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<  باعتبار بني حشيش إح��دى الق
بالعاصمة صنعاء وتضطلع بدور كبير في حماية 
العاصمة والتصدي للتحديات والتهديدات التي قد 
تواجهها من قبل العدوان ومرتزقته.. هل يمكن أن 

تضعونا والقارئ في صورة طبيعة األوضاع؟
- أبناء بني حشيش قاطبة بمختلف مناطقها يقفون ضد العدوان 
صفًا واحدًا وعلى استعداد كامل لمقاومته ومقارعة مرتزقته.. 
قد يكون هناك عدد من المؤيدين أو المتحالفين معهم من حزب 
اإلصالح وميليشياته لكنهم قلة لم ولن يؤثروا في خط السير 
الوطني والمسيرة النضالية ألبناء المديرية س��واًء اليوم أو في 

السابق ولن يكون لهم ذلك أيضًا في المستقبل..
وإزاء حالة العدوان السعودي الغاشم فقد أعلن أبناء مديرية بني 
حشيش النفير العام وجاهزيتهم العالية كجنود مجندين للدفاع 
عن الوطن وليس لفئة أو طائفة، كما انهم جاهزون لاللتحاق 
بجبهات القتال في ميادين العزة والشرف والبطولة واإلب��اء 
والشموخ دون تردد.. وقد التحق العشرات من أبناء مديرية بني 
حشيش الى جانب اخوانهم في الجيش واللجان الشعبية للدفاع 
عن الوطن وكانوا لهم خير سند وخير صاحب ورفيق وداعم 
ومنهم من استشهد ومنهم من اليزال في الجبهة يقاتل العدو 

ويواجه المرتزقة وعدوانهم ببطولة.
< كما أنه وبعد لقاء أبناء المديرية ومشائخها وعقالها 
بأمين عام المؤتمر االستاذ عارف الزوكا االسبوع 
الماضي واستماعنا لكلمته الشافية قرر مشائخ 
وأعيان وعقال بني حشيش وخاصة من أعضاء وأنصار 
المؤتمر والتحالف الوقوف في الصفوف األولى لمواجهة 
العدوان وتجهيز المئات من المقاتلين بعتادهم 
وعدتهم لالضطالع بأية مسؤولية أو واجب وطني 

وذلك بالتنسيق مع الجيش واللجان الشعبية.
< اعتمد العدوان على محاولة شق الصف القبلي 
واختراق بعض القبائل بالمرتزقة وعبر االموال.. ما 

الوضع لديكم؟
ش فإن هامة وشموخ  - العدوان مهما أنفق من أموال ومهما جيَّ
اإلنسان اليمني ستظل مصدر ازعاج له ألنه لن يخضع ولن يذل، 
وسيظل دور القبيلة النضالي ب��ارزًا في دع��م صمود الشعب 
ودعم الدولة وترسيخ النظام والقانون، وستبقى وحدة الصف 

القبلي شوكة في خاصرة نظام آل سعود االستبدادي المتكبر 
والمتعجرف.

< لكن إعالم مرتزقة العدوان يزعم أن مقاتليهم باتوا 
على األبواب الشرقية للعاصمة..

- مبتسمًا.. أعتقد أنهم يعيشون على ه��ذا المنوال وه��ذه 
االسطوانة واألوهام أو يضللون النظام السعودي المعتدي في 
هذا الوهم بقصد ابتزاز األموال واألسلحة منذ أشهر، وفي حقيقة 
األمر أقول: إن صنعاء أبعد عن هؤالء المرتزقة وأبواقهم وقبلهم 
العدوان السعودي من عين الشمس ولن ينالوا من صنعاء أو من 
أطرافها حتى آخر قطرة دم فينا كرجال وقبائل يمنية، ومن رضي 
بذلك فإن مصيره الهالك كما هو حال مرتزقتهم وجنودهم الذين 

يتساقطون اليوم صرعى بالمئات في مختلف الجبهات على أيدي 
أبطال الجيش واللجان والشرفاء من أبناء الوطن.

< لكن يقال بأن لديهم خاليا نائمة في بني حشيش 
وف��ي كل مكان سيساندونهم كما ح��دث في نهم 
ومناطق أخرى وينقلون لهم اإلحداثيات و..و.. الخ..؟
- صحيح قد تكون لهم خاليا نائمة.. لكن بالنسبة لمديرية بني 
حشيش فهم تحت عيوننا باستمرار وقد تم رصد كل واحد 
منهم وتحركاتهم أيضًا.. لكن لن نواجههم، واألفضل لهم أن 
يبقوا نائمين حتى ال يضطرونا في جبهة التصدي للعدوان في 
المديرية الى إزعاجهم واللجوء الى ما ال قدرة لهم على مواجهته..

< ما الرسالة التي تقدمها للمرتزقة؟!
- أقول: ان يعودوا الى جادة الصواب وأن يكونوا معنا في إطار 
اصطفاف وطني واس��ع يضع حدًا ونهاية للعدوان السعودي 
وأعمال القتل والتدمير وحرب اإلبادة الجماعية التي يرتكبها 
ومن معه من مرتزقته وحلفائه في الداخل و الخارج، وإاّل عليهم 

أن يبقوا نائمين.
> كقيادي مؤتمري.. ما أهمية زيارة األمين العام 

للمؤتمر االستاذ عارف 
الزوكا للمديرية؟

- ال���زي���ارة طيبة وك���ان لها 
ردود أف��ع��ال إي��ج��اب��ي��ة ل��دى 
المواطنين من أبناء المديرية 
وأعضاء المؤتمر بالذات سيما 
في هذه الظروف واألوض��اع 
الصعبة التي تمر بها البالد.. 
وأهميتها تأتي من جانبين 
األول ان الزيارة جسدت أروع 
صور التالحم التنظيمي من 

جهة وتعزيز االصطفاف الوطني من جهة أخ��رى وأظهرت 
مدى جاهزية القيادات واألعضاء المؤتمريين لتلبية نداء الوطن 

والدفاع عنه.
أما الجانب اآلخر فأهميته تكمن في تعزيز االتصال والتواصل بين 
المؤتمريين بما يعمل على تعزيز أدائهم الوطني القوي لمواجهة 
التحديات وعلى رأسها العدوان الغاشم الذي ُيشن على بالدنا منذ 
نحو 11 شهرًا من قبل مملكة الشر ونظام آل سعود العدواني..

 فقد رفعت زيارة األمين العام االستاذ عارف الزوكا ولقاؤه 
ً
وحقيقة

بقيادة وأعضاء المؤتمر وحلفائه وأنصاره معنويات الجميع.. 
وبالتأكيد انه باستمرار هذا التواصل سيعزز حضوره الفاعل 
بين أوساط جماهير الشعب، وهو حاضر دون شك في مختلف 
التحركات الوطنية، كما ان الزيارة اعطت دافعًا قويًا ألعضاء 
المؤتمر وقياداته لمواجهة أبواق العدوان ومرتزقته الذين أصيبوا 
بحالة من الهيستيريا نتيجة فشلهم الذريع في مواجهة الشعب 
اليمني وأبنائه.. وبالتالي فإن زيارة أمين عام المؤتمر واجتماعات 
المؤتمريين في ه��ذه ال��ظ��روف، وف��ي ظل قصف واستهداف 
للجميع، تكتسب أهمية بالغة في ردع ه��ذا ال��ع��دوان وكسر 
شوكته، وهي بالتأكيد رسالة للفعاليات الشعبية والجماهيرية 

ب��أن المؤتمر وقيادته ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح- 
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة السابق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
يقفون الى جانبهم ولن يتخلوا 
عنهم..ونحن هنا نجدد موقفنا 
في قيادة المؤتمر بمديرية 
ب��ن��ي ح��ش��ي��ش ب��أن��ن��ا سنظل 
صامدين شامخين شموخ جبال 
اليمن في وجه العدوان انطالقًا 
من مواقف المؤتمر وقيادته 
الوطنية الشامخة للحفاظ على 
الوطن وأمنه واستقراره 

والدفاع عن ترابه.
<ش����ي����خ م���ح���م���د.. 
لنا حضور  كيف تقّيم 
وتفاعل أبناء مديرية 
بني حشيش مع التحدي السافر المتمثل بعدوان آل 

سعود وحلفائهم؟
- أبناء مديرية بني حشيش كغيرهم من أبناء القبائل اليمنية 
اضطلعوا بدورهم الوطني والكبير وقدموا كوكبة من الشهداء 
في مختلف الجبهات والمعارك في مأرب والجوف وتعز والحدود 
وغيرها.. وهؤالء وأمثالهم المرابطون في قمم الجبال أدركوا 
واجبهم الوطني ومسؤوليتهم تجاه وطنهم وشعبهم وتعهدوا 

باالنتصار آلمال وتطلعات الجماهير.
< ك��م ع��دد الشهداء ف��ي تقديركم ال��ى اآلن من 
أبناء المديرية الذين سقطوا في معارك الشرف 

والبطولة..؟
- ال أستطيع أن أعطيكم رقمًا حقيقيًا، لكنهم بالعشرات إن لم 
يكونوا أكثر، وكل ذلك من أجل الوطن ودفاعًا عن تربته الطاهرة، 

وهم كوكبة من خيرة شباب أبناء المديرية.
< مديرية بني حشيش تعرضت لقصف طيران 
العدوان الذي استهدف مدارسها ومستشفياتها 
ومنازل المواطنين أيضًا.. هل باإلمكان أن تعطونا 

إحصائية عن ذلك؟

- بالتأكيد.. من قبح ووحشية العدوان أنه استهدف المصالح 
العامة كهدف إلخضاع الشعب اليمني، كما استهدف المدارس 
لمنع التعليم وأشياء كثيرة وحاصر شعبنا من أجل تحقيق أهدافه 
الشريرة لكنها جميعها فشلت وفشل هو قبل أن تفشل حين 
بدأ باستهداف البنى التحتية ومقومات الحياة في اليمن، وبرغم 
 
ً
بشاعته وفظاعته فإن العدوان لن يرهبنا ولن يزيدنا إال صالبة

وصمودًا وإباًء وشموخًا..
 أما بالنسبة لإلحصائية فقد دمر العدوان إلى اآلن 10 مدارس، 
و15 مركزًا صحيًا الى جانب مستشفى ريفي.. وبالنسبة للمنازل 

فقد استهدف أو تضررت ما يزيد عن 10 منازل الى اليوم..
لكن كل ذلك لن يمنعنا كما قلت عن القيام بواجباتنا ومسؤولياتنا 
تجاه الوطن والمواطن.. وسنستمر مهما كان عتو هذا العدوان 
وجرائمه الالإنسانية، وستستمر عجلة التنمية في ربوع الوطن 
طالما فيها مواطنون مخلصون وأوفياء، وسيستمر عطاء الشعب 

اليمني متدفقًا باألبطال.
 ألبناء العاصمة 

ً
< ما الرسائل التي تودون توجيهها أوال

صنعاء في ظل األكاذيب باختراق الحزام األمني لها.. 
وأيضًا الى أعضاء المؤتمر وأنصاره وأبناء المديرية؟

- أقول لسكان العاصمة صنعاء: اطمئنوا، فما يروجه العدوان 
وإعالمه ليس سوى أراجيف وأكاذيب لصنع انتصارات وهمية.. 
ثم أن أبناء القبائل المحيطة بالعاصمة وبالذات بني حشيش أعدت 
العدة وجهزت المئات من المقاتلين األبطال الى جانب أبناء الجيش 
واللجان الشعبية للحماية، وهم اآلن مرابطون في البوابة الشرقية 
لمحافظة صنعاء التي تبعد عن العاصمة عدة كيلو مترات.. وأن 
العدو ومرتزقته لم ولن يستطيعوا اختراق بني حشيش ألننا في 

جاهزية عالية لمواجهة أي طارئ أو تحركات مشبوهة.
- الرسالة الثانية: أوجهها ألعضاء المؤتمر األوفياء أن عليهم 
المزيد من التماسك والتالحم من أجل تعزيز االلتفاف الوطني 
حول قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبدالله 
صالح الذي يمثل جبهة حرب لوحده وخطاباته أرهبت وأرهقت 

العدوان وتحالفه الهمجي.
- الرسالة األخيرة: هي ألنصار الله بأن يتعاملوا مع المواطن برفق 
وأن يدركوا أنهم باتوا يمسكون بالدولة وعليهم تطبيق النظام 

والقانون وأن يضعوا لكل شيء قدره.
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3االثنين: 

»الميثاق«: الشيخ محمد يحيى القاضي ل�

أبناء مديرية بني حشيش أعدوا العدة لمواجهة العدوان
طمأن الش��يخ محمد يحيى القاضي- مدير مديرية بني حش��يش- سّكان العاصمة صنعاء، وقال إن ما يرّوجه العدوان وإعالمه ليس سوى أراجيف 
وأكاذيب لصنع انتصارات وهمية، وإن أبناء القبائل المحيطة بالعاصمة وبالذات بني حشيش أعّدت العّدة وجهزت اآلالف من المقاتلين األبطال إلى 

جانب أبناء الجيش واللجان الشعبية للحماية، وهم اآلن مرابطون في البّوابة الشرقية لمحافظة صنعاء.
وأكد القاضي- في حديث مع "الميثاق"- أن العدو ومرتزقته لم ولن يستطيعوا اختراق بني حشيش، "ألننا في جاهزية عالية لمواجهة أي طارئ 

أو تحّركات مشبوهة".
ودعا القاضي أعضاء المؤتمر الشعبي العام األوفياء إلى المزيد من التماسك والتالحم من أجل تعزيز االلتفاف الوطني حول قيادة المؤتمر الشعبي 

ل جبهة حرب لوحده، وخطاباته أرهبت وأرهقت العدوان وتحالفه الهمجي.
ّ
لة بالزعيم علي عبدالله صالح الذي يمث

ّ
العام ممث

 زيارة الزوكا قوبلت باهتمام كبير 
  الخونة والعمالء والمرتزقة مصيرهم 

الهالك ال محالة

خطابات الزعيم صالح أرهبت العدوان وأرعبت المرتزقة

 لقاء/ بليغ الحطابي

وجدد الزوكا استغرابه من مواقف المؤيدين للعدوان وهم يشاهدون طائراته 
تقصف النساء واألطفال في نهم وفي كل ربوع الوطن ويباركون قتل األبرياء، مؤكدًا 
ان من يؤيد هذا العدوان الغاشم والسافر قد تخلى عن يمنيته وعروبته ودينه 
وأخالقه، مشددًا على انه ال حياد فيما يتعلق بدماء ابناء اليمن وقتل اطفالهم 

ونسائهم.
وأكد االمين العام ان هذا اللقاء هو أبلغ داللة ساطعة على الصمود والتالحم وأن 
ابناء نهم وفي مقدمتهم قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 

وأحزاب التحالف صامدون ويقفون بالمرصاد للعدوان ومرتزقته في كل مكان .
ودعا الزوكا كل مؤتمري ومؤتمرية في ربوع اليمن الى ان يرفعوا رؤوسهم 
النهم ينتمون الى حزب ينتمي لهذا الوطن ،حزب برنامجه الميثاق الوطني الذي 
صيغ بأيٍد يمنية ولم ُيصغ من الخارج ،مشددًا على ان المؤتمر كان وسيظل حزب 

س بالمال المدنس . الوطن وال يمكن ان يقبل ان ينجَّ
وأشار االمين العام الى ان هناك من شوه المؤتمر من الفاسدين الذين رحلوا 
 في المؤتمر سوى 

َّ
عنه في 2011م ولحقهم من لحقهم في 2015م ولم يتبق

الرجال الوطنيين الصامدين االوفياء المخلصين الشرفاء .
وقال الزوكا: ان المؤتمر الشعبي العام ورئيسه الزعيم علي عبدالله صالح ال 
يمكن لهم إال ان يكونوا في اوساط شعبهم ،الفتًا الى ان الزعيم الذي دمر العدوان 
منازله ومنازل اقاربه وكل من له عالقة به قال إن العيش في الشارع أشرف لي من 

ان اعيش منجسًا بالمال المدنس أو بدماء اليمنيين .
وأكد ان الزعيم علي عبدالله صالح والمؤتمر سيظلون صامدين بكل الرجال 
والشخصيات والوطنية الذين عرفت مواقفهم بذلك في الماضي والحاضر، معبرًا 
عن شكره وتقديره لكل قيادات وقواعد وكوادر وأنصار المؤتمر وحلفائه في نهم 

وفي كل منطقة في اليمن على صمودهم وثباتهم في وجه العدوان .
وأش��ار االمين العام الى ان المؤتمر داعية سالم وان صدره مفتوح للجميع 

وسيظل يدعو الى السالم والى الحوار لكنه سيظل يدافع عن وطنه وكرامته.
ه وكل مشائخ  ودعا الزوكا قيادات وك��وادر وأعضاء وأنصار المؤتمر وحلفاء
ووجهاء وأبناء نهم وكل ابناء مديريات طوق صنعاء وكل ابناء اليمن الى رص 
الصفوف والتالحم والحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية والتصدي لكل من يريد 
المساس بأمن مناطقهم ووطنهم ،محييًا في الوقت نفسه الجيش واللجان الشعبية 

على ما يقدمونه من تضحيات في سبيل وحدة واستقالل وسيادة اليمن ،مترحمًا 
على الشهداء الذين سقطوا يوم امس في سوق خلقة بمديرية نهم وكل شهداء 
نهم والوطن في مختلف المحافظات ،متمنيًا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل .
هذا وكان رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية نهم عبدالله عاصم ألقى 
كلمة باسم فرع المؤتمر رحب فيها باألمين العام وأعضاء اللجنة العامة وقيادات 
المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني في هذا اللقاء الذي قال انه رسالة واضحة لكل 

من تسول له نفسه تدنيس تراب الوطن .
وأشار عاصم الى ان نهم أبية برجالها االبطال الذين كانوا منذ ثورتي سبتمبر 
اقين الى التضحية وتقديم قوافل الشهداء من اجل الدفاع  وأكتوبر وسيظلون سبَّ

عن تراب الوطن وسيادته .
وقال رئيس مؤتمر نهم: نقول للغزاة والمرتزقة إننا على استعداد لقطع يد 
كل من يدنس تراب وطننا اليمن التي ستظل مقبرة الغزاة وسنظل نواجه هذا 
العدوان الذي يقتل االطفال والنساء واألبرياء ويهدم المساكن على رؤوس اآلمنين، 
ويدمر البنية التحتية من مدارس ومستشفيات وجامعات ومعاهد وطرق وجسور 
وخزانات مياه ومزارع ،ناهيك عن حصاره الجائر على الشعب اليمني وسط صمت 

دولي مطبق .
وأشار عاصم الى ان العدوان يمارس حرب ابادة جماعية ضد شعب بأكمله، 
مؤكدا ان الشعب اليمني لن يركع ولن يخضع إال لله ،داعيًا في الوقت نفسه المغرر 
بهم ممن يقفون مع العدوان الى ان يراجعوا انفسهم ومواقفهم وضمائرهم وان 
يتناصحوا ويوقفوا المواجهات مع اخوانهم من ابناء الجيش واألمن واللجان الشعبية 
وان يوجهوا بنادقهم الى صدور االعداء وان يعتبروا من الضربات والقصف الذي 

طالهم من طائرات العدوان .
وأوضح رئيس مؤتمر نهم الى ان العدوان شن 
اكثر من 3 آالف غ��ارة على مديرية نهم، معلنًا 
ان مديرية نهم مديرية منكوبة ،داعيًا المجتمع 
الدولي وكل المنظمات االنسانية الى الخروج عن 
صمتهم حيال ما يتعرض له اليمن من عدوان غير 
مبرر وان يسارعوا الى اغاثة المديرية وسكانها 

المنكوبين .
وجدد عاصم التأكيد على صمودهم وثباتهم في 
التصدي للعدوان قائاًل: إن ابناء نهم وفي مقدمتهم 
قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر وأنصاره وحلفاؤه 

لن يسمحوا بأن تكون مديريتهم ممر وجسر عبور الى صنعاء مهما كان الثمن .
من جانبه ألقى عبدالله الفرجي- عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر- كلمة اشار 
فيها الى ان هذا اللقاء يأتي والوطن عمومًا ومديرية نهم خصوصا تمر بظروف 
حرجة فهناك عدوان غاشم وغير مبرر من قبل الجارة السعودية ومن قبل من 
يقولون انهم اشقاؤنا حيث يقتلون االطفال والنساء والشيوخ ويستهدفون منازل 

المواطنين واألبرياء ولم يسلم من عدوانهم حتى الحيوانات .
وأشار الفرجي الى من دعوا للعدوان ويؤيدونه وأشعلوا الحرب قد ارتكبوا جريمة 
لن ينساها التاريخ وال الشعب اليمني بحقهم، مؤكدًا ان اليمن برجالها ونهم في 
المقدمة عصية على الغزاة وستظل برجالها وبأبناء الجيش واألمن واللجان الشعبية 

بالمرصاد لكل محاوالت العدوان ومرتزقته .

ولفت القيادي المؤتمري الى ان العدوان قصف باألمس سوق خلقة وقتل االبرياء، 
فيما قنوات الفتنة تتلذذ بهذا القتل وتزعم انهم قصفوا مناصري صالح والحوثي 
وهم لم يستهدفوا سوى االبرياء والنازحين حتى ان بينهم اقارب ألولئك الذين 

يؤيدون العدوان وهم يهللون له دون خجل او حياء .
واختتم الفرجي كلمته بالتأكيد ان المؤتمر الشعبي العام وقياداته ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح الرجل الحكيم وصانع المنجزات ومنذ تأسيسه عام 
82م سيظل هو صانع المنجزات والمدافع عن وطنه وال يقبل التبعية وال الوصاية 

من احد محليًا او خارجيًا مهما كانت االسباب..
 موّجهًا التحية واإلكبار ألبناء الجيش واألمن واللجان الشعبية قائاًل: سيظل 

شعارنا )بالروح بالدم نفديك يايمن(. 

ترأس اللقاء الموسع للمؤتمر وحلفائه وأنصاره بالمديرية

الزوكا: نهم بوابة النصر على الغزاة

رأس االمين العام للمؤتمر الش��عبي العام االس��تاذ عارف عوض الزوكا بحضور عدد من اعضاء اللجنة 
العام��ة وقيادات المؤتمر وقيادات اح��زاب التحالف الوطني الديمقراطي لقاًء موس��عًا لقيادات وكوادر 

وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بمديرية نهم بمحافظة صنعاء أمس االحد.
وف��ي اللقاء -الذي ظل الحاضرون فيه يرددون ش��عار )بالروح بال��دم نفديك يايمن(- حيا االمين العام 
قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الش��عبي العام وأحزاب التحالف الوطني وكل المشائخ والوجهاء 
والش��خصيات االجتماعي��ة وكل ابن��اء مديرية نهم التي وصفه��ا ببوابة النصر ،ناق��اًل اليهم تحيات كل 
قي��ادات المؤتم��ر في كل رب��وع الوطن وعلى رأس��هم زعيم النص��ر وزعيم االمة الزعي��م علي عبدالله 
صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وتثمينه لمواقفهم وصمودهم في صد 

المرتزقة وأذيال العدوان .

هوا المؤتمر تساقطوا 2011، 2014م الفاسدون الذين شوَّ
المؤتمر ورئيسه ال يمكن لهم العيش إال في أوساط شعبهم

المؤيدون للعدوان تخلوا عن يمنيتهم 
وسنقف لهم بالمرصاد

أدعو كل أبناء اليمن إلى رص الصفوف والتصدي لكل من يحاول المساس بالوطن

أكثر من 3000 غارة شنها العدوان على نهم وأصبحت مديرية منكوبة

رئيس فرع نهم: جاهزون لقطع يد كل معتٍد 
يسعى لتدنيس اليمن

سيظل المؤتمر يدعو 
للسالم والحوار ويدافع 
بقوة عن الوطن والشعب


