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شكر وتقدير

يطيــب لنــا أن نتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم بإنجــاح هــذا 

العمــل، متمثــا بالعمــل والتنســيق ملؤتمــر قمــة جــوار دول العــراق، ويف انجــاز هــذا 

ــال  ــع وإلكم ــن الجمي ــزة م ــود متمي ــن جه ــدَم م ــا ُق ــا مل ــا من ــك عرفان ــاب؛ وذل الكت

األعمــال املنوطــة بالجميــع.

ونخص منهم بالذكر ...

• ــوال 	 ــذي ل ــي، وال ــواب العراق ــس الن ــس مجل ــويس رئي ــكان الحلب ــد ري ــيد محم الس

رعايتــه واهتمامــه املتواصــل؛ ســواًء بدعــوة نظراءه مــن رؤســاء الربملانات للمشــاركة 

بهــذه القمــة، أو مــن خــال املتابعــة املتواصلــة مــع األمانــة العامــة ملجلــس النــواب 

ودوائرهــا.

• السيد صاح جاسم الحمريي األمني العام ملجلس النواب العراقي.	

• السيد ماجد خرض أحمد مدير عام دائرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.	

• السيد سام عيل محمد مدير عام دائرة العاقات العامة والترشيفات.	

• ــداد 	 ــاهمته بإع ــق ملس ــم التوثي ــس قس ــه رئي ــح الل ــه فت ــد الل ــد عب ــور ولي الدكت

ــاب.  ــذا الكت ــيق ه وتنس

• السيد حازم ثامر فليح املعموري ملساهمته بإعداد وتنسيق هذا الكتاب.	

محمد أبو بكر 

مدير عام الدائرة اإلعالمية

2019/6/26
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المقدمة: 
بقلم السيد محمد الحلبوسي / رئيس مجلس النواب

 عقــب االنتصــارات العســكرية واألمنيــة الكبــرية التــي حققهــا العــراق مؤخــراً بعــد أن 

مــّر بفــرات عصيبــة يف مواجهتــه الرشســة مــع قــوى الــرّش والظــام املتمثلــة بعصابات 

إرهابيــة عامليــة مــن القاعــدة وداعــش جــاءت مــن شــتى بقــاع األرض لتعيــث فســاداً 

وإجرامــاً يف أرض بــاد الرافديــن، والتــي واجههــا رجالــه األبطــال نيابــة عــن العالــم يف 

معركــة مصرييــة تمّخــض عنهــا النــر العظيــم، وبعــد االنتصــارات السياســية املتمثلــة 

يف نجــاح مجلــس النــواب بتشــكيل حكومــة أتــت يف مرحلــة حّساســة جــداً مــن تاريــخ 

ــأ  ــة بغــداد لربملانــات دول جــوار العــراق التــي هيّ العــراق املعــارص، جــاء انعقــاد قّم

لهــا وتبنّاهــا مجلــس النــواب العراقــي كجــزء مــن اســتحقاقات العــراق خــال املرحلــة 

الراهنــة لتوظيــف تلــك االنتصــارات. 

ــة  ــدورة الرابعــة ملجلــس النــواب صــار لزامــاً عــى املجلــس مواكب فبعــد انتخابــات ال

تلــك النجاحــات بمبــادرات وقــرارات توازيهــا، وأن يســهم يف توســيع رقعــة االســتقرار 

ــة  ــة والرقابي ــتورية الترشيعي ــه الدس ــال مهام ــن خ ــة م ــة التنمي ــال اىل مرحل واالنتق

باإلضافــة إىل توظيــف دبلوماســيته النيابيــة املوّفقــة لكســب الدعــم الــدويل واإلقليمــي 

ــقائه  ــع أش ــة م ــات دولي ــة لعاق ــراق( املاّس ــه )أّي الع ــن حاجت ــاً م ــراق انطاق للع

وأصدقائــه مــن دول العالــم عمومــاً والجــوار خصوصــاً وذلــك مــن خــال تبنّي سياســة 

خارجيــة متزنــة ومتوازنــة تجعــل العــراق ومصلحــة شــعبه يف املقــام األول وفــوق كل 

االعتبــارات األخــرى )العــراق أوالً(، ومــن منطلــق أهميــة االنفتــاح عــى جميــع املحــاور 

بــدون تفرقــة وتمييــز، ومــن خــال املصالــح املشــركة بــني الــدول والتــي تســهم يف 

ــة  ــس بأهمي ــن املجل ــاً م ــايش، وإيمان ــي واملع ــايف واالجتماع ــا الثق ــدان ورقيّه ــاء البل بن

ــة  ــس النيابي ــاهم املجال ــًة يف أن تس ــد؛ ورغب ــن جدي ــاً م ــامخاً قوي ــراق ش ــود الع أن يع

كافــة يف مــا بينهــا بعقــد االتفاقــات واملعاهــدات وترشيــع القوانــني التــي تســّهل عمليــة 

االنفتــاح الســيايس واالقتصــادي بــني الــدول، تجّلــت سياســة مجلــس النــواب يف املبارشة 

ــح  ــة، إذ افتت ــة واإلقليمي ــدول العربي ــة لل ــارات الخارجي ــاءات والزي ــن اللق ــد م بالعدي

جوالتــه الخارجيــة بالشــقيقة الكويــت، مــروراً بجمهوريــة مــر العربيــة ومشــاركته 

ــم  ــن ث ــخ 2018/10/3، وم ــرة بتاري ــد يف القاه ــذي عق ــي ال ــان العرب ــر الربمل يف مؤتم
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قمــة بغـــداد 
لبرلمانــــــات دول جــــــوار العــــــــراق

زيــارة الجــارة تركيــا للمشــاركة يف االجتمــاع الثالــث لرؤســاء الربملانــات األوروآســيوية. 

ــا األول  ــة وهّمه ــي الخارجي ــواب العراق ــس الن ــارات مجل ــع زي ــوع جمي        كان موض

هــو كيفيــة أن يســتعيد العــراق مكانتــه بــني دول املنطقــة والعالــم، والتيّقــن مــن أنــه 

لــن يســتعيدها إالّ بدعــم هــذه البلــدان، وتــم التوّصــل إىل أّن العــراق بحاجــة ملّحــة إىل 

ــه وهمــا:  عنريــن أساســيني يمثــان جوهــر نهوضــه املســتقبيل الســتعادة عافيت

ــب  ــة يف تقري ــراق الفاعل ــاهمة الع ــة مس ــة، وأهمي ــة يف املنطق ــاور اإلقليمي األول: املح

وجهــات النظــر بــني املتخاصمــني، ملــا يمتلكــه مــن خارطــة جيوسياســية تمّكنــه مــن 

تهيئــة األجــواء لتقريــب هــذه الوجهــات، لكــون العــراق مــن الــدول املاصقــة لــدول 

ــم  ــا ل ــة، كم ــدول العربي ــة ال ــع بقي ــم م ــران« وارتباطه ــا، إي ــي »تركي ــور اإلقليم املح

يعــد العــراق قلقــاً تجــاه  فكــرة املحــاور واالنحيــاز بــل هــو اليــوم بصــدد بنــاء رشاكات 

اســراتيجية واعــدة مــع جميــع دول الجــوار دون حــرج مــن طــرف أو محابــاة آلخــر، 

ــط  ــركة  والراب ــح املش ــرك واملصال ــرايف املش ــري الجغ ــو املص ــه ه ــه بجريان ــا يربط  فم

ــد. ــي الوطي ــي والدين االجتماع

ــوار  ــاهمة دول الج ــة مس ــاب، وأهمي ــا اإلره ــي هدمه ــدن الت ــار امل ــادة إعم ــي: إع الثان

العراقــي والــدول اإلقليميــة يف مســاعدة العــراق يف هــذا امللــف بالــذات، فنهــوض العــراق 

بمثابــة نهــوض لألمــة العربيــة.

ــيخ  ــاً لرس ــراق منطلق ــون الع ــداد، وأن يك ــة بغ ــد قّم ــرة عق ــدأت فك ــا ب ــن هن       م

ــى  ــواب ع ــس الن ــذ مجل ــة، فأخ ــتقرار يف املنطق ــة واالس ــى التنمي ــد ع ــة تعتم سياس

ــن  ــيق م ــا للتنس ــي حرضه ــرات الت ــاركته يف املؤتم ــتغّل مش ــة، واس ــذه املهم ــه ه عاتق

ــدول  ــات ال ــا العاصمــة بغــداد يجتمــع فيهــا رؤســاء برملان ــة تحتضنه أجــل عقــد قّم

املجــاورة للعــراق، وقــد ســاهم انفتاحــه عــى الــدول العربيــة واإلقليميــة يف اقنــاع تلــك 

ــا.  ــاركة فيه ــة واملش ــور القّم ــة حض ــدول بأهمي ال

محمد ريكان الحلبويس

رئيس مجلس النواب العراقي

2019/5/4 



الفكرة واالنبثاق
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أهداف القّمة:

 أوالً: إنجــاح الرؤيــة العراقيــة - ســواء النيابيــة منهــا أو الحكوميــة – واملتمثلــة 

بعــدم االنحيــاز لسياســة املحــاور يف املنطقــة، والنــأي عــن كل مــا مــن شــأنه تعميــق 

ــية  ــاح الدبلوماس ــار نج ــّب يف إط ــة( تص ــا )القّم ــا أنه ــوار، كم ــني دول الج ــرشخ ب ال

النيابيــة التي اســتمّدت زخمــاً كبــرياً خــال الــدورة االنتخابيــة الرابعــة ودور مجلــس 

النــواب الفاعــل يف توطيــد العاقــات مــع مختلــف الربملانــات العربيــة واألجنبيــة بمــا 

يحّقــق فوائــد جّمــة للعــراق يف مســريته للنهــوض يف مختلــف املجــاالت ســواء كانــت 

ــاد  ــة إىل أّن انعق ــا، باإلضاف ــة وغريه ــة والتجاري ــية أو االقتصادي ــة والسياس الترشيعي

ــة الربملانيــة يف بغــداد جــاء ليحّقــق مكاســب سياســية ومعنويــة كبــرية للعــراق  القّم

تــم التعبــري عنهــا مــن خــال اســتجابة رؤســاء املجالــس النيابيــة لــكل مــن إيــران 

وتركيــا والســعودية واألردن وســوريا والكويــت للمبــادرة والحضــور إىل بغــداد التــي 

نفضــت عــن كاهلهــا أعبــاء الظــروف الصعبــة خــال الســنوات املاضية إيمانــاً منهــم 

ــزواء. ــدوره املحــوري بعــد ســنوات من االن ــاً باســتعادته ل ــدور العــراق، وإيذان ب

ــن أساســيني  ــق محوري ــذات - تحقي ــاً: أراد العــراق - يف هــذه الفــرة بال      ثاني

همــا االســتقرار والتنميــة، فهمــا مــا يحتاجــه العــراق والــدول املحيطــة بــه بعــد مــا 

مــّرت بــه جميعــاً مــن أزمــات عصفــت بهــا، فصــار لزامــاً عــى الجميــع التوّجــه نحــو 

االســتقرار األمنــي والســيايس ومــا يتبــع ذلــك مــن تنميــة يحتاجهــا املجتمــع بجميــع 

ــاء واإلعمــار. ــة البن ــدأ العــراق ودول املحــور اإلقليمــي جميعــاً مرحل أطيافــه؛ ليب

ــد  ــة بع ــورة واضح ــاً بص ــياً واجتماعي ــاً وسياس ــراق أمني ــتقرار الع ــّى اس ــد تج     وق

االنتخابــات األخــرية واالنفتــاح الــذي شــهدته هــذه الفــرة، فجميــع محافظــات العــراق 

اســتقّرت أمنيــاً بعــد االنتصــار عــى العصابــات اإلرهابيــة، وصــارت تتطلــع وبجّديــة 

إىل إعــادة اإلعمــار والبنــاء وإعــادة جمــع أوارص الرابــط بــني أفــراد املجتمــع بجميــع 

ــز االهتمــام عــى الجهــد العســكري  ــأّن تركي ــوم ب ــه وأطيافــه، وكمــا هــو معل مكّونات

واألمنــي ومــا تبعــه مــن نجاحــات واســتقرار البــد أن يرافقــه اهتمــام بالجهــد التنمــوي، 

فمــا أن لفــظ املجتمــع بجميــع مكّوناتــه عصابــات داعــش ولفظهــا كل إنســان ســوّي 

ــاكل  ــزت املش ــد أن قف ــة بع ــذه التنمي ــة إىل ه ــة الحاج ــاحة العراقي ــى الس ــرزت ع ب
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قمــة بغـــداد 
لبرلمانــــــات دول جــــــوار العــــــــراق

االجتماعيــة واالقتصاديــة إىل واجهــة الحــدث، فاملجتمعــات تحــاول دائمــاً النهــوض بعــد 

كبوتهــا وتســعى جاهــدة الســتعادة كل وســائل الراحــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، ومــن 

ــد  ــات والنظــر إليهــا كحاجــات الب ــواب لهــذه املتطلب ــس الن ــة مجل ــا جــاءت مواكب هن

مــن تحقيقهــا للمجتمــع العراقــي. 

ــتقرار  ــه إالّ باس ــل أركان ــاً ال تكتم ــاً واقتصادي ــراق أمني ــتقرار الع ــاً: إّن اس ثالث

وتنميــة جميــع الــدول العربيــة واإلقليميــة املجــاورة، فالجميــع بــات يشــعر بالضيــاع 

بعــد مــا أصــاب العــراق ومــا تبــع ذلــك مــن مصائــب شــتى لعــدد مــن تلــك الــدول، 

ــادي يف  ــدوره الري ــة الســتعادة العــراق ل ــدول بحاجتهــا املاّس حيــث شــعرت هــذه ال

املنطقــة الــذي ينبــع مــن مكانتــه الجغرافيــة والسياســية التــي جعلتــه مــن أهــم الدول 

ــتقرار  ــل يف اس ــكٍل فاع ــهم وبش ــاً ستس ــاً واقتصادي ــتقّرت أمني ــي إن اس ــة الت اإلقليمي

جميــع دول املنطقــة ملــا يمتلكــه مــن قــّوة اقتصاديــة هائلــة تمّكنــه مــن املشــاركة يف 

دعــم وتطويــر املنطقــة برّمتهــا، كمــا يســتطيع العــراق مــن خــال تنّوعــه الســيايس 

واالجتماعــي والثقــايف أن يســاهم يف تقريــب وجهــات النظــر بــني دول املحــور. 

تسمية القّمة:
ــدول  ــة ل ــة مــن فكــرة أّن العــراق يســعى لجمــع املجالــس النيابي       أتــى اســم القّم

جــواره الســّت املتمثلــة بــــ:

اململكة األردنية الهاشمية.. 1

اململكة العربية السعودية.. 2

دولة الكويت.. 3

الجمهورية اإلسامية اإليرانية.. 4

الجمهورية الركية.. 5

الجمهورية العربية السورية.. 6

    ومــن اجتمــاع مجلــس النــواب العراقــي بربملانــات جريانــه الســتة ممثّلــة برؤســائها 

ووفودهــا املشــاركة انبثــق عنــوان هــذه القمــة وهــو »قّمــة بغــداد لربملانــات دول جــوار 

العــراق« وتحــت شــعار »قمــة بغــداد_ اســتقرار وتنميــة«. 
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شعار القمة:

تكــون شــعار املؤتمــر مــن عــدد مــن العنــارص تــم اختيارهــا بدقــة لتعــرب عــن رســالة 

ــراق  ــم الع ــط عل ــاركة إذ يتوس ــدول املش ــام ال ــن اع ــدًءا م ــح، ب ــكل واض ــر بش املؤتم

الشــعار ويمــني ويســار العلــم تقــع اعــام الــدول املشــاركة حســب االســبقية املعتمــدة 

ــاركة يف  ــدول املش ــدد ال ــز اىل ع ــبعة( لريم ــم )س ــع الرق ــدة، م ــم املتح ــة االم يف منظم

املؤتمــر.

ــك اىل  ــز كذل ــدورة ويرم ــداد امل ــة بغ ــرة وهــو االقــرب لخارط ــكل الدائ ــري ش ــا اخت كم

ــه. ــة ب ــدول املحيط ــراق لل ــط الع ــات وتوس ــاوي الجه تس

ــن  ــة ع ــه التاريخي ــرب يف داللت ــذي يع ــح وال ــور املجن ــم الث ــار رس ــم اختي ت

ــة  ــدي االرهــاب الداعــي يف مدين ــه اي الشــجاعة والقــوة والحكمــة والســمو وقــد طالت

ــطه  ــي توس ــدويل ويأت ــي وال ــع العرب ــتياء املجتم ــخط واس ــا ادى اىل س ــاء مم الحدب

ــة. ــذه الجريم ــى ه ــح ع ــح ورصي ــرد واض ــعار ك للش

وتحتضــن الشــعار كامــا رســم بخــرضة أرض الرافديــن لســنابل القمــح، فيهــا داللــة 

الخــري والعطــاء والتنميــة الناتــج عــن اجتمــاع ووحــدة صــف هــذه الــدول.

العراق.. استقرار وتنمية
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قمــة بغـــداد 
لبرلمانــــــات دول جــــــوار العــــــــراق

 برنامج القمة

عقــدت قمــة بغــداد لربملانــات دول جــوار  العــراق أعمالهــا يــوم الســبت املوافــق 

العرشيــن مــن نيســان للعــام 2019، باســتقبال الوفــود الزائــرة والتــي ضمــت ســتة 

دول عربيــة وإقليميــة تمثلــت بالــدول التاليــة:

IRAN
الجمهورية اإلسالمية 

اإليرانية

JORDON
اململكة األردنية 

الهاشمية

KUWAITدولة الكويت

SAUDI ARABIA
اململكة العربية 

السعودية

SYRIA
الجمهورية العربية 

السورية

TURKEYالجمهورية الرتكية

 )ترتيب الدول حسب األحرف األبجدية(
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ــا  ــس نوابه ــارش مجل ــي ب ــراق الت ــة الع ــة جمهوري ــة املضيف ــة للدول إضاف

ــايل: ــو الت ــى النح ــة وع ــر القم ــاركة بمؤتم ــرة املش ــود الزائ ــتقبال الوف باس

• 11:30 استقبال الوفود.	

• صورة تذكارية لرؤساء الوفود .	

• 12:00 بدء أعمال القمة.	

• تاوة آيات من الذكر الحكيم .	

• كلمة ترحيبية لسيادة )محمد الحلبويس( رئيس مجلس النواب العراقي.	

• كلمات رؤساء الوفود.	

• جلسة تشاورية.	

• البيان الختامي.	

• لقــاء رؤســاء الوفــود مــع فخامــة رئيــس الجمهوريــة وســيادة رئيــس مجلــس 	

الــوزراء وســيادة رئيــس مجلــس القضــاء االعــى وســيادة رئيــس املحكمــة االتحاديــة.

• مأدبة غداء عى رشف رؤساء الوفود.	





قائمة اسماء اعضاء الوفود 
المشاركة في القمة
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قمــة بغـــداد 
لبرلمانــــــات دول جــــــوار العــــــــراق

       وفد جمهورية العراق

رئيس مجلس النوابالسيد محمد ريكان الحلبوسيت

النائب االول لرئيس مجلس النوابالسيد حسن كريم الكعبي 1

نائب رئيس مجلس النوابالسيد بشري خليل توفيق الحداد 2

عضو مجلس النواب العراقيالسيد محمد اقبال الصيديل3

عضو مجلس النواب العراقيالسيد احمد عبد الله الجبوري4

عضو مجلس النواب العراقيالسيدة فيان صربي5

عضو مجلس النواب العراقيالسيدة جوان احسان6

عضو مجلس النواب العراقيالسيد محمد عيل تميم7

عضو مجلس النواب العراقيالسيد احمد االسدي8

عضو مجلس النواب العراقيالسيد حسن العاقويل9

عضو مجلس النواب العراقيالسيد حسن شاكر الكعبي10

عضو مجلس النواب العراقيالسيد عدنان الزريف11

عضو مجلس النواب العراقيالسيد فالح الساري12
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وفد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

رئيس وفد الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةالسيد عالء الدين بروجرديت

السيد محمد مري حسيني1
رئيس دائرة العراق يف وزارة الخارجية 

للجمهورية اإلسامية االيرانية

سفري الجمهورية اإلسامية االيرانية يف بغدادالسيد اريج مسجدي2

السيد موىس عيل زاد طباطبائي3
معاون سفري الجمهورية اإلسامية االيرانية 

يف بغداد

السيد حسني ملكي4
رئيس دائرة مكافحة االرهاب يف وزارة الخارجية 

للجمهورية اإلسامية االيرانية
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قمــة بغـــداد 
لبرلمانــــــات دول جــــــوار العــــــــراق

وفد المملكة األردنية الهاشمية

رئيس مجلس النواب االردنيالمهندس عاطف الطراونةت

عضو مجلس النواب االردنيالدكتور ابراهيم بني هاني1

عضو مجلس النواب االردنيالسيد خالد البكار2

عضو مجلس النواب االردنيالسيد حابس الفايز3

السيد عبد الرحيم الواكد4
مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب 

االردني

مستشار رئيس مجلس النواب االردنيالسيد محمد خري الرواشدة5
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وفد دولة الكويت

رئيس مجلس االمة الكويتيمعالي مرزوق الغانمت

عضو مجلس االمة الكويتيالسيد خالد الشطي1

عضو مجلس االمة الكويتيالسيد خالد العتيبي2

عضو مجلس االمة الكويتيالسيد عبد الوهاب محمد البابطني3

عضو مجلس االمة الكويتيالسيد محمد حسني الدالل4

االمني العام املساعد لشؤون الحرساللواء خالد خلف الشمري5
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قمــة بغـــداد 
لبرلمانــــــات دول جــــــوار العــــــــراق

وفد المملكة العربية السعودية

ت
معالي الشيخ د. عبد الله بن محمد بن 

ابراهيم ال الشيخ
رئيس مجلس الشورى 

السعودي

معايل االستاذ محمد بن حمود املزيد1
عضو مجلس الشورى للمملكة 

العربية السعودية

سعادة الدكتور عدنان بن احمد البار2
عضو مجلس الشورى للمملكة 

العربية السعودية

سعادة االستاذ هزاع بن بكر القحطاني3
عضو مجلس الشورى للمملكة 

العربية السعودية

سعادة االستاذ نارص بن عبد اللطيف النعيم4
عضو مجلس الشورى للمملكة 

العربية السعودية 

املستشار خالد بن محمد املنصور5
مدير عام االدارة العامة للشعبة 

الربملانية يف مجلس الشورى 
للمملكة العربية السعودية
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وفد الجمهورية العربية السورية

رئيس مجلس الشعب السوريالسيد حمودة الصباغت

امني رس مجلس الشعب السوريالسيد رامي صالح1

امني رس مجلس الشعب السوريالسيد خالد العبود2

مراقب مجلس الشعب السوريالسيد عاطف الزيبق 3

السيد خالد خزعل4
عضو مجلس الشعب السوري / رئيس لجنة االخوة 

الربملانية السورية العراقية

السيدة جورجينا رزق 5
عضو مجلس الشعب السوري / عضو لجنة االخوة 

الربملانية السورية العراقية

السيد عاء الدين الحمد6
عضو مجلس الشعب السوري / عضو لجنة االخوة 

الربملانية السورية العراقية

السيد عبيد العبيد العيىس7
عضو مجلس الشعب السوري / عضو لجنة االخوة 

الربملانية السورية العراقية

عضو مجلس الشعب السوريالسيد نجم السلمان8

عضو مجلس النواب السوريالسيدة فايزة العذبة 9
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قمــة بغـــداد 
لبرلمانــــــات دول جــــــوار العــــــــراق

وفد الجمهورية التركية

رئيس مجلس االمة التركي الكبيراالستاذ الدكتور مصطفى شانتوبت

الدكتور نجيب فاضل قورت1
مستشار اعى لرئيس مجلس االمة الركي 

الكبري

السيد حسني اوزدمري2
سفري مستشار اعى لرئيس مجلس االمة 

الركي الكبري

سفري الجمهورية الركية يف بغدادفاتح يلدز3

نائب رئيس البعثةمراد اورداغلو4

سكرتري ثالثامري جيم اصان5

يوسف ارجان6
نائب مدير مكتب رئيس مجلس االمة 

الركي الكبري

مستشار رئيس مجلس االمة الركي الكبريالسيد محمد فرقان يلدز7



نصوص كلمات السادة رؤساء 
الوفود المشاركة
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كلمة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ــن ذََكــٍر َوأُنثـَـٰى َوَجَعْلنَاُكــْم ُشــُعوبًا َوَقبَاِئــَل ِلتََعاَرُفــوا ۚ  َّــا َخَلْقنَاُكــم مِّ يَــا أَيَُّهــا النَّــاُس إِن

ــَه َعِليــٌم َخِبــريٌ ــِه أَتَْقاُكــْم ۚ إِنَّ اللَّ إِنَّ أَْكَرَمُكــْم ِعنــَد اللَّ

 صدق الله العظيم

 السادة أصحاب السيادة رؤساء الربملانات والوفود  لدول جوار العراق املحرمون

 السيدات والسادة النواب املحرمون

 أصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلومايس املحرمون

ً ضيوف العراق جميعا

 السام عليكم ورحمة الله وبركاته

ــارة  ــا يف زي ــُع جريانن ــا جمي ــزاز ان يرشفن ــر واالعت ــل بالفخ ــي حاف ــوم تاريخ ــه لي أن

ــام  ــداد دار الس ــا يف بغ ــم جميع ــاً بك ــها ومرحب ــا وس ــا … فأه ــى قلوبن ــزة ع عزي

ــة. ــاء واملحب ــة اللق عاصم

مرحبــا بكــم يف أرض وادي الرافديــن مهبــط األنبيــاء وموئــل أهــل بيــت النبــي والصحابة 

ــوريني  ــراق اآلش ــم يف ع ــا بك ــاء، مرحب ــعراء واألدب ــني والش ــاء والصالح ــرام واألولي الك

واألكديــني والســومريني والبابليــني.

أهــا وســها بكــم يف عــراق التضحيــات والشــهداء وملتقــى الديانــات واألعــراق 

والقبائــل وبلــد األفــكار والفــن واألدب والثقافــة.

االخوة األعزاء اصحاب واملعايل والوفود املرافقة املحرمون

 هــا هــو العــراق يقــف مــن جديــد شــامخا عزيــزاً قويــا بعــد ان خــاض معركــة 

الــرشف وقاتــل قتــال األبطــال نيابيــة عن جريانــه وأشــقاءه وأصدقــاءه بروح الشــجاعة 
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ــة  ــه الديني ــم بفضــل تكاتــف شــعبه ودعــم مرجعيات ــدام وحقــق النــر العظي واإلق

وترابــط عشــائره وأطيافــه ومكوناتــه.

ــى  ــة  وعان ــروف الصعب ــرب والظ ــرارة الح ــى م ــا ع ــراق طوي ــرب الع ــد ص لق

ــن  ــا م ــي قدمه ــيمة الت ــات الجس ــت بالتضحي ــية تمثل ــاً قاس ــي ظروف ــعبنا العراق ش

ــن  ــني م ــزوح املاي ــه ون ــن أرض ــعة م ــاحات واس ــاب ملس ــال اإلره ــاءه واحت أبن

مناطقهــم،  ولكنــه بقــي شــامخاً صامــداً قويــا عزيــزا مرفــوع الــرأس وهــا هــو اليــوم 

يســتعيد مكانتــه بــني دول املنطقــة التــي وقفــت معــه وســاندته ودعمتــه يف مواجهتــه 

ــكر  ــدم الش ــراق أق ــعب الع ــم ش ــي وباس ــا فإنن ــن هن ــاب، وم ــد اإلره ــة ض التاريخي

الجزيــل لجميــع جرياننــا وأصدقائنــا ورشكائنــا الدوليــني الذيــن وقفــوا معنا وســاندونا 

ــاب  ــكري لإلره ــود العس ــى الوج ــي ع ــتطعنا أن نق ــى اس ــة  حت ــروف الصعب يف الظ

ومازلنــا نعمــل عــى القضــاء عليــه فكــرا مــن خــال التنســيق املتبــادل مــع جميــع 

األصدقــاء والداعمــني اإلقليميــني والدوليــني ليعــود العــراق آمنــا مســتقرا مــن أقــى 

شــماله يف اقليــم كردســتان اىل أقــى جنوبــه يف بــرة الخــري والعطــاء، ويعــود جميــع 

النازحــني اىل مناطقهــم بعــد أن يتــم أعمارهــا مــا ســيجعلنا يف مأمــن مــن عــودة فكــرة 

االرهــاب مــن جديــد .

املؤتمرون االكارم

 لــم يعــد العــراق قلقــاً تجــاه  فكــرة املحــاور واالنحيــاز بــل انــه اليــوم بصــدد 

ــرف  ــن ط ــرج م ــوار دون ح ــع دول الج ــع جمي ــدة م ــراتيجية واع ــاء رشاكات اس بن

ــح  ــرك واملصال ــرايف املش ــري الجغ ــو املص ــا ه ــا بجريانن ــا يربطن ــر  فم ــاة آلخ او محاب

ــذي يوقــع العــراق  ــد،  ففــي الوقــت ال ــي الوطي املشــركة  والرابــط االجتماعــي والدين

فيــه عــى حزمــة مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم مــع الجمهوريــة االســامية فأنــه 

يوقــع مذكــرات اخــرى يف  اململكــة العربيــة الســعودية وعــى أعــى املســتويات، إضافــة 

اىل عاقــات عراقيــة كويتيــة مهمــة وحيويــة وتفاهمــات واســعة واتفاقــات اقتصاديــة يف 

مرحلــة اإلعــداد والتهيئــة، بعــد ان كانــت الكويــت منطلقــا ملؤتمــر اعــادة إعمــار العراق 
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الــذي نتطلــع إلنجــاز مخرجاتــه، كمــا ان العاقــات العراقيــة الركيــة اليــوم يف افضــل 

حاالتهــا املتميــزة ولــدى بغــداد خطــط اقتصاديــة واعــدة مــع انقــرة ســيتم الــرشوع 

ــاح  ــة اىل انفت ــق، اضاف ــدم يف إطــار مرســوم ودقي ــه وهــي تتق ــا بعــون الل ــا قريب به

واضــح عــى الجمهوريــة العربيــة الســورية واســتعداد لفتــح املعــرب التجــاري معهــا 

بعــد ان أتممنــا توقيــع اهــم االتفاقيــات مــع الشــقيقة االردن،  وكل ذلــك يجــري بتــوازن 

تــام وتوزيــع دقيــق ألبــواب املصالــح املشــركة بيننــا وبــني جرياننــا.

أصحاب السيادة األكارم

  تنطلــق الحاجــة مــن هــذا اللقــاء التاريخــي اىل إطــار تنظيمــي متواصــل يتــم 

انعقــاده بشــكل منتظــم يف البلــدان ذات العاقــة ملناقشــة املســتجدات ووضــع الحلــول 

ــل هــذا اإلطــار التعاونــي  ــا تظهــر الحاجــة املاســة اىل مث ــة، وهن ــة واملوضوعي العاجل

بــني دول جــوار وادي الرافديــن، االمــر الــذي ســينعكس ايجابــا عــى امــن واســتقرار 

ــه األثــر اإليجابــي املبــارش عــى شــعوب املنطقــة بأرسهــا، وكل  ــا مــا ســيكون ل دولن

ــي  ــكل تضامن ــي بش ــن اإلقليم ــة االم ــا يف حماي ــة بينن ــات متبادل ــب التزام ــك يتطل ذل

ــا نؤكــد ان العــراق حريــص عــى أمــن واســتقرار جــواره  ــا فإنن متماســك، ومــن هن

واملنطقــة.

 السادة رؤساء املجالس والوفود املحرمون

ــدة  ــة موح ــات رؤي ــذه االجتماع ــج ه ــه يف أن تنت ــد الل ــم بع ــود بك ــل معق  األم

بــني العــراق ودول الجــوار وأن نبــدأ معــاً مرشوعــاً تشــاركياً يبــدأ بترشيعــات تمنــح 

ــم  ــال دع ــن خ ــات م ــر العاق ــا لتطوي ــاً رحب ــاً أفق ــة يف بلدانن ــلطات التنفيذي الس

االتفاقيــات التــي تتطلبهــا إجــراءات تعزيــز العاقــات والتصويــت عليهــا يف برملانــات 

دولنــا وحــث وزارات الخارجيــة لبــذل جهــد اســتثنائي لربــط دبلومــايس حيــوي قــادر 

عــى خلــق رشاكات اقتصاديــة وتجاريــة وثقافيــة واجتماعيــة مــن خــال الــوزارة ذات 

ــا. ــة يف حكومــات بلدانن الصل
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ــة يف  ــى لكــم إقامــة طيب ــي العــراق  وأتمن ــب بكــم يف بلدكــم الثان  أكــرر الرحي

ــة  ــة عــى عكــس الســنوات املاضي ــع مزهــر ودجلتهــا ممتلئ بغــداد وهــي ترفــل بربي

ــه تعــاىل كإشــارة وبشــارة لقــادم أفضــل بعــون الل

والله أسال أن يحفظكم ويحفظ بلدانكم وشعوبكم الصديقة والشقيقة

يا ضيَفـــنا لـو زرتـنـا لـــوجدتنـا

نحُن الضيوُف وانت ربُّ املنزل

 والسام عليكم ورحمة الله وبركاته
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كلمة السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس االمة الكويتي 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رب العاملــني، والصــاة والســام عــى أرشف الخلــق، محمــد بــن عبــد اللــه، 

النبــي األمــني، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــني

معايل األخ / محمد الحلبويس رئيس مجلس النواب بالجمهورية العراقية الشقيقة

أصحاب املعايل رؤساء برملانات دول الجوار العراقي

الحضور الكرام

السام عليكم ورحمة الله وبركاته

ــاء  ــال لق ــويس خ ــد الحلب ــايل األخ محم ــي مع ــهر، فاتحن ــن ش ــر م ــل أكث قب

ــي ــوار العراق ــات دول الج ــاء برملان ــداد لرؤس ــاع يف بغ ــد اجتم ــرة عق ــا، بفك جمعن

 

ــذا  ــد ه ــوح، لعق ــي املفت ــة، ودعم ــي الفوري ــد، موافقت ــي محم ــر أخ ويتذك

ــوذا  ــت مأخ ــي، كن ــا بأنن ــرف هن ــه وأع ــوض يف تفاصيل ــل ان أخ ــى قب ــاع حت االجتم

ــاع  ــو اجتم ــت ه ــكان والتوقي ــور وامل ــة الحض ــة رمزي ــن رمزي ــاع م ــذا االجتم ــا له بم

غــري مســبوق وربمــا، مــا كان لينعقــد لــوال إرادة دول الجــوار جميعــا، ولــوال الجهــود 

ــويس ــد الحلب ــق األخ محم ــة للصدي الحثيث

ــل  ــة أم ــي بارق ــه، يعط ــن تفاصيل ــر ع ــض النظ ــادة بغ ــا الس ــا أيه اجتماعن

ــأن الدخــول يف عــر الســام  ــة، ولشــعب العــراق بشــكل خــاص، ب لشــعوب املنطق

واالســتقرار ممكــن، وان أجــواء التصــارع اإلقليمــي واالقتتــال واملناكفــة، ليســت قــدرا 

ــة. ــخة وثابت ــة راس ــيع، كقناع ــض ان يش ــد البع ــا يري ــا كم حتمي
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ــن  ــكل واضح: نح ــة، وبش ــول ودون موارب ــت، نق ــا يف الكوي ــن جهتن ــن م نح

ــد  ــى الصعي ــن ع ــا فنح ــس طموحن ــذا لي ــد وه ــن، وموح ــتقر، وآم ــراق مس ــع ع م

ــة العــراق جارنــا  االســراتيجي مــع عــراق مزدهــر ومتقــدم ينعــم بالرخــاء والرفاهي

وليــس مــن مصلحــة أحــد أن يكــون جــاره غارقــا يف دوامــة مــن املعانــاة ومــن يراهــن 

ــه، هــو يف الحقيقــة يضحــي بمســتقبله  عــى ضعــف جــاره كــرشط الســتقراره وأمن

مــن هــذا املنطلــق والقناعــة وااليمــان جــاء توجيــه ســمو أمــري البــاد الشــيخ صبــاح 

األحمــد الجابــر الصبــاح حفظــه اللــه ورعــاه باســتضافة مؤتمــر دعــم وإعــادة اعمــار 

العــراق مؤخــرا

ــى  ــم ع ــة قائ ــتقبل دول املنطق ــتقبل ومس ــى املس ــن ع ــري، يراه ــمو األم فس

ــد ــب ال البعي ــع القري ــريان م ــع الج ــل م ــاون والتكام التع

مــع املشــرك الثقــايف والبــرشي، ال اآلخــر الغريــب واملغايــر مــع الــذي نقتســم 

معــه ســحنة التضاريــس، وتداخــل التاريــخ، ومــزاج املنــاخ

األخوة الحضور …. 

ــرة  ــوا نظ ــط ألق ــة فق ــتقرار املنطق ــات الس ــدى البواب ــتقراره، اح ــراق واس الع

ــول ــا أق ــوا م ــراق لتعرف ــة الع ــى خارط ــة ع رسيع

ــرة  ــج والجزي ــى الخلي ــا وع ــري غرب ــام الكب ــم الش ــى إقلي ــل ع ــراق املط الع

العربيــة جنوبــا وعــى االناضــول شــماال وعــى الفضــاء الفــاريس رشقــا هــو يف قلــب 

الجيوبوليتكــس الــرشق أوســطي ومــن دون عــراق مســتقر وآمــن، ســيكون الحديــث 

ــة ــض خراف ــط مح ــرشق االوس ــتقرار ال ــن اس ع

 لذلــك نحــن ننظــر اىل اســتقرار العــراق كــرضورة اســراتيجية والعــراق الــذي 

ــي  ــوازن عــراق عرب ــة املنشــودة هــو عــراق مت ــة التنمي ــه للدخــول يف حقب ننظــر الي

منفتــح عــى جريانــه العــرب عــراق متصالــح ومتعــاون مــع جريانــه يف اإلقليــم، عــراق 

منفتــح عــى العالــم، فعــا وتفاعــا هــذه عناويننــا العريضــة يف الكويــت، فيمــا يتعلــق 



 Baghdad Summit
Parliaments Of Iraq Neighboring Countries

35

بالعــراق ووفــق هــذه العناويــن نعمــل وطبقــا لهــا نتحــرك وعــى إثرهــا، نمــد يدنــا 

للعــراق، معاونــني ومســاعدين وداعمــني

 االخوة الحضور …..

ال يســعني يف الختــام اال ان أؤكــد باننــا يف الربملــان الكويتــي، عــى أتــم االســتعداد 

للعمــل مــع كل برملانــات دول الجــوار العراقــي ومــع الربملــان العراقــي، ضمــن مرئيــات 

نتفــق عليهــا، تتعلــق بكيفيــة تحقيــق رشوط االســتقرار والوفــاق، يف منطقــة، تعبــت 

مــن التصــارع واالقتتــال

ــي،  ــان العراق ــس الربمل ــويس، رئي ــد الحبل ــايل / محم ــي مع ــرى ألخ ــرة أخ ــكرا م  ش

ونائبيــه واعضــاء الربملــان العراقــي عــى الدعــوة، وعــى كــرم الضيافــة وحســن الوفــادة

والشــكر موصــول لكافــة االخــوة رؤســاء برملانــات دول الجــوار العراقــي عــى 

الحضــور والتفاعــل

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته
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كلمة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس 
الشورى في المملكة العربية السعودية:

ــاة  ( والص ــوا ۚ ــا َواَل تََفرَُّق ــِه َجِميًع ــِل اللَّ ــوا ِبَحبْ ــل: )َواْعتَِصُم ــه القائ ــد لل  الحم

ــني.. ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبين ــام ع والس

معــايل األخ املهنــدس/ محمــد الحلبــويس – رئيــس مجلــس النــواب بجمهوريــة 

العــراق الشــقيقة..

أصحاب املعايل رؤساء مجالس دول جوار العراق..

الحضور الكريم..

السام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

ــي  ــن زمائ ــة ع ــمي ونياب ــدم باس ــذه أن أتق ــي ه ــتهل كلمت ــب يل يف مس يطي

ــر إىل  ــة والتقدي ــة الســعودية بالتحي ــس الشــورى يف اململكــة العربي ــد مجل أعضــاء وف

فخامــة رئيــس جمهوريــة العــراق ودولــة رئيــس الــوزراء، كمــا أتقــدم بخالص الشــكر 

ــة  ــواب بجمهوري ــس الن ــس مجل ــويس- رئي ــد الحلب ــايل األخ/ محم ــر إىل مع والتقدي

ــا بــه  ــا للمشــاركة يف هــذه القمــة، ومــا حظين العــراق، عــى كريــم دعــوة معاليــه لن

جميعــاً مــن حســن االســتقبال والوفــادة وكــرم الضيافــة، وكل ذلــك ليــس بمســتغرب 

عــى هــذا الشــعب الكريــم.

أصحاب املعايل والسعادة:

ــوم بــني أشــقائنا  ــا الســعادة، ونحــن نجتمــع الي ــا البهجــة، وتحيــط بن تغمرن

العراقيــني عــى أرض بغــداد، أرض العروبــة واألصالــة والتاريــخ والحضــارة، بعــد أن 

ــاً. ــاً ودولي ــه الرفيعــة، ودوره املركــزي إقليمي اســتعاد العــراق عافيتــه، وعــاد ملكانت
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اإلخوة واألخوات:

ــن  ــل- م ــز وج ــه – ع ــا الل ــا حباه ــكل م ــعودية ب ــة الس ــة العربي إن اململك

وســائل ومقومــات تحــرص عــى نــرة أشــقائها والوقــوف معهــم، مســخرة مكانتهــا 

اإلســامية والسياســية واالقتصاديــة إســامياً وعربيــاً ودوليــاً، يف ســبيل إحقــاق العــدل، 

ــم، ومــد يــد العــون واملســاعدة. ورفــع الظل

الحضور الكريم:

لقــد شــهدت العاقــات الســعودية العراقيــة تقدمــاً ملحوظــاً وترابطــاً أخويــاً، 

ــة رئيــس الــوزراء  ــا يف بغــداد، بعــد زيــارة رســمية لدول فنحــن نجتمــع اليــوم هاهن

العراقــي الســيد/ عــادل عبداملهــدي إىل الريــاض قبــل يومــني، بصحبــة وفــد عراقــٍي 

ــن  ــلمان ب ــك/ س ــني املل ــني الرشيف ــادم الحرم ــا بخ ــى خاله ــتوى، التق ــع املس رفي

عبدالعزيــز آل ســعود، وويل عهــده األمــني صاحــب الســمو امللكــي األمــري/ محمــد بــن 

ســلمان بــن عبدالعزيــز – يحفظهمــا اللــه، وجــرى خالهــا عقــد جلســات مباحثــات 

ــات تعــاون ومذكــرات تفاهــم بــني البلديــن الشــقيقني، ســيكون لهــا  ــع اتفاقي وتوقي

أبلــغ األثــر يف تعزيــز التعــاون ورفــع مســتوى العاقات بمــا يحقــق املصالح املشــركة، 

ــعودي  ــيق الس ــس التنس ــي ملجل ــاع الثان ــاد االجتم ــارة انعق ــذه الزي ــبق ه ــا س كم

العراقــي هنــا يف بغــداد، والــذي يمثلــه ثلــة مــن أصحــاب املعــايل الــوزراء ونخبــة مــن 

ــس  ــن الشــقيقني، إذ يعكــس هــذا املجل ــار املســؤولني ورجــال األعمــال مــن البلدي كب

ــز  ــة، وتعزي ــاء بالعاقــات الثنائي ــة الجــادة والصادقــة لقيادتــي البلديــن لارتق الرغب

ــة املســتدامة. ــادل املصالــح املشــركة، ودعــم التنمي التعــاون يف املجــاالت كافــة، وتب

اإلخوة واألخوات:

ــار  ــا بانتص ــل فيه ــي نحتف ــة، الت ــة املهم ــذه القم ــوم يف ه ــع الي ــن نجتم ونح

ــذي  ــش(، ال ــي )داع ــم اإلرهاب ــى التنظي ــاء ع ــاب والقض ــى اإلره ــراق ع ــقيقة الع الش

ــة  ــه، ونؤكــد عــى أهمي ســاهمت بــادي ضمــن قــوات التحالــف الــدويل للقضــاء علي
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ــو  ــه, وندع ــاب ومنظمات ــكال اإلره ــة أش ــدي لكاف ــبيل التص ــا يف س ــر جهودن تظاف

ــه والقضــاء عــى مظاهــره, وســن املزيــد مــن  ــة ملحاربت للمشــاركة يف الجهــود الدولي

ــكالها,  ــة أش ــة بكاف ــم اإلرهابي ــات والجرائ ــة للعملي ــات املجرم ــني والترشيع القوان

ــماء  ــم بأس ــع قوائ ــة, ووض ــادره التمويلي ــي، ومص ــر اإلرهاب ــع الفك ــف مناب وتجفي

التنظيمــات اإلرهابيــة والــدول الداعمــة لهــا ومحاربتهــا، وفضــح ومــا تقــوم بــه مــن 

ــات  ــم للمنظم ــي، ودع ــر اإلرهاب ــر للفك ــة، وتصدي ــال إرهابي ــة، وأعم ــات عدائي سياس

ــة. اإلرهابي

أصحاب املعايل والسعادة:

ــد  ــدس/ محم ــايل األخ املهن ــر ملع ــكر والتقدي ــرر الش ــذه أك ــي ه ــام كلمت يف خت

الحلبويس-رئيــس مجلــس النــواب بجمهوريــة العــراق- ونائبيــه، وزمائــه يف املجلــس، 

عــى مــا حظينــا بــه جميعــاً مــن حســن االســتقبال وكــرم الضيافــة، واإلعــداد املتميــز 

ألعمــال هــذه القمــة.

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 
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كلمة السيد مصطفى شنطوب رئيس مجلس االمة التركي الكبير 

السام عليكم ورحمة الله وبركاته

ــي  ــات ويف ظــل التطــورات الت ــا يف بغــداد يف ظــل التحدي ــوم اجتمعن  نحــن الي

ــة  ــذه املنظم ــن ه ــزم م ــة وع ــه بتضحي ــعبه واراضي ــراق ش ــذ الع ــد انق ــل، فق تحص

ــا  ــة، ولهــذا الســبب فــأن انعقــاد هــذا املؤتمــر يف هــذه الفــرة إلعــان دعمن االجرامي

لتحقيــق أمــن العــراق واســتقراره مــن جديــد هــو حــدث هــام جــدا، تتطلــع تركيــا 

بــان يقــف العــراق عــى قدميــه بــأرسع وقــت ممكــن وان يحقــق الوفــاق الوطنــي يف 

اطــار الهويــة العراقيــة التــي تتضمــن الحقــوق السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 

ــة  ــوات الازم ــهيل الخط ــن تس ــا ع ــاد، فض ــع يف الب ــح املجتم ــكل رشائ ــة ل والثقافي

إلعمــار املناطــق املتــرضرة مــن داعــش وان يكــون للعــراق عاقــات متوازنــة وحســنة 

يف املنطقــة وخاصــة مــع دول الجــوار.

لقــد أصبــح العــراق منــذ تأسيســه بلــدا هامــا يف الــرشق االوســط بســبب دوره 

وموقعــه ولكــن مــع االســف بســبب املشــاكل التــي ظهــرت منــذ فــرة طويلــة شــاهدنا 

انــه لــم يســتطع أن يــؤدي هــذا الــدور ونأمــل بــان هــذا الوضــع املؤســف قــد ظــل يف 

أوراق التاريــخ، ونؤمــن بشــكل تــام بــان العــراق اذا اســتفاد بشــكل جيــد وفاعــل مــن 

ثرائــه البــرشي والطبيعــي وتحــول اىل بلــد امــن ومســتقر وذا رفاهيــة فــان النقــص 

ــة يف سياســة املنطقــة ســيزول، وايضــا  ــذ فــرة طويل ــه من ــذي نحــس في والفــراغ ال

نقــول بــأن أعيينــا ســتقر بانتعــاش روح التعــاون.

االخوة االفاضل ...

بذلــت تركيــا الجهــود مــن اجــل امــن واســتقرار العــراق واملنطقــة ولعبــت الدور 

الطبيعــي يف جهــود الحريــة والدمقراطيــة وســيادة القانــون الــذي يعتــرب الــرشط االول 

لاســتقرار والتنميــة والرفاهيــة كمــا وعملــت لفتــح الطريــق امــام االســتثمار والتجــارة 

. لحرة ا
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ان تركيــا التــي لــم تــردد يف تقديــم كل التضحيات لتأســيس االســتقرار والســام 

ــل وبعــد االحتــال عــام 2003، ال تطلــب يشء ســوى وصــول التعــاون  يف العــراق قب

الثنائــي واالقليمــي اىل مســتوى مقبــول واســتفادة شــعوبنا مــن ذلــك بالتبــادل.

ــا نحــن والعــراق ودول الجــوار اتخــاذ موقــف مشــرك ضــد  انــه مــن صالحن

التهديــدات والتحديــات خاصــة االرهــاب الــذي يســتهدفنا جميعــا، مــع ذلــك فــان مــن 

ــرك  ــدول مش ــد ج ــب تحدي ــية تصع ــن االراء السياس ــأن تباي ــول ب ــا الق ــع ايض الواق

ــات هــو عــدم التخــيل  ــا نحــن رؤســاء الربملان ــال، وان مــا يتوقعــه شــعوبنا من لألعم

عــن العمــل يف اطــار التعــاون االقليمــي والتضامــن، كمــا ويجــب ان ال ينــىس بــأن اي 

بلــد يف اليــوم الحــارض ال يســتطيع ان يكافــح لوحــده ضــد التهديــدات والتحديــات التي 

تتعقــد وتتغــري بشــكل يصعــب التخمــني بهــا، ويف هــذه الحالــة يجــب ان يكــون هدفنــا 

املشــرك عــى االقــل يف اســاس الوحــدة السياســية ووحــدة تــراب بلداننــا مــع تطويــر 

فــرص التعــاون املســتقبلية .

لقــد تحــول فــراغ الســلطة وعــدم االســتقرار الــذي اســتمر طويــا يف العــراق 

اىل مســالة لألمــن القومــي بالنســبة لركيــا وهنــاك رضورة إليجــاد حــل دائــم بــأرسع 

مــا يمكــن، لذلــك ال نســتطيع ان نقــول بعــد االن ننتظــر وننظــر، كمــا ال نســتطيع ان 

نقــول يأتــي االخــر ويحــل املشــكلة، نحــن مضطــرون لإلســهام بحــل املشــاكل التــي 

ــادرة واالنســانية، ولقــد  ــة املب ــا سياســتنا الخارجي ــا، ويف هــذا االطــار طورن ــر بن تؤث

اكــد فخامــة الرئيــس طيــب اردوغــان وضعنــا مفهــوم السياســية الخارجيــة املعولــم 

ــام يف  ــن والس ــام يف الوط ــدا الس ــل مب ــال تفعي ــن خ ــن م ــادي والعرشي ــرن الح للق

العالــم ملصطفــى كمــال اتاتــورك الــذي يعكــس الــروح املبــادرة والثقافــة االنســانية 

والضمرييــة للشــعب الركــي،

ــذل  ــة ونب ــة والدولي ــاكل االقليمي ــل املش ــود لح ــذل الجه ــار نب ــذا اإلط ويف ه

الجهــود ونزيــد امكانياتنــا مــن اجــل التعــاون فالنظــرة الواســعة لسياســتنا الخارجيــة 

هــي ال تقتــر ملنطقتنــا فقــط، وإنمــا توفــر االمكانيــة لتطويــر الروابــط مــع املناطــق 
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االخــرى يف العالــم مثــل اســيا وافريقيــا وامريــكا الاتينيــة والكاريبــي.

تحتــل تركيــا املرتبــة الخامســة يف العالــم مــن ناحيــة عــدد ســفاراتها وممثلياتها 

الخارجيــة والــذي بلــغ 242، كمــا تســتمد القــوة والدعــم مــن مؤسســاتنا مثــل الوكالــة 

ــال  ــارف واله ــف املع ــة ووق ــة الركي ــوط الجوي ــة والخط ــاون والتنمي ــة للتع الركي

االحمــر الركــي، وتحتــل تركيــا املرتبــة االوىل ايضــا يف العالــم يف املســاعدات االنســانية 

عنــد مقارنتهــا مــع الناتــج القومــي للفــرد الواحــد يف البــاد، لســنا مــن اغنــى دول 

العالــم ولكننــا أكثــر البلــدان ســخاًء ونبــذل جهــود كبــرية لتخفيــف االزمات االنســانية 

مــن جــراء االشــتباكات فضــا عــن مكافحتنــا للمنظمــات اإلرهابيــة.

نواصــل جهودنــا يف التعــاون مــن اجــل تطويــر عاقاتنــا الثنائيــة مــن خــال 

ــات  ــني الحكوم ــة ب ــات القم ــات اجتماع ــتوى والي ــة املس ــراتيجية عالي ــس االس املجال

وبلقــاءات ثنائيــة وثاثيــة ورباعيــة، ومثــل هــذه االليــات اظهــرت اهميتهــا والفوائــد 

التــي حققتهــا كحجــر أســاس للبنــاء والتعــاون الــذي لــه اهميــة مصرييــة يف مســتقبل 

منطقتنــا.

اصدقائي االفاضل ... 

ــس التعــاون اإلســراتيجي  ــاع الســنوي ملجل ــد االجتم نرغــب يف عــام 2019 عق

الــذي اسســناه مــع العــراق عــام 2009 وهــو املحفــل الــذي نتنــاول فيــه كل عاقاتنــا 

ــا يف كل املياديــن مــع الحكومــة العراقيــة  يف كل املســتويات، وننــوي ان نطــور عاقاتن

والتــي بــارشت بالعمــل يف ترشيــن اول املــايض وذلــك عــن طريــق الزيــارات املتبادلــة 

وبأرفــع املســتويات.

إن املســاعدات التــي قدمتهــا تركيــا للعــراق ضــد االحتــال الداعــي اظهــر ان 

دعــم تركيــا هــو امــر مصــريي لوحــدة العــراق وترابــه يف نفــس الوقــت، واســتمرار 

هــذا الدعــم الركــي للعــراق ممــا ال شــك فيــه، وســنقوم بتنفيــذ مــا يقــع عــى عاتقنــا 

ونواصــل االســهام يف الجهــود الراميــة اىل تأســيس االســتقرار واعمــار العــراق وتطويــر 

قدراتــه.
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ــد يف  ــذي انعق ــراق ال ــار الع ــادة اعم ــاص بإع ــر الخ ــا يف املؤتم ــدت تركي تعه

ــي  ــار دوالر امريك ــغ 5 ملي ــراق بمبل ــم الع ــام 2018 بدع ــباط ع ــهر ش ــت يف ش الكوي

كقــرض و50 مليــون دوالر امريكــي لدعــم املشــاريع وان النشــاطات املســتمرة وبشــكل 

متــوازن مــع الســلطات العراقيــة التــي تخــدم التنميــة املســتدامة عــى املــدى الطويــل، 

ــي  ــي ك ــي ك ــة ب ــارص منظم ــماح لعن ــدم الس ــو ع ــراق ه ــن الع ــره م ــا ننتظ وكل م

االرهابيــة باإليــواء يف االرايض العراقيــة والتعــاون معنــا يف كفاحنــا ضــد هــذه املنظمــة 

الداميــة التــي تشــكل تهديــدا عــى العــراق وعــى بلــدان املنطقــة فضــا عــن تركيــا، 

واود ان نقــول ان الفرصــة قــد بــدأت مــن اجــل اســتقرار العــراق بعــد القضــاء عــى 

داعــش االرهابــي ونحــن مســتعدين لتقديــم كل الدعــم وعــى املجتمــع الــدويل التحــرك 

ــي تحــول العــراق اىل ســاحة تتشــابك  ــاد عــن املواقــف الت بوعــي ومســؤولية واالبتع

فيهــا اجنــدات مختلفــة .

ــعرنا  ــم تش ــلمني يف العال ــب واملس ــداء االجان ــرة ع ــم ان ظاه ــول لك واود ان اق

جميعــا بالحــزن، كاســتهداف نــاس عــزل كانــوا يصلــون الجمعــة يف مــدن نيوزلنديــة 

ــل  ــطينية ونق ــة الفلس ــم القضي ــك ندع ــة، كذل ــة معتم ــل نقط ــداء يمث ــذا االعت ان ه

ــدم  ــعر بع ــا نش ــطينيني يجعلن ــد الفلس ــف ض ــدس والعن ــة إىل الق ــفارة األمريكي الس

االســتقرار، واعــراف ترامــب باالســتيطان هــو انتهــاك للســيادة الفلســطينية ولقيــادة 

الدولــة الفلســطينية وهــو قــرار خاطــئ ويجــب اعــادة النظــر فيــه وينــايف القانــون 

الــدويل.

واخــري اود ان أؤكــد بــان مثــل هــذه االجتماعــات مهمــة جــدا لبلــدان املنطقــة 

ونحــن ايضــا نريــد بــان نقــوم بتســجيل خطــوات ملموســة وال نكتفــي بالكلمــات فقط 

ونتمنــى ان يتكلــل هــذا االجتماعــي بالنجــاح الباهــر والشــكر الجزيــل لــكل من ســاهم 

بإنجــازه ونتمنــى لكــم النجــاح يف اعمالكــم ... كونــوا يف امــان اللــه



 Baghdad Summit
Parliaments Of Iraq Neighboring Countries

43

كلمة السيد حمودة صـباغ رئيـس مجلـس الشـعب في الجمهورية 
العربية السورية 

معايل السيد محمد الحلبويس املحرم رئيس مجلس النواب يف جمهورية العراق…

معايل السادة رؤساء مجالس النواب والشورى الحضور املحرمني…

 السيدات والسادة الحضور الكرام…

ــم  ــمي وباس ــر باس ــكر والتقدي ــص الش ــه بخال ــة أن أتوج ــب يل يف البداي يطي

ــص  ــر وخال ــات التقدي ــمى آي ــورية بأس ــة الس ــة العربي ــعب يف الجمهوري ــس الش مجل

ــتضافة  ــادر باس ــذي ب ــي وال ــواب العراق ــس الن ــس مجل ــة إىل األخ رئي ــكر والتحي الش

ــا يف مواجهــة  ــاء شــعبنا الشــقيق يف العــراق األبــي رشكائن هــذا اللقــاء الهــام وإىل أبن

ــري. ــه واملص ــخ، ويف التوج ــا والتاري ــا يف الجغرافي ــض وإخوتن ــاب البغي اإلره

الحضور الكريم..

األهــم يف هــذا اللقــاء أننــا نمثــل شــعوباً تحمــل وعيــاً واحــداً ومفاهيــم مشــركة، 

ــرام  ــاون، واح ــام والتع ــتقبل الس ــة، مس ــذه املنطق ــل له ــتقبل أفض ــر إىل مس وتنظ

إرادات بعضنــا وســيادات شــعوبنا ودولنــا، ونبــذ العنــف واإلرهــاب والتدخــل…

هــذه املبــادئ الكــربى يشــملها القانــون الــدويل وتتطلــع إليهــا الشــعوب كافــة، 

ــا تمكــن  ــى عنه ــة ال غن ــادئ تحقــق بيئ ــا مب ــا كان ألنه ــا اإلنســان حيثم ــو إليه ويرن

اإلنســان مــن الوصــول إىل مــا خلــق اللــه البــرش مــن أجلــه وأرســل أنبيــاءه لتحقيقه… 

إنــه املجتمــع اإلنســاني الخــرّي والعــادل. املجتمــع الــذي يجعلنــا جميعــاً نلبــي نــداء 

الخالــق لنــا عندمــا كرمنــا وجعلنــا خلفــاء عــى األرض..

وال شــك يف أن الغالبيــة العظمــى مــن البــرش تتطلــع إىل هــذا املجتمــع اإلنســاني 

املنشــود عــى الرغــم مــن فعاليــات قــوى الهيمنــة واالســتعمار الجديــد والصهيونيــة 

واإلرهــاب..
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ــوى  ــا.. الق ــتمر يف غيه ــخ وتس ــار التاري ــة مس ــى عرقل ــر ع ــي ت ــوى الت الق

التــي تضطهــد الشــعوب وتغــذي اإلرهــاب يف محاولــة إلطفــاء نــور اللــه عــى املعمــورة 

ونــرش الظلــم والظــام يف أركانهــا…

إنهــا مبــادئ تهــم البرشيــة بأكملهــا، لكــن ملنطقتنــا حساســية خاصــة يف هــذا 

املوضــوع؛ فمنــذ فجــر التاريــخ كانــت اإلمرباطوريــات تولــد وتمــوت عــى أرض هــذه 

ــة  ــرش ثقاف ــى ن ــون ع ــة يعمل ــذه املنطق ــل ه ــخ كان أه ــر التاري ــذ فج ــة، ومن املنطق

ــق هــذه املنطقــة وكرمهــا  ــي الخال ــع االتجاهــات فلقــد حب الســام والتعــاون يف جمي

ــه  ــن ثروات ــك ع ــم، ناهي ــايس يف العال ــد األس ــل العق ــط يمث ــراتيجي متوس ــع اس بموق

ــة… ــة والثقافي املادي

كانــت شــعوب هــذه املنطقــة يف كل مراحــل التاريــخ موضــع اســتئثار 

اإلمرباطوريــات الطامحــة للهيمنــة، لكنهــا يف الوقــت نفســه كانــت طليعــة القــوى التــي 

تدعــو إىل الوئــام والعدالــة والســام.. ألن الســام الــذي ال يبنــى عــى العدالــة يكــون 

ــا  ــة وكيانه ــذه املنطق ــر ه ــع جوه ــاىف م ــر يتن ــو أم ــام، وه ــوع واستس ــرد خض مج

ــانية. ــا اإلنس وثقافته

ــرية  ــاً كب ــم أمم ــي تض ــوة – الت ــا اإلخ ــا – أيه ــوم يف منطقتن ــدث الي ــا يح م

وعريقــة ليــس جديــداً، ونضــال شــعوبنا يف مواجهــة الهيمنــة والصهيونيــة وكل أنــواع 

الظلــم والظــام ليــس جديــداً كذلــك.. فهنــا نشــأت العصــور وانتهــت، وهنــا ولــدت 

ــري.. ــيدة األرض واملص ــعوبنا س ــت ش ــت، وبقي ــات ومات اإلمرباطوري

ــر  ــوم آن أوان مــوت نظــام القطــب األوحــد املهيمــن ووالدة نظــام دويل أكث والي

ــى أرض  ــي ع ــوت األول ووالدة الثان ــم م ــي أن يت ــن الطبيع ــة، وكان م ــاً وعقاني توازن

ــه ال  ــدو أن ــي يب ــدة الت ــو القاع ــخ وه ــج التاري ــو نه ــذا ه ــذات. ه ــة بال ــذه املنطق ه

ــداً.. خــروج عنهــا أب

ــات  ــة التحدي ــاً ملواجه ــا جميع ــة لن ــح رضورة ملح ــوم أصب ــعوبنا الي ــاء ش لق
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ــخ.. ــل التاري ــب مراح ــن أصع ــة م ــا يف مرحل ــي نواجهه ــركة الت املش

ــه  ــي، وعروبت ــه التاريخ ــم كيان ــق بحك ــذه الحقائ ــي ه ــورية يع ــعبي يف س وش

الراســخة وفهمــه لجوهــر األحــداث وهــو الــذي كان دائمــاً يتعامــل مــع كل اســتعمار 

وكل تدخــل تعامــل األنفــة والكرامــة..

أيها السادة املحرمون..

ــوا مــن أرض بــادي ســورية  لقــد حــاول أعــداء اإلنســان واإلنســانية أن يجعل

مرتعــاً ألســوأ مرتزقــة العالــم وقتلتــه املتوحشــني، اســتخدموا يف مواجهــة شــعب بادي 

كل أنــواع الســاح املصنوعــة يف التاريــخ؛ مــن ســكني الذبــح إىل الســيف إىل صــاروخ 

التــاو والطائــرات املســرية والســاح الكيميائــي املحــرم دوليــاً، وقتلــوا األطفال والنســاء 

ــدارس!  ــرق وامل ــفيات والط ــاء واملستش ــاه والكهرب ــات املي ــوا محط ــزة، وهدم والعج

ــش  ــعبي وجي ــن ش ــخ لك ــي يف التاري ــزو الهمج ــور الغ ــع ص ــان أبش ــادوا إىل األذه أع

ــل  ــدم قواف ــدى وق ــد وتص ــل صم ــوري الباس ــي الس ــش العرب ــي الجي ــورية الوطن س

الشــهداء عــى مذبــح الوطــن فهــذا هــو قــدره وهــذا هــو خيــاره..

وإنــي أطمئنكــم وأدعوكــم أن تطمئنــوا شــعوبكم بــأن اإلرهــاب ســيدفن يف أرض 

بــادي الطاهــرة ويف أرض العــراق، وكل مــن يقــف يف وجــه هــذه اآلفــة الخطــرية آخــر 

ابتــكارات أمريــكا والناتــو والصهيونيــة العامليــة..

أيها اإلخوة األعزاء..

إن بــادي تعاقــب هــذا العقــاب املتوحــش وتحــارص هــذا الحصــار االقتصــادي 

الجائــر ألن لديهــا كثــرياً مــن )الذنــوب( التــي لــم تســتطع القــوى املعاديــة للشــعوب 

هضمهــا..

أوالً- ألن بــادي تتمســك تمامــاً بحقــوق الشــعب العربــي الفلســطيني وتدعــم 

مقاومتــه للصهيونيــة دعمــاً كامــاً، وهــي تعتــرب أن انتصارهــا القــادم عــى اإلرهــاب 



46

قمــة بغـــداد 
لبرلمانــــــات دول جــــــوار العــــــــراق

ــة جميعــاً.. ــا املركزي ــة فلســطني قضيتن ــاً نــر لقضي هــو حتم

ثانيــاً- ألن بــادي تتمتــع بقــرار مســتقل تمامــاً وال تجــد قــوى الهيمنــة ســاحاً 

ــد  ــن بل ــية! فنح ــة الوحش ــرب اإلرهابي ــذه الح ــأت إىل ه ــا فالتج ــتخدمه إلخضاعه تس

ــى  ــا ع ــوم اقتصادن ــا، وال يق ــا بقطعه ــى يهددون ــة حت ــون خارجي ــا دي ــت عليه ليس

معوناتهــم حتــى يهددونــا بإيقافهــا، وال نتعامــل مــع مؤسســاتهم املاليــة حتــى يبتزونا 

عــن طريقهــا..

ثالثــاً- ألن بــادي ســورية أكــدت دائمــاً وقوفهــا ضــد محــاوالت التدخــل غــري 

ــة  ــعوب املنطق ــني ش ــل ب ــن الكام ــى رضورة التضام ــدت ع ــؤوننا وأك ــي يف ش الرشع

ــة.. ــد والصهيوني ــتعمار الجدي ــاع االس ــه أطم ــوف يف وج ــل الوق ــن أج ــا م وقواه

هــذه كانــت ذنــوب ))ســورية((! فقــد ضاقــت القــوى املعاديــة ملصالــح شــعوب 

منطقتنــا ولتطلعــات الشــعوب املحبــة للعــدل والســام يف العالــم، ضاقت ذرعــاً بمواقف 

ــم  ــذي ل ــكل ال ــذا الش ــاً به ــياً وإرهابي ــون وحش ــا أن يك ــن عقابه ــأرادت م ــادي ف ب

يشــهد لــه التاريــخ مثيــاً..

السادة رؤساء املجالس الكرام..

إننــي أقــدر هــذا اللقــاء وأتمنــى تعزيــزه وتكــراره دائمــاً، وأغتنــم هــذه الفرصة 

ألؤكــد عــى مــا ييل:

ــاب . 1 ــى اإلره ــز ع ــار الناج ــى االنتص ــم ع ــوري مصم ــي الس ــعب العرب إن الش

مهمــا كانــت التضحيــات، وهــو مســتمر يف محاربــة اإلرهــاب مــن أجــل خــريه وخــري 

ــم. ــة والعال املنطق

إننــا نطالــب باحــرام اســتقال وســيادة بادي ســورية، وخــروج جميــع القوى . 2

التــي دخلــت إىل أراضيهــا دون إذن رشعــي؛ فــا مســتقبل ألي نــوع مــن أنــواع االحتال 

ــن يتوانــى عــن تحريــر آخــر شــرب مــن أرض الوطــن منطلقــاً  يف ســورية، وشــعبي ل

مــن قــول الســيد الرئيــس بشــار األســد: ))كل شــرب يف ســورية ســيحرر مــن اإلرهابيــني 
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ومــن كل املحتلــني يف األرض الســورية، وســنتعامل مــع كل محتــل كعــدو، وهــذه بديهــة 

وطنيــة غــري خاضعــة للنقــاش ))

وإننــي يف هــذه املناســبة أذكــر بــأن جميــع قــرارات مجلــس األمــن وغريهــا حــول 

ــورية  ــة الس ــدة األرايض العربي ــرام وح ــدأ اح ــى مب ــا األوىل ع ــد يف مادته ــورية تؤك س

ووحــدة ســورية أرضــاً وشــعباً وســيادتها التامــة.

إننــا نؤكــد دعمنــا املطلــق ألشــقائنا أبنــاء الشــعب الفلســطيني يف نضالهــم مــن . 3

أجــل حقــوق شــعبهم ومواجهــة الصهيونيــة املحتلــة واملتوحشــة، كمــا نؤكــد أن القــدس 

هــي العاصمــة األبديــة لفلســطني العربيــة وال يمكــن أن تكــون غــري ذلــك.

 أمــا إعــان رئيــس قــوى الهيمنــة واالســتعمار الجديــد يف العالــم حــول الجوالن . 4

ــر ممــا هــي واشــنطن  ــة أن الجــوالن ســوري أكث ــه الصهاين ــه ولحلفائ ــا نؤكــد ل فإنن

ــه بــال قبــل أن يحــرر آخــر شــرب مــن هــذا الجــزء  ــأ ل أمريكيــة وأن شــعبي لــن يهن

ــة ســورية وشــعبها وجيشــها  ــت قــوى الهيمن ــد امتحن الغــايل مــن أرض الوطــن، ولق

طــوال الســنوات الثمانــي األخــرية، وهــي ال شــك تعلــم أنهــا تتعامــل مــع شــعب أبــي 

ال يفــرط بــذرة تــراب واحــدة مــن أرضــه، وكمــا أكــد قائــد ســورية الســيد الرئيــس 

بشــار األســد مــراراً بقولــه: )) األرض والســيادة همــا قضيــة كرامــة وطنيــة وقوميــة، 

وال يمكــن وغــري مســموح ألحــد أن يفــرط بهمــا أو يمســهما((.

السادة األعزاء..

أعتــذر عــن اإلطالــة وامتحــان صربكــم؛ لكــن هــذا اللقــاء يختلــف عــن لقــاءات 

ــا  ــى نتائجه ــيتوقف ع ــة س ــرة مصريي ــش ف ــاً نعي ــا جميع ــرى يف أنن ــم األخ العال

ــه.. ــم كل ــتقبل العال ــا مس ــل ربم ــتقبلنا.. ب مس

ــي  ــة وه ــي املعني ــعوبنا ه ــإن ش ــود، ف ــم رصاع وج ــراع القائ ــا كان ال ومل

املقصــودة ألن الشــعوب هــي محــور الوجــود. ونحــن كممثلــني لشــعوبنا نؤكــد عــى 
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االســتمرار يف تنســيق العاقــات الربملانيــة بيننــا وتوطيدهــا والبنــاء عــى هــذه البدايــة 

ــرك. ــا املش ــة مصرين ــاً يف مواجه ــهم جميع ــي نس ــة ك الطيب

وإننــي إذ أتقــدم بالشــكر للعــراق األبــي مــرة أخــرى أؤكــد لكــم أيهــا األشــقاء عــى 

أرض الرافديــن أن الشــام معكــم كمــا كانــت دائمــاً، وأن ســامتكم ســامتنا ونجاحكــم 

نجاحنــا؛ فعروبتنــا واحــدة قويــة مهمــا كانــت التهديــدات والتحديــات.

ــة  ــاب وحماي ــة اإلره ــدة يف مواجه ــا واح ــد وإرادتن ــاحنا واح ــد وس ــا واح إن عدون

ــا. ــتقالنا وأمنن اس

وأختــم بأجمــل األمنيــات لعاصمــة املجــد العربــي بغــداد تــوأم دمشــق الشــام وأســمى 

األمانــي بالتقــدم واالزدهــار للعــراق وشــعبه الشــقيق األبــي.

أحييكــم وأحيــي جميــع الســادة الزمــاء رؤســاء املجالــس الحضــور وأعضــاء الوفــود 

املحرمــني.

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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كلمة السيد عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب في المملكة 
االردنية الهاشمية 

ــني  ــمي االم ــي الهاش ــي العرب ــى النب ــام ع ــاة والس ــني، والص ــه رب العامل ــد لل  الحم

ــلني.. ــاء واملرس ــن االنبي ــابقيه م ــى س ــني وع ــة االكرم ــه وصحب ــى آل وع

معايل االخ محمد الحلبويس رئيس مجلس النواب العراقي االكرم..

السادة اصحاب املعايل رؤساء الربملانات الوفود املحرمني

السام عليكم ورحمة الله وبركاته..

ــًة  ــا وحكوم ــادًة وبرملان ــقيق قي ــراق الش ــة الع ــكر لجمهوري ــدم بالش ــة اتق بداي

ــة  ــد عــن خصالكــم العربي وشــعبا عــى كريــم ضيافتكــم وهــو طبعكــم وليــس ببعي

ــروه  ــم تنث ــن وفضلك ــم معطاءي ــباقني وبجودك ــم س ــم بعطائك ــا كنت ــة، فلطامل االصيل

ســخاًء عــى امتكــم منتمــني لحضــارات مــرت عــى هــذه االرض، وســكنت بينكــم امــة 

االنســان.

 اصحاب املعايل.. 

نجتمــع اليــوم عــى ارض العــراق، عــراق املجــد والعروبــة التــي تســتحق منــا 

ان ننتمــي لهــا انتمــاء املخلصــني لتاريــخ انبثــق مــن قيــم التعــدد والتنــوع لشــعبها 

ــا ان نكــون  ــوم يف عــراق النــر والتحــدي، فــأن مــن واجبن العريــق، واذ نجتمــع الي

عونــا لهــم يف بنــاء العــراق الحديــث الــذي عانــى مــا عانــاه مــن تداعيــات االحتــال 

ــا،  ــا جميع ــا يف اعناقن ــهداءهم دينن ــني وش ــأن للعراقي ــرا ب ــاب، مذك ــرب واالره والح

فهــم مــن تصــدوا ببســالة فحققــوا النــر مــن وراء بطولتهــم صانعــني مــن حصــن 

ــات واثمــرت  ــة سياســية شــاملة صهــرت املكون وحدتهــم ســياج امــن ومنعــة وعملي

وحــدة وتكاتفــا رسنــا جميعــا.
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اصحاب املعايل الوفود الكرام..

ــة  ــتحقاق املرحل ــام واس ــات الجس ــم فالتحدي ــرق مه ــى مف ــوم ع ــف الي نق

ــل  ــن اج ــا م ــل ادوارن ــعوبنا وان تتكام ــري ش ــا لخ ــد جهودن ــا ان تتح ــب من تتطل

اســتكمال برامــج البنــاء والتحصــني، يف وجــه كل مــن يريــد بأمتنــا الســوء، ويربــص 

بحــق االجيــال وحصتهــم بحيــاة امنــة مســتقرة وتنميــة مســتدامة عابــرة للجغرافيــا 

والثقافــات، ولــن تســتقيم هــذه املفاهيــم إذا لــم نكــن مخلصــني بعملنــا نبتغــي الخــري 

ملســتقبل شــعوبنا وابناءنــا وهــو مــا يجــب ان ندعمــه عــرب عاقــات راســخة تعظــم 

حرمــة الجــوار وتجســد مفهــوم وحــدة املصــري املشــرك، فالخــري لنــا جميعــا والــرش 

ــا. ــا جميع ــيكون علين ــه( س ــامح الل )ال س

اننــا بأمــس الحاجــة اليــوم لفتــح افــاق التعــاون بيننــا مــدركا حجــم الصعــاب 

والتحديــات التــي تمــر بهــا دولنــا ولــن يفيدنــا ان نقفــل ابوابنــا عــى انفســنا تاركــني 

فــرص التكامــل التــي نســتطيع مــن خالهــا ســد الثغــور وتحصــني الجبهــات فنكــون 

مثــاال حيــا وتجســيدا لألمــر اإللهــي )وتعاونــوا عــى الــرب والتقــوى وال تعاونــوا عــى 

االثــم والعــدوان( ومــن هــذا املنطلــق علينــا جميعــا ان نتوافــق عــى بنــاء االولويــات 

حتــى نظــل متنبهــني اىل الظلــم الكبــري الــذي تتعــرض لــه منطقتنــا امــام اســتمرار 

ــام  ــة ام ــة العربي ــتنزاف الكرام ــام اس ــة وام ــألرايض العربي ــيل ل ــال االرسائي االحت

االنتهــاكات الوحشــية الــذي يتعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني، واالعتــداءات الخطــرية 

التــي تتعــرض لهــا اوىل القبلتــني وثالــث الحرمــني الرشيفــني ومهبــط رســالة املســيح 

القــدس لرمزيتهــا الدينيــة والتاريخيــة التــي نفخــر بــاألردن بحمــل جالــة امللــك عبــد 

اللــه الثانــي امانــة الوصايــة عــى مقدســاتها االســامية واملســيحية.

اصحاب املعايل الكرام..

ــاب  ــة روح االره ــح تغذي ــيصب يف صال ــرك س ــل املش ــاب العم ــتمرار غي  ان اس

ــة  ــم العدال ــاب قي ــد غي ــاط بع ــاس واالحب ــروح الي ــأل ب ــباب امت ــدى ش ــرف ل والتط

ــددة  ــل متع ــل بمكايي ــات الكي ــدويل وسياس ــم ال ــر الظل ــي ظواه ــاواة وتنام واملس
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وفــق مصالــح دول النفــوذ، وهــو االمــر الــذي يدفعنــا باتجــاه دعــم مســرية التعليــم 

ــابة  ــات الش ــني الطاق ــدة وتأم ــة رائ ــة صحي ــج رعاي ــم برام ــل وتقدي ــة الجه ومكافح

بفــرص العمــل حتــى تتمكنــوا مــن اســتكمال جهــود مكافحــة االرهــاب امنيــا وفكريــا 

ــوارج  ــن خ ــرش م ــوى ال ــر ق ــكريا ودح ــرب عس ــا بالح ــا جميع ــاح جهودن ــد نج بع

ــر. الع

ــايل  ــي مع ــقيق وأخ ــراق الش ــة الع ــكر لجمهوري ــدد الش ــايل.. اج ــاب الع اصح

ــج  ــل نتائ ــي يف ان تتكل ــدد االمان ــتضافة واج ــم االس ــى كري ــويس ع ــد الحلب االخ محم

ــودة. ــداف املنش ــوغ االه ــا يف بل اجتماعن

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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كلمة السيد عالء الدين البروجردي ممثل رئيس مجلس الشورى 
للجمهورية اإلسالمية االيرانية

 بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس النواب املحرم

 رؤساء برملانات الدول املجاورة

الحضور الكريم

 اقــدم شــكري واعــرب عــن تثمينــي لهــذه املبــادرة الفريــدة للرئيــس الحلبــويس 

ــل  ــن قب ــوف م ــاوة بالضي ــة والحف ــن الضياف ــة اىل حس ــة  باإلضاف ــذه القم ــد ه لعق

الدولــة املضيافــة العــراق، واغتنــم الفرصــة قبــل بدايــة اي قــول فإنــي ابلغكــم تحيــات 

ــوره  ــدم حض ــبب ع ــي وان س ــتاذ الريجان ــي االس ــورى االيران ــس الش ــس مجل رئي

ــه الشــديدة  هــي الظــروف االســتثنائية والخاصــة التــي تمــر بهــا البــاد رغــم رغبت

والقلبيــة يف ان ال يفــوت حضــور  هــذا املحفــل املهــم، وكمــا نبــارك للعــراق انتصــاره 

عــى داعــش واجتيــاز مرحلــة االنتخابــات والعــزم عــى البنــاء واالعمــار بعــد كابــوس 

االرهــاب الــذي خيــم عــى العــراق.

سيادة الرئيس..

ان إيــران اســتجابت بعــد ســقوط املوصــل وبــا تــردد يف ان تقــف ضــد داعــش 

ــارية  ــاعداتها االستش ــدم مس ــام، تق ــاب الس ــة االره ــي ملكافح ــف العراق ــع الص م

لحكومــة العــراق وشــعبها، ان هــذا النهــج خــري شــاهد عــى ان الجمهوريــة االســامية 

االيرانيــة حريصــة عــى اســتقرار وأمــن املنطقــة الســيما دول الجــوار وأنهــا جديــرة 

بالثقــة وتمتعــت باملســؤولية.

ــة  ــة االســامية االيراني ــري مــن محافظــات الجمهوري ــوم الكث ــد تعرضــت الي لق

لخســائر كــربى جــراء الفيضانــات وقــد قامــت فئــات الشــعب العراقــي بــكل رشائحــه 
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مــن الشــيعة والســنة واملســيحني وااليزديــن والعشــائر والنخــب وبمــا يف ذلــك الحشــد 

الشــعبي بإرســال املســاعدات للمترضريــن وهــذا مشــهداً آخــر يــدل عــى مــدى االوارص 

الحميمــة واألخويــة بــني البلديــن املســلمني الجاريــن، اود ان اتقــدم يف هــذا االجتمــاع 

بشــكري الخالــص والفائــق لــكل البلــدان اإلســامية ودول الجــوار الذيــن قدمــوا لنــا 

ــأن  ــد ب ــن التأكي ــد م ــه، والب ــعبه وبرملان ــه وش ــراق بحكومت ــيما الع ــاعدات الس املس

ــم  ــة تدع ــوام املاضي ــة يف االع ــا املبدئي ــب رؤيته ــة حس ــامية االيراني ــة االس الجمهوري

اســتقال العــراق ووحــدة اراضيــه واســتقراره الســيايس وامنــه ويف ســياق مســاعداتها 

ــم  ــا الداع ــتمر يف اداء دوره ــوف تس ــة س ــط االقتصادي ــة الخط ــاء وتنمي ــادة البن يف اع

البنــاء كمــا كانــت عليــه يف املجــاالت السياســية واألمنيــة.

معايل الرئيس الحضور الكرام ...

ان شــعب العــراق قــام يف االربعــة أعــوام املاضيــة بعبــور تجــارب هامه وشــهد 

ــة، فقــد خــاض العــراق ثاثــة  ــد اخــر بهــذه الكمي ــم يشــهدها بل تطــورات كــربى ل

حــروب نتيجــة ادارة النظــام الدكتاتــوري الســابق مما أدى اىل اســتنزاف ثرواتــه وتهديم 

البنــى التحتيــة لهــذا البلــد الثــري، ويف األعــوام الخمســة عــرش املاضيــة اجتــاز الشــعب 

العراقــي فــرة ســوداء مــن االســتبداد واالحتــال وأســس نظامــاً ديمقراطيــاً بســيادة 

شــعبية وبوفــاق وتماســك، ولألســف لــم يعجــب اعــداء العــراق هــذا التطــور الهــام 

يف أرض مــا بــني النهريــن فكونــوا أبشــع تنظيمــاً إرهابيــاً يف التأريــخ املعــارص ورمــوا 

بــه الشــعب العراقــي ولحســن الحــظ تمكنــت الحكومــة العراقيــة والشــعب العراقــي 

بإرســال املرجعيــة رســالة اىل الشــباب املؤمــن مــن دحــر هــؤالء العمــاء وتفتيتهــم.

 سيادة الرئيس الحضور الكرام ...

ــروب  ــي والح ــان الصهيون ــا الكي ــي يثريه ــن الت ــي والفت ــل االمريك أن التدخ

اإلقليميــة واملناوشــات املخططــة والخافــات الحدوديــة واألزمــات املســتمرة واملتكــررة 

ــا  رضورة االهتمــام بمــؤرشات األمــن  ــم علين يمكــن أن نعتربهــا أســباباً رئيســيٍة تحت

ــة  ــم ادخــل غــرب آســيا بهــذه الظــروف الصعب اإلقليمــي، أن اســتمرار الوضــع القائ
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ــعب  ــة والش ــود الحكوم ــي، أن جه ــن العامل ــى األم ــلباً ع ــر س ــث تؤث ــة بحي املتأزم

ــل  ــن اه ــني م ــعبي واملتطوع ــد الش ــك الحش ــا يف ذل ــة بم ــلحة العراقي ــوات املس والق

ــهداء  ــات الش ــيدة وتضحي ــة الرش ــن املرجعي ــإرشاف م ــمركة وب ــوات البيش ــنة وق الس

مكنــت العــراق مــن القضــاء عــى تنظيــم داعــش وقــام بتبديــد خرافــة  تكويــن دولــة 

الخافــة اإلســامية، لكننــا يف مرحلــة مــا بعــد داعــش مــا زلنــا نواجــه الفكــر الداعــي 

ــي أدت اىل  ــروف الت ــل والظ ــور التموي ــش وحض ــة لداع ــة التكفريي ــادئ الفكري واملب

ــباب  ــرب األس ــش ع ــتعادة داع ــد اس ــزال تهدي ــؤومة الي ــش املش ــرة  داع ــروز ظاه ب

الداخليــة والخارجيــة للمنطقــة قائمــاً بقــوة، البــد أن ننظــر لداعــش كظاهــرة متشــعبه 

والبــد أن نقــوم بطمســها عــرب نظــم جديــدة وفــق الواقــع املتواجــد يف املنطقــة عــى 

ــة  ــة واملتطرف ــات الخاطئ ــة النزاع ــة، أن تجرب ــة يف دول املنطق ــى التحتي ــاس البن أس

ــع،  ــرضه للجمي ــة وم ــط خائب ــت خط ــش كان ــة داع ــدام ولعب ــف ص ــابقة كتوظي الس

كمــا أن التوجــه األمريكــي لتكويــن االئتــاف وعــزل إيــران مــن املنطقــة وأدراج القــوة 

العســكرية الرســمية التابعــة للجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة يف الئحــة اإلرهــاب ســوف 

ــن يــؤدي بهــم اىل أي نتيجــة. ل

سيادة رئيس الربملان العراقي رؤساء الربملانات الكرام 

ــادة  ــة الج ــار املحارب ــدة يف مس ــت رائ ــامية كان ــورة اإلس ــرس الث ــوات ح أن ق

والحقيقيــة ضــد اإلرهــاب يف املنطقــة ولهــا حصيلــة عمــل ناصعــة يف عملياتهــا ضــد 

اإلرهــاب التــي يعــود تاريخهــا اىل عــدة ســنوات ونماذجهــا عديــدة عــى ســبيل املثــال 

تصديهــا للمنظمــة املعروفــة بإرهابهــا وهــي )منظمــة املنافقــني( والفئــات اإلرهابيــة 

األخــرى املدعومــة مــن جانــب أمريــكا يف الحــدود الرشقيــة والغربيــة إليــران، وآخرهــا 

ــان  ــي الكي ــدة ه ــات املتح ــال أن الوالي ــوريا يف ح ــراق وس ــش يف الع ــا لداع محاربته

ــه، اذاً يف حــال نشــوب أي توتــر أو أزمــة ســوف تكــون  الصانــع لإلرهــاب والداعــم ل

ــع  مســؤولية تداعياتهــا عــى عاتــق أمريــكا. جمي

ــن  ــاً باألم ــة تمتع ــدان املنطق ــر بل ــن أكث ــة م ــامية اإليراني ــة اإلس أن الجمهوري
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ــبكي  ــن الش ــار االم ــع مس ــوار وتتاب ــدان الج ــن اىل بل ــذا األم ــل ه ــوم بنق ــي تق وه

وتعزيــز خطــاب ارســاء األمــن يف املنطقــة والبــد لنــا مــن ايجــاد منطقــة أمنــة لألجيال 

القادمــة يف املنطقــة وعلينــا أن ال نســمح لتصعيــد الخافــات وترســيخ الحــروب يف هــذه 

املنطقــة وفــق النمــاذج البائــدة الســابقة، عــى هــذا املبــدأ ننــدد ونشــجب قــرار الرئيس 

األمريكــي فيمــا يخــص هضبــة الجــوالن ونعلــن جهــاراً أن ليــس هنــاك حقــاً للكيــان 

الصهيونــي يف الســيادة عــى أي أرضــاً عربيــة أو إســامية أن هضبــة الجــوالن تعتــرب 

مــن األرايض الســورية املحتلــة حســب قــرارات منظمــة االمــم املتحــدة ومجلــس األمــن 

وال يوجــد لهــا حــق ســوى إنهــاء االحتــال، أن هــذا القــرار التدخــيل لرئيــس جمهورية 

ــة الجــوالن للســيادة الســورية بــل  ــكا ال يغــري أي يشء يف طبيعــة انتســاب هضب أمري

فضــاً عــن ذلــك يثبــت هزيمــة سياســة املهادنــة وفاعليــة نهــج املقاومــة والصمــود 

أمــام النزعــة املعتديــة التوســعية لــدى امريــكا والكيــان الصهيونــي.

 ســيادة الرئيــس الحضــور الكــرام لقــد أكــد األمريــكان ملــرات عــدة أنهــم ليــس لديهم 

فهمــاً صحيحــاً ملســتجدات وتطــورات املنطقــة وأهــم دليــاً عــى عــدم تكويــن األمــن 

اإلقليمــي هــو تدخــل هــذه الدولــة ودعمهــا للمحتلــني الصهاينــة وعدائهــا للجمهوريــة 

ــن  ــط األم ــى نم ــي ع ــن اإلقليم ــم األم ــى تنظي ــد ع ــن نؤك ــة، نح ــامية اإليراني اإلس

املشــرك وطــرق الوصــول اىل هــذا الهــدف هــو جــذب الثقــة والتأســيس لهــا وفهــم 

الهواجــس األمنيــة لــدى البعــض وإنشــاء قيــم مشــركة وتعزيزهــا وتعزيــز هــذه القيم 

ــة  ــات ومحاول ــو الخاف ــوع نح ــدم الرج ــتوى وع ــى مس ــركات بأق ــف املش وتوظي

خفــض التصعيــد، البــد لنــا مــن ترســيخ االســتقرار يف املنطقــة عــرب تنميــة التبــادالت 

الثقافيــة والتعامــل االقتصــادي والبيئــي والصحــي والتغــايض عــن املصالــح العابــرة 

ــة الكــربى اال  ــاص مــن للقــوى الدولي ــد أذاً ال من ــة املــدى عن ــح الطويل ــل املصال مقاب

ــح  ــني املصال ــياق تأم ــركة يف س ــاَ مش ــاد نظم ــه إليج ــري أرضي ــم توف ــا ويت ان تواكبن

املشــركة الشــاملة.

ــة  ــويس يف إقام ــيد الحلب ــادرة الس ــكري ملب ــري وش ــغ تقدي ــدم ببال ــام أذ أتق  ويف الخت

هــذا املؤتمــر أشــكر القائمــني عــى املؤتمــر عــى حســن االســتقبال وكــرم الضيافــة 

ــك. ــكراً ل ــي وش ــان العراق ــر للربمل ــس املوق ــاوة الرئي وحف
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البيان الختامي

نحــن رؤســاء الربملانــات واملجالــس التمثيليــة لــدول جــوار العــراق، املجتمعــون 

ــل عــام  ــة – 20 نيســان/ أبري يف بغــداد يــوم الســبت 15 شــعبان عــام 1440 هجري

ــواب  ــس الن ــس مجل ــن رئي ــوة م ــك بدع ــا، وذل ــن نوعه ــي األوىل م ــة ه 2019 يف قم

ــركة،  ــة املش ــا التاريخي ــن عاقاتن ــا م ــويس، وانطاًق ــد الحلب ــيد محم ــي الس العراق

ــعبه  ــراق وش ــتقبل الع ــى مس ــا ع ــا منَّ ــة، وحرًص ــا املجتمعي ــق عاقاتن ــًزا لُعم وتعزي

ــيل: ــا ي ــا عامــة نؤكــد م ومســتقبل شــعوب منطقتن

ــدة  ــى وح ــاظ ع ــراق والحف ــتقرار الع ــم اس ــى دع ــون ع ــد املجتمع أوال: يؤك

ــم  ــى تنظي ــري ع ــره الكب ــق ن ــد أن تحق ــي، بع ــيجه االجتماع ــدة نس ــه ووح أراضي

داعــش اإلرهابــي، ويعتــربون اســتقرار العــراق رضوريًّــا يف اســتقرار املنطقة، ويســاهم 

قــة إىل محيطــه  ــِه الســيايس واالقتصــادي ومــوارده البرشيــة الخاَّ يف عودتــه بــكلِّ ثُقل

ــة  ــته امُلعلن ــدت سياس ــا أك ــاء مثلم ــذب والتق ــة ج ــون نقط ــي، ليك ــي واإلقليم العرب

ــع  ــع الجمي ــدة م ــافة واح ــوار بمس ــات الج ــى عاق ــاظ ع ــا يف الحف ــا وحكوميًّ برملانيًّ

ــة. ــؤونه الداخلي ــل يف ش ــن دون التدخ وم

ثانيــا: يؤكــد املجتمعــون أن االنتصــار الــذي حققــه العــراق عــى تنظيــم داعــش 

ــن  ــدة م ــة جدي ــدء صفح ــة؛ لب ــعوب املنطق ــكلِّ ش ــركًة ل ــًة مش ــل أرضي ــات يمث ب

التعــاون والبنــاء ودعــم الحــوار املجتمعــي، وصــوال إىل بنــاء تفاهمــات مشــركة عــى 

أســس جديــدة يف املســتقبل تقــوم عــى أســاس دعــم التنميــة واالســتثمار وبنــاء شــبكة 

مــن العاقــات التكامليــة بــني شــعوبها.

ثالثــا: التأكيــد عــى أهميــة دعــم االعتــدال ومحاربــة التطــرف بــكل أشــكاله، وال 

ســيما أن شــعوب املنطقــة هــي مــن تدفــع ثمــن التطــرف.

رابعــا: يؤكــد املجتمعــون عــى دعــم عمليــة البنــاء واإلعمــار والتنميــة يف العــراق، 

وتشــجيع فــرص االســتثمار فيــه بمختلــف املجــاالت التعليميــة والصحيــة والصناعيــة 

ــق  ــرة ومراف ــق الح ــال واملناط ــارة وامل ــة التج ــة وحرك ــات والثقاف ــا املعلوم وتكنلوجي
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الحيــاة األخــرى، ســواء منهــا يف القطــاع العــام أم الخــاص، ودعــم إعــادة إعمــار املــدن 

ــن  ــا يؤم ــا بم ــة فيه ــى التحتي ــل البن ــي، وتأهي ــش اإلرهاب ــم داع ــن تنظي ــررة م املح

توفــري فــرص عمــل إلعــادة النازحــني إىل مدنهــم.

خامســا: التأكيــد عــى دعــم العمليــة السياســية والديمقراطيــة يف العــراق بــكلِّ 

ــات  ــار الرئاس ــتكمال اختي ــات واس ــراء االنتخاب ــن إج ــفرت ع ــي أس ــاراتها، والت مس

الثــاث وفــق االســتحقاقات الدســتورية، بمــا يضمــن مشــاركة جميــع مكوناتــه وقواها 

السياســية؛ لتحقيــق مســتقبل زاهــر لشــعب العــراق.



اإلجراءات التنظيمية للقمة
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ــهم  ــم وتس ــايس ومه ــزء اس ــة ج ــر او قم ــة ألي مؤتم ــراءات التنظيمي ان اإلج

بشــكل او باخــر يف انجــاح الحــدث وتحقيــق االهــداف املرجــوة. امــا بخصــوص قمــة 

ــتية  ــا اللوجس ــل القضاي ــم يمث ــكان التنظي ــراق ف ــوار الع ــات دول ج ــداد لربملان بغ

ــة. ــة واالعامي والترشيفاتي

ــني  ــيد األم ــارز للس ــاك دور ب ــة كان هن ــة للقم ــود التنظيمي ــى رأس الجه وع

العــام ملجلــس النــواب د. صــاح الحمــريي بوصفــه رئيــس لجنــة األرشاف والتحضــري 

ملؤتمــر رؤســاء مجالــس النــواب لــدول الجــوار العــراق، والــذي تــوىل األرشاف واملتابعــة 

عــى التحضــريات والرتيبــات التــي اتخذتهــا الدوائــر املعنيــة باملؤتمــر ومتابعــة االعمــال 

ــود  ــتقبال الوف ــدويل الس ــداد ال ــار بغ ــربى يف مط ــرشف الك ــة ال ــة صال ــة بتهيئ الخاص

املشــاركة ومقــر اقامــة الوفــود.

وبوصفــه رئيســاً للجنــة األرشاف والتحضــري للمؤتمــر فقــد كان الســيد األمــني 

العــام حــارضا إىل جانــب الســيد رئيــس املجلــس يف اســتقبال وتوديــع جميــع الوفــود 

املشــاركة يف مطــار بغــداد الــدويل، وعقــد اجتماعــات ولقــاءات ثنائيــة مــع عــدد مــن 

الســادة النــواب اعضــاء مجالــس )االردن، الكويــت، الســعودية(.

دائرة العالقات العامة والمراسم والتشريفات

القلــب النابــض لجميــع الفعاليــات املصاحبــة للقمــة كانــت تصــدر مــن دائــرة 

العاقــات العامــة واملراســم والترشيفــات، والتــي بــرزت أنشــطتها بتميــز قبــل وأثنــاء 

وحتــى بعــد انتهــاء انعقــاد القمــة.

ــات  ــر برملان ــة مؤتم ــس بإقام ــس املجل ــيد رئي ــه الس ــوم األول لتوجي ــذ الي فمن

ــن  ــة م ــات مجموع ــة والترشيف ــات العام ــرة العاق ــدت دائ ــداد، عق ــوار يف بغ دول الج

ــر. ــداد للمؤتم ــة واالع ــرض التهيئ ــات لغ ــف الجه ــع مختل ــة م ــات التحضريي االجتماع

ــدءاً مــع ســيادة الرئيــس بخصــوص اســتام التوجيهــات لإلعــداد للمؤتمــر  ب
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ليعكــس مكانــة العــراق يف الــرشق االوســط.، كذلــك مــع ممثــيل دائــرة املراســم والدائــرة 

االداريــة يف االمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء، إضافــة إىل اجتماعــات تنســيقية يف حالــة 

إنعقــاد دائــم مــع الدائــرة االعاميــة والقــر الحكومــي ودائــرة التنســيق واملراســم يف 

مكتــب رئيــس الــوزراء.

ــيل ســفارات  ــد اجتماعــات تنســيقية مــع ممث ــرة عــى عق ــا حرصــت الدائ كم

ــم. ــهيل مهامه ــل تس ــاركة ألج ــدول املش ال

ــراق  ــوار الع ــات دول ج ــاء برملان ــوات لرؤس ــه الدع ــرة توجي ــت الدائ ــد تول فق

ــرب  ــة، وع ــة العراقي ــرب وزارة الخارجي ــا ع ــس ومتابعته ــس املجل ــيادة رئي ــع س بتوقي

البعثــات العراقيــة العاملــة يف دول الجــوار لتســليم الدعــوات واســتام االجابــات وتأكيــد 

ــاركة. املش

إضافــة إىل التواصــل والتنســيق مــع الدوائــر املعنيــة يف برملانــات دول الجــوار 

بخصــوص تأكيــد املشــاركة واســتام الوثائــق املطلوبــة مــن أجل تســهيل اجــراءات منح 

ســمات الدخــول للوفــود املشــاركة، وأيضــا يف تهيئــة قاعــدة بيانــات الوفــود املشــاركة 

تتضمــن اســماء اعضــاء الوفــود وســريهم الذاتيــة ومواعيــد الوصــول واملغــادرة واوراق 

املوقــف الســيايس لــدول الجــوار.

السكن واإلقامة والتنقالت الداخلية

ــة  ــان راح ــل ضم ــن أج ــة م ــة للقم ــتية املرافق ــات اللوجس ــار الخدم ويف إط

ــوزراء وعــدد  ــس ال ــة العامــة ملجل ــرة التنســيق مــع االمان ــت الدائ ــرة تول الوفــود الزائ

مــن الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة يف إطــار تهيئــة عجــات نقــل الوفــود الرســمية 

ــك  ــن كذل ــف، ويضم ــد مضي ــراق كبل ــة الع ــم وبمكان ــق بمكانته ــكل يلي ــاركة بش املش

أمنهــم وراحتهــم وســامتهم، وقــد تضمنــت العجــات جميعــاً باجــات تعريفيــة وأعــام 

ــية. ــات الدبلوماس ــات الهيئ ــارك وعج ــد املش ــب الوف حس
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كمــا تــم حجــز أجنحــة رئاســية الئقــة بالســادة الضيــوف يف قــر الضيافــة 

الحكومــي إضافــة إىل التنســيق مــع فنــدق رويــال توليــب )الرشــيد ســابقاً( لتوفــري عدد 

مــن الغــرف واألجنحــة لاحتيــاط حســب االشــغال الفعــيل، مــع توفــري موظفــني اثنــاء 

انعقــاد املؤتمــر إلســكان الوفــود وتلبيــة احتياجاتهــم واالجابــة عــى استفســاراتهم.

ــوادر  ــاركة والك ــود املش ــاء الوف ــة ألعض ــام والضياف ــري الطع ــن توف ــاً ع فض

اإلداريــة والفنيــة واألمنيــة املرافقــة مــع قائمــة الطعــام للمــآدب والوجبــات واســراحة 

ــة الرئيســية لرؤســاء الوفــود. الشــاي.، فضــا عــن املأدب

مــع مخاطبــة وزارة الصحــة لغــرض توفــري مــاكات طبيــة خافــرة عــى مــدار 

ــر  ــد يف الق ــوري تتواج ــعاف ف ــات اس ــع عج ــينا م ــن س ــفى اب ــاعة يف مستش الس

الحكومــي ودار الضيافــة وفنــدق رويــال تيولــب وبشــكل مســتمر طيلــة فــرة انعقــاد 

املؤتمــر.

قاعات المؤتمر 

كمــا تولــت الدائــرة مهمــة ترتيــب حجــز قاعــات املؤتمــر يف القــر الحكومــي، 

وتهيئتهــا وادامتهــا، مــع ترتيــب الجلــوس يف القاعــات وتوفــري ونصــب االعــام للــدول 

املشــاركة حســب األعــراف الربوتوكوليــة داخــل وخــارج القــر الحكومــي ويف الطــرق 

املؤديــة إىل اليــه وإىل صالــة الــرشف الكــربى يف مطــار بغــداد الــدويل. 

ــرة  ــرت الدائ ــد وف ــاركة فق ــة املش ــود األجنبي ــة للوف ــة الرجم ــياق تهيئ ويف س

عــددا مــن املرجمــني الفوريــني لإلنكليزيــة والفارســية والركيــة مــع منظومــة ترجمــة 

لـــ 200 شــخص بالتنســيق مــع دائــرة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات.

ــة  ــارات واألدوات املكتبي ــدروع والش ــري ال ــة توف ــرة مهم ــت الدائ ــا تول كم

والحقائــب الخاصــة باملؤتمــر واملوســومة بشــعار القمــة 
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دائرة االتصاالت وتكنلوجيا المعلومات.

موظفــو دائــرة االتصــاالت وتكنلوجيــا املعلومــات كان لهــم دور بــارز يف إنجــاح 

القمــة وانســيابية فعالياتهــا بيــر وســهولة واحرافيــة عاليــة.

ــي  ــر الحكوم ــدس يف الق ــة الق ــف اويل لقاع ــراء كش ــى اج ــوا ع إذ حرص

واملخصصــة النعقــاد املؤتمــر قبــل أكثــر مــن أســبوعني مــن موعــد القمــة، وتــم تأهيــل 

ــة  ــب منظوم ــر، ونص ــة املؤتم ــع طبيع ــاءم م ــا يت ــة بم ــوت يف القاع ــة الص منظوم

ترجمــة فوريــة لـــ )200( شــخص وألربعــة لغــات.

وقامــت كوادرهــم الهندســية والفنيــة بتأهيــل قاعة املؤتمــرات الصحفيــة ونصب 

منظومــة صــوت يف القاعــة الخشــبية، إذ تــم ادارة الصــوت يف املؤتمــر وبعدهــا تــم ادارة 

اجتمــاع للســيد رئيــس مجلــس النــواب مــع الســيد رئيــس الجمهوريــة مــع الســيد 

رئيــس الــوزراء مــع الســادة رؤســاء الوفــود املشــاركة يف املؤتمــر يف القاعــة الخشــبية.

كمــا وتولــت الدائــرة توفــري وتهيئــة شاشــات العــرض العماقــة بجانــب عرض 

البوســرات الخاصــة بالقمــة لعــرض الفيديوهــات الرحيبيــة بوفــود القمــة وربطهــا 

مــع العجلــة الخاصــة بالنقــل املبــارش للقمــة.

 

الدائرة االعالمية

كان التســويق االعامــي هــو الســمة البــارزة للقمــة منــذ االعــان عن اســتضافة 

ــرة  ــت الدائ ــان 2019 واكب ــراق يف 8 نيس ــوار الع ــات دول ج ــاء برملان ــداد لرؤس بغ

االعاميــة كافــة االســتعدادات يف مجلــس النــواب ســواء الفنيــة او اللوجســتية الخاصــة 

بتغطيــة املؤتمــر واخراجــه بالشــكل االمثــل.

ونفــذت الدائــرة االعاميــة خطــة شــاملة قبــل واثنــاء وبعــد املؤتمــر تتضمــن 

ــات  ــة والشاش ــة التعريفي ــات الضوئي ــات واللوح ــرش امللصق ــال ن ــن خ ــج م الروي
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ــة  ــوات الفضائي ــرب القن ــورة ع ــع املص ــث املقاط ــاحات وب ــوارع والس ــة يف الش العماق

فضــا عــن تســهيل كافــة اجــراءات التغطيــة االعاميــة ملراســيل وســائل االعــام املحليــة 

والعربيــة والدوليــة باإلضافــة اىل نــرش التقاريــر الصحفيــة والرصــد الخــاص باملؤتمــر.

ــس . 1 ــس مجل ــويس رئي ــد الحلب ــيد محم ــع الس ــع م ــي موس ــاء اعام ــم لق تنظي

ــني. ــئلة الصحفي ــى اس ــة ع ــا واالجاب ــة واهدافه ــف بالقم ــواب للتعري الن

ــق . 2 ــول الطري ــى ط ــة ع ــرشات االعاني ــرات والن ــن البوس ــع )1436( م توزي

الرابــط بــني املطــار ومقــر عقــد القمــة والشــوارع املحيطــة بهــا والقــر الحكومــي 

اضافــة اىل اســتخدام شاشــات امانــة بغــداد املنتــرشة يف الشــوارع الرئيســة والفتــات 

ــدق الرشــيد.  ــوف يف فن ــر اقامــة الضي ــة ومق ــدار الضياف خاصــة ب

االعــان عــن القمــة عــرب التنســيق مــع كافــة الوســائل االعاميــة مــن قنــوات . 3

ــة. ــف ووكاالت اخباري وصح

التنســيق مــع وســائل االعــام تنظيــم نقــل وتواجــد وعمــل مندوبيهــا يف مبنــى . 4

امامــة القمــة لتتمكــن مــن تغطيتهــا اوال بــاول وعــن كثــب.

ــواب يف املركــز . 5 عقــد مؤتمــر صحفــي مــع املتحــدث باســم رئيــس مجلــس الن

ــة. ــاص بالقم ــي الخ الصحف

النقــل املبــارش ملراســيم اســتقبال الســيد رئيــس مجلــس النــواب لضيــوف القمة . 6

مــن مطــار بغــداد الــدويل وبالتنســيق مــع قنــاة العراقيــة الفضائية.

توفــري التغطيــة اإلعاميــة لوقائــع القمــة بمــا فيهــا توفــري البــث املبــارش عــرب . 7

ســيارة البــث التلفزيونــي )sng( الخاصــة بمجلــس النــواب العراقــي باللغــات العربيــة 

ــراء  ــذا االج ــه به ــم تنوي ــث ت ــة حي ــة االنكليزي ــن اللغ ــا ع ــة فض ــية والركي والفارس

للفضائيــات قبيــل انعقــاد القمــة.

ــي . 8 ــوات الت ــة بــرددات البــث حيــث وصــل عــدد القن ــوات الفضائي ــد القن تزوي
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ــة. ــة ودولي ــة وعربي ــوات بــني عراقي قامــت ببــث وقائــع القمــة )65( قن

توثيــق احــداث مؤتمــر القمــة بالصــور الفوتوغرافيــة بــدًء مــن اســتقبال الوفــود . 9

مــرورا بالقمــة واىل ان تــم توديــع الوفــود رســميا.

إيصــال التصويــر الفيديــوي للبــث املبــارش إلحــداث مؤتمــر القمــة اىل شاشــات . 10

قاعــة القــدس خــال انعقــاد املؤتمــر.

ــي . 11 ــع االلكرون ــى املوق ــة ع ــاص بالقم ــي خ ــد الكرون ــة وبري ــل صفح عم

ــواب. ــس الن ــمي ملجل الرس

نرش الفقرات التالية عى صفحة القمة:. 12

أ نبذة عن املجالس النيابية املشاركة يف القمة.	-

أ نبذة عن رؤساء برملانات دول جوار العراق.	-

أ اخبار القمة.	-

أ مراسيم استقبال الوفود.	-

أ الصور الفوتوغرافية والفيديوية.	-

أ وقائع القمة.	-

أ ما تم نرشها من قبل وسائل االعام العراقية والعربية عن القمة.	-

أ اعانات القمة	-

أ تغريدات اعضاء مجلس النواب عن القمة.	-

أ برنامج القمة.	-

أ كلمات رؤساء الوفود املشاركة يف القمة.	-

أ البيان الختامي.	-

أ التقرير الصحفي املفصل عن وقائع القمة.	-

التقارير الصحفية:	-أ
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o  اختتــام اعمــال مؤتمــر قمــة رؤســاء برملانــات دول جــوار العــراق

بإصــدار “اعــان بغــداد”

o  نــص البيــان الختامــي ملؤتمــر قمــة بغــداد لربملانــات دول جــوار

العــراق

o  استقبال الوفود املشاركة يف قمة بغداد لربملانات دول الجوار

o  ــداد ــة بغ ــرأس قم ــويس ي ــد الحلب ــواب محم ــس الن ــس مجل رئي

ــوار  ــات دول الج لربملان

o  كلمات رؤساء قمة بغداد لربملانات دول الجوار

o  بيــان لجنــة العاقــات الخارجيــة حــول قمــة بغــداد لربملانــات دول

ر لجوا ا

o  )ــوار ــات دول الج ــداد لربملان ــة بغ ــداد بـ)قم ــري ح ــادة د. بش اش

ــة ــة ثمين ــة، وفرص ــادرة قيم ــا مب باعتباره

o  ــداد ــة بغ ــر قم ــتضافة مؤتم ــواب الس ــس الن ــتعدادات مجل اس

لرؤســاء برملانــات دول الجــوار

أ ــوار 	- ــات دول ج ــاء برملان ــة رؤس ــر قم ــع مؤتم ــزوار موق ــايل ل ــدد اإلجم ان الع

ــر. ــراق   29810 زائ الع

ــر . 13 ــي واملؤتم ــان الختام ــة والبي ــع القم ــود ووقائ ــتقبال الوف ــيم اس ــرش مراس ن

الصحفــي للناطــق باســم رئيــس مجلــس النــواب اضافــة اىل )8( فيديوهــات تعريفيــة 

ــة. ــاة اليوتيــوب الرســمية الخاصــة بالدائــرة االعامي بالقمــة )بروموشــنات( عــى قن

ــيم . 14 ــة بمراس ــة الخاص ــة والفيديوي ــور الوفتوغرافي ــار والص ــع االخب ــرش جمي ن

اســتقبال الوفــود ووقائــع القمــة والبيــان الختامــي واملؤتمــر الصحفــي للناطــق باســم 

ــنات(  ــة )بروموش ــة بالقم ــات تعريفي ــة اىل )8( فيديوه ــواب اضاف ــس الن ــس مجل رئي

عــى صفحتــي الفيســبوك والتويــر الخاصتــني بمجلــس النــواب.
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عمل فيديو تعريفي بالقمة )بروموشن(.. 15

اعــداد رصــد اخبــاري لألخبــار الخاصــة بتحضــريات ووقائــع القمــة املنشــورة يف . 16

الــوكاالت االخباريــة املحليــة والعربيــة والدوليــة.

اعــداد رصــد اخبــاري للصحــف املحليــة وقبــل وبعــد انعقــاد املؤتمــر ويتضمــن . 17

تقاريــر تتعلــق بقمــة بغــداد وتــم نــرشه بجريــدة الصبــاح.

اعــداد واصــدار ملحــق خــاص بمجلــس النــواب يتضمــن تقاريــر تتعلــق بقمــة . 18

بغــداد تــم اصــداره مــن قبــل جريــدة الصبــاح.

اعتماد مقرح لشعار القمة )قمة بغداد.. استقرار وتنمية(.. 19

نــرش شــعار القمــة عــى )9( مــن القنــوات الفضائيــة العراقيــة ملــدة يومــني قبــل . 20

ــاد القمة. انعق

تحريــر تقريــر مفصــل عــن وقائــع القمــة ابتــداءا مــن الكلمــة الرحيبيــة املقدمة . 21

مــن قبــل رئيــس مجلــس النــواب العراقــي باإلضافــة اىل كلمــات رؤســاء الوفــود 

املشاركـــة والبيــان الختامــي للمؤتمر.
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أسماء الوكاالت والقنوات المشاركة في التغطية اإلعالمية للقّمة

المؤسسةت

قناة بادي1

قناة األنبار2

3KNN

قناة NRT العربية4

5NRT قناة

6AP

قناة رووداو7

قناة الغدير8

قناة األيام9

قناة كيل كوردستان10

قناة آفاق11

وكالة الكويت لألنباء )كونا(12
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قناة الرشيد13

14Anb

15INEWS

قناة الرشقية16

املسار17

قناة آسيا18

قناة دجلة19

قناة اململكة األردنية20

قناة البينة21

قناة الحرة22

قناة الفرات23

قناة اإلتجاه24

السومرية25

قناة الديار26

27K24

الفلوجة28

املسار األوىل29

الجزيرة30

قناة التغيري31

برس تيفي32

قناة العالم33

قناة وار34

وكالة املسك35

وكالة السومرية36
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وكالة الغد برس37

وكالة نينا38

زاكروس39

العراقية40

قناة النجباء41

قناة هنا بغداد42

تركمان اييل43

األناضول44

العهد45

الراصد46





 التغطية اإلعالمية 
الصادرة من مجلس النواب
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بغداد تحتضن مؤتمر برلمانات دول جوار العراق

ــواب  ــس الن ــس مجل ــة( وبدعــوة مــن رئي    تحــت شــعار )العــراق.. اســتقرار وتنمي

العراقــي الســيد محمــد الحلبــويس تحتضــن بغــداد مؤتمــر برملانــات دول جــوار العراق 

يــوم الســبت املقبــل 20 نيســان 2019.

الدائرة االعامية

مجلس النواب العراقي

2019 /4/ 14

قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار خطوات نحو االستقرار والتنمية

ــن  ــويس، تحتض ــد الحلب ــيد محم ــي الس ــواب العراق ــس الن ــس مجل ــن رئي ــوة م  بدع

بغــداد يــوم الســبت املقبــل 2019/4/20، قمــة برملانــات دول جــوار العــراق تحــت 

ــة(. ــتقرار وتنمي ــعار )اس ش

ــة  ــة يف مســرية الدبلوماســية النيابي ــه نوعي ــا وانتقال ــة بغــداد تحــوال مهم ــل قم وتمث

ــدول املدعــوة او الشــخصيات الرفيعــة املشــاركة فيهــا  ــة ســواء مــن جهــة ال العراقي

وقــدرة العــراق عــى جمــع الجــوار عــى طاولــة واحــدة بمــا يســهم بتعزيز االســتقرار 

ــة واالزدهــار لشــعوب الــدول املشــاركة. وتوفــري فــرص التنمي

وتجســد قمــة دول جــوار العــراق نجــاح الرؤيــة العراقيــة ســواء النيابيــة او الحكوميــة 

بعــدم االنحيــاز لسياســة املحــاور يف املنطقــة والنــأي عــن كل مــا مــن شــأنه زيــادة 

الــرشوخ بــني دول الجــوار كمــا انهــا ) القمــة( تصــب يف إطــار نجــاح الدبلوماســية 

ــة  ــويس لرئاس ــد الحلب ــيد محم ــويل الس ــد ت ــريا بع ــا كب ــذت زخم ــي اخ ــة الت النيابي

مجلــس النــواب اىل جانــب النائــب األول للرئيــس الســيد حســن الكعبــي ونائــب الرئيس 

بشــري الحــداد ودورهــم الفاعــل يف توطيــد العاقــات مــع مختلــف الربملانــات العربيــة 
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واألجنبيــة بمــا يحقــق فوائــد جمــة للعــراق يف مســريته بالنهــوض يف مختلــف املجــاالت 

ــاد  ــق انعق ــا. ويحق ــة وغريه ــة والتجاري ــية او االقتصادي ــة والسياس ــواء الترشيعي س

املؤتمــر الربملانــي يف بغــداد مكاســب سياســية ومعنويــة كبــرية عــربت عنهــا اســتجابة 

ــت  ــوريا والكوي ــعودية واالردن وس ــا والس ــران وتركي ــة يف إي ــس النيابي ــاء املجال رؤس

ملبــادرة الرئيــس الحلبــويس بالحضــور اىل بغــداد، التــي نفضــت عــن كاهلهــا اعبــاء 

ــا  ــا منهــم بــدور العــراق وايذان ــة، وإيمان ــة خــال الســنوات املاضي الظــروف الصعب

باســتعادة دوره املحــوري بعــد ســنوات مــن االنــزواء.

وســيتخلل قمــة بغــداد لربملانــات دول جــوار العــراق كلمــات للرؤســاء املشــاركني كمــا 

ــلة  ــك سلس ــبق ذل ــة وسيس ــات املهم ــا وامللف ــأن القضاي ــي بش ــان ختام ــيصدر بي س

اجتماعــات ملمثــيل الربملانــات املشــاركة يومــي18_19 إلنضــاج البيــان الختامــي قبــل 

طرحــه أمــام أنظــار قــادة الربملانــات املشــاركة.

ــاد القمــة يف بغــداد صــورة ناصعــة لتعــايف العــراق وتطــور مســريته  ويعطــي انعق

الديمقراطيــة مــن خــال االلتــزام باالســتحقاقات الدســتورية عــرب إجــراء االنتخابــات 

يف موعدهــا املحــدد وانبثــاق الرئاســات الثــاث )الربملــان والجمهوريــة والحكومــة( مــع 

ارتفــاع حالــة االنســجام بــني الكتــل النيابيــة ليكــون ســاحة لتوثيــق العاقــات بــني 

دول الجــوار وجــرا للتاقــي مــن اجــل تحقيــق التضامــن االقليمــي.

وتمنــح قمــة بغــداد دليــا عــى امتــاك الربملــان العراقــي يف عهــد رئاســته الشــابة 

ــا  ــه قدم ــري في ــي والس ــايس الربملان ــراك الدبلوم ــة الح ــذة بناصي ــادرة آخ ــام املب لزم

ــة  ــة لتهدئ ــة مهم ــي فرص ــا تعط ــرق كم ــع وال تف ــة تجم ــات مفصلي ــو محط نح

امللفــات امللتهبــة يف املنطقــة والعمــل عــى ترطيــب األجــواء وفتــح صفحــة جديــدة مــن 

العاقــات عــى مختلــف املســتويات خصوصــا الربملانيــة، كمدخــل لتحســني العاقــات 

ــدول  ــة شــعوب ال ــه اســتقرار وازدهــار وتنمي ــا في ــة مل ــدول يف املنطق بــني بعــض ال

ــاركة. املش

الدائرة االعامية

مجلس النواب العراقي

2019/4/16
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مجلــس النــواب ينهــي اســتعداداته الســتضافة مؤتمــر قمــة بغــداد 
لرؤســاء برلمانــات دول الجــوار

ــة  ــد قم ــرار عق ــاذ ق ــوم االول التخ ــذ الي ــواب من ــس الن ــة ملجل ــة العام ــت االمان  دأب

ــتعدادات  ــة االس ــام بكاف ــى القي ــراق، ع ــوار الع ــات دول ج ــاء برملان ــداد لرؤس بغ

اللوجســتية وتهيئــة كافــة مســتلزمات نجاحــه بشــكل يليــق بمكانــة العراق واســتعادة 

دوره املحــوري يف املنطقــة بعــد تجــاوب رؤســاء برملانــات الــدول املجــاورة مــع دعــوة 

رئيــس مجلــس النــواب الســيد محمــد الحلبــويس الســتضافتهم يف بغــداد يف 20 نيســان 

الجــاري.

ــة  ــة العام ــريي أن “االمان ــاح الحم ــواب ص ــس الن ــام ملجل ــني الع ــيد االم ــال الس وق

للمجلــس أتمــت كافــة االســتعدادات املتعلقــة بانعقــاد مؤتمــر قمــة بغــداد الــذي يضم 

دول الجــوار الســت اضافــة اىل جمهوريــة العــراق”، مبينــا أن االســتعدادات اللوجســتية 

والفنيــة تبــدأ مــن مطــار بغــداد الــدويل وصالــة الترشيفــات مــرورا بطريــق املطــار، 

فضــا عــن تهيئــة االعــام والافتــات داخــل املنطقــة الخــرضاء والحكوميــة.

ــريات  ــة( أن “التحض ــرة االعامي ــدوب )الدائ ــح ملن ــريي يف تري ــيد الحم ــاف الس واض

ــب  ــرضاء ومكت ــة الخ ــة املنطق ــة بحماي ــة الخاص ــع الفرق ــارش م ــاون املب ــم بالتع تت

الســيد رئيــس الــوزراء واالمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء إلتمــام االســتعدادات املتعلقــة 

ــوم  ــة ي ــال القم ــتحتضن اعم ــي س ــة الت ــور الحكومي ــل القص ــة داخ ــر، خاص باملؤتم

الســبت 20 نيســان”، مؤكــدا عــى أن ســياقات العمــل تســري وفــق انســياب جيــد دون 

اي تلكــؤ.

بــدوره، أوضــح الســيد مديــر عــام الدائــرة االعاميــة يف املجلــس محمــد أبــو بكــر أن 

“دائرتــه هيــأت جميــع متطلبــات قيــام وســائل االعــام املحليــة او الخاصــة بالــدول 

املشــاركة لتغطيــة وقائــع قمــة بغــداد”، مشــريا اىل أن” تغطيــة الحــدث ســيكون مــن 

قبــل الدائــرة االعاميــة وشــبكة االعــام العراقــي وجميــع وســائل االعــام، اضافــة اىل 

اعــام الــدول املشــاركة”.
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ــعب  ــة( اىل أن” الش ــرة االعامي ــدوب )الدائ ــح ملن ــر يف تري ــو بك ــيد اب ــت الس ولف

ــذ  ــة من ــل القم ــى تفاصي ــارش ع ــل املب ــرب النق ــيطلع ع ــام س ــراي الع ــي وال العراق

لحظــات اســتقبال رؤســاء برملانــات دول الجــوار والوفــود املشــاركني يف مطــار بغــداد 

الــدويل مــن قبــل رئيــس مجلــس النــواب العراقــي، اضافــة اىل نقــل وقائــع انعقــاد 

القمــة لاطــاع عــى مجرياتهــا”، مؤكــدا عــى اهميــة الحــدث بمــا يصــب يف مصلحــة 

ــي. ــعب العرق الش

ــس  ــام ملجل ــني الع ــة االم ــة برئاس ــة تحضريي ــواب لجن ــس الن ــة مجل ــكلت رئاس وش

النــواب الســيد صــاح الحمــريي وعضويــة مديــري الدائــرة االعاميــة ودائــرة العاقات 

والترشيفــات لتوفــري متطلبــات أنجــاح قمــة بغــداد.

مــن جانبــه، بــني مديــر عــام دائــرة العاقــات والترشيفــات الســيد ســام عــيل محمــد 

أن التحضــريات اللوجســتية ملؤتمــر قمــة بغــداد لربملــان دول جــوار العــراق بــدأت قبــل 

أكثــر مــن شــهر، مشــددا عــى رضورة االســتعداد للوصــول اىل أفضــل صورة تتناســب 

مــع مكانــة واهميــة الــدول والوفــود املشــاركة والزائــرة للعــراق.

وذكــر يف تريــح ملنــدوب )الدائــرة االعاميــة( أن “دائــرة العاقــات وفريقهــا أكملــت 

خططهــا التــي تشــمل اســتقبال الوفــود يف صالــة الــرشف الرئاســية بمطــار بغــداد 

ونقلهــم اىل مقــر أقامتهــم يف القــر الحكومــي وفنــدق الرشــيد الــدويل، فضــا عــن 

تهيئــة قاعــة القــدس الرئاســية التــي خصصــت النعقــاد قمــة بغــداد وتجهيزهــا بكافة 

املســتلزمات املناســبة إلنجــاح املؤتمــر”.

وأشــار الســيد مديــر عــام دائــرة العاقــات اىل تواصــل مــاك الدائــرة بشــكل مســتمر 

مــع جميــع برملانــات الــدول املشــاركة وســفاراتهم العاملــة يف بغــداد للحصــول عــى 

املعلومــات الكافيــة الخاصــة بأعــداد الوفــود ومتطلباتهــم الســتكمال كافــة االجــراءات، 

منوهــا اىل ان جميــع دول الجــوار ستشــارك يف قمــة بغــداد بوفــود رفيعــة املســتوى.

الدائرة االعامية

مجلس النواب العراقي

2019/4/17 
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ــس  ــس مجل ــتقبل رئي ــي يس ــد الحلبوس ــواب محم ــس الن ــس مجل رئي
ــداد ــى بغ ــه ال ــدى وصول ــوري ل ــعب الس الش

ــب االول  ــور النائ ــويس بحض ــد الحلب ــيد محم ــواب الس ــس الن ــس مجل ــتقبل رئي  اس

لرئيــس املجلــس الســيد حســن كريــم الكعبــي يــوم الخميــس 18_4_2019، رئيــس 

مجلــس الشــعب الســوري الســيد حمــودة يوســف الصبــاغ لــدى وصولــه مســاءا اىل 

بغــداد عــى رأس وفــد نيابــي كبــري للمشــاركة يف اعمــال مؤتمــر رؤســاء برملانــات دول 

جــوار العــراق.

ــه اســتقبال رســمي يف  ــق ل ــد املراف ــس الشــعب الســوري والوف ــس مجل وجــرى لرئي

صالــة الــرشف الكــربى بمطــار بغــداد الــدويل، حــرضه عــدد مــن الســيدات والســادة 

النــواب فضــا عــن االمــني العــام ملجلــس النــواب العراقــي الســيد صــاح الحمــريي.

ويف مســتهل اللقــاء، رحــب الرئيــس الحلبــويس بالوفــد الســوري الزائــر ومشــاركته يف 

قمــة بغــداد لربملانــات دول جــوار العــراق، مشــريا اىل عمــق العاقــة التاريخيــة بــني 

الشــعبني الشــقيقني.

كمــا جــرى بــني الطرفــني اســتعراض للعاقــات الثنائيــة بــني العــراق وســوريا وســبل 

تطويــر التعــاون املشــرك بينهمــا يف املجــاالت كافــة.

 الدائرة االعامية

مجلس النواب العراقي

2019/4/18
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بيان لجنة العالقات الخارجية حول قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار

ــراً  ــان، مؤتم ــق 20/ نيس ــبت املواف ــوم الس ــي ي ــواب العراق ــس الن ــتضيف مجل يس

ــة “. ــتقرار والتنمي ــوان” االس ــل عن ــذي يحم ــوار وال ــات دول الج ــاء برملان لرؤس

ــقة،  ــية املنس ــود الدبلوماس ــار الجه ــوار يف إط ــات دول الج ــداد لربملان ــة بغ ــي قم وتأت

ــز  ــوار، لتعزي ــع دول الج ــاون م ــاح والتع ــن االنفت ــد م ــاث، ملزي ــات الث ــني الرئاس ب

االمــن واالســتقرار يف املنطقــة مــن جهــة، ومزيــداً مــن التنميــة واالزدهــار لشــعوبها 

مــن جهــٍة أخــرى.

ــواب  ــس الن ــاً ملجل ــزاً تاريخي ــرب منج ــداد تعت ــة يف بغ ــة الربملاني ــذه القم ــاد ه ان إنعق

ــة العــراق، كاعــب اســايس وفعــال يف امــن  العراقــي وتأكــد بشــكل واضــح، محوري

ــدول  ــاح ال ــرب انفت ــة- نعت ــة العاقــات الخارجي ــا -يف لجن املنطقــة واســتقرارها. وإنن

ــن  ــز ام ــراق ودوره لتعزي ــة الع ــى أهمي ــفاً ع ــراق، كاش ــى الع ــة ع ــة واالقليمي العربي

ــا. ــة ورخائه املنطق

ان هــذه القمــة التــي نتمنــى لهــا النجــاح، والتــي جــاءت بمبــادرة حكيمــة مــن قبــل 

الســيد رئيــس مجلــس النــواب االســتاذ محمــد الحلبــويس، ينبغــي ان تكــون خطــوًة 

ــيما يف  ــة، س ــدول املجتمع ــة لل ــات الربملاني ــر العاق ــق تطوي ــوات يف طري ــا خط تتبعه

ــاب  ــة االره ــعوب، يف محارب ــح الش ــدم مصال ــي تخ ــات، الت ــر الترشيع ــار تطوي إط

والفســاد والجريمــة العابــرة للحــدود، فضــاً عــن التأكيــد عــى رضورة املصادقــة عــى 

اتفاقيــات التعــاون يف مختلــف املجــاالت التــي تخــدم شــعوب املنطقــة.

إن نجــاح قمــة بغــداد واالعــان الــذي ســيصدر باســم )إعــان بغــداد( هــو بــا شــك 

نجــاٌح كبــريٌ للعــراق وملجلــس النــواب املعــرب عــن ارادة الشــعب.

ال يســعنا – يف الختــام- اال ان نرحــب بجميــع الضيــوف الكــرام، الوافديــن عــى بغــداد 

الســام، متمنــني لهــم التوفيــق.

لجنة العاقات الخارجية

2019 /4/19 
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د. بشــير حــداد: قمــة بغــداد لبرلمانــات دول الجــوار مبــادرة قيمــة، وفرصة 
ثمينــة لعقــد شــراكات اســتراتيجية أمنيــة واقتصاديــة بيــن العــراق وجيرانه

ــه  ــواب العراقــي عــن ترحيب ــس الن ــور بشــري حــداد نائــب رئيــس مجل أعــرب الدكت

بوصــول وفــود الــدول املشــاركة يف قمــة بغــداد لربملانــات دول الجــوار الــذي ينطلــق 

أعمالــه غــدا الســبت 20/4/2019، وأشــار ســيادته إىل أهميــة عقــد هــذا اللقــاء املهــم 

لعــرض ومناقشــة قضايــا اســراتيجية تتعلــق بتعزيــز ودعــم االســتقرار والتنميــة يف 

ــاء  ــرب واألصدق ــقاء الع ــة لألش ــة طيب ــى إقام ــعوبها، وتمن ــة ش ــة ولخدم دول املنطق

مــن الــدول الجــوار يف العاصمــة بغــداد دار الســام.

الحــداد أضــاف يف البيــان الصــادر” قمــة بغــداد لربملانــات دول الجــوار مبــادرة قيمــة 

ــة  ــالة إيجابي ــي رس ــه، وه ــراق وجريان ــني الع ــراتيجية ب ــد رشاكات إس ــة لعق وفرص

ــودة اىل  ــه، والع ــتعادة عافيت ــى اس ــازم ع ــراق ع ــأن الع ــم ب ــوار والعال ــكل دول الج ل

محيطــه العربــي واإلقليمــي وتبــوأ مكانتــه الائقــة يف خارطــة موازيــن القــوى، ومــا 

ــز  ــري يف تعزي ــر كب ــا أث ــيكون له ــات س ــرارات وتوصي ــن ق ــة م ــن القم ــض ع يتمخ

ــة”. ــتقرار يف املنطق ــن واالس ــق األم ــة لتحقي ــاعي الرامي ــاون واملس التع

املكتب اإلعامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي

 2019/4/19
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رئيــس مجلــس النــواب العراقــي محمــد الحلبوســي يســتقبل رئيــس 
مجلــس النــواب االردنــي لــدى وصولــه الــى بغــداد

ــبت 20  ــوم الس ــر الي ــويس فج ــد الحلب ــيد محم ــواب الس ــس الن ــس مجل ــتقبل رئي اس

ــدى  ــة ل ــف الطراون ــيد عاط ــي الس ــواب األردن ــس الن ــس مجل ــان 2019، رئي نيس

وصولــه اىل بغــداد عــى رأس وفــد نيابــي للمشــاركة يف مؤتمــر رؤســاء برملانــات دول 

ــراق. ــوار الع ج

وجــرى لرئيــس مجلــس النــواب االردنــي والوفــد املرافــق له مراســم اســتقبال رســمية 

يف صالــة الــرشف الكــربى بمطــار بغــداد الــدويل، بحضــور عــدد مــن الســادة النــواب.

وخــال اللقــاء، رحــب الرئيــس الحلبــويس بالوفــد االردنــي الزائــر ومشــاركته يف قمــة 

بغــداد لربملانــات دول جــوار العــراق، منوهــا اىل عمــق العاقــة التاريخيــة بــني البلديــن 

والشــعبني الشــقيقني.

ــاح  ــيد ص ــي الس ــواب العراق ــس الن ــام ملجل ــني الع ــتقبال االم ــم االس ــرض مراس وح

ــي. ــر الزغب ــيد منت ــداد الس ــي يف بغ ــفري األردن ــعادة الس ــن س ــا ع ــريي فض الحم

الدائرة االعامية

مجلس النواب العراقي

2019/4/20
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ــة  ــرأس قم ــي ي ــد الحلبوس ــي محم ــواب العراق ــس الن ــس مجل رئي
بغــداد لبرلمانــات دول جــوار العــراق

 

ــوم  ــدأت الي ــي ب ــواب العراق ــس الن ــس مجل ــويس رئي ــد الحلب ــيد محم ــة الس برعاي

الســبت 20 نيســان 2019، اعمــال قمــة بغــداد لربملانــات دول الجــوار الــذي تحتضنــه 

بغــداد تحــت شــعار” العــراق.. اســتقرار وتنميــة” بحضــور رؤســاء وممثــيل برملانــات 

كل مــن الســعودية وتركيــا والكويــت واالردن وســوريا وإيــران.

ــي  ــر الحكوم ــدس بالق ــة الق ــد يف قاع ــذي عق ــر ال ــال املؤتم ــاق اعم ــل انط وقبي

ــن  ــيد حس ــس الس ــس املجل ــب األول لرئي ــور النائ ــويس وبحض ــيد الحلب ــة الس برئاس

ــرى  ــة، ج ــل النيابي ــادة الكت ــداد وق ــري ح ــس د. بش ــس املجل ــب رئي ــي ونائ الكعب

اســتقبال رســمي لرؤســاء الربملانــات وممثليهــم فضــا عــن التقــاط صــور تذكاريــة 

ــر. ــاركني يف املؤتم للمش

ويف مســتهل الجلســة التــي افتتحــت بــآي مــن الذكــر الحكيــم، القــى رئيــس مجلــس 

ــة أكــد فيهــا عــى أن انعقــاد القمــة  ــواب الســيد محمــد الحلبــويس كلمــة ترحيبي الن

يمثــل يومــا تاريخيــا حافــا بالفخــر واالعتــزاز بــأن يرشفنــا جميــُع جرياننــا يف زيــارة 

عزيــزة عــى قلوبنــا.

ــا  ــزاً قوي ــامخا عزي ــد ش ــن جدي ــف م ــراق يق ــأن الع ــويس ب ــس الحلب ــاف  الرئي وأض

بعــد ان خــاض معركــة الــرشف وقاتــل قتــال األبطــال نيابــة عــن جريانــه وأشــقائه 

وأصدقائــه بــروح الشــجاعة واإلقــدام وحقــق النــر العظيــم بفضــل تكاتــف شــعبه 

ودعــم مرجعياتــه الدينيــة وترابــط عشــائره وأطيافــه ومكوناتــه.

وأشــار الســيد رئيــس مجلــس النــواب بــأن” العــراق صــرب طويــا عــى مــرارة الحرب 

ــات  ــت بالتضحي ــية تمثل ــاً قاس ــي ظروف ــعبنا العراق ــى ش ــة  وعان ــروف الصعب والظ

الجســيمة التــي قدمهــا مــن أبنائــه واحتــال اإلرهــاب ملســاحات واســعة مــن أرضــه 
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ونــزوح املايــني مــن مناطقهــم،  ولكنــه بقــي شــامخاً صامــداً قويــا عزيــزا مرفــوع 

ــه  ــت مع ــي وقف ــة الت ــني دول املنطق ــه ب ــتعيد مكانت ــوم  يس ــو الي ــا ه ــرأس  وه ال

ــعب  ــم ش ــا” باس ــاب ”مقدم ــد اإلره ــة ض ــه التاريخي ــه يف مواجهت ــاندته ودعمت وس

ــن  ــني الذي ــا الدولي ــا ورشكائن ــا وأصدقائن ــع جريانن ــل لجمي ــكر الجزي ــراق الش الع

وقفــوا معنــا وســاندونا يف الظــروف الصعبــة  حتــى اســتطعنا أن نقــي عــى الوجــود 

العســكري  لإلرهــاب ومازلنــا نعمــل عــى القضــاء عليــه فكــرا مــن خــال التنســيق 

املتبــادل مــع جميــع األصدقــاء والداعمــني اإلقليميــني والدوليــني ليعــود العــراق آمنــا 

ــه يف بــرة الخــري  ــم كردســتان اىل أقــى جنوب مســتقرا مــن أقــى شــماله يف اقلي

والعطــاء، ويعــود جميــع النازحــني اىل مناطقهــم بعــد أن يتــم أعمارهــا مــا ســيجعلنا 

يف مأمــن مــن عــودة فكــرة االرهــاب مــن جديــد “.

ــاور  ــرة املح ــاه  فك ــاً تج ــد قلق ــم يع ــراق ل ــان” الع ــويس ب ــس الحلب ــع الرئي وتاب

واالنحيــاز بــل انــه اليــوم بصــدد بنــاء رشاكات اســراتيجية واعــدة مــع جميــع دول 

الجــوار دون حــرج مــن طــرف او محابــاة آلخــر  فمــا يربطنــا بجرياننــا هــو املصــري 

الجغــرايف املشــرك واملصالــح املشــركة  والرابــط االجتماعــي والدينــي الوطيــد” الفتــا 

بــأن” الحاجــة تنطلــق مــن هــذا اللقــاء التاريخــي اىل إطــار تنظيمــي متواصــل يتــم 

انعقــاده بشــكل منتظــم  يف البلــدان ذات العاقــة ملناقشــة املســتجدات ووضــع الحلــول 

العاجلــة واملوضوعيــة  االمــر الــذي ســينعكس ايجابــا عــى امــن واســتقرار دولنــا مــا 

ســيكون لــه األثــر اإليجابــي املبــارش عــى شــعوب املنطقــة بأرسهــا، وكل ذلــك يتطلــب 

التزامــات متبادلــة بيننــا يف حمايــة االمــن اإلقليمــي بشــكل تضامنــي متماســك، ومــن 

هنــا فإننــا نؤكــد ان العــراق حريــص عــى أمــن واســتقرار جــواره واملنطقــة “.

ــة  ــات رؤي ــذه االجتماع ــج ه ــى رضورة ان” تنت ــواب ع ــس الن ــس مجل ــث رئي  وح

ــات  ــاركياً بترشيع ــاً تش ــاً مرشوع ــدأ مع ــوار وأن نب ــراق ودول الج ــني الع ــدة ب موح

تمنــح الســلطات التنفيذيــة يف بلداننــاً أفقــاً رحبــا لتطويــر العاقــات مــن خــال دعــم 

االتفاقيــات التــي تتطلبهــا إجــراءات تعزيــز العاقــات والتصويــت عليهــا يف برملانــات 

دولنــا وحــث وزارات الخارجيــة لبــذل جهــد اســتثنائي لربــط دبلومــايس حيــوي قــادر 
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عــى خلــق رشاكات اقتصاديــة وتجاريــة وثقافيــة واجتماعيــة مــن خــال الــوزارة ذات 

ــا.” ــة يف حكومــات بلدانن الصل

ــه بــن محمــد  ــد الل ــه عــرب رئيــس مجلــس الشــورى الســعودي الســيد عب مــن جهت

آل الشــيخ عــن شــكره وتقديــره لحفــاوة االســتقبال ناقــا تحيــات خــادم الحرمــني 

الرشيفــني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود وويل عهــده األمــري محمــد بــن 

ــراق. ــة الع ــعب وحكوم ــلمان إىل ش س

وأكــد ال الشــيخ يف كلمتــه باملؤتمــر عــى حــرص اململكة عــى نــرة اشــقائها والوقوف 

ــاعدة  ــون واملس ــد الع ــد ي ــق وم ــاق الح ــبيل احق ــا يف س ــخرة إمكانياته ــم مس معه

منوهــا إىل أن العاقــات العراقيــة _ الســعودية شــهدت تقدمــا ملحوظــا بعــد الزيــارات 

املتبادلــة بــني مســؤويل البلديــن والتــي ســيكون لهــا أبلــغ األثــر لتعزيــز التعــاون.

ــود  ــر الجه ــة تظاف ــى أهمي ــعودي ع ــورى الس ــس الش ــس مجل ــيد رئي ــدد الس وش

ملواجهــة اإلرهــاب بــكل أشــكاله ورضورة دعــم املشــاركة بالجهــود الدوليــة للقضــاء 

ــع الفكــر املتطــرف ووضــع  ــد مــن الترشيعــات لتجفيــف مناب ــه عــرب ســن املزي علي

ــة. ــات اإلرهابي ــم للمنظم قوائ

بــدوره أكــد رئيــس مجلــس االمــة مــرزوق عــيل الغانــم ان ملؤتمــر رؤســاء برملانــات 

دول الجــوار العراقــي يف بغــداد رمزيــة خاصــة مشــددا عــى ان الكويــت مــع عــراق 

مســتقر وآمــن وموحــد.

وقــال الغانــم يف كلمتــه خــال املؤتمــر ان” مؤتمــر برملانــات دول جــوار العــراق يعطي 

بارقــة أمــل لشــعوب املنطقــة ولشــعب العــراق بشــكل خــاص، بــأن الدخــول يف عــر 

الســام واالســتقرار ممكــن، وان أجــواء التصــارع اإلقليمــي واالقتتــال واملناكفة، ليســت 

قــدرا حتميــا كمــا يريــد البعــض ان يشــيع، كقناعــة راســخة وثابتــة”.

ووصــف الرئيــس الغانــم املؤتمــر بانــه” اجتمــاع غــري مســبوق وربمــا، مــا كان لينعقد 

لــوال إرادة دول الجــوار جميعــا، ولــوال الجهــود الحثيثــة للصديــق األخ محمــد الحلبويس 
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“مبينــا” نحــن مــن جهتنــا يف الكويــت، نقــول ودون مواربــة، وبشــكل واضــح: نحــن 

ــد  ــى الصعي ــن ع ــا فنح ــس طموحن ــذا لي ــد، وه ــن، وموح ــتقر، وآم ــراق مس ــع ع م

االســراتيجي مــع عــراق مزدهــر ومتقــدم ينعــم بالرخــاء والرفاهيــة”.

ــة  ــن مصلح ــس م ــا ولي ــراق جارن ــان” الع ــي ب ــة الكويت ــس األم ــس مجل ــت رئي ولف

أحــد أن يكــون جــاره غارقــا يف دوامــة مــن املعانــاة، ومــن يراهــن عــى ضعــف جــاره 

كــرشط الســتقراره وأمنــه، هــو يف الحقيقــة يضحــي بمســتقبله” مشــريا بأنــه” مــن 

ــاح  ــيخ صب ــاد الش ــري الب ــمو أم ــه س ــاء توجي ــان ج ــة وااليم ــق والقناع ــذا املنطل ه

ــاح باســتضافة مؤتمــر دعــم وإعــادة اعمــار العــراق مؤخــرا”. األحمــد الجابــر الصب

واوضــح الغانــم ان” ســمو األمــري، يراهــن عــى املســتقبل ومســتقبل دول املنطقــة قائم 

عــى التعــاون والتكامــل مــع الجــريان، مــع القريــب ال البعيــد، مــع املشــرك الثقــايف 

والبــرشي، ال اآلخــر الغريــب واملغايــر، مــع الــذي نقتســم معــه ســحنة التضاريــس، 

وتداخــل التاريــخ، ومــزاج املنــاخ” الفتــا إىل ان” العــراق واســتقراره، احــدى البوابــات 

الســتقرار املنطقــة”.

ــن  ــث ع ــيكون الحدي ــن، س ــتقر وآم ــراق مس ــن دون ع ــه” م ــى أن ــم ع ــد الغان واك

ــك نحــن ننظــر اىل اســتقرار العــراق  اســتقرار الــرشق االوســط محــض خرافــة، لذل

كــرضورة اســراتيجية” موضحــا بــان” العــراق الــذي ننظــر اليــه للدخــول يف حقبــة 

ــه العــرب،  ــح عــى جريان ــي منفت ــوازن، عــراق عرب ــة املنشــودة هــو عــراق مت التنمي

عــراق متصالــح ومتعــاون مــع جريانــه يف اإلقليــم، عــراق منفتــح عــى العالــم، فعــا 

ــا”. وتفاع

ــع كل  ــل م ــتعداد للعم ــم االس ــي” بأت ــان الكويت ــى أن الربمل ــم ع ــيد الغان ــد الس وأك

برملانــات دول الجــوار العراقــي، ومــع الربملــان العراقــي ضمــن مرئيــات نتفــق عليهــا، 

تتعلــق بكيفيــة تحقيــق رشوط االســتقرار والوفــاق، يف منطقــة، تعبــت مــن التصــارع 

ــال”. واالقتت

مــن ناحيتــه لفــت رئيــس مجلــس األمــة الركــي الكبري الســيد مصطفى شــان تــوب إىل 
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أهميــة توقيــت املؤتمــر يف مرحلــة يواجــه بهــا العالــم اإلســامي تحديــات جمــة بســبب 

االرهــاب، مقدمــا التحيــة لرئيــس مجلــس النــواب العراقــي الســيد محمــد الحلبــويس 

لــدوره بعقــد املؤتمــر.

وشــدد الســيد شــان تــوب يف كلمتــه خــال املؤتمــر عــى أهميــة تعزيــز عــرى الصداقة 

والتضامــن ببــن دول املنطقــة وتحديــد موقــف مشــرك إزاء القضايــا املهمــة، ناقــا يف 

الوقــت ذاتــه تحيــات الرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان للعــراق وللمشــاركني يف 

. ملؤتمر ا

واضــاف الســيد شــان تــوب ان عقــد املؤتمــر يف بغــداد يمثــل حدثــا هامــا للمســاهمة 

ــح املجتمــع  ــع رشائ ــي لجمي ــاء الوطن ــة واملســاهمة بالوف ــق االســتقرار والتنمي بتحقي

وتســهيل اعمــال التأهيــل واالعمــار يف املناطــق املدمــرة، حاثــا عــى التعــاون بــني دول 

االقليــم لصالــح الشــعوب والوقــوف ضــد التهديــدات مــن قبــل اإلرهــاب.، مشــريا إىل 

ــف  ــات بمختل ــر العاق ــي لتطوي ــي العراق ــراتيجي الرك ــاع االس ــد االجتم ــرب عق ق

املجــاالت.

ــة التعــاون مــن اجــل مكافحــة  ونــوه الســيد رئيــس مجلــس األمــة الركــي اىل اهمي

ــرب  ــرش يف الغ ــي تنت ــا الت ــام فوبي ــن اإلس ــذرا م ــة مح ــات اإلرهابي ــاب واملنظم اإلره

ورضورة مواجهتهــا منــددا بقــرار الرئيــس األمريكــي الخــاص بنقــل الســفارة األمريكية 

اىل القــدس واســتمرار سياســة االســتيطان واالنتهــاكات الصهيونيــة ضــد أبناء الشــعب 

الفلســطيني.

ــال  ــه خ ــة يف كلمت ــف الطراون ــيد عاط ــي الس ــواب االردن ــس الن ــس مجل ــال رئي وق

ــذي يســتحق  ــة ال ــوم عــى ارض العــراق، عــراق املجــد والعروب املؤتمــر “نجتمــع الي

منــا ان ننتمــي لــه انتمــاء املخلصــني لتاريــخ انبثــق مــن قيــم التعــدد والتنــوع لشــعبه 

العريــق

وإذ نجتمــع اليــوم يف عــراق النــر والتحــدي فــان مــن واجبنــا ان نكــون عونــاً لهــم 

يف بنــاء العــراق الحديــث”.
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ــام  ــات جس ــم فالتحدي ــرق مه ــى مف ــوم ع ــف الي ــة” نق ــيد الطراون ــاف الس وأض

ــل  ــعوبنا وان تتكام ــري ش ــا لخ ــد جهودن ــا ان تتح ــب من ــة تتطل ــتحقاقات املرحل واس

ادوارنــا مــن اجــل اســتكمال برامــج البنــاء والتحصــني ولــن تســتقيم هــذه املفاهيــم 

إذا لــم نكــن مخلصــني بعملنــا نبتغــي الخــري ملســتقبل شــعوبنا وابنائنــا” مشــريا إىل 

ــاب  ــم الصع ــدركاً حج ــا م ــاون بينن ــاق التع ــح آف ــوم لفت ــة الي ــس الحاج ــا بأم “انن

ــا عــى أنفســنا”. ــل أبوابن ــا ان نقف ــن يفيدن ــا ول ــا دولن ــر به ــي تم ــات الت والتحدي

وشــدد رئيــس مجلــس النــواب االردنــي عــى أهميــة ان” نتوافــق عــى بنــاء األولويــات 

حتــى نظــل متنبهــني اىل الظلــم الكبــري الــذي تتعــرض لــه منطقتنــا امــام اســتمرار 

ــل  ــاب العم ــتمرار غي ــأن” اس ــا ب ــة “موضح ــألرايض العربي ــيل ل ــال االرسائي االحت

املشــرك ســيصب يف صالــح تغذيــة روح اإلرهــاب والتطــرف لــدى شــباب امتــأل بــروح 

ــا  ــذي يدفعن ــر ال ــو االم ــاواة وه ــة واملس ــم العدال ــاب قي ــد غي ــاط، بع ــأس واإلحب الي

باتجــاه دعــم مســرية التعليــم ومكافحــة الجهــل حتــى نتمكــن مــن اســتكمال جهــود 

مكافحــة اإلرهــاب”.

وأكــد رئيــس مجلــس الشــعب الســوري الســيد حمــودة يوســف صبــاغ عــى أهميــة 

عقــد املؤتمــر الــذي يمثــل شــعوبا تحمــل وعيــا واحــدا وتنظــر ملســتقبل أفضــل لهــذه 

املنطقــة واحــرام ســيادة دولهــا ونبــذ اإلرهــاب والتطــرف.

ونــوه الســيد صبــاغ يف كلمتــه خــال املؤتمــر بــأن الســام الــذي ال يبنــى عــى العدالــة 

ــة  ــة مواجه ــة مشــريا إىل أهمي ــع املنطق ــاىف مــع واق ــا يتن ســيكون استســام وهــو م

التحديــات خصوصــا يف ظــل الظــروف التــي تمــر بهــا املنطقــة وخاصــة بعدمــا حاول 

البعــض جعــل ســوريا مرتعــا لــكل مرتزقــة األرض، موضحــا بــأن مــا تعرضــت لــه 

ــتقل  ــرار مس ــا بق ــطيني وتمتعه ــعب الفلس ــوق الش ــكها بحق ــود إىل تمس ــوريا يع س

ووقوفهــا ضــد محــاوالت التدخــل غــري الرشعــي بشــؤونها.

ــوالن  ــأن الج ــة بش ــرار اإلدارة األمريكي ــوري ق ــعب الس ــس الش ــس مجل ــض رئي ورف

خصوصــا أن جميــع القــرارات االمميــة بخصــوص ســوريا تشــدد عــى وحــدة وســيادة 

وســامة اراضيهــا.
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امــا الســيد عــاء الديــن بروجــردي عضــو مجلــس الشــورى االيرانــي وممثــل رئيــس 

ــات الســيد  ــه خــال املؤتمــر تحي ــس الســيد عــيل الريجانــي فقــد نقــل يف كلمت املجل

الريجانــي وتمنياتــه بنجــاح املؤتمــر واعتــذاره عــن عــدم الحضــور بســبب الفيضانــات.

ونــوه الســيد بروجــردي بــأن الجمهوريــة االســامية لبــت دعــوة الحكومــة العراقيــة 

وهبــت لدعــم الشــعب العراقــي بمواجهــة اإلرهــاب دون أي بطــيء وكانــت اول دولــة 

ــة للمترضريــن مــن الفيضانــات يف  ــا عــى املســاعدات العراقي تقــدم مســاعدتها، مثني

ــريا إىل أن  ــه، مش ــدة أراضي ــراق ووح ــتقال الع ــران الس ــم إي ــى دع ــدا ع ــران مؤك إي

ــن  ــراق م ــن الع ــاهمت بتمك ــح س ــف الرشائ ــن مختل ــني م ــة واملتطوع ــود الحكوم جه

القضــاء عــى داعــش.

ولفــت اىل اهميــة االنتبــاه ملرحلــة مــا بعــد داعــش وخاصــة مكافحــة الفكــر الداعــي 

وتمويلــه معــربا عــن الحرص عــى دعــم مبــادرات الحــوار اإلقليمي والتنســيق املشــرك 

ــات  ــطني وبالتدخ ــة يف فلس ــاكات اإلرسائيلي ــددا باالنته ــة.، من ــن املنطق ــان أم لضم

األمريكيــة باملنطقــة مــع التأكيــد عــى رفــض قــرار واشــنطن بشــأن الحــرس الثــوري 

رغــم دوره الفاعــل ملكافحــة اإلرهــاب.

بعدهــا عقــد الســادة رؤســاء الربملانــات دول الجــوار املشــاركة يف قمــة بغــداد جلســة 

تشــاورية.
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رئيــس مجلــس النــواب العراقــي محمــد الحلبوســي يســتقبل رئيــس 
مجلــس االمــة التركــي لــدى وصولــه الــى بغــداد

 

اســتقبل رئيــس مجلــس النــواب الســيد محمــد الحلبــويس اليــوم الســبت 20 نيســان 

ــدى  ــوب ل ــان ت ــى ش ــيد مصطف ــري الس ــي الكب ــة الرك ــس االم ــس مجل 2019، رئي

وصولــه اىل بغــداد عــى رأس وفــد نيابــي للمشــاركة يف مؤتمــر رؤســاء برملانــات دول 

جــوار العــراق.

وجــرى لرئيــس مجلــس االمــة الركــي والوفــد املرافــق لــه مراســم اســتقبال رســمية 

يف صالــة الــرشف الكــربى بمطــار بغــداد الــدويل، بحضــور عــدد مــن الســادة النــواب.

ــارك يف  ــي املش ــد الرك ــه بالوف ــن ترحيب ــويس ع ــس الحلب ــرب الرئي ــاء، ع ــال اللق وخ

ــن  ــني البلدي ــات ب ــة العاق ــا اىل اهمي ــراق، الفت ــوار الع ــات دول ج ــداد لربملان ــة بغ قم

ــاالت. ــف املج ــقيقني يف مختل ــعبني الش والش

 الدائرة االعامية
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رئيــس مجلــس النــواب العراقــي محمــد الحلبوســي يســتقبل رئيــس 
مجلــس الشــورى الســعودي لــدى وصولــه الــى بغــداد

 اســتقبل رئيــس مجلــس النــواب الســيد محمــد الحلبــويس وبحضــور نائــب رئيــس 

املجلــس د. بشــري حــداد اليــوم الســبت 20 نيســان 2019، رئيــس مجلــس الشــورى 

الســعودي الســيد عبــد اللــه بــن محمــد ال الشــيخ لــدى وصولــه اىل بغــداد عــى رأس 

وفــد نيابــي للمشــاركة يف مؤتمــر رؤســاء برملانــات دول جــوار العــراق.

ــتقبال  ــم اس ــه مراس ــق ل ــد املراف ــعودي والوف ــورى الس ــس الش ــس مجل ــرى لرئي وج

رســمية يف صالــة الــرشف الكــربى بمطــار بغــداد الــدويل، بحضــور عــدد مــن الســادة 

النــواب.

وخــال اللقــاء، عــرب الرئيــس الحلبــويس عــن ترحيبــه بالوفــد الســعودي ومشــاركته 

يف قمــة بغــداد لربملانــات دول جــوار العــراق، مشــريا اىل تطــور العاقــات بــني البلديــن 

والشــعبني الشــقيقني يف مختلــف املجــاالت.

ــاح  ــيد ص ــي الس ــواب العراق ــس الن ــام ملجل ــني الع ــتقبال االم ــم االس ــرض مراس وح

ــريي. الحم

الدائرة االعامية
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مؤتمــر قمــة رؤســاء برلمانــات دول جــوار العــراق يختتــم اعمالــه 
بغــداد” باصدار“اعــالن 

 

أصــدر مؤتمــر قمــة رؤســاء برملانــات دول الجــوار الــذي عقــد تحت شــعار” العــراق.. 

ــيد  ــة الس ــدا برئاس ــا واح ــتمرت يوم ــي اس ــه الت ــام اعمال ــة” يف خت ــتقرار وتنمي اس

محمــد الحلبــويس رئيــس مجلــس النــواب العراقــي اليــوم الســبت 20 نيســان 2019 

البيــان الختامــي للمؤتمــر.

واقــر املشــاركون بمؤتمــر القمــة الــذي احتضنتــه قاعــة القــدس يف القــر الحكومــي 

ــراق  ــم الع ــق بدع ــود تتعل ــة بن ــن خمس ــذي تضم ــة ال ــاص بالقم ــداد الخ ــان بغ اع

واســتقرار ووحــدة أراضيــه والســعي لبنــاء تفاهمــات مشــركة بــني دول املنطقــة مــع 

أهميــة مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف ودعــم عمليــة اعمــار العــراق والعمليــة السياســية 

فيــه.

ونــص البيــان قمــة بغــداد بانــه” نحــن رؤســاء الربملانــات واملجالــس التمثيليــة لــدول 

ــة  ــوم الســبت 15 شــعبان عــام 1440 هجري جــوار العــراق، املجتمعــون يف بغــداد ي

– 20 نيســان/ أبريــل عــام 2019 يف قمــة هــي األوىل مــن نوعهــا، وذلــك بدعــوة مــن 

ــا  ــا مــن عاقاتن ــواب العراقــي الســيد محمــد الحلبــويس، وانطاًق ــس الن رئيــس مجل

التاريخيــة املشــركة، وتعزيــًزا لُعمــق عاقاتنــا املجتمعيــة، وحرًصــا منَّــا عى مســتقبل 

العــراق وشــعبه ومســتقبل شــعوب منطقتنــا عامــة نؤكــد مــا يــيل:

ــه  ــدة أراضي ــى وح ــاظ ع ــراق والحف ــتقرار الع ــم اس ــى دع ــون ع ــد املجتمع أوال: يؤك

ــش  ــم داع ــى تنظي ــري ع ــره الكب ــق ن ــد أن تحق ــي، بع ــيجه االجتماع ــدة نس ووح

ــاهم يف  ــة، ويس ــتقرار املنطق ــا يف اس ــراق رضوريًّ ــتقرار الع ــربون اس ــي، ويعت اإلرهاب

ــه  ــة إىل محيط ق ــة الخاَّ ــوارده البرشي ــادي وم ــيايس واالقتص ــِه الس ــكلِّ ثُقل ــه ب عودت

ــة  ــته امُلعلن ــدت سياس ــا أك ــاء مثلم ــذب والتق ــة ج ــون نقط ــي، ليك ــي واإلقليم العرب

ــع  ــع الجمي ــدة م ــافة واح ــوار بمس ــات الج ــى عاق ــاظ ع ــا يف الحف ــا وحكوميًّ برملانيًّ
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ــة. ــؤونه الداخلي ــل يف ش ــن دون التدخ وم

ثانيــا: يؤكــد املجتمعــون أن االنتصــار الــذي حققــه العــراق عــى تنظيــم داعــش بــات 

يمثــل أرضيــًة مشــركًة لــكلِّ شــعوب املنطقــة؛ لبــدء صفحــة جديــدة مــن التعــاون 

ــاء تفاهمــات مشــركة عــى أســس  ــاء ودعــم الحــوار املجتمعــي، وصــوال إىل بن والبن

جديــدة يف املســتقبل تقــوم عــى أســاس دعــم التنميــة واالســتثمار وبنــاء شــبكة مــن 

العاقــات التكامليــة بــني شــعوبها.

ثالثــا: التأكيــد عــى أهميــة دعــم االعتــدال ومحاربــة التطــرف بــكل أشــكاله، وال ســيما 

أن شــعوب املنطقــة هــي مــن تدفــع ثمــن التطــرف.

ــراق،  ــة يف الع ــار والتنمي ــاء واإلعم ــة البن ــم عملي ــى دع ــون ع ــد املجتمع ــا: يؤك رابع

وتشــجيع فــرص االســتثمار فيــه بمختلــف املجــاالت التعليميــة والصحيــة والصناعيــة 

ــق  ــرة ومراف ــق الح ــال واملناط ــارة وامل ــة التج ــة وحرك ــات والثقاف ــا املعلوم وتكنلوجي

الحيــاة األخــرى، ســواء منهــا يف القطــاع العــام أم الخــاص، ودعــم إعــادة إعمــار املــدن 

ــن  ــا يؤم ــا بم ــة فيه ــى التحتي ــل البن ــي، وتأهي ــش اإلرهاب ــم داع ــن تنظي ــررة م املح

توفــري فــرص عمــل إلعــادة النازحــني إىل مدنهــم.

ــكلِّ  ــراق ب ــة يف الع ــية والديمقراطي ــة السياس ــم العملي ــى دع ــد ع ــا: التأكي خامس

ــات  ــار الرئاس ــتكمال اختي ــات واس ــراء االنتخاب ــن إج ــفرت ع ــي أس ــاراتها، والت مس

الثــاث وفــق االســتحقاقات الدســتورية، بمــا يضمــن مشــاركة جميــع مكوناتــه وقواها 

ــراق. ــعب الع ــر لش ــتقبل زاه ــق مس ــية؛ لتحقي السياس

الدائرة االعامية
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• الحلبوســي يشــكر المشــاركين فــي قمــة بغــداد لبرلمانــات 	
دول الجــوار )قنــاة الرشــيد( )2019/4/21(

ــداد  ــة بغ ــاركني بقم ــه املش ــويس لنظرائ ــد الحلب ــواب محم ــس الن ــس مجل ــدم رئي تق

ــان ــكر واالمتن ــوار بالش ــات دول الج لربملان

الحلبــويس قــال انــه يتقــدم بخالــص الشــكر واالمتنــان إىل رؤســاء املجالــس النيابيــة 

والوفــود املرافقــة لهــم عــى ترشيفهــم وحضورهــم إىل بغــداد، وكذلــك يتقــدم بجزيــل 

ــه والقــوات  ــع القــادة السياســيني والنــواب ورئيــس الحكومــة ومكتب الشــكر إىل جمي

األمنيــة ووســائل اإلعــام والصحفيــني وموظفــي مجلــس النــواب عــى جهودهــم التــي 

بُذلــت يف قمــة برملانــات دول جــوار العــراق.

• الحلبوســي: العــراق بصــدد بنــاء شــراكات اســتراتيجية مــع دول 	
الجــوار )ســكاي نيــوز العربيــة( )2019/4/20(

ــاء  ــدد بن ــداد بص ــويس، إن بغ ــد الحلب ــي محم ــواب العراق ــس الن ــس مجل ــال رئي ق

رشاكات اســراتيجية مــع جميــع الــدول املجــاورة. وشــدد الحلبــويس يف كلمــة خــال 

افتتــاح مؤتمــر برملانــات جــوار العــراق عــى أهميــة الروابــط املشــركة بــني العــراق 

ــواره. وج

• برلمانــات دول جــوار العــراق تدعــم اســتقراره واســتعادة دوره 	
ــرة( )2019/4/21( ــاة الجزي )قن

أكــد املشــاركون يف مؤتمــر برملانــات دول الجــوار العراقــي دعمهــم اســتقرار العــراق 

لضمــان اســتقرار املنطقــة.
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ــان الختامــي للمؤتمــر الــذي اســتضافته بغــداد ألول مــرة أمــس الســبت،  وقــال البي

إن اســتقرار العــراق سيســاهم يف عودتــه بــكل ثقلــه الســيايس واالقتصــادي ومــوارده 

البرشيــة إىل محيطــه العربــي واإلقليمــي.

ودعــا البيــان إىل التشــديد عــى أهميــة دعــم االعتــدال ومحاربــة التطــرف بكل أشــكاله. 

كمــا تضمــن توافــق الجميــع عــى دعــم إعــادة إعمــار املــدن التــي اســتعادتها القــوات 

العراقيــة مــن تنظيــم الدولة اإلســامية.

ــا،  ــوريا واألردن وتركي ــت وس ــعودية والكوي ــات الس ــاء برملان ــر رؤس ــرض املؤتم وح

ــورى  ــس الش ــس مجل ــا لرئي ــردي ممث ــن بروج ــاء الدي ــب ع ــران النائ ــدت إي وأوف

ــاركة. ــدم املش ــن ع ــذر ع ــذي اعت ال

ــر  ــاء املؤتم ــه أثن ــويس يف كلمت ــد الحلب ــواب العراقــي محم ــس الن وأشــار رئيــس مجل

ــن  ــرج م ــوار »دون ح ــع دول الج ــراتيجية م ــرام رشاكات إس ــدد إب ــاده بص إىل أن ب

طــرف أو محابــاة آلخــر«، مضيفــا أن العــراق »لــم يعــد قلقــا تجــاه فكــرة املحــاور 

ــاز”. واالنحي

وقــال النائــب العراقــي رحيــم الشــمري »ال نريــد مصلحــة الدولــة الفانيــة والدولــة 

الفانيــة.. العــراق خــرج مــن محنــة كبــرية جــدا، وموقــف الــدول عمومــا كان بســيطا 

تجــاه العــراق.. نأمــل مــن الــدول العربيــة واإلقليميــة أن يكــون لهــا دور إيجابــي، ألن 

البعــض كان دوره غــري إيجابــي براحــة«.

• ــل 	 ــداد دلي ــي بغ ــوار ف ــات دول الج ــة برلمان ــد قم ــداد: عق الح
علــى اســتعادة العــراق دوره الريــادي )رووداو( )2019/4/19(

ــاء  ــر رؤس ــداد، أن مؤتم ــري الح ــي، بش ــواب العراق ــس الن ــس مجل ــب رئي ــد نائ أك

ــالة  ــي رس ــداد يعط ــبت يف بغ ــداً الس ــيعقد غ ــذي س ــراق ال ــوار الع ــات دول ج برملان

بــأن العــراق سيســتعيد دوره الريــادي والقيــادي يف املنطقــة ويعــود إىل ممارســة دوره 
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ــة. ــة والدولي ــل اإلقليمي ــي يف املحاف الحقيق

وقــال الحــداد لشــبكة رووداو اإلعاميــة: »تأتــي أهميــة مؤتمــر رؤســاء برملانــات دول 

ــوم الســبت، 2019/4/20 يف بغــداد، مــن أن شــعار  ــده ي جــوار العــراق املزمــع عق

املؤتمــر هــو االســتقرار والتنميــة”.

ــرة  ــذه التظاه ــي ه ــي تأت ــش اإلرهاب ــى داع ــراق ع ــار الع ــد انتص ــه »بع ــاف أن وأض

ــوار  ــراق ويف دول ج ــة ويف الع ــة يف دول املنطق ــتقرار والتنمي ــني االس ــة لتأم الربملاني

العــراق، حيــث أن االســتقرار عمليــة تضامنيــة وال تســتطيع الدولــة واملجتمــع لوحــده 

ــق التعــاون والتنســيق مــا بــني دول الجــوار كافــة”. ــم عــن طري ــم يت ــه مال ضمان

ــة إىل  ــة ككل بحاج ــي إىل أن »املنطق ــواب العراق ــس الن ــس مجل ــب رئي ــار نائ وأش

االســتقرار والتنميــة، وهــذا املؤتمــر يعطــي رســالة بــأن العــراق اآلن بعــد أن تعــاىف بعد 

داعــش يريــد النهــوض بواقعــه االســتثماري واألمنــي واالقتصــادي، ويعطــي رســالة 

بــأن العــراق سيســتعيد دوره الريــادي والقيــادي يف املنطقــة ويعــود إىل ممارســة دوره 

ــة«. ــة والدولي الحقيقــي يف املحافــل اإلقليمي

• ــة 	 ــر قم ــتضافة مؤتم ــتعداداته الس ــي اس ــواب ينه ــس الن مجل
ــوز( )2019/4/17( ــن ني ــوار )أي ــات دول الج ــاء برلمان ــداد لرؤس بغ

دأبــت االمانــة العامــة ملجلــس النــواب منــذ اليــوم االول التخــاذ قــرار عقــد قمــة بغــداد 

ــام بكافــة االســتعدادات اللوجســتية  لرؤســاء برملانــات دول جــوار العــراق، عــى القي

ــتعادة دوره  ــراق واس ــة الع ــق بمكان ــكل يلي ــه بش ــتلزمات نجاح ــة مس ــة كاف وتهيئ

املحــوري يف املنطقــة بعــد تجــاوب رؤســاء برملانــات الــدول املجــاورة مــع دعــوة رئيس 

ــاري  ــان الج ــداد يف 20 نيس ــتضافتهم يف بغ ــويس الس ــد الحلب ــواب محم ــس الن مجل

الســبت املقبــل.

ــة  ــة العام ــان أن »االمان ــريي يف بي ــاح الحم ــواب ص ــس الن ــام ملجل ــني الع ــال االم وق
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للمجلــس أتمــت كافــة االســتعدادات املتعلقــة بانعقــاد مؤتمــر قمــة بغــداد الــذي يضم 

دول الجــوار الســت اضافــة اىل جمهوريــة العــراق”، مبينــا أن االســتعدادات اللوجســتية 

والفنيــة تبــدأ مــن مطــار بغــداد الــدويل وصالــة الترشيفــات مــرورا بطريــق املطــار، 

فضــا عــن تهيئــة االعــام والافتــات داخــل املنطقــة الخــرضاء والحكوميــة.

ــة  ــة بحماي ــة الخاص ــع الفرق ــارش م ــاون املب ــم بالتع ــريات تت ــاف أن »“التحض واض

املنطقــة الخــرضاء ومكتــب رئيــس الــوزراء واالمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء إلتمــام 

االســتعدادات املتعلقــة باملؤتمــر، خاصــة داخــل القصــور الحكوميــة التــي ســتحتضن 

اعمــال القمــة يــوم الســبت 20 نيســان”، مؤكــدا عــى أن ســياقات العمــل تســري وفــق 

انســياب جيــد دون اي تلكــؤ”.

بــدوره، أوضــح مديــر عــام الدائــرة االعاميــة يف املجلــس محمــد أبــو بكــر أن »دائرتــه 

هيــأت جميــع متطلبــات قيــام وســائل االعــام املحليــة او الخاصــة بالــدول املشــاركة 

ــل  ــن قب ــيكون م ــدث س ــة الح ــريا اىل أن” تغطي ــداد”، مش ــة بغ ــع قم ــة وقائ لتغطي

الدائــرة االعاميــة وشــبكة االعــام العراقــي وجميــع وســائل االعــام، اضافــة اىل اعــام 

الــدول املشــاركة”.

ولفــت ابــو بكــر اىل أن” الشــعب العراقــي والــراي العــام ســيطلع عــرب النقــل املبــارش 

ــذ لحظــة اســتقبال رؤســاء برملانــات دول الجــوار والوفــود  ــل القمــة من عــى تفاصي

املشــاركني يف مطــار بغــداد الــدويل مــن قبــل رئيــس مجلــس النــواب العراقــي، اضافــة 

اىل نقــل وقائــع انعقــاد القمــة لاطــاع عــى مجرياتهــا”، مؤكــدا عــى اهميــة الحــدث 

بمــا يصــب يف مصلحــة الشــعب العرقــي.

ــس  ــام ملجل ــني الع ــة االم ــة برئاس ــة تحضريي ــواب لجن ــس الن ــة مجل ــكلت رئاس وش

النــواب الســيد صــاح الحمــريي وعضويــة مديــري الدائــرة االعاميــة ودائــرة العاقات 

والترشيفــات لتوفــري متطلبــات أنجــاح قمــة بغــداد.

ــد أن  ــيل محم ــام ع ــات س ــات والترشيف ــرة العاق ــام دائ ــر ع ــني مدي ــه، ب ــن جانب م

التحضــريات اللوجســتية ملؤتمــر قمــة بغــداد لربملــان دول جــوار العــراق بــدأت قبــل 
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أكثــر مــن شــهر، مشــددا عــى رضورة االســتعداد للوصــول اىل أفضــل صورة تتناســب 

مــع مكانــة واهميــة الــدول والوفــود املشــاركة والزائــرة للعــراق.

وبــني، أن “دائــرة العاقــات وفريقهــا أكملــت خططهــا التــي تشــمل اســتقبال الوفــود 

ــر  ــم يف الق ــر أقامته ــم اىل مق ــداد ونقله ــار بغ ــية بمط ــرشف الرئاس ــة ال يف صال

الحكومــي وفنــدق الرشــيد الــدويل، فضــا عــن تهيئــة قاعــة القــدس الرئاســية التــي 

ــاح  ــبة إلنج ــتلزمات املناس ــة املس ــا بكاف ــداد وتجهيزه ــة بغ ــاد قم ــت النعق خصص

ــر”. املؤتم

وأشــار مديــر عــام دائــرة العاقــات اىل تواصــل مــاك الدائــرة بشــكل مســتمر مــع 

ــى  ــول ع ــداد للحص ــة يف بغ ــفاراتهم العامل ــاركة وس ــدول املش ــات ال ــع برملان جمي

املعلومــات الكافيــة الخاصــة بأعــداد الوفــود ومتطلباتهــم الســتكمال كافــة االجــراءات، 

منوهــا اىل ان جميــع دول الجــوار ستشــارك يف قمــة بغــداد بوفــود رفيعــة املســتوى«.

• الحلبوســي: العــراق لــم يعــد قلقــا مــن سياســة المحــاور 	
ويمضــي صــوب شــراكات اســتراتيجية واعــدة مــع دول الجــوار )الصباح 

الجديــد( )2019/4/21( العــدد )4158(

اثناء انطاق مؤتمر برملانات دول الجوار العراقي أمس..

* رئيس الربملان األردني: لشهداء العراق دين يف اعناقنا

*الكويت: الحديث عن منطقة مستقرة دون عراق آمن سيكون محض خرافة

*رئيس مجلس االمة الركي: وحدة الراب العراقي أمر مصريي لنا

*رئيس مجلس الشورى السعودي: العراق عاد لدوره املركزي واملحوري

*إيران: داعش اندحر بفضل تضحيات العراقيني
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طغــى موقــف البــاد املتمثــل بانفتاحهــا عــى دول جوارهــا والوطــن العربــي والعالــم، 

عــى اعمــال مؤتمــر برملانــات دول الجــوار التــي انعقــدت أمــس تحــت شــعار تحــت 

شــعار “العــراق.. اســتقرار وتنميــة “، بعــد ان شــهدت خــال األشــهر املاضيــة زيارات 

قــادة دول وحكومــات، كانــت نتيجــة البعــض منهــا توقيــع اتفاقيــات ومذكــرات تفاهم 

ــي  ــني اإلقليم ــرة يف املحيط ــا املؤث ــادت اىل مكانته ــا ع ــت انه ــي أدرك ــدول الت ــع ال م

ــي كان  ــات والت ــك االتفاقي ــرب تل ــركة ع ــح املش ــاء املصال ــت اىل احي ــدويل، فاتجه وال

آخرهــا التــي وقعتهــا البــاد مــع اململكــة العربيــة الســعودية، بعــد ان كانــت وقعــت 

مــع األردن وإيــران اتفاقيتــني قبلهــا.

جســدت هــذا كلمــات رؤســاء وفــود مؤتمــر برملانــات دول الجــوار الــذي أقيــم امــس، 

ــا  ــد انتصاره ــيما بع ــن س ــزي واملحوري ــا املرك ــاد اىل دوره ــودة الب ــت ع ــي تناول الت

ــي  ــة الت ــة الرحيبي ــد الكلم ــش، فبع ــدة وداع ــل بالقاع ــاب املتمث ــى اإلره ــري ع الكب

ــا اىل ان العــراق  ــي اشــار فيه ــواب محمــد الحلبــويس والت ــس الن القاهــا رئيــس مجل

ــال  ــال األبط ــل قت ــرشف وقات ــة ال ــاض معرك ــد ان خ ــا بع ــزاً قوي ــامخا عزي ــاد ش ع

ــر  ــق الن ــدام وحق ــجاعة واإلق ــروح الش ــه ب ــقائه وأصدقائ ــه وأش ــن جريان ــة ع نياب

العظيــم بفضــل تكاتــف شــعبه ودعــم مرجعياتــه الدينيــة وترابــط عشــائره وأطيافــه 

ومكوناتــه، أكــد رئيــس مجلــس الشــورى الســعودي محمــد آل الشــيخ، امــس الســبت، 

ــوري،  ــزي واملح ــاد اىل دوره املرك ــراق ع أن الع

وقــال آل الشــيخ يف كلمــة القاهــا يف املؤتمــر، إن “العــراق بــدأ يعــود إىل دوره املركــزي 

واملحــوري”، مشــريا إىل “تطــور وتقــدم العاقــات بــني العــراق والســعودية”.

ــادل  ــوزراء ع ــس ال ــارة رئي ــال زي ــت خ ــي وقع ــات الت ــيكون لاتفاق ــاف: “س وأض

ــا يحقــق  ــز التعــاون ورفــع مســتوى العاقــات بم ــر يف تعزي ــغ االث ــد املهــدي ابل عب

ــركة”. ــح املش املصال

ــاب  ــكال االره ــة اش ــدي لكاف ــود بالتص ــر الجه ــيخ إىل “رضورة تظاف ــا آل الش ودع

والقضــاء عــى مظاهــره وســن املزيــد مــن القوانــني والترشيعــات ملكافحتــه وتجفيــف 
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ــع الفكــر اإلرهابــي”. مناب

ــة  ــل بواب ــم، أن العــراق يمث ــي مــرزوق الغان ــس األمــة الكويت ــا أكــد رئيــس مجل كم

الســتقرار املنطقــة، معتــربا أن الحديــث عــن رشق اوســط دون عــراق مســتقر ســيكون 

محــض خرافــة.

ــه خــال املؤتمــر، إن “العــراق يمثــل بوابــة اســتقرار املنطقــة  وقــال الغانــم يف كلمت

نظــرا ملوقعــه الجغــرايف والجيبولتيكــي الــذي يتوســط املنطقــة”، مشــريا إىل أنــه “مــن 

دون عــراق آمــن ومســتقر فــان الحديــث عــن رشق اوســط مســتقر ســيكون محــض 

خرافــة”.

وأكــد الغانــم “اســتعداده للعمــل مــع جميــع الربملانــات يف دول الجــوار العراقــي مــن 

اجــل تحقيــق االســتقرار يف املنطقــة”، محــذرا مــن أن “مــن يراهــن عــى ضعــف جاره 

فانــه يغامــر بمســتقبله”.

وقــال رئيــس الربملــان الركــي مصطفــى شــنطوب، أن وحــدة الــراب العراقــي أمــر 

مصــريي لبــاده، فيمــا اشــار إىل تطلــع انقــرة ألخــذ العــراق دوره الريــادي يف املنطقــة.

ــر  ــي أم ــراب العراق ــدة ال ــر، إن “وح ــاء املؤتم ــا اثن ــة القاه ــنطوب يف كلم ــال ش وق

ــامخا  ــا تنتظــر ان يقــف العــراق ش ــا”، مشــريا إىل أن “تركي مصــريي بالنســبة لركي

ــة”. ــادي يف املنطق ــذ دوره الري ويأخ

ــا إىل أن  ــع اىل زيــادة التعــاون مــع العــراق اىل ارفــع مســتوى”، الفت وأضــاف، “نتطل

ــح دول الجــوار والعــراق ال تتحقــق مــع االســتمرار يف الــراع”. “مصال

ــار  ــة يف اعم ــة العراقي ــه الحكوم ــه لـــ “توج ــي دعم ــان الرك ــس الربمل ــد رئي وأك

ــش”. ــن داع ــررة م ــات املح املحافظ

ــراق  ــهداء الع ــة، أن لش ــف الطراون ــي عاط ــان األردن ــس الربمل ــد رئي ــه أك ــن جانب وم

ــاق العــرب نظــرا ملــا بذلــوه يف محاربــة اإلرهــاب، مشــريا إىل أن ظــروف  ديــن يف اعن

ــاد. ــب االتح ــة تتطل املرحل
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وقــال الطروانــة يف كلمتــه، إن” للعراقيــني وشــهدائهم ديــن يف اعناقنــا عندمــا حاربــوا 

اإلرهــاب”، الفتــا إىل أن “ظــروف املرحلــة تتطلــب منــا االتحــاد والوقــوف معــا”.

وأضــاف، أن “غيــاب العمــل املشــرك ســيوفر فرصــة لتنامــي اإلرهــاب”، مؤكــدا عــى 

اهميــة “التوحــد يف دعــم القضيــة الفلســطينية والقــدس الرشيــف”.

وعــرج رئيــس الوفــد اإليرانــي املشــارك يف مؤتمــر برملانــات دول الجــوار العراقــي عــاء 

الديــن بروجــردي يف كلمتــه عــى تمكــن البــاد مــن دحــر “داعــش” بفضــل تضحيــات 

قواتــه األمنيــة والحشــد الشــعبي واملتطوعــني الســنة وفتــوى املرجعيــة، فيمــا أعــرب 

عــن شــكره لوقــوف العــراق إىل جانــب بــاده يف أزمــة الســيول.

وقــال بروجــردي يف الكلمــة التــي القاهــا خــال املؤتمــر:” العــراق تمكــن مــن دحــر 

داعــش والقضــاء عليــه بفضــل تضحيــات القــوات املســلحة بمــا فيها الحشــد الشــعبي 

واملتطوعــني الســنة وفتــوى املرجعيــة الدينيــة”، مشــريا إىل أن “اعــداء العــراق اسســوا 

أبشــع تنظيــم إرهابــي ألنــه لــم يعجبهــم نظامهــم الديمقراطــي”.

ــباب  ــي اس ــة ه ــروب االقليمي ــل والح ــن ارسائي ــي وفت ــل األمريك ــاف أن” التدخ واض

ــان  ــا إىل أن” أمــريكا هــي كي ــوم”، الفت ــذي تشــهده املنطقــة الي ــر ال رئيســية يف التوت

ــاب”. ــع لإلره صان

وشــدد عضــو لجنــة األمــن القومــي يف مجلــس الشــوري اإليرانــي” دعــم الجمهوريــة 

اإلســامية اإليرانيــة الســتقرار العــراق ووحــدة أراضيــه”، مشــيدا بـ”مســاعدة العــراق 

ملتــرضري الســيول والفيضانــات يف إيــران”.

وكانــت اعمــال مؤتمــر برملانــات دول جــوار العــراق، انطلقــت أمــس يف العاصمــة بغداد 

بدعــوة مــن مجلــس النــواب العراقــي، بعــد ان اعــد لهــا بنحــو متواصــل مــن اجــل 

عاقــات أكثــر متانــة بــني البــاد ودول جــواره، ويف هــذا الصــدد، قــال رئيــس مجلــس 

ــة بالوفــود  ــه الرحيبي ــذي تــراس قمــة املؤتمــر يف كلمت ــواب محمــد الحلبــويس، ال الن

ــر  ــا بالفخ ــا حاف ــا تاريخي ــل يوم ــر يمث ــاد املؤتم ــر، أن” انعق ــاح املؤتم ــد افتت بع
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واالعتــزاز بــأن يرشفنــا جميــُع جرياننــا يف زيــارة عزيــزة عــى قلوبنــا”.

ــاض  ــد ان خ ــا بع ــزاً قوي ــامخا عزي ــد ش ــن جدي ــف م ــراق يق ــأن “الع ــاف ب وأض

معركــة الــرشف وقاتــل قتــال األبطــال نيابــة عــن جريانــه وأشــقائه وأصدقائــه بــروح 

الشــجاعة واإلقــدام وحقــق النــر العظيــم بفضــل تكاتــف شــعبه ودعــم مرجعياتــه 

ــة وترابــط عشــائره وأطيافــه ومكوناتــه”. الديني

ــرارة  ــى م ــا ع ــرب طوي ــراق ص ــأن “الع ــواب ب ــس الن ــس مجل ــيد رئي ــار الس وأش

ــت  ــية تمثل ــروف الصعبــة  وعانــى شــعبنا العراقــي ظروفــاً قاس ــرب والظ الح

بالتضحيــات الجســيمة التــي قدمهــا مــن أبنائــه واحتــال اإلرهــاب ملســاحات واســعة 

مــن أرضــه ونــزوح املايــني مــن مناطقهــم ،  ولكنــه بقــي شــامخاً صامــداً قويــا عزيزا 

ــت  ــي وقف ــة الت ــني دول املنطق ــه ب ــتعيد مكانت ــوم يس ــو الي ــا ه ــرأس وه ــوع ال مرف

معــه وســاندته ودعمتــه يف مواجهتــه التاريخيــة ضــد اإلرهــاب” مقدمــا باســم شــعب 

ــن  ــني الذي ــا الدولي ــا ورشكائن ــا وأصدقائن ــع جريانن ــل لجمي ــكر الجزي ــراق ” الش الع

وقفــوا معنــا وســاندونا يف الظــروف الصعبــة  حتــى اســتطعنا أن نقــي عــى الوجــود 

العســكري لإلرهــاب ومازلنــا نعمــل عــى القضــاء عليــه فكــرا مــن خــال التنســيق 

املتبــادل مــع جميــع األصدقــاء والداعمــني اإلقليميــني والدوليــني ليعــود العــراق آمنــا 

ــه يف بــرة الخــري  ــم كردســتان اىل أقــى جنوب مســتقرا مــن أقــى شــماله يف اقلي

والعطــاء ، ويعــود جميــع النازحــني اىل مناطقهــم بعــد أن يتــم أعمارهــا مــا ســيجعلنا 

يف مأمــن مــن عــودة فكــرة االرهــاب مــن جديــد “.

وتابــع الحلبــويس بــان ” العــراق لــم يعــد قلقــاً تجــاه  فكــرة املحــاور واالنحيــاز بــل 

ــوار دون  ــع دول الج ــع جمي ــدة م ــراتيجية واع ــاء رشاكات اس ــدد بن ــوم بص ــه الي ان

ــرايف  ــري الجغ ــو املص ــا ه ــا بجريانن ــا يربطن ــر  فم ــاة آلخ ــرف او محاب ــن ط ــرج م ح

ــأن”  ــا ب ــد” الفت ــي الوطي ــي والدين ــط االجتماع ــركة  والراب ــح املش ــرك واملصال املش

الحاجــة تنطلــق مــن هــذا اللقــاء التاريخــي اىل إطــار تنظيمــي متواصــل يتــم انعقــاده 

بشــكل منتظــم يف البلــدان ذات العاقــة ملناقشــة املســتجدات ووضــع الحلــول العاجلــة 
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واملوضوعيــة االمــر الــذي ســينعكس ايجابــا عــى امــن واســتقرار دولنــا مــا ســيكون 

لــه األثــر اإليجابــي املبــارش عــى شــعوب املنطقــة بأرسهــا ، وكل ذلــك يتطلــب التزامات 

متبادلــة بيننــا يف حمايــة االمــن اإلقليمــي بشــكل تضامنــي متماســك ، ومــن هنــا فإننــا 

نؤكــد ان العــراق حريــص عــى أمــن واســتقرار جــواره واملنطقــة “.

ــة  ــات رؤي ــذه االجتماع ــج ه ــى رضورة ان” تنت ــواب ع ــس الن ــس مجل ــث رئي  وح

ــات  ــاركياً بترشيع ــاً تش ــاً مرشوع ــدأ مع ــوار وأن نب ــراق ودول الج ــني الع ــدة ب موح

تمنــح الســلطات التنفيذيــة يف بلداننــاً أفقــاً رحبــا لتطويــر العاقــات مــن خــال دعــم 

االتفاقيــات التــي تتطلبهــا إجــراءات تعزيــز العاقــات والتصويــت عليهــا يف برملانــات 

دولنــا وحــث وزارات الخارجيــة لبــذل جهــد اســتثنائي لربــط دبلومــايس حيــوي قــادر 

عــى خلــق رشاكات اقتصاديــة وتجاريــة وثقافيــة واجتماعيــة مــن خــال الــوزارة ذات 

ــا”. ــة يف حكومــات بلدانن الصل

• أكــد أمــام »قمــة برلمانــات جــوار العــراق« أن أجــواء التصــارع 	
ــًا اإلقليمــي ليســت قــدرًا حتمي

»خرافــة«  األوســط  الشــرق  اســتقرار  العــراق  دون  مــن  الغانــم: 
)2019/4/20( الكويتيــة(  النهــار  )صحيفــة 

ــاء  ــاركة رؤس ــراق بمش ــوار الع ــات دول ج ــة برملان ــر قم ــال مؤتم ــس أعم ــدت أم عق

ــا  ــورية واالردن وتركي ــعودية وس ــت والس ــي الكوي ــات دول؛ ه ــبع برملان ــيل س وممث

ــف.  ــراق املضي ــة إىل الع ــران إضاف وإي

ــة  ــم رمزي ــرزوق الغان ــة م ــس االم ــس مجل ــد رئي ــاع أك ــام االجتم ــه ام ويف كلمت

ــم  ــال الغان ــد وق ــن وموح ــتقر وآم ــراق مس ــع ع ــت م ــى ان الكوي ــددا ع ــة مش خاص

ــة  ــعوب املنطق ــل لش ــة أم ــي بارق ــراق »يعط ــوار الع ــات دول ج ــر برملان إن مؤتم

ولشــعب العــراق بشــكل خــاص بــأن الدخــول يف عــر الســام واالســتقرار ممكــن 
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ــا كمــا يريــد  ــال واملناكفــة ليســت قــدرا حتمي وان أجــواء التصــارع اإلقليمــي واالقتت

البعــض ان يشــيع، كقناعــة راســخة وثابتــة«. ووصــف الغانــم املؤتمــر بانــه »اجتمــاع 

ــا بأننــي كنــت مأخــوذا بمــا لهــذا االجتمــاع مــن  غــري مســبوق« قائــا »اعــرف هن

رمزيــة، رمزيــة الحضــور واملــكان والتوقيــت« وقــال »نحــن مــن جهتنــا يف الكويــت، 

ــد،  ــن، وموح ــتقر، وآم ــراق مس ــع ع ــن م ــح: نح ــكل واض ــة، وبش ــول ودون موارب نق

وهــذا ليــس طموحنــا فنحــن عــى الصعيــد االســراتيجي مــع عــراق مزدهــر ومتقــدم 

ينعــم بالرخــاء والرفاهيــة«. واضــاف »العــراق جارنــا وليــس مــن مصلحــة أحــد أن 

يكــون جــاره غارقــا يف دوامــة مــن املعانــاة، ومــن يراهــن عــى ضعــف جــاره كــرشط 

ــتقبله«. ــي بمس ــة يضح ــو يف الحقيق ــه، ه ــتقراره وأمن الس

ــري  ــمو أم ــه س ــاء توجي ــان ج ــة وااليم ــق والقناع ــذا املنطل ــن ه ــم »م ــاف الغان واض

ــراق  ــار الع ــادة اعم ــم وإع ــر دع ــتضافة مؤتم ــد باس ــاح األحم ــيخ صب ــاد الش الب

مؤخــرا«. واســتطرد الغانــم قائــا »فســمو األمــري، يراهــن عــى املســتقبل ومســتقبل 

دول املنطقــة قائــم عــى التعــاون والتكامــل مــع الجــريان، مــع القريــب ال البعيــد، مــع 

املشــرك الثقــايف والبــرشي، ال اآلخــر الغريــب واملغايــر، مــع الــذي نقتســم معه ســحنة 

التضاريــس، وتداخــل التاريــخ، ومــزاج املنــاخ«. وقــال الغانــم ان العــراق واســتقراره، 

احــدى البوابــات الســتقرار املنطقــة مضيفــا »فقــط ألقــوا نظــرة رسيعــة عــى خارطــة 

ــى  ــا وع ــري غرب ــام الكب ــم الش ــى إقلي ــل ع ــراق املط ــول، الع ــا أق ــوا م ــراق لتعرف الع

الخليــج والجزيــرة العربيــة جنوبــا وعــى االناضــول شــماال وعــى الفضــاء الفــاريس 

رشقــا، هــو يف قلــب الجيوبوليتكــس الــرشق أوســطي«. واكــد الغانــم »مــن دون عــراق 

ــة  ــض خراف ــط مح ــرشق االوس ــتقرار ال ــن اس ــث ع ــيكون الحدي ــن س ــتقر وآم مس

لذلــك نحــن ننظــر اىل اســتقرار العــراق كــرضورة اســراتيجية«. واوضــح الغانــم »ان 

العــراق الــذي ننظــر اليــه للدخــول يف حقبــة التنميــة املنشــودة هــو عــراق متــوازن، 

عــراق عربــي منفتــح عــى جريانــه العــرب، عــراق متصالــح ومتعــاون مــع جريانــه يف 

ــه قائــا  ــم الغانــم كلمت ــم، فعــا وتفاعــا«. واختت اإلقليــم، عــراق منفتــح عــى العال

»هــذه عناويننــا العريضــة يف الكويــت، فيمــا يتعلــق بالعــراق ووفــق هــذه العناويــن 
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ــا للعــراق، معاونــني ومســاعدين  نعمــل وطبقــا لهــا نتحــرك وعــى إثرهــا، نمــد يدن

ــا يف الربملــان الكويتــي، عــى أتــم االســتعداد للعمــل  وداعمــني«. واضــاف »أؤكــد بانن

ــات  ــن مرئي ــي، ضم ــان العراق ــع الربمل ــي، وم ــوار العراق ــات دول الج ــع كل برملان م

نتفــق عليهــا، تتعلــق بكيفيــة تحقيــق رشوط االســتقرار والوفــاق، يف منطقــة، تعبــت 

مــن التصــارع واالقتتــال«.

وكان رئيــس مجلــس النــواب العراقــي محمــد الحلبــويس افتتــح االجتمــاع بكلمــة قــال 

فيهــا إن العــراق قاتــل بشــجاعة ضــد اإلرهــاب بفضــل تعــاون أبنائــه. وأضــاف أن 

بــاده مازالــت تواصــل الحــرب عــى اإلرهــاب بمســاعدة إقليميــة ودوليــة، مشــريا إىل 

العاقــة الوطيــدة التــي تربــط العــراق بــدول الجــوار وهــي مــا تعــول عليهــا بغــداد.

ــر  ــد يف مؤتم ــاكر حام ــواب ش ــس الن ــس مجل ــم رئي ــمي باس ــدث الرس ــال املتح وق

ــراءات  ــى اج ــاق ع ــعى لاتف ــوار ستس ــات دول الج ــداد لربملان ــة بغ ــايف إن قم صح

ــتثمار  ــيع االس ــن وتوس ــز االم ــهم يف تعزي ــة تس ــية واقتصادي ــب سياس ــق مكاس تحق

ــار اىل ان  ــة. واش ــعوب املنطق ــني ش ــات ب ــني العاق ــر لتحس ــات النظ ــب وجه وتقري

ــواء  ــب االج ــوري »يف ترطي ــى دوره املح ــد ع ــة التأكي ــذه القم ــن ه ــدف م ــراق يه الع

ــعوبها«.  ــكل ش ــتقرار ل ــل اس ــون عام ــة ويك ــني دول املنطق ب

ــل  ــن والتكام ــني اىل ان االم ــد الحس ــال عب ــة اقب ــو اللجن ــارت عض ــا اش ــن جهته م

االقتصــادي ســيكونان أبــرز املحــاور التــي سيناقشــها املؤتمــر أمــا االمني العــام ملجلس 

النــواب صــاح الحمــريي فقــد أعلــن أن »التحضــريات تتــم بالتعــاون املبارش مــع الفرقة 

ــوزراء إلنجــاز االســتعدادات  ــس ال ــب رئي ــة الخــرضاء ومكت ــة املنطق الخاصــة بحماي

ــن  ــة. واعل ــال القم ــن اعم ــي تحتض ــة الت ــور الحكومي ــل القص ــة داخ ــر خاص للمؤتم

الربملــان العراقــي ان املؤتمــر الــذي يعقــد تحــت عنــوان »العــراق.. اســتقرار وتنميــة« 

يعــد تحــوال مهمــا وانتقاليــة نوعيــة يف مســرية الدبلوماســية النيابيــة العراقيــة وقدرتها 

عــى جمــع الجــوار عــى طاولــة واحــدة بمــا يســهم بتعزيــز االســتقرار وتوفــري فــرص 

التنميــة واالزدهــار لشــعوب الــدول املشــاركة.
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• جــوار 	 برلمانــات دول  لرؤســاء  الختامــي  البيــان  بنــود  أهــم 
)2019/4/19( اليــوم(  روســيا   RT( العــراق 

عقــد أمــس الســبت يف العاصمــة بغــداد رؤســاء برملانــات دول جــوار العراق بمشــاركة 

6 دول )تركيــا والســعودية والكويــت واألردن وســوريا وإيــران(، مؤتمــرا تحــت عنــوان 

ــتقرار وتنمية”. ــراق.. اس »الع

وقد أصدر املشاركون بيانا ختاميا أكد عى ما ييل:

 - دعــم اســتقرار العــراق والحفــاظ عــى وحــدة أراضيــه ووحــدة نســيجه االجتماعــي، 

بعــد أن تحقــق نــره الكبــري عــى تنظيــم »داعــش”.

ــه  ــكل ثقل ــه ب ــاهم يف عودت ــة، ويس ــتقرار املنطق ــراق رضوري الس ــتقرار الع  - اس

ــي. ــي واإلقليم ــه العرب ــة إىل محيط ــة الخاق ــوارده البرشي ــادي وم ــيايس واالقتص الس

 - االنتصــار، الــذي حققــه العــراق عــى تنظيــم داعــش بــات يمثــل أرضيــة مشــركة 

ــاء ودعــم الحــوار  ــدة مــن التعــاون والبن ــدء صفحــة جدي ــة، لب ــكل شــعوب املنطق ل

املجتمعــي وصــوال إىل بنــاء تفاهمــات مشــركة عــى أســس جديــدة يف املســتقبل تقــوم 

ــاء شــبكة مــن العاقــات التكامليــة بــني  عــى أســاس دعــم التنميــة واالســتثمار وبن

شــعوبها.

ــعوب  ــيما أن ش ــكاله، وال س ــكل أش ــرف ب ــة التط ــدال ومحارب ــم االعت ــة دع -  أهمي

ــرف. ــن التط ــع ثم ــن تدف ــي م ــة ه املنطق

-  دعــم عمليــة البنــاء واإلعمــار والتنميــة يف العــراق، وتشــجيع فــرص االســتثمار فيــه 

بمختلــف املجــاالت.

ــة  ــل البنــى التحتي ــم داعــش، وتأهي -  دعــم إعــادة إعمــار املــدن املحــررة مــن تنظي

فيهــا بمــا يؤمــن توفــري فــرص عمــل إلعــادة النازحــني إىل مدنهــم.

ــي أســفرت  ــة يف العــراق بــكل مســاراتها، والت ــة السياســية والديمقراطي دعــم العملي
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عــن إجــراء االنتخابــات واســتكمال اختيــار الرئاســات الثــاث )الجمهوريــة والــوزراء 

ــه  ــع مكونات ــاركة جمي ــن مش ــا يضم ــتورية، بم ــتحقاقات الدس ــق االس ــواب(، وف والن

وقواهــا السياســية، لتحقيــق مســتقبل زاهــر لشــعب العــراق.

ــوان  ــت عن ــي تح ــوار العراق ــات دول الج ــر برملان ــبت، مؤتم ــداد الس ــت بغ واحتضن

ــس  ــن رئي ــوة م ــد، بدع ــوم واح ــاركة 6 دول، لي ــة«، بمش ــتقرار وتنمي ــراق.. اس »الع

ــويس. ــد الحلب ــي محم ــواب العراق ــس الن مجل

هــذا ورغــم إعــان العــراق يف شــهر ديســمرب املــايض عــن اســتعادته الســيطرة عــى 

ــم  ــني، يقي ــي نازح ــي عراق ــو مليون ــزال نح ــش، ال ي ــة داع ــه وهزيم ــل أراضي كام

معظمهــم يف مخيمــات منتــرشة بأرجــاء البــاد، مــن أصــل 5.8 مليــون تركــوا منازلهــم 

ــي 2014  ــني عام ــش«، ب ــلحي »داع ــة ومس ــوات العراقي ــني الق ــرب ب ــم الح يف خض

و2017، وتقــول بغــداد إنهــا بحاجــة إىل نحــو 88 مليــار دوالر عــى املــدى القصــري، 

إلعــادة إعمــار مــا دمرتــه الحــرب.



القمة في وسائل التواصل االجتماعي
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لقمةاالكلمة االفتتاحية لرئيس مجلس النواب العراقي خالل   

 

 

 

 جانب من السيدات والسادة الحضور 

 

 

لقمةاالكلمة االفتتاحية لرئيس مجلس النواب العراقي خالل   

 

 

 

 جانب من السيدات والسادة الحضور 

 

 

لقمةاالكلمة االفتتاحية لرئيس مجلس النواب العراقي خالل   

 

 

 

 جانب من السيدات والسادة الحضور 
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 رئيس مجلس الشورى السعودي للمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له

 

  

  

 رئيس مجلس األمة الكويتي لدولة الكويت والوفد المرافق له

 

 

 رئيس مجلس الشورى السعودي للمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له

 

  

  

 رئيس مجلس األمة الكويتي لدولة الكويت والوفد المرافق له

 

 

 رئيس مجلس الشورى السعودي للمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له

 

  

  

 رئيس مجلس األمة الكويتي لدولة الكويت والوفد المرافق له

 

 

 رئيس مجلس الشورى السعودي للمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له

 

  

  

 رئيس مجلس األمة الكويتي لدولة الكويت والوفد المرافق له
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   رئيس مجلس النواب األردني والوفد الموافق له

 

  

 

 وفد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

 

 

   رئيس مجلس النواب األردني والوفد الموافق له

 

  

 

 وفد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

 

 

   رئيس مجلس النواب األردني والوفد الموافق له

 

  

 

 وفد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

 

 

   رئيس مجلس النواب األردني والوفد الموافق له

 

  

 

 وفد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
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 رئيس مجلس نواب جمهورية تركيا والوفد المرافق له 

 

 
 رئيس مجلس الشعب السوري والوفد المرافق له

 

 
 رئيس مجلس نواب جمهورية تركيا والوفد المرافق له 

 

 
 رئيس مجلس الشعب السوري والوفد المرافق له

 

 
 رئيس مجلس نواب جمهورية تركيا والوفد المرافق له 

 

 
 رئيس مجلس الشعب السوري والوفد المرافق له

 

 
 رئيس مجلس نواب جمهورية تركيا والوفد المرافق له 

 

 
 رئيس مجلس الشعب السوري والوفد المرافق له
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 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله السيد رئيس مجلس النواب األردني

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس النواب األردني 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله السيد رئيس مجلس النواب األردني

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس النواب األردني 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله السيد رئيس مجلس النواب األردني

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس النواب األردني 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله السيد رئيس مجلس النواب األردني

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس النواب األردني 
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 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله الوفد الكويتي  

 

 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس األمة الكويتي 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله الوفد الكويتي  

 

 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس األمة الكويتي 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله الوفد الكويتي  

 

 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس األمة الكويتي 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله الوفد الكويتي  

 

 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس األمة الكويتي 
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 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله رئيس مجلس النواب التركي 

  

 

 

  رئيس مجلس النواب التركي  والسيد السيد رئيس مجلس النواب 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله رئيس مجلس النواب التركي 

  

 

 

  رئيس مجلس النواب التركي  والسيد السيد رئيس مجلس النواب 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله رئيس مجلس النواب التركي 

  

 

 

  رئيس مجلس النواب التركي  والسيد السيد رئيس مجلس النواب 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله رئيس مجلس النواب التركي 

  

 

 

  رئيس مجلس النواب التركي  والسيد السيد رئيس مجلس النواب 
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 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس الشورى السعودي

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس الشورى السعودي

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس الشورى السعودي

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس الشورى السعودي
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 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله رئيس الوفد اإليراني المشارك في قمة بغداد 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل لقاءه رئيس الوفد اإليراني المشارك في قمة بغداد 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله رئيس الوفد اإليراني المشارك في قمة بغداد 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل لقاءه رئيس الوفد اإليراني المشارك في قمة بغداد 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله رئيس الوفد اإليراني المشارك في قمة بغداد 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل لقاءه رئيس الوفد اإليراني المشارك في قمة بغداد 
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 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله رئيس مجلس الشعب السوري 

 

 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب في لقاء مع السيد رئيس مجلس الشعب السوري  

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله رئيس مجلس الشعب السوري 

 

 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب في لقاء مع السيد رئيس مجلس الشعب السوري  

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله رئيس مجلس الشعب السوري 

 

 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب في لقاء مع السيد رئيس مجلس الشعب السوري  

 

 السيد رئيس مجلس النواب خالل استقباله رئيس مجلس الشعب السوري 

 

 

 

 

 السيد رئيس مجلس النواب في لقاء مع السيد رئيس مجلس الشعب السوري  
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 صورة تذكارية للسادة الرؤساء المشاركين في القمة

 

 

 

 صورة تذكارية للسادة الرؤساء المشاركين في القمة

 

 

 صورة تذكارية للسادة الرؤساء المشاركين في القمة

 

 

 

 صورة تذكارية للسادة الرؤساء المشاركين في القمة

 

 

 صورة تذكارية للسادة الرؤساء المشاركين في القمة

 

 

 

 صورة تذكارية للسادة الرؤساء المشاركين في القمة
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للتواصل مع الدائرة اإلعالمية
 لمجلس النواب العراقي

iq.parliament

parliament.iq

parliamentiq@
مجلس النواب العراقي
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