
رحب بإخواننا مشايخ وأعيان وشخصيات اجتماعية من آل عواض 
ُ
أ

وآل سواد ومن حضر معهم، فمرحبًا بكم إلى قيادة المؤتمر الشعبي 
العام الذي هو منكم وإليكم وأنتم منه وإليه، فنؤكد لكم أن احنا نقف 
معكم وقفة رجل واحد ضد اإلرهاب وضد التهديدات وضد العنف وضد 
التخريب أينما وجد، ال أحد يرضى بالتخريب وال أحد يرضى بالعنف وال 
بالعنجهية في النقاط أو في غير النقاط، كل واحد عرضه ودمه وماله 
مصان، انا أكدت لألخ ياسر ان احنا معكم وإلى جانبكم وضد العنف وضد 
العنجهية وبنادقنا جنب بنادقكم فما أحد ينسى موقف آل عواض مع 
الثورة والجمهورية وآل سواد ومحافظة البيضاء بشكل عام كانت إلى 
جانب الثورة والجمهورية وقدمت قوافل من الشهداء حفاظًا على 
النظام الجمهوري، فنتذكر القوافل التي كانت تطلع من البيضاء ومنها 
اكبر قافلة وهي فك الحصار على العاصمة صنعاء الذين وصلوا من 
 ان هذه 

اّ
محافظة البيضاء، فنثمن تثمينًا عاليًا، وان كل شيء تغير إال

المحافظة البطلة لم تتغير ولم تتغير مواقفها فهي ثابتة وراسخة 
كالجبال، فنثمن مواقفها ليس مدحًا فيكم ولكن مواقفكم تجبرنا نقول 
هذا الكالم، أن ثباتكم وحفاظكم على الثورة والجمهورية ودفاعكم 
عن الوحدة اليمنية اآلن في هذا الظرف الحرج الذي نتعرض فيه إلى 
عدوان غاشم وآثم فنثمن تضحياتكم وما تعانونه في محافظتكم من 
مشاكل ومن حصار اقتصادي وحصار ثقافي وحصار اجتماعي وحصار 
ر وقوف أصحاب البيضاء بصفة خاصة وشعبنا اليمني بصفة  صحي، نقداّ
عامة الشعب اليمني كله كلنا نعاني من الحصار ولكن با تنفرج إن شاء 
الله، الثبات مثلما ثبتنا صحيح لنا سنتين واكثر وحصار السبعين هو 
كان سبعين يومًا وانتصرنا فيه، وهذا سنتين وأكثر من سنتين ومع 
ذلك صامدين وثابتين وسنثبت إن شاء الله مع كل الشرفاء والمخلصين 
والمضحيين من أجل الثورة والجمهورية من أجل الوحدة اليمنية، كلها 
فقاقيع وكلها خبابير إعالمية وترهات، ترهات إعالم الخارج وترهات 
إعالم المرتزقة ال تؤثر على معنويات شعبنا اليمني العظيم ال تؤثر، 
كلها ترهات، ما ُبني على باطل فهو باطل هم معتدون على الشعب 
اليمني، انا اتذكر عندما رفعت كتاب الله مع العلماء وخرج من عندي 
الزنداني ليقنع الشباب بالحوار.. الحوار بين السلطة والمعتصمين في 
حي الجامعة وسار قال هذه في كلمة مسجلة لعبدالمجيد الزنداني )هذه 
ة اختراع( األطفال يقتلون والنساء والمنشآت والمصانع  ة اختراع براء براء
ة اختراع لإلخوان المسلمين حركة إرهابية وال نقاش، مثلما اآلن  هذه براء
يبحثون عن مساكن وعن مكان آمن لن يجدوا مطرودين من السعودية 
بيطردون من تركيا وسيطردون من قطر وسيطردون من االمارات 
ويطردوا من كل مكان ال مكانة لإلرهاب هذه عناصر إرهابية، كانوا 

شركاء في السلطة وخرجوا إلى حي الجامعة ونحن نحاور تعالوا نتحاور 
ونحل المشكلة أنتم تشتوا سلطة، أنتم شركاء!! قالوا ال يشتوا السلطة 

كاملة فهذه حركة اإلخوان المسلمين..
ن تثمينًا عاليًا دور محافظة البيضاء ورجال البيضاء على ثباتهم  انا أثماّ
ونحن الى جانبكم في السراء والضراء وما بني على باطل فهو باطل، فهؤالء 
رحلوا والى غير رجعة إنهم يبحثون عن أمان ونقول لهم تعالوا كفوا 
أذاكم في البيضاء، في عدن، في شبوة، في حضرموت، في مأرب، في 
تعز، في حجة، كفوا أذاكم في عمران، في صعدة، كفوا أذاكم تعالوا 
تعالوا في إطار قرار العفو العام الذي اصدره المجلس السياسي االعلى 
تعالوا  نتحاور لكنهم رافضون، قيادات شاخت وكبرت وهي على 
نة منذ ما قبل الستينات اسطوانة مشروخة، فحركة اإلخوان  ثقافة ُمعياّ
المسلمين هذه حركة إرهابية ويجب أن العالم ال يكيل بمعيارين ان 
كانوا ضدكم يا عالم فهم إرهابيون وأنهم ضد الشعب اليمني فهم مش 
إرهابيين، إرهابيون في كل مكان في أوروبا في الشرق األوسط في اي 
مكان إرهابيون، انا اتذكر بدون ذكر أسمائهم أصحاب اللحى .. خالص 
ومعروف اللحى اللحى ه��ؤالء خرجوا من عندي إلى أمريكا ذهبوا إلى 
 ومبالغ لمكافحة الشيوعية في المناطق 

ْ
أمريكا يبتزوا المغتربين ِضَيف

ة اختراع( ويبتسم في حي  الوسطى على رأسهم هذا الذي قال )براء
عي أنه عالم  ة اإلختراع، لهذا الذي يداّ الجامعة وأطفالنا يقتلون بسبب براء
استلموا مبالغ طائلة من مغتربينا من بعدان من الشعر من الرياشية من 
الحبيشية من كل مكان استلموا مبالغ هائلة لمواجهة الشيوعية وبعدين 
وا وجندتهم الواليات المتحدة األمريكية وذهبت بهم إلى أفغانستان  جاء
ى بالشيوعية في أفغانستان أو لمواجهة اإلتحاد  لمواجهة ما يسماّ

السوفييتي آنذاك، هم بضاعة أمريكية ال يكذبوا عليكم وال يكذبوا 
على الشعوب العربية وال يكذبوا على الشباب، بضاعة أمريكية مدربة 
جاهزة والؤهم ألمريكا احنا مش ضد أمريكا، احنا ضد الكيل بمكيالين، 
أمريكا دولة عظمى دولة كبيرة نحن نحترم الشعب األمريكي لكن ما 
تؤذونا ما تحاربوا ضدنا بالدعم اللوجيستي أنتم وإسرائيل وبريطانيا ما 
تؤذونا، شعب يمني مناضل مكافح ليش تؤذونا.. ليش تقتلوا أطفالنا؟؟ 
ليش تدمروا مساكننا؟؟ ليش تنهبوا ثرواتنا؟؟ ثرواتنا المنهوبة في 
مأرب في حضرموت في شبوة منهوبة تنهبوا ثرواتنا ليش أنتم ناقصين 
ثروة يا واليات المتحدة االمريكية وإال يا دول الخليج أنتم ناقصين 
مال؟؟ عندكم المال ما هو أدالكم الله سبحانه وتعالى رئيسًا جديدًا 
للواليات المتحدة األمريكية هذا رئيس عرف كيف يتعامل معكم 
عرف كيف يتعامل معكم ما عرفنا كيف يتعامل معكم ال عبدالناصر 
وال أنور السادات وال أي قائد عربي وال صدام حسين وال القذافي، ادا لكم 
شخصية سياسية كبيرة يتعامل معكم وتدفعون له هكذا تدفعون 
بدل ما تنموا الشعب السوداني وإال الشعب في موريتانيا وإال في اليمن 
وإال في الصومال وإال شعوبكم أنتم! تتآمرون تعملون على دعم األنظمة 
االقتصادية الكبيرة المتصاص البطالة في الواليات المتحدة األمريكية، 
رة  ي الكوليرا، الكوليرا من القنابل المدماّ

اّ
واحنا لنا المجاعة واإلرهاب وتفش

من القنابل العنقودية الفراغية شديدة االنفجار والتي  تترك أثرًا كبيرًا 
على سكان اليمن.

تحية لكم يا إخواننا آل عواض وآل سواد ومن حضر معكم من محافظة 
البيضاء، وشكرًا على ثباتكم وعلى صمودكم، ونؤكد لكم اننا على العهد 
معكم كمواطنين احنا مش زعماء وال عد نبحث احنا تحملنا المسؤولية 

خالل 33 سنة احنا نبحث عن استقرار اليمن نحن نضحي ونقدم رؤيتنا 
ونقدم ما استطعنا من رؤى سياسية وعسكرية واقتصادية من اجل 
اعادة السالم لليمن ليس من أجل العودة السلطة، كذاب وكذاب وكذاب 
الذي يحكي ان صالح يبحث عن السلطة وال أسرته، كذاب منافق خواف 
جبان أهو صالح طلع أحمد خرج أحمد طلع أحمد نزل أحمد، هذا كالم 

خرط مش واثقين من أنفسهم يرجعوا يخرطوا على اآلخرين.
تحياتي لكم جميعًا.. وشكرًا.

 وكان األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام األستاذ ياسر 
العواضي اكد ان اعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء 
وا في زيارة وفاء للزعيم علي عبدالله صالح وتقديم واجب التحية  جاء
والتقدير لمواقفه الوطنية وصموده الشجاع ووقوفه مع ابناء شعبه 
في مواجهة العدوان والحصار، مؤكدًا أنهم سيظلون على العهد أوفياء 
للوطن وللزعيم علي عبدالله صالح وللمؤتمر الشعبي العام تحت قيادته 

الحكيمة.
رين  وقد تحدث في اللقاء عدد من المشائخ والقيادات المؤتمرية معباّ
عن شكرهم وتقديرهم العاليين للمواقف الوطنية للزعيم علي 
عبدالله صالح- رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- وانحيازه الى صفوف ابناء شعبه في مواجهة العدوان والحصار 
،والتضحيات التي قدمها وما يزال في سبيل الحفاظ على اليمن وثورته 
ونظامه الجمهوري ووحدته وسيادته واستقالله ،مشيرين الى ان هذه 
المواقف ليست بجديدة على رجل بحجم الزعيم علي عبدالله صالح 
الذي امضى حياته في خدمة اليمن وشعبه وما يزال يقدم اروع صور 

التضحية والفداء والدفاع عن الوطن .
وأك��دوا في كلماتهم انهم ثابتون على العهد ولن يتزحزحوا عن 
مواقفهم وإخالصهم ووفائهم للوطن وللزعيم علي عبدالله صالح 
والمؤتمر الشعبي العام وسيكونون دائمًا في مقدمة المدافعين عن 
سيادة واستقالل اليمن ووحدته  ضد العدوان ومرتزقته الذين باعوا 

األرض والعرض.
وأشاروا في كلماتهم الى الصفات االنسانية التي يتمتع بها الزعيم 
علي عبدالله صالح  الذي كان وما يزال أبًا لكل الناس ووفيًا مع الجميع، 
معبرين عن شكرهم وتقديرهم للزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر  ولألمين العام للمؤتمر عارف الزوكا واألمين العام المساعد 
ياسر العواضي على وقوفهم وجهودهم الوطنية الكبيرة واإلسهام في 
عملية إنقاذ الوطن والمواطنين من الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها 

من ِقبل قوى العدوان ومرتزقتهم وأذيالهم.

الش��عب اليمن��ي يعان��ي م��ن الع��دوان والحص��ار ولكن��ه ثاب��ت وصام��د
القناب��ل العنقودي��ة الفراغي��ة تت��رك ض��ررًا كبي��رًا عل��ى س��كان اليمن 
الجبناء والمنافقون والمهزوزون يدلسون على اآلخرين بأن صالح ونجله يبحثان عن السلطة 

وللمؤتم��ر وللزعي��م  للوط��ن  أوفي��اء  س��يظلون  البيض��اء  أبن��اء   : العواض��ي 

أبناء البيضاء: ثابتون على العهد ولن نتزحزح عن مقدمة المدافعين عن الوطن
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الزعيم : »اإلخوان« حركة إرهابية ونرفض الكيل بمكيالين
ال أحد ينسى مواقف آل عواض وآل سواد 
وكل أبناء البيضاء مع الثورة والجمهورية 

براءة اختراع الزنداني قتل األطفال والنساء 
وتدمير المنشآت والمصانع وغيرها 

حرمتم شعوبكم من الثروات حتى جاء 
»ترامب« وعرف كيف يتعامل معكم

نضحي ونقدم الرؤى من أجل إعادة السالم 
لليمن وليس العودة إلى السلطة

خالل لقائه قيادات ومشائخ وأعيان ومؤتمريي البيضاء
إيقاف الهجمات مرهون بإيقاف دعم داعش والقاعدة واالنفصاليين بالسالح والمال

نتمنى من مجلس األمن واألمين العام لألمم المتحدة اتخاذ موقف حازم إليقاف العدوان على اليمن

اليمنيون ينشدون السالم وحل مشاكلهم سلميًا بعيدًا عن العنف والتدخل في الشئون اليمنية

ألتق��ى الزعيم علي عبدالل��ه صالح- رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- الس��بت- بمش��ائخ وأعي��ان وقيادات 
المؤتمر الش��عبي العام في محافظة البيضاء 
بحضور األمين العام للمؤتمر الش��عبي العام 
األس��تاذ عارف عوض ال��زوكا واألمين العام 

المساعد للمؤتمر األستاذ ياسر العواضي.
وف��ي اللق��اء ألق��ى الزعي��م عل��ي عبدالل��ه 
صال��ح كلم��ة أش��اد فيه��ا بثب��ات وصمود 
مواقف أبناء ومش��ائخ وش��خصيات وقيادات 
المؤتمر الش��عبي العام في محافظة البيضاء 
ف��ي مواجه��ة الع��دوان الغاش��م والحص��ار 
الجائ��ر وف��ي التصدي ل��كل أعم��ال اإلرهاب 
وإقالق األمن واالس��تقرار والس��كينة العامة 

للمجتمع.. وقال:

واقفون وقفة رجل واحد ضد اإلرهاب والتهديدات والعنف والتخريب 

دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام 
الهجوم االرهابي الذي استهدف حاجزًا عسكريًا 
وادى الى استشهاد واصابة 26 جنديًا مصريًا في 

منطقة رفح شمال سيناء .
واك��د المصدر ان العمليات االرهابية التي 
تشهدها جمهورية مصر هدفها ضرب وزعزعة 
أمن واستقرار ووحدة مصر الوطنية وتندرج 
ضمن مخططات استهداف الجيش المصري 
والذي يمثل عماد وقوة الدولة المصرية ، وذلك 
الستكمال تنفيذ مخطط ضرب وتفكيك الدول 
العربية وتدمير جيوشها والذي ينفذ منذ العام 

2011م كما حدث في ليبيا وسوريا واليمن .
وذكر المصدر بتحذيرات المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام المبكرة ح��ول مخاطر دع��م ومساندة 
وتمويل وتسليح التنظيمات اإلرهابية على 
اخ��ت��الف مسمياتها م��ن ق��ب��ل أن��ظ��م��ة ودول 
وجماعات في المنطقة واستخدامها لتحقيق 
أجندة سياسية تخدم مصالح القوى الكبرى 
واالن��ظ��م��ة ال��ت��ي ت��دع��م فكر اإلره���اب والغلو 

والتطرف . 

وعبر المصدر عن اسفه الشديد إزاء استمرار 
الموقف الدولي في الكيل بمكيالين تجاه قضية 
اإلره��اب وتمويله ودعمه حيث يتم التغاضي 
والسكوت بل والتواطؤ الفاضح مع قضية تمويل 
ودعم اإلرهاب وتنظيماته ضد الشعب اليمني 

،مجددًا دعوته إلى إيجاد استراتيجية دولية 
لمحاربة اإلرهاب وتجفيف منابع دعمه وتمويله 
ومحاسبة كل من يقف وراء ذل��ك س��واء أكانوا 

جماعات او انظمة ودواًل .

واكد المصدر تضامن المؤتمر الشعبي العام 
الكامل مع االشقاء في جمهورية مصر العربية 
في مواجهة اإلره��اب ،داعيًا في الوقت نفسه 
النظام الحاكم ف��ي مصر ال��ى ادراك مخاطر 
استمرار مشاركته ضمن تحالف العدوان بقيادة 
السعودية على الشعب اليمني والذي يستخدم 
اإلرهاب وتنظيماته كأداة من أدوات العدوان ، 
وما يمثله ذلك من خطر يتجاوز أمن واستقرار 
ووحدة وسيادة اليمن الى تهديد أمن واستقرار 
المنطقة وال��ع��ال��م وف��ي المقدمة جمهورية 
مصر حيث ان فكر اإلرهاب الذي تواجه مصر 
مخاطره اليوم هو ذات الفكر الذي يستهدف 
اليمن ويحظى بدعم ومساندة وتمويل من قوى 

تحالف العدوان على الشعب اليمني.
وعبر المصدر عن تعازي قيادة المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام ممثلة بالزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- الى الشعب المصري وال��ى أسر 
ضحايا الهجوم اإلرهابي في رفح شمال سيناء، 

وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

شيعت جموع غفيرة تقدمها أمين عام المؤتمر الشعبي العام وقيادات سياسية وشخصيات 
اجتماعية فقيد الوطن الدكتور عبدالوهاب الجماعي، إلى مثواه األخير بمقبرة النجيمات في 

العاصمة صنعاء، بعد الصالة عليه في جامع الصالح. 
وعبر أمين عام المؤتمر عارف الزوكا عن عميق حزنه وجسارة الخسارة التي خلفها رحيل 
الدكتور الجماعي قائاًل: اليوم خسر المؤتمر والوطن بشكل عام هامة وطنية كبيرة، ترك بصمات 

في كل المهام التي توالها خالل مسيرته النضالية كتربوي وسياسي.
 وأضاف: الدكتور عبدالوهاب الجماعي كان حتى وفاته من خيار القيادات والكوادر التربوية 

والتنظيمية والوطنية، وال شك أن رحيله يشكل خسارة على الوطن ككل.

المؤتمر يدين الهجوم اإلرهابي الذي استهدف حاجزًا عسكريًا في سيناء بمصر 

ندعو النظام المصري إلدراك مخاطر استمراره ضمن تحالف العدوان على اليمن
في موكب جنائزي مهيب تقدمه الزوكا 

مؤتمر العاصمة يشيع فقيد الوطن الدكتور الجماعي


