
 رسالة رئيس مجلس النواب الى مجلسي النواب والشيوخ االمريكي   

 الشريوخ مجلرس أعضرا  لكر  والتقريير الشركر عرن يعبرر اليمنية بالجمهورية النواب مجلس نإ   

 ضي العسكرية العمليات من االمريكية المسلحة القوات اخراج قرار على صوتوا الذين االمريكي

 لعرريوان يتعرر  الررذ  اليمنري الشررعب مظلوميرة استشرعر انسرراني موقر  فرري اليمنيرة الجمهوريرة

 واالمرارات السرعويية بقيراي  التحرال  يو  شنته سنوات اربع من اكثر منذ جائر وحصار همجي

 فري يتمراي  لرهوجع االمريكيرة المتحري  الواليرات يعر  شرجعه الرذ  العيوان لهذا مبرر اينى يون

 االسررلحة انرروا  مختلرر  باسررتخيا  اليمنيررين المررواينين مررن االال  عشرررات وقترر  الرريمن ترريمير

 ..  يوليا   والمحرمة الفتاكة

 يعري  اليمنري الشرعب اصرب  حتى..  اليولية واألعرا  والقوانين والمواثيق العهوي بذلك منتهكا  

 . الحييث العال  في انسانية كارثة أسوأ

..  الموقر  ذلرك علرى المروقر لمجلسرك  شركر  يكررر اذ اليمنيرة بالجمهورية النواب مجلس ان   

 الررذ  االمريكيررة الخارجيررة ووزار  األمريكرري السررفير موقرر  إزا  واسررتيائه قلقرره عررن يعبررر فإنرره

 فري المتواجريين المجلرس اعضرا  من عيي ض  الذ  اليمني بالبرلمان يسمى ما اجتما  فيه أييت

 حضررموت محافظرة سريئون بميينرة..  اليمن على العيوان تحال  يو  عواص  وبع  الريا 

 .. اليولية واألعرا  للقوانين واضحة ومخالفة اليمني الشأن في تيخ  يمث  الذ  التأييي ذلك

 ترن  التري اليمنيرة الجمهورية يستور من( 66) للماي  صارخة مخالفة يمث  االجتما  ذلك كون

 ..  صنعا  العاصمة النواب مجلس مقر بأن

 وال قررانوني او يسرتور  مبررر أ  لره لريس صررنعا  العاصرمة خرارج اجتمرا  أ  فرإن وبالترالي  

 . مخرجاته من بأ  العم  او علية التعوي  يجوز

 بكافرة اليمنري الشرعب تمثر  التي التشريعية المؤسسة هو صنعا  بالعاصمة النواب مجلس أن كما

 صررنعا  بالعاصررمة بمقررر  منررتظ  بشررك  جلسرراته ويعقرري والثقافيررة واالجتماعيررة السياسررية مكوناترره

 الياخليرة والالئحرة اليمنيرة الجمهورية ليستور وفقا   والبرلمانية والرقابية التشريعية مهامه ويؤي 

 . وشفافة ييمقرايية اجرا ات ووفق يستورية يتخذها التي والقرارات االجرا ات وك .. للمجلس

 شرأنه مرن لمرا العمر  المروقر مجلسرك  مرن ييلرب اليمنيرة بالجمهوريرة النواب مجلس فان ختاما    

 المؤسسة وتماسك وحي  على حفاظا   االجتما  لذلك تأيييها عن االمريكية الخارجية وزار  عيو 



 لكافرة المرجعيرة تظر  ان يجب والتي اليمني، الشعب تمث  التي اليمنية الجمهورية في التشريعية

 .باليمن السياسي العم  فرقا 

 غيرر باعتبرار  مخرجاتره مرن وأ  االجتمرا  ذلرك مع التعام  عي  الى الموقر مجلسك  نيعو كما

 .اليمنية والوحي  العامة المصلحة مع ويتعار  قانوني وغير يستور 

 اليمنية الجمهورية لزيار  الموقر مجلسك  أعضا  من يرغب من لك  وترحيبنا يعوتنا نكرر كما

 اليمني الشعب منها ويعاني يعيشها التي اإلنسانية والكارثة اليمار حج  على قرب عن وااليال 

 يو  وتفرضه تمارسه الذ  الميبق والحصار الغاش  العيوان جرا  سنوات اربع من أكثر ُمنذ

                 .اليمن على العيوان

 .  التحية خال  وتقبلوا       

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   الراعي علي يحيى

                                                                                                                                     النواب سمجل رئيس

 اليمنية الجمهورية

 


