحدث معكم وجهًا لوجه والوقت ضيق شوية.
تحية لكم مرة أخرى.. وكل عام وأنتم بخير..

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أدعو المنتفعين إلى االستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى منازلهم
ً
 أم آجللا

ً
اليمن ستتحاور مللع النظام الللسللعللودي عللاجللا

س��ن��ق��دم م��ل��ي��ون ش��ه��ي��د دف���اع���ًا ع���ن وط��ن��ن��ا ورف����ع ه���ام���ات أب���ن���اء شعبنا
ان��ت��ه��ى ع��ه��د ه����ادي وزم���رت���ه وزب��ان��ي��ت��ه وأص��ب��ح��وا ت��ج��ار ح��روب

 بعد أنهار من الدماء.. وآالف الجماجم واألشالء التي قدمها شعبنا اليمني الصامد والصابر طيلة ما 
يقارب العامين من العدوان الغاشم والبربري.. والحرب الشعواء التي يشنها نظام آل سعود ومن تحالف 
معه ومعهم مرتزقة الداخل ، وهي الحرب الظالمة والعدوان البربري الذي يتعّرض له شعبنا ووطننا 
 بالحق، ودّمر الحجر والشجر وأهلك الحرث والنسل، 

ّ
بدون وجه حق، قتل النفس التي حّرم الله قتلها إال

أقول بعد كل هذا القتل والدمار والتخريب ومجازر اإلبادة الجماعية.. لم يعد مقبواًل وال من المنطق 
لدى كل اليمنيين األحرار الحديث عما يسّمى )الدولة االتحادية(، أو )مخرجات الحوار(، و)األقاليم(، 
أو ما يسّمى أيضًا )المبادرة الخليجية( و)القرار رقم 2216(، فكل هذه المسميات والمصطلحات لم 
يعد الحديث عنها أو المطالبة بتحقيقها سوى استفزاز لمشاعر اليمنيين وخيانة لدماء اليمنيين ولكل 
المبادئ والقيم التي ناضل كل أبناء الوطن من أجلها، وفي مقدمتها الوحدة اليمنية التي جاءت تتويجًا 

وتجسيدًا لنضال شعبنا في الحرية والثورة والجمهورية والديمقراطية.
إن ما يجب على المثقفين والسياسيين والمفكرين واإلعالميين وكل النشطاء السياسيين، وأيضًا قوى 
الخارج المعادية أو المتعاطفة مع شعبنا، أن يدركوا أن مثل هذه المصطلحات والتسميات ال تخدم 

سوى أعداء اليمن وتخدم أجندتهم المعادية وأهدافهم ومراميهم الخبيثة.
فالمبادرة برغم أن أهم مافيها قد تم تنفيذه وعلى وجه الخصوص تداول السلطة سلميًا، وتسليمها 
بالطرق الديمقراطية، تعتبر نتيجة للحرب الظالمة والعدوان الغاشم في حكم الميتة والمدفونة، 
كما أن قرار 2216 يعتبر قرار حرب عن سابق إصرار وتعّمد، ومسألة الحوار انتهت بتحقيق مبدأ 
الشراكة الوطنية الحقيقية بين كل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع، وهو المبدأ الذي انقلب عليه 

الفار هادي .
إن ما يجب على الجميع إدراكه أن االستمرار في ترديد هذه المصطلحات والمزايدة والتشّدق بها 
رًا فاضحًا وواضحًا لتلك الدماء الزكية واألرواح الطاهرة، ولكل 

ّ
إنما يعتبر خيانة وطنية جسيمة، وتنك

تضحيات ونضاالت اليمنيين، وإصرارًا على شرذمة البالد وتمزيقها بما يسمى باألقاليم التي يعرف 
ها من الذين ال يروق لهم أن تبقى اليمن موحدة، وقوية ومستقلة وممن  الجميع منبعها ومن يقف وراء

هم خارج اليمن الذين ال يدركون ماذا ُيعانيه الوطن وأبناؤه.

ر فاضح لتضحيات اليمنيين 
ُّ
المطالبة بتنفيذ هذه المصطلحات خيانة وطنية جسيمة وتنك

ال���م���ب���ادرة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة م���ات���ت وُدف����ن����ت ب���ال���ح���رب ال��ظ��ال��م��ة وال����ع����دوان ال��غ��اش��م
المطالبون باألقلمة هم َمْن يصرون على تمزيق البالد وشرذمتها وال يروق لهم بقاء اليمن موحدًا
���د ي���ع���ت���ب���ر ق��������رار »2216« ق��������رار ح�������رب ع�����ن س����اب����ق إص����������رار وت���ع���مُّ
م��خ��رج��ات ال��ح��وار انتهت بتحقيق م��ب��دأ ال��ش��راك��ة ال��وط��ن��ي��ة  وان��ق��الب »ه����ادي« عليها

الزعيم: الحديث عن األقلمة والمبادرة  والقرار »2216« خيانة لدماء الشهداء

»الدولة االتحادية« و»األقاليم« و»مخرجات الحوار« و»المبادرة  أكد الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- أن ما يسمى ب�
الخليجية« و»قرار 2216« أصبحت مسميات مرفوضة.. وقال في مقال نشره على صفحته في »الفيسبوك«: لم يعد مقبواًل وال من المنطق لدى كل اليمنيين األحرار 
الحديث عن الدولة االتحادية واألقاليم ومخرجات الحوار أو المبادرة الخليجية أو القرار )2216(...الفتًا إلى أن الحديث عن هذه المصطلحات والمسميات أو المطالبة 
بتحقيقها هو استفزاز لمشاعر اليمنيين وخيانة لدمائهم، بل تعتبر خيانة وطنية جسيمة وتنكرًا فاضحًا وواضحًا لتلك الدماء الزكية واألرواح الطاهرة ولكل تضحيات ونضاالت 

اليمنيين واصرارًا على شرذمة البالد وتمزيقها.. »الميثاق« تنشر نص المقال:


