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 (8جمسـة رقـم )

 (99/5/2022) الخميس
 

 ( نائبًا.270عدد الحضور: )
 ظهراً ( 9:20بدأت الجمسة الساعة )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

نبدؤها . األوللتشريعي ، الفصل ااالولى، السنة التشريعية الخامسة، الدورة النيابية الثامنةنيابًة عن الشعب نفتتح أعمال الجمسة 
 بقراءة آيات من القرآن الكريم.

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

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
ظ محاف إقالةنائب الذيف يطمبوف أضافة فقرة التصويت عمى  (481السيدات والسادة النواب، إشارة إلى الطمب المقدـ والمشفوع بتواقيع )
أطمب مف المجمس التصويت عمى أضافة ىذه الفقرة  62/1/6266صالح الديف بناًء عمى كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقـ كذا في 

 وتكوف الفقرة ثانيًا، الموافقة حاصمة. األعماؿفي جدوؿ 
 مجمس النواب. أعضاء*أواًل: أداء اليمين الدستورية لبعض السيدات والسادة 

نعممكـ أف المرشح البديؿ الذي يكوف بدؿ مشعاف ركاض كاظـ وضية العميا المستقمة لالنتخابات مرشح بديؿ إشارة إلى كتاب المف
( 64)مف المرشحيف الذكور عف الدائرة االنتخابية الثالثة في محافظة صالح الديف والمرشح بالتسمسؿ  األصواتضامف الجبوري في 

صوتًا أطمب مف السيد مقداـ محمد عبيد أطمب مف السيد مقداـ الحضور إلى ( 9862السيد مقداـ محمد عبيد عمي بعدد أصوات )
 لتأدية اليميف الدستورية.القاعة 
 بدياًل عن السيد مشعان الجبوري.اليمين الدستورية )مقدام محمد عبيد عمي(  السيدأدى 

 (.672نائب مقداـ الجميمي وأصبح النصاب )ثالثة نواب دخموا النائب محمد عنوز مع نواب أثنيف وأيضًا التحاؽ ال ارتفعالنصاب 
 والسادة النواب.السيدات 

 الدورة اإلنتخابية الخامسة
 السنة التشريعية االول
 الفصل التشريعي األول
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 *الفقرة ثانيًا: التصويت عمى إقالة محافظ صالح الدين.
نرسؿ ليكـ محضر المجنة التحقيقية المشكمة بموجب مجمس النواب  62/1/6266مكتب رئيس الوزراء المرقـ كذا في إشارة إلى كتاب 

والمصادؽ عمييا مف قبؿ مجمس الوزراء المتضمف طمب الموافقة عمى إقالة محافظ صالح  61/1/6266ي الديواني العدد كذا ف األمر
( 64( ثامنًا ثانيًا مف قانوف المحافظات الغير منتظمة بإقميـ رقـ )7إلى إحكاـ المادة ) استناداً السيد عمار جبر خميؿ الجبوري الديف 
 ا يمـز وفؽ لمقانوف مع التقدير.م واتخاذالمعدؿ لمتفضؿ باالطالع  6228لسنة 

، أعالهالمذكورة  األسبابإقالة المحافظ  باألغمبية المطمقة اقتراح رئيس الوزراء لنفس  ( ثامنًا ثانيًا تنص لمجمس النواب7نص المادة )
، سبب في ىدر الماؿ العاـالت (ب،)( أواًل )أ( عدـ النزاىة واستغالؿ المنصب الوظيفي8)أ( المذكورة في المادة ) األسبابويشار إلى 

 أو التقصير المتعمديف في إداء الواجب والمسؤولية. فقداف أحد شروط العضوية، )د( االىماؿ )ج(
إشارة إلى ما وردة في تقرير المجنة التحقيقية في مكتب رئيس الوزراء وطمبة مف المجمس التصويت عمى إقالة محافظ صالح الديف 

ثانيًا مف قانوف المشار إلية وثبوت االىماؿ أو التقصير المتعمديف في إداء الواجب والمسؤولية وتسبب في ( ثامنًا 7)إشارة إلى المادة 
 ىدر الماؿ العاـ مف قبؿ السيد المحافظ صالح الديف عمار جبر خميؿ الجبوري.
وتقصير المتعمديف في  اىماؿ جبر خميؿ الجبوري لثبوتأطمب مف المجمس التصويت عمى الموافقة بإقالة محافظ صالح الديف عمار 

( ثامنًا ثانيًا مف قانوف 7أطمب مف المجمس التصويت، إشارة إلى المادة )إداء الواجب والمسؤولية وتسبب في ىدر الماؿ العاـ 
(، 672( نواب مف أصؿ )7) يجب حسب عدد الغير مصوتيف ىنا، ال يوجد عدد غير مصوتيف أكثر مف( 422المحافظات، يتطمب )

 موافقة عمى إقالة محافظ صالح الديف باألغمبية المطمقة لعدد أعضاء مجمس النواب. تمت ال
 المجنة المالية(.لمقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية. ) األولىالقراءة *الفقرة ثالثًا: 

مف ( رابعًا 47لمجمس النواب العراقي، والمادة ) ( أواًل مف النظاـ الداخمي446)السيدات والسادة النواب، استنادًا إلى أحكاـ المادة  
تقدمت المجنة المالية بطمب تشريع مقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي  6248( لسنة 41قانوف مجمس النواب وتشكيمتو رقـ )

الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية، ( مف النظاـ الداخمي تقدـ عدد مف النواب بمقترح قانوف 462استنادًا إلى المادة )والتنمية، وأيضًا 
شارة إلى نفس المادة  القوانيف وتقدـ المجنة االقتراح كتابتًا إلى رئيس المجمس الذي  اقتراح( مف النظاـ الداخمي لكؿ لجنة حؽ 446)وا 

لى المجنة القانونية لمراجعة يحيؿ رئيس المجمس مشروع القانوف إوبالفقرة ثالثًا مف نفس المادة  ،يحيمو بدورة إلى المجاف المختصة
( في 13)بكتابيـ المرقـ  أجابومقترح القانوف إلى المجنة القانونية التي  أحالوصياغة وتدقيقو وتطمب عرض عمى المجمس وىذا ما تـ 

شارة إلى ( مف النظاـ ال466( ثالثًا والمادة )446المادة ) وأحكاـ( ثانيًا مف الدستور 22استنادًا إلى أحكاـ المادة ) 47/3 داخمي وا 
مسطر عمى كتاب المجنة المالية بالعدد كذا في كذا ال مانع لدى المجنة القانونية مف عرض مقترح القانوف الدعـ الطارئ ىامشكـ ال

ىؿ يوجد اعتراض عمى المضيء بمقترح  بنا، ىذا مقترح قانوف األمرالمجمس قدر تعمؽ  األعماؿلألمف الغذائي والتنمية عمى جدوؿ 
ئي عمى ( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب ىؿ يوجد اعتراض؟ ال يوجد اعتراض مبد446أنا أطبؽ الفقرة ثالثًا مف المادة )نوف؟ القا

 المضيء بالقانوف. 
اـ اقرأ النظالفنية لمقانوف ىذه مداخمة ال يوجد مخالفة لمنظاـ الداخمي  باألمورأيف خالفة النظاـ الداخمي وأي حديث عف جزئية تتعمؽ 

واعرض عمى إلى المجنة المالية والمجنة القانونية أبدأت رأييا  إحالة( طمبت المجنة المالية وطمبوا نواب وتـ 446الداخمي بالمادة )
ال يوجد اعتراض عمى المضيء بالقانوف  ،األعماؿ المجمس، نقاط النظاـ عندما يخالؼ الرئيس لسياقات النظاـ الداخمي خالؿ جدوؿ

 مف حيث المبدأ.
    -ني )نقطة نظام(:النائب ثامر ذيبان حسون عبود الحمدا -

أو لغاء ىذا القانوف، التواقيع التي تـ جمعيا إبعد قرار المحكمة االتحادية التي وضحت بموجبة مياـ الحكومة وعمى أثر ذلؾ تـ 
 األخترض عمى ىذا الموضوع لكف الذي أصبح داخؿ المجنة المالية كانت بناًء عمى رغبة أغمب أعضاء المجنة المالية ولـ نع أعدادىا

رئيس المجنة المحتـر قاؿ فقط عنواف قانوف يرسؿ إلى السيد رئيس المجمس أو إلى ىيأة الرئاسة لمموافقة، مف بعدىا نرجع داخؿ المجنة 
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نة المحتـر أرسؿ القانوف نفس مع نعد المواد ليس ىذا القانوف قانوف تعد المجنة المالية الذي تفاجئنا بو أف السيد رئيس المجالمالية 
ـ رفضة مف قبؿ المحكمة االتحادية أو المرسؿ مف الحكومة، الذي قانوف ليس ىذا القانوف التي ت أعدادتواقيعنًا أنا بالنسبة أوقعت عمى 

وف أعداد قانوف ال سامح اهلل مستقباًل وبسالسة أف يك األزمةنرجو مف سيادتكـ السيد الرئيس حتى الموضوع يمضي ونشعر بحدوث 
ويستيدؼ شرائح ووزارات واضحة ىناؾ لغط  جديد داخؿ المجنة المالية وليس ىذا القانوف الذي أرسمتيا الحكومة، أف يكوف قانوف مقنف

أعضاء مجمس النواب المحترميف عندىـ تحفظ عمى ىذا الموضوع، نحف  األخوةكبير بالشارع ىناؾ لغط باألوساط السياسة وبعض 
إشكاالت، الذي نطمبو مف حضرتكـ أف مثؿ ما تـ جمع تواقيع مف أعضاء المجنة المالية عمى أف يكوف في سجالت وفي  لماذا ندخؿ

      فقط عنواف قانوف وليس مشروع قانوف ويتـ قراءة بالوقت الحاضر.
 -السيد رئيس مجمس النواب: - 

ادية لـ تجيز لمحكومة أرساؿ مشاريع قوانيف عمى أنيا حكومة تسيير السيد النائب المحكمة االتحادية لـ ترفض القانوف المحكمة االتح
إلى المشروع يجوز لمجمس النواب أعماؿ لـ تدخؿ بالجانب الموضوعي لمقانوف، اعترضت عمى أصؿ المشروع أو أرساؿ الحكومة 
أف كاف في جنبة قضائية يأخذ رأي اقتراح القوانيف أذا كاف في جنبة مالية يتـ أخذ رأي الحكومة أف لـ تعترض الحكومة يمضي و 

عمى ، ممثؿ الحكومة ىؿ يوجد اعتراض مبدئي فيمضي القانوف األعمىقضاء أف لـ يعترض المجمس ال األعمىمجمس القضاء 
 المضيء بالقانوف بمقترح القانوف؟

  -الحكومة: السيدة ممثل -
ذا يوجد أي مف حيث المبدأ الحكومة موافقة   مالحظات فنية سوؼ تكوف مع المجنة المالية.عمى المضيء بالقراءة، وا 

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
ال تعني الموافقة عمى نصوص القانوف المذكورة ىذا  األولىسوؼ تثبت ىذه الموافقة في محضر الجمسة، السيد ثامر ذيباف القراءة 

( بالنظاـ الداخمي القانوف أيضًا سوؼ 462إلى المادة )أيضًا بمقترح مف أعضاء خارج المجنة المالية إشارة  القانوف نفس تـ استالمة
يعود إلى المجنة المالية بالقراءة الثانية بالمقترحات وبالتعديالت وأرجو مف جميع السيدات والسادة النواب أف يبدوف مالحظاتيـ 

فقرات الميمة التي مف شأنيا معالجة باالتفاؽ نيابي عمى أىمية المضي بالالموضوعية عمى القانوف مف أجؿ أف ينضج القانوف ويخرج 
 .ممفات كبير تتعمؽ بأمور تمس المواطف مباشراً 

  -النائب حسن كريم مطر الكعبي: -
في قبة البرلماف يمثؿ الشعب العراقي وال يسعى إلى عرقمة أي مشروع يخدـ أبناء  بأف الجميع الحضور كممثؿ عف مجمس العراقي

صياغة مقترح القانوف بتوقيع أعضاء المجنة ممثميف عف كؿ أطياؼ نطمؽ قررت المجنة المالية الشعب العراقي، ولذلؾ ومف ىذا الم
الشعب العراقي ولـ تستأثر كتمة سياسية معينة بعينيا حوؿ ىذا المقترح لكي ال يكوف ىناؾ فرصة أو ذريعة لمصراع السياسي 

بياف أرجو مف حضرتكـ أف تسمح لنا أف نتموا دمة المجنة المالية واالختالؼ السياسي يكوف فيو المواطف العراقي ىو الضحية، لذلؾ ق
 عمى السادة والسيدات أعضاء مجمس النواب العراقي وعف طريقيـ إلى الشعب العراقي .

   مف الغذائي والتنمية.لأل الطارئلمقترح قانوف الدعـ  األولىيقرأ القراءة 
 -إخالص صباح خضر الدليمي:النائبة  -

 األولى لمقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية.تقرأ المادة 
 -زيدان المهيبي:النائب فالح حسن  -

 لمقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية. )أواًل( ثانياً يقرأ المادة 
 
 -مهند:النائب  -
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 نمية.لمقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والت )ثانيًا(ثانياً يقرأ المادة 
 -النائب: -

 لمقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية. )ثالثًا( يقرأ المادة ثانياً 
 -النائب: -

 لمقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية. (أوالً ) يقرأ المادة ثالثاً 
 -:ستار جبار عبداهلل العتابي النائب -

 ترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية.لمق ثانيًا )أ()ب( يقرأ المادة ثالثاً 
 -النائبة: -
 لمقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية. )ج( قرأ المادة ثالثاً ت
 -النائب: -

 يقرأ المادة رابعًا لمقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية.
 لألمف الغذائي والتنمية. يقرأ المادة خامسًا لمقترح قانوف الدعـ الطارئ

 -النائبة: -
 تقرأ المادة خامسًا )أواًل( لمقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية.

 تقرأ المادة سادسًا لمقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية.
 -النائب: -
 تنمية.قرأ المادة سابعًا لمقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والي

 يقرأ المادة ثامنًا لمقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية.
 -النائب: -

 يقرأ المادة تاسعًا لمقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية.
 -النائب: -

 يقرأ المادة عاشرًا لمقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية.
 -النائب: -

 لمقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية. عشر ةالحاديدة يقرأ الما
 عشر لمقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية. ةيقرأ المادة الثاني

 -النائب: -
 عشر لمقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية. ةيقرأ المادة الثالث

 -النائبة: -
 عشر لمقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية.يقرأ المادة الرابعة 

 -النائب: -
 يقرأ المادة الخامسة عشر لمقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية.

 -النائبة: -
 تقرأ األسباب الموجبة.
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  -النائب حسن كريم مطر الكعبي: -
في مشروع القانوف لقرأ قراءة أولى ء المجنة المالية، وكما دعت المجنة المالية السيد الرئيس تـ القراءة مف قبؿ األخوة واألخوات أعضا

يـ والحضور إلى جمسات المجنة المالية أعضاء مجمس النواب جميعًا إلى تقديـ مقترحات واألخوات األخوةفي مجمس النواب، تدعوا 
 داخؿ في وصاعدًا جمسات المجنة المالية سوؼ تكوف فاألمف  العمنية ال توجد جمسات سرية وال توجد جمسات خارج مجمس النواب،

  أروقة مجمس النواب وفي مقر المجنة المالية.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

كانت لمضرورة سبب عدـ وجود مكاف  ،السيد النائب في ىذه الدورة متواجديف في المجنة المالية فقط في الدورات السابقة باألصؿىي 
 يستعينوف في مقر الضيافة قاعدة الضيافة الحكومية.و  فاألحياكافي في بعض 

بما يتعمؽ بالمالحظات السيدات والسادة النواب، في القراءة الثانية يتقدموف بمالحظاتيـ في الجمسة ويتقدموف بو مكتوبة إلى المجنة 
يقتصر عمى لو حؽ التصويت فقط كؿ نائب لو حؽ في المجنة المالية وفي أي لجنة يبدي عف رأي نعـ ليس  ،المالية ويباشروف

 ،أي مف المجاف بما فييا المجنة المالية اجتماعاتولكف يحؽ أي نائب أف يحضر في  ،ليياإالسيدات والسادة أعضاء المجنة المشار 
 نيا عمى أف ال تخالؼ القانوف والدستور وحاجات الشعب.ويبدي عف رأي ويدافع عف وجية نظر ويتب

 -الزاممي )نقطة نظام(: عودهالنائب عباس شعيل  -
نحف عندنا وجية جنابؾ أشرت عمى أف ىناؾ معترضيف عمى القانوف بالتأكيد ( مف النظاـ الداخمي، في بداية قراءة القانوف 18المادة )

لمالية ومثؿ ما ذكر السيد رئيس المجنة انظر كيطار تنسيقي عمى قانوف الدعـ الطارئ، وىذا ال يعني بأننا نعترض عمى أصؿ الفكرة 
 اليـو أستاذ حسف الكعبي عمى أف الكؿ في مجمس النواب ىو لديو شعور بالمسؤولية وىـ عمى أف كيؼ مف الممكف أف الشعب العراقي

تنا عمى أف ىذا الحكومة عاجزة عف تسديدىا بسبب أف حكومة تصريؼ إعماؿ، لذلؾ نحف نسجؿ مالحظا ينتظر الكثير مف مستحقاتيـ
ف نشرع قانوف بيذا الشكؿ لحؿ مشكؿ مالية في قسـ ما، لماذا ال نذىب باالتجاه تشريع قانوف الموازنة االتحادية القانوف إذا مف الممك

بالمجنة القانونية والمجنة المالية؟ موضوع  لألخوةبشكؿ كامؿ لنياء الجدلية التي تتعمؽ بالموازنة العامة االتحادية ىذا سؤاؿ أوؿ موجة 
لحكومة وأدارتيا بالوقت الحاضر عمينا جميعًا كمجمس نواب وقوة سياسية أف نفكر جيدًا إلى متى نبقى أخر نحف نعتقد أف موضوع ا
عماؿ، يجب أف يكوف ىناؾ ذىاب باالتجاه انتخاب رئيس الجميورية وتشكيؿ حكومة ومف خالؿ مجمس نحف عندنا حكومة تصريؼ أ

السياسية الموجود مف أجؿ انتخاب رئيس جميورية وتشكيؿ  األطراؼف النواب دعوا لمقوة السياسية لموصوؿ غمى نتيجة بالتنازؿ م
أف نحف المدد الدستورية تـ ضربيا عمينا أف نحتـر القانوف والدستور بمدده وتشكيؿ حكومة ومف الممكف أف نواجو حكومة مف أجؿ 

 .التحديات سواء عمى المستوى الداخمي والمستوى الخارجي
 -يف حاشوش:عادل خميس عبد المطالنائب  -

ال يوجد عندنا اعتراض عمى أصؿ القانوف األف يوجد مصمحة بتشريع لكف يوجد مصمحة بتشريعو لكف بشروط معينة السيد الرئيس، 
ف نعترؼ القانوف بو يوجد خالفات حتى داخؿ المجنة المالية بعض أقالوا لي السيد الرئيس فقط يجب بعض النواب في المجنة المالية 

 يحتاج إلى وضوح بالقانوف، المالحظات يجب األخذ بو الجداوؿ التي تشير ىنا.نة المالية يقولوف المجب األعضاء
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

أقري نص الفقرة  وليس مداخمة، ال يوجد مداخمة ال بالقراءة الثانيةنقطة نظاـ  إلى ىذا نقاش جنابؾ يوجد اعتراض حضرتؾ أشرت األف
 .ـالتي تقوؿ نقطة النظا

 -النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي: -
  رأيو  ألبداء( بحقي، وتعطي لمنائب حؽ التدخؿ في نقطة نظاـ 16( )67نقطة نظامي تنطمؽ مف المادة )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
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النظاـ أو تجاوزت  مع سير المناقشات إذا خالفة أحدى مواد الدستور أويحؽ لمنائب أثناء الجمسات المجمس يعترض نقطة النظاـ 
وأنا  األفو ونصيا، ىذا سياؽ السيدة النائبة أنا أريد نص المادة التي خالفتيا جدوؿ أعماؿ الجمسة وعميو بياف المادة التي يحتج ب

 ث بإدارة الجمسة أريد نص المادة بالنظاـ الداخمي التي تـ مخالفتيا وتـ االعتراض عمييا مف قبمكـ بنقطة نظاـ. أتحد
 -نصيف جاسم العبيدي:بة عالية النائ -

 وأيف المخالفة؟أنت سمعت رأيي حتى تعرؼ أنا أيف أتحدث 
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

أسير عدؿ وال أرجع إلى النظاـ الداخمي، السيدة النائب أشرتي بنقطة نظاـ أيف النقطة التي خالفتيا بالنظاـ أنا ال أريد رأيي وأريد أف 
 الداخمي.

 -لية نصيف جاسم العبيدي:النائبة عا -
 تعطيني حؽ أف أتكمـ بما أشار.( 67أنت سمعت رأيي حتى أعرؼ أيف أتكمـ وأنت لـ تعطيني حؽ )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
( تشير إلى يحؽ لمعضو أثناء جمسات المجمس أف يعترض بنقطة نظاـ عمى سير مناقشات خالفة أحدى 67السيدات والسادة النواب، )

لدستور أو النظاـ أو تجاوزت جدوؿ أعماؿ الجمسة، وعمية بياف رقـ المادة التي يحتج بو ونصيا أرجو بياف نص المادة ونص مواد ا
 المادة.

 -النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي: -
 ـ تعطيني الحؽ بالتكمـ.ل( التي تعطيني حؽ التكمـ في حالة مخالفة القانوف أو الدستور، 67السيد الرئيس أنت سمعت رأيي عمى المادة )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 ؟أي نص أنا خالفتو

 -النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي: -
 ولـ تعطيني حؽ الكالـ.أو ال  وقمت النص أنا مخالفة حتى تعرؼ أنا تكممت

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 أسمح لكي بالمداخمة وبنقطة النظاـ.نزواًل لرغبت السيد النائب األوؿ والسيد النائب الثاني سوؼ 

 -النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي: -
السيد الرئيس أنا أرجع إلى صالحيات السيد رئيس مجمس النواب، كال السيد الرئيس يوجد نظاـ داخمي يحكـ عالقتنا مع ىيأة الرئاسة 

 واب ينظـ جمسات المجمس اليـو أنا مف أريد أتكمـ.رئيس مجمس النىو الرئيس ونائبيو، يوجد صالحيات مجمس النواب محدد بأف 
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 أيف نقطة النظاـ؟
 -النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي: -

 السيد العزيز أبدي رأيي.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 مداخمة أو نقطة نظاـ؟
 -النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي: -
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الوقت تقوؿ لي لـ تعطيني المخالفة نظاـ داخمي أو  ىناؾالتكمـ أنت أعطيني أتكمـ أقوؿ لؾ أيف المخالفة ( لي الحؽ ب17,16بالػ)
أعطي نص قانوني يعطي تكميؼ قانوني الذي يحصؿ ممارسة ىذا القانوف  احتماؿأنت لـ تعطيني الحؽ بالكالـ أنا  قانوف أو دستور،
السيد رئيس لدورتيف وبالتالي يجب أف يتسع  جاًء ويجب أف يتسع صدرؾ أنت اليـو السيد الرئيس يجب أف أتكمـ ر  لي،أنت لـ تسمع 

بنقطة األف أعرفو ألية وممارسة دورؾ كرئيس مجمس نواب، يعني تعطيني الحؽ كنائب مف أعترض  األولىصدرؾ أكثر مف الدورة 
اليـو أنا نائب حالي حاؿ أي  قاطعني بالكالـ،نظاـ ليس لؾ الحؽ أف تبني مواقؼ خاصة بؾ أو مواقؼ سياسية تبنية عمى أساس ت

أحد لي الحؽ التكمـ السيد الرئيس البناء المسبؽ عمى مواقفؾ ال يحصؿ، البناء المسبؽ عمى مواقفؾ ال يمكف تطبؽ معنا في مجمس 
سياسي بإقرار ىذا القانوف احتماؿ يبرر الفعؿ القانوني اليـو أنا أعرؼ ىناؾ توجو الكالـ الذي قمتو  احتماؿالنواب نحف لنا الحؽ التكمـ 

  نقطة نظامي التي أريد أف أقوليا بأف ىذا القانوف مع رغبتنا.أعطيؾ نص قانوني يعطيؾ شرعية لما يقـو بو مجمس النواب، 
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 وكؿ السابؽ يشطب. مف اآلف يتـ تسجيؿ حديثيـ
 -النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي: -

ؿ السيد الرئيس نقطة نظامي طالما نحف سائريف بتشريع ىذا القانوف في ظؿ وجود ثالثة قرارات لممحكمة االتحادية تمنع صدور أنا أقو 
ف يكوف بكتاب أؿ الحكومة عمى شرعية ىذا القانوف لوجود جنبة مالية يجب أف تسأبىذا القانوف، وأنت أتيت لقية فتوى أو شرعية 

أذا نذىب باالتجاه القاعدة الفقيية التي تقوؿ الضرورات تبرر المحظورات نحف نتجو باالتجاه  ألخرا األمررسمي حتى نحف نعرؼ، 
يجادتقنيف ىذا القانوف  وأنت لـ تمنحنا التعبير السيد رقابة الحقة أو حسابات ختامية ليذا القانوف، أنا ىذا الذي أريد أف أقولو  وا 

 .الرئيس
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

ت والسادة النواب، ال يوجد ما ينص عمى أف يأخذ رأي الحكومة بشكؿ مكتوب الجمسة مسجمة وممثؿ الحكومة موجود وتـ أخذ السيدا
ممثؿ الحكومة، السيد رئيس المجنة ىذا الكالـ يخص المجمس إذا تسمح لي يجب أف أكمؿ مداخمتي، السيدات والسادة النواب أف رأي 

عمية أف يشير مستقباًل إلى نقطة نظاـ،  جمس في بداية الفصؿ التشريعي مف يتحدث بنقطة نظاـيكوف ىناؾ عمؿ منتظـ لجمسات الم
أي  باإلمكافالمسبؽ والمعد  األعماؿالحديث عف نقاط النظاـ أينما خالفة رئاسة المجمس ورئيس المجمس إدارة الجمسة وفؽ جدوؿ 

أو ال مداخالت بحجة نقاط النظاـ مستقباًل، لكي الفة ال نقاط نظاـ ( مف النظاـ الداخمي ويحدد المخ67نائب يعترض وفؽ المادة )
لكي ال يكوف ىذا المقترح لمقانوف يمارس النائب حقة وأيضًا يكوف ىناؾ انضباط في جمسات المجمس، الحاكـ بيننا مقترح القانوف ميـ 

سادة النواب أف تكوف مداخالت جاىزة عند القراءة نقطة خالؼ بيف النواب وبيف القوة السياسية أكرر أطمب مف الجميع السيدات وال
لألبداء عف الثانية ويتـ تقديميا بشكؿ مكتوب إلى المجنة المالية وأف يتواجد مف يرغب مف السيدات والسادة النواب مع المجنة المالية 

  عب العراقي.ونصؿ إلى قانوف يؤدي الغالية بتوفير الخدمات الضرورية والممحة والطارئة ألبناء الش رأيو 
قامة العالقات مع الكيان الصهيوني.)المجنة القانونية(.*الفقرة رابعًا: تقرير ومناقشة )القراءة الثانية( مقترح قانون حظر التطبي   ع وا 

  -حسين جاسم الفايز: النائب عامر -
وتـ قات الخارجية عمى أف نشاركيـ بالقرار، المفروض أف تكوف المجنة المشاركة وقد جاءنا كتاب مف المجنة القانونية إلى لجنة العال

 االتفاؽ عمى تشكيؿ لجنة مشتركة لرفع القانوف وناقشتو.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

طمبؾ صحيح والذي ورد إلى رئاسة المجمس تكوف لجنة العالقات الخارجية لجنة ساندة إلى المجنة القانونية بتشريع ىذا القانوف طمبؾ 
 صحيح.

( مف النظاـ الداخمي، اآلف قبؿ ما يتـ التشريع بالقانوف لحيف القراءة الثانية ممكف 446السادة النواب أيضًا بموجب المادة )السيدات و 
( مف النظاـ الداخمي ثالثًا يحيؿ رئيس المجمس مشروع القانوف أو مقترح القانوف إلى المجنة 446) أف نسأؿ المجمس إشارة إلى المادة
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؟ ىذا تصويت عتراض مبدئي عمى تشريع ىذا القانوفاصياغة وتدقيؽ وتطمب عرضة عمى مجمس النواب، ىؿ يوجد  القانونية لمراجعة
 ال يوجد أي معترض.

 -النائب عبد األمير عبد الحسين عنوز: -
قامة العالقات مع الكياف الصييوني.  تقرير مقترح قانوف حضر التطبيع وا 

( في 616نية مصاحب مع تواقيع عشريف نائبًا بكتاب مكتب السيد رئيس المجمس لمعدد )أحيمو القانوف إلى المجنة القانو أواًل: 
 .46/1/6266( في 229لرئيس مجمس النواب ذو العدد ) األوؿوكتاب مكتب السيد النائب  8/3/6266

 .8/3/6266( في 49) لمرقـ بموجب كتابيا ا األولىثانيًا: سبؽ وأنا ناقشو المجنة القانونية مقترح القانوف وقررت عرض القراءة 
 .44/3/6266ثالثًا: سبؽ وأف تـ قراءة القانوف قراءة أولى في جمسة مجمس النواب المنعقدة في 

وأبد السادة أعضاء المجنة مالحظات في مواد القانوف، سوؼ  47/3/6266مقترح القانوف لممرة الثانية في رابعًا: ناقشو المجنة القانونية 
التي  األخرىالحظات أعضاء مجمس النواب التي سوؼ تثبت في جمسة المناقشة في مجمس النواب والمالحظات يتـ تضمينيا مع الم

 القانونية مكتوبة.ترد إلى المجنة 
مشترؾ مع المجاف النيابية العالقات الخارجية األمف والدفاع االقتصاد واالستثمار العمؿ ومؤسسات   قررت المجنة عقد اجتماع: خامساً 
 ع المدني.المجتم

ووزارة الخارجية جياز المخابرات الوطني جياز الجيات التنفيذية ذات العالقة المتمثمة بوزارة الدفاع  استضافةسادسًا: قررت المجنة 
 العامة لمجمس الوزراء. األمانةاألمف الوطني مستشارية األمف القومي دائرة المنظمات الغير الحكومية 

 .47/3/6266القانوف لمقراءة الثانية في جمسة مجمس النواب لغرض مناقشة مقترح القانوف أخيرًا قررت المجنة رفع مقترح
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

السيد المقرر تفادي لألحراج وتفادي أف أحد ال يقدر تعبكـ كنواب وأنتـ نواب أنتـ تقدموف خدمة لمنواب أضافة إلى عممكـ ال يوجد 
تالفي مثؿ ىذه حالة يجب تسمسؿ القوائـ تصبح أكثر مف ورقة تكتب كافئ وال يوجد عمييا أي امتياز عمييا تخصيص وال يوجد عمييا م

السيدات والسادة المقرريف ىـ نواب مثمكـ يعني ما يؤدي واجب وضيفي يجب شطب  يجب أف تسمسؿ الورقة نفييا تسمسؿ، األسماءبو 
وف ميـ أخواف ىذا الخالؼ تداخميف وىذه بو أربعة عشر، السيد النائب ىذا القانلي. ىذه الورقة جنابؾ بو فقط أربعة المىذه المداخالت 

 غير ميـ وغير صحيح.
 -حميد كاظم الدهمكي:النائب رعد  -

أكيد الجميع ليس فقط متفؽ لكف مؤمف بعدـ التطبيع مع الكياف الصييوني إسرائيؿ ىذا ثابت مف ثوابت العراؽ والعراقييف، لكف نحف 
السيد الرئيس يوجد بعض الفقرات بالقانوف متروكة ليس بو نيايات واضحة وىذا قانوف سوؼ  انوف مف الناحية الصياغيةنتكمـ عف الق

( ىذه ميمات جدًا 1المادة )يطبؽ وخصوصًا العقوبات التي بو يعني ىو إعداـ لذلؾ عندما نأتي لبعض المواضيع السيد الرئيس 
ثوبتنا لكف في نفس الوقت ال أنا ذكرت نحف يوجد عندنا ثوابت رفضنا لمتطبيع ىذا ثوابت مف  بالقانوف، السيد الرئيس أف ىذا القانوف

( تقوؿ التطبيع مع الكياف الصييوني 1نريد أف يكوف كأف مادة أربو إرىاب جديد عمى مؤسسات وأشخاص عراقييف، عندنا في مادة )
ألي أفكار أو مبادئ أو ايدلوجية أو سموكيات صييونية، ال أعرؼ ما ىي يمنع التطبيع مع الكياف الصييوني المحتؿ أو الترويج لو أو 

األف ىذا الموضوع سوؼ يطبؽ قانوف عمى المؤسسات الدولة وعمى الشعب ىذا أواًل، ثانيًا  يجب أف نترجميا األفكارايدلوجية وما ىي 
ية اليـو مزاج البعض يقوؿ أنت رؤيتؾ صييونية القياـ بأي فعؿ يحقؽ األغراض الصييونية ما ىي األغراض الصييونيقوؿ سادسًا 

والبعض يقوؿ رؤيتؾ وطنية والبعض يقوؿ حسب الزاوية التي ينظر لو وحسب المزاج السياسي عند، اليـو تكوف صديقة أنت وطني 
ساعدات أو ( قبوؿ أي نوع مف أنواع الم7شريؼ أنت خصـ في أي عمؿ أنت تروج وتعمؿ ىذه ميمة جدًا أيضًا يقوؿ في المادة )

أو اليبات مع الكياف الصييوني ىذه متفقيف عمييا أو المؤسسات المروجة لو السيد الرئيس أنا كيؼ اعرؼ ىذه مؤسسة التبرعات 
وال مروجة لمتطبيع لمكياف الصييوني يعني يجب أف نذىب أما نضع نيايات منتيية واضحة حتى ىذا القانوف يسير بشكؿ صحيح 
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بو سفارة صييونية نقطع العالقات معيا كاممة، أي واحد معيا عالقات مع الكياف  أو نذىب ونقوؿ أي دولة يسيس مثؿ بعض القوانيف 
الصييوني ويوجد بو سفارة صييونية نقطع العالقات معيا حتى ال نمتقي في مؤسسة تابعة مع ىذه الدولة التي يوجد عندىا تطبيع 

قانوف يحتاج إلى صياغات قانونية واضحة أنا أعتقد يحتاج إلى دقة حقيقية في إقرار جية اعتقد الوبعديف نذىب باالتجاه عقوبة ىذه ال
قرار ىذا القانوف ميـ جدًا.  ىذا القانوف لكف في نفس الوقت وا 

 -الجبوري:النائب أحمد عبد اهلل  -
واإلسالمية، في مناىضة الكياف أواًل نشكر المجنة القانونية ومف قدـ ىذا القانوف الميـ الذي ىو مف أولويات الشعوب العربية 

وبال شؾ بأف الشعب العراقي كافة أطيافو ومكوناتو يرفض التطبيع مع الكياف الصييوني الذي ىو الصييوني الغاصب ألرض فمسطيف 
أطمب  ولذلؾ ونحف كأعضاء مجمس النواب العراقي ودائمًا نحضر مؤتمرات دولية وعربية أنا اعتراؼ بدولة الكياف الصييوني الغاصب،

أف يكوف حضور الوفود العراقية إلى ىذه االجتماعات بشرط عدـ حضور وفد الكياف مف المجنة القانونية ولجنة العالقات الخارجية 
جميع أعضاء مجمس النواب العراقي كانوا ينسحبوف مف ىذه المؤتمرات نحف  األمورالصييوني الغاصب األف ىناؾ الكثير مف 

أرجو أف ينصرؼ القانوف ليس فقط عمى الشكؿ العاـ  األخرىالكياف الصييوني الغاصب، المسألة ويرفضوف الحضور لو لحضور 
نما يذىب إلى دعـ التعامؿ التجاري مع المساىميف في الشركات  التي تأسست في الكياف الصييوني أو أف يكوف المساىميف بيا مف وا 

  جارة ومع أيضًا الجيات المسؤولة عف تسجيؿ الشركات.الكياف الصييوني وىذا أمر يجب يكوف التنسيؽ مع وزارة الت
 -النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي: -

أجد أف ىذه المادة كاممة متكاممة يعني األسباب الموجبة  4929( لسنة 444( مف قانوف العقوبات رقـ )624في ظؿ وجود المادة )
مف قانوف العقوبات في ىذا القانوف، السيد الرئيس أتمنى أف ( 624ف المادة )ليذا القانوف لذلؾ أطمب مف المجنة القانونية أمكانية تضمي

تيا، يتضمف مادة يتضمف القانوف إيقاؼ تنفيذ القانوف إلى ىيأة المسائمة والعدالة كوف القانوف ينسجـ مع قانوف المسائمة والعدالة وىيأ
ائدة إلى الكياف الصييوني وبالتالي أتمنى عمى القانونييف أف قانونية يوجد مالحظة بعض الشركات تعمؿ بالوكالة عف شركات ىي ع

أو مع الصييونية تحضر مف التعامؿ، المادة الواردة بقانوف  نيج الصييونياليضمنوا إذا كاف العقد بالباطف شركة عائدة لشركة تتبنى 
فع ىذه المادة، أتمنى أف يتضمف القانوف عمى أتمنى أف تر  4929لسنة ( 444العقوبات المتعمقة بالعذر المخفؼ الواردة في قانوف )

ال مادة ال يتقاطع ىذا القانوف مع أي عفوا سابؽ أو الحؽ يعني ىذه القانوف يكوف قانوف حاكـ ألي عفوا قادـ أو ألي عفوا سابؽ 
ا تنفيذ ىذا القانوف إصدار يمكف أف يكوف ىناؾ تداخؿ بيف القانونييف، وأيضًا النص بالقانوف باإلمكانية الجية التي سوؼ يوكؿ إليي

 تعميمات تنفيذ ىذا القانوف.
 -مها فاضل كاظم الجنابي:النائبة  -

لى مجمس النواب العراقي أف تكوف باكورة تشريعاتو ىو تجريـ التطبيع مع الكياف الصييوني   إسرائيؿفي البدء نبارؾ لمشعب العراقي وا 
)ص،ع( ولنا الفخر أف نكوف كالعراؽ مف محمد  األعظـ نبينامسرى  األقصىدنا الغاصبة لممقدسات المنتيكة لحرماتنا والغاصب لمسج

الغاصب لفمسطيف القاتؿ التي تشرع بتشريع تجريـ وحضر التطبيع مع الكياف الصييوني اإلسرائيمي  واإلسالميةأواؿ الدوؿ العربية 
قامةالقانوف قانوف حضر التطبيع و  السيد الرئيس بالنسبة لعنواف القانوف أو أسـ والمنتيؾ لحرماتنا، ألىمنا العالقات مع الكياف  ا 

قامة العالقات معو، الصييوني أجد مف الضرورة وضع بيف )إسرائيؿ( أي تحديد أسـ الكياف الصييوني الغاصب الذي يحضر تطبيع  وا 
قتصادية أو التجارية أو الرياضية ( يضاؼ إلى إقامة العالقات الدبموماسية أو السياسية والعسكرية واال6بالنسبة لألىداؼ المادة )

تضاؼ أيضًا فقرة ويمنع االتصاؿ وفتح مكاتب تمثيؿ مف أي نوع وعمى أي مستوى مع الكياف الصييوني بطرؽ مباشرة وغير والفنية، 
في العراؽ أو  مباشرة، أيضًا أجد مف الضرورة إضافة فقرة بالقانوف منع دخوؿ أو استقباؿ حاممي جنسية الكياف الصييوني اإلسرائيمي

قامة العالقات الدبموماسية والسياسية 1في الجرائـ والعقوبات أيضًا المادة )في مقرات البعثات الدبموماسية التابعة لو،  ( يمنع التطبيع وا 
لدستور قد ( ثانيًا مف ا48والعسكرية وتضاؼ أيضًا والتجارية والرياضية والفنية، أجد مف الضرورة جدًا أف تضاؼ فقرة األف المادة )

أنو يعد عراقيًا كؿ مف ولد أب عراقي وأـ عراقية لذلؾ يجب إضافة فقرة تنص عمى أسقاط الجنسية العراقية عف كؿ عراقي أو  أفاده
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أو متزوجة بإسرائيمية مف الصياينة وعف أولدىـ، وكذلؾ السيد الرئيس نقطة أخيرة تضاؼ فقرة بأف تسحب عراقية متزوج إسرائيمية 
  راقية مف المتجنس بو أف ثبت إقامة أو ارتباطو بالكياف الصييوني الغاصب بأي شكؿ مف األشكاؿ.الجنسية الع

  -حميد عباس عبد المي الشبالوي:النائب  -
يكوف إسرائيؿ الست النائبة ميا الدوري والتي ىي تحديد مف ىو الكياف الصييوني أي بيف قوسيف  األختبالمناسبة جزء ميـ ذكرتيا 

( طالما أف مقترح القانوف ىو 624المقصود مف القانوف، إضافة إلى أف ذكر المشرع العراقي في قانوف العقوبات المادة ) حتى يتحدد
 مف نطاؽ.تفصيؿ ليذه المادة يجب ذكر مف ىو الكياف الصييوني بالتفصيؿ وتعريؼ ليذا المصطمح وماذا يشمؿ 

 -:الركابي النائب عادل حاشوش -
ي تتولى تطبيؽ فقرات ىذا القانوف؟ أف القانوف عاـ ويوجد فيو فقرات عامة ولكف مف ىي الجية؟ ىؿ ىي االدعاء العاـ أواًل: مف الجية الت

أو أحدى الييئات المستقمة؟ أو أحدى الوزارات األمنية حتى تكوف ىنالؾ جدوى بتشريع ىذا القانوف البد أف يكوف ىنالؾ نص مف قبؿ 
لجية المعنية بتطبيؽ ىذا القانوف ومتابعة تطبيؽ فقراتو ىذا الموضوع في غاية األىمية اعتقد نحتاج الى المجنة القانونية بمادة صريحة ا

ذكر نص آخر بما نصو ال يخؿ تطبيؽ فقرات ىذا القانوف مع أي نصوص قانونية تخص ذات الموضوع في قوانيف أخرى قد توجد 
( التي 4تطبيؽ بنود ىذا القانوف ىنالؾ بعض األمور الصياغية في المادة )عقوبات مشددة في قوانيف أخرى ممكف تطبيقيا إضافة الى 

تقوؿ )تجريـ التطبيع مع الكياف الصييوني المحتؿ الغاصب( اعتقد واحدة منيا تكفي ىو الغاصب صحيح والمحتؿ صحيح ولكف واحدة 
 تكفي ألنو نحف أماـ نصوص قانونية.

راؽ أو خارجو بما فييـ الموظفيف ومسؤوليف الدولة المكمفيف بالخدمة العامة( الموظفيف ىـ مكمفيف ( أواًل: )العراقييف داخؿ الع6في المادة )
 بالخدمة العامة القانوف عرفيا.

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -
لخدمة العامة وليس موظفيف وكذلؾ أعضاء مجالس كال يوجد مكمفيف بالخدمة العامة ليس موظفيف أعضاء مجمس النواب مكمفيف با

 المحافظات.
 -النائب عادل حاشوش الركابي: -

 نص قانوف انضباط موظفي الدولة أيضًا عمييا.
 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -

 حتى يشمؿ عمييا االثناف الموظفيف والمكمفيف بالخدمة العامة.
 -ئب عادل حاشوش الركابي:النا -

( التي تستخدـ وسائؿ التواصؿ 6( تحتاج الى تحديد الجيات المذكورة في المادة )6( المادة )2وأيضًا وسائؿ التواصؿ االجتماعي رقـ )
شركات ( بالنسبة لمشركات الخاصة اعتقد انو يقصد بيا 8االجتماعي بحاجة الى تحديد ىذا الموضوع وأيضًا في نفس المادة فقرة )

( ثانيًا )تطرد الشركات األجنبية( اعتقد أف ىذه المادة بحاجة الى صياغة ألنو ىنالؾ 2القطاع الخاص يجب ذكر ذلؾ وفي المادة )
شركات نفطية كبرى متعاقد معيا العراؽ سواء كاف في وزارة النفط ضمف عقود التراخيص أو شركات تقـو بمشاريع إستراتيجية في العراؽ 

ا القانوني؟ ألنو بالتأكيد ىذه الشركات مثؿ توتؿ الفرنسية وغاز برـو الروسية واكسؿ موبيؿ وديبؿ البريطانية ىي شركات ما ىي موقفي
كبرى عالمية تعمؿ في كؿ أنحاء العالـ حتى يكوف القانوف فعاًل قابؿ لمتطبيؽ ىذه البد مف أف تحدد كيؼ الوضع القانوني لمتعاقدات 

 ة؟.السابقة لمحكومة العراقي
 -النائب فراس المسمماوي: -
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أواًل: إعادة النظر في عنواف القانوف ليصبح قانوف تجريـ التطبيع مع الكياف الصييوني باعتبار أف لفظة الحظر لغة داللتيا ممكف أف 
ذا األنسب لعنواف تنتيي ليا مدة انتياء فاألخير يمكف أف يكوف مؤقت الحظر بينما التجريـ فيو قطع الشيء مف أساسو وبشكؿ قطعي وى

 القانوف )تجريـ التطبيع مع الكياف الصييوني(.
ثانيًا: يمكف تخصيص مادة في بداية القانوف لممصطمحات أو التعريفات في بداية كؿ قانوف البد مف أف تكوف تعريفات لممصطمحات 

داؼ والسرياف والفصؿ الثاني الجرائـ والعقوبات ( تقسـ عمى فصوؿ الفصؿ األوؿ التعريفات واألى4وسوؼ اذكر نماذج منيا مثاًل المادة )
فشاء األسرار  التعريفات مثاًل التطبيع ووسائؿ التواصؿ االجتماعي الترويج لفظة التحديث والتحريض واالنضماـ واالنتساب والتخابر وا 

 وغيرىا مف األلفاظ التي ينبغي أف يكوف ليا مادة لتعريؼ ىذه المصطمحات.
( سادسًا وسائؿ التواصؿ االجتماعي المستخدمة في العراؽ أيف وكيؼ؟ في العراؽ أـ خارجو؟ وكيؼ تتـ السيطرة 1ثالثًا: في المادة )

 عمييا فالنص ال يوضح ىذه األسئمة.
 -النائب محمد كريم البمداوي: -

قامة ال يحفى عمى الجميع أىمية ىذا القانوف وأنا مع اإلخوة الذيف اشاروا الى ضرورة تعديؿ اسـ القانوف  الى )قانوف تجريـ التطبيع وا 
( أواًل تجريـ التطبيع مع الكياف الصييوني الغاصب 4العالقات ومنع إقامة العالقات مع الكياف الصييوني( كذلؾ التعديؿ في المادة )

ف ىنالؾ أراضي المحتؿ لألراضي الفمسطينية بؿ ومجمؿ األراضي العربية واإلسالمية التي يحتميا الكياف الصييوني عمى اعتبار أ
اف الجوالف واألراضي المبنانية في الجنوب المبناني في البقاع وكذلؾ أيضًا في األردف والبد مف اإلشارة الى ضرورة منع كافة المطبوعات و 

ت أفالـ وغيرىا مف تمـز الوزارات المعنية وزارة الثقافة والخارجية والوزارات األمنية لمنع انتشار كافة المطبوعات وكذلؾ المنتجات سواء كان
الدخوؿ وكذلؾ المنع مف ترويج ألفكار ومبادئ الصييونية أو اإلشارة إلييا بأي شكؿ كذلؾ أيضًا إلزاـ ىيأة اإلعالـ واالتصاالت بحجب 

الى عدـ  مواقع التواصؿ االجتماعي والترددات لمقنوات اإلعالمية التي تروج االفكار والمبادئ الصييونية كذلؾ مف البد أيضًا اإلشارة
 قبوؿ العفو أو االستفادة مف القرارات التي تصدر مف الحكومات العراقية بشاف العفو الخاص أو العاـ عف مثؿ ىكذا جرائـ.

 -النائبة ابتسام الهاللي : -
وف يحظر التطبيع مع أواًل: الشكر موصوؿ الى المجنة القانونية عمى ىذا القانوف الميـ واف شاء اهلل نحف موافقيف لمتصويت عميو وىو قان

( يضاؼ ليا )إلزاـ وزارة الثقافة لتدقيؽ جميع المطبوعات التي تدخؿ العراؽ ومنع دخوؿ المطبوعات 7الكياف الصييوني بالنسبة لممادة )
 التي تروج المبادئ الصييونية(.

رقت ليذا الموضوع وكيفية التعامؿ مع ىذه ثانيًا: البعض في فترات سابقة ليـ أمالؾ موجودة في العراؽ ولـ نرى المجنة القانونية تط
 الجيات.

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -
 أكيد المجنة القانونية سوؼ تنظر بيذا الموضوع.

 -النائب نفوذ حسين محمد الموسوي: -
 -بالنسبة لموضوع األىداؼ:

لتكرارىا خصوصًا الشؽ الثاني منيا لتكرارىا في مجمؿ نصوص مقترح القانوف فمقد كررت في  أواًل: األفضؿ حذؼ أو تعديؿ الفقرة ثانياً 
( الفقرة رابعًا وىذا ما يجعؿ المقترح عرضة لمتكرار في غير مورد الحاجة باإلضافة الى إضافة 1( و)1( الفقرة ثانيًا والمادة )4المادة )

 العالقات الرياضية والمجتمعية ليا.
( أو اإلبقاء عمى األىداؼ أو تضمينيا 1كف تضميف المواد في ىذا النص ضمف األسباب الموجبة أو باإلمكاف حذؼ المادة )ثانيًا: يم

قامة العالقات والمشاركات وغيرىا واالستفادة مف المادة ) ( 489كما ذكرت ضمف األسباب الموجبة ونقترح إضافة التعريفات كالتطبيع وا 
 التعريفات.مف قانوف العقوبات في بعض 
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ضافة العراقييف المجنسيف بجنسية أخرى حتى في حاؿ سماح الدولة األخرى صاحبة 6ثالثًا: المادة ) ( إضافة كممة )كافة( بعد العراقييف وا 
المؤسسات الجنسية األخرى بإقامة العالقات مع الكياف الصييوني المحتؿ والفقرة سابعًا )تحديد الشركات الخاصة العراقية( والفقرة ثامنًا )

 ( في األىداؼ.4( تحذؼ لتكرارىا في المادة )1العممية واألكاديمية والطبية وغيرىا( والمادة )
 -النائب طارق الخيكاني: -

ع الشكر لإلخوة في المجنة القانونية ليذا القانوف والعامميف في ىذا القانوف وصياغتو جديدة وكتابتو كانت بدقة وشموؿ كافة فئات المجتم
سواء داخؿ العراؽ او خارجو بيذا القانوف نحف فقط نوجو شكرنا وتقديرنا لرئاسة المجمس والمجنة القانونية واإلخوة الموجوديف فييا  العراقي

واإلسراع بإقرار ىذا القانوف باعتباره قانوف ميـ وىي أوؿ دولة عربية تشرع ىذا القانوف وىو فخر وعز لمجمس النواب العراقي اف يباشر 
 انوف وىو قانوف تجريـ التطبيع مع الكياف الصييوني.بيذا الق

 -النائب برهان المعموري: -
وأيضًا أواًل: نقدـ شكرنا وتقديرنا لرئاسة البرلماف واإلخوة في المجنة القانونية وىو مف القوانيف الميمة ونتمنى أف يتـ تشريعو بأسرع وقت 

نة القانونية أف يكوف ىنالؾ تشديد في العقوبات وبالخصوص بالنسبة لكبار بالنسبة لبعض الفقرات التي نتمنى مف اإلخوة في المج
 المسؤوليف مف الذيف تورطوا في ىذا الموضوع.

ثانيًا: مصادرة األمواؿ المنقولة وغير المنقولة لكؿ مف يتورط أو ثبت تورطو سواء كاف مسؤوؿ أو كاف مواطف بمصادرة أموالو المنقولة 
 عاممو مع الكياف الصييوني الغاصب ونتمنى أف يتـ تشريع ىذا القانوف.وغير المنقولة او ثبت ت

 -النائبة اخالص الدليمي: -
تي ألىمية ىذا القانوف بالنسبة لعمؿ اإلخوة في المجنة القانونية ىو عمؿ قيـ ولكف فيما يتعمؽ ببعض األمور مثاًل األمور االجتماعية وال

بطؿ ترشيح كؿ مف ثبت نسبو ومصاىرتو لشخص إسرائيمي أي اقصد كؿ شخص عراقي يرشح تتعمؽ بالمصاىرة والنسب لذا اقترح اف ي
 ألي موقع معيف ولديو مصاىرة ونسب مع شخص إسرائيمي يبطؿ ترشيحو وابتدئ مف موقع رئيس الجميورية فما دوف.

 -النائب باسم الغرابي: -
 -قانوف التطبيع مع الكياف الصييوني:بداية بارؾ لمجمس النواب العراقي ىذه الخطوة الميمة في تشريع 

( أىمؿ النص المجوء الى عقوبة الطرد مف الوظيفة أو العزؿ وتمسؾ بعقوبة اإلعداـ بالنسبة ألصحاب المناصب العميا 3أواًل: في المادة )
ت لمفعؿ الذي يقـو بو الجاني والدرجات الخاصة وىذا يجعؿ النص جامد ال ينظر الى اإلبعاد الحقيقية مف الغاية مف العقوبة وقد ال يثب

الجسامة والخطورة التي تستوجب اإلعداـ ليذا يكوف التمسؾ بعقوبة واحدة غير مجدي لذا نجد إضافة العقوبات التي تيدد المركز 
اقي ضمف ( ثانيًا وحسب جسامة وخطورة الفعؿ وباإلمكاف أف تكوف العقوبة وفؽ قانوف العقوبات العر 3الوظيفي لمجاني في نص المادة )

الجرائـ الماسة بأمف الدولة الخارجي وأيضًا لـ يتـ ذكر السمطات القضائية والمناصب العسكرية كرئاسة األركاف وغيرىا أي إذا لـ يكف 
الفعؿ فيو جسامة فبالتالي تسقط جميع العقوبات ويجب أف تكوف العقوبات متدرجة أي حتى لو سقطت الجسامة تكوف ىنالؾ عقوبة بديمة 

( بإلزاـ وزارة الثقافة بتدرج جميع المطبوعات التي تدخؿ العراؽ ومنع دخوؿ المطبوعات وأيضًا أؤيد كما 6ح إضافة فقرة الى المادة )واقتر 
ذكر بعض اإلخوة النواب إلزاـ ىيأة اإلعالـ واالتصاالت بحجب مواقع التواصؿ االجتماعي والصفحات اإلعالمية وتردد القنوات 

 ألفكار والمبادئ الصييونية.اإلعالمية المروجة ل
 -النائب حيدر المطيري: -

 -اشكر الرئاسة واإلخوة الذيف اعدوا ىذا القانوف ومف ساىـ فيو:
( أواًل )السفر مف أراضي الكياف الصييوني( حقيقة ال توجد أراضي لمكياف الصييوني لذا مف األفضؿ تصحيح ىذا المفظ 1أواًل: المادة )

 األراضي المغتصبة مف قبؿ الكياف الصييوني(.وكتابة )السفر مف والى 
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 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -
 المجنة القانونية السيد رئيس المجنة القانونية إخواني توجد مالحظات لمسيدات والسادة النواب يقوموف بطرحيا أرجو تثبيتيا لديكـ ميمة

 جدًا.
 -لمطيري:النائب حيدر ا -

( سادسًا )القياـ بأي فعؿ يحقؽ اإلغراض الصييونية( كثير مف اإلخواف أكدوا وأشاروا مف قبؿ بعض المحمميف 1ثانيًا: في نفس المادة )
الت انو كافة القنوات االسرائيمية ىي قنوات ال اخالقية لذا يا ريت يكوف ىنالؾ حظر عمى القنوات اإلسرائيمية واإليعاز الى وزارة االتصا

 لحظر القنوات اإلسرائيمية حتى في موضوع االنترنت مما لو اثر سمبي عمى شبابنا وىو احد أساليب التطبيع الغير مباشر.
 -النائب باسم نغيمش: -

ـ ( أواًل تجريـ التطبيع مع الكياف الصييوني الغاصب وكاف ىذه النقطة تخص التطبيع فقط وكاف مف المفروض أف يت4أواًل: في المادة )
 توسيعيا لتشمؿ الترويج أو تحسيف الصورة وغيره.

ثانيًا: عرؼ الكياف الصييوني بأنو الغاصب لألراضي الفمسطينية في حيف الكياف الصييوني لديو الكثير مف الجرائـ األخرى بحيث يجب 
س قاط الحكومات الوطنية لذا يجب أف أف نقؼ بالضد ىذه الجرائـ منيا التأمر عمى الشعوب العربية ومحاولة تشويو الديف اإلسالمي وا 

يكوف موقؼ ضد ىذه الجرائـ أيضًا ونص القانوف عمى منع العالقات الرسمية الحكومية مع الكياف الصييوني ماذا عف العالقات مع أفراد 
دميا مكتوبة الى الييود أو مع الشخصيات غير الحكومية؟ لدينا أيضًا ىنالؾ مالحظات عمى سرياف ىذا القانوف أف شاء اهلل سوؼ نق

 المجنة القانونية.
 -النائب رائد الفتالوي: -

( خامسًا )وسائؿ 6الشكر الى اإلخوة في المجنة القانونية إلدراج ىذا القانوف وما بذلوه مف جيود كبيرة في سبيؿ إقراره بالنسبة لممادة )
 يع وسائؿ اإلعالـ الخاصة التي تبث مف األراضي العراقية(.اإلعالـ العراقية( األفضؿ أف تكوف )وسائؿ اإلعالـ العراقية الحكومية وجم

 -النائب هادي السالمي: -
( بمادة واحدة التي تقوؿ )مف تاريخ إقراره 42و 9الشكر لإلخوة في المجنة القانونية لبذؿ الجيود ليذا القانوف ومالحظتي ىي دمج المادة )

 بأي نص يخالؼ ىذا القانوف(.في مجمس النواب وينشر في الجريدة الرسمية وال يعمؿ 
 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -

السيد رئيس المجنة القانونية والسادة األعضاء ىذا القانوف ميـ والشعب العراقي ينتظر ما ىو إجراءات مجمس النواب بخصوص تجريـ 
لتطبيع في المنطقة ويشاع أف العراؽ مف الدوؿ التي ال سامح اهلل أف يكوف مف ضمف مع الكياف الصييوني؟ وخصوصًا مع بداية عممية ا

ىذه الدوؿ التي تطبع لذلؾ أصبح لزامًا عمينا في مجمس النواب أف يشرع ىذا القانوف وقد استمعتـ الى بعض المداخالت الخاصة بيذا 
خال ص والحظت أف ىنالؾ جدية مف قبؿ مجمس النواب عمى تشريع التطبيؽ القانوف لمسيدات والسادة النواب والذي تكمموا بوطنية وبجد وا 

وتجريـ التطبيع مع الكياف الصييوني لذا الحظت مالحظات قيمة تـ طرحيا وىذا المتوقع مف ممثمي الشعب العراقي الذيف يمثموف 
شعب أف ال يوافؽ وال يؤيد وال يسير بيذا االتجاه وىو الشريحة الحقيقية ألبناء الشعب العراقي لذا بالتأكيد ال اعتقد يوجد احد مف ممثمي ال

االتجاه العراقي الوطني ومعروؼ مواقؼ العراؽ الوطنية في محاربة إسرائيؿ والجيش العراقي وشيدائنا ال زاؿ ىنالؾ مقابر لمعراؽ في 
ى دماءنا وتضحياتنا وسوؼ تكمؿ مف فمسطيف لمقادة والضباط الذيف استشيدوا في حربيـ ضد الكياف الصييوني لذا ال يمكف أف تنس

خالؿ التصويت في مجمس النواب لذلؾ ادعوا خواني وأخواتي وزمالئي في مجمس النواب وكذلؾ المجنة القانونية أف يراعوا ىذه الضوابط 
مر وننتظر يـو ما صدر مف النواب مف مالحظات تؤخذ في ىذا القانوف وكذلؾ األخذ برأي لجنة العالقات الخارجية المعنية بيذا األ

األربعاء القادـ بعد استكماؿ جميع اإلجراءات يكوف التصويت عمى ىذا القانوف وأتمنى وليس فقط أمنية بؿ أدعو جميع السيدات والسادة 
 النواب أف يحضروا الى ىذه الجمسة التي سوؼ تكوف بصمة وتاريخ لكؿ نائب يتـ تثبيت تصويتو عمى ىذا القانوف الميـ ألنو عوائمنا
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وأطفالنا واألجياؿ سوؼ يذكروف مف صوت ومف لـ يصوت عمى ىذا القانوف الميـ والمفصمي في تاريخ العراؽ الشكر لمسيدات والسادة 
 النواب واألخوة في المجنة القانونية ولجنة العالقات الخارجية.

 الفقرة رابعًا: مناقشة عامة.
 -النائب محمد العنود: -

ادة النواب الذيف قدموا مالحظات بشاف ىذا القانوف ونؤكد عمى أىمية وصوؿ بعض المالحظات مكتوبة لكي نقدـ شكرنا وتقديرنا لكؿ الس
تساعد المجنة والوقت ضيؽ وأمامنا عطمة تشريعية فبالتالي الستكماؿ ىذا األمر نناشد كؿ المجاف التي ذكرت في التوصيات اف تستجيب 

بجد النجاز ىذا القانوف بصيغتو الدقيقة والصحيحة التي تزيؿ منو كؿ احتماالت التعويدات  لعممية المقاء واالستضافة المشتركة لمناقشة
 وقد تسبب لنا إشكاالت أف لـ يكف النص صحيح.

 -الزاممي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(:عباس موسى السيد حاكم  -
ونية لذا ننتظر منكـ اف يكوف القانوف دقيؽ ومنظـ بحيث ال يوجد أكيد لديكـ بحدود األسبوع ينضج خاللو قانوف ال يوجد بو إشكاالت قان

 اعتراض عميو.
 -النائب محمد العنود: -

يوجد لدينا استضافات لعدد كبير مف المجاف والجياز التنفيذي ووزارات وكمجنة قانونية نعطي تعيد انو قبؿ العطمة التشريعية سوؼ يكوف 
 رة أياـ قد يمتد يـو أو يوميف لغرض الدقة فقط.القانوف جاىز ولذا المدة كاسبو عاو عش

 -الزاممي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(:عباس موسى السيد حاكم  -
 نحف حددنا جمسة األربعاء القادـ واف شاء يتـ قبؿ ىذا الوقت واي استضافة تحتاجيا كرئاسة مجمس النواب سوؼ نساعدكـ فييا.

 -النائب شريف سممان: -
البداية يشرفنا بأننا نمثؿ كافة مكونات الشعب العراقي تحت قبة البرلماف ولكف سوؼ أتكمـ خاصة عف المكوف االيزيدي والذي أوال: في 

يتشرؼ أف ينتمي الى الحضارات التي تعاقبت عمى ارض العراؽ وبالعالقات اإلنسانية مع جميع مكونات الشعب العراقي الكريـ ويعانياف 
عدـ االىتماـ  بو وعدـ منحو حقوقو وكذلؾ مف الغبف والتيميش واإلقصاء والتردي في الواقع الخدمي في المناطؽ الكثير الكثير مف حيث 

التي يعيش فييا أبناءىـ ناىيكـ عف تمثيمو حسب استحقاقو التشريعية والتنفيذية وعدـ وجود ضماف قانوني أيضًا لمحفاظ عمى خصوصياتو 
 في التشريعات والقوانيف.

بادة جماعية بكؿ معاني الكممة ثانيًا:  بعد غزوة داعش اإلرىابي واإلجرامي عمى مناطقنا وحصؿ الذي حصؿ مف قتؿ وسبي وخطؼ وا 
خواني بنزوح ىذا المكوف وخاصة أىالي سنجار الى إقميـ كردستاف الكريـ ومنذ ذلؾ الحيف والى اآلف نعاني نحف  وكما تعمموف أخواتي وا 

النازحيف اشد أنواع المعاناة في مخيمات النزوح التي ال يتوفر فييا ابسط مكونات الحياة والتي اسمييا أنا  أبناء المكوف االيزيدي وخاصة
الموت البطيء النازحوف أمانة في أعناقنا جميعًا ويجب أف نتحمؿ مسؤولياتنا تجاه ىذه الفئة التي فقدت الماؿ والصحة واألماف وكؿ 

مة والبرلماف العراقي وجميع المسؤوليف والشرفاء واألمناء عمى مصمحة الشعب العراقي وأوليـ شيء وأصبحت في العراء لذا عمى الحكو 
نحف الذي اقسمنا عمى أنفسنا أواًل أف نحافظ عمى مصمحة الشعب العراقي وتقديـ كافة الخدمات لو ومصمحتو لذا يجب أف نيتـ بموضوع 

ى لمنزوح والمخيمات والمعاناة والجوع والمرض واالفتقار الى ابسط مقومات الحياة النازحيف ونعطييـ االىتماـ الكافي في ىذه المرحمة كف
ناىيكـ عف الموضوع األساسي الذي ىو اآلف في جبؿ سنجار والمشكمة األساسية لجميع أبناء العراؽ وليس المنطقة فقط فينالؾ الحكومة 

لجوانب ونحف كايزيديف متنا وأصبحنا كورقة بيد االستراتجيات اإلقميمية العراقية فقدت السيادة الداخمية والخارجي وانتياكات مف كافة ا
والدولية والبرامج السياسية التي تقاـ في جبؿ سنجار وأصبحنا ضحية بكؿ معنى الكممة ويجب االىتماـ بمعاناتنا وحؿ معضمة جبؿ 

مر الذي يصعب جدًا عودة النازحيف الى مناطقيـ سنجار مناطؽ سنجار قضاء سنجار األمر ال يحتمؿ والتيديد بات ييدد وجودنا األ
لسنوات عديدة أكثر مف سبع سنوات ونحف نعاني مف النزوح واليجرة وال احد ييتـ بشؤوننا وىي مناطؽ منكوبة بكؿ معنى الكممة لذا 
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خواني أعضاء مجمس النواب بتحمؿ مسؤولياتيـ وتوفير الواقع األمني وتييئة كافة المست مزمات لعودة ىؤالء النازحيف الى أطالب أخواتي وا 
 مناطقيـ وتوفير األمف في مناطؽ سنجار.

 -السيد شاخوان عبد اهلل )نائب رئيس مجمس النواب(: -
فيما يخص سنجار حصمت موافقة رئاسة مجمس النواب عمى أف تكوف جمسة خاصة لمتكمـ بمعاناة سنجار اإلدارية واألمنية والنازحيف وقد 

 تكوف عمى جدوؿ أعماؿ األسبوع القادـ. حصمت الموافقة وسوؼ
 -النائبة اخالص الدليمي: -

 41/3فيما يتعمؽ بالمقابر الجماعية نحف نمر في ىذه األياـ ونستذكر ىذه الذكرى التي تتعمؽ بالمقابر الجماعية عمى اعتبار أف يـو 
السابؽ أو النظاـ الحالي وتكبد العراؽ خسائر كبيرة فيما كاف يـو المقابر الجماعية والعراؽ مر بكؿ مراحؿ الحرب سواء كاف في النظاـ 

يتعمؽ مف شيداء ومغيبيف وفي النظاـ البائد خسر العراؽ اآلالؼ مؤلفة مف أبناءه سواء كاف في مناطؽ الجنوب أو في إقميـ كردستاف في 
ر تدخؿ في ىذا اليـو الذي يجب أف نحافظ عمى انفاؿ وحمبجة ومجازر كبيرة دفع ثمنو مف دماء أبناءه ومف كرامتو وعزتو كؿ ىذه األمو 

حيث تعرض العراؽ ألكبر ىجمة شرسة وىي داعش التي  6241ىذه الدماء الزكية التي ىدرت أما فيما يتعمؽ بإحداث ما بعد عاـ 
باءنا إخواننا نساءنا كبدت محافظاتنا واخص المحافظات الغربية بما فييا محافظة نينوى اكبر الخسائر البشرية اآلالؼ مف أبناءنا أىم نا وا 

ورجالنا فقدوا بيف شييد ومفقود وال نعمـ مصيرىـ لحد ىذه المحظة ما ذنب ىؤالء الناس الذيف فقدوا بدوف ذنب؟ كؿ ذنبيـ أنيـ مواطنيف 
ىذه  والحكومة كانت مسؤولة عف حمايتيـ وامنيـ ليذا اليـو نرى عجز الحكومة أماـ تقديـ أي دعـ لعوائؿ ىؤالء كؿ شخص مف

المحافظات أعطى دماء مف أعطى أب ومف أعطى أخ ومف أعطى ابف اآلالؼ ذىبت مف أبناءنا ولكف لألسؼ نرى صمت الحكومة 
أماـ ىذه الدماء وعوائؿ ىؤالء لحد ىذه المحظة قسـ منيـ نازحيف ويضحوف أو مغيبيف وال يممكوف حتى أي صفة رسمية ليذا الغائب ىؿ 

المقابر الجماعية متى تفتح لكي نعمـ مصير أبناءنا؟ لذا عمى الدولة واقصد بيا الحكومة أف تخصص مبالغ  ىو كاف مفقود او شييد؟ ىذه
 ليؤالء الناس الذيف لـ يكف ليـ ذنب سوى أنيـ أعطوا ثقتيـ لحكومة ونظاـ يحمييـ ولـ يستطع ذلؾ.

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -
تأكيد المقابر الجماعية ومعاناة ذوي ىؤالء الناس الذي ال يعرؼ مصيرىـ ىؿ ىـ مفقوديف؟ سواء كاف في النظاـ السابؽ وتـ الكشؼ بال

مثؿ مقابر  6221عف كثير بؿ مئات المقابر وتـ البحث عنيا وجيود كبيرة قامت بيا ىذه الفرؽ ولكف ال زاؿ ىنالؾ مقابر ما بعد عاـ 
وش والخسفة في الموصؿ ومناطؽ أخرى لمتأكيد نحف كمجمس النواب عازميف وقمت بإرساؿ كتاب مف مكتبي الى وشيداء سبايكر وباد

رئاسة الوزراء بخصوص فتح ىذه المقابر فقط مقبرة الخسفة وأىالي الموصؿ يعمموف بيا التي تضـ اآلالؼ الضحايا ولحد اآلف مصيرىـ 
( ضحية  وىنالؾ مقابر أخرى مثؿ مقبرة سبايكر وضحايا لـ يتـ 322دود أكثر مف )غير معمـو وكذلؾ سجف بادوش وذىب إزاء ذلؾ بح

خواني النواب وخصوصًا المناطؽ التي فييا  الكشؼ عنيـ لذا نحف جاديف بمتابعة ذلؾ مع الحكومة وننتظر اي مخاطبات مف أخواتي وا 
 مقابر.

 -النائب حيدر الخزاعي: -
 6221وقفتو في تشريع قوانيف ميمة وفعالة وجريئة لـ يسبؽ في تاريخ الدولة العراقية بعد عاـ أواًل: أحب أف اشكر مجمس النواب عمى 

 أف شرع أو اقر مثؿ ىكذا قوانيف والشكر لكـ نيابة عف الشعب العراقي.
المحاضريف ثانيًا: في معرض الحديث عف قانوف األمف الغذائي الطارئ أحب أف أتمو عمى مسامعكـ الكريمة بياف أو طمب معتصمي 

المجانيف في محافظة ذي قار وكما تعمموف ىـ اآلف يفترشوف األرض إماـ المديرية العامة لتربية ذي قار وقدموا طمباتيـ الى السادة في 
 مجمس النواب وبودي أف اقرأ طمبيـ عمى مسامعكـ لعمنا نوفؽ في إدراج طمبيـ أو تقديـ شيء ليـ في قانوف األمف الغذائي.

 نواب الموقر.الى مجمس ال
نحف محاضريف وأداري تربية ذي قار العامة نفترش األرض لميـو الرابع عمى التوالي أماـ مديرية تربية ذي قار العامة في الوقت الذي 
 يشيده البمد مف ارتفاع درجات الحرارة والشمس الالىبة نطمبكـ منكـ أف تكونوا مسانديف إلخوتكـ المحاضريف لتتـ إضافتنا عمى قانوف
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( بكافة امتيازاتو وبأثر رجعي لحيف إقرار الموازنة وانتشاؿ العممية التربوية مف الضياع كونيا شريحة 143األمف الغذائي وفؽ قرار )
( ألؼ 672( إال التربية وىنا نشير أف مطمبنا عاـ يمثؿ الجميع ألنو ىنالؾ حوالي )143ميمشة وكؿ الوزارات تـ إضافتيا الى قرار )

 تنتظركـ. عائمة عراقية
 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -

فقط توضيح بسيط أخواتي إخواني النواب بخصوص قانوف األمف الغذائي البعض يتصور نحف نستقتؿ عمى ىذا القانوف ونريد تشريعو 
لحكومة وليس طمبناه منيـ وثانيًا الفقرات التي طالبنا بيا وعند وكأنو مسالة عناد إخواني مف خالؿ طمب الحكومة أواًل القانوف جاء مف ا

اجتماع الكتؿ كاف رأيي واضح المبالغ التي كانت موجودة عالية وكبيرة ولذلؾ نحف قمنا بتقميميا وطالبت باف تقمؿ الى النصؼ وفقط 
نيف والفقراء إال مف خالؿ قانوف الموازنة وقانوف تختصر عمى فقرات محددة التي ىي البطاقة التموينية ألنو ال يمكف أف تصرؼ لممواط

الموازنة ال يوجد وحكومة ال توجد صراع بيف األحزاب والكتؿ لـ يتـ تشكيؿ حكومة حسنًا ننتظر كيؼ انو يتـ تمويؿ البطاقة التموينية؟ 
ذا بقينا عمى صراعنا ال يتـ توفير كيؼ تصؿ حصة تموينية لمفقراء؟ اآلف المدراء العميف والوكالء والوزراء والبرلمانييف ال يح تاجوف ىذه وا 

 البطاقة التموينية والحومة ليس مف حقيا تصرؼ إذف كيؼ يتـ حميا بالنسبة لمبطاقة التموينية؟ واألمر الثاني ىو الرعاية االجتماعية تـ
ا المواطف أف يحصؿ عمى الرعاية ( ألؼ دينار بالشير وليس لديو قوت يومو كيؼ يستطيع ىذ432شمؿ اآلالؼ الفقراء الذي ينتظر )

االجتماعية؟ الحكومة تقوؿ ليس لدي مبمغ استطيع صرفو وال يوجد قانوف الموازنة ىؿ ننتظر الى أف يحصؿ توافؽ بيف األحزاب وتشكؿ 
يـ؟ أنا استغرب حكومة؟ جائز األمر يطوؿ لمدة سنتيف أو أربع ال يتـ تشكيؿ حكومة فيؿ مف المعقوؿ أف يبقى ىؤالء مستمريف في معانات

( تريميوف ونصؼ لتسديد 3مف طرح بعض زمالئي وزميالتي النواب الكيرباء مطموب منيا وجاء وزير الكيرباء وحضر الى ىنا وطمب )
 يالديوف والستيراد الغاز إذا لـ نقـ بتشريع القانوف وال توجد موازنة ال توجد كيرباء ىؿ توافقوف أف يبقى الشعب بدوف كيرباء؟ والتي ى

عصب الحياة في البمد بالنسبة لمستحقات الفالحيف ىذه ىي الفقرات وال نسمح بإضافة أي فقرة فييا فساد وأنا كمي يقيف أعضاء مجمس 
النواب زمالئي وزميالتي حريصيف عمى أف يشذب ىذا القانوف مف أي فقرة يشوبيا الفساد نحف نقـو بتشريع شيء لمشعب وليس كسب 

كتمة أو دفعت ىذه الكتمة ىو ليس كسب ليذا الحزب او الكتمة نحف نتكمـ عف أعضاء مجمس النواب ومسؤوليتيـ  اليـو عندما تقـو فالف
القانونية والشرعية المواطف ينتظر اف تقدـ لو شيء وال ينتظر الصراعات والخالفات لكي تتشكؿ حكومة بؿ يريد بطاقة تموينية وكيرباء 

وىذا توضيح لكـ  4/46شيء نقدمو ليـ أما األمور األخرى فيي تمضي وتصرؼ عمى موعدىا يـو والرعاية واالجتماعية التي ىي ابسط 
ذا تريد  حتى ال يكوف ىنالؾ لبس لبعض الجيات أو ما نراه في مواقع التواصؿ االجتماعي بأنو قسـ يريدوف القانوف وقسـ يرفضونو وا 

 فيذه ىي أسبابو.الرفض يجب أف يكوف ىنالؾ أسباب أما إذا كنت تريد القانوف 
 -النائب هادي السالمي: -

تعقيب عمى كالـ جنابؾ انو يتـ ذكر ىذه الفقرات ودرجيا في القانوف ألنو يوجد ناس لدييـ تحفظات ولـ يتـ درج األسباب في القانوف 
 في القانوف. والقانوف القديـ الذي تـ رفضو عاد نفسو وقد قمت اآلف جنابؾ بشرح الفقرات شرح كامؿ لذا اطمب تدوينيا

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -
باعتبار مسؤوليتي القانونية والشرعية واألخالقية انو باف ال نسمح باف يكوف ىدر عاـ وكؿ الموجوديف واإلخوة لدييـ مقترح قانوف تـ ---

وت عمى الفقرات المطروحة وسوؼ نقـو بالتصويت عمى الفقرات التي تخدـ طرحو عمينا ىذا ليس معناه انو ممـز مجمس النواب أف يص
المواطف والتي ىي ال تتجاوز أربع أو خمس فقرات ومبمغيا محدود ىذا ىو الموضوع أما أف تتوسع ويتـ إضافة ىذه الوزارة أو المحافظة 

ا تصويت ومناقشة وأتمنى مف الجميع الذي لديو ىذا غير مقبوؿ وال سوؼ يكوف وىذا سوؼ يتـ مف خالؿ تصويتكـ وليس مف خاللن
 مالحظة يذىب الى المجنة المالية يضع مالحظاتو كذلؾ أعضاء المجنة المالية أف يضعوا مالحظاتيـ التي تخدـ الناس.

 -النائب : -
ف النواب بسبب المسودة التي تـ نحف مع دعـ شريحة الفقراء والميمشة واليشة وجنابكـ بما انو مف خالؿ متابعتكـ ليذا القانوف الكثير م

طرحو الى أعضاء مجمس النواب وبعض الفقرات الكثيرة التي ىي بعيدة عف األمف الغذائي وبعيدة عف دعـ الطبقات اليشة فسح المجاؿ 
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دعـ الخريجيف أف يعمموا مناشدات أو يناغـ الجماىير التي ىي بحاجة الى تعيينات أو تثبيت نحف مع تثبيتكـ لمعقود وبجاد فرص عمؿ و 
 الغير معييف ولكف إظيار القانوف بيذه الصورة وتفصيؿ كثيرة أثار كؿ شرائح المجتمع لذا أتمنى التركيز عمى الفقرات والقضايا التي تيـ
المواطف الفقير وتحقؽ امف غذائي حقيقي أما الدخوؿ في تنمية ومشاريع إستراتيجية واستثمارية نحف نطمح ليا ولكف في ظؿ ىذه 

حكومة والصراعات المحكمة االتحادية والطعف وغيرىا قد يرفض القانوف بسبب التوسع في عدد فقراتو لذا أتمنى التركيز والمتابعة فقط ال
عمى الفقرات التي تخص فعاًل األمف الغذائي ودعـ الطبقات اليشة لمنع وسد الطريؽ عمى البعض الذي يريد أف يكسب اإلعالـ مف 

 الشرائح التي تطمب المناشدات.خالؿ إبراز دور بعض 
 -الزاممي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(:عباس موسى السيد حاكم  -

ىذه ىي مسؤوليتنا وليست مسؤولية احد ال لجنة مالية وال أي لجنة أخرى تقـو بفرض شيء وال حزب وال كتمة وال أي جية نحف اليـو أماـ 
سنة او سنتاف ىؿ ينتظر المواطف؟ وىذا ال يعني أف الجية التي طرحت القانوف سندتو حتى مسؤولية في حاؿ لـ يتـ تشكيؿ حكومة بعد 

 واف كاف ايجابي يجب أف ارفضو ىذا ليس مبدأ وال يمثؿ عمؿ مجمس النواب.
 -النائب: -

ؿ التي تحصؿ والمعارضة عمى المشكمة ليست في تشريع القانوف إنما تطبيقو إذا تالحظ جنابؾ والسادة النواب اآلف كثرة الكالـ والمشاك
نما في التطبيؽ سوؼ أتكمـ عف اآلالؼ العوائؿ مف الوسط والجنوب الذيف شمميـ قانوف التعويض  تشريع القانوف ىي ليست في التشريع وا 

واًل الفقرة أ 61/4/6228( في 63( حيث قررت المجنة باألمر اإلداري المرقـ )412( والمجنة العميا لتطبيؽ المادة )412وفؽ المادة )
 )ب( التي تقوؿ )تعويض العوائؿ الميجرة والمرحمة والمياجرة ماليًا بمقدار عشرة مالييف دينار( عشرة مالييف لمعائمة المرحمة في الوسط

( مالييف مف المبمغ الخمسة مالييف 3ولـ يكتمؿ التعويض بحجة ال يوجد ماؿ بينما مف يدفع لمسماسرة ) 6228والجنوب منذ عاـ 
رى تأتيو أما مف ال يدفع فيبقى عمى جانب ليس لو تعويض ىذه أمواؿ ومبالغ كبيرة ومثؿ ما تفضمت جنابؾ انو مجمس النواب يتابع األخ

 تطبيؽ القانوف لذا أرجو ىذه ميمة أرجو االلتفات ليا.
 -الزاممي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(:عباس موسى السيد حاكم  -

 ( ننتظر بعض التفاصيؿ التي مف الممكف أف نتابعيا ونعالجيا.412اوى كثيرة بخصوص المادة )مالحظة جيدة ووردتني شك
 -النائبة منى محمد سميد: -

أف سياسة التسويؼ والمماطمة وسياسة التيميش التي تنتيجيا الحكومة االتحادية ضد أبناء كركوؾ ىي سياسة مرفوضة جممة وتفصياًل 
ع الراىف في الوقت الذي نبارؾ ألبناء المحافظات الجنوبية مف المتدربيف الذيف تـ إنياء معاناتيـ وتتطمب تدخؿ عاجؿ لتصحيح الوض

يجاد حؿ لمشاكميـ مع الشركات النفطية وتحويميـ الى إجراء يومييف حسب القرار ) فإننا نطالب باف تكوف  6264( لسنة 496وا 
أو تمييز مف ىذا المكاف فأننا نطالب وزارة النفط والحكومة االتحادية واإلخوة اإلجراءات موحدة لجميع أبناء الشعب العراقي دوف تفريؽ 

في لجنة النفط النيابية باستخداـ صالحياتيـ والتدخؿ الفوري إليجاد حؿ عادؿ ومرضي لجميع أبناء محافظة كركوؾ مف المتدربيف في 
احد منيـ واالستفادة مف طاقاتيـ الشبابية في تطوير القطاع  شركة نفط الشماؿ أسوة بأقرانيـ في المحافظات الجنوبية دوف استثناء

النفطي في المحافظة كما نطالب بتوفير الدعـ الكافي لشركة نفط الشماؿ وعدـ تركيا عرضة لمتجاذبات السياسية او جرىا الى 
المحافظة ونطالب أيضًا بتفعيؿ  الصراعات البعيدة كؿ البعد عف عمميا وتمكينيا مف اخذ دورىا الصحيح الدارة الممؼ النفطي في

طالؽ التخصيصات البترو دوالر لمحافظة كركوؾ لغرض دعـ المشاريع وتوفير فرص عمؿ البناء المحافظة واهلل ولي التوفيؽ.  وا 
 -النائبة يسمة بسيم: -

بات داعش افرز عدد كبير كما تعمـ جنابؾ نحف في العراؽ وخاصة المحافظات التي تعرضت الى العمميات العسكرية أثناء دخوؿ عصا
مف المعوقيف واألرامؿ واأليتاـ وىذا العدد ال يتناسب مع حجـ االطالقات التي تشمؿ مف خالؿ وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية سواء 

 -بالمنح او شبكة الحماية االجتماعية:
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ؿ داعش حصتيا مف التعيينات ومف الشموؿ أواًل: زيادة حصة المحافظات المحررة وخاصة محافظة نينوى والتي حرمت خالؿ احتال
ذا زرت المحافظة أو أي وفد برلماني ويساؿ عف األراضي التي  بإعانات شبكة الحماية االجتماعية وكذلؾ الشيداء في محافظة نينوى وا 

افظة نينوى %( مف أسماء الشيداء لـ يخصص ليا أراضي وسوؼ ترى في أسوء المناطؽ في مح4تـ تخصيصيا لشيداء نينوى نسبة )
تـ إعطاءىا لمشييد الذي ضحى بدمو التي لواله لما وجدت حكومة أو برلماف لذا أتمنى ليس فقط لشيداء نينوى إنما ىذه انتفاضة لكؿ 
شيداء العراؽ ابف البصرة وابف نينوى وابف صالح الديف وابف النجؼ ال يوجد فرؽ كميـ شيداء العراؽ وأبطاؿ لذا أتمنى عمى األقؿ 

عوائميـ باف ليس فقط المدير العاـ أو السياسي الفالني يأخذ بأرقى األماكف وابف الشييد تذىب وتتبيدؿ وتدؽ أبواب وبالمحصمة إنصاؼ 
 حتى األرض السيئة ال تحصؿ عمييا أو الموقع السيئ.

بيضاء سواء مف الجيش السابؽ ثانيًا: اطمب بما انو حصمت زيادة في أسعار النفط إعادة النظر في رواتب إباءنا وأصحاب الشيبة ال
 والمتقاعديف سواء مف الجية األمنية أو القطاعات المدنية.

 ثالثًا: في الدورة السابقة شممنا عدد مف المفسوخيف عقودىـ مف الجيش ومنتسبيف وزارة الداخمية والدفاع بالعودة قسـ منيـ كاف مسافريف
بمعسكراتيـ التي تستقبؿ العائديف وىو عدد ليس بالكثير لذا أتمنى في ىذه الدورة  لدييـ ظرؼ معيف أو مانع امني لـ يتيح ليـ االلتحاؽ

وأتمنى مف النواب الذيف يتعرضوف لإلحراج مف ىذه الشريحة أف يساىموا بعودتيـ أسوة بأقرانيـ ونحف أبناء المحافظات المحررة مف 
قسـ منيـ تركوا أسمحتيـ عند ىروبيـ الذي ترؾ الدبابة أو الطائرة جنودنا في وقت دخوؿ داعش تركوا الواجب دبابات طائرات خسرناىا و 

أو الذي كاف قائد عسكري استمـ منصبو ولـ يتـ محاسبتو ىؤالء الجنود لحد اآلف توجد مبالغ مطالبيف بيا تستقطع مف رواتبيـ كذمـ 
يف ىذه المحافظة لـ يتـ تنزيؿ الذمة وفي المحافظة وخاصة في نينوى بينما في صالح الديف أو االنبار تـ تنزيؿ الذمـ فما ىو الفرؽ ب

 األخرى تـ تنزيؿ الذمة؟.
 -الزاممي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(:عباس موسى السيد حاكم  -

أنا مف خاللكـ بعد تشكيؿ المجاف اآلف لدينا مقترحات عندما تحصؿ مناقشة عامة وىذه المالحظات القيمة التي طرحتيا األخت بسمة 
بسيـ ومخاطبات الكثير مف السيدات والسادة النواب بيذا الخصوص واآلف تـ تشكيؿ المجاف أمامنا فقرات بسيطة يمكف أف تغير الكثير 

 -مف المفاىيـ عف البرلماف السابؽ والدورات السابقة جميعيا مف خالؿ:
الجيات المبتزة وتقـو بتوسيعيا وبيعيا لمناس بينما لـ أواًل: لدينا قطع أراضي واسعة تسيطر عمييا مافيات األراضي والعصابات وبعض 

 تستفد عوائؿ الشيداء وال الجيش والشرطة واألجيزة األمنية الذيف بذلوا دماءىـ بالحروب والقتاؿ والدفاع عف العراؽ عوائؿ الشيداء أوالً 
يستحقوف مثؿ وزارة الصحة وغيرىا ىذه مسؤوليتكـ  والجرحى وأبناء ومنتسبي القوات المسمحة العراقية كذلؾ الموظفيف في دوائر الدولة

 مثاًل لدينا لجنة األمف والدفاع ولجنة الصحة لدييا مطالب وىي حقة التي مف الممكف أف تعطي صورة لمجمس النواب البيية والحقيقية.
كف اغمب المتقاعديف راتبو اقؿ مف ويوجد متقاعديف رواتبيـ عالية ول 6221وبعد  6221ثانيًا: بالنسبة لقضية المتقاعديف يوجد قبؿ 

( ألؼ دينار وىذا مجحؼ بحقيـ اآلف أصبح لدينا وفرة مالية ويمكف تشريع قوانيف أو نعدؿ قانوف التقاعد وىذا ميـ جدًا وىذا كمو 322)
لقوانيف التي شرعت يحصؿ مف خالؿ المجاف البرلمانية لذا ادعوكـ لتشريع ىذه القوانيف الميمة وأنا تكممت مع بعض النواب بخصوص ا

بعضيا مثؿ التصديؽ عمى قانوف أعالي البحار ال نعرؼ ما ىو أعالي البحار وقانوف المصادقة عمى اتفاقية ال اعرؼ ما ىي ىذه قوانيف 
ى يمكف ال يستفاد منيا المواطف توجد قوانيف ميمة أتمنى مف إخواني وأخواتي النواب في المجاف أف تبحثيا وترفعيا الى مجمس النواب حت

 التصويت عمييا وىذا ما يجعمنا نستذكر ىذا النقاش الميـ كؿ فترة او كؿ فصؿ تشريعي يـو أو يوميف ىو مناقشة عامة.
 -النائبة أحالم رمضان فتاح اسماعيل الكاكئي: -

 .(6243،6242،6247بدايًة نؤكُد مرًة ُأخرى عمى مستحقات الفالحيف الذيَف لـ يستمموىا إلى اآلف لألعواـ )
وتنفيذ   6266( في قانوف األمف الغذائي وبأثر رجعي وتثبيت المتعاقديف في موازنة عاـ 143ثانيًا: تضميف المحاضريف وفؽ القرار )
 ضوابط القرار بما يشمؿ كافة فقراتيا.
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بر شريحة مف الفقراء ثالثًا: نطالب بإعطاء وزارة العمؿ والشؤوف اإلجتماعية األىمية األفضؿ ضمف ىذه الموازنة، كونيا تدعـ أك
ـَ إكماليا 122والعاطميف، حيُث أَف ىناَؾ ما يقارب ) لى( ألؼ معاممة ت اآلف لـ يستمموا البطاقة إلستالـ  راتب الرعاية اإلجتماعية،  وا 

ف المستمزمات رفع راتب الحماية أو الرعاية اإلجتماعية لأُلسر التي ليَس ليا دخؿ سوى ىذا المبمغ المالي الذي ال يغطي جزء قميؿ م
 والحاجات المالية. 

% المقررة مف قبؿ وزارة الصحة والتي تطبقيا 73رابعًا: دعـ شريحة المعاقيف مف خالؿ رفع راتب المعيف وخفض نسبة العجز اؿ 
جرد أنُو % بصراح كثيرة جدًا عمى المواطف المعاؽ في العراؽ، يعني ىو م73المجاف الصحية، يعني سيادة الرئيس ىذه نسبة العجز اؿ

% ، بسبب أنو ال يوجد أي دعـ مف ِقبؿ الحكومة بصراحة أو دعـ ضئيؿ 82%  إحسبوىا 62يسكف في العراؽ ونسبة اإلعاقة لديو 
جدًا بتقديـ أماكف ترفييية لممعاقيف، ال يوجد دعـ مف ِقبؿ الحكومة بتقديـ المستمزمات الصحية والطبية أي ىؿ مف المعقوؿ محافظة 

( عربة ىذِه كيؼ يتـ توزيعيا عمييـ، نحُف سيادة الرئيس 422معاؽ يستمموف كؿ ستة أشير أو كؿ سنة يستمموف ) ( ألؼ61نينوى )
% والذي تقرُه المجاف، يعني المجاف تبحث عنيـ في ) البوينتات( كَأنُو سوؼ ُتخرجيـ مف كمية الطب، 73نطمب خفض نسبة العجز اؿ 

( مف أصابعو أصبَح عاجز وال 3,أو1بة أو بتر تحت الركبة، ىو المواطف بمجرد بتر )يعني سيادة الريس ما معنى بتر فوؽ الرك
 يصمح ألي مينة ُأخرى.

خامسًا: أيضًا نطالب سيادة الرئيس بالنسبة )لمعمومييف( العمومييف نحُف نعمـ أَف األمـ تتباىى بعممائيا وتقدـ ليـ كافة الدعـ أي 
ي العراؽ العمومييف أو خريجو كميات العمـو فيـ ميمشيف ومظموميف منُذ عقود، التعيينات ال تجييزىـ بمختبرات لتطوير بحوثيا أما ف

توجد لمعمومييف سوى عف طريؽ الحذؼ واإلستحداث أو عف طريؽ الواسطة، طبعًا ىذا العدد القميؿ ال يفي بالغرض أماـ ىذا العدد 
، الحكومة أعطتيـ  لكف أجبرتيـ عمى  6241, 6246فرصة لمتعيف وكاَف ذلؾ في عاـ الكبير مف أالؼ الخريجو مف كميات العمـو

العمؿ كممرضيف أو معاوني ممرضيف، كيؼ لمعمـ أف يتقدـ إذا ُيجبر العمومي أو العممي أف يعمؿ كمعاوف ممرض مع احترامي 
شيادة الدكتوراه أف يعمؿ  لمممرض لكف ىذا خبير في مجاؿ التمريض والعمومي خبير في مجاؿ التحميالت، ومف ثـ ىؿ ُيعقؿ  حامؿ

لدى حامؿ شيادة السادس العممي، سيادة الرئيس الحكومة أيضًا أعطتيـ فرصة لمتعييف ولكف كاَف ذلؾ أعتقد قبؿ سنتيف، أيضًا بطريقة 
تي تخرجوا ال نقوؿ أنيا كانت إعجازية  ولكف كانت طريقة غير معقولة وىَو أف يتوجو خريجي كميات العمـو إلى األقساـ والكميات ال

منيا وأف يمتحنوا بالمواد األربعة سنوات التي درسوىا في الكمية، يعني تصوروا مف يتذكر المواد التي قبؿ أربعة سنوات التي درسيا في 
ـَ لماذا ىذا الشرط فقط فرض عمى خريجو كميات العمـو لمتعييف دوف بقية اإلختصاصات والوزارت.  الكمية، ومف ُث

  -وسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(:السيد حاكم عباس م -
 ممكف رفع ىذِه التوصيات لنا وأف شاء اهلل يكوف فييا إجراء.

 -النائبة أحالم رمضان فتاح اسماعيل الكاكئي: -
انوني ولـ نحُف نطالب بدرجات إضافية لخريجوا كميات العمـو لمتعويض عف الظمـ الذي لحَؽ بيـ الذي لألسؼ ذىَب عنيـ السف الق

 يتعينوا إال األف.
 -النائب عدنان برهان محمود الجحيشي: -

خواننا مف الشعب العراقي.  أنا لدي عدة مواضيع سوؼ ُأمضي بيا سريعًا مف أبنائنا وا 
لذيَف درسوا الموضوع األوؿ: مناشدة مف أبنائكـ الخريجيف الغير محاضريف، الحقيقة نرجوا اإلىتماـ بيذِه الشريحة الميمة مف أبنائنا ا

ال األف محروميَف مف متعة الحياة مف أبنائنا وبناتنا، إال األف ىـ معرضيف عف الزواج بسبب يجب اف يكوف لديِو  وعانوا ما عانوا وا 
تعييف بالتالي عمى قوؿ العرب )سوؼ يفوتُو القطار( نرجوا اإلىتماـ بيذا الموضوع ومخاطبة األمانة العامة  لمجمس الوزراء وكذلَؾ 

 زارة المالية واإلخوة في مجمس النواب عمى.و 
 ( الذي ينص بعدـ تسجيؿ محاضريف جدد.412أواًل: إلغاء الفقرة )خامسًا( مف القرار)

 -ثانيًا: اطالؽ درجات الحذؼ واإلستحداث:
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الخريجيف ضمف موازنة عاـ ثالثًا: مخاطبة ىيأة رئاسة مجمس النواب العراقي، ولجنة التربية النيابية، والجنة المالية لمسعي بإدراج 
بتشريع قانوف يسمح ليـ بالتعاقد إسوًة بإخوانيـ  6266وذلَؾ بتشريع أو موازنة األمف الغذائي بسبب عدـ لدينا موازنة عاـ  6266

 ( ىذا مف جانب.143المحاضريف وفؽ قرار )
ي ىو تخصيص قطع أراضي لموظفي وزارة التعميـ الموضوع الثاني: موضوع موجو إلى السيد وزير التعميـ العالي والبحث العممي، الذ

العالي والبحث العممي في جامعة بغداد، حقيقة منطمؽ خدمة المواطف وأبناء بمدنا العزيز وواجبنا تجاه أىـ شريحة في المجتمع وىـ 
ـَ التباحث حوَؿ ما أساتذة الجامعات وموظفي وزارة التعميـ العالي والبحث العممي وبعَد المقاء مَع مجموعة مف أساتذة أك اديمييف والذي ت

تعرضوا لُو مف اعتداء سافر عندما خرجوا في مظاىرة سممية مطالبيف بتخصيص قطع أراضي تعود ممكيتيا  لجامعة بغداد ووزارة 
يـ وزمالئيـ بعد التعميـ العالي والبحث العممي في منطقة العامرية والقادسية مف ِقبؿ قوات مكافحة الشغب وقد بينوا الحضور أَف أخوان

أو اإلعتداء وقفوا مستغربيف مف ىوؿ الموقؼ بأًف الوزارة والمتمثمة بالسيد الوزير ورئيس الوزراء لـ يدينوا االعتداء في وسائؿ اإلعالـ 
أَف  تقديـ اإلعتذار ليـ وكما استعرض الحاضريف ىنالَؾ مماطمة وتسويؼ في ىذا الممؼ لـ يعرفوا أسبابيا وقد أكدوا الحاضريف 

الموافقات واإلجراءات األصولية لغرض توزيع ىذِه األراضي قد استكممت وال يوجد سبب بمنع التوزيع عدا تخويؿ وزير التعميـ العالي 
مف قبؿ مجمس الوزراء حقيقًة ىذا جانب، أنا وجيت لمسيد الوزير سؤاؿ برلماني أَف ما ىي األسباب التي تمنع مف توزيع ىذِه األراضي 

ريحة في المجتمع وىـ موظفي وزارتكـ في حيف أَف الوزير وفي كثير مف القاءات يطؿ تخصيص قطع األراضي لمتدريسييف عمى أىـ ش
وأخر لقاء مع جنابؾ سيادة الرئيس في قبة البرلماف وحضور ىيأة الرأي، لماذا سمحتـ باإلعتداء عمى أساتذة جامعة بغداد كما لـ 

 ا لُو.يقوموا بإدانة اإلعتداء الذي تعرضو 
الموضوع الثالث: موضوع أبنائكـ الصحوات منيـ تابعيف لوزارة الداخمية ومنيـ إلى وزارة الدفاع، الحقيقة قائميف بواجباتيـ عمى قدـ 

ـَ ُيعطوىـ، 632وساؽ حاليـ حاؿ القوات األمنية لكنيـ لـ يستمموا سوى ) ( الؼ دينار ُيعطوىـ شير وأربعة أشير تتأخر الرواتب ومف ث
يـو أمس أنا كاف لدي إتصاؿ مع السيد قائد شرطة واسط لديِو صحوات في شماؿ واسط ىذا الشير الخامس لـ يستمموا، يـو أمس إلى 

( الؼ، نرجوا تضمينيـ عمى قانوف األمف الغذائي لكي 632دخؿ كتاب وزارة الداخمية يعني قسـ وضعُو اإلقتصادي ىذا عمى راتبو )
 ف بواجبيـ.يأخذوا استحقاقيـ ألنيـ قائمي

الموضوع الرابع: موضوع وزارة العمؿ والشؤوف اإلجتماعية، والتي نقصد بيا الرعاية اإلجتماعية الحقيقة النبي )صؿ اهلُل عميِو وألِو 
أنا لدَي  وسمـ( يقوؿ )كمكـ راٍع وكمكـ مسؤوُؿ عف رعيتو( كممة راٍع ال تنطبؽ عمى الرعاية اإلجتماعية نيائيًا وال يشعروف بأبنائيـ، اليـو

( شخص وآتي بيـ ألسباب أو مصالح خاصة لي، حقيقًة نريد ألية ُتعتمد في 322, 122عالقة مع الوزير أذىب وأخذ معي قائمة ب)
توزيع ىذِه الحصص عمى أبنائنا مف الشعب العراقي مف الشماؿ إلى الجنوب، األلية األف مثمما تُقدـ عمى كمية الشرطة، أو الكمية 

وزارات اأُلخرى أو األف مجمس الخدمة اإلتحادي وفؽ ألية معينة وعبر األنترنيت ووسائؿ اإلتصاؿ الحاسبات وتخرج العسكرية أو ال
هلل المجنة تكشؼ عمى ىذا الشخص، بالتالي نحُف حققنا التوازف ما بيف أبنائنا وثانيًا نحُف منعنا الفساد والمساواة، ىنالَؾ ناس نعرفيا ا

خذ راتب رعاية، وىنالَؾ ناس ليس لدييا قوت يوميا وىو ليَس لديِو رعاية، وأيضًا حتى اختار لجاف في يشيد أغنياء جدًا وىو يأ
الوحدات ت اإلدارية أو المحافظات لجاف نزيية، ألنُو مع األسؼ يخرج عميو انَت تمتمؾ )مبردة( أو لديؾ )ثالجة( يعني ىذا العراقي 

يعني ليَس لديو أي قوت وأي وارد يأتي إليو مف جانب أخر، أرجو موضوع وزارة  صاحب الخير ال يضع في بيتو مبردة أو ثالجة،
 العمؿ أف يؤخذ بنظر اإلعتبار ووضع ألية جديدة.

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
ايا الرعاية اإلجتماعية، أما الصحوات أيضًا ىذِه المالحظات كذلؾ ُتحاؿ إلى لجنة العمؿ بالنسبة بخصوص وضع ألية لقض

والمفصوليف لجنة األمف والدفاع أف تتبنى ىذا الموضوع ونحُف في الدورات السابقة عممنا قرارات إلعادة المفصوليف، لدينا قسـ منيـ 
ف شاء اهلل في ىذِه الدورة عمى أيديكـ أف ُتع  ليف والصحوات.حقيقية عانوىا المفصو  ةيدوف القسـ الباقي ألف ىذه معاناوا 
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 -النائب محمد فاضل جاسم الدليمي: -
( أواًل)ثانيًا( مف الدستور 24مف بيَف اإلختصاصات التي نَص عمييا الدستور لممجمس ىو التشريع والرقابة استنادًا إلحكاـ المادة)

يـ الخدمات لممجتمع باعتبارُه ممثًؿ عف ( أواًل مف قانوف مجمس النواب أف يقـو النائب دورُه التمثيمي لتقد42وأشارت أحكاـ المادة )
( خامسًا مف النظاـ الداخمي أف يقـو النائب بزيارات ميدانية إلى الوزارات والدوائر والغرض منيا ىو أداء 16الشعب، وأشارت المادة )

مجمس النواب ومنعُو مف  الواجب النيابي المنصوص عميِو، إَف التجاوز الذي حصؿ مف ِقبؿ قائمقاـ الراشدية ليَس األوؿ بحؽ عضو
سموب مرفوض وبدوف احتراـ لمنائب يمثؿ السمطة أالنظاـ الداخمي لمجمس النواب، وبأداء واجبُو الرقابي الذي نَص عميِو الدستور و 

ب التشريعية والرقابية، سيادة الرئيس اليـو حصمت مع النائب)محمد فاضؿ( عضو مجمس النواب غدًا تحصؿ مَع أي نائب، لذا ُنطال
 مف سيادتكـ اتخاذ اإلجراءات القانونية لمحاسبة المقصريف ىذا أواًل.

نتصار( وىذا الحي منكوب ليَس فيِو خدمات مف )حي االثانيًا: مناطؽ شماؿ شرؽ بغداد تعاني مف نقص كثير مف الخدمات خصوصًا 
ىذا مف جانب، جانب ثاني حصوؿ تجاوزات أمنية )ماء، مجاري، مدارس، كيرباء( وال ىنالَؾ التفاتو حكومية حتى ُينصفوا ىذا الحي 

عمى المواطنيف قبَؿ أياـ ُأعتقَؿ شخص كبير السف بدوف مذكرة قضائية أخذوه وبعدىا تركوه، لذلَؾ سيادة الرئيس يجب أخذ مناطؽ 
 شماؿ بغداد أف تؤخذ برعاية مف جنابكـ.

مف الجيش والشرطة، واجب عمينا نحُف كأعضاء مجمس النواب أف ثالثًا: ىناَؾ مناشدات عديدة مف ِقبؿ أبنائنا المفسوخة عقودىـ 
ننصفيـ ىؤالء أبنائنا، الظرؼ الذي حصؿ في داعش ىو ظرؼ مَس كؿ العراقييف، لذلؾ يجب عمى الحكومة وعمى مجمس النواب أف 

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

النائب، بالنسبة اإلعتداء عمى أي نائب في مجمس النواب ىو إعتداء عمينا كمنا، ولذلؾ نحُف شكمنا لجنة لكف ال يعني المجنة سيادة 
القانوني حتى يبيف ما ىي اإلجراءات المتخذة بحؽ ىذا القائمقاـ، ال يحؽ لُو يمنع   ُتسوؼ أنا ُأتابعيا شخصيَا حولت إلى المستشار

في المتابعة والمراجعة، النائب مف حقُو ألَف الناس تريد منو لذلؾ أنَت تراجع القائمقامية تراجع الوزارة تراجع  نائب مف ممارسة دورهُ 
ـَ اعتداء في الدورة الثالثة عندما كنُت أنا رئيس لجنة األمف والدفاع عمى شخصيف مف  ف ت الدائرة أف يكوف ىنالَؾ إعتداء وسبؽ وا 

عتداء ألنُو كاف  اإلعتداء حقيقًة غير مقبوؿ وتـ إحالتيـ إلى القضاء، أنا شخصيًا إجراء بمستوى اإلالنواب وكاف إجراء بحؽ ىؤالء 
أشرفت عمى ذلؾ، شخص منيـ حكـ بالسجف سنتيف، والبعض منيـ بحدود عشرة حراس ألحد الوزراء وتـ إحالتيـ وتسميميـ إلى 

حمد نوري( في الديوانية وأنا أنتظر األخ رئيس القضاء الحكـ عمييـ، بخصوصؾ ال نسمح كانت ىنالؾ حادثة عمى األخ النائب )م
المجنة أف ُيقدـ لنا  التوصيات وكاف يـو أمس التحقيؽ أو اإلستماع إلى شيادة محافظ الديوانية وننتظر أف يقدـ لنا التوصيات حتى 

 نتخذ اإلجراء، اإلستمرار بالتجاوز غير مسموح عمى أي نائب وسوؼ ترى النتائج إف شاء اهلل.
   -ئب باسم نغيمش جميف الغريباوي:النا -

سيادة الرئيس ىنالَؾ قرارات غير مدروسة في الفترة األخيرة  اُتخذت مف ِقبؿ وزارة النفط غير مدروسة وتوقيتيا غير مناسب أيضًا، 
معالجتيا إال أنُو إلى  وعمى الرغـ مف استضافة معالي الوزير والكادر المتقدـ مف الوزارة وطرح بعض ىذِه اإلجراءات والقرارات وضرورة

ات األف الوزارة لـ تعالج ىذه النتائج المترتبة عمى ىذِه القرارات، مف ضمف ىذِه القرارات قرار رفع أسعار) القير(، سيادة الرئيس الشرك
ترفع أسعار )القير(   والمقاوليف أخذوا المشاريع بأسعار محددة وفؽ سعر السوؽ السائد، عندما يأتي يعمؿ ويتفاجئ بقرار مف وزارة النفط

 ىذا سوؼ يحصؿ إرباؾ في تنفيذ المشاريع وفي إحالتيا ىذا أواًل.
 حتى يتضمف ضمف الكشوفات التي ُتعد لمعاـ المقبؿ.  6266ثانيًا: أنا أقترح وُأطالب الوزارة أف تؤجؿ ىذا القرار إلى عاـ 

الخريجيف الغير محاضريف، تنمية األقاليـ، ذوي اإلحتياجات الخاصة، ثالثا: مسألة اإلجراءات التي تأتينا مف المحاضريف، واإلدارييف، 
المفسوخة عقودىـ، عقود التعميـ العالي، ُقراء المقاييس بخصوص سمـ الرواتب، فئات ُأخرى قد يكوف أنا نسيتيا ولـ أذكرىا ىذِه الفئات 

الشيء الذي سيحصؿ بحقيـ، نحُف ال يكاد أف يمر  كميا سيادة الرئيس تحتاج موقؼ واضح مف مجمس النواب أو مف الحكومة ما ىو
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يـو إذا لـ تأتي إلينا مناشدة مف ىذِه الفئات، أنا ُأطالب بأف يكوف مف الحكومة أو مجمس النواب موقؼ واضح حتى تطمئف ىذِه الفئات 
المالية وأنا وجيت كتاب إلى وزارة ( مف قانوف اإلدارة 69ما ىي اإلجراءات التي ستتخذ بحقيـ، رابعًا: مسألة عدـ تطبيؽ المادة )

% مف ىذِه األمواؿ إلى 32المالية، ىذِه المادة تنصؼ المحافظات الجباية التي تحصؿ مف الدوائر الموجودة في المحافظة  لممحافظة 
 األف لـ تطبؽ ىذِه المادة ولحد ىذِه المحظة.

لداخمية أيضَا ىذِه لـ يعمؿ بيا إلى األف، وأيضًا موضوع الرعاية رابعًا: قضية المناشدات بخصوص النظاـ البديؿ بالنسبة لمدفاع وا
اإلجتماعية الذي ذكروه اإلخواف ىنالَؾ فئات محددة ذوي اإلحتياجات الخاصة المكفوفيف، المشموليف، التخمؼ العقمي، العجز الكموي، 

شموليـ آنيف، أي مف غير المعقوؿ أنا المكفوؼ ىؤالء غير ممكف يبقى ينتظر إال أف يكوف ىناؾ تخصيصات مالية يفترض ىؤالء يتـ 
 أجعمو ينتظر سنة أو سنتيف  أو عجز كموي أجعمُو ينتظر سنة أو سنتيف أو مشموؿ، أطالب أف يكوف ىنالَؾ حؿ ليذِه الفئات.  

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
حاؿ إلى المجاف وقسـ منيا نحف سوَؼ نتوالىا لكف يوجد مالحظة وأغمب السيدات والسادة النواب ىنالَؾ مالحظات  َقيمة قسـ منيا تُ 

طالبوا بيا وىي نظاـ البديؿ وأنا أرسمت كتاب رسمي مف مكتبي وتـ إحالتُو إلى الدفاع والداخمية وشكمت لجنة لدراستو، لكف المجنة إلى 
لوزراء بيذا الخصوص، وبالتأكيد ىذا الموضوع ييمنا ونطالب بو المنتسب والضابط األف تأخرت وأنا تكممُت مَع األخ السيد رئيس ا

والجندي والشرطي الذي يقاتؿ والذي يمسؾ الحدود والذي في الشرطة اإلتحادية في كركوؾ وأىمُو في البصرة والذي في مناطؽ متعددة 
( يـو مقابؿ 64( أو )7( يـو مقابؿ)41يرى عائمتو، أنا أعتقد ) وبعيدة ونائية ىو حالُو مف حالؾ، ىو مواطف لو حؽ أف يتمتع بإجازتو

(  ومرات يتعاقب ويتأخر وبعضيـ يستخدـ العسكرية بحذافيرىا وترى ىذِه معاناتو، أواًل راحتُو سوَؼ تكوف مسموبة، إرىاؽ وتعب ال 7)
ميو بعضيـ يأخذ طعاـ معو، ألنُو بصراحة يستطيع أف يؤدي واجباتو قضايا الطعاـ الخاص بو ألف كمما يتأخر أكيد سوؼ يؤثر ع

أَف األكؿ وقضايا العقود التي حصمت الدفاع والداخمية قميمة غير جيدة لذلَؾ أغمبيـ ال يأكؿ ىناؾ، يأخذ  االحظتو الحظنا وأعتقد كمكـ  
لكف المؤسؼ ىناَؾ بعض المفسديف  أكؿ معو فكمما تقؿ فترة بقائو ىناؾ كؿ ما تزيد مف معنويتو كؿ ما تزيد منو قيامو بواجباتو وميامو

( حتى ال يؤثر عمى الموجود وال عمى الجاىزية وىذا طبعًا 7( مقابؿ )41المذيَف ُيظمموف الحكومة أنُو كال ىذا نظاـ ويجب بقائو فترة )
ذا لـ ينفذ مصر  يف عمى أف نشرع قانوف خمؿ، أنا تكممت مع السيد رئيس الوزراء بخصوصو ووعد أنُو ُينفذ نظاـ البديؿ، نحُف جاديف وا 

بالخدمة والتقاعد يضمف حقوؽ المنتسب وحقوؽ الضابط والجندي في الوحدات العسكرية بالنسبة لإلجازات، أنا أشكر اإلخواف الذيَف 
 تابعوا ىذا الموضوع.

  -النائب هادي حسن مريهج السالمي: -
الذي تضمَف عدـ دستورية  6264( اتحادية 641العميا المرقـ ) ( سبؽ وأف صدَر قرار المحكمة اإلتحادية63الموضوع األوؿ: المادة )

يجار أمواؿ الدولة رقـ )63المادة ) المعدؿ، وكاَف يتضمف مف تاريخ صدور القرار وجنابؾ  6241( لعاـ 64( ثالثًا مف قانوف بيع وا 
 لموضوع ، الموضوع يتعمؽ بحالتيف.تعرؼ ىذا الموضوع وقدموا لَؾ كثير مف المواطنيف وجزاؾ اهلل خير تـ اإلستجابة ليذا ا

الحالة األولى: حاالت الموافقة المبدئية عمى بيع قطع األراضي السكنية فبؿ صدور قرار المحكمة اإلتحادية والتي لـ يتـ مصادقة 
 محضر التقدير الخاص بيا.

ـَ إحالتيا إلى مؤسسات البمدية والمقصود بذلَؾ  المصادقة عمى محاضر التقدير،  الحالة الثانية: حاالت المصادقة النيائية عمى البيع وت
سيدنا ىي القاعدة التشريعية مف تاريخ الصدور، جنابؾ قدموا لَؾ الكثير مف المواطنيف وجزاؾ اهلل خير  قمَت بمساعدتيـ في ىذا 

، ول كف الناس المظمومة ىناَؾ الموضوع، ناس دفعت مبالغ مالية، ناس مكممة صحيح ىو القرار ربما قرار المحكمة اإلتحادية محتـر
 ناس دفعت مبالغ مالية بالمئات؟

السيد ممثؿ الحكومة موجود الموضوع األف ىو في خانة األمانة العامة لمجمس الوزراء والسيد رئيس الوزراء نريد كممات محددة مف 
مس الوزراء نريد رأي الحكومة، القاعدة تاريخ صدور القرار وليَس بأثر رجعي الناس مظمومة، المفاتحة األف لدى األمانة العامة لمج

 التشريعية تقوؿ مف تاريخ الصدور والقرار ليس بأثر رجعي.
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 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
بالموضوع يعني يجب  نستطيع أف نعمؿ كتاب لألمانة العامة نستفسر أكيد معالي الوزير الذي ىو ممثؿ الحكومة األف ليس لدييا رأي

العودة إلى األمانة العامة تعود لمحكومة ما ىو رأييـ، مف الممكف أف تكتب لنا ونعمؿ كتاب حتى نأخذ الرأي  القانوني ونحُف نساعد 
 مثمما طمبت أنَت بيذا الموضوع.

  -النائب هادي حسن مريهج السالمي: -
جنابكـ ولكف نحُف مف ناحية القاعدة األساسية أنُو مف تاريخ الصدور وليَس بأثر سيدنا أنا واألستاذ )باسـ( جمعنا تواقيع وأعطيناىا ل

 رجعي، وكثير مف الناس مظمومة أي كتابنا وكتابكـ بالتالي تتأذى.
ينتيي عقد إطعاـ الجنود نطمب  14/3الموضوع الثاني: موضوع الذي تطرقتـ لُو وىو موضوع البديؿ أي موضوع إطعاـ الجنود، يـو 

ابكـ واإلخوة الحاضريف الموجوديف، ىذِه القضية فييا فساد كبير وقضية تجديد العقود سوَؼ تؤدي إلى ىدر الماؿ العاـ وىذِه مف جن
الجنود المساكيف مظموميف وأنتـ تعمموف اإلطعاـ بائس جدًا وكمكـ عمى عمـٍ بيذا، أنا أقترح بكتاب رسمي واألعضاء موجوديف بأف 

 تجديد ىذا العقد ألَف فيِو شبيات فساد كبيرة.نراقب ىذا الموضوع وعدـ 
   -النائب ياسر هاشم عمي الحسيني: -

حقيقًة تحدثنا يـو أمس أنا وجنابكـ فيما يخص نير مشروع  المسيب الكبير يموت سريريًا، اليـو وصمت لي مناشدات مف األىالي 
، ىنالَؾ إىماؿ ك ـً بير ليذا النير سابقًا يسمى )سمة بغداد( وتسمى منطقة أو ووصمت لي صور الجداوؿ واألنير حقيقًة جافة تما

، المعطيات قضاء)جبمة( حصرًا يسمى )الكويت الصغرى( حاليًا سوؼ نسمييا حديثًا بعد فترة قصيرة سوَؼ ُتسمى )الصحراء الكبرى(
القات المائية وحقيقًة أنا تحدثُت مع التي تحصؿ عوائؿ تتيجر مف األرياؼ إلى المدينة، مشاكؿ، ىمـو ىذِه كميا متأتيو مف قمة اإلط

لدينا مشاكؿ، أواًل الفالح ليَس  السيد وزير الموارد المائية، وعدنا الرجؿ خيرًا لكف إلى ىذِه المحظة األوضاع في انتكاس، جناب الرئيس
لمزارعيف كؿ شخص لديِو عجمة لديِو مقومات الزراعة يعتمد عمى نفسو فوؽ كُؿ ىذا يريد أف َيسقي حاللو ماء ال يستطيع، فترى كؿ ا

حمؿ وواضع فييا تنكر شخصي ينقؿ بيا، الذي ال يممؾ ماذا يفعؿ يتيجروف ،ىذا كمُو ضخ عمى المناطؽ السكنية ومشاكؿ تحصؿ 
نتاجيا لمدونـ الواحد تفوؽ ال طف لدينا في كؿ المحاور ىذا مف جانب، الجانب الثاني نحُف أراضينا خصبة وأراضينا مييأة لمزراعة وا 

والنصؼ، حنطة أو شعير أو أي إنتاج أخر ومف ضمف المزارعيف الذيف لدينا نشطيف، وليَس مف ىؤالء المزارعيف الذي  يأتي يأخذ 
عقد، كال مزارعيف ُأصالء وعوائؿ عريقة عمى كؿ حاؿ، األف ننظر إىماؿ مقصود أو غير مقصود نطالب بمعالجة، حقيقًة اليـو 

إلى قضية مفاتحة الوزارة ولكف اليـو مناشدات بحدة وبحرارة وأنظر إساالت ماء قد ُأطفأت ال يوجد  حاولت وجنابكـ يـو أمس أشرتُ 
ماء في اإلسالة  وىذِه أكبر جريمة، اليـو اإلسالة ال يكوف فيو ماء كيؼ إذا كاف ىناَؾ سقي وموسـ السقي األف موجود ونحف في 

( كـ سيادة الرئيس 32الزراعة ىذا فيما يخص بداية النير، النير طولُو )موسـ الصيؼ وموسـ الزراعة، بعض الزراعة وليس كؿ 
ف 662حقيقة ىذِه المناطؽ تسقي ما ُيقارب ) ( ألؼ نسمة كميا سوَؼ ُتيجر وكميا سوَؼ تُأف وسوَؼ يخرجوف إلى الشارع وسبؽ وا 

ميني إذا كاف ىنالؾ إطالقات ماء فالصدور  خرجوا قرب )سدة اليندية( وجنابكـ وصؿ إليكـ الخبر، ىذِه المواضيع ال ُتحؿ بشكؿ
األعالي الجدوؿ يتـ التجاوز عمييا  وطالبت السيد الوزير وال توجد استجابة، أطمب إجراء مف جنابكـ أف يكوف إجراء سريع ألَف ىذِه 

 المنطقة ُتعتبر منكوبة تمامًا.
 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -

 مف المحتمؿ أف يكوف ىنالَؾ استضافة إلى السيد وزير الموارد المائية بخصوص ىذا الموضوع ومواضيع ُأخرى.
 -النائب مصطفى جبار سند المرياني: -

حقيقًة سيادة الرئيس نثمف جيودكـ لحسـ ممؼ المجاف، وأرى ليس مف اإلنصاؼ أف نغض النظر عف ىذا اإلنجاز وخالؿ يوميف ما 
 وخاصًة أف ىذا الموضوع فيو عدالة إنُو كبير السف وال توجد فيِو توافقات سياسية وغيرىا.شاء اهلل 
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( جنابكـ داعـ ليـ، 143( )471النقطة الثانية: أود وأيضًا أماـ اإلعالـ أقوُؿ لممحاضريف واإلدارييف والعقود كؿ اصنافيـ الذيف ىـ )
 في إحدى المداوالت قمَت لي أكتب. 

 -اس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(:السيد حاكم عب -
 أنا انتظرت أف تأتي لي بكتاب لكف إلى األف لـ تأتي لي بو، حتى ُنضمنُو في الموازنة.

 -النائب مصطفى جبار سند المرياني: -
 أنا اليـو أف شاء اهلل أتي لَؾ بو.

قصص وال أريد أذكر بعض األمور لإلعالـ، لكف نحف القانوف الذي سيدي الرئيس أنا عضو في المجنة المالية وشاىدُت كواليس ال
جمعنا ىو سببيف، السبب األوؿ ىو حاجة الناس، والسبب الثاني وىو جود فائض، اليـو نحف بحيرة كيؼ نصرؼ الفائض مف ىنا 

يتسوؿ في الشارع ىذا فقير كال، اليوـ  مميارات وٌأخرى ترليوف توزع وغيرىا، وأنا أنظر اليـو الفقر ليس فقط الذي يحمؿ شميؼ أو الذي
( دوالر وىؤالء ىـ 432( ماذا ُتعادؿ ونحف رفعنا الدوالر مف ىنا أي ال يعادؿ )632لدينا شباب خريجيف ومحاضريف وعقود يستمـ )

ُف ال ننصؼ ىذِه شباب ومنيـ مف متزوج ولدييـ إلتزامات، وعمى قوؿ أحد اإلخوة مف النواب يقوؿ نحُف الذي عطمنا  زواجيـ بسب نح
الشرائح والموضوع ليُس لممزايدة اإلعالمية، الموضوع حقيقي ضغط كبير مف ىذا وأعتقد أنا حسب تقييمي اليـو في الشارع ممؼ 

( نائب جديد الحكومة ىي الجديدة 673المحاضريف المجانيف ىو الممؼ األوؿ الضاغط في العراؽ، نحُف كبرلمانييف موجوديف اليـو )
كومة السيد )الكاظمي( ىي جاءت نتائج المظاىرات بسبب أحدى المتظاىرات التي رشوىا بالماء وسقطت وأصبحت شرارة التي ىي ح

لمتظاىرات وحدَث التغيير، فميَس مف المعقوؿ اليـو نزىد ىذِه الناس، يـو يتعرضوف لمضرب يـو يزيدوف ال أحد يخرج ليـ وكأنُو نحُف 
وادي أخر، اليـو ممؼ المحاضريف واإلدارييف وممؼ تثبيت العقود أعتقد فيِو أولوية قصوى في  البرلماف في وادي والمتظاىريف في

قانوف األمف الغذائي، بصراحة أنا فشمت في تمرير ىذا المقترح داخؿ المجنة المالية وأحاوؿ أف التؼ عميِو بطريقة قانونية، أتمنى دعـ 
وب لدى الناس ومحبوب لدى البرلماف صراحًة، أتمنى أف تكسب ىذا الشريحة جنابكـ السيد النائب األوؿ، أنَت رجؿ منصؼ ومحب

وكذلَؾ نحُف البرلمانييف نستطيع أف ُنظير وجوىنا لمناس، ألَف اليـو ممؼ ضاغط كبير جدًا وىنالَؾ أمواؿ وكؿ القصة ال ُتكمؼ 
(  ممف قانوف 24قرة اإلستمرار العمؿ بالمادة ))ترليوف(، كذلَؾ فيما يخص العقود أيضا ال ُيكمؼ أي دينار نحف مجرد أف نضع ف

 الموازنة السابؽ عمى أف تقمص المدة سنتيف ىذا ال يحتاج ليا، ىي الوزارات سوَؼ ُترتب أمورىا بينيا وبيف وزارة المالية ومجمس الخدمة
 اإلتحادي. 

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
أحضر اجتماعاتكـ في المجنة المالية وأكيد إذا كاَف ىنالَؾ مقترح يخدـ الناس وخصوصًا ىذِه الشريحة الكبيرة أنا معؾ، طبعًا أنا سوَؼ 

بالمناسبة ما ُقرئ في باعتبارؾ أنَت عضو في المجنة المالية وعضو بارز وميـ وال ُأريد مدحؾ، ألف ىو مدحني فيجب الرد عميو، ما 
ليَس ىو األساس وىو الذي سوَؼ ُيقر، بالتأكيد الميـ الذي يخدـ الناس سوَؼ نضعو أما إضافات وأشياء كمالية  ُقرئ األف في الجمسة

وأشياء مجامالت وفييا قضايا ىدر في الماؿ العاـ ال تصدؽ سوؼ نتركو يمضي، وأنا بمساعدتكـ ومساعدة زمالئي وزميالتي النواب 
، لكف اي شيء يخدـ الناس القانوف مثمما تكممت ىو قانوف بحاجة لو، ألَف فيو شرائح أَف أي ىدر في الماؿ العاـ سوَؼ لف نضعو

متضررة بيناىا البطاقة التموينية والرعاية اإلجتماعية والكيرباء ومستحقات الفالحيف وأمور ُأخرى ممكف ُتضاؼ ومنيا إذا استطعنا 
 قضية المحاضريف، شكرًا عمى ىذِه المالحظات.

  -شاد فتح اهلل الصالحي:النائب أرشد ر  -
طبعًا مجمس النواب الجية المنظمة لكؿ أعماؿ الشعب العراقي والجية التنفيذية مكمفة بتطبيؽ ما ُيطرح مف قوانيف أو ما يتـ مناقشتيا 

أكثر المناقشات  باعتبار إننَا ممثمي الشعب يطرح ىنا والحكومة عمييا أف تتواصؿ لحؿ ىذِه اإلشكاليات، لكننا نرى بأَف كؿ المناقشات
التي تحصؿ لنا قد ال ُتستجاب مف قبؿ الحكومة في بعض األحياف أو حتى الكتب المرسمة قد ال تتمقى الجواب الصريح والشفاؼ بيذا 
يًا الخصوص ىذِه نقطة، الدستور أشار إلى تساوي العراقييف أماـ القانوف بالحقوؽ والواجبات، لكف نبدأ مف التوازف القومي أو المذىبي أ
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كاف الذي يتـ تطبيقيا في كافة مؤسسات الدولة التوازف الموجود دعنا نبدأ أواًل مف مجمس النواب العراقي، السيد رئيس الجمسة ىي ليس 
لى األف نسمع أَف ىذا  6221احتكار ما بيف المكونات الرئيسية الثالثة التي اليـو يؤكدوف بأنيـ ىـ الذيَف شكموا الحكومات منُذ عاـ  وا 

أثبتت فشميا ولذلَؾ عمينا أف نذىب 6221منصب لمشيعة، ىذا المنصب لمسنة، ىذا المنصب لمكرد، ىذا األسموب الذي طرح منُذ عاـ ال
إلى حكومة نبتعد مف ىذا االمر، نعف فييا توازف القومي مطموب باعتبار العراؽ بمد المكونات لكف في نفس الوقت الخبرة والكفاءة 

لية، سيادة الرئيس لنبدأ مف المجمس حتى تكوف ىذِه فرصة لرئاسة الجميورية ال يكوف الٌحكر عمى مكوف واحد والنزاىة تأتي في األو 
ويحتكر المدراء العاميف لمجموعة معينة، مجمس الوزراء يحتكر دوائره لمجموعة معينة، دعنا نحُف نخرج مجمس النواب عميِو أف يرى 

نا أف نعمؿ ىذا الشيء أو غبنا حؽ مكوف أـ ال؟ أعتقد ىذِه مسؤولية تتوقؼ عمينا ىذِه نقطة، التوازف القومي الموجود لديو، ىؿ بإمكان
جنابؾ كنت رئيس لجنة األمف والدفاع في كؿ مرة ُتطمؽ االستمارات لكميات الشرطة أو العسكرية، أنا أريد أف أسأؿ عندما ُتطمؽ 

كردي ىذا عربي، إذا ىؿ يوجد مستمسؾ عراقي يثبت أُف ىذا قوميتو عربي أو اإلستمارة عندما يكتب المتقدـ  قوميتو ىذا تركماني ىذا 
كردي أو تركماني؟ كال ال يوجد إذًا معقولة أف تُقدـ اإلستمارات إلى الكمية العسكرية وكؿ شخص يكتب قوميتو  ضمف ىذِه القومية 

( متقدـ غير مقبوؿ بِو غير 792وىنا نرى مف مجموع )وىنالَؾ حصة مخصصة لمقوميات والمذاىب لألسؼ واألقميات الدينية والعرقية 
طالب واحد تركماني، أسأؿ الجيات ذات العالقة أقوُؿ لُو كيؼ عرفتـ أَف ىذا تركماني؟ يقوؿ مكتوب في أولياتو إذًا كيؼ عرفت ىذا 

في البصرة متقدـ كاتب تركماني إذًا كيَؼ أليَس مف المفروض ىنالَؾ جية تؤيد أَف ىذا  القومية الفالنية، أنا أنظر محافظات نقوؿ مثاًل 
  عرفَت أَف ىذا تركماني أو مف السميمانية تركماني وكاتب لُو لقب معيف، ىذا تقريبَا ال يتنافى مع المبادئ التي اتفقنا عمييا، اليـو 

لداخمية والدفاع بعد ما يتقدـ النائب ىو ممثؿ الشعب، وممثمي مف مجمس النواب مف القومية التركمانية موجوديف، المفروض وزارة ا
المتقدـ يجب أف يسألنا ىذا تركماني أو ال، انا لدَي أسماء طرحتيا عمى السيد وزير الدفاع أف ىؤالء ليَس تركماف لكف محسوبيف ضمف 

( أيضا 29متقدميف دورة)األقمية، ىذِه منافية ويجب أف يتـ مراعاتيا وىذا بالدرجة األولى نريد ىذا مف جنابؾ، اليـو لدينا كمية الشرطة 
لف نعرؼ مف سوؼ يتـ اختياره فينبغي أف تتعاوف وزارة الداخمية معنا في ىذا المجاؿ، أتمنى كتاب مف جنابكـ توجيوف بِو وزارة الدفاع 

استغموا  والداخمية بيذا الخصوص، نأتي عمى التجاوزات، العشوائية التي حصمت في وقت مف األوقات كاَف بسبب الفقر الناس الفقراء
بعض األراضي وبنوا عمييا دار مف طيف مف بموؾ مف سندويش ىؤالء عمى جنب، لكف عندما نرى متنفذ سياسي مسؤوؿ سياسي يبني 
دار دبؿ فاليـو عمى أرض لمدولة ىذا إستيانة في القوانيف، في كركوؾ لـ يبقى شبر مف األرض لـ يتـ التجاوز عمييا سواء كاف مف 

مف ِقبؿ ساسة أو مف ِقبؿ أطراؼ تممؾ ما ال يممكُو الفقراء مع العمـ ىذِه األراضي قيد النزاعات الممكية، أنا ُأريد أف ِقبؿ المتنفذيف أو 
أسأؿ قانوف اإلستثمار الذي شرعناه نبيع األراضي لألثرياء أو نريد أف نوفر شيء لمفقراء، اإلستثمار سرقة في وضح النيار بيذِه 

ممكية  قانوف اإلستثمار أكد أَف كؿ أرض ليَس عمييا نزاعات ممكية ىذا ال يتـ عرضيا لممشاريع اإلستثمارية، الطريقة، أرض قيد نزاع ال
اليـو أنا أرى في كركوؾ أراضي ىي قيد النزاعات الممكية تـ بناءىا وتوزيعيا وبيعيا تحت مشروع اإلستثمار، ىذِه منافية لكؿ األعراؼ 

ا األمر سوَؼ يغير مف ديمغرافية ىذِه المحافظة وباألخص اليـو أقدمت اإلدارة في محافظة كركوؾ والقوانيف التي نحُف شرعناىا، ىذ
 عمى التصميـ األساسي لمدينة كركوؾ، التصميـ األساسي لمحافظة مثؿ كركوؾ حساسة لذلَؾ أدعوا جنابكـ الكريـ.

 ف ألنيا تؤدي إلى تغيير سياسي مطعـ باإلداري.أواًل: إيقاؼ مشروع التصميـ األساسي لمدينة كركوؾ  وعدـ عرضيا لإلعال 
ت ثانيًا: وفي نفس الوقت نطمب مف جنابكـ الكريـ أف ُتخاطبوا إدارة المحافظة إيقاؼ المشاريع اإلستثمارية التي ىي أراضييا قيد النزاعا

 الممكية.
ارات إال بعد التأكد مف النواب ما ىَي القومية التي ُينتسب ثالثًا: اتمنى أيضًا مخاطبة جنابكـ لوزارة الداخمية والدفاع بعدـ تمرير اإلستم

 إلييا ىذا المتقدـ. 
 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -

حقيقية لممثؿ حقيقي لمحافظتو وخصوصًا محافظة كركوؾ، أنا أعرؼ فييا الكثير مف التجاوزات، أما بخصوص الكمية  ةمعانا
كرية وكمية الشرطة اإلستمارة والتقديـ والقبوؿ ىو حسب النسبة السكانية لممحافظة، ُيراعا فييا القوميات واألطراؼ األخرى، أنا العس
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سوَؼ ُأتابع شخصيًا ىذِه األمور، لكف  أتمنى أف تكتب لي، وذلَؾ بسبب زحمة العمؿ ولربما أنسى الكثير مف ىذِه التفاصيؿ، شكرًا 
 ات.عمى ىذِه المالحظ

 -النائب حيدر محمد كاظم المطيري: -
كانت لدينا مداخمة وكانت مداخمة أنا أعتبرىا ميمة بخصوص العمالة األجنبية التي ىي موجودة بقانوف غير مفعؿ،  7/6في تاريخ 

الداخمية وممثؿ وزارة وعمى أثر ىذِه المداخمة سيادة الرئيس كاَف ىنالَؾ عقد اجتماعيف، إجتماع بحضور وزارة الداخمية وممثؿ وزارة 
 4/1العمؿ والشؤوف اإلجتماعية وأيضًا وزارة التجارة، وخرجنا بمقررات وجنابؾ متفضاًل قمت بإصدار كتاب وىَو األف أمامي بتاريخ 

، وذلَؾ ( تنص عمى تزويد مجمس النواب ببيانات تفصيمية وأعداد دقيقة لمعمالة الفعمية الموجودة2( الفقرة )663مف ىذِه السنة برقـ )
لتوفير فرص العمؿ لمعمالة العراقية والحد مف ظاىرة البطالة، سيادة الرئيس إال األف لـ يرد شيء مف ىذا التفصيؿ وحقيقًة ىذا 

%  رغـ 32الموضوع حساس لمخريجيف وبالذات الميندسيف والفنييف، نحُف لماذا لدينا عمالة أجنبية بأعداد كبيرة وغير محققيف نسبة
ي جرت ورغـ الكتب الرسمية، أرجو مف جنابؾ الكريـ التأكيد عمى ىذا الموضوع أو تكميؼ لجنة مختصة وأنا قدمُت الجمستيف الت

لجنابؾ طمب بيذا الخصوص، ألتمس تفعيمو ليذا الموضوع أو تكميؼ المجنة المختصة لمقياـ بدورىا الفاعؿ بيذا الموضوع وال يحتاج 
 األجنبية بدعـ مف ىيأة الرئاسة  حتى يكوف ليـ فاعمية قوية بيذا الموضوع.تشريع مجرد رقابة وزيارة إلى الشركات 

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
 ُتكمؼ لجنة العمؿ بيذا الموضوع وننتظر تقرير مفصؿ عف العمالة، دكتور )حيدر( تتابع مع لجنة العمؿ في أوؿ إجتماع ألنُو األسبوع
القادـ سوَؼ تكوف إجتماعات لمجاف مف يـو األحد القادـ إجتماع لكؿ المجاف وأنتظر مف لجنة العمؿ يخرجوا لنا بتقرير عف ىذا 

 الموضوع. 
 -النائب حيدر محمد كاظم المطيري: -

 ممكف تظميف ىذا الموضوع بقرار في ىذِه الجمسة لتظمينو.
 -ول لرئيس مجمس النواب(:السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األ  -

نعـ انا األف تكممُت، نحُف أواًل ننتظر لجنة العمؿ  ومنظمات المجتمع المدني،  جنابؾ أيضًا مع المجنة تخرجوا لنا بحصيمة ونحُف 
 سوؼ نتخذ القرار

 -النائب حيدر محمد كاظم المطيري: -
بالنسبة إلى وزارة التعميـ العالي  6/42قود، وخاصة العقود بعد مسألة ثانية، حقيقًة ُأحب أف أؤكد عمى ما طمبوه إخواني بشأف الع

( 8والبحث العممي المحاضريف سواء المجانيف أو غير المجانيف، ىنالَؾ مسألة ميمة ُأخرى ىي مسألة حشد الدفاع ليَس مف المنطؽ )
( 8فس الوقت أَف ناس يداوموف لمدة )سنوات يداـو في الحشد ولـ  يستمموا راتب إلى األف، موضوع خطر جدًا وحساس ومؤلـ بن

لى األف لـ يستمموا راتب  رأي عدالة وأي إنصاؼ ىذا.  سنوات وا 
 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -

خوة في لجنة األمف ىذا الموضوع مع لجنة األمف والدفاع قمنا المفسوَخ عقودىـ الصحوات وحشد الدفاع، ثالث فقرات أتمنى مف اإل
 والدفاع أف يناقشوا ىذا الموضوع ويخرجوا لنا بحصيمة مَع اإلخوة المعنييف الذيَف طرحوا ىذِه المداخالت.

 -النائب حيدر محمد كاظم المطيري: -
ممُو عمى كؿ تفضموا اإلخوة الزمالء النواب بمسألة ميمة، مسألة التجاوزات، أنا ىنا أحب أف نؤكد كمجمس نواب ونخرج بقرار نع

المحافظات أنُو الحفاظ عمى المساحات الخضراء وعدـ التجاوز عمى التصميـ األساسي، ألتمس منؾ سيادة الرئيس أف تُثبت ىذا 
ـَ التجاوز  الموضوع ألَف أصحاب النفوذ بدأوا يتغمغموف إلى ىذا الموضوع وكثير مف المساحات الخضراء وبالذات في محافظة بابؿ ت

 أف نضمف جمستنا ىذا القرار والسعي إلحقاؽ الحؽ والمحافظة عمى المساحات الخضراء في جميع المحافظات. عمييا، أرجوا 
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 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
 ىذا موضوع ميـ طبعًا أكيد. 

 -النائب حيدر محمد كاظم المطيري: -
إلى األف لـ يستمـ قطعة أرض في حيف  4994الشيداء، يعني ليَس مف المنطؽ شييد منُذ عاـ  أيضًا ىنالَؾ شكاوى عديدة مف أبناء

 غيره استمموا، ىنالَؾ تمكؤ.
 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -

 ىذا تكممنا بِو سابقًا.
 -النائب طارق الخيكاني: -

 ف أف نناقشيا في ىذِه الجمسة المباركة ىي.حقيقًة لدينا عدة مواضيع التي ممك
ة الموضوع األوؿ: قضية التغيير المناخي، رأيتـ أنتـ العواصؼ الرممية المستمرة في العراؽ، والتقرير الدولية تؤكد أَف العراؽ ىو الدول

لمائية نرى عدـ إىتماميا بصورة واضحة الوحيدة األكثر تضررًا في قضية التغيير المناخي، نرى وزارة الموارد المائية وقمة الواردات ا
بقضية مناقشتيا مع دوؿ الجوار وخصوصًا )الجميورية اإليرانية، تركيا( عمى قضية اإلطالقات المائية، بالتالي أثرت تأثير كبير عمى 

 وجنوب العراؽ. وسط  الثروة الحيوانية والزراعية وتروَف ىنالَؾ تغيير واضح في زيادة عدد التصحر في المناطؽ وخاصًة في 
الموضوع الثاني: موضوع التعيينات، أنتـ تعرفوف كؿ الوزارات وكؿ الجيات الغير مرتبطة بوزارة كميا لدييا تعيينات بسبب التقاعد أو  

عالنيا وأنت تعمـ لدينا عدد كبير جدًا مف ال شباب اإلستقاالت لكف إلى األف مجمس الخدمة لـ يسحب الدرجات الموجودة في الوزارات وا 
الخريجيف الذيف يرغبوف في التعييف، وىنالَؾ بعض الدوائر تعاني أصاًل مف نقص بوجود الكوادر موجودة لدييا درجات لكف إلى األف 
مجمس الخدمة لـ ُيطالب بالدرجات وأعمنيا بشكؿ رسمي حتى يتعينوف ويأخذوا دورىـ في التعيينات القادمة، قضية توزيع قطع 

( التي أطمقيا مجمس الوزارة والتي مضى عمييا تقريبًا أكثر مف سبعة أشير إلى األف لـ ترى النور ونطالب مف األراضي ومبادرة)داري
( 412خاللكـ مخاطبة رئاسة مجمس الوزراء توضيح ما ىي أسباب التأخير في قضي توزيع قطع األراضي لمناس المحتاجة، المادة)

( لمناس التي تيجرت بسبب  بطش 42( سنة ىي لكؿ مواطف )43( سنوات أو)42قبؿ ) والتي ذكرتيا قبؿ قميؿ ىي المادة التي ُأنشأت
( توحيد لقانوف الرواتب، السيد قاؿ 412النظاـ السابؽ، إلى األف يوجد قسـ كبير منيـ توفوا ولـ يحِصموا عمى حقوقيـ ىي المادة )

 نحُف ساعيف في قضية إعادة سمـ الرواتب. 
 -زاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(:السيد حاكم عباس موسى ال -

 بخصوص المتقاعديف.
 -النائب طارق الخيكاني: -

بعض رواتب الخاصة في الوزارات الخدمية مثؿ )وزارة اإلعمار واإلسكاف والبمديات، وزارة التجارة، وزارة اإلتصاالت( ىؤالء رواتبيـ ورفع
قانوف اإلستثمار يراد لُو مراجعة بسبب أَف ىذا القانوف ُمعطؿ وكذلَؾ ىنالَؾ إمتيازات جدًا قميمة ال تتقارف مع الجيود التي يبذلوىا، 

لى األف  لـ تُبنى طابوقة في ىذِه  لبعض المستثمريف في المناطؽ التي نعتقد أف تكوف ميمة، ُأعطيت ىذِه الفرص لإلستثمار وا 
 نوف اإلستثمار.األراضي، لذلَؾ ندعوا مف خالؿ رئاسة المجمس أف يكوف مراجع لقا

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
 مالحظة قيمة وأكيد تحتاج أف ُتدرس في المجاف وتكوف ىناَؾ قرارات حقيقية مف مجمس النواب فييا.

 -النائب ياسين حسن طاهر حسن: -
الذيَف استطعنا أف نمتقي بيـ، عمى أمؿ أف تقـو في زيارة محافظة البصرة  إخواف المتحدث مف البصرة وأنا أنقؿ لكـ سالـ أىالي البصرة

 وىـ مرتقبيف ليذِه الزيارة، حقيقًة سيادة الرئيس البصرة الكؿ يشيد ىي ُمعطاء، القانوف الذي حاليًا نحُف بقيد تشريعو الذي ىو قانوف
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، الذي نستغرب لُو بصراحة غياب البصرة  مف ىذا القانوف نعـ األمف الغذائي، جؿ المبمغ الذي يأتي ليذا القانوف ىَو مف البصرة
ُشممت ىي مَع ما ُشممت باقي المحافظات، لكف وأنا مع ذكر بعض المحافظات التي ليا خصوصية وليَس ضدىا بالعكس معيا، نؤيد 

بكافة أنواع التموث )التربة، المياه،  ذكر بعض المحافظات لكف السؤاؿ لماذا البصرة لـ ُتذكر؟ مع العمـ أَف البصرة تتعرض إلى تموث
اليواء( وىذا يسبب لنا وجود أمراض في البصرة قد تكوف غير موجودة في باقي المحافظات أو عمى األقؿ موجودة بشكؿ يسير في 

مف المحافظات شوارعنا  باقي المحافظات، ىذا ُيراد لُو إلتفاتو سيادة الرئيس كذلَؾ البنى التحتية الموجودة في البصرة تنتيي قبؿ  غيرىا
ف شاء اهلل بعَد زيارتكـ سوَؼ تروف واقع بعض الجسور التي نحُف واضعيف عمييا قطعة مف حديد  تحتاج إلى صيانة دائمًا الجسور وا 

ي غير لكي تعبر عمييا السيارة، وىذا الشارع ال أقوؿ لكـ فرعي إنما ىذا الشارع يؤدي إلى ميناء مف موانئ البصرة، الشيء األخر الذ
موجود في باقي المحافظات كذلؾ ىو تضرر أراضي كبيرة بسبب المد الممحي الذي يعاني منُو العراؽ بشكؿ عاـ والبصرة بشكؿ 
ـَ تسميـ  خاص، لدينا أراضي إنتيت وىناَؾ تعويض لمفالحيف لكف ىذا التعويض ُقسـ إلى وجبات بسبب عدـ توفر السيولة المالية ت

لى األف  لـ يتـ تعويض الفالحيف الذيف معيشتيـ  عمى ىذِه األراضي أصبحوا األف بال عمؿ وجبة واحدة وباقي الوجبا ت تنتظر وا 
 وينتظروف الحؿ، الحؿ ىو أف يمتفت ىذا القانوف إلى  ىذِه الناس وىذِه البصرة التي ذكرنا بعَض المشاكؿ التي ُتعاني منيا.

ت أف  تمتقوا مع المجاف وتحدثوا معيـ فيما يخص األمور التي تطرحوىا عمييـ، كذلَؾ ميناء الفاو، بصراحة سيادة الرئيس حضرتؾ ذكر 
نحُف جمسنا كنواب البصرة ال أتكمـ عف شخص أو جية، نحُف كنواب البصرة حضرنا في المجنة المالية وطرحنا عدة مشاكؿ وأخذنا 

قراءة صار لدينا خيبة أمؿ لممرة الثانية أَف البصرة لـ وعود بإضافة بعض الفقرات التي تخص البصرة لكف لألسؼ اليـو عندما سمعنا ال
تذكر بشكؿ خاص في ىذا القانوف، كذلؾ ُنشاطر بعض اإلخواف والمحافظات في مسألة أَف لدينا شباب كثيروف يبحثوف عف العمؿ، 

نرى ىذا القانوف لـ يمتفت إلى  ىذا القانوف ُيفترض أف نضع جزًء منُو لدعـ ىذِه الفئات بتوفير فرص عمؿ، إنشاء مصانع لكف كذلؾَ 
 ىذِه النقطة.

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: - 
( ترليوف لممحافظات تعتمد عمى النسبة السكانية ونسبة الفقر، البصرة محسوبة مف ضمف 42بالنسبة مف ضمف فقرات القانوف يوجد )

 المحافظات. 
 -طاهر حسن: النائب ياسين حسن -

 محسوبة ضمف المحافظات نعـ سيادة الرئيس، لكف وجود خصوصية لمبصرة.
 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -

ىو نفط % مف واردات العراؽ 93إضافًة يوجد َتميز لمبصرة ىو )البترودوالر( مَع ىذا تعتبر البصرة لـ تأخذ استحقاقيا الحقيقي ألَف 
 مف )البصرة، والناصرية، والعمارة( البصرة لـ تأخذ إستحقاقيا. 

 -النائب ياسين حسن طاهر حسن: -
ف شاء اهلل سوؼ تأتوف وتزوروه،  خواني النواب يسمعوىا، نحُف لدينا قضاء شط العرب قضاء كبير، وا  أنقؿ لكـ حادثة سيادة الرئيس وا 

ى نيائيًا، فيو مراكز رعاية لكف مستشفى خاص بالقضاء غير موجودة، الحادثة التي قضاء شط العرب قضاء كبير ليَس فيِو مستشف
سوَؼ أنقميا والكؿ سوَؼ يتألـ عنَد سماعيا، ىو عائمة تخرج مف القضاء ألف زوجة لدييا والدة، الزوج وضَع زوجتُو في السيارة وليَس 

دوىـ في السيارة معيـ حتى يذىبوا إلى مستشفى الوالدة ِعبَر شط لديِو أي أحد في البيت غير زوجتو وىي التي ترعى أطفاليا وأصع
العرب، في ذلَؾ اليـو كاف الجسر مفتوح والزوج كاف مرتبؾ وفكرُه عمى زوجتو حالة خاصة لدييا، فسقطوا كميـ في النير بسب الجسر 

ر إخواني، قضاء كبير ال يوجد فيِو مستشفى كاَف مفتوح، يعني ىؿ مف المعقوؿ اليـو نحُف في البصرة نسمع بقضاء كبير وليَس صغي
 ىؿ مَف المعقوؿ؟ ىذه معاناة سيادة الرئيس.

  -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
 ىذِه معاناة عامة.
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 -النائب ياسين حسن طاهر حسن: -
 يجب عمى ىذا القانوف أف يأخذىا بعيف اإلعتبار رجاًء.  
  -حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: السيد -

                أكيد كؿ العراؽ ُيعاني نقص في المدارس، نقص المستشفيات، نقص في الخدمات، إف شاء اهلل ىنالَؾ بوادر خير. 
  -النائب عبد األمير نجم عبداهلل المياحي: -

 شكرًا سيادة الرئيس عمى إتاحة الفرصة .
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ )وجعمنا مف الماِء كَؿ شيٍء حي( صدؽ اهلل العمي العظيـ.

كما تعمـ سيادة الرئيس ويعمـ جميع أعضاء مجمس النواب، واليـو مجمس النواب ىو ممثؿ عف الشعب العراقي، شعب البصرة يرتقب 
حوض شط العرب بيف الحيف واألخر يكوف المد الممحي في ىذا  كارثة بيئية، وكارثة مائية، وكارثة تصحر كبيرة جدًا، بصراحة البصرة

الحوض ويؤثر عمى المزارعيف ويؤثر كذلَؾ عمى شبكة المياه لإلستخداـ  اليومي، أبناء البصرة  الذيَف يعطوف مف ثروة النفط ما ُيقارب 
ية، أبناء البصرة يتظاىروف بيف الحيف واألخر أماـ (% مف الموازنة اإلتحادية َذكروا بعض اإلخوة العمالة األجنبية والعمالة المحم92)

المواقع النفطية لغرض التشغيؿ في ىذِه المواقع، ذىَب في يوـِ ما أحد وزارة العمؿ والشؤوف اإلجتماعية إلى محافظة البصرة وكاف 
ع الدخوؿ لمشركات اإلجنبية ممنوع، قاَؿ الوزير الحالي لمنفط السيد )إحساف عبد الجبار( كاف مدير شركة نفط البصرة، فاَؿ لُو ال تستطي

لُو  أنا وزير أريد الدخوؿ ُأدقؽ عمى العمالة األجنبية ونسبة العمالة المحمية في ىذِه الشركات ولـ يستطيع الدخوؿ، وزير ال يستطيع 
داخؿ العراؽ بشكؿ مجاني الدخوؿ إلى الشركات األجنبية التي ىي بعض مف ىذِه العمالة عماؿ صينيوف ىـ مف السجناء يعمموف ىنا 

تحويؿ قناة البدعة إلى  6264تـ تضميف في موازنو عاـ 6264في ىذِه الشركات، وأبناء البصرة يتظاىروف، أما المد الماحي في عاـ 
لى ىذِه المحظة وزير المالية لـ يمتفت إلى محافظة البصرة  ويخصص  ىذِه التخصيصات لتنفيذ ى122قناة مغمقة بمسافة ) ذا ( كـ وا 

المشروع الميـ، وىذِه القناة الوحيدة التي تنقذ  أىالي البصرة عندما يكوف حوض شط العرب قد ُممئ بماء البحر الماء المالح، بالتالي 
إف شاء اهلل نأمؿ مف سيادتؾ أف توجو لوزير المالية أف يطمؽ التخصيصات المالي ليذا المشروع لكي ينقذ أبناء البصرة مف ىذِه 

قبمة ونحُف في كؿ صيؼ تكوف ىذِه الكارثة المائية في حوض شط العرب، والكارثة اأُلخرى في محافظة البصرة أنيا الكارثة الم
المحافظة النفطية الكبيرة في العراؽ والسيد وزير النفط ليَس بشخصِو ولكف بالشخصية المعنوية يقـو بإحالة ىذِه المشاريع الكبيرة 

مدخوؿ والمتابعة ومراقبة ىذِه الشركات، أنا أقترح وأنا اقترحت في الدورة السابقة عمى السيد رئيس لشركات أجنبية، وليَس لنا سمطة ل
مجمس النواب أنض ىكذا مشاريع استراتيجية والنفط ىو اليـو ثروة األجياؿ أف يكوف لمجمس النواب نصيب أو تعرض ىذِه المشاريع 

اريع والجدوى مف ىذِه المشاريع بصراحة عندما نعود إلى جوالت التراخيص ونجد الكبيرة عمى مجمس النواب حتى يعرؼ قيمة ىذِه المش
لى األف ال تتناسب مع كمية تصدير النفط وال تتناسب مع  6228األمواؿ  الطائمة التي ُصرفت عمى جوالت التراخيص منُذ عاـ  وا 

 حجـ الخدمات في العراؽ بصورة عامة ومحافظة البصرة بصورة خاصة.
اإلستثمار، تطرقوا بعض اإلخوة عمى موضوع اإلستثمار وما أدراَؾ ما موضوع اإلستثمار، أنا ُأسميو اإلستحواذ وليَس  أما موضوع

% مف قيمة األرض المقيمة مف المجنة، وما أدراَؾ ما المجنة 6اإلستثمار، بصراحة اليـو قيمة األرض التي ُتعطى لممستثمر قيمة 
% مف قيمة األرض ُيعؼ المستثمر مف الرسـو الكمركية عندما يقـو بإدخاؿ 6ضافَة لتقييـ المجنة عندما تخرج لتقييـ قيمة األرض، إ

المواد اإلنشائية لغرض بناء الوحدات السكنية، بصراحة ىذا اإلعفاء يتضاعؼ إلى مئات األضعاؼ وليَس عشرات، يعني إذا لديِو مئة 
ىيأة اإلستثمار ويـو أمس أنا كنُت عندؾ وأحد اإلخوة النواب ذىب، وأنا  ألؼ طف ُيدخؿ مميوف ونصؼ طف بإجازات اإلعفاء، واألف

قبؿ كـ يـو كذلؾ ذىبت بكتاب رسمي لمطمب باإلجازات اإلستثمار المعطاة لممستثمريف، األخت مديرة ىيأة اإلستثمار ال تستقبؿ 
يجب أف تقؼ، فعمى مجمس النواب أف يعيد النظر أعضاء مجمس النواب، تستقبؿ المستثمريف أو المستحوذيف فقط ىذِه ميزلة بصراحة 

بقانوف اإلستثمار وتعديؿ قانوف اإلستثمار لكي يكوف ىناَؾ جدوى لبناء وحدات سكنية  تحمي الفقير أو تأوي الفقير بصراحة ونتخمص 
                    مف العشوائيات واالستحواذ عمى أراضي الدولة واألراضي الزراعية التي تـ إحالتيا إلى أراضي سكنية. 
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 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
أكيد كاف لدينا اتصاؿ مع السيدة رئيس ىيأة االستثمار وبينت إنيا كانت ال تعمـ بحضور السادة النواب، مف المفروض أف يكوف ىنالؾ 

 بوع لقاء في ىيأة االستثمار.مواعيد، وتـ االتفاؽ أف يكوف يـو األربعاء مف كؿ أس
 -النائب رائد عبد الرضا هادي الفتالوي: -

ال يخفى عمى الجميع إف العراؽ مر بظروؼ كبيرة وحروب وغيرىا مف المشاكؿ التي مر بيا خالؿ العيد البائد ومف بعد سقوط النظاـ، 
ةً  في حماية البمد ولكف ىنالؾ كوادر ىـ اماـ االنظار ولكف وكؿ قواتنا االمنية أبطاؿ الشرطة الداخمية والدفاع قاموا بدور كبير حقيق

بعيديف عف إكتساب الحقوؽ وىـ أبطاؿ الجيش األبيض، في جميع المعارؾ موجوديف وآخرىا معركة جائحة كورونا، جائحة كورونا 
نح ليـ وىذا يتطمب وقفة، إبرز أخذت مف أرواح وصحة الجيش األبيض الكثير، وبالمقابؿ نرى إف بعض القوانيف واالمتيازات لـ تم

مصداؽ عمى بخس حقوؽ أبناء الجيش األبيض  ىو قانوف التسكيف الجائر الكثير مف إخواننا مف ذوي الميف الطبية والصحية 
والتمريضية وجميع كوارد الصحة مسكنيف ألكثر مف عشر سنوات وخمسة عشر سنة وىذا بخس حقيقة بحقيـ، بذلوا دماء وجاىدوا 

كؿ أبناء الشعب العراقي إلى الكوادر الصحية والتمريضية، بالمقابؿ كاف ىناؾ تقصير كبير مف قبؿ الحكومة ومف مجمس كثيرًا و 
النواب في الدورات السابقة، التقصير يأتي مف عدـ إنصافيـ ورفع ىذا الغبف عنيـ مف خالؿ رفع التسكيف ومنحيـ درجاتيـ الوظيفية 

بمنح جميع منتسبي وزارة الصحة قطع أراضي وكاف  6262( لسنة 11مف مجمس الوزراء المرقـ )التي يستحقونيا، كذلؾ صدر قرار 
 46/9/6264( في 1192يفترض إف ىذه األراضي تكوف مكافأة ليـ عمى جيودىـ خالؿ فترة الجائحة، وقرار وزارة الصحة المرقـ )

لبمديات منح ىذه القطع باستحقاؽ وظيفي لموظؼ أو لـ بإعتبار جميع موظفي وزارة الصحة خط صد أوؿ ولكف بعض المحافظات وا
يمنحوا أصاًل لذلؾ انا أشد عمى السادة النواب في لجنة الصحة والبيئة، بما إنو السيدة رئيسة المجنة والسادة أعضاء المجنة موجوديف 

 صحة، ىذا اواًل.أف يعمموا ونحف داعميف ليـ في ىذا المجاؿ بتشريع قرار لرفع التسكيف عف منتسبي وزارة ال
ثانيًا: أثني عمى طرح السيدات والسادة النواب ضرورة وضع حؿ لمكوادر مف المحاضريف واإلدارييف حقيقة كوادر وشيادات يمكف اف 
نستفيد منيا كحكومة وكدولة وخصوصًا في مجاؿ التربية ىذه الطاقات، تظاىر الكثير وعانوا الكثير مف الظمـ والتيميش يحتاج إلى 

 تفت إلييـ ويداعي بحقوقيـ.مف يم
 -النائب مهدي غضبان عنب الخيكاني: -

مناشدة إلى حضرتكـ الكريـ وباسمؾ مف أبناء العشوائيات او المتجاوزيف خصوصًا في منطقة )جكوؾ( وأنت اعرؼ بيا وقد زرتيا في 
بإعتبار الوضع األمني السابؽ تركزت ىذه فترة مف الفترات، ونحف في جانب الكرخ تكثر فيو العشوائيات وخصوصًا في جنوب الكرخ، 

المنطقة في العشوائيات، ىذه العشوائيات المشكمة التي فييا خصوصًا منطقة )جكوؾ(، ىؤالء المواطنيف تيجروا ثالث مرات، تيجروا 
ة ثانية، وبعدىا في زمف )صداـ( عندما تـ تيجيرىـ إلى منطقة الحصوة، بعدىا بعض المعترضيف عمييـ قدموا قرار وتـ تيجرييـ مر 

عادوا إلى بغداد وسكنوا واستطاعوا أف يشتروا بيوت بسيطة، تيجروا مف جديد، اشتروا نفس البيوت في الحصوة، واشتروا مف جديد، 
بعد الطائفية التي حصمت في تمؾ الفترة جاءوا في ىذه المنطقة وسكنوا، فيـ اآلف معرضيف اإلزالة بسبب االستثمار، عذرًا سيادة 

س نحف ليس لدينا استثمار استعمار، االستعمار الذي يحصؿ عمى األراضي والتي ُمنحت بدوف دراسة وظمـ لحقوؽ المواطنيف الرئي
( أالؼ دار وعائمة مف محدودي الدخؿ والبسطاء التي مرت عمييـ المحف ىذه جميعيا، أرجو 7عمى حسابيـ، ىذه المنطقة تتكوف مف )

ذا سوؼ يشمؿ الكثير مف ىذه الحاالت أف نشمميـ بعيف االعتبار، ونعيد دراسة قانوف االستثمار مف سيادتكـ ومف السادة النواب وى
وخصوصًا بالنسبة لممجمعات السكنية الغير اقتصادية، وىذه الشقؽ والمجمعات السكنية لـ تبنى لمحدودي الدخؿ بؿ عمى العكس 

 ة السمطة التشريعية.أصحبت اآلف بورصة لبيع وشراء ىذه الشقؽ، فأنتـ اآلف عمى دك
 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -

 ىنالؾ زيارة ليذه المناطؽ أنا وانت.
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 -النائب مهدي غضبان عنب الخيكاني: -
 ىذا ضروري جدًا. 

 لمحاضريف وأنا اكوف مف ضمنيـ.القضية الثانية: بالنسبة لممحاضريف أؤكد وأشكر السادة النواب الذيف اكدوا عمى موضوع ا
القضية الثالثة: موضوع سمـ الرواتب الذي اغمب الموظفيف يناشدوننا عميو وانا بأعتباري موظؼ وأشعر بيذه المأساة، ىنالؾ خطأ في 

ؼ ( مميوف دينار وموظ6الفيـ الموضوع ليس سمـ الرواتب الموضوع في المخصصات التي تمنح لمموظؼ، ترى غف موظؼ يستمـ |)
( ألؼ دينار وىما بنفس الدرجة ونفس اإلختصاص، لكف الفرؽ في المؤسسة فالمؤسسة تمنحو مخصصات ىندسة ومينية 222يستمـ )

 وخطورة ونرى إف الموضوع يختمؼ، أتمنى أف يعاد دراسة المخصصات الذي يضمف تقميؿ الفرؽ بيف ىذه الشريحة.
 -رئيس مجمس النواب(:السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول ل -

بالنسبة لسمـ الرواتب او بالنسبة لمرواتب، أنا أتمنى مف السيد )ميند الخزعمي( ىو متخصص وعضوًا في المجنة المالية أف يدرس 
الموضوع، وأعتقد الجميع مطمع عمى المنتسبيف في وزارة الدفاع والداخمية تحسب ليـ مخصصات خطورة ال تحسب عمى الراتب 

( ألؼ دينار، 322- 122( ألؼ وال يذىب لمتقاعد ألف الراتب قميؿ بيف )122( أو )122دما يحاؿ لمتقاعد يكوف رتبو )األسمي وعن
فتضاؼ مخصصات الخطورة والزوجية واالطفاؿ عمى الراتب اإلسمي وال تؤثر عمى الدولة ألنو تـ صرفيا مسبقًا، لكنيا يستفيد منيا 

رة ونضيؼ مخصصات الخطورة لمعالوة او الزوجية او األطفاؿ عمى الراتب اإلسمي، حتى عندما في التقاعد، أتمنى اف تدرس ىذه الفق
( سنة وىو 32( و)12يحاؿ لمتقاعد وسوؼ تكوف اعداد كبيرة ترغب بالتقاعد، ولدينا الجيش والشرطة اعمارىـ وصمت أكثر مف )

لدينا درجات وظيفية جيش وشرطة دماء جديدة نستفيد منيا، لكف  مريض وال يقبؿ باإلحالة لمتقاعد لذلؾ حتى يكوف ىنالؾ تجديد وتكوف
لكف يحتاج شيء مف قبمكـ حتى نفاتح وزارة المالية بيذا  وىذه تعتمد عمى ماذا؟ تعتمد عمى ىذه الفقرة كيؼ يتـ إضافتيا وىي سيم

 األمر.
 -النائبة لقاء جعفر مرتضى ال ياسين: -

العاـ ونقابة أطباء االسناف أيضًا المقر العاـ ونقابة الصيادلة المقر العاـ ونقابة التمريضييف وصمت مناشدات مف نقابة االطباء المقر 
إستثناًء مف إقرار قانوف الموازنة  6266وذوي الميف الصحية بعرض موضوع تعييف الخريجيف الجدد مف الكميات والمعاىد الطبية لعاـ 

صحية مف اجؿ سد النقص ومف اجؿ ديمومة تمؾ الخدمات الصحية بنوعية وجودة وذلؾ لمحاجة الماسة إلى خدماتيـ في المؤسسات ال
عالية إلى المريض والمواطف العراقي في المستشفيات في كافة دوائر الصحة في بغداد والمحافظات عممًا إنيـ جميعًا مشموليف بالتعييف 

و إحتياجيا ليذه العناويف الوظيفية إلى األمانة العامة لمجمس ، أحالت وزارة الصحة كتاب تُثبت في6222( لسنة 2المركزي لقانوف رقـ )
مف قبؿ مدير  43/3الوزراء مف أجؿ إستحصاؿ ىذا االستثناء مف قبؿ مجمس الوزراء ليصوتوا عمى ىذا االستثناء، جاء الرد بتاريخ 

كاف الرد القانوني بعدـ وجود حاجة إلى إستثناء عاـ الدائرة القانونية في االمانة العامة لمجمس الوزراء الدكتور )نجيب شكر محمود( و 
نو ممكف أف تشرع وزارة الصحة بالتعاوف مع وزارة المالية وبالتعاوف مع مجمس الخدمة اإلتحادي بتعييف ىؤالء  مف قبؿ مجمس الوزراء وا 

س مجمس الخدمة اإلتحادية قاؿ أنا الشرائح مف الخريجيف مف الكميات والمعاىد الطبية والصحية، بعد االتصاؿ بالدكتور )محمود( رئي
أنا  ُمَنِفذ، إذا جاءت الدرجات الوظيفية مف قبؿ وزارة المالية سوؼ نقـو بالتعييف، تأتينا البيانات باألعداد الالزمة مف وزارة الصحة 

نما ىنالؾ م ستشفيات سوؼ تخمو مف سوؼ أبدأ بالتعييف، انا ال أقصد أريد الشباب أف يتـ تعيينيـ ويتحصموا عمى مصدر لمرزؽ، وا 
األطباء المقيميف األقدميف، فمف تقدـ خدمة في الطوارئ وفي الردىات وفي كافة مفاصؿ وزارة الصحة إلى المواطف العراقي، ىذا ييمنا 

مريض بدرجة اولى بمجنة الصحة والبيئة أكثر مف تعييف ىؤالء الشرائح، نعـ ييمنا تعيينيـ لكف بنفس الوقت ييمنا تقديـ الخدمة لم
العراقي، اآلف أصبح موضوع تنازع، انا ذىبت إلى وزارة المالية وكانت الست )طيؼ( غير موجودة في سفر وكيمة السيد الوزير لشؤوف 
يد الموازنة، التقيت بمعاونتيا الست )عمية( قالت ال يمكف إطالؽ تعيينات بدوف إقرار موازنة، وانا أريد اف أعرؼ ىذا الرأي القانوني لمس

عاـ الدائرة القانونية في االمانة العامة لمجمس الوزراء، الرأي القانوني إنو مف الممكف تعينيـ بدوف إستثناء مجمس الوزراء  مدير
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قانوني ىذا الشيء مستحيؿ، ناقشت ىذا منفذ  بالتعاوف بيف وزارة المالية ووزارة الصحة ومجمس الخدمة اإلتحادي، كيؼ نجد لو
 كعبي( رئيس المجنة المالية.الموضوع مع السيد )حسف ال

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
ىذا الموضوع وحضرتِؾ رئيسة المجنة ممكف اف نستضيؼ الدكتور )نجيب( والست )طيؼ( مع المجنة ونخرج بحصيمة، قدموا طمب 

 إستضافة وسوؼ نحضر إف شاء اهلل.
 -ضى ال ياسين:النائبة لقاء جعفر مرت -

المواطنيف مف حممة البطاقة الحمراء يناشدونؾ المتضرريف في زمف النظاـ السابؽ، يطالبوف بمقابمة مع حضرتؾ لغرض تفعيؿ حقوقيـ 
 وانا أحضرت الطمب معي.

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
 مف خاللؾ سوؼ نستقبميـ.

 -خضير كاظم الغرابي: النائب باسم -
ىنالؾ موضوع يتكرر ألكثر مف جمسة، نحف السمطة التشريعية يجب أف نكوف قدوة لجميع السمطات في العراؽ، وبالتالي ينشر في 
ر مواقع التواصؿ وفي اإلعالـ إف الجمسة الساعة الحادية عشر ويتـ عقد الجمسة الساعة الواحدة والنصؼ أو الساعة الثانية، ىذا التأخي

لمدة الساعتيف يتكرر في كؿ جمسة، انا أقدر ربما تكوف مناقشات ومداوالت قبؿ الجمسة، نرجو مف حضرتؾ إذا كاف السيد رئيس 
المجمس مشغوؿ أف تفتتح الجمسة وبعدىا يأتي السيد رئيس المجمس يكمؿ الجمسة، أو السيد نائب رئيس المجمس يفتتح الجمسة، وىذا 

 ونحف جميعنا لدينا مواعيد والتزامات والساعتيف والثالث تكوف إرىاؽ لمجميع لييأة الرئاسة ولمسادة النواب. يكوف إرىاؽ لمسادة النواب
 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -

 ؼ تحؿ إف شاء اهلل.أنا جدًا حريص أف يكوف الدواـ نمتـز بو وبالوقت لكف بعدنا في البداية وىنالؾ بعض االمور وسو 
 -النائب باسم خضير كاظم الغرابي: -

حادثة معينة موضوع المحاضريف اإلدارييف وقد ذكرىا السادة النواب وال أريد اف أطيؿ بالموضوع، قبؿ سنة ونصؼ تقريبًا كانت لدينا 
السادة المحاضريف، وىذا الموضوع لـ  زيارات لممدارس، كاف لدينا فريؽ تطوعي وكنا نزورىـ، وكنا نضع بوسترات معينة نشكر جيود

%( ىـ مف الُمعينيف عمى وزارة التربية او في 12يكف ىنالؾ إنتخابات وال دعاية انتخابية لكف كاف حالة إنسانية، يجب أف تقدر، ربما )
-92ضريف تصؿ إلى )%( مف المحاضريف اإلدارييف، كنا نسأؿ كـ كانت نسبة النجاح مف قبؿ المحا72المديريات العامة لمتربية و)

( مدرسة وىذه جميعيا 4222%(، معنى ذلؾ إف ليـ دور فاعؿ وميـ، الديوانية تحتاج حاليًا )422%( بؿ أحيانًا تصؿ إلى ) 93
تحتاج إلى كوادر يعني مستقبال سوؼ نحتاج ىذه الجيود، والموضع ليس مجاممة او إنيـ تظاىروا عمى العكس ىي حاجة بمد ليذه 

أعتبر إف الدولة عمييا ديف يجب سداده ليؤالء المحاضريف ليذه األسر، أتمنى اف ىذا الموضوع يتـ خصوصًا في الكوادر، التي 
الموازنة القادمة، نحف نعمـ إنو في قانوف األمف الغذائي حاولنا وجمعنا تواقيع ولكف ىناؾ بعض االمور التي ال يمكف أف تدرج ضمف 

أريد أف أعرج عمى موضوع األمف الغذائي، الجميع ال يساـو عمى وقت الشعب الغذائي ويجعؿ  ىذا القانوف ضمف رأي المجنة المالية،
موضوع السياسة في جانب وحياة المواطنيف وغذائيـ في جية ثانية وىي الجية الراجحة طبعًا، لكف ىنالؾ شيء معيف نحف كاف لدينا 

أردنا االقتصار عمى قوت الشعب في الرعاية اإلجتماعية والمزارعيف شيء معيف ربما تحفظات ألنو بعض الشركات والمشاريع وغيرىا و 
وسعر الحنطة وباقي التفاصيؿ، واعتقد إف السيد )مصطفى( قدـ عدة نقاط في ىذا الموضوع، لكف في حاؿ تـ إقرار ىذا القانوف األمف 

لتنفيذية غاب عنيا الدور الرقابي مف خالؿ الغذائي والتنمية سوؼ تحصؿ المحافظات عمى مميارات، في بعض المحافظات الحكومة ا
حؿ مجالس المحافظات، وبالتالي أصبح المحافظ بدوف رقابة، نحف نحتاج تفعيؿ، أف نضمف فقرة معينة في قانوف األمف الغذائي أف 

لمبالغ بالمميارات، يكوف تفعيؿ مف قبؿ أعضاء مجمس النواب في إعداد الموازنات والرقابة عمى صرؼ الموازنات ضمف ىذه المبالغ وا
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وربما تصرؼ لبعض المحافظات ألف المبالغ لـ تصرؼ ليا منذ سنوات وىذه بدوف رقابة سوؼ تكوف، وال يوجد حاليًا سوى اعضاء 
 مجمس النواب ىـ يجب أف يفعموا ليراقبوا ىذه االمواؿ ضمف المشاريع.

 -ب(:السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النوا -
اآلف الجية الوحيدة المسؤولة عف جميع مفاصؿ الدولة العراقية ىو مجمس النواب العراقي، ال توجد جية رقابية غير مجمس النواب 
تمارس ىذا الدور، أنت الجية الوحيدة مف حقؾ عمى المحافظ اف تطمب أي بيانات ويزودؾ بيا وتتابع وتراقب وال يستطيع احد اف 

حتى الكشوفات التي يصدرونيا اقترح اف يكوف ليا ختـ وال تمرر إال بعد االطالع عمييا كنواب المحافظة ونرى يسمب حقؾ، انا اقوؿ 
إستحقاقات المحافظة، ىؿ مزاجية او بحسب اإلستحقاقات الموجودة، أنا شكرتؾ سابقا وأشكرؾ عمى جيودكـ المستمرة خصوصًا في 

عينة وانا أخبرتؾ سابقًا إنيا خطوات استباقية وأيضًا موضوع المجاف وتوزيع المجاف االستضافات السابقة التي كانت، لدينا حوادث م
وىذا التوازف الذي حصؿ الجميع راٍض عنو، انا اقترح اف تكوف ىنالؾ لجنة، جميع السادة النواب ذكروا الكثير مف التفاصيؿ مختمفة 

ف المجانييف وسمـ الرواتب واإلدارييف وموضوع الصحوات وأيضًا ربما ثمانية أو تسعة أمور تكرر، يعني موضوع البديؿ والمحاضري
( والمفسوخة عقودىـ وشيداء الصحة ومنسبييـ ىذه أمور تطرح بإستمرار في الشارع وأيضًا تكوف فييا 63موضوع البت في المادة )

جمس الوزراء وأيضًا باقي الوزارات لمبت إحتياجات ومظاىرات، اقترحت أف تشكؿ لجنة مف مجمس النواب بالتنسيؽ مع األمانة العامة لم
بيذه األمور، ألنيا لغة الشارع حاليًا والمظاىرات مستمرة وموجودة بيذا الخصوص، فتشكؿ لجنة لتقارب وجيات النظر والبت بيذه 

 المواضيع.
 -النائب باسم خضير كاظم الغرابي: -

( مشروع إستثمار، ومنيا يكوف عمى 11نية محافظة كاممة فييا فقط )أخيرًا: موضوع ىيأة االستثمار لألسؼ مثاًل في محافظة الديوا
، أثني كثيرًا عمى ىذه ( مشروع إستثماري11( متر ىذا مشروع إستثماري، محافظة كاممة لسنوات سابقة )622) ما يقاربمساحة أرض 

ب، ىذه الجمسات تعطي انطباع لممواطنيف إف الجمسات وىذه الجيود وربما منيـ مف تداخؿ ومنيـ الزالوا جالسيف ليستمعوا ىمـو الشع
مشاكميـ يتـ طرحيا، ألنيـ يعتبروا مجمس النواب وعضو مجمس النواب بيتيـ الوحيد األمف الذي يكوف قريب منيـ جدًا، فيجب أف 

 تكرر ىذه الجمسات بإستمرار ألف المواطنيف بحاجة عمى األقؿ أف تطرح مشاكميـ داخؿ بيتيـ.
 -زاعي:النائب حيدر الخ -

يذ متابعة قانوف األمف الغذائي تـ اقتراح داخؿ المجنة المالية أف ُتشكؿ لجاف فرعية لمتابعة تنفيذ القانوف، مثؿ المجاف التي تتابع تنف
البرنامج الحكومي، سوؼ تكوف ىنالؾ لجاف فرعية تتوزع عمى المحافظات وعمى الوزارات لمتابعة تطبيؽ القانوف، ألنو عمى اعتبار 

، واف يتـ صرفو كمو خالؿ ىذه السنة، إف شاء اهلل سوؼ يكوف ناؾ ىكذا مقترح ونحقؽ ىذا 12/44صرؼ كؿ أموالو قبؿ يجب 
 الشيء.

 -النائبة أميره عبد الرسول كاظم العتابي: -
السياسييف لـ لـ تفعؿ لغاية اآلف، السجناء  6222( لسنة 1ىناؾ فقرات منصوص عمييا في قانوف العدالة اإلنتقالية قانوف رقـ )

يحصموا عمى مستحقاتيـ مف التأميف الصحي والضماف والدراسة والفروقات فقط الراتب، السجناء ىنالؾ فقرات تخصيـ ولـ يحصموا 
 عمى مستحقاتيـ كما يحصؿ مع ذوي الشيداء.

حياة المدينة، دخاف اإلطارات يؤذي النقطة الثانية: ذي قار تغمي والدوائر تتعطؿ بيف الحيف واآلخر والطرؽ والجسور تغمؽ وىذا يعطؿ 
المواطنيف ويسبب األمراض كما ىو معروؼ، بالمقابؿ الشباب يفترشوف األرصفة والشوارع مطالبيف بفرصة لمعيش لبناء حياتيـ وىذا 

مشروع  حقيـ بوطنيـ الغني بالثروات، ونظرًا لعدـ وجود تعيينات حالية وعدـ وجود تخصيص مالي أنا كعضو في لجنة العمؿ لدي
يعمؿ عمى تشغيؿ المئات بؿ األالؼ دوف تكميؼ الدولة أرجو دراستو والموافقة عميو، وأتعيد اماـ السادة النواب إنو سوؼ يطبؽ في 

 جميع المحافظات عند إثبات نجاحو.
 ة لمعالج والدواء.النقطة الثالثة: الكثير مف المرضى والمعوقيف يطالبوف بتسييؿ معامالتيـ واإلسراع باإلجراءات ألنيـ بحاج



 44 - 34 

( ىنالؾ الكثير مف المناشدات سبقني بيا السادة النواب بشرح الفقرات، المواطنيف وخاصة شريحة الفقراء 63النقطة الرابعة: قانوف رقـ )
نصافيـ بإلغاء القرار.  دفعوا واشتروا قطع أراضي وبدأوا البناء لممنتصؼ فاجأىـ القرار يرجوف دراسة الموضوع وا 

 -اكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(:السيد ح -
ىناؾ موضوع ميـ تطرقت لو السيدة النائبة )أميرة الفتالوي( بخصوص التعينات والشباب يطالبوف بالتعييف، والجميع يعمـ النائب 

مات ممكف أف نوفرىا، التعييف قمتيا سابقًا مطموب منو فقرتاف مف خالؿ تجربتي بالعمؿ البرلماني، يطالبونؾ بالتعييف والخدمات، الخد
( مميوف عدد 122( مميوف، في أمريكا عدد نفوسيـ )1( مميوف عدد الموظفيف لدينا )12بأكثر مف مناسبة العراؽ عدد نفوسو )

لعراؽ أعمى بمد ( مميوف، ا2( مميار نسمة عدد الموظفيف والعماؿ في قطاع الدولة بحوالي )4.3( مميوف، الصيف )1الموظفيف لدييـ )
قياسًا بنسبة سكانو في التعيينات االوؿ بالعالـ، مع ىذا االوؿ بالعالـ بالبطالة نسبة البطالة لدينا عالية جدًا، كيؼ تحؿ ىذه؟ أي 
شخص يقوؿ أنا أحؿ مشكمة البطالة وأعيف جميع الخريجيف في البمد مستحيؿ، ىنالؾ جوانب معينة، أواًل االستثمار، وىنالؾ موضوع 
واتمنى مف السادة في لجنة العمؿ ومنظمات المجتمع المدني أف تدرسو ويجب أف ننفذه وىو قانوف الضماف اإلجتماعي، عندما تعمؿ 
في دائرة بداًل مف أف تذىب وتصبح شرطي أو جندي او تعمؿ في الصحة أو في الكيرباء أو أي وزارة، تعمؿ في فرف أو )سوبر 

اكسي لدى شخص يأخذوف ضماف إجتماعي مف راتبؾ أو مف الجية التي تعمؿ لدييا وتحوؿ إلى ماركت( او محؿ بقالة أو سائؽ ت
التقاعد ويكوف مضموف حقؾ إذا أصاب مرض يكوف لؾ الحؽ بالكفالة الصحية وحؽ التقاعد حالؾ حاؿ الجندي أو الشرطي أو أي 

ستطيع أف نتخمص مف قضية البطالة، اما بيذه موظؼ تحاؿ لمتقاعد وتضمف حقؾ وحؽ عائمتؾ، ىذا يجب أف نعمؿ عميو حتى ن
الطريقة ال تستطيع الدولة العراقية أو الحكومة العراقية أو مجمس النواب العراقي القضاء عمى البطالة، أتمنى اف ُتدرس بشكؿ جدي 

 ويشرع فييا قانوف ممـز لجميع الجيات التي يعمؿ بيا الموظفيف والعماؿ.
 -ميري:النائب غايب فيصل عنيد الع -

ابدأ كالمي بمقولة راعى واقعيًا ولو بنسبة كبيرة إف إستقرار ذي قار أو إستقرار العراؽ يعتمد عمى إستقرار ذي قار لألسؼ عانت ذي 
قار وما زالت تعاني لذلؾ أرى إف سكوتنا سوؼ يزيد مف الوضع سوء، ما يقارب أكثر مف أسبوعيف ىناؾ رجوع لمفوضى في المحافظة 

نحرؾ ساكف وليس ببعيد أف يعود الوضع إلى المربع األوؿ، ىناؾ بطالة كثيرة وكبيرة في المحافظة، ىنالؾ أكثر مف لذلؾ يجب أف 
الذي تـ إيقافو، يجب  6264( ألؼ درجة وظيفية حذفت تحتاج إلى استحداث، وأقصد ىنا بالحذؼ واإلستحداث في موازنة عاـ 67)

ازنة القادمة بإعادة العمؿ في الحذؼ واإلستحداث، الوضع األمني غير مستقر نعـ أف يكوف ىناؾ تحرؾ حكومي وبرلماني في المو 
نحتاج إلى دعـ القوات األمنية لكف بنفس الوقت يجب أعادة النظر بالقادة االمنييف، وضع المحافظة ال يتحمؿ واعيد وأكرر بأف 

وقفة جادة مف الحكومة ومجمس النواب ليذه المحافظة التي  إستقرار العراؽ يعتمد عمى إستقرار المحافظة، كذلؾ أطالب أف تكوف ىناؾ
عانت ما عانت، أطالب كذلؾ وأؤكد ىذه المطالبة اف تكوف ىناؾ زيارة مف قبؿ رئيس الوزراء ورئاسة مجمس النواب إلى المحافظة 

ستحؽ ىذه المحافظة الزيارة مف قبؿ قريبًا، وأعتقد إف ىذه الزيارة سوؼ يكوف ليا وقع كبير في نفوس أىالي محافظة ذي قار وكذلؾ ت
ىيأة الرئاسة في مجمس النواب ورئاسة مجمس الوزراء، مف اجؿ رؤية الوضع في أرض الواقع وكذلؾ وضع حموؿ عاجمة ومناسبة إف 

 شاء اهلل.
عي ومنطقي وعقالني، ثانيًا: ىناؾ الكثير مف البطالة كما ذكرت سيادة الرئيس في العراؽ، واعتقد إنو ىنالؾ حؿ جذري ومناسب وواق

وىو تشريع قانوف يسمى حماية الخريج، ىذا القانوف موجود في بعض الدوؿ العربية وحتى اإلقميمية، وببساطة يخصص راتب شيري 
( ألؼ دينار يتـ استالميا مف الخريج بعد التخرج لحيف أف تتوفر فرصة عمؿ سواء في 632لكؿ خريج بعد تخرجو أي ما يقارب )

او العاـ، حاليًا انا في طور كتابة ىذا القانوف إف شاء اهلل باالعتماد عمى بعض القوانيف الموجودة في بقية الدوؿ،  القطاع الخاص
ف شاء اهلل سوؼ يالقي استحساف  وَيخُرج بمخرج مناسب لمعراؽ والعراقييف وقتيا سوؼ أقدمو لييأة الرئاسة مف اجؿ المضي بتشريعو، وا 

 لنواب.وموافقة الرئاسة والسادة ا
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ثالثًا:  فيما يخص التسكيف أعتقد إف احد السادة النواب ذكر ذلؾ، ىنالؾ الكثير مف الموظفيف الذيف يعانوف مف ىذه المسألة، كنا في 
 ،الدورة البرلمانية السابقة قد قرأنا تعديؿ قانوف المالؾ قراءة اولى  وقراءة ثانية لكف لـ يسعفنا الوقت مف أجؿ التصويت عمى التعديؿ

لذلؾ أطالب رئاسة مجمس النواب بإدراج تعديؿ قانوف المالؾ في الجمسات القادمة مف أجؿ الذىاب إلى قرأتو قراءة اولى وثانية مف 
  جديد ومف ثـ التصويت عميو.

 -النائب حسين عمي مردان النجيمي: -
ىنالؾ إختصاصات نادرة جميعنا ندعميا ونساندىا، أنا اتحدث عف العمالة االجنبية والعماؿ األجانب في العراؽ في الشركات النفطية 

لكف انا اتجوؿ في بغداد في مطاعميا وذىبت إلى خياط ووجدت عامؿ اجنبي وفي المكوى اجنبي ومحالت المالبس فييا اجنبي، 
لمعنية أف تتابع ىذه ( ألؼ عامؿ أجنبي، يحتاج منا كمجمس نواب ومف الحكومة والوزارة ا322تواصمت مع وزارة العمؿ مبدئيًا لدييـ )

( ألؼ عماؿ اجنبي، لدينا حموؿ والسادة اعضاء مجمس 322( ألؼ مدرس ومعمـ مجاني ولدينا )623القضية وبجدية، نحف لدينا )
النواب نحتاج قرار حقيقي، ادعو مف خالؿ مجمس النواب المواطنيف ليس مف المعقوؿ إنو ليس لديؾ شخص بحاجة لعمؿ وتحضر 

 عامؿ أجنبي.
طة الثانية: كنا مع السيد محافظ واسط والسادة في الجميورية اإلسالمية عمى المنفذ الحدودي أف تكوف منطقة حرة، قضاء بدرة منفذ النق

زرباطية الحدودي تكوف منطقة حرة، الجانب اإليراني أكمؿ جميع االجراءات لكف نحف بما إنو السادة النواب والرئاسة والحكومة موجودة 
لقضية سوؼ تكوف البوابة الشرقية لمعراؽ، إذا كاف قضاء بدرة ىو المنطقة الحرة وسوؼ يكوف فييا أالؼ العماؿ تقضى أف نسيؿ ىذه ا

عمى البطالة في واسط، أنا أتحدث بإعتباري الممثؿ الوحيد لممكوف في العراؽ وأكبر مكوف موجود بالنسبة لألقميات الستة، لكف اطمب 
ومف السادة النواب دعـ مشروع الفيمييف، حتى في المجاف لـ احصؿ عمى المجنة التي نريد، مع ذلؾ مف الرئاسة إنصاؼ ىذه الشريحة 

نحف نحتـر قضية مجمس النواب والتوافقات السياسية والتعاوف معيـ، وأنا اطمب مف السيد النائب األوؿ دعكـ المضاعؼ لممكوف 
 الفيمي.

 -النائب محمد جاسم محمد عمي الخفاجي: -
يـ يخص وزارة الدفاع وقضية الدراسة عمى نفقة وزارة الدفاع، ىذا الموضوع منذ سنوات كثيرة لـ يكف لو آلية واضحة ولغاية موضوع م

اآلف ليس لو آلية واضحة، حتى طالب الكميات يتبعوف اآللية ويقدموا عمى نفقة وزارة الدفاع وخاصة المجموعات الطبية واليندسية، 
تثناءات، او الطمبات التي تقدـ عف طريؽ السادة النواب وىذا إجراء غير صحيح فتكوف كأنيا قضية الموضوع يتـ عف طريؽ االس

 فضؿ، السيد وزير الدفاع والكادر المتقدـ في الوزارة يوافقوف عمى الطمبات الشخصية المقدمة وبعدىا يحاؿ إلى آلية لتعيينيـ أتمنى ىذا
ت تصمنا بشكؿ خاص وعندما نرفضيا يخبروننا إف الطمبات يوافؽ عمييا إذا رفعت عف الموضوع أف يأخذ بنظر اإلعتبار مئات الطمبا

نما يترؾ ىكذا  طريؽ نائب، بالنتيجة يجب وضع آلية محددة حاليا حاؿ التقديـ عمى الكميات العسكرية والشرطة، آليات ونقاط وا 
 لدولة ونمضي باإلجراءات السميمة.الموضوع مجرد استثناءات ىذا غير صحيح، بالنتيجة يجب أف نعظـ مؤسسات ا

القضية الثانية: دعـ ىيأة النزاىة ىذا موضوع جدًا ميـ، ىيأة النزاىة تعاني مف عدـ التعاوف اغمب الجيات التنفيذية لعمميات إجراء 
انات، تكوف عممية جدًا التحقيؽ، إذا كانت محالة لمنزاىة تتطمب تحقيؽ إداري وىذا سوؼ يتأخر وقضية تزويد المعمومات والتزويد بالبي

معقدة وأنا أطمعت عمى ىذا الممؼ بشكؿ دقيؽ، ىنالؾ قضايا مضى عمييا  أكثر مف سنة، ىنالؾ أسباب لمتأخير داخؿ ىيأة النزاىة 
ىذه نعالجيا، لكف تعاوف الحكومة ودوائرىا يجب أف يكوف عمى وجو السرعة حتى ال يكوف ىنالؾ تسويؼ في قضايا التحقيؽ التي 

 مف قبؿ النزاىة، ىناؾ قضايا مضى عمييا أكثر مف سنة فيجب التعاوف مع ىيأة النزاىة:تصدر 
القضية الثانية: تخص وزارة التربية وىي الحاصميف عمى شيادة اعمى مف شياداتيـ وقضية احتساب الشيادة واألثر المالي عمييا، لغاية 

يمـز احتساب الشيادة مف  6243ربية ىنالؾ قرار مف مجمس الدولة لسنة اآلف خاطبنا وزارة المالية ولـ نحصؿ عمى إجابة، وزارة الت
تاريخ الحصوؿ عمييا ليس مف تاريخ صدور األمر الوزاري الذي يصدر مف قبؿ وزارة التربية الذي ممكف اف يكوف الفارؽ بينيما ثالث 

ؼ ىذا الموضوع؟ فاألمر يكوف كالتالي الطالب الذي او أربعة أشير أو أقؿ أو أكثر، لغاية اآلف ال اعرؼ ما ىو السبب الوزارة تخال
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ُيقدـ الحتساب شيادتو بعد صدور االمر الوزاري إذا كاف ىذا الطالب مف سكنة بغداد او المحافظات ويستطيع المراجعة لمدوائر ًيقدـ 
اتو، القضية بيذا الروتيف، ىذا تظمـ لممحكمة اإلدارية او يرفع دعوى لدى المحكمة اإلدارية يكسب القضية بعدىا يحصؿ عمى مستحق

%(، فال 422فيو ىدر لمماؿ العاـ كثير ألف وزارة التربية توفد الممثميف القانونييف لحضور الدعوة والمرافعة وغيرىا والقضية خاسرة )
لمحكمة اإلدارية في أعرؼ ما ىو السبب لغاية اآلف الوزارة ال تعمؿ بالقرار وتحتسب الشيادة؟ وىذه بالعشرات أو بالمئات القضية، ا

 بغداد والذي يسكف في المحافظات ال يستطيع الحضور فيخسر القضية.
القضية الثالثة: أطمب إستضافة وزير الصحة خالؿ الفترة القادمة، لدينا موضوع الحرائؽ قد تعاد مرة اخرى، أطمب إستضافة وزير 

فقط موضوع الحرائؽ وما ىي استعدادات وزارة الصحة ليذا  الصحة ولدي تواقيع سوؼ أقدميا لحضرتؾ خالؿ األياـ القادمة يخص
الموضوع قبؿ وقوع الفاجعة، وحدثت لدينا الكثير مف الحرائؽ خاصة أخرىا كانت في محافظة كربالء في مستشفى اليندية، وأنا اقوليا 

حجـ العقوبة او التوصيات بالمجنة  ومسؤوؿ عف كالمي لألسؼ المجاف التحقيقية اغمبيا لجاف بائسة وال تنصؼ الضحية، ال تتناسب
ف كانت عدـ مع الفاجعة التي تحدث إلزىاؽ أرواح مواطنيف ا زىاؽ أرواح المواطنيف ىذه تفقد ثقة المواطف او حرؽ مؤسسات، حتى وا 

 بالمؤسسة الصحية، فيجب أف تكوف العقوبة رادعة فنتمنى إستضافة وزير الصحة لموضوع فقط الحرائؽ خالؿ فصؿ الصيؼ.
 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -

بالنسبة لموضوع النزاىة أدعو لجنة النزاىة في ىذا األسبوع أف تستضيؼ رئيس ىيأة النزاىة مع الكادر المتقدـ لكي تطرح الممفات 
ذلؾ أدعو النائبة )لقاء أؿ ياسيف( باستضافة وزير نتشار الفساد بشكؿ واضح ويجب أف تحسـ ىذه الممفات، كابب الميمة والحاكمة بس

 الصحة ومتابعة ىذا الموضوع بمجنة الصحة والبيئة.
 -النائب امير كامل محمد المعموري: -

الجانب االوؿ: بخصوص قانوف االمف الغذائي، كانت لي مداخمة مع رئاسة المجمس بخصوص قانوف األمف الغذائي وقمنا لف نمضي 
ؿ استشارة المحكمة اإلتحادية في وقتيا، حدث جداؿ لكافة النواب ومف الرئاسة، وبالنتيجة وصمنا إلى مرحمة صدر قرار بيذا القانوف قب

مف قبؿ المحكمة اإلتحادية بإيقاؼ القانوف وال يمكف المضي بو، نحف اآلف ماضيف بقانوف تشريعي مف قبؿ مجمس النواب باتجاه 
ى أف يكوف ىنالؾ تنسيؽ بيف التشريع والمحكمة في بعض القوانيف  حتى ال نخوض ىكذا قانوني صحيح ومشرع حاليًا، نحف نتمن

قرارات ممكف اف تكوف في بعض األحياف خاسرة ومردودىا مف الشعب تجاه المجمس التشريعي جدًا صعب، الجانب الثاني كنا نتأمؿ 
كاف يحؽ لنا تشريع قانوف يخص األمف الغذائي وفيو جنبة  أف ترفع الموازنة اإلتحادية كاممة وليست قانوف يخص جزئيات معينة إذا

مالية، فباإلمكاف رفع الموازنة اإلتحادية بشكؿ كامؿ باتجاه عكسي إذا كاف ىناؾ تأخير في عممية تشكيؿ الحكومة ونالحظ نحف 
 المعطيات أمامنا جدًا صعبة ونتمنى اف يكوف ىناؾ خروج مف االنسداد السياسي.

نالؾ استيالء عمى جميع األراضي والمناطؽ الخضراء سواء كاف في محافظة بابؿ أو في باقي المحافظات، وخاصة الجانب الثاني: ى
ولغاية اآلف، االستحواذ غير طبيعي عمى كافة المناطؽ الخضراء  وتحويميا إلى قطع سكنية  6249في السنوات األخيرة بعد سنة 

يدفع ثمف مقابؿ استحواذه عمى ىذه القطع السكنية دوف إف تذىب إلى أصحاب وتوزيعيا إلى شخصيات سياسية معروفة أو مف ىو 
، اتمنى اف تمنحونا فرصة لتقصي الحقائؽ لتشكيؿ لجنة في محافظة بابؿ باألخص لدينا استيالء عمى كافة االستحقاؽ الحقيقي

نية إضافة إلى مواقع أخرى مف المواقع الميمة في األراضي، حتى ىنالؾ أراضي تابعة لوزارة التربية تـ توزيعيا وتحويميا إلى قطع سك
ىذه المحافظة، وانتـ تعمموف وما اآلف مف مجريات تغيير المناخ وبحاجة لألراضي الخضراء، واآلف تالحظوف جميع المساحات 

ف لـ يتـ إنصافيـ في مى لو ذىبت لعوائؿ الشيداء، عوائؿ الشيداء والجرحى لغاية اآلنالخضراء تـ تحويميا إلى قطع سكنية، وكنا نت
( أتمنى مف السادة النواب ونحف سوؼ نسأؿ أماـ أهلل لـ يستمموا مستحقاتيـ 6221,6223,6227توزيع القطع السكنية والمنح شيداء )

بمديات لغاية اآلف، ىذه العوائؿ لمشيداء الذيف ضحوا بدمائيـ والجرحى أتمنى أف تكوف ىنالؾ مجالس تحقيقية تجاه المحافظيف ومدراء ال
في عمـو المحافظات وليست في محافظة بابؿ، انا اتكمـ بشكؿ عاـ عف جميع المحافظات ما زالت ىذه العوائؿ تعاني، طفؿ في عاـ 

( سنة ولغاية اآلف يعيش في التجاوزات، ىذا مف اإلنصاؼ والتقدير لمدماء الموجودة، ىذه 62والده استشيد واآلف عمره ) 6223



 44 - 37 

منى اف تكوف ىناؾ لجنة في ىذا الموضوع، ويساعدوننا فيو لغرض تمقي الشكاوى مف كافة المواطنيف بخصوص المشاكؿ كثيرة أنا ات
البمديات واالستحواذ عمى األراضي وتقديميا إلى حضرتؾ وتشكيؿ لجنو لغرض متابعتيا مع المحاكـ المختصة، لقد تطرقت حضرتؾ 

ميف عمى ىذا القانوف بإعتباري أحد أعضاء ىذه المجنة، وىذا قانوف ميـ، وقبؿ إلى إقرار قانوف العمؿ والضماف اإلجتماعي ونحف عام
أف اختار أف أكوف عضوًا في ىذه المجنة كانت لدينا دراسة واسعة في ىذا الموضوع، لكف في نفس الوقت ىناؾ الكثير مف الخريجيف 

يـ الماضيف، المشكمة التصريحات متناوبة بيف الوزارات الغير معينيف وىذا حقيـ يطالبوف نتيجة تخرجيـ بالتعيينات أسوًة بأقران
والسياسييف ال يوجد ىنالؾ تصريح واضح ليذه الفئة لجميع الشرائح، التصريحات السياسية متضاربة سواء كانت مف الحكومة التنفيذية 

ستحداث سوؼ تكوف او مف التشريعية أو مف غيرىا، ىناؾ وعود كاذبة بالنتيجة البد اف يكوف مصارحة ىؿ ىناؾ فعالً   فقرات حذؼ وا 
ليذه الفئة الغير معينة، ىناؾ شاغر موجود اآلف ما عدد ىذه الشواغر وعدد ىذه الوظائؼ حتى يكوف إشغاليا بشكؿ مالئـ لموظيفية 

د الشعبي وحشد وبعد ذلؾ يتـ اإلعالف بعد إقرار ىذا القانوف، فيما يخص الفاحصيف مف وزارة الداخمية والدفاع وكذلؾ الصحوات والحش
( سنة ولغاية اآلف بشكؿ عقد وكذلؾ ذوي الميف الطبية والصحية، عندما نذكر 62الدفاع وعقود وزارة اإلتصاالت الذيف لدييـ خدمة )

ىذه المشاكؿ الموجودة لدى المواطنيف، ىذه المشاكؿ ترفع بكتب رسمية، جميع ما ذكرتو يرفع بكتب رسمية مف مجمس النواب إلى 
المعنية لغرض بياف رأييا في ىذا الموضوع، ال يوجد أي حؿ جذري وال يوجد جواب صريح لممواطف، وزارة المالية عمييا اف الوزارات 

تـ  6249تبيف ىذا الموضوع لكافة الفئات الموجودة والمشمولة، سواء كاف المشموليف بعممية التعييف أو مف ىـ الفاحصيف منذ عاـ 
تعييف موجود، ويقولوا لماذا نحف غير مشموليف؟ ويتـ إستبداؿ األسماء ىذه تعطي شبية عمى  إكماؿ الفحص واإلجراءات وىناؾ

 الحكومة، يحتاج التعاف بيف السمطة التنفيذية والسمطة التشريعية في حسـ ىذه الممفات بالكامؿ.
ة تفوؽ الوفرة الموجودة وىي لدى الفاسديف نقطة أخيرة: فيما يخص الموازنة، نبحث عف الموازنة وعف السيولة المادية واآلف لدينا وفر 

ف والموجوديف اآلف وىـ في العراؽ يخرجوا ويستولوا عمى الماؿ العاـ، ولـ يتـ إصدار حكـ فييـ لغاية اآلف، وما زالوا يتمتعوف بالكثير م
ضافة إلى الدعاو  ى التي تخصيـ وما زالوا يتمتعوف بما األمور المالية لألسؼ، وأنا بإمكاني أف أزودؾ بالكثير مف األسماء مف ىؤالء وا 

 اغتصبوه مف امواؿ الشعب.
 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -

لقد أثرت موضوع ميـ، تبقى مداخمة واحدة وننتيي، قضية مجمس النواب يجب اف نعمـ نحف الجية الشرعية الوحيدة في البمد منتخب 
نمثؿ الشعب، والشعب ىو مصدر السمطات ىو مف يقرر، نعـ لدينا دستور ونظاـ داخمي، ولكف احيانًا  ومصوت عميو ونحف

الضرورات تبيح المحظورات، وفي القرآف الكريـ قاؿ اهلل تعالى )فمف اضطر فغير باِغ أو معتٍد(. صدر اهلل العمي العظيـ، اضطرار 
رؾ المواطنيف ونحف منتخبيف مف قبميـ، وكؿ نائب األؼ المواطنيف وضعوا أحيانًا تضطر حكومة ال تشكؿ صراعات سياسية، ىؿ نت

ثقتيـ بو، ما ىو الحؿ الموازنة لف ترسؿ؟ ألنو حسب القانوف والمحكمة اإلتحادية لـ ترسؿ الموازنة، ىذا حقنا وال يستطيع أحد أف 
ب ىذا حسب الدستور والنظاـ الداخمي، ومف حؽ يسمب حقنا، مف حؽ رئيس الجميورية اف يرفع مشاريع القوانيف إلى مجمس النوا

مجمس النواب أف يقترح قوانيف، لـ نعمؿ خطأ والذي يريد االعتراض ىناؾ محكمة اتحادية وقانوف، إذا خالفنا القانوف والدستور ممكف، 
لحكومة رأييا مع ىذا القانوف ( نائب طمبوا بحاجة ليذا القانوف، وا32لكف نحف عندما جئنا بقانوف األمف الغذائي ويشرع مف خالؿ )

ذا نحف نزيد الفساد لماذا  والقانوف محدد في فقرات معينة، الذي ىو رعاية إجتماعية والكيرباء والتجارة التي ىي البطاقة التموينية، وا 
في الموضوع؟ لماذا  انتخبنا المواطنيف؟ نحف مسؤوليف اماـ اهلل والشعب أف نقمؿ نسبة اليدر العاـ في ىذا القانوف، ما ىي المشكمة

يتعرض فالف وفالف، ىؿ ىنالؾ داٍع لالعتراض، إذا جمسنا ونترؾ االمور ىكذا، الحكومة ال تستطيع عمؿ شيء وال تستطيع الصرؼ، 
ما ىو الحؿ؟ ىؿ يوجد حؿ؟ ىذا االضطرار، ىذا الموضوع يجب أف نعالجو، اما المواضيع األخرى التي أثرتيا فمف خالؿ المجاف ومف 

ا نحف مستعديف لممساعدة، اعترضوا عمينا قانوف أمف اتحادي، لكف سوؼ نتحاور مع السادة في مجمس القضاء مع المحكمة خاللن
اإلتحادية يجب أف نخرج بحؿ ليس مف المعقوؿ أف يبقى البمد معطؿ لسنوات، يجب أف يكوف ىنالؾ حؿ، توجد حموؿ وبالتأكيد سوؼ 
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ال ال  نتحاور مع السمطة القضائية بخصوص إذا إستمرت الحياة بيذه الطريقة وىذا التعطيؿ، يجب أف يجدوا حؿ ألنفاذ المواطنيف، وا 
 يمكف اف تتعطؿ الحياة.

 -النائب سالم سوادي خصاف الغراوي: -
بالنسبة لمقطاع المختمط يعاني الكثير مف المشاكؿ الذي أدى إلى إنتياء الصناعة المحمية والمنتج المحميف عندما زرت بعض 

قطاعات المختمطة مف ضمنيا شركة األنابيب العراقية، التي كانت تنافس المنتج األجنبي، عندما أطمعت عمى مشاكميـ وجدت ال
الخطوط اإلنتاجية جميعيا موجودة العامميف موجوديف، نصفيـ مسرح في البيت ليس لدييـ أمواؿ إلعطائيـ، مشكمتيـ المنتج الذي 

ر مف الخارج يكوف أرخص مف المنتج العراقي لكف ليس بكفاءة المنتج العراقي، مشكمتيـ الوحيدة قمت يجمبو التاجر العراقي أو المستثم
ليـ بماذا نستطيع أف نخدمكـ ونساعدكـ، طمبوا إلغاء اإلدخاؿ الكمركية عمى ىذه القطاعات المختمطة حتى عندما تصنع المنتج يكوف 

ى تعود الصناعة المحمية، باإلضافة سوؼ ينيي البطالة وىي كبيرة جدًا، لدينا بسعر أما يضاىي المنتج المستورد او أرخص منو، حت
ذا لـ نسعفو، الخطوط اإلنتاجية وموظفيو أصحاب الخبرة مستقباًل  المصانع المعطمة لنتكمـ بيا ونقوؿ القطاع المختمط بدأ ينتيي، وا 

لدي بعض المداخالت التي تداخؿ بيا السادة النواب فقط أذكرىا ينتيي سوؼ يتحوؿ إلى إستثمار ولف تستفاد منو الدولة وال المواطف، 
بعجالة، بالنسبة لمبطاقة الحمراء ىؤالء ظمموا في النظاـ السابؽ ولـ يحصموا عمى أي حقوؽ في ىذه الحكومة أيضًا وكانوا يطمؽ عمييـ 

ـ، بالنسبة الستحقاؽ ذوي الشيداء وىذا جانب )البدوف(، لذلؾ نطالب رئاسة المجمس إنصافيـ بتشريع قانوف يعمؿ عمى إرجاع حقوقي
نعاني منو نحف النواب جميع الطمبات تصمنا مف قبؿ ذوي الشيداء والمفقوديف والجرحى لغاية اآلف لـ يتحصموا عمى أي حقوؽ، مضي 

وذوييـ لـ يحصموا  خمس او عشر سنوات مف استشياد الشييد وىذه الدماء الطاىرة التي دفعيا حتى نأتي نحف ونجمس بمجمس النواب
 عمى حقوقيـ لذلؾ نطالب بتشكيؿ لجاف قضائية في كؿ محافظة لمتابعة ىذه الحقوؽ.

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

 -النائب سعيد عبيد كاظم الموسوي: -
الحدود العراقية مف الناحية األمنية واالستخباراتية مف خالؿ تدقيؽ موقؼ  موضوع الحدود العراقية بعد تتبعنا ليسر العمؿ عمى 

ولغاية اآلف الحظنا وجود عدد كبير مف حاالت التسمؿ والتيريب مف خالؿ حدود الدولة المجاورة  43/4/6266الحوادث لمفترة مف 
موف الجواز الباكستاني او األفغاني ومف عدة طوائؼ الجميورية اإلسالمية اإليرانية، وتبيف إف اغمب حاالت التسمؿ ىي ألشخاص يحم

حيث يقوموا بالتسمؿ إلى عمؽ األراضي العراقية، ويتـ االعتقاؿ مف قبؿ الجيات األمنية العراقية دوف معرفة اسباب دخوليـ بأعداد 
المنية واالستخباراتية لمتابعة مثؿ ىؤالء كبيرة إلى األراضي العراقية وىذا يدؿ عمى تيديد األمف العراقي لذا يجب اإليعاز إلى الجيات ا

في بقية المحافظات العراقية واتخاذ اإلجراءات القانونية الصارمة بحقيـ لمحفاظ عمى أمف العراؽ خوفًا وتحسبًا مف حدوث خروقات 
 امنية، ىذا اواًل.

 ي.ثانيًا: يجب إعادة النظر بتولي القيادات األمنية المسؤولة عف قاطع المسؤولية االمن
 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -

 أنا أشكر السادة النواب الذيف تأخروا في الجمسة.
 -النائب ...............: -

كف لـ في السنتيف األخيرة وخاصة في جائحة كورونا لدينا الجيش األبيض وأعطى شيداء كثر، ىذا الجيش العظيـ الكبير قدـ لمعراؽ ل
يأخذ اإلنصاؼ، صدر قراريف مف قبؿ مجمس الوزراء بإنصاؼ شيداء الجيش األبيض، لكف جميع المحافظات لـ تنفذ ىذا القرار 
حقيقة، أصبحت انتكاسة حقيقية في ىذه الوزارة واليـو أبنائكـ وعوائؿ الشيداء في ىذا الجيش يطالبوف مجمس النواب أف تكوف ليـ وقفة 

دكتور )غايب العميري( عمى عمـ وعضوًا في لجنة الصحة والبيئة ورأى ىذه الجائحة وما قدمو الجيش األبيض، حقيقية إلنصافيـ و 
 باسـ المجمس نطالبكـ باف تكوف لكـ وقفة مع ىذا الجيش.
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 -السيد حاكم عباس موسى الزامل )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
قوانيف ىنالؾ تثميف، الدكتورة )لقاء( مف النواب المتميزيف المعروفيف بجديتيا وعمميا  بالتأكيد مف خالؿ لجنة الصحة والبيئة ىنالؾ

واآلف ىي رئيسة المجنة، وكذلؾ السادة الدكتور )غائب( والسادة اآلخريف نتمنى أف ُيشرع قانوف يضمف حقوؽ ىؤالء، فعاًل الجيش 
رًا وباقي عدد مف السيدات والسادة النواب ويناقشوا قضايا تيـ دقيقة عص 3:12األبيض يستحؽ الكثير، الذي أقولو اآلف الساعة 

المجتمع ىذا داللة عمى حرصيـ وتفانييـ، مبدأ الثواب والعقاب بالتأكيد موجود، ىنالؾ نواب متميزيف مثابريف سوؼ نذكرىـ في الفصؿ 
ت وأنا ادعو الدائرة البرلمانية بتفعيؿ الغياب التشريعي كاف ىنالؾ نواب متواصميف طرحيـ إيجابي فاعميف مؤثريف يتواجدوا ىكذا وق

 والحضور، ألف ىذه الفترة الفائتة لـ نكف نيتـ بيذا االمر، ال يجوز إنتؿ أنتخبؾ المواطنيف وتبقى في البيت وتسافر خارج العراؽ وىامؿ
دقيقة تطرح موضوع معيف كؿ نائب  3:12ىذه الشريحة التي انتخبتَؾ، اليـو عندما طرحتا وتميزتـ عف اآلخريف وبقيتـ لغاية الساعة 

حسب اختصاصو أو حسب ما مر بو أو رآه، ىذا ليس أمر طبيعي ىذا واجبؾ وميمتؾ لكف نأمؿ مف اآلخريف لكف ال نريد اف نموميـ 
ي وأسمائيـ ألسباب معينة أف يكوف تفانييـ وحضورىـ وطرحيـ لممواضيع، لذلؾ كتاب شكر لمسيدات والسادة النواب الذيف بقوا مف مكتب

موجودة والذيف تداخموا، القضية األخرى الحضور في جمسة مجمس النواب ال تقؿ عف الحضور في المجنة، جميع رؤساء المجاف 
ونوابيـ والسكرتارية يفعؿ الحضور والغياب في المجاف، ال يوجد شيء يدعى أف تسجؿ في لجنة وتعتبر عطمة الدواـ طبيعي، وكنت أنا 

لدفاع إذا تأخر شخص بدوف عذر يتـ تغييبو وينقطع راتبو وينشر بالنشرة حالو حاؿ الذي ال يحضر في جمسة مجمس في لجنة االمف وا
النواب حتى نحافظ عمى النصاب ونحافظ عمى تشريع القوانيف حتى تكوف المجنة فاعمة ومحترمة اماـ اآلخريف، ولذلؾ ُيَفعؿ الغياب و 

عؿ في المجاف مف األسبوع القادـ، ستكوف الجمسات الجتماعات المجاف االحد واألثنيف الحضور في مجمس النواب في الجمسة ويف
والثالثاء أما يـو األربعاء ستكوف لمجمسة الساعة الحادية عشر صباحًا، نأمؿ مف السادة النواب في المجنة القانونية وكذلؾ لجنة 

الصييوني ) إسرائيؿ( يـو األربعاء لمتصويت عميو ومثمما ذكرت أتمنى  العالقات الخارجية اف تأتينا بقانوف تجريـ التطبيع مع الكياف
ىذه ألجيالنا وألبنائنا وتاريخنا نقوؿ نحف صوتنا في مجمس النواب العراقي في الدورة الخامسة عمى قانوف تجريـ التطبيع مع الكياف 

ر نقوؿ فالف الفالني لـ يحضر والنائب الفالني الصييوني، والذي ال يحضر وكاف لديو عذر مشروع ىذا شيء خاص، والذي ال يحض
والنائبة الفالنية حضروا وصوتوا في ىذا المشروع الذي يعد تاريخي والذي ينتظره الشعب العراقي، السادة الموظفيف الدائرة البرلمانية 

 التطبيع. والسيد الوزير، ترفع الجمسة إلى يـو األربعاء الساعة الحادية عشر لمتصويت عمى قانوف تجريـ 
 

  ( عصراً 0::5الساعة ) رفعت الجمسة  
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