لوحة بهية ترسمها أنامل جماهير المؤتمر..
جماهير الشعب يوم الخميس القادم الـ 24من
اغسطس في ميدان السبعين  ..تحكي قصة
وط��ن شامخ شموخ الجبال  ،وقصة شعب ال
يقبل الوصاية عليه من ٍّأي كان ..وال يخنع وال
يستسلم..
لوحة ستشرق بنور الجماهير المحتشدة في
صباحات السبعين ومساءاته وهي تردد بعزيمة
راسخة وإرادة ال تنكسر “بالروح بالدم نفديك
يا يمن”..
من ميدان السبعين ومع المؤتمر الشعبي العام يجمعنا الوطن الواحد الكبير ،
وتمضي الجماهير الشعبية يدًا واحدة في مواجهة العدوان وهي تصدح بصوت
جهوري واحد «ال للعدوان ..ال للحصار وتجويع اليمنيين ..ال للتفريط بالسيادة
الوطنية»..
من ميدان السبعين ستشارك الجماهير المؤتمرية -ومعها القائد المؤسس رمز
الصمود والنضال الوطني الزعيم علي عبدالله صالح  -رجال الرجال الثابتين على
الحق في جبهات البطولة والشرف الذين نذروا أنفسهم لله ثم الوطن ،وأقسموا
أن لن ينال من أرضهم دخيل أو يبيع المكاسب عميل..

لرفد الجبهات وشد عزيمة الرجال الرجال

صباحات ومساءات السبعين تجمعنا
راسل القرشي..
وثباتها ًعلى
ستشاركهم البطولة بمواقفها المساندة التي لم ولن تتزعزع ؛ ً
الحق ً الذي لم ًولن يتحول أو يتغير قيد أنملة ..وإيمانها بالوطن قوال وفعال..
قضية وحقيقة..
هنا في ميدان السبعين وهناك في جبهات المواجهة يجتمع اليمانيون
ليلقنوا قيادة العدوان بجيوشهم الذين أتوا بهم من كل حدب وصوب ومعهم
مرتزقتهم ومواليهم ،الدروس العظيمة في ًالوطنية والبطولة والصمود التي
لم ولن ينسوها عبر تاريخهم -حاضرًا ومستقبال..
هؤالء هم رجال الرجال الذين لم ولن يهنوا مهما استمرت آلة العدوان اإلجرامية
في استهداف المدنيين وارتكاب المزيد من الجرائم اإلرهابية بحق أطفال ونساء
وشباب وشيوخ اليمن  ..والتي لن تسقط بمرور األيام واألشهر والسنين أو
رئيس التحرير
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يتم تجاوزها ومحوها من الذاكرة ..بل ستتم مالحقة
مرتكبيها ومحاكمتهم حتى تتحقق العدالة اإللهية
ويتم القصاص منهم وتنتصر إرادة اليمنيين وتعلو
راية اليمن الواحد الكبير خفاقة في سماء الله من
جديد ..
هذه هي اليمن تتجسد اليوم في ميدان السبعين
بطولة وشهامة وإب��اء..؛ وقوة وعزة وأنفة وكبرياء
وكرامة وس��ي��ادة ..وه��ؤالء هم اليمنيون المكتوبة
صفاتهم وشجاعتهم بحروف من نور في كتاب الله
الكريم“ :أولو قوة وأولو بأس شديد” ..
إنها اليمن ..وهذا هو شعبها الشامخ في ميدان السبعين بكبرياء ؛ والصامد في
جبهات العزة والشرف يواصل تصديه البطولي واألسطوري للعدوان بعدده
وعتاده ..
وهؤالء هم جماهير المؤتمر ..جماهير الشعب يرسلون رسالتهم اليوم للعالم
أجمع  :قرار اليمنيين بأيديهم وليس بيد المرتزقة والخونة والعمالء  ..أو بيد
قادة تحالف العدوان ..
العزة لليمن ..والخلود للشهداء ..والخزي والعار للعدوان وأذنابه ومرتزقته..
و«بالروح بالدم نفديك يا يمن»..
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القائد العبقري
وفرسان المهام
الصعبة

عبدالكريم المدي

ويحولون أيً صعاب إل��ى إرادات ُّ ،وي��م�لأون قلوب
من يصلون الليل بالنهار ً
وعقول الجماهير حيوية وأم�لا وتفاعال وحضورا خالقًا تشع به كل تفاصيل
حياتهم السياسية واالجتماعية والعمل معًا لدخول الجميع المستقبل بقوة
ذاتية وإحتياطية.
االحتفاء بكل قيمة ومنجز ّوحد ّ
ويوحد شعب بكامله ..هؤالء هم من
ومن ذلك ُ
يستحقون أن ترفع لهم القبعات وتنحني أمامهم القامات وفي المقدمة القائد
المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح -حفظه الله -الذي يمثل عقل وقلب ودينمو
والمؤتمري ،ويثبت مجددًا أنه صانع تحوالت تاريخية في أشد
هذا الحراك الوطني ً
وأصعب الظروف ..فعال انه قائد استثنائي في تاريخنا الوطني وعبقري في تحطيم
عواصف األحداث وفي انقاذ اليمن وإعداد قيادات وطنية استطاعت أن تلهب
حماس الماليين من جماهير الشعب في ظروف قاسية كهذه.
فها هم فرسان المؤتمر الذين يزدان بهم واقعنا ومستقبلنا ممن تخرجوا من
مدرسة الزعيم القائد المؤسس وفي المقدمة رئيس وأعضاء اللجنة العليا لإلعداد
والتحضير للمهرجان  24أغسطس بمناسبة مرور ( )35عامًا على تأسيس
“المؤتمر الشعبي العام” والذين يقودون النجاحات ويحملون اآلمال بكل كفاءة
ومقدرة ،وفي المقدمة األستاذ المناضل عارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر
الشعبي ،ومعه رفاقه من األمناء العامين المساعدين وأعضاء اللجنتين العامة
ّ
مجلسي النواب والشورى والمجالس
والدائمة ورؤساء الهيئات والفروع وأعضاء
المحلية والمشائخ وك��وادر المؤتمر الذين يمدون أفكارهم ورؤاه��م وعصارة
جهودهم للناس جسورًا كي يعبروا عليها إلى ميدان السبعين ..ميدان الكرامة
والصمود والتصالح والتسامح.
األستاذ عارف الزوكا وكل الفرسان معه يستحقون الثناء والتقدير ،ألنهم بالفعل
يثبتون كل يوم أنهم أهل للثقة وفخر لتنظيمنا الرائد الذي جعلوا أعضاءه وأنصاره
اليوم على مستوى كل قرية ومدينة وحي يستعيدون ذاكرة العمل السياسي
الوطني الديمقراطي االجتماعي التكاملي.
وواد
نعم ،لقد جعلوا
وأنصار المؤتمر في كل حي وقرية وجبل وسهل ٍ
أعضاء ّ
يشعون باألمل والتفاؤل والتفاعل والحراك السياسي
وريف ومدينة وجزيرة
والديمقراطي المدني الذي أسسه وأرس��ى مداميكه المؤتمر طوال  35عامًا،
واستعاد ّعافيته اليوم.
ً
ومن منا ُينكر بأن النجاح الكبير الذي يتحقق يعود فضله أوال للقائد المؤسس
وموحد اليمن وباني نهضتها الزعيم علي عبدالله صالح الذي تتضح عبقريته
تنظيمي حدثًا وطنيًا برؤية تجعل العالم يتابع مجريات
بجعل مهرجان ّ
القيادية ً
تفاصيله أوال بأول ..ومن منا ينكر حقيقة أن األستاذ عارف الزوكا يمتلك روحًا
مؤتمرية ،شابة ،جماهيرية تتصل بالعصر ،وال تحتمل مطلقًا أن تخذل جماهير
الشعب ّأبدًا؟
ّ
من منا يستطيع إنكار حقيقة أن األخ األمين العام ُيمثل ظاهرة مستمرة لإلبداع
والنشاط والثقة والجاذبية والبساطة والنضوج والتأثير ؟
لذلك نعتقد جازمين أن الجهود الكبيرة والنشاط والحضور الالفتين لهذا
المساعدون وأعضاء اللجنة العامة ورؤساء الفروع في
القامة ،ومعه األمناء العامون
ّ
المحافظات طوال األيام الماضية ،قد مثل نقطة تحول كبيرة في المشهد السياسي
والحراك المدني والديمقراطي الذي تميز به المؤتمر وحافظ عليه وطوره أيضًا ،وهذا
ما نالحظه في الفعاليات المختلفة على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات
التي تحولت فيها فروع المؤتمر ،بل وكل بيت يمني إلى خلية نحل ،لدرجة أننا نرى
في اليوم الواحد األستاذ عارف الزوكا يرأس عددًا من اللقاءات الموسعة ،ويحضر
األداء
العديد من االجتماعات ،وكذلك الحال بالنسبة لألمناء العامين المساعدين وهذا ً
في الواقع قد عكس نفسه بوضوح لدى القواعد التواقة له والتي تفاعلت معه تفاعال
ّ
مشرفًا في جميع المحافظات والمديريات التي تقوم فيها قيادات المؤتمر بالعمل
نفسه ،ولم تتوقف اجتماعاتها التحضيرية لتفويج ماليين المؤتمريين نحو ميدان
المشاركة
السبعين في العاصمة صنعاء يوم24أغسطس واأليام التي تسبقه من أجل
ُ
في هذه المناسبة التي ستكون غير مسبوقة في تاريخ اليمن والمنطقة من حيث
أعداد المشاركين والترتيب والتجانس والوعي والوفاء للمؤتمر وقيادته وللمنجزات
التي تحققت للوطن بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح.
نحن نكتب هنا عن دينمو المؤتمر ودينمو لجنة اإلعداد لمهرجان 24أغسطس
األستاذ عارف الزوكا ورفاقه من فرسان المهام الصعبة األمناء العامين المساعدين
ورؤساء الفروع ليس ُّمجاملة وإنما عرفانا بجهودهم الجبارة ونتائج أدائهم األبهر
الذي مكنهم من التوغل إلى كل مكان في نسيج هذا المجتمع الذي أثروه بالحيوية
ومنظومة قيم العمل السياسي ،المؤتمري،الوطني.
نقول هذا من باب اإلنصاف وقول كلمة حق في كوكبة مؤتمرية تتجدد دومًا
بالوفاء واإلخالص والوطنية ،وتفيض بالحب والتاريخ والمعرفة وأسرار النجاح
واإلبداع.
ألف ألف تحية لقائد المؤتمر الشعبي العام ،ولقائد كتيبة فرسان لجنة اإلعداد
لمهرجان المهرجانات وبسملة المناسبات 24أغسطس ..وألف ألف تحية لفرسان
المؤتمر من أمناء عامين مساعدين وأعضاء لجنة عامة ولجنة دائمة ورؤساء فروع
المحافظات والجامعات والدوائر وقيادات ًمراكز تنظيمية وقطاع المرأة وكل
أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره ،رجاال ونساء..
تحية وف��اء وعرفان وإج�لال لكم يا مصدر فخرنا وعنفوان عطائنا وأيقونة
نجاحاتنا.
وفقكم الله جميعًا ونصر بكم ومعكم وطنًا مكلومًا وحزبًا رائدًا ،تاريخيا قائده
وفارسه الزعيم الرمز علي عبدالله صالح ،حفظه اللهّ .
وكل عام ووطننا ومؤتمرنا الشعبي العام وقيادته الفذة وك��وادره األوفياء
وأنصاره الشجعان ،بألف خير وعافية ،ومن نجاح إلى نجاح.

رسائل تمزيق الفتات المؤتمر
محمد أنعم
الذين أقدموا على تمزيق الفتات المؤتمر في ميدان السبعين في جنح الظالم اثبتوا أنهم
مجرد خفافيش مهزومين من الداخل وضعفاء وجبناء وغير قادرين على مواجهة فرسان
المؤتمر الذين يعدون للمهرجان في وضح النهار وفي قلب العاصمة ومحافظات وقرى اليمن.
كانت هذه إحدى الرسائل التي أظهرت من يقفون ورء ذلك الفعل الجبان أما الرسالة الثانية ،فقد
كشف الفاعلون أيًا كانوا أنهم مجرد متآمرين وغدارين وحاقدين وترتعد فرائصهم وترتجف
قلوبهم أمام كل فارس مؤتمري وال يمكن أن يواجهوا كرجال أو كخصوم.
بيد أن الرسالة الالفتة أيضًا من وراء ذلك العمل الجبان أنه يمكن أن ُيفهم وبكل وضوح أن من
أقدموا على تمزيق صور ويافطات المؤتمر الشعبي العام في ميدان السبعين هم أقرب الى

تجار الحروب ،حيث لوحظ أنه تم استهداف الفتة تؤكد على الدعوة لمصالحة وطنية شاملة
ال تستثني أحدًا ..والالفتة األخرى التي استهدفت كانت للزعيم وهو يحمل المصحف الشريف
ويدعو لالحتكام الى كتاب الله ..وهي صورة مدلولها الدعوة للتمسك بالحوار لحل األزمة..
ويبدو واضحًا أن من استهدفوا اللوحتين ال يريدون أي حوار وطني وال مصالحة ومستفيدون
والحصار على بالدنا وشعبنا..
جدًا من استمرار العدوان ً
غير أن الرسالة الخطيرة فعال أظهرت أن ثمة ثغرة أمنية واضحة وال يجب أن يمر ما حدث
مرور الكرام.
أما األهم من كل ذلك أن أولئك الجبناء خدموا المؤتمر من حيث ال ي��درون فقد أث��اروا غضب
المؤتمريين في عموم قرى ومدن اليمن وجعلوا الجميع يستنفرون ويعتبرون ذلك الفعل الخسيس
تحديًا لكل مؤتمري ..وقد قبلوا التحدي ..والسبعين لن تكون له حدود في العاصمة صنعاء.

أنا نازل  ..أنا نازل
باسم المؤتمر  ..نازل
باسم الشعب  ..أنا نازل
أنا نازل إلى السبعين
ألجل السلم يتحقق ..
ومن أجل البقا والعيش
من أجل الوطن والجيش
حتى يرحل العدوان بال رجعة
وينزاح السفه والطيش
***
أنا نازل  ..أنا نازل
ورب الكون أنا نازل
على صهوة حصاني  ..جيت
من صعدة  ..ومن حجة
من المحويت ..
من ريمة
من المهرة  ..ومن شبوة
من الضالع ..
من البيضاء
من ساحل عدن ..
من لحج ..
من مأرب
من داخل تعز ..
من إب ..
من صنعا
من الجوف األبية

إتجــاهـ

االحتفال ..توضيح
الواضحات
عبداهلل الصعفاني
م��ا ال���ذي ح��دث ألم��ة يضربونها ال��ي��وم ف��ي عينيها
االثنتين؟
حول موضوع الساعة ..القضية ببساطة ان المؤتمر
الشعبي ال��ع��ام يرغب ف��ي االح��ت��ف��ال ب��ذك��رى تأسيسه
ال��ـ« ..»35وشريكه في السلطة يقول له ضمنًا وعالنية
(ال)!!
ال تحتفل ..م��م��ن��وع( ..ان��ا أب��وك وأع���رف مصلحتك)
واليعطي اي اعتبار أو اهمية لجماهير المؤتمر الالفتة
أو حتى لكون انصار الله كشركاء يحتفلون بالشاردة
والواردة ..المتفق عليه والمختلف بشأنه ..وهذه حرية
تعبير مكفولة دستوريًا للجميع..
هنا يحدث التوتر ويسود سوء الفهم ..ويشعر حتى
ال��ذي اليرغب في النزول برغبة جارفة في ال��ن��زول ..ال
استثناء حتى للصائدين في البركة الراكدة او الدامية ..وهنا
يبدو جليًا الفرق الكبير بين من يكسب ومن يخسر في
ميزان المزاج الشعبي ..يظهر الذكآء السياسي من عدمه..
بالمعيار الوطني وما يسمى وحدة الصف ..ليحتفل
المؤتمر الشعبي بذكرى تأسيسه ..هذا نفس حق انصار
الله في تنظيم كل تلك الفعاليات فلماذا تستكثر على
شريكك ما تفعله على الدوام وبصورة باذخة من حيث
العدد..
في موضوع االحتشاد في الجبهات ثمة اي��ام اخرى
كراس
للحديث عن الشراكة في كل شيء ..مغارم ومغانمٍ ..
وتمكين واقصاء ..وعبث بأرزاق الناس ومعيشتهم..
احتفال الموتمر الشعبي بذكرى تأسيسه لن يعيق
الجبهات ..ولو كانت احتفاالت انصار الله بمناسبات لها
اول وليس لها آخر تعيق رجال الجبهات لفرغت الثغور
وسقطت صنعاء في يوم أسود -السمح الله..
دع��وا االحتفال يمضي ..ول��و ك��ان لي كلمة مسموعة
عندهم لدعوت انصار الله للمشاركة في احتفال المؤتمر
وليقولوا بدهاء السياسة وحتى خبثها..هم ماليين لكنهم
ليسوا مؤتمريين كلهم أو ليسوا جميعًا من محبي علي
عبدالله صالح« ..شوفوا كيف انا اغشش انصار الله في
الصحيفة الناطقة باسم المؤتمر الشعبي»..
ثمة فسحة للحديث وال��ن��ق��اش ح��ول الفساد وح��ول
الدستور وحول ما إذا كان للجنة الثورية والمشرفين وضع
قانوني أم ال ..وثمة وقت للحديث حول الجهد الدفاعي
الجماعي ..ثم ان الفساد يحتاج لخطوات عملية أستغرب
كيف اكتفى الشركاء بالفرجة عليه بل ومباركته بالدعممة
حتى أزكم األنوف ..وفجأة يصير حفل الساعات االربع هو
القشة التي ستقصم ليس ظهر البعير وإنما ظهر اليمن..
لست مع هبالة رفع صورة عبدربه في السبعين ولو من
باب ًإظهار عدم التناقض او االستفزاز الصادم ..وال أرى
عقال او بعض عقل في تمزيق صور رئيس المؤتمر وهو
صاحب دعوة العرس..
لست ايضًا م��ع منطق تقسيم ال��ن��اس ال��ى شياطين
ومالئكة ..فما ن��زال حصاد م��وروث متخلف يناشد في
الجميع ضمير التذكير بأن اليمن يتسع للجميع ..وانه
الغنى عن تصالح الكل مع الكل من اجل اجيال قادمة ليس
ِ
لها في ما يحدث من غباء ال ناقة وال بعير..
غير ذل��ك ليس إال تآكل كل من يتعنت ثم فواصل
جديدة من الصدام الذي تذهب فيه ريح اليمنيين تحت
ارض من النار وسماء من الدخان..
وحدة الصف التتحقق بخطابات الموت ..ثم ان اليمن
في ّ
امس الحاجة ألن يقول الجميع بصوت واحد :اليمن
قلبي وروحي فداه..
وغير ذلك ليس اال هدم البيت اليمني على رؤوس كل
ساكنيه ..هذه هي الحكاية ،وتلكم هي الرواية.

ّ
من مدائن حضرموت العامرة بالعز
من باحة ذمار المجد
من عمران ..
من أبين ..
ومن شط الحديدة
من جزرنا العائمة في بحرنا األحمر
وفي أقصى محيط الهند
من كل اليمن  ..نازل
***
أنا نازل  ..أنا نازل
حماك الله يا سبعين  ..أنا نازل
حماش الله يا آزال  ..أنا نازل
برغم الجوع  ..أنا نازل
برغم الفقر والحمى  ..أنا نازل
برغم الحرب  ..أنا نازل
وتحت القصف  ..أنا نازل
***
أنا نازل  ..أنا نازل
رسالة عاجلة للكل
َّفي الداخل وفي الخارج
بأنا اليوم في الميدان
وبكرة ننزل الجبهات
نعادي من يعادينا
نذيقه من كؤوس المر والحنظل
ونثبت أننا األفضل
َّ
وأن الحب والحكمة رهان الشعب واألبطال
محمد ناصر السعيدي

