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17األربعاء: 

«الميثاق الوطني»

أعلنها في المليونية الكبرى بميدان السبعين

الشعب يمنح الثقة للمــــــــجلس السياسي األعلى

المرأة اليمنية تشارك في معركة الدفاع عن الوطنعلماء اليمن: الشعب هو المصدر الوحيد للشرعية
أعلن حسن محمد الشرفي في كلمة 
علماء اليمن تأييد العلماء لالتفاق 
الوطني والمجلس السياسي األعلى 
وجميع القرارات التي تصدر عنه بما 
يوافق الشرع ويعزز اللحمة بين أبناء 

اليمن.
وأكد الشرفي أن العلماء سيعملون 
ــث روح اإلخـــاء  ــن أجـــل ب جــاهــديــن م
والمحبة والحوار والشراكة بين القوى 
السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني .

وبارك عودة مجلس النواب لالنعقاد 
ومــمــارســة صــالحــيــاتــه الــدســتــوريــة 
والقانونية، ومباركته لتشكيل المجلس 
السياسي األعلى ومنحه شرعية إدارة 
شئون البالد في هذه المرحلة الحاسمة 

من مراحل النضال الوطني.
وأشار إلى أن هذا االتفاق جاء بعد تضحيات أبناء اليمن في 
كافة ربوع الوطن من شماله إلى جنوبه في كافة جبهات العزة 
والشرف للدفاع عن سيادة الوطن وكرامة الشعب ومواجهة 

العدوان السعودي األمريكي.
ودعت كلمة علماء اليمن كافة دول 
العالم إلى احترام إرادة الشعب اليمني 
وخياراته وحقه في تقرير مصيره التي 
عبر عنها مجلس النواب وكافة القوى 
السياسية الوطنية والنخب الثقافية 
واالجتماعية والعلماء كون الشعب هو 

المصدر الوحيد للشرعية.
وطالب الشرفي، المنظمات الدولية 
والحقوقية القيام بدورها في مساندة 
الشعب اليمني وإدانة ما يتعرض له من 
جرائم وانتهاكات وجرائم ضد اإلنسانية 
بسالح الطيران السعودي األمريكي 
الوحشي بحق النساء واألطفال والشيوخ.

كما دعا المغرر بهم الذين يقاتلون في 
صفوف العدوان ضد أبنائهم وشعبهم إلى مراجعة أنفسهم 
والعودة إلى جادة الصواب .. مشيدًا بالدور البطولي لرجال 
الجيش واللجان الشعبية في مختلف الميادين والجبهات 

القتالية.

فيما اعتبرت رئيسة اتحاد نساء اليمن 
فتحية محمد عبدالله، تشكيل المجلس 
السياسي األعلى خطوة مهمة في طريق 

التوافق الوطني لمواجهة العدوان .
وأكدت رئيسة اتحاد نساء اليمن في 
كلمة المرأة في المهرجان، مباركة المرأة 
 بقية 

ً
اليمنية لالتفاق السياسي .. داعية

القوى والفعاليات السياسية إلى االنخراط 
فــي هــذا االتــفــاق لما يحقق الشراكة 

ل المسئولية. وتحمُّ
كما أكدت حرص المرأة اليمنية على 
المشاركة في هذا المهرجان الجماهيري 
الــمــبــارك والــمــؤيــد لتشكيل المجلس 

السياسي األعــلــى ليتولى إدارة شــؤون 
البالد ورسم السياسات العامة واتخاذ القرارات السيادية.

وأضــافــت: "نحن النساء اليمنيات داعــيــات للسالم ال 
ــذي يقتل  االستسالم، رافــضــات للعدوان على بالدنا ال

األبرياء والمدنيين والنساء واألطفال 
ويدمر البنية التحتية ويحاول تركيع 
وإخضاع الشعب واستهداف هويته 

التاريخية األصيلة".
وأشارت رئيسة اتحاد نساء اليمن إلى 
أن المرأة شريك فعلي في كل القضايا 
التي تعني البلد في الحروب والعدوان 
وفـــي الــســلــم االجــتــمــاعــي والتنمية 
وتشارك في معركة النضال والدفاع 

عن عزة وكرامة الوطن.
وطـــالـــبـــت الـــمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
والمنظمات الدولية باحترام إرادة 
الشعب اليمني الــذي يقرر مصيره 
بنفسه اليوم .. مشددة على مشاركة 
المرأة في مواجهة العدوان وفضح ما يرتكبه من جرائم 
إبــادة وحشية وتدمير للبلد- أرضــًا وإنسانًا- في كافة 

المنتديات والمحافل.

ه رسالة قوية لتحالف العدوان الحراك الجنوبي: تأييد الشعب للمجلس السياسي وجَّ
وفي كلمته عن الحراك الجنوبي 
المشارك في المهرجان أكد خالد 
باراس أن االتفاق التاريخي بين 
الــقــوى السياسية جسد إرادة 
الشعب اليمني في مواصلة نضاله 
وصـــمـــوده فـــي وجـــه الـــعـــدوان 
السعودي األمريكي على اليمن 

ألكثر من عام ونصف .
ه  وأشار إلى أن هذا اإلتفاق وجَّ
أقوى رسالة لتحالف العدوان بأن 
اليمنيين أصبحوا أكثر قوة وثباتًا 
 فــي مواجهة الــعــدوان 

ً
ووحـــدة

الذي كان يراهن على شق جبهة 
الصمود الوطني .

ودعا رئيس مكون الحراك الجنوبي في مؤتمر 
ــى االلتفاف  ــحــوار الــوطــنــي الشعب اليمني إل ال

والتأييد والــدعــم للمجلس 
السياسي األعلى لقيادة البالد 

ومواجهة العدوان .
كما دعا المجتمع الدولي إلى 
احترام إرادة الشعب اليمني 
وخــيــاراتــه الــحــرة وحقه في 
اتخاذ القرار المصيري وكذا 
احترام مؤسساته الدستورية 
وما يصدر عنها من قرارات .
وقــال: "كما ال يسعني في 
هذا المقام إال أن أوجه تحية 
إعــزاز وإكبار لنواب الشعب 
ومجلسهم الــمــوقــر الــذيــن 
كانوا عند حسن ثقة الشعب اليمني، وتحية لمن 
لم يتمكنوا من الحضور وأعلنوا تأييدهم للمجلس 

السياسي األعلى".

بسم الله الرحمن الرحيم
"بيان االحتشاد المليوني لتأييد المجلس السياسي األعلى"

يا جماهير شعبنا اليمني العظيم، في الداخل وفي أرض المهجر، يا أحرار 
العالم، أيتها الشعوب الحرة ، من هنا ومن صنعاء عاصمة اليمن الواحد، ومن 
هذا الحشد المليوني المهيب ، حيث احتشدت فيه الجماهير وتقاطرت 
من كل محافظات اليمن ومدنه وقراه لتعبر عن تأييدها ومباركتها لقيام 
ل تلبية لإلرادة الشعبية والوطنية 

َّ
المجلس السياسي األعلى، الذي تشك

التي تعبر عنها هذه الحشود المليونية من كل محافظات اليمن شرقه 
وغربه، شماله وجنوبه ، ولتوجه رسالة إلى العالم أجمع  بأن الشعب اليمني 
هو صاحب الشرعية الحقيقية ، وأال شرعية لمن يقتله ويدمره قصفًا 

وحصارًا، ولتعلن للجميع التالي :-
ع بين  أنصار الله وحلفائهم 

َّ
أوًال:- المباركة والتأييد لالتفاق السياسي الموق

، والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه ، الموقع في ٢٣/يوليو ٢٠١٦م، 
باعتبار ذلك هو الطريق لتوحيد الموقف الشعبي في مواجهة 
الــعــدوان ، وضــرورة ملحة لتوحيد الجهود وحشد الطاقات في 

مواجهة العدوان.
ثانيًا:- تبارك هذه الحشود قيام المجلس السياسي األعلى كقيادة شرعية 
للبالد ، وتعتبر قيامه تلبية لإلرادة الشعبية الطامحة إلى العزة 
والكرامة واالستقالل ، ويستمد شرعيته من التوافق الوطني التي 
جسدت اإلرادة الشعبية  والوطنية التي عبرت عنها المسيرات 
واالحتشادات الشعبية ، وبيانات القوى والفعاليات السياسية 
والمجتمعية المؤيدة  ، وتدعو المجلس السياسي األعلى ، والقوى 
السياسية إلى استكمال الخطوات السياسية الالزمة لما من شأنه 
تعزيز وحدة الموقف والصمود والثبات في وجه العدوان الغاشم.

ثالثًا:- تعتبر الجماهير االتفاق التاريخي، وقيام المجلس السياسي 
األعلى انتصارًا إلرادة الشعب وشرعيته المستمدة من مظلوميته 
وأحقيته في الدفاع عن نفسه في مواجهة عدوان ارتكب جرائم بحق 
اإلنسانية جمعاء ، وفي ظل موقف دولي وإقليمي يرتئي فرض رؤية 
االستسالم على الشعب اليمني بدًال عن السلم والسالم، وتحقيقًا 

لمبدأ الشراكة في إدارة مؤسسات الدولة بين كل القوى الوطنية 
في اليمن.

رابعًا:- تشيد هذه الحشود بالموقف التاريخي لنواب الشعب "ممثلين 
في اعضاء مجلس النواب ورئاسته"، وعقد جلسات المجلس رغم 
المعوقات واألخطار والترهيب ، بما فيها منع حركة الطيران من 

وإلى صنعاء.
خامسًا:- تدعو هذه الجماهير كل شعوب العالم المحبة للحرية والسالم 
والــرافــضــة للظلم والــقــهــر، والمنظمات والهيئات السياسية 
واإلنسانية، إلى الضغط على المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته ، 
الحترام إرادة الشعب اليمني واحترام مؤسساته ، وحقه في الدفاع 

عن نفسه وحريته واستقالليته.
ات التي  سادسًا:- تخويل المجلس السياسي اتخاذ كل المواقف واالجــراء
تنسجم مع قوة وصالبة الموقف الشعبي ووضــع حرية وسيادة 

واستقالل اليمن فوق كل اعتبار.
سابعًا:- تشيد هذه الجموع بما يجترحه ابطال الجيش واللجان الشعبية 
من تضحيات وانتصارات في جبهات القتال ما وراء الحدود، وبدور 

رجال األمن في حفظ األمن واالستقرار .
ثامنًا:- تدعو كافة ابناء اليمن الى رفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال 
والمال والتوجه نحو معسكرات التدريب والتجنيد ، وتؤكد على 
ضرورة التحرك الشعبي الموحد لتعزيز جبهات الصمود والثبات 

والمواجهة ، وإنها لمعركة حتى النصر.
الرحمة والخلود للشهداء .. والشفاء العاجل للجرحى .. والحرية لكل 
األسرى .. والنصر المبين لليمن واليمنيين.. والذل والخسران والهوان لقوى 

اإلجرام والشر وأذنابهم ومرتزقتهم.. وال نامت أعين الجبناء ،،،

صادر عن االحتشاد المليوني لتأييد االتفاق الوطني
 والمجلس السياسي األعلى
صنعاء -عاصمة الجمهورية اليمنية-السبت ٢٠ أغسطس ٢٠١٦م

قيمت بميدان الســعبين في العاصمة صنعاء الســبت-   
ُ
أكــد البيــان الختامي الصادر عن المســيرة المليونية- التي أ

مباركتهــا لالتفاق الوطنــي وتأييدها للمجلس السياســي األعلى باعتبــاره الطريق لتوحيد الموقف الشــعبي في 
مواجهة العدوان..

وقــال البيــان الذي تاله عضو مجلس النواب عن الدائرة ٢٨ بمحافظة عــدن الدكتور/ عبدالباري دغيش: إن المجلس 
ل تلبية لإلرادة الشــعبية والوطنية التي عبرت عنها هذه الحشود الماليينية من كل محافظات  السياســي األعلى تشــكَّ
اليمن شرقه وغربه، شماله وجنوبه ولتوجه رسالة إلى العالم أجمع بأن الشعب اليمني هو صاحب الشرعية الحقيقية، وال 
شــرعية لمن يقتل ويدمر. مشــيرًا إلى أن المجلس السياسي األعلى يستمد شــرعيته من التوافق الوطني الذي جسدته 
اإلرادة الشــعبية التي عبرت عنها المسيرات واالحتشادات الشعبية وبيانات القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية 
المؤيدة والتي دعت المجلس السياسي األعلى والقوى السياسية إلى استكمال الخطوات السياسية الالزمة، لما من شأنه 

تعزيز وحدة الموقف والصمود في وجه العدوان الغاشم. «الميثاق» تنشر نص البيان:

في بيان المسيرة المليونية في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء

الجماهير تؤكد مباركتها لتحالف القوى الوطنية في مواجهة العدوان
تشكيل المجلس جاء تلبية لإلرادة الشعبية صاحبة الشرعية الحقيقية
تفويض المجلس باتخاذ اإلجراءات والقرارات التي تنسجم مع قوة وصالبة الموقف الشعبي


