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(1) جمسة رقم  

23/7/2222 سبتال  
 

 ا  صباح( 11:35ابتدأت الجمسة الساعة )
 (242النصاب: )

 -رئيس مجمس النواب:السيد  -
وخير ما  لثانيالفصؿ التشريعي ا االولىالسنة التشريعية  خامسةة الالدورة االنتخابي ألولىانيابة عف الشعب نفتتح أعماؿ الجمسة 

 نفتتح بو ىو تالوة آيات مف القرآف الكريـ.
 -السيد ىمام عدنان )موظف(: -

 يقرأ آيات مف الذكر الحكيـ.     
 -رئيس مجمس النواب:السيد  -

 السيدات والسادة النواب.
 عمى األراضي العراقية.: مناقشة العتداءات التركية *الفقرة اول  

أستضاؼ المجمس اليـو معالي وزير الدفاع ومعالي وزير الخارجية و رئيس أركاف الجيش و نائب قائد العمميات المشتركة 
لمناقشة ىذا االمر، وقبؿ ذلؾ أطمب مف المجمس الوقوؼ لقراءة سورة الفاتحة عمى الشيداء الذيف سقطوا جراء ىذا االعتداء 

 راؽ جميعًا.وعمى شيداء الع
 راءة سورة الفاتحة وقوفا (.)تمت ق

 يتفضموف وزراء الدفاع والخارجية والقادة العسكرييف.
لنستمع مف الجيات المعنية والحقًا يقرر المجمس ما ترونو مناسبًا، نرحب بالسادة معالي الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، 

 ونائب قائد العمميات المشتركة. وأيضًا بالقادة العسكرييف، رئيس أركاف الجيش

 الدورة االنتخابية الخامسة
 االولىالسنـة التشريعية  

 ثانيتشريعي الالفصـل ال
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جدوؿ األعماؿ يتضمف فقط فقرة واحدة وىي مناقشة االعتداءات التركية عمى األراضي العراقية والحادث األليـ الذي راح ضحيتو 
ف العديد مف أبناءنا جراء ىذا القصؼ الذي تـ في محافظة دىوؾ، أترؾ الحديث ابتداًء لمعالي وزير الخارجية ليتحدث لنا ع
 تفاصيؿ الحادث وما ىي االجراءات التي تـ أتخاذىا مف قبؿ الحكومة سواء عمى المستوى السياسي أو عمى المستوى العسكري.

 -السيد فؤاد حسين )وزير الخارجية(: -
اف السالـ عميكـ ورحمة أهلل وبركاتو، سيادة الرئيس محمد الحمبوسي رئيس مجمس النواب، سيادة نائب الرئيس االخ شاخو و 

عبداهلل نائب الرئيس )نائب رئيس مجمس النواب(، السيدات والسادة ممثمي الشعب العراقي شكرًا ليذه االستضافة لشرح الموقؼ 
ولمتحدث عف المعمومات حوؿ خمفية اليجـو العسكري واليجـو المدفعي في قرية برخي أو برخ التابعة لمدينة زاخو، في يـو 

اف ىنالؾ تواصؿ مستمر بيف دولة رئيس الوزراء وبيف المسؤوليف والوزراء و وجو السيد رئيس ك االربعاء وبعد القصؼ المدفعي
الوزراء بتشكيؿ لجنة سياسية ادارية عسكرية أمنية لمذىاب الى موقع الحدث، وذىبنا فورًا مع القادة العسكرييف مف الجيش العراقي 

الحدث، وأود اف أسجؿ شكري الجزيؿ لعدد مف اعضاء مجمس النواب وقادة قوات البيشمركة واالدارييف في المنطقة إلى موقع 
مف محافظتي نينوى ودىوؾ، حيث حظروا أيضًا معنا في موقع الحدث، وكانت لنا أيضًا زيارة لمجرحى في مستشفيات زاخو، 

دد الشيداء معمـو لديكـ، المعمومات حوؿ القصؼ مف الناحية العسكرية أتركيا لمعالي وزير الدفاع والقادة العسكرييف، ولكف ع
( جريح، و أود أف أسجؿ أيضًا شكرنا الجزيؿ ألىالي القرية و أىالي مدينة زاخو، حيث كانت ىنالؾ ٖٔىنالؾ تسعة شيداء و )

حممة تضامنية مع عوائؿ الشيداء والجرحى، وكاف ىنالؾ متطوعيف مف أىالي زاخو في خدمة الجرحى في المستشفيات، وكذلؾ 
وحكومة أقميـ كردستاف لمتعاوف معنا و مع المجنة لنقؿ رفات الجثث مف أربيؿ إلى  السمطات المحمية في زاخوأود اف اشكر 

بغداد، اود التطرؽ الى العالقات األمنية والعسكرية مف الناحية السياسية بيف تركيا والعراؽ، تـ ترسيـ الحدود العراقية التركية 
( وتضمنت ىذه ٜٙٗٔتـ توقيع معاىدة الصداقة وحسف الجوار بيف البمديف في عاـ )( و ٕٜٙٔ)رسميًا حسب اتفاقية أنقرة في 

 المعاىدة أيضًا القضايا الحدودية واألمنية وكيفية التعاوف لحماية الحدود في ذلؾ الوقت.
العراقية ىذا المحضر نقطة أخرى أود اإلشارة ليا أنو ال يوجد اتفاقية أمنية بيف العراؽ وتركيا، ىنالؾ محضر جمسة بيف الحكومة 

( مع نظيره وزير خارجية تركيا آنذاؾ، مفعوؿ المحضر لو ٜٗٛٔكاف موقع مف قبؿ وزير خارجية العراؽ طارؽ عزيز في عاـ )
(، ٜ٘ٛٔالى  ٜٗٛٔعالقة بالقضايا الحدودية والتدخؿ بعمؽ خمسة كيمو مترات، مفعوؿ المحضر لسنة واحدة فقط، أي مف )

تخويؿ برلماني لمحكومة التركية بإرساؿ قواتيا الى خارج بالدىـ ولمطاردة حزب العماؿ الكردستاني  ( صدر أوؿٕٚٓٓفي عاـ )
( وقعت الحكومة التركية أتفاؽ )األخوة( مع حزب العماؿ الكردستاني والذي نصت المادة ٖٕٔٓفي )كي كآني(، في عاـ )

في جباؿ  نتقاؿ إلى األراضي العراقيةاخؿ األراضي التركية واالاالولى منو إلقاء السالح يعني )سالح المسمحيف( الذيف كانوا د
عمى ىذه العممية، عدد االنتياكات والخروقات  كردستاف العراؽ، في ذلؾ الوقت احتجت الحكومة العراقية في مجمس األمف

كات، تـ االحتجاج عمييا عمى ( خروقات وانتياٖٕٕٗٚ( لغاية اآلف ىي )ٕٛٔٓالتركية لألراضي العراقية واألجواء العراقية منذ )
( مذكرة مف وزارة الخارجية إلى الجانب التركي، تـ توثيؽ االنتياكات أعاله في مجمس األمف، وتـ تسجيميا ٜٕٙجميعيا بإرساؿ )

 في مجمس االمف، جميع ىذه االنتياكات، حوؿ العممية األخيرة في يـو االربعاء تـ تقديـ شكوى إلى مجمس االمف وطالبنا بعقد
جمسة طارئة حوؿ ىذه العممية، وسوؼ تعقد الجمسة، انا قبؿ ما أف أدخؿ القاعة وصمني الخبر مف نيويورؾ، سوؼ يعقد جمسة 
مجمس أمف طارئة في يـو الثالثاء في الساعة الرابعة لمناقشة ىذا الموضوع، ىذه بعض المعمومات، ولكف في نفس الوقت لدينا 

ؿ أمنية، عسكرية، حدودية، لكف أيضًا ىنالؾ مشكمة تتعمؽ بحزب العماؿ الكردستاني، مجموعة مف المشاكؿ مع تركيا، مشاك
(pkk) ،الدستور العراقي يشير بوضوح الى منع استخداـ االراضي العراقية مف قبؿ أية فئة كانت وأية مجموعة ضد دوؿ الجوار ،

( كقوة مسمحة داخؿ األراضي pkk، و وجود )( بعد االنتفاضةٜٜٔٔوجود )بي كي كي( في االراضي العراقية يعود الى )
( نقؿ وجوده مف تركيا إلى داخؿ pkk(، لكف الػ )ٜٛٚٔ( في تركيا يعود الى )pkk(، وتأسيس )ٜٗٛٔالتركية يعود الى )

ا لما األراضي العراقية، إذًا تـ تصدير المشكمة مف االراضي التركية الى األراضي العراقية وبالتحديد إلى جباؿ كردستاف، وأن
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، المشكمة أساسًا مشكمة أتحدث عف المشكمة ألنو ىنالؾ مشكمة داخمية في تركيا، ىذا واقع، إذًا المشكمة أساسًا ىي مشكمة تركية
داخمية تركية بيف حزب معارض مسمح والقوات العسكرية التركية، ودليؿ اف ىذا الحزب تأسس في تركيا، قيادتو مف أكراد تركيا 

( ٜٜٔٔ( إلى )ٜٗٛٔبعضيـ مف العنصر التركي، ومف بدأ العمميات المسمحة بدأ في تركيا ومف ) أو حتى أتراؾ، يعني
العمميات المسمحة كانت كميا في داخؿ تركيا، فيذا الحزب ليس حزبًا عراقيًا وليس لو أي عالقة في ىيكميتو، في أيدولوجيتو، في 

شكمة أصبحت مشكمة عراقية، انا كوزير خارجية ومتابع ليذه المسألة ، لكف المأىدافو، جميعيا أىداؼ ليا عالقة بالوضع التركي
منذ زمف طويؿ، السؤاؿ المطروح كيؼ نتعامؿ ونعالج ىذه المشكمة؟ اآلف ليس مسألة أنو اليجـو الذي حدث في القرية السياحية، 

وحزب العماؿ الكردستاني، ماذا يعني بالنسبة لكف المسألة استمراريو ىذه العمميات، استمرارية ىذه العمميات مف الجانبيف، التركي 
لألمف العراقي، ماذا يعني بالنسبة لممناطؽ الحدودية، ماذا يعني بالنسبة لمسياسة العراقية، نحتاج الى رؤية مشتركة، رؤية 

عف الوجود مشتركة حوؿ الوضع العسكري التركي في العراؽ، والقادة العسكرييف ومعالي وزير الدفاع لديو معمومات كافية 
( في ىذه، كيفية pkk( وقوات )pkkالعسكري التركي في كردستاف العراؽ، ولكف لدينا أيضًا معمومات كافية عف وجود عناصر )

، والجانب التركي أعمف أف ىذه اليجمة لـ تكف مف قبؿ التعامؿ مع ىذه المسالة، نحف قدمنا ىذه الشكوى الى مجمس األمف
ات التي لدى القادة العسكرييف والخبراء ىي بالعكس، نحتاج الى حؿ ليذه المسألة، الحؿ أعتقد أنو الجيش التركي، ولكف المعموم

أواًل فتح باب الحوار والمفاوضات بصورة صريحة لكي تنسحب القوات العسكرية التركية مف األراضي العراقية، وفتح باب النقاش 
( في العراؽ، يعني حينما نتحدث عف انسحاب الجيش التركي pkkقوات )في الساحة السياسية وفي البرلماف العراقي حوؿ تواجد 
( أصبحت أيضًا مشكمة سواء لإلقميـ pkk( مف األراضي العراقية، الػ )pkkمف االراضي العراقية، يجب أف نتحدث أيضًا عف )

لى رؤية مشتركة، الرؤية ( موجوديف في سنجار وفي مناطؽ ألخرى، إذًا نحتاج اpkkاو لموضع العراقي، عناصر مف الػ )
المشتركة ممكف اف تبنى في ىذه القاعة مف قبؿ ممثمي الشعب، وزير الخارجية ال يمكف اف يتصرؼ في ىذه القضايا الحساسة 
بدوف موقؼ مف ممثميف الشعب، نحتاج الى دعـ مف البرلماف، ولكف نحتاج الى دعـ مف البرلماف لكي نصؿ بالنتيجة إلى 

، الوجود التركي في العراؽ، الجانب التركي ومحتمؿ مع دوؿ إقميمية اخرى لحؿ ىذه المشكمة، مشكمتيفمفاوضات وحوار مع 
( أيضًا في العراؽ وخاصًة في جباؿ كردستاف، ىذه ىي بعض الحقائؽ وعمى ضوء ىذه الحقائؽ سوؼ pkkوجود قوات )

اآلف الجانب التركي ينكر أف ىذه العممية  نتصرؼ، وعمى ضوء ما يطرح مف الجانب التركي أيضًا سوؼ نتصرؼ، الى حد
(، ولكف نحف لدينا وقائع، اواًل موقع القرية، القذائؼ، نوع القذائؼ، pkkكانت عممية عسكرية تركية ويتيموف الجانب اآلخر الػ )

ىذه المنطقة  ( في نفسpkkنوع السالح، مسافة السالح، الضحايا، والعمميات األخرى التي حدثت في نفس المنطقة، و وجود )
( في ىذه المنطقة أـ ال؟ فمدينا تقارير أمنية وعسكرية حوؿ ىذا، سيادة الرئيس سوؼ تعقد pkkبالتحديد، ىؿ تتواجد قوات مف )

جمسة مجمس االمف ولقد أرسمنا رسالة مطولة إلى رئيس مجمس االمف ونحف نحتاج الى توضيح االمور ولسنا بصدد تصعيد 
نحف نرغب والحكومة العراقية ترغب بالوصوؿ إلى حموؿ مع الجانب التركي ولكف حموؿ تصوف السيادة  الحالة أمنيًا وعسكريًا،

 العراقية وتبعد الحرب عف المنطقة.
( مف ميثاؽ األمـ المتحدة ٔ٘الجانب التركي يعتمد في تدخمو مف الناحية القانونية عمى نقطتيف، الدفاع عف النفس وفؽ المادة )

مف ميثاؽ األمـ المتحدة، مسألة  (ٔ٘منظمة أو حزب العماؿ الكردستاني كحزب إرىابي، بالنسبة لممادة )وتشخيص او تعريؼ 
الدفاع عف النفس يكوف حينما يكوف ىنالؾ تعدي مف دولة أخرى عمى دولة، فميس ىنالؾ تعدي مف الجانب العراقي عمى تركيا، 

( عمى pkkوضعوا حزب الػ) ( صحيح أف بعض الدوؿpkk) الػ بية،التفسير المقدـ مف الجانب التركي اف ىنالؾ منظمة ارىا
( لـ يعرؼ في نيويورؾ أو في االمـ المتحدة كمنظمة ارىابية، وليذا ال يمكف أنو القبوؿ بمسألة أنو pkkقائمة االرىاب ولكف الػ  )

ذا اختراؽ لمقانوف الدولي واختراؽ لمسيادة التدخؿ العسكري في االراضي العراقية استنادًا الى المفاىيـ القانونية، في الواقع ى
العراقية، ما حدث وما يحدث، ولكف حؿ ىذه المسألة ال يكوف إال عف طريؽ المفاوضات وعف طريؽ الحوار بيف الطرفيف ولحؿ 
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عمى إتاحة  ، ليس فقط الوجود التركي وغنما أيضًا وجود حزب العماؿ الكردستاني، شكرًا جزياًل سيادة الرئيسجميع ىذه المسائؿ
 ىذه الفرصة وأنا سوؼ أكوف في خدمتكـ أف كانت ىنالؾ مداخالت أو أسئمة.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 شكرًا جزياًل معالي وزير الخارجية، معالي وزير الدفاع تفضؿ.

يكـ الرؤية واضحة والصورة السيدات والسادة النواب ىذا الحديث لقادة البمد السياسييف، أنتـ االف تمثموف شعب ويجب أف تكوف لد
 واضحة، ليس فقط ليذا الحادث ولكف لكي تكوف الصورة واضحة لدى المؤسسة التشريعية ولجنة االمف والدفاع موجودة.

 السيد معالي وزير الدفاع، استمر بالحديث، المداخالت بالتسمسؿ بعد أف يكمؿ الممخص الخاص فيو.
 -السيد جمعة عناد )وزير الدفاع(: -

أنا تحدثت لكـ بشكؿ عاـ، الفريؽ االوؿ عبد األمير الشمري لديو التقرير وىو الرجؿ ذىب في المجنة مع السيد وزير  األف
 اذا لديكـ أسئمة أو استفسارات انا حاضر. hـ بالتفصيؿ ىذه الحادثة وبعد ىذالخارجية ذىب، وسوؼ يشرح لك

 -خالد متعب ياسين العبيدي: النائب -
يس وسيادة النائب الثاني المحترميف، ترحيبنا في بداية الجمسة باإلخواف الوزراء والقادة العسكرييف المحترميف، شكرًا سيادة الرئ 

نتمنى حقيقة أف تكوف ىذه الجمسة جمسة تتناسب مع مستوى الحدث، والحدث حقيقة كبير جدًا وثمف ىذا الحدث ىو دماء عراقية 
جابية تخدـ طموحات، تتناسب مع مستوى الحدث وتعطي رسالة إيجابية الى الشعب طاىرة وينبغي أف تكوف ىذه الجمسة جمسة إي

العراقي بأف ىنالؾ برلماف حقيقي يمثؿ الشعب وىنالؾ دولة قادرة أف تدافع عف الشعب وتحمي سيادة العراؽ، طبعًا أتمنى انا أف 
ت البيشمركة ألنو ىـ مف القيادات العسكرية المعنية تكوف ىذه االستضافة يحظرىا االخ قائد قوات الحدود ورئيس أركاف قائد قوا

وانا وصمت المالحظة الى سيادة الرئيس لكف ال أعمـ أسباب عدـ االستجابة، قد يكوف الوقت كاف ضيؽ حسب ما فيمت، ولكف 
، اقشة نتائجأتمنى أف تصؿ ىذه الرسائؿ الى االخواف في القيادات العسكرية، طبعًا الموضوع واضح جدًا نحف نعمؿ عمى من

حقيقة ىذه المناقشة اآلف والذي تفضؿ فيو معالي وزير الخارجية و وزير الدفاع واالخواف القيادات العسكرية ىي نتائج ألسباب 
، فمف المناسب أف نناقش األسباب، نحف لدينا اآلف تتواجد قوات اجنبية حقيقية مستيترة باألرض العراقية وبدماء العراقييف موجودة

يدعوف انيـ يحاولوف اف يحافظوف عمى أمنيـ القومي، السؤاؿ ىو ما ىو سبب تواجد ىذه القوات؟ ومف المستفيد مف  مف طرفيف
( ٖٖ( أو الجيش التركي المتواجد والمتوغؿ في شماؿ العراؽ ويمتمؾ ما يقارب مف )pkkىذه القوات؟ سواًء المجاميع االرىابية لػ )
ثؿ ما تفضؿ رئيس أركاف الجيش قواعد تصمح لمطيراف بالطيارات المقاتمة والقاصفة، ىذا قاعدة عسكرية، ثالثة أو خمسة منيـ م

حقيقة بكؿ معنى الكممة احتالؿ وليس خرؽ لمسيادة وليس خروقات أمنية كما تفضؿ االخواف الوزراء والقادة العسكرييف واالحتالؿ 
ف الدولة غير قادرة، فأعتقد أف ىنالؾ أساليب أخرى مف خالؿ يجب أف يواجو بقوة عسكرية مماثمة، اذا كاف مثؿ ما تفضؿ االخوا

القنوات الدبموماسية، ىنالؾ مجتمع دولي، ىنالؾ أمـ متحدة، ىنالؾ مجمس أمف، نتقدـ لو أنو نحف دولة غير قادرة عمى مواجيو 
 ( لمصمحة مف؟pkkاحتالؿ فنطمب مساعدتكـ في ىذا المجاؿ، أنا سؤاؿ لمصمحة مف يتواجد الػ )

وة ارىابية متواجدة وجيش تركي يتصارعوف في أرض العراؽ يقتموف بالعراقييف ونحف كبرلماف وكحكومة عراقية نستنكر و كأنما ق
الشيداء ىـ مف دولة أخرى، حقيقة ىذا موقؼ معيب وينبغي عمى الدولة العراقية اف تتخذ قرارات حاسمة جدًا، انا اتفؽ مع ما 

خؿ في حوار سياسي معمؽ صريح و واضح مع االتراؾ، يجب أف ينسحب الجيش التركي مف طرحو االخ وزير الخارجية أف ند
( يجب أف تعمؿ الحكومة العراقية والقوات االمنية والعسكرية عمى اخراجيـ خارج pkkشماؿ العراؽ بأي طريقة، وكذلؾ الػ )

شماؿ العرؽ؟ لماذا اآلف في بعض المفاصؿ انا تكممت الحدود العراقية، لماذا لـ تنتشر القوات االتحادية العسكرية واالمنية في 
مع قائد الحدود، لديو لواءيف مف الفرقة االولى الحدود القيادة االولى، في بعض المناطؽ عند مناطؽ التواجد صفر وفي بعض 

والدفاع والداخمية أنو ( كـ تاركييا، وىذه طبعًا مبررات غير مقبولة مف الجيش ومف قيادة العمميات المشتركة ٕ٘تصؿ الى عمؽ )
بسبب وعورة المنطقة لـ نستطع اف نمسؾ ىذا مبرر غير مقبوؿ، كيؼ كاف الجيش العراقي سابقًا متمسؾ بيذه الحدود عمى خط 
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الصفر، لماذا اآلف ال تستطيعوف؟ انا اعتقد امكانيات الجيش االف افضؿ حتى مف السابؽ عمى كؿ المستويات، عمى الدعـ 
غـ أنو ىنالؾ مالحظات عمى طيراف الجيش والقوة الجوية ولكف توجد امكانية لمسؾ الحدود، حقيقة الموضوع الموجستي عمى الر 

( ٕٕ( الؼ اعتداء، ليس اعتداء وانما حقيقة تواجد واحتالؿ ىذا، عندما )ٕٕىو موضوع ميـ واعتقد االعتداءات متكررة وفعاًل )
(، بعدىا في ثالث أياـ ٘ابرياء، قبؿ اسبوع في الموصؿ سيارة فييا ) الؼ خرؽ امني يكوف، قبؿ شير في سنجار ذىب ضحايا

في بعشيقة، اآلف في شماؿ العراؽ مواطنيف خارجة مف الضيـ والحر وترغب أف تذىب تصطاؼ كـ يـو جاءتيـ الجماعة، طيب 
ة تطمؽ اربع قذائؼ، ىذا ماذا يعني ، عندما قوة تطمؽ قذيفة وبعدىا بثالثيف دقيقأنا سؤالي الى االخ الفريؽ عبد االمير الشمري

 ؟لكـ كعسكر أنتـ؟ أنا أطمب جواب عمى ىذا السؤاؿ
( ىو نظاـ عصابات ليس مف مصمحتيـ أف يمتمؾ ىكذا سالح ثقيؿ مسحوب بعجالت pkk( ممـ أنا متأكد نظاـ الػ )٘٘ٔمدفع )

ال الموضوع ثقيمة، سيادة الرئيس أعتقد انو الموضوع يحتاج الى فعاًل موقؼ جدي مف البر  لماف ومف الحكومة والدولة العراقية وا 
سوؼ يأخذ منحى أخر وبعد ىذا سوؼ تكوف النتائج وخيمة جدًا، ىذا احتالؿ، احتالؿ مرفوض وغير مقبوؿ ويجب أف يكوف 

ؿ عمى أيضًا لإلخواف في البرلماف العراقي صوت عالي ومدوي، وىو مع االسؼ الشديد ىنالؾ مف الجيات السياسية التي تجام
حساب العراؽ، اتمنى اف تكوف مصمحة العراؽ ودماء العراقييف ىي القاسـ المشترؾ الذي يجمعنا السياسييف بالعراقييف، ألف نحف 
انتخبنا العراقييف مف أجؿ اف نمثميـ خير تمثيؿ ومف أجؿ أف ندافع عف حقوقيـ وعف بمدنا وسيادتنا، وكرامة البمد بكرامتو 

حة العسكرية، أرجوا مف سيادة الرئيس أف يفسح المجاؿ لإلخواف في لجنة االمف الدفاع ألف لدييـ الكثير وبسيادتو وقواتو المسم
 مف التساؤالت، ال أرغب أف أطيؿ ولكف ىذا بشكؿ مختصر، شكرًا جزياًل واف شاء اهلل نكوف موفقيف في جمستنا.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
ي وقت كافي بصفتو رئيس لجنة االمف والدفاع لمحديث بيذا االمر وأيضًا سوؼ نأخذ شكرًا وتـ اعطاء السيد خالد العبيد

المداخالت تباعًا حسب ما مسجؿ أمامنا، لدي استفسار إلى معالي وزير الدفاع والقادة العسكر، منذ متى متواجديف القوات 
 التركية كقواعد في العراؽ، متى دخموا؟

 -السيد جمعة عناد )وزير الدفاع(: -
لدييـ تواجد في امرلي، آمرلي فييا كتيبة مدرعات انا بعيني شاىدتيا، كتيبة مدرعات وفييا شقة نزوؿ لمطائرات  ٜٜٚٔمنذ عاـ 

 جاءت حكومة ونظاـ جديد، ىو كاتفاؽ تعتبر الخارجية كوزارة. ٖٕٓٓالمروحية واتفاؽ مع صداـ، نحف ذىب صداـ، بعد سنة 
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 ة متى؟بعشيق
 -السيد جمعة عناد )وزير الدفاع(: -

( وكسر ٓٓٗ، نعـ اآلف لدييـ قوة تعادؿ فوج )ٕ٘ٔٓو  ٕٗٔٓبعشيقة في وقت داعش، استغموا ىذا موضوع داعش في 
 موجود، لدييـ دبابات ولدييـ مدرعات ولدييـ خبراء، وأنا تكممت معيـ صراحًة، اخراجيـ لـ يعطني جواب كافي.

 -ن )وزير الخارجية(:السيد فؤاد حسي -
 ( كـ.٘ٓٔو بعشيقة تبتعد عف الحدود بمسافة  ) ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/٘بالنسبة لػ بعشيقة في 

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 .( كـ٘ٓٔولمسافة داخؿ العمؽ العراقي ) ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/٘يعني التواجد في 

 -النائب نايف خمف سيدو: -
أطفأىا اهلل. ويسعوف في االرض فسادًا واهلل ال يحب المفسديف( صدؽ اهلل العمي  بسـ اهلل الرحمف الرحيـ )كمما اوقدوا نارًا لمحرب

 العظيـ.
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السيد الرئيس، السيدات والسادة أعضاء مجمس النواب المحترموف، السيد وزير الدفاع والسيد وزير الخارجية المحترميف السالـ 
جب ونديف بشدة االعتداءات التركية المتكررة  عمى اراضينا في عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو، كوننا ممثميف عف الشعب نستنكر ونش

كردستاف العراؽ، واالعتداء االخير عمى محافظة دىوؾ في الشماؿ الحبيب، في شمالنا الحبيب والذي تسبب بإستشياد عددًا مف 
فات التي تسيء الى حسف العراقييف االبرياء وعددًا مف الجرحى ونرفض ىذه االعتداءات التي تضاؼ الى سمسمة مف التصر 

الجوار ومنيا قطع المياه عف العراؽ بقصد االضرار المتعمد واإلخالؿ باقتصاد العراؽ وموارده وخيراتو، واليـو نطالب الحكومة 
ورئاسة الجميورية باتخاذ االجراءات الحازمة بحؽ تركيا وردعيا بقوة وايقافيا عف ىذه الممارسات التي  ورئاسة مجمس النواب

 بسيادة العراؽ وأمنو وسيادة وسالمة شعبو، أقترح النقاط التالية. تمس
 اواًل: طرد السفير التركي والتمثيؿ الدبموماسي لتركيا في العراؽ.

 ثانيًا: غمؽ المنافذ والمعابر البرية والجوية وايقاؼ التعامؿ التجاري والسياحي مع تركيا.
 ا بخصوص االعتداءات االخيرة المستمرة وقطع المياه عف العراؽ.ثالثًا: تسجيؿ شكوى لدى األمـ المتحدة ضد تركي

رابعًا: اف ما فعمتو تركيا خرقًا لكؿ المواثيؽ والمعاىدات واالتفاقات الدولية، وتجاوز عمى مبادئ خطوط االنساف، لذا نطالبيا 
عمؿ عمى احتراـ سيادة العراؽ وحؽ بتقديـ اعتذار رسمي وتعويض العراؽ عف االضرار الناجمة عف اعتداءاتيا المستمرة وال

 الجار.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

( مف النظاـ الداخمي، يحؽ لمنائب االعتراض بنقطة ٕٚالسيدة النائبة فقط لمتوضيح لجنابكـ يتـ أخذ نقطة نظاـ حسب المادة )
 ر أو النظاـ الداخمي.نظاـ عمى أف يذكر أينما ومكاف المخالفة الدستورية مع ذكر المادة سواء في الدستو 

 ( بنقطة النظاـ.ٚٔٔأقرئي المادة )
 -كوردو عمر عبداهلل )نقطة نظام(:ة النائب -

تفضؿ أف ىذه المنظمة غير ارىابية، لكف ترددت ىذه الجممة عدة مرات بانيا منظمة ارىابية، لذا في المؤسسة التشريعية ىنالؾ 
 لاللتزاـ بالعبارات الدستورية. مخالفات دستورية، أرجوا اقرار الموضوع اعتباراً 

-السيد رئيس مجمس النواب: -  
 (، لديكي صوت أعطني مداخمتؾ.ٚٔٔ(، تفضمي أقرئي المادة )ٚٔٔالسيدة النائبة أنت جنابؾ قمتي نقطة نظاـ وفؽ المادة )

 -النائبة كوردو عمر عبداهلل )نقطة نظام(: -
 ت القائمة اقميميًا اتحاديًا، ليس شماؿ العراؽ.والسمطا يقرر ىذا الدستور لدينا في إقميـ كردستاف

 -السيد رئيس مجمس النواب:
 أيف يقع اقميـ كردستاف العراؽ، جغرافيًا أيف يقع؟

 -النائبة كوردو عمر عبداهلل )نقطة نظام(: -
 نعـ لكف نحف اسمنا اقميـ كردستاف، سيادة الرئيس كمصطمح.

 -السيد رئيس مجمس النواب:
 لحديث جغرافيًا وليس اداريًا.السيدة النائبة ا

 -النائب جواد كاظم عيدان البولني: -
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ))وأعتصموا بحبؿ اهلل جميعًا وال تفرقوا(( صدؽ اهلل العمي العظيـ.

الوطني الذي أعداء العراؽ يحاولوا اف يجعمونا نتناقش بقضية داخمية تفصيمية وطنية ونبتعد عف اليدؼ الكبير، الذي ىو اليدؼ 
يتعرض لو العراؽ في سيادتو وكرامتو وفي حماية أرواح أبنائو، التي حقيقًة ولألسؼ عجزنا أف نحمي ىذه األرواح مف خالؿ 
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إجراءات أف تقـو بيا الحكومة العراقية، أواًل كاف المفروض مستشار االمف القومي يحضر في ىذه الجمسة ويحضر ممؼ كامؿ عف 
 تركيا في مسألة الحدود واإلتفاقيات الدولية.العالقة بيف العراؽ و 

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
لف ينتيي عممنا بيذا الموضوع في ىذه الجمسة فقط، لجنة األمف والدفاع ولجنة العالقات الخارجية ىنالؾ مسؤولية عمى عاتقيا 

 عمى كؿ تفاصيؿ الحادث واإلجراءات.بإستضافة المعنييف سواء كانت المؤسسات العسكرية او وزارة الخارجية لموقوؼ 
 -النائب جواد كاظم عيدان البولني: -

، الحكومة العراقية موجودة وننتظر إجراءات سريعة، وأنا اعتقد ٖٕٕٓيدعوا إلى تشكيؿ جديد لممنطقة ومعاىدة )لوزاف( تنتيي عاـ 
لى تحشيد الشعب في مواجية ىذا التصدي الموجود، العرا ؽ ال تنقصو إمكانيات عسكرية وال موارد بشرية دعوة إلى التجنيد وا 

وقضايا تقنية وفنية، وأعتقد قوة العراؽ السياسية في مكانتو وموقعو وعالقاتو وصداقاتو، ولكف يبقى لدينا تحِد أوؿ ىو توحيد الجبية 
نطقة الفراغ بيف الحدود العراقية السيد وزير الدفاع والسيد وزير الداخمية والقادة الضباط، م لسياسية الداخمية عمى وجو السرعةا

والحدود التركية بالسرعة تمسؾ مف قبؿ قوات إتحادية وقوات اإلقميـ، لذلؾ نأمؿ قرار مف مجمس النواب يوجو لمحكومة اإلتحادية 
يجابية، إف األتراؾ  يسحبوف قواتيـ بالتنسيؽ مع قوات اإلقميـ بشكؿ فوري وعاجؿ ويبقى الحوار السياسي الذي يفتح بعقمية بناّءة وا 

بالكامؿ مف العراؽ وتمتـز الحكومة العراقية بمنع اإلعتداءات عمى الجانب التركي، باإلمكاف أف تكمؼ بجنة األمف والدفاع ولجنة 
العالقات الخارجية ومف خالؿ السيد نائب رئيس مجمس النواب أتمنى السيد )شاخو واف( أف يكوف موجود معنا ونستطيع إكماؿ ىذا 

ضعو بيف يدي مجمس النواب لإلطالع عمى كامؿ التفاصيؿ قضايا ميمة تحتاج إلى قرارات سياسية واعتقد القرار الفني الممؼ ون
العسكري باإلمكاف أف ينفذ إجراءات سريعة وننتظر موقؼ سياسي مف جميع القيادات أعتقد تشكيؿ الحكومة واإلنتخابات ليست 

عتداء أخير عمى بأىمية ىذا الممؼ، عمينا أف نثبت لشعبنا ا عتقد ما حصؿ مف جريمة وا  لعراقي ولمعالـ إف العراقييف متوحديف وا 
مصيؼ في دىوؾ أثبت وحدة العراقييف جميعًا تجاه المخاطر الخارجية، ادعو مجمس النواب أف يوحد كممتو ويصطؼ حوؿ 

حتراـ سيادة العراؽ  األىداؼ والمبادئ التي رسميا الدستور العراقي نريد عالقات حسف الجوار مبنية عمى المصالح المشتركة وا 
وأيضًا عدـ التدخؿ في شؤونو، العراؽ اليريد األرىاب زولكف ساحتو تنعكس وتصبح تصفية ألعماؿ وجرائـ، اعتقد العراؽ عانى 

 كثيرًا مف ىذه الحروب وباإلمكاف أف يدخؿ مرحمة جديدة مع دوؿ الجوار.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 وقت المداخمة ألف عدد المتداخميف كبير. أرجو إختصار
 -النائبة فيان دخيل سعيد خضر: -
األحداث األخيرة المؤلمة التي حصمت أثناء القصؼ التركي الذي طاؿ المدنييف في زاخو طبعًا ىذه ليست المرة األولى التي تقـو  

نائيا وحرقت بساتينيا بدوف رادع وتحت ذريعة وجود القوات التركية بقصؼ ىذه المناطؽ، مئات القرى الكردية الحدودية تيجر أب
حزب العماؿ الكردستاني، وطبعًا ال ننسى القصؼ األخير الذي طاؿ منطقة سنجار وذىب ضحاياه مف المدنييف ومف األبرياء ومف 

نو عندما ضمنيـ طفؿ في السادسة مف العمر كاف يعمؿ مع والده والقصؼ في سنجار مستمر، ولكف لألسؼ ال أحد يتحدث ع
نتحدث عف القصؼ الذي حصؿ في األياـ األخيرة كنا نتحدث قبميا عف اإلنتياكات التي تحصؿ عمى إقميـ كردستاف وعمى سنجار 
كاف الغرض منيا حماية سيادة العراؽ واىمو وأرواح مواطنيو، واآلف النيراف طالت لألسؼ أبناء الوسط والجنوب، نطمب مف مجمس 

( مف ميثاؽ األمـ المتحدة وما أسفر عنو نتيجة ٔ٘و إلى وزارة الخارجية إف تركيا خرقت أحكاـ المادة )النواب العراقي عف طري
القصؼ التركي كاف جريمة بحؽ أبناء ىذه المنطقة وبحؽ الشعب العراقي بشكؿ عاـ، ىذا ممكف إبالغ مجمس األمف عف ىذا 

 اإلنتياؾ ألنيا كانت قوات مسمحة قامت بضرب العراؽ.
صدار قرار نيابي باف تطبؽ الحكومة إتفاقية سنجار التي مف أىـ بنودىا إخراج قوات )ثانياً  ( وبقية pkk: تفعيؿ إتفاقية سنجار وا 

القوات الغير قانونية واإلستعجاؿ بتطبيؽ ىذه المادة ألنيا لف تضع ذريعة مرة أخرى لتركيا أو لغير دولة بضرب ىذه المناطؽ 
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( منتسب مف أىؿ سنجار في الشرطة المحمية والتعاوف بيف ٕٓٓ٘تاني، واإلستعجاؿ بقيوؿ )بحجة وجود حزب العماؿ الكردس
( مف المنطقة، السيد النائب، السيد رئيس األركاف يقوؿ ال يوجد تواجد أو pkk)القوات اإلتحادية وقوات البيشمركة إلخراج قوات 

جار وبعشيقة وفي مناطؽ أخرى، ما ىو السر الذي يدع إنو ال قوات لمجيش العراقي في إقميـ كردستاف لكف يوجد تواجدىـ في سن
(، أنا مف أىؿ المنطقة ويأسفني أف اقوؿ إف ىنالؾ تعاوف مف البعض وأؤكد عمى كممة البعض pkk)تستطيع ىذه القوة إخراج قوات 
موضوع سوؼ نضطر لذكر ( ونتمنى ىذا الموضوع أف يأخذ وضعو إذا لـ يوضع حد ليذا الpkk)مف القوات األمنية مع قوات 
 ( في سنجار وغيرىا.pkk)األسماء التي تتعاوف مع قوات 

 -النائب عمي حسين عموان الساعدي: -
ال أردي اف أكرر بخصوص اإلستنكار وغيرىا، لكف لدينا إستفسار بخصوص حضور كنا نتمنى السيد وزير الداخمية اف يستصحب 

 حدودية حتى بإتجاه الموصؿ. السيد قائد قوات حرس الحدود كونو لديو مخافر
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 المجنة الحكومية المشكمة برئاسة السيد وزير الخارجية كؿ التفاصيؿ األخرة لجنة األمف والدفاع تأخذوا دوركـ بيا.
 -النائب عمي حسين عموان الساعدي: -

كوف قرار سياسية لردع ىكذا إعتداءات ليس فقط اإلعتداء كونو معني وحتة جياز المخابرات يدخؿ بالموضوع لكوف المعمومات، ي
التركي، اليـو حصؿ إعتداء تركي إحتماؿ غدًا يحصؿ إعتداء مف أي دولة، فمنترؾ المواضيع الجانبية والمحسوبيات، المجنة 

لمواقع؟ قبؿ قميؿ تـ ذكر المشكمة ىؿ لدييـ األعداد والمواقع لمجيش التركي في األراضي العراقية؟ ىؿ تـ تثبيت اإلحداثيات وا
( كـ عف مركز مدينة الموصؿ، ىذا الموضوع داخميف في بمدينا وال يوجد ٕٕ( كـ داخؿ العمؽ والسيد النائب )وعد( يقوؿ )٘ٓٔ)

ردع منذ سنيف عديدة، نتمنى تشكيؿ لجنة مف االمف والدفاع والعالقات الخارجية باإلضافة إلى ممثؿ مف المجنة القانونية لتقديـ 
 كوى دولية في مجمس االمف.ش
 -النائب عدنان فيحان موسى الدليمي: -

حقيقة نحف إستمعنا إلى شرح موجز قدمو السادة الوزراء والقادة العسكرييف، أتمنى مف السادة النواب أف ال نركز عمى مسائؿ 
متكررة واإلستيانة بأرواح المواطنيف جانبية، عمينا اف نركز اليـو في موضوع ميـ وىو موضوع اإلحتالؿ التركي واإلعتداءات ال

العراقييف المدنييف األبرياء، ال يوجد إحتماؿ لدى الجيات السياسية واالمنية والعسكرية أو توجو عمى اف ندخؿ حرب مع تركيا، لكف 
حدود، ولكف نسأؿ السادة، ال نستطيع بيذه اإلمكانيات المتوفرة أف نحمي الحدود العراقية، بإعتقادي لدينا القدرة الكاممة عمى مسؾ ال

السيد وزير الدفاع والسادة القادة العسكرييف ما ىي المعوقات التي تمنعكـ مف مسؾ الحدود؟ ىؿ ىي معوقات سياسية أـ معوقات 
لوجستية؟ ىذا السؤاؿ نريد لو جواب، حتى نأتي مجمس نواب وممثميف عف الشعب نمـز الحكومة والجيات التنفيذية بإتخاذ قرار مف 

جاؿ مسؾ الحدود وضبطيا مع دولة تركيا، أف ال أريد أف أفيـ ىؿ لدينا قدرات صاروخية وقدرات دفاع جوي وقدرات طيراف، أنا أ
أريد أف أعرؼ ىؿ الجيش العراقي يستطيع مسؾ الحدود؟ الذي فيمناه إف الحدود غير ممسوكة مف قبؿ الجيش العراقي، ما ىي 

انع حكومة اإلقميـ؟ حتى نعرؼ ويعمف بشكؿ رسمي، حتى ممثمي الدولة العراقية يتخذوا األسباب؟ ىؿ ىي أسباب سياسية ىؿ تم
ظ قرار يمزموا الحكومة اإلتحادية بقياميا بواجباتيا الدستورية والقانونية بالدفاع عف حدود الدولة العراقية وسيادتيا وكرامتيا والحفا

 يمكف أف تصؿ إلى ىذه المرحمة مف إنتياؾ السيادة وعدـ اإلحتراـ عمينا أف عمى أرواح المواطنيف العراقييف، التجاذبات السياسية ال
نحسـ ىذا الموضوع أواًل، اليـو الجيش العراقي يستطيع أف يمسؾ الحدود، فعمينا أف نرفع المعوقات الموجودة حتى يأخذ الجيش 

 يجب أف تقـو الحكومة اإلتحادية بيذا الواجب.العراقي بالتعاوف مع البيشمركة وبالتعاوف مع حكومة إقميـ كردستاف، الميـ 
حتالليا ووجود قواعد عسكرية مع ثكنات تجاوزت ) ( حسب قوؿ السادة ٓٓٔثانيًا: دخوؿ القوات التركية إلى األراضي العراقية وا 
راؽ وتركيا، السكوت في القادة، ىذا وجود غير رسمي وال توجد أي إتفاقية، وقاؿ السيد وزير الخارجية ال توجد أي إتفاقية بيف الع

ستغموا األتراؾ ىذا الشيء ودخموا، اليـو العممية السياسية موجودة وجيش عراقي  مرحمة كاف ىناؾ إنشغاؿ لمعراؽ في زمف داعش وا 
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موجود ىذا التواجد التركي الموجود عمى األراضي العراقية  يجب أف ينتيي بالطرؽ السياسية يجب أف ينتيي، نذىب لمجامعة 
ة أو منظمة العمؿ اإلسالمي أو نذىب لمجمس االمف، يجب عمى الحكومة اف تتخذ إجراءات حقيقية ليذا التواجد الغير العربي

الرسمي وليذا اإلحتالؿ الواضح والصريح لألراضي العراقية يجب أف يوجد لو حؿ، الذريعة التي تتبجح بيا األتراؾ بوجود منظمة 
المشاكؿ الداخمية بتركيا وتحويميا إلى األراضي العراقية غير مسؤوليف عف ىذا الشيء، (، العراؽ غير مسؤوؿ عف pkk)إرىابية 

الدولة العراقية حسب الدستور تمتـز وىذا مف واجب الحكومة العراقية، عمى إنو ىذا ال يجوز إستخداـ األراضي العراقية باإلعتداء 
الدخوؿ إلى أراضينا ويأسسوا قواعد عسكرية ويحتموف ويعمموف عمى أي دولة أخرى ىذا واجب الحكومة، ىذا ال يسمح لألتراؾ ب

نقاط وثكنات، وبالتالي الضحية مف؟ الضحية سيادة العراؽ والمواطف العراقي، كـ عممية قامت بيا القوات التركية الموجودة 
القرار يجب أف يكوف ممـز  باألراضي العراقية ذىب ضحيتيا أبرياء مدنييف، نحف اليـو كمجمس نواب عمينا أف نصدر قرار ىذا

خراج القوات التركية مف األراضي العراقية وأف تعمؿ بواجبيا  لمسمطة التنفيذية بأف عمييا أف تتخذ كؿ اإلجراءات لمسؾ الحدود وا 
 الدستوري وتمنع أي إعتداء عمى أي دولة مف دوؿ الجوار مف أراضييا.

 -نواب(:السيد شاخو وان عبد اهلل أحمد )نائب رئيس مجمس ال -
نما في محافظات شمالية اخرى، لذلؾ تكوف  مالحظة حوؿ تسمية اإلقميـ التواجد والتوغؿ لمقوات التركية ليست في إقميـ كردستاف وا 
التسمية إقميـ كردستاف وباقي المحافظات الشمالية، ال توجد مشكمة في التسمية كما ىي المشكمة في أساس التوغؿ، مالحظة أخرى 

ف يكوف متواجد السيد قائد قوات الحدود، ألف ال يوجد عمـ لمسادة النواب إف القوات المتواجدة في إقميـ كردستاف كانت المفروض ا
(كـ فقط ىذا الجانب اإليراني ٓ٘ٔىي قوات الحدود، يعني الحدود العراقية التركية التي ماسكتيا قيادة قوات المنطقة االولى )

( عنصر، ٓٓ٘ٙمع الجانب السوري، في حيف اعداد القوات الكمية لممنطقة األولى ) ( كـٖٓ( كـ مع الجانب التركي و)ٓٗٔو)
ىؿ بإمكانيـ مسؾ الحدود بيكذا عمؽ، كاف المفروض يكوف متواجد ىنا حتى نحاسبيـ عمى األسباب عدـ تجيير مف ناحية األفراد 

 واإلمكانيات لقيادة المنطقة االولى.
 -:الركابي النائب عادل حاشوش -
طة االولى: كثر الحديث عف وجود إتفاقية لدخوؿ القوات التركية، اليـو السيد وزير الخارجية حسـ الموضوع ذكر إنو ال توجد النق

مثؿ ىذه اإلتفاقية، وبالتالي عمى مثؿ ىذه المساحات الشاسعة مف األرض العراقية بالتأكيد وجود غير شرعي وغير قانوني ودوف 
 ة، ىذه نقطة ميمة.عمـ وموافقة الحكومة المركزي

النقطة الثانية: الوقات التركية موجودة في أراضينا دوف تنسيؽ مسبؽ، وأنا أشير ىنا إلى تصريح رئيس الوزراء التركي بتاريخ 
( معسكر وعشرات النقاط العسكرية ٜٔ( قاعدة عسكرية داخؿ األراضي العراقية و)ٔٔ، أشار بنفسو إلى وجود )ٕٛٔٓ/ٙ/ٛٔ

راقية، ىذا تصريح رسمي وموجود إذا ترغبوف بالعودة إليو، أيضًا يدخؿ كبار القادة العسكرييف وزير الدفاع داخؿ األراضي الع
ورئيس أركاف الجيش التركي ويتجوؿ داخؿ األرضي العراقية بدوف عمـ وموافقة أي جية عسكرية عراقية وحتى سمطات اإلقميـ 

( كـ داخؿ األراضي العراقية ىذا يعني ٘ٓٔير الخارجية عمى مسافة )الموجودة، وجود معسكر بعشيقة حسب ما ذكر السيد وز 
( أقررنا بعدـ شرعية وجودىـ داخؿ األراضي العراقية ويقوموا باإلعتداء عمى pkk)وجود أغراض أخرى ليذا التواجد، النو عناصر 

( خمفيـ بعشرات pkk)ية وعناصر ( كـ في عمؽ األراضي العراق٘ٓٔدولة أخرى وىذا ايضًا يخالؼ الدستور العراقي، لكف )
الكيمومترات، خمؼ قواعد تركيا العسكرية، يجب اف يوجو سؤاؿ إلى الحكومة والسادة القادة العسكرييف ما سبب وجودىـ عمى ىذه 
د المسافة بعشرات الكيمومترات، وذكر السيد وزير الدفاع إف التيديد وصؿ إلى كركوؾ وجمجماؿ وىذه القاعدة العسكرية عمى بع

( كـ مف مركز مدينة الموصؿ، ىذا يعني توجد اغراض كبيرة يجب اإللتفات إلييا وال ننشغؿ بخالفات جانبية ألف األمر اخطر ٕٕ)
 وصؿ إلى إراقة الدماء.

الموضوع األخر: نحف لدينا مشاكؿ كبيرة مع تركيا وال نريد اف تستمر ألف العراؽ ليس بحاجة إلى مشاكؿ لكف اآلف عمى مدى 
يخ العراؽ يسمى أرض السواد، وانا أساؿ السادة النواب وجميعيـ يمثموف مناطؽ كبيرة واسعة مف العراؽ ىؿ توجد ىذه الكممة التار 
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اآلف العراؽ أرض الجفاؼ والتصحر، عشرات القرى ىاجر اىميا واألراضي جفت، والعراؽ لـ يعد بمد زراعي وال يكفي نفسو في 
اؽ، اآلف لدينا أزمة غذائية كبيرة وبطالة كبيرة بسبب ىجرة عشرات أو مئات القرى لعدـ وقت سابؽ كاف يكفي غيره يصدر العر 

( مميار دوالر تدخؿ سنويًا إلى الخزينة التركية ٚٔ-٘ٔإستطاعتيـ توفير مستمزمات العيش، لكف مع األسؼ سيادة الرئيس اآلف )
ر العراؽ وجفاؼ أىواره التي دخمت في الئحة التراث العالمي، مف التبادؿ التجاري بيف العراؽ وتركيا بالمقابؿ ليذا جفاؼ انيا

ف نحف وصمنا إلى إضافة إلى إستباحة أرض العراؽ وقتؿ أبنائو ىذا المقابؿ لمتبادؿ التجاري، أيف الموقؼ الحكومي الرسمي اآل
ؼ برلماني وموقؼ حكومي صريح لحظة الجد بما إنو وصمنا إلى الدماء والتوغؿ في األراضي العراقية يجب أف يكوف ىنالؾ موق

حتالؿ، نحف عندما نتحدث عف خروقات، الخرؽ ياتي بقذيفة تعبر إلى الحدود أو قصؼ جوي ىذا الخرؽ لكف  وواضح ألنو دماء وا 
( معسكر وعشرات النقاط ىذا يعني إحتالؿ ووجود نوايا اخرى مبيتة مطموب موقؼ جدي ٜٔ( قاعدة عسكرية و)ٔٔاف تتواجد )
 ا الوضع ال يمكف اف يستمر، تركيا تستفيد مقابؿ اإلضرار بالعراؽ في كؿ شيء.وصريح، وىذ

 -النائبة فيان صبري عبد الخالق: -
نحف كانت لدينا مداخمة بشأف كتمة الحزب الديمقراطي الكردستاني وموقفيا مف ىذا الوضع الذي حصؿ، باألخير حصؿ في 

تمة الحزب الديمقراطي الكردستاني نندد ونستيجف بشدة ما حدث في يـو محافظة دىوؾ تحديدًا في قضاء زاخو، نحف كنواب ك
مف إعتداء أستفزازي سافر مف الجيش التركي عمى مصيؼ )برخ( السياحي بركار في مصيؼ  ٕٕٕٓ/ٚ/ٕٓاألربعاء المصادؼ 

تفاقية حسف زاخو والذي أسفر عنو شيداء وجرح العشرات مف المواطنيف العزؿ، ىذا تجاوز نعتبره لكافة األعرا ؼ الدبموماسية وا 
الجوار والمواثيؽ وقواعد القانوف الدولي العاـ والخاصة بتنظيـ العالقة مع الدوؿ، بيذا الوقت نوصؿ تعازينا وتعازي إقميـ كردستاف 

ا العراقييف لعوائؿ الشيداء أيضًا ندعو بالشفاء العاجؿ لمجرحى والمصابيف نحف نقؼ وقفة وطنية موحدة مع جميع إخواننا وأخواتن
ونديف ىذا القصؼ واإلستيداؼ المتكرر عمى أراضينا، لكف لتعمموا ىذا لـ يكف االوؿ عمى إقميـ كردستاف وعمى األراضي العراقية 
لى خسائر  بؿ عانينا مف تداعياتو وآثاره السمبية منذ سنوات عدة ولغاية اآلف والتي أدت إلى تيجير المئات مف قرانا الحدودية وا 

لى أبريؿ عاـ  ٕٕٔٓادية جسيمة كمثاؿ بسيط نعطيكـ، بداية عاـ بشرية وم ( ٖٛٔتعرض اإلقميـ إلى أكثر مف ) ٕٕٕٓوا 
لى ) ( عمميات عسكرية، أعطيكـ فقط الذي وصمني مف إدارة زاخو والعمادية قضاء ٚ( قصؼ مدفعي و)ٕٗٔإستيداؼ جوي وا 

، إدارات زاخو تقوؿ تـ تيجير ) دارة العمادية تقوؿ ٚ( قرية منيا )ٚٛٔسوراف الوضع ىذا ليس اليـو ( قرى إلخواننا المسيحييف وا 
دارة قضاء زاخو تقوؿ )ٜ٘ٔ) ( قرية ُىِجرت ليس فقط اليـو ىذا الموضوع منذ سنيف ونحف كحكومة إقميـ ٘ٙ( قرية ُىجرت وا 

ف تتوقؼ، لذلؾ نحف نديف إستمرار كردستاف كثيرًا قمنا لمحكومة اإلتحادية بأف ىذا الموضوع عميو أف يتوقؼ وىذه الحجة عمييا ا
اإلنتياكات لمسيادة العراقية مف قبؿ دوؿ الجوار ونعبر عف رفضنا التاـ إلى أف تكوف أراضي العراؽ ساحة لتصفية الحسابات 

يف العراؽ اإلقميمية والدولية، نؤكد عمى رغبتنا بإقامة عالقات حسف الجوار قائمة عمى أساس األمف واإلستقرار والمصالح المشتركة ب
ف  ستخفاؼ كبير بالدـ العراقي، وا  ودوؿ الجوار، طبعًا نحف نؤكد إف ىذا اإلستيداؼ الغخير لمنطقة سياحية آمنة ىو تصعيد وا 
حماية االمف القومي التركي ال يجب اف يكوف عمى حساب دماء المواطنيف العراقييف األبرياء والنساء واالطفاؿ الذيف سقطوا شيداء 

، عميو ىذا الموضوع يجب أف يواجو بالصؼ الوطني ألنياء ىذا الممؼ ويتوقؼ مسمسؿ ىدر الدماء العراقية، اليـو في تمؾ الحادثة
 نحف ككتمة الحزب الديمقراطي الكردستاني لدينا عدة نقاط:

ومراجعة إعادة رسـ مقومات العالقة بيف العراؽ ودوؿ الجوار القميمي قائمة عمى أساس المصالح المشتركة وحسف الجوار  .ٔ
 اإلتفاقيات االمنية السابقة مع دوؿ الجوار بيذا الشأف.

نحف ندعو إلى تحمؿ الحكومة العراقية مسؤولياتيا الدستورية في إتخاذ اإلجراءات القانونية والدبموماسية المناسبة  .ٕ
حتراـ سيادة الدولة العرا قية، السيدو وزير الدفاع وبالتنسيؽ مع حكومة إقميـ كردستاف لمنع ووقؼ تكرار ىذه الخروقات وا 

لى األمور األخرى القانونية، نحف نطالب المجتمع  قاؿ البنية التحتية ناقصة لذلؾ نحف ننظر إلى األمور الدبموماسية وا 
الدولي أيضًا بالعمؿ بأكثر جدية عمى منع تكرار ىذه التجاوزات، ألف ىذا الصراع التركي مع حزب العماؿ الكردستاني 
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د السمـ واإلستقرار واألمف في تمؾ المناطؽ، كما ال يجوز اف يكوف العراؽ أو اإلقميـ ساحة لتصفية التركي أصبح ييد
صراعات دوؿ إقميمية مجاورة وكما نطالب بعدـ توريط واإلقميـ في ىذا اإلقتتاؿ الذي ليس لدينا فيو ال ناقة والجمؿ، او 

وكرامتنا وسيادتنا، نطالب الحكومة اإلتحادية بالتنسيؽ مع  أف تستخدـ األراضي العراقي لتصفية الحسابات وتيدد أرضنا
حكومة األقميـ بدعـ مف المجتمع الدولي لبذؿ كافة الجيود المطموبة إلنياء ىذه الخروقات ومنع تجاوز تواجد وعمؿ 

خراجيا مف العراؽ، إيضًا  المنظمات والجماعات المسمحة عمى األراضي العراقية ووقؼ عمميا نيائيًا ورفع الغطاء عنيا وا 
نطالب الحكومة اإلتحادية والمقبمة بالعمؿ الجدي عمى تفعيؿ وتطبيؽ إتفاقية )شنكاؿ( المبرمة بيف الحكومة اإلتحادية 
وحكومة اإلقميـ، والتي ستساىـ وبشدة كخطوة اولى إلنياء ذريعة اإلستيداؼ والعمميات المستمرة عمى أرضنا وسيادتنا 

ة النواب اليـو الموقؼ الداخمي يجب اف يكوف موحد وىذا سوؼ يقوي موقؼ العراؽ وسياستنا وكرامتنا، والسيدات والساد
الخارجية عمييا أف تكوف متوازنة مع المصالح المشتركة لكف عمينا إستثمار دعـ المجتمع الدولي لمعراؽ ولإلقميـ لوضع 

يضًا رعاية مفاوضات جادة إلنياء ىذا نياء تواجد حزب  حد لتمؾ التجاوزات اإلقميمية، وا  الممؼ بالطرؽ الدبموماسية وا 
 العماؿ الكردستاني كونو َشَكؿ وُيشكؿ عبًئ ثقياًل عمى الدولة العراقية وعالقاتيا مع جوارىا اإلقميمي.

 -النائب عدنان عاشور عدنان الجابري: -
دة الوزراء والسادة القادة األمنييف، لكف كاف الطمب المقدـ مف قبؿ السادة النواب ىو إستضافة السيد رئيس مجمس الوزراء والسا

السيد رئيس مجمس الوزراء لـ يحضر، ولـ نعرؼ عدـ الحضور ىؿ ىو عدـ توجو دعوة لإلستضافة مف قبؿ رئاسة مجمس النواب 
 أو ألمر أخر أو إف السيد رئيس مجمس الوزراء ال يريد أف يحضر إلى مجمس النواب، ىذا اواًل.

قدر والجريمة الكبرى التي أرتكبت بحؽ العراقييف وىنالؾ دماء بريئة قد سالت عمى األراضي العراقية مف ِقبؿ ثانيًا: إف حدث بيذا ال
معتٍد معروؼ ىي القوات التركية، يجب يجب أف يكوف حضور رئيس الوزراء ميـ أما مجمس النواب، ألننا كمجمس نواب عمينا أف 

تدابير الالزمة التي بشأنيا حفظ السيادة العراقية وحماية أرواح العراقييف مف اإلعتداءات نتخذ قرار ُممـز لمحكومة التنفيذية بإتخاذ ال
التركية المتكررة، ىذه الجمسة ليست اوؿ جمسة لحدث يحدث، لقد َحَدث عشرات المرات إف لـ نقؿ مئات المرات سابقًا والدماء 

السادة النواب إلتخاذ قرار داخؿ مجمس النواب يمـز الحكومة اإلتحادية العراقية تسيؿ بإستمرار بسبب اإلعتداءات التركية، لذا أدعو 
بنشر قوات إتحادية بالتعاوف مع حكومة إقميـ كردستاف لحماية الحدود العراقية، والذريعة التي تقوؿ إف اإلمكانيات الموجستية او 

الفنية والعسكرية والموجستية، اآلف نتحدث عف  اإلمكانيات الفنية نحف لـ ندخؿ حرب مع دولة أخرى لكي نتحدث عف اإلمكانيات
 حماية الحدود  مف حزب متمرد عمى دولتو.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 ( مداخمة، دقيقة ونصؼ لكؿ متداخؿ.ٔٚ( مداخالت ولدينا )ٜاآلف نحف فقط )

 -النائب عبد الكريم عمي عبطان الجبوري: -
عراؽ ىو اإلعتداء واحد سواء مف تركيا او مف غير تركيا، كما نرفض تواجد مرفوض اإلعتداء مف قبؿ دوؿ الجوار عمى ال

المنظمات اإلرىابية داخؿ األراضي العراقية ألف الدستور رفض ذلؾ، لؾ ىنالؾ أشياء ممفتة لإلنتباه تكمـ عنيا السيد وزير الدفاع 
لتحدث بيا نحف صرفنا عمى وزارة الدفاع منذ عاـ وكاف شجاع بالطرح، وربما أختمؼ مع بعض السادة النواب لقضايا ميمة يجب ا

ولغاية اآلف مئات المميارات، ولغاية اآلف نتكمـ أف رادار غير موجود في العراؽ ىذه كارثة كبيرة، لذلؾ انا اطمب مف  ٖٕٓٓ
مدنا، ولدينا أيضًا سيادتؾ ومجمس النواب الموقر التحقؽ في عممية صرؼ المبالغ عمى وزرا الدفاع ومف يتحقؽ ىو مف يدافع عف ب

بعض االمور االخرى ممكف إستخداميا منيا ما ىو دبموماسي ومنيا ما ىو اخر، ربما يرتقي لإلقتصادي وغيرىا، العممية االخرى 
( ونحف ليس لدينا أي شيء، انا أعود ٜٕٚ( سوؼ تصبح )ٜٕٙعممية الشجب والشكوى لدى مجمس األمف والجامعة العربية، )

ر، اإلعتداء عمى شماؿ العراؽ إعتداء عمى العراؽ جميعو، البمد الذي يحتـر نفسو لديو جيش وفيو تحديث لحديث السيد الوزي
ولغاية اآلف، انا أقوؿ وبكامؿ قواي العقمية وبجانب وطني يفترض  ٕٜٓٔوتسريح، ونحف جيشنا سطر بطوالت محترمة منذ عاـ 
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مؿ مف مجمس النواب ومف الحكومة سواء بالجانب المالي أو المعنوي او ىذه المؤسسة العسكرية اف نقدميا ونقدـ ليا الدعـ الكا
بعض التشريعات التي ُتَرِصف وضع الجيش حتى ندافع عف الحدود، ىنالؾ إعتداءات وىذه ليست وليدة الصدفة، تركيا تقطع عمينا 

ى أراضينا وتحتميا، ىذا الوضع ليس وليد المياه وأيراف أيضًا تقطع عمينا المياه، وايراف ترسؿ لنا الحشيش وتركيا تتجاوز عم
الصدفة، ىذا الوضع يراد لمعراؽ أف يدمر إقتصاديًا وزراعيًا وصناعيًا، عمينا الوقوؼ كرجؿ واحد وموقؼ واحد ضد ىذه اإلعتداءات 

 المتكررة عمى العراؽ.
 -النائبة سروه عبد الواحد قادر: -

( مواطف بسبب القصؼ التركي، لـ يكف ىذا القصؼ ٖٛٔمف أكثر مف ) وبإحصائيات رسمية تـ إستشياد اكثر ٕ٘ٔٓمنذ عاـ 
األخير ال األوؿ وال األخير، جراء القصؼ المتكرر التركي عمى األراضي العراقية، بحسب ىذه الخارطة التي ىي بموقع رسمي 

اية الموصؿ وبعشيقة أيضًا، مف ( قاعدة عسكرية متوزعة بيف مناطؽ مختمفة مف إقميـ كردستاف ولغٖٚلمرئاسة التركية ىنالؾ )
سمح بتواجد كؿ ىذه القواعد العسكرية التي فييا مئات الدبابات والمدرعات واالسمحة الثقيمة داخؿ ىذه القواعد ما عدا األفراد 

( عنصر عسكري داخؿ ىذه القواعد؟ مف ىي الجية التي سمحت بتواجد ىذه القواعد ىؿ ىي حكومة ٓٓٓٙالمتواجدة أكثر مف)
يـ كردستاف وحدىا؟ ىؿ أبرمت إتفاقية مع تركيا بتواجدىـ أـ ىناؾ إتفاقية مف الحكومة اإلتحادية؟ حسب كالـ السيد وزير إقم

( كـ توغؿ، ىنالؾ سيارات ٓٓٔ( كـ، وىناؾ اكثر مف )٘الخارجية ال توجد إتفاقية رسمية مع الدولة التركية، التوغؿ المسموح ىو )
ف تكوف ىي مف وبأرقاـ عراقية تنقؿ العتاد  واألسمحة إلى القواعد العسكرية، مف سمح بتواجد ىذه السيارات العراقية بأرقاـ عراقية وا 

تنقؿ ىذه األعتدة وحتى األفراد واألسمحة؟ نحف بحاجة إلى تكميؼ حكومة إقميـ كردستاف وأيضًا الحكومة اإلتحادية بإيجاد حموؿ 
اقية حكومة تصريؼ أعماؿ، كيؼ يمكف ليا إبراـ عقود أخرى إذا لـ نعطيو تكميؼ سريعة إلخراج ىذه القوات، اليـو الحكومة العر 

 بيذا األمر او تخويؿ.
 -النائب برىان كاظم عبد اهلل المعموري: -

إستمرار إستيداؼ العراؽ وسيادة العراؽ واإلستيداؼ المتكرر مف قبؿ العدواف التركي يحتاج وقفة حقيقية مف الجميع، أعتقد اليـو 
يع يتحمؿ المسؤولية إذا كانت عمى مستوى التشريع او عمى مستوى الحكومة المركزية او عمى مستوى الجيات السياسية، نحف الجم

ال نريد اف نرمي المـو عمى جية دوف اخرى، نحف نعرؼ إف بمدنا مستباح، فمنتحدث بصراحة ونكوف اكثر جدية ونريد مف ىذه 
البمد بالدرجة األساس، اليـو وزارة الدفاع مثمما تحدث السيد وزير الدفاع إمكانياتيا الجمسة اف تخرج بمخرجات تصب في مصمحة 

ضعيفة وفقيرة مف ناحية العدة والمعدات واألجيزة الحديثة، إذا نريد اف نعتب عمى الوزارة ال نقوؿ لو لماذا ال توجد معدات؟ نتحدث 
ف ذىبت؟ نحف نريد حموؿ آنية تكرار اإلعتداءات التركية  يحتاج إلى ولغاية اآلف تـ صرؼ المميارات وال نعرؼ أي ٖٕٓٓمنذ عاـ 

وقفة حقيقة مف الجميع، اواًل نتحدث مع السيد وزير الدفاع يجب الجميع يصب في كيفية إيجاد الحموؿ، إذا كانت عمى 
رة عمى توفير التخصيصات المالية التخصيصات المالية، الحكومة لدييا القدرة عمى توفير التخصيصات المالية لموزارة ولدييا القد

لكؿ القطاعات االمنية وُتجيز بأحدث األجيزة، ىؿ ىناؾ مانع مف تجييز الوزارة بالمعدات الحديثة مف جية خارجية أو جية 
داخمية أو مف تدخالت بعض الجيات السياسية أف تمنع الجيات تجييز الوزارة باألسمحة الحديثة التي نستطيع اف نجابو بيا أي 
عدواف عمى العراؽ، اعتقد إف ىذا السؤاؿ يحتاج موقؼ منا بإعتبار المجمس مقبؿ عمى موازنة عامة بعد تشكيؿ الحكومة ندعو 
السيد وزير الدفاع أف يقدـ لنا جميع اإلحتياجات حتى نستطيع ونوفر ليا ونخصص مبالغ، يجب أف يكوف ىنالؾ موقؼ حاـز عمى 

، دماء المواطنيف التي سالت يجب أف نقؼ عندىا، ونحتاج موقؼ مف الجانب العسكري إذا المستوى العسكري والمستوى الخارجي
ذا كاف عمى  كاف عمى مستوى الحدود يجب أف تكوف ىنالؾ مسؾ لمحدود مف قبؿ القوات اإلتحادية بالتعاوف مع حكومة اإلقميـ وا 

يضًا نحتاج موقؼ مستوى الجانب الخارجي نحتاج تدخؿ الخارجية بشكؿ جدي، تقديـ شكوى وا   ال يكوف إيقاؼ التعامالت التجارية وا 
حقيقي مف وزارة الخارجية، ألننا اآلف ليس فقط اإلعتداءات المتكررة العراؽ يعني مف عطش تحدث بعض السادة النواب بالتالي 
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جاه اإلجراءات التي تقوـ موقؼ أيضًا، حجـ التبادؿ التجاري مع تركيا ليس قميؿ، صراحة البد أف يكوف ىنالؾ مواقؼ لمحكومة ت
 بيا الجانب التركي عمى المستوى العسكري وعمى مستوى المياه وعمى المستوى الخارجي.

 -النائب محمود شاكر كاطع الجيالوي: -
ال  أواًل: حقيقة اإلستنكار والشجب ال يكفي قد ولى زمانو، يجب أف يكوف ىناؾ موقؼ جدي مف مجمس النواب تجاه ما يحدث وا 

سمي يذىب أبنائنا يصطافوف داخؿ األراضي وُيقتموف بدـ بارد وليـ الحؽ اإلخوة في الجانب التركي أف يصطافوا في بماذا ن
 إراضييـ واماكنيـ الترفييية.

ثانيًا: إذا كاف ىناؾ تيديد مف حزب العماؿ الكردستاني فالبد اف يحسـ امر حزب العماؿ الكردستاني ومف المستفيد مف وجوده 
 ضي العراقية لييدد دولة جارة ويكوف موقؼ الدولة الجارة بيذا اإلتجاه.داخؿ األرا

يقاؼ التبادؿ التجاري، نعـ إيقاؼ التبادؿ التجاري ولكف يجب أف يكوف موقؼ حاـز مف  ثالثا: ذكر السادة النواب التبادؿ التجاري وا 
بادؿ التجاري؟ معذرة ليذه الكممة، نحتاج إلى توحيد إيقاؼ التبادؿ التجاري، مف يستطيع أف يقـو بقرار قاطع وجريء بإيقاؼ الت

موقفنا عمى إختالؼ قومياتنا ومذاىبنا ألف العراؽ عراقنا وجميعنا نعيش بيذا البمد، مف يستطيع إيقاؼ التبادؿ التجاري مع الجارة 
زيادة وغالء في السوؽ  تركيا؟ وفعاًل سوؼ تؤثر عمى الجارة تركيا وسوؼ يكوف لنا موقؼ بيا، لكف ىؿ ستكوف إضافة إلى

 التجارية.
رابعًا أثني عمى ما ذكره السيد نائب رئيس مجمس النواب حوؿ قوات الحدود وعددىـ القميؿ تجاه المسافة الطولية المرابطيف عمييا 

 (، كيؼ يستطيع ىؤالء أف يحموا أنفسيـ بيذه المنطقة.ٓٓ٘ٙ( كـ والعدد |)ٓ٘ٙ)
لسيد وزير الدفاع يجب اف يكوف لنا كمجمس نواب موقؼ بتقوية القوات األمنية تجييز وعدة ألف خامسًا: اما بالنسبة لما تفضؿ بو ا

 سيادة البمد بقواتو االمنية.
 -النائب ىادي حسن مرييج السالمي: -

غؿ في في شير نيساف الماضي صرح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية العراقية بعدـ وجود أي إتفاقية نافذة تسمح لتركيا بالتو 
(كـ فقط وألياـ ٘يسمح لتركيا بالتوغؿ بعمؽ ) ٖٕٓٓشماؿ العراؽ، وقاؿ إنو ىنالؾ فقط محضر إجتماع بيف بغداد وأنقرة قبؿ عاـ 

محدودة بالتنسيؽ مع الحكومة العراقية، لذا نطالب مف السيد وزير الخارجية تأكيد أو نفي وجود إتفاقية مع الجانب التركي يسمح 
ة العراؽ بحجة مالحقة حزب العماؿ الكردستاني دوف إذف مسبؽ مف الجانب العراقي، ونحف كسمطة تشريعية ليـ بإختراؽ سياد

مستعديف إلتخاذ المطموب منا كتشريع قانوف يمغي أو يعدؿ قانوف سابؽ يتضمف المصادقة عمى إتفاقيات سابقة مع الجانب التركي 
يد وزير الخارجية والسيد وزير الدفاع بياف الموقؼ الرسمي لتواجد حزب العماؿ بعد تحديدىا مف قبؿ وزارة الخارجية، نطالب مف الس

( اإلميركاف والمعدات األخرى، ىؿ ٓٓٓٙ( والجنود )ٓٓٔالكردستاني في إقميـ كردستاف، وكذلؾ بتواجد القواعد التركية والنقاط )
قميـ أـ تتعامؿ معو كحزب غير مرحب بو  أو كما صنؼ اإلقميـ او الحكومة اإلتحادية مرحبة ومحتضنة ألفراد حزي العماؿ في اإل

عمى الئحة اإلرىاب مف بعض الدوؿ، وما فائدة القبوؿ بتواجد الحزب في اإلقميـ لمنح تركيا المصوغ في تجاوز سيادة البالد 
رتكاب الجرائـ بذريعة مالحقة أفراد الحزب المذكور، نطمب مف وزارة الخارجية إتخاذ كافة اإلجراءات الدبموماسية لتشكيؿ ىيأة  وا 

تحكيـ دولية مشتركة لموقوؼ عمى تفاصيؿ الجريمة المرتكبة في دىوؾ وتحديد األضرار البشرية المادية والمعنوية وتحرير 
التعويضات الالزمة، او رفع شكوى امنا األمـ المتحدة ضد عمميات القصؼ المتكررة وخرؽ سيادة البالد مف الجانب التركي.إتخاذ 

دات الالزمة بعدـ خرؽ سيادة البالد ميما كانت الدوافع وميما كانت حججيـ بوجود أفراد مف حزب العماؿ الكردستاني، فعمييـ التعي
إبالغ السمطات العراقية بذلؾ وتتولى السمطات العراقية إتخاذ اإلجراءات القانونية والعسكرية، مالحظة نحف جمعنا تواقيع 

السيد رئيس مجمس الوزراء، قبؿ فترة قدمنا شكوى إلى ىيأة النزاىة وديواف الرقابة المالية ونسخة  ( وقدمناىا لؾ بإستضافةٓٓٔعدد)
 منو إلى حضرتؾ حوؿ صفقة السالح الرومانية، 
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 -النائب مصطفى خميل نصيف الكرعاوي: -
، والسادة النواب طرحوا الكثير مف السادة النواب تطرقوا إلى التحديات التي يواجييا الجيش التركي بالرد عمى اإلعتداء التركي

الحموؿ يجب المجوء إلى ىذه الحموؿ والمجوء إلى مجمس األمف إليقاؼ ىذه التدخالت الغير مبررة، كذلؾ يجب إيجاد حموؿ أخرى 
يجاد حموؿ لموضوع الحصة  لتضييؽ الخناؽ عمى الحكومة التركية مف خالؿ وضع ضوابط عمى التبادؿ التجاري واإلقتصادي، وا 
المائية لمعراؽ مف األراضي التركية، ألف ىذه جميعيا تعتبر تدخؿ في شؤوف العراؽ وتدىور الوضع السياسي واإلجتماعي في البمد، 
ىنالؾ مشكمة داخمية لما ىذه المناطؽ غير صالحة لمتواجد البشري والجميع يعمـ المخاطر التي نواجييا وتواجد عسكري كيؼ يتـ 

بالتواجد في ىذه المناطؽ، عمى حكومة اإلقميـ أف تؤمف المناطؽ التي يتواجد فييا المواطف وال تسمح السماح لممواطف العراقي 
 بالتواجد في مثؿ ىكذا مناطؽ خطرة معرضة لإلستيداؼ العسكري.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 كؿ متداخؿ. (، دقيقة ونصؼ لٓٓٔالسادة النواب لدينا قائمة اخرى بالمداخالت تقريبًا وصؿ العدد )

 -النائب مصطفى خميل نصيف الكرعاوي: -
ىذه نقطة ميمة لـ يتطرؽ ليا أحد، المناطؽ غير امنة لتواجد المواطنيف ولـ يتـ توفير أماكف لتواجد السواح، لذلؾ ضرورة منع 

يات العسكرية ألنيـ دخوؿ المواطنيف ليذه المناطؽ، باإلضافة اطمب تعويض الضحايا وشموليـ بقانوف ضحايا األرىاب والعمم
 مواطنيف سقطوا بدوف أي ذنب، ىذا مطمب ميـ يجب تحقيقو لذوي الشيداء والعوائؿ.

 -النائب أمير كامل محمد المعموري: -
اليـو نشيد كارثة إنسانية ال مبرر لحدوثيا سواء أعذار واىية كالعادة يقدميا الجانب التركي، ال يمكف سيادة الرئيس بناء أي دولة 

ادة، اليـو سيادة العراؽ منتيكة عدة مرات، والسبب الكثير منيا أسباب أساسية ضعؼ السياسة الداخمية في العراؽ وىذا دوف سي
معكوس عمى الجوانب الخارجية، ما ىي الخطوات التي إتخذتيا الحكومة الموجودة اآلف تجاه ىذا الحدث الذي ادى بأرواح 

تناسب مع الفعمة النكراء التي أدت بضحايا المواطنيف األبرياء، السيد رئيس أركاف المواطنيف األبرياء؟ لـ نشاىد رد حقيقي ي
( نقطة لمجيش التركي موجودة داخؿ الحدود العراقية ومتواجدة منذ ٓٓٔالجيش تطرؽ إلى مسألة جدًا ميمة، ىنالؾ أكثر مف )

ي ال مبرر لو أنا أطمب مف حضرتكـ الكريـ طرح ىذه زمف بعيد، أيف الخطوات التي أتخذىا العراؽ تجاه ىذا التواجد التركي الذ
الفقرة في الجمسة المقبمة لغرض التصويت عمى إخراج الجيش التركي وىذا التواجد مف الحدود العراقية بشكؿ كامؿ، وكذلؾ 

لسيد )عبد األمير مغادرة السفير التركي مف العراؽ لحيف إكماؿ كافة التحقيقات، اآلف الجانب التركي ينكروف عممية القصؼ، وا
الشمري( يقوؿ إف العممية قبؿ نصؼ ساعة بقذيفة أولى وأنتـ تعمموف وأغمبكـ بالجانب العسكري، يعني بعد نصؼ ساعة أدى 
الرشؽ بقذائؼ متعددة، وتـ تحديد نقطة القصؼ، وىذا يعتبر َتَعمد موجود بقصؼ ىذه األرواح األبرياء، ال يمكف السكوت عف 

السكوت عف ىذا الموضوع وَمَر مرور الكراـ ىذا خرؽ لمدستور  العراقي وخرؽ لمكرامة العراقية ولمسيادة  ىذا الموضوع، اف تـ
 العراقية وال يمكف الجموس داخؿ مجمس النواب.

 -النائب حيدر محمد كاظم خضير المطيري: -
لحالية تحمؿ مسؤوليتيا كاممة في التوجو إلى لـ تأتي ىذه اإلعتداءات إال نتيجة اإلخفاقات في الحكومات السابقة وعمى الحكومة ا

نما يعتبر  لى مجمس األمف الدولي لتحصيؿ حقوؽ المواطنيف العراقييف، ىذا الخرؽ السافر ال يعتبر خرؽ وا  األمـ المتحدة وا 
حتالؿ، ما معنى وجود خمسة قواعد تركية عمى األراضي العراقية؟ ما معنى وجود ) كي؟ ما معنى ( أالؼ مقاتؿ تر ٙإعتداء أثـ وا 

( كـ؟ أيف الحكومة لماذا لـ يحضر ٓٓٔ( كـ ومتوغمة في األراضي العراقية )ٕٕوجود قاعدة في بعشيقة تبعد عف الموصؿ )
 ( نائب.ٓٓٔرئيس الوزراء إلى ىذه الجمسة؟ طالبنا بحضوره وبتوقيع )

 وليتيا وىذه الدماء في رقابنا جميعًا.إذف نطالب بحضور السيد رئيس مجمس الوزراء بجمسة أخرى، وعمى الحكومة تحمؿ مسؤ 



 15 - 45  قسم تنظيم الجلساثالدائرة البرلمانيت/

 -النائب أسوان سالم صادق الكمداني: -
موضوع اإلستيداؼ متكرر ومنذ عدة سنوات وتـ تيجير العديد مف القرى المسيحية ومف قرى إخواننا الكرد في دىوؾ وبصمت 

و طائرات مسيرة ولـ يكوف ىناؾ رد مف مع األسؼ مف حكومة اإلقميـ والحكومة المركزية، ونستغرب ىناؾ ىجـو بعدة قذائؼ أ
قوات البيشمركة ليذه اليجمات مع األسؼ ولو بإطالقة واحدة، والجميع يعمـ اليجمات كانت متكررة عمى القرى المسيحية والقرى 

ذكر السيد الكردية وأخيرًا تـ إستشياد إخواننا مف المحافظات الجنوبية والوسط ومع األسؼ ليس ىنالؾ إتخاذ أي قرار، حسب ما 
( ألؼ خرؽ، ال يوجد إتخاذ قرار لحسـ ىذا الموضوع، السيد وزير الدفاع ذكر ال تستطيع القوات ٕٕوزير الخارجية بأف ىنالؾ )

التحرؾ بسبب العجز في االمور الفنية، نطمب أف يكوف ىناؾ تصويت اليـو عمى إخراج القوات التركية وحزب العماؿ مف 
ـو القرار قرار الشعب، التصويت عمى إخراج القوات التركية مف األراضي العراقية، نطمب مف األراضي العراقية، يكوف الي

الحكومة العراقية إذا لـ يكف ىنالؾ تدخؿ مف المجتمع الدولي وقرار مف مجمس النواب نطمب أف يكوف ىناؾ تحرؾ لمجيش 
 ت التركية.العراقي وأبطاؿ الحشد الشعبي والشعب جميعو معكـ تحركوا إلخراج القوا

 -النائبة نفوذ حسين محمد الموسوي: -
قامة القواعد  اليـو نحف نستنكر اإلعتداء األثـ مف قبؿ القوات التركية وندينو بشدة، حيث إف تركيا أعتادت عمى إجتياح الحدود وا 

ستمرار القصؼ المتكرر ال سيما في الشيور األخيرة مقابؿ صمت  العسكرية وقطع المياه وغض النظر عف مرور األرىابييف وا 
حكومي مف الحكومة اإلتحادية وحكومة اإلقميـ، نحف اليـو أماـ فرصة تاريخية أماـ توحيد الصفوؼ الداخمية ضد التدخالت 
ف دماء الشيداء العرب والكرد والمكونات واألطياؼ األخرى التي أمتزجت بفعؿ القذائؼ العدوانية  والتجاوزات التركية وغيرىا وا 

عًا كاًل حسب دوره شعبًا وبرلمانًا وحكومًة بإتخاذ موقؼ شديد وحاـز ضد اليجمات والتدخالت الغير مقبولة، يدخؿ تمزمنا جمي
السيادة العراقية وحقف الدـ العراقي وعدـ التياوف مطمقًا مع المعتديف، ونبدأ. أواًل: مقاطعة البضائع التركية وتقميؿ التبادؿ إلى 

 ؿ الحكومة مع توفير البدائؿ المناسبة.أقصى حد بعد تقديـ خطة مف قب
 ثانيًا: إتخاذ أعمى وأشد مستويات الرد الدبموماسي.

ثالثًا: تقديـ دراسة مف قبؿ الحكومة حوؿ إمكانية إلغاء العقود التجارية والنفطية ومنع التعامؿ مع الشركات التركية، المعاممة 
 االتراؾ.بالمثؿ بما يتعمؽ بسمات الدخوؿ لموافديف والعامميف و 

ستباحة الدـ، فضاًل عف الضغط  رابعًا: إقامة دعوى في المحكمة الدولية حوؿ ما قامت بو القوات التركية بإنتياكات لمسيادة وا 
 اإلقتصادي وىو األقوى وتسخيره وعقد إتفاقية االمف المائي عبر الوسائؿ القانونية برىف التبادؿ التجاري بحقوؽ العراؽ المائية.

 لب بتحديد سقؼ زمني إلتخاذ اإلجراءات الرادعة لكي ال يتـ التسويؼ ولحفظ ىيبة الدولة.خامسًا: نطا
 -النائب احمد عبد اهلل محمد الجبوري: -

( إلى العراؽ pkk)أرغب بتوضيح بعض الحقائؽ لمجمس النواب حتى تكوف الصورة ىناؾ واضحة، حزب العماؿ الكردستاني 
أسمحة دخموا كنازحيف وتحديدًا في مناطؽ مخمور وبعض المناطؽ االخرى، لكف عمميًا تـ بوقت النظاـ السابؽ، لكف دخؿ دوف 

تسميح حزب العماؿ الكردستاني خالؿ فترة إحتالؿ عصابات داعش اإلرىابية وفي نفس الوقت، وفي نفس الوقت دخمت 
السياسييف الموضوع سياسي قبؿ أف يكوف  القواعدالتركية في بعشيقة والسؤاؿ ىنا، بال شؾ إف العسكر يأتمروف بأوامر القادة

( بالدخوؿ إلى األراضي العراقية والذي سمح لمجيش التركي بالدخوؿ pkkعسكري أمني، الذي سمح لحزب العماؿ الكردستاني )
، لذلؾ كنا نتمنى أف يحضر السادٓٓٔإلى أكثر مف ) نشاء معسكر )زيميكاف( في منطقة بعشيقة يتحمؿ ما يجري اليـو ة ( كـ وا 

في جياز المخابرات واالمف الوطني ألنو ىناؾ إتفاقيات جرت بدوف اإلعالـ في الحكومة السابقة وعندما أتكمـ عف الحكومة 
وفي ذلؾ الوقت إعترضنا وألقينا بيانًا في  ٕ٘ٔٓ، معسكر )زيميكاف( أنشئ في نياية عاـ ٕ٘ٔٓالسابقة اتكمـ عف فترة عاـ 

لكالـ عف أساس المشكمة ىو مف ىي الجية التي سمحت لالتراؾ بإنشاء قواعد سواء في مجمس النواب عف ىذا الجانب لذلؾ ا
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( الجناح المسمح بالتحرؾ pkkقواعد الموصؿ أو في إقميـ كردستاف؟ ومف ىي الجيات التي سمحت لحزب العماؿ الكردستاني )
 الجريمة كبيرة. عسكريًا داخؿ العراؽ ىذه االمور ىي التي سببت ما قاـ بو الجيش التركي، نعـ

المسألة األخرى نحف كأعضاء مجمس النواب يجب أف نبحث عف مصمحة الشعب، ليس مف مصمحة الشعب أف يكوف ىنالؾ 
قتصادية  حرب مع تركيا او مع أي جارة أخرى ولذلؾ يجب أف نعالج المشاكؿ عبر القنوات الدبموماسية، لدينا أساليب تجارية وا 

خسارة ولذلؾ نحف نرفض اف نذىب، ىنالؾ مجمس أمف وعالقات حسف الجوار وبالتالي يجب أف لكف الذىاب بإتجاه الحرب ىو 
( إسوًة pkkنعالج ىذه المشكمة مف جذرىا، وىي خروج القوات التركية مف كؿ قواعد العراؽ، وخروج حزب العماؿ الكردستاني )

عمى األراضي العراقية ويفترض كما اخرجنا مجاىدي  بإخراج مجاىدي خمؽ الدستور العراقي منع تواجد أي قوة عسكرية أجنبية
يضًا الجريمة األخيرة مسؤولة عمييا الجيش التركي.  خمؽ يجب أف نخرج حزب العماؿ، وا 

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 إنيـ ليسوا عراقييف وال نعرؼ كـ عددىـ وبالئيـ عمينا.

 -النائب أحمد عبداهلل الجبوري: -
نى اف تشكؿ لجنة تحقيقية مع الحكومات السابقة والمسؤوليف السابقيف الذيف سمحوا، انا أطمب تشكيؿ لجنة سيادة الرئيس أنا أتم

تحقيقية مع الحكومات السابقة التي سمحت باحتالؿ تركي عراقي، واحتالؿ حزب العماؿ لألراضي العراقية، الجيات التي سمحت 
عراقي و تواطئو عمى السيادة العراقية، ويجب أف نسمي االسماء لمجيش التركي وحزب العماؿ ىي تواطئو عمى الشعب ال

بمسمياتيا، لذلؾ حضور االخوة الوزراء والقادة العسكرييف، أنا أعتقد يجب أف نذىب الى أبعد مف ذلؾ في التحقيؽ مع الجيات 
ي محافظاتنا ومدننا، يعني في السياسية التي سمحت بأنشاء قواعد عسكرية لمجيش التركي وحزب العماؿ الذي ىو اآلف يتجوؿ ف

وضح النيار وال تستطيع قوة أف توقفو، السؤاؿ األخير، اذا اليـو نحف عقدنا اتفاقية مع الجيش التركي وقمنا لو أطمع، سؤالي الى 
ذي يجب ( بالقوة؟ ىذا ىو السؤاؿ الpkkالسيد وزير الدفاع و القادة العسكرييف، ىؿ تستطيعوف اخراج حزب العماؿ الكردستاني )

 أف يجيب عميو القادة العسكرييف و وزير الدفاع.
 -:العبيدي النائبة عالية نصيف جاسم -

دعوني بدايًة سيادة الرئيس أف أشكر السيد وزير الدفاع في وضعو يده عمى الجرح ونتمنى مف مجمس النواب زيادة موازنة القوات 
دـ وجود قدرات، لذلؾ اليـو عمينا حرص كبير ونتعمـ مف الدرس السابؽ االتحادية ونسأؿ ما ىي موازنة القوات االتحادية حتى لع

الذي لـ يجعمنا نزيد قدراتنا لوزارة الدفاع ولمقوات االمنية وىذه نتيجتيا أي دولة أصبحت تتجاوز عمينا، والشكر أيضًا لوزير 
أيضًا تحرؾ بوحدة القرار السياسي بتحرؾ الخارجية حوؿ تقديـ شكوى لألمـ المتحدة ومجمس األمف وىذا ما نرغب فيو، ونرغب 

دبموماسي لكؿ مف لو عالقات بدوؿ المنطقة وتحرؾ حكومي لمضغط عمى دوؿ المنطقة الصديقة بيذه الدعوى التي سوؼ تكوف 
لذي يـو الثالثاء في مجمس االمف إلدانة االعتداء التركي وأخذ قرار أممي في ىذا الموضوع، سيدي الرئيس أنا أتمنى بعد كؿ ا

سمعناه أف نتخذ قرار موحد كسمطة تشريعية وكسمطة تنفيذية قرار واحد حتى ندعـ دعوتنا المقامة أماـ مجمس األمف، اذا لـ 
يكوف قرار وطني موحد ال نستطيع ندعـ ممثمينا في مجمس األمف في أف تزيد مف نشاطيـ الدبموماسي لنجاح ىذه الدعوى اواًل 

السفير التركي مف العراؽ، اعتبار وجود القوات التركية قوات معتدية، ىذا القرار الذي يخرج مف وأيضًا أطمب سيدي الرئيس طرد 
مجمس النواب باعتبار القوات التركية قوات معتدية يدعـ موقفنا في مجمس االمف عمى األراضي العراقية وكذلؾ اخراج قوات 

، تعويض عوائؿ الشيداء وطرد الشركات التركية، سيدي الرئيس حزب العماؿ الكردستاني مف االراضي العراقية في شماؿ العراؽ
( وكذا ، ٕٕٓٓقرار مجمس النواب يجب أف يتضمف بنودًا واضحة لوضع حد الى ىذه التجاوزات التي ذكروىا التنفيذييف، )

ؿ المنطقة، واهلل جميع ( تجاوز عمى االراضي، كفانا ىوانًا بما يحصؿ عمى نحف عراؽ، العراؽ البمد الرائد في دو ٓٓ٘وذكروا )
.  الدوؿ تستمف منا، لكف نرغب بوحدة قرار سياسي و وحدة قرار تشريعي حكومي اتجاه ما يحصؿ اليـو

 



 17 - 45  قسم تنظيم الجلساثالدائرة البرلمانيت/

 -النائبة حنان سعيد محسن الفتالوي: -
نرحب بالسادة الضيوؼ ونأمؿ أف تخرج جمستنا بتوصيات سيادة الرئيس تتناسب مع حجـ الجريمة التي ذىب ضحيتيا أبرياء، 
خمسة مف بيف الشيداء ىـ مف محافظة بابؿ، سياح ىربوا مف الحر وانقطاع الكيرباء، ذىبوا وجدوا الموت التركي ينتظرىـ 
ىناؾ، السؤاؿ األوؿ الذي كنت اتمنى معالي وزير الخارجية يكوف معانا لكف البركة بالسيد الوكيؿ، السؤاؿ األوؿ جمسة طارئة 

ت وزارة الخارجية ما يكفي مف وثائؽ ودالئؿ وليس كالـ انشائي ألنو المجتمع الدولي ال لمجمس االمف يـو الثالثاء، ىؿ أعد
يتعامؿ بالعواطؼ واالنشاء، يعني أقصد تقارير فنية، صور، عينات، تقارير طبية، احداثيات غيرىا ما يثبت أنو القصؼ فعاًل 

وزير الدفاع عف تسميح الجيش العراقي الذي نسمع فيو  (، السؤاؿ الثاني لمعاليpkkمف الجانب التركي وليس كما يدعوف مف )
معالي الوزير منذ سنوات صرفت مالييف بؿ مميارات الدوالرات عمى الجيش العراقي وصمت في مرحمة نسمع الجيش العراقي 

سيا وأوكرانيا يتعاقد عمى مكانس و كابسات نفايات تصورنا أنو نحف لدينا أسمحة متطورة ومكتفيف ويمكف نستطيع أف نحارب رو 
ليس فقط نحارب اذا نحتاج، فبالتالي أيف المميارات التي صرفت عمى التسميح، ونحتاج نشكؿ لجنة تدقؽ في عقود التسميح مف 
سقوط النظاـ والى اآلف سيادة الرئيس، ليس اآلف أنا ال أتحدث مع معالي الوزير حاليًا أتحدث صرفت مميارات الدوالرات عمى 

مـ طمقات، ال نعمـ مكانس، ال نعمـ، لنعرؼ أيف ذىبت ىذه االمواؿ، ونأتي اآلف نبكي ونقوؿ ال يوجد لدينتا عقود تسميح ال نع
سالح وال يوجد لدينا معدات، وال يوجد لدينا تجييزات، النقطة الثالثة سيادة الرئيس نقطة ميمة جدًا وردت عمى يعني بحديث 

ىي ضمف حدود كردستاف والدفاع ليس لدييا سمطة عمييا، لنتكاشؼ ونكوف  السيد رئيس االركاف، ذكر أف المنطقة الحدودية
صريحيف، اخواننا في اقميـ كردستاف اذا ال نكوف شجعاف ونعترؼ في الواقع، يعني نحف بالضبط مثؿ )باقة ال تحميف وخبزة ال 

يكوف قصؼ عندما تحدث اشكالية  تكسريف واكمي واشبعي(، السمطة االتحادية ال تستطيع أف تدخؿ في ىذه المناطؽ لكف مف
ي إخواننا في االقميـ يمقوف المـو عمى السمطات االتحادية، لماذا لـ تأتوا، لماذا لـ تضربوا، لماذا لـ تحرروا، لماذا لـ تقاتموا، يعن

د ىذا نأتي نموميـ، اسمحوا لمقوات االتحادية لتدخؿ لتنتشر، لتكوف ليا تقاريرىا، ليكوف ليا رصدىا، ليكوف ليا احداثياتيا، وبع
فاذا ال نتكاشؼ ونتحدث بصراحة ونشخص الخمؿ أيف ال يمكف أف نجد عالج، السؤاؿ االخير الذي سوؼ لف أجد لو اجابة، مف 

( مف المستفيد منيا، مف الذي يعمؿ عمى تمويميا؟ اذا أجبنا عمى ىذه االسئمة الثالثة، مف جمبيـ، مف يموليـ، مف pkkجمب الػ)
 سوؼ نستطيع أف نخرجيـ وبسيولة، تجيبوف عمى ىذه االسئمة سوؼ نعرؼ اساس المشكمة وأيف حميا. مستفيد منيـ؟

 -النائبة اخالص صباح خضر الدليمي: -
أتمنى أنو يكوف أكثر الوقت ألنو انا أمثؿ نينوى وذىب مع الوفد معيـ وأطمعت عمى بعض االمور، أرحب بالوفد الزائر أىاًل 

ذىبنا كبرلمانييف الى موقع الحادث واطمعنا عمى بعض االمور في أعيننا وشاىدنا موقؼ مؤلـ بصراحة، وسياًل، سيادة الرئيس 
( مجرد عوائؿ آمنة تجمس في ذلؾ المكاف، وأيضًا اطمعنا عمى pkkأشالء مف الضحايا موجودة في مكاف سياحي ال يوجد فيو )
قميـ كردستاف مع ذوي الضحايا والضحايا في ىذا الموضوع، سيادة المستشفى وشاىدنا حجـ الكارثة ونشكر أيضًا تعاوف أىالي ا

( مف الدستور التي تتكمـ عف اف جميورية العراؽ دولة اتحادية واحدة مستقمة وذات سيادة ٔالرئيس سوؼ أنطمؽ مف المادة )
أنطمؽ في أوؿ نقطة بما أنو كاممة، نظاـ الحكـ جميوري نيابي ديمقراطي وىذا الدستور ىو ضامف لوحدة العراؽ، مف ىنا سوؼ 

العراؽ لديو سيادة و وحدة كاممة، فكؿ انتياؾ ليذه السيادة مف أي دولة كانت موفوض جممًة وتفصياًل، ليس ألي دولة سواء 
( ٕكانت تركيا او ايراف أو أي دولة أخرى، ليس ليا الحؽ بأف تنتيؾ سيادة العراؽ وحرمة أرضو، ىذه النقطة االولى، المادة )

الدستور ثامنًا التي سوؼ أتكمـ عنيا تقوؿ يرعى العراؽ مبدأ حسف الجوار ويمتـز بعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ مف 
االخرى ويسعى لحؿ النزاعات بالوسائؿ السممية ويقيـ عالقات عمى اساس المصالح المشتركة والتعامؿ بالمثؿ ويحتـر التزاماتو 

( ىو يحتـر التزاماتو الدولية مع تركيا، يجب عمينا أف نراجع أنفسنا سيادة الرئيس ىذا pkkد الػ )الدولية، ىؿ العراؽ اليـو بوجو 
موضوع ميـ جدًا، االنتياؾ التركي ال يقبؿ تمامًا، لكف ال يجوز وجود منظمات مسمحة عمى االرض العراقية، اليـو الموضوع 

( موجوديف في بعشيقة، موجوديف في سنجار، موجوديف في pkkـ الػ )( ليس موجود في اقميـ كردستاف، اليو pkkكبر، وجود الػ )
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( بدايًة مف التسعينات، أنا مف منطقة مخمور كانوا مجرد الجئيف بخيـ بسيطة، فقراء الدولة تصرؼ pkkمخمور، وجود الػ )
اليـو الدولة تعطييـ رواتب، عف عمييـ كالجئيف، لكف اليـو ىـ فصائؿ مسمحة سيادة الرئيس، الدولة اليـو بدأت مشكميف ألوية، 

( واذا جاءت تركيا pkkأي كالـ تتكمـ لنا اليـو الحكومة وتقوؿ لنا نستطيع او ال نستطيع، ال، تستطيعوف، تعالوا أخرجوا الػ )
( دخموا في اقميـ pkkتعدت نستطيع نوقفيـ عند حدىـ، أنا لست قادمة اتحدث عف موضوع، ىذا موضوع كارثي، اليـو الػ )

دستاف بعدىا جاؤوا الى نينوى، بعدىا ذىبوا الى كركوؾ، غدًا يأتوف بالنجؼ وكربالء أيضَا، ىذا موضوع، الموضوع الثاني كر 
سيادة الرئيس، سيادة الرئيس الموضوع الثالث موضوع التدخالت السياسية، ال نشكؾ بقدرات جيشنا العراقي، وال نشكؾ بوالئيـ 

( أو pkkرات جيشنا العراقي، لدييـ صوالت ولدييـ جوالت وال نشكؾ بقدراتيـ عمى اخراج الػ )لموطف، سيادة الرئيس ال نشكؾ بقد
العناصر التركية كجيش تركي مف العراؽ أو عناصر اخرى، ىنالؾ تدخالت سياسية، كانت ىنالؾ اتفاقية موضوع سنجار، 

وع ومسؾ أرض سنجار مف أبناءىا وتشكيؿ لواءيف ( مف الموضpkkوكانت ىنالؾ اتفاقية و بأشراؼ أمـ متحدة عمى اخراج الػ )
( كـ يعمـ السيد وزير ٛالى ٚمف ىذه المنطقة ولـ تنفذ الى حد اآلف واليـو ثالث سنوات عمى ىذا الموضوع، لدينا عمؽ مف )

دخؿ ىذا االتفاؽ الدفاع بيف مخمور جباؿ )قراد شواؽ( وبيف الجيش ىذا موضوع، ىذا فارغ، شكمنا ألوية أثنيف والى حد اآلف لـ ت
ضمف التنفيذ، اذا كؿ ما الحكومة تتفؽ في موضوع وتأتي التدخالت السياسية تعطي رأييا وتوقؼ ىذا الموضع، كيؼ نحف 

 سوؼ ندير البمد؟
أقترح أف يكوف ىنالؾ حكومة اقميـ كردستاف ترحب بالتعاوف مع الجيش العراقي ولدييـ تعاوف كبير في مناطؽ مشتركة ويعمـ 

( اواًل ومف ثـ اخراج الجيش التركي pkkلوزير، نرحب بالتدخؿ ونرحب بالتعاوف لكف عمى أف يكوف التعاوف بإخراج الػ )السيد ا
 ثانيًا.

 -النائب كريم ابو سودة: -
بيف االحزاب والكتؿ السياسية أعطت فرصة لدوؿ الجوار الجغرافي  ٕٕٕٓالى  ٖٕٓٓالخالفات السياسية بعد احتالؿ العراؽ في 

عًا مف الجارة تركيا الى الجارة أيراف الى الجارة السعودية والكويت وسوريا واالردف، أعطت فرصة ىذه الخالفات السياسية بيف جمي
الكتؿ بتشكيؿ حكومات متأخرة وأعطت فرصة الى ىذه الدوؿ اف تتدخؿ سمبًا بالعراؽ، ألنو يقوؿ لؾ ىذه االحزاب اذا نحف في 

( أشير لـ نشكؿ حكومة، مف الطبيعي أف تعتدي عمينا تركيا وتعتدي عمينا أيراف ويعتدي عمينا ٓٔىذه االنتخابات أصبح لنا )
حتى الصوماؿ يعتدي عمينا، سيادة الرئيس اذا تسمح لي، عدـ تسميح القوات المسمحة االمنية وأنا جزء مف القوات المسمحة 

لفريؽ عبد االمير والفريؽ عبد االمير، عدـ تسميحيا أعطى استيانة األمنية لمفترة السابقة وزمالئي واخواني األخ معالي الوزير وا
لمعراؽ مف باقي دوؿ الجوار، ال نزايد في ىذه الجمسة ىذي الجمسة يجب أف تكوف جمسة مصارحة حقيقية، يجب في الموازنة 

وبسبب  ٕٗٔٓالذي حصؿ لدينا في القادمة بعد تشكيؿ الحكومة القادمة أف نضع االمواؿ الكبيرة لتسميح الجيش العراقي، اخواف 
قمة التسميح والتدريب وأنا كنت احد اعضاء أو ضباط وزارة الدفاع، اذا نقع في نفس االخطاء وقت ما نسمح القوات األمنية مف 

ينا وزارة الدفاع سوؼ تيابنا الدوؿ البقية، بعد اف نسمح ونكمؿ ونصبح دولة لدينا سالح ولدينتا طائرات ولدينا دفاع جوي ولد
سالح ولدينا دفاع جوي وطائرات ودبابات يحترموننا دوؿ الجوار، وقت ما تسمح احرؾ الوضع الدبموماسي، واذا الوضع 
الدبموماسي لـ يحصؿ أستخدـ مع دوؿ الجوار نفس المعة التي يستخدمونيا، الذي ال يحترمني بالمكوار أعاممو، لكف بعد 

 .تسميحنا
نواب وجميعنا مف مختمؼ االقضية والمناطؽ في العراؽ، اذا ال تتسمح القوات األمنية وييابؾ  سيادة الرئيس جميعنا أعضاء مجمس

الجيراف، اآلف عمى مستوى بيت اذا انت ال يوجد لديؾ مكوار تتعارؾ فيو جارؾ يستمر يضرب عمى رأسؾ والى أف يشبعؾ اىانات، 
حتاج اف نبمط وكرامة الشعب وكرامة العراؽ وسيادتو منتيكة، يعني سمحوا القوات األمنية لتكوف الدرع الحصيف لمعراؽ، ونحف ال ن

 كؿ أموالنا تذىب عمى التبميط، ماذا اعمؿ بالتبميط وكرامة غير موجودة.
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 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 تتدلؿ عمينا كريـ أبو سودة، وال مشروع  يمضي لؾ في أبو غريب.

 -النائب كريم ابو سودة: -
 ينا أف ندفع مف رواتبنا لتسميح القوات االمنية، كرامتنا مف كرامة القوات االمنية.واهلل موافؽ، وعم

 -النائب زىير شييد: -
، فمنذ عشريف عامًا   ، السادة الحضور المحترميف، االنتياكات التركية ليست وليدة اليـو السيد رئيس مجمس النواب المحتـر

يومي حيث يقـو الجيش التركي بيجمات جوية وبرية عمى مناطؽ كردستاف  واالعتداءات التركية لشماؿ العراؽ تتوالى بشكؿ
وآخرىا القصؼ الذي طاؿ أناس أبرياء عزؿ، باإلضافة الى االنتياكات التي يعرفيا الجميع والتي تكمـ عنيا السادة النواب، 

مة لوقؼ ىذه االنتياكات وأقميا سحب بدورنا كممثميف لجميع فئات الشعب العراقي يتطمب منا اصدار قرار برلماني ممـز لمحكو 
القوات التركية الغاصبة فورًا ونشر قوات مشتركة وايقاؼ استيراد السمع التركية غير الضرورية والرحالت السياحية وخفض مستوى 

 التبادؿ التجاري تدريجيًا مع ايجاد بدائؿ عف السمع الضرورية والخدمات مف بمداف أخرى.
 -النائب شريف سميمان: -

أكيد سيادة دولة العراؽ واحدة ال تتجزأ والحكومات والبرلماف واجبيا الدستوري الحفاظ عمييا، كما اف الدـ العراقي واحد والتجاوز 
عميو مف المحرمات مف أي كاف، سيادة الرئيس باتت ىذه التجاوزات المتكررة تؤثر سمبًا وتشكؿ خطرًا كبيرًا عمى الشعب العراقي 

ف والمكوف اليزيدي بشكؿ خاص، حيث بعد اكثر مف سبع سنوات مف التيجير والمعاناة والكوارث التي بشكؿ عاـ والنازحي
صاحبت ىجمة داعش االرىابي عمى مناطؽ سنجار ومناطؽ عديدة أخرى ومف ثـ دحر داعش مف قبؿ الجيش العراقي 

ال يستطيعوف العودة الى مناطقيـ وذلؾ بسبب والبيشمركة واالجيزة االمنية االخرى، نرى ولألسؼ الشديد باف نازحيف سنجار 
االستراتيجيات الخارجية عمى جبؿ سنجار والتنافس السياسي الدولي ىنالؾ، وعدـ قدرة الدولة عمى بسط السيطرة االمنية والحفاظ 

سمى باتفاقية سنجار عمى سيادة الدولة فييا رغـ توقيع اتفاقية خاصة بذلؾ بيف حكومة أقميـ كردستاف والحكومة االتحادية وما ت
وبحضور دولي وأممي ومنذ أكثر مف قرابة سنتيف، واألمر الذي بشكؿ خطرًا كبيرًا عمى أبناء المكوف اليزيدي وعرقمة شديدة 
لتطبيؽ اتفاقية سنجار وعدـ القدرة والقابمية عمى إعادة النازحيف الى مناطقيـ بؿ وخطرًا عمى وجودىـ ومستقبميـ، لذلؾ سيدي 

ى مف الضروري جدًا إتخاذ قرار وموقؼ حاـز مف قبؿ مجمس النواب يعالج كيفية ردع المخاطر عمى ابناء الشعب الرئيس نر 
العراقي والحفاظ عمى سيادة دولة العراؽ مف كافة الخروقات ومف كافة االتجاىات عمى حدود الدولة العراقية وداخؿ االراضي 

 العراقية مف أقصاه الى أقصاه.
 -ميل قاسم:النائب محما خ -

مداخمتي مف المادة االولى مف الدستور العراقي )جميورية العراؽ( دولة اتحادية واحدة مستقمة ذات سيادة، سيادة الرئيس أرجوا 
االنتباه الى كالمنا، سيادة البمد ال يتجزأ، لدينا تجربة دولية في الدورات السابقة ولدينا تجربة محمية، اليـو العراؽ يحؿ مشاكمو 

لمدستور بالطرؽ الدبموماسية وبمبدأ حسف الجوار، وخطونا ىذه الخطوة مع الجميورية االسالمية في الدورة الثانية بخروج  وفقاً 
مجاىدي خمؽ بدوف مشكمة ونجحنا فيو، معادف العراقييف تظير عند الشدائد وخير دليؿ اليـو موقؼ موحد برلمانيًا، شعبًا، 

، أتفاقية سنجار، جرى عمى انقاذ سنجار وعمى انقاذ اليزيدييف مف السبي والدمار والتشرد واصدار حكومًة، ثانيًا لدينا تجربة محمية
موقؼ برلماني مشرؼ باعتبارىا منطقة منكوبة، توجب ىذه االتفاقية بأشراؼ أممي بحضور السيدة )بال سخارت( ممثمة االميف 

لشعب البطؿ، الشرطة العراقية البطمة، ليس فقط خرؽ السيادة، سيادة العاـ واآلف تتواجد السمطات العراقية االتحادية مشكورة، ا
الرئيس أي استيداؼ اذا كاف تركي مف أي دولة مجاورة مداف ونستنكره، وازالة المبرر ميـ، اليـو ليس فقط في سنجار ىنالؾ 

( ٓٛف عمى يد، ىنالؾ أكثر مف )استيداؼ تركي فقط، استشياد جنود عراقييف عمى يد حزب العماؿ الكردستاني، خطؼ اليزيديي
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سجف سري يختطفوف المواطنيف العراقييف، أماـ انضار القوات العراقية المتواجدة لكف ىذه القوى ليا ارادة كما كاف في الدورة 
ػ )بي كا السابقة بتصفية سنجار وتطبيؽ اتفاقية سنجار لوال التدخالت السياسية، سيادة الرئيس لدينا امكانيات، اليـو استفحاؿ ال

كا( في سنجار وخطؼ المواطنيف اليزيدييف والسجوف السرية، أنا أعتقد أرجوا مف السيد رئيس البرلماف والسيد معالي وزير 
الخارجية والسيد معالي وزير الدفاع والسيد رئيس أركاف الجيش ونائب قائد العمميات مشكورًا ليـ زيارات مكوكية في موقع 

ف يموؿ، مف يعطي الراتب، مف يعطي السالح الى حزب العماؿ الكردستاني، لماذا استفحمت، الحدث، االجابة مف تقؼ، م
نطالب أف يكوف الدـ العراقي مقدس، ال فرؽ بيف الدـ اليزيدي والمسمـ والمسيحي والتركماني والصابئ والشبكي، كمنا دماء 

، سيادة البمد منتيكة ليس مف الخارج، مف الداخؿ منتيكة، عراقييف أغمى شيء ىو الدـ العراقي وسيادة العراؽ أمانة في أعناقنا
وعدـ وجود ارادة وطنية نطالب سيادة الرئيس تعويض شيداء العراؽ جميعيـ الذيف سقطوا عمى يد العدواف التركي الغاشـ، عمى 

عويضيـ، إلزاـ تركيا بدفع يد حزب العماؿ الكردستاني، ىنالؾ المئات مف اليزيدييف قتموا عمى يد حزب العماؿ الكردستاني، ت
( مف pkkتعويض مادي ومعنوي، اصدار بياف بتطبيؽ اتفاقية سنجار بخمس فقراتيا، بداية قبؿ القصؼ التركي بخروج قوات الػ )

( مف الدستور، ثـ تواجد القوات العراقية ٕ٘( مف الشرطة المحمييف مف أىالي سنجار وفؽ المادة )ٕٓٓ٘سنجار ويحؿ محميـ )
العراقي المقدس، نرغب بتواجد ىذه القوات، مسؾ الحدود، ىذه االجراءات اذا ما تـ اتخاذىا، ثـ اليـو ىنالؾ حقؿ  مف الجيش

وادي الرافديف، استحقاؽ حضاري، أطمب مف معالي الوزير أف ال ينسى حقؿ وادي الرافديف بالمياه ألـ ىنالؾ حقوؽ تاريخية لمياه 
س أطمب أيضًا مف السيد وزير الدفاع بتواجد أبناء القوات المسمحة في سنجار مف اغمبية وادي الرافديف، ثـ أطمب سيادة الرئي

األفراد مف المكوف اليزيدي موجوديف في قطعات بعيدة، أىؿ مكة أدرى بشعابيا، أرجوا نقؿ الجنود اليزيدييف حتى مسؾ ىذه 
التقيت مع رئيس االركاف مشكورَا وىنالؾ أسماء وىنالؾ  ( في سنجار والمناطؽ االخرى، نعـ اناpkkالمناطؽ وعدـ استفحاؿ الػ )

 ( مف الجنود اليزيدييف أبمو بالًء حسنًا وبشيادة.ٜٓٓٓأكثر مف )
 -النائب ثامر حميد: -

تشف القوات التركية عشرات الضربات باستمرار عمى شماؿ العراؽ بحجج واىية مف الجانب التركي، وىنالؾ موقؼ سمبي 
طع المياه بنصب سدود )بناء سدود عمى الحدود( العراقية، عمى وزارة الخارجية أف تقدـ شكوى بيذه لمحكومة التركية بق

االعتداءات، اعتداءات القوات األمنية وقطع المياه عف العراؽ، وذكر السيد وزير الدفاع اف منظومة الدفاع الجوي غير كاممة، 
مالي لمنظومة الدفاع الجوي وحاليًا السيد الوزير في ىذه الفترة ىؿ سؤالي ىو في الموازنات السابقة لماذا لـ يخصص تخصيص 
 خصصتـ أمواؿ ضمف ىذه الموازنات الجديدة لمدفاع الدوي.

 -السيد جمعة عناد )معالي وزير الدفاع(:-
ميوف ( مٓٓ٘( بػ )ٜٓٓٗ( و )أس ٖٓٓ( مميوف دوالر، البطرية الخاصة بالصواريخ بعيدة المدى التي عمى مستوى )أس ٓ٘)

 ( بطريات، ىذا واحد.ٙيورو، البطرية الواحدة وانا أحتاج عمى األقؿ )
 -السيد شاخو وان عبداهلل أحمد )نائب رئيس مجمس النواب(: -

 معالي الوزير باإلمكاف أنو تكتب المالحظة وبعد ىذا تجيب عمييا، ألنو لديؾ إجابات عديدة ويمكف أف تكوف مكررة.
 -النائب ثامر حميد: -

ة الرئيس ندعوا الى عقد مؤتمر مشترؾ بيف الحكومة العراقية والحكومة التركية بإشراؼ األمـ المتحدة لتوضيح االتفاقية سياد
( الذي يتحدث عميو الذي يسمح لمقوات التركية الدفاع عف النفس ال يسمح ليا بدخوؿ العراؽ إال ٔ٘األمنية، ألف ميثاؽ األممي )

عراقية حسب قانوف االمـ المتحدة، وال توجد أي اعتداءات أو نشاطات لحزب العماؿ، ال يوجد بموافقات رسمية مف الحكومة ال
.  نشاط لحزب العماؿ خالؿ الفترة، لماذا تستيدؼ القوات التركية الشعب العراقي، نطالب بموقؼ حاـز
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 -النائب جياي تيمور عبد ال عبد القادر: -
لمجزرة ودائمًا تحصؿ خروقات أمنية واعتداءات تركية وأيضًا مف قبؿ حزب نائب مف محافظة دىوؾ التي حصمت فييا ىذه ا

( قرية حدودية في اقميـ ٓ٘ٛمحافظة دىوؾ، طبعًا ىنالؾ ) ةالعماؿ الكردستاني نرجو أف تعطوني بعض الوقت، وأعرض معانا
العسكرية لمجيش التركي وىؤالء كردستاف تعرضت الى تيجير أىميا مف قبؿ بسبب تواجد حزب العماؿ الكردستاني والعمميات 

يمنعونا مف العودة ألراضييـ وبساتينيـ وحقوليـ ومراعييـ بحجة وجود تمؾ القوات وىؤالء مواطنوف عراقيوف ليـ الحؽ بالعودة 
إلى أراضييـ واستغالؿ أراضييـ، امتداد حزب العماؿ الكردستاني متى أمتد؟ امتد حيف أنشغؿ قوات البيشمركة بمجابية داعش 

( كـ، واستغؿ حزب العماؿ الكردستاني ذلؾ، وأشؾ شخصيًا أف يكوف ىذا السيناريو، الشيء المشترؾ بيف ٓ٘ٓٔعمى حدود )
الدولة التركية وحزب العماؿ الكردستاني، ىـ يقولوف ليـ اذىبوا وسوؼ نتبعكـ وتجري بعض االشتباكات الشكمية والقوات التركية 

لمنطمؽ كما نديف نحف جميع الشعب العراقي بكؿ فئاتو وطوائفو ىذا االستيداؼ وىذا تضع ىنالؾ نقاط عسكرية، ومف ىذا ا
الخرؽ وىذه الجريمة التي حدثت يجب عمينا أف نديف كؿ الخروقات التي حدثت قبؿ اآلف، السيادة الوطنية ال تتجزأ، لما ندافع 

( ٕٔيرانية التي حدثت قبؿ فترة واصابة أربيؿ بػ )عف سيادة العراؽ عندما تنتيكيا تركيا ونغمض عينينا عف االنتياكات اال
 صاروخ وتكررت تستيدؼ الرعاة والسكاف المدنييف اآلمنيف.

 -السيد شاخو وان عبداهلل أحمد )نائب رئيس مجمس النواب(: -
توصيات، لذلَؾ  سيادة النائب أيضَا في موضوع القصؼ اإليراني كاَف ىناَؾ موقؼ لمجمس النواب وجرى فيِو لجنة تحقيقية وجرت

 موقفنا مع كؿ التدخالت عمى مسافة واحدة. 
 -النائب جياي تيمور عبد ال عبد القادر: -

عفوًا سيادة الرئيس نفطة واحدة حوؿ ما قاَؿ السيد رئيس أركاف الجيش، القوات العراقية ال تصؿ إلى الحدود، قوات حرس الحدود 
( في محافظة ٖٓٓٓ( شخص، مقسميف )ٓٓ٘ٙأعدادىـ قميمة تصؿ إلى ) العراقية موجوديف في أخر نقطة عمى الحدود ولكفَ 

نما ٓٓ٘ٔ( في محافظة أربيؿ، )ٕٓٓٓالسميمانية، ) ( في محافظة دىوؾ، ىؤالء ليسوا مكمفيف في حماية الحدود التركية فقط وا 
مزمات واألسمحة المتطورة لكي تستطيع في تمَؾ القوات وتوفير المستحدود السورية أيضًا، نطمب زيادة يحموف الحدود اإليرانية وال

 مف مسؾ الحدود.
 -النائب محمد رسول داخل الرميثي: -

بصراحة الخروقات التركية والتجاوزات الموجودة تحتاج إلى إرادة حقيقية إلخراجيا، كؿ الكالـ الذي نتكمـ بِو حاليًا عف الموضوع 
(pkkوغيرىا ىذِه ذريعة وبصراحة ذريعة غير صحيحة، موض )( وعpkk اتوقع موضوع صار مستقؿ، اإلرادة التي كانت قبؿ )

أشير قميمة كما ُيسموُه التجاوز اإليراني عمى أربيؿ، السيد رئيس الوزراء ذىب وحضَر بنفسو شخصيًا في أربيؿ وصار حدث قبؿ 
الذي كاف لمخروقات اإليرانية،  أكثر مف أسبوع أو اسبوعيف حدَث رد فعؿ جدًا قوي، نتمنى أف تكوف ردود الفعؿ بمستوى رد الفعؿ

وكؿ قوة أجنبية مف داخؿ  pkk% أَف نحُف نستطيع إخراج القوات التركية وٓٓٔلو يكوف ىناَؾ لدينا رد فعؿ حقيقي أنا أؤكد لكـ 
قية، ىذا ( يستمموف رواتب مف الحكومة العراpkkالعراؽ، لكف أتوقع  أَف اإلرادة الحقيقية غير موجودة، األخت حاليًا تقوؿ أَف )

( تستمـ رواتب مف الحكومة العراقية يجب أف يكوف ىناَؾ توضيح أكثر وأكثر، pkkأمر خطير جدًا يجب أف نعرؼ مف أيًف )
النقطة األخيرة في مجمس األمف الدولي يـو الثالثاء نتمنى أف يكوف ىناَؾ حضور عالي المستوى، بمستوى رئيس الوزراء أو 

مي لجميع المستويات، لكف حتى تصؿ رسالة أف إرادة حقيقية موجودة لدينا مَع ىذا الحدث، مستوى وزير الخارجية مع احترا
 أتمنى أف يكوف ىناَؾ دور ميـ لمجنة األمف والدفاع في ىذا الممؼ.
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  -النائب عمي فياض: -
ف، ويسكف الشيداء جناتِو ويمف نعزي أبناء شعبنا وذوي الشيداء ونشاركيـ بمصابيـ األليـ، ونسأؿ اهلل أف يميميـ الصبر والسموا

عمى المصابيف بالشفاء العاجؿ، سيادة الرئيس السادة الحضور المحترميف معالي وزير الدفاع نتشرؼ اليـو بحضوركـ في الوقت 
لى األف،  ٖٕٓٓالذي تشيد المنطقة أزمات  كافة األصعدة ومف عدـ استقرار سياسي واقتصادي وأمني كاف وما زاؿ منُذ عاـ  وا 

لعراؽ حريص عمى العمؿ بالبدء وحسف الجوار في المنطقة لكف ما حصَؿ يـو األربعاء الماضي ولألسؼ تجاوز واضح وا
وصريح وانتياؾ لمسيادة العراقية مف ِقبؿ تركيا، ذىَب ضحيتيا عدد مف المدنييف العزؿ وأصاب األخريف بقصؼ غيَر مبرر، 

ه القصؼ وبشكؿ واضح عمى ىذا التجاوز المستمر عمى األراضي العراقية، ندعوا الحكومة العراقية أف تُبيف موقفيا  باتجا
ونطالب وزارة الخارجية وِعبَر ممثمييا في اإلسراع بمتابعة الشكاوى المقدمة في مجمس األمف مف أجؿ تدويف القضية واعتبارىا 

عطاءىا األولوية في كافة المجاالت، وكذلَؾ ُنطالب معالي و  زير الداخمية ووزير الدفاع بتشكيؿ لجنة لدراسة مف القضايا الميمة وا 
الموقؼ األمني لضماف عدـ تكرار مثؿ ىذِه االعتداءات، وأيضًا أدعو الزميالت والزمالء في مجمس النواب بصفتنا ممثمي 

خراج القوات الشعب العمؿ عمى تسريع تطبيؽ قرار إخراج جميع القوات التركية مف األراضي العراقية لتتحقؽ السيادة وكذلَؾ إ
األجنبية اأُلخرى، وعمى تركيا سحب قواتيا وتقديـ اعتذار رسمي وتعويض ذوي الضحايا بشكؿ منصؼ، وفي الختاـ ال يسعنا إال 

لى كافة القادة األمنييف.  أف ُنقدـ جزيؿ الشكر لسيادة الرئيس ولإلخوة الحضور ومعالي وزير الدفاع وا 
   -لي:النائبة ابتسام ىاشم عبد حسين اليال  -

نعزي عوائؿ الشيداء والشفاء لمجرحى والمصابيف، سيادة الرئيس نحُف اليـو أماـ كارثة كبيرة جدًا ذىَب ضحيتيا الناس األبرياء 
، القائد العاـ  فكاف مف المفروض ال نقوؿ بأف ال يحضر رئيس الوزراء، كال كاف مف المفروض أف يحضر رئيس الوزراء اليـو

األمنية حاضرة اليـو نحُف نريد قرار حقيقي بدوف مجامالت يعني قرار ال نريد شجب استنكار حداد لمدة  لمقوات المسمحة الجيات
ثالثة أياـ  لـ يخدـ العوائؿ لـ يخدـ أبف اليندية العريس األف الذي ذىب، لـ يخدـ الطفمة التي ماتت لـ يخدـ كؿ األطفاؿ وكؿ 

ـو يجب أف نخرج بقرار إخراج القوات المسمحة، سيادة الرئيس ال يجوز قتؿ مباح الموجوديف السواح الذيَف ذىبوا نريد قرار الي
لتركيا قطع المياه تعطيش العراؽ مباح لتركيا ونحُف واقفيف ليَس لدينا أي قرار إال األف، أنا أقترح ولدَي عدة حموؿ، سيادة الرئيس 

صادية مع تركيا لشير واحد، سوَؼ ترى كيَؼ سوؼ يأتوف تركيا ليست صعبة عمينا قطع االستيراد وقطع العالقات التجارية واالقت
إلينا، نوقؼ الرحالت ما الداعي شعبنا كمُو يسافر إلى تركيا وىي تقـو بأذيتنا عمينا أف نوقؼ الرحالت لوقت قصير حتى نسيطر،  

زير موجود ىناَؾ قائد عاـ لمقوات عمى األقؿ يقولوف يوجد دولة قوية موجودة في العراؽ، المفروض ىناَؾ قوات امنية ىناَؾ و 
المسمحة موجود إخراج القوات، سيادة الرئيس مف غير المعقوؿ نحُف في الدورات السابقة والسنوات السابقة يوجد موازنة أكبر 

ي وطني موازنة لوزارة الدفاع، مف غير المعقوؿ اليـو السيد الوزير يأتي يقوؿ ليَس لدي طائرات، ىذا غير معقوؿ، لدينا جيش قو 
نحُف ال ُنطعف بجيشنا العراقي مف المستحيؿ، المفروض اليـو نسمح الجيش وندخؿ ىذِه األماكف ، سيادة الرئيس ىذِه نقطة ميمة، 
اليـو ذىبت منا مئات وغدًا سوَؼ تذىب األالؼ مف أوالدنا وشبابنا وأبريانا ونسائنا ودموع أمياتنا فقط تبكي فقط ىذا الشيء يبقى 

ـ ما فائدة االجتماعات مع مجمس األمف، السيد الوكيؿ، وكيؿ وزير الخارجية انتياكات عديدة حدثت، ما ىو القرار لدينا، اليو 
 الذي صدر.

 -السيد شاخو وان عبداهلل أحمد )نائب رئيس مجمس النواب(: -
بر سالح بيد وزارة الخارجية ونحُف السيدة النائبة ىذِه إجراءات دبموماسية المفروض عمى العراؽ يتخذىا، المجوء لمجمس األمف أك

 ننتظر وزارة الخارجية أف يكوف ليا موقؼ، اليـو نحُف نطعف وزارة الخارجية بعدـ المجوء ليذِه المسألة ىي مخالفة. 
   -النائبة ابتسام ىاشم عبد حسين الياللي: -

صدَر تصريح لمسيد وزير الدفاع بمواقع التواصؿ اإلجتماعي، أطمبؾ مف  لدَي سؤاؿ لمسيد وزير الدفاع وىذا جدًا ميـ، يـو أمس
 جنابؾ إف كاَف ىذا التصريح فعمي فيذِه كارثة حقيقية سيادة الوزير. 
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 -السيد شاخو وان عبداهلل أحمد )نائب رئيس مجمس النواب(: -
 بخصوص. 

   -النائبة ابتسام ىاشم عبد حسين الياللي: -
ظيَر بتصريح موجود األف يقوؿ، عمينا أف ُنيدأ الموضوع ونتصرؼ بسياسة مع ىذا الموضوع دىـ بخصوص السيد الوزير 

ىذا التصريح جدًا ميـ إذا كاَف فعاًل موجود  يطمقوف صاروخ أو صاروخيف في الشير فيذا ال يؤثر، سيادة الوزير أنا أقوُؿ لؾ
ذا لـ يكف موجود عميؾ االعتذار مف الشعب الع  راقي.فيذِه كارثة وا 

 -السيد شاخو وان عبداهلل أحمد )نائب رئيس مجمس النواب(: -
 المفروض الذي ُينشر في وسائؿ اإلعالـ صحيح.

 -النائبة مديحة حسن عذيب الموسوي: -
ـَ بو زمالئي السادة النواب، نرحب بالضيوؼ ولكف كنا نتمنى أوالً   نرحب بالضيوؼ الكراـ، بصراحة أنا ال ُأريد أف ُأعيد ما تكم
حضور رئيس مجمس الوزراء باعتباره القائد العاـ لمقوات المسمحة وأعتقد ىذا الموضوع جدًا ميـ، ليَس اليـو ىي داعش وتحاربيا 
في جبيات القتاؿ، اليـو ىو ضرب محافظة عراقية وكاف مف المفروض موجود مع القوات األمنية التي موجودة اليـو التي تـَ 

 عراقي.استضافتيا في مجمس النواب ال
الشيء الثاني أنا مندىشة طبعًا أشكر األخ وزير الدفاع واإلخوة الموجوديف لكف أحس بو ال حوَؿ وال قوة بصراحة عندما يتحدث 

، أنا pkkأَف مثُؿ ىكذا منظمة موجودة أو حزب موجود )  ( ويقوؿ أنا ال أعرؼ ىذِه أمور سياسية حقيقًة ىذا صعب جدًا اليـو
( قاعدة ٖٖف الحكومات السابقة التي ىي وجود القوات التركية منُذ خمسة سنوات ولدييـ أكثر مف )اليـو أريد أف أعرؼ ع

عسكرية موجودة داخؿ العراؽ، وزارة الدفاع في السنوات السابقة ماذا كانت تفعؿ، يعني الحكومة العراقية السابقة تتفرج عمييـ، أنا 
ال األف يأخذوف رواتب،  أي جية التي ُتعطييـ رواتب؟ يجب عمى مجمس النواب العراقي محاسبة ىؤالء، الذي عرفتو أَف اليـو وا 

المجنة القانونية الموجودة لدينا ولجنة األمف والدفاع أيضًا محاسبة الجيات التي ُتعطي رواتب ليذِه الجية، أنا الذي أطمبُو مف 
يكوف ىناَؾ عالقات دبموماسية بإخراج ىذا الموضوع، جنابكـ أواًل أنَت عندما تكممت األف أبدأ مف بداية كالمؾ قمت يجب أف 

آتي مع جنابؾ أواًل عمى السفير التركي مغادرة األراضي العراقية ال أقوؿ طرد، أقوؿ مغادرتو، مغادرة كؿ الشركات الموجودة في 
لى الجنوب ومف الشرؽ إلى الغرب، وال شركة تركية تبقى األف إال حيف حسـ الموض  وع.العراؽ مف شماؿ وا 

يقاؼ كافة التعامالت  الشْي الثالث، عمى الحكومة التركية االعتذار لمشعب العراقي، تعويض عوائؿ الضحايا ومعالجة الجرحى وا 
اإلقتصادية والتجارية مع الجانب التركي لحؿ الموضوع، نحُف كمجمس نواب ال نريد  مشاجرة مع الدولة األف في ىذا الوقت 

ال ما الداعي جموسنا في مجمس النواب نحف، فقط نحضر ونذىب ونأخذ رواتب، عمينا المطالبة ولكف عمينا أف نحتـر شعبنا  وا 
 بيذه األمور ويجب أف ُتطبؽ.

  -النائبة منال حميد ىاشم شرموطي: -
 ما أردت التحدث بِو تحدَث بِو السيد )عادؿ الركابي( مشكورًا.

  -النائب عباس شعيل عوده الزاممي: -
، وكيؿ وزير الخارجية، اإلخواف األعزاء السيد رئيس أركاف الجيش، السيد السيد رئيس الجم ، السيد وزير الدفاع المحتـر سة المحتـر

معاوف قائد العمميات حقيقًة نحُف نشكرىـ عمى تقريرىـ الفني الدقيؽ عما حصؿ وحسـ الموضوع عمى أنُو بالفعؿ نحُف إلى ما قبؿ 
ا ىي حتى في بداية الجمسة وزير الخارجية ذكَر عمى أَف تركيا ىي تنفي ضربيا لمصيؼ الجمسة أَف ىناَؾ كالـ عمى أَف تركي

)برخ( في قضاء )زاخو(، يتذكر الشعب العراقي بأَف ما قدمتُو األجيزة األمنية والعسكرية ىو المؤسسات التي دافعت عف العراؽ 
لى ىذِه المحظة وقدمت الكثير مف  الدماء الزاكية مف قادة وجنود مجاىديف مف الحشد الشعبي في أياـ داعش عمى أقؿ التقدير وا 
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ذا نذكر فقط نتذكر موضوع الجانب األيمف في الموصؿ لجماجـ سقطت مف أجؿ تحرير  الذيف سقطوا مف أجؿ تحرير العراؽ، وا 
، لذلؾ ال نستييف أيمف الموصؿ مف األجيزة األمنية نتذكر جياز مكافحة اإلرىاب، الشرطة اإلتحادية، الجيش، الحشد الشعبي

بما لدينا مف قدرات عمى األرض مف موارد بشرية وقدرات عسكرية لمدفاع عف العراؽ كأرض بالواقع ما تكمـ عنو السيد وزير 
الدفاع ىو مف حقو، نحُف إف شاء اهلل في المرحمة المقبمة سيكوف ىناَؾ دعـ لوزارة الدفاع واألجيزة األمنية بتخصيص مبالغ مف 

في حقيـ مف أجؿ رفد المؤسسة العسكرية وخصوصًا الدفاع الجوي والقوة الجوية لتعزيز قدراتيـ، الخطر الخارجي قد الموازنة  ت
يكوف نادًر نحُف ال نريد أف ندخؿ في حروب مرة ُأخرى مع دوؿ الجوار، لكف ما حصؿ مف اإلعتداء التركي واألسباب التي 

 أقترح بناًء عمى كؿ ما تقدـ. ُذكرت التي أنا أعتبرىا غير مبرره، عميِو أنا
أواًل: أطمب بإصدار نيابي في ىذِه الجمسة بإخراج القوات التركية مف األراضي العراقية وعمى الفور، وعمى القائد العاـ لمقوات 

 المسمحة تحديد مدة زمنية لتطبيؽ ىذا القرار.
مني واالقتصادي لمضغط عمى تركيا بالوقوؼ بوجو تركيا ثانيًا: لمحكومة العراقية استخداـ كافة صالحياتيا باستخداـ الممؼ األ

مف حد مف اعتداءاتيا وكذلَؾ حؿ مشكمة المياه وحؿ كؿ المشاكؿ العالقة مع تركيا الوقت ال يتحمؿ أكثر، الشعب العراقي  
مفت بو في المستقبؿ، ينتظر عميِو أطمب مف مجمس النواب القرار أصبح لدينا األجيزة األمنية قدمت  ما عميو سوؼ تقدـ ما تك

لكف كقرار برلماني لممثمي الشعب يجب أف يكوف ىناؾ قرار بإخراج القوات التركية إذا لـ تخرج بالوضع الدبموماسي الذي تبناه 
 السيد وزير الخارجية  والحكومة العراقية عمى القائد العاـ لمقوات المسمحة أف يكوف لديِو حسابات إلخراج ىذه القوات مف األرض.

 -السيد شاخو وان عبداهلل أحمد )نائب رئيس مجمس النواب(: -
 فقط مالحظة، عندما نذكر دماء الشيداء نذكر كؿ القوات  مف الجيش.

  -النائب عباس شعيل عوده الزاممي: -
 ومقاتمي )البيشمركو( وكؿ مف شارؾ.

 -السيد شاخو وان عبداهلل أحمد )نائب رئيس مجمس النواب(: -
فقط  رئيس األركاف موجود خط الصد األوؿ باتجاه الموصؿ )البيشمركو( دفع شيداء غاليف مف أجؿ فتح  ألف األخ السيد

 لممالحظة.
 -النائبة نداء حسن ماضي الكريطي: -

 السيد الرئيس، السادة الضيوؼ، السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو. 
ضي العراقية وحربيا التي ال تنتمي مع مميشيات حرب حزب العماؿ في الوقت الذي تشف تركيا حمالتيا العسكرية الوقحة عمى األرا

لغاية األف والتي تعدت  ٕٛٔٓالكردستاني لـ تتدخؿ الحكومة بردع تركيا، وكما ذكر السيد الوزير بأف ىناَؾ انتياكات لتركيا منذ 
بأف يكوف )البيشمركو( وكذلَؾ القوات ( ألؼ انتياؾ، لـ نرى أي تدخؿ مف الحكومة في ىذا الشأف، لذا نشُد عمى التعاوف ٕٕ)

العسكرية اإلتحادية بأف تكوف موضع حـز في طرد ىذِه الفئات الموجودة والمميشيات ألنض تطاوؿ ميميشيات حزب العماؿ حتى 
ـَ توقيع إتفاقية )سنجار( مف قبؿ السي ٕٕٓٓ( أكتوبر عاـ ٜعمى الجيش العراقي في أكثر مف مناسبة، وكذلَؾ أيضًا في ) د رئيس ت

الوزراء مع حكومة اإلقميـ التي تنص عمى تسميـ الجيش لممؼ األمف وانسحاب باقي التشكيالت العسكرية واعتبرناه بادئة خير 
    -النائب حيدر السالمي: -إلنياء ممؼ مميشيات حزب العماؿ، لكف ال جدوى مف ذلؾ ولـ يتـ متابعة الموضوع ولـ يؤخذ بو، 

لقصؼ والشفاء العاجؿ لمجرحى والخزي والعار لمقوات التركية المحتمة، نعـ سيادة الرئيس حقيقة وفؽ ما الرحمة والخمود لشيداء ا
ـَ قامت بالقصؼ واالعتداء pkkسمعناه ىو احتالؿ لمعراؽ مف الجانب التركي، تركيا فرضت عمينا وجود ) ( داخؿ العراؽ ومف ُث

ابية تنفذ عمميات ارىابية لقتؿ المدنييف األتراؾ واألف تركيا نفسيا مف داخؿ ( منظمة إرىpkkداخؿ الحدود العراقية باعتبار أَف )
قواعدىـ التي ىي قواعد تركيا في داخؿ العراؽ تضرب المدنييف العراقييف، إذًا مف ىذا نفيـ بأف القواعد التركية الموجودة في 
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مة وأف تتعامؿ مع كؿ قاعدة تركيو موجودة في العراؽ العراؽ ىي قواعد إرىابية وعمى القوات األمنية أف تتخذ اإلجراءات االز 
عمى أنيا وكر لإلرىاب، الشيء اآلخر وزير الخارجية حقيقة دعا لمحوار مع الجانب التركي، أنا سؤالي ىنا ما ىي مقومات 

ىذا الضعؼ كأنُو الحوار؟ عمى أي أساس أيف القوة الخاصة بي حتى أذىب ُأحاور، بالحقيقة الذي رأيناه لألسؼ جدًا نحُف في 
ليَس دعوة لمحوار ىو دعوة أف نترجى الحكومة التركية أف ال تضربنا بعد وىذا حقيقة يؤخذ عمى الحكومة العراقية، ايضًا ىناؾ 

وأنا بنفسي قبؿ شير أرسمُت كتاب  ٜٙٗٔشيء أخر لمعالي وزير الخارجية ذكر معاىدة صداقة الجوار مع تركيا في عاـ 
عاىدة مسجمة في األمـ المتحدة، حتى نتخذ إجراءات ضد تركيا والحد مف ىذا االستيتار واالعتداء سواء طالبتيـ ىؿ ىذِه الم

 عسكريًا أو في ما يخص قطع المياه وقتؿ اإلقتصاد العراقي.
    -ياسين حسن طاىر العامري:النائب  -

لجرح األوؿ ُأشاطر بو جميع العراقييف، اخواني اليـو انا أحضر ىذِه الجمسة وأنا نائب عف محافظة )البصرة( وأحمؿ جرحيف، ا
ُأشاطركـ وُأشاطر القوات األمنية والحكومة وكؿ الشعب وىي الدماء التي سالت في بمدنا في المصيؼ، ذىبت عوائمنا ىناؾ 

ذا عادو أما جثث أو ال زالوا في مستشفيات أربيؿ يعانوف الكثير، والجرح اآلخر ىو أَف عائمة مف أقاربي مك ونة مف لمسياحة وا 
زوج وزوجتو وطفمة عمرىا عشرة أشير، الرجؿ فقَد ذراعُو نتيجة القصؼ المرأة ُرفعت مف بطنيا أحشاء إلصابتيا والطفمة ال زالت 
اليـو راقدة في العناية المركزة ىذِه الطفمة بعمر الورد عمرىا كما ذكرت عشرة أشير أصيبت في رأسيا بشظية واألف في العناية 

فى في أربيؿ، نعـ ىذِه ىي عوائمكـ بال شؾ، لذا نطالب ومف تحت قبة البرلماف صوت الشعب العراقي باتخاذ المركزة في مستش
يجاد بدائؿ عف تركيا مف ناحية توفير  إجراءات فعمية بعيدة عف االستنكار والشج مع تركيا ومف ذلؾ قطع العالقات الدبموماسية وا 

ف كاف تدريجية، ك يابًا لحيف حمحمة ىذِه األمور، وأنا أتوجو بالشكر الكبير السمع لألسواؽ العراقية وا  ذلؾ قطع الحدود ذىابًا وا 
لمقادة األمنييف مف الحاضريف اليـو لشجاعتيـ وذكرىـ أف اإلعتداء جاَء مف تركيا وليَس مف مصدر آخر، لذلؾ عمينا أف ال 

% ، إذًا عمينا اتخاذ ٓٓٔأكديف أَف ىذا اإلعتداء تركي ننتظر شيء ال ننتظر أف تأتينا رسالة أو توجيو مف الخارج، ما زلنا مت
 اإلجراءات المناسبة أماـ ىذا اإلعتداء. 

 -السيد شاخو وان عبداهلل أحمد )نائب رئيس مجمس النواب(: -
ت األمنية، السيدات السادة النواب، أرجو االلتزاـ بالوقت ألف نياية الجمسة سوَؼ يكوف جواب لمسادة الحضور مف الوزراء والقيادا

                لذلَؾ أمامنا قائمة مطولة لذلؾ أرجو االلتزاـ بالوقت. 
 -النائب ماجد خمف حمو شنغالي: -

 شكرًا سيادة رئيس الجمسة شكر موصوؿ لمسادة الحضور.
خراج القوات في الواقع ىناؾ بعض األسئمة مع أف الكؿ متفؽ اليـو عمى أمر ميـ جدًا ىو إخراج حزب العماؿ الكردستاني  وا 

التركية مف األراضي العراقية، والكؿ يديف اإلعتداء التركي السافر الذي حصؿ في )زاخو( ىناؾ بعض األسئمة الميمة موجية 
أواًل إلى األخ الممثؿ لوزارة الخارجية السيد الوكيؿ، الكؿ يعمـ أف اليـو حكومة السيد الكاظمي قامت بجيد كبير وأصبحت عامؿ 

جارة )إيراف و السعودية( )إيراف وأميركا( ) أيراف ودوؿ الخميج( لماذا ىذا الجيد أيضًا ال يذىب إلى ناحية أخرى حؿ توازف بيف ال
، أما سؤالي لإلخوة في وزارة الدفاع المشاكؿ العالقة مع تركيا سواء مشكمة المياه والمشاكؿ األمنية وأيضًا المشاكؿ اإلقتصادية

% منيا أو أكثر مخصص لمقوات األمنية سواء وزارة الدفاع أو الداخمية، كال ٕ٘تحادية ما يقارب والكؿ يعمـ أَف الموازنة اإل
موجودة أرقاـ، فيذا مخصص لمقوات األمنية وزارة الداخمية والدفاع وأيضًا األجيزة األخرى، نحنث نقوؿ إذا كانت ىذِه الموازنات 

والحكومات المتعاقدة جميعًا مف حكومة السيد )عالوي(  ٖٕٓٓح منُذ عاـ اإلتحادية جميا لألمف الدفاعي، أيَف ىي عقود التسمي
 ومرورًا ونيايًة بحكومة السيد )الكاظمي( يرجى كشؼ ىذِه عقود التسميح وأيَف ذىبت ىذِه المبالغ؟

النقاط في إقميـ مسألة ُأخرى: السيد رئيس أركاف الجيش العراقي يقوؿ بأننا غيَر مخوليف بالذىاب أو الوصوؿ إلى الكثير مف 
كردستاف وىذِه المسائؿ قد يعرفيا ىو أكثر مني، لكف ىناَؾ أمور ُأخرى ىو يستطيع الوصوؿ إلى سنجار يستطيع الوصوؿ إلى 
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( مف مخمور وغيرىا والكؿ يعمـ بأف أوؿ أياـ العيد كاَف ىناَؾ عممية pkkمخمور، لماذا ال تعمؿ ىذِه القوات عمى إخراج قوات )
ي وحدثت مواجية بيف الجيش العراقي وقوات تابعة لمؤسسة أمنية عراقية وتأخذ رواتبيا مف الجيش العراقي واستشيد لمجيش العراق

منتسب في الجيش العراقي، ومف الجانب األخر استشيد مقاتؿ سوري  واليـو أغمب سيطرات التفتيش في مناطؽ سنجار يوجد 
أنا أبف سنجار واقوليا مرًة بعد مرة وأعطيؾ اسـ الشييد الذي استشيد في  فييا عناصر مف مقاتمي الحزب العماؿ الكردستاني،

لى مف تابعة وما ىو اسـ الفصيؿ  العممية  والسوري أيضًا موجود، يرجى اإلجابة ومف ىي الجية التي تموؿ ىذِه الجيات وا 
 المسمح الذي قاتؿ الجيش العراقي ىناؾ.

  -النائب حسين عمي حسن السعيدي: -
 فسنا ونعزي أىالي الشيداء ونسأؿ اهلل الشفاء لجرحانا إنُو سميٌع مجيب الدعاء.نعزي أن

سيادة الرئيس أواًل أشكر حضور السادة الوزراء، وأشكر حضور القادة األمنييف بعَد اإلستماع إلى المشكمة وطرح جزء مف الحموؿ 
التركي بعد فحص وتدقيؽ مف قبؿ المجنة المشرفة، عدد  توصمنا إلى نتيجة مفادىا، أكَد السيد الفريؽ أَف اإلعتداء مف الجيش

ـَ إبالغ مجمس األمف بيذِه الخروقات، ما ٖٕٕٗٚالخروقات بمغت ) ( مثؿ ما تفضَؿ بِو السيد وزير الخارجية، أنا ال أعرؼ وقد ت
يا، أنا ال أقوؿ اليـو نريد أف ىي النتيجة؟ نحُف اليـو إذا نحسبيا بمعادلة سيادة الرئيس يخرج لدينا مرتيف انتياؾ وخرؽ مف ترك

( نحُف ليَس  ، وصمتًا إلى أف يصدح الحِؽ يا دـِ نقرع طبوؿ الحرب، لكف الشاعر العربي يقوؿ )صيامًا إلى أف يفطر السيؼ بالدـِ
مع  مع الحرب لكف ال بد أف يكوف ىناَؾ ردع لمجانب التركي، ال بد أف تأخذ السمطة التشريعية قرار بنشر القوات اإلتحادية

اإلخوة مف قوات البيشمركة لحماية الحدود في إقميـ كردستاف، اليـو إقميـ كردستاف ىَو جزء مف العراؽ، أطالب مف اإلخوة في 
خراج القوات التركية المحتمة التي تبمغ) ( جندي ٓٓٓٗمجمس النواب أف يكوف موقؼ حقيقي مف االحتالؿ بطرد السفير التركي وا 

منييف ، الحرب سجاؿ ممكف أف نستخدـ جميع اإلمكانيات وجميع القوات ومف ضمنيا الحشد الشعبي، مثُؿ ما تفضَؿ القادة األ
كذلَؾ ممكف استخداـ التبادؿ التجاري وأف يكوف التحرؾ مف مجمس النواب والحكومة وكؿ عراقي غيور، اليـو أنا أتفاجئ عندما 

ت الكبيرة، أطمُب مف لجنة األمف والدفاع وضع ميزانية التي يمكف اف ترفع اسمع بإمكانياتنا البسيطة في وزارة الدفاع بعَد الميزانيا
قدرة قواتنا العسكرية، ُنطالب السيد وزير الخارجية أف يكوف قرار مجمس األمف في جمسة األربعاء قرار بمستوى اإلنتياؾ وبمستوى 

         نا حتى في المياه.اإلحتالؿ وأف يكوف ىناَؾ دعـ دولي ليذا القرار ألَف اليـو تركيا تحاربُ 
 -النائب عقيل عباس جساب الفتالوي: -

باختصار شديد لقد بدأ لنا ومنذ زمف ليس بالقصير أف التطاوؿ التركي ممنيجًا ييدؼ باألساس إلى أعادة التسمط العثماني 
ىت وكأنيا منظمة إنسانية تعنى البغيض عمى العراؽ، وأماـ ىذا التطاوؿ ولألسؼ وجدنا الدبموماسية العراقية تتصرؼ بخجؿ با

( وأمامنا ٖٕٕٗٚبشؤوف المتضرريف بحروب، أتساءؿ أمامنا انتياكات حسب ما جاء عمى لساف السيد وزير الخارجية عددىا )
( مذكرة احتجاج، لماذا ال تتناسب إعداد االنتياكات مع إعداد مذكرات االحتجاج ىذا األمر مناط بمقصريو ٕٙٓأيضًا )

العراقية لوزارة الخارجية الحقيقة أيضًا نجد أف الموقؼ اإلعالمي لوزارة الخارجية مف جراء ىذا التطاوؿ غير موجود لمدبموماسية 
وواضح عمى المستوى الدولي أيف الموقؼ الحكومي أيضًا خارج أطار االستنكار فقط، بما يتعرض بما يتعمؽ بموضوع وزارة 

( ٖٙٚحة أعتدنا مف السيد وزير الدفاع صراحتو ومنطقة ومكاف يعني خط حدودي )الخارجية أما ما يتعمؽ بقضية الدفاع الصرا
كيمو متر تترؾ فقط لقيادة قوات الحدود بدوف تواجد قوات العسكرية التي ىي مف شأف لماذا ال يذكر ذلؾ مسبقًا لماذا ال يتعرض 

ير مف النواب ال يعمموا بأف القوات العراقية غير منتشرة، ليذا األمر مسبقًا بوسائؿ األعالـ بالطرؽ برسائؿ البرلماف الحقيقة الكث
لذلؾ يوجد عندي مطالبة الحقيقة األولى وبدوف مجاممة طرد السفير التركي، ثانيًا رفع سقؼ طرؽ االحتجاج مف الجانب العراقي 

والتنسيؽ مع القوات البيشمركة  عمى مستوى الخارجية، ثالثًا إعطاء الفرصة لنشر القوات العراقية عمى الخط الحدودي مع تركيا
 حتى يتوقؼ ىذا التطاوؿ مف القوات التركيا المحتمة.  
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 -النائب محمد جاسم محمد عمي: -
في بداية الجمسة قدـ السيد وزير الخارجية بإعطاء سرد تاريخي مف ىـ البي كيكي ومتى دخموا العراؽ ومتى استوطنوا العراؽ 

وزير الدفاع المحتـر بيف المعوقات واحتياجات المؤسسة العسكرية ىذا غير خافي عمننا ثـ قائد  وبقية التفاصيؿ األخرى، ثـ السيد
العمميات المشتركة المحتـر اعطنا نموذج عف الحادث وتفاصيؿ الحادث والسبب في زيادة نسبة الشيداء والجرحة نتيجة 

قدـ مختصر لموضع العسكري أيضًا، أخواني باالختصار المساحات الضيقة التي ذكرىا، ومف ثـ السيد رئيس األركاف المحتـر 
الشديد يعني الدعوة كانت مف األخوة الحضور أيضًا مف قبؿ السيد الوزير الخارجية بالدخوؿ كمقترح حؿ لمدخوؿ في مفاوضات 

عؼ الحقيؽ مع الجانب التركي ليذا الموضوع، الدخوؿ في مفاوضات ال يكوف عف طريؽ مبدأ ضعؼ الف نحف اآلف في مبدأ ض
ولألسؼ أقوليا لذلؾ أطمب مف السيد رئيس الجمسة دعوة األخوة الزمالء النواب الذيف خرجوا مف القاعدة لمحضور لعدـ األخالؿ 
بالنصاب والمطالبة إلصدار قرار نيابي ممـز لمحكومة التنفيذية بتنفيذ بعض المطالبات التي ذكروىا اإلخواف سوؼ أوجز 

التي مف الممكف أتخذىا مف جانبنا نحف كحكومة عراقية، ما ىي اإلجراءات الممكنة أتخاذىا نحف  المطالبات أو اإلجراءات
كدولة وكحكومة ومؤسسات عراقية قبؿ مطالبة القوات التركيا بالمغادرة ومطالبة الحكومة التركيا بسحب قواتيا، أواًل الفكرة إصدار 

ضوع، أواًل تخفيض التبادؿ التجاري والبدء بيو فورًا ووصواًل لممقاطعة الكاممة قرار نيابي وأدعوا األخوة النواب بتأييد ىذا المو 
لممنتجات ومف خالؿ خطوة وطنية مدروسة وضمف توقيتات معينة، ثانيًا إيقاؼ الرحالت السياحية إلى تركيا بإيقاؼ الخطوط 

ف وبعد الشروع بتنفيذ ىذه اإلجراءات ىي إجراءات  الجوية المباشرة لتمؾ الرحالت، ومف ثـ تخفيض التمثيؿ الدبموماسي مع البمدي
العراقية صرفة والمفروض أف تكوف في مستوى الحدث أنا أتكمـ عف إجراءات بديمة عف التدخؿ العسكري التي أوضحيا السيد 

ف تكوف حاضر وزير الدفاع باإلمكانيات الموجود غير وارد وممكف وكذلؾ نحف غير مشجعيف عميو تمامًا، ىذه اإلجراءات يجب أ
صدار قرار نيابي اليـو بالزاـ الحكومة في تنفيذىا ضمف خطة معينة ويجب أف يكوف الكؿ يتحمؿ ىذا الموضوع وأف كاف ىناؾ  وا 
بو ضرر عمى قضية أف يكوف ىناؾ غالء أسعار وكذا وحتى قضية الرحالت التركيا تضرر األخوة الدارسيف أو غيرىـ ىذا كمة 

 الحدث والزاـ الحكومة بتنفيذ.      يجب أف يكوف عمى مستوى 
 -النائب باسم خضير كاظم زياره: -

يعني المعمومة األولى اعتداءات التركية منذ عقديف مف الزمف يعني معروفة ولألسؼ أصبحت كعرؼ سائد واالنتياكات المستمرة 
ي لـ يكوف بيذا المستوى وبالتالي تحولو ىذا طبعًا ىذا بسبب أف الرد العراقي مف الجانب العراقي الدبموماسي والسياسي والعسكر 

االنتياكات لألسؼ مثؿ ما سمعنا مف األخوة والقادة األمنييف والمسؤوليف بأف نستطيع أف نسميو احتالؿ لألسؼ وليس انتياكات، 
ىناؾ انتياكات اليـو يجب أف نستثمر ىذا التوحد باآلراء ىو توحد القموب قبؿ العقوؿ باالعتبار ىناؾ ضحايا وىناؾ دماء و 

مستمرة وأيضًا ربما موجود وحدة رؤى سياسية وأيضًا موجود رأي عالميًا متداوؿ يجب أف نستثمر ىذا الموقؼ وىذه األجواء 
الناس تنتظر مخرجات ىذه الجمسة السيد الرئيس، إذا كانت مخرجات ىذه الجمسة  لمخروج بمواقؼ شجاعة خصوصًا اليـو

ة أمؿ كبير لمناس، أي حموؿ يجب أف تكوف عممية والقرارات يجب أف تكوف شجاعة ومف ىذه نستنكر ونستيجف سوؼ تكوف خيب
القرارات أف يكوف ىناؾ تدويف لمسألة االنتياكات واالحتالؿ التركي مخاطبة منظمة العمؿ اإلسالمي الجامعة العربية أف تكوف 

تشكيؿ لجنة محكميف دولييف والذىاب إلى المحاكـ الدولية وثائؽ موثقة بالصور واألدلة في اجتماع مجمس األمف القادـ أيضًا 
المختصة بيذا الخصوص، مطالبة أف يكوف يعني قرار وأطمب التصويت عمى ىذا القرار اليـو أف يكوف ىناؾ قرار حاـز بمطالبة 

دي وأيضًا أخواني تتحمؿ القوات التركية باالنسحاب فورًا مف األراضي العراقية فقط نقطتيف، الضغط باالتجاه الممؼ االقتصا
الكتؿ السياسية صاحبة الشأف في تشكيؿ الحكومة حاليًا مسؤولية كبير وتاريخية لوضع ميابو وجعؿ ميابو أكبر لمعراؽ مف 

قرار الموازنة واختيار رئيس الوزراء لو صالحيات مطمقة، السيد الرئيس في عاـ  أو في الدورة  ٕٕٓٓخالؿ تشكيؿ حكومة وا 
( مميار ىدر في وزارة ٛ( بموضوع ممؼ فساد الكيرباء وقد اكتشفت مبمغ )ٔٙأمر ديواني أو لجنة نيابية رقـ )السابقة تشكؿ 
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الكيرباء عمى غرار ىذه المجنة تشكؿ لجنة لتقصي الحقائؽ لموضوع استنزاؼ األمواؿ في وزارة الدفاع وصرؼ األمواؿ بدوف 
 مخرجات.   

 -لثاني لرئيس مجمس النواب(:السيد شاخو وان عبد اهلل  )النائب ا -
السيدات والسادة النواب يعني يجب االلتزاـ وال توجد تمديد لموقت كؿ نائب أمامو دقيقة ونصؼ يكمؿ كؿ الذي عند والذي يتـ 

 ذكر مف قبؿ السادة النواب ال يتـ تكرار.
 -النائب ارشد رشاد فتح اهلل الصالحي: -

نما قضية كبير شيداء وجرحة وانتياؾ تحصؿ في البمد لكننا عمينا أف نكوف أكيد السيد الرئيس القضية ليست قضية بسي طة وا 
شاجعنني ونؤكد في توصيفات الحادثة وأف تكوف منيجنا العراؽ أواًل بجغرافية الكاممة، العراؽ بجغرافية الكاممة وأف نكوف فعاًل 

جوار بالتدخؿ بشأننا الداخمي، باعتباري كوني رئيس مخمصيف وأف نبعد بمدنا مف اإلرىاب المعيف الذي يعطي الفرصة لدوؿ ال
لجنة حقوؽ األنساف النيابية لمدورة الماضية كاف لدية لقاء واضح وصريح وشفاؼ مع مجمس الشورة اإليراني بخصوص إخراج 

ؿ الكردستاني قوات ما يسمى مجاىدي خمؽ العراؽ وفعاًل أتفقنا وكاف االتفاؽ عمى أف يساعدوننا أيضًا في إخراج حزب العما
اإلرىابي مف داخؿ األراضي العراقية، ووعدنا مجمس الشورى اإليراني وقتيا بيذه الوعود ألننا نعمـ بأف تواجد ىذه المجاميع 
المسمحة تؤثر وحسب الدستور عمى دوؿ الجوار العراقي، ىذه األمور ينبغي أف تحسب وحساباتنا يجب أف ال تكوف عاطفية نعـ 

اء في محمة محافظتنا الجنوبية والوسط اليـو تشتعؿ ومف حقيـ شيداء ذىبوا لالصطياد لكف أنا أسئؿ كيؼ تـ كالـ األخوة األعز 
عقد الشركة بالذىاب إلى ىذه المنطقة رغـ أف المنطقة حربية بامتياز، وفي نفس الوقت أعمنا مدير السياحة في زاخو دىوؾ بأف 

المنطقة ىذه النقطة يجب أف أتوقؼ عنيا واألخوة كميـ مف المحافظات الجنوبية  أبمغوا الشركة بعدـ جمب ىؤالء السياحييف ليذه
والمحافظات الوسط، إخوتي األعزاء نحف أماـ حادث لدماء العراقييف يجب أف نكوف صريحيف في مطالبنا أيضًا توصيتنا أيضًا 

صدار قرار برلماني في ما أذا أردنا أف نخرج القوات األجنبية مثؿ  أف نشكؿ لجنة نيابية ولجنة أمنية لبحث مالبسات القضية وا 
ما أخرجنا في قرارتنا القوات األجنبية مف البمد في قرارنا عمينا أف نكوف صريحيف وجريئيف في إخراج قوات حزب العماؿ 

ات )البجاكة الكردستاني اإلرىابي مف كركوؾ مف داخؿ األراضي العراقية، السيد الرئيس ىناؾ معسكر بيف أربيؿ وكركوؾ مف قو 
اإليرانية( متواجد داخؿ الحدود اإلدارية لمحافظة كركوؾ مف جمب ىؤالء لكركوؾ، لماذا ندعـ ىؤالء مف يسمح ىؤالء كؿ ىذه 
األمور تدفع دماء العراقييف والنساء واألطفاؿ أماـ ىذا األمر الياـ نقطة أخرى نعيد تنظيـ قوات الحدود ونشر الجيش العراقي 

ا بالتعاوف مع قوات البيشمركة في ىذه النقطة نتائج التحقيؽ يجب أف تعرؼ بشفافية أماـ الرأي العاـ ليكوف عمى كامؿ أراضين
 الجميع عمى دراية ما حصؿ في ىذه االنتياكات.           

 -النائب اسعد البزوني: -
لخارجية اذا السفارة الجميورية الحقيقة نقطة ميمة حبيت أف أوضحو وىي بخصوص وزارة الخارجية كاف الخطاب مف وزارة ا

التركية بكؿ تواضع في البداية وزارة الخارجية جميورية العراؽ تحياتيا إلى السفارة جميورية التركية في بغداد وكأنما ندعوىـ إلى 
الخطاب بيف شيء معيف وليس بيننا دماء، ونغدو ممتنة وتفضمت السفارة الموقر بتاميف أيصاؿ ما تقدـ لمجيات التركية ىذا كاف 

وزارة خارجيتنا مع السفارة التركية يعني شفافية كبير أكثر مف االـز ىذه النقطة األولى، النقطة الثانية يعني إلى حد اآلف إذا 
كانت منظمة البكؾ ىي غير عراقية لماذا بقاءىا في األراضي العراقية، تركية بدأت بالقتؿ الجماعي مف الشعب العراقي اآلف 

سبب الماء المالح وسببو منع إطالقات المائية المتفؽ عمييا دوليًا والقتؿ بدأ جماعيًا واالف أصبح فرديًا، نقترح غذا البصرة تعـ ب
لـ تكوف القوات الحدود تستطيع حماية حدودنا أدخاؿ قوات العراقية المساعدة مع قوات الحدود يعني بشكؿ مؤقت الف تجري 

 دودية.االلتزامات الزمة لحماية األراضي الح
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 -النائب كريم شكور محمد: -
طبعًا كؿ ىذه الجرائـ واالعتداءات التي أرتكبو في السنوات الماضية والتي طالت مناطؽ كثير وفي مناطؽ عميقة كردستاف 

ؾ العراؽ منيا جباؿ سنجار ومخمور وكالرا وسميمانية وكذلؾ وجود القواعد العسكرية في األراضي العراقية كؿ ىذه تمثؿ انتيا
صارخف لعدد مف المبادئ ومواثيؽ دولية منيا سيادة العراؽ ومنيا قانوف الدولي وكذلؾ ميثاؽ األمـ المتحدة التي تنص عمى 
مبادئ تحكـ عالقات بيف الدوؿ منيا مبدأ عدـ التدخؿ بشؤوف الداخمية لمدوؿ ومبدأ احتراـ السيادة اإلقميمية وكذلؾ مبدأ تساوي 

ذلؾ ىذه االنتياكات يخالؼ المواد أواًل وثانيًا وثالثًا مف ميثاؽ األمـ المتحد، لذلؾ مف أجؿ وقؼ مركز القانوني الدولي، ول
االعتداء التركي عمى جميورية العراؽ وشعبة نطالب بخراج تركية مف األراضي العراقية، وكذلؾ أقامو دعوا قضائية أماـ 

كذلؾ تعويض األمور المادية التي لحقة بالعراقييف جراء ىذه المحكمة الدولية عمى تركية مطالبة بتعويض جميع الشيداء و 
 العمميات العسكرية.

 -النائب دارا حمو احمد حسن: -
نرحب بالوزير الخارجية ووزير الدفاع والضيوؼ الكراـ، السيد الرئيس مع األسؼ االنتياكات الحدودية واالختراقات الحدودية ليس 

طنيف األبرياء في العراؽ وفي إقميـ كردستاف العراؽ، يجب عمى حكومة االتحادية أوؿ مرة في كؿ مرة ضحايا عدد مف موا
وحكومة اإلقميـ كردستاف والجيات المعنية قيـ في حماية المواطنيف ومطالبة بتعويض المعنوية والمادية ولجميع تمؾ المناطؽ 

الرئيس الحكومة والجيات المعنية مسؤوليف أماـ  المتضرر واألخرى ويجب وضع حد ألنياء ىذا العمؿ اإلجرامي المتكرر، السيد
 اهلل وأماـ الشعب.  

 -النائب ثائر عبد الكاظم مخيف: -
الحقيقة مف خالؿ ما تقدـ أعتقد ال يبقى شيء مف ما يذكر في أتجاه ىذا العدواف الغاشـ عمى بمدنا، عمينا أف نحمؿ ىذه 

عتداء مف خالؿ ما تقدـ يمكننا تحميؿ ىذه االنتياكات سببيا األحزاب المواضيع وما ىي األسس وما ىي العوامؿ التي شجعت اال
لى حد ىذه المحظة وىناؾ محاربات ليذه الدولة أو تمؾ عمى حساب مصمحة الشعب العراقي والدليؿ  التي حكمة منذ االحتالؿ وا 

 حدثوا.األخ أرشد اآلف يريد أف يعطي مبررات أف تركيا أو أيجاد لجنة تحقيقية اآلف قبؿ ما ت
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

رأيؾ محؿ تقدير واحتراـ حسب النظاـ الداخمي ال يجوز الرد عمى النائب بشكؿ مباشر، السيد النائب أتفؽ معؾ بما تفضمت في 
 بداية مداخمتؾ مف تحدثت عمى المحاباة وتحدثت عمى تغميب المصمحة الوطنية ال يجوز الرد بشكؿ مف نائب إلى نائب أخر. 

 -النائب ثائر عبد الكاظم مخيف: -
عمى ضوء ما تقدـ ونناشد كؿ األخوة الحاضريف والغائبيف عف ىذه القاعة أف يكوف ىناؾ خطاب موحد لكؿ أعضاء مجمس 
النواب، قبميا أيضًا أحد األخوة وجنابؾ السيد الرئيس عرضت عمى خطابيا يقوؿ أحد أخواني دىوؾ الحبيبة وىي تعترض ويجب 

كردستاف ىذا الموضوع يعني أراد بو االحتالؿ األمريكي أف نصؿ إلى ىذه الحالة، أرجو أف يكوف ىناؾ خطاب عراقيًا أف نقوؿ 
صرفًا بعيدًا عف ىذا وذاؾ والذي ندعوا أيضًا أف جنابؾ السيد الرئيس قدـ لؾ تواقيع بخصوص اإلجراءات المائية أنا أعتبر ىذا 

أىمية قصوى أو أكثر ىو موضوع االنتياؾ المائي أف ىناؾ قتؿ وأباده لمشعب العراقي  الموضوع اآلف نحف مجتمعيف عمية ىناؾ
 جميعًا عندما نسكت عف ىذه االنتياكات. 

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
سوؼ يتضمف طمب جنابؾ األخوة بتواقيع السيدات والسادة النواب سوؼ يتضمف جدوؿ أعماؿ الجمسة القادمة الفقرة التي 

 حضرتؾ.طرحتيا 
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 -النائب داخل راضي عمي ضيف اهلل: -
أكرر التعزية لعوائؿ لشيداء ولكؿ الشعب العراقي وأطالب األخوة النواب والسيد الرئيس اف يصدر قرار بما أف النصاب كامؿ 

 باحتساب ىؤالء شيداء عمى مؤسسة الشيداء.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 يا اإلرىاب والعمميات العسكرية.  أعتقد ىـ مباشرًا مشموليف بقانوف ضحا
 -النائب داخل راضي عمي ضيف اهلل: -

الشكر لألخوة السيد وزير الخارجية واألخ معالي وزير الدفاع واألخوة العسكر السيد رئيس أركاف الجيش عمى صراحتو واألخ 
أشكر األخ ماجد السوداني عمى صراحتو  رئيس معاوف العمميات المشتركة واألخ أيضًا وكيؿ وزير الخارجية، أعتقد وأنا أيضاً 

وعمى ما تحدث بو وأثني عمى كؿ ما طرح أعتقد نحف قبؿ التسميح والتجييز ىناؾ مشكمة نحف ال يوجد عندنا أرادة سياسية 
داخمية باالتجاه ىذا الموضوع والخالفات مع األسؼ واضحة لمعياف داخؿ قبة مجمس النواب، الموضوع التركي ىو ليس موضوع 

( كيمو متر عف مدينة ٖٕأو ٕٕروقات ىو موضوع احتالؿ يعني احتالؿ واضح وصريح منذ سنوات وواصؿ إلى يعني مسافة )خ
 الموصؿ، أدعوا األخوة النواب أف يكوف ليـ قرار حاـز وصريح وواضح اتجاه ىذه المشكمة.

 -و محمد بسيم:مالنائبة بس -
إلى قرار سياسي لمنع التدخالت الخارجية لو كاف ىناؾ عمـ لدى الدوؿ التي تتعدى  السيد الرئيس السيادة العراقية ال تتجزأ نحتاج

عمى العراؽ أف ىناؾ رد عراقي لما وصؿ بنا الحاؿ إلى ىذه االعتداءات، سيادة العراؽ تحتاج إلى تعزيز حقيقي لمقوات األمنية 
ي السيد وزير الدفاع والسادة القادة األمنييف الذيف تكمموا لتكوف بيبة االستعداد لمواجية ىذه التحديات وأنا مف ىذا المنبر أوح

بكؿ شجاعة وكما عاىدناىـ شجاعتيـ ووضعوا النقاط عمى الحروؼ وتكمموا بالحقائؽ ونحف ال نستطيع أف نقوؿ ليـ مؤسسات 
ستخداميا أو قصروا في أمنية وكوزارات أمنية أذىب أنت وربؾ وقاتال ونحف لـ نعطييـ أدوات ممكف أف نستجوبيـ اذا أساؤا ا

واجباتيـ، السيد الرئيس أدعو مف ىذا المنبر إلى دعـ المؤسسة العسكرية بكؿ صنوفيا وتسميح الجيش العراقي بأسمحة متطورة 
وضخ دماء جديد في المؤسسة العسكرية وخاص الجيش العراقي، مف خالؿ فتح باب التطويع لمشباب العراقييف الذيف أكثرىـ 

 ؿ كذلؾ دعـ الدفاعات الجوية العراقية ومسؾ الحدود مف قبؿ قوات الحدود.  عاطميف عف العم
 -النائبة سيبان عزيز حدو: -

عمى الرغـ مف أف ىذه الضربة أدت إلى استشياد وجرح المواطنيف العزؿ الذيف جاءوا مف وسط وجنوب العراؽ مف أجؿ قضاء 
مواطف إقميـ كردستاف نشيد يوميًا مثؿ ىذه الخروقات العسكرية سواء وقت ممتع لمسياحة في إقميـ كردستاف العراؽ، لكف نحف ك

مف القوات التركية أو مف العناصر الحزب العماؿ الكردستاني عمى المناطؽ الحدودية، وأني كممثؿ لممواطنيف المناطؽ الحدودية 
ؿ عناصر حزب العماؿ الكردستاني، في محافظة أربيؿ نالحظ أف ىناؾ العديد مف القرى واألراضي التي تـ احتالليا مف قب

بالتالي أف ىذه المناطؽ المتضرر مف الحرب الدائرة وال يمكف لألىالي الرجوع إلى مناطقيـ مف جية ومف جية أخرى أف حكومة 
اإلقميـ ال تستطيع أيصاؿ خدمات ليذه المناطؽ مف أجؿ جعميا مناطؽ سكنية وزراعية صالحة لمعيش بو، أنا أعتقد بأف الحاؿ 
ال يكمؿ بالقطع العالقات الدبموماسية والتجارية اآلف ىذه الخطوة سوؼ تؤدي إلى جعؿ األتراؾ يتجاوزوف بكؿ أريحية عمى تمؾ 
المناطؽ بذريعة الحفاظ عمى األمف القومي لدولة تركيا، أعتقد بأف المشكمة الرئيسية ليذه المنطقة تكمؿ في تجاوزات حزب 

الذريعة لتجاوز تركيا عمى أراضينا دوف األخذ بنظر االعتبار النية الحقيقية لجيش التركي في العماؿ الكردستاني والتي تأتي 
كيفية التعامؿ مع ىذه المناطؽ، أذف الحاؿ تكمؿ في ىتيف النقطتيف، أواًل تجييز قوات حرس الحدود وتسميحيـ وتحديد نقاط 

غؿ عناصر حزب العماؿ إلى داخؿ أراضينا وكذلؾ طردىـ مف الثابتة ليـ مف أجؿ مراقبة تحركاتيـ كال الطرفيف لمحد مف تو 
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المناطؽ مثؿ ، ثانيًا تعييف شباب وأىالي المنطقة في صفوؼ حرس الحدود العراقي التي تعاني مف ىذه العمميات العسكرية مف 
 .أجؿ حماية عمى األساس أنيـ يعمموف بتضاريس المنطقة وأكيد سوؼ يدافعوف ببسالة عف منطقتيـ وبمدىـ

 -النائبة ضحى القصير: -
أنا في بادئ األمر أقوؿ إلى متى تستمر قوافؿ الشيداء بيذا الشكؿ، ومتى يممس األمف ىذا البمد الجريح الذي استنزفتو الحروب 

ست عمينا أف تكوف ىناؾ فعمية واقعية لكافة اإلجراءات بصدد االستمرار بنزيؼ الدـ العراقي، دماء الشيداء جميعًا نعي أنيا لي
تجارية لمزاجيات البعض ميما غمفة بمعسوؿ الكالـ أو أنطو تحت نفوذ ما، المجامالت التي تكونو عمى حساب البمد عمينا أيضًا 
أف نغادرىا ويجب أف يكوف ىناؾ توحد وىذا ما لمسناه اليـو مف ىذا الحضور الجمي مف السادة أعضاء مجمس النواب كافة 

ؼ أتحدث بقضايا قانونية وأبتعد عف األمور السردية وسقوط العديد مف الشيداء والجرحى جراء كتميـ السياسية المختمفة أنا سو 
( ٓ٘القصؼ التركي الغادر بشكؿ الذي يمنع تكرار االنتياؾ السافر لمسيادة العراقية المحمية وفؽ ألحكاـ المواد أواًل والمادة )

( مف الدستور العراقي، اعتقد السيد ٘ٛتحد وكذلؾ أحكاـ المادة )( مف الدستور ىذا السموؾ مخالؼ مف ميثاؽ األمـ المٜٓٔ)
معالي وزير الدفاع المحتـر ىو أبف ىذه المؤسسة العسكرية لذلؾ لدية معمومات وخبرا كافية في ىذا الصدد وما ذكر بجرأة 

مكانية وشفافية واضحة الحقيقة مكنتنا مف الوصوؿ إلى بعض القضايا التي يجب أف تعالج وكا ف في ودنا أف يكوف ىناؾ وا 
حضور لمسيد رئيس الوزراء وىذا ما ذكر في بداية األمر واعتقد أف مف ضمف السادة المستضيفيف لكف عجبنا مف عدـ حضور 
والتوافؽ مع السادة المعنييف في الكابيف التنفيذية، حتى نعي تمامًا مدى الخالؿ الذي وصمنا ألية وأصبحنا بيذه المرحمة، لذلؾ 

اليـو جميع األمور التي طرحة مف السادة النواب يجب أف تكوف بنظر االعتبار وعمينا أف تكوف أف نطبقيا عمى أرض أعتقد 
 الواقع ونبتعد عف األمور السردية.     

 -النائب رائد عبد الرضا ىادي: -
ة قاؿ أف الحؿ أو جزء أساسي مف ال أريد تكرار ما تحدث بو األخوة أحاوؿ تجاوز بعض األمور السيد وزير الخارجية في حديث 

الحؿ يكمف في إصدار قرار مف البرلماف في دعـ الحوار مع تركيا، أعتقد أف الحوار ال يحتاج إلى قرارات وال إلى تأييد أصاًل مف 
عالف حالة الطوارئ وليس إلى أجؿ الحوار و  أيف البرلماف الحكومات تمجئ إلى البرلمانات إلى إصدار قرارات بشأف الحرب وا 

( إلؼ انتياؾ حصؿ خالؿ ىذه المدة، وأيضًا كانت ىناؾ الكثير مف الوفود ٕٕكانت الحكومة طواؿ تمؾ المدة وىي تعترؼ أف )
بعضيا عمى رأسيا رئيس الوزراء إلى تركيا وحضروا في حفالت خاصة وفي لقاءات ودية لماذا لـ يحصؿ حوار بشأف مسائؿ 

قص اإلمكانيات في الحقيقة لـ نرى إلى اآلف مواجية مع القوات التركية حتى نقوؿ ميمة مثؿ األمف والمياه، الحديث عف ن
نما ىناؾ أسباب أخرى إلى معالي السيد وزير الدفاع ربما ىي تعيؽ عممية  المشكمة ىي في نقص اإلمكانيات وقمة التكافؤ، وا 

، طبعًا الدوؿ عادتًا تتعامؿ مع االحتالؿ والسادة القادة معالجة أواًل تواجد حزب العماؿ الكردستاني وثانيًا إخراج القوات التركية
العسكرييف وصفوا تواجد التركي بأف ىو احتالؿ وىذا وصؼ دقيؽ فعاًل تتعامؿ مع االحتالؿ أما بقوات رسمية اذا كانت متمكنة 

إلى قوات دولية ونشرىا عمى  أو بقوات مقاومة شعبية قد تمجئ إلييا وىذا حصؿ مع العراؽ عند دخوؿ داعش لإلسناد أو بالمجوء
الحدود وىذا أيضًا في نماذج في بعض الدوؿ األخرى مثؿ لبناف، تعرضت القرية الذي حصؿ بو االعتداء تعرضت سابقًا إلى 
القصؼ خالؿ ثالثة مرات تقريبًا خالؿ شير أو شيريف لماذا يسمح لممواطنيف المدنييف بختيار تمؾ المنطقة بالرغـ مف وجود 

حاذير أمنية، السيد الرئيس فقط اذا تسمح لنا فقط التوصيات وأطالب مف مجمس النواب أف يضمف في قرار أو في، مخاطر وم
خراج وزارة الدفاع مف دائرة المحاصصة، ثانيًا  أواًل أنا أدعوا لتشكيؿ لجنة خاصة لتسميح الجيش برئاسة رئيس مجمس الوزراء وا 

ميـ كردستاف وتشكيؿ قيادة عمميات مشتركة لحفظ الحدود كما ىو موجود في مناطؽ األمر في دخوؿ قوات وزارة الدفاع إلى إق
أخرى، ثالثًا توجيو الوزارات والييئات في الدولة العراقية بما فييا االستثمار والزراعة والتجارة لتقييـ حجـ المصالح التركية وأي 

ب بتقييـ الوضع األمني في الحدود ومنع المواطنيف مف الذىاب منيا يمكف أف يتـ اإليحاء عمى األقؿ إيحاء بتخفيض، أيضًا أطال
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إلى مناطؽ خطرة، وخامسًا خفض التمثيؿ الدبموماسي كرد عمى االعتداء، باإلضافة إلى إجراءات قانونية مف بينيا مطالبة 
 االعتذار والتعويض الشيداء ىذا أجراء داخمي ولكف رسميًا وقانونيًا.

 -وي:النائب فراس تركي مسمما -
مقدمة ومضموف وخاتمة رسالة وزارة الخارجية لمسفارة التركية لـ ترقى إلى مستوى الحدث وحجـ الحدث وىو إزىاؽ األرواح 
األبرياء مف الشعب العراقي، وأننا نعرؼ العالقات الدولية تبنى عمى أساس المصالح المشتركة وعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية 

البمداف، لذا نطالب بطرد السفير التركي مف العراؽ والنظر بالعالقات االقتصادية، لدية سؤاليف لمعالي  واحتالـ السيادة واستقالؿ
وزير الدفاع، السؤاؿ األوؿ ىؿ لديكـ أفكار عف إجراءات دفاعية مدروسة ومخطط يكوف ليا تخطيط مسبؽ إلى أيقاؼ ىذه 

اف العراقي والحكومة العراقية أف تدخموا فورًا وتوزعوا مف قطعات الجيش االعتداءات المتكرر؟ السؤاؿ الثاني إذا طمب منيـ البرلم
 العراقي عمى طوؿ الحدود العراقية التركية ىؿ أنتـ مستعدوف أو أف ىناؾ مانع؟ أرجو اإلجابة بوضوح وشفافية مع التقدير.

 -النائب مثنى أمين نادر حسين: -
نما في األمواؿ نحف في الحقيقة أماـ كارثة وجرائـ حرب وجرائـ ض د اإلنسانية ويجب أف تتوقؼ وىناؾ ىدر ليس فقط باألرواح وا 

( انتياؾ ٕٕٓٓٓٚوالحقوؿ والمزارع وىي ليست جديد، لذلؾ أنا أسجؿ تحفظي واستغرابي أف الدولة العراقية االف أنا انتبيت بعد )
نما األف انتبيت الدولة العراقية أف ىناؾ جرائـ وأف ىناؾ كوارث ودماء تسيؿ ن حف بال شؾ ليس بصدد إعالف حرب عمى دولة وا 

نحف بالحقيقة يجب أف نفكر بعقالنية في ىذه المسألة وبشكؿ جدي ودراسة كؿ التعقيدات التي تحيط بيذه المشكمة، نحف نحتاج 
ؼ نوصؿ العراؽ أف إلى دولة تحتـر التزاماتيا مع األخرييف وتمـز األخرييف احتراـ سيادتيا، ىذا ما يجب أف نفكر بو بروية كي

تكوف دولة تحتـر التزاماتيا أتجاه األخرييف وتمـز األخرييف باحتراـ سيادتيا، ليس متشائـ لكف ال أتوقع شيء كبيرًا أذا ما أحسف 
التصرؼ في ىذا المجاؿ أغشى أف يكوف ىناؾ تباري بالخطاب تحت ضغط السياسي لمشارع، عمى الدولة العراقية تستعيف مف 

تستفيد مف قضية التدوير مف أجؿ الحصوؿ عمى الدعـ الدولي مف أجؿ حؿ ىذه القضية سممًا وبالطرؽ المناسبة التدوير أو 
الدبموماسية وعمى الدولة العراقية أف تساعد في إعادة عممية السالـ والديمقراطية في تركيا وأنياء تمؾ الحرب العبثية التي تحدث 

رث التي تحدث عندنا أقترح تشكيؿ لجنة مف األمف والدفاع ولجنة العالقات الخارجية بيف الطرفيف والتي تتسبب مثؿ ىذه الكوا
بمتابعة ىذا الممؼ حتى ال يكوف اندفاع عاطفي بحثيف وحتى نصؿ إلى حموؿ واقعية، وأسجؿ قضية أخرى وىي أف الشيداء 

وليس فقط ىذه المجموعة الجديد ولألسؼ،  السابقيف والجرحى والمتضرريف الذي سقطوا مف جراء ىذه العمميات يجب أف يعوضوا
فقط أريد أف أسجؿ القوانيف االتحادية ال تطبؽ عمى مواطنيف إقميـ كردستاف وفي الحقيقة في الدستور دمائيـ متساوية، الذيف 

ليس فقط  سقطوا ال تستقبؿ مؤسسة الشيداء ممفاتيـ كونيـ مواطنيف إقميـ كردستاف وأيف يذىبوف ىؤالء تعويضيـ وىو التعويض
نما ىناؾ عشرات القرى تـ تيجيرىا وحرؽ مزارعيا ومواشييا وتيديدىا.     ىذا وا 

 -النائبة ىو ريم كمال خورشيد: -
في البداية نترحـ عمى شيداء العراؽ الذيف وحدوا دميـ العراقي في كؿ مكاف الشعور الوطني قائـ ال مف أرى تظميؿ لمقاتؿ وخمط 

ىنا وىناؾ وبقناعتنا أنما يتردد في تشخيص وتحديد القاتؿ الحقيقة اليـو أنما يستييف بدماء الشيداء األوراؽ والجريمة، لمتعاوف 
نما أكثر مف ذلؾ وتمثؿ  والضحايا، الجريمة الشنعاء الذي أرتكبيا القوات التركية ليست مجر مقتؿ تستوجب السجف واإلدانة وا 

يا وكرامة شعبيا وىذا ما تأكدىا في تصريحات الخارجية التركية التي ما زالت أكبر أىانو واستخفاؼ بوجود الدولة العراقية بسيادت
تصر عمى االستنكار، وحسب التقارير أف منظمات المؤسسات المحايد الدولية بمغة عدد الضحايا العمميات العسكرية خالؿ 

ميـ كردستاف ناىيكـ الدمار والخراب الذي ألحؽ السنتاف األخير المئات بيف القتيؿ وجريح مف المواطنيف العراقييف المدنييف في إق
تمؾ العمميات بالبيئة الطبيعية والقرى والمزارع وقطعاف الماشية وىجرة القروييف، ىذه ليست الجريمة األولى التي ترتكبيا القوات 

ا في ىذا المرة إذا كاف ينبغي التركية بحؽ المدنييف في إقميـ كردستاف وأف أختمؼ ردت األفعاؿ الرسمية والشعبية في زخميا وقفتي
يكوف كذلؾ مف البداية كي ال يتماش الجيش التركي في جرائـ أكثر، دعونا أف نعرؼ شعبنا وتعاوف رسميًا ما حدث مف انتياؾ 



 33 - 45  قسم تنظيم الجلساثالدائرة البرلمانيت/

وؿ السيادة لمدولة العراقية مف قبؿ الجيش التركي ناىيؾ باالنتياكات المستمر بالحكومة التركية بحسب التقارير الخبراء أف يتح
بالد العراؽ إلى بالد صحراوية قريبًا ىذا يستوجب وقفة أخرى اآلف ليس بيذا الصياغ عمى مواقؼ مؤسسات الحكومة وعمى 
الوزارة الخارجية يجب أف يكوف ىيبة الدبموماسية العراقية في ىذا المجاؿ، إزاء الجريمة التركية ونؤكد عمى ضرورة عمى ما 

ن ما يكوف مف الضرورة مواقؼ عممية وعمى أىـ تمؾ المواقؼ مطالبة بحسب سحب جميع تقتصر المواقؼ عمى االستنكار وا 
القوات األجنبية مف األراضي العراقية في مقدمتيا القوات التركية التي تمادت في االحتياؿ حتى وصمت إلى عمؽ كيمو متر مف 

قضية احتساب الضحايا الذيف سقطوا أثر ىذا  األراضي العراقية ونشر قواعدىا ىناؾ في قضية محاربة اإلرىاب وكذلؾ نطالب
القصؼ وعمميات القصؼ وأف يعوضوا ذوييـ معنوينا، أف مشكمة الصراع بيف البكؾ والجيش التركي ليست نتائج اليـو ولـ تمر 

يا اإلنكارية عمى األراضي العراقية بؿ ىي مشكمة داخمية تركية أساسًا أنيا نتائج فشؿ الحكومة التركية المتعاقدة بسبب سياست
وحميا ومعانييا في الرىاف  عمى حؿ العسكر بدؿ السياسييف، وفاء لدماء الشيداء العراقييف قضيتيـ رمز لموحدة الوطنية العراقية 
تقتضي منا وقفو شجاعة إزاء ىذه الجريمة النكراء إذا ال ينبغي تحت أي ذريعة كانت تحريفيا أو التياوف عمى مرتكبيا الجيش 

عراؽ كدولة مستقمة كؿ الحؽ لو وكؿ الحؽ في المجوء إلى جميع الوسائؿ واحتراـ سيادتيـ وحماية مواطنييـ التركي ولم
 ومصالحيـ وعدـ التكرار مثؿ ىذه االنتياكات ونعتقد في ىذا السياؽ مف الواجب األخالقي أف يفرض عمينا.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
ت الموضوع يتاج أف نسمع أجوبة الضيوؼ، وبما يتعمؽ بباقي المداخالت ال مانع لديكـ السيدات والسادة النواب أغمب المداخال

 سوؼ تكوف ىي المداخالت األولى في الجمسة القادمة متعمؽ بالموضوع المالي وموضوع الغذائي واالقتصادي.
 -النائب محمد عبد األمير عبد الحسين عنوز: -

ء العاجؿ لمجرحى، أنا في تقديري نحتاج إلى يقضى وطنية حقيقية اآلف مثؿ ىذه في البدء الرحمة والغفراف لمشيداء والشفا
األفعاؿ المشينة ليست ىي األولى وليست ىي األخير في ذات الوقت، عمييا أنا أتسأؿ لكؿ األخوة النواب اليـو يجب أف يجري 

ى المؤشرات ىو أف الوزارات األمنية الدفاع الحديث عف واقع الحاؿ عف الحموؿ القادمة وكيؼ نتعامؿ مع ىذه القضية، األول
والداخمية وكذلؾ الوزارات الغير األمنية حسب متابعتنا لـ تمكف مف إداوتيا الكافية، بالتالي ال يمكف القفز عمى الحقائؽ بدوف 

دة قرار سياسي تمكيف ال يجوز الحديث عف قضية تصدي لفعؿ مف ىذه األفعاؿ، ثانيًا أف المناكفات السياسية وعدـ وجود وح
لى أخرى، أخواف أدعوكـ دعوا  ووحدة قرار نيابي ووحدة قرار عسكري ال يجوز الحديث عف ماذا سوؼ يكوف الجرحى والشيداء وا 

 صادقة يجب أف ننتبو عندما نتعامؿ مع السياسة.
 -النائبة أمل طعمة محمد بصيري: -

ي تصدر مف الجيات الرسمية ىي غير كافية لردع ىذا العدواف بقدر اليـو نالحظ جميع اإلجراءات أو جميع ردود األفعاؿ التي جا
المجزرة التي حصمت ألبناء شعبنا العراقي في شمالنا الحبيب، اليـو البد مف وجود قرارات رادعة مف مجمس النواب لدعـ الحكومة 

حصؿ عمى تأييد دولي لغرض ردع ىذا في مجمس األمف الدولي وكذلؾ استخداـ كؿ الطرؽ الدبموماسية لغرض توعية العالـ وأف ن
العدواف ونطالب بمغادرة القوات التركية بأسرع ما يمكف، السيد الرئيس ىذه المجازر وىذه االعتداءات متكرر عمى شعبنا ليس اليـو 

ىي مياه %( ٘ٙ%( إطالقات مائية مف وزارة المائية )٘ٔبؿ اليـو لو تأتي إلى محافظة ذي قار تالحظ المدينة وحصة ذي قار )
 ثقيمة تصؿ إلى المدينة تسببت بكوارث عظيمة يعني نفوؽ األسماؾ، السيد الرئيس ىذا سبب قطع المياه مف نير الفرات.  

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
سوؼ يناقش ىذا الموضوع المياه في يـو االثنيف القادـ. وسوؼ يكوف عندكـ مداخمة بيذا الموضوع، السيدة النائب جنابكـ 

 جود بالقاعة مف أخذنا قرار أف بناًء عمى طمب السيدات والسادة النواب الجمسة القادمة سوؼ تتضمف نقاش الموضوع المائي. مو 
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 -النائبة سوزان منصور كرم: -
في البداية أعزي نفسي قبؿ أف اعزي عوائؿ الشيداء اآلف المصيبة التي حدثت صابت كؿ العراقييف وأتمنى أف الدـ العراقي 

وف ارخص مف ىذا وال يوجد فرؽ بيف دـ العراقييف اذا كانوا أكراد أو عرب أو تركماف مسيح صابئة أي طائفة أخرى أو أي ليك
فئة معينة، وأعتذر عمى الذي حدث اآلف صوتي أرتفع اآلف سمعت أصوات مف كؿ الجيات مع األسؼ التفرقة وىذه التفرقة ال 

والبيشمركة والحشد الشعبي مقدس اآلف لو ال دمائيـ الزكية لـ نستطيع أف نقؼ عمى ىذه نريدىا، أنا بالنسبة لنا الجيش العراقي 
األرض التعاوف الذي كاف بينيـ أياـ حرب داعش نتمنى أف تستمر ىذا التعاوف ونرى ىذا الشيء عمى أرض الواقع ونطمب مف 

أي شيء عمى أرض الواقع نتمنى شيء ممموس  مجمس النواب والحكومة العراقية اآلف في الماضي أصبح ىناؾ لجاف، لـ نرى
 عمى أرض الواقع موقؼ وأجراء ممموس مف الحكومة ومف مجمس النواب.

 -لقمان نجم أحمد نجم: النائب -
في البداية أعزي نفسي وأعزي عوائؿ الشيداء ال نشؾ في قدرات الجيش العراقي واألجيزة األمنية كافة الحقيقة حماية الوطف 

خراج حزب العماؿ الكردستاني ما يسمى والمواطنيف م سؤولية الجميع يجب عمى الحكومة أتخاذ خطوات ميمة اإلنياء التواجد وا 
البككة ولكي ال نعطي فرصة لدوؿ الجوار في التدخؿ في الشؤوف الداخمية والذي ييدد األمف الوطف والمواطنيف حقيقة في الفترة 

يتدخؿ وتتمدد إلى محافظة نينوى حيث بدء تجنيد المواطنيف مف محافظة نينوى األخير ىناؾ مشكمة أكبر بدء تنظيـ البككة 
سوؼ نخسر الكثير مف شبابنا وخاص مف المناطؽ الغربية مف محافظة  ةفيـ وغذا استمرت ىذه الحالة لفتر لالنضماـ إلى صفو 

تور ماجد الشنكالي والنائب سكباف زيارة نينوى، يـو األربعاء حيث قمنا أنا وزمالئي السيد النائب خالد سمطاف والنائب الدك
 المستشفى والتقينا معالي وزير الخارجية ىناؾ والتقينا مع القادة األمنييف ىناؾ قرار مف األجيزة األمنية والقادة األمنييف بأف ىناؾ

 قصؼ مدفعي متوجة باالتجاه الحدود التركية ىذا قرار أتخذ مف قبؿ المجنة.
 -ي:النائب سعد عواد التوب -

طبعًا الذي تطرؽ األخوة زمالئنا في مجمس النواب والذي في داخمنا الذي نطرحو وال يمنعنا ما نضيؼ بعض األمر، التدخؿ 
التركي باإلضافة لمقصؼ ووضع السدود وتعطيش الشعب العراقي تبيف أف ىناؾ أىـ مف ذلؾ ىو التمدد التركي في األراضي 

نيا وىذه خيانة عظما، عمينا يجب أف يكوف ىناؾ موقؼ حاـز اتجاه ىذه االعتداءات، أما العراقية ىذه كارثة ال يمكف السكوت ع
بخصوص ما أدال بو وزير الدفاع ووزير الخارجية والقادة األمنييف أصبح واضحًا أماـ سيادتكـ أعضاء المجمس أف تواجد 

ر الحاؿ الدبموماسي اإلنياء ىذه االعتداءات يجب أف الوحدات العسكرية داخؿ العراؽ غير قانوني وغير دستوري، ىنا إذا لـ يتوف
يكوف ىناؾ رادع ليذه االعتداءات يتمثؿ بمقاطعة جميورية التركية سياسيًا واقتصاديًا وال سوؼ يكوف ىناؾ حرؾ شعبي ينيي 

 جميع ما ننوي حؿ سياسيًا.
 -النائبة رقية الدوري: -

عمى األراضي العراقية وبناء السدود وقطع المياه عف العراؽ جريمة حرب  كما يعمـ سيادتكـ أف الوجود التركي وتعدي الصارخ
يعاقب عمييا القانوف الدولي، وبعد كمما صدر مف استنكارات واحتجاجات تخص االعتداءات اإلرىابي التركي عمى شماؿ العراؽ 

ار والشجب مع ضرورة وجودىا لكنيا ال ومصيؼ دىوؾ واالعتداءات السابقة وبناء قواعد داخؿ العراؽ، نرى أف بيانات االستنك
تنفع مع غطرسة األتراؾ وتعدييـ اليمجي والغير مبرر لذا نطالب برلماننا الموقر بضرورة إصدار قرار يمنع بموجبة استيراد 

يراد مف السمع وأي مواد مف تركيا وقطع التبادؿ التجاري معيا وغمؽ الحدود مع تركيا ومنع دخوؿ البضائع فقط األف العراؽ است
( مميار دوالر سنويًا أو أقؿ بذلؾ أحب اذكر قوؿ أمير المؤمنيف سالـ اهلل عميو ٕٔتركيا بضاعة مف تركيا وما يقارب أكثر مف )

)يقوؿ الجاىؿ يعرؼ بخمس، ومنيا بالعطية غير موضوعيا( ىناؾ أقصد بالتعاطي مع تركيا بالمثؿ وأف تعاممنا مع تركيا أصبح 
 عيا تجاريًا ىو موضوع جيؿ، أما موضوع المياه ىناؾ معاىدات دولية في مجمس األمف ممكف. ميزلة وأف التعاطي م
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 -النائبة سييمة مسمم: -
نستنكر بشده االعتداء التركي عمى المناطؽ الشمالية الذي يعتبر جريمة بحؽ العراقييف ومف ىذا المنطمؽ يجب غمؽ جميع 

داـ الجانب االقتصادي كسالح لمرد عمى انتياكيـ التركي، ثالثًا يجب أتخاذ مؿ يمـز السفارات التركية لحيف اكتماؿ التحقيؽ استخ
مسؾ الحدود العراقية التركية وبقية المناطؽ الحدودية، رابعًا يجب تقديـ اعتذار رسمي وسحب القوات العسكرية التركية مف جميع 

 األراضي العراقية. 
 -النائب حسن سالم: -

ارئة عف احتالؿ تركية وكأف اليـو دخمت تركية عمى األراضي العراقية احتمت وانتيكت السيادة اليـو نتحدث عف جمسة ط
وارتكبت الجريمة النكراء، لألسؼ الشديد يعني االحتالؿ التركي مضى عميو سنيف وىو يوميف يرتكب جرائـ بتيجير القرى وقتؿ 

برتيـ لالصطياؼ الحقيقة ىناؾ إزاء ىذه الجريمة ىناؾ صمت مف األنفس وأخرىا الجريمة النكراء لمسواح الذيف وبعد معاناة أج
الحكومة االتحادية وحكومة اإلقميـ وبالتالي كؿ اإلجراءات التي اتخذت ىي لـ ترتقي إلى مستوى ىذه الجريمة، لذلؾ عمينا أف 

مخص كؿ ىذه المداخالت لنخرج نغادر لغة الشعارات بالتمديد واالستنكار وأف تكوف لدينا إجراءات حازمة، وكنت أتمنى أف ت
القاضي بإخراج القوات األجنبية مف األراضي العراقية ولألسؼ رئيس  ٕٕٓٓبصدار قرار نيابي استكماؿ لمقرار النيابي عاـ 

حكومة تصريؼ األعماؿ ىـ مف الذي يتحمؿ ىذه المسؤولية اآلف لـ ينفذ القرار إخراج القوات األجنبية مف األراضي العراقية 
ًا القوات التركية التي تمادت كثيرًا بارتكاب ىذه الجرائـ نتيجة االستخفاؼ ونتيجة الضعؼ في الحكومة العراقية وبالتالي وخصوص

 يجب أف بإخراج القوات األجنبية وخاصًا القوات التركية مف األراضي العراقية.
 -النائب سجاد سالم حسين الشاطي: -

ابو صريحة مف القادة العسكر، ىؿ فعاًل يوجد عالقة بيف قوات البككي الحزب العماؿ فقط سؤاؿ واحد وأتمنى أف تكوف عمية أج
الكردستاني والفصائؿ المسمحة؟ اآلف كؿ األخبار تشير أف حزب العماؿ الكردستاني قد تمدد في أطراؼ ديالى وفي كركوؾ وفي 

نيا منظمة يسارية مقاتمة يوجد عندىا قضية تأمف الموصؿ، أنا ال يوجد عندي مانع يكوف عالقة مع حزب العماؿ الكردستاني ال
 بيا ولكف مف خالؿ القوات الرسمية لمدولة ليس عبرا الفصائؿ المسمحة.

 -النائب احمد فواز مطمك: -
 بالنظر لجسامة الحدث والخسائر المادية والمعنوية لزىؽ أرواح األبرياء مف أبناء شعبنا والمساس بالسيادة البمد ومف خالؿ تكرار
االعتداءات والخروقات حسب ما تـ ذكر مف قبؿ السيد الوزير الدفاع والسيد الوزير الخارجية، االستيداؼ كاف بالمصايؼ 
سياحية ومناطؽ ترفييية تضـ عوائؿ وأطفاؿ وىذه جريمة إنسانية، عمى الحكومة أما أف تكوف قادرة ومقتدر عمى حفظ وسيادة 

اإلسراع في تشكيؿ حكومة قوية ىذا واجب أعضاء مجمس النواب والبرلماف ونحف محمميف العراؽ بكؿ حكمة وثبات واقتدار وأما 
بأمانة وأمس كانت مظاىرات عارمة في محافظة بابؿ ومحمميف بأمانة كما نطالب مجمس النواب كي يأدي دورة باإلسراع في 

 تشكيؿ الحكومة المرتقبة. 
 -النائب رفيق ىاشم شناوه الصالحي: -

أزمات داخمية أو خارجية ونبدأ بالشجب واالستنكار وىذا تقصير بحؽ سيادة العراؽ وبحؽ دماء العراقييف ال بد مف عندما تحصؿ 
معالجة أصؿ كؿ أزمة لكي ال يتصاعد الخطاب الوطني دوف تحقيؽ أي نتائج وبالتالي مصير كؿ نقاش حؿ األزمة ىو الفشؿ 

جيش موجود قواعد أمريكية ال بد مف تطبيؽ قرار مجمس النواب السابؽ إخراج أو عدـ تحقيؽ أي نتائج طبعًا حسب كالـ أركاف ال
القوات األجنبية مف جميع األراضي العراقية، أما بخصوص االعتداءات التركية األخير سواء عسكرية مف ىذا القصؼ أو 

عدـ التعامؿ مع جانب التركي، وأيضًا االقتصادية بإقامة سدود عمى نيري دجمة والفرات ال بد مف إصدار مواقؼ وقرارات وطنية ب
 وزير الدفاع يعني صرح باف ال توجد استعدادات عسكرية لحماية األراضي العراقية مف الجانب التركي يجب أف نتعامؿ سياسيًا.  
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 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 تشطب ىذه الجزئية ال يوجد استعدادات.

 -النائب رفيق ىاشم شناوه الصالحي: -
 الـ السيد الوزير.طبعًا ك

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 تـ االحتفاظ بو.

 -النائب رفيق ىاشم شناوه الصالحي: -
واضح يجب أف نتعامؿ سياسيًا بقطع العالقات مع تركية غمؽ المنافذ التركية وغمؽ السفارة التركية وطرد السفير التركي طبعًا 

نصب حكومي بالتعامؿ مع تركية بؿ يجب محاسبة ومعاقبة أي سياسي ىذه تحتاج إلى شروط بدوف مجاممة أي سياسي أو م
 بالتعامؿ مع تركية.

 -النائب حيدر طارق شكري: -
نحف اليـو في جمسة استثنائية لمناقشة عدواف واالعتداء الغاشـ عمى بمدنا الحبيب وتحديدا في محافظة دىوؾ الحبيبة واختمطت 

ىذه الجمسة ىي جمسة استثنائية لذا يجب اف تكوف ليا مخرجات بحجـ ىذا االعتداء  دماء العراقييف في ىذا المصيؼ وبالتالي
واالحتالؿ كما عممنا مف السادة السيد وزير الدفاع والسادة القادة األمنية واف تكوف ىذه الجمسة نقطة تحوؿ في التعامؿ الحاـز مع 

عتداء الغاشـ لذا يجب أف نحفظ كرامة الشعب العراقي وسيادة ىكذا اعتداءات حيث تعرض العراؽ العتداءات سابقة واليـو ىذا اال
 ٕٕالعراؽ وىذا واجب الدولة بكؿ مؤسساتيا ولدي بعض التساؤالت عمى الوفد الحاضر كما عبر السيد وزير الخارجية اف ىنالؾ 

 ألؼ انتياؾ وتـ تثبيتو في األمـ المتحدة.
 كاوى ونحف بصدد تقديـ شكوى جديدة.أواًل: ىؿ ىذه كانت شكاوى؟ وما ىي نتائج ىذه الش

ثانيًا: كما عممنا مف السيد قائد أركاف الجيش انو في القصؼ األوؿ  والذي جاء قبؿ القصؼ الثاني بنصؼ ساعة لماذا لـ يخمى 
 المكاف مف المواطنيف؟.

العسكرية المطموبة وخصوصًا القوة  ثالثًا: حسب كالـ السيد وزير الدفاع والسيد قائد أركاف الجيش مف افتقار الجيش الى المعدات
 الجوية والدفاع الجوي لذا لزامًا جعؿ الجيش تسميحو بالمعدات الالزمة.

 -النائب سوران عمر: -
الدولية  cbt حوؿ اليجمات التي طالت المدنييف في إقميـ كردستاف مف قبؿ تركيا والتي تستمر لحد اآلف حسب تقرير منظمة 

( ٓ٘مواطف في إقميـ كردستاف ويوجد تقرير أخر مف قبؿ منظمة السالـ تحتوي عمى ) ٖٛٔد اآلف القوات التركية اعتقمت لح
صفحة يتحدث فيو عف استخداـ األسمحة الكيماوية الممنوعة دوليًا داخؿ اإلقميـ في الحرب مع حزب العماؿ الكردستاني ىذه 

ويجب اتخاذ جميع التدابير والطرؽ إلخراج القوات التركية مف الصورة المرأة مصابة وىي تعبر عف جرائـ تركيا ضد أىمنا وشعبنا 
 إقميـ كردستاف وفي كؿ العراؽ.

 -النائب عزيز شريف المياحي: -
قبؿ قميؿ تحدث السيد وزير الدفاع عمى أف الحدود العراقية التركية غير ممسوكة وذلؾ بسبب األوضاع السياسية واألراضي الوعرة 

 وزير نقترح تشكيؿ قوة خاصة مف األجيزة األمنية بكافة صنوفيا والحشد الشعبي والبيشمركة.عمى ضوء ما قالو السيد ال
 -النائب نوري محمد عزيز: -

 ٖٜٛٔفيما يخص الحدث األخير واألمور التي حدثت في كردستاف العراؽ وشماؿ العراؽ الحبيب ىنالؾ محاضر اتفاقيات في عاـ 
( كمـ  وىذه االتفاقيات ىي اتفاقيات أنظمة وليس اتفاقيات ٘ؽ مع الجيش العراقي مسافة )تنص عمى تقدـ القوات التركية بالتنسي



 37 - 45  قسم تنظيم الجلساثالدائرة البرلمانيت/

دوؿ ولذلؾ بعد تغيير النظاـ في العراؽ سقطت ىذه االتفاقيات ولـ تكف مسجمة في األمـ المتحدة ولحد اآلف ال توجد اتفاقية 
لتيف بما يتمتع بو العراؽ مف تبادؿ تجاري وأيضًا مف حصة مائية صريحة تنظـ العالقات التركية العراقية او التفاىـ بيف ىذه الدو 

والكثير مف األمور مع الجانب التركي لذا نقترح أف تكوف مقترح قانوف لتنظيـ ىذه العالقات وأيضًا لدينا جوانب أخرى لمضغط غير 
لتي تحتاجيا وزارة الدفاع والنقص الحاد الموجود الجانب العسكري أنا ادعـ كالـ وزير الدفاع فيما يخص القوة القتالية والتجييزات ا

في وزارة الدفاع باعتبار مجموعة الوزارات السابقة تقـو ىذه األجيزة منيا القوة الجوية وأسمحة الدفاع الجوي واألمور الموجستيكية 
رة الدفاع وتمكينيا مف الدفاع األخرى لدعـ ىذا الموضوع ونتمنى مف معالي وزير الدفاع تقديـ مقترح في مجمس النواب لدعـ وزا

 عف أراضي العراؽ وسمائيا وحماية حدوده.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

بعض الوكاالت اإلخبارية وصفحات التواصؿ االجتماعي وبعض المواقع تحدثت بأمر غير دقيؽ في الجمسة مثاًل انو وزير الدفاع 
داء التركي وزير الدفاع قائد عسكري  استعرض الحدث وتحدث عف احتياجات العراقي يقوؿ انو ليس لدييا إمكانيات لمواجية االعت

التي تخص المؤسسة العسكرية بشكؿ عاـ وانو القادة العسكرييف ىـ رىف إشارة القرار السياسي واطمع السيدات والسادة النواب عمى 
يد وزير الدفاع والقادة العسكرييف الى ما تـ تداولو أسباب الحادث وتفاصيمو وتعزيزات بقدرة الجيش العراقي بشكؿ عاـ لـ يتطرؽ الس

 في بعض المواقع الغير دقيقة.
 -النائب غريب احمد مصطفى: -

)مف قتؿ نفس بغير نفس أو فساد في األرض كأنما قتؿ الناس جميعًا( انتـ وجميع العراقييف تعمموف أف العراؽ يعاني مف مشاكؿ 
القوى السياسية والمميشيات الحكومية التي يعاني منيا اآلالؼ مف خريجي المعاىد ونقص  داخمية منيا التوازف وبعد المسافة بيف

المياه وضعؼ القطاع الزراعي وعشرات المشاكؿ األخرى في البمد أصبحت مصدر انعداـ األمف واإلفراد والمجتمع ومع كؿ ىذه 
ر اشراقة لشعبنا مف الناحية الزراعة حيث يعمؿ القروييف عمى األوضاع في بمدنا ال زاؿ لدينا الشجاعة باإليماف بمستقبؿ أفضؿ وأكث

تنشيط اقتصاد البمد ومف ناحية أخرى يذىب شبابنا إفراد وعوائؿ الى الوجيات السياسية وفي إحيائيـ لمواجية المشاكؿ اليومية 
وخير مثاؿ عمى ذلؾ إرىابيو داعش  وعدـ استقرار العراؽ بشكؿ عاـ جعؿ باب اليجمات عمى شعبنا وأراضينا مفتوحة أماـ العدواف

الذيف كانوا سبب في المجازر والدمار لسنوات وفي النياية ناـ الف ال تنتيؾ سيادة شعبنا واف يتـ ترسيخ سيادتنا العراقية مثؿ اي 
قات بمد ويتـ احتساب ضحايا قضاء زاخو وناحية ناودش في إدارة رابريف قرية كوردشار وكوردؾ مف الشيداء وتخصيص مستح

 مالية لذوييـ أسوة بباقي ذوي الشيداء العراقييف.
 -النائب عالء كامل الركابي: -

منذ أريع ساعات نشجب ونستنكر ىذه الجريمة البشعة نعـ ىي جريمة بشعة ولكف ىنالؾ جريمة أكثر بشاعة حدثت عمى مر أكثر 
شماؿ العراؽ بدأت الجريمة بواقعيا الحقيقي عندما مف عشريف سنة منذ قامت تركيا بتصدير مقاتميف حزب العماؿ الكردستاني ل

صدرت مقاتميف الى شماؿ الوراؽ في إقميـ كردستاف وبدأت تالحقيـ في معارؾ الكر والفر وفي كؿ مرة حصؿ عممية الكر والفر 
دستاف فيا لشريط قرية موجودة في إقميـ كر  ٓٓٛأىؿ المناطؽ تموذ بالفرار اآلف نتكمـ عف  pkkبيف القوات التركية ومقاتمي 

( كمـ وبعض المناطؽ كانوا عمى مسافات اقؿ أبدَا لـ يكف ىذا ٘الحدودي تـ إجالءىـ وفي بعض المناطؽ تغمغموا الى مسافة )
الموضوع بطريقة عشوائية تركيا تجري عممية تغيير جغرافي وديمغرافي في منطقة شماؿ العراؽ انسجامًا مع خارطة استعرضيا 

ولحد اآلف  ٖٕٓٓرسمية تركيا تعد العدة منذ عشريف سنة وسط تواطيء مخيؼ مف الحكومات العراقية منذ اردوغاف في مواقع 
عظمة األرض عمى مراحؿ أخذتيا وقامت بتأجير األراضي والقادة العسكرييف جنابكـ قمتـ القذيفة األولى بعد ثالثيف دقيقة أتت 

كري وأتشرؼ أف يكوف اليـو في ضيافتنا أبطاؿ التحرير القذيفة األولى القذائؼ األربعة بالمنطوؽ العسكري وأنا لست خبير عس
بالمنطوؽ العسكري كانت لمتحذير والبمداف التي تستخدـ القذاؼ لمتحرير عندما تأتي طائرات تخترؽ أجوائيا أو تخترؽ سفف مياىيا 

إطالؽ طمقة تحذيرية ىي أراضي تركية وليست عراقية اإلقميمية ىذه الرسالة الى قواتنا العسكرية العراقية انو ىذه األراضي قمنا ب
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وىي كانت رسالة بأنو سوؼ نأخذ ىذه  pkkوىي رسالة لنا طمقة تحذيرية ووراءىا أربعة أخرى في منطقة ال توجد فييا قوات 
ف مسؤوليف أتراؾ األرض الطريقة التي تشرؼ بيا اآلف خمسة قواعد تركية عمى األراضي العراقية مف مئات النقاط التفتيش ويأتو 

عمى مستوى وزير الدفاع وقادة كبار عسكرييف يدخموف األراضي العراقية الى ىذه القواعد ويغادروف دوف أدنى إشعار لمحكومة 
العراقية وانتشروا بطريقة في النقاط الموجوديف بيا والقواعد الخمسة وتستعرضوف الخريطة التي يستعرضيا اردوغاف لمتمدد التركي 

 قبؿ ترى العراؽ سوؼ ترى تواجد القوات التركية لـ يكف ابد بطريقة ىامشية.في المست
 -النائب عامر عبد الجبار: -

 سوؼ اقدـ مداخمتي مكتوبة الى لجنة األمف والدفاع ولجنة الخارجية.
 -النائبة وزيرة احمد: -

كي عمى مؤسسة الشيداء االتحادي وصرؼ أواًل: نطالب باف يتـ احتساب جميع الشيداء في إقميـ كردستاف جراء القصؼ التر 
 المستحقات لعوائميـ.

ثانيًا: عمينا اليـو تحديد واجب الحكومة االتحادية اتجاه تكرار القصؼ وانتياكات واضحة لذا نطالب تشكيؿ وفد رسمي لمبدء 
رساؿ وفد الى الدوؿ المؤثرة داخؿ مجمس األمف الدولي كي يتبن ى قرار بسحب فوري لمفوات بالمحادثات مع تركيا مف جانب وا 

 التركية بالمحادثات.
ثالثًا: ىجمات تركيا تتكرر منذ سنوات ماذا فعمت الوزارة المعنية إليقاؼ تكرار ىذه االعتداءات خصوصا وزارة الخارجية ىؿ تـ 

 إتباع طرؽ دبموماسية وما ىي تمؾ اإلجراءات؟.
 -النائب محمد حسن راضي: -
وبناء عمى ما تفرضو واقع حاؿ البمداف والدوؿ فاف قوة ردع الدوؿ لغيرىا ىو قوتيا الكامنة في  مف خالؿ كؿ ما تقدـ مف حديث 

جيشيا واقتصادىا وقواتيا األمنية عمى اختالؼ أنواعيا واعتقد انو عمينا كمجمس النواب أف ندعـ كؿ قواتنا األمنية مف الجيش 
والمادي والموجستي لتقويتيا كي نجنب أنفسنا الحروب والدخوؿ في  واألمف والمخابرات والشرطة بالتشريعات والدعـ المعنوي

 النزعات المسمحة اعتقد أف تقوية الجيش والقوى األمنية ميـ جدًا وعالـ مساعد عمى ردع اآلخريف.
 -النائب عمي نعمة البمداوي: -

لمعالقات مع جيرانو يحتؿ جزء كبير مف أراضينا أف بيانات الشجب واالستنكار ال تنفع مع ىكذا جار متنمر ال يحتـر  وال يقيـ وزف 
 -في الشماؿ العراؽ ويقيـ قواعد عسكرية ومرابطات عسكرية وعميو نطالب:

 أواًل: رفع مذكرة احتجاج الى مجمس األمف الدولي.
انو عدـ إمكانية  ثانيًا: الضغط عمى الجانب التركي مف خالؿ خفض حجـ العالقات التجارية واالقتصادية بيف العراؽ وتركيا بما

 الرد العسكري.
 ثالثًا: تقميؿ حجـ التمثيؿ الدبموماسي بيف البمديف كاحتجاج عمى فعؿ تركيا.

رابعًا: جئنا لكـ عمى رأس أعمى سمطة عسكرية وجنابؾ معروؼ بالتدرج الوظيفي وقائد وشاركت في الكثير مف عمميات التحرير 
يراف  اليـ لدينا حدود مؤمنة مع أكثر مف أربع دوؿ مثاًل مع الكويت وال توجد مشكمة معيـ وكذلؾ مع السعودية ال توجد مشاكؿ وا 

واألردف مشاكمنا الحدودية فقط مع تركيا الجارة وتركيا كما تفضمتـ قواعد عسكرية ومرابطات وغيرىا ويدؿ ذلؾ عمى إعالف حرب 
مع اإلخوة في إقميـ كردستاف إخواننا في البيشمركة إذا ال  ( ورقة تفتر بيا جنابؾ والقادة العسكرييف بالتنسيؽٙٔلدينا أكثر مف )

 توجد إمكانية لحماية الحدود يفترض وجود تنسيؽ مع الجيش العراقي حتى يتـ تاميف ىذه الحدود المشتركة.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 يقرأ بياف اجتماع مجمس الوزراء.
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 -السيد جمعة عناد الجبوري )وزير الدفاع(: -
( ٙإف أرد عمى بعض األسئمة أريد توضيح موضوع الموازنة لديكـ لبس في الموازنة كيؼ تصرؼ وكيؼ تخصص؟ الموازنة )قبؿ 

( مميار دوالر ال ٛ( سنة تضرب في ستة يصبح المبمغ )ٛٔ) ٕٗٓٓمميار في السنة إلغراض الرواتب الجيش أعيد تشكيمو عاـ 
 نستطيع أف نشتري بيا شيء.

( ٕٔٔ( يصبح المبمغ )ٛٓٔ( في ربع يصبح المبمغ أربعة وكسر زائد )ٛٔنة تشغيمية سنويًا ربع مميار يضرب )ثانيًا: لدينا مواز 
وكسر وتتضمف التشغيمية العقود تصميح إطارات قضايا إنشاء مثؿ الترميـ وليس األسمحة فقط االستثمارية تخص السالح األمريكاف 

( ٖٖٓ( في )ٖٙ( مميوف دوالر اضرب )ٖٓٓميوف عدا الدعـ الموجستي سنويًا )سعر الواحدة مائة م Fٔٙ( طائرة ٖٙجمبوا لنا )
ال يرحموف ٕ٘ٚ( مميوف دوالر المطموب منا حاليًا )ٖٓٓزائد نحف منذ عشر سنوات نعطي سنويًا ) ( مميوف دوالر يجب دفعيا وا 

( دبابة ٘ٚ( مميار دوالر ماذا جمبوا؟ )ٙ)الدولة تعاقد مع روسيا أفضؿ عقد في التاريخ  ٕٕٔٓوسوؼ يتـ قفؿ الدوائر وفي عاـ 
( التي ىي ليا جزء ٕٛ( و)ٖ٘( طائرة سمتية مقاتمة ب)ٖٙالجيؿ الثالث و) BMٖ( عجمة قتاؿ مدرعة ٖٖ( جمبوا )ٜٓالمنتي )

( قاعدة درنيت بحيث الصاروخ سوؼ لف يذىب سدى بؿ يصؿ الى ٚٓٔكبير في تحقيؽ النصر في الحرب ضد داعش جمبنا )
( كمـ ٙ( قاعدة صواريخ بانسيف مدافع ريكف وجمبنا توز الذي مداىا )ٗٗلذي كاف لو دور كبير في حسـ المعركة جمبنا )ىدفو وا

وال درىـ صرؼ استثمارية؟ تـ  ٜٕٔٓولحد عاـ  ٕ٘ٔٓ( مميار ىؿ تعمموف منذ ٙ( بممغ )ٖٕٓ( صاروخ عيار )ٛٗالتي تأخذ )
ارية ال نستطيع شراء فقط عدد محدود مف العجالت وتـ استرجاعيا والذي تـ ( مميوف دوالر فقط استثم٘ٗ) ٜٕٔٓصرؼ في عاـ 

ديوف  -( مميوف دوالر وتـ صرفيا كما يمي:ٚ٘ٙسوؼ أتكمـ عنيا بالنسبة لالستثمارية تـ صرؼ ) ٕٕٔٓصرفيا في ىذه السنة 
الحمد هلل استممت قبؿ يوميف وقمت  ٜٕٔٓ( مميوف دوالر لدي أربع رادارات عاطمة تـ التعاقد مع الفرنسييف منذ عاـ ٖٓٔلدينا )

( مميوف دوالر أعطيتيـ واستممت قبؿ يوميف رادارات عدد ٖٓٔ( مميوف يورو مقدمة وبقى عمينا )ٖ٘بتسديدىا وكنا فقط أعطيناىـ )
(ٕ )Gٗٓٓ  ارات ارتفاع عالي متوسط وضعت واحد في الديوانية وواحد في قاعدة عيف األسد وبعد شير ونصؼ سوؼ استمـ راد

( سوؼ أضع واحد في كركوؾ وواحد في غرب الموصؿ أكممت مستشفى الحسيف وجئت لكي أراه وقد تـ تركو وتسميمو الى ٕعدد )
موجود وبالنسبة لمعقد البمغاري وليس العقد الروماني  ٖ/ٖ( مميوف دوالر وتـ افتتاحو يـو ٖٚوزارة الصحة وميمؿ وأكممتو بمبمغ )

ذا خرجت المعمومات التي أتت لجنابؾ )واني أجيب عمى النائب ىاد %( صحيحة سوؼ ادخؿ ٔي السالمي وىو لديو معمومات وا 
( ألؼ دوالر لمواحدة دمرت في ٜٓٓوتـ شراءىا ب)ٕٓٓٓجديدة ومصنوعة سنة  Nٕٓٚٓالسجف قبؿ المحاكمة عشر دبابات 

( وعمموا ٕٔجي قناص شتاير ب)( ألؼ دوالر بسعر مرسيدس جي ٓٓٗب) ٕٕٔٓمصنوعة في عاـ  BMٔ( ٕٓمعركة داعش )
( إنذار معفية ٕ٘ٗ( عجمة قتاؿ مدرعة نوع كات نواطير متطورة قيمة العدد )ٛٓٔ) ٗٓ٘عميو ناظور حراري رشاشات أحادية 

ذا وجد واحد مف ألؼ خمؿ سوؼ  لمتسميـ اطمب مف السيد الرئيس أف بشكؿ لجنة مف السادة النواب ويذىبوف يدققوف العقد ىذا وا 
ف الصباح الباكر أنا أدافع عف نفسي كيؼ لستـ المعنييف؟ انتـ نواب الشعب كيؼ لستـ معنييف؟ قوموا بإصدار قرار بالرد أستقيؿ م

الدعـ الموجستي سممت  Fٔٙ( مميوف دوالر سنويًا لطائرات ٕٓٓ) Fٔٙعمى تركيا وسوؼ أنفذ فورًا وأقـو بإرساؿ سرب طائرات 
( ٓٔ( لالستخبارات استوردت عجالت بمبمغ )ٚٓٔمة مزودة بأفراف حرارية عدد )( عجٓٓٔ( مميوف دوالر )ٓٓٔ) ٔٔ/ٔيـو 

( عجمة حوثية تؾ استممت مميوف وخمسمائة واحدة بالوجبة األولى ٚٛٛٔمميوف دوالر سوؼ تدخؿ خالؿ ىذه األياـ وقمت بشراء )
( طائرة تـ ٕٗعـ الموجستي لمطائرات وجدت )سوؼ استمـ جميع العقد وقمت بتوزيعيا عمى الوحدات الميدانية وعقد الد ٛ/ٚٔوفي 

جمبيا مف كوريا ومرمية في الشمس ومنذ سبع سنوات ال تعمؿ لماذا؟ ليس ليا دعـ لوجستي وقمت بإرساؿ الى الشركة األـ وعمى 
ة بيذه المناسبة السفير الكوري والممحؽ وقمت بالتعاقد معيـ بعقد لمدة ثالثة سنوات وقبؿ أياـ قمت بطيراف ثالثة وعممت احتفالي

( عدد تصميح طائرات مسيرة ٕٗ( وخالؿ ثالثة سنوات انيي )ٛوالتصميح مستمر وخالؿ نياية العاـ انتيي مف ) Fٔٙوالتي تشبو 
صينية نائمة في قاعدة بمد منتيية الساعات االفتراضية أرسمت عمى الشركة األـ  CHٗ( طائرة مسيرة مسمحة تسمى ٕٔوجدت )

( مميوف دوالر وقبؿ أسبوع نزلت المواد االحتياطية في قاعدة بمد والخبراء يقوموف بالتصميح واف شاء اهلل ٚٔ) وتعاقدت معيـ بمبمغ
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خالؿ شير أكمؿ عمى األقؿ ستة طائرات وبالنسبة لقاعدة الصويرة أيضًا وجدتيا متروكة ويوجد فييا مشاكؿ وبدأت والحمد هلل 
ريبة ومتوسطة وبعيدة الحؿ األمثؿ القريب ندعـ اإلقميـ يقوموف بإخراج جنود ويسدوف وعبرت ألؼ مالي ىذا مصير بمد لدينا حموؿ ق

( كمـ وىو عمؿ نقـو بو احد النواب يقوؿ ٔ٘النقص وكذلؾ الدعـ بمعدات واجيزة بحيث يستطيعوف إمساؾ خط الصفر الذي ىو )
ىدؼ السياسة( انتـ سياسييف قولوا لي وقسمًا عظمًا  )السوؽ العسكري تعريفو ىو استخداـ القوات المسمحة في ساحة الحرب لتحقيؽ

حداىـ مزدوجة اصعد وأطير نحف داعش قمنا بمحاربتو بصدورنا نحف ال نخاؼ مف احد نحف في  أعطوني أمر وسوؼ أطير وا 
الح يوازي عندما تدبير الموقؼ يسمى قدرات المقارنة تقـو بمقارنة قدراتؾ مع قدرات العدو تركيا دولة قوية لذا يجب مجابيتيا بس

( كيمو سوؼ لف ٖٓتطير طائرة وليس لديو رادار يكشفيا أو ليس لديو صاروخ يقاطعو الباس عشريف كيمو وىي تأتي بارتفاع )
ذا  أحقؽ شيء يجب تييئة متطمبات حتى استطيع أحارب والحرب ليست عيب إذا بقينا ىكذا يجب استخداـ الدبموماسية أواًل وا 

الحرب آخر وسيمة لفض المنازعات ووراءىا تحصؿ حرب نحف ال ننيـز مف الحرب ولكف نحف نتكمـ عف استنفذت الدبموماسية 
( ٓٓٙ( مميوف دوالر لذا )ٕٓٓحقائؽ مرة في وزارة الدفاع ىؿ تعمموف كـ سعر الطائرة؟ ذىبتـ الى فرنسا بطائرة رافايؿ سعرىا )

نحتاج  ٕٙالى  ٕٕرئيس أركاف الجيش وىو موجود وضعنا خمسينية ماذا اشتري بيا؟ ثالثة طائرات؟ أنا عممت دراسة والشاىد 
( مميار دوالر ونصؼ وطيراف ٛ( ألؼ والقوة الجوية تحتاج الى  )ٓٗٛ( و)ٕٜٚ( مميوف و)ٓٛٗ( مميار دوالر و)ٖٕفييا الى )

( ىؿ ٜٓٓمميارات و) (ٗ( والبحرية)ٓٓٙ( مميارات و)ٗ( والدفاع الجوي يحتاج الى )ٖ٘ٗ( مميارات و)٘الجيش يحتاج الى )
تعمموف أف القوة الجوية الزوارؽ المطاطية روشتيف تطير وأنا لدي تصدير نفط مف ..... وأتكمـ وال يوجد احد يقبؿ انتـ إذا تريدوف 
حبش قوي قوموا بتخصيص مبالغ وبعدىا قوموا بإعدامنا كمنا إذا حصؿ منا خمؿ اآلف توجد شريعة الغاب القوي ىو الذي يغمب 

جب أف نقدـ لكـ الحقائؽ وال أريد توريطكـ الحرب شريعة الغاب ومثاؿ ذلؾ بوتيف ومنذ خمسة أشير يحارب لديو دولة طوؿ نحف ي
وعرض ودمر وخرب قوي وال احد يستطيع الكالـ معو قوي وىو يتحمؿ المسؤولية في سنجار يوجد فوج تابع لمحشد يقولوف ىؤالء 

pkk  شرائح المجتمع نحف ال نستطيع تسميتيـ ويقولوف أنيـ ايزيدييف حاليـ حاؿpkk  ىؤالء ليـ عالقة بقصد نحف بالنسبة لنا
 جيش واستشيد قبؿ أياـ جنود.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 ماذا يسموف؟. (pkk)اذا لـ يكونوا

 -السيد جمعة عناد الجبوري )وزير الدفاع(: -
ىؿ ىناؾ تقرير عسكري واضح حوؿ الحادث؟ نعـ التقرير موجود  األخت النائبة التي سالت (pkk)ىؤالء يسموف ىبشة وليس 

وذىب الفريؽ األوؿ عبد األمير وذىب عضو لجنة وأرسؿ الى وزير الخارجية وجمب كؿ التفاصيؿ ونتيجة التقرير ىنالؾ قوات 
لؾ اشتباؾ حصؿ ( في قرية باخ وىو ضمف قاطعيـ ولكف الموضوع فيو إشكاالت ىؿ ىنآٓٙبيشمركة كشرطة حدود بحدودِ )

والقوات التركية سابقًا؟ كال ثالثة مرات تضرب القرية  (pkk)ألسباب أمنية سابقًا؟ كال ىو مصيؼ ىؿ حدث اشتباؾ بيف تنظيمات
وىو الرابع ىؿ قدمت األجيزة األمنية تقرير مكتوب يثبت الحدث والجيات؟  ٚ/ٚولحد اآلف يـو القصؼ األخير  ٕٕٔٓ/ٔ/ٔمنذ 

ييـ امف واستخبارات وبيشمركة لذا الحؿ األمثؿ نبدأ بالدبموماسية وثانيًا نعزز القوات الحدودية وثالثًا الدفاع يتـ طبعًا اإلقميـ لد
صرؼ البالغ المطموبة ليا حتى ال يبقى عذر لنا وأنا إذا لدي سالح جوي وطائرات ال يبقى لدي عذر واآلف انحمت نصؼ المشكمة 

سوؼ تفتح في أماكف ونستطيع الكشؼ ولكف يبقى موضوع الدفاع الجوي عندما ترى اليدؼ ووصمتنا أربع رادارات خالؿ شيريف 
 أليس يحتاج الى معالجة؟ المعالجة أما التصدي لو بأجيزة متطورة أو السالح صواريخ الدفاع الجوي.

 السيد عبد المير الشمري )معاون قائد العمميات المشتركة(: -
السعودية نعـ توجد مخافر ولكف ىي مضبوطة مف قبؿ جية المممكة العربية السعودية والجانب  بالنسبة لموضوع الحدود العراقية

الكويتي أيضًا واألردف كذلؾ وبالنسبة لمحدود مع سوريا اآلف تـ ضبطيا مف قبمنا ومنعنا التيريب بعد عمؿ مضني الحدود تحتاج 
تاج الى مانع بالنسبة الى الحدود العراقية التركية منذ عاـ %( ولكف تحٕ٘( مانع وال تحتاج الى األشخاص بنسبة )ٓٓٔالى )
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ولحد اآلف خط الحدود جاءوا عمى خط قبؿ ال يوجد قوات حدود فقط قوات البيشمركة عمى خط سيؿ وتركيا شريط حدود  ٖٕٓٓ
مى الدعامات الحدودية ( كمـ اآلف نحتاج الى انو تكوف مخافرنا الحدودية عمى الشريط الحدودي الرسمي عٕٓ( الى )٘ٔمسافة )

وىذا يحتاج الى طرؽ وبناء مخافر ونمسؾ حدودنا وكذلؾ تركيا وىذا الموضوع يحتاج مباحثات عسكرية ونجمس مع األتراؾ 
ونتفاىـ معيـ عمى ما لنا وما عمييـ وتمسؾ الحدود بمنظومة مانع مثؿ ما عممنا عمى الحدود العراقية السورية أيضًا نفس الشيء 

حصؿ انفجار  ٘/ٕويـو  ٗ/ٚٔيجب محاربتيـ وذلؾ اليـو   pkkويعودوف الى خطيـ الحدودي وال يبقى عذر فقط قواتمع األتراؾ 
عمى جندي وكؿ المقاتميف الموجوديف في سنجار كانت نقاط مشتركة كما تفضؿ السيد النائب اآلف ال توجد نقاط مشتركة فقط نقطة 

( نقطة اآلف غير ٔٔف سور في طريؽ سيطرة القبائؿ الى الحدود كانت ىنالؾ )توجد حاليًا مف اليبشة موجوديف في منطقة خا
موجوعيف مف سيطرة أـ الشبابيؾ الى سنوني كؿ النقاط تقريبًا فارغة ال يوجد أي تواجد فقط الموجوديف اآلف فقط وكما تفضؿ السيد 

دتيـ اليبشة والباكاكا عمى الواقع ليس ليـ وجود ىؿ يوجد ( فوج مف الحشد الشعبي وأبناء الطائفة االيزيدية ىـ عقيٓٛالوزير يوجد )
مالمح مسمحة في سنجار؟ غير صحيح ال يوجد مالمح مسمحة في سنجار وال أي عجمة وال اي مسمح في سنجار فقط موجوديف 

لوزراء فحصنا الجيش العراقي والشرطة المحمية نحف فقط نحتاج الى اتفاؽ سنجار األمس كاف اجتماع في مكتب السيد رئيس ا
خمسمائة شرطي مف االيزيدية الموجوديف في المخيمات وألؼ واحد مف أبناء سنجار ويجب أف يحصؿ التعييف واعتقد تجد مشكمة 
في التخصيص المالي والسيد رئيس الوزراء سوؼ يحميا وبالنسبة لموضوع الدفاع الجوي السيد وزير تكمـ بو أكثر الخروقات ىي 

وزير الخارجية تكمـ اآلف ىي خروقات جوية بطائرات مسيرة والطائرات المقاتمة تعبر دىوؾ واربيؿ والموصؿ خروقات جوية والسيد 
ذا أردنا عدـ عبور الطائرات خط العارض الفالني يجب أف  وتقـو باالستطالع في ىذه المناطؽ ونحتاج الى منظومة دفاع جوي وا 

ؿ بالنسبة لممنظومات الموجودة أما تطير الطائرات السمتية وتقع وبالنسبة لموضوع تأتي سيارة وما تكمـ بو السيد الوزير ىو واقع حا
pkk والفصائؿ لـ يثبت لدنينا بوجود فصائؿ داخمة عمىpkk   أو دعـ أو غيرىاpkk  موجوديف لدينا في قنديؿ وكاف يوجد خط

ر جدًا وفي مخمور مخيـ الجئيف يجب حسـ تواصؿ قوي بيف سوريا والعراؽ قطعنا الحدود اآلف ىذا الموضوع ضعؼ بشكؿ كبي
وىـ ممر بيف قنديؿ  ٜٜٔٔو  ٜٜٓٔقضيتيـ والممؼ موجود عند الوكيؿ األقدـ في وزارة الداخمية عوائؿ موجودة منذ عاـ 

 والمناطؽ الشمالية األخرى.
قيادة قوات الحدود غير  موضوع أسباب عدـ مسؾ الحدود أنا تكممت فيو وأسباب عدـ مسؾ الشريط الحدودي نحف جئنا ووجدنا

موجوديف في ىذا المكاف واألتراؾ استغموا ىذا الفراغ ونزلوا الى ىذا المكاف اآلف قيادة قوات الحدود بدأت تفتح نقاط ولكف ليس 
 بمستوى الطموح يجب التباحث مع الجانب التركي ونمسؾ حدودنا.

 -السيد عبد المير الشمري )معاون قائد العمميات المشتركة(: -
نحف نتوقع الرمية األولى تحذيرية والرشقة األخرى اوجد المدى مع العمـ كانت توجد طائرة مسيرة في الجو في ىذه المحظة وكانت 

 ( كوستر موجودة وكذلؾ بشر بكثافة عالية في ىذه المنطقة لذلؾ ال نقوؿ أف الحادث عرضي أو خطأ.ٓٙترى انو واقفة تحت )
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 ىؿ أكممتـ إجراءات التحقيؽ بالكامؿ؟.
 السيد عبد المير الشمري )معاون قائد العمميات المشتركة(: -

نحف أكممنا كؿ شيء وقدمناه الى وزارة الخارجية مثؿ البقايا مقذوؼ والتحميؿ نحفره بطريقة فنية والضباط الفنييف ذىبوا وقدموه الى 
 وزارة الخارجية حتى تقدـ شكوى بيا.

 -يد وكيل الخارجية:الس -
نرى في وزارة الخارجية أف االتجاه العاـ والرؤيا العامة لمجميع ىي نفسيا لمحفاظ عمى سيادة العراؽ وعدـ خرؽ سيادتيا االختالؼ 
في الرأي والكالـ كاف في التفاصيؿ وكيفية المعالجة واآلليات ىذا ىو االختالؼ نحف عممنا في وزارة الخارجية مثؿ عمؿ وزارات 
الخارجية في كؿ العالـ ىو تطوير العالقات الثنائية مع الدوؿ األخرى ونبحث عف مساحات مشتركة مع الدوؿ األخرى حتى 
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ذا كانت ىنالؾ مواطف اختالؼ يجب حميا باآلليات المتاحة لنا كوزارة خارجية وبالتالي  نعضدىا ونقوييا رغـ االختالؼ الموجود وا 
يرة والمسائؿ الوطني في منظومة واحدة الجميع انتقد بعض الجيات مثؿ الخارجية والدفاع ولكف يكوف عممنا في ىذه المسائؿ الكب

ىو عمؿ منظومة واحدة ونرى ابتداًء مف التحقؽ اإلرادة السياسية إذا تحققت اإلرادة السياسية في مواضيع كبيرة يمكف المضي بالية 
ؼ تنفذىا كؿ واحد حسب اختصاصو وزارة الخارجية بالنسبة ليا بعض يضعيا مجمس النواب وممثمي الشعب وبالتالي الحكومة سو 

المخاطبات كانت فييا محاباة كال ىذه مخاطبات رسمية ومتفقة عمييا دوؿ السطر األوؿ والسطر األخير في كؿ مذكرة يجب أف 
موماسية مع الدوؿ وبالتالي إذا تكوف بيذه الصورة ألنو نحف ليس في حرب اآلف بؿ في حؿ دبموماسي ويجب احتراـ العالقات الدب

تنظروف لمضموف المضموف كاف شديد الميجة ولـ نراعي حتى المياقة الدبموماسية مع الجانب التركي المخرجات التي نفذناىا 
رة التي مخرجات االجتماع الوزاري لمجمس األمف الوطني كميا نفذتيا وزارة الخارجية ابتداء باستدعاء السفير التركي وتـ تسميـ المذك

كانت أشبو باإلدانة وليست االحتجاج ومف ثـ تـ تقديـ شكوى الى مجمس األمف وسممت يـو أمس في مجمس األمف وكاف السؤاؿ 
ىؿ لديكـ أدلة ما يثبت إدانة القصؼ التركي مف الجانب التركي؟ نعـ لدينا األدلة ومثؿ ما تفضؿ الفريؽ األوؿ السيد عبد األمير 

ة سممت لنا مف قبؿ الجيات األمنية واف شاء اهلل سوؼ تسمـ في جمسة الثالثاء وتـ استخداـ القائـ بأعماؿ الشمري انو كؿ األدل
العراؽ في تركيا واآلف ىو متواجد حاليًا في بغداد وبالنسبة لتوثيؽ الخروقات وىي نقطة جدًا ميمة دائمًا في األمـ المتحدة مف 

( مذكرة مثبتة في ٜٕٙة في مجمس األمف وىذا ما اشرنا لو ونحف لدينا مذكرات بعدد )خالؿ رسائؿ متطابقة تتحوؿ الى وثيقة رسمي
األمـ المتحدة ومجمس األمف وتحولت ىذه الى وثيقة رسمية اشرنا ليا بالشكوى التي قدمناىا الى مجمس األمف وسوؼ تكوف داعمة 

لخارجية سباقة والمتحدث الرسمي أجرى مع وسائؿ اإلعالـ الكثير لنا كثيرًا في توجينا وبالنسبة فيما يخص اإلعالـ اعتقد انو وزارة ا
مف الحديث حوؿ ىذا الموضوع وأيضًا أثبتنا أف االعتداء التركي كاف واضح واألمر الذي نريد تأكيده كوزارة الخارجية الخرؽ لمسيادة 

الموضوع وكيؼ يكوف التصعيد وكيؼ كيؼ نتعامؿ مع ىذا  pkkالذي حصؿ مف قبؿ تركيا بالنسبة لمعراؽ ىو ذريعتو لوجود 
نستطيع الحفاظ عمى الموضوع؟ لدينا مقترح اعتقد إذا دعمنا سياسيًا يكوف القرار السياسي فيو قبؿ الذىاب الى الحرب اآلف عمى 

عممنا في معسكر أو القوات التركية تحصؿ مشكمة لمقوات في الميداف لذا لدينا فكرة سابقًا  pkkوزير الدفاع والقادة األمنييف نحارب 
ذا كاف التعامؿ مع بنفس الطريقة تدخؿ األمـ المتحدة   pkkاشرؼ بالتعاوف مع األمـ المتحدة ونجدنا في ىذا كوزارة الخارجية وا 

والعراؽ يسعى الى طرد الموجوديف بيذه الطريقة طريقة دبموماسية ولكف تحتاج الى ضغوط وواحدة منيا الذي تفضؿ بيا القادة 
سؾ الشريط الحدودي ويجب أف يكوف التنسيؽ جاد بيف بغداد واربيؿ حتى يكوف مسؾ الشريط الحدودي بصورة مفيدة األمنييف بم

 وصحيحة حتى نستطيع التعامؿ مع األمـ المتحدة ونفاتح األمـ المتحدة بيذا االتجاه.
مف العراؽ  pkkعة ونحف نبدأ العمؿ في إبعاد ثانيًا: بعد أف نحقؽ ىذا يمكف الطمب مف القوات التركية االنسحاب ألنو ال توجد ذري

ويمكف البقاء في جزء منو إذا تـ تطبيؽ ىذا األمر الدبموماسي نرجع الى مجمس األمف الوطني وتتخذ القرارات المناسبة التي تكوف 
في التصعيد حتى نحافظ شديدة أكثر ألنو كمما نستنفذ مرحمة يمكف الدخوؿ الى المرحمة األخرى لذا توجينا في الخارجية التدرج 

كنا نحارب داعش ولحد عاـ  ٕٗٔٓعمى األمف في العراؽ ونساعد أنفسنا لمتخمص مف ىذه المحنة كاف لدينا مشكمة في عاـ 
العراؽ ثمثي األراضي كانت توجد مشكمة ومع القتاؿ مع داعش كانت توجد مشكمة والمشكمة ىي منظومة وليست مسؤولية  ٕٚٔٓ

( مذكرة سوؼ نستخدميا في جمسة مجمس األمف ولألمانة دولتيف عظمى في ٜٕٙتوثؽ الخروقات وبالتالي )وزارة الخارجية وىي 
وقتيا قالوا لنا ال ننصحكـ بالذىاب الى مجمس األمف والقرار الذي يصدر مف مجمس األمف يحتاج الى تسعة دوؿ لمتصويت عمى 

وية وال يحصؿ نقض الفيتو دولتيف عظمى تقوؿ ال أنصحكـ أنا القرار حتى يمضي بعدـ االعتراض واحدة مف دوؿ دائمة العض
شخصيًا حاورت أحداىما وكاف أيضًا حوار آخر ولـ يوافقوا الدولتيف ودولة أخرى عظمى قالوا اجمبوا لنا ثمانية دوؿ ونحف التاسعة 

اه ونحف موقفنا كاف جدًا صعب في حينيا نوافؽ لذا صعب في مجمس األمف أف تتخذ قرار إذا الدوؿ العظمى تدعمؾ في ىذا االتج
 القتاؿ مع داعش ووزارة الخارجية تقـو بواجبيا.
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 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 اآلف الظروؼ والمعطيات تسمح لوزارة الخارجية وأيضًا الحصوؿ عمى الدعـ الدولي بيذا الشأف.

 -النائب خالد العبيدي: -
توضيحات وىي كانت ميمة جدًا ونحف كنا قد قررنا تقديـ دعـ لوزارة الدفاع بشاف الشكر لمسيد الوزير والقادة األمنييف عمى ال

التخصيصات المالية في الموازنة القادمة ولكف معالي السيد الوزير أكد أف األمور ايجابية جدًا وقدرات وزارة الدفاع عالية اآلف بشاف 
جيد جدًا أف شاء اهلل ونحف معكـ وبالنسبة لموضوع دخوؿ القوات عقود الدبابات والطيراف التي عقدت في ىذه الفترة لذا الوضع 

كنت حينيا وزير الدفاع وقد دخمت حينيا بدوف أي موافقة مف الحكومة العراقية وال توجد أي اتفاقية والفريؽ  ٕ٘ٔٓالتركية عاـ 
اغت وأنا سمعتيا كوزير دفاع سمعتيا كأي األوؿ عبد األمير يار اهلل كاف موجود وىو كاف قائد العمميات المشتركة دخموا بشكؿ مب

مواطف عراقي مف خالؿ اإلعالـ تفاجآنا ورئيس الوزراء كذلؾ دخموا وبحماية قوات أمنية معينة مف زاخو الى أف استقرت في منطقة 
زير لمدفاع لو كاف بعشيقة حاولنا كما قاؿ السيد الوكيؿ مع األمريكاف واألمـ المتحدة وكنا حينيا في ظروؼ حرب مع داعش وأنا كو 

لدينا قطعات ىناؾ كما ىو حاؿ وزارة الدفاع اآلف ال توجد لدييا أي قطعات ال مدفعية ال صواريخ وال دبابات بدوف الرجوع الى 
وزير الدفاع القطعات تبمغ باختراؽ قوات أجنبية وحاليًا نفس الوضع تمامًا حتى يكوف واضح الف ىذا الموضوع أثير أكثر مف مرة 

وتوجد جيات معينة تعرؼ كيفية دخوؿ القوات التركية وبالمناسبة بعد يوميف مف دخوؿ  ٕ٘ٔٓبة لدخوؿ القوات التركية عاـ بالنس
جاء وفد اعتقد كاف وزير لمخارجية وجياز المخابرات وممثؿ عف الرئيس اردوغاف التفوا برئيس الوزراء  ٕ٘ٔٓالفوات التركية عاـ 

ا ىو سبب دخولكـ الى ىذه المناطؽ؟ الجواب كاف انو لدييـ مصالح في ىذه المناطؽ وانتـ ال وبشخصي وقمت بتوجيو سؤاؿ ليـ م
تستطيعوف حمايتيا وأوؿ خطر عمينا ىو داعش ىذا كاف جوابيـ وتركت األمور عمى ىذا الحاؿ اآلف اعتقد األمور أفضؿ مثؿ ما 

ويمكف أف تحصؿ إجراءات إذا عجزت الطرؽ الدبموماسية تفضؿ معالي وزير الدفاع قدرات الجيش أفضؿ بكثير لدييـ إمكانية 
والسياسية واعتقد أف كؿ المناقشات التي حصمت مف إخواف الوزراء والقادة العسكرييف تصب في جوىر مواضيع ميمة اعتقد 

والدفاع استطيع تمخيصيا بخمسة نقاط سوؼ اذكرىا عمى اإلخواف واطمب مف النواب ومجمس النواب بصفة رئيس لجنة األمف 
 -مؤقت:

 أواًل: اطمب التصويت عميو ىو إخراج حزب العماؿ الكردستاني فورًا مف كؿ األراضي العراقية.
 ثانيًا: انسحاب جميع القوات التركية المحتمة وقواعدىا الى داخؿ األراضي التركية.
 ؿ الحدود العراقية.ثالثًا: إعادة انتشار القوات المسمحة العراقية االتحادية وبقية التشكيالت عمى طو 

 -النائب ياسر اسكندر: -
 رابعًا: إلغاء كافة االتفاقيات األمنية مع الجانب التركي أف وجدت.

خامسًا: إعادة النظر في تخصيص موازنة كافية لدعـ قرارات بناء القوات المسمحة العراقية وخاصة وزارة الدفاع لكي تتمكف الوزارة 
 جو.مف القياـ بواجباتيا عمى أحسف و 

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
أواًل: مف خالؿ الحديث والشرح الذي تقدـ بو معالي وزير الدفاع والخارجية والقادة العسكرييف يمكف تمخيص بعض المشاكؿ التي 

يؽ ما بيف تواجو المؤسسة األمنية العراقية األولى ىي مسؾ الحدود المحاذية الى دوؿ الجوار ومنيا تركيا ىنالؾ يوجد غياب لمتنس
 وزارة الدفاع وبيف إقميـ كردستاف وىذا أمر واضح وجريء.

ثانيًا: عدـ مسؾ النقاط في ىذه الحدود مف خالؿ استعراض الحديث قوات الحدود الموجودة ماسكة في داخؿ الحدود العراقية 
 والمفروض أف تمسؾ في المناطؽ الحدودية.
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 -النائب خالد العبيدي: -
 أي تعبئة وآي جيش؟

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
ىذا جانب فني يترؾ لمفنييف ولكف الذي يتمخص لمسيدات والسادة النواب غياب التنسيؽ في ىذا الممؼ وعدـ وجود قدرات عسكرية 
رة لوزارة الدفاع في ىذه المناطؽ وتعزيز قدرات قوات الحدود في ىذه المناطؽ واتخاذ اإلجراءات الدبموماسية الكافية مف قبؿ وزا

الخارجية ومؤسسات الدولة العراقية بالكامؿ إليقاؼ مثؿ ىكذا تجاوزات لذا نقترح تشكيؿ لجنة مف قبؿ لجنة األمف والدفاع النيابية 
 ولجنة العالقات الخارجية النيابية لمواكبة الجيد الحكومي في معالجة ىذه األزمة سواء بما يتعمؽ بالجيود التي تبذليا وزارة الخارجية

س األمف  والمنظمات الدولية باتخاذ مواقؼ إليقاؼ مثؿ ىذه التجاوزات أو بما يتعمؽ بتعزيز القدرات العسكرية والتنسيؽ ما مع مجم
بيف الحكومة االتحادية وحكومة إقميـ كردستاف لمعالجة ىذه الثغرات وكؿ المواقؼ السياسية التي يمكف أف تتخذ لمعالجة ىذا الخمؿ 

دفاع ولجنة العالقات الخارجية أف تباشر أعماليا ولو باشرتـ مف أوؿ لحظة ولكف المباشرة بشكؿ مكثؼ اطمب مف لجنة األمف وال
مع القيادات العسكرية والسياسية ومع وزارة الخارجية وتقوموف بتقديـ تقرير بعد أف يعرض مجمس األمف يـو الثالثاء الموضوع الى 

مس ما تصؿ لو المجنة الحكومية برئاسة وزير الخارجية باستخداـ الجيد مجمس النواب بمقترحات ألخذ قرار مناسب مف المج
 السياسي والدبموماسي لغاية يـو الثالثاء ما يصؿ إليو بالتنسيؽ مع لجنة األمف والدفاع ولجنة العالقات الخارجية النيابية يكوف تقرير

بمجمس النواب وحده يقدـ تقرير ووجية نظر مشتركة  مشترؾ حكومي ونيابي ىذا ال يتعمؽ بالحكومة االتحادية وحده وال يتعمؽ
 تعرض عمى مجمس النواب التخاذ قرار سياسي بيذا الشأف.

 السيد عبد المير الشمري )معاون قائد العمميات المشتركة(: -
فر الحسيف في مخأكثر تنسيؽ اآلف بيف إقميـ كردستاف والحكومة االتحادية عسكريًا في ىذه الفترة نعـ يوجد تنسيؽ عالي مف 

( كمـ تنسيؽ عالي بيف البيشمركة والجيش أنا تحدث عف الحدود العراقية ٕٕ٘ىذه الحدود السورية العراقية ) توخانقيف الى جيرا
 التركية اي تنسيؽ ال يوجد.

 -السيد عبد المير يار اهلل )رئيس الركان(: -
كة التنسيؽ عالي في خط الصد وفي بعض القضايا األمنية وبقت يوجد تنسيؽ بيننا كجيش اتحادي اآلف كقوات اتحادية والبيشمر 

ىذه القضايا وىي الحدود وىي تابعة الى قيادة قوات حرس الحدود بإمكاننا كما تفضؿ السيد الوزير يجب تشكيؿ قوات بيذه 
 المناطؽ.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
س النواب وزارة الخارجية متى تتوقعوف تصبح األمور واضحة بالنسبة ننتظر ما ستؤوؿ لو الجيود الحكومية والنيابية وتقدـ لمجم

 لمشكوى المقدمة الى مجمس األمف؟.
 -النائب خالد العبيدي: -

أوصيكـ وصية لمصمحة العراؽ عميكـ بدعـ موازنة وزارة الدفاع التي ىي ىيبة الدولة العراقية بدوف جيش قوي ال يمكف أف يحتـر 
 البمد.

 -مس النواب:السيد رئيس مج -
 ترفع الجمسة.

 رفعت الجمسة الساعة الخامسة عصرا .
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