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  إعالن تشكيل المجلس الرئاسي الحزب الجمهوري االتحادي اليمني بيان ترحيب

 

من  رئاسي قيادة مجلستشكيل  هادي منصور عبدربه /المشير الجمهورية رئيس قرار الحزب الجمهوري االتحادي اليمني يبارك

 الوطنية المصلحة هوتغليب ،برئاسة  اللواء الدكتور/ رشاد محمد العليمي للمجلس ونقلها صالحياته تفويضو، القوى اليمنيةقيادات 

بمخرجات البيان الختامي لنتائج  الحزب يرحب مبادرة الخليجية. كماتقالية للمن أجل استكمال المرحلة االن اليمني شعبال ومصالح

 م. 2022إبريل  7الخميس الموافق  أمس والصادر يومالمشاورات اليمنية اليمنية برعاية األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي 

 

ركيزة ، ويعتبرها  قيادة المرحلة االنتقالية فيالفرقاء السياسيين  الذي جمعتشكيل المجلس الرئاسي قرار حزب دعمه لاليؤكد 

 بموقف مواجهة تحديات السالممنيين من الي تمكنسة، واألمني ةالعسكري توحيد الجبهة ، يبنى عليهاسياسي  حل لنجاح أي أساسية 

حيد لعملية السالم من المليشيا الحوثية اإلنقالبية، المعرقل الو ينتصر للقضية اليمنية داخلياً وخارجياً نحو استعادة الدولة ثابت

التي  تنامبادر أولى تطلعات الشعب اليمني، فهو يتفق مع اني ابناءألمهذا القرار التاريخي جاء ملبياً الحزب عتبر باليمن. وإذ ي

 18 في  والمسلمةمن موتها السريري باليمن  من أجل إنعاش المرحلة االنتقالية جمهوريرئاسة مجلس  تشكيل دعت رؤيتها

 .م2022مارس 

 

األخوي دور الفي لملمة الصف اليمني وتوحيد كلمته ويخص بذلك لدول مجلس التعاون الخليجي  هود الكبيرةجال يثمن الحزبكما 

بين القوى  الثقة جسور التاريخي لبناء هذا اإلتفاقات اليمنية اليمنية ، وإنجاز في إنجاح المشاور باليمن اإلماراتيوالسعودي 

ياسياً وإقتصادياً وإنسانياً. كافة أزمات اليمن سمن أجل تجاوز  لليمن حكومة وشعباً  الالمحدود مرار دعمهاواست، المتناحرة السياسية

 الداخلية اليمنية طريق توحيد الجبهة الستكمال خارطة المتحدة األمم ترعاها التي السياسيةالمشاورات  ودعوتها إلى استتئناف

الصادر فجر الخميس  9 رقم الجمهورية رئيس قرار تنفيذ ومتابعة،  الخليجية والمبادرة الرياض اتفاق بنود في من تبقى ما وتنفيذ

 .الخليجي التعاون ومجلس اليمن بين االستراتيجية الشراكة وتعزيز م،7/4/2022 الموافق

 

 واسناده الرئاسي القيادة مجلستأييد  إلى المدنية و ه السياسيةوقوا ،لشعب اليمنيجماهير ا الجمهوري االتحادي اليمني عو الحزبيد

كما يطالب الحزب يعيد لليمن أمنها واستقرارها. حل شامل للنزاع تحقيق و الحربخراج اليمن من أزمة إ في مواجهة تحديات

الدولة الشرعية وتطبيع الحياة المعيشية  من أجل استعادة كافة مؤسسات ممارسة مهامهة المجلس الرئاسي إلى أرض الوطن لبعود

  للمواطنين.

 

 

 صادر عن الهيئة اإلدارية االتحادية بالحزب الجمهوري االتحادي اليمني
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