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سنحان وبني بهلول وبالد الروس تختتم اللقاءات المؤتمرية الموسعة لطوق صنعاء

الزوكا: التحية للمؤتمريين وكل أبناء الوطن على مواقفهم المشرفة

لقد وجه أبناء سنحان وبني بهلول وبالد الروس وكل قبائل محافظة صنعاء 
وفي مقدمتهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام ردًا عمليًا حاسمًا قطع الشك 
باليقين لدى تحالف العدوان في الخارج ومرتزقته وعمالئه وخونته في 
الداخل بأن أبناء اليمن لن يركعوا ولن يفرطوا بعاصمتهم وقراهم وأنهم 
على استعداد للتضحية بأرواحهم الغالية في سبيل هذه الغاية الوطنية 

النبيلة..
وأثبتوا للجميع أنهم باقون على العهد إلى جانب المؤتمر، بزعامة موحد 
اليمن والقائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح، صامدون في وجه 
العدوان وهمجيته وإرهابه كصمود جبال صنعاء الرواسخ، مستمدين منها 
ومن الزعيم معاني الشموخ واإلباء مهما كانت التحديات والعواصف ومهما 
ات ألن الدم اليمني غاٍل.. أغلى من كنوز األرض التي تعجز  كانت االغراء

أيضًا عن أن تساوي حفنة من تراب هذه البالد على بساطتها وقسوتها..
أسكت رجال المؤتمر الشعبي العام ومعهم قبائل محافظة صنعاء أبواق 
اته بأنهم سيستقبلون الغزاة والمرتزقة  اإلعالم التابع للعدوان وافتراء

بالورود وسيكونون معهم في احتالل أمانة العاصمة..
أثبتوا جهارًا نهارًا أنهم سيظلون خط الدفاع األول عن كل مناطق اليمن 
والحصن الحصين لصنعاء وسورها الذي تتكسر عليه كل محاوالت المساس 

بأمنها وسيادة عاصمة يمن الثاني والعشرين من مايو ١٩٩٠م.
موقف واحد وشعار واحد «بالروح بالدم نفديك يا يمن.. نفديك يا صنعاء 
نفديك يا عدن» تردد صداه هادرًا في مديريات نهم، أرحب، همدان، بني 
مطر، خوالن الطيال، الحيمتين، حراز، وخوالن وبني ضبيان وسنحان.. 
وبعث أبناء صنعاء من خالله للرأي العام الخارجي رسالة حب وسالم وصمود 
وثبات إلى النهاية.. ناهيك عن أنه أزال الغشاوة عن أعين العالم، فالمؤتمر 
الشعبي العام يحمل مشروع وطن واضح الرؤية والمعالم واألهداف، في 
حين من فروا إلى فنادق الرياض ال مشروع لديهم سوى الحصار والقتل 

والقصف بالقنابل.
الثالثاء الماضي رسم أبناء مديريتي سنحان وبني بهلول وبالد الروس من 
مشائخ ووجهاء وأعيان ومثقفين ومؤتمريين لوحة الوفاء، حيث شهد اللقاء 
الموسع تفاعًال تنظيميًا وشعبيًا كبيرًا التأم إليه كل أبناء المديريتين صدقًا 
وحبًا لوطنهم وتضحية واستبساًال في الذود عنه والتفافًا حول المؤتمر 

والزعيم..
ه األمين العام للمؤتمر الشعبي العام شكره ألبناء سنحان  في المقابل وجَّ
وبني بهلول وبالد الروس، كما حيا جماهير الشعب على مواقفهم المشرفة 

ألنهم هم المؤتمر، هم الرجال المخلصون لوطنهم.
هذا وقد رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 
الزوكا اللقاء الموسع لقيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره 
والمشائخ والوجهاء والشخصيات االجتماعية في مديريتي سنحان وبني 
بهلول وبالد الروس بحضور االمين العام المساعد للمؤتمر االستاذ ياسر 
العواضي وعدد من اعضاء اللجنة العامة وقيادات المؤتمر وأحزاب التحالف 

الوطني الديمقراطي.
وفي اللقاء الذي ُبدئ بالنشيد الوطني للجمهورية اليمنية، ظل الحاضرون 
يــرددون شعار (بالروح بالدم نفديك يايمن.. نفديك ياصنعاء نفديك 
ياعدن)، حيا االمين العام قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
ه والوجهاء والمشائخ والشخصيات االجتماعية في مديريتي  العام وحلفاء
سنحان وبني بهلول وبالد الروس، وقال: أنقل إليكم تحيات قيادات المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وعلى رأسها الزعيم الرمز القائد 
عفاش الحميري إنه الزعيم علي عبدالله صالح عفاش الحميري- رئيس 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- شاكرًا لكم تفاعلكم.. 

شاكرًا لكم هذه المواقف الشجاعة والصلبة.
وأضــاف الزوكا: هذا اللقاء يؤكد لنا اليوم ان سنحان وبني بهلول وبالد 
الروس كالبحر المتسع الذي ال يقبل الميت داخله.. سنحان وبني بهلول 
وبالد الروس اليوم طاهرة مطهرة من اولئك الذين باعوا ضمائرهم وباعوا 
انفسهم وباعوا وطنهم وباعوا شعبهم وهذا اللقاء يؤكد لنا اليوم ان بالد 

الروس وسنحان وبني بهلول اصبحت اليوم صافية مصفاة.
اتنا  وقال االمين العام: هذا اللقاء هو المحطة االخيرة في محطات لقاء

في طوق صنعاء الباسلة صنعاء االبية وأجدها فرصة ومن خاللها ان احيي 
كل قبائل وشخصيات وقيادات المؤتمر الشعبي العام في مديريات طوق 
ات متميزة  صنعاء االبية الذين كان لهم مواقف مشرفة وكان هناك لقاء
معهم عبروا من خاللها انهم سيقفون بالمرصاد لكل من يحاول المساس 

بأمن واستقرار هذا الوطن.
وتابع االمين العام: احييكم يا ابناء طوق صنعاء الباسلة واحيي كل ابناء 
الوطن احيي قيادات المؤتمر وكل جماهير شعبنا في كل مكان مؤكدين 
لهم أن قيادة المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسها الزعيم المناضل الرمز 
علي عبدالله صالح سيظلون اوفياء مخلصين لثوابتهم وقيمهم ولن يخذلوا 
هذه الجماهير ولن يخذلوا هذه الحشود الباسلة هذه الحشود المتميزة 
التي تفدي الوطن بروحها ودمائها.. ونقول للعمالء والخونة والمرتزقة 
نقول للعدوان نحن لكم بالمرصاد.. شعبنا اليمني اليقبل الضيم وال يقبل 

الظلم وال يقبل القهر.
واختتم الــزوكــا كلمته بالقول: نحن مع السالم مع الــحــوار مع االمن 

واالستقرار، ولكننا لن نبيع في ثوابتنا الوطنية...
هذا وكان الشيخ محمد الحماسي القى كلمة باسم المشائخ رحب فيها 
بقيادات المؤتمر الشعبي العام وأكد ان ابناء سنحان وبني بهلول وبالد 

الروس يفتخرون بالمؤتمر الشعبي العام هذا المنجز الوطني الذي عنوانه 
المؤتمر.. مطالبًا بإعادة طباعة الميثاق الوطني وتوزيعه في اوساط 

الشباب.
وأكد الشيخ الحماسي ان ابناء سنحان وبني بهلول وبالد الروس هم الخط 
الوقائي للدفاع عن العاصمة صنعاء وحراسها وسيظلون يحمونها من أي 
محاولة لالعتداء عليها، مؤكدًا ان صنعاء ستظل عاصمة اليمن عاصمة 

سبتمبر وأكتوبر.
وانتقد الشيخ الحماسي ما شهدته مدينة تعز من اعمال قتل وسحل، 
مشيرًا الى ان احــدًا ال يتصور ان تشهد تعز السياسية والثقافية هذه 
االعمال، مؤكدًا انها تنبيه من عناصر الشر لكافة المحافظات وإنذار مبكر 

جاء من عدو غاشم.
من جانبه القى الشيخ عبدالعزيز راوح كلمة باسم فرعي المؤتمر في 
مديريتي سنحان وبني بهلول وبالد الروس رحب فيها بقيادات المؤتمر 
الشعبي العام الحاضرة في اللقاء، مؤكدًا انه يأتي في ظل عدوان سعودي 
غاشم على وطننا الحبيب وحصار جائر وصمت دولي مخٍز خالل عام كامل 
من العدوان سقطت فيه كل االقنعة والمزايدات لألنظمة الدولية المنادية 

بالدفاع عن حقوق االنسان.

وقال راوح: نثمن تثمينًا عاليًا دور وتضحيات المؤتمر الشعبي العام 
ومواقفه الوطنية الصادقة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ االمة بقيادة 
الوطني الغيور الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- والنابعة من اخالصه وحبه لوطنه وشعبه وهذا ليس 
بغريب على تنظيمنا الرائد وقياداته فهو صاحب الموقف الوطني الشجاع 
في كل المنعطفات التي مر بها الوطن وفي كل مراحله النضالية شعاره 
الوسطية واالعتدال بعيدًا عن الغلو والتطرف واإلرهاب والتعصب االعمى.
وأضاف القيادي المؤتمري:ان ابناء سنحان وبني بهلول وبالد الروس كان 
لهم السبق دائما في المواقف والتضحيات في مختلف المراحل ونحن نؤكد 
اليوم أننا سنظل على الدرب سائرين متمسكين بتنظيمنا ورئيسه الزعيم 
علي عبدالله صالح وبثوابتنا الوطنية وقيمنا الدينية ولن نتزحزح عنها، 
معلنين رفضنا التام للعدوان ومؤكدين اننا سنظل صامدين صمود الجبال 

الرواسي مهما كانت التضحيات.
وتابع راوح: إن ما نواجهه اليوم من عدوان بربري غاشم يحتم علينا 
المزيد من التالحم ورص الصفوف وتوحيد الجهود ومواصلة الصمود 
في مواجهة العدوان فجرائمه بحق الوطن والمواطن لن تسقط بالتقادم 
ودماء الشهداء لن تذهب هدرًا، ومن هنا ادعو كل االحرار والشرفاء في 
العالم افرادًا وجماعات هيئات ومنظمات الى تحمل مسؤولياتهم االنسانية 
والحقوقية تجاه ما يحدث من جرائم وحصار وقتل وتشريد وتدمير لكل 
مناحي الحياة، مقدرين كل المواقف واألدوار لقيادة المؤتمر الشعبي العام 
وكافة القوى الوطنية الساعية للبحث عن السالم وإيقاف العدوان ورفع 

الحصار.
مضيفًا: ونقول للعالم اجمع نحن شعب تاريخ وحضارة نحن شعب ال يقبل 
الهيمنة وال يقبل الوصاية وال التدخل الخارجي من أي طرف كان، فأرضنا 

مقبرة الغزاة على مر االزمان ونحن اولو قوة وأولو بأس شديد.
وحيا راوح في ختام كلمته ابطال الــقــوات المسلحة واألمــن واللجان 

الشعبية، مترحمًا على ارواح الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.
من جانبه القى الدكتور مهدي على الضبري كلمة باسم الوجهاء حيا فيها 
مواقف قيادة المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم الزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- الذي اثبت 
للجميع مواقفه الوطنية في التصدي للعدوان السعودي ومن تحالف معهم 

من المرتزقة والعمالء.
وقال الدكتور الضبري :نحن نبادل الزعيم صالح الوفاء بالوفاء ونعاهد الله 
اننا سنظل الرجال االوفياء مع الوطن ومع المؤتمر وان نكون كالصخرة التي 
تتحطم عليها احالم الغزاة والمعتدين من آل سعود وغيرهم والذين سعوا 
بعدوانهم الحاقد الى تدمير كل مقدرات الوطن في شمال الوطن وجنوبه 
وارتكاب ابشع المجازر بحق ابناء الشعب اليمني دون أي مبرر مما يكشف 

بشاعة وحقد وجبن المعتدين.
مؤكدًا ان ابناء سنحان وبني بهلول وبالد الروس الطوق الحصين لصنعاء 
سيظلون شامخين شموخ الجبال ومثلما قدمنا الشهداء للدفاع عن الوطن 
ضد المعتدين فنحن جاهزون ومستعدون للتصدي لكل من يفكر بالمساس 
بأمن عاصمتنا ورمز سيادتنا صنعاء جوهرة التاريخ ومواجهة العدوان 

بكل قوة وحزم.
وأضاف:نجدد اليوم العهد اننا ومعنا كل الشرفاء من ابناء الوطن ثابتون 
صامدون ولقد تطهر حزبنا الرائد من رجس العمالء والخونة ابتداء من 
٢٠١١م ومن رحلوا الى قصور الرياض غير مأسوف عليهم فالمؤتمر 

قوي برجاله المخلصين.
وحيا الضبري مواقف قيادة المؤتمر الشجاعة وفي مقدمتهم االمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف الزوكا وكل المخلصين من قيادات 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني، مثمنًا الصمود االسطوري 
البناء القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية في مواجهة العدوان رغم 

فارق االمكانات.
كما القيت في اللقاء عدد من القصائد الشعرية من قبل الشاعر صادق 

مقولة والشاعر محمد ناصر االسدي نالت استحسان وثناء الحاضرين.

سنحان وبني بهلول وبالد الروس طاهرة من 
الذين باعوا ضمائرهم وخانوا وطنهم وشعبهم

نقول للعدوان ومرتزقته: 

نحن لكم بالمرصاد
المؤتمر لن يخذل الشعب وسيظل 

وفيًا ومخلصًا للثوابت الوطنية

المؤتمر مع السالم لكننا لن نبيع في ثوابتنا الوطنية أو قيمنا ومبادئنا

أبناء سنحان وبني بهلول وبالد الروس:

سنظل حراسًا لصنعاء وحماتها من أي اعتداء
جرائم تعز تنبيه لكل محافظات اليمن للتصدي لعناصر الشر والعدوان الغاشم
فخورون بتضحيات المؤتمر ومواقف الزعيم النابعة من حبه وإخالصه للوطن والشعب
صامدون في وجه العدوان ودماء الشهداء لن تذهب هدرًا
المؤتمر قوي برجاله المخلصين وال أسف على َمْن رحلوا إلى قصور الرياض

الحشود المؤتمرية لمديريتي سنحان وبني بهلول وبالد الروس ابهرت الجميع ولم تتسع المنطقة الجنوبية لتلك الجماهير التي تدفقت من كل مكان لحضور  
اللقاء الموسع الذي عقد برئاسة األستاذ عارف الزوكا األمين العام وبحضور األمين العام المساعد ياسر العواضي وعدد من أعضاء اللجنة العامة..

لقد رســم الجميع أعظم لوحة جســدت مقابلة الوفاء بالوفاء وآمنوا بحتمية االنتصار إلرادتهم ووطنهم من خالل مســاندة مواقف المؤتمر الشــعبي العام ومبادئه 
علي المصلحة الوطنية على ما عداها وتستجيب لمطالب الشعب في كل األحوال في السلم أو في الحرب وظروفها االستثنائية المعقدة..
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