
 كؤمارى عيـــَراق

 ئةجنومةنى نويَنةران
 فةرمانطةى ثةرلةمانى

 بةلَطةنامةكان

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 (3جمسـة رقـم )
 (8/01/2122السبت )

 

 ( نائبًا.098عدد الحضور: )
 ( ظيراً 02:14بدأت الجمسة الساعة )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

التشريعي  نيابًة عن الشعب نفتتح أعمال الجمسة الثالثة، الدورة النيابية الخامسة، السنة التشريعية األولى، الفصل
 نبدؤىا بقراءة آيات من القرآن الكريم.الثاني. 

 -السيد ىمام عدنان)موظف(: -
  يتمو آياٍت من القرآن الكريم.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
وما أرسمناؾ ال رحمو لمعالميف في ذكرى مولد سيدنا محمد )ص( نسأؿ اهلل تعالى أف يعيدىا ىذه المناسبة عمى بمدنا 

نا الصابر بالخير واالستقرار، ونبذ الفرقة واالختالؼ والسعي إلى اقتناء أثرة الشريؼ وأتباع منيج العظيـ العزيز وشعب
 بالمحبة والسالـ والتسامح وأف يعيد ىذه الذكرى العطرة عمى األمتيف العربية واإلسالمية باأليماف والبركات.

 (.891النصاب )
 ض السيدات والسادة أعضاء مجمس النواب.الفقرة أواًل: تأدية اليمين الدستورية لبع

يتفضؿ كؿ مف السيد) كريـ حسيف عميوي سييؿ السراي( والسيدة) نادية محمد جبر كنبش العبودي( والسيد) سعود 
 سعدوف عمى صالح الساعدي( والسيد)حسيف مؤنس فرج عبد الرضا(.

ا تسعة، وفي الحقيقة ستة لـ يقدموا طمب بتأدية بقى خمسة أخريف لـ يقدموا طمب بتأدية اليميف الدستورية، يوجد عندن
اليميف الدستورية مف أصؿ تسعة، ال يوجد تفسير قانوني بيذه الفقرة، شير نص عمى الفائز لـ ينص عمى البديؿ، تـ 
عمميـ وتـ االتصاؿ بيـ، الذي حصمنا بمغنا بالحضور، يعني الدوائر المعنية أتصمت بو، طمبنا أسمائيـ يجب أف يصؿ 

( مف قانوف االنتخابات تنص 64ا الطمب بشكؿ رسمي ونضيفيـ في الجمسة القادمة، بما يتعمؽ ببدالء البدالء المادة )لن
عمى الفائز الزاـ بتأدية اليميف الدستورية خالؿ شير مف الجمسة األولى والجمسة األولى انتيت والشير أنتو وعبارة الفائز 

ائب األف يترؾ عممة إلى أي سببًا كاف سواء باالستقالة أو بمنصب تنفيذي انتيت وأصبح الكؿ نواب، وبالتالي أي ن
البديؿ الذي يأتي مكانو أو سبب أخر، البديؿ الذي يأتي مكانو وفؽ إلى أحكاـ قانوف استبداؿ األعضاء ليست المادة 

 مجهورية العـــــراق
 جملـــس النواب

 دائرة الشؤون النيابية
 تنظيم اجللساتقسم 

 

 بية الخامسةالدورة االنتخا 
 السنة التشريعية األول

 الفصل التشريعي الثاني



ة السابقة يوجد عندنا نواب ( انتيت األف تصؼ بالفائزيف ليس البدالء، بالدور 64( مف قانوف االنتخابات، المادة )64)
الدورة انتيت ولـ يأدوا اليميف والمحكمة االتحادية ال يوجد عندكـ سمطة عمييـ باإللزاـ بتأدية اليميف، بعضيـ كانوا 
رؤساء ووزراء وبعضيـ كانوا ورؤساء مجمس نواب وبعضيـ كانوا نواب رؤساء الجميورية ومحافظيف، وال زاؿ ال يوجد 

شير لمفائز وليس لمبديؿ ألزمنا الفائز بالشير، التفسير غير واضح ال نعرؼ وال يحتاج تفسير،  عندنا مادة حاكمة،
 باإلمكاف المتضرر يذىب بالطعف عند المحكمة االتحادية بيذا الشيء.

يؤدي كؿ مف السيدات والسادة أعضاء مجمس النواب كؿ مف  ) كريـ حسيف عميوي سييؿ السراي( والسيدة) نادية محمد 
ر كنبش العبودي( والسيد) سعود سعدوف عمى صالح الساعدي( والسيد)حسيف مؤنس فرج عبد الرضا( اليميف جب

 الدستورية.
 الفقرة ثانيًا: مناقشة القصف اإليراني عمى مناطق كردستان العراق. 

حديدًا وحصمت ( نائب إلى أضافة ىذه الفقرة إلى جدوؿ األعماؿ ىذه الجمسة ت821السيدات والسادة النواب تقدـ )
الموافقة عمى أضافة ىذه الفقرة التي تتعمؽ بالقصؼ اإليراني الذي طاؿ مناطؽ مدنييف في مناطؽ إقميـ كردستاف العراؽ 

 ولذلؾ نفتح باب النقاش بيذه الفقرة.
 -النائبة فيان صبري عبد الخالق: -

أكثر مف أسبوع تواقيع وطمب لعقد جمسة السيد رئيس مجمس النواب األخوة واألخوات الحضور طبعًا قدمنا نحف قبؿ 
طارئة بصدد استيداؼ اإليراني، كما قدمنا قبميا كانت ىناؾ االستيداؼ التركي، طبعًا نحف كمجمس نواب عراقي أعتقد 
قبؿ قميؿ النواب الجدد نرحب بيـ وأيضًا نبارؾ بيـ واقسمنا قسـ دستورية عمى السير عمى سيادة العراؽ ولذلؾ سبب 

القسـ نحف نرفض ونندد ونستيجف أي نوع مف أنواع االستيداؼ عمى سيادة العراؽ مف اي دولة كانت،  منطمؽ ىذا
ذا كاف مجمس  ايراف تركية أو أي دولة مف دوؿ الجوار ونطالب بعدد التمييز االعتداءات بشأف اإلجراءات مف قبؿ وا 

اءات واضحة جدًا ونطالب أيضًا بموقؼ واضح النواب أو الحكومة العراقية وعدـ التمييز بيف االعتداءات واالعتد
الحكومة العراقية بشأف ىذه االعتداءات، العراؽ بشكؿ عاـ وبما فيو إقميـ كردستاف يراعي مبادئ حسف الجوار وحسب 
الدستور وأيضًا ىناؾ طبعًا مادة دستورية نحف عادًة ما نقوؿ اعتقد الجميع وحتى المجتمع الدولي يعمـ بأف العراؽ ومف 

منو إقميـ كردستاف لـ يتدخؿ بالشؤوف الداخمية لمدوؿ األخرى، ويحتـر االلتزامات الدولية طبعًا عمى الدوؿ األخرى ض
أيضًا االلتزاـ بيذه االلتزامات الدستورية والتعامؿ بالمثؿ، نحف نرى بأف الفترة األخير أو السنة الماضية ىناؾ الكثير مف 

عراقي يمر بو يعني نتمنى مف دوؿ الجوار أف تحتـر الوضع الداخمي  االعتداءات التي حصمت في وضع سياسي
السياسي العراقي وأف ال تحاوؿ تصدر أزماتيا لتكوف أزمات أخرى بالنسبة لمدولة العراقية فوقًا عمى أزماتيا األخرى 

ناؾ تنسيؽ أمني أيضًا السياسية واألخرى، طبعًا لدينا مع أيراف أكيد عالقات ومصالح مشتركة ومف المفترض أف يكوف ى
الذي أعرفو أف ىناؾ مذكرات تفاىـ أو مذكرات بيف الحكومة العراقية وأيضًا حكومة إقميـ كردستاف مع أيراف، نتمنى أف 
تحتـر ىذه المذكرات التفاىـ بشأف الموضوع األمني، طبعًا أي حموؿ عسكرية أو استيداؼ اإلقميـ أو استيداؼ العراؽ 

لدروف وبالصواريخ البارسية طبعًا نحف أكيد وبال شؾ نرفض ىذه أالستيدافات كميا وبأي معنى بالطائرات المسيرة با
وبأي حجج كانت الف استيداؼ العراؽ ىو يعني خط أحمر، ميـ جدًا الحموؿ السممية وأيضًا أيراف عمييا أف تحتـر أف 

عراؽ ميـ استمرار الحوار وحؿ المشاكؿ ال يوجد ىناؾ أي حموؿ عسكرية مفيدة ليا، وال أي دولة وأكيد بال شؾ ال
بالطرؽ السممية وابتعاد عف لغة القصؼ والسالح وانتياؾ السيادة، الالجئيف ىـ مشكمة أزلية الالجئيف في إقميـ كردستاف 

بيذا التوقيت ومنذ زمف النظاـ السابؽ حؿ مشكمة الالجئيف ىي حؿ مشكمة  8911-8991وفي العراؽ منذ سنوات 
حادية، وأيضًا ىذا الموضوع يحتاج إلى التنسيؽ بيف حكومة االتحادية وحكومة إقميـ كردستاف بيذا الحكومة االت

الموضوع، طبعًا بالنسبة لنا ندعوا أف يكوف ىناؾ إجراءات كما حصمت في شأف االستيداؼ التركي أف تكوف ىناؾ 
أكيد بال شؾ العراؽ محتاج إلى تعزيز  تدويف ليذه القضية وأف يكوف ىناؾ جمسة مف قبؿ األمف عمى ىذا الموضوع،

منظومة الدفاع الجوي ومف ضمنيا إقميـ كردستاف يعني حقيقة مخرجات ىذه الجمسة ميمة جدًا أف تكوف لدينا مخرجات 



اآلف نحف كانت ىناؾ جمسات مف قبؿ لجنة األمف والدفاع ومف قبؿ العالقات الخارجية وأيضًا كانت ىناؾ اجتماعات 
ف وأيضًا كانت ىناؾ اجتماعات مع سيادتكـ وسيادة نائب رئيس المجمس السيد الدكتور شاخو واف وألكف مشتركة لمجنتي

بالنياية مخرجات ىذه المجاف ا، تكوف ىناؾ تصويت عمييا يعني ال نتكمـ بشأف فقط نعمؿ جمسة أو نعمؿ اجتماع عمى 
ي داخؿ مجمس النواب، اليـو طبعًا نرجع ونقوؿ موضوع االستيداؼ بعدىا تكوف مقررات ىذه الجمسة ال يصوت عمييا ف

أنو ميـ جدًا أف يكوف ىناؾ الدولة العراقية كؿ الطرؽ السياسية الدبموماسية العسكرية اذا لـز األمر وأف كاف كمنطمؽ 
مجمس النواب العراقي نحف نتمنى أف يكوف ىناؾ الحوار والطرؽ السياسية والدبموماسية ىي الحؿ النتياء ىذه 

تداءات وأكيد احتراـ سيادات العراؽ مف جميع دوؿ الجوار ومتابعة الشكاوى اآلف أعتقد أف ىناؾ شكاوى مقامة بيذا االع
الغرض وفتح تحقيؽ دولي وطمب مساعدة المجتمع الدولي برعاية مفاوضات تتضمف سيادة العراؽ وتمتـز الدوؿ الجوار 

 باحتراميا.  
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 أ بالمداخالت الذي مسجميف بالورقة المداخالت دقيقتاف كؿ متداخؿ ال تمدد. اآلف نبد
 النائب فالح الخزعمي:     

( ثانية مف الدستور تمتـز الدولة في محاربة اإلرىاب في جميع أشكاؿ وتعمؿ عمى حماية أراضيو وأف 9استنادًا لممادة )
االعتداءات عمى األراضي العراقية نعتقد أف السيادة ال تتجزأ تكوف مقرًا أو ممرًا أو ساحة لنشاطو، في الوقت نجذب 

وعمى الدولة العراقية أف تتحمؿ مسؤوليتيا بعدـ أنشاء معسكرات إلى العصابة اإلرىابية في األراضي العراقية، وعمـ 
ؿ عسكري في داخؿ السيدات والسادة النواب وسبؽ وأف قدمة العمميات المشتركة وزارة الدفاع العراقية بوجود نقطة توغ

عمؽ األراضي العراقية في شماؿ العراؽ، وكذلؾ وجود خمسة قواعد عسكرية ومف ضمنيا واحد في الموصؿ في بعشيقة 
ىذه مسؤولية لجنة األمف الدفاع أف تذىب إلى ىذه المواقع وأف تتحقؽ مف ىذه المواقع التي فييا عصابات إرىابية تيدد 

وار، وبالتالي نعتقد الحوار ويجب أف نستمر مع دوؿ الجوار وكذلؾ أيضًا عمى الحكومة أمف العراؽ وتيدد أيضًا دوؿ الج
أف تتحمؿ مسؤوليتيا وطمبنا أكثر مف مرة أف تأتي إلى البرلماف وأف تكوف شجاعة وصريحة وواضحة في موقفيا حياؿ 

ي العراؽ وسبؽ صوتنا في السيادة العراقية، السيد الرئيس اعتقد يوجد ممؼ ميـ وىو ممؼ الوجود األجنبي ف
بإخراج القوات األجنبية مف العراؽ بكافة أشكاليا واحتراـ السيادة العراقية منيا القوات األمريكية، واعتقد أف  1/8/2121

الجرح ما زاؿ عميؽ وكبيرًا باستيداؼ الشيداء قادة النصر الشييد العظيـ الكبير الشييد أبو ميدي الميندس والشييد 
في محنتنا كعراقييف الشييد قاسـ سميماني ىذا الجرح كاف كبيرًا ولـ يحتـر القرار البرلماني بإخراج القوات الذي شاركنا 

األجنبية لذلؾ السيادة ال تتجزأ وعميو أف نتحمؿ مسؤولياتنا وكمنا أمؿ وثقة بيذه الدورة البرلمانية أف تتحمؿ مسؤوليتيا 
ؤاد المجد غائر أي موت في البحر ذلي ىادر أي حزف أمتي بؿ أي دمعًا وأقوؿ كما قؿ الشاعر أي جرح في الفؤاد في ف

في مأقي، مسؤوليتنا كبير وننشد أيضًا السيدات والسادة وأيضًا مسؤوليتنا ونحف مقبميف عمى موازنة أف ندعـ قواتنا 
( مف 11انسجمف مع المادة )األمنية بالتسميح وبحجـ التحديات واإلرىاب ومنيا الدفاعات الجوية بتأميف السماء العراقي 

 الدستور، األمف مف مسؤولية الجميع والسمطة التشريعية مف أولويات استنادًا ليذه المادة توفير األمف لمعراقييف.
  -النائبة رقية رحيم محسن: -

 السيد الرئيس، السادة النواب، السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتُو.
العراقية وأرواح المواطنيف األبرياء مف أي جية كانت، ونؤكد حرصنا عمى إحتراـ أواًل: نديف أي إعتداء عمى األراضي 

سيادة العراؽ وبنفس الوقت ُحرصنا عمى عدـ استخداـ األراضي العراقية منطمًؽ لإلعتداء عمى سيادة دوؿ الجوار وتيديد 
 أمِنيا وىذا ما تمتـز بِو الحكومة العراقية استنادًا لمدستور.

موضوع مناقشة القصؼ اإليراني لمناطؽ شماؿ العراؽ يجب أف يرافقُيـ حضور ممثمو عف وزارتي الدفاع ثانيًا:  إَف 
 والخارجية وتقديميـ تقارير مفصمة عف ىذا الموضوع، 



مف أف تكوف األراضي العراقية قواعد لمنظمات مسمحة تيدد أمنيا، وأرسمت تقارير لمحكومة العراقية بيذا الخصوص،  
زالة مقرات التنظيمات اإلرىابية وعمؿ وقد قدموا ح موًؿ لمحيمولة دوَف إستمرار الضربات العسكرية وذلَؾ بإنياء التيديد وا 

سمطات اإلقميـ بتعيدات والتزامات بمسؤولياتيا، كما دعت الحكومة اإليرانية العراؽ لمتواجد عمى الحدود بيف البمديف في 
مناقشاتيا بشكؿ جدي وسريع لتفادي ضربات محتممة الحقًا، نذكر بأَف كردستاف وىي ينبغي أف تؤخذ بعيف اإلعتبار و 

 تركيا أيضًا اعتدت عمى األراضي العراقية، لذا يجب عدـ التعامؿ مع مواضيع مشابية عمى طريقة المعايير المزدوجة.
 -النائب غريب أحمد مصطفى: - 

دارة الدولة يعتبر وجود أي نشاط عسكرييف أو أمنييف ألي دولة عمى دولٍة ُأخرى دوَف  إَف مف أبجديات عمـ السياسة وا 
موافقتيا، انتياٌؾ لسيادة تمؾ الدولة وكُؿ دوؿ العالـ يجب أف تمتـز باحتراـ سيادة الدوؿ اأُلخرى، وعدـ إنتياؾ حسب 

قامة معسكراٍت االتفاقيات المبرمة في األمـ المتحدة، والذي نراُه بأـِ أعيننا استمراُر قصؼ دوؿ الجوار عمى أراضينا  وا 
عمييا، فالسؤاؿ ىنا لَؾ سيادة الرئيس ولجميع أعضاء مجمس النواب، إف لـ يكف بإمكاف الحكومة العراقية رُد تمَؾ 
اإلعتداءات عمى سيادة العراؽ، لماذا ال يتـ اإلستعانة باألمـ المتحدة  ومجمس األمف الدولي باتخاذ إجراءات دولية لمحد 

لتي ُيحصُد بيا أرواح العراقييف األبرياء باستمرار والعيش بالخوؼ واليمع في أماكنيـ، والجدير مف ىذِه اإلعتداءات، وا
بالذكر أف أثار ىذا العدواف  الذي ال يقتصر عمى العمميات العسكرية أو فتح المعسكرات بؿ تؤثُر عمى النشاطات 

أدى إمتناع بعض المستثمريف في إستثمار  اإلقتصادية واإلستثمارية في عمـو العراؽ واإلقميـ بصورة خاصة، حيثُ 
أمواليـ في العراؽ، وكذلؾ توقؼ األعماؿ الخدمية في ىذِه المناطؽ وىذِه األسباب بذاتيا كافية لدفع المجتمع الدولي 

 إليصاؿ قرارات تخص سيادة العراؽ وأرضِو ، ولذلؾ إف لـ نستطيع نحف بالقياـ في معالجة ىذا الموضوع بأنفسنا.
   -ئب شيروان جمال خضر الدوبرداني:النا -

في الوقت الذي يمر بِو بمدنا العزيز مف اإلنسداد السياسي والطرؽ بالشارع العراقي بتشكيؿ الحكومة الجديدة بعَد مخاٍض 
سياسي عسير، تقـو جميورية إيراف اإلسالمية الجارة بقصؼ المدف والمناطؽ السكنية إلقميـ كردستاف في محافظتي 

لسميمانية ومحافظة كركوؾ، التي تضرعت السمطات اإليرانية مف ىذا القصؼ ىو يستيدؼ األحزاب المعارضة أربيؿ وا
ف كاَف ىذا اإلدعاء ال يعطييـ الحؽ باإلعتداء عمى مناطؽ أمنة وسيادة بمد جار، ونتيجَة ليذِه ليا حسب ادعائيـ  وا 

نة وساكني المناطؽ التي شمميا القصؼ المدفعي األعماؿ تذىب ضحايا بيف شييٍد وجريح وتمويع العوائؿ األم
( مصاب 11( شييد بينيـ إمرأة كانت حامؿ، )81والصاروخي باإلضافة إلى الطائرات المسيرة وحصيمة ىذا القصؼ )

ف دَؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى تياوف السمطات السياسية والحكومية جراء ىذه األعماؿ التي ُتسيء العالقات الدولية  وا 
حسف الجوار، نييب السيدات والسادة أعضاء مجمس النواب العراقي الموقر بالتمديد واستنكار مثؿ ىذِه األعماؿ  ومبادئ

التي تعتبر تعدي عمى شعبنا األمف واستضافة وزارة الدفاع  والخارجية لتمديد وتشكيؿ لجنة وعدـ االزدواجية بالتعامؿ مع 
 ، حفَظ الميث العراؽ وشعبو وأىمو مف كؿ مكروه وسوء.دوؿ الجوار بالتعدي والقصؼ عمى سيادة العراؽ

 -النائب أمانج محمود أسعد ىركي: -
قبؿ كؿ شيء أود أف أتقدـ بالشكر إلى ىيأة الرئاسة وأعضاء مجمس النواب لممشاركة في ىذِه المداخمة والتي أبدأىا 

الجارتيف الجميورية اإلسالمية اإليرانية  باستنكار واضح وشديد لمتدخالت الدولية أو خرؽ لمسيادة العراقي مف ِقبؿ
والتركية، فقد تكرر القصؼ اإليراني عمى مدف وقصبات إقميـ كردستاف أكثر مف مرة، ما تسبب مف أضرار مادية 
ومعنوية ونفسية، خصوصًا األطفاؿ وزادىا ممئ السكاف، إننا بدأنا نشيد وموجات نزوح مف المناطؽ الحدودية نحو مدف 

ا تعمموف نفس الشيء فييا يخص جانب التركي، سيادة الرئيس إف جميع القوانيف األعراؼ دوليًا سنة عمى اإلقميـ وكم
حرمة المناطؽ الحدودية ألنيا تمثؿ سيادة الدوؿ، وأف أي خرؽ سواء كاف قصؼ مدفعي أو جوي أو أي تحرؾ عسكري 

، سيادة الرئيس ىنا أريد أف أوجو إلى بسيط يعد خرقًا واضحًا وصريعًا ليذِه القوانيف ويترتب عمييا إجرا ء دولي صاـر
متى يستمر خرؽ السيادات العراقية مف ِقبؿ الدولتيف الجارتيف )إيراف، وتركيا( وأيَف ىي اإلجراءات الحكومة العراقية 

لبة الحالية تجاه ما يحصؿ، ومف خاللكـ أطالب الحكومة العراقية بالتحرؾ السريع والجاد تجاه ىذا الممؼ والمطا



يراف( وتدويف الممؼ وىنا أف نسكت أو غض الطرؼ عف ما يحصؿ  بتعويضات مادية ومعنوية مف الجارتيف )تركيا، وا 
 اَف سيادة العراؽ ستكوف مباحة بشكؿ دائـ وىذا ال يقبؿ بو أي مواطف عراقي شريؼ.

 -النائبة سروه عبد الواحد عبد القادر ابراىيم: -
ي وخرؽ لمسيادة العراقية بالتأكيد نتفؽ مع ىذا أَف أي قصؼ إلقميـ كردستاف أو الجميع تحدث عف القصؼ اإليران 

لمحافظة ُأخرى في العراؽ ىي خرؽ لمسيادة العراقية وعمى حكومتي اإلقميـ والحكومة اإلتحادية أف يكوف ليما موقفًا 
محرمة ىناَؾ استخداـ ألسمحة  واضحًا مف ىذا القصؼ المتكرر، سواء كاف اإليراني أو التركي في كثير مف األحياف

دوليًا مثؿ )الكيمياوي( ليذا يجب أف يكوف ىناَؾ لجنة تحقيقية واضحة مف ِقبؿ المختصيف في موضوع استخداـ األسمحة 
المحرمة في جميع مناطؽ كردستاف التي تتعرض لمقصؼ المتكرر سواء كاف مف ٍقبؿ تركيا أو إيراف، ما حدَث قبؿ أياـ 

ر مف األطفاؿ والمواطنيف األبرياء كانوا ضحية ليذا القصؼ اإليراني، ليذا سكوت الحكومة اإلتحادية كاف ىناؾ عدد كبي
قميـ كردستاف يجب أف يكوف ىناؾ مكاشفة  وأيضًا حكومة إقميـ كردستاف إذا كاَف ىناؾ اتفاؽ مبـر ما بيف ىذه الدوؿ وا 

، المتواجدوف مف اإليرانييف داخؿ المخيـ بإشراؼ األمـ ليذا اإلتفاؽ كي يتـ تكرار القصؼ عمى مناطؽ إقميـ كردستاف
المتحدة وىـ الجئيف سياسييف، يجب أف تتعامؿ الحكومة  وفؽ ىذا المنيج مع الالجئ السياسي في العراؽ، وأكرر 

 أطالب بتشكيؿ لجنة لموقوؼ عمى الحقائؽ باستخداـ األسمحة الكيمياوية في مناطؽ إقميـ كردستاف.
   -ة احمد برايم:النائبة وزير  -

يتكرر القصؼ اإليراني تارًة، وتركي مرة ثانية وضحايا دائمًا مف المدنييف، المسؤوؿ أماـ ىذا القصؼ ىو حكومتي 
)اإلقميـ، واإلتحادية(  وتتصرفاف كأنما مناطؽ اإلقميـ التي يتـ قصفيا ىي مناطؽ ميجورة وال يسكنيا مواطنيف أبرياء، 

 ـ الحكومة اإلتحادية بحماية سيادة بمدنا.لذا عمينا كبرلمانييف إلزا
  -النائب شريف سميمان عمي الباستكي: -

نحف جميعنا أقسمنا عمى أنفسنا في الحفاظ عمى سيادة العراؽ وأمنِو وسالمتِو، والذي يحصؿ في ىذِه المرحمة ولألسؼ 
مى أمف إقميـ كردستاف، األمر الذي الشديد ىي تجاوزات وخروقات مستمرة لسيادة العراؽ وأخرىا الذي حصؿ التجاوز ع

سالة دمائو  قميـ كردستاف بشكؿ خاص وأصبح سبب لترويع أطفالِو وا  أثَر كثيرًا عمى أبناء الشعب العراقي بشكؿ عاـ وا 
بؿ وصمت إلى تيجير أبناء المئات مف القرى مف مناطؽ سكناىـ األصمية، وأصبح سببًا رئيسيًا في عدـ عودة مئات 

زحيف إلى مناطقيـ ، فمـ أسمع ولـ أرى بحصوؿ ىكذا تجاوزات عمى سيادة أي دولة في ىذِه المرحمة ما األالؼ مف النا
عدا العراؽ، ولألسؼ الشديد وىو شيء غريب وغير مقبوؿ في العرؼ الدولي وميثاؽ األمـ المتحدة، والمؤسؼ سيادة 

ردع أو ردود أفعاؿ مناسبة لألمر إال األف، بؿ الرئيس ىناؾ ال مباالة مف قبؿ الحكومات المتعاقبة وليَس ىناؾ أي 
ويبدو أننا ال نممؾ مقومات الرد ليذا دائمًا تتكرر ىذِه التجاوزات ومف دوؿ مجاورة ولألسؼ الشديد يقولوف أمف العراؽ 

ذِه نطالب بتدويف ىذه التجاوزات مف أي جية كانت، ى مف أمننا واستقرار العراؽ مف استقرارنا، لذلؾ سيادة الرئيس
التجاوزات التي تحصؿ عمى سيادة العراؽ وشعبِو وأمنِو وحدوده ومحاولة الحصوؿ عمى قرارات أممية دولية رادعة 

 بسددىا.
 -النائب عامر عبد الجبار: -

ابتداًء نستنكر ونستنجب العمؿ اإلرىابي إلستيداؼ األراضي العراقية وال سيما أنُو استيدَؼ مدرسة أطفاؿ، أنا سبؽ وأف 
مداخمة مكتوبة حوؿ التدخؿ التركي في العراؽ والقصؼ الذي حدث مؤخرًا، ونفس ىذِه المداخمة أو  إلى جنابؾ  قدمت

نفس المقترح الذي قدـ لجنابؾ ووافقت عمى إحالتو إلى لجنة األمف والدفاع ولجنة الشؤوف الخارجية نطالب نفس ىذِه 
( أشارت إلى سياسة التعامؿ بالمثؿ، فيؿ الجانب 1لعراقي المادة)اإلجراءات تكوف بجانب إيراف، وال سيما أف الدستور ا

اإليراني يحتوي أحزاب معارضة عراقية، حتى نحُف نحتوي أحزاب إيرانية داخؿ أراضينا؟ ىؿ الجانب التركي يمتمؾ 
قرار حوؿ مساحات لمعارضة عراقية في أراضيو؟ سياسة التعامؿ بالمثؿ يجب أف تُأخذ بعيف اإلعتبار ويجب أف يكوف 

أي تواجد غير رسمي غير داخميف بشكؿ رسمي وقانوني وال سيما إذا كاف تواجد مسمح سواء كاف إليرانييف معارضيف أو 



( 22ألف السيد وزير الخارجية ذكَر أَف أكثر مف ) ألتراؾ معارضيف داخؿ األراضي العراقية، والمقترح الذي قدمناه 
( خرؽ مسمح )لمبككا( داخؿ األراضي العراقية، نحُف أيضًا نطالب 111ألؼ إعتداء مسمح تركي عمى العراؽ و)

( إحتجاج عراقي لدى األمـ المتحدة حوؿ )البككا( ألَف األمـ المتحدة إلى األف لـ تعتبرىـ إرىابييف وكذلؾ 111ب)
رانية المسمحة عمى ( ألؼ إحتجاج لدى األمـ المتحدة حوؿ التدخؿ التركي وكذلَؾ يجب أف نرفع بعدد التجاوزات اإلي22)

األراضي العراقية إلى األمـ المتحدة، واقترحنا أف ُيشكؿ وعضوية رئيس اإلقميـ ووزير الخارجية ووزير التجارة، ووزير 
العدؿ، ووزير الموارد المائية، ووزير الدفاع، ورئيس جياز المخابرات، ورئيس األمف القومي ، ورئيس الحشد الشعبي، 

ـ، ىذا الفريؽ بإمكاننا أف نتخذ إجراءات أي العراؽ وضعو الحالي ربما ال يسمح لُو أف يستخدـ ووزير الثقافة واإلعال
اإلجراء العسكري لكف ىناؾ إجراءات دبموماسية وىناؾ إجراءات قانونية وىناؾ إجراءات إقتصادية، يجب أف نتخذىا 

 .بحؽ تجاوزات  دوؿ الجوار باتجاه العراؽ حتى نحمي بمدنا وسيادة بمدنا
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

أشكر مداخمتؾ وأطمب أيضًا مف جنابؾ أف تكوف إحدى خياراتؾ بالمجاف ىي لجنة العالقات الخارجية، أتمنى أف تقدـ 
 طمب أف تكوف عضوًا في لجنة العالقات الخارجية.

 -النائب زىير شييد عبداهلل: -
قي عزيز في كؿ بقاع الوطف، باألمس تركيا واليـو إيراف وغدًا الوطنية سيادة الرئيس ليست رفع شعارات، فالدـ العرا

غيرىـ وال يوجد أي رد حكومي عراقي مناسب، متى تتوقؼ ىذِه االنتياكات ضد العراؽ، سيادة الرئيس اإلجراءات 
أو تركيا بشكؿ  الدبموماسية خجولة وال ترتقي لحجـ اإلعتداءات داخؿ األراضي العراقية، سؤالي ىنا لماذا ال تتعامؿ إيراف

دبموماسي وتعترض بشكؿ رسمي حوؿ وجود مسمحيف عمى األراضي العراقية ولماذا ال تقـو الحكومة العراقية وحكومة 
اإلقميـ تقـو بإخراج ىذِه المجاميع ومسؾ األرض مف ِقبؿ قوات عراقية مشتركة، لماذا ال تقـو إيراف بتقديـ أوراؽ ثبوتية 

متحدة بوجود مثؿ ىذِه اإلنتياكات مف ِقبؿ ىذه المجاميع، سيادة الرئيس إَف قبوؿ إنتياؾ سيادة لمحكومة العراقية ولألمـ ال
العراؽ ىو مسألة مبدئ وأَف أي عراقي يحب وطنو ال يقبؿ بيذِه اإلعتداءات السافرة والقصؼ المباشر لمناطؽ عراقية 

يوقؼ ىذِه اإلعتداءات أـ سنكتفي في كؿ مرة  مف قبؿ دوؿ الجوار، فيؿ سنتخذ في ىذِه الجمسة قرار برلماني ممـز
 بالشجب واإلستنكار فقط.

  -النائب عادل حاشوش جابر الركابي: -
بدايًة أقوؿ إَف ىذِه اإلعتداءات بالتأكيد مدانة ومرفوضة، لكف أحب أذكر قبؿ فترة مف األف تـ عقد جمسة لمناقشة 

ف شيداء كذلؾ، وشكمت لجنة في وقتيا والمجنة ال نعمـ أيَف وصؿ القصؼ التركي عمى األراضي العراقية وما نتَج عنُو م
 عمميا ىؿ قدمت توصيات ، ىؿ أنجزت شيء ىذا موضوع.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
ـَ إكماؿ كافة اإلجراءات وبسبب توقؼ  في ما يتعمؽ في ما أشرت إليِو جنابؾ  حسب ما أعممني السيد النائب الثاني، ت

 أياـ المظاىرات ولـ يتـ عرضيا، أكمموا التوصيات وسيتـ عرضيا عمى المجمس. عمؿ المجمس خالؿ 
  -النائب عادل حاشوش جابر الركابي: -

اليـو نناقش القصؼ اإليراني، سيادة الرئيس أعتقد ىذا الموضوع حكومي بحت وليَس نيابي، كاف يفترض أف يحضر 
ألمنية يقدموا إحاطو مناسبة عما يجري في كردستاف المناطؽ المسؤوليف حكومييف وبالذات األمنييف ومف الوزارات ا

يراف ىذا الموضوع تكرر كثيرًا ألَف مجمس النواب غير مختص بيذِه العممية، نحُف ال نعمـ فعاًل  الحدودية مع تركيا وا 
ف وجدت لماذا توجد؟ وىذا الموضوع تكرر.  توجد ىذه التنظيمات المسمحة، وا 

الدستور العراقي يحـر استخداـ األراضي العراقية منطمقًا لقصؼ دوؿ الجوار الذي نراه األف السؤاؿ اآلخر: كمنا نعمـ 
يراف لدييـ إجابة جاىزة أف ىناؾ أعماؿ عدائية وقصؼ وعمميات عسكرية تنطمؽ مف األراضي  عندما تتكمـ مع تركيا وا 



خبار األراضي العراقية تقصؼ وضحايا مف العراقية، سؤالنا ىنا ىذِه سمعة بمدنا أصبحت يوميًا عمى رأس نشرات األ
المدنييف ومناطؽ أىمو بالسوء، ماىي الردود سيادة الرئيس إال األف، كأنما األمر يوجد ىناؾ اتفاؽ عمى وجود ىذِه 
التنظيمات، سواء كاف مف حكومة إقميـ أو مف الحكومة المركزية، كأنما يوجد اتفاؽ عمى استمرار ىذا القصؼ أصبح 

نية عندما تسقط ضحايا يجمس مجمس النواب ونناقش ىذِه العمميات، باألمس كاف ىناؾ قصؼ تركي وقبؿ عممية روتي
يوميف كاف ىناؾ قصؼ تركي كذلؾ قصؼ إيراني كأنما المسألة طبيعية، ىذِه سمعة بمد سيادة الرئيس يجب أف تكوف 

 مجمس النواب.  ىناؾ إجراءات حقيقية وحاسمة مف قبؿ الحكومة وكذلؾ المجاف المعنية في
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 دقيقة ونصؼ لكؿ متداخؿ، حتى نتمكف مف تغطية جميع المداخالت.
   -النائب أحمد عبد اهلل محمد الجبوري: -

في الوقت الذي نؤكد فيو عمى العالقات الطيبة مع دوؿ الجوار ولكننا في نفس الوقت يجب أف نبحث باألسباب التي 
ار القصؼ سواًء مف تركيا أو مف إيراف، سيادة الرئيس الدستور تكمـ بشكؿ واضح بأنُو ُيمنع تواجد أي أدت إلى استمر 

مجموعات مسمحة وتشكيالت مسمحة عمى األراضي العراقية تستيدؼ أي دولة جارة أو دولة ُأخرى، لذلَؾ ىذا األمر لـ 
ية، لذلؾ أنا أطمب أف يكوف ىناَؾ تشريع قانوف ُيبحث بشكؿ واضح مف قبؿ الحكومات السابقة وحتى الحكومة الحال

لمسيادة العراقية وعدـ انتياكيا مف ِقبؿ دوؿ الجوار بمنع تواجد أي مجموعات عسكرية مسمحة سواء ضد تركيا، إيراف، 
دوؿ ُأخرى وىذا األمر ىو الذي يذىب بنا أف نواجو اإلعتداءات التي تقـو بيا الدوؿ، سيادة الرئيس أي إعتداء 

وخي أو قصؼ مدفعي أو جوي ىو إعالف حالة حرب مف طرؼ واحد، أي اليـو عندما توجو صواريخ إلى صار 
األراضي العراقية أو يكوف ىناؾ توغؿ عسكري مف ِقبؿ أي دولة ىو إعالف حرب، لذلؾ ىناؾ واجبات عمى الحكومة، 

يراف لدى الحكومة الع راقية لدى مجمس األمف ضد تواجد اليـو نسأؿ ىؿ ىناؾ مذكرات احتجاج مف ِقبؿ تركيا وا 
المجموعات العسكرية ىذا أواًل، وبعد ذلؾ نذىب إلى اإلجراءات المتبعة والمتعارؼ عميو بيف الدوؿ ىناؾ مذكرات 
احتجاج طرد سفير،  قطع عالقات اقتصادية وأخر شيء نذىب إلى الدفاع عف السيادة بالطرؽ الرسمية والمشروعة، 

ئاسة مجمس النواب، أف تقـو بإعداد أو تذئ بالمجاف المختصة أف تقـو بإعداد قانوف ألف لذلؾ أنا أطمب مف ىيأة ر 
الدستور تكمـ بشكؿ عاـ ونحف األف بعد مرور عشروف سنة عمى النظاـ السياسي الحالي نحتاج إلى توضيح كامؿ عف 

إلى األراضي العراقية بدوف عمـ المجموعات العسكرية، سيادة الرئيس ليَس مف المعقوؿ أف تدخؿ مجموعات أو أفراد 
جياز المخابرات بدوف عمـ الدولة العراقية، اليـو ليس مف المعقوؿ أف يكوف ىناَؾ إيرانييف أو أتراؾ عمى األراضي 
العراقية ونحُف ال نعمـ بيـ ولـ يتـ تأشير دخوليـ، لذلؾ عمينا أف نعترؼ المشكمة ىي إبتداًء في الحكومة العراقية 

 ُف نرفض ىذا اإلعتداء ويجب أف نقـو بخطوات عاجمة وسريعة تجاه ىذا األمر.وبالتأكيد نح
     -النائب عامر حسين جاسم الفايز: -

اإلدانة والشجب ال يعيدوف دماء الشيداء وال ممتمكات المواطنيف، نديف ونشجب دائمًا والقصؼ مستمر عمى األراضي 
 ات العراقية، لذلؾ أنا أقترح ما يمي:العراقية وتذىب ضحايا مف العراقييف ومف الممتمك

أواًل: إلزاـ المعارضة سواء التركية أو اإليرانية أو أي بمد أخر باحتراـ الدستور العراقي وعدـ القياـ بأي نشاط عسكري 
 مف داخؿ األراضي العراقية ومف يخالؼ ذلؾ يخرج ولو بالقوة.

بيف العراؽ وبيف إيراف وتركيا باستعماليا كضغط إليقاؼ ىذا  ثانيًا: اإلستفاد ة مف ضخامة التبادؿ التجاري الموجود
 القصؼ وىذه الضحايا واإلحتالؿ في األراضي العراقية في بعض األحياف كما تفعؿ األراضي التركية.

ثالثًا: دعـ قواتنا األمنية وتخصيص أمواؿ الزمة إلكماؿ لوجيستياتيا لتمكنيا مف الدفاع عف األرض العراقية وعف 
ب العراقي، واالستعانة باألمـ المتحدة إلجبار جميع القوات األجنبية عمى األراضي العراقية بدوف موافقة الحكومة الشع

 العراقية بالخروج مف العراؽ بأي طريقة كانت تستطيع األمـ المتحدة اتخاذىا.



مجمس النواب لنعرؼ ماذا اتخذوا  رابعًا: استضافة السيد القائد العاـ لمقوات المسمحة ومعاونيو وكبار ضباط الجيش في
 أو ماذا يخططوف لمدفاع وحماية العراؽ وشعبو.

    -النائب أرشد رشاد فتح اهلل الصالحي: -
انتياؾ بمدنا تبدأ في الحفاظ عمى دستورنا وعمى حدودنا إذا لـ نحافظ عمى دستورنا إذا لـ نحتـر الدستور العراقي أكيد 

ف قبؿ دوؿ الجوار، لكف المنطقة التي تتواجد في ما يسمى ىذه القوات قريبًا إلى يتعرض العراؽ إلى ىذه اليجمات م
ناحية )ألتوف كوبري( سيدي الرئيس منطقة حساسة جدًا ىذِه المنطقة منطقة حدودية بيف كركوؾ وأربيؿ، ىذِه المنطقة 

رية والحشد موجود في ىذه ناحية )التوف كوبري( اليـو القوات العسك 8998بالذات تعرضت إلى أبشع جريمة عاـ 
المنطقة وفي الجانب األخر وقريبًا منيـ موجودة ىذِه القوات، أكيد ىذِه القوات عندما تتواجد كمعارضة إيرانية مسمحة 
عمى منطقة حدودية ما بيف أربيؿ وكركوؾ ىذِه سوَؼ تثير شبيات وسوؼ تكوف ناحية )التوف كوبري( في وضع غير 

بنا ألف ىذِه المنطقة فعاًل سبؽ وأف تعرضت إلى مجازر، لذلؾ الخوؼ أف ىذِه المعارضة أمف، واألىالي يستنجدوف 
موجودة في ىذِه المنطقة، الدستور لدينا رفَض ىؤالء رفض الجميع ورفض حزب) أزادي الكردستاني اإليراني( إذًا اليـو 

رصة ليذِه المنظمات أف تعشش في ىذِه نحُف عمينا أف ال ُنحمؿ ىذه الحكومة، الحكومات المتعاقبة كميا أعطت الف
األماكف ويدفع ثمنيا العراقي البسيط مف كؿ المكونات، في نفس الوقت المعارضة يجب أف تكوف سممية عمينا أف 
نجردىـ مف سالحيـ نتمنى تخرج منا توصيات تجريد ىذه المنظمات مف السالح الموجود لدييـ في نفس الوقت االمـ 

ضعيـ في مكاف أخر كمدنييف كمعارضيف سياسييف، لكف في نفس الوقت نحُف الذي عمينا نؤكد المتحدة تشرؼ عمييـ ت
أف تقارير المخابرات العراقية سيادة الرئيس في أكثر مف مناسبة فوجئت أف المخابرات العراقية أف ىذه المنظمات تنوي 

ف ييجموف عمينا، وجود ىذِه المنظمات بكال اليجـو عمى مصالح التركماف، إذًا أنا ماذا لدي مع ىذِه المنظمات يأتو 
 األطراؼ ال تساعد األمف القومي العراقي قبؿ األمف القومي لدوؿ الجوار

 -النائب ماجد خمف حمو شنكالي: -
في الواقع الكؿ يديف ويستنكر اإلعتداءات سواء كانت التركية أو اإليرانية، لكف حقيقًة ردود الحكومة العراقية ضعيفة جدًا 

يراف وىما  ألف التساؤؿ الواضح بأف أكثر دولتيف في العالـ ىناؾ تعامؿ تجاري واستفادة اقتصادية مف العراؽ ىما تركيا وا 
األكثر إعتداًء عمى األراضي العراقية، لذلؾ ال أعرؼ ما ىو موقؼ الحكومة اإلتحادية سواء ىذه الحكومة أو الحكومات 

اإلقتصادي والتبادؿ التجاري وحتى التعميمي، وأف أكثر الوفود العراقية والطمبة السابقة مف ىذا الحجـ الكبير مف التعامؿ 
يدرسوف في ىاتيف الدولتيف وأكثر اإلعتداءات مف ىاتيف الدولتيف، ىؿ معناُه أَف الحكومة تقبؿ بيذِه اإلعتداءات أو 

ديتيف عمى العراؽ وتبرير أيضًا متساىمة معيا وحتى الشعب إذا كاف ىذا التعامؿ تجاري مع ىاتيف الدولتيف المتع
 اعتداءاتيـ معناه نحف نتقبؿ ىذِه اإلعتداءات.

 -ن سعيد محمد روماني:النائبة كافي -
 قاَؿ تعالى ) وال تقتموا النفَس التي َحرـَ اهلُل إال بالحؽ ذلكـ وصآكـ بِو لعمكـ تعقموف( صدَؽ اهلُل العمي العظيـ.

وبشدة اإلستيدافات الصاروخية المتكررة مف ِقبؿ الجانب اإليراني التي تطيؿ لماذا إلى اليـو دـ الكردي حؽ، نديف 
مناطؽ كردستاف ومثؿ اليجمات السابقة أوقعت أعداًد مف القتمى والجرحى ىذا القصؼ إنتياؾ لسيادة العراؽ، إلى متى 

يف؟ يجب أف يكوف لكـ موقًؼ شيـ سوَؼ يكوف موقفنا متفرجًا ال مباالة ويكوف ردنا فقط نديف، وماذا نستفد مف كممة ُند
لوقؼ ىذه اإلعتداءات واف تطالب الوزارة الحكومة العراقية بتحمؿ كامؿ مسؤوليتيا وفؽ القانوف الدولي واإلنساني، في 
يقاؼ العنؼ واإلعتداءات، السكوت جريمة ومف يسكت في وجو القاتؿ فيو شريٌؾ في القتؿ،  توفير الحماية لممدنييف وا 

التي جربت فييا كؿ أنواع القتؿ حتى أحدث األسمحة ولكننا األعجوبة التي ال تموت، لف نركع ولف ونحف الضحية 
ننحي كما قاَؿ فخامة الرئيس ) مسعود البرزاني( في أخر إجتماٍع لنا مع فخامة الرئيس ) البرزاني( أوصانا بؿ أمرنا أف 

عقيدة كانت وليَس فقط لإلقميـ، لذا نطمُب مف  نعمؿ لكامؿ محافظات العراؽ دوف استثناء، عمى أي مذىب أو أي
( مف الدستور في النقطة )ثانيًا( تمتـز الدولة محاربة 9سيادتكـ أف يكوَف تفكيركـ وتعاممكـ بالمثؿ، حيُث تنص المادة )



يؿ الشكر اإلرىاب بجميع أشكالو وتعمؿ عمى حماية أراضييا مف أف تكوف مقرًا أو ممرًا أو ساحًة لنشاطو، في الختاـ جز 
واإلمتناف إلى اإلخوة واألخوات الزمالء  أعضاء البرلماف مف غير الكتؿ الكردستانية التي وقعت عمى ورقة طمب 

 الجمسة، ويجب عمينا أف نشكؿ الكتمة الوطنية العراقية لمدفاع عف العراؽ وسيادتو وأمنِو وسالمتو أرضًا وشعبًا.  
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 مداخمتِؾ ومداخمة أحد زمالئؾ في حزبؾ. شكرًا أخذتي
   -النائب ياسين حسن طاىر: -

إخواني وزمالئي مف السيدات والسادة النواب أعطوا الكثير مف الجوانب التي كاف بودي أف أذكرىا في ىذا الموضوع، 
ثالثة ىو ىذا المجمس لكف أختصر كالمي بنقطة واحدة وىي الدولة تعتمد عمى ثالثة أركاف، واحد مف ىذِه األركاف ال

وكذلؾ الحكومة اإلتحادية أو حكومة اإلقميـ، وكذلؾ  رئاسة  الجميورية، عمى ىذِه األركاف الثالثة أف نعمؿ سوية عمى 
أف ندافع عف العراؽ بشكؿ دبموماسي، أواًل نبدأ باألعماؿ الدبموماسية لكف ال نكتفي بيا وال نوىف وال نضعؼ مف موقفنا 

دولة ات نريد اإلعتداء عمى دوؿ الجوار ىذا صحيح لكف أف يعتدى عمينا وأف نقوؿ ليس لدينا  العسكري، نعـ نحفُ 
اإلمكانيات العسكرية لمدفاع عف البمد ىذا غير صحيح، عمينا أف نتخذ التدابير العسكرية عمى أقؿ تقدير لحماية مواطنينا 

واألراضي العراقية مف ىذِه اإلعتداءات تتكرر ىذه مف ىذِه اإلعتداءات، باإلمكاف إنشاء منظومات لحماية األجواء 
اإلعتداءات وأنا أحد األشخاص  المتضرريف بشكؿ مباشر، نعـ كمنا متضرريف باعتبار ممثمو الشعب لكف لدي  عائمة  
مكونة مف طفمة وأبوييا تـ إصابتيـ في القصؼ التركي  السابؽ وال نعرؼ المخرجات الكاممة بيذا الخصوص، وأضيؼ 

رت اإلعتداءات سواء مف الجانب اإليراني أو مف الجانب التركي، ومستمرة لغاية األف فعمى أعمدة الدولة أف تتخذ تكر 
 التدابير الدبموماسية والعسكرية لحماية المواطنيف.

 -النائب ىو ريم كمال خورشيد: -
يراف( إف انتياكات السيادة العراقية واستيداؼ المواطنيف واإلعتداء عمى البيئة الطب يعية لوطننا مف قبؿ الجارتيف )تركيا، وا 

قد وصمت إلى المستوى الخطير فأصبحت تشكؿ تيديًد مباشًر لألمف وسيادة الوطف، اإلعتداء األخير مف ِقبؿ 
الجميورية اإلسالمية اإليرانية نجـ عف استشياد وجرح عدد مف المواطنيف إضافًة لترويع وحرماف األطفاؿ مف التعميـ  

استيدافيا لممدارس كما الحقت أضراًر مادية في أقضية إقميـ كردستاف ومنيا قضاء )الكوسنجا( وكنيستيا  عف طريؽ
التاريخية كنيسة )األلقديس مارينا( التي أنشأت في القرف الثاني عشر لمميالد مبررًا ذلَؾ بأنيا ىاجمت قوات المعارضة 

مف إف وجود تمؾ القوى ويعود إلى فترة الحرب العراقية اإليرانية إلى الكردية المتواجدة عمى أراضي إقميـ كردستاف بالرغـ 
وقعت حكومة إقميـ كردستاف اتفاقية مع تمؾ القوى، مفاًد بأَف ال تقـو بأي نشاط عسكري  8998أنُو وبعد انتفاضة عاـ 

ورة تامة بتمؾ اإلتفاقية، ينطمؽ مف داخؿ أراضي إقميـ كردستاف العراؽ إلستيداؼ إيراف وىي إلى يومنا ىذا ممتزمة بص
( كـ تحَت إشراؼ أو ماسؾ 111سيادة الرئيس لمتوضيح أكثر مف الخانقيف إلى منطقة القريؼ الحدودية أكثر مف )

األرض مف قبؿ المواء الثالث التابعة لقيادة المنطقة األولى لحرس الحدود، ال يوجد أي مقرات عسكرية أو نقاط مفارز 
،  ليذا أقوؿ وأكرر ال يوجد أي خروقات مف قبؿ  األنداث األراضي الكردستانية حوؿ الحدود عبور المعارضة اإليرانية

َف تمؾ اليجمات التي تقـو بيا الجميورية اإلسالمية اإليرانية ىي ىجمات  اإليرانية وعبورىـ عف طريؽ ىذِه المنطقة، وا 
يا عمى األراضي العراقية، ومما ال شؾ في إَف غير مبررة سوى تخفيؼ مف حجـ الضغوطات الداخمية الدافعة إلى تصفيت

ذلَؾ بعيًد عف كؿ البعد عف قيـ دينية ومبادئ حسف الجوار لقوانيف األعراؼ الدولية، وبخصوص اإلعتداءات التركية 
 بالرغـ مف تقديـ الشكوى مف ِقبؿ العراؽ في مجمس األمف الدولي أف تركيا مستمرة في إنتياكات سيادة العراؽ باستيداؼ
المدنييف في القرى والقصبات والحقوؿ الزراعية في محافظة )السميمانية، أربيؿ، دىوؾ، نينوى( وىنا نود أف نثمف موقؼ 
الحكومة العراقية وخاصة جيود معالي وزير الخارجية السيد )فؤاد حسيف( الذي أدى واجبو الدبموماسي بكؿ إخالص 

عمى ىذا الموقؼ لحماية أمف وسيادة العراؽ، إف في كتمة اإلتحاد  أماـ تمؾ اإلعتداءات ونتمنى اإلستمرار والثبات
الوطني الكردستاني يطالب مف خاللكـ أف تتخذ الحكومة اإلتحادية كافة اإلجراءات القانونية في مجمس األمف الدولي  



يراف عمى أرض وشعب العراؽ، والمطالبة أيض ا مف جوار الدوؿ مف أجؿ إيقاؼ انتياكات واعتداءات الجارتيف تركيا وا 
يقاؼ اإلعتداءات واإلنتياكات التي يتعرض ليا ألوًة مف ىاتيف  العربية ومجالس التعاوف دوؿ الخميج العربية لممساندة وا 

 الدولتيف.  
 -النائب ريبوار اور حمن وستا: -

صؿ، وحسب أعتقد اإلدانة والحديث عف القصؼ لف تفيد الجرحى المتضرريف مف ىذا القصؼ، باالخير القصؼ ح
( جريحًا ومف بيف الجرحى مواطنيف عراقييف وصحفييف كما دمرت بناية مدرسة 414( شييدًا و)89المعمومات ىناؾ )

( 621( مدارس وروضتيف لألطفاؿ في كوسينجؽ، كما تسبب ىذا القصؼ بحرماف )1بالكامؿ وتـ إيقاؼ الدواـ في )
رياض األطفاؿ، إذف حكومتا اإلقميـ واإلتحادية مسؤولتاف عف ( طفاًل مف 49طالبًا في المراحؿ المختمفة وحرماف )

مصير الطالب في المدارس، ومف ىنا نطالب بتشكيؿ لجنة بعضوية لجنة التربية لتقييـ الوضع الدراسي في المناطؽ 
بمساعدة  التي قصفتيا إيراف، كما أطالب بتشكيؿ لجنة لتقييـ األضرار الناجمة عف القصؼ ومطالبة الحكومة اإلتحادية

 المتضرريف في محافظة أربيؿ والسميمانية.
 -النائبة ديالن غفور صالح زنكنو: -

ياؾ صارخ لمقوانيف والمواثيؽ الدولية وخرؽ لسيادة العراؽ، تنلو العراؽ مف قبؿ إيراف وتركيا إالقصؼ التي يتعرض 
اإليرانية والتركية ال تشكؿ تيديدًا عمى ويعارض مبادئ حسف الجوار والعالقات الثنائية بيف دوؿ الجوار، المعارضة 

الدولتيف مف األراضي العراقية، ىـ ال جئيف سياسييف ليـ حؽ اإلقامة قانونيًا ليس ىناؾ أي مسوغ أو ذريعة إلستيدافيـ، 
بالتزامف مع تكرار عمميات القصؼ مف قبؿ الدولتيف إيراف وتركيا ألراضي إقميـ كردستاف أود التطرؽ إلى نقطة إنو 

يضًا أسمحة محظورة دوليًا لذا أضـ صوتي إلى صوت أعضاء مجمس النواب مف قبمي الذيف ت ستخدـ طائرات مسيرة وا 
تطرقوا إلى تشكيؿ لجنة لمتحقيؽ مف ىذا الموضوع، نطالب إحتساب ضحايا القصؼ السابؽ شيداء واإلسراع بتعويض 

اع الجوي ومتابعة الشكاوى الدولية المقامة ليذا الغرض المتضرريف، تعزيز موازنة القوات المسمحة باألخص منظومة الدف
 وطمب مساعدة المجتمع الدولي.

 -النائب فاروق حنا عتو شمعون: -
في الوقت الذي يمر العالـ والمنطقة بأزمة خطيرة ال يعرؼ ما ىي نتائجيا، قامت المسيرات ومدفعية الجميورية اإليرانية 

ت وقرى في مناطؽ مختمفة مف كردستاف العراؽ مما أدى إلى إستشياد وجرح وأياـ أخرى بقصؼ بمدا 21/9/2122يـو 
عدد مف المواطنيف ؤاألبرياء وىروب اآلخريف مف مناطقيـ إلى مناطؽ أخرى، باإلضافة إلى وقوع خسائر مادية، إف ىذه 

اع مأساوية تضر بسيادة اإلعتداءات تتزامف مع إعتداءات الدولة التركية، اإلعتداءات مف الدولتيـ الجارتيف في أوض
العراؽ وأصبحت تجاوزاتيـ عمى أراضينا شيًء مألوؼ ال يعيرونو إي أىمية وأصبحت حياة مواطنينا وسيادة أراضينا 

( عائمة قريبة مف قضاء كويسنجؽ، طاليـ 811مباحة، ليـ ففي قرية )أرنوطا( التي يسكنيا مواطنيف مسيحييف قرابة )
ثالث مرات وفي ىذه المرة أدى القصؼ إلى أضرار في البيوت والمدارس والكنيسة  2181القصؼ اإليراني منذ عاـ 

دى إلى ىروب األىالي إلى مناطؽ مجاورة، نتساءؿ ىؿ ىؤالء القروييف المسيحييف مف المعارض اإليرانية وكذلؾ  وا 
عارضة لمدولتيف، اطمب تضرر قرى )كانماسي( وىروب أىالييا نتيجة القصؼ التركي المتكرر، ونتساءؿ ىؿ ىـ مف الم

تخاذ مواقؼ جرئية والتحرؾ عمى المجتمع الدولي  منكـ أف ال نكتفي باإلدانات الخجولة يجب وضع حد ليذه التجاوزات وا 
ومجمس االمف إلتخاذ مواقؼ مساندة، اطمب مف حكومتي المركز واإلقميـ القياـ بتخصيص مساعدات وتعويض 

 ذيف نتيجة العدواف اإليراني والتركي والشفاء العاجؿ لمجرحى.المتضرريف المجد لمشيداء األبرياء ال
 -النائبة إخالص صباح خضر الدليمي: -

تـ قصؼ مناطؽ في إقميـ كردستاف مف قبؿ إيراف بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية والقصؼ مستمر  21/9بتاريخ 
نص عميو جميع المواثيؽ الدولية، خرجنا مف حتى قبؿ ساعات، عمى العمـ إف العراؽ ممتـز بمبدئ حسف الجوار الذي ت

( سنوات ولـ يستفد الشعب العراقي وال الجانب اإليراني وكانت كبيرة عمى الجانبيف 1حرب ضروس ضد إيراف أمدىا )



لذلؾ نمجأ إلى الطرؽ الدبموماسية والحوار، البعض ذكر وجود احزاب معارضة داخؿ إقميـ كردستاف، ىؿ يعمـ السادة 
ف  النواب إف المناطؽ التي قصفت ىي مناطؽ أمنة وىي مؤسسات حكومية؟ مدارس أمنة تحتوي عمى األطفاؿ وا 

الضحايا الذيف سقطوا ىـ مواطنيف أبرياء، وىؿ يعمـ مجمس النواب العراقي والشعب العراقي بإف إقميـ كردستاف َوَرث 
أو إيرانييف ىذا كاف إرث عمى حكومة إقميـ موضوع الالجئيف والنازحيف، الالجئيف مف دوؿ أخرى سواء كانوا أتراؾ 

، ىؤالء الالجئيف لـ يحضروا قبؿ) ( سنوات أو حاليًا 9-4كردستاف وعمى اإلقميـ مف قبؿ النظاـ السابؽ لـ يكف وليد اليـو
قميـ كردستاف  َوَرث او عندما حكـ ذاتي أو عندما كاف إقميـ كردستاف، ىؤالء كانوا متواجديف منذ زمف النظاـ السابؽ، وا 

ىذا الحمؿ الكبير واليـو يدفع الضريبة لوحده بتنصؿ كبير مف قبؿ الحكومة اإلتحادية التي لـ تسانده ولـ يكف ليا بياف 
واضح تجاه ىذا الموضوع، اطمب المجوء إلى الحوار وحؿ األمور بالطرؽ الدبموماسية ىذا أواًل وىذا ما تعود عميو 

 الشعب العراقي.
 منظومة األمف والدفاع او الدفاع الجوي داخؿ إقميـ كردستاف.ثانيًا: اطمب الدعـ ل

ثالثًا: أطمب إذا إستمر ىذا العدواف مف قبؿ الجارة إيراف او تركيا او أي دولة أخرى عمى الحكومة اإلتحادية أف يكوف 
ف ثـ عمييا أف تمجأ ليا موقؼ واضح ألف ىذا إنتياؾ صريح وخرؽ واضح لسيادة العراؽ بإيقاؼ التبادؿ التجاري فورًا وم

ف عجزت عف تدويؿ ىذه القضية في مجمس االمف.  إلى تدويؿ ىذه القضية، وا 
 -النائبة رونزى زياد سيدو: -

الموضوع عف قصؼ دوؿ الجوار لسيادة العراؽ، تتعرض مناطؽ إقميـ كردستاف بيف الفترة واألخرى إلى قصؼ وعدواف 
يرامف قبؿ الجارة إيراف تارة ومف الجارة تركيا  نية في ىذه المناطؽ ويؤدي ذلؾ تارة أخرى، بحجة وجود معارضة تركية وا 

إلى إلحاؽ األذى بالمدنييف وتيجير المواطنيف مف قراىـ، ونديف بشدة ىذا العدواف المتكرر، نطمب مف حكومة العراؽ 
يراف بموجب قانوف  جبار تركيا وا  منع ىكذا عدواف متابعة ومتابعة الشكاوى عمى ىذا العدواف في مجمس االمف الدولي وا 

المدنييف والضحايا الذي سقطوا كشيداء أو جرحى وعمى الدولتيف معالجة مشاكميـ مع المعارضة لدييا، الدولي بتعويض 
وفي نفس الوقت عمى الحكومة المركزية وحكومة إقميـ كردستاف مسؾ الحدود وعدـ السماح ألحد بتيديد جيراننا مف 

 األراضي العراقية وحسب ما جاء بالدستور العراقي.
 -نصيف جاسم العبيدي: النائبة عالية -

أي إعتداء داخمي أو خارجي سواء كاف مف إيراف أو مف تركيا مرفوض بشكؿ قاطع، العراؽ يمتمؾ مركز قانوف دولي 
وعمى كؿ مف الحكومة والخارجية العراقية أف تقـو بواجباتيا ودورىا لحماية سيادة العراؽ، ولكف بنفس الوقت يجب أف ال 

ي مف محافظاتو محور في إحداث خمؿ أو تيديد ألي مف الدوؿ اإلقميمية وىذا يستوجب فتح يكوف العراؽ اإلقميـ او أ
حوار ولكف اليـو نحف نفتح ىذا الموضوع ىنا في مجمس النواب، لمف نحاسب؟ ىؿ نستدعي رئيس حكومة تصريؼ 

رقابي عمييـ في األعماؿ؟ ىؿ نستدعي وزير خارجية حكومة تصريؼ األعماؿ كيؼ نحاسبيـ وال نمتمؾ الدور ال
محاسبتيـ، اليـو نسمع إف ىناؾ إنذارات موجية مف إيراف إلى اإلقميـ والحكومة العراقية، نسمع إف ىناؾ لجاف أمنية 
ولجاف سياسية والحكومة تدخؿ في تفاوض مع الجارة إيراف وحتى مع تركيا، ما ىي مخرجات ىذه المجاف؟ مف واجبنا 

يحصؿ؟ ما ىي ىذه المجاف األمنية والسياسية؟ كيؼ َنطَمئف لحكومة تصريؼ نحف كسمطة تشريعية  أف نعمـ ماذا 
أعماؿ ما ىي مخرجاتيا وممثمي الشعب ال يعمموف والدور الرقابي في مجمس النواب غائب؟ لذلؾ انا أؤكد عمى ضرورة 

تفاوض مع إيراف عف ماذا أف نَطمع عمى ما يجري ألننا نعمـ جيدًا بأف المجاف لغاية اآلف تتفاوض الحكومة العراقية ت
تتفاوض؟ يجب أف يكوف لدينا إطالع سواء كاف مف الكادر المتقدـ في وزارة الخارجية مف أي جية حكومية رصينة 
ممكف أف تحضر لمجمس النواب وتعممنا ماذا يحصؿ؟ ما ىي المفاوضات التي تجري اليـو بشأف يمس سيادة العراؽ 

 ليف عف ىذه السيادة.ونحف كشعب عراقي وكممثمي الشعب مسؤو 
 
 



 -النائب مصطفى خميل نصيف الكرعاوي: -
سبؽ وأف حدث تجاوز عمى األراضي العراقية مف قبؿ الجارة تركيا وذىب ضحيتيا عشرات األبرياء وتـ عمى آثرىا عقد 

ستضافة وزير الدفاع ورئيس أركاف الجيش ومعاوف قائد العمميات المشتركة ولـ يتـ إتخاذ أي إجراء حقيقي بيذا  جمسة وا 
الخصوص، واليـو تـ تكرار التجاوز مف الجارة إيراف وذىب ضيحت ىذا التجاوز الكثير مف األبرياء، وبالتالي ال نرى 
أي إجراء حقيقي مف الحكومة العراقية ال عمى المستوى العسكري وال عمى المستوى الدبموماسي، بالتالي اليـو دماء 

وال يوجد أي رد حكومي حقيقي عمى أرض الواقع بالتالي اإلستنكار واإلشجاب ال األبرياء تسفؾ وسيادة البمد تنتيؾ 
يجدي نفعًا، أطمب مف رئاسة المجمس ومف السادة النواب أف يكوف ىناؾ رد حقيقي وقرار واضح تجاه الحكومة العراقية، 

 كونيا غير ممتزمة بأداء دورىا الحقيقي بالحفاظ عمى سيادة البمد.
 -سن مرييج السالمي:النائب ىادي ح -

نطمب مف الرئاسة دعوة السادة وزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس إقميـ كردستاف لمحضور في الجمسة القادمة لغرض 
 تقديـ تقرير مفصؿ عف إعتداءات اإليرانية والتركية.

 -النائب سعد عواد ناصر التوبي: -
الجارتيف التركية واإليرانية نحف كمجمس نواب ممثميف عف  ال يخفى عمى الجميع حجـ اإلنتياؾ لسيادة البمد مف قبؿ

الشعب نتبنى العالقات الجيدة مع دوؿ الجوار بمختمؼ األصعدة والتبادؿ التجاري، لكف ال يكوف ذلؾ عمى سيادة البمد 
موماسية ونحف واإلضرار بمواطنينا، فيجب أف يكوف ىناؾ رد بحجـ تمؾ اإلعتداءات، بعد أف تنتيي الحموؿ والسممية الدب

نتأمؿ بالحموؿ السممية أف تجدي نفعًا يجب أف يكوف ىناؾ مقاطعة لمتبادؿ التجاري بيف الجارة اإليرانية في حاؿ عدـ 
إنصياع الطرؼ اآلخر بذلؾ، او أضعؼ الحموؿ إقامة الدعاوى اماـ المحاكـ الدولية أو مجمس األمف الدولي لنصؿ إلى 

 مستوى مف القبوؿ لمطرفيف.
 -ائب أسوان سالم صادق الكمداني:الن -

نحف نديف وجميع العراقييف يدينوف ورافضيف لميجمات عمى األراضي العراقية مف دوؿ الجوار، نعـ نحدد األسباب 
والمبررات ىي إف ىناؾ أحزاب ومعارضة إيرانية تشف اليجمات عمى الجميورية اإلسالمية، وأيضًا ىناؾ منظمات 

عمى الجارة تركيا، ليذا السبب تقـو القوات التركية واإليرانية بقصؼ ىذه المقرات ومع واحزاب تركية تشف اليجمات 
األسؼ ىنؾ دعـ كبير مف الواليات المتحدة وبعض الدوؿ ليذه األحزاب المعارضة، ومف ىنا نطالب أف يكوف ىناؾ 

قية حتى ال يكوف ىناؾ سبب مبرر قرار نيابي بإلزاـ رئيس الوزراء بإخراج ىذه األحزاب المعارضة في األراضي العرا
لميجمات مف قبؿ دوؿ الجوار عمى األراضي العراقية، وكما تعمموف ضرر كبير يقع عمى أىالي تمؾ المناطؽ مف اإلخوة 
الكرد والمسيحييف بإستمرار ودوف تدخؿ الحكومة العراقية وال حكومة إقميـ كردستاف، ننيي ىذا الموضوع ويكوف ىناؾ 

زراء إلخراج ىذه األحزاب المعارضة  حتى ال يكوف ىناؾ مبرر لمجميورية اإلسالمية وال الجارة التركية إلزاـ لرئيس الو 
 بقصؼ األراضي العراقية.

 -النائب سيبان عزيز حدو خدر: - 
( سنة الماضية المواطف في 18ىناؾ نقطة ميمة أريد إشارة بيا كممثؿ عف إقميـ كردستاف، في إقميـ كردستاف منذ )

 ميـ واألحزاب في اإلقميـ كنا ممتزميف ألتزامًا تامًا بمبادئ حسف الجوار.اإلق
 -النائب كاظم جرو كريم المغصوب: -

الجمسة الثانية كاف حضور بخصوص القصؼ التركي لمسيد وزير الدفاع ووزير الخارجية وتـ طرح أسباب اإلعتداء 
اج قرار سياسي والجانب السياسي اوضح إنو ىناؾ والمعالجات وكاف كالـ وزير الدفاع واضح، قاؿ الموضوع يحت

أسباب لإلعتداء اليـو بخصوص اإلعتداء اإليراني المفروض أف يحضر أصحاب األرض، ىؿ ىي تحت سمطة اإلقميـ 
أـ السمطة اإلتحادية؟ المختصيف يجب أف يوضحوا لنا ما ىي األسباب وما ىي المعالجات؟ مف المسؤوؿ عنيا؟ 



الدفاع ووزير الخارجية والمفروض أف يحضر رئيس الوزراء، إذا إعتداء عمى العراؽ ورئيس الوزراء المسؤوؿ عنيا وزير 
ال يحضر حتى نحاسبو كممثميف لمشعب، ما اإلجراءات التي إتخذىا، مجمس النواب الذي مضى عميو سنة لـ يستطيع 

س الوزراء الذي ال يحمي العراؽ مف الداخؿ إنتخاب رئيس جميورية يستطيع إيجاد حموؿ لردع اإلعتداء عمى العراؽ، رئي
 ىؿ يستطيع حمايتو مف الخارج؟ 

 -النائب سوران عمر سعيد أحمد: -
رغـ إدانة قصؼ الجميورية اإلسالمية عمى إقميـ كردستاف العراؽ يجب عمى الحكومة اإليرانية أف تحتـر سيادة األراضي 

نيارت مئات المنازؿ وشردوا في المخيمات وىـ العراقية، وبسبب القصؼ فقد قتؿ أشخاص بمف فييـ نس اء وأطفاؿ وا 
بحاجة إلى المساعدة لذلؾ يجب أف يؾ وف ىناؾ حد لمقصؼ الذي  تقـو بو إيراف وتركيا عمى إقميـ كردستاف لكف مع 

مالذا  األسؼ الحكومة العراقية ال تحمي سيادة أراضييا، وال توجد جماعة إرىابية في إقميـ كردستاف، أصبح اإلقميـ
 لمجميع وأطمب منكـ أف تكوف ىذه الجمسة مثمرة.

 -النائب أمير كامل محمد المعموري: -
يراف بإتجاه العراؽ ىو إنتياؾ لسيادة العراؽ وال تكفي اإلدانة والشجب في ىذا  حقيقة إستمرار القصؼ مف دولة تركيا وا 

إتخاذ اإلجراءات المناسبة لمرد عمى ىذه  الموضوع المتكرر، عمينا أف نديف الحكومة في ىذا الموضوع في عدـ
قتصادية ودبموماسية لـ  اإلعتداءات المتكررة مع حفظ حسف الجوار ىذا أكيد، لكف تعدد اإلنتياكات ىناؾ ردود قانونية وا 
ع تمجأ إلييا الحكومة، لـ يقدـ العراؽ لغاية اآلف ونرى ولـ ُيعَمـ مجمس النواب بأي شكوى إلى مجمس االمف تتضمف جمي

اإلنتياكات سواء مف تركيا او مف دوؿ الجوار وميثاؽ األمـ المتحدة ومعاىدة جنيؼ تمنعاف منعًا باتًا اإلعتداء عمى أي 
دولة مف دوؿ الجوار وىذا يعتبر إنتياؾ لسيادة العراؽ، يجب الخروج بمخرجات ىذه الجمسة، يجب اإلتفاؽ بيف الحكومة 

تفاؽ في حاؿ تكرار ىذا اإلعتداء يجب المجوء إلى ىذا اإلتفاؽ، وىذا اإلتفاؽ المتمثمة اآلف والسمطة التشريعية بقرا ر وا 
 المفروض يتضمف كافة العقوبات وكذلؾ إتخاذ اإلجراءات الرسمية بيذا الموضوع.

 -النائبة إبتسام ىاشم عبد اإلبراىيمي: -
ء مف شماؿ العراؽ إلى جنوبو مف أي دولة نحف اليـو ال نديف وال نستنكر ولكف نرفض أي إعتداء عمى مواطنينا األبريا

جارة وال نقبؿ وجود قواعد إرىابية في داخؿ العراؽ تيدد أمف العراؽ وتسبب لو مشاكؿ مع الدوؿ الجارة سواء كانت تركيا 
راقية ، وال نقبؿ أف يكوف العراؽ ساحة تصفية لحساباتيـ داخؿ العراؽ، السيادة الداخمية ىي مسؤولية الحكومة العاو إيراف

وعمييا اف تحافظ عمى مواطنينا األبرياء ومف أي قصؼ واي مشاكؿ تحدثف يجب عمى الحكومة العراقية أف تجبر 
العصابات عمى تسميـ السالح حتى ال تكوف ساحة لضرب األبرياء مف أبنائنا، يجب تجييز الجيش والشرطة اإلتحادية 

ة والمعنوية والسالح الجوي لكي يستطيعوا رد أي إعتداء عمى العراؽ الذيف يحموف الحدود العراقية بكؿ اإلمكانيات المادي
 وأىمو.

 -النائب حيدر السالمي: -
ميما تحدثنا وأدنا وترحمنا عمى الضحايا لف نرى أي تغير سوؼ يحدث نتيجة اإلعتداءات التي تحدث مف دوؿ الجوار 

السابقة، نحف يجب أف نصارح أنفسنا، لماذا ىذا إذا دؿ عمى شيء يدؿ عمى ضعؼ األداء الحكومي لكؿ الحكومات 
جميع الحكومات التي تأتي دوؿ الجوار تراىا حكومات ضعيفة؟ ما ىي الصفة المشتركة بيذه الحكومات بحيث تكوف 
ضعيفة؟ الحكومات جميعيا بنيت عمى أساس المحاصصة بالنتيجة األطراؼ المتحاصصة ال يمكف اف تتبنى مبدأ 

اكة بيف األطراؼ المتحاصصة وال تكوف لدييا عامؿ قوة وبالتالي يمجأ كؿ طرؼ متحاصص عف الشراكة، ال تبني الشر 
مصدر قوة خارجية وبالنتيجة سوؼ تكوف لدينا مشكمة حقيقية في إنتاج حكومة قوية قادرة أف تردع أي تجاوز عمى 

 العراؽ.
 



 -النائب عالء كامل جبار الركابي: -
مس النواب الوقوؼ دقيقة واحدة لقراءة سورة الفاتحة عمى أرواح شيداء اإلعتداء أطمب مف السيدات والسادة اعضاء مج

 اإليراني. 
لو كاف اليـو جميع أعضاء مجمس النواب حاضريف وبالمبس األسود كنا وجينا رسالة بدوف أف نتكمـ إننا نحتـر الدـ 

حترا ـ حسف الجوار، إستمعنا اليـو مداخالت دقيقة العراقي واإلنساف العراقي، الحقوؽ تأخذ وال تعطى وكذلؾ السيادة وا 
ونصؼ ودقيقتيف وال نعمـ أيف سوؼ تصؿ ىذه الجمسة؟ في البداية يجب أف نستمع لرأي لجنة األمف والدفاع ويكوف رأي 
مختصر، والمداخالت يجب نخرج بنتيجة ونخرج بقرار، والسادة قالوا يجب أف نطور أنظمة الدفاع الجوي، سؤاؿ ىؿ 

ع جوي في كؿ العالـ ممكف أف يعترض القذائؼ المدفعية، ولو كاف لدينا دفاع جوي متطور ىؿ سوؼ نستعممو ىناؾ دفا
 ضد الطائرات المسيرة األميركية والتركية واإليرانية ىؿ نمتمؾ ىذ القرار فعاًل ىذا اواًل.

 -النائب زياد طارق عبد اهلل الجنابي: -
تحدث عف اإلعتداءات ونتحدث عف تطوير الدفاع الجوي لكف ال نعود بكؿ صراحة بجمسات لجنة االمف والدفاع ن

سمحة الدفاع الجوي موجودة، عندما نستعرض  لمسنوات المتراكمة إذا كاف ضمف المؤسسة العسكرية أو اإلستخباراتية وا 
دوات غير موجودة ( سنة نظف إف العراؽ لديو جميع انواع التكنولوجيا الحديثة، لكف لألسؼ أ81العقود التي جرت منذ )

إذا كاف ضمف الدبموماسي او العسكري فاقدينيا، نتمى اف تكوف لجاف حقيقية مف الحكومة التنفيذية وتشترؾ لجنة األمف 
والدفاع ولجنة العالقات الخارجية، نستنكر دائمًا واإلعتداءات موجودة داخمية وخارجية عمى البمد، أتمنى اف تكوف لجنة 

مستقبؿ وتكوف رسائؿ لجميع الزعماء الموجوديف الذيف تربطيـ عالقات بيف الدولتيف التي دائماً  عمؿ حقيقية، تحسبًا لم
تستيدؼ العراؽ، اتمنى اف تكوف بالطرؽ الدبموماسية بالحوار يكوف ىذا الموضوع رادع مستقبمي وقبؿ فترة أستدعينا 

 ال توجد أداوات لمردع ألي أحد، نمجأ لمحوار أفضؿ.وزير الدفاع والكادر المتقدـ لوزارة الدفاع وبكؿ صراحة تحدث قاؿ 
 -النائب مثنى أمين نادر حسين: -

بعد اإلدانة واإلستنكار لكؿ اإلعتداءات التي تحصؿ عمى السيادة العراقية لكف أنا أقوؿ ىذا مستغرب مف جميورية إيراف 
حماية الحدود مع الجارة إيراف، بؿ إف ىاتيف اإلسالمية ألنو الحكومة اإلتحادية وحكومة اإلقميـ أيضًا لـ تقصرا  في 

ة لمعراؽ وليست جاَرة الجارة مف الحكومتيف أفشمتا الزراعة واإلقتصاد مف أجؿ مصالح تمؾ الدوؿ اليت ىي دوؿ جار  
تجير والجاّرة مف تجرؾ إلى مشاكميا، فيي دوؿ جاّرة في الحقيقة وتصدر مشاكميا إلى داخؿ العراؽ والمطموب أف تكوف 

وؿ جاَرة لمعراؽ، خصوصًا العراؽ يعاني في أبسط مقومات الحياة اآلف ويعيش في الدماء منذ عقود مف الزماف، ىذه د
الدماء التي طالت جميع األبرياء مف كؿ األجناس والمناطؽ، وبالتالي يجب عمى ىذه الدوؿ أف تشعر بمعاناة العراقييف 

ريف الذيف يسكنوف في العراؽ كالجئيف، عشرات الشيداء والجرحى واف تشعر أيضًا بإلتزامات العراقييف تجاه اآلخ
والتضرر بالمباني والمدارس والرعب الذي دخؿ عمى قموبيـ، ىذه مسمسالت رعب مستمرة مف الدوؿ التي تحيط بنا 

لمستشري في بإستمرار، انا اعتقد إف السبب ليس في دفاعاتنا الجوية إنيا ليست قوية، أنا اعتقد إف السبب في الفساد ا
العراؽ بالنسبة لجيشنا الذي إنقير أماـ فئة مف عصابات داعش اإلرىابية، في الفساد الموجود في كؿ أركاف الدولة في 
الصناعة واإلقتصاد والتجارة، في الخصومة واإلحتراب بيف األحزاب التي منعت إختيار رئيس الجميورية بعد مضي سنة 

الذي أدى إلى فشؿ كؿ مؤسساتنا والوالء الخارجي واإلرتماء بالقوى الخارجية مف  عمى مجمس النواب وكذلؾ في التنازع
القادة السياسييف واألحزاب، وأنا في وقت مناقشتنا لمقصؼ التركي قمت أخشى أف يكوف ىذا تباري في الِخطاب، وأنا 

جاف تقصي الحقائؽ وتقدير أعود وأقوؿ أخشى اف يكوف ىذا تباري في الخطاب أيضًا بالتالي يجب أف تكوف ىناؾ ل
التعويضات لممتضرريف والمناقشة االمنية الجادة مع دوؿ الجوار بحيث تكؼ عف ىذه اإلعتداءات واف تحفظ وتحتـر 

 سيادة العراؽ.
 



 -النائب رعد حميد كاظم الدىمكي: -
العراؽ حتى نشجب  نحف ال نريد اف نذىب بإتجاه الشجب واإلستنكار لنو لـ يحصؿ مؤتمر في إيراف تحدثوا بو عف

ونستنكر، ىـ إتخذوا إجراءات عمى أرض الواقع، لذلؾ يجب أف تكوف ىناؾ إجراءات عمى أرض الواقع عراقية بإتجاه 
إيراف، البعض يقوؿ إيراف متخشية مف بعض المعسكرات العسكرية التي تحمؿ السالح في العراؽ ىؿ إيراف تخاؼ مف 

قـو بقصفنا، ىذا إستعراض قوة، لذلؾ عمينا إتخاذ إجراء واحد فقطف المواجية ثالثة او أربعة أشخاص يحمموف أسمحة وت
العسكرية ال نستطيع الذىاب ليا لنتكمـ بصراحة، لكف لدينا تبادؿ إقتصادي، ليس مف المعقوؿ جية تقصؼ وتعمف إنيا 

 قصفت ونقوؿ ليا كـ حجـ التبادؿ اإلقتصادي الذي يرغبوف حتى نزيده.
ىـ خائفوف مف بعض السالح في المعسكرات، قطع المياه عف العراؽ ىؿ يخافوف مف اإلشجار  المواجية العسكرية

النووية التي تزرع في العراؽ حتى ال نقصفيـ بيا؟ إعالف حرب إيراف تعمف حرب وتستعرض القوة عمى العراؽ لذلؾ 
، عمينا اف نتخذ إجراءات دبموماسية عمى الحكومة أف تتخذ إجراءات حقيقية، اما المجتمع الدولي ليس ميتـ لنا كثيراً 

ورسمية نثبتيا مف جية وعمينا إتخاذ إجراءات عمى أرض الواقع، والتبادؿ التجاري اإلقتصادي ىو أىـ خطوة، كؿ 
 تقصفنا وكؿ سنة نزيد معامالتنا اإلقتصادية معيـ.

 -النائب شوان محمد رستم عبد اهلل: -
 يتحدث بالمغة الكردية.

 -محمود: النائبة يادكار -
بكؿ وضوح ومختصر مفيد التدخؿ مف دوف موافقة ميما كاف شكؿ التدخؿ وميما كانت أسبابو المشروعة أو الغير 
مشروعة رغـ أف مبدأ عدـ التدخؿ ىو مف المبادئ االساسية في القانوف الدولي ألف السيادة ىي نقطة جوىرية في فيـ 

 سيادة العراؽ.الدولة، ولذلؾ االستيداؼ االيراني ىو انتياؾ ل
 -النائب حيدر محمد كاظم المطيري: -

سيادة الرئيس نحف قد قسمنا عمى يميف دستوري يتضمف حفظ سيادة العراؽ والدفاع عف أبناءه، حاليًا الدـ العراقي يسفؾ 
ونحف نديف ونشجب فقط، ُأحمؿ الحكومة مسؤولية ىذه الدماء بسبب ضعؼ االجراءات ويجب عمينا محاسبة الحكومة 

 عمى ىذا األمر ومطالبتيا بإجراءات حقيقية واقعية إليقاؼ ىذه االنتياكات في المستقبؿ.
 -النائب محما خميل قاسم: -

نحف نواب المكوف الديني اليزيدي رفضنا رفضًا قاطعًا اجازة العيد لمشاركة اخوتنا اعضاء مجمس النواب لمناقشة 
س مف غير المعقوؿ كؿ يـو ىنالؾ استيداؼ سيادة البمد والحكومة القصؼ التركي وانتياؾ سيادة البمد، سيادة الرئي

واشعب أماـ أمرًا واقع دستوريًا قانونيا، أراضي العراؽ، سماء العراؽ، مياه العراؽ، المواطنيف ىـ امانة في أعناقنا، ىنالؾ 
ىذه الجمسة ىامشية نعتبرىا، نواب قالوا باف حكومة تصريؼ االمور اليومية، المؤسسات باقية واالشخاص زائمة، اليـو 

كاف مف المفروض تحضر مؤسسات رصينة حتى نتخذ قرارات رصينة لمجمس النواب أماـ الشعب، بالتأكيد نعـ بعد كؿ 
االدانات، يعني التدخالت والتجاوزات، نحف أماـ سيادة البمد يا اييا السادة الكراـ، اليـو يجب أف نخرج بمخرجات ميمة، 

الحزب الديمقراطي الكردستاني مخرجات، ما ىي مخرجات التركي عمى قصؼ زاخو في مصيؼ  أكدت السيدة رئيسة
برخ؟ ما ىي مخرجات القصؼ االيراني عمى مدينة اربيؿ، لو كانت ىنالؾ مخرجات لما وصمنا الى اليـو ىرولت، اذا 

عمى حدودىـ، تصدير االزمات  كانت ايراف وتركيا تمتمؾ مف أقوى الدوؿ جيشًا وطائرات فكيفما يستطيعوف المحافظة
 الى داخؿ العراؽ ليس مف مصمحة ايراف وال تركيا، سيدي الرئيس أطمب وضع استراتيجية وطنية لالنتياكات.

 -النائب أحمد مجيد: -
مف قبؿ أسابيع قمنا بإدانة القصؼ التركي عمى االراضي العراقية، وبعدىا بأياـ قمنا بإدانة النيراف العشوائية التي أطمقت 

قبؿ الجانب االمريكي عمى احدى الشابات العراقيات الشييدة )زينب عصاـ ماجد الخزعمي( وىا نحف اليـو نديف التجاوز 



والخروقات العسكرية االيرانية التي تحصؿ في شماؿ العراؽ الحبيب، في مسمسؿ القصؼ ىذا والخروقات األمنية التي 
دة ولألسؼ وأقوليا بمرارة بأف السيادة في بمدي العراؽ تبقى منقوصة تحصؿ، ترتبط بمفيـو ميـ أآل وىو مفيـو السيا

مادامت الصناعة معطمة وما دامت الزراعة تحتضر، وما داـ المزارع ال يممؾ دخؿ ألسرتو، وما داـ الشاب العراقي مف 
داـ ممؼ الطاقة بيد دوؿ  دوف فرصة عمؿ، وما داـ الشعب العراقي فاقدًا لمثقة بالطبقة السياسية التي تحكـ البمد، وما

الجوار، وما داـ السالح الذي يكوف خارج اطار الدولة منتشر مف الشماؿ الى الجنوب فمف يكوف العراؽ ندًا ألي بمد 
 ميما كاف ما داـ.

 -النائبة نيمة قادر محمد: -
سيادتكـ انتخبناؾ كنائب وكاف يصادؼ أخر جمسة مف جمسات البرلماف و  21/9السيدات والسادة النواب الكراـ بتاريخ 

أوؿ لرئيس المجمس، قصفت أيراف قرى ومدف اقميـ كردستاف وكاف جراء ىذا الحادث استشياد ضحايا مف رجاؿ ونساء 
وأطفاؿ وحوامؿ وطالب مدارس، نستنكر وبشدة ىذا القصؼ االيراني عمى اقميـ كردستاف والذي ادى الى مقتؿ والضحايا 

ىنا نناشد االتحاد االوربي ألخذ موقؼ مف ىذا االعتداء، وأيضًا نناشد منظمات حقوؽ  التي نتجت عف ىذا الحادث، مف
جراءات عممية ليذا الحادث.  االنساف لمدفاع عف االبرياء الذيف قتموا، ونطالب مجمس األمف الدولي بأخذ موقؼ وا 

 -النائبة سروة محمد رشيد: -
كردستاف واالغتياالت التي تطاؿ ناشطيف الياربيف مف الدولتيف  أف عمميات القصؼ التي تتعرض إلييا مدف وقرى اقميـ

الجارتيف، ناجمة عف الفشؿ طيراف وانقرة في حؿ القضايا السياسية الداخمية الموجودة في الدولتيف، وتصديرىا في ضؿ 
لسيادة دولة عمى  عدـ اتخاذ مواقؼ صريحة مف قبؿ الحكومة االتحادية واالكتفاء بالتنديد، في حيف إنيا إنتياؾ صارخ

أراضييا وأصبحت تمؾ العمميات العشوائية تطاؿ قرى مأىولة بالسكاف العراقييف مف ما يؤدي الى نزوح سكاف تمؾ القرى 
واليجرة الى المدف، االمر الذي سوؼ يؤثر عمى االقتصاد والمنتوج المحمي في االمد القريب، مف ىنا أناشد البرلماف 

لمعمميات العسكرية التي تطاؿ الشيوخ واالطفاؿ والمدنييف العزؿ في بمدنا، وأقوؿ الحؿ ال بد االيراني والتركي بوضع حد 
اف يأتي مف داخؿ ايراف وتركيا، القضايا الداخمية سياسية كانت أو مشاكؿ اجتماعية ينبغي ايجاد حموؿ ليا في الداخؿ 

اـ بجدوى، و وضع الحموؿ األمنية لمشاكؿ تعاني فييا وعدـ لجية تنفيذية والعسكرية بالتستر عمييا عبر إيياـ الرأي الع
بمداف، يعاد النظر فييا كي ال تؤدي الى مزيد مف االزمات لستـ بحاجة الييا، وعمى مجمس النواب بعد ىذه الجمسة 

بادؿ الخروج بالتوصيات والقرارات التي تمـز الحكومة االتحادية بتأطير عالقاتيا مع الدولتيف الجارتيف بناًء عمى ت
االحتراـ لسيادة الدوؿ الثالثة عمى اراضييا وعدـ السماح بوضع حياة المدنييف الساكنيف في القرى واالرياؼ في الخطر 

 وىي غالية عمينا.
 -النائب محمد عنوز: -

بالنسبة الى موضوع السيادة سيادة الرئيس أصبح خطيا مباح، ليس بسبب مصالح الجيراف وحماية أمنيـ كما يدعوف، 
عدـ احتراميـ لقواعد القانوف الدولي، أنما األمر يتعمؽ بقدراتنا ألف مفيـو السيادة وجوىرىا ىي قدرة الدولة عمى  أو

حمايتيا، فال جدوى مف الحديث مع مجمس األمف أو االتحاد االوربي أو مناشدة الخارج دوف وحدة قرار سياسي داخمي، 
بعد ذلؾ نتحدث عف قضية االدانة واالستنكار، فقدرات البمد معروفة لديكـ وتمكيف االجيزة األمنية والقدرات العسكرية، و 

وقبؿ أسابيع شير أو اكثر كاف ىنا وزير الدفاع ورئيس االركاف وقد تحدثوا عف امكانياتيـ الفعمية، لذا أرجوا وأناشد 
 كافت النواب، دعـ المؤسسات العسكرية، وبعد ذلؾ نبحث عف االمور االخرى.

 -عين الكاظمي:النائبة م -
طبعًا تحدث السيدات والسادة األعضاء منذ الصباح والى اآلف عمى االنتياكات الحاصمة عمى االراضي العراقية، 
وضمف التأكيد عمى حفظ سيادة العراؽ ومنع أي تجاوز عمى حدوده، ذكروا تواجد معسكرات ومقرات لعناصر المعارضة 

حزب الػ كوة ممة، حزب يا بو كا، حزب آزاجي، وغيرىا، وأكيد ىنالؾ جيات  االيرانية عمى أراضي اقميـ كردستاف، سواء
دولية تخترؽ ىذه االراضي وتحاوؿ أف تكوف منطمؽ إليذاء دوؿ الجوار، طبعًا دوؿ الجوار ومنيا ايراد تدعي وزارة 



حكومة اقميـ كردستاف بدوف الخارجية االيرانية بأنيا قدمت احتجاجات متكررة الى الحكومة العراقية التي أحالتيا الى 
جواب، ىذا حسب ما يدعى، لذا يجب انياء وجود كؿ الحجج التي تسيغ لألخريف وتبرر ىذا االستيداؼ، أنا أقترح 
كخالصة لمحديث الذي جرى، أقترح القرار النيابي التالي، تمتـز الحكومة االتحادية بالتنسيؽ الالـز مع حكومة اقميـ 

جراءات المطموبة لمنع استيداؼ االراضي العراقية مف دوؿ الجوار أو مف الدوؿ االخرى وكما كردستاف باتخاذ كافة اال
 يمي.

 اواًل: منع وجود التنظيمات االرىابية عمى االراضي العراقية التي تؤذي دوؿ الجوار. 
 ثانيًا: انياء أي وجود عسكري اجنبي لدوؿ الجوار.

 والدفاع والعالقات الخارجية. ثالثًا: تشكيؿ لجنة نيابية مف لجنتي االمف
 -النائب رفيق ىاشم الصالحي: -

( الفقرة ثانيًا مف الدستور، تمتـز الدولة في محاربة االرىاب بكافة أشكالو وتعمؿ عمى حماية أرضيا مف أف 9المادة )
خراج  تكوف مقرًا أو ممرًا أو ساحة لنشاطات، لذلؾ عمى الحكومة االتحادية اف تعمؿ عمى حماية السيادة العراقية وا 

القوات االجنبية مف العراؽ، وخاصًة القواعد لمقوات االمريكية وقواعد القوات التركية والمجاميع االرىابية االجنبية، 
ونطالب بتشكيؿ لجنة بزيارة المواقع التي تـ استيدافيا وتقديـ تقرير مفصؿ لمنواب، طبعًا في ىذه المحظة اآلف في 

 ة اآلف الطائرات الحربية التركية تقصؼ المناطؽ في قضاء زاخو في محافظة دىوؾ.االعالـ، ونحف في الجمس
 -النائب سيبان عزيز حدو خدر: -

سيادة رئيس الجمسة، ىنالؾ نقطة ميمة أرغب االشارة ليا كوني ممثؿ لإلقميـ، في الواحد والثالثيف مف السنيف الماضية 
ردستاف أو االحزاب السياسية كنا ممتزميف التزامًا تامًا بمبادئ حسف نحف كحكومة اقميـ كردستاف أو مواطنيف اقميـ ك

الجوار وبكؿ استراتيجيات السياسة الخارجية لمحكومة الفيدرالية، وفي الواحد والثالثيف مف السنيف الماضية لـ نكف عامؿ 
ى ىذه العممية العدوانية عمى التيديد أو الخطر االقتصادي السياسي أو العسكري لدوؿ الجوار حتى مرة واحدة، لذا نر 

سيادة العراؽ، اليدؼ ىو انتياؾ لسيادة ليس اقميـ كردستاف فقط، في الثالثة شيور الماضية ثالث مرات نشاىد 
انتياكات دوؿ الجوار عمى سيادة العراؽ، اذا لـ نضع حدًا ليذه االنتياكات مع االسؼ الشديد العراؽ سوؼ يصبح 

 ة والصواريخ لدوؿ الجوار، في النياية عندي سؤاؿ الى اخواننا النواب، قبؿ شيريف كاف.ساحة تجارب الطائرات المسير 
 -النائب مرتضى الساعدي: -

الرحمة والخمود الى كؿ شيداء القصؼ التركي واالمريكي وااليراني، سيدي الرئيس ىنا في مجمس النواب الكثير مف 
لؾ التركي ولـ يتطرقوا لمقتؿ االمريكي وخاصًة الحادثة األخيرة االخوة تحدثوا عف موضوع حادثة القصؼ االيراني وكذ

لمشابة )زينب الخزعمي(، لذلؾ ال يجب أف نميز قراءة سورة الفاتحة بالقتؿ االمريكي والتركي ونميؿ الى طرؼ أخر، 
قدـ تقريرىا النقطة الثانية، المجنة التي تشكمت في المرحمة السابقة بخصوص القصؼ التركي كاف مف المفروض أف ت

منذ فترة، وبسبب االحداث االخيرة لمقصؼ االيراني تذكر االخوة اف ىنالؾ القصؼ التركي يجب أف تقدـ الييـ المجنة 
 المكمفة بذلؾ، وىذا مف المفروض عمى االخوة في لجنة االمف والدفاع اف تكوف ليـ متابعة ميدانية لمموضوع.

متمثؿ بوزارة الدفاع، سيدي الرئيس فيما يخص االجيزة االمنية االخرى ثالثًا: فيما يخص حضور الجانب االمني ال 
متمثمة بمخابرات وكذلؾ االمف الوطني والقومي، أف يكوف ىنالؾ حضور وتقديـ لجاف ميمة ليذا الحدث، سيدي الرئيس 

صؼ العشوائي، أو مف المفروض اف تكوف ىنالؾ متابعات ميدانية لكؿ حاالت االمف التي تخص سواء باالعتداءات، الق
الحاالت التي تقـو بيا القوات االمريكية، ويجب اف يكوف ىنالؾ لنا موقؼ حاـز بتنفيذ قرار مجمس النواب لخروج القوات 

 االمريكية مف العراؽ.
 السيد رئيس مجمس النواب: -

 د نائب الرئيس، يتفضؿ.فيما يتعمؽ بالمجنة المشكمة بخصوص االعتداءات التركية يوجد ىنالؾ توضيح يتقدـ فيو السي



 -السيد شاخوان عبداهلل )النائب الثاني لرئيس مجمس النواب(: -
السيد رئيس المجمس، السيدات والسادة أعضاء المجمس، الحقيقة كاف ىنالؾ أكثر مف سؤاؿ يطرح فيما يتعمؽ بنتائج 

ما يتعمؽ بالقصؼ، المجنة االولى التي المجاف التشكيمية، المجاف التحقيقية التي تـ تشكيميا مف قبؿ مجمس النواب في
كانت بخصوص قصؼ منزؿ أحد المستثمريف في اقميـ كردستاف مف قبؿ الجانب االيراني وكذلؾ قصؼ المدفعية 
التركية لمحافظة دىوؾ، تمؾ المجنتيف كاف ليا تحقيؽ مع الجيات المعنية في الحكومة، المجنة االولية كاف نتيجة 

ات وتـ اعالنيا مف قبؿ مجمس النواب، أما المجنة التحقيقية الثانية التي كانت بخصوص أعماليا جممة مف التوصي
استيداؼ المدافع التركية لمناطؽ مف محافظة دىوؾ، كانت ىنالؾ اجتماعات مكثفة مع الجيات المعنية في الحكومة، 

فاع، لجنة العالقات الخارجية، بالتالي جياز المخابرات، وزارة الدفاع، وزارة الداخمية بحضور لجنتي، لجنة األمف والد
كاف ىنالؾ جممة مف المقترحات والتوصيات قدمت الى المجنة، وكنا عمى رئاسة المجاف، فالتوصيات اكممت ولكف 
االحداث االخيرة لمجمس النواب أعتقد قبؿ يـو مف دخوؿ المتظاىريف الى مجمس النواب أكممنا التوصيات، فبالتالي 

ض عمى السيدات والسادة أعضاء مجمس النواب ليتـ التصويت عمييا، أما فيما يتعمؽ بالتقصير التوصيات سوؼ تعر 
الحقيقة ليس دفاعًا عف المجمس ونحف جزء منيا، ولكف حتى في الدورة السابقة كاف ىنالؾ تفويض مف مجمس النواب 

واب لمحكومة باتخاذ كافة الالزمة تفويض أيضًا مف مجمس الن 2121وكذلؾ في نياية  2128العراقي في شير حزيراف 
مف أجؿ حفاظ سيادة العراؽ، الجانب المعني بيذه المسألة ىو الحكومة العراقية، ونحف اآلف لسنا موجوديف ىنا مف أجؿ 
تبرير موقؼ الجانب، برأيي االعتداء واضح وصريح، ىنالؾ أكثر مف خروقات تـ أو االعتداءات تمت عمى السيادة 

نب االيراني والتركي، عمينا أف تكوف لنا موقؼ حاـز وأف تكوف لمحكومة ومثؿ ما أعطيت لو الدستور العراقية مف الجا
 ( اف يكوف ليا الرد بالمثؿ.1الصالحية الكاممة بموجب المادة )

 السيد رئيس مجمس النواب: -
سادة النواب تقرر توجيو لجنة السيدات والسادة النواب بناًء عمى الطمب المقدـ وأيضًا الحديث بمداخالت السيدات وال

االمف والدفاع النيابية ولجنة العالقات الخارجية لمتحقيؽ في كامؿ االحداث بالتنسيؽ مع الحكومة االتحادية وحكومة 
اقميـ كردستاف و وزارة الخارجية بشكؿ دقيؽ وبشكؿ خاص لمعرفة إجراءاتيـ وما ىي األمور التي تقدمت بيا وزارة 

 االمف أو الى األمـ المتحدة وكؿ ما يتعمؽ في ىذا الشأف وتقدـ تقريرىا الى مجمس النواب. الخارجية الى مجمس
( سوؼ يتقدـ العراؽ ibuاألمر الثاني، العراؽ أو مجمس النواب العراقي سوؼ يشارؾ في اجتماعات البرلماف الدولي )

بنود طارئة تطرح، سوؼ يتقدـ العراؽ ببند كبند طارئ، في عادة البرلماف الدولي ىنالؾ  بطمب الى البرلماف الدولي
طارئ مجمس النواب العراقي ببند طارئ لحفظ سيادة العراؽ والتضامف الدولي لحفظ سيادة العراؽ و وقؼ االعتداءات 
مف أي جانب كاف و وقؼ التدخالت في الشؤوف العراقية، سوؼ نتقدـ في ىذا الطمي وسوؼ نسعى لمحصوؿ عمى 

 مؽ في ىذا الشأف.تضامف دولي فيما يتع
 جيود نيابية موازية أيضًا لجيود حكومية فيما يتعمؽ في فعالية العراؽ لدى المجتمع الدولي ولدى المنظمات الدولية.

القراءة االولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية. )لجنة الخدمات واالعمار، المجنة القانونية،  -*الفقرة ثالثًا:
 المجنة المالية(.

 -النائب محمد عمي محمد تميم: -
سيادة الرئيس قبؿ البدئ بمناقشة الفقرة الثالثة حقيقة ودي أف أطرح عمى السيدات والسادة أعضاء مجمس النواب موضوع 
ميـ في غاية االىمية، قبؿ أشير في ىذه القبة وفي ىذا البرلماف تـ اقرار قانوف االمف الغذائي، ومجمس النواب استنفذ 

إلقرار ىذا القانوف الميـ وذىب لمتنفيذ، لكف خالؼ روتيني اداري قد يكوف مفتعؿ بيف وزارتي التخطيط و  كؿ الجيود
وزارة المالية بعدـ إطالؽ صرؼ مشاريع تنمية االقاليـ والى حد اآلف، نحف اآلف نقترب مف منتصؼ الشير العاشر والى 

التي ادرجت، وحقيقة الخالؼ بسيط يتعمؽ بأف وزارة التخطيط اآلف المحافظات لـ تستمـ أوامر باإلنفاؽ عمى المشاريع 



أدرجت مشروع ثـ المالية تعترض بعد أف كمؼ وزير النفط بوزارة المالية بضرورة اف يأخذ المكونات ويطمع عمى كؿ 
 التفاصيؿ وىذه سابقة ليس ىدفيا اال العرقمة، لذلؾ ىذه نقطة.

اعة نحف ىو قانوف أمف غذائي يتعمؽ بالغذاء، وىذا المبمغ الذي خصص النقطة الثانية خصصنا مبمغ لمزراعة، والزر 
لدعـ محصوؿ الحنطة والشعير والذرة الصفراء، موسـ الذرة الصفراء اآلف عمى وشؾ الحصاد والبدئ، ثالث جمسات في 

، وال نعم ـ السبب ما ىو مجمس الوزراء لسبب غير معمـو يؤجؿ اقرار تسعيرة جديدة لمذرة الصفراء وبسبب غير معمـو
 السبب وكأف الفالح أصبح ىدؼ لمحكومة وبضرورة االقتصاص منو، ىؿ يجوز ذلؾ؟

ومجمس النواب قاـ بدوره بتخصيص مبمغ كافي لمفالحيف بدعـ ىذه المحاصيؿ االستراتيجية الميمة، في المقابؿ الحكومة 
ىذه المنتج الى الحكومة والمبمغ المخصص ال ال تسمح لمفالح بتصدير ما ينتجو وبالتالي تطمب منو أف يسدد أو يسمـ 

%( مف السعر العالمي، لذلؾ أتوجو الى مجمس النواب بضرورة استدعاء كؿ مف، السيد وزير التخطيط، 11يكاد يسد )
السيد وزير الزراعة، السيد وزير المالية بالوكالة، لالطالع عف ما ىي االسباب أواًل في عدـ اطالؽ صرؼ المشاريع، 

 ي بعدـ ادراج تسعيرة الذرة الصفراء )محصوؿ الذرة الصفراء( ونحف في موسـ الحصاد.والثان
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

( نائب، 21السيدات والسادة النواب تقدمت عدة طمبات الى رئاسة المجمس واشارة الى الطمب المقدـ الى أكثر مف)
ائية، باإلضافة الى طمي مقدـ مف لجنة الزراعة، استممت طمب يطمبوف فيو استضافة وزير الزراعة و وزير الموارد الم

مف رئيس لجنة الزراعة نيابًة عف المجنة لنفس المضموف، يعني أمريف، االمر االوؿ يتعمؽ بموضوع الشحة المائية، 
ؾ واشارة الى واالمر الثاني يتعمؽ بالخطة الزراعية، وىذا أمر أخر يتعمؽ بالتسويؽ أو تسعير المحاصيؿ الزراعية، لذل

( عضوًا مف أعضاء مجمس النواب طرح موضوع عاـ لممناقشة إلستيضاح 21( مف النظاـ الداخمي يجوز لػ )11المادة )
سياسة وأداء مجمس الوزراء او احدى الوزارات ويقدـ الى رئيس مجمس النواب ويحدد موعدًا لمحضور وتحديد سقؼ 

ىذه الفقرة الى جدوؿ االعماؿ يـو الثالثاء بحضور الوزراء المعنييف، زمني أماـ المجمس لمناقشتو، سوؼ يتـ اضافة 
 لماذا ال توجد جمسة، السبت، االثنيف، الثالثاء، وممكف توجد جمسة اخرى الخميس، أربع جمسات في االسبوع، ىذا أمر.

ط والمالية، المجنة المالية يتـ االمر الثاني، بما يتعمؽ بالتقاطع الحاصؿ بتنفيذ قانوف االمف الغذائي بيف وزارتي التخطي
استضافة وزيري التخطيط والمالية والدوائر المعنية في وزارة التخطيط  و وزارة المالية، يـو غد أو بعد غد حد أقصى 
وتعمموننا اجراءاتكـ في جمسة االثنيف، المجنة المالية يتـ استضافة وزير التخطيط في المجنة المالية و وزير المالية وكالة 

الكوادر المتقدمة المعنية بتنفيذ الخطة لقانوف الدعـ الطارئ واالمف الغذائي يـو غد أو يـو االثنيف بحد أقصى وتعمموننا و 
في الجمسة القادمة ما وصمت أليو مف نتائج، لنمضي في الجمسة أخواف بعد أف تخمص الفقرات لدينا فقرة في األخير 

 لشأف، تفضموا لجنة الخدمات.مناقشات عامة وممكف أيضًا نمضي في ىذا ا
 -النائب محما خميل قاسم: -

سيادة الرئيس بسبب أىمية وخطورة ىذا الموضوع والقانوف نقترح دراسة الموضوع بشكؿ مستفيض مف كؿ الجوانب، 
ميـ  لجنة الخدمات تقترح التأجيؿ والتريث في ىذا القانوف واالمر متروؾ لجنابؾ ولمجمس النواب العراقي، ىذا الموضوع

 نحف في المجنة نرى باف الوقت غير مناسب لقراءة ىذا القانوف لمدراسة مف جميع الجوانب.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

اواًل السيد النائب ىذا الموضوع تـ مناقشتو باجتماع القوى السياسية، اجتماع الكتؿ النيابية وتـ تحديد أولويات المشاريع، 
قة المجمس وعمى المجمس أف يتخذ قراره بالمضي بتشريعيا مف عدمو، وىذا االمر يخضع ىذه المشاريع موجودة في ارو 

لموافقة السيدات والسادة أعضاء مجمس النواب، المضي بالقراءة االولى ال يعني الموافقة عمى المشروع مف حيث المبدأ، 
والسادة أعضاء المجمس بتقريركـ قبؿ  تمضي في القراءة االولى وأي مالحظات لديكـ بالتعديؿ تقدمونيا الى السيدات

فتمضي في القراءة االولى وننتظر منؾ وتقريرؾ كمجنة مع المجاف   القراءة الثانية او برد المشروع مف حيث المبدأ،



الساندة فيما يتعمؽ بقراركـ كمجنة بالمضي في ىذا القانوف مف عدمو ويعرض عمى السيدات والسادة أعضاء المجمس 
 .2189في حينو، تفضؿ امضي في القراءة االولى، نسخة  التخاذ القرار
 .2189وعادت عدلتو في عاـ  2189سخ السابؽ، الحكومة ارسمتو في سنة الالحؽ ين

  -:قاسم النائب محما خميل -
 يقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف معالجة التجاوزات السكنية. -
 النائبة  -

 عالجة التجاوزات السكنية.تقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف م
 النائب  -

 يقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف معالجة التجاوزات السكنية.
 -النائب عدنان برىان: -

 يقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف معالجة التجاوزات السكنية.
 -النائبة عائشة المساري: -

 نية.تقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف معالجة التجاوزات السك
 -النائبة أخالص الدليمي: -

 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف معالجة التجاوزات السكنية.
 -النائبة سروة عبد الواحد: -

 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف معالجة التجاوزات السكنية.
 -النائب وطبان الجبوري: -

 نية.يقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف معالجة التجاوزات السك
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 ال توجد مداخالت أثناء قراءة القانوف، النقاشات تكوف داخؿ المجنة والمداخالت تكوف في القراءة الثانية.
ذا كاف قرارىـ برده مف حيث المبدأ لكي ال يبقى في عيدة المجمس ويعرضوف تقريرىـ الى  يقرأ قراءة أولى وتأخذه المجنة وا 

 أو رده مف حيث المبدأ ولممجمس ما يرتأيو. المجمس بالمضي
* الفقرة رابعًا: القراءة األولى لمشروع قانون األستثمار المعدني. )لجنة االستثمار والتنمية، لجنة االقتصاد والصناعة 

 والتجارة(
 النائبة -

 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف األستثمار المعدني.
 النائبة -

 لمشروع قانوف األستثمار المعدني.تقرأ القراءة األولى 
 النائبة -

 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف األستثمار المعدني.
 النائبة -

 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف األستثمار المعدني.
 -النائب أمانج محمود أسعد: -

 يقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف األستثمار المعدني.



 النائبة -
 ءة األولى لمشروع قانوف األستثمار المعدني.تقرأ القرا

 -النائب سردي نايف: -
 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف األستثمار المعدني.

 النائبة -
 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف األستثمار المعدني.

 النائبة -
 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف األستثمار المعدني.

 -حسيني:النائب ياسر ال -
 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف األستثمار المعدني.

 النائب -
( مف الدستور بما يتعمؽ باستثمار الموارد الطبيعية، يعتبر ىذا القانوف مف القوانيف الميمة جدا الذي 21أستنادا الى المادة )

نقع بأخطاء التشريعات السابقة بما يتعمؽ  تأخر كثيرًا ويوجد موضوعيف ميميف يجب أف يشار ليـ في ىذا القانوف لكي ال
 بالنفط والغاز،

الموضوع األوؿ: ىو موضوع المعادف الموجودة في األقميـ وغيرىا مف المحافظات أف تضمف في ىذا القانوف بشكؿ واضح 
 وصريح دوف الذىاب لممحكمة االتحادية.

ا القانوف لـ 8ي المحافظات األكثر ضررًا في الفقر وهالموضوع الثاني: المحافظات التي فييا المعادف ومقالع ومناجـ وى
يشر الى ىذه المحافظات واستحقاقاتيا مثؿ الموصؿ االنبار الديوانية السماوة وفييا مف المقالع اف يذكر وبشكؿ صريح 

 وواضح.
افظيف كافة لبياف رأييـ لذلؾ دعوتي الى لجنة االستثمار والتنمية  والى لجنة  االقتصاد والصناعة والتجارة باستضافة المح

 بيذا القانوف.
 -النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي: -

( النظر في مشاريع القوانيف، طبعا نحف مع انسيابية عمؿ المجمس وجمساتو مف 1( والمادة )29نقطة النظاـ مف المادة )
ة مف التشريعات مف خالؿ جداوؿ أجؿ تشريع القوانيف وممارسة دوره التشريعي لكف سيادة الرئيس اليـو نحف نجد حزم

مجمس النواب التي وزعت عمينا سواء اليـو او يـو االثنيف تجد فييا حزمة مف التشريعات الميمة التي يجب اف نعكس بيا 
رؤية الحكومة، ونساؿ رئاسة مجمس النواب ىؿ ىذه التشريعات جاءت مف الحكومة؟ أـ ىي مقترحات قوانيف قدمت مف 

كانت ىذه التشريعات حكومية ولدينا اليـو حكومة تصريؼ أعماؿ وال توجد لدينا رؤية لمحكومة وىذا مجمس النواب؟ واف 
مف المفترض قوانيف ميمة تطمع عمييا الحكومة القادمة لكي تعطي رؤيتيا عمييا خاصة بما يتعمؽ بالثروات المعدنية ميمة 

انية لكف انا أجد ضرورة عكس راي الحكومة القادمة عمى في البمد وأنا لدي مالحظات عمى ىذا القانوف في القراءة الث
القوانيف الميمة، أما فيما يتعمؽ بقانوف الضماف االجتماعي الذي لو مساس في المواطف العراقي ونشد عمى أيدي مجمس 

 النواب في التمرير بتشريعو.
لمعمال. )لجنة العمل ومنظمات المدتمع * الفقرة خامسًا: القراءة األولى لمشروع قانون الضمان االجتماعي والتقاعد 

 المدني، المجنة المالية، المجنة القانونية(
 -النائبة نيمة الفيداوي: -

 تقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.
 



 -النائبة محاسن سعدون: -
 عماؿ.تقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لم

 -النائبة اسماء اسامة: -
 تقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.

 -النائبة : -
 تقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.

 -النائبة امير المعموري: -
 لتقاعد لمعماؿ.يقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي وا

 -النائبة منال الموسوي: -
 تقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.

 -النائبة لقمان نجم: -
 يقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.

 -النائبة جاسم عطوان: -
 اف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.يقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضم

 -النائبة بسمة بسيم: -
 تقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.

 -النائبة : -
 تقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.

 -النائبة : -
 تماعي والتقاعد لمعماؿ.تقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االج

 -النائبة : -
 تقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.

 -النائبة : -
 تقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.

 -النائبة اسماء اسامة: -
 والتقاعد لمعماؿ. تقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي

 -النائبة : -
 تقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.

 -النائبة محاسن حمدون: -
 تقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.

 -النائبة امير كامل المعموري: -
 ماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.يقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الض

 -النائبة فيصل حسان: -
 يقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.



 
 -النائب جاسم عطوان: -

 يقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.
 -النائبة منال الموسوي: -

 لمشروع قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.تقرا القراءة األولى 
 -النائبة : -

 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.
 -النائبة : -

 تقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.
 -النائبة بسمة بسيم: -

 قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.تقرا القراءة األولى لمشروع 
 -النائبة نيمة الفيداوي: -

 تقرا القراءة األولى لمشروع قانوف الضماف االجتماعي والتقاعد لمعماؿ.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

كماؿ ىذا شكرا لمجاف المعنية، ىذا القانوف ميـ ويالمس شرائح ميمة في المجتمع، ومضيكـ باالجراءات القانونية إل
التشريع ويفضؿ عدـ التوسع بالتعديالت اإل لمضرورة سواء في مخالفة قانونية أو دستورية في بعض بنوده إف كانت 
موجودة، فيو وجية نظر حكومية كاممة وىـ يتحمموف المسؤولية في تنفيذ فقرات ىذا القانوف وتكوف مالحظاتكـ دقيقة وبما 

 ينسجـ مع القوانيف النافذة.
 جمسة الى يـو األثنيف القادـ.ترفع ال

 
 ( عصراً 4:51رفعت الجمسة الساعة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


