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 اليمني اإلتحادي الجمهوري للحزب التأسيسي البيان
 

 العظيم اليمني الشعب أبناء يا
 والخارج الداخل في نيونواليم اليمنيات أيها

 

 للهيكل هاشميا   سالليا   عنصريا   وفرزا   ، ووحدته وجمهوريته الوطنية هويته يهدد خطيرا   مصيريا   تاريخيا   منعطفا   اليمن يواجه 
 تقسيم إلى يسعى وإقليميا   محليا   تآمرا   و. الدولية والمواثيق األعراف كل بذلك مخالفا   بالشمال الوطنية والثروة الوظيفي
 وانعكاسات. بالجنوب والجهوية والحزبية المناطقية الملشنة أدوات عبر ليحتلها ومقدراته المائية وممراته وجزره جغرافيته

 غالبية عليه أجمعت التي اإلتحادية للدولة الوطني ومشروعها الوطني الحوار مخرجات على 2014 سبتمبر 21 انقالب نكبة

 التحالف واستهداف للخارج، اليمن رهنت التي  المتناحرة السياسية للقوى تام عجز ظل في. والوطنية السياسية القوى
 إقليمية لتصفيات خلفيا منفى   اليمن من جعل الذي السلطة على السياسي اإلسالم سطوة تهديد و وسيادتها، الدولة اتلمؤسس
 جنوب في النهضة مقومات أغنى يملك بلد في مثلها العالم يشهد لم وبيئية إنسانية مأساوية كارثة أسوأ إلى أودت معتدية
 .العربية الجزيرة شبه

 
 والتاريخية، الوطنية للمسئولية واستشعارا   المجيدة، الجمهورية لميالد سبتمبر 26 ثورة ذكرى يوم األغر اليوم هذا في إننا

 الداعم السياسي للدور وتعزيزا   وأرضه، وأمنه وكرامته حياته مصادرة على الصابر المكلوم اليمني الشعب حق عن دفاعا   و
 وبسط الدولة مؤسسات بناء إعادة أجل من لليمن العودة إلى الشرعية السلطة يدعو والذي اإلنقالب، وإنهاء الدولة الستعادة
 الهيئة تعلن المتدهورة، واالجتماعية واألمنية اإلقتصادية األوضاع من البالد وانتشال اليمني التراب كامل على سلطاتها

 المتواجدين اليمني المجتمع مكونات كافة من وطنية نخبة بمعية( اليمني اإلتحادي الجمهوري الحزب) تأسيس عن التأسيسية
 . باليمن والمحافظات األقاليم جميع ومن والخارج بالداخل

 
 ويمارس للسطلة السلمي والتداول بالديمقراطية يؤمن يمني، فدرالي سياسي حزب هو اليمني اإلتحادي الجمهوري الحزب إن

 :التالية المرجعيات من وينطلق. النافذة والقوانين اليمنية الجمهورية دستور إطار في السياسي العمل
 .المجيدتين أكتوبر ١٤و سبتمبر ٢٦ ثورتي أهداف -
 ١٩٩٠ مايو ٢٢ اليمنية الوحدة -
 الوطني الحوار مخرجات -
 التقدمية الوطنية الحركة قيم -
 الدولية والمواثيق اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن -

 
 :إلى الحزب ويهدف 
 .اليمنية الدولة واستعادة والجهوية، والحزبية الساللية اإلنقالبية المليشيات مظاهر كافة من اليمن تحرير .1
 . اليمنية والوحدة والديمقراطية، الجمهوري، بالنظام والمتمثلة الوطنية الثوابت على الحفاظ .2
 .  والبرلمانية الرئاسية االنتخابات وإقامة الدستور على االستفتاء في اإلسهام .3
 .المحلية االنتخابات وإقامة المتعددة األقاليم نظام تطبيق .4
 .مهنية ومعايير وطنية أسس على المسلحة القوات بناء إعادة في الفاعلة المشاركة .5
 .الديمقراطية األطر وفق للسلطة السلمي والتداول التعايش ثقافة وترسيخ االجتماعي السالم وإحالل الحرب انهاء .6
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 :  وهي الحديثة اإلتحادية اليمن جمهورية قيام لتأسيس أساسية مبادئ بعشرة الحزب يؤمن كما
  

 إعطاؤه يجوز ال اعتباري يمني كيان ذات إتحادية جمهورية هي اليمنية الدولة بأن الحزب يؤمن: الوطنية الهوية .1
 الوطن هي الدولة وأن ، اليمني والحضاري التاريخي امتدادها  من ادبياتها الهوية تستقي ، معينة دينية صبغة
 .تمييز أي دونما والمناطق والثقافات واألعراق والمذاهب األديان لجميع

 والمواطنة والمساواة والحريات اإلجتماعية العدالة دولة هي اليمنية الدولة بأن الحزب يؤمن: الدولة مدنية .2
 .المحرومة والمناطق حاجة األكثر الفئات بمراعاة الخدمات وتقديم الفرص وتكافؤ المتساوية

 متنوعة تتجزأ، ال وجغرافيا   سياسيا   سيادية وحدة هياإلتحادية  اليمنية الدولة بأن الحزب يؤمن: الوطنية الوحدة .3
 .وعقائديا   واجتماعيا   وثقافيا   إقتصاديا   األقاليم

 المواطنين جميع إليه يحتكم الذي الوحيد المصدر هو اليمنية الدولة دستور بأن الحزب يؤمن: القانون سيادة .4
 اإلجراءات وشفافية القرار، صنع في والمشاركة السلطات، بين الفصل ومبدأ. ومستقل عادل قضاء عبر بالتساوي
 .القانونية

 التداول أجل من إليها واالنتماء سياسية تحالفات أو سياسية أحزاب إنشاء حرية بمبدأ الحزب يؤمن: الديمقراطية .5
 . الوطنية الثوابت طارإ في باالخر القبول و للسلطة السلمي

 مبادئ إرساء عبر والسياسي والمالي اإلداري الفساد ومكافحة ، الدولة موارد بقدسية الحزب يؤمن: الفساد محاربة .6
 وحماية الفساد ومكافحة والتفتيش الرقابة أجهزة وتعزيز  النزاهة، لمعايير وفقا واإلدارية السياسية األخالق وقيم
 .ومصالحها للدولة القومي األمن

 األسلوب هو العلمي والبحث التعليم وأن. بالتعليم إال تنمية وال بالتنمية إال نهضة ال بأنه الحزب يؤمن: التعليم مجانية .7
 الحزب ويؤكد. وأولوياتها اليمنية بالدولة مكانة أعلى هما والمعلم الطالب أن الحزب يعتبر كما. المشكالت لحل األمثل

 .تمييز دون اليمني الشعب أبناء لجميع األمية ومحو التعليم مجانية ضرورة على اليمني االتحادي الجمهوري
 لمقدرات المستدامة والتنمية ألقاليمها التنافسية اإلدارة مصدره الدولة نهضة بأن الحزب يؤمن: اليمنية النهضة .8

 وتعزيز. العلمي والخيال والبحث واالبداع والشباب، النسائية القيادة وإمكانيات  والعلمية، والبيئية البشرية الدولة
 .الوطني التراب كامل على اليمنية بالسيادة اليخل بما واألجنبي الوطني االستثمار عبر اإلقليمي اليمن مصالح موقع

 الذي العربي الكونفدرالي اإلتحاد من يتجزأ ال جزء هي اليمنية الدولة بأن الحزب يؤمن: العربي   الكونفدرال اإلتحاد .9
 .الشاملة النهضة تحقيق سبيل في وعقيدته سيادته قطر لكل يحفظ

 أشكال كل ومكافحة اليمن، مع الموقعة الدولية واألعراف والمعاهدات المواثيق باحترام الحزب يؤمن: العالمي السالم .10
 . اليمني الشعب مصير لتحديد الخارجي التدخل وعدم ،اإلنسان حقوق مبادئ وترسيخ واإلرهاب التطرف

 
 من والعشرون السادس لثورة والخمسون الثامنة الذكرى بمناسبة والتبريكات التهاني بأحر العظيم شعبنا جماهير الى نتقدم

 الخالدتين،، أكتوبر من عشر الرابع ثورة ذكرى من والخمسون السابعة والذكرى  سبتمبر
 

 .اليمني اإلتحادي الجمهوري للحزب االنضمام إلى وندعوكم
 

 وصيا أرضي على الدنيا ترى لن
 

 مجيدة اتحادية جمهورية
 

 اليمني اإلتحادي الجمهوري للحزب التأسيسية الهيئة عن صادر
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