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الجيش واللجان ّ
يوسعون عملياتهم العسكرية باتجاه مدن سعودية جديدة

18
الحياة
وعقارب الساعة

العدو السعودي يتقهقر بعد مصرع عشرات من جنوده ومرتزقته

ناصر محمد العطار

كتب /بليغ الحطابي
انهارت الجبهات التي اشعلها العدو السعودي تحت أقدام الجيش
واللجان الشعبية في كافة الميادين ،حيث يكاد الجيش يسيطر
على مختلف المعارك التي يقودها ضد الغزاة ومرتزقة عدوان آل
سعود ،فيما يحاول اعالم العدوان تكريس هجماته على ما يسمى
«معركة اسقاط صنعاء» وسط انهزامية وانهيارات جماعية لجنودهم
ومرتزقتهم ..حيث تزايدت أعداد القتلى في صفوفهم األمر الذي
َّودعوا معه احالمهم وأوهام معاركهم المصطنعة لمحاولة كسب
الوقت لاليغال في جرائمهم ومحاولة كسب نصر ميداني تفاوضي..
حيث لقي عدد من أبرز قيادات العدوان ومرتزقتهم مصرعهم
وأصيب آخرون في استهداف للقصر الجمهوري بمارب ..فيما قتل
عدد من الجنود السعوديين في عمليات قنص مباشرة بمنفذ الطوال..
بالمقابل تم أسر اكثر من ( )40إماراتيًا في الجوف الى جانب سقوط
استهداف متكرر ومعارك شرسة تشهدها جبهة ما
العشرات في
ُ
وراء الحدود وتعز وذوباب وحرض والجوف ومأرب وأخرى.
ً
وتواصال لالنتصارات الميدانية جددت القوة الصاروخية للجيش
واللجان الشعبية ام��س األح��د استهدافها مواقع القوات الغازية
وميليشيات حزب االصالح والمرتزقة في السلسلة الجبلية الجنوبية
الغربية لمدارس العمري جنوب محافظة تعز..
ال��ى ذل��ك افشل الجيش واللجان -السبت -محاولة تسلل للغزاة
والمرتزقة على حدود التماس في كرش محافظة لحج ..على اثر
قيام ميليشيات الفار هادي ومرتزقة «بالك ووتر» بمحاوالت تسلل
واستحداث مواقع عسكرية في مناطق التماس ..
في غضون ذل��ك ك��ررت ق��وات الجيش واللجان الشعبية قصف
المنطقة العسكرية الثالثة بمارب بعدة صواريخ مختلفة ،والتي
يتخذها مرتزقة العدوان غرفة عمليات لهم ..والى ذلك اغتيل مسئول
عسكري سعودي برصاص مسلحين وسط مدينة مأرب الجمعة..
ويعمل العقيد جارالله ناصر الصالحي قائدًا لكتيبة عسكرية في

منطقة شرورة السعودية التي يتم فيها تجنيد اآلالف من المقاتلين
المرتزقة قبل توجيههم الى الجبهات ،بعد يوم من مصرع نائب
المفتش العام السعودي األمير بن جلوي في ظروف غامضة.
عمليات نوعية..
و ف��ي عملية نوعية بجبهات محافظة تعز استهدفت القوة
الصاروخية للجيش واللجان -مساء السبت -تجمعًا للغزاة والميليشيات
في أطراف السلسلة الجبلية جنوب غرب العمري بمديرية ذوباب.
وق��ال��ت م �ص��ادر عسكرية :إن القصف أدى إل��ى مقتل العقيد
عبدالرحمن دح��ام العنزي من االستخبارات السعودية و 9غزاة
سعوديين و 6من مرتزقة السودان وأحد مرتزقة البالك ووتر.
هزائم نكراء..
وعلى اثر الهزائم النكراء التي يتلقاها الجيش السعودي داخل العمق
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية -السبت -صاروخًا
باليستيًا من نوع "القاهر واحد "على منطقة نجران..
ويأتي اط�لاق ال�ص��اروخ في ظل اع�لان الجيش انتهاء المرحلة
التمهيدية من الهجوم الى مرحلة اشد ايالمًا.
بينما اش��ارت م�ص��ادر ال��ى ان ال �ص��اروخ حقق هدفه بنجاح وان
االنفجارات استمرت الكثر من سبع دقائق في معسكر الحرس الوطني
التابع للقوات السعودية بنجران واندالع ألسنة لهب ضخمة منه..
وعلى ذل��ك نفذ فريق القناصة التابع للجيش واللجان الشعبية
عمليتين نوعيتين أدتا إلى مقتل  11من جنود العدو بمنطقة جيزان
ومنفذ الطوال..
وضمن العمليات النوعية تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية
السبت -من االستيالء على آليات سعودية مختلفة في حرض ،فيماتم احراق أخرى خالل صد محاولة تقدم لقوات العدو ومرتزقته باتجاه
شرق جمارك حرض.
الى ذلك أمطرت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية مواقع

العدو بمحاذاة موقع الخورمة بعسير بـ 80صاروخًا ،كما دكت موقع
زبنة بـ 20صاروخًا .
حرض..صمود أسطوري
وعلى جبهة منفذ الطوال التي اختار العدو السعودي ان يقودها
قائد المرتزقة الجنرال علي محسن االحمر لالستيالء على ميناء ميدي
وامتدادًا باتجاه الحديدة وجبال حجة باتجاه صعدة ..افشلت وحدات
من الجيش واللجان الشعبية  12محاولة اقدمت عليها قوات العدو
السعودي الغاشم منذ  12يومًا باتجاه مدينة حرض استخدمت
االسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة وطائرات
فيها مختلف انواع ّ
االباتشي والـ«إف  »16إال انها كسرت بصمود أبطال الجيش واللجان.
جوف ..الجوف
فيما تتواصل المواجهات في الجوف مع تمكن الجيش من السيطرة
على ال��وض��ع ه�ن��اك وتنفيذ عمليات عسكرية انهكت ال�ع��دوان
ومرتزقته،بعد دخولهم المحافظة االسبوع الماضي..
ووفق المصادر فإن ابطال الجيش واللجان تمكنوا من إفشال عملية
تقدم فاشلة لميليشيات العدوان السعودي باتجاه مفرق الجوف
وقاموا بتدمير مدرعات ومجنزرات العدوان ومختلف آلياتهم..
وأك ��دت م�ص��ادر أن الجيش وال�ل�ج��ان الشعبية ق��ام��وا بمالحقة
الميليشيات بعد مفرق الجوف وسيطروا على ع��دد من المواقع
العسكرية بعد مفرق الجوف بعدة كيلو مترات بعد قتل وجرح
العشرات من الميليشيات
وبعد استعادة السيطرة على نقطة المحجر وعدد من المواقع
العسكرية من يد القوات المسنودة سعوديًا ،واصل الجيش واللجان
تقدمهم شرق الجوف وأسقطوا العشرات من جنود وميليشيات
العدوان فيما اليزال الجيش واللجان يطوقون المئات من جنود ومقاتلي
ومرتزقة تحالف العدوان في مدينة الحزم عاصمة الجوف بعد سيطرة
الجيش على جبل استراتيجي يطل على معسكر اللواء  115الذي
تدور فيه معارك ضارية.

معظمنا يسافر خارج الوطن لدراسة أو لسياحة
أو لعالج أو لوظيفة ،ولكنه مهما ابتعد عن وطنه
يظل قلبه معلقًا به وال يكاد يفتأ يذكره في كل وقت
بل في كل لحظة سواء أكانت لحظة سرور أو لحظة
ح��زن ،وطني هو ذاك الشيء الجميل في مخيلتي،
وهو لحن الحب األبدي الذي تعزفه األنامل الوطنية
فيتخلل المشاعر ويأسر القلوب ،فما أحاله من عشق
نصر الرويشان
لحن.
وما أعذبه من َ
ُّ
ويقول شوقي :
مهما ابتعدنا ن ِحن ونشتاق إليه ..فيه ترعرعنا بصحبة قوم أصبحوا في ظاللكا
وفيه تعلمنا وفيهَّ حلمنا بالمستقبل الواعد.
ويقول شاعرنا الكبير عباس الديلمي عن اليمن:
وحبب أوطان الرجال إليهم
والمثقفون
حب األوطان تغنى به الشعراء واألطباء
مآرب قضاها الشباب هنالكا
المشاعر
�وا
فنظموا جميل ال�ق��ول فيه  ,وأل�ه�ب�
دمت للتاريخ محرابا مهابا
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم
يمنا تزهو به العرب انتسابا
بكلماتهم الوطنية فجعلوها متقدة مشتعلة ،كلما عهود الصبا فيها فحنوا لذالكا
بعدنا عنه اشتعلت فينا نيران الفراق والبعاد .
يفتدي طهرك ماء وترابــــــــا
وقد ألفته النفس حتى كأنه
ْ
وهذا ابن الرومي يقول شعرًا في الوطن :
فتية إن أمروا المجد استجابا
لها جسد إن بان غودر هالكا
ولي وطن آليت أال أبيعه
الكاظمي :
ويقول
ُ
ُ
ْ
وال أرى غيري له الدهر مالكا
ومن لم تكن أوطانه مفخرًا ل��ه ...فليس له في من دم جاد به أكرمنــــــــــــا
ُ
منعما
عمرت به شرخ الشباب
شرب الضوء شموسا فجرنا
المجد مفخر
موطن ِ
ِ

كيف لي أن أحيا
بال وطن؟

الجمهورية السابق
الوطن يعيش كارثة وأزم��ة حقيقية ،بال
رئ� �ي ��س ال �م��ؤت �م��ر
رئيس وال حكومة ..والدولة بكل مؤسساتها
ال��ش��ع��ب��ي ال� �ع ��ام-
في حالة فراغ دستوري ومؤسسي ،والوضع
وح �ل �ف��اؤه واالخ� ��وة
األمني والسياسي واالقتصادي والمعيشي في
رؤس� � ��اء وق� �ي ��ادات
وضع متدهور للغاية ،واالحتقان السياسي
ال� �ل� �ق ��اء ال �م �ش �ت��رك
بين النخب السياسية في تفاقم مستمر ،ولغة
وش � � ��رك � � ��اؤه � � ��م،
العنف والقتل تزداد في وتيرة عالية ومساحة
القاضي/منصور الحداد
وع �ب��درب��ه منصور
الفقر والجوع والعوز بين أبناء الشعب تتسع
هادي ورئيس وزراء
ليل نهار ،وأقوات الناس ومصادر معيشتهم
في خطر فاألمن مضطرب ،واالقتصاد منهار وعجلة التنمية متوقفة وووو ..حكومته بحاح ،واألخوة في الحراك الجنوبي السلمي ،واالكاديميون والقبائل
الخ صحيح أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآل��ه وسلم وصفنا بأننا أهل ورجال المال واألعمال واالعالميون ومنظمات المجتمع المدني والشباب،
الحكمة في يمن الحكمة لكن أين نجد الحكمة أيها السياسيون ؟هل ضاعت والمرأة الخ ..الوقوف بمسئولية أمام التداعيات الخطيرة والوضع الكارثي
ُودف�ن��ت؟ أم مازلنا نتغنى بها كشعار فقط والدليل على ذل��ك ما يعيشه للوطن والشعب والذي بلغ مرحلة اليسمح فيها بالتأجيل أو المماطلة ،ويتنازل
الشعب من نكبات ،وح��روب داخلية وخارجية وأزم��ات متتالية اقتصادية الجميع من اجل الوطن وإنقاذ الدولة والوحدة والنظام الجمهوري من عوامل
وسياسية واجتماعية ،وهناك مشاكل كثيرة حدث والحرج ..أقولها واكرر التفرقة والتجزئة -ال سمح الله -وحل األزمة بالعقل والمنطق والحوار وليس
التصعيد والتي هي خيارات غير صحيحة ألنها
أن الظروف الصعبة والمريرة التي تعيشها بالدنا يومًا بعد آخر جراء الحرب بخطابات التأجيج وخيارات ً
الداخلية والعدوان الخارجي الذي تتعرض له ويدخل شهره العاشر له أسبابه تؤسس لواقع دموي جديد ،فضال عن أنها تقضي على ما تبقى من مؤسسات
األزمة السياسية الدولة وأجهزتها المدنية والعسكرية..
وانعكاساته الخطيرة ،والمؤلمة في جميع المجاالت ،وتعتبر ً
التي لم يشهد لها اليمن مثيال على امتداد
ألنه في النهاية هذا وطننا نحن اليمنيين وليس وطن إيران وال السعودية
القائمة من اشد واخطر األزمات ً
لتنتج
اليمني
المواطن
حياة
على
قاتمة
ظالال
تاريخه السياسي حيث أسقطت
أو أمريكا اوغيرها ،ونثبت للعالم أنه مهما اختلفنا فيما بيننا أال أننا في النهاية
لكن
...الخ،
واالقتصادية
السياسية
واألزمات
بعدها واقعًا محفوفًا بالمخاطر
يجمعنا حب اليمن الواحد الموحد.
القوى
دور
التدهور؟وأين
هذا
سيظل
متى
السؤال الذي يطرح نفسه إلى
وختامًا نناشد الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق رئيس
السياسية والشباب في معالجة تعقيدات الواقع الراهن األليم ؟
المؤتمر الشعبي العام -واألخ عبده رب��ه منصور ه��ادي واألخ خالد بحاح
على أية حال أقول إن استمرار األزمة والحرب العدوانية ودون وجود أية وحكومته واللقاء المشترك انقاذ ما تبقى انقاذه من هذا الوطن ومؤسسات
بوادر حلول أو حتى تنازالت بسيطة إليقافها حرصًا على األطفال ،والنساء الدولة وأجهزتها المدنية والعسكرية التي شيدتموها وبنيتموها لعقود من
والشيوخ اليمنيين ،فإن استمرارها سينتج أزمات مدمرة أخرى تضاف إلى الزمن ،وأال تسمحوا بأن يذهب تاريخ منجزاتكم أدراج الرياح فنحن نعول
األزمات الموجودة ،والتي يكتوي المواطن الضعيف بنيرانها ويتجرع مرارتها عليكم كثيرًا ونأمل فيكم خيرًا في التوصل الى حل لوقف الحرب ،فأنتم رجال
أكثر من غيره ،وطالما أن هذا الوطن هو الغاية الحقيقية التي ننشدها ،وهو الدولة وصناع مجدها وما سواكم فهم مجرد فقاعات صابون ال تفهم إال لغة
المشروع الحضاري الذي يجب االلتفاف حوله ،وبما يحقق المنفعة لكل أبنائه السالح وخطابات العنف والتصعيد.
ُّ
ّ
أقول إن الوطن ملك الجميع ،ووطن الجميع والحفاظ عليه مسؤولية تقع على
وأخيرًا أذكر الجميع بأن الوطن سفينة تقلنا جميعًا ،وإذا غرقت سيغرق
عاتق الجميع ،وان األزمات التي تحدث سيتضرر منها الجميع المحالة.
الجميع المحالة ..ويكفي الوطن أزمات ..وفق الله الجميع لما فيه خير الوطن
ّ
ولذا نناشد العقالء والخيرين ،والحريصين على أمن واستقرار الوطن الذين وأمنه واستقراره..
عرفهم شعبنا حريصين على الوطن في ً الماضي والحاضر من مختلف القوى
٭ مستشار محافظة إب
السياسية ،وفي مقدمتهم المؤتمر -ممثال بالزعيم/علي عبدالله صالح -رئيس

ومضت نحو ُالعال أفواجنـــا
تنشر الخير وتحمي الموطنا
وحدتي من رام منها أن ينال
خاسر يطلب خســـــرًا وزواال
موطني بالحب قد زدت اكتماال
فالوطن عظيم وهو كاألم الرؤوم التي ال يمكن أن
تتخلى عن صغارها مهما يكن ..فكيف يقوم البعض
بخيانته وبيعه والتآمر عليه ..كيف ينسى أن هذا
الوطن أعطاه كل شيء ولم يبخل عليه في شيء.
ال أدري ما هو المحرك لخيانة هذا الوطن !
�اق ال
�
ب
المال
هل المال يغني عن ال��وط��ن ..وه��ل
ٍ
ينفد؟
هل هناك ج��اه وع��ز ،وأن��ت تحيا في وط��ن غير
وطنك !
ّ
كال وألف كال ،إنما هي أماني يمني البعض أنفسهم
بها ! ولكنهم ال شك نادمون ولكن بعد فوات األوان.
هل عرفتم اآلن ماذا يعني لنا الوطن ..ومن سابع
المستحيالت أن نحيا بال وطن.

< تشهد جميع مجاالت الحياة تغيرات متسارعة ومضطردة وباتجاهين
متضادين األول مع عقارب الساعة وبالموجب يسجل ابتكارات وانتاجًا حتى صنف
بالعالم األول والمتحضر ،يليه العالم الثاني والنامي والذي يسابق الزمن للحاق به،
رغم عدم التجانس واالختالف بين مكوناتهما من األمم والشعوب على مستوى
كل واحدة منها أو فيما بينها..
نبدأ من الجغرافيا والديمغرافيا والسالالت البشرية والقبائل في المجاالت (ديانة،
ومعرفة ،لغة) الحياة السياسية واالقتصادية ،فالبعض يأخذ بالحرية التعددية
والنظام الرأسمالي والبعض أخذ باالشتراكية الكاملة ،والبعض أخذ
المطلقة ّ
بالمختلط  ..إال أن الجميع وصلوا الى نقطة واحدة.
أما االتجاه الثاني فهو الذي يسير ضد عقارب الساعة وبالسالب ليسجل تراجعًا
وتدهورًا مخيفًا (صراعات ،حروب ،فتن ،جوع ،جهل ،مرض ،فقر ،تشرد ..الخ).
وما يؤسف له أن أغلب من يسلكون هذا االتجاه هم من األمة األمة العربية
واالسالمية ،ومخطئ من يعتبر أن ال دخل لإلنسان في صنع هذه التعثرات مهما
كانت حجته ،رغم أن االسالم دين للرحمة والتالحم والتسامح واإلنتاج واالبتكار
والتوحد والمكاسب ،فهذه قيمة ومن أهدافه.
إن الشتات والتمزق هو من نصيب من ال يؤمن به ..قال تعالى« :وتحسبهم
جميعًا وقلوبهم شتى» صدق الله العظيم ،وللوصول الى األسباب الحقيقية لما
آل اليه الحال نطرح أمامكم مقارنة بين الشعب الصيني واألمة العربية ،فالصين
عاشت مجاعة منتصف القرن المنصرم فيقال إن ( )%60منهم ماتوا جوعًا،
ومازال هذا الرعب حاضرًا في حياتهم ،فهم يتبادلون التحايا بالقول« :شبعت..
هل تغديت ..هل اصطبحت ..الخ ،»...وال مقارنة في الجغرافيا فهي تقع في أقصى
الشرق وما يتعلق بالديمغرافيا فالصين تشكل سدس سكان العالم ..يقابل ذلك
تعدد في الديانة والمعتقد ،فالغالبية يدين للطبيعة ،خالفًا عن وجود أكثر من
( )55قومية و( )55لغة ،وأكثر من نصف مليون حرف ..ونظام اشتراكي كامل
وممزوج ..الخ  ،ومع ذلك وصل وسلك طرق النجاح وأصبحت المنتجات الصينية
تمأل األرض حتى الغذاء والفواكه ..الخ..
أما األمة العربية وبالرغم من توافر كافة الميزات والمقومات لنجاحها أفضل
من غيرها لكنها عكس ذلك تمامًا.
وهاكم حال األمة العربية فالجغرافيا لصالحها ،فهي في منتصف األرض وتقع
في باطنها كنوز األرض من الثروات المعدنية والطبيعية والممرات والمضائق
المائية ..الخ ،وقبل ذلك وحدتها الشاملة (ديانة ،لغة ،مصير ،ثقافة ،هوية ..الخ).
وكانت قد وصلت الى العنان في االختراعات والطب والجغرافيا وشتى صنوف
العلم والمعرفة ..الخ ،وتمكنت من استخراج النفط في بداية القرن المنصرم،
والتوازن بين السكان والمساحات الخ..
ومع ذلك  -دمار وحروب ،وفتن ،وهوان ،وخضوع لالستعمار ،وجهل وجوع،
وقهر ،ومرض ،وتشريد الماليين ،وديون ،والقادم يبعث على الرعب والخوف..
إذًا الفرق في االحترام واالهتمام باإلنسان وبث ثقافة االستعالء بين المواطنين،
وتحت أي مسمى «طائفي ،ساللي ،جهوي ،مناطقي» ،وبالدرجة األساسية لذا يجب
االهتمام باالطفال وعدم جرهم الى أي نشاط اال ما هو علمي وإنتاجي وبمناهج
موحدة وكذلك تجنيب النظام السياسي واالقتصادي وغيره من هيمنة الديانة
والمذهب أو غيرها ..وعدم انفاق لمصالح خاصة الوظيفة العامة والموظفون
العمومين والذين يقومون باالعمال التي تندرج ضمن مهام الدولة بجميع
سلطاتها ومن أعلى منصب ،وحتى آخر منصب ،بما فيها الجيش واألمن ،وكذلك
ما في حكمها ،فيجب أن تكون متصلة بالمصالح العامة جاء في ذلك «األحزاب،
منظمات المجتمع المدني ،األندية الثقافية والرياضية ،الخطابة وإدارة دور
العبادة وغيرها ،وحتى محرري الوثائق الرسمية وأمناء التوثيق وعقال القرى
والحارات والسلطات المحلية فتعتبر وظيفة عامة وكل من يعمل منها يجب أن
يخضع لمبدأ الثواب والعقاب».
الشيء اآلخر يجب التخلص من ثقافة التعالي والتمييز تحت جميع المسميات
فهي جزء من المشكلة ومتعمقة بشكل مخيف على مستوى أفراد األسرة الواحدة،
فالمرأة تحرم ،وابن الريف يحرم ،وابن الفقير يحرم ،والصفوة والمراتب األولى
للوساطة والوجاهة ..الخ ..وهكذا تحذو االجيال فكرًا وسلوكًا نفس هذا السلوك
المشوه وتظل تدور في دائر االحتراب ،والنظام السياسي واالقتصادي أصبح
يخضع لألمزجة والتفرد بالدين وغير ذلك ،ومن صعد الى الحكم دمر كل شيء مما
بناه سابقه ،وسخر االمكانات لصالح أتباعه ..المال العام الذي أصبح ينفق بغير ما
هو مخصص ووصل األمر الى نهب اشخاص للجبال والتباب والشواطئ ،والوديان.
دمارًا ويتعرض االنسان للبؤس والشقاء..
وبسبب هذه السلوكيات شهدت الحياة ً
الخ ..فهل آن األوان ومن قبل المتحاورين أوال والمعنيين بالشأن اليمني أن يتجردوا
من والءاتهم وأحقادهم ووضع المصلحة والشأن اليمني على طاولة الحوار وايجاد
مخارج حقيقية لألزمة ونسيان التفرد بالشرعية أو الحكم باألمر الواقع واالستفادة
من تجربة الصين.

الوطن في خطر أيها
السياسيون

إن الخيار الوحيد أمام الشعب
إن ال� �ص� �م ��ود األس� �ط���وري
اليمني لكي يعيش ح��رًا على
ال �ب �ط��ول��ي ل�ج�م��اه�ي��ر شعبنا
أرض��ه وفقًا إلرادت ��ه المستقلة
اليمني العظيم والجيش واللجان
هو من خالل وحدته والتصدي
الشعبية مثل دعمًا قويًا للفريق
للعدوان السعودي واالنتصار
الوطني المفاوض ف��ي مدينة
عليه.
«بييل» السويسرية ،وه��ذا ما
أك��ده األم �ي��ن ال �ع��ام للمؤتمر
حسين علي الخلقي
لكن ما أحب أن أنبه له ويجب
الشعبي العام األستاذ عارف
اإلشارة اليه هنا ،مايتم من عملية
عوض الزوكا فور عودة الوفد
استهداف واقصاء ممنهج وغير
الماضية.
الى صنعاء يوم الجمعة
مبرر لكوادر المؤتمر الشعبي العام من مؤسسات الدولة المختلفة
وقد َّحيا األمين العام للمؤتمر هذا الصمود األسطوري البطولي من قبل جماعة أنصار الله والذي يتنافى مع االصطفاف الوطني الذي
ودعا ُالى مزيد من التالحم ورص الصفوف لمواجهة العدوان الغاشم يعد مهمًا في هذه المرحلة وخدمة مجانية للعدوان..
الذي فرض على اليمن أرضًا وانسانًا.
وهذا يحتم على قيادتنا التنظيمية الوقوف أمام هذه الممارسات
وقال الزوكا" :ذهبنا من أجل السالم ووقف الحرب الشرسة الظالمة التي تتزايد يوميًا في ظل انشغالها بالتصدي للعدوان السعودي.
ورفع الحصار الجائر على شعبنا اليمني العظيم".
ان قواعد المؤتمر ملتزمة بتوجيهات القيادة في تعزيز الوحدة
جاءت تصريحات األمين العام من منطلق اننا في المؤتمر الشعبي الوطنية واالصطفاف الوطني للتصدي للعدوان  ،فيما هناك من
العام ندرك جيدًا أن الوحدة الوطنية هي القوة التي نواجه بها كل يستغل ذلك لالستحواذ على مؤسسات الدولة وإقصاء المؤتمريين
المخاطر التي تهدد كياننا واستقرارنا وسيادتنا الوطنية ،خاصة ان بطرق غير مشروعة.
بالدنا اليوم تمر بمرحلة خطيرة وتتعرض لعدوان غاشم يقوده
نؤمن بأن الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأن الوطن أغلى من
يقتضى
تحالف الشر والعدوان بقيادة "السعودية" ،األمر الذي
المناصب والكراسي ،ولكن اليجمع الله بين عسرين ،عدوان سعودي
ضرورة تعزيز وحدة الجبهة الداخلية على أساس رفض العدوان ظالم  ،واقصاء من العمل ..فماهو موقف قيادتنا التنظيمية من
على بالدنا وهذا يتطلب التجرد الكامل من كل الطموحات الذاتية اإلقصاء الممنهج لكوادرنا من مؤسسات الدولة؟
المنحرفة التي تهدف الى سلب السلطة أو االستئثار بها.

إقصاء
المؤتمريين

