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بيان تأييد الحزب الجمهوري اإلتحادي اليمني بخصوص قرار الخارجية األمريكية إدراج 

 مليشيا الحوثي في قائمة المنظمات اإلرهابية
 

الذي أدرج مليشيا الحوثي اإلنقالبية وقف الحزب الجمهوري اإلتحادي اليمني أمام قرار الخارجية األمريكية 

المدعومة من إيران ضمن قائمة المنظمات اإلرهابية، واعتبره قراراً صائباً جاء متأخراً، سيسهم في إنهاء 

  .عرقلة المليشيا الحوثية لعملية السالم، وخطوة جادة لتعزيز األمن واإلستقرار في اليمن والدول المجاورة

 

م وحتى اليوم 2014حوثية كافة المواثيق الدولية لألمن والسالم العالمي منُذ انقالبها عام لقد إنتهكت المليشيا ال

على سلطة الدولة اليمنية ، ومخرجات الحوار الوطني الذي أجمعت عليه كافة القوى السياسية واإلجتماعية 

لقد مارست  .ومقدراتهاوالشعبية وأدخلت اليمن في حرب مع قوة غاشمة إرهابية مسلحة سلبت مؤسسات الدولة 

المليشيا كافة أشكال الجرائم اإلرهابية من قتل وخطف وتعذيب وتشريد وتفجير للمنازل والمؤسسات، ومصادرة 

قامت بمئات ، الحقوق والحريات كأسوأ جماعة أيدلوجية عنصرية متوحشة عرفها اليمنيون عبر التاريخ 

إلبادة الجماعية لمنطقة الحيمة بمحافظة تعز في يناير المجازر الدموية في جميع المحافظات، كان آخرها ا

  .الحالي

 

كما يؤيد الحزب موقف الحكومة اليمنية الصادر عن وزارة الخارجية المرحب بالقرار األمريكي، ويدعو 

المجتمع الدولي والعربي واإلسالمي إلى إدراج مليشيا الحوثي في قائمة المنظمات اإلرهابية، إذ أن  تصنيف 

يا الحوثي كمنظمة إرهابية هو تعبير فعلي عن مطالبات الشعب اليمني بكافة مكوناته،لتعزيز شرعية مليش

  .الحكومة اليمنية دولياً، ولحماية المساعدات اإلنسانية اإلغاثية من النهب واإلبتزاز الحوثي المتواصل

 

ذا القرار بحزم عبر اتخاذ تدابير كما يحذر الحزب من خذالن هذه الخطوة الهامة ، ويؤكد على ضرورة تفعيل ه

إرهابية تسيطر على كافة مؤسسات الدولة، و يدعو ة جماعدولية مشددة تحفظ أمن وسالمة الشعب اليمني تجاه 

 :إلى التالي

يدعو الحزب الحكومةَ الشرعية إلى التحرك العسكري العاجل لتحرير كافة المناطق الخاضعة لسيطرة  .1

 .الحديدة لقطع إمدادات أنشطتهم اإلرهابيةالمليشيا، وتحرير ميناء 

يدعو الحزب المجتمع الدولي ومنظماته اإلنسانية إلى دعم الحكومة الشرعية في نزع السالح واأللغام،  .2

وقطع الدعم الخارجي للمليشيا اإلرهابية، وضمان سالمة وصول المساعدات اإلنسانية لمناطق النزوح 

  .لحوثيوالمتضررين في المناطق تحت سيطرة ا

يدعو الحزب المواطنيين و العسكريين الذين ُغرر بهم أو أُرغموا للقتال بصف المليشيا الحوثية  .3

اإلرهابية، اإلنسحاب من صف المليشيا والعودة إلى وضعهم المدني والنأي بأنفسهم من القتال بصف 

 .مليشيا إرهابية مارست وتمارس حرب إبادة بحق اليمنيين

وى السياسية واالجتماعية والمدنية والشعبية إلى نبذ هذه الجماعة اإلرهابية التي يدعو الحزب جميع الق .4

 .صادرت ديمقراطيتهم وحرياتهم والوقوف ضد نهج اإلنقالبات المسلحة لالستحواذ على السلطة
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