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> ف��ي ال��ب��داي��ة ق���ال األس���ت���اذ ط��ه حسين 
الهمداني - رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية 

- عضو األمانة العامة: 
- إن إق��ام��ة ال��م��ؤت��م��ر وتنظيمه فعالية 
جماهيرية كبرى التي ستقام يوم 26مارس 
من هذا الشهر الجاري بذكرى مرور عام على 
بدء العدوان السعودي الغاشم على بالدنا ، تأتي 
في سياق العمل السياسي والوطني والجماهيري 
والمسؤوليات التي دائمًا ما يتحملها حزب كبير 
وصاحب قاعدة جماهيرية عريضة كالمؤتمر 
الشعبي العام الذي سوف يسجل من خالل هذه 
المسيرة موقفًا آخر من مواقف الثبات والصمود 
والعظمة، وال شك أننا قد شاهدنا خالل األيام 
ات الجماهيرية الكبيرة لمؤتمريي  الماضية اللقاء
مديريات طوق صنعاء ومعهم  قيادات أحزاب 
التحالف الوطني وأنصارهم ومنظمات المجتمع 
المدني التي ال تتأخر دومًا عن المشاركة الفاعلة 
ات  في هذه المناسبات الوطنية، ولعل تلك اللقاء
الموسعة وبتلك الحشود الكبيرة شاهد جديد 
وح��ي على اإلم��ك��ان��ات الجماهيرية الكبيرة 
التي يمتلكها المؤتمر ويحركها في األوقات 

المناسبة لها والتي تستدعي ذلك.

- وأض��اف الهمداني: لقد عودتنا جماهير 
الشعب أنها كالسيل الجارف والهادر ال توقف 
تدفقاته أي حواجز أو موانع أو تهديدات، فكل 
المخاوف والموانع ستذوب وستلبي جماهير 
الشعب واعضاء وأنصار المؤتمر والتحالف نداء 
ال��وف��اء، وق��د جسد ذل��ك أبناء مديريات طوق 
ات الموسعة التي  صنعاء م��ؤخ��رًا، ف��ي ال��ل��ق��اء
حملت رسائل عدة لكل األطراف التي تعادي 
الوطن وحزبه الكبير، وعكست الروح المعنوية 
والتنظيمية والوطنية المنضبطة للمؤتمريين 
والتزامهم الكبير بالمشاركة والقيام بأي مهمة 
وطنية ،تنظيمية وه���ذه صفة يتفرد بها 
المؤتمر وتعد من الصفات التي تشرفنا وترفع 
رؤوسنا وتجعل المؤتمر مقصدًا لكل أبناء شعبنا 

العظيم الذين يتدفقون لالنتماء إليه.
وقال: أعتقد أن هناك رسائل عدة سيوصلها 
المؤتمريون للداخل والخارج في صبيحة يوم 
26مارس ، ومنها أنهم  سيقولون للجميع نحن 
هنا، وهذا هو المؤتمر في السلم وفي الحرب ، 
المؤتمر الذي لم يكن يومًا خانعًا وال خاضعًا إال 
لله وحده ثم إلرادة جماهيره العظيمة التي 
هي جزء أصيل من إرادة هذا الشعب الذي كان  
المؤتمر خير من يمثله ويرعى مصالحه ويحقق 
أحالمه وتطلعاته، بل والجسر الذي عبر من 
خالله  أبناء هذا  الشعب بقيادة الزعيم علي 
عبدالله صالح ، حفظه الله ، نحو األمجاد، ولم 
يخذل المؤتمر يومًا جماهيره وشعبه ، بل حمل 
همًا وطنيًا وقوميًا وما يزال وسيظل، ومثلما 
كان صاحب الفضل األول بعد الله  في إعادة 
تحقيق الوحدة اليمنية على يد الزعيم الخالد/ 
ابن اليمن البار الرئيس علي عبدالله صالح - 
رئيس الجمهورية السابق - رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- ال��ذي على يده أيضًا تحققت 
لشعبنا المنجزات العمالقة.. وعلى الرغم من 
المتغيرات والتآمرات إاّل أن المؤتمر سيظل 
على نفس ذلك ال��درب ولن يتخلى عن دوره  

في التعبير عن هموم الجماهير والدفاع عن 
سيادة الوطن وحق أبنائه في األمن واالستقرار 

والتعايش.
واختتم االس��ت��اذ ط��ه الهمداني تصريحه 
قائاًل: إننا نعمل من أجل انجاح هذا المهرجان 
الجماهيري يوم 26 مارس جنبًا إلى جنب مع 
اإلخوة في المنظمات المدنية الذين لم يخذلونا 
يومًا، ونثق أن جماهير الشعب سيشاركون في 
هذا الحدث العظيم الذي سيترتب عليه الكثير 
ات والتحوالت، داخليًا وخارجيًا،  من اإلج���راء
ومن خاللها ستصل جملة من الرسائل المعلنة 
والمضمرة للعالم وللعدوان السعودي ومن 
يقف معه ويدعمه بالسالح وبالغطاء السياسي. 
كما أؤكد أنه وكما عودتنا جماهير المؤتمر 
وأحزاب التحالف الوطني وأنصارهم في الحضور 
والتفاعل والوقوف الدائم إلى جانب القيادة 
والمصلحة الوطنية فسيلبون دع��وة قيادة 
المؤتمر يوم 26 مارس، الذي سيكون عنوانًا 
ودرسًا مؤتمريا جديدًا يضاف لدروس التالحم 
والتماسك والصمود األسطوري ال��ذي اثبتت 
الجماهير أنها أهل له  وسباقة إليه وصاحبة 

الكلمة الفصل في كل المناسبات .
> إلى ذلك قال الدكتور محمد النقيب - عميد 

كلية المجتمع في عمران:
 المسيرة الجماهيرية التي يعد لها المؤتمر 
الشعبي العام والتي ستنطلق صباح السبت 
26م��ارس  في ميدان السبعين ستكون غير 
مسبوقة.وستكون واح��دة من تلك الحشود 
واألم��واج البشرية التي دائمًا ما عودنا عليها 
المؤتمر طوال العقود الماضية ، والتي دائمًا 
ما تأتي في ظروف مهمة ومناسبات تتطلب 
تلك الطوفانات البشرية التي ينظمها المؤتمر، 

الحزب األقدر على حشد الجماهير.
وستعكس أيضًا إرادة الشعب على االستمرار 
في الدفاع عن الوطن وتقوية الجبهة الداخلية 
، وإعادة االعتبار للجماهير المؤتمرية الكبيرة 
التي تتعطش لمثل هكذا فعاليات وطنية 
يوصل من خاللها المؤتمر وحلفاؤه وأنصاره 
رسائل عدة تتمحور حول الشراكة الوطنية 

وال���ذود عن حياض الوطن وتجديد الدعوة 
للحوار وال��ش��راك��ة الوطنية ورف��ض التدخل 

الخارجي والتصدي للعدوان األجنبي .
مشيرًا إلى أن هذه الفعالية ستأتي في ظروف 
بالغة األهمية واالستثنائية إاّل أنها ستحمل في 
مضامينها وهجًا ومعاني عدة ورسائل نتمنى 
قرأ بوعي وُينظر إليها بمنطق وتأمل من 

ُ
أن ت

قبل القوى الداخلية التي لم يرق لها مواقف 
المؤتمر الوطنية والتي تتواطأ مع العدوان ، 
وكذلك للخارج الذي إلى اليوم يبدو أنه يجهل 
تمامًا تركيبة المجتمع اليمني وخصوصيته ، 
ويحاول االستخفاف بجماهيره العريضة التي 
إذاما تدفقت فلن يكون هناك أي قوة في الدنيا 
قادرة على وقفها أو تثبيط اندفاعها وتقدمها 
لألمام ورفضها كل أشكال التدخل والوصاية 
والعدوان والفتنة والطائفية والمتاجرة بدماء 

أبناء هذا الشعب.

وق��ال: إن إقامة مهرجان جماهيري بذكرى 
مرور عام كامل على صمود الشعب اليمني في 
وجه القتل والقصف والحصار والتضييق، خطوة 
مهمة وتوقيتها صائب وفي محله ، وتستحق أن 
قرأ من عدة جوانب ويجب أن تحظى بالتفاعل 

ُ
ت

الكبير من قبل الجماهير المؤتمرية وحلفائهم  
وأنصارهم وكل القوى الوطنية التي تقف في 
خندق واحد ضد آلة القتل والعدوان والحصار.. 
وأض��اف: اعتقد أن هذه الفعالية وه��ذا رأي��ًا ، 
ستكون بالدرجة األول��ى رسالة س��الم ، أواًل: 
وصمودًا أسطوريًا.. ثانيًا: وتماسكًا للجبهة 
الوطنية الداخلية ثالثا: وتنديدا بالجرائم التي 
ترتكب بحق الشعب اليمني رابعًا: وخامسًا: 
تأكيدًا ق��واًل فعاًل على إرادة الشعب اليمني 
القوية وتماسكه وتعايشه الذي لن تنال منه أي 
قوة في العالم، وبالتالي فإن جميع قوى وشرائح 
المجتمع مدعوة لها ، وللمشاركة الفاعلة فيها 
ات الموسعة األخيرة التي تمت  ، مشيدًا باللقاء
خ��الل األي��ام الماضية برئاسة األستاذ عارف 
ال��زوك��ا األمين العام للمؤتمر والتي أت��ت هي 
األخرى في إطار العمل الوطني والجماهيري 
للمؤتمر الشعبي العام وقد عكست بجالء قوة 

المؤتمر وشعبيته الجبارة التي ستدهش العالم 
أكثر يوم 26مارس.

حزب عظيم
> أما األديب والكاتب البارز علي أحمد قاسم 

- عضو اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين فقال:
-  لقد عودنا المؤتمر الشعبي العام بأنه حزب 
الجماهير الكبيرة التي تضع بصمتها دومًا في 
مختلف المناسبات واالستحقاقات الوطنية ،فلم 
يتأخر هذا الحزب الرائد يومًا عن مد أجنحته 
لكل الشرفاء وتقديم عصارة أفكاره وتجربته 
وعقله السياسي وال��ف��ك��ري م��ن أج��ل الوطن 
، بكل م��ا ف��ي الكلمة م��ن معنى ، ولعل هذه 
هي ميزة األحزاب الكبيرة التي تولد من طينة 
الشعوب وم��ن معاناتها وم��ن خالصة تفكير 
أبنائها ورموزها السياسية والفكرية والثقافية 
واإلبداعية واالجتماعية ، فما بالك إذا كان 
هناك على رأسه ، ومؤسسه شخص اسمه علي 
عبدالله صالح ، هذا القائد الوطني الذي ارتبط 
بذاكرتنا وأحالمنا وتطلعاتنا ومثل دومًا مظلة 
وطنية وسدًا منيعًا أمام كل قوى الشر والبغي 

والتزييف والباطل .
مشيرًا إلى أن الفعالية الكبيرة التي يعد لها 
اليوم المؤتمر والتي ستنطلق يوم 26 مارس 
بذكرى مرور عام من العدوان والقتل والسحل 
والتدمير الذي تعرض له هذا البلد إنسانًا وأرضًا 
وم��ق��درات وتاريخًا وثقافة وآث���ارًا وحضارة 
، ستكون عبارة عن ص��وت مجلجل وصرخة 
مدوية يصل صداها لكل اآلفاق سيمع بها العالم 
، حينما يشاهد ماليين اليمنيين يحتشدون في 
ميدان السبعين شعارهم هو اليمن وقاسمهم 
المشترك ه��و الميثاق الوطني وال��دف��اع عن 
اليمن وتجديد العهد بالوالء والوفاء الوطني 
.. وكمواطن يمني وككاتب وأدي��ب أتمنى أن 
يستوعب الداخل والخارج الحشد الكبير الذي 

سيفيض به ميدان السبعين يوم 26 مارس.

وق��ال: أجزم أن المؤتمر الشعبي- باعتباره 
تنظيمًا يمنيًا أصياًل- سيخرج ويخرج معه 
الشعب اليمني م��ن ه��ذا ال��ظ��رف العصيب، 
منتصرًا وسيتجاوز هذه المحنة والفتنة الكبرى  
ويصبح أكبر وأق��وى مما كان عليه، باعتباره 
التنظيم الذي حمل همًا وطنيًا حقيقيًا، وهو 
من احتضن الشباب ويكفيه فخرًا أنه من حقق 
الوحدة اليمنية وحافظ على كيان الدولة وأرسى 
فيها عماًل مؤسسيًا ونهجًا ديمقراطيًا.. وأن 
المؤتمر داف���ع وي��داف��ع ع��ن ك��رام��ة االن��س��ان 
اليمني وجعل اليمنيين في دول العالم يرفعون 
رؤوسهم بعد صمودهم األسطوري لمدة عام 
في وجه عدوان متغطرس تقوده أغنى دول 
العالم واعتقدت انها ستبتلع اليمن في أيام 
م��ع��دودة، لكن المؤتمر وبقيادته الوطنية 
ممثلة بالزعيم اثبت دائمًا أنه حزب كبير وال 
شك أنه سيثبت يوم 26 مارس للداخل والخارج 
أن��ه أكبر بكثير مما يتوقعون ، كيف ال وهو 
حزب منظم وأق��وى من كل األعاصير، ولعل 
ماتعرض ويتعرض له من مؤامرات واختبارات 
قد أثبت أنه حزب خالد وعظيم بالفعل وصعب 

تجاوزه أو اجتثاثه.

 :»                    « ناشطون سياسيون ل�

أف���ت���خ���ر أن������ي م�����ن أن�����ص�����ار ال���زع���ي���م
وأف�����ت�����خ�����ر وأع������ت������ز أن��������ي م���ؤت���م���ر

وأف���ت���خ���ر أن�����ي م����ن ال���ش���ع���ب ال��ع��ظ��ي��م
ل���ل���ع���روب���ة م���ه���د ي���ان���ع���م ال�����ِدَي�����ر

ن�����ا م�����ن ع�����ز ق����اي����دن����ا ال��ح��ك��ي��م
َّ
ع�����ز

����ه ف���ي���ه���ا ال���م���ع���ان���ي وال����ِع����َب����ر
َ

����ت
َّ

ط����ل
�����وى إب��ل��ي��س ال��رج��ي��م

ُ
ت ق ��ت��ه ه�����دَّ

َّ
ط��ل

غ���اظ���ت ال���ش���ي���ط���ان وال����ق����رن ان��ك��س��ر 
���ت ال��ه��ي��م أف���س���دت ح��ل��م ال��ق��ص��ي��م

َّ
ط���ل

م����ر  
ُ
وأرب��������ك ال���خ���اي���ن واألن����������ذال ال����ذ

ق���ال���ه���ا ع����ف����اش س���ل���م���ان ال���غ���ري���م
اوق������ف ال�����ع�����دوان ي����ا ال���خ���ص���م األش����ر 

ل����ن ن����ح����اور غ���ي���ر س���ل���م���ان ال��خ��ص��ي��م
وإن ت����م����ادى ف����ال����ح����ذر ث����م ال���ح���ذر  

ل����ن ن����ف����اوض خ����اي����ن األرض ال��ل��ئ��ي��م
ال ول��������ن ن���ق���ب���ل ب����ش����رع����ي����ة دش����ر

رب����ن����ا ي�����رع�����اك ي�����ا األب ال��ف��ه��ي��م
ال ح������ذر أو خ������وف ع����ن����ده م����ن ق���در 

ع���ش���ت رم������زًا ف����ي ش���م���وخ���ك م��س��ت��ق��ي��م
ع���ش���ت ي����اه����ام����ة ع���ل���ى ك�����ل ال��ب��ش��ر 

ات���ك���ل ب���ال���ل���ه  ث����م ب��ال��ش��ع��ب ال��ك��ري��م
ك����ل����ن����ا ره��������ن اإلش��������������ارة إن أم����ر

ف����ي ق����ل����وب ال���ش���ع���ب ي���اغ���ال���ي م��ق��ي��م
م���ط���رح���ك ع����ال����ي ع���ل���ى س���ب���ل ال��ن��ظ��ر 

������ه ع��ل��ي��م
َّ
ب������اي������ردك������م رب�����ن�����ا ِل������ن

ان ف����ي����ك ال����خ����ي����ر ل���ل���ش���ع���ب األَب�������ر  
رد ح���اض���رن���ا إل�����ى ال���ع���ه���د ال���ق���دي���م

ع���ه���د ق���ب���ل أل���ف���ي���ن وال�����ح�����ادي ع��ش��ر  
ي������ارع������اك ال����ل����ه ك���ن���ا ف�����ي ال��ن��ع��ي��م

األم��������ل وال������ن������ور م�����ن وج����ه����ك زخ����ر   
ل����ن ن���ص���ال���ح م����ن خ�����رج ب���ع���د ال��ح��ري��م 

دم�������رون�������ا ي�����رح�����ل�����وا ش����ل����ة ق��ط��ر
ن���دح���ر ال�����ع�����دوان وال���ف���ع���ل ال��وخ��ي��م 

م��م��ل��ك��ة داع������ش وداع�������ش ف����ي خ��ط��ر 

المؤتمر فخرنا

الهمداني: نتطلع إلى تدفق غير مسبوق لجماهير الشعب إلى ميدان السبعين 
النقيب: العالم سيكون على موعد مع أم��واج بشرية في 26 مارس
قاسم: الماليين من جماهير الشعب ستخرج انتصارًا لمواقف المؤتمر الوطنية

اب أن المهرجان الجماهيري الحاشد الذي ينظمه 
ّ

أكد عدد من قيادات المؤتمر واألكاديميين والكت
المؤتمر الشعبي العام بميدان السبعين صبيحة يوم 26مارس بالذكرى األولى للعدوان وتحت شعار »عام 
من الصمود والتحدي« سيبهر العالم..  مؤكدين ان فرسان المؤتمر وأحزاب التحالف وجماهير الشعب 
يعدون العدة للمشاركة في هذا المهرجان ليكون عبارة عن طوفان بشري يصعب تخيله، ويصعب على 
األعداء وأذيال العدوان والمتواطئين معه استيعابه وتصوره..منّوهين إلى أن الفعالية ستحمل عدة رسائل 
للداخل والخارج، وستجدد العهد والوفاء للمؤتمر والزعيم والوقوف صفًا واحدًا ضد العدوان، كما سيجدد 
 لمبادئه وقيمه 

ً
أبناء الشعب اليمني وفاءهم للمؤتمر الذي يقف مدافعًا عن الوطن والشعب والثوابت ترجمة

الوطنية، كما أن المهرجان سيترجم قوة وحضور المؤتمر الطاغي في أوساط جماهير الشعب، كما سيحفز 
القوى الوطنية الشريفة على مزيد من الصمود والثبات في الدفاع عن الوطن وسيادته، إلى جانب ان المسيرة 

ستحمل رسائل سالم لمن ينشد السالم والتعايش والشراكة الوطنية.. فإلى الحصيلة : 

 استطالع / عبدالكريم محمد

اليوجد اليوم مكان بيننا لمن ترتجف قلوبهم وتجف ألسنتهم خوفًا من الجهر بكلمة الحق..!! 
فالمعركة سياسية بامتياز ليس ألجل المؤتمر فقط بل وألجل الوطن.. ألجل المرأة والطفل.. 

ألجل من قدموا ارواحهم فداًء لهذا الوطن.
فمن فاته شرف المشاركة بحمل السالح في الجبهات فليحمل في قلبه قضيته العادلة 
ويحتشد استعدادًا للخروج صباح يوم ال�26 من مارس في ميدان السبعين السماع من صمت 
آذانهم وعميت اعينهم عن رؤي��ة وسماع الحق.. سنخرج ب��إذن الله الى السبعين باذلين 
ارواحنا وسنغرم بفلذات اكبادنا دون خوف او وجل غير آبهين بإرجاف المرجفين وغطرسة 

المتغطرسين..
قررنا المضي قدمًا خلف قيادتنا السياسية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمرحفظه الله لمواصلة المعترك السياسي بكل عزم وقوة وثبات.وسنعلن للمأل تأييدنا 
ات الحكيمة التي تتخذها قيادتنا السياسية حاضرًا ومستقباًل  المطلق والمستمر لكل االجراء
الرامية لمنع اجهاض مطالب الشعب الرافضة للضيم والعدوان والصامدة حتى إجبار آل سعود 
وعمالئهم على وقف سفك دماء ابناء الشعب وتدمير مقدرات الوطن واالحتكام لصوت العقل 
والمنطق  واالستجابة للدعوات المتكررة للسالم والنزول عند رغبة الشعب  الجراء حوار " 

ندي" يفضي لحل سلمي لقضيته العادلة ومحاكمة من قاموا بشن العدوان عليه.. وتحميلهم 
كافة المسئولية عن الدماء التي سفكت واالرواح التي ازهقت والممتلكات التي دمرت.. ومنح 

الشعب اليمني كامل حقوقه السياسية دون انتقاص او وصاية خارجية.
شمروا السواعد واشحذوا الهمم وثقوا بالله ثم بحكمة وحنكة قيادتنا السياسية ولنعمل 
جميعًا بكل اخالص النجاح المهرجان الجماهيري الذي سيقام بميدان السبعين صباح يوم ال� 

26 من مارس انتصارًا »لقضيتنا.. انتصارًا لمبادئنا.. انتصارًا ليمننا الحبيب«.
معًا ندشن مرحلة جديدة لخوض معركة فاصلة إما نكون فيها أو النكون..

االثنين: 

 أحمد اليتارينداء الواجب الوطني..!!

فرسان المؤتمر سيدهشون العالم صبيحة 26 مارس


