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مشاركة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر- الماليين 
في مهرجان السبعين كان بمثابة صفعة مؤلمة 
للعدوان ومرتزقته، فظهوره للمرة الثانية بين 
الماليين في ميدان السبعين كان قاهرًا ومؤلمًا جدًا 
روا كل امكاناتهم 

َّ
للمعتدين وأذيالهم الذين سخ

للحيلولة دون ظهور الزعيم في المهرجان، غير 
مدركين -وبما روجوه من أكاذيب وسيناريوهات 
الغتياله- أن زعيمًا بحجم على عبدالله صالح القائد 
الحميري الشجاع ال يمكن أن تهز تلك الخزعبالت 
شعرة في رأس��ه.. وال يمكن لقائد ورمز الصمود 
الوطني في وجه العدوان أن يتخلف أو يبحث عن 
ذرائ���ع خوفًا م��ن القناصة أو ط��ائ��رات وص��واري��خ 
العدوان.. فقد اتخذ الزعيم قراره وال يمكن ألي 
قوة في العالم أن تثنيه، وهذا ما يدركه أبناء الشعب 
اليمني كافة والذين توافدوا من كل أرجاء اليمن 
ال��ى ميدان السبعين لمشاهدة الزعيم في هذا 
المهرجان ولم يساورهم أدنى شك في أن الزعيم 

لن يحضر المهرجان.
نعم.. لقد حضر الزعيم المهرجان وهو على أتم 
االستعداد الفتداء الشعب بروحه وال يخشى الموت 
إطالقًا ألنه يحمل قضية شعب ووطن ويؤمن بأن 
التضحية في سبيلها هو الشرف العظيم منذ أن 
وهب حياته من أجل انتصار النظام الجمهوري 
وأهداف الثورة اليمنية العظيمة »26 سبتمبر 

و14 أكتوبر«.
كانت مئات اآلالف م��ن الجماهير ق��د رابطت 
في الميدان منذ مساء الثالثاء الماضي استعدادًا 
لهذه اللحظات التي سيطل فيها زعيم الشعب 
عليهم..  ولم تستطع القوات األمنية إجبار تلك 
اآلالف على مغادرة ميدان السبعين لتتمكن من 
تفتيش الداخلين صباح يوم المهرجان خشية من 
عمل إرهابي، خاصة وأن هناك معلومات أفادت بأن 
هناك مخططًا لتفجيرات تستهدف المظاهرين 
لتفجير الوضع عسكريًا بين المؤتمر وأنصار الله..
إال أن اللوحة الوطنية العظيمة التي رسمها 
الماليين في المهرجان اكتملت بظهور الزعيم 
واثقًا بشعبه وبأعضاء تنظيمه.. ظهر بشموخ 
.. غير مكترث بتقوالت وتخّرصات  وإب��اء وتحدٍّ
ومؤامرات االعداء.. كان أكثر ما يقلقه ويخشاه أن 
يتعرض أحد من أولئك الفرسان ألذى.. ولم يفكر 
بنفسه على االطالق ولهذا جاءت كلمته مقتضبة، 
لكنه أوصل بذلك الحضور الشجاع رسائل للعالم 
وللمعتدين والمرتزقة رسائل واضحة وبشجاعة 
الفارس الحميري الذي ال يهاب فحيح الثعابين وال 

نباح النابحين..
ر المشهد في ميدان السبعين ولوحظ أن  تغيَّ
الماليين تتدافع نحو المنصة بشكل كبير، الكل 
أراد االقتراب من المنصة.. االقتراب من الزعيم.. 
لذا حرص أيضًا على أن تكون كلمته مختصرة وأصر 
على حضوره ليفضح أولئك المتآمرين والخونة 
الذين يزعمون أن الشعب اليمني يقف الى جانبهم.
ظهور الزعيم فعاًل أقلق أعداء الشعب اليمني 
ل��ذا سارعوا وسخروا كل امكاناتهم في محاولة 
للتخفيف من صدمة ذلك الحضور وتأثيرها على 
ال��رأي العام العربي وال��دول��ي، بإطالق مزاعم أنه 
ظهر ضعيفًا ومرتبكًا ال حول له وال قوة.. و.. و.. 

الخ.
غير أن الرسالة وصلت وأكدت أن الزعيم يظل 
زعيمًا بحضوره.. وبمواقفه وشجاعته وسمو 
عه عن الصغائر.. وبوقوفه الى جانب 

ّ
أخالقه وترف

شعبه وقت الشدائد وعدم التخلي عنه مهما كان 
حجم الخطر والتحديات.

حضور الزعيم صدم 
العدوان ومرتزقته ملحمة  السبعين

��ي��ك ه���ّب ال��ش��ع��ب زل���زاال ��ي��ك ل��بَّ ل��بَّ
ي��ا حزبنا ال��رائ��د العمالق مؤتمرًا
وي��ازع��ي��م��ًا عظيمًا ق��ائ��دًا فطنًا
 وُهنا

ٌ
بعد الثالثين ع��ام��ًا خمسة

فيها أغسطس يزهو من سناك وذا
ما أشبه اليوم باألمس القريب وال
وعربد العنف والتخريب منتشٌر
هناك أشرقَت صبحًا في الدجى أِلقًا
ألقيت معجزة الميثاق فاتحدت
أطفأت ما شب في األوطان من فتٍن
 
ً
وك����ان ع��ف��اش إق���دام���ًا وتضحية
ق���اد السفينة أرس���اه���ا بحكمتِه
منها تأسست بالميثاق وانتسبوا
واألم��ه��ات على حب الحمى وعلى
أت��ي��ت منا وم��ن أوس��اط��ن��ا انبثقت
ماكنت ف��ك��رًا دخ��ي��اًل ص��ّدَرت��ُه لنا
 وط��ن��ًا

ً
إن���ا ع��ش��ق��ن��اك ح��زب��ًا دول�����ة

إن���ا ن��ه��ج��ن��اك ف��ك��رًا ف��ي ت��وّس��ط��ِه
ت��ح��ارب العنف واإلره����اب تنبذُه
ًوترفض الحرب تدعو للحوار إذا
م��ا كنت ص����ادرَت ل��إن��س��ان حرية
ًما كنت ضايقت فردًا في معيشتِه
فالناس عاشوا على عدٍل سواسية
ما العدل ما األمن ما التعليم يرفعنا
 نصدرُه

ٌ
ما السد ما الغاز ما نفط

 وال���
ُ
مالبرلمان انتخاٌب وال��رئ��اس��ة

 ع���ددًا
ً
ب��ن��ي��ت ج��ي��ش��ًا ق��وي��ًا ُع�����دة

���ل ل��ل��ذي��ن أرادوا ش���ق لحمتنا
ُ
ق

 ولو
َ

 خسئتم ال انفصال
َ

ال ال انفصال
����ل ل���أش���ق���اء ي���ا أب���ن���اء ج��ل��دت��ن��ا

ُ
ق

أهلكتُم الحرث والنسل الحصار قضى
رضت

ُ
ًلم تنشد الحرب لكن حربهم ف

ق��ه��رَت ك��ب��رًا وإره���اب���ًا وع��ج��رف��ة
 أن��َت فيها األم��ة افتخرت

ٌ
م��واق��ف

س��ِل الخليِج ال��ذي من جانبيِه إلى 
 فلسطين قبل الكل كنت لها

ْ
وسل

كم ه��ّب قائدك المغوار في قمٍم
فامِض إلى النصر ال تنظر لمرتزٍق
والت���ب���اِل ب��م��ن خ��ان��وك وانبطحوا
فحسبك ال��ل��ه ت��أي��ي��دًا إذا م��ك��روا
ها قد أتيناك والسبعيُن فاض بنا
��ط��اُع وهل

ُ
ها قد أتيناك فأمرنا ت

لو شئت نجتاح أرج��اء الجزيرِة لن
إن شئَت غربًا بلغنا القدس نفتحها
أو شئت شرقًا أتينا الرافدين ضحًى
لبحر نشعلُه وإن جنوبًا لخضنا ا
ُدمًا

ُ
وإن شمااًل سُنحرم من هنا ق

 ال��درب ترحاال
ّ

من كل شبٍر يشق
ل����ك ال���ت���ح���ي���ات إك����ب����ارًا وإج�����الال
��ي��ك ن��ف��دي��ك أرواح������ًا وأم�����واال ل��بَّ
 ذك�����راك م���ا أغ����الك إط���الال

ّ
���ط���ل

ُ
ت

ش��ع��ب��ًا ت���دف���ق ل��ل��س��ب��ع��ي��ن ش��الال
 ال���س���ّم ق��ّت��اال

َّ
ن��ن��س��ى ال��ت��آم��ر ب����ث

َوأزب������د ال���م���وت ص������وااًل وج����واال
ع��ي��دًا ربيعًا على أوط��ان��ن��ا ان��ث��ال
ك��ل ال��ق��وى ُمصلحًا وضعًا وأح��واال
حقنت فيها الدم الزاكي الذي ساال
يكابد الحكم رغ��م ال��ه��ول م��ا ماال
��ب الشعب واألوط����ان أه��واال وج��نَّ
���ب���ان���ًا وك���ه���اال

ُ
ل����ك ال���م���الي���ي���ُن ش

ميثاق نهجك قد أرضعن أطفاال
��ت إل���ى ال��ع��ل��ي��اء م��ن��واال

ّ
رؤاك خ��ط

ق�����وى ال���ت���آم���ر إم��������الًء وإدخ������اال
وق����ائ����دًا ل��ل��ح��م��ى خ���ي���اًل وخ���ي���اال
 م��ا ع��ادى وال غالى

َ
 ال��ت��ط��رف

ّ
ع��ف

ع��ل��ى ال��ت��س��ام��ح ق��د رّب��ي��ت أج��ي��اال
ش��ّب الخالف وترجو السلم إحالال
أو كنت أطبقت ح��ول ال��رأي أغالال
أو ك��ن��ت م��ارس��ت إق���ص���اًء وإذالال
وع���ش���ت ل��ل��ن��اس خ���الق���ًا وف���ّع���اال
اال

ّ
إال ج����ه����ودك م���ع���ط���اًء وب������ذ

إال وف��������اؤك ل�����أوط�����ان أع���م���اال
ُح��ك��م ال��م��ح��ل��يُّ إال ص��غ��ت أم��ث��اال
������دت أرض�����ًا وإن���س���ان���ًا وآم����اال وحَّ
لن تبلغوا الحلم في تمزيقنا ال ال
عتم الشعب بالعدوان اوصاال

َّ
قط

غى زاال
ُ
جانبتُم الرشد إن طال الط

��ّر ُعماال
ُ

على الُمقلين م��ّس ال��ض
عليك فاخترت رد الكيل مكياال
 والجاَه والبترول والماال

َ
والعرش

س���ِل األش���ق���اَء س���ودان���ًا وص��وم��اال
أرض العراق بعثت الجيش إرساال
وفاق شعبك شعب القدس أحماال
ف��ي حين أخ��رس قيد ال��ذل أن��ذاال
يبيع أرض��ًا وع��رض��ًا وال��ع��دى وال��ى
 م���ا ه�����زوك م��ث��ق��اال

َ
م��ث��ق��ال ذرة

وحسبك الشعب أج��ن��ادًا وأب��ط��اال
اال

ّ
جئنا ماليين مثل الغيث هط

أص�����درَت أم����رًا وخ��ال��ف��ن��اُه إه��م��اال
ي��رت��ّد ط��رف��ك إال وان��ق��ض��ى ح��اال
ُنسقي اليهود كؤوس الموِت أشكاال
ه���ا األوغ�����اد أن��ك��اال  أع���داء

ُ
ُن���ذي���ق

ُن��ردي البوارج في األعماق أعطاال
 أص���ن���ام���ًا وأذي������اال

ّ
ن���ح���ّج ن���ج���ت���ث

 عبدالقادر البنا 

عدد مكرس
بمناسبة الذكرى ال�35 لتأسيس

 المؤتمر الشعبي العام

مشاهد من مهرجان السبعين
♢  سفارة إي��ران في العاصمة 
صنعاء لم تشارك المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام االح��ت��ف��ال ب��ال��ذك��رى ال���35 
لتأسيسه والحضور الى المهرجان 
الذي أقيم الخميس الماضي حيث 
لوحظ في منصة السبعين عدم 
وجود أي دبلوماسي إيراني، األمر 

الذي أثار التساؤالت المستغربة بين بعض منتسبي الوسط االعالمي، خاصة 
وأن هناك من كان يترقب هذه اللحظة بفارغ الصبر لعمل »خبطة صحفية« 
بتصوير الدبلوماسي اإليراني وهو يتابع رسائل المهرجان المالييني للمؤتمر، 
ق وقال: حتى أنت مصدق أن المؤتمر وهذه الجماهير 

َّ
غير أن أحد الخبثاء عل

ْم« إعقل يا مجنون.. أمامك أحفاد أقيال اليمن.. 
ُ
يمكن أن تتحرك بأوامر من »ق

وهم رؤوس العرب.. ال يمكن أن يكونوا مطية للفرس على االطالق.. وهكذا 
اشي.. وال يمكن أن يكون فارسيًا..

َّ
هو المؤتمر عف

♢  تدفق ماليين المؤتمريين 
ال��ى العاصمة لم يثر ف��زع وهلع 
بعض خفيفي العقول في الداخل 
فحسب، بل إن الخارج وال نقصد 
هنا تحالف العدوان بل بقية دول 

العالم كانت في حالة استنفار وكل ذلك بسبب »أصحاب الشاصات«.. الذين 
توهموا أن المؤتمر سيقوم بحركة »تبادل )سلمي( للسلطة« على طريقتهم.. 

أو كما ُيقال »يكاد المسيئ أن يقول خذوني«..
إال أن المؤتمريين اثبتوا للعالم وللمرضى أن همنا األول ليس السلطة وإنما 

وقف العدوان ورفع الحصار وأن يعم األمن واالستقرار ربوع اليمن.

♢  ف��رس��ان ال��م��ؤت��م��ر ح��رص��وا 
وبوعي سياسي مسئول على إنجاح 
ال��م��ه��رج��ان واي���ص���ال رسائلهم 
للعالم، ول��ذل��ك تحملوا وصبروا 
كثيرًا على ممارسات وحماقات 
ات وتعطيل وعرقلة  واع���ت���داء
طوال أيام االسبوع ليس خوفًا ألن 

الكل يحمل سالحًا ويجيدون اطالق الرصاص.. بل إلدراكهم أن ال فرق بين 
من كان يقصف الطرق وبين من يمنع مئات اآلالف من الوصول الى العاصمة 

صنعاء للمشاركة في المهرجان.
ومع ذلك أراد البعض أن يسفكوا دماء اليمنيين ويزجوا بهم في صراع 
كارثي.. لذا تحمل المؤتمريون كل األساليب القذرة حرصًا على دماء غالية 
ألبناء شعبنا العظيم.. فُهزمت المؤامرة وفشل تجار الحروب في اشعال 

حروب جديدة.

♢  لم تتمكن فضائيات عالمية من 
نقل مباشر لفعاليات المهرجان بسبب 
عراقيل متعمدة وتهديدات يعرفها 

الجميع.
واتضحت الحقيقة ح��ول ذل��ك بعد إق��دام 
مسلحين على حجز كاميرات تابعة لقناة 
»اليمن اليوم« ومنع المصورين من صعود 

بعض العمارات لنقل صور من الواقع عن حجم الماليين الذين اكتضت بهم العاصمة 
صنعاء وشوارعها وليس فقط الشوارع القريبة من ميدان السبعين.

♢  ات��ض��ح جليًا أن المشاركين 
في المهرجان أغلبهم من الشباب 
وهي رسالة واضحة لقيادة المؤتمر 
ت���وج���ب ع��ل��ي��ه��ا أال ن���ت���رك ق���ادة 
فين  للمتطر يسة  فر لمستقبل  ا
والمرتزقة، وتجار ال��ح��رب، وهذا 
يتطلب إيالء اهتمام كبير للشباب 
 للوطن، 

ً
وتأهيلهم تأهياًل علميًا وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مواهبهم خدمة

وقبل هذا وذاك تأطيرهم في المؤتمر واالهتمام بتربيتهم على الفكر الميثاقي 
فكر الوسطية واالعتدال وتحصينهم من تيارات التشدد والتعصب والتكفير.

♢  ق��ي��ام ق��ي��ادات ال��م��ؤت��م��ر ب��زي��ارة 
ال��ج��رح��ى م��ن ف��رس��ان ال��م��ؤت��م��ر ال��ذي��ن 
ت��ع��رض��وا ل��ح��وادث سير ف��ي ال��ط��رق أو 
أص��ي��ب��وا ب��رص��اص راج���ع، ج��اء ف��ي اط��ار 
حرص الزعيم واألمين العام على االهتمام 
بكل اعضاء المؤتمر.. وتواصل قيادات 
المؤتمر زيارة الجرحى بشكل يومي الى 

المستشفيات، وتلك لفتة تؤكد على عظمة التالحم بين القيادة والقواعد.

♢  ف����رس����ان ش��ب��ك��ة ال���ت���واص���ل 
االجتماعي اثبتوا أنهم فعاًل فرسان ال 
يتعثرون اطالقًا فقد استطاعوا خالل 
شهرين تحويل المناسبة التنظيمية 
الى استحقاق وطني، وبفضل جهودهم 
ونشاطهم المستمرين على مدار الساعة كان لهم حضور مشهود ليس في نجاح 
المهرجان فقط، بل وفي التصدي الشجاع لكل المحاوالت المأجورة التي استهدفت 

ة للمؤتمر وقيادته. االساء
ويكفي أن رفع شعار »أنا نازل« لمهرجان أغسطس أثار حالة جنون لدى 
عمالء الرياض والطابور الخامس بعد أن تحولت صفحات التواصل االجتماعي 

الى واجهة مؤتمرية بامتياز.

شكرًا للجان المنظمة للمهرجان
النجاح الكبير للمهرجان والتحضير له حظي باهتمام قيادة المؤتمر ممثلة 
بالقائد المؤسس الذي حرص على توجيه الشكر والتقدير للجان التي تقف وراء ذلك 

النجاح الذي أبهر العالم وأصاب العدو ومرتزقته باالحباط واالنهيار..
وبكل تأكيد هذا النجاح جاء بفضل جهود االوفياء الذين عملوا ليل نهار وسهروا 
الليالي من أجل أال يكّدر هذا العرس المؤتمري عمل تخريبي أو إجرامي.. كان 
النجاح واضحًا ومبهرًا وعند مستوى التحدي وتجاوز الجميع -بفضل من عملوا 

بصمت- الكثير من العراقيل والمنغصات المفتعلة.
لكل هؤالء الفرسان االوفياء ألف تحية وتقدير.. فقد أثبتوا انهم جديرون بتحمل 
المسئولية وعند مستوى التحدي وقادرون على تحقيق النجاحات في أسوأ الظروف 
وأشدها تعقيدًا. وألن من يصنعون النجاحات دائمًا يتعرضون لحسد الحاسدين.. 
لكن ال أحد يستطيع أن يغطي عين الشمس بغربال.. ومبروك النجاح، والتحية 

ألصحاب الفضل األول في ذلك.

السيد تنفي أن يكون لها أي صفحة على شبكات التواصل االجتماعي
نفت األستاذة فائقة السيد األمين العام المساعد لشؤون 
المنظمات المدنية بالمؤتمر وزيرة الشؤون االجتماعية 
والعمل أن يكون لها أي صفحة على م��واق��ع التواصل 
 أن هناك من 

ً
االجتماعي )فيس ب��وك - تويتر( مؤكدة

ينتحل اسمها وصفتها االعتبارية ويقوم بنشر أكاذيب 
باسمها.

ودعت السيد وسائل اإلعالم والناشطين والمتابعين 
إلى عدم االلتفات إلى ما ينشر في تلك الصفحات المزورة 
 أن 

ً
أو إلى ما ينشر باسمها في تلك الصفحات، مؤكدة

مواقفها كأمين عام مساعد للمؤتمر تنشرها وسائل 
إع��الم المؤتمر الرسمية وعلى رأسها )المؤتمرنت 

والميثاق(.


