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محضر الجلسة رقم (18) السبت (18/5/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

محضر الجلسة رقم (18) السبت (18/5/2019) م
ً .عدد الحضور: (183) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (1:45) بعد الظھر

-:السید رئیس مجلس النواب – 

.بسم هللا الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثامنة عشرة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي الثاني

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید مرتضى (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.خمسة عشرة دقیقة لما یطرأ من أمور

-:النائب شیركو محمد صالح –

ھناك أمر طارئ أحتاج إلى دقیقتین، بصراحة وبخصوص مدینة خانقین، ھناك وضع أمني متوتر جداً ومضى أسبوع األیادي المخفیة
والعصابات اإلرھابیة قاموا بإحراق المحاصیل الزراعیة للفالحین من القرى حول خانقین وخالل أسبوع إستشھد أربعة من المواطنین وأحدھم

-:معلم ویحتاج وقفة لمجلس النواب وأقترح النقاط التالیة

یقرر مجلس النواب لتعویض المتضررین، والوقفة إحتراماً للشھداء، وتكلیف لجنة من السادة النواب في لجنة األمن والدفاع لزیارة المنطقة حتى
یحققون میدانیاً ویكتبون التقریر للجھات المعنیة ولرئاسة مجلس النواب وأطلب من أصدقائي من الكتل الكردستانیة ونواب المحافظات األخرى

.وخاصةً أصدقائي في محافظة دیالى نذھب إلى الدائرة اإلعالمیة لعقد مؤتمر صحفي بشأن ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة األمن والدفاع، إتخاذ الالزم وإعالمنا

.الموظفین، كل واحد في جھة للمایكرفون

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –
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-:سیادة الرئیس، في ما یتعلق بموضوع جدول األعمال

أوالً: للحظة الیوم جدول األعمال فیھ مواضیع للمناقشة، أعتقد أي موضوع یطرح للمناقشة من المناسب أن تكون الجھة المعنیة موجودة في
مجلس النواب، أي عندما نتحدث عن موضوع البطاقة التموینیة یكون وزیر التجارة موجود وبالتالي حتى تكون ھناك نتیجة أو حصیلة لھذه

النقاشات ومجلس النواب سیحصل على قرارات وستكون الرؤیا لدیھ واضحة والنتائج تكون أمامھ ومسألة طرح مواضیع للمناقشة من غیر تحدید
.الجھة أو حضور الجھة المعنیة سوف لن یكون منتج، أي كل الیوم سوف یضیع منا

.ثانیاً: الیوم نعتقد على أن أداء الحكومة في بعض الوزارات أداء متلكئ

سیادة الرئیس، أتمنى من الرئاسة أن تكلف اللجان المعنیة بتقدیم تقاریر مفصلة وكل لجنة على الوزارات التي تخضع إلى رقابتھا وبالتالي تقدم
ھذه التقاریر إلى مجلس النواب وأداء الوزارة وأداء الوزیر حتى یستطیع مجلس النواب أن تكون لدیھ الصورة واضحة ومدى إلتزام الوزارة

.بالبرنامج الحكومي ومدى إلتزام الوزارة بالموازنة والسیاسة العامة لتلك الوزارة

.قضیتین أساسیتین أتمنى على الرئاسة أن تأخذھما بنظر اإلعتبار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، سوف أجیبك على ھذا األمر

.السیدات والسادة النواب، أماكنكم

تشكل لجنة برئاسة السید النائب األول وعضویة ثالثة أعضاء آخرین من إختیار السید النائب األول لوضع معاییر لتقییم أداء الوزارات توزع
على اللجان المختصة حتى تكون إستمارة ونموذج موحد وعلى أساسھا یتم التقییم حتى تكون المعاییر متفق علیھا مسبقاً وعلى أن تقدم اللجان

.تقریرھا خالل ھذه السنة التشریعیة

.لذا، اللجنة برئاسة السید النائب األول وعضویة ثالثة أعضاء إلعداد معییر التقییم

سوف نستمع إلى وجھة نظر النواب وھذا موجود من الجلسة السابقة وإذا نحتاج إلى إستضافة في اللجان المعنیة سوف تتم إستضافتھم في اللجان
.المعنیة

.نعم، لحظة، السیدات والسادة النواب، أماكنكم إذا أمكن، النائب صادق والنائب الكعبي، تفضل

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة الجبوري –

سیادة الرئیس، ال یخفى علیكم تتعرض حقول الحنظة والشعیر في محافظة صالح الدین ومعظم المحافظات الغربیة بإعتبار موسم الحصاد بدأ
والحرائق الكبیرة تلتھم أآلالف الدونمات وأتلفت كمیات كبیرة من محصول الحنطة والشعیر وإلى ھذه اللحظة في كل مكان في محافظة صالح

.الدین یحصل حریق وال یخفى أنھ أیضاً محافظة كركوك المجاورة حصلت فیھا حرائق

-:المطلوب واإلجراء الفوري والسریع ھو

أوالً: تشكیل خلیة أزمة فوریة أسوةً بخلیة األزمة في موضوع الفیضانات، ورفدھا بإآللیات التخصصیة القادرة على عملیة اإلطفاء وتوسیعھا ألن
.مدیریات الدفاع المدني في المحافظة كانت موجودة

-:السید رئیس مجلس النواب –

حرائق طبیعیة؟ أم حرائق مفتعلة؟ ما ھي المعلومات المتوفرة لدیك؟

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة الجبوري –

.سیادة الرئیس، أنا سوف أذكر لك ھذا الموضوع

حتى أكون منصف، أنا تعرضت مزرعتي للحریق وكان الحرق نتیجة للتماس الكھربائي وقسم من الحرائق في عملیة الحصاد تحدث شرارة من
الماكینة الموجودة وأدت إلى حریق أیضاً، والمناطق الموجودة والتي تعرضت إلى حرائق تشترك في وجود عصابات، ال زالت توجد عصابات

.لداعش اإلرھابي في المناطق إضافة إلى أنھ ھناك أیضاً عملیات مفتعلة وبفعل فاعل

المطلوب، تحتاج ھذه المحافظة إلى حاصدات زراعیة من أھلنا في الجنوب ودعمھم ومساندتھم أیضاً باآللیات التخصصیة وتشكیل خلیة أزمة
.واإلسراع في عملیة تعویض الفالحین

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.أعود إلیكم وسأعطیكم دور

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

.أنا مداخلتي حول المادة (74) من النظام الداخلي

.أرجو أن یحصل إنتخاب اللجان وفق النظام الداخلي وبالصورة الصحیحة وأن ال نؤسس لشيء فیھ خطأ معین

سیادة الرئیس، واضحة المادة (74) إنتخاب اللجان وكل اللجان أن یكون بنصف األعضاء زائداً واحد وھذه المادة واضحة ال تقبل التأویل، لذلك
بعض اللجان ومنھم لجنة األمن والدفاع إلى اآلن العدد الذي تم اإلنتخاب بھ (10) والمفروض (13) واحد، وأنا شخصیاً وسیادة المستشار

القانوني قال لي ھذه المادة واضحة وال تقبل التأویل والذي أرجوه إذا توجد لجان أخرى أیضاً یعاد إنتخابھا حتى یكون صح ال أن نمضي على
.مسار وھو مسار یخالف النظام الداخلي

-:السید رئیس مجلس النواب –

تم عرض األمر على القانونین، المشاور القانوني والدائرة القانونیة وأیضاً كل الجھات القانونیة الموجودة في المجلس لتحدید إجابة واضحة بما
ینسجم مع النظام الداخلي وما ینسجم مع قرار المحكمة اإلتحادیة والذي سبق وأن فسر األغلبیة لعدد األعضاء واألغلبیة المطلقة، ننتظر اإلجابة

.وسوف تعرض على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

-:النائب ھوشیار عبد هللا –

-:لدي مالحظتین بشكل سریع

أوالً: في ما یخص جدول األعمال وطرح المواضیع المھمة للمناقشة، أنا سبق وأن طرحت موضوع وھو قضیة إستضافة وزراء أو مسؤولین
مختصین بھذا الجانب، وجنابك تعرف تماماً نظامنا السیاسي نظام برلماني وأنا أستغرب لماذا البعض من الوزراء فقط في الیوم الذي نصوت

.علیھ یتواجد داخل قبة البرلمان أو الجلسات الرسمیة في البرلمان بشكل عام

وجنابك أیضاً تعرف تماماً أن في النظام البرلماني یجب أن یكون ھناك تواجد للوزارت في مجموعة من الجلسات الرسمیة لمجلس النواب وھذه
الجزئیة والتي ھي إستراتیجیة مھمة جداً للعمل معاً وللعالقة التكاملیة بیننا وأرجو أن یكون ھناك أي موضوع طرح للمناقشة أن یكون ھناك

.المسؤولین المختصین متواجدین داخل قبة البرلمان وھذا مھم جداً

-:السید رئیس مجلس النواب –

البرلمان ھناك شقین للعمل وھذه المواضیع ممكن أن تناقش داخل اللجان وفي ما لو أن اللجان ترتأي أن یتم عرض األمر أمام السیدات والسادة
.أعضاء مجلس النواب ممكن أن نعرضھا أیضاً أمام السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

ارجو تفعیل دور اللجان بإستضافة الجھات المعنیة، الجھات الحكومیة سواء الوزیر أو الدرجات األخرى في الوزارات والھیئآت التنفیذیة
.الحكومیة والھیئآت المستقلة وأن یكون دور اللجان واضح في ھذا األمر

-:النائب ھوشیار عبد هللا –

.سیدي الرئیس، صحیح، ولكن أیضاً ھناك إشكالیة

.اللجان وھو العمل الرئیسي في اللجان

سیدي الرئیس، كالم سیادتك جداً دقیق ولكن اإلشكالیة أین؟ اإلشكالیة في كل البرلمانات الفاعلة لنقل، حتى جلسات اللجان توزع على اإلعالم
وللرأي العام ولكن في ھذه أیضاً لدینا مشكلة ألنھ لیس ھناك توزیع وبث على األقل مباشر وغیر مباشر لجلسات اللجان حتى التواجد فیھ

.إشكالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الدائرة اإلعالمیة، كل جلسات اللجان یتم تسجیلھا وعرضھا لإلعالم بموافقة رئاسة اللجنة

-:النائب ھوشیار عبد هللا –

ً .سیدي الرئیس، آخر نقطة، عفواً طبعا

سبق وأن طلبنا من ھیأة الرئاسة قضیة على األقل كتاب أو مطالبة من السید رئیس مجلس الوزراء بموافقة أو إیعاز لصرف مستحقات الفالحین
بشكل عام ألن ھناك تخصیصات في وزارة التجارة والسید وزیر التجارة یقول أن الموافقة فقط بید رئیس مجلس الوزراء وحتى اآلن ومن غیر
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أي سبب ونحن ال نعرف وجھ اإلشكالیة أین؟ وھناك تأخیر وھذا حقھم ومستحقاتھم ولیست ھبة وال منحة وال ھدیة وال أعرف لماذا ھذا التأخیر
.وھذا غبن وظلم على

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إخوان، فقط الوقت سیدركنا أمضي بجدول األعمال وسوف أخذ

.یوجد الكثیرین، أعطیھم دور واآلن سوف أعطیك دور، مكانك

.نعم، تفضل

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

كما تعلمون أن ما حصل في النجف حدث جلل، وسابقة خطیرة وإنتھاك لحقوق اإلنسان وتمادي الفاسدین جراء ظھور أو خروج متظاھرین
ً .سلمیین یطالبون بتطبیق مشروع إصالحي ونحن كمجلس النواب مسؤولین عنھ جمیعا

.ال أرید أن أطیل بالتفاصیل ولكن إسمح لي أن أقرأ ھذه الكلمة

.بسم هللا الرحمن الرحیم

یقف الیوم مجلس النواب أمام تحدي كبیر كونھ ممثل للشعب والمدافع األول عن حقوقھ وما حصل في محافظة النجف األشرف مساء یوم
األربعاء في الخامس عشر من الشھر الخامس 2019 الجاري عندما طالب متظاھرون سلمیون بحق عام لجمیع المواطنین وھو منع الفساد

وكشف المفسدین وحق التظاھر السلمي الذي یكفلھ الدستور وفق المادة (38) ثالثاً حریة اإلجتماع والتظاھر السلمي قد قوبل المتظاھرون بشھر
السالح ثم إطالق النار بشكل مباشر وبدم بارد سقط على أثرھا أربعة شھداء وأكثر من عشرین جریح وبطریقة تدل على اإلستخفاف واإلستھتار
بحقوق الناس وإستباحة الدماء في ھذا الشھر الفضیل، لذلك أدعوكم أخواتي وإخواني ممثلوا الشعب والمدافعون عن حقوقھ وأوصل لكم صوت

-:أیتام وثكالى وذوي الشھداء وصوت الجرحى المطالب بما یلي

ممارسة المسؤولیة النیابیة للمحافظة على مھنیة التحقیقات الرسمیة وعدم السماح مستقبالً للتمادي في محاوالت إسكات الصوات المطالبة
.بحقوق الشعب ومنع الفساد

إصدار قرار برلماني بإعتبار ضحایاالنجف من الشھداء كونھم خاضوا ممارسة إصالحیة وبشكل سلمي وتعویض الجرحى عن ما
.أصابھم من ضرر

.تطبیق االنون وإحقاق الحق وإنزال عقوبة اإلعدام بحق قاتلي المتظاھرین

وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن لجنة حقوق اإلنسان مشكورة متمثلة بالسید رئیس اللجنة األستاذ أرشد الصالحي وعضوتي اللجنة الست یسرى رجب
والست فاطمة الموسوي برفقة مجموعة من النواب قد زاروا المحافظة ومكان الحادث وإطلعوا على بعض التسجیالت الفیدیویة وزاروا عوائل

الشھداءوالسید المحافظ ومدیر الشرطة لغرض معرفة حقائق األمور والتثبت من أن المظاھرة سلمیة وفعالً تثبت لھم ذلك وندعو اللجنة إلى
.متابعة عملھا وعرض تقریرھا على المجلس الموقر

.وفي الختام، أدعوكم أخواتي وإخواني لقراءة سورة الفاتحة وقوفاً على أرواح شھداء النجف ومن هللا التوفیق، الفاتحة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سورة الفاتحة على شھداء العراق جمیعاً ومن ضمنھم شھداء النجف

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

.تفضلي سیادة النائبة

-:النائبة دیالن غفور صالح –

.المادة (23) ثالثاً (ب) من الدستور، یحظر التملك ألغراض التغییرات السكانیة

سیادة الرئیس، شھدت قریة بلكانا ومناطق أخرى في محافظة كركوك توترات بسبب ملكیة اآلراضي الزراعیة علماً أن ھذه المناطق تعرضت
إلى سیاسات التعریب في زمن النظام البائد ووفقاً للمادة (140) من الدستور العراقي تم تعویض العوائل الوافدة بمبلغ (20) ملیون دینار مقابل

.عودتھم لمناطقھم واآلن محافظ كركوك وكالةً یوجھ كتب رسمیة بمساندة العوائل الوافدة وھذا یھدد السلم اإلجتماعي

نطلب من ھیأة الرئاسة التدخل الفوري والحازم للحد من التغییرات السكانیة التي تحصل في محافظة كركوك ونحمل محافظ كركوك وكالةً
.حدوث أي مشاكل في المحافظة
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سیادة الرئیس، ملف اآلراضي الزراعیة لم یحسم منذ السنوات السابقة مع األسف، نطلب من ھیأة الرئاسة إدراج مشروع قانون التصویت على
.إلغاء قرارات  مجلس قیادة الثورة المنحل المتخصصة باآلراضي الزراعیة حیث تمت القراءة األولى والثانیة لھذا المشروع في الدورة السابقة

إلغاء قرارات  مجلس قیادة الثورة المنحل المتخصصة باآلراضي الزراعیة حیث تمت القراءة األولى والثانیة لھذا المشروع في الدورة الثالثة،
.ألنھ من مواضیع العدالة وینصف مكونات محافظة كركوك

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة، ما طرأ في الدورات السابقة یجب أن یعاد مرة أخرى وبناًء على طلب الجھة صاحبة مشروع القانون وإذا كان مقترح فالمقترح
.مضى في وقتھ، وإذا كان مشروع قانون فنحن أرسلنا القوانین الموجودة عندنا إلى الحكومة لبیان أولویاتھا

ال یوجد تأخیر من رئاسة مجلس النواب في ما یتعلق بھذا األمر حال ورود القانون إلى مجلس النواب من الحكومة وسوف یتم المضي بقراءتھ
.قراءة أولى وثانیة من خالل اللجان المعنیة ومن ثم التصویت علیھ

.شكراً

ً .سوف أعطیكم دور، الیوم عبرنا الوقت، حسنا

.نعم، تفضل

 

-:النائب أحمد عبد هللا محمد الجبوري –

.سیادة الرئیس، المادة (34) من النظام الداخلي، یمارس الرئیس المھام التالیة، وفي ثامناً، إتخاذ التدابیر الالزمة لحفظ النظام في الجلسة

سیادة الرئیس، منذ أكثر من (9) أشھر دائماً نكرر بأنھ إلى ھذه اللحظة نحن نواجھ مشكلة حقیقیة في الجلوس، أي لیس من المعقول أن تكتب
(30) نائب مع جل إحترامنا لھم و (200) نائب لم تكتب أسمائھم، أي ببساطة ھذا األمر أصبح مشكلة كبیرة والیوم كلما نأتي لنجلس یقومون

.بإخالء أماكننا

لذا وأنا أكثر من مرة وقبل (5) أشھر طلبنا من سیادتكم أن تثبت األسماء حسب الحروف األبجدیة، ولذلك لیس من المعقول أن تبقى بھذه الطریقة
.وھذا األمر أصبح مشكلة للجمیع، فأطلب من ھیأة الرئاسة أن تثبت السماء حسب الحروف األبجدیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فقط عندي تعقیب على ھذا األمر

.الجلوس حسب الكتل؟ أم حسب الحروف األبجدیة؟ من مع الحروف األبجدیة؟ ال، بإستثناء رؤساء الكتل

.یتم توزیع األسماء حسب الحروف األبجدیة، الجھات ذات العالقة

.التصویت حصل على الحروف األبجدیة، وسوف نبدأ بحرف الــ (أ) من األخیر، الحروف األبجدیة ال تعني أن نمضي من األمام

-:النائب حسن سالم عباس –

مجلس النواب العراقي ھو الممثل للشعب العراقي وھو الحریص على دماء العراقیین، وقد مضى أكثر من شھر على حادثة اإلعتداء األمریكي
.الغاشم تجاه قواتنا األمنیة والشرطة اإلتحادیة والیوم ولألسف الشدید المفروض أننا ال نتماھل في دماء العراقیین وخصوصاً مثل ھذا الحادث

.الیوم، ھذه الفقرة والتي نناقشھا نحن والتي ھي فقرة اإلعتداءات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ممكن أوالً تقدم لي طلب بتقدیم ھذه الفقرة وأنتظر ألتم الجزء األول وسوف أعرضھا على التصویت لتقدیم ھذه الفقرة

-:النائب حسن سالم عباس –

.عفوا،ً نحن نطالب بھذا الشيء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، إستلمتوا التواقیع، إستلمت تواقیع (32) نائب لتقدیم ھذه الفقرة
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-:النائب حسن سالم عباس –

ولكن الیوم غیرتوھا وأسمیتوھا اإلعتداءات على القوات األمنیة، من الذي إعتدى؟ أنا؟ أم القوات األمریكیة؟ لذا نحن كتابنا واضح والموضوع
.واضح، اإلعتداءات األمریكیة على القوات األمنیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.في كركوك

-:النائب حسن سالم عباس –

.في كركوك، جزاك هللا خیر

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ممكن أن نمضي بالجلسة؟ تفضل

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

الیوم یصادف الذكرى السنویة إلستشھاد الشھید المفكر عز الدین سلیم (رضوان هللا علیھ) أحر التعازي لكل األحرار والشرفاء والمفكرین وأبناء
.الشعب العراقي بإستشھاد ھذا العالم الكبیر الذي إستشھد في طریق الحریة

إستناداً للمادة (31) أوالً، من الدستور، لكل عراقي حق في الرعایة الصحیة وإستناداً للمادة (30) أوالً، من قانون رقم (13) لسنة 2018
.مجلس النواب وتشكیالتھ

.سیادة الرئیس، عفواً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.معك، تفضل

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

جمعنا تواقیع وفقاً للقانون بمناقشة طرح موضوع عام للمناقشة بما یتعلق باألمراض السرطانیة في العراق وتخصیص األدویة والمبالغ الالزمة،
.والیوم سوف أذكر لكم ھذه األرقام لإلطالع علیھا وھو نموذج لما یحصل من موت في العراق

لعام 2018 وبناًء على طلب بكتاب رسمي وجھناه إلى دائرة صحة البصرة، التشوھات الخلقیة (2976) حالة في محافظة البصرة، األمراض
.(السرطانیة (3088) الوفیات لعام 2018 (1277) األمراض السرطانیة والنفسیة (398

عدد اإلصابات وھذا الرقم المرعب والذي فیھ موت وھو نموذج لما یحصل في العراق، أي أن ھذه التي على قید الحیاة ولكن مصابین وھم في
.عداد الموتى

.سیادة الرئیس، عام 2018 األمراض السرطانیة (9001) و (148) ألف حالة والتنفسیة (18) ألف

الیوم نحن لدینا مشكلة في التلوث البیئي وشكراً للسید رئیس المجلس ونائبیھ لطرح ھذا الموضوع على جدول األعمال ولكن بھذا الكتاب جمعنا
التواقیع إلستضافة السید وزیر المالیة والسید وزیر الصحة ونطلب موافقة السید رئیس مجلس النواب المحترم حضورھم ھنا لمناقشة الموضوع،

.نحن وأن صدرت قرارات من مجلس الوزراء

.عفواً فقط أكمل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تقدم بطلب مكتوب مشفوع بتواقیع من السیدات والسادة النواب وسوف یتم إجراء الالزم

-:النائب خالد حمد عالوي المفرجي –

سیادة الرئیس، ما أثیر من كالم بعض النواب وقبل فترة بعض األحزاب أصدرت بیانات بخصوص ما یجري في كركوك أن ھنالك محاوالت
الغایة منھا إجراء تعریب في ھذه المناطق، نحن ممثلین للعرب في مجلس النواب ننفي ھذا األمر جملةً وتفصیالً ونطلب من السید رئیس مجلس
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النواب تشكیل لجنة حتى نصل إلى الحقیقة ولیس إدعاء فقط ألن اللجنة الزراعیة في مجلس النواب ولجنة اآلقالیم ولجنة حقوق اإلنسان ولجنة
األمن والدفاع لإلطالع بشكل واضح وصریح على ما یجري في كركوك وإن كان ھناك أي تعریب فنحن مسرؤولون أمام القانون بإزالة ھذا

.ولكن إذا لم یكن ھنالك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب، إجتمعوا في ما بینكم ممثلي كركوك

-:النائب خالد حمد عالوي المفرجي –

.سیادة الرئیس، مجتمعین

-:السید رئیس مجلس النواب –

تقدموا باألسماء التي ترونھا مناسبة للجنة من اللجان التي ذكرتھا جنابك، أعضاء اللجان التي ذكرتھا جنابك، تقدموا حتى نشكل لجنة بأمر نیابي
.یصدر من مجلس النواب في ھذا األمر

-:النائب خالد حمد عالوي المفرجي –

سیادة الرئیس، اآلن موجودة لجنة في مجلس الوزراء ونحن ممثلین عضو كردي وعضو تركماني وعضو عربي ونلتقي بھذا الخصوص ولكن
لم تتم نھایة ھذه اللجنة إلى ھذه اللحظة وبالتالي نحن ننتظر إنتھاء عمل ھذه اللجنة ولكن مع ھذا نحن سوف نتقدم بأسماء نقدمھا إلى جنابك حتى

.نصل إلى الحقیقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، تقدموا بأسماء ونعرضھا على التصویت للسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

آخر ثالث، على ذات الموضوع؟ حسم األمر، نعم سوفأعطیك دور ولكن إذا على ذات األمر، إخوان، إذا على ذات األمر، ھو لیس موضوع
.للنقاش في جدول األعمال، تجتمعون مكونات كركوك

.إذا تسمح لي، تجتمعون مكونات كركوك وتتقدمون بأسماء مقترحة إلى رئاسة المجلس لعرضھا على المجلس

.نعم، یأتي إلیك الدور، یوجد كثیریین ممن رفع یده

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

سیادة الرئیس، خرج علینا قبل یومین المدعو مھدي الصمیدعي متھماً أھالي مدینة الموصل ومحافظة نینوى بالعنصریة وبأنھم لدیھم أفكار
.داعشیة

من ھذا المنبر وبإعتباري ممثلة عن محافظة نینوى، أدعو رئاسة المجلس وھیأة الرئاسة وكل أعضاء البرلمان إتخاذ اإلجراءات القانونیة بحق
.من یثیر ھكذا نعرات طائفیة وتفرقة وإتھام أھالي مدینة الموصل الذین وقفوا وقفة رجل واحد ضد اإلرھاب

طبعاً، تصریحھ ھذا كان ردة فعل على رفض أھالي محافظة نینوى ومدینة الموصل لھ عندما صرح بضرورة إعادة بعض الفاسدین إلى محافظة
.نینوى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أحتاج إلى تصویت لتقدیم فقرة فأرجو الحفاظ على النصاب

أین یداوم؟ ما ھو عمل الصمیدعي؟ نعم النائبة بسمة بسیم، فقط صفتھ الوظیفیة حتى نتخذ إجراء بحقھ، ما ھي صفتھ الوظیفیة؟ مفتي من؟ حسناً،
.كیف یمكن لي أن أحاسبھ؟ ھل لھ صفة وظیفیة؟ شكراً

.حسناً، ما الذي أقولھ؟ نعم تفضلي

-:النائبة سعاد جبار محمد الوائلي –

سیادة الرئیس، الیوم إحدى الفقرات التي ذكرت كان من المفروض أن یتم معرفة أداء الوزارات، وما ھو العمل الذي، أو ما ھي نسبة ما تم
تفعیلھ وتقدیمھ من قبل ھذه الوزارات؟
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سیادة الرئیس إذا أمكن، إعتدنا في الدورات السابقة أنھ یتم إستضافة الوزراء وزارة بعد وزارة لك معرفة ما تم تقدیمھ من قبل ھذا الوزیر وھذه
الوزارة وبالتالي إعداد إستمارة ودفعھا إلى اللجان أو إلى بعض النواب ھذا ال یؤدي المطلوب بإعتبار أن النواب وعلى الجمیع أن یعلم كل وزارة

.ماذا قدمت؟ وبالتالي

-:السید رئیس مجلس النواب –

إذن ما ھو دور اللجان؟

-:النائبة سعاد جبار محمد الوائلي –

سیادة الرئیس، ال، المفروض كل وزیر یأتي إلى ھنا والمجلس كلھ مسؤول ولیس فقط اللجان وأنا المفروض عندما یأتي الوزیر ھنا یتكلم لنا  بما
.الذي قدمھ خالل ھذه الفترة؟ وتتم مناقشة األمور، قد توجد أمور بعیدة عن اللجان وبعض النواب یذكروھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائبة، أنا وجھة نظري ھي التالیة، الوزراء یحضرون إلى قبة مجلس النواب لإلجابة على إستفسارات السیدات والسادة النواب

-:النائبة سعاد جبار محمد الوائلي –

ال، أوالً یقدم برنامج وما الذي نفذه خالل ھذه الفترة؟ وما ھو عملھ خالل ھذه الفترة؟ المشاكل والمعوقات، ما الذي قدمھ من حلول من عندھا؟
وبعد ذلك نحن ومن خالل المناقشة نتداخل ونرتب بعض األمور أو أن یتم التصحیح ومراقبة تعدیل األخطاء، أي من المفروض أن یكون ھكذا

.برنامج حتى تعرف ما الذي یحدث في الوزارة

-:السید رئیس مجلس النواب –

واضح، السیدات والسادة النواب أخذنا وقت الجلسة، إخوان مضت ثالثة أرباع الساعة، ممكن أن تختاروا لي كم من المتداخلین، أمضي بالجلسة
.وبعد ذلك آخذ المداخالت بعد الفقرة األولى، سوف أعطیك دور بعد الفقرة األولى

.إخوان، أعطیكم دور بعد الفقرة األولى

السیدات والسادة النواب، نرحب بالسید ممثل رئاسة الجمھوریة السید حسن السنید، إشارة إلى الكتاب الذي ورد إلینا من رئاسة الجمھوریة كممثل
.عن الرئاسة في الحضور إلى جلسات مجلس النواب

-:قدم لي طلب من (32) نائب لتقدیم الفقرة رابعاً من جدول األعمال لتتم مناقشتھا كفقرة أولى

.الفقرة رابعاً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص اإلعتداءات التي تعرضت لھا القوات األمنیة في كركوك *

.أطلب من السیدات والسادة النواب التصویت على تقدیم ھذه الفقرة لتكون الفقرة األولى

.(تم التصویت بالموافقة على تقدیم ھذه الفقرة لتكون الفقرة أوالً من جدول األعمال)

.الفقرة أوالً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص اإلعتداءات التي تعرضت لھا القوات األمنیة في كركوك *

.مقدم الطلب، النائب عدنان فیحان، جنابك مقدم الطلب في ما یتعلق باإلعتداء على القوات األمنیة في كركوك، لذا تفضل لتعطیني مداخلتك

.السیدات والسادة النواب، أماكنكم

أین الموظفین؟ ما الذي تنتظره؟

.أرید المداخالت بخصوص ھذه الفقرة حول إعتداءات كركوك، عدد المداخالت التي لدي (15) مداخلة

.نعم

-:النائب عدنان فیحان موسى –

حقیقة نحن طلبنا من رئاسة المجلس إدراج فقرة في جدول األعمال وھي فقرة االعتداءات األمریكیة التي استھدفت قطعاتنا األمنیة في محافظة
كركوك وكذلك بعد ھذا الحادث قامت القوات األمریكیة أیضاً بما یسمى بمعسكر سبایكر وتم إحراق الكثیر من المحاصیل الزراعیة والحقیقة
الیوم ھذا الحادث والذي قبلھ الذي حصل في كركوك یثبت بشكل قاطع وصریح على وجود قوات أمریكیة مقاتلة وتستخدم األجواء العراقیة

واألرض العراقیة بدون أي تنسیق مع العملیات المشتركة أو الجھات األمنیة المختصة وعلیھ الیوم نحن كبرلمانیین معنیین بسیادة العراق وامن
العراق المفروض نأتي ونناقش فقرة او نضع قرار یحمي سیادة العراق ونعمل على إلزام الحكومة والجھات األمنیة المعنیة بضرورة إعالمنا
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عدد القوات األجنبیة سواء األمریكیة أو غیرھا على األراضي العراقیة وإعالمنا بأماكن تواجدھا واألعمال المتفق علیھا ألنھ ھنالك أعمال قد
تكون خارج سیاق الحكومة وتحتاج الى موافقة البرلمان ووجود مستشارین وفنیین ھذا من اختصاص الحكومة أما وجود قواعد أمریكیة أو وجود
قوات مقاتلة أجنبیة على األراضي العراقیة یحتاج الى موافقة البرلمان والبرلمان لم یعطي موافقة للحكومة سواء ھذا البرلمان أو البرلمان السابق
لذا یحتاج الى توضیح من الحكومة العراقیة لماذا قامت ھذه القوات األمریكیة بھذه العملیة؟ والنزال في ناحیة الریاض وحدث تصادم مع القوات

األمنیة واستشھاد اثنین من الشرطة االتحادیة وجرح اثنین من الشرطة االتحادیة لذا علیھ نطالب الیوم بمناقشة ھذا الموضوع من اجل إصدار
قرار من البرلمان العراقي؟

-:النائبة فاطمة عباس كاظم التمیمي –

لیس غریباً على القوات األمریكیة االعتداء على العراقیین بشكل عام وعلى قواتنا األمنیة بشكل خاص ولكن الغرابة في المواقف الرسمیة التي لم
تحسم أمرھا في بیان الموقف الرافض والحاسم من تواجد ھذه القوات على األراضي العراقیة ال بل نرى غض الطرف عن ممارسات ھذه

القوات ضد أبناء البلد مبررین ھذه األعمال المشینة بالتصرفات الفردیة وأنھا ال تعبر عن موقف الجانب األمریكي ونتساءل لو كان ھذا الموقف
الذي حصل للقوات العراقیة قد حصل للقوات األمریكیة ھل سوف تكون المواقف األمریكیة بھذا البرود؟ أم سوف تقوم الدنیا ولم تقعد؟ أنا اقترح

على المجلس الموقر اتخاذ قرار یدین افعال القوات األجنبیة ونطالب الحكومة باتخاذ مواقف أكثر حسماً ألن دماء أبناءنا أغلى من أي سیاسة ومن
.أي تبریر

-:النائب سعران عبید شاني –

حقیقة الموضوع الذي طرح وأدرج على جدول األعمال أن شاء هللا غداً في اجتماع لجنة األمن والدفاع سوف یطرح على جدول أعمالھا
ومناقشة األسباب والمعالجات خاصة في الخروقات األخیرة األمنیة التي حدثت في كركوك وأیضاً ضمن جدول أعمال اللجنة متابعة القطعات في

كل القواطع وسوف تكون زیارات میدانیة من قبل أعضاء اإلخوان في لجنة األمن والدفاع للقطعات الماسكة ونحن سبق وان فاتحنا قیادة العامة
للقوات المسلحة ممثلة بالسید القائد العام للقوات المسلحة بتزویدنا بإعداد وجنسیات ومھام القوات األجنبیة المتواجدة على ارض الواقع وحقیقة
یمكن أن نحتاج الى مستشارین والى استشارة أمنیة وإسناد جوي ولكن الجمیع یعرف بان جمیع محافظاتنا التي كانت بید داعش تم تحریرھا
بسواعد أبناء القوات المسلحة العراقیة وكل األجھزة األمنیة التي شاركت لذا نحن ال نحتاج الى قوة متواجدة على ارض الواقع قد نحتاج الى

مدربین او مستشارین أو إسناد جوي ولكن ال نحتاج الى قطعات على األرض وھذا أیضاً تم طلبھ من السید القائد العام للقوات المسلحة لألسف
منذ أشھر ولم تتم اإلجابة للكتاب الموجھ من خالل ھیأة رئاسة مجلس النواب أیضاً نحن نحتاج الى إعادة العمل في القوات األمنیة وتنظیمھا

بتوجیھ من قبل لجنة األمن والدفاع الى كل القطعات والخروقات التي تحدث خاصة في شھر رمضان نحن نحتاج الى ما یسمى بوقت الذروة
بالمصطلحات العسكریة الذي ھو وقت الفطور والسحور الذي یمكن أن تحدث خروقاتھ في وقتھم لھذا یحتاج الى زیارة میدانیة من قبل كافة
السادة القادة واآلمرین والضباط الى قواطعھم خاصة في ھذا الوقت الحرج الذي ھو وقت الفطور والسحور التي تحدث بھ الخروقات وفیما

یخص االعتداء األخیر للقوات األمریكیة حقیقة أمریكا ھي أعظم دولة في العالم وھي من الدول المتطورة في مجال التسلیح والتكنولوجیا واعتقد
انھ من الصعب علیھا بھذا التطور والتكنولوجیا انھ مثل ھكذا حدث یكون خطأ واألخطاء كما نعرف أثناء المعركة یمكن ان یحدث الخطأ نتیجة
ارتباك احد أفراد القوة ولكن ان ال ھو وقت معركة لدینا ودلیل على استھتار في ارواح المقاتلین وأرواح الناس وھذا یحتاج الى وقفة جادة من

.قبل السید القائد العام للقوات المسلحة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو االختصار من قبل السیدات والسادة النواب، المداخلة دقیقتین

 

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.أوالً: بدایة نعبر عن إدانتنا لالعتداءات األمریكیة التي حصلت على قواتنا األمنیة في كركوك

ثانیاً: ال یمكن القبول أو استیعاب وقوع حادث في مدینة أو موقع عامل لیس قریب من أي ساحة عملیات عسكریة وال توجد عملیات عسكریة
.كبیرة او ساحات قتال قریبة منھا فكیف یحصل خطأ في القصف؟ والمنطقة لیس فیھا أي عملیات عسكریة

.ثالثاً: نطالب اطالع البرلمان على مجریات ونتائج تحقیق السلطة التنفیذیة لمعرفة تفاصیل الحادث وأسبابھ

رابعاً: مثل ھكذا حوادث یصدر اعتذار من الجھة المرتكبة بالتجاوز أو االعتداء وتعویض الضرر الحاصل من اعتداءھا وھذا لم یحصل من تلك
.الجھة

.خامساً: المفروض وجود تنسیق بین الحركة على األرض والجھد الجوي وال تتم أي طلعة بدون موافقة قیادة العملیات المشتركة

سادساً: تكرار ھذه الحوادث یثیر االستفھام وخصوصاً انھ لیس الحادث األول عالمة استفھام مریبة حول وقوع ھذه الحوادث وان تالفیھا ال
.یحتاج الى أكثر من تنسیق مسبق والتحقق من المعلومات المیدانیة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

أل أ أل ً
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طبعاً بعید عن االعتداءات األمریكیة المتزایدة بین فترة وأخرى على القوات األمنیة العراقیة لیس فقط تثیر التساؤالت بل تثیر الشك والریبة في
القسم من ھذه االعتداءات وھي لمن تمھد خصوصاً المناطق التي یتم االستھداف بھا باعتبار أن ھذه المناطق ھي مناطق تماس مع العدو

اإلرھابي الداعشي لذا تضعیف القوات األمنیة في ھذه المناطق معناه أن ھنالك مخطط لمحاولة زعزعة األوضاع واالستقرار األمني في ھذه
المناطق أو عودة داعش بشكل أو بآخر وھذا ما یؤدي بنا الى الكالم عن شرعیات للقوات األمریكیة في العراق وغیرھا وأھمیة بناء وسیادة

الدولة العراقیة كنا في السابق قدمنا لجنابك قانون إلغاء االتفاقیة األمنیة مع القوات األمریكیة التي وقعت عام 2011 اعتقد انھ البد أن یحال ھذا
القانون الى لجنة األمن والدفاع أو لجنة العالقات الخارجیة إبقاء ھذا القانون عند سیادتكم أو ھیأة الرئاسة لیس صحیح من ناحیة النظام الداخلي
اللجان المختصة تقرا ھذا القانون وتعطي تقریرھا ومجلس الوزراء یحضر الى جلسة مجلس النواب باعتباره القائد العام للقوات المسلحة یطلع

على مفردات القانون والذي نستطیع أن نحدده في موضوع السیادة ما الذي تحتاجھ الحكومة من قوات مستشارین أو خبراء عند ذلك ننظم
.وضعیة سیادة بالنسبة للعراق استمرار وبقاء القوات األمریكیة وتجاوزاتھا وعنجھیتھا بھذه الطریقة في العراق مرفوض یقیناً

-:النائب حسن شاكر عودة –

أوالً: طبعاً ھذه االعتداءات لیست المرة األولى ولیست األخیرة االعتداءات تكررت عدة مرات منذ عام 2011 ولحد اآلن إذن ما ھو الحل؟ الحل
لیس في االعتذار أو االستنكار البد من وجود حل جذري لھذا التواجد األمریكي بعد عام 2011 لذلك أن نعرف أو نعلم أن ھذا التواجد األمریكي

.أو القوات األجنبیة ما ھي أعداد القوات األجنبیة؟ وما ھي جنسیاتھا؟ وما ھي مھامھا؟ وأین تعمل؟

ثانیاً: البد أن نطلب من السید القائد العام للقوات المسلحة المتمثلة بالسید رئیس الوزراء المحترم أن یعطینا تقریر خالل (30) یوم أو (15) یوم
یعطینا تقریر مفصل عن ھذه القوات وإعدادھا وجنسیاتھا ومھامھا الكل یعلم إذا القوات األجنبیة واألمریكیة المتواجدة في ارض العراق كان

االتفاق موجود إذا تعرضت العملیة الدیمقراطیة الى خطر سوف تتدخل ھذه القوات وتعرضت في عام 2014 وال یوجد أي تدخل لھم إذن البد
.أن نتخذ قرار كل الكتل السیاسیة باالتفاق جمیعاً أن نتخذ قرار أو قانون بإیقاف ھذه التجاوزات

 

-:النائب حسن سالم عباس –

.بدایة أتحفظ على الصیغة التي طرح بھا ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم تم تعدیلھا

-:النائب حسن سالم عباس –

االعتداءات األمریكیة على القوات األمنیة في كركوك ال یخفى على الجمیع حجم االعتداءات األمریكیة التي تكررت على قطعاتنا األمنیة ومن
قبلھا على معارك التحریر كانت ھنالك ضربات متعمدة على قطعاتنا عندما تحدث عملیة ھجوم من قبل قطعاتنا ضد عصابات داعش والقضیة
واضحة ھي عملیة استنزاف وإطالة أمد الحرب وبالتالي دفعنا دماء عزیزة ونتیجتھا طالت أمد ھذه الحرب لنتكلم بصراحة القضیة واضحة أن
داعش ورقة تلوح بھا دائماً الوالیات األمریكیة وھذا ما قدمناه بالدلیل في الدورة السابقة عندما قدمنا موضوع وھي دخول العصابات الداعشیة

من الرق السوریة الى األراضي العراقیة على مسمع ومرأى من الطیران األمریكي ولم یحرك ساكن تجاه ھذه القطعات والیوم نفس الشيء نشھد
ورقة داعش تلوح بھا القوات األمریكیة عندما طالبت الكتل الوطنیة بسن قانون إخراج القوات األجنبیة من األراضي العراقیة ولذلك نجد الیوم

تحرك بعض ھذه العصابات ألحداث ثغرات أمنیة واعتداءات أمنیة في بعض المناطق الیوم یجب أن نجد حل لھذه االعتداءات لماذا الدم
األمریكي غالي ومحصن؟ ولماذا دماء العراقیین رخیصة؟ ما ھو السند القانوني إلعطاء الحصانة للقوات األمریكیة عندما تقتل عراقي؟ والیوم

نحن نسال أمام هللا والشعب على الدماء العراقیین مستشارین وتدریب زال الیوم المسوغ القانوني التي تضرعت بھ أمریكا من خالل زوال
عصابات داعش باعتبار داعش یھدد السلم واألمن الدولي وجاءت أمریكا بكل ھذه الدول من اجل احتالل ثاني ولیس دفاعاً عن العراق وإال لو
كانت ھنالك النیة الجادة من الوالیات المتحدة لكانت عصابات داعش قد انتھت خالل شھر من الممول ومن الداعم؟ كلما تتقدم قطعاتنا تأتي لھا

ضربات من القوات األمریكیة إضافة الى ذلك الیوم األمریكان یتحكمون حتى باألجواء العراقیة منطقة وادي قذف وحوران ھذه منطقة ال یسمح
لھا أي قطعات عراقیة بالتقدم نحوھا وھنالك تدریب لقوات متعددة الجنسیات یحركونھا بین الحین واآلخر لغرض إحداث خروقات أمنیة تجاه
البلد لذلك نطالب السید رئیس مجلس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة أن یبین حجم ھذه القوات وتواجدھا والقواعد وما ھو مبرر
وجود ھذه القوات؟ وعلینا باإلسراع بقانون إخراج القوات األجنبیة في العراق ال ذریعة بأنھ نحتاج الى قوات أجنبیة أبداً الیوم قطعاتنا األمنیة

بخیر وھم الذین حققوا ھذا االنتصار العراقي بامتیاز ذلك نطالب السید رئیس مجلس الوزراء بالحضور الى قبة مجلس النواب لكشف حجم ھذه
.القوات والوقوف على ھذه االعتداءات

-:النائب جمال محمد شكور –

بالنسبة لمدینة كركوك ھي مدینة التآخي والتعایش السلمي وھي مدینة متعددة القومیات والمذاھب الحمد � الى اآلن ال توجد مشاكل نحن لدینا
لجنة لحل النزاعات الملكیة ولحسن الحظ موجود ممثل الحكومة وھو الرئیس للجمة التنسیقیة لحل النزاعات الملكیة في كركوك وتوجد توصیات

بھذا الخصوص نطلب من السید ممثل الحكومة تقدیم التوصیات بأسرع وقت لحل ھذه المشاكل نحن اآلن في وقت الحصاد وحصل حریق في
أكثر المناطق وتوجد مشاكل زراعیة في كركوك وھذه اللجنة تقوم بحل ھذه المشاكل بأسرع وقت ونطالب بتشكیل لجنة بخصوص قضایا أخرى
قضایا إداریة عسكریة وأمنیة واجتماعیة في كركوك لذا نطالب بتشكیل لجنة بخصوص ھذه المواضیع ولكن مشكلة نزاعات الملكیة السید رئیس

.مجلس الوزراء قام بتشكیل لجنة بھذا الخصوص ونطالب بإیصال التوصیات بأسرع وقت ممكن
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-:النائب حسن فدعم عسل –

أن االتجاھات األمریكیة على القوات العراقیة لم تحدث فقط في كركوك حدثت خالل عملیات التحریر أكثر من عشرین مرة واعتقد انھ سوف
تستمر إذا لم نضع حد لھا لذا نتمنى أن نستضیف السید القائد العام للقوات المسلحة وإیجاد حل لكثرة األخطاء كما یسمى والمعروف انھ ھنالك

مستشارین في القوات األمریكیة فكیف تتحرك قطعات عسكریة أمریكیة في كركوك وتحدث ھذه االعتداءات؟ لذا نتمنى على رئاسة مجلس
النواب أن تطرح موضوع مناقشة التصعید األخیر ما بین الوالیات المتحدة وإیران خاصة وان العراق في قلب ھذا الصراع واالعتداء الذي

.حصل من القوات األمریكیة ربما ال سمح هللا أن نرى مشابھ لھ إذا ما حصل نزاع ما بین الطرفین

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –

حسب المادة (1) من الدستور تقول (جمھوریة العراق دولة اتحادیة واحدة مستقلة ذات سیادة كاملة) وكذلك المادة (9) من الدستور تقول (تحافظ
السلطات االتحادیة على وحدة العراق وسالمتھ واستقاللھ وسیادتھ لذا فان االعتداءات األمریكیة المتكررة على قواتنا األمنیة ھي خرق وتجاوز

على سیادة العراق واستقاللھ وان تكرار االعتداءات األمریكیة ھي استفزاز لقواتنا األمنیة لجرھا لترك فراغ حتى یتمكن فلول اإلرھاب الداعشي
لیبدأ من جدید ولذلك نطالب السید الرئیس بتعدیل فقرات االتفاقیة األمنیة المبرمة بین العراق وأمریكا وخصوصاً بما یتعلق بالتواجد األمریكي

ً ونوع القوات المتواجدة وإلغاء تلك االتفاقیة وتشریع قانون للحد من التواجد األمریكي في العراق احتراماً الستقالل وسیادة العراق وتطبیقا
.للدستور ألنھ ما یتضح وجود القوات األمریكیة ھي لیست لغرض التدریب وإنما ھي تواجدھا لغرض اقتتال

-:النائب عبد األمیر حسن علي تعیبان –

أوالً: مداخلتي حول التدخل األمریكي وقد اكتفیت بكالم اإلخوة أعضاء الكتلة ولكن مداخلتي األولى ھنالك مواد قمنا بالتصویت علیھا على
الموازنة ولكن نالحظ تأخیر في التنفیذ من الحكومة بشكل عام ومن وزارة الداخلیة ووزارة الدفاع بشكل خاص وھم تحویل أصحاب الشھادات

.المدنیة البكالوریوس من القوات األمنیة الى اختصاصاتھم المدنیة یوجد تأخیر

.ثانیاً: بالنسبة لموضوع إعادة المفسوخة عقودھم لحد اآلن ال الحكومة وال الوزارة المعنیة اتخذت إجراءات بھذا الموضوع

-:(النائبة منى صالح مھدي العمیري (نقطة نظام -*

موضوع مھم ومصیري یفترض أن یكون ممثل مجلس الوزراء حاضر وممثل وزارة الداخلیة والدفاع وإضافة الى لجنة األمن والدفاع ما ھي
.الفائدة من عرض الموضوع بھذا الشكل؟ ال یوجد شخص یكتب وال نعرف ما ھي المطالبات وال یود من یتابع فقط سوف نتحدث ونخرج

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل وصل لكم كتاب من الحكومة؟ الدائرة البرلمانیة ھل تم تعمیمھ على السادة النواب؟ الذي یتعلق بجواب الحكومة على السؤال التحریري كتاب
مكتب السید رئیس الوزراء بتاریخ 11/3/2019 المعنون الى األمانة العامة لمجلس النواب/ الجائرة البرلمانیة السؤال التحریري (كتابكم كذا في

-:30/1 ندرج لكم أدناه اإلجابات على األسئلة الموجھة من قبل السید النائب فالح حسن جاسم للسید رئیس مجلس الوزراء

أوالً: یبلغ عدد قوات التحالف في العراق لغایة كانون األول 2018 (8956) فرد ومنھم (6132) قوات أمریكیة بصفة مستشارین ومدربین
.(وإسناد جوي

.ھذا سوف أعممھ على السیدات والسادة النواب ھذا كتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء

 

 

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

بالنسبة للوضع األمني في كركوك مستقر بفضل القوات االتحادیة واألمنیة وما حصل لبعض إخواننا النواب الكورد كان لھم حق أیضاً باعتبار
أن ھنالك مشكلة ما بین العشائر بخصوص األراضي الزراعیة وھذا األمر یحل بتشكیل لجان من قبل نواب الكرد والعرب والتركمان ولكن إثارة

القضیة وتحویرھا الى تغییرات سكانیة واعتداءات ھذا الكالم عار عن الصحة والیوم أھالي كركوك مستقر بھا الوضع األمني وال یوجد ھنالك
.أي شيء یخوف مواطني كركوك

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

انسجاماً مع المادة (50) من الدستور وما یتعلق بالسیادة العراقیة الیوم مع األسف االنتھاكات كبیرة التي ارتكبت من قبل األمریكان في العراق
وھو نموذج لما حصل في عام 2015 استھداف الفوج األول من لواء (51) الفرقة (14) الذي ذھب ضحیتھ أكثر من (30) جندي وضابط من

الجیش العراقي وأوجھ سؤال الى البرلمان والذي عرض قبل قلیل من جنابكم القوات األمریكیة عددھا (8956) ھذه إجابة السید رئیس مجلس
الوزراء ومنھم (6132) مستشار ومدرب نحن ال نعارض بوجود مدربین ومستشارین وھذا من اختصاص الحكومة ولكن تواجد قوات عسكریة
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ھذا لیس من مھام واختصاص الحكومة فسكت الكتاب عن وجود الفرق (2824) الموجود على األراضي العراقیة وجود التحالف الدولي وما
حصل من أخطاء أعتقد أنھا أخطاء مقصودة المراد منھا ھو إعطاء رسالة على انھ ھذه المناطق أن تكون محل خالف وتوتر وفي نفس الوقت

لدینا الثقة بقدرة وقابلیة الجیش العراقي والشرطة االتحادیة والحشد العشبي كل التشكیالت التي ساھمت بتحقیق النصر التي ھي محل افتخار لنا
جمیعاً كعراقیین ونطالب بإدراج مقترح قانون جدولة االنسحاب األمریكي من األراضي العراقیة على جدول أعمال مجلس الوزراء وھو مدرج

.وقد قدم الى جنابكم

ثانیاً: استناداً الى المادة (30) أوالً من قانون مجلس النواب وتشكیالتھ جمعنا تواقیع لحضور السید رئیس الوزراء الى مجلس النواب لمناقشة ھذا
.الموضوع كونھ یرتبط بالسیادة العراقیة

ثالثاً: في الدورات السابقة جمعنا تواقیع وصدر قرار من مجلس النواب بجدولة خروج القوات األجنبیة المتواجدة على األراضي العراقیة وصدر
ً قرار وعلى الحكومة أن تلتزم ومن حیث المبدأ ال نعارض وجود مدربین ومستشارین حسب الرغبة الحكومیة وھو من اختصاصاتھا وأیضا

نطالب بنفس الوقت بتسلیح بحجم اإلرھاب ونعتقد أن النصر الذي تحقق في العراق یجب أن نستثمره بخروج ھذه القوات من األراضي العراقیة
والموضوع الثاني في الكتاب الذي أجاب فیھ السید رئیس الوزراء تواجد القوات التركیة وھو تواجد كل القوات األجنبیة في األراضي العراقیة

یمس السیادة العراقیة ویجب إخراجھا الغریب في األمر تواجد القوات العسكریة في العراق أن كان مدربین لماذا معسكراتھم في المناطق
المتنازع علیھا والحدودیة؟ ھذا ما یثیر القلق لدى بعض الدول التي قد تتدخل في الشأن الداخلي بذریعة وجود قوات أجنبیة لذلك إدراج الموضوع

على جدول أعمال مجلس الوزراء المحترم وكذلك أیضاً حضور السید رئیس الوزراء بناء على الطلب الذي قدمتھ لجنابكم الكریم ومناقشة ھذا
.الموضوع ألنھ ینسجم ویتسق مع المادة (50) من الدستور

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

بالنسبة لموضوع االعتداءات األمریكیة ھو كان أول فقرة في جدول األعمال الذي أرسل قبل كم یوم وھذا الموضوع طرح عدة مرات ولم یوضع
في جدول األعمال والیوم عندما وضع في جدول األعمال مكتوب موضوع عام للمناقشة بخصوص االعتداءات حتى األمریكیة كأنھ نخجل أو

.نجامل حتى االعتداءات األمریكیة لم نكتبھا في جدول األعمال وتم تدویرھا من الفقرة األولى في جدول األعمال الى الفقرة الرابعة

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

رئاسة مجلس النواب ملتزمة بالتسلسل الذي عرض في الجلسات السابقة كانت الفقرة التي تتعلق بمناقشة البطاقة التموینیة قبل ھذه الفقرة واالنا
صبح ھو الفقرة األولى بناء على الطلب الذي استلمتھ من السیدات والسادة النواب وتم التصویت على ھذا األمر وتم مناقشتھ كفقرة أولى السیدة

.النائبة

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

ال توجد مشكلة توجد اتفاقیة أمنیة بین القوات األمریكیة بین الوالیات األمریكیة والعراق وھذه االتفاقیة األمنیة البد من االلتزام بھا وتوجد بھا
بنود مھمة على عدد القوات واحترام سیادة العراق وإعدادھا ومكان القوات األمریكیة في العراق لذا أنا أتمنى من اللجنة األمنیة أن تناقش ھذا

الموضوع وان نصل الى قرار ھنالك عدة مرات تحصل انتھاكات للقوات األمریكیة واالعتداء على القوات األمنیة وبالتالي أما یحصل اعتذار أو
ال الیوم نحن ممثلي شعب نطالب أن یكون تقریر بالجلسة القادمة من اإلخوان في اللجنة األمنیة حول االعتداء الذي حصل منذ شھر ھنالك أشیاء

بسیطة تطرح ھنا في مجلس النواب وتحصل أمور ولكن ھذا موضوع مھم موضوع اعتداء قوات أجنبیة على قواتنا األمنیة التي نفتخر بھا
وقامت بتحریر البلد الیوم نأتي لشيء بسیط تذھب انتھاك لھذه القوات في مناطق الیوم نحن كاتبین في كركوك واإلخوان تحدثوا في جلسات
سابقة وطرحوا ھذا الموضوع ولكن لم تحصل استجابة لطرح الموضوع في وقتھا وفي شدتھا لذا نتمنى ھذه المواضیع المھمة أن تكون لھا

.األولویة وال توضع في جدول األعمال

-:النائب كریم علیوي جاھوش المحمداوي –

:ھنالك أسئلة للحكومة

أوالً: ماھو عدد القوات األجنبیة المتواجدة في العراق إن كانت تركیة أو أمیركیة؟

ثانیاً: ما ھي مھمتھا ھي قتالیة أم إسناد؟ وإذا كانت إسناد ما ھذه الخروقات التي تحدث على قواتنا األمنیة في كافة المناطق؟

-:النائب خالد حمد عالوي المفرجي –

ھذا الموضوع مھم جداً، وأصل الحادثة وقعت بتاریخ 26 نیسان في ناحیة الریاض قریة الدب، كان ھناك أنزال أمیركي بواسطة طائرات
الھلیكوبتر وحدث تبادل ألطالق النار  بین نقطة تابعة للشرطة اإلتحادیة مع ھذه القوات أثناء الھبوط وحدث ما حدث، قیادة العملیات المشتركة

شكلت لجنة لجنة تحقیقیة بھذا الموضوع وتوصلت إلى نتائج مھمة جداً أنا أعتقد من واجب لجنة األمن والدفاع متابعة ھذا األمر بشكل مباشر مع
.الجھات المختصة للوقوف على الحقیقة حتى یتبین األمر ھذا أوالً

أ أل أ أ ً
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ثانیاً: نحن ال نضع أیدینا على الجرح، الجرح الحقیقي إن أبناء ھذه المناطق لم یشاركوا في الملف األمني ھم على ھامش في ھذا الموضوع، أنا
أتكلم على موضوع الحویجة مثالً أو بشكل عام المناطق المحررة في كركوك، من بین أكثر من (100) ألف منتسب في الحشد الشعبي بكافة
تفاصیلھ وفصائلھ لدینا فقط (1250) منتسب بشكل رسمي، بینما ھذه المنطقة ھي المنطقة الرخوة في العراق، وھذه المنطقة التي دائماً تسبب

مشاكل ودائماً تحدث فیھا خالیا نائمة لتنظیم داعش األرھابي، المفروض الیوم أبناء ھذه المناطق یشاركون بكل قوتھم یجب أن یتحملوا
المسؤولیة یجب یعطوا فرصة حقیقیة للدفاع عن محافظتھم وعن مدینتھم، الیوم لو أبناء المناطق ھم من یمسك الملف األمني ال یمكن لھذه الخالیا

.أن تكون موجودة على االطالق، انا أستغل ھذه الفرصة من أجل من أجل تطبیق الموازنة، نحن صوتنا في الموازنة

 

 

-:النائب خالد حمد عالوي المفرجي –

نحن في الموازنة صوتنا على أن یكون أبناء المناطق مشاركین ویتم تطویع عدد منھم إلحداث التوازن في ھذه الموضوع، ولكن لحد ھذه اللحظة
ونحن سوف نصل إلى شھر حزیران لم یطبق أي شيء من ھذا القبیل، أنا أقول ألخواني في مجلس النواب إذا أردتم أن یفرض األمن في ھذه

المناطق یجب أن تساعدوا إخوانكم من أجل المشاركة في الملف األمني في مناطقھم، وإال ھذه الحوادث سوف تتكرر لیس فقط في كركوك بل في
.جمیع المناطق االخرى ھذا لیس رأیي فقط رأي جمیع نواب المناطق المحررة

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

أكید االعتداء على قواتنا االمنیة مرفوض جملةً وتفصیالً، ویجب أن تتحمل الحكومة التحقیق في ھذه األمر وإیقاف ھذه األعتداءات، لكن بنفس
الوقت نحن نتكلم على اعتداء حدث في كركوك على القوات األمنیة، لماذا ال نتحدث عن اعتداء الحكومة على العراقیین بعدم حسم ملف

الوزارات االمنیة؟ ھذا الملف األمني الذي كلفنا الكثیر والكثیر حتى أستقر ونحن ننعم باألستقرار، مضى أكثر من سنة والسید رئیس الوزراء لم
یحسم وزارة الدفاع ووزارة الداخلیة، ھذا الملف الذي یرتبط أرتباط مباشر بحیاة المواطنین، ما الذي ینتظره السید رئیس الوزراء؟ ھل یتنظر أن

تنتھي الدورة االنتخابیة أو یدیر لعراق بالوكالة؟ نحن نعیب على الدورات السابقة بعض الوزارات بالوكالة والیوم نصف الكابینة الوزاریة تدار
.بالوكالة، لذلك علینا حسم ھذا الموضوع، لكي نذھب لمناقشة الملف االمني وكیفیة أستتباب االمن في البلد

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

ما مدة الوقت المسموح لي؟ لألسف أصبح الدم العراقي رخیص لحد إننا ال نقیم لھ أي وزن، الیوم القوات األمیركیة بعشرات الحوادث تتكرر
وتتكرر وكأنما من یقتل ھم ال وزن لھم وال قیمة وال درجة وال غیرھا، ما یحدث الیوم من توتر في المنطقة األقلیمیة سواء ما بین الوالیات

المتحدة وحلفائھا وبین الجمھوریة اإلیرانیة وحلفائھا، وھناك األالف مما یسمون المدربین أو القوات االجنبیة على األرض العراقیة دون أن یكون
.ھناك أي رأي للقیادة العامة للقوات المسلحة

أھم ما قاتلنا عنھ ھو الشرف العراقي والدم العراقي والِعرض العراقي والتربة العراقیة، عندما نرى إنھ الیوم یستھان بالدم العراقي بھذه الطریقة،
عندما تذھب اللجان دون أن نعرف تقاریر اللجان كیف یتم أستھداف أبنائنا دون أن یكون لھذا الدم وزن من قبل القوات األمیركیة أو أي جھة
كانت ھذا ما یجب أن نقف عنده كبیت الشعب كمجلس نواب، أنا أعلم سیادة الرئیس وحدثتنا كثیراً أن یكون ھذا المجلس یَُمثَل الشعب بجمیع

أطیافھ وبحقیقة وأن ندافع عن صغار الحقوق ولیس كبارھا، لذلك أنا أقول حدثت اكثر من حادثة كان من المفترض أن یكون السید رئیس مجلس
الوزراء حاضراً أمام أعضاء مجلس النواب، أن یكون موجوداً تحت ھذه القبة، إال أن عدم حضوره وألكثر من مرة ادى إلى أن تتفاقم ھذه دون

أن یكون لھا حل، أطلب من سیادتك أن یكون ھناك قرار لمجلس النواب باألستضافة یوم األثنین، أستضافة السید رئیس مجلس الوزراء 
بخصوص ھذا الموضوع وأن یبین الموفق العراقي فیما یتعلق باالعتداءات على أبناء الشعب العراقي، وفیما یتعلق بوضعنا اآلن والشعب
العراقي قلق مما یحدث من توتر في المنطقة اإلقلیمیة ما ھي أستراتیجیة الدولة العراقیة، الدستور العراقي ألزم الحكومة العراقیة أن تكون

.مسؤولة عن وضع أستراتیجیات الدولة الخارجیة، لذلك في ظل ھذا الظرف نحتاج ألستضافة السید رئیس الوزراء

-:النائب عدنان ھادي نور علي األسدي –

موضوع تواجد القوات األمیركیة واإلعتداءات، ھناك أسئلة تدور في أذھاننا وأذھان جمیع المواطنین، من ھو المسؤول عن تواجد القوات
األمیركیة؟ ھل الحكومة العراقیة أم مجلس النواب؟ الحكومة العراقیة ورئیس الحكومة بعثنا لھ من لجنة األمن والدفاع وَذَكرھا زمیلي االستاذ
(سعران) في بدایة تشكیل المجلس كتاب ولم تردنا اإلجابة لحد اآلن، ما ھو عدد القوات األمیركیة؟ ما ھي مھام القوات األمیركیة؟ ھل ھناك

قواعد أمیركیة في العراق؟ ما ھو رأي السید رئیس الوزراء ھل یحتاج إلى وجود قوات أمیركیة أم ال؟ ولم تصلنا اإلجابة لحد األن وبعثنا تأكید
.أول وتأكید ثاني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا الحدیث فقط للتوضیح عن جمیع القوات المتواجدة على األراضي العراقیة

-:النائب عدنان ھادي نور علي األسدي –

جمیع القوات االجنبیة، سیادة الرئیس جنابك رئیس مجلس النواب ھل تعلم عدد القوات األمیركیة في العراق؟
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.بموجب كتاب الحكومة نعم

-:النائب عدنان ھادي نور علي األسدي –

.أخبرونا حتى نعلم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(عددھا (8932

-:النائب عدنان ھادي نور علي األسدي –

ما ھي مھامھا؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مھامھا في ھذا الكتاب سوف یتم توزیعھ علیكم

-:النائب عدنان ھادي نور علي األسدي –

.مھامھا، السید رئیس الوزراء یقول مستشارین

-:السید رئیس مجلس النواب –

كتاب السید رئیس الوزراء ینص على إن العدد (8932)، ومنھم (6100) مھامھم التدریب واألستشارة والدعم الفني، ھذا نص الكتاب الوارد
من السید رئیس الوزراء، یبلغ عدد قوات التحالف في العراق لغایة كانون األول 2018 (8956) فرد ومنھم (6132) من القوات األمیركیة
بصفة مستشارین ومدربین ودعم وأسناد جوي، القوات االمیركیة (6132) والمتبقي من القوات األخرى، ھذا في كانون األول 2018، قبل

.أربعة أشھر

-:النائب عدنان ھادي نور علي األسدي –

اآلن وفق ھذه األجوبة مھام القوات األمیركیة التدریب واألستشارة كیف حدث األعتداء على الشرطة اإلتحادیة؟ ھذا یعني إن ھناك قوات میدانیة،
ھذه القوات المیدانیة من الذي یحددھا؟ یحددھا مجلس النواب ودور القوات األمیركیة أیضاً یحددھا مجلس النواب، جنابك رئیس مجلس النواب

دورك بأستضافة السید رئیس مجلس الوزراء حتى یحدد لنا مھام القوات األمیركیة، وبالتالي ھذا العدد من القوات یجب أن یغطى بقرار من
مجلس النواب، كیف تتواجد ھذه القوات یجب موافقة مجلس النواب، ویعرض على مجلس النواب وتؤخذ الموافقة، ألن األتفاقیة السابقة التي تمت

مناقشتھا والتصویت علیھا في مجلس النواب، ھي تواجد قوات أستشاریة محددة وبموافقة مجلس النواب، لذلك أي حركة للقوات األجنبیة في
.العراق یجب أن تكون بموافقة مجلس النواب

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة ثانیا من نفس الكتاب تنص على: لم تحدد مدة لبقاء تلك القوات في أتفاقیة األطار األستراتیجي الموقعة في 17/11/2008 مع الجانب
األمیركي، وأشارت االتفاقیة إلى تنظیم االنشطة خالل وجود القوات في العراق بشكل مؤقت وكما مبین في القسم الثالث التعاون الدفاعي واالمني

من اتفاقیة األطار األستراتیجي، لعالقة صداقة وتعاون ما بین الوالیات المتحدة األمیركیة وجمھوریة العراق، وتتولى وزارة الخارجیة دائرة
.أمیركا مع مقرریة اللجنة العلیا لمتابعة ومراقبة التنفیذ العام لألتفاقیة، ھذا الكتاب سیعمم على السیدات والسادة النواب، ھذا جواب الحكومة

-:النائب علي سعدون غالم –

إضافة لألنتھاكات للسیادة من قبل القوات األمیركیة ھناك أنتھاك من قبل القوات التركیة وأحتالل بعض المدن العراقیة، قبل یومین أو ثالثة أیام
كان ھناك وفد حكومي برئاسة السید رئیس الوزراء ومع السادة أعضاء مجلس النواب إلى تركیا، أرجو أن یكون ھناك أستفھام ھل تم التطرق

إلى ھذه القوات المحتلة للمدن العراقیة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.النائب (ظافر العاني) رئیس لجنة الصداقة
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-:النائب علي سعدون غالم –

وماذا كان الرد من قبل األتراك حول ھذا الموضوع؟ ما شرعیة دخول القوات التركیة للعراق بأي صفة وبأي طریقة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

النائب (ظافر العاني) رئیس لجنة الصداقة العراقیة التركیة في لجنة العالقات الخارجیة كان مرافق للوفد، أرجو اإلجابة على ھذا السؤال، ھل
.تمت مناقشة ھذا الموضوع في الزیارة

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

الوفد كان یضمن عدد من القادة العسكریین كان ھذا الموضوع ومواضیع اخرى أمنیة على رأس األھتمامات واالولویات، كان السید رئیس جھاز
المخابرات والسید مستشار األمن الوطني والسید معاون رئیس أركان الجیش وأخرین من الخبراء، وھذا الموضوع تمت مناقشتھ في اللقاء

الخاص والمغلق ما بین رئیسي البلدین، السید رئیس الوزراء الدكتور (عادل) والسید (رجب طیب أردوغان) وقیل بأن ھناك جھود سیاسیة تبذل
من أجل حل مشكلة بعشیقة من وغیرھا مما یتعلق بتواجد القوات التركیة في العراق، خالل شھرین من األن سوف یعقد أجتماع ھو االجتماع

الرابع للجنة التنسیق المشتركة ما بین البلدین سیعقد في بغداد، أیضاً برئاسة الرئیسین السید رئیس وزراء العراق والسید رئیس جھوریة تركیا،
وسیكون ھذا الموضوع أیضا على قائمة االولویات، وفي الخارجیة ھذا الملف یُتابع بشكل یومي وتفصیلي وفیھ تعقیدات سواء ما كان یتعلق

بنشاط حزب العمال الكردستاني أو (البككة) الذي تعترض علیھ تركیا والعراق لدیھ تعھدات للجانب التركي بأن ال یكون ھنالك نشاط أمني من
خالل األراضي العراقیة تجاه تركیا ونحن نشجع ذلك، وأنا أعتقد إن ھذا الموضوع في طریقھ للحل خالل األجتماع الرابع الذي سیعقد خالل

.شھرین

-:السید رئیس مجلس النواب –

إجابة الحكومة بخصوص ما یتعلق بسؤال جنابك، إن الحكومة العراقیة تدرك أن تواجد القوات التركیة على أراضیھا یؤثر سلباً على أمن
وأستقرار البلدین والعالقة بینھما وتسعى إلى أنھاء التواجد التركي على أراضیھا بالوسائل الدبلوماسیة، وإن العراق یستند في موقفھ ھذا على

القانون الدولي الذي یضمن لھ الحق بذلك ودستور جمھوریة العراق الذي أشارت لھ المادة (8) والتي تنص على أن یراعي العراق مبادئ حسن
الجوار ویلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول األخرى ویسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمیة ویقیم عالقات على أساس المصالح

.المشتركة والتعامل بالمثل ویحترم ألتزاماتھ الدولیة، ھذا جواب الحكومة بتاریخ 11/3/2019، یوزع على السیدات والسادة النواب

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

حسب ما قرأت جنابك الكریم بأن التقریر لغایة 2018، بعد عام 2018 حدثت أحداث نقل قوات من سوریا إلى العراق والجمیع یتذكر ذلك  في
.نھایة عام 2018، ھل ھذا العدید داخل ضمن الرقم الذي ذكرتھ جنابك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال أستطیع أن أبت بالجواب من الممكن أن نسأل الحكومة سؤال آخر في ھذا الملف لغایة كانون االول 2018

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

االمر األخر ھذه األرقام المتبقیة لیست لدینا تفصیل ما ھو وجودھم؟ ما ھو عملھم؟

ثانیاً: موضوع الحصانة، ھل ھؤالء متمتعین بالحصانة، مثل ما حصلت أحداث كركوك وجرت أعمال قتل أو ال؟ ما ھو وضعھم القانوني؟ نحن
الذي نعرفھ في إتفاقیة (سوفا) كان یریدون الحصانة وبشدة، والحكومة العراقیة

لم                                                                                                                                            تعطیھم
.الحصانة، الكتاب یشیر إلى موضوع الحصانة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.غیر موجودة، وزعت علیكم فقط الفقرات التي قرأتھا

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

.حقیقة األنتھاكات األمیركیة فیھا عدة اوجھ

أوالً: األنتھاكات العسكریة التي جرت في كركوك وأیضاً في محافظة صالح الدین، األول كان أعتداء على الشرطة اإلتحادیة التي ذكرت في
البرقیة الموجھة إلى العملیات المشتركة إنھا كانت تراقب بواسطة الكامیرات الحراریة عملیة إنزال للقوات األمیركیة بعدد (15) شخص من قبل

.طائرات حربیة تم أستھداف ھذه الكامیرا وأدى إلى أستشھاد مجموعة من المنتسبین
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االمر الثاني: األقراص الحراریة التي تم ألقائھا في محیط قاعدة (سبایكر) والتي أدت إلى حرق مجموعة من المزارع، ھذین األعتدائین فتح
األبواب إلى إعتداءات إرھابیة لداعش اإلرھابي على الشرطة األتحادیة وكذلك إلى مجموعة من الحرائق التي تلت الحریق خلف قاعدة (سبایكر)

في مجمل محافظة صالح الدین في مخمور وفي تكریت ویوم أمس في الدور، كذلك ھناك تساؤل كبیر ومشكلة كبیرة، التدخالت األمیركیة من
قبل المتحدث بأسم السفارة األمیركیة في الشأن العراقي ومحاولة زجھ في االزمة الدولیة القائمة األن بین ایران وبین أمیركا، وكذلك تصریحات
وزیر الخارجیة االمیركي بشأن سحب ممثلي الدبلوماسیین المھمین والعاملین في السفارة والذي أدى إلى ردود فعل لدى القوات الموجودة داخل
العراق، الذي نستغرب لھ إنھم یقولون إنھ لیست لدینا قواعد ثابتة داخل العراق لكن في المحصلة ھم الیوم یوجھون الكالم إلى الحكومة العراقیة
بضرورة حمایة ھذه القواعد، والتأثیر على مستوى القرار السیاسي العراقي، الواجب علینا الیوم كأعضاء وممثلین في مجلس النواب عن أبناء

الشعب العراقي، من الذي سوف یحاسب على الدماء العراقیة التي سفكت، ھل نحن قادرین على محاسبة ھذه القوات؟

.ثانیاً: ھل ھناك قرار سیصدر من مجلس النواب ومن ممثلي الشعب للحد من ھذه الخروقات وإیقاف ھذه الخروقات وتجنب حدوثھا

ثالثاً: المطلوب تقدیم اعتذار من الجانب األمیركي وتقدیم ومحاسبة المقصرین ومعرفة المحصلة التقریر النھائي لھذه األعتداءات، وكذلك منع
.الدبلوماسیین من زج العراق في الصرعات التي تحدث بین أمریكا وباقي الدول

-:النائب أحمد جاسم صابر األسدي –

أي وجود لقوات أجنبیة على أراضي أي دولة أخرى ھذا الوجود إما أن یكون بموافقة الحكومة والسلطة التشریعیة أي الجھات المختصة ویكون
وجوداً مشروعاً، أو یكون ھذا الوجود بدون موافقة الجھات المختصة ویكون وجوداً غیر مشروع، وتعتبر ھذه القوات أما قوات احتالل أو

معتدیة وخارجة عن القانون، والجھة القطاعیة أو المختصة التي تحدد قانونیة وجود ھذه القوات من من عدمھا ھو مجلس النواب ، لذلك على
مجلس النواب القیام بواجبھ فیما یتعلق بالسیادة العراقیة وبالتحدید وجود ھذه القوات ومن خالل مسألة الحكومة بكل واضح ومباشر، ونعلن من
خالل وجودنا في مجلس النواب إننا نرفض أي وجود لقواعد أجنبیة أمیركیة او غیر أمیركیة وأي وجود لقوات قتالیة ونتحفظ على وجود قوات

اخرى أي بمھام أخرى لكن مع ذلك بما إن األمر یتعلق بالقائد العام للقوات المسلحة والمختصین من األجھزة االمنیة یجب علیھم ان یقدموا
لمجلس النواب الحاجة الفعلیة لما یسمى بالمستشارین والمدربین، أعدادھم ومھامھم وأماكن تواجدھم المدة الزمنیة التي ھناك حاجة فعلیة

.ً لتواجدھم  فیھا ولمجلس النواب الرؤیة الكاملة ألتخاذ القرار المناسب المبني على إدراك مصلحة العراق حكومةً وشعباً ودولة

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

أطلب من السید ممثل رئیس الوزراء توصیف كلمة مدربین مستشارین، قبل أن نكو نواب في الدور ة الرابعة كنا نسمع في الدورة الثانیة والثالثة
مستشارین ومدربین، أنا أسأل ما ھو توصیف المدربین والمستشارین نحن نعلم أن كان ھناك مدربین أو مستشارین یكون ھناك ورشة عمل، قد
تكون أستیراد طائرات أو معدات ھنا یكون التدریب، وأنا متابعة للجیش فیھا عدة تصنیفات وآخرھا في 2017 أو 2018 ھناك تصنیف عالمي

ھو (كلوبل فایبر) التصنیف العالمي یتناول مؤشر القوة في الجیش العراقي فكان الجیش العراق خالل 2018 تقدم بالترتیب الخامس عربیا
والترتیب السابع على مستوى الشرق األوسط وعلى مستوى العالم (52)، ھنا السؤال الجیش العراقي العالم یدركإنھ یتقدم بالتصنیف العالمي

.(بكلوبال فایبر) ونحن ال نزال كحكومة نذكر كمدربین ومستشارین، ھنا عالمة األستفھام والسؤال الموجھ إلى السید رئیس الوزراء

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

أنا فقط أرید أن أشیر إلى موضوع القواعد األمیركیة، حقیقةً ال توجد قواعد أمیركیة في العراق جمیع القوات الدولیة ولیست األمیركیة متواجدة
ضمن معسكرات عراقیة بإدارة عراقیة، سواء كانت بخبراء أو مدربین وال توجد ھناك أي قاعدة أمیركیة أو قاعدة تابعة للتحالف الدولي

.بأسمائھم

.النقطة األخرى: العدد الذي تحدثتم عنھ (8956) االن لیس لدي الرقم المضبوط، لكن الرقم في انخفاض من الشھر إلى الشھر الماضي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني ھل العدد منذ 2018 إلى األن في ازدیاد او انخفاض

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.أنخفاض (100%) موجود

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، أجابتِھ كانت ال توجد قواعد أمریكیة مفردة، متواجدین تحت إدارة القوات العراقیة، ھذا كان جوابك أم غیرِه، أعد الكالم ممثل
.الحكومة

 

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –
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سیدي الرئیس، ال توجد قواعد للقوات األمریكیة وال للقوات الدولیة مفردة في قواعدھم، ھناك قواعد عراقیة تتواجد فیھا ھذه القوات بإدارة
.عراقیة

-:النائب صباح حسن محمد –

یوجد تصریح للسیناتور األمریكي عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشیوخ األمریكي مارك روبیھ، صرح في الخمیس الماضي بأن عدد
وجود األمریكان داخل العراق (50,000)، ھذا رقم ضخم جداً، فنحن لم نرى أي رد من الحكومة ھل موجودین في الصحراء ھل موجودین في

الحدود ھل غیر موجودین، ھذا تصریح من مسؤول كبیر في الحكومة األمریكیة، ھذا رقم مھول، فنحُن ننتظر أن یكون لھذا األمر تصریح
.رسمي من الحكومة بأعتبار التصریح الذي صدر لنا أشبھ بالرسمي

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.ھناك نوعین لتواجد القوات األمریكیة أو القوات األجنبیة في العراق

النوع األول: الذي ینظمھ األمم المتحدة فیما یتعلق بالتحالف الدولي، الذي ھو أجابت الحكومة على أساسِھ أت، باعتبار األسئلة الموجھة للحكومة
.على ھذا األساس على أساس قوات التحالف

النوع الثاني: القوات الموجودة التي نظمتھا ممثل أتفاقیة اإلطار األستراتیجي واتفاقیة سوفا، من المفترض السید ممثل الحكومة یضع ھذا األمر،
نوعین من التواجد، التواجد الذي یتكلم عنھُ (8,000) ھذا بقضیة التحالف الدولي، أما أتفاقیة اإلطار األستراتیجي واتفاقیة سوفا فغیر محدودة ال
العدد والمدة بناًء على جواب رئیس الوزراء، وجواب رئیس الوزراء لكم واضح كان، غیر محددة ال مدتھا وال عددھا، نحُن أمام عملیة تنظیمیة،

.لماذا قلنا لك سیادة الرئیس أن القانون الذي قدمناه الى سیادتك ینظم ھذه القضیة ألن اتفاقیة سوفا فاتحھ الباب على مصراعیھ

-:(النائب حسن جالل محمد طاھر (نقطة نظام –

أستناداً الى المادة (37) (ثانیاً) التي تنص على ادراج فقرة ضمن جدول األعمال من منطلق دورنا الرقابي ومراعاة المصلحة العامة وما یعانیھ
العراق من خطر یوازي االرھاب حول تعرض الصناعة في العراق الى مؤامرة كبرى أطرافھا داخلیة وخارجیة أدت الى فشل الكثیر من

المشاریع والمعامل الصناعیة على المستوى القطاعین (العام- الخاص) نطالب بإعادة تأھیل كافة المنشآت والشركات الصناعیة والحربیة في
جمیع أنحاء العراق وإعادة الصناعات الحربیة خالل تأھیل خطوط انتاجھا ودعمھا بالتقنیات الحدیثة على أن تدار من قبل الدولة والغاء دمج كافة

.الشركات وتخصیص المبالغ من موازنة الطوارئ أطلب من سیادتكم إدراج ھذا الموضوع في جدول األعمال القادم إن شاء هللا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم یضاف في جلسات المجلس الى األسبوع القادم ولیس في الجلسات القادمة

-:النائب حسن جالل محمد طاھر –

.ان شاء هللا كال سید الرئیس في األسبوع الحالي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال نستطیع في السبوع الحالي سید النائب

-:النائب حسن جالل محمد طاھر –

.أرجوك سیادة الرئیس في األسبوع الحالي لوجود أحتمالیة أعطاء عطلة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اذا كنت ال ترید أن نعطي عطلة ال نعطي براحتك

-:النائب حسن جالل محمد طاھر –

.عفواً إذا كانت توجد إرادة حقیقیة لدى رئیس الحكومة ومجلس النواب یطالبون بإعادة تأھیل الصناعة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .أتفق معك تماما
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-:النائب حسن جالل محمد طاھر –

.ألنك تقضي على البطالة في العراق صدقني

-:السید رئیس مجلس النواب –

أرجو التنسیق أیضاً ما بین لجنة االقتصاد واالستثمار ولجنة التخطیط االستراتیجي وتنفید البرامج الحكومي وحدث البرنامج الحكومي عن دعم
.قطاع الصناعي وتأھیل المعامل، أرجو التنسیق ما بین اللجنتین وتعقدوا أجتماعات خالل ھذه الفترة ویعرض في جدول أعمال الجلسات القادمة

-:النائب حسن جالل محمد طاھر –

.شكراً سیادة الرئیس وبارك هللا فیك

-:(النائبة ھدى سجاد محمود شاكر (نقطة نظام –

نحن إستبشرنا خیراً عندما أصبح رئیس مجلس النواب شاباً باعتباره یھتم أكثر بالشباب ویعطینا فرصة لكن یبدو أن الشاب دوماً لدیھ قصر بصر
فال یرى البعید الذین یرفعون أیدیھم فنحن نحتاج أما تنصفنا أو تغیر مكان جلوسنا وأنا عندما غیرت مكان جلوسي أعطتني دوراً وتستطیعون أن

تحذفوا المقدمة فأتمنى األخذ بنظر االعتبار األخوة الجالسون في األخیر شكراً لكم ورمضان مبارك على الجمیع، ما یخص االعتداءات التي
تفضلت بھا جنابك الكریم في االستضافة أنا أتمنى جمیع أدوارنا تأخذ موقعھا الحقیقي قررت جنابك الكریم استضافة خمسة أكبر جھات أمنیة في

البلد جھاز مكافحة االرھاب، عملیات مشتركة، وزارة الدفاع، قائد العام للقوات المسلحة الیوم أصبح اعتداء واحد في كركوك وجمیعنا انتفض
بشیعتنا وسنتنا وُكرد إال أن ھذا االعتداء غیر مدروس ألنھ لیس لدینا استراتیجیة لیكون لدینا بدایة حسنة من مجلس النواب العراقي االعداد في

الواقع الحال موجودین ھل ھم مستشارین؟ ما ھو دورھم؟ لدیھم حصانھ أم لیس لدیھم حصانھ؟ ما ھي األدوار التي یقدمونھا بالضبط؟ لتكون
خالل لجنة األمن والدفاع تقریر األسبوع المقبل بعون هللا یقدون لنا لجنة األمن والدفاع الى مجلس النواب العراقي تقریر مفصل عن األعداد وما
ھي الحاالت وما ھي العملیات المشتركة وما ھي دور المحافظات حقناً الى الدماء العراقیة وحفاظاً على قواتنا االمنیة بشكل كبیر الیوم أي عائلة
ترید زیارتھا من عوائلنا التي أستشھدت سوف تقول أنت كعراقي لم تحافظ على كرامة أبن بلدك وال من یدافع عن بلدك بشكل أساسي لذلك الذي

أتمناه حتى على مجلسنا الموقر بما یحل من ممثلین لھذه المحافظات كافة أن یكون لدینا تقریر وافي وشافي عن األعداد الحقیقیة واألدوار
.الحقیقیة وھل ھم یتمتعون بحصانة أما ال سواء من التحالف الدولي أو اتفاقیة سومو

-:(النائب فیصل حسین جبار العیساوي (نقطة نظام –

أُثني على ما ذكره أغلب االخوة في الحفاظ على الدم العراقي واألمن العراقي وسیادة العراق ونقطة نظامي أقترح أستدعاء ممثل الحشد الشعبي
أو قیادة الحشد الشعبي ألنھ حقیقة حصلت في منطقتنا أكثر من مرة أن الحشد الشعبي ھو الذي قصف مقرات الحشد العشائري أو الشرطة

المحلیة الطوارئ وحتى الجیش العراقي فلو حبذا نستدعي ممثل الحشد الشعبي في نفس جلسة اللجنة األمنیة للحضور ومناقشة ھذا الموضوع
لماذا یحدث ھذا الخرق مع العلم ال توجد عملیات وال توجد مشاكل لكن بشكل متكرر ومثبت ھذا الموضوع لدى القیادات العسكریة جمیعاً فلو

.حبذا یكون ممثل الحشد الشعبي

-:السید رئیس مجلس النواب –

أین حدثت ھذه الحادثة؟

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.في جنوب بغداد في منطقة العامریة المحاذیة لجرف الصخر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یتم استدعاء ممثل الحشد الشعبي

.الفقرة (ثانیاً): طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص الغاء دمج وزارة البیئة بوزارة الصحة*

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

الحكومة السابقة السید حیدر العبادي ُشكلت لجنة فیما یخص موضوع كركوك وناحیة سریكران التي حدث حولھا النقاش قبل قلیل والقرى التابعة
لھذه الناحیة وأعتقد ان استاذ طورھان مطلع على ھذا الموضوع واتمنى ان یعطي رأیھ سیادة الرئیس ألن أكثر القرى الموجودة ھناك ھي أصالً

أمالك لناس من دور الستینات یعني ان الموضوع قبل موضوع التعریب الذي ذكر أكثر من مرة والجمیع یعلم ان بعد موضوع التعریب الذي
حصل في كركوك صادف في الثمانینات والتسعینات یعني أنھا لم تحصل في الستینات بل كان الحكم في الستینات الى العوارف (عبد السالم
.عارف، عبد الرحمن) كما تعلم جنابك فتوجد لجنة أعتقد الجوع الى اللجنة وتجدید موضوع اللجنة وما ھي التوصیات ھذا الموضوع األول

الموضوع الثاني، یخص محافظة نینوى وتحدیداً غرب نینوى وشرق نینوى لدینا مضوع مشابھ لھذا الموضوع أطلب من جنابك تشكیل لجنة
تقصي الحقائق من لجنة األمن والدفاع ومن لجنة حقوق األنسان التي یترأسھا األستاذ أرشد الصالحي للذھاب لدینا قرى أیضا الیوم أستقطعت من

ً ً
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ناحیة ربیعھ التي ھي تابعھ اداریاً وتاریخیاً الى محافظة نینوى وضمت الى محافظة دھوك في اقلیم كردستان (80) الف دونم زراعیة والدونم
یقطع طن سنویاً (80) الف دونم (40) بئر نفط نحن ال نتحدث عن آبار النفط والتي ھي معروفة قضیتھا لكن على األقل الناس الذین یریدون

إعادة القرى وإعادة المھجرین، أتمنى من جنابك تشكیل لجنة قصي الحقائق من لجنة األمن والدفاع ولجنة حقوق األنسان فیما یتعلق بغرب نینوى
.وشرق نینوى

-:السید رئیس مجلس النواب –

في أي تاریخ حدث ھذا االنقطاع؟

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

تقریباً منذ بدء العملیات عملیات فرض األمن في الشھر العاشر في عام 2017 وأصبحت ھناك سواتر وضمت ھذه المناطق باتجاه محافظة
دھوك واآلن القرى والعرب تحدیداً ال یسمح لھم بالعودة (80) الف دونم خمس أو ست قرى ھذا في غرب نینوى وشرق نینوى سیادة الرئیس

عندما بدأت العملیات في عام 2016 عملیات تحریر نینوى توجد قرى في منطقة  تسمى (الخازر) ھجروا وشكلت لھم مخیمات في داخل االقلیم
انتبھ الى ھذه النقطة في داخل اإلقلیم اآلن ال یسمح لھم بالعودة الى قراھم حسناً إذا ھم إرھابین فھم في المخیمات وداخل اإلقلیم األولى اعتقالھم

والناس لیس لدیھم شيء مسالمین عجباً ال یسمح لھم بالعودة الى قراھم والتي تبعد عن المخیم كیلوین متر فسیادة الرئیس یجب تشكیل لجنة
.تقصي الحقائق

-:السید رئیس مجلس النواب –

ممكن أن تتقدم بطلب مشفوع بتواقیع السیدات والسادة النواب وعلى الفور تشكل لجنة من لجنة االمن والدفاع ولجنة حقوق االنسان تقدم لي
.بطلب

-:النائب میروان نادر –

شكراً سیادة الرئیس ھنالك حملة موسعھ للتغییر الدیموغرافي في كركوك وبدعم  محافظ كركوك وكالةَ وحاول بكافة الطرق إلحیاء سیاسة حزب
البعث المنحل وھناك تجاوزات یومیاً على األموال واألراضي وكرامة المواطنین الُكرد في المحافظة ویتم االستیالء على أراضي الكرد

ومحاصیلھم من الحنطة والشعیر ویتم استبعاد المدراء ورؤساء االقسام الكرد في الدوائر وأستبدالھم بآخرین من غیر مكونات وكذلك مداھمة دور
المواطنین الكرد ولذا وفق ھذه التصرفات یتم خلق أجواء أستبدادیة في عموم المحافظة مما یؤثر على التعایش السلمي والمجتمعي في المحافظة

.بشكل خاص وعلى المستوى العراق بشكل عام وباَن تأثیره على تأجیج الشارع الكردي وعدم تحمل االوضاع الحالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ممكن أن تأتیني قرارات مجلس قیادة الثورة من خالل الحكومة ومجلس الوزراء خول رئیس الوزراء بإجراء تعدیالت فیما یتعلق بھذه القوانین 
متى جاءت تعدیل طلب تعدیل أو إلغاء لھذه القوانین أو قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل سیمضي مجلس النواب باإلجراءات التشریعیة، سیادة
النائب أنا ال أستطیع أن ألغي قرارات مجلس قیادة الثورة یأتیني قرار مجلس قیادة الثورة حالھ كحال أي قانون ھو بمثابة قانون یأتیني طلب من

.جھة الحكومیة یقول عدل ھذا القانون أو ألغي ھذا القانون ونمضي باإلجراءات التشریعیة األصولیة

-:النائب شیروان جمال خضر –

بخصوص موضوع القرى العربیة التي تكلم عنھا األخ الزمیل الشیخ أحمد الجربا طبعاً تم تشكیل لجنة من قبل حكومة اقلیم كردستان كانت
القرى من ضمن المناطق العسكریة والیوم اللجنة مشكلة من قبل حكومة اقلیم كردستان وبعض القرى في قضاء تلكیف تم إعادتھم خالل األیام

القادمة سوف تكون ھذه القرى ھي منطقة الخازن والمناطق األخرى بأمر من الرئیس البارزاني اللجنة مشكلة من قبل القوات األمنیة ھناك بعض
القرى خط تماس للقوات البیشمركة والقوات العسكریة ال یمكن اعادتھا في الوقت الحاضر وداخل القرى سوف یعودون الى قراھم قریباً ان شاء

.هللا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تقدم بطلب ونمضي باإلجراءات

-:النائب كاوه محمد مولود –

فیما یتعلق باألحداث التي حدثت في خانقین وكركوك وأیضا قریة بلكانة التابعة لقضاء الطوز األخوة نواب كركوك طالبوا بتشكیل لجنة لمراقبة
ھذه االحداث أنا في بدایة الدورة سیادة الرئیس أنا طلبت بتشكیل لجنة اللجنة المؤقتة لتطبیق المادة (140) حسب المادة (71) من النظام الداخلي
وحتى اآلن لم یتم تشكیل اللجنة وتفضلتم جنابكم بأن نؤجل ھذا الموضوع الى أن یتم تشكیل اللجان الدائمة فاآلن والحمد � تشكلت اللجان الدائمة

.لذا أُطالب رئاسة المجلس بتشكیل المادة (140) حسب المادة ( 71) من النظام الداخلي لمراقبة ھذه المادة

-:السید رئیس مجلس النواب –

تقدم بطلب مشفوع من السیدات والسادة النواب للمضي في ھذا األمر، آخر المتداخلین
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-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

أطلب من سیادتك تقدیم فقرة مناقشة مفردات البطاقة التموینیة ألنھ أساساً نحن بدءنا في مناقشتھا في الجلسة الماضیة وحضرتك قلت نستكمل
.نستأنف مناقشتھا في الجلسة القادمة فأتمنى تقدیمھا

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

سیادة الرئیس، أول األمس زرت دیوان محافظة واسط وحقیقة أطلعت على المبالغ المطلوبة من محافظة واسط على الدولة العراقیة ومقدارھا
ملیار دوالر مبالغ البترودوالر ومبالغ المنافذ الحدودیة وصادف أن الیوم لدینا مادة قانونیة محددة بالزام إقلیم كردستان بتسلیم (250) الف برمیل

یومیاً الى الحكومة العراقیة وھذا الشھر الخامس سوف ینتھي ولم ینزل وال برمیالً واحداً في حساب الحكومة العراقیة واألخوة في الجنة المالیة
استضافوا السید وزیر المالیة بسبب مخالفتھ الصریحة الواضحة لقانون الموازنة ھناك عملیة لف ودوران على الموضوع فتم تثبیت استضافتھ

في یوم الثالثاء سید الرئیس تعلم أن یوم الثالثاء ھو یوم جلسة مجلس الوزراء فسیتم األعتذار بھذا الموضوع  ویتم التسویف …..الخ لذلك سید
.الرئیس أطلب من جنابك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مجلس الوزراء جلستھ مساًء

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

نطلب من جنابك الكریم أن تكون االستضافة أمام السادة والسیدات اعضاء مجلس النواب كون أغلب المحافظات لدینا دیون متراكمھ لدینا
محافظات متھالكة ال یوجد من یسمعنا الیوم لدینا معلومات من منظمات مراقبة دولیة ومنظمات مجتمع مدني في إقلیم كردستان تقول أن

صادرات إقلیم كردستان من نفط العراق تصل الى ما یقارب ( 600) ألف برمیل یومیاً لذلك حقیقة على السید رئیس مجلس الوزراء وعلى
مجلس النواب أن یأخذ دوره لحمایة أموال العراق الیوم أموال بقیة المحافظات المنتجة الى النفط تذھب بكل احترام الى میزانیة الدولة مالذي
یحدث في اقلیم كردستان وال یسمح لنا ولمجلس النواب أن نعلم ما یدور في ذلك اذا كان ھناك اتفاقات سیاسیة فنعلم ما ھذه االتفاقات السیاسیة
أموال الشعب العراقي أموال الفقراء أموالنا أغلى من االتفاقات السیاسیة سیدي الرئیس، أرجو من جنابك الكریم أن یتم استضافة السید وزیر

المالیة أمام مجلس النواب مع السید وزیر النفط رغم من أن السید وزیر النفط جاوبنا بكتاب قبل ثالثة أیام حتى بعد ثالثة أیام لم تسلم حكومة اقلیم
.كردستان وال برمیالً واحداً من النفط لحكومة المركز مع التقدیر

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

اللجنة المالیة مھتمة بھذا الموضوع وحقیقة طلبت من مدیر عام شركة سومو أن یحضر مرتان لكنھ أعتذر بسبب سفره وحددنا الموعد القادم
االثنین أو الثالثاء ان شاء هللا سوف یكون  حاضراً مدیر عام شركة سومو ومدیر عام المحاسبة ومدیر عام وزیر المالیة لمناقشة ھذه الفقرة نحن
مھتمون بھذه الفقرة أھتمام كبیر حقیقة المادة (10) بھا تفاصیل كثیرة یجب أن تنفذ بكل بنودھا وبكل تفاصیلھا فھذا الموضوع سوف قید الدراسة

.ونحن ان شاء هللا بعد استضافة المعنیین من شركة سومو والمحاسب سوف نقدم تقریر لمجلس النواب الموقر

-:السید رئیس مجلس النواب –

أرجو أن یتقدم تقریر بھا تفاصیل كاملة الى مجلس النواب، سوف ننتظر تقریر اللجنة المالیة بھذا الخصوص السیدات والسادة النواب ال یجوز
الحدیث الجانبي، اللجنة المالیة متى تنتھون من ھذا األمر؟ الثالثاء یعني في جلسة یوم األربعاء ھل لدیكم تقریر بھاذ االمر؟ على ضوء تقریر

.اللجنة المالیة سنقرر ھنا في جلسة مجلس النواب في ما إذا كان ھنالك حاجة الى استضافة  الوزیر مرة اخرى

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

سیدي الرئیس نحن معك مئة بالمئة نحن لدینا فقرة بسیطة بعیدة عن اللجنة المالیة ینص قانون الموازنة على إقلیم كردستان (250) الف ووزارة
. النفط العراقیة تقول حسب الكتب الرسمیة حتى یوم أمس لم أستلم وال مرة واحدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا االمر موجود لدى اللجنة المالیة بتفاصیلھا حسب القانون ویسالون وزارة المالیة وزارة النفط عن تفاصیل التي تحدثت بھا جنابك ویعطونا
تقریراً مفصالً وعلى ضوء التقریر یقرر مجلس النواب او یتخذ مجلس النواب القرار المناسب في جلسة یوم االربعاء تسلمنا اللجنة المالیة القرار

.نحن على ضوء التقریر نتخذ القرار المناسب

-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –
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فیما یخص حصة األقلیم من الموازنة لعام 2019 ھو (9,7) تریلیون على مدار (12) شھر مالیھ ھذه األمور لو نقسمھا على عدد األشھر التي
قانون الموازنة تجاھلھا بشكل واضح قال بعد استقطاع مقدار الضرر عندما نستقطع مقدار الضرر یكون الناتج (317) ملیار شھریاً ارسل

(317) ملیار لشھر كانون الثاني لعام 2019 (319) لشھر شباط وفي شھر آذار رفعنا قیمة الضرر والتي ھي عدم تصدیر الـ(250) الف
برمیل وأعطوھم التعویض لشھري الواحد والثاني وتم أرسال مبلغ مقداره (727) ملیار بموافقة السید رئیس الوزراء وبموجب توقیع السید

وزیر المالیة على ذلك ولم نرفع قیمة الضرر وجئنا الى الشھر الرابع والخامس وأرسلنا لھم أیضا كامل ودون استقطاع قیمة الضرر على ھذه
الحسابات البسیطة دون أن یستضیفون وأن یكلفوا أنفسھم األخوة في اللجنة المالیة ودون أن نستضیف وزیر المالیة تنتھي حصة األقالیم الـ(9)

.تریلیون في شھر السابع یعني األشھر الثامن التاسع العشر والحادي عشر واألثني عشر ال یوجد لإلقلیم موازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا الرقم (10) و(800) ھي موازنة تنمیة األقالیم

-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –

أنا أحتسبتھا لك مكورة جمیع الموازنة مع سیادیة مع حاكمة تصل الى (9) تریلیون إضافة الى ذلك وزارة الدفاع حالیاً القوات البریة تحسب
حصة البیشمركھ من الرواتب لذلك أنا أعتقد بات من الضروري والواضح لممثلي الشعب وممثلي المحافظات كافة أن یأتي السید رئیس الوزراء

ألن حتى ھامشھ أنا أطلعت على إحدى ھوامش السید رئیس الوزراء یقول أنا أرى ما تجدوه مناسباً رغم كتاب سومو شھریاً یأتي الى وزارة
المالیة یقول برمیالً واحداً نحن الیوم لسنا ضد الشعب الكردي الیوم وحتى الشعب الكردي ال یعلم أین تذھب أموال النفط حقیقة وكم برمیل نفط
یباع؟ وبكم برمیل النفط الواحد؟ ولذلك الیوم في الدعوى القضائیة التي ھي ضد تركیا ھو بیع نفط اإلقلیم دون موافقة حكومة المركز ھذا دورنا

الحقیقي كأعضاء مجلس النواب لذلك الذي أتمناه استضافة رئیس الوزراء مع وزیر المالیة لبیان اإلجراءات الحقیقیة والیوم نحن مع ومتضامنین
.كأعضاء مجلس النواب مع الشعب الكردي

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة المالیة ھل سمعتم ھذه المالحظات؟ قدمیھا لھم بشكل مكتوب اآلن حتى یعملون بھا في االستضافة دعوني ألمضي بجدول األعمال لدي
.أربع فقرات

-:النائب فالح عبد الكریم راضي –

سیدي الرئیس موضوع تصدیر النفط بالنسبة الى اإلقلیم أعتقد أنھ موجود في الموازنة ویجب على وزیر المالیة إستقطاع الحصة على قدر أموال
النفط لكل شھر یجب على وزیر المالیة استقطاعھا ورئیس الوزراء أعتقد ھذه أموال الشعب العراقي وأموال جمیع العراقیین ال للبرلمان سلطة

على ھذا الموضوع وال لرئیس الحكومة سلطة ھذه األموال انھا أموال الشعب العراقي جمیعاً فیجب أن توزع أموال الشعب العراقي على
العراقیین بالتساوي ال أن تعطى محافظة على حساب محافظة اخرى وفي النھایة الیوم محافظة البصرة ومحافظاتنا االخرى تعاني ما تعانیھ من

جوع ونقص الخدمات وأعتقد أن ھذا الموضوع البد وأن یصار لھ حل واال ال أعلم الى أین سوف یتجھ العراق خالل السنوات القادمة والذي
.أتمناه أنھ ال نحافظ على رئاسة الوزراء أو نرید المحافظة على الوزارة الفالنیة مقابل أنھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب وجھة نظرك واضحة أرجو من جنابك أیضا أن تكون مع اللجنة المالیة ومن یرغب من السیدات والسادة النواب مشاركة اجتماع
.اللجنة المالیة  واستضافة المعنیین یوم الثالثاء القادم

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

یوجد موضوع آخر سیدي الرئیس خالل البرنامج الحكومي خالل مناقشتنا الى البرنامج الحكومي مع السید رئیس مجلس الوزراء طلبنا منھ أن
یتضمن البرنامج الحكومي مصیر آالف المفقودین في المناطق المحررة وقد تضمن فعالً البرنامج الحكومي لھذا األمر وكنتیجة فعلیھ لھذا

التضمین أصدرت األمانة العامة لمجلس الوزراء توجیھا بتشكیل لجنة كل من الداخلیة والدفاع وجھاز االمن الوطني والمخابرات وھیاة الحشد
الشعبي ووزارة العدل تشكیل لجنة لتسریع في عملیة البحث والتقصي والكشف عن مصیر االف المفقودین في المناطق المحررة إضافة الى

النظر في الدعاوي الكیدیة آلالف من المفقودین والمعتقلین والموقوفین اذن عمل اللجنة مزدوج النظر أو الكشف عم مصیر آالف المفقودین في
المناطق المحررة إضافة الى النظر في الدعاوي الكیدیة للموقوفین والمعتقلین وبدأت اللجنة بعملھا بتشكیلھا من الداخلیة والدفاع وجھاز األمن

الوطني والمخابرات إضافة الى ھیأة الحشد الشعبي ووزارة العدل برئاسة الفریق محمد بدر وكیل وزارة الداخلیة لشؤون االمن االتحادي نرجو
من جنابك وجناب األخوة السیدات والسادة النواب ان نوجھھ عنایة المجلس الى ھذه اللجنة ومراقبة عمل اللجنة فماذا ترتأي من أجل متابعة عمل

ھذه اللجنة التي بدأت عملھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

أقترحوا لي أسماء شخصین من لجنة حقوق االنسان وشخص من اللجنة القانونیة وشخص من لجنة األمن والدفاع أربعھ أشخاص المجموع الكلي
.وكأقصى حد خمسة أشخاص قدموھم لي في الجلسة القادمة لكي نصدر أمراً إداریاً بھذا األمر

-:النائب مھدي تقي اسماعیل جبار –

ً أل
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سیادة الرئیس یوجد موضوع یحفظك هللا ویحفظ األخوة یوجد لدینا طریق منطقة الخالص ھذا كبیر اقسم با� العظیم دائماً توجد حوادث على
طریق خالص وصوالً الى كركوك وھو طریق رابط بین بغداد والشمال واآلن سرعة العجالت الكبیرة والصغیرة یزید عن عشرون الى ثالثون 
من بغداد الى سلیمانیة من بغداد الى كركوك فبإمكان وزارة اإلسكان ووزارة البلدیات معالجة ھذا الطریق وھو طریق رابط بین بغداد وكركوك

.طریق رئیسي اآلن یومیاً توجد حوادث على ھذا الطریق

الموضوع الثاني سیادة الرئیس لدینا بطاقات البنزین في كركوك جمیع أھالي كركوك وهللا أمانةً أنھم قالوا أستاذ وصل ھذه األمانة أن بطاقات
البنزین مفروضة علیھم فرضاً وتوجد محطات أھلیھ في المقابل وأن عمل المحطات األھلیة توجھھ الناس البسطاء والذي یتوجھ یأخذ اما تجارة

.المحطات األھلیة واألستفادة منھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة النفط والطاقة رئیس ھیأة النفط والطاقة

 

-:النائب مھدي تقي اسماعیل جبار –

.یرجى الغاء ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.البحث في ھذه الحالة في كركوك واعالمنا

-:النائب مھدي تقي اسماعیل جبار –

.یرجى الغاء ھذه البطاقات سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف تتبني األمر لجنة النفط والطاقة وتعلم المجلس، النائب محمود مال طالل اخر مداخلة

-:النائب محمود عبد الرضا طالل محمد –

فیما یخص موضوع البترودوالر والذي أثاره األستاذ یوسف بعیر في موضوع وزارة المالیة ووزارة النفط أرجو من اللجنة المالیة وعن طریق
سیادتك أن یكون ھناك موضوع البترودوالر للمحافظات والمحافظات حتى ھذه الساعة لم تأخذ وال دوالراً واحداً من الموازنة على البترودوالر
وفي النھایة كأبسط مثال محافظة واسط اآلن تطلب الدولة والذي وصل بالضبط الى ملیار دوالر یعني الف و (200) ملیار دینار عراقي اآلن
المحافظة تطلبھ الدولة في حین االن توجھ فقط (18) ملیار دینار والذي ھو بحدود (14) ملیون دوالر الى المحافظة معنى ذلك أن المحافظة
تحتاج الى مشاریع وتحتاج الى تخطیط وجمیع أموالھا ال تزال لدى الحكومة ملیار دوالر تقریباً فقط من النفط من غیر مادة الغاز ومن غیر

بعض األمور األخرى الموجودة أطلب من سیادتك أن توجھھ اللجنة المالیة في التقریر القادم ان تقدم مبالغ البترودوالر الى المحافظات الموجودة
.وتعرض في مجلس النواب العراقي حتى یكون لوزارة المالیة دفع ھذه المبالغ الى ھذه المحافظات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بإمكان جنابك أیضا الحضور الى االجتماع الذي سیعقد في اللجنة المالیة لمتابعھ ھذا األمر

-:النائبة اخالص صباح خضر الدلیمي –

بالنسبة لموضوع كركوك، نعم ھناك مشاكل وھناك خروقات بالنسبة للسید محافظ كركوك، لكن ھناك لجنة ُمشّكلة برئاسة السید (ھادي العامري)
وھذه اللجنة على مستوى الحكومة، أي على مستوى حكومة اإلقلیم وعلى مستوى الحكومة األتحادیة، وھذه اللجنة اآلن تُباشر أعمالھا وننتظر
نتائج ھذه اللجنة، فمن وجھة نظري أن نعتمد على نتائج ھذه اللجنة ومن ثم بعد ھذه اللجنة إذا اضطررنا نُشكل لجان. بالنسبة لموضوع نینوى

وما تطرق الیھ السید الزمیل، جمیع ھذه المواضیع ذكرت في لجنة تقصي الحقائق، فعلیِھ إذا أردنا ان نُباشر في ھذا الملف أن نُفعل الفقرات التي
بقیت في لجنة تقصي الحقائق، فھي التي سوف تحل جمیع المشاكل الموجودة في نینوى، بالنسبة لموضوع الموازنة ھناك تفاھمات وتوافقات بین

حكومة اإلقلیم وحكومة إقلیم كوردستان، لكن تشكیل حكومة اإلقلیم كان ھو السبب في تأخیر ھذه التوافقات، وھناك لجان مشكلة في موضوع
.الموازنة لحل ھذا الموضوع حل جذري باستقطاع الضرر مثلما تفضلوا اإلخوان، لذلك الوضع ینتظر تشكیل حكومة اإلقلیم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب، الحدیث عن حل الخالف النفطي ما بین بغداد واإلقلیم، قد أساءت التعبیر أو سوء فھم، المقصود ھو حل الخالف النفطي
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-:النائب اخالص صباح خضر الدلیمي –

ھناك تفاھمات بین حكومة اإلقلیم وحكومة المركز في موضوع حل الخالف النفطي، لكن الموضوع ینتظر تشكیل حكومة اإلقلیم، وبھذه األیام
.القریبة سیتم اإلعالن عن تشكیل حكومة اإلقلیم ومن ثم تبدأ المفاوضات في موضوع ھذا الملف المعقد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.القصد من كالمِك ُمعالجة مشكلة العالقة النفطیة ما بین الحكومة االتحادیة واإلقلیم

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

ضمن النظام الداخلي أي دعوة لحضور وزیر أو أي شخصیة تُحدد بعد سبعة أیام ضمن النظام الداخلي، لذلك حضورھم یوم الثالثاء سیكون بعد
.یومین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة المالیة ھل یوجد تنسیق حول ھذا األمر؟ اللجنة المالیة نسقت واالستضافة تكون في اللجنة المالیة ولیس ھنا

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

متى كان التنسیق؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الموعد ما بین اللجنة المالیة والوزارة المناظرة واإلستضافة في اللجنة المالیة

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

.اإلستضافة ستكون في اللجنة المالیة ولیس في داخل المجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .في اللجنة المالیة. تفضل ُمقدم الطلب فیما یتعلق بالفقرة ثانیا

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.حقیقة ھذه الفقرة المبنیة على الطلب المقدم ھي لیست طلب شخصي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.عفواً طلب مشفوع بتواقیع السیدات والسادة النواب، ولكن جنابك أول شخص وقع

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

توصیة من لجنة الصحة والبیئة وھذا الموضوع ھو موضوع قدیم متجدد حقیقةً لما یحملھُ من اھمیةً كبیرة إرتأت لجنة الصحة والبیئة أن تُعالج
خلل قانوني وخلل دستوري، ھو موضوع الذي حدث في الحكومة السابقة دمج وزارة البیئة مع وزارة الصحة، الُمخالفات القانونیة في ھذا

.الموضوع ھي مخالفات كثیرة، لكن حتى أنجز الكالم إلخواني السیدات والسادة النواب ولھیأة الرئاسة الموقرة

المخالفة القانونیة األولى: ھي أن لوزارة البیئة قانونین مشرعین في مجلس النواب، القانون األول ھو قانون رقم (37) لسنة 2008 والذي ھو
قانون وزارة البیئة والقانون الثاني ھو قانون رقم (27) لسنة 2009 قانون حمایة وتحسین البیئة، وبالتالي عندما حدث الدمج للوزارات وأرسل

الى مجلس النواب، مجلس النواب لم یصوت على تشریع قانون دمج الوزارات، وما زالت ھذه الوزارات ھي وزارات قائمة بذاتھا، الفرق
الوحید فقط ھو انھُ یوجد وزیر واحد على وزارتین، البیئة في العراق ھي مثال ألسوأ بیئة في جمیع أنحاء العالم، ھناك تلوث كبیر في الماء،
تلوث كبیرة في التربة وتلوث كبیر في الھواء، وھناك من الكوارث البیئیة التي ال تحصى وال تُعد، وھناك جزئیتین تنم عن مشكلتین كبیرتین

.حقیقةً واجھتھا أنا عندما كنت أنا وزیراً لھذه الوزارة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بما یتعلق بھذه الفقرة سوف آخذ (5) مداخالت فقط، والذین تداخلوا أعتذر منھم لن یأخذوا مداخالت، الوقت غیر كافي ولدینا جدول أعمال كبیر
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-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

أن خطورة الملف البیئي تكمن في تفاقم وتراكم المشاكل وعدم وجود تصور ومفھوم واضح أدى الى تدھور النظام البیئي برمتِھ، وأیضاً ادى الى
أنتشار واسع للتلوث الواسع في الماء والھواء والتربة والذي أثر على جمیع المجاالت الحیاتیة وأدى الى زیادة الحاالت المرضیة وخاصة حاالت

السرطان التي أصبحت تُقلق السلطة الصحیة في البلد، وأصبحت تحدیاً ال یقل خطورةً عن التحدي األمني في العراق، من الممكن أن التحدیات
البیئیة تكون أخطر من القنابل الموقوتة التي تُھدد النظام السیاسي والنظام اإلداري في البلد، وكذلك تؤثر على النسیج االجتماعي فیِھ، أن الدمج

أثر على الدور الرقابي الفني لوزارة البیئة بشكل كبیر بوصف وزارة البیئة ھي الجھة الرقابیة وأصبحت ھي اآلن تحت معیة أو تابع الى وزارة
الصحة التي ھي كما أشار زمیلي من أحد القطاعات الملوثة للبیئة، التحدیات كثیرة تلوث الماء، تلوث المیاه الجوفیة، المخلفات النفطیة،

االنسكابات النفطیة، تلوث األنھار، التصحر، الجفاف، المخلفات الحربیة غیر المنفلقة، اإلشعاعات النفیات الصلبة والسائلة، كذلك الفیضانات،
عدم أستیعاب السدود العراقیة الى كمیات المیاه التي اآلن ترد ألیھا وكذلك أستخدام األسلحة غیر التقلیدیة في الحروب التي تعاقبت على العراق،

.أیضاً أبراج الھواتف التي أصبحت اآلن تُھدد صحة المجتمع

التوجھ الصحیح لمجلس النواب ھو أن یسعى الى استقاللیة القرار البیئي سواًء عودة الوزارة، تشكیل ھیأة، أي شكل من األشكال اإلداریة التي
.تُتیح أن یكون القرار البیئي مستقالً في العراق من أجل الوصول الى مجتمع صحي معافى

-:النائب سلمان حسن بدیر –

في أغلب دول العالم تُعتبر وزارة البیئة ھي وزارة سیادیة، وخصوصاً أن العراق یمر بحروب كثیرة خلفت ُمخلفات كبیرة مما یستدعي .1
.إعادة البیئة الى قوامھا أو عملھا السابق

.وزارة البیئة مرتبطة باتفاقات ومعاھد دولیة تعني بالمساھمات المالیة التي تعمل على تحسین الوضع البیئي في البالد .2
3. ً وزارة البیئة ھي وزارة رقابیة على وزارة النفط، الكھرباء، البلدیات، أمانة بغداد وغیرھا، مما یتطلب ممارسة عملھا الرقابي وفقا

للقانون النافذ رقم (37) لسنة 2005 كونھُ لم یُلغى لغایة اآلن، الغاء دمج وزارة البیئة مع وزارة الصحة لكون وزارة البیئة ھي وزارة
رقابیة على وزارة الصحة بذاتھا، باعتبار الصحة ھي وزارة خدمیة لدیھا مخلفات مشمولة برقابة البیئة علیھا، وبما أن قرار مجلس

الوزراء لسنة 2015 كانت بصیغة قرار وزاري، مجلس النواب قد فوض مجلس الوزراء صالحیاتھ رقم (37) لسنة 2015، أنقذت
المحكمة األتحادیة ھذا التفویض بقرار المحكمة األتحادیة بالقرار المرقم (29) إعالم 2017، ان التفویض الممنوح من قبل مجلس

ً .النواب لمجلس الوزراء یُعتبر ملغیاً حسب الدستور وفق المادة (61) أوالً وثانیا
مجلس النواب قد سحب تفویضھُ السابق بتاریخ 23/5/2017، أن قرار مجلس الوزراء السابق بدمج الوزارات مع وزارات أخرى .4

یُعتبر فاقد للسند القانوني والدستوري، ولما أرسلت الحكومة مشروع قانون دمج الوزارات والغاء وزارات وال یتم قرار قبولھ من حیث
المبدأ وفقاً ألحكام المادة (132) من النظام، المطلوب أصدار قرار تشریعي من مجلس النواب بإلغاء القرار السابق وصادر مجلس

.الوزراء لسنة 2009 وإعادة وزارة البیئة لشخصیتھا المعنویة

 

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

أنا لدي نقطتین، النقطة األولى تتعلق بأزمة السكن، أنا أعتقد أن موضوع أزمة السكن حتى نخرج من اإلشكال الذي تحدث بِھ أحد النواب،
الجدول القادم یوم الثالثاء موضوع على جدول أعمال أزمة السكن للجنة التخطیط االستراتیجي وأعتقد لجنة الخدمات ھي اللجنة المعنیة من
المفترض بھذا الموضوع، في الدورة السابقة كان ھناك قانون كان برئاسة لجنة فرعیة ُشكلت من مجلس النواب بأمر نیابي كان السید (عبد

الھادي الحكیم) وأعضاء اللجنة وكان ھناك قانون مقترح قانون سیُقدم للبرلمان وأعتقد لغایة اآلن ھو موجود، أعتقد الجلسة القادمة یجب أشراك
لجنة الخدمات مع لجنة التخطیط األستراتیجي، ھذا جانب، غیر موضوعة في جدول أعمال الثالثاء فقط لجنة التخطیط األستراتیجي من

.المفترض لجنة الخدمات ھي المعنیة بھذا الموضوع، أتحدث عن الجدول القادم

-:السید رئیس مجلس النواب –

نص في البرنامج الحكومي یتحدث عن ُمعالجة أزمة السكن، لجنة التخطیط األستراتیجي تُرید أن تعرض وجھة نظرھا بھذا األمر، ھل لدیكم
.أعتراض أن تكونوا لجنتین معاً، سوف یتحدثون الى ما أشار ألیھ البرنامج الحكومي، التخطیط األستراتیجي والبرنامج الحكومي

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

بالنسبة لموضوع دمج وزارة الصحة مع ووزارة البیئة، ھذا الموضوع أخذ حیز كبیر في الدورة السابقة وھذه الدورة وسوف نتحدث وتنتھي
الدورة ونحُن نبقى نتحدث عن دمج الوزارة وفك ارتباطھا أو شطر وزارة البیئة عن وزارة الصحة، موضوع البیئة موضوع حساس وموضوع

مھم، أعتقد المادة (108) من الدستور ھي تنص على أستحداث ھیأت مستقلة وتشریعھا من قبل مجلس النواب وتنظم بقانون، أعتقد ھذا
الموضوع من المفترض أن نمضي باتجاه أستحداث ھیأة مستقلة تابعة للبیئة یكون ارتباطھا وتنظیمھا بقانون حسب القانون أذا كانت ترتبط

برئاسة الوزراء أو مجلس النواب، وبالتالي أعتقد أستحداث ھذه الھیأة وفق الدستور المادة (108) یتحدث عن البرلمان وتنظم بقانون، أعتقد
.سوف نتخلص من جمیع األمور التي تتعلق بھذا الموضوع

-:النائب رائد جاھد فھمي –

أل ً ً أ أل أ
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مجرد توضیح بھذا الشأن، لجنة التخطیط األستراتیجي أیضاً تباحثت بالموضوع حتى مع السید رئیس المجلس ووفقاً ألھداف البرنامج الحكومي
لبحث خطة السكن اإلسكانیة التي اعتمدتھا الحكومة العراقیة الحالیة وھناك خطة اسكانیة سابقة، ھذا موضوع سوف یُبحث بشكل تفصیلي وقد

ً أعددنا لھُ ورشةً غداً ولجنة الخدمات واللجان المعنیة جمیعھا سوف تكون حاضرة بھذا الشأن، وستكون لجنة التخطیط األستراتیجي مستعدة تماما
للتنسیق مع جمیع اللجان المعنیة من أجل عرض المشكلة بجمیع أبعادھا، ونحن اآلن بصدد أن نستكمل كل البحث مع جمیع الجھات الحكومیة

والمتخصصة لبحث مشكلة السكن بجمیع مفاصلھا وسنقدم رؤیة الى مجلس النواب ألجل أن تُبحث، وفي ضوء رؤیتنا وما سیتقد بِھ السادة النواب
سنقدم تقریر تفصیلي ونستضیف بِھ دولة رئیس الوزراء وجمیع الجھات الحكومیة المعنیة لُمعالجة تقدیم خارطة طریق حكومیة وتشریعیة بھذا

.الشأن

-:السید رئیس مجلس النواب –

تحدث النائب (برھان المعموري) عن الجزء األول من مداخلتھ، تحدث عن أزمة السكن الموجودة في البرنامج الحكومي التي سوف تبحثھا لجنة
.التخطیط األستراتیجي بالتنسیق مع لجنة الخدمات، لكن الذي یمضون بِھ یبحثون رؤیتھ في البدء وما بعدھا ممكن أن ینسقوا مع اللجان األخرى

 

-:النائب عباس یابر عوید –

یُعاني العراق من تراجع في الوضع البیئي، والغاء وزارة البیئة یعد كارثة في البلد بیئتھم مدمرة كالعراق وبحاجة الى إعادة النظر والمضي
بقرار یخدم الوضع البیئي في العراق، ألن خطر التلوث یُھدد حیاة مالیین العراقیین باإلضافة یُھدد الثروة الحیوانیة والزراعیة، وكذلك دمج

وزارة البیئة والصحة أدى الى أنخفاض تطویر الخبرات التي تُساھم في أنقاذ المواطنین من التلوث البیئي، یجب التعامل بشكل جدي في التلوث
البیئي وخصوصاً الى العراق مر بسنوات حروب وإرھاب ومخلفاتھا ومداھا وتأثیرھا على المواطنین والوضع البیئي في العراق، لذلك یجب أن

.یكون قرار فصل وزارة البیئة عن وزارة الصحة

-:النائبة سھام موسى حمود الموسوي –

في الدورة السابقة أتُخذت عدة قرارات بما یُسمى حزمة اإلصالحات من ضمنھا دمج وزارة البیئة مع وزارة الصحة، وكانت ھذه الخطوة ھي
خطوة غیر مدروسة أدت الى نتائج سلبیة في دور وزارة البیئة، كون وزارة البیئة في بعض الدول وزارة سیادیة ال یُمكن أن تُدمج مع وزارة
ھي باألساس وزارة البیئة رقابیة علیھا، الیوم وزارة البیئة ھي رقابیة على وزارة الصحة والبلدیات واالتصاالت النفط والكھرباء والكثیر من

الوزارات األخرى، ولذلك غیاب دور وزارة البیئة بعد الدمج أدى الى أنھاء ھذا الدور الرقابي على كافة الوزارات، ولذلك بعض الدول وبعض
المنظمات الدولیة تقوم سنویاً بتخصیص أموال الى وزارة البیئة، بعد دمج وزارة البیئة مع وزارة الصحة أمتنعت ھذه المنظمات من أعطاء أي

أموال لھذه الوزارة، ولذلك أنتھى دور وزارة البیئة نھائیاً، ولذلك نُالحظ أن فصل وزارة البیئة عن وزارة الصحة ھو قرار یكون بصالح الدولة،
وكون الیوم العراق ھو أكثر دولة في المنطقة تُعاني من التلوث البیئي من خالل الحروب المستمرة لسنوات أیضاً الكثیر من عدم التزام الوزارات

.األخرى بكافة االلتزام من ناحیة البیئة والتزامھا بالقرارات

-:النائبة اال تحسین حبیب –

ال شك أن الدول التي تُعاني حروب مستمرة ھي أكثر الدول التي تُعاني من وجود مخلفات وتلوثات بیئیة نتیجة الحروب، باإلضافة الى وجود
تلوث مائي بعضھا یأتي من مصادر المیاه التي تأتي من الدول نتیجة رمي میاه مشاریع أو مبازل المشاریع الزراعیة الصناعیة وتأتي الى

العراق، باإلضافة الى وجود تلوث ھوائي كبیر في العراق نتیجة تشغیل محطات أنتاج الكھرباء ومصانع تكریر النفط والخام، ھذا معلوم للجمیع،
المشكلة وأنا أبحث في ھذا الموضوع قبل أیام وجدت أن أخر تقریر عن حجم النفایات في العراق یعود الى قبل (4) سنوات، لیس من المعقول
الدولة أو الحكومة لیس لدیھا تقاریر سنویة عن حجم التلوث والنفایات في العراق، آخر تقریر یقول أن حجم التلوث یتولد سنویاً في العراق ما

یُقارب (17,6) ملیون طن من النفایات سنویاً، لكن ھذا التقریر من قبل سنوات، ماذا قدمت الحكومة في السنوات التالیة، حتى نستطیع في مجلس
النواب نبني رؤیة ھل نحُن بحاجة الى فصل الوزارة وأن یكون ھناك وزارة للبیئة أو ھیأة مستقلة للبیئة، ھذا واحدة من الخلل، أنا وجھة نظري

.نحتاج الى أن تكون ھناك وزارة للبیئة أو ھیأة مستقلة للبیئة لعدة أسباب

مھام ھذه الوزارة أو ھذه الھیأة كبیرة ال تستطیع وزارة الصحة القیام بھا، علیھا أن تضع برامج واستراتیجیات متكاملة إلدارة التلوث، .1
علیھا أن تُدین محطات معالجة میاه المجاري وإنشاء محطات جدیدة، یجب علیھا نصب منظومات ثابتة متنقلة لمراقبة نوعیة المیاه

.والھواء وغیرھا، أیضاً علیھا أن تُقدم نصائح وتوعیة للمجتمع باألمراض المنتشرة

-:النائب نجاح محیسن شیاع –

بالنسبة لقرار دمج وزارة البیئة مع وزارة الصحة ومخالفة القانون والدستور العراقي، كون أن وزارة البیئة لھا قانون خاص ھو رقم (37) لعام
2008 وأن وزارة البیئة لھا قانون رقابي رقم (27) لعام 2009 قانون حمایة وتحسین البیئة، وأن وزارة البیئة ھي وزارة رقابیة تھدف الى

حمایة وتحسین البیئة من خالل إزالة ومعالجة الضرر الموجود فیھا أو الذي یطرأ علیھا والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبیعیة والتنوع
األحیائي والتراث الثقافي والطبیعي، وبالتعاون مع الجھات المختصة بما یضمن التنمیة المستدامة تحقیق التعاون الدولي واإلقلیمي في ھذا

المجال، بینما وزارة الصحة ھي وزارة خدمیة توزعت صالحیاتھا على مجالس المحافظات وفق قانون (21) للمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم،
وھي أحدى الجھات الملوثة للبیئة، وأن محافظات العراق تُعاني من المخلفات الملوثة إشعاعیاً بسبب الحروب المتعاقبة على العراق واستخدام

األسلحة الملوثة للبیئة وھذا أدى الى األمراض السرطانیة في جمیع أنحاء العراق، وأدت الى وفیات اعداد كبیرة منھم، وعلیھ نُطالب بإلغاء دمج
.وزارة البیئة مع الصحة وإحالة الموضوع الى اللجنة القانونیة النیابیة للبت في ھذا القرار، لكي ال یكون مخالف للدستور العراقي والقوانین
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-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید –

أعتقد ال یختلف أثنان على أن العراق من أكثر الدول التي تعرضت إلى التلوث البیئي بسبب الحروب، لكن أتكلم عن مسألة جدید طرأت وھي
مسألة التغیر المناخي الذي أصبح حقیقة ال تحتمل الجدل. في عام 2016 األمارات غیرت أسم وزارة البیئة إلى وزارة التغییر المناخي والبیئة،

وذلك ألن مسألة االھتمام في التغییرات المناخیة، أغلب الزمالء شخصوا مسألة التلوث البیئي الذي یعاني منھ العراق، لكن ھناك مسألة جدیدة
تطرأ على المجتمع الدولي وعلى كل الدول ھي مسألة التغیر المناخي، ھذه التغیرات المناخیة تدعو أن ال نجعل ھذا الدمج یؤثر على عمل ھذه

.الوزارة سواء كان بالنسبة إلى البیئة أو بالنسبة إلى ما یمكن أن تؤثر علیھ ھذه التغیرات من تطور في المستقبل

ع العراقي عندما كتب الدستور العراقي في عام 2005 وجعل السیاسات المسألة األخرى، من الناحیة القانونیة ایضاً لو كان ھناك اھتمام للُمشّرِ
البیئیة ھي مسألة اتحادیة وشأن إتحادي، ورسم ھذه السیاسات كان واضحاً في المادة (114) من ھذه المادة، لكن السید الرئیس مسألة الدمج

القانوني ھو من السیاقات القانونیة ھذا نفس الشيء حصل بالنسبة إلى دمج وزارة العلوم والتكنلوجیا مع وزارة التعلیم، ایضاً نحن قدمنا كلجنة
.التعلیم العالي وتحفظنا على ھذا الدمج وایضاً قدمنا اقتراح وال بأس أن یكون االقتراح ایضاً بالنسبة إلى البیئة وھو أن تكون ھناك ھیأة مستقلة

مسألة أخیرة السید الرئیس، الدور الرقابي للجنة الصحة والبیئة مسألة مھمة ال تستسلم لجنة البیئة والصحة بالنسبة إلى الدور الرقابي، المخلفات
الحربیة، ھناك اتفاقیات دولیة، ھناك طمر، ھناك العدید من األمور، مثالً لماذا ال یوجد ھناك تقریر؟ الوزارة مستمرة ھناك وكالء وھناك

ً .موظفین فیجب أن تكون ھناك رقابة ایضاً مستمرة لما یمكن أن تنتجھ ھذه الوزارة وان كانت مدمجة حالیا

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

وزارة البیئة من الوزارات العریقة التي یجب أن تكون مستقلة عن وزارة الصحة، تعتبر وزارة البیئة من أھم الوزارات في بلدان العالم، ولذلك
تداخلت جمیع صالحیات الوزارتین وأصبحت ھناك مشاكل ال تُعالج في الوزارة، والقانون الذي یُشمل بِھ موظف الصحة ال یُشمل بِھ موظف
البیئة، مثالً جمیع موظفي البیئة والمھندسین یتعرضون إلى إشعاعات أثناء فحص المواد، نجد أن قانون وزارة الصحة یشمل موظفي الصحة

بمخصصات الخطورة، لكن ال یشمل موظفي البیئة الذین یتعرضون إلى ھذه الغازات وھذه التحلیالت التي تنتج عن تحلیالت المواد، أصبحت
جمیع دوائر البیئة في المحافظات بحكم الدوائر غیر المفعلة أي المنسیة، السید الرئیس بحیث ال توجد رقابة علیھم بسبب ضعف التنسیق بین

.الوزارتین

-:النائب عطوان سید حسن العطواني –

لعل الھدف األساسي من دمج وزارة البیئة بوزارة الصحة ھو لضغط النفقات، ولألسف الشدید لم یتحقق ھذا الھدف بدلیل أن وزارة البیئة بكامل
إمكانیاتھا وموظفیھا ومواردھا باقیة، فقط الذي تم الحقیقة ھو فقط إلغاء منصب وزیر البیئة وبالواقع ھناك نتائج سلبیة ظھرت من خالل ھذا

القرار كون وزارة البیئة ھي الجھة الرقابیة على المؤسسات التي یوجد عندھا نشاطات إنتاجیة وما شابھ ذلك، وبالتالي ال یمكن لوزیر الصحة أن
یحاسب لیس عندما تكون ھناك مؤثرات بیئیة ناتجة من عمل ناتج بسبب وزارة البیئة، أضف إلى ذلك ھناك صندوق خاص بوزارة البیئة

یخصص ریعھ لتحسین الوضع البیئي، ھذه بالتالي بصراحة عندما ألغیت بوزارة الصحة لم یستفد من ھذا الصندوق وھناك دعم منظمات دولیة
ومؤسسات أخرى لتحسین البیئة توقف بسبب ھذا الموضوع، لذلك نتفق مع اإلخوة في لجنة الصحة والبیئة بإعادة فصل وزارة البیئة عن وزارة

.الصحة

-:النائب فالح عبد الحسن سكر –

موضوع فصل وزارة البیئة عن وزارة الصحة أنا لن أتحدث عن المشاكل البیئیة أتحدث عن أداء مؤسساتي بالواقع البیئي بالعراق، المؤسسة
البیئیة بالعراق، حقیقة قضیة فصل وزارة الصحة وزارة البیئة وجعل وزارة البیئة مستقلة ھذا أمر یوجد بھ عدة أبعاد في مجال تحسین األداء
المؤسساتي وتحسین الواقع البیئي بالعراق. المؤسسة البیئیة، اوالً لماذا نطالب نحن لماذا نقول تنفصل وزارة البیئة عن وزارة الصحة، السید

الرئیس البعد الدولي، یوجد بعد دولي لعمل وزارة البیئة، ھناك مؤسسات بیئیة وھناك اتفاقیات عالمیة یوجد لھا أثر ولھا دعم واضح إلى وزارة
.البیئة الن مفتقدین برامجھا وھذا واضح

.األمر الثاني المؤسسة البیئة والبعد القانوني وھذه القوانین موجودة یجب القوانین نافذة یجب أن تكون ھذه القوانین إلستمرار عمل وزارة البیئة

.الجانب اآلخر ھذه مخالفة دستوریة ھناك مادتین دستوریة مادة (33) والمادة (114) وھذا جانب مھم

الجانب اآلخر منظور العالم أغلب الوزارات ھي وزارات سیادیة وما ممكن دولة بدون وزارة بیئة، باإلضافة إلى العالقة بین البیئة والتنمیة
المستدامة وھذا أمر مھم جداً، السید الرئیس أرجو إستصدار قرار من مجلس النواب بفصل وزارة البیئة عن وزارة الصحة كون ھناك تضاد في
عمل وزارة الصحة ووزارة البیئة حالیاً، یجب أن یكون استقاللیة بالقرار البیئي ویجب ربطھا في أعلى سلطة بالبلد وبالحكومة التنفیذیة مباشرةً

.برئاسة الوزراء

-:النائب میران محمد عباس –

إذا أردنا أن یكون ھذا البلد صالح للعیش بالمستقبل إننا نحتاج منذ اآلن أن تكون لدینا وزارة للبیئة بل وزارة وأكثر تشرف على جمیع المناطق
على البیئة المائیة والیابسة والھواء، السید الرئیس مصادر الزراعة والري والتنفس تتلوث من قبل الشركات وال تتم خدمتھا بالشكل المطلوب،

الكولیرا واإلسھال في صیف ھذا البلد ومستشفیات البصرة تمتلئ، آثار الحرب ظاھرة على كل شبر من ھذا البلد، في حلبجة ال تزال البیئة
واألنسان یعانیان من تداعیات السالح الكیمیاوي وفي بعض المناطق األخرى ال تزال آثار السالح الفسفور واحتراق المواد الضارة ظاھرة على

ً أ
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الجیل الحالي والموالید الجدید، منذ نحو عامین الى ثالثة أعوام والعراق یصیبھ الجفاف، عاماً مطر مثل ھذا العام یُغرق العدید من المناطق،
وزارة مثل ھكذا النوع تكون نشیطة وصاحبة استراتیجیة لعام وخمسة أعوام وبعیدة المدى، لھا دور في تقدم وتطویر الزراعة والثروات

الطبیعیة  ودور في تقلیل حاالت والدة األطفال الذین یعانون التشوھات والمعرضین لإلصابة بالسرطان األمر الذي یعتبر إلى جانب الكارثة
.اإلنسانیة واأللیمة واجب من الصعب الحل على الحكومة

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس األمین –

ھذا الموضوع یأخذ أھمیتھ باعتبار أن العراق یواجھ تحدیات كبیرة تفوق خطورة ھذه التحدیات التھدید األمني بسبب تأثیر البیئة على الوضع
الصحي للمواطن العراقي وعلى الوضع االقتصادي والمعیشي، لذلك نحن بحاجة إلى وقفة جدیة حول ھذا الموضوع، البیئة بالعراق اآلن نتاج

لمشاكل (50) سنة مضت ونتائج لحروب وكوارث حصلت من عندھا تجفیف األھوار وتدمیر البساتین وحرق آبار النفط وتراكم النفایات وعدم
معالجة میاه الصرف الصحي وتلوث مصادر المیاه والھواء والتربة، كل ھذه القضایا نتفق علیھا جمیعاً ونعلم خطورتھا على صحة الفرد

العراقي. القضیة المطروحة أن األسباب الموجبة التي أدت إلى دمج الوزارتین أنا أعتقد ھي قائمة ألنھ سبب دمج ھاتین الوزارتین للحد من
الترھل اإلداري الحاصل في مؤسسات الدولة والقضیة األخرى ھي تقلیص النفقات، وھذه األمور ال زالت قائمة ولكن الن الوضع خطیر بالنسبة

للعراق على الحكومة أن تضع استراتیجیة ورؤیة واضحة ألن ھذه الوزارة تقدم الخدمة وتحقق التنمیة لھذه الدولة، لذلك أنا رأیي مع أن تكون
.ھناك مؤسسة مستقلة أو ھیأة مستقلة معنیة بالبیئة مستقلة عن وزارة الصحة

-:النائب غالب محمد علي العمیري –

بالنسبة لفصل أو إلغاء دمج وزارة البیئة مع وزارة الصحة، ھناك عدد من العوامل المھمة ھي السبب في ھذا اإللغاء، ومن أھم ھذه العوامل ھي
أھمیة الملف البیئي بالعراق، العراق في مقدمة البلدان التي تحتاج إلى اھتمام بنسبة كبیرة من حیث البیئة، األسباب األخرى أو السبب الرئیسي

ھو كون البیئة رقابیة والصحة خدمیة، لذلك یجب أن یكون ھناك فصل بین البیئة والصحة، كذلك ھناك عدد من المشاكل البیئیة الكثیرة في
العراق، وأھم ھذه المشاكل ماحدث خالل ھذه األشھر األخیرة ومن أھمھا كنفوق األسماك وكذلك مشكلة الملوحة في البصرة وكذلك المواقع
الملوثة باإلشعاع والتي تجاوزت (50) موقعاً، لذلك أرى أن فصل البیئة عن الصحة مھم جداً لكن في نفس الوقت یجب أن تكون ھناك ھیأة

مستقلة ال أن تكون وزارة لعدد من العوامل من أھمھا الترھل الموجود في المؤسسات والوزارات وكذلك اإلنفاق الزائد على كونھا وزارة
.مستقلة

-:النائب سالم طحمیر علي –

تُشیر المؤشرات البیئیة لمراقبة القطاع الصحي إلى أن المؤسسات الصحیة التي ال تمتلك وحدات معالجة لمخلفاتھا السائلة تبلغ (76) مؤسسة،
وعدد المؤسسات التي تبلغ وحدات معالجة وال تعمل تبلغ (24) مؤسسة، في حین تتوفر وحدات معالجة في (31) مؤسسة فقط، علماً أن معظم
ھذه الوحدات تعاني من ضعف الكفاءة بسبب تقادمھا وضعف إجراءات الصیانة علیھا، مما یتسبب ذلك في طرح آآلف من المخلفات السائلة من

المؤسسات الصحیة یومیاً دون معالجة، مما سبق یتبین حجم التأثیرات البیئیة التي یمكن أن یتسبب بھ القطاع الصحي واھمیة خضوع ھذا القطاع
للرقابة البیئیة الصارمة مما یستلزم إستقاللیة، وفك ارتباطھ مع واحدة من الجھات الملوثة األساسیة لتمكینھا من أداء دورھا في المراقبة والتفتیش

.وتشخیص المخالفات والضغط ألزالتھا بعیداً عن التأثیرات التي یمكن أن تكبل عملھا ونحد من أداءھا

-:النائب لبنى رحیم كریم –

عندما تم أتخاذ قرار دمج الوزارتین لغرض تحقیق اإلصالح وتخفیض النفقات المالیة ھنا وقعنا في مشكلة أكتشفت فیما بعد، بین نفقات ازدادت
والسبب یعود إلى فقدان الرؤیة المستقبلیة المسبقة من قبل الفریق االستشاري الحكومي الذي وضع قرار دمج الوزارتین ولم یضع أھمیة تحقیق

إصالح حقیقي، وایضاً الیوم أمامنا قانون لوزارتین خدمیة وإنسانیة واستراتیجیة تم دمجھما فالصحة من الوزارات التي تضم كادر بكثافة عددیة
عالیة لموظفین بحكم الجانب الصحي الذي یقدم للمواطن، ووزارة البیئة كذلك، وربما تدخل ضمن االھتمام الدولي خاصة أن معدالت التلوث في

تصاعد وعملھا كجھة رصد ومتابعة ورقابة، ھنا نحتاج إلى رؤیة عمیقة قبل اتخاذ أي قرار بالتصویت، ولعل من اھم أسباب إلغاء دمج
الوزارتین ھو صدور قرار من المحكمة االتحادیة بعدم دستوریة دمج الوزارات وھذا صدر أعتقد عام ،2018 كل ھذه األمور تجعلنا ملزمین

.بأخذ قرار بإلغاء دمج الوزارتین

-:النائبة ھدى جار هللا داؤد –

العراق ومدینة محافظة نینوى تحتاج إلى ھذه الوزارة والى دعمھا، والى حد اآلن نینوى األنقاض موجودة وجثث تحت األنقاض وھناك الكالب
السائبة وھناك حشرات ودیدان تظھر بصورة كبیرة في جمیع المناطق وخصوصاً الجانب األیمن، نحتاج إلى دعم قوي من وزارة البیئة لكي

تتوصل إلى الحلول والنتائج المناسبة لھذه الدیدان والحشرات والجثث الموجودة تحت األنقاض تسبب التلوث البیئي الموجود في المحافظة،
وكذلك المحافظات األخرى ایضاً یعانون من التلوث البیئي، لذلك دعم ھذه الوزارة ضروري جداً وباإلضافة إلى أن ھناك احتیاجات، ھذه

.الوزارة مقیدة ال یوجد لدیھا احتیاجات كثیرة، تحتاج إلى إحتیاجات لكي تقوم بواجبھا بالصورة الصحیحة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

تنص المادة (86) من الدستور (ینظم بقانون تشكیل الوزارات ووظائفھا …)، وطالما أن قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 أصبح
معطالً بحكم الدستور ووجود قانونین لوزارة البیئة قانون رقم (37) لسنة 2008 وقانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983، علیھ یعتبر ما
قامت بھ الحكومة السابقة من دمج وزارتي الصحة والبیئة ھو أجراء أبتداًء مخالف للدستور ومخالف للقانون، ال یمتلك مجلس الوزراء وال یمتلك

.السید رئیس مجلس الوزراء صالحیة مخالفة القوانین وال مجلس الوزراء، ھذا من الجانب القانوني
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من الجانب البیئي یعلم سیادتك ما تعرضت لھ المحافظات المحتلة من داعش والمحررة، ما تعرضت لھ محافظات الجنوبیة أثناء االجتیاح
األمریكي، الیوم محافظة واسط یوجد عند حي في مدینة النعمانیة تم تفجیر سیارتین فجرتھا القوات األمنیة أثناء االحتالل الیوم فقط ھذا الحي

یشھد (32) حالة سرطانیة، لذلك السید الرئیس أعتقد أن وزارة البیئة ھي من الوزارات المفترض أن تكون سیادیة إذا كنا نحترم شعبنا ونحترم
.مواطنینا

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

جاء الدمج في الحكومة السابقة ضمن حزمة اإلصالحات وایضاً ضغطاً للنفقات، جاءت البیئة ودمجت مع الصحة والعلوم والتكنلوجیا مع وزارة
التعلیم، البلدیات واإلعمار واإلسكان والسیاحة مع الثقافة، أطلب من جنابكم الكریم بعد أن نؤید تقریباً والمجلس كلھ یؤید إلغاء دمج وزارة البیئة
عن وزارة الصحة ایضاً أن تكون لدینا خطوة مماثلة بإلغاء دمج وزارة العلوم والتكنلوجیا عن وزارة التعلیم وذلك الن الوزارتین غیر متشابھة
بالمرة، مختلفة الوزارتین بطبیعة األھداف وكذلك مختلفة في بیئة العمل، ألن العلوم والتكنلوجیا معنیة باألبحاث والتقاریر التي یمكن أن تقدمھا

في شأن التكنلوجیا وتوطینھا، أما بالنسبة إلى وزارة التعلیم فیھ معنیة بالجانب االكادیمي والتربوي أو التعلیمي تحدیداً، نوجھ عنایة جنابكم وعنایة
.المجلس ایضاً تكون لدینا خطوة بفصل وزارة العلوم والتكنلوجیا ایضاً عن وزارة التعلیم وھذا یُحسب للبرلمان ولھذه الدورة

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط أرید أن أتأكد من فقرة بما یتعلق برواتب موظفي وزارة البیئة سابقاً، عند إلحاقھم ودمجھم في وزارة الصحة تم شمولھم بنفس المخصصات؟
اآلن ھم موظفي وزارة واحدة، ما ھو الفرق بینھم؟ موظف في نفس الوزارة أصبح لماذا ھذا یوجد عنده خطورة وھذا ال یوجد؟ سؤال، وزارة

الدفاع من الذي یدیرھا؟ یدیرھا رئیس الوزراء، سؤال وزارة الداخلیة من الذي یدیرھا؟ مجلس الوزراء أو رئیس الوزراء كلف آخرین یدیرونھا،
نحن كمجلس نواب ما كلفنا رئیس الوزراء بإدارة وزارة الداخلیة والدفاع، إرتأى ھو ذلك بصفتھ القائد العام للقوات المسلحة، أرید رأي قانوني

من القانونیین، ھل باإلمكان الیوم أن نفصل وزارة البیئة ونكلف كمجلس النواب نكلف رئیس الوزراء في إدارتھا لحین أن یتم تسمیة وزیر؟
.االعتراض أین یحصل؟ سوف یقول زیادة إنفاق وسوف یكون ھناك منصب أضافي

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

اوالً فیما یتعلق بقضیة تعیین وزراء بالوكالة، من وجھة نظري القانونیة ال یجوز ذلك الن الوكالة حق لألصالة، من یعین باألصالة ھو الذي یعین
بالوكالة، والتعیین باألصالة ھو حق لمجلس النواب، ایضاً الوزیر الذي یعین بالوكالة في إدارة وزارة معین حتى وأن كانت وزیراً أصیالً

بالحكومة یجب أن یحوز على ثقة مجلس النواب، الن كل وزارة یجب أن تكون بحسب نص الدستور أن تحوز على ثقة مجلس النواب فالذي
یعین بالوكالة ھو ایضاً یجب أن یكون وزیراً لكن بالوكالة ویصوت علیھ وزیر بالوكالة إلى حین أن نأتي بوزیر أصیل. ھذا رقم واحد. السید
الرئیس أي إدارة یعني التي تصبح بالوكالة بدون الرجوع إلى مجلس النواب من وجھة نظري یوجد بھا خلل قانوني، بما یتعلق بفصل وزارة

البیئة عن وزارة الصحة لم یكون ھناك تشریع قانون یدمج بین الوزارتین حتى نحتاج إلى تشریع قانون للفصل بین الوزارتین، ھناك كان قرار
.نیابي في الدورة السابقة بالدمج بناًء على اقتراح من الحكومة، ال أعرف كیف حصل ذلك، تم تخویل مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بعد ذلك أصبح ھناك قرار آخر بإلغاء التخویل

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.بالتالي السید الرئیس القوانین النافذة نافذة، القوانین نافذة ما لم تغیر أو تلغى بقانون، ولیس بقرار

-:السید رئیس مجلس النواب –

سؤال قانوني: بموجب التخویل حصل دمج بغض النظر إنھ ھل حصل خطأ؟ أنا أتحدث عن اآللیة، فمعنى ذلك أن الصالحیة لدینا، وقد خولنا في
.وقتھا، إذا نرجع ونقول فیما یتعلق بھذه الوزارة، أیضاً بقرار من مجلس النواب یلغیھ

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

أنا أیضاً أقول ھذا الشيء، اآلن المجلس بإمكانھ أن یصدر قراراً نیابیاً ویلغي القرار السابق بشكل صریح، ال أن یلغي التخویل، یلغي القرار
.السابق بالدمج

-:السید رئیس مجلس النواب –

حصل قرار الدمج بموجب التخویل، قرار الدمج الذي صدر من الحكومة، ھل یلغى الدمج؟ ھذا خالف، من یفصل بأنھ مخالف، أو موافق
للدستور؟

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

نحن بعیداً عن التصویت أو التخویل الذي أعطاه مجلس النواب لرئیس الوزراء السابق، نحن في ھذه الدورة الحالیة، مجلس النواب الحالي
.صوت على مرشح رئیس الوزراء لوزارة الصحة والبیئة، وھو الدكتور عالء العلوان، مجلسنا ھذا، ولیس المجلس السابق
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.نحن صوتنا على الوزیر إلدارة ھذه الوزارة، نحن اآلن نتحدث عن الوزارة نفسھا، الوزارة دمجت بقرار، والقرار یعدل ویلغى بقرار

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.ال، نحن صوتنا على وزیر لوزارتین، ال بد لرئیس الوزراء أن یرشح وزیراً ثانیاً، حتى نصوت علیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نحن لم نسّمِ وزیراً اآلن، أنا أتحدث عن الوزارة، ولیس عن شخص الوزیر، عن الكیان

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

ھناك فراغ تشریعي في الموضوع، المفروض أن ھناك قانون مجلس الوزراء، في إحدى مواد قانون مجلس الوزراء تعد كل الوزارات الموجودة
في مجلس الوزراء، فنحن لیس لدینا ھذا القانون على حد علمي، فھذا فراغ تشریعي، فمن واجبنا أن نشرع ھذا القانون، حتى یكون دمج الوزارة

وإلغاؤھا أیضاً بتعدیل ھذا القانون، ولیس بقرارات، ألن الوزارات ال تدمج وال تلغى وال تستحدث بالقرارات، لكن في الوقت الحالي ما دام
.القرار، فیمكننا إلغاء القرار، ولیس صدور قرار جدید

 

-:النائب رائد جاھد فھمي –

قرارات الدمج واضحة كانت، وھي لم تؤِد الغرض المطلوب، ال إلغاء الترھل، وال التقلیص بالنفقات، ال بل بقیت نفس النفقات، وتوجد معطیات
إذا لم تكن في زیادة، ثانیاً: األداء كان أسوأ بالنسبة للوزارتین، لكن اآلن نحن ننظر في إصدار القرارات، أعتقد أن البرلمان ال یجب أن یتخذ

قراراً ویربك الحكومة بشكل مفاجئ ھي غیر مستعدة لھ، فالذي نقترحھ أن تكلف أما اللجنة المعنیة، لجنة الصحة بتھیئة قرار معین سواًء بالفصل
أو أي شيء آخر، لكن یتم بالتشاور واإلتفاق مع الحكومة لمعالجة ھذه المشكلة، وكذلك األمر بالنسبة لوزارة العلوم والتكنولوجیا، ونحن أیضاً لنا
إطالع بوضع الوزارة، العلوم والتكنولوجیا تخلف وضعھا كثیراً عما كانت، فاآلن یشكلون ھیأة، أم أي شيء آخر كمستقلة، ھذا موضوع مفتوح

.للنقاش، ولكن أنا بتقدیري ھذا الموضوع ینبغي أن یعالج، ولكن یعالج بصیغة ال تخلق اإلرباك للعمل الحكومي، وبصورة منظمة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

طبعاً القرار السابق لمجلس الوزراء، والذي صوت علیھ مجلس النواب تماشیاً مع اإلصالحات التي حدثت، مع بالغ األسف الشعب العراقي
تظاھر على الكھرباء، فقامت الحكومة بإلغاء وزارة حقوق اإلنسان ودمج بعض الوزارات، وتحویل وزارة حقوق اإلنسان إلى ھیأة، فھذا
الموضوع بما أنھ شأن حكومي، وال بأس للجانب الرقابي بأن یأخذ دوره، ال سیما بعد صدور قرار من المحكمة اإلتحادیة، فتكلیف اللجنة

القانونیة ولجنة الصحة والبیئة التشاور مع ممثل الحكومة حیال ھذا الموضوع، واإلستفادة من قرار المحكمة اإلتحادیة، وبعد ذلك إصدار قرار
.للحكومة بإعادة النظر بذلك

نعتقد أن ھذا الموضوع ینسجم مع المادة (33) من الدستور، وفصل ھیأة البیئة عن وزارة الصحة، لكونھا سیادیة كما ھو في كل دول العالم،
وأیضاً لدینا ملفات كبیرة وكثیرة تتعلق بالوضع البیئي السيء في العراق، نعتقد تحویلھا إلى وزارة أو ھیأة مستقلة، وھذا سوف یساھم بشكل كبیر

.في تفعیل القوانین النافذة التي شرعت لمعالجة الوضع البیئي في العراق

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.إذا نعرف ما ھي أسباب الدمج، وأسباب إلغاء الدمج فعند ذاك سنصل للشيء الذي نریده

من أسباب الدمج ھو الترھل في الوزارات وتقلیص النفقات، أما أسباب إلغاء الدمج، فالسبب الرئیسي ھو التھمیش الذي عانت منھ البیئة، بالنسبة
للترھل في الوزارات من أسباب الدمج فمن الممكن أن نقضي علیھ بتحویلھا إلى ھیأة مستقلة، أما تقلیص النفقات فال نحتاج إلى أیة نفقات إضافیة
للبیئة، وال نحتاج إلى أیة شخصیات أخرى، یوجد وكیل للبیئة موجود في وزارة الصحة، وھذا وكیل البیئة ھو نفسھ بعد تغییره في 31/6 سیكون

.نفسھ مدیر ھذه الھیأة المستقلة، إنتھینا من النفقات، وكذلك إنتھینا من الترھل في الوزارات بالنسبة للدمج

أما أسباب إلغاء الدمج فھو التھمیش الذي حصل للبیئة، وھناك خالل ستة أشھر حدثت ثالث كوارث بیئیة، أوالً نفوق األسماك، ثانیاً مشكلة
الملوحة في البصرة، وثالثاً ملوثات اإلشعاع، فلذلك یجب أن یكون ھناك إھتمام واضح من مجلس النواب وكذلك من مجلس الوزراء بالفصل،

.والتوجھ إلى فتح ھیأة مستقلة بنفس التكالیف ونفس األشخاص الموجودین، ما یقارب أربعة آالف موظف حالیاً موجود تابع للبیئة

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

قانون وزارة البیئة رقم (37) سنة 2008 تم تشكیل ھذه الوزارة، وبعدھا من خالل الدورة البرلمانیة تم دمج ھاتین الوزارتین الصحة والبیئة،
أنا ال أعرف، أرید فقط من لجنة الصحة والبیئة، ما ھي مھامھا وإنجازاتھا خالل الدورة السابقة من عمر الحكومة؟ فإن كانت ھنالك إنجازات في
الدورة السابقة من وسط واقع الحال میدانیاً، فنعود من جدید لعملیة فك الدمج بین وزارة الصحة والبیئة، ألننا صراحة في الحكومة السابقة لم نجد
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ھنالك إنجازات لوزارة البیئة، واألمثلة كثیرة، أنا من محافظة واسط لدینا مناطق عدة قد ذكرت من قبل النائب یوسف الكالبي، وال تزال المشكلة
ھي نفسھا في وزارة الصحة المستشفیات، المیاه الثقیلة ھي نفسھا في مجاري األنھر، فال أعرف ھل ھي مجرد عملیة وزارة جدیدة ومن دون

إنجازات؟

-:النائبة غیداء سعید عبدالحمید كمبش –

التخویل كان في الدورة السابقة، وكان ھناك قرار بإلغاء التخویل فیما یخص كل الصالحیات التي تتعلق بالسلطة التشریعیة، لذلك أرسل مجلس
الوزراء قانون دمج الوزارات، ألن دمج الوزارات كان بقرار، وال یمكن أن تعمل الوزارات بقرار، یجب أن تكون بقانون، خاصة الوزارات

التي فیھا قوانین، ومنھا وزارة العلوم والتكنولوجیا ووزارة البیئة، ھذه القوانین اآلن موجودة في لجاننا، فنحن نعرضھا أما أن ترتأون بقرار من
.ھیأة الرئاسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ما ھو رقم قانون البیئة؟ (37) سنة 2008

-:النائبة غیداء سعید عبدالحمید كمبش –

وفي سنة 2012 صدرنا قانون العلوم والتكنولوجیا، فھاتان وزارتان فیھا قانونان، المھم اآلن لدینا في لجنة التعلیم قانون دمج الوزارات والذي
ھو من الدورة السابقة، كذلك في لجنة الصحة وفي اللجان األخرى، ھذه موجودة في ذمتنا التشریعیة، فإما بقرار من ھیأة الرئاسة یرجع ھذه

.القوانین، أو نعرضھا للقراءة األولى ویتم علیھا اإلعتراض من حیث المبدأ ونلغیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

فیما یتعلق بما لو كانت نیة المجلس، وصوت المجلس على فك اإلرتباط بین الصحة والبیئة، فیجب أن نرد قانون الدمج من حیث المبدأ، ال
.نمضي بھ

-:النائبة غیداء سعید عبدالحمید كمبش –

.نعم، ألن ھذه القوانین موجودة اآلن في ذمتنا التشریعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

وإذا كان رأي المجلس أن یمضي بأن تكون ھیأة ولیست وزارة، المھم أن یكون كیان في الدولة یعنى بالوضع البیئي، إذا ھیأة فقدموا مقترح
.تعدیل للقانون، نفس التشكیل الموجود في القانون، إذا أردنا أن نعالج ھیأة

-:النائبة غیداء سعید عبدالحمید كمبش –

.أوالً: أن نرفض القانون من حیث المبدأ، قانون دمج الوزارات، ھذه الخطوة األولى

ثانیاً: إذا إرتأى مجلس النواب باستشارة من مجلس الوزراء أن تكون ھناك ھیأة ولیست وزارة فیجب أن یأتینا قانون الھیأة، أو نحن نقدم مقترح
.الھیأة بدالً من الوزراة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أال توجد إمكانیة بتعدیل قانون الوزراة فتتغیر التسمیة

-:النائبة غیداء سعید عبدالحمید كمبش –

ال یمكن، یجب أن یلغى قانون الوزراة، ونأتي بقانون ھیأة، أو أن تبقى الوزارة حسب قانونھا، مسألة النفقات حقیقة فقط الوزیر ذھب، بالعكس قد
زادت النفقات، أنا أتكلم لك عن أربعة آالف منتسب في وزارة العلوم والتكنولوجیا اآلن ھم یطالبون بمخصصات الخدمة الجامعیة، فھذه زیادة

.نفقات ولیست قلة نفقات، المسألة فقط في الوزارة في شخص الوزیر، واألمر متروك لسیادتكم

 

-:النائب محمود أدیب زویر –

أعتقد أن الذي تفضل بھ اإلخوان من السیدات والسادة النواب تقریباً كالم واٍف وشاٍف فیما یخص موضوع فصل الوزراة، والكل متفق على
قضیة مع الفصل، أغلب السادة النواب مع فصل الوزراة، فرئیس مجلس الوزراء ملتزم مع مجلس النواب ببرنامج حكومي، فالذي أتمناه على
جنابك بأن یوجھ سؤال لرئیس مجلس الوزراء، ما ھو رأیھ؟ ھل ھو مع فصل الوزراة؟ أم تبقى ھیأة؟ أم وزارة مستقلة؟ فھذا الذي أتمناه، بأن

.نسأل رئیس الوزراء بھذا اإلتجاه فیما یخص وزارة البیئة، كذلك وزارة العلوم والتكنولوجیا
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-:النائب محمود عبد الرضا طالل –

في موضوع وزارة البیئة، شيء واضح من خالل ما موجود، والتقریر الذي تقدم بأنھ لوزارة البیئة أھمیة كبیرة جداً تكاد تكون لوزارة الصحة،
.ھذا منتٍھ

مسألة الدمج الذي كان أصالً ألغي بقرار المحكمة اإلتحادیة، البرنامج الحكومي أو الوزارة تقدمت من قبل رئیس الوزراء الحالي، تقدمت وزارة
الصحة والبیئة، وبالتالي فھذا الموضوع ألنھ إعتمد على ما تم دمجھ سابقاً، لم یعتمد على برنامج جدید، وبالتالي فھي اآلن من صالحیة مجلس

النواب، وأرى أن یوجھ ھذا الموضوع إلى اللجنة القانونیة لتعطي بھ رأیاً لغرض فصل وزارة البیئة عن وزارة الصحة، ونذھب بمشروع
متكامل إلى السید رئیس الوزراء لتقدیم وزیر بیئة جدید، بھذا األمر تكون سھولة العمل، وعن طریق قراءة، ورأي قانوني من اللجنة القانونیة،

وبكتاب من قبل مجلس النواب، ألن مجلس النواب ھو المختص بھذا الموضوع، وبالتالي ھو الذي یرسم السیاسة الخاصة بالبلد إلى رئیس
.الوزراء وعلیھ تنفیذھا

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

حقیقة موضوع وزارة البیئة وفصلھا عن وزارة الصحة، طبعاً أكیداً الدمج الذي حصل ھو نتیجة ظروف مالیة وظروف سیاسیة في تلك
المرحلة، ولكن الیوم مسألة التوجھ تحو النظام البیئي وتطویره تستوجب أن تكون ھناك ھیأة أو وزارة للبیئة، ألنھ في الحقیقة الیوم مع تشریعنا

األخیر لقانون المدن الصناعیة من المھم أن یكون إلى جنب ھذا جھة مختصة قطاعیة تسمى بھیأة البیئة أو وزارة البیئة كما یراد لھا في المستقبل
القریب، الیوم حقیقة حتى على مستوى األمن ھناك تخصص أمني یسمى باألمن البیئي، الیوم العراق یعاني من المخلفات الحربیة، وھي تحتاج

أیضاً إلى أن تكون ھناك جھة قطاعیة مختصة، فعلى سبیل المثال في مدن النھروان مثالً، المدینة الصناعیة ھي بحاجة ماسة إلى أن تكون ھناك
قرارات بیئیة، قضایا الطمر، وقضایا المخلفات الطبیة، كل ھذه حقیقة تحتاج إلى أن تكون ھناك جھود إستثنائیة، الیوم العالم أیضاً لدیھ معاییر

على مستوى البیئة، وبالتالي إلى وحدات قیاس خاصة، وكذلك لھا تنظیم خاص، جمیع العالم یجتمع في مؤتمرات عالمیة كبیرة تسمى بمؤتمرات
.البیئة، فبالتالي من الضرورة بمكان أن تكون مسألة وزارة أو ھیأة للبیئة

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

باعتبار الموضوع ھو مثار جدل ونقاش وخالف بین الحكومة والبرلمان فحتى نأخذ قراراً عملیاً ومدروساً أنا أقترح أن نستضیف الكادر المتقدم
لوزارة البیئة ونناقشھ ونستمع لھ، ھل أن وجودھم كھیأة مستقلة أنفع في إنجاز مھامھم وواجباتھم؟ ھل وجودھم ضمن وزارة الصحة یشكل

عائقاً؟ أو یقید، أو یقلص من مرونة إدارتھم لھذا الملف؟ عندئذ یصبح قرارنا عن رؤیة وعن مشورة وعن أسس علمیة واضحة، فأنا أعتقد تأخیر
.حسم القرار بعد ھذا النقاش سوف ال یأخذ وقتاً طویالً، لكن یكون القرار أصوب

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

لدي سؤال: دكتور قتیبة، مقر البیئة أین؟ نفس مقر الوزارة القدیم؟ أم أصبح مع الصحة؟

إذن كیف یكون دوام الوزیر في المكانین؟ كیف یكون دوام كادر في الرصافة؟ وآخر في الكرخ؟

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

ھذا كلھ یناقش، وھل أن موارد ولوجستك وزارة الصحة تشكل بنى تحتیة إلنجاز واجبات ومھام البیئة؟ أنا أعتقد ھذا النقاش سیعطینا تصورات
.دقیقة تصوب قرارنا بنسبة عالیة، أنا ھذا المقترح الذي أقدمھ، وھو لیس قراراً نھائیاً، لكن سیعطینا تصورات تصوب قرارنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

یتم عرض المقترحات في الجلسة القادمة، تعرض على السیدات والسادة النواب لدراسة ھذه المقترحات، وأیضاً یؤخذ رأي الحكومة في ھذا
.الملف

قصدي مقترحات أي قرار نصوت علیھ؟ نمضي بتعدیل قانون الوزارة؟ نلغي الدمج؟

.لجنة الصحة واللجنة القانونیة ولجنة حقوق اإلنسان، ھذه اللجان الثالثة تعد صیغة قرار یعرض على مجلس النواب

-:النائبة ماجدة عبداللطیف محمد التمیمي –

بغض النظر إذا كنا مع أو ضد الدمج، لكن نحن یجب أن نتبع السیاقات الصحیحة، الحكومة ھي التي تقدم البرنامج الحكومي، ھي التي تقدم
.مشاریع القوانین وتعدیلھا وترسم السیاسات، البرلمان ھو تشریعي ورقابي، فسیحصل خلط بین المھام، وھذا ال یجوز

أنا أرى من المفروض أن تشكل اللجنة التي تفضلت بھا من لجنة الصحة واللجنة القانونیة وأیة لجنة تراھا یجب أن تساھم، ویجب أن تكون من
المالیة، ألن ھناك مالكات، وھناك تخصیصات وما إلى ذلك، أحد من اللجنة المالیة یكون معھم، وترفع إلى الحكومة، الحكومة ھي التي تتخذ
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القرار وتدرسھ من كافة الجوانب، ھكذا حتى نمشي بالسیاق الصحیح، لكن نحن خالل ساعة أو ساعتین، واحد یقول أنا مع ھیأة، وآخر یقول أنا
.مع وزارة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كلجنة تدرسون دون أن ندخل في التفاصیل، تدرسون الصیغة أو القرار الذي سیصدره مجلس النواب، أو الذي یتخذه باإلیجاب أو بالسلب

-:النائبة ماجدة عبداللطیف محمد التمیمي –

.رأي مجلس النواب یذھب إلى الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

مجلس النواب لم یعِط قراره بعد أن یذھب إلى الحكومة، ھذا تناقشونھ بینكم وتعرضونھ على مجلس النواب، بین اللجان، أیضاً یتم اإلتصال
بالجھات الحكومیة، وال بأس باستضافة أحد المعنیین في ھذا الملف، للوقوف على إتفاق بین الحكومة ومجلس النواب، وفي نفس الوقت یُستفسر

.من الوزیر نفسھ، وزیر الصحة والبیئة، ھل ھو قادر على إدارة المؤسستین، ھذا أوالً

ثانیاً: فقط في ھذه السنة تم وضع تخصیصات لوزارة البیئة، في السنتین اللتین قبلھا فقط رواتب، حتى لیس لھا نفقات تشغیلیة، فبالرصید الذي
.ینزل لوزارة الصحة، ال زالت الحسابات في المالیة تابعة للبیئة، فجدول القوى العاملة ال زال تابع للبیئة، لم یُعدل

.الفقرة ثالثاً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص مفردات البطاقة التموینیة *

-:النائبة ماجدة عبداللطیف محمد التمیمي –

.وزارة التجارة بعد 2003 لم تبدأ من الصفر فیما یخص موضوع البطاقة التموینیة، ألننا عرفناھا منذ الحصار اإلقتصادي

ھناك قاعدة بیانات، وكان المواطن یستلم الحصة بشكل أفضل ومواد أكثر ونوعیة أفضل، مما یعني أن العمل بملف معین كلما زادت الخبرة كلما
المفروض من البدیھي أن یتحسن األداء، لكننا رأینا العكس في وزارة التجارة، المفردات تقلصت والنوعیة أصبحت ردیئة، وزارة التجارة

تقلصت مھامھا فقط للبطاقة التموینیة، وقدمت بطاقة تموینیة أي سلة غذائیة غیر جیدة، السؤال الذي یطرح نفسھ، أین العدالة في توزیع الحصة
التموینیة؟ المطبق اآلن، رب األسرة إذا كان راتبھ أقل من ملیون ونصف ولدیھ مثالً خمسة موظفین یستلم حصة تموینیة، لكن إذا رب األسرة

راتبھ ملیون ونصف ولم یكن لدیھ موظف واحد لم یستلم حصة تموینیة، أین العدالة؟ أفراد القطاع الخاص كلھم یستلمون حصة تموینیة،
فالمفروض أعتمد مجموع الدخول الداخلة إلى األسرة، وھذه ذكرتھا أكثر من مرة حتى تصبح فیھا عدالة، إذن أین الحل؟ أنا أرى أما كل

العراقیین یستلمون حصة تموینیة، أو أن نعتمد الدخول الداخلة إلى األسرة، حتى نحقق ماذا، ھذه اآللیة كیف نعمل فیھا؟ نحدد مراكز تجاریة
كبیرة في كل محافظة، ونحدد سقفاً معیناً للصرف في كل أسرة حسب أفرادھا، إذن كیف یختار المواطن؟ یختار المادة التي یریدھا، في الوقت

الذي یریده، وبالنوعیة التي یریدھا، إذن نطبق النظریة الیابانیة، لكن ال تفرض علي شیئاً معیناً، لعلي ال أحتاج رزاً مثالً، أحتاج شیئاً آخراً، یحدد
بسقف معین للصرف، الدولة ماذا تحقق، الدولة ستقلص عندما تتخلص من العقود الفاسدة، وستتخلص من كلفة النقل، وستتخلص من كلفة

.التخزین، إذن كل األطراف ستكون مستفیدة، المواطن والدولة

-:النائبة منال حمید ھاشم الموسوي –

الیوم العراق بلد منتج لألرامل واألیتام والفقراء والمعوزین، ولدینا جیش جرار من المعاقین وذوي اإلحتیاجات الخاصة والنازحین والمھجرین،
فبالتالي مفردات البطاقة التموینیة تكون ستراً لألرملة والیتیم، وحفظاً لكرامة الیتیم، كلنا عشنا فترة الحصار، وكانت مفردات البطاقة التموینیة

تغطي كل إحتیاجات األسرة العراقیة، ولیس فقط ذلك، وإنما كانت األم العراقیة حتى ما یزید من البطاقة التموینیة تبیعھ في السوق وتسد
.إحتیاجات أخرى

-:اإلھتمام بملف البطاقة التموینیة إذا نجح فسوف تنجح السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، ولدي بعض المقترحات لبقاء البطاقة التموینیة

ً .أوالً: یستلزم زیادة التخصیصات المالیة ضمن الموازنة العامة التي تصرف لمفردات البطاقة، وبحسب األمور الضروریة وفق دراسة تعد الحقا

ثانیاً: إعادة العمل بطریقة التجھیز والبیع المباشر كما كان یعمل بھ سابقاً، حیث یكون ھناك باب للبیع المباشر للتجار وأصحاب المحالت بسعر
یختلف عن السعر الذي یتم إحتسابھ للمواطن عند التجھیز على البطاقة، مما یوفر سعراً مدعوماً إضافیاً للمواطن خارج مفردات البطاقة

.التموینیة

ثالثاً: زیادة أعداد العاملین في المراكز التموینیة، إلستیعاب األعمال الملقاة على عاتقھم، لضمان األداء الصحیح، مع مالحظة معاناة إدارات ھذه
.المراكز في وضعھا الحالي نتیجة قلة موظفیھا

أوالً: ما ھي اآللیة التي ستتم بھا معالجة المخازن العدیدة والمنتشرة في المحافظات؟ وكیف ستتم اإلستفادة منھا خارج ھذا العنوان؟

.ثانیاً: ما ھو مصیر الموظفین العاملین على البطاقة التموینیة؟ وبما یضمن عدم اإلضرار بأیة حقوق خاصة بھم

أل ً ً
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ثالثاً: كیف سیتم تقدیر المبالغ لكل فرد بدیالً عن حصتھ في البطاقة؟ وھل سیتناسب ھذا األمر مع وضع السوق غیر المستقر؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم نطرح أیة خیارات، ھذه وكأنھ ھناك خیارات مطروحة، نحن نناقش اآلن

-:النائبة منال حمید ھاشم الموسوي –

.ال توجد خیارات، لكني أقول یجب أن تتوفر ھذه األمور

رابعاً: یستلزم التعاقد مع تجار محددین لإلستیراد، وبأسعار ثابتة تحددھا وزارة التجارة، وتشرف علیھا الجھات الرقابیة على أن تكون ھناك
.عقوبات قاسیة لكل من یحاول العبث أو التالعب أو اإلحتكار بما یضمن إنسیابیة القوت الیومي للمواطن العراقي

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

طبعاً أثیر الموضوع بناًء على تلكؤ أصول مفردات البطاقة التموینیة، الكالم اآلن على معالجة أسباب التلكؤ، أو إصالح المشروع، فإذا نرید أن
نتكلم عن أسباب التلكؤ، أنا أقول لكم من اآلن، ھذه السنة كلھا 2019 وفقاً لتخصیصات قانون الموازنة اإلتحادیة 2019 لیس بإمكان وزارة
التجارة تغطیة مفردات بحدود أربعة إلى خمسة أشھر، ھو لدیھ تخصیصات یشتري المفردات ویوزعھا، أما إذا نرید أن نفكر بشكل جاد فعالً

.إلصالح ھذا الملف، فیراد خطوة جریئة من البرلمان والحكومة

البطاقة التموینیة مشروع مؤقت جاء في فترة الحصار، فال توجد دولة في العالم تتبنى ھكذا ملف لعموم الشعب، وأغلب المواد تذھب لغیر
المستحقین كما تفضلت السیدة النائبة، قدمت أربعة مقترحات أو ثالثة لمكتب السید رئیس الوزراء، وقد ؛الھ إلى اللجنة العلیا في األمانة العامة

لمجلس الوزراء إلصالح البطاقة التموینیة، وأنا بتقدیري ھذه اللجنة تحتاج أن نستضیفھا ھنا في مجلس النواب، ألن ھذه اللجنة إذا تتخذ قراراً أو
خطوة إصالحیة لھذا الملف فیحتاج لھا دعم وتوافق من كل القوى السیاسیة في البرلمان، ولدینا حلول كثیرة، الیوم نحن لدینا مؤشر مھم غیر
موجود في كثیر من دول المنطقة الذي ھو خط الفقر، لدینا عوائل تعیش تحت خط الفقر، وھذه العوائل ھي المطلوب منا كدولة بأن نوجھ كل

أشكال الدعم نحوھا، كما ھو موجود في كثیر من دول العالم، سواًء المسجلة لدینا بحدود خمسة مالیین، أو التي تنتظر بحكم التخصیصات بحدود
العدد الكلي عشرة مالیین، أین أن عشرة مالیین مواطن تحت خطر الفقر، إذا نوجھ البطاقة بزیادة مفرداتھا وتحسین نوعیتھا، أنا أرى ھذا أفضل

.إجراء تقوم بھ الدولة العراقیة

مسألة المحافظة على األسعار، یمكن المحافظة على األسعار، لدینا الجمعیات أو المراكز التعاونیة یمكن أن توفر المفردات األساسیة بسعر
.مدعوم، حتى نحافظ على تقلبات األسعار

فھذه الحلول یحتاج المعنیون، توجد لجنة وقد قطعت شوطاً كبیراً في سبیل إیجاد إصالحات حقیقیة في ھذا المشروع، أقترح أن تتم إستضافتھا
.في جلسة خاصة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم یتم ذلك

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

ال یختلف إثنان على أن الحكومة عبر والیاتھا السابقة فشلت في تأمین مفردات البطاقة التموینیة إلى المواطن العراقي، والتي وصلت إلى حد أن
.یتم تزوید المواطن بثمانیة أشھر ولیس إثني عشر شھراً، وكذلك تقلیص لموادھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ثمانیة طحین، الباقي أقل من ستة أشھر

 

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

ھناك مقترح كان لمجلس الوزراء، والذي كان بسبب ظروف الخالفات السیاسیة التي عطلت ھذا القرار، أنا أجد فیھ نوعاً من اإلنصاف ألبناء
الشعب العراقي، خاصة ونحن الیوم لدینا ملیون بطاقة تموینیة فضائیة، وبالتالي ما یعني أن ھناك ھدراً كبیراً في المال العام، وكذلك الفساد

الموجود، أجد أن نرجع لى ھذا القرار، وھو أن یكون تأمین أربع مواد أساسیة للمواطن العراقي، والتي ھي الزیت، التمن، الطحین، الشكر،
والمتبقي منھا ندفع ماالً في ھذا الموضوع، ھذا القرار ُصوت علیھ من قبل مجلس الوزراء، ولكن لم یمِض في مجلس النواب بسبب الخالفات

السیاسیة، في ھذا القرار حتى نحمي المواطن العراقي من مضاربات التجار التي قد تحصل على المواد األساسیة، أنا أجده مقترحا مقبوالً، أتمنى
.أن یكون ھناك تبني من مجلس النواب لنمضي بھ، وھذا قرار مصوت علیھ في مجلس الوزراء

-:النائبة منار عبد المطلب ھاشم –
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بمناسبة شھر رمضان المبارك وفي ھذا الشھر الفضیل الكثیر من المسؤولین والجوامع والحسینیات والمنظمات االنسانیة قامت بتوزیع السلة
الغذائیة على المواطنین، ومن خالل ھذا العمل استطعنا أن نحصل على سبعة مواد توزع في السلة الغذائیة التي قیمتھا (11) ألف دینار وھي
كیلوین سكر وكیلوین رز وكیلوین عدس وكیلو شعریة زائد أثنان عدد زیت وشاي مع قوطیة معجون، ھذه جمیعھا بـ (11) ألف دینار، یعني
(8) مواد توزع بـ (11) ألف، بینما البطاقة التموینیة الموجودة التي توزع من خالل وزارة التجارة، ھي كیلو سكر وأثنان كیلو رز قبل قلیل

سألت عنھا وواحد زیت، ھذه طبعاً تعطى أو ال تعطى للمواطن، نحن مقترحنا أن یُعطى مبلغ مالي بمكان ما انت تذھب وتحضرھا عن طریق
تاجر وتصل للمواطن أما تصل أو ال تصل عن طریق تاجر على أن یتم تسعیر المواد، یعني أن یكون لھا تسعیرة دولیة أو محلیة، ال یمكن

التالعب في ھذه األسعار، یعني نحن مقترحنا ان تكون توزع مالیاً، تعطى عن طریق البطاقة، كم عدد فیھا مثالً (5) مواطنین، تعطى عن طریق
.البطاقة التموینیة كمبالغ نقدیة

-:النائبة میثاق ابراھیم فیصل الحامدي –

مفردات البطاقة التموینیة طبعاً یعتبرھا الشعب العراقي بالخصوص الطبقة الفقیرة ھي الجزء المھم لمعیشتھ، بل أن غیابھا یدخلھم في دوامة
الجوع والفقر، لذا من واجبنا وواجب الحكومة التنفیذیة أن تبدي كل االھتمام في ھذا الملف ال سیما تطویر وتحدیث مفرداتھا بما یتناسب مع
الظروف المعیشیة، والسعي لتحقیق مفرداتھا من المنتوج المحلي عبر التعاون مع وزارة الصناعة ووزارة الزراعة، بدل أن نستوردھا من
الخارج بمبالغ باھضة وبنوعیات ردیئة، سیدي الرئیس سبق أن اقترحنا بعض الحلول لمعالجة ھذا الملف في الدورة البرلمانیة السابقة وھو

مقترح قانون البطاقة الوطنیة االلكترونیة، وجرى مصادقة رئیس المجلس في حینھا وُعرض وقرئ قراءة أولى، لذا نتمنى أن نستأنف في ھذه
.الدورة ھذا القانون ویتم التصویت علیھ ونستبدل البطاقة الحالیة ببطاقة وطنیة إلكترونیة لحل ھذه المشكلة

-:النائبة آال تحسین حبیب طلباني –

ما یتعلق بالبطاقة التموینیة أعتقد نحن امام خیارین، إما أن نحّسن البطاقة ونتخلص من المشاكل الموجودة فیما یعني یقال عن شبھات فساد في
موضوع البطاقة التموینیة وحسن التوزیع، وھذا یتم أعتقد عن طریق توفیر السلة الغذائیة بدل التوزیع بھذه الطریقة، سلة غذائیة یكون صندوق

ولمنع التالعب بمفردات البطاقة التموینیة أو نلغي البطاقة التموینیة وتأتي بدلھا أعانات مادیة، لكن قبل ھذا وذاك نحن أیضاً نحتاج وھذا
موضوع مھم مرتبط بالبطاقة التموینیة، نحتاج إلى أحصاء سكاني في العراق حتى نعرف حقیقةً نسبة الفقر، ألنھ في وقتھا عندما تم وجود

البطاقة التموینیة بعد فرض عقوبات مجلس األمن على العراق وقتھا حقق أھداف خالص مجامیع كثیرة فقیرة من حالة الفقر والمجاعة، اآلن
نحتاج إلى إحصاء دقیق في العراق حتى نعرف نسبة الفقر في العراق، یقال أن نسبة الفقر ال یقل عن (23%) لكن ال یوجد یعني أرقام دقیقة

ألن ال یوجد احصاء سكاني في العراق، فعلیھ إما انھ نسبة الفقر كبیرة نبقي على البطاقة التموینیة فقط تتحول الى سلة غذائیة أو نلغیھا ونجعلھا
أعانات نقدیة، لكن مع بقاء الدولة تكون جاھزة لدعم السوق واستقرار األسعار ألن اذا تحولت الى نقدیة وحصل ارتفاع في األسعار ھذا ال یخدم
الطبقة الفقیرة، وأیضاً وزارة التجارة تحتاج الى فترة زمنیة وسقف زمني تقدم توعیة الى المواطنین بأھمیة أنھ تفضل اإلعانة النقدیة عن السلة

.الغذائیة أو الحالة التي اآلن موجودة

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

ً طبعاً ال یختلف أثنان على أھمیة البطاقة التموینیة كمفردات للمواطن العراقي خاصةً أصحاب العوائل الفقیرة أو أصحاب الدخل المحدود، طبعا
ھي سالح ذو حدین، أحیاناً توزع البطاقة التموینیة بنقص كبیر في المفردات برغم أن المفردات ھي في األساس ھي قلیلة، فمع ذلك یتم أیصال

قسم من ھذه المفردات أو قسم آخر یتم أیصالھ بمواصفات ردیئة، أحیاناً یتم أیصال مثالً مادة الرز ربما یكون فیھ عفن أو منتھي الصالحیة
وكذلك مادة الطحین، لذلك أنا عندي مقترحین، إما أن نحسن مفردات البطاقة التموینیة وتكون جیدة جداً ویضاف علیھا فقرات كمساحیق التنظیف

واللحوم والبیض والكثیر من المفردات التي تحتاجھا العائلة العراقیة والتي تشكل مصدر لقوتھم الیومي، او إلغاء مفردات البطاقة التموینیة
وتعویض العوائل بمبلغ مادي مجزي عن ھذه لتالفي الفساد وتالفي حتى مبلغ الشراء والتعاقد والشركات والنقل خاصةً في بعض المناطق
كمحافظة نینوى نعاني ربما أحیاناً ھنالك انقطاع في الجسور وحموالت الجسور ال تحتمل یعني الحموالت الزائدة وكذلك ربما تغلق بعض

.المناطق الحدودیة مع محافظة نینوى یتم على أثرھا عدم أیصال مفردات البطاقة التموینیة

-:النائبة شمائل سحاب مطر –

أتفق مع كل ما ذكره زمالئي والكل طرحوا نفس الفكرة أنھ المواطن ال تصلھ الحصة التموینیة أو البطاقة التموینیة بشكل كامل، باإلضافة ألى أن
المواطن غیر ذلك أنھ یدفع مبلغ أجور النقل كاملة للحصة كاملة إال أنھ ال یستلم لدیھ سوى مادة او مادتین، فأمامنا نحن خیارین أما أنھ مثل ما

ذكروا زمالئي نلغي ھذه الوجبة ویستعاض عنھا بإعطائھم بدل منھا مبلغ نقدي، على أن ال یكون ھنالك زیادة في األسواق ویستغلونھا التجار، أو
نعمل على تحسین البطاقة والمواد التي یصلھا المواطن ألن أصبح المواطن حتى المادة التي یستلمھا مثل الطحین او غیرھا من المواد تصلھ
أیضاً غیر صالحة لالستھالك، الیوم الطحین عندما یصل بعد ثالثة أشھر أو أربعة لن یصل جمیعھ أنھ صالح لالستھالك، حتى الطحین الذي
یستخدمھ الذي یصلھ ھو غیر صالح أن یستخدمھ المواطن، یعني یكون أما سیّال أو نشاھد فیھ حتى أنھ دیدان موجودة في الطحین، فالمواطن

أصبح أنھ یقول انا أدفع ھذا المبلغ كامل لكن ال تصلني المواد المتوفرة في البطاقة كاملة، فسیادة الرئیس أمامنا خیارین أنھ یجب أن نعمل علیھن
ألنھ المواطن ینتظر منا ھذه الحصة، أصبحت البطاقة التموینیة اآلن الجمیع یتكلم عنھا، فأمامنا خیارین یا أما أنھ نقطعھا ونعطیھم مبالغ حتى

.یتمكن أنھ یشتري البطاقة بما أنھ نستطیع علیھ أو نعمل على تحسینھا

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

بالنسبة للبطاقة التموینیة الكل یعرف بأن البطاقة التموینیة تصل الى كل عائلة عراقیة وكذلك نعرف نحن بحاجة الى خدمات وكذلك بحاجة الى
االرتقاء في البنى التحتیة، لكن االولى أن نھتم بالبطاقة التموینیة، البطاقة التموینیة تصل الى الفقیر قبل الغني لذلك أعتقد كان السبب الرئیسي
بعدم وجود بطاقة تموینیة كافیة وكاملة من حیث العدد والنوعیة، كان السبب األول ھو البرلمان والحكومة العراقیة، كان یجب أن یكون ھنالك
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تخصیص مبالغ مالیة في الموازنة العامة االتحادیة، ھذه المبالغ كافیة لتجھیز البطاقة التموینیة بالعدد والنوع الالزم الى ھذه العوائل، لذلك أعتقد
أن ھذا السبب، نحن من أقر الموازنة ولم نأخذ بنظر االعتبار، السبب أما عدم وجود شعور بالشعب العراقي أو ھنالك سبب آخر ال اعلمھ، فأعتقد
كان یجب أن یكون ھنالك موازنة كافیة لتجھیز العدد، الحل بالنسبة للبطاقة التموینیة حالیاً بقى ما یقارب (6) أشھر، علینا في ھذه الستة أشھر أن
نحدث مناقلة إلكمال الحصة التموینیة وأن تكون تجھز شھریاً، ال أن تجھز الطحین یجھز (8) أشھر في السنة وبقیة المواد تجھز (6) اشھر في
السنة، فیجب أن تحدث مناقلة لتجھیز ھذه المواد شھریاً، ھذه الحلول اآلنیة، أما الحلول المستقبلیة فأعتقد اإلبقاء على تجھیز حصة تموینیة كمات

ھو معتاد علیھ حالیاً فأعتقد ھو صحیح لكن بنفس الوقت علینا أثناء اقرار الموازنة بتخصیص مبالغ مالیة تكون كافیة لعدد ونوع من المواد
.بالنسبة التي تصل الى جمیع العوائل العراقیة

-:النائبة انعام مزید نزیل –

.یعني أنا إبتداًء رغبت أن اتداخل على موضوع الصحة والبیئة ومن ثم أنتقل الى موضوع البطاقة التموینیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.دعینا في مفردات البطاقة التموینیة أھم

-:النائبة انعام مزید نزیل –

نحن المشكلة األساسیة سیادة الرئیس في اتخاذ القرارات من قبل الجھات المختلفة ھي عدم وجود رؤیة استراتیجیة لألھداف وال وسائل تحقیق
تلك األھداف، نعرف أن الوضع السیاسي في بعض األحیان یلقي عبئھ على أتخاذ قرارات معینة، لكن في موضوع فصل الصحة عن البیئة

المفروض كانت ھنالك عدد من التساؤالت التي یجب أن تثار في وقتھا، أنھ ما ھو البرنامج الحكومي للحكومة العراقیة؟ ما ھي الجھات الالزمة
لتنفیذ ھذا البرنامج؟ ما ھي االلتزامات الدولیة البیئیة التي التزمت فیھا الحكومة العراقیة مع الدول األخرى؟ وھل أنھ صیغ الجھات التنفیذیة ھي

.كافیة لتأدیة ھذه االلتزامات من عدمھا؟ ھذا فیما یتعلق بھذا الموضوع

فیما یتعلق بموضوع البطاقة التموینیة یعني أعتقد أنھ نحن جزء من عدم قدرة الحكومة على محاربة الفساد نعمل على نقل عبئھ على المواطن
العراقي، نحن نعلم انھ أغلب الشعب أكثر من نسبة (30%) من الشعب العراقي ھو تحت مستوى خط الفقر، فبالتالي البطاقة التموینیة ھي صمام

أمان بالنسبة لھذه العوائل الفقیرة، عدد من االجراءات نحن نستطیع نتخذھا حتى نوصل ھذه البطاقة بشكلھا الصحیح الى المواطن، من ھذه
االجراءات مثالً أنھ یجب أن یتم تخصیصھا الى المستحقین فقط، األجراء الثاني ھو زیادة عدد مواد البطاقة التموینیة، لكن ھذه سیادة الرئیس

یجب أن ترتبط أیضاً حتى ال نحمل وزارة التجارة عبء، غیر صحیح یجب أن ترتبط بالتخصیصات المالیة المخصصة للبطاقة التموینیة، نحن
.جزء من ھذه التخصیصات لم تكون كافیة للبطاقة التموینیة التي أُدرجت ضمن الموازنة العراقیة

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش –

جزء من ھذه مداخلتي كانت تخص ھذا الموضوع أنھ قدمت في الدورة السابقة مقترح قانون الذي ھو البطاقة التموینیة الوطنیة االلكترونیة مع
اشتراط الدعم لبعض السلع األساسیة وكذلك ضمان عدم حرمان شرائح مھمة، فھو ھذا الموضوع الذي كنت یعني كتبتھ في المداخلة أنھ نعود

الى ھذا المقترح وإمكانیة تقدیم ھذا المقترح بإتفاق مع مجلس الوزراء خاصةً أن مجلس الوزراء كان قد أجابنا بأنھ ھنالك دراسة أو لجنة شكلت
.لتطبیقھ في محافظة النجف

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ما ھو الشيء الذي تغیر في الموضوع، ھذه البطاقة ما ھو الفرق؟

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش –

الفرق أوالً أنھ یضمن یعني أتخلص من مسألة الفساد، ھذه أھم مسألة، مسألة الصفقات التي ممكن ان تشوب ھذا الموضوع في التعاقد مع بعض
الشركات، مسألة انھ یضمن المواطن أن یأخذه إلكترونیاً یعني مبلغ تسلم لھ بطاقة إلكترونیة ویأخذ المبلغ المخصص وھو یشتري ھذه السلع، لكن

.ضمان دعم الدولة لبعض السلع األساسیة لتجنب غالء األسعار

مسألة أخرى، بعض العوائل العراقیة بسبب قرار أنھ أكثر من ملیون ونصف أن یكون موظف، طبعاً ھو كان للراتب االسمي لكن نفذ مع الراتب
والمخصصات، بعض الموظفین عائلتھ من سبعة أشخاص، ما ھو ذنب ربة األسرة أو االطفال أو غیر معینین وحرموا، یعني یجب أن یُحرم

الشخص مثالً فقط وأن یكون ھنالك دعم للعائلة، یعني ھنالك كثیر من الموظفین العراقیین بسبب مخصصاتھم أصبحت رواتبھم ملیون ونصف،
لكن حرمت العائلة نفسھا، ھذا یخص ھذه العوائل، ناھیك على أنھ عوائل فقیرة تماماً ال تملكھا وھنالك الملیون التي تكلمنا عنھا ھي فضائیة،
ھنالك بعض األشخاص المتوفین وھنالك بعض األشخاص المتمكنین في القطاع الخاص وتجار ومشمولین بالبطاقة التموینیة، لو كانت ھنالك

بطاقة وطنیة الكترونیة تضمن أوالً تقلل نسبة الفساد وتقلل نسبة ھدر المال العام والمواطن یستلم بطاقتھ التموینیة ویكون ھو حر في متى صرف
ھذه البطاقة وكذلك ضمان ھذه البطاقة، نتمنى أنھ مجلس الوزراء یعني أبلغنا أنھ ھنالك تطبیق في محافظة النجف، اآلن الزمالء في محافظة

النجف قالوا وزعت عشرین بطاقة وتوقف المشروع ولم یتحقق، فأتمنى أنھ باالتفاق مع مجلس الوزراء أنھ ربما یأتینا كمشروع أو إذا ھم وافقوا
.نحن نتبناه كمقترح قانون ونقدمھ للتصویت

-:النائب محمود ادیب زویر الكعبي –
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المواطن حقیقة ال یشعر توجد مجموعة قوانین حتى یعني التي نحن شرعناھا والتي نحن ماضون في تشریعھا خالل ھذه الفترة األیام القادمة، ال
یشعر فیھا المواطن، المواطن الیوم الذي یھمھ أنھ مشاریع القوانین والقرارات التي تھم حیاتھ وقوت یومھ، فنتمنى على الرئاسة الموقرة أنھ

نطالب باستضافة وزیر التجارة والكادر المتقدم في الوزارة، مثل ما تفضل زمیلنا األستاذ محمد شیاع أنھ توجد لجنة في األمانة العامة، وزیر
التجارة، الیوم الثابت الذي تكلم بھ الدكتور غایب، اإلخوان والسیدات النائبات انھ ھو العوز الیوم الموجود في وزارة التجارة والذي یحول عن
تقدیمھ كامل مفردات البطاقة التموینیة لكافة أشھر السنة ھي التخصیصات المالیة، سیدي الرئیس نحن لدینا معلومة أنھ في زمن النظام السابق

توجد معامل وتوجد اسھم للحكومة العراقیة ولوزارة التجارة في دول خارجیة یعني دول عالمیة لربما، فنحن أوالً نرغب أن نعرف مصیر ھذه
األموال العراقیة التي موجودة والتي تابعة لوزارة التجارة وممكن إستثمارھا، كذلك فیما یخص معالجة التخصیصات ممكن أنھ یعني حتى حصل
كالم مع جنابكم أنھ من تخصیصات الطوارئ، ممكن أنھ نستثمر ھذا الجانب، فنحن نتمنى أنھ ھذا الموضوع حتى ال یحدث فیھ تسرع في القرار

نتمنى أنھ استضافة المعنیین من الحكومة واألجھزة التنفیذیة ووزارة التجارة واألمانة العامة لمجلس الوزراء، مناقشة یعني تكون استفاضة في
.الموضوع ھذا ونأخذ القرار المناسب

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.أقترح مجموعة إجراءات لمعالجة ادارة ملف البطاقة التموینیة

أوالً: اختیار مسؤولین ذوي نزاھة وخبرة إلدارة ملف البطاقة التموینیة وھي أولى الخطوات وأھمھا لمكافحة الفساد الذي رافق ادارة البطاقة
.التموینیة

ثانیاً: زیادة التخصیصات الالزمة لضمان توفیر وتوزیع مفردات البطاقة األساسیة شھریاً، خصوصاً الطحین والرز والسكر وزیت الطعام، فإذا
كان تخفیض تخصیصاتھا إلى النصف في سنوات التقشف 2015 وما بعدھا مبرراً فلماذا یبقى تخفیض التخصیص مع زیادة الموازنة الى ما

یقارب (130) تریلیون دینار وھل أن اشتراطات المؤسسات المالیة الدولیة في منح العراق للقروض بتقلیل الدعم لھذه الموارد الداعمة لشرائح
.اجتماعیة واسعة وراء ھذا االستمرار في تخفیض تخصیصات البطاقة التموینیة على الرغم من تحسن اإلیرادات العامة للموازنة

ثالثاً: یفترض أن یتم تركیز الدعم وتوجیھھ للفقراء وذوي الدخل المحدود ولو بمضاعفة موادھا كمیاً وتحسین النوعیة لتلك الشرائح المحرومة
.بالقیاس لباقي المشمولین بالبطاقة التموینیة

رابعاً: التفكیر بدعم المنتوج المحلي الزراعي والصناعي لیكون بدیالً عن المستورد في مفردات البطاقة ونوفر عندھا منافع عدیدة، منھا تقلیل
كلفة شرائھا واستیراد مواد البطاقة التموینیة، وتوفیر فرص عمل آلالف الشباب العاطل عن العمل وتحویل األرباح للقطاع الخاص العراقي بدل

.من ذھابھا للشركات العالمیة األجنبیة

خامساً: أن تأخذ اللجان البرلمانیة المختصة دورھا في الرقابة الحقیقیة لعمل وزارة التجارة والعقود التي تبرمھا الستیراد مفردات البطاقة
.والتحقق بشكل مستمر من تطابق أسعارھا مع معدل األسعار العالمیة للمواد المماثلة

سادساً: مراجعة تقاریر دیوان الرقابة المالیة ومالحظاتھ على عمل الوزارة للسنوات السابقة لتشخیص أو تحدید الخلل أو التقصیر أو الھدر
.والفساد لمكافحتھ واسترداد األموال التي ُھدرت من خاللھ، ولمنع تكراره من خالل تحصیل تصورات واقعیة عن عملیات أدارة البطاقة الوطنیة

-:النائب مقدام محمد عبید –

حقیقة ما أردت أن اقولھ ذكره أكثر اإلخوان، ال أرغب أن اكرر لكن حقیقةً موضوع البطاقة التموینیة موضوع مھم جداً یجب التمعن فیھ والنقاش
فیھ بجدیة، جمیعنا یعلم بأن اللجنة المالیة النیابیة ألتقت بجمیع الوزارات قبل إقرار الموازنة وطلبت منھم واستفھمت منھم عن االحتیاج بالنسبة
لكل وزارة وخاصةً وزارة التجارة، فأقترح استضافة وزیر التجارة في أحد الجلسات واالستفھام أین الخلل في ھذا الموضوع؟ أذا كانت اللجنة

.المالیة طرحت علیھ أنھ یقدم احتیاج الوزارة للمبالغ الكافیة لتأمین البطاقة التموینیة، فیجب أن یسائل أحد الطرفین

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس األمین –

طبعاً تشكل البطاقة التموینیة ھاجس المواطن العراقي وخصوصاً العوائل التي ھي في خط الفقر وما أكثرھم في العراق، نسبة مرتفعة جداً ولذلك
یصبح نظام البطاقة التموینیة ھو مصدر أساسي لتوفیر احتیاجات العوائل الفقیرة من ھذه المواد الغذائیة، نحن لدینا مشكلة حقیقیة فیھا والمواطن
یعاني منھا ویخرج ویتظاھر ویحمل مجلس النواب مسؤولیة توفیر مفردات البطاقة التموینیة، الذي أرغب أن اقولھ في ھذه الجزئیة من الحدیث

نحن قضیة المستمسكات األربعة التي بواسطتھا تسیر جمیع قضایا المواطن، اقول جمیع المواطنین الذین یعیشون في خارج العراق والذین
یحضرون الى العراق حتى یسیرون قضایاھم یحتاجون بطاقة تموینیة كي یسیرون معامالتھم، ھل انتبھت الحكومة أو وزارة التجارة إلى ھذه
القضیة بأنھ لدینا مالیین من العراقیین یمتلكون البطاقة التموینیة وھم یعیشون في خارج العراق وأھالیھم یستلمون مفردات البطاقة التموینیة،

فعلى وزارة التجارة أن تدقق في ھذه القضیة وتُجري جرد من خالل لجانھا الموجودة في المحافظات الى األشخاص الذین یمتلكون البطاقة وال
ً یسكنون في العراق، ھذا سوف یوفر موارد كبیرة بل ھائلة تعود فوائدھا إلى المواطن العراقي الذي یعیش في داخل العراق، نحن مطالبین أیضا

ونطالب الوزارة باستقرار مفردات وكمیة المواد التي تتضمنھا البطاقة التموینیة، ونحن في الموازنة طبعاً نتحمل مسؤولیة كبیرة ألنھ أقررنا
الموازنة التي ال تغطي إحتیاجات ومفردات البطاقة التموینیة لعام 2019، لذلك أنا أدعو رئیس الوزراء إلى أن یبادر بأن یقدم مبادرة من

.الموازنة التكمیلیة بإضافة لمعالجة ھذه القضیة لعام 2019

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –
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أكید الحدیث عن مفردات البطاقة التموینیة والحدیث عن ھم الفقراء والكثیر من أبناء شعبنا ال سیما بعد ارتفاع معدالت الفقر في العراق والتي
وصلت الى تقریباً (10) ملیون مواطن فقیر، طبعاً وجھت سؤاالً الى السید ریس الوزراء حول ھذا الموضوع والخلل في تجھیز المواطنین

بمفردات البطاقة التموینیة وتمت أحالة الموضوع الى وزارة التخطیط ووزارة بكتاب رسمي الى وزارة المالیة ووزارة التجارة، وزیر التجارة
أجابنا وبشكل واضح قال أنھ قلة التخصیصات المالیة علماً في موازنة 2019 تقریباً واحد تریلیون وسبعمائة ملیار، وقال أنھ ثالث مواد السكر
والزیت والرز ھو تقریباً لست وجبات، أما بالنسبة للطحین (8) وجبات وبالتالي ھذا سوف ینعكس على المواطنین، الغریب أیضاً المالحظ أنھ
(20%) من ھذه المبالغ المصروفة بكتاب جاءنا من وزارة المالیة أنھ (82) ملیار فقط للنقل والطحن من أصل مبلغ ھو (638) ملیار، یعني

(638) ملیار ھذه لشراء مفردات البطاقة التموینیة (556) ھذه للشراء ولكن (82) أو (81) ملیار ھو فقط الى نقل المواد الغذائیة ونقل الطحین
وأجور الطحن ونقل مفردات البطاقة التموینیة، إذا المواطن لماذا یؤخذ منھ إذا ھذه المبالغ موجودة وأنا انتظر أجابة وزارة التخطیط لكي یكون

.لدینا مناقشة عامة للموضوع

اقترح بعد حصول وفرة مالیة في الكمیات المصدرة، سعر البرمیل ھو (56) دوالر، اآلن ما ال یقل عن (68) على اعتبار ھو (72) ولكن فوق
مطروح نحن نبیعھ، الیوم في (12) یعني الفرق (12) دوالر في الكمیة المصدرة یخرج لدینا تقریباً (16) ملیار دوالر سنویاً، یمكن البرلمان أن

یوجھ الحكومة أن یعرض الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء وتخصیص المبالغ الالزمة من الوفرة المالیة ومبالغ الطوارئ ودعم
مفردات البطاقة التموینیة لكي تصل الى المواطنین بشكل األفضل واألنسب وھذه مسؤولیتنا أعتقد أذا وجھنا الحكومة في ھذا التوجیھ، نحن

كمجلس نواب أدینا ما علینا بأمانة وأمامنا مسؤولیة ثانیة سیادة الرئیس المحترم ھو تفعیل دورنا الرقابي، انا أنتظر طبعاً أجابة وزیر التخطیط
لكي أكمل ھذا الملف الذي فیھ ھدر واضح وفساد واضح، (20%) من المبالغ التي تُصرف لمفردات البطاقة التموینیة ھي تذھب إلى النقل وھذا

.المفروض یذھب الى الفقراء

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أعتقد بأنھ یجب أن یُستضاف السید وزیر التجارة في اللجان النیابیة وخصوصاً اللجنة المالیة للوقوف على موضوع الوفرة ومیزانیة الطوارئ،
إذا ما أردنا تحسین البطاقة مفردات البطاقة التموینیة یجب أن یصر أوالً مجلس النواب العراقي على إلزام الحكومة بتحسین مفردات البطاقة

التموینیة وإلزام وزارة المالیة بتخصیص المبالغ الالزمة وخصوصاً من مبالغ میزانیة الطوارئ والوفرة الحاصلة في زیادة اسعار النفط، لذلك
أعتقد بأن من واجب مجلس النواب العراقي أن یطلب من الحكومة بشكل رسمي تحسین مفردات البطاقة التموینیة وتخصیص األموال الالزمة

.لذلك

-:النائبة میسون جاسم داود –

ً أخواني النواب لم یقّصروا مقترحاتھم كانت المعروضة قسم منھا مناسب والقسم الثاني أنا یعني ضد اقتراحھم، اقتراح األخ فالح كان ممتاز أیضا
أنا كانت لدي فكرة بأن الفرق بین سعر النفط في بدایة الموازنة الى حد اآلن یعني مبلغ أن شاء هللا حسبھ االخ فالح ویفیدنا أذا حصلت مناقلة لسد
النقص في البطاقة التموینیة، الجمیع یعلم بأن العائلة العراقیة ال تستغني عن البطاقة التموینیة وخصوصاً نحن العائلة العراقیة حالیاً یعني أكثرھم
دون مستوى الفقر، تجده ھو ساكن في التجاوز ولدیھ خریجین وال یوجد تعیین ودخل مادي ال یدخل لھ وكذلك بطاقة تموینیة ال توجد با� علیك

ھذه أین توجد؟

ثانیاً المسكین یذھب الى الوكیل یأخذ المواد الغذائیة مادة أو مادتین ویدفع لشھرین او ثالثة مقدماً، فوق ما ھو حال الضیم حالتھ وكذلك یدفع
مقدماً ھذه واحدة، وزارة التجارة مخصصة لكل مادة (500) دینار ھو كم یدفع المظلوم (2000) دینار على المواد، طبعاً ھذه الفروقات كذلك

.مشكلة ویجب أن یتابعھا أحد

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.لذلك یجب أن تأخذوا دوركم في ھذا الموضوع

-:النائبة میسون جاسم داود –

فبما أنھ الوضع قلنا لكم متردي والبطالة والفقر موجودة واألربع مواد أعتقد ال تكفي في الوضع ونحن الذنب علینا طبعاً قبل أن تُقر الموازنة
المفروض نأخذ ھذا الملف بنظر االعتبار، وأنا اعتبره أنا بنفسي الملف األول ألن أكثر المواطنین والعوائل تعتمد على ھذه البطاقة التموینیة،

ولیس ھذا فقط، ال توجد عدالة في التوزیع، نالحظ صاحب الملیون والنصف مثل ما ذكرت الدكتورة ماجدة، في البدایة یستلم بعدھا قطعوھا عنھ
.بعد ذلك ماذا أصبح یعمل؟ یسجل البطاقة التموینیة بأسم زوجتھ ولیس بإسمھ ھو، ھذه واحدة

ثانیاً طیب ھؤالء أصحاب األعمال الحرة التي تدخل لھم مالیین وملیارات أیضاً یعتمد على البطاقة التموینیة حتى ھو ال یتبرع فیھا وال غیرھا،
المواد الغذائیة تأتي أیضاً دون المستوى المطلوب وخصوصاً مادة الرز والطحین وھي ھذه مواد اساسیة، لكن ھي غیر جیدة لالستھالك البشري،

ھذا المقترحات قسم من أخوتنا النواب اقترحوا یعني توفیر أموال بدل البطاقة التموینیة وأنا أعتبر ھذه مشكلة كبیرة جداً سوف یستغلھا التجار
طبعاً وترتفع األسعار، العرض والطلب وترتفع األسعار ویبیعون بسعر أعلى من المستورد وتحصل مشكلة كبیرة، لیس ھذه فقط اآللیة التي قبل

.ال یطرحون فیھا البطاقة االلكترونیة اآللیة البدائیة یحصل فیھا مجال للفساد واسع جداً، ھذه أیضاً مشكلة

-:النائب عدنان ھادي نور علي األسدي –

ذكرت أحدى النائبات أنھ نسبة الفقر في العراق (23%)، أنا أتصور بأنھ أكثر من ھذه النسبة، یعني اآلن وفق موضوع النازحین والمحافظات
المحررة صعدت ھذه النسبة، نحن في محافظة المثنى نسبة الفقر (54%) وھذه نسبة عالیة جداً، فقضیة البطاقة التموینیة أصبحت غذاء
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المواطنین ھي الوحیدة طیلة السنوات السابقة، اآلن لما مفردات البطاقة التموینیة لم تعد تتوفر بشكل جید یعني أصبحت شبھ مجاعة لدى
المواطنین، فنحن یجب أن نعزز مفردات البطاقة التموینیة ولیس نأتي نجعلھا مبالغ ومع األسف في اآلخر ترتفع األسعار وتشتغل فیھا التجارة
وتشتغل فیھا المافیات وبالتالي تكون ازمة لدینا في البلد، یعني یجب أن یتوجھ البرلمان لتعزیز مفردات البطاقة التموینیة. سیادة الرئیس اآلن

یسلموه فرضاً مادة السكر یدفع المبلغ ھذه مثالً الـ (9 أو 6) أالف دینار ویأتي بعد مدة مادة الزیت كذلك یدفع، یعني یدفع القیمة للمفردات في كل
مفردة واحدة، یعني أصبح السعر مضاعف، بطالة، تعیینات ال توجد، وفرص عمل غیر متوفرة، الزراعة قلیلة جداً لعدم توفر المیاه لوال سقوط

المطر األخیر، فبالتالي نسبة الفقر تزداد، یجب أن ننتبھ الى أبناء شعبنا وأبناء بلدنا في تعزیز وتوفیر مفردات البطاقة التموینیة من أجل أن نحفظ
.كرامتھم ونحفظ معیشتھم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.تُرفع الجلسة الى یوم األثنین الموافق 20/5 الساعة الواحدة ظھراً

.ُرفعت الجلسة الساعة (6:20) مساًء


