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وسط حضور قيادات المكونات السياسية الوطنية

إعالن أسماء المجلس السياسي األعلى للجمهورية اليمنية
انتخاب صالح الصماد رئيسًا للمجلس وقاسم لبوزة نائبًا لرئيس المجلس

يوسف عبدالله الفيشي مبارك صالح الزايديقاسم محمد لبوزة ناصر ناصر عبدالله النصيريسلطان احمد السامعيمحمد صالح النعيميصادق ابوراس خالد سعيد الديني جابر عبدالله الوهبانيصالح علي  الصماد

نائب رئيس المؤتمر عضو المجلس السياسي األعلى:

المجلس ليس موجهًا ضد أحد وَمْن يفهم غير ذلك فهو مخطئ

وسط حضور كبير لقيادات المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وحلفائهم وبحضور العديد من السياسيين والشخصيات االجتماعية ومراسلي وسائل اإلعالم المحلي والعربي والدولي أعلن صباح السبت في العاصمة صنعاء أسماء أعضاء المجلس السياسي األعلى للجمهورية اليمنية، في االجتماع 
الذي عقد بفندق تاج سبأ برئاسة األخوين األستاذ صادق أمين أبوراس نائب رئيس المؤتمر، وصالح الصماد رئيس المجلس السياسي ألنصار الله..  وبحضور عدد من أعضاء اللجنة العامة والمكتب السياسي ألنصار الله وقيادات أحزاب التحالف الوطني وبقية المكونات السياسية..وقد افتتح 
االجتماع بالسالم الجمهوري وقراءة آٍي من الذكر الحكيم، أعقبتها كلمة األستاذ صالح الصماد وكلمة لالستاذ صادق أمين أبوراس، كما ألقيت كلمتين لممثلي المكونات السياسية المتحالفة مع المؤتمر وأنصار الله، وفي الختام قرأ االستاذ حسين حازب عضو اللجنة العامة للمؤتمر البالغ الصحفي 

الصادر عن األحزاب والقوى السياسية الوطنية المتضمن أسماء أعضاء المجلس السياسي األعلى، وقد قوبلت األسماء بارتياح كبير.
وقد عقد المجلس السياسي األعلى للجمهورية اليمنية أول اجتماع له وانتخب االستاذ صالح علي الصماد رئيسًا للمجلس والدكتور قاسم لبوزة نائبًا لرئيس المجلس.

أبوراس:هدفنا صيانة بلدنا 
ومؤسساته والروح الوطنية

قال عضو المجلس السياسي األعلى.. نائب رئيس 
المؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبو راس: 

"إن ه��ذا اليوم ال��ذي نشهر فيه المجلس السياسي األعلى 
للجمهورية الذي سيتولى إدارة أمور هذا البلد في كل المجاالت 
وإعادة البلد إلى الدستور والقوانين النافذة الدستور الذي ضحى 
من أجله الشعب اليمني قاطبة من اقصاه الى اقصاه هو يوم 

تاريخي سيسجله التاريخ في انصع صفحاته".
وأضاف نائب رئيس المؤتمر- في كلمة المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه في حفل اعالن المجلس السياسي األعلى: "أن هنالك 
بعض الحقائق التي يجب أن يعرفها اآلخ��رون أولها أنه عندما 
أنشأنا هذا المجلس هو لغرض داخلي لصيانة بلدنا ومؤسساته 

والروح الوطنية اليمنية بين مختلف شرائح الشعب اليمني".
وأكد صادق امين أبو راس أن هذا المجلس ليس موجهًا ضد 
أحد .. وقال: "من يظن أن هذا المجلس جاء ضده فهو خاطئ، 
نحن نمد ايدينا للسالم إلى جميع اخواننا وأخص بالذات اخواننا 
اليمنيين في الخارج والداخل كمرحلة أساسية وأولى عدا من 
وا وسفكوا دماء أبناء الشعب اليمني دماء المرأة واألطفال  أساء

هؤالء سنترك التاريخ يحكم عليهم".
وأض��اف: "نحن نمد ايدينا الى الجيران وإلى االشقاء في دول 
العالم أن يقدروا ظروف الشعب اليمني، هذه رغبة الشعب اليمني 
نترجمها في هذا المكان".وأشار إلى أن المجلس السياسي األعلى 
ترجمة لرغبة الشعب اليمني ولم يأت نزوة من المؤتمر وال من 
أنصار الله وإنما جاء بناء على رغبة جماهيرية عارمة من كل أنحاء 
اليمن.. وقال: "نقول لهم الشعب اليمني 27 مليون هو الذي 
اختار وألح على إنشاء هذا التكوين الذي سيكون له نتائج مفيدة".
وأضاف: "فلنمِض لتحقيق ما نصبو اليه ونترحم على شهدائنا 
ونشيد بمواقف القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية في كل 
الجبهات في مختلف المناطق اليمنية، وثقوا أن الشعب اليمني 
سيظل صامدا ينشد األمن والسالم مع كل دول العالم".واختتم 
بالقول: "نرجو أن نكون لحمة واحدة في اجتماعاتنا القادمة سواء 
أكان على مستوى المجلس السياسي أو على مستوى التكوينات 

المنبثقة عن الدولة".

في بيان لالحزاب والقوى السياسية الوطنية:

نبارك تشكيل المجلس السياسي وندعو المغرر بهم للعودة إلى رشدهم
هذا وقد قام االستاذ حسين حازب بقراءة نص 
البيان الصادر عن األحزاب والقوى السياسية 
الوطنية الخاص بإعالن أسماء أعضاء المجلس 

السياسي األعلى.. جاء فيه:
الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات القائل 
قوا"  سبحانه وتعالى "واعتصموا بحبل الله جميعًا وال تفرَّ
والصالة والسالم على رسول الله الصادق األمين وآله وأصحابه 

ومن وااله، وبعد..
فإنه وفي هذه المرحلة الفارقة والعصيبة، من تاريخ شعبنا 
اليمني الصامد، وبعد عام ونصف من حرب عدوانية همجية، 
سخر لها تحالف العدوان كل إمكاناته لتدمير اليمن أرضًا 
وإنسانًا وحضارة ووجودًا وتمزيق وحدته وسلمه االجتماعي 
والديني وص��واًل إلسقاط الدولة ومؤسساتها الوطنية عبر 
استهدافها وتعطيل وظائفها، وم��ا صاحب ه��ذا العدوان 
من حصار بري وبحري وجوي واقتصادي في سابقة خطيرة 
في العالقات الدولية خالفًا عن الشرائع السماوية وميثاق 
األمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي 
والقوانين الدولية واإلنسانية، وتعمد وفد الرياض تعطيل 
المشاورات التي ترعاها األمم المتحدة منذ جنيف )1( و)2( 
وما قبلها، وصواًل إلى مشاورات الكويت الجارية، ومراوحتها 
مكانها دون أفق، رغم أن الوفد الوطني المشارك في مشاورات 
الكويت قدم رؤى ومبادرات حلول لوقف العدوان ورفع الحصار 
الشامل والخروج بتسوية سياسية منصفة وعادلة تلبي ما 

ينشده الشعب اليمني.
إال أن تلك الخطوات لم تقابلها أي خطوات جادة من طرف 
العدوان بل استمر في عدوانه أثناء محادثات الكويت ولم 
يحترم التزامه بإعالن األمم المتحدة بوقف إطالق النار ابتداء 
من العاشر من ابريل ال��ذي تم إعالنه من على منبر األمم 
المتحدة من قبل ممثل األمين العام وتأييده من المجتمع 

الدولي ومجلس األمن.
وبعد أن صار واضحًا وجليًا للعالم ما قدمه تحالف العدوان 
من التسهيالت )للقاعدة، وداعش( والسماح لهما بالتمدد 
وإيجاد موطئ قدم لها في عدد من المحافظات للقيام بتلك 
األعمال المروعة والفظيعة من خالل السحل والتنكيل والذبح 
والتفجيرات لكل من يخالفهم، وصواًل إلى التهجير الجماعي 
للنساء واألطفال من قراهم ومنازلهم، وتفجير مراقد العلماء 
وقبورهم والجوامع واألضرحة كل ذلك تحت مرأى ومسمع 
التحالف الذي يتحمل المسؤولية القانونية واألخالقية عن كل 

تلك الجرائم.
إدراكًا من األحزاب والقوى السياسية الوطنية لمدى الحاجة 
لتوحيد وتضافر الجهود للتصدي لتحالف العدوان وما يفرضه 
من تحديات على مختلف األص��ع��دة، وم��ا يتطلبه ذل��ك من 
مشاركة األحزاب والقوى السياسية الوطنية في إدارة شؤون 

الدولة وتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن..
ب الشعبية ب��ض��رورة وح��دة الصف 

َ
واس��ت��ن��ادًا إل��ى المطال

وال���م���وق���ف ل���ل���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة 
المناهضة للعدوان التي وحدتهم 
تلك ال��دم��اء ال��ط��اه��رة والزكية 
التي قدمها األبطال من الجيش 
واللجان الشعبية والمتطوعين 
من أبناء الوطن في مواقع الشرف 
ل��ل��ذود ع��ن ال��وط��ن والشعب في 
مواجهة صلف العدوان..واستنادًا 
إلى االتفاق التاريخي، الموقع بين 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
وأن��ص��ار ال��ل��ه وح��ل��ف��ائ��ه��م، ي��وم 
الخميس 23 من شوال 1437ه� 
ال��م��واف��ق 28 ي��ول��ي��و 2016م 
والذي ينص في مادته األولى على 
)تشكيل مجلس سياسي أعلى 

يتكون من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود 
لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه وإلدارة شئون الدولة في 
البالد سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا وإداريًا واجتماعيًا 
وغير ذلك وفقًا للدستور، وللمجلس في سبيل ذلك إصدار 
القرارات واللوائح المنظمة والقرارات الالزمة إلدارة البالد 

ومواجهة العدوان(.
وإل��ى التأييد الشعبي والجماهيري الواسع ال��ذي حظي به 
االتفاق، وبناء على المشاورات التي أجراها المؤتمر الشعبي 
العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم، في إط��ار الترتيب 
الداخلي للبيت اليمني ومواجهة العدوان وآثاره فإننا مستعينين 
بالله ومعتمدين عليه وعلى مساندة وتأييد جماهيرنا الوفية 
نعلن اليوم لشعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج أسماء 

أعضاء المجلس السياسي األعلى وعلى النحو التالي:
صادق أمين حسن أبو رأس  -1
صالح علي محمد الصماد  -2
خالد سعيد محمد الديني  -3

يوسف عبدالله حسين الفيشي  -4
قاسم محمد غالب لبوزه  -5

محمد صالح مبخوت النعيمي  -6
مبارك صالح المشن الزايدي  -7
جابر عبدالله غالب الوهباني  -8

سلطان أحمد عبدالرب مجاهد السامعي  -9
ناصر ناصر عبدالله النصيري  -10

ونحن إذ نعلن أسماء المجلس السياسي األعلى فإننا نتوجه 
بالشكر والتقدير والعرفان للجنة الثورية العليا ورئيسها األخ 
محمد علي الحوثي على ما قاموا به من دور وطني مشهود 
ومسئول في إدارة السلطة والدولة ومؤسساتها والحفاظ على 
تماسكها من االنهيار وسقوط الدولة والحفاظ على الوضع 
االقتصادي واألمني والخدمات العامة والحقوقية كل ذلك الدور 

الذي قامت به اللجنة الثورية وحافظت 
به على الدولة ومؤسساتها من السقوط 
وال��ف��وض��ى ال���ذي ك��ان مخططًا ل��ه بعد 
 بحاح 

ً
استقالة وهروب هادي وحكومة

وتخليهم عن مسؤولياتهم الدستورية 
والوطنية وبسبب عدوان التحالف الذي 
اس��ت��ه��دف ال��وط��ن أرض���ًا وإن��س��ان��ًا وكل 
مكونات الدولة البشرية والمادية إال أن 
اللجنة الثورية استطاعت أن تحبط ذلك 
المخطط الرهيب في ظل صبر وجلد 
وتحمل من جماهير الشعب الذي كانت 
خير معين وأق���وى س��الح واج��ه صلف 

العدوان وشدة الحصار.
وه��ي حالة سيسجلها التاريخ للجنة 
الثورية التي حافظت على هذا التماسك 
وإدارة الدولة والسلطة بمسؤولية وأسقطت بذلك المراهنات 
في الداخل وفي الخارج وفي حسابات العدوان أن االنهيار 
والسقوط للدولة ومؤسساتها كان سيحصل في الشهور األولى 
للعدوان، كما نؤكد أن الوطن يتسع للجميع، وإننا ندعو كل 
ر به إلى أن يعودوا لرشدهم  رِّ

ُ
من وقف في صف العدوان أو غ

باالعتذار لشعبهم والعودة لوطنهم وشعبهم ليشاركوا في 
بنائه وتضميد جراحه.. إال من تلطخت أيديهم بالدماء فإنه 

ال مكان لهم .
وف��ي ه��ذا الصدد نسجل الشكر والتقدير لكل من أب��ى أن 
يكون عونًا لألعداء على شعبه ووطنه من قيادات وأعضاء 
تلك األحزاب التي وقفت وما زالت في صف العدوان والعمالة 

واالسترزاق.
ومن هنا نوجه الدعوة إلى جماهير شعبنا اليمني العظيم 
الصابر إل��ى الخروج في مسيرات حاشدة في كل الميادين 
والساحات على أن تتوج هذه المسيرات بمسيرة كبرى جامعة 
في العاصمة صنعاء لدعم وإسناد هذا االتفاق التاريخي ودعم 
وإسناد المجلس السياسي األعلى والوقوف خلفه فهو المعبر 

عن إرادتكم وجاء تلبية لمطالبكم .
وفي األخير يسجل هذا اللقاء التحية والعرفان والثناء ألولئك 
األبطال من الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين البواسل 
الذين يدافعون عن الوطن وسيادته بجهادية وف��داء قل 
نظيره والذين سيظلون هم أكرم الكرام في العطاء والتضحية، 

فلهم منا ومن كل جماهير الشعب التحية والسالم.
الرحمة والخلود للشهداء.. والشفاء للجرحى.. والنصر والعزة 

والتمكين لشعبنا اليمني العظيم
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

صادر بالعاصمة صنعاء 
السبت 2 ذو القعدة 1437ه� 
الموافق 6 أغسطس 2016م.
المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه.. أنصار الله وحلفاؤهم

الصماد: توحيد الجهود لمواجهة العدوان 
ولن نراهن على الخارج 

قال رئيس المجلس السياسي 
األع���ل���ى.. رئ��ي��س المجلس 
السياسي ألن��ص��ار الله صالح 

الصماد، :
" إن اعالن تشكيل المجلس السياسي 
األع���ل���ى ف���ي ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة 
والعدوان االمريكي السعودي ال يزال على 
أشده بعد عام ونصف من القتل والتدمير 
تكشفت خالل هذه الفترة اهداف العدوان 
وسقطت كل ذرائعه وتبين انه يسعى 
لتدمير اليمن ارضًا وإنسانًا وكيانًا ودولة 
وحضارة ومعاقبة للشعب اليمني على 

خياراته االستقاللية".
ووج���ه ال��ص��م��اد: ف��ي كلمة أن��ص��ار الله 
وحلفائهم التي ألقاها ف��ي حفل إع��الن 
ت��ش��ك��ي��ل ال��م��ج��ل��س ال��س��ي��اس��ي األع��ل��ى 

للجمهورية اليمنية: "تحية اجالل وإعظام للشعب اليمني الصابر الصامد والجيش واللجان 
الشعبية المرابطين في مواقع الشرف والبطولة، وتحية اجالل لرئيس وأعضاء اللجنة الثورية 
العليا وكل رجاالت الدولة في كل المؤسسات الذين صبروا في سبيل الحفاظ على مؤسسات 

الدولة وتسيير أمورها في أشد وأصعب الظروف".
وأشار صالح الصماد إلى أن القوى السياسية الوطنية بذلت منتهى التفاهمات وقدمت 
التنازالت المجحفة في كل مراحل الحوار منذ موفنبيك ومرورا بجنيف 1 وجنيف 2 وصواًل 
إلى مفاوضات الكويت في جولتها االولى والثانية، وعملت القوى ما بوسعها لعل وعسى أن 
تصل المفاوضات إلى حيز النور وتريثت القوى السياسية في ترتيب وضع البلد السياسي 
وسد الفراغ حرصًا على اتاحة الفرصة للمشاورات التى تدور في حلقة مفرغة من دون تقدم 
ُيذكر وكان المراد منها ان تبقى بدون أفق زمني وال سياسي في ظل إدارة أممية هزيلة 
وتواطؤ دولي مريب". وقال: "إن القوى الوطنية استطاعت تفنيد كل مبررات ودعاوى 
العدوان الواهية التى يتمترس خلفها العدوان ومنها القرارات االممية ونحوها، رافق ذلك 
تقديم العديد الرؤى والمبادرات كانت في غاية اإلنصاف لو كان هناك إرادة جادة في 
السالم، وأصبح واضحًا ان هدف العدوان استمرار حالة االرباك السياسي واإلداري وإبقاء 
اليمن بؤرة مشتعلة بالصراع وتمكين الجماعات االجرامية كالقاعدة وداعش معتقدًا أنه 
بذلك يستطيع إعادة هيمنته ووصايته على اليمن ".وأضاف: "لقد وصل الشعب اليمني 
إلى حالة من اليأس من نجاح أي فرصة للسالم بل ازدادت قناعته بأن العدوان ومن ورائه 
قوى االستكبار العالمي متجهة لسحق وإذالل الشعب اليمني فتصاعدت الضغوط الشعبية 
والمطالبات الشعبية والسياسية واالجتماعية بضرورة استكمال ترتيب وضع البلد بما 
م مع حجم التحدي والتآمر العالمي على الشعب اليمني بحيث تتآزر الجهود لمواجهة  يتالء

التحديات في هذه المرحلة الصعبة" .
وتابع رئيس المجلس السياسي ألنصار الله: " فكان لزامًا على القوى السياسية الوطنية 
االستجابة لصوت الشعب والمضي في ترتيب وضع البلد وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات 
وعدم الرهان على الخارج فرهاننا هو على الله تعالى وعدالة قضيتنا وصمود شعبنا".وأكد 
أن كل ذلك كان ارهاصات دفعت بالقوى السياسية وفي مقدمتها أنصار الله وحلفاؤهم 
والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه إلى التوقيع على االتفاق التاريخي في 28 يوليو الماضي 
لترتيب وضع البلد واالستعداد لمرحلة جديدة من الصمود ومواجهة العدوان وأدواته.. 
وقال: "وها نحن اليوم نلتقي الستكمال خطوات هذه االتفاق التاريخي بإشهار تشكيلة 

المجلس السياسي األعلى ليخرج إلى العلن ليكون اللبنة االولى لتعزيز مشوار الصمود".
واختتم الصماد بالقول: "وكلنا ثقة بشعبنا بجميع تكويناته وفئاته ومكوناته أن يكون 
رافدًا لهذا المجلس فهو من الشعب وللشعب الذي يستحق كل االعزاز والتقدير ويستحق 
بذل في سبيل اسعاده كل الجهود وتوظف كل الطاقات.. مؤكدًا أن هذه الخطوة هي 

ُ
أن ت

لشعبنا ومن شعبنا وال يزال باب الحوار مفتوحًا على مصراعيه إن أراد العدوان ومن يقف 
ه المضي في ذلك". وراء
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