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يا جماهير شعبنا اليمني العظيم..
تمر بالدنا اليوم بمرحلة حساسة وخطيرة تهدد أمنها واستقرارها 
ووحدتها ونسيجها االجتماعي وتنذر بكارثة ال تحمد عقباها. وفي 
الوقت الذي كان اليمنيون جميعًا يأملون أن تسعى كافة األطراف 
المحلية واإلقليمية والدولية للعب دور فاعل في مساعدة اليمن 
واليمنيين على تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع من 
كل القوى الوطنية ومباركة شعبية لتشكيل الحكومة لتجاوز 
هذه المرحلة، فإذا بشعبنا اليمني يجد أن هناك من يسعى لتأزيم 
األوضاع من خالل التدخالت الخارجية في الشأن الداخلي اليمني 
عبر التهديد بفرض عقوبات من خالل مجلس األمن الدولي على رئيس 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام وشخصيات يمنية 
أخرى، باإلضافة إلى تصرف مستفز للمشاعر اليمنية من قبل السفير 
األمريكي بصنعاء بتوجيه إنذار للمؤتمر الشعبي العام يتضمن طلب 
مغادرة رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم 
علي عبد الله صالح أرض وطنه في موعد أقصاه الساعة الخامسة من يوم 
الجمعة مالم فسيصدر قرار بعقوبات دولية ضده في مجلس األمن وهو 
ما يمثل تجاوزًا لألعراف الدبلوماسية وتدخًال سافرًا وعمًال استفزازيًا 

يرفضه عامة الشعب اليمني بمختلف توجهاتهم السياسية واالجتماعية 
والشعبية باعتبار ذلــك يمس بكرامة الشعب اليمني وســيــادة الوطن 
واستقالله، فضًال عن أن ما قام به السفير األمريكي يمثل تعديًا صارخًا بحق 
اليمن واليمنيين وتصرفًا غير حصيف ومخالفة لكل األعراف الدبلوماسية 
إذ ليس من حق أي جهة أجنبية مهما كانت أن تفرض على شعبنا اليمني 
إخراج أي مواطن من أبنائه من بلده وإجباره على ذلك أو فرض عقوبات أو 

التلويح بها ضده.
يا أبناء الشعب اليمني العظيم

أيتها الحشود الجماهيرية
يا رجال ونساء وشباب اليمن

إننا في اللجنة الشعبية للتصدي للهيمنة األجنبية حين قررنا الخروج بهذه 
المسيرات الحاشدة إنما يأتي ذلك إيمانًا منا بأنه ليس من حق أي طرف 
أو جهة كانت أن تمس كرامة الوطن اليمني أو أبنائه أو تمارس وصاية أو 
تدخالت في شئوننا الداخلية بأي شكل كان فالشعب اليمني شعب حر أبي ال 
يمكن بأي حال من األحوال أن يقبل بالضيم أو اإلهانة أو المساس بكرامة أي 
من مواطنيه ويعرف الجميع أن هذا الشعب الجّبار قدم تضحيات جسيمة 
من أجل نيل استقالله وسيادته على أرضه وطرد المستعمرين والغزاة 

في مختلف المراحل حتى سميت اليمن بمقبرة الغزاة، وهي تضحيات لم 
تقدم إال من أجل أن يكون اليمن دولة ذات سيادة وأن يعيش اليمنيون 
أحــرارًا في وطنهم وهو ما يجعلنا نجدد التأكيد أن أي تهديدات بفرض 
عقوبات أو التلويح بها ضد أي مواطن يمني أو طلب مغادرته لوطنه ال يمثل 
انتهاكًا للسيادة الوطنية وحسب بل وانتهاكًا لكرامة كل مواطن يمني وفي 
مقدمتهم أولئك الشهداء األبرار الذين سقطوا على درب النضال من أجل 
الحرية والكرامة لليمن واليمنيين، وعلى من يسعون أو يدعون لمثل تلك 
المحاوالت أن يدركوا أن الشعب اليمني لن يقبل خيانة دماء الشهداء الزكية 

أو انتهاك كرامة المواطن اليمني تحت أي مبرر كان.
يا أبناء شعبنا اليمني

إن احتشادنا اليوم يأتي تعبيرًا واضحًا وجليًا ورسالة للداخل والخارج وللعالم 
أجمع بأن الشعب اليمني يرفض أي محاوالت للتهديد أو التلويح بالعقوبات 
ضد أي مواطن يمني باعتبار ذلك انتهاكًا لسيادة البلد واستقالله ولنصوص 
دستوره وخرقًا واضحًا لكافة الشرائع والمواثيق الدولية واإلنسانية التي 
ر 

ّ
تضمن لإلنسان حريته وكرامته وحقه في العيش في وطنه بكرامة، ونحذ

من أن فرض أي عقوبات سيمثل انتكاسة أو باألصح نسفًا للتسوية السياسية 
برمتها وكل ما يتعلق بها من وثائق واتفاقات موقعة من قبل األطراف 

ل انتكاسة  
ّ
رت اللجنة الشــعبية للتصدي للهيمنة الخارجية من أن فرض أي عقوبات ضد ســيمث

ّ
حذ

ونســفًا للتســوية السياســية برمتهــا وكل مــا يتعلق بها مــن اتفاقــات موقعة من قبــل األطراف 
لة 

ّ
السياســية والمصادق عليها من األطراف اإلقليميــة والدولية وفي مقدمتها مجلس األمن الدولي والمتمث

في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزّمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق الســلم والشــراكة 
الوطنية. وأكدت اللجنة في بيان إدانتها واستنكارها الشديدين لتصّرف السفير األمريكي ومطالبته لرئيس 
 رئاســة 

ً
الجمهورية الســابق الزعيم علي عبدالله صالح مغادرة البالد، واعتبرته تصرفًا غير مقبول، مطالبة

ل خرقًا لكل األعراف الدبلوماسية.
ّ
الجمهورية والحكومة باتخاذ موقف حاسم ضد هذا التصرف الذي يمث

ولفتــت اللجنة في مســيرة الجمعة إلى أنه في حال تنفيــذ التهديدات بفرض عقوبات أو التلويح بها ضد 
أي مواطن يمني فإنها ســتتخذ إجراءات تصعيدية شــعبية ســيتم اإلعالن عن زمانها ومكانها وأهدافها 

في الوقت المناسب.
 "الميثاق" تنشر نص بيان اللجنة الشعبية للتصدي للهيمنة الخارجية

الحشود الجماهيرية في تعز ترفض التدخالت الخارجية
تعز /محمد عبده سفيان

شهدت مدينة تعز ظهر الجمعة مسيرة جماهيرية حاشدة نظمها المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة تعز رفضًا للتدخالت األجنبية في الشؤون الداخلية 
اليمنية ورفض اية عقوبات دولية ضد أشخاص أو مكونات سياسية وتنديدًا بتهديدات السفير 
األمريكي بصنعاء الموجهة لرئيس الجمهورية السابق -رئيس المؤتمر الشعبي العام -الزعيم علي 

عبدالله صالح .
المسيرة التي انطلقت من شارع جمال وسط مدينة تعز وحتى ميدان الشهداء حمل المشاركون 
فيها صور الزعيم علي عبدالله صالح والعلم الجمهوري   وأعالم المؤتمر الشعبي العام  ويافطات 
كتبت عليها عبارات  منددة باالرتهان للخارج والتهديد بفرض عقوبات دولية على الرئيس 
السابق الزعيم علي عبدالله صالح أو أي مواطن يمني  أو حزب أو تنظيم سياسي  ورفض التدخالت 
الخارجية في الشأن الداخلي اليمني واالنتقاص من السيادة الوطنية. وعند وصول المسيرة الى 
ميدان الشهداء ألقيت عدد من الكلمات والقصائد الشعرية المعبرة. وأكد المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة تعز رفضهم القاطع  للتدخل الخارجي في الشأن 
اليمني وفرض عقوبات على الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام أو أي شخصية 
يمنية من أي مكون سياسي كان.. كون ذلك يعد انتهاكًا صارخًا للسيادة اليمنية، وتدخًال سافرًا 

في الشأن اليمني الداخلي .
وقال بيان صادر عنهم اليوم : ان الحديث عن فرض عقوبات دولية في هذه المرحلة يعتبر إضرارًا 
واضحًا بالتسوية السياسية ونسفًا لكل االتفاقات التي تمت خالل الفترة الماضية ألن أي عقوبات 
سيتم فرضها ستنعكس سلبًا على الوضع السياسي واألمني، وستعد بمثابة إعالن وفاة للمبادرة 

الخليجية والتسوية السياسية برمتها وسيكون لها نتائج كارثية وخيمة على اليمن واليمنيين.
وعبر مؤتمر تعز في بيان له عن أسفه الشديد لتلك األصوات النشاز التي هللت وطربت ورحبت 
بفرض عقوبات دولية على مواطنين يمنيين كما هللت ورحبت سابقًا بإدخال اليمن تحت البند 

السابع وفرض الوصاية الدولية والتدخل الخارجي في الشأن الداخلي اليمني.. كون هذه األصوات ال 
تعي حجم المخاطر المترتبة على التدخل الخارجي وفرض عقوبات دولية على مواطنين يمنيين.. 

وال تعنيها المصلحة العامة للوطن والشعب.

وأضاف: أن الوطنية الحقة ال تتجسد باستدعاء الخارج للتدخل في الشأن اليمني واالتكاء عليه 
وإنما تتجسد باإلحساس والشعور بحب الوطن وحب أبناء الوطن بعيدًا عن التوجهات السياسية 

والحزبية واالختالف الفكري.. 

 نرفض محاولة استخدام مجلس األمن كعصا مسلطة لتمريره مؤامرة ضد اليمن
ل نسفًا للتسوية

ّ
 العقوبات على الزعيم أو أي مواطن سيمث

الت الخارجية في الشأن اليمني
ّ

 هناك من يسعى لتأزيم األوضاع من خالل التدخ
 نعد للتصعيد ميدانيًا رفضًا للعقوبات

أعظم طوفــــــــــــــان بشري يهز العالم
رفضًا للعقوبات وتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامنًا مع الزعيم

في بيان «اللجنة الشعبية للتصدي للهيمنة الخارجية»: 

تهديـدات السفيـر األمريكــي إهانــــــــــة للشعب اليمني

شــهدت العاصمة صنعاء يوم الجمعة مســيرة مليونية، حيــث تدفقت ماليين الجماهير  
 لدعوة اللجنة الشــعبية للتصــدي للهيمنة الخارجية، وتنديدًا 

ً
إلى ميدان التحرير تلبية

بتدخالت السفير األمريكي السافرة.
واكتظت ســاحات ميدان التحرير والشــوارع الفرعية وحديقة التحرير بالحشــود الجماهيرية 
العظيمــة التــي تدفقت الى العاصمة من جميــع محافظات الجمهوريــة احتجاجًا على تصريحات 
الســفير األمريكي.. وقد حملوا شعارات ورددوا هتافات أكدت استعدادهم للتضحية بأرواحهم 

وتقديم الغالي والنفيس دفاعًا عن سيادة الوطن ورموزه الوطنية العظيمة.. 
اهتــزت صنعاء من ذلك الزلزال البشــري الذي مازال حديث المراقبين السياســيين والمهتمين 
بالشأن اليمني، حيث أظهرت المسيرة الرجالية والنسائية بالعاصمة أن من المستحيل القفز على 
الواقع اليمني أو مواجهة هذا الطوفان البشــري العظيم الذي يســتطيع أن يفرض على الواقع ما 
يريده بالقوة ويفشــل كل المخططات والدســائس التي يحاول البعض تنفيذها باالســتعانة مع 
قيادات بالبالد تســعى الى ضرب الوحدة الوطنية والمساس بالثوابت.. المسيرة المليونية أكدت 
أن الزعيــم علــي عبدالله صالــح ليس وحده، وأنه قائد تاريخي يســتحيل تجــاوزه أو تصفيته أو 

اجباره على مغادرة وطنه وهو يمتلك هذه الماليين التي تلتف حوله وهو خارج السلطة.
انطلقت المسيرة بعد أداء صالة الجمعة الى منزل الزعيم الصالح لتأكيد الوفاء وتجديد العهد 
علــى مواصلة النضال الوطني بقيــادة الزعيم في خندق واحد مهما كانــت التضحيات والمخاطر، 
وتوجهت األمواج البشــرية الى شــارع حدة وهناك ضاقت األرض بتلك الحشود أمام منزل الزعيم 
والذي خرج وكما اعترف أنه كان يؤدي الصالة ويده على قلبه خوفًا على هذه الجماهير الوفية من 
أي مكروه قد يصيبهم.. وخاطب الحشود قائًال: أنا محصن بشعبي، ولست بحاجة لحصانة أحد..

وقــد ظل الحشــود يهتفون بحياة الزعيم ويؤدون الرقصات «البــرع» من مختلف مناطق اليمن 
المعبرة عن االستعداد لمواجهة أي تحديات ويصدحون بالزوامل التي تعبر كلماتها عن تجديد 
العهد للزعيم وتتوعد كل خائن وعميل بالعقاب الشــديد، مؤكدين أن اليمن هي التي ســتنتصر 

وأن الذين خانوا العهد واألمانة سيلعنهم التاريخ واألجيال ال محالة.
وفــي المهرجــان الجماهيــري الذي حضرتــه قيادات سياســية وشــخصيات اجتماعية وأعيان 
وممثلون لألحزاب والمنظمات المدنية والشباب، ألقيت العديد من الكلمات التي وّجهت انتقادات 

حادة للسفير األمريكي بصنعاء، وأكدت على رفض شعبنا ألية عقوبات ضد أي مواطن يمني.
وأّدى المتظاهرون صالة الجمعة بميدان التحرير والشوارع المجاورة له.

ولم تقتصر الحشــود الجماهيرية الغفيــرة على أمانة العاصمة بل تفجــرت المحافظات أنهارًا 
من البشــر تفيض غيظًا من التدخالت األمريكية وغضبًا مــن العمالء في الداخل لهذه التدخالت 

المهينة..
ففــي محافظات تعز وإب والحديدة وحجة احتشــدت الماليين في الســاحات والميادين معلنة  
في مســيراتها عقب صالة الجمعة رفضها لتصريحات الســفير األمريكي والتدخالت األجنبية في 

شئون اليمن الداخلية.
«الميثــاق» تغطــي بعضــًا مــن تلك الحشــود والتــي تعكــس حجم الغضــب الشــعبي الرافض 

للتهديدات األمريكية، والمطالب رئاسة الجمهورية بوضع حٍد للشأن الداخلي اليمني..


