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محضر جلسة رقم (20) األحد (1/12/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي األول

محضر جلسة رقم (20) األحد (1/12/2019) م
ً .إبتدأت الجلسة بنصاب (241) نائبا

ً ..بدأت الجلسة الساعة (2:20) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:الموظف صالح الدین علي –

.یتلو آیات من القران الكریم

السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، حدثت في األیام القلیلة الماضیة أحداث مؤلمة وتدمي القلب في محافظات ذي قار والنجف
األشرف وبعض مدن العراق األخرى راح ضحیتھا خیرة من شباب العراق الباحثین عن اإلصالح والذین یعملون على أن تكون كلمتھم ویكون
رأیھم رأي لكل أبناء الشعب العراقي من أقصاه إلى أقصاه لتلبیة متطلبات الحیاة الكریمة لكل أبناء الشعب ویتضمن جدول األعمال فقرة تتعلق

بمناقشة األحداث األخیرة في محافظة ذي قار والنجف األشرف والمحافظات األخرى بناًء على طلب السیدات والسادة النواب، أطلب من المجلس
.الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على شھداء محافظتي ذي قار والنجف األشرف والمحافظات األخرى من أبنائنا المتظاھرین ومن القوات األمنیة

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

.(النصاب (241

.الفقرة أوالً: إستقالة السید رئیس مجلس الوزراء *

-:یوم أمس إستلمت رئاسة مجلس النواب كتاب معنون إلى السید رئیس مجلس النواب

.السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

إستجابةً لخطبة المرجعیة الدینیة العلیا وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بھا البالد ولتوفیر شروط أفضل لتھدئة األوضاع ولفتح المجال أمام
مجلس النواب الموقر لدراسة خیارات جدیدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول إستقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي إستقالة

الحكومة بمجملھا، ال شك أن مجلس النواب الموقر بأعضاءه وكتلھ سوف یكون حریص على إیجاد البدیل المناسب بأسرع وقت ألن البالد في
.ظروفھا الراھنة ال تتحمل حكومة تصریف أمور یومیة

لذلك، أرجو من مجلسكم الموقر إكمال إجراءات منح الثقة إلى رئیس مجلس وزراء جدید وحكومة جدیدة لیتسلم المسؤولیات وفق السیاقات
.الدستوریة والقانونیة المعمول بھا

أل
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.وفقكم هللا ورعاكم ومن على شعبنا باألمن والسالم والھدوء والرقي والتقدم، إنھ سمیع مجیب

.والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

عادل عبد المھدي

.رئیس مجلس الوزراء

29/11/2019

(مرافق)

إشارة إلى المداولة مع المحكمة اإلتحادیة العلیا والتي تداولت مع الحكومة ومع السید رئیس الحكومة الذي قدم طلب إستقالتھ وأیضاً تداول مع
رئاسة مجلس النواب، إشارة إلى المادة (75) من الدستور التي تنص في أوالً، لرئیس الجمھوریة تقدیم إستقالتھ تحریریاً إلى رئیس مجلس

.النواب وتعد نافذة بعد مضي سبعة أیام من تأریخ إیداعھا لدى مجلس النواب

وما ذھبت إلیھ المحكمة اإلتحادیة حسب المداولة أن رئیس الجمھوریة ھو جزء من السلطة التنفیذیة وبالتالي ما یمضي على رئیس الجمھوریة
.یمضي على رئیس مجلس الوزراء ویمضي على الوزراء وتكون إستقالتھم نافذة حال تقدیمھا إلى مجلس النواب

لذلك تعتبر إستقالة السید رئیس مجلس الوزراء نافذة وسوف تقوم رئاسة مجلس النواب بتوجیھ كتاب إلى فخامة رئیس الجمھوریة لترشیح مرشح
.بدیل إلدارة الدولة، إلدارة مجلس الوزراء كرئیس وزراء جدید إشارة إلى المادة (76) من الدستور

.ھذه موافقة من المجلس إشارة إلى المادة (75) من الدستور على قبول إستقالتھ

ھل یوجد إعتراض من أي من السیدات والسادة النواب الــ (241) على قبول إستقالة السید رئیس مجلس الوزراء؟

ھل یوجد إعتراض؟

ھل یوجد معترض على قبول إستقالة السید رئیس مجلس الوزراء؟ أو لدیھ رأي آخر؟

.ال یوجد معترض من أصل (241) نائب

.نقطة نظام، تفضل

-:(النائب عمار كاظم عبید الشبلي (نقطة نظام –

سیادة الرئیس، في المادة الدستوریة، رئیس الجمھوریة یرسل إستقالتھ إلى مجلس النواب؟ أم إلى رئیس مجلس النواب؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إلى رئیس مجلس النواب

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.إذا للمجلس فیجب أن یصوت المجلس، وإذا لرئیس مجلس النواب

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.النص یتحدث إلى رئیس مجلس النواب

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.خلص ھذا إذن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إلى رئیس مجلس النواب

.السیدات والسادة النواب، عدم إعتراض (241) نائب ھو بمثابة تصویت

http://parliament.iq/wp-content/uploads/2019/12/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-20-%D8%AF4-%D8%B32-%D9%811-001.jpg
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-:نعم

(تم قبول إستقالة السید عادل عبد المھدي من منصب رئیس مجلس الوزراء)

المجلس یعلن قبول إستقالة السید رئیس مجلس الوزراء وسوف تتم مخاطبة فخامة رئیس الجمھوریة لتسمیة مرشح جدید لرئاسة الوزراء إشارة
.إلى المادة (76) من الدستور

.الفقرة ثانیاً: مناقشة األحداث األخیرة في محافظتي ذي قار والنجف األشرف والمحافظات األخرى *

.حسب القوائم المسجلة أمامي، تفضل

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

بدءاً، الرحمة والرضوان لشھداء الناصریة الفیحاء ومحافظة النجف وشھداء العراق عموماً، وفي الوقت الذي یعاني فیھ أبناء الشعب العراقي
المنتفض على الظلم والفساد ویواجھ كل أنواع القمع والقتل وآخرھا ما جرى من مجزرة في محافظة ذي قار بحق المتظاھرین السلمیین العزل

.فجر یوم الخمیس الموافق 28/11

ً سیادة الرئیس، بدءاً، أرجو إعطاء المجال لتوضیح الصورة عن ما جرى في محافظة ذي قار في مجزرة الخمیس كون ما جرى یختلف تماما
.(عن ما جرى من تعاطي مع باقي المحافظات والتعاطي مع المظاھرات، الفرق نحن نعرف القاتل وبالعرب یقال (نعرف فجارنا

-:إخواني

أوالً: جمیل الشمري أرتكب جریمة بحق المتظاھرین السلمیین وتسبب بمجزرة أودت بـ (500) شاب بین جریح وشھید، والكل یعلم أن األوامر
صدرت من القائد العام للقوات المسلحة بتولي زمام األمور لخالیا األزمة لسبعة قادة عسكریین، وسوء حظنا جاء لنا بجمیل الشمري على

.محافظة ذي قار، والمحافظة قبل أن یأتي جمیل الشمري بیومین حصلت تھدئة والكل یسمعني وأنا مسؤول عن كالمي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدة النائبة، فقط دعینا نستمع للكلمة، تفضلي في مكانك

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

سیادة الرئیس، قبل الحادث حصلت تھدئة من الناشطین وشیوخ العشائر والخیرین وتم التنسیق مع المتظاھرین لفتح الجسور، والجسور في
الناصریة. إخوان للتوضیح، كل شيء ال یوجد أمامھا أي شيء لیس أمامھا برید مركزي وال أمامھا دائرة حكومیة وال یوجد أي تعطیل للدوام،

.جسرین والثالث مفتوح ومجرد الشباب مخیمین وجالسین على الجسر، وجمیل الشمري

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، بغض النظر عن الحدیث الذي سوف یتحدث بھ السید النائب وأكید سوف یكون ضمن سیاقات النظام الداخلي، أطلب من
.المجلس التضامن مع شھداء الناصریة والوقوف أثناء الكلمة

.وأیضاً شھداء النجف وكل محافظات العراق

.أعتذر فقط للتأكید، شھداء محافظة ذي قار ومحافظة النجف األشرف وكل محافظات والمدن العراقیة

تم وقوف السیدات والسادة النواب أثناء الكلمة تضامناً مع الشھداء من أبناء محافظة ذي قار ومحافظة النجف األشرف وكل محافظات والمدن)
.(العراقیة ومن ابناءنا من القوات األمنیة

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

.سیادة الرئیس، نحن ال نرید أن نتجنى على القوات األمنیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الشھداء من أبناء المحافظات ومن أبناءنا من القوات األمنیة

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

سیادة الرئیس، نحن ال نرید أن نتجنى على القوات األمنیة، ال بالعكس، توجد بعض القوات األمنیة في باقي المحافظات وقفت مع المتظاھرین
-:وتعاملت بصورة سلمیة ومقبولة ولكن الذي جرى للتوضیح توجد نقطتین، إخوان

أ ً ً



12/7/2019 محضر جلسة رقم (20) األحد (1/12/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/12/01/محضر-جلسة-رقم-20-األحد-1-12-2019-م/ 4/19

جمیل الشمري فور وصولھ إلى الناصریة مساءاً توجھ في الساعة الثالثة فجراً بقوات مدججة بالسالح، ویأتي ویتحرك بالھمرات التي تحمل
سالح الرشاش األحادي ویخرج في الساعة الثالثة فجراً یرید یفتح جسور على شباب نائمون على الجسر ُعزل وبدأ إطالق النار من الساعة

.الثالثة فجراً إلى الساعة (12) ظھراً

ھذه مجزرة من غیر أن یناقش القیادة الموجودة في بغداد ومن غیر أن یناقش المحافظ ومن غیر أن یناقش أي قیادات عسكریة یتحمل مسؤولیة
.ھذا القرار

الشيء الثاني، وردتنا معلومة وھي مؤكدة، أن جمیل الشمري فور وصولھ إلى الناصریة أمر بسحب اللواء المسؤول عن حمایة السجن المركزي
في الناصریة، سجن الحوت، الذي یحتوي على (12) ألف نزیل و (7) اآلالف منھم محكوم باإلعدام، سحبھ وأستبدلھ بقوة من مكافحة اإلرھاب

.عددھا (300) شخص لیست من مكافحة اإلرھاب ولكنھم قوة ساندة أعمال صیانة وغیرھا أي أتى بھم كقوة شكلیة لغرض حمایة السجن

ً لذا ونحن بصراحة نعتبر أن كل ھذا یدخل ضمن مخطط ومؤامرة لغرض سفك دماء أبناءنا ولغرض إدخال محافظتنا وإدخال البلد عموما
.بالحرب األھلیة

لذا نطالب بتنفیذ مطالب أھلنا في محافظة ذي قار وھي، تنفیذ أمر إلقاء القبض الصادر من القضاء العراقي بحق المدعو جمیل الشمري فوراً
ومنعھ من السفر وحجز أموالھ المنقولة وغیر المنقولة وبال تسویف كونھ أرتكب جریمة بحق اإلنسانیة، صدر أمر ولكن نطالب كأعضاء مجلس
نواب بتنفیذه فوراً، ھؤالء أبناء الناصریة ولتثقوا با� العظیم ال نترك حقنا مثلما ترك حق الموصل وترك حق الصقالویة وترك الحق في جریمة

.سبایكر، دم الناصریة ال یذھب وال خیر فینا وال نقف لدقیقة واحدة إذا نترك دم الناصریة وجمیل الشمري ال یدخل في المحكمة ویحاسب

.صدقوني إخوان وقسماً با�، تحترق الناصریة والعراق ینقلب إذا لم تصدر أوامر إلقاء قبض بحق جمیل الشمري فوراً

.ثانیاً: نطالب أعضاء مجلس النواب أیضاً بتشكیل لجنة تحقق على أن تعطي نتائجھا بأسرع وقت لمحاسبة أي مقصر وأي مشترك بھذه الجریمة

ثالثاً: إخواني أعضاء مجلس النواب، إسألوا لماذا وصلت الناصریة لھذا اإلحتقان؟ لماذا بقت تسمى بالتنین والحرق وغیرھا؟ إخوان حجم المأساة
صعب جداً وصلنا لمرحلة أن محافظة كاملة من الثمانینیات وإلى الیوم لم یبنى فیھا مستشفى واحد، إبنوا لنا مستشفى ألننا دائماً نعطي دماء، إبنوا
لنا مستشفى على األقل، وأكثروا بھ من ثالجات الموتى، ھذا الذي نریده فقط، مستشفى مبني ونسبة اإلنجاز فیھ (95%) یبقى ألربع سنوات ولم

یتم تسلیمھ، وال توجد شوارع، وللعلم أي قطاع خدمي أعطني إیاه في الناصریة وأنا أثبت لك بالدلیل القاطع وباألرقام بأن الناصریة متأخرة،
.مثالً، قطاع الكھرباء

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه الطلبات مكتوبة؟

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

.إن شاء هللا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، حتى نتخذ بھا اإلجراء الالزم

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

سیادة الرئیس، الشيء المھم أیضاً، األخذ بنظر األعتبار لطلبات محافظة ذي قار بصورة خاصة وتقدم لرئاسة المجلس بصورة مكتوبة ونرجو أن
.تضمن في موازنة 2020

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو من جنابك أن تجتمع مع زمالءك وزمیالتك من نواب المحافظة وتقدموھا اآلن حتى نعرضھا على اإلخوان في مجلس النواب

.قدموھا اآلن، شكراً جزیالً

.لجنة األمن والدفاع، السید رئیس اللجنة، إذا تسمح، جنابك وزمالءك في اللجنة لدیكم خبرة في العمل األمني والعمل العسكري

نعم، سوف یتم الحدیث عن محافظة النجف، المحافظات تباعاً بعد، سوف أعطیك دور في ما یتعلق فقط أكمل جزئیة الناصریة وسوف أتحدث
.بما یتعلق بالنجف

.نعم، إذا تسمح

ً أ أل
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لجنة األمن والدفاع، حضرتك قائد عسكري وزمالءك في داخل اللجنة أیضاً لدیھم خبرة عسكریة وبعضھم قادة عسكریین میدانیین في مجال
الجیش ومجال األمن، تنتقلون فوراً إلى محافظة ذي قار ومحافظة النجف وتشتركون بوضع الخطة األمنیة بما یتعلق بحمایة أرواح المدنیین

.والمواطنین وأیضاً تعزیز وضع القوات األمنیة ودور القوات األمنیة

أطلب من جنابك أن یكون عملكم كلجنة، لجنة األمن والدفاع خالل ھذا األسبوع معفیین من العمل في مجلس النواب وتباشرون العمل في
محافظتي ذي قار والنجف ویكون تقریركم على أقرب جدول أعمال لجلسة متى ما تمكنتم، ونحن نثق بقدراتكم أنتم كأعضاء مجلس نواب عن

.ھذه اللجنة وأن یكون ھنالك رأي عندكم واضح ویساعد في إستتباب األمن في ھذه المحافظة، تفضل

-:النائب محمد رضا داود آل حیدر –

.سیادة الرئیس، إسمح لي أن أعقب على ھذا الموضوع، وأنا سوف أختصر

بالنسبة لألحداث منذ 1/10 وإلى ھذا الیوم مضى شھرین، كل اإلجراءات التي قامت بھا القوات الحكومیة بأمر الحكومة وبنسبة (90%) ھي
إجراءات خاطئة، في بدایة المظاھرات عدم التعامل وفي أول الساعات في ساحة التحریر مع المتظاھرین بسلمیة أدى إلى ھذا الوضع والتصعید
األخیر الذي حدث في مدینة الناصریة وفي مدینة النجف إرسال القادة، سبع قادة أو ستة من القادة، إرسالھم من قبل القائد العام للقوات المسلحة

إلى المحافظات وھناك حدث لغط لدى الجمھور بأن ھذا حاكم عسكري وقسم من القادة إتصلت بھم قالوا لي لدینا صالحیات إداریة وعسكریة وال
یعرف واجبھ وبعد ذلك عدنا لنتصل مرة ثانیة بالمشتركة قالوا ال لیس لدینا فقط الصالحیات األمنیة، وأول مرة خرج علینا عنوان رئیس اللجنة

األمنیة في المحافظة وبعد ذلك عادوا لیجعلوه عضو خلیة األزمة، یوجد تخبط في ھذا الموضوع كان، وھذا الموضوع تصعد ووصل إلى
محافظة النجف وإلى محافظة ذي قار نتیجة ذھاب ھؤالء القادة، لدینا قادة عملیات وقادة شرطة في المحافظات ولیس ھناك من مبرر إلى إرسال

ھؤالء القادة والذي حدث في مدینة الناصریة أتفق مع السید صادق السلیطي على ھذا الموضوع وذھاب (46) شھید في یوم الخمیس وقتلوا
.بدماء باردة

سیادة الرئیس، نعم نحن أرسلنا لجان إلى البصرة وإلى الناصریة وسوف نقوم بواجبنا بصورة صحیحة وننسق مع القوات األمنیة وأنا على
إتصال دائم مع العملیات المشتركة وكان یوم أمس مع وزیر الداخلیة حول إستبدال قائد الشرطة حسب رغبة المتظاھرین وكانت ھناك تھدئة

.والیوم الناصریة تختلف عن یوم الخمیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة، إشارة إلى المادة (61) التي تتعلق بإختصاصات مجلس النواب في الفقرة ثانیاً، الرقابة واإلشراف على أداء السلطة التنفیذیة،
سوف یتم إصدار أمر نیابي من رئاسة المجلس یكلف لجنة األمن والدفاع برئیسھا ونائبھا ومقررھا وأعضائھا للذھاب إلى محافظة ذي قار

لإلشراف والرقابة على عمل الجھات األمنیة في ھذه المحافظة وأیضاً في المحافظات األخرى، أطلب من جنابك ونضع ثقة مجلس النواب بھذه
.اللجنة، لجنة األمن والدفاع إلى إستتباب األمن ومساندة القوات األمنیة وإبداء المشورة إذا طلبوا

.شكراً جزیالً

-:النائب محمد رضا داود آل حیدر –

.إن شاء هللا، شكراً جزیالً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، حتى ال تحصل تداخالت في اإلختصاصات، لجنة األمن والدفاع ھي ممثلة من الجمیع، تذھب كل لجنة األمن والدفاع

.الخطوة التي تلیھا سوف یتم الحدیث، المداخالت مسجلة

-:النائب عبد األمیر حسن علي الدبي –

.بسم هللا الرحمن الرحیم

.وال تحسبن الذین قتلوا في سبیل هللا أمواتاً، بل أحیاء عند ربھم یرزقون

.صدق هللا العلي العظیم

أوالً: كنت قد سجلت مجموعة طلبات بینھن الفقرة األولى سیادتكم وافق علیھا بتشكیل لجنة تحقیقیة من أجل الوقوف على تفاصیل مجزرة یوم
.28/11 في محافظة ذي قار وتقدیم المدانین إلى القضاء

.شكراً لقرارك بتوجیھ لجنة األمن والدفاع بھذه اللجنة

.ثانیاً: إعتبار محافظة ذي قار محافظة منكوبة وتتحمل الدولة كل ما یترتب على ذلك من إستحقاقات وكذلك محافظة النجف

ً ً
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ثالثاً: قیام رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس النواب بزیارة المحافظة شخصیاً وتقدیم الشكر والتقدیر إلى شیوخ عشائر المحافظة وتقدیم التعازي
.إلى ذوي الشھداء

.رابعاً: تنفیذ طلبات المتظاھرین في المحافظات المنكوبة كافة وخالل مدة شھرین وبضمانة الرئاستین

.خامساً: تنفیذ مستحقات الشھداء خالل ھذا الشھر وبمتابعة خاصة من قبل مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً

.المداخلة، حسب الجدول المسجل سوف أمضي

.بعد إنكم، أقدم النائب عن النجف

.تفضل

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

السید الرئیس، النجف األشرف بقدسیتھا وبموقعھا التأریخي عاشت خالل األیام السابقة أربعة أیام وضع مأساوي نتیجة سقوط الشھداء والجرحى
والدماء التي سالت في ساحة ثورة العشرین، النجف الوضع الحالي متأزم، النجف التي أعطت صورة رائعة من المظاھرات السلمیة والتي
إشتركت فیھا كل شرائح المجتمع ظاھرة حضاریة وأعطت صورة للعالم ولكل محافظات العراق ولكنھا تم التقصد للنجف من خالل دخول

عناصر مشبوھة أساءت ألمنھا وأساءت إلستقرارھا وأساءت للمظاھرات السلمیة، لذلك الیوم النجف وإلى ھذه الساعة في وضع متأزم، الیوم
النجف عاصمة إقلیمیة، النجف الیوم لھا موقع إسالمي وعربي وعراقي والمفروض الدولة بكل قطاعاتھا وكل األجھزة األمنیة والیوم ھیبة الدولة
معدومة عندما نتصل بأي جھة یخشى الدخول إلى النجف وإذا دخل یدخل بشكل خجول والیوم إنتخت عشائر العراق عشائر النجف والناس الذین

بإمكانیاتھم وتأثیراتھم ولكن من العجب أنھ الیوم ألربعة أیام تعاني منھا النجف وباألمس لیالً القوات األمنیة المشتركة نزلت بشكل متجردة من
السالح والوضع یحتاج ألن ھنالك ذوي شھداء یطالبون بحق دماء أبنائھم والعشائر تجندت بالسالح ولكن حاولنا أن نمنعھم نحن ومجموعة من

النواب والناس الخیرین والحوزویین وشیوخ العشائر إلى آخرھم، منعناھم من السالح ولكن الوضع مأساوي ویحتاج وقفة من الدولة، أین الدولة
وأین الحكومة؟ وأین العملیات المشتركة؟ وأین عملیات الفرات األوسط؟ أي لیس من المعقول أن النجف والتي تمثل ھي الوضع اإلقلیمي وبالتالي

.من الخطورة أن تمتد ھذه المشكلة ومعناھا تقودنا إلى حرب أھلیة وتقودنا إلى صراع مسلح بین شارع وشارع

الیوم الذي نطالب بھ محاسبة من تجرأ على قتل الشھداء والجرحى وتشكل لجنة تحقیقیة من األمن والدفاع وحقوق اإلنسان أن تنزل إلى النجف
.ألھمیة النجف وقدسیتھا

نطالب بإحتساب من سقط شھیداً حسب القانون، شھداء ویعوضون وكذلك الجرحى یوجد جرحى صعوبة معالجتھم في العراق الدولة تتحمل
إرسالھم إلى الخارج وھنالك أكثر من (500) جریح وعشرات الشھداء، لذلك النجف أمانة في رقبة كل عراقي مسؤول أم غیر مسؤول، النجف
عاصمة الجمیع تنتھك قدسیتھا بھذه الدماء ویجب أن تحل المشكلة بتدخل الدولة والیوم العشائر إنتفضت في الناصریة وإنتفضت في النجف وھذا

الیوم دورھا ألنھم أھل األرض وھم یمثلون المجتمع لذلك دعوة للدولة وللعملیات أن تساھم في حل ھذه المشكلة وعدم توسعھا ألنھ الوضع
.مأساوي في النجف وندعو الجمیع إلى التروي والھدوء مع حل ھذه المشكلة الكبیرة التي ال سمح هللا أن تتوسع وتعم عموم العراق

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.الرحمة والخلود لشھدائنا، والخزي والعار للمجرمین

باختصار وبسھولة، أوالُدنا ذُبُحوا، الذي ذبحھم (جمیل الشمري) جاء جمیل الشمري في اللیل الى الصباح قتَل أكثر من(50) شخص وجرَح اكثر
من (40) شخص، أنا ُعرفت لشائعة ذي قار كمتظاھر، لم أُعَرف دكتور، وال أبِن شیوخ، تم انتخابي كمتظاھر، جاء(جمیل الشمري) لدینا أربع
جسور، أنا متواصل مع المتظاھرین الى الساعة السادسة صباحاً باقي مع المتظاھرین، فتحنا إحدى الجسور لتقلیل الحاالت الطارئة بقیت ثالثة
جسور، المتظاھرین قسماً، عظماً یشھُد هللا وُمحاسب یوم القیامة لم یتعَرضوا الى أي أحد، لیس للقوات األمنیة في یومھا، وال َمشوا على أحد،

وكنُت على اتصال مباشر معھم، جاَء (جمیل الشمري) فتَح علیھم النار وقتَلَھم ما یُقارب أكثر من (40) شخص وجرَح أكثر من (400) شخص،
(جمیل الشمري) یجب أن یُحاسب، ویجب أن یُحاكم، أصبحت حاالت قلیلة، وتََسَوَف األمر، نحُن أھالي الناصریة لن نجعلھا تَسوف ، ویجب  أن
نأتي بھ ونحاسبھُ قَتل وَذبح بدون ذنب، یشھُد هللا ولدي مقاطع فدیو مباشر حفظتھا لدي، جالسین یعزفون الغیتار ویرقصون ویغنون أغاني وطنیة

قسماً (بالحسین) أنا كنت معھم على أتصال مباشر ویغنون أغاني وطنیة ویُشغلون غیتار وھذا َدَخل علیھم قتلھم، قسماً (بالحسین) إذا لم یُحاكم 
(جمیل الشمري) ویعدم في ساحة ( الحبوبي) ھو الذي قَتل أوالدنا نحن لیس فینا حظ أھالي الناصریة، كل الثورات تخرج من أھالي  الناصریة،
كل الخیرین من أھالي الناصریة، ویأتي الینا (جلیل الشمري) األمس أنا ُكنت مَع قائد العملیات، قائد العملیات یقول انا لیَس لدي أي أمر، أنا لم

.أُعطي أمر الى (جمیل الشمري)،ھو تصرف من ذاتھ (جمیل الشمري) عمیل نرید أن نعرف من قال لھُ أن یقتل أوالدنا

-:النائب حسین ماجد فایز –

ً أ ُ
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سیدي الرئیس، تُشیر أصابع اإلتھام في مجزرة ذي قار( الناصریة) تحدیداً في یوم 28/ 11 الى إلى الفریق (جمیل الشمري) وكُل ما ثقى
بالقضاء العراقي أن ینصف أبناء ذي قار، وأن یعرض األوامر التي صدرت من قیادة ذي قار في ذلَك الیوم، على البرلمان العراقي متابعة من

.یتحمل ھذِه الجریمة البشعة

.ثانیاً: إلحاق جمیع الشھداء في ھذِه المظاھرات ضمن مؤسسة الشھداء

.ثالثاً: تتكفل الدولة بعالج جمیع الجرحى خارج العراق، كما أدعوا رجال األعمال في محافظة ذي قار الى تحمل مسؤولیتھم أمام أبنائھم الجرحى

رابعاً: إعالم محافظة ذي قار محافظة منكوبة نظراً لم تعرضت لھُ من حرق أغلب المؤسسات الحكومیة والمدنیة، وأَن محافظة ذي قار بما فیھا
.من فقر وقلة خدمات صحیة وُكثرة األمراض المستعصیة، ھناك (7000) حالة مرضیة سرطانیة في ذي قار لم یتم االلتفات إلیھا

خامساً: تدویر أموال موازنة 2019 وإبقائھا في المحافظة، ألَن المحافظة خالل األشھر األخیرة للسنة لم تستطیع تنفیذ أي مشروع لما حصل لھا
.من ھذه الظروف الخاصة

-:النائبة عال عودة الیذ الناشئ –

بسم هللا الرحمن الرحیم

.(َمْن قَتََل نَْفًسا بِغَْیِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي اْألَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِمیعًا َوَمْن أَْحیَاَھا فََكأَنََّما أَْحیَا النَّاَس َجِمیعًا)

.%سیدي الرئیس، مظاھرات أبناء ذي قار سلمیة 100

مظاھرات أبناء ذي قار سلمیة 100% عدا وجود بعض أعمال الشغب القلیلة جداً من قِبل بعض المندسین، والذیَن تم تشخیصھم من قِبل
المتظاھرین السلمیین وإبالغ األجھزة األمنیة بأسمائھم، سیدي الرئیس، أخواني، أخواتي النواب المحترمین، لغایة یوم األربعاء المصادف 27/
11 كانت األمور طبیعیة، وھناِلَك إنسجام بین األجھزة األمنیة والمتظاھرین مع وجود تفاھم مع وجھاء المدینة لفتح الجسور بطریقة سلمیة یوم
الخمیس الماضي، فوجئ الجمیع بقرار تولي الفریق الركن (جمیل الشمري) لقیادة خلیة أزمة محافظة ذي قار وبعَد وصولِھ مَع قوة برفقتِھ اتخَذ

قراراً سریعاً بقمع المتظاھرین العُزل فجَر یوم الخمیس من قِبل القوة المرافقة لھُ وباستخدام العتاد الحي مما أحدَث مجزرة مروعة ذھَب بِھ
ضحیتھا شباب بعمر الزھور، وكاَن ذلّك دوَن أن یستشیر أصحاب الشأن في المحافظة من قادة وضباط ووجھاء ولم یعقد مؤتمر لمدراء األقسام
لمعرفة الموقف الحقیقي وكیفیة التصرف في اتخاذ القرار السلیم لتالفي أي خسائر بشریة، بعدھا انسحبت القوة المنفذة لھذِه العملیة البشعة خارج
المحافظة وتُرَك الوضع تَسودهُ الفوضى وردات الفعل المنفعلة وعلى أثِرھا اندلعت مواجھات مَع األجھزة األمنیة من أبناء المحافظة، وقد أُستُغَل

ھذا الموقف من قِبل المتصیدین بالماء العكر، ودفَع المتظاھریَن الشباب باتجاه المقرات األمنیة، ولوال تدخل عقالء القوم لحدثت خسائر كبیرة بین
الطرفین من أبناء المدینة الواحدة ومنا تقدَم، فإننا نُطالب باتخاذ اإلجراءات القانونیة األزمة والقصاص العادل وإصدار أوامر قبض ومحاسبة
المتسببین بھذِه المجزرة المروعة وبطریقة تُشفي قلوب األمھات واآلباء المفجوعین على أبنائھم، وترضي جماھیر ذي قار الغاضبة وتعویض

ذوي الشھداء والجرحى، خاصةً وأَن قرار تولي الفریق الركن (جمیل الشمري) قرار خاطئ ولیَس لھُ سند قانوني، لوجود المحافظ، وقائد
العملیات، وقائد الشرطة، وأجھزة أمنیة بإمكانھا معالجة أي موقف یستجد في المحافظة، سیدي الرئیس ذي قار أم العراق وعاصمة الكون فمنھا
أنطلَق الحرف األول، محافظة ذي قار تسمى محافظة الحزن حالیاً بعَد أ قُتَِل أبنائھا الشباب الذیَن كانوا یُطاِلبوَن بحقھم بالعیش الكریم ألنھا تفتقر
لكثیر من الخدمات األساسیة والمشاریع اإلقتصادیة الكبیرة، لذلَك أُطاِلبَكم باسم أھالي ذي قار الكرام بأن تُخصصوا لھا المبالغ الكافیة ِعنَد إقرار
قانون الموازنة للعام المقبل إلعمارھا وبناء مدارس كافیة ومستشفیات تُلیق بأبنائِھا     واستحداث درجات وظیفیة لھم لتعویضھم عن الحرمان

.والظلم الذي إستمَر لعقود وتُلیق بتضحیاتِھم من أجل العراق العظیم

-:النائب ناجي ردیس عبد –

سیدي الرئیس، منذُ بدایة األزمة حذرنا مراراً وتكراراً من استیاف المتظاھرین السلمیین، وعقدنا أكثر من لقاء مع جنابك الكریم تجاوزت
معلومات ذي قار أكثر من (7) جلسات في إرسال رسائل واضحة الى السید رئیس مجلس الوزراء، أن یكون التعامل مع المتظاھرین السلمیین
بشكل جید وعدم استھدافھم، وكاَن جواب السید رئیس الوزراء المنقول من خاللك إَن الناصریة تحظى الھتمام خاص، ھذا اإلھتمام قد تجلى من
خالل إرسال قائد عسكري واستھداف األبریاء والمستضعفین، سیدي الرئیس، الناصریة التي قدمت الشھداء والقرابین لحمایة أرض العراق لم
یُراعوا ھذِه التضحیات ولم یُراعوا تضحیات أبنائھا كما لم یُراعوا دین هللا الواحد األحد، الرسول (صل هللاُ علیِھ وآلِھ) یقول (والذي نفسي بیده

.لقتل مؤمن أعظم من زوال الدنیا)، سیدي الرئیس ما ارتُِكب في محافظة الناصریة ھي مجزرة حقیقیة، لذلك نطالب بالتالي

استناًدا للمواد (5،6،7) من قانون المحكمة الجنائیة الدولیة، والمواد (11،12) من قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا رقم (10) 2005 -1
والمادة (20) من قانون المحكمة الجنائیة المركزیة العراقیة وطبقاً لإلتفاقیة الدولیة الخاصة منع جریمة اإلبادة الجماعیة اعتبار الجریمة التي

.حصلت في محافظة ذي قار جریمة إبادة جماعیة ضد اإلنسانیة وھي من الجرائم الدولیة

نطالب بمحاكمة رئیس الوزراء السابق باعتبارهُ القائد العام للقوات المسلحة طبقاً لنص المادة (78) من الدستور العراقي كونھُ من أصدر -2
.األوامر إرسال القادة العسكریین

.نطالب بإعالن محافظة ذي قار محافظة منكوبة، واعتبار كل من أستھدف المتظاھرین من القادة العسكریین بجرائم الحرب -3

.إطالق جمیع المعتقلین من المتظاھرین السلمیین -4
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-:النائب ستار جبار عبد هللا الجابري –

.انا أُرید فقط سعة الصدر وبعض والوقت لحجم األزمة والمأساة التي حصلت في محافظة ذي قار

نحُن أمس كنا قد اتفقنا أن نُصدر بینا وجلبت معي بوستر خاص لصور الشھداء الذین وقعوا في مجزرة  یوم الخمیس، لكن حضرتك أشرت أن
نظام الداخلي، ممكن خالل المؤتمر الصحفي یُعلق ھذا البوستر ویُقرأ ھذا البیان، سیادة الرئیس، أنا أتمنى من إخوتي السادة النواب، أنا أعرف

مواقفھم ومضي علي خمسة أشھر في مجلس النواب، لكن الذیَن عرفتھم خالطتھم في مجلس النواب أغلبیتھم أصحاب ضمیر، ویتحلون بالشجاعة
.ومواقفھم اإلنسانیة وكلھم من أرحام ھذِه المعاناة، الذي حصل في محافظة ذي قار قصتین تقریباً على ُعجالة وأدخل في المفید

أحد اإلخوة أبنائنا الذیَن استشھدوا أسمھُ (حمزة) َخدَم في الحشد الشعبي (9) أشھر، طبعاً موالیدهُ ال تسمح لھُ أن یخدم في الحشد ألنھُ بعدهُ قاصر
وزوَر جنسیة وذھَب إلى الحشد بدون راتب ألن ُعرفوا أنھُ قاصر وأرَجعوهُ إلى أھلھُ بدون راتب في وقتھا، وھذِه التظاھرات األخیرة أراد أن
یُشارك لكن لیس لدیِھ أُجرة یتحول من سوق الشیوخ الى الناصریة ، حاوَل أن یحصل على مبلغ أعطتھُ أُختھُ (1000) دینار ألن كانت أُمھُ ال

تَملُك (1000) دینار فقط أختھُ كانت تملك (1000) دینار أخَذهُ وَرَكب من السوق الى الناصریة (500) دینار الذي یستشھد یبحثون في جیبھ ،
.ووجدوا في جیبھ (500) دینار باقیة

.الشھید الثاني عندما استشھد، جاءوا یبحثون في جیبھ على ھویتھُ أخرجوا فقط موبایلھ وجدوا أُمھُ تتصل بھ

.الشھید الثالث، قالت أمھُ أخُرجوه من التابوت أرید أضمھُ في أحضاني ألن الجو بارد، أخذهُ من الناصریة الى النجف وفعالً أخذتُھُ ھي ووالدهُ

الشھید الرابع، أبوه قاَل كل یوم أنا أقیس طولھُ في الباب، وأنتَظرهُ متى یُصبح أبني رجالً حتى یَرفع الحمل عني، ھؤالء أبنائنا الذیَن استُِشھدوا،
أبدأ لیَس مندسین وال ُمخربین، لكن ھناَك من حرَف لھذِه التظاھرات، سیادة الرئیس، أنا أطلب من إخوتي أعضاء مجلس النواب أن یكون لھم

موقف مَع ھذِه المحافظة التي ُظِلمت على مدى السنین، ترى الملعون (ھدام) لم تُسقطھُ أمریكا، َسقَط بحوبة دمائنا ومحرومیتنا، الشمال والجنوب
بقیة المحافظات، ظلمنا، جوعنا، مَس كرامتنا واضطرینا أَن ھذِه الحوبة لھا، نحن لم نتحالف مع األمریكان وال صفقنا لھم لكن َجبرونا، حكوماتنا
ما بعَد السقوط أَجبروا أوالدنا تسلك ھذا الطریق، تصرفات أحزابنا وتیاراتنا ومواقنا وُمحاصصاتنا واإلمبراطوریات اإلقتصادیة التي قمنا بناءھا
في داخل  األحزاب والتیارات جعلت أخوتنا في ھذا الموقف أوالدنا ینتَفضون ضدنا، یُراد لنا وقفة نقف ألھلنا ونعید حساباتنا، ترى وهللا العظیم

ھذِه الناس تُشور وأھل ُحوبة، أوالدنا یُشورون، أھلنا ینتظرون مرجعیتنا متألمة تقول الذي أَمر بِھ، لم یَمُر بِھ حتى المعصومین، أتعبتوني یا
سیاسیین، الیوم یومكم فزعتكم ألھلكم جراحاتنا، لماذا في كل بیت فاجعة اآلن، لماذا كل أم اآلن تنوح وتلطم على رأسھا ما ھو ذنبھم، ھذِه الدماء

في أرقابنا, علینا الوقوف وإعادة حساباتنا ولوا لمرة، ولو مرة، یكفي شیرید یصیر الى أین تصل بنا ھذه المسمیات والعناوین والمناطقیة،
والحزبیة وِهللا ال تُوصلنا لشيء، وال یرضى عنا هللاُ سبحانھُ وتعالى، أنا لیَس بودي اإلطالة لكن لدَي مطالب وأتمنى أن لو تُقبل للتصویت صوتوا

.علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أذكرھا سیادة النائب وفي نھایة النقاش سیتم التصویت على قرار من مجلس النواب بخصوص محافظة ذي قار

-:النائب ستار جبار عبد هللا الجابري –

المطلب األول: الجھات المسؤولة أن تقوم بكل حزم وبالسرعة القصوى بمحاسبة مرتكبي ھذه الجریمة النكراء أیاً كان  وفاًء لتلك الدماء الطاھرة
ً .وعلى رأس ھؤالء الفریق الركن (جمیل الشمري) وأتمنى أن یُحال الى العقوبات العسكریة رقم (19) 2007 حسب المادة (61) سابعا

.ثانیاً: إلحاق الذین أرتقوا شھداء في ھذِه المظاھرات ضمن مؤسسة الشھداء وأن یتمتعوا بكافة حقوق وامتیازات الشھداء

ثالثاً: تتكفل الدولة بعالج جمیع الجرحى من المتظاھرین والقوات األمنیة الذیَن أُصیبوا في التظاھرات في المستشفیات الخاصة وأن تطلب األمر
.أرسالھم للعالج خارج العراق

رابعاً: إعالن محافظة ذي قار مدینة منكوبة، وفعالً ھي منكوبة الن 70% ال یوجد فیھا خدمات، مستشفى واحدة بائسة، ال شوارع وال مجاري،
والمحافظة الثاني بالفقر، نظراً لما تعرضت لھُ من حرق أغلب المؤسسات أیضاً واألمالك الخاصة، ومما فیھا من فقر وقلة الخدمات الصحیة
وُكثرة األمراض المستعصیة منھا (7000) أالف حالة سرطانیة، إضافة لما جرى خالل األیام المنصرمة ھو أعداد الشھداء الذي بلَغ عددھم

.(92) شھید وأكثر من (1000) جریح في محافظة ذي قار من 1/10

خامساً: تدویر أموال موازنة 2019 وایقافھا في المحافظة وإبقائھا في المحافظة وعدم إعادتھا الى الحكومة اإلتحادیة بسبب األحداث األخیرة
.التي منعت من المباشرة بالمشاریع

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب، فقط ھذِه الجزئیة تطرقَت لھا كثیراً، قانون اإلدارة المالیة الذي صَوَت علیِھ مجلس النواب یبحث تخصیصات كل محافظة من سنة
.الى سنة أُخرى، السادة أعضاء اللجنة المالیة، ال یحتاج، قانون ُملَزم للتنفیذ

.موازنات المحافظات وتنمیة األقالیم تُدور من سنة الى سنة مالیة إشارة الى قانون اإلدارة المالیة، نعم أكمل
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-:النائب ستار جبار عبد هللا الجابري –

المسجلین في وزارة الصحة (4300) مصابین بمرض السرطان نحتاج تخصیص مبلغ من موازنة 2020 لبناء مركز تخصصي لمعالجة
.األمراض السرطانیة في المحافظة

.سادساً: توفیر فرص عمل ألبناء المحافظة في الشركات النفطیة وتقلیل العمالة األجنبي في تلك الشركات

.سابعاً: رفد المحافظة (50) الف درجة وظیفیة في كافة القطاعات والوزارات لوجود أفواج من العاطلین منھم الخریجین وغیر الخریجین

.ثامناً: منح محافظة ذي قار من موازنة الطوارئ مبالغ مالیة لتحسین الوضع الخدمي للمحافظة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تقٌدم المتبقي لي مكتوب

-:النائب ستار جبار عبد هللا الجابري –

.موجود سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حتى یكون قرار في نھایة الجلسة، شكراً

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

باسمكم وبأسم كل أعضاء مجلس النواب العراقي أتقدم بالعزاء إلى عوائل الشھداء في محافظة ذي قار وفي كل المحافظات وندعو من هللا
سبحانھ وتعالى الشفاء العاجل للجرحى، منذ األیام األولى للتظاھرات وما حدث في بدایة األمر في محافظة ذي قار اجتمعنا نواب محافظة ذي

قار والتقینا مع السید رئیس الوزراء وطرحنا موضوع محافظة ذي قار والضحایا التي قدمتھا في الیوم األول من المظاھرات، بحیث المحافظة
األولى التي قدمت في أول یوم (28) شھید وأكثر من (150) جریح، وطرحنا على السید رئیس الوزراء تشكیل خلیة أزمة لدراسة الوضع في

محافظة ذي قار للوضع الخاص الذي مرت بھ ھذه المحافظة، ولكن مع األسف كان ھناك تقصیر كبیر من قبل الحكومة وعدم اعتمادھا على
المخلصین من ھذه المحافظة، الیوم محافظة ذي قار تمر بوضع مأساوي وال توجد حكومة في محافظة ذي قار، كما تعلمون المحافظ قدم

استقالتھ، وال یوجد قائد عسكري أو مدني في ھذه المحافظة، لھذا نقدم الشكر لعشائرنا في ھذه المحافظة، ھي التي تدیر شؤون ھذه المحافظة
األمنیة، منذ یوم أمس كل عشائرنا من جنوب وشمال وغربھا وشرقھا اجتمعت وقدمت الدعم الكامل إلى قواتنا األمنیة في الحفاظ على ھذه

المحافظة، ولھذا نحن نقدر كل ما تمر بھ الحكومة العراقیة في الوقت الحاضر، لكن نحملھا كل ما مر في محافظة ذي قار وفي كل المحافظات
من الضحایا ومن الدمار، الجمیع یعلم إن محافظة ذي قار ھي ثاني محافظة من ناحیة الفقر في جمھوریة العراق مع العلم موجود فیھا الموارد
الطبیعیة من النفط والسیاحة واآلثار، لكن مع األسف عدم االھتمام في ھذه المحافظة بوقت ھذه المحافظة قدمت أالف الشھداء سواء كان على

.زمن النظام البائد أو الوقت الحاضر لھذا نطلب

.محاسبة المقصرین في ھذه المجزرة التي حدثت من المدنیین والعسكریین بغض النظر عن كل األسماء الموجودة .1
.تعویض عوائل الشھداء ومعالجة الجرحى .2
.فرض حالة الطوارئ في المحافظة .3

حالیاً المحافظة لیست فیھا حكومة ولھذا نطلب من الحكومة أن تعلن حالة الطوارئ في ھذه المحافظة، وكل اإلخوة النواب من محافظة ذي قار
یعلمون إنھ ال توجد حكومة في ھذه المحافظة، وإنما الذي یدیر ھذه المحافظة ھي العشائر العراقیة التي تجمعت منذ یومین للحفاظ على ھذه

.المحافظة

ثانیاً: كما تفضل السادة النواب الموازنة، موازنة 2020 نطلب أن تكون موازنة خاصة إلى محافظة ذي قار من أجل أن ترفع الحیف عن ھذه
.المحافظة

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

مجزرة الناصریة وصمة عار في سجل النظام السیاسي الحالي، لن یرحَض عارھا إال محاكمة كل من وجھ األوامر ونفذ تفاصیل تلك الجریمة
المروعة وبأسرع وقت، من اكبر أخطاء الحكام إنھم یواجھوا أصحاب القضایا العادلة والوطنیة بالقمع، فیقود ذلك إلى انتھاء مصیر الحاكم

وانتصار المنتفض الغیور، نَُذِكر الجمیع إن ھؤالء الشباب المنتفضین ھم الثروة الحقیقیة للبالد والضمان األكید الزدھاره وحفظ ھویتھ الوطنیة
وقد نجحوا فعلیاً بتوحید كل فئات الشعب تحت عنوان الوطن الحر المستقل السید، فال یفرطوا بھذه الثروة الھائلة وعلیھم اإلصغاء واالستماع إلى
مطالبھم فذلك واجب وطني وأخالقي ال یقبل التراخي في امتثالھ، فقط في األنظمة الدیكتاتوریة تأتي لفتح جسر علیھ سلمیین ُعَزل بقتل العشرات

.وجرح المئات فقط في األنظمة الدیكتاتوریة نؤكد على عدة أمور
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المطالبة بتقدیم قتلة المتظاھرین ومرتكبي مجزرة الناصریة یوم الخمیس 28/11/2019 وما تالھا إلى المحاكمة الفوریة العادلة، وعدم .1
التھاون مع تلك الضمائر المیتة التي ُعِمیَت َوُصَمت الستماع ورؤیة الفجیعة وآالمھا العبیقة، وھذه الخطوة ضروریة لتھدئة النفوس

.المفجوعة بأحبتھا وأعزتھا من الشھداء والجرحى والمصابین
شمول شھداء وجرحى مجزرة الناصریة وأحداث محافظة النجف األشرف وبقیة المحافظات بكافة الحقوق واإلمتیازات بما فیھ المعنویة .2

.وفق القوانین النافذة
إن مطالب المتظاھرین الواضحة ال تحتاج إلى تأویل أو تفسیر وال تتحمل التسویف والمماطلة وھي إقالة الحكومة وقد تحققت بدماء .3

طاھرة بریئة، إضافة إلى تھیئة بیئة إنتخابیة سلیمة ومنصفة من قانون عادل یسمح للشعب من التعبیر عن إرادتھ الحرة دون توسط
إرادات سیاسیة أو أجندات خارجیة، وتشكیل مفوضیة أنتخابات مستقلة حقاً ومھنیة حیادیة تتبعھا إجراء إنتخابات مبكرة وھذه بمجموعھا

.تمثل الحد األدنى لمتطلبات ومقتضیات اإلصالح السیاسي الحقیقي
على جمیع القوى السیاسیة أن تقتنع بضرورة وجود الرقابة الشعبیة وتدرك موقعیتھا كركن أساسي في النظام الدیمقراطي وتتعایش معھا .4

.إیجابیاً وتلتزم بتوفیر كل متطلبات التعبیر واإلفصاح عنھا لكي تكون ھي الشاھد األمین على تقویم وتصحیح المسار السیاسي
نحیي الجھود المجتمعیة المخلصة والمواقف الوطنیة التي إنطلقت في محافظة ذي قار وبقیة المحافظات لحفظ السلم واألمن المجتمعي .5

.وعملت على التھدئة من شیوخ عشائر وأطباء وحتى النساء عملت صد بین المتظاھرین والقوات األمنیة فلھم تحیة إكبار وإجالل
نطالب بإلغاء كل صفقات تعیین الدرجات الخاصة التي حصلت بالضد من مطالب المتظاھرین، بإنھاء المحاصصة من تاریخ بدایة .6

.التظاھرات وفي األول من تشرین عام 2019

-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –

أوالً: نعزي أھلنا في محافظة ذي قار ومحافظة النجف وبقیة محافظات العراق بإستشھاد كوكبة من أبناء الناصریة في یوم الخمیس
28/11/2019 من المتظاھرین السلمیین واألجھزة األمنیة ودعائنا بالشفاء العاجل للجرحى، ونطالب الحكومة والقضاء العراقي بالتحقیق

الفوري والعاجل لكشف الجناة الحقیقیین الذین تسببوا بحصول مجزرة الناصریة في یوم الخمیس 28/11/2019 وتقدیمھم للعدالة ومحاكمتھم
محاكمة علنیة أمام أنظار الشعب، وتعلمون مستوى الفقر الموجود في محافظة ذي قار رغم الموارد الطبیعیة الكبیرة والھائلة التي تمتلكھا

المحافظة من موارد النفط والغاز وقطاع السیاحة، لكن لألسف تجد إن أبناء محافظة ذي قار یفتقرون إلى أبسط الخدمات ویحتاجون إلى جمیع
الخدمات، فإذا تحدثنا عن قطاع الصحة على سبیل المثال ال یوجد أي مستشفى في الناصریة، المستشفى الموجود ال یرتقي أن یكون أو یصل إلى

مستوى المستشفى، إنما ھي بنایة متھرئة بنیت عام 1982، والغریب في الموضوع إن ھناك مستشفى تركي (400) سریر نسبة اإلنجاز فیھ
(97%) منذ عامین كان المفروض أفتتاحھ، لكن نستغرب ما ھي األسباب التي وقفت دون إفتتاح ھذا المستشفى رغم إن المحافظة ال یوجد فیھا

.أي مستشفى صالح أن یسمى مستشفى

ثانیاً: تعویض عوائل الشھداء وبالسرعة القصوى ونطالب مؤسسة الشھداء بالذھاب إلى بیوت ذوي الشھداء وترویج المعاملة في بیت الشھید وال
ینتظروا عائلة الشھید حتى تأتي للمؤسسة وتروج المعاملة، كذلك نطالب بتدویر مبالغ المشاریع اإلستثماریة في محافظة ذي قار إلى عام

2020، ألنھا مع األسف رغم رصدھا من قبل وزارة المالیة ووزارة التخطیط  لكن لم تتمكن المحافظة من التصرف بھذه األموال وإحالة
المشاریع الخدمیة، كذلك نطالب بإعالن محافظة ذي قار محافظة منكوبة واألخذ بنظر اإلعتبار في ھذه المسألة في موازنة عام 2020، ألنھ
بصراحة لو زرتم محافظة ذي قار وتصفحتم جمیع القطاعات تجدون إن جمیع القطاعات في محافظة ذي قار ھي قطاعات تفتقر إلى الخدمة

الحقیقیة للمواطن في محافظة ذي قار، سأختصر ألن بقیة المطالیب سوف تُضمن مع مطالیب إخواني وزمالئي من نواب محافظة ذي قار كما
.أمر السید رئیس المجلس یوم التصویت علیھا

-:النائب حامد عباس یاسین الموسوي –

الرحمة والغفران لشھداء الناصریة والنجف األشرف، لطالما كانت ذي قار منطلق للثورات عبر التأریخ وأعتقد إن الذي یحدث في ذي قار إذا لم
تتم معالجتھ سیأثر على نظام الدولة بصورة عامة ألن شجاعة أبناء ذي قار لن تقبل بالظلم، أبناء ذي قار قدموا أالف الشھداء للدفاع عن ھذا البلد

من شمالھ إلى جنوبھ خصوصاً في حربھ األخیرة، لكن لألسف عندما خرج أبناء ذي قار للمطالبة بحقوقھم واجھتھم الدولة بكل انواع األسلحة،
وحتى ھناك أسحلة محرمة أستخدمت في بعض األحیان، نسبة الفقر في الناصریة ھي أعلى من الموصل رغم ما حدث من حرب في الموصل،

لذلك نطلب من الحكومة أن تخصص موازنة خاصة لمحافظة ذي قار، كذلك مطالب المتظاھرین كانت واضحة وھي إقالة الحكومة وتعدیل
قانون اإلنتخابات وقانون المفوضیة وإجراء إنتخابات مبكرة الیوم تم إضافة مطلب مھم ورئیسي وھو محاكمة كل من اعتدى على أبناء ذي قار

وخصوصاً (جمیل الشمري)، برأیي یجب أن یكون ھناك تحقیق دقیق مع (جمیل الشمري)، ألن القیادات العلیا والعملیات المشتركة تقول لن
نصدر أي أمر لجمیل الشمري ألستخدام األسلحة ضد المتظاھرین، والیوم البلد یتعرض إلى مخطط كبیر من دول خارجیة ربما أحد اطرافھا ھو

.((جمیل الشمري

-:النائب حمد هللا مزھر جول الركابي –

في البدایة نتقدم بأصدق عبارات العزاء إلى عوائل الشھداء في ذي قار والنجف وكل مدن العراق الحبیب، ما وصلت إلیھ الناصریة من أحداث
دامیة كانت ھناك مقدمات لھذه األحداث، ھذه المقدمات ھي التقصیر الواضح لكل الحكومات المتعاقبة تجاه ھذه المدینة المنكوبة، ذي قار مدینة
منكوبة، اآلن الناصریة تئن من شدة الحزن لفقدھا خیرة شبابھا، الناصریة التي كانت المدینة رقم واحد في عدد الشھداء  الذین وقفوا دفاعاً عن
العراق في معركتھ ضد داعش، الیوم أیضاً تقدم أبنائھا المطالبین بحقوقھم المشروعة، في أجتماع أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار
بحضور السید محافظ ذي قار تحالف سائرون في ذي قار كانت وجھة نظرنا عدم إرسال أي قوات عسكریة إلى محافظة ذي قار من خارج
المحافظة ألن ھذا التصرف یستفز المتظاھرین ویعیدنا إلى ثقافة العسكرة، ولكن لألسف الشدید لم تستمع الجھات المعنیة لھذا المطلب ألننا

رفضنا إرسال أي قوات من خارج المحافظة إلى المحافظة نحن كتحالف سائرون عن محافظة ذي قار، ولكن أرسلت ھذه القوات وحصل الذي
حصل، لذلك المطل بالرئیس واألول أنا أتضامن وأؤید المطالب التي أشار إلیھا زمالئي في محافظة ذي قار ولكن المطلب المھم اآلن لیھدئ من
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النفوس في الشارع الذي قاري ھو محاكمة (جمیل الشمري) وتقدیمھ للقضاء بأعتباره قاتل ألبناء ھذه المدینة، كل شيء في الناصریة قدیم
ومتھالك إال الحزن فإنھ یتجدد وإن دماء األبریاء وعلى طول التأریخ أثبتت إنھا قوة عظیمة قادة على إزالة الطغاة والمفسدین والقتلة، ختاماً أوجھ

.الشكر واالمتنان لكل مدن بلدنا الحبیب من شمالھ إلى غربھ غلى وسطھ وإلى كل مدینة تضامنت مع محافظة ذي قار وأعلنت الحزن

نقطة أخیرة ومھمة، مجلس النواب أمامھ مسؤولیة كبیرة وھي المحافظة على األسس الدستوریة والدیمقراطیة، وما جرى في الناصریة وباقي
ساحات التظاھر ھو اعتداء على ھذا الحق الدستوري المتمثل بالتظاھر السلمي الذي تم قمعھ بالرصاص وثقافة تكمیم األفواه وثقافة العسكرة ال

.تتناسب مع الحكومات واألنظمة الدیمقراطیة

-:النائب ناصر تركي یاسر –

نعزي أبناء شعبنا العراقي من شمالھ إلى جنوبھ باستشھاد كوكبة من أبناء محافظة ذي قار ومحافظاتنا األخرى في عراقنا الحبیب، نرى الذي
یتحمل كامل المسؤولیة ھو القائد العام للقوات المسلحة الذي أخذ یتخبط في إرسال الضباط واألوامر بدون أي فھم أمني أو رؤیة حقیقیة صحیحة

من خاللھا أستطاع أن یحافظ على أبناء المحافظة ویحتوي األزمة، وھذه السلبیات كنا ننتظر قدومھ إلى مدینتھ الناصریة منذ أن سقط (20)
شھید في الیوم األول یوم 1/10/2019 منذ إنطالق التظاھرات، ولكنھ لم یأتي ولیس لدیھ أي حلول، وھذا یعود سلبیاً  على االختیار منذ البدایة

من قبل جمیع الكتل على ھذه الشخصیة الھزیلة، الیوم محافظة ذي قار محافظة منكوبة، جمیعكم تعاطفتم معھا ومطالبنا الحقیقیة ألبناء ھذه
المحافظة ھي توفیر الخدمات الحقیقیة وبالسرعة الممكنة من خالل األموال التي تدور اآلن من المشاریع التي لم یتم إعالنھا ولم یتم إستخدامھا
وتوفیر أكثر من (100) ألف درجة وظیفیة إلى أبناء ھذه المحافظة، التي ھي أكثر فقراً بنسبة الفقر في المحافظات األخرى والشيء األخر ھو
استرجاع حقوق المحافظة من البترودوالر، المحافظة تصدر أكثر من (250) ألف برمیل یومیاً ولم تستلم دوالر واحد من ھذه األموال، ترسل

فقط إلى الموازنة والمحافظة لم تستفد منھا، ھذه األموال إذا خصصت سیكون لعشرات اآلالف من شبابنا حظ ونصیب لھم في التعیین في العمل،
ھذه السلبیات جمیعھا تراكمت وجعلت من أبنائنا أن ینتفضوا، واألمام علي (علیھ السالم) یقول، (عجبت لمن ال یجد قوت یومھ وال یخرج شاھراً

سیفھ)، وكل الحق لھؤالء الفقراء وھي ثورة الجیاع، بالتالي كل الشكر والتقدیر لعشائرنا وأھلنا أبناء عشائرنا الكریمة وشیوخنا األجالء في
المحافظة ولكل الناشطین والوجھاء والشخصیات التي استطاعت أن تدرء الفتنة، ألنھ ال وجود ألي قوات أمنیة وال وجود ألي سلطة وأي قانون

في المحافظة إال سلطة أھلھا الكرام الذین كان لھم موقف مشرف في الیومین السابقین، ونشد على أیدیھم ونطالب بزیارة خاصة لتثبیت ھذه
.القضایا من قبلكم سیادة الرئیس إلى ھذه المحافظة ومن قبل فخامة السید رئیس الجمھوریة

-:النائب ولید عبد الحسن عبود السھالني –

الیوم تقف األرواح والضمائر التي تنطق بأسم ھذا الوطن  تحیة إكبار وإجالل وإكرام إلى تلك األرواح التي أزھقت في سماء مدینة الناصریة،
وواقعاً ال غرابة على مدینة الجھاد والتضحیة فقد قالھا قبل أكثر من ألف سنة الموت لنا عادة وكرامتنا من هللا الشھادة، الشھداء الذین طالبوا

بحقوقھم والذین قدموا أرواحھم وھم فتیة صغار من اجل الحیاة الكریمة ومن أجل أن یكون العراق ھذا البلد بلد الخیرات بلد اإلمكانات المالیة
والبشریة فعالً بمستوى الطموح، ولذلك یشاطر الحزن واأللم لتلك العوائل المنكوبة التي ضحت بأبنائھا ونقول بان الناصریة دائماً كانت مدینة

الحرف األول ومدینة الكلمة، والناصریة الیوم مدینة الكلمة الحق في وجھ كل الفساد والظلم الذي أثر بشكل كبیر على مختلف قطاعات الحیاة في
العراق، لذلك الرحمة والخلود للشھداء األبرار من كال الجانبین، واألحداث األخیرة التي حصلت في محافظة ذي قار ھي بطبیعة الحال كانت

أحداث قد ُرتِب لھا في مطابخ التفكیر من أجل تكون ذي قار أولى المدن في االقتتال ولكن بحكمة ورؤیة وفطنة أبناء ذي قار من شیوخ العشائر
والوجھاء ومن رجال الدین ومن المثقفین واألدباء والناشطین المدنیین ومن الشباب المثقف الواعي والمتظاھرین السلمیین فوتت ھذه الفرصة

على الذین أرادوا أن تزھق ذي قار أرواحاً وتزھق أجساداً، والذي حصل بطبیعة الحال كان من سوء التقدیر، أنا أشاطر السادة أعضاء مجلس
النواب سوء التقدیر في إدارة األزمة في أول األیام في 1/10/2019 كان لنا لقاء مع السید رئیس الوزراء وطالبناه بمليء الفم أمام السادة

النواب بان یكون ھناك اھتمام وأولویة لھذه المحافظة التي ال نزاید واقع المحافظات عنھا ولكن معروفة لدى حضرتكم محافظة قدمت اآلالف من
الشھداء ومحافظة تعتبر القمة في الثقافة والمعرفة والدرایة والبصیرة، المحافظة التي رسمت سیاسیة العراق منذ سنین طویلة والمحافظة التي

عانت وما زالت تعاني في عھد نظام البعث حینما حول أبنائھا إلى مقابر جماعیة، وبعد عھد البعث حینما تصدى أبنائھا إلى أعتى مؤامرة كادت
أن تجھض بالعراق تاریخاً وجغرافیةً، لكن كان أبناء ذي قار من الشھداء في الحشد الشعبي باآلالف والجرحى المعاقین وھم الشھداء األحیاء،

والیوم نالحظ ذي قار تعاني كما بین السادة النواب من أبسط معاییر الحیاة الكریمة، لذلك حینما نقول إن أبناء ذي قار یتظاھرون، فھذه
التظاھرات تظاھرات سلمیة، نعم ھناك بعض األطراف التي تحاول أن تجر التظاھرات إلى أمور أخرى ولكن بحكمة وفطنة ورؤیة العقالء من
أبناء محافظة ذي قار استطاعوا أن یطوقوا األزمة، الیوم محافظة ذي قار محافظة منكوبة ومحافظة محرومة كما حصل في السنوات الماضیة
حینما كان ھناك اھتمام وأولویة لمحافظتنا العزیزة محافظة العراق وھي البصرة الكریمة، نحن الیوم نطالب السادة أعضاء مجلس النواب وفي
مقدمتھم السید رئیس مجلس النواب والسادة نواب رئیس مجلس النواب على أن یحركوا كل ما لدیھم من ِھمة وطنیة وأنا مؤمن بإیمانھم بأنھم
أشخاص كلھم حب وإخالص لھذا البلد على أن یتم التصویت الیوم على حزمة من شأنھا أن ترتقي بمستوى ھذه المحافظة وبالتالي یرصد من

خالل المبالغ الطارئة في الحكومة العراقیة إلى محافظة ذي قار كما كان في البصرة وتعتبر محافظة ذي قار محافظة منكوبة، ویكون ھناك
أولویة واھتمام لعوائل الشھداء والجرحى وأن نسن قانوناً نمنع فیھ أي إستخدام للعنف المفرط مع أبناء شعبنا الذین یطالبون بحقوقھم السلمیة

اإلستخدام للعنف المفرط ھذه رسالة جداً مؤسفة وجداً مؤلمة وال تعبر عن دولة دیمقراطیة، التظاھرات السلمیة محل إحترام كفلھا الدستور مقابل
ذلك نطالب إخوتنا من العقالء الذین یتظاھرون بشكل سلمي على أن یحافظوا على أمن المحافظة، في ختام حدیثي أقدم الشكر واإلمتنان والتحیة
واإلكبار إلى أبناء ذي قار األصالء ومن شیوخ ووجھاء عشائر الذي وقفوا في الیومین األخیرین على قارعة الطرق مانعین كل شخص یحاول
ً أن یزید الوضع سوء ویرمي على الزیت النار، وبالتالي أستطاعوا أن یحافظوا على أمن وإستقرار المدینة فھؤالء محل فخر ومحل عٍز، واقعا

ھم المادة األساسیة لوجود الدولة العراقیة وھم المادة األساسیة لوجود الدیمقراطیة التي لم تأتي من فراغ وإنما جاءت بتضحیات ِجسام وكما
یقول، (للحریة الحمراء باب بكل ید مبرجةً یُدُق) فالحریة لم تأتي من فراغ الرحمة والخلود للشھداء والخزي لكل من حاول أن یستخدم أسالیب

.العنف والعنف المفرط بإتجاه المتظاھرین السلمیین

-:النائب أسعد یاسین صباح –
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نعزي أنفسنا وذوي الشھداء في محافظتنا العزیزة ذي قار وباقي المحافظات العراقیة التي تعرض أبناءھا للقتل ویجب أن نذكر األسباب التي
-:أدت الى ھذه الفاجعة في محافظة ذي قار وأخص بالذكر منھا

أوالً: عدم تعامل القادة األمنیین بشكل جید ومھني مع المتظاھرین السلمیین ونحن خالل خمسة أیام خالل ھذه األزمة القیادة العامة أرسلت لنا
خمس أو ستة قادة أمنیین من خارج المحافظة رغم أن القادة األمنیین في المحافظة تعاملوا مع اإلحداث بشكل جید وایجابي ولم تحدث خروقات
البسیطة وبالتالي نسال القیادة العامة للقوات المسلحة من أرسل ھؤالء القادة؟ وما ھي المشكلة التي حصلت في المحافظة؟ ال على أساس طلب

رئیس اللجنة األمنیة والمحافظ وال على أساس استغاثة أبناء الناصریة ولكن لألسف الشدید القائد العام تصرف بشكل غیر ایجابي وأرسل خالل
.ثالثة أیام خمسة قادة أمنیین كان أھمھم أن یفرضوا األمن وحتى أن كان بطرق العنف والقتل للمتظاھرین

ثانیاً: البطالة الكبیرة التي بثت روح الیأس والحرمان عند الشباب في ذي قار وھي من اكبر المحافظات العراقیة بنفوسھا بعد البصرة والموصل
ولكن لألسف ھذه المحافظة لم تلقى المعاملة الجیدة وبشكل علمي ودقیق لألرقام الدقیقة الموجودة للبطالة في المحافظة شباب عاطلین عن العمل

.وملوا من المطالبات وخرجوا بمطالبات سلمیة ولكن لألسف الشدید لم تراعي الحكومة المركزیة مطالبھم وتھتم لھم

ثالثاً: عدم االھتمام بھذه المحافظة رغم أنھا من اكبر محافظات العراق نفوساً ومساحة خصوصاً بالحكومة المركزیة والوزارات ذات الصلة أي
أن الكثیر من المشاریع التي أدرجت في موازنة عام 2019 لمحافظة ذي قار (50%) منھا لم ینجز بسبب الروتین وبسب فساد الوزارات ذات

العالقة وبالتالي المحافظة لم تأخذ نصیبھا من الخدمات والمشاریع والموازنة ھنالك مشاریع إستراتیجیة ونفوس ذي قار ملیونین ال تمتلك إال
مستشفى واحد وھو مستشفى األمام الحسین وھو مستشفى قدیم بني في ثمانینات وكثیر من الخدمات فیھ خدمات بائسة طالبنا وأكثر من مرة ولكن

.لألسف الشدید لم تلبي وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء مطالبنا

رابعاً: فساد وزارة النفط والشركات النفطیة في محافظة ذي قار ولدینا حقول في المحافظة والتي أصبحت من المحافظات المنتجة للنفط ولكن
لألسف الشدید لم تالقي اھتمام من قبل وزارة النفط وال من قبل الشركات العاملة وھي شركات تعتمد على العمالة األجنبیة وبالتالي أبناء ذي قار

محرومین من ھذه الوظائف أكثر من (80%) من ھذه الوظائف واألیدي العاملة تعتمد على العمالة األجنبیة لذا نطالب بتشكیل لجنة تحقق من
مجلس النواب ومن كل اللجان ذات االختصاص للوقوف غلى أزمة ذي قار باعتبار ذي قار محافظة منكوبة شكراً جزیالً الھتمام مجلس النواب

.وشكراً جزیالً لشیوخ وعشائر ذي قار ومنظمات المجتمع المدني والوجھاء والناشطین في ذي قار

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

الرحمة والخلود لشھدائنا والشفاء العاجل لجرحانا الناصریة بین الحضارة واألمجاد لوت عنق المؤامرة وبجرغد أمھاتنا التي سارت خیمة من
أجل السالم، أن أھل ذي قار قدموا شھداء من اجل كرامة العراق من شمالھ الى جنوبھ وھي المحافظة الوحیدة التي لم تالقي اھتمام ال بالصحة

وال بالبیئة وال بالتعلیم وال حتى باألمن لذلك نطالب بكل من أراق الدم على ھذه األرض الطاھرة ارض الحضارة وارض األمجاد، أحد أبناء ذي
قار ثالثة مرات نقدم طلبھ الى وزارة الصحة من اجل اإلخالء الطبي ألنھ عالجھ خارج العراق ثالثة مرات تكتب لھ اللجان الطبیة وعند

الوصول الى اإلخالء الطبي یقولون لھ أنت خارج الضوابط ألیس ھذا من حقھ ینتفض أم ال؟ شبابنا أغلب الذین یتخرجون ھم من محافظة ذي
قار ألنھم یحبون العلم واألدب بالثقافة ھم أھل الثقافة نجد أغلبھم خریجین یبیعون الماء في اإلشارات الضوئیة في بغداد واألغلبیة لدیھم علم بھذا

الشيء طالبنا عدة مرات أن یكون ألھل ذي قار ولشبابنا فرص عمل وتعیین وقدمنا العدید من المقترحات ولم یؤخذ بھا ستة عشر عام ولم
تستطع أي حكومة أن تنفذ لھؤالء الشباب مطالبھم لذلك نطالب بان تكون ھذه المطالب حقة ویجب أن تحقق من خاللكم وان ال تسوف كما سوفت

.القرارات السابقة

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

أوالً: في جلسة الیوم في البرلمان عرض موضوع استقالة السید رئیس مجلس الوزراء ولم نجد اعتراض على ھذه االستقالة وال تحتاج الى
تصویت وتعتبر ھذه االستقالة نافذة ولكن رئیس الوزراء بمنصبھ أوالً وبمنصبھ ھو القائد العام للقوات المسلحة ثانیاً علیھ استجواب سابق
وبالتالي ھذا االستجواب قد تترتب علیھ إجراءات قضائیة لذا لیس من المعقول الیوم أن نقبل استقالة السید رئیس مجلس الوزراء وینتھي
الموضوع الموضوع أصبح بھ إراقة دماء منذ یوم 1/10 وما تاله ویوم 25/10 وما تاله واألحداث األخیرة في النجف والناصریة ھذه

المسؤولیة الكبیرة إراقة الدماء التي سالت من یتحمل مسؤولیتھا؟ الیوم نحن في مراجعتنا لوزارة الدفاع والداخلیة واالستماع لھم في اإلستضافات
التي حصلت في مجلس النواب كل المسؤولیات والقرارات والسلطات ھي منحصرة في العملیات المشتركة وبالتالي العملیات المشتركة یقودھا

القائد العام للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة اخفق في الملف األمني بغض النظر عن الملفات األخرى الملف الخدمي وحمایة
المتظاھرین وحقوق اإلنسان وتكمیم األفواه وقطع االنترنت كل ھذه المواضیع تركناھا جانباً ولكن الموضوع األھم ھو إراقة الدماء لیس من

المعقول الیوم نقبل االستقالة وانتھى الموضوع یجب أن تتربت إجراءات قضائیة على ھذا الموضوع االستجواب مستحیل أو من غیر الصحیح
أن ینساه ألنھ یترتب علیھ إجراءات قضائیة وعقوبات جزائیة لذا ال اعتقد ترك الموضوع على ھذا الحال، إراقة الدماء مشكلة اسأل القائد العام
للقوات المسلحة استفز المتظاھرین واستفز المحافظات الثائرة بإرسالھ قادة عسكریین الى ھذه المحافظات وھذه ھي المشكلة النجف منذ تاریخ

1/10 الى حد قبل ثالثة أیام أو أربعة أیام كانت آمنة ومستقرة والمطالبات بشكل سلمي وعكست صورة حضاریة رائعة للتظاھر السلمي ولكن
بإرسالھ قائد عسكري أخفق في الملف األمني انقلب الوضع في النجف وأریقت الدماء في ھذه األیام وما أركز علیھ ھي ھذه النقطة ھو عدم ترك

.ھذه الحقوق ویجب محاسبة المقصرین وعلى رأسھم القائد العام للقوات المسلحة بصفتھ القائد العام للقوات المسلحة

ثانیاً: الیوم أنا سمعت السید رئیس مجلس النواب یكلف أو یدعو رئیس الجمھوریة لترشیح رئیس وزراء قادم ما ھي المواصفات والمعاییر؟ ھل
وضعنا في بالنا مطالب المتظاھرین؟ ھل وضعنا في بالنا الشعب الثائر في كل المحافظات ما ھي المواصفات التي یریدھا؟ ھل أشركناه في

الرأي؟ أنا اقترح على كل األخوات واإلخوة في مجلس النواب بإشراك الثائرین والمنتفضین والشعب ال نعید القضیة من جدید، العملیة السیاسیة
فیھا مشكلة وإال ما كان انتفض الشعب الیوم ضد العملیة السیاسیة بالكامل العملیة السیاسیة الیوم الشعب یقول لیس كافیاً استقالة رئیس مجلس
الوزراء لیس ھذا الذي نریده بل نرید عملیة سیاسیة ناجحة مثمرة تعطیھم وطن ومعنى المواطن العراقي الحقیقي وشعور باالنتماء الى وطنھ
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وغیر مسلوب منھ وبأن القرار عراقي بما یصدر من الحكومة العراقیة ومن العملیة السیاسیة العراقیة لذلك اقترح وأشدد على ھذا االقتراح أن
نضع معاییر وان نشرك الشعب في قراراتنا ونشكل لجان من كل المحافظات من المنتفضین ومن العشائر والناشطین والمثقفین وأساتذة جامعات
الشباب الواعي الیوم الذي وقف في وجھ العملیة السیاسیة نسألھ ما ھو رأیھ؟ وما ھو الذي ترید أن نعملھ؟ ونشترك نحن وھم بالقرار الذي یجب

.أن نخرج قرار صحیح ینتج عملیة سیاسیة صحیحة وال نكرر األخطاء

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

تتابع القیادة الحزب الدیمقراطي الكردستاني وكتلتھ النیابیة اإلحداث الجاریة في عراقنا الحبیب وفي المحافظات الجنوبیة والوسط وخاصة ما
یحصل في محافظتي ذي قار والنجف األشرف بمزید من القلق والترقب وفي الوقت الذي نعلن تضامننا الكامل مع التظاھرات المشروعة

ومطالبھا الحقة وفعالیتھا السلمیة نرفض كل إشكال العنف والعنف المتبادل، كما ندین العنف المستمر وقتل األبریاء ونحن إذ نشارك الشعب
أحزانھ ونتضامن معھ ونبدي استعدادنا في اإلقلیم استقبال الجرحى للعالج في مستشفیاتنا وتقدیم كل العون والدعم للمحافظات المنكوبة

وجماھیرنا الحبیبة فیھا، كما سوف یكون لنا موقف عملي الى جانب شعبنا في ھذه اللحظات الحساسة وسندعم كل القرارات واإلجراءات من
مجلس النواب الذي وأد فتیل األزمة ولتحقیق العدالة للمحافظات المنكوبة، رحم هللا الشھداء وعافى الجرحى وحمى هللا العراق وشعبھ وأعاد للبلد

.اآلن واألمان واالستقرار

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

شكراً سیادة رئیس الجلسة األستاذ حسن الكعبي المحترم وبدایة أسأل هللا أن یرحم شھداء ذي قار والنجف وكل شھداء العراق إذا كان من
األمنیین أو األجھزة األمنیة نحتاج الى لجنة لتقصي الحقائق عن كل الجرائم التي حدثت ولیس في الناصریة والنجف فقط إنما كل الذین سقطوا

في التظاھرات منذ یوم 1/10 والى حد ھذه اللحظة وهللا یعلم بالمستقبل، فھذه اللجنة مھمة إلعطاء تقریر مفصل لمجلس النواب ولیس اللجنة
الحكومیة التي شكلت لجنة تقصي الحقائق تعطي تقریر كامل لمجلس النواب عن كل األحداث التي حدثت ومن المسبب الحقیقي، أطلب أیضاً من

.جنابك الكریم شطب كلمة الشمري أینما وردت في ھذه الجلسة

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

ماذا؟

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

شطب كلمة الشمري ألنھ إذا تبین وأرجع واكرر ھذا الكالم إذا تبین أن جمیل كامل الشمري متسبب فقبیلة الشمر ال تفتخر بھذه النماذج لذلك
أطلب من جنابك شطب كلمة الشمري فقط یبقى االسم الفریق جمیل كامل وأقول إذا تبین بعد أن تقول لجنة تقصي الحقائق بالكشف عن

.الموضوع إذا تبین انھ متسبب في حادث قتل أھالي ذي قار الذین ھم أھلنا فقبیلة شمر ال تفتخر بھذا الشخص إذا تبین انھ متسبب

أرفع العقال والعرب یقولون أرفع القبعة وأنا أقول ارفع العقال لعشائرنا العربیة األصیلة في ذي قار إذ كان لھم موقف ممیز لدرء فتنة ومن
المحتمل حتى اقتتال یكون فالعشائر التي في الناصریة وفي محافظاتنا في الوسط والجنوب كان لھم موقف ممیز یوم أمس والیوم سوف یستمر

ألن نھایة المطاف العشائر ھي عماد وقوة الدولة، ونحن قلباً وقالباً مع كل شھداءنا الذین سقطوا ألنھ الذي یسقط في الناصریة كأنھ ساقط في
.نینوى والذي یسقط في النجف كأنھ ساقط من أھل الموصل فمتضامنین مع كل نقطة دم أسیلت في ھذه المحافظات وعلى ھذه األراضي

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

ال شك أن الحوادث األخیرة التي حدثت في الشھر والنصف األخیرة ھي نقطة سوداء في تاریخ العملیة السیاسیة العراقیة ویقیناً نحن كمجلس
النواب وكنواب ال نبرأ أنفسنا وال ضمائرنا من تحمل جزء كبیر من مسؤولیة ما جرى ألن األصوات المنادیة باإلصالح وتغییر الحال وحل

المشاكل كانت عالیة وكنا نسمعھا ولم نتفاعل معھا بشكل ایجابي لكن مشكلة التصدي وقتل المتظاھرین ھل ھي خطأ حدث مرة لمشكلة أم ھي
ظاھرة موجودة في النظام العراقي الجدید؟ إذا رجعنا بالتاریخ الى الوراء نرى انھ كل سنة أو سنتین یحدث عندنا صدام وقتل للمتظاھرین ھذه

الحالة معناھا أما الدولة أو الحكومة أو األجھزة األمنیة غیر واعیة لھذا الموضوع لیس لدیھا االستعدادات الكافیة للتعامل مع التظاھر بشكل
ایجابي أو انھ نحن نفس الطغاة والتصدي وقتل الشعوب متجذرة لدى قیادات سیاسیة أو عسكریة موجودة لذلك مجزرة الناصریة لیست األولى

عام 2012 حصلت مجزرة الحویجة وقتل في یوم واحد وبدم بارد ممثلین بھم أمام اإلعالم بحدود (40) أو (50) شخص وطي الستار على تلك
الجریمة بل حتى القتلى اعتبروا إرھابیین في ذلك الوقت ولحد الیوم لم ینالوا حقوق وال أي تقییم لشھداء التظاھرات التي حدثت في الحویجة
وبعدھا حصلت في الفلوجة ونینوى وحتى في عام 2015في بغداد على مداخل الخضراء قتل بعض المتظاھرین التي حدثت ضد الحكومة
السابقة وبالتالي ظاھرة قتل المتظاھرین ظاھرة خطیرة وتبني نظام دیكتاتوري جدید مؤمن ما حدث من رجة كبیرة أن یكون بان نقف مع

الموضوع وقفة جدیة ونعید النظر بقانون التظاھر وتعلیماتھ والقوى المعنیة بھ وقواعد االشتباك كما یقال للمتظاھرین كیف یكون ولألجھزة
.األمنیة كیف یكون؟ لكي ال تتكرر ھذه الجرائم

-:النائب حسن سالم عباس –

الرحمة والرضوان لشھداء العراق عموماً وشھداء ذي قار والنجف خصوصاً وھذه الفاجعة المؤلمة التي یأسف لھا بان متظاھرین سلمیین
یطالبون بحقوقھم المشروعة لینالوا ھذا الجزاء القتل الذي تمثل بفواجع في ذي قار األم فجعت واألب فجع وكذلك األخ وھذه ھي مسالة كبرى

ولوال عنایة هللا جل وعال واحیي الخیرین الشرفاء أبناء محافظة ذي قار وشیوخ العشائر الكرماء الذین أوقفوا نزیف الدم وإال كانت قد حلت بذي
قار كارثة كبرى أحیھم على ھذه المواقف األصیلة والتي لیست غریبة عنھم فھم أھل الكرم والسماحة والعشائر التي جابھت االحتالل البریطاني



12/7/2019 محضر جلسة رقم (20) األحد (1/12/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/12/01/محضر-جلسة-رقم-20-األحد-1-12-2019-م/ 14/19

واألمریكي وقابلوا صفحة داعش السوداء بان تقدم تلك القرابین من محافظة ذي قار وكل ھذه المآسي یكون جزاءھم یأتون الى محافظة بغداد
بأبنائھم ویعملون حمالین أو بیع المنادیل الورقیة في بغداد وینامون في الشوارع ال مأوى لھم ألنھ إذا نام في فندق معناه ال یستطیع أن یعطي مال

الى أھلھ وھي جریمة كبرى وهللا ونتحمل نحن وزر ذلك أمام هللا والشعب والتاریخ أن الحكومات التي تعاقبت على محافظة ذي قار مستشفى
واحد في محافظة تضم ھذا العدد من السكان ھذه جریمة وهللا إذا كنا نحاسب القادة العسكریین الذین تسببوا بھذا المجزرة ال یختلف شيء على

الحكومات التي تعاقبت على محافظة ذي قار والفساد الذین قتلھم وھؤالء الشباب السلمیین یقتلوا بقائد الفریق جمیل الذي ال یعرف الوطنیة
والرحمة وال یعرف توجھھ ھل وصل األمر الى حد القتل لھم؟ متظاھرین ضمن تعبیراتھم السلمیة أن یقطعوا الطریق ویناموا على الجسر كثیرة

الطرق التي قطعت لم نسمع انھ قتل احد وقاموا بقمعھ ھذه مأساة یجب أن نقف عندھا وان یحاسب من ارتكب ھذه الجرائم وبعد المتظاھرین
السلمیین الذین یحلیھم ألنھ الحقیقة خرجوا ضد الفساد وطالبوا باإلصالح الیوم یجب أن ننصفھم ونحافظ على تظاھراتھم السلمیة قدموا الشكوى
لنا الحكومة یجب أن تحمیھم قالوا احمونا من العصابات الملثمة من ھؤالء الغرباء الذین یقومون بالحرق والقتل ونحن الضحیة شاب عمره ستة

عشر أو سبعة عشر سنة خرجوا لیطالبوا باإلصالح یقتل وھؤالء العصابات یطلق لھم العنان إذا كان بكم خیر اقتل ھؤالء المخربین ولیس ھؤالء
السلمیین األبطال ھؤالء نفس الشيء الیوم ھنالك تظاھر سلمي ودور تآمري على ھذا البلد أیھا اإلخوة مثلما حطموا محافظاتنا في الغربیة تحطم

محافظات الوسط والجنوب ال یریدون أن یكون ھنالك عراق قوي علینا أن نفھم ھذه الحقیقة أیھا اإلخوة واألخوات أن في النجف األشرف
تظاھرات سلمیة وهللا في غایة الروعة وامتثال في غایة الروعة لنصائح المرجعیة من الذي حرق قبر السید الشھید محمد الحكیم؟ لماذا ھل ھو

رئیس وزراء أو رئیس برلمان أو لدیھ ملفات؟ قبر شھید قدم ما قدم للعراق یأتون ھؤالء العصابات الملثمة والغرباء الذین یریدون النیل من
المتظاھرین السلمیین ویریدون إفساد ھذه التظاھرات وخلق الفوضى والبلبلة في ھذا البلد وبالتالي یحترق العراق بحرب أھلیة لذا نطالب لھذه
المحافظة المنكوبة أن تكون لنا وقفة حقیقیة وموازنة خاصة وتعاد كل المشاریع التي بحاجة الى أعمارھا وتبنى مستشفیات ومدارس وفرص

العمل وهللا من المخجل أن یأتي ابن ذي قار الى بغداد لبیع المنادیل الورقیة أنا � وأنا إلیھ راجعون ونحن اإلخوة السیاسیین األحزاب السیاسیة
یمكن أن الشعب یحاسب ولكن حساب هللا اكبر دعونا نكون صادقین مع هللا نحفظ ھذا الشعب دعونا نتنازل من أنفسنا وأموالنا وآباءنا في أحزابنا

.ونكون عون لھذا الشعب الشفاء العاجل للجرحى والرحمة والرضوان للشھداء وكان هللا في عون ذوي الشھداء من األم واألب واألخ

-:النائب  رامي جبار محمد السكیني –

أرید أن أوضح قضیة قبول أستقالة السید رئیس الوزراء لیست ھي فقط الحد ومستوى الطموح لتأدیة مجلس النواب العراقي الیوم ھو القائد العام
للقوات المستقلة وجدنا منذ بدایة األزمة أن ھناك أوامر تخبطیة أوامر أمنیة غیر مدروسة نرید من لجنة األمن والدفاع التقریر الكامل بكل
الشھداء الذین سقطوا والعملیات العسكریة والتخبط الذي حدث عدم أحتواء األزمة، الیوم العراق فیھ الكثیر من الدماء منذ بدایة األزمة أما

الناصریة في ھذه األیام الدامیة إذا تكلمنا ھناك الكثیر من المطالب الجماھیریة لم تؤدیھا الحكومة االتحادیة یعني لو تكلمنا على فریق جمیل أین
أنتم من فریق جمیل؟ أحداث البصرة العام السابق نادت بالفریق جمیل أسقط ما یقارب أكثر من عشرون شھیداً وأكثر من (168) جریحاً في

محافظة البصرة ویُكرمھ رئیس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ویجعلھُ في مركزاً أمنیاً آخر، كذلك الیوم منذ بدایة األزمة 1/10 البصرة
أسقطت ما یُقارب (19) شھیداً ضمن اإلحصائیات الرسمیة وأكثر من ألف جریح والیوم تُطالب البصرة رئیس اللجنة األمنیة قائد الشرطة ما

یُسمى بـ( قائد الصدمة) ھذا مطلب شارع مطلب جماھیري تعود المأساة كما حدثت في الناصریة وتحدث في البصرة وتحدث في النجف وكربالء
الخ، مجلس النواب أمام مرحلة تأریخیھ لیس قبول أستقالة رئیس مجلس الوزراء فقط وإنما إحالة كل القوات األمنیة إحالة المفاصل األمنیة من
تخبط في سفك الدماء ووجود قرارات قضائیة عادلة حتى یتم قطع الطریق على ھذه الظاھرة في نفس الوقت الدماء التي سقطت كیف یعتبرھا

.مجلس النواب شھداء والتعویضات الكاملة لكل الجرحى الذین سقطوا في عموم العراق

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

الرحمة الى شھدائنا والخزي والعار لقتلة أبنائنا في كل محافظات العراق، سیدي الرئیس یجب أن یكون ھذا درساً للقوى السیاسیة وأعتقد ھذا
درساً قاسیاً وان كان ھناك الكثیر من الدروس التي مرت منذ عام 2003 وحتى یومنا ھذا وال زالت بعض القوى السیاسیة ال تتعض مما یدفع

العراق ثمنھ الیوم كل شيء ممكن أن یعود إال الدم وفي النھایة البُد أن یكون ھناك درساً نستفید منھ لذلك أدعو رئاسة مجلس النواب وھیأة
الرئاسة ان تلتزم بما أقرتھُ المرجعیة في أستقاللیة السید رئیس مجلس الوزراء القادم أن ال یكون مزدوج الجنسیة، ان یكون من العراق ولیس من

ً خارج العراق مللنا من تعدد الوالءات، مللنا من الحمایة الخارجیة لھؤالء والتدخل الخارجي لھؤالء نتمنى ان ال یكون ممن أستلم منصباً تنفیذیا
سواء كان في ھذه الكابینة أو من ھي في سابقتھا سید الرئیس الیوم ھناك قرارات بعد (29) التي أتخذ بھا السید رئیس مجلس الوزراء قرار

أستقالتھ الزالت ھناك تعیینات في درجات خاصة أتمنى أن یكون ھناك مراجعة نحن أقرینا في مجلس النواب فلترة الدرجات الخاصة لبناء جھاز
إداري للدولة بشكل صحیح ولكن مع األسف في بدایة ھذه الحكومة إذا الیوم (29) ھناك تصویت للدرجة الخاصة على حساب البیع والشراء

وعلى حساب المحاصصة وال ننسى قرار المحكمة األتحادیة (89) اتحادیة 2019 التي أنسفت المحاصصة والتي أعتبرت كل الدرجات الخاصة
.یجب أن تحضر ھنا أمام ممثلي الشعب العراقي

-:النائب علي جبیر الزم العبودي –

الرحمة والرضوان إلى أرواح الشھداء في محافظات العراق كافة السیما محافظة ذي قار ومحافظة النجف األشرف، سیادة الرئیس كثر الحدیث
من األخوة األعزاء لحجم التحدیات الكبیرة في عموم محافظاتنا من الشمال إلى الجنوب وتفاصیل كثیرة لكن نحن كمجلس نواب أنا أتحدث ھنا
عندما یكون ھناك ظرف طارئ والظرف الطارئ الذي یكون بھ أستقالة حكومة والذي یكون بھ أستقالة محافظین الذي یكون بھ توجیھ بعض

القیادات األمنیة إلى القضاء ھذا جعلنا ھنا في داخل قبة البرلمان لمن العلویة إلى الدستور أم الى النظام الداخلي؟ نحن ھذه حكومتنا وقمنا
بتشكیلھا ووضعنا الدستور إلى جانب ألن الدستور كان یتحدث عن ترشح الكتلة األكبر ویكون ھو رئیس مجلس الوزراء وسید رئیس الجمھوریة
ھو الذي یكلفھُ حسناً إذا كان الدستور بھذه الجزئیة المھمة وھذه النتائج التي نراھا وھذه واحدة من نتائجھا سوء التوفیق انھ نحن نتحایل في بعض

األحیان على بنود الدستور، وھنا النظام الداخلي اآلن إذا كان لدینا قوانین مھمة وطارئة وعاجلة كانت في خطبة المرجعیة إشارة واضحة لیس
فقط للسید رئیس مجلس الوزراء لربما ما بین األسطر (قدم أستقالتك) لكن الرسالة واضحة نحن كأعضاء مجلس النواب وكھیأة رئاسة بعیداً عن

أ أ أ ً أ أ أ ً
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ذكر ھذه  العبارة بعیداً عن التسویفي والمماطلة أنا أعتقد أن ھنا القضیتان نحن طرفاً بھذا الموضوع أرجو من ھیأة الرئاسة أن تكون حاسمة
.وحازمة في أن یكون ھناك جلسات منتظمة لمجلس النواب وتقدیم قوانین ومشاریع قوانین فیھا دسومة كبیرة ألنتصار لدماء الشھداء ھذه قضیة

القضیة الثانیة مجلس النواب وھیأة الرئاسة ال أعتقد أحد یساوم على وقوفھم كلیاً مع المتظاھرین والمطالب من حقھ لكن علینا أن أیضاً أن نفرز
من ھو الصالح ومن ھو الطالح، من ھو صاحب المطالب الحقة ومن ھو المندس والمخرب إلشارة المرجعیة ھناك عملیة حرق لمؤسسات الدولة

والممتلكات الخاصة للرموز نتحدث عن مرقد الشھید المحراب ھذا الشھید الخالد الذي أفنى عمره في مواجھة الطاغیة وھو من عائلة معروفة
لزعامة مرجعیة وال نقبل ان یكون ھناك على أقل تقدیر وقفة أحتجاج في بدایة الجلسة لھذه الرمزیة وأنا أتحدث لیس فقط مرجعیة السید الحكیم

مرجعیة السید السیستاني ومرجعیة السید الصدر ومرجعیة السید الخوئي ھؤالء رموزنا إذا تتعرض رموزنا الى ھكذا عملیة من االستھتار
والفوضى وتصدر بعض التصریحات الغیر موثقة لألسف الشدید من بعض األخوة في داخل أعضاء مجلس النواب لعملیة أن تكون ھناك فجوات

.بین أبناء المجتمع الواحد وھذا ھو أعتقد یخدم المشروع الذي ال یرید الخیر في العراق

-:النائب عدنان ھادي نور علي األسدي –

التعازي الى الشھداء ولذوي الشھداء التعازي الحارة الذي سقطوا في ھذه  األحداث في البصرة وفي الناصریة وفي السماوة وفي النجف وفي كل
.المحافظات وفي بغداد والشفاء العاجل للجرحى إن شاء هللا

دون معالجة األسباب الرئیسیة لھذه التظاھرات ال یمكن ان نتخطى ھذا الموضوع بشكل سریع وعاجل األسباب الحقیقیة أسباب سیاسیة وأسباب
أقتصادیة الظاھر من المتظاھرات التي ظھرت في بدایة المظاھرات السلمیة أسباب أقتصادیة لذلك بصراحة نحن مسؤولین كمجلس نواب وكذلك
الحكومة بسن قوانین وتسھیل قوانین لتمنیھ العملیة األقتصادیة وتوفیر فرص عمل لیس في الجانب الحكومي فقط الن الحكومة في النھایة تصل
إلى نقطة تعجز عن توفیر فرص عمل لكل العاطلین من خالل سنوات منذ عام 2012 وعام 2013 وحتى اآلن وفي النھایة ھؤالء طبقة كبیرة

من الشباب الذین لم یجدوا لھم فرصة عمل ناھیك عن الذین تخرجوا في ھذه السنوات األخیرة والشباب الذین دون العشرون الذي في مرحلة
اإلعدادیة لذلك معالجة السبب االقتصادي بتوفیر فرص عمل بتشجیع حركة االستثمار والحركة االقتصادیة بالشركات ھذا دورنا كمجلس نواب

ودور الحكومة، الشيء اآلخر ھو سبب السیاسي اآلن لدینا لجنة تعدیل الدستور وفي النھایة ندعو مكونات البرلمان ومكونات الشعب العراقي ان
تتعاون من أجل تعدیل الدستور وشكل النظام السیاسي ھذه إفرازات التي حدثت في الشارع العراقي ھي إفرازات شكل النظام السیاسي لو نأتي

بأي شخصیة اآلن كبیرة لدیھا خبرة ولدیھا القوة ونضعھا في موقع رئیس الوزراء وفق ھذا النظام ووفق ھذه المحاصصة ال یستطیع ان یعالجھا
لذلك المشكلة األساسیة ھي في شكل النظام السیاسي الذي یشجع المحاصصة والذي یشجع على الفساد وغیرھا لذلك أیضاً نحن في مجلس النواب
جمیعاً مسؤولین عن الوقوف بحزم اتجاه عدم تغییر النظام السیاسي وتحویلھ من نظام برلماني الى نظام رئاسي ربما اآلن یقول أحداً ما یقول ھذا

.لیس الحدیث أنا أقول كال ھو األساس أخواني سید الرئیس الھیأة الرئاسیة ھذا ھو األساس في عملیة أصالح النظام السیاسي

الشيء اآلخر یوجد لدینا شھداء ویوجد لدنیا ضحایا ولدینا أیضاً أطراف أُخرى تضررت، ھؤالء الذین تضرروا من المؤول عنھم؟ منازل تم
حرقھا ومكاتب سیاسیة تم حرقھا وبضائع تم تدمیرھا ویوجد بعض التجار أفلسوا خسروا كل ما یملكون في یوماً واحداً وفي لیلة واحدة أحترقت

المخازن في بغداد وفي المحافظات ھؤالء من المسؤول عن تعویضھم؟ ألیست الدولة او الحكومة ھي المسؤولة عن حمایة أمن المواطن أمن حیاة
المواطن أمن مواطن عملھ أمن المواطن عرضھ أمن المواطن دمھ كل ھذه الحكومة ھي المسؤولة عنھا لذلك بصراحة یجب أن ننظر الى ھذه

.الفئة األُخرى التي تضررت من جراء ھذه األحداث

النقطة األخیرة وھي التدخالت الخارجیة الداخلیة من المندسین في عملیة التظاھرات جمیعنا سمعنا تصریح السید وزیر الدفاع عندما إشارة الى
أن السالح أو أن العتاد الذي أُستخدم ضد المتظاھرین العتاد الذي ھو لمكافحة الشغب لم تستوردهُ الحكومة العراقیة وقد بیَن لنا الرجل كیف جاء

ھذا السالح الى مخازن ھذه القوات وكیف تم ضرب المتظاھرین بھ ومن ھي الجھة الثالثة ففي النھایة ھناك جھات دولیة خارجیة وإقلیمیة تدخلت
في ھذا العمل حتى في الناصریة ھناك توجد سفارة وتوجد قنصلیة علیھا ألف عالمة أستفھام تتدخل في عملیة التظاھرات ومد بعض المتظاھرین

ال ننسى الشھداء وال ننسى الجرحى ولكن ال ننسى التدخالت الخارجیة وكحكومة وكبرلمان أن نُحاسب الجھات الدولیة التي ساعدت في عملیة
.المظاھرات أقصد المظاھرات غیر السلمیة

-:النائب فاضل جابر عبد الفتالوي –

الرحمة والغفران لشھداء العراق وخاصة شھداء محافظة ذي قار والنجف األشرف والشفاء العاجل للجرحى أن ما حدث في محافظة النجف
األشرف ال یقل عن أحداث محافظة ذي قار أطلب ان تعلن نتائج التحقیق في ھذه األحداث التي ال تتجاوز األسبوع وتقدیم الُجناة الى المحاكم

أطلب من رئاسة المجلس ورئاسة الجمھوریة زیارة محافظة النجف األشرف للوقوف على طلبات المتظاھرین وتحقیقھا بمدة ال تتجاوز الشھر
.الواحد، شمول شھداء محافظة النجف األشرف ضمن قانون الشھداء وعالج الجرحى على حساب الدولة داخل وخارج العراق

-:النائبة  ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

كل ما یحصل في البلد ھو حصاد وھي نتائج والنتائج لھا أسباب السؤال الذي یطرح نفسھ من ھو الذي كان سبب في كل ھذا الخراب الذي یكون
في البلد؟ السبب في كل ھذا الفاسدین عدم محاسبتھم إذن نحن اآلن نتحدث عن نتیجة یفترض بنا ان نعالج السبب الحقیقي المجرمین الحقیقیین ھم
الفاسدین الذین یجب أن نحاكمھم الفاسدین ھم الذین كانوا سبباً في قتل الشعب العراقي بل إبادتھم وھم السبب في ھجرة الكفاءات والشباب خارج
العراق لماذا ذھبوا؟ ألنھم فقدوا األمل في الحیاة والعیش الكریم ھم سبب في األمراض النفسیة التي یعاني منھا الشباب جیلھم یعانون من الكآبة

لعدم وجود عمل ووجود البطالة ویرى نفسھ قد تخرج وجلس في البیت ویبقى ساھراً على اإلنترنت وھذه حیاتھ وھذا الشاب  انتھى وتجمد
البعض یفكر في االنتحار أو مغادرة البلد إذن من ھو السبب في فقدان المواطن ثقتھ في الحكومة المواطن لیس لدیھ ثقة في الحكومة وال لدیھ ثقة
بمجلس النواب وال بأي مسؤول في الدولة وھذا لیس معناه ان جمیع المسؤولین غیر صالحین كال نسبة قلیلھ ھم الفاسدون لكن ھم فاسدون كبار

وال یوجد أحد یحاسبھم ھم الذین حرقوا قلب كل مقدس في البلد، ھم الذین حرقوا كل القیم واألخالقیات، حرقوا بلد العلم والعلماء واألنبیاء
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والرسل ووصلوا الجواز العراقي إلى أدنى مرتبھ، جعلوا العراق یتصدر في كل األمور في قوائم األمور غیر الجیدة في العالم عندما یقومون
بالتصنیفات، وجعلوه أیضاً في ظلمة القائمة في كل األمور الجیدة علیھ أُطالب منكم إصدار قرار یتم التصویت علیھ فوراً الیوم محاسبة كبار

الفاسدین وألف خط تحت كبار الفاسدین وال أذھب إلى الذي أخذ خمسة آالف دینار أو عشرة آالف دینار كال كبار الفاسدین ضمن فترة محددة
اآلن نضع سقفاً زمنیاً نقول لدیكم فترة لكي تحاسبون جمیع الفاسدین لكي یرتاح الشعب أنھوا الشعب العراقي ھم األساس في كل كوارث البلد، ھم

الذین أحرقوا بالد الرافدین وحضارتھ وأحرقوا كل شيء جمیل وقتلوا الفرحة عند العراقیین وأنتھز ھذه الفرصة ألدعو الحكومة وھي اآلن
حكومة تصریف أعمال علیھا ان تنجز ما علیھا وھي باقیة الى ان تكون لدینا حكومة جدیدة وال یجوز أن تقف مصالح البلد نحن الیوم 1/12 ولم

تأتي الموازنة حتى اآلن ونحن من خالل الموازنة توجد الكثیر من األمور التي یطلبھا المتظاھرین أن نضمنھا ضمن الموازنة نمضي بمصالح
.البلد وال یجوز أن نصبح كموازنة عام 2014 التي بھا أسباب وأشیاء سلبیة حتى اآلن لم نستطیع أن نعالجھا

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزاعي –

أتقدم إلى عوائل الشھداء الثورة اإلصالحیة في كل محافظات العراق بأحر التعازي والمواسى وإلى جرحانا في الدعاء في الشفاء العاجل، سیادة
ً الرئیس كما وقف مجلس النواب الیوم لیقر عیون الشھداء والجرحى وجمیع العراقیین الشرفاء بأستقالة حكومة القتل المشرعن نُطالب غداً أیضا

أن یكمل ھذا الدور بتشكیل حكومة إصالحیة نزیھ بعیدة كل البُعد عن المحاصصة والطائفیة والحزبیة والقومیة والفئویة، شھداء اإلصالح منذ
عام 2016 ولھذه اللحظة المفصلیة من تأریخ العراق المعاصر كان لھم الفضل في األول على مسیرة اإلصالح ومكافحة الفساد والمفسدین سیادة
الرئیس منذ أكثر من عشرة أشھر قدمُت مقترحاً لتعدیل قانون مؤسسة الشھداء لیشمل شھداء الثورة اإلصالحیة الذین سقطوا في ساحات التظاھر

السلمیة ومازال ھذا القانون بین لجنتي الشھداء واللجنة القانونیة النیابیة لذلك أُطالب رئاسة مجلس النواب بالتوجیھ بعرض ھذا القانون على
.مجلس النواب من أجل التصویت علیھ مثلما أُطالب بإطالق سراح المتظاھرین السلمیین في كافة محافظات العراق

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

أخواني وأخواتي انتھت القائمة الذي یرغب ولدیھ مداخلة برفع األیادي انتھت القائمتان الموجودتین لديَّ الذي یرغب في مداخلة علیھ رفع
.األیادي

-:النائبة بسمة محمد بسیم صبري –

الرحمة للشھداء والخلود لھم والشفاء للجرحى ان كل شھید وقع من أبناء محافظة الناصریة والنجف ھو أبن الموصل وأبن األنبار وأبن صالح
الدین ال یمكن لھذه المحافظات المحررة أن تنسى تضحیات والدماء التي سالت على أرضھا من أبناء ھذه المحافظات والسماوة وواسط والكوت
والبصرة وغیرھا من المحافظات عندما لبوا نداء المرجعیة الرشیدة فنحن معكم والیوم مدینة الموصل الكثیر من المحافظات المحررة إذا ذھبتم
لھا ھي الیوم تتوشح بالسواد كوقفھ تضامنیة مع أبناء الشھداء الذین سقطوا وكذلك نحن كنواب ھذه المحافظات المحررة ونواب محافظة نینوى
معكم قلباً وقالباً یا نواب محافظة الوسط والجنوب في كل ما تحتاجونھ من تشریع وقوانین وقرارات من أجل إخماد ھذه الفتنھ التي عصفت في

.البالد

سید الرئیس أن من عقاب (من أمن العقاب أساءه األدب) كنا دائماً نتكلم عن ملف سقوط الموصل لو تم التحقیق بجدیة ومحاسبة المتسببین في
سقوط الموصل لما الیوم سفك دماً واحداً من أبناء محافظات الوسط والجنوب الیوم الكل یتعامل بأستھتار وأستخفاف في الدم العراقي سید الرئیس

نحن دائماً نسمع من خالل الجھات العلیا والجھات األمنیة عن طرف ثالث حتى الیوم ال نعلم ونحن ممثلي الشعب من ھو ھذا الطرف الثالث؟
ونحن نمتلك قیادات أمنیة رصینة وحازمة وجادة وكفوءة ونمتلك مؤسسات أمنیة أنا أُطالب من خالل رئاستنا المبجلة رئاسة مجلس النواب ان

یأتي  وزیر الدفاع وكل من تكلم عن الطرف الثالث الذي یلقي اإلتھام على الطرف الثالث من ھو ھذا الطرف الثالث ونحن نمتلك كل ھذه
األجھزة األمنیة، سید الرئیس الیوم المتظاھرون ال یتظاھرون على السید عادل عبد المھدي أو على (س) أو (ص) إنما یتظاھرون على منظومة

فساد ومنظومة عصفت بشكل سلبي في العراق منذ عام 2003 وحتى اآلن الیوم نحن قبلنا أستقالة السید عادل عبد المھدي غداً سوف یأتي
شخص ربما ال نعلم أي شيء عنھ فقط رفع األیادي، أنا أُطالب نفسي أوالً وأُطالب الرئاسة وأُطالب كل أعضاء مجلس النواب ان ال نصوت على

.أي شخصیة أن لم نكون نعلم أنھا فعالً تستحق ھذا المنصب بما یتالئم مع المرحلة الحرجة للعراق ولمنكوبي العراق

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

بأسمى وبأسم أھالي محافظة دیالى من شیوخھا وعشائرھا نعزي أنفسنا وذوي الشھداء على ما سقط من دماء زكیة في محافظاتنا الجنوبیة وكل
محافظات المنتفضة لحقوق وأستحقاقات طالبوا بھا العراقیین لیس ألسباب سیاسیة لكن ألسباب أنھم یریدون العیش بوطن آمن ومستقر لذلك

نطلب الرحمة لشھدائنا والصبر والسلوان لذوي الشھداء كما ننحني احتراماً وتقدیراً الى كل العشائر وكل أھالي العشائر وكل المتظاھرین
المطالبین بالحقوق واالستخقاقات انحناء احترام وتقدیر وممنونیة بأنھم لقنوا السیاسیین درساً من الصراع على المكاسب الى الصراع لتحقیق

.حقوق وأستحقاقات حقیقیة

سیادة الرئیس، حقوق الدم ال تسقط بالتقادم وذلك المؤشرات ال أقول الجرائم او أسببھا المسببات لكن المؤشرات لعدم المھنیة للواء جمیل ھي
لیست بجدیدة وأنا أعتقد أنھا متجددة كان سابقاً في إدارة قیادة شعبة دیالى وقع الكثیر من المجازر أثناء قیادتھ في جامع المفرق وفي جامع إمام
ویس وفي مراكز سجون الخالص وفي مركز الوحدة لمعتقلي ولیس لمحكومین تم تصفیتھم أثناء وجودهُ والكثیر من جرائم الخطف والفوضویة
في إدارة األمنیة في ھذه المحافظة، لذلك سیادة الرئیس أُطالب بأسم أھالي محافظة دیالى وبأسم الشھداء وبأسم ذوي الشھداء والثكالى بأن یُرفع

كتاب من رئاسة مجلس النواب الى مجلس القضاء األعلى لفتح تحقیق في فترة وجود اللواء جمیل في محافظة دیالى لمعرفة الحقائق وكذلك
أنصاف من تسبب أو أصابھُ الضرر في ھذه المحافظة المنكوبة ونحن نتضامن بالكامل مع طلبات ما قدمھ السادة النواب من ذي قار ومن النجف

األشرف والبصرة وكل المحافظات المنتفضة لكي نعطي ولو لمرة واحدة حقوق المتظاھرین والمواطنین ویكفي قطع الثمار من قبل سیاسیون
.یأتون بمكاسب على حساب دم العراقیین



12/7/2019 محضر جلسة رقم (20) األحد (1/12/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/12/01/محضر-جلسة-رقم-20-األحد-1-12-2019-م/ 17/19

-:النائب سالم طحمیر علي –

الیوم أبناءنا من المتظاھرین في محافظات الوسط والجنوب یترقبون جلسات مجلس النواب في كل لحظة من اللحظات، أرسال لجان إلى
المحافظات الوسط والجنوبیة ووقفت شیوخ العشائر وقفة مشرفة لكل العراقیین، السید الرئیس الیوم القضیة المھمة لحل ھذه األزمة الكبیرة ھناك

قانون انتخابات مجلس النواب وقانون المفوضیة العلیا، ھذه القوانین طالبت بھ المرجعیة الرشید ھذه القوانین باعتقادي سوف تحل قضایا كبیر
.من أبناءنا المتظاھرین في ھذه المحافظات، أرجو من ھیأة الرئاسة أعضاء مجلس النواب أن یكون لھم دور في تشریع ھذه القوانین

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

نكرر عزائنا لشھدائنا في محافظتي ذي قار والنجف بشكل خاص وكل محافظات العراقیة الذین سقطوا شھداء من أجل اإلصالح ومحاربة
الفساد، السید الرئیس باعتبار مجلس النواب العراقي ومن أھم مھام مجلس النواب العراقي ھو الرقابة والتنفیذ الدستور، في ما جرى في األیام
الماضیة من عنف ومن قتل ھناك كان انتھاك واضح لدستور في موضوع تعامل القوات األمنیة والعسكریین مع المتظاھرین السلمیین، وأذكر

المادة (9) من الدستور ھو عمل القوات المسلحة العراقیة التي ال یجب أن یكون أداة لقمع الشعب العراقي الیوم ھناك كالم وھناك شھود أن
الجیش شارك في القمع، نرید أن نتأكد من ھذا الموضوع أن ال ادعي لكن ھناك كالم، كیف یمضي ھذا األمر وھي مخالفة دستوریة حتى فخامة
رئیس الجمھوریة مسؤول عن تطبیق ھذه المادة (9) أوالً من الدستور، أین المشكلة؟ المشكلة أن ھناك تظاھرات تولد عنف یجب أن یكون ھناك
قوات مدربة خاصة ھي مكافحة الشغب لكن أن یدخل الجیش في ھذه العملیة ھذا خرق للمادة (9) أوالً من الدستور العراقي، السید الرئیس ھناك
حدیث الیوم عن أجندات خارجیة وتدخل خارجي ودول وإلى أخرى، أین مستشاریة األمن الوطني من ھذا الموضوع، لماذا ال نستطیع نحن في

مجلس النواب العراقي أن ندعو مستشار األمن الوطني وجھاز المخابرات لنسألھم ونوجھ بعض من األسئلة في جلسة مغلقة؟ في كل الدورات
السابقة كان ھناك خروقات أمنیة كبیر تخلف مجازر وقتل كنا في الجلسات التي تلیھا نستضیف المسؤولین األمنیین الكبار ونبحث معھم أھم
أسباب ھذه الخروقات، الیوم لیست خروقات أمنیة الیوم عنف قتل سواء من الشرطة والجیش ومن أفراد القوات األمنیة ومن الشعب العراقي

العزل، ھل نستطیع نحن في مجلس النواب أن ندعو الذوات أبناء في جلسة مغلقة، لنسأل ما أسباب أو صحة المعلومات عن وجود أجندات
أجنبیة؟ وما صحة المعلومات عن استخدام الجیش وھو مخالف وأرجع وأقول مخالف للمادة (9) أوالً من الدستور، أیضاً في المادة (9) یقوم

جھاز المخابرات بجمع المعلومات وتقویم التھدیدات لألمن الوطني حتى نسمع منھم، ھل جمعوا معلومات؟ أنا منذ یومین أسمع وأقرأ في المواقع
أن ھناك أجندات أشخاص ملثمین، أرید أن أسمع من جھاز المخابرات أرید أن أسمع من األمن الوطني ھل ھناك جمع معلومات ھل الحقیقة أكثر

من شھرین وھذه األجھزة ال یستطیعون أن یصلون إلى شخص واحد من الذین اخترقوا المظاھرات السلمیة، علیھ السید الرئیس مجلس النواب
ونائبیھ الرئیس ھذه مسؤولیتنا مجلس النواب العراقي علینا باستضافة ھؤالء األشخاص ونقف على أھم ھذه األمور، اللجنة ذھبت أو تذھب إلى
محافظات الجنوبیة ھذا واجبھا وأن یأتي بتقریر نسمع كل تفاصیل التقریر ولنا الحق بمناقشة التقریر لكن أیضاً أن ندعو األشخاص المھمین في

ھذه األجھزة المھمة في ھذه الدولة لكي نبحث ونوجھ لھم ما نسمع ھو من بعض المعلومات عن الخرق االمني عن تدخل الجیش وعن وجود
.أجندات خارجیة

-:النائب جاسم موحان عبدال خماط البخاتي –

یعني قضیة المتظاھرات من 1/10 وأعتقد ھناك تفاجئ سیاسي أقصد السیاسي الفاسد من المنظومة بالدولة بأن ھناك مواطن یشخص األخطاء
ونزل علة التداعیات التي یعاني منھا بلدنا، منھا سوء الخدمات والفساد المستشري بالدولة والیوم ھناك نقاط جوھریة یتم ترحم من قبل الموطنین

بالتظاھرات ھي مشخصة من قبل المواطن ومغیبة من قبل مؤسسات الدولة، المتظاھر أحد مطلب الیوم یعبر قضیة المحاصصة ویطلب وحدة
البلد، أتمنى من الفرقاء السیاسیین أن نرتقي على األقل في ھذه المرحلة العصیبة والدقیقة التي یمر بھ بلدنا، من المفترض أن یذھب بلدنا باالتجاه

الوحدة ونذھب باالتجاه جملة قرارات بعد ما ال حظنا وشخصنا بأن أغلب حركات الدولة ھي حركات مرتبكة وال تصب بمصلحة المواطن وال
تصب في مصلحة األمن بصورة عامة، أرجو من األخوة المشاركین في مجلس النواب العراقي بنقطتین أساسیة، النقطة األولى أن نترفع عن
المحاصصة ونذھب باالختیار رئیس وزراء أي كان طائفتھ وأي كان مذھبة وأي كان قومیة یكون مقبول من قبل الشعب العراقي حتى نسیر

بتشكیل ھذه الحكومة، النقطة الثانیة والمھمة جداً بأن ال نرجع إلى نفس المرض العضال الذي نعاني منھ وھو وزیر إلى جھة فالن ووزیر إلى
جھة فالن ونقسم الحكومة على مزاجنا ومقاساتنا، یجب أن نذھب الختیار حكومة یتم اختیارھا من قبل رئیس مجلس الوزراء ھو یتحمل مسؤولیة

ھو بالذات یتحمل المسؤولیة الكاملة تم اختیار وتم اختیار كابینة من ضمن مسؤولیة، ونذھب باالتجاه حكومة تعطي رسالة اطمئنان للمجتمع،
.المغفرة والرضوان لشھدائنا في كل محافظاتنا العزیزة والشفاء العاجل لكل شبابنا في كل المحافظات

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

لألسف طالبنا كلجنة حقوق إنسان السید الرئیس أكثر من مرة أن نناقش ھذا الملف بشكل شفاف ولألسف لم یكون ھناك تجاوب بعرض تقاریر
لجنة حقوق اإلنسان في جداول أعمال مجلس النواب العراقي منذُ أول یوم المظاھرات، الیوم كانت الدماء أھالي الناصریة والنجف سبب أن

نناقش ھذه القضیة بتفاصیلھا ولكن النقاش وحدھا لم یكتفي، نحن نرید نتائج الشعب یرید نتائج من خالل ما حصل على األرض ومن خالل ماذا
یحصل بعد ھذه النتائج، السید الرئیس اللجنة عندما إلتقت المتظاھرین من أول یوم واستمرت في لقائھا مع منسقي التظاھرات ومع منظمات

المجتمع المدني واستمرینا باللقاء مع مكاتب رصد المفوضیة وكانت النتائج التي حصلنا علیھا سواء كان من المفوضیة أو من مكاتب الرصد أو
من المنظمات المدنیة كأرقام كانت تفسر بشكل خاطئ من قبل الحكومة، بأنھا أرقام مھولة وأرقام مبالغ بھ ولكن مع ذلك ورغم انتقاد الحكومة لنا

كلجنة حقوق إنسان وكمفوضیة قلنا طالما نحن عندما نعطي األرقام عن الشھداء وعن الجرحى وانتم ال تؤكدون صحة أو مصداقیة أخبارنا أنتم
الدولة أعطوا األرقام الصحیحة عن الضحایا وعن الشھداء، ونرى ذلك لم نرى أي موقف حكومیین بخصوص اإلعالم عن عدد الشھداء وعن

الضحایا  وقامت اللجنة باللقاء مع السادة القادة األمنیین تم اللقاء مع قائد عملیات بغداد وتم اللقاء مع النائب القائد عملیات المشتركة وتم اللقاء مع
ً ممثل وزیر الداخلیة وتم اللقاء مع وزیر الصحة ووزیر الدفاع تقاریرھم مثبت عندنا في اللجنة، السید الرئیس لكننا لم نرى أي مبادرة أیضا

بخصوص عرض تقاریر القادة األمنیین إلى اللجنة من خالل لقاءنا مع القادة األمنیین طلبنا منھم بعدم استخدام الرصاص الحي في قمع
التظاھرات مطلب التظاھرات سلمیة، ھناك قواعد االشتباك اللجنة علیھ أیضاً أن یطبق قواعد االشتباك الدولي كنصائح من القوات األمنیة
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استخدام خراطیم المیاه استخدام الغازات المسیلة للدموع آلیة تدریب مكافحة الشغب كل ھذه اإلجراءات رأینھا من القادة األمنیین بأنھا لم ترتقي
بالمستوى المطلوب، السید الرئیس أیضاً دار الحدیث حول الطرف الثالث أشیع في اإلعالم ومن لسان وزیر الدفاع ھذا األمر إلى حد اآلن أصبح
مجھوالً لذلك نؤكد مرة أخرى ومن خالل مخاطباتنا مع القادة األمنیین ضرورة حضور القادة األمنیین علینا أن ال ننتظر مجزرة أخرى ال سامح

.هللا أن یأتي القادة األمنیین الذي ذكرناھم ویتكلم بشكل مباشر مع ممثلین الشعب

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

األخوة األعزاء البد من توحید البیت العراقي وأن نلتزم ما جاء بخطاب المرجعیة الدینیة أن األعداء وأدواتھم یخططون لنشر الفوضى واالقتتال
الداخلي وعودة الدكتاتوریة، والعراق ھو بلد الخیر وأنا أفني على ما أتت بھ األخت ماجدة التمیمي سبب العمل كلھ في العراق ھو سبب فساد

السیاسیین التي أدت إلى ھذه األحداث، ال بد من التركیز على القضاء على الفاسدین وأحالتھم إلى المحاكم وذلك ال بد من القضاء على
المحاصصة في اختیار المناصب السیاسیة الموجود في البلد، أحب أن أتحدث عن النجف األشرف النجف كانت مثال تعكس صورة عن

التظاھرات السلمیة كانوا الشباب یجلسون في ساحة الصدرین وأقاموا عدد كبیر من ورش العمل وتم وضع شاشة لنقل المباریات األخیرة بین
العراق وبقیة الدول وأقاموا ورشات عمل وشرح عن التعدیالت وعن قانون االنتخابات وعن قانون المفوضیة، لكن حدث في األیام األخیر

صراعات في محافظة النجف األشرف یومیاً مع األسف یعني نشاھد صور تتعلق للمحافظین السابق والحالي وتقطع الطرق وتحرق اإلطارات
وتقطع الجسور وھذه المسألة حدثت في محافظة النجف یوم الخمیس كان ھناك تجمع والشباب المتظاھرین منعوا مجموعة من الشباب من التجمع

قرب القنصلیة اإلیرانیة ونصحھم بعدم حرق القنصلیة اإلیرانیة ولكن مع األسف لم یتم االستجابة وكانت ھناك عدد كبیر تحمل مادة البنزین
ً وتحرق القنصلیة، وأدت غلى سقوط عدد من الشباب في الیوم التالي بعد خطاب المرجعیة وتقدیم استقالة السید رئیس الوزراء مع األسف أیضا

حدثت مجموعة من الشباب والفیدیوھات الكل تم عرضھا شاھدوا من یدفع مبالغ ومن یدفع الشباب لحرق المرقد وتم إصدار بیان من إدارة
المرقد على أن المرقد لم یتبع إلى جھة سیاسیة وأنھما ال یوجد عالقة للعمل السیاسي لكن مع األسف أدت غلى كارثة، تم زیارة مدیریة الشرطة

مع األسف وجدنا مدیر الشرطة مسافر في أیفاد إلى حضور مؤتمر بالمغرب، وتم متابعة الموضوع مع السید وزیر الداخلیة كیف في ھذه
األحداث ومدیر الشرطة غیر موجود مسافر إلى أیفاد وابلغونا أن ھناك تبلیغ سابق یجب أن یذھب وتم اللقاء مع قائد عملیات الفرات األوسط

وقلنا لھ النجف األشرف خط أحمر واالھتمام بھ وعدم یعني منع المندسین التي إشارة لھا المرجعیة في خطابھا ومنع تحویل المسیر التظاھریة
الیوم نحن كلنا فرحانین بھذه التظاھرات، تظاھرات شعب حر ینادي بحقوق وھذه الحقوق نحن حرمنا من عندھا من مناداتھا في زمن

الدكتاتوریة وھذه كانت وسیلة للضغط على الكتل السیاسیة في تشریع عدد كبیر من القوانین وتحویل العملیة السیاسیة من عملیة محاصصة
حزبیة إلى نوع من الشفافیة وكنا سائرین باإلصالحات، لكن كانت ھناك غایات لتحریف التظاھرات السلمیة لقتل أبناء المحافظة أحد أباء الشھداء
الذي سقطوا یسأل یجب أن تحققون من الذي أخذ أبناءنا من المحالت ومن الذي دفع لھم مبالغ ویذھبون والكثیر من األمور نتمنى أن یكون ھناك

لجنة تحقق تنزل إلى المحافظة تحقق بما حدث من سقوط عدد من أبناء محافظة النجف األشرف وتحویل التظاھرات وتشویھھا من تظاھرات
.سلمیة إلى تظاھرات غیر سلمیة

-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

بألم كبیر یعتصر كل قلوب العراقیین ھذا األلم یعتصر كل قلوب العراقیین الغیارى إذا لم تشاركھا اإلنسانیة جمعا، نرفع غلى الباري عز وجل
دعوانا بالرحمة والغفران لشھدائنا في كل أنحاء وطننا األبیة ونخصھا لشھداء محافظتي ذي قار والنجف ودعائنا األكبر بالشفاء العاجل لجرحنا

.وأن یعم األمن واألمان واالستقرار على شعبنا ووطننا

السید الرئیس أخواني أخواتي األفاضل أعضاء مجلس النواب أن ثورة الشعب ھذه لم تنتھي في موضوع استقالة األخ رئیس الوزراء والكابینة
الوزاریة، بالعكس ھناك مطالبات أكثر وأكثر ھذه المطالبات توقفنا جمیعاً أمام مسؤولیة كبیر أمام هللا والشعب في تحملھا، حضرتك مشكور

بتكلیف اللجنة في أداء واجب لكننا جمیعاً الیوم مسؤولین عن كل ما یحدث في الوطن، لذلك ھذه المسؤولیة تتجزأ كل منا أن یقوم بدور مجلس
القضاء األعلى لدیھ ملفات كبیر عن الكثیر من الفاسدین علیھ أن یبدأ بھذا األمر وتبدأ محاسبة الفاسدین حینھا یبدأ الشعب باإلحساس أن ھذه

المطالب الحقا أو االستحقاقات التي أرادھا الحكومة ومن البرلمان قد أصبحت في حیز التنفیذ، االستقالة والتكلیف ثم اختیار رئیس الوزراء الجدید
والكابینة الجدید یجب ان تكون بعید كل البعد عن المحاصصة بكل أنواعھا، یعني علینا اختیار ال نقول من یرضى الجمیع ألن رضا الجمیع غایة

ال تدرك وإنما یرضي األغلبیة من الشعب، كذلك السید الرئیس مراجعة كل المناصب والدرجات الخاصة التي منحت للتأكد منھا أن أغلبھا قد
.بیعت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أراجعھا من 2005 إلى حد اآلن

-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

.إذا تراكمات العملیة كلھا أوعزت بسنة واحدة ھذا لیس بحق

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

كلجنة حقوق إنسان یؤسفنا لما ألت إلیة أمور واقع حقوق اإلنسان في العراق، من عدم احترام أبسط مقومات اإلنسانیة وعدم احترام مضامین
الدستور في باب الحقوق الحریات ومنھا حریة التظاھر وحریة الرأي وحریة اإلعالم وحمایة الحریات العامة والحریات الخاصة وحمایة

الممتلكات العامة والخاصة، السید الرئیس نراقب عن كثب تردي واقع حقوق اإلنسان الذي لم یصبح لھ مكان في العراق، وتنافیھا مع مبادئ
حقوق اإلنسان المتضمنة باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، بصفتي كنائبة السید الرئیس أطالب الفریق جمیل بأن یحال إلى مجلس عسكري یحال

مجلس عسكري والتحقیق معھ وفق قانون العقوبات العسكریة أوالً یكون عبره لغیرة من القادة العسكریین الذي یستبیحون الدم العراقي، ثانیاً
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أعادة ھیبة المؤسسة العسكریة في العراق، السید الرئیس لیس فقط لھذه المجزرة مجزرة ذي قار المؤلمة وإنما یحال إلى مجلس عسكري إلى
المجازر التي أرتكبھ عندما كان قائد للشرطة في دیالى وأسردھا على جنابكم الكریم والسیدات والسادة النواب یسمعون قتل مصلین جامع السایة
بعد خروجھم من صالة الجمعة قتل طائفي لسكان منطقة بروانة قتل مصلین جامع حمرین بدم بارد قتل المحتجزین في سجن الكاطون وحرقھم

ً وھم أحیاء، السید الرئیس ھذه باب من الجرائم التي حدثت في دیالى من كان قائد للشرطة االتحادیة، وبالتالي مثل ما تفضل أحد الزمالء صباحا
قال ضرس قابع ھناك جرائم حدثت وسكت عنھا، كال السید الرئیس الحقوق ال تسقط بالتقادم وولي الدم موجود نطالب إحالة من یدعوا نفسھ بأن
ھو قائد لعملیات دیالى أو قائد لعملیات كان عملیات في البصرة إحالة إلى مجلس عسكري لیكون عبرة لغیرة  قبل تحویل إلى القضاء، الدستور

.یقول تحویل إلى لجنة تحقق لجنة عسكریة  مجلس عسكري ومحاكمتھ قبل تحویل إلى القضاء وإصدار مذكرة قبض بحقھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب استلمت رئاسة المجلس ملخص للمطالب التي عرضھا نواب محافظة ذي قار وأیضاً المداخالت األخرى من نواب باقي
المحافظات بما یتعلق بنفس الشأن بما یتعلق باألحدث األخیرة التي حدثت في محافظة ذي قار یتعلق بتشكیل لجنة نیابیة اآلن تم إصدار كتاب

بتشكیل لجنة نیابیة من األمن والدفاع لمتابعة األحداث األمنیة واألشراف بشكل مباشر على الخطة األمنیة وتنفیذھا من قبل القوات األمنیة في ھذه
المحافظة لحمایة المتظاھرین وحمایة الممتلكات العامة والخاصة، أیضاً ھناك جملة من الطلبات تتعلق بشمول الشھداء التظاھرات ضمن مؤسسة

الشھداء اعتبار محافظة ذي فار محافظة منكوبة ورصد األموال الالزمة موازنة عام 2020 تخصیص مبلغ ضمن االحتیاط لھذه السنة توفیر
فرص عمل ألبناء المحافظة منح بما یتعلق بالسكن العشوائي والقطاع الصحي وأمور أخرى ذكرت في طلب السیدات والسادة النواب عن

محافظة ذي قار حصلت موافقة رئاسة المجلس على طلب المذكور باإلحالة إلى اللجنة المالیة واللجنة القانونیة ولجنة حقوق اإلنسان ولجنة
الخدمات لعداد صیغة قرار نھائي بناًء على طلب نواب محافظة ذي قار وعرض في الجلسة القادمة تتصدر جدول األعمال حتى تصاغ بالصیغة

القانونیة بما ینسجم مع قانون الموازنة والقوانین النافذة، البرلمانیة اآلن یوزع على اللجنة المالیة واللجنة القانونیة ولجنة حقوق اإلنسان ولجنة
الخدمات یجتمعون یوم غداً ویسلمون الصیغة النھائیة وعرضھا على الجلسة القادمة، من یرغب من السیدات والسادة النواب أیضاً یحضر مع

ھذه اللجان المذكور یوم غداً یجتمعون في اللجنة المالیة لجنة الخدمات واللجنة المالیة واللجنة القانونیة واللجنة حقوق اإلنسان، أعداد الصیاغة،
ً .باإلمكان موضوع النجف یذكر بنفس القرار أیضاً یشمل محافظة النجف، تضاف لجنة الصحة أیضا

-:النائب علي جاسم الحمیداوي –

أكراماً لدماء الشھداء ونصرتاً لدمائھم وحتى نقول للمرجعیة سمعاً وطاعة كونھا أب لجمیع العراقیین وصمام أمان لھذا البلد، أطالب من سیادتكم
.الیوم أن تحدد موعد للتصویت على قانون انتخابات وقانون المفوضیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أتفق مع وشكراً على ھذه المالحظة، تم تكلیف اللجنة القانونیة لكمال مالحظاتھم، السیدات والسادة الرؤساء القوة السیاسیة حضور اجتماع یوم
غداً إلى اللجنة القانونیة لمناقشة القانونین المذكور ھو قانون االنتخابات وقانون المفوضیة المستقلة لالنتخابات یتم النقاش یوم غداً الساعة (11)

في اللجنة القانونیة، أطلب من السیدات والسادة رؤساء القوة السیاسیة الحضور إلى اللجنة القانونیة وسوف یكون االجتماع بحضور رئاسة
.المجلس الرئیس ونائبیھ لمناقشة ھذا القانون یوم غداً، أنتظر من اللجنة القانونیة أن یقدمون التعدیالت النھائیة

.ترفع الجلسة لیوم الثالثاء القادم

.رفعت الجلسة الساعة (5:00) مساًء

 

 

 

 

 

 

 


