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3االثنين: 
في جلسة استثنائية وتاريخية له

مجلس النواب يبارك االتفاق الوطني وتشكيل المجلس السياسي األعلى
الراعي: المجلس مسئول عن اليمن بكل محافظاته والوطن يتسع للجميع

وفي بداية جلسة مجلس النواب المستوفاة نصاب االنعقاد 
الدستوري والقانوني والذي افتتحه رئيس المجلس قرأ أعضاء 
المجلس الفاتحة ترحمًا على اعضاء المجلس الذين قضوا 
نحبهم ما بين الفترة الماضية والحالية وكذا على كافة شهداء 
الوطن من مدنيين وعسكريين جراء الحرب التي يشنها تحالف 
العدوان بقيادة السعودية.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد 

الجميع بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.
ورحــب رئيس المجلس الشيخ/ يحيى علي الــراعــي في 
مستهل كلمة له بكافة الحاضرين.. شاكرًا حرصهم على 
حضور هذه الجلسة رغم ما يعانيه البعض من آالم جراء 

المرض.
الفتًا إلى أن المجلس ووفقًا لمهامه الدستورية مسؤول عن 
ه المتواجدين خارج  اليمن بكافة محافظاته، داعيًا أعضاء
الوطن إلى مراجعة مواقفهم السابقة وأن األيادي ممدودة 
لهم لشغل مقاعدهم بالبرلمان.. مؤكدًا على أهمية لم الشمل 

وأن اليمن تتسع لكافة أبنائها.
ثم ألقى االستاذ/أكرم عبدالله عطية- نائب رئيس المجلس- 
عقد 

ُ
كلمة هيئة رئاسة المجلس بهذه المناسبة قال فيها: ت

هذه الجلسة في ظل ظروف صعبة وقاهرة، مؤكدًا أن عزيمة 
نواب الشعب تتواكب مع عزيمة الجماهير اليمنية في الصبر 
ــذي تقوده  والصمود لمواجهة تحالف الــعــدوان الصلف ال
السعودية.. وأشار إلى ان نضاالت نواب الشعب تستهدف 
تحقيق انتصارات جديدة ضد تحالف العدوان الذي يواجهه 

شعبنا . 
وأفاد نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية أن نواب 
الشعب يعملون على مواصلة تحقيق االنتصارات الوطنية 
المرسومة أمامهم في المجالين التشريعي والرقابي وغيرها 

من المهام الوطنية. 
ا باسم نواب الشعب الجماهير اليمنية وقواه الوطنية  وحيَّ
وأبــطــال الــقــوات المسلحة واألمــن واللجان الشعبية الذين 
يسطرون أروع المالحم البطولية فــي الصبر والصمود 
االسطوري في مواجهة تحالف العدوان السعودي الهمجي، 
ويقدمون التضحيات الجسام وقوافل الشهداء في سبيل 
الدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره ووحدته وسالمة أراضيه .
وتمنى عطية ألعضاء المجلس التوفيق والنجاح في إنجاز 

مهامهم الراهنة والقادمة إضافة إلى ما تم إنجازه في فترات 
سابقة. 

ة اإلعالن بخلو مقاعد ٢٦ نائبًا، وقد تم عقب  تلى ذلك قراء
ذلــك طلب إدراج االتفاق السياسي بين المؤتمر وحلفائه 
وأنصار الله وحلفائهم الى جدول أعمال البرلمان بعد توقيع 

٧٤ نائبًا عليه..
هذا وقد قام االستاذ عزام صالح -القائم بأعمال رئيس 
ة الطلب، منوهًا  الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام- بقراء
الى صلف العدوان السعودي واستمرائه في قتل أبناء شعبنا 
وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في قصف يومي وعلى 
مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وفي مقدمته األمم المتحدة 
بكل ما أحدثه العدوان السعودي وما يرتكبه من المجازر 
الجماعية ألهلنا وأطفالنا واستخدامه األسلحة المشبعة 
باليورانيوم المنضد والقنابل العنقودية وهي جميعها جرائم 
حرب وبأسلحة محرمة دوليًا، ناهيك عن حصاره الظالم، 
البري والبحري والجوي على شعبنا بدون حق بهدف تجويعه 
وإخضاعه ظلمًا وتكبرًا وتجبرًا على الله ورسوله وعلى دين 
االســالم الذي يزعم اعتناقه، واستهانته بالقيم اإلنسانية 
العامة وقواعد الحرب والسالم والمواثيق واالتفاقيات الدولية 
المنظمة لذلك إزاء ذلك كله وإزاء إفساده بالمال للعديد من 
المنظمات الدولية وإخضاعها له وتحكمه في قرارات مجلس 
األمن لمصلحته سلبًا وإيجابًا، األمر الذي مكنه من التدخل 
الظاهر والخفي في المشاورات التي رعتها األمم المتحدة 
في جنيف أو في دولة الكويت، إّال أن الشعب اليمني العظيم 
بجيشه ولجانه الشعبية وقبائله الحرة قد تصدى وبقوة 
وبسالة ال نظير لها، واليزال يلحق بالعدوان الهزائم المتكررة 

بنصٍر من الله وتأييده..
ه وأنصار الله  مضيفًا: إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاء

وحلفاءهم وبما توجبه المصلحة الوطنية بجوانبها السياسية 
والعسكرية واألمنية واإلداريــة واالجتماعية واالقتصادية 
وغير ذلــك، ونظرًا لما يقتضيه واجــب الحفاظ على وحدة 
الوطن وأمنه واستقراره وسالمة أراضيه والذود عن حياضه 
وتنسيق الجهود ومضاعفتها للدفاع عنه وعن الدولة اليمنية 
والمجتمع ورفع مستوى التنسيق والتخطيط، لذلك كان اتفاق 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم على 

النقاط األربع التي وردت في االتفاق.
ق الشيخ/ يحيى الراعي -رئيس مجلس النواب- 

َّ
من جانبه عل

على هذا االتفاق السياسي قائًال: أشكر حضور كل األخوة 
النواب رغم الظروف القاسية والصعبة التي تمر بها البالد، 
ل أن يمثلوا اليمن كامًال 

َّ
ونطلب من المجلس السياسي المشك

فليس ذلك مسؤولية المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار 
الله وحلفائهم فقط، ونعدكم بأن البرلمان سيكون عونًا 
للمجلس السياسي وأيادينا ممدودة لكم، وعلى الذين لم 
يحضروا البرلمان وهم زمالؤنا أن يعودوا الى كراسيهم، 
فقد كان البعض يراهن على عدم  حضوركم، وأنا شخصيًا 
لم أكن أتوقع هذا الحضور الرائع، والبرلمان سيكون للّم 

شمل الوطن.
هذا وقد تحدث في الجلسة عدد من أعضاء المجلس حيث 
 الصباح الباكر 

ُ
أشــاروا في مداخالتهم إلى أن توافدهم منذ

لحضور الجلسة ينطلق من استشعارهم مسؤولية األمانة 
لها إياهم الشعب كممثلين له. الوطنية التي حمَّ

< حيث ابتدأ النائب عبده بشر مداخلته قائًال: أتمنى أن 
يعلن المجلس خلو مقاعد أعضاء مجلس النواب المتوفين، 
وأقول: إن التوافق يأتي من داخل البرلمان وليس من فنادق 
الرياض، والبد لمجلس النواب من توجيه رسائل الى برلمانات 

العالم للمطالبة بفك الحصار ووقف العدوان على شعبنا.

< أما النائب أحمد سيف حاشد فقد عبر عن ادانته للعدوان 
واستهدافه لليمن أرضًا وإنسانًا.. مطالبًا بمحاكمة كل من 
دعا للعدوان بقوله: أرفض العدوان وخيارات العنف المسلح 
وأطالب بمحاكمة كل من دعا لهذا العدوان ، ولألسف فإن 
أعمال التطهير ضد أبناء الشمال في الجنوب عمل قذر.. 
وتواجدي اليوم هو مع الدستور والقانون.. والــعــدوان قد 

اشترى العالم.
< الى ذلك تحدث النائب الدكتورعبدالباري دغيش مطالبًا 
بأن يواصل البرلمان أعمال جلساته حتى يتم إنجاح العمل 

الرقابي والتشريعي.
وقال: أقدر دعوة رئيس المجلس للنواب المتواجدين خارج 
الوطن أو في الداخل ولم يحضروا هذه الجلسة، ودعوته لنبذ 
الخالف.. مشيرًا إلى أن النواب ليسوا "محللين" وما تشهده 
اليمن يمكن تشبيهه بحرب داحس والغبراء، وكان يمكن 

لمحمد سلمان ومحمد زايد أن يطفيا النار وليس اشعالها.
هذا وقد دان نواب الشعب بأشد العبارات تحالف العدوان 
بقيادة السعودية الذي أطلق العنان ألحقاده وآلته العسكرية 
في استهداف كل ما استطاعت صواريخه وقنابله اآلثمة 
الــوصــول إليه دون أن يستثني من ذلــك المنشآت الخاصة 

والعامة.
ــى أن المجلس فــي هــذه اللحظة  ولــفــت نـــواب الشعب إل
التاريخية الفارقة هو المؤسسة الشرعية الوحيدة بموجب 
الدستور النافذ.. وأكد نواب الشعب أن ال شرعية للذين جلبوا 
العدوان لقتل النساء واألطفال والتآمر على بلدهم ومقدراتها، 
مشيرين إلى التفاف وتحايل أدعياء الشرعية حتى على تلك 
المرجعيات التي يتشدقون بها كأساس للعملية السياسية 
والتي تؤكد الوضع االنتقالي والمزمن لسلطتهم في إدارة 

البالد.
وأشــاد نــواب الشعب بموقف البرلمان األوروبـــي المساند 
للشعب اليمني، مناشدين كافة برلمانات العالم العربية 
واإلسالمية والدولية إدانة العدوان والحصار واتخاذ مواقف 

داعمة للشعب اليمني للعيش بسالم.
وأكد نواب الشعب في مداخالتهم على أن حل األزمة لن 
يكون إال حًال سياسيًا شامًال، الفتين إلى القوى التي تعمل من 

أجل إفشال التوصل ألي حل بين األطراف اليمنية..

 ال شرعية للذين جلبوا العدوان لقتل الشعب وتدمير منجزات الوطن ندين العدوان الهمجي الذي تقوده السعودية ضد بالدنا وشعبنا

وســط حضور اعالمي كبير تجاوز الـ١٥٠ صحفيًا يمثلون مختلف وســائل االعالم المحلية والعربية والدولية اســتأنف مجلس النواب أعماله بجلســة تاريخية عقدت برئاسة  
 لعودة جلسات البرلمان، وتعبيرًا 

ً
رئيس المجلس الشيخ/ يحيى علي الراعي، أمس األول السبت... وتزامن انعقاد البرلمان وسط تظاهرة جماهيرية حاشدة تأييدًا ومباركة

عن التفاف جماهير الشــعب حول ممثليهم وتحديًا ألي اعتداء على هذه المؤسســة الدســتورية.. وبارك مجلس النواب في جلســته االتفاق الوطني بين المؤتمر وحلفائه وأنصار الله 
وحلفائهم وتشكيل المجلس السياسي األعلى والذي يمثل خطوة إيجابية باتجاه تعزيز االصطفاف الوطني لمواجهة العدوان والحصار..

 متابعة/ فيصل عساجوشددوا على أهمية ان يضطلع مجلس النواب بمهامه الدستورية لمواجهة التحديات التي تواجهها البالد..

مجلس النواب: نحّيي صمود أبناء الشعب اليمني وبطوالت الجيش واللجان في مواجهة العدوان

نطالب األمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على دول العدوان لوقف الحرب ورفع الحصار على الشعب اليمني

١٠ من أعضاء البرلمان يشاركون عبر «سكايبي»لم يثنيهم المرض عن الحضور
لم يمنعهم المرض ولم تثنهم اآلالم 
عن حضور هــذه الجلسة التاريخية.. 
نــواب حضروا محمولين على األكتاف 
ة، يحملون الــى  ـــــرَّ وآخــــرون عــلــى األِس
جانب ما يقاسونه من آالم المرض آالم 
مايتعرض له وطنهم وابناء شعبهم من 

عدوان بربري ظالم.. وممن حضروا:
١ - النائب ناصر عرمان

٢-  النائب الشيخ رشاد الشعوري
٣-النائب الشيخ محمد علي مرعي

٤ - النائب الشيخ علي محمد سالم 
عطية

٥-النائب الشيخ محمد علي قوارة
ــنــائــب الــشــيــخ عــبــدالــواحــد  ٥٦ - ال

الوحيدي
شارك في الجلسة أعضاء من مختلف 

الكتل البرلمانية والمناطق اليمنية.. ولم 
يقتصر الحضور على كتل محددة..

شارك عشرة من اعضاء مجلس النواب 
في الجلسة التي عقدها المجلس -السبت- 
برئاسة الشيخ يحيى علي الراعي رئيس 
مجلس النواب من خالل االدالء بأصواتهم 

عبر «سكايبي» وهم:

١ - احمد محمد صوفان
٢ - يحيى بدر الدين الحوثي

٣ - ياسر العواضي
٤ - زكريا الزكري

٥ - احمد محمد الكحالني

٦ - احمد علي السنيدار
٧ - سلطان السامعي

٨ - عبده العودي
٩ - علي الصعر

١٠ - عبدالله بن علي معيلي

وكان البرلمان قد عقد -صباح السبت- جلسة 
تاريخية تم فيها المصادقة على االتفاق 
ع بين المؤتمر الشعبي العام 

َّ
السياسي الموق

وحلفائه وانصار الله وحلفائهم، والقاضي 
بتشكيل المجلس السياسي االعلى.

البرلمان قالها وبصوت عاٍل:

«هادي»  ال شرعية لـ
وحكومته..

أمس األول السبت كان يومًا تاريخيًا في اليمن، حيث عادت   
المؤسسة التشريعية صاحبة الشرعية الوحيدة في البالد 
بموجب الدستور النافذ.. عادت لالنعقاد مجددًا بعد أكثر من عام ونصف 
من التوقف، وبحضور أكثر من ١٤٠ عضوًا، ليتحقق بهذا الحضور 

النصاب القانوني لعقد جلسات المجلس واستئناف أعماله.. 
وا من مختلف  أكثر من ١٤٠ عضوًا من أعضاء البرلمان اليمني جــاء
«نعم»  محافظات الجمهورية الى العاصمة اليمنية صنعاء ليصّوتوا بـ
«المجلس السياسي األعلى» إلدارة شــؤون البالد وتعزيز مواجهة  لـ
العدوان السعودي الغاشم، وليعلنوا بصوت عاٍل سمعه العالم أجمع :ال 

«هادي» وحكومته.. شرعية لـ
قالها البرلمان اليمني الممثل الشرعي للشعب والمؤسسة الشرعية 
«هادي».. ال شرعية لمن دمر بالده وقتل  الوحيدة في اليمن ال شرعية لـ
آالف اليمنيين، وسقط غير مأسوف عليه في أحضان أعداء اليمن الذين 
يقودون ومنذ أكثر من عام ونصف عدوانًا مذهبيًا وهابيًا قذرًا بقيادة 

النظام السعودي الحاقد على اليمن واليمنيين..
أعلنها البرلمان، وسمع النظام السعودي ما قاله ممثلو الشعب اليمني 
ق لها النظام  ات والتبريرات التي سوَّ بوضوح.. لُيخرس بذلك كل اإلدعاء
السعودي وبرر بها عدوانه السافر على اليمن منذ أكثر من عام ونصف.
فضح البرلمان اليمني حقيقة هذا العدوان الوحشي والقبيح وعّرى 
هــا لتضليل  أهدافه التي ظل ومنذ أكثر من عام ونصف يختبئ وراء
الرأي العام العربي واإلقليمي والدولي، وال عجب في ذلك، فهذا ديدن 
المعتدي الذي مكث طيلة الفترة الماضية من عمر عدوانه وبمساندة 
مباشرة من األمم المتحدة والدول المسيطرة والمهيمنة عليها ينتهك 
األعراف والقوانين الدولية هادفًا االنتصار لهمجيته ونزعاته االجرامية 

واالرهابية الوحشية.
«هادي» و«حكومته».. فهل سمع القائمون على منظمة  ال شرعية لـ
األمم المتحدة والداعمون الرئيسيون للنظام السعودي في قيادة هذا 
العدوان.. هل سمعوا ما قالته المؤسسة الشرعية الوحيدة في اليمن؟!.. 
«شرعية هادي» وظلوا ومازالوا  أين أولئك الذين كانوا يزعجون مسامعنا بـ
يتجاهلون المجازر الوحشية التي يتعرض لها أطفال ونساء وشباب اليمن 

جراء العدوان البربري السعودي الغاشم؟!
أين هم من شرعية الشعب التي تجلت اليوم بهذا اإلعالن التاريخي 

ر عنه نواب الشعب في البرلمان اليمني؟! الذي عبَّ
«هادي» وليذهب هو و«حكومته» الى الجحيم.. وينبغي  ال شرعية لـ
على قوى العدوان أن تدرك هذه الحقيقة.. أن شرعية «هــادي» التي 

مازالت تتحدث عنها قد سقطت وُرميت في مزبلة التاريخ.
على النظام السعودي وحلفائه استلهام هذا الدرس اليماني وأخذ 
العبرة .. وليعلموا أنهم لم ولن يستطيعوا فرض شرعيتهم على 
شرعية وإرادة الشعب اليمني والتي ستنتصر على كل صور وأشكال 

العدوان ال محالة.. 

المجلس في هذه المرحلة التاريخية 
هو المؤسسة الشرعية الوحيدة

المهرجانات الجماهيرية المؤيدة للمجلس السياسي األعلى:

الشرعية الحقيقية هي للشعب وليس للعمالء والمرتزقة


