
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بيان مسرية )أمريكا ترفض احلل السلمي يف اليمن(

 ، أيتها الجماهير اليمنية الحرة األبية.أيها الشعب العظيم

، في ميدان المواجهة العسكرية ومواقع العزة والكرامة، في المعركةة أيها الصامدون يف كل امليادين
السياسة واإلعالم، وفةي كةم موقةع يكةون لكةم فية  موعةد مةع االقتصادية والمعركة األمنية، في معارك 

 النصر والثبات والرفعة والشرف مع العزة والمجد.

إن العةةالم اليةةوم يةةدرك مةةدة معبوميةةة شةةعبنا ويعةةرف حجةةم المعانةةاة التةةي يعيشةةها فةةي عةةم العةةدوان 
 والحصار والتدمير الممنهج لكم مقومات الحياة في ببدنا العزيز.

يمنة األمريكية ألجمت عبر أدواتها ومن خالم المةام السةعودا المةدنل كةم األصةوات لكن أمريكا واله
ومنعةةت العةةالم بكةةم قةةواة المدنيةةة ومنعماتةة  اإلنسةةانية ومالسسةةات  عبةةف اختالفهةةا مةةن أن يق ةةوا مةةع 
المعبةةوم أو حتةةف أن يتحةةدثوا عةةن معبوميتةة  أو عةةن حقوقةة  التةةي يتشةةدم دعةةاة الحريةةات والمدنيةةة 

 فاع عنها والعمم ألجبها.والحضارة بالد

إن أمريكةةا تعمةةم جاهةةدة عبةةف عةةدم الوصةةوم إلةةف أا حبةةوم سةةبمية تجنةةد شةةعبنا وبالدنةةا المزيةةد مةةن 
القتةةم والتةةدمير وويةةالت الحصةةار الخةةانم الةةيا يسةةتهدف اليمنيةةين جميعةةاه دون اسةةتثنا  ويسةةتهدف 

ال تعيةم امريكةا نةا ال نسةتبرد موق هةا هةيا فكيةف لكن بف كم أسباد العيش ومعاهر الحياة،القضا  ع
 .عبف اليمن كم اليمنالباشم  حبوم سبمية وهي من يدير هيا العدوان أاصوم الف و ال

القةةيرة تةةزال بةةمالف المرتزقةةة إلةةف حةةت هم فةةي جميةةع منةةا م المواجهةةة التةةي  ومةةا زالةةت أمريكةةا وأدواتهةةا
أصبحت محارم جماعية لهالال  المعتدين ولبيرهم مةن شةياي اافةام وعبةاد الةدرهم والةدينار، وهةا هةي 
تعمةةم عبةةف إيجةةاد وسةةايم وأسةةاليد جديةةدة فةةي حربهةةا االقتصةةادية عبةةف شةةعبنا وببةةدنا مةةن خةةالم منةةع 

عض المحافعات الجنوبية إلف البنك المركزا اليا يعمم بحيادية ويقدم خدمات  وصوم اإليرادات من ب
 لكم اليمنيين شمام الو ن وجنوب  دون تمييز.



إن أمريكةةا تعمةةم جاهةةدة عبةةف إنهةةاك الةةيمن واليمنيةةين اقتصةةادياه عبةةر منةةع التحةةويالت البنكيةةة وفةةرض 
األمةوام التةي هةي حقةوم مكتسةبة لشةعبنا  القيود االقتصادية واإلتاوات والبرامات واحتجةاز الكثيةر مةن

والحيبولة دون وصوم الكثير من المسةاعدات وييةر يلةك مةن األسةاليد التةي تهةدف مةن خاللهةا إلةف 
ريام  عبف تقديم التنازالت المجح ة بحق  والتي تنةام مةن سةيادت  وكرامتة   خضاع  وا  تركيع الشعد وا 

المتسب ة وأينابها من أنعمة العمالة والمرتزقةة  وعزت  وتجعب  أسير إرادة المتب رسين من قوة الشر
 اليين باعوا دينهم وو نهم بثمن بخل.

أبنةا  .. إن روح التكاتف والتعةاون والتةي هةي جةز  أصةيم مةن ثقافةة أيها الشعب اليمني الكريم
اليمن وهي عنوان أخالقهم هي التةي سةاعدت الةيمن وأهبهةا عبةف الصةمود والثبةات فةي وجة  الهجمةة 

ن اإليمةان والحكمةة همةا سةر هةيا اإلبةا  وهةيا العن ةوان الشرسة  عبةيهم عسةكرياه وأمنيةاه واقتصةادياه، وا 
 اليا يقاببون ب  فعاعة العدوان وقسوت .

إن اليمن سينتصر بإين اهلل وسيصم إلةف السةالم الةيا ينشةدة ريةم أنةف أمريكةا وعماليهةا ومرتزقتهةا 
وستخرال اليمن من محنتها أكثر قوة وأمضف بأساه وسيعيش اليمنيون أحراراه عبف أرضهم وفي و نهم 

وأشد عزيمة وسنمضي إلف المستقبم واثقين بربنةا وبأن سةنا وبجيشةنا الععةيم ولجاننةا الشةعبية األبيةة 
وسيعمم كم يمني في حقب  وفي متجرة وفي المدن والقرة وعبف الثبور وفةي كةم ميةدان ألجةم الةيمن 

 زومين.حتف يعود المجرمون خايبين منكسرين مه

الخبود والرحمة لبشهدا  والش ا  لبجرحف والمجد والعزة لبيمن واليم والخسران والهةوان لقةوة اإلجةرام 
 والشر وأينابهم ومرتزقتهم،،،

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته...
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