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محضر الجلسة االستثنائیة األحد (5/1/2020) م
الدورة االنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي االول

محضر الجلسة االستثنائیة األحد (5/1/2020) م
ً .إبتدأت الجلسة بنصاب: (172) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة: (4:25) عصرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة اإلستثنائیة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي األول. نبدؤھا بقراءة
.آیات من القرآن الكریم

-:(السید عمار یاسر(موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب، نُعزي أبناء الشعب العراقي جمیعاً بإستشھاد بطل التحریر الحاج (أبا مھدي المھندس) ومن معھُ من ِرفاقھ في الحادثة
ً .األخیرة التي تعرَض لھا العراق، أطلب من المجلس قراءة سورة (الفاتحة) وقوفاً على أرواح الشھداء وشھداء العراق جمیعا

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

بإسم مجلس النواب العراقي نُرِحب بالسید رئیس مجلس الوزراء العراقي السید (عادل عبد المھدي) الذي أرسَل رسالة ھذا الیوم إلى مجلس
النواب تحمل العدد 6(/2/)181 صادرة من مكتب رئیس الوزراء ینقل بھا رسالة السید رئیس مجلس الوزراء إلى الشعب العراقي من خالل

.مجلس النواب

السید رئیس مجلس الوزراء أھالً وسھالً، أنا بدأت برسالة جنابك ومضیت بالفقرة (أوالً) نُبذة عن تطور األحداث، ھل ترغب جنابك بإعادتھا أم
.المضي مَن الفقرة (ثانیاً) أو تبتدأ الحدیث جنابك

.تفضل السید رئیس الوزراء

-:(الدكتور عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء –

.شكراً جزیالً، أرجو ِمَن اإلخوة واألخوات عدم المقاطعة لحین إنتھاء الرسالة حتى ال نُضیع معانیھا، وأشكركم الشكر الجزیل على اإلستضافة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات السادة النواب، حافِظوا على النصاب، النصاب (168
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-:(الدكتور عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء –

.(یقرأ الرسالة السید التي یبین فیھا وجھة نظر الحكومة والمجلس الوزاري لألمن الوطني. (ُمرافِق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال أُرید المضي بالمداخالت، طلب النائب (أحمد مدلول)، وأنا لدَي حدیث

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

.شكراً سیادة رئیس مجلس النواب، واإلخوة أعضاء مجلس النواب، ونرحب بالسید رئیس مجلس الوزراء المستقیل

.في البدایة، نسأل هللا أن یرحم الشھید (أبا مھدي المھندس) ومن َسقَط معھُ من الشھداء العراقیین

األمر األول: سیادة رئیس مجلس النواب، في الجلسة السابقة یعلم األُستاذ (حسن الكعبي) لم تكن حاضراً، والدكتور(بشیر) طلبنا حضور یكون
رئیس الوزراء، أو ممثل رئیس الوزراء، ورئیس أركان الجیش، ورئیس ھیأة الحشد الشعبي، أي قرار نتِخَذهُ نحن سیادة العراق خط أحمر،

فلذلَك عندما طلبنا حضورھم ال نُرید قرار یصدر فقط من السلطة التشریعیة، والسلطة التنفیذیة یمكن لھا رأي مخالف، لدي بعض الكالم أقُولَھُ
وأتمنى أن یسمعھُ الكل، یفترض الیوم نُصدر قرار أو تصویت على قرار یخص اإلتفاقیة األمنیة مع الجانب األمریكي، بعَد إصدار ھذا القرار،

.ھل جیراننا أصدقائنا؟ ولیَس أسیادنا كما قالھا السید ( مقتدى الصدر) ھذا أوالً

أم سوَف نسلم مقدرات البلد وقرار البلد بید دول الجوار؟

أُرید اإلخوان یسمعوا لي إلى األخیر، ھذِه النقاط تخص أیضاً محافظاتنا كما تخص ُمحافَظاتَكم والسیادة واحدة، وحتى إخوانكم الذیَن لم یَحضروا
.الیوم الجلسة ال یَِقلوَن وطنیةً وغیرةً عنكم، لكن من جھات نظر مختلفة فقط

األمر الثاني: بعَد ھذا القرار ھل یوجد ضمان وقدرة لدى الحكومة واألجھزة األمنیة، وأرید أن یسمع رئیس الوزراء، ھل یوجد ضمان وقدرة
.لدى الحكومة واألجھزة األمنیة الحفاظ على األمن وعم عودة التنظیمات اإلجرامیة الى ُمحافظاتنا؟ ھذِه نقطة سیادة الرئیس

ھذا القرار، أرجو اإلنتباه لي سیادة الرئیس، وكذلَك السید رئیس الوزراء، ھذا خاص بالسلطة التنفیذیة، بعَد ھذا القرار ھل سوَف نحترم أجھزتنا
األمنیة وقیاداتھا ونقف معھم وندعمھم بقوة من أجل عراق آمن ومستقر، أم سوَف تعمل بعض الجھات على تقویة بعض الفصائل وتجعلھا أقوى

مَن الدولة، ھذِه النقطة أرجو اإلنتباه لھا؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو اإلختصار

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

.یجب أن یسمعوا إخواننا، ُشركائنا في الوطن، وھمنا واحد

األمر الثالث: بعَد القرار الذي سوَف نصوت علیھ، نُرید ِمَن الحكومة سحب أي مجموعة أفراد أو فصیل یُحاول إبتزاز ُمحافظاتنا وإستبدالھا
.بقطعات عسكریة

.إخواني األعزاء أعضاء مجلس النواب، السید رئیس مجلس النواب، السید رئیس الوزراء

نحُن في أیام عصیبة ومفصلیة وحساسة لذلَك دعونا نعمل لبلدنا الجریح فقط ونبعدهُ عن الصراعات الدولیة ودعونا نعمل وبكل قوة من أجل عدم
.جعل العراق ساحة لصراعات الدول ومعاركھم، وأن ال نجعل العراقیین حطب ھذِه المعارك القذرة

أخیراً ولیَس أخًر نحُن مدینین، نحُن مدینین أُكرر ھذِه الكلمة ألھالي وسط وجنوب العراق عن كل شھید وجریح من أبنائھم سقطوا في أراضینا
.من أجل تحریر ُمحافظاتنا

ونحُن مدینین للسید السیستاني وفتواه التي أصدرھا في شھر ُحزیران عام 2014 والتي كاَن لھا الدور الكبیر في تحریر ُمحافظاتُنا، وھذا بعَد
نصُر ِهللا َعَز وجل، أن ال نصر من غیَر نَصُر هللا َعَز وجل ومشیئتھ، وعلیھ ال مانع من تصویتنا الیوم، وفاًء للدین الذي في ِرقابِنا، أال وھَو

.دینكم عندما حررتم أراضینا خالل السنوات السابقة، من جھة

وأُكرر على جنابك الكریم السید رئیس الوزراء، والسید رئیس مجلس النواب، والسادة النواب، إعطاءنا الضمانات في ما ذكرناه ألَن ھذا القرار
.الذي یصدر سوَف یصدر لكل العراق ولیَس لمحافظة ودون محافظة

.وأخراً ندعو هللا عز وجل أن یبعد بلدنا عن الفتن ما ظھَر منھا وما بطن

http://parliament.iq/wp-content/uploads/2020/01/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1.pdf
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.والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء -*

شكراً جزیالً، حقیقة أنا ترددُت في المجيء، ألنَھ فعالً كما تَفضل األخ العزیز، كنا نُرید أن تكون كل األطیاف وكل األلوان موجودة ألنھا جلسة
تاریخیة، وأعتقد أي التقرب إلى  مجلس النواب وال یوجد وطني عراقي غیور یرضى أن یكون تابًع أو أن تُسیطر علیِھ قوات أجنبیة، لكن مع
ذلك عندما اكتمل المجلس واكتمل النصاب لم أجد مھرب سوى الحضور ألننا أمام لحظة تاریخیة، كما ذكرت في الرسالة الصالحیات یستطیع

مجلس الوزراء أن یتخذھا دون العودة إلى مجلس النواب، ال تُعیدوا الُكرة، الحكومة حكومة تصریف أمور یومیة، تُریدون تخولون الحكومة
حددوا موعد زمني، ألَن بعد أسبوع سیأتي قسم منكم یقول لماذا لم تخرج القوات، بعد أسبوعین لماذا لم تخرج القوات؟ لماذا ھذه الفقرة؟ لماذا
تلك الفقرة؟ حددوا؟ حددوا ضوابط وخولوا الحكومة خولوا القائد العام في أمور محددة لھا سقف، لھا ضوابط، نحُن نحاول أن نضع مقاساتھا

ونحاول أن نضع كل تفاصیلھا الفنیة والعملیة، فال تُعیدوا األمر إال ما ھو كان في أیدینا، كان ممكن أن نذھب ونصوت، لكن خشینا ِمَن الفتنة،
وأن یُقال حكومة تصریف أمور یومیة، وھذا قرار خطیر، لذلك أترك األمر بید مجلس النواب أن یُقرر یُحدد تفاصیل للباقي ممكن للحكومة وأن

.شاء هللا الحكومة القادمة تأتي بأسرع وقت خالل أیام حتى تُحسم ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس مجلس الوزراء

-:(الدكتور عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء –

.إذا َسمحَت لي المغادرة، ھذا القرار متروك بیدكم، الجلسة غیر مفتوحة للنقاش كما فھمت، وضحت األمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس مجلس الوزراء، مداخلتین

 

 

 

-:(الدكتور عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء –

أسمعھا، لكن ال تُعیدوا األمر إلى الحكومة، إتخذوا قرار باالتجاه الصحیح، وأنا ذكرت في رسالتي ما أُوصي بِھ مجلس النواب إنطالقاً من
.اعتبارات محددة األمر یكاد أن یخرج من یدنا إذا ما َخرَج من أیدینا

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

.السید رئیس مجلس النواب، السادة أعضاء مجلس النواب، نشكر حضور دولة رئیس مجلس الوزراء الیوم في ھذِه الجلسة اإلستثنائیة

نحُن الیوم أمام منعطف في العراق أمام مسؤولیة كبیرة، علینا أن یتخذ مجلس النواب ھذا القرار المھم والحساس، السید رئیس مجلس الوزراء
وضَح وأشار في رسالة واضحة إلى خلفیة ھذا القرار وإلى ما مطلوب من مجلس النواب، نحُن نشُكرك على حرصك السید رئیس مجلس النواب

واألمانة التي ألقیتھا علینا، ولكن السید رئیس مجلس الوزراء ال یحتاج منا إلى تخویل، یحتاج إلى قرار واضح من مجلس النواب، وھذا القرار
أیضاً ھو كمختص ومسؤول عن السلطة التنفیذیة كرئیس مجلس الوزراء بیَن أنھُ ینصح بالخیار األول وھو إتخاذ قرار واضح بإنھاء تواجد

القوات األجنبیة، نعم التفاصیل الحكومة سوَف تتطلع علیھا، لذلك أرجوك السید رئیس مجلس النواب أن نمضي بقراءة نص المقترح لمجلس
.النواب بإنھاء تواجد ھذِه القوات أو النص الذي إقترحتھُ الحكومة، والذي ھَو الخیار رقم (1) أن نمضي بدون مداخالت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات السادة النواب، أمضي بالخیار األبعد للحكومة إن لم یمر أصوت على الخیار األول

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

.إسمحوا لي أن أقرأ رسالة لسماحة السید (مقتدى الصدر) رسالة إلى مجلس النواب

.بسمھ تعالى

ما وردني من نقاط یجب التصویت علیھا في البرلمان بما یخص التواجد األمریكي في العراق أعتبُرهُ رداً ھزیالً، ال یفي أمام اإلنتھاك األمریكي
-:للسیادة العراقیة والتصعید اإلقلیمي وإعالن العداء للدین والمذھب ِلذا أُعلن أن لم یتم ما یلي

ً أل
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.إلغاء اإلتفاقیة األمنیة فوراً وعدم اإللتزام ببنودھا المجحفة والمذلة -1

.غلق سفارة الشر األمریكي في العراق فوراً -2

.غلق القواعد األمریكیة وطردھا بصورة مذلة -3

.تجریم التواصل مع الحكومة األمریكیة والمعاقبة علیِھ -4

.إسناد الجیش العراقي والقوات األمنیة بالمقاومة الوطنیة المنضبطة لحمایة سیادة العراق وحدودِه وسمائِھ -5

.حمایة السفارات األخرى في العراق -6

.مقاطعة المنتجات األمریكیة في العراق بل أشمل من ذلك -7

وأخیراً أدعو الفصائل العراقیة المقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى إجتماعٍ فوري إلعالن تشكیل أفواج المقاومة الدولیة، وإذا لم
.یقوم البرلمان بذلك فلنا تصرف آخر

.(المجاھد (مقتدى الصدر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوَف أطرح فقرة المجلس للتصویت

-:النائب حسن سالم عباس –

.أرجو أن یتخذ مجلس النواب قراراً وطنیاً یعتد بِھ ھیبة العراق وسیادة البالد وكرامة الشعب

-:السید رئیس مجلس النواب –

قرر مجلس النواب بجلستھ الطارئة اإلستثنائیة المنعقدة بتأریخ 5/1/2020 من الفصل التشریعي األول، السنة التشریعیة الثانیة، الدورة النیابیة
الرابعة، وإستناداً إلى أحكام المواد (59/ثانیاً) و (109) من الدستور، وإستناداً إلى الواجب الوطني والرقابي لمجلس النواب كممثل للشعب

العراقي بجمیع مكوناتھ، وإشارة إلى الطلب المقدم من السید رئیس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة التي وردت إلى المجلس بتأریخ
-:5/1/2020 قرر مجلس النواب اآلتي، حرصاً على سالمة العراق وسیادتھ على آراضیھ وشعبھ ووفقاً للصالحیات أصدر القرار اآلتي

إلزام الحكومة العراقیة بحفظ سیادة العراق من خالل إلغاء طلب المساعدة المقدمة منھا الى التحالف الدولي لمحاربة تنظیم داعش وذلك -1
.إلنتھاء العملیات العسكریة والحربیة في العراق وتحقیق النصر والتحریر

على الحكومة العراقیة االلتزام بإنھاء تواجد أي قوات أجنبیة في األراضي العراقیة ومنعھا من إستخدام األراضي والمیاه واألجواء العراقیة -2
.ألي سبب كان

.تلتزم الحكومة العراقیة بحصر السالح بید الدولة -3

على الحكومة العراقیة ممثلةً بوزیر الخارجیة التوجھ وبنحٍو عاجل إلى األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي وتقدیم الشكوى ضد الوالیات -4
.المتحدة األمریكیة بسبب إرتكابھا إلنتھاكات وخروقات خطیرة لسیادة العراق

قیام الحكومة العراقیة بإجراء التحقیقات على أعلى المستویات لمعرفة مالبسات القصف األمریكي وإعالم مجلس النواب بالنتائج خالل سبعة -5
.أیام من تأریخ ھذا القرار

.ینفذ ھذا القرار من تأریخ التصویت علیھ -6

.إحتساب الحضور البرلمانیة

.أطلب ِمَن المجلس التصویت على القرار

.السیدات السادة النواب، اإلتفاقیة تُلغى بالقانون، قانون بقانون، یُقدم بقانون، یجب أن یُقدم بقانون

.السیدات السادة النواب، إلغاء اإلتفاقیة أصالً بنودھا واضحة تقول مجرد اإلخطار من أحد الطرفین تكون المھلة سنة بعَد إنتھاء اإلتفاقیة

السیدات السادة النواب، بموجب المادة (35) من قانون رقم (15) الذي یتعلق باإلتفاقیات، المخول بالتفاوض في اإلتفاقیات الدولیة ھو رئیس
الحكومة أو من یُخولھُ، بالتالي الطرف الموقع باإلتفاقیة ھو الطرف الحكومي بإمكانھ إخطار بموجب اإلتفاقیة الموقعة في بنودهُ األخیرة بإمكانھ
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.إخطار الطرف الثاني بإلغاء اإلتفاقیة

.السیدات السادة النواب، أطلب من المجلس التصویت

.(تََم التصویت بالموافقة)

.أیضاً بإمكان السیدات السادة النواب بالمضي بإجراءات التشریع بما یتعلق في ما طرحھ السید النائب بما یتعلق باالتفاقیة

.تُرفع الجلسة إلى یوم السبت القادم

.ُرفِعت الجلسة الساعة (5:30) مساًء


