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 م3991ـ 3991درة عن مجلس النوب للفترة من االبيانات الص

 

 التي المذبحة حول  النواب مجلس بيان

 الشريف اإلبراهيمي الحرم في  الصهاينة ارتكبها

 فلي المصللو  لها تعرض التي المجزرة أمام اليمنية بالجمهورية النواب مجلس وقف

 الموافللللل  هللللل 1111/رمضلللللا /11 الجمعلللللة يلللللوم الشلللللريف اإلبراهيملللللي الحلللللرم

 والتلي الفجلر صلةة تأييلة أثنلا  الصلهاينة المحتللي  أيلي  على وذلك م51/5/1991

 .الشهيا  م  العشرات ضحيتها ذهب

 هلذ  مثل  يليي  فإنل  البشلعة المذبحلة لتللك الشلييي اسلتناار  عل  يعبلر وهو والمجلس

 اإلنسا  بحقو  المعنية اليولية والمنظمات اليولي المجتمع ويناشي اإلرهابية األعما 

 لللي  اليفينللة الرغبللة تعاللس التللي اإلجراميللة األعمللا  هللذ  مثلل  ضللي بحللزم الوقللوف

 الغاشللم لإلحللتة  الللرفض إال للل  ذنللب ال جللذور  ملل  شللعب استئصللا  فللي الصللهاينة

 الشللعب ألبنللا  اليوليللة الحمايللة تللوفير اللليولي المجتمللع المجلللس يناشللي امللا ألرضلل 

 عللى المسلتقلة يولتل  وإقامة المشروعة حقوق  اافة استرياي ل  يحق  وبما الفلسطيني

 . الفلسطيني الوطني التراب

 صنعاء - النواب مجلس عن صادر

 هـ31/31/3131 بتاريخ

 م1/3991/ 71 الموافق
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 يمر التي المأساة النواب حول مجلس بيان

 وتصفية إبادة من والهرسك البوسنة جمهورية شعب بها

 جسلليية تصللفيات ملل  يجللر  مللا بللال  بقللل  اليمنيللة الجمهوريللة فللي النللواب مجلللس تللابع   

 البوسللنة جمهوريللة فللي اإلنسللانية والقلليم والحرمللات لألعللراض وانتهللاك عرقللي وتطهيللر

 ملل  ومسللمع مللرأ  أمللام  وذلللك الصللرب المعتلليي  قبلل  ملل  سللنوات ثللة  منللذ والهرسللك

 وشلعوب يو  وبقيلة األم  مجلس في العضوية اليائمة واليو  اليولية والمنظمات الهيئات

 .أجمع العالم

 اللة الوحشلية األعما  تلك وييي  يستنار ما بقير اليمنية الجمهورية في النواب مجلس إ 

 اإلسلةمية بعقييتل  متمسلك أنل  إال ذنلب لل  لليس مسلالم لشعب الجماعية اإلباية في إنسانية

 واافلة اليوليلة والمنظملات الهيئات يطالب فإن  ، الاريمة الحرة الحياة في وبحق  وبأرض 

 هلي فقليت التلي الليولي األمل  مجللس فلي العضوية اليائمة اليو  مقيمتها وفي العالم يو 

 حلييها التلي والملي  المنلاط  فلي المرابطلة قواتهلا لل  تتعلرض ملا بسلبب هيبتهلا األخر 

 بضلبط يطاللب اليولية الشرعية حماية وتحت األسلحة منزوعة آمنة امناط  األم  مجلس

 .الصرب المعتيي 

 العضلوية يائملة الخملس الليو  برلمانلات اليمنلي للشعب الممث  النواب مجلس يطالب اما

 القضية هذ  م  وإنساني إيجابي موقف باتخاذ وشعوبها العالم وبرلمانات األم  مجلس في

 بمعلايير التعامل  عل  بعيلية وواقعيلة متسلاوية بصلورة الشلعوب قضلايا ومعالجلة اإلنسانية

 مواقللف فيهللا تتخللذ أخللر  قضللايا أ  نجللي ونحلل  خاصللة ، المصللال  علل  وبعيللية مختلفللة

 البريللة والحيوانللات الطيللور لحمايللة تلليابير اتخللاذ يللتم وامللا وسللريعة، حاسللمة وقللرارات

 شلعب أرض عللى يلتم اللذ  اإلنسا  حقو  انتهاك ورفض البشر حماية فاألولى والبحرية

 .االنتهااات نفس م  تعاني التي العالم يو  م  غيرها في أو والهرسك البوسنة

 ،،، الموف  وهللا

 صنعا  – النواب مجلس ع  صاير

 ه 1111/صفر/51

 م52/7/1991 المواف 
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 المتعلق األمريكي الكونجرس قرار النواب حول مجلس بيان

 الشريف القدس إلى األمريكية المتحدة الواليات سفارة بنقل

 قلقلل  علل  فيلل  يعبللر الللذ  الوقللت وفللي اليمنيللة الجمهوريللة فللي اليمنللي النللواب مجلللس إ 

 المتحللية الواليللات سللفارة بنقلل  األمرياللي الاللونجرس أتخللذ  الللذ  القللرار إزا  واسللتيائ 

 المتحلية األملم لقلرارات صلريحة مخالفلة يعي والذ  ، الشريف القيس ميينة إلى األمرياية

 يلنم وال الفلسلطيني العربلي للشلعب الشلرعية والحقلو  المحتلة العربية باألراضي المتعلقة

 يور إلى تسي  التي القرارات هذ  مث  صيور على المترتبة واألبعاي للمخاطر إيراك ع 

  األوسط الشر  في السةم لعملية اراعية األمرياية المتحية الواليات

 فلي السلةم عمليلة يخليم ال الذ  القرار هذا ع  بالعيو  األمرياي الاونجرس يطالب فإن 

 نحلر  التلي األمريايلة العربية العةقات مسيرة على سلبا   الوقت نفس في ويؤثر المنطقة

 .    الجميع مصلحة في  لما وتعزيزها تطويرها على

 الموف ،، وهللا

 صنعا  - النواب مجلس ع  صاير

 م1/11/1991 بتاريخ

 

 

 

  النواب حول مجلس بيان

 واللبنانية الفلسطينية الساحتين على الجارية األحداث

 

 أوليلا  بعضلهم أوليلا  والنصلار  اليهلوي تتخذوا ال أمنوا الذي  أيها يا: ) القائ  هلل الحمي  

 الذي  فتر : ) والقائ ( الظالمي  القوم يهي  ال هللا إ  ، منهم فإن  منام يتولهم وم  بعض

 بالفت  يأتي أ  هللا فعسى يائرة تصيبنا أ  نخشى يقولو  فيهم يسارعو  مرض قلوبهم في

 النلاس أشلي لتجي : ) والقائ ( نايمي  أنفسهم في أسروا ما على فيصبحوا عني  م  أمر أو

 العظيم هللا صي ( أشراوا والذي  اليهوي أمنوا للذي  عياوة

 بعضلل  يشلي االبنيللا  أو االبنلا  للملؤم  المللؤم : ) القائل  رسلول  علللى والسلةم والصلةة

 (بعضا
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 الموافل  هل 1111/القعل ية ذ /11-11 واألربعلا  الثةثلا  يلومي النلواب مجللس ناقش فقي

 البيلا  وأصلير واللبنانية الفلسطينية الساحتي  على األحيا  تطورات م1991/إبري /5-2

 :التالي

 عل  الليفا  فلي الفلسلطيني الشلعب حل  على المجلس يؤاي الفلسطيني الصعيي على:  أوال  

 مل  اإلسلرائيلي االحلتة  سللطات تمارسها التي والقمعية اإلرهابية الممارسات تجا  نفس 

 اافللة مللع تتنللافى بصللورة واألعللراض لللليما  واسللتباحة للمنللاز  وهلليم لألبريللا  اعتقللا 

 إلللى وشللعبا   حاومللة اللليم  أبنللا  المجلللس ويلليعو ، اليوليللة والقللواني  والمواثيلل  األعللراف

 المغتصلبة حقوقل  اافلة اسلترياي أجل  مل  العلاي  نضال  ويعم الفلسطيني الشعب مناصرة

 الشللعب جانللب إلللى الوقللوف اللليولي المجتمللع المجلللس يناشللي امللا المسللتقلة يولتلل  وإقامللة

 األمل  مجللس عل  الصلايرة القلرارات اافلة بتنفيلذ إسلرائي  إللزام على والعم  الفلسطيني

 ، السللة  ملل  العللز  الملواطني  ضللي اإلرهللاب اسللتخيام فلي والتمللاي  غطرسللتها وإيقلاف

 علل  يلليافعو  الللذي  أولئللك والتطللرف باإلرهللاب يوصللف أ  األسللف يواعللي لملل  وإنلل 

 مل  ومسلمع ملرأ  عللى ، الالريم والعليش والحرية الحياة في وحقهم وأعراضهم أوطانهم

 يمارسلو  اللذي  اإلسلرائيليي  للمعتليي  والملاي  السياسلي الليعم في  يقيم وقت في الجميع

 ملل  اللليولي المجتمللع إليلل  يلليعو مللا مللع تتنللافى بصللورة وأشللاال  صللور  بأبشللع اإلرهللاب

 . اليوليي  واألم  السةم وحفظ اإلنسا  حقو  ورعاية اإلرهاب ماافحة

 التلليابير اتخلاذ ومنظماتل  هيئاتلل  باافلة الليولي المجتمللع المجللس يطاللب االتجللا  هلذا وفلي

 مل  عليل  يترتلب لما نظرا   الفلسطيني الشعب على الجائر الحصار لرفع والسريعة العاجلة

 الحثيلل  السللعي ضللرورة علللى ويؤاللي ، بأامللل  لشللعب البطللي  المللوت يسللتهيف تجويللع

 أ  إلللى المجللس يشللير الصليي وبهللذا ، اإلسلرائيلية السللجو  فلي المعتقلللي  سلرا  إلطلة 

 مجللس ويطاللب ، يبلرر  ملا لل  يعلي للم والليبلي العراقلي الشلعبي  عللى الحصلار استمرار

 يهليي أصلب  اللذ  الحصلار هلذا إنهلا  تافل  التلي السلريعة القلرارات باتخلاذ اليولي األم 

 . بأاملها شعوب حياة

 بل  تقلوم لملا الشليييي  وشلجب  اسلتناار  عل  المجللس يعبلر:  اللبنلاني الصعيي على:  ثانيا  

 ويور بيلوتهم فلي اآلمنلي  فيها ترو  اللبناني الجنوب على متاررة إعتيا ات م  إسرائي 

 للمواثيلل  إعتبللار أينللى يو  والنسللا  والشلليو  واألطفللا  األبريللا  يمللا  وتسللفك عبللاياتهم

 وسللةمة واسللتقةلها سلليايتها علللى الحفللاظ حلل  يولللة لالل  تافلل  التللي اليوليللة واألعللراف

 جانلب إللى الوقلوف إللى اليمنلي الشلعب أبنلا  المجللس يليعو المنطلل  هلذا ومل  أراضيها

 اللليو  المجلللس يطالللب امللا ، للل  والمعنللو  السياسللي اللليعم اافللة وتقللييم اللبنللاني الشللعب

 الشلرعية عللى خروجلا   إسلرائي  بل  تقلوم ملا اعتبلار العلالم يو  واافة واإلسةمية العربية

 رفلع أجل  م  الجهي بذ  يقتضي الواجب فإ  وعلي  اليولي المجتمع إلراية وتحييا   اليولية

 . األم  مجلس قرارات باافة الملتزم لبنا  على الجائر والعيوا  الظلم
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 علللى الضللغوط لممارسللة العللالم برلمانللات اافللة اليمنللي النللواب مجلللس يلليعو الختللام وفللي

 الشلرعية لقلرارات اإلذعلا  عللى إسلرائي  تجبلر إيجابيلة مواقلف اتخاذ أج  م  حاوماتها

 . القرارات تلك م  الوحيي االستثنا  هي تاو  ال حتى اليولية

 إقاملة فلي المتمثل  العربلي للحل  والمؤيلي اللياعم لبةينلا الرسلمي الموقلف المجللس ويلثم 

 مللل  اإلسلللرائيلي االنسلللحاب وضلللرورة القللليس وعاصلللمتها المسلللتقلة الفلسلللطينية اليوللللة

 وينلو  لبنلا  وجنلوب السلورية الجلوال  ومرتفعلات فلسطي  في المحتلة العربية األراضي

 رؤسلا  ويليعو اإلسلةمي المؤتمر ومنظمة العربية الجامعة يور تفعي  أهمية إلى المجلس

 القضلللايا مناقشلللة أجللل  مللل  تشلللاور  لقلللا  عقلللي إللللى واإلسلللةمية العربيلللة البرلمانلللات

 . واإلسةمية العربية األمة تهم التي والمستجيات

 ..الموف  وهللا

 صنعا  - النواب مجلس ع  صاير

 ه 11/11/1111 بتاريخ

 م2/1/1991 المواف  

 

 االعتداء حولالنواب  مجلس بيان

 الشقيق العراقي الشعب األمريكي على

 المتحية الواليات شنتها التي الصاروخية الضربات شييي بقل  اليمني النواب مجلس تابع  

 النزعلة سلو  يبررهلا ملا لهلا لليس عيوانية بيوافع الشقي  العراقي الشعب على األمرياية

 العربيللة اللليو  جامعللة فللي عضللو ليولللة الوطنيللة السللياية انتهللاك إلللى الهايفللة االسللتعمارية

 . اليولية المنظمات واافة المتحية واألمم

 أراضلي وسلةمة وحلية تهييلي فقلط ليس شأنها م  استابارية ظاهرة العنف إلى اللجو  إ 

 أهيافل  يخفلي الذ  الجييي العالمي للنظام البشع الوج  إظهار إلى ذلك وتتجاوز ب  العرا 

 أهلياف لتمريلر مبلررات منهلا أتخلذ طالملا التلي اإلنسلا  وحقو  الييمقراطية مبايئ تحت

 هلو املا سلياية ذات مسلتقلة يوللة أراضي م  أاثر أو جز  اقتطا  ليولة تجيز استعمارية

 األراضلي مل  جز  اقتطا  في لترايا األخضر الضو  المتحية الواليات إعطا  في الحا 

 لبنا  جنوب في اإلسرائيلي األسلوب طريقة على األمني بالحزام يسمى ما إلقامة العراقية

. 

 اللذ  البشلع العليواني العمل  لهذا واستناار  إيانت  ع  يعبر وهو اليمني النواب مجلس إ 

 سلياية ذات مسلتقلة عربيلة يوللة عللى األمرياية المتحية الواليات بحجم عظمى يولة تشن 

 العمل  هلذا أ  ليعتبلر الملوت مل  أسلوأ حيلاة الحصار ظ  في يعيشوا أ  أبنائها على اتب
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 مجلس قرار تطبي  يو  حا  قي وأراضي  ومنشأت  العراقي الشعب على والقبي  العيواني

 المجتمللع لللتفهم اإليجابيللة المؤشللرات اأحللي الغللذا  مقابلل  الللنفط( 981) رقللم اللليولي األملل 

 . التحييات بوج  الصامي العراقي الشعب أبنا  يعيشها التي المأساوية للظروف اليولي

 الشللعب علللى األمرياللي للعلليوا  واسللتناار  رفضلل  يعللل  إذ اليمنللي النللواب مجلللس إ 

 العراقيللة األراضللي ملل  جللز  واقتطللا  الجللو  الحظللر منللاط  وتوسلليع الشللقي  العراقللي

 البرلمانيللة والمنظمللات العربيللة والشللعوب بالحاومللات يهيللب ، آمنللة ترايللة منللاط  إلقامللة

 علللى المسللتمر األمرياللي العلليوا  إليقللاف موحللية مواقللف اتخللاذ إلللى واليوليللة واإلقليميللة

 االستعمارية المخططات تنفيذ يو  للحيلولة العاجلة التيابير واتخاذ الشقي  العراقي الشعب

. 

 يلليعو اليمنيللة للجمهوريللة اليسللتورية المؤسسللات أحللي باعتبللار  اليمنللي النللواب مجلللس إ 

 واإلسلةمية العربية والبرلمانات والحاومات خا  بشا  اليمني والشعب اليمنية الحاومة

 خةلهلا مل  تعمل  التلي االسلتعمارية المخططلات هلذ  لمثل  بحلزم التصي  إلى عام بشا 

 النللاحيتي  ملل  يبررهللا مللا لهللا للليس بصللورة الصللغيرة اللليو  ابللتة  علللى الابيللرة اللليو 

 .والشرعية القانونية

 سلرعة إللى الليولي األمل  مجللس فلي األعضلا  الليو  نناشلي أ  المناسلبة بهلذ  يفوتنا وال

 عاجلل  قللرار إلصلليار الحثيلل  والسللعي العراقللي الشللعب علللى المفللروض الحصللار إلغللا 

 نفللذ أ  بعلي يبررهللا ملا لهلا يعللي وللم فرضل  إلللى أيت التلي األسلباب انتهللت أ  بعلي برفعل 

 .التزامات  جميع العرا 

 صنعا  - النواب مجلس ع  صاير  

 ه 1117/الثاني ربيع/51 بتاريخ

 م8/9/1991 المواف 

 

 اإلسرائيلية السلطات قيام النواب حول مجلس بيان

 وأبنيته الشريف القدسي الحرم نفق تحت وفتح بتوسيع

 ملل  المتطرفللة اإلسللرائيلية الحاومللة بلل  تقللوم مللا شللييي بقللل  اليمنللي النللواب مجلللس تللابع  

 النفل  بفلت  وملرورا   السلابقة التزاماتهلا عل  بلالتخلي ابتليا    السةم لمسيرة القت  في إمعا 

 ضللحيتها سللقط التللي بللالمجزرة ونهايللة اإلسللةمية والمقيسللات المعللالم تشللوي  إلللى الهللايف

 . السة  م  العز  الفلسطينيي  م  الجرحى ومئات القتلى عشرات

 التللي الوحشللية األسللاليب لهللذ  ورفضلل  إيانتلل  علل  أعللرب الللذ  اليمنللي النللواب مجلللس إ 

 يهيلب ، واالسلتقة  والحريلة الحيلاة فلي حقل  أجل  مل  يناضل  شعب بيما  التلذذ اعتايت
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 القلرارات تنفيلذ ومتابعلة الفلسلطيني الشلعب تجلا  القانونية بواجبات  القيام اليولي بالمجتمع

 يسله  يهل  مل  بلأ  واإلسلةمية العربيلة األملة أبنلا  ويذار اليولية الشرعية ع  الصايرة

 خطللوط امتللياي علللى األوضللا  إليلل  آلللت الللذ  الواقللع ملل  أفظللع هللوا  وأ  عليلل  الهللوا 

 . للقوة إال يحتام ال الذ  الصهيوني العيو مع المواجهة

 أولئللك علللى واأللللم الحللز  بمشللاعر اإلحسللاس ملل  ينطللل  وهللو اليمنللي النللواب مجلللس إ 

 حاوملة قبل  مل  وحقلوقهم وأملوالهم وأعراضلهم يملاؤهم تسلتبا  الذي  والجرحى الشهيا 

 علل  البحلل  سللو  العربيللة األقطللار حاومللات أمللام بلليي  ال أنلل  يؤاللي المتطرفللة( نتنيللاهو)

 أخلر تضلع التلي المسلرحية هذ  إيقاف م  يمانهم بما وشعوبهم أنفسهم في القيرة مقومات

 . السةم مسيرة نعش في مسمار

 الواليللات بقيللاية العظمللى لللليو  الحازمللة والمواقللف اليوليللة الشللرعية هللي أيلل  ويتسللا  

 أرقلى اسلتخيام مل  الهمجلي للعقل  تمال  التلي البربريلة المذاب  هذ  م  األمرياية المتحية

 . العشري  للقر  العسارية المبتارات

 ذبل  فلي الجلزار يور تمثل ( نتنيلاهو) حاوملة بلأ  يؤالي ولبنلا  فلسلطي  فلي يحي  ما إ 

  اإلنسانية تهم التي المقيسات ا  فو  الفلسطيني العربي الشعب يما  وتري  السةم مسيرة

 . واالستقة  والحرية بالحياة الشعوب بح  المؤمنة

 وانتهلاك واإلباية للقت  ال تقو  أ  العالم في البرلمانية الييمقراطية القو  بجميع نهيب إننا

 الواليللات فللي الييمقراطيللة القللو  مقلليمتها وفللي اليوليللة والقللرارات والحريللات الحقللو 

 اسلتخيم حينملا تقعليها وللم اللينيا أقامت التي وهي الصمت الزمت التي األمرياية المتحية

 مل  للييها ملا ا  حشيت بأ  ذلك على وزايت أراضي  وحية على الحفاظ في حق  العرا 

 .لتهييي  والصواريخ والطائرات األساطي 

 .والعي  الح  على القائم والسةم الحرية لمسيرة والنصر للشهيا  الرحمة

  – النواب مجلس ع  صاير

 م23/9/1991 صنعا  بتاريخ
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 السنوية الذكرى النواب حول مجلس رئاسة هيئة بيان

 اإلسرائيلي االحتالل قوات ارتكبتها قانا التي لمجزرة األولى

 

 بهللا تقللوم التللي االسللتفزازية الممارسللات أمللام تقللف وهللي النللواب مجلللس رئاسللة هيئللة إ 

 المواقلف بال  بقل  وتتابع المحتلة األراضي أو لبنا  جنوب في سوا  اإلسرائيلية الحاومة

 مل  سلياو  والتلي العربيلة المنطقة في السةم مساعي اافة إزا  نتنياهو لحاومة المتشيية

 لتحملل  جلليا   خطيللرة بصللورة األوضللا  وتفجيللر برمتهللا السللةم عمليللة تقللويض نتائجهللا

 . وواضحة جلية مؤشراتها بيت التي التصرفات لهذ  المسبقة النتائج اإلسرائيلية الحاومة

 بحقلو  المتعلقلة اليوليلة الشلرعية قلرارات باافة تذار وهي النواب مجلس رئاسة هيئة إ 

 وتسللتذار لبنللا  لجنللوب الغاشللم بللاالحتة  الصلللة ذات القللرارات واللذا الفلسللطيني الشللعب

 قانللا فللي اإلسللرائيلي  االحللتة قللوات ارتابتهللا التللي الرهيبللة والمجللزرة الياميللة األحلليا 

 نفسل  عل  الليفا  فلي المشلرو  وحقل  اللبنلاني للشلعب الاامل  يعمهلا ع  لتعل  ، اللبنانية

 للممارسلات وشلجبها اسلتناارها عل  تعبلر املا الجنلوب في المحتلة أراضي  اافة وتحرير

 . وإسرائي  العرب بي  الموقعة االتفاقيات مع تنسجم ال التي اإلسرائيلية

 تحمل  الليولي بلالمجتمع لتهيلب النلواب مجللس رئاسة هيئة فإ  ، سب  ما ا  إلى واستنايا  

 يتعلرض اللذ  اللبنلاني الشلعب حمايلة تجا  واألخةقية القانونية بواجبات  والقيام مسئوليات 

 أملر وهلو أراضلي  وتجزئلة سليايت  م  للني  محاولة في المتاررة اإلسرائيلية لةعتيا ات

 . واألحوا  الظروف اانت مهما قبول  وال عن  الساوت يما  ال

 .والشام  العاي  للسةم والنصر قانا لشهيا  الرحمة

 والتوفي ،،، الهياية ولي وهللا

 صنعا  - النواب مجلس رئاسة هيئة ع  صاير

 م31/1/3991: بتاريخ

 


