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السيد تدعو الشعب اليمني 
لليقظة والحذر

دعت فائقة السيد األمين العام المساعد للمؤتمر، السفير 
األمريكي الى سرعة مغادرة اليمن فورًا كونه أصبح شخصًا 

غير مرغوب فيه في اليمن.
واعتبرت السيد وجود وسلوك وممارسات السفير االمريكي 
تتنافى ومبادئ االستقالل والسيادة الوطنية وتتعارض مع 
حقوق المواطنين التي يكفلها الدستور اليمني لكل أبناء اليمن 
وحقهم في األمن والحرية والعيش والعمل والتحرك على 
أراضيهم.. وقالت: (قد سبق لهذا السفير أن طرد من عدن 

بعد االستقالل واليوم هو غير مرغوب فيه في كل أراضي 
اليمن).

مؤكدة أن الزعيم علي عبدالله صالح مواطن يمني وقائد وطني أفضت األيام إلى حقيقة 
ال نستطيع تجاوزها بأنه ومعه يتحقق استقرار اليمن ..

وأوضحت السيد أن الطلب األمريكي لرئيس المؤتمر بمغادرة البالد أتى كخطوة 
استباقية لفشلهم الذريع في مجلس األمن وهم بذلك يصبون الزيت على النار في بلد 
أصبح يعيش وضعًا غير مستقر وقابل للتشظى في أية لحظة بسبب التدخل السافر 

من قبل الدوائر الخارجية وتوجيه يد سياساته بما ال يتفق مع مصالح الشعب اليمني.
ودعت السيد كل جماهير الشعب اليمني إلى اليقظة والحذر من المشاريع الجبانة التي 

تحاك ضد الثورة والشعب.

الزهيري: التهديد والعقوبات 
اهانة لكل يمني

قال االستاذ أحمد الزهيري عضو اللجنة العامة للمؤتمر إن انذار السفير االمريكي 
للزعيم بمغادرة اليمن فيه اهانة لكل يمني.. واضاف : ان من 
يضحكون اليوم ويصفقون مؤيدين لن يكونوا أبدًا بعيدين عن 
قرار وتوجهات كهذه في المستقبل القريب ، كما ان العقوبات 
الصادرة من مجلس االمن على الزعيم ومواطنين آخرين اليمن 
في مرحلة خطرة وتجعلها تدار وتحكم من خارجها.. واوضح 
ات لن يحل  الزهيري ان اتخاذ مجلس األمن مثل هذه االجراء

أية مشكلة بل سيزيد االوضاع سوءًا.
ل الزهيري في منشور له على صفحته في الفيسبوك:  وتساء
فهل قرأ المعنيون بذلك الواقع والنتائج التي ستنتج كرد فعل 
على ذلك من قبل كل ابناء الشعب اليمني الغيور بطبعه على كافة المستويات.. خاصة 

وان البلد اليوم لم تعد قادرة على تحمل أكثر مما هي فيه.

حازب: السفير األمريكي خرج عن 
مهمته وتجاوز شروط قبوله

اعتبر الشيخ حسين حازب -عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام- طلب السفير االمريكي بصنعاء للزعيم الصالح 
بمغادرة اليمن تدخًال سافرًا ومرفوضًا (يمس كرامة الشعب 

اليمني)
وقــال حــازب تعليقًا على ذلــك: (ليخرج السفير هو من 
اليمن ألنه خالف العرف وخرج عن مهمته وشروط قبوله)..
ودعا القيادي المؤتمري وعضو مؤتمر الحوار الوطني 
الشيخ حسين حازب (كل القوى السياسية لتحديد موقفها 
من هذا التدخل األجنبي السافر) مشيرًا- في هذا الصدد- إلى 

أن الوطنية والسيادة ال تقبال التجزئة.
ر حازب بأن الشعب اليمني لم يقبل تسليم القيادي في االصالح الشيخ عبدالمجيد 

ّ
وذك

الزنداني، وأن رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح (وقف ضد هذا الطلب 
ألنه يخالف الدستور والدين وكل قيمنا).

السامعي: نطالب الرئيس بموقف 
من العنجهية األمريكية
< وصف النائب سلطان السامعي طلب السفير األمريكي 
من الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمغادرة اليمن 
بالوقح وتدخل سافر في الشأن اليمني، ومرفوض شعبيًا 
وخرق للدستور اليمني وعمًال همجيًا تنكره كل األعراف 
الدبلوماسية.. وبالتالي هذا مرفوض رفضًا قاطعًا من 
أبناء الشعب اليمني بشكل عام.. وقال: عندما يصل األمر 
بالسفير األمريكي إلى أن يأمر رئيس سابق أو حتى مواطن 
عادي بمغادرة وطنه فهذه هي قمة الوقاحة، وسنقف 

ضد األساليب من ما كان الشخص المعني..
واثنى النائب سلطان السامعي بمواقف الرئيس السابق الزعيم تجاه الشيخ الزنداني 
والذي وقف معه الجميع كونه مواطن يمني عندما طالبت أمريكا بتسليمه للمحاكمه 
كون الدستور اليمني يحرم تسليم أي مواطن لدولة اخرى أو حتى حرمانه من بلده.. 

ولذا سجل موقفًا تاريخيًا للرئيس السابق..
وطالب السامعي من الرئيس هادي أن يكون له موقفًا واضحًا في هذه القضية 
باعتباره المعني والمسؤول أمام الله وأمام التاريخ عن كل أفراد الشعب، ولذا ننتظر 

موقف واضح يعلن من الرئاسة في اقرب وقت..
كما طالب األحزاب الوقوف إلى جانب الرئيس هادي ألنه يشعر أنه خذل من بعض 
المكونات السياسية.. مشيرًا إلى أن الجميع في وضع يفرض عليهم ان يتناسوا 
جراحاتهم وان يعملوا الخراج الوطن مما يعانيه وتفويت الفرصة على األمريكان 

وغيرهم ممن يتآمرون على البلد.

قيادات حزبية ومنظمات مجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مدني وشخصيات اجتماعية :

السيـــادة الوطنيـــة وكرامــــــــــة االنسان اليمني خط أحمر

مؤتمر وتحالف عمران: تصرفات السفير 
األمريكي ومجلس األمن غير سوية

مؤتمر وتحالف الضالع: ال يمكن السكوت عن أي تهديد خارجي

اعتبرت قيادة المؤتمر الشعبي 
ــعــام وأحــــزاب الــتــحــالــف الوطني  ال
وأنصارهم في محافظة عمران، ان 
التصرف األرعــن لسفير الواليات 
المتحدة األمريكية وعقوبات مجلس 
األمن ضد الزعيم صالح ومواطنين 
آخــريــن، انتهاكًا صارخًا للدستور 
وإهانة لعامة أبناء الشعب اليمني 
الـــذي يــرفــض الظلم واالستهانة 
ويعادي المستعمر على مر التاريخ.

وقال بيان لقيادة المؤتمر واحزاب 
التحالف في محافظة عمران: فوجئنا 
بذلك التصرف األرعــن الذي يهدد 
التسوية السياسية من قبل سفير 
الواليات المتحدة األمريكية حول 
إبــالغ الزعيم علي عبدالله صالح 
ــيــس الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام  رئ
بمغادرة اليمن وكذلك العقوبات 
الصادرة من مجلس األمــن وهــذا ما 
يتنافى مع روح المبادرة الخليجية 
والحصانة الوطنية وفــوق كل ذلك 
يعد انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني 

وإهانة لعامة أبناء الشعب اليمني.
وأضاف البيان: ان هذه التصرفات 
ت بالتزامن مع  غير السوية، جــاء
حمالت مشبوهة لقنوات العمالة 
الخارجية التي استهدفت شخص 
الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس 

المؤتمر الشعبي العام.
ــبــيــان إلــى   وأشــــار ال
أن هـــذا االســتــهــداف 
للرجل الوطني الجسور 
الذي ارتبط باليمنيين 
طيلة ٣ عــقــود مضت 
والتي حقق فيها الكثير 
من االنــجــازات العمالقة 
ــوحــدة  ــى رأســـهـــا ال وعــل
لتي  لمباركة ا الوطنية ا
كانت بمثابة حلم يــراود 
ـــل الــيــمــنــيــيــن وعــمــت  ك
خــيــراتــهــا أرجــــاء الــوطــن 
والتي ال ينكرها إال جاحد 
ونظرًا للمواقف الوطنية 
الــــصــــادقــــة والـــشـــجـــاعـــة 
الرافضة لتقسيم لوطن، ما 
هو اال استهداف لليمنيين 
وللعملية السياسية برمتها.

ــــد مــؤتــمــريــو عــمــران  وأك
ــفــاؤهــم اســتــعــدادهــم  وحــل
التام للوقوف ضد أي عقوبات 
يتعرض لها رئيس المؤتمر 
أو أي قــيــادي مؤتمري أو أي 
مواطن يمني، مطالبين السفير 
األمريكي، بالرحيل عن االراضي 
اليمنية، النه أصبح شخصًا غير 

مرغوب فيه.

دانت قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني بمحافظة الضالع، التصرفات غير المسئولة 
مــن قبل سفير الــواليــات المتحدة األمريكية 
والعقوبات المفروضة من قبل مجلس األمن تجاه 
الرئيس السابق، الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 

المؤتمر الشعبي العام.
واعتبر بيان أصدرته قيادات المؤتمر وأحزاب التحالف 
بمحافظة الضالع، ما بدر من السفير األمريكي بحق الرئيس 
صالح، تصرفًا منافيًا لمهام السفير وغير أخالقي.. مؤكدة 
رفضها بقوة للعقوبات الصادرة ضد الزعيم صالح باعتبارها 

تهديدًا موجهًا ضد الشعب اليمني واستخفافًا به.

وطالب البيان المؤسسات المعنية داخل البلد بالرد الشافي الذي من شأنه 
أن يمنع التدخل السافر في شئون اليمن من قبل امريكا أو غيرها.. مشيرا 
الى ان اليمن يمر بظروف صعبة في مختلف المجاالت منها االقتصادية 
والسياسية واألمنية واالجتماعية وان مثل هذه التصرفات والتدخالت 
األجنبية تعد تهديدًا للتسوية السياسية وإدخال اليمن في حروب أهلية 
ومناطقية وانعكاساتها الخطيرة ستعم أرجاء مناطق اليمن وستشمل 

دول الجوار والمالحة الدولية.
وطالبت قيادة المؤتمر واحزاب التحالف في الضالع دول الجوار والدول 
العشر الراعية للتسوية السياسية باليمن أن تعمل جاهدة على اخراج اليمن 
من أزمته من خالل ما تراه وليس من خالل ما تسمعه من مصادر األزمة 

من ٢٠١١م إلى اللحظة.

الغولي: لن نسمح ولن نفرط في زعيم اليمن وموحدها
< استهجن الشيخ المناضل علي سنان 
الغولي عقوبات مجلس األمــن ومــن قبلها 
مطالب السفير األمريكي بصنعاء للزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام بمغادرة اليمن، معتبرًا أن «التهديد 
السافر من قبل عصابة جمال بنعمر والسفير 
األمريكي مستنكر ومرفوض تمام الرفض».
«التكسب على  متهمًا جــمــال بنعمر بـ
حساب مهمته كوسيط دولــي». وقــال: إنه 
انحاز إلى فريق معين هو اللقاء المشترك 

وعــلــى رأســـه جــمــاعــة اإلخــــوان الــمــســلــمــيــن».. مطالبًا 
«محاكمة عاجلة للمدعو جمال بن عمر الــذي أوصل  بـ

اليمن إلى ما وصلت إليه»..

وأضــاف الشيخ الغولي: «أمــا مجلس األمن 
فلن تخيفنا عقوباته وكــل تــدخــالتــه في 
شــؤون اليمن الداخلية أمــر مرفوض جملة 
وتفصيًال.. ونحن لن نكون البوسنة والهرسك 
أو يوغسالفيا.. فاليمن مقبرة للغزاة على مر 

العصور»..
وأكد الشيخ علي سنان الغولي ان «الزعيم 
علي عبدالله صالح صمام أمان اليمن ووحدته 
ولــن نفرط فيه أبــدًا ونحن منه ولــن يغادر 
وطنه.. أمــا السفير األمريكي ومعه جمال 
ه  بنعمر فسوف يشاهدان المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
وأنصاره، وردودهم القوية الرافضة لمثل هذه الخزعبالت 

واألوهام»..

الدعيس توجه دعوة شديدة اللهجة لسفير(العقوبات)
عبرت عضو اللجنة العامة 
لــلــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام 
وفــاء الدعيس عن رفضها 
المطلق لتدخل أيــة جهة 
اجــنــبــيــة بــهــدف المساس 
لمؤتمر الشعبي  برئيس ا
العام الزعيم علي عبدالله 
صالح وقيادات المؤتمر أو 

أي مواطن يمني.
وأوضــــحــــت فــــي تــعــلــيــق 

لــهــا عــلــى عــقــوبــات مجلس األمـــن بهذا 
الخصوص: (الزعيم علي عبدالله صالح 
ــن  تــاريــخ مــن التصالح والــتــســامــح واألم

واالســـتـــقـــرار وكــــان دائــمــًا 
واليزال يقدم التنازالت من 
أجل اليمن)، متسائلة: (هل 
ــكــي أصبح  الــســفــيــر األمــري
الحاكم الناهي في اليمن؟!) ..
مـــؤكـــدة رفــــض الــقــطــاع 
الـــنـــســـائـــي لــلــمــؤتــمــر ألي 
تهديدات اجنبية أو عقوبات 

أممية أي مواطن يمني .
ودعت القيادية المؤتمرية 
السفير االمريكي الى مغادرة اليمن قائلة: 
ــكــي اخـــذ عصاه  ــى الــســفــيــر االمــري (عــل

والرحيل باسرع وقت ممكن).

مؤتمريات ذمار: العقوبات ضد 
الزعيم وراءها أطراف عميلة

رفض القطاع النسائي للمؤتمر الشعبي العام وأنصاره 
بمحافظة ذمار وكافة مديريات المحافظة، العقوبات 
الهمجية التي تستهدف الرمز الوطني الزعيم علي 

عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، من 
قبل راعية اإلرهاب وعدوة اإلسالم والمسلمين 

الواليات المتحدة األمريكية ومجلس األمن.
ودان القطاع النسائي للمؤتمر الشعبي 

العام وانصاره، في بيان له، استهداف الرئيس 
السابق، وقال البيان" إننا إذ نؤكد بأن استهداف 
الرئيس السابق وموحد اليمن الزعيم علي عبدالله 
صالح إنما هو استهداف لسيادة اليمن وانتهاك 

للدستور اليمني وتدخل سافر يهدد 
وحدة اليمن وأمنه واستقراره ويرضي 
أطرافًا عميلة سيئة الذكر داخلية 
وخارجية قد باءت محاوالتها بالفشل 
للنيل من المؤتمر الشعبي العام 

ورئيسه ورموزه".
وفيما استنكر البيان هذا التصرف 

زعـــيـــمـــنـــا األهــوج، قال" اننا على استعداد للوقوف مع 
رئيس المؤتمر وأي قيادي مؤتمري أو مواطن يمني يتعرض 
ألي تهديد وسنبذل نفوسنا رخيصة للتضحية في سبيل ذلك، 
داعيًا كل الشرفاء من القوى السياسية ومنظمات المجتمع 
المدني الــى رفــض وإدانـــة هــذه العقوبات التي تتدخل في 
شئون اليمن.. منوهًا الى أنه اذا كان هناك من يخرج من اليمن 
فهم الدخالء على بالدنا والمأجورون أمثال بن عمر ومن على 

شاكلته".

مؤتمر حضرموت: سياسة االبتزاز الدوليــــــــــــــة لـــن تثنـيـنـــا عــن حمـايــة الوطــن
استنكرت قيادة المؤتمر الشعبي العام بساحل 
حضرموت وكذلك كافة كــوادره وأعضائه في 
الفروع والمديريات سياسات االبتزاز والتخويف 
والتهويل التي تمارس ضد قيادة المؤتمر الشعبي 
العام وكوادره الوطنية بغرض حرفه عن مواقفه 
وثوابته الوطنية المنبثقة من الخروج باليمن من 
أزمته السياسية ، والعمل على تأسيس شراكة 
وطنية تساهم فيها جميع الــقــوى الوطنية 
ــة مدنية حديثة  في السير باليمن نحو دول

، والتمسك الكامل بمخرجات الــحــوار الوطني 
كوثيقة وطنية وأساسية أفرزتها مبادرة الخليج 
وآليتها التنفيذية كوثيقة وطنية أساسية للعمل 

الوطني والسياسي للفترة االنتقالية.
وأكد مؤتمر حضرموت بأن ما تقوم به بعض 
األحزاب والجماعات والقوى المأزومة والمشبوهة 
اتها  والتي رفضها الشعب اليمني وكشف ادعاء
وزيف خطابها تتخذ من التدخل األجنبي مطية 
لتصفية الحسابات وجعل اليمن وشعبه رهين 

الحسابات اإلقليمية والــدولــيــة، فهذه القوى 
المرفوضة شعبيًا والــتــي ركبت موجة الثورة 
وأطلقت شعارات الكرامة والحرية واستعادة 
الــســيــادة، هاهي الــيــوم تسعى لعزل المؤتمر 
الشعبي العام وقياداته الوطنية ، وتسعى لتثني 
المؤتمر عن مواقفه الوطنية والسلمية والتي 
تجلت في تخلي المؤتمر عن السلطة بطريقة 
ــاء الشعب اليمني  سلمية وحضارية لحقن دم
من خــالل االلــتــزام الكامل بالمبادرة الخليجية 

قيادي في الحراك الجنوبي: سنخرج لمقاومة العنجهية األمريكية
أكـــــد الـــقـــيـــادي فــي 
الحراك الجنوبي حسين 
ــد بــن يحيى رفضه  زي
"ورفـــــــض أي وطــنــي 
ات  غـــــيـــــور، لـــــالمـــــالء
والتدخالت األجنبية في 
الشأن الوطني الداخلي 

اليمني". 
ــــن يــحــيــى:  وقـــــــال ب

"سبق وتعرضنا في عهد الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح لعدد من 
االعتقاالت والمحاكمات، ومع ذلك 
فنحن أول مــن سيخرج لمقاومة 

ألمريكية  ا لعنجهية  ا
التي ستتطاول.. ليس 
على رئيس سابق لليمن 
فــحــســب بــــل عـــلـــى أي 

مواطن يمني".
مــضــيــفــًا: "الـــكـــرامـــة 
الــوطــنــيــة خــط أحــمــر.. 
ـــمـــكـــن أن نــســمــح  الي
لـــإلقـــلـــيـــم أو الـــعـــالـــم 

بالتدخل أوالمساس بها". 
ــحــراك  واضـــــاف الــقــيــادي فـــي ال
الجنوبي : "من هذا المنطلق ندين 
بلطجة الكاوبوي األمريكي بصوت 

عال، ونعلن تضامننا واصطفافنا مع 
االخ الرئيس علي عبدالله صالح ". 

ونقلت وكالة (خبر) لالنباء عن بن 
يحيى دعوته "كل الشرفاء واالحرار 
الذين لديهم غيرة ونخوة وطنية 
إلى رفض هذه البلطجة االمريكية 
ــنــظــر عـــن االتـــفـــاق أو  بـــصـــرف ال
االختالف مع الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح".
واخــتــتــم حــديــثــه: "خــالفــاتــنــا 
الوطنية الداخلية نحلها في إطار 
البيت اليمني بعيدًا عن اي تدخل 

أجنبي" .

أثارت مطالب الســفير األمريكي في اليمن ماثيو تويلر، لرئيس الجمهورية الســابق- رئيس المؤتمر الشــعبي العام   
الزعيــم علــي عبدالله صالح بمغــادرة اليمن وكذلك العقوبات التــي فرضها عليه مجلس األمن ردود أفعال شــعبية 
وسياســية واســعة، تضمنت في مجملها االستنكار والرفض الشديدين، حيث تلقت دوائر المؤتمر الشعبي العام ومختلف 
وســائل إعالمه ســيًال من االتصاالت والرســائل االلكترونية والبيانات من عموم محافظات الجمهورية طالبت في مجملها 
بمغــادرة الســفير األمريكي لألراضــي اليمنية ودعت إلى تظاهرات شــعبية واســعة تنديدًا بعقوبات مجلــس األمن التي 

وصفوها بالسافرة.
«الميثاق» ترصد هنا بعضًا من البيانات لفروع المؤتمر ومنظمات مدنية والتصريحات للقيادات المؤتمرية والشخصيات 
الوطنية والسياســية الرافضة والمســتنكرة لمثــل هذه التدخالت المقيتــة والهمجية التي تنتهك ســيادة وطن وكرامة 

مواطنين.


