البيانات الصادرة عن مجلس النواب من  3991الى 3997م
بيان المجلس حول األزمة التي مرت بها البالد عام3991م
الحمد هلل القائل( :واعتصموا بحبل هللا جميعا وال تفرقووا واذكوروا نعمو هللا علويك إذ كنوت
أعداء فألف بين قلوبك فأصبحت بنعمته إخوانا) .والصالة والسال على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين وبعــــــــد :
فو ن مووا تموور بووه بالدنووا موون مصوواع ومووا تعيشووه موون أجووواء غيوور طبيعي و أدت إلووى شوولل
مؤسسات الدول وأجهزتها وأوجدت حالو مون الترقو والقلو عنود أبنواء الشوع  ،إن كول
ذلك قد فرض على مجلس النوا أن يخصص عوددا مون جلسواته لمناقشو األزمو الراهنو
وأسووبابها والبح و عوون مخووار تجن و الووبالد اآلثووار السوولبي الت و قوود تنووت عنهووا  ،وذلووك
استشعارا للمسئولي وأداء لألمان الت يتحملها مجلس النوا ممثل هذا الشوع وممارسو
لصالحياته واختصاصاته الدستوري وحرصا من المجلوس علوى مصوال الشوع وحرياتوه
وأمنه واستقراره والحفاظ على الخيار الديمقراط الذي ارتضاه الجميع .
وإن المجلس وهو يتابع تداعيات األزم السياسي وأثارها السلبي على البالد والناتج عون
ظروف ما قبل /72إبريل 3991/الت سوحبت نفسوها علوى األوضوا الحاليو وموا رافقهوا
من التصعيد وتوتير األجواء وعد االحتكا لصوت العقل وتغلي المصلح الوطني العليا
على غيرها إنما يؤكد للشوع وقوواه السياسوي جميعوا أنوه معنوى باألزمو باعتبواره السولط
التشريعي والرقابي ف البالد .
وإذا كان أبناء اليمن قد استطاعوا تحقي حلمه الكبير ب عادة تحقي الوحودة المباركو يوو
/77مايو 3991/وإعادة اللحم بين أبناء الشع اليمن الواحود وحواولوا جاهودين تجواوز
سلبيات الماض وآثار عهد التشطير  ،ف ن الظروف ف الفترة االنتقالي قد أعاقوت تجواوز
تلك السلبيات بل أضيف إليهوا ركوا أخور مون المشواكل والسولبيات لتشوكل مجتمعوه عوائو
كبيرة أما مسيرتنا النهضوي الت يطم إليها أبناء شعبنا ف كل مجاالت الحياة .
ولقد كان األمل معلقوا علوى أن انتخابوات /72إبريول 3991/سوتكون بدايو لمرحلو جديودة
تتجاوز فيها الوبالد كول السولبيات وتنطلو المسويرة نحوو البنواء والتطوور خاصو وقود أعلون
الجميووع قبوووله بنتووائ االنتخابووات التوو كانووت تتويجووا النتصووار الوحوودة وأسسووت لنظووا
شوروي ديمقراط وأفرزت واقعا سياسويا جديودا نوال احتورا وتقودير األشوقاء واألصودقاء
وإعجابه مما جعل ذلك أساسا لالنطالق الديمقراطي اليمني الحديث .

إال إن األزم السياسي الحالي قود ألقوت بظاللهوا القاتمو علوى تلوك الصوورة المشورق التو
ظهرت بها بالدنا بعد االنتخابات األمر الذي حت علوى مجلوس النووا أن يقوو بودوره فو
استجالء األسبا ومعرف جذور هذه األزم وأن يعمل كل ما يستطيع حتى يتمكن بمشيئ
هللا وعونه ومعه كل اليمنيين من تجاوز آثارهوا وسولبياتها لتتهيوأ للجميوع أسوبا االنطالقو
نحو العمل بيد واحدة لبناء يمن مشر زاخر بالعطاء والخير ف ظل الثوابت التالي :
 -3اإلسال عقيدة وشريع .
 -7الوحدة اليمني والوحدة الوطني .
 -1الديمقراطي الشوروي والتعددي السياسي والحزبي والتداول السلم للسلط .
 -4األموون واالسووتقرار  ،والعوودل  ،والمسوواواة  ،واحتوورا الحقووو والحريووات  ،وصوويان
الدماء واألموال واألعراض .
 -5احتووورا الشووورعي الدسوووتوري ومؤسسووواتها والتوووزا مؤسسوووات الدولووو بالصوووالحيات
الدستوري المحددة لها .
 -6اعتماد الحوار الجاد والصاد سبيال لحل الخالفات أيا كان نوعها وحجمها .
 -2القوات المسلح واألمن مؤسس وطني يملكها الشع مهمتهوا حراسو الوبالد والحفواظ
على وحدتها وسيادتها واستقاللها وصيان المكتسبات الوطني وحماي الشرعي الدسوتوري
بعيدا عن الصراعات السياسي والوالءات الحزبي .
ولذلك فو ن المجلوس يؤكود علوى أن هوذه الثوابوت ليسوت محوال للخوالف والنقوا

وال يجووز

المساس بها أو اإلساءة إليها من أي طرف بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولقوود تووابع المجلووس األزم و وعوواي

بعووض جوانبهووا وعموول علووى احتوائهووا وتعاموول معهووا

بمسووئولي عالي و حرصووا منووه علووى مصوولح الوويمن وحفاظووا علووى الوحوودة الوطني و واألموون
واالستقرار بدءا من موافقو المجلوس علوى تمديود مودة مجلوس الرئاسو حتوى تتوا الفرصو
الستكمال التعديالت الدستوري  ،ث إقورار مبودأ التعوديل وانتهواء بانتخوا مجلوس الرئاسو
ف الشهر الماض  ،كل ذلك حرصوا علوى تجنيو الوبالد الفرقو والتموز وقطوع الطريو
على من ال يريدون الخير لهذا البلد .
ورغ ذلك ف ن األزم ال تزال قائم األمور الوذي أوجو علوى المجلوس أن يطور القضوي
للنقا

وفقا لصالحياته الدستوري .

وبعد نقا

مستفيض من قبل نوا الشع واستخالص مجمل اآلراء الت طرحها أعضاء

المجلس  ،أقر مجلس النوا ما يل :
أوال  :مبادئ عام :
 -3الحفاظ على الثوابت واعتبار المساس بها خيان عظمى يحاك مرتكبها وفقا للدستور.
 -7االحتكا ف كل قضايا الخالف إلوى الحووار الجواد عبور المؤسسوات الدسوتوري وعود
اللجوء إلى القوة أو استخدا العنف بأشكاله المختلف  ،ورفض اإلرها بمختلف صوره.
 -1حماي و الوحوودة والحفوواظ علووى األموون واالسووتقرار ف و الووبالد وبنوواء دول و المؤسسووات
والقانون واعتبار ذلك مهم جميع أبناء اليمن بكل فئاته .
 -4ال يجوووز أن تووؤدي أي أزم و إلووى تعطيوول أعمووال مؤسسووات وهيئووات الدول و أو إعاق و
الحكوم عن تنفيذ برنامجها الحكوم .
وعلى مجلس الرئاس ح الحكوم والتعاون معها على تنفيذ برنامجها وتذليل الصعوبات
الت قد تعترضها  ،فالحكوم مسئول أما مجلس الرئاس ومجلس النوا .
ثانيا  :التوجيهات :
 -3يوجووه الحكوموو بوو لزا الجهووات المختصوو بوقووف المهوواترات اإلعالميوو واإلثووارات
المناطقي والطائفي وعلوى كبوار مسوئول الدولو وقوف التصوريحات الصوحفي والخطابوات
الت تصعد األزم .
 -7يوجه الحكوم ب زال أي مظهر من مظاهر التوتر ورفع النقواط العسوكري المسوتحدث
وعد استحدا أي أوضا عسكري جديدة .
 -1يوجه الحكوم بسرع إلزا األجهزة المختصو بتقودي المتهموين بحوواد االغتيواالت
والتفجيرات والتقطعات وإقوال األمون للمحاكمو العلنيو وتعقو
وتقديمه للقضاء .

الفوارين مونه أينموا كوانوا

 -4يؤكوود المجلووس بووأن علووى الحكوم و أداء مهامهووا وممارسو اختصاصوواتها المخول و لهووا
دستوريا والعمل على تنفيذ ما تضمنه برنامجها المقد لنيل ثقو المجلوس وتعقيو المجلوس
عليه  ،وتقدي تقرير مفصل إلى المجلس عما ت تنفيوذه وخاصو فو القضوايا العاجلو التو
تمس أمن المواطن ومعيشته وما ل ينفذ منها وأسوبا عود التنفيوذ حتوى يتخوذ المجلوس موا
يراه إزاءها .
 -5أقر المجلس تشكيل لجن مون أعضوائه لمتابعو وتقصو الحقوائ حوول األزمو وحوول
األوضووا العسووكري واالخووتالالت والحووواد األمني و وف و مقوودمتها حادث و اغتيووال كاموول
محمد عبد هللا الحامد وتقدي تقرير عاجل إلى المجلس
 -6أقر المجلوس اسوتدعاء الحكومو للحضوور أماموه خوالل أسوبو الطالعوه علوى كول موا
يتعل بجوان األزم .
وسيظل المجلس ف حال انعقاد دائ حتى تنته األزم .
والمجلس وهو يعلن هذا ف نه يناشد جميع أبناء الشع

بمختلوف فئاتوه وقوواه السياسوي  ،أن

يكونوا عونا للمجلس ف أداء مهمته وأن يعمل الجميع على حمايو الوحودة والحفواظ عليهوا
وقطع الطري على من يريود إذكواء الفوتن بوين أبنواء الشوع الواحود  ،وأن يحرصووا علوى
إشاع أجواء المحب والوئا ف المجتموع وأن يبتعودوا عون كول موا مون شوأنه إيجواد الفرقو
والنزا .
(وال تنازعوا فتفشلوا وتذه ريحك … ) صد هللا العظي
وفقنا هللا جميعا إلى سواء السبيل وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
صادر عن مجلس النواب  -صنعاء
بتاريخ /13جماد األول3131/هـ
الموافق 3991/33/5م

بيان مجلس النواب حول المذبحة التي
ارتكبها الصهاينة في الحرم اإلبراهيمي الشريف
وقف مجلس النوا بالجمهوري اليمني أما المجزرة الت تعرض لها المصولون فو
الحووووور اإلبراهيمووووو الشوووووريف يوووووو الجمعووووو /35رمضوووووان3434/هوووووـ الموافووووو
 3994/7/75وذلك على أيودي المحتلوين الصوهاين أثنواء تأديو صوالة الفجور والتو
ذه ضحيتها العشرات من الشهداء.
والمجلس وهو يعبور عون اسوتنكاره الشوديد لتلوك المذبحو البشوع ف نوه يودين مثول هوذه
األعمال اإلرهابي ويناشد المجتمع الدول والمنظمات الدولي المعني بحقو اإلنسان
الوقوووف بحووز ضوود مثوول هووذه األعمووال اإلجرامي و الت و تعكووس الرغب و الدفين و لوود
الصووهاين فو استئصووال شووع موون جووذوره ال ذنو لووه إال الوورفض لإلحووتالل الغاشو
ألرضووه كمووا يناشوود المجلووس المجتمووع الوودول توووفير الحماي و الدولي و ألبنوواء الشووع
الفلسطين وبما يحق له استرداد كاف حقوقه المشروع وإقام دولتوه المسوتقل علوى
الترا الوطن الفلسطين .

صادر عن مجلس النواب  -صنعاء
بتاريخ 3131/31/35هـ
الموافق 3991/1/ 17م

بيان مجلس النواب حول أحداث عمران المؤسفة 3991/1/12م
الحمد هلل ر العالمين القائل (واتقوا فتنو ال تصويبن الوذين ظلمووا مونك خاصو )
والصالة والسال على رسوله األمين وعلى آله وأصحابه أجمعين .
فقد تابع مجلس النوا تفاق األزم السياسي منذ بدايتها وبوذل جهوودا مكثفو إلنهائهوا
وخالل ذلك أتا الفرص تلو الفرص لقو االئتالف والحوار المباشور للخورو مون
األزم بحلول يرتضيها جميع األطراف .
لقد كان المجلس ومعه كل جماهير شعبنا يعتقد بأن التوصل إلى وثيق العهد واالتفا
والتوقيع عليها سوف ينه األزم السياسي الت عكست نفسها سلبا على كل جوانو
الحياة اليومي للمواطنين .
إن مجلس النووا وهوو يتوابع التوداعيات العسوكري المؤسوف التو حودثت فو عموران
ظهر يو أمس األربعاء المواف  3994/4/72ورا ضحيتها العديد من أبناء شوعبنا
ف القوات المسلح ليعبر عن بالغ أسفه وقلقه من تلك األحدا ويوجه وزارة الودفا
وقيادة القوات المسلح بالتوقف فورا عن اسوتخدا السوال بوين األخووة أبنواء الشوع
الواحوود والجووي

الواحوود وأن يلتزموووا جميعووا بتوجيهووات الشوورعي الدسووتوري الممثل و

للشع والتقيد بمهامه الدستوري ف حماي السيادة الوطني والشرعي .
كموووا يناشووود الجميوووع التوقوووف الفووووري عووون اسوووتخدا السوووال وإلغووواء كافووو المظووواهر
العسكري الت تؤدي إلى االحتكاك ف المعسكرات وفو منواط األطوراف  ،كموا أن
المجلس ومعه كاف أبناء شوعبنا يودينون اسوتخدا القووة وكول الوذين تسوببوا فو إشوعال
الفتن بصورة مباشرة أو غير مباشرة بين أبناء الوطن الواحد .
ويطووالبون السوولط التنفيذي و بتقوودي المتسووببين للمحاكم و فووور االنتهوواء موون إجووراءات
التحقي خالل أسبو واحد .
يكلف المجلس لجن الدفا واألمن بالتحرك إلوى عموران للتحقيو فيموا حصول وتقودي
تقريوور عاجوول إلووى المجلووس بووذلك  ،ويؤكوود المجلووس علووى مووا ورد فو بيانووه الصووادر

بتووواري  3991/33/5وخاصووو فيموووا يتعلووو بالوحووودة اليمنيووو والوحووودة الوطنيووو ،
واعتبار القوات المسلح واألمن مؤسس وطني يملكها الشع مهمتهوا حراسو الوبالد
والحفوواظ علووى وحوودتها وسوويادتها واسووتقاللها وصوويان المكتسووبات الوطنيوو وحمايوو
الشوورعي الدسووتوري بعيوودا عوون الصووراعات السياسووي والوووالءات الحزبيوو  ،وكووذا
احتووورا الشووورعي الدسوووتوري ومؤسسووواتها والتوووزا مؤسسوووات الدولووو بالصوووالحيات
الدستوري المحددة لها .
كمووا أن المجلووس يؤكوود علووى قووراره الصووادر بتوواري  3994/1/72والمتعلو بوثيقو
العهد واالتفا وتقيد كل السلطات بتنفيذ بنودها .
وف األخير يؤكد المجلس على أن ما حد ويحود مون توداعيات عسوكري ال يمكون
اعتباره شأنا يخد الوحدة الوطني بل يص ف نهاي األمر ف صوف أعوداء الوحودة
اليمني ودعاة االنفصال .
نسأل هللا أن يق شعبنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
والسال عليك ورحم هللا وبركاته..
صادر عن مجلس النواب  -صنعاء
بتاريخ 3991/1/12م

بيان مجلس النواب الذي أصدرته هيئة الرئاسة إلى كافة
أفراد وصف وضباط القوات المسلحة اليمنية في 3991/5/1م

الحمد هلل القائل (واعتصموا بحبول هللا جميعوا وال تفرقووا) والقائول (واتقووا فتنو ال
تصيبن الذين ظلموا منك خاصو ) والصوالة والسوال علوى رسووله األموين وعلوى آلوه
وأصحابه أجمعين.
إن هيئو رئاسو مجلووس النوووا وهو تتووابع التطووورات العسووكري والتوووترات الناشووئ
عنهووا لتعبوور عوون أسووفها الشووديد السووتمرار هووذه التطووورات وتعتبرهووا انجوورارا وراء
تحقي رغبات أعداء الوحدة والديمقراطي .
وبهذا ف ن هيئ رئاس المجلس توجه نداءها إلوى كافو أفوراد وصوف وضوباط القووات
المسوولح واألموون حووز الوويمن الكبيوور فو كوول المعسووكرات والمواقووع فو الجمهوريو
اليمني بضرورة التعقل وضبط النفس ورفض أي مؤامرة تدعو إلوى االقتتوال وتعتبور
ذلك مسوؤولي إنسواني وأخالقيو ووطنيو يضوطلع بهوا أبنواء القووات المسولح واألمون
وسوووف يسووجل لهو التوواري هووذا الموقووف العظووي الووداع إلووى الحفوواظ علووى األروا
والممتلكووات وفو مقدمو ذلووك صووون الوحوودة اليمني و أغلووى وأسوومى مووا تحق و بفضوول
نضاالته الشريف .
والهيئ تحمل األخ رئيس مجلس الرئاس وأعضاء مجلس الرئاس المسؤولي الكاملو
فيما يصي

البالد من إزها لألروا وإهدار لألموال والممتلكات وتهديد الوحدة .

وهللا الهادي إلى سواء السبيل.
صادر عن مجلس النوا – صنعاء
بتاري 3434/33/71هـ

المواف 3994/5/1

بيان مجلس النواب حول إعالن حالة الطوارئ
وإسقاط شرعية علي سالم البيض 3991/5/5م
الحمووود هلل ر العوووالمين والصوووالة والسوووال علوووى محمووود الصووواد األموووين وعلوووى آلوووه
وأصحابه إلى يو الدين .
يا أبناء الشع اليمن الموحد العظي .
إن مجلس النوا وهو يتابع األحدا المتالحق والخطيورة التو تمور بهوا الوبالد منوذ بدايو
األزم و ليؤكوود أنووه قوود أعطووى الفرص و تلووو الفرص و للحوووار الجوواد والصوواد الهووادف إلووى
إخرا البالد مما تعيشه آمال أن يعود الجميوع إلوى رشوده ويضوعوا الوحودة والديمقراطيو
فو كل االعتبارات والحسابات الحزبي الضيق .
وف سبيل ذلك فقد بذل المجلس جهودا كبيرة للحيلولو دون تطوور األموور والوصوول بهوا
إلووى مووا وصوولت إليووه اليووو  ،وجموود المجلووس اسووتخدا بعووض صووالحياته الدسووتوري مؤقتووا
حرصووا منووه علووى الوحوودة واسووتمراريتها  ،وكووذا وحوودة المجلووس كمؤسس و دسووتوري تمثوول
اليمن الموحد لك يقطع الطري أما المغامرين الذين ال يريدون الخير لهذا الوطن .
أما اآلن وبعد أن وصلت األمور إلى حود الوز بوالقوات المسولح فو أتوون حور خاسورة
وسفك للدماء وإزها لألروا وإهدار لممتلكات وإمكانيات القووات المسولح در الشوع
وضوور للموودن اآلمنو وفو مقوودمتها عاصووم دولو الوحوودة عاصووم الوويمن التاريخيو فقوود
أصووب لزامووا علووى مجلووس النوووا أن يقووو بمسووئوليته وأن يمووارس صووالحياته الدسووتوري
كامل والت تري ف استخدامها فيما مضى .
ولكل ذلك ف ن المجلس يحمل الطغم االنفصالي ف قيادة الحز االشتراك اليمن وعلى
رأسه على سال البيض المتمرد على الشرعي الدستوري وصانع األزم المسئولي كامل
عمووا جوور ويجووري  ،وقوود قوورر إسووقاط الشوورعي عنووه وعوون زمالئووه االنفصوواليين ويعتبوور
المجلس أن ما يقومون به من نشواطات وموا يتخذونوه مون قورارات غيور شورعي وال تمثول
الجمهوري اليمني .

والمجلووس يعتبوور أن األعمووال الرعنوواء التوو تقووو بهووا العناصوور االنفصووالي ف و الحووز
االشتراك انعكاسا للنفسي المريض لهؤالء الذين ال يحتكمون إلى الدستور أو القانون وال
يطيقون نتائ الديمقراطي الت يتشدقون بها طوال الفترة الماضي .
ومجلس النوا وقد وقف أما اإلجراءات التو اتخوذتها القيوادة الشورعي مون إعوالن حالو
الطوووارئ  ،ف نووه يناشوود المووواطنين التووزا الهوودوء وضووبط الوونفس والتعوواون مووع السوولطات
الشرعي ف مواجه أعداء الوحدة ودعواة االنفصوال مون بعوض قيوادات وعناصور الحوز
االشووتراك اليمن و  ،كمووا أنووه يناشوود أبنوواء القوووات المسوولح جميعووا االلتفوواف حووول القيووادة
الشرعي وتنفيذ توجيهاتها والوقوف ف خنود القووات المدافعو عون الوحودة والديمقراطيو
فواجبه حماي األموال والممتلكات وصون األعوراض ودمواء األبريواء  ،كموا أن المجلوس
يناشوود القووو الخيوورة ف و الحووز االشووتراك الرافض و للحوور واالنفصووال أن تقووف مووع
الشرعي والوحدة والديمقراطي .
وهللا ول الهداي والتوفي ..
صادر عن مجلس النواب  -صنعاء
بتاريخ 3131/33/15هـ الموافق 3991/5/5م

بيان مجلس النواب حول اإلعالن االنفصالي
الحمد هلل القائل (واعتصموا بحبل هللا جميعا وال تفرقوا)
والصالة والسال على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . .وبعــــــد:
ف و ن مجلووس النوووا الممثوول الشوورع لجميووع أبنوواء الوويمن الموحوود والمعبوور عوون إرادته و ،
استشعارا منه للمسئولي الوطني الملقاة على عاتقه وإدراكوا لخطوورة موا تشوهده الوبالد فو
هذه الفترة قد قطع إجازته وعقد جلسته األولى من دور االنعقاد السنوي الثان يوو السوبت
/32ذي الحجو 3434/هووـ الموافو /72مووايو 3994/حيو خصصووها للوقوووف أمووا العموول
الخيان الذي أقد عليه عل سال البيض وعصابته االنفصالي ضد وحودة الوبالد وسويادتها
واستقاللها وذلك باإلعالن االنفصال الصادر يو /73مايو. 3994/
ونظوورا لخطووورة هووذا العموول الووذي يعتبوور خيان و وطني و عظمووى وخرقووا للدسووتور ومساسووا
بسيادة واستقالل الجمهوري اليمني ووحدة أراضيها  ،فقد نواق

نووا

الشوع

هوذا العمول

الخيوان مون جميووع جوانبوه الدسووتوري والقانونيو والسياسووي فو ضوووء نصووص الدسووتور
والقوووانين النافووذة والمصووال الوطنيو العليووا للووبالد ،وبنوواء علووى تلووك النقاشووات والنصوووص
الدستوري والقانوني ف ن مجلس النوا يقرر ما يل -:
 -3بطالن إعوالن البويض االنفصوال باعتبواره خرقوا للدسوتور وكافو القووانين النافوذة فو
الجمهوري اليمني .
 -7يعتبر المجلس هذا اإلعالن ليس فقط تموردا علوى الشورعي بول اعتوداءا صوارخا علوى
إرادة الشع

اليمن ووحدته واستقالله وسيادته وأمنه واستقراره ويج

الوحدوي والديمقراطي وكاف أبناء الشوع

علوى كافو القوو

الوقووف ضوده والتصودي لوه بمختلوف الوسوائل

باعتباره عمال إجراميا يستوج محاكم البيض ومن وقف بجانبه بتهمو الخيانو العظموى
استنادا للدستور والقوانين النافذة .
 -1إن مجلووس النوووا كهيئو تشووريعي يمثوول الشووع كووامال ويتخووذ قراراتووه باألغلبيو ف و
اجتماعووات رسوومي وفقووا للدسووتور والئحتووه الداخلي و  ،وال يح و ألي عضووو أو مجموع و
أعضواء أن تعقود اجتماعوا أو تصوودر قورارا خوار مقوره وهيئو رئاسوته  ،يؤكود بطوالن مووا
أقدمت عليه تلك العناصور التو زعموت أنهوا تمثول كتلو الحوز

االشوتراك والتو وافقوت

على إعالن البيض االنفصال  ،ومثل عملهوا اعتوداء علوى وحودة الويمن واسوتقالله وسوالم
أراضيه .
كما أن مجلس النوا يناشد كاف الدول الشقيق والصديق احترا مواقفها والتزاماتهوا تجواه
الجمهوري و اليمني و كدول و مسووتقل ذات سوويادة عضووو ف و جامع و الوودول العربي و واألم و
المتحدة  ،وعد التدخل ف شئونها باعتبار ما يجري شأنا داخليا ال يح ألي دول التودخل
فيه وفقا لدستور الجمهوري اليمني وميثا الجامع العربي والمواثي الدولي .
ويؤكد المجلس أن أي تدخل من أي دول أو منظم إقليميو أو عالميو يمثول بوادرة خطيورة
سيطيل أمد الفتن وينقلهوا مون الودائرة اليمنيو إلوى الودائرة العربيو والدوليو  ،ويفوت البوا
لالعتووراف بحركووات التموورد فو عوودد موون البلوودان  ،األموور الووذي يوسووع شووق الخووالف بووين
البلدان الضالع فيه.
إن مجلووس النوووا وهووو يقوودر المواقووف البطوليو للقوووات المسوولح التو تووذود عوون الوحوودة
وتحم الشرعي ليدعو العل القودير أن يسوندها ويوفو خطاهوا ويودعو كافو أبنواء الشوع
اليمن للوقوف لمساندة القوات المسولح لحمايو الوحودة والشورعي بشوتى الوسوائل الماديو
والمعنوي .
ويهي

المجلس بالجنود والصف والضباط الذين يخضعون ألوامور الزمورة االنفصوالي أن

ينضموا إلى جي

الوحدة والشرعي حفاظا على مكانته فو نفووس أبنواء الشوع وصوونا

لرصيده النضال .
وهللا من وراء القصد وهو حسبنا ونع الوكيل .
والسال عليك ورحم هللا وبركاته..
صادر عن مجلس النوا – صنعاء
بتاري /32ذي الحج 3434/هـ المواف 3994/5/79

بيان المجلس حول األحداث في الشيشان()3
السيد /رئيس مجلس الدوما الروس
السادة /أعضاء المجلس
تحي طيب  ..وبعد
إن مجلس النوا ف الجمهوري اليمني يتابع باهتما بالغ ما يجري اليوو علوى األراضو
الشيشواني موون عودوان وسووفك للوودماء والوذي يعتبوور وصوم عووار كبوور علوى جبووين النظووا
الروس وال يمكن لشع روسيا العظي الذي اختلطت دماؤه بدماء مسلم شع الشيشوان
دفاعا عن حري اإلنسان وحقه ف إختيار نظامه وفلسف حياتوه أن يقبول اليوو وفو أواخور
القرن العشرين بتكرار ما حصل إبوان الحور العالميو الثانيو مون محاولو فورض الهيمنو
ضد شعو اإلتحاد السوفيت الساب .
إننا نذكرك بالتاري الذي ل تنساه شعو المنطق واإلنساني جمعاء ونطالبك باس ممثل
شووع الجمهوري و اليمني و بصووفتك ممثل و الشووع الروس و أن تجسوودوا رو التضووحيات
الجسووا والوودماء المشووترك الت و قوودمها شووعبا الشيشووان وروسوويا ف و سووبيل الحري و وح و
االختيار ضد الهيمن وأن تتدخلوا وتمنعوا بصورة عاجل حر اإلبادة الت تقوو بتنفيوذها
اآللو العسووكري الضووخم ضوود شووع الشيشووان الصووغير والووذي ال يتعوود عوودد سووكانه أحوود
أحيوواء العاصووم موسووكو ونناشوود مجلسووك الموووقر العموول علووى حوول الخالفووات عوون طري و
الحوار المباشر بين األطراف المعني .
عبد هللا بن حسين األحمر
رئيس مجلس النوا
الجمهوري اليمني صنعاء
بتاري 3435/2/74هـ
المواف 3994/37/76

بيان مجلس النواب حول المأساة التي يمر
بها شعب جمهورية البوسنة والهرسك من إبادة وتصفية
تووابع مجلووس النوووا فو الجمهوريو اليمنيو بقلو بووالغ مووا يجووري موون تصووفيات جسوودي
وتطهيوور عرق و وانتهوواك لألعووراض والحرمووات والقووي اإلنسوواني ف و جمهوري و البوسوون
والهرسووك منووذ ثووال سوونوات موون قبوول المعتوودين الصوور وذلووك أمووا موورأ ومسوومع موون
الهيئات والمنظمات الدولي والدول الدائم العضوي ف مجلس األمن وبقيو دول وشوعو
العال أجمع.
إن مجلس النوا ف الجمهوري اليمني بقدر ما يستنكر ويدين تلك األعمال الوحشوي الوال
إنساني ف اإلبادة الجماعي لشع مسوال لويس لوه ذنو إال أنوه متمسوك بعقيدتوه اإلسوالمي
وبأرضه وبحقه ف الحياة الحرة الكريم  ،ف نه يطال الهيئات والمنظموات الدوليو وكافو
دول العال وف مقدمتها الدول الدائم العضوي فو مجلوس األمون الودول التو فقودت هو
األخر هيبتهوا بسوب موا تتعورض لوه قواتهوا المرابطو فو المنواط والمودن التو حوددها
مجلس األمن كمناط آمن منزوع األسلح وتحت حماي الشرعي الدولي يطالو بضوبط
المعتدين الصر .
كما يطال مجلس النوا الممثل للشع اليمنو برلمانوات الودول الخموس دائمو العضووي
ف مجلس األمن وبرلمانات العال وشعوبها باتخاذ موقف إيجاب وإنسان من هذه القضي
اإلنساني ومعالجو قضوايا الشوعو بصوورة متسواوي وواقعيو بعيودة عون التعامول بمعوايير
مختلف و وبعيوودة عوون المصووال  ،خاص و ونحوون نجوود أن قضووايا أخوور تتخووذ فيهووا مواقووف
وقوورارات حاسووم وسووريع  ،وكمووا يووت اتخوواذ توودابير لحماي و الطيووور والحيوانووات البري و
والبحري فاألولى حماي البشر ورفض انتهاك حقو اإلنسان الوذي يوت علوى أرض شوع
البوسن والهرسك أو ف غيرها من دول العال الت تعان من نفس االنتهاكات.
وهللا الموف ،،،
صادر عن مجلس النوا – صنعاء
/75صفر3436/هـ
المواف 3995/2/71

بيان مجلس النواب حول قرار الكونجرس األمريكي المتعلق
بنقل سفارة الواليات المتحدة األمريكية إلى القدس الشريف
إن مجلووس النوووا اليمن و ف و الجمهوري و اليمني و وف و الوقووت الووذي يعبوور فيووه عوون قلقووه
واسووتيائه إزاء القوورار الووذي أتخووذه الكووونجرس األمريك و بنقوول سووفارة الواليووات المتحوودة
األمريكي إلى مدين القدس الشريف  ،والذي يعد مخالفو صوريح لقورارات األمو المتحودة
المتعلق باألراض العربي المحتل والحقوو الشورعي للشوع العربو الفلسوطين وال يون
عن إدراك للمخاطر واألبعاد المترتب على صدور مثل هذه القرارات الت تس ء إلى دور
الواليوووات المتحووودة األمريكيووو كراعيووو لعمليووو السوووال فووو الشووور األوسوووط ف نوووه يطالووو
الكووونجرس األمريكو بالعوودول عوون هووذا القوورار الووذي ال يخوود عمليو السووال فو المنطقو
ويؤثر ف نفس الوقوت سولبا علوى مسويرة العالقوات العربيو األمريكيو التو نحورص علوى
تطويرها وتعزيزها لما فيه مصلح الجميع.
وهللا الموف ،،
صادر عن مجلس النوا  -صنعاء
بتاري 3995/33/4

بيان مجلس النوا حول االعتداء

بيان المجلس حول االعتداء اإليريتري
على جزيرة حنيش اليمنية
إن مجلس النوا الممثل ألبنواء الشوع اليمنو فو الوقوت الوذي يؤكود علوى الوروابط
التاريخيوو بووين الشووعبين اليمنوو واإلرتيووري وحرصووه علووى اسووتمرارها وتعزيزهوووا
وتطووير عالقو حسون الجووار واالحتورا المتبوادل بوين البلودين  ،ف نوه يعبور عون قلقوه
وإدانتووه واسووتنكاره البووالغ لالعتووداء اإلرتيووري الغووادر علووى جزيوورة حنووي

الكبوور

اليمني و الت و تعتبوور تاريخيووا وقانونيووا جووزءا ال يتجووزأ موون األرض اليمني و  ،كمووا أن
الشع اليمن الذي وقف إلى جان الشع اإلرتيوري خوالل مختلوف مراحول نضواله
الطويل لنيل حريته واستقالله ل يكن يتوقع مثل هذا العدوان الغادر الذي يعود انتهاكوا
صوووارخا للمواثيووو والقووووانين واألعوووراف الدوليووو وإسووواءة إلوووى الوووروابط التاريخيووو
والعالقات الحميم بوين الشوعبين وإلوى عالقو حسون الجووار واالحتورا المتبوادل بوين
البلدين .
إن مجلس النوا وهو يؤكد حرص الشع اليمن على أمن واستقرار منطقو البحور
األحموور وتووأمين حركو المالحو فيووه واحتوورا المواثيو والقوووانين واألعووراف الدوليو
والحفاظ على عالق حسن الجوار واالحترا المتبادل مع مختلف الودول المطلو علوى
البحر األحمر ف نه يحمل الحكوم اإلرتيري مسؤولي زعزع األمن واالسوتقرار فو
منطق البحر األحمر وعرقل المالحو الدوليو وتعريضوها للخطور وافتعوال الخالفوات
وخل الذرائع لألطما الخارجي ف هذه المنطق الهام والحيوي .

لقوود تووابع مجلووس النوووا مجموول المواقووف اإلقليميوو والدوليوو التوو أدانووت العوودوان
اإلرتيري الغادر والجهود المبذول الحتوواء األزمو وتجنيو المنطقو مخواطر التووتر
والصوورا والمجلووس وهووو يووثمن هووذه المواقووف والجهووود وإعطوواء الوسوواط الفرص و
لبذل مساعيها الخيرة ف حول المشوكل بوالحوار والطور السولمي  ،ف نوه يؤكود تمسوك
الشووع اليمن و بسوويادته علووى جزيوورة حنووي

الكبوور وحقووه ف و إزال و آثووار العوودوان

والوودفا عنهووا طبقووا لميثووا األمو المتحوودة والقوووانين واألعووراف الدوليو التو تعطو
الدول و المعتوود عليهووا ح و اسووتخدا كاف و الوسووائل المشووروع لصوود العوودوان عوون
أراضيها .
إن الشوووع اليمنووو الوووذي أثبوووت بكووول فئاتوووه وقوووواه السياسوووي ومنظماتوووه الجماهيريووو
والمهني التفافوه ووقوفوه صوفا واحودا فو مواجهو مختلوف التحوديات والمخواطر التو
تمووس سوويادته واسووتقالله وسووالم أراضوويه ليؤكوود حرصووه علووى إشوواع أجووواء األموون
والسال ونبذ مبدأ استخدا القوة لالستيالء على أراض الغير كما أنه يحذر الحكوم
اإلرتيري و موون مغب و االسووتمرار فو عوودوانها والتمووادي ف و انتهوواك سوويادة األراض و
اليمني ويحملها مسئولي النتائ المترتب على مثل هذه المواقف الالمسوؤل .
وهللا الموف والهادي إلى سواء السبيل،،
صادر عن مجلس النوا – صنعاء
بتاري 3995/37/13

بيان مجلس النواب حول األحداث الجارية
على الساحتين الفلسطينية واللبنانية
الحمد هلل القائل ( :يا أيها الذين أمنوا ال تتخذوا اليهوود والنصوار أوليواء بعضوه أوليواء
بعض ومن يتوله منك ف نه منه  ،إن هللا ال يهدي القو الظالمين) والقائل ( :فتر الذين
ف قلوبه مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى هللا أن يأت بالفت
أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا ف أنفسه نادمين) والقائل ( :لتجدن أشود النواس
عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا) صد هللا العظي
والصوالة والسوال علووى رسووله القائول ( :المووؤمن للموؤمن كالبنوان أو كالبنيووان يشود بعضووه
بعضا)
فقد ناق مجلوس النووا يووم الثالثواء واألربعواء /35-34ذي القعوـدة3436/هوـ الموافو
/1-7إبريل 3996/تطورات األحدا على الساحتين الفلسطيني واللبناني وأصودر البيوان
التال :
أوال  :على الصعيد الفلسطين يؤكد المجلس على حو الشوع الفلسوطين فو الودفا عون
نفسه تجاه الممارسات اإلرهابي والقمعي الت تمارسها سولطات االحوتالل اإلسورائيل مون
اعتقووال لألبريوواء وهوود للمنووازل واسووتباح للوودماء واألعووراض بصووورة تتنووافى مووع كاف و
األعووراف والمواثيو والقوووانين الدوليو  ،ويوودعو المجلووس أبنوواء الوويمن حكومو وشووعبا إلووى
مناصرة الشع الفلسطين ودع نضاله العوادل مون أجول اسوترداد كافو حقوقوه المغتصوب
وإقام و دولتووه المسووتقل كمووا يناشوود المجلووس المجتمووع الوودول الوقوووف إلووى جان و الشووع
الفلسطين والعمل على إلوزا إسورائيل بتنفيوذ كافو القورارات الصوادرة عون مجلوس األمون
وإيقواف غطرسووتها والتمووادي فو اسووتخدا اإلرهووا ضوود الموواطنين العووزل موون السووال ،
وإنووه لموون دواع و األسووف أن يوصووف باإلرهووا والتطوورف أولئووك الووذين يوودافعون عوون
أوطانه وأعراضه وحقه ف الحياة والحري والعوي الكوري  ،علوى مورأ ومسومع مون
الجميع ف وقت يقد فيه الودع السياسو والموادي للمعتودين اإلسورائيليين الوذين يمارسوون
اإلرهووا بأبشووع صوووره وأشووكاله بصووورة تتنووافى مووع مووا يوودعو إليووه المجتمووع الوودول موون
مكافح اإلرها ورعاي حقو اإلنسان وحفظ السال واألمن الدوليين .
وفو هوذا االتجوواه يطالو المجلوس المجتمووع الودول بكافو هيئاتووه ومنظماتوه اتخواذ التوودابير
العاجل والسريع لرفع الحصار الجائر على الشع الفلسطين نظرا لما يترتو عليوه مون
تجويووع يسووتهدف الموووت البط و ء لشووع بأكملووه  ،ويؤكوود علووى ضوورورة السووع الحثي و
إلطوال سورا المعتقلووين فو السووجون اإلسورائيلي  ،وبهووذا الصودد يشووير المجلوس إلووى أن
استمرار الحصوار علوى الشوعبين العراقو والليبو لو يعود لوه موا يبورره  ،ويطالو مجلوس

األمن الدول باتخواذ القورارات السوريع التو تكفول إنهواء هوذا الحصوار الوذي أصوب يهودد
حياة شعو بأكملها .
ثانيا  :على الصعيد اللبنوان  :يعبور المجلوس عون اسوتنكاره وشوجبه الشوديدين لموا تقوو بوه
إسرائيل من إعتداءات متكررة على الجنو

اللبنان ترو فيها اآلمنوين فو بيووته ودور

عبوواداته وتسووفك دموواء األبريوواء واألطفووال والشوويوخ والنسوواء دون أدنووى إعتبووار للمواثي و
واألعووراف الدولي و الت و تكفوول لكوول دول و ح و الحفوواظ علووى سوويادتها واسووتقاللها وسووالم
أراضيها ومون هوذا المنطلو يودعو المجلوس أبنواء الشوع اليمنو إلوى الوقووف إلوى جانو
الشووع

اللبنووان وتقوودي كافو الوودع السياس و والمعنوووي لووه  ،كمووا يطالو المجلووس الوودول

العربي واإلسالمي وكاف دول العوال اعتبوار موا تقوو بوه إسورائيل خروجوا علوى الشورعي
الدولي وتحديا إلرادة المجتمع الدول وعليه ف ن الواج

يقتض بذل الجهد من أجول رفوع

الظل والعدوان الجائر على لبنان الملتز بكاف قرارات مجلس األمن .
وف و الختووا يوودعو مجلووس النوووا اليمن و كاف و برلمانووات العووال لممارس و الضووغوط علووى
حكوماتها من أجل اتخاذ مواقوف إيجابيو تجبور إسورائيل علوى اإلذعوان لقورارات الشورعي
الدولي حتى ال تكون ه االستثناء الوحيد من تلك القرارات .
ويوثمن المجلوس الموقوف الرسوم لبالدنوا الوداع والمؤيود للحو العربو المتمثول فو إقامو
الدولووو الفلسوووطيني المسوووتقل وعاصووومتها القووودس وضووورورة االنسوووحا اإلسووورائيل مووون
األراض العربي المحتل ف فلسطين ومرتفعوات الجووالن السووري وجنوو لبنوان وينووه
المجلس إلى أهمي تفعيل دور الجامع العربي ومنظم المؤتمر اإلسوالم ويودعو رؤسواء
البرلمانوووات العربيووو واإلسوووالمي إلوووى عقووود لقووواء تشووواوري مووون أجووول مناقشووو القضوووايا
والمستجدات الت ته األم العربي واإلسالمي .
وهللا الموف ..
صادر عن مجلس النوا  -صنعاء
بتاري 3436/33/35هـ المواف 3996/4/1

بيان مجلس النواب حول االعتداء
األمريكي على الشعب العراقي الشقيق
تابع مجلس النوا اليمن بقل شديد الضربات الصاروخي الت شنتها الواليات المتحدة
األمريكي على الشع العراق الشقي بدوافع عدواني لويس لهوا موا يبررهوا سوو النزعو
االسووتعماري الهادفو إلووى انتهوواك السوويادة الوطنيو لدولو عضووو فو جامعو الوودول العربيو
واألم المتحدة وكاف المنظمات الدولي .
إن اللجوء إلى العنف ظاهرة استكباري من شأنها ليس فقوط تهديود وحودة وسوالم أراضو
العرا بل وتتجاوز ذلك إلى إظهار الوجه البشع للنظا العالم الجديد الذي يخفو أهدافوه
تحت مبادئ الديمقراطي وحقو اإلنسوان التو طالموا أتخوذ منهوا مبوررات لتمريور أهوداف
استعماري تجيز لدول اقتطا جزء أو أكثر من أراض دولو مسوتقل ذات سويادة كموا هوو
الحال ف إعطاء الواليات المتحدة الضوء األخضر لتركيا ف اقتطا جزء مون األراضو
العراقي إلقام ما يسمى بالحزا األمن على طريق األسلو اإلسرائيل ف جنو لبنان
.
إن مجلس النوا اليمن وهو يعبر عن إدانته واستنكاره لهذا العمول العودوان البشوع الوذي
تشنه دول عظمى بحج الواليات المتحدة األمريكي علوى دولو عربيو مسوتقل ذات سويادة
كت على أبنائها أن يعيشوا ف ظل الحصار حيواة أسووأ مون المووت ليعتبور أن هوذا العمول
العدوان والقبي على الشع العراق ومنشأته وأراضيه قد حال دون تطبي قرار مجلس
األموون الوودول رقو ( )926الوونفط مقابوول الغووذاء كأحوود المؤشوورات اإليجابيو لووتفه المجتمووع
الدول للظروف المأساوي الت يعيشها أبناء الشع العراق الصامد بوجه التحديات .
إن مجلووس النوووا اليمنوو إذ يعلوون رفضووه واسووتنكاره للعوودوان األمريكوو علووى الشووع
العراق و الشووقي وتوسوويع منوواط الحظوور الجوووي واقتطووا جووزء موون األراض و العراقي و
إلقامو منوواط تركيو آمنو  ،يهيو بالحكومووات والشووعو العربيو والمنظمووات البرلمانيو
واإلقليمي و والدولي و إلووى اتخوواذ مواقووف موحوودة إليقوواف العوودوان األمريك و المسووتمر علووى
الشع العراق الشقي واتخاذ التدابير العاجل للحيلول دون تنفيذ المخططات االستعماري
.

إن مجلووس النوووا اليمن و باعتبوواره أحوود المؤسسووات الدسووتوري للجمهوري و اليمني و يوودعو
الحكوم اليمني والشع اليمن بشكل خاص والحكومات والبرلمانات العربي واإلسوالمي
بشكل عا إلى التصدي بحوز لمثول هوذه المخططوات االسوتعماري التو تعمول مون خاللهوا
الوودول الكبيوورة علووى ابووتال الوودول الصووغيرة بصووورة لوويس لهووا مووا يبررهووا موون النوواحيتين
القانوني والشرعي .
وال يفوتنا بهوذه المناسوب أن نناشود الودول األعضواء فو مجلوس األمون الودول إلوى سورع
إلغوواء الحصووار المفووروض علووى الشووع العراق و والسووع الحثي و إلصوودار قوورار عاجوول
برفعوه بعود أن انتهووت األسوبا التو أدت إلووى فرضوه ولو يعوود لهوا موا يبررهووا بعود أن نفووذ
العرا جميع التزاماته.
صادر عن مجلس النوا

 -صنعاء

بتاري /75ربيع الثان 3432/هـ
المواف 3996/9/2

بيان مجلس النواب حول قيام السلطات اإلسرائيلية
بتوسيع وفتح نفق تحت الحرم القدسي الشريف وأبنيته
تووابع مجلووس النوووا اليمنو بقلو شووديد مووا تقووو بووه الحكومو اإلسوورائيلي المتطرفو موون
إمعان ف القتل لمسيرة السال ابتوداء بوالتخل عون التزاماتهوا السوابق ومورورا بفوت النفو
الهووادف إلووى تشووويه المعووال والمقدسووات اإلسووالمي ونهاي و بووالمجزرة الت و سووقط ضووحيتها
عشرات القتلى ومئات الجرحى من الفلسطينيين العزل من السال .
إن مجلووس النوووا اليمنو الووذي أعوور عوون إدانتووه ورفضووه لهووذه األسووالي الوحشووي التو
اعتادت التلذذ بدماء شع

يناضول مون أجول حقوه فو الحيواة والحريو واالسوتقالل  ،يهيو

بالمجتمع الدول القيا بواجباته القانوني تجواه الشوع

الفلسوطين ومتابعو تنفيوذ القورارات

الصادرة عن الشرعي الدولي ويذكر أبنواء األمو العربيو واإلسوالمي بوأن مون يهون يسوهل

الهوووان عليووه وأي هوووان أفظووع موون الواقووع الووذي آلووت إليووه األوضووا علووى امتووداد خطوووط
المواجه مع العدو الصهيون الذي ال يحتك إال للقوة .
إن مجلووس النوووا اليمنو وهووو ينطلو موون اإلحسوواس بمشوواعر الحووزن واأللو علووى أولئووك
الشهداء والجرحى الذين تسوتبا دمواؤه وأعراضوه وأموواله وحقووقه مون قبول حكومو
(نتنيوواهو) المتطرفو يؤكوود أنووه ال بووديل أمووا حكومووات األقطووار العربيو سووو البحو عوون
مقومات القدرة ف أنفسه وشعوبه بما يمكنه من إيقاف هذه المسورحي التو تضوع أخور
مسمار ف نع

مسيرة السال .

ويتسوواءل أيوون ه و الشوورعي الدولي و والمواقووف الحازم و للوودول العظمووى بقيووادة الواليووات
المتحدة األمريكي من هذه المذاب البربريو التو تمكون للعقول الهمجو مون اسوتخدا أرقوى
المبتكرات العسكري للقرن العشرين .
إن ما يحد فو فلسوطين ولبنوان يؤكود بوأن حكومو (نتنيواهو) تمثول دور الجوزار فو ذبو
مسيرة السال وتري دماء الشع

العرب الفلسطين فو كل المقدسات الت ته اإلنساني

المؤمن بح الشعو بالحياة والحري واالستقالل .
إننا نهي بجميع القو الديمقراطي البرلماني ف العال أن تقول ال للقتل واإلبادة وانتهواك
الحقووو والحريووات والقوورارات الدوليوو وفوو مقوودمتها القووو الديمقراطيوو فوو الواليووات
المتحدة األمريكي الت الزمت الصمت وه الت أقامت الودنيا ولو تقعودها حينموا اسوتخد
العرا حقه ف الحفاظ على وحدة أراضيه وزادت على ذلك بأن حشدت كل موا لوديها مون
األساطيل والطائرات والصواري لتهديده.
الرحم للشهداء والنصر لمسيرة الحري والسال القائ على الح والعدل.
صادر عن مجلس النوا –
صنعاء بتاري 3996/9/11

بيان هيئة رئاسة مجلس النواب حول الذكرى السنوية
األولى لمجزرة قانا التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي
إن هيئ و رئاس و مجلووس النوووا وه و تقووف أمووا الممارسووات االسووتفزازي الت و تقووو بهووا
الحكوم اإلسرائيلي سواء ف جنو لبنان أو األراض المحتل وتتابع بقل بالغ المواقوف
المتشددة لحكوم نتنياهو إزاء كاف مساع السال ف المنطق العربيو والتو سويكون مون
نتائجهووا تقووويض عملي و السووال برمتهووا وتفجيوور األوضووا بصووورة خطيوورة جوودا لتحموول
الحكوم اإلسرائيلي النتائ المسبق لهذه التصرفات الت بدت مؤشراتها جلي وواضح .
إن هيئ رئاس مجلس النوا وه تذكر بكاف قورارات الشورعي الدوليو المتعلقو بحقوو
الشووع

الفلسووطين وكووذا القوورارات ذات الصوول بوواالحتالل الغاشو لجنووو لبنووان وتسووتذكر

األحوودا الدامي و والمجووزرة الرهيب و الت و ارتكبتهووا قوووات االحووتالل اإلسوورائيل ف و قانووا
اللبناني  ،لتعلن عن دعمهوا الكامول للشوع

اللبنوان وحقوه المشورو فو الودفا عون نفسوه

وتحرير كاف أراضيه المحتل ف الجنوو كموا تعبور عون اسوتنكارها وشوجبها للممارسوات
اإلسرائيلي الت ال تنسج مع االتفاقيات الموقع بين العر وإسرائيل .
واستنادا إلى كل ما سب  ،ف ن هيئ رئاس مجلوس النووا لتهيو

بوالمجتمع الودول تحمول

مسئولياته والقيا بواجباته القانوني واألخالقي تجاه حمايو الشوع

اللبنوان الوذي يتعورض

لالعتداءات اإلسرائيلي المتكررة ف محاول للنيل من سويادته وتجزئو أراضويه وهوو أمور
ال يمكن السكوت عنه وال قبوله مهما كانت الظروف واألحوال .
الرحم لشهداء قانا والنصر للسال العادل والشامل.
وهللا ول الهداي والتوفي ،،،
صادر عن هيئ رئاس مجلس النوا  -صنعاء
بتاريخ3997/1/32 :م

