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اللقاءات الموسعة للمؤتمر تتواصــــــــــــــل في مديريات محافظة صنعاءاللقاءات الموسعة للمؤتمر تتواصــــــــــــــل في مديريات محافظة صنعاء
           جددوا فيها موقفهــم من العــــــــــــــــدوان واســـتبسالهم في حماية الوطن

ل وقيم الميثاق الوطني، سجلت الفعاليات المؤتمرية حضورًا الفتًا وكبيرًا خالل اللقاءات التي  دشنها االستاذ عارف 
ُ
في أروع صور التالحم التنظيمي والجاهزية العالية المفعمة بالروح الوطنية العالية واالنتماء التنظيمي  الراسخ بُمث

عوض الزوكا- االمين العام للمؤتمر الشعبي العام- ومعه كوكبة من القيادات العليا بالتنظيم وذلك في اطار برنامج النزول الميداني للقيادات المؤتمرية الى فروع التنظيم المختلفة لتعزيز االتصال والتواصل بين المؤتمريين وبما يعمل 
على تعزيز ادائهم الوطني القوي والواضح في مواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها الوطن والمتمثلة في العدوان الغاشم الذي تشنه السعودية على بالدنا والذي يستهدف حاضرها ومستقبلها وانجازاتها.  اللقاءات وبما سجلته 
من حضور فاعل ورائع مثلت رسالة مهمة مفادها ان المؤتمريين وبالرغم من استهداف العدوان الغاشم كل شيء بالوطن وكل مايتحرك على سطحه، قادرون على االتصال والتواصل المسؤول للوقوف امام مجمل التحديات الراهنة والتي 

يواصل العدوان انتاجها بصورة فظيعة، وقادرون ايضًا على القيام بكل مامن شأنه ان يعزز من صمودهم العظيم الى جانب كافة القوى الخيرة التي قررت مواجهة العدوان وصلفه بكل االمكانات المتاحة.. 
والريب ان الصورة الملحمية للمؤتمريين قد استطاعت ايضًا من خالل توقيتها لفت أنظار الرأي العام الذي حرص هو اآلخر على متابعتها عبر وسائل االعالم لما يمثله المؤتمر الشعبي العام من حضور كبير على الساحة الوطنية ومن تأثير بالغ في 
الحياة اليمنية باالضافة الى ماتجسده فعالياته المختلفة من طمأنينة للعامة باعتبار التحرك المؤتمري يصب دائمًا في مصلحة الوطن ومبعثًا لشحذ الهمم والجهود في بوتقة المصلحة الوطنية التي التعلو عليها مصلحة في فكر وادبيات ووثائق 

المؤتمر وسلوك اعضائه ازاء القضايا الوطنية. 
كها  والريب ان المضامين المهمة لكلمات االمين العام في هذه اللقاءات وما ابدته من اعتزاز بالزخم والتفاعل المستمر ألعضاء المؤتمر أمر يعزز من توجهات االمانة العامة للمؤتمر باتجاه تنفيذ العديد من المناشط والفعاليات في اطار خطة تحرُّ
السياسية والتنظيمية لهذا العام والتي يأتي النزول الميداني واحدًا من  جوانب هذه الخطة ويحرص االمين العام على التعامل معها بالصورة التي تستنهض العملية التنظيمية للمؤتمر وعلى مستوى كافة جوانبها التنظيمية واالشرافية والرقابية 
والتقييمية وبما يتفق مع عظمة الحضور للوسط المؤتمري على مستوى التراب الوطني.. والريب ان تدشين االمين العام هذه اللقاءات الموسعة-  والتي سيتواصل انعقادها خالل االيام القادمة وفي ظل حضور قيادي من التكوينات القيادية العليا 
باالمانة العامة واللجنة العامة- أصابت هذه المناشط اعالم العدوان بحالة من الهيستيريا  وراح ليدبج اخبارًا  وتقارير حولها بهدف تشويش الرأي العام اليمني بأهداف ومقاصد هذه اللقاءات والتي يدرك العدو اهميتها وتأثيرها على المستوى الوطني 

وهى حالة تضاف الى سجل اخفاقات العدوان في الجانب االعالمي  ولم تستطع كل فبركاته ان تقلل من شأن واهمية هذا الحضور المؤتمري المجسد للتفاعل الشعبي في اعظم تفاعالته القوية ضد العدوان الغاشم ..
كما أن احاطة االمين العام للفعاليات المؤتمرية بآخر التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية  والمزيد من االيضاح لمواقف المؤتمر الشعبي العام ازاء كل ذلك قد زاد من قوة وعنفوان المؤتمريين وانصارهم بل وكل جماهير 

الشعب  في مواجهة العدوان بكل السبل والطرق واالمكانات المتاحة..

 ترأس األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف 
الزوكا اللقاء الموسع لقيادات وكــوادر وأعضاء المؤتمر 
الشعبي العام بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء- 
االثنين- بحضور عدد من اعضاء اللجنة العامة وقيادات 

المؤتمر.
وفي بداية اللقاء حيا االمين العام قيادات وكوادر وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في مديرية بني 
حشيش التي وصفها بالمديرية الباسلة والبطلة ، ناقًال 
اليهم تحيات القيادة السياسية للمؤتمر ممثلة بالزعيم 
علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام.. قائًال: في هذا اللقاء يسرني ان انقل 
اليكم تحيات من ُيّرحل وال يرحل الزعيم علي عبدالله 
صالح وتقديره وتثمينه لصمودكم ومواقفكم المشرفة .

وقال الزوكا: ونحن ندشن اليوم في مديرية بني حشيش 
ات الجماهيرية الموسعة لقيادات وأعضاء وكوادر  اللقاء
وأنصار المؤتمر الشعبي العام في مديريات طوق صنعاء 
انطالقًا من مديرية بني حشيش أتوجه بالشكر ألبناء بني 
حشيش ولكل مديريات طوق صنعاء التي تمثل الصخرة 
التي تتحطم عليها مؤامرات االعــداء ضد الوطن ،وكما 

تحطمت تلك المؤامرات في الماضي ستتحطم اليوم .
وخاطب االمين العام الحاضرين في اللقاء الموسع:وفي هذا 
اللقاء التاريخي اعبر عن الشكر والتقدير لكم يا ابناء مديرية 
بني حشيش فقد كنتم في مختلف مراحل النضال الوطني 
صامدين وأوفياء لوطنكم وقيادتكم وهذا ليس بجديد 
عليكم، ونشد على اياديكم ونحثكم على التالحم ورص 
الصفوف للتصدي للعدوان الغاشم والهمجي والبربري الذي 
يستهدف اليمن ارضًا وإنسانًا فال يمكن لنا ان نسكت امام 

هذا العدوان وليس امام هذه الهامات الوطنية والمناضلة 
من خيار إال التصدي للعدوان ومواجهته، وكما كانت اليمن 
مقبرة للغزاة ستكون مرة اخرى مقبرة لهم على ايديكم 

ايها االبطال والشرفاء.
وتابع الزوكا:ما أشبه الليلة بالبارحة فلقد تآمروا على اليمن 
وعلى صنعاء في ٦٧م ولقنهم شعبنا اليمني دروسًا وِعَبَرًا، 

واليوم يحاولون تكرار تجربة التآمر على صنعاء مرة اخرى 
ونحن نقول لهم: ان صنعاء ابعد عليهم من عين الشمس 
فصنعاء أبية ومحصنة بكل رجالها ،وسيتحطمون على 

ابوابها كما تحطموا في الماضي وسيلحق بهم الخزي والعار 
ولن يسمح لهم بتدنيس ارض اليمن الطاهرة، مؤكدًا ان 

ات لن تجديهم نفعًا. الترهيب واإلغراء
وأضاف: واليوم ومن هنا من مديرية بني حشيش نعلنها 
بأن صنعاء حصينة برجالها وسنكون في المؤتمر الشعبي 
ـــوادره وأعضائه وأنــصــاره  الــعــام بقياداته وقــواعــده وك
وحلفائه في المقدمة للدفاع عن صنعاء والدفاع عن أعراضنا 

وكرامتنا في كل ربوع الوطن.
وفيما جدد االمين العام التحية والشكر والتقدير ألبناء 
مديرية بني حشيش حثهم على اليقظة والحذر قائًال: هناك 
عمالء ومندسون وأذيال آلل سعود يريدون تدمير اليمن 

وتيتم من قوة.. 
ُ
وعليكم ان تتصدوا لهم بكل ما أ

كما دعا الزوكا قيادات وقواعد المؤتمر والشخصيات 
االجتماعية والمشائخ وكل ابناء مديرية بني حشيش الى 
الوقوف بجانب الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن 
الوطن.. وقال: ان القوات المسلحة واألمن والتي كان الفضل 
في بنائها وتربيتها تربية وطنية للرئيس السابق الزعيم 
علي عبدالله صالح رغم ماتعرضت له من مؤامرات ستظل 
هي حصن الوطن ودرعه ومعها كل ابناء اليمن الوطنيون 
وفي مقدمتهم اعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام 
وأنصاره وحلفاؤه الذين نعبر لهم عن الشكر والتقدير 

لصمودهم وثباتهم في مختلف مناطق اليمن .
وأضاف االمين العام :كما نحّيي كل االحزاب والمنظمات 
المدنية والمشائخ والشخصيات االجتماعية الذين يتصدون 

للعدوان في كل محافظات اليمن .

أشاد بصمود ووفاء أبناء بني حشيش

االمين العام: صنعاء أبية ومحصنة وسيتحطم الغزاة والمتآمرون على أبوابها

ال يمكننا السكوت على العدوان وليس أمام الهامات الوطنية والمناضلة إّال مواجهته
ــال آل سعود وكل من يريد تدمير اليمن ــن تنفع الـــعـــدوان ومرتزقتهسنتصدى لعمالء وأذي ات ل أســالــيــب الــتــرهــيــب واإلغــــــراء Î

أبناء مديرية بني حشيش: سنظل الدرع الحصين للوطن
نعتز بمواقف قيادة المؤتمر الوطنية والشجاعة

وكان الشيخ محمد يحيى القاضي- عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام- 
ألقى كلمة باسم ابناء مديرية بني حشيش رحب فيها باألمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام االستاذ عارف الزوكا وكل اعضاء اللجنة العامة وقيادات المؤتمر 
الحاضرة في اللقاء ،معبرًا عن شكره وتقديره لهم لحضورهم الى المديرية واللقاء 

بأبنائها في هذه الظروف العصيبة التي يتعرض فيها الوطن للعدوان.
وقال الشيخ القاضي: باسم كل ابناء مديرية بني حشيش نعاهد الله ثم الوطن 
والقيادة السياسية للمؤتمر بأننا سنظل الــدرع الحصين للمديرية وللوطن 

وللجمهورية بأموالنا وأوالدنا وبكل ما نملك.
من جانبه ألقى علي غالب جار الله- نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية بني حشيش- كلمة اشاد فيها بمواقف قيادات المؤتمر، وقال: في ظل 
هذه الظروف التي تمر بها البالد فإننا نفتخر ونعتز بمواقف قيادة المؤتمر 
الوطنية والشجاعة فالمؤتمر هو حزب االحزاب وهو الحزب الذى أرسى مداميك 

الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
مضيفًا: كما نحّيي باسم كل قيادات وقواعد وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي 

العام في بني حشيش صمود القيادة السياسية للمؤتمر ممثلة بالزعيم علي 
عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- ومواقفه 

الوطنية .
ن جار الله ثبات وصمود قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي  كما ثمَّ
العام في مديرية بني حشيش وتضحياتهم في مواجهة العدوان ،مشيرا الى 
ان مديرية بني حشيش قدمت قوافل من الشهداء والضحايا وال تزال في سبيل 

الدفاع عن الوطن.
نا وعهدنا  واختتم نائب رئيس فرع المؤتمر كلمته بالقول: في االخير نجدد والء
لقيادة المؤتمر الشعبي العام في أن نظل في مقدمة المدافعين عن الوطن وعن 

الثورة والجمهورية ..
وشهد اللقاء ترديدًا متواصًال من قبل الحاضرين لشعار (بالروح بالدم نفديك يا 
يمن) وإلقاء قصيدة شعرية عبرت عن وقوف قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي 

العام وكل ابناء مديرية بني حشيش في وجه العدوان والتصدي له.


