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التحية والتقدير واالعتزاز الى شعبنا اليمني العظيم الصامد والصابر ازاء 
العدوان الغاشم البربري الذي دمر الشجر والحجر منذ 11 شهرا وشعبنا 
اليمني صابر ام��ام ع��دوان غاشم ل� 14 دول��ة بما تملكه من التكنولوجيا 
واإلمكانيات والمال الذي اشترت به ضمائرهم السعودية للعدوان على اليمن ..
اليمن ال يشكل خطرا على  جيرانه بما فيها المملكة العربية السعودية.. 
قلنا هذا عدوان سافر بحجة خالف مذهبي ومع انصار الله الحوثيين ويتهمون 

اليمن بالتحالف مع ايران ، وهذا غير صحيح ال يوجد أي تحالف مع ايران ..
ايران تدعم اليمن اعالميا عن طريق بعض القنوات التابعة لها ال مال وال 
سالح يتدفق لليمن كما ذكر هادي بمؤتمره الصحفي في تركيا.. انه زقر 

سفينة .. ال زقر سفينة.. وال به ال سفينة والسالح .
نتمنى ان ايران تقدم الدعم السياسي والمالي واالجتماعي والثقافي للشعب 

اليمني وكونه متهما،  ولكن هذا غير صحيح ..
نحن صامدون لمدة 11 شهرا وسنصمد 11 سنة مثل ما صمدنا من 62 

الى سنة 70 امام الهجمة الرجعية المتخلفة للنظام السعودي.
صمدنا وهزمناهم عندما وصلوا الى جبال النهدين التي تطل على دار الرئاسة 
في سنة 67 م.من المعتدي؟! نحن لم نكن معتدين على النظام السعودي 
او على األراضي السعودية ال بطائرتنا وال بجيشنا وال بشعبنا وال بثقافتنا وال 
بسياستنا ..هم المعتدون اعتدوا علينا في سنة 32 حتى اتفاقية 34 في 
الطائف هذا اعتداء سعودي وصلوا بجيوشهم الى الحديدة مسنودة من 

المملكة المتحدة البريطانية ..
ثانيا  اعتدوا على شعبنا في عام 94 وأرادوا تجزئة اليمن وفصل جنوبه 
عن شماله وهزموا على ايدي ابناء شعبنا اليمني العظيم في جنوبه وشماله 

وجيشه وقواته المسلحة وانهزموا. 
االن يهاجمون كل المحافظات ال بجيشهم على االطالق ولكن بمرتزقة 
ولألسف الشديد بمرتزقة من اشقائنا وبعض اصدقائنا ..يهاجمون مناطقنا 
ويريدون احتاللها ولكن هناك خيبة امل كل يوم تالحقهم الهزائم في كرش 
في باب المندب في المخا في ميدي في حرض في باقم في رازح في البقع في 
نجران في الجوف في مار ب في كل مكان تلحقهم الهزائم... ينهزمون يوما 
بعد يوم نتيجة الغطرسة التي يقومون بها ويعتقدوا ان أموالهم ستوصلهم 
الى االه��داف التي يريدونها.. نحن نعرف ماهي اهدافهم .. يريدون حربًا 
اهلية داخلية بين الشعب اليمني واكبر دليل على ذلك انه  لم يتقدم جنديًا 
سعوديًا واحدًا،  عبارة عن قوى اجنبية مثل هؤالء البالك ووتر وغيرهم من 
السنغال ومن السودان الشقيق وطائرات االشقاء في مصر العروبة مصر عبد 
الناصر صاحب المشروع القومي العربي وهو قائد االمة العربية طائرات االشقاء 
في االردن طائرات االشقاء في المغرب العربي ..اضافة  الى الدعم السياسي 
من رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ، لألسف الذي كنا العنصر االساسي 
الداعيمن لفلسطين ومازلنا ندعم الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان 

االسرائيلي واالحتالل واالستيطان ..ومع ذلك تحالف مع النظام السعودي..

كلها اسئلة تطرح نفسها .. هذه االنظمة التي تحالفت 
ضد اليمن 14 دولة ال تستفيد شعوبها وال بدينار واحد 
.. االنظمة هي التي تستفيد من  هذه االموال وتحول الى 
ارصدتهم الخاصة في الخارج ..وال قطر عربي يستفيد 
منها ..  ياريت كان يستفيد السوادن الشقيق او مصر 
العروبة او االردن الشقيق او المغرب.. ياريت يستفيدون 
منها .. اما االخوان في مجلس التعاون الخليجي فألحول 
لهم وال قوة هم  ينطوون تحت اط��ار مجلس التعاون 

الخليجي الذي تقوده السعودية ..
قال واحد محلل كويتي .. ان السعودية هي قائدة االمة 
العربية واإلسالمية... ما نخالف فلتكن قائدة لألمة العربية 
واإلسالمية للسلم والسالم واالقتصاد واألمن واالستقرار 
.. ماعندنا مشكلة .. ال يوجد اي مشكلة بين اليمن وبين 
السعودية هذا كله غلط تحليل السعودية وربما هذه 
اجهزة استخبارات اجنبية تعبي النظام السعودي ان 
عدوكم والخطر عليكم ياتيكم من اليمن ما اتاكم اي 
خطر من اليمن من  عام 1932 حتى عام 1962 حتى 

عام 1994 والى  2015 ما اتاكم خطر الخطر منهم ..تعيشون في وهم 
من اليمن ..اليمن شقيق واليمن اخوكم وصديقكم ومنكم واليكم .لماذا هذه 

الغطرسة ..؟
طيب .. اعلنا لكم اكثر من مرة  فلنمد يد السالم للسالم ونسالم بعضنا 
البعض ويسود الحوار بيننا وبينكم ..حوار بيننا وبين عبدربه منصور هادي 
مابش بيننا وبينه انتهت شرعية عبدربه منصور هادي ..هو انتخب رئيسا 
مؤقتًا لمدة سنتين.. انتهت.. جاء له تمديد من حوار موفمبيك لمدة سنة 
انتهت اذا اجزناها وإال هي ال تجوز ..وانهوا المبادرة الخليجية التي سلمنا بها 
واحتكمنا اليها وموافقين على بنودها واليتها التنفيذية لكن لم يتم شي 

فعبدربه منصور ال شرعية له واعلنا اليوم وبعد اليوم الشرعية لهادي 
ايها الشعب اليمني العظيم شماله وجنوبه ..

ال شرعية لعبدربه منصور هادي ساكون متحفظا ال استخدم الفاضا نابية 
ساخاطبه باسمة عبدربه منصور هادي ..

ال شرعية لك.. انتهيت..ستكون رئيسًا على اليمن بعد أن انتهت شرعيتك 
التي انتخبت فيها لمدة سنتين وتريد ان تكون حاكمًا على دماء 25 الف شهيد 
وجريح؟؟ وتهديم المنازل والمساكن والمصانع والمدارس والمستشفيات 
والحدائق ودور العبادة... تريد ان تكون حاكما ! يبدو ان عندك خلل فني 
في راسك.. خلل فني في راسك وخلل فني في يدك وجيبك الستالم المبالغ 
المالية... انت عبارة عن شخص مستأجر ..بالله عليك انت تحتفل ب 11 

فبراير الذي دمر الشجر والحجر... 
تحتفل هذا انجاز وتريد ان تكون حاكمًا اال تستحي والذي ال يستحي يعمل 

مايشتهي .. انتهت شرعيتك تماما .
واعلنها مرة ومرتين ومرة ثالثة ورابعة الشرعية لك الشرعية للشعب 
..الشرعية لصناديق االقتراع ..الشرعية لكل ابناء الوطن تنظيمات سياسية 
وأحزاب وجماهير شعب ومنظمات المجتمع المدني ..هذه هي الجماهير 
..هذه هي السلطة الشرعية الحقيقية ..انت ال شرعية لك ..كف عن اليمن اذاك 
اذا تريد تقول ان لديك شرعية من النظام السعودي وال من مجلس االمن تعال 
ونحن نرحب بك ..تعال على مطار صنعاء وجيب لك 3000 حارس سعودي 
مدججين باألسلحة ونستضيفك في القصر الجمهوري وتكون حاكم ونجلس 

على طاولة الحوار واذا لك حجة فليكون ..
اما تريد ان تكون حاكما والطائرات على رؤوس اكثر من 27 مليون من  ابناء 
الشعب اليمني .اذا كنتم تريدون يا اشقائنا في السعودية ان تجزئوا اليمن 
الى اقاليم شافعي واقليم زيدي احنا زيود وشوافع سنه ال نؤمن بالمذهبية 

نحن شعب مسلم نؤمن بالكتاب والسنة اذا كنتم تريدون اقاليم فليكن 
فليكن اقليم عسير ونجران وجيزان اقليما واحدا.. فليكن اقليم الحجاز 2 
..فليكن اقليم نجد3 .. نحن مستعدون بعدكم نفعل3 اقاليم حتى 4 اقاليم 
. اقلموا السعوديين... تأقلمونا احنا لن نتأقلم لو استمرت الحرب 11 عام لن 
نتاقلم يفهمها القاصي والداني في الداخل والخارج ،مادام ولدينا دم في اجفان 

عيوننا وفي اصابع ايدينا وفي ارجلنا لن نتأقلم .
انا اعرف لن تدخلوا ألرض اليمن وال بجندي سعودي ولكن انتم تعتمدوا 
على مالكم وأسلحتكم تجيبوها للعناصر اليمنية انا االن اسحب كالمي مش 
مرتزقة "منتفعين " وادعوا هؤالء المنتفعين الى ان  يأتوا للحوار.. تعالوا 
انتم رفاقنا وأبناؤنا واخواتنا .. تعالوا نتحاور احنا وانتم ، اذا االمر بايديكم 
لكن االمر مش بايديكم وال بيد عبدربه منصور هادي وال بيد السعودية 

بيد امريكا وإسرائيل ليس بأيديكم ..اما اذا لم يكن بأيديكم تعالوا ولماذا ال 
نستخدم التكنولوجيا اليمنية العظيمة من سنة 62 الى سنة 70 مابين الكر 
والفر تعالوا الصباح الحتال ل المواقع تحت الغطاء الجوي االمريكي البريطاني 
االسرائيلي السعودي التحالف.. تعالوا ونحن سننسحب الى المغرب ونحن بعد 

ذلك سنستعيد المواقع ..
طيب خذوا االسلحة ..الذخائر.. الفلوس ..التسفكوا دماء اخوانكم وال نسفك 
دمائكم . دماء اليمنيين عزيزة وغالية ..يا اخواننا في الجبهات التابعين 
للجيش وأنصار الله ارفقوا بإخوانكم في كل المواجهات.. ارفقوا بهم حتى لو 
اسرتموهم خذوا اسلحتهم وخلوهم يذهبوا يجيبوا اسلحة ثانية.. بس اسلحة 
نظيفة نستفيد منها.. طيب انتم تعتقدون ان عتادنا قد انتهى او سينهتي 
مانتهاش لدينا مخزون ما يكفينا ل�� 11 سنة.. وعلي عبدالله صالح رتب حاله 
من وقت مبكر للشعب اليمني مش ضد السعودية للدفاع عن بلده عن كرامته 
عن عزته..لدينا مخزون يكفينا الن ندافع وفي حالة الحاجة للعتاد تقدموا 
الى االمام واخذوا عتادكم وأسلحتكم من اعدائكم تقدموا الى االمام التوقفوا 
في اماكنكم لقصف الطيران الهمجي بال F16 وال F15 واالباتشي تقدموا 
كما عودتم اعداءكم في الماضي  في 62 الى 70 وفي 94 تقدموا الى االمام.

التحية الى الشعب اليمني مرة اخرى التحية.. لك ايها الشعب اليمني الصامد 
العظيم اينما كنت في الداخل والخارج ..تحية لطالبنا ..تحية لبناتنا ..تحية 
لنسائنا ..تحية لكل الشرفاء من ابناء الشعب اليمني.. تحية ألحزابنا حتى الني 
وقفت مع الطرف االخر ندعوهم للحوار.. تعالوا الى الحوار التعتمدوا على 
المبالغ المالية التي تعتمد لكم سواء في الرياض او في القاهرة او في االردن 
..ألولئك الذين حضروا مؤتمر الرياض والذين  ف��روا من الحرب بمختلف 
توجهاتهم تعالوا عودوا واجلسوا معانا ومايحصل يحصل تعالوا التخافوا 
ما تريدوا مناصب ووزارات ومؤسسات ومحافظات وقيادات وانتم هاربين 

..فارين باالردن ومصر السعودية وماليزيا .
> هذه كلمة صغيرة ..

احتفلوا ب 11 فبراير بتدمير المدرسة ..المستشفى ..الحديقة ياعيباه.. 
ياعيباه.. يالوماه ..احتفلوا ضد الطغاة صحيح كان علي عبدالله صالح طاغية 
احتفلوا ضده كان دكتاتور احتفلوا ضده خالف حصل بيننا وبين الحوثيين 
مش مشكلة هذا نتركها للتاريخ هل احنا السبب ام الحوثي كان السبب.. نتركها 
للتاريخ.  اما االن نحن في اصطفاف واحد وفي خندق واحد نحن  والحوثيون 

ضد العدوان ..
نحيي المقاتلين من انصار الله الذين يقفون الى جانب الجيش والى جانب 
الشعب لمواجهة العدوان نحييهم ونحيي صبرهم وصمودهم مهما جاءت 
منهم من هفوات من البعض منهم من المتحوثين وليس الحوثيين وندعوهم 

الى معالجة االخطاء.
تحية مرة اخرى وباختصار شديد بمناسبة 11 فبراير الذي خرجت فيه  
الجماهير لتنقض على الثورة وتنقض على المنجزات و تنقض على المدارس 
والمستشفيات والمساجد.هذه هي التحية مني لكم ألنكم تحتفلون  بتدمير 
مكاسب الشعب اليمني ..مكاسب ثورة ال 26 من سبتمبر و ال 14 اكتوبر 
..تحية لكم ايها المنتفضون في ساحة الجامعة تحية لكم ايها المنتفضون .

شكرا جزيال والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

هادي انتهت شرعيته وعليه كف األذى عن الشعب اليمني
األموال السعودية المدنسة ال تصل إلى شعوب 

األنظمة المتحالفة مع العدوان ضد اليمن
لم تعتِد اليمن على السعودية منذ تأسيسها

 بل هــم من يعتــدون على اليمـن

 للشعب الصامد في وجه العدوان
ّ
ال شرعية إال

الزعيم في خطاب مهم:

رئيس المؤتمر: هيكل وقف إلى جانب شعب اليمن في 
التحرر واالستقالل وتحقيق الوحدة وضد العدوان

في برقية عزاء وجهها الى اسرته :

بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية 
السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 
تعزية ومواساة في وفاة المفكر العربي الكبير 

األستاذ محمد حسنين هيكل.. جاء فيها:
األخ الدكتور علي محمد حسنين هيكل

األخ الدكتور أحمد محمد حسنين هيكل
األخ الدكتور حسن محمد حسنين هيكل

وكافة أسرة المرحوم األستاذ محمد حسنين هيكل 
بجمهورية مصر العربية الشقيقة المحترمون

بكل مشاعر الحزن واأللم نبعث إليكم جميعًا ولكل المفكرين 
والكتاب واألدب��اء العرب األح��رار ص��ادق التعازي وعميق 
المواساة في وفاة المفكر المصري العربي الكبير والقامة 
القومية العمالقة األستاذ محمد حسنين هيكل الذي وافاه 
األجل بعد عمر حافل بالعطاء الفكري والصحافي المكرس 
لخدمة قضايا األمة العربية المصيرية واالنتصار لقيم الحق 
والعدل والتحرر.. والذي يمثل رحيله خسارة فادحة ألسرته 
ولشعب مصر العروبة الشقيق ولكافة أبناء األمة العربية..
لقد كان والدكم المرحوم بمواقفه القومية العروبية.. 
وفكره المستنير المدافع الجسور عن األمة والمتصدي األول 
لكل محاوالت تركيع الشعوب العربية المتطلعة للتحرر 
واالنعتاق والتخلص من كل أنواع الظلم واالضطهاد سواًء 
الذي كانت تمارسه األنظمة الرجعية الكهنوتية الجاثمة 
على صدور شعوبها أو ذلك االستبداد واالستغالل المقيت 
لكل قوى ودول االستعمار القديم والحديث, وكان صاحب 
رؤية ثاقبة, ورائدًا من رواد داعمي ومناصري حركات التحرر 
العربي واألفريقي, وأثرى المكتبة العربية والدولية بكثير 
من المؤلفات السياسية والتاريخية والثقافية ذات األبعاد 
الوطنية والقومية التي أنارت طريق الفكر العربي المتحرر 

من كل قيود االستغالل والكبت والتسلط.
كما أنه كان بالنسبة للشعب اليمني من أكبر المؤيدين 
لنضالهم في التحرر واالستقالل من الحكم اإلمامي الكهنوتي 
المباد ومن االستعمار البريطاني البغيض الذي احتل جزءًا 
غاليًا من وطننا اليمني مدة مائة وتسعة وثالثين عامًا, ووقف 

إلى جانب شعبنا بالرأي والكلمة الحرة المسؤولة في نضاله 
ودفاعه المستميت عن الثورة اليمنية ضد قوى االستعمار 
والتدخل السعودي السافر ومحاولته وأد الثورة اليمنية 
التي تحقق انتصارها الشامخ بفضل التضحيات المشتركة 
للشعبين الشقيقين في اليمن ومصر عبدالناصر واختلط الدم 
اليمني بالدم المصري في أقدس معارك الدفاع عن الحرية 
والكرامة والشرف العربي القومي, كما كان له الدور البارز 
والمؤثر في دعم الوحدة اليمنية باعتباره الشمعة المضيئة 
في طريق األمة العربية والمعبرة عن المشروع القومي العربي 
للزعيم الخالد جمال عبدالناصر, إلى جانب تصديه بالفكر 
والكلمة وكشف المعلومات التي كانت تستهدف الوحدة 

اليمنية. 
ونحن إذ نشاطركم أحزانكم وآالمكم في رحيل والدكم 
األستاذ محمد حسنين هيكل الذي رحل عنا في ظل ظروف 
مهمة وحرجة وبالغة التعقيد تواجه خاللها أمتنا العربية 
واإلسالمية الكثير من التحديات الكبيرة والمؤامرات 
الخطيرة, وفي مقدمتها تحدي اإلرهاب والعنف والتطرف 
الذي يحظى بدعم أقطار عربية متخمة بالمال والسالح.. 
وتعتبر منبعًا لفكر اإلرهاب ومصدرة لها, بل حاضنة دافئة 
ومغذية له والتي لم تكتف بنشر آفة اإلره��اب وتشويه 
صورة الدين اإلسالمي الحنيف, بل تمادت في العدوان على 
الشعوب الحرة وقتل البشر وتدمير الشجر والحجر, وليس 
أدل على ذلك ما تتعرض له اليمن أرضًا وإنسانًا من عدوان 
ظالم وغاشم من قبل نظام آل سعود ومن تحالف معهم من 
األنظمة التي تنكرت لتضحيات شعوبها في سبيل التحرر من 
العبودية والتبعية والهيمنة والتسلط ومحاوالت السيطرة 

على مقدرات الشعوب من خالل المال وكل أنواع المغريات.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه, وأن يعصم قلوبكم جميعًا 

بالصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون

علــي عبـــدالله صـالـــح
رئيس الجمهورية السابق - رئي�س المؤتمر الشعبي العام

��ه الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية الس��ابق رئيس المؤتمر الش��عبي العام-  وجَّ
خطابًا الى ابناء الشعب اليمني في داخل اليمن وخارجه ...» الميثاق«تنشر نص الخطاب :

دشن اللقاءات التنظيمية الموسعة في العاصمة والمحافظات

الزوكا: الخائن هادي جعل 21 فبراير يومًا مشئومًا بتاريخ اليمن
الشيخ جمعان: مؤتمريو بني الحارث يجددون التفافهم حول قيادة المؤتمرفي الدفاع عن الوطن

رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 
الزوكا اللقاء الموسع لقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في 
مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة أمس االحد بحضور عدد من 

اعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام .
وفي بداية اللقاء نقل االمين العام إليهم تحيات القيادة السياسية 
للمؤتمر ممثلة بالمناضل الوحدوي الوطني الزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وتثمينه 
وتقديره العاليين لمواقف قيادات وك��وادر المؤتمر الشعبي العام 
والشخصيات االجتماعية والمشائخ وأنصار المؤتمر في مديرية بني 

الحارث وصمودهم البطولي في مختلف مراحل النضال الوطني .
وقال االمين العام :ونحن ندشن بهذا اللقاء الموسع مرحلة جديدة من 
مراحل اللقاءات الموسعة في امانة العاصمة وبقية المحافظات احب ان 
اكرر الشكر والتقدير لكم على مواقفكم المشرفة وصمودكم في مختلف 
المراحل التي مر بها الوطن وهي مواقف ليست بجديدة على هذه المديرية 
الباسلة التي قدمت الشهداء وال تزال تقدم الشهداء في سبيل الدفاع عن 
الوطن وهذا هو دأب قيادات المؤتمر الشعبي العام وكوادره في الدفاع 

عن وطن الثاني والعشرين من مايو .
وأضاف الزوكا: ان هذا اليوم الموافق 21 فبراير يصادف يومًا مشؤومًا في تاريخ اليمن حيث 
ذهب اليمنيون جميعاً الى صناديق االقتراع النتخاب الخائن عبدربه منصور هادي رئيسًا، وسلمه 
الزعيم المناضل علي عبدالله صالح مقاليد الحكم والسلطة وقال:نسلمها الى أيٍد امينة ولكنها 
لألسف تحولت الى أيٍد خائنة ،فهادي خان الشعب والوطن بدعوته وطلبه للعدوان الخارجي على 
بلده ،واليوم هناك آالف الشهداء والجرحى والضحايا جراء هذا العدوان الذي دمر كل مقدرات البلد.
ودعا االمين العام قيادات وكوادر المؤتمر في مديرية بني الحارث ومن خاللهم كل قيادات 
وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في عموم اليمن الى رص الصفوف وتوحيد الجهود في 
مواجهة العدوان، حاثًا اياهم على عدم االلتفات او التأثر بالشائعات المغرضة التي يبثها العدوان 
ومرتزقته ،مخاطبًا اياهم بالقول:لقد اثبتم انكم رجال الدولة الصامدون رغم ما تعرضتم له من 
محاوالت اإلقصاء وأثبتم انكم حزب الوسطية واالعتدال وحزب الدولة وحزب التنمية وحزب البناء .

وتابع الزوكا: هناك من يسعون الى اخراج علي عبدالله صالح من الوطن ومن المؤتمر ،ونحن نقول 
لهم ان علي عبدالله صالح والمؤتمر هما صنوان للوطن وال يستطيع أي احد ان يخرج علي عبدالله 

صالح من الوطن وال من المؤتمر .
مضيفًا: فالمؤتمر ليس حزبًا مستوردًا من الخارج فهو حزب الوطن وتأسس من رحم المجتمع 

اليمني وال يمكن لقياداته او اعضائه او كوادره ان يكونوا خونة او عمالء..
وخاطب االمين العام الحاضرين في اللقاء بالقول: المؤتمر صامد وثابت بصمودكم وثباتكم 

الذي يمثل اللبنة االساسية لمواجهة العدوان وادعوكم الى رص الصفوف 
وتوحيد الجهود في مواجهة العدوان رغم التحديات والظروف .

وتابع: المؤتمر الشعبي العام ضحى وسيضحي من اجل الوطن ،ونحن حين 
نقف في مواجهة العدوان فإننا ال نقف من اجل احد بل نقف وندافع عن 
قيمنا ومبادئنا وأخالقنا وهذا هو المؤتمر الشعبي العام التنظيم الرائد .

ودع��ا الزوكا كل من لهم ارتباط بهذا الوطن الى مراجعة االخطاء 
: نحن في مرحلة تقتضي توحيد الصفوف فالوطن امانة 

ً
والسلبيات قائال

في اعناقنا جميعًا وأمانة في حدقات اعيننا ونؤكد اننا ضحينا من اجله 
..

ً
باألمس واليوم، وسنضحي من اجله حاضرًا ومستقبال

وحث االمين العام قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر في مديرية بني 
الحارث الى استلهام العبر والدروس مما يتعرض له اليمن والصمود والعمل 
في اوساط الجماهير والمواطنين والقيام بكل ما من شانه االسهام في 

مواجهة العدوان .
وأكد ان المؤتمر سيظل صدره مفتوحًا للجميع وال يمكن ان يكون 
لق وتأسس على الحوار 

ُ
المؤتمر في أي وقت حاقدًا او مريضًا ألنه خ

والتسامح..
وكان الشيخ ناجي جمعان -عضو اللجنة العامة للمؤتمر- ألقى كلمة باسم 
قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام وأعضاء المجالس المحلية والشخصيات االجتماعية والمشائخ 
في مديرية بني الحارث رحب فيها باألمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف الزوكا وبكل 
قيادات المؤتمر التي حضرت اللقاء الموسع، مؤكدًا انه يأتي في ظل ظروف بالغة الصعوبة يمر 

بها اليمن..
وجدد جمعان التأكيد على تمسك قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر في بني الحارث والتفافهم خلف 
القيادة السياسية للمؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وتأييدهم لكل جهوده وما يتخذه من اجراءات وقرارات 
وتوجهات في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها الوطن، وكل ما تتخذه قيادة المؤتمر من خطوات 

في سبيل الحفاظ على المصالح الوطنية.
من جانبهم عبر قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في مديرية بني الحارث عن تمسكهم 
بالمؤتمر الشعبي العام والتفافهم خلف قيادته السياسية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وثقتهم في قيادات المؤتمر الشعبي 
العام ،مشددين على مواقفهم المبدئية والثابتة في مواجهة العدوان الغاشم الذي يتعرض له 
اليمن والحصار الجائر المفروض عليه، مؤكدين انهم سيكونون في مقدمة الصفوف دفاعًا عن 

اليمن وسيادته واستقالله ووحدته.


