
 

1 
 

 م3000الى 3002البيانات الصدرة عن مجلس النواب للفترة 
 

 بيان مجلس النواب

 حول تطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية

 قال تعالى )) إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن هللا على نصرهم لقدير ((صدق هللا العظيم  

ملساا ين ومااا يتعاار  لاا   يتااابم مسلاان النااوال ماار السمهورياات اليمنياات ت ااورا  ا و ااا  ماار

الشعل الفلس ينر الشقيق من اعتداءا  متكررة آثمت تستهدف تصفيت المقاومت الفلس ينيت الباسلت 

ومنها االعتاداء اررهاابر مان قبال آلات العادو الصاهيونر العساكريت التار راولا  مال را  ا تياال 

سااتمرة علااى ءبناااء م وكااذلا االعتااداءا  الم3002ح9ح6الشااي/ حارمااد ياسااين وبماراا  بتاااري/ 

الشعل الفلس ينر ورموبه .. وهو ما يتعار  سملات وتفصايا  مام المواثياق الدوليات وكال القايم 

 ومبادئ رقوق ارنسان .

إن مسلاان النااوال وهااو ياادين هااذه ا عمااال اررهابياات المنظماات ماان قباال الكيااان الصااهيونر   

الفلسا ينيت ) رماان ( ويساتنكر يستغرل موقف ارتراد ا وروبر ا  ير تساه رركات المقاومات 

الصم  المريل ومواقف الركوما  العربيت وارساميت مماا يرادف مار ملسا ين .. ا مار الاذ  

يشسم العدو الصهيونر على االستمرار مر عدوانا  وإرهابا  للشاعل الفلسا ينر وإباء ذلاا ما ن 

 -مسلن النوال مر السمهوريت اليمنيت :

لعربيت وارساميت إلى إت اذ المواقف السادة والفعالت وترمل يدعو ركوما  وشعول ا مت ا  -1

مسرولياتهم الدينيت والقوميت وارنسانيت لرمايت الشعل الفلس ينر الشقيق والعمل على تقديم الدعم 

للمقاومت الفلس ينيت رتى يتمكن الشعل الفلسا ينر مان إقامات دولتا  المساتقلت وعاصامتها القادن 

 الشريف .

ماام الاادولر بكاال مراتاا  دوال  ومنظمااا  وماار مقاادمتهم الواليااا  المتراادة ا مريكياات ياادعو المست-3

 القيام بمسرولياتهم تساه رمايت الشعل الفلس ينر وقيادت  ورموبه .

يلكد المسلن على  رورة وقوف الشاعل اليمنار إلاى سانال الشاعل الفلسا ينر الشاقيق مار -2

مشاارو    ويناشااد م تلااف مصااارل المقاوماات ساابيل اسااتعادة رقوقاا  المساالوبت ودعماا  لن ااال  ال

الفلساا ينيت الرفاااظ علااى وراادة الصااف الفلساا ينر ووراادة اررادة والموقااف ماان ءساال مواسهاات 

 ترديا  العدو الصهيونر عما  بقول  تعالى : ))واعتصموا بربل هللا سميعا  وال تفرقوا((

 صدق هللا العظيم.

 صادر عن مسلن النوال 

 م3002ح 9ح 8بتاري/   صنعاء - 

 



 

3 
 

 بيان مجلس النواب حول

 تطورات األحداث على الساحة الفلسطينية

يتاااابم مسلااان الناااوال مااار السمهوريااات اليمنيااات الت اااورا  وارراااداف المتارقااات علاااى الساااارت 

الفلساا ينيت التاار تشااهد اعتااداءا  صااهيونيت سااامرة يقصااد بهااا تصاافيت رمااوب الرركاات الو نياات 

الفلس ينيت ورريسها المنا ال ياسار عرماا  مان  اال الرصاار الفلس ينيت   والنيل من السل ت 

والتهديااد بقتلاا  ءو  اارده ماان و ناا  ملساا ين وكااذا مراااوال  إذالل الشااعل الفلساا ينر وترساايم 

مقاومت  والق اء على ن ال  المشرو  من ءسل درر االرتال الصهيونر وإقامت الدولت الو نيت 

 ريف .الفلس ينيت المستقلت وعاصمتها القدن الش

إن مسلن النوال اليمنر وهو يدين القرار السامر للكيان الصهيونر ب بعاد الررين الفلس ينر من 

و ن    و كل ءشكال العدوان الصهيونر على الشعل الفلس ينر بشيو   ونسار  وء فالا    م نا  

وت ااذل يعتبر هذا العدوان ما كان ل  ءن يتم إال بر ا ودعم اردارة ا مريكيت ومر ظال صام  

ا نظمت العربيت وارساميت والشلل الوا ح مر مواقف الملسساا  والهيراا  ارقليميات والدوليات 

وإباء ذلا كل  م ن مسلن الناوال مار السمهوريات اليمنيات يادعو البرلماناا  العربيات وارسااميت 

 قف اآلتيت :الت اذ المواقف السادة والمسلولت من  ال عقد استما   ارئ لها بهدف ات اذ الموا

ال ااغ  علااى الركومااا  العربياات وارساااميت ماان ءساال ترماال مسااروليتها الدينياات والقومياات  - 1

 وارنسانيت تساه الشعل الفلس ينر .

 دعم الشعل الفلس ينر ماديا  ومعنويا  لمواصلت كفار  المشرو  . - 3

الصاهيونر ومار ترديد موقف رسامر وشاعبر مان العاقاا  مام كال الادول الداعمات للكياان  - 2

 مقدمتها الواليا  المتردة ا مريكيت .

م البات الركوماا  العربيات وارسااميت التار تقاايم عاقاا  مام الكياان الصاهيونر ق ام تلااا  - 4

 العاقا  .

 مقا عت الب ارم والمنتسا  الصهيونيت وا مريكيت . - 5

منظماتهاا الم تلفاات إلااى يادعو مسلاان الناوال اليمناار الشاعول العربياات وارساااميت مان  ااال  6

 إقامت الفعاليا  الت امنيت السماهيريت مم الشعل الفلس ينر .

هااذ ذكاارس ارسااراء والمعاارات يومااا  ت ااامنيا  ماام الشااعل 1434ماان رساال  37اعتبااار يااوم  -7

الفلس ينر   وتس ير كل وسارل ارعام الرسميت والرببيات وا هليات لف اح م   اا  وسارارم 

 الكيان الصهيونر .

يلكااد المسلاان مسااددا  دعوتاا  لكاماات الفصااارل الفلساا ينيت إلااى توريااد اررادة الو نياات ور   -8

 الصفوف استشعارا  بالترديا  والم ا ر التر تمر بها الق يت الفلس ينيت.

يررل المسلن بالبيان الصادر عن ارترااد البرلماانر العربار بشاأن إدانات إساراريل لمراولات  -9

ما  من و ن  وكاذا قارار مسلان ا مان الادولر القا ار برمام العقوباا  إبعاد الررين ياسر عر

 عن ليبيا .

 صنعاء -صادر عن مسلن النوال  

 هذ1434ح  7ح18بتاري/ 

 م3002ح 9ح 15الموامق 

 بيان مسلن النوال
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 حول العدوان على سوريا الشقيقةبيان مجلس النواب 

 

وقف مسلن النوال مر السمهوريت اليمنيات مار سلسات  المنعقادة برراسات الشاي/ ح عبادهللا بان      

رسين ا رمر ذ ررين المسلن ءمام العدوان الصهيونر الغاشم على السمهوريت العربيت السوريت 

 الشقيقت وءصدر البيان التالر:

 

نر الغاشام علاى سايادة وءرا ار )) تابم مسلن النوال مار السمهوريات اليمنيات العادوان الصاهيو

السمهوريت العربيت السوريت الشقيقت الع و مر مسلن ا من الدولر   والمسلن وهو يدين بشادة 

هذا العدوان على سوريا الشاقيقت ويعتباره اعتاداء لاين علاى الق ار الساور  الشاقيق مرسال بال 

ه تهدياادا    ياارا  ل ماان علااى الاادول العربياات وارساااميت وكاماات الاادول المرباات للسااام   ويعتباار

والسام ارقليمر والدولر وتقوي ا  لعمليت السام مر المن قت وم الفات لكامات المواثياق والقاوانين 

 وا عراف الدوليت .

 

ويلكد مسلن النوال ءن الكيان الصاهيونر بعدوانا  ذلاا إنماا هدما  هاو االلتفااف علاى الشارعيت 

والتساااوب واالسااتهتار بميثاااق ا ماام المتراادة وتهمااي  الدولياات وتع ياال قواعااد القااانون الاادولر   

 دورها كراعيت ل من والسلم الدوليين .

 

ولااذلا ماا ن مسلاان النااوال ماار السمهورياات اليمنياات ياادعوا كاماات البرلمانااا  العربياات وارساااميت 

والدولياات إلااى إداناات هااذا العاادوان الغاشاام   كمااا ياادعو شااعول العااالم إلااى الت ااامن ماام الشااعل 

ر  الشقيق وال غ  على ركوماتها التر لها عاقت مم الكيان الصهيونر بق عها   وي الل السو

سامعت الدول العربيت بالقيام بدورها من  اال تفعيال اتفاقيات الادما  العربار المشاترا واالرتقااء 

     بمواقفها إلى مصاف الترديا  التر تواس  ا مت العربيت((                                  

 

 صنعاء -صادر عن مسلن النوال  

 

 هذ1434حشعبان ح 11بتاري/ 

 

 م3002ح 10ح 7الموامق 
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 بيان مجلس النواب

 حول جريمة اغتيال الشيخ / احمد ياسين

 

قال تعالى )) من الملمنين رسال صدقوا ما عاهدوا هللا عليا  ممانهم مان ق اى نربا  ومانهم مان 

 صدق هللا العظيم .ينتظر وما بدلوا تبديا (( 

 

بأسى بالغ تلقى مسلن النوال مر السمهوريت اليمنيت نبأ استشهاد الشي/ المنا ال ح ارماد ياساين 

 ملسن رركت المقاومت ارساميت ) رمان ( على يد قوا  االرتال الصهيونر .

م نا   ومر الوق  الذ  يعبر مي  مسلن الناوال عان إدانتا  الم لقات لهاذا العمال ارسرامار الشانيم

يهيل بسماهير الشعل الفلس ينر وقيادات  ومصارل  الم تلفت الوقوف صفا  واردا  مر مواسهت هذه 

الهسمت الصاهيونيت مان  اال تعبياب مقاومات االراتال بكامات الوساارل المتارات وترساي/ الورادة 

 الو نيت الفلس ينيت .

 

لم وهيرات  ومنظمات  الدوليت إدانت كما يهيل بسماهير ا مت العربيت وارساميت وكامت شعول العا

هذا الفعل ارسرامر اررهاابر الاذ  نفاذ ب شاراف مباشار مان قبال مسارم الرارل رراين وبراء 

 الكيان الصهيونر )شارون(.

 

ويناشد مسلن النوال قادة ا مات العربيات وارسااميت تقاديم كامات ءناوا  الادعم المااد  والمعناو  

 ل استمرار المقاومت وتررير ءر  ملس ين .للشعل الفلس ينر المنا ل من ءس

 

وي الل الدول العربيت وارساميت التر لها عاقا  مباشرة و ير مباشرة مم الكياان الصاهيونر 

 ب عادة النظر مر هذه العاقا  .

 

كما يدعو مسلن النوال مر السمهوريت اليمنيت المستمم الدولر وعلى رءس  مسلن ا من الدولر 

 مصداقيت  مر مكامرت اررهال وبأن يكون لهم موقف ساد تساه اررهال الصهيونر .إلى إثبا  

 

ويرمااال اردارة ا مريكيااات المساااروليت الكاملااات عااان ا عماااال اررهابيااات التااار يقاااوم بهاااا الكياااان 

 الصهيونر  د الشعل الفلس ينر .

 

د البرلماانر العربار إن مسلن النوال وهو يقاف ءماام هاذا العمال اررهاابر البشام ليادعوا ارتراا

وارتراااد البرلمااانر ارسااامر إلااى ترديااد يااوم رقاماات معاليااا  رداناات هااذه السريماات النكاااراء 

 . والت امن مم الشعل العربر الفلس ينر

 صنعاء -صادر عن مسلن النوال  

 

 هذ1435حصفرح 1بتاري/ 

 

 م3004ح 2ح 33الموامق 
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 بيان مجلس النواب

 الساحة العراقيةحول تطورات األحداث على 

يتابم مسلن النوال مر السمهوريت اليمنيت ما تقوم ب  قوا  االرتال ا مريكيات البري انيات علاى 

ءر  العراق الشقيق من ررل بشعت ت ال ا  فاال والنسااء والشايوال والسايما ماا تتعار  لا  

 مدينت الفلوس  الباسلت .

 

د اسق  عنها كل ما تدعي  من قيم العدالت   إن ما تمارس  قوا  االرتال من سرارم مر العراق ق

 والرريت والديمقرا يت   ورقوق ارنسان .

 

وإن مسلن النوال مر السمهوريت اليمنيات وهاو يتاابم ا عماال ارسراميات التار تماارن مان قبال 

قوا  االرتال م ن  يدين ذلا بكل قوة وي الل بوقف تلا ا عمال ارسراميت مورا    كما ي الل 

الرصار عن مدينت الفلوس  وبقيت المدن العراقيت   وإن  مر هاذا الظارف العصايل وإباء ماا بفا 

يتعاار  لاا  شااعل العااراق الشااقيق يسااتغرل صاام  الركومااا  العربياات .. وياادعوها إلااى ات اااذ 

 مواقف سادة ووا رت بما يعبر عن  مير الشعل العراقر وموقف  تساه قوا  االرتال .

 

نظمت ا مم المتردة ومسلن ا مان الادولر رثباا  مصاداقيتهما للتاد ل إن مسلن النوال يدعو م

 بما من شأن  وقف هذه المسابر .

 

كمااا يناشااد البرلمانااا  العربياات وارساااميت والدولياات وكاال القااوس ال ياارة المرباات للسااام وا ماان 

تساوبا  واالستقرار رف ركوماتها الت اذ مواقف سادة ومسرولت تساه ما يردف مر العراق من 

 واعتداءا  .

 

ومر ظل هذه الظروف االستثناريت م ن مسلن النوال يادعو كامات ءبنااء الشاعل اليمنار بكال قاواه 

وءمراده إلى االستسابت لمقا عت الب ارم ا مريكيت والبري انيت ريف و ءن قيمت هذه السلم تترول 

 إلى تمويل ل سلرت التر يقتل بها الشعل العراقر .

 

 كامت الشعول العربيت وارساميت إلى االستسابت لمقا عت تلا السلم والب ارم .كما يدعو 

 

وء يرا  م ن مسلان الناوال يريار صامود الشاعل العراقار ووقوما  صافا  وارادا  مترادا  مار وسا  

 االرتال ا سنبر .

 صادر عن مسلن النوال ذ صنعاء

 

 هذ1435حصفرح 30بتاري/ 

 

 م3004ح 4ح 10الموامق 
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 جلس النواببيان م

 حول تطورات األوضاع في العراق

يتابم مسلن النوال مر السمهوريت اليمنيات مساتسدا  ا راداف مار العاراق وماا تناقلتا  وكااال  

الصرامت وا نبااء والف ااريا  العالميات بشاأن ماا يعانيا  الشاعل العراقار مان اآلالم و اصات ماا 

ا  االرااتال التاار تعكاان ال بيعاات يتعاار  لاا  ا ساارس والمعتقلااون العراقيااون ماار سااسون قااو

الورشاايت والمسااردة ماان كاماات القاايم ا  اقياات وارنسااانيت للقااادة المياادانيين لقااوا  االرااتال ماار 

 العراق .

 

ويرس مسلن النوال ءن تلا الممارسا  البشعت لقوا  االرتال تنم عن رقاد دماين تسااه العارل 

 ت المعاديت لشعول المن قت .والمسلمين وكشف  القنا  عن الوس  القبيح للسياس

 

وإذ يلكد مسلن النوال على  رورة الكف عن ممارست هذه السياست العدوانيت   ي الل بسرعت 

تقديم سميم من تسبل مر رسم السياسا  وارتكال السرارم البشاعت التار لام تعرمهاا البشاريت مان 

الدوليات بالقياام ببياارا  قبل إلى مراكمت دوليات كماا ي الال منظماا  رقاوق ارنساان ارقليميات و

لكامت السسون مر العراق وسونتانامو وءمغانستان للترقيق مر ءو ا  السسناء وما يتعر ون ل  

من ممارسا  تتنامى مم رقوق ارنسان ويسق  القناا  عان كال ماا تدعيا  اردارة ا مريكيات مان 

 ءنها راردة الرريت والديمقرا يت ورقوق ارنسان .

 

ربيت التر وقع  مم ءمريكا اتفاقيا  ثناريات تلياد عادم تساليم السناود ا ماريكيين ويناشد الدول الع

اللذين يرتكبون سرارم ررل إلى مركمت السنايا  الدوليات إلاى إلغااء تلاا االتفاقياا  كماا ي الال 

المسلن بسارعت إنهااء اراتال العاراق وإيسااد قاوا  دوليات ترا  قياادة وإشاراف ا مام المترادة 

 العراقر على تقرير مصيره ب رادت  الررة . لمساعدة الشعل

 

 صادر عن مسلن النوال ذ صنعاء

 

 هذ1435حربيم ءولح 31بتاري/ 

 

 م3004ح 5ح 10الموامق 
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 بيان مجلس النواب

 حول  قرار اإلدارة األمريكية تطبيق عقوبات على سوريا

 

الصاهيونيت  اد الماوا نين مر الوق  الذ  تتداعى مي  ارنسانيت إلى وقاف سارارم الرارل       

مر ملس ين وإنهااء االراتال ا مريكار مار العاراق  اصات بعاد ءن كشاف  وساارل ارعاام تلاا 

السرارم واالنتهاكا  التر يمارسها السنود ا مريكيين ورلفاالهم علاى الشاعل العراقار   تفاسرناا 

يتمثل مر قرار اردارة اردارة ا مريكيت بتصعيد   ير يعر  السام وا من الدوليين لل  ر و

ا مريكياات ت بيااق عقوبااا  علااى سااوريا تنفيااذا  لمااا يساامى قااانون مراساابت سااوريا الااذ  ءقااره 

 الكونسرن ا مريكر مر ءوا ر العام الما ر .

 

وإباء تلااا الت ااورا  ماا ن مسلاان النااوال ماار السمهورياات اليمنياات إذ ياارم  هااذه السياسااا  

مريكيت  د السمهوريت العربيت السوريت الشاقيقت م نا  يعلان العدوانيت الموسهت من قبل اردارة ا 

 -ت امن  مم سوريا الشقيقت قيادة وشعبا  ويدعو :

 

اردارة ا مريكيت إلاى إعاادة النظار مار هاذا القارار الاذ  يسارء إلاى العاقاا  العربيات §        

 ا مريكيت وي ر بالمصالح المشتركت بينهما .

 

وارساميت والدوليت وسميم المنظماا  ارقليميات والدوليات إلاى اساتنكار  سميم البرلمانا  العربيت

 وإدانت هذا القرار .

 

 الشعول العربيت وارساميت إلى مقا عت الب ارم ا مريكيت.        

 

نقاباا  العماال العربار إلاى مقا عا  الشاركا  ا مريكيات بماا ميهاا شارن وتفرياغ  إتراد§        

 السفن وال اررا  ا مريكيت .

 

القماات العربياات المرتقباات إلااى ال ااروت بقاارارا  شااساعت ومساارولت ترتقاار إلااى مسااتوس §        

  مورا  الشعول العربيت مر مواسهت الم ا ر والترديا  الراهنت التر تواسهها .

 

                                            

 

 صادر عن مسلن النوال  ذ صنعاء

 

 م3004ح 5ح 16بتاري/ 
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 بيان مجلس النواب

 حول القرار اإلسرائيلي بالسجن المؤبد لمروان  البرغوثي

 

رصااد مسلاان النااوال ماار السمهورياات اليمنياات ت ااورا  الركاام الصااادر ماان المركماات العسااكريت 

ون مار ارساراريليارسراريليت على المنا ل الفلسا ينر ماروان البر اوثر الاذ  ا ت فا  السناود 

رام هللا وء  ااعوه لمراكماات  ياار شاارعيت و ياار قانونياات متساااهلين رقوقاا  السياساايت والو نياات 

 انيت ريف ركم  علي  مركمت صهيونيت بالسسن الملبد وسنوا  إ اميت.ورصانت  البرلم

 

إن مسلن النوال بالسمهوريات اليمنيات يادعو الشاعل اليمنار وكامات الشاعول العربيات وارسااميت 

والمربات للرريات والساام ماار العاالم إلاى االسااتمرار مار  تقاديم الاادعم المااد  والمعناو  للشااعل 

رر ماان و ااأة االرااتال الصااهيونر الغاشاام وإقاماات دولتاا  المسااتقلت العرباار الفلساا ينر رتااى يتراا

 وعاصمتها القدن الشريف .

 

ويهياال بالركومااا  والمنظمااا  العربياات وارقليمياات والدولياات القيااام برملاات واسااعت ت ااامنا  ماام 

المنا اال مااروان البر ااوثر وماام سمياام المعتقلااين الفلساا ينيين وءن ت ثااار ق اايتهم ماار المراماال 

ويتم الم البت بارمرات عن  وعن سميم المعتقلين الفلسا ينيين مار الساسون ارساراريليت    الدوليت

كما يدعو سميم البرلمانا  والمنظما  البرلمانيت مر العالم إلى إعان إدانتها واساتنكارها للركام 

السارر الصاادر علاى المنا ال ماروان البر اوثر ورثهاا علاى العمال بكال ا سااليل المشاروعت 

 مرات عن  وسارر المعتقلين الفلس ينيين .لإل

 

 صادر عن مسلن النوال  ذ صنعاء

 م3004ح 6ح 9بتاري/ 

 

 

  

 بيان مجلس النواب

 حول تطورات األحداث على الساحة العراقية

يتابم مسلن النوال مر السمهوريت اليمنيت ما تقوم ب  قوا  االرتال ا مريكيات البري انيات علاى 

ءر  العراق الشقيق من ررل بشعت ت ال ا  فاال والنسااء والشايوال والسايما ماا تتعار  لا  

 مدينت الفلوست الباسلت.

تدعي  مان قايم العدالات  إن ما تمارس  قوا  االرتال من سرارم مر العراق قد اسق  عنها كل ما 

 والرريت والديمقرا يت  ورقوق ارنسان.

وإن مسلن النوال مر السمهوريت اليمنيات وهاو يتاابم ا عماال ارسراميات التار تماارن مان قبال 

قوا  االرتال م ن  يدين ذلا بكل قوة وي الل بوقف تلا ا عمال ارسراميت مورا   كماا ي الال 
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وبقيت المدن العراقيت  وإنا  مار هاذا الظارف العصايل وإباء ماا  بفا الرصار عن مدينت الفلوست

يتعاار  لاا  شااعل العااراق الشااقيق يسااتغرل صاام  الركومااا  العربياات.. وياادعوها إلااى ات اااذ 

 مواقف سادة ووا رت بما يعبر عن  مير الشعل العراقر وموقف  تساه قوا  االرتال.

مان الادولر رثباا  مصاداقيتهما للتاد ل إن مسلن النوال يدعو منظمت ا مم المتردة ومسلن ا 

 بما من شأن  وقف هذه المسابر.

كمااا يناشااد البرلمانااا  العربياات وارساااميت والدولياات وكاال القااوس ال ياارة المرباات للسااام وا ماان 

واالستقرار رف ركوماتها الت اذ مواقف سادة ومسرولت تساه ما يردف مر العراق من تساوبا  

 واعتداءا .

الظروف االستثناريت م ن مسلن النوال يادعو كامات ءبنااء الشاعل اليمنار بكال قاواه  ومر ظل هذه

وءمراده إلى االستسابت لمقا عت الب ارم ا مريكيت والبري انيت ريف وءن قيمت هذه السلم تتراول 

 إلى تمويل ل سلرت التر يقتل بها الشعل العراقر.

 ستسابت لمقا عت تلا السلم والب ارم.كما يدعو كامت الشعول العربيت وارساميت إلى اال

وء يرا  م ن مسلان الناوال يريار صامود الشاعل العراقار ووقوما  صافا  وارادا  مترادا  مار وسا  

 االرتال ا سنبر.

 صنعاء -صادر عن مسلن النوال

 هذ 1435ح صفرح 30بتاري/ 

 م3004ح4ح10الموامق    

 

 

 

\ 

 بيان مجلس النواب

 العراقحول تطورات األوضاع في 
يتابم مسلن النوال مر السمهوريت اليمنيات مساتسدا  ا راداف مار العاراق وماا تناقلتا  وكااال  

الصرامت وا نبااء والف ااريا  العالميات بشاأن ماا يعانيا  الشاعل العراقار مان اآلالم و اصات ماا 

يتعاار  لاا  ا ساارس والمعتقلااون العراقيااون ماار سااسون قااوا  االرااتال التاار تعكاان ال بيعاات 

رشاايت والمسااردة ماان كاماات القاايم ا  اقياات وارنسااانيت للقااادة المياادانيين لقااوا  االرااتال ماار الو

 العراق.

ويرس مسلن النوال ءن تلا الممارسا  البشعت لقوا  االرتال تنم عن رقاد دماين تسااه العارل 

 والمسلمين وكشف  القنا  عن الوس  القبيح للسياست المعاديت لشعول المن قت.

مسلن النوال على  رورة الكف عن ممارست هذه السياست العدوانيت  ي الل بسارعت وإذ يلكد 

تقديم سميم من تسبل مر رسم السياسا  وارتكال السرارم البشاعت التار لام تعرمهاا البشاريت مان 
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قبل إلى مراكمت دوليات كماا ي الال منظماا  رقاوق ارنساان ارقليميات والدوليات بالقياام ببياارا  

ر العراق وسونتانامو وءمغانستان للترقيق مر ءو ا  السسناء وما يتعر ون ل  لكامت السسون م

من ممارسا  تتنامى مم رقوق ارنسان ويسق  القناا  عان كال ماا تدعيا  اردارة ا مريكيات مان 

 ءنها راردة الرريت والديمقرا يت ورقوق ارنسان.

تلياد عادم تساليم السناود ا ماريكيين  ويناشد الدول العربيت التر وقع  مم ءمريكا اتفاقيا  ثناريات

اللذين يرتكبون سرارم ررل إلى مركمت السنايا  الدوليات إلاى إلغااء تلاا االتفاقياا  كماا ي الال 

المسلن بسارعت إنهااء اراتال العاراق وإيسااد قاوا  دوليات ترا  قياادة وإشاراف ا مام المترادة 

 لمساعدة الشعل العراقر على تقرير مصيره ب رادت  الررة.

 صنعاء –صادر عن مسلن النوال 

 

 هذ1435حربيم ءولح 31بتاري/ 

 م3004ح5ح10الموامق    

 

 

 

 بيان مجلس النواب حول قرار

 اإلدارة األمريكية تطبيق عقوبات على سوريا
مر الوق  الذ  تتاداعى ميا  ارنساانيت إلاى وقاف سارارم الرارل الصاهيونيت  اد الماوا نين مار 

ا مريكر مر العراق  اصت بعد ءن كشف  وسارل ارعام تلا السارارم ملس ين وإنهاء االرتال 

واالنتهاكا  التر يمارساها السناود ا ماريكيين ورلفاالهم علاى الشاعل العراقار  تفاسرناا اردارة 

ا مريكياات بتصااعيد   ياار يعاار  السااام وا ماان الاادوليين لل  اار ويتمثاال ماار قاارار اردارة 

وريا تنفيااذا  لمااا يساامى قااانون مراساابت سااوريا الااذ  ءقااره ا مريكياات ت بيااق عقوبااا  علااى ساا

 الكونسرن ا مريكر مر ءوا ر العام الما ر.

وإباء تلااا الت ااورا  ماا ن مسلاان النااوال ماار السمهورياات اليمنياات إذ ياارم  هااذه السياسااا  

لان العدوانيت الموسهت من قبل اردارة ا مريكيت  د السمهوريت العربيت السوريت الشاقيقت م نا  يع

 -ت امن  مم سوريا الشقيقت قيادة  وشعبا  ويدعو:

اردارة ا مريكيت إلى إعادة النظر مر هاذا القارار الاذ  يسارء إلاى العاقاا  العربيات ا مريكيات 

 وي ر بالمصالح المشتركت بينهما.

ار سميم البرلمانا  العربيت وارساميت والدوليت وسميم المنظماا  ارقليميات والدوليات إلاى اساتنك

 وإدانت هذا القرار.

 الشعول العربيت وارساميت إلى مقا عت الب ارم ا مريكيت.

إتراااد نقابااا  العمااال العرباار إلااى مقا عاا  الشااركا  ا مريكياات بمااا ميهااا شاارن وتفريااغ الساافن 

 وال اررا  ا مريكيت.

رااا  القمات العربياات المرتقباات إلااى ال ااروت بقاارارا  شاساعت ومساارولت ترتقاار إلااى مسااتوس  مو

 الشعول العربيت مر مواسهت الم ا ر والترديا  الراهنت التر تواسهها.

 صنعاء -صادر عن مسلن النوال 

 م3004ح5ح16بتاري/ 
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 بيان مجلس النواب حول

 القرار اإلسرائيلي بالسجن المؤبد لمروان البرغوثي

العسااكريت رصااد مسلاان النااوال ماار السمهورياات اليمنياات ت ااورا  الركاام الصااادر ماان المركماات 

ارسراريليت على المنا ل الفلسا ينر ماروان البر اوثر الاذ  ا ت فا  السناود ارساراريليون مار 

رام هللا وء  ااعوه لمراكماات  ياار شاارعيت و ياار قانونياات متساااهلين رقوقاا  السياساايت والو نياات 

 ورصانت  البرلمانيت ريف ركم  علي  مركمت صهيونيت بالسسن الملبد وسنوا  إ اميت.

ن النوال بالسمهوريات اليمنيات يادعو الشاعل اليمنار وكامات الشاعول العربيات وارسااميت إن مسل

والمرباات للررياات والسااام ماار العااالم إلااى االسااتمرار ماار تقااديم الاادعم الماااد  والمعنااو  للشااعل 

العرباار الفلساا ينر رتااى يتراارر ماان و ااأة االرااتال الصااهيونر الغاشاام وإقاماات دولتاا  المسااتقلت 

 دن الشريف.وعاصمتها الق

ويهياال بالركومااا  والمنظمااا  العربياات وارقليمياات والدولياات القيااام برملاات واسااعت ت ااامنا  ماام 

المنا اال مااروان البر ااوثر وماام سمياام المعتقلااين الفلساا ينيين وءن ت ثااار ق اايتهم ماار المراماال 

ساراريليت  الدوليت ويتم الم البت بارمرات عن  وعن سميام المعتقلاين الفلسا ينيين مار الساسون ار

كما يدعو سميم البرلمانا  والمنظما  البرلمانيت مر العالم إلى إعان إدانتها واساتنكارها للركام 

السارر الصاادر علاى المنا ال ماروان البر اوثر ورثهاا علاى العمال بكال ا سااليل المشاروعت 

 لإلمرات عن  وسارر المعتقلين الفلس ينيين.

 صادر عن مسلن النوال 

 صنعاء -

 م3004ح6ح9 بتاري/

 

 

 بيان مجلس النواب حول

 التهديدات الصهيونية بهدم المسجد األقصى

وقف مسلن النوال برراست ا ال الشي/ عبدا هلل بن رسين ا رمر ررين المسلن ءماام التراديا  

الصهيونيت والمراوال  الرثيثت لهدم المساسد ا قصاى مار  اوء استعرا ا  لاثاف رساارل مان 

مسلن النوال اللبنانر   ررين مسلن إتراد مسلن الدول ا ع ااء مار  ار وة نبي  بر  ررين

منظمت المالتمر ارساامر   رراين االترااد البرلماانر العربار   ورورار متاول رراين المسلان 

 التشريعر الفلس ينر   ونور الدين شكول ءمين عام االتراد البرلمانر العربر .

ق بمن قاات الشاارق ا وساا  علااى  لفياات وءو اار  الرسااارل ماار مسملهااا الم ااا ر التاار ترااد

االستي ان المتصاعد رول مدينت القدن مما يعنر مراصرة شارق القادن تماما  ورثا  الرساارل 

مسلن النوال مر السمهوريت اليمنيات علاى إساراء االتصااال  مام الملسساا  البرلمانيات الدوليات 

ركومت ارسراريليت لوقف هذا وارقليميت   وم البت ركوما  البرلمانا  ا ع اء ال غ  على ال

 العدوان السديد .

ءصدر المسلن بيانا بهذا الشأن سااء ميا  : تاابم مسلان الناوال بقلاق باالغ التهديادا  ارساراريليت 

بهدم المسسد ا قصى الشاريف وتهوياد مدينات القادن والمرااوال  المساتمرة مار استثااف الهويات 

د ءت ح من  ال هذه ا عمال ءن إساراريل ال العربيت وارساميت لشعل وءرا ر ملس ين   وق

ترماال ماار ءسناادتها السياساايت بااوادر ررساااء عملياات السااام الرقيقياات   وإنمااا تسااعى ماان  ااال 
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ممارسااااتها العدوانيااات إلاااى المبياااد مااان االساااتي ان وإقامااات المساااتو نا  علاااى ءر  ملسااا ين 

رسراريلر ا  ير تر    اء واستمرارها مر بناء سدار الفصل العنصر . ويأتر هذا الموقف ا

من اردارة ا مريكيت ومباركتها وهر بذلا تترمل نتارج كامت التصرما  ارسراريليت ميما ي ا  

التهدياادا  بهاادم المسااسد ا قصااى الشااريف .. وءن مسلاان النااوال يتااابم هااذه الت ااورا  ي الاال 

 ه الق يت الفلس ينيت .االتراد ا وروبر ودول العالم المربت للسام بمواقف ءكثر سديت تسا

كمااا ياادعو مسلاان النااوال الساال ت الفلساا ينيت وكاماات الفصااارل الفلساا ينيت إلااى رشااد  اقاتهااا 

 وإمكانياتها للتصد  لهذه الهسمت العدوانيت المبيتت من العدو الصهيونر.

ودعااا مسلاان النااوال الركومااا  العربياات إلااى إدراا رساام مسااروليتها ماار الاادما  عاان المقدسااا  

ت وارسااميت ماار ملسا ين باعتبااار الق ايت الفلسا ينيت ق اايت مركبيات وعلااى  اوء ذلااا العربيا

وان اقا من قناعت المسلن ومن الواسال الادينر والقاومر إباء هاذه الق ايت ما ن المسلان يلكاد 

  رورة ءن ترتقر ا نظمت العربيت إلى مستوس المسروليت.

 

 -صادر عن مسلن النوال

 صنعاء 

 م3005ح4ح30بتاري/ 

 

 

 

 بيان مجلس النواب بشان التطورات في لبنان وفلسطين

لموا وان هللا على نصرهم لقدير"  الرمد هللا القارل " ءذن للذين يقاتلون بأنهم ظ 

 صدق هللا العظيم ... 

 والصاة والسام على سيدنا مرمد وال  وءصراب  ءسمعين وبعد     

النااوال بالسمهوريات اليمنياات بقلااق باالغ االعتااداءا  الصااهيونيت الغاشامت علااى امتنااا يتاابم مسلاان 

وما يتعر  لا  الشاعبين مان قتال وتادمير  والفلس ينيت  و اصت مر السارتين اللبنانيت  العربيت 

وبهذا الصدد ماان مسلان  ورصار سارر ترم   كل القوانين الدوليت والقيم ا  اقيت وارنسانيت 

 السمهوريت اليمنيت يلكد على ما يلر :النوال ب

ءوال: يستنكر مسلن النوال بالسمهوريت اليمنيت هذه المواقف العدوانيت الموسهت  اد شاعبينا مار 

لبنااان وملساا ين ماان قتاال وتاادمير وا تياااال شااامل للرياااة ارنسااانيت ماان قباال الكيااان الصااهيونر 

المواقف الداعمت لشان العادوان علاى ا مات المدعمت باآللت العسكريت الفتاكت   كما يستنكر وبشدة 

 العربيت من رلفاء دولت الكيان الصهيونر مر مقدمتهم الواليا  المتردة ا مريكيت .

ثانيا: يلكد مسلن النوال تأييده الكامل للدعوة التار وسههاا م امات الاررين علار عباد هللا صاالح 

عااام المقاومااات اللبنانيااات ررااين السمهوريااات لقعاااد قماات عربيااات  اررااات ت اات  مااار براااف ساابل د

والفلس ينيت مر مواسهات العادوان الصاهيونر باعتبارهاا مقاومات مشاروعت تليادها كامات الشارارم 

السماويت والمواثيق الدوليت والو نيت وارنسانيت   كما يليد مر الوق  ذات  دعوة الررين ال اصت 

 ت لرمايت ا من القومر العربر .بتفعيل اتفاقيت الدما  العربر المشترا ويعتبرها الوسيلت الفاعل

 ويرس مسلن النوال إن الظروف الراليت تقت ر تفعيل هذه االتفاقيت ءكثر من ء  وق  م ى . 
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ثالثا: يدعو مسلن النوال كامت الشاعول العربيات وارسااميت إلاى ترمال مسالولياتها الكاملات مار 

قديم كامت ءشكال الدعم الماد  المعناو  موآبرة ودعم المقاومت اللبنانيت والفلس ينيت الباسلتين  وت

 وكل ما من شأن  تعبيب صمود الشعبين الشقيقين .

رابعا : دعوة البرلمان العربر لعقد سلست  اررت لبرف الت ورا  الساريت علاى الساارت العربار 

ومااا يتعاار  لاا  الشااعبين الشااقيقين ماار لبنااان وملساا ين  كمااا ياادعو البرلمانااا  العربياات إلااى 

بمسالولياتها التاري يات وارنساانيت  مان  اال راف ركوماتهاا علاى االلتابام بت بياق اال  ا  

اتفاقيت الادما  العربار المشاترا وات اذ كال ارساراءا  العمليات الكفيلات برمايات الشاعبين اللبناانر 

 والفلس ينر.

 امسااا : ياارم  مسلاان النااوال بالسمهورياات اليمنياات كاماات التهدياادا  التاار يتعاار  لهااا الشااعل 

السور  الشقيق من قبل اردارة ا مريكيت والكيان الصهيونر   وي الل الدول العربر للت اامن 

 مم سوريا وإدانت تلا التهديدا  الغير مشروعت .

 تامااا : يهياال مسلاان النااوال اليمناار بسمياام القيااادا  العربياات وارساااميت إلااى ترسماات ت لعااا  

والفلساا ينر المشاارو  ماار مقاوماات االرااتال شااعوبها ماار دعاام وماالابرة رااق الشااعبين اللبنااانر 

والعدوان الصهيونر المتصاعد   ان اقا مان راديف المصا فى عليا  ءم ال الصااة والتساليم " 

 الملمن للملمن كالبنيان يشد بع   بع ا ".

كما اقر مسلن النوال تنظيم مسيرة سماهيريت ارتساسيت يوم ال مين القادم كتعبير عن الارم  

ن العسكر  الصهيونر على الشعبين الفلس ينر واللبنانر ميما اقر ءع ااء مسلان الم لق للعدوا

النوال بتبر  كل وارد منهم بمبلغ مارت ءلف لاير  وءع اء هيرت رراست المسلن مبلغ مارتر ءلف 

 لاير من مسترقا  كل منهم الماليت لدعم المقاومت الفلس ينيت واللبنانيت .

 صادر عن مسلن النوال

 صنعاء -ت اليمنيتالسمهوري

 م3006يوليو  16

 

 

 ما نشرته بعض الصحف بإدانة مجلس النواب يصدر بيان 

 للشيخ/ محمد المؤيد ورفيقه  نسانيةإالالويستنكر المعاملة  ركيةاالدانم

  

تابم مسلن نوال  الشعل مر السمهوريت اليمنيت إعادة  بع  الصرف الدانماركيت نشر الرسوم 

 للرسول )مرمد( صلى هللا عليت وسلم .الكاريكاتيريت المسيرت 

ورءس ءن ذلا تصرف  ير مسرول يسئ ل ديان والمعتقدا  ويثير رفيظت ءتباعها مما يلد  إلى 

 تأسيج الصراعا  التر ال يمكن السي رة عليها ءو الرد من ءثارها.

قاات كمااا ياارس مسلاان النااوال ءن هااذه ارساااءة للنباار )مرمااد( صاالى هللا علياات وساالم ال ت اادم عا

 الشعل الدانماركر مم الشعل اليمنر وسارر الشعول العربيت واالساميت .

وءنما  هذه االساءة تمثل عمال إرهاابر وت ارت مان عباءتا  وتنادرت مار م   اتا  وتتناامى مام 

ررياات التعبياار لاادس سمياام شااعول العااالم التااى تساارم كاال نشاار ءو عماال يهاادد ا ماان واالسااتقرار 

 والسلم االستماعيين .
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لا: م ن مسلن النوال مر السمهوريت اليمنيت يسرم هذه ارساءة للنبر )مرمد( صلى هللا عليت ولذ

 وسلم وسارر االنبياء عليهم الصاة والسام   وي الل بما يلر :

 

 .        الركومت اليمنيت بالقيام بواسبها تساه هذه ارساءة .1

ربيت والملتمر ارسامر بات اذ موقف سااد . البرلمانا  العربيت والدول ا ع اء بالسامعت الع3

 و مورد لوقف تكرار مثل هذه ارساءا  .

. البرلمان الدانماركر بات اذ موقف يدين هذه ارساءة وبما ي دم العاقت التاري يت بين شاعبيينا 2

 الصديقين .

 ذه ارساءة..        االتراد ا وربر ببرلمان  المورد ودول  وبرلماناتها ات اذ موقف يدين ه4

.  ا مم المتردة ب صدار تقنياين دولار يسارم ارسااءة لسميام ا دياان و ا نبيااء علايهم الصااة 5

 والسام .

وينب  مسلان الناوال مار السمهوريات اليمنيات كال شاعول المعماورة  مان المالامرا  التاى ترااا 

تهدف  بعبعات ا مان  دها من قبل الذين يسلكون مثل هذه ا عمال المشينت والمدانت والتى تسا

 . وا ستقرار والسلم وإثارة الصراعا  بين الشعول

 صنعاء صادر عن مسلن النوال

 م3008ح3ح17ا رد 

 


