
 

 مواقف الیمن قیادة وشعبًا ثابتة تجاه القضیة الفلسطینیة: بن دغر
 ٢٠٠٩-مارس-٢٨، السبت

  - المیثاق نت
جدد األمین العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة واإلعالم في المؤتمر الشعبي العام 

الدكتور أحمد بن دغر موقف الیمن والمؤتمر الداعم للشعب الفلسطیني ولنضاله 
 .المشروع في نیل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

 
 

إن الیمن لدیها مواقف ثابتة من القضیة الفلسطینیة ،مشیرًا إلى أن القیادة في الیمن ممثلة بفخامة : وقال بن دغر
الرئیس علي عبداهللا صالح رئیس الجمهوریة هي القیادة العربیة الوحیدة التي قدمت أكثر من مبادرة من أجل 

 .فلسطین
 
 

وأضاف األمین العام المساعد للمؤتمر خالل استقباله الیوم لألدیب محمد علي طه رئیس اتحاد األدباء والكتاب 
إن الیمن لها : -الذي یزور الیمن حالیًا في ضیافة جمعیة كنعان لفلسطین -الفلسطینیین في األراضي المحتلة

 .مواقف واضحة تجاه القضیة الفلسطینیة فحیثما توجد مصلحة فلسطین فهي مصلحة یمنیة وعربیة
 
 

مشیرًا إلى أن الیمن كانت وال تزال تؤكد على أهمیة وضرورة إنهاء الخالفات الفلسطینیة وتوحید الصف 
 .الفلسطیني

 
 

إن الیمن والمؤتمر الشعبي العام سیواصالن دعمهما للشعب الفلسطیني؛ مؤكدًا أن هذا الموقف : وقال بن دغر
 .یشمل القیادة والحكومة 

 
 

وعبر األمین العام المساعد عن أمله في أن تخرج القمة العربیة المقررة في الدوحة بقرارات فاصلة خصوصًا 
 .فیما یتعلق بدعم الشعب الفلسطیني

 
 

من جانبه أشاد رئیس اتحاد األدباء والكتاب الفلسطینیین في األراضي المحتلة بمواقف الشعب الیمني وقیادته 
 .الداعمة والمساندة للشعب الفلسطیني مثمنًا مواقف الرئیس علي عبداهللا صالح في هذا الجانب

 
 

أنا سعیدًا جدًا أن آتي من بلدي فلسطین إلى بلدي الیمن وأن انتقل من بیتي هناك إلى بیتي : وقال محمد علي طه
 .هنا، فمنذ أن وطأت قدمي مطار صنعاء لم أشعر أني أتیت إلى مكان غریب وأحسست أني في بلدي
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وقدم طه شرحًا مفصًال عن أوضاع العرب في األراضي المحتلة والتمییز العنصري الذي یمارسه الكیان 
 . الصهیوني ضدهم، ومحاولته مصادرة حقوقهم وما یتعرضون له من انتهاكات

 
 

ونوه رئیس اتحاد األدباء والكتاب الفلسطینیین في األراضي المحتلة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد صراعًا 
أقوى خصوصًا مع صعود حكومة یمنیة متطرفة في إسرائیل بما عرف عنها من مواقف تجاه العرب في 

 .األراضي المحتلة وتجاه القضیة الفلسطینیة بشكل عام
 
 
 
 
 

م؛ مشیرًا إلى المحاوالت الرامیة ١٩٤٨إن االنقسام الفلسطیني هو أكبر هدیة قدمت إلسرائیل منذ عام :وقال 
إلنهاء الخالف الفلسطیني ومن ضمنها المبادرة الیمنیة معبرًا عن أمله في أن ینجح مؤتمر القمة العربیة المقرر 

 .في الدوحة في إنهاء أزمة االنقسام الفلسطیني
 
 
 
 
 

حضر اللقاء الدكتور محمد عبدالمجید قباطي رئیس دائرة العالقات الخارجیة وطارق الشامي رئیس الدائرة 
 .اإلعالمیة في المؤتمر الشعبي العام والدكتور محمد نعمان عضو اللجنة االستشاریة لجمعة كنعان لفلسطین

 
 
 
 
 

یشار إلى أن األدیب محمد علي طه رئیس اتحاد األدباء والكتاب الفلسطینیین في األراضي المحتلة وصل إلى 
صنعاء مساء الجمعة بمشاركة في االحتفالیة التي ستقیمها جمعیة كنعان لفلسطین بعد غٍد االثنین بمناسبة یوم 

 .من مارس من كل عام) ٣٠(األرض الفلسطینیة الذي یصادف الـ
 
 

 م  ٠٧:٢١: الساعة ٢٠٠٩-مارس-٢٩، األحد: تمت طباعة الخبر في
http://www.almethaq.net/news/news-9642.htm: يمكنك الوصول إلى الصفحة األصلیة عبر الرابط
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