
شــهد ميــدان الســبعين بالعاصمــة صنعــاء  
الســبت الماضي حضورًا كبيرًا وحاشدًا للمرأة 
اليمنية في مهرجان مرور عام على العدوان السعودي 
الغاشم على الشعب اليمني كتأكيد منها على استمرار 
ثباتها وصمودها وتحديها إلى جانب أخيها الرجل في 
مواجهــة العدوان وكل المؤامــرات والمخططات التي 

تحاك ضد الوطن والدفاع عن أرضه وسيادته..
وســجلت المرأة من مختلــف االعمار حضورًا منقطع 
النظير فــي المهرجان ، حيث شــكل عالمة فارقة في 
اوسع مشاركة نسائية في مهرجان جماهيري شهدته 

العاصمة صنعاء ..

   ماجد عبد الحميد 

فقد تقاطرت  صبيحة الـ ٢٦ من مارس أعداد غير مسبوقة 
مــن اليمنيات وخــصــوصــا الــنــســاء المؤتمريات مــن مختلف 
المحافظات والمدن والقرى والعزل اليمنية إلى ميدان السبعين 
بالعاصمة صنعاء للمشاركة بفاعلية في المهرجان ليوصلن 
من خالل ذلك رسائل قوية وواضحة الى دول تحالف العدوان 
وللعالم اجمع  بــأن المرأة اليمنية كانت ومــازالــت حاضرة 
وبقوة لتصنع مع بقية جماهير الشعب مالحم اسطورية 
عظيمة في الصمود والثبات تتعلم منها االجيال والعالم كيف 
استطاع شعب بإمكاناته البسيطة ان يقهر أعتى واحدث 
انواع االسلحة وان يسجل بأحرف من ذهب انصع الصفحات 

في جبين التاريخ..
شعارات وزغاريد والفتات جياشة

ورفعت المشاركات بالمهرجان العلم الوطني وشعار 
المؤتمر وصـــور الــزعــيــم علي عبدالله صــالــح -رئيس 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- كما رفعن 
ايضًا عددًا من الالفتات المنددة بالعدوان والمطالبة بإيقافه 

وعددًا من الشعارات الوطنية التي عكست مدى حب اليمنيات 
واعتزازهن ببلد اإليمان والحكمة ومهد العروبة والحضارة 

األصيلة.. 
«الميثاق» أن  مؤكدات في الوقت نفسه في احاديث متفرقة لـ
حب الوطن لن يكون إال من خالل الوقوف صفًا واحدًا رجاًال ونساًء 
واطفاًال وشبابًا وشيوخًا للحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.. 
مبديات استعدادهن الكامل للمزيد من الثبات والصمود ضد 

العدوان السعودي الذي ينهي عامه االول على بالدنا..
صمود وتحدٍّ

سماح عبدالله - فرع المؤتمر الشعبي العام ذمار- اعتبرت ان 
مهرجان الصمود والتحدي الذي دعا اليه المؤتمر وحلفاؤه ، يعد 
انتصارًا لليمن واليمنيين بالصمود والتحدي في مواجهة العدوان 
على اليمن الذي تحالفت فيه عدد من الدول وبتلك اإلمكانات 

الضخمة واألسلحة المتطورة.
منددة بجرائم العدوان السعودي الغاشم على اليمن خالل عام 
كامل والذي استهدف المدنيين األبرياء من النساء واألطفال 

وتدمير كافة البني التحتية للوطن..

الحزب االكبر.
فيما اكدت سوسن احمد القاضي - مشاركة من محافظة إب- أن 
المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- هو المعني في المقام األول باالحتفال 
بهذه المناسبة «عام من الصمود والتحدي في وجه العدوان 
السعودي الغاشم على اليمن» كونه الحزب االكبر واالوسع الذي 
ولد من رحم الشعب ويمتلك قاعدة شعبية عريضة ال يمكن 

الي حزب آخر ان ينافسه عليها.. 
مكانة عظيمة

حنان محسن - امانة العاصمة- قالت: ان مهرجان عام من 
الصمود والتحدي الذي دعا الى اقامته المؤتمر  يعكس حقيقة 
المكانة العظيمة التي يحتلها المؤتمر الشعبي العام في 
 
ً
الساحة الوطنية وفي وجدان الشعب اليمني العظيم.. مشيدة
بالزخم الجماهيري المؤتمري العظيم الذي تدفق من مختلف 

المحافظات إلى العاصمة صنعاء للمشاركة في المهرجان..
إشادة

إلى ذلك اشــادت بلقيس المطري - محافظة صنعاء-  بصمود 

أصداء من الشارع على مهــــــــــــرجـــان السبـعــيـــن

ه الحشــد المالييني لمهرجان ميدان الســبعين الذي نظمه المؤتمر الشــعبي العام في ٢٦ مارس الماضي  بذكرى مرور عام على العدوان البربري الغاشم الذي   < وجَّ
تشنه السعودية على بالدنا، وّجه رسالة قوية للداخل والخارج أثبتت سالمة المواقف الوطنية التي اختارها المؤتمر ضد العدوان وتمسكه بالسلم ال االستسالم. 
خرجت الماليين لتقول: متمســكون بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر وموحد اليمن.. ونبادله نفس الوفاء.. قالت الماليين للعالم «لن نفرط بالزعيم الذي ضحى 
بالغالــي والنفيــس من أجل شــعبه ووطنه  لن ننســى تضحياتك من أجلنا ومــن أجل بالدنا.. وقفَت الى جانب اليمن أرضًا وإنســانًا في مختلف الظــروف والمراحل حتى بعد 
 من مختلف مناطق ومحافظات اليمن وهي تحمل صوره ليرى العالم قرارها ومواقفها، 

ً
تسليمك السلطة سلميًا وحقنًا للدماء. خرجت الماليين لتجدد الوالء للزعيم قادمة

وتؤكد  أنها تعلق آمالها على المؤتمر إلخراج البالد من هذه المحنة التي يمر بها وأنه القادر على التصدي للمخططات الدنيئة للعدوان ومرتزقته وإفشالها.
يفخر اليمنيون بتوحدهم وصمودهم.. ويفخر المؤتمر الشــعبي العام باألواصر العميقة التي تربطه بالشــعب، وهذا ما جســده مهرجان ميدان الســبعين الذي التزال 

أصداؤه تتردد حتى اآلن.
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متمسكون بــــــالزعيم
«بالروح بالدم نفديك يا يمن»
شعار هز أركان العدوان ومرتزقته

 أحمد الرمعي

في الـ٢٦ من مارس الماضي خرج اليمنيون الى ميدان السبعين على قلب رجٍل واحد ليثبتوا  
للعالم أجمع أن جميع اليمنيين ضد العدوان على بالدهم سوى تلك القلة من المرتزقة 

الخونة عبيد الريال السعودي الذي لفضهم الشعب اليمني.
كان أجمل ما في مهرجان الصمود والتحدي الذي نظمه المؤتمر الشعبي العام في العاصمة 
صنعاء بعد مرور عام من العدوان السعودي الغاشم على اليمن والذي أهلك الحرث والنسل هو 
الحضور المالييني لكافة ابناء الشعب اليمني وكان األجمل في الحشد هو الشعارات التي رددتها 
الجماهير: «بالروح بالدم نفديك يا يمن.. نفديك يا صنعاء نفديك يا عدن» شعار هز أركان العدوان 
ومرتزقته وأثبت للعالم أجمع أن اليمنيين ال يساومون على كرامتهم وعزتهم وأنهم مستعدون 
للتضحية بأرواحهم من أجل الدفاع عن وطنهم وعزتهم وكرامتهم وأن العدوان بكل ما يمتلكه 
من ترسانات سالح تدميرية لن يستطيع تركيع اليمنيين وبكل ما لديه من أموال وهذا هو ديدن 

الشعب اليمني منذ خلقه الله الى يومنا هذا.
نعم.. بالروح بالدم نفديك يا يمن.. أيها المعتدون الغزاة قالها ماليين اليمنيين في ميدان 

السبعين ورددها معهم سبعة وعشرون مليون يمني هم عدد سكان اليمن.
مشكلة العدوان السعودي الغاشم ومن يتحالف معه أنهم ال يقرأون التاريخ فهذا الشعب 
ال يقبل الضيم وال يرضى بالغريب على أرضه ولو قرأوه جيدًا لعلموا أن هذا الشعب الذي طرد 
الغزاة األحباش وبعدهم الفرس والرومان واالتراك لن يقبل باألعراب على أرضه ليدنسوها وأنه 

سيقاومهم بكل ما يملك من عزيمة واليمن ظلت على مر التاريخ مقبرة للغزاة.
هذا الشعب ذو قوة وذو بأس شديد ال تخيفه طائرات وصواريخ األعداء ولذلك صمد هذا الصمود 
االسطوري أمام العدوان لمدة عام كامل رغم كل ما يمتلكه العدو من عتاد ومن دعم عربي ودولي 
وصمت مريب من قبل المنظمات الدولية التي لم تحرك ساكنًا تجاه قتل االطفال والنساء وتدمير 

البنية التحتية لهذا الشعب الصابر الصامد.
كانت الطائرات تحلق على مستوى منخفض فاتحة حاجز الصوت فوق رؤوس الماليين الذين 
احتشدوا في ميدان السبعين وكان ردهم رفع الشعارات في وجه المعتدي.. ال فرق في ذلك بين 
رجل وامرأة وطفل.. معاق.. وكبير في السن الجميع كانوا يرددون: «بالروح بالدم نفديك يا يمن.. 
نفديك يا صنعاء نفديك يا عدن».. وكأنهم كانوا يقولون للعدوان سنفدي وطننا بأرواحنا ودمائنا 
ولن تخيفنا طائراتكم وصواريخهم وأذكر هنا تعليقًا ألحد األخوة العرب قال فيه: أنتم 
شعب جبار ولو أن الطائرات المعادية كانت تحلق 
بهذا العلو على شعب 
ليمني  غير الشعب ا
لفر الجميع ويكفي أن 
يتدافع الناس ليموت 
االالف جراء هذا التدافع 
لفعل شعب  با لكنكم 

جبار..
وبالروح بالدم نفديك 
يا يمن سبق لهذا الشعب 
أن قالها وسيقولها الى 
أن يرث الله األرض ومن 

عليها.

غير أن تقاسيم وجوه ابناء الشعب اليمني تغيرت بشكل 
كبير جدًا بعد المهرجان المالييني الذي أقامه المؤتمر الشعبي 

العام بذكرى مرور عام على العدوان السعودي على بالدنا.
«الميثاق» رصدت ردود افعال الشارع على المهرجان بعد 
أن أصبح الجميع يالحظ أن مزاج الشارع اليمني تغير وعادت 
تكتسي الوجوه بالبشاشة وتشع األعين بسعادة وأمل ال حدود 

لها وتخلص الناس من كبت جثم على صدورهم سنوات.
< يقول الحاج مصلح ضيف الله من عمران.. بعد اليوم نقول: 

شدة وفرجها الله على اليمن واليمنيين.. حضرت مع أوالدي 
واحفادي للمهرجان طفحنا في الحالة التي احنا بها.. يقتلونا 
ويجوعونا وكأن ما حناش أوادم.. خرجنا نزقم بالله والمؤتمر 
الشعبي العام بعد أن بلغت الحلقوم وعرفنا «أن عز الدين جاء 
اضرط من اخيه» معدبش معانا إّال المؤتمر.. وقيادته عرفناهم 
رجال مش فاترين اطفأوا حرب أهلية وبنوا اليمن - كنت أقف 
معهم لوحدي وبعد ما تــرأس علي عبدالله صالح.. واليوم 
أوالدي خمسة وأحفادي معهم.. يا ذاك هذا الشعب كله احتشد 

وخرجوا من الضيق والباطل «ومن قرح يقرح».
أما فرحان السامعي فقال: تشتي أقول لك الصدق خرجت 
للسبعين معابوش معنا أمل إّال المؤتمر بعد الله.. نحنا نازحين 
والشعب اصبح كله نازح.. ومشايخارجش الشعب إّال المؤتمر.. 
وا من البالد كلها ليقولوا  شوف وانا افدي قليبك الناس كلهم جاء
للزعيم والزوكا كلنا مع المؤتمر وضد العدوان.. نشا دولة ونظام 
وقانون وما يعرف لها إّال المؤتمر.. البالد قد هي شتطفح من 
أمراء الميليشيات والدواعش والمخالفي قد استنسخوا مثله 

مليان.
< وتحدث عبده مصلح البعداني قائًال: على عين الجميع.. 
خرجنا.. مع الخيل.. والــذي ما يعجبوش يخزها.. وكل هذه 
الحشود من الرجال والنساء والشيوخ والشباب طلعوا الى ميدان 
السبعين وهم داريين أن الطائرات السعودية تقصف يوميًا 
هذا الميدان ومع ذلك جاء الجميع على أقدامهم مستعدين 
أن يقدموا أرواحــهــم دفاعًا عن الوطن والشعب ومــن أجل 

بدد مهرجان ميدان الســبعين مخاوف الشارع اليمني بعد أن جثم القنوط واالنكسار على حياة الناس  
الذي فقدوا األمل وعدم الثقة بكل شيء منذ أن حلت بالشعب وباليمن نكبة االخوان عام ٢٠١١م.

كما عزف الناس عن الشــعارات البراقة بعد أن تســاقطت االقنعة واكتشــف الجميع ما كانت تخفيه خلفها 
من مشــاريع قبيحة وأياٍد تقطر بدماء األبرياء من أبناء الشــعب.. وازداد الشارع اليمني احباطًا بعد أن شاهد 
ادعياء الوطنية والثورية واألممية والناصرية ودولة الخالفة الراشــدة والدولة المدنية يتسكعون في الرياض 

وباعوا الدم اليمني واألرض والعرض بثمن بخس.

ضيف الله: خرجنا من الضيق والباطل 
«نزقم» بالمؤتمر ومن «قرح يقرح»..

السامعي: البالد شتطفح.. نشا 
دولة ونظام وقانون

البعداني: خرجنا مع الخيل على عين الجميع.. 
شبعنا من الشعارات وتعبنا من المرتزقة

 المرأة اليمنية تؤكد صمودها في وجـه العــــــــــــدوان وتمسكها بالمؤتمر

ماليين الشعب في مهرجان السبعين أكدوا للعالم:


