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محضر الجلسة رقم (5) األربعاء (10/6/2020) م
محضر الجلسة رقم (5) األربعاء (10/6/2020) م

ً .إبتدأت الجلسة بنصاب (174) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (4:15) بعد الظھر

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي الثاني

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید مرتضى مھدي (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة أوالً

.إذا على سیر أعمال الجلسة سوف أقبل نقطة النظام

.نعم، تفضل

.فقط ما ھي المخالفة على سیر األعمال؟ ھل توجد مخالفة على جدول األعمال؟ تفضل

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

-:سیادة الرئیس

الموضوع األول: الیوم یصادف ذكرى سقوط محافظة الموصل بید داعش والتراكمات وما حصل بعد ھذا المشھد المؤلم الذي شھده العراق
.وفتوى المرجعیة الدینیة التي أعادت ھیبة الدولة وتحولت الھزیمة إلى ثبات وھجوم وإنتصارات بفضل دماء أبناء الشعب العراقي

الیوم ومع بالغ األسف، الحكومة تتجاوز على الصالحیات القانونیة والدستوریة وتعید المشھد إلى الحلقة األضعف واألسھل بقطع رواتب
.الموظفین والمتقاعدین، الشھداء والسجناء السیاسیین، وھذا خالف للقانون وخالف للصالحیات الدستوریة والقانونیة

لذلك، على الحكومة أن تعید النظر في ھذه الحلقة وأیضاً على مجلس النواب أن یتحمل مسؤولیاتھ، الیوم ال قیمة بقیت بعد ال لتشریعاتنا وال
.لقوانیننا إذا قرار من مجلس الوزراء یتجاوز القوانین التي شرعتھا السلطة التشریعیة ومجلس النواب

.الموضوع الثاني، سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب، وصلت الفكرة
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-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.ال، أنا فقط أرید أن أوضح لك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب، لدي جدول أعمال

نعم، وھو؟

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.الناس التي تظاھرت لم یكن عندھا قوت یومھم، الیوم ال، من عنده قوت یومھ قطعوه، فبالتالي ھذه مشكلة

لذا، أدعو من خاللكم والسادة النواب بالتصویت على حضور السید رئیس مجلس الوزراء وحكومتھ ووزیر المالیة خصوصاً، والتخطیط، أن
.یحضروا إلى مجلس النواب والحدیث عن ھذا الموضوع وتجاھلھم لإلستحقاقات القانونیة والدستوریة للسلطة التشریعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، اآلن سوف أقترح عالج لھذا األمر مع اللجنة المالیة عندما تعتلوا المنصة لقراءة القانون

.اآلن لندع فقط اللجنة المالیة، إخوان سوف نعالج موضوع إستقطاع الرواتب

ة إخوان، أطلب من األخ رئیس اللجنة المالیة، یتضمن القانون الذي یتعلق باإلقتراض، نمنح ھذه الصالحیات إلى الحكومة بسبب الظروف الُمِلحَّ
.لإلقتراض بضمان عدم المساس برواتب الموظفین

.ال، یعني، تفضلي

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.سیدي الرئیس، قبل أن أدخل بنقطة نظامي

-:السید رئیس مجلس النواب –

أي مادة؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.إختار (37) أو (27) أي واحدة منھن ترید

سیدي الرئیس، نحن أمام الشعب، ولیست الحكومة ھي التي أمام الشعب، وجنابك وضعت إلتزام على الحكومة عندما تتخذ مثل ھكذا قرارات
.تأتي وتجلس أمامنا، تشاركنا في القرار

-:السید رئیس مجلس النواب –

ممثل الحكومة في الجلسة السابقة تحدث أمام السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن مقترحات مطروحة أمام مجلس الوزراء ولم یتخذ مجلس
.الوزراء أي قرار إال بعد عرضھ على السیدات والسادة النواب

.نعم، أكملي

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

سیدي الرئیس، أترجاك الیوم توجد مخالفة دستوریة مسؤول عنھا مجلس النواب بموجب القسم بالمادة (50) أن نحافظ على قسمنا، والمادة (28)
من الدستور واضحة بعدم المساس بذوي الدخول الواطئة وبالتالي ما أرتكب الیوم في مجلس الوزراء مخالفة واضحة علینا كسلطة تشریعیة،

.كصیانة للدستور أن نقف بوجھ ھذا القرار

.األمر الثاني، سیدي الرئیس، والذي ھو علیھ مداخلتي

الیوم نحن تبنینا ما طرح في مجلس النواب قانون اإلقتراض الداخلي والخارجي وحصلت تقریباً (200) مشاركة من اعضاء مجلس النواب
.بصیغ تُطرح على ھذا القانون، ویعود القانون ذاتھ بمادتین
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.لم تتم اإلشارة إلى أي إقتراح أو مادة تم إضافتھا إلى القراءة الثانیة، وجنابك لدیك تطمینات

.سیدي الرئیس، إذا تسمح لي

.جنابك أعلنت

.ھذه فقط مادتین، أنا التي لدي فقط مادتین

-:السید رئیس مجلس النواب –

النسخة المعدلة، ھل وصلت إلیك؟

.السیدة النائبة، إنظري إلى النسخة المعدلة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.فقط مادتین

.سیدي الرئیس، إسمح لي

الیوم جنابك لدیك تطمینات وتقول أن ھذه القروض بفوائد أقل، أنا أعتقد من وجھة نظري والذي فھمتھ بأن المقرض ھو الذي یحدد الشروط
.ولیس أنت الذي تحدد شروطك في تحدید الفائدة

.لذلك، أنا الیوم أرید اللجنة المالیة تعطیني تطمینات ما الذي سوف یحصل؟ كم ھي نسبة الفائدة؟ ما ھي حتى نفھم قبل أن نصوت علیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، وصلت، شكراً جزیالً

.إخوان سوف تكون ھناك مداخالت، ھو إنتھى، ولترتقي اللجنة وقبل أن تتحدث اللجنة أسمعوھم وجھات نظركم

ال تصوتوا، السید النائب، اللجان المعنیة تدرس القانون ویأتي من اللجان المعنیة، واللجان المعنیة ممثلة لكل القوى السیاسیة ما یرتأیھ المجلس
.بالتصویت على أي فقرة من الفقرات على أي قانون، قرار المجلس ھو النافذ

.اآلن بعد أن ترتقي اللجنة المنصة تكلموا معھم بمداخالتكم

.سوف أعطیك دور وتحدث في الدور

.تفضلي

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.سیدي الرئیس، تمر علینا الیوم الكرى السادسة إلحتالل محافظة نینوى من قبل داعش اإلرھابي األسود

.كما نستذكر خذالن الحكومة في وقتھا وتجاھلھا والقوات األمنیة في حمایة المواطنین في نینوى

.ونستذكر أیضاً، اآلالف بل مئآت اآلالف من النازحین والمغیبین والمختطفین والمعتقلین األبریاء الیوم في السجون العراقیة

.سیدي الرئیس، لذلك نطالب

.أیضاً في ذات الوقت، نستذكر جمیع الدماء الزكیة النقیة التي ساھمت في تحریر ثلث العراق من دنس داعش

.الیوم إنجلى ظالم داعش وعادت للعراق األلوان الزاھیة

سیدي الرئیس، لذلك نطالب، وبقیادتكم، وبقیادة الحكومة الجدیدة، نطالب بإعادة التحقیق في ملف إحتالل داعش لنینوى، وكذلك ما جره من
.إحتالل لبقیة المحافظات، ونطالب بمحاسبة الحكومة في ذلك الوقت التي لم تحمي أبناء محافظة نینوى وسلمت ثلث العراق لإلرھاب الداعشي

سیدي الرئیس، نطالب من خاللكم ومن خالل الحكومة بإیجاد مصیر آالف المغیبین والمختطفین الذین ذھبوا دون وجھ حق وإلى یومنا ھذا ال
نعرف ما ھو مصیرھم؟ كما نطالب البرلمان بدعوة مفتوحة بتعدیل قانون العفو العام، لخروج األبریاء، ونقول األبریاء، األبریاء یا إخوان، تعدیل

.قانون العفو العام وشمولھم بإعادة التحقیق والمحاكمة، لنطوي صفحة سوداء ونبدأ بصفحة زاھیة ملونة بوجودكم ووجود الحكومة الجدیدة
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.كذلك نطالب بتكریم كل من إستشھد على أرض نینوى، وعلى أرض بقیة المحافظات التي أحتلت من قبل داعش، ولیكن لھم تكریم سنوي

.ونطالب أیضاً، بأن تخرس كل األلسن التس تسمي من إختطف بدم بارد ومن أعتقل بدم بارد وھو بريء ومن قتل بدم بارد بأنھ داعشي

سیدي الرئیس، المحافظات السنیة لیست بداعش ولیس أبناءھا بدواعش، داعش تضررت من عندھا المحافظات السنیة أكثر من كل العراق
.والعراق جمیعھ تضرر

سیدي الرئیس، بوجودكم ووجود كل ھذه الوجوه الخیره والطیبة والحكومة الیوم حكومة جدیدة نطالب بمعرفة مصیر األبریاء ونطالب بإطالق
.سراح األبریاء

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون اإلقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020. (اللجنة المالیة*

.تفضلوا

.سوف لن أطرحھ للتصویت إلى أن تكملوا كالمكم

.نعم، سوف یصدر تصویت من المجلس إلیقاف ھذه اإلستقطاعات

.نعم؟ اآلن سیصدر، فقط حتى نحافظ على النصاب، سیصدر من مجلس النواب ما یوقف ھذه اإلجراءات

.عضوة اللجنة المالیة، أنتي عضو لجنة، تفضلي

.سوف نأخذ قرار فقط أعطوني مجال، لندعم یكملوا مداخالتھم وحافظوا على النصاب

.عالجوا الصوت، تفضل

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

سیادة الرئیس، نحن نعرف بأن ھناك مشكلة مالیة في الدولة ونعرف بأن ھناك شحة في تمویل الرواتب وإتفقنا مع اإلخوة في اللجنة المالیة
.والحكومة بتقدیم ورقة إصالحات حقیقیة قبل التصویت على قانون اإلقتراض

في لقاءنا الیوم مع األخ وزیر المالیة ومحافظ البنك المركزي ومعالي وزیر التخطیط، طرحوا نقطتین أساسیتین، أن الحكومة تفقد سنویاً من (6)
إلى (8) تریلیون دینار من الكمارك، وتفقد أیضاً (20) ملیار دوالر من النفط الذي یستخدم في المصافي الحكومیة، النفط الداخلي، وعند جمع

.ھذین المبلغین لمدة (10) سنوات یتضح أن المبلغ األساس ھو (250) ملیار دوالر

ھذا المبلغ المھدور كافي بأن یغطي كل العجز في الموازنة، وإذا الحكومة لم تتخذ إجراء حقیقي في معالجة ھذین الملفین، فما فائدة اإلقتراض
الخارجي؟

.سوف یكون اإلقتراض الخارجي عبئ إضافي على الموازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ثبتوا لي الحضور في داخل القاعة، األمانة العامة، الحضور طیلة الجلسة، ثبتوا لي أسماء النواب الذین یغادرون القاعة

.ثالث نواب دخلوا اآلن، وال یجعلوني أضطر أذكر أسمائھم، دخلوا ووقعوا في الورقة وخرجوا

.خلص، أسجلھم وأعلن عنھم

.تفضل

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

-:سیادة الرئیس، ما نطلبھ نحن ھو أن تقدم الحكومة ورقة إصالحات حقیقیة فیھا شقین

.الشق األول: یبین جدیة الوزارات في زیادة إنتاجھا وإیراداتھا لدعم الخزینة

.الشق الثاني: تحدید إنفاقاتھا غیر الضروریة
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إذا لم تتم معالجة ھذا الملف فما فائدة القروض؟ الیوم نرید أن ندفع رواتب لیس لدینا رقم ثابت للموظفین في كل الوزارات، إسأل وزیر المالیة
.یعطیك رقم، إسأل الوكیل یعطیك رقم، إسأل التقاعد یعطیك رقم ثاني

.الیوم نحن سنقترض وندفع بشكل عشوائي لیس لدینا شيء محدد

سیادة الرئیس، ھذه أموال الشعب، ونحن مؤتمنین علیھا ال یجوز أن نذھب ونعطي للحكومة صالحیة اإلقتراض من غیر أن تعطینا بیانات دقیقة
.إلى أین ستذھب بھذا اإلقتراض؟ ولیس بعد (60) یوم، بعد (60) یوم سینتھي كل شيء

الذي أطلبھ من جنابك الكریم ومن اإلخوة ھیأة الرئاسة وكل السادة أعضاء مجلس النواب أن یكون ھذا اإلقتراض مقروناً بورقة إصالحات
.حكومیة حقیقیة تركز على زیادة اإلنتاج وتخفیض النفقات ال أن تذھب بإتجاه رواتب الموظفین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال، حتى ال تفھم ھي عكس، ھذا التعقیب جید

.تفضل

-:النائب كاظم فنجان الحمامي –

سیدي الرئیس، خیر الكالم ما قل ودل، نحن لسنا خصماء وال خصومة بیننا وبین السلطة التنفیذیة، السلطة التشریعیة واجباتھا تشریع القوانین
والسلطة التنفیذیة واجباتھا تنفیذ القوانین، إال أنھ ظھر قبل یومین أو ثالث، أن السلطة التنفیذیة إستحوذت على سلطات البرلمان وأخذت تشرع

.ھي القوانین، ھذا ال یجوز

-:السید رئیس مجلس النواب –

.دقیقة لكل متداخل، عدد، والرأي أصبح شبھ واضح، دقیقة لكل متداخل حتى أستطیع أن آخذ أكبر عدد من المتداخلین، نعم

.تبدأ من اآلن

-:النائب كاظم فنجان الحمامي –

ثانیاً: أن ھناك مثل صیني یقول (أن تعلمني الصید خیر من أن تعطیني سمكة)، فلتذھب الدولة العراقیة لتتعلم كیف تنتج، ولتذھب الوزارات التي
مضى علیھا سنتین وھي مقاطعة البرلمان، أي ال یوجد وزیر یجیب على أي كتاب یصدره أي برلماني، یترك لجنة التنسیق تجیب، فلتنظر

.الوزارات إلى ذاتھا ما الذي تفعلھ؟ أي عندما یرسل طائرة عمرھا (26) سنة للتصنیع ویفرض علیھ ملیارات وال یتحدث معھ أحد

.فلتراقب الدولة

.سیدي الرئیس، رجاًء وأرجوكم إسمعوني، كالم عندي مقطوع وعندي دقیقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم

-:النائب كاظم فنجان الحمامي –

سیدي الرئیس، عندما (200) نائب برلماني یوقعون على تعدیل قانون التقاعد، نحن لم نأتي لنلعب، ألیست ھذه ھي السیاقات؟ ونقدمھا ویوافق
حضرتك على إدراج التعدیالت للمتقاعدین، أربعة موالید إلى اآلن ال یوجد جواب، فلنفھم ھل نحن ماضین بشكل صحیح؟

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب، إستلمت طلب، یوجد طلب بالتعدیل وجاء لي طلب من نواب یقولون توجد شرائح تتظاھر في الشارع، نحن شرعنا القانون حتى
نغطي (220) الف درجة وتحصل حركة المالك وتجمع شبابنا الموجودین، أصل تشریع القانون، وكان أصل تشریع القانون لتغطیة أو تجدید

الدماء في مؤسسات الدولة وإستیعاب الشباب المتظاھر، أمام الرئاسة أمرین متناقضین، تعدیل إلبقاء الموالید وتعدیل لتجدید دماء جدیدة في
.المؤسسات
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فبأیھما تمضي رئاسة المجلس؟ ھل تمضي بتعدیل لإلبقاء على الموظفین؟ أم تمضي بالقانون النافذ وتلزم الحكومة بسد الشواغر التي نتجت عن
حركة المالك بتعیین الخریجین الُجدد؟

.نعم، الصوت

-:النائب كاظم فنجان الحمامي –

.إذا أمكن تسمحوا لي

ال الحكومة ستعین الجدد من الشباب، أبداً سوف لن تعینھم، ألنھا ھي اآلن قدمت طلب إقتراض، أي أنھ ال یتوفر لدیھا، فاقد الشيء ال یعطیھ، وال
.تعالج

لذلك، یفترض أن نمضي بالسیاقات الصحیحة، نضغط على الوزارات التي ال تعمل، عندما یقول لدي (25) منفذ حدودي في اللیل سائبة،
النھایات السائبة والمال السائب یعلم السرقة، أي أننا كلنا نعرف بأن الكمرك مؤسسة فاسدة وكلنا نعرف بأن المنافذ الحدودیة مؤسسة فاسدة وكلنا
نعرف بأن نقاط التفتیش تفتش الشاحنات أرتال مؤسسة فاسدة لماذا ال نصلح أنفسنا؟ ما ھو الشيء الذي یمنع بأنھ عندما نرى الخطأ وال نعالجھ؟

.شكراً جزیالً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم

.(إخوان، ھذه مداخالت ولیست نقاط نظام، وسجلت أسماء الذین رفعوا أیدیھم وعددھم (12) فقط، نعم أول (12

-:النائب عدنان ھادي األسدي –

.اإلخوان في ھیأة الرئاسة، السادة أعضاء البرلمان

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم

.لم تظھر في تلك الجلسة؟ كان یدیرھا النائب بشیر

.نعم، تفضل

-:النائب عدنان ھادي األسدي –

سیادة الرئیس، الرواتب سنت بقانون والضریبة بقانون، اإلستقطاع بقانون، والتقاعد بقانون، والیوم اإلجراء الحكومي وقرارات مجلس الوزراء
تخالف القوانین التي ُسنت طیلة ھذه الفترة وكما قال النائب الخزعلي ھذه بدایة لمخالفات قانونیة ودستوریة إن سكتنا عنھا فسوف تمضي ھذه

.المخالفات بشكل عمیق في داخل المجتمع العراقي وتأثیراتھا سلبیة على الوضع العراقي

.لذلك، یجب أن یكون البرلمان الیوم لھ وقفة تجاه ھذه القرارات التي تخالف القانون وتخالف الدستور

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً، تفضل

-:النائب ماجد الوائلي –

-:سیادة الرئیس

أوالً: بدایةً، الیوم نحن ممثلین عن الشعب وھذه السلطة التشریعیة التي تدافع عن حقوق الشعب، والحكومة منحناھا الثقة حتى تحسن حال
.المواطن وحال البلد ولم نمنحھا الثقة حتى تذھب لتستقطع رواتب الموظفین بمخالفات دستوریة

.سیدي الرئیس، الیوم أنت رئیس السلطة التشریعیة یجب أن تتخذ موقف ونحن معك، لم نمنحھ ثقة حتى یقطع الرواتب

ثانیاً: الیوم نحن بإجتماع طویل مع وزیر المالیة ووزیر التخطیط والجھات المعنیة بقانون اإلقتراض وصلوا إلى مرحلة إما أن تصوتوا على ھذا
.القانون، أو نستقطع رواتب الموظفین، وھذا األمر غیر صحیح یا سیادة الرئیس

أ



9/26/2020 محضر الجلسة رقم (5) األربعاء (10/6/2020) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/06/10/محضر-الجلسة-رقم-5-األربعاء-10-6-2020-م/ 7/24

نحتاج إلى تأجیل ھذا القانون حتى ندرسھ بشكل صحیح، من غیر المعقول ھذه العجلة، نحن الیوم كنا بإجتماع ومباشرةً بعد نصف ساعة یطرح
.ھذا القانون للتشریع، لماذا ھذه العجلة؟ من الممكن أن نؤجلھ إلى األسبوع القادم

طبعاً القانون ھو من ناحیة المبدأ مرفوض، كلنا متفقین بأنھ مرفوض لكن ألنھ متعلق بدفع رواتب الموظفین إذن البد من إعادة النظر بھ، لذا
.إعطینا مجال حتى ندرسھ بشكل صحیح وحتى نقرر بشكل صحیح وحتى ننضج القانون بشكل صحیح

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم

.إخوان، اللجنة المالیة، أرید أن تعرضوا على السیدات والسادة النواب إیراد الشھر الخامس وإنفاق الشھر الخامس، شھر آیار

.أخي، سوف أعطیك اآلن، تفضل

.أعطیھ دور

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

سیادة الرئیس، وزیر المالیة ورئیس الحكومة اتفقوا على أن الموارد في الدولة العراقیة مسروقة یذھب یبحث عن السرقة أین؟ ولیس یأتي
ویستقطع رواتب الموظفین، كما تعلم جنابك رواتب الموظفین والمتقاعدین محمیة بقوانین وال یمكن التجاوز على ھذه القوانین والتجاوز على ھذه

القوانین ھو تجاوز على السلطة التشریعیة وانھیار للسلطة الرقابیة أعضاء مجلس النواب ال تحملوني مسؤولیة رجاء نحن الیوم في الشارع
العراقي یذھب یقول انتم الذین صوتوا وسكتوا على الحكومة والمخالفة ال یمكن أن نقبل بھذه المخالفات ھذا القانون تم رفضھ من قبلنا جملة

وتفصیل الحكومة العراقیة ضائعة تقول وقبل قلیل النائب الزرفي قال فقط من المصافي الداخلیة ما یقارب عشرین ملیار دوالر سنویاً ھذه لحالھا
.تكفي رواتب الموظفین دع الحكومة تذھب تقضي على ملفات الفساد الداخلیة والموانئ والمنافذ وبقیة األمور األخرى وال تلحق الموظف الفقیر

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

أنا اثني على المقترح الذي قدموه زمالئي بتأجیل ھذا القانون ألنھ أساساً نحن نعارض موضوع االقتراض الخارجي الذي یكبد الدولة العراقیة
ویحملھا ما یحملھا من أعباء وإذا كان قرار یكون فقط مقتصر على االقتراض الداخلي بشرطھ وشروطھ ولكن ھذا یحتاج بالتالي مزید من الوقت

حتى تناقشھ الكتل ونخرج بقانون رصین باإلضافة الى ما تفضلوا زمالئي یجب ان یكون إصالح حقیقي بالتدقیق في الموارد التي ھدرت في
السنوات السابقة وال زالت اآلن تھدر ال یوجد متابعة وضبط لھذه األموال السائبة أساساً حتى الیوم في اجتماع مع السید وزیر المالیة ووزیر

التخطیط ذكرنا انھ عدة أرقام وأمثلة على ھذه األموال الیوم دول كثیرة تعالج األزمة المالیة حتى بالنسبة لممثلیاتنا الدبلوماسیة في الخارج الیوم
یتم غلق سفارتھم من أجل تقلیل النفقات ولیس نلجأ الى رواتب الموظفین أو الشرائح المحرومة والشھداء والسجناء ونقوم بمعالجة الوضع بھذه

المعالجات الجانبیة والھزیلة والتي سوف تقلب ھذه الشرائح علینا بل یجب ان تكون معالجات حقیقیة من خالل ستین یوم حسب ما ورد في
.المشروع بل یجب أن تكون معالجاتنا رصینة بدل ھذه المعالجات المستعجلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب لم یفتح باب مداخالت لم یفتح السید المقرر ارجو عطائي سجل المداخالت التي تتعلق بالفقرات، مداخالت على المناقشات العامة ال
تتعلق بالفقرة رقم واحد التي ھي معروضة للتصویت إذا أقوم االلتزام بالنظام الداخلي ال مداخالت أثناء القانون بالنسبة للجمیع وتعلمون النظام

.الداخلي جیداً للمجلس

ثانیاً: ابتداًء من الجلسات القادمة المعني بترتیب مداخالت السیدات والسادة النواب ھو ما مقدم أمام المقرر والسید النائب الثاني ھو الذي یقوم
بترتیب المداخالت ولن أضیف مداخلة واحدة فقط المداخالت المسجلة أمام المقرر واخذ جدول المداخالت والتسلسالت من المقرر الثاني، إخوان
عشرین نائب رافع یده أمامي كیف اختار سین عن صاد؟ ال توجد أوراق رافعین أیدھم بدون أوراق؟ تشطب مداخلتي كلھا كیف اختار سین عن
صاد؟ أرجو أن تعطوني آلیة امضي بھا بالصوت العالي أو أعطي لرئیس الكتلة لقد وصلت الى مرحلة ال استطیع التعامل بھذه الطریقة، اترك

ھذا األمر بموجب النظام الداخلي لنواب الرئیس یقومون بتنظیم تسلسل المداخالت وفق ما مسجل واعتذر من النواب جمیعاً ولن أضیف مداخلة
.ألي نائب لم یتم إضافة اسمھ

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

أوالً: كل البرلمان وكل السادة النواب یقدرون الوضع المالي للحكومة وما یمر بھ البلد والظرف االقتصادي والصحي كبیر ولكن في نفس الوقت
علینا أن نقدر حالة المواطن أنا اتفق مع إخواني وزمالئي بأنھ مرفوض بأن یكون ھنالك قرار بالمساس بقوانین تنظم الرواتب ولكن بنفس الوقت

رواتب المتقاعدین یجب الوقوف عندھا لماذا تتأخر؟ ھي من المفروض موجودة في صندوق األمانات التي ھي من المفروض تكون مؤمنة
.وتتأخر كل شھر وتصبح مفترقة ھذه تؤثر على المجتمع

ثانیاً: في ظل جائحة كورونا كل الدول ساعدت شعوبھا من خالل تقدیم مساعدات وأموال ونحن الیوم نحمل جبایة الكھرباء على المواطن لذا
یجب أن یكون القرار برفض استقطاع الرواتب وأیضاً تأجیل الجبایة ونعلم أن الحكومة محتاجة ولكن یمكن تأجیل شھر أو شھرین ھل من

.المعقول ال أعطي رواتب واستقطع من المتقاعدین ویذھب الى البیت ویعطي جبایة الكھرباء؟
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-:السید رئیس مجلس النواب –

سؤال إذا لم نقم بجبایة الكھرباء كیف نقوم بدفع رواتب؟ الدولة ال یوجد لدیھا دینار تشطب مداخلتي أطرح على المجلس األمر التالي من یؤید
المضي بالقانون؟ والذي ال یؤید المضي بھ معناه مؤجل الستمرار المناقشات خالل األسبوع القادم من یؤید المضي بالقانون ھذا الیوم؟ أن لم

تحصل الموافقة معناه مؤجل الى األسبوع القادم إلكمال المناقشات وإعطاء مساحة أوسع للنقاش من یؤید المضي بھذا القانون الیوم؟ وزیر المالیة
حضر ووزیر التخطیط مع اللجان المعنیة السید رئیس اللجنة مجلس النواب مضى بتأجیل ھذا القانون الى األسبوع القادم ھذا القانون أمضي بھ

أو ال؟ اكتبوا الصیغة القانونیة اآلن حتى یستطیع المجلس اتخاذ قرار اللجنة القانونیة اكتبوا صیغة قرار فیما یتعلق برفض المجلس باستقطاع
.الرواتب بمصوغ قانوني اكتبوا صیغة قرار اآلن ومن ثم یتم توصیلھ لي

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

أوالً: ابتداًء نحن قمنا بتبلیغ وزیر المالیة ووزیر التخطیط ورفضنا كلجنة مالیة وكمجلس النواب ألي استقطاع لرواتب الموظفین والسجناء
والشھداء والمتقاعدین واتفقنا في اللجنة ان نوجھ كتاب رسمي الى مكتب السید رئیس الوزراء ان القرار الذي استند علیھ االستقطاع ھو مخالف

للقانون ألنھ القانون والدستور یذكر انھ أي قضیة بقانون یجب ان تعدل بقانون لذا كل المخصصات والرواتب ھي منصوص علیھا بالقوانین
.النافذة لذلك تعدیلھا یحتاج الى قانون والقانون یعرض على مجلس النواب لمناقشتھ

ثانیاً: لقد سمعت وجھتین نظر أحد اإلخوة النواب یطالب بإعادة المتقاعدین والجمیع یقول ال تقطعوا من الموظفین والسجناء وعوائل الشھداء
وكلھا صحیح ونحن متفقین معھا وبعض االخوة یقولون ال تقوموا بجبایة شيء اآلن وبنفس الوقت ال تقوموا باالقتراض أن ھذه المعادلة انھ نقوم
بإرجاع موظفین وال نقوم باستقطاع رواتب وال نقوم بالتخفیض ال یوجد یدافع عن الحكومة وال استھزئ إخوان نحن نتكلم بصفتنا كلجنة مختصة

التي انتم لدیكم ثقة بھا وھي تمثل كل الكتل السیاسیة أنا أطرح قضیتین ال نرید نجبي وال نستقطع وال نقترض ھذه القضیة تحتاج الى توضیح
أخوان الراتب االسمي الشھري لكل موظفي الدولة الف ومائة وستة وستین ملیار والمخصصات شھریاً الفین وأربعمائة وستة عشر ملیار

ورواتب المتقاعدین دفعت من الخزینة یوجد جزئین من الرواتب التقاعدیة جزء یدفعھ صندوق التقاعد وھو خاص بموظفي الدولة الذي یستقطع
منھم توقیفات تقاعدیة والجزء اآلخر خاص بضحایا اإلرھاب والشھداء والسجناء والقوانین األخرى بالعدالة االنتقالیة ھذه تدفع من خزینة الدولة

ولكن بإشراف ھیأة التقاعد ھذه مقدارھا ألف ومائة وخمسة وثالثین ملیار دینار في الشھر أنا اذكر أرقام ولیس وجھة نظر وثالثمائة وخمسة
وسبعین ملیار منحة شركات التمویل الذاتي الخاسرة وثالثمائة ملیار شبكة الحمایة االجتماعیة ومائة وخمسین ملیار بطاقة تموینیة ومائة ملیار
كھرباء مستثمرین ومائتان وخمسین ملیار حنطة وشلب وشراء أدویة (80) ملیار دیون ومساھمات خمسمائة ملیار یصبح المجموع الكلي عدا

النفقات التشغیلیة واالستثماریة التي لم یتم ذكرھا صفر كلھا أي بمعنى ال وقود وال صیانة وال إیجار مباني وال الى آخره یصبح المجموع الكلي
المطلوب ستة وخمسمائة وخمسة وخمسین تریلیون شھریاً حتى نستطیع تسدید ما تم ذكره سابقاً اآلن الوقود في وزارة الدفاع والداخلیة صفر

االستثماریة صفر المشاریع التي تم البدء بھا في المحافظات صفر وھذا المبلغ الكلي مقابلھ ما یتم استحصالھ من النفط مقدار اثنان تریلیون
وثالثمائة وثمانون صافي إذا قمنا بالضرب في اثنان وأربعین ونستخرج كلفة االستخراج ثمانیة ونصف دوالر عن البرمیل الواحد ناقص ستة
الذي ھو أقل من سعر السنت بالنسبة لنا فعلى الوضع الحالي البرنت سعره اثنان وأربعین دوالر نحن نبیع بمبلغ سبعة وعشرین ونصف عند

.ضربھ بملیونین وأربعمائة وواحد وأربعین برمیل یومیاً یضرب في ثالثین یوم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إخوان العقود تحسم قبل شھر

 

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

أنا أقوم باستخراج كلف االستخراج ألیس النفط فیھ كلف استخراج؟ كلفة االستخراج ثمانیة ونصف وحتى االستخراج بالنسبة لإلنتاج المحلي بھ
كلف إنتاج لذا نأخذ المعدل مثالً مشروع حلفایة واألحدب یكلف ثمانیة عشر دوالر ویوجد مكان آخر ستة دوالر وغیره ثالثة عشر دوالر وأنا
أتكلم عن معدل إنتاج النفط وھذا مبلغ بھ رسمیاً من قبل وزارة النفط وأنا اخذ معدل یمكن ھذه النسبة أن یزید في حقول وینقص في حقول لذا

أقول المعدل ثمانیة ونصف وال نقف على دوالر أو دوالر ونصف ھنا وھنا اآلن حتى اذا كان على اثنان وأربعین نأخذ الثمانیة ونصف ویبقى
ثالثة وثالثین ویتم ضربھا في ملیون وأربعمائة وواحد وأربعین تضرب في ألف ومائة واثنان وثمانین وتضرب في ثالثین یوم یطلع الناتج اثنان

وثمانمائة ونحن المطلوب من عندنا ستة وخمسمائة أنا شخصیاً متوافق تماماً على انھ قضیة االقتراض قضیة خاطئة وأنا معكم تماماً بل حتى
رأي اللجنة المالیة انھ نمضي بھذا القانون وإعطاء الحكومة صك مفتوح واالعتماد على االقتراض ھو مسالة غیر صحیحة ولكن نحن أمام محك
ھذه الشھرین القادمین عندما ترون القانون قمنا بتحدید (60) یوم حتى یصلنا مشروع اإلصالح االقتصادي وقلنا لوزیر المالیة الیوم بأنھ یجب ان

یحصل معالجة للكمارك والضرائب والجبایة وقضایا التامین یجب ان تفعل وقضایا المشروط والوضع النفطي للمصافي یجب ان تفعل وقضایا
االتصاالت یجب أن تفعل وكلھا في مشروع إصالح اقتصادي وبالمناسبة نحن كلجنة مالیة بدأنا منذ یوم أمس بطرح مسودة لمشروع اإلصالح
االقتصادي إذا لم تأتي من الحكومة نحن سوف نتبنى ھذا المقترح ونقوم بطرحھ على مجلس النواب لعدة إصالحات وكل فقرة من ھذه الفقرات
تجلب لنا تریلیونات الدنانیر لذا اآلن إذا لم یتم الموافقة على االقتراض وھذا قد یشطب وھذا لیس برأیي الشخصي أنا اطرح رؤیا رواتب الشھر

السادس سوف ال نقوم بالتسدید وسوف تقولون كم؟ نحن قمنا بتحدید خمسة عشر تریلیون دینار كحد أعلى لالقتراض الداخلي وخمسة ملیار
دوالر كحد أعلى لالقتراض الخارجي أي لم نعطي صك مفتوح للحكومة وھذا قمنا بتثبیتھ في مسودة القانون الذي أمامكم وبالمناسبة الحكومة
طلبت أن یكون االقتراض أربعین تریلیون ولكن لم نوافق قلنا لھم أصلحوا الوضع وقوموا بتقلیل الفساد حتى یتم تعویض الفرق نحن أكثر من

خمسة عشر تریلیون ال یمكن الموافقة وأصالً باالقتراض الداخلي لیس لدینا أكثر من ھذا المبلغ لدفعھ ال على مستوى السیولة في مصرفي
الرافدین والرشید وال على مستوى االحتیاطي األجنبي الموجود في البنك المركزي ألنھ ال نستطیع التحرش بھ بشكل كبیر والخمسة ملیار دوالر
الخارجیة ممثلي الحكومة الجالسین معنا ھم بأنفسھم قالوا ال نستطیع الحصول علیھا بسھولة وسوف ندخل في تفاوضات ألنھ أكثر من مائة دولة
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مقدمة على اقتراض من صندوق النقد الدولي لذا نحن أمام ھذا المحك ویأتي الوزیر ویقول لدي اثنان تریلیون والمطلوب ستة تریلیون ال یستطیع
إعطاءھا لذلك ھو ال یستطیع االقتراض من المصارف وال یستطیع االقتراض من البنك المركزي بدون تخویل مجلس النواب ال تتصوروا

االقتراض الداخلي من المصارف والبنك المركزي یتم بغیر ھذا القانون حتى الداخلي ألنھ یجب مجلس النواب أن یوافق على االقتراض سواء
داخلیاً أو خارجیاً دینار واحد ال یستطیع وزیر المالیة یسحب من البنوك وال من الخارج إذا بم تم بموافقة مجلس النواب لذلك حتى االقتراض

الداخلي حتى یتم تسدید رواتب الشھر السادس أو الشھر السابع بدون أن یكون سماحیة مجلس النواب لالقتراض ال یستطیع أنا اآلن مع أن نؤجل
حقیقة وكل المخاوف لدى السادة النواب ھي مشروعة وصحیحة وأنا في داخلي من البدایة كنت معترض علیھ ألنھ ال أرید أن أعطي للحكومة
صك تتصرف بكیفھا تقترض وتسدد رواتب فقط اي بمعنى لم نعمل شيء بل وجھنا الیوم انھ (25%) من ھذه القروض تذھب الى المشاریع

االستثماریة التي ھي المحافظات والوزارات إذا قمتم بقراءة مسودة القانون موجودة ھذه الفقرة فیھ أیضاً قمنا بتوجیھ انھ كل القروض الخارجیة
توجھ الى المشاریع ذات الجدولة االقتصادیة موجودة في القانون وھذه ھي المخاوف الموجودة لدى حضراتكم ھي تماماً لدیھا انعكاسات داخل

اللجنة المالیة ونحن لیس فرحانین نلغي قانون بل بداخلنا ال نرغب بمضیھ ولكن شر البد منھ انھ یجب المضي ببعض األشیاء اآلن المجلس
مخول وباسم اللجنة نؤجل ونناقش أكثر ونسمع أكثر من السادة النواب واللجان المعنیة ولیت لجنة الطاقة تكون معنا وكذلك لجنة االقتصاد

.واالستثمار ولجنة الخدمات ونسمع من كل اإلخوة ونصل الى صیغة ناضجة متفق علیھا ومن ثم یتم طرحھا على السادة النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

ارتأى المجلس وانسجاماً مع رأیكم بتأجیل التصویت على ھذا القانون الى الجلسات القادمة یوم غد جنابك كرئیس لجنة ومع اللجان األخرى ذات
العالقة بالشن والسیدات والسادة النواب مناقشة الوضع االقتصادي العام ومناقشة تفاصیل ھذا القانون في قاعة رقم (1) الساعة الحاد عشر

صباحاً إلبداء النواب رأیھم وكل مخاوفھم وأیضاً یقومون باالستماع الى رأي الجھات التنفیذیة الذي تم طرحھ الیوم وفي الجلسة القادمة یعرض
القانون ولمجلس النواب ما یرتأي برفضھ أو تمریره بعد تداول ما تقولون في األیام القادمة غداً الساعة الحادیة عشر الحكومة حضرت وأعطت

.رأیھا أمام اللجنة المالیة واللجنة تقوم بنقل رأي الحكومة بكل التفاصیل التي ذكرتھا الحكومة والوزارات بھذا القانون

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

أنا شخصیاً كعضو ھیأة رئاسة أعتقد مرات قلیلة أترك المنصة وآخذ مداخلة، حتى إذا أردتم أن ال تكون لإلعالم لیست ھنالك مشكلة، أنا أرید ان
أوضح للسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي الموقرین دور اللجنة المالیة الكبیر الذي تقوم بھ والمھام الكبیرة في توضیح الكثیر من
األشیاء التي لھا عالقة بالجانب المالي والسیاسة المالیة في العراق، أقدم بإسمي وبأسم أعضاء مجلس النواب العراقي الشكر والتقدیر للجھود

المبذولة من اإلخوة واألخوات السید رئیس وأعضاء اللجنة المالیة، في موضوع اإلصالحات التي تقوم بھا الدولة العراقیة والحكومة العراقیة في
ھذا الوقت وحتى في األشھر الماضیة كنا نتمنى أن تنصب ھذا اإلصالحات على الجانب الداخلي والھیكلي والتنظیمي والفني في الكثیر من

القطاعات التي تستنزف الدولة العراقیة، ھنالك غطاء قانوني للكثیر من الفساد الذي یحصل في جسد الدولة العراقیة وھذا الغطاء بحكم القانون
بتوقیع بسیط من قبل مسؤول في الدولة العراقیة یُكلف مئات األالف من الدوالرات بالنسبة للدولة العراقیة، وضربت الیوم امام معالي السید وزیر

المالیة ومعالي السید وزیر التخطیط والسید رئیس وأعضاء اللجنة المالیة، موظف في وزارة الخارجیة وبتوقیع من قبل معالي الوزیر قانوني
ورسمي ینقل من بغداد (موظف حرفي في وزارة الخارجیة) ینقل إلى أي سفارة من سفاراتنا في خارج العراق في الجسد األقلیمي أو الجسد

الدولي یُكلف اكثر من (15) ألف دوالر شھریاً، ھذه الـ(15) ألف دوالر بحسبة بسیطة تضرب في (12) شھر یكون الناتج (180) ألف دوالر
ونحولھا للدینار العراقي یكون المبلغ (200) ملیون دینار عراقي یُكلف الحرفي الواحد في وزارة الخارجیة، ال سكرتیر أول وال ثاني وال ثالث

وال وزیر مفوض وال مستشار تحتاجھ السفارة، ھنالك من یقول بأن السفارات دورھا مھم، نعم دور السیاسة الخارجیة وإال لماذا لدینا وزارة
خارجیة، طبیعي جداً أن تقوم بدورھا حالھا حال أخواتھا وزارات الدولة العراقیة والحكومة العراقیة، لكن عندما موظف بسیط یكلفنا ھذا المبلغ

بأمكاننا أن نعوضھ بموظف حكومي موجود في ھذه الدولة ویتكلم لغتھا ویعرف مناطقھا وال یكلف الدولة السكن ألبنائھ وال تذاكر سفر وال تأمین
صحي وال أي أشیاء أخرى، أعتقد إن ھذا جزء من اإلصالح، األولى بالحكومة العراقیة ووزاراتھا أن تبدأ ھكذا إصالحات، نقسم ھذا المبلغ على
شھر واحد یكون لدینا (400) موظف براتب (500) ألف دینار عراقي، إذا قسمناھا على عشرة اشخاص موظفین في سفاراتنا الموقرة سیكون
لدینا (4) آالف موظف براتب (500) ألف دینار عراقي، یعني عشرة موظفین في الدولة العراقیة یعادل راتبھم الشھري (4) أالف موظف من

الذین ال یقل راتبھم عن (500) الف دینار، ألیس ھذا بحاجة إلى إصالح، ھذه االوراق لماذا ال تفتح؟ اآلن اإلصالح خارجي مثل الذي یرمم بیتھ
من الخارج ولكن بیتھ من الداخل مھدم، أطلب من السادة في اللجنة المالیة حتى ال نمس شرائح ضحت وقُتِلت وأستشھدوا أبائھم وحرموا منھم
وشرائح عانت األمرین في سجون الظلم والدكتاتوریة نذھب إلى ان نقطع رواتبھم وھي لیست رواتب وإنما ھي تعویض عن ما تعرضوا من

ضرر وفقدان ألبنائھم وذویھم، اخواني جمیعنا جسد واحد في ھذه الدولة، سلطة تشریعیة سلطة تنفیذیة سلطات أخرى، ندعو إلى التكاتف
والتالحم، نحن نرید ان نذھب لإلقتراض، حتى یحل لنا المشاكل أو حتى یزید من المشاكل، االن عقدنا جلسات وجنابك كنت حاضر في أحدى
ھذه الجلسات مع مجلس الوزراة لألقتصاد بحضور السید رئیس الوزراء واإلخوة رئیس اللجنة المالیة والسید رئیس لجنة األقتصاد واإلستثمار
والسید رئیس لجنة الطاقة، وأتفقنا على حزمة من اإلصالحات على األقل ھذه اإلصالحات لن تمس الموظفین والمتقاعدین والشرائح الھشة في
المجتمع العراقي وكذلك أن ال تؤلِّب الشارع العراقي یكفي الشارع ملتھب االن، محاضرین مضى علیھم سبع وثمان سنوات وال أي أحد منھم

مستلم راتب وحتى المنحة لم یستلمونھا، موظفین عقود في الكھرباء االن لم یستلموا رواتب لمدة ستة أشھر، موظفین على المالك الدائم بحركة
الحذف واإلستحداث لعام (2016 ,2017 , 2018) لحد األن وزارة المالیة ال تطلق لھم رواتبھم واآلن یقومون بأعتصامات امام الوزارات،
ھذا نزیده أو نخففھ ننھي من ھذه الملفات ومن ھذه الشرائح، او نجعل مجموعة من المواطنین تتظاھر إلى الوقوف باإلعتصامات أمام مجلس
النواب وغیرھا ومن حقھم، السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب یومیاً بیوتھم حزمة وفئة من المجتمع العراقي یطرقون أبوابھم متواجدین

أغلبھم أمام مناطقھم وبیئتھم الجغرافیة من كوردستان العراق إلى الفاو، أغلبھم األن یتعرضون إلى طرق األبواب من قبل ھذه الشرائح، یقولون
لھ انا لماذا أنتخبتك وأتیت بك إلى جسد الدولة العراقیة في السلطة التشریعیة؟ لكي ترى مطالیبي ألیست ھذا المطالیب مشروعة، نحن نتكلم في

ورقة لألصالح وھذه الورقة لألصالح لیست فیھا شراكة، سیادة الرئیس ال توجد شراكة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، اآلن السادة
بجھودھم الشخصیة وانا أشكرھم مرة ثانیة السید رئیس اللجنة المالیة والسادة األعضاء بجھودھم الشخصیة یومیاً یعقدون أجتماعات ویبحثون
عن اوراق وبیانات، الدولة العراقیة ال تعطینا بیانات، الحكومة العراقیة وزارة المالیة أنا أرسلت لھا أكثر من كتاب لكي اعرف كم ھو اإلنفاق

للوزارة (س) والوزارة (ص) ال یرسلون ھذه البیانات، السید وزیر المالیة یقول بالنسبة لألجھزة القمعیة والنظام المباد (11) ألف، جمیعنا نعرف
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ھذه البیانات، أنا كنت اعمل في وزارة الدفاع دائرة المراتب سنة 1996، فقط ما یسمى بـ(عزت الدوري) نائب رئیس مجلس قیادة الثورة لدیھ
فوج (300) (5) أالف في التاجي، أین الحرس الخاص والفدائیین؟ كم یكون عددھم؟ یعني (11) ألف قمعوا الشعب العراقي من حلبجة إلى

النجف والسماوة ھذا غیر ممكن، االجھزة القمعیة (500) ألف، نحن اآلن ضمن برنامج المصالحة الوطنیة ضمن التعایش السلمي سارت
االمور، لكن ال نذھب على ھذه الفئة الفقیرة والھشة ونقطع رواتبھم، ماذا نقول لشعبنا؟ ماذا نقول لجماھیرنا؟ ماذا نقول للذین ُغیبوا في السجون؟

ماذا نقول للذین قُطعوا في (المثرامات)؟ ماذا نقول للذین تمت إذابتھم في حامض الكبریتیك (التیزاب)؟ نقول لھم نخاف على العملیة السیاسیة
حتى ال تمرض، ال نتكلم بھذه األشیاء، الكالم بھذه األشیاء لیس أنتقاص من طرف دون آخر، نرید ان نمضي بحكومتنا وشعبنا وجماھیرنا إلى بر
األمان، متى نذھب إلى بر األمان ویومیاً توضع لنا ألغام تنفجر علینا نحن المسؤولین، أما نكون نحن مسؤولین او نقدم أستقالتنا غداً، أما أن نكون
مسؤولین في الدولة العراقیة وشراكة مع الحكومة العراقیة ونقول لھم دعونا نبحث عن حل ونمضي بھذا الحل، ورقة واحدة طلبوھا منا الحكومة
العراقیة وأنا أقول أمام الجمھور وامام جمیع السیدات والسادة الحاضرین، ورقة واحدة یتوقف علیھا مصیر بلد، أرجو من مجلس النواب العراقي

إصدار قرار أو قانون لألقتراض فقط، ھذه جھود السیدات والسادة، الحكومة العراقیة أرسلت لنا ورقة بسطر واحد یرید أن یوقف علیھا مصیر
أجیال في الدولة العراقیة، ماذا نقول ألطفالنا وألبناءنا نقول لھم ھكذا وجدنا أباءنا ونحن على آثارھم متبعون، فیجب أن یكون لنا رأي، أنتخبنا

واخترنا أشخاص یمثلوننا حتى یقومون بنقل مطالبنا وأحتیاجاتنا الى الدولة العراقیة، اخترنا حكومة ودعمناھا وصوتنا لھا حتى تساعدنا في
مرحلة مقبلة، ھذه المرحلة التي نمر بھا، ال یوجد أمن، وفایروس كورونا، وأقتصاد ضعیف، اسعار نفط، والوضع السیاسي ھش والمحافظات
یومیاً شھداء أبناءنا یتعرضون للقتل من قبل الدواعش ویومیاً كر وفر في ھذه المناطق، أعطینا دماء، والسیدة النائبة ذكرت ھذه، اعطینا دماء،

أعطینا شبابنا في ھذه المناطق حتى نعود مرة ثانیة نكون مرھونین إلى إرادات خارجیة عن طریق مال وعن طریق األستعمار القدیم وھو
أستعمار القروض، یجب أن نعرف حجم القرض ومدة القرض وأین سوف یصرف ھذا القرض؟ وأنا أثني مرة اخرى على السادة في اللجنة

المالیة واحملھم مسؤولیة البلد ومسؤولیة العراق وھي مسؤولیة تضامنیة لیست مسؤولیتكم فقط مسؤولیة تضامنیة وجمیعنا شركاء، انا اعتبروني
أحد اعضاء اللجنة المالیة أتكلم بصراحة وهللا العظیم الجھود التي بذلوھا لم یبذل شخص طیلة ھذه الفترة رغم جمیع الظروف الصحیة واالمنیة

.التي یمر بھا البلد، أنا أشكرك سیادة الرئیس إلتاحة ھذه الفرصة

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً لھذا التوضیح السید النائب األول، وأكید السیدات والسادة النواب صوتھم مع صوتك بالمضي بإجراء إصالحات تنعكس إیجاباً على
.المواطنین، وأن نرعى مصالح المواطنین اآلن وأیضاً أن  ننظر إلى األجیال القادمة بما یتعلق بمستقبلھم والحفاظ على مواردھم

-:النائبة ھدى جار هللا داؤد –

الكالم الذي تحدث بھ استاذ (حسن) جمیعھ صحیح، لكن نھائیاً مضى علینا سنتان وال یوم حاسبتم فاسد، وال وقف امامنا فاسد وتمت محاسبتھ،
یومیاً أسمع فالن فاسد وفالن فاسد وھناك ملفات، أین ھذه الملفات؟ أین المحاسبة للفاسدین؟ ال توجد محاسبة الجمیع یتھم ھذا وھذا، لكن لم

تحاسبوا فاسد، وال یوم قلتم ھذا الوزیر فاسد وسوف نحاكمھ ونضع القیود بیده ونعرضھ أمام الجمھور ونقول ھذا فاسد، لو تحاسبوا الفاسدین
لمضى القانون، لماذا؟ ألن القانون أصبح صفر، ھذا الشيء موجود، لو القانون یسري على الفاسدین وعلى الجمیع وأنا واحدة منھم إذا أنا فاسدة

حاسبوني قیدوا یدي وأدخلوني السجن، رجاًء لو القانون یسري على الجمیع لما بقى فاسد، ألصبحت ھناك رھبة من أصغر موظف إلى اعلى
.سلطة بالدولة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب لن ألتزم بھذه الورقة سأعمل كیفما أتفق، السیدات والسادة النواب اللجنة القانونیة تكتب القرار، أذھب معھم لكتابة صیغة
.القرار

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

نحن نقدر مواقف السیدات والسادة النواب، نحن أمام أزمة حقیقیة وھذه االزمة تحتاج إلى رجال دولة، إلى مسؤولین، إلى عالقة تضامنیة بین
الحكومة ومجلس النواب، الیوم انا أسمع الكثیر من الحلول والمقترحات من جمیع النواب وال أرید ان أكررھا، لكن أرید أن أذكر مقترح واحد،

قبل ال أذكر ھذا المقترح، ھذه الحلول ال تحل بقرار من موظف جالس في وزارة وبتوقیع یتخذ قرار ویحسبھا بلغة األرقام ومخالف للقوانین
وللدستور، ھذه القرارات یقدرھا القادة المسؤولین والذین ینظرون للعملیة من جمیع جوانبھا، مثلما تفضل السید النائب اإلشكالیة التي تدخلنا

بقوانین ومشاكل وأستحقاقات یمكن  أن تفتح علینا ملفات اخرى جانبیة ونعود لألحتقان الذي نحن تجاوزناه و� الحمد، في أزمة عام 2015 في
حكومة السید العبادي إجراء واحد سوف أذكره أتخذناه ھذا اإلجراء الیوم یعادل اإلستقطاعات التي أخذت من رواتب الموظفین والمتقاعدین،

وطبعاً إجراء ال یحتاج إلى قانون أو أي شيء بمجرد قرار من الحكومة ویخص موضوع یومیاً نتكلم عنھ الذي ھو نافذة بیع العملة، القرار الذي
أتخذناه في وقتھا بأخذ أمانات (5%) من المبالغ التي تأخذھا المصارف التجاریة تؤخذ امانات وتودع في حساب لدى البنك المركزي حتى بعدھا

.تعود إلجراء التسویة، ھذا اإلجراء سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب التغادروا القاعة، القرار سیعرض للتصویت واحتاج إلى نصاب إلكمال التصویت

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

ھذا االجراء الذي أتخذتھ الحكومة في حینھا عام 2015 لمدة (45) یوم وفر لنا (560) ملیار أي ما یعادل (373) ملیار دینار شھریاً، تعادل
إستقطاعات رواتب الموظفین والمتقاعدین، لماذا ال تتخذ الحكومة ھذا اإلجراء؟ نكتب مقترحات، ودائماً الجمیع یتھم أعضاء مجلس النواب أنھ
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فقط رفض وأستنكار، ھذه مقترحات نتكلم بھا في اإلعالم ونتكلم بھا في القاعة ونكتبھا في كتب رسمیة  للجنة المالیة وللحكومة، یجب على
.الحكومة أن تعرف إن ھذه االزمة ال تواجھ إال بتضامن وبقرار مشترك بین مجلس النواب والحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أضبطوا الحدود، أكبر قوة عسكریة بالعراق ال تستطیع ان تضبط الحدود، تعرفونھا وتحرفونھا

-:النائب عدنان فیحان موسى –

الكثیر من المبادرات والكالم الذي طرحھ السادة النواب أعتقد أذا كانت ھنالك جدیة من الحكومة ان تستمع لھذه المقترحات وتستمع لھذه
المبادرات، الیوم الحكومة ذھبت إلى الحلول الجاھزة حلول اإلستقطاع أو حلول اإلقتراض ولكن لم نشاھد منھا ما ھي الحلول الحقیقیة واألول
ھو اإلصالح، الكثیر من األمور التي من الممكن أن تتخذھا الحكومة كإجراءات إصالحیة والكثیر من المبادرات یقدمھا السادة النواب ویقدمھا

مجلس النواب وتقدمھا اللجنة المالیة، لكن لم نَر من الحكومة أي أستماع للمبادرات، الیوم القرار الذي أتخذتھ الحكومة ھو مخالف لقوانین صادرة
من السلطة التشریعیة قوانین تحفظ حقوق شرائح كثیرة من الموظفین ومن السجناء ومن غیر الشرائح األخرى، الیوم الحكومة تذھب بقرار

لتخالف ھذه القوانین، الیوم نحن أول شيء یجب أن نوقف مخالفة الحكومة، مواجھة األزمات ال یبرر للحكومة أن تخالف القوانین وإنما علیھا أن
.تجد حلول، الذھاب بأتجاه المخالفات ھذا أمر خطیر یجب أن نقف أمامھ

ثانیاً: الكثیر من اإلصالحات والكثیر من المبادرات الموجودة لدى السادة النواب وطالبنا الحكومة أن نجلس بجلسات مشتركة بین مجلس النواب
وبین الحكومة من أجل وضع الحلول المناسبة لمعالجة ھذه األزمات أما الذھاب بھذا اإلتجاه وإتخاذ قرارات فردیة وبالتالي یتحمل مجلس النواب،

الیوم انا سمعت من السید وزیر المالیة إذا مجلس النواب ال یوافق على اإلقتراض فنحن ال نستطیع أن نؤمن رواتب شھر حزیران، یعني ترید
منا أن نصوت على اإلقتراض تثقل بھ كاھل الدولة العراقیة وكذلك من الممكن أن بسبب رھن قرار السیادة العراقیة  من أجل حل، الحلول

األخرى التي لدیك أین ھي؟ علیك أن تتحمل المسؤولیة في إعطاء الرواتب للموظفین وكذلك علیك أن تجد مبررات أخرى ومشاریع أخرى من
أجل وضع الحلول كثیر من األمور، لماذا لحد اآلن لم یتم إجبار الموظفین على فتح حسابات جاریة في جمیع المصارف العراقیة، الیوم نرید ان
نخرج الفاسدین ونخرج الفضائیین أعملوا بھذا المشروع، أجبروا الموظف إلى أن یذھب إلى المصرف ویفتح لھ حساب جاري، حتى نعرف من

الموظف من غیر الموظف، الكثیر من الحلول االخرى، الرواتب من الممكن أن ال تعطى دفعة واحدة، ممكن أن یعطى جزء من الراتب یوم (5)
وجزء آخر یوم (20)، الكثیر من الحلول اإلقتصادیة المھمة التي ممكن أن تستمع لھا الحكومة وممكن ان تنفذ وممكن ان نخرج من ھذه األزمة،

.أما الذھاب إلى اإلقتراض أو الذھاب إلى اإلستقطاع فھذا أمر مرفوض من قبل مجلس النواب

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

في الموازنة العامة األتحادیة لسنة 2019 حسم انجاز لمجلس النواب بأیقاف القروض الخارجیة والیوم الحكومة الجدیدة تقدم مشروع باألقتراض
الخارجي فاعتقد ان ھذه ھفوه بل ھذا یحسب على الحكومة العراقیة الجدیدة وعلیھا ان تجد حلول ال ان تقوم بتدویر أموال وأستقطاع اموال من

رواتب الموظفین والمتقاعدین فعلى الحكومة ان تجد حلول من ال یستطیع القیادة علیھ ان ال یعمل  كل شيء من اجل ان یصل الى كرسي القیادة
علیھ ان یجد حلول علیھ ان یجد ما یقدم البلد ال علیھ ان یقوم بأستقطاع اموال من الموظف والمتقاعد لكي یسد العجز الحاصل ھنا نعم نعرف بأن

ھناك ھبوط في أسعار النفط وھناك ازمة أقتصادیة ولكن في نفس الوقت ھناك حلول بسیطة وھناك مجرد توقیع یمكن بھذا التوقیع ان یوقف
الفساد الموجود حالیاً كذلك ھناك منافذ وھناك كمارك وھناك مصانع وھناك معامل وھناك الكثیر من الجلول غیر مطروحة وسھلة التطبیق فعلى

ً .الحكومة العراقیة ان تجد ھذه الحلول ال ان تذھب الى اموال أو على رواتب الموظفین والمتقاعدین من أجل سد ھذا العجز الموجود حالیا

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

سید الرئیس نرفض بشكل قاطع أي أستقطاع لرواتب ومخصصات الموظفین وال نقبل ولیس من األنصاف ان یتحمل المواطن أو الموظف تبعات
الفساد والمفسدین الیوم نحن في معادلة للمواجھة ما بین المواطن وبین الفساد الحكومة إذا ترید ان تستثمر ھذه الفرصة ألحداث أصالح حقیقي

فعلیھا ان تستعین بزخم المواطن لمواجھة شبكات الفساد ومافیات الفساد ال ان تستلم للفساد ولمافیاتھ وللنافذین فیھ وتذھب وتفقد نفسھا زخم یمكن
ان یسندھا ودعھما في ھذه المواجھة أنا أعتقد الكثیر من الموارد التي ذكرناھا سابقاً وذكرھا أخوتنا یمكن ان توفر تریلیونات الدنانیر ویمكن ان
تسد العجز لتمویل الموازنة لعام 2019 ولكن تتوقف ذلك على إیراده سیاسیة الن الكثیر من الفساد اما مدعوم او مغضوض النظر عنھ من قبل

جھات سیاسیة نافذة والیوم األزمة والتحدي الذي یواجھھا الشعب العراقي یحتاج الى وقفة مسؤولة وتكاتف وموقف تضامني من الجمیع على
الجمیع ان یتخلى عن منطلقاتھ وأھدافھ المحدودة والضیقة وینطلق الى األفق العام ویفكر بمعاناة ھذا الشعب الذي عانى الكثیر بسبب سوء اإلدارة

.والتخطیط والفشل وغیاب من یتصدى للمسؤولیة عن الفھم الحقیقي للمسؤولیة ولموقع المسؤولیة

-:النائب محمد ناصر دلي الكربولي –

حقیقة أنا أعضد على كل ما طرحھ االخوة النواب وأعضد على أستاذ أبا أحمد السید النائب االول الن كالمھ كان واقع حال وما یمر بھ البلد
وغالبیة وواقع  بأن الكتل السیاسیة غالبیتھا تمنع األقتراض الخارجي ومنو حقھا ألسباب كثیرة فمن واجبنا نحن ممثلین عن كتل سیاسیة وممثلین
.عن مواطنین ممثلین عن شریحة كبیرة التي نحن نعتقد بان ھذه الشریحة لم تتظاھر وال خرجت ووقفت الذین ھم المعتقلین والمغیبین والنازحین

 

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.سوف أقولھا أنا

-:النائب محمد ناصر دلي الكربولي –

قلھا انت لیس لي مشكلة، انا أتحدث عن األبریاء الذین ھم حقیقة وداخلت علیھم الست وحدة الجمیلي وكان جواب حقیقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یقصد تطبیق مفردات قانون العفو الذي صدر استبدال الموقوفیة جزء منھ الذي الموقوفیة

-:النائب محمد ناصر دلي الكربولي –

الفقرة (رابعاً)، حقیقة ال نشعر بالعوائل، ان العوائل تذھب الى الناصریة وتعطي أموال ونحن نعلم ان السجن بیع وشراء من الداخل لماذا 2016
نتنكر؟! مثلما یقول بعض االخوة ال نعرف الحدود بل نعرف الحدود الى این تذھب ومن یمسكھا المشكلة یجب ان یكون الجرح ونقول ھذا الجرح
حتى  نستطیع ان نصل الى حلول سریعة وأستثنائیة بوضع البلد الذي یعیشھ حالیاً وعملیة المجاملة وعملیة ان یتغاضى البعض عن البعض أعتقد

نحن لیس لدینا شيء ولیس لدینا شيء في النفط وال لدینا في الحدود وال في الموانئ والحمد � إذا لدینا شيء نحن كسنة لتأتوا وتواجھونا وحتى
شرطة لیس لدینا على الحدود، نصرف على النازحین مالیین والمعتقلین نصرف علیھم المالیین یعني لو نمضي في عملیة إنصاف ھذه الشریحة

مثل الیوم المتقاعدین من حقھم خرجوا والموظفین خرجوا ومن حقھم على تقلیل رواتبھم ھؤالء كذلك ال یستطیعون ان یخرجوا النازحین ألنھم
یتھمون بأربعة إرھاب ویتھمونھم بالدواعش، السید الرئیس أعتقد ان المشكلة كبیرة وأعتقد على كل مجلس النواب واعضاء مجلس النواب ان ال

.یدخروا أي جھد في عملیة أسعاف الحكومة

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

جلسة قبل یومین تحدثنا بحدیث عن موضوع قرار الحكومة وجنابك كان لدیك كالم قانوني حول انھ أي قرار من قبل الحكومة یصدر ومخالف
الى القوانین مرفوض، وتحدث ممثل الحكومة الذي ال اعلم این ذھب؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.خرج

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

تحدث ممثل الحكومة أیضاً وقال القرار قید الدراسة والقرار لم یكتمل بعد وال یمكن ان یطبق إال بعد عرضة على مجلس النواب ھل حدث ھذا
!الكالم أم لم یحدث؟

وفي النھایة القرار تم تطبیقھ یوم أمس وقطعوا رواتب المتقاعدین وقطعوا رواتب الشھداء والسجناء ومجاھدین االنتفاضة قطعوا رواتبھم ھذا
القرار بھ إھانة الى مجلس النواب ولقوانین مجلس النواب التي یشرعھا، یا سیادة الرئیس یحتاج موقف حقیقي حتى الحكومة تكون ملزمة باحترام

.القوانین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.طلبت اآلن اللجنة القانونیة اآلن الحصول على صیغة قرار حكومي یتعلق بھذا الشأن ولم نحصل على ھذه النسخة

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

قطعوا رواتب العالم ماذا ننتظر نحن؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اآلن توجد صیغة معروضة امامي سوف أعرضھا على السیدات والسادة النواب لكي نحافظ على النصاب

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

.إذن سیادة الرئیس أرجو اإلسراع بعرض الصیغة حتى نحسم ھذا الموضوع رجاًء

-:السید رئیس مجلس النواب –

قرر مجلس النواب بجلستھ المرقمة كذا المنعقدة بتاریخ 10/6/2020 الدورة النیابیة الرابعة السنة التشریعیة الثانیة للفصل التشریعي الثاني
:وأستناداً ألحكام المواد (59) (ثانیاً) و(138) (خامساً) (أ) أصدر القرار التالي

ً أ أ أ ً أ ً أل ً أ
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أستناداً ألحكام المادة (28) (اوالً) و(61) (أوالً) من الدستور سوف أقرأ نص المادة (28) (أوالً) من الدستور (ال تفرض الضرائب والرسوم
..وال تعدل وال تجبى وال یعفى منھا اال بقانون)، وأیضاً المادة (61) (أوالً) من الدستور قرر مجلس النواب (رفض

سوف ال أذكر أي قرار سوف أرفض القرار المكتوب (أمامي یُرفض أستقطاع الرواتب بأي شكل من األشكال دون الخوض في التفاصیل) المادة
.(129) لم یصدر قانون حتى نقول ینشر في الجریدة الرسمیة لم یصدر شيء لم یصدر قانون ونحن نتحدث عن الرواتب بشكل عام

أوالً: رفض أي أستقطاع لرواتب الموظفین والمتقاعدین وكل الشرائح بشكل مباشر أو غیر مباشر ورفض أي ضرائب تفرض على تلك الرواتب
.والمنح

.ثانیاً: ینفذ ھذا القرار من تأریخ التصویت علیھ

أطلب من المجلس التصویت على القرار نعم وھذا القرار ال یشمل الدرجات العلیا المعنیین بھا الرئاسات والنواب والوزراء حتى ال یسوغ بأن
مجلس النواب یدافع عن وضعھ ھذا القرار یشمل جمیع الموظفین في الدولة العراقیة والمتقاعدین والذین یستلمون منح بموجب القوانین وال یشمل

.الرئاسات والدرجات الخاصة والوزراء والنواب، كال عفواً الضرائب المفروضة التي لم ینص علیھا بقانون أطلب من المجلس التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب مازال لدینا عمل، الدائرة اإلعالمیة أعالن ما صوَت علیھ مجلس النواب برفض األستقطاعات

-:النائبة شمائل سحاب مطر العبیدي –

سیادة الرئیس نحن الیوم جمیعنا یتحدث ویقول االقتراض واالقتراض نرید ان نعرف الدولة السابقة كیف كانت تقود البلد؟! لیس من المعقول دولة
ال تخطط كیف ستكون في المستقبل او كیف ستكون في السنوات القادمة لیس من المعقول التخطیط لھا سیادة الرئیس، الیوم أرید ان أرى

الوزراء لیس من المعقول الوزراء السابقین لم یكونوا ھناك وزرات تجارة الزراعة الصناعة النقل ھؤالء جمیعھم ال تدخل وارادات الى الدولة انا
أرید ان اعرف سیادة الرئیس وزارة المالیة األموال التي صرفتھا كیف صرفت ھذه الدولة لیس من المعقول انھا تصل الى ھذه المرحلة من

اإلنھیار وغیر معقول أن الدولة خططت ولم تأخذ احتیاطھا ال توجد ھكذا دولة انھ من خالل ازمة بسیطة تنھار أقتصادھا بخالل أشھر فسیادة
الرئیس رجاءاً نرید نعرف الوزرات السابقة التي نحن اآلن نقول المنافذ فیھا أموال سلطة الطیران بھا أموال انا أرید ان اعرف ھذه األموال أین

ذھبت؟! غیر معقول دولة عمالقة تنھار خالل ھذه األزمة البسیطة نرید نعرف وانت تقول كلنا نعرف الكمارك والمنافذ الحدودیة، دعنا نعرف
دعنا نواجھ الشعب یرید معرفة ویقول اذا تحدثت أنا والنواب جمیعھم یطالبون فالمواطن ماذا یرید؟ الیوم حكومة عادل عبد المھدي عندما

استقالت انا ارید اعرف الوزراء الذین كانوا یقودون ھذه الوزارة غیر معقولھ وزارات لیس بھا وارد غیر معقول ان وزارة التجارة ووزارة
الزراعة أبسط شيء سلطة الطیران بھا واردات تغطي البلد أبسط شيء األتصاالت بھا وارادات أیضاً نحن الیوم بلد كبیر فقط یعتمد على النفط

.نحن الیوم یجب أرى لیس فقط عند انتھاء  حكومة عادل عبد المھدي ذھب الوزراء وجلسوا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدة النائبة قدمي أي ملف على أي وزیر في أي حكومة

-:النائبة شمائل سحاب مطر العبیدي –

ً قدمنا الكثیر من الملفات سیادة الرئیس أسألك با� أال یوجد ملفات فساد في النزاھة؟! نرید فقط ملف أعرض لي فقط ملف واحد أنا أعطیني ملفا
واحداً الیوم نحن نرید رؤیة ملفاً واحداً أعرض لي فقط ملفاً واحداً نحن الیوم جمیع النواب نطالب بفتح ملف فساد واحد جمیع النواب یسمعوني

.نرید فقط ملفاً واحداً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أي ملف فساد وسیتم فتحھ في مجلس النواب

-:النائبة شمائل سحاب مطر العبیدي –

.أن شاء هللا شكراً سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قدمي لي أي ملف وسوف أضعھ لكي في الجلسة القادمة وإذا لم یكن لدیك

-:النائبة اخالص صباح خضر الدلیمي –
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بدایة نترحم على أرواح شھداء العراق ومحافظة نینوى بمرور ھذه الفاجعة وھي سقوط محافظة نینوى حیث أستشھد اآلالف من أھالینا في
المحافظة من قادة أمنیین ومن حشد ومن بیشمركة ومن اھالینا أیضاً سیادة الرئیس أنا اطلب بھذا الیوم وقفة من المجلس ترحماً على ارواح
شھداء محافظة نینوى والعراق، أنا أطلب وقفة من المجلس ترحماً على أرواح الشھداء من القوات األمنیة وقوات الحشد الشعبي والبیشمركھ

.وأھالي محافظة نینوى واھالینا في محافظات العراق جمیعاً بسقوط محافظة نینوى

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .نزوالً لرغبة النائبة إخالص الدلیمي أطلب من المجلس الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على شھداء العراق جمیعا

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على أرواح شھداء العراق جمیعاً)

-:النائبة اخالص صباح خضر الدلیمي –

قبل أن أدخل في ھذا الموضوع أطلب من مجلس النواب تشكیل لجنة إلعادة النظر سیادة الرئیس إذا امكن أنا أطلب من جنابك تشكیل لجنة في
تحقیق الذي حدث في سقوط محافظة نینوى لحد ھذه اللحظة مضى على سقوط ھذه المحافظة (6) سنوات وحتى ھذه اللحظة لم یستجد أي شيء
مئات واالف االرواح زھقت مغیبین الى حد ھذه اللحظة ال نعرف اعدادھم مقابر جماعیة ومنھا الخسفة سیادة الرئیس انا شخصیاً أھلي جمیعھم

في مقبرة الخسفة حتى ھذه اللحظة ال نعرف ما مصیرھم  شردت عوائلھم وحتى االن النازحین في المخیمات كیف لنا كمجلس نواب سیادة
الرئیس كل االھالي في محافظة نینوى والمحافظات االخرى یترقبون جلساتنا لنتكلم عن ھذا الموضوع سیادة الرئیس اھالینا ال نعرف مصیرھم

حتى االن لم نبادر كمجلس نواب في الحل شكلنا لجنة جنابك امرت بتشكیل لجنة وھذه لجنة كانت فیما یخص موضوع المغیبین من رؤساء الكتل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وتم أضافتِك أیضاً في ھذه اللجنة

-:النائبة اخالص صباح خضر الدلیمي –

.شكراً سیادة الرئیس، سیادة الرئیس أتكلم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أختصري سیادة النائبة

-:النائبة اخالص صباح خضر الدلیمي –

.سأتكلم فیما یخص موضوع المالي االقتراض

-:السید رئیس مجلس النواب –

. أنِت عضوة في لجنة تحدثي داخل اللجنة

-:النائبة اخالص صباح خضر الدلیمي –

نعم لحظة سیادة الرئیس ممكن؟ سیادة الرئیس كل ھذه المشاكل قانون االقتراض وقانون االصالح االقتصادي كل ھذه القوانین تتلخص في قانون
الموازنة لماذا الحكومة العراقیة ال ترسل قانون الموازنة علینا الیوم اخوان كأعضاء مجلس النواب ان نطالب من الحكومة العراقیة بأرسال

قانون الموازنة السیما ان القانون متضمن ضمن البرنامج الحكومي للسید رئیس الوزراء اعتقد كانت المادة (رابعاً) تعھد السید رئیس الوزراء
بإرسال قانون الموازنة الى مجلس النواب الیوم كیف لنا ان نحل ھذه المشاكل إذا اردنا ان نعالج المشكال االقتصادیة والمشاكل المالیة

.واالقتراض فعلینا المطالبة بقانون الموازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

رئیس لجنة التربیة تفضل النائب قصي، تم التأكید الیوم في اجتماع مع الوزراء المعنیین نعم شكراً، بخصوص نفس موضوع االستقطاعات؟ الم
تأخذي مداخلة؟ من أین كاظم الصیادي؟ السیدة النائبة الحدیث عن فقرة محددة تتعلق باالقتراض لدیِك أمر عام للمناقشة انتظري حتى نھایة

الجلسة وتناقشي، ھذا لیس لھ عالقة أنھم یتحدثون في موضوع محدد السیدات السادة النواب الحدیث فقط عن موضوع االقتراض المالي أي أمر
عام یتم طرحھ في الفقرة رابعاً أو الفقرة خامساً مناقشات عامة ماذا لدیِك من أمور مستجدة تطرحینھا في الفقرة، السیدات السادة النواب أبتداًء من

الجلسة القادمة أرجو من جمیع السیدات والسادة النواب متابعة جدول األعمال وتثبیت أسمھ في المداخلة لدى المقرر سأستلم تسلسل المداخالت
.أكرر مرة ثانیة سأستلم تسلسل المداخالت من السید النائب الثاني حسب النظام الداخلي ووقت المداخالت محدد أرجو من الجمیع االلتزام بذلك
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-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

قدمنا كلجنة تربیة قرار نیابي لجنابك یتضمن إصدار تخصیصات مالیة من الحكومة للمحاضرین، ھذه الشریحة المظلومة، اآلن منذ عدة أیام
یتظاھرون ومعتصمین في الشوارع دون اإلھتمام بھم من الحكومة، كذلك یتضمن القرار اطالق رواتب المتعینین الجدد على مالك وزارة

.التربیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.والوزارات األخرى التي تتعلق  بإعادة المالك

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

.%والوزارات األخرى، أیضاً سیادة الرئیس نطالب من خالل ھذا القرار تخفیض األجور الدراسیة إلى نسبة 25

-:السید رئیس مجلس النواب –

اآلن تحدثنا على ضرورة أن یكون ھناك إجراءات تنسجم مع القوانین، بالتالي ھذه األمور المطروحة، التي طرحتھا جنابك في الكتاب التي تتعلق
بالمحاضرین والتي تتعلق بالدرجات الوظیفیة التي تم إصدار أوامر تعینھم وتم مباشرتھم لغایة اآلن ھم لیسوا رواتب علماً أن حركة المالك سواء

كانوا في قطاع التربیة أو في القطاعات األخرى، إلزام على الحكومة دفع رواتب ھؤالء الموظفین یحتاج أن نظمنھ إما في القانون الذي ُعرض
الیوم على السیدات والسادة النواب أن یكون أحد بنود ھذا القانون أو في قانون الموازنة، أیھما أسبق، أنا مع إضافتھ في القانون الذي تم طرحھُ

.ھذا الیوم

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

.إصدار قرار نیابي من مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.القرار النیابي لن یكون فیھ صفة اإللزام للحكومة نضمنھُ بالقانون

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

.إذا كان ھناك تضمین للقانون نتمنى أن یشمل المحاضرین والمتعینین الجدد، لیس فقط المتعینین الجدد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، أتفق معك

-:النائب یحیى احمد فرج العیثاوي –

موضوع اإلقتراض في كل دول العالم، وكذلك في الحكومات عندما تمر الحكومات بأزمات معینة سواء في الحروب سواء، في نكسات، سواء
في عدم أدارة الدولة بصورة صحیحة، أو وجود حكومات جاھلة وعدم وجود خطة تقع ھذه الحكومات في أزمة مالیة، نظراً لعدم وجود تخطیط

للحكومات السابقة منذ عام 2003وإلى األن ووقعنا في ھذه المشكلة ألنھُ أعتمدنا على النفط كمصدر وحید بالتالي نحن األن في أزمة مالیة
خانقة، مطلوب رواتب ، مطلوب إدارة مشاریع متوقفة ال توجد مصانع، ال توجد أي مصدر للریع داخل العراق فقط النفط، ھناك مذكرات تفاھم

مع دول، وانت جنابك تعرف في الموازنات السابقة عام 2017،2018، 2019 كل مرة في الموازنة، تذكر جنابك كل عام نوافق على مذكرات
تفاھم موجودة ما بین الدول ھذه المذكرات مھمة جداً سیادة الرئیس، فیھا أموال ممكن استثمارھا في مجال الصناعة في مجال استیراد المعدات

اللوجستیة التي تسھم في صناعة عراقیة ولكن نرى أن الوزارات ال تمضي بھذه المذكرات منھا وزارات أبقت ھذه األموال نظراً لعدم وجود
فساد فیھا، نطلب من الرئاسة، ونطلب من اللجنة المالیة، ونطلب من اإلخوة النواب، أن ھذه المذكرات تفعل من أجل االستثمار، من أجل بناء

.المصانع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بدون زحمة علیكم متى نكمل جدول األعمال، تتوقف المداخالت، أخر مداخلة النائبة (انتصار الجبوري)، تفضلوا لجنة الزراعة

ً .تقریر لجنة الزراعة والمیاه واألھوار بخصوص وتسویق محصول الحنطة، أعتذر من المداخالت جمیعا

-:النائبة انتصار علي خضر الجبوري –

سیادة الرئیس، لدینا صندوق استرداد األموال المھربة، لدینا فاسدین سرقوا أموال العراق ولم یضعوھا في العراق، وإنما قاموا بتھریبھا، لدینا
صندوق استرداد األموال المھربة من العراقیین، ھذا الصندوق یجب أن یفعل لغرض إعادة األموال العراقیة المھربة من داخل العراق، سیادة
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الرئیس سأتكلم موضوع أخر، محافظة نینوى الیوم ذكرى سقوطھا المؤلم، الیوم رئیس الوزراء یذھب إلى محافظة نینوى لیفتتح جسر، الجسر
أموالھ من المنظمات، یعمل حجر على المواطنین متى یسمع ھموم المواطنین، المفروض یعمل جلسة في محافظة نینوى لمجلس الوزراء ھذا

.أوالً

ثانیاً: المغیبین والمفقودین في محافظة نینوى ال نعلم مصیرھم إلى األن، وعدنا السید الرئیس وقال سوَف أُبین ھذا الملف، وأفتح ھذا الملف إال
األن مضى علیھ شھر في الحكومة ولم یفتح ھذا الملف، سیادة الرئیس، إعمار محافظة نینوى إال األن لم تخصص الحكومة المبالغ المخصصة

لمحافظة نینوى إلعمارھا، تعویضات األھالي في محافظة نینوى، الیوم ملفات التعویض لم تدفع أي مبلغ ألھالي محافظة نینوى لكي یقوموا
بأعمار بیوتِھم، بالتالي نغلق ملف النازحین، لم تلتفت الحكومة إلى محافظة نینوى عندما سقطت محافظة نینوى ثالث محافظات أو أربع

محافظات سقطوا، تفعیل قرارات لجنة سقوط الموصل سیادة الرئیس، كثیر من المسؤولین كانوا مسؤولین على سقوط الموصل، العسكریین، تقبل
سیادة الرئیس قادة عسكریین مسؤولین على سقوط الموصل یتم حكمھم (سنتین) لماذا ھذا الظلم ألھالي محافظة نینوى، سیادة الرئیس لم یخصص

إال األن المبالغ الخاصة بالتعویضات لم تعمر، ھناك مزارعین سوقوا یوم 4/6 سیادة الرئیس 4/6/2014 ھؤالء لم یكونوا مسؤولین عن
.السایلوات وحمایة السایلو ذھب المحصول إلى الدواعش

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً سیادة النائبة، قدمي باقي المقترحات مكتوبة

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

.یقرأ تقریر لجنة الزراعة والمیاه واألھوار بخصوص تسویق محصول الحنطة

لدینا طلب یخص ھیأة الرئاسة، ھناك مقررات صدرت من اللجنة الزراعیة وعقدت عدة إجتماعات برئاسة السید ( النائب األول) ألكثر من جلسة
وخرجنا بمقررات واضحة وبمخاطبات رسمیة للجھات التنفیذیة المعنیة لكن مع شدید األسف لم نالحظ إستجابة واضحة من الجھات التنفیذیة

ألوامر قبة مجلس النواب، وأوامر الجنة الزراعیة ومن ضمن ھذه الفقرات سبق وأن خصصنا في اللجنة المالیة النیابیة استحقاقات لمتضرري
نفوق األسماك في محافظة بابل والمحافظات األخرى وحجزت األموال لھذه الفقرة لكن مع شدید األسف لم تفعل ھذه الفقرة ولم یُعطى أي مزارع

ومتضرر سواء كان نفوق األسماك أو غیرھا من الفیضانات وما شابھ ذلك، نطالب رئاسة المجلس تأمین االتصال الفوري مع السید رئیس
الوزراء، ھناك كتب رسمیة أُرسلت من اللجنة الزراعیة في ما یخص اعتماد التعلیمات الفنیة في ما یخص محصول الشعیر قبل أكثر من شھر لم

.ترد لنا إجابة إال األن، وأیضاً یوَم أمس كان الوزیر وكنت حضرتك انت حاضر مترأس االجتماع

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

.أكمل، أنا أصغي، أنا حاضر الجلسات كلھا معك

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

إال األن لم ترد لنا أي إجابة من الوزراء المعنیین والسید رئیس الوزراء أو اللجنة اإلقتصادیة في مجلس الوزراء، نطالب ھیأة الرئاسة تأمین
اإلتصال الفوري واعتماد الكتب الرسمیة التي تصدر من لجان قبة مجلس النواب حتى نمضي بخدمة المزارع العراقي في كل محافظات العراق،

الیوم وصلت الطوابیر في محافظة نینوى ومن المحافظات الشمالیة، ومحافظات الفرات األوسط والجنوب إلى أكثر من (5-10) كیلومتر طول
الطابور ومضى أكثر من (15) یوم مبیت السیارات وھذا إجحاف على المزارع العراقي وظلم، نطالب من سیادتك تأمین االتصال مع السید

رئیس الوزراء إلرجاع إجابة فوریة بالكتب الرسمیة التي أُرسلت من  قبل اللجنة الزراعیة والحث على تعویض المزارعین الذین تم المطالبة
.بتعویضھم في األعوام السابقة

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

شكراً السید رئیس لجنة الزراعة والشكر موصول لألخوة أعضاء اللجنة التي مارست دورھا بشكل كبیر في األیام األخیرة أو األشھر األخیرة
رغم الظروف التي یمر بھا البلد وجائحة كورونا، أدعوك إلى إرسال الكتب التي لم یتم اإلجابة عنھا من كل الدوائر أن ترسل الى مكتب الرئیس

.ومكتبنا لغرض اتخاذ االزم بخصوص ذلك مع دولة رئیس الوزراء

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

رجاءنا لحضرتك وھیأة الرئاسة المقررات بأن تبعث نسخة من المقررات اللجنة الزراعیة والتي نرجو أن تُأخذ بعین اإلعتبار جمیع المقررات
.والعمل الفوري بھا

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

.ھي جھود مثمرة من قبل السادة األعضاء والمستشارین والمعنیین في لجنة الزراعة النیابیة، ترید المناقشة معھم

-:النائب خلیل محمد سعید –

أ ً أ أل
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مع شدید األسف امس لم یطرح الموضوع، كتاب من جنابك أیضاً بنفس الصدد لم یطرحھ أمام جلسة مجلس الوزراء، سیدي الرئیس إذا لم تتصل
أعتقد ھذا الموضوع ال ینتھي مضى علینا عشرة أیام كتابنا وكتابكم، سیدي رئیس المجلس، أرجو منك أتصال فوري بھذا الخصوص، وضع

.الفالح حرج جداً جداً

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

مشكورة لجنة الزراعة على إجراءاتھم، واجتماعھم كان مثمر، لكن سیدي الرئیس الیوم استالم الحنطة في كركوك حصراً األراضي المطفأة
والمستملكة والمصادرة من قبل النظام السابق سابقاً سجلت باسم الوزارات(الدفاع، الداخلیة، اإلدارات المحلیة) أمس قرروا أنھُ سوَف یستلمون
المحصول( 250) الف دونم مزروع لكن السایلو ال یستلم منھ، یقول أنت لیس لدیك عالقة قانونیة مع األرض، مع العلم ھو صاحب األرض
واألرض عائدة لھُ، لكن العالقة القانونیة بإلغاء قرارات مجلس قیادة الثورة السابق لم یحصل إلى األن، یبقى الفرح في حیرة من أمره، سیادة

الرئیس لجنة الزراعة شرَح ھذا األمر أمس لمعالي الوزیر، ومعالي الوزیر كان مدیر عام األراضي، أي یعرف ھذه القضیة جداً، نحُن إذا ننتظر
إصدار القرار من مجلس الوزراء، ویبقى الفالح ماذا یعمل في الحنطة العائدة لھ سوف یبیعھا بسعر زاھد لمن لھُ إرتباط قانوني مع األرض، ھذِه
عملیة سریعة یجب أن یطلق من قبل األمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة استالم محصول الحنطة والشعیر للفالحین الذین زرعوا أراضیھم

.ومحصولھم الیوم حاضر على أبواب السایلوات

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

توجیھ كتاب من قبل لجنة الزراعة إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة، الن االستالم لوزارة التجارة، السید رئیس اللجنة، توجیھ
كتاب لجنة الزراعة إلى وزارة التجارة في كركوك لغرض استالم وصف ھذه األراضي ألنھا معلومة بالنسبة للمحافظة أكید، وأي أراضي

زراعیة أخرى في محافظات فیھا نفس المشكلة، الوزیر أوعدنا ألن السیدة (دیالن) عملت مداخلة بھذا الموضوع، لكن مع ھذا نؤكد على
المخاطبات الرسمیة اإلداریة یوجھ كتاب من لجنة الزراعة إلى وزیر التجارة، واألمانة العامة لمجلس الوزراء بالسرعة الستالم المحصول، ألن
ھذه األراضي وغیرھا من المحافظات معلومة بالنسبة لوزارة الزراعة وتؤید من قبل مدیر زراعة المحافظة، اترك من مالك األرض، دع یؤید

.مدیر زراعة المحافظة أو أي جھة رسمیة أُخرى بالمحافظة ویمضي قضیة االستالم

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

الشكر الجزیل الى رئیس الجلسة والى لجنة الزراعة، أنا كررت ھذه المداخلة ولكن الیوم النھ بحضورھم، أتمنى نسبة التسویق بالنسبة لمحصول
الحنطة، یعني یؤخذ من قبل الحكومة االتحادیة، نسبة التسویق في اقلیم كردستان الذي یؤخذ من فالحي اقلیم كردستان ال یتجاوز تقریباً %30

.فالـ 70% تبقى، نسبة التسویق تكون بالضبط مثل المحافظات البقیة، جمیعھ خطة واحدة

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

.ضمن الخطة، جمیعھ ضمن خطة واحدة

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

ضمن الخطة نعم، واضافة محاصیل أخرى مثل الشعیر أیضاً، ألنھ الشعیر ال یؤخذ أیضاً من قبل الحكومة االتحادیة، وتبقى فقط فقرة أخرى،
بالنسبة للمحاصیل التي في محافظة كركوك مھم جداً تسریع العملیة بالنسبة للحكومة أو المحافظات، یعني ھو نفس االدارة المحلیة ألنھ العام

الماضي حصل لھم حرق المحاصیل وكانت ھنالك أضرار علیھم، فنتمنى السنة ھذه نساعدھم في ھذا الموضوع ألنھ ھنالك أیضاً تحركات في
ً .بعض األحیان لداعش فیتم فیھا حرق المحاصیل فمھمة جداً ھذه الخطوة أیضا

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

طبعاً الموضوع ھو یخص سیادة الرئیس محافظة واسط، نحن لدینا الطالب المسائي، تحولوا من الصباحي الى المسائي التطبیقي واالحیائي،
الجمیع یعرف الظروف التي مر فیھا العراق خاصةً المحافظات الجنوبیة و الفرات األوسط من التظاھرات الى أخره، فلدینا حالیاً مشكلة الطالب

رفعوا االسماء وامتحنوا نصف السنة، لكن بصمة االمتحان االلكتروني الى حد اآلن لم تأتي، المشكلة لیست في مدیرة تربیة واسط وال في
الوزارة وإنما ھنالك حظر للتجوال، وھنالك مركز فحص في شارع فلسطین ھو المسؤول عن ارسال بصمة االمتحان االلكترونیة للطالب من
اجل اجراء االمتحانات، فأتمنى من ھیأة الرئاسة تسھیل ھذا األمر مع وزارة التربیة وأیضاً مع المركز المسؤول عن ھذا الشيء، ھذه نقطة،

نقطة فقط كانت لدي تخص قانون االقتراض الخارجي، القانون مثبت حالیاً توجد مادة ذكرت في النھایة، یعني یكون ھذا القانون نافذ، أما لنھایة
السنة 2020 أو الى حین اقرار قانون الموازنة االتحادیة أو األقرب منھما، فال أعرف لمن االسبقیة، یعني اذا انا أقول االقرب أي أقرب منھما،

.فالمفروض أما الى نھایة السنة

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

.ھو األقرب إقرار الموازنة ألنھ نھایة الـ 2020 ھي نھایة السنة

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.نھایة بعیدة فلھذا السبب مثبت إلى أو أي منھما األقرب، فھذه أعتقد في الصیاغة اللغویة قلیالً
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-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.ال خطأ، الوقت 31/12/2020 ینتھي، السنة تنتھي، اقرار الموازنة ممكن یحصل غداً، أو بعد شھر

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.المفروض تثبت كالتالي، الى حین اقرار قانون الموازنة االتحادیة، تكون قلیالً أوضح وأیضاً من الجانب القانوني واضحة أكثر

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

.ألنھ ھي فیھا شيء، ألنھ ھم ال یرغبون أن یقرون الموازنة لسنة 2020

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.اذاً سیدي الرئیس لماذا لم تثبت من ھي البنوك أو المؤسسات الدولیة التي سوف یتم االقتراض منھا، یعني ھذه جداً نقطة مھمة

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

.غداً احظري في الجلسة حتى یكون نقاش في الموضوع

-:النائب احمد مدلول محمد –

.نحن مقدمین لدى جنابك الكریم على المناقشات العامة ولدي موضوع یخص الزراعة

أمس جنابكم ترأست جلسة تخص موضوع الزراعة والتجارة، وصراحةً استبشرنا خیر كثیر في ھذا الموضوع ألنھ كان موجود السید وزیر
الزراعة وقلنا لھم أن شاء هللا قدومكم مقدم خیر على الوزارتین، الزراعة والتجارة، لكن تبین لألسف أنھ المفروض أمس یحسم موضوع الشعیر
الذي ھو تابع لوزارة الزراعة، نحن لدینا اآلن في محافظة نینوى وعندما نركز على نینوى، لیس معناه أنھ ھي أفضل من باقي المحافظات، لكن

أنا قلت أمس وأقول الیوم أمام جنابكم الكریم، وأمام الزمالء، العراق األراضي الصالحة للزراعة 12,500,000 دونم، الصالحة للالستزراع
6,500,000 فقط في نینوى و 6,000,000 كل محافظات العراق، یعني ما معناه أن لدینا كمحافظة أكثر من بقیة المحافظات كأراضي

زراعیة صالحة للزراعة، أكثر من بقیة المحافظات مجتمعة بـ 500,000 دونم، المفروض تؤخذ ھذه  الفقرة بنظر االعتبار، أمس أملنا خیراً
السید وزیر الزراعة، قال أنا، وأنت جنابك لم تقصر عندما طلبنا منكم ارسال كتاب معھ بصفتك نائب رئیس مجلس النواب وكنت رئیس الجلسة،

وكتبت كتاب جداً راقي یخص أنھ یسمح للفالحین بتورید محصول الشعیر للسایلوات وعلى موصفات 2019، یعني قلناه سابقاً ونقولھ أیضاً،
واضعین تعلیمات وهللا حتى الذي یصنع حلویات لم یضعوا لھ ھكذا تعلیمات ومواصفات، فكتبت أنت جنابك كتاب و وزیر الزراعة قال أعتبروا

الموضوع محسوم في جلسة مجلس الوزراء التي ھي أمس 9/6/2020، تبین أن الرجل لم یفتح فمھ في جلسة مجلس الوزراء، وأختلف معنا في
ھذا الكالم، سیادة الرئیس رئیس الجلسة، السید حسن الكعبي أتمنى أنھ یكون من جناكم اتصال ھاتفي على رئیس الوزراء مباشر، لدینا بحدود

یمكن سوف یصل الى الـ ملیون طن شعیر، اآلن في األراضي وفي اآلالت وفي سیارات الحمل والشاحنات، یعني من غیر المعقول نحن نتعامل
مع الفالح في ھذه الطریقة المزریة، فأتمنى من جنابكم اتصال ھاتفي شخصي حتى ال یتبقى لھ عذر، ألنھ صراحةً أنا شعرت بالیأس، عندما

خرجوا من جلسة مجلس الوزراء كنت متوقع أنھ السید وزیر الزراعة یتصل علیك أو یتصل على السادة النواب ویقول حسمنا الموضوع، تبین
أنھ لم یفتح فمھ، مجرد الكتاب فقط مسلمھ الى السید رئیس الوزراء، وھو مؤتمن على المزارعین السید الوزیر كان االولى أنھ یحسم ھذا

.الموضوع أمس، ھذا ھو الموضوع األول سیادة الرئیس

الموضوع الثاني سیادة رئیس الجلسة، قبل سنة طلبنا تشكیل لجنة تحقیقیة فیما یخص موضوع قضاء سنجار ومنع عودة األھالي والعوائل الى
قضاء سنجار، اآلن أیضاً أطلب من جنابك الكریم تكون جلسة یحظر فیھا، تكون جلسة استضافة، رئیس أركان الجیش الفریق عبد االمیر الیار

هللا بصفتھ كان نائب قائد العملیات المشتركة ومطلع على موضوع قضاء سنجار والتحدیات والقوات والقطعات الموجودة في قضاء سنجار،
یطلب رئیس االركان الذي ھو عبد االمیر یار هللا، و محافظ نینوى، مدیر المخابرات، ومدیر االمن الوطني، یحظرون ھؤالء األربع شخصیات
یتكلمون لنا عن وضع قضاء سنجار، ومن الجھات التي تمنع العوائل من العودة، ومن الجھات المستھترة في قضاء سنجار تمنع عودة العوائل،

ھؤالء األربع شخصیات اتمنى أن تكون جلسة في لجنة األمن والدفاع وبرئاسة جنابك أو رئیس مجلس النواب ونحظر كنواب عن نینوى ونشاھد
الخلل أین وكیف طریقة معالجتھ، موضوع قضاء یكون خارج سیطرة الحكومة المركزیة لیس صحیح في المرة، فأتمنى من جنابكم تبلیغ

البرلمانیة أو العالقات بتوجیھ یوم محدد في لجنة االمن والدفاع، لرئیس األركان ألنھ مطلع على الملف، أنا ذكرتھ باألسم، ومحافظ نینوى بصفتھ
.محافظ نینوى ومدیر المخابرات ألنھ لدینا قضایا خارج حدود البلد، ألنھ لیس قضیة قوات فقط من داخل الحدود، ومدیر األمن الوطني

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

.قصدك مدیر المخابرات في المحافظة

-:النائب احمد مدلول محمد –

مخابرات المحافظة، ومدیر األمن الوطني للمحافظة، والمحافظ ورئیس االركان، ھذا فیما یخص موضوع قضاء سنجار، اذا جنابك ترغب نحن
أنعزلت عندنا أصبحت قیادة عملیتین في نینوى، توجد عملیات نینوى وتوجد غرب نینوى، غرب نینوى الذي ھو مسؤول عن القضاء، ال بأس

.أنھ مثالً أیضاً قائد عملیات غرب نینوى الذي ھو اللواء جبار الطائي ھو رئیس قائد عملیات غرب نینوى، ال مانع أنھ یكون ھو
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-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

البرلمانیة لغرض توجیھ كتاب الى رئیس الوزراء والى رئیس أركان الجیش والى محافظ نینوى ومدیر المخابرات في المحافظة وقائد عملیات
.غرب نینوى واألمن الوطني في نینوى، لغرض استضافتھم في الوقت

-:النائب احمد مدلول محمد –

.نحدد تأریخ أفضل

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

.نحدد الوقت في وقت أخر

-:النائب احمد مدلول محمد –

.یعني ال یكون الوقت مفتوح

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

.ال، ال یكون مفتوح، نستضیفھم

 

-:النائب احمد مدلول محمد –

الموضوع الثالث واألخیر سیادة رئیس الجلسة، یعني یتعلق أیضاً بموضوع الذي تطرقوا لھ بعض األخوة فیما یخص المفقودین والمغیبین، أنا
اتمنى السید رئیس الوزراء، أنا شاھد ال یوجد أفضل من الوضوح سیادة رئیس الجلسة، نحن اذا كانوا على قول أھلنا في الجنوب، اذا كانوا

عدلین ھؤالء المفقودین والمغیبین، ھو اذا كان صالح أو طالح (داعشي) یبلغون أنھ ھذه قائمة بأسماء من واحد الى 40,000، فالن داعشي،
فالن علیھ معلومات، فالن سوف نتحقق منھ، واذا ھم كانوا یعني أكل علیھم الدھر وشرب، أشخاص مذبوحین، أنتھوا، تم تصفیتھم، أیضاً من

أجل أھلھم یكونون مرتاحین، لماذا یبقى، یعني أنت تعلم حال الذي فاقد لھ أبن أو اخ أو أب، أیضاً یكون لدیھم علم أنھ ھؤالء غیر موجودین في
السجون، فإذا توجد جھة ھم یعرفونھ یرغبون أن یشتكون علیھ، اذا ھم مثالً یقولون لك وهللا نحن ال نعلم عن شخصنا شيء، أفضل شي ھو

رئیس الوزراء الذي ھو القائد العام للقوات المسلحة یكون واضح في ھذا الملف، یعني لیس ھنالك داعي أن یتركھ تسویفي، الى الحكومة القادمة
والحكومة القادمة بعد الحكومة القادمة، ال، یرسل على السجون، التسفیرات تعلم ھو الذي في السجن ھو تابع الى وزارة العدل یعني بما معناه

ھذا أنحكم وأھلھ لدیھم علم، لكن أنا اتكلم عن حاالت أبداً حاالت لم، سیادة رئیس الجلسة حاالت ال یعلم أھلھم عنھم أي شيء، أتمنى رئیس
الوزراء یكون واضح ویرسل على التسفیرات، الذي موجود یقول ھذا موجود، ھذا داعشي وسوف یحكم، وھذا الصالح علیھ مجرد تعلیمات، ھذا

.اخر موضوع وشكرا سیادة رئیس الجلسة

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

.سوف یجیب على ھذا االجراء السید رئیس لجنة حقوق االنسان

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

سیدي الرئیس تحدیداً في قضیة المغیبین، اللجنة تقوم بمتابعة ھذا األمر عن قریب، وطلبنا من السید رئیس الوزراء الكاظمي أنھ كلجنة حقوق
األنسان نلتقي معھ، ألنھ ھم أساساً مشكلین لجنة في االمانة العامة لمجلس الوزراء بعیدة كل البعد عن المعلومات الدقیقة التي نحن نمتلكھا،

المعلومات المتوفرة لدینا وباألسماء تختلف عن المعلومات المتوفرة لدى السید رئیس الوزراء ومكتبھ في ھذا الخصوص، كان لدینا مشروع
قانون االختفاء القصري، نحن كان في ودنا أن نطرحھ، وقرأناه قراءة أولى، لكن الحكومة رفضتھ بحجة أنھ لدیھم قانون سوف یرسلوه ألینا، لكن

لألسف مجلس شورى الدولة الى حد األن عطل أرسال القانون، مع ذلك أنا أي شيء یخص،  بخصوص المغیبین لدینا المعلومات الكافیة في
.اللجنة و ممكن أن نزود زمیلنا األخ أحمد في ھذا الخصوص

-:النائب محمود عبد الرضا طالل الزیرجاوي –

سیادة الرئیس بالنسبة لما یخص محصول الحنطة، یعني جمیعنا یعرف أنھ الزراعة ھي توأم الحضارات في العالم، حقیقة یعني محصول الحنطة
یعاني من نقص في تحسین عملیة االنتاج وھنالك سوء واضح في، بل حاالت فساد تشوب في عملیة التسویق، بالنسبة لألنتاج یعني الفالح أو

ً المزارع یعاني من نقص المواد، التي ھي األسمدة والمبیدات، في المقابل نالحظ ھنالك انخفاض في االسعار التي حددتھا وزارة الزراعة، طبعا
ھذا یؤثر سلباً على االنتاج وعلى مستوى، یعني الفالح محتاج الى دعم، محتاج سیاسة تسویق، محتاج سیاسة مزارعین، النقطة الثانیة ھنالك

.حاالت فساد موجودة في عملیات التسویق، أمس أنا ذكرت جزء منھا في الندوة التي كان جنابكم

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –
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.مداخلتك كانت مھنیة وفنیة

-:النائب محمود عبد الرضا طالل الزیرجاوي –

یعني كان ھنالك غاب العنصر األمني، الجانب العلمي في عملیة زراعة القمح، وھو أنھ ھنالك أصناف من الحنطة تزرع في المناطق
الصحراویة التي تحتوي على نسبة كبیرة من الكلس، وھنالك أصناف مالئمة للترب الطینیة (تربة السھل الرسوبي) ھذا لم تأخذ بھ وزارة
الزراعة طبعاً، وھذا أثر سلباً على االنتاج، المھم نعود الى عملیة التسویق، عملیة التسویق الفالح یضطر بسبب نقص االسعار وصعوبة

التسویق، یضطر یبیع المنتوج الخاص فیھ بأبخس األسعار الى التاجر والذي ال یمتلك مسوق قانوني ألنھ المزارع داخل ضمن خطة بینما
التاجر، أصحاب العالوي قانونیاً ال یحق لھ التسویق الى، ألنھ لم یدخل في الخطة، كان ضحیتھا الفالح، ما أرغب أن أصل ألیھ ھو أننا اآلن

نعاني من أزمة مالیة كبیرة، أن أعتمدنا على الزراعة أعتماد صحیح وعلمي، یعني قد وأن شاء هللا سوف نحصل على مردود مالي معتد فیھ،
.ارجوا التركیز على وزارة التجارة و وزارة الزراعة في دعم المزارعین ودعم منتوج القمح

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

.لیس لالعالم ھذا

یعني الفالح عندما یأخذ االموال المخصصة لھ مقابل التسویق، ماذا سوف یفعل فیھا؟

سوف یھیئ فیھا أرضھ، المكننة والوقود، الزیوت، أشیاء أخرى، لیست جمیعھا سوف یستخدمھا للصرف المنزلي یعني أكل وشرب وغیره، أو
یشتري سیارة أو كذا وكذا، بإمكان الدولة حتى في ھذا الوقت الذي لیس لدیھا فیھ أموال أن تعمل تسھیالت للمزارعین الذین یسوقون، وأنا أتذكر
قبل كانوا یسلموننا حاصدة من الشركة العامة للمنتجات الزراعیة، كان اذا یذھب الى الشركة العامة لتجارة السیارات یعطوه على ضوءه یعطوه

سیارات وخصوصاً البیك آب ویعطوه المرشات ویعطوه الوقود ویعطوه حتى المضخة الخاصة للماء التي یستخدمھا خصوصاً بعض المواطنین،
یعني المحافظات الجنوبیة والوسط تستخدم المضخات لغرض السقي، والوقود المستخدم ھذه جمیعھا عند الدولة بامكانھا أن تعطیھم بمكان ما

تقول أنھ لیس لدي أموال، مكان األموال تستطیع أن تعطیھ ھذه األشیاء وتخصمھم وبسعر أقل یعني من السوق، أو ھو الفالح یعني یكون شاكر
.على ھذه القضیة، ھذا لیس لالعالم ولكن فقط مقترح

-:النائب بشار حمید محمود –

.سیادة رئیس الجلسة األخ حسن الكعبي المحترم

حقیقةً حظرتك تعلم الوضع الذي حصل وحدث في قضاء سنجار المنكوب، ھنالك طلب مشروع من مزارعي قضاء سنجار وبجمیع المكونات،
سبق وأن أقترضوا مبالغ مالیة من المصرف الزراعي واستلموا مكائن وأالت زراعیة قبل 2014 للنھوض في واقع القضاء الزراعي في كافة

المستویات طبعاً، وتم استخدامھا في أراضیھم الزراعیة، طبعاً الظروف القاھرة التي مرة في القضاء بكل أشكال العنف والنھب والسلب الى
أخره، فحقیقةً ھم طلبوا بشكل رسمي وقدموا ھذا الطلب لنا كممثلین عنھم، بمخاطبة المصرف الزراعي وكافة الجھات المختصة إلطفاء الدیون

.المستحقة علیھم

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

.ممنون جداً، ھذا موقف أنساني، ضروري جداً أنھ جمیعنا نساعد فیھ األخوة في القضاء وعموم المناطق التي تضررت

-:النائبة ھوازن حسن مھدي –

.سیادة الرئیس توجد تعیینات حصلت في تربیة دیالى

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

تعیینات ماذا؟ یعني تعیینات الحدث واالستحداث؟

-:النائبة ھوازن حسن مھدي –

،نعم

التعیینات لألمانة، التعیینات حصلت ضمن الضوابط، الذي تفاجأنا فیھ والتي أنا عضوة لجنة تربیة وضغط الشارع الذي حصل علیة، توجد في
الغرفة المظلمة 60 درجة لم یعلن علیھا، فنحن طالبنا كمحافظة و كمدیریة تربیة محافظة دیالى بأنھ الـ 60 درجة من حق الخریج، أعلنوا عنھا،

فأستمروا یماطلون بالكتب، أستغلوا ھذه الفترة فترة أزمة كورونا، الذي حصل ماذا؟ تشكیل لجنة داخل المدیریة، جمیع المعینین الـ 62 درجة
جمیعھم خریجین 2019 ولیسوا من ضمن الضوابط، التعلیمات تقول بأنھ الذي یقدم على التعیینات اختصاصات علمیة، الذي فاجأنا ماذا؟

جمیعھا اختصاصات أدبیة ھذه الـ 62 درجة، یعني أخذوا أستحقاقات األشخاص الذین أصبح لھم  سنوات كثیرة جالسین، نحن ما ھو االشكال
الذي حصل؟ أنا ھذه الفترة عملت كتب لكن تعلم أنت الوضع، كورونا وھذه االزمة التي حصلت وحظر، الذي حصل ما ھو؟ یعني أوعزت
المدیریة بأنھ یأتون یباشرونھم، یعني أرسلوا على الموظفین وباشروھم بأسرع وقت، وأنا الذي مستغربة منھ ماذا، كیف ھكذا ترتیب یعني؟
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اللجنة التي تشكلت على ھذه الـ 62 الذین ھم أقاربھم وأوالدھم، خرجوا تقاعد سیادة الرئیس، خرجوا تقاعد، یعني اآلن اذا نرغب أن نسیر في
.القانون، یعني بعد ال نستطیع أن نعمل شيء قانوني علیھم، فنطلب من جنابك حتى المواطنین ننصفھا

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

ما ھو المطلوب؟

-:النائبة ھوازن حسن مھدي –

المطلوب ھو أنھ تشكیل لجنة، توعزون أنھ من سیادتكم تشكیل لجنة بالتحقیق في ھذه الـ 62 درجة، ألن ھؤالء باشروا وأرسلوا كتاب الى
.المالیة، وھؤالء أخذوا استحقاق اللذین أصبح علیھم سنوات كثیرة متخرجین، یعني جمیعھم خریجین 2019 ولیسوا من ضمن التعلیمات

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

أنت جنابك في لجنة التربیة؟

-:النائبة ھوازن حسن مھدي –

.نعم سیادة الرئیس

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

تشكل لجنة فرعیة في لجنة التربیة وانتي مسؤولة عنھا، والبرلمانیة، وإذا تختارین أي أحد من أعضاء من محافظة دیالى العزیزة اختاري أي
.أحد من اإلخوة واألخوات معكم یعني ثالثة ال یحتاج أكثر اآلن لجنة فرعیة، األخوات واإلخوة

-:النائبة عائشة غزال مھدي –

.تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002

-:النائب عباس یابر عوید –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002

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

أ) تخصص نسبة (30%) ھذه مكتوبة رقماً (30%) وكتابةً (40)، بالقوانین یأخذ المكتوب ولیس الرقم، قصدي مكتوب تخصص (%30))
وكتابةً (40) في القانون یأخذ كتابةً وال یأخذ الرقم، بالقانون من یقرأ القانون ومن یقرأ أي كتاب وأي مخاطبة رسمیة ال یلتفت الرقم یلتفت الرقم

.كتابةً یعني یجب قراءتھا

-:النائب عباس یابر عوید –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002

-:النائبة شمائل سحاب مطر العبیدي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002

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

.(الفقرة ثالثاً: القراءة االولى لمقترح قانون تعدیل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة. (لجنة الثقافة والسیاحة واالثار*

-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

منذما بدأت أزمة جائحة كورونا في البلد أو في العالم أعتقد كانت في بدایة شھر الثالث للعراق نھایة شھر فبرایل، اجتمعت خلیة االزمة النیابیة
ووجھت إلى خلیة االزمة الحكومیة بضرورة مساعدة الناس بھذه االزمة بكل النواحي، ومنھا ھو عدم إستیفاء االقساط من المقترضین من البنوك
والمصارف كي نخفف علیھم العبء وأیضاً وجھت بعدم استیفاء اقساط الدور والشقق السكنیة التي أخذھا الموظفین من الدولة، ولكن اتضح فیما
بعد أن المصارف والبنوك والدوائر لم توقف استیفاء ھذه االقساط من المواطنین رغم الظرف االقتصادي الصعب الذي یمرون بھ، السید الرئیس
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طلبي ھو بما أن جنابكم الكریم رئیس خلیة االزمة النیابیة أرجو تفضلكم بتوجیھ كتاب للجھات المعنیة بااللتزام بموضوع عدم استیفاء االقساط
.من المواطنین والموظفین للمحنة االقتصادیة التي یمر بھا البلد

-:النائب عبد االمیر نجم عبد هللا –

یوجد عندي مالحظتین، المالحظة االولى على حظر التجوال والطبقة الفقیرة التي تم حظر التجوال یعني بخصوصھا بصراحة، الیوم الموظفین
یعني ینتظرون یأتي رأس الشھر یستلمون رواتبھم بالتالي ھناك طبقة ذات الدخل المحدود بخصوص أصحاب المحال، ھناك مشاكل كثیرة یعني

منعھم من ممارسة عملھم بالتالي صاحب المحل یرید یجار من عند وھو لیس عند قدرة على الدفع االیجار وال یوجد عنده قدرة على أن یدیر
وضعھ داخل البیت وبالتالي ھذه مشكلة، نحملھ عبء یعني الحكومة تحمل عبء القطاع الخاص فوق عبء یتحملھ یعني نحن ما نحل مشكلتھ

ونقوم بالضغط علیھ ونمنعھ من ممارسة عملھ، بالتالي یوجد حلول أخرى نذھب بالتجاه التوعیة الیوم السیطرة بدل ما تسأل عن الباج أو الھویة
بدل عن ذلك تسأل على الكفوف وعن الكمامة وعن التعقیم وأبو المحل یمارس عملھ ولكن یجب عند مستلزمات االرشادات الصحیة التي تستخدم

.للزبائن

النقطة االخرى بإتجاه الوضع المالي واالزمة المالیة الیوم الحكومة تعاني من عندھا وذھبت باالتجاه قطع رواتب الموظفین، استاذ أحمد الساعدي
لألسف الشدید یوم أمس مناقشة في مجلس الوزراء استقطاع أو ضرائب على موظفین والمتقاعدین والیوم المتقاعدین تم استقطاع مبالغ بنسبة

عالیة جداً، یعني شھداء الحشد الشعبي یستلمون ملیون ومئتین الیوم استلموا (713) الف یعني ال یوجد نسبة حتى من النقاش وال مطبقیھ بالشكل
.الصحیح، یعني ھذا واحد من األالف

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

.صدر قرار من عندنا ومجلس النواب صوت، المدیر ال عالقة لھ ھو إذا قرار مجلس وزراء صدر بحقھ

-:النائب عبد االمیر نجم عبد هللا –

.أنا ال أعرف أذا ھذه العجلة باالستقطاعات بھذا الشكل

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

.ھو توجیھ من الحكومة علیھ وأنا متأكد یوجد توجیھ

-:النائب عبد االمیر نجم عبد هللا –

.على الحكومة وأنا وضحت أكثر من مورد أن ھناك موارد كبیرة جداً من خالل الحكومة تستطیع أن تغطي االزمة المالیة من خاللھا

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

.صوبنا القرار بإتجاه الحكومة

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة –

.تقرأ القراءة االولى لمقترح قانون تعدیل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة

-:النائب حمد هللا مزھر –

.یكمل القراءة االولى لمقترح قانون تعدیل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة

-:النائب بشار حمید محمود الكیكي –

.یكمل القراءة االولى لمقترح قانون تعدیل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.یكمل القراءة االولى لمقترح قانون تعدیل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة

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

.ھؤالء النائبین االخیر لجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدینیة یعني كل لجنة على حدة لو لجنة واحدة

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –
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السید الرئیس ھي اللجان غیر معدل ھي لجنة الثقافة عدل أسمھا من لجنة الثقافة (2) ولجنة االوقاف (2) بمعنى لجنة االوقاف التي أصبحت ھي
.لجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدینیة وھي االوقاف

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

قصدي أنت تعلم االن یوجد مصالحة تذھب مكان المسائلة والعدالة سوف تتغیر العشائر تبقى لجنة وحدھا، الشؤون الدینیة لجنة وحدھا
واالوقاف، أنتم تقصدون ھؤالء االثنین أي لجنة؟

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.الشؤون الدینیة

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

.أتمنى أن تثبتھا لدیكم أرفع المصالحة وأرفع العشائر

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.في القراءة الثانیة نرفعھا، نعم ثبتتھا

.یكمل القراءة االولى لمقترح قانون تعدیل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة

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

.استاذ مثنى، أول مرة تعمل وحدة حسابیة بعد ذلك الحساب

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

.یكمل القراءة االولى لمقترح قانون تعدیل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

تم اصدار قانون االدارة المالیة سنة 2020 من قبل مجلس النواب وصوت علیھ، القانون ُمقر سنة 2019 ما خصص في الموازنة 2019، تم
اصدار كتاب من االمانة العامة بفتح حساب اللجنة وحدة حسابیة مستقلة ولیست فرعیة على وزارة التعلیم، لكون أحد المشاكل االساسیة بالقانون

من یتولى أدارة اللجنة التحضیریة ھو رئیس جامعة سامراء، عملت وزارة المالیة فتح حساب مستقل لوزارة التعلیم وھذا خطأ من عندھم،
وراجعنا معھم وعملنا كتاب وھو عمل اللجنة التنفیذیة التحضیریة وھي مسؤولة عن ھذا الموضوع لكن لجنتنا عملت مع االخوان والزمالء في

لجنة سامراء عاصمة الحضارة الذي ھم أعضاء من الثقافة أیضاً بھ االخوان، راجعنا وزارة المالیة بشكل مباشر وطلبوا كتاب من االمانة العامة
لمجلس الوزراء بالموافقة على فتح الحساب، تم مراجعة االمانة العامة واصدار كتاب بتاریخ 31/12/2019 ولكن وزارة المالیة ما طبقت فتح

الحساب ألسباب إداریة الن یوجد عندھم خطأ وأعترض القانون االدارة المالیة بفتح الحساب مما أجبرنا على ذكر ھذا النص أن وحد حسابیة
مستقلة بعد فتح الحساب الى حد االن ما فتح حساب رسمي وال أعطونا رقم رسمي مع العلم وجود تخصیصات مالیة على تنمیة االقالیم

.واالستثمار

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

أنا قصدي الدائرة أو اللجنة أو المؤسسة التي بھا وحدة حسابیة ھي غیر الدائرة االداریة الن الوحدة الحسابیة بھا أعمار وبھا عمل وبھا جداول
.كمیات وكذا تمام

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.وھي بھا جداول كمیات وكل المشروع وكل شيء

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

.وقصدي انتم اصالً بالقانون موجود وحدة حسابیة أو ال یوجد

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.أصل القانون یوجد مشاكل وكثیر من الفقرات غیر مذكورة

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

ً
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.ال فقط بھذا الجزئیة كانت اللجنة سابقاً یوجد بھا وحدة حسابیة

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.ال یوجد وحدة حسابیة، ھذه النقطة ال نستطیع حلھا ولھذا أتینا إلى التعدیل

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

أنا اقول لك واحد عنده حرفنة مضبوط یعني، كل التوفیق أن شاء هللا وكل محافظاتنا العزیز ومدننا وأقضیتنا أن شاء هللا أكید رمزیة سامراء التي
فیھا التاریخ والحضارة وفیھا مرقدي االمامین المعصومین االمام الھادي واالمام الحسن العسكري علیھم السالم رمزیة في قلوب العراقیین وأبناء

.محافظة صالح الدین ومدینة سامراء

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

یوجد عندي موضوعین، الموضوع االول طبعاً نقدم الشكر الجزیل بأسم عوائل الشھداء والسجناء السیاسیین إلى جنابكم وكل االخوة أعضاء
مجلس النواب للموقف المشرف الذي وقفھ مجلس النواب الیوم ضد معاناة ھذه الشریحة المظلومة لكن ھذه الشریحة ال یقتصر الیوم مظلومیة

بصراحة على قطع الراتب أو فرض ضریبة على ھذا الراتب وأنما یتعلق بحقوق ذوو الشھداء المعلقة منذ أربع أو خمسة سنوات ما زالت
معامالتھم في دوالیب مركونة خاصة في دوائر التقاعد ومؤسسات الدولة ووزاراتھا، والكثیر الیوم أنا اقدم أن شاء هللا نماذج إلى سیادتكم فیما
.یتعلق بھذه المعامالت التي لم تنجز إلى ھذه اللحظة، تصور سیادتكم أربع أو خمسة سنوات معاملة شھید لم تُنجز فكیف حال عائلة ھذا االول

الموضوع الثاني تم التصویت على الكابینة الحكومیة وعلى المنھاج الحكومي الذي قدمھ السید رئیس الوزراء في 7/أیار في 2020 مر أكثر من
شھر وإلى حد االن الوزارات لم تقدم أي برنامج حكومي، لذلك الیوم نحتاج من رئاسة المجلس مفاتحة رئاسة مجلس الوزراء والوزارات

بضرورة تقدیم البرنامج، طبعاً نحن في لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي أرسلنا كتب الى ھذه الوزارات ولكن الى ھذه اللحظة لم تصل وأنا
.اعتقد فترة الشھر كافیة لتقدم كل وزارة برنامجھا الذي على أساسھ أن شاء هللا سوف یتم تقیمھا ھذه الوزارات

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

.شكراً إلى االخوة واالخوات الذین استمروا معنا لنھایة ھذه الجلسة

.ترفع الجلسة أن شاء هللا في وقت الحق یتم تحدید موعدھا

.ُرفِعَت الجلسة الساعة (7:05) مساًء


