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محضـر الجلسـة رقـم (8) االربعاء (10/4/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

محضـر الجلسـة رقـم (8) االربعاء (10/4/2019) م
 

ً .عدد الحضور: (234) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:55) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا بقراءة آیات من
.القرآن الكریم

-:(السید مرتض مھدي (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قبل البدء في المداخالت أعرض أمر وأطلب من السیدات والسادة النواب الموافقة على إضافتھ على جدول األعمال

إشارة الى كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء بتاریخ 13/6/2018 بعنوان التوصیة بتعیین السید (محمد جعفر محمد باقر حیدر الصدر)
.بمنصب سفیر في وزارة الخارجیة، أطلب من السیدات والسادة النواب الموافقة على إدراج ھذه الفقرة على جدول األعمال

.(تم التصویت بالموافقة)

.تكون ھذه الفقرة أوالً، ھل یوجد أعتراض على أن تكون ھذه الفقرة أوالً؟ ال یوجد أعتراض. أُصوت على ھذه الفقرة وأمضي بالفقرات االخرى

.الفقرة أوالً: بخصوص التوصیة بتعیین السید (محمد جعفر محمد باقر حیدر الصدر) بمنصب سفیر*

-:(النائب رشید عداي كرو العزاوي (نقطة نظام –

بالنسبة الى ملف السفراء، یجب أن یُطرح كامالً، لماذا نجزئھُ بھذه التجزئة؟ كل مرة نأتي بسفیر، تعلمون ھذا الملف تم عرضِھ على وزارة
الخارجیة ووزارة الخارجیة أرسلتھ الى لجنة الشؤون الخارجیة في مجلس النواب حسب ما أظن من تلك الدورة، الیوم في ھذه الدورة ال نُجزئ

المسألة، في كل مرة نصوت على سفیر واحد، ألن تعلم أن ھذه المسألة مھمة جداً لجمیع الكتل السیاسیة، لذا نرجو أن تؤجل ھذه الفقرة مع
.السفراء الذین سوف یأتونا
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-:(النائب ھوشیار عبد هللا (نقطة نظام –

نحن نؤید إدراج الفقرة، لیس ھناك أي إشكال وال ضیر من ذلك، وحتى التصویت ال ضیر في ذلك، ولكن أثني على ھذه الجزئیة التي تم ذكرھا
من قبل النائب وزمیلي األستاذ (رشید العزاوي) بخصوص درج قائمة السفراء الموجودة في البرلمان وتم أرسالھا في الحكومة السابقة الى

البرلمان، ونعتقد حتى اآلن، ألن لم یُدرج على جدول األعمال ولم یصوت ولم یُرفض من قبل البرلمان بشكل رسمي، یجب أن یُدرج كامالً،
.ولكن ال ضیر أن نصوت الیوم على ھذا األسم

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

بقراءة السیفي وبالمعطیات الموجودة والمتوفرة أحسنت رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء االختیار، فأرجو أن ال نفوت ھذه الفرصة بالتصویت
.على ھذه الشخصیة كحسنة موجودة ضمن كابینة السفراء

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

أنا اال أُرید أن أُضیف على ما تفضلوا بِھ اإلخوة السادة النواب، توجد قائمة سفراء في الدورة السابقة تم التصویت علیھا في مجلس الوزراء
وأُرسلت الى مجلس النواب، كان من المفترض أن یُصادق علیھا مجلس النواب ویصوت علیھا، أعتقد حضرتكم أعدتھا الى الحكومة ولمجلس

.الوزراء من غیر أن تُعرض في مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أخذت موافقة مجلس النواب على إعادتھا

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

.أعتقد من غیر تصویت أُعیدت السید رئیس المجلس

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.إرادة المجلس انصرفت الى وضع ھذا الموضوع في الفقرة األولى، نرجو البدء بالتصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیتم المضي بھذا األمر، الدائرة البرلمانیة واألمانة العامة أیضاً التأكید على وزارة الخارجیة باأللتزام بما صوتنا علیھ بأنھاء مناصب إدارة
الدولة بالوكالة قبل 30/6/2019، وأطلب من لجنة العالقات الخارجیة إستضافة وزیر الخارجیة لتقدیم تقریر مفصل عن المضي بأعمال سد

الشواغر في مناصب في وزارة الخارجیة فیما یتعلق بالسفراء وإرسال القائمة الى مجلس النواب. حسب المعلومات الواردة ألینا ھناك حراك من
وزارة الخارجیة وأیضاً مقابالت لموظفیھم ولكوادر وزارة الخارجیة لسد النقص، تحدید موعد، لجنة العالقات الخارجیة، متى تتم اإلستضافة؟ ال

.یتعدى األسبوع القادم

 

 

-:النائب مثنى امین نادر حسین –

في الحقیقة الحدیث یتعلق بموضوع أصولي، وھو أنھُ ترشیح أي شخص ألي منصب بمثل درجة السفیر بحاجة الى موافقة وتصویت مجلس
النواب، وھذا األمر منظم بحسب قانون الخدمة الخارجیة أن ھناك نسبة لوزارة الخارجیة بالترقیة الوظیفیة التسلسل والتدرج الطبیعي، وھناك
نسبة مخصصة للكتل السیاسیة، وبحسب استضافتنا للسید معالي وزیر الخارجیة في جلسات سابقة خالل ھذین األسبوعین، تم األتفاق على أن

.تكون (50%) من درجات السفراء للكتل السیاسیة و(50%) لوزارة الخارجیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فقط للتأكید، ترشیحات سیاسیة بما ینطبق على معاییر وزارة الخارجیة، حتى تكون الصورة واضحة للرأي العام

-:النائب مثنى امین  نادر حسین –

أكید. وحتى تكون ھذه المسألة مھنیة تماماً ھناك جھتین یجب أن تتدخل في ھذا الموضوع، الجھة األولى وزارة الخارجیة ستضع لجنة لتقییم
ھؤالء السفراء، وھناك قائمة سابقاً قُدمت الى رئاسة الوزراء وأُرسلت الى مجلس النواب، الحقیقة تم رفض ھذه القائمة دون استشارة اللجنة،

.الجھة الثانیة وھي المعنیة باألساس لجنة العالقات الخارجیة

-:السید رئیس مجلس النواب –
أ أ أُ ُ
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.لم تُرفض القائمة، أُرسلت الى الحكومة لغرض إعادة النظر وتقییمھا وأرسالھا مرة أخرى

-:النائب مثنى امین  نادر حسین –

الجھة األخرى التي أرجو أن ال تُھمش وھي لجنة العالقات الخارجیة المعنیة بامتحان وتقییم السفراء ورفع أسمائھم الى رئاسة البرلمان حتى یتم
.التصویت علیھ، وال تكون القائمة من فوضى وإنما جملة توافقات سوف تحصل

-:السید رئیس مجلس النواب –

أتفق بما ذھبت الیھ، استضیفوا وزیر الخارجیة وستحضر معكم رئاسة المجلس باإلستضافة، سواًء كانت بالدستوریة أو كان في لجنة العالقات
.الخارجیة، أرسال كتاب الى وزارة الخارجیة باستضافة وزیر الخارجیة في لجنة العالقات الخارجیة بحضور الرئاسة

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

سیادة الرئیس بما أني في لجنة العالقات الخارجیة وعلى الرغم من أن موضوع السیرة الذاتیة وترشیح السید (محمد جعفر الصدر) كسفیر لم یرد
الى اللجنة لكننا ندعم ترشیحھُ وبقوة، ونتمنى على إخواننا أعضاء مجلس النواب وعلى األقل نحُن اآلن في ذكرى رحیل واستشھاد والدهُ، فأنا

.أعتقد أن ھذا أقل ما یمكن أن تُكافأ بِھ العائلة

-:السید رئیس مجلس النواب -*

.تتم أستضافة وزیر الخارجیة، لجنة العالقات الخارجیة أخذنا األمر منھم

الفقرة أوالً: إشارة الى كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء بتاریخ 14/6/2018 بعنوان التوصیة بتعیین السید (محمد جعفر محمد باقر*
.حیدر الصدر) بمنصب سفیر في وزارة الخارجیة

نص الكتاب، ربطاً قرار مجلس الوزراء رقم (231) لسنة 2018 المأخوذ في الجلسة االعتیادیة الـ (23) المنعقدة بتاریخ 12/6/2018 ألخذ
.اإلجراءات المحددة وإعالمنا مع التقدیر

نص القرار في مجلس الوزراء، بناًء على ما عرضتھُ وزارة الخارجیة بموجب كتابھا ذي العدد كذا والمؤرخ في 28/5/2018 قرر مجلس
:الوزراء بجلستِھ االعتیادیة الـ (23) المنعقدة بتاریخ 12/6/2018 ما یأتي

التوصیة الى مجلس النواب العراقي بتعیین السید (محمد جعفر محمد باقر حیدر الصدر) بمنصب سفیر في وزارة الخارجیة، استناداً الى أحكام
المادة (9) البند ثالثاً من قانون الخدمة الخارجیة رقم (45) لسنة 2008، والمادتین (61) خامساً و (80) خامساً من الدستور، المواد من

:الدستور المذكورة تنص على اآلتي

المادة (61) خامساً بالفقرة (ب) الموافقة على تعیین كل من السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء، والمادة (80)
.ترسم كیفیة آلیة قیام مجلس الوزراء بالتوصیة الى مجلس النواب بالموافقة على تعیین وكالء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة

أطلب من السیدات والسادة النواب إشارة الى المادة (61) خامساً من الدستور تعیین السید (محمد جعفر محمد باقر حیدر الصدر) بمنصب سفیر
.في وزارة الخارجیة

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة بإجماع الحاضرین)

.(عدد المصوتین 234)

.قبل الفقرة ثانیاً (15) دقیقة لما یستجد من أمور

-:النائب خلف عبد الصمد خلف –

أغلب الشعب العراقي بل أقول تقریباً جمیع النواب ممثلي الشعب العراقي الذین عاشوا فترة قبل 2003 وبعد 2003 ال یختلفون عن أن ھناك
جرائم كبرى بحق الشعب العراقي، وأذكر واحدة منھا أكبر جریمة عملھا (أحمد حسن البكر) عندما أستخدم تیزاب في إذابة أحد المعارضین
الشھید (عبد الصاحب ادخیل) وأعتقد ُصدرت ومتیقن ُشرعت قوانین من ھذا المجلس التي تعمل على تمجید الشھادة والشھداء وفضح جرائم

البعث، وُشرع قانون یُحاكم من یمجد حزب البعث أو یدعو لحزب البعث، مع األسف سمعنا بتصریحات لنائب في مجلس النواب یُمجد طاغیة
من ُطغاة حزب البعث ویھین المتصدین في ھذا الوقت، ھناك مساس بمشاعر جمیع الضحایا واإلعتداء الذي ظھر على الشھداء والسجناء

والمھجرین وجمیع الضحایا وجمیع الذین وقفوا بوجھ النظام، ال یمكن أن نقبل كنواب للشعب العراقي أن تُھان ھذه التضحیات بلحظة انفعال أو
لحظة تعدي أو عدم فھم، وال بد من ھیأة الرئاسة ونطالب ھیأة الرئاسة بتشكیل لجنة تحقیقیة لمحاسبة ھذا النائب وفق الئحة السلوك النیابي التي

.أعدھا مجلس النواب
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-:النائب حسن شاكر عودة –

في بدایة الحدیث أنا أُثني على السید النائب الدكتور (خلف)، السید رئیس المجلس الذي أرجوه االنتباه من الرئاسة، ھذا الموضوع في الحقیقة
خطر جداً الذي تحدث بِھ النائب (فائق الشیخ) على قناة الشرقیة ومس جمیع الشھداء ومس جمیع الشعب العراقي، أنا المتحدث أمامكم من عوائل

الشھداء والمتضررین في زمن (احمد حسن البكر) وفي زمن (صدام حسین) وفي زمن حزب البعث، المتحدث أمامك أنا وعائلتي جمیعنا من
السجناء، المتحدث امامك أنا رضیعتي ُسجنت في أمن كربالء معھا أبنتھا عمرھا (4) سنوات توفیت في السجن وتعفنت جثتھا وخرجت رائحتھا
والبعثیة لم یقبلوا أن یدفنوھا، والیوم نائب لدینا یُمجد، نحُن ال نقبل أن یدخل القاعة، ال بد الیوم انا وجمیع النواب التصویت بعدم دخولھ القاعة إال
أن ینال جزاءه، نحن تربینا في الحسینیات وانطلقنا من الحسینیات، الشھید الصدر االول أستشھد في الحسینیات والشھید الصدر الثاني أستشھد في
الحسینیات والسید محمد باقر الحكیم خرج من األمام علي (ع) وأستشھد في الحسینیات، وفتوى المرجعیة فتوى السید السیستاني لمواجھة داعش

.(خرجت من مرقد االمام علي (ع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو األختصار

-:النائب حسن شاكر عودة –

أبناء الشعب العراقي تربوا في الحسینیات وخرجوا من الحسینیات ودافعوا عن جمیع الشعب العراقي، أعطینا مئات آالف الشھداء من ثورة
العشرین لغایة الیوم، یأتي شخص الیوم یُمجد في حزب البعث ویقول أشرف منكم حذائھ أشرف منكم، أنا أطالب من جمیع أعضاء مجلس النواب

.أن یصوتوا بإخراج ھذا الشخص وال بد ان یُحال الى التحقیق

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

المادة (7) من الدستور واضحة وصریحة حیث نصت ھذه المادة، (یحظر كل كیان او نھج یتبنى العنصریة أو األرھاب او التكفیر أو التطھیر
الطائفي أو یحرض او یمھد او یمجد أو أو یروج أو یبرر لھ، وبخاصة البعث الصدامي في العراقي ورموزه)، والمعروف إن (أحمد حسن البكر)

من رموز البعث والترویج لھ والتمجید لمنجزاتھ إذا كانت لھ منجزات ویقیناً لیس لحزب البعث منجزات واضحة إال الدماء والقتل وسفك وھتك
األعراض في جمیع مكونات الشعب العراقي، وبالتالي نحن نعتقد إن مثل ھذه التصرفات یجب أن تلقى جزاًء واضحاً في مجلس النواب، وسبق

إن سیادتك قلت إن مجلس النواب یجب أن یكون طرفاً في ھذه القضایا ویحرك شكاوى جزائیة، أنا أطلب الیوم إن مجلس النواب ھو الذي یحرك
.الشكوى الجزائیة ضد النائب الذي مجد بحزب البعث

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

المادة (9) من قانون حظر حزب البعث یعاقب بالسجن مدة ال تقل عن (6) سنوات كل من ساھم أو ساعد من خالل وسائل اإلعالم بنشر أفكار
حزب البعث، وتصریح النائب (فائق الشیخ) واضح بأنھ مجد بأحد رموز حزب البعث، وھذه مخالفة دستوریة ویجب أن یحاسب علیھا من قبل
مجلس النواب العراقي أوالً ألنھ عضو في مجلس النواب، نحن ال تكون قدرتنا على المواطنین الضعفاء، ھناك شاعر في مدینة الناصریة، مجد

(صدام حسین) أیضاً بقصیدة ومجد البعث أقیمت علیھ دعاوى وغیرھا، الیوم النائب یجب أن یقام علیھ القانون أوالً ألنھ خرق القانون، كلمة حق
یراد بھا باطل الذي تحدث بھ خالل توزیع األراضي من قبل المسؤولین ولم یوزعوا أراضي، نحن أیضاً لدینا تحفظات على الحكومة لماذا ال

توزع األراضي بشكل واسع وسریع جداً؟ ولكن ال تستخدم فقرة التمجید (البكر) الذي أعدم الشھداء، وأول شھید أعدمھ (البكر) ھو الشھید (عبد
العزیز البدري) في عام 1969، لیس لھ ذنب إال إنھ داعیة أسالمي یناھض الظلم، الشھید (عبد الصاحب دخیل) أُذیب جسده في التیزاب، ھذه
جرائم كبرى، جریمة األنتفاضة الشعبانیة عملھا (صدام) ویمجد بھ ویقول (صدام) أیضاً ھو مثل (البكر) أیضاً لدیھ منجزات، كثیر من الجرائم

أرتكبھا البعث وأرجو أن ال نصادر حقوق الشھداء، الشھداء قبضة الھدى في عام 1974 من الذین أعدمھم؟ لیس (صدام) من قتلھم (البكر)،
(البكر) ھو الذي مھد إلجرام (صدام)، ھذه إھانة لمشاعرنا، نحن عوائل شھداء وسجناء، یأتي شخص یُھین الشھداء ویمجد البعث بعد (16) سنة

.على سقوطھ، ھذا ال نسمح بھ، وإذا لم تتخذ ھیأة الرئاسة قرار بعدم دخول (فائق الشیخ) إلى مجلس النواب، نحن نخرق القانون ونتخذ قرارت

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفعیل لجنة السلوك النیابي، على مجلس النواب

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

سیادة الرئیس الذي أرجوه النائب (فائق الشیخ) رئیس اللجنة القانونیة حالیاً، ونحن نخشى إن رئیس اللجنة القانونیة تمر علیھ جمیع القوانین،
ھكذا نَفَس یصیغ ویقدم قوانین ھذا ال نسمح بھ، القوانین الیوم تصاغ من قبل شخصیة وطنیة، ال نقبل أن یجلس على المنصة ویقرأ قوانین اللجنة

.القانونیة، أنا بالنسبة لي لن اسمح بھذا الشيء، ارجو أن یكون ھناك قرار من قبل مجلس النواب قرار شجاع بمحاسبة ھذا النائب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا الموضوع أصبح واضحاً، ھناك مواضیع أخرى حتى نتحدث بمواضیع السیول
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-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

ما وصف بھ النائب (فائق دعبول) ھذا الوصف قد ینطبق علیھ، وبكل تأكید یجب أن ال ینطبق على اآلخرین، وأنا كلي ثقة بمجلس النواب أن
.یكون حریصاً على تطبیق القانون

أوالً: مخالفتھ لقواعد السلوك النیابي رقم (1) لسنة 2016، وھذا الموضوع یشكل أحد األسباب الموجبة إلنھاء عضویتھ وفق المادة (12) من
قانون مجلس النواب وتشكیالتھ رقم (13) لسنة 2018 ومخالفة قانونیة للمادة (226) من قانون العقوبات ألنھ أھان مؤسسات الدولة، وكذلك
أیضاً ینطبق علیھ أحكام المادة (9) من قانون حظر حزب البعث المنحل رقم (2) لسنة 2016، أطالب بعرض الموضوع على جدول أعمال

.المجلس وإلغاء عضویتھ وفقاً للقانون المشرع

.(ثانیاً: عرض الموضوع للتصویت على مجلس النواب برفع الحصانة عنھ وفق المادة (63

ثالثاً: تنحیتھ من اللجنة القانونیة وأنا كنائب وسجین سیاسي وأمي وأبي سجناء سیاسیین وأخي وأختي أیضاً سجناء سیاسیین، ال یشرفني إن رئیس
.اللجنة القانونیة في أعلى سلطة في مجلس النواب ممجداً للنظام األجرامي الذي جثم على صدر العراق

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب حسم موضوع اللجان النیابیة بما فیھا اللجنة القانونیة، نحن نتحدث عن رئیس السن في اللجنة القانونیة، من الذي ینتخب؟
.اللجنة تنتخب بدیل عنھ، أحسموا ھذا األمر

*

-:النائب خلف عبد الصمد خلف –

سألنا المستشارین القانونین وقالوا أما شخص وحده او ھیأة الرئاسة تقدم، أما اللجنة لیست جزء من عملھا أن تقدم أي شكوى جزء رقابي وجزء
تشریعي، اما رئاسة مجلس النواب ممكن أن تقدم ھؤالء القانونین، انا أعتقد أن تكون رئاسة مجلس النواب أن تكون اقوى للقضیة أن ھي تضع

.الشكوى وھذا ال یمنع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تقدموا لي بطلب مكتوب إلجراء الالزم. ال یحتاج إلى قرار قدموا لي طلب وأنا أتخذ اإلجراء الالزم

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

.المخالفة والجرم واضح، أنا أقترح مسارین

.المسار األول: أن تتشكل لجنة تحقیقیة تقدم توصیاتھا وفق مدونة السلوك النیابي حتى یصوت علیھا مجلس النواب كقرارات

المسار الثاني: رئاسة مجلس النواب ھي من تمثل مجلس النواب، الیوم ھذا التجاوز على عموم الشعب العراقي، ومجلس النواب یُمثل من خالل
.الرئاسة ھي من تمثلھ في مثل ھذه المحافل فالرئاسة ھي من تقدم شكوى جزائیة ضد السید النائب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھل لدیكم أسماء حتى نشكل لجنة السلوك النیابیة

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

.لجنة تحقیقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة تحقیقیة ستكون طویلة، لجنة السلوك النیابي ألنھ أصالً أي أجراء من أي نائب یمر من خالل لجنة السلوك النیابیة، ھل أنتم جاھزین
للتصویت على لجنة السلوك النیابیة، او الخیار الثاني تقدموا اآلن بطلب مكتوب وتتخذ الرئاسة األجراءات القانونیة بھذا الطلب، اذھب إلى األمر

.الثاني

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

أعتقد الكل یعلم ما یمر بھ العراق من ظروف قاھرة كالسیول والفیضانات الیوم نحن نتحدث بعموم العراق وھذه الكوارث الطبیعیة تحصل بكل
دول العالم، لكن نحن نتحدث ما تمر بھ المحافظات العراقیة وبالخصوص محافظة دیالى، سیادة الرئیس الیوم وأنت على تواصل معنا، الوضع
حرج جداً، جمیع البساتین غمرت بالمیاه أبتداًء من بعقوبة وخرنابات والھویدر والخالص بأتجاه حمرین، بالتالي نحن طالبنا السید رئیس مجلس

ً أ أل أ أ
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النواب بأجتماعنا كنواب عن محافظة دیالى أن یكون األھتمام أكثر بالمحافظة لكن مع االسف لحد ھذه اللحظة ورغم تدخلك شخصیاً لم یطلق
دینار واحد لھذه المحافظة وأنا األن كنت في مجلس المحافظة وفي دیوان المحافظة، من خاللك سیادة الرئیس الیوم المواطنین یطالبوننا، أغلب
البساتین ھي لعوائل متعففة بالتالي یطالبوننا وأغلبھم لیس لدیھم دخل ولیس لدیھم تعیین، لذلك نطلب من جنابك أصدار قرار من مجلس النواب

.بتعویض كافة المتضررین الذین تضرروا جراء ھذه السیول والفیضانات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل الحدیث عن موضوع الفیضانات؟

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

الموضوع ذاتھ یخص أرتفاع منسوب المیاه في حوض نھر دجلة وبالتحدید محافظة واسط، ھنا النقطة تحتاج إلى جھد تكاملي من المحافظات
وأنا في ھذا الوقت أتحدث معك سیادة الرئیس ومع أخواني السادة النواب ھناك جھد متنافر من بعض المحافظات، وكان لدي أتصال مع عضو

المجلس البلدي في ناحیة الشیخ سعد، أبلغني إن محافظة میسان تقطع وتؤمن المحافظة والمیاه بدأت ترجع إلى قریة جابر في ناحیة الشیخ سعد،
أتمنى أن یكون ھناك جھد متكامل ما بین المحافظات، یعني إنھم یؤمنون محافظة میسان والمیاه بدأت تدخل إلى قریة جابر في ناحیة شیخ سعد

.ھذا من ناحیة، ومن ناحیة اخرى

 

 

-:النائب سالم طحمیر علي الطفیلي –

في الجلسات السابقة صدر قرار من مجلس النواب بإعادة المفسوخة عقودھم وتضمن القرار أرجاعھم خالل (45) یوم بإعادتھم وفق ضوابط
.معینة، الیوم في ساحة التحریر فیھا أكثر من (3-4) أالف متظاھر ومضى علیھم حوالي أكثر من (8) أیام ولحد األن أي قرار لم یصدر بحقھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مجلس النواب أصدر توصیة إلى السلطة التنفیذیة ألجراء الالزم

-:النائب سالم طحمیر علي الطفیلي –

.األن الموجودین اكثر من (3-4) أالف أرجو النظر في ھذا األمر

-:النائب مضر معن صالح الكروي –

أیضاً نشكرك على تواصلك معنا عندما كنت في السفر خصوصاً مع مشكلة الفیضانات والسیول التي واجھت دیالى بشكل خاص ومحافظات
العراق بشكل عام حالیاً، لدینا مشكلة حقیقیة یجب أن نقف أمامھا یجب أن نأخذ دورنا ومسؤولیتنا أمام ھذه المشكلة، ال نرید أن تحدث المشكلة
وتحدث أزمة وبعدھا نتخذ أجراءات او نتخذ قرارات یجب أن نتخذھا قبل حدوث ھذه المشكلة، في دیالى حالیاً نواجھ زیادة المیاه الواردة من

الودیان ومن األنھر من الدولة الجارة أیران باإلضافة إلى سد دربندخان أو المحافظات الشمالیة، وحالیاً معدل التصریف لدینا ثابت باإلضافة إلى
إن الخزین لدینا في تصاعد، لدینا بالنسبة لنا مناطق بساتینھا بحدود (1400) دونم تعرضت للفیضانات، ولدینا مزارع وبساتین تضررت جراء

.ھذه السیول باإلضافة إلى إن المنافذ لتصریف ھذه المیاه نفذت ولیس لدینا خیار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األن ساطرح علیكم امر بخصوص ھذا الموضوع

-:النائب مضر معن صالح الكروي –

فقط مجرد توضیح حالیاً لیس لدینا معابر لتصریف ھذه المیاه سواء لدینا معبر وھذا المعبر سیكون لھ تداعیات بخطورة على (11) قریة وبحدود
.(1400) عائلة سوف یتعرضون لھذه المشكلة الكبیرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنتھى لدي الوقت سوف أستنفذ آخر دقیقتین، الوقت لدي (15) دقیقة

-:النائب الزھیري –

أؤكد على خطورة محافظة دیالى بعد زیادة المیاه التي حدثت في حمرین وفي الصدور، واقعاً تحتاج إلى رعایة مھمة ومتواصلة مع الحكومة
المحلیة ألجل أنقاذ دیالى من الغرق، ولحد األن ھناك غرق كبیر في البساتین وفي مناطق كثیرة خصوصاً حوض دیالى، لذلك نؤكد على دعم
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.كبیر من مجلس النواب ومن الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

بما یخص موضوع السیول السید ممثل الحكومة غداً یحضر السید األمین العام لمجلس الوزراء ومكتب السید رئیس الوزراء ھنا إلى مجلس
النواب بحضور اللجان المعنیة، بحضور لجنة الزراعة لمن یرغب الحضور، غداً یكون األجتماع في القاعة الدستوریة، األتصال بھم من خاللك

.السید ممثل الحكومة وأیضاً من خالل الدائرة البرلمانیة، غداً سیتم الحدیث بھذا األمر

-:النائب عالء سكر سرحان –

ھنالك المادة (74) من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن (تنتخب كل لجنة خالل ثالثة أیام متتالیة من بدایة تشكیلھا من بین أعضاءھا
رئیساً ونائباً للرئیس ومقرراً وذلك باألغلبیة لعدد أعضاءھا) علماً أن صار تولي اكبر أعضاءھا سناً لرئاسة اللجان محصور في إطار مؤقت،

.لذلك نطلب من جنابك بإصدار قرار یُلزم اللجان إلجراء انتخابات رئاستھا خالل مدة زمنیة وجیزة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قمنا بحل الموضوع بخصوص ھذا األمر، سوف نستضیف الحكومة بھذا األمر غداً

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

أوالً: في بدایة األمر نشید بتواصل رئاسة مجلس النواب ونائبیھ مع المحافظات المھددة بالفیضان وللظروف القاھرة التي تمر بھا فقط أرید أن
أبین لجنابكم والسادة النواب لماذا وضعنا أموال طوارئ في الموازنة؟ ھل عندما وضعناھا كانت أموال زائدة أو مجرد فخفخة أو یوجد ظرف
طارئ؟ توجد نكبة في محافظاتنا، كوارث في محافظاتنا ولحد ھذه اللحظة السید رئیس الوزراء لم یطلق أموال الطوارئ، إلى من نخبئ ھذه

األموال؟

ثانیاً: تم اآلن التصویت على السفیر وكل االحترام والتقدیر لقرار مجلس النواب ولكن أتمنى من جنابك أن تحدد فترة لحسم موضوع السفراء في
الوزارات والحفاظ على التوازن ھذا مھم جداً وخالل ھذه الفترة لحین جلب القائمة والتصویت علیھا ال تُرشح أي شخصیة أخرى للتصویت لكي

.نقطع الطریق أمام السیاسیین الذین یرشحون أشخاص معنیین بحد ذاتھم

-:النائب بھادالدین نور محمدحسین –

بالنسبة لموضوع محافظة میسان اآلن ھي بنسبة من (30-40%) ھي محافظة غارقة بالفیضانات إضافة الى ھذه المشكلة الرئیسیة التي نعاني
منھا في محافظة میسان والتي سببت الفیضانات في المحافظة ھو عدم التوزیع العادل للحصة المائیة، اآلن كل الحصة المائیة إضافة الى السیول

التي تأتي من الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة تتوجھ الى محافظة میسان وھذه المحافظة ال تستوعب الكمیات التي تأتي، لذا نطالب أن یكون ھنالك
توزیع عادل للمیاه دعوا المحافظات األخرى أیضاً تُشمل، اآلن لدینا أكثر من (200) الف دونم زراعي تلفت، إضافة الى ھذا نطالب رئاسة

المجلس بتوجیھ كتاب الى رئاسة الحكومة ان تشمل جمیع المزارعین بالتعویضات وأصحاب المنازل ألنھ توجد لدینا خطة زراعیة وھي
(25%)، لكن نسبة الزراعة الموجودة في المحافظة بسبب توفر األمطار أصبحت أكثر من (90%)، لذا إذا لم یصدر قرار من مجلس الوزراء

بالتعویض بدون استثناء أن كان داخل الخطة أو خارجھا لن تفتح االھوار وھنالك اھوار لم تفتح لحد ھذه اللحظة بسبب المحاصیل الزراعیة
.الموجودة، نحتاج  قرار من مجلس الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ممثل الحكومة یُجیب بخصوص ھذا الموضوع

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

األسبوع الماضي مجلس الوزراء أقر منحة الطوارئ للمحافظات التي تعاني من السیول وكذلك تشكیل خلیة أزمة في كل محافظة تعمل (24)
ساعة وحالیاً وفد كبیر موجود في محافظة میسان لدرء الفیضانات والسیول إضافة الى وجود خلیة أزمة بإنعقاد دائم في بغداد. بالنسبة لمسألة

.التعویضات ھذا موجود على الطاولة ولكن الحكومة تنتظر انتھاء ھذا الموضوع لغرض الشروع بالتعویض

-:السید رئیس مجلس النواب –

غداً بصفتك ممثل الحكومة األمانة العامة لمجلس الوزراء مكتب رئیس الوزراء الحضور الى مجلس النواب للتداول مع لجنة الزراعة والمیاه
ومع السیدات والسادة النواب، أیضاً إذا األمین العام موجود في العمارة یحضر من ینوب عنھ وأیضاً مكتب رئیس الوزراء لنعرف إجراءاتھم

.والتوصل الى توافق أو اتفاق على آلیة تعویض المتضررین وكیفیة ھذا األمر

-:النائب عبد السالم عبد المحسن عرمش المالكي –

بالنسبة لنفس الموضوع الذي تطرق لھ ممثل الحكومة داخل مجلس النواب وموضوع التعویضات والذي أشار لھ مجلس الوزراء باالجتماع
األخیر وكان ھذا سبب رئیسي لتعویض الحكومة للمتضرر من السیول سواء في محافظة البصرة او بقیة المحافظات من منحة الطوارئ وإذا
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كانت ھناك استضافة یوم غد یمكن توضیح ھذا األمر مع اللجنة المعنیة من قبل الحكومة حول موضوع التعویضات ومتى الشروع في موضوع
تعویض الفالحین الذین تضرروا في محافظة البصرة أو میسان أو الناصریة أو بقیة محافظات العراق، لذلك الیوم المطالبة في حالة عدم امتثال
الحكومة لھذا األمر سوف یكون ھنالك إصدار قرار من مجلس النواب لھذا الغرض من أجل تعزیز األمر مع الحكومة حتى نكامل العمل ما بین

.السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بعد تحقیق االجتماع المشترك غداً سوف یتم التصویت في مجلس النواب فیما لو كانت ھنالك حاجة للتصویت

السید النائب الثاني سوف یتولى مھام ترتیب بموجب ما قمنا بالتصویت علیھ وبموجب النظام الداخلي، ترتیب المداخالت إبتداًء من الجلسة
.القادمة

.الفقرة ثانیاً: النظر في الطعون في صحة عضویة بعض السیدات والسادة النواب*

.ھذه الفقرة تحتاج الى حاضرین ال یقل عن الثلثین، لذا تؤجل الى جلسات قادمة

الفقرة ثالثاً: القراءة االولى لمشروع قانون التعدیل االول لقانون المطابع األھلیة رقم (5) لسنة 1999، (لجنة الثقافة واإلعالم والسیاحة*
.(واآلثار، لجنة األمن والدفاع

-:(النائب عدي عواد كاظم (نقطة نظام –

المادة (55) من النظام الداخلي التي تنص یجوز لـ (25) عضو ونحن بصراحة أكثر من مرة نجمع تواقیع إلدراج مواضیع مھمة مثل قضیة
سیول البصرة وقمت بإدراجھا قبل ثالثة أسابیع ولكن لم تدرج على جدول األعمال وال یصلنا أي رد على األقل تصلنا اإلجابة أو الرد،  فقط نقوم

.بجمع التواقیع وال توجد نتیجة

-:السید رئیس مجلس النواب –

نحن ماضین بتشریع القوانین وھنالك لجان مختصة في مجلس النواب في بعض األحیان تعرض وتتخذ الرئاسة قرار بعرض ھذا األمر على
.اللجان

-:النائب عدي عواد كاظم –

.ال یصلنا اي رد، نقوم بجمع تواقیع النواب (90) توقیع والطلب یبقى بدون اي اجابة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تابع الطلب تجده عند اللجان المعنیة

-:النائب عدي عواد كاظم –

.أتابعھ ولم أجد شيء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنت كنت مجاز

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة –

.تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون المطابع األھلیة رقم (5) لسنة 1999

-:النائب حمد هللا مزھر –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون المطابع األھلیة رقم (5) لسنة 1999

-:النائب جبار لعیبي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون المطابع األھلیة رقم (5) لسنة 1999

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة –
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.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون المطابع األھلیة رقم (5) لسنة 1999

-:النائبة یسرى رجب كمر –

قبل یومین بناًء على توجیھ من السید النائب الثاني لرئاسة المجلس توجھنا كوفد الى سد دربندخان واطلعنا على المشاكل التي یعاني منھ سد
دربندخان الذي یعتبر ھذا السد السند لسد حمرین ویومیاً یزداد منسوبھ عشرین سنتیمتر وبتاریخ 8 بالشھر كانت زیارتنا أي بمعنى تبقى (40)

سنتیمتر حتى یمتلئ ھذا السد وإذا امتلئ ھذا السد سوف یكون ھنالك ضغط على سد حمرین وتكون محافظة دیالى بخطر ومنطقة كرنان في
محافظة دیالى في خطر حتمي والسد تعرض نتیجة الزالزل الذي ضرب المنطقة في عام 2018 ولحد اآلن الحكومتین االتحادیة واإلقلیم لم

تعیرا أیة أھمیة لھذا السد وإدارة السد لدیھا مشاكل كثیرة منھا إداریة ومالیة وسوف نعرض على جنابكم تقریر مفصل عن الحال التي فیھا سد
دربندخان وأعید واكرر بان ھذا السد ھو السند لسد حمرین والذي صراحة بعد یومین سوف یمتلئ ھذا السد بعد یومین وسوف یكون وضع

.محافظة دیالى في خطر حتمي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.غداً سوف یكون ھنالك حدیث مع ممثل الحكومة بھذا األمر

.(الفقرة رابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون االستثمار المعدني، (لجنة االقتصاد واالستثمار*

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

في األمس تظاھروا اآلف الناس وھم من أفقر الشرائح العراقیة من شریحة الكسبة العاملین في الصناعات الوطنیة المحلیة ومعیشتھم معتمدة
تماماً على الناتج والمنتوج المحلي ومجلس النواب مشكوراً ثبّت في المادة (60) في الموازنة االتحادیة لعام 2019 والتي نصت على منع
استیراد المرطبات والعصائر حصراً وكذلك منع استیراد التمور والطماطة والخیار وحسب الرزنامة الزراعیة ولكن لألسف األمانة العامة

لمجلس الوزراء لحد ھذه اللحظة لم ترسل ھذه المادة مكتوبة الى المنافذ الحدودیة وبالتالي نطلب من رئاسة مجلس النواب مخاطبة األمانة العامة
.بضرورة إرسال لھذه المادة الى المنافذ لغرض التطبیق

-:النائب حسن جالل محمد طاھر –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون االستثمار المعدني

-:النائب نھرو محمود قادر سعید –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون االستثمار المعدني

-:النائب مازن عبد المنعم جمعة –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون االستثمار المعدني

-:النائب اسعد یاسین صباح بارح –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون االستثمار المعدني

-:النائب سالم طحمیر علي فرھود –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون االستثمار المعدني

-:النائبة نسرین فاضل رحم علي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون االستثمار المعدني

-:النائبة یسرى رجب كمر علي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون االستثمار المعدني

-:النائب حسن جالل محمد طاھر –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون االستثمار المعدني

-:النائب نھرو محمود قادر سعید –
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.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون االستثمار المعدني

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

.السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

الفقرة رابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون تعدیل قانون الرعایة االجتماعیة رقم (126) لسنة 1980. ( لجنة العمل والشؤون االجتماعیة*
.(والھجرة والمھجرین

من الذي قدم طلب تأجیل، ال یجوز درج قانون علیھ، مشروع قانون على جدول األعمال من ھیأة الرئاسة، لجان یعملون (17) مداخلة لماذا ال
.یدرج وإذا یریدون أن یرفعون ال یوجد أحد یبرر لنا، المفروض أن یكون ھناك تبریر للتأجیل

-:النائبة انسجام عبد الزھرة جواد –

.تم تبلیغنا من قبل السید رعد الدھلكي أنھ تم تبلیغ السید محمد الحلبوسي بھذا األمر

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

.فقط یجب تبریر السادة النواب بھذا األمر ألن أمامھم شيء معروض

 

-:(السید طورھان المفتي ( ممثل الحكومة –

.نتمنى على المجلس الموقر التریث بالقراءة األولى، ألن الحكومة تتوجھ بسحب ھذا المشروع وتعدیلھ المشروع وإرسالھ مرة أخرى

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

(الفقرة خامساً: تقریر ومناقشة قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980. ( اللجنة القانونیة*

.نطلب من ممثل الحكومة أن ترسل لنا كتاب بسحب القانون

-:النائب حسین علي كریم –

ً نحن بناًء على طلب كل أعضاء اللجنة تقریباً، أن نتریث بھذا األمر ألن التقریر المعروض أمام السادة النواب أغلب أعضاء اللجنة أو كلھم تقریبا
ً لم یطلعوا على ھذا التقریر، ولم یعد بأشرافھم ھذا أمر یعني مؤسف ونتأسف اإلخوة أعضاء اللجنة بذلك نطلب التریث بعرض التقریر، وأیضا

یوجد لدینا مبادرة تم طرحھا داخل كروب اللجنة أن ھذا الموضوع على درجة كبیر األھمیة ویمس مصالح شریحة واسعة من المواطنین ویتعلق
بتنفیذ أحكام القضائیة في كل المجاالت الدولة العراقیة ما عدا الجنائیة، لذلك الموضوع یحتاج إلى نبحث بھ أكثر نقوم بإستضافة المعنیین المنفذین

دائرة التنفیذ حتى نصل إلى صیغة مثال وصیغة تتناسب مع عمل الدائرة، لذلك نطلب التریث بعرض ھذا التقریر بناًء على طلب أغلب اإلخوة
.أعضاء اللجنة القانونیة

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

.كیف وصل المشروع القانون إلى ھیأة الرئاسة والى البرلمانیة ویعرض على جدول األعمال

-:النائب حسین علي كریم –

ھو ھذا األجراء مع األسف، األجراء بالنسبة لعمل اللجان أن تعرض أشیاء بدون أن یطلع علیھا باقي أعضاء اللجنة ھذا أمر نحن نتأسف علیة،
ونتمنى أن ال یتكرر مرة أخرى ألن ھذا یضر بالعمل المؤسساتي یضر بانسیابیة العمل داخل اللجان، نحن نواب اللجنة القانونیة أغلبناً مجمعین

.على ھذه الفقرة التي أتكلم بھ ونعتذر عن ذلك

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

.ھل یوجد أحد من اللجنة القانونیة عنده تعلیق

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.نؤید بما تفضل بھ أستاذ حسین نحن غیر متطلعین على ھذا التقریر

-:النائب حسین جاسم ناصر –

ً أ أ أ
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أصبح ھناك أتفاق على سحب ھذا القانون ودراستھ دراسة مستفیضة وإشراك أكثر من جھة خصوصاً المعنیین في دائرة التنفیذ في وزارة العدل
.بأعتباره ھي المعنیة في ذلك

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

واضح التوقیع الكتاب ھو یوم 10/4 یعني بتوقیع بتاریخ الیوم، أعضاء اللجنة القانونیة كأعضاء موقع من قبل الرئیس اللجنة القانونیة كبیر السن
األستاذ فائق الشیخ علي، لكن أعضاء اللجنة القانونیة السید الرئیس كأعضاء اللجنة القانونیة لم یطلع على ھذا التقریر نھائیاً ولیس لدیھم أي
معلومة عن ھذا التقریر، مع أن الیوم ھو موقع من قبل الرئیس كبیر السن اللجنة، نحن نطلب ونؤید سحب ھذا التقریر ومناقشة داخل اللجنة

.القانونیة

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

إذن بالنسبة للفقرة رابعاً نطلب من الحكومة أرسال كتاب لرئاسة مجلس النواب لغرض سحب القانون، وأیضاً بالنسبة لتقریر ومناقشة مشروع
قانون تعدیل السادس لقانون التنفیذ طلب من أعضاء اللجنة القانونیة تأجیل ھذا الموضوع والقیام بھ حوارات ولقاءات مع الجھات القطاعیة

ً .وخاص دائرة التنفیذ یؤجل أیضا

-:النائبة أنعام مزید نزیل –

سبق وان تم التصویت على استحداث لجنة التخطیط االستراتیجي وتقییم البرنامج الحكومي ضمن لجان مجلس النواب، وألن من ضمن المھام
الملقى على ھذه اللجنة مطالبة القوانین على البرنامج الحكومي، علیھ أطلب أضافة مادة في النظام الداخلي توجب على ھیأة الرئاسة عرض

مقترحات ومشروعات قوانین على لجنة التخطیط االستراتیجي وتقییم البرنامج الحكومي، وإلبداء الرأي حول مدى مطابقة المقترحات
.ومشروعات القوانین مع البرنامج الحكومي من عدمھ

-:النائب ماجد عذاب جابر –

یوجد عندي بعض المالحظات بخصوص أداء مجلس النواب وبعض المواضیع المھمة التي طرحت سابقاً، لكن إلى حد اآلن لم یتخذ فیھا أي
أجراء مثالً بتاریخ 22/12/2018 بالجلسة (21) في الفصل التشریعي األول وجھ السید الرئیس المجلس بشكل فوري أن ترسل أسماء مجلس

الخدمة االتحادي من قبل الحكومة وھذا الموضوع جداً مھم والمفروض أن یتم حسمھ بشكل سریع والسید رئیس المجلس وجھ أن األسماء أن
.تصل بشكل فوري والى حد اآلن لم یتخذ أي إجراء بھذا الخصوص ولم تصل األسماء ھذه نقطة

النقطة الثانیة موضوع النواب أو المرشحین الفائزین الذي لم یؤدوا الیمین الدستوري إلى حد اآلن، أعتقد أن ھذا الموضوع غیر صحیح أن یبقى
إلى حد اآلن معلق ویجب أن ینتھي، بحیث یجب أن ینحسم سوف تنتھي السنة التشریعیة األولى وھي ربع المدة التشریعیة لمجلس النواب في

.دورة الرابعة والى حد اآلن ھذا الموضوع لم یحسم لبعض النواب

الموضوع الثالث في الجلسة رقم واحد بفصل التشریعي الثاني بتاریخ 9/3/2019 وجھت رئاسة مجلس النواب بأنھاء ملف مناصب إدارة الدول
بالوكالة، والطلب من السید رئیس مجلس الوزراء بتقدیم األسماء بشكل سریع أو على األقل تقدیم المدة الزمنیة التي یستطیع أن یقدم بھا ھذه

.األسماء والى حد اآلن ایضاً ھذا الموضوع غیر محسوم

النقطة الرابعة بالفصل التشریعي األول تم نقاش موضوع مجالس المحافظات وعدم مشروعیة استمراره بمھامھا وتم استغراق وقت طویل في
ً ھذا الموضوع، وكانت جلسة طویل استمرت لساعات وتم طرح أفكار وأراء ومتطلبات من قبل السیدات والسادة النواب بھذا الخصوص، وأیضا

إلى حد اآلن لم تحسم وأكثر الطلبات التي طرحت ھي تجمید مجالس المحافظات لتجاوزھم المدة التشریعیة القانونیة لعملھم، لذلك السید الرئیس
أطلب منكم أن یصبح ھناك أجراء حاسم في ھذه المواضیع ألنھ ال أعتقد ھذه المواضیع تستمر إلى ما ال نھایة یجب حسمھا، مواضیع مھمة

.تتعلق بإدارة الدولة وتتعلق بتقدیم الخدمات للناس والمحافظات والمفروض أن تحسم بشكل سریع

 

 

 

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

فقط نعتقد بأن دكتور ماجد مھام اللجان أیضاً فیما یصدر من ھیأة الرئاسة من قرارات ومطالیب من الحكومة أن تكون متابعة من قبل اللجان
النیابیة، یعني مثالً أسماء مجلس الخدمة االتحادي یفترض اللجنة المالیة أو أي لجنة مختصة بھذا المجال أن یتم متابعة ھذا الموضوع بأعتباره

.أن صدر بقرار من ھیأة الرئاسة

-:النائب عبد السالم عبد المحسن –

مادام الحكومة أو حسناً فعلت الحكومة عندما شكلت خلیة أزمة لمتابعة موضوع الحاالت الطارئة، بسبب السیول في المحافظات سواء الجنوبیة
أو بقیة المحافظات العراق، أتمنى من رئاسة المجلس بأن تتابع ھذا العمل من خالل النواب الموجودین والممثلین لتلكھ المحافظات، یحبذا أن
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یكون ھناك عدد من نواب المحافظات یتعایشون مع خلیة األزمة التي بعث بھا السید رئیس الوزراء تلك المحافظات، حتى نعطي تقاریر یعني
.دوریة أو سریعة لھیأة الرئاسة من أجل رفع الغبن، بحیث الذي لحقة الفالحین سواء في محافظة البصرة أو بقیة المحافظات العراق

-:النائب صباح حسن محمد العكیلي –

یرجى تزوید النواب بتقریر عن زیارات التي تقوم بھ السید رئیس مجلس النواب ونائبیھ، لالطالع على األمور والتفاصیل الخارجیة یعني مع
.الداخل، وكذلك اللجان ممكن أن تأتي بفائدة للبرلمان

-:النائب عدنان ھادي نور علي االسدي –

بما یخص اللجان أنا لیس رئاسة اللجان، رئاسة اللجان تنتظر التوافق ولكن لجنة األمن والدفاع یوجد عندي مثل (23) نائب إلى حد اآلن یوجد
ھناك أعضاء عندنا مسجلین باللجنة لم یحضروا وال یوم واحد باللجنة من بدایة المجلس والى حد اآلن، أما أن نرفع األسماء إلى الرئاسة أما أن
یغیب ھؤالء أو یبدلون ھو ال یریدون أن یأتون باللجنة، لیس فقط بلجنتنا شكاوى بالجان األخرى یعني الذي یختار لجنة من قبل الكتلة السیاسیة

ویتحول اللجنة اسم موجود، النصاب إلى النصف یصعد نحن (13,12) نائب ویحدث النصاب في حین الذي یحضرون إلى حد اآلن (11) نائب
یمكن في أكثر من مرة حضرنا (15,14)، الذي أرجو من ھیأة الرئاسة من رئاسة البرلمان التشدید على حضور األعضاء في اللجان والذي ما

.یحضر ثالثة جلسات أو أربعة جلسات متتالیة بدون عذر مشروع یحول إلى لجنة أخرى

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

إعطاء السلطة والصالحیة لرئیس اللجنة بھذا الموضوع ھو الذي یجب أن یتحرك وھو الذي یجب یسیر بھذا االتجاه، رئیس اللجنة أن یرفع
أسماء عند حضور النواب یجب على ھیأة الرئاسة أن تباشر باالتخاذ اإلجراءات القانونیة بحقھم، وأكد دائماً كل ما ترفع أسماء بمحاضر

.اجتماعات الحضور والغیاب من قبل اللجان أنا اتخذ بھ أجراء إلى الدائرة البرلمانیة باعتبارھم غیاب

-:النائب جاسم موحان عبدال خماط البخاتي –

قضیة قانون (13) لعام 2006 وھو قانون استثمار، ھو دائماً یھتم بالمشاریع ذات الجدول التجاریة یعني ھو منفعة خاصة ولیس منفعة عامة،
وأغلب المشاریع التي أطلقت في محافظة بغداد ھي تمثل الموالت غیرھا من المراكز التجاریة، لذلك الیوم تجري عملیة ابتزاز في ھذه الھیأة
وعملیة مساومة لكل من یتصدى لمشروع استثماري، ولدیھم قائمة من أرقام القطع االستراتیجیة التي تقع في بغداد وباقي المحافظات، لذلك ال

.توجد رقابة صارمة على عملیة ھذا المفصل المھم المفصل االستثمار وأتمنى أن یكون التركیز على الجانب السكني في ھذا المفصل

النقطة الثانیة، الرعایة االجتماعیة باستضافة السید الوزیر العمل والشؤون االجتماعیة كان ھو أكد على فتح مكاتب تشغیل لغرض االستیعاب
العاطلین من العمل في كل المحافظات، والبصرة ھي كانت المحافظة السباقة في عملیة فتح ھذه المكاتب لغرض ضمان حقوق العاطلین بكل

.التخصصات وتكون قناة لعملیة توفیر الدرجات الوظیفیة لكل الوزرات التي تطلب درجات تخصصیة

النقطة الثالثة، السید الرئیس قضیة السیول نحن في بغداد السد المحاذي لمدینة الصدر والمحاذیة لنھر دیالى تم قلعھا بالكامل وبوضح النھار أمام
القوات األمنیة، یعني اشتكینا أكثر من مرة وركزنا مع القوات األمنیة مع وزارة الموارد المائیة إلى حد اآلن، أمس كان دیالى مھدد بالفیضان

.وھم یقیمون برفع التراب من السد وبالغنا قیادة الفرقة األولى ولحد اآلن لم یتخذ األجراء بھذا الصدد

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

ھذه على خلیة األزمة أستاذ طورھان، بحضور معالي وزیر الموارد المالیة یوم غداً الساعة (11) بالقاعة الدستوریة لمن یرغب بالحضور
.بموضوع السیول والفیضانات

-:النائب صادق مدلول حمد السلیطي –

نحتاج ھذه األیام لإلستضافة للسید وزیر التجارة، لوجود موضوعین یحتاج مناقشتھم ھذه األیام، الموضوع األول ھو موضوع البطاقة التموینیة
والتي ھي قوت الشعب الیومي وحصلت العدید من التصریحات في األعالم حول عدم قلة التخصیصات لتغطیة مواد البطاقة التموینیة والطحین،

أنا قدمت طبعاً مبلغ التخصیصات لعام 2018 ھو نفس موجود للبطاقة التموینیة لعام 2019 مع العلم بالعام 2018 وزع ثمانیة أشھر لمادة
الطحین فقط، وأنا طبعاً عملت كتاب إلى رئاسة الوزراء والى اللجنة المالیة بأن مبلغ البطاقة التموینیة ایضاً ال یكفي، نحن نقول یجب استضافة

وزیر التجارة ونركز على أمرین األمر األول ھو في حال قلت التخصیصات وتوفیر التخصیصات األزمة من الطوارئ إلكمال مواد البطاقة
.التموینیة لمدة سنة. العمل الثاني تركیز العمل الرقابي على ھذه المواد من ناحیة النوعیة والسعر

األمر الثاني في ما یخص وزارة التجارة نحن مقبلین على موسم الحصاد والتسویق ونتوقع حسب الدراسات یعني حوالي أكثر من (20) ملیون
طن من الحنطة والشعیر سوف نستقبل، ال أعتقد أن السایلوات الموجود تستطیع أن تستقبل ھذه الكمیات العالیة نحتاج من وزارة التجارة خطة
سریعة لفتح مراكز تسویق على األقل بشكل طارئ ألستقبل ھذه المحاصیل، مع عرض خطة استقبال المحاصیل وایضاً توفیر السیولة المالیة

.للفالحین

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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نحن نؤید ما ذكرت بخصوص البطاقة التموینیة، ونحن على أعتاب شھر الخیر شھر الطاعة شھر رمضان المبارك وأكید العوائل بحاجة إلى
.تحسین مفردات البطاقة التموینیة وتحسین الحالة المعیشیة لھم

-:(السید طورھان المفتي ( ممثل الحكومة –

ما یخص مسألة السایلوات والعائدات الكبیرة التي سوف تكون ھذه السنة أن شاء هللا من الحبوب قامت الحكومة مع وزارة التجارة بتھیئة مواقع
بدیلة في عدد من المحافظات منھا دیالى وواسط ومیسان بتھیئة مواقع بدیلة واستخدام الصبات الكونكریتیة وھي جاھزة لیس مثل السایلوات، لكن

.سوف تكون جاھزة كمحطات للتسویق ومحطات للخزن لحین استخدام وحین تحویلھا إلى السایلوات وھذه األمور جاھزة اآلن

 

-:النائبة إیناس ناجي كاظم –

ھناك اتفاقیات استراتیجیة مع دول الجوار من قبل دولة رئیس الوزراء، والى حد ھذه اللحظة أكثر من اتفاقیة حتى لو  مجرد ملخص من قبل
دولة رئیس الوزراء باعتبار السلطة التشریعیة، حتى یكون للسادة النواب االطالع عما یحدث ضمن ھذه االتفاقیات وبنودھا، یعني مع االتفاقیة

.السعودیة األردنیة یعني ھناك عدد من المحاور إلى حد ھذه اللحظة أنا كنائب برلمانیة یعني تكون الرؤیة قلیلة جداً

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

ھو بعض ھذه الزیارات دولة الرئیس أستصحب معھ أكثر من عضو مجلس نواب، وطبعاً ھذه بادرة طیبة جداً من الحكومة وخصوصاً األخ دولة
الرئیس أن یستصحب معھ بمختلف اللجان شخصیات نیابیة تكون حاضرة معھ في ھذه الجوالت، وأعتقد في مصر كان أكثر من نائب وفي

الجمھوریة اإلسالمیة في ایران أكثر من نائب وكذلك في بعض الدول التي زارھا، وأنا رأیتھم وأخرھا الدكتور حسن العاقولي كان مرافق لدولة
.الرئیس بزیارة إلى جمھوریة اإلسالمیة في ایران

-:النائب حسین جاسم ناصر –

كما تعلمون أن اللجنة القانونیة ھي صاحبة االختصاص األساسي في إعادة النظر بمشاریع القوانین أو تشریع القوانین، نالحظ الكثیر من
المشاریع القوانین تعرض على الجلسة بدون أن تعرض على اللجنة القانونیة، ھذه مسألة فیھا إطالة وعدم دقة في ھذه المشاریع، أرى أن كل

.المشاریع حتى من اللجان األخرى تعرض على اللجنة القانونیة بعد ذلك تعرض على جدول األعمال

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

أصبحت ھناك جدلیة قبل فترة أعتقد جنابك ما كنت حاضر في احدى الجلسات، بعض اللجان النیابیة قالت لیس بالضرورة تكون اللجنة القانونیة
ھي المعني بالتحدید في مشروعات القوانین بعض المقترحات، وحصل نقاش أعتقد الدكتور حسین كان حضر كان لھ رأي بھذا الموضوع، قبل

.ال أعطیك الدور حتى نتحرك بالدور وترجع وتعقب على ھذا الموضوع

-:النائب عباس شعیل عودة –

بالنسبة تعقیباً لكالم السید ممثل الحكومة یجب أن نعرف أن وزارة الزراعة ھي التي تستقبل محصول الشعیر، محصول الشعیر في ھذه األیام
باشرت محافظات الجنوب موسم الحصاد، والى حد اآلن لم تباشر وزارة الزراعة باالستالم محصول الشعیر ویجب أن یكون ھناك موعد أقصھ

من (20الى15) بالشھر، وحسب ما عرفنا إلى 1/5 یستلمون المحصول وھذا یكون عرض الفالح لالبتزاز التجار، بالنسبة لمحصول الحنطة
یمكن محددین موعد (20 أو 15) بالشھر وصرف المستحقات یجب أن یكون خالل أسبوع، یعني قضیة فتح السایلوات بالنسبة لمحصول الشعیر

.وھي من مھام وزارة الزراعة، ولذلك نؤكد على الحكومة أن یكون االستالم في اقرب وقت ممكن ألن الموسم باشر بالحصاد

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

أتحدث عن موضوع قانون االستثمار، الیوم االستثمار ھو وجد حتى یحل أزمات في البلد لكن مع األسف خصوصاً المجمعات السكنیة، أوالً
بقانون االستثمار ممنوع تدخل النزاھة والرقابة المالیة على المشاریع االستثماریة، وبالتالي الیوم المستثمر أكثر المجمعات والمشاریع السكنیة
التي حدثت نتحدث عن یعني عن قرب محافظة النجف األشرف یوجد بھا مشاكل ویوجد بھا فساد، وھي لیس ضمن المخططات التي یطرحھا

والیوم من نرید أن نوزع قطع أراضي سكنیة توزع قطع أراضي سكنیة بالصحراء للمواطن، لكن المجمعات السكنیة أعطیھا االستثماریة أعطیھا
في وسط المدینة متوفرة فیھا كل الخدمات بھ كھرباء ماء واألرض بالش یأخذھا وال یبني یبني بنقود المواطنین، ویأخذ قروض والدول

مخصصة قروض للسكن یجب أن تأخذ استثمار یعني مواطن بین مطرقتین مطرقة اإلیجار ومطرقة المستثمر، ھذا الموضوع یجب أن یكون
ھناك تعدیل قانون االستثمار والرقابة تدخل المالیة النزاھة تدخل على المجمعات على المشاریع االستثماریة، باإلضافة إلى ال یجوز أرض بلدیة

في مركز المدینة أنا أعطیھا للمستثمر أستطیع أن أبیعھا وتصبح واردات للدولة أو أوزعھا للمواطن الموظفین الیوم أعطیھم بالصحراء
.والمستثمر أعطیة وھو یأخذ نقود من المواطن ویبني بنقود ھذا الموضوع یجب أن یكون لھ حل ھذه نقطة

النقطة الثانیة ال بد من فرض القانون وتفعیل قانون المرور ھذه حوادث السیر التي تحدث، عدم تدقیق إجازة السوق ال یوجد أكثر األمور
السیارات التي تدخل للبلد ھذه كلھا یحتاج لھا فحص سیطرة نوعیة الحوادث التي تحدث، تذھب إلى دوائر الصحة أكثر من األمراض یعني

.المیت بالحوادث یصبح أكثر من األمراض السلطانیة الموجودة بالبلد، یجب أن یكون ھناك حل لھذه المواضیع



4/28/2019 محضـر الجلسـة رقـم (8) االربعاء (10/4/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/04/10/محضـر-الجلسـة-رقـم-8-االربعاء-10-4-2019-م/ 14/19

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

.قدموا مقترحاتكم بھذا المجال حتى نستطیع أن نأخذ بھا

-:النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

نرى أكیداً، وقد یشاركني الرأي إخوتي وأخواتي األفاضل في مجلس النواب أن ھناك كثیراً من اللجان، أو أغلب اللجان لم تقدم أداءھا الحقیقي،
وھذا األمر یرجع إلى عدم وجود المركزیة، الخیر والبركة بكبار السن الذین یدیرون اللجان، لكن نحن نطمح أن تشكل الرئاسة والنیابة

والمقرریة لكل لجنة، وسیكون حینئذ نوع من اإلستقرار في العمل البرلماني، توزیع األدوار، معرفة المھام، األداء الحقیقي من اللجان البرلمانیة
.الدائمة، وسنكون أكثر وضوحاً وأكثر فاعلیة

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

شكراً على ھذه المبادرة إلتاحة النقاش لموضوعات مختلفة، لنتذاكر ما طرحناه من أمور في المدة الماضیة، حقیقة أنا أذكر بنقطتین ذُكرت في
-:الفصل التشریعي األول

النقطة األولى: حضرتك ذكرتھا، وھي قیادة العملیات ووضعھا القانوني ودورھا، وكان ھناك توجیھ في وقتھا بأنھ لجنة األمن یجب أن تأخذ
دوراً في الموضوع وتخاطب الحكومة، للخالص من ھذه الجدلیة وھذا التدخل، قیادة العملیات أصبحت تقوم بأدوار خارج مھامھا وخارج

صالحیاتھا وخارج الوضع، الذي قد نقول حتى لو كان إضطراریاً لوجودھا، لكن ھذا الموضوع لم یحصل فیھ شيء، حبذا لو یثار الموضوع، أو
.تفعل القضیة في لجنة األمن والدفاع

توجد قضیة ثانیة: أیضاً جمعنا علیھا تواقیع في الفصل التشریعي األول، وھي قضیة دوام المنتسبین في القوات المسلحة واألجھزة األمنیة، حیث
أن القوات األمنیة دخلت حرباً وعناًء وتضحیات، الذي حصل في السنوات الماضیة، كنا نتوقع بأن ھؤالء سیأخذونھم سفرات نقاھة إلى الخارج،

ویعطونھم إجازات طویلة لكي ترتاح نفسیتھم بعد التعب الذي حصل، لكن مما یؤسف لھ الضغط على ھؤالء المنتسبین بشكل كبیر جداً، الدوام
كان (50%) أصبح (75%)، قلنا في الدفاع ربما ھناك مجال الشرطة المحلیة مطلوب منھم دوام (75%)، ویعطونھم غذاًء ال یكفي لھم فقط

لـ(50%)، فالمتعھد یأخذ مبالغ التغذیة (90) ألفاً للمقاتل، وتذھب لعقود حقیقة فیھا شبھات كبیرة، فالموجود (75%) ویعطون غذاًء ال یكفي إال
لـ(50%)، فحقیقة نحن جمعنا تواقیع مسبقة، وربما ھي موجودة في اللجنة، أو في البرلمانیة، فیا حبذا لو یفعل ھذا الموضوع سواًء في الجلسة

.العامة أو في اللجنة األمنیة المختصة

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

.نوجھ لجنة ألمن والدفاع النیابیة بھذا الخصوص للمقترحین

.النائب عدنان األسدي رئیس لجنة األمن والدفاع النیابیة، مقترحان إقترحھما النائب فیصل على لجنة األمن

-:النائب أمجد ھاشم ثامر العقابي –

ال یخفى على الجمیع بأننا مقبلون على فصل الصیف، فإلى ھذه اللحظة نحن في مدینة بغداد، في جانب الكرخ والرصافة والصدر، أتكلم كتوزیع
كھرباء بغداد، فإلى ھذه اللحظة لدینا (500) محولة معطوبة، حالیاً نحن في فصل الربیع، مقبلون على فصل الصیف، فمن الضروري جداً أن

.یكون توجیھ إلى وزارة الكھرباء، لغرض إستیراد أو عقود لجلب عدد أكبر من المحوالت لسد ھذا النقص، ھذه مسأألة

مسألة أخرى: طبعاً ھذا الشيء لیس في ھذه الوزارة قبل حوالي سنتین، بدأ المواطن أي عطل اآلن حالیاً – یمكن اإلخوة النواب في بغداد
یشاطرونني الرأي – أي عطل في الشبكة على المواطن یذھب لیجمع من البیوت المبالغ المادیة، حتى نشتري أسالكاً أو نشتري مواداً للصیانة

.لغرض ھذا الشيء، وھذا لیس موجوداً في الدستور حقیقة

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

.صحیح، القواطع ومجموعتھا، ھذا األمر غیر مقبول

-:النائب أمجد ھاشم ثامر العقابي –

.فالمواطن یشتري من جیبھ؟ ھذا الشيء غیر مقبول، فأرجو من ھیأة الرئاسة أن تنظر بھذا األمر

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

.لجنة الطاقة تنجز مقترحاً لنا، ونحن نطلب من وزارة الكھرباء معالجة ھذا األمر، فھذا غیر مقبول أبداً

-:النائب عطوان سید حسن العطواني –
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سبق لھیأة اإلستثمار الوطنیة أن طرحت موقع معسكر الرشید كفرصة إستثماریة لبناء مجمعات سكنیة، وبالنظر لعدم المباشرة بھذا المشروع في
.الواقع یجب إعادة النظر فیھ

-:النائب عطوان سید حسن العطواني –

فیفترض النظر بھذا الموقع باعتبار أن الیوم بغداد مكتضة بالسكان وبحركة العجالت، فلم تعد تتحمل آالف الوحدات السكنیة تبنى في مركز وفي
ً قلب العاصمة، فنقترح بصراحة أن تعاد الدراسة مرة أخرى بھذا الموضوع بأن یلغى ھذا المشروع كمشروع إستثماري سكني، ویبقى متنفسا
ألھالي بغداد، الیوم لدینا تجربة من تجارب العالم، مطار أتتورك كبیر جداً تم تحویلھ قبل خمسة أیام وإخراجھ خارج إسطنبول، وتحویل ھذا

المطار إلى حدیقة ومتنزه كبیر، فبصراحة الیوم ھذا المعسكر إذا ما تم بناؤه بھذا الشكل فسیشكل مشكلة كبیرة في بغداد، فیفترض إعادة النظر
.طالما لم تتم المباشرة إلى اآلن

-:النائب عباس علیوي كاظم –

الحقیقة ھناك قسم یسمونھا مشكلة، وقسم یسمونھا أزمة، الیوم ھناك أزمة بین وزارة الشباب واللجنة األولمبیة، وھذه األزمة تترحل من دورة إلى
دورة، وسببھا عدم وجود قانون للجنة األولمبیة، طبعاً مع كل إعتزازنا وتقدیرنا للدورات السابقة لم تستطع أن تصوت على قانون اللجنة

القانونیة، مع العلم أنھ قرئ قراءة أولى، وبدورنا نحن كلجنة شباب سلمنا نسخة من القانون إلى وزارة الشباب، ونسخة منھ إلى اللجنة األولمبیة،
وأعطیناھم مھلة (15) یوماً، وھذه المدة بقي یوم لھا وتنتھي، وإلى ھذه اللحظة لم تردنا مالحظات أو إضافات أو حذف، نتمنى من اإلخوة

أعضاء مجلس النواب وھیأة الرئاسة أن تكون مع لجنة الشباب والریاضة فریق عمل واحد من أجل إقرار قانون اللجنة األولمبیة في سبیل حل
.الكثیر من اإلشكاالت الموجودة الیوم في الریاضة العراقیة

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

ونحن نشید بدور األخ عباس علیوي رئیس لجنة الشباب والریاضة، والتي ال یتجاوز عددھا أصابع الید الواحدة، الدور الكبیر بالتعاون مع وزارة
الشباب حول ھذا الملف الخطیر والمھم والذي تشوبھ الكثیر من مالحظات فساد، نعتقد بأن دور لجنة الشاباب والریاضة كان دوراً مھماً جداً في

.ھذه المرحلة، ونتمنى إقرار القانون، ونحن حاضرون

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

أوالً أنا أرحب بالذي طرحھ السید عطوان العطواني باعتباره كان محافظاً لبغداد، لكن أردت أن أسأل: ھل مجمع معسكر الرشید محال كفرصة
إستثماریة؟ أم أنھ لیس محاالً إلى اآلن؟ فإذا محال فنحن سنكون بموجب قانون قد شرعناه، ومن المعیب علینا الیوم أن نذھب بقرار اإلستثمار في

ھذا اإلتحاه، لكن إذا كان غیر محال، أنا اآلن ال أعرف واقع الحال، یستطیع محافظ بغداد الحالي یفاتحنا بشكل رسمي، ونستدعي السید رئیس
.ھیأة إستثمار بغداد والعراق إلى لجنة الخدمات النیابیة، ویمكن تعویضھ بأرض مناسبة إلنشاء مجمع سكني، ال توجد لدینا أیة مشكلة للتعاون

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

.أنا أقترح بأن یكون متواجداً رئیس ھیأة اإلستثمار مع لجنة الخدمات ولجنة اإلقتصاد واإلستثمار

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

في موضوع المقترحات والمشاریع أتمنى من اإلخوة أعضاء المجلس أن یصار إلى تنسیق العمل، وأن نمیز بین المشروع وبین المقترح، ألن
النظام الداخلي میز ببین إنسیابیة عملھما، في موضوع المقترح لدینا مشكلة، أغلب اإلخوة النواب یقول أین وصل مقترح قانوني؟ أین ذھب؟ لم

أعد أجده، أو أعرف أین وصل، بعض األحیان یصار إلى تحویلھ إلى المستشار لشؤون التشریع وھكذا، النظام الداخلي في المادة (122) یوضح
آلیة العمل، فالنقطة ما قبل األخیرة، أي قبل أن یعرض في الجلسة العامة ینبغي أن یكون في اللجنة القانونیة، لذلك ما أتمناه على اإلخوة الكرام

أن یصار الھامش، فمثالً إذا ذھب لمستشار شؤون التشریع یأتي بعده إلى اللجنة القانونیة (المقترح)، ألن اللجنة القانونیة ھي المعنیة بإعداد تقریر
عن المقترح برفضھ أو عرضھ على المجلس، أما فیما یخص مشاریع القوانین فتنظمھا المادة (128)، المشاریع تأتي مباشرة إلى الرئاسة،

.والرئاسة تحیلھا إلى اللجان المختصة

لدي قضیتان أتمنى طرحھما على المجلس، قضایا عامة تھم المواطن العراقي خصوصاً في بغداد، توجد لدینا في بغداد مشكلتان، وھي في
:الحقیقة عدد من المشاكل، لكن أحب عرضھما على اإلخوة النواب، وأتمنى من اللجان المختصة أن تتبناھا

النقطة األولى: قضیة التربیة، لدینا في التربیة مشكلة في بعض مناطق بغداد، خصوصاً في أطراف بغداد، الیوم نحن لدینا تخصیصات مالیة لبناء
المدارس، لكنھ في بعض المناطق ال توجد لدینا قطع أراٍض نبني علیھا مدارس، أنا وجھت كتاباً ألى السید رئیس الوزراء، إلستصدار قرار من

مجلس الوزراء بالبناء قبل تحویل جنس األرض، ألن تحویل جنس األرض یتطلب سنوات طویلة، حتى نحول جنسھا من زراعي إلى أن
تخصص إلى التربیة حتى نبني علیھا المدارس، ھذه المشكلة في أطراف بغداد وخصوصاً لدینا في المعامل، لذلك أتمنى من لجنة التربیة في

مجلسنا الموقر أن تساعدنا في ھذا الموضوع، وأیضاً تكتب إلى مجلس الوزراء بإعطاء الحق للجھات المختصة، والتي ھي المحافظة ووزارة
ً .التربیة بالبناء مباشرةً، ألن ھذه األراضي لم نستطع ضبطھا، وتحویل جنسھا یتطلب وقتا

النقطة الثانیة: أتمنى من لجنة الخدمات وأیضاً فیما یخص بغداد، لدینا مشاكل وجنابك أدرى بھا، اإلختناق المروري الكارثي في بغداد، ھناك
إمكانیة بأن نفتح طرقاً جدیدة غیر مكلفة، فلم تكلف بدرجة كبیرة، لكن تحل لنا جزءاً كبیرة أو مساحة واسعة من مساحات اإلختناق واإلزدحام

أ ً أ ً
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المروري في بغداد، خصوصاً نحن في قاطع الرصافة، وأذكر بالتحدید طرقاً یمكن أن تفتح في بغداد، خلف الفضیلیة، خلف العبیدي، خلف
األمین، خلف المشتل بموازاة نھر دیالى، ال یوجد أحد ملتفتاً، ونحن نكتب، نتمنى من لجنة الخدمات أیضاً أن تساعدنا بھذا الموضوع، فضالً عن

موضوع طریق بغداد بعقوبة باتجاه الشعب والحسینیة، ھذه مناطق مكتضة، المرور بھا فقط في أوقات الذروة یستھلك من المواطن العراقي
.ساعة ونصف إلى ساعتین یومیاً، وھي مشكلة كبیرة، وأنت أعرف بھا جنابك

-:النائب عبدالسالم عبدالمحسن عرمش المالكي –

ال یخفى على سیادتك أو على مسامع اإلخوة إنھ في الدورة السابقة قمنا بتشریع قانون اإلستثمار، وھو من أروع القوانین التي شرعتھا لجنة
اإلقتصاد واإلستثمار في الدورة السابقة، وال یخفى على جنابكم والكل یعلم بأن العراق بیئة طاردة لإلستثمار، ألن ھنالك الكثیر من األمور التي

ال تشجع المستثمر بالدخول في الوسط العراقي، سواًء الوضع األمني، البیئة، الكھرباء، كثیر من األمور التي تدعو المستثمر للعزوف عن
الحضور إلى الساحة العراقیة، لكن ھذا القانون الذي شرعھ مجلس النواب من أروع القوانین، وقد إحتوى على مفردات كثیرة تضمن حقوق

المستثمر على الساحة العراقیة، سواء في موضوع النافذة الواحدة، اإلعفاء الضریبي، الرسوم، إعفاء المشروع، الكفالة المصرفیة عندما ینجز
المشروع نسبة (25%) ألخذ القروض، إضافة إلى ھذا حتى رجعنا فیھ من خالل القانون إلى موضوع التحكیم المحلي، أو التحكیم الدولي، حتى

نعطي صورة للمستثمر األجنبي بأنك إذا إختلفت مع الحكومة أو أیة جھة كانت تعطیك المشروع؟ الرجوع إلى المحاكم الدولیة، أو المحاكم
المحلیة إذا رغبت في ذلك، ولذلك القانون قد دمج بین القانون المصري لإلستثمار والقانون اإلماراتي، وعملنا ورش عمل كثیرة لھذا الغرض
حتى أنجزنا مشروع قانون اإلستثمار، لكن الیوم اإلستثمار یواجھ عقبات داخل البلد، سواًء منھا الوضع األمني، أو المنغصات في الروتین أو

البیروقراطیة الموجودة في مؤسسات الدولة، إضافة إلى ذلك أنا أرى أكثر من حوالي (300 – 400) قطعة أرض من أفضل قطع األراضي في
بغداد یضع المستثمرون أیادیھم علیھا، ویأتون بساكنین من أصحاب العشوائیات، ویعطل إنشاء المشروع على ھذه األرض بحجج واھیة وھو

متفق على ذلك، المفروض أن یكون ھنالك قرار ملزم سواًء من مجلس النواب أو من الحكومة في إعطاء مدد زمنیة، وأشیر في ھذا األمر إلى ما
أشارت لھ الدكتورة الموسوي، أو األخ جاسم البخاتي على موضوع إلزام المستثمرین في إعطاء وقت محدد، حتى ال یستغل ھذه األراضي

.ألغراض أخرى بحجج واھیة، وبالتالي یعطل موضوع اإلستثمار، وما تم تشریعھ من قوانین مھمة لھذا الغرض

-:النائبة إكتفاء مزھر عبد كسار –

نرید إلتفاتة أبویة من مجلس النواب لدار رعایة األیتام في الصلیخ، والتي ھي دار براعم األیتام في الصلیخ عددھم (75) یتیماً، ھؤالء األیتام
لألسف قسم منھم ال توجد لدیھم الجنسیة العراقیة، وقسم آخر عندما یصل عمره إلى (18) سنة یخرج إلى الشارع وھو لیس لدیھ أبوان، ولیس
لدیھ وظیفة، قسم منھم خریجون، یكمل دراستھ، أنا أمس في زیارة لھم، خریج إعالم یخرج للشارع ال یجد وظیفة وال أبوین وال سكناً، فنرجو
من الوزراء ومن مجلس النواب بأن یكون لھؤالء وظیفة عندما یصل عمرھم إلى سن الـ(18)، وتكون لھ قطعة أرض، فلیس ذبھم أنھم أیتاماً،
ھذا من جانب، ومن جانب آخر نرجو من لجنة الخدمات أن تنظر إلى مشروع قناة الجیش، ھذا المشروع كم سنة مضت علیھ؟ وھو عبارة عن

.صحراء ونخیل یابسة؟ وھذا بالذات یخدم أھالي مدینة الصدر، فنرجو من لجنة الخدمات اإلھتمام بھذا المشروع، فإما إلغاؤه أو إعادة تفعیلھ

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

.ھذا السؤال سیذھب أیضاً إلى األخت ھدى سجاد لإلجابة علیھ

-:النائب حسن سالم عباس -*

نحن مع االسف الشدید الیوم اغلب دول العالم عندما تعقد اتفاقیات مع دول یعني یكون الغرض االول والمھم ھو المنفعة الى الدولة والمنفعة الى
الشعب، نحن الیوم اغلب اتفاقیاتنا نراھا وكأنما نحن الیوم المنقذ والمخلص للكثیر من الدول، یعني الیوم انا أرى في االتفاقیة العراقیة االردنیة،
(372) سلعة اردنیة تُعفى من الكمارك، ما ھي المنفعة؟ بلدي الیوم یحتاج الى بضائع وسلع االردن؟ واالردن ماذا لدیھا؟ االردن ھو بلد فقیر

یعني وانا اشعر بھذه االتفاقیة كأنھا مفروضة على العراق، ھذا أوالً. والسلع والبضائع االردن ن أین لھا (372) سلعة ونحن ننادي الكیان
الصھیوني والكیان الصھیوني، أكید ولديَّ معلومات كافیة ان ھذه البضائع ھي اسرائیلیة بحتة ولكن علیھا ختم صنع في االردن وتأتي وتدخل الى

العراق، ھذا جانب. الجانب اآلخر (372) سلعة اردنیة تأتي الى العراق ھل تعلم ماذا فعلت بنا؟ الكثیر من القطاع الخاص ھناك معامل االن تم
انشاءھا وما شاء هللا نحن لدینا البطالة متفشیة والكثیر من الفقراء یعملون بھذه المعامل والیوم ھذه المعامل ُعّطلت بالكامل لماذا؟! النھ ال نحتاج
الى ان نفتح معمل ونشغل بھ عراقیین تأتي البضائع جاھزة من االردن وغیر ذلك فسیادة الرئیس ان ھذه االتفاقیات یجب التدقیق بھا والنظر بھا

.واعادتھا ولمجلس النواب الكلمة الفصل في مثل ھذه االتفاقیات

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

.النائب حسن جالل رئیس لجنة االقتصاد واالستثمار فیما یخص ما ذكره النائب حسن سالم

-:النائب حسن جالل محمد –

قبل اسبوع نحن لجنة االقتصاد واالستثمار تلقینا دعوة من االخوة في الجانب االردني في مجلس النواب االردني وقد حضرنا الملتقى االقتصادي
العراقي االردني ومن ضمن المواضیع التي بحثناھا مع الجاني االردني االتفاق على ان تكون السلع الـ(371) تكون بما تؤمن وتحفظ مصالح
البلدین الشقیقین. المواد الموجودة في العراق االتفاق، مثالً لدینا اآلن سماد الیوریا، االسمنت، المصانع الموجودة في العراق مستحیل ألن ھذه

اللجان اصبح لھا اكثر من سنتین ھذه االتفاقیة العراقیة االردنیة ولیس الیوم ولكن فُعّلت بزیارة الملك عبد هللا الثاني وزیارة فخامة رئیس
جمھوریة العراق الى االردن تم تفعیل ھذه االتفاقیة العراقیة االردنیة، نحن الیوم نرید ان یكون العراق بلدنا مفتوح على جمیع دول الجوار وال

نرید حقیقة، ان العراق بلد مستھلك، نحن صحیح الیوم صناعتنا متدھورة، صحیح، نحن متى یكون لدینا تأھیل للصناعة الوطنیة في تلك الساعة
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نغلق حدودنا مع كل دول الجوار، الیوم الغایة والمشكلة الرئیسیة لیس االتفاقیة العراقیة االردنیة، االتفاقیة العراقیة- االردنیة اتحاد الصناعات
العراقي قبل شھر وصلوا الى االردن وانا شخصیاً زرت المعامل االردنیة، حقیقة معامل محترمة ومعامل جیدة وتصدر منتجاتھا الى خارج

العراق، لألسف الشدید وانا دعوت وكان الدكتور ماجد الساعدي رجل االعمال العراقي دعوة تحققت في الملتقى ودعوة ایضاً الغرف الصناعیة
األردنیة، دعوة بغرفة تجارة االردن وطرحنا وقلنا لھم لو حبذا العراق اآلن دافَع عن المنطقة بأكملھا لدحر داعش االرھابي، یعني دفع ضربیة

الدم، نحن نرید مثلما العراقیین موجودین في االردن واستثماراتھم معروفة وتُجار معروفین ومصانعھم من الدرجة االولى، نرید كفاءات اردنیة
مثلما العراقیین في االردن نرید منھم ان یأتوا الى العراق ألن التكامل االقتصادي بین العراق واالردن بالعكس نحن نرید ان یكون التعاون

مشترك بما یحفظ مصالح الشعب العراقي. أنا لیس لدي معمل األسمنت واستورد االسمنت نحن لسنا مع ھذه في االتفاقیة، ان االتفاقیة تؤمن
مصالح الشعبین. نحن الیوم بلدنا مفتوح ونحن الى متى نبقى ندفع ضربیھ الدم؟! واذا أصبحت ھذه منطقة تجاریة على الحدود ومع االردن

والعراق تكون مشتركة ومع جمیع دول الجوار، نحن نرید بناء بلدنا، واآلن لدینا محافظة نینوى مدمرة ومحافظة الجنوب ایضاً مدمرة یجب علینا
تكامل اقتصادي مع كل دول جوار المنطقة، نرید االبتعاد عن ساحة الحرب وأدعو من هللا وان شاء هللا نحن نكون الیوم حریصین على بلدنا ومن

ھذا المكان ادعو وقد زرت وزیر الصناعة والمعادن واتفقت معھ على إعادة تأھیل الصناعة الوطنیة ألن لدینا صناعة رقم (1) في العالم ولكن
أین الكالم؟ ان المعامل اآلن منتھیة والدولة لم تخصص إلعادة تأھیل الصناعة وان شاء هللا األمل با� وبإخواننا اعضاء مجلس النواب وادعو

.من هللا ان یوفق الشعبین والعراق أوالً

-:النائب علي جبار مؤنس –

حقیقة موضوع المدن الصناعیة الزال ھذا الموضوع یالقي مشاكل كثیرة وھذه المشاكل مقسمة ما بین الدوائر البلدیة المرتبطة بھا وبالتأكید لھا
عالقة بقضیة المحافظات وھناك مشاكل ما بین ھذه المحافظات وكذلك وزارة البلدیات وعائدیة االراضي الزالت لم تحل ما بین ھیاة االستثمار

وما بین المحافظات، ھناك على سبیل المثال ما حصل في مدینة النھروان الصناعیة، ھذه المدینة التي استكملت االجراءات القانونیة وكذلك تھیئة
المستلزمات اإلداریة وتم تحدید الموقع بعد ان كاد ان یصل الى نھایاتھ فوجئوا الذین تقدموا لالستثمار بھذا المشروع او تنفیذ ھذا المشروع

بعقبات كثیرة ومنھا على سبیل المثال اآلثار وھناك مشكلة في العائدیة وھناك مشكلة في منح االجازة وھذه مشاكل كثیرة حقیقة سببت عرقلة في
تنفیذ ھذا المشروع والمشروع مھم وخاصة ألبناء مدینة النھروان، ھذه المدینة البعیدة عن بغداد التي یعاني اھلھا من التھمیش حقیقة على الجمیع،

حتى ان اكثر الناس سبب عیشھا الرئیسي ھو معامل الطابوق وایضاً معامل الطابوق وبسبب االستیراد المفتوح لھذه المادة المنتجة في العراق
.ایضاً ھذه المادة عانت الكثیر من المشاكل ووجود االستیراد المفرط عرقل وأخر فرص العمل في ھذه المدینة

النقطة الثانیة: بناء على ما تفضل بھ االخوة الیوم الصناعة العراقیة اعتقد الیوم مثالً على سبیل المثال انا في زیارة سابقة الى الشركة العامة
للنسیج والصناعات الجلدیة واللقاء بالسید المدیر العام، ھذا المنتج ممكن ان یغطي القوات المسلحة، بإمكان وزارتي الداخلیة والدفاع ان یكون
شراءھا مباشر من قبل ھذه الشركة ولكن لألسف الذھاب الى االستیراد مع العلم ان ھذه المادة منتجة وتم إنتاجھا بمؤسسات حكومیة عراقیة

ویمكن ان تعزز الصناعة العراقیة وایضاً ان صناعتنا شركة تابعة الى وزارة الصناعة ویمكن ان نعزز االقتصاد الوطني، یعني باإلمكان بھا
معاییر جودة وبھا مدة زمنیة تسمح بالمدة المحددة الستخدام ھذا النوع من المنسوجات یعني سواء كان البدلة العسكریة او سواء كانت الحذاء
العسكري او سواء كان اي منتوج یخدم قواتنا المسلحة یفترض ھذا ان یصدر بھ قرارات من وزارة الصناعة ومن وزارة الدفاع ومن رئاسة

الوزراء ان تحتم بشراء ھذه المعدات وھذه االشیاء ذات العالقة وذات االھمیة بالزي العسكري والیوم حتى توحید الزي العسكري یحتاج حقیقة
.الى قرارات، ھناك وحدات تستخدم زي دون ان تكون ھناك ضابطة لھذا الموضوع

 

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

أكید سوف أبدأ بحسب االھمیة ولكون أمانة الشھداء في اعناقنا وھم ابناءھم، من حیث ابتدأت زمیلتي الدكتورة كفاء في دور رعایة الدولة
لالحتیاجات الخاصة ومن ضمنھا فئة االیتام. لیس من المنطق او الصحیح بلد یخوض معارك متتالیة وتصدر قوائم االیتام أعداد مھولة في

العراق ونحن نعمل حتى االن بقانون منذ عام 1980 یعني منذ الحرب العراقیة االیرانیة، لذلك انا أتأمل من ھیأة الرئاسة الموقرة وكلي أمل
بالسادة والسیدات اعضاء مجلس النواب بتكلیف لجنة العمل والشؤون االجتماعیة بإعداد مقترح قانون ینسجم مع الحاجة الفعلیة لرد ولو دین

بسیط في ذممنا الى الشھداء ألوالدھم، لذلك انا اعتقد علینا ان نكون حریصین على تعلیمھم وعلى سكنھم وعلى ملبسھم وعلى مأكلھم، على االقل
.رداً للجمیل. ھذا المطلب االول والذي انا اعتقد یجب ان یعدل القانون او ینظم مقترح قانون ینظم بشكل خاص الى االیتام

ما تفضل بھ االخوة فیما یخص الصناعة، اوالً سیدي الكریم العلویة في التشریعات الى االتفاقیات الدولیة ومن ثم الى القوانین المحلیة، لكن انا لم
اَر بلد مثل العراق یُعد االتفاقیة على حساب بلده، لذلك طبعاً نحن المعنیین بالتصویت من عدمھ على االتفاقیة، لذلك أنا أرجو وادعو السید رئیس
الحكومة اول شيء إعادة العمل بالمنھاج االستیرادي، (المنھاج االستیرادي) ھو التعرفة الكمركیة المتغیرة التي تنسجم مع المنتوج المحلي، یعني
الیوم البصرة تنتج محصول الطماطم یجب ان نرفع التعرفة الكمركیة على محصول الطماطم لكي یشتري المواطن طماطم البصرة وال یشتري
الطماطم من خارج الحدود، لذلك نحن ندعوه دعوة صادقة الى العودة بالعمل بالمنھاج االستیرادي الذي ألغاه بریمر بعد دخولھ الى العراق، ھذه

.جداً مھمة

سیدي الكریم لدینا قانون حمایة منتج ولدینا قانون حمایة المستھلك الوطني، الیوم قانون موازنتنا یتضمن الزام الوزارات والجھات غیر المربطة
بوزارة بالتزوید الذي تفضل بھ السید النائب كل التزاماتھم من وزارة الصناعة حتى وان كانت المصلحة (20%) علیھا زیادة، ھذا الزام، فالیوم

اي نائب من حضراتھم لھ حق في التوجھ ألي دائرة صحة او مدیریة او وزارة اذا لم یزود التزاماتھ من وزارة الصناعة ھنا یجب علینا ان نحیلھ
الى تحقیق وسبق في البرلمان السابق شكلنا لجنة تحقیقیة على وزارة الدفاع أو غیرھا، وانا أشد یدي على ید االخوة في لجنة االمن والدفاع ان

.یفعّلوا المحضر الحقیقي لتزوید منتجاتھم وحاجاتھم من وزارة الصناعة

ً
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ما تفضلت بھ السیدة ایضاً فیما یخص مشروع اتمنى من السیدة النائبة ان تزودنا بكتاب رسمي بالضبط عن ما یحتاجھ المشروع وسیتم استضافة
.السیدة امینة بغداد الى لجنة الخدمات النیابیة للوقوف على اھم معوقات ایقاف العمل

-:النائب مھدي تقي اسماعیل –

یوجد موضوع في صالح الدین تم توزیع (750) قطعة أرض من قبل بلدیة الدور والذي قام بتوزیعھا عن طریق بان تعطي كذا مبلغ وتحصل
على قطعة ارض، وعوائل الشھداء والشھداء الحقیقیین في صالح الدین یشھد هللا الذین تم التوزیع لھم اصبحت تقریباً المكان الذي یصل قیمتھ

خمسون او خمسة وثالثون ملیون والذي توزع على الشھداء الحقیقیین ملیونین وملیونین ونصف والذي دفع خمسة مالیین او ستة مالیین حصل
على قطعة ارض بداخل مركز مدینة الدور، فلذلك نرید من جنابكم التدخل في ھذا الموضوع وتشكیل لجنة تقصي الحقائق بھذا الموضوع ألن

.عوائل الشھداء والشھداء یشھد هللا

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

من الذي قاَم بتوزیع قطع االراضي؟

-:النائب مھدي تقي اسماعیل –

.مدیر بلدیة الدور

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

لمن یعود مدیر بلدیة الدور؟

-:النائب مھدي تقي اسماعیل –

یعود مدیر بلدیة الدور الى محافظة صالح الدین وانا بلغت االخ المحافظ بلغت مدیر عام بلدیة محافظة صالح الدین وقلت یوجد موضوع ولدینا
.ادلة وشھود على ھذا الموضوع

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

.یعني اصبح ھناك تمییز من الذي یدفع اكثر یحصل على قطعة ارض أفضل

-:النائب مھدي التقي اسماعیل –

أحسنت سید الرئیس والشھید الحقیقي الذي ضحى وخاصة في مناطقنا ونحن ال نرید ان نتكلم عن مناطقنا ونقول یمیل على مناطقھ، في دوز
وآمرلي على مناطقنا لم یكون توزیع أي قطعة ارض لعوائل الشھداء والشھداء، لم یتم توزیع أي قطعة ارض  ولكن تم توزیعھ الى الذي دفع

.خمسة او ستة مالیین وحصل على قطعة ارض بھذه المحافظة

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

مع األسف. تتكلف لجنة الخدمات بھذا الموضوع بمعرفة مدیر بلدیة الدور في محافظة صالح الدین ھذا الموضوع بالتنسیق معھم، الدكتورة
.وحدة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

بصراحة انا لیس لدي شيء بقدر ما ھو تعقیب بسیط اذا یسمح لي النائب حسن سالم في مسألة ان االردن وانفتاح العراق في الفترة االخیرة على
العمق العربي اصبح علیھ لزاماً بعض االتفاقات وعلى الجھات المقابلة ایضاً بعض االتفاقات ان یكون الطرفین ملزمین بھا، نحن في مسألة

االردن وتحدیداً في جملة (ماذا لدیھا االردن؟ واالردن ھي دولة فقیرة) ارجو من من جنابكم ومن سماحة السید النائب ان تحذف ھذه الجملة اذا
.یسمح لي، تحذف ھذه الجملة النھ مجلسنا ھو مجلس سیاسي ونحن ھنا جمیعنا رجال دولة ورجال سیاسة

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

.لیس انتقاصاً لھا

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.أعلم انھ لیس انتقاصاً لھا، لكنھا ممكن ان تعكر صفو العالقات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي(النائب االول لرئیس مجلس النواب –
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ھذا مثل من یقول ھل نحن في الیابان؟

 

 

 

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

كال ان االردن ھي لیست دولة ریعیة مثل العراق لدیھ نفط لكنھا دولة خدمات وانھا دولة غنیة بما توفره من خدمات لدول المنطقة ولدول العالم
وفي النھایة انھا غیر فقیرة وانا ال ادافع عنھا، لكني اقصد لكي ال تحدث حالة من الشرخ او حالة من تعكیر الصفو بین المجلسین، غداً یخرج لنا

.نائب اردني ویعترض على ھذه الجملة مثالً

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

الحمد � النواب األردنیین لم یقصروا. الحمد � والشكر (مصلحة العراق أوالً ثم مصلحة العراق أوالً)، فھذا الذي یجب ان یسود في كل شيء،
في االتفاقات وفي األمن وفي االقتصاد وفي كل شيء. ھذا ھو المفروض والذي ذكره األستاذ حسن یقصد بھ نحن لسنا بصدد انتقاص من أي

جھة او من أي طرف، لكن عادة ما تضرب أمثلة عن الدول بحجمھا الصغیر لكن اصبحت الدول في اداءھا وبوجود احترامھا الى مبادئ حقوق
االنسان وانتي حضرتك ابنة ھذه الشریحة، الیوم ھولندا وبلجیكا تقود العالم ألنھا تحترم مبادئ حقوق األنسان أكثر من أي دولة من الدول

االوربیة، لذلك توجد محكمة الھاي وتوجد المحاكم الدولیة جمیعھا توجد في ھذا، ولكن اذا جئنا الى حجم ھذه الدولة ترى أنھا دولة فقیرة زراعیة
وال تقاس الدول بصناعاتھا وبطائراتھا ومداھا وانما تقاس الدول بمدى أحترامھا الى ابنائھا وكرامتھم وعیشھم الكریم وان تصل بھم الى مرحلة
الرفاھیة مثلما تصل لھا الدول االوربیة. اتعبناكم الیوم وفرصة ان نسمع منكم آراء كثیرة، اتمنى من السادة أعضاء مجلس النواب وخاصة في

محافظاتنا العزیزة من شمال كوردستان الى الجنوب األھتمام بقضیة السیول وقضیة المزارعین وقضیة الفالحین ألن ھذا مصدر قوتھم ومصدر
عیشھم الوحید ویتأملون من هللا سبحانھ وتعالى ان یتفضل علیھم بفترة الحصاد واذا بالسیول تغمر مزارعھم وحقولھم، فنتمنى دعمكم الى ھؤالء

.الناس ورفع كل ما یمكن الوصول لھ الى خلیة االزمة وفي النھایة الى الحكومة

.ترفع الجلسة الى یوم السبت 13/4 الساعة الواحدة ان شاء هللا

.ُرفعت الجلسة الساعة(4:40) عصراً


