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 لدورة اإلنتخابية الثالثةا

 السنـة التشريعية األولى

 الفصـل التشريعي الثاني
 

 

 

 م( 2/3/2015) نثين ل ا ( 18 )م ـة رقـجلسمحضـر 
 

 

 .ا  يائب( 212: )عدد الحضور
 .صباحا  ( 11:55)بدأت الجلسة الساعة 

- :رئنس مجلس اليواب السند -
 بسم اهلل الرحم  الرحنم

. نثاييالالفصل التشرنعي  ،ول ال السية التشرنعنة  ،ةلنثالنثا ينابنةالدورة الم   ةعشر ة نثاميالالجلسة ع  الشعب يفتتح  ينابة  
 .نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم

- :الدوريمحي خلف ضناء  اليائب -
 .يتلو آيات من القرآن الكريم

- :السند رئنس مجلس اليواب -
 .لتصويتلكن سوف نبدأ بالفقرات المتعلقة با، اآلن قيد المداولةوهي المجلس  دمت بيانات إلى رئاسةق  
لجية الخدمات . )1693لسية ( 85)التصونت عل  مشروع قايو  التعدنل الرابع لقايو  تبلنط الشوارع رقم : الفقرة نثاينا  *

 (.واإلعمار
والدفاع تقرير سبايكر وبودنا أواًل  قبل نقطة النظام، بودنا أن نذكر شيء، أن رئاسة المجلس أستلمت هذا اليوم من لجنة األمن

لجنة على تقديمها هذا التقرير فيما وعدت به ضمن المدد الزمنية المحددة بهذا اإلطار وقطعًا سوف يتم عرض هذا أن نشكر ال
 .التقرير على أسماعكم وأيضًا أمام الشعب العراقي

- (:يقطة يظام)اليائب عبد الرحم  حس  خالد اللونزي  -
عضاء أيلتزم )من النظام الداخلي ( 4)بيقه بموجب المادة أنا أطالب حضرتك بتطبيق النظام الداخلي الذي أنت ملزم بتط

 (.بأحكام الدستور وهذا النظام ما يتخذونه من قراراتبمجلس النواب في مناقشاتهم 
طبق وتوجد تجاوزات على النظام الداخلي منها أننا في الدورة األولى في الفصل التشريعي سيدي الرئيس، النظام الداخلي ال ي  

حول محافظة نينوى والطلب  لجلسة إستثنائية طلب مستوفي لشروطه القانونية التي نص عليها النظام الداخلياألول قدمنا 
إلستضافة أعضاء  وقدمتها لجنابك ثم جمعت تواقيع ،هذه الجلسة جر  إنتهى والفصل التشريعي األول إنتهى والعطلة ولم ت  
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لى اآلنوأخذت موافقة حضرتك وهي أنا تمجلس محافظة نينوى وذهب مجلس محافظة األنبار ولمرتين يستضاف  أة الرئاسة وا 
 .والمحافظ وال يستضاف مجلس محافظة نينوى رئيس المجلس

- :السند رئنس مجلس اليواب -
وليست  ،سوف نحدد جلسة بهذا الخصوصو بها جميع السادة أعضاء المجلس م عل  وي  م عل  ت  خاصة لهذا األمر و  تحدد جلسةس

 .والتي تطالب بعرض هذا األمر على جدول األعمال، هذا األمر مهم بالنسبة لنا دمتالتوقيعات التي ق  هناك نية لتجاوز 
 .وبعد ذلك إذا توجد نقاط نظام تتعلق بسير العمل سوف نمضي بإتجاهها إذا تسمحون، ننتهي من التصويت

 .نقاط نظام ولكن ضمن إطار سير عمل المجلس وجدول األعمال فقط
- (:يقطة يظام) ةشونلنجواد عبد الجبار  اليائب علي -
باإلخوة تحالف القوى بالعودة إلى قبة البرلمان وندعو اهلل سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائمًا للوقوف مع الحكومة أرحب : أوالً 

 .ودعمها بصورة صحيحة لغرض الوقوف على عراق موحد
في هذه اللجنة وهذا خارج نطاق  اً عضو ( 02)جنة عدد أعضاؤها فيما يخص لجنة اإلعمار والخدمات، ال زالت هذه الل: ثانياً 

بالغ النائب الثاني فيما يخص هذه اللجنة يرجى إتخاذ الالزم بالتصويت على اللجنة ذاتها فيما  ،القانون وتم إبالغ جنابكم وا 
 .يخص اإلعمار والخدمات

- :السند رئنس مجلس اليواب -
 السابقة بمعالجة كل المشاكل المرتبطة باللجان بما فيها لجنة تخويلكم في الجلساتلفت به رئاسة المجلس بتم إنجاز ما ك  

قطعًا نلتزم بالنظام الداخلي الذي يحدد عدد أعضاء  ،الخدمات واإلعمار وسوف تعرض هذه النتائج وسوف تحظى بقبولكم
 .ويعتبرون هم األعضاء األصليين بهذا اإلطارعضوًا ( 71)

 .تفلنمضي بإتجاه التصوي
 .عفوًا، نقطة نظام ولكن على جدول األعمال وسير العمل، تفضل

- (:يقطة يظام)الجبوري ركاض ضام  اليائب مشعا   -
 .جريمة سبايكر أنا كنت من األوائل الذين كشفوا تفاصيل كما تعلم هيأة الرئاسة وزمالئي النواب
ورئيس اللجنة لم يكن يريد أن يعرف تفاصيل  اً نة ليس مهنيوعمل اللج دعيتست  إأنا ألني أريد أن أقدم تحفظ على عمل اللجنة 

لشخص ال يريد أن يعرف حقيقة الجريمة  اوأنت تقوم بشكر اللجنة على تقديمها، رئيس اللجنة كانت أسألته وكأنه ،ريمةالج
 .فيجب أن يعرف النواب وسوف تقرأ علينا تقرير وتقول لهم شكراً 

 
- :السند رئنس مجلس اليواب -

معلومة بأننا أعطينا نحن فقط  ،لم نعرضه إلى اآلن حتى يكون نقاش في األصل على هذه المالحظة، نحن التقرير شكراً 
إستلمناه هذا الصباح وقطعًا يحتاج منا إلى تدقيق وبعد ذلك سوف نضعه على جدول األعمال لغرض مناقشته من قبلكم 

طالع الشعب العراقي على تفاصيله  .وا 
 .، ليس هناك مجال للمناقشة قطعًا حينما يعرض سوف يكون هناك مجال لتفاصيل كثيرةالسيد رئيس اللجنة

 .تفضلوا اللجنة المختصة
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- :رس  سراج اليائب ياظم كاطع -
 .7691لسنة ( 58)من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم ( 7)المادة  يقرأ
  -:نمياليائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التم -

 .7691لسنة ( 58)من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم  أوالً ( 1)تقرأ المادة 
- :السند رئنس مجلس اليواب -

 .أنتم بدأتم بالمادة الثانية؟ نحن لدينا تصويت وأنا أعتذر سمحتمإذا  ،عفوًا، أنا لم أكن منتبه
 .ن تكملوا، تفصلواممكن أ سمحتمفلنبدأ بالمادة األولى إذا 

 .ال فليكملوا
 .الموجود ال تتحدث هم يكملوا النص ،السيد رئيس اللجنة القانونية، ليس لك عالقة أنت وال تتكلم من تلقاء ذاتك ،بدون كالم

 .تفضلوا تفضلوا اللجنة المختصة
  -:التمنميعبد الرسول عبد الرضا اليائبة صباح  -

من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون  الفقرة ثالثًا،( 1)ة من المادة رأي اللجن و ل المقترح،مع التعدي ثانيًا،( 1)تقرأ المادة 
 .7691لسنة ( 58)تبليط الشوارع رقم 

- :السند رئنس مجلس اليواب -
 .السيدات والسادة أعضاء المجلس، اآلن

 أن تراعواروع هذا القانون للتصويت، أرجوكم مش فيها امرة أخرى لجنة الخدمات واإلعمار، هذه المرة الثانية التي تعرضو 
 .الصياغة القانونية الالزمة والواضحة التي يصوت عليها أعضاء المجلس

 -:اليائب ياظم كاطع رس  سراج -
 .وهذا هو رأي اللجنة القانونية سيدي الرئيس، هذه هي الصياغة التي أحلناها على اللجنة القانونية

- :د الرزاق الغرنباليائب رناض عبد الحمزه عب -
 .إذا تسمح لي سيدي الرئيس

- :السند رئنس مجلس اليواب -
 .تفضل

 
- :اليائب رناض عبد الحمزه عبد الرزاق الغرنب -

نما بالفقرة فقرة األولى ليس فيها تعديل و لفقرات وا( 1)وفيها ( 1)والتي فيها المادة ( 7)والمادة ( 7)هي مادة واحدة المادة   (0)ا 
 .، هذا يكون بمكانهالثانية مقترح الذي كتبوه في نهاية الصفحةوالتعديل ال

- :السند رئنس مجلس اليواب -
 .تمام
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ويحل محله ما يلي، هذا هو المشروع األصلي كما جاء في ( 1)يلغى نص المادة الـ( 7)المادة  أوضح لكم المسألة، إذن، اآلن
نماللجنة رأي ( تاسعاً )الفقرات التي تم إستعراضها الفقرة  فاآلن سوف نأتي وفق سياق  ،في بعض الفقرات ليس في كل الفقرات وا 

التصويت لعملية التصويت على رأي اللجنة في كل فقرة من الفقرات التي أبدت وجهة نظر فيها وبعد ذلك نصوت على المادة 
 .قبول رأي اللجنة بالجملة إذا تم قبول رأي اللجنة أو لم يتم 

 .رض على أسماعكم اآلنالفقرة سابعًا والتي تقرأ بالشكل الذي ع  ( 1)من المادة  ي اللجنةاآلن أطلب التصويت على رأ
 .مرة أخرى نقطة نظام

- :(يقطة يظام) اليائب عمار كاظم عبند الشبلي -
هذا ( 0)خطأ، المادة  (1)، هذه المادة (1)يلغى نص المادة ( 7)المادة  ،هذا القانون الذي بين أيدينا قانون سيادة الرئيس،

هكذا ( 0)بإعتبار أن المادة األولى يلغى نص المادة السابعة والمادة ( 0)المادة  صبحت (1)والمادة  ،قانوننا سوف نصوت عليه
 .تكون
- :السند رئنس مجلس اليواب -

النص وفق المشروع األصلي الذي جيء به من الحكومة يحمل هذا المعنى  ،مرة أخرى أوضح سمحتماآلن أطلب إذا 
نما على بعضها، اللجنة لم تقتنع ببعض الفقرات فقدمت مقترحات معروض أمامكمال  .ليس على جميع الفقرات وا 

 .اآلن سوف أعرض التصويت على مالحظات اللجنة للفقرات التي أبدت مالحظاتها بها
الخدمات واإلعمار على  ، أطلب التصويت على رأي لجنة(1)لدينا تقريبًا أربع مقترحات تعديل على فقرات في المادة نحن 

نما الفقرة حصرًا فقط وليس المادة بأجمعها( سابعاً )الفقرة  (1)المادة الـ  .وا 
- :إذا تسمحون، صينأقرأ لكم أنا الن
من ( 4/7)أو صناعي تستوفى من كل مكلف يقع ملكه تجاري كان أو صناعي على شارع تجاري: األصلي( 1)النص المادة 

 .ه لملكه مع الرصيف وحسب عرض واجهة ملكهكلفة تبليط الشارع المواج
- :بين ما اللجنة ترى

من كلفة تبليط الشارع المواجه ( 1/7)تستوفى من كل مكلف يقع ملكه تجاري كان أو صناعي على شارع تجاري أو صناعي
 .لملكه مع الرصيف وحسب عرض واجهة ملكه

 .ة أننا نبدأ بالنص األبعد وننتهي إلى النص األقرباآلن التصويت، أرجوكم حسب سياق التصويت في النصوص القانوني
 .السيد رئيس اللجنة تفضل

 -:اليائب ياظم كاطع رس  سراج -
 .أنها آخر تعديل للفقرات التي عدلتها اللجنة( 1)من المادة ( 1)سيدي الرئيس، هذه الفقرة 

- :اليائب رناض عبد الحمزه عبد الرزاق الغرنب -
نما صححنا بعض الفقرات، ( 6)إلى ( 7)والتي فيها فقرات من ( 1)دة ألغت نص الما( 7)المادة  ونحن لم نصححها كلها وا 

هذه هي الفقرات التي صححناها، لذا سوف نقرأ المادة كلها ونأتي لكل واحدة نقرأ  (1)و ( 9) و( 1)و ( 0)صححنا الفقرة 
 .ونصوت عليها التصحيح عليها

- :السند رئنس مجلس اليواب -
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رأت النص وقرأت التعديالت وأنا سوف أحسم األمر بالتصويت ليست هناك من نقاط نظام والنص واضح أمامكم سوف اللجنة ق
ذا لم يأخذ سوف نعود إلى النص األصلي الذي جاء من الحكومة في سبيل  أعرض آراء اللجنة أواًل إذا أخذ بها المجلس وا 

 .عرضه بجملته للتصويت
 .الفقرة ثانياً ( 1)الفقرة ثانيًا، رأي اللجنة في المادة ( 1)أبدأ برأي اللجنة في المادة 

 .التصويت برفع األيدي
 .األلكتروني إذا تسمحونالتصويت 

 (.تم التصونت بالموافقة)
 .الفقرة ثالثاً ( 1)التصويت على رأي اللجنة من المادة 

 .التصويت األلكتروني
 (.تم التصونت بالموافقة)

 .اً سادسالفقرة ( 1)المادة التصويت على رأي اللجنة من 
 .التصويت األلكتروني

 .النائب عدنان الدنبوس والنائب طالب الخربيط والنائبة ميسون الدملوجي، أرجوكم اإلنتباه
 (.تم التصونت بالموافقة)

 .الفقرة سابعاً ( 1)التصويت على رأي اللجنة من المادة 
 .التصويت األلكتروني

 (.تم التصونت بالموافقة)
 .أخذًا باإلعتبار كل مالحظات اللجنة على الفقرات المؤشر إزائها( 7)لتصويت على المادة ااآلن 

 (.تم التصونت بالموافقة)
- :اليائب رناض عبد الحمزه عبد الرزاق الغرنب -

 .7691لسنة ( 58)من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم  (0)يقرأ المادة 
- :اليواب السند رئنس مجلس -

 (.0)التصويت على المادة 
 (.تم التصونت بالموافقة)
- :اليائب رناض عبد الحمزه عبد الرزاق الغرنب -

 .7691لسنة ( 58)من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم ( 1)يقرأ المادة 
- :السند رئنس مجلس اليواب -

 .(1)التصويت على المادة 
 (.موافقةتم التصونت بال)
- :اليائب رناض عبد الحمزه عبد الرزاق الغرنب -

 .7691لسنة ( 58)مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم يقرأ األسباب الموجبة ل
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- :السند رئنس مجلس اليواب -
 .التصويت على األسباب الموجبة

 (.تم التصونت بالموافقة)
 .التصويت على القانون ككل

 (.1693لسية ( 85)مشروع قايو  التعدنل الرابع لقايو  تبلنط الشوارع رقم عل   صونت بالموافقةتم الت)
 .للجنة المختصة شكراً 
- :(يقطة يظام) عمرمطلك اليائب حامد عبند  -

إال لم يدرج في جدول األعمال ومناقشته  ال يجوز عرض أي موضوع)من النظام الداخلي  ثانياً ( 11)سيدي الرئيس، المادة 
 (.بموافقة أغلبية األعضاء من الحاضرين

وضوع سبايكر موضوع مهني يجب أن نتوخى فيه الدقة واألمانة والموضوعية، ال يجوز تقييم عملنا قبل قراءة الموضوع م
 .وعرضه على اإلخوة النواب

- :السند رئنس مجلس اليواب -
 .هذا كالم صحيح

 -:عمراليائب حامد عبند مطلك  -
 .ت والمهاترات السياسية والعمل على دماء العراقيين وعلى مشاعرهم هذا من الخطأ أن نسمح ألحد أن يتكلم بهأما المزايدا

- :السند رئنس مجلس اليواب -
 .عرض هذا التقرير من قبل اللجنة وعند ذاك سوف يفتح النقاش بكل جزئيات وتفاصيل عملكم إذن ننتظر جميعاً 

. 2012لسية ( 80)رح قايو  التعدنل الول لقايو  إمتنازات المحققن  القضائنن  رقم التصونت عل  مقت: الفقرة نثالنثا  *
 (.اللجية القايوينة، اللجية المالنة)
- :اليائب محمود صالح عاتي الحس  -

 .0270لسنة ( 52)من مقترح قانون التعديل األول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم ( 7)يقرأ المادة 
- :ئنس مجلس اليوابالسند ر  -

 (.7)التصويت على المادة 
 .برفع األيدي

 (.تم التصونت بالموافقة)
- :اليائب محمود صالح عاتي الحس  -

 .0270لسنة ( 52)من مقترح قانون التعديل األول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم ( 0)يقرأ المادة 
- :السند رئنس مجلس اليواب -

 .يلغى نص المادة( 0)، أعد الصياغة مرة أخرى حتى يكون واضح، المادة السيد رئيس اللجنة
- :اليائب محمود صالح عاتي الحس  -
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من مقترح قانون التعديل األول لقانون إمتيازات المحققين ( أ)مع التعديل المقترح على ( ب)و ( أ)( 0)يعيد قراءة المادة 
 .0270لسنة ( 52)القضائيين رقم 

- :لس اليوابالسند رئنس مج -
 (.أ)على مع التعديل المقترح ( ب)و ( أ)( 0)التصويت على المادة 

 (.تم التصونت بالموافقة)
- :بهاء الدن  سعند اليائب حس  تورا  -

 .0270لسنة ( 52)من مقترح قانون التعديل األول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم ( 1)يقرأ المادة 
- :ابالسند رئنس مجلس اليو  -

 ما هذه؟( 1)والتي بعدها المادة ( 1)ماذا؟ عفوًا المادة ( 1)بعدها أيضًا كتبتم المادة 
 .السيد النائب

- :اليائب محمود صالح عاتي الحس  -
 (4)رقم بالخطأ يكون رقم ال العفو، 

- :السند رئنس مجلس اليواب -
 .قانون تخطأ باألرقامالسيد النائب، ماذا تعني رقم بالخطأ، لجنة قانونية تكتب صياغة 

- :اليائب محمود صالح عاتي الحس  -
سيادة الرئيس، ال ليس هكذا الموضوع، أننا حين يحدث خطأ مطبعي أو مسألة معينة يطبع القانون من قبل الطابعي  دقيقة

 .فليس معناها إنتهى
- :السند رئنس مجلس اليواب -

 (.1)ت هذه المادة السيد رئيس اللجنة، نحن نعرض مشاريع قوانين للتصوي
- :اليائب محمود صالح عاتي الحس  -

بعد  نحن كل المشاريع نصوت عليها من تحصل على صوت والتي لم تحصل نعيد صياغتها من جديد سيادة الرئيس،
 التصويت، ما الذي يمنع؟

- :السند رئنس مجلس اليواب -
 إنتهيتم منها؟ (1)المادة 

 
- :اليائب محمود صالح عاتي الحس  -
 .نعم
- :السند رئنس مجلس اليواب -

 .تصويت
 .0270لسنة ( 52)من مقترح قانون التعديل األول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم ( 1)التصويت على المادة 
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 (.تم التصونت بالموافقة)
 .وهذا خطأ ال يغتفر بالنسبة للجنة القانونية

- :اليائب محمود صالح عاتي الحس  -
 .لرئيس ليس هكذا الحديثال سيادة ا

- :السند رئنس مجلس اليواب -
 .هذا خطأ ال يغتفر بالنسبة للجنة القانونية

- :اليائب محمود صالح عاتي الحس  -
 .نصوت عليه نعيد صياغته من جديد اآلن كل قانون ال سيادة الرئيس، إذا خطأ مطبعي تتحمله اللجنة القانونية ال، نحن

- :بالسند رئنس مجلس اليوا -
 .خطأ مطبعي ال أن يعرض يوم التصويت أمام المجلس ويقرأ وكلكم جالسين وتقولون يوجد خطأ لحظة التصويت

 (.4)أكمل المادة 
- :اليائب محمود صالح عاتي الحس  -

 .سوف نعيد صياغته من جديد، ثالثة أو أربعة ال ليس هكذا
- :السند رئنس مجلس اليواب -

 (.4)أكمل المادة 
- :س  تورا  بهاء الدن  سعنداليائب ح -

( 52)مع التعديل المقترح رأي اللجنة من مقترح قانون التعديل األول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم ( 4)يقرأ المادة 
 .0270لسنة 
 -:السند رئنس مجلس اليواب -

  .التعديل المقترح( 4)التصويت على المادة 
 .برفع األيدي

 (.فقةتم التصونت بالموا)
 -:السند رئنس مجلس اليواب -

 ؟نقطة النظام على ماذاال نقاش أثناء التصويت، 
 
- :(يقطة يظام) اليائب عواد محس  محمد العوادي -

 .هذه المقترحات نحن قدمناها إلى اللجنة القانونية
 -:السند رئنس مجلس اليواب -

 .هذا نقاش
- :اليائب عواد محس  محمد العوادي -
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ومجلس النواب أيد فيجب أن تكون ضمن %( 1)وليس %( 72)ومن ضمن هذه المقترحات نحن إقترحنا  ال ليس نقاش،
 .وليس كمن حق اللجنة القانونية المقترحات

 -:السند رئنس مجلس اليواب -
 .تكم السابقةووافقتم عليه، أي أنكم نسختم موافق ، اآلن مقترح اللجنة معروض أمامكمأن المجلس أيد ترضناالسيد النائب، لو إف

 (.8)المادة 
- :اليائب حس  تورا  بهاء الدن  سعند -

 .0270لسنة ( 52)من مقترح قانون التعديل األول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم  (8)يقرأ المادة 
 -:السند رئنس مجلس اليواب -

 (.8)المادة التصويت على 
 (.تم التصونت بالموافقة)
- :بهاء الدن  سعنداليائب حس  تورا   -

 .0270لسنة ( 52)يقرأ األسباب الموجبة لمقترح قانون التعديل األول لقانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم 
 -:السند رئنس مجلس اليواب -

 .التصويت على األسباب الموجبة
 (.تم التصونت بالموافقة)

 .ككلقانون المقترح التصويت على 
 (.2012لسية ( 80)مقترح قايو  التعدنل الول لقايو  إمتنازات المحققن  القضائنن  رقم   تم التصونت بالموافقة عل)

 .أرجو التقليل من نقاط النظام إال ما يتعلق منها بسير العمل
- (:يقطة يظام)اليائب عبد الرحم  حس  خالد اللونزي  -

 .نأثناء القواني فيه القضية موضوعية وقانونية ودائمًا ما يحدث الخطأ
( لكل عضو اإلقتراح بالتعديل واإلضافة)من النظام الداخلي ( 706)على المادة  نصبكان م إعتراض السيد عواد العوادي

ربما  يوم قراءة القانون بأن المقترحات لم يؤخذ بها وهذه مخالفة للنظام الداخلي ئواويفاجاألعضاء يقدمون المقترحات إلى اللجان 
 .شارة إلى المادة ولكن هذا هو مضمونهافات السيد عواد العوادي اإل

 -:السند رئنس مجلس اليواب -
 .تفضلوا في أماكنكم، تفضل السيد النائب اإذا تسمحو  ،اآلن سوف نقوم بتثبيت الحضور

 .السيد محمود الحسن تثبيت حضور
 (.049)عدد الحضور 

- :قبل أن نبدأ بالفقرات لدينا بيانات، بيانين
 .وى العراقية والقائمة الوطنيةبيان تحالف الق: األول
 .تفضلوا

- :المساريعبد حمادي شاوش اليائب أحمد  -
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 .(مرافق) .صادر عن تحالف القوى العراقية والقائمة الوطنيةيقرأ بيان 
 -:السند رئنس مجلس اليواب -

 .سوف أعطيك دور
 .داء والسجناء السياسيين، بمناسبة الذكرى السنوية لإلنتفاضة الشعبانية، تفضلوا اللجنة المختصةلجنة الشه

 .، تفضلنعم أسمح لك، بعد بيان اللجنة سوف أسمح لك وللمداخالت الموجودة
- :اليائب محمد ياجي محمد العسكري -

تهم هذا وذاك، ل وجزء من تطييب الخواطر ال أن ي  اإلخوة كنا مستبشرين بعودتهم، وعودتهم يجب أن تكون جزء من اإلعتدا
نادى إلى معاقبة داعش ولم يقل من األبرياء والمدنين، أنا أعرف أنه يقصد أبو حسن العامري الذي يقف اليوم  يتهم اآلن من

ا إنذار لكل ، هنالك تدليس في هذا الحديث ويجب أن نسمي األمور بمسمياتها الصحيحة ونحن قلنا وأعطينفي جبهات القتال
من تهديد  عسكرية سوف يحتدم بها القتال وال يمكن أن يكون هذا جزء منطقةمن أن يخرجوا لكي ال يكونوا ضمن  األهالي

وأرجو أن يكون ذلك واضحًا لكل الشعب العراقي ولكل أبناء  األبرياء بل على العكس كان حرصنا على األبرياء أن يخرجوا
 .محافظة صالح الدين

 -:ئنس مجلس اليوابالسند ر  -
 .تفضلوا اللجنة المختصة

، ولكن أرجو أن ال يكون هناك سجال بالحديث عن التي تتعلق بسير العمل دعونا ننتهي من البيانات وبعدها نقاط النظام
 .قرارات متفق عليها

- :(يقطة يظام) اليائب عز الدن  عبد اهلل حسن  الدوله -
 .سيادة الرئيس، ال ليس سجال

كان  ذاأ إال ما يبديه من رأي داخل القبة وخارج القبة، الديمقراطية تقتضي أن يقول أحدنا ويسمع اآلخر النائب علىال يؤخذ 
 .، هذه نقطة النظامآخر موضوعتحفظ فذلك 

 -:السند رئنس مجلس اليواب -
 .تفضلوا ،اللجنة المختصة

 ن األصللسياسية وهذه الحقيقة إستثناًء موجهات نظر الكتل اعلمًا أن هذا البيان الذي تم تقديمه إلى رئاسة المجلس أخذت به 
إحترامًا للظرف الذي نمر به وأيضًا مراعاًة  للحالة األمنية الحالة السياسية التي نمر بها، ليست هناك من قضايا مختلف عليها 

 .هذه قضايا الكل مجمع عليها والكل حريص عليها، تفضلوا ،في مواجهة داعش وعودة النازحين
- :اليائب محمد كاظم لكاش طاهر -

الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بمناسبة الذكرى السنوية الميالدية لإلنتفاضة الشعبانية في العراق عام  يقرأ بيان لجنة
 .(مرافق) .7667

 .الفاتحة على أرواح شهداء العراق جميعاً 
 (.تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفا  )
 -:اليوابالسند رئنس مجلس  -

http://ar.parliament.iq/Attachments/qoa1.pdf
http://ar.parliament.iq/Attachments/sh-sh-2.pdf


 54 - 11 

 .عن تعرض القرى األشورية إلى هجمات إرهابية، تفضلخير، النائب يونادم كنا البيان األ .شكراً 
- (:يقطة يظام)اليائب أرشد رشاد فتح اهلل الصالحي  -

بري كانت لدينا مقابر جماعية في تازة وفي ألتون كو  7667 آذارنؤيد ما جاء في بيان لجنة الشهداء ولكن أتأسف في إنتفاضة 
 .7667التركمان في تازة والتون كوبري خالل اإلنتفاضة الشعبانية عام  مالحم الشهداء وأتمنى على لجنة الشهداء أن يضيف

 -:السند رئنس مجلس اليواب -
 .تم إضافة ما تم ذكره في البيانتشكرًا، 

 .تفضلي، بعد قراءة البيان سوف أعطيك مجال لنقطة النظام
- (:يقطة يظام)براهنم خالد اليائبة يجنبة يجنب إ -

صدرت من  حلبجة واألنفال، حقيقًة قرارات من اإلنتفاضة الشعبانية وكذلك اإلبادة الجماعية ضحايا إلى اآلن لم يتم تعويض
 .ولكن ،المحاكم الجنائية العليا والقرار متضمن بحق

 -:السند رئنس مجلس اليواب -
 .نقاش السيدة النائبة، نحن ليس لدينا في البيانات

 .شكرًا، تفضل
- :كيااليائب نويادم نوسف  -

 .(مرافق) .عن تعرض القرى األشورية إلى هجمات إرهابية يقرأ بيان
 -:السند رئنس مجلس اليواب -
 .تقرنر لجية الصحة والبنئة حول أعمال اللجية: الفقرة رابعا  * 

 .تفضلوا اللجنة المختصة
- :يوري عبد الجبار اليائب فارس صدنق -
األولى، الفصل التشريعي األول  ، الدورة الثالثة، السنة التشريعيةلجنة الصحة والبيئة حول أعمال اللجنة نشاطات تقريررأ يق

 (مرافق) .والثاني
 -:يوري البرنفكايي ليائب فارس صدنقا -

 (مرافق). يقرأ تقرير لجنة الصحة والبيئة

 -:مطلك اليائبة غادة محمد يوري -

 .لجنة الصحة والبيئةتكمل قراءة تقرير 

 -:يصنف حس  اليائب حس  خالطي -

 .يكمل تقرير لجنة الصحة والبيئة

 -: الشمري حس  جلنل اليائب حندر -

 .يكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة

 -:بدر حمندي اليائب هايي موس  -

http://ar.parliament.iq/Attachments/yonadem-4.pdf
http://ar.parliament.iq/Attachments/saha-3.pdf
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 .يكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة

 -:حسن  شبار اليائب فنصل غازي -

 .راءة تقرير لجنة الصحة والبيئةيكمل ق

 -:علي موات الغرباوي إقبالاليائبة  -

 .تكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة

 -:علي محمد اليائب بختنار جبار -

 .يكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة

 -:هنل رهنف اليائب مننثاق عبد الكاظم -

 .يكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة

 -:يوري البرنفكايي فارس صدنقليائب ا -

 .يكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة

 -:مطلك اليائبة غادة محمد يوري -

 .تكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة

 -:يصنف حس  اليائب حس  خالطي -

 .يكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة

 -:السند رئنس مجلس اليواب -

ننتقل . والمهام والدور الذي تقوم به في هذا الجانب األنشطةوطبيعة  اإليجازلى هذا التقرير وهذا شكرًا جزياًل للجنة المختصة ع
 .تفضلوا( لجنة األمن والدفاع، اللجنة القانونية. )لمشروع قانون الحرس الوطني األولىوهي القراءة  :اً الفقرة خامس* إلى
- (:يقطة يظام)اليائب مياضل جاسم محمد  -

تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ واألسس )من النظام الداخلي ( 710)متعلقة بجدول العمل وباإلستناد إلى المادة نقطة النظام 
، (العامة للمشروع إجمااًل، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضاءه ع ّد ذلك رفضًا للمشروع

األولى وأن يحتوي على شيء من المبادئ واألسس الخاصة في القانون ال أن يكون  أتمنى ان يكون تقرير اللجان قبل القراءة
 .شكليًا فقط

 -:السند رئنس مجلس اليواب -

 إلىنلجأ ساالعتراض من حيث المبدأ وعند ذلك  باإلمكانيتعلق بأي مشروع مقدم  من إشكالكان هنالك  إذاالسياق هو انه 
 .المجلس لبيان وجهة النظر حول الموضوع

 -(:يقطة يظام)العنساوي  وحند عبود اليائب عبود -

أن يقدموا مقترح للمناقشة أو مشروع قانون، قبل أكثر من ( 08)التي تجيز لـ( 702)من النظام الداخلي والمادة ( 88)وفق المادة 
من الدستور ( 6)المادة حسب  اإللزاميةرئاسة المجلس على اعتماد قانون الخدمة  إلىنائب ( 721)شهر قدمنا مقترح بتوقيع 

واآلن حسب المادة الدستورية نحن  أقرتوالدفاع  األمنوالدفاع، ولجنة  األمنلجنة  إلىلبناء جيش مهني ووطني وجنابك حولته 
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ملزمين بإعداد جيش مهني وطني أما موضوع هذه التشكيالت المتعددة ال تخدم بناء دولة وال تعطي العدالة لشعبنا وجيشنا 
 .منياألوالوضع 

 -:السند رئنس مجلس اليواب -

 األمروهذا  اإللزاميةى بالتصويت للخدمة ظكان هنالك من مقترح من حق مجلس النواب أن يتقدم به ويح إذاالمالحظة قائمة، 
والدفاع لحد اآلن لم نستلم منها بشكل رسمي موقفها وبعد ذلك يمكن أن نشرع بإيجاد  األمنإجراء تشريعي ولجنة  إلىيحتاج 

مجلس النواب يؤيدون الخدمة  أعضاءالكثير من السيدات والسادة . ى بقبول الجهة التنفيذية وبعدها يمكن ان يشرعظمقترح يح
تم المضي بهذا االتجاه عند ذلك سننظر بشأن التشكيالت التي يجري العمل  إذاوقطعًا  اإللزاميةومشروع قانون الخدمة  اإللزامية

 .على تشريعها

 -(:وزنر الدولة لشؤو  مجلس اليواب)الجبوري  السند احمد -

مسيطر عليها من قبل  أراضيلتحرير ما تبقى من  األمنية أجهزتنانبارك لكم ولمن تمثلون من الشعب العراقي العظيم شروع 
 .لهم بالموفقية والنصر ان شاء اهلل وندعو اإلرهابيتنظيم داعش 

بب انشغاله في التصويت على مشروع قانون امتيازات المحققين القضائيين في كان لنا رأي ولم يسمح لنا رئيس مجلس النواب بس
الف ( 822)يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي مخصصات خطورة مقدارها )، في مجلس الوزراء السابق كانت (0)المادة 
نجازات التي حققوها لكن المقترح كان غير التعديل مع جل احترامنا لكل اللجان في مجلس النواب العراقي ونحنح ندعم اال( دينار

على مجلس النواب )ولديكم في هذا القانون فقرة يقول  0278منصف ألنني اليوم أمام قانون وخصوصًا أمام قانون الموازنة لسنة 
وهنا يقول  (عدم تشريع قوانين ذات عبئ مالي على الحكومة االتحادية إلنكماش الوضع االقتصادي والعجز الحاصل في الموازنة

السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها  يمنتسبيمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة )في اللجنة القانونية  األخ
، ونحن %((18)السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها  يمنتسبيمنح كافة ( )ب)وفي الفقرة ( الف دينار شهرياً ( 822)

في اللجنة القانونية أن  اإلخوةلوضع االقتصادي للدولة العراقية ونحن في معركة مستمرة، وأود أن اذكر أمام قانون وأنتم تعلمون ا
على هذه الفقرة مع دعمي لكل  أتحفظأنا . هيأة النزاهة ايضًا لديها محققين وهم مستقلين والهيأة مستقلة ولكن لم يشملوا ايضاً 

 .ع وفي هذا القوت ال نستطيع أن ننفذ هذا القانونموظفينا في عموم وزاراتنا ألننا في هذا الوض

 -:الزاملي عباس موس  اليائب حاكم -

 .لمشروع قايو  الحرس الوطيي الول نقرأ القراءة * 

 -:المتنوتي اليائب علي جاسم محمد -

 .لمشروع قانون الحرس الوطني األولىيكمل القراءة 

 -:دباس اليائب يانف مكنف شيا  -

 .لمشروع قانون الحرس الوطني ألولىايكمل القراءة 

 -:مطنوي الخزاعي اليائب عباس جابر -

 .لمشروع قانون الحرس الوطني األولىيكمل القراءة 

 -:فتاح عبداهلل اليائب هوشنار عبد اهلل -

 .لمشروع قانون الحرس الوطني األولىيكمل القراءة 
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 -:عبداهلل عبدالقادر اليائب شاخة وا  -

 .لمشروع قانون الحرس الوطني ولىاأليكمل القراءة 

 -:الساعدي اليائب صباح مهدي حس  -

 .لمشروع قانون الحرس الوطني األولىيكمل القراءة 

 -:عبدالحسن  الغراوي جبار ماجداليائب  -

 .لمشروع قانون الحرس الوطني األولىيكمل القراءة 

 -:الزاملي عباس موس  اليائب حاكم -

 .ع قانون الحرس الوطنيلمشرو  األولىيكمل القراءة 

 -(:يقطة يظام)العسكري  محمدعلي اليائب محمد ياجي -

القائد العام للقوات المسلحة، في إحدى  إلىهي قوة اتحادية تابعة ( الحرس الوطني)هذا القانون يحمل تناقض حيث أن هذه القوة 
المحلية وليس االتحادية وهذا تناقض دستوري  للمحافظات وهذا يشمل فقط الشرطة( 07)تتبع ضمن قانون  أنهافقراتها يقول 

 .تقود قوة مسلحة تابعة للحكومة االتحادية أوفليس للحكومة المحلية ان تتصرف 

 -(:يائب رئنس مجلس اليواب)السند ئارام الشنخ محمد  -

 تتناقض مع أي مادة من الدستور؟

 -:العسكري محمدعلي اليائب محمد ياجي -

دارتهاقوات مسلحة  إنشاءالوطني وتنفيذها بما في ذلك  األمنيوضع سياسة )يًا من الدستور ثان( 772)المادة : أوالً  لتأمين  وا 
 هذه من االختصاصات الحصرية للحكومة االتحادية كيف نعطيها للحكومة المحلية؟ ( حماية وضمان أمن الحدود

تشكل هذه القوات؟ وما هو العدد الذي ستشكل منه؟ وما لم يتم ذكر أي فقرة من فقرات القانون نسبة هذه القوات، كيف س: ثانياً 
المادة )أن تحدد النسبة وأن تحذف هذه الفقرة  أرجوهي النسبة السكانية؟ لم يذكر القانون ال من قريب وال من بعيد أي نسبة، لذلك 

 .فهذه مادة مخالفة للدستور( ثالثاً ( 1)

 
 
 -:الزاملي عباس موس  اليائب حاكم -

تم التوافق عليه في مجلس الوزراء وتم رفعه من الحكومة واآلن هذه قراءة أولى وسيكون لنا نقاش في القراءة الثانية  هذا القانون
 .وأي مالحظة يتم تثبيتها سيتم التصويت عليها من خالل مجلس النواب

 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 هل الحكومة بينت رأيها؟

 -(:لشؤو  مجلس اليوابوزنر الدولة )السند أحمد الجبوري  -

 .ال تعليق لدى الحكومة فقط تطلب الحكومة أن يمرر هذا القانون

 -:السند رئنس مجلس اليواب -
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أعتقد أن هذا المشروع هو من مشاريع المصالحة الوطنية وحسب االتفاق السياسي الذي جرى بين الكتل لحظة تشكيل الحكومة، 
والدفاع واللجان  األمنمجلس النواب وأملي من لجنة  إلىع القانون التي قدمت نعم هنالك مالحظات كثيرة على مسودة مشرو 

الغاية والغرض منه  إلىبما يتناسب مع الرغبة الجادة لدى المجلس بإيجاد التشكيل الذي يؤدي  تالتعديالالمختصة ايضًا إجراء 
 .رغبته ورأيه في هذا التشريع من عدمه بالتالي لدينا قراءة ثانية ولدينا ايضًا تصويت يعبر فيه مجلس النواب عن

 .لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات ألغراض صيانة الشوارع والجسور األولىالفقرة السادسة القراءة * 

 -(:يقطة يظام)جاسم العبندي اليائبة عالنة يصنف  -

 :لدي نقطتي نظام

يقة السياسية واالتفاق السياسي ولكن هذا ال يمنع أن ينسجم مع متعلقة بقانون الحرس الوطني، نعم نعرف أنها ضمن الوث: األولى
الفقرة الخامسة والكثير من المواد الدستورية لذلك ال بد لمجلس النواب أن تأخذ الموائمة ما بين ( 707)و( 772) الدستوريةالمواد 

 .االتفاق السياسي وما بين الدستور

 -:السند رئنس مجلس اليواب -

اللجنة القانونية لبيان مدى  إلىالرئيس يحيلها  إلىمشاريع القوانين عندما تأتي )الم، حسب النظام الداخلي الرد على هذا الك
 .وبعد ذلك نشرع بعملية سن هذا القانون( مع الدستور فحسب مطابقة المشروع المذكور 

 -:العبندي اليائبة عالنة يصنف جاسم -

كبات ألغراض صيانة الشوارع والجسور، سيادة الرئيس ألكثر من مرة نحن نشرع حول مشروع قانون فرض رسوم على المر : ثانياً 
من الدستور الفقرة ثانيًا واضحة في هذا الموضوع، فهل من المعقول أن نأخذ ( 05)الدخل الواطئ والمادة  أصحابقوانين تمس 
 .تبليط شوارع؟ فهذا استهداف ألصحاب الدخل الواطئ األجرةمن سواق 

 -:س مجلس اليوابالسند رئن -

 .شكرًا هذا نقاش

 -:رس  الساعدي اليائب ياظم كاطع -

 .لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات ألغراض صيانة الشوارع والجسور األولىيقرأ القراءة 

 
 -:التمنمي عبدالرسول عبدالرضا اليائبة صباح -

 .صيانة الشوارع والجسور لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات ألغراض األولىتكمل القراءة 

 -:غرنبعبدالحمزة عبدالرزاق الاليائب رناض  -

 .لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات ألغراض صيانة الشوارع والجسور األولىيكمل القراءة 

 -:مجهول االزنرجاوي كاليائب عبد الحسن  معال  -

 .اض صيانة الشوارع والجسورلمشروع قانون فرض رسوم على المركبات ألغر  األولىيكمل القراءة 

 -:حمه الو مردا  اليائبة أمنرة كرنم -

 .لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات ألغراض صيانة الشوارع والجسور األولىتكمل القراءة 
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 -:العواد اليائب حسن  حسب عبد الحسن  -

 .شوارع والجسورلمشروع قانون فرض رسوم على المركبات ألغراض صيانة ال األولىيكمل القراءة 

 -:السند رئنس مجلس اليواب -

 .هي استضافة السيد رئيس الوزراء نؤجل الجلسة لمدة نصف ساعة األخيرةالفقرة 

 
 .ظهرا  ( 1:25)الساعة  لإلستراحة رفعت الجلسة

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
 

 .ظهرا   (2:25)ستؤيفت الجلسة الساعة إ
 -:السند رئنس مجلس اليواب -

الرحمن الرحيم، نستأنف الجلسة الثامنة عشرة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية األولى، الفصل التشريعي بسم اهلل 
 .الثاني

 .ستضافة السند رئنس الوزراءإ: الفقرة سابعا  *
اءات لمناقشة جملة من حقيقة مجلس النواب دأب وبالتنسيق مع الجهة التنفيذية بشقيها الحكومة ورئاسة الجمهورية على إتمام لق

القضايا اإلستراتيجية العامة أو المستجدة المرتبطة بالوضع األمني والوضع السياسي، في هذا اليوم نحن نرحب بحضور السيد 
رئيس الوزراء بناًء على رغبته وأيضًا توافقًا مع رغبة الكثير من أعضاء مجلس النواب للحديث والنقاش عن مسائل مختلفة 

المواطن العراقي، وهذا يدل بطبيعة الحال على حرص السيد رئيس الوزراء على التعاون مع مجلس النواب ورغبته  ومتعددة تهم
بالحضور المستمر، والحقيقة نحن كمجلس سبق وأن حصل أتفاق بيننا وبين الجهة التنفيذية على ان يكون هذا اللقاء كل شهر 

لتي تحصل باإلضافة الى حضور عدد كبير من السادة الوزراء لمناقشة مسائل مع السيد رئيس الوزراء وأيضًا تتمة النقاشات ا
عديدة، فأهاًل وسهاًل بالسيد رئيس الوزراء بقدومه وحضوره معنا لمناقشة مسائل عديدة وسنترك الحديث له في بادئ األمر وبعد 

في قضية النقاش قد ال يكون طويل ولذلك  ذلك تتاح الفرصة للمداخالت والمناقشات ونأخذ باالعتبار ان الوقت المعطى لنا
 .سيقتصر الحديث عن من يمثل الكتل السياسية بناًء على التسجيالت التي تم تحديدها سلفًا مع السيد مقرر المجلس

 -(:الوزراء مجلس رئنس)السند حندر جواد كاظم العبادي  -
لرئاسة على هذه االستضافة التي أنا بصراحة أطلبها في بسم اهلل الرحمن الرحيم، أشكر سيادتك وأشكر السادة أعضاء هيأة ا

كل شهر ضمن اإلتفاق بيني وبين اإلخوة في مجلس النواب وأيضًا أشكر السادة أعضاء المجلس على هذا الحضور وأوجه 
خوة في شكري خاص لإلخوة في إتحاد القوى إلنهائهم المقاطعة وأشكر الكتل التي لم تقاطع ضعف الشكر ومع ذلك أرحب باإل

العمل التكاملي للدولة لن ينجح إال بتعاون  نأ لقو بصراحة أ. إتحاد القوى على حضورهم اليوم الجتماعهم مجلس النواب
مع السلطة القضائية ومع السلطة التنفيذية وأقصد السلطة التنفيذية بشقيها الحكومة ورئاسة ( السلطة التشريعية)مجلس النواب 
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العمل التكاملي إلنجاح المهام التي نضطلع بها أمر أساسي، نحن نؤمن حسب الدستور بالفصل بين الجمهورية، وبالتالي هذا 
 . السلطات ولكن أيضًا نؤمن بالتعاون بين السلطات إلنجاز المهام الملقاة على عاتقنا

فظ، اآلن معرك ة تحرير أراضينا من اإلرهاب اليوم نحن نواجه معركة حقيقية، نحن كنا نسميها معركة وجود والحمد هلل وجودنا ح 
ومن داعش ومن جميع العصابات اإلجرامية التي تشترك معها، وهذا لن يتم إال بتعاوننا، هذه المعركة بصراحة أقول ال يوجد 
فيها واقف على الحياد، هذه المعركة يجب أن نتحد فيها جميعًا والذي يقف على الحياد بمعنى انه يقف مع الصف اآلخر، يقف 

أطفالنا، هذه معركة فاصلة يجب أن نحتد لحماية شعبنا، فنحن  نلئك الذين يقتلون شعبنا والذين يرملون نسائنا وييتمو مع أو 
اآلن سواًء كنا في الحكومة أو في مجلس النواب نحن ممثلين عن الشعب وتمثيلنا للشعب من أهم مسؤولياتنا في تمثيلنا للشعب 

شعب، ومن أولى هذه المهام األمن واألمان ولتوفيرهما يجب أن نقف في وجه داعش أن نحقق طموحات وآمال وحاجات هذا ال
نحن يوم أمس أطلقنا واليوم أيضًا بدأت عمليات كبرى في محافظة صالح الدين وهذه . لتحرير هذه المناطق من دنس اإلرهاب

الحشد الشعبي، الحشد الشعبي في المحافظة العملية تشتمل على كل القطعات العسكرية واألمنية إضافة الى أبناء المحافظة و 
اآلن يشمل أبناء المحافظة أنفسهم ويشمل أبناء المحافظات األخرى الذين تطوعوا وتركوا أهليهم وديارهم للدفاع عن أبناء 

رواحهم محافظة صالح الدين، لذا يجب أن نحييهم جميعًا وان ال نسيء لهم وهؤالء الذين يتبرعون ويبذلون دمائهم ومهجهم وأ
ويتعرضون لالستشهاد وللجرح ولهجر العوائل واألهل وترك أعمالهم من أجل الدفاع عن الوطن، هذه فرصة فريدة اآلن في 
محافظة صالح الدين بتعاون كل األجهزة وتنسيق األجهزة جميعًا من أجل تحرير المحافظة، وان شاء اهلل نأمل أن ت بشروا أبناء 

لى كل من يسيء لمواطنينا وشعبنا شعبنا كاًل من موقعه بنتائج  .هذه العمليات باإلنتصار الشامل على اإلرهاب وا 
بصراحة غير هذه التحديات، نحن ملتزمين بالمنهاج والبرنامج الحكومي الذي عرضناه على مجلس النواب واقره مجلس النواب 

لحكومة كذلك لمجلس النواب وملزم لكل الكتل وهذا البرنامج الحكومي أقولها بصراحة هو ملزم لنا جميعًا كما انه ملزم ل
السياسية التي ساهمت في تشكيل الحكومة، وأنا حسب علمي ال توجد كتلة لم تشارك في هذه الحكومة كل الكتل شاركت في 

أقرها هذه الحكومة وساهمت في تشكيل هذه الحكومة وبالتالي العبء يقع علينا جميعًا في إقرار وفي إنهاء هذه الوثيقة التي 
مجلس النواب ألنها المنهاج الحكومي، نعم بالتأكيد المسؤولية على الحكومة أكبر، هذا أنا أعترف به لهذا نحن نقوم بالجزء 
المتعلق بنا في المنهاج الحكومي ولكن أيضًا الكتل السياسية أو بعضها ال يجوز أن يبقى متفرجًا فنحن ال يوجد لدينا أحدنا 

خر المسؤولية وهو ال يقوم بما على عاتقه من هذه المسؤولية، فنحن لسنا في جو صراع وال في مناكفة يبقى متفرجًا ويحمل اآل
سياسية، فنحن إذا يوجد خلل في قانون، بصراحة إذا يوجد خلل في قانون أنا شخصيًا القوانين التي ممرناها في مجلس الوزراء 

هل نحن مررنا قانون في مجلس النواب وكل واحد منا كان موافقًا على  غير متفق على كل فقراتها، بصراحة أقولها، وال يمكن،
كل فقرة فيه؟ هذا شيء مستحيل وحتى في قانون الموازنة كذلك، فكاًل منا لديه اعتراض على فقرة أو إثنتين أو ثالثة أو أربعة 

نتوافق عليه رغم أن بعضنا ال يرضى ولكن في نهاية المطاف ترى في القانون بمجمله فيه مصلحة عامة، فلهذا نصوت عليه و 
على هذه الفقرة أو تلك، وبالتالي القوانين التي يرفعها مجلس الوزراء ال يعني بالضرورة أن كل واحد منا موافق على كل فقرة 

خير توجد من فقراته وبالتالي أن أدعو الكتل السياسية ان ال تقف عند رفض فقرة أو فقرتين نرفض القانون بالكامل ألنه في األ
وثيقة سياسية إلتزمنا بها وهنالك منهاج حكومي صوت عليه مجلس النواب ألزمنا بتمرير هذه القوانين، لذا آمل أن ال يحصل 
موقف سلبي من القوانين، نعم لنقوم بمناقشة فقرات القوانين ولكن علينا أن نلتزم، وهذه القوانين التي نحن قمنا برفعها ومنها 

منها قانون الحرس الوطني وأنا أشكر مجلس النواب على القراءة األولى لهذا القانون اليوم وأيضًا قانون كثيرة صراحة ولكن 
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المساءلة والعدالة وبضمن هذا القانون قانون حظر حزب البعث، أتمنى من المجلس أن يقرأ القراءة األولى لهذا القانون وهي 
 . عالج الكثير من المشاكل التي نواجههاقوانين مهمة وموجدة في المنهاج الحكومي وأيضًا ت

فيما يتعلق باإلسراع في ( 81)وهنالك أيضًا فقرات أخرى تتعلق بالمعتقلين، بصراحة بالنسبة للمعتقلين أصدرت أمر ديواني رقم 
يمكن العفو النظر في ملفات المعتقلين والموقوفين، المعتقلين والموقوفين هم عدة فئات، قسم محكومين ومحكومين بجرائم ال 

عنها وال يحق ألحد العفو عنها، وهنالك أيضًا محكومين بجرائم أقل ربما يمكن العفو عنها، وأنا بصراحة أقوم بشكل دائم 
بالتوقيع على عفو خاص ألنه ال نريد أن نملئ السجون بجرائم ربما ال تقتضي أن يكون الشخص في السجن خصوصًا مع قلة 

جد لدينا قلة في عدد السجون المتوفرة والبعض قد يسألنا كيف كان نظام البعث يضع سجنائه؟ السجون وأنا أتكلم بصراحة تو 
نظام البعث كان يحسب المسافة باألشبار، فكان الشخص إذا كان يجلس في زنزانة ال يسمح لهم بالنوم جميعًا بل كانوا يتبادلوا 

يوم نحن سجوننا ليست كذلك، أنا أتمنى أن تزار هذه السجون األدوار بالنوم، بعضهم يبقوا واقفين والبعض اآلخر ينام وال
والسجون توجد بها مقاييس عالمية ومساحات متوفرة ومكان للنوم ومكان لالستراحة، لذلك ال توجد لدينا سجون كافية وعدد 

نوفر المقاييس العالمية في السجناء اليوم هي جزء يسير مما كان عليه السجناء في زمن النظام البائد ومع ذلك ال تكفينا ألنه 
والمشكلة األخرى انه في . هذه السجون وتستطيعون أيضًا أن تستضيفوا السيد وزير العدل حتى يمكنه أن يبين لكم هذه المشكلة

 الموازنة تم تخفيض موازنة وزارة العدل بشكل كبير بما فيها الموازنة االستثمارية التي هي إنشاء سجون جديدة ولهذا نقول نحن
ليست من مصلحتنا أن نبقى أشخاص في السجون فترة أطول، بعض الناس كانوا محكومين لفترات معينة قضوا مرحلة في 
السجن وبالتالي قمنا بتوقيع عفو خاص لهم حتى ال يكون هنالك ضيق في السجون أو نقوم بسجن أشخاص ربما ال يقتضي أن 

ذلك بالتنسيق مع السلطة القضائية، فأنا كرئيس للوزراء ال أقوم بأي عمل  نحن بالتأكيد يتم. يبقى في هذا السجن لفترة أطول
متعلق بالسجون أو متعلق بالمعتقلين دون التنسيق مع السلطة القضائية بإعتبار إحترام الفصل بين السلطات مع التنسيق بين 

ملفات المعتقلين ورأيتم كيف انه السلطة  أيضًا خالل هذه الفترة بالتنسيق مع السلطة القضائية حصلت مراجعة لكل. السلطات
القضائية قامت بإصدار بيان وضحت فيه انه قامت بإطالق سراح مجموعة من الموقوفين والذين تأخر النظر في قضاياهم 

 .وحصل إسراع بالنظر في ملفاتهم وتم إطالق سراحهم
لنساء، بالطبع لألسف يعرض في وسائل اإلعالم عدد أيضًا من الملفات المهمة التي أقوم باالعتناء بها هي المعتقالت من ا

كبير من النساء المعتقالت ولكن العدد أقل بكثير مما يتم اإلعالن عنه في وسائل اإلعالم، الجزء األكبر من هذه االعتقاالت 
هذه الجرائم تأخذ أو هذه اإلحكام هي جرائم جنائية وجرائم قتل وجرائم ال نملك حتى صالحية العفو عنها بصراحة وبالتالي 

مجراها في سجل العدالة، بعضها ربما جرائم أقل ممكن القضاء أن يقوم بالتعجيل بها ويمكن أن يكون فيها عفو خاص وقمت 
بتوقيع البعض منها فيما يتعلق بالنساء والجزء اآلخر الجرائم بصراحة ال يمكن العفو والتنازل عنها وهذا عدد قليل، اآلن قمنا 

امرأة فقط وهذا موجود لدي برسالة من مجلس القضاء األعلى، ( 794)لنساء المحكومات في هذا اإلطار بـبحصر مجموع ا
امرأة فقط موزعات بتهم مختلفة فيما يتعلق باإلرهاب، قسم ربما تعاون في مسالة اإلرهاب، وقسم السكوت والتواطؤ، ( 794)

ن كن يجندن اإلنتحاريات أو الالتي كن يساهمن في قتل األبرياء من والقسم القيام بعمل إرهابي حقيقي من قبل النساء، فبعضه
النساء، أنا بصراحة أنحاز إلى المرأة ولكن ال أنحاز إلى المرأة على حساب المرأة، فهؤالء اإلنتحاريات كن يقتلن النساء 

عدالة، وأنا ال اسمح لنفسي أن أسيء  واألطفال والرجال، لذا ليس من العدالة القيام بإطالق سراحهن بهذه الطريقة، فهذه ليست
إلى النساء واألطفال والمجتمع بهذه الطريقة وبالتالي هنالك حد ال نستطيع أن نتجاوزه من العفو الذي نعمل به، هذه هي 

نالك اإلجراءات التي قمنا بها ومع ذلك هنالك مسودة نناقشها مع مجلس القضاء األعلى فيما يتعلق بقانون العفو العام ألنه ه
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المنهاج الحكومي ونحن ملتزمين به يتعلق بشيء منه بالعفو العام وهذا سوف يتم طرحه أمام مجلس الوزراء ويرفع إلى مجلس 
النواب والنظر إلى مجلس النواب سواء كان عن طريق تمريره أو اإلكتفاء باإلجراءات التنفيذية والقضائية بتسهيل قضايا 

 .المحكومين
، المشكلة (81)ي نواجهها في هذا الجانب، أنا اعترف بصراحة لذا قمت بإصدار األمر الديواني رقم من أكبر المشاكل الت

الحقيقية هي في الفترة الطويلة التي تأخذها وهي فترة من اإلعتقال إلى التقديم للمحاكمة ثم إصدار الحكم، وهي فترة طويلة في 
 -:ة تتلخص بإطارينهذا اإلطار، ال يوجد لدي مشكلة بالمدة ولكن المشكل

أن كان مجرمًا فيجب أن يحكم بسرعة ال أن يستمر فترة طويلة غير محكوم عليه وبالتالي الضحايا ال ينالوا العدالة اإللهية : أوالً 
 .واألرضية التي ينتظروها

وضع سجل مركزي كما وان كان بريئًا فلماذا يبقى مدة طويلة في السجن وهو ينتظر المحاكمة، فلهذا نحن نطمح نحو : ثانياً 
وبدأنا بخطوات ولدينا اجتماعات، كل أسبوعين نتابع هذا الموضوع ألنه لوحده ال يمكن أن يحصل بدون ( 81)كان األمر 

تكنولوجيا عالية وبدأنا بنصب هذه التكنولوجيا في مراكز الشرطة وفي مراكز إعتقال أخرى وقررنا وأخذنا موافق مجلس القضاء 
سيرفر األصلي عند مجلس القضاء وكان في البداية عند وزارة العدل والداخلية وقمنا بتحويله إلى مجلس األعلى أن يكون ال

القضاء ويكون سيرفر آخر في وزارة الداخلية حتى نتابع كل المعتقلين من يوم إعتقاله ومكان إعتقاله وسبب إعتقاله ثم أين 
التي يعرضها مجلس القضاء أن الكثير من المعامالت تتأخر أو  وصلت معاملته فيما يتعلق بعرضه للقضاء؟ بعض المشاكل

المحاكم تتأخر لعدم اكتمال كل الوثائق فيطلبون وثائق ويطلبون إفادات وتأتي اإلفادات ناقصة غير كاملة ويحتاجون بإرساله 
المحاكمة وبالتالي يحصل تأخر  الى مركز الشرطة ووزارة الداخلية وتأخذ مدة طويلة حتى يأتيهم الرد وهكذا في كل مرة تتأخر

هذا موضوع بالنسبة لنا حيوي وأساسي نحن أن شاء اهلل ملتزمين بانجازه ونأمل تعاون مجلس النواب في هذا . في العدالة
 .اإلطار

 وضع بغداد أنا ال أريد أن أمدح بوضع بغداد ألنه انتم ساكنين في بغداد والحمد هلل طبعًا الوضع األمني، اآلن الحمد هلل
األوضاع األمنية تحسنت كثيرًا في بغداد الذي سمح لنا برفع منع التجوال لياًل ونحن نعرف أن اإلرهاب سوف يستغل ذلك 
ألمور أخرى حتى يثبت أن هذا اإلجراء خاطئ، لذا قمنا بزيادة الدوريات في الليل وعمليات التفتيش لياًل من اجل منع اإلرهاب 

بيل وأيضًا نحن نقوم في الوقت الحاضر بتطهير حزام بغداد تهيئة ألعمال كبرى أن شاء اهلل في أن يقوم بأي إجراء من هذا الق
هنالك حالة فريدة من اإلنسجام بين القوات األمنية بشقيها العسكري  ان لقو المرحلة الالحقة على األنبار، بالنسبة لالنبار أ

وأنا أتصور أن هذه التجربة اليوم الموجودة في . اطق والحشد الشعبيواألمني من الشرطة واألجهزة األمنية األخرى وأبناء المن
األنبار وصالح الدين بالنسبة لالنسجام والتكامل بين أبناء المناطق وبين الحشد الشعبي الذين يأتون من مناطق مختلفة من 

ميعًا وهي خلطة وطنية وهذه هي أرض العراق مع القوات األمنية هو السبيل إلى التحرير وأنا أعتبرها خلطة نفتخر بها ج
المصالحة الوطنية أن أبناء الشعب العراقي من مدنيين يقفون مع العسكريين في الذود عن بلدهم ومقدساتهم وعن شرفهم وكلهم 
يقاتلون تحت العلم العراقي، دعوني أكون صريحًا في هذا األمر كما بينت في المنهاج الحكومي وأعلنت ذلك بصراحة، ال 

وأنا في معركة معهم أشد من البعض ( المجاميع المسلحة خارج إطار الدولة)لمليشيات في العراق واقصد بالميليشيات مكان ل
في بغداد وأدعو السادة النواب لزيارة مراكز الشرطة في بغداد ليجدوا حجم  نالذي يقول في اإلعالم، فنحن لدينا من المعتقلي

ى هذه الجهة أو تلك الجهة وكل هذه الجهات تبرأت منهم على اإلطالق، كل الذين قمنا المعتقلين الذين يدعون أنهم ينتمون إل
بإعتقالهم يدعون باسم جهة التي يدعي االنتماء لها وتبرأت منه وقالت انه ال ينتمي لنا وال يمثلنا ألنه مجرم، لذا أقولها بصراحة 
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ى حزبه ومن الخطأ أن نحسب أعمال المجرمين على الجهة التي المجرم يمثل نفسه فقط وال يمثل ال طائفته وال مكونه وال حت
ينتمي لها أو المكون الذي ينتمي له، وان فعلنا ذلك يصبح كل الشعب العراقي مجرم بصراحة ألنه يوجد مجرمين من جميع 

بالتالي المجرم  الطوائف ومن كل المكونات، يوجد مجرمين إرتكبوا أعمال فظيعة بحق العراقيين ينتمون إلى كل الطوائف،
وبالتالي ال يمكن تحميل طائفته أو مكونه أو الجهة ( وال تزروا وازرة وزر أخرى)يتحمل تبعات عمله حصرًا هو والذي يؤيده 

ولهذا أنا . التي ينتمي لها تبعات عمله إال إذا قاموا بتأييده، نعم إذا جماعته قاموا بتأييده هم أيضًا يتحملون تبعات هذا العمل
اليوم انه الحمد هلل هنالك عمل دؤوب في بغداد وباقي المحافظات وحتى في ديالى، أنا أتابع الموقف اليومي للجرائم التي أقول 

ترتكب في كل المحافظات حتى في ديالى ترى جرائم الخطف والجرائم األخرى والتجاوز على القانون تقل بشكل يومي، نعم في 
ا ندعو الجهد االستخباري ان يبذل المزيد من الجهد في إيقاف هذه الحاالت، لدينا تطور حاالت معينة تزداد في بعض األيام لذ

ولدي أرقام في عدد من المناطق والقرى يمكن أن تطلعوا عليها في التقرير الحكومي الذي سوف يصلكم الحقًا والتي تم تحقيقه 
ظوا على الخارطة ليس فقط داعش خسرت مناطق إنما خالل أربعة أو خمسة األشهر الماضية من عمر هذه الحكومة ولو تالح

داعش تحولت من الهجوم وتالحظون مناطقهم بدءوا بحفر خنادق حولها وهذا يعني تحولوا إلى الدفاع عن المناطق المحتلة من 
عش قبلهم اآلن ويلجؤون إلى وسائل أخرى للمدافعة عن وضعهم، نعم يوجد إختراق للوضع األمني لكي أكون واضح، فدا

يسيطر على أمكنة وأراضي واسعة ومقدرات هائلة وهي مقدرات دولة بين سوريا والعراق ولكنهم يتعاملون كمنظمة إرهابية 
بمعنى أنهم ال يتحملون مسؤولية السكان الذين يسكنون في المناطق التي يسيطرون عليها وال يتحملون مسألة توفير خدمات 

مور األخرى المرتبطة بهم إنما يتعاملون مع هذه المقدرات كمنظمة إرهابية، لهذا نحن ورواتب لهم كذلك األمور األمنية واأل
عندما نواجههم هنالك مشكلة ألنه لدينا جيش نظامي وهذا الجيش تحت سيطرة الدولة تواجه جماعات إرهابية تستخدم كل 

واجهة هذا التحدي بمختلف المواجهات منها مقدرات وثروات الدولة لعمل إرهابي ضدنا ولهذا التحدي خطير ونحن في نيتنا م
الحشد الشعبي الذي هو من أبناء شعبنا مع القوات األمنية يحاربون والحشد الشعبي أيضًا من نفس أبناء المناطق التي يراد 

طق ولكن تحريرها وأنا بصراحة أقول يجب أن نركز على هذا المعنى فالمناطق التي تحرر يجب أن يشترك فيها أبناء تلك المنا
يجب أن يكون معهم أبناء مناطق أخرى يساعدوهم على التحرير بما فيها أجهزتنا األمنية وبهذا نخلق هذا التالحم الكبير داخل 

 . المجتمع العراقي والذي نحن نريده في نهاية المطاف
اليوم نحن نضع أسس للضبط  طبعًا بالنسبة الجانب االقتصادي، أنا قبل أن أنتقل من الجانب األمني هنالك قضية الضبط،

األمني في المناطق التي تحرر، لألسف أكثر التجاوزات التي تحصل في المناطق التي تحرر ال تكون أثناء العمليات العسكرية 
بل بعدها، فهنالك من االنتهازيين ومن األشخاص ربما لهم أجندات معينة يحاولون اإلساءة بعد التحرير فيأتون ويحرقون منازل 

رقون ممتلكات مواطنين وأنا اليوم في صالح الدين حملت األجهزة األمنية والمتطوعين من أبناء المحافظة واآلخرين ويس
مسؤولية حفظ الممتلكات العامة وحفظ أرواح المواطنين، العمليات العسكرية هدفها حماية مواطنين هذه المناطق واليوم عمليات 

صالح الدين وعندما يكون هذا هدفنا يجب ان نحمي المواطن بممتلكاته وأرواحه  صالح الدين هدفها حماية مواطني محافظة
وهذه هو هدفنا وفي هذا اليوم نحن نضع أسس جديدة للضبط، بالنسبة للجيش والشرطة لدينا طرق قانونية للضبط لمحاسبة 

بدأنا بتقوية الضبط في الحشد الشعبي  المقصرين والحشد الشعبي باعتباره مؤسسة جديدة لم تكتمل بناء كل مؤسساته وبالتالي
ذا كان يوجد تجاوز كيف نقوم بمحاسبة هؤالء الذين  وضبط المقاتلين من ناحية ذهابهم إلى الجبهة ورجوعهم وحمل أسلحتهم وا 

تشديد يتجاوزون على الحقوق العامة؟ سواء كان منتمي إلى الحشد الشعبي أو المقاتلين من أبناء هذه المناطق وهذا يوجد فيه 
وأنا قلت أكثر من مرة لن نسمح بأي تجاوز على حقوق المواطنين فقسم يقولون، كال إذا أنت تسمح أنا ال اسمح فسماحي 



 54 - 21 

بالتجاوز هو صفر بالمائة، نعم ربما بعضها ال نقوم باالطالع عليها وبعضها خارج إرادتنا والتي تقع تحت إرادتنا ونستطيع أن 
بالمائة وأقولها بصراحة، والبعض إذا أراد السماح للبعض أنا ال اسمح بذلك، وبالتالي أنا نقتص فسوف ال نسمح بها وصفر 

قلت بصراحة لن نسمح للمليشيات فيما بيننا وأنا أسف وأقول فالبعض يتكلم بالعلن عن ميليشيات بالسر يلتقي بالميليشيات وهذا 
لدولة والذي يعملون تشكيالت عسكرية خارج إطار الدولة أنا أظن غير مسموح به بصراحة أقولها، فالكل يقاتلون تحت إطار ا

أقولها بصراحة وأنا رئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة وفي مجلس النواب وحاسبوني على هذا الكالم، لن نسمح 
رجو مساعدة الكل ووقوف بتشكيالت عسكرية سواء الميليشيات أو غير الميليشيات أو جماعات مسلحة خارج إطار الدولة، وأ

مجلس النواب جميعًا ضد هذه الظاهرة التي تحاول إضعاف الدولة العراقية، وهذا ليس موقفنا وهو موقف المرجعية الدينية العليا 
 أيالتي أعلنتها في أكثر من خطاب بأنه يجب أن يكون السالح تحت يد الدولة وهذا هو دستورنا، فالدستور يمنع تشكيل 

حة خارج إطار الدولة، عندما نقسم سواء عند أداء القسم في الحكومة أو عند أداء القسم في مجلس النواب على جماعات مسل
تشكيل عسكري خارج إطار الدولة وهذا يجب أن نلتزم به جميعًا ونحن  أيااللتزام بهذا الدستور وهو يمنعنا من تشكيل 

 . ملتزمون
واضح وال أريد أن أكرر إنخفاض أسعار النفط ومشاكل الموازنة الحالية الموجودة،  الجانب االقتصادي والجانب المالي، بالطبع

أنا أريد أن أطمئن المواطنين بأن وضعنا االقتصادي والمالي ليس بذلك السوء الذي يبدو ولكن علينا أن نتخذ إحتياطات، في 
بوط أسعار النفط وقلة التصدير وكما تعرفون دائمًا الشهر األول والثاني هنالك نقص خطير في وارداتنا ألسباب متعددة منها ه

في شهر كانون الثاني وشباط وربما بعض من آذار بسبب األنواء الجوية التصدير في الخليج يكون بكمية أقل من االعتيادي 
في باقي األيام  التي تمنع التصدير بسبب الرياح في الخليج لذا الوضع ال يمكننا التحميل في السفن بالسرعة التي يحمل بها

وبالتالي هنالك إنخفاض في وارداتنا، بما انه نحن ليس لدينا احتياطي في الحكومة حتى نلجأ له فأصبح الوضع خطير في هذه 
أخلي الموضوع ولكن هنالك من  األشهر فإضطرينا إلى تقليص اإلنفاق إلى أقصى ما نستطيع، جزء بصراحة وأنا ال أريد

الجانب ونحن لن نحرج فنحن منهجنا أن نكون صريحين مع الناس وواضحين فالحكومة ومجلس يحاول أن يحرجنا في هذا 
النواب أيضًا ناقشوا سبل التغلب على هذا الموضوع منها وضعت فقرة في الموازنة حول االدخار اإلجباري، هناك فقرة موجودة 

الحرية لمجلس الوزراء لمناقشة هذا األمر عند بروز في الموازنة وهذا كان يوجد بها تفصيل ولكن رفعنا التفصيل حتى نسمح 
الحاجة ووضعها في الموازنة ال يعني اننا سوف نطبقها ولكنها جزء من االحتياطات واإلجراءات الموجودة لدى الحكومة في 

حداها حالة نقص خطير في الواردات بحيث ال تلبي حتى كل الرواتب أو كل الحاجات ويمكن اللجوء إلى االدخار اإلجب اري وا 
هي كانت في الشهر األول من السنة وكانت خطيرة فالواردات في شهر كانون الثاني كانت خطيرة وقليلة بشكل غير طبيعي 
ولذا إضطرينا في بعض األحيان في تأخير بعض الرواتب ألنه ال توجد سيولة نقدية ومع ذلك في األخير دفعنا كل الرواتب 

ي وأنا أعلن من خالل مجلس النواب انه تم إطالق األموال لشركات التمويل الذاتي العطاءهم باستثناء شركات التمويل الذات
الرواتب لهذه السنة الحالية، وان شاء اهلل المفروض انه بدأ عند البعض والبعض اآلخر يبدأ قريبًا ألنه هذه السلف تأتي من 

الرواتب، طبعًا هنالك قرار من مجلس الوزراء منذ شهر  المصارف فتم تزويد المصارف بهذه السيولة حتى تتمكن من إعطاء
كانون األول الماضي بصرف رواتب شركات التمويل الذاتي ولكن المصارف لم تتمكن من ذلك لعدم وجود السيولة لديها، اآلن 

المالي واالقتصادي وضعنا  لقو تم ضخ السيولة النقدية في هذه المصارف وان شاء اهلل قريبًا سوف يتم إطالق هذه الرواتب، أ
مسيطر عليه ولكن بشرط واحد هو ان نتعاون، ألنه هنالك صبر على هذه األوضاع وسننجز هذه المرحلة بنجاح وسنخرج 
أقوى من السابق ألنه سنقلل النفقات وسنعتمد على اإلقتصاد متعدد الجوانب بدل االعتماد على االقتصاد األحادي الذي يعتمد 



 54 - 22 

ر صحي لبلدنا وإلقتصادنا، إذا ننوع مصادر الثروة ومصادر الدخل القومي سيكون اقتصادنا أكثر متانة على النفط فقط وهذا غي
وأكثر قوة وهذا ما نطمح له، بالتأكيد هنالك عدة إجراءات قمنا باتخاذها والحكومة أقرت عدة إجراءات بتحفيز اقتصادنا 

وهذه إستراتيجية جديدة قمنا بإطالقها ضمن هذه اإلستراتيجية هو  وباالعتماد على الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
إستراتيجية إستيعاب الشركات المملوكة للدولة وهي شركات التمويل الذاتي وهذه صراحة تحتاج إلى جرأة، لذا أرجو من مجلس 

 .النواب ومن الكتل السياسية ان يدعمونا في ذلك
ي وهذا أمر مهم لذا أمرنا بإطالق صراحة استحقاقات الفالحين خصوصًا الفالحين األمر اآلخر هو الجانب الزراعي والحيوان

نما  الذين يزرعون وهذه ليست فقط قضية إنسانية صراحة وهذه ليست مسألة مساعدة الفالح فقط بل هي ضمن برنامجنا وا 
الزراعة والثروة الحيوانية تولد فرص  يجب أن تكتمل وجزء من الدورة االقتصادية انه االقتصاديةقضية اقتصادية ألن الدورة 

عمل في المجتمع، هناك عشرات اآلالف من العوائل بل مئات اآلالف من العوائل التي تعيش على الزراعة والثروة الحيوانية 
طالق القروض أيضًا، اآلن قمنا نحن بتفعيل قروض المزارعين وستنش ط وبالتالي إطالق هذه السلف للفالحين واستحقاقاتهم وا 

هذه الدورة الزراعية والحيوانية واالقتصاد بشكل عام وتخلق فرص عمل وأيضًا تحفز اإلقتصاد وهذا أمر ضروري ونحن 
 .مصرين على ذلك وهذا أيضًا جزء من إستراتيجيتنا

نه أكثر بالنسبة إلى القطاع الخدمي، أرى أن هنالك ضغوط هائلة على الموازنة كما ذكرنا خصوصًا في الجانب االستثماري أل
المشاريع االستثمارية فيها تباطؤ بسبب قلة التخصيصات ولكن وضعنا إستراتيجية لإلرتقاء بهذا القطاع بمختلف جوانبه والسادة 
الوزراء يتعاونون في هذا المجال، جزء منها أما بإيجاد تخصيصات باآلجل وجزء منها عن طريق الشراكة والجزء المهم 

لمواطنين في هذا الجانب، التوجد دولة في العالم تقوم بتقديم الخدمات مجانًا، أقولها بصراحة، بصراحة هو أن يشارك جميع ا
فجزء من التكافل االجتماعي ان يجب إن تكون هنالك قيمة للخدمة المدفوعة، إذا أعطينا خدمة مجانية فأكثر المستفيدين منها 

ن أضعاف ما يستهلكه الفقراء، حتى إذا نظرت للطاقة الكهربائية سوف يكون األغنياء ألنه بصراحة أقولها األغنياء يستهلكو 
مساعدة، هؤالء هم األكثر إستهالكًا للطاقة والخدمات  أيأكثر المستهلكين هم األغنياء الذين هم مكتفين ماليًا وال يحتاجون إلى 

الكه للخدمات بنسبة اقل، عند حصول بشكل عام، وعند وضعها مجانًا يعني ذلك أننا أخذنا من حق الفقير، ألن الفقير استه
دفع لهذه الخدمات مع مراعاة الفقير، يجب أن يراعى الفقير في هذه الخدمات ونكون قد وفرنا أموال هائلة، أنا فقط أعطي 

مليار دوالر سنويًا، احسبوها، هذا فقط إسناد ( 74-70)أرقام، مجموع المبالغ التي نسند بها قطاع الكهرباء بحدود     
كهرباء، وهذا أظن رقم خطير، كذلك فيما يتعلق بإسناد خدمات أخرى وهي مبالغ هائلة وأنا أؤكد لكم هذه المبالغ لو تم الدفع ال

لها سنقوم بشؤون أكثر الفقراء، وسيكون الفقراء المستفيدين األكثر، نحتاج إلى التكافل االجتماعي فال يجوز أن تكون هنالك 
الك ناس مسحوقين ال يملكون شيئًا وهنالك ناس متنعمين ال يحتاجون إلى شيء، هذا أمر غير طبقية هائلة في المجتمع، هن

مقبول بصراحة ويجب أن نقلل هذه الفجوة عن طريق تحرير بعض موارد الدولة، بهذه الطريقة ال توجد لدى الدولة موارد وكلها 
الرواتب والنفقات األخرى، وبالتالي إذا لم نقم بتحرير مستهلكة أما في دعم الخدمات ودعم األمور األخرى أو مستهلكة في 

وترعى الفقراء ال يمكن القيام بهذا الدور وهذا يحتاج إلى إجراء من  دموارد الدولة حتى نستطيع أن ننشط االقتصاد وتعمر البل
 .قبلنا وأيضًا بإسناد من البرلمان

بين الرئاسات الثالثة كما تعرفون وتناقش فيها كل القضايا السياسية  األمر األخير هو التواصل فيما بيننا، بالطبع هنالك تواصل
وقضايا الدولة واألمر يكون بالتعاون بين السلطة التشريعية ورئاسة الجمهورية وأيضًا مجلس الوزراء في هذه القضايا، وهنالك 

ونحن ان شاء اهلل غادرنا الحقبة التواصل بين السلطات أمر ضروري ومهم جدًا . أيضًا تواصل مع مجلس القضاء األعلى
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التعاون بين السلطات، ال أقول ال يوجد إختالف في وجهات النظر، نختلف . الماضية والتي هي كانت صراع بين السلطات
لتكون إستراتيجيتنا التي هي إستراتيجية  وربما بعض السادة النواب لديهم رد على كالمي وأنا أرحب بهذا الرد ولكن دعوني أقول

يحة اآلن، التعاون بين كل هذه السلطات والتنسيق فيما بينها النجاز المهام الملقاة على عاتقنا، هذا سوف يولد عراقًا صح
جديدًا يحترم فيه اإلنسان ويكون أساس نظامنا السياسي هو إحترام المواطن وتقديم الخدمات له وليس فقط للطبقة السياسية التي 

ي رسالة جديدة وتوجه جديد لهذا البلد انه نظامنا السياسي لخدمة الوطن والمواطن وان شاء اهلل تحكم هذا البلد، علينا أن نعط
سوف نعمل جميعنا على تحرير هذا الوطن من دنس اإلرهابيين، أقول قولي هذا واستغفر اهلل لي ولكم، والسالم عليكم ورحمة 

 .اهلل وبركاته
 -:السند رئنس مجلس اليواب -

 .سيد رئيس مجلس الوزراء على ما تقدم به من إيجاز حول ملفات مهمة وأساسيةشكرًا جزياًل لل
اآلن سوف افتح المجال لبعض رؤساء اللجان ضمن إطار الملفات التي تم الحديث بشأنها وبعد ذلك سنبدأ بمن يمثل الكتل 

 .السياسية
 -(:يقطة يظام) الدهلكيرعد حمند كاظم اليائب  -

مجلس الوزراء وعلى طرحه ألمور الدولة ولكن يؤسفني وبشدة انه التقرير الحكومي لم يذكر فيه  بدايًة نرحب بالسيد رئيس
 .النازحين، أنا أريد رأي الحكومة بالشعب النازح حتى استطيع أن أعلق ولم يذكر في التقرير

 -:السند رئنس مجلس اليواب -
ة وأنت تسلسلك الثالث بالنسبة كرئيس للجنة الهجرة أنا تركت لِك فرصة التعبير عن وجهة نظرك وعن وجهة نظر اللجن

 .والمهجرين
 
 
 -:(رئنس لجية الم  والدفاع) حاكم عباس موس  الزاملياليائب  -

نرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء لحضوره وتواصله مع البرلمان وهو يعطي قوة للحكومة ودعم ومساندة من قبل مجلس 
ال أخذ وقت من إخواني وزمالئي فمن خالل متابعتنا ألداء األجهزة األمنية ووضعها هنالك أنا لدي فقرات بسيطة حتى . النواب

جهد واضح واألجهزة األمنية تبذل جهود استثنائية في حربها ضد اإلرهاب ضد داعش ولكن مع األسف نجد أن بعض الجنود 
حد هذه اللحظة هم بال رواتب وهذا يعطي من خالل زيارتي للبغدادي واالنبار هنالك جنود وشرطة وضباط وحشد شعبي ول

صورة سيئة ونحتاج حقيقة إلى متابعة حقيقية من قبل رئيس الوزراء، قد ال تصل الحقائق بشكل جيد ولكن وجدت هنالك فوج 
 في البغدادي ويقاتل لمدة ستة أشهر ولديه شهداء وجرحى وهم بال راتب، كذلك نحتاج إلى دعم حقيقي من قبل رئاسة الوزراء

تقصير في التسليح سيؤثر على موازين  أيللتسليح والتجهيز وقد نقصر في الخدمات بالنسبة للبلدية والصحية والتربية ولكن 
القوة ونشعر أن اإلرهاب وداعش لديه أسلحة ومعدات وأنا أريد رأي الحكومة بهذا الخصوص، الذي يحصل اآلن انه وجدت 

سرائيل، لذلك نحن شخصنا في هنالك أسلحة وأعتدة في قبضة داعش بعد إ لقاء القبض عليهم هي فقط من دولتين هي أمريكا وا 
بعض األحيان وقلنا بأنه هنالك إلقاء لألسلحة والمعدات وهناك طائرات وحتى األمريكان صرحوا بان هذه الطائرات ليست لهم 

تدخل أمريكي سريع وسرية خاصة في  واألجواء هي بيد األمريكان، إذن من أين أتت هذه؟ كذلك وجدت في البغدادي فوج
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منطقة نائية ال يصل إليها أحد وهذا خطر حقيقي وأعتقد أن هنالك تصريحات أمريكية تقول انه سوف يكون هنالك تدخل بري 
في عملية تحرير الموصل، لذا أعتقد أن هذا يشكل خطر حقيقي على الشعب العراقي خصوصًا بعد اإلنكسارات الكبيرة 

 .ك من يريد أن يعيد حجة الجهاد والمقاومة ويحيي داعش مرة أخرىلداعش، فهنال
 -:(رئنس لجية اإلقتصاد) البوالييجواد كاظم عندا  اليائب  -

 -:حقيقة نرحب بالسيد رئيس الوزراء ونشكره على
واألمنية ونبارك جهوده  بالنسبة لقضية التوافق السياسي نعتبرها اليوم هي المفتاح السحري لحل كل مشكالتنا االقتصادية: أوالً 

في عملية التهدئة واستمرار التوافق السياسي وهذا يعني انه البلد سوف يضع على عتبة مرحلة جديدة ونبارك لجهوده بهذا 
 .الشأن
 بالنسبة لقضية النجاحات واالنتصارات األمنية ضد اإلرهاب وداعش حقيقة البد من استثمارها بقوة وتحويل المناطق التي: ثانياً 

تم تحريرها إلى ورش عمل صناعية وزراعية في هذا المجال، لذلك أدعو السيد رئيس مجلس الوزراء االهتمام بتحويل هذه 
شراك كل أبناء المناطق في قضية التنمية واألعمار  .المناطق إلى ورشة عمل حقيقية وا 

وبعض المنتسبين، فالمهم العدالة للجميع وكل  أؤكد على مسالة التي أشار لها األخ حاكم الزاملي وهي رواتب الحشد: ثالثاً 
 .الذين ساهموا ولدينا ناس منذ أكثر من سبعة أشهر أو ثمانية وهم محتاجين إلى االهتمام بهم

بالنسبة لقضية شراء الدولة لبعض السلع والمستلزمات بنظام المقايضة أصبح مطلب إقتصادي واعتقد تفعيله من خالل : رابعاً 
اعدنا في أن ندخل مجال التنمية من خالل نظام المقايضة ببعض المواد وتشجيع صادرات العراق حقيقة بعض المؤسسات يس

فكل إجازات التصدير واقفة ويحتاج تدخل سريع من جنابك لتنشيط صادرات العراق وأيضًا نظام العمل باآلجل الذي ذكرته 
 .الموازنة أنا أعتقد اليوم أصبح له ضرورة في هذه المرحلة

 
 -:(رئنس لجية الهجرة والمهجرن ) الدهلكيرعد حمند كاظم اليائب  -

أنا أعترف أن النزوح كارثة كبيرة يشهدها التاريخ أنه أكبر نزوح في العراق لم . أكرر تقديري واحترامي للسيد رئيس الوزراء
قدم شيء أمام هذه الكارثة ونحتاج إلى يشهدها التاريخ منذ األزل، وأنا أعي في نفس الوقت ان إمكانية الدولة قاصرة على ان ت

تدخل دولي ومساعدة كبيرة، ولكني أسأل السيد رئيس الوزراء، هل إستنفرت الحكومة جميع جهودها لملف النازحين أسوًة 
دار  ة بالملف األمني؟ دعني أرد وأقول كال، لم يكن هنالك إستنفار كامل ولم تذهب الحكومة في إطالق جميع ما لديها من قوة وا 

أيضًا أسأل، هل هنالك خارطة طريق للنازحين؟ أنا أعتقد وأيضًا أجيب نفسي . للنازحين، لذلك نشاهد أن هنالك حمالت تثقيفية
انه كال ألنه اليوم في إستعراض السيد رئيس الوزراء لجميع الملفات لم يتطرق إلى الشعب نازح، لذلك نحن نطالب باالنفتاح 

يواء أبناءنا النازحين لكي يشترك الجميع في هذه المهمة على المجتمع الدولي واإلقليم ي إلشراكهم في عملية ومساعدة ورعاية وا 
 .كون اليوم العراق يواجه داعش نيابة عن الدول اإلقليمية ودول المنطقة

 -:(رئنس كتلة دولة القايو ) الدنبحسن   علي محمداليائب  -
لنواب وتواصله مع النواب في إعطاء األخبار وكذلك تطور الوضع السياسي اواًل شكرًا للسيد رئيس الوزراء لحضوره إلى مجلس ا

أنا أنبه فقط على ان المشروع السياسي أو بناء الدولة فهي ليست حقيقة من مهمات أو . بأول وهذا ما يحتاجه مجلس النواب
ارك في مشروع بناء الدولة والمشروع مسؤولية كتلة دون أخرى ولذلك يفترض بكل الكتل المساهمة في مجلس النواب أن تش
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السياسي، عملية مقاطعة جلسات مجلس النواب ال يمكن إال أن تأخر جدول أعمال مجلس النواب الذي يفترض أن تكون 
 .السلطة التشريعية السند األساسي للسلطة التنفيذية في تسهيل مهماتها

 انت ال مسؤولة تقوم بها جهات معينة، وأنا أريد فقط أن أنبه في مجال الوضع األمني حصل حديث بأنه هنالك عمليا: ثانياً 
الجهاز العسكري واألمني والشرطوي، هل تم فعاًل استكمال عملية تنزيهه أو تطهيره من العناصر المتسلسلة الداخلة؟ خاصة 

الجانب أن يكون هنالك  أنا أقترح في هذا. وان أوضاع داعش حقيقة تريد إختراق كل مؤسسات الدولة هذه مسألة جدًا مهمة
 .جهاز للتقييم الجديد خصوصًا للقادة سواء كان في مستوى الجيش أو الشرطة أو المخابرات أو االستخبارات

بالنسبة لموضوع الوثيقة السياسية الذي تم التطرق له والمتفق عليها قبل تشكيل الحكومة وهي بالحقيقة كانت عبارة عن : ثالثاً 
. ات سياسية الكل متفق عليها على أساس انه التوافق الوطني هو الذي يمضي بالبلد إلى حيث البناءمصطلحات عامة أو شعار 

السؤال محتويات هذه القوانين غير مدروسة بطريقة صحيحة بحيث ال تتفق بعض أجزائها أو بعض بنودها مع بعض المبادئ 
بأنه المضامين قابلة للدراسة والمناقشة وهذا يؤدي إلى األساسية التي وردت في الدستور لذلك ينبغي ان تفهم كافة الكتل 

حال من األحوال، فعملية التوافق ماضية وينبغي أن نتفق على الكثير مما ورد في الوثيقة  أيالدخول في عملية التوافق في 
 .السياسية ولكن بشكل صحيح ال بشكل ضاغط من طرف معين على األطراف األخرى

لعفو العام، من هو المشمول بالعفو العام؟ هناك من صدرت بحقه حقيقة قضايا قضائية فيها أحكام بالنسبة لقضية ا: رابعاً 
ويفترض أن تنفذ ولحد اآلن لم يجد العراقيين المواطنين الذين هم ضحايا اإلرهاب وال زال اإلرهاب ضارب العديد من محافظات 

 .حكم إعدام بحق هؤالء اإلرهابيين أيالعراق لم ينفذ 
ال زالت متعثرة؟ ألن هذا  مأ لربيأو فيما يتعلق بالجانب االقتصادي، هل فعاًل اإلتفاقية مضت بشكل صحيح بين بغداد : اً خامس

 .يؤثر على ميزانية الدولة وعلى الوضع االقتصادي في البلد
لقطاع الخاص في القطاع الخاص هل القى نوع من الرعاية وما هي اإلجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تحريك ا: سادساً 
 .البلد؟
بالنسبة لموضوع سد الفجوة بين الطبقات الغنية والفقيرة، تطرقت فقط إلى موضوع الضرائب، فهل سلم الرواتب يحقق : سابعاً 

مفهوم العدالة الذي ورد في الدستور؟ أم ال زالت الفجوة قائمة بين طبقات معينة لها رواتب عالية خاصة بالرئاسات الثالث 
 وظفين ينتسبون إلى مؤسسات مختلفة رواتبهم ليست متعادلة؟وأيضًا م

 -:(رئنس كتلة متحدو  لإلصالح) المسارياحمد عبد حمادي اليائب  -
نرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء، حقيقة استمعنا إلى كالمه ونود أن نوضح بعض األمور، فنحن حريصين جدًا على إنجاح 

ة شراكة وطنية ولكن هذا النجاح ال يمكن أن يتم إال من خالل تنفيذ اإلتفاق السياسي حكومة السيد العبادي باعتبارها حكوم
الذي بموجبه تم تشكيل هذه الحكومة وفي هذا المجال يجب أن نكون صريحين جدًا ألنه الظرف الذي يمر به العراق اليوم 

هاب بصورة عامة وهنالك وضع امني ظرف عصيب جدًا، فهنالك تمدد داعش وحرب يخوضها العراق على داعش وعلى اإلر 
مرتبك من خالل ما تقوم به بعض المجاميع المسلحة المنفلتة خارج إطار القانون وكل ذلك يولد لنا هواجس لدينا ولدى قواعدنا 

ني الجماهيرية بان على الحكومة دور يجب أن تقوم به وهذا الدور متمثل بتنفيذ اإلتفاق السياسي ودورها في ضبط الملف األم
وبودي أن أشير إلى ان الموقف الوطني لسماحة السيد مقتدى الصدر ومبادرته في . داخل بغداد وداخل المحافظات األخرى

عالنه تجميد الجناح العسكري للتيار كان موقف ي شكر عليه ولكن كان األولى أن يكون أول المبادرين لهذا  الميثاق السياسي وا 
اء ان يكون األول في ذلك بان يأخذ زمام المبادرة ويحصر السالح بيد الدولة وخاصة في الموقف هو السيد رئيس مجلس الوزر 
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نحن نقدر الدور الذي يقوم به الحشد الشعبي في قتاله . داخل المدن التي هي بعيدة عن داعش وليس هنالك قتال مع داعش
د المجاميع من الميليشيات المنفلتة التي تقوم لداعش ونحن نناصره في قتاله على جبهات القتال ولكن يجب أن نقف جميعًا ض

بخرق األمن داخل المدن وبالتجاوز على المواطنين وهذا سمعناه أيضًا من قادة الحشد الشعبي وقالوا أن هنالك مجاميع تستغل 
المجاميع هذا المسمى وتحاول ان تسيء له، لذلك نطلب من دولة رئيس الوزراء أن يكون هنالك دور للحكومة في لجم هذه 

 .وحماية امن المواطنين
بالنسبة لموضوع قانون المساءلة والعدالة، ان ما جاءنا من الحكومة بهذا الخصوص ال يفي باالتفاق السياسي ألننا عندما اتفقنا 
على موضوع فقرات االتفاق السياسي اتفقنا على مضامين وليس عناوين، ما جاءنا يمثل عنوان وهو خالي من المضمون، 

ان يتم تفعيل . قنا في موضوع المساءلة والعدالة على أن يحول هذا الملف إلى ملف قضائي، وهذا الموضوع لم يتضمناتف
من الدستور بحظر الكيانات الطائفية والعنصرية واإلرهابية والبعث الصدامي، ما جاءنا من مسودة قانون من مجلس ( 1)المادة 

أن تعكز السيد رئيس الوزراء على التفاهم مع  أن أقول تفاق السياسي، وأريدالوزراء بهذا الخصوص هو تفريغ لمضمون اال
نائبًا وهذه ( 718)الكتل السياسية هذا أمر غير مقبول ألننا عندما شكلنا الحكومة كانت الكتلة المساندة للسيد رئيس الوزراء 

نائبًا مع الكتل ( 718)تفاق السياسي جرى بموافقة الـالكتلة مع كتلة الشركاء اآلخرين يمكن أن يمرروا االتفاقات السياسية واال
السياسية األخرى، لذلك نحن نريد ان يكون هنالك تفعيل لكل بنود اإلتفاق السياسي دون أن يكون هناك ذهاب إلى إتفاق جديد 

 .بين الكتل السياسية
 -:(رئنس كتلة التغننر)معروف خسرو عبد اهلل اسماعنلاليائب  -

رئيس الوزراء بان هناك حوالي نصف مليون من إخواننا اإليزيديين الذين ر ِحلوا قصرًا من قضاء سنجار وما كما يعلم دولة 
حولها إلى مناطق شتى في إقليم كردستان، طبعًا هؤالء من سكان محافظة نينوى ويشكلون عبًء كبيرًا على اإلقليم لذا نسأل 

صابهم من أضرار ومساعدتهم في إيوائهم في المناطق الجديدة، وما دولة رئيس الوزراء عن خططه لتعويض هؤالء عن ما أ
ألف نازح من المحافظات الشمالية والغربية من العراق في دهوك ( 522)عدا إخواننا االيزيديين نعلم أن هنالك حوالي مليون و

دارس لهؤالء ولكن بدون شك واربيل والسليمانية وأكيد قدمت حكومة اإلقليم مساعدات شتى ونصبت مخيمات عديدة وفتحت م
 .على الدولة االتحادية مهام مساعدة هؤالء ودعم حكومة اإلقليم في مساعدة هؤالء

جريح وهم يقاتلون ( 4822)شهيد وأكثر من ( 7022)بالنسبة لموضوع البيشمركة، طبعًا البيشمركة قدمت لحد اآلن أكثر من 
العراق لذا نأمل من الحكومة االتحادية أن تهتم بهذا الجانب وان تضع  داعش الذي يعتبر تهديدًا لكل العراقيين وكل مناطق

 .بعض إمكانيات وزارة الدفاع تحت أمرة البيشمركة كما جاء في االتفاقية وفي قانون الموازنة
 -:الصالحيارشد رشاد فتح اهلل اليائب  -
عندما نسمع بأنه ال زالت هنالك حكرًا على البعض التمثيل أهاًل وسهاًل بدولة السيد رئيس الوزراء، حقيقة يؤلمنا جميعًا : أوالً 

السياسي وأنا أتحدث بصفتي ممثاًل عن التركمان وعن زميالتي وزمالئي، رئيس الجمهورية ونائبيه رئيس الوزراء ونوابه والسيد 
ة الرئاسة يقتصر العمل على رئيس مجلس النواب ونائبيه، لذا ال نرى أي تمثيل للمكونات في هيأة الرئاسة وعندما تجتمع هيأ

المكونات الثالثة لذا أدعو السيد رئيس الوزراء والسادة بعض التحمل بسبب ما عانيناه ولما نعانيه اآلن لذلك هل للسيد رئيس 
ن ما الوزراء أو الحكومة بشكل عام خطة معينة في أن يكون لدينا تمثيل داخل الحكومة فاليوم التمثيل ال يتمثل بوزارة معينة وا 

التمثيل داخل هيأة الرئاسة، ال يوجد لدينا هذا التمثيل في هيآت الرئاسة، لذا أدعو السيد رئيس الوزراء أن يكون شفافًا معنا في 
 .هذه القضية
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من الدستور العراقي؟ في ان الجهاز ( 6)بالنسبة للقضايا األمنية، أسأل السيد رئيس الوزراء هل هنالك تطبيق للمادة : ثانياً 
ني يتشكل من مكونات العراقيين فلحد اآلن ال نمتلك قائد فرقة ويؤسفني أن أقول آمر لواء يعاقب ولكنه بعد ذلك ي رقى إلى األم

رتبة قائد فرقة، لذلك أتمنى من السيد رئيس الوزراء إعادة النظر في التشكيلة األمنية بما تكون ممثلة لكل المكونات الرئيسية 
ن، هل هنالك خطة معينة لدى الحكومة بإعادة النازحين التركمان ألنه الجغرافية التركمانية اليوم في البلد وبالنسبة للنازحي

قليم كردستان موجودين وأتمنى أن تكون  أصبحت في الكثير من المناطق بيد داعش والكثير من نازحينا في مناطق الجنوب وا 
 .هنالك خطة واضحة إلعادتهم

 -:(رئنس كتلة الحرار) الدراجيمحمد صاحب خلف اليائب  -
دولة الرئيس وهيأة الرئاسة نبارك الجهود العسكرية للقوات األمنية والحشد الشعبي في العمليات العسكرية ونسأل لهم اهلل : أوالً 

التوفيق وأيضًا نبارك لكم فكرة جعل مناطق في بغداد منزوعة السالح وهذه فكرة جيدة ولكن هنالك توجد بعض األخبار انه 
 .د أسلحة في منازل بعض المسؤولين وهي أسلحة ثقيلة لذا نريد توضيح على هذا الموضوعتوج
الوضع االقتصادي وندرك حجم المشكلة وندعم تحولكم تجاه القطاع الخاص ولكن هنالك موضوع مهم جدًا حول : ثانياً 

يقاف التعزيزات المالية بسبب المشكلة المالية الموجودة،  لذا نريد أن نعرف ما هو حل الحكومة؟ ألن هذه المشاريع المستمرة وا 
المشاريع تؤثر على قطاعات مختلفة لن المشروع يوجد به العامل والسائق والذي يجلب الوقود وتوقفها بهذه الصورة يراد لها حل 

ما هي اآللية وما  وبالنسبة للمشاريع الجديدة، هل وضعت الحكومة آلية لموضوع الدفع باآلجل المقر بالموازنة؟ نريد أن نعرف
 هي الخطوات؟

توجد في الموازنة مجلس لألعمار، فما هي أجراءتكم باتجاه تشكيل مجلس األعمار؟ ألنه المدة الموضوعة لها هي ثالثة : ثالثاً 
 .أشهر
وال نريد يتسع صدرك دولة رئيس الوزراء بالنسبة لموضوع مهم وهو موضوع اإلدارة بالوكالة وموضوع التوازن  انو رجأ: رابعاً 

أن يسجل هذا الموضوع ضد الحكومة، لذا نتمنى من جنابك ومن الكتل السياسية التي هي مسؤوليتنا كذلك التسريع في عملية 
 .التوازن لتجنيبك موضوع اإلدارة بالوكالة

 -:الدملوجيمنسو  سالم فاروق اليائبة  -
ا من اليوم األول أن جزء مهم من إعادة األمن واالستقرار بالبالد نرحب بالسيد رئيس الوزراء، ال أريد أن أطيل، نحن إتفقن: أوالً 

نما نحن بحاجة إلى حلول سياسية أيضًا وجزء مهم من هذه الحلول السياسية هو تحقيق  هي ليس فقط الحل العسكري وا 
الك مصالحة وطنية المصالحة الوطنية الحقيقية، ففي السابق كانت المصالحة الوطنية مصممة لتفشل لكي نقول ان ليست هن

وكان هناك إتفاق أن نعمل سويًا وبجدية وان ال تحصر المصالحة في مكتب في المنطقة الخضراء معزول عن العالم وغير 
قادر، مع األسف أنا أقول إلى زميلنا وأخونا الكريم السيد رئيس مجلس الوزراء انه سياسات المصالحة ال زالت تعتمد السياسات 

تحقق شيء إذا استمرينا في هذا النهج، ومع األسف عندما أتى قانون الموازنة كان هنالك كأنه رغبة في أن القديمة وال ولن ي
تكون الموازنة محصورة في هذا المكتب وهو مكتب فشل في السابق وسيفشل في المستقبل، نحن بحاجة إلى إعادة النظر والى 

 .بشكل يعيد إلى هذا البلد لحمته المفقودة اليوم أن تكون المصالحة مسؤولية الجميع وأن نأخذ هذا الملف
أمل به مالم يعود كل النازحين إلى نحقيقة أنا أتفق مع ما قاله اآلخرين أننا لن نعود إلى الوضع الطبيعي للعراق الذي : ثانياً 

 ن يخلو من األقليات ديارهم في كل المناطق، فاليوم نحن نرى هجرة وهذا أمر مؤلم جدًا أن العراق أصبح في طريقه إلى أ
 .السيما من المسيحيين وااليزيديين والصابئة وغيرهم
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- (:يقطة يظام)اليائبة يدى عبداهلل جاسم السودايي  -
حسب النظام الداخلي يكون تنظيم الجلسات مجلس النواب تكون من قبل هيأة الرئاسة وعلى وجه التحديد رئيس المجلس وتفضلتم 

الت ستكون اواًل لرؤساء اللجان المختصة بالملفات التي طرحت من قبل السيد رئيس الوزراء ثم رؤساء في بداية الجلسة ان المداخ
الكتل السياسية، لذلك أطلب من السيد رئيس المجلس قبل ان يتحدث رئيس الكتلة حضرتك تبين لنا وللشعب أي كتلة تتحدث 

 .فهنالك كتلة صغيرة وحتى تكون وجهة النظر بشكل واضح
- :د رئنس مجلس اليوابالسن -

جميع الكتل السياسية الموجودة لديها رؤى تنطلق من الرؤية الوطنية التي تعتقدها والتي يؤمن بها الشعب العراقي وكل أعضاء 
 . مجلس النواب الموجودون هم منتخبون وبإرادة الشعب العراقي

- :اليائب منثال جمال حسن  اآللوسي -
ن جزء من هذا المجلس ونرحب بالسيد رئيس الوزراء ونحن من الداعمين لهذه الحكومة وصوتنا نحن ال نشك في هذا إطالقًا ونح

 .لها بإرادتنا ونحن من الداعمين للتوافق السياسي والى وحدة هذا الوطن ومحاربة داعش في كل الوسائل الممكنة
رئيس الوزراء في صادرات النفط بسبب األحوال  لدي استفسار وتمني فلدينا مشكلة مالية واضحة ولدينا انخفاض كما تفضل السيد

بدون تحديد عن الهدر في المال العام ( أي األحزاب السياسية)الجوية أو غيرها، ولدينا تكاليف عالية كبيرة، أنا أسأل كلنا تحدثنا 
البنوك أو من العراق إلى الخارج وتحدثنا عن الفساد المالي الكبير بل تحدثنا عن أرقام فلكية، مليارات من الدوالرات نقلت من هذه 

أال توجد آلية لدى الحكومة في محاولة استعادة هذه األموال؟ ومحاسبة من أدى إلى هذا الضرر الكبير؟ وتخفيض ومحاولة 
استثمار هذه األموال في دعم القوات المسلحة والحشد الشعبي وكل القوى الخيرة في محاربة داعش؟ لكن ايضًا في التخفيف عن 

 .ل المواطن العراقيكاه
- :اليائب حامد موس  احمد الخضري -

أرحب بالسيد رئيس الوزراء وأرحب بعودة السادة في كتلة اتحاد القوى ونأمل أن تكون األخيرة فقد جربنا سابقًا المقاطعة 
عودتكم في هذا اليوم . لخارجواالنسحاب ولم يثمر بشيء، وحتى نفشل معًا من ال يريد المشروع للنجاح سواًء كانوا من الداخل أو ا

الذي يشن فيها أبناء العراق من القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر الغيورة سيما وأن البيان كان واضحًا في 
ض مساندة القوات المسلحة ودعم الحكومة والتصعيد ال يصل إلى نتيجة بل يعقد ويزيد المشاكل وعلينا ان نفعل الحوار والتفاو 

 .والتعاون لحل األزمات والمشاكل والخروج منها بالربح للجميع وعدم انكسار الجميع
دولة الرئيس ذكرتم في لقائكم السابق في مجلس النواب ظاهرة الفضائيين وطالبتكم شخصيًا في ذلك الوقت بالكشف عن المسببين 

لتنا عن وزير الدفاع تشير إلى أكثر مما ذكرتم في ذلك لذلك في هذا اللقاء الثاني ماذا حصل؟ ماذا فعلتم؟ األرقام التي وص
أدعو الحكومة إلى العمل على إرسال مشروع قانون لفصل شورى الدولة والمحكمة االتحادية تماشيًا مع الدستور والفصل . الوقت

الماضية في هذا المجال؟  الفساد دولة الرئيس اخطر من اإلرهاب ماذا فعلت حكومة الدكتور العبادي خالل الفترة. بين السلطات
أدعو إلى إرسال أو تعديل قانون التقاعد أو . أتمنى أن تكون هنالك محاربة سريعة بإعتبار أن أضراره تعم على البلد بشكل عام

 .تشريع قانون جديد لتقاعد العاملين في القطاع الخاص لذلك سنقلل االندفاع نحو الدولة
- :ياليائب محمود داود سلنما  المشهداي -
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تحية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر على حضوره سأقتصر على نقطتين اثنتين أرجو من السيد رئيس مجلس الوزراء أن 
مليارات  0221إلى اآلن، لقد استثمرنا جميعًا بعد عام  0221يأخذهما بنظر االعتبار وهما تخص كل العملية السياسية منذ 

 ر للمستقبل وهي المصالحة الوطنية، الدوالرات ولكننا نسينا ان نستثم
المصالحة الوطنية بعد الدراسات العميقة المستفيضة وجدنا ان هذه المصالحة وهذه المشاريع التي تعتمدونها ال تجدي وغير : أوالً 

العليا والداعم لذلك نحن ندعو من السيد رئيس الوزراء بإعتباره السلطة التنفيذية . نافعة وفاشلة ولن تؤدي إلى الغرض المطلوب
األهم واألساس لعملية المصالحة الوطنية أن ينتبه إلى أن المصالحة بين الكيانات ال تعني شيًء اآلن بل يجب أن تكون هنالك 

 .مصالحة بين المكونات
بغداد طفيفة أجرينا مصالحة ميدانية في شمال بغداد ونجحنا نجاحًا كبيرًا وكانت خسائرنا كبيرة في طرد داعش من شمال : ثانياً 

بل ال تذكر وهذا بسبب التجربة التي قمنا بها بالتعاون مع الفعاليات فأرجة من دولتكم أن تدعموا هذه المصالحة الميدانية في 
 .المناطق المختلطة األخرى والتي قد تتعرض إلى استفزازات أخرى

- :اليائبة آال تحسن  حبنب الطالبايي -
 :لدينا ثالث نقاط

من سيادتك من تصريحات عند لقائنا يوم أمس إرادة وحسن نية في تنفيذ الموازنة ال أقول االتفاقية وأنا أقصد بقول لمسنا : األولى
قانون الموازنة ألنه حينما كان هنالك شك فهو شك من أحد األطراف، من طرفكم أو من أطرافنا بأنه ال يوجد هنالك رضا على 

اقية فاليوم هذا قانون صوتنا عليه في البرلمان ونحن جميعًا ملزمون بتنفيذه فنشكر موقف هذه االتفاقية أو من ال يرضى بهذه االتف
سيادتك بأنك ملزم بتنفيذ بنود الموازنة بما يخص حصة إقليم كردستان ونؤكد هنا أن حكومة إقليم كردستان ايضًا أكدوا أهمية هذه 

 .ل لتنفيذ بنود االتفاقية بما يضمن مصلحة الطرفيناالتفاقية وأهمية قانون الموازنة وابدوا استعدادهم الكام
 :كوني نائبة عن كركوك ان ابدي وجهة نظري في موضوعين: الثاني

دينار عراقي نطلب في كركوك للبترودوالر ونحن  نلم نستلم البترو دوالر لمحافظة كركوك منذ أشهر عديدة واآلن تقريبًا تريليو  -7
 .نابك ومشاريع ننجزها في كركوك بالبترودوالرلدينا الكثير من الموظفين تعرف ج

نشعر في كركوك وفي محافظات أخرى نوع من المركزية مرة أخرى في التعيينات في الكثير من وزارات الحكومة االتحادية،  -0
ع إلى المحافظ والى فلدي أسماء حاالت ال أريد أن اذكرها ونحن راسلنا الوزارات بأنه يتم تعيين مدراء عامين إلى آخره بدون الرجو 

مجلس المحافظة وهذه غير صحيحة خاصًة محافظة مثل كركوك فيها مكونات ومجلس المحافظة من حقهم ومن صالحيتهم 
ترشيح أسماء لحفظ التوازن في المدينة، فأرجو التأكيد على الوزراء بأن التعيينات تكون بتوافق وعلى األقل بالتنسيق مع المحافظ 

 .ومجلس المحافظة
- :اليائب رائد إسحاق مت  داود -

االحتياجات والمطالب . نرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء أجمل ترحيب ونشكره الشكر الجزيل على األمور التي قام بتوضيحها
يع كثيرة إال أننا نركز على المطالب الرئيسية والمهمة والتي هي اإلسراع في تحرير كافة المناطق المسيطر عليها من قبل المجام

اإلرهابية منها تحرير مدينة الموصل وسهل نينوى والعمل على العودة السريعة لكافة المهجرين والنازحين إلى ديارهم ومناطقهم 
ومهجرة حين العودة  ةاألصلية وتعويضهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية وتحديد مبلغ مناسب يقدم إلى كل عائلة نازح

من أضرار مادية ومعنوية، واالستمرار بتقديم المنح والدعم للنازحين لحين تحرير مناطقهم ونسأل  إضافة إلى تعويضهم عما لحقهم
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السيد رئيس الوزراء ما هي خطط الحكومة بخصوص تحرير نينوى؟ وما هي خططها بخصوص اآلثار التي دمرت من قبل 
 المجاميع اإلرهابية في نينوى؟ وبخصوص إعادة اآلثار التي هربت؟ 

- :ئب خالد عبند جازع السدياليا -
نرحب بالسيد رئيس الوزراء ونشد على يده وعلى أيدي القوات األمنية والحشد الشعبي في العمليات الجارية اآلن في صالح : اوالً 

ائد الدين وبدأ هذه العمليات وكنت أتمنى ان مجلس النواب أول ما يبدأ به اليوم هو دعم هذه العمليات وصحيح أن الحكومة والق
دامتها وتحرير المناطق ولكن لتعزيز الروح المعنوية للمقاتلين ال  العام للقوات المسلحة لديها كل التخويل في إنجاز هذه العمليات وا 
زلت أتمنى على مجلس النواب أن يصوت فقط لرفع هذه المعنويات لدعم الحكومة بهذه اإلجراء وهذه العمليات الكبيرة التي بدأتها 

 .الحكومة
الوثيقة السياسية والبرنامج الحكومي  سمسألة االلتزام بالوثيقة السياسية، جزء من عملية االتفاق التي تمت أن ال يتم تسيي: نياً ثا

لقاء التهم وكان هنالك من يدافع عن الوثيقة وهنالك من هو مسؤول عن هذه الوثيقة، كلنا مسؤول عن هذه الوثيقة وكلنا  وا 
اتفقنا على أي نقاش ال يكون في المؤسسات اإلعالمية حتى ال تتحول إلى المزيد من العقد ومزيد من مسؤولون عن تنفيذها لذلك 

المشاكل، لذلك أدعو جميع الكتل السياسية ومجلس النواب شكل لجنة لهذا الغرض من أجل متابعة ومناقشة هذا الموضوع 
 .ي أن نلتفت أن أعداءنا يستفيدوا منها أكثر ما يستفيد منها البلدمحاولة دفع األمور بإتجاه التصعيد اإلعالمي مسألة خاطئة وينبغ

 
- :اليائب عمار طعمة عبدالعباس الحمنداوي -

 أرحب باألخ رئيس الوزراء، 
في الوقت الذي نؤيد ونعم الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة والحشد الشعبي بخصوص العمليات األخيرة في صالح : أوالً 

العدو عندما تتقدم إلى األمام  ةلفت األنظار إلى أهمية تركيز الجهد واليقظة بمحيط بغداد وجنوب بغداد وهذه إستراتيجيالدين ن
يفاجئوك من خالل حواضن أو خاليا نائمة في مناطق خلف تقدمك قد يسبب لك إحراج فأرجو االلتفات لهذه النقطة خصوصًا 

 .والدفاع بتحضير العدو لمثل هذه الفعاليات وأن هنالك معلومات وصلتنا في لجنة األمن
بعض عناصر الحشد الشعبي الملتحقين بقواطع الجيش ليس الذي في الفصائل هؤالء يشكون وتصل لنا منهم الكثير من : ثانياً 

تقدم وبذلوا الشكاوى بعضهم نال الشهادة ولم يستوفي حقوقه والتحقوا منذ األيام األولى في ميادين المواجهة مع العدو بشكل م
 .الغالي والرخيص

المعالجات االقتصادية أو مواجهة األزمة المالية نحن بحاجة إلى إجراءات مرحلية وأخرى إستراتيجية واليوم يجب أن نركز : ثالثاً 
جراءات سريعة لزيادة أنتاج النفط، ألن هنالك عاملين هو الذي يحدد اإليرادات وأ سعار على المرحلية ومن أهمها تبني خطط وا 

 .النفط وهذا ال نتحكم به بشكل واضح ومؤثر واآلخر الذي نستطيع أن نتحكم به هو زيادة كميات النفط المنتج ومن ثم المصدر
بخصوص القطاع الزراعي ذكرتم جنابكم أن هنالك إجراءات حكومية بتفعيل القروض وغيرها أنا اعتقد نحن بحاجة إلى : رابعاً 

مثاًل نفرض تعرفة كمركية على المنتج أي ما يستورد من منتج مماثل للمنتج المحلي تفرض عليه  دعم المنتج من خالل فعاليات،
 .تعرفة كمركية

- :اليائب محمد ياصر دلي الكربولي -
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مجلس الوزراء، طالما سمعنا من السيد رئيس مجلس الوزراء برنامجه الحكومي ووثيقة االتفاق السياسي  نرحب بالسيد رئيس 
وأتمنى أن يدرك الدكتور العبادي أن االلتزام الذي حدده الدستور والبرنامج الحكومي واألعراف السياسية هو االلتزام بالتنفيذ وليس 

لغاء شكل القائد العام للقوات المسلحة نعم ال نن. من خالل إبداء حسن النوايا فقط كر إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وا 
رسال مشاريع قوانين عليها أكثر من عالمة استفهام كمشروع المسائلة والعدالة والحرس الوطني التي يفترض أنها جاءت  وا 

علينا، بمعنى آخر إذا كان السيد العبادي يعتقد لمطالبنا ولكنها عكس إرادتنا من حيث المضمون فأصبح العنوان لنا والمضمون 
أن مشاريع القوانين آنفة الذكر هي تنفيذ االتفاق السياسي فأنا أعلنها اليوم وبإسم كل تحالف القوى العراقية وبإسم كل جماهير 

 .محافظاتنا التي انتخبتنا شكرًا جزياًل يا دولة الرئيس نحن ال نريد هذه القوانين
دما نتكلم عن ملف التوازن أرجو أن يتسع صدرك لمواجهة الحقيقة، أي توازن ودولة الواو عادة من جديد؟ األمر اآلخر عن

أي توازن وأي شراكة وواقع الدولة الحساسة أصبحت حكرًا إلرادتك؟ دولة الرئيس أريد . وسياسة االستحواذ تنتج نفسها بحلة جديدة
عودة فاليوم المكون السني ومحافظاتنا ال يمكن أن تقبل تهميشها كما ال نقبل أن أقول لك بكل صراحة ال توصلنا إلى نقطة الال

لف ال عتابنا . أن تهمش المكونات األخرى، إذا تعتقد أن هنالك مواطن من الدرجة األولى والدرجة الثانية فسنقول لك ال وا 
يهام اآلخرين بتنفيذ العهود  بالعهود فقط لكن في محاوالت ذر مواعتراضنا ليس في تطبيق المواثيق وااللتزا الرماد في العيون وا 

 .والمواثيق فقوانين الحرس الوطني والمسائلة والعدالة التي وصلت إلى رئاسة البرلمان لم تحمل سطرًا واحدًا مما اتفقنا عليه
عادة الع مل بنهج اإلدارة بالوكالة والتوجه كما أن المماطلة بتشريع قانون العفو العام وتجاهل المماطالت بتسليح العشائر المقاتلة وا 

باالنفراد بالقرار األمني والسكوت عن تفرد المجاميع المسلحة المنفلتة وهيمنتها على الشارع العراقي والتغاضي عن عودة النازحين 
الخطر  إلى المناطق المحررة من تنظيم داعش اإلرهابي جميعها أسباب تدفع العقالء إلى إستشعار مكامن الخطأ ودق ناقوس

ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق السيد رئيس مجلس . والتنبيه إلى ضرورة معالجة االنحراف السياسي والمسار الحكومي
الوزراء كما ونقدر حجم التحديات التي يواجهها العراق لكن عبئ المسؤولية ال تمنع متصديها من االلتزام على المواثيق الموقعة 

 .عباء االستمراركما وأنها ال تحمل أ
ة نحن اليوم احترامًا وتقديرًا إلخواننا وزمالئنا في مجلس النواب العراقي والذين شاركونا مأساتنا وتراخوا من المؤازرة في قرار العود

 .إلى مزاولة أعمالهم إال أننا لن نكون عن الحق صامتون وال نقبل أن نكون شهود زوراً 
- :اهللاليائب هوشنار عبد اهلل فتاح عبد -

 :بعد الترحيب بدولة رئيس الوزراء لدي أسئلة بشكل مختصر
أرجو تفضلكم بإيضاح كيفية وآلية دعم قوات البيشمركة من قبل الحكومة االتحادية سواًء في الحرب على داعش بشكل عام : اوالً 

 .أو فيما يخص عملية تحرير الموصل
ية التي ستستخدمونها في حل الخالفات مع إقليم كردستان وخصوصًا فيما كما التمس من دولة الرئيس ايضًا إيضاح اآلل: ثانياً 

 .يتعلق بالملف النفطي والمشاكل الفنية والرقمية بين الطرفين
من الدستور العراقي بإعتبار تطبيقها جزء من وثيقة ( 742)نرجو التفضل بإيضاح الخطوات التي ستتخذونها لتطبيق المادة : ثالثاً 

 .لتشكيل الحكومة، وهنالك سقف محدد وهو سنة واحدة االتفاق السياسي
- :اليائبة حيا  سعند محس  الفتالوي -
الحكومة بشكل دوري للبرلمان خطوة ايجابية ندعمها ونؤيدها لكن أتمنى سيادة الرئيس نحدد مفردة واحدة حتى يتاح لنا  ةزيار 

 . الوقت أن نغطيها وهم يتحدثون عن ما لديهم ونحن نسمع
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النازحين إلى اآلن بعضهم لم يستلم فلسًا واحدًا من الحكومة مما يعكس أن اآلليات المستعملة آليات خاطئة على الحكومة  :اوالً 
 .أن تعيد النظر باآلليات المستعملة إلى اآلن إليصال الخدمات للنازحين

س الوزراء في الزيارة السابقة وعدني أمام الحشد الشعبي أصحاب الفضل علينا جميعًا وهم يعطون شهداء وجرحى، دولة رئي: ثانياً 
جرحاهم وشهدائهم ال يوجد من هو مسؤول عنهم . العلن أن يوم غد ستصرف رواتبهم والى اآلن لم يستلموا بعضهم أي أموال

لديهم ويفترض أن تكون هنالك مؤسسة تعنى بالجرحى الذي يفقد يده أو قدمه فهل تبقى عائلته تعاني بين المستشفيات وال يوجد 
نقود، فوضعهم مأساوي أتمنى من الدولة أن تكون لديها التفاتة لشهداء وجرحى الحشد الشعبي إضافة إلى المتصدين اآلن 

 .ويقاتلون
كمية النفط التي وصلت إلى الحكومة االتحادية حضرتك ذكرت أن هنالك مشكلة في السيولة المالية ونحن نعلم أن هنالك : ثالثاً 

ى أن أعرف ما هي كميات النفط التي وصلتنا بموجب االتفاق النفطي من إقليم كردستان؟ والى اآلن كم أتفاق نفطي، فأتمن
تسلمت الحكومة في الشهر األول؟ وكم تسلمت الحكومة في الشهر الثاني؟ وعدم تسلمها للكميات في األشهر الماضية كيف 

 .هةستعوض على إعتبار أن الموازنة بنيت على كمية نفط سيصدر من ج
أتمنى من السيد رئيس الوزراء أن تعرف لي وتوضح الميليشيات؟ هذه قضية حساسة وتكون قضية جدل بين األطراف من : رابعاً 

يعتقدهم البعض ميليشيات نعتقدهم نحن أبطال يتصدون ويعطون شهداء ويقاتلون، من تقصدون بالميليشيات؟ حتى يعرف الشارع  
ياسية ايضًا من هم الميليشيات؟ ونعرف نقف مع من وضد من؟ مصطلح فضفاض يستخدم العراقي والشركاء في العملية الس

 .ألكثر من شكل ويسيء ألبطال متصدين ويعطون أرواحهم ويتركون عوائلهم بال معيل وبال مصرف
- :اليائب محمود صالح عاتي الحس  -

 :ايا، هنالك مشكلتين أساسيتينولو كان مالحظات مهمة أبداها السيد رئيس الوزراء بخصوص تأخر حسم القض
في سابق األزمنة وزارة العدل تصدر بيانات أن تعليمات تحدد بها السقوف الزمنية لحسم الدعاوى حتى تتالفى تأخر : األولى

حسمها بالتالي يبقى الموقوف زمنًا طوياًل، اليوم ال بد أن نطالب السيد رئيس الوزراء أن يقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة 
مراجعة هذه البيانات ومن الممكن صياغتها بقانون حتى تلتزم بها المحاكم بمدد وسقوف زمنية معنية لحسم القضايا ال أن تبقى ل

 .سائبة، إذ أن الكثير من القضايا تأخذ وقت باإلمكان حسمها بوقت أسرع
القضاة هنالك تداخل في العمل هي ترتبط يتعلق بموضوع تأهيل القضاة، نحن لدينا مشكلة اآلن المؤسسة التي تؤهل : الثانية

بالسلطة التنفيذية في حين بقية األطراف التي تقرر تأهيل القضاة ترتبط بالسلطة القضائية إذن ال بد من اإلسراع بتقديم مشروع 
ثير من قانون ايضًا يجعل هذه المؤسسة مهنية مستقلة حتى تتمكن من تأهيل أكير عدد ممكن من القضاة ألن سبب تأخر الك

 .القضايا لهذا النقص الحاد في السلطة القضائية
من األركان األساسية للدولة الديمقراطية هو أن يكون هنالك قضاء إداري مستقل يراقب مشروعية قرارات اإلدارة، أنا أطالب بتقديم 

اقي ألنها ستحل مشكلة أساسية من الدستور العر ( 727)مسودة مشروع أن تكون هيأة مستقلة أي كمجلس للدولة إسنادًا للمادة 
وهي تأخير حسم القضايا بالتالي إنهاء مشكلة الموقوفين األبرياء ألن مسألة العدالة تقتضي السرعة في إصدار القرار، والسرعة 

 .في تنفيذ األحكام ممن ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي
- :السند رئنس مجلس اليواب -

 .طالبي مداخلة ننتهي منهم وبعد ذلك تتم اإلجابة( 72)ط حتى نترك مجال لإلجابة لدينا فق
- :اليائب احمد عبداهلل محمد الجبوري -
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نرحب بالسيد رئيس الوزراء وبعد مرور ستة أشهر على عمر الحكومة وهذه الحكومة التي حرصنا ونحرص على إنجاحها 
 :سألة يجب أن نلفت نظر الحكومة إليهاوبالتأكيد هي ظروف استثنائية تم تشكيل الحكومة فيها إال أن هنالك م

لم نلمس جدية واضحة من وزارة الدفاع والداخلية من إعادة الضباط والمقاتلين الذين تم تهجيرهم ولم يتم استثمار هذه : اوالً 
ألمر المعنويات التي لديهم أضف إلى أنه لم يتم تسمية قائد عمليات تحرير نينوى بعد أكثر من ثالثة أشهر على إصدار ا

 .الديواني بهذه المسألة
 .رواتب النازحين من الموظفين متوقفة منذ أكثر من ثالثة أشهر ونحن في الموازنة وضعنا الرواتب خط أحمر: ثانياً 
أماكن االحتجاز واالعتقال يجب أن تخضع وفق القانون ويجب أن تكون تحت علم الحكومة، وأنا أتمنى من دولة السيد : ثالثاً 

 .ء أن يزور دائرة الطب العدلي ليطلع على الصورة كاملة لهذا الموضوعرئيس الوزرا
- :اليائبة فنا  دخنل سعند خضر -

نرحب بدولة رئيس الوزراء لدي ثالثة طلبات وال أريد أن أناقشه في أي موضوع سياسي ذكرت حضرتك وقلت العراق يحترم فيه 
 :اإلنسان

فات العراقيات وليس فقط االيزيديات ألن بينهم المسلمين والمسيحيين والشيعة والسنة وضع المختطفات وأنا أقول هنا المختط: اوالً 
ولكن األكثرية هي ايزيديات، ثالثة آالف مختطفة ايزيدية ولحد اآلن الحكومة العراقية لم تحرك ساكنًا في تحرير هؤالء 

لموضوع ولكن حتى ال تنسى موضوع المختطفات المختطفات، سأقول لك قصة واحدة فقط وأنا اعلم أن حضرتك تتأثر من هذا ا
 .قبل إسبوعين قدموا للنساء االيزيديات وجبة طعام كانت عبارة عن أوالدهم فقد طبخوا لهم أوالدهم

- :اليائب محمد ياجي محمدعلي العسكري -
مصالحة الوطنية، يجب مرحبًا بالسيد رئيس الوزراء، بشكل سريع يجب ان يكون هنالك تضامن مع مجلس النواب في مشروع ال

أن يكون هنالك مشروع كبير وحقيقي مصالحة وطنية لكي يكون هنالك صف وطني يحتشد فيه كل الذين يريدون صالح الخير 
 .لهذا الوطن ويكون هنالك صف داعشي يحدد بشكل واضح لكي ال يكون هنالك عذر ألحد

الدستور، وصلنا قانون الحرس الوطني فيه مخالفات دستورية  الموقف الثاني التوافقات السياسية يجب أن ال تكون على حساب
 .فقيادة الحرس الوطني يجب أن تتبع للحكومة االتحادية وال يمكن ان تكون بيد الحكومة المحلية

التحالفات األخرى مع اإلخوة في كردستان لم نعرف لحد اآلن ونحن أعضاء مجلس نواب إلى أين وصلت؟ وما هي األموال التي 
 ت؟ هل هنالك اتفاق مستمر؟ أم أن هنالك انقطاع في االتفاق؟ سدد

مسألة ملف الخدمات، صحيح هنالك عجز في الميزانية لكن هنالك مشاريع بسيطة تحتاج بأشد ما تحتاج إلى مشاريع كتبليط 
لت للمقاولين لكن نشاهد لحد الشوارع أو تصريف المياه الثقيلة، لذلك ال بد من إعانة هذه المناطق في تنفيذ المشاريع التي أحي

 . اآلن أنها باقية دون أن نوجه لها أحد
سيدي الرئيس التوافقات السياسية موجودة لكن ال يجب أن نكون أسارى بيد هذه الكتلة أو تلك بل حتى على مستوى أشخاص 

 .محددين هنا وهناك فالعملية السياسية يجب أن تمضي قدماً 
 -:لسهنلهشام عبد الملك علي االيائب  -

حقيقة نشكر السيد رئيس الوزراء لتواصله مع السلطة التشريعية، سبقوني اإلخوان في الحديث عن المصالحة الوطنية ولكني 
أتحدث باعتباري رئيس لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة والعدالة وفي الحقيقة، في كالم السيد رئيس الوزراء لم يتطرق إلى 

نحن بما انه محافظاتنا اآلن بدأت بالتحرر إن شاء اهلل على أيدي قواتنا العسكرية من الجيش موضوع المصالحة الوطنية و 
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والحشد الشعبي، لذلك نرى أن تكون المصالحة الوطنية متزامنة مع التحرير، لذا أطلب من السيد رئيس الوزراء أن يبين لنا ما 
ي السابق طلبنا من السيد رئيس الوزراء أن نلتقي به كلجنة منذ هي الخطة الموضوعة في مجال المصالحة الوطنية؟ وبالتأكيد ف

 .أكثر من شهر ولكن يبدو أن مشاغله ال تسمح بذلك
 -:السامرائيالقهار مهدي محمد  عبداليائب  -

ثر من أهاًل ومرحبًا بالسيد رئيس مجلس الوزراء، كان بودي أن يكون للسيد رئيس الوزراء رؤية حول إعادة النازحين، هنالك أك
مليون نازح ومحاصر ومرتهن يعانون وهم عراقيون في األساس ونظرتهم إلى الحكومة والدولة بشكل أساسي بحاجة إلى ( 5)

ألف طفل وامرأة وفرد في محافظة صالح الدين ينتظرون العودة منذ أشهر إلى ديارهم ويلتمسون ( 052. )معالجة سريعة
ي خطوات واضحة ولم ترصد أي مبالغ إلعادتهم لذلك ولم تشكل لجان لجرد اإلضرار وال اإلجراءات الناجعة إلعادتهم، لم ت بِد أ

 .ومغدورين تجاوز عدد ضحاياهم من أفراد أبناءنا الذين قتلوا في سبايكر نأي مجالس تحقيقية لمخطوفي
 -:الجبوريصالح مزاحم درونش اليائب  -
، بالتأكيد نحن ندعم كل القوات العسكرية من األمن والجيش والشرطة نرحب بدولة رئيس الوزراء لحضوره هذا االجتماع: أوالً 

أنا أبتدأ من بعض الكلمات التي ذكرها دولة الرئيس وهي أن بعض الخروقات . والحشد الشعبي والعشائر في قتالها ضد داعش
يس من الجانب السياسي في المناطق المحررة تحصل بعد تحريرها وسوف أتكلم عن هذا الموضوع من الجانب اإلنساني ول

حتى ال يفهم شيء آخر، هنالك مناطق محررة وخصوصًا في محافظة ديالى منذ أكثر من أربعة أشهر ال نعلم من هي الجهة 
الحقيقية التي نذهب لها لكي تساعدنا في عودة النازحين من هذه المناطق إلى منازلهم؟ وبهذه الطريقة نستطيع أن نحل 

 .النزوح والمشكلة الثانية مشكلة عدم حرق ونهب واالعتداء على المنازل األولى مشكلة: مشكلتين
 .ذكر دولة الرئيس أيضًا موضوع انه لدينا قلة في السجون نحن نعتقد أن المعتقلين: ثانياً 
 -:السند رئنس مجلس اليواب -

 .الرسالة واضحة، السيد رئيس الوزراء، الرسالة واضحة في هذا األمر
 :العبودي يعمه مكطوفرحاب اليائبة  -

في البداية نرحب السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم ونشكر اهتمامه بالتواصل مع السلطة لتشريعية واهتمامه 
بشكل خاص بالمرأة ونتمنى أن ي ترجم هذا االهتمام على مستوى الدفع بقوانين هذا الملف وكذلك نشكره حول اإليضاح حول 

لسجينات حيث انه يتم تداول غير ذلك حول إعتقال النساء بدل الرجال المطلوبين كأن تكون أمه أو أخته أو المعتقالت وا
زوجته لحين تسليم نفسه لألجهزة األمنية، وكالم سيادتكم قد فند هذه اإلدعاءات، كذلك نتمنى إيضاح إجراءات الحكومة حول 

جراءات الحكومة حول عودة النازحين إلى مناطق سكناهم الناجيات من داعش وما تقدمه لهم وكذلك المختطفات  بيد داعش وا 
( 07)التي تم تحريرها كتوفير خدمات وغيرها وأيضًا نطالب دولة الرئيس بتفعيل نقل الصالحيات للمحافظات وفق قانون رقم 

 .ألنه قرار مجلس الوزراء في إيقاف نقل الصالحيات سوف يعرضهم إلى
 -:دن  عباس الجافأشواق يجم الاليائبة  -

أرحب بالدكتور حيدر العبادي، المتعارف عنك في األربع سنوات الماضية أنه حضرتك تتعامل مع كل موضوع بوضع 
 -:إستراتيجية صحيحة لها، ولدي موضوعين

 .األمني ملف اإلستراتيجية: أوالً 
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 .ملف اإلستراتيجية االقتصادية بما يخص الزراعة: ثانياً 
ضية لألمنية، أنا أستغرب فكيف يمكن لمقاتل سواء كان من الجيش العراقي أو من قوات البيشمركة ممن لم بالنسبة للق: أوالً 

يستلم راتبه أن يقاتل؟ وباله كله مشغول كيف يدفع إيجار بيته أو حليب أطفاله أو إحتياجات عائلته، أنا أضم صوتي لصوت 
ي للعناصر التي تحارب داعش، لذا يجب أن ت رسل معاشاتهم ورواتبهم السيد حاكم الزاملي انه هذا الموضوع له أولوية وضرور 

 .بأسرع وقت حقيقة وهي نقطة مهمة جداً 
 .اآلن يعلم الجميع انه أث بت أنه هنالك انخفاض في أسعار النفط، لذا يجب أن يكون هنالك بديل للنفط: ثانياً 
 -:السهالييهالل حسن  عذنب اليائب  -
بدور الحكومة خالل الفترة الماضية في كل مفاصل الدولة ونشكر السيد رئيس الوزراء على التواصل بين بالتأكيد نشيد : أوالً 

السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية واعتقد أن هذا هو أساس النجاح، حقيقة أنا أنتهز فرصة وجود السيد رئيس الوزراء فهنالك 
من المبتعثين من الطلبة للدراسة خارج العراق مما أدى حقيقة إلى إحباط  قوانين صدرت من وزارة التعليم العالي بحق مجموعة

وقلق شديد لدى الطلبة وأسرهم متمنين من السيد رئيس الوزراء حقيقة إلغاء هذه القرارات ألنها تتعارض مع الحد المسموح 
مبعوثين خارج العراق إلى السيد رئيس وكذلك إلغاء تخفيض تكاليف أجور الطلبة، وهذه رسالة حقيقة وأمانة حملها الطلبة ال

 .الوزراء ألنه في الوقت الحالي يعانون معاناة شديدة
 -:الحلبوسيمحمد رنكا  حدند اليائب  -
اهلل محييك دولة رئيس الوزراء، أنا من خالل متابعتي لصفحتك الرسمية ألنها حلقة التواصل الوحيدة مع جنابك وسبق وأن : أوالً 

باب، أرى كثيرًا ان المرحلة القادمة للدولة سوف تدار بالوكالة وأعتقد انه بإمكانك الرجوع إلى الكتل قلت لِك ما هي األس
السياسية التي تمكنت من تشكيل الحكومات السابقة وآخرها حكومتك جنابك وأفرزت نتاجك فهي قادرة على جلب أشخاص 

 .أكفاء إلدارة مؤسسات الدولة
اتنا على الحكومة السابقة ولكن الحكومة تمكنت من فرض هيبة الدولة والوصول إلى يوم كلنا على الرغم من كل مالحظ: ثانياً 

 واليوم ال الجو لنا وال األرض كذلك، متى نتمكن من العودة لالحتفال بيوم السيادة؟ 17/70نحتفل به وهو يوم السيادة 
 -:أمن  رضا محموداليائب  -

غربت جدًا عندما لم يأِت السيد رئيس الوزراء بخطابه على ذكر قوات البيشمركة ضمن بدايًة أرحب بالسيد رئيس الوزراء، واست
 -:القوات المقاتلة ضد داعش

كم هي حصة الهجرة والمهجرين من الموازنة؟ طبعًا الحصة ال تكفي لحل جزء بسيط من مشاكل النازحين والمشردين، فما : أوالً 
 هي خطة الحكومة لردم هذه الفجوة؟

بالنسبة لحجم السالح المنتشر في وسط المجتمع وكم هي كميته؟ وما هو البرنامج الحكومي وخطواته العملية لجعل : ثانياً 
السالح بيد الحكومة ومؤسساتها فقط؟ وهل هنالك معوقات سياسية وعراقيل توضع في طريق الحكومة إلفشالها في هذا المجال 

 والمجاالت األخرى؟
 -:السند رئنس مجلس اليواب -

 .أنا أرجو تلخيص الحديث لدقيقة واحدة
 -:المشهدايياحمد اسماعنل ابراهنم اليائب  -
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نرحب بدولة السيد رئيس الوزراء، الحقيقة شعار هذه الحكومة كان هو المصالحة الوطنية الحقيقية وليست مصالحة الشعارات 
 -:من قبل تنظيم داعش اإلرهابيالتي لم نجِن منها سوى أرواح زه قت وبنى تحتية مهدمة ومحافظات محتلة 

بالنسبة قضية المعتقلين والعفو العام، دولة الرئيس، هذا القانون سوف ي نصف الكثير من األبرياء الذين أ ودعوا في : أوالً 
نتزاع اإلعترافات باإلكراه وجنابك تعرف هذا الشيء  .السجون بوشاية المخبر السري السيئ الصيت وا 

ِلب ت بالنسبة لقضية : ثانياً  المسالة والعدالة فهذا القانون أصبح سيف مسلط على رقاب الناس وبسببه قطعت أرزاق الناس وس 
اليوم نحن نريد ان نعرف دولة الرئيس، هل . حقوقهم واليوم من أسس سياسة اإلجتثاث هو اليوم من يطالب بإلغاء هذا القانون

 نحن مشاركين أم شركاء؟
 
 
 -:السند رئنس مجلس اليواب -

شكرًا جزياًل، الرسالة واضحة أكتبها وأعطيها له، هذا السؤال تم طرحه السيد الرئيس، ذكرت أن هناك من يتعامل مع 
 .الميليشيات ويتحدث عن الميليشيات، بود  مجلس النواب أن يتعرف على مكنون هذه العبارة

 -:اليائب عواد محس  محمد العوادي -
حقيقة كنت أود الحديث عن بعض األرقام الخاصة بالنفط ولكن الوقت غير كاٍف  من خاللكم نرحب برئيس مجلس الوزراء،

وأود  أن أقول واثبت أن يوم السيادة العراقية التي تحدث بها زميلي ليست الحكومة التي جاءت بيوم السيادة، الحكومة السابقة 
العراق ولكن الذي جاء بالسيادة هم المقاومون  وضعت يدها بيد االحتالل ووضعت األكاليل على الجنود األمريكان القتلى في

 .الشرفاء في العراق واليوم هم الحشد الشعبي وأنا أثبت ذلك وهذا للتاريخ ولمجلس النواب
 -(:يقطة يظام)السودايي  يدى عبد اهلل جاسماليائبة  -

تهم ا لحكومة السابقة أنها وضعت يدها بيد تفضل السيد النائب بتجاوز مادة دستورية واضحة بعدم المساس بمؤسسات الدولة وا 
األمريكان، فأرجو حذف هذا الكالم النه مخالف للدستور، أطلب حذف هذه الجملة ألنها إتهام لمؤسسة حكومية وهذا مخالف 

 .للدستور، سيادة الرئيس أرجو أن ال تتجاوز هذا الموضوع، المادة دستورية واضحة
 -:السند رئنس مجلس اليواب -

 يدة النائبة اإلحتكام إلى أي نص فيما تستندين؟نطلب من الس
 -:اليائبة يدى عبد اهلل جاسم السودايي -
 .الدستور 
 -:السند رئنس مجلس اليواب -

 .ليدخل النواب ومن ثم نستطيع أن نسألهم عن هذا األمر
 -:الساعدي ياظم كاطع رس اليائب  -

لقها ومن موقع المعركة في محافظة صالح الدين ونحيي قواتنا البطلة نحيي السيد رئيس الوزراء ونشكره على العمليات التي أط
ن شاء اهلل نقطة إنطالق لكافة المحافظات المحتلة  .وهي تقاتل اآلن لتحرير صالح الدين وا 
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دولة رئيس الوزراء، الجانب الخدمي جانب مهم جدًا وهو بمساس يومي لحياة المواطن وجنابك تطرقت إلى إستراتيجية عملت 
وأيضًا  لحكومة على معالجة الجانب الخدمي بسبب إنخفاض األسعار ومن خالل التخصيص باآلجل والعمل بشراكة ا

الذي أجاز  لرؤساء الوحدات ( 069)يجب استحصال األموال جراء الخدمات التي تقدم خاصة أن مجلس الوزراء ألغى قرار رقم 
 .العام اإلدارية تحديد الغرامات على المتجاوزين على المال

 -:العنساوي سالم مطر عبد الحس اليائب  -
في الوقت الذي يتم إستهداف المحافظات من قبل اإلرهاب بالتفجير . نرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء في هذه الجلسة

مفرغة من والتهديد والوعيد أو بإغتياالت الرموز، لألسف مازالت الضغوطات السياسية تمارس ضد أبناءها سواًء بالقوانين ال
مضامينها أو نفس النهج السابق إذ اليوم أهم القوانين التي تم التوافق عليها هي الحرس الوطني والعفو العام والمساءلة والعدالة 
أو التوازن الوطني، جاء قانون المساءلة والعدالة أكثر خطورة على المصالحة الوطنية، أما الحرس الوطني أ فرغ من محتواه ما 

لتوازن الوطني لألسف عدنا إلى حكومة الواو من جديد وااللتفاف من جديد على مبدأ التوازن الوطني في فيما يخص ا
المؤسسات بتعيين المناصب بالوكالة، وعليه ندعو السيد رئيس مجلس الوزراء إلى مراجعة شاملة يحقق من خاللها الحفاظ على 

 .الحقوق المجتمعية
 -:رناض غالي مفت  راضياليائب  -
قيقة نشد على أيدي رئيس الوزراء وحكومته وان شاء اهلل هم قادرين في األيام القادمة على تحقيق السيادة الحقيقية كما أن ح

ليس هنالك سيادة حقيقية حتى اآلن، بالنسبة إلى الشأن التربوي، نحن نطالب أيضًا بتفعيل قانون منحة التالميذ التي بسبب 
ولوياتنا إذا كانت هناك وفرة مالية أن شاء اهلل، كذلك قضية بناء المدارس، نريد دعم الضائقة المالية لنجعلها ضمن أ

والبنى التحتية وفي بناء المدارس وتشكيل لجنة فورية  ةالمحافظات خاصة في قانون الدفع باآلجل في المشاريع اإلستراتيجي
 .طلبة الدراسات العليابالسرعة الممكنة لتفعيل قانون الدفع باآلجل، كذلك نطالب ضمان حقوق 

 -:الغرنبالرزاق  الحمزة عبد رناض عبداليائب  -
نرحب بالسيد رئيس الوزراء على حضوره المتكرر في مجلس النواب وحضوره الميداني في جبهات القتال، التوازن مطلوب  

ني المحاصصة ومقتصر على وضروري وينبغي مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في إدارة الدولة إال أن التوازن ال يع
نما وضع الشخص المناسب والكفوء والنزيه في الموضع المناسب، وهذا يعني وضع الشخص  المنتمين إلى األحزاب فحسب وا 
ال سوف تحل  المناسب في المكان المناسب وبالتالي تكون المحصلة حالة التوازن بين المكونات حتى يمكن النهوض بالبلد وا 

 لسؤال هل تم العمل في إشغال المناصب التنفيذية وفق هذا المفهوم يا دولة الرئيس؟ كارثة في العراق، ا
 -:الشمريعبد الرحنم جاسم محمد  اليائب -

أنا سوف أتكلم بأسم حقوق اإلنسان، لجنة حقوق اإلنسان في الحقيقة هي مضطهدة من قبل الحكومة بدليل أنه مضى عليهم 
بالسيد رئيس الوزراء ولم يحصل هذا الموضوع، أذن هي ظ لمت كما ظلم اإلنسان العراقي،  أكثر من ثالثة أشهر يريدون اللقاء

وأيضا نريد ان يكون لها دور أثناء عمليات التحرير وبعد عمليات التحرير، في الحقيقة إتصلوا بنا أيضًا في الجانب الزراعي، 
الشركة العراقية وحاليا ال يستلمون باعتبار أنها شركة  إتصل بنا المزارعين الذين سلموا محاصيلهم في محافظة نينوى إلى

 .مساهمة فالمواطن ورطته الدولة، يعني قالت له سلم محاصيلك وسوف نعطيك المال واليوم هم يعيشون في فقر حقيقي
 -:العبانجي الحمند شروق توفنق عبداليائبة  -
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ن اإلنخفاض في إيرادات أو أموال النفط يجب أن تشكل تحديًا شكرًا للسيد رئيس الوزراء على حضوره وعلى تأكيده المستمر أ 
اواًل مراجعة التعليمات واإلجراءات المتخذة بتخفيض النفقات داخل المؤسسات : لنا لإلصالح وعليه أود التذكير على نقطتين

 .ت وغيرها من اإلمتيازاتالتنفيذية بما يناسب مع عدم اإلضرار بالموظفين ومصالحهم والتأكيد على تخفيض نفقات اإليفادا
كذلك نقطة هامة جدًا وهي قضية التعليم وطلبة البعثات وخاصة طلبة اللجنة العليا لتطوير التعليم، هذه مسألة مهمة جدًا، نحن 
بأمس الحاجة إلى زيادة التخصصات وعدم قطع المخصصات لهم وأيضا عدم تخفيض مخصصات المبتعثين خارج العراق بما 

لدراساتهم وخاصة أن العديد منهم على وشك إكمال دراساتهم العليا، فالرجاء إعادة النظر بتعليمات دائرة البعثات يضر بإكمالهم 
 .بهذا الخصوص

 -:البناتي عباس حس  موس اليائب  -
زنتهم إلى بلد والدجيل والطوز وآمرلي والضلوعية ليست محتلة، فلماذا أ حلَّت موا: نرحب بدولة رئيس الوزراء، سؤالي ما يلي

النازحين يا دولة الرئيس؟ لماذا لم تخصص لهم موازنة؟ نحن أخطئنا في الموازنة وتم إحالة موازنتهم إلى النازحين، هذا اواًل، 
كم جنوب كركوك تحتاج تحرير بالتعاون بين البيشمركة والحشد الشعبي مع إهتمامنا بمحوط تكريت، ( 08)قصبة البشير 

من دولتكم في تحريرهم وهؤالء أناس منذ الشهر السادس تم تهجيرهم وقصبة محتلة وبالتالي  قصبة بشير تحتاج إلى جهد
 .تتطلب تعاون بين بغداد واربيل في هذا الصدد

 -:شبك سالم جمعة خضراليائب  -
ون رواتبهم السؤال األول لموظفين في داخل مدينة الموصل يستلم: كل الشكر والتقدير لدولة الرئيس، حقيقة لدي فقط سؤالين

وداعش فرضت عليهم ضرائب على رواتبهم، أما نحن نرى بان الموظفين النازحين وخاصة الكادر التدريسي أكثر من أربعة 
 النقطة األخرى متى يتم تحرير مدينة الموصل؟. أشهر لم يستلموا الرواتب، هذه نقطة

 -:الكرنم علي عبطا  دهش عبداليائب  -
في الحقيقة النقطة األولى ما يخص المعتقلين ليس في االعتقال وفق القانون، الذي يقلق . حيبنرحب بدولة الرئيس أجمل تر  

مناطقنا تأتي سيارات عليها أرقام حكومية وهم يرتدون الزي العسكري وتعتقل ويختفي المعتقل ولدينا مخاطبات بهذا اإلتجاه مع 
أبو غريب والرضوانية واليوسفية وغيرها من هذه المناطق مما جنابك يوازي الوضع األمني بقطع المياه عن حزام بغداد في 

 .يؤدي إلى تلف مزروعاتهم، أرجو تدخلك الشخصي
تجاوز الخروقات األمنية ما قبل وبعد الحادث للشهيد قاسم السويدان، اليوم نحتاج إلى كشف مالبسات القضية وموضوع 

 .الستخباراتي والمخابراتي واألمن الوطني؟ ومعرفة الحقيقةالسيطرات الوهمية كيف لها أن تصول وتجول، أين الجهد ا
نحن اليوم مقبلون على تحرير المناطق المحتلة ونحن جنود مع دولتنا الرشيدة ومع أي جهد يقاتل داعش ولكن علينا توخي 

 .الحذر مع الناس األبرياء الذين لم تسمح لهم فرصة الهروب ألسباب العوز أو الخوف أو التهديد
 -:يائب فاضل فوزي حسن  الكياييال -

نرحب بالسيد رئيس الوزراء، سؤالي للسيد رئيس الوزراء هل يوجد مكون أو عشيرة أو مواطنين أو أعضاء مجلس نواب 
محترمين طلبوا من حضرتك المساهمة والمشاركة في الدفاع عن مناطقهم وجنابك رفضت ذلك؟ ال أعرف أن كان السؤال 

، هل يوجد مواطنين أوأعضاء مجلس النواب أو عشيرة من أي منطقة من المناطق سواء المحتلة أو واضح سيد رئيس الوزراء
 غير المحتلة طلبوا من جنابك أن يشاركوا في تحرير مناطقهم ورفضت ذلك؟
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هيري هو كث ر الحديث عن الخروقات وحرق الدور وسرقتها، هل ثبت لديكم بدليل مادي أن الحشد الشعبي الجما: السؤال الثاني
 .الذي من يقوم بهذا؟ نريد تثبيت ألننا أصبحنا في شك من هذا

 -:السند رئنس مجلس اليواب -
اآلن نترك المجال إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لإلجابة أو إبداء المالحظات حول بعض ما تم طرحه أو كل ما تم طرحه  

ذا وجدنا أن هناك من القضايا ما تحتاج إلى  بحث أيضا هناك أسماء تم تدوينها وتثبيتها وسيعطى لها المجال في الحقيقة، وا 
اآلن المجال إلى السيد . في أن تعبر عن رأيها بكل حرية وبكل صراحة، شكرا جزياًل لكم، تفضل سيادة رئيس مجلس الوزراء

ذا تبين أن هناك قضية لم تغط  باإلجابة أو تحتاج إلى سؤال أو استفهام س يترك المجال للسيدات والسادة رئيس مجلس الوزراء وا 
 .أعضاء المجلس إلبداء آرائهم بهذا اإلطار، تفضل السيد رئيس مجلس الوزراء

سيترك لكم المجال، ال يحق ألي أحد ان يتحدث بمفرده، ال يحق ألي أحد ان يتحدث بمفرده، القضايا تطرح بالكامل، تم طرح 
ق نمضي عليها وأنا قلت إذا كان هناك أمر لم يغط  بإمكان أي نائب أن السؤال، شكرًا، السيد النائب، هناك أسئلة وفق سيا

 .يطرح أي سؤال أو استفسار، أرجو اإللتزام بالنظام، تفضل السيد رئيس مجلس الوزراء
 -(:رئنس مجلس الوزراء)السند حندر جواد كاظم العبادي  -

ي طرحت بصراحة هٌم عام وليس خاص، لهذا يقول النواب لدينا أنا أشكر السادة النواب على تعليقاتهم ومداخالتهم والقضايا الت
هٌم خاص واعتقد أن هذه همومنا جميعًا وهموم عامة وأكثر الطلبات مشروعة، لكن أقول لكم بصراحة نحن في حالة حرب وقد 

نفاق عشرة ماليين دينار، تم تخفيض الموازنة على أيديكم وأكثر من هذا، واليوم أنا قائد عام للقوات المسلحة ليس لي حق في إ
ليس لي أي حق، قطعتوها جميعها في الموازنة، عمليات بغداد لدينا عمليات أساسية بالتزامن مع صالح الدين والذي ذكره 
اإلخوة بانه توجد مشاكل في داخل بغداد ألن اإلرهاب يحاول أن يضرب، وأنا أقول لكم بصراحة بأننا نواجهه جماعات إرهابية 

مناطق ولكن يقوم بأعمال إرهابيه تزامنًا مع عمليات صالح الدين لدينا عمليات في بغداد، جنوب بغداد وغرب  طردناهم من
ألف دوالر، ليس لي صالحية وأنا قائد ( 42)مليون دينار أي ( 82)بغداد وداخل بغداد، ولهذا طلبوا مني العمليات تخصيص 
جلس النواب بقطع كل التخصيصات بأكملها، ثم يطلبون طلبات عام للقوات المسلحة وهي ألمر أساسي أمني ويقوم م

كالمبتعثين والنازحين وغيرهم ويطالبوني بطلبات لكن هناك نص في الموازنة يمنع على الحكومة أصاًل حل السلف، ال يسعنا 
يات أن نتصرف بأي شيء ونحن في حالة حرب، هل هذا يوجد في دولة؟ جميع الدول التي خاضت حرب ت عطى صالح

للحكومة أن تنفق بما فيها أولويات، أقول هذه الموازنة أقرها مجلس النواب وليس أنا، ولألسف ال أعرف كيف م ررت بصراحة، 
أن توضع نصوص ال تسمح للحكومة أن تنقل فلسًا أو فلسًا زائدًا على الموازنة أن تتصرف به أصال، أعتقد أن هذا غير 

هناك . صبحنا بين قرارين بين قرار أن أ ناصر وأسند الناس وبين قرار آخر بأن أخرق القانونمقبول، اليوم نحن في هذا الموقع أ
 .مشكلة
 -:السند رئنس مجلس اليواب -

 .السيد رئيس مجلس الوزراء، توجد نقطة نظام إذا تسمح، النائبة حنان
 -(:يقطة يظام)اليائبة حيا  سعند محس  الفتالوي  -

ى السيد رئيس مجلس الوزراء، جاءت الموازنة من الحكومة ال يرميها في سلة مجلس النواب، سيادة الرئيس فقط توضيح إل
 .الموازنة أتت من الحكومة ومجلس النواب أقرها
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 -(:رئنس مجلس الوزراء)السند حندر جواد كاظم العبادي  -
اب وأنا أكدت في ليلة اإلقرار، مع أنا كالمي واضح لكي ال تكون هناك مغالطات، قلت تغييرات أجريت عليها في مجلس النو 

إحترمي لكل اإلخوة النواب، بعض النواب أراهم يتحدثون في اإلعالم غير موجودين في قاعة مجلس النواب، أين كانوا عندما 
ل، نوقشت هذه الفقرات؟ مع إحترامي للجميع في اللجنة المالية وغير اللجنة المالية، ال يمكن ان تربط يد الحكومة بهذا الشك

والحكومة ليس ( صفر)اآلن رئيس الوزراء ربطت يديه ليس لديه أي تخصيصات كقائد عام للقوات المسلحة أي تخصيصات 
لها صالحية ألن رفعت صالحية، نص في القانون أ ضيف لم يكن موجود من الحكومة، انه تم منع الحكومة من إصدار أي 

ترغبون بهذا لتصبح المطالبات على ضوء القوانين المرعية، هذه القوانين سلف مهما تراها، أتصور هذه مشكلة وأنا أقول إذا 
الحكومة غير قادرة اآلن على إضافة أي تخصيصات، مجلس النواب حدد هذه التخصيصات ومنع الحكومة من التصرف، لو 

نزحوا من ديارهم والبعض اآلخر بالنسبة للنازحين، بالطبع النازحون لهم عنوان كبير، بعضًا . كانت مرونة للحكومة كان تم هذا
حوصروا في ديارهم، معنى ذلك انه يوجد أناس بقوا في ديارهم وتوجد أمثله كثيرة نبدأ من الحديثة أو من الرمادي من البغدادي 
في فترة قريبة أو البلد والدجيل والضلوعية، مناطق كثيرة صمدت أمام اإلرهاب لكن حوصرت وبقوا أهاليها في أماكنهم 

روا ضررًا بالغًا وهؤالء أيضًا يستحقون، يوجد أناس تحت سيطرة داعش واآلن يعانون، هؤالء أيضًا مشمولون، لو أردتم وتضر 
إن نحسب فالماليين من العراقيين اآلن، ماليين العراقيين لديهم معاناة حقيقية إذا أردنا أن نأخذ من جنوب بغداد واألطراف 

قية لماليين الناس، اإلغاثة ضرورية ولكن ليست هي الحل الوحيد، الحل هو إعادة الناس ونصعد إلى الشمال، هناك معاناة حقي
إلى مناطقهم ولهذا نخوض عمليات عسكرية وأنا أ رحب بقرار مجلس النواب بإسناد العمليات العسكرية التي تجري اليوم في 

ارهم وأنا أتفق مع ما ذكره اإلخوة والسادة النواب، صالح الدين وهذه العمليات يجب أن تنتهي، يجب أن نعيد النازحين إلى دي
أنا كرئيس وزراء القائد العام للقوات المسلحة مع عودة كل العوائل النازحة إلى . يجب أن نضع آلية لعودة النازحين إلى بيوتهم
ن تضمن بأن هذه المناطق جزء منه على القوات األمنية واألجهزة الحكومية أ: مدنهم وقراهم، لكن نحتاج إلى أن نحقق أمرين

آمنة وأنا أشكر وزارة البيئة التي تعمل عماًل ممتاز برفع المفخخات واألمور األخرى في هذا المجال وقاموا بذلك في قسم من 
 .مناطق جرف الصخر واآلن بدؤا بديالى وفي مناطق أخرى من أجل تأمين هذه المناطق

ن عدم عودة داعش إلى هذه المناطق، يحتاج إلتزام أمني من العشائر ومن األمر الثاني يحتاج إلى تعاون الجميع وهو ضما
أهالي هذه المدن ولهذا إقتراحنا اآلن أن تشكل لجان في هذه المدن وبدأنا بأطراف بغداد أن نحمل السكان جزء من المسؤولية 

ما سنعتمده إن شاء اهلل في المناطق مع القوات األمنية في حفظ أمن هذه المناطق وهذه التجربة تثبت نجاحًا اآلن وهذا 
المحررة، هذه مسؤولية الجميع، أنا ال يفوتني أن أذكر الشباب في هذا الصدد، لقد إجتمعت بفصائل من الشباب الذين يقومون 

في بأعمال ممتازة بصراحة بمساعدة النازحين وأنا أدعو إلى ان يكون هناك جهد شعبي في مساعدة النازحين أذ يقومون بجهود 
بناء المنازل من تبرعات خاصة، تبرعات شخصية، من جهود خاصة من هؤالء الشباب من جماعات المجتمع المدني والعمل 
الطوعي يساعدون النازحين في مجال األدوية، في مجال العالج وهذا الجهد مبارك ونحن نؤيده ويجب أن يشارك كل المجتمع 

تساهم في هذا وعليها واجب ولكن تعلمون أن موارد الدولة محدودة جدًا وعليها في هذا الجهد وليس فقط الدولة ألن الدولة 
ضغوطات كثيرة، العمل العسكري ليس فقط شراء سالح، أكثر األنفاق العسكري هو على الذخيرة والذخيرة كلفتها هائلة وتعلمون 

ات األمنية العراقية أنا أشمل البيشمركة معهم لدينا حرب على مختلف الجهات وأنا أحيي كل القوات األمنية وعندما أذكر القو 
والبيشمركة أيضًا مقاتلين وهناك تعاون بين القوات األمنية العراقية في كردستان ومع البيشمركة والجماعة يطلبون منا ونحن 

وصل والقطعات في طلعات جوية في قاطع الم تنجهزهم بما هو متوفر بما فيها تزويدهم بالطائرات والمقاتالت والهليكوبترا
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المجاورة لكردستان وهذا ما نؤكد عليه، أيضا نحن دافعنا عن األقليات وحاولنا بمقدار إمكاناتنا ألنكم تعرفون ليس لدينا طريق 
بري واصل بين بغداد وبين الموصل وأنما هناك إنقطاع بري في هذه المناطق بسبب تمدد داعش، مع ذلك ساهمنا في حماية 

ولألكثرية أيضًا في الموصل وعلينا واجب  ند التحرير، هناك مأساة حقيقية لما حصل إلى األقليات وااليزيدييااليزيديين قبل وبع
أن نقوم برد هذا األلم، أنا أقول لكم بصراحة ال أحد يملك أن يرفع األلم عن هذه العوائل التي فقدت عزيزًا والتي فقدت أبنائها 

ستطيع أن نعوض العوائل عن ذلك إال بتحرير أراضيهم ونحن إن شاء اهلل مصرين وخاصة النساء واألطفال مهما نعوض ال ن
. على تحرير الموصل وتحرير كامل نينوى بالتعاون مع البيشمركة، يجب أن يكون التعاون كامل ونضع خطة في هذا اإلطار

ومع ذلك قريبًا إن شاء اهلل سأ عين قائدًا  عمليات تحرير نينوى عينت لها بشكل مؤقت قائد عمليات وهو السيد قائد القوات البرية
 .دائميًا لهذه العمليات وهناك معاون له أيضًا بهذا اإلطار وأنا حريص على ذلك

أنا اعتذر من السادة النواب ألن بعض المداخالت متكررة، لذلك ال أذكر كل التفاصيل وأنما أمضي بشكل عاجل ألن وقتكم 
الشعبي والرواتب، نعم هناك مشكلة ألن هناك حشد الشعبي مرتبط بالحشد الشعبي ويوجد  بالنسبة لما يتعلق بالحشد. محدود

حشد شعبي تحت الجيش والداخلية، المشكلة التي حدثت ال الجيش قادر أن يستوعبهم وهيأة الحشد الشعبي تقول بأن هؤالء 
العدد، طلبنا من الجيش أن يعطونا قوائم وقد ليسوا من مسؤوليتنا لذلك ضاعوا بين االثنين، واآلن نحاول أن نستوعب هذا 

أعطونا قوائم مضخمة بشكل غير طبيعي ال يمكن أن نستوعبهم جميعًا بصراحة وبالتالي يجب التدقيق في هذه القوائم وهذا هو 
عاءات سبب تأخير، قد تعرفون بعض المقاتلين في مناطق معينة صحيح، لكن علينا أن ندقق ألن توجد إدعاءات كثيرة واإلد

أضعاف مضاعفة من المقاتلين الحقيقيين، أنا ال أريد وجود الفضائيين أيضا في الحشد الشعبي وهذا آخر ما نريده، لذلك نحن 
ندقق حتى نضمن أن الحشد الشعبي هم المقاتلون الموجودين على األرض وهذه قضية قديمة وليست جديدة، لذلك جميعكم 

أشهر، منذ السابق كان هناك مشكلة والمشكلة لم تحل قانونيًا ونحن نعتقد اآلن بالتعاون  تقولون أصبح لهم سبعة أشهر وثمانية
 .بين الجيش والداخلية والحشد الشعبي الستيعابهم ال نريد الثنائية في هذا اإلطار وهذا هو الذي نعمل عليه اآلن

قد أربعة أو خمسة مليارات قطعت من وزارة بالطبع التسليح والتجهيز أمر أساسي لكن أتصور قطعت موازنة التسليح، أعت
التسليح )الدفاع في مسألة التسليح وكما ذكرت أن التجهيز أمر مهم جدًا وحيوي، نحن اآلن خفضنا ولدينا خطتين خطة 

، نحن اآلن نناقش التسليح اليومي وتوفير الذخيرة بشكل يومي، لهذا ترون أني ذهبت إلى مجلس (تسليح يومي)وخطة ( أساسي
لوزراء لكي أسرع في بعض دفعات فيما يتعلق بالذخيرة ومررنا بعضها لكن يحتاج إلى أكبر من هذا ونحن طلبنا المساعدة ا

 .وكل الدول متعاونة معنا في هذا اإلطار
سقاط طائرات بريطانية، أنا أسمع من اإلعالم ال يوجد شيء على األرض، يقولون في   فيما يتعلق بإسقاط طائرات أمريكية وا 

البغدادي أسقطوا طائرة أمريكية وفي نفس اليوم أعلنت من قبل فضائية أو فضائيتين أو ثالثة ال أعرف، وزير الداخلية شخصيًا 
كان موجودًا في البغدادي منذ الصباح حتى المساء وقد كان لدي إجتماع معه وهذا األمر غير موجود، قائد القوة البرية وقائد 

البغدادي أنا ال أعرف عندما أسأل اإلخوة المسؤولين عن هذه الفضائيات هم كذلك يستغربون  الشرطة االتحادية موجود في
ويقولون ال نعرف من نشرها؟ من أين جاء  بالمصدر؟ ال أحد يعلم، هناك برمجة لنشر هذه األمور وأنا أحذر منها ألن نحن 

جود اليوم، الفضاء بأيدينا، أي طائرة أمريكية تدخل األجواء اليوم لدينا سيادة عراقية، الفضاء ليس بيد األمريكان، هذا غير مو 
العراقية بموافقتنا أو برفضنا، البعض رفضتها ولم أوافق عليها ألنها ليست واضحة بالنسبة لي وبعضهم طلبوا النزول في 

بنقاش مع أعلى المستويات معسكرات معينة رفضت ولم أعِط موافقة، أي عمل في هذا اإلطار تحت السيادة العراقية أنا أخذتها 
في هذا اإلطار وأكد لي اإللتزام  (بايدن)في الجانب األمريكي بما فيهم لقائي في ميونخ مع السيد نائب الرئيس األمريكي السيد 
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هذا من الحكومة األمريكية بالكامل مئة بالمئة بالسيادة العراقية وال يستطيعون التحرك واحد بالمائة خارج السيادة العراقية، 
تأكيدهم وهذا ما نراه على األرض، أي طائرات تطير اآلن هي أما من قبلنا القوة الجوية العراقية وطيران الجيش أو الجانب 
الصديق فيما يتعلق بالطائرات المسيرة، بالطبع الطائرات المسيرة ليس فقط تصور وأنما تضرب أهداف في هذا اإلطار، 

أنا أقول لم يثبت عندنا وأتمنى من اإلخوة قبل أن ينشروه في األعالم بان يعطونا األرقام، . باإلضافة إلى الطائرات غير المسيرة
كل الذي أعطي لي من أرقام اسميها أرقام وليس أشاعه، ألن اإلشاعة الذي يعطيني خبر بال أساس ليس به تاريخ وال يوم وال 

أما إذا أعطاني شيء دقيق كمكان أو موقع قريب أو تاريخ  موقع هذا ال استطيع التحقق به، هذا ال اعتبره خبر بل إشاعة،
أواًل المصدر ندقق به من أين أتى؟ الكثير من اإلخوة يقول لي المصدر من القوات : ووقت نستطيع أن ندققه وندققه من طريقين

ر األحيان هكذا يقول األمنية، طيب أعطني اسم الضابط، عندما نسأل الضابط يقول ليس لي خبر أصاًل، يقول هذا كذب وأكث
الضابط، أو الضابط عندما نقول له أنت كيف رفعت التقرير؟ يقول شخص ما قال لي رفعته لكي أستفسر هل للجهات األخرى 

األمر األخر الذي ندقق به هو من خالل الدفاع الجوي، للدفاع الجوي رادارات . لديها مثل هذه المعلومات، هذا غالبًا ما يحصل
الوقت وذلك المكان هل توجد طائرة في هذا الموقع، وغالبًا يثبت بأن الطائرة غير موجودة أو هي طائرة ويكشف في ذلك 

صديقة أما من الجانب العراقي أو جانب صديق نحن متفقين أو لدينا علم، أي حركة للطائرات سواء هليكوبتر أو غيرها نطلب 
، هناك طائرة أباتشي هليكوبتر أمريكية كانت تحلق فوق مدينة الحبانية أن يكون بموافقتنا وبعلمنا، آخر مرة، فقط أعطي تحذير

جنوب الفلوجة تم الرمي عليها وكان الرمي عليها من موقع في الفرقة األولى من قبل بعض الحشد الشعبي وهذا الرمي أنا 
قواعد إشتباك أي طائرة يتم  أعتبره مرفوض ألنه كان خطير جدًا، وواحدة من هذه الحوادث تؤدي وانتم تعرفون بأن هناك

ذا تعرضت إلى خطر ترد على مصادر النيران فهذا يؤدي إلى قتل  إطالق النار عليها تكون ردة فعلها األولى أما الهروب وا 
جنود عراقيين وقد يؤدي إلى قتل قوات أمنية عراقية والى قتل أفراد الحشد الشعبي، أنا أتمنى أن ال يكون أحد بهدفه أن يفعل 

، أنا متأكد دول الجوار كل دولة من الجوار لديها إستراتيجيتها الخاصة بها، ليس كل دول الجوار راضي على أدائنا أنا ذلك
متأكد بعض دول الجوار تقدم مصالحها على مصالحنا وأنا متأكد من ذلك، كل دولة تبحث عن مصالحها الوطنية، أرجو نحن 

 .اإلطارأيضا أن نفتش عن مصالحنا الوطنية في هذا 
نحن اليوم لدينا إتفاقية اإلطار اإلستراتيجي مع الجانب األمريكي أقرها مجلس النواب السابق وأ قرت من قبل الحكومة األسبق 
وكذلك مجلس النواب األسبق، اإلتفاقية موجودة ورسمية في العراق، طلب المساعدة الدولية في أجوائنا تم من الحكومة السابقة 

اب رسمي إلى األمم المتحدة ووافقوا عليه وأتى تحالف دولي ودخل أجوائنا لكي يحمينا وتتذكرون تم توجيه بعد دخول داعش بكت
ضربات في ذلك الوقت لحماية اربيل ومناطق أخرى، الحكومة الحالية أقرت هذا القرار وقدمته إلى مجلس الوزراء وباإلجماع 

وجد عدم رضا، ال تريدون؟ ليكن هناك تصويت، ليصوت مجلس النواب تم التصويت عليه وأرسلنا الوثيقة في هذا اإلطار، ي
ويقول ال نريد المساعدات الدولية، ال نريد أحد، نقاتل بمفردنا ونأخذ إجراءات ونقول لهم شكرًا جزياًل على ما قدمتموه ال نريدكم 

بث اإلشاعات، أتصور هذه ال أخالق بأرضنا، أما نأتي بهم بطلبنا وتحت حمايتنا وبعد ذلك نحرض عليهم ونرمي عليهم ون
أسالم وال أخالق عراقيين وال أخالق دولة عراقية ملتزمة بالقوانين، أنا أتصور يجب أن نتوقف على هذا الموضوع وموضوع 
خطير، البعض يريد يسحبنا إلى مصادمات ألهداف أخرى، وبصراحة ال أخفي عنكم الدواعش والبعث ليسوا ببعيدين عن هذا 

أؤكد لكم، يريدوننا أن نتصادم حتى نبقى لوحدنا، بينما الحشد الدولي أو الدعم الدولي المقدم لنا نحن الذي طلبناه المخطط و 
وكان العراقيين يقولون أين العالم، نحن وحدنا العالم وقف معنا بطلب عراقي وبقرارات مجلس األمن وقفعت معنا، نعم البعض 

قوى من هذا وأكثر من هذا ألن الطلعات األمريكية والتحالف الدولي الذي كان أيام يقول غير كافي وأنا أقول كنت أتمنى أ
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أكثر من هذا بمئات المرات كانت الطائرات المخصصة  0221وفي عام  7667حرب الخليج األولى والثانية أو في عام 
 .بأعداد كبيرة هائلة واليوم التخصيصات أقل من هذه الطائرات الموجودة

رار دولة عراقية نحترم قراراتنا هذا مجلس نواب ولدينا حكومية عراقية فإذا جاءت هذه خارج إرادتنا أنا أكون أول فأقول يوجد ق
المقاتل ضدها بصراحة وأنا سأمنعها، أما نحن ندعوهم ونطلب منها وتكون موجودة بقرار وحماية عراقية ونحرض عليها، أنا 

وزات إطرحوا التجاوزات، ليكون تحقيق حقيقي، أنا بصراحة أرى فقط إعالم أتصور أن هذا غير مقبول، نعم إذا كانت تجا
واإلعالم عندما نحقق به ليس فيه أصل ويتبرأ منه الجميع، حتى الفضائية تتبرأ منه وتقول ال نعرف وجاءنا الخبر من المصدر 

أنحاز ال إلى الجانب األمريكي وال إلى أنا ال . ويضيعون الخبر بالكامل، أقول أن هذا يحتاج إلى تحقيق ويحتاج إلى وقفة
ال توجد أي . الجانب الدولي وأنما أنحاز للعراق فقط وهذا قرار عراقي سيادي يجب أن نلتزم به جميعا وأدعو إلى اإللتزام به

قوات مقاتلة على األرض العراقية، أي شخص يخبركم عن وجود مقاتالت أصاًل غير موجود، أصاًل أن القوات محسوبة 
لموجودين من مدربين ومستشارين أعدادهم محسوبة كذا عدد في السفارة، وكذا عدد موجودين في المطار، وكذا عدد وا

موجودين في اربيل، وتوجد أربع قواعد إتفقنا وقررناها أن يدرب بها القوات األمنية العراقية، أربعة فقط وهذه األربعة قواعد بها 
عداد كبيرة والسيطرة في هذه القواعد لقواتنا العسكرية وقواتنا األمنية، يوجد قائد للمعسكر فقط عدد محدودة من المدربين وليست أ

ويوجد قائد للقاعدة وأنما الجانب الصديق والجانب التحالف الدولي يأخذ جزء من هذا المكان ويدرب قواتنا العسكرية العراقية 
 .واألمنية بشكل عام

إلى ورشة عمل، بالطبع أنا أتفق مع هذا بالكامل ونحن فعاًل أسسنا هذا الصندوق الذي بالنسبة إلى تحويل المناطق المحررة 
تفضلتم به وأنا عينت السيد عبد الباسط تركي رئيسًا لهذا الصندوق وهو صندوق إعادة إعمار المناطق التي دمرتها داعش 

ر وطلبت من السيد عبد الباسط تركي ان يقوم فعاًل وطلبنا لهذا الدعم الدولي من كل الدول التي تقف مع العراق في هذا اإلطا
في دول خليجية وأنا تكلمت مع هذه الدول وتكلمت مع المجتمع الدولي وجميعهم رحبوا بهذه الفكرة وأبدوا  تقييمية بجوالت

مسألة إستجداء إستعدادهم لمساندة العراق في هذا األمر وأنا بصراحة تكلمت مع هذه الدول وقلت لهم ذلك أن نحن لم نأِت ب
نحن اليوم نحمي أمننا ونحمي أمن المنطقة ونحمي أمن العالم، العراق الدولة الوحيدة التي فيها جيش رسمي يقاتل داعش 
ويقاتل اإلرهاب وبالتالي على العالم ان يقف معنا، هذه المناطق التي دمرتها داعش علينا أن نعمرها إذا لم نعمرها يعود 

ذا هناك مسؤولية دولية ان يتضامنوا مع العراق بهذا اإلطار وهم يستوعبون ذلك ويقفون مع ذلك، وأنا اإلرهاب مرة ثانية، له
أتمنى من كل الساسة، أدعو كل الساسة، وأنا أقولها بصراحة هناك أيضا تشويش، بعض الساسة والسياسيين المحسوبين خارج 

يش، يقولون لنا جاءنا فالن وقال لنا غير كالم ونحن نعلم داخل ويجولون على بعض دول الجوار ويعطون مسائل أخرى، تشو 
أن نتوحد في مسالة إسناد العراق ضد داعش، يجب أن نكون سفراء للعراق، ليس لدي مشكلة ليكون  ورجما الذي يحصل؟ أ

نساعد قواتنا  عالقات مع هذه الدول، لكن ال تكن لهذه الدول نفوذ في داخلنا، نحن نصبح سفراء للعراق مع هذه الدول حتى
 .األمنية ونساعد الجهد الوطني إلعمار هذه المناطق

تريليون دينار أيضًا الحصة التموينية ( 0،4)بالطبع الذي ذكر بالنسبة إلى فتح الطريق للنازحين، تعرفون انه تم تخصيص 
موجود حاليًا أنهم نزحوا من ديارهم، يفترض أن بها إمكانية أن تعطى نقدًا لكن أنا أقول مشكلة النازحين أكبر من مشكلة ما هو 

اإلخوة الذين تحدثوا حول . كما ذكرت مناطق معزولة أو محاصرة أو تضررت من هجمات داعش ومناطق تحت سيطرة داعش
ونحن مع الزمن نقللها ألننا نعلم بان داعش  تقنين الرواتب التي تصرف في المناطق التي تحت سيطرة داعش، بالطبع هناك

ستولي على هذه الرواتب ولكن هذه المسألة نوقشت في الحكومة السابقة ونوقشت في الحكومة الحالية، نحن اآلن يحاول أن ي
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خيار أن نقطع كل الرواتب عن كل الموظفين في المناطق التي تحت سيطرة داعش، البعض يقول أن هذا غير : بين خيارين
صالح داعش فالقرار أصبح أن يتم تدقيق كل الموظفين في هذه إنساني وفي النهاية سوف تفقدون مواطنين هذه المناطق ل

المناطق وان يتم تسليم الراتب إلى الموظف حصرًا ألنه في بعض األحيان كان يوزع سابقًا بشكل أموال يأخذها مخولين 
راتب يصله ويدخلوها إلى داخل هذه المناطق، اآلن نرفض هذا ونطلب التأكيد من كل موظف هل هو موجود ونتأكد أن ال

 .بشكل مباشر، العملية فيها تعقيدات ولكن هذا ما نتجه إليه، إذا كان مجلس النواب يرى شيئًا آخر فليقره، ليس لدينا أي مانع
القوانين يقول أنها غير مدروسة على ضوء الدستور، أنا أقول أنها مدروسة على ضوء الدستور، ممكن  عبالنسبة إلى مشاري

تور وفي تفسير مناسبتها من عدمها، الحرس الوطني تم أخذه بنظر االعتبار، ال أدعي كل فقراته كاملة نتباين في تفسير الدس
مكملة فهذا دور مجلس النواب في التشريع، نحن أرسلنا مشروع قانون وعرضناه على مجلس شورى الدولة بصراحة وتم 

 .ذه الصيغة، إذا توجد رؤية سياسية أخرى فليتم مناقشتهامطابقته مع الدستور وبالتالي ذكروا بأن هذا مالئم مع الدستور به
بالنسبة إلى المساءلة والعدالة ذكر كالم كثير، هذا الذي توصلنا إليه في مجلس الوزراء، أقولها بصراحة، مجلس الوزراء سلطة 

ون هناك خالف في مجلس تنفيذية تمرر قوانين ومشاريع قوانين إلى مجلس النواب أنا ال أريد كرئيس مجلس الوزراء أن يك
الوزراء، إذا الكتل غير قادرة أرجو أن ال تنقل الخالف إلى مجلس الوزراء أرجوكم، أن مجلس الوزراء سلطة تنفيذية ال يجوز أن 
تختلف، إذا إختلف مجلس الوزراء وش ل ال نستطيع تطبيق برنامج حكومي وال نستطيع أن نحقق مصالح الناس، يجب عليَّ أنا 

لس الوزراء المحافظة على وحدة مجلس الوزراء وانسجامه وبالتالي هذا الذي استطعنا عليه في مجلس الوزراء، هذا كرئيس مج
الذي استطعنا تمريره بهذا التوافق، شكلنا لجنة من كل الكتل السياسية في مجلس الوزراء يراجعون هذه القوانين واحضروا لنا هذه 

ا جاءت وحتى أنا لم أكن مطلع عليها، أليس أنا رئيس مجلس الوزراء لم أكن ضمن هذه النسخة، أقول لكم بصراحة، اللجنة كم
اللجنة، أبعدت نفسي عن هذه اللجنة، وقلت لهم يا كتل شكلوا من الكتل لجنة والنسخة التي احضروها لمجلس الوزراء هي التي 

قراتها لست راٍض عنها وأريدها بشكل آخر، لكن في أ قرت، هذه النسخة كما هي، ال أقول لكم أنا راٍض عن كل فقراتها بعض ف
النهاية أليس العمل بهذا اإلطار، أليس العمل تكافلي فيما بيننا؟ إذا أ صر  أنا على رأيي وأنت على رأي آخر ال نصل إلى نتيجة، 

كالم إعالمي وانتم أرجوكم ممكن أتكلم . بعض اإلخوة يريد فرض رأيه وأنا أخشى بعض اآلراء بصراحة مع إحترامي للجميع
تتكلمون كالم إعالمي، لكن لتكن مصلحة المواطن هي األصل، ال يكون الكالم اإلعالمي على حساب مصلحة الوطن 

 .هذا أنصح به نفسي، وأنصح به إخواني في مجلس النواب وكل السياسيين في هذا اإلطار والمواطن، أرجوكم رجاء
نعم أنا أتفق مع هذا، وهناك آليات اآلن نحن نعمل عليها في هذا . اآلجل والمقايضاتبالنسبة إلى تشجيع صادرات العراق للعمل ب

ن شاء اهلل نناقشه مع لجنة اإلقتصاد وأيضًا مع اإلخوة في اللجان األخرى، لجان الخدمات وغيرها تعلمون أن . اإلطار، وا 
يب، غالبًا في األجل المتوسط، وأكثره في األجل البعيد، اإلصالح اإلقتصادي ال تتضح نتائجه فورًا، ليس آنيًا وال في األجل القر 

أي إصالح إقتصادي نقوم به اآلن نتائجه ليست آنية، لكن نعمل بشكل أساسي وطلبنا مساعدة كل المؤسسات العالمية إلبالغها 
 .في هذا اإلطار

ازنة الذي أقره مجلس النواب، فأصبحت بصراحة طبعًا هي ض منت في قانون المو . قضية الموازنة فيما يتعلق بإتفاقية بغداد وأربيل
إتفاقية في مجلس النواب، ألنه ض منت في الموازنة، بالنسبة لتطبيقها، فال توجد أرقام سرية، كلها أرقام علنية، أرقام تنشر من قبل 

ة وأدعو اللجنة المالية وزارة النفط، بالضبط كم صدر اإلقليم؟ كم النفط؟ كم س لم إلى الحكومة اإلتحادية؟ فاألرقام موجود
نحن كنا في الدورة الماضية في اللجنة المالية نستلمها دوريًا، كم الكميات التي ص درت؟ كم األموال التي . والمفروض أن تطلبها

إست لمت عليها؟ المفروض أن تكون موجودة في اللجنة المالية ولجان مجلس النواب، وأرجو أن تطلبوها، ال يوجد عندنا شيء 
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اإلخوة في حكومة اإلقليم أبلغونا بأنهم . ي، الذي حصل بصراحة أنا ملتزم كرئيس ومجلس وزراء، نحن ملتزمون بهذه اإلتفاقيةمخف
اإلجراء الذي عملناه بصراحة هو . ملتزمون بهذه اإلتفاقية، يوجد تباين في كميات النفط المصدرة، والمسلمة إلى الحكومة العراقية

مجلس النواب وهو ملتزم بها، لكن إعطاء المبالغ إلى إقليم كردستان ت ربط بكميات النفط المسلمة، هذا الذي  أنه لدينا موازنة أقرها
اآلن أية مبالغ تصرف ت ربط بكميات النفط المصدرة نسبًة إلى كميات النفط المستخرجة بشكل عام، وهذا الذي نحن اآلن . حصل

كميات النفط المسلمة قليلة في شهر الواحد والثاني، ولكنهم يقولون سنزيدها الحقًا،  اإلخوة في اإلقليم يعترفون بأن. سائرون عليه
حتى يكون المعدل في كامل السنة هو حسب المتفق عليه، نحن نقبل بذلك، ولكن يريدون أن ندفع أموااًل في البداية أكثر من 

ووصلنا إلى هذا الطريق، وفي األخير ندفع ما يتوفر من  الحصة، المشكلة هي أنه ال توجد عندنا سيولة مالية في األشهر األولى
 .الحصة على ضوء الكميات المسلمة

طبعًا سلم الرواتب ال أتصور فيه عدالة بصراحة، وليس فقط سلم الرواتب، المفروض أن تكون هناك عدالة في سلم الرواتب بين 
س مجلس وزراء أنا أحترم موظفي الدولة، وأنتم كمجلس الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص، كلهم مواطنون عراقيون، كرئي

نحن المفروض أن ننحاز إلى كل المواطنين، وليس فقط للموظفين الحكوميين، نحن . نواب أيضًا ممثلين عن الشعب العراقي
الدولة، لهذا كانت  مسؤولون عن حياة واقتصاد ورفاه كل المواطنين العراقيين، الذين يعملون في القطاع الخاص والذين يعملون في

رغبتي بصراحة في الدورة الماضية أن يكون هناك تشريع قانون موحد للتقاعد ليس فقط لموظفي الدولة، لكن لألسف في الحكومة 
السابقة حصل خالف بين وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية وبين وزارة المالية وهيأة التقاعد حول الموضوع وقد مشى بالنسبة 

على رعاية القطاع الخاص ورعاية  –وهذا جزء أساسي من اإلصالح اإلقتصادي للدولة العراقية  –ا آمل اآلن أن نعمل للدولة، وأن
 .العمالة بشكل عام

نحن طبعًا أقرينا نزع السالح من المناطق، وحتى في البصرة نمشي على هذا اإلطار، . بالنسبة للمليشيات غير المنضبطة
بصراحة يجب أن . رسل لي الكثير من الرسائل أنه، لماذا تنزعون سالحنا؟ نريد أن ندافع عن أنفسناوبالطبع أسمع إعتراضات وت  

يكون هناك توازنًا بأن المواطن أو العوائل أو العشائر لها القدرة بأن تدافع عن نفسها، وفي نفس الوقت ال يمكن أن نسمح بأسلحة 
تحترم نفسها أن تسمح بذلك، وبالتالي جزء من نزع السالح في بغداد هذا نقوم  متطورة وأسلحة ثقيلة بأيدي الناس، ال يمكن لدولة

به، وبصراحة أنا أسمع من بعض النواب أنهم يتعرضون إلى مضايقات في هذا األمر، وحتى السادة الوزراء يتعرضون إلى 
، وحتى تكون موافقات في الموكب الذي أنا كرئيس مجلس وزراء ملتزم بهذا الحظر، وعندما أخرج أنا ألتزم به وأبلغ. مضايقات

أخرج به، وأنا موكبي طبعًا ليس كبيرًا، إذا تالحظون بعض الوزراء موكبهم أكبر من موكبي، وبعض النواب لعله موكبهم أكبر 
المليشيات هي كل جماعة مسلحة تحمل السالح خارج إطار . من موكبي، لكن في كل األحوال، ألكون واضحًا عند اإلخوة

لة، وهؤالء مرفوضون أقولها بصراحة سواًء كانوا سنًة أو شيعة، عربًا أو كردًا، أي سالح خارج إطار الدولة ممنوع، ولهذا نحن الدو 
الحشد الشعبي له هيأة رسمية بقرار مجلس الوزراء، واآلن قرار البرلمان باعتبار . نحرص أن يكون السالح ضمن إطار الدولة

. مجلس النواب نفسه، وبالتالي فقد أصبحت مؤسسة رسمية تحت إطار الدولة وبضبط من الدولةو ضعت له موازنة التي أقرها 
المليشيات هي خارج هذا اإلطار، وهذا الذي نص عليه الدستور، والدستور واضح ال يسمح بمليشيات خارج إطار الدولة، ولهذا 

، وال أخجل من هذا اإلعالن، أقول العصابات المسلحة في أنا أعلنت في أكثر من مناسبة، وأعلنت للقوات األمنية وفي اإلعالم
داخل المدينة والجماعات التي تخرق القانون داخل بغداد وداخل المحافظات في كثير من األحيان هي أخطر من اإلرهاب، ألن 

ترق أجهزتك األمنية هذه داخلية وتخل بأمننا الداخلي، اإلرهاب حالة خارجية نستطيع أن نضع عوائق ضده، لكن في داخلك ويخ
ووضعك الداخلي، ويقوم بجرائم مسلحة وسطو مسلح واختطاف المواطنين األبرياء فهذا خطير، وقد حاربناه بقوة في بغداد، أنظر 
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إلى سجل عمليات بغداد كم حجم العصابات التي إعتقلناها، بالمناسبة العصابات بينها مصالحة وطنية فيها شيعة وسنة، أقولها 
 .ة، ال ت تهم جهة دون األخرى، المجرمون مجرمون ويتجاون على القانونلكم بصراح

- :السند رئنس مجلس اليواب -
 يوجد توازن؟

- (:رئنس مجلس الوزراء)السند حندر جواد كاظم العبادي  -
قاسم الجنابي، لكن هذا بصراحة هو مضحك مبكي، بأن هؤالء يتواطؤون ضد البلد، وأقول بصراحة أيضًا بالنسبة إلغتيال الشيخ 

بصراحة أقول القضية فيها تآمر واضح يشترك فيه أكثر من طرف، التحقيقات . هذه جريمة، وأنا أتحدث مع اإلخوة في الكتل
تؤدي إلى هذه الحقيقة، ولهذا فال ن حمل طرفًا دون آخر، ثم هذه مفردة وفيها مفردات، أقول لكم بصراحة نحن غير مسيطرين 

، وأية دولة في العالم إذا تدعي ذلك فهي كاذبة، فهل ال يوجد خرق أمني في باريس؟ هل ال يوجد %(722)على الوضع األمني 
خرق أمني في أوربا بشكل عام؟ أنظر إلى العالم كله، ماذا يحصل؟ خروقات أمنية في كل مكان، وتحصل خروقات أمنية، ونحن 

تحمل أنت المسؤولية أواًل، إكشف لي أنت ! لمسؤولية جهة فقطنحاول كشفها، أما البعض يريد أن يحملني المسؤولية، ويحمل ا
أواًل، من المتورط؟ أعطيني معلومات، أريد معلومات، ال يوجد طرف أعطاني معلومات إلى اآلن، طلبت معلومات من دول حول 

مثل هذه الجماعات التي تحاول هذا الموضوع، وال أخفي سرًا، طلبت من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، إذا لديهم أية معلومات ل
أن تخل باألمن، ألنهم إتفقوا معي خالل زيارتهم بأن الذي يحصل من قبل هذه الجماعات يخل باألمن العراقي، ويخل باألمن 
يران تعتبره أيضًا موجهًا ضدها، وهم حريصون على محاربته، وكذلك الجانب األمريكي، من الجهتين طلبت معلومات  الوطني، وا 

في ديالى أيضًا ( بروانة)بصراحة أنا أرى خطة، بأنه في . ارية ومخابراتية عن أية معلومات تؤدي إلى الكشف عن هؤالءإستخب
جماعة مسلحة تدعي بإسم الدولة، ال نعرف من هي، دخلت بعد إنتهاء العمليات دون أي مبرر، ال يوجد أي مبرر، يربطوا أيادي 

رض ويرحلون، يريدون أن يكشفوا جريمة كأنه، يريدون أن يكشفوا شيئًا يؤدي إلى فتنة، ونفس األبرياء، ويقتلونهم ويرمونهم على األ
الشيء في جنوب بغداد، يأخذونهم ويعبرون مسافة حاجزين أمنيين ويصلون إلى شمال شرق بغداد إلى منطقة الشعب، من منطقة 

ال ! يقتلون حتى الحماية لماذا؟!! ون عن السيد النائبعلى أساس هي سنية، ويرمون جثثهم في منطقة شيعية، يقتلونهم ويفرج
فأعينوني في هذا المجال، ! ما هو ذنب إبنه؟! حتى إذا كانت لديهم مشكلة مع السيد قاسم الجنابي، فما هو ذنب حمايته؟! أفهم

ات، وفي األخير كلنا نتعاون، أنا أريد تفسيرًا من كتل بصراحة، يرمونه علي، وأنا أريد تفسيرًا منهم، فسروه لي، أعطوني تفسير 
مسؤولية علينا، هؤالء أناس يحاولون أن يخرقوا أمننا ويحدثوا فتنة في مجتمعنا، وال يجوز أن نساعدهم، في بعض خطاباتنا نحن 
نساعدهم، أقول لكم بصراحة، بعض خطاباتنا تصب الزيت على النار، قولوا لي، لماذا؟ لماذا عندما يحصل هناك تجانس وتالحم 

في األنبار يناشدونني، بأن ال تخرجوا الحشد الشعبي من األنبار، أهالي األنبار !! في األنبار البعض يصب الزيت على النار؟
هناك تالحم منقطع النظير بين الحشد الشعبي الذي أتى من جنوب العراق ويدافع عن مناطق األنبار وبين العشائر والقوات 

هذا بصراحة يجب أن يتوقف، في !! قولوا لي، لماذا؟!! وات نشاز تحاول أن توقع بين هؤالءاألمنية في األنبار، لكن أسمع أص
البغدادي قاتلوا معًا، واختلطت دماؤهم، وهذا هو الذي نريده اليوم، صالح الدين اآلن تمتزج، وأنا أتفق مع ما ذكره الدكتور محمود 

تكون على األرض ليس بين الساسة بصراحة، على األرض وهذا نعم المصالحة يجب أن . المشهداني حول المصالحة الوطنية
الذي نحاول أن نعمله، في صالح الدين نحاول أن نوجد مصالحة وطنية بين الناس، وقد أتوا من المناطق األخرى لمحافظات 

ن، ليس المسألة فقط بين العراق للدفاع عن صالح الدين، وقواتنا األمنية تتعامل معًا إلخراج داعش، لكن يحتاج أن نتعاون إخوا
داعش إرتكبت جرائم فظيعة بحق . شيعة وسنة، وال المشكلة بين كرد وعرب في الموصل فقط، توجد مشكلة بين العشائر نفسها
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المواطنين، واليوم المواطنون عندما تتحرر المناطق يريدون أن يأخذوا القانون بيدهم وينتقموا، وهذا يحصل في مناطق األنبار، 
به، عشائر أضطهدت وذبحت وقتلت على أيدي داعش، فعندما تتحرر مناطقها، ماذا تتوقع منهم، عندما ق تل أبوه وأخوه  وتعلمون

بنه وحرقوا بيته، وحرق بعض الناس أحياًء، المتوقع منه أن يرد بقوة، وقواتنا األمنية تقف أمام موقف ليس بالسهل بل هو  وا 
، بينما تتهم بأنها تريد أن تحمي الدواعش والقتلة، ففي هذه الحال يحصل إنهيار صعب، تقف تريد أن تحمي في بعض األحيان

 .في القانون، فهذا يحتاج إلى نتعاون جميعاً 
حموها، ساهموا في حماية المناطق، كونوا مع  أنا أدعو كل السادة النواب، أرجوكم أن ال تصرحوا من بغداد، إذهبوا إلى مناطقكم وا 

. ا مع العشائر، وأنا حريص على تسليح الجميع، لكن بصراحة أقول، ال نعطي سالحًا بعد ذلك بهذا الشكلالقوات األمنية، كونو 
األخ نوري المالكي ذكر لي في يوم ما، يقول وزعت سالحًا بال حدود على األنبار، واآلن كله ال يوجد، هو قال لي، أين ذهب؟ 

السالح نوزعه بحدود للمقاتلين . يدون أن نعود إلى نفس الكرة، فأنا ال أكررهاال يوجد، أنا أحاسب الذين إستلموا السالح، فإذا تر 
آالف مقاتل، أعطني أموااًل وسالحًا لهم، فسوف ال أستجيب له، أقول لكم ( 72)على األرض فقط، يأتيني واحد ويقول عندي 

قاتلون في حديثة وفي عامرية الفلوجة، آالف مقاتل مسجلين وموجودين على األرض، ي( 4)اآلن في األنبار لدينا . بصراحة
ويقاتلون في الرمادي في غرب األنبار وفي باقي المناطق، نسجل أسماءهم ونعطيهم رواتب، وفي طريق تسليحهم إن شاء اهلل 
 لمحاربة داعش، هؤالء على األرض ويقاتلون، وحتى في أطراف بغداد، ورأيتم نحن نعتمد على أهالي مناطق بغداد كما حصل في

ن شاء اهلل نوسع هذا، هذا الذي نعمل عليه، فساعدونا أنا ال أقول لكم بأن عملنا كامل، وال أقول . شمال بغداد، وفي غرب بغداد وا 
لكم من دون أخطاء، قواتنا األمنية هي هذه، وشعبنا هو هذا، نعم في األنبار المحافظة الوحيدة التي فيها أربع فرق، وطلبت من 

والسيد وزير الداخلية، ألن إيراداتنا محدودة، ونفقاتنا يجب أن تقلص، هناك فضائيون، إخوان ساعدوني، أنا السيد وزير الدفاع 
قائد عام، ال أستطيع أنا أرسل لجان تفتيش، وتفتش على األرض، فلن تعطوني هذه اإلمكانية، وال هذا هو عملي بصراحة، عملي 

ن شاء اهلل هذا العمل يكتمل، وأطلب مساعدتكم أيضًا، وأنا طلبت من الس. هو أن أشرف على العملية بشكل عام ادة الوزراء، وا 
على العكس أقول في بعض األحيان تحصل ضغوط لزيادة عندما نفصل البعض أو نطرد البعض، أو يقوم السيد الوزير بعمل 

جوانب، لكن في جوانب أخرى معين، أيضًا تحصل عليه إنتقادات في هذا اإلطار، وهذا إنتقاد أتصور مسموحًا في بعض ال
 .أتصور يجب أن نكون حذرين

أنا مع هذا الرأي، أتعاطف مع اإلخوة التركمان، وهم مكون أساسي في الدولة العراقية، كذلك . تمثيل المكونات في هيأة الرئاسة
حتى ال أنتقد فيما بعد، كلهم الشبك واليزيديون والمسيحيون، كل المكونات في المجتمع والصابئة، إن شاء اهلل ما نسيت أحدًا، 

 .طبعًا محترمون، وأنا مع تمثيلهم في هذا اإلطار، وأتعاون بمقدوري إذا كان، والكرد الفيلية أيضاً 
لم أعثر بهذا اإلطار، لكن أتكلم بشكل صريح حول أمن المنطقة الخضراء، طبعًا توجد . قضية أسلحة ثقيلة في بيوت مسؤولين

مشكلة، مساحتها ليست فقط المنطقة الخضراء، توسعت صالحياتها إلى أطراف بغداد أيضًا وقامت في المنطقة الخضراء فرقة 
تنتشر، ألنه إذا فقط حصرناها بالمنطقة الخضراء فتكون هذه أنانية منا أنه فقط في المنطقة الخضراء، فأصبح طوق أول في 

اجبها أن تفتش عن أية أسلحة ربما تهدد الوضع، هذه الفرقة المنطقة الخضراء وطوق ثاٍن وطوٍق ثالث، وتوجد ألوية منتشرة، وو 
الفكرة التي كانت بأن حماية . بقيادة القائد العام، هذا القرار ليس أنا الذي وضعته، إنما هو قرار سابق، وهذا مشى عليه السياق

طبعًا نحن . ب أن تكون بقيادة محددةهذه المنطقة باعتبارها مركز الحكومة ومركز البرلمان ومركز قيادة الدولة بشكل عام، يج
ندعو اآلن إلى توزيع المسؤوليات داخل العاصمة بل داخل المدن، أن تكون لوزارة الداخلية، وأن تكون خارج المدن للجيش، ونحن 

عشرة  متجهون بهذا اإلتجاه، لكنه يحتاج إلى وقت لتطبيقه، ولكن أقول بصراحة كل وزارة تتحمل مسؤولية، لدينا اآلن حوالي
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ألف منتسب من الداخلية، والدفاع ( 742أو  782)قيادات عمليات، قيادة العملية القوات ليست لها، توجد في بغداد وحدها حوالي 
أيضًا لديها منتسبون، لكن أقل بكثير من الداخلية، قائد العمليات بعض األحيان يكون من الداخلية، وبعض األحيان يكون من 

مليات هي أن ينسق بين كل األجهزة، بين أجهزة الداخلية، أجهزة الدفاع، اإلستخبارات والمخابرات، األمن الدفاع، فكرة قائد الع
قائد العمليات من حقه أن يعرف إذا تم تحريك . الوطني، وهذه مسؤولية سوف تستمر، ال يمكن أن نتخلى نحن عن المسؤولية

سيترك لي خلاًل أمنيًا، فيجب أن يبلغوني، إذا الداخلية تريد أن تحرك قط ع ة من هذا المكان إلى هذا المكان، ألنه يقول لك 
ذا الدفاع تريد أن تحرك قطعات فبلغوني حتى أملي هذه الفراغات، ولهذا يجب أن يكون  قطعات فبلغوني لكي أملي هذا الفراغ، وا 

عاتنا، وأنا دائمًا أتحدث معهم بأنه لديكم سيطرة تعاون بيننا، اإلخوة وزير الدفاع والداخلية يقولون نحن ليس لدينا سيطرة على قط
قائد العمليات، كما . على قطعاتكم، ألنها مرتبطة بكم، رواتبهم منكم، إنضباطهم عليكم، تجهيزاتهم عليكم فبالتالي هم تابعون لكم

نظرون قائد العمليات ال توجد قوة موجود قائد عمليات األنبار وقائد عمليات الجزيرة، قائد العمليات ينسق بين هذه القطعات، ولو ت
خاصة به، ربما فقط حمايته الشخصية، بينما هو يشرف على عمل كل األجهزة األمنية من أجل التنسيق، ألنه من دون هذا 
التنسيق يصبح عمل األجهزة متناثر، الدفاع تختلف عن الداخلية وعن اإلستخبارات، عن الجهات األخرى، هذه هي الفكرة 

. ما فيها أمن المنطقة الخضراء، وطبعًا نشر في اإلعالم كالم كثير حول العثور على أسلحة، الكالم أكثره غير صحيحالجوهرية ب
أنا عندي ثقة بالسيد وزير الدفاع وثقة بالسيد وزير الداخلية، حتى ننجح علينا أن نعمل . إخوان ال توجد مؤامرة وال يوجد نوع آخر

مل، أنا ال أستطيع أن أنجح، إذا لم ينسجم معي وزير الدفاع والداخلية، وال هم ينجحون غذا كفريق واحد، وأنا حريص على الع
القائد العام أو باقي األجهزة األمنية ال يتعاونون معهم، نحن حريصون على هذا التعاون وماضون، توجد فقط مفردة حصلت 

ى المنطقة الخضراء، وهي من المحرمات، لهذا أنا عاقبت بخطأ معين وهي إدخال بعض القاذفات من قبل حماية السيد الوزير إل
ذا قاموا بأي  األجهزة التي سمحت بهذا الدخول، ألنني ال أسمح لحمايتي الشخصية أن يدخلوا قاذفات إلى المنطقة الخضراء، وا 

ت وتضبيط المناطق تجاوز فال أسمح لهم، هم يخضعون إلى تعليمات، ألن عمليات المنطقة الخضراء التي هي تضبيط البوابا
المجاورة يجب علي أن أعطيهم صالحية، ويجب أن أحترمهم أيضًا، وال يجوز أن أتجاوز على صالحيتهم، ألنه إذا لم نحترمهم 
فبالتالي ال يستطيعون القيام بعملهم، ربما تحصل تجاوزات، أنا كنت نائبًا وكنت رئيس لجنة، وأحيانًا يؤخرونني في دخول المنطقة 

لمدة طويلة، أنا أدعهم على راحتهم وال أتجاوز عليهم، ألنهم يقومون بواجبهم، وليس عندهم ضمن مخططهم أن يهينونا الخضراء 
أو يؤخرونا، عليهم واجب يقومون به، عندما ال توجد صالحيات في الدخول أو ال يوجد تخويل، فعلينا أن نحترمهم لكي يقوموا 

ماية الدولة، حماية البرلمان، حماية الحكومة، حماية كل األجهزة، أقول في األخير إذا بواجبهم، هذا من أجل حمايتنا، من أجل ح
أنا أدعو كل األجهزة األمنية أن تحترم المواطن وتحترم المسؤولين، لكن . حصل خالف على هذه القضية فأرجو أن تخبروني

هذه المناطق، فأقول ال يوجد أمر من هذا القبيل، يجب علينا أيضًا أن نحترمهم سواًء كان في الشارع أو في أية منطقة من 
لألسف نشر كالم كثير في اإلعالم غير صحيح وعلى مواقع كثيرة، وحصلت إدعاءات كلها تهويل، واألخ وزير الدفاع متأكد منه 

هذه الحمالت، ألن  وأنا أتعاطف معه، وأنا قلت له بأن هذه الحملة ليست عليك إنما هي علي وأنا أفهمها، أفهم ما هو مغزى مثل
 .أكثر أطرافها غير معروفة، ولهذا نحن متضامنون في هذا اإلطار

- :السند رئنس مجلس اليواب -
 هل تكفي عشر دقائق؟. دولة الرئيس

- (:رئنس مجلس الوزراء)السند حندر جواد كاظم العبادي  -
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ي، لهذا إسمحوا لي، سوف ال أسمي، ولو سميت اإلخوان إن شاء اهلل أقل، ألن كثيرًا من النقاط أظن قد غطيتها في الكالم األول
 .واحدًا واحدًا لكان أطلنا كثيرًا، الكثير منها قد غطيتها في الحديث العام

اآلن طلبنا ممثل العراق في األمم المتحدة، طلب إنعقاد مجلس األمن إلتخاذ . بالنسبة لآلثار هي جريمة كبرى، ونحن رددنا عليها
ر إلسناد العراق، وهناك تفاعل دولي في هذا المجال، لكني أقول كالمًا، أنا عندي الدم العراقي أغلى من اآلثار قرار في هذا اإلطا

بصراحة، وعندي الكرامة العراقية أغلى من اآلثار، لكن أريد أن أحصل على أي دعم دولي في هذا اإلطار، فإذا العالم يقف معي 
فاألخبار التي لدينا بأن داعش يدمرون البعض ويهربون البعض اآلخر، وهذه مأساة في اآلثار جيد، حتى نوقف الدعم لداعش، 

أن تذهب اآلثار، وأدعو اإلخوان لزيارة المتحف الوطني العراقي، متحف طبعًا نادر، بأن يفتخر اإلنسان باإلنتماء إلى حضارة 
سنة، وكانت الخالفة الراشدة هنا، وكانت ( 7422)مرها بهذا العمق وبهذا التأريخ وقد علمت العالم، ينتمي إلى حضارة إسالمية ع

نعم القدماء ال إشكال، الحضارة السومرية  –أيضًا الخالفة التي بعدها هنا في العراق، وهذه المعالم أيضًا نفتخر بها، لألسف 
ع بمنشار كهربائي، حتى أقول لألسف بعضها ترونها تدمي بصراحة، آثار ومالحم تقط –والبابلية، قلت آثار العراق القديمة 

تهرب قطعًة قطعة، اآلن عثروا عليها وسلمت لهم، ويحاولون أن يلصقوها ويعيدوها، إذا تزورون المتحف ترون بعض هذه القطع 
( 8)ألف سنة قبل حتى التأريخ المدون الذي هو قبل حدود ( 722،82،42،12،72)النادرة التي تعود إلى ما قبل كتابة التأريخ 

 .ال أكثر، وبالتالي قبل ذلك أيضًا أنا أتصور هذه جريمة تضاف إلى جرائم داعش على أنهم ال يخجلون من شيءآالف سنة 
طبعًا توجد خطة في وزارة النفط وأنا أسندتها، وعقدنا إجتماعات مستمرة في لجنة الطاقة، . بالنسبة للنفط وزيادة إنتاج النفط

نفطي، وهناك مشاريع طموحة ونستطيع أن نزيد اإلنتاج النفطي بسرعة، لكن عندي وباألخص مع وزارة النفط لزيادة اإلنتاج ال
 .تحذير

السيد رئيس مجلس النواب أظن إستلمتم كتابًا من السيد وزير النفط فيما يتعلق بتهديد مواقع النفط، لألسف بعضهم من أعضاء 
 .مجلس المحافظة

- :السند رئنس مجلس اليواب -
 .ئيسال، لم نستلم دولة الر 

- (:رئنس مجلس الوزراء)السند حندر جواد كاظم العبادي  -
أنا إستلمته في األمس، المفروض وصلكم أو سيصلكم، الذي هو تهديدات وتدخل في أعمال شركات النفط العراقية العاملة في 

الشركات . لى تخفيض إنتاج النفطجنوب العراق، وطبعًا أيضًا في الشمال، وأيضًا لتهديد الشركات النفطية األجنبية، وهذا يؤدي إ
إذا أحست بأن وضعها غير آمن وتعرضت للتهديد فتخفض اإلنتاج، وهذا آخر ما نريده، ال ليست مليشيات، لألسف في بعضها 
يأخذون من الناس ومن العشائر، يطالبون بحقوق معينة التي هي ليست حقوقًا، ألنه توجد أراٍض أ شتريت بأموال ود فعت 

متلكات د فعت تعويضات عنها، يطلبون مثاًل يذهب النائب الفالني أو أعضاء مجلس المحافظة يصرون ويضغطون تعويضات، م
، في حين تعلم التعيين يصبح ترهاًل، التعيين الذي في غير مكانه يؤدي (غصبًا عليكم)على الشركات بأنه يجب أن تعينوا هؤالء 

ليس من المفروض أن تأخذ الناس الكفوئين القادرين على العمل، أنا مع توظيف إلى إنخفاض في اإلنتاج وليس زيادة اإلنتاج، أ
أهالي المنطقة، لكن في األخير اإلنتاج النفطي عندنا مهم جدًا، ولهذا كلفت كل األجهزة األمنية في الجنوب أن تحمي الشركات 

ذا اإلطار، اإلعتداء على المؤسسات النفطية أرجو تعاون الجميع في ه. النفطية بأقصى ما تستطيع ومنشآتنا النفطية كذلك
وشركاتنا النفطية والمنشآت النفطية غير مقبول، وأدعو السيد رئيس المجلس إذا يستلم الكتاب ممكن أن يعممه على السادة 

 .النواب، الذي هو من السيد وزير النفط في حوادث معينة كما ذكرها
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األمنية نعاملهم بالمساواة، وحتى أولئك الذين لم يسجلوا في الحشد الشعبي، يوجد  بالنسبة للجرحى وشهداء الحشد الشعبي وقواتنا
مقاتلون بصراحة قاتلوا لكنهم غير مسجلين في الحشد الشعبي، فعندما يثبت من قائد المنطقة أن فالن جندي معهم وجرح أو 

ي نعطيهم حقوقهم كاملًة، ويوجد أكثر من هذا، ربما أ ستشهد فسنعطيه حقوقه بالكامل، ولهذا دعونا إلى إستالم هذه األسماء، لك
البعض سوف ال يرضى عن كالمي، لكني أقوله كما هو، إستلمت دعوات أيضًا وطلبات من قيادات ميدانية من الحشد الشعبي 

قاتلوا الدواعش  ولكنهم -أي بعثيين سابقين -ومن قواتنا األمنية من جماعة وقيادات ومن مقاتلين مشمولين بالمساءلة والعدالة 
أعيد هؤالء  -بصراحة أقول –ببسالة، وقسم منهم ضحوا بأنفسهم وعوائلهم، وأنا إخباري لهم سأعيدهم إلى الخدمة وعلى مسؤوليتي 

إلى الخدمة على مسؤوليتي، ألن الذي يقاتل اإلرهاب ويقاتل داعش فيكون قد كفَّر عن ماضيه، وهذا بالنسبة لي يكفي بأن ي شمل، 
بصراحة أيضًا، اليوم نحن في مواجهة إرهاب وعلينا أن نتعاون في إزاحة اإلرهاب، نحن ليس منهجًا إنتقاميًا، الحقبة  وأقولها

الماضية مرت بجرائم فظيعة، علينا أن نقتص من المجرمين، يوجد أناس تورطوا بعضوية أو بوضع معين وأثبتوا جدارتهم إلسناد 
راقية الجديدة، فنحن ال يوجد لدينا مانع وليس لدينا روح إنتقامية، ويشملون فعاًل، الكثير من هذه الدولة والمواطنين والتجربة الع

إن شاء اهلل أنشروا في اإلعالم  –هذه المواقع هم من هؤالء، وبعض هؤالء المقاتلين هم منهم، وهذا نحن نصر عليه وماضون به 
 .ستحصل، هكذا ستصبح –( العبادي يؤيد رجوع البعثيين)
طبعًا نحن نتعاون مع القضاء إلصالح القضاء، وهذا يحتاج إلى برنامج كامل بالتعاون مع مجلس النواب أيضًا، . لنسبة للقضاءبا

 .وأرجو اإلسراع بإقراره( المحكمة اإلتحادية)والقانون أتاكم إن شاء اهلل 
 .ذكرت ذلك. بالنسبة للموظفين
األمنية يجب أن ال يستمر، ونحن ثبتنا لدى القوات األمنية، بأنه يوجد إحتجاز طبعًا اإلحتجاز عند القوات . بالنسبة لإلحتجاز

أثناء العمليات، وتعرفون أثناء العمليات إذا كان هناك خطرًا حقيقيًا، فيسمى هذا مالحقة ساخنة وال يحتاج إلى أمر قضائي، ولكن 
ذا لم يثبت شيء، وهذا ما أكدناه على كل القوات ساعة يجب أن يعرض على قاضي التحقيق، أو أن يخلى سبيله إ( 04)خالل 

األمنية، وقلنا لهم سنحاسبكم على هذا، فغير مسموح بأن يبقى المعتقلون غير موجهين إلى قاضي التحقيق ويبقون لدى األجهزة 
 .األمنية

ماذا، الشخص الوحيد الذي غيرته هو طبعًا حصلت ضجة، وأنا ال أفهم ل. بالنسبة لما ذكرتموه للواو أو الوكالة والتوافقات السياسية
أمين بغداد، فإذا يوجد مؤيدون ألمين بغداد فليعلنوا اليوم في المجلس، كل هؤالء بالوكالة، أمين بغداد معين بالوكالة، أنا لم أغير 

ال توجد توافقات، وفي  حسنًا قولوا لي إنتظرت ستة أشهر لتحصل توافقات،. أحدًا ثابتًا ورفعته من الوكالة بصراحة، كلهم بالوكالة
ن غيرت كأني لم أرِض أحدًا، وفي األخير أنا  األخير إذا لم أغير تتهموني بالساكت عن الفاسدين ولم أعمل شيئًا، أليس كذلك؟ وا 

 إنساناً ! رئيس وزراء ومطلوب مني أن أتخذ إجراًء، الناس تنتظرني، إخوان رجاًء، أنا أنتظر الكتل السياسية، ثم من غيرت أنا؟
معينًا بالوكالة، وأتيت إمرأة محترمة مختصة بالوكالة أيضًا عينتها، هذا الذي أجريته، غيره بالنسبة للوقف الشيعي، الوقف الشيعي 
في القانون هو من صالحية المرجعية الدينية العليا في النجف األشرف، والمرجعية رفعت لي إسمًا، وبالتالي أتى لي بشكل سليم 

قدم األخ رئيس الوقف . لقانونية، والقانوني رفع لي تقريرًا، وضمن اإلجراءات القانونية السليمة عينته بالوكالةوأخضعناه للقضية ا
السابق طلب اإلحالة على التقاعد، ووافقت له ضمن اإلتفاق وعينت بالوكالة، أما الوقف السني فإذا الكتل ما زالت متصارعة، 

لى اآلن كل كتلة تقدم لي إسمًا والكت لة األخرى ترفض، نعم المجمع الفقهي قدم لي األسماء وعندي تفاهم معه، لكن بصراحة وا 
بعض الكتل تريد أن تقحم أسماًء ليس لها عالقة بالوقف السني، أقولها بصراحة، وهم أيضًا غير مقتنعين بها، لكن يريدون أن 

تم اإلخوان حققوا توافقًا سياسيًا، ولكن على أن ال يكون يحرجوني، إذا كان هذا األصل، فأنا مستعد للتوافقات السياسية، لكن أن
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التوافق السياسي على حساب المهنية رجاًء، نعم من حق المكونات بأن يكون هناك توازنًا في الدولة العراقية، لكن أرجوكم ليست 
 .محاصصة أحزاب

ن شاء أتعاون إلعطائهم مواقع محددة ضمن التوافقات أنا أعلم مسؤوليتي، وأعلم هنا كتل . إن شاء اهلل أنا أحترم هذا المطلب، وا 
سياسية، وأعلم بأنه مجلس النواب يحتاج أن يكون مساندًا ومقررًا، ولهذا حتى أعود، أقول مع إصراري على أن تكون المواقع 

موقف صعب، نحن متوازنة ولكن ضمن المهنية، أحترم مطالب الكتل ضمن هذا اإلطار، لكن أرجوكم ال تدعوا رئيس الوزراء في 
في حالة حرب، وعلينا أن نقدم خدمات للمواطنين، فاسمحوا لي ببعض التغييرات البسيطة رجاًء، ال أن كل تغيير أجريه تحدث 

ماذا عملت أنا؟ فقط عينت بالوكالة أمين بغداد، وعينت للوقف الشيعي، ألنه في القانون من صالحية المرجعية، ! عليه ضجة
ا ال أفهمها، ال أجد لها تفسيرًا، إال عرقلة عمل الحكومة بصراحة، ال أعلم، القادم أيضًا سوف أجري أيضًا لماذا هذه الضجة؟ أن

إثنين، كذلك أعين إثنين ونضطر إلى ذلك، أقول سأغير إثنين إن شاء اهلل قريبًا، مجاملًة رأي اإلخوة النواب يقولون كل إسبوع 
 .إثنان، وأنا أوافق

أنا أتعاطف معهم بالكامل، صحيح ال يجوز أن نترك طالبنا في الخارج بهذا الشكل، لكن هي . إلى الخارجالمبتعثين من الطالب 
الموازنة إنخفضت، وأنا ليس لدي صالحية، عدلوا واعملوا بدياًل، أصاًل ليس لدينا صالحية أن نعطي سلفة، طلبت سلفة في األقل 

هذه مشكلة حقيقية، لكن نحاول أن . ت من صالحية مجلس الوزراءأن نصرف لهم، وحتى السلفة ليس لدينا صالحية، رفع
اآلن في التعامل مع وزارة التعليم العالي في هذا المجال ومع الوزارات األخرى، ألن الوزارات . نعالجها في إعادة توزيع المبالغ

نوحد المبالغ المتبقية، وكيف نوزع  األخرى أيضًا لديها بعثات، أيضًا يرسلون وتخصيصاتها قطعت، وهذه مشكلة، فنتعاون بأن
 .الرواتب بشكل أقرب إلى العدالة على أن ال نحرج هؤالء الناس المبتعثين إلى الخارج

ذكرت ذلك وطلبت، وطبعًا أنا قمت بالعمل األول، وتستذكرون عندما كنت وزير الدفاع وكالًة، كنت في أول . بالنسبة للفضائيين
سبوع لعله وزير  أنا أتكلم بصراحة . ًا للدفاع وكالًة، قمت بهذا، وعندما تسلم الوزير طلبت منه أن يكمل المسيرةشهر، أو شهر وا 

اآلن مع إحترامي لكل القوات المقاتلة، أعطي مثاًل، أكبر قوات موجودة نعطي لها رواتب في األنبار، لدينا أربع فرق، إسألوا السيد 
أنا بصراحة في البغدادي طلبت تحريك فوج . ألف( 04)لهم رواتب غير الداخلية ألفًا ندفع ( 87)وزير الدفاع، يمكن لعله يقول 

، ال أستطيع تحريك فوج، إضطررت وأرسلت من بغداد قوات خاصة، والتي هي إحتياطي القائد العام أرسلته من (122)بقدر 
بع فرق، طيب هذه أعتبرها مشكلة، كيف بغداد إلى البغدادي لكي يدافعوا عنه، هذا الذي أجريناه، في حين في األنبار لدي أر 

أنا هذا السؤال أيضًا أسأله، نعم أنا قائد عام، ! أين تذهب الرواتب؟! نصرف هذه الرواتب الهائلة وال توجد لدينا قوات في األنبار؟
بدأوا بعمل مهني، اآلن بدأنا وحملتهم مسؤولية، جمعت القيادات و . لكن أنا ال أستطيع بنفسي أفتش على جندي جندي في الميدان

تفتيش مباغت ومباشر، وأنا أعلن اآلن أي قائد فوج إذا لم يكن لديه العدد فبصراحة أنا سوف أسجنه، ألنه قد حملتهم المسؤولية 
قبل شهرين، وبدأت بتواقيع، يوقع آمر الفوج وآمر اللواء وقائد الفرقة وقائد العمليات على الرواتب، وطبعًا أنزل لألدنى، ألنه هو 
المسؤول المباشر ومن ثم يرفعه إلى قائده وبالتالي إذا يوجد فأنا أضع الناس في السجن، ألن هذا أعتبره بصراحة ليس سرقة 
ذا بهذا العدد غير موجود  نما تضحية بدماء أبنائنا ومقاتلينا، ألننا نخطط للمعركة على أساس وجود هذا العدد، وا  للمال العام، وا 

ذا الفوج ( 122)نحن يفترض لدينا فوج من . يحات بأنه محاصرون، ألننا نكتشف بعد ذلكوتنكسر قواتنا، وسمعتم ص مقاتل، وا 
، ولهذا يحاصر وال يستطيع أن يصمد، ولهذا بصراحة أنا مصر لمحاربة الفساد والفضائيين، ولكن أحتاج (722)أو ( 782)فيه 

 .إلى تعاون السادة الوزراء وكل األجهزة األمنية في الوزارات
 .بدأنا بها ولدينا تعليمات جديدة بالنسبة لإليفادات ومبالغها. تخفيض اإليفادات
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التي هي سدة الفلوجة، هذا نعم، ولكنه ليس تحت ( أبو غريب)أنا ال أدري، يوجد شيء متعلق بـ. منع الماء عن اليوسفية وغيرها
يه اآلن، وهذه مشكلة وأردنا أن نبدأ عماًل عسكريًا سيطرتنا، كلما يسدون الماء نحن نضربهم حتى نفتح الماء، هذا الذي نجر 

بصراحة بأن نمضي من عامرية الفلوجة باتجاه الفلوجة لكي نحررها، التقييم األمني لإلخوة في عامرية الفلوجة من الحشد الشعبي 
ل هذا الهدف، فأجلت إلى جدًا ألج الذين هم أصبحوا معنا، كان عندهم حماس، لكن التقييم العسكري بأن العمليات تكون مكلفة

ن شاء اهلل نعالجها قدر إمكانياتنا  .العملية الكبرى لتحرير الفلوجة إن شاء اهلل، نحن جادون في المشكلة، وا 
نعم المسودة جاءت اليوم أو البارحة، وعرضت أمامي كأول مسودة لمجلس اإلعمار، وطلبت عرضها على . مجلس اإلعمار

أعرضها على مجلس الوزراء يكون أسهل، ألنه رأيت بعض النقاط فيها ربما غير متجانسة، ثم  مجلس شورى الدولة، حتى قبل أن
 .تعرض على مجلس الوزراء، وحتى رئيس مجلس اإلعمار أيضًا يكون حاضرًا وأنا متفق معه

تماًء، يمكن أن يكون هل القتل يكون على أيدي الحشد الشعبي؟ أم غيرهم؟ إذا تقول لي إن: السؤال. بالنسبة للمناطق المحررة
منتميًا إلى الحشد الشعبي لهذه الكتلة أو تلك يمكن، لكن عمله ال تحمل كتلته، وال يتحمل الحشد لشعبي أو الجهة التي ينتمي 
إليها، ألن قيادته ال تقبل وتقول نحن نعاقبهم، إذا مسكتكموهم فعاقبوهم، ونحن نمسك البعض بصراحة ونعاقبهم، وحصل تركيز 

قيادة العمليات في سامراء وصالح الدين، كل قيادة الشرطة اإلتحادية، قيادات الفرقة الموجودة واأللوية، موجودون في  اآلن في
صالح الدين، وقيادات الحشد الشعبي، كلنا توافقنا وصدرت أوامر بأن ال يتهاونوا في اإلعتداء على أمالك وأرواح المواطنين، 

ن شاء اهلل هذه تجربةويجب أن يكون هناك ضبط لكل من هذ اآلن في صالح الدين نحن نتطور بصراحة في . ه األجهزة، وا 
عملنا تدريجيًا، الضبط يزداد، الخروقات ورأيتم حتى اآلن تحرير أطراف بغداد تحصل فيه خروقات، وهي تقل مع الزمن، لكن ال 

ني أعتمد على قوات بشر، أعتمد على ناس على ، لك%(722)أنا نعم أعمل، ألنه ال يوجد خرق %(. 722)تقولوا لي فال يمكن 
األرض هم في األخير بشر، قسم يخطئ، وقسم هذا الذي تسعى به أخالقه وتربيته، فماذا أعمل؟ ال أستطيع أن أغير هؤالء 

يضحوا الناس، آالف المقاتلين عندي وآالف القوات األمنية، وفي األخير عينوا خالل سنوات كثيرة، أكثرهم أناس مستعدون أن 
بأنفسهم من أجل مصلحة البلد، وأنا أقول إخوان الحشد الشعبي هو ماذا؟ هو مواطنون مدنيون تبرعوا بأنفسهم ليقاتلوا في وقت 
حتى راتب لم يكن موجودًا دون مقابل، فقط من أجل الوطن والدفاع عن العراق تحت العلم العراقي، هؤالء تركوا عوائلهم، تركوا 

من أجل القتال، فيهم من هو مخطئ يتجاوز يمكن، لكن ال نحمل الحشد الشعبي كل هذا، كلنا ضمن كل شيء حتى أعمالهم 
مكوناتنا ضمن جماعاتنا ضمن أحزابنا هناك أناس يخرجون عن الخط، فال يجوز أن نحمل هذه الجماعات، أرجوكم إخوان 

ها، ويجب أن نحاربها ونوقفها وهذا الذي نعمل له، فلنضع الشيء في سياقه، أنا ال أرضى عن التجاوزات، ولن نرضى جميعًا عن
أنا . لكن أن تتحول إلى إدانة لجميع الحشد الشعبي أو الشرطة أو الجيش أو المقاتلين أو إدانة إلى مكون كامل فهذا غير مقبول

م في مناطق إبراهيم بن بصراحة بالنسبة لإلخوة في إتحاد القوى قلت لهم، هذا القتل الذي يحصل بين يوم ويوم وكل ثالثة أيا
علي وغيرها ترمى صواريخ على الشعلة ويقتل فيها أناس أبرياء، أنا ال أتهم أهل السنة، وال أحدًا يتهم أهل السنة وهم براء من 
هؤالء، أصاًل داعش مشروع ضد اإلسالم، مشروع لتحريف اإلسالم، ال ينتمون، نعم هم يدعون كذبًا وعدوانًا الدفاع عن أهل 

، ولكنهم قتلوا أهل السنة ودمروا مدن أهل السنة واعتدوا على أهل السنة، وأكثر المهجرين هم من أبناء السنة، وهذا نعرفه السنة
وهذه حقيقة اليوم، أكثر الناس التي دمرت ممتلكاتهم ووضعهم وهجروا وفقدوا أعز ما يملكون هم من أهل السنة، لكن هؤالء 

أرجوكم أنا . يجوز أن نتحول ألن هذا ينتمي إلى هذه الجهة أو تلك إلى يتهم بعضنا بعضاً  مشوهون ويحاربون اإلسالم، نحن ال
أتكلم بصراحة اليوم، ألن ما حصل مع المرحوم قاسم الجنابي، هي عملية واحدة، لكن األخطر منها هو موقفنا من هذه العملية، 

ن فيه صب الزيت على النار، أنا أقبل أن نتأذى وال نقبل بصراحة بعض التصعيد من بعض الساسة كان خطيرًا وخطيرًا جدًا، أل
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على التجاوز، المفروض أن نتحد أكثر في القضاء على هذا التجاوز، أما إعتراضي على من؟ يتهم بعضنا بعضًا، من يريد أن 
نا القائد العام للقوات يتهم من؟ في األخير كلنا متأثرون وكلنا متألمون، بصراحة أكثر واحد عليه اإلعتداء يمكن أن يكون أ

المسلحة، قائد عمليات بغداد باعتبار األمن تحت مسؤوليته، وزير الدفاع ووزير الداخلية، كل الكتل السياسية نحن نشارك في 
العملية السياسية، ألن هذا خرق حقيقي ألمن، ألننا نحن وأنتم تعرفون العملية حصلت بعد يوم واحد من إعالن سماحة السيد 

ني البيان الطويل الذي هو دعوة إلى إحترام ممتلكات الناس وأرواحهم، هذه العملية ضد من كانت؟ في اليوم الذي أعلنا السيستا
المناطق المنزوعة السالح في بغداد، علنًا يستهترون بهذا المستوى ويتحدون كل األجهزة األمنية ويتحدون المرجعية ويقومون بهذا 

نا أريد جوابًا، أنا أسأل بصراحة، في األخير جماعات خيطية، هؤالء ليسوا جماعة كبيرة، لو كان العمل، قولوا لي من وراءهم؟ أ
مثلما يدعون مليشيات منظمة، لكان ألقينا القبض عليهم، ألنه قطعًا لو كانت جماعات كبيرة، لكان حصلنا على إعترافات هنا 

م بعمل مدبر ومنظم لإلخالل بالسلم الوطني واألهلي، يريدون أن وهناك، ولكن عندما ال نحصل فمعناه جماعة خيطية صغيرة تقو 
يوقعوا بيننا، كلما نحقق من إنجازات وكلما نحقق إنتصارات فسوف تتكرر، وأنا بصراحة ما دام هؤالء موجودين ليس عندي 

فسون به، األوكسجين الذي ضمان أن ال تتكرر، لكن الطريق الوحيد للقضاء عليها أن نتضامن حتى ال نجعل لهم األوكسجين يتن
أرجو من . يتنفسون به هو خالفنا، نحن إذا يتهم بعضنا بعضًا فنعطيهم أوكسجين، فسوف يكررونها، لكن نخنقهم عندما نتضامن

اإلخوان على العكس إذا تحصل مثل هذه العمليات علينا أن نتضامن أكثر ونثبت وجودنا في الحكومة وفي البرلمان وفي العملية 
 .ية، بهذه الطريقة نستطيع أن نطردهمالسياس

 .أقول قولي هذا وأستغفر اهلل لي ولكم
- :السند رئنس مجلس اليواب -

- :بودي أن أذكر بعض المالحظات باسم مجلس النواب. شكرًا جزياًل دولة الرئيس على ما تقدمت به
ة المبالغ التي تتضمنها، ورغم تقلبات األسعار، إن مجلس النواب كان حريصًا على تمرير الموازنة رغم محدودي: القضية األولى

، وكان حريصًا على (89)فاستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة بجعله ( 92)ومعلوم أثناء وضع الموازنة كان سعر البرميل 
 . مصلحة المواطن، كذلك مجلس النواب حريص على سيادة العراق وعلى تشريع القوانين التي تخدم المواطن

ة الفضائيين وألكثر من مرة داخل مجلس النواب، ونحن بودنا أن نعتبر أن ما تم إثارته يعتبر سندًا، وبالتالي سيفتح أثيرت قضي
 . التحقيق الواسع والشامل بهذا الخصوص

أيضًا نطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء تقديم تعيينات الوكالة وفق الدستور والقانون إلى مجلس النواب لغرض التصويت 
ليها، إلتمام هذه العملية واحترام النصوص الدستورية إن ما يتم تثبيته بعناوين الوكالة يستكمل حتى يتم التصويت عليه داخل ع

 .مجلس النواب
 .شكرًا جزياًل لقدومك، شكرًا جزياًل على مالحظاتك

 .ترفع الجلسة إلى الثالثاء من اإلسبوع القادم
 
 

 مساء  ( 5:30)ُرفعت الجلسة الساعة 
********************** 
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