
بدأت الحملة التي انطلقت من ارض الجزائر بالد المليون الشهيد تضامنًا مع 
الشعب اليمني تؤتي أكلها وتحقق اهدافها العظيمة رغم قصر المدة ، وكشفت 
عن حقيقة موقف النخبة  العربية واالسالمية والعالمية  الرافض الستمرار  العدوان 

الهمجي  الذي تقوده السعودية للعام الثالث على الشعب اليمني ظلمًا وعدوانًا..

وبحسب معلومات صحيفة »الميثاق« فإن هذه 
الحملة اصبحت تثير هلع قيادات دول تحالف 
ال��ع��دوان ، السيما وان الحملة استطاعت ان  
تسقط االقنعة  وتكشف فظاعة وبشاعة جرائم 
المعتدين بحق  شعب مسالم ، وتخلق رايًا عامًا 
عالميًا يعجل بوضع نهاية لهذه الحرب المخزية 

في تاريخ البشرية ..
وعن آخر اخبار  حملة التوقيعات  المليونية 
تضامنًا مع الشعب اليمني قال الدكتور علي حسن 
ال��خ��والن��ي  منسق ومستشار الحملة المليونية 
»الميثاق«: على م��دى  سنتين ونصف السنة،  ل�
واللجنة الجزائرية لمناصرة الشعب اليمني، تعمل 
من أجل تعريف الرأي العام الجزائري بمظلومية 
شعبنا اليمني الصابر والمحتسب، وم��ا يحصل 
عليه من عدوان سعودي سافر غير مبرر، وذلك 
عبر اقامة  الندوات التي تستضيفها الجمعيات، 
واألح���زاب، وف��ي مقرات الصحف، أو عن طريق 
ال��ب��رام��ج  التلفزيونية واإلذاع��ي��ة، والمقابالت 
الصحفية.. مضيفًا: ان هذه الجهود التي قام وال 
يزال يقوم بها الكثير من قادة الرأي العام بالجزائر 
م��ن ك��ت��اب، مثقفين، صحفيين، وحقوقيين، 
وممثلي منظمات المجتمع المدني الرافضين 
للعدوان السعودي على اليمن، مهدت األج��واء 
لمبادرة حملة المليون توقيع، والتي انطلقت 
من عاصمة األح��رار من عاصمة المليون ونصف 
المليون شهيد، الجزائر العظيمة، لتتحول إلى 
حملة عالمية ينضم في إطارها كل أحرار العالم 
الرافضين  للعدوان، والتي بلغت حصيلتها حتى 
يوم الجمعة  180 ألف توقيع من مختلف القارات 

الخمس.
   مؤكدًا ان الهدف من هذه الحملة هو الوصول 
إلى المليون توقيع، ثم أخذ هذه التوقيعات إلى 
مكتب األمم المتحدة بالجزائر، لنؤكد عبر هذه 
المنظمة األممية أن العالم أصبح ي��درك إجرام 
النظام السعودي وارتكابه مجازر اإلبادة الجماعية 
في حق الشعب اليمني، دون مبرر، وأن المجتمع 
الدولي أصبح لزامًا أخالقيا وإنسانيًا أن يتحرك 

لوقف هذا العدوان الغاشم.
  واوض���ح ال��دك��ت��ور  علي حسن ال��خ��والن��ي انه  
وبمناسبة 900 يوم من صمود الشعب اليمني 
أمام العدوان السعودي الغادر، وفي اجتماع اللجنة 
أك��د المجاهد/ رم��ض��ان ب��ودالع��ة رئيس اللجنة 
الجزائرية لمناصرة الشعب اليمني، استمرار 
اللجنة في العمل من أجل تنوير الرأي العام العربي 
والدولي بمظلومية الشعب اليمني وحقه الشرعي 
في الدفاع عن نفسه وأرضه وعرضه، متعهدا أن 
اللجنة ستظل تقدم كل الدعم والمساندة الدائمة 
لحملة المليون توقيع من أجل إيقاف العدوان 

السعودي على الشعب اليمني.. هذه الحملة التي 
انطلقت من الجزائر وانضم إليها واليزال ينضم 
جميع أح��رار العالم من ال��ق��ارات الخمس، ومن 

مختلف الديانات.
واش��ار الخوالني ال��ى ان��ه نقل  بهذه المناسبة 
ألعضاء اللجنة، وحملة المليون توقيع ب��إدارة 
األستاذ/ هواري قايد عمر، شكر وتقدير األستاذ/ 
عارف الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، 
ال��ذي اتصل بي قبل ه��ذا السبوع وكلفني بنقل 
تحياته وشكره وشكر كل يمني حرللجنة ولكل 
االح��رار ، لما يقومون به  من عمل عظيم  أجل 

اليمن.
الجدير بالذكر أن هناك شخصيات كبيرة انضمت 
للحملة، منهم الرئيس اللبناني السابق العماد إميل 
لحود، والمجاهدة الجزائرية جميلة بوحيرد، 
والكاتب الفلسطيني عبدالباري عطوان، وحمدين 
صباحي رئيس حزب الكرامة المصري والمرشح 
السابق للرئاسة في مصر وغيرهم من رؤس��اء 
األحزاب والجمعيات في الجزائر، تونس، سوريا، 
مصر ولبنان وفلسطين، إضافة إلى ناشطين من 
فرنسا والمملكة المتحدة وإيرلندا ومن الصحراء 

الغربية ومن الكاميرون وتشاد...
   وقال الدكتور علي حسن الخوالني: في الحقيقة 
بفضل ال��ل��ه ث��م بفضل ص��م��ود شعبنا، وضعنا 
األرضية للحملة المليونية التي انطلقت وبقوة 
من أرض األح��رار من الجزائر الحبيبة إلى جميع 
أنحاء العالم. ومن هنا اقول لكل األحرار في اليمن 
وفي العالم استمروا في حشد التوقيعات ألجل 
رفع الظلم وإيقاف العدوان عن الشعب اليمني، 
نا في أوروب��ا وأمريكا  نا وأحباء وأك��رره��ا يا زمالء
وآسيا وأفريقيا واستراليا.. اجمعوا التوقيعات من 
نخب المجتمعات التي تتواجدون بها اجمعوها 
من الساسة، الكتاب، المثقفين، الفنانين... ألجل 

إيقاف العدوان على اليمن.
     واختتم تصريحه بالقول :على الجميع ان 
يدركوا أن معركتنا في الخارج هي معركة رأي عام 
ساحته المجتمع الدولي، وهي معركة بين اإلنسانية 
من جهة وبين من يسفكون دم شعبنا اليمني لمدة 
سنتين ونصف السنة من جهة أخرى، هؤالء الذين 
اشتروا ذمم العديد من ق��ادة ال��رأي والمثقفين 
والمنظمات الدولية الحقوقية واإلنسانية ليتشكل 
كوكتيل معفن ك��ل همه ال��ت��روي��ج لسياسات 
العدوان، بواسطة األموال السعودية المدنسة... 
ولهذا ينبغي عليكم التواصل بمن تعرفونهم من 
األشقاء العرب األح��رار، ومن األصدقاء األجانب، 
فنحن هنا نمثل معاناتكم وآالمكم التي هي آالمنا 
وأوج��اع��ن��ا.. والنصر حليف اليمن وشعبه الحر 

الكريم.
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حملة عالمية للتضامن مع اليمن

لقد تعانقت في سبتمبر وأكتوبر جبال ردفان وعيبان ونقم وشمسان لتصنع المعجزة 
اليمنية بتالحم الشعب في ملحمة نضالية رائعة حقق بها أهدافه وتطلعاته السامية

الزعيم/ علي عبداهلل صالح

من بالد ثورة المليون الشهيد 

180 ألف توقيع للنخبة يطالبون بوقف العدوان السعودي 


