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 م3002ـ 7991البيانات الصادرة عن المجلس للفترة من 

 بيان مجلس النواب حول االعتداءات

 على أراضي وسيادة الجمهورية العراقية التركية 

يتااع مجلس اانجاب اا الجماارجابسلي نياابجابيل ياابج ط ااتج ااعبرجابت اا نا جاب  ياان جماارج االع ج

ابسلي نياابجاباناةياابجاب ااطيطبج اب ااعتدجااااجاباااع ااجابتن اارجا االجرنا اارج  اايعع جاباااناتج

 يات نجت كجاال تيع ع جاب ا ابجا لج يعع جع ببجل اتط بجالا ج اعبرجاب  ا ن جا الجاب ا  ج

أل اععجابتحعبفجابتن رجاإل نائي رج اعجاأللابجابان يابج ه ان عججمرجابل  طبج لؤ ناًجحطيطيعًج

اباا يجي ااتيعفجلاااج االاجر عاماايجر لااعدجةعيلاابج سعيااع جماارجاألنا اارجابان ياابجماارج  ااعنج

ابيععماابج باالجتح ياا جرة عن ااعجابان ياابج باالج ااتع جلاااجابااع ي  ججاال ااتناتيسيبابل   ااع ج

بج  لانجابي يابجابان يابجاإل ا ليبجاب عئفيبج اب ايفبج اال اتي  جا الجابلطاعنا جابان يا

ب ا  عجابان رجابل   ج،ج لاجسيبجر نىجمإاج بكجاباع ااجةعجر عجمرج  عنجلسل جاألحعاثج

ابسعنياابجا االجاب ااعحبجابان ياابجابلاع ااع جاألبيلاابجابتاارجاع ع ااعجاب ااالجابان اارج ه ل اايجساانا ج

 اارجا االجاألنا اارج يع اابجاب اليااع جابلتحااع جاأللني ياابجابل حااعة ج ابلؤيااع جب اااع ااجابتن

 اب يعع جاباناةيبج ب ح فجابتن ارجاإل انائي رج ب يع ابجاالحات  ج اال اتي عاجابيايي  رج

جمرج  ي جا تةادجل عممج ل اةمجا لجاألنا رجابان يبج.

 اجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبج   جيعياج بكجاباع ااجابغع  جا لج يعع جابااناتج

بج ر ظلت اعجابان يابجبتساع ةج  معتياعج االنتطاع ج ت اعل يعجيعا جاب نبلع ع جابان يابجاب اطيط

 األ ااعافجابلاععياابجابتاارجت ااتيعفجحع اانج ل ااتط  ججاال ااتناتيسيع  ما يااعج باالجل اات ىج

جاأللبجابان يبج.

 لااعجيااعا جاب نبلع ااع جاإل اا ليبج  نبلع ااع جابااع  جابعيلطنا ياابج ابلستلاامجابااع برجإلعا اابج
ابسلي نيبجاباناةيبج ابتاعل جلايج لعجي لاجلغععن ججاباع ااجابتن رجا لجرنا رج  يعع 

ابط ا جابلاتعيبجاألنا رجاباناةيبجم ناًج ي لاجاع جت نانجلث ج  هجاال تيع ع جاباع ا يبج
جل تط  ًج.

جي اع ج-يععنجااجلس نجاب  الج

ج .72/5/1992 تعنيخج
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 بيان مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب

 عاصمة موحدة إلسرائيلاألمريكي اعتبار القدس 

يتع مجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبج ط تج ا تيع ج عبغيا،جابت  نا جابلؤ افبجابتارجج

آبا ج بيياعجة اايبجاب ا  جابلةاا  جماارجابل  طابجابان يابج،ج فااا جتيا لجاب ياعاجاإل اانائي رج

ابغعياالج تيااايعهجب ا اافج ااعجاب ااي وج اب  ااع ج األ فااع جلاااجر  ااع جاب ااالجابف  اا ي رج

األاة ج،ج ل اي بجةت جاأل نيع ج اغتيعلجاألنضجابان يبج،ج ت نيلجابل  آ ج اب ي  ج

جابف   ي يبجاآلل بج،ج لعجيلث جر  مجي نجابللعن ع جابا ينيبج.

 ماارجظاا ج اا اجابتفااعة جاب  ياانج اب اانيمجب   اامجماارجابل  طاابج،ج سااعجراجاب اليااع جابلتحااع ج

فج عب الع جإل انائي ج عال تيع اع جابلتالاع جاأللني يبج نادجر  جب    جمرجابل  طبجب جت ت

ب حط تجابف  ا ي يبجا انجل ايا بج  اع جابل ات   ع جمارجاب افبجابغن يابج ابا اثج حنياع ج

ابف  اا ي يياج للت  ااعتي جماارجابطااعنج اب  ياا ج ة ااعدجغااة ج غين ااعج،ج ل عبفاابجياانيحبج

ر  ا جابحطا تجج  ا حبجب    ج،ج   لعج اي  ج  اجابعا جلععيعًج لا  ياعًج لاعجيت اعةضجلام

 ابحنيع جاإل  ع يبجابتارجتاعارجاب الياع جابلتحاع جحلعيتياعجمارجظا جاب ظاع جاباع برجابسعياعج

جاب يجتتةاليج.

 ج ابطع اارج17/6/1992بطااعج ااعاجب طاانانجاباا يجيااعنجااااجلس اانجاب اا الجاأللني اارجماارج

ج إةنانجراجت ا اجملعي ابجابطاعناج ا جابي يابجابان يابج اإل ا ليبجماعيالبجل حاع جب ع باب

ابا نيباجا ا ع ع جغينجاععببجباجتؤعيج بلجتط يضجال يبجاب   ج ل اي بجا تياعكجابحاتج

ابف   ي رج التياعاج نالابجاإل  اعاجمح الج   لاعج ات يًجري اعًج  يا ن جمع احبجابت  يا ج

ج عبحتجابان رج اإل  لرجمرجابطعنجاب نيفج.

بج،ج  ح ع ااعًج عبل اائ بيبج ا   ةااعًجلاااجاب ااا نجابطاا يج عال تلااع جب ط اايبجابط لياابجاإل اا لي

ابان يبج اإل  ليبج اإل  اع يبجتساعهجلاعجيسانيجلااجللعن اع جلتا تابج اعجحن ابجابتاعنيخج

  عجر  ع جاب الجابان رجابف  ا ي رج ةيلايجابثطعميابج ابف نيابج   يتايجاإل ا ليبج،جيات انج

جلس اانجاب اا الجماارجابسلي نياابجابيل ياابجةاانانجلس اانجاب اا الجاأللني اارجم عات ااعنجابطااعن

اعياالبجل حااع جإل اانائي ج،ج  طاا جلطاانجاب اافعن جاأللني ياابج بييااعاجااتااعاً جيااعن عًجا االج

ابحط تجابان يبج اإل  ليبجي عفج بلجاالاتعا ا جابي ليبجاب اعمن جابتارجتنت الجمارجحاتج



 

3 
 

ر فع ج   ع ج  ي وجاب الجابف   ي رجاب  يلج لاعجيات انهجةاناناًج اع  ًجأل ايجل  ارجا الج

جبج.ر نج ع  بج غينجل ن ا

 اجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبج،ج   جينىجراجتحطيتجاب   جاباعع ج اب اعل جمارج

ابل  طبجاب يجي ف ج ةعلبجابع ببجابف   ي يبجابل تط بج اعيلتيعجابطعنج ا جاب الع بجاأل ياع ج

ب سااع جابااع نجاأللني اارج اانادجبل ااين جاب اا  جماارجابل  طاابج،ج  اا جاب اا ي جاألةاا  جبتحطيااتج

ج- تطنانج ياج ا لجابل  طبجبيؤ عجا لجلعجي رج لاج االاأل

نم اايجاب علاا ج ا اات  عنهجاب ااعيعجبطاانانجلس اانجاب اا الجاأللني اارج عات ااعنجابطااعنجابان ياابجججج-1

اعيلبجل حع جبع ببجاب يعاجاإل نائي رج،ج لعجي ت  نجةنانج ط جاب فعن جاأللني يبجلااجتا جر يالج

لامجابحطا تجابان يابج لامجلفيا  جحطا تجاإل  اعاجج بلجابطعنج،ج يات انج اهاج ا هجابل اةافجتت اعمل

ج حنيعتيج ي ن جاعلبج.

يحثجابلس نجابح  لبج رسيةتيعجابل تيبجا لجل اي بجسي ع عجلمجع  جاباعب ج ابل ظلع جج-7

ابع بيبجابلح بجب    جل تفيع جلاجابل ةفجاإليسع رجبع  جاإلتحععجاأل ن  ارج ن  ايعجب الا ج ساعج

طنانا جبلعج يتنتلجا ييعجلاجل ع نجتايتجال يبجاب   ج،ج ابت  يرج ت  يتجابل اةفج عج  هجاب

جن ليعًج ل ةفجابيلاجاب ا رج ابن لرجابنامضجبلث ج  هجابطنانا .

يااعا جابلس اانجاب نبلع ااع جابان ياابج  نبلع ااع جاباااعب ج باالجا اات  عنجل ةاافجلس اانجاب اا الججج-3

ج لطع لبجتي يعجابطعنجاب نيف.األلني رج اب ة فج بلجسع لجابحتجابان رجابف   ي رج،ج

ج

جي اع جج-يععنجااجلس نجاب  الج

ج 77/6/1992 تعنيخج

ج

 بيان مجلس النواب ى حول مستجدات األوضاع

 األمريكية الراهنة –راقية في األزمة الع

تااع مجلس اانجاب اا الجماارجابسلي نياابجابيل ياابج ط ااتج ااعبرجابل ااتسعا جبلسلاا جاأل  ااعدجماارج

اباناتجاب طيتج ابتعاايع جاب  ين جاب عسلبجااجيا فج تا ا جاإلعان جاأللني يابج ةيعلياعج
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 إن ع جابلةيعجلاجابح  عجابا  نيبج بلجابل  طبج  ينان عجا لجت سييج ن بجا ا نيبج

 نائامج حسادج ا يابج لاةاا ج ع  ابج تحاعج اعمنجب انريجابااع جب ط نجاباناةرجاب طيتجتح ج

ابع برجابانامضجبل  اتجابطا  ج اب سا  جب   اعئ جابا ا نيبج ابياع ج ابتاعلينج اباعاارج بالج

ا ت عا جابع   لع يبج اب  عئ جاب  ليبجمرجلاعبسبجابل    ج،ج لس نجاب  الج   جي ع اعج

 ج ابطينج اإل ال ج،جبي تيساجر   لجاباعب جرسلمج نبلع يياج ح  لع ج  ا لجنمضجابط 

ا تاناضجابط  ج ا ت عاليعج عج الجاع لج ي بجاب   ا جاب  مجاباسعفجابلع يبجرة لج

ر اا ادجابظ اا ج ابتااعلينج ابساا دج ابفطاانج ابلاانضج ر ااياجاب ااحعيعج  ااع جابل ااعة ج ت اانيعج

نادجمييجاأل نج،ج ا تطي ج يععتيج  نالتيج ا تط بيج،ج   تج حيعنجغينجل   تج،جب جي

اب اعجاإل  ع رج األ  ةرج  نالبجاإل  عاجالجلاجةنيلج الجلاج اياعج لاعج اعل جابل  اآ ج

ابي عايبجابلع يبج اب  لجابتحتيبج اب علع جع اج اةدجلاج الينج ر اااج ا  جاب ا  ا ج

اب  مجابلع يبجب ل عبلجابلتا تبجبإلعان جاأللني يبج منتجابتفتيشجا لجلانرىج ل المجلااج

ظ جلعجي للج عب ظع جاباعبلرجابسعيعج،ج مارجاب ةا جابا يج اعاجاب االجاباناةارجاباعب ج مرج

ابلغ  لجا لجرلنهج لايجابلستلمجابع برجي تظنج ةعج   ج طنانا جاب نايبجابع بيبج  ف  عج

ي تظنجغن لج لنجابلاع ع ج نممجابحيعنج ا تيع جس ال جابتفتايشجابتارج عبا ج ا ج ا نج

 الجاباااناتجا االجلياانااييعج ااناًج ساا اًجبطاا ا جا االجرن اايج ليع اايج  االعهج متحاا جر اا

ابتحعبفج منتجابتفتيشجابترجرا ي جابحاتجابل  اتج اعبتحنكج ابتحعياعج اباع   ج ابتاعلينج

 ابيع ج اإلحناتجب  جلعجتنيعهج،ج   مجاألسية جابلت  ن جب تي  ج ابنيعجابعةيتجا الج

عج ابت ا يًج ع ات عاليعج  جل  ه ج،ج  ج يج اباعب جيفعسهج ع اتاناضجابطا  جلااجسعياعج ح اع 

ب طت ج ابتعلينج    كجابحنثج اب   ج   عع ج  ج ر جا الجرن ايج،جلامج يانانجاإلعان ج

األلني ياابج ه يااعجاب ياارجا االجاباااعب ج اب اانايبجابع بياابج ابلتحعثاابج ع االيعج تحااعج علاا ج

 ج ا تيتعنجالجلحع عجبيج عب عا ا جاباعبليبجابنام بجأل   لجابط  ج االاتعا جا لج الج ا

رح ججلعجي  اجبت مينجابحعجاألع لجلاجابغ ا ج اعجراج  رجابتس يمج ن تيج  اععجابحياعنجراج

ي يعج  جر  نج يع نجمييج،جاأللنجاب يجي سلجا لجاب لينجاإل  ع رجراجيتساع ةجر ا  لج

اب ااسلج ابت عيااعج يتحلاا جل اائ بيعتيجتسااعهجلاع ااع جاب ااالجاباناةاارج  يطااعفجاباااع ااجا ياايج

ل اان ابجبااإلعان جاأللني ياابجابتاارجالجت ااتيعفج الجابا ااثج ابنغ اابج  ةاافجابل عباالجاب 

ابسعلحاابجماارجابطياانج اإل ال ج ابااتح  ج ليااعئنجاب ااا لجغياانجآ ياابج ااعألانافج ابل اثيااتج

ابع بيبجابترجيعن جت  ايعج يفجت ع ج ت ي ج ل عيي جلتاعع جمارجابتاعلا جلاياعجلا  نياج
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ينادجابان رجاإل انائي رج اتفعةاع جاب ا  ج  عج طنانا جاب نايبجابع بيبجابلتاعع ج  هاجاب

ابتاارجناتيااعجرلني ااعج ف اايعج  اان  ج  اانائي ج يااعجااانضجابحااعئ ج،ج لاامج بااكجباا جتحاانكج

رلني ااعج ااع  عًج اا جا االجابا اانجمطااعجتغع اا جااااج اا جابتياانمع جابيلسياابجإل اانائي ج ااعج

جاب الجابف   ي رجابسنيً.

ع ج باالجل  ااتجاباطاا ج ل ااعرج اجلس اانجاب اا الجياانمضجا اات عا جابطاا  ج يااعا ج باالجاالحت اا

ابح انج اب  عئ جاب  ليبجمرجابتاعل جلمجاألحعاثجحتلجالجي  عج اندجابغاعلج،ج يؤ اعجمارج

 ا جاب ة جا لجاحتانا جةانانا جاب انايبجابع بيابج ابت  ياتجاب علا جبياعجتساعهج ا جة اعيعج

 ياجابل  طبج مرجلطعلتيعجةنانا جاألل جابلتحاع جاب عيابج اعألنضجابان يابجابلحت ابج م  ا

ابان ياابج ي ااننجل ع ااعتيج نبلع ااع جاباااعب ج  ااا  يعج ح  لعتيااعج ماارجلطااعلتيعجاب ااا ياج

األلني رج اب ني ع رج بلجاب ي ضج  اس عتي جاإل  ع يبجتسعهجلاع ع جاب االجاباناةارج ل امج

ج ة دجاباع ااجا ييج.

جي اع ج-يععنجااجلس نجاب  الجج

ج 9/7/1991 تعنيخج

ج

ج

 رور بيان مجلس النواب في ذكرى م

 خمسين عاماً على اغتصاب فلسطين العربية

ا   ةااعًجلاااجل ااؤ بيعت عجابط لياابج ابعي ياابج حاا جة ااعيعجرلت ااعجابان ياابج  اا  جاااع ج ابط اايبجججج

ابف   ي يبج  سيج عصج،ج ابترج  ه جلاجسنا جاغتيعلجسة جغع جلاج    عجابان رجمم   ياج

 اعا جلاااجابغاانلج،ج مارج اا هجاباا  نىجابان ياباجل اا ج ل اياجاعلااعًجلاااجة ا جاب يااعاجابياايي  رج 

ابلؤبلبج،جمإاجلس نجاب  الج   جي يصجس  اتيجمارج ا اجابيا  جب  ةا فجا الجل اعنجاألحاعاثج

لع يعًج حع ناًج يا الًج بالجنؤيابجل اتط  يبجبالا جان ارجل اتنكج ابتةالاعًجل ايج طانانجلس انج

 ج هاجيحععج ا اج1991/لعنن/11-16اجمرجي اع ج31اإلتحععجاب نبلع رجابان رجمرجع نتيجابـجم

جابي  جبل عة بجابط يبجابلن ةيبجبأللبجابان يبجمرجاب نبلع ع جابان يبج  يعج.

مطعج ةفجابلس نجمرجس  اتيج ا هجل تان اعًجبلسلا جاألحاعاثج ابل اةافج لااج ا  جاال اتطنا ج

جاإل نائي رجتعني يج س  نهج   صج بلجاآلترج ج– ابتح ي جأل اععج التجابينادجابان رج
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راجاب يعاجابييي  رجي   تجلاجل   تجريعب سرج  ف رج ةنا  جت ناتيبجب تعنيخجتط  جا لجاب فارج

ب س عجاب الجابف   ي رج رنضجان يبجلحت بجاأللنجاب يج بعج ا ناًجبعىجابييعي بج اه ي جما تج

جابطع  اجابع برج اب نايبجابع بيبج.

ج

ل هببج يع يبجمنعيبج  ج رجا ا عنجج اج يع ع ج ت يع  جنئينجح  لبجاب يعاجابييي  رجب جت ا

بلاا يدجياايي  رجلت علاا ج يع اايعًج استلعايااعًج م نيااعًج،ج  اجل اةاافجاب يااعاجاإل اانائي رجحيااع جلااعج

جي للج ال يبجاب   جلعج رج الجتنسلبجبي اجابل يدج.

 اجتا اا ج ياا فجابح  لاابجاإل اانائي يبج نم اايعجال ياابجاب اا  جابلةااا  جيااهترج تيساابجب ااعا ج

ل حعةجبيعج   جابلسعال جاب يع ايبج ابا ا نيبج ابلععيابج راج ا جابللعن اع جاب  اابجاأللني رجاب

بي اجاب يعاجلاجت  مج ةت ج  ن علج ليععن جاألنا رج ت نيعجاب الجابف   ي رج  ع جل عةبيج

اباخج،جتاتلاعج…ج،ج  ع جاأللع اجاإل  ليبج ابل يحيبجابلطع ابج نم ايعجت فيا جابطانانا جابع بياب

جأللني رجابعاا جبيع.ا لجابل ةفجا

ج

ابينادجلمجاباع جابيايي  رجيانادجج- تح ي ًجبي هجابحطعئتجابتعني يبجمإ يجيل اجا ت تعججاألتر 

اطيع ج  س عج بينجينادجرلاج حع عجليعاةعًجبطا  ج جتااعبلجم بااجتن الجا اكجابييا عج الج

جاب يعنىجحتلجتت مجل تي اجيعتج جاباظي .

ن ج،ج   اج عاجاب   ج يعناًج  تناتيسيعًجمإ يجيسلجا لجاأللبجابان يبج  اجلان ت عجلمجاباع جل تل

راجتسلمجر  علجابط  ج تاةة عج لعجيعا جابت سيج ح جاب   ج ي ل يج  ع اج بكجمإاجاب   جمرج

جلفي  ج  نائي جا ت   ج.

ج اجلس نجاب  الج لاجل   تج عنا يج ا تياع يجبت كجابحطعئتجمإ يجيؤ عجا لجلعي ر 

ج

ي يرجابح  لبج إحيع ج  هجاب  نىجابلؤبلبج  جاع ج عباعيعجلاجابفاعبياع ج ا انج ا جاب  اعئ جج-

جاإلا ليبجب  فجابللعن ع ج األ عافجابييي  يبج.

يعا جاألحةالج ابت ظيلع جاب يع يبجبتحل جل ؤ بيعتيعجتسعهج  هجابط يبج  حيعئيعج عباعياعجلااجج-

جابفاعبيع جابيععمبج.

 ابل ظلع جابسلع ينيبج اإل عاايبج ابلي يب،جإلحيع ج  هجاب  نىج عباعيعجلااجيعا ج  جاب طع ع جج-

جابفاعبيع ج.
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ينىجابلس نجراجابطعن جا الجل اسيابجابغ ن ابجابيايي  يبج ا حياعةجاإلعان جاأللني يابجبياعجالجج-

يتحطااتج الج ااا ع جابت ااعلاجابان اارج حااعجرع االج،ج راجابح  لااع ج اب نبلع ااع جابان ياابجتتحلاا ج

ج اعع جتنتيلجاب ي جابان رجبل اسيبجتحعيع جابل تط  ج    جاع ج.جل ؤ بيب

يؤ ااعجابلس اانجا االج اان ن جتاليااتجابت ااعلاج ت  اايتجابل اةاافجلاااجرساا جابااعمعدجااااجابطااعنجج-

ج ا تاعع جاألنضجابان يبجابلحت بج.

 جيعا جابلس نجابلستلمجابع برج األلا جابلتحاع جبتحلا جل اؤ بيعتيعجاب يع ايبج األ  ةيابج اإبةاج-

  اانائي جت فياا جةاانانا جاب اانايبجابع بياابج راجتتاعلاا جلايااعجع اجاةع اسياابجماارجابلاااعيينج سااا ج

ل  طاابجاب اانتجاأل  اا ج عبياابجلاااجاأل اا حبجاب   ياابج،ج اب ااغ جا االج  اانائي ج عال  ااحعلجلاااج

األنا رجابان يبجابلحت بجمرجابس الاج س  لجب  عاج األنا رجابف   ي يبج  طعًجبطنانا جلس نج

جا جابي ب.األلاج 

يعا جابلس نجابلستلمجابع برجباعا جاب االجابف  ا ي رج تل ي ايجلااجتطنيانجلياينهج ا اتاعع جج-

ج عل جحط ةيج،ج  ةعلبجع بتيجاب   يبج اعيلتيعجابطعنج.

  ااع اج بااكج ااتظ جال ياابجتحطيااتجاب اا  ج  لااعًج  اانا عًج،ج  ااتع  جابل  طاابجعائاان جابحاان لج

لستلمجابع برجل ؤ بيبج ت اع جم  جتحطيتج   جاعع ج ابينادج جيتحل جاب يعاجابييي  رج اب

ج  عل جمرجابل  طبج.

  ي هجابل ع  بجالجي مجابلس انج الجراجيحيارج   اع جثا ن جابحساعن ج  ا جابياعلعياجلااج   ا  اعج

جر  ع جاب الجابان رجابف   ي رجبيل ع  ج ل اسيتي ج تلجر  ادجابطلمج اإلن علجابييي  رج

جن ا ج  ج يعا جم   ياج األلبجابان يبج.   فنجاب ة جيتنح جا لجر

ج لعجيحيرج  جابل اةفجابعاالبجب حتجابل ن دجب  الجابف   ي رج.

جاع  جم   ياجحن جان يبجل تط بج.

ج

ج–يععنجااجلس نجاب  الججج

ج 15/5/1991ي اع جج تعنيخجج

ج

ج

ج

ج

ج

ج
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 بيان مجلس النواب حول االعتداءات

 األمريكية على السودان وأفغانستان

 

جهللجابطعئ جم ااتيل اج ح  ج جسلياعًج الجتفنة ااجابحلع

 ابياا  ج اب اا  جا االجن اا بيجابطعئاا جمي  ااكجراجتتااعاالجا ااي  جاأللاا ج لااعجتتااعاالجاأل  اابج باالج

جةياتيعا.

ج

ا تيتعناًج عب نايبجابع بيبج  يهتيعج ت  ناًجب  جاألانافج ابل اثيتج ياجابع  ج ا تلناناًجب  نتج

 ج حتجاب ا لجمرجابحيع جابحن جاب نيلبجرةعل جاب الياع جابلتحاع جاأللني يابجابلتالعجبل عرجاب يعع

يااعمايعجاب اا  رجابياايي  رجاأللني اارج ااعجابااانلج ابل اا لياجا االج اانلجلياا مجب ااع ا جماارج

اب  عااج  اضجابطنىجمرجرمغع  تعاجحيثجالةلج ا اجابالا جابااع ا رجا ات  عناًجع بياعًج ا ااعًجمارج

ابتع جاااجتطاعي جاألعبابجابلععيابجابتارجتؤ اعجياحبجلةاالياعج نم ايعجظ جاسةجاإلعان جاأللني يبج

بل عبلجاب  عااجاباععببج ت  ي جبس بجع بيبجبتطيرجابحطعئتجح  جلعجتعاييجرلني عج با جلعجيؤ عج

اباع ا يبجب يع بجاإلعان جاأللني يابجلامجاباع  جابان يابج اإل ا ليبج ا جلاعجتفن ايجا الجاب االج

رجلاجحياعنجظاعب جر عىج حياع جاب ثيانجلااجاأل فاع ج اب  اع ج اب اي وجاباناةرج اب ي رج اب  عا 

 ابلن لج لعجتلعن يجلاج غ  ج تيعيعا جل تلن جبإل طع جا ييج،ج اج  هجابللعن بجاباع ا يبج

بينجبيعجل ننجغينجابنغ بجمرجتح ي جلط لع جاب ي ضجمارجاأللابجابان يابج اإل ا ليبج  انلج

جلت  فبجي ي جا لجاألاعا جا تةاة عج ا ت لج يناتيعج.ا عينجابط  جمييعجحتلجت طلج ايفبج

ج

 اجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يابج  ا جياعياجاإلن اعلج  عمابجيا نهج ر ا عبيجبيا انجاااج

ا ت  عنهجاب عيعجب اع ا يبجاأللني يبجابترجالجت  س ج حسا ج ا هجابع بابج ابل ائ بيع جابل طاع جا الج

احتنا جحط تجاإل  عاج اب نايبجابع بيبج ل عرج يعع جاباع  ج،جاعتطيعج لعجتعاييجلاجحنصجا لج

 لعجر يجي ت  نجلاجاإلعان جاأللني يابج بغع  اعجب  انايبجابع بيابج ا ات عابيعجج  انايبجسعياع ج ارج

ج نيابجابغعلج.

   ااعجماارجلس اانجاب اا الجابيل اارج  ع اا جاب ااالج ااعا جاب ااالجاأللني اارج باالجا ااتياعلجابل ااع نج

 لجا تلنانج  اجاب يدجاباع ا رجا لجاب ا لج اب يجتط عهج تغ ييجلسل ااع جاب  ين جابلتنت بجا

اب   رجابييي  رجعا  جاإلعان جاأللني يبج ابل سيبجر ع عًج عجاباانلج ابل ا لياجا الجح اعلج



 

9 
 

ليعبًجاب الجاأللني رجل تغ بج ل ع عتيج ةعناتيج ثن اتيجبتحطياتجر اعاميعج ر لعاياعجابت  اايبج

جةع جاب ا لجلمجاب الجاأللني رج.األلنجاب يجي يئجبا 

ج- لاج  اجابل   تجمإاجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبجيعا ج 

اب ا لج ابح  لع جابان يبج اإل  ليبجألاجتتلااج تعنكجر يعجليلعجةعل جلاجي نجاب ال جج-1

االةتياععيبجبإلعان جاأللني يبجم اجي ا اجسةاؤ اعج الجابطيانج ابت  انج عبلاعجراجاإلناع جاب يع ايبج 

جاأللني يبج ع ابجب   رجابييي  رج ل يئبجابع ببجاإل نائي يبج.

اب ا لجابان يبج اإل ا ليبجب طياع ج لناساابج اعل بجب ا جر  اعايعجابعا  يابج اب عنسيابجابتارج-7

رع ج يعج بلج  اجابتلةتج اب افجللاعجسا ياعج اعمعًج اي ًجبألة ياع جنغا جلاعجتل  ايجلااجلا ن ثج

يبج لععيبجتسا يعجمرجلطعلبجاألل جابلؤ  بجبإل يع جلمجاب ا لجاأل نىجح عنيج لط لع جلا  

جمرج يسععج  مجاعبلرجي  عهجاأللاج اب ينج.

ج

ابح  لع ج اب ا لجابان يبج اإل  ليبج بلجت  يتجل اةفيعجتساعهجة اعيعجاأللابج ابالا جججججججج-3

  ليبج عً ج عباناتج بي يعجلاجرس ج بغع ج عمبجر  ع جابحيعنجابلفن ضجا لجاب  عااجابان يبج اإل

ج اب  عااج  ع  تعاج ريج الجآ نجُيَلعننج عهجاإلن علجاأللني رجبتن يايج   البي.

ابح  لاع ج  ااا لجاباااعب جب تف يانجابسااعيج  ااع جابت ااع نجابفا ارجإليسااععج اانايبجع بياابجججججججج-4

جاععببجتحتن جابل اثيتج اباي عج ت  طيعجا لجابسليمجع اجتحيةجر جتايلج.

األلبجاأللني يبجب ت  ًج عب ارج  عناكجاب   ن جا لجل تط  جابا ةع ج ياجع  جاباعب جججججججج-5

سنا جابتينمع جابي سع جبإلعان جاأللني يبجاب اةابجتح جتهثينجلسل اع جابلياعبًجاب فايابجألاج

جاب ع نجاب حيعجمرجاب يعيبج  جاب الجاأللني ر.

ج

جي اع ج–يععنجااجلس نجاب  الج

ج ـ12/5/1419 تعنيخج

ج 1/9/1991ابل امتج

ج

ج

ج

ج
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 بيان مجلس النواب حول التصريحات العدائية التركية ضد سوريا

ج

تااع مجلس اانجاب اا الجماارجابسلي نياابجابيل ياابج ط ااتج ااعبرجابتيااايعجاب  ياانج ابتياانيحع جاباعائياابج

جابيععن جااج  عنجابل ؤ بياجاب يع يياج ابا  نيياجاألتناكج عج  نيعجاب طيطبج.

راجت كجابتيعيعا ج رج حعىجاب تعئدجاأل بيبجب تحعبفجابتن رجابييي  رج اب يجييعفج بالجج يات ن

ت  ياتج اا نيعج اب اغ جا ييااعجتلييااعاًجب ن ا وجبل عباالجابع باابجابيايي  يبجابلغتياا بجب حطاا تج

جابان يبجمرجم   ياج ابس الاج س  لجب  عاج.

رة عن عجابان يبج  الجتن يعجاب طيطبجج اجل ةفجاب   ع جابتن يبجالجي ع جابا ةع جابتعني يبج يا

ج الجيحنصجا لجليعبًج ا لجابل  طبج.

ب بكجمإاجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبجيعا جاب الجابتن رجابل   ج بلجنمضجابتيعياعا ج

ابا  نيبج    جاب  مع ج ت ثيتجن  جاأل   جاإل  ليبج تغ يلجبغبجابح انج ابليعبًجابل تن بج

ج.جا لجل  تجابط  

ج

 مرج ا جاب ة جمإاجلس نجاب  الجي سلج ط  جابتيعياعا جابا ا نيبجابتن يابج يا ااج ة مايج بالج

سع لجاب طيطبج  نيعج يعا جاب الجابان رج  يجب  ة فج بلجسع لجابط انجاب ا نيجاب اطيتج اعج

ج يع بجابط  ج ابحنلج ابييل بج.

ج

جي اع ج-يععنجااجلس نجاب  الج

ج

ج 12/11/1991 تعنيخج

ج

ج

 مجلس النواببيان 

 بشأن التهديدات األمريكية للعراق

يتع مجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبج ط تج عبرج ا تلع ج  ينجتاعاايع جاألةلابجاباناةيابجلامج

لفت اارجاأللاا جابلتحااع ج تيعيااعا جاإلعان جاأللني ياابجابتاارج  غاا ج ن تيااعج،ج ابل سياابج ااعج ااالج

لينجاب عل ج،ج غيبجت سيايج ان بجا ا نيبجت اتيعفجاباناتجاب طيتج،ج ابلتلث بج ح عجر  حبجابتع

تعلينج ل ع يع جاباناتجابلععيبج اب  نيبج،ج ابط ع جا لجل  اهتيجاالةتياععيبج اإل  اع يبج تاعلينج
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 ج لعجبحطيعجلااجمانضج1991لعجت طلجلاج  يتيجابتحتيبج،جابترجتان  جب تعلينجرث ع جحنلجاع ج

س يلعًج عب  يبجاالةتيععيبج االستلعايبج اب يجحن جابحيعنجاالةتيععيجاب عل جاب يجر  ج   الًج

األ فع ج اب ي وج اب  ع جلاجابغ ا ج ابع ا جللعجرعىج بلج مع جاآلالفجلاجر  ع جاب االجاباناةارج

جابان رجابل   ج.

ج

 اجلس اانجاب اا الجماارجابسلي نياابجابيل ياابجاباا يج ااعاجي تظاانج الجيااةا جراجتنماامجاباط  ااع جابغياانج

 اعجلن نجلعجيطنلجلاجثلعاج ا  ا جلااجابحياعنجاالةتياععيجابساعئنججل نن جااج الجابانات

اب يج ع جرلعهج اب يجب جي  تجبيجلثي جمرجتعنيخجاإل  ع يبجابلاعين ج،جمإ يجيطفجابي  ج    جة تج

رلع جابتيايعجاأل ينجبألةلبجللعجي ت سلجا لجاأل ن جابع بيبجاب ة فجحيع ج بكج ح لبج ت ينج

ج   يعف.

ابيل رجي تغنلج ينانجاإلعان جاأللني يابجا الجت سيايج ان بجا ا نيبجا الجج اجلس نجاب  ال

 الجاباناتجاب طيتج،جتح جابت ندج ل ننا جسعياع ج،جنغا جالتثعبايجب طانانا جابع بيابج ل امطتايج

ا لجتفتيشجسليمجل  اهتيجابا ا نيبج ابلع يابج ا ج باكجمارجحاياجراج  انائي جتلت اكجتن اع بجلااج

 ع تلنانجت في جابطنانا ج االتفعةيع جابع بيبج،ج ت ايا جااتاعا اتيعجاأل  حبجاب   يبج،ج تنمضج 

ابل تلن جا لجاب الجابان رج احت بيعجبألنا رجابان يبجمرج  جلاجم   ياج ب  عاج ابسا الاج

جاب  نيبجع اجراجتلنج هيجر ىج.

عمناًجبسليامج اجلس نجاب  الجينىجراجا تيعجج يع بج ي هج اب ي ج ل يعبياج،ج  لعجيات نجا تيع عًج ا

ابل اثيتج االتفعةع جابع بيبج،ج ةنانا جاألل جابلتحع ج ة اااعجابطاع  اجاباع برج اإلاا اجابااعبلرج

جبحط تجاإل  عاج.

ج

 باا بكجمااإاجلس اانجاب اا الجماارجابسلي نياابجابيل ياابجيااعا ج باالجااتلااععجل ااعرجابحاا انجبلاعبساابج اا هج

ب ةاا جراجاب ساا  ج باالجابطاا  جبحاا جاألةلاابجاب  ياان ج غين ااعجلاااجابل ااع  جابع بياابج يؤ ااعج اا فنجا

ابل ااع  جباااجيةيااع عج الجتفعةلااعًج تاطيااعاًج،ج ةااعجياا ا نج بااكج اا  عًجا االجع  جابل  طاابج يااؤثنجا االج

جاب  مجابع برج    جاع ج.

ج

اب نبلاع رجابان ارججاالتحاعع ا   ةعًجلاج  ج بكجمإاجلس نجاب  الجمرجابسلي نيابجابيل يابجياعا ج

ان يابج اإل ا ليبج سعلاابجاباع  جابان يابج،جب طياع ج ل ةافج يساع رج  عمبجاب نبلع ع جمرجابع  جاب

ل حاااعجبنمااامجابحياااعنجابساااعئنجابلفااان ضجا ااالجاب اااالجاباناةااارجاب اااطيتج اااعب نتج اب  اااعئ ج

جابع   لع يبج اب  ليبج.
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 اجلس نجاب  الج   جيتع مجآ نجابت  نا ج ل ععنا جاباناتجال تئ عفجابتاع اجلمجبسعاجاأللا ج

اب نبلع رجابع برج اب نبلعاجاأل ن  رج اب   سننجاأللني رج يا ن ججاالتحععع عجابلتحع جمإ يجي 

 عياابجابالاا جا االجاااع جت اانانجابتيعيااعا ج ع اات عا جابطاا  ج يؤ ااعجراجالجحاا جب ل اا  بج الج نماامج

جابحيعنج   مجحعجب له ع جابلن ابجابترجياي يعجر فع ج   ع ج  ي وجاباناتج.

ج

جي اع ج–يععنجااجلس نجاب  الج

ج ـ1419/نسل/76عنيخج ت

ج 15/11/1991ابل امتج

ج

ج

 بيان مجلس النواب حول

 ن األمريكي البريطاني على العراقالعدوا 

اب ني اع رجابغع ا جج–يتع مجلس نجاب  الجمرجابسلي نيابجابيل يابج ط اتج اعيعجابااع ااجاأللني ارجج

باااناتج ااعمعًجاباا يجا ااتيعفجاباااناتجاب ااطيتج ااا عًج ةيااعع ج ل  ااآ ج ح ااعن ج ةااعنا ج اات ااعنجا

ل ت عحعًجع اجل ننجمارجاب ةا جابا يج اعاجابااعب جي تظانجةانانجلس انجاأللااج نمامجابحياعنجاااج

جاباناتج اعجت في هجبسليمجابطنانا جابع بيبج.

ج

 لس اانجاب اا الج  جيا اانجااااجنم اايجبياا اجاباااع ااج ي اات  نجا اات  عناًج ااعيعاًج يااعياجلثاا ج اا هج

لن جا الج االجاباااناتجابياعلعجل اا جثلاعاج اا  ا جاألالاع ج األ اعبيلجاب ح اايبجابيلسيابجابل اات

ج-بيؤ عجا لجلعي ر 

ج

يحلا جابلس انجاب اليااع جابلتحاع جاأللني ياابج ح يفتياعج ني ع ياعجابل ااؤ بيبجاب عل ابجااااجججججججج-1

اب تعئدجاب  يلبجابلتلث بجمرجةاةابجاأللاج اال تطنانجمرجابل  طبج عات عنجرلاجاباناتجسة جلاج

ج.رلاجابل  طبج   لتيعج

ج

يييلج لس نجاأللاجابع برج ابل ظلاع جابع بيابج اإلة يليابج عبطياع ج  اس عتياعجمارجحلعيابجججججججج-7

ابطااع  اجابااع برجابل اات ع ج اب اانايبجابع بياابجابل تي اابجا االجرنضجاباااناتج،ج جيااعا جابلس اانج

جاب نبلع ع جابان يبج اإل  ليبج  تحععجاب نبلع ع جابع برجبنمضجاباع ااج  يطعميج.
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ج

يعا جابلس نجابل ظلع ج ابييئع جاب ا يبج ابن ليبجابان يبج اإل  ليبج بلجنمضج  اجججججججج-3

اباع ااج ات ع ج عمبجاإلسنا ا ج ابتعا ينجاباعس بجب ةفجابسنيلبجاب  اع جابتارجتنت  ياعجاب الياع ج

جابلتحع جاأللني يبج  ني ع يعج.

يعج ح جع ببجان يبج ا ج يعع ج ساة جلااجيعا جابلس نجابسعلابجابان يبجب طيع ج  اس عتجججججججج-4

األلاابجابان ياابج اإل اا ليبجتتااانضجباااع ااج ن اانيجغع اا جتااعلنجمياايجةااعناتيعجابلععياابج اب  اانيبج

 ت ت ع جمييعجابحنلع ج ت فكجاباعلع ج ياعلنجابتاعنيخج ابح اعن جاإل  اع يبجمارجاعيالبجاباانلج

جابتعني يبج غعاعج.

ابان يبج اإل ا ليبج بالجابالا جابل ع انج ابفا نيجا الجيعا جلس نجاب  الجةعع جابع  جججججججج-5

نممجابحيعنجااجاب االجاباناةارجاب اطيتج،ج لاعجياعا ج بالجماكجابحياعنجابفا نيجاااجاب اا ياج

جاب ي رج اب  عا رج.

يعا جلس نجاب  الجاب الجابيل رجرحةا عًج ل ظلع جن ليبج  ا يبجب  ة فج بلجسع لجججججججج-6

 بي ياعج م  ا ياج  ا نيعج ب  اعاج نماضجر اعبيلجاب ظاع جاباع برجج   ا ي جمارجابااناتج اب ا عاا

ابسعيااعجابلفاان ضجلاااجة اا جرلني ااعج ح فعئيااعجاباا ياجيفن اا اجحيااعناًجا االجاب ااا لجابان ياابج

ج اإل  ليب.

يعا جابطيعع جاب يع يبج بلجابت ع نج ابت  يتجلمجابطيععا جابان يبجالت ع جل اةافجياععةبجججججججج-2

لا جاأللع ابجابل طاع جا الجاعتطياعج انمضجابااع ااج نمامجابحياعنج ات اع جلمج ف يعج  ا  يعج تح

جسليمج سنا ا جابلطع ابجبل تسع جابع  جابل عن بجمرجاباع ااجا لجاباناتجاب طيتج.

 الجيف  جابلس نج   جيطفجرلع ج  اجاباع ااجابغع  جراجي  نجل ةفجن  يعجاالتحععيبج ابياياج

جعفجاالاتعا ا جابلت نن جا لجاب الجاباناةرج.اب ا يبج من  عج ي عبلج عبلةيعجإليط

 لعجيلتاجابلس نجبل ةفجسلي نيبج ينااجاإل  ليبجابلتلث جمرجابتا ينجاااجابت اعلاجلامجر   اعج

جمرجاباناتجابيع نجابيعلعج.

جي اع ج–يععنجااجلس نجاب  الج

ج

ج 12/17/1991 تعنيخج

ج

ج

ج

ج
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 ينفي ذكرى اغتصاب فلسط بيان مجلس النواب

 حدا  على الساحة الفلسطينيةوتطورات األ 

يناةلجلس انجاب ا الجمارجابسلي نيابجابيل يابج  ط اتج اعبرجلاعجتلانج ايجاأللابجابان يابج اإل ا ليبج

    جاع ج ت  نا جابط يبجابف   ي يبج    ج عصج ا   ةعجلااجاب اسالجابان ارج اإل ا لرج

  افكجباعلع جاأل نياع ج  ةا جلعجيسنيجلاجةت ج تن يمج ت نيعج  اع جب ل اعة ج  تاكجب حنلاع ج

 لحع ال جلت نن جبتغيينجاب   جابعيل غنامرج اب ا ع رجباألنضجابان يابج  ا اج لانجلاعبلياعج

اإل  ليبج مرجلطاعلتيعجابطاعنجاب انيفجمطاعج ةافجلس انجاب ا الجابيل ارجرلاع جابللعن اع جابتارج

م ا ًجاااجاب انائمججي عىجبيعجابس ياج يط نجبيعجابط لجعلعًج ابترجتت عملجلمجر   جابطاي جاإل  اع يب

جاب لع يبج.

ج

 يؤ ااعجابلس اانجابتةالاايج طاانانا ج ت ياايع جاإلتحااععجاب نبلااع رجابان اارجماارجنمااضج ا اات  عنج

  اااسلج  عا ااابجت اااكجابللعن اااع جابتا ااافيبجلااااجة ااا جابااااع جابيااايي  رجابلغتيااالجبألنا ااارج

تحانكجرحاعجابف   ي يبج ابترجتت ننجي لعًج اعجي  جا لجلانرىج ل المجابلستلامجاباع برجع اجراجي

الت ع جاإلسنا ا جابسعع جابترجتايعجابحتجألياحع يج ت ةافجابغ ن ابجابيايي  يبجابلعا لابجلااج

ة اا جاب اليااع جابلتحااع جاأللني ياابجابتاارجتااعارجر يااعجنااياابجاب اا  جماارجابل  طاابج اباااعب ج تلااعننج

ج يع بجاب ي ج ل يعبياج.

لاج   جل ةفيجابل عئرج ابثع  جج ته ي عًجا لجلعج  تجمإاجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يب

ج-ابل ع عجبحط تجاب الجابف   ي رجيؤ عجا لجاآلترج 

ج

ل عب بجابلستلمجابع برج عب غ جا لج  انائي جحتالجت تاة ج ت فيا جةانانا جلس انجاأللااجاباع برج

جابلتا طبج عبحط تجابف   ي يبج لعجيعنجااجابييئع جابع بيبجمرج  اجاب هاج.

ج

 رجابع برج عت ع جابل اةفجابسعع ج ابط يبجابترجت ة ج  نائي ج طنانا جاألل جل عب بجاإلتحععجاب نبلع

جابلتحع ج ا جابي بج حط تجاب الجابف   ي رج.

ج

ل ع ااع جةيااععا جاأللاابجابان ياابج اإل اا ليبجابطيااع ج  اس ااعتي جماارجابالاا جا االجت حيااعجابيااف فج

جاباع جاإل نائي رج.ج ابل اةفج عتسعهجنمضجابييل بجاإل نائي يبج لحع ال جابت  يمجلم

ج
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ل عب اابجابطيااعع جاب يع اايبج األحااةالج ابت ظيلااع جاب يع اايبج ابل ظلااع جابسلع ينياابجماارجاب ااعحبج

ابيل يبج عبطيع ج لعجي  غرجتسعهجاأل طع جمرجم   ياجلاجرسا جعاليا ج يع ايعًج لععياعًج لا  ياعًجحتالج

جيت جا تاعع ج عمبجاألنا رجابلحت بج.

ج

ي نيبجابيل يبج فاع ج   اع ج عمابجر  اع جاب االجابف  ا ي رجابياعلعجيحيرجلس نجاب  الجمرجابسل

 ابلاانا  ج يتاانح جا االجرن ا جاب اايعا جاباا ياج ااط  اجا االجعنلجاب نالاابج ي اايعج ل اةاافج اا ج

ابعاالياج ابلؤيعياجبحتجاب الجابف   ي رجمرجا تاعع جرن يج  ةعلبجع بتيجابل تط بجا الجتنا ايج

جاب   رج اعيلتيعجابطعنجاب نيفج.

جم  جغعبلجا لجرلنهج ب اجر ثنجاب عنجالجيا ل اا.ج

جي اع ج–يععنجااجلس نجاب  الجج

ج 15/5/1999 تعنيخج

 

 بيان مجلس النواب

 حول ما يتعرض له الشعب الشيشاني المسلم

يااانلجلس اانجاب اا الجااااج ااعبرجة طاايج ا اات  عنهجاب ااعيعجبلااعجتطاا  ج اايجابطاا ا جابن  اايبجلاااجةتاا ج

اضج ا تيعكجبحط تجاإل  عاجمارجسلي نيابجاب ي اعاجل عبفابج ا بكج  نالج ت نيعج  تكجبألان

ب  نائمجاب لع يبج ابط ا ياج األانافجابع بيبج ي حظجابلس انجااج ا ج باكجيسانيجا الجلانرىج

 ل لمجلاجلس نجاأللاج ابل ظلع جابع بيبج اإلة يليابج  نبلع اع جابااعب ج  ا جاب اا لجابلح ابج

 حط تجاإل  اعاجع اجريجسيا عجلا ي جإليطاعفج ا اجابااع ااجب    ج،جابنام بجبإلن علج ابليتلبج

نغ جراج  اجاباع ااج ع جابفعنياجلاجسحي جابحنلجلاجر فع ج   ع ج  ي وجاب ياجي حث اجاااج

جل سئجآلاجلاج ينااجاأل  حبجابفتع بجابل ت فبج.

ج

ع ج حياعتي جلااجبطعج  رجابحطعج اباع ا يبج ت كجابط ا جراجرغ ط جسليمجابل عم جرلع جلاجينيع اجاب س

ابل ت افياجلاجر  ع ج  اجاب الج،ج  ج  اجيت ج عا ىجل عمحبجاإلن علجاب يجالج ا ا جلاعجيطياعج

ج ي.

 ي لعجلعجتط  ج يجابط ا جابن  يبجمرجاب ي عاجيلث جر  مجي نجاإلن علجابلا ظ ج األ ثانجغنا ابج

تن ع بجلاجاأل  حبجراجي  اج  اجاباع ااجلاجع ببجعائلبجابا  يبجمرجلس نجاأللاج تل كجر  نج

ج عجع ببج ع ئبج يغين ج   ع يعج  ل ع عتيعج.
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اب نبلع رجابان رج  نبلع ع جابع  جج ا ييجمإاجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبجيعا جاإلتحعع

اإل  ليبج بلجابطيع ج  اس عتي جابعي يبج اإل  ع يبجمرجابل عب بج إيطعفج ا اجابااع ااجابياعنوجا الج

اب الجاب ي ع رج ي عبلجلس انجاأللااج  ا جابل ظلاع جابع بيابجابليتلابج حطا تجاإل  اعاجابطياع ج

جتط بيبج  يعع ج الج رنا رجاب ي عاج. ع ن عج ابتع  جإليطعفج  اجاباع ااجب حفعظجا لجا 

 لعجي عبلجابلس انجابح  لاع جابان يابج اإل ا ليبج  اا  يعج لاعجياعجاباا اج ابل اعاع جابلععيابج

ج اباي يبجأل فع ج  ي وجاب ي عاجابل نعياج.

ج

 جي ع عجابلس نجلس نجابع لعجابن  رجاب غ جا لجح  لتيج  نابج يطعفجت كجابحنلجابلعلن ج

يعجلاجتهثينج   رجا الجرلااجابل  طابج  ا لتيعج  ا اجاحتانا جاالتفعةيابجابل نلابج اياجابظعبلبجبلعجب

جاب  عياج ابليععتجا ييعجلاجاب نبلعاجابن  رج لنااع جحط تجابس انج ابا ةع جابتعني يبج.

ج

 لاعجراجلس انجاب ا الجيهلا جلاااجابطياعع جاب يع ايبجمارج  ع اعجابت ااع نجلامجةالاع جابااعب جابان اارج

 ابسعلابجابان يبج ل ظلبجابلؤتلنجاإل  لرجح  ج ل ع يبجابعا  جباطعجس  ابج عنئابج اإل  لرج

بلس نجاأللاجبل عة بجلعجيسنيجا لجرنضجاب ي عاج،ج لعجيييلجلس نجاب  الج  عمابجاألحاةالج

جإل ااا ا ي  ابل ظلااع جابسلع ينياابج رماااناعجاب ااالجابيل اارج لاااعجيااعجابااا اج ابل اااعاع جاب اا يبج

جابل    ياجلاجر  ع جاب الجاب ي ع رج.ابل نعياج اب سئياج

ج

جي اع ج-يععنجااجلس نجاب  الج

ج 31/11/1999 تعنيخج

 

جبيان مجلس النواب

 حول العدوان اإلسرائيلي على لبنان

ينيعجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبج ط تج عبرجابت  نا جاأل ين جمرجابسلي نيبجاب   ع يبج

اب طيطبج تيسابجابااع ااجابيلسارجاب ح ارجاإل انائي رجابيايي  رجابا يجا اتيعفجاب االجاب   اع رج

   يتاايجابتحتياابج يؤ ااعجلس اانجاب اا الجت ااعل يج  ة ماايج باالجسع االجب  ااعاجماارجحطاايجماارج  ااعبيج

ال ااتاعع جرنا ااييج ابااعمعدجااااج اايععتيجاب   ياابج ي اايعج عبلطع لاابجاب   ع ياابج تيااعييعججابل اان د

اب ع  جب اع ااجاإل نائي رجابل تلنجا لجب  عاج ي ت  نجلس نجاب  الجابيل جابل ي جا لج عمبج

األ  ع جابان يبج اإل  ليبجتسعهج  هجاالاتعا ا جابلت انن ج لاعجياعا ج عمابجاب نبلع اع جابان يابج
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  ليبجب  ة فج بلجسع لجب  عاج ابت علاجلايج،ج ي ع عجابلستلمجابع برجب تع  جب  مجحاعج اإل

ب اع ااجابلت ننجا لجب  عاج ي عبلجابلستلامجاباع برج فانضجاباط  اع جا الجاب ياعاجاإل انائي رج

 تيسابج ا هجاألالااع جابتارجا ااتيعم ج االجب  اعاج  اايععتيج اةتياععهج  جال ااعجراجتث ا جابليااعاةيبج

جابلستلمجابع برجمرجتاعل يعجلمجة عيعجابل  طبج ايعاًجااج يع بجاب ي ج ل يعبياج.جبلؤ  ع 

ج

جي اع ج-يععنجااجلس نجاب  الج

ج

ج 7/7111/ج17 تعنيخج

ج

ج

 حول تهنئة الشعب بيان مجلس النواب

 باالنتصار العظيم وتحرير الجنوب اللبناني

ترجحططيعجاب الجاب   ع رج يل عهجيتع مجلس نجاب  الج   جم نج ااتةاةجاال تيعنا جاباظيلبجاب

 بلجسع لجابلطع لبجاب ع ا بجابتارجا ات عا جعحانجابغاةا جمارجابس ا لجاب   اع رجابا يجع  اتيجرةاعا ج

اإلحت  جابييي  رجابغعيالج ا  جث ثابج ا انياجاعلاعًج لعن ا ج اعهجر  امجر ا ادجابسانائ ج

جر  ع جاب الجابان رجاب   ع رج.جااب    ع يبج اب ر  ةيبج عجاب ي وج اب  ع ج األ فع جاباة جل

 اجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبجبيا نجااجم نهج ااتةاةهجج ي اجاال تياعنجاباظاي جابا يج

حططيجاب الجاب   ع رج يات نجلعجتحطتجا تيعناًجب  الجابيل ارج إلناع جاأللابجابان يابج اإل ا ليبج

جابل  طبج. يات نج  اجاب ينج ط بجتح  جمرجل عنجابينادجمرج

ج

 لس نجاب  الج   جيا نج ي هجابل ع  بج إ  جاب الجابيل رجاااجمنحتايجابغاعلن جبيا اجاال تياعنج

 ي ااعنكجاب ااالجاب   ااع رج لطع لتاايجرمناحاايجبيؤ ااعجلاااجسعيااعج ة ماايج ل ااع عتيج عالاايجب  ااالج

اب   ااع رجماارجل اياا بجياال عهج  فعحاايجلاااجرساا جاال تيااعنجب  نالاابجابان ياابج اإل اا ليبج ييياالج

 سلياامجاب نبلع ااع جابان ياابج اإل اا ليبج ح  لعتيااعجاب ةاا فجس  ااعًج باالجس االجلاامجل عباالجابحااتج

 اباع جابترجي  ع عج ا  عجابان رجمرجب  عاج   نيعج م   ياجابلحت بج تحنينجرنا ييج ا تاعع ج

حط ةاايج عل اابج غياانجل ط ياابج عااا جحن اابجرالااعنجاب  ياابجابتحتياابجابتاارجعلنتيااعجةاا ا جاالحاات  ج

جرجمرجس  لجب  عاج.ابييي  
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 لعجيؤ عجلس نجاب  الجا لجل اي بجابال جلاجرس جتحطيتجاب   جاباعع ج اب عل جمارجابل  طابج

 مطعًجب  ااثجابحتج اباع جابترجتطن عجاب نائمج ابط ا ياجاإل  ع يبج يعا جة ىجاب ينج اب   جمرج

اتياعجلااجس ا لجب  اعاجاباعب ج بلجل اي بجاب غ جا لج  نائي جلااجرسا ج اال  احعلجاب علا جبط 

 ج  ةعلبجابع ببج62 لنتفاع جابس الا،ج اال  حعلجاب عل جلاجاألنا رجابف   ي يبجابلحت بجاع ج

ابان يااابجابف  ااا ي يبج اعيااالتيعجابطاااعنجاب ااانيفج اإلماااناججاااااج عمااابجابلاتط اااياجمااارجاب اااس اج

جاإل نائي يبج.

 عال تياعنا جاباظيلابجابتارج اجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبجيؤ اعجلان جر انىجااتاةاةهج

حططيعجاب الجاب   ع رج ةيععتيج ينس جراجت تل ج  هجاال تيعنا ج ع تيعنا جلت حطبجتايعجابحتج

جابان رج بلج يع يج تحطتجاباع ج اب   جابل   عياجمرجابل  طبج.

جي اع ج-يععنجااجلس نجاب  الج

ج3/6/7111 تعنيخج

ج

 بيان مجلس النواب

 العراقي حول فك الحصار عن الشعب

يا نجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبجااجر فيجاب عبرجتسعهجت  نا جاأل  عدججججججججججججججججج

ابله ع يبجمرجابط نجاباناةرجسنا جا تلنانجمنضجابحيعنجابظعب جا لجاب الجاباناةرجاب طيتج

ا ييجج اب يجرلتعجب   ا ج  ا جللعجرعىج بلج   جاأل  عدجابيحيبج ابلاي يبجب  عنج تنتل

ج مع جآالفجلتةايع جلاجر  ع جاباناتج  ي يعًجلاجاأل فع ج اب  ع ج اب ي وج.

  ةا ج بكجمإاجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبجالجينىجل نناًجال تلنانجابحيعنجابظعب ج

 اب يجب جياعجلط  الًجع بيعًج الجان يعًج الج   ليعًج   جي عبلج نممجابحيعنجم ناًج ي ع عجسعلابج

ع  جابان يبج ل ظلبجابلؤتلنجاإل  لرج   جابح  لع جابان يبج اإل  ليبجابال جا لجنممجاب

ابحيعنجلاجسع  يعج..ج يعا جاب نبلع ع جابان يبج ابل ظلع جاب ا يبجابن ليبج غينجابن ليبجمرج

جاب  اجابان رج اإل  لرج بلج ظيعنجتهييع عجبفكج  اجابحيعنجا لجاب الجاباناةرجاب طيتج.

ج

جي اع ج-نجااجلس نجاب  الجيعع

ج 7111/ج5/6 تعنيخج

ج

ج
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 بيان مجلس النواب

 اإلرتيريةطورات الحرب اإلثيوبية حول ت

 نئع بجاب يخج/جا اع ج ااجح اياجج11/6/7111 ةفجلس نجاب  الجمرجس  تيجابل اطع ج تعنيخج

ألمنيطارجاألحلنجـجنئينجلس نجاب  الجرلع جل تسعا جابحنلجابعائن جنحع عجمارجل  طابجابطاناجا

 اياجسلياا نيترجرثي  يااعج ج نيتنيااعجابساعنتياج ابتاارجتحيااعجا االجلاعانجاب ااعابجاآلالفجلاااجر  ااع ج

جابتحتيااب األثياا  رج تااعلنجاباعيااعجلاااجابل  ااآ جاالةتيااععيبج اب  ياابججاإلنتياانياب ااا ياجابسااعنياج

ج تيععجاأللاج اال تطنانجاإلة يلرجمرجل  طبجابطناجاإلمنيطرج.

نلجابلعلن جبينجمط جا لجابع بتياجابلتحعن تياج  ج ا لجرلااجابل  طابج  ظناًجب   ن ج  هجابح

 ه اان عجمااإاجابلس اانجيااعا جاب  ااعياجابسااعنياجابلتحااعن ياج باالجاالحت ااع جب اطاا ج ابل  ااتج  يطااعفج

   تجاب عنجم ناًجحط عًجبعلع جاأل نيع ج ي  عًجبإلل ع يع ج ابطاعنا جاالةتياععيبجب   اعياج اب سا  ج

  اع جبحا جاب  ماع ج اعب نتجاب ا ليبج ا انجابحا انج،ج ياثلاجلس انجاب ا الج بلج ع بابجابلفع

ابيل رجابسي عجابترجتط  ج يعجل ظلبجاب حع جاإلمنيطيابج يا اجاب اهاج ياعا  عج بالجل ايا بجع ن اعج

جابنالرج بلجمضجابينادجابعل يج ح ج  هجاب  مع جا نجابح انجاب  لرج.

ابع بيابج اإلة يليابجاإل  اع يبج بالجتطاعي ج عمابجر ا ع جاباعا ج لعجيعا جابلستلمجابع برج ابل ظلع ج

 ابا اج ابل عاع جب حعيعج  هجابحنلج ابترجرع ج بلج ة  ج ت نيعجا انا جاآلالفج  سئاياج

ج بلجاب  عااجابلسع ن ج ل يعجابسلي نيبجابيل يبج.

جي اع ج-يععنجااجلس نجاب  الج

ج 7111/جج11/6 تعنيخج

 

 حول تطورات  بيان مجلس النواب

 في األراضي العربية الفلسطينية المحتلة األحدا 

 اجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبجي ت  نج يعياج  ع ج  هجاألالع جاب ن نيابج االاتاعا ا ج

ابيلسيبج ابل ا ًجابترجيط  ج يعجاباع جابييي  رجل ت علعًج ا ج  اعئ جابطا  ج ابا  شج اإلن اعلج

ج عج الجراة جلاجاب   ج.

ينىجراج  هجاألالع جاب ح يبج ابيلسيبجالجتاعجاع ا عًجيعن عًج عجاب االجابف  ا ي رجمح الج 

  ج األلبجابان يابج اإل ا ليبج اإل  اع يبجسلااع ج.ج ياعا اج عمابجاب نبلع اع جمارجاباع  جابان يابج

 اإل اا ليبج باالج اانابجابتحاانكجلاامجح  لعتيااعج  ااا  يعجبتاةيااةجر اا ع جابت ااعلاجلاامجاب ااالج
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 تطااعي جابل ااعاع جاباي ياابج ابلا  ياابج ابتحاانكجماارج عماابجابلحعماا جابع بياابج اإلة يلياابججابف  اا ي ر

جب ين جابط يبجابف   ي يبج.

ج

 لعجي ع عجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يابجابلستلامجاباع برجراجيتحلا جل ائ  بيتيج يتحانكج

 رجابغعياالجب  امجحااعجبيا هجاالاتااعا ا ج  عا تياعج ماانضجاط  اع ج ااعيع ج اعجاب يااعاجابيايي 

  س عنهجا لجاال  حعلجاب عل جلاج عمبجاألنا رجابان يابجابلحت ابج  ةابابجابل ات   ع ج تييئابج

ج عمبجابظن فجبا ع جاب سئياجابف   ي يياج تل ي ي جلاجابايشج هلعاج    جمرجرنا يي ج.

جي اع ج-يععنجااجلس نجاب  الجججججججججججججج

ج ـ1471/جنسلج/ج3 تعنيخج

ج 1/11/7111ابل امتج

 

 بيان مجلس النواب

 حول تطورات الوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة

ا   ةعًجلاجابتةالعتيجاب   يبج ابان يبج اإل  ليبجمطعج ةفجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبج

رلع جل تسعا جاأل  عدجابلتع  ن جمرجاألنا رجابف   ي يبجابلحت بجسنا جاب يع بجاباع ا يبج

ع لبجب لحت ياجابييعي بج لعجيتانضجبيجر  ع جاب الجابف   ي رجلاجةت ج  ن علجابل تلن جابغ

 ةلمج ت نيعج  ع جب ل عة جلاجة  جرسية جاب يعاجابييي  رج آبيعتيجابحن يبج،ج ابلعا لبجلاج

اب اليع جابلتحع جاأللني يبج اب يجتس عجمرجةنانجاب   سننجابيععنجلؤ ناًج ا   ةعًجللعجتطع ج

ج-  الجمرجابسلي نيبجابيل يبجيطنجلعجي ر مإاجلس نجاب

يعياج   عهجت كجاألالع جاإلن ع يبجابترجتنت  يعج  نائي ج يا انجاااج ةا فجاب االجابيل ارج بالج

سع لجاب الجابف   ي رج لعجي سلج ي ات  نجل ةافجاب ا  سننجاأللني ارجابل حاعةج بالجسع الج

سع  يجمرج  جابلحعم جابع بيبج لعجمرجاب يع بجاباع ا يبجب  يعاجابييي  رجج ي تيساجاب ة فج بلج

ج بكجا ت عا جحتجابفيت جتسعهجريجةنانجع برجر ج ة يلر.

يااعياجاب يع اابجاإل اانائي يبج رالااع جابطتاا ج اإلن ااعلج ت اانيعجابلاا ا  ياجابف  اا ي يياج لحع باابج

جتع ينجابلطع ع جابعي يبجابترجتط  ج يعجاب   ع جاإل نائي يبج رسيةتيعجابطلايبج.

ج

يااانلجابلس اانجااااجتطااعينهجاباليااتجب ل ةاافجاب ااسعدجابن االرج اب ااا رجب  ع ااعجتسااعهجابط اايبج

ابف   ي يبج ابترجا ن جا يعجسلع ينج ا  عج عبل ينا جاب ا يبج تطعي جابت ناع ج   ع جبياعبًج
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عا جا تفع بجابحسعن ج اال تاعاعجب سيععج عبلع ج اب فنجلاجرس جم   ياج ابطعنجاب انيفج،ج الج

إل عع ج عبل ةفجاب ع دجبألو/جا رجا ع جيعبًجنئينجابسلي نيبج اب يجا انجا ايجمارجي  لجا

جل ت فجابلحعم جاب   يبج ابان يبج ابع بيبجتسعهجابط يبجابان يبجابف   ي يبج.

يا نجابلس نجاااجتطاعينهجب ل اةافجاب اسعابجلااجة ا ج ااضجابييئاع جابع بيابجابن اليبج ابليتلابج

اب يع بجاإل نائي يبج رالع جابا فج اإلن علجاب يجتط  ج ايج  انائي جج حط تجاإل  عاجابترجرعا  

 عجاب الجابف   ي رجاألاة ج..جي ع عجابلس نجاب نبلع ع جابان يابج اإل ا ليبج ابع بيابج  ا  ج

اااع جراجتتحلاا جل ااؤ بيعتيعجتسااعهجابظاان فجابيااا بجابتاارجيلاانج يااعجاب ااالجابف  اا ي رجلاااجساا نج

ائي رج ابطياع ج  عمابجر ا ع جابتهيياعج ابت اعلاج اباعا جلااجرسا جاب  شج اإلن اعلج ابا افجاإل ان

جتحنينجاألنا رجابف   ي يبج.

ي عبلجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبجابع  جابان يبج اإل  ليبج تاليتجابت علاج ت  ايتج

ابل اةفجميلاعج ي ياعج ابالا جا الجت فيا جابطانانا جابتارج انجج ياعجلاؤتلنجابطلابجابان ارجاب اعن ج

ل اطعجلؤ ناًجمرجابطع ن ج ي ع عجلؤتلنجابع حبجابطعع جراجيت  جلةيعاًجلاجابطنانا جابفاعبابجابتارجاب

ت ااتسيلجبت  اااع جاب ااعندجابان اار،ج ابالاا جا االج يطااعفجابت  ياامجلاامجاب يااعاجابياايي  رج  عماابج

جر  عبيج لعجمييعجتفاي جابلطع ابجاالةتيععيبجاب عل بج.

رج اطاعجع نهج عنئابجبل اع ع جاب االجابف  ا ي رج ا تفع اتيجاب نبلاع رجابان اجاالتحاعع لعجي عبالج

جاب ع  بجتسعهجابلحت جاإل نائي رج.

يااعا جابلس اانج  ااعئ جاإلااا  جماارجاباا  عجابان ياابج اإل اا ليبج باالج اااعع جاب ظاانجماارجاب يع اابج

اإلا ليبجتسعهجابط يبجابف   ي يبج يعفجييعغبج ارجان رج اعبلرجسعياعجي ات الجل ال اج

ج يبجابف   ي يبج يانفج يعجابنريجاباع ج.ابط يبجابان

ي ع ااعجميااعئ جابثاا ن جابف  اا ي يبجتاليااتجاب حااع ج ااياجيااف ميعج ابتن يااةج ياا ن جر ع اايبجا االج

جتحنينجاألنضجابف   ي يبجلاجابلغتي ياجابييعي بج.

يحيرجلس نجاب  الجر  ع جث ن جابحساعن ج  ا جابياعلعياجلااجر  اع جاب االجابان ارجابف  ا ي رج

بتيااعيي ج لااا اسيتي ج ياااع نجاعنيااابجاآلبااابجابا اا نيبجب  ياااعاجابيااايي  رج  ااا جر ااا ادجابطلااامج

 اإلن علج لعجيطعنج  جابل اةافجابعاالابجب حاتجابل ان دجب  االجابف  ا ي رج مارج فانجاب ةا ج

عا جم   ياجعاايعًجابل بلجااةج سا جراجيتغلاع  ج  ا امجنحلتايج ي ا  ي جيتنح جا لجرن ا ج ي

جم يًجس عتيجاج.

جي اع ج-يععنجااجلس نجاب  الج

ج 71/11/7111 تعنيخج
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 بيان مجلس النواب حول  االعتداء 

 الصهيوني على الشعب الفلسطيني

بلااعجيحيااي  جاجيااعتج جابحلااعجهللجابطعئاا جمجيااعجرييااعجاباا ياجآل اا اجا ااتسي  اجهللج ب ن اا  ج  جعاااع  ج

جاباظي 

ج ابي  ج اب   جا لجن   جابيعايبج ابسيععج ا لجآبيج يح يجرسلاياج.

الجيةا جلس نجاب  الجمارجابسلي نيابجابيل يابجيتاع مجابت ا نا جاب  يان جمارجاألنا ارجابان يابج

ع جابف  ااا ي يبجابلحت ااابج ابلتلث ااابجمااارجاالاتاااعا ا جاب اااعمن ج اب ح ااايبجابتااارجتلعن ااايعجاباياااع 

ابييي  يبج عجر  ع ج ا  عجابان رجمرجم   ياجابلحت بج ابتارج عبا جاب اي وج اب  اع ج األ فاع ج

جابن مج لعجي عبفج عمبجابطي ج األانافجاإل  ع يبج ابطنانا جابع بيبج.

ج

  اجلس نجاب  الج مرجاب ة جاب يجيعياج ي ت  نجمييج  ع جلثا ج ا هجابللعن اع ج االاتاعا ا ج

 ياعجاب ياعاجابيايي  رج طياعع جلسان جابحانلج اعن اجا الجلانرىج ل المجلااجاب عمن جابترجيط  ج

اباعب ج ابل ظلع جاإل  ع يبجابل ت فبجابترجتاعارجا تلعلياعج عب ا  ج األلااج  حطا تجاإل  اعاجميايج

ج-بيؤ عجا لجلعجي رج 

 رجر ليبجرحيع جمني بجابسيععجمرجاأللبجابان يبج اإل  ليبج   يعجابلنت ةجاأل  جبتحنينجاألنا

ج ابلطع ع ج.

 ن ن جاال تلنانجمرجعا جاال تفع بجابف   ي يبجابل عن بجلععيعًج  يع يعًج لا  يعًج ابته ياعجا الج

لطتن جابطيعع جابيل يبجمرجةلبجاّلعاج ت  ي جبسعاجج ا يبجمرج عمبجابع  جابان يبجبسلمجابت نااع ج

جابلععيبج اباي يبجبيعبًجاال تفع بجابف   ي يبجاب ع  بج.

ج

بجابطياععا جابان ياابج  ان ن جات ااع جل ةافجساععج حااعة جحياع جابل ةاافجاأللني ارجابل حااعةجل عب ا

ج ابعاا جب  يعاجابييي  رجابلحت ج.

عااا  جابطيااععا جاإلا لياابجماارجابااع  جابان ياابج اإل اا ليبج باالجاالنتطااع ج عب  ااعئ جاإلا لياابج باالج

دجابيععمابج بالج اااثجن  جل ات ىجاألحاعاثجابسعنيابجماارجاألنا ارجابان يابجابلحت ابج  ااثجاب انال

جابسيععج ابت حيبجمرجاأللب

عا  ج نبلع ع جابع  جابان يبج اإل  ليبج  عمبجابط ىجاب يع يبج ل ظلاع جابلستلامجابلاع رج بالج

لطع ابج عمبجاب  مج ابل تسع جاإل نائي يبج األلني يبج ل تسع جل ت فجابع  جابترجتطفجر جتعا ج

ج ن ليبجبلتع ابج جتفاي ج  هجابلطع ابج.اب يعاجابييي  رج ت  ي جبسعاج ا يبج
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ج

عا  جاب نبلع ع جابان يبج بلجت ا ي جبس ابج نبلع يابجان يابجل اتن بجبةياعن جاب نبلاعاجاأل ن  ارج

  نبلع ااع جابااع  جابعائلاابجابا اا يبجماارجلس اانجاأللاااجب اان جابل ةاافجابان اارج ةا جاإلاتااعا ا ج

 إت اع جل ةافج يساع رج ال ارجإليطاعفجت اكجاب عمن جابتارجيطا  ج ياعجاب ياعاجابيايي  رج ل عب تياعج

جاالاتعا ا ج ت  يتجةنانا جاب نايبجابع بيبج.

عا  جابطيععا جابان يبج بلج ن ن جتاةيةجابت اعلاجابان ارج   ياع جاب  ماع جميلاعج ي ياعجتف يتاعًج

جبل   ع ج لؤالنا جاب يعاجابييي  رج لاجيطفج نا هجر جيعا جل   عتيج لؤالناتيج.

جايبجابت ميتج..  ج برجابيع

جي اع ج-يععنجااجلس نجاب  الجج

ج 7111/ج9/5 تعنيخج

 

 بمناسبة مرور عام على  بـيـــان مجلس النواب

 وتطورات القضية الفلسطينية اضة األقصىانتف

يا نجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبجااجة طبجبت  نا جاأل  عدجا الجاب اعحبجابف  ا ي يبج

 يعياج  ع جلعجيتانضجبيج   ا  عجمرجم   ياجلاج  اعع جسلعايابج ةيانج   اشج ت  يا ج ا تياعكج

ب حنلااع ج تااع ينجب لطع ااع ج  ااع جب ل ااع اج تسنياافجبألنا اارجابةنااياابج اةاات دجاأل ااسعنج

ابل  تجب لستلمجاباع برج  عيابجاب الياع جابلتحاع جاأللني يابجناايابجاب ا  جج ي تغنلجابيل 

نغ جاأل  عدجابله ع يبجمرجم   ياج  اعجل رجاع ج عل جا لجا تفع بجاب الجابف   ي رج لعج

ج614 اييعاججاال تفع ابةعليجلاجت احيع جس ايلبجحياثج  ارجااععجاب ايعا ج ا  جااع جلااج اع ج

ليع  اج اع ع جل تعيلبج لعجيةيعجا لج ل بجربفجل اة جج1111ربفجسنيًجل ي جج71 ةنا بج

ليع ج جالجيةا جيطع ج ا جيا  جة اما جاب ايعا جلااجرسا جا اتط  جتنا ايجابا   رج حطايجمارجتطنيانج

جليينهج نمضجتي يعجرن يجاب ع ن ج ا ت دجحط ةيجاب   يبج ابط ليبج ابعي يبج.

ج

ع عتيجب فااع جاب ااالجابف  اا ي رج لاااج اا اجابل   ااتجمااإاجلس اانجاب اا الجيا اااجااااجت ااعل يج ل اا

   ااعبيجابل اان دجحتاالجيتحطااتجباايجاب ياانج يا اااجع بتاايجابف  اا ي يبجابل ااتط بجا االج علاا جتنا اايج

جاب   رج اعيلتيعجابطعنجاب نيفج.

ج
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 اجم   ياج  رجت ع لجابي  جاب لينجاإل  ع رجبيطفجلمجابحتجا تسع بجال اتغعثبجر  اع جاب االج

لج   ع رجتسعهجابط يبجابف   ي يبجاباععببجبتؤ عجا لج ن ن جابف   ي رجاب   ج عات عنج بكج اس

ا ااتلنانجابااعا جابلااععيج ابلا اا يجب  تفع اابج االع عًجبت اياا جابلطع لاابجحتاالجابتحنياانجاب علاا ج

جبألنا رجابلحت بج.

 اجلس نجاب ا الج  ا جياعياجابللعن اع جاإلن ع يابجاإلسناليابجبا عيانجاب ياعاجابيايي  رج اعج

تط  ج يجاآلببجابا  نيبجابييي  يبجلاجتعلينج  غياعاجب احتج ناع جر  اع ججاب الجابف   ي رج لعج

اب الجابف   ي رجابل ع  جلااجرسا جا اتنعاعجحط ةايجابل ان ابج اباععبابجبيؤ اعج ة مايجابل اعئرج

 ابثع  جلمجابط يبجابف   ي يبج ج  اعال جاب االجابف  ا ي رج ل ت افجةا اهجاب يع ايبج  انائحيج

لاامجابااع برج للعن اابج عماابجر اا ع جاب ااغ  ج ااعجاب يااعاجابياايي  رجاإلستلعاياابج ي عباالجابلست

ابلحت ج  س عنهجا الجت فيا جةانانا جاب انايبجابع بيابج ا جابيا بج عبيانادجابان ارجابيايي  رج

 ابتاارجباا جت فاا ج  اانائي جل يااعج اايئعًج  اا لجابااعا جابلااعبرج ابا اا نيج اب يع اارجاباا يجت طااعهجلاااج

جاب اليع جابلتحع جاأللني يبج.

ج

مإاجلس نجاب  الجي عبلجاإلعان جاأللني يبج اعب فجاااج يع ابجاب يا ج ل ياعبياج اب ةا فج ب بكج

ابحعة جلمجةنانا جاب نايبجابع بيبج حتجاب الجابف   ي رجمرجتحنينجرن يجابلغتي بج تطنينج

ليينهجحتلجت ا جابل  طبج عب   ج  ع اج بكج يظ جابيانادجابان ارجاإل انائي رجل اتلناًجللاعج

جاال تطنانجمرجابل  طبج اباعب ج.ييععجاأللاج 

 اجلس نجاب  الجيؤ عجا لج ن ن جت عمنجابسي عجابع بيبجبح جابط يبجابف   ي يبجحتلجيتحطتج

اب   جاباعع ج اب عل جمرجابل  طبج،ج ينىجراجابللعن اع جابيايي  يبجا الجرنضجاب اةامجتث ا ج

 الجيؤلاج يجحتلجري ًجاع اًجج لعجالجيعدجلسعالًجب  كجراجاب يعاجابييي  رجالجينغلجمرجاب   

ب ف يج بإل  ع يبج لاج  اججابل   تجمإاجاب اسلجابط لرج ابعي رج اإل  اع رجيحات جا ي اعجاب ةا فج

جيفعًج احعاًجمرجل اسيبجاباع ااجابييي  رجابيلسرج عجاب الجابف   ي رج.

ج

بج يعا  عجبت حيعج اجلس نجاب  الج   جيتع مجاألحعاثجابله ع يبجبي ع عجميعئ جابث ن جابف   ي ي

يف ميعج تاةيةجبحلتيعج  فعحيعجاب   رج الع عًجال اتلنانجاال تفع ابجحتالجيتحطاتجاب يانج لاعج

يييلج عباع  جابان يابج اإل ا ليبج  ا جاب  ماع جابسع  يابج ابالا جا الجتاةياةجابت اعلاجابان ارج

ن ةيابج اإل  لرج ت ظيافجاإلل ع اع ج ابسيا عجمارج ا ي ج يان جة ايبجاباانلج ابل ا لياجابل

  رجة يبجم   ياج عا جابل ةفجابف   ي رجمرجابلحعم جاإلة يليابج ابع بيابج يؤ اعجا الجر ليابج

تفاي جع نجابلطع ابجابان يبجاب عل بجا لج ا  جلطاننا جاإلتحاععجاب نبلاع رجابان ارجمارجع نتايج
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اال تث عئيبجابترجاطاع جمارجيا اع جمارجي بيا جابلع ارج  ا اجةانانا جابسعلاابجابان يابج ل ظلابج

ابلؤتلنجاإل  لرج لعجيييلج سلع ينجاب الجابان رج اإل  لرج ةيععاتيجاب يع ايبجب تحانكجلااج

جرس جة مج عمبجر  ع جابت  يمجلمجاب يعاجابييي  رجابغعيلج إات عنج بكج اس عًجة ليعًج عي يعًج.

ج

 اجلس اانجاب اا الج ةااعجتااع مجااااج ثاالجلااعجساانىج يساانيجماارجاب ااعحبجابع بياابج عياابجاألحااعاثج

 جابترجحي  جمرج  جلاج ا   اج  ي ي نكجبيا نجااجا تيعئيجاب عبرجبلعجسنىج يانمضجاأل ين

للعن ابجابا افج اإلن ااعلج اعجاأل نياع ج  اا ج  جيا ااجت اعل يجلاامجاب االجاأللني ارجابيااعيتج

بيؤ اعجا االج اان ن جاإل اانادجماارج  اامجابح ا  جابسعياابج ابحع االبجبط ااعيعجابياانادج اا اً جماارج

جابل  طبجابان يبجر جغين عج.

ج

 لعجيثلاجلس انجاب ا الجتثلي اعًجاعبياعًجل ةافجةيععت اعجاب يع ايبجللث ابج ف علابجاألو/جا ارجا اعج ج

جيعبًجـجنئينجابسلي نيبجتسعهجابط يبجابف   ي يبج جاال تفع بجابل عن بج.

جتحيبج   عنج  س  جأل  ع جم   ياج ر فع جابحسعن ج،جابلسعج اب   عجب يعا جاال تفع بج.

ج

جي اع ج–يععنجااجلس نجاب  الجج

ج 1/11/7111ابل امتج جج ـ14/2/1477 تعنيخ ج

ج

ج

ج

 بـيـــان مجلس النواب    

 حول األحدا  في فلسطين وأفغانستان

ابحلعجهللجابطعئ جمجالجتسعجة لعًجيؤل  اج اعهللج ابيا  جاآل انجيا اع اججلااججحاععج ج ن ا بيج با ججج

ج ع  اجآ عئي جر جر  عئي جر ج   ا ي جر جا ينتي جاججيعتج جاباظي ج.

يناةلجلس نجاب  الجمرجابسلي نيابجابيل يابج ط اتج اعيعج تاهثنج اعبرجت ا نا جاألحاعاثجابسعنيابج

 رمغع  تعاج يؤ عجر يج اعجرحعاثجابحععيجا نجلااج ا تل نجابلع ارج ابتارججا لجرنضجم   يا

 اايعتيعجلااعي ترج ا اا  اج  ي ياا نكجاأللااني يتياج ااعرجابتحاا  جاب ا ااًجماارجابتاااع رجلاامجلفااع ي ج

 ع  جتنععج ثيناًجة  جاألحعاثجح  جاإلن علج ظين جلحع ال جلطيا ع جب ان  ج اياجاإلن اعلج

يبجاال تلع جل ت اع ج  جلعج  جغيانج  ا لرجلثا ج  انائي ج ع  ج ل ظلع ج سلايع ج رج   ل
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ر جرمناعاًجلث ج عن اجر جات عدجلفسنجر     لعجر جل ظلع جتانميعجع  جابغنلج جرلني عجلانمبج

جسيع ج.

 ل اا جراج ااعر جال يااع جاالاتااعا جاب ح اارجا االجرنضج  ااالجرمغع  ااتعاجابل اا  جتةايااع جحااع ج

 ااايعجاب ياااعاجابيااايي  رجابغعيااالج اااعجابلاااعاج اب اااالجاألالاااع جابطلايااابجاب ح ااايبجابتااارجيلعن

ابف   ي رجمرجي ن ج  ابجإلن علجابط  ج    جاألحعاثجت ينجمرجت اعغ ج ت علا ج ا اًج اياج

ج  شج ااتعا جرلني رجا لج الجرمغع  تعاج تعلينجييي  رجحعةعجب الجم   ياج.

لني يابجلااج انفج احاعج اجلس نجاب  الجبيؤ عج هاجابحنلجابترجتلعن يعجاب اليع جابلتحاع جاأل

 عجاب الجاألمغع رجابل   جتلث جااتعاً ج ا حعًجالجيل اجابط   ج يجر جابتغع رجا يج يانىج اهاج

اب اليااع جابلتحااع جاأللني ياابج  اارجابطاا  جابا اا نيبجاأل  اانجماارجاباااعب جابياا  جةااعجتسااع ة جابحااع عج

غع رجاألاة ج مرجتغع ييعجاإل  ع يبج األ  ةيبج ابطع   يبجمرجحل تيعجابل ا ن ج عجاب الجاألم

جااجاع ا يبج  ح يبجاألالع جاإل نائي يبجتسعهجاب الج ابلعاجابف   ي يبج.

 اجاب اليااع جابلتحااع جاأللني ياابج ةااعجتهبلاا ج غ اا  جبلطتاا جابلااع يياجاأل نيااع جماارج ا اا  اج

ياج  ي ي نكجيت سلجا ييعجري عجراجتتهب ج تغ لجبلطت جابلع يياجاأل نيع جمرجرمغع  تعاج م  ا 

 لااعجيساالجا ييااعجراجت ساا جلاااج ااع جابل ت اافيع ج ابل ااعسعج ةتاا جابلياا ياجاأل نيااع ج  حااناتج

جل ت عاع جابلؤاجابغ ائيبجمرجرمغع  تعاج.

ج

 اجلس ااانجاب ااا الجيااانىج اااهاج ااا هجاب يع ااابجاباع ا يااابجاأللني يااابج ابغن يااابج اااتةيعجلااااجت اااعمنج

جباطعئعيبج.ابح عنا ج تيعنايعج  ت يرجتآبفجاب ا لج ل ت فجا تلع اتيعجا

ج

 اجاباعائيبجاب عمن جابترجرظينتيعج  هجابحل بجابظعبلبجأللني عج ح فعئياعجتساعهجاإل ا  ج ابل ا لياج

باااجي اا اجتسع  يااعج ااي ًجماارج اايعتجابت ثيااتجبا ةااع جاأللاا ج باااجي اااج  ااهًجااتلعع ااعجماارجر اانج

جابت  ياجابثطعمرج ابتعني رجبألسيع جابل  لبجابطععلبج.

ج

لعا  جبنمضجل  تجابتلييةج ياجاب  نجاب يجتلعن يجرلني عج ح فعئيعج ابتارجج اجابع  جاإل  ليب

ت تيعفجابل  لياج ا  عًج ل ظلع ج سلاياع ج  اجا الجح  لاع ج ا هجاباع  جراجتاارجسياعاًجراج

ا ييعجاع جابل امطبجا لج فكجع جريجل   جمرجريج  عج عاج راج  هجابع  جتتحل ج عل جابل ئ بيبج

جاج   جيتان  اجب اع ااجلاجريجسيبج ع  .مرجابعمعدجااجابل  لي

 لعجراجلس نجاب  الجي ع عججاب نبلع ع جابان يبج اإل  ليبجابطيع ج ع ن عج اب ة فجمرج سيج  هج

جابحل بجابظعبلبج.
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 اجلس نجاب  الجمرجابيلاج  جياتةج يطعنجابفت ىجابترجيعن جااجا لع جابيلاجابترج نع جمارج

 ـجبيعا جابح  لبجابيل يبج ابح  لع جاإل  ليبج بالج1477جنسلج2اب يعاجاب يجيعنجا ي جمرج

ابتل ااكج لااعجسااع جمياايجلاااجتحااني جريجتاااع اجر جتحااعبفجلاامجرلني ااعج ح فعئيااعجماارجحاان ي ج ااعج

جابل  لياجمرجرمغع  تعاجر جريجع ببج   ليبجر نىج.

اب عل بجمرج اجلس نجاب  الجي ع عجاب الجابيل رج اب ا لجاإل  ليبجرسلمجراجيتح  اج عب سعابج

نمضجاالاتعا ا جا لج   ا ي جابل  لياجمرجرمغع  تعاج م   ياج لعجياعا جاب االجابيل ارج بالج

جتطعي جابل عاع ج ابا اجابلععيج جابلا  يجب  ا ياجابف   ي رج األمغع رج.

ج

ج  اج  جلاج نا جابطيع،،

ج

جي اع ج–يععنجااجلس نجاب  الج

ج ـ1477 ا عاجج17 تعنيخج

ج 71/11/7111ابل امتج

ج

ج

 ل االغتياالت حو بيان مجلس النواب

 لقيادات العمل الفلسطيني الصهيونية المستمرة

ي ظنجلس نجاب  الجمارجابسلي نيابجابيل يابج ط اتج اعبرج بالجابت ا نا جاب  يان جبأل  اعدجا الج

اب عحبجابف   ي يبج لعجتط  ج يجح  لابجاإلن اع رجاب افع ج اعن اجلااجللعن اع ج سناليابج  اابج

 ااعجاأل نيااع جماارجم  اا ياج  عباا ا جاالغتيااعال جابل ااتلن جبطيااععا جابالاا جاب يع اارجابف  اا ي رج

مارجتاعلينجاب  الجابتحتيابجب ع بابجابف  ا ي يبج لحعيان جابانئينجانماع ج ل اايجلااج اال اتلنانج

ابتحنكجمارجلحع بابجن ييابجبتن يامجاب االجابف  ا ي رج   البايج ل اايجلااجحطايجابل ان دجمارج

جلطع لبجاالحت  ج ل اي بجاال تفع بجابل عن بج.

ال تفااع ج ااعبتفنجج ي ااتغنلجلس اانجاب اا الجابيل اارجابياال جابان اارج ابااع برجا االجلااعجيحااعثج ا

 ابت عيعج تسع  جلعجتحع  جمن يجابح  لبجاب عن  يبجابلسنلبجا لجاب الجابف  ا ي رجابلسع اعج

 سنهج ح جابحنلجاب عل بجابترج  فجتانضجاأللااج اال اتطنانجمارجابل  طابج نلتياعجب ل اع نج

 بيابج عيبجمرجظ جا تلنانجابنمضجاب عل جلاجح  لبجاب يعاجابييي  رجبلطننا جاب نايبجابع

 ا جابيااا بج حطااا تجاب اااالجابف  ااا ي رج  ةا ج ااا ج ااا هجابل اااتسعا ج ا اااتلنانجع بااابجاب ياااعاج
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ابييي  رجمرجت في جل   عتيعجابت  ايبجاإلسناليبج اع جاالبتةا ج ب ج عبحعجاألع لجلااجةانانا ج

لس نجاأللاج ابتلانعجا الجابلستلامجاباع برج تيسابجاباعا جابا جلحاع عجابا يجتت طاعهجلااجاب الياع ج

ج-تحع جاأللني يبجا لج  جابل ت يع جمإاجلس نجاب  الجابيل رجي عبلج عآلترج ابل

ج

راجتتحنكجاب نبلع ع جابان يبجاإل ا ليبج  ا اجاإلتحاععجاب نبلاع رجاباع برجمارج  اعنجابييئاع جج-ج1

ابترجتسلايعج تلعننجاب غ جا لجح  لعتيعجلاجرس ج ين جاب الجابف  ا ي رج عاا جحطايجمارج

جبجابلحت بج.ا تاعع ج عل جرنا ي

ج

ا لجةعع جابع  جابان يبجسلياعًج  ا جاب  ياجعال اج  سا اجال يبجاب   جر جاب ياجح ن اجلاج-ج7

لغ بجلطننا جر    جراجيطف اجيفعًج احعاًجة يعًجل ياعًجلمجاب الجابف   ي رج اال تفع ابجابل عن ابج

ب تيعيعا جاأللني يبجمطاعج ع ا ج راجالجي    اجاآلاج عبعا جابلععيج اب يع رج الجي عم اجر جي ا  اج

جاب س هج ظينجابط ًج تان جاب  ايعجر ثنجلاجريج ة جل لج.

ج

ا لجاب ا لجابان يبج رحةا يعج ل ظلعتياعجراجتا فضجغ اعنجابا  ج اب ا   ج تتحانكجباعا جج-ج3

اب الجابف   ي رج  اً جلاج   جابل ينا ج ابلظع نا جابلؤيع جبحط تج   ا  عجمرجم   ياجر ج

لااععيجاب اا رج االع عًجال ااتلنانجاال تفع اابجابل عن اابجأل يااعج اارجاب نيااتجابل ياا ج باالجابااعا جاب

جاب ينج إ اج جتاعبلج.

ج

ي ع عجابلس نجابطلابجابان يابجابلةلامجاطاع عجمارج يان  جمارجلاعننجابطاعع جراجتت ا جل اةافجج-ج4

 اع طبج ا جة يبج ةانانا جت في يابجبياعبًجابط ايبجابف  ا ي يبج راجت تاة ج  عمابجلطاننا جابطلا جاب

جابي بج.

ج

يااعا جلس اانجاب اا الجاب ااالجابيل اارجبت ظااي جابل ااينا ج ابلظااع نا جابلؤيااع ج ابل عياان جج-ج5

إل  ا  عجابف   ي يياج   اج بلجسلمجابت ناع جابلعبيبج  ن عبيعج بالجح اعلجابييئابجاب اا يبجابا ياعج

نج ااعب نج ت  اا اجب ياان جاألةياالج م  اا ياجحتاالجالجي   ااتجا ي ااعجةاا  ج جتاعبلمرتااهلن اجاب ااع

جر ف   جا.

ج

ي ع عجابلس نجابسلع ينجابان يبج اإل  ليبجاالبتةا ج ل عرجلطع ابجاب  عئمجابييي  يبجتح جج-ج6

جل ليعتيعجابل ت فبجابل ع ن ج غينجابل ع ن جمرج  عنجاع ج نايبج ين جاباع ج عبلع ج.
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ج

اإل ا لرج ل ظلابجاب حاع جي ع عجلس انجاب ا الجابيل ارجابسعلاابجابان يابج ل ظلابجابلاؤتلنجج-ج2

األمنيطياابج ي عب يااعج ااعبتحنكجابال اارج اب اانيمجب ياان جاألةياالجاب اانيفجمااإ اجباا جتتحاانكج اا هج

جابلؤ  ع جابي  جملتلج تتحنكج.

ج

ي عبلجلس نجاب  الجابيل رجاألل جابلتحاع ج لس انجاأللااج عبطياع ج اع ن لعج  اس يلاعج  طاعًجج-ج1

 ع جة ا ج  انى جع بيبجبحلعيبجاب الجابف  ا ي رجلااجبليثعتجاألل جابلتحع ج ل مجابلاتعيج  ن

جاإل عع جا لجريعيجاالحت  جاإل نائي رج.

ج

ي عبلجلس نجاب  الجابيل رجابع  جاب  نىجعائلبجابا  يبجمرجلس نجاأللاج ي ع ع عجابال جج-ج9

ا االج يطااعفجاب ةياافجابياا لرج حطاااجعلااع جاب ااالجابف  اا ي رج اااع جابل ااع ا ج ااياجلاااجيلااعننج

ج ج لاجيطع  جاالحت  ج.اإلحت 

ج

ي ع عجلس نجاب  الجابيل ارجاب الياع جابلتحاع جاأللني يابجابل اسابج ابلل بابجاأل بالجبع بابجج-11

اب يعاجابييي  رجراجتال جلاجل   تج   ع رجالجيليةج ياج  رجاب  نج  ا لجابسا نجر جاب ا اجر ج

نجاأللااجابلتا طابج اعب ةادجابعياج ت ة جن ي تيعج  نائي ج إيطعفجابا افج اب  ا دجبطانانا جلس ا

ابان رجاإل نائي رج تال جيععةبجا لج ن ع جة ا جحفظج   جع بيابجتحلارجاب االجابف  ا ي رج

جاألاة جلاجابعلعنج اب نالجاب يجيح ج يجي ليعًجا لجلنرىج ل لمجابسليمج.

ج

 بالجي عبلجابلس نجاب الياع جابلتحاع جاأللني يابجابتارجتاعارجر ياعجناايابجاب ا  ج عإل اعمبجج-11

ن  يعجاالتحععيبج اإلتحععجاأل ن  رجراجيلعن  اجع ن  جاب يجي ف ج يطعفجاباع ااج يحفظجحط تج

جاب الجابف   ي رجابل ن ابج ي لاجا ع جاب سئياج ابت ةفجااج  ع جابل ت   ع ج.

ي ع عجلس نجاب  الجابفيعئ جابف  ا ي يبجااع جاال سانانج نا جل   اع جاألااعا جابناليابجج-ج17

 حع جابيفجابف   ي رج جراجي    اجمرج  هجابفتن جابحنسبجر ثنجتلع  عًجلاجريج ة جج بلجتفتي 

جل رج.

ج  ج برجابيعايبجابت ميتج،،،

جيععنجااجلس نجاب  الجـجي اع 

ج ـجج1477/ج يجابطاع ج/ج1 تعنيخج

ج جججججججججججججججججججججججججججججججججج1/7117/ج77ابل امتججججج
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ج

ج

 بيان مجلس النواب

 تطورات األوضاع على الساحة العربيةحول  

 ج نئع اابجاب اايخج75/7/7117 ةاافجلس اانجاب اا الجماارجس  ااتيجابل اطااع جياا  جاألن اااع جابل امااتج

/ا ع ج اجح ياجاألحلنجـجنئينجابلس نجرلع جت  نا جاأل  عدجا لجاب عحبجابان يبج ريعنج

جاب يعاجابتعبـــــــــــرج ـ

ابيل يابجينياعج ع تلاع جلاعجيسانيجلااجت ا نا ج رحاعاثججالجيةا جلس نجاب  الجمارجابسلي نياب

ا لجاب عحبجابان يبجمرجم   ياج اباناتج س  لجب  عاج   نيعج اب  عااج ابتيعيعا ج ابح  عج

ابا  نيبجاأللني يبجاب ني ع يبجابغن يبجمرجابل  طبج ابترجتتسع ةجحطيطبجلعجيا اجااج س ع عج  ج

ب عن بجاب يع يبجمارجابا  اجابان ارج اب انتجاأل  ا جلااج يؤ عجت منجاإلناع جابحطيطيبجبتغيينجا

رس جحلعيبجاب يعاجابييي  رج اب ي ن جا لجلطعنا جاأللبج ثن اتياعجلااج ا  جابنغ ابجابلا  ابج

بتغيينجاب ظع جمرجاباناتج     جر بلجب    تج ح جت في جابل   جاأل  مجاب يجي تيعفجرغ لج

 نيااابجراجاباااناتجيلت ااكجر اا حبجابااعلعنجاب ااعل جماارجاأل ظلاابجماارجابل  طاابج  عن تيااعجاب يع اايبج 

اب ة جاب يجيلت كجاب يعاجابييي  رجل ت فجر ا ادجر ا حبجاباعلعنجاب اعل ج يلاعننج عمابجر ا ع ج

اإلن علج حنلجاإل عع جابسلعايبج عجاب الجابف   ي رج عا ج    ععج يع رج ا  نيج لاععيج

جلاجاإلعان جاأللني يبج.

ج

لس نجاب  الجمرجابسلي نيابجابيل يابجيا ااجل ةفايجابيانيًج اب ا اًج ا   ةعًجلاج  ج بكجمإاج

ج-تسعهج  اجاب  مج ا لجاب ح جابتعبرج 

ج

جر الًج جابنمضجابل  تجب  يع بجاأللني يبج اب ني ع يبجابلاععيبجب انلج ابل  لياج.

ج

ابلتا طابجثع يعً جنمضج يع ابجاةع اسيابجابلااعيينجابلت اابجلااجة ا جاإلعان جاأللني يابج اب ني ع يابج

ج عبط يبجابف   ي يبج اباناةيبجمرجت في جةنانا جاب نايبجابع بيبج اال تطعئيبجمرجت  يطيعج.

ج
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ثعبثعً جيعا جابطعع جابانلج بلجتحل جل ئ بيعتي جاب   يبج ابعي يابج ابط ليابج األ  ةيابج اإل  اع يبج

 اا ياج ريجة اانج ابالاا جلاااعًجبت حيااعجابياافج ابل ةاافجابان اارجبل اامجاباااع ااجا االجاباااناتج م 

جان رجر نجلاج   جاع جابتاع اجر جتطعي جريبجت يي  جب لاتعياج هيج   ج عاج.

ج

نا اعً جي عبلجاألل جابلتحع ج ل ظلعتياعجابل ت فابجاال ا  دج  اس عتياعجب ةافجابااع ااجاأللني ارج

  ةيبجتسعهجاب ني ع رج ابتح ينا جابسعنيبجب طيع ج يج تحل جل ئ بيعتيعجابطع   يبج اإل  ع يبج األ

لعج يتنتلجا لجاباع ااج اجحعثجلاجآثعنج  تعئدج ا  يبجباينجا الجابل  طابجمح الج ا ج ابااعب ج

جرسلمج.

ج

 عل ااعً جييياالج  عماابجاب نبلع ااع جابان ياابج اإل اا ليبج ابع بياابج ابل ظلااع جابعيلطنا ياابج ابطاا ىج

اب يع ابجابلتغ ن ابججابلح بجب    جمارجابااعب جتحلا جل ائ بيعتيعجابتعني يابج اب ةا فج حاة جرلاع 

بإلعان جاأللني يبجابيععمبج بلجتحطيتج يل تيعجا لجاب اا لج لطاعنا جاأللابج   ااعفجاب انايبج

جابع بيبج  ي تيعج.

ج

 عع عً جي ع عجلس نجاأللاج  عمبجابل ظلع جابع بيبج ابط ىجابعيلطنا يبجابلح ابجب  ا  ج ابحنيابج

اجابياايي  رجابلت اياا جا االجاب ااالج اباااع جابتحاانكج ابتااع  جاب اانيمجب ةاافجاااع ااجاب يااع

جابف   ي رج.

ج ع اعً جيثلاجابل ةفجابلت اةاجبإلتحععجاأل ن  رجح  جة يترجاباناتج م   ياج.

ثعل عًج جيييلج  عمابجابسلاع ينجابان يابج اإل ا ليبجراجتا انجاااجل ةافجلتلياةج معاا جل ات علبج

باع ا يابجمارجابل  طابج اب ةا فج عمبجاب  عئ جابل ن ابجبانمضجاب يع ابجاأللني يابجاب ني ع يابجا

جيفعًج احعاًجلمج ا  عجابان رجمرجم   ياج اباناتج.

تع اعً جياثلاجتثلي اعًجاعبياعًجابل اةافجاب   يابج ابط ليابجاب اسعابجبف علابجاألوجا ارجا اع جياعبًج

نئااينجابسلي نياابجتسااعهجل ت اافجابط ااعيعجابان ياابج اإل اا ليبج ماارجلطااعلتيعجابط اايبجابف  اا ي يبج

جيبج يؤ عجعاليجال تلنانيبج  هجابل اةفج. اباناة

ج

جي اع ج-يععنجااجلس نجاب  الجج

ج ـ1473/سلععجاأل  ج/ج14 تعنيخج

ج 75/7/7117ابل امتج
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 بيان مجلس النواب

 ت األحدا  في األراضي الفلسطينيةبشأن تطورا

مجيتااع مجلس اانجاب اا الجابيل اارج ه اافج ااعيعجت اا نا جاألحااعاثجابلؤبلاابجابسعنياابجا االجاب ااعحبج

ابف  اا ي يبج ابللعن ااع جاإلسنالياابج اباا ج   ااع يبجاب  ااابجبساايشجاب يااعاجاإل اانائي رج ابلتلث اابج

 ع ت عا جاأل  حبجابثطي بج اب فيفبج اب عئنا جابحن يبجابلت  ن ج اعج االجرااة ج  ت سيايجلااج

إلن ااع رج ااعن اج تيااليليجا االج ة ااعتجابلةيااعجلاااجاألن ا ج  اافكجابااعلع ج تااعلينجح  لاابجا

ابل عة ج تسنيفجاألنضجمرجل   ا ج ين  ارجن يالجمارجظا جابيال جابلنيالجب طا ىجاب  انىج

 اال تفع ج عبت عيعج اب اسلجلااجاباع  جابان يابج اإل ا ليبج ابا يجالجي الاج الجيغ ارجلااجسا دج

لني ياابجماارجابااعا جابا اا نيج اب يع اارجبياا اجاب يااعاجابغعياالج ا ااتلنانجاب اليااع جابلتحااع جاأل

 تسع  يعجبحط تجاب الجابف   ي رجابل ن ابج ةنانا جلس انجاأللااجابلتا طابج اعب ةادجابان ارج

جاإل نائي رج.

ج

  ااا ناًج عب اساالجابطاا لرج اإل اا لرج ا تح ااعناًجبلاااع رجاأل اا  ج  اان ن ج ياان جاأل اا  ج

ي اسياا اجياا  فجابااا الج ابطياانج ابت  ياا جا االجيااعجابع باابجابف  اا ي يياجابل ت ااافياجاب اا ياج

ج-ابا ينيبجابييي  يبجابلحت بجمإاجلس نجاب  الجابيل رجيا اجاآلتر 

ج

عالاايجاب علاا جب لطع لاابجاب ع اا بجب  ااالجابف  اا ي رج جا تفع ااتيجابل عن اابج ي عباالجاب ااا لجج-ج1

جابان يبج اإل  ليبج عبعا جابلت اي جبي هجابلطع لبج.

ج

 تاايجبلااعجيحااعثججلاااجساانائ جماارجاألنا اارجابف  اا ي يبجابلحت اابج تحلياا جع باابجاإلن ااع رج عاج-ج7

ج عن اجابل ئ بيبجاب عل بجااجت كجابسنائ جابترجي عىجبيعج لينجاإل  ع يبج.

ج

 عا تيجب ل ةفجاأللني رجابل حاعةجبياعبًجاب ياعاجاإل انائي رجابلحتا ج لاعجتطعلايجرلني اعجلااجج-ج3

ج اجاب يعاج.عا جلعبرج  يع رج ا  نيجبي

ج

 عا تيجال تيعافجابلع يياج ابطت جابل ظ جب ل ا  ياج ل مج يعنا جاإل اعفجلاج ط جابسنحلجج-ج4

 بلجابل ت فيع ج  ج ا تيعاميعج لعجي عبفجاتفعةيع جس يفج ل حطعتياعج اب عيابج حلعيابجابلاع يياج
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ابسلعايابج ابلاعة ابج ة جابحنلج تح جاالحت  ج االتفعةيبجابع بيبجاب عيبج ل مجسنيلبجاإل اعع ج

جا ييعج.

ج

ل عب تيجابل  كج ابنؤ  ع ج األلنا جابانلج  ان ن جل ايا بجعاا جاال تفع ابجابف  ا ي يبجج-ج5

جابل عن بج يع يعًج لععيعًج  طعًجب بتةالع جابترجرةنتيعجابطل جابان يبجاب ع طبج.

ج

تاطعجمارجظا جظان فجته يعهجا لجر ليبجابطلبجابان يبجابطععلابج ا  جلاعننجابحاعبرج ابتارج اج-6

 لتغينا جا تث عئيبجحنسبج  ن ن جاب ن ججل يعج طنانا جحعةلبج ة يبج لعجي ف جا تاعع ج  ج

جابحط تجابل ن ابجب  الجابف   ي رج.

ج

ل عب تاايجابل اا كج ابنؤ  ااع ج األلاانا جابااانلج ع ت اااعنجابل اائ بيبج األلع اابجابل طااع جا االجج-ج2

ان ياابجل حااع جتسااعهجابااع  جابعاالاابجإل اانائي جلاااججاااعتطي ج اب اان ججلاااجابطلاابجابطععلاابج ل اةااف

جل   تجابليعبًجابل تن بجابترجتن  ج ياجابانلج   هجابع  ج.

ج

يؤ عجا لجر ليبجراجت ت ع جاباع  جابان يابجاأل ناتجاب يع ايبج االةتياععيبجابتارج ياع عج راجج-ج1

 جابان ياابج ابااع  جت اا اجابط اايبجابف  اا ي يبج اارجلايااعنجابا ةااع جابث عئياابجابتاارجتاان  ج ااياجابااع 

جابعاالبجب  يعاجابييي  رجابلحت ج.

ج

نم اايجاب علاا جب ت  ياامجلاامجاباااع جاإل اانائي رج  اا جر اا عبيج ر  اااايجاب يع اايبج االةتيااععيبجج-ج9

 ابثطعميبج تفاي جع نجابلطع ابجابان يبجاب عل بج ل عب بجابع  جابترجبيعجا ةبج ي اجاب ياعاجتسلياعج

ج  هجابا ةع جم ناًج.

ج

نم يجاب عل جب اتعا جا لجاباناتجر جريجع ببجان يبجر ج   ليبجر جريجع ببجر نىجتح جج-11

ج تعنجلعجي للجلحعن بجاإلن علجبلعجب بكجلاج   ن ج عبغبجا لجاأللاج اال تطنانجابع بيياج.

ج

ج  ج برجابيعايبجابت ميتج،،،

جيععنج لس نجاب  الجـجي اع 

ج ـ1477/جج17/ج79 تعنيخج

ج ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج7117/ج3/ج13ابل امتج
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 العربي مع  حول تطور الصراع بيان مجلس النواب

 والتضامن مع الشعب الفلسطيني الكيان الصهيوني                  

ج

ربي جتؤل ا اجج   ج جابنحلاجابنحي جممجيهييعجاب ياجآل  اج  جرعب  جا لجتسعن جت سي  جلاجا ال

 عهللج ن  بيج تسع ع اجمرج  ي ج ج هل اب  ج ر ف   ج ب  ج ينجب  ج اج  ات جتا لا اجااجياعتج

ج جاباظي 

 اجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يابج  ا جي ت اانجن ا ا جاإل ا  ج اباعياج اباع ج ابسغنامياعج

ليتج هاجابط يبجابف   ي يبج ع  ج ابليعبًجابط ليبج اإل  ليبجابل تن ب،ج ل   طعًجلاج يلع يجابا

 الجتااةا جلحاا نجابياانادجابان اارجابياايي  رج تلثاا ج اا بكجاعلاا جر ع اارجلاااجا الاا جاااع ج

جاال تطنانجمرجابل  طبج اباعب ج.

ج

مطعج ةفجرلع جلعجيحعثجابي  جمرجاألنا رجابف   ي يبجلاجحنلج  عع جمرجحتجاب الجابف   ي رج

يي  رج طيعع جاإلن ع رجابعل يجرني ج عن اج،جلاجرالع جابيعلعج ةيععتيج لعجيط  ج يجاب يعاجابي

 سناليبج  يابج حيعنجظعب ج حنلج ح يبج عجاب الجابف   ي رجاألاة ج ل ايا بجحلا  ج

ابتفتيشج ابلعا لبجبل ع اجابل ا  ياجاآلل ياجمرجعيعن  ج ااتطعبي ج  اعا جابلئع جلا ي ج ابالا ج

بج   يتيعجابتحتيبج، ل مجاب ايعنا جابتع اابجب يا  جا لجتعلينجلؤ  ع ج لنامتجاب   بجابف   ي ي

األحلاانج ابياا يلجاألحلاانجلاااج  طااع جابسنحاالج ابليااع ياج  ط ياا ج باالجابل ت اافيع ج،ج  اا اجةيااع ج

ة ا جاباع جابييي  رج عنت علجل ا ًجسلعايبجب ف   ي يياج عماجسثثي جمرجلطع نجسلعايابجغيانج

ا الجابلطع اع جابعي يابج  حاناتجل اسعجالانججلان مبج،ج تالعجلحعيان جع نجابا اعع ج ابت اع  

 اب  ي بجاألنث     يبج ت  يتج  ي بجابليعج بلجسع لجا تلنانجلحعيان جلطانجنئع ابجاب ا  بج

ابف   ي يبج اةتحع جل عتلجنئي يعج ااة جابانئينجابل ع ا جيع انجانماع جاااجابااعب جاب اعنسرج

ج تيعيعجحيعتيج عب  نج.

ج

 ا ج ا هجاألحاعاثج ابل اتسعا ج ي تح انجمارج ا جاب ةا ج اجلس نجاب  الجابيل رج   جيتاع مج

ابسي عجابان يبج اإل  ليبجمرج  ي ج ةنانجاب   جاباعع ج اب عل جمرجابل  طبج،جبيا نجاااجر افيج

بتا  جاب يعاجابييي  رج تياليليجا الجل ايا بجاع ا ايج ا الجا اتلنانجاحت بايج  ااجحن ايج

بجابان ياابج اإل اا ليبج  اا  جاااع ج  عياابج اااعجاباع ا ياابجاب ااعل بج ااعجاب ااالجابف  اا ي رج األلاا

ا تتع جلؤتلنجابطلبجمرج ين  ج  ا اجل ععن جاب ا  جابان يابج  ا جلاعجيا انج سا  جاااج يع ابج
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اب يعاجابييي  رج ل ةفيجابنامضجبال يبجاب   ج ب  ايعهجاباع ا يابج،ج غ ن اتيجلااج ا  جااع ج

 اا اجابل   ااتجمااإاجلس اانجاب اا الجماارجاال ياايعدجبطاانانا جاب اانايبج اإلسلااعدجابااع برج،ج لاااج

جابسلي نيبجابيل يبجيؤ عجا لجلعجي رج 

ج

 عا تاايج ا اات  عنهجب  يع اابجاباع ا ياابجب  يااعاجابياايي  رج اإلن ااع رجابااعل يج ااعن اج للعن ااتيج

أل  مجابسنائ ج عجاإل  ع يبجمرجم   ياج.. يعا جلؤ  ع ج ل ظلع ج  يئع جابلستلامجاباع برج

  ااعاج االتحااععا جاب نبلع ياابجاإلة يلياابج ابان ياابج ابع بياابج باالجتحلاا ج  عماابجابليتلااياج حطاا تجاإل

ل ئ بيتيعجابطع   يبج األ  ةيبج اإل  ع يبجبحلعيبجاب الجابف   ي رجلاجابااع ااجابغع ا جلااجة ا ج

اب يااعاجابياايي  رج م ااًج يع ااتيجاال ااتي ع يبج للعن اابج عماابجر اا ع جاب ااغ جا ياايجب  ياايعدج

ج ت  يتجةنانا جاب نايبجابع بيبج ا جابي بج.إلناع جابلستلمجابع برج

ج

ته يعهجا لجراجريبجت  يبجب ينادجمارجابل  طابجي  غارجراجتنت اةجا الجر اعنجاال  احعلجاب اعل ج

 اب علاا جلاااج عماابجاألنا اارجابان ياابجابلحت اابجماارجم  اا ياج ابساا الاجاب اا نيبج  اا ايجاب   ع ياابج

ابثع تابج لاعجميياعجاا ع جاب سئاياج تطنيانج تل ياجاب الجابف  ا ي رجلااجا اتاعع جحط ةايجاب   يابج

جابليينج  ةعلبجابع ببجابف   ي يبج عل بجاب يعع ج اعيلتيعجابطعنجاب نيفج.

ج

ل عب تيجاألل جابلتحع ج لؤ  عتيعجابل تيبج إن ع جةا ا جع بيابجبحلعيابجاب االجابف  ا ي رجلااج

ةاا ا جاالحاات  جاإلن ااعلج اباااع ااجابياايي  رجابلت ااننج لاااجرساا جاإل اانافجا االجا  ااحعلج

جاإل نائي رجلاجاألنا رجابف   ي يبج ابان يبجابلحت بج.

ج

 عا تااايجب ل ةااافجاأللني ااارج ال حياااعةهجابل  اااتج بااالجسع ااالجاب ياااعاجابيااايي  رج ي ااات  نج عناجج

ت ظيلع جابلطع لبجابف   ي يبج اب   ع يبج لاجة ائ جاإلن علج  ت عايعج يع بجاال تطعئيابجمارجت فيا ج

 بيبج يعياجابتينيحع جابترجت ننجرالع جابس عجابييي  رج تعياجاب احيبجةنانا جاب نايبجابع

جابف   ي يبج يحل جاإلعان جاأللني يبجل ؤ بيبجلعجيسنيجمرجم   ياجابي  ج.

ج

عا تاايجبااإلعان جاأللني ياابجتيااحيًج يع ااتيعجابلغ   اابجتسااعهجاأللاابجابان ياابج اإل اا ليبج ات ااع ج

ي  رج اب اغ جا يايج  س اعنهجا الج يطاعفجاع ا ايجل ةفجاعع ج حعة ج عج يع بجاب يعاجابياي

 عجاب الجابف   ي رج  حلجة اتيجلاجاألنا رجابلحت ابج  حتانا ج ت  ياتجةانانا جاب انايبج

جابع بيبج ا جابي بجم ناًج.
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ج

ل عب تيج  جابط ىجابلح بجب حنيبج اب   ج ل ظلع جحط تجاأل  عاجابالا جا الجتطاعي جاإلن اع رج

 لجانت ع يجسنائ جاإل عع ج ابتيفيبجابسلعايبج عجاب االجابف  ا ي رجابعل يج عن اجب لحع لبجا

ج  بكج مطعًجب طع  اجابع برج.

ج

عا تيجابلستلامجاباع برج بالجت ا ي جبس ابجع بيابجلحعياع جبتطيارجابحطاعئتج  اهاجا تيع اع جاب ياعاج

 االجابييي  رجبحط تجاإل  عاجمرجاألنا رجابف   ي يبجابلحت بج ابلسعةنجابترجانت  يعج حتجاب

جابف   ي رج.

ج

تثلي يجاباعبرجبل ةفجاإلتحععجاأل ن  رجاب سعدجابلت علاجلمجاب الجابف   ي رج ة يتيجاباععببج

 نم يجب يع ابجاب ياعاجابيايي  رج نئاينجح  لتايج اعن اج يحيالجل ةافجاب نبلاعاجاب  سي ارج

جابااا يجرا ااااجة ااامجا ةعتااايجلااامجاب ياااعاجابيااايي  رج لاااعجيحيااالجابل اةااافجاب اااسعابجب اعياااعجلاااا

اب  ياايع ج ابل ظلااع جاأل ن  ياابج ابع بياابجابتاارجا اان جااااجت ااعل يعجلاامجاب ااالجابف  اا ي رج

ج يعا  عج بلجا تلنانج تاليتجت كجابل اةفجاإليسع يبج.

ج

عالاايجاب علاا جب  تفع اابجابف  اا ي يبج ل ااع عتيجبيااعجحتاالجاب ياانج،ج يتاانح جا االج اايعا جاب ااالج

ججتاعبلج.ابف   ي رجاأل نانجي عدجاب ينجابلؤةنج إ اج 

ج

عا تيجاب الجابف   ي رج   جميعئ يج ت  ي عتيجاب يع يبج االستلعايابجابتل اكج  حعتايجابعا  يابج

ج نصجيف ميجبل اسيبجابتحعيع ج اع ااجاب يعاجابييي  رجابلت ننج لؤالناتيجاب نين ج.

ج

ابااعب ججعا تيج عميجاب ا لجابان يبج اإل  ليبج   جابط ىجاب يان ج ابلح ابجب حنيابج اب ا  جمار

جاسلمج بلجا تلنانجتطعي جابعا جابلععيج ابلا  يجب  الجابف   ي رج  ين جا تفع تيجاب ع  بج.

ج

عا تاايجابح  لااع جابان ياابج اإل اا ليبجاالبتااةا جاب علاا ج  عماابجةاانانا جلااؤتلنا جابطلاا جابان ياابج

ج.ج  تحععجاب نبلع ع جابان يبجاب عيبج عا جابط يبجابف   ي يبج ا تفع عتيعجابل عن ب

ج

عا تيجابح  لع ج  عمبجاأل ظلبجابان يبج اإل  ليبجابترجبيعجا ةع جلمجاب يعاجابيايي  رج بالج

تفاياا ج ت فياا جةاانانا ج ل ع ااعا جابييئااع جابان ياابج اإل اا ليبجابن االيبج اب ااا يبج  ااهاج يطااعفج
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عج   ا جابت  يمجلمجاب يعاجابييي  رج  غا تجل عت ياعج  ا اج يطاعفجسليامجر ا ع جابتاعلا جلايا

ج ا تعاع جاب فنا جابانلجلاجت جر يلج   اععج فنا ج  نائي جلاجابا اي جابان يبج.

ج

عا تيجابع  جابان يابج اإل ا ليبج بالجا ات عا ج عمابجر ناتجاب اغ جابلتعحابجباعيي ج لاعجمارج باكج

ج   جاب ف جإلس عنجاإلعان جاأللني يبجا لجلناسابج يع تيعجتسعهجابانلج ابل  لياج.

ج

ابان ياابج اإل اا ليبجتل ااياج ااا  يعجلاااجابتا ياانجااااج ناعتيااعجابحاان ج للعن اابججعا تاايجاأل ظلااب

حط ةيااعجابعيلطنا ياابج اب اا ليبجب تا ياانجااااجت ااعل يعجلاامجر ااطعئيعجماارجم  اا ياج عااا جياال عج

جاال تفع بجابل عن بج.

ل ع ااعتيجابل اا كج األلاانا ج ابنؤ ااع جابااانلجتسااع ةجاب يع ااع جابط نياابجاب اايطبج اب ظاانج باالج

ابا يعجب  ا لجابان يبج اإل  ليبج  ةافجابلياعتنا جاإلا ليابج ابالا جا الجل اسيابجابلي حبج

جابتحعيع جابحطيطيبجابترجت اسيجاأللبجابان يبج اإل  ليبجابي  ج.

ياعا جاأل ظلاابجابان ياابج اإل اا ليبج باالجابالاا جابسااععجلاااجرساا جتاةيااةجابتطااعنلجاأل اا يج تفاياا ج

جرجابل تنكج.ابت علاجابان رج ل اثيتجابعمعدجابان 

يااعا جاأل ظلاابجابان ياابج اإل اا ليبج يطااعفجاالتفعةيااع ج اباطاا عج  عماابجر اا ع جابتاااع اجابا اا نيج

 األل رجلمجاب الياع جابلتحاع جاأللني يابج  ني ع ياعجحتالجتتناسااعجاااج يع اعتيلعجابل حاعة جلامج

جاب يعاجابييي  رج.

ابيايي  رج الاجةعئلابجاباع  جابتارجتلاعننجيعا جاب اليع جابلتحع جاأللني يبج بلج عناججاب يعاج

اإلن ااعلج  اا جر اا عبيج تيااحيًجلفي ليااعجبإلن ااعلج ابتلييااةج ي اايج  ااياجابلطع لاابجابل اان ابج

جب حت  ج اباع ااجاألس  رج.

يعا ج  عئ جاإلا  جابل ت فبجمرجاب  اعااجابان يابج اإل ا ليبج بالجتاةياةجع ن اعج تطاعي ج  اعلج

ابياانادجابان اارجابياايي  رج   اا ن جلفي لاايج ل   طعتاايجج ا لاارج  يع اارجسعيااعجحاا  جة اايب

 ر اععهج م ًج يع بجاب يعاجابييي  رج ابسنائ جابتارجينت  ياعج حاتجاب االجابف  ا ي رج األلابج

جابان يبج اإل  ليبج    جاع ج ح عجنريجاع جع برجبل عين جابحتجابف   ي رج ابت علاجلايج.

اب نبلع رجابع برج بلجتسليعجا  يبجاب يعاجابيايي  رجمارج ا هجابل ظلابجاحتسعساعًججيعا جاإلتحعع

جا لجللعن عتيجاب  ابج عجاب الجابف   ي رجج.

ج  ج برجابيعايبج ابت ميت

جيـ اـع ج-يععنجااجلس نجاب  الجج

ج 7117/ج4/ج15 تعنيخج
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 بيان  مجلس النواب

 حول اعتقال النائب األستاذ/ مروان البرغوثي

 تج عبرجيتع مجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبجتفعة جاأل  عدجابلتنعيبججمرجم   ياج عيبج ط

 اعجاالستيع جاب عل جبألنا رجابتع ابجب    بجابف   ي يبج حنلجاإل اعع جابسلعايابجابتارجانت  تياعج

 ن اعجةيععا جاب يعاجابييي  رج حتجر  ع ج اا  عجابف  ا ي رج ابللعن اع جاب ن نيابج ابتارج اعاجآ

ااتطع جاب عئلجاب نبلع رج ابطعئاعجاب يع ارجاأل اتع /جلان ااجاب نغا ثرج  لاعجي اعبفج ا جابل اثياتج

ج األانافجابع بيبج.

ج- يؤ عجلس نجاب  الجا لجلعجي رج ج

 اجااتطع جابل ع  جاب نغ ثرجياعجلؤ ناًج ا حعًجيؤ عج غيعاج  اجاب ياعاج  ا جلاعجي سالجججج-1

 سيج  هجاألالع ج يعا جابلس نجاب نبلع ع جابان يابج اإل ا ليبج يحت جاب ة فجيفعًج احعاًجمرج

 ابع بيبج   جا  جمييعج بالجابطياع ج  اس ابج ل ع اع جاب انايبجابع بيابجب طياع ج عب اغ جا الج ا اج

جاب يعاجلاجرس جج   تجاب نغ ثرج عات عنهجا  اًج نبلع يعًج ةعئعاًج يع يعًجل ت  عًج.

ج

  اع جابلستلامجابلاع رجمارجابااعب ج ابل ظلاع جغيانجابح  ليابجي عبلجابلس نج عمابجلؤججججججج-7

 ةااعع جاباااعب جابتااع  جإل اا تجاب نغاا ثرج سلياامجابلاتط ااياج ةيااععا ج نلاا ةجاب  ااع جابف  اا ي رج

ج ا لجنر ي جابنئينجيع نجانمع ج.

ي عباالجلس اانجاب اا الج إيطااعفجاإل ااعع جابسلعاياابج جاالاتطااعال جابتاارج اال  جاب ثياانجلاااجججججججج-3

  ياجماارجاألنضجابان ياابجابلحت اابج يؤ ااعجا االج اان ن جحلااعيتي جلاااجلسنلاارجابحاانلجابلاا ا

ابياايعي بج ا االجنر ااي جاإلن ااع رجابااعل يج ااعن اج ل مااعةج،ج ي عباالجابلس اانج تطااعي ج ااؤال جج

جبلح لبجاباع جابع بيبج عات عن  جلسنلرجحنلج.

ي جابل ظلااع جابع بياابجي ع ااعجابلس اانجابطااعع جابااانلج اب ياانياجماارجاباااعب جرسلاامج لااعجماايججججججج-4

 اإل  ع يبجابال جا لجج نابج ن ع جبس بجتطيرجحطعئتجبلانمبجابسنائ جابلنت  بجلاجة ا جع بابج

جاباع جابييي  رجمرجاألنضجابان يبجابلحت بج.

 لعجي عبلجابلس نج عال  حعلجابف نيج اب نيمجبط ا جاالحت  جلاجاألنا رجابان يبجججججججج-5

جب طنانا جابع بيبج.جابف   ي يبجابلحت بج مطعًج

جي اع ج-يععنجااجلس نجاب  الج

ج ـ1473/يفنج/ج4 تعنيخج

ج 7117/ج4/ج12ابل امتج
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 بيان مجلس النواب

 حول أحدا  مدينة غزة الدامية

ينيعجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبجاااج ثالجت ا نا جاأل  اعدجابعاليابجا الجاب اعحبج

مييعجر ا ادجاأل ا حبجاأللني يابج ابتارج اعاجر ن اعججابف   ي يبج لعجيسنيجلاج  عع ج عل بجت ت ع 

ابلسةن جابترجتان  جبيعجاألحيع جاب   يبجمرجلعي ابجغاة جسانا جابطيافجابسا يج  اعئنا جرفج

 ابتاارج  االج ااحيتيعجاأل فااع ج اب  ااع ج اب ااي وجماارجاب ةاا جاباا يجر ياا جاب س اابجابن عاياابجج16

األلني يابج بالجلاعجيل ااجراجيات انججاستلعاعتيعجمرج ا ا  اج ر اع جر ياعجةاعجت يا  جلامجاإلعان 

 عايبج ي بجب  مجح   جب ط يبجابف   ي يبج  يطعفج ةيفجابع جابف   ي رج،ج يات نجراجلعجةاع ج ايجج

اإلن اع رجاباع برج ااعن اجةاعج  اامجحاعاًجب اا جت اكجابسياا عج   افج اا جآلاع جاب اا  جلااجل   ااتج

ج   ي رج ة يتيجاباععببج.اإلينانجا لجل اي بجاإلن علج ابطت ج اب  ًج تيفيبجاب الجابف

 ب بكجمإاجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبجي عبلجاإلعان جاأللني يابج إث اع جابلياعاةيبجمارج

ابتاعلاا جابااااعع جلااامجة اااعيعجاباااانلج اب ياااعاجابياايي  رج..ج لاااعجي عب ياااعج  ةااافجاباااعا جابلاااعبرج

 ا اجاباعا جغيانجج ابا  نيج اب يع رجب  يعاجابييي  رجابا يجا اتلنرجل ايا بجاإلن اعلج  ا ل

جابلحع عج.

 ا االج ا جابيااايعجي عباالجابلس اانج عماابجابااع  جابيااعيطبج ابلح اابجب  اا  ج  ةاافجابتاعلاا جلاامج

ح  لبجاب يعاجابييي  رجاب عن  رجباع جاحتناليعجلطننا جاب نايبجابع بيبج ابط ا ياجاإل  اع يبج

 تاعنكجراجابين بابجج،ج يييلجابلس نج عبع  جابان يبج ح  لعتيعجراجتنتطارج بالجل ات ىجابحاعث

 ابحنصجا لجاب   جلاجسع لج احعجالجتةيعجاأللبج الج اافعج  اجاب ياعاجابيايي  رجالجيحتان ج

اباي عج الجابل اثياتج الجياؤلاج عب ا  ج راج ا جت اعة جلااجاباانلجيطع  ايج اعن اج عإللااعاجمارج

جابطت ج  فكجابعلع ج اإل ال ج.

ج

 ل ت اافج  ااعئ يجتفاياا جع نهجماارج  ااناةجابساانائ ج لااعجي ع ااعجلس اانجاب اا الجاإلااا  جابان اارج

ابييي  يبجاب ح يبجابترجتنت لجي ليعًج حتجاب الجابف  ا ي رجحتالجي  امجابانريجابااع جابااعبلرج

ج ه نهجا لج  هجابسنائ جابترجي عىجبيعجابس ياج يتحل جل ؤ بيتيجابتعني يبج ةا ج بكج.

ج

جي اع ج-يععنجااجلس نجاب  الجج

ج ـ1473 ج/ج/سلععجاأل 14 تعنيخج

ج 7117/ج4/ج74ابل امتج
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 بيان مجلس النواب

 حول االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني

تع مجلس نجاب  الجمرجابسلي نيبجابيل يبجاألحعاثجابله ع يبجابترجياي يعجر  ع جاب الجابف   ي رج

يا نا ج  اعبفج لعجتتانضجبيجةيععتيجاب يع يبجلاجا تفةاةج   ع بج جاع ااج عمنجمعتج ا جابت

 اا جابطااي ج األااانافج تسااع ةج اا جاب اانائمجاب االع يبج اإل  ااع يبج  ااعا ج ا حيااعةجتااع جلاااجة اا ج

اب اليع جابلتحع جاأللني يبجابترجتعارجر يعجناايابجاب ا  جمارجابل  طابج تالا جلااجرسا جل عمحابج

يعجاب ياعاجتحنكج ع  عًج ةا جابللعن اع جاإلسناليابج اإلن ع يابجاب  اابجابتارجيلعن اجاإلن علج ال

ابييي  رجابغع  جابلغتيلجبألنضج اب يجي تيكجي ليعًجحط تجاب الجابف   ي رجاألااة جنغا ج

جةنانا جاب نايبجابع بيب.

ج

 لس نجاب  الج   جي انج هاجلعجيسنيجلااجااع ااج  غياعاج اعجاب االجابف  ا ي رج  لاعج ا ج

 ابفنةبج اب  فجاب يجاع ااجا لجاأللبجابان يبج اإل  ليبج   ج   لجحعببجاب افج ابتنعيج

 ي  ج بييجاأللبج تيسبجب افجةععتيعج  اع  جااج ل  ج ت  اع ج ا  ي ج ح جابحنيبج نمضج

ابييل اابج اباا  جابلفاان ضجا االجابسلياامجلاااجابياايي  يبجاباعبلياابج ح فعئيااعج   ااعً جبلااعجتطااع جمااإاج

ج-ابلس نجي عبلج عآلترج 

ي جابطا لرج اباعي رج األ  ةارجتساعهج اا  ي جا لجابطعع جابانلج ابل  لياجابطيع ج ا اس ججججججج-1

ج رلتي ج ابط يبجابلن ةيبجة يبجاب الجابف   ي رجابناة جتح ج ينااجاالحت  جابييي  رج.

ابل عنابج بلجاطعجةلبجان يبجاعس بجبلعان بجاأل  عدجابان يابج ابت ا نا جاب  يان جججججججج-7

ات ع جابطانانا جابحع البجابط يابجابتارجمرجابل  طبج عيبجمرجم   ياج اباناتج   نيعج ب  عاج ج

جت ةفجابغ ن بجابييي  يبج اباع ااجابغع  جا لجاب الجابف   ي رجاألاة ج.

ب ا ةااع جابان ياابجاإل اا ليبجلاامجاب اليااع جابلتحااع جاأللني ياابججا ااتناتيسيبن اا ج  اابجججججججج-3

ج ل ت فجابط ىجمرجاباعب ج.

ج

اب نبلع ع جاإل  ليبج للث اياجب  اا لجابان يابجج اتحععاب نبلع رجابان رججاالتحعععا  جججججججج-4

 اإل ا ليبجب ل اعنابج بالجاطااعجاستلاعدج اعن جبتحلاا جل ائ بيعتي جاب اا يبجرلااع جلاعجيسانيجلاااج

جاع ااجييي  رجا لجاب الجابف   ي رج اب ا لجابان يبج اإل  ليبج.

ج
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اعبيع جابل ت فبجابترجتعا ج  ع جل ع ع جةعع جاألحةالج ابل ظلع جابسلع ينيبجابطيع ج عبفججججججج-5

 سيععجاب االجابف  ا ي رج ةا جلاعجيتاانضجبايجلااجااع ااج يا الًج بالج  ياع جاالحات  ج  ةعلابج

جابع ببجابف   ي يبج اعيلتيعجابطعنجاب نيفج.

ج

ابته يعجراجاب يع ع ج ابل ع عا ج حع عجالجت فرج الجتؤعيج بلج تاعئدجال يابج بيا اجيييالجججججججج-6

لبجابان يبج اإل  ليبجةيععا ج  ا لج رحةالج ل ظلع جسلع ينيبجاال تلنانجمرجابلس نج عأل

جبال يياجبتحطيتجاب ينجعا جاال تفع بجابف   ي يبجابل عن بج عبلع ج اب   ج عات عن لعجاب نيطياجا

يييلجابلس نج عإلتحععجاب نبلع رجاأل ن  رج اباع برج عبتاع  جاب انيمج اباعسا جإليطاعفجججججججج-2

الاتعا ا جابييي  يبجا لجاب الجابف   ي رج ةيععتيجاب يع ايبج تحن ايج عألة اعنجابان يابج  هجا

جابلسع ن ج.

ي عباالجابلس اانجابسلاياابجاباعلاابجبأللاا جابلتحااع ج  اا بكجلس اانجاأللاااجابااع برج ااعبتحنكجججججججج-1

ععتايجاب نيمجإليطعفجاالاتعا ا جاإل نائي يبج  ن اع جةا ا جع بيابجبحلعيابجاب االجابف  ا ي رج ةي

اب يع يبج ابال جابسععجإليعانجةنانجاعس جي ة جاب يعاجاإل نائي رج عال  حعلجابف نيجلاجسليمج

جاألنا رجابان يبجابلحت بجت في اًجب طنانا جابع بيبج ا جابي ب.

ج

جي اع ج-يععنجااجلس نجاب  الج

ج 7117/ج9/ج71 تعنيخج

 

 

 بيان مجلس النواب

 العراقية والفلسطينيةحول تطورات األوضاع على الساحتين 

مجيتااع مجلس اانجاب اا الجماارجابسلي نياابجابيل ياابج  ط ااتج ااعبرج اا جلااعجيساانيجلاااجح اا عجا اا نيبجج

رلني ياابج  ني ع ياابج ياايي  يبجبغااة جاباااناتجاب ااطيتج يااعفج  يااع جابطعاااع جابا لياابجابان ياابجمياايج

ج-بيعبًجابييي  يبج تيفيبجابط يبجابف   ي يب 

لياةااجابااع ج  يل ابجاب الياع جابلتحاع جاأللني يابجا الججج ينىجراجلاعجيسانيج ا ج  ا لجغياعل

األل جابلتحع ج لس نجاأللاجابع برجحتلجمطعجاباعب جت اة يج ةعنتيجا لج يطعفجاب غيعاجاأللني رج

اب ني ااع رجابياايي  رج باا بكجمطااعجالاا جابف  االج غع اا جابطااي ج  ااععجل  ااتجابطاا  جاأللني ياابج

جاب ني ع يبجع اجغين ع
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ج

اج  هجابح  عج ابتيعيعا جبغة جاباناتج تيفيبجابط يبجابف   ي يبجتؤ عج لاعجالج ياتطعجابلس نجر

يعدجلسعالًجب  كج س عجل   جبتغيينجاب عن بجاب يع يبجمرجابل  طبجابان يبج بينجرع جا لج بكج

لاجاإلينانجاأللني ارجا الجنماضجاإللتثاع جب  انايبجابع بيابج يا  جاب الينجابااعبلرجابا يج

بلظاع نا جاباعنلابجابتارجاستعحا جابااعب ج لاعجمارج باكجاب اعحبجاأللني يابجتس لجمرجابل اينا ج ا

 اب ني ع يبج اتيعجللعجيحت جا لجللث رجاب الجراجيت   اجل ةفعًجر ثنجيناحبج     جبل اسيبج

اباع ااجاأللني رجابييي  رجاب ني اع رجا الجابااناتج م  ا ياج عات اعنهجااع ا عًجياعن عًجا الج

ج-ا ع جابلس نجيؤ ع اجا لجلعجي رج األلبج لطعناتيعج ب بكجمه

.ججججج ن ن جت حيعجابيفج اب  لبج ابل ةفجابان رجابن لرج اب ا رجلاجاباع ااجاأللني رج1

جاب ني ع رجابييي  رج.

ج.جججججنمضجاب يع بجاأللني يبجاب ني ع يبجابلا  بج غينجابلا  بجتسعهجاباناتج م   ياج.7

ل اائ بيعتي جة اا جماا ا جاأل ااج اااع جتطااعي جرياابجت اايي  ج.جججججعااا  جابطااعع جابااانلج باالجتحلاا ج3

ج يعفجاباع ااجا لجاباناتج.

.جججججل ع ع جابسلع ينجابان يبج اهاجتيالجب ساع جابااناتج م  ا ياج  باكج   امجر ف اي جعن دج4

ج  نيبجبل مجاباع ااج.

 ةافجابااع ااج.جججججل عب بجاألل جابلتحع ج ل ظلعتياعجابل ت فابجاال ا  دج  اس عتياعجاإل  اع يبجب5

جاأللني رجاب ني ع رجابييي  رجا لجاب ا ياجاباناةرج ابف   ي رج.

.جججججاات اااعنجابااااع ااجابا ااا نيجاأللني ااارجاب ني اااع رجابيااايي  رجابااا يجيسااانيجاال اااتاعاعج6

 ابتح ينجبيج نةعًجبليثعتجاألل جابلتحع ج لس انجاأللااجاباع برج  ا جاب انائمج  ا جسنيلابجلااج

جسنائ جابحنلجابل ظلبج.

.جججججابنمضجابل  تجبي اجاباع ااج يتفتجابلس نجلمجلعج نحبج ةينجاباع جاأللني رجاأل ا تج2

مجنلةيج  نكجاج اج س  جاب اليع جابلتحع جاأللني يبجا لجاباناتج يؤعيج بلجابلةيعج اب ثينج

جلاجابا فج،ج ب بكجالج عجلاجابال جاب نيمجإليطعميج.

يع يبج مئعتيجاالستلعايبج بلجابتا ينجااجنم يعجابل  تج.جججججعا  جاب الجابيل رج   جة اهجاب 1

ب اع ااجاأللني رجاب ني ع رجابييي  رجا لجاباناتج م   ياج  بكجلاج   جت ظي جلظع نا ج

ج ل ينا ج  ليبجلا ن جااج  اجابل ةفجابنامضجب اع ااجج.

جي اع ج-يععنجااجلس نجاب  الجج

ج 77/1/7113 تعنيخج

ج



 

43 
 

 األحدا  المؤلمة في فلسطينحول  بيان مجلس النواب

 والحملة العسكرية على الشعب العراقي

ج   ج جابنحلاجابنحي 

جممجر اجب  ياجيطعت  اج ه ي جظ ل اج  اج جا لج ين  جبطعينجااجيعتج جاباظي 

ج

يتع مجلس انجاب ا الجابيل ارجلااج ا  ج يئابجنئع اتيجلاعجيسانيجلااجرحاعاثجلؤبلابجمارجم  ا ياج

ل بجابا  نيبجابظعبلبجابترجتط ع عجةايلبجاب ظع جابع برجابسعيعجاب اليع جابلتحع جابلحت بج   اجابح

األلني يبجا لجاب الجاباناةرجاب طيتج لاعج اي تدجا ياعجلااجا اتيعافجلس ا اجبأل نياع ج تطتيا ج

ب   ع ج اب ي وج األ فع ج تعلينجب ل اع اج ابللت  اع جاباعلابج اب عيابجع اجريجل اننجةاع   رج

نغ بجمرجاال تطع جاألاللجلاج الجان رجل   جيل كجلاجابطعنا جابا ليبج اب عةاع جلط   ج الجاب

ج ابثن ا جلعجيؤ  يجإلاجيايشج  نالبج  نفجا لج   يجع اجابحعسبجألحعج..

ج

 لس نجاب ا الجابيل ارج  ا جيا  نج سانائ جابااع جابيايي  رجا الجرنضجم  ا ياج لاعجتلعن ايج

  ااع يبج  ااابجماارجاألنا اارجابلحت اابج،ج ي ااتيساججايااع ع جساايشجاالحاات  جابغع اا جلاااجساانائ ج 

اب ااا   جاأللني ااارج ااا ج اباااعا جابا ااا نيج ابلاااععيج اب يع ااارجبت اااكجابللعن اااع جاإلسناليااابج

اب عن  ييج..ج ي تغنلج يع بجاب ي ج ل يعبياجمرجة عيعجاب ا لج ابتارجريا ح جم  افبجباإلعان ج

دجاباع برج تالا جا الج سياعضجاأللني يبجابترجرين جا لجغة جاباناتج تعلينهج عنججاإلسلع

ج  م ع ج  جةنانا جاألل جابلتحع جمرجظ جاإلسلعدجابع برج ابلتا طبج عبط يبجابف   ي يبج..

ج

  ةا ج  ج  هجاباعا  ج ابيلسيبجب  اليع جابلتحع جاأللني يبج لحع التيعجمنضج يل تيعجابا  نيبج

 ةا ج ا هجابا تنيابجماإاجلس انججا لجاباعب ج األ  عنجاب  ين ج ابف  لجابترج  فجتستاع جابااعب 

ج-اب  الجابيل رجبيؤ عجا لجلعجي رج 

ج

راجا تيعافجاباناتجاب اطيتج ا جمارجحطيطابجاأللانجا اتيعافجبأللابجابان يابج اإل ا ليبجججججججج-1

ج ه ل يع.

ج

عا  جاب ا لجابان يبج اإل  ليبجب تح رج عبيطظابج اال اتاعاعجبيا هجابل سايجاباعتيابجلااجججججججج-7

ج اال تالعنج اب ي ن ج يعفجتغيينجابثطعمبج ابطي ج األ  تج.جاال ت عاع
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ج

عا  جابلستلمجابع برج   جلؤ  عتيج ة اهجابحيبج بلجابتحنكجاب نيمجب ةفج  هجابحنلجججججججج-3

اب ن نيبج حلعيبجاب الجاباناةرجلاجابل   جاب  ينجاب يجتن اليجاب الياع جابلتحاع جاأللني يابج

 طبج علبجبع ببجاب يعاجابيايي  رج،جاأللانجابا يجبااجيةياعجابيانادجب اناتج ب اعيعجلاجع  جابل 

جمرجابل  طبج الجحع ج  نا  جللعجيؤثنجا لجاال تطنانج اب   جمرجاباعب .

ج

عااا  جابح ااع جابااانلج باالجتحلاا جل اائ بيعتي ج اإل اانادجماارجات ااع جابل اةاافجابل ااؤ ببجججججججج-4

الجابف  اا ي رج اااع جاب اا   ج ابت ااع  ج اب اسعابج ابال ياابجب ياان جاب ااالجاباناةاارج  اا اجاب اا

جاب يجر ي جاألل نج بلجلعج ي  ج بييج عات عنجراجاب  نجةعع ج   فجباجي تث رجرحعاًجل ي .

ج

عا  ج ا لجاباعب جرسلمج بلجابطيع ج عبلظع نا ج ابل ينا جاب  ليبجابلا ن جااجابعا جججججججج-5

جيج.ابلا  يجب  الجاباناةرجحتلجي تيرجاباع ااجابغع  جا ي

ج

ج عا تيجب حنلج عجاباناتج ا ت عا جابط  جابا  نيبج   ي بجبح جابل    ج.ججججججج-6

ج

 عا تيجب ن ججاب اليع جابلتحع جاأللني يابج  ني ع ياعج ر ا ع يعجاااجاب انايبج اإلسلاعدجججججججج-2

جابع بيياج اإل فناعج طنانج اجابحنلجنغ جابلاعن بجاب  ين جب بكج.

ج

 مجلؤ  بجاألل جابلتحع ج ع ن عجابطع   رج األ  ةرجمرجحلعيابجع بابج ن ن جراجت  ججججججج-1

ا  جمييعجتتانضجب اع ااجابيلسرجلاجع ببجاظللج راجيت  جلس انجاأللااجابطانانا جاباععبابج

ج ابل يفبج عجابلاتعياج.

  نهج تطعينهجاب عبغياجب ل اةفجاباععببجب اعيعجلاجنؤ ع جابع  جابيعيطبج ا الجنر اي جججججججج-9

نئينجابفن  رج يناكج ابل ت عنجاألبلع رج ن عنج ابنئينجابن  ارج ا تاج..جاب ا ياجاساة جاب

جرلني عجااجت  يفي جر ج ن ع ي ج.

  ععتيج عبل ينا جاب ا يبجمرجاباعياعجلااجع  جابااعب ج لاعجمارج باكجابل اينا جمارجرلني اعجججج-11

ج  ني ع يعجابنام بجب حنلجا لجاباناتج.

ج

جي اع ج-يععنجااجلس نجاب  الجج

  7113/ج3/ج74 تعنيخجج


