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قيادات حزبية ومنظمات مجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مدني وشخصيات اجتماعية :

السيـــادة الوطنيـــة وكرامــــــــــة االنسان اليمني خط أحمر

الزنم: العقوبات انتهاك لسيادة اليمن وكرامة اليمنيين
القائم بأعمال وزارة حقوق اإلنسان:

العقوبات ستؤدي إلى حرب أهلية
أكد االخ علي الزنم رئيس الدائرة السياسية 
للمؤتمر بمحافظة إب أن الــذيــن يــهــددون 
بإخراج مواطنين يمنيين من وطنهم هم من 

سيطردون من اليمن غير مأسوف عليهم.
ــم ردًا عــلــى تــهــديــدات السفير  ــزن ـــال ال وق
االمريكي العقوبات التي أصدرها مجلس األمن 
ضد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
ات السخيفة تؤكد العبث الذي  : إن هذه اإلجراء

يريد الخارج زج اليمن فيه.
ة لكل الشعب اليمني الحر  وأضاف: هذه العقوبات تعد إساء

وتدخًال في الشئون الداخلية لليمن.
الفتًا إلــى أن أعضاء وكـــوادر وقــيــادات المؤتمر وحلفائه 

وأنصاره سيردون بأسلوب قوي وحضاري على 
كل من تسول له نفسه استهداف أي مواطن 

يمني في حقه بالعيش في وطنه حرًا كريمًا.
وطالب الزنم من يغامرون بسيادة وطنهم 
وكرامة مواطنيهم من أجل البقاء في السلطة 
أن يراجعوا أنفسهم ويعدلوا عن تصرفاتهم 
االنانية واالنتقامية إن كانوا فعًال حريصين على 
أمن واستقرار ووحــدة اليمن وأن عليهم أن 
يدركوا جيدًا بأنهم سيتحملون مسؤولية نتائج 
العقوبات األممية التي صدرت ضد مواطنين يمنيين وفي 
مقدمتهم الزعيم علي عبدالله صالح وتداعياتها على حاضر 

ومستقبل التسوية السياسية.

< قــال القائم بأعمال وزيــرة 
حقوق اإلنسان، اسماعيل الجبري: 
«إن فــرض عقوبات دولــيــة على 
بعض االطراف السياسية الشريكة 
في السلطة والتسوية، وغيرها، ما 
هو إّال مخطط يهدف إلى زعزعة 
األمــن واالستقرار وسينتج عنه 
تشظي للبلد والــدخــول في أتون 

حرب أهلية»..
وأكد الجبري «أن ما دار في أروقة منظمة األمم 
المتحدة ومجلس األمن الدولي ونتج عنه فرض 
عقوبات دولية على بعض االطراف السياسية 

الشريكة في السلطة وغيرها ال يخدم 
اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وال 
يخدم المرحلة االنتقالية برمتها، 
ويــتــعــارض مــع مــخــرجــات مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل وال يسهم في 

تحقيق االستقرار واألمن».
وأضاف في تصريحه لوكالة «خبر» 
لألنباء: ان العقوبات ستفاقم األزمة 
أكثر وسيزداد الصراع، وان مثل هذه 
العقوبات الدولية ما هي إّال مخطط يهدف إلى 
زعزعة االستقرار واألمــن وإلــى تشظي البالد 

والدخول في اتون حرب أهلية».

أبو حليقة: مجلس األمن لم 
يكن أمينًا على مهمته

وصف النائب البرلماني د.علي عبدالله أبو حليقة 
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الرسالة 
التي وجهها السفير االمــريــكــي بصنعاء لرئيس 
المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح 
ات التي اتخذها مجلس األمــن ضد  وكذلك اإلجـــراء
الزعيم صالح، بأنها تدخل سافر في الشئون الداخلية 
وخــارجــة عــن الــمــبــادئ السياسية والــدســتــوريــة 
والقانونية واالعــــراف الدبلوماسية وكــل القيم 

االنسانية .
مشيرًا إلى أن الدستور اليمني يحرم تحريمًا مطلقًا تسليم أي مواطن يمني أيًا 
كان، وتحت أية صفة من الصفات وهو ما حرص عليه المشرع الدستوري اليمني 

على اعتبار أن ذلك فيه مساس بحقوق المواطنين والسيادة الوطنية. 
وذكر أبو حليقة برفض البرلمان اليمني النضمام اليمن لنظام روما المتعلق 
بنظام المحكمة الجنائية الدولية، وهي المعاهدة التي لم تنضم إليها عدد من 
الدول من بينها امريكا وعدد من الدول االوروبية كون تلك المعاهدة تمس بحقوق 

المواطنة وتنتهك مبدأ السيادة الوطنية . 
وأضاف: أن تلك المعاهدة كانت تمنح المحكمة الحق في اعتقال ومحاكمة أي 
مواطن دون سابق انذار ودون العودة ألجهزة التقاضي في الدولة وهذا ما اخل 

اخالًال مباشرًا بمبدأ السيادة وأهدر كرامة المواطن في أي بلد.
ووجه أبو حليقة تساؤله للسفير االمريكي والرأي العام األمريكي واألوروبي، 
وقال: "هل يستطيع مجلس األمن أو الرئيس االمريكي أوباما أن يقول للرئيس 
االمريكي السابق كلينتون (ارحل من بلدك؟!!).. عندها ستقوم الدنيا ولن تقعد".

الفتًا إلى أن الزعيم علي عبدالله صالح أفنى حياته في سبيل الوطن وقدم لليمن 
الكثير خالل ٣٣ سنة من حكمه، ولهذا ستدافع عنه جماهير الشعب.

مشيرًا إلى أن أي قرار العقوبات على قيادات المؤتمر سيثبت للرأي العام المحلي 
والعربي أن الشرعية الدولية باتت مفقودة وأن مجلس األمن لم يكن أمينًا على 

مهمته في اليمن وأن االمم المتحدة ستالقي مصير عصبة األمم.
ونّوه أبوحليقة إلى أن ميثاق األمم المتحدة وكل التشريعات والمواثيق الدولية 
ال تمنح مجلس األمن االختصاص في توجيه عقوبات ضد أشخاص، كما ان لجنة 
العقوبات التي شكلت بموجب قرار مجلس األمن ليس لها أي سند قانوني أو اجرائي 

في هيكلة االمم المتحدة.
مؤكد أن العقوبات ضد رئيس المؤتمر الشعبي العام تعني نسف التسوية 
السياسية واسقاط المبادرة الخليجية التي نصت على منح الزعيم صالح حصانة 
وطنية، وان هذه الحصانة اليمكن نقضها، كون الرئيس السابق علي عبدالله صالح 

غادر السلطة وتنازل عن الحكم بموجب تلك الحصانة.

مهدي: العقوبات تعني نسف مسار التسوية
< اعتبر رئــيــس فــرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة عدن مهدي عبدالسالم ان العقوبات تعني 
نسف مسار التسوية التي توافقت عليها المكونات 

السياسية..
وقــال عبدالسالم لوكالة «خبر» لألنباء العقوبات 
ستكون من نتائجها دخول اليمن في متاهات جديدة 

وخطيرة..
ولفت إلى أنه «يجب على األمــم المتحدة والــدول 
الراعية للمبادرة الخليجية أن تقوم بمساعدة اليمن 
لحلحلة المشاكل ومساعدتها على الخروج من آثار 

أزمة عام ٢٠١١م التي اختلقتها جماعة اإلخوان المسلمين في البالد».

لحسون: الزعيم تاريخ من 
االنجازات ونرفض المساس به

أكد وكيل محافظة الضالع لحسون صالح مصلح الرفض 
القاطع ألي تدخل خارجي في الشأن اليمني، وذلك في 
معرض تعليقه على رسالة السفير األمريكي "ماثيو 
تويلر" التي سلمها للمؤتمر عبر وسيط وتتضمن 
إنذار الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام بمغادرة اليمن وكذلك العقوبات 

التي أصدرها مجلس األمن ضد الزعيم صالح. 
وقال القيادي المؤتمري: نرفض تدخل أية جهة في 
الشأن اليمني، ونرفض المساس بزعيمنا وموحد اليمن 

الزعيم علي عبدالله صالح.
وأضــاف: الزعيم علي عبدالله صالح تاريخ من التصالح والتسامح وسجل من 
االنجازات واألمن واالستقرار، وظل دائمًا يقدم التنازالت تلو التنازالت من أجل اليمن 

وامنه واستقراره ووحدته وسيادته .
مشددًا على أن كل كوادر المؤتمر الشعبي العام وقياداته تقف صفًا واحدًا وجنودًا 
مجندة بأيدي الوطن ضد من يحاول التدخل في شأن اليمن أو المساس برموزه 
الوطنية. معتبرًا مثل هذا القرار من شأنه تأجيج األوضاع السياسية وعرقلة مسار 

التسوية السياسية وتأجيج المشاكل في البالد.
وقال: كان يفترض على الدول األعضاء في مجلس األمن تحرى الدقة.. وأن تكون 
مصلحة اليمن هي المصلحة العليا في أي موقف تجاه اليمن، وحثها للسعي للتقريب 
بين أطراف التسوية السياسية إلخراج البلد من أزمته.. ومحاسبة األطراف المعرقلة 

للمسار السياسي بناًء على معلومات صحيحة وليس مضللة.

مؤتمر حضرموت: سياسة االبتزاز الدوليــــــــــــــة لـــن تثنـيـنـــا عــن حمـايــة الوطــن
وآليتها التنفيذية التي جنبت اليمن ويالت 
صراع عسكري وسياسي وحزبي يدفع باليمن 
لتكون ملعبًا وساحة لصراع عسكري ومذهبي 
لتخلف  لتبعية وا وطائفي يعيدنا لعصر ا

واالقتتال واإلقصاء .
وشدد مؤتمريو حضرموت في بيان لهم على 
أن المؤتمر سيظل- كما عهدناه- مناصرًا لكل 
القضايا الوطنية والثوابت الوطنية ولن يتنازل 
عن ميثاقه الوطني القائم على المشاركة 

واالعتراف بجميع القوى الوطنية والحفاظ 
على أهداف ثورتي (سبتمبر وأكتوبر) وعدم 
التفريط بالسيادة الوطنية لليمن مهما بلغت 
الــتــهــديــدات وأصــــوات الــوعــيــد والتخويف 
التي تطلقها القوى الظالمية لردع المؤتمر 
وقيادته عن أداء دورهم الوطني في الحفاظ 
على مكتسبات الشعب اليمني التي حققها من 
خالل كوكبة طويلة من الشهداء والتضحيات 

والدماء.

وجدد وقوفهم الى جانب القيادة السياسية 
والتاريخية في مواجهة حمالت التحريض 
والعنف واإلقصاء ولن تثنيها أية مواقف أو 
قرارات إقليمية أو أممية أو دولية لجعل اليمن 
ساحة صراع وتناحر وتجاذب دولي وإقليمي 
يستفيد منه اآلخرون إلقامة مشاريعهم في 
تعميم ثقافة الفوضى الخالقة وتدمير الدول 
والشعوب وجعلها رهينة للخارج كما يحصل 

في العراق وليبيا وسوريا.

مؤتمر المهرة: التهديدات األمريكية تنم عن 
مؤامرة تستهدف الوطن والتسوية السياسية

ـــرع الــمــؤتــمــر  < اعــتــبــر ف
الــشــعــبــي الـــعـــام بمحافظة 
ـــــهـــــرة تـــــهـــــديـــــدات  ـــــم ال
ــســفــيــر األمـــريـــكـــي لــرمــز  ال
ــوطــن ووحــدتــه ومــؤســس  ال
ـــد البناء  الديمقراطية ورائ
والتنمية الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس المؤتمر- تدخًال 
سافرًا وتحديًا إلرادة الشعب 
اليمني العظيم ودســتــوره 
وتـــــجـــــاوزًا لـــكـــل األعــــــراف 
والقوانين الدولية وتصرفًا 

غير مقبول على االطالق.
وقال مؤتمريو المهرة في 
بــيــان لــهــم: إن التهديدات 
ـــــهـــــوجـــــاء والـــهـــمـــجـــيـــة  ال
والعنجهية المقيتة ال تنم إّال 
عن مؤامرة كبيرة تستهدف 
ـــوطـــن واســـتـــقـــراره  ــــن ال أم
ووحـــدتـــه ونــســف التسوية 

برمتها..
ـــى أنــــــه ال  مـــشـــدديـــن عـــل

تستطيع أي قوة في األرض 
فــرض مــغــادرة الزعيم علي 
عبدالله صالح وطنه وبالده، 

وإن ذلك مستحيل.
الفــتــيــن إلـــى أن جماهير 
الشعب ستقف بالمرصاد في 
وجه كل المؤامرات الدنيئة 
وأنها ستحمي وتفدي الزعيم 
صالح بــاألرواح أو أي مواطن 
يمني يــراد لــه التهجير من 

بالده.
وأكد مؤتمر المهرة بجميع 
تكويناته التنظيمية وأنصاره 
ــيــه إدانـــتـــهـــم بــأشــد  ومــحــب
العبارات لتلك التهديدات 

السافرة.
ــيــات  ــفــعــال ـــل ال ـــن ك ـــي داع
والمكونات السياسية بالساحة 
ــة الــــى ادانـــــة هــذه  ــي ــوطــن ال
التهديدات ضد الزعيم علي 
عبدالله صالح أو أي مواطن 

آخر.

االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب 
يطالب بطرد السفير األمريكي

< أكــد االســتــاذ رجــب معتوق 
ــعــام لــالتــحــاد الــدولــي  ــن ال ــي األم
لنقابات العمال الــعــرب رفض 
ــشــؤون  ــتــدخــل فــي ال االتـــحـــاد ال
الداخلية للبلدان العربية باعتبار 

ذلك من  أولى مبادئه..
واصفًا سلوك السفير األمريكي 
بأنه يعكس عنجهية وغطرسة 
الواليات المتحدة األمريكية تجاه 

البلدان العربية..
وجدد االستاذ رجب معتوق وقوف االتحاد 
الدولي لنقابات العمال العرب وتضامنهم مع 

الزعيم علي عبدالله صالح وعدم 
القبول بأي حال من األحــوال بأن 
ــبــي مـــن أي  يــطــلــب ســفــيــر أجــن
مواطن في بلده مغادرة وطنه.. 
فــهــذه اهــانــة كبيرة ونشجبها 

وندينها..
وتــمــنــى رجــــب مــعــتــوق في 
مداخلة مع قناة «آزال» من وزارة 
الخارجية اليمنية ان تستدعي 
السفير األمريكي وتطلب منه مغادرة اليمن 
كسفير غير مرغوب به ألنه لم يحترم عمله 

الدبلوماسي..

مؤتمر شبوة وحلفاؤه يستهجنون 
تهديدات السفير األمريكي

اعتبر فرع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بمحافظة شبوة 
تهديدات السفير األمريكي ضد الرئيس السابق الزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس المؤتمر- تطورًا خطيرًا وتماديًا فجًا من 

عي أنها حريصة على المصالح العليا لليمن. دولة تدَّ
وأكد مؤتمريو شبوة -في بيان لهم- رفضهم القاطع لتلك 
التهديدات المقيتة وادانتهم الشديدة ألية ضغوطات تمارسها 

السفارة األمريكية ضد المؤتمر أو رئيسه.
محذرين من خطورة هــذه التهديدات أو العقوبات على 

مستقبل التسوية السياسية في اليمن.
واختتم مؤتمر شبوة وحلفاؤه بيانه بالتأكيد على أنــه ال 
تستطيع أية قوة اجنبية انتهاك سيادة اليمن أو كرامة أحد 

من ابنائه.


