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(9) جمسة رقم  

22/5/2022خميس ال  
 ( مساءاً 2:22ابتدأت الجمسة الساعة )

 (275النصاب: )
 -رئيس مجمس النواب:السيد  -

الفصؿ التشريعي األكؿ كخير ما  االكلىالسنة التشريعية  خامسةة الالدكرة االنتخابي تاسعةلانيابة عف الشعب نفتتح أعماؿ الجمسة 
 نفتتح بو ىك تبلكة آيات مف القرآف الكريـ.

 -السيد همام عدنان )موظف(: -
 يقرأ آيات مف الذكر الحكيـ.     

 -رئيس مجمس النواب: السيد -
 ( نائب.575) السيدات كالسادة النكاب، عدد النكاب الحاضريف بعد دخكؿ أخر ثبلث نكاب

قامة العالقات مع الكيان الصهيوني. *الفقرة اواًل:  التصويت عمى مقترح قانون حظر التطبيع وا 
 -دظٍ عثذ فٍاض يوطى انعذاري: انُائة -

رأ السيد رئيس المجمس كنائبيو، السيدات كالسادة نكاب البرلماف العراقي، السبلـ عميكـ كرحمة اهلل اهلل كبركاتو، أسمحكا لي أف أق
 عميكـ كممة مقتضبة لسماحة السيد مقتدل الصدر داـ عزه في ىذه المناسبة.

بسمو تعالى العراؽ بذمتكـ، األخكة كاألخكات النكاب أحثكـ كأنصحكـ بالتصكيت عمى قانكف تجريـ التطبيع، ككما ك ال يفكتني أف 
ف، كشكران مقدمان لكؿ مف سكؼ يصكت لصالح أشكر كؿ كمف سعى مف أجؿ ذلؾ ال سيما المجنة القانكنية ك تحالؼ إنقاذ كط

 ىذا القانكف، كشكران لرئيس مجمس النكاب كنائبيو عمى جيكدىـ في ذلؾ، نصر مف اهلل كفتح قريب.
 )السيد مقتدل الصدر( 

 
 

 الدورة االنتخابية الخامسة
 االولىالسنـة التشريعية  

 الفصـل التشريعي األول
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 -:عُوس يذًذ عثذ االيٍز انُائة -

دكلية في نفس الكقت، كلو أثر عمى تاريخ كمكاقؼ اليـك أمامنا قانكف ييـ المجتمع العراقي بكؿ أطيافو، كيتعمؽ بمكانة العراؽ ال
 الشعب العراقي أزاء قضية فمسطيف كعمـك الشعكب العربية.

 يقرأ مقترح قانكف حظر التطبيع مع الكياف الصييكني.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

مع الكياف الصييكني، التصكيت عمى السيدات كالسادة النكاب مقترح المجنة تعديؿ عنكاف القانكف ليككف قانكف تجريـ التطبيع 
 مقترح المجنة.

  )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 -يذًذ عثذ االيٍز عُوس: انُائة - 

 (.1يقرأ مقترح المجنة أضافة التعاريؼ المادة )
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

شيء لـ يرد في النص، الف القانكف  السيد رئيس المجنة، مقترح المجنة أضافة التعاريؼ دكف االشارة الى كممة اآلتية أك أم
 الدائرة التشريعية تأخذ القانكف كما يقرأ.

السيدات كالسادة النكاب أطمب مف المجمس التصكيت عمى مقترح المجنة إلضافة التعاريؼ كالمادة األكلى ببندييا أكالن كثانيان، 
 تصكيت.

  )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 -رٌثوار هادي: انُائة -

 (.5اؼ مع مقترح المجنة المادة )يقرأ األىد
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 ( كما قرأت، تصكيت.5التصكيت عمى مقترح المجنة لتككف المادة )
 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 -عثذ انكزٌى عثطاٌ: انُائة -

 ( مع مقترح المجنة مف قانكف حظر التطبيع مع الكياف الصييكني3يقرأ المادة )
 -مس النواب:رئيس مج السيد -

( مع االخذ بنظر االعتبار 5السيدات كالسادة النكاب أطمب مف المجمس التصكيت عمى مقترح المجنة لنطاؽ السرياف المادة )
 إعادة التسمسبلت، تصكيت.

 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 -انُائة طانى اتزاهٍى: -

 ف حظر التطبيع مع الكياف الصييكني.مقترح المجنة لقانك  ( الجرائـ كالعقكبات مع3المادة ) يكمؿ قراءة
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

( في التعديؿ في مقترح المجنة ال يذكر الرقـ ألنو سكؼ يؤخذ النظر 3( في االصؿ تذكر المادة )3الجرائـ كالعقكبات المادة )
 تسمسمي لكؿ المكاد. 

 -انُائة طانى اتزاهٍى: -

 بات مع مقترح المجنة لقانكف حظر التطبيع مع الكياف الصييكني.( الجرائـ كالعقك 3يكمؿ قراءة المادة )
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 ( مف مقترح القانكف.3التصكيت عمى مقترح المجنة لحذؼ المادة )
 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.
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 -انُائة عهً فزج: -

 كني.مف قانكف حظر التطبيع مع الكياف الصييمع مقترح المجنة ( 4يقرأ المادة )
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 ( مف مقترح القانكف.4التصكيت عمى مقترح المجنة لحذؼ المادة )
 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 -انُائة جاطى صاتز االطذي: -

 (.4يكمؿ قراءة مادة مضافة جديدة مع االخذ بنظر االعتبار التسمسبلت كالتي تككف ىذه المادة بديبلن لممادة )
 -نخ طاري عثذ آشً )َقطح َظاو(:انُائة فا -

 يعاقب بالسجف المؤبد أك المؤقت، ألنو السجف المؤبد كاضح، لكف المؤقت قد يككف يـك أك.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 يترؾ تقديره لمقاضي.
 السيدات كالسادة النكاب أطمب مف المجمس التصكيت عمى المادة المضافة ببندييا أكالن كثانيان، تصكيت.

أضافة كممة العراقية في نياية البند ثانيان لتككف ال تسرم أحكاـ ىذه المادة عمى الزيارات الدينية المقترنة بمكافقة مسبقة مف  مع
 كزارة الداخمية العراقية، تصكيت.

 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 يؤخذ بنظر االعتبار إعادة ترتيب التسمسبلت.
 -أيٍز يذًذ أدًذ: انُائة -

 المادة مف قانكف حظر التطبيع مع الكياف الصييكني.يكمؿ قراءة 
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 إعادة التسمسبلت، تصكيت.أطمب مف المجمس التصكيت عمى ىذه المادة آخذيف بنظر االعتبار 
 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 -انُائثح اًٌاٌ عثذ انزساق: -

 اف الصييكني.تكمؿ قراءة المادة مف قانكف حظر التطبيع مع الكي
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

يعاقب باإلعداـ أك بالسجف المؤبد كؿ مف اقاـ أم عبلقة مع الكياف الصييكني، دبمكماسية أك اقتصادية أك سياسية أك عسكرية 
 أم عبلقة مف نكع أخر.ثقافية أك أك امنية أك 

 .كؿ أنكاع العبلقات
 ار التسمسبلت، تصكيت.أطمب مف المجمس التصكيت آخذيف بنظر االعتب

 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 -دٍذر ياضً عثود: انُائة -

 يكمؿ قراءة المادة مف قانكف حظر التطبيع مع الكياف الصييكني.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 أطمب مف المجمس التصكيت عمى مادة مضافة مقترحة آخذيف بنظر االعتبار التسمسبلت، تصكيت.
 وافقح(.)تى انتصوٌت تانً

 -طانى طوادي خصاف: انُائة -

 يكمؿ قراءة المادة مف قانكف حظر التطبيع مع الكياف الصييكني.
 



 34 - 4 

 -رئيس مجمس النواب: السيد -
 أطمب مف المجمس التصكيت عمى مادة مضافة مقترحة آخذيف بنظر االعتبار التسمسبلت، تصكيت.

 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 -طانى طوادي خصاف: انُائة -

 يكمؿ قراءة المادة مف قانكف حظر التطبيع مع الكياف الصييكني.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

كالتسمسبلت المشار  التسمسبلت، إعادة آخذيف بنظر االعتبارمف المجنة أطمب مف المجمس التصكيت عمى مادة مضافة مقترحة 
 تصكيت. (،1,5,3,4,5التي عددىا )ليا في ىذه المادة المعني بيا المكاد التي سبقتيا كمكاد مضافة 

 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 -ٌوطف فزج يذًذ انظثعاوي: انُائة -

 مف قانكف حظر التطبيع مع الكياف الصييكني. ( مع مقترح المجنة5) يكمؿ قراءة المادة
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

ع5التصكيت عمى مقترح المجنة بحذؼ المادة )  ادة ترتيب التسمسبلت، تصكيت.( مف مقترح القانكف كا 
 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 -أيٍز يذًذ أدًذ: انُائة -

 ( مع مقترح المجنة مف قانكف حظر التطبيع مع الكياف الصييكني.6يكمؿ قراءة المادة )
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 بار إعادة ترتيب التسمسبلت، تصكيت.( آخذيف بنظر االعت6أطمب مف المجمس التصكيت عمى مقترح المجنة بحذؼ المادة )
 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 -يصطفى أدًذ عزطاٌ انجًٍهً: انُائة -

 ( مع مقترح المجنة مف قانكف حظر التطبيع مع الكياف الصييكني.7يكمؿ قراءة المادة )
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 بنظر االعتبار إعادة ترتيب التسمسبلت، تصكيت. ( آخذيف7أطمب مف المجمس التصكيت عمى مقترح المجنة لممادة )
 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 -انُائثح طارج نطٍف عثذهللا انذنًًٍ: -

 ( مف قانكف حظر التطبيع مع الكياف الصييكني.8تكمؿ قراءة المادة )
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 دة ترتيب التسمسبلت لممكاد، تصكيت.( كيؤخذ بنظر االعتبار إعا8التصكيت عمى مقترح المجنة لممادة )
 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 -أدًذ فواس يطهك: انُائة -

 يكمؿ قراءة األحكاـ الختامية مع مقترح المجنة مف قانكف حظر التطبيع مع الكياف الصييكني.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 د كفقان لذلؾ، تصكيت.التصكيت عمى مقترح المجنة  أضافة مادة جديدة كيعاد تسمسؿ المكا
 ، تصكيت.يعد ظرفان مشددان اذا كقع احد االعماؿ المنصكص عمييا في ىذا القانكف اثناء حالة الحرب

 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 -يذًذ جاطى انخفاجً: انُائة -

 يكمؿ قراءة األحكاـ الختامية مع مقترح المجنة مف قانكف حظر التطبيع مع الكياف الصييكني.
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 -رئيس مجمس النواب: دالسي -
 يقرأ المادة الجديدة مقترح المجنة اضافة مادة جديدة كيعاد تسمسؿ المكاد كفقان لذلؾ.

 يحظر عمى االجنبي التركيج داخؿ االراضي العراقية لمتطبيع أك الدعكة إلقامة عبلقة مع الكياف الصييكني.
 عتبار إعادة ترتيب التسمسبلت، تصكيت.التصكيت عمى مقترح المجنة إلضافة ىذه المادة أخذيف بنظر اال

 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 -يذًذ جاطى انخفاجً: انُائة -

 يكمؿ قراءة األحكاـ الختامية مادة مضافة المجنة مف قانكف حظر التطبيع مع الكياف الصييكني.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 بنظر االعتبار إعادة ترتيب التسمسبلت، تصكيت.التصكيت عمى اضافة مادة جديدة مقترحة مف المجنة أخذيف 
 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 -يذًذ جاطى انخفاجً: انُائة -

 ( مف قانكف حظر التطبيع مع الكياف الصييكني.9يكمؿ قراءة المادة )
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

نص المادة بعد تعديؿ التسمسبلت ال يعمؿ بأم  ( لف يبقى ىذا التسمسؿ بعد أف يتـ حساب التسمسبلت،9التصكيت عمى المادة )
 نص يخالؼ أحكاـ ىذا القانكف، تصكيت.

 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 -يذًذ جاطى انخفاجً: انُائة -

 ( مع مقترح المجنة مف قانكف حظر التطبيع مع الكياف الصييكني.11يكمؿ قراءة المادة )
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

( لتككف ينفذ ىذا القانكف مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية آخذيف بنظر 11المجنة لتعديؿ المادة )التصكيت عمى مقترح 
 االعتبار إعادة ترتيب التسمسبلت لكؿ المكاد، تصكيت.

 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 -:أدًذ جاطى صاتز االطذي انُائة -

 التطبيع مع الكياف الصييكني.يكمؿ قراءة األسباب المكجبة مع مقترح المجنة لػ قانكف حظر 
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 التصكيت عمى مقترح المجنة لؤلسباب المكجبة، تصكيت.
 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

قبؿ التصكيت عمى القانكف بالمجمؿ أطمب إعادة التصكيت عمى المادة المضافة، تككف العقكبة اإلعداـ اك السجف المؤبد اذا تـ 
 فعاؿ الجرمية المنصكص عمييا في المكاد كذا مف ىذا القانكف، ىذه المادة التي أقصد نحتاج الى تعديؿ.ارتكاب أحد اال

بعد رئيس مجمس النكاب أك نائبيو، الدستكر يشير الى نائبيف ليس أكثر مف نائبيف، كممة نكابو تعني أكثر مف أثنيف كبالتالي ىنا 
جمس النكاب تككف نائبيو، بعد رئيس مجمس القضاء االعمى تضاؼ أك نكابو، بعد مخالفة تحصؿ، أك نائبيو، فنكابو بعد رئيس م

رئيس المحكمة االتحادية تضاؼ أك نائبو، أك رؤساء االقاليـ أك رؤساء لحككمات في االقاليـ كرؤساء برلمانات االقاليـ أك الكزراء 
اء برلمانات االقاليـ أك رئيس كأعضاء محكمة التمييز كمف بدرجتيـ أك أعضاء مجمس النكاب أك كزراء حككمات االقاليـ أك أعض

أك رئيس كأعضاء جياز االدعاء العاـ أك رئيس كأعضاء ىيئة االشراؼ القضائي، تضاؼ كممة أعضاء ىيأة االشراؼ القضائي، 
اة كافة أك أك رئيس كأعضاء ىيأة االشراؼ القضائي أك ككيؿ كزارة اك مف بدرجتو أك أعضاء المحكمة االتحادية أك القض

 ظيف أك نائبييـ أك رئيس كأعضاء مجالس المحافظات كالمجالس المحمية، ىذه االضافات كالتعديبلت عمى ىذه المادة.المحاف
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 -انُائثح دُاٌ طعٍذ يذظٍ انفتالوي: -

جياز االدعاء بالتقديـ كتأخير، يصعد أعضاء المحكمة االتحادية عمى اعتبار نحف نتكمـ عمى أعضاء محكمة التمييز ك رئيس 
العاـ، رئيس ىيأة األشراؼ القضائي كاعضاء المحكمة االتحادية كالقضاة كافة، بعد ىذا نأتي كنقكؿ أك ككيؿ كزارة أك المدراء 

الػ )أك( المفركض تككف )ك( ألف الػ  العامكف كمف ىـ بدرجتيـ أك رؤساء األحزاب حتى تككف، كأحد االخكاف يعتقد اآلف لغكيان 
 اما أك، فممكف تككف ك رئيس ك رئيس.)أك( تخيير، 

 -رئيس مجمس النواب: السيد -
، إذا كاحد منيـ غير مكجكد يعني البقية ال يكجد عمييـ شيء، ىذه كجية نظرم، اذا قمنا )ك( ك )ك( معنى ىذا جميعيـ مجتمعيف

 القانكنييف أيضان لدييـ نفس كجية النظر، الػ )أك( معناىا أم أحد منيـ.
 -ٌ طعٍذ يذظٍ انفتالوي:انُائثح دُا -

 أعضاء مجالس المحافظات عمى إعتبار نحف تكممنا عف مجمس النكاب كمف بػ.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 رئيس كأعضاء مجالس المحافظات قد ذكرتيا، رئيس كأعضاء مجالس المحافظات كالمجالس المحمية.
 -ٌذٍى أدًذ فزج انعٍثاوي: انُائة -

كلكف تعمـ سيادتؾ األفعاؿ مكجكدة كلكف طريقة معرفة ىذه االفعاؿ، كيؼ سكؼ يقـك القضاء بمعرفة ىذه  ىذا القانكف ميـ جدان 
االفعاؿ، عف طريؽ مخبر سرم، عف طريؽ، عف طريؽ جية معينة، عف طريؽ تصكير، عف أم طريؽ؟ حتى نعمـ، ألنو غدان 

لقانكف ميـ جدان، كسكؼ يسرم الى فترة طكيمة، يعني ال نريد أك بعده أيضان المكاطنيف تتدخؿ تقكؿ فبلف عمؿ كذا قضية، كىذا ا
 جيات تتدخؿ، ممكف شخص، ممكف قضية أخرل.

 -رئيس مجمس النواب: السيد -
 ىذه مداخمة ليست عمى نفس المادة، عممان أنو ال نتمنى أف يساء استخداـ أم قانكف.

 سكؼ أقرأ المادة التي طمبنا تعديميا.
كذا مف ىذا القانكف مف  ك السجف المؤبد إذا تـ ارتكاب أحد االفعاؿ الجرمية المنصكص عمييا في المكادتككف العقكبة االعداـ أ

قبؿ رئيس الجميكرية أك نكابو أك رئيس مجمس الكزراء أك نكابو أك رئيس مجمس النكاب أك نائبيو أك رئيس مجمس القضاء االعمى 
ائبو أك رؤساء االقاليـ أك نكابيـ أك رؤساء الحككمات في االقاليـ أك نكابيـ أك أك نكابو أك رئيس المحكمة االتحادية العميا أك ن

رؤساء برلمانات االقاليـ أك نكابيـ أك الكزراء ك مف بدرجتيـ أك أعضاء مجمس النكاب أك كزراء حككمات االقاليـ أك أعضاء 
عضاء جياز االدعاء العاـ أك رئيس كأعضاء ىيأة برلمانات االقاليـ أك رئيس كأعضاء محكمة التمييز االتحادية أك رئيس كأ

االشراؼ القضائي أك أعضاء المحكمة االتحادية أك القضاة كافة أك ككيؿ كزارة كمف بدرجتو أك المدراء العامكف أك مف بدرجتيـ 
ك رئيس كأعضاء مجالس أك رؤساء االحزاب كالكيانات السياسية اك منتسبي االجيزة االمنية كالعسكرية أك المحافظيف أك نكابيـ أ

 .المحافظات كالمجالس المحمية في المحافظات غير المنتظمة في اقميـ أك السفراء
أطمب مف المجمس التصكيت عمى ىذه المادة كما قرأت عممان أف المكاد المشار ألييا في المكاد المشار ألييا ىي المكاد الخمسة  

 التي تـ التصكيت عمييا فيما سبقيا، تصكيت.
 انتصوٌت تانًوافقح(.)تى 

 التصكيت عمى القانكف بالمجمؿ، تصكيت.
 )تى انتصوٌت تانًوافقح(.

 (575عدد الحضكر )
(، تمت المكافقة بإجماع 575عدد المصكتيف بما فييـ صكت الرئيس كنائبيو كأعضاء المجنة القانكنية، عدد المصكتيف )

 الحاضريف.
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عمى إقرار ىذا القانكف كباسـ رئيس المجمس كنائبيو كباسـ السيدات كالسادة أعضاء شكران جزيبلن لمسيدات كالسادة النكاب لحرصيـ 
المجمس نتقدـ بالشكر الى المجنة القانكنية بكافة أعضاءىا لجيكدىـ المتكاصمة إلقرار القانكف، كنتقدـ بالشكر الى مف أسيـ 

عراقي ككؿ الشعب العربي الصامد األبي بإقرار ىذا بتقديـ مقترح ىذا القانكف كمف ساند في التصكيت عميو، مبارؾ لمشعب ال
 القانكف.

 *الفقرة ثانيًا: مناقشات عامة.
 -أرشذ رشاد فتخ هللا انصانذً: انُائة -

 يقرأ بياف مف الكتمة التركمانية النيابية حكؿ جريمة ارتكبتيا عصابات داعش االرىابي ضد أبناء التركماف في محافظة كرككؾ.
 -موسى الزاممي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: حاكم عباس السيد -

اكيد اليـك فرحة عظيمة ىذا التصكيت، إنجاز عراقي  سيادة الرئيس بالتأكيد اليـك ىذه فرحة عظيمة، إخكاني أخكاتي النكاب
يـ، تجريـ التطبيع حقيقي لممثمي أبناء الشعب العراقي، بصمة في تاريخ كؿ نائب سيدة أك سيد مف النكاب صكت عمى ىذا التجر 

 مع الكياف الصييكني، نسأؿ أهلل اف يكفقكـ كيكفؽ عكائمنا كعكائمكـ مف أجؿ اف نستمر في تقديـ إنجازات كبيرة لمشعب العراقي.
 -يذًا خهٍم قاطى: انُائة -

ؿ السياسية بإدراج ( نائب كمف مختمؼ الكت61مكضكع مشككر بعد مكافقة رئيس المجمس كالنائب االكؿ كنائب الرئيس كبمكافقة )
قضية سنجار قضية كطنية، سنجار الجرح الدامي لكؿ العراقييف كبسبب االجكاء الغير األمنية كلحساسية كخطكرة االحداث 
الجارية في قضاء سنجار مف أجؿ أيقاؼ مكجة النزكح الجديد الذم تعرض ليا أىاليكـ في المناطؽ الغربية في بكابة الغربية 

دة الرئيس اليـك نحف نقؼ أماـ حقيقة ال يمكف ألحد إنكارىا مفادىا بأف تنظيـ داعش االرىابي استباح بدماء لمحافظة نينكل، سيا
اليزيدييف مف السبي كالقتؿ كالتيجير ثـ ىنالؾ تغاضي بعض المسؤكليف العراقييف أف نفكىـ في داخؿ أراضييـ، ك كصؿ الحاؿ 

رافيتيـ، كالتي أستباح بيـ الغرباء مف حزب العماؿ الكردستاني المتكاجد في أصبحكا يستنجدكف حتى بجغالمؤسؼ بأف اليزيدييف 
سنجار، فبدالن مف أف ينيض بالكاقع اليزيدم كالسنجارييف كيداكم جراحيـ الطاىرة، بتكجيو الى اراضييـ كجدنا بأنيا محتؿ غريب 

ك ممارساتيا ال تقؿ عف ممارسات الجريمة  مف حزب خارج الحدكد كمجاميع غريبة تحكـ سنجار كتتجاكز عمى سيادة البمد،
المنظمة مف قتؿ كالتيجير كاستباحة االركاح لؤلركاح البشرية كأراضييـ، أيف المنصفيف مف ىذا البمد؟ أيف الحكماء الذيف يتسمكف 

 بسدادة الرأم.
 -:(رئيس مجمس النوابحاكم عباس موسى الزاممي )النائب االول ل السيد -

 مكضكع، أعطيؾ مداخمة، لكف المكضكع اآلف عمى سنجار. يكمؿ، اذا لديؾ عمى قضية التطبيعأسمح لي، اسمعني، ل
 -يذًا خهٍم قاطى: انُائة -

أيف القكل الكطنية، أيف الحككمة االتحادية كمؤسساتيا الرسمية عمى ما يجرم في سنجار مف المآسي، أليست سنجار أراضي 
راقيكف؟ ما الظمـ الذم يعيشكه االىالي في الكقت الحاضر، ىؿ ىنالؾ أم مؤشر يدؿ عراقية؟ اليس اليزيديكف ك السنجاريكف ىـ ع

ما استباحت داعش في مناطقنا بأف ىنالؾ تقصير مف الحككمات المتعاقبة، لـ تقـك  5114عمى أف كافة الحككمات بعد 
معانات أىاليكـ، كلكف قبؿ االجابة عمى ىذه االسئمة بكاجباتيا دستكريان كقانكنيان باتجاه أىالينا، سيادة الرئيس أرجكا االستماع الى 

يجب عمينا أف نقيـ كزارة اليجرة كالميجريف التي أرصد ليا أمكاؿ طائمة لـ تقـك بكاجباتيا كما ينبغي، كال تنسجـ مع ىذه االمكاؿ، 
مثمكف اليـك ثمث النازحيف بشيادة االمـ كال تقدـ الخدمات المكجستية لمنازحيف العراقييف بصكرة عامة كالنازحيف السنجارييف الذيف ي

 .أقدـ مكتكبان لجنابكـسالمتحدة، أطمب مف البرلماف المكقر ىنالؾ معانات أىاليكـ كمطالبيـ، 
أكالن: محاسبة ىذه الكزارة التي ليس ليا أية فائدة مف أف تؤدم دكرىا ك كاجبيا مع المياجريف الذيف يعانكف األمريف صيفان ك  

 لكجستيات،شتاءان كبدكف 
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ثانيان: أرجك تشكيؿ لجنة برلمانية نيابية تطمع عمى أكضاع سنجار ميدانيان، كتطمع عمى حقيقة االكضاع التي يعيشيا السنجارييف  
 في المخيمات كفي سنجار، سماع معاناتيـ كمطالبيـ المشركعة كالمقاء بممثميف الحراؾ الشعبي الشبابي.

 ة الشرعية لممارسة دكرىا داخؿ قضاء سنجار.ثالثا: تكفير الحماية لعكدة االدار 
رابعان: تفعيؿ لجنة التعكيضات ألىالي سنجار المجنة الثالثة في سنجار كمنح الحقكؽ لذكم الشيداء، كذلؾ ممتمكات المكاطنيف 

نساءنا، تدمرت كما فقدكه جراء الحرب كالعمميات العسكرية التي شنيا داعش كما بعدىا، سيادة الرئيس لمعمكمات جنابكـ سبيت 
، أكثر مف عشرة آالؼ الى حد اآلف، اتحدل اذا شييد كاحد سنجارم حصؿ عمى حقكؽ ( مقبرة جماعية84مناطقنا، ىنالؾ )

 الشيادة.
خامسان: أطمب مف كزارة الخارجية االتحادية تنظيـ مؤتمر كبير دكلي لممانحيف لمنطقة سنجار، كيككف ىذا المؤتمر برعاية مجمس 

 قي.النكاب العرا
سادسان: دعكة مجمس األمف الدكلي لتشكيؿ لجنة مراقبيف دكلييف لئلطبلع عمى ما يجرم في سنجار، كما أكدت ممثمة األميف 

 .العاـ )ببل سخارت( بأف ىنالؾ مراقبيف في سنجار ك كضع سنجار كضع مأساكم
عادة ال نازحيف الى ديارىـ، سبعة سنكات دخمنا السنة سابعان: العمؿ عمى تعزيز الجيد الكطني كالدكلي لمبدء بإعمار سنجار كا 

، الثامنة كال زاؿ النازحيف السنجارييف كاليزيديف بصكرة خاصة يعيشكف سيادة الرئيس في خيمة عرضيا متريف كطكليا أربعة أمتار
 ر كعرضيا متريف.ىؿ يا السادة النكاب تقبمكف بأىاليكـ سبعة سنكات كالسنة الثامنة تعيش عائمة في خيمة طكليا أربعة أمتا

ثامنان: تشكيؿ لجنة مككنة مف مجمس النكاب ك كزارة الخارجية، كزارة الداخمية كالمؤسسات االتحادية لمعمؿ عمى اعادة المختطفات 
اليزيديات، اليزيدييف كالمخطكفيف مف الدكؿ التي تتكاجد فييا، كتخصيص أمكاؿ لمناجيات كالناجيف اليزيدييف كفؽ القرار التي 

مكاتب متابعة مصير المختطفيف كالمختطفات  في مجمس النكاب العراقي كالعمؿ كما عممت حككمة أقميـ كردستاف بفتحشرعت 
 مشككرة.

لى حد اآلف  تاسعان: تنظيـ قانكف الناجيات كالناجيف اليزيدييف كتخصيص مبالغ مالية كفؽ القانكف، سيادة الرئيس شرع القانكف كا 
  الى حد اآلف لـ يستطيع أحد اف يستمـ تخصيصاتيـ القانكنية.( ناجي كناجية 6417أكثر مف )

 عاشران: تطبيؽ اتفاقية سنجار بيف الحككمة االتحادية كحككمة اقميـ كردستاف بإشراؼ أممي.
ت كالسادة أعضاء مجمس النكاب السيدا مطاليب أىاليكـ أمانة أرسمت الى الرئاسة، سيدم الرئيس، النائب األكؿ، نائب الرئيس،

المحترمكف، أىاليكـ، سنجار جزء مف أراضيكـ، سيادة البمد، أشكركـ عمى االستماع، أشكركـ عمى االىتماـ، كىذه األمانة  لعراقيا
سكؼ أنقميا لكـ لكي تحافظكا عمى مطاليب أىالي سنجار، سيادة الرئيس أرجكا مف جنابكـ مؤتمر كامؿ كلجنة تككف ىنالؾ مف 

رية لمتابعة ىذه األمكر.رؤساء الكتؿ في المجنة الدستك   
 -حاكم عباس موسى الزاممي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: السيد -

شكران سيادة النائب اذا تسمح لي بالتأكيد معانات أىالي سنجار معانات كبيرة كمضت فترة طكيمة دكف اف تككف ىنالؾ حمكؿ، 
ؾ زيارات ميدانية بالتنسيؽ مع الحككمة، مع االجيزة االمنية، نحف شكمت لجنة كاذا لـ تشكؿ سكؼ نشكؿ لجنة كأف تككف ىنال

 يجب أف تحؿ ىذه المشكمة ألف فييا معانات كبيرة كمطاليب مشركعة، بالتأكيد سكؼ نتابع ىذا األمر شخصيان.
 -النائب فالح حسن جاسم مطمك الخزعمي )نقطة نظام(: -

نجاز جيد فيما يتعمؽ بالتطبيع كتجريـ ( مف الدستكر كفي الكقت الذم 51إنسجامان مع المادة ) ـى مجمس النكاب بجيكد كا  قا
المتطبعيف، لدمى مبلحظة ميمة جدان مشكمتنا مع الكياف اإلسرائيمي لككنوي محتؿ لبمد عربي، اليـك العراؽ محتؿ مف األتراؾ مع 

نتياكات مستمرة أيضان مع كجكد ( نقطة تكغؿ داخؿ األراضي العرا37كجكد خمسة قكاعد تركية مكجكدة في العراؽ ككجكد ) قية كا 
قكاعد أمريكية في العراؽ، ككذلؾى  أيضان منفذ إسموي )جريشاف( قامت كزارة الداخمية بتحكيؿ منتسبي ككالة اإلستخبارات إلى 

كجكد أم  شركات أمنية خبلفان لمقانكف، بالتالي نحفي عمينا كأعضاء في مجمس النكاب أف ندافع عف السيادة العراقية كأف نمنع
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مصادر لمتيديد لدكؿ الجكار ككذلؾى إخراج كافة القكاعد األمريكية كالتركية مف العراؽ كأف يككف مكقؼ صريح ككاضح إنسجامان 
بالتصكيت عمى إخراج القكات األجنبية مف العراؽ، ككما تتذكركف في ىذا 5/1/5151معى المكقؼ السابؽ لمجمس النكاب في 

الشيداء قادة النصر )أبك ميدم الميندس، كقاسـ سميماني، كرفاقيـ( رحميـ اهلل، لذلؾى سيادة الرئيس اليـك الذم استشيدى فيًو 
مثمما لنا مكقؼ في التطبيع كتجريـ المتطبعيف أف يككف لنا مكقؼ لمدفاع عف السيادة العراقية كالدفاع عف أرض العراؽ كسماءه 

 كمياىو، بالتالي ىذًه مف مسؤكلياتنا.
   -م عباس موسى الزاممي ) النائب األول لرئيس مجمس النواب(:السيد حاك -

بالتأكيد مكقؼ البرلماف كاضح، ال نسمح بأم تكاجد أجنبي سكاء كاف تركي أك أمريكي أم تكاجد عمى األراضي العراقية غير 
كجد إم تكاجد كقكاعد عسكرية سكاء مسمكح بو كأكيد ىذا التكاجد الذم ذكرتو تكاجد مكجكد، أما تكاجد أخر فبل يكجد بالتأكيد ال ي

ىذًه الدكلتيف، مكقؼ البرلماف كاضح أماـ التكاجد األمريكي ككاف صكتى بخركج القكات المحتمة مف العراؽ كأكيد إذا كافى ىناؾ 
أمكر تخص تشريع قرار، مف حقؾ كنائب أك كتمة أك جية أك مجمكعة نكاب يكقعكا، كنشرع أم قانكف كما تـ نجاح كتشريع 

 انكف تجريـ التطبيع مع الكياف الصييكني، سينجح البرلماف العراقي في إنياء كؿ تكاجد أجنبي عمى األراضي العراقية.ق
 النائب )محمكد شاكر السبلمي( بخصكص فقرة محافظة ذم قار كبعض األمكر التي تتعمؽ بالمحافظة، تفضؿ سيادة النائب.

  -النائب محمود شاكر كاطع الجيالوي: -
بكدم األيضاح، بأني سأتكمـ عف مدينة، ىي مدينة الحرؼ األكؿ كمدينة )إبراىيـ الخميؿ(، كمدينة الشعراء، كاأليدباء،  بدايةن 

كالشيداء كالمجاىديف، كالفنانيف، كالمبدعيف، كمما ال ييخفى عمى أحدو كخاصةن السمطتيف التشريعية كالتنفيذية، الظركؼ كالتحديات 
ة )ذم قار( مف تراجع خدمي كأمني ينذر بمخاطر كبيرة خاصةن فيما يتعمؽ بسقكط ضحايا مف جراء التي مرت كتمري بيا محافظ

ىذًه األكضاع، األمر الذم ييعد الخطر األكبر الذم يضع الجميع أماـ حتمية إيجاد مخارج لؤلزمة كحمكؿ ليا، كفي الكقت الذم 
ذهي في جميع محافظات العراؽ كخاصةن محافظات الكسط كالجنكب نجد أفى التراجع الخدمي في جكانب  كقطاعات عديدة أخذى مأخ

كال سيما محافظة )ذم قار( عمى رأس قائمة الفقر كالعكز عمى عدة مستكيات مما جعميا ساحةن لمتظاىر كاإلحتجاج المستمر، لذا 
عتنا كنحفي نمثؿ )ذم قار( كنكاب ال بدى مف كقفة حقيقية مف أصحاب القرار لحؿ األزمة كعكدة اليدكء لممحافظة، كمف خبلؿ متاب

موي يتعمؽ بالحككمة المركزية في أغمب الممفات، كأفى  موي يتعمؽ بالحككمة المركزية، أيؤكد ىذًه الفقرة كجدنا األمر جي كجدنا األمر جي
نالؾى جمسة لمجمس الحككمة المحمية كأف بذلت جيكد لكنيا ال تتعدا المتابعة كالمطالبة كاإللحاح فقط، كعميًو نقترح أف تككف ى

يجاد حمكؿ حقيقية كقابمة لمتحقيؽ  الكزراء تيخصص لمناقشة كؿ ما يحيط مف ظركؼ كتحديات كمشاكؿ محافظة )ذم قار( كا 
يممس جديتيا أبناء المحافظة، كقد لخصنا أىـ ىذًه التحديات التي تحتاج لحؿ آني أك متكسط األمد في محافظة )ذم قار( 

 الستراتيجية التي تحتاجيا المحافظة كالبمد بأكممو.ناىيؾى عف أىمية الحمكؿ ا
أكالن: أف يككف لكزارة الداخمية كالتشكيبلت األمنية ذات العبلقة خطة عاجمة كمدركسة كدقيقة لمسيطرة عمى الكضع األمني في 

يثي ىناؾى بيعد أخر لبعض المحافظة كالفصؿ بيفى اإلحتجاج السممي الحقيقي المبرر كالذم يحتاج مساندة كحماية، كبيفى غيرهي ح
الممارسات التي تتكرر في  المحافظة كالتي تحتاج إلى فرزىا كتدقيقيا كالتعامؿ معيا كفؽ القانكف بحنكة كمينية كشجاعة كذكاء 

 رجؿ األمف. 
تدعك المكاطف إلى السؤاؿ  ثانيان: ىناؾى تراجعن خدميان كبيران في المحافظة، كأفى ىناؾى العديد مف المشاريع المتكقفة منذي سنكات كالتي

الدائـ، لماذا تييمؿ المحافظة كؿي ىذًه الفترة كخاصةن فيما يتعمؽ باألبنية المدرسية، التي أصبحت مرتعان لمنفايات كتعاني اإلندثار 
ؾى المشاريع كؿن كتيعدي عامؿن ميمان لعدـ الرضى عف األداء الحككمي، لذا يتطمب إيجاد حمكؿ كاقعية قابمة لمتنفيذ محددةن بكقت لتم

حسب عائديتيا دكفى لجكء الكزارات المعنية إلى أم تبرير ميما كافى مقنع، فاألمر ال بدى أف ييحؿ كىكى ليسى بالمستحيؿ بؿ مخجؿ 
 أف ييمؿ كال ييحؿ.
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قفة كتشكؿ إرباؾن في ثالثان: إفى المشاريع المتمكئة كىي مشاريع استراتيجية مستمرة تعمؿ باإلسـ فقط، لكنيا في كاقع األمر شيو متك 
سير الحياة في المحافظة ، ككؿي مرة نسمع أنيا أخذت ميمة كستحؿ كلكف ال شيء يحدث كنعكد نمـك المكاطف عندما يعترض أك 
يتظاىر بيأس، عميًو ال بدى أف ينظر مجمس الكزراء ألىمية األمر كأف يعالج األمر، أما بتغيير قانكني لمجية المنفذة أك تخصيص 

 أف كانت ىي العائؽ فييى أكلى مف أم مشركع آخر باعتبارىا قائمة كميمة. األمكاؿ
رابعان: دراسة المشاريع اإلستثمارية بشكؿ كاقعي كخمؽ بيئة قانكنية كجغرافية أمنة لممستثمر كاإلبتعاد عف التعقيد كالركتيف كتشجيع 

 عمرانيان كخدميان. المستثمر الحقيقي ال الكىمي، فاإلستثمار مف أقكل عكامؿ تقدـ الشعكب
خامسان: إفى فرص العمؿ تيعد العامؿ األكؿ في التحدم الذم يكاجو المحافظة، لذا ال بدى مف تشجيع العمؿ عمى دخكؿ أم مشركع 
يستقطب أيدم عاممة إلى حيز العمؿ مثؿ مشركع تشغيؿ الشباب الذم قطعى شكطان، شكط جيد في اإلجراءات أك مثؿ المدينة 

تحتؿ مكانة كبيرة في الحديث كال شيء في التطبيؽ، فيي تحتاج إلى دراسة حقيقية سريعة تدخميا إلى حيز التنفيذ الصناعية التي 
حيث ىي مدينة كاممة الخدمات كتحتاج إلى حؿ قانكني ييشجع المستثمر كيجعميا جاذيةى ال طاردة لرأس الماؿ، بالتالي سكؼى 

ـي بيا دراسة كاممة إف لمسنا جدية بالتنفيذ.تيحؿ أالؼ المشاكؿ لمشباب الباحث كف فرصة ع  مؿ كغيرىا مف المشاريع التي نسم
سادسان: التعامؿ معى الحككمة المحمية بإيجابية كتنسيؽ كتعاكف عاؿو فيما تطرحوي فييى بالخط األكؿ في مكاجية المكاطف كاليـ 

 كاحد.
فقد تسببى ىذا التنازع في الصبلحيات إلى تكقؼ الخدمة أك  سابعان: إنياء صراع اإليرادات بيف الكزارات كالحككمات المحمية،
 عرقمتيا كاألمر مشخص منذي سنكات كال زاؿى مستمر إلى يكمنا ىذا.

ثامنان: نطالب الحككمة المركزية بإطبلؽ استحقاؽ المحافظة مف درجات الحذؼ كاإلستحداث، كال بدى مف تفعيؿ عمؿ مجمس 
زيع الكظائؼ كفؽ معايير معدة سمفان تيطمئف شبابنا كخريجينا إفى زمف الفرص الفردية الغير اإلتحادم كبكابة تضمف عدالة في تك 

عادلة سينتيي، فالشعكر في الظمـ كعدـ عدالة الفرص كافى المحفز األكبر لمتذمر كاإلعتراض كال نريد أف نبخس أبناءنا كبناتنا 
 صاـ.مف الخريجيف الذيفى لـ يستطيعكا مشاركة إخكانيـ في اإلعت

تاسعان: كما كنثني عمى كتاب مكتب السيد النائب األكؿ كالمرسؿ إلى السيد كزير المالية حكؿى تخصيص مبمغ ضمفى مقترح قانكف 
 (.315األمف الغذائي لتغطية عممي تحكيؿ المحاضريف كاإلدارييف إلى عقكد كفؽ قرار)

أمف كاستقرار العراؽ جميعان، حفىظى اهلل العراؽ كأىمو كجنبوي مف أمف كاستقرار محافظة )ذم قار( ىك  عاشران: ال بدى أف نعترؼ أف
 كؿ مكركه.

   -السيد حاكم عباس موسى الزاممي ) النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
ة بالتأكيد ىذًه مطالب حقة كتحتاج متابعة، لكف مشكمة  البمد مشكمة العراؽ ىي بعدـ إرساؿ الحككمة إلى المكازنة، بدكف مكازن

بالتأكيد تبقى معاناة المحافظات كتبقى معاناة المحاضريف كاألجراء كالعقكد كالمفسكخة عقكدىـ ككثير مف الفقرات التي كنا نأمؿ 
أف تنفذ، نحفي نحاكؿ كأرسمنا كتاب إلى  كزارة المالية عمى أف تضمف في األمف الغذائي، نحاكؿ أف نجد بعض األمكر التي 

انكف، رغـ أفى محدكدية الفقرات التي بو نحاكؿ مع كزارة المالية أف نجد مخرج لقضية المكازنة ممكف أف  تنفذ في ىذا الق
 كتأخيرىا.

   -النائبة ليمى مهدي عبد الحسن التميمي: -
سيادة الرئيس، لدمى جممةن مف األمكر أكد أف أشيير ليا مف خبلؿ المناشدات التي تصؿ إلينا في مكاتبنا كأعضاء مجمس نكاب أك 

 مف خبلؿ لقائنا بالمكاطنيف.
الفقرة األكلى: ىي خاصة بتحكيؿ حممة الشيادات البكالكريكس في كزارة الدفاع مف عسكرم إلى مدني، لؤلسؼ الشديد كزارة 

لتجديد الدفاع رغـ كجكد ىذًه الفقرة في قانكف المكازنة كلكف إلى األف لـ تعمؿ عمى تطبيقيا كتنفيذىا أسكةن بكزارة الداخمية، نتمنى ا
 عمى السيد كزير الدفاع باتخاذ خطكات جادة بخصكص ىذا المكضكع.
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الفقرة الثانية: ىي مسألة حشد الدفاع، حشد الدفاع مجمكعة مف الشباب ماسكيف أراضي حامميف سبلح  ما زالكا مكجكديف 
دكرة السابقة كفي الدكرة الحالية منتشريف في قطعات عسكرية في حدكد محافظة بغداد كالمحافظات األخرل، تمت المناشدة في ال

باتخاذ الحككمة إجراءات كحمكؿ ليؤالء المجمكعة مف الشباب، لكف لؤلسؼ الشديد إلى األف لـ تتخذ الحككمة أم إجراء ات 
لى األف لـ يتـ تحديد ىؿ يتـ اإلعتر  اؼ حقيقية ككاقعية، تـ إعداد جرد مف ًقبؿ القكات البرية كمضى سنة كاممة بيذا الخصكص كا 

ضمف كزارة الدفاع، ىؿ يتـ إضافتيـ ضمف ىيأة الحشد الشعبي؟ لؤلسؼ الشديد ىناؾى صمت حككمي فيما بيـ، ىؿ يتـ إضافتيـ
 يخص ىذا المكضكع.

مسألة المعمـ كحماية المعمـ، سمعتـ جنابكـ  كؿ اإلخكة فيما حدث بالفترة األخيرة مف تجاكز عمى أحد الككادر  الفقرة الثالثة: 
ة كىناؾى صمت تاـ مف ًقبؿ كزارة التربية مف ًقبؿ الحككمة بيذا لخصكص كلـ نبلحظ أم إجراء في ما يخص كزارة التربية التربكي

باتخاذ مادة قانكنية أك بإجراء قانكني في ما يخص ىذا المكضكع سكاء بتشريع قانكف حماية المعمـ أك إتخاذ أم إجراء أخر، نفس 
مسألة بناء المدارس كالقرض الصيني، باشرت كؿ محافظات العراؽ كمحافظي العراؽ في  مكضكع التربية أكد أف أيعرج عمى

يجاد األبنية كمحاكلة تكفير األراضي المتكفرة ضمف حدكد المحافظة كمديريات التربية مف أجؿ بناء  مسألة القرض الصيني كا 
المتكفرة مف األراضي كاألبنية كليسى عمى المدارس، لؤلسؼ الشديد الذم نبلحظوي في ىذا الخصكص إعتماد عمى الكفرة 

ذا تكممنا عمى محافظة بغداد، عدد الطمبة المكجكد في محافظة بغداد تقريبان ) ( مميكف مقسميف حسب 5,419,335اإلحتياج، كا 
( ألؼ عدد 59,157( مقسميف عمى جانب الكرخ كجانب الرصافة، عدد الشيعب المتكفرة حاليان )5151,5119إحصائية  )

( 55,616( ألؼ أما في جانب الرصافة تحتاج )14,951( ألؼ التي تحتاج في جانب الكرخ ىي )37,616عب المطمكبة )الشي 
ألؼ الحديث الذم يدكر مف خبلؿ مراقبة األداء الحككمي مف خبلؿ مراقبة الخطط االستراتيجية التي تضعيا المحافظات أفى 

عمى أساس الشيعب المطمكبة في عدد الطبلب، ىذا المعيار لؤلسؼ الشديد  الحديث يككف عمى أساس المساحات المتكفرة، كليسى 
 كلكؿ مديرية مف المديريات. ال ييعطينا الصكرة الحقيقية كالكاقعية  كاإلحتياج الحقيقي كالمناسب لكؿ محافظة مف المحافظات 

لرئاسة مجمس الكزراء باإليعاز إلى لجنة محددة، ىذًه  الفقرة الرابعة: مسألة إزالة التجاكزات السكنية التي تمارسيا األمانة العامة
المجنة تتعاكف مع المديريات المحافظات  كأمانة بغداد بيذا الخصكص، كىذًه مبادرة نشد عمى يد السيد رئيس مجمس الكزراء مف 

يقابمو بنفس الكقت  حيث ىي تتعارض مع التصميـ األساسي لمحافظة بغداد، كلكف أم إجراء ييتخذ مف ًقبؿ الحككمة يجب أف
إجراء أخر مكازم لمعالجة ىذًه الحالة، الحككمة تيزيؿ تجاكز لكف في المقابؿ ىناؾى فائض مف النفط، ىؿ حاكلت أف تطمؽ مبادرة 
دار كؿ عراقي؟ ىؿ حاكلت أف تجد الحمكؿ ليذًه المسألة، لؤلسؼ الشديد ىنالؾى صمت حككمي بيذا الخصكص، مجمس النكاب 

عممنا عميًو في الدكرة السابقة كحاكلنا أف نشرع  5114ًو كىك قانكف معالجة التجاكزات السكنية، ىذا جاء مف عاـ يكجد قانكف في
لى األف لـ نرل النكر، نتمنى مف ىيأة رئاسة مجمس النكاب إتخاذ اإلجراء  ىذا القانكف كقيرء قراءة أكلى، كقيرء قراءة ثانية، كا 

 السريع بيذا الخصكص.
     -ي حسن مريهج السالمي:النائب هاد -

، بمجمكعة مف أصحاب  ف إجتمع السيد نائب رئيس المجمس المحتـر المكضكع يخص إرتفاع سعر المنتجات النفطية، سبؽ كا 
المعامؿ )المؤكسد، كالطابكؽ، كالجص( كصدرى قرار مف كزير النفط بالتريث في رفع األسعار، لكف في اشير الخامس سكؼى 

( دينار التر الكاحد، مديريات الماء 711إلى  451كانت، ارتفع سعر لتر)الكاز( المباع لمديرية الماء مف ) تعكد األسعار كيفما
اتصمكا بنا خبلؿ أسبكعيف أك العشرة أياـ القادمة كؿ مشاريع في العراؽ سكؼى تتكقؼ، مد راء الماء الذيف ىـ في )كرككؾ، 

راؽ تقكؿ الشركة العامة لتكزيع المنتكجات النفطية ال تيعطينا لتر كاحد إذا لـ مكصؿ، النجؼ، البصرة، العمارة( ككؿ محافظات الع
نيعطييـ ماؿ أم يجب أف نعطييـ الماؿ مقدمان، التكقعات مف كزارة البمديات أفى خبلؿ عشرة أياـ سكؼى تتكقؼ كؿ المشاريع في 

الطابكؽ،( معمؿ اإلسمنت في النجؼ تكقؼ معمؿ  العراؽ، ألف مديريات الماء ليسى لدييا الماؿ، نفس الكقت معامؿ )الجص،
( دينار بالتالي ىي 351إلى  551اإلسمنت في الككفة تكقؼ معامؿ اإلسمنت في العراؽ كميا تكقفت، سعر نفط األسكد مف )
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مف ًقبؿ كزارة حرب عمى الصناعة العراقية، معامؿ الجص كالطابكؽ في العراؽ تقريبان تكقفت، ألفى ىناؾى سياسة فاشمة كدكتاتكرية 
النفط، السيد رئيس الجمسة المحتـر يجب أف يككف ىناؾى قرار كاضح كصاـ مف مجمس النكاب، كزارة النفط تبيع المنتجات النفطية 

( دكالر، بالتالي ما ىي سياسة كزارة النفط  بتدمير الشعب العراقي؟ كرعاية 16إلى )األردف، مصر، لبناف( بأقؿ مف السكؽ )
ة، تحياتي كتقديرم لمدكؿ المجاكرة لكف مثمما ترل مصالح الدكؿ المجاكرة، إرعى مصالح الشعب العراقي كخاصةن الدكؿ المجاكر 

قضية رفع األسعار كأالؼ العكائؿ رزقيا عمى المعامؿ األىمية كالقطاع الحككمي، أطمب مف أمانة السر أفى ىذا حديثنا يعني عند 
عمى صفحاتنا، نريدي مخاطبات رسمية، أنا الذم تحدثتي بو أطمب أمانة السر تيخاطب خركجنا مف ىنا نطمب منيـ فيديك كننشرهي 

بو أثناء المداكلة في جمسة مجمس النكاب، طمبى النائب)ىادم السبلمي( كاإلخكة األعضاء ما ىك طمبيـ، حتى يككف حديثنا فيًو 
 فائدة كليسى فقط في اإلعبلـ ىذا أكالن.

ؿ، حقيقة المكضكع أصبحى طكيؿ كعريض، كاليـك كغدان مكضكع البديؿ ىك مكضكع مستمر كصمنا المكضكع الثاني: مكضكع البدي
( تكقيع كسكؼى يزداد العدد، حقيقةن نحفي نريد 54لئلنتخابات كتأخر أياـ الحممة اإلنتخابية كاإلنتخابات، األف نحفي جمعنا تكاقيع )

شرم في المؤسسة العسكرم معى إحترامي كتقديرم كتحياتي لؤلبطاؿ قرار صحيح  كحاسـ، أم نبقى كتابنا ككتابكـ الفساد مست
الشجعاف أبطاؿ الساتر، لكف  أتكمـ عمى بعض القادة ىناؾى مشاكؿ كثيرة ككمنا نعرؼ ىذا المكضكع، نحفي نريدي حسـ ىذا 

 ضكع.المكضكع كليسى مزايدات إعبلنية كجنابؾ عممت عمى ىذا المكضكع، لكف نحفي نيريدي حسـ ليذا المك 
   -السيد حاكم عباس موسى الزاممي ) النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -

طبعان مبلحظتيف ميمة، قضية النفط كنحفي جمسنا ككانىت ىناؾى جمسة مع الكادر المتقدـ لكزارة النفط إبتداءن مف الككيؿ لشؤكف 
سيتـ معالجة ىذا األمر، كتريثى لمدة شير، شير ليسى بحؿ التكزيع أعتقد، ككذلؾى بعدىا جمسة ثانية معى كزير النفط، ككعد أنوي 

يكجد لدييـ مشكمة التيريب؟ أنا أؤيد كجكد تيريب لممنتكجات النفطية، لكف الحؿ ال تيحـر األخريف الذيفى ىـ فعبلن معامؿ حقيقية 
التيريب أك تمنعيا أك  كتعمؿ سكاء كاف طابكؽ أك جص أك إسفمت أك معامؿ أخرل التي تأخذ حصة، أف تقمؿ الحصة بحجة

حككمية ككزارة أف تتابع ىؤالء كتحدد مف ىي المعامؿ التي تعمؿ  تزيد األسعار ىذا ليسى بحؿ، أنتى مسؤكليتؾ كجية
أك تسحب اإلجازة منيـ ىذًه مسؤكلية الكزارة، كذلؾى نحفي كجية رقابية سكؼى نيتابع المعامؿ التي  بالتيريب كتمنع مف الحصة 

ؿ التي تؤثر عمى الصناعة العراقية إذا سمحتى لي، بالتأكيد ىذا العمؿ سكؼى يؤثر عمى الصناعة العراقية، يؤثر تييرب كالمعام
عمى المنتكج المحمي، يؤثر عمى األيدم العاممة كسكؼى يزيد مف معاناة الناس كيزيد مف البطالة، ىذًه الفقرة األكلى. الفقرة الثانية: 

كجنابؾ أنت جمعتـ تكقيع عدة نكاب، أتمنى أف ترسؿ لي ىذًه التكاقيع كالطمبات، كتكممتي معى السيد البديؿ، أرسمنا أكثر مف كتاب 
رئيس الكزراء كىكى يسمع كبلمي، كقاؿ لي مف ىذا اليـك إلى يـك العيد، كىذا الكبلـ قبؿ العيد، قبؿ العيد أك بعدهي مباشرةن سكؼى 

كليسى العيد القادـ، كبيفى أنوي سكؼى يحسـ  قضية البديؿ، البديؿ مشكمة حقيقية  أحسـ قضية البديؿ، إف شاء اهلل عمى ىذا العيد
يعانكف منيا الجنكد، المنتسبيف، الضباط ككذلؾى المنتسبيف في الشرطة سكاءن في الحدكد، سكاءن في الشرطة اإلتحادية أك الرد 

ة بشكؿ رصيف أنوي ىكى زيادة األعداد ليسى بيذًه الطريقة، السريع كأفكاج الطكارئ، مشكمة حقيقية لمجيش العراقي أف تبني المؤسس
إذا لـ يرتاح الجندم ال يستطيع أف يقـك بكاجبو كميامو، كىذا مف خبللكـ أنا أتكمـ ككذلؾى يؤثر عمى قضية راحتوي كأكمو كمنامو، 

كىنالؾى قانكف كأنا أكممتوي كأتمنى دعمكـ بو ىك  سكؼى نؤكد كال تيمزمنا كزارة الدفاع أك الداخمية أك اإلجيزة األيخرل أف نيشرع قانكف،
ال يؤثر عمى الدكلة كننتظر أف ييشرع، كحكلتوي إلى لجنة األمف كالدفاع، ىكى أف تيضاؼ مخصصات الخطكرة كالزكجية أك األطفاؿ 

( ألؼ 161أك  151سمي )إلى الراتب اإلسمي، ألفى ىناؾى كثير مف الناس تريد أف تيحاؿ إلى التقاعد مف المنتسبيف، راتبوي اإل
( ألؼ بالتأكيد سكؼى لف يستفاد، عندما ييحاؿ إلى التقاعد سكؼى يعطينا درجات إضافية 411عندما ييحاؿ إلى التقاعد ال يتجاكز )

( أكيد ال 411أم درجات حذؼ كاإلستحداث ممكف أف يتـ تعييف شباب ألفى بعضيـ تجاكز عمرىـ فكؽ الخمسيف، يخرج ب)
إضافة راتبوي اإلسمي لف يككمؼ الحككمة شيء، عمى التقاعد كالتقاعد لدييـ إمكانيات ألنوي يتـ اإلستقطاع مف  يخرج، لكف عندى 

ًقبؿ التقاعد، إف شاء اهلل مجمس النكاب لوي صكت بيذا المكضكع، إخكاني قضيتيف، قضية الكقكد سكؼى يككف لنا مكقؼ مع كزارة 
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، كقضية البديؿ ننتظر مف األخ رئيس الكزراء أف يكف حسـ خبلؿ فترة قصيرة ال النفط كسكؼى نيخاطبيـ كننتظر جكاب حقيقي
ف شاء اهلل سكؼى نيشرع  ييمزمكنا أف نعمؿ قانكف ميمـز بقضية أف يككف نظاـ بديؿ كاستحقاؽ الجندم مف خبلؿ تشريع قانكف، كا 

د ييعطييـ إجازة، نعـ ىـ مستخدمييا مع األسؼ أف قانكف حتى ال يككف مزاج، اليـك مزاج إفبلف مسؤكؿ يقطع اإلجازة، مزاجوي جي
أقكؿ ليسى عاـ  لكف بعض الكحدات تستخدمو بقضية الفضائييف كابتزاز حقيقي ليؤالء المساكيف، كيؤثر عمى الركح القتالية 

 لممنتسبيف.
 الجمسة سكؼى تككف يـك األحد القادـ.

   -النائب هادي حسن مريهج السالمي: -
بو دائمان كزارة النفط بمكضكع  تيريب النفط، أنا أتحدث بكثائؽ لدم كسكؼى أرسميا لكـ، ىك الفساد مكضكع الذم نتحدث 

المستشرم في كزارة النفط مثبلن، معامؿ اإلسفمت المؤكسدة كمعامؿ أيخرل، كؿي معمؿ بًو خمسة مكظفيف تابعيفى إلى كزارة النفط 
الكطني، فيو المخابرات كؿ المعامؿ، فإذا كاف ىنالؾى تيريب فيي إدانة لكزارة فيًو كاميرات مباشر، فيًو استخبارات، فيًو األمف 

تابعيف لكزارة النفط، فإذا كافى فيوو تيريب بمعنى أفى كزارة النفط تشترؾ بتيريب  النفط ألفى لدييـ كؿ معمؿ  خمسة مكظفيف 
  . النفط
  -النائب زياد طارق عبد اهلل الجنابي: -

ـى التداكؿ معى جنابؾ بخصكص كضع المحافظة كالمحسكبية التي لدمى مكاضيع تخصي بغ داد كباألخص محافظة بغداد، سابقان ت
مكجكدة في محافظة بغداد كأيضان الفساد المستشرم في المحافظة كدائمان نتكمـ معى األخ محافظ بغداد كبصكرة كاضحة، خصكصان 

لمحافظة كالكضع المتردم في مناطقنا في بغداد لكف)ال حياء لمف عمى ممفات الفساد كأيضان تكأمة المشاريع المكجكدة في ا
 تنادم(، سيادة الرئيس جنابؾ قمت سكؼ أيشكؿ لجنة عمى المحافظة.

   -السيد حاكم عباس موسى الزاممي ) النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
 ب كنشكؿ لجنة، ألنوي لـ يتـ تقديـ لي أم طمب.قمتي أنتظر الطمب الذم تيقدموي جنابؾ أك أم نائب مف النكاب، يقدمكفى طم

  -النائب زياد طارق عبد اهلل الجنابي: -
نيريد المجنة أف تككف لجنة فعمية مف البرلماف إختصاص تذىب كتطمع عمى المشاريع ليسى فقط الحالية، إنما المشاريع التي ذىبت 

معى المحافظ، المحافظ يقكؿ المكضكع لدل النكاب، أتكمـ مع  بتسكية مف المكجكديف في المحافظة صاحبيف القرار، أنا أتكمـ
النكاب يقكلكف لدل العقكد، أتكمـ معى العقكد يقكؿ ييدرجييا صاحب التخطيط كالمتابعة، كىنالؾى حمقات متكاصمة ما بينيـ كبيفى 

 ىذا أف تيشكؿ عميًو لجنة. الكزارات التي تيدرج ليـ مبالغ عالية بأرقاـ عالية جدان تيخصص لمناطؽ في بغداد، أتمنى
المكضكع الثاني: ىناؾى مناطؽ في قضاء المدائف رأيناىا عمى التمفزيكف قبؿى يكميف، أنا أربع أك خمس مرات ذىبتي إلى المحافظ 
 ذاىب لمنطقة تسمى منطقة )المعمة الفنجاف( مسؤكؿ المكاد المائية ال يتعاكف معيـ، كمحافظ بغداد أيضان غير متعاكف معيـ ال
يدرج ليـ المشاريع، طبعان مشاريع كثير أيحيمت لقضاء المدائف، المشاريع التي تخص ىذًه المناطؽ لـ تيحاؿ، ربما يكجد لدييـ 
مشكمة مع نائب سابؽ، يكجد لدييـ مشكمة مع أحد اإلدارييف في المحافظة، أتمنى ىذا المكضكع بكتاب رسمي مني، كيخرج 

ألف الكضع متكتر في قضاء المدائف، كىذًه القرية كضعيا مأساكم جدان، بمى ماء شرب،  كتاب رسمي مف جنابؾ نحؿ المشكمة،
 بمى تبميط، بمى مدارس، ذاىبة في اإلتجاه المعاكس.

المكضكع الثالث: مشكمة كزارة العدؿ كالسجناء، دائمان نتكمـ كنحفي الظيـ الذم أتى إلينا مف اإلرىاب كالتطرؼ الذم مكجكد الذم 
ىناؾى أمكر تخص مناطقنا كمحافظاتنا ككضع السجناء المكجكديف ال ييخفى عمى أحد، كثير مف األبرياء مكجكديف  حدث، كأيضان 

ككثير مف اإلرىابييف الذيفى فعمكا ما فعمكا في البمد مكجكديف، لـ ييشكمكا لجنة كلـ يحسمكا كضعيـ، كذلؾى نحفي لف نمضي بالعفك 
ـك نتحاسب أماـ اهلل سيادة الرئيس، اليـك ىناؾى أمكر تأتي لنا في مكاتبنا كعمى منازلنا كفؽى ضكابط تنصؼ األبرياء، نحفي الي

بف كؿ المناطؽ، أيضان تأتي إليؾ ناس ترل كضعيـ أيضان ال حكؿى  يراجعكنا ناس، ترل ىناؾى مظمكمية كجنابؾى أنتى إبف بغداد كا 
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أف ييحؿ ىذ األمر أتمنى ىذا المكضكع أف يككف ىنالؾى تكجيو مف  عمى كال قكة، المكضكع ييراد لوي قانكف أك ييراد تدخؿ قضائي
جنابؾ، أف يككف ىناؾى كجكد لؾى في ىذا المكضكع، عمى أف تنقذ رقاب ىؤالء الناس األبرياء، كاإلرىابييف عمى جينـ، لـ تيدمر 

اتنا يأتكف مف ىنا كيذىبكفى إلى الناصرية بيكتنا غير اإلرىابييف، لكف يكجد ناس أبرياء يكجد نساء تأتي إلينا مف أخكاتنا مف بن
كزكجيا ليسى لديًو شيء بسبب المخبر السرم، ىذًه أيضان في مجتمعنا ييراد ليا عبلج يراد أف ال نعكد لمخمؼ، الذم حصؿ في 
ندى المكصؿ كالمناطؽ األيخرل أيضان يكجد ضغكطات مف البعض، يـك الذم كاف البعض منيـ حاضنة قكلنا، كالبعض منيـ جي 

كالبعض منيـ  ىناؾى عقيدة ذىبت بو بغير إتجاه، كىناؾى فكر متطرؼ دخؿى عمى مناطقنا  كحدثى إلي حدث كتكرطكا، كالمصدر 
 السرم أخذى الكثير كجنابؾ تعرؼ عندما كنتى عضك لجنة األمف كالدفاع.

سماية( اليـك أحد المستثمريف الذم لديًو سيادة الرئيس يكجد مكضكع ميـ في قضاء المدائف كالذم ىك مشركع إستثمارم إسموي )ب
محطة كيرباء في المدائف، نتكمـ معى كزير الكيرباء، نتكمـ معى المسؤكليف كلدينا مشركع إركائي في القضاء، ثبلثة أرباع المشركع 

ل لناس متنفذيف % يأخذهي لئلستثمار كىك المفركض عندما جاءكا ككقعكا معوي العقد  جاء كىك حامؿ أمكاؿ أعطى رشاك 81نسبة 
بالحككمة العراقية، أخذ مشركع إستثمارم عمى أف يأتي ىكى يعمؿ يأتي بأمكالو كيعمؿ، األمكاؿ أخذىا مف الدكلة العراقية كأنجزى 
المشركع كاليـك نستخدـ المكارد العائدة إلى الدكلة في القضاء، اليـك نحفي في المدائف يقكلكف عمينا سابقان )سمة بغداد( أيبشرؾ  
الزراعة صفر في المدائف، ال ثركة حيكانية كال أسماؾ ما مكجكدة كميا بسبب السياسة الخاطئة المكجكدة مف الكحدات اإلدارية 
التي تخص قضاء المدائف، يكجد لدينا دائرة في قضاء المدائف متنفذة يكجد شخص ىكى الذم يسيطر عمييا، كزعت ثبلثة أرباع 

عمو، كابف اختو، كنسيبو، كخالو، كابنة خالتو( ككزعكىا، نتكمـ نريد نذىب نطرؽ الباب ال يكجد األراضي في القضاء )عموي، كابف 
جكاب؟ كصمكا بنا إلى مرحمة، اليـك نتكمـ معى المحافظ كأتكمـ معى المسؤكؿ، أقكؿي لو الكضع ذاىب في اإلتجاه الخاطئ تعاؿ 

ف النصابيف كالحرامة ممتزميف الجيات الرسمية التي نحفي نذىب عالج ال يسمع، السبب الذم يجعموي ال يسمع ىناؾى مجمكعة م
إلييا يقكؿي لوي ال عبلقة لؾ يأتي إستجكاب أنا أيلغيًو لؾ، يأتي عميؾى مكضكع أنا ألغيًو لؾ، إما نعمؿ بمينية كنعمؿ كمؤسسة 

لكي يجمع لوي كييعطيو ىذا بحثي  تشريعية رقابية حقيقية، إما كؿ شخص لدينا محسكب عمى المحافظة يريد الحفاظ عمى منصبو
 أخر.

مكضكع المحافظة، يجب كضع الحد لوي سيادة الرئيس، ألف كصمت ليسى الذم ببالكـ مميار أك ممياريف، كصمت إلى )تريميكنات(؟ 
الكميات فقط كؿ شخص لديًو مقاكؿ بجانبو كاليـك أتكا إلى مناطؽ حزاـ بغداد، المشركع مكجكد قىبؿى أربع سنكات، يأتي يخرج جدكؿ 

( مميار أليسى ىذًه 58أك 35ييقدـ كيؤخر بالتفاصيؿ كييحيميو، تخرج المجاف مف التخطيط كمف المحافظة كينجز المشركع ييطمؽ لوي )
أمكاؿ الشعب لماذا ال نصدي عمييا؟ كنصرخ ليسى لدينا، كال نستطيع إدراج مشاريع، كال يكجد أمكاؿ لتأىيؿ )بغداد(  كالجماعة 

كاضعيف رجؿ عمى رجؿ كال يكجد أحد يقكؿي ليـ مف أيف لكـ ىذا، سابقان الحككمة نتكمـ عمييا الذم يغير عجمتوي يقكؿي لو يسًرقكف ك 
مف أيف أتيتى بيا؟ يقكؿ المحافظة ال  5155مف أيف أتيتى بيا، نائب محافظ  يسير بعشر عجبلت نكع )الند كركز( كميا مكديؿ 

خرج مككب، ال أحد يقكؿي لوي مف أيف أتيتى بيا؟  أك مالئ أفكاه الكؿ، تتكمـ معو يقكؿ أنا تهعطيني، يذىب كيحجز عشر عجبلت كي
يساندني الزعيـ الفبلني، تتكمـ معو يقكؿ أنا يهساندني فبلف رئيس حزب، إما أف نيحاسب مف صدؽ أف نذىب كنجمس في بيكتنا 

ج أربع أك خمس مف صقكر المجمس ككميـ عمى رأسي، كتيرسؿ ليـ سيادة الرئيس، أنا الذم أعمـ بًو عنؾ أنتى شيجاع، إما أف تيخر 
المتحدث كأنا إترككني عمى جنب، أنا الذم لدم  أيعطيكـ كثائؽ، ناس تقـك بسرقة  خزينة الدكلة أنا أيرشدكـ عمييـ، دعكنا نذىب 

  ليـ أذىب أتكمـ يتصؿ بي أحد اإلخكاف يطمب مساعدة فبلف كفبلف ترل ىك منؾ كفيؾ؟
وي مف منصبو يتعظ أف يعمؿ لمناس، سكؼى لف يعمؿ السبب لماذا؟ بسبب  إذا ىكى  مطمئف لـ يتـ استبدالو كال أحد يستطيع ييخرجي

ممئ أفكاه كـ شخص كييصفقكا لو كييغطكا عنو، إما أف نجد حؿ لممحافظة خبلؿ إسبكع، أنا بالنسبًة لي لـ أدخؿ المحافظة منذي 
كممتي مع المحافظ، أنا رئيس تحالؼ بغداد، المشاريع التي تيدرجكىا، حدد لنا المشاريع شير كنصؼ، السبب دخمتي لممحافظة كت

الخاصة بمناطقنا حتى نناقشيا أنا كأنت قاؿى ال يكجد، تعمـ مف الذم يعمؿ اإلدراج مف الذم ييرتبيو )المقاكؿ(، مقاكؿ يجمس في 
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ي المحافظة، يتصؿ بالمحافظة  يـك أكؿ أمس يقكؿ المقكؿ أتى إليو بيتو ليبلن يينجزيىا كيعطييا ليـ ييطبقكىا، مدير قسـ بمدم ف
( أالؼ دكالر لكي 11( مميكف دينار في العمف أقكؿي لؾ أك )15حذؼ كاستحداث في منطقتي، لماذا ال تعمؿ؟ يقكؿ طمبى مني )

سكؼى أيساكم األمكر، أرسؿى عمى ترسكا لؾ؟  إتصمتي بالمحافظ كالذم ىكى كبيرىـ قمتي لوي ىناؾى مكضكع كذا ككذا، قاؿى أنا 
ىؿ ىذا  المقاكؿ قاؿى لوي تيقسـ، ييقكؿ لوي أنا أيقسـ بكبلـ اهلل، يقكؿي لوي يأتي بأمًو كأيختًو، أقسـ بأيمؾ كأيختؾ كال تهقسـ لي بالقرآف،

 محافظ ييدير محافظة.
    -السيد حاكم عباس موسى الزاممي ) النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
 دة النائب، نحفي نحتاج ىذًه البيانات التي تكممتى بيا، أف تيقدـ لنا شيء. سيا
  -النائب زياد طارق عبد اهلل الجنابي: -

 ( مميار أيعطييا لؾ. 39كميا أيعطييا لؾ، حتى)
   -السيد حاكم عباس موسى الزاممي ) النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -

مؤسساتنا منقكرة بالفساد، سبب تأخر البمد كعدـ البناء كالبطالة كؿ الذم يحصؿ في  إذا سًمحتى لي، نحفي نعرؼ أكيد أفى 
ميحافظاتنا ىك سبب الفساد، سكاء كافى في المحافظات أك الكزارات كىذا مشخص لدينا، كاجبنا األخبلقي كالشرعي كالقانكني أف  

كأنا لدم ىكذا صكرة عف نائب المحافظ كسطكتوي كعممو، لكف نقدـ كنعمؿ شيء خبلؿ ىذًه المرحمة، أنا يدم بيدؾ أجمب البيانات 
 بيانات حقيقية غير متكفرة لدم مسمكعاتي ليذه مقاربة لمسمكعاتؾ. 

  -النائب زياد طارق عبد اهلل الجنابي: -
 كميا تيريد أف تأتي إليؾ، أنا بنفسي آتيؾى بيـ. فقط أعطي األماف، المكظفيف

   -ي ) النائب األول لرئيس مجمس النواب(:السيد حاكم عباس موسى الزامم -
أنا أتمنى، المشكمة التي نراىا ىي ليست فقط نائب محافظ أك محافظ أك كذا، يكجد أشخاص عادييف، ىذًه قضية األرتاؿ عادم، 

نا أعداد ( عجبلت نكع )جكسارة(، السيطرات ال تكًقفو، طبعان في الدكرة الثانية حدد11شخص ال أيريد أف أتكمـ غير كبلـ )
العجبلت التي مف الممكف أف يتجكلكا بيا المسؤكليف بكتاب رسمي، بمستكل رئيس كزراء أك كزير، عمى أف ال يتجاكز اربع أك 
خمس عجبلت رئيس الكزراء، الكزير ثبلثة عجبلت، كالبرلماني ثبلثة عجبلت أقصى حد، أنا أقصد العجبلت ال يأخذىا، أقصد 

يؾى أمكاؿ كبحكزتؾ عشرة عجبلت ىذا عمى سبيؿ المثاؿ، لكف الكزير ثبلثة عجبلت، كالنائب ثبلثة كمككب، اليـك أنتى نائب كلد
عجبلت، طبعان النائب لي لوي عجمة، ىذا لمعمـ ثبلثة عجبلت ىك الذم يشترييا مف راتبو، لكف الكزير مف الدكلة ثبلثة عجبلت، 

كأرل شخص عادم يخرج أيضان بعشرة عجبلت كالسيطرات ال تسأؿ إذا خرجى بأربع أك خمس أنا أرل كزير يخرج بعشرة عجبلت، 
لماذا، كعمى أم أساس تخرج كما ىيى المكافقات التي حصمتى عمييا كمف أيف، اليكيات، التخاكيؿ، ىذا ييراد منا كقفة حقيقية، 

يس الكزراء، كزير، أم مسؤكؿ كلذلؾى أيكجو لجنة األمف كالدفاع تيؤكد عمى مكاكب المسؤكليف، أتمنى سيطرة تقؼ بكجو حتى رئ
أخر، مسؤكؿ عسكرم بعض مرات ترل قائد فرقة بحكزتًو عشرة عجبلت عسكرية نكع )ىمر( قائد عمميات ال أعرؼ كـ، ىذًه 
مقدرات دكلة استيبلؾ ىذا جانب مف جكانب الفساد، لخركجؾى بعشرة عجبلت ييراد ليا كقكد، صيانة، إدامة، تؤثر عمى السيطرة 

 ى الناس، لذلؾى أنا أتمنى مف إخكاني. المكجكدة عم
  -النائب زياد طارق عبد اهلل الجنابي: -

 فقط النكاب عجبلتيـ الخاصة، أما البقية كميا استخداـ.
   -السيد حاكم عباس موسى الزاممي ) النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -

ـى التجاكز عميو كسيرل  في السيطرات أف يؤكد عمى ىذا، الذم يأتي بعشرة عجبلت يقكؿي لوي  ذا كقؼى بكجيو كت أنتى مف أيف؟ كا 
 ماذا نفعؿ بو نحفي كجية رقابية كتشريعية، ىذا مكضكع ميـ، أنتى أطمت ىذا يكفي، لدينا مداخبلت كثيرة. 
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  -النائب زياد طارق عبد اهلل الجنابي: -
صر السبلح بيد الدكلة، كعند االنتياء مف جنابؾ قمتى بخصكص المكاكب، متى العالـ تطمئف كتخرج بطكليا؟ عندما نح

 الخارجيف عف القانكف، ليسى اليـك تقكؿ لي أيخرج بعجمة كاحدة كينتظرني عند الجسر كيينزلني كيأخذني. 
   -السيد حاكم عباس موسى الزاممي ) النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -

 كبل، قمتي ثبلثة عجبلت.
  -لجنابي:النائب زياد طارق عبد اهلل ا -

 ليسى القصد أنا، أنا اهلل حاميني.
   -السيد حاكم عباس موسى الزاممي ) النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -

( ممكف، الكضع األمني غير مستقر لكف اليـك ال يكجد حجة، 5111,5117,5116األف األمف مستقر، ىذا الكبلـ في عاـ )
  ر أك رئيس كزراء أك غيره يأتي بعشريف أك عشرة عجبلت، ىذا غير مقبكؿ. يأتي لي قائد عمميات أك قائد فرقة أك كزي

  -النائب زياد طارق عبد اهلل الجنابي: -
الصحكات فعمكا ما فعمكا، كنراىـ في السيطرات يعطؼ عميًيـ منتسبك الشرطة اإلتحادية أك الجيش، يعطيًو مف األرزاؽ التي تأتي 

 ديًو راتب، ىذا أيضان قاتؿ.  إليو، ليسى لديًو إمتيازات ليسى ل
  -السيد حاكم عباس موسى الزاممي ) النائب األول لرئيس مجمس النواب(:

 ىذًه األمكر كميا تيعالج إف شاء اهلل.
  -النائب رائد عبد الرضا هادي الفتالوي: -
( 31، أزمة السكف في المادة )ىناؾى بعض القضايا ممكف نطرحيا في ىذًه الجمسة، حقيقةن لدينا مكضكع ميـ ىك أزمة السكف 

مف الدستكر)أكالي( تكفؿ الدكلة لمفرد كلؤليسرة كخاصةن الطفؿ كالمرأة الضماف اإلجتماعي كالصحي كالمقكمات األساسية لمعيش في 
ة ( )أكالن(، لكؿ فرد حؽ العيش في ظركؼ بيئي33حياة حرة كريمة تؤمف ليـ الدخؿ المناسب كالسكف المبلئـ، كذلؾى المادة )

 سميمة.
كىذًه المكازنات اإلنفجارية كالمبادرات الكثيرة التي بادرت إلييا الحككمات أفى األحياء  5155الذم نبلحظوي نحفي األف في عاـ 

العشكائية في إزدياد، مستكل الخدمات المقدـ ليذًه األحياء في تردم، أالؼ الناس حقيقةن تعيش في األحياء العشكائية )التجاكزات( 
اج حقيقةن إلى كقفة مف البرلماف العراقي لكضع خطة استراتيجية تحؿ مشكمة السكف، مشكمة السكف ليا تأثير كبير عمى ىذا يحت

الجكانب األمنية، اإلجتماعية، اإلقتصادية، بالتالي ىذًه عكائمنا ليسى مف المفركض العراقي بكؿ ىذًه المكازنات ككؿ ىذًه األمكاؿ 
 ، ىذا أكالن.كالعراقي يسكف في العشكائيات

ثانيان: قضية مكضكع التسكيف التي تطرقنا ليا في الجمسة السابقة ذك الميف الصحية، حقيقةن تـ اإلتفاؽ مع اإلخكة في المجنة 
 المالية ككذلؾى عمى الخط لجنة الصحة لتعديؿ قانكف المبلؾ كالمضي برفع التسكيف عف ىذًه الشريحة الميمة.

 5119ذا يحتاج تدخؿ مف جنابؾ لتظمينيـ ضمف قانكف الدعـ الطارئ، مكظفيف تـ تعيينيـ عاـ ثالثان: يكجد بعض المكظفيف كى
ككما تعممكف لـ يكف ىنالؾى مكازنة،  5151. عاـ 5119مف الشير الثاني عشر، كىؤالء لـ يستممكا راتب شير الثاني عشر لعاـ 

ات عمى مجمس الخدمة اإلتحادم كدكائرىـ أك كزارة المالية جرت التعيين 5151، في عاـ 5151كلـ يستممكا راتب طيمة فترة عاـ 
لى  5119لتا نقكؿ تبرأت منيـ كلكف غير مشمكليف في تعيينات مجمس الخدمة اإلتحادم فمـ ييصرؼ ليـ ركاتب، منذي عاـ  كا 

تـ تعيينيـ نياية عاـ  األف أكثر مف سنة كنصؼ، مكظفيف يعممكف في الدكلة العراقية لـ يستممكا ركاتب، الفئة األيخرل الذيفى 
لى األف ال يكجد مكازنة كلـ تيصرؼ ليـ ركاتب، حقيقةن ىذًه عكائؿ كمصاريؼ كيحتاجكفى إلى  5151 مف الشير الثاني عشر كا 

 مف يرعاىـ، سيدنا نطمب مف جنابؾ التدخؿ في حؿ مسألة ىؤالء رأفةن بيـ  كبعكائميـ.
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   -النائب شريف سميمان عمي الباستكي: -
لى قضية  )سنجار(، نتمنى مف اإلخكة كاألخكات أعضاء مجمس النكاب العراقي، كىيأة الرئاسة، ىذًه الجدية كىذا الحماس نعكد إ

في اإلىتماـ بكضع )سنجار( كعكدة النازحيف إلى ديارىـ في أسرع كقت ممكف، كما كافى ىذا الحماس الجرأة اليـك في قانكف 
ف، مسألة العراؽ مسألة الشعب العراقي بشكؿ عاـ، ىك مسألة المككف اليزيدم بشكؿ التطبيع األخير، سيادة الرئيس النازحي

خاص، أكضاعيـ سيئة جدان كيعانكف شتى أنكاع المعاناة كالكؿ يعمـ، كأنا ال أيريد أف أعكد إلى ما ذكرهي اخي العزيز كاكو )محما(  
ظان لكرامتيـ كخدمةن ليـ كرفع معاناتيـ، سيادة الرئيس كانت ىناؾى لتكف ىذًه السنة، سنة عكدة النازحيف كالميجريف إلى ديارىـ كًحف

إتفاقية تسمى إتفاقية سنجار ما بيف إقميـ كردستاف كبيفى الحككمة اإلتحادية كبإشراؼ أيممي، إلى األف ىذًه اإلتفاقية لـ تينفذ كلك 
التشاكر كالحكار ككيفية تطبيؽ ىذًه اإلتفاقية،  بنسبة ضئيمة، فالجانب األممي أيضان مقصر في ىذا الجانب أرل أف يككف ىناؾى 

فالجانب األممي المتمثمة بالسيدة )ببل صخر( قد كعدت األطراؼ المتفقة معى بعضيا البعض، بأف يككف ىناؾى دعـ دكلي كدعـ 
الحككمة إلى األف  مادم كدعـ أممي حكؿى تطبيؽ ىذًه اإلتفاقية كلكف إلى األف لـ نرل منيا أم مجيكد أك أم دفاع أك أم دعـ،

سيادة الرئيس كلك بشكؿ بسيط لـ تقـك بخدمة النازحيف كتكفير الخدمات األساسية ليـ، كتقديـ أم دعـ ليـ كحتى بدؿ العكدة إلى 
 األف لـ ييمنح ليـ، بدؿ العكدة الذم ىك مبمغ ضئيؿ جدان مميكف كنصؼ المميكف، إلى األف لـ ييقدـ أك لـ يتـ تكزيعوي عمى العائديف
حتى العائديف الذيفى عادكا إلى ديارىـ إلى األف لـ يتـ تكفير ىذا المبمغ الضئيؿ ليـ، سيادة الرئيس جبؿ )سنجار( ىذًه المشكمة 
أك المعضمة التي اثبتت دكليان يجب أف يككف ىناؾى إىتماـ مف ًقبؿ الدكلة مف ًقبؿ البرلماف بو، الدكلة معنية في ىذا الممؼ 

باتكا كرقة بيد االستراتيجيات الدكلية كاإلقميمية التي تيجرل في ىذًه المنطقة، نحفي لسنا طرفان نحفي لسنا ضدى  األساسي، اليزيد يكف
أحد، نحفي فقط ضد الذيفى يمسكفى شرفنا ككرامتنا كالذيفى ىجركنا مف قكرانا كمجمعاتنا، نتمنى أف يككف ىناؾى الجرأة كالخطكات 

قمت سنة عكدة النازحيف كالميجريف كالفقراء كالمساكيف إلى ديارىـ كًحفظ كرامتيـ كليعيشكا بعز  العممية لعكدة النازحيف لتكف كما
 كسبلـ في قكراىـ كأراضييـ.  

  -السيد حاكم عباس موسى الزاممي ) النائب األول لرئيس مجمس النواب(:
النائب )محما خميؿ( إف شاء اهلل ييقدـ ىذا الطمب كنقؼ  بالتأكيد نحفي نقؼ معى ىذًه المعاناة، معاناة أىًؿ )سنجار( كالنازحيف كأكيد

 معوي.
   -الجندو: النائب نايف خمف سيدو -

كما ىك معمـك لديكـ أفى الكتمة اليزيدية ىكى الممثؿ الشرعي كالدستكرم ألبناء المككف اليزيدم، كال نقبؿ بأم جية سياسية أف 
أفى اليزيدية ىـ ديانة كقكمية كعمى الجميع  ديكـ نقطة جكىرية ميمة،تتدخؿ في شؤكف المجتمع اليزيدم، ككما ىك كاضحه ل

العراقييف الشرفاء إحتراـ ىذًه اإلرادة كعدـ التجاكز عمى ىكيتيـ فيما يتعمؽ بحقكؽ اليزيديف كقضية سنجار، أعتقد ىذا الممؼ 
 عائد لممثؿ الكتمة اليزيدية كال نسمح لجيات أهخرل التدخؿ في شؤكف اليزيديف. 

  -لسيد حاكم عباس موسى الزاممي ) النائب األول لرئيس مجمس النواب(:ا
 نحفي نقؼ معؾ، مع كؿ صكت يطالب بحقكؽ اليزيدية سكاء كافى أنت أك أم نائب أخر، أف شاء اهلل نحفي نقؼ معكـ.

  -الجندو: النائب نايف خمف سيد -
بيكيتيـ الكطنية العراقية، كال يقبمكف مف أحد المزايدة عمى انتماءىـ سيادة الرئيس، إفى أبناء المككف اليزيدم في العراؽ يعتزكفى 

الكطني، كمف خبلؿ مداخمتي ىذه أكد أف أكضح لحضراتكـ نقطة جكىرية ميمة كىي، أفى الديانة اليزيدية ىي بحد ذاتيا ديف 
ليتيا كنرفض رفضان قاطعان تدخؿ أم جية  كقكمية، كعميًو نيطالب جميع العراقييف الشرفاء إحتراـ ىذًه اإلرادة كاليكية كاستقبل

سياسية في شؤكف المجتمع اليزيدم كسرقة ىكيتًو األصيمة، ككما ىك معمـك لديكـ أفى الككتا اليزيدية ىي الممثؿ الشرعي 
ننا نرفض التعامؿ مع قضايا الشعب اليزي دم خارج كالدستكرم لميزيديف في العراؽ ككنيا تمثؿ اإلرادة الحقيقية ليذا الشعب، كا 
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نطاؽ الككتا خصكصان في القضايا التي تمس مناطقنا كمصير شعبنا، كمفى المؤسؼ أفى اليزيدية لـ يتمتعكا كمككف أساسي 
 كحقيقي المجتمع العراقي بحقكؽ كاممة، خاصةن تمؾى  التي تتعمؽ بتمثيميـ السياسييف رغـ كؿي ما يؤدم.  

  -لرئيس مجمس النواب(: السيد حاكم عباس موسى الزاممي ) النائب األول
 سيادة النائب، أنتى تكممت كقمتى بإعادة الكبلـ نفسوي مرة أيخرل.

  -الجندو: النائب نايف خمف سيد -
نعـ، لذلؾى نيطالب مجمس النكاب العراقي المكقر بالتدخؿ إليجاد صكرة حؿ إلنياء معاناة شعبكـ اليزيدم الذم تعرضى إلى أبشع 

حديث، مف أجؿ تييئة األرضية المناسبة لعكدة النازحيف ككضع حد لممعاناة التي تيعاني منيا اليزيديف، إبادة عيرؼى في العصر ال
خاصةن فيما يتعمؽ بإنياء ممؼ إزدكاجية أدارة سنجار، كلؤلسؼ الشديد نستغرب مف عدـ قدرة الحككمة العراقية عمى إختيار إدارة 

   في محافظات أيخرل خبلؿ أياـ معدكدة. 000000قالة محافظي جديدة في سنجار في الكقت الذم كافى بإمكانيا إ
 
 -انُائة عذَاٌ عاشور عذَاٌ انجاتزي: -

نحف نامؿ أف تككف ىذه الدكرة مختمفة عف سابقاتيا، كخصكصان جاءت بعد إحتجاجات شعبية، كجاءت بإنتخابات مبكرة، كما نراه 
مشاكؿ، كمف جممة ىذه المشاكؿ نرل الكثير مف المتظاىريف خرجكا اليـك نفس المشاكؿ مكجكدة كعدـ كجكد سعي لحؿ ىذه ال

بإغبلؽ بعض الدكائر الميمة، كاليـك مصفى ذم قار مغمؽ كىنالؾ أزمة كقكد في محافظة ذم قار كالمناطؽ المجاكرة لمحافظة 
عتمادنا عمى مصفى ذم قار لتز  كيدنا بمادة اإلسفمت إلكماؿ ذم قار أنا اتحدث عف قضاء المدينة المجاكر لمحافظة ذم قار، كا 

مشاريع البنى التحتية كاإلكساء كالتبميط في مناطؽ في البصرة كفي ذم قار كمناطؽ مجاكرة أخرل، لذا نأمؿ أف يككف ىنالؾ 
سعي مف قبؿ الحككمة التنفيذية كمف قبؿ مجمس النكاب لحؿ مشاكؿ العاطميف عف العمؿ، إليقاؼ تداعيات التظاىرات، ىذه 

تشؿ حركة الصناعة النفطية، كنرل الكثير مف خريجي معاىد النفط كمعاىد المكانئ كىؤالء ىـ الدكرة الثانية، الدكرة  التظاىرات
( طالب تخرجكا، يعني دكرة كاحدة لـ يتـ تعيينيـ كلـ يجدكا ليـ فرصة عمؿ، لماذا يفتتح معيد لممكانئ إذا لـ يكف 119األكلى )

ة النقؿ؟ ىذه الدكرة األكلى عجزت كزارة النقؿ عف تكفير فرصة عمؿ، فكيؼ إذا أصبحت لدينا ىناؾ قدرة إستيعابية مف قبؿ كزار 
خمسة اك ستة دكرات؟ بالتالي سكؼ يمؤلكف الشارع كيقفكف اماـ كزارة النقؿ، ىناؾ مشكمة العمالة الكافدة في جميع المحافظات 

طرت عمى المنشآت النفطية كعمى المنشآت الصناعية كعمى العراقية كانا اخص بالذكر محافظة البصرة، ىنالؾ إقطاعيات سي
المشاريع، كسيطرت ىذه اإلقطاعيات أدل إلى إستقداـ عمالة كافدة مف خارج العراؽ إلى داخؿ العراؽ، كؿ العمالة المكجكدة ممف 

كنحف نرل الشباب عاطميف عف  إميركا الجنكبية كمف دكؿ عربية كدكؿ أفريقية كمف تركيا، كىذه العمالة الكافدة حجميا كبير جدان 
العمؿ يبحثكف عف فرص عمؿ كالحككمة ال زالت تستقدـ العمالة الكافدة مف خارج الببلد، ىنالؾ مشاكؿ كالمشكمة األخيرة التي 

 5119أكد أف اطرحيا ىي مشكمة تعكيض الفبلحيف في محافظة البصرة، تعرض حقؿ مجنكف إلى خطر الفيضاف في عاـ 
، بعد اف تعرض ىذا الحقؿ لخطر الفيضاف قررت الحككمة أف تفتح مياه السيكؿ كالفيضانات 5119-5118المكسـ الشتكم 

بإتجاه مزارع المكاطنيف المزركعة بالحنطة كالشعير، كلكف ىذه المزارع لـ تنصؼ بالتعكيض كلـ تعكض عمى الرغـ مف تعكيض 
 ( ج.68في المادة ) 5151بعض المحافظات في مكازنة عاـ 

 -ٍذ داكى عثاص يوطى انشايهً )انُائة األول نزئٍض يجهض انُواب(:انظ -

 اتمنى اإلختصار ألنو لدمى عدد كبير مف المداخبلت، كأرجك الكبلـ المختصر المفيد.
 -انُائثح دُاٌ طعٍذ يذظٍ انفتالوي: -

كالمتضمف إلغاء لجنة  5/3/5155في  5151( إتحادية 169سبؽ كأف أصدرت المحكمة اإلتحادية العميا المكقرة قرار المرقـ )
( لعدـ دستكريتيا كلمخالفتيا أحكاـ الدستكر التي تضمف حماية حرية اإلنساف ككرامتو كلككف ىناؾ آثار 59االمر الديكاني رقـ )

ة نتجت عف عمؿ ىذه المجنة، لذا اطمب مف مجمس النكاب أف يصدر قرار كاعتقد مجمكعة مف السادة النكاب قدمكا تكاقيع لمرئاس
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لغاء اآلثار القانكنية المترتبة المكقر  ة تتضمف إلغاء كافة التصرفات التي صدرت مف المجنة لغاية صدكر أمر المحكمة اإلتحادية كا 
عمى ىذه التصرفات كمحاسبة مف قاـ بييذه اإلنتياكات، ألنو ما بينيى عمى باطؿ فيك باطؿ، كلككف المجنة غير دستكرية كغير 

قرار المحكمة اإلتحادية ثبتيا كأكد عمييا، إنو كانت ىناؾ إنتياكات  لحقكؽ اإلنساف، ليس ىذا شرعية، كنتجت بسب اإلنتياكات ل
العراؽ الجديد الذم نأمؿ أف يحكمو دستكر كأف يحصؿ فيو اإلنساف عمى محاكمة عادلة كأف تحتـر فيو حقكؽ اإلنساف، قرار 

لذا نأمؿ أف يصدر مجمس النكاب قراره في أقرب جمسة عندما المحكمة اإلتحادية إثبت إنو ىناؾ إنتياكات كمخالفة لمدستكر، 
يككف فييا النصاب متحقؽ، بتكصية لمجمس القضاء األعمى المكقر بإلغاء اآلثار القانكنية المترتبة عمى اإلجراءات غير القانكنية 

 ( كمحاسبة مف قاـ بيذه اإلنتياكات.59التي قامت بيا لجنة األمر الديكاني رقـ )
 -داكى عثاص يوطى انشايهً )انُائة األول نزئٍض يجهض انُواب(:انظٍذ  -

دىرىت بأمر قانكني كخصصكا قضاة، يعني مجمس القضاء لديو إطبلع بيذا  ىؿ قصدتي المجنة الخاصة بمكافحة الفساد، اكالن صى
 األمر.

بعضيـ حيتاف فساد كانا رأيي كاف يفترض ، بالتأكيد القضاء حكـ عمييـ ك ثانيان: ىنالؾ مفسديف تـ الحكـ عمييـ فبل يجب تبرأتيـ
تجديد ألف بعضيـ سارؽ امكاؿ طائمة، إذا كاف في دكائر الدكلة شخصيات معركفة تـ إلقاء القبض عمييـ، بقى إنتياكات كضغط 
ممكف في ىذه الفقرة التي تخص كتمت ممارستيا عمى بعضيـ كالتعذيب كغيرىا، لكف أغمب المكجكديف صدرت عمييـ أحكاـ 

حالتيـ لمقضاء ىنالؾ شيكع كفي الشارع عمييـ ممفات فساد.كك   اضح تكرطيـ بالفساد، الشخصيات التي تـ إلقاء القبض عمييـ كا 
 -انُائثح دُاٌ طعٍذ يذظٍ انفتالوي: -

ـر ىذا قرارات المحكمة اإلتحادية العميا ىي قرارات ممزمة كباتىة كقطعية، طالما صدر قرار المحكمة اإلتحادية ممزميف اف نحت
 القرار.

 -انظٍذ داكى عثاص يوطى انشايهً )انُائة األول نزئٍض يجهض انُواب(: -

 قرار المحكمة أكقؼ المجنة، لكف المحكمة القضاء زكدىـ بقضاة لمتحقيؽ إذف مكافقة القضاء كانت، كتأكدم مف ىذا المكضكع. 
 -انُائثح دُاٌ طعٍذ يذظٍ انفتالوي: -

مجنة غير دستكرية كالمحكمة اإلتحادية قالت إنيا تنتيؾ كرامة اإلنساف كحريتو، بالتالي قد تككف ليست مسألة تأكد، بما إف ال
بعض القرارات صحيحة، أنا ال أقكؿ جميع القرارات خطأ، كلكف يعاد النظر كيدقؽ إحتماؿ بينيت عمى إعترافت أخذت باإلكراه قد 

 بيا.تككف بينيت عمى تعذيب جسدم، يجب أف تككف إعادة النظر 
 -انظٍذ داكى عثاص يوطى انشايهً )انُائة األول نزئٍض يجهض انُواب(: -

أحتماؿ ىنالؾ أشخاص تعرفينيـ حصؿ معيـ ذلؾ لكف بالمجمؿ، ال نريد ذكر أسماء جميع األسماء التي تـ إعتقاليـ كحققكا 
 معيـ عمييـ ممفات فساد.

 -انُائثح دُاٌ طعٍذ يذظٍ انفتالوي: -

ؼ، جميعنا نعمؿ عمى محاربة الفساد كنأمؿ أف يككف فعبلن محاربة حقيقية لمفساد، لكف بنفس الكقت ال نريد نحف ليس لدينا خبل
 أف يككف ظمـ ألشخاص تحت عنكاف اك غطاء قانكني.

 -انظٍذ داكى عثاص يوطى انشايهً )انُائة األول نزئٍض يجهض انُواب(: -

 نحف ضد الظمـ بالتأكيد.
 -انعًٍزي:انُائة غاٌة فٍصم عٍُذ  -

الجميع يعمـ إف عضك مجمس النكاب العراقي لو مياـ كىذه المياـ ىي تشريعية رقابية تمثيمية، كمف دكرنا التمثيمي طالبنا 
تخاذ إجراءات لما يحدث في محافظة ذم قار، لكف لؤلسؼ كبنفس الكقت ذم  ىتماـ كا  الحككمة المركزية في كقت سابؽ بإلتفاتة كا 

دـ كجكد مبادرة حقيقية مف قبؿ الحككمة، ككأف الحككمة بمعزؿ عف ذم قار كبما يحدث في ذم قار خبلؿ قار كأىميا يتأسفكف لع
ككذلؾ األياـ القميمة الماضية، الكضع األمني مف سيء إلى أسكء دكف أم تدخؿ مف قبؿ كزارة الداخمية ككزيرىا، المشاكؿ معركفة 

اني عالي المستكل لكي يشعر مكاطف ذم قار بكجكد مف يرعاه كييتـ بو الحمكؿ مكجكدة كما نحتاجو فقط ىك تدخؿ حككمي برلم
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كبمشاكمو كحميا، طالبنا قبؿ قميؿ بمؤتمر كنؤكد مف داخؿ قبة البرلماف التي ىي قبة الشعب عمى إجتماع يجمع دكلة رئيس 
كزراء عمى كؿ ما يحدث كعمى الكزراء كالسيد المحافظ كالسادة النكاب عف محافظة ذم قار مف اجؿ أف يطمع السيد رئيس ال

المشاكؿ المكجكدة، كما ىي الحمكؿ التي طرحت بعد التداكؿ كالنقاش بيف السيد المحافظ كالسادة النكاب بعد أكثر مف إجتماع 
جمعيـ جميعان في كقت سابؽ؟ مف اجؿ تكجيو دكلتو لممختصيف بتنفيذىا لذلؾ نطالب رئاسة المجمس بأف يككف ليا كذلؾ مكقؼ 

 عف الحككمة المركزية.فضبلن 
 -انُائة يصطفى خهٍم َصٍف انكزعاوي: -

أكد اف انقؿ بألـ ما جرل يـك امس في محافظة بابؿ مف ًصداـ بيف المتظاىريف الخريجيف المحاضريف كالقكات األمنية، ال أعرؼ 
؟ كىؿ ىذا االمر حؿ حقيقي إلى متى نبقى نستنكر كنشجب كنطالب بتشكيؿ لجنة تحقيقية لمتابعة اإلعتداء عمى المتظاىريف

ذا حصمت ىذه الشريحة عمى حقكقيا الشرائح األخرل التي تتجاكز ) ( 315( شريحة إذا عددتيا، عقكد )51-15ليذه الشريحة؟ كا 
كالمحاضريف الغير معينيف كحشد الدفاع إحتماؿ نصؿ إلى قائمة طكيمة، ما ىك الحؿ؟ نبقى دائمان نسكؼ ىذه المطاليب ىؿ إف 

اجزة عف إيجاد حمكؿ؟ ىؿ الدكلة يجب أف تعيف كؿ ىؤالء المكاطنيف؟ أك ىؤالء المكاطنيف ال أعطييـ حقيـ، يجب أف الدكلة ع
ستراتيجية، بعدما تشكمت المجاف كلؾ دكر كبير فييا حقيقة اليـك إستأنفت أعماليا كاليـك اكؿ إنجاز يعتبر  نجد حمكؿ جذرية كا 

مكف المجاف أف تعمؿ عمى كضع خطة إستراتيجية لمبمد، لجنة العمؿ كالشؤكف اإلجتماعية لممجمس بتشريع قانكف تجريـ التطبيع، م
ممكف اف تشرع بقانكف الضماف اإلجتماعية، مكضكع ميـ جدان بابؿ تحترؽ كبقية المحافظات أيضان تحترؽ بسبب المظاىرات 

ف يجب أف يحافظ عمى مؤسسات الدكلة كبيف اف المتكررة كالتجاكزارت التي تحصؿ مؤسسات الدكلة، أصبح رجؿ األمف بيف ناري
يحتـر الدستكر بحرية التظاىر، اليـك لدينا لجاف ممكف أف تشرع برسـ سياسة إستراتيجية لمبمد، قانكف الضماف اإلجتماعي، لجنة 

قتة يجب أف يفيـ اإلستثمار ممكف أف تعد خطة إلستيعاب ىذه الطاقات كاألعداد الغير حاصمة عمى كظائؼ، لدينا كفرة مالية مؤ 
الجميع اليـك سعر النفط عالي ممكف السنة القادمة يككف أقؿ ممكف أف ينزؿ إلى دكالريف كما في ازمة ككركنا، ىؿ إنو ممكف اف 
نصرؼ ىذه في فترة معينة اك نعمؿ مشاريع إستراتيجية التنمية المستدامة التي فييا كاردات لمبمد؟ أتمنى أف يككف ىنالؾ تكجيو 

لمجاف بكضع خطة كاف يعمـ بيا المكاطف العراقي إننا نعمؿ عمى ىذا المكضكع، أما اف نبقى دائمان نناشد كنطالب ىذه لجميع ا
جميعيا ليست حمكؿ حقيقية أتمنى أف تتابع ىذا المكضكع بشخصؾ، المجاف مكجكدة اليـك ممكف أف نطرح مشاريع كنعمـ 

ما بيف المكاطف صاحب الحؽ كما بيف رجؿ األمف الذم ىك أيضان لو حؽ في المكاطنيف إلستيعاب ىذه الطاقات كنتجنب الصداـ 
 الحفاظ عمى مؤسسات الدكلة، نساؿ اهلل أف يكفقنا لخدمة البمد.

 -انظٍذ داكى عثاص يوطى انشايهً )انُائة األول نزئٍض يجهض انُواب(: -

سـ إستراتيجية لمعالجة البطالة ككذلؾ تنمية الصناعة، في بالتأكيد مجمس النكاب بعد تشكيؿ المجاف ميـ جدان أف يشرع قكانيف كير 
الصناعة كالزراعة كاالعماؿ الحرة بتشجيع ذلؾ ممكف، لكف اف نحميا بتعييف جميع الخريجيف كجميع العاطميف عف العمؿ ىذا 

ة بإعتبار حككمة تصريؼ مستحيؿ، معالي الكزيرة مكجكدة ممثمة الحككمة، بالتأكيد الحككمة ليست لدييا رؤية لمعالجة البطال
كال إستراتيجية كلـ ترسـ خطط لمعالجة البطالة، ىنالؾ فعؿ كرد فعؿ، يتظاىركف مجمكعة ثـ يأتي أحد  يةأعماؿ، ليست لدييا رؤ 

المسؤكليف كيعينيـ بأجكر يكمية كبعد ذلؾ تثبيت كىذه األمكر، نحف اليـك مسؤكليتنا كمجاف، لدينا لجنة العمؿ كلجنة الخدمات 
مجاف األخرل التي ممكف أف ترسـ اإلستثمار، إذا لـ يكف ىنالؾ إستثمار حقيقي في البمد ليس إبتزاز، يأتي المستثمر يبتزكه ثـ كال

يعطكه العرض كيسيمكف عميو األمكر، ىذه جميعيا تؤثر عمى البطالة كزيادة أعداد الخريجيف نحتاج اف نرسـ سياسة حقيقية 
سب لجنتو يزكدنا بخطة كنحف مستعديف أف نساعدكـ كنقؼ معكـ كنيمًزـ الحككمة بتطبيؽ المنياج لمعالجة، ال نتكمـ فقط، كبلن ح

 الحقيقي لمعالجة البطالة، نحف معكـ بيذا الخصكص.
 -انُائة أيٍز كايم يذًذ انًعًوري: -

كني، أتمنى ىذا النشاط حقيقة بما يخص اليـك تـ تشريع اكؿ قانكف يخص مجمس النكاب كىك تجريـ التطبيع مع الكياف الصيي
كالفعالية ألعضاء مجمس النكاب لمدكرة الخامسة في كافة القكانيف األخرل المعطمة، نحف خبلؿ أقؿ مف شير تـ تشريع ىذا 
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القانكف، لدينا قكانيف معطمة لمدة عشر سنكات كخمس سنكات كدكرتاف كثبلث دكرات كلـ تيشرع، عمى سبيؿ المثاؿ قانكف التقاعد 
إلجتماعي كما تطرؽ لو السادة األعضاء، قانكف الخدمة المدنية اإلتحادم الذم يضمف سمـ الركاتب ما بيف مؤسسات كالضماف ا

الدكلة كغيرىا مف القكانيف األخرل التي تخدـ كزارة الصحة ككزارة التربية كغيرىا مف األمكر األخرل، أتمنى مف جنابكـ الكريـ 
ا يخص المجاف كتنظيـ المجاف كىنالؾ فترة محدكدة لغرض إكماؿ العمؿ المناط إلييا ككما ذكر السيد )مصطفى الكرعاكم( فيم

 في عممية إكماؿ القكانيف كخبلؼ ذلؾ يتـ إستبداؿ المجنة، ىذه فييا خدمة لمصمحة عامة.
آلف كىي ثانيان: تعممكف اآلف المحافظات تشيد حراؾ متظاىريف في جميع المحافظات كالمكاضيع لـ تحسـ لبلسؼ لغاية ا 

( كىك جدان ميـ، حضرتكـ الكريـ تفضمتـ بمخاطبة الجيات المعنية كلكف لغاية اآلف لـ يكـ 315المحاضريف كتحكيميـ إلى قرار )
ىنالؾ جكاب شافي مف قبؿ ىذه الجيات كالحككمة لغرض تيدئة الشارع، نتمنى مف جنابكـ التأكيد عمى ىذه الكتب، كنتمنى مف 

يا اآلف الجية التنفيذية لغرض اإلسراع كيطمأف المكاطف في عممية إكماؿ ىذه القكانيف، حسـ الغير الحككمة كمكجكديف ممثمي
محاضريف كالغير معينيف بالنسبة لممكاطنيف، الكزارات لـ تكشؼ لما لدييا مف درجات كظيفية فيما يخص الحذؼ كاإلستحداث، 

ؼ تقر المكازنة يكمان ما، يككف ىنالؾ تقديـ في الكقت الحالي أتمنى اف تفتح ىذه القائمة، صحيح ال تكجد مكازنة كلكف سك 
لضماف حقكقيـ بعدىا باإلمكاف تنظيـ ىذا العمؿ، ىذه الفقرات جدان ميمة كاتمنى مف حضرتكـ الكريـ التأكيد عمى الحككمة 

اإلتحادم ليس فقط في بكشؼ ما مكجكد لدييا، في نفس الكقت لغرض ضماف العدالة أتمنى اف يككف ىناؾ فتح مجمس الخدمة 
نما في جميع المحافظات نحف ال نثؽ في عممية التعييف المكجكدة في المحافظات كال الكزارات لؤلسؼ، يتـ التعييف عف  بغداد كا 
طريؽ المحاباة كعف طريؽ المحسكبية لفبلف كفبلف كال أريد اف أذكر األسماء كىذا يحسـ مف خبلؿ مجمس الخدمة اإلتحادم، 

مجمكعة مف التكاقيع كطمب رسمي سكؼ يرفع لحضرتكـ الكريـ لغرض فتح دكائر تمثؿ مجمس الخدمة اإلتحادم في كنحف لدينا 
 المحافظات، لتككف عدالة إجتماعية في التعييف لكافة المكاطنيف.

( دينار 711ف )أخيران: بما يخص كزارة النفط كىك ممؼ جدان ميـ، كزارة النفط تبيع مادة الكاز إلى مؤسسات الدكلة بأكثر م
( دينار المؤسسات الخدمية التي أقصدىا، عمى سبيؿ المثاؿ 411( دينار كىي تبيعو )411بالمقابؿ مكجكد في األسكاؽ بمبمغ )

كزارة المكارد المائية كدائرة الماء كجمعية اليبلؿ األحمر ىؤالء المؤسسات كحتى العماؿ الذيف مكجكديف في المعامؿ الكاز 
( في 711(، كزارة النفط تبيعو ليـ بمبمغ )411( غير مدعـك كمكجكد في األسكاؽ بمبمغ )751ؤسسات بمبمغ )يبيعكنو ليذه الم

( دكالر كيباع بسعر عالي لممكاطنيف في داخؿ البمد كىذه سكؼ 17نفس الكقت النفط يذىب إلى دكؿ الجكار كندعـ بنقص )
دم السبلمي( بمسألة النفط كأتمنى أف تككف ىنالؾ حمكؿ جذرية تككف أزمة في داخؿ البمد كما تطرؽ ليا السيد النائب )ىا

بخصكص ىذه المكاد، أل السمؼ التشغيمية المكجكدة لدل الكزارات كالدكائر المعنية ال تكفي، النفط يباع بسعر مضاعؼ لمادة 
 الكاز إلى الدكائر الرسمية.

 -انُائة طارق كطٍفه أغجٍزي انعجالٌ: -

قانكف تجريـ التطبيع مع الكياف اإلسرائيمي كنعتبر ىذا اليـك تاريخي بمسيرة مجمس النكاب العراقي، كأف اليـك يـك عظيـ بإقرار 
شاء اهلل أنتـ تترأسكف ىذه الجمسات، نساؿ اهلل سبحانو كتعالى اف يكفقكـ كخبللكـ كمف خبلؿ رئاسة المجمس نشكر الراعي الكبير 

قرار مف قبؿ مجمس النكاب العراقي، بعض القضايا نريد طرحيا كطرحيا سماحة السيد )مقتدل الصدر( لطرحو ىذا المشر  كع كا 
بعض السادة النكاب، كىي قضية العقكد كتثبيت المحاضريف كالعقكد اك الخريجيف الغير مثبتيف ىذا المكضكع يسبب قمؽ ألغمب 

ة اآلف أم آلية كاضحة مف قبؿ مجمس الخدمة األجيزة االمنية كمعظـ المكاطنيف، كالمكاتب يراجعيا أعداد كبيرة مف الشباب لغاي
 ليذا المكضكع ال تكجد ىذا أكالن.

 ثانيان: الكزارات لغاية اآلف أم كزارة لـ تعمف عدد الشكاغر مف الدرجات عدد معيف حتى نرسمو لمجمس الخدمة.
ف اكممت اكراقيا كدفعت صككؾ ( أقرت المحكمة بإلغائيا اعتبرتيا ىدر بالماؿ العاـ لكف بعض المكاطني55ثالثا: المادة )

ككصمت إلى إستبلـ السند لكف تفاجئكا إنيا تكقفت كلغاية اآلف مصير المبالغ التي أعطيت إلى كزارة البمديات ككذلؾ المعامبلت 
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التي ركجت ال يعرفكف مصيرىـ يطالبكف بتفسير كاضح مف قبؿ المحكمة اإلتحادية، أف ىذا القرار مف تاريخ صدكره أك بأثر 
عي، ال تكجد قرارات بأثر رجعي المفركض أف تمضي ىذه المعامبلت مف تاريخ صدكره، ذكركا تكزيع المنتجات النفطية لدينا رج

بتزاز داخميا تكزيع غير عادؿ، الدائرة الحككمية يباع ليا بمبمغ ) ( بينما 751خمؿ بدائرة التكزيع نفسيا، ىنالؾ حاالت فساد كا 
( دينار ىذا تفسير غير كاضح لنا، صح أنؾ تدعـ المكاطف لكف ىذه دائرة حككمية خدمية 411) المكاطف العادم يباع لو بمبمغ

مثؿ دائرة الماء كالمجارم  تمكيؿ ذاتي تعتمد عمى الكاردات الخاصة بيا، كيؼ تستطيع تسديد ىذه المبالغ كىي تمكيؿ ذاتي، 
مكظفي كزارة الصناعة الكزارة مستعدة أف تعطي بالدرجة  يحتاج مراجعة ليذا المكضكع، مكظفي كزارة الصناعة، عدد كبير مف

كالتخصيص كتنقمو لدائرة أخرل حتى تستفيد منو، ألف معظـ مكظفييا جالسيف في البيكت كيستممكف ركاتب أسمية، كليس لدييـ 
يع إستيعابيـ ككجكد خدمة تأىميـ لئلحالة عمى التقاعد ككزراة الصناعة تعطييـ بالدرجة كالتخصيص، كبعض الكزارات ال تستط

نقص في بعض الكزارات مثؿ كزارة الصحة ككزارة التربية، السكف كالمصرؼ العقارم، يحتاج كقفة لو إيقاؼ تكزيع المنح السمؼ 
الخاصة بأصحاب شراء البيكت ىذا خمؿ كادل إلى إف بعض المكاطنيف إشترت بيكت عمى أمؿ أف تأخذ سمؼ مف المصرؼ 

قارم أكقؼ تكزيع ىذه السمؼ كأعطاىا فقط لممشاريع اإلستثمارية كمعظـ الشعب العراؽ يكره أف يككف العقارم، لكف المصرؼ الع
 في شقؽ في الدكر المتعددة كيبحث عف مكاف يأكيو، لذلؾ نطمب مف رئاسة المجمس متابعة ىذه القضايا.

 -انظٍذ داكى عثاص يوطى انشايهً )انُائة األول نزئٍض يجهض انُواب(: -

 لممصرؼ العقارم ما زاؿ مستمر بمنح القركض لمذم يشترم مسكف. بالنسبة
 -انُائة طارق كطٍفه أغجٍزي انعجالٌ: -

 ال فقط لممسكف داخؿ المجمعات السكنية، لكف خارج ىذا المكضكع ال يكجد.
 -انظٍذ داكى عثاص يوطى انشايهً )انُائة األول نزئٍض يجهض انُواب(: -

 طي لغرض شراء البيكت ككذلؾ لئلستثمار.لغاية يـك أمس أنا إستفسرت يع
 -انظٍذ داكى عثاص يوطى انشايهً )انُائة األول نزئٍض يجهض انُواب(: -

باألمس كاف لدم إتصاؿ مع مدير المصرؼ كقاؿ فقط لممجمعات اإلستثمارية، ىنالؾ محافظات ال تكجد فييا مجمعات 
 إستثمارية.

 -ول نزئٍض يجهض انُواب(:انظٍذ داكى عثاص يوطى انشايهً )انُائة األ -

 المفركض أف تيشمؿ.
 -انُائة طارق كطٍفه أغجٍزي انعجالٌ: -

 نتمنى مف رئاسة المجمس أف تتدخؿ في ىذا المكضكع كتكجو رئيس المبادرة بيذا المكضكع.
 -انُائة فزاص تزكً عثذ انعشٌش يظهًاوي: -

 عمى عجالة مكضكعيف.
ير المحاضريف كىذا المكضكع تـ طرحو مف قبؿ بعض السادة النكاب كلكف أريد أف المكضكع األكؿ: إنصاؼ شريحة الخريجيف غ

اكضح إف معالجتو مف خبلؿ التقاطع مع الكظيفي، فيناؾ درجات خصصت لممحاضريف بسبب التقاطع الكظيفي لـ يشغمكا تمؾ 
الفتيات كأكلياء امكرىـ تحت الشمس الدرجات كىي مكجكدة في كزارة المالية كتقريبان مضى أكثر مف شيريف يتظاىر الشباب ك 

الحارقة  في محافظة كرببلء المقدسة كبقية المحافظات لذلؾ نطمب مف رئاسة المجمس تكجيو كتاب إلى كزارة المالية بيذا 
نياء المعاناة ليذه الشريحة بتخصيص تمؾ الدرجات ليـ كسكؼ أقدـ طمب بذلؾ.  الخصكص كا 

كما يخص مادة زيت الغاز لممكلدات األىمية كنحف مقبميف عمى صيؼ حار، كصمتني  المكضكع الثاني: ما يخص كزارة النفط
ذا حصؿ ىذا األمر فعبلن  معمكمات اليـك نية الكزارة عمى رفع أسعار مادة زيت الغاز عمى اصحاب المكلدات لتصؿ إلى الضعؼ، كا 

ار السكؽ، بدالن ذلؾ كما في بعض السنكات كنا فإف ىذه المعاناة سكؼ تنتقؿ عمى كاىؿ المكاطف الذم يعاني مف إرتفاع أسع
نعطي زيت الغاز مجانان لممكلدات حتى يشغمكا لساعات إضافية، ىنالؾ نية لمكزارة لرفع أسعار الكاز عمى المكلدات األىمية إلى 

إلى الضعؼ الضعؼ، كبالتأكيد صاحب المكلدة سكؼ يأخذ ىذا اإلرتفاع مف المكاطف، لذلؾ إرتفاع أسعار اإلسفمت ككصمت 
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كعرقمة تقديـ الخدمات في محافظاتنا إلكساء الشكارع كتقديـ الخدمات إلى المكاطنيف، ىذا يحتاج كقفة جادة نحف ال نقبؿ أف يككف 
ترقيع شير، أمامنا صيؼ ثبلثة أك أربعة أشير يحتاج إلى كقفة جادة لذلؾ نطمب مف رئاسة المجمس تكجيو كتاب إلى كزارة النفط 

 بخصكص ذلؾ.
 -انظٍذ داكى عثاص يوطى انشايهً )انُائة األول نزئٍض يجهض انُواب(: -

 بالتأكيد إذا ترسؿ لنا ىذه الكتب سكؼ نخاطبيـ.
 -انُائثح يُى يذًذ خهف انجثوري: -

كما ىك معمـك ما مر بو اآلالؼ مف معممي كمدرسي كمكظفي تربية كرككؾ ممف أجبرتيـ ظركؼ التيجير القسرية عمى ترؾ عمميـ 
دة سنكات عند دخكؿ عصابات داعش اإلرىابية إلى اجزاء مف محافظة كرككؾ، كبعد أف مىفى اهلل عمينا كعمييـ بالتحرير كالكرامة لع

مف دنس ىذا التنظيـ اإلرىابي، فقد أكفت الحككة المركزية بإلتزاميا القانكني كاألخبلقي تجاه أبنائيا مف المكظفيف بإعطائيـ جزء مف 
ف حؽ ىذه الشريحة مف معمميف كمدرسيف في إكماؿ مستحقاتيـ، غير إ ف تجًزأت الحقكؽ كتسكيفيا بسبب أك اخر ال مبرر لو، كا 

ننا إذ نرل الحؽ الكامؿ ليذه الشريحة إسكةن بأقرانيـ في  حقكقيـ المالية المدخرة مف مينية كمخصصات أخرل ال يمكف تجاىمو، كا 
الحقكؽ، لذا نطالب كبشكؿ عاجؿ إكماؿ ىذه اإلجراءات القانكنية، إلعطاء مف  المحافظات المحررة األخرل الذيف حصمكا عمى ىذه

 اكصمكنا إلى ىذه القاعة المباركة كأقصد بيـ قناديؿ العمـ كالمعرفة أساتذتنا الكراـ حقكقكىـ دكف أم تأخير.
 -انُائة أدًذ طه ٌاطٍٍ انزتٍعً: -

تقاعدكا مديرية تربية البصرة كالشركة العامة لمصناعات البترككيمياكية، منذ لدينا في محافظة البصرة ممؼ المتقاعديف، كبالتحديد م
اكثر مف سنة اك سنتاف أنتيت خدمتيـ كأحيمكا إلى التقاعد لكف لغاية األف لـ تركج ليـ معامبلت التقاعد، كالسبب في ذلؾ تكجيو 

التكقيفات التقاعدية، ما ىك ذنب المكظؼ الذم يؤدم خدمتو ىيأة التقاعد الكطنية بعدـ تركيج المعامبلت بحجة إف دكائرىـ لـ تسدد 
ذا كاف ىنالؾ تقصير مف دائرتو؟ ما ىك ذنب المكظؼ يكمؿ ستيف سنة  كيكمؿ المدة القانكنية كيستقطع مف راتبو بشكؿ مباشر، كا 

كبعضيـ سنتاف كأساتذة  كىذا العمر يككف لديو عائمة كبيرة كأمراض مزمنة كبعضيـ يصؿ مرحمة العجز كغيرىا كأكثر مف سنة
محترميف أدكا خدمتيـ ككاجبيـ الكطني تجاه الدكلة كلـ تركج معامبلت التقاعد، كجينا سؤاؿ برلماني إلى رئيس ىيأة التقاعد الكطنية 
ككاف جكابو غير مقنع، بعد ذلؾ تكجينا بطمب إلى ىيأة الرئاسة ألستضافتو كننتظر تحديد مكعد، صراحة نعتبر ىذا المكضكع 

ريمة إنسانية، اليـك تيدر كرامة المكظؼ الذم أفنى عمره كقدـ كؿ حياتو كطاقتو كأكثر مف سنة، بعضيـ ألتقيت بيـ شخصيان ج
دكتكراة في الكمية التربكية المفتكحة التابعة لمديرية تربية البصرة، كأكثر مف سنتاف لـ تركج معاممة أصبلن كفضبلن عف الركتيف بعد 

ى مف ىيأة الرئاسة تحديد مكعد إلستضافتة رئيس الييأة الكطنية كمحاسبة أم كاف المسبب، ليس معنى ذلؾ تركيج المعاممة، نتمن
نريد أف نتجاكز إذا كاف ىنالؾ تقصير مف الدكائر كلـ يدفعكا التكقيفات التقاعدية، عمى العكس نحف مع تشديد العقكبة كمع محاسبة 

ىانة كرامة المكظؼ المتقاعد  .مف تسبب بيدر كا 
، العمكمييف يتظاىركف منذ أكثر مف ثبلث سنكات كلغاية اآلف 491مكضكع ثاني: لدينا في البصرة ما يقارب ) ( خريج كميات العمـك

ال تكجد آذاف صاغية ليـ شباب بعمر الكركد كضمف إختصاصات نفطية ثبلث سنكات يتظاىركف أماـ شركة نفط البصرة نتمنى 
 ينيـ سكاء في قانكف الدعـ الطارئ أك ضمف المكازنة القادمة.تدخؿ ىيأة الرئاسة في إيجاد كتضم

ىذه المشكمة التي لـ تحؿ لغاية اآلف الذيف كانكا في كقتيا خصكصان في التعميـ العالي تـ  5/11/5119مكضكع عقكد ما بعد 
عتباره أجر يكمي حسب اإلحت315التعاقد معيـ كفؽ القرار ) ياج، ىذا المكضكع يحتاج تدخؿ ( كبعد سنة اك أكثر تـ فسخ العقد كا 

 كتثبيت كضماف حقكقيـ، إنيـ أدكا المطمكب منيـ كيقدمكا خدمات محاضريف كأساتذة كغيرىـ.
 -انُائة ضزغاو صثاح عثذ انًذظٍ انًانكً: -

ب كفي مناطؽ مف خبلؿ مداخبلتنا السابقة كتاباتنا إلى حضرتؾ ثبت بالدليؿ إىتمامؾ بالطبقات المنسية مف أبناء شعبنا في الجنك 
الكسط كمشككر عمى ذلؾ، كأيضان أنقؿ لؾ سبلـ الكثير مف المزارعيف كالفبلحيف كابناء العشائر كأبناء األىكار أيضان، البعض مف 
السادة النكاب تكؿ عف الميرىحميف كالميجريف كالنازحيف، ساتكمـ عف المنسييف كأقصد بيـ كأتمنى مف السيد )حاكـ الزاممي( أف ينتبو 
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ذلؾ، خيركـ مف تكمـ بمساف قكمو، مف قبؿ تأسيس الدكلة العراقية كلغاية اآلف سكنة األىكار كالمناطؽ النائية كالقرل كاألرياؼ إلى 
ىذه المناطؽ دائمان ينظر لسكانيا كانيـ مكاطنيف مف الدرجة الثانية، مكاطنيف منسييف تعميـ غير مكجكد في ىذه المناطؽ، صحة 

ديني غير مكجكد، بؿ حتى طرؽ مثبلن مف القرية الفبلنية إلى الناحية باألطراؼ الناحية القريبة تبميط ال  أبدان غير مكجكدة إرشاد
يكجد بحجة عدـ دخكؿ ىذه المناطؽ بالتصاميـ القطاعية، مما جعؿ مف ىذه الشريحة يحسكا إنيـ غير عراقييف، باإلضافة حتى 

المحافظات الغنية بالنفط كىذه ثركات طبيعية، يأتي لمناحية لديو حالة كالدة  النكاحي باألطراؼ في محافظة البصرة أك ميساف ىذه
ال يجد صالة كالدة، كال يجد مركز صحي متكامؿ، ينقؿ لي احد أخكتي يقكؿ في زمف اإلقطاع جمع أجدادنا فيما بينيـ كبنكا مدرسة 

، ىذا النفس مكجكد لغاية مف القصبف جاء األقطاعي جمع القصب كحرقو، قالكا لو لماذا؟ قاؿ إذا تع مـ أبنائكـ مف يعمؿ فبلح لدمى
يكمنا ىذا، محاربة المناطؽ البعيدة كاالطراؼ كالقرل كالعشائر  بالتالي نزج عمييا اإلعبلـ حتى نقكؿ مشاكؿ عشائرية متخمفيف 

ا شابو لذلؾ أرجك مف قاطعيف لمطرؽ حتى نصعد عمى أكتافيـ، كحتى يستفيد الفاسد كيبقى تحت مسمى رئاسي اك زعيـ اك م
جنابؾ شخصيان زيارة ىذه المناطؽ في محافظة ميساف كالبصرة كزيارة العشائر التي تقطف األىكار لترل بنفسؾ كنعمؿ يد بيد إلنقاذ 

 ىؤالء المكاطنيف.
 -انظٍذ داكى عثاص يوطى انشايهً )انُائة األول نزئٍض يجهض انُواب(: -

، ىؤالء ىـ أصؿ العراؽ، ىذ ه المناطؽ كاألىكار كانت قبمة لمسائحيف اآلف أىممت، بكالتأكيد تحتاج كقفة حقيقية مف يدب بيدؾى
 الحككمة مف الدكلة كمف مجمس النكاب، يدم بيدؾ كأف شاء اهلل نحقؽ زيارة، أشكرؾ عمى رفع ىذه المعاناة ألىمؾ كمكاطنيؾ.

 -انُائة يضز يعٍ صانخ انكزوي: -

( شييد كجريح مف بينيـ عائمة كاممة، 14في ناحية جمكالء مف محافظة ديالى مجزرة بسقكط ) قبؿ ثبلثة أياـ سجمت قرية اإلصبلح
حتى المكاشي كالخسائر المادية كانت ضمف إستيداؼ ىذه المناطؽ، ىذا الخرؽ ضمف سمسمة طكيمة مف الخركقات الدامية في 

ذ عدة سنكات تتعرض لعشرات اإلعتداءات، باإلضافة المحافظة، بإختصار ىذه القرية كالقرل القريبة منيا ضمف حكض حمريف من
سناد إىماؿ كاضح كتجاىؿ حككمي كاضح في ىذا 111إلى إنو سجمت ما يقارب ) ( شييد كجريح خبلؿ ىذه الفترة دكف دعـ كا 

قنص المجاؿ، حقيقة أغمب ىذه العكائؿ معتمدة عمى البساتيف، حتى البساتيف حرمكا مف الذىاب ليا بسبب اإلعتداءات كال
كاإلستيداؼ المتكرر ليذه المناطؽ، نحتاج إلى تشكيؿ أمني كحشد عشائرم إليقاؼ نزيؼ الدماء، كمنذ أشير طكيمة نطالب كنحذر 
كنذكر لمحككمة كنبلحظ ىنالؾ إىماؿ كإنو دماء ىذه العكائؿ ال تعني شيء، الكضع األمني خطير  كالخركقات في ديالى تتصاعد 

لى مخاكؼ األىالي كاعتقد سكؼ تككف حركة نزكح مف جراء ىذه األعماؿ، نطمب دعـ نيابي  كىذا االمر أثار قمؽ الرأم العاـ كا 
يجاد حمكؿ عممية كاقعية في ىذه المحافظة الذم تعترض ما تعرض  كنطمب جمسة لمناقشة أمف ديالى تشخيص المشاكؿ كالخمؿ كا 

منييف أك القادة األمنييف، ألف دماء أىمنا تحتاج إلى مراجعة كؿ لو منذ سنكات طكيمة، كنطمب إستضافة رئيس الكزراء كالكزراء األ
 االمكر.

 -انظٍذ داكى عثاص يوطى انشايهً )انُائة األول نزئٍض يجهض انُواب(: -

بالتأكيد المجاف إستكممت اعضائيا كمياميا، أنا إف شاء اهلل اإلسبكع القادـ مع لجنة االمف كالدفاع نخصص جمسة كقد نستضيؼ 
قائد العمميات المشتركة اك رئيس أركاف الجيش كأحد المسؤكليف قد يككف كزير الداخمية أك أحد الككبلء، كيحدد السادة في نائب 

لجنة األمف الدفاع يـك لئلستضافة حتى نناقش الخركقات التي تحصؿ، ال زاؿ تكجد خركقات كال يزاؿ ىناؾ شيداء خاصة في 
زاؿ ىناؾ خركقات يجب أف تعالج كىناؾ حدكد ال يستمر نزيؼ الدـ، يعني ال يجب أف ديالى كفي حمريف ككرككؾ كاألنبار ال 

 يككف ىناؾ مثبلن ىجـك عمى قرية اك مؤسسة عسكرية ىذا خمؿ يجب معالجتو عبلج حقيقي.
  -انُائة فانخ دظٍ جاطى انخشعهً: -

( قانكف قيرأت قراءة ثانية كمف اىـ ىذه 36ة السابقة )بما إنو ىذه بادرة طيبة لتشريع أكؿ قانكف لدينا في مجمس النكاب مف الدكر 
 القكانيف قانكف الخدمة المدنية الذم فيو سمـ الركاتب كأف تككف عدالة في سمـ الركاتب، ىذا أكالن.
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ؤسسات ثانيان: قانكف الضماف اإلجتماعي كالتقاعد لمقطاع الخاص مما يعطي مساحة كاسعة لعدـ التيافت كالتنافس عمى الدكائر كالم
 الحككمية كضماف القطاع الخاص.

 ثالثان: تعديؿ قانكف اإلستثمار.
( مميكف نسمة بالتالي يحتاج تناسب طردم في بناء مؤسسات 1,55رابعان: قانكف حؿ أزمة السكف كالعشكائيات، العراؽ سنكيان يزداد )

أزمة أمنية ازمات إجتماعية مشاكؿ لمطرؽ الدكلة كخاصة ما يتعمؽ بأزمة السكف، كعندما يتحدث عف ازمة السكف نتحدث عف 
كالجسكر كالمركر كالمدارس كالتربية، الممؼ االمني كايضان إزالة الفكارؽ اإلجتماعية بيف مككنات الشعب العراقي، إذا حممنا ممؼ 

كالخدمات، إذا  ( ألؼ كحدة سكنية عشكائية يمكف إننا سكؼ نساىـ بإستقرار حتى ممؼ الكيرباء611أزمة السكف، اعتقد لدينا )
حممنا أزمة السكف سكؼ نعمؿ عمى حؿ مشاكؿ أسرية كالجميع يعمـ كخاصة نحف في الكسط كالجنكب ال يكجد أحد يعزؿ مف بيتو 
إال إذا حدثت مشاكؿ، ال يكجد أحد يعزؿ كيبدأ بتككيف حياتو، بالتالي ىذا القانكف تكجيو ىيأة الرئاسة إلى المجاف النيباية أف تيفعؿ 

كالقكانيف مكجكدة لدييا ال حاجة لمذىاب إلى الحككمة، بؿ تعرضيا كتناقشيا في المجاف كتقرأ قراءة اكلى كثانية كأف ال ياتي  دكرىا،
 الجدكؿ فقير في يـك األحد، نأمؿ اف يككف ىنالؾ جدية في ىذا الممفات.

ثمانية أشير بدكف راتب مف التربية ىذا الذم المكضكع األخر: ذكره السادة النكاب ىنالؾ آالؼ المتقاعديف في محافظة البصرة 
أفنى عمره في خدمة الكاقع التربكم كجيؿ تربكم، نحف قدمنا شككل لمقضاء ضد ىيأة التقاعد رئيسيا كبعض المكظفيف كلكف نحتاج 

 إلستحقاؽ.كتاب مف ىيأة الرئاسة إلى كزارة المالية  لحؿ ىذه المشكمة، المكظؼ ليس لو ذنب كزارة المالية ال تعطيو ا
( 35مكضكع اخر: في القطاع الصحي تابعنا مف الدكرة السابقة كاآلف نحتاج إلى كقفة مف قبؿ ىيأة الرئاسة، لدينا في العراؽ )

( سنكات لـ تفتتح، 11%( مضى عمييا أكثر مف )95( مميار دكالر نسبة اإلنجاز لقسـ منيا تقريبان )5مستشفى كمفتيا أكثر مف )
( معجؿ خطي 5( صالة عمميات، )17( سرير فييا )491تشفيات في البصرة كالعمارة مثؿ مستشفى السياب )نمكذج مف ىذه المس

( مميكف دكالر 4( سنكات بحجة الشركة التركية ال تممؾ )11كالمكاطنيف يمكتكف مف األمراض السرطانية كمضى عمييا أكثر مف )
كطالبنا الحككمة اف تدرجيا عمى جدكؿ اعماؿ مجمس الكزراء، في كؿ  إلكماؿ المشركع، قدمنا شككل لمقضاء طالبنا حضكر الكزير

 ( مستشفى مأساة مكجكدة، نحتاج مف ىيأة الرئاسة كأف تكجو لجنة الصحة مف مياميا إنجاز ىذه المشاريع.55المحافظات )
مة يقكلكف ال يكجد، السيد رئيس مكضكع اخر: رئيس الكزراء ىؤالء المكاطنيف يتظاىركف كمستمركف يطالبكف بالعمؿ، بالعمؿ الحكك 

تقـك بالتعييف يكميان، لماذا عندما تصؿ لمفقراء في البصرة كالعمارة كالناصرية ترد عمينا بكتاب  5151( ثانيان لسنة 195كزراء بقرار )
خبلؿ ىيأة الرئاسة؟ ال يكجد تعييف كال تكجد مكازنة؟ لماذا بإجتياداتؾ ابف فبلف كفبلف يتـ تعيينو ىذا المكضكع يحتاج كقفة مف 

لى المجنة المالية أف تنصؼ ىذه الشرائح في قانكف األمف  طبعا نحف لدينا شرائح كثيرة أتمنى كىذه كتبنا بيا إلى ىياة الرئاسة كا 
 ( المحاضريف كغيرىـ مف مكظفي الدكلة.174( كعقكد )315الغذائي التي ىي عقكد )

بتفعيؿ طريؽ الحرير كتفعيؿ إتفاقية العراؽ مع الصيف نحف نتضاممف معيا، مكضكع اخير: خرج أبناء محافظة البصرة مطالبيف 
شكران لجميع النكاب الذيف حضركا لتفعيؿ ىذه اإلتفاقية، كذلؾ المتظاىريف الذيف أيضان نقؼ معيـ مف أىمنا المشمكليف بقانكف اليجرة 

عشريف سنة لـ ينصفكا بقطعة أرض أك إستحقاقاتيـ المالية،  كالميجريف الذيف طالبكا بإستحقاقاتيـ مضى عمى التغيير لمنظاـ تقريبان 
 أيضان خاطبنا الجيات المعنية، األمانة العامة لمجمس الكزراء، مكتب رئيس الكزراء، الكزارة نأمؿ اف يككف ليا دكر في ىذه الممفات.

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
مجاف أف يتـ رفع القكانيف المكجكد التي عندىـ التي لـ تصؿ في السنكات السابقة إلى التصكيت عمييا يكجد كثير مف أنا أدعك ال

القكانيف ميـ أقصد، القكانيف تمـ شريحة كبير مف المكاطنيف سكاء كاف قانكف الضماف االجتماعي قانكف الخدمة كالتقاعد كقكانيف 
ا بالنسبة لمعقكد السيد النائب العقكد كتبنا بو إلى كزير المالية كننتظر مكافقة كزارة المالية أنيا ميمة جدان تساعدنا بيذا األمر، أم

محدد فقط فقرات ليذا القانكف قانكف األمف الغذائي قانكف البطاقة الغذائية السمة كالرعاية االجتماعية كالكيرباء كمستحقات 
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ف إذا ارتأت كزارة المالية أف تضيؼ ىذه العقكد بالتأكيد مجمس النكب سكؼ يؤيد الفبلحيف ىذه األمكر التي ممكف أف تعالجيا، لك
 كيصكت عميو.

  -النائبة نجوى حميد محمد عمي: -
نحف مكضكع كرككؾ نعاني مف مشاكؿ عديد كخبلؿ ىذا األسبكع الذم مضى مثؿ ما كضح في بداية الجمسة السيد زميمي 

تازة قصبة بشير ىذه المجزرة كىذه الجريمة البشعة مف قبؿ تنظيـ عصابات داعش  النائب أرشد الصالحي، ما حصؿ في ناحية
اإلرىابية بمفاجئة مؤلمة في نفس الكقت لما حصؿ بيذه الناحية أدل إلى استشياد مجمكعة مف العكائؿ كبأخص حادثة مؤلمة 

مى عدـ االستقرار األمني في محافظة اكثر التي ىي ذبح أحد األشخاص ىك الكحيد لمعائمة مف بيف سبع أخكات ىذا يدؿ ع
كرككؾ، كصحيح تكجد قكات أمنية مكجكد في في محافظة كرككؾ كلكف نعاني مف فراغ مف ناحية األمف كاالستقرار ككذلؾ 
حدثة أخرل في نفس ىذا األسبكع التي ىي اندالع حرائؽ في مقاطعات زراعة الحنطة في قضاء داقكؽ كباألخص القرل الكاكية 

نكات متعدد العاـ نفس الحالة كىذه السنة تكررت الحالة كىذا يدؿ عمى أيضان عدـ كجكد األمف االـز في ىذه المحافظة كىذه لس
أك في القضاء أك القرل كقرانا الكاكية ككني أنا مف المككف الكاكية عمى كشؾ األخبلء لعدـ كجكد األمف كاالستقرار، أطالب مف 

قات األف الزراعة ىي مصدرىـ الكحيد لممعيشة ىناؾ مكضكع أخر الذم ىك أحب أف تككف سيادتكـ بتعكيض الفبلحيف بالمستح
عمى بيف مف عند السيد الرئيس الذم ىك البناء العشكائي تماـ مكجكد في جميع محافظات العراؽ كلكف تكجد منطقة في محافظة 

ي ىي عمى ضفاؼ الخاصة ىناؾ مجمكعة كرككؾ تدعى بمنطقة األسرل كالمفقكديف ىناؾ مشركع يسمى تكسى الحجرم الت
عكائؿ تعاني مف أف تـ تبميغيـ بإزالة بناءىـ كىـ عكائؿ فقير استطاعكا بناء ىذا البيت البسيط بالمعيشة بو أرجك مف سيادتكـ 

دـ متابعة ىذا المكضكع كتكجد مساحة مقابؿ ىذه المساحة نستطيع مف خبلليا أتجاه التخطيط يككف بو معاكس حفاظان عمى ع
ىدـ ىذا البناء الذم يسكف بو عكائؿ فقيرة في محافظة كرككؾ كأطمب مف سيادتكـ إذا أمكف زيارة محافظتنان كأف تككف عمى بينة 

 في ىذا الكاقع المكجكد في محافظة كرككؾ. 
  -النائبة لقاء جعفر مرتضى أل ياسين: -

كالمرأة بجميع شرائحيـ إشارة إلى مسكدة قانكف الدعـ  أحب أف أنكه بخصكص مكضكع الحقكؽ المريض العراقي، الطفؿ كالشيخ
الطارئ األمف الغذائي كالتنمية كالتي تـ أعداد مف قبؿ المجنة المالية في مجمس النكاب المكقر نكد أف نؤشر حاجة كزارة الصحة 

كخمسة  ةكف مميكف كثمانمائإلى تخصيص جزء مف مبالغ ىذا القانكف بقيمة كاحد تريميكف كثبلثة عشر مميار كتسعمو كستة كتسع
كخمسكف إلؼ كأربع مائة دينار لتمكيؿ شراء األدكية كالمكاد المدرجة في ما يمي، كىي مف االحتياجات الممحة في كقت الحاضر، 
لككف مؤسسات الصحية تعاني مف نقص شديد في تكفرىا بسبب عدـ كفاية التخصيصات المالية لكزارة الصحة عمى باب األدكية 

د ارتفاع سعر الرسمي لسعر الصرؼ الدكالر األمريكي، ككف عقكد تكريد األدكية كاألجيزة كالمستمزمات الطبية خاصة بع
كالمختبرية يتـ تمكيميا مف قبمنا بعد تحكيؿ العممة العراقية إلى العممة العالمية يعني الدكالر األمريكي مف ما سبب انخفاض 

%( السيد الرئيس مع اإلشارة إلى أف ىذا التمكيف ال يشكؿ بديؿ عف تخصيص 54بالقيمة الكاقعية لتمؾ التخصيصات بنسبة )
كزارة الصحة حيث أف انسيابية تقديـ الخدمات الصحية تتطمب مبالغ أكبر مف ذلؾ بالكثير، كلكف ما مدرج الحقان ىك ما يمثؿ 

 الحاجة الممحة الطارئ في الكقت الحاضر سكؼ يتـ تمخيصيا بالربعة نقاط.
تمكيؿ عقكد األدكية السمطانية المبمغ المطمكب سبعمائة كأثناف مميار كتسعمئة كأربع كعشركف مميكف كأربعمائة كأربع كستكف  أواًل:

 ألؼ كثمنمئة كخمسة دينار.  
 تمكيؿ عقكد أدكية األمراض النادرة المبالغ المطمكب مئة كثبلثة كعشركف مميار كمئتاف كخمسة مميكف كخمسمائة كتسعة ثانيًا:

 كخمسكف ألؼ كسبعمئة دينار.
تمكيؿ عقكد أدكية أمراض الدـ البيكلكجية المبالغ المطمكب مئة كعشرة مميار دينار كمئة كتسعة عشر مميكف كستمئة كثبلثة  ثالثًا:

 كثمانكف ألؼ كخمسكف دينار.
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المبالغ المطمكب سبعة كسبعكف مميار تمكيؿ عقكد صناعة األطراؼ الصناعية كتجييز الكراسي الكيربائية لمصغار كالكبار  رابعًا:
 كستمئة كخمسة كسبعكف مميكف كمئة كسبعة كأربعكف ألؼ كثمنمئة دينار. 

السيد الرئيس أرجك أف تدعـ لجنة الصحة كالبيئة في مجمس النكاب العراقي حضرتكـ مع المجنة المالية النيابية ألدراج ىذه 
دعـ الطارئ لؤلمف الغذائي كالتنمية، السيد الرئيس النقطة الثانية التي أحب أف االحتياجات الطارئة لكزارة الصحة ضمف قانكف ال

رجاعيا إلى كزارة الصحة إداريان كماليان كفنيان كىذا ما  أنكه فييا كأف تدعمنا أيضان أف يتـ فصؿ صبلحية الصحة عف المحافظات كا 
ىناؾ مادة قانكنية أرجعة صبلحية الصحة إلى  5151( لسنة 55( في قانكف الضماف الصحي رقـ )38نصت عميو المادة )

الكزارة المركزية بينما التزاؿ بعض المحافظات تعمؿ بصبلحيات محمية كىذا يتنافى مع القانكف قانكف الضماف الصحي رقـ 
 (. 38مادة ) 5151( لسنة 55)
 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -

اع الصحة يحتاج رعاية كاىتماـ كأنا أقؼ معكـ كمجنة صحة كبيئة معكـ كممكف أف تعطيني التخصيصات كأف بالتأكيد قط
تحكيمييا إلى مكتبي كسكؼ أقؼ معكـ، أما ارتباط دكائر الصحة في المحافظات في كزارة الصحة ىذا أمر جدان ضركرم كجدت 

د المحافظات ال تكجد عندىا رؤيا بقطاع الصحة لـ تنجح حتى تدير الحاجة بيذا األمر بعد أف تـ ربطيـ بالمحافظات كبالتأكي
 الممؼ مثؿ ما تدير كزارة الصحة، أكيد نتعاكف أف شاء اهلل معكـ بيذه األمكر.

   -النائبة منى ياسر محسن ناجي: -
اء انتخابات مبكرة كانت ال يخفى عميكـ البرلماف الحالي يختمؼ عف الدكرات السابقة األف جاء بطريقة مختمفة، مف خبلؿ أجر 

بدرتيا سقكط دماء زكية ألبناء ىذا الشعب المظمـك كمطالبيف باإلصبلح، كبالتالي كجكدنا في ىذا المكاف ىك لتمبية تمؾ المطالب 
كلتكفير عيش كريـ كالمناديف بو، السيد الرئيس الشباب كالبنات كصمكا إلى مرحمة اليأس لعدـ كجكد آلية مناسبة كناتجة مف 

حككمات السابقة لتكفير الدرجات الكظيفية المناسبة ليـ ككذلؾ تكفير فرص العمؿ مف خبلؿ تفعيؿ القطاع الخاص بالبمد، ال
لؤلسؼ اليـك نتفرج عمى كجكد إالؼ الخرجيف كالخريجات في الشكارع لممطالبة بحقكقيـ كىذه سابقة خطيرة تنبئ بنشكء جيؿ 

نرفع رؤكسنا بيـ كليس أف نعامميـ معاممة مخزية بالضرب كزجيـ بالسجكف كما  يائس مف المستقبؿ، المفركض مف الخريجيف
حصؿ في محافظتنا المظمكمة محافظة المثنى، السيد الرئيس اخكني أخكاتي أعضاء مجمس النكاب اليـك نحف مطالبكف بتحمؿ 

ىذا الشيء ال يتـ ال بالتخطيط الصحيح مف مسؤكليتنا أماـ اهلل كالشعب األف األنساف يشعر باالنتماء لبمد عندما يعطى حقكؽ ك 
خبلؿ تضافر جيكد الجميع لمخركج برؤيا كاضحة تأدم إلى استيعاب ىذه االختصاصات كتنكع االختصاصات في التعيينات 
كتقميؿ سف التقاعد كتعكيضيـ بدرجات الحذؼ كاالستحداث حسب االختصاصات، ككذلؾ تفعيؿ قطاع الخاص في كؿ محافظة 

ركات االستثمارية بشركط تمزميا التعاقد مع الكثير مف االختصاصات المكجكد في نفس المحافظة، ككذلؾ دعـ كتكفير كالزاـ الش
 التسييبلت لممشاريع المتكسطة كالصغير.

  -النائب عمي حسن عبد الهادي الساعدي: -
ة النيابية الخامسة التصكيت عمى قانكف السيد الرئيس المحتـر السيدات كالسادة أعضاء مجمس النكاب المحترمكف مبركؾ الدكر 

التطبيع مع الكياف الصييكني الغاصب المحتؿ باألجماع، كتعتبر ىذه بصمة خير أف شاء اهلل لكؿ طكائؼ العراؽ لككننا نمثؿ 
سات الشعب العراقي بعيد عف كؿ المسميات كاألدياف كالمككنات، كأتمنى تككف نفس السرعة لتشريع ىذا القانكف لباقي المؤس

الميمة مثؿ الجياز األمف الكطني كجياز المخابرات العراقي أيضان لككف كجكد الكثير مف األبطاؿ استشيدكا في أرض المعارؾ 
لى حد اآلف ال يكجد أحد ينصفيـ بصراحة، كأيضان القريب عمى المكضكع كخصكصان التصكيت عمى قانكف  في بعض العمميات كا 

( شخص كأيضان دراسات عميا ىؤالء ليس فقط 61-51يف شريحة ميمشة كقميؿ ما بيف )تجريـ التطبيع كالتقية مع الخريج
كخريجي كمية المغات جامعة بغداد حككمي مف المغة العبرية نحتاجيـ اليـك ىـ شريحة قميؿ جدان األف زجيـ في  سبكالكريك 

فنية الداخمية استخبارات بالككالة في مديريات مؤسسات الدكلة مثؿ كزارة الدفاع التي ىي تخص االستخبارات كاألمف كالمعدات ال
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حمايات السفارات في دائرة اإلقامة نحتاجيـ تعرؼ يكجد رمكز كيكجد ككدات لمعدك يعرفكا أكيد حسب االختصاص جياز 
أيضان المخابرات كجياز األمف الكطني كزارة الخارجية أيضان يحتاجكنيـ كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي مراكز البحكث 

مكضكع ميـ كزارة الثقافة كالسياحة كاألثار كعندما يأتكف األجانب ىـ يستطيعكف أف يميزكنيـ المغة التي يتحدثكنيا بيناتيـ ىذه 
يككف التركيز ىيأة األعبلـ يحتاجكنيـ كأيضان المكضكع الميـ العتبات المقدسة يجب أف يككف المكظفيف مف خريجي المغة العبرية 

قدسة اآلف بعض اإلشارات كبعض الرمكز في المطبكعات مكجكد كال يكجد عمـ بو، كخصكص المناشدات مثؿ ما في العتبات الم
( المنتسبيف أصحاب الشيادات الغير 315تفضؿ إخكتي بخصكص الفاحصيف المحاضريف العقكد باقي األخكة مشمكؿ بقرار )

لى حد ا إجابة صحيحة كنضاـ البديؿ كغير كنريد إجابة  دآلف ال يكجالصحيحة الكؿ تناشد بيذا المكضكع كميـ عينيـ عمينا كا 
صحيحة األف نحف كلد المؤسسة العسكرية اليـك أتينا كجمسنا في مجمس النكاب كالعالـ تنظر لنا نريد جكاب عمى ىذا الشيء، 

يكجد نسخة إلى جنابؾ النقطة األخير كالذم ىك ميـ جدان السيد الرئيس أيضان كجية كتاب إلى السيد رئيس دكلة الكزراء ك 
كاضح كصريح إلى كافة الدكائر الحككمية مساعدة عضك  13/5118( أكالن مف قانكف مجمس النكاب 16بخصكص المادة )

( مف قانكف مجمس النكاب النافذ باإلضافة 57( أكالن ثانيان كالمادة )15مجمس النكاب في دكرة التمثيمي داخؿ المؤسسات كالمادة )
( مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب النافذ عند مراجعة الدكائر كمخاطبتيـ يكجد عندىـ حجة المدير 51ك )( 35إلى المادة )

العاـ أخاطب مدير عاـ بمدية كاهلل أتاني أمر مف األميف ال يمكف أف أرجع جكاب لعضك مجمس النكاب عف طريؽ بمكافقة األميف 
ؤسسة يتعذر كاهلل عند عمـ أك عند أمر مف رئيس مجمس الكزراء ال نرجع كيتعذر مف ىذا المكضكع كتذىب إلى كزير أك رئيس م

جكاب لعضك مجمس النكاب مف يخاطب أتمنى نستنسخ ىذه القكانيف كنكزعيا عمى دكائر الدكلة باألخص الدرجات الخاصة 
ند عمـ بالمكاد القانكنية الظاىر أتى كجمس في مكانة كال يراجع القانكف كال يكجد عند مستشار قانكني أتى حزب ال يكجد ع

( يـك أك أكثر أقكؿ احتماؿ يكجد تأخير 15المذككرة عند مراجعة الكزير كاهلل أطكؿ خمؾ معيـ السيد الرئيس تككف المدة حكالي )
أك يكجد أستبلـ ذمة أك بريد نحف سابقان كلد مؤسسة عسكرية نعرؼ ىذا تأخير البريد يتعذر رسمي يقكؿ نحف مبمغيف ال نرد لؾ 
جكاب كمكضكع خدمة عامة يكجد فرؽ ما يأتي نائب عمى مكضكع خدمة عامة كيكجد معقب كيكجد حجي فبلف كغيرىـ ممتزميف 
الدرجات الخاصة كالككيؿ كالكزير كغيرىـ مف الدرجات الخاصة ىؤالء يصكلكف كيجكلكف في دكائر الدكلة كيجمس كراء الميز كاهلل 

طمب أنا لـ أعطي طمبات كال تعيينات أذىب إلى مصمحة عامة يجاكبني كفؽ العظيـ أككف صريح معؾ يعطي أمر كليس 
القانكف، أيضان لـ يجاكب كفؽ القانكف أعطي المدة القانكنية كيتـ مخاطبتو رسمي يشكؿ عمية دعكة رسمية أصكلية كفؽ المادة 

تكقع يخرج مف مكتبي ال مصمحة عامة  ( مف قانكف العقكبات العراقي يكجد بو غرامة مالية كتكقيؼ كأطكؿ معو ال يكجد159)
كال يرجع لنا الجكاب، أرجك مف سيادتكـ مخاطبة دكائر الدكلة كيجب أف تعطكنا أعماـ مف نذىب يكجد عندنا كنقكؿ لو تفضؿ 
ة أخكية مصمحة عامة أنا نائب أمثؿ الشعب أمثؿ شريحة يا أخكاف يجب أف يككف مركزية بيذا المكضكع مخاطبة السمطة التنفيذي

 باألجماع.
 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -

(، بعضيـ يجتيد 15بالنسبة لئلجابة أخكاني أخكاتي الدكائر الكزارات رئاسة الكزراء الكؿ ممزمة باإلجابة خبلؿ مدة ال تقؿ عف )
مـ بمخاطبات، يعني نسخة لنا حتى نحف ندعـ لكف بالتأكيد يجب أف يككف ىناؾ عمؿ تنظيمي يجب أف يككف عندنا ع

 مخاطباتكـ.
 -النائب ياسر هاشم عمي الحسيني: -

بالكقت الذم نينئ الشعب العراقي عمى ىذا اإلنجاز العظيـ الحقيقية بالتصكيت عمى إقرار قانكف حظر التطبيع مع الكياف 
داء بالخصكص، حقيقة األمر السيد الرئيس أضـ صكتي الصييكني الغاصب كنينئ المرجعية الرشيد كجميع األخكة كعكائؿ الشي

إلى أصكات زمبلئي السيد مصطفى الكرعاكم كأمير كامؿ المعمكرم يخص مطالبتنا كمعناة أخكاف المحاضريف كالقضية االعتداء 
حممو عمييـ يـك أمس كحتى المشاكؿ التي حصمت في ما يخص قضية مطالبتيـ بيذا الشيء كاقعنا كؿ الذم يحصؿ ىذا تت
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الحككمة قبؿ كؿ شيء في ما يخص لجنتنا كمجنة اقتصاد كصناعة كتجارة قادريف عمى أيجاد رؤيا كاضحة كأف شاء اهلل نطرحيا 
عمى مسامعكـ أف شاء اهلل الحقان بعداد لجنة ىناؾ رؤيا لكف القضية كميا تتعمؽ بمدل جدية الحككمة بالتعاطي بيذا الممؼ، 

يعني ىذا كاجب حككمي كليس كاجب نيابي لكف إىمالو ىك الذم يزيد مف معاناة المكاطنيف قضية إيجاد فرص عمؿ لشبابنا 
كمعاناة شبابنا بالخصكص كىذا مف جانب كمف جانب أخر، في ما يخص قضية الصحكات السيد الرئيس قضية الصحكات 

العقكد لـ تحسـ أمرىـ ال ىـ عقكد  مضى عمييـ أكثر مف عشرة سنكات يعني أقؿ عقد مكجكد عندىـ أكثر مف عشرة سنكات كىذه
نظامية كال ىـ مثبتيف كال ىـ أخذتيـ كزارة أخرل كال تجديد عقكدىـ ىـ معاناة عمى مف يتجدد عقده كينتيي عقدة ىـ معاناة 
ر ناىيؾ عف ركاتبيـ كتأخير ركاتبيـ كتحكيميا بعد أف تحكؿ عمى كزارة الداخمية، قضية الصحكات يعني كمياتيـ أعدادىـ كثي

كيستحقكف مف عندنا كؿ مكقؼ أعطكا شيداء نحف في قطعنا شماؿ بابؿ أعطكا شيداء كأعطكا جرحى إلى حد اآلف يكنكف عمى 
كؿ حاؿ ىذا في ما يخص، كشريحة أخرل شريحة حممت الشيادات الدبمـك في كزارة الداخمية يطالبكف ىذه الشريحة يطالبكف 

ابيـ مكظفيف مدنيف كأضافتيـ ليذا المكضكع، يعني عمـك األمر ىذا خبلصة السيد باحتس سأسكة بأقرانيـ مف حممت البكالكريك 
 الرئيس الزاؿ مشركع المسيب يأف العطش العطش السيد الرئيس.   

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
 كزارة المكارد المائية بيذا. أف شاء اهلل أنا معؾ كقمت لؾ بزيارة كأنتظر الكتاب حتى نخاطب

 -النائب ياسر هاشم عمي الحسيني: -
 ىذا األسبكع أف شاء اهلل يككف.

  -النائب عادل حاشوش الركابي: -
أنا في نياية الدكرة السابقة حذرت باالجتماع بالقاعدة الدستكرية ككاف السيد الرئيس مجمس النكاب مكجكد كالسيد النائب األكؿ 

السادة رؤساء الكتؿ السياسية عف األكضاع بالناصرية، مف كنت أشغؿ منصب كزير العمؿ كتكممت بكؿ السابؽ كعدد مف 
صراحة ككنت جزء مف الحككمة اآلف ما تكممت بالسابؽ يحدث اليـك كأنا بشكؿ خاص تكممت السيد النائب األكؿ حكؿ ىذا 

أشاركا مف محافظات أخرل إلى تأثير األكضاع المكضكع كؿ الناس بالناصرية يعرفكف بيذه األمكر حتى بعض النكاب 
بالناصرية عمى أكضاع بمحفظاتيـ، اآلف األمكر تزداد سكء السيد رئيس الجمسة في الناصرية مظاىرات جسكر مقطكعة الرئيسية 

مكر دكائر أساسية مغمقة شكارع دخاف كحرؽ كؿ مكاف محافظ ال يكجد لو أم سمطة يعمؿ األجيزة األمف أقكليا بأمانة األ
المكجكد فعبلن عاجزة تمامان عف أتخاذ أم شيء حتى نفصؿ األمكر كنفصميا تمامان، كضع الناصرية يكجد عندىا مطالب حقيقية 
كفعمية كصادقة يعني فقر بطالة خريجيف عشرات األلؼ ما ىك الحؿ؟ يعني يجب أف يككف ىناؾ حمكؿ برلمانية عف طريؽ 

طمبنا في مؤتمر صحفي مثؿ ما أشار زمبلئي نكاب الناصرية بالذات يجب أف يككف  القكانيف ككذلؾ الحككمة المركزية نحف
ىناؾ تدخؿ عاجؿ مف الحككمة المركزية كلقاء بالسيد رئيس الكزراء مف أجؿ أيجاد الحمكؿ العاجمة لكضع الناصرية اآلف بدأ 

كة كيجيز مناطؽ أخرل قد حتى العمارة تؤثر عمى المحافظات أخرل يعني مصفى الناصرية مغمؽ يجيز البصرة كيجيز السما
يعني المنتجات النفطية مغمؽ فترة طكيمة شركات نفطية أجنبية بدأت تيدد خركج مف الناصرية كترؾ العمؿ البيئة االستثمارية 

صندكؽ بائسة أصبلن ال يكجد أدل جيد لييأة االستثمار الناصرية لكف حتى المشاريع المكجكد أيضان تعطمت حركة األعمار عمى 
أعمار ذم قار تأثرت بيذا المكضكع، األىالي يعانكف كثيران مف ىذا الكضع يكجد حمكؿ اقتصادية سريعة كحمكؿ حككمية كحمكؿ 
برلمانية سيادتكـ تقـك بالزيارة الحككمة ممكف أف تعقد اجتماع مجمس الكزراء بالناصرية أك حتى في بغداد استضافة المحافظ 

ناس بدأت تعاني بدأت الناصرية أىؿ الناصرية تنزح مف الناصرية إلى محافظات أخرل ككرببلء كالنجؼ كاألجيزة األمنية اآلف ال
كبغداد كمحافظات أخرل ىذا الكضع بالناصرية ببل تسكيؼ كما ىك نتكمـ، يكجد مطالب مشركعة كذكرتيا كناس تعاني مف فقر 

يف شركات كبيف مقاكليف كبيف أصحاب دكائر كبعض كأمكر كثير كيكجد مطالب غير مشركعة يكجد صراعات كمضاربات ب
رؤساء الدكائر أنا أريد أثبت رئيس الدائرة ىذا يككف أف أسند بمظاىر كمف أريد أطمعو أتي بمظاىر أريد أف أخذ مشركع يعني 
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كعائشيف  مقاكالت تجارية أعمؿ حركة مجمكعة يعني ىذه أيضان مكجكد أختمط عمينا األمكر يكجد أصحاب المطالب الصحيحة
فقر كيكجد ابتزاز حقيقي لمدكلة كمؤسستيا كمف يتكلى الفصؿ بيف ىذا االبتزاز كبيف المطالب الحقيقية المفركض القكات األمنية 
كاالستخبارية ىذا غير مكجكد ىذا مأخذ راحتو كىذا مأخذ راحتو بالنتيجة الناس تعاني السيد الرئيس نحف بيئة االستثمار 

 ةتحسف مصفى ذم قار المفركض يعمؿ مدينة أكر السياحية المفركض تعمؿ كتعرؼ مدرجة عمى البلئحالمفركض تتحسف كال ت
التراث العالمي كىي كأىكار الناصرية اليـك بيئة جاذبة لبلستثمار كجالبة لمسياح أيضان ال يمكف ىذا األف مطار الناصرية مكجكد 

األمف ال يكجد أمف ال كجد ىذا كمو يعني الناصرية تتراجع إلى  كشغاؿ يعني يعممكف بو لكف كؿ ىذا ال يحصؿ في ظؿ فقداف
الخمؼ بكؿ شيء، مطمكب تدخؿ عاجؿ السيد الرئيس مف مجمس النكاب مف الحككمة في ىذا األمر كنحف حاضريف نكاب ذم 

حمكؿ يجب عمى ( نحف متفاىميف كمنسجميف لكف نريد حمكؿ الناس تطالب ب19قار كمنا أسـ كتمة ذم قار كؿ نكاب ذم قار )
الحككمة أف تسمع صكتنا اآلف كبلمنا مصمحة بمد ليس فقط مصمحة ذم قار كضع ذم قار ال يبشر بخير بكؿ االتجاىات السيد 

لمبمد تشريع قانكف التقاعد كالضماف االجتماعي التي استكممت كزارة العمؿ  ةالرئيس ما أكد زمبلئي جزء مف الحمكؿ االستراتيجي
جمس النكاب منذ الدكرة السابقة كذلؾ قانكف ىيأة اإلعاقة كتعديبلتو كيكجد بو امتيازات ذكم اإلعاقة قانكف كاآلف ضمف أدراج م

حماية الطفؿ كذلؾ حماية حقكؽ الطفؿ ىذه القكانيف ميمة جدان كفي غاية األىمية األف ممكف أف تحدث تغيير نكعي األف معنية 
عندم أمكر كثير كلكف الكقت ال يسعفني السيد الرئيس كأتمنى كأف تأخذ كضع بالقطاع الخاص كامتيازات القطاع الخاص يكجد 

ذم قار كمجمس نكاب مؤسسة تشريعية كالحككمة كنحف كنكاب بعيف الجدية الكاممة أف الكضع ال يتحمؿ أىؿ الناصرية ال 
 يتحممكف المزيد. 

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
بالتأكيد ىذا الذم طرحتو بسبب ضعؼ الدكلة كضعؼ الحككمة طالما األجيزة األمنية لـ تأخذ دكرىا بشكؿ إيجابي تبدم العشير 
تتظاىر كىذه المجمكعة التي تابعة ليذا لممسؤكؿ تتظاىر حتى تثبتو كىذه التي تريد تغير كىذا ليس بناء دكلة كليس بناء حككمة 

خاطئة كبالنتيجة سكؼ تختمط المفاىيـ نعـ البرلماف ضركرم جدان يعني يشرع قكانيف تحمي الناس يشرع بيذه الطريقة كىذه طريقة 
قكانيف يعالج مشاكؿ الناس كمنيا البطالة كاالستثمار كغيرىا نحف كمجمس نكاب بالتأكيد نقؼ معكـ ككييأة رئاسة نقؼ معكـ 

ر أك نحتاج نخاطب الجيات المعنية حتى أف نجد حمكؿ نحف يدينا في كبالتأكيد يعني إذا أتت المطاليب كغذا نحتاج زيارة نزك 
 يديكـ مف أجؿ المحافظة مف أجؿ االستقرار الناصرية يعني استقرار العراؽ.

   -النائبة سهيمة عوفي عبد الحسن العجرش: -
كليعرؼ الجميع أف الصييكنية  السيد الرئيس المحتـر السادة أعضاء مجمس النكاب المحترمكف نبارؾ لكـ ىذا اإلنجاز العظيـ

خاصة، كالمعضمة التي ينتفض ليا  فكال تعد بحؽ العراب كالمسمميف عامة كالفمسطينيي ىكالكياف الصييكني أرتكبو جرائـ ال تحص
أم األحرار كىي الجيكد التي تبذليا الصييكنية كتطمب مف العرب كالمسمميف القبكؿ بو كأف يتـ التعامؿ معيا ككأنيا لـ ترتكب 

جريمة كىي ما يسمى بالتطبيع كبل كبل لمتطبيع عاش العراؽ حران أبين ككريمان، عندم مداخمو بالنسبة لمكضع األمف في محافظة 
البصرة عندنا قضية السبلح المنفمت خصكصان مشكمة معداف كالجامكس النازحيف مف مناطؽ شماؿ البصرة كاألىكار كلباقي 

كشط العراب كمركز البصرة قرب المدينة الرياضية يستكطنكف المناطؽ القريب مف مصادر نكاحي البصرة الفاك كأبك الخصيب 
المياه كما يسبب مف أحدث طرقات بسبب أنتشار الجامكس العشكائي بالطرقات بيف السيارات كخصكصان طرؽ الفاك طريؽ 

تمكيـ أنكاع مف األسمحة الخفيفة المكت بسبب الجامكس متحديف القانكف كأيضان حصكؿ السرقات كأحداث الشغب بسبب أم
كالثقيمة، كأخر األحداث االعتداء عمى القطارات كمؤسسات الحككمية لذا نرجك مف سيادتكـ تكجيو الجيات األمنية في محافظة 
البصرة لغرض سيطرة القانكف كسحب السبلح منيـ كأيضان أرجعاىـ إلى األماكف التي جاءي منيا ككضع حمايات عمى القطارات 

لمؤسسات الحككمية النائية، كىناؾ أمر أخر بالنسبة إلى قركض مربي الدكاجف كاألسماؾ ىناؾ عجز كبير لسداد ىذه القركض كا
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ككصؿ ليـ األمر بيع بيكتيـ لتسديد القركض مف قبؿ المصرؼ الزراعي، لذلؾ نتمنى أيجاد حمكؿ ليـ كنياء معاناتيـ أما بإطفاء 
 القركض أك جدكلتيا.

 -وذ حسين محمد عبد الصاحب الموسوي:النائبة نف -
%( مف العمالة مف العراقييف، 51الحقيقة سابقان تـ التطرؽ إلى قانكف العمؿ الذم أشترط عمى الشبكات األجنبية تشغيؿ ما نسبة )

يقة مف األمر الذم يضمف فرص عمؿ لشباب العكائؿ الفقير كيككف التنافس عمى أساس معايير ثابتة ال أف ما يحصؿ األف الحق
المؤلـ ممارسات غير مقبكلة لمبعض لغرض االستحكاذ عمى تشغيؿ العمالة كىذا مؤشر خطير كخرؽ لمدستكر كالقانكف، كلذلؾ 
أطمب مف رئاسة المجمس باإليعاز إلى كزارة العمؿ كالشؤكف االجتماعية لئلعبلف عف أعداد كمكاقع تمؾ الشركات كأعداد العمالة 

يتـ التقديـ عمييا ضمف معايير كشركط محدد ليككف تنافس  ةار كضركرة أطبلؽ استمارة اإللكتركنيبو، كما ىي معايير االختي
مشركع يضمف مبدأ تكافئ الفرص الذم كفمة الدستكر، المكضكع األخر بالنسبة لمتصحر يعني ال يخفى عمينا جميعان أىـ 

إلى المناطؽ الجاذبة ككذلؾ قمة الحصص المائية مسببات ارتفاع نسبة التصحر بالعراؽ ىي اليجر مف المناطؽ الريفية 
لممزارعيف كارتفاع أسعار الحبكب كاألسمدة، كعدـ كجكد خطة حككمية كاضحة لتبني اإلدارة الخضراء، كزيادة الرقعة الخضراء 

لؾ نحتاج إلى معرفة منيا اقتصاديان مف خبلؿ رصد األمكاؿ األزمة كتشغيؿ األيدم العاممة كاالستفادة مف المنتج، لذ ةكاالستفاد
خطط الحككمة أتجاه أنشاء كتفعيؿ األحزمة الخضراء، في ما يخص ما كردنا مف مناشدات ككننا ممثميف عف المكاطنيف كضركرة 

( شخص تـ تعيينيـ عمى 7111إيصاليا بالنسبة لذكم الميف الصحية في عمـك العراؽ كفي محافظة كرببلء خاصة أكثر مف )
كباشركا بتأدية مياميـ  53/15/5151( بتاريخ 3175جب كتاب مجمس الخدمة االتحادم المرقـ )د.ق مبلؾ كزارة الصحة بمك 

كلغاية ىذه المحظة لـ يتـ أطبلؽ كصرؼ رتبيـ كمستحقاتيـ مف قبؿ كزارة المالية كالصحة لغـ المخاطبات التي أرسمة إلى كزارة 
ب حكؿ عدـ صرؼ ركاتب كمستحقات حشد الدفاع منذ أطبلؽ فتكة المالية، المكضكع الميـ األخر كما تطرؽ عمييا بعض النكا

المرجعية المباركة كلغاية اآلف بالرغـ مف المخاطبات لكزارة الدفاع كالمالية ال أف المكضكع لـ يحسـ بعد ىذه الشريحة قدمة 
 العديد مف التضحيات كالشيداء كالجرحة لذلؾ أرجك االىتماـ بيذا المكضكع.

   -يد هاشم الموسوي:النائب منال حم -
ىناؾ مكاد تنصؼ المكظؼ في قانكف الخدمة االتحادم يستحؽ المكظؼ راتب كظيفة عند التعييف اعتبار مف تاريخ المباشر 
ذا لـ يباشر خبلؿ سبعة أياـ مف تاريخ تبميغو بالتعييف عدل أياـ السفر المعتدل فعبل المرجع المختص أف يخطر بمزـك  لمعمؿ، كا 

ذا لـ يباشر دكف عذر مشركع خبلؿ سبعة أياـ مف تاريخ تبميغو باألخطار إذا كاف داخؿ العراؽ أك خبلؿ ثبلثيف يـك  المباشر كا 
إذا كاف خارجو ككاف محمة مجيكؿ كيعتبر أمر تعيينيـ ممغيان، ىذه القكانيف التي تنصؼ المكظؼ مف نأتي كنرل يكجد مكظؼ 

يستمـ راتبيـ مف الذم يأخذ حقة  في ىذه القكانيف التي نشرعيا مف أجمو، طبعان أصبح عميو أكثر مف سبعة أشير تـ تعيينيـ كلـ 
ىذه األمانة أمنكني بأف أكصميا لكـ السيد الرئيس قالكا نحف أصبح عمينا سبعة أشير بالكظيفة كلـ نتقاضى راتب كاحد مف الذم 

لؾ حتى أماكف تكاجدىـ بالكظيفة بعيد يحتاجكف مبالغ يأخذ حؽ ىؤالء المكظفيف كأنت تعمـ السيد الرئيس يكجد عندىـ عكائؿ ككذ
حتى لمذىاب كاإلياب، أما المكضكع الثاني ىك مجمس الخدمة االتحادم الذم صكتنا عميو ككاف أعدادىـ تسعة أعضاء كبعد ما 

ث ال نعرؼ شيء عنو، تـ زيارتيـ كجدنا بأنيـ تقمصكا إلى ستة أعضاء أحدىـ تكفي أهلل يرحمو كالثاني ذىب إلى التقاعد كالثال
 نريد مف عندؾ السيد الرئيس بأف تكعز حتى يرشحكف أعضاء كيتـ التصكيت عمييـ.

  -النائب مهدي غضبان عنب فجر: -
اليـك أريد أف أتكمـ عف طبقة معدكمة في مجتمعنا مع األسؼ، الذم ىـ العماؿ التنظيؼ أك النظافة في كافة القطاعات سكاء 

المستشفيات أك كؿ دكائرنا، أكالن مف حيث األجكر طبعان أجكرىـ متدنية جدان في حالة كاف أجكر أك عقكد عمى مستكل البمديات أك 
ذا كانكا مكظفيف يحاكؿ أف يحصؿ عمى شيادة في سبيؿ يتخمص مف ىذا العنكاف، أنا في الخصكص  مستغميف استغبلؿ بشع كا 

( دينار يكميان لعامؿ تنظيؼ مف يقبميا عمى نفسة 7111) السيد الرئيس أريد أف أسأؿ كؿ العالـ كبالخصكص نحف كنكاب
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( دينار ىذا مف يريد أف يذىب غمى أىمة أك لعائمة ماذا يأتي 5111,6111( دينار يعني نحف بالنسبة باكيف السكائر )7111)
ذا حسبنا العطؿ كحسبنا لك نرفع ىذا المكضكع إلى جيات ذات العبلقة برفع كيخرج بي7111ليـ بالػ) ـ قانكف أك قرار تعدؿ ( كا 

ىذه المبالغ كاألجكر بالنسبة لمعامميف بيذا القطاع، حتى مف حيث أف تككف عممية جذب ليـ يعني ىذا القطاع أغمبو ال يعممو بو 
 السيد الرئيس مف خبلؿ أكؿ شيء مبالغ متدنية ككظيفة.

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
 فع لنا طمب.أر 
  -النائب مهدي غضبان عنب فجر: -

نحف نستطيع أف نطبؽ التجربة اليابانية في السماكة ىك عممية شراء النفايات كفي نفس الكقت كشرائيا مفرزة كىذه عممية ثانية حتى 
ة أك اإلفرازات الحديث البيت يستطيع أف يستفاد مف عند كفي نفس الكقت يصبح مردكد مالي، الحالة الثانية ىي األراضي المكزع

نحف حاليان تفرز إفرازات حديث كالقطع األراضي التي تكزع عمى المكظفيف أك غيرىا، تعطى بدكف خدمات بعد أف تسكف كذا نسبة 
سكانية كبعد ذلؾ تككف ىناؾ خدمات ىذا بالعكس المفركض نجيز الخدمات حتى تككف سريعة اإلسكاف مثبلن عندنا منطقة أسميا 

ىذه المنطقة كزعة حديثان حكالي أصبح عمييا عشرة سنكات نتركو اآلف ال تكجد خدمات كال يكجد منافذ لو تحتاج إلى الصابئات 
االىتماـ بصراحة تـ زيارتيا أكثر مف مرة السيد األميف السابؽ الرجؿ زار معنا كاالف ككاف برفقتنا السيد الككيؿ أك السيد األميف 

معمكمات كاممة عنيا نرجك أف يككف ىناؾ عممية دعـ كبالخصكص مكضكع الخدمات كال نستطيع أف الحالي اهلل يكفقو كالرجؿ أدل 
( قطعة ليست سيمة، ثالثان مكضكع األتمتة اإللكتركنية السيد الرئيس مكضكع االتمتة اإللكتركنية أك النافذة 36111نقدـ ىذا اآلف )

%( مف عمميات الفساد كاالبتزاز تنتيي لكـ مع األسؼ كال يكجد 51) الكاحدة في جميع دكائر ككزارات الدكلة أضمف إذا تطبقت
ذا ترل المكضكع يسكؼ  كزارة إلى حد األف مطبقة كببرامج بسيطة كبحجة كزارة االتصاالت تذىب لتتعاقد مع شركة ثانية أىمية كا 

افذة الكاحدة السيد الرئيس مثبت عالميف يقمؿ كيطكؿ كيفشؿ ىذا المكضكع بينما االتمتة اإللكتركنية أك الحككمة اإللكتركنية أك الن
 %(.81%,91نسبة الفساد )

      -النائب حميد عباس عبد المي الشبالوي: -
بالكقت نتأمؿ الجيكد السادة كالسيدات أعضاء مجمس النكاب بإقرار قانكف التطبيع كمنع التعامؿ مع الكياف الصييكني ىذه 

تدخبلت الخارجية كجزء مف المنظكمة اإلرىابية المتمثمة بإسرائيؿ الغاصبة لؤلرض بادرت أمؿ أف يمكف العراؽ خالي مف ال
العربية، لضيؽ الكقت أتذكر جزئيات بسيط عف المكاضيع التي سكؼ أتطرؽ لو التي ىي أىـ شريحة تعرؼ السيد المحتـر 

مكضكع الزراعة لؤلسؼ الشديد أصبح ىناؾ مكضكع أبناءن المناطؽ التي نحف ساكنيف فييا أغمبيا ريفية كمعيشتيا عمى الزراعة 
تكاصؿ بيف السيد كزير الزراعة كتصمت بو أنا كبالنسبة لمسيد كزير المكارد المائية المشكمة دكلية كالـز السيد كزير الخارجية 

كفركف يتدخؿ بالمكضكع عمى جزئية ميمة أطمب مف السيد رئيس أنو مف خبلؿ لجنة الزراعة يستضيؼ الجيات المعنية حتى ي
الكفرة المائية لممناطؽ ىي بالخصكص مناطؽ النجؼ األشرؼ نحف اليـك لك نريد أف نحسب عمى مناطؽ النجؼ اليـك النكعية 
الحقيقة لمعنبر ىي متمثمة عنبر المشخاب ىك عبارة عف ماركة عالمية المشخاب مف المناطؽ المحركمة حاليان مف الكفرة المائية 

لضمائرنا كلنفسنا اآلف أبناءن ينحرمكف مف محصكؿ ىـ أساس أماليـ كطمكحاتيـ متعمؽ بو كأساس  كبكادر الصراحة ممكف مؤذية
مكسب رزقيـ عمى الزراعة ال أعتقد أف الحككمة  تككف قادرة عمى تعكيضيـ أك بأم ثمف مف األثماف كيجب أف يزرعكف نتمنى 

لى الحيكانات أف تككف كفرة مائية حقيقية باإلضافة إلى بالكقت الحالي كؿ الم ناطؽ التي ذكرتيا يعانكف أصبلن ماء شرب ليـ كا 
غير متكفر ىذا الشيء جزئية ميمة أتمنى مف جنابؾ السيد الرئيس أتنبو ليا كتحميا  بنفسؾ ىك مكضكع ميـ كقطع الماء سكاء 

تربكييف المحاضريف بالنسبة عمى مستكل ماء الشرب أك ماء الحيكانات، المكضكع الثاني شريحة المحاضريف كشريحة الخريجيف ال
لممحاضريف نتمنى مف ىيأة الرئاسة ككذلؾ السادة كالسيدات أعضاء مجمس النكاب تضمينيـ بأقرب قانكف فيو جنبة مالية لضماف 
حقكقيـ ككنيـ شريحة ميمة  كسيرة الميالي كتعبت كثير السنكات مف أجؿ االرتقاء بالمستكل التعميمي يجب تثميف جيكدىـ 
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نكرميـ أف يككف ليـ أنصاؼ حقيقي، باإلضافة إلى مكضكع الخريجيف الغير محاضريف أعتقد تكاصمت مع جنابؾ السيد  المبذكلة
الرئيس بالنسبة لممحافظات الغربية أصبح عندىـ مكضكع يستقبمكنيـ داخؿ المدارس اليـك أف عندم تربية محافظة النجؼ تـ رفع 

لؤلمانة العامة أف طمب حاجة أم بمعنى أف المدارس خالية مف االختصاصات التي  كتاب لمسيد المحافظ كباإلضافة إلى تـ رفع
نحف أساسان نحتاج باإلمكاف السيد رئيس المجمس متابعة مكضكع استيعابيـ داخؿ المدارس لحيف التكفر التخصيصات المالية 

( كما ترتب عمى مف مشاكؿ ىذه المادة 55لخدمتيـ، أضافة إلى شريحة ميمة ال كىك المحكمة االتحادية تـ ألغاء المادة )
( مف ما تسبب بضرر كبير لممكاطنيف 55أصبحت بأثر رجعي كزارة األعمار كاإلسكاف كقفت كؿ األعماؿ الخاصة بمادة )

كالمستفيديف مف ىذا المادة نحف قبؿ ما نتكمـ عف مكضكع كيفية معالجتيا داخؿ مجمس النكاب ككيفية تشريع قانكف جديد يسمح 
كاطنيف بشراء قطع أراضي مف الدكلة بيذه الدكلة بالكقت الذم طبعان مقصرة بتكزيع القطع األراضي أيضان مف نناقش مشاريع لمم

مف الدكرة الرابعة أيضان بطكر الدراسة بغرض عرضيا داخؿ مجمس النكاب التي ىي تخص تكزيع القطع األراضي، أما المادة 
أف الذم قدمكا كصمكا مراحؿ متقدمة معينة ربما بعضيـ كصمكا مرحمة المصادقة كزير ( السيد الرئيس الشريحة المتضرر 155)

األعمار كاإلسكاف كاألكثر مف ىذا المكضكع أف أغمبيـ بنى ىذه القطعة التي قدـ عمييـ كبنى طمكحتو أيضان ليس فقط بناء 
ـ كبير أما يككف داخؿ مجمس النكاب بتشريع قانكف شيدىا نتمنى مف ىيأة الرئاسة متابعة المكضكع بجدية ككنو يحتاج إلى اىتما

( أما مف خبلؿ األمانة العامة ممثميا القانكني تبعث عميو ىيأة الرئاسة داخؿ مجمس النكاب لمناقشة حؿ 55أك تعديؿ المادة )
 المشكمة الحاصمة التي ىي كيفية معالجة المسائؿ المتقدميف ليذه المادة كالذم عابريف مراحؿ المصادقة.

 -النائبة مديحة حسن عذيب الموسوي: -
( نائب يبقى 14كلك أنا أستغرب يعني باعتبارم النائبة األكلي يعني أكؿ مرة في مجمس النكاب العراقي كلآلسؼ يعني اليـك )

ني مف لؤلخير ىذه ال أعرؼ ىؿ فرحاف بنى الشعب العراقي يعني ال أعرؼ يعني ما ىك األجراء ىيأة الرئاسة بيذا المكضكع  يع
المعيب اليـك المكاطف العراقي ينتظر مف عندنا الكثير اليـك جالسيف حتى أنا في صراحة ال يكجد عندم مداخمة فقط اآلف أبدية 

ذا نحف في القاعدة فقط ) ( نائب ال أعرؼ 14مداخمة أسمع أخكاني ما يطرحكف كالشعب العراقي ينتظركف مف عندنا الكثير كا 
 الرأم راجع.

 -عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: السيد حاكم -
 تحذؼ المداخمة.

 -النائبة مديحة حسن عذيب الموسوي: -
 فقط أنا نكىت إلى ىيأة الرئاسة.

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
 يكني، أف شاء اهلل مستقببلن سكؼ نفعؿ الغياب.  يكجد ىناؾ احتفاؿ كفرحة كتجريـ كعدـ تطبيع مع الكياف الصي

 -النائبة مديحة حسن عذيب الموسوي: -
نبارؾ لمشعب العراقي اليـك بإقرار قانكف تجريـ تطبيع مع إسرائيؿ كىذه خطكة ميمة بالنسبة لمشعب العراقي كىذا أكؿ قانكف 

اء كلمرجعيتنا كلكافة النكاب، اليـك الذم أريد أف أتحدث يصكت عمية مجمس النكاب العراقي ألؼ مبركؾ لشعبنا كلمعكائؿ الشيد
تابعة إلى كزارة العمؿ كالشؤكف االجتماعية، أما األف ىي تابعة إلى  5118في عاـ عف دائرة العمؿ كالتدريب الميني كانت سابقان 

( مركز تدريبي ىك تابع 16) المحافظة كترل حضرتؾ كأدرل بالمكضكع العمؿ جدان ردمء عدـ المساند اليـك أتحدث عف بغداد
إلى المحافظة لكف دكف جدكل العمؿ بو ركيؾ عدـ االلتزاـ كعدـ التطكير ىذا المركز كليذا أتمنى مف مجمس النكاب العراقي 
كىيأة الرئاسة عمى أف ترجع ىذه المديريات كىذه المراكز إلى كزارتيا األصمية باإلضافة التي تفضمت بو دكتكرة لقاء أيضان 

 اكز الصحية كمعاد إلى التربية أيضان أتمنى ىذه تعاد إلى كزارة التربية ككزارة العمؿ كالشؤكف االجتماعية ككزارة الصحة.المر 
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 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: - 
 شكران جزيبلن عمى حضكركـ الجمسة، ترفع الجمسة يـك األحد.

 .صباحاً ( 11:00ة )ت الجمسة الساعع  ف  ر  
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