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بحضور الزعيم..  مهرجان تاريخي بميدان السبعين

نجاح المهرجان المالييني بالسبعين يبهر العالم
فرسان المؤتمر يعيدون اآلمال للشارع اليمني

شــهدت العاصمــة صنعاء أعظم مهرجــان مالييني في تاريخ اليمــن القديم والمعاصر،  
حيث تدفق اعضاء وانصار المؤتمر الشــعبي العــام واحزاب التحالف الوطني من كل قرى 
ومــدن محافظات الجمهورية الى العاصمة طوال ايام االســبوع الماضــي تلبية لنداء الزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشــعبي العام- للمشــاركة في المهرجــان الجماهيري الذي أقيم 
السبت تحت شعار «عام من الصمود والتحدي» والذي تزامن مع الذكرى األولى للعدوان السعودي 

الغادر على شعبنا وبالدنا في ٢٦ مارس ٢٠١٥م.

الزعيم للحشود الماليينية بالسبعين:

 أجد نفسي عاجزًا عن التعبير أمام هذا الحشد العظيم

كلمة 

شكٌر مستحق
بقلم الزعيم/

علي عبداهللا صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا مباركًا على توفيقه وعونه وعلى ما أمد به أبناء شعبنا وأعضاء المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي, وما مّن عليهم جميعًا من نعم التآلف والمحبة والتسامح 

والتعاضد، فله سبحانه وتعالى الحمد والشكر والمّنة..
في هذا اليوم الذي يصادف مرور عام على العدوان العسكري الهمجي على بالدنا.. وعلى انتهاك سيادة 
واستقالل بالدنا من قبل نظام آل سعود ومن تحالف معه, وبتواطؤ الخونة والعمالء الذين أباحوا الوطن 
وفرطوا بالسيادة واالستقالل الوطني, وتجردوا من كل القيم واألخالق وتنازلوا عن كرامتهم من أجل أن 
يستمروا متربعين على كراسي السلطة مهما كان الثمن من الضحايا والجماجم واألشالء والدماء , غير 
مستوعبين حقائق التاريخ ومعطيات الواقع التي تؤكد أن األذيال والمأجورين ومسلوبي اإلرادة ال يمكن أن 
يكون لهم أي شأن.. بل وال مكانة وسيظلون في نظر شعبهم وأسيادهم الذين جعلوا منهم مطية عمالء 

وخونة ال قيمة لهم مطلقًا.
ه شعبنا اليمني العظيم وجماهير المؤتمر أعضاًء وحلفاًء  نعم.. في هذا اليوم.. يوم التحدي والصمود وجَّ
وأنصارًا.. وجه رسالة قوية ومدوية إلى العالم مفادها: إننا هنا.. وسنظل هنا.. مهما تمادى العدوان في 
غطرسته وتجبره, ورسالة موجهة خصيصًا لنظام آل سعود بأنهم لن يستطيعوا محو الجمهورية اليمنية 

(وطنًا.. وإنسانًا) من الخارطة , مهما كانت قوتهم.
أمام ذلك الحشد العظيم والمذهل الذي تفاجأ به الجميع أجد نفسي عاجزًا عن التعبير عن حقيقة مشاعري 
نحو آبائي وأخواني وأبنائي.. وأمهاتي وأخواتي وبناتي التي تفيض حبًا وإجالًال وافتخارًا بحماسهم وإصرارهم 
على الحضور إلى صنعاء عاصمة الثورة والجمهورية والوحدة , وإلى ميدان السبعين ميدان التحدي والصمود 

, متحملين عناء السفر ومشاقه الجسدية والنفسية والمادية , وشكلوا بذلك أروع صور الوحدة الوطنية.
في خضم هذه األجواء الجماهيرية المؤتمرية أوجه التحية والتقدير والشكر لألمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام األخ عارف عوض الزوكا على ما بذله من جهد وعناء في اإلعداد والتجهيز والتوجيه للحشد الجماهيري 
الكبير.. والذي لوال تلك الجهود والمتابعة لما تحقق ذلك النجاح المشهود للمهرجان , والشكر موصول لألخوة 
األمناء العامين المساعدين للمؤتمر كًال باسمه وصفته.. ولألخوة أعضاء اللجنة العامة , وأعضاء األمانة العامة 
, وأعضاء اللجنة الدائمة , ورؤساء فروع المؤتمر في المحافظات والمديريات والجامعات ورؤساء المراكز 
التنظيمية على ما بذلوه من جهود وما تحملوه من مشاق وعناء لهذا الحشد , والشكر مستحق لكل مؤتمري 
ومؤتمرية ولقيادات وأعضاء أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي , ولرؤساء وأمناء عموم المجالس المحلية 
في كل محافظات الجمهورية بدون استثناء , والمشائخ واألعيان والشخصيات االجتماعية وكل أبناء شعبنا 
اليمني العظيم , وأخص بالشكر والتقدير رجال القوات المسلحة واألمن الذين يحافظون على أمن الوطن 
والمواطنين من جهة.. ومن جهة أخرى يدافعون ببسالة منقطعة النظير عن حدود وسيادة واستقالل 

الوطن , ويتصدون ألبشع عدوان على شعبنا الصابر والصامد.
كما أشيد وأشكر الشباب والطالب وكل اللجان الفرعية وكل وسائل اإلعالم المؤتمرية واللجنة األمنية 
العليا واللجان األمنية الفرعية وكذا اللجنة المنظمة للمهرجان التي تحملت عبء مسئولية التنفيذ الخالق 

في مراحل الحشد الجماهيري الكبير.
كما أوجه تحية تقدير للمرأة اليمنية أينما كانت على صمودها وصالبتها وعلى تفاعلها الخالق مع قضايا 
الوطن , وأخص هنا القطاع النسائي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف بقيادة الرفيقة المناضلة فائقة 
السيد باعلوي األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام , مقدرًا ومثمنًا كل الجهود واإلسهامات التي 
تجلت في االندفاع الكبير للمشاركة النسائية الفاعلة في الحشد الجماهيري صباح السبت ٢٦مارس٢٠١٦م.
وال أنسى هنا أن أشيد بدور الكلمة والقصيدة والرسم.. وبدور الشعراء والمثقفين والمبدعين الذين كان 
لهم دور كبير في شحذ الهمم الوطنية , وإذكاء روح الحماس واالندفاع لدى أبناء شعبنا وعلى وجه الخصوص 
في نفوس أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام , وأخص بالشكر واإلشادة الشعراء الشعبيين المتألقين 

سواًء أكانوا من الرجال أو النساء.
فلهم جميعًا منا جزيل الشكر والتقدير.. ومن إبداع إلى إبداع.

الرحمة والغفران للشهداء األبرار.. العزة والشموخ لشعبنا الكريم.. النجاح والتألق لمؤتمرنا الشعبي العام 
وحلفائه وأنصاره..

الزعيم ُيحيي الحشود الماليينية التي تجشمت عناء السفر للمشاركة بالمهرجان

شعبنا اليمني أكد للسعودية أنها لن تستطيع محو الجمهورية اليمنية

أحيي بإجالل وفخر حماس آبائي وأبنائي واخواني المشاركين في المهرجان
المشاركون في المهرجان جسدوا أروع صور الوحدة الوطنية
نشيد بجهود األمين العام وكل قيادة وأعضاء المؤتمر والتحالف
نحيي اإلعالم المؤتمري ونشيد بدور القطاع النسوي للمؤتمر والتحالف

نطالب بحوار مباشر مع 
النظام السعودي

السعودية تقف وراء الصراعات 
في العراق وسوريا وليبيا

ندعو المجتمع الدولي لتحّمل 
مسؤولية وإيقاف العدوان على بالدنا

وعلى الرغم من األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية 
الصعبة والمتردية واالقتتال الداخلي واستمرار العدوان الظالم 
والحصار على شعبنا إّال أن الماليين من فرسان المؤتمر انطلقوا 
كطالئع وطنية مخلصة لشعبنا وبالدنا ليعلنوا للعالم قولهم 
الفصل إزاء مختلف القضايا الوطنية وجددوا التأكيد بشجاعة 
على االلتزام بمواقف المؤتمر الواضحة وتمسكه بالثوابت 
الوطنية وبدعم المبادرات والجهود التي تبذلها قيادة المؤتمر 
ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي 

العام- النقاذ المنطقة من تداعيات العدوان.
لقد اكدت الماليين من فرسان المؤتمر من خالل المهرجان 
بميدان السبعين وبذلك االلتفاف العظيم حول القائد المؤسس 
أكدت تأييدها لموقف قيادات المؤتمر  تجاه العدوان على 
بالدنا وحل األزمة، وعبروا عنه بذلك المهرجان الحاشد الذي 
أبهر العالم ومثل قوة عاصفة ستزلزل بدول تحالف العدوان 

ومرتزقتهم.
لقد جسد المهرجان المالييني الــذي حضره الزعيم علي 
عبدالله صالح -رئــيــس المؤتمر الشعبي الــعــام- واالســتــاذ 
عارف عوض الزوكا األمين العام واألمناء العامون المساعدون 
واعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة واعضاء اللجنة الدائمة 
ورؤســاء الفروع من جميع محافظات الجمهورية وقيادات 
أحزاب التحالف، جسد عظمة المؤتمر وأثبت للقاصي والداني 

أن المؤتمر بخير وأنه وبعد تخلصه من المفسدين والعمالء 
والــخــونــة  صــار أكثر قــوة وتماسكًا وتــوحــدًا، وحــامــًال آمــال 
وتطلعات الشعب ومحل رهانهم إلخراج البالد من هذه األزمة.

واذا كانت الماليين من اعضاء المؤتمر قد اكدت في مهرجان 
ميدان السبعين أنه ال عودة للخونة والمرتزقة الى أرض الوطن، 
فإنهم أيضًا قد بعثوا اآلمال لدى الشارع اليمني الذي يشعر 

بضياع بالده ومنجزاته.. 
وقــد حقق المهرجان نجاحًا كبيرًا وحظي بــردود أفعال 

خارجية وداخلية أشادت بمواقف المؤتمر وقياداته.
هذا وقد رفعت الماليين في المهرجان صور ضحايا جرائم 
العدوان السعودي على اليمن، كما رددت شعار المؤتمر 
الشعبي العام وحملت صور رئيس المؤتمر الزعيم علي عبدالله 
صالح، متعهدة في الفتات بالحفاظ على مكتسبات ثورة 
سبتمبر واكتوبر والـ٣٠ من نوفمبر والـ٢٢ من مايو ١٩٩٠م. 
الجدير بالذكر أنه وعلى وقع ألحان االناشيد الوطنية والسالم 
الوطني، هتفت الجماهير المتوافدة من عموم محافظات 
الجمهورية (بالروح بالدم نفديك يا يمن .. نفديك يا صنعاء 

.. نفديك يا عدن)..
والقيت قصائد شعرية واناشيد وطنية وكلمات لقيادات 
سياسية، في كرنفال جماهيري شاركت فيه المرأة والشباب 
ومنظمات المجتمع المدني من محافظة صعدة حتى المهرة 

ومن عدن حتى الحديدة تحت رايــات الجمهورية والثورة 
والوحدة والديمقراطية في لوحة صمود وطنية رددت:

نعم للسالم.. ال لالستسالم.. والشرعية للخونة.. 
¿ هذا وقد حّيا الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- الحشود الماليينية في 

ميدان السبعين معبرًا عن شكره وتقديره لحضورهم. 
وقــال الزعيم علي عبدالله صالح في كلمة له إن النظام 
السعودي هو سبب لكل ما تشهده المنطقة من صراعات في 
العراق وسوريا وليبيا، مطالبًا بحوار مباشر مع النظام السعودي 
الذي يشن عدوانه على اليمن، منتقدًا موقف مجلس األمن 
الدولي الذي لم يحرك ساكنًا تجاه ما يرتكبه العدوان من جرائم 

بحق الشعب اليمني.
ودعــا رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام مجلس األمن إلى تحمل مسئوليته وإيقاف العدوان على 
الشعب اليمني وإصدار قرار بفرض حظر األسلحة على النظام 

السعودي.
وأكــد الزعيم علي عبدالله صالح على وحــدة صف الجبهة 
ــال: نحن وأنــصــار الله متحالفون في مواجهة  الداخلية، وق

العدوان.
وشارك الزعيم علي عبدالله صالح الحشود الماليينية: بالروح 

بالدم نفديك يايمن.


