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السياسية والمصادق عليها من األطراف اإلقليمية والدولية وفي مقدمتها 
مجلس األمن الدولي والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية 
وسيكون لها عواقب وخيمة على المساعي الجارية للخروج من األزمة 
الراهنة وفي مقدمتها تشكيل الحكومة بناًء على اتفاق السلم والشراكة 
وتنذر بدخول البالد في أتون فوضى عارمة تهدد أمن واستقرار ووحدة 

اليمن .
إن اللجنة الشعبية للتصدي للهيمنة الخارجية وباسم هذه الجماهير 

العريضة تعلن اآلتي:
١-إدانتها واستنكارها الشديدين لتصرف السفير األمريكي ومطالبته 
لرئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح مغادرة البالد 
وتعتبره تصرفًا غير مقبول وتطالب الحكومة اليمنية ووزارة الخارجية 
ورئاسة الجمهورية باتخاذ موقف حاسم ضد هذا التصرف الذي يمثل خرقًا 

لكل األعراف الدبلوماسية.
٢-نعلن رفضنا المطلق لكل محاوالت التهديد بالعقوبات أو التلويح بها 
ضد أي مواطن يمني ونؤكد أنه في حال صدور تلك العقوبات فإنه سيكون 

لها ردود فعل شعبية ال يمكن التنبؤ بها.

٣-دعوة كافة الجهات الرسمية واألطراف السياسية وقوى المجتمع 
المدني إلى رفض التهديدات األجنبية ضد المواطنين اليمنيين أو محاولة 
طة لتمرير أهداف ومشاريع يراد منها 

ّ
استخدام مجلس األمن عصا مسل

تنفيذ أجندات ومخططات تستهدف أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلمه 
االجتماعي وتسعى إلدخاله في أتون صراعات ذات أبعاد طائفية ومذهبية 

ومناطقية مدّمرة.
٤-نشيد بموقف مجلس النواب الذي عّبر عنه من خالل قراره والذي 
رفض فيه التدخالت األجنبية والتهديدات للمواطنين اليمنيين وفي 
مقدمتهم رئيس الجمهورية السابق ونطالب الحكومة ومجلس الشورى 
ومؤسسة الرئاسة باتخاذ مثل ذلك الموقف باعتبار ذلك مسئولية دستورية 
تفرضها عليهم نصوص الدستور الذي ينص على حماية كل مواطن يمني 

وحقه في الحياة الكريمة.
٥-تعلن اللجنة الشعبية للتصدي للهيمنة الخارجية انها ستتابع 
المستجدات والتطورات المتعلقة بالتهديد والتلويح بفرض عقوبات 
على مواطنين يمنيين مؤكدة أنه في حال تنفيذ هذه التهديدات فإنها 
ات تصعيدية شعبية سيتم االعالن عن زمانها ومكانها  ستتخذ إجــراء

وأهدافها في الوقت المناسب.

جماهير إب تخرج في مسيرات غاضبة  رفضًا  للعقوبات الظالمة

خرج اآلالف من أبناء محافظة إب وقيادات 
وأعــضــاء وانــصــار المؤتمر الشعبي العام 
وأحـــزاب التحالف الوطني بعد اداء صالة 
الجمعة بساحة مبنى المحافظة بمسيرة 
حاشدة تنديدًا بالتهديدات التي اطلقها 
السفير االمريكي ضد الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح والتهديد بفرض عقوبات 

دولية عليه وعلى مواطنين يمنيين .
وجابت المسيرة الحاشدة شوارع مدنية 
ــمــشــاركــون شـــعـــارات ضد  إب.. ورفــــع ال
الــتــدخــالت الــخــارجــيــة فــي شـــؤون اليمن 

الداخلية .
وقد دعا خطيب الجمعة الشيخ عبدالكريم 
ــنــاء الــيــمــن إلـــى رص الصفوف  الــبــعــدانــي اب

لمواجهة المخطط الغربي الهادف إلى تمزيق 
اليمن وزجها في حروب اهليه وطائفية.

مــؤكــدًا ان ابــنــاء إب يرفضون التدخالت 
األجنبية في الشأن الداخلي لليمن ويقفون 
صفًا واحــدًا خلف الزعيم صالح ويرفضون 
فــرض أيــة عقوبات دولية ضــده أو ضد أي 

مواطن يمني .

أعظم طوفــــــــــــــان بشري يهز العالم
رفضًا للعقوبات وتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامنًا مع الزعيم

أبناء حجة يؤكدون استمرار
 احتجاجاتهم حتى طرد السفير األمريكي

تظاهر اآلالف من ابناء محافظة حجة للتعبير عن رفضهم 
للتصريحات األخيرة للسفير األمريكي لدى اليمن كونها تمثل 
خرقًا سافرًا ألساسيات التقاليد الدبلوماسية بين الدول وتدخًال 
في الشأن الداخلي.. مؤكدين استمرارهم في االحتجاج حتى يتم 

طرد السفير األمريكي.
واعتبر ابناء حجة أن أي استهداف ألي مواطن يمني من أية 
جهة كانت استهداف للوطن وسيادته وأمنه واستقراره ولن 
يتم السكوت عنه نهائيًا.. وحذروا أبناء حجة في البيان الختامي 
لمسيرتهم أي طرف داخلي االستقواء باالجنبي ضد أي شخص 
أو حزب ودعوا مجلس األمن الدولي الى دعم الوفاق والتسوية 
السياسية في اليمن وليس التدخل السافر في شئونه الداخلية 
وانتهاك كرامة الوطن اليمن واعتبار ذلك يهدد البلد ويعود 
به الى نقطة الصفر، فيما طالب مؤتمر وتحالف حجة الجهات 

الرسمية بضرورة الرد المناسب من قبل الجهات المختصة على 
هذه التهديدات، واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه باليمن، 
ما لم فالشعب اليمني له الحق أن يرد بالشكل المناسب شعبيًا 
وجماهيريًا ووفقًا للقانون.. وحملوا الجهات الرسمية المسئولية 
كاملة فيما ستؤول اليه االمور في الحفاظ على سيادة اليمن 

وأمنه واستقراره.
وأكد المؤتمر أن استهداف الزعيم علي عبدالله صالح والذي 
كان له الفضل األكبر في نجاح التسوية والخروج باليمن إلى بر 
األمــان وما قدمه من تضحيات وتنازالت، إنما هو استهداف 

مباشر للتسوية وقائدها واستدعاء للفوضى.
وأكدوا أن أية مطالبة من أية جهة وأي طرف داخلي باستدعاء الخارج 
لمعاقبة أي مواطن يمني يعتبر خيانة عظمي تستوجب تقديم تلك 

الجهات او األشخاص إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.

تهديـدات السفيـر األمريكــي إهانــــــــــة للشعب اليمني

تظاهروا ضد التدخالت األجنبية

أبناء الحديدة: محاوالت النيل من الزعيم تهديد الستقالل الوطن وكرامته

ــحــديــدة  جــابــت شـــــوارع مــحــافــظــة ال
مسيرات جماهيرية حــاشــدة للتنديد 
بــمــحــاوالت السفير األمــريــكــي المساس 
بالسيادة الوطنية لليمن والتدخل في 
شئونه عبر تصريحاته المتعلقة بخروج 

رئيس المؤتمر الشعبي العام من البالد.
وطــالــب ابــنــاء الحديدة بطرد السفير 
وسرعة مغادرته اليمن، مؤكدين أن ما 
يعيشه الوطن من أزمات وما يواجهه من 

تحديات تستنفر جهود جميع ابناء الوطن 
الشرفاء للوقوف صفًا واحدًا ضد التدخالت 
األجنبية وحماية السيادة واالستقالل 

والوحدة والذود عنهما.
ـــمـــشـــاركـــون فـــي الــمــســيــرة  وأدى ال
االحتجاجية صالة الجمعة أمام مقر فرع 
المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة.. وجاء 
في البيان الصادر عنهم أنهم يناشدون 
كافة القوى الوطنية وجميع أبناء شعبنا 

ــتــصــدي لــجــمــيــع أشــكــال  ــــي ال الــحــر األب
التدخالت الخارجية في الشئون الداخلية، 
معبرين عن وقوفهم الحازم ضد الوصاية 
األجــنــبــيــة، داعــيــن الــى تعزيز الــوحــدة 
الوطنية والسالم االجتماعي واالصطفاف 
الى جانب الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام، مؤكدين أن أية 
محاولة للنيل منه خــط أحمر ومساس 

باستقالل الوطن وكرامته.


