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3االثنين: 

ال تراجع عن خيار الشعب في الديمقراطية 
وبناء الدولة اليمنية الحديثة

الزعيم/ علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر 

أكد االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا ان ثورة السادس  
والعشرين من سبتمبر الخالدة ستظل هي الثورة األم التي مثلت االنطالقة الحقيقية  

لتحرر االنسان اليمني من  التخلف وأنهت النظام اإلمامي الى غير رجعة .
وقال الزوكا في تصريح لصحيفة «الميثاق»: ان ثورة الـ٢٦ من سبتمبر التي اطاحت بالنظام 
اإلمامي الكهنوتي في شمال الوطن قد مهدت الطريق الندالع شرارة ثورة الرابع عشر من اكتوبر 
عام ١٩٦٣م ضد االحتالل البريطاني البغيض في جنوب الوطن ،حيث توحدت أداة الثورة اليمنية 

ضد اإلمامة واالستعمار في مشهد جسد وحدة الشعب اليمني وواحدية ثورته .
وأضاف االمين العام للمؤتمر: ان احتفال الشعب اليمني بالعيد الرابع والخمسين لثورة ٢٦ سبتمبر 
ر شعبنا 

ّ
يأتي والوطن يتعرض للعام الثاني على التوالي للعدوان السعودي الهمجي الغاشم الذي يذك

اليمني العظيم بجرائم ذات العدوان وذات القوى من المرتزقة حين وقفوا في صف النظام االمامي 
الملكي البائد  ضد ثورة الـ٢٦ من سبتمبر وحاولوا وأدها في مهدها لكنهم فشلوا رغم استمرار 
حربهم على بالدنا  لثمان سنوات حتى  انتصر الشعب اليمني لثورته وجمهوريته، وأوضح الزوكا 
أن العدوان يستهدف اليوم تدمير كل المقدرات والمكتسبات والمنجزات التي تحققت لشعبنا 
على مدى نصف قرن من الزمن منذ قيام الثورة ، وهو ما يجعلنا اليوم نستمد العزم والصمود في 
قدرتنا على تحقيق النصر على العدوان السعودي الغاشم لنكرر تجربة ملحمية جديدة في تاريخ 

هذا الشعب الذي يناضل اليوم ضد العدوان ومرتزقته، مكررًا مالحم النضال السبتمبري الخالد .
وقال األمين العام للمؤتمر: اننا نتذكر بهذه المناسبة بالفخر واالعتزاز اولئك الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية 
والطاهرة تراب الوطن من اجل التخلص من النظام اإلمامي والتحرر من االحتالل البريطاني البغيض بعد أن سطر اولئك 

المناضلون والشهداء انتصارات تاريخية اسست لقيام النظام الجمهوري وأسهمت في تحقيق حلم 
اليمنيين بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في يوم الـ٢٢ من مايو ١٩٩٠م ، والتي فتحت 
الباب واسعًا امام اليمنيين لالنتقال من عصور التخلف واالستعمار الى عصور العلم والتنمية والبناء 

وتحقيق االستقالل والسيادة الوطنية .
 وتابع االمين العام :اننا اليوم امام لحظة مفصلية في تاريخ اليمن المعاصر االمر الذي يستوجب 
على كافة ابناء الشعب اليمني ادراك المخاطر التي تتهدد وطننا وشعبنا جراء هذا العدوان الغاشم 
والحصار الجائر واالهداف التي يسعى الى تحقيقها وفي مقدمتها استهداف وحدة وسيادة واستقالل 
الوطن وكرامته ، ولذلك فإننا ندعو كافة ابناء شعبنا اليمني العظيم الى التوحد والتالحم في مواجهة 
العدوان والحفاظ على مكتسبات الثورة اليمنية «٢٦ سبتمبر و١٤ اكتوبر» الخالدتين وثوابتها 
المتمثلة في النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية باعتبار ذلك اقل ما يجب علينا من وفاء 

تجاه دماء شهداء ثورتي سبتمبر وأكتوبر .
وهنأ االمين العام للمؤتمر بهذه المناسبة الوطنية العظيمة كافة ابناء الشعب اليمني وقواه 
الوطنية بالعيد الرابع والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وقيادة المؤتمر السياسية 
ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وكافة 

قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام وانصاره وحلفائه في داخل الوطن وخارجه.
مؤكدا في ختام تصريحه ان المؤتمر الشعبي العام وقيادته وقواعده وانصاره سيظلون اوفياء لمبادىء وقيم ثورة 
السادس والعشرين من سبتمبر ولدماء الشهداء  وفي مقدمة الصفوف المدافعة عن الشعب اليمني ضد العدوان الغاشم 

والحصار الجائر والمحافظين على الثوابت الوطنية باعتبار ذلك نهج المؤتمر الذي لم ولن يحيد عنه .

رفــع األخـــوان األســتــاذ صــادق أمين أبــو راس  
نائب رئيس المؤتمر واألستاذ عارف عوض 
الزوكا األمين العام للمؤتمر برقية تهنئة للزعيم علي 
عبدالله صالح -رئــيــس المؤتمر الشعبي الــعــام رئيس 
الجمهورية السابق- بمناسبة حلول العيد الـــ٥٤ لثورة 
الـــ٢٦ من سبتمبر المجيدة، جــددوا فيها العهد والوالء 
المطلق له ثم للثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر 
مؤكدين المضي على درب الحرية والــكــرامــة والنهج 
الميثاقي الذي رسمه أحرار اليمن وحافظ عليه الزعيم 
علي عبدالله صالح، مشيدين بجهوده الوطنية وتفانيه 
في خدمة الوطن والثورة من خالل ما أرســاه من تقاليد 
ممارسة العمل الديمقراطي المؤسسي، معبرين عن 
االلتزام المطلق بالثوابت الوطنية، مشددين على ضرورة 
الصمود والصبر وبذل الغالي والنفيس في الحفاظ على 

وحدة الوطن اليمني الواحد والنظام الجمهوري والمضي في سبيل الدفاع عن 
عزة وكرامة اليمن، مؤكدين التمسك بحق شعبنا اليمني في الحفاظ على دولته 

وسيادته واستقالله، ورفضهم المطلق للعدوان البربري 
الهمجي اإلرهابي السعودي على بالدنا، مجددين المطالبة 
بإنهاء العدوان الغاشم على بالدنا، محملين األمم المتحدة 
المسئولية تجاه ما يرتكبه العدوان من جرائم القتل التي 
تطال االطفال والنساء والمسنين وتدمير البنى التحتية 
ومــؤســســات التعليم والصحة والــطــرقــات وغيرها من 
مقدرات الشعب اليمني، مشيرين الى أن هذه المناسبة 
الغالية على قلوبنا تأتي في ظل العدوان والحصار الجائر 
البري والجوي والبحري والتي تزيد شعبنا الصابر والصامد 
اصرارًا على حماية سيادته وصون كرامته والحفاظ على 
وحدته من خالل التالحم الوطني الكبير لحماية الجبهة 
الداخلية، وأن اليمنيين كافة سيبذلون الغالي والنفيس 
في سبيل ذلــك.. كما يأتي االحتفاء بعيد الثورة اليمنية 
«سبتمبر واكتوبر» متزامنًا مع ما يسطره ابطال القوات 
المسلحة واألمن واللجان من مالحم وانتصارات عظيمة في جبهات القتال اذهلت 
العالم ضد قوات تحالف العدوان ومرتزقتهم.. متمنيين للزعيم بهذه المناسبة 

الوطنية الغالية دوام الصحة والعافية وأن تعود على بالدنا وقد تحقق االنتصار 
العظيم، وأن يعم األمن واالستقرار ربوع اليمن الواحد والموحد.. الخلود لشهداء 

اليمن، والشفاء العاجل للجرحى.. والنصر لليمن.
كما بعثا ببرقيات تهاني الى األخوة أعضاء اللجنة العامة والقيادات التنظيمية 
والتنفيذية ورؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات ومن 
خاللهم الى جميع قياديي واعضاء وانصار المؤتمر في الداخل والخارج متمنيين 

لهم دوام الصحة والعافية.
كما بعثا برقيات مماثلة الى أمناء األحزاب والتنظيمات السياسية وقيادات 

المجتمع المدني والشخصيات الوطنية واالجتماعية.
الى ذلك رفع األخوة األمناء العامون المساعدون ورئيس هيئة الرقابة التنظيمية 
والتفتيش المالي برقيات تهاني الى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 

السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام -بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
كما بعثوا برقيات تهاني مماثلة الى مختلف قيادات التكوينات القيادية.

تمنوا فيها من المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على شعبنا وبالدنا 
وقد تحقق لها كل ما تصبو اليه من انتصار على قوى العدوان وأن يعم األمن 

واالستقرار ربوع اليمن.

ل   قــــــا  >
ــــخ  ــــشــــي ال
ــراعــي  يــحــيــى عــلــي ال
رئيس مجلس النواب 
إن احتفاالت الشعب 
اليمني بالعيد الـ٥٤ 
ــيــمــنــيــة  لـــلـــثـــورة ال
المباركة ٢٦سبتمبر 
تـــكـــتـــســـب أهــمــيــة 
اســتــثــنــائــيــة كــونــهــا 
تــأتــي وهـــو يتعرض 
لــــحــــرب ســـعـــوديـــة 

عدوانية منذ أكثر من عام ونصف لم 
يستطع النظام السعودي وتحالفه 
النيل من إرادة شعبنا رغم ما يرتكبه 
هذا العدوان الغاشم من جرائم إبادة 
جماعية ودمار وخراب طال كل شيء 

وبشكل يومي..
 وأكـــد رئــيــس مجلس الـــنـــواب  في 
«الميثاق» أن أبــنــاء اليمن  تصريح لـ
وفي طليعتهم أبطال الجيش واللجان 
الشعبية سوف ينتصرون لوجودهم 
وســيــادتــهــم ووحــدتــهــم واســتــقــالل 
قــرارهــم السياسي، كما انتصروا في 
الــحــرب الــتــي شنتها السعودية ضد 
ثورة ٢٦سبتمبر ونظامها الجمهوري 
قبل أكثر من ٥٠ عامًا.. وقال الشيخ 
يحيى الراعي: السعودية كانت ومازالت 
عدوة لليمن وشعبه الحضاري والعريق 
والــعــظــيــم وتــطــلــعــاتــه فـــي الــحــريــة 
والكرامة واألمن واالستقرار والسالم، 
وألشــقــائــه وجــيــرانــه وكـــل شــعــوب 

األرض..
وأكد رئيس مجلس النواب ان تصويت 
ممثلي الشعب في مجلس النواب على 
ــاق الــوطــنــي ويــبــاركــه المجلس  ــف االت
السياسي األعلى يمثل انتصارًا إلرادة 
الــشــعــب اليمني وخــطــوة جـــاءت في 
سياق ملء الفراغ السياسي الذي أراد 
العدوان اإلبقاء عليه الستمرار إبادة 
الشعب اليمني، وكــان البــد من اتفاق 

ــقــوى  ــن ال ــي كـــهـــذا ب
ــواقــفــة  ــيــة ال ــوطــن ال
فـــي وجـــه الـــعـــدوان 
مــمــثــلــة بــالــمــؤتــمــر 
ـــي الــــعــــام  ـــب ـــشـــع ال
وحلفائه وأنصار الله 
وحــلــفــائــهــم إلعـــادة 
األمــــور إلـــى نصابها 
ـــًا  ـــق ـــــعـــــمـــــل وف وال
للدستور والقوانين 
ــك  ــذل ـــذة، وك ـــاف ـــن ال
ايجاد سلطة تستمد 
شرعيتها مــن الشعب المعبر عنه 
مجلس النواب ومن التأييد الجماهيري  
الشعبي المنقطع النظير الذي جسدته 
الماليين من في ميدان السبعين في 

العاصمة صنعاء.
ــواب أن  ــن وأوضــــح رئــيــس مجلس ال
المجلس يواصل مهامه الوطنية في 
الوقوف الى جانب أبناء الشعب الذين 
يتعرضون ألبشع عدوان عرفه التاريخ، 
حيث يبذل المجلس ومنذ استئناف 
جلسات أعماله جــهــودًا كبيرة على 
المستوى الداخلي والــخــارجــي لوقف 
ــعــدوان ورفــع الحصار على شعبنا  ال

اليمني.
داعيًا الجميع الى تغليب المصلحة 
الوطنية وتوحيد الصف والعمل على 
وقف االقتتال الداخلي لتفويت الفرصة 

على أعداء شعبنا.
مؤكدًا في ختام تصريحه أن شرعية 
الشعب اليمني تجسدها المؤسسات 
الــدســتــوريــة المنتخبة الــتــي أكــدت 
عليها الثورة السبتمبرية المجيدة، 
وحسمتذلك والى اآلن، داعيًا االشقاء 
واالصــدقــاء الــى القيام بــدورهــم تجاه 
الشعب اليمني المظلوم واالستجابة 
لصوت الشرعية الحقيقية المتمثلة 
بالبرلمان والمجلس السياسي األعلى، 
وان يبذلوا جهودهم لوقف العدوان 

والحصار على شعبنا..

«الميثاق»: األمين العام للمؤتمر لـ

ر بصموده في وجه العدوان السعودي ملحمة سبتمبرية جديدة
ّ
الشعب اليمني يسط

ثورة سبتمبر مهدت الطريق الندالع شرارة ثورة ١٤ أكتوبر في جنوب الوطن
رنا بذات القوى من المرتزقة الذين حاولوا وأد ثورة سبتمبر في مهدها

ّ
العدوان اليوم على اليمن يذك

العدوان يستهدف كافة المنجزات والمكتسبات التي تحققت لشعبنا على مدى نصف قرن منذ قيام الثورة

نائب رئيس المؤتمر واألمين العام يهنئان الزعيم بمناسبة عيد ثورة الـ٢٦ من سبتمبر

«الميثاق»: نائب رئيس المجلس السياسي األعلى لـ

شهدت اليمن في عهد الزعيم صالح تحوالت متسارعة باتجاه إنجاز العمل الوحدوي بطرق سلمية

أبطال الجيش واللجان واإلرادة الوطنية الصلبة أفشلت العدوان عسكريًا وسياسيًا
ت إلى غير رجعة

َّ
 صمود أسطوري يسطره اليمنيون اليوم في ميادين العزة لمواجهة العدوان السعودي الغاشم حاول العدو إجهاض قيم التحرر واالنعتاق من الوصاية والهيمنة التي ول

 واحدية الثورة اليمنية عّمدت الوحدة بدماء الشهداء األبرار من مختلف مناطق  السعودية دعمت القوى الرجعية التي حاولت إعاقة مسيرة التحول الكبير الذي اجترحه اليمنيون
ثورة ٢٦سبتمبر حررت اليمنيين من االستبداد واالستعمار وستظل خالدة في وجدانهم

قال الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي األعلى: إننا ونحن  
نعيش اجواء العيد الـ٥٤ للثورة اليمنية المظفرة «٢٦ سبتمبر ١٤ أكتوبر» 
يتعزز لدينا االيمان الراسخ والحي بأن الثورة اليمنية المجيدة ستبقى نابضة باليقين 
الثوري في وجدان كل اليمنيين االباة االحرار.. وإنها ستزداد عنفوانًا مع بروز التحديات 
الجديدة التي تحاول يائسة النيل من اإلرادة الصلبة لليمنيين، ومواقفهم المبدئية والثابتة 
في االنتصار لحقهم في العيش في كنف الحرية وقيم الديمقراطية بعد ان نفضوا والى 

االبد غبار قوى التخلف والرجعية وتحرروا من االستعمار البريطاني البغيض..
وأكد الدكتور قاسم لبوزة -في تصريح لصحيفة «الميثاق»- أن ثورة الـ٢٦من سبتمبر 
المجيدة جسدت وحدة الكفاح الوطني ضد النظام االمامي في الشمال واالستعمار 
البريطاني والكيانات السالطينية في الجنوب.. واسست مداميك اول نظام جمهوري في 
الجزيرة العربية.. وإنه منذ ذلك التاريخ اصبح للحركة الوطنية اليمنية ُبْعد جامع وهي 
تختط مسيرة نضالها في منعطفاتها الجديدة انطالقًا من التزامها الكامل ونظامها 
الجمهوري بدعم نضال شعبنا في الجنوب اليمني المحتل وقتها من اجل تحقيق القيمة 
االسمى المتمثلة بقيمة التحرر الوطني والوحدة، وعكس هذا التوجه الوطني تخصيص 
حقيبة وزارية لشئون الجنوب المحتل في اول حكومة وطنية شكلت في صنعاء بعد قيام 
الجمهورية.. وهو االمر الذي يعكس التجسيد الحي لوحدة االرض واالنسان واإلرادة 

الوطنية الجامعة.
ومع ما تعرضت له ثورة ٢٦سبتمبرونظامها الجمهوري من خطر المؤامرة عبر 
فلول النظام الكهنوتي البائد المدعوم من قوى الرجعية في السعودية التي حاولت 

اعاقة مسيرة التحول الكبير الذي اجترحه اليمنيين.. لكن الدفاع 
عن الثورة وقتها مثل مرحلة جديدة من مراحل الكفاح الوطني 
تجسدت فيه واحدية الثورة اليمنية شماًال وجنوبًا والتي تعمدت 
معها وحدة اليمنيين بدماء الشهداء االبرار من مختلف مناطق 
اليمن .. وهم يخطون مسارات واحدية الثورة والدفاع عنها.. 
ره المتطوعون من ابناء ردفان وغيرهم من مالحم 

َّ
وهم ما سط

بطولية وهم يدافعون عن ثورة الـ٢٦ من سبتمبر والجمهورية 
حين رفض هؤالء الثوار وعلى رأسهم المناضل  راجح غالب لبوزة 
تسليم انفسهم واسلحتهم للمستعمر الذي كان يريد التحقيق 
معهم..لتندلع على إثر ذلك المواجهات المسلحة بين ابناء ردفان 
والقوات البريطانية وقد تعرضت منازلهم ومزارعهم لقصف 
الطائرات والمدفعية الثقيلة مما ادى الى استشهاد المناضل  راجح 
غالب لبوزة في  يوم الـ١٤ من أكتوبر ١٩٦٣م الذي صار تاريخًا 
استثنائيًا اشعل شرارة الكفاح المسلح في كل انحاء الجنوب اليمني 

المحتل وقتها.
ومن هنا يتضح ان اندالع ثورة الـ١٤من اكتوبر مثل انتقالة فارقة 

من مرحلة الكفاح المسلح التي بدأت مع ثورة الـ٢٦ من سبتمبر الى مرحلة جديدة من 
الوعي بأهمية مشروع التحرر الوطني من التبعية والهيمنة ليغدو ذلك فضاء يشمل كل 

تراب الوطن اليمني شماًال وجنوبًا لتتجذر معه واحدية الثورة..

وقال نائب رئيس المجلس السياسي األعلى: الحظنا كيف كافح 
النظام الجمهوري في الشمال من اجل حماية منجزه الجمهوري، 
وفي الوقت ذاته قدم الدعم اللوجيستي والسياسي واالعالمي 
لثورة ١٤ أكتوبر التي كانت قد دخلت مرحلة الفعل الثوري 
وبدأت تلقن االستعمار البريطاني والكيانات السالطينية دروسًا 
من االستبسال والتضحية في سبيل التحرر وتوحيد الجنوب في 
دولة واحدة واعادة الهوية الوطنية اليمنية الجامعة الى مسارها 
الطبيعي..كخطوة على طريق إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 

الهدف االساس للثورة اليمنية ومسيرة الحركة الوطنية.
وأوضــح الدكتور لبوزة ان السير في مسار استكمال خطى 
الوحدة اليمنية قد واجه عقبات ومتاريس شائكة  بعد انجاز 
مشروع التحرر واالستقالل في الجنوب اليمني ..كما عاش الشطر 
الشمالي نفس الــظــروف.. مضيفًا: أنه رغم ذلك بقيت قضية 
الوحدة هي الفعل االهم والعالقة األنقى بين قيادة الشطرين 
خاصة بعد تسنم الرئيس علي عبدالله صالح هرم السلطة في 
الشطر الشمالي من الوطن في العام ١٩٧٨م والذي معه شهدت 
اليمن تحوًال متسارعًا باتجاه تعظيم قيم العمل الوحدوي السلمي بين الشطرين 
السابقين وتزايد نشاط العمل المدني، ومعه اصبح مسار الوحدة يسير بخطى متقدمة 
واكثر تماسكًا ووعيًا في مواجهة العواصف والمنعطفات.. حتى تحقيق المنجز الوحدوي 

العظيم في الـ٢٢ من مايو١٩٩٠م.
 وبين كل تلك المحطات اثبت اليمنيون قدرتهم على التحول الكبير وانتقالهم من 
الكفاح المسلح الى الفعل الخالق في القضاء على الجهل والظلم واالستعباد واستطاعوا 
تقديم تجارب انسانية غاية في السمو ونبل الغايات عنوانها االعالء من قيم الديمقراطية 
والحوار والتسامح لتغدو اليمن ملمحًا مهمًا في سجل الديمقراطيات الناشئة في ظل 
يمن الثاني والعشرين من  مايو١٩٩٠م والتي توجت بمنجزات كبيرة شهد لها العالم.

 وها نحن اليوم نجترح  نفس النضاالت بل واكثرها ادهاشًا للعالم.. ونحن نوجه بوصلة 
مشروعنا التحرري الجديد وفعلنا الثوري المستمر تجاه العدو الحقيقي الذي ظل 
يتربص بوطننا ويعمل على اجهاض قيم التحرر واالنعتاق من الوصاية والهيمنة التي 
ت الى غير رجعة.. بعد التضحيات الكبيرة التي يسطرها اليمنيون اليوم في ميادين 

َّ
ول

العزة والتضحية لمواجهة العدوان السعودي الغاشم الذي تحلل من كل المبادئ والقيم 
االنسانية وحق الجوار ومارس صنوف القتل والتدمير تجاه وطننا وشعبنا معتمدًا على 

مرتزقته واذنابه من ابناء جلدتنا لالسف..
مؤكدًا -في ختام تصريحه- أن عزيمة المقاتلين من  ابطال الجيش واللجان الشعبية 
واالرادة السياسية والشعبية الصلبة الصامدة في وجه المؤامرة قد افشلت العدوان 
عسكريًا وسياسيًا.. واليوم يضع شعبنا اللمسات االخيرة لتجاوز معركته االقتصادية 
التي يحاول العدوان يائسًا المراوحة من خاللها.. لتحقيق مافشل فيه عسكريًا وسياسيًا.. 
وسيفشل فيها كما فشل في كل مؤامراته المخزية في كل مراحل األذى التي الحقها 

بشعبنا اليمني العظيم الصامد والصابر.

الوفد الوطني يدين جرائم العدوان وقرار نقل البنك وإغالق مطار صنعاء الدولي
أصــدر الوفــد الوطني بيانــًا دان فيه جرائــم العدوان الســعودي  

بحق شــعبنا واســتمرار الحظر الجوي وإغالق مطار صنعاء الدولي 
ل مسئوليته  وكذلك قرار نقل البنك المركزي.. مطالبًا المجتمع الدولي بتحمُّ

في وقف هذه الجرائم التي تستهدف الشعب اليمني.. الى نص البيان:

تابع الوفد الوطني التصعيد الخطير الذي تمارسه قوى العدوان والذي زاد خالل االيام الماضية من وتيرة 
ارتكابه للجرائم والمذابح بحق ابناء الشعب اليمني بشكل كشف عن مدى الحقد واالنتقام الذي يمارسه 

هذا العدوان بشكل متعمد وممنهج .
إن الوفد الوطني يدين بأشد العبارات التصعيد العسكري والمجازر الوحشية وجرائم الحرب التي يرتكبها 
العدوان بحق ابناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات والتي كان آخرها المجازر التي ارتكبها في صعدة 
وصنعاء والحديدة وإب وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى من االطفال والنساء دون رادع في 

ظل استمرار الصمت الدولي المخزي والذي يمثل وصمة عار في جبين العالم .
إن الحظر الجوي وإغالق مطار صنعاء الدولي تسبب في عدم قدرة اآلالف من المرضى والعالقين في 
مطارات العالم على العودة الى وطنهم، ومنع الطالب اليمنيين من العودة الستكمال دراستهم خارج 

البالد بشكل مخالف ألبسط الحقوق التي تكفلها الشرائع السماوية والقوانين االنسانية .
إن الوفد الوطني يحّمل قوى العدوان ومرتزقتهم المسؤولية الجنائية والقانونية واألخالقية عن كل ما 

يرتكب من جرائم الحرب بحق اليمنيين، ويطالب المجتمع الدولي واألمم المتحدة -وفي المقدمة مجلس 
ل مسؤولياتهم وإيقاف هذا العدوان الوحشي ورفع الحصار باعتبار ذلك مسؤولية  االمن الدولي- بتحمُّ

تفرضها عليهم القوانين والمواثيق واألعراف الدولية واإلنسانية .
إن الوفد الوطني يؤكد ان القرارات التي اتخذت مؤخرًا ومنها نقل البنك المركزي تؤكد ان قوى العدوان 
تستهدف الشعب اليمني وتمعن في تجويعه وتضييق الخناق عليه ،ويدين في الوقت نفسه الصمت الدولي 
ع عليه الطرفان في نهاية 

َّ
ازاء هذا القرارات رغم انها تمثل قرارات احادية مخالفة للقرارات الدولية وما وق

مشاورات الكويت .
إن الوفد الوطني يستمد مواقفه من صمود الشعب اليمني االسطوري ويحّيي المواقف البطولية التي 
يسطرها ابطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومرتزقته، ويؤكد انه سيظل وفيًا لهذه 
التضحيات ولدماء الشهداء بما يضمن الحفاظ على وحدة واستقالل وسيادة اليمن ،ويدعو الشعب اليمني 
بمختلف قواه الوطنية الى المزيد من التالحم والصمود في مواجهة العدوان ودعم المجلس السياسي وما 
ات لتعزيز صمود الجبهة الداخلية ورفد البنك المركزي بما يؤدي الى مواجهة التحديات  يقوم به من اجراء

االقتصادية .
الرحمة والخلود للشهداء .. الشفاء العاجل للجرحى .. والنصر للشعب اليمني 

الوفد الوطني

«الميثاق»: رئيس مجلس النواب لـ

ثورة سبتمبر أكدت 
أن ال شرعية إال للشعب


