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(محضر جلسة رقم (36) الثالثاء (30/7/2019
الدورة االنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

(محضر جلسة رقم (36) الثالثاء (30/7/2019
ً .عدد الحضور: (194) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:00) ظھرا

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

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة والثالثین، الدورة االنتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا
.بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید صالح الدین علي (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

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

. جدول أعمال ھذه الجلسة رقم (36) الثالثاء  الموفق 30 تموز 2019

الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون تصدیق اتفاقیة مقر بین حكومة جمھوریة العراق واللجنة الدولیة للصلیب االحمر. ( لجنة العالقات*
.(الخارجیة

.أرجو ان تكون نقاط النظام موجھة بشكل مباشر الى ادارة الجلسة وفق النظام الداخلي

أنا أشكر تسلیطك الضوء على ھذه الحادثة ونتأسف جمیعاً كعراقیین لحصول مثل ھكذا ممارسات وندعو لجنة االمن والدفاع، وندعو وزارة
الدفاع وكل االجھزة االمنیة المسؤولة عن حمایة المقبرة الجماعیة التي تلونا قراءة الفاتحة الى أرواحھم وأرواح شھداء العراق ونحن ال نعلم

سواء كانت یقیناً أَن ھذه المقبرة ھي لفئة أو الى مكون من مجتمع كلھم عراقیون، والحقیقة تأسفنا كثیراً لوجود عدد كبیر من االطفال والنساء وما
عاناه شعبنا في كوردستان العراق من ظلم النظام البعثي البائد، ال یقل حجماً وتأثیراً على ما تعرض لھ أبناء الشعب العراقي من كل مكوناتھ في

شمالھ ووسطھ وجنوبھ والحقیقة مثل ھذه الحوادث ورفع العلم سواء علم إقلیم كوردستان أو رفع العلم العراقي في إقلیم كوردستان أو في بقیة
المحافظات، والتصرف معھا بأي طریقة غیر الئقة نعتقد بأنھا ال تُمثل بشكل من االشكال وجھة نظر العراقیین جمیعاً، ونحن الیوم في ھذا

المجلس نمثل كل العراق جنابك وكل االخوة الحضور من إقلیم كوردستان یمثلون محافظة البصرة ویمثلون محافظة النجف وبغداد، ودیالى،
صالح الدین، ندعو القائد العام للقوات المسلحة واالخ وزیر الدفاع الى متابعة ھذا الموضوع، وأوصي لجنة االمن والدفاع بأخذ دورھا في ھذا

.الموضوع تحیة لكل أبناءنا وشعبنا العراقي من شمال كوردستان الى جنوبھ والرحمة والرضوان الى شھداء العراق جمیعاً، شكرا جزیالً  دكتور

-:(النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري (نقطة نظام –

.الذي یحكمنا في مجلس النواب ھو النظام الداخلي ولیس أي شيء آخر
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أشر لي النظام الداخلي والمادة؟

-:النائب أحمد عبد هللا محمد الجبوري –

.(نقطة النظام الداخلي تتعلق في المادة (32) و (34

المادة (32) من النظام الداخلي أكدت على أن مجلس النواب یقوم بالرقابة على السلطة التنفیذیة وفق الصالحیات االربعة بالرقابة ھي،
االستجواب، والمسائلة، واللجان التحقیقیة، وطلب الوثائق واالشخاص، ھذه واجبات مجلس النواب اما المادة (34) التي تتكلم عن مھام الرئیس،

.تطبیق أول مادة من مھام الرئیس التسعة، ھي تطبیق النظام الداخلي

سیادة الرئیس الیوم نحن أمام مسؤولیة كبیرة في مجلس النواب، مجلس النواب لدیھ مھمتین رقابة، وتشریع، الیوم نحن في السنة التشریعیة،
أكملنا السنة التشریعیة االولى ومن مھام مجلس النواب ھي الرقابة والرقابة ھي أربعة أنواع، استجواب، ومسائلة، ولجان تحقیقیة، وطلب وثائق

وأشخاص، الیوم نحن في ھذه السنة لم نحقق أي شيء من الدور الرقابي بصراحة أنا المتكلم وكثیر من النواب قدمنا استجوابات، وتم انتھاء
السنة التشریعیة من عمر البرلمان الذي یُفترض أن تكون فیھا رقابة وتشریع ولذلك سیادة الرئیس أنا أطلب مراجعة ھذا الموضوع؟ وحقیقةً ھناك
مخالفات یجب أن نقف علیھا مخالفات في النظام الداخلي لمجلس النواب وأنا سأقدمھا بالئحة رسمیة ألعضاء المجلس حول المخالفات التي أدت
الى مصادرة وإضعاف الدور الرقابي لمجلس النواب، المسألة االخرى سیادة الرئیس، المادة (20) من النظام الداخلي ال یُسأل العضو عما یُبدیِھ
من أراء أو ما یُوردهُ من وقائع ھذه ھي حصانة الى النائب، الیوم النائب عندما یتكلم یُمثل الشعب فبالتالي ال یحق لرئیس الجلسة أن بشطب كالم

النائب إذا اعترض، أي الیوم من حقك أن تقول أشطب؟ لكن عندما یقول النائب أعترض المجلس ھو الذي یقرر لیس انت من یقرر وال السید
رئیس الجلسة؟ قبل قلیل قال أن أشطب كلمة السید مھمة، أنا أتمنى أن نلتزم بھذا النظام الداخلي، وعندما یتكل شخص مع الرئیس بموجب النظام

.ال یُقاطعھُ أحد، الیوم أنا عندما أتكلم مع الرئیس ال یحق ألي شخص  المقاطعة، إما أن نلتزم بھذا النظام الداخلي او نذھب ونجلس في بیوتنا

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

.یقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصدیق إتفاق ُمقر بین حكومة جمھوریة العراق، واللجنة الدولیة للصلیب األحمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

.یقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصدیق إتفاق ُمقر بین حكومة جمھوریة العراق، واللجنة الدولیة للصلیب األحمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:(النائب محمود عبد الرضا طالل (نقطة نظام –

ھناك تداخل بین صالحیات اللجنة الدولیة، والتي مقرھا سویسرا وھي لجنة وطنیة فقط ولیست دولیة، ویوجد فرق بین الصلیب األحمر والھالل
األحمر، أرجو من اللجنة التریث مدة ثالثة أیام أو أربعة، فلندرس ھذا الموضوع دراسة صحیحة ومن ثم المصادقة النھائیة، أنا ألتمس ھذا

.الموضوع بحضور اللجان المعنیة حتى تكون مصادقتنا صحیحة

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

.ھذه مداخلة أثناء التصویت، ھذه لیست نقطة نظام، أنا أطلب اإلستمرار

-:السید رئیس مجلس النواب –

بالنسبة للمداخالت فقد تمت مناقشة ھذا األمر في الجلسة السابقة، وھذه اإلتفاقیة جاءت من الحكومة، والحكومة ھي التي تقدر ھذا الملف، وال
.تعدیل على اإلتفاقیات، فاإلتفاقیات التي تأتي من الحكومة إما أن نصوت علیھا أو نرفضھا بالمجمل، ال تعدیل على اإلتفاقیات

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –
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.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون تصدیق إتفاق ُمقر بین حكومة جمھوریة العراق، واللجنة الدولیة للصلیب األحمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لن نصوت على القانون بالمجمل إال أن نأخذ اآلراء

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب خلف عبد الصمد خلف –

أنا أثني على رأي النائب محمود مال طالل، ومعلوماتنا عن اللجنة الدولیة ھي في الحقیقة عبارة عن عدد من األشخاص أصحاب األموال الكبیرة
التي ترید أن تتحكم في بعض الدول، ولذلك دخولھا على العراق فھي لیست منظمة دولیة، وال منظمة أممیة، ولذلك أطلب من السید رئیس

المجلس تأجیلھا كما قال السید النائب، وأنا أطالب كذلك بإعادة عد األصوات التي رفُعت باألیدي، ونحن كدولة القانون نعترض على ھذا، ویمكن
.أن نخرج من المجلس إذا صوتوا، لمعلوماتنا باألھداف التي خلف ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھي األھداف، ممكن سیادة النائب؟

-:النائب خلف عبد الصمد خلف –

.ھذه واحدة من مؤسسات المجتمع المدني، وھناك أموال مدفوعة من السعودیة للدفاع عن بعض اإلرھابیین في العراق

 

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

-:شكراً إلى لجنة العالقات الخارجیة، أحب أن أنوه على ثالثة أشیاء أساسیة

أوالً: ھذا القانون سبق وأن تم رفضھ من حیث المبدأ في الدورة النیابیة السابقة، ولذلك نحن نرجو من اإلخوة في لجنة العالقات الخارجیة – وأنا
.أستغرب حتى إستضافة للمعنیین وفق ھذه اإلتفاقیة – فاألمر غیر واضح لدینا، مجرد أنت قررتم قراءة أولى وثانیة ومن ثم التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

كان بإمكان المجلس أن یتقدم بطلب برفض اإلتفاقیة من حیث المبدأ خالل القراءة األولى، أو قبل الشروع بالقراءة الثانیة، أما في لحظة التصویت
.ونطلب رأیاً، فأعتقد كان المفروض أن یطلب في وقت سابق

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

.أنا أعتقد أنھ لیس من المنطق أن أشرع قانوناً، ومن ثم أرجع ألعدلھ الحقاً على أن نمھل اإلخوان في لجنة العالقات الخارجیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أین إعتراضكم؟ لماذا لم تعترضوا سابقاً؟

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

.سبق وأن إعترضنا، ورفضناه من حیث المبدأ حتى في الدورة النیابیة السابقة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

یقیناً أن ھذا مشروع قانون ولیس مقترح قانون، إذا كان مشروع قانون مر باإلجراءات الحكومیة وصادق علیھ مجلس الوزراء قبل أرسالھ إلى
مجلس النواب، وبالتالي كل األمور والتخوفات التي یذكرھا السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب ھي مأخوذة بنظر االعتبار في نظر الحكومة
عندما أرسلت ھذا القانون، وبالتالي مثلما تفضل سیادتكم كان المفروض لو كان ھناك اعتراض من حیث المبدأ یكون في القراءة األولى أو قبل
القراءة الثانیة، أما نأتي في وقت التصویت ونعترض ھذه االعتراضات وتشكیكات بدون أن تكون ھناك أدلة، أنا أثمن حرص السیدات والسادة

أعضاء مجلس النواب على أمن البلد وسیادة البلد فیما یتعلق بمكافحة اإلرھاب، لكن ال كل شيء نحاول أن نعلقھ على شماعة اإلرھاب في إیقاف
.مشاریع القوانین
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً، أتفق معك

-:النائب مضر معن صالح الكروي –

بالنسبة للتصویت الیوم على ھذا القانون طبعاً أو على ھذا المشروع، یعني حقیقة الذي یّطلع أو یقرأ التفاصیل واألعمال اللجنة الدولیة للصلیب
األحمر ونشاطاتھا المنتشرة في عموم العراق، باإلضافة إلى أن عندھا أكثر من مكتب واكثر من فرع بالعراق من سنة 1980 أعمالھا مستمرة

في العراق بدعم مختلف النشاطات في مجال المیاه وفي مجال الصحة، باإلضافة إلى قسم الحمایة المعتقلین والمفقودین وباإلضافة إلى برامج
أخرى تتعلق باإلغاثة والتنمیة االقتصادیة، أغلب دول العالم وقّعت على ھذه االتفاقیات، أما بخصوص على أنھا تمول من جھات دولیة، اعتقد

بأنھا ھي المنظمة الوحیدة التي تصدر دائماً سنویاً اغلب المانحین بأسماء وبأرقام والجھات التي تمولھا، یعني ھذه معروفة بالنسبة لكل
.المنظمات، بالنسبة الیوم نحن وصلنا إلى مرحلة التصویت وكان المفروض النقاش یكون في القراءة الثانیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تثبیت الحضور داخل القاعة وینشر

-:النائب صائب خدر نایف –

ً اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ھي من اللجان المھمة ولھا طبیعة خاصة بالتنظیم القانوني، یعني ھي لیست من منظمات المجتمع المدني وایضا
لیست من المنظمات الدولیة، جرى العرف على تكییفھا بطریقةً بإعتبارھا من المنظمات ذات التخصص والطبیعة الخاصة، أعتقد أن ھناك

أھمیة، السلطة التنفیذیة التي تحدد عملھا ولكن ذكرت قبل اآلن أن االتفاقیات الدولیة بعد المصادقة علیھا تعتبر قانون ملزماً للعراق، ولكن یجري
العرف والعمل في البرلمان بقراءة القانون فقط دون المرور إلى النصوص والنصوص ھي المھمة، یمتلك العراق التحفظ واالمتناع والمصادقة

بحكم قانون عقد المعاھدات، فأنا أعتقد ھذه االتفاقیة مھمة ولكن یجب أن تكون ھناك دراسة لنصوصھا في ضوء ھذا الموضوع والذي تقرره
.السلطة التنفیذیة باللجان المختصة في مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة، بعد المداولة مع نائب رئیس اللجنة، المادة اوالً تنص على تصدق جمھوریة العراق على اتفاق المقر مع اللجنة الدولیة للصلیب
األحمر الموقع في بغداد بتاریخ 4/5/2008، سوف نطلب من الحكومة أرسال اتفاق المقر إلطالع السیدات والسادة النواب علیھ قبل التصویت

.علیھ بالمجمل في الجلسة القادمة

-:النائبة عالیة أنصیف جاسم العبیدي –

االتفاقیة ھي قانون وعندما تأتي إلى مجلس النواب فھي مشروع قانون، على األقل لجنة العالقات أو الحكومة ترسل كل المذكرات األولیة وكل
المحاضر التي تتم في ضوءھا االتفاقیة حتى نحن نستطیع أن نأخذ قرار بشكل الصحیح، لیس فقط ھذه االتفاقیة بل كل االتفاقیات تتبع نفس

.النمط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أتضامن معِك بذلك، أمضي على الفقرة التي تلیھا

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

فقط توضیع على الموضوع لدقیقتین، القانون لیس إجازة لعمل الصلیب األحمر في العراق، الصلیب األحمر یعمل في العراق منذ الثمانینات منذ
الحرب العراقیة اإلیرانیة حتى یومنا ھذا، نحن اللجنة  ناقشت االتفاقیة وصوتت علیھا داخل اللجنة واستضافة اإلخوة في الھالل األحمر واإلخوة

ایضاً المسؤولین األمنیین، بما فیھا مع جھاز المخابرات العراقي وال یوجد ھناك مانع، أما رأي جنابك في تأجیل التصویت لحین حصول اإلخوان
.على نسخة من االتفاقیة، ال مانع لدى اللجنة من ذلك

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم، یطلع السیدات والسادة النواب على اتفاق مقر بین حكومة جمھوریة العراق واللجنة الدولیة للصلیب األحمر قبل التصویت على القانون
.بالمجمل

الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة بشأن المعاییر الدنیا للضمان االجتماعي رقم (102) لسنة*
.(1952. (لجنة العالقات الخارجیة، لجنة العمل والشؤون االجتماعیة والھجرة والمھجرین

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

.یقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى االتفاقیة بشأن المعاییر الدنیا للضمان االجتماعي رقم (102) لسنة 1952
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

.یقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى االتفاقیة بشأن المعاییر الدنیا للضمان االجتماعي رقم (102) لسنة 1952

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ان ھذا االنضمام ال یعني بأي حال من األحوال اإلعتراف بالكیان الصھیوني أو الدخول بأي عالقة معھ

.التصویت على المادة (2) مادة مضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

.یقرأ المادة (3) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى االتفاقیة بشأن المعاییر الدنیا للضمان االجتماعي رقم (102) لسنة 1952

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (3

.(النصاب (185

.(التصویت على ما یُقرأ وعدلت الكلمة إلى (الكیان الصھیوني

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

.ھذا ھو النص في المادة (21) من قانون عقد األتفاقیات، نصاً وضع في المادة الثانیة أن التحفظ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.العراق عندما یوقع على أي أتفاقیة یُضیف ھذا التحف

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

.التحفظ مكتوب نصاً في أتفاقیة عقد المعاھدات واألتفاقیات الدولیة

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

المادة (2) التي تم التصویت علیھا، أن ھذا االنضمام ال یعني بأي حال من األحوال اعترافاً بالكیان الصھیوني أو الدخول بأي عالقة معھ، ھذا
ما تم التصویت علیھ، السید النائب (حسن سالم)، العراق لدیِھ تحفظ في جمیع األتفاقیات، مسجل أمام األمم المتحدة، وضع بند یتعلق بھذه

.الفقرة، ثابت في جمیع األتفاقیات، أرجو أن نطلع على ھذا األمر

.أطلب التصویت على المادة على المادة (3) نفاذیة األتفاقیة أو القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

.یقرأ األسباب الموجبة

-:السید رئیس مجلس النواب –
أ أ أ أ أ
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أعتراض قانوني من النائب (عمار طعمة) بما یتعلق بالتصویت، یحتاج الى أغلبیة مطلقة ولیس بأغلبیة الحاضرین، أطلب رأي من اإلخوان
في كتلة سائرون ما ھو اعتراضھم على ھذا األمر؟

تثبیت الحضور داخل القاعة وتنشر األسماء، ألنھا من الجلسات المھمة واألخیرة، نحتاج الى أغلبیة الـ (165)، أین أسماء الحضور؟
.أعطوني أسماء الحضور

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

أعتقد أن األتفاقیات أي إجراء یطرأ علیھا تعدیل أو إضافة بحسب السیاقات المعمول علیھا ال یجوز، األتفاقیة أما تُقبل من حیث المبدأ أو
تُرفض، أما إضافة ھذه الفقرات وخصوصاً ورود أسم اسرائیل الكیان الصھیوني القوة القائمة باألحتالل ھذا واقعاً، مفردات تولد حساسیة

.كبیرة، لذلك نمتنع عن التصویت على ھذه الفقرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب، الرأي صحیح أما أن یتم المصادقة على األتفاقیة بحسب البنود التي تأتي من الحكومة أو تعیدوھا حتى یعیدوھا مرة
.أخرى، أي لیس نحُن الذین نضیف

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

.اللجنة لیس لدیھا مانع من حذف التعدیل، إذا كان یسبب مشكلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أعد الفقرات من الفقرة األولى، جمیع الفقرات ابتداًء من الفقرة االولى، أحتاج الحضور، السیدات السادة النواب، ھل توجد نیة لعدم المضي
.بالجلسة أصالً، النصاب یتحقق ثم یتراجع، األسماء التي سوف أذكرھا تنشرون أسماء الغیاب

النائب محمد شاكر محمد صالح، النائب محمد أمي فارس، النائب ریبوار ھادي، النائب آرام، النائب ریبوار ھادي (غیاب)، النائب عالء)
الربیعي، النائبة فیان صبري، النائب حسن خالطي، النائب عدي عواد، النائب عمانوئیل خوشابا، النائب اسوان سالم، النائب قصي عباس،
النائب صائب خدر، النائب خلیل المولى، النائب محمد الجحیش (غیاب)، النائب محمود مال طالل، النائب عدي حاتم الشعالن، النائب فاضل

جابر، النائب حسین ماجد الفایز، النائب بدر صائغ الزیادي، النائب محمد كریم البلداوي، النائب طعمة اللھیبي، النائب شیروان جمال، النائبة
سعدیة عبدهللا، النائبة منال وھاب، النائبة ماجدة التمیمي، النائب عدنان فیحان، النائب عمار طعمة، النائب احمد الكناني، النائب احمد

األسدي، النائب رائد جاھد فھمي، النائب حیدر الفوادي، النائب ارشد الصالحي، النائب محمد شیاع السوداني، النائب محمد عثمان الخالدي،
النائب عبود العیساوي، النائب احمد حیدر قاسم، النائب كریم اعلیوي، النائبة شیماء علي، النائبة نسرین الوائلي، النائبة ھوازن الشمري،

النائب ریاض المسعودي، النائب نعیم العبودي، النائب رعد المكصوصي، النائبة منار الشدیدي، النائبة شمائل العبیدي، النائبة عائشة
المساري، النائب فالح العیساوي، النائب كریم عفتان، النائب مثنى السامرائي، النائبة سمیعة غالب، النائب سعد الخزعلي، النائبة زیتون

الدلیمي (غیاب)، النائبة كریم ابو سودة، النائبة انعام الخزاعي، النائب یحیى العیثاوي، النائب قاسم الفھداوي، النائب طالل الزوبعي، النائب
غاندي، النائب ھیثم الجبوري. النائب احمد مظھر، أرجو االتصال بالنائب (ھیثم الجبوري)، النائبة لیلى مھدي، النائب سعد شاكر الخزعلي،
النائب یونس قاسم، النائب یحیى غازي، النائبة لبنى رحیم (غیاب)، النائبة الماس فاضل، النائب جاسم جبارة، النائب عبد الرحیم الشمري،

النائب جبار العیبي، النائب مزاحم التمیمي، النائب ھوشیار قرداغ یلدا، النائب عبد االلھ النائلي، اتصلوا برئیس لجنة الشھداء (عبد االلھ
النائلي)، النائب نھلھ الراوي، النائبة اكتفاء فرحان، النائب فیصل العیساوي، النائبة ھدى سجاد، النائب ریبوار طھ، النائب حسین جاسم

الزھیري، النائب مضر الكروي، النائبة مھا الجنابي، النائب مریوان نادر نصر الدین، النائب جاسم موجان البخاتي، النائب جمال محمد شكور.
النائب حسن خلف علوا، النائبة بلیسا عبد الجبار، النائبة دیالن غفور، النائب نھرو محمد قادر، النائبة اخالص، النائب حسن محمد كاظما،
النائب سالم طحیمیر، النائب علي جبیر العبودي، النائب عباس صروط، النائب عبد هللا الخبریط، النائب فالح الزیدان، النائب احمد الجربا،
النائب محمد تمیم، النائب نجاح المیاحي، النائب محمد علي زیني، النائب ثامر الحمداني، النائب فالح الخفاجي، النائب حسن فدعم، النائب

منصور البعیجي، النائبة سناء الموسوي، النائبة منى العمیري، النائب حسن سالم، النائب سلمان حسن الغریباوي، النائب عبد األمیر حسن
علي، النائبة زینب وحید الخزرجي، النائب عبد عون، النائب علي جبار مؤنس، النائب عامر الفایز، النائب صفاء الغانم، النائب ریاض

التمیمي، النائب عالء سكر الدلفي، عدنان فیحان، النائب ستار الجابري، النائب وجیھ عباس، النائبة اكتفاء الحسناوي، النائبة اشواق كریم،
النائب سالم الشمري، النائبة والء السعبري، النائب دكتور جواد، النائبة فاطمة عباس الموسوي، النائب نورس الكریطي، النائب مقدام

الجمیلي، دكتور مقدام، النائب حازم مجید ناجي، النائب حنین قدو، النائب صباح العكیلي، النائب محمود الكعبي، النائبة رفاه العارضي، النائبة
منتھى جبر، النائبة ایناس المكصوصي، النائب محمد رضا آل حیدر، النائب سعران االعاجبي، النائب ستار العتابي، النائب قصي الیاسري،

النائب النائب حسن رزاق داوود، النائب علي غاوي، النائب سعد مایع، النائب علي الالمي، النائب اسعد العبادي، النائب ماجد الوائلي، النائب
اجواد الساعدي، النائبة منال حمید ھاشم، النائب سعد حسین ھاشم، النائبة غیداء كمبش، النائب محمد الدراجي، النائب محمد اقبال، النائب

محمد الكربولي، النائب كاظم الشمري، النائب احمد الجبوري، النائب نبیل الطرفي، النائب صباح الساعدي، النائب فرات التمیمي، النائب كاطع
الركابي، النائب عباس الزاملي، النائب مظفر الوائلي، النائب جمال فاخر عوید، النائب عمار الشبلي (اتصلوا بِھ)، النائبة انتصار حسن

یوسف، النائبة منال المسلماوي، النائبة ابتسام محمد درب، النائبة زھرة البجاري، النائب لطیف الورشان (اتصلوا بِھ)، النائب محمد
الشاھر،  النائب خلف عبد الصمد، النائب یاسر عبد صخیل، النائبة علیھ االمارة، النائب ملحان المكوطر، النائب احمد حمھ رشید، النائب

حسن آلي، النائب ظافر العاني، النائب امجد العقابي، النائب نایف مكیف، النائب حسن شاكر، النائب علي جاسم محمد، النائب محمد الظاھر
الجحیشي، النائب رامي السیكیني، النائب ریبوار كریم، النائبة آال طلباني، النائب اقبال عبد الحسین، النائب ظافر العاني، النائب جمال عبد

الزھرة، النائب احسان ثعبان، النائب بیار طاھر دوسكي، النائب حمد هللا الركابي، أحسبوا لي النصاب، النائب حسین الزھیري، النائب مضر
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معن، النائبة مھا الجنابي، النائب میروان نادر، النائب جاسم البخاتي، النائب جما محمد شكور، النائب حسن خلف علو، النائب عبد الخالق
العزاوي، النائبة وحدة الجمیلي، النائب مثنى أمین، النائب عبد الرحمن عمر محمد، النائبة یسرى رجب، النائب حسن جالل، النائب محمد علي
حسین، النائب بیستون عادل، النائب عدنان الزرفي، النائب ثابت محمد سعید، النائب اسعد یاسین، النائب میزر، النائب فالح الخفاجي، النائبة

زھرة البجاري، النائب بھاء النوري، النائب عمار الشبلي، النائبة لبنى رحیم، النائب خالد المفرجي، النائبة مناھل الحمیداوي، النائب عباس
.علیوي كاظم، النائبة زیتون الدلیمي، النائب برھان المعموري، النائب خالد الجشعمي

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

.نقترح أن نصوت على حذف التعدیل المقترح ویعاد تسلسل المواد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اقرأ الفقرة من أولھا وامضي

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

.یقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة بشان المعاییر الدنیا للضمان االجتماعي رقم (102) لسنة 1952

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(اطلب التصویت على المادة (1)، النصاب (196

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

.یقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة بشان المعاییر الدنیا للضمان االجتماعي رقم (102) لسنة 1952

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (2) النفاذیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

.یقرأ األسباب الموجبة من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة بشان المعاییر الدنیا للضمان االجتماعي رقم (102) لسنة 1952

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون ككل

تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة بشان المعاییر الدنیا للضمان االجتماعي رقم (102) لسنة)
1952).

.(الفقرة ثالثاً: التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى االتفاقیة الدولیة لإلنقاذ لسنة 1989، (لجنة العالقات الخارجیة*

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

.تقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى االتفاقیة الدولیة لإلنقاذ لسنة 1989

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(اطلب التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

.تقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى االتفاقیة الدولیة لإلنقاذ لسنة 1989

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على المادة (2) النفاذیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

.تقرأ األسباب الموجبة من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى االتفاقیة الدولیة لإلنقاذ لسنة 1989

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون ككل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى االتفاقیة الدولیة لإلنقاذ لسنة 1989)

الفقرة رابعاً: التصویت على مشروع قانون تصدیق اتفاقیة التعاون العسكري واألمني بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة األردنیة*
.(الھاشمیة، (لجنة العالقات الخارجیة

-:النائب ملحان عمران یوسف –

.یقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصدیق اتفاقیة التعاون العسكري واألمني بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة األردنیة الھاشمیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(اطلب التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ملحان عمران یوسف –

.یقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصدیق اتفاقیة التعاون العسكري واألمني بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة األردنیة الھاشمیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على المادة (2) النفاذیة

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب ملحان عمران یوسف –

یقرأ األسباب الموجبة من مشروع قانون تصدیق اتفاقیة التعاون العسكري واألمني بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة األردنیة
.الھاشمیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(اطلب التصویت على األسباب الموجبة الحضور (196

.(تم التصویت بالموافقة)

.اطلب التصویت على القانون ككل
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تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون تصدیق اتفاقیة التعاون العسكري واألمني بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة األردنیة)
.(الھاشمیة

.الفقرة خامساً: التصویت على توصیات لجنة حقوق اإلنسان بخصوص إحداث النجف االشرف*

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

فیما یخص االتفاقیة مع المملكة الھاشمیة األردنیة واتفاقیة جمھوریة العراق في بدایة ھذا القانون ھنالك فقرة شعار المملكة األردنیة الھاشمیة
.بالنسبة لالتفاقیة بین دولتین في بدایة االتفاقیة بین جمھوریة العراق والمملكة األردنیة الھاشمیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بقى لدینا التصویت على فقرة واحدة

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

فقط بالنسبة لشعار المملكة األردنیة الھاشمیة على االتفاقیة األمنیة فقط یوجد شعار للمملكة األردنیة الھاشمیة وال یوجد شعار العراق أما یرفع
.شعار المملكة األردنیة الھاشمیة أو یضاف شعار العراق

-:السید رئیس مجلس النواب –

تبقى فقط اإلعالم لماذا لم یذكر ھذا الموضوع في المناقشات؟

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.أرسلت تقریر ومالحظة وقمت بتثبیتھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة العالقات الخارجیة بتاریخ 28/7 وضل لكم كتاب حسب الصادر للنائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي تبدي مالحظاتھا بما یتعلق بالشعار
.ویجب ان یكون شعار البلدین باالتفاقیة، لذا یرجى اخذ ذلك بنظر االعتبار

-:النائبة ثورة جواد كاظم الحلفي –

ھنالك تحرك من قبل دول الجوار بالنسبة لموضوع الربط السككي ولدیكم علم بذلك وھو موضوع مصیري وشریان اقتصادي مھم للعراق
والبرلمان یجب أن یتخذ موقف بشان ذلك ونحن كلجنة تبنینا الموضوع وان یكون الربط السككي فقط من موانئ البصرة نحن كلجنة التخطیط
والبرنامج الحكومي قمت بتجمیع تواقیع (102) من النواب على أن یكون التصویت علیھ الیوم ولكن لم یوجد في جدول األعمال وتابعت لیالً

.واتصلت بالسید حیدر مثنى

-:السید رئیس مجلس النواب –

متى قمِت بتقدیمھ؟

-:النائبة ثورة جواد كاظم الحلفي –

قمت بتقدیمھ في الجلسة السابقة قبل ثالثة أیام واتصلت البارحة بالسید حیدر مثنى وقلت أن ھذا موضوع مھم وقال یوجد تحرك ونحن لسنا ضد
.الربط السككي بل معھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة الخدمات ولجنة التخطیط االستراتیجي تقدم التخاذ قرار في الجلسة القادمة أنا متأكد مما أتحدث بھ الذین انسحبوا موقف سیاسي

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

یوجد طریقتین لحل ھذه القضایا أما نمرر التوصیات التي تقدمھا اللجان سواء كانت لجان دائمیة أو لجان مؤقتة أو تحقیقیة عبر التقاریر التي
تقدمھا لمجلس النواب ویحصل تصویت علیھا خصوصاً إذا كانت علیھا توصیات معینة وأما أن تتبنى الرئاسة ھذه التصویبات باعتبارھا رئاسة
مجلس النواب وحسب المادة (9) من النظام الداخلي ھي التي تنظم العالقة مع السلطات األخرى وبالتالي باعتبار ھذا التقریر لھ مساس بالسلطة

.التنفیذیة یمكن أن تتبناه الرئاسة وترسل ھذه التوصیات باعتبارھا رئاسة مجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.ال مانع أن تتبناه الرئاسة وترسلھ

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

ھنالك موقف سیاسي واضح، كانت بعض الجھات متبنیة رفض أتفاقیة الصلیب األحمر، لذلك نحن لم نصوت على ھذا الموضوع أو لم نتفق
معھم على عدم التمریر، سوف أتكلم بكل صراحة ووضوح بما إن ھذا تقریر حقوق االنسان ھو خاص بكتلة سائرون وكان ھناك موقف واضح

وصریح لكسر النصاب، ھذا القانون متعلق بقضایا إنسانیة لیس لھا أبعاد سیاسیة قانون حقوق إنسان فكان من المفترض أن تكون ھذه القضایا
.واضحة وال یكسر النصاب ألجل ھذا السبب

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

اللجنة كانت من لجنة حقوق اإلنسان تبنت ھذا الموقف لزیارة ما حصل في محافظة النجف األشرف، وتمكنت اللجنة على األقل خالل ھذه الفترة
أن ال تكبر المشكلة اكثر وبھذا العمل أستطعنا أیضاً أن نلتقي مع العوائل، بجمیع األحوال نتیجة العملیات العسكریة أو االخطاء في ھكذا قضایا
ھؤالء سوف یتم تعویضھم، حسب قانون (20) سوف یتم تعویضھم لكن توصیات اللجنة كانت معنویة أكثر مما ھي مادیة ومالیة، لذلك القضیة
تم حسمھا داخل اللجنة وكان ھناك أجماع من قبل كثیر من أعضاء مجلس النواب، أما تركھا الیوم بھذه الشاكلة اعتقد رسالة سلبیة ألنھ باألساس

.إنھم سوف یأخذون حقوقھم المادیة حسب قانون (20) لألخطاء العسكریة، لذلك أنا أفضل أن یتم أستدراج اإلخوة الموجودین خارج المجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

كم عدد الشھداء؟

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.اربعة أو خمسة شھداء

 

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

بھكذا مواضیع طبیعي ومن الدورات السابقة قد تكون ھناك حساسیة وأعتراض من جھة على جھة على فحوى الموضوع، أنا ال أرید أن أتطرق
لھذا الموضوع، لكن سؤالي ھنا، في جمیع اللجان التحقیقیة التي تنبثق من اللجنة المختصة قد تكون ھناك لجان تحقیقیة من أعضاء من لجان

مختلفة قد ال ینسجمون، لكن ھذا التحقیق تحدیداً تم إجرائھ من قبل لجنة حقوق اإلنسان حصراً، السؤال ھنا، أعضاء لجة حقوق اإلنسان من جمیع
األحزاب والكتل والمكونات، ھل ھنالك خالف فیما بینكم؟ أو لم أَر في التقریر إنھ باإلجماع تمت الموافقة، ألن التقریر جید، لكن المفروض أن

توصي اللجنة باإلجماع في أجتماعھا كذا بأن تُرفع للتصویت، ھذا مھم بالنسبة لنا حتى نعرف نحن إن ھناك توافق بین جمیع المكونات داخل
اللجنة، وحتى اثناء االعتراض من حق أي نائب في لجنة تحقیقیة أو أي لجنة مختصة لدیھ اعتراض على أي قانون لیس بالشرط ھذا القانون إن

اللجنة تسجل إنھا وصلت لنتیجة بخصوص تقریر ھذا الموضوع، لكن ھناك فالن نائب أو فالن نائبة أعترضت، فنتمنى أن تبینوا لنا ألنھا تعطینا
صورة أو ضح ما ھو وجھ األعتراض على مثل ھكذا موضوع؟

-:النائب صباح جلوب فالح  الساعدي –

أنا أؤكد على أن ھذه القضیة ھي قضیة متعلقة بشھداء سقطوا برصاص الفساد، تارةً ھناك رصاص لألرھاب وتارةً ھناك رصاص للفساد، ھذه
القضیة متعلقة بمكافحة الفساد والشعب یرید أن یكافح الفساد، إذا كان الفاسدین تابعین لجھة معینة او منشقین عن جھة معینة أو محسوبین على

جھة معینة ھذا شيء آخر، بالتالي إن الشعب یرید أن یكافح الفاسدین ویقف بوجھھم، بالتالي أنا أدعو رئاسة المجلس ومتمنیاً علیھم القبول حسب
المادة (9) من النظام الداخلي الفقرة تاسعاً والتي تنص على تنظیم عالقة مجلس النواب مع مجلس الرئاسة یعني رئاسة الجمھوریة ومجلس

الوزراء والسلطة القضائیة، بأعتماد التوصیات التي تقدمت بھا لجنة حقوق اإلنسان كتوصیات من الرئاسة وھذا ال یضر في صحة ھذه
.التوصیات خصوصاً إن اللجنة باشرت میدانیاً في توصیاتھا

-:النائب برھان كاظم عبد هللا  المعموري –

أعتقد أن الموضوع بالدرجة األساس ھي قضیة أنسانیة ال أكثر، خروج اإلخوة النواب من قاعة مجلس النواب وعدم تصویتھم لھذه التوصیات
ینظر برسالة سلبیة للشعب العراقي بالتالي سوف تتكرر أكثر من ھذا الموضوع وأیضاً سوف نحتاج أن یكون ھناك موقف من قبل مجلس

:النواب، نحن لدینا فقرتین رئیسیة

أوالً: تتعلق باللجنة المعنیة مثل ما تفضل بھا السادة النواب إن لجنة حقوق اإلنسان ھي إحدى اللجان التابعة لمجلس النواب بالتالي علینا جمیعاً أن
.نخضع لما تقولھ لجنة حقوق األنسان ألنھا تتمثل بجمیع المكونات

ثانیاً: موضوع الشھداء الذي سقطوا والجرحى الذین سقطوا في محافظة النجف األشرف ھم مواطنین ابریاء سلمیین متظاھرین، ال أعرف ما ھو
اإلصرار على عدم التصویت على األقل قضیة معنویة تجاه المواطنین؟ ھي قضیة معنویة ال أكثر، لیسوا محتاجین لألموال وال لھذه األمور، لكن

أعتقد مع األسف ھذه الحالة سلبیة للشارع العراقي، لذلك نحن ندعو اإلخوة أعضاء مجلس النواب، الیوم یجب أن یكون التصویت على ھذه
.التوصیات أحتراماً بالدرجة األساس لدماء الشھداء وأحتراماً للجنة حقوق اإلنسان التي تمثل جمیع مكونات الشعب العراقي
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-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

أوالً: بالنسبة لتقریر اللجنة مكون من جمیع األحزاب ومن أعضاء مجلس النواب وھو تقریر مھني ومحترم، وما زالت الجلسة مستمرة أساساً،
فلیحضروا وكل نائب یقول كلمتھ، ھذه ھي الدیمقراطیة إنھ شخص یصوت مع وشخص یصوت ضد، لكن الجلسة مستمرة، ویجب أن یؤخذ

.الغیاب ویقول كلمتھ داخل الجلسة

ثانیاً: الشعب عندما خرج یرفض الفساد ھذه رسالة للفاسدین أما بالتعویض المادي فھو تعویض بسیط جداً ال یشكل عبًئ على الحكومة، واللجنة
.قدمت توصیات للحكومة قد تؤخذ بھا او ال تؤخذ

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

الیوم عضو مجلس النواب العراقي یمثل جمیع الشعب العراقي وجمیع محافظات الشعب العراقي بدون محسوبیة او منسوبیة او فئویة، الیوم الكل
یعلم تحالف سائرون لھ موقف واضح أمام غرق العبارة في محافظة نینوى الحبییة ولھ موقف واضح في المحافظات الغربیة والجنوبیة، كنا نأمل

ان نختلف في حدث او إضافة فقرات في الموازنة او فقرات عامة نختلف علیھا، لكن ال نختلف على حقوق ودماء العراقیین، الیوم الجمیع یعلم
ھذه الدماء الطاھرة التي سالت في محافظة النجف لم نكن نأمل من السادة أعضاء مجلس النواب أن ینسحبوا، وعدم جلب حقوق ھؤالء المواطنین

.العَُزل في نعرات سیاسیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب من السادة اإلخوان اعضاء كتلة سائرون ومن اعضاء لجنة حقوق اإلنسان أن یعطوا المجال لرئاسة المجلس حتى تعالج الصیاغات إلى
.صیغة توافقیة تتفق بھا مع القوى السیاسیة، ال نتحدث عن حادثة محددة، نتحدث عن الشھداء الذین یسقطون في المظاھرات السلمیة

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

أنا أكدت لكم بإن اللجنة كانت من جمیع مكونات الشعب العراقي وال یوجد أي أختالف في وجھات النظر بین أعضاء اللجنة، عندما سألت السیدة
.(آال) صحیح، مكونات سیاسیة موجودة داخل اللجنة

القضیة قلنا إنھا معنویة، اوالً لماذا ال یصوت مجلس النواب على قانون حریة التظاھر؟

فلندع المواطنین ان تعبر عن وجھة نظرھا سواء ضد مجلس النواب أو ضد الحكومة او ضد مجلس المحافظة نحن جمیعنا في مجتمع في دولة
ونحن نرى ھناك انھیار في الفساد، الوضع ال یتحمل، التوصیات التي أتخذناھا توصیات معنویة وإال إذا نحن صوتنا بأعتبارھم شھداء، إذا قانون

رقم (20) ال یتالئم مع مقرراتنا اكید سوف لن یعتبرھم شھداء، لذلك القضیة لم یكن بھا أي جنبة سیاسیة، صحیح قد یكون ھؤالء المتظاھرین
یتبعون مجموعة سیاسیة وھذا شيء طبیعي جمیعنا لدینا أطراف سیاسیة، لكن اعتبار الضحایا أثناء التظاھرات فقط قضیة سلمیة، أنا ادعو مرة
أخرى أن نترك القضیة لھیأة الرئاسة، القضیة فیھا تعویض الجرحى وفیھا أستمرار في التحقیق مع الجھات التي عملت ھذه الخروقات األمنیة،

.لذلك حقیقةً اللجنة نمتعض من عدم وجود تعاون من بعض األعضاء بھذه القضیة ونترك المسؤولیة لھیأة الرئاسة

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

أوالً نسأل هللا أن یرحم الشھداء الذین سقطوا في ھذه التظاھرة وجمیع شھداء العراق ونثني على الدور االیجابي والممیز للجنة حقوق األنسان في
ھذا التقریر والتوصیات التي ُكتبت والتي أعطیت من أجل التصویت علیھا، بعض الذین خرجوا سیادة الرئیس اذا كانوا من النواب أو من الكتل،

القضیة لیست قضیة موقف سیاسي، الشھداء ھم شھداء الجمیع لیسوا شھداء محافظة معینة أو كتلة معینة، لكن یوجد تعدیل على صیاغة الفقرة
أوالً ما یتعلق بالتوصیات سیادة الرئیس التي ھي الفقرة بالضبط اعتبار الضحایا الذین سقطوا أثناء التظاھرة السلمیة شھداء وفقاً للقوانین النافذة،
ھل نحن نخصص تظاھرة معینة، أو المفروض جمیع التظاھرات السلمیة الذین سقطوا سابقاً وال سامح هللا وأن شاء هللا ال تعاد ھذه الحالة حتى

الحقاً، یعني القصد أنھ ال نخصص الجزئیة على حادثة معینة ونسكت، القصد أنھ یجب أن نشمل جمیع التظاھرات السلمیة التي انطلقت، اذا
كانت تظاھرات سابقة أو تظاھرات الحقة ال سامح هللا وحصل تجاوز وھو غیر مقبول، أما ھؤالء الشھداء فھم شھداء الجمیع ال یعتبرون فقط

مثالً شھداء محافظة معینة، ھم شھداء یعتبرون شھداء النجف ھم شھداء نینوى قبل أن یكونوا شھداء النجف وشھداء البصرة قبل أن یكونون
.شھداء النجف، لكن ھو تعدیل الصیاغة فیما یتعلق بأوالً، یجب تشمل جمیع التظاھرات السلمیة والشھید ھو شھید اذا قبل أو بعد

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

االحداث التي حصلت في النجف، عبرنا عن ما حصل في الیوم الذي تلى الحادث وذكرنا أن مجلس النواب أمام تحدي كبیر وعلیھ أن یثبت نفسھ
وینجح في ھذا التحدي، مجلس النواب ھو ممثل للشعب والمدافع عن حقوق الشعب، وأستغرب من ھذا الموقف الیوم ألن الكثیر من الكتل

السیاسیة والنواب تنصلوا عن الدفاع عن شعبھم، وأعترض على ھذا الموقف وأعترض على وصف ھذا الموقف بالموقف السیاسي ألنھ لیس
سیاسیاً، الموقف الیوم موقف انساني، لدینا شھداء ولدینا ضحایا سقطوا، نرغب أن نعبر عن دفاعنا عنھم باعتبارھم الشعب ونرغب أن نعطیھم

.صفة معنویة، ووقف الكثیر من النواب ضد ھذا التوجھ ھذا أوالً

الشيء الثاني، كتلة سائرون أكبر كتلة الیوم داخل مجلس النواب وأعتقد أن ما حصل سوف یثیر حفیظة ھذه الكتلة وأكتفي بھذا الحد، لكن سیادة
الرئیس حقیقةً منزعج جداً من ھذا الموقف، موقف غیر صحیح، موقف ال یعبر عن تمثیلنا للشعب، الیوم دعونا نتكلم بصریح العبارة، التیار



8/1/2019 محضر جلسة رقم (36) الثالثاء (30/7/2019) – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/07/30/2019-7-30-محضر-جلسة-رقم-36-الثالثاء/ 12/13

الصدري خرج من حدود أسم التیار الصدري ویرغب أن یخرج الى مسمى الوطني وھذا التصرف یقف ضد ھذا االجراء وضد ھذا التوجھ،
.لذلك ال تلقون اللوم على كتلة سائرون اذا اتخذت أي موقف في المستقبل

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب جمیع الشھداء ھم أعزاء وحقوقھم محفوظة لدى الجمیع، توجد وجھة نظر لدى زمالئكم اآلخرین، امنحوا رئاسة المجلس وقت
للتداول وإزالة بعض األمور التي قد تسبب مشكلة في التصویت، نعم ھذا یحتاج الى عمل سیاسي، نحن نتحدث عن انصاف الشھداء بما فیھم

الشھداء الذین یخرجون الى المظاھرات السلمیة، ال احدد جھة وال احدد وقت وال احدد زمان، ھل یوجد اعتراض على ھذا المبدأ؟

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

أرجو االعتماد على المادة (9) وتمنح الرئاسة ھذه الصالحیة، لكن بشكل واضح وصریح وصادق، سائرون سوف یكون لھا موقف سیاسي مع
.الكتل التي لھا تفاھمات معھا، ھذا الموضوع ال یمكن أن یمرر بھذه الطریقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعتقد أنتھى النقاش في الموضوع

كرئاسة مجلس سوف نتخذ اجراء بغض النظر عن االجراء الذي اتخذه المجلس بالتصویت من عدمھ على ھذه الفقرة، یبقى حق المجلس بالتعدیل
واإلضافة والتصویت على ھذه التوصیات، نحن كرئاسة مجلس سوف نتخذ أنا واألخ النائب األول والنائب الثاني، رأي مشترك فیما یتعلق

.بإنصاف ھذه الشریحة وتوجیھ الجھات المعنیة في ھذا الملف

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.نحن كلجنة حقوق االنسان سوف نستمع ونطلع الى تعدیالتكم لكن في نفس الوقت اللجنة ال تتنازل عن ھذه التوصیات

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یحتاج لھا الى نقاش وتعدیل

-:النائب مثنى امین نادر –

ابتداًء أیضاً أتقدم بالشكر للسید النائب األول ألتاحتھ الفرصة ابتداًء في الجلسة لطرح الموضوع وما أثیر عن خروجھ في الجلسة أنھ اعتراض
.علیھ، أنا أصحح ھذا األمر أنھ لم یحدث ذلك، لألسف أثیر ھذا الموضوع في اإلعالم، الذي أود أن أقولھ

فجع العراق واالنسانیة قبل أیام بمقبرة تحتضن أطفاالً ونساء تم ابادتھم جمیعاً في صحراء السماوة، بال شك ھذه فاجعة لإلنسانیة وللعراقیین
جمیعاً بغض النظر عن ھویة من یتواجدون في ھذه المقبرة من الكورد أو غیرھم، الیوم توافد عدد كبیر من ذوي الضحایا الى ھذا المكان لیروا

ُرفات أھلھم ولیطلعوا على حقیقة ھذا األمر المروع الذي حدث، وفي ھذه األثناء الدموع تنھمر والصوت یعلوا بالنحیب والمشھد مھیب، یرى
مالزم أول أو یالحظ أن ھنالك علم كوردستان على كتف أحد ذوي الضحایا فیصر على أن ھذا العلم ال بد أن یزال وأنھ ال بد أن ال یكون

.موجوداً، الذي حدث أنا أعتبره

-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا تقترح؟

-:النائب مثنى امین نادر –

الذي حدث أنا والجمیع أعتقد یعتبرونھ اھانةً لشعب وللشھداء ولذویھم، األمر الذي أدى الى أن أحد ذوي الضحایا یقول وھو یبكي ویعلوا بصوتھ
الى اآلن یكرھوننا، ھذا األمر أنا أدعو السید رئیس الوزراء ووزیر الدفاع الى اتخاذ االجراءات الالزمة بحق ھذا الشخص وتشكیل لجنة تحقیقیة
وأداً الفتنة، أنا ال أطرح ھذا الموضوع إلثارة النعرات التي أنا أبرأ نفسي منھا، فأنا أبن ھذا البلد وأؤمن باإلنسانیة ثم باإلسالمیة ثم بالعراقیة، لكن

ً .الذي حدث ھو اھانة لنا جمیعا

-:السید رئیس مجلس النواب –

نتضامن مع ما طرحتھ ومع شھداء العراق جمیعاً، تقدم بطلب مكتوب الى رئاسة المجلس لمفاتحة القائد العام للقوات المسلحة ووزیر الدفاع
.إلجراء التحقیقات الحكومیة وبنفس الوقت تكلف لجنة األمن والدفاع بالتحقیق في ھذه الحادثة وإعالم مقدم الطلب لرئاسة المجلس

-:النائب مثنى امین نادر –
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كلمة أخیرة، أدعو الى تفعیل قانون نبذ العنصریة والكراھیة في ھذا البلد وعدم السماح بتكرار مثل ھذه الحوادث وردع أولئك الذین یعبثون
.بالوحدة الوطنیة، ونشكر موقف الجمیع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تُرفع الجلسة

.ُرفعت الجلسة الساعة (3:40) عصراً


