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محضـر الجلسـة رقـم (36) السبت (23/1/2021) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة
السنـة التشریعیة الثالثة

الفصـل التشریعي األول

 

ً .أبتدأت الجلسة بنصاب: (     ) نائبا

ً .أفتتحت الجلسة الساعة (4:40) عصرا

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

مع إستنكارنا الشدید للحادثة اإلجرامیة التي وقعت في ساحة الطیران وراح ضحیتھا عدد من المواطنین األبریاء، نطالب الحكومة بتكثیف الجھود
وأیضاً زیادة الجھد اإلستخباري والجھود الرامیة إلى تثبیت اإلستقرار في البلد والكشف عن الجناة وتقدیمھم للعدالة والعمل للحیلولة دون تكرار ھذه

.األحداث مستقبالً، وبھذه المناسبة نقرأ سورة الفاتحة على أرواح الضحایا وعلى ارواح جمیع شھداء العراق

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على ارواح ضحایا ساحة الطیران وارواح جمیع شھداء العراق)

.نقدم خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الضحایا وأھالیھم وندعو من هللا عز وجل الشفاء العاجل للجرحى والمصابین إن شاء هللا

-:النائب حسن شاكر عوده حسین الكعبي –

الجمیع یعلم قبل كم یوم شن اإلرھاب عملیات جدیدة في بغداد العزیزة في ساحة الطیران، ھؤالء الذین أستشھدوا اغلبھم من العمال البسطاء، مواطنین
فقراء كسبة ذھبوا من أجل الكسب والعیش والرزق الحالل، لكن مع األسف ید الغدر ید اإلرھاب طالت ھؤالء وقاموا بعلمیات إنتحاریة وأدت إلى

إستشھاد مجموعة كبیرة من أبناء الشعب العراقي في بغداد ولكن نحن بصراحة نتحدث ونحمل الحكومة الحالیة واألجھزة األمنیة المسؤولیة، بإعتبار
إن ما قام بھ السید رئیس الوزراء باإلستبدال ھذا لیس كفایة، الجمیع یعلم إنھ منذ عام 2003 ولغایة الیوم جمیع األجھزة االمنیة بدون إستثناء دخلت
دورات تدریبیة متطورة وأجھزة متطورة وأمكانیات متطورة، لكن لماذا ھذا التراخي في القیام بأعمالھم وواجبھم بصورة حقیقیة؟ نحن مع اإلجھزة

األمنیة ونشد على األجھزة األمنیة وندعم االجھزة األمنیة بقوة بما إنھ كانت مع مصلحة الشعب العراقي والعراقیین، مثلما الحشد الشعبي المقدس
والجیش العراقي البطل والقوات األمنیة والشرطة اإلتحادیة التي كسرت شوكة الدواعش وأصبحوا أذالء، لكن مع األسف ھذه الخالیا النائمة البسیطة

الموجودة الیوم في ھذه المناطق یحتاج حزم جدي، أنا اتحدث بصراحة نحن ال نرید من الجھاز األمني أن یقول أنا كتبت تقریر وأوصلت ھذه
المعلومة، ما ھي اإلجراءات بھذه المعلومة؟ أو األجھزة األمنیة التي إستلمت ھذه المعلومة ما ھي اإلجراءات؟ نحن ال نقبل مرة أخرى أن تتكرر مثل

أ أل ً أ أل أل
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ھذه الحاالت، نحن نحتاج إلى حزم وقوة من األجھزة األمنیة واإلستخباریة بالمتابعة، الیوم العراق أمنیاً على األرض الحمد � والشكر أمن وآمان،
ولكن یحتاج تفعیل لدور األجھزة اإلستخباریة واألمنیة في العراق، نحن نطالب السید رئیس الوزراء أن ال یذھب بالمجادالت السیاسیة، لنكن واقعیین،

نحن كنا على أھبة اإلستعداد إلنتخابات مبكرة ولكن أُجلت اإلنتخابات وبالتالي یذھب المواطنین ضحایا، نطالب بقوة وبشدة من مجلس النواب إعدام
اإلرھابیین الذین صدرت أوامر إعدام بحقھم من القضاة ومضى علیھم أشھر وسنوات موجودین في السجون، لذلك یجب أن یكون اإلجراء سریع

بإعتبار ھذه الدماء التي سالت على األرض ھي دماء طاھرة، دماء زكیة دماء شریفة ونعتبرھم شھداء والبد على الحكومة وعلى مؤسسة الشھداء أن
تتخذ اإلجراءات الالزمة بإعتبارھم شھداء بأسرع وقت، وكذلك لدینا أجھزة أمنیة متعددة لكن مع األسف ھذه األجھزة المتعددة من االمن الوطني

واإلستخبارات ومن منظومة اإلستخبارات واألمن والمخابرات مع ھذه األجھزة لم تتوحد في رؤاھا ولم یكن لدیھا مصدر لجمع المعلومات وتحلیلھا
.وإستنتاجھا ومتابعتھا، صحیح أستبدلوا قائد عملیات، ما ھو الضرر؟ المواطنین الذین تضرروا ولیس قائد العملیات الذي تضرر، نحن نطالب

.محاسبة المقصرین .1
.أعتبار ھؤالء شھداء .2
.تفعیل الدور اإلستخباري واألمني وتوحید عملھم .3
.إعدام كل من یثبت متورط في ھذه العملیات األخیرة والعملیات السابقة .4

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

نكرر دعوتنا إلى الجھات المختصة وإلى الحكومة وزارتي الدفاع والداخلیة وقیادة العملیات المشتركة لإلسراع بأتخاذ التدابیر واإلجراءات الحازمة
للكشف عن الخالیا اإلرھابیة النائمة وتفعیل الجھد اإلستخباراتي والتعاون المشترك بین المؤسسات األمنیة والعسكریة للقضاء على اإلرھاب بجمیع
أشكالھ، لذلك نوصي لجنة األمن والدفاع ولجنة حقوق اإلنسان النیابیة لمتابعة ھذا الملف مع الحكومة ومع الجھات المختصة ورفع تقریر بذلك إلى

.رئاسة مجلس النواب

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

تعازینا إلى جمیع ذوي الشھداء ودعواتنا بالشفاء العاجل لإلخوة الجرحى. یؤسفنا جداً إننا لم نالحظ ھنالك موقف من قبل مجلس النواب تجاه ھذه
األحداث، ومع األسف وھذا األمر ینجر حتى على الحكومة العراقیة، لم یظھر ھنالك أي تعلیق من الحكومة العراقیة، سوى بعض اإلجراءات التي

قدمھا رئیس الوزراء بتغییر بعض المسؤولین األمنیین وھذا التغیر لم یكن بالطریقة المعتادة في أي حكومة، عادة أي تقصیر یصدر من قبل مسؤول
یجب أن یسبقھ مجلس تحقیقي حتى نعلم ما ھي األسباب وما ھو التقصیر وإال نأتي على تغییر قادة أمنیین معروفین على الساحة بعملھم وحرصھم ال
سیما عندما نتكلم عن االخ المجاھد (أبو علي البصري) رئیس خلیة الصقور منذ عام 2010 لم تسجل علیھ أي شائبة ولم تسجل علیھ أي سلبیة ولكن
مع األسف ھذا التغییر الذي أطالھ ھو لیس بالحق ولھذا نطالب بأسم لجنة األمن والدفاع بحضور السید رئیس الوزراء إلى مجلس النواب من أجل أن

.یبین لنا ما ھي األسباب التي دعت إلى ھذا التغییر، ھذا األمر األول

االمر الثاني: ھنالك الكثیر من القضایا التي نطرحھا دائماً وخاصة في لجنة األمن والدفاع وطلبنا أكثر من ثالث مرات بحضور السید رئیس الوزراء
من أجل اإلستفسار منھ على الكثیر من القضایا األمنیة في الساحة، ولكن مع األسف لفایة اآلن لم نحصل على أي جواب من السید رئیس الوزراء، لذا

نحن بأسم مجلس النواب وبأسم لجنة األمن والدفاع نطالب بحضور السید رئیس الوزراء إلى مجلس النواب من أجل أن یبین ما ھي األسباب التي
.دعت إلى التغییرات األخیرة في االجھزة االمنیة بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.تم توجیھ لجنتكم الموقرة لمتابعة ھذا االمر، من ضمنھا اإلجراءات والتغیرات األخیرة التي حصلت أیضاً تكون ضمن عمل لجنتكم

-:النائب خلف عبد الصمد خلف الكرطاني –

(یقرأ بیان إستنكار كتلة دولة القانون حول التفجیرات التي حصلت في ساحة الطیران ببغداد. (مرافِق

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.إضافة لجنة الشھداء والضحایا إلى لجنة األمن والدفاع مع لجنة حقوق اإلنسان لمتابعة ھذا الملف مع الحكومة

-:النائب صفاء عدنان مجید محي الغانم –

(یقرأ بیان لدعم والمطالبة بإلغاء إعفاء المقاتل أبو علي البصري. (مرافق

-:النائب مثنى امین نادر حسین –

أنا أرید أن أقدم نقطة نظام بناًء على المادة (51) من النظام الداخلي، الرئاسة علیھا أن تفعّل ادوار المجلس المختلفة وأھم دور بالنسبة للمجلس لیس
الدور التشریعي، وإن ھناك إرث تشریعي كبیر في العراق، تفعیل الدور الرقابي ھو األھم والمقدم على كل أدوار المجلس وخصوصاً في دولة مثل

أ ً

https://parliament.iq/wp-content/uploads/2021/01/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF.jpg
https://parliament.iq/wp-content/uploads/2021/01/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A.jpg
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العراق فیھا الكثیر من سوء الخدمة والفساد وتردي االوضاع وسوء الحكم، رئیس الوزراء قطع على نفسھ وعداً في ھذا المجلس أن یحضر لھذا
المجلس شھریاً بشخصھ لیجیب على أسئلة السادة النواب، أین ھو دور المجلس بإلزام رئیس الوزراء لكي یأتي لھذا المجلس شھریاً بشخصھ؟ ھذا كان

جزءاً من اإلشتراط الذي أشترطنا علیھ في تسلم رئاسة الوزراء ثم في أي نظام، ثم في أي نظام برلماني والعراق نظام برلماني حسب الدستور،
كبریطانیا یحضر رئیس الوزراء والوزراء أسبوعیاً ساعات متواصلة إلى مجلس العموم البریطاني لإلجابة على أسئلة النواب ومشاكل المواطنین.

المادة (51) تنص على إن األسئلة التي الجواب علیھا شفاھاً على رئاسة مجلس النواب إدراجھ بأقرب جلسة ممكنة وفي جمیع األحوال ال یجوز ان
یتأخر الجواب على السؤال أسبوعین، على أي أساس قانوني تستند رئاسة المجلس في تعطیل دور األسئلة الشفاھیة في إنھ البد من موافقة الثالثة
السادة أعضاء ھیأة الرئاسة، وإن ھذا تؤخر لیس أسبوعین كما ورد في نص النظام الداخلي وإنما أشھر الجواب یتأخر في مخالفة واضحة لنص

النظام الداخلي، على أي أساس یربط بین ھذا األمر وبین موافقة الرئاسة بأعضائھا الثالثة، على أي أساس یستند ھذا االمر، لماذا ال یدرج السؤال؟ أنا
قدمت سؤال شفھي لرئیس مؤسسة السجناء السیاسیین لھ عالقة بمصلحة أالف من المواطنین وعشرات األالف، لماذ تعطل ھذا الجواب ألكثر من

شھرین؟ ومن المفروض أن ال یتأخر الجواب اكثر من أسبوعین حسب النظام الداخلي، لماذا الرئاسة تعرقل مثل ھذه األمور وتعطل عمل المجلس؟

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

وصلت رسالتك، والرئاسة ال تعرقل أي عمل من أعمال السادة النواب، االمانة العامة والدائرة البرلمانیة تھیئة جمیع األسئلة الشفاھیة واألسئلة النیابیة
.الموجھة لغرض توجیھھا وإلدراجھا ضمن جدول األعمال

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

(یقرأ بیان حول التفجیر اإلجرامي في ساحة الطیران. (مرافق

-:النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري –

أوالً: في الوقت الذي نبتھل إلى هللا عز وجل أن یرحم الشھداء ویشافي الجرحى في الحادث الجبان في ساحة الطیران، ندعو الحكومة التي ھي
.مسؤولة عن فرض األمن في البالد إلى تتبع الجناة والقبض علیھم وعلى الجھة التي تقف خلفھم أیاً كانت

ثانیاً: بإعتبار القائد العام للقوات المسلحة ھو المسؤول عن فرض األمن فإننا نطالبھ بمحاسبة المقصرین وكذلك بإعادة الخطط العسكریة بما یلزم
لتجنب مثل ھذه الحوادث مستقبالً، الحادث الجبان أستھدف سوقاً شعبیاً یضم جمیع أطیاف الشعب العراقي، بالتالي فإن العدو إستھدف جمیع

العراقیین، لذلك نحن نطالب بمحاسبة الجناة وإعتبار الشھداء الذین سقطوا ھم شھداء، وكذلك یجب أن تكون الخطط العسكریة كافیة وشافیة لمعالجة
األزمات المتكررة االمنیة وكذلك نؤكد على تحدید المسؤولیة األمنیة لیس فقط في محافظة بغداد ولكن في بقیة المحافظات، نعتقد إن تحدید المسؤولیة

األمنیة وقواطع المسؤولیة ھي كفیلة بحصر المھام األمنیة والعسكریة لدى القطاعات، لذلك نعتقد إن تقاطع المسؤولیات داخل محافظة بغداد كانت ھي
احد األسباب، لذلك نتمنى أن تحدد المسؤولیة االمنیة لكافة القواطع ونؤكد على حصر السالح بید الدولة، وأن تكون القطاعات الموجودة في محافظة

ً .بغداد ھي قطاعات قادرة على حفظ األمن، والرحمة والخلود لشھداء العراق جمیعا

 

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

أوالً: أعتقد إن مھمة المجلس مھمة رقابیة وتشریعیة ومن أھم األعمال التي یجب القیام بھا ھو الرقابة على أداء المؤسسات الحكومیة التنفیذیة، ولعل
حادث تفجیر ساحة الطیران والباب الشرقي اعتقد إنھ من اھم الحوادث التي حصل في زمن ھذا المجلس، بعد حوادث المتظاھرین وكورونا، لذلك
أعتقد إن من األولویة لرئاسة مجلس النواب ولجانھ النیابیة العمل على كشف الحقائق وتقییم األداءات بالنسبة لألجھزة الحكومیة، فیما یتعلق بتوجیھ
سیادتكم بتشكیل لجنة ثالثیة من لجنة األمن والدفاع ولجنة حقوق اإلنسان ولجنة الشھداء قد أحسنتم بذلك، لكن اعتقد إن عدم تحدید السقوف الزمنیة

لھذه اللجان سوف یؤدي إلى التسویف، سواء كان تسویفاً برلمانیاً أو تسویفاً حكومیاً في إعطاء المعلومات للجان النیابیة، بالتالي البد من تحدید سقف
.زمني لعمل ھذه اللجنة المشتركة بین ھذه اللجان الثالثة

ثانیاً: البد من حضور المسؤولین األمنیین، عدم حضور السید رئیس الوزراء لھ دواعي سیاسیة لكن حضور الوزراء األمنیین وزیر الدفاع ووزیر
الداخلیة ورئیس جھاز األمن الوطني ومستشار األمن الوطني ورئیس جھاز المخابرات، من أولى األولویات أن یحضروا في جلسة علنیة امام الشعب
العراقي، ویقدموا تقاریرھم عن ھذا الحادث التفجیري اإلرھابي ونحن نعتقد إن ھذا التفجیر ھو بدایة سلسلة من عملیات خروقات سوف تحدث إذا لم

تتخذ اإلجراءات االمنیة واإلجراءات اإلستخباراتیة وقد حذر سماحة الزعیم العراقي السید (مقتدى الصدر) أعزه هللا، قبل عام تقریباً من عودة
اإلنفجارات والمفخخات واإلرھابین واإلنتحاریین، ولم یؤخذ تحذیره على محمل الجد لدى األجھزة األمنیة، بل حتى لدى الجھات السیاسیة، وقد

إستھزأوا بھذا التحذیر مراراً وتكراراً لھذا نعتقد إن مثل ھذه القضایا البد لمجلس النواب من خالل جلساتھ العلنیة ومن خالل لجانھ النیابیة أن تأخذ
دورھا في تحدید المقصر وتحدید األولویات وتحدید الخطط، مجلس النواب ھو المسؤول الممثل للشعب العراقي لیس الجھات االخرى من ینتخبھ

الشعب مباشرةً ھم اعضاء مجلس النواب، الحكومة ھي إفراز لمجلس النواب إفراز اإلتفاقات السیاسیة، بالتالي مسؤولیتنا امام شعبنا الشعب العراقي
بأكملھ تحتم علینا أن نأتي بالمسؤولین التنفیذیین، عندما تعطى الثقة لمسؤول تنفیذي یجب أن یكون على مستوى ھذه الثقة وتحاسبھ، وأما العمل

.بالخفاء بھذه الطریقة ال أعتقد إنھ یتناسب مع حجم الثقة التي أعطیت من قبل مجلس النواب

https://parliament.iq/wp-content/uploads/2021/01/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg
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-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

نحن الموقعین أدناه اعضاء مجلس النواب نطالب بالموافقة على تحریك شكوى جزائیة وفق المادة (226) من قانون العقوبات متمثلة بإھانة السلطة
التشریعیة ضد المدعو مستشار السید رئیس مجلس الوزراء (رحمن الجبوري) وذلك ألھانتھ مجلس النواب من خالل إتھامھ السادة النواب بتسریب
أسرار البلد األمنیة حسب منشوره على صفحتھ في الفیسبوك والمرفق طیاً نسخة منھ حفاظاً على ھیبة المجلس وسمعتھ كوننا أعلى سلطة تشریعیة،

وأرفق نسخة من الوصف الذي أوصف فیھ مجلس النواب ال أرید أن أذكره، وھذه لیست المرة األولى التي یتم التطاول فیھا على أعلى سلطة
تشریعیة،  نتمنى على الدائرة القانونیة في مجلس النواب ان تكون لھا موقف من خالل ھیأة رئاسة مجلس النواب، وإتخاذ إجراءات ضد كل من

.یتطاول ویھین أعلى سلطة تشریعیة في البلد

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أعطینا مجال لكل ھذِه المداخالت، ألن الحادثة حقیقةً حادثة كانت ألیمة وآلمتنا جمیعاً كنواب وكتل ومكونات أیضاً، لذلَك مجلس النواب الیألوا جھداً
في متابعة ھذا الملف وجمیع الملفات الخاصة بتثبیت األمن واالستقرار في البلد من خالل رئاسة المجلس ومن خالل اللجان المعنیة أیضاً وجھود
السادة النواب، وھنا ال بَد من اإلشارة إلى موقف حكومة إقلیم كوردستان ونثمن ھذا الموقف في إبداء استعدادھا إلستقبال الجرحى والمصابین في

.مستشفیات اإلقلیم، موقف وطني وإنساني یُشكرون علیھ، شكراً جزیالً

-:النائب ناصر یوسف محید –

.السید رئیس الجلسة المحترم، إخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب المحترمین

في الوقت الذي نستنكر فیِھ التفجیرات اإلرھابیة التي طالت المدنیین في بغداد، نتضامن مع ذوي الضحایا وندعو بالرحمة والخلود والغفران للشھداء،
سیدي الرئیس العراق بلد متعدد المكونات استقرار العراق وتقدمِھ وعودتِھ إلى ساحة السیاسة الدولیة مرھوٌن ببناء الثقة من جدید بین مكونات الشعب

العراقي وال سیما القوات األمنیة ومن ضمنھا قوات البیشمركة، في بدایة تأسیس الدولة العراقیة لم یجني أحد شیئاً من أداء بعضنا لبعض غیر الخراب
والدمار وأصبَح العراقیون ضحیة ذلك، سیدي الرئیس إَن قوات البیشمركة تشكلت وتأسست أساساً لبناء الدیمقراطیة في العراق والحفاظ على الھویة

القومیة طالما تعرضت لظلم وتَم محاربتھا بكل األشكال المحرمة دولیاً، تَعُُد قوات البیشمركة الیوم جزء من منظومة الدفاع العراقیة وكان لھا دور
رئیسي ومحوري في تحریر العراق وكانت الحجر األساس لبناء الجیش العراقي مجدداً، حیُث شاركت بلواءین وما زالت مستمرة، إَن قوات

البیشمركة شاركت في الحرب ضد القاعدة وأعطت شھداء في تلك المعارك وفي حرب ضد داعش قاتلت قوات البیشمركة جنباً إلى جنب مع الجیش
والحشد الشعبي والشرطة وبقیة القوات األمنیة والشعبیة وأوقفت زحفھم ودافعت عن أرض العراق، وقدمت أكثر من (1000) شھید وما زالت

تناضل من أجل استقرار العراق وتعلمون جمیعاً أَن خطورة داعش ما زالت قائمة لذلَك یجب أن نفكر جمیعاً من استقرار العراق بدل التفكیر في
إقصاء المقابل، ألَن سیاسة اإلقصاء والتھمیش لیَس من مصلحة العراقیین ألَن ھذِه السیاسة ھي التي أوصلت البلد إلى ھذِه المرحلة، لذا أطلب من

سیادتكم جمیعاً أن نكون مع اإلتجاه الذي یكرَس التعایش والسالم واإلستقرار للعراق ألَن ھذا السبیل الوحید الذي یخدم شعب العراق، من ھذا المنطلق
.أطلب من سیادتكم اآلتي

اإلسراع في تطبیق اإلتفاقیة المبرمة بین وزارة الدفاع ووزارة البیشمركة، واإلستفادة من قدرات الطرفین لمواجھة داعش والتصدي لھا والتي -1
.تُشكل إلى الیوم خطورة على العراق

اإلسراع في تطبیق إتفاقیة سنجار المبرمة بین الحكومة اإلتحادیة وحكومة اقلیم كوردستان لغرض إعادة األمن واإلستقرار لتلَك المنطقة وعودة -2
أھالیھا والمناطق المتنازُع علیھا المشمولة في بالمادة (140) الدستوریة، أُطالب دعم جمیع القوات العراقیة من ضمنھا قوات البیشمركة وتخصیص

.میزانیة خاصة لھم إسوةً بباقي القوات العراقیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

تحیة طیبة وتثمین لجھود كل القوات األمنیة من الجیش والشرطة والحشد الشعبي والبیشمركة وقوات العشائر تحیاتنا لھم وتثمین لجھودھم، نبدأ
.بجدول األعمال، التأكد من النصاب للمضي في التصویتات

الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى اإلتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بوقود*
(السفن الزیتي لعام 2001. (لجنة العالقات الخارجیة، لجنة الصحة والبیئة

.استاذ (فالح الخفاجي) طلبت نقطة نظام، لحین إكمال النصاب تفضل

 

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

شكراً سیادة الرئیس، نعزي عوائل الشھداء ونعزي العوائل الفقیرة في عموم عراقنا الحبیب بھذا المصاب الجلل، أنا أعتقد من یتحمل المسؤولیة كاملةً
ھي الحكومة العراقیة وبالذات األجھزة األمنیة وعلى رأسھا السید رئیس مجلس الوزراء، بالتالي ھذا مؤشر خطیر ھو تدني الوضع األمني وتراجع
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الوضع األمني في بغداد ینذر على كل المحافظات، بالتالي نطالب األجھزة األمنیة والقائد العام للقوات المسلحة بكشف الحادث ومالبسات الحادث
وأعتقد ما قاَم بِھ من بعض التغییرات ومنھا أعتقد واحد من التغیرات الذي ھو سوَف أُسمیِھ باالسم السید (حمید الشطري) أنا ال أعتقد نساء العراق أو
العراقیات ُعقماً ال یوجد فقط ھذا الرجل مدیر إدارة األمن الوطني، مدیر إدارة الحشد وأضافوا لھُ منصب ثالث في ھذِه األجھزة األمنیة، لماذا ال یوجد

رجال یعني؟ خلى العراق من ھذِه الرجال؟ وال یوجد غیر ھؤالء األشخاص یُداوروَن بھم مثل (الشطرنج)، أخي الكریم یجب على الحكومة وعلى
رئیس الوزراء أن یغیر إلى تغییرات جیدة ویأتي بوجوه جدیدة ال ھذِه الوجوه الموجودة. أنا ال أعتقد الیوم َخفي ھذِه المعلومات وكل ما یدور اآلن في
العراق ھو َخفي، ونتمنى من مجلس النواب أن یأخذ دورهُ بشكل صحیح وبشكل جید وخاصةً لجنة األمن والدفاع لألمانة لیَس لھا صوت وال بیَن لھا

صوت بھذا الحادث، ویجب علیھم استدعاء القائد العام للقوات المسلحة وكل رؤساء األجھزة األمنیة، جھاز المخابرات لماذا لیَس لدیِھ رئیس جھاز
الیوم؟ یعني یرید رئیس الوزراء یخرج من رئاسة الوزراء ویرجع إلى رئیس جھاز المخابرات مرة ثانیة، أنا أتمنى مجلس النواب یجب أن یكون لھُ
حضور فاعل في ھكذا حوادث، ال نرید العراق یرجع إلى المربع األول، ال نریدهُ أن یرجع إلى األعوام الماضیة، أنا أعتقد بتضحیات ودماء وقیادة

جیدة التي أوصلت العراق إلى بر األمان وأنھت الطائفیة وأنھت ھذِه التفجیرات، بالتالي یرجع الیوم الوضع على ما ھَو علیھ، ال نقبل بھذا الموضوع
ً .مطلقا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.رئیس لجنة األمن والدفاع، باختصار رجاًء، حتى نمضي في التصویتات، یوجد نصاب، لجنة األمن والدفاع باختصار

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

بدایةً أرجو من السادة النواب، األخ النائب (فالح الخفاجي) لیس ھو مسؤول عن تقییم اللجان ولیَس ھو لدیِھ خبرة أمنیة وال الخبرة العسكریة حتى
.یقیم اللجان وخاصةً رئیس لجنة األمن والدفاع الذي ھو (فریق ركن) ھذا أوالً

.أنت وإن كان المسؤولین عنھ ھم الذیَن دمروا األمن في العراق وھم من ال یحترمون القیادات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.خطاب موجھ إلى الرئاسة، خطاب موجھ إلینا

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

اسمح لي سیادة الرئیس، ھو المسؤول عن كتلتھ، ھو لم یحترم القیادات ولم یأتوا بقیادات رصینة ولم یبنوا مؤسسات، أنا منذُ أسبوعین أُطالب بالدعم
وحجم الموازنة للقوات األمنیة وحتى رئیس أركان الجیش وقیادة العملیات المشتركة ترجو مني في أعطائھم (10) ملیارات ووضعھا في الموازنة
حتى نحصن حدودنا السوریة التي ھي یعبر منھا اإلرھاب، نحُن متابعین بشدة ولدینا إستضافات وغداً لدینا إستضافة لقائد عملیات بغداد وكل قادة
األجھزة األمنیة، ولدینا تقییم لألجھزة األمنیة فیما یخص الضباط الذیَن خرجوا أو القادة بدون تحزب وبدون انحیاز ثالثة منھم ھم غیر مذنبین قائد

.اإلتحادیة، التفجیر لم یكن من ضمن قاطعھ، كاَن مسؤولیة الشرطة المحلیة أو شرطة الطوارئ

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

شكراً جزیالً، وصلت رسالتُك، لجنة األمن والدفاع لم تُقصر في واجبھا، جمیع اللجان النیابیة في مجلس النواب ماضیة في عملھا واألن أیضاً لجنة
.األمن والدفاع موجھة لمتابعة ھذا الملف مع الحكومة وسیرفعون بتقریر إلى رئاسة المجلس، شكراً السید رئیس لجنة األمن والدفاع

الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى اإلتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بوقود*
.السفن الزیتي لعام 2001

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

یقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى اإلتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بوقود السفن الزیتي لعام
2001.

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (1

.(تَم التصویت بالموافقة)

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –
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یقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى اإلتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بوقود السفن الزیتي لعام
2001.

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (2

.(تَم التصویت بالموافقة)

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یقرأ األسباب الموجبة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تَم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

تَم التصویت على مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى اإلتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بوقود السفن الزیتي لعام)
.(2001 بالمجمل

الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى اإلتفاقیة الدولیة بشأن ضبط النظم السفینیة المقاومة اللتصاق الشوائب*
.وذات األثار المؤذیة لعام 2001

 

-:النائبة ریحان محنا ایوب –

تقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى اإلتفاقیة الدولیة بشأن ضبط النظم السفینیة المقاومة اللتصاق الشوائب وذات األثار
.المؤذیة لعام 2001

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (1

.(تَم التصویت بالموافقة)

-:النائبة ریحان محنا ایوب –

تقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى اإلتفاقیة الدولیة بشأن ضبط النظم السفینیة المقاومة اللتصاق الشوائب وذات األثار
.المؤذیة لعام 2001

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (2

.(تَم التصویت بالموافقة)

-:النائب دانا محمد جزاء –

.یقرأ األسباب الموجبة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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.التصویت على األسباب الموجبة

.(تَم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

تَم التصویت على مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى اإلتفاقیة الدولیة بشأن ضبط النظم السفینیة المقاومة اللتصاق الشوائب وذات األثار)
.(المؤذیة لعام 2001 بالمجمل

.الفقرة ثالثاً: التصویت على مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون نقابة المحاسبین والمدققین رقم (58) لسنة 1969*

.اللجنة المالیة منشغلة بقانون الموازنة وطلبوا بتأجیل ھذِه الفقرة

.السادة النواب، لدینا فقرة لدرجھا على جدول األعمال

.قرار نیابي حول توسعة المقاعد الدراسات العلیا (ماجستیر، دكتوراه) طلبت لجنة التعلیم العالي إضافة ھذِه الفقرة إلى جدول األعمال، تصویت

.التصویت على إضافة ھذِه الفقرة المقدمة من لجنة التعلیم العالي إلى جدول األعمال

.(تَم التصویت بالموافقة)

-:النائب مقدام محمد عبید الجمیلي –

(یقرأ قرار نیابي حول توسعة المقاعد الدراسات العلیا (ماجستیر، دكتوراه). (مرافق

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب كما تعلمون الكثیر من الطلبات تأتینا من أبناءنا وبناتنا من الطلبة االعزاء المتقدمین إلى الدراسات العلیا ألجل توسعة المقاعد
الدراسیة وبسبب الظروف الصعبة التي یمر بھ البلد إرتأت اللجنة اصدار قرار نیابي لتوسعة ھذه المقاعد بالشكل الذي سمعتموه وبالصیغة التي تم

.تقدیمھا، االن ھل یوجد مالحظات من قبل السادة النواب أو نمضي بالتصویت

-:النائب امجد ھاشم ثامر العقابي –

فقط خامساً تلتزم وزارة التخطیط بأجراء المسح المیداني لمتطلبات السوق والعمل وتحدید االختصاصات النادرة التي یحتاجھا السوق، ما ھي العالقة
بالموضوع، أي سوق؟

-:النائب مقدام محمد عبید –

بالنسبة لسؤال االخ استاذ أمجد، السید النائب موضوع الفقرة خامساً تلتزم وزارة التخطیط بأجراء المسح المیداني لمتطلبات سوق العمل، وكذلك
تحدید االختصاصات النادرة النھ لألسف وزارة التخطیط ال یوجد عندھا مسح میداني حقیقي لمتطلبات السوق وكذلك لم تحدد االختصاصات التي

یحتاجھا البلد، وبالتالي اصبح عندنا تخمة وتراكم للشھادات التربیة والتاریخ والجغرافیة دون مراعاة االختصاصات النادرة من الممكن أن البلد
.یحتاجھا لھذه المرحلة مرحلة االعمار وھذا توضیحنا للسید النائب بھذا الخصوص

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.قرار مجلس النواب حول توسعة مقاعد الدراسات العلیا، القرار تم قراءتھ وتم استماعھ والتصویت على القرار كما تم تالوتھ من قبل اللجنة

.التصویت على قرار نیابي حول توسعة المقاعد الدراسیة كما تم تالوتھ من قبل لجنة التعلیم العالي

.(تم التصویت بالموافقة على قرار نیابي حول توسعة مقاعد الدراسات العلیا)

.(الفقرة رابعاً: استجواب السید رئیس ھیأة االعالم واالتصاالت.(النائب عالء صباح ھاشم الربیعي*

.البرلمانیة تھیئة المكان ألجل اإلستجواب

https://parliament.iq/wp-content/uploads/2021/01/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7.pdf
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-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

اتحدث فقط حول التغییرات في القیادات االمنیة االخیرة، من الجانب القانوني طبعاً، حول التغییرات في القیادات االمنیة االخیر أثر الحادث االرھابي
الجبان في بغداد في ساحة الطیران، من خالل الرجوع لقانون أصول المحاكمات الجزائیة العسكریة رقم (22) لسنة 2016 المادة (13)، حیث
أوجبت تشكیل مجلس تحقیقي عند حصول أي من ھذه الحاالت التي تناولتھا المادة (13) ومنھا حصول جریمة لإلھمال الجسیم، ولكن المالحظ

.كالتالي

أوالً: تم أجراء التغییرات االمنیة من دون تطبیق أحكام المادة (13) وایضاً عدم االشارة إلى نسبة التقصیر ودون أتباع الطرق القانونیة االصولیة، أن
اكتفاء القائد العام باإلعفاءات والتغییرات االمنیة سلفاً دون أتباع الطرق القانونیة ومنحھم حق الدفاع بمحاكمة عادلة یعد مخالفة للدستور ولیس فقط

للقانون، یعني تمت االجراءات والتغییرات في حین یمكن ان تتم مثل ھذه االجراءات والتغییرات في الظروف العادیة، لكن لما حدث مثل ھذه
.التغییرات بالنسبة للقیادات االمنیة والعسكریة في ظروف غیر عادیة وفي نفس الوقت ھناك قانون تم تشریعھ سنة 2016

-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

مؤكد أن مجلس النواب العراقي ال یقف حجر عثرة في اي تطور ممكن أن یخدم العراق وفي االخص الجانب العلمي ونحن نبارك جھود لجنة التعلیم
العالي والبحث العلمي النیابیة على كل جھودھا المبذولة باتجاه الطالب وطلباتھم وتوسعة المقاعد وما إلى ذلك، لكننا نطلب من لجنة التعلیم العالي أن
یكون ھناك لھا دور بارز في موضوع خروج العراق من التصنیف العلمي وھذا أمر في غایة االھمیة لتقویة شھادتنا الدراسیة سواًء داخل العراق أو

.في المجتمع الدولي عامةً

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

بكل تأكید ما طرحتھ النائبة قضیة في غایة االھمیة ولكن ال بد من توضیح الحقیقیة  أن منذ عام 1982 إلى حد االن الدعم الحكومي إلى وزارة
التعلیم العالي والبحث العلمي وإلى وزارة التربیة دعم محدود للغایة ویقتصر ھذا الدعم على شكل رواتب ومنح دون االھتمام في جانب التطویر

للموارد البشریة تطویر المختبرات وتطویر التدریب البحث العلمي واقتصاد المعرفة، بالتالي سیادتكم الیوم حاضر ال بد من التأكید على دعم وزارتي
التربیة والتعلیم العالي فیما یتعلق بتطویر الكوادر والمختبرات واقتصاد المعرفة وكل ما یتعلق بتطویر الجانب البشري، ایضاً ال بد أن نؤكد على

قضیة في غایة االھمیة أن مدخالت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ھي وزارة التربیة والجمیع یعلم أن في السنوات االخیرة نرى وجود معدالت
أنا أعتبرھا بین قوسین معدالت وھمیة، وبالتالي ھذه المعدالت العلي خصوصاً في ھذا العام أكثر من (42) إلف طالب حصلوا على معدالت عالیة

وبالتالي عملیة تصنیف ھؤالء والدفع بھم إلى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي یشكل صراحة معوق حقیقي، لذلك نرتأي إلى تشكیل لجنة مشتركة
.بین التعلیم العالي وبین التربیة لغرض الوصول إلى قرارات حاسمة وحازمة في موضوعة تطویر وزارة التعلیم العالي ومخرجاتھا ووزارة التربیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس لجنة االمن والدفاع، جاھز للفقرة الثانیة، الفقرة التي تتعلق بالقراءة الثانیة لمقترح قانون أعادة منتسبي وزارة الدفاع والداخلیة إلى
.الخدمة

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

ھذا القانون عندما عرض للقراءة االولى شخصت فیھا أن یوجد بھ جنبة مالیة وثانیاً یتكلم عن تقدیم وثائق مزورة في التعیین على مالك وزارة
الداخلیة والدفاع وھذا فیھ أحكام حسب قانون العقوبات، المادة (298) لذلك سجلنا االعتراض من حیث المبدأ والقانون عندما یتم االعتراض علیھ من

.حیث المبدأ التصویت على القانون من قبولھ أو رفضة وخصوصاً وأن القانون ھو مقترح ولیس مشروع والقانون یوجد بھ جنبة مالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة ھناك اعتراض قدم من حیث المبدأ، ما ھو رأي اللجنة؟

-:النائب محمد رضا آل حیدر –

فیما یخص االعتراضات لألخوة النواب، اعتقد نحن خاطبنا اللجنة القانونیة وخاطبنا باقي اللجان ولم یكن ھناك أي اعتراض قانوني من حیث الناحیة
القانونیة إلقرار ھذا القانون، وسبق وأن قُدم القراءة االولى والثانیة ووصل إلى التصویت ولم یكون ھناك أي اعتراض على ھذا القانون،

االعتراضات من قبل االخوة النواب من حقھم یعترضون أذا كان ھناك جنبة مالیة، نحن نرى ال توجد جنبة مالیة في ھذا الموضوع، الن أكثر الناس
الذي ھم موجودین في الخدمة وعلیھم مجالس تحقیقیة ویتوقع أن یفسخ عقودھم بسبب الشھادات غیر رسمیة وكذلك ھؤالء یوجد عندھم أذا كان الجنبة
المالیة ھي مؤثر، والموجودین كذلك یتم فسخ عقدھم كذلك موجودة رواتبھم، ھذا الموضوع تم أخذ الجنبة االنسانیة السید الرئیس في فترة من الفترات
تم استدعاء ھؤالء التطوع في فترة حرب داعش أو الحرب ضد داعش وتم تجاوز السیاقات أو الضوابط للتطوع منھا الشھادة ومنھا العمر ولذلك نحن

نقول جنبة انسانیة في ھذا الموضوع إلعادة ھؤالء الشرطة والجنود الذین ضحوا منھم جرحى وبھم ضحوا وممكن أن نتجاوز فقط لھذه الفترة
المحدودة فترة حرب داعش من 2014 لغایة 2019 أو 2018 ونمضي بھذا الموضوع اذا جنابكم أو االخوة النواب یعني یساعدونا في التصویت

.على ھذا القانون
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-:السید رئیس مجلس النواب –

رأي اللجنة القانونیة باألولیات التي توجد عندك؟

-:النائب محمد رضا آل حیدر –

یوجد عندي السید الرئیس أستطیع أن أقرأ؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم تفضل

-:النائب محمد رضا آل حیدر –

.(یقرأ رأي اللجنة القانونیة حول (مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلیة إلى الخدمة

.ھذا رأي اللجنة القانونیة السید الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بما یتعلق بمقترحات القوانین رأي اللجنة القانونیة ملزم بھ للجان ومقدمي الطلب، بما یتعلق بالفقرة

.أوالً: أن مقترح القانون مستوفي الشكلیة المطلوبة

.ثانیاً: أن مقترح القانون ال یتعارض مع أحكام الدستور النافذ

.ثالثاً: أن االسباب الموجبة التي أستند علیھا تقتضي المضي باإلجراءات التشریعیة وھذا ایضاً تأیید من اللجنة القانونیة

بما یتعلق بالفقرة رابعاً أن مقترح القانون یتضمن جنبة مالیة یقتضي مفاتحة الحكومة حسب قرارات المحكومة االتحادیة، ھل تم مفاتحة الحكومة؟

-:النائب محمد رضا آل حیدر –

.كال السید الرئیس لم یتم مفاتحة الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة أرجو التنسیق مع االمانة العامة لمجلس النواب لمفاتحة الحكومة لورود االجابة بما یتعلق بالفقرة رابعاً قبل أن نمضي بالقراءة
.الثانیة

السید االمین العام التنسیق مع السید رئیس اللجنة القانونیة إلعداد استفسار إلى الحكومة بما یتعلق بمقترح القانون على أن ترد االجابة من الحكومة
.خالل ھذا الفصل التشریعي

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي -*

ھذا مقترح القانون جاء لفئة قلیل من الشباب الذي طوعوا وذھبوا إلى المحافظات التي شھدت بھ عملیات عسكریة والذین تضرروا قسم كبیر منھم
استشھدوا وقسم كبیر من عندھم انجرحوا یرجعون مكتبي مئات المرات یأتون في بیتي ومكتبي، أرجو من جنابكم من تطرقون االمر على الكل سوف

یالقي مصدات وال یتحرك نرید أن نرجع ھؤالء لعددھم محصور بالـ(168) شخص فقط، الذین ھم ال یوجد عندھم مؤھل وال یوجد عندھم شھادة
ابتدائیة ممكن من خالل محو االمیة یحصل على شھادة االبتدائیة ویعبر، أرجو حصر العدد بعدد (168) الن أذا یذھب إلى الحكومة، السید الرئیس
الموضوع أذا ذھب إلى الحكومة أو استندنا على عنوان المقترح الذي ھو مع احترامي إلى لجنة االمن والدفاع عنوان خطأ ھذا عنوان مطلق معناه
كل من یوجد عند شھادة غیر أصولیة ممكن أن یرجع كال نحن نقصد ھؤالء الفئة الذي عددھم (168) الذي قاتل والذي استشھد والذي عائلتھ التي

بقیت بدون معیل والذي جرح والذي أصاب بالمعارك نحن نرید أن نرجع ھؤالء الذین عددھم (168) واحد فقط وال نطلق االمر اذا طلقنا االمر
تصبح االعداد باألالف الحكومة سوف تواجھ في ارجاعھم أرجوكم یجب االنتباه على ھذا ویجب تصحیح التسمیة، التسمیة خطأ، إعادة منتسبي

الداخلیة والدفاع أي شخص یسمع یقول أمر عادي لكنھم ال یعلمون إن ھناك شيء أسمھ شھادات غیر أصولیة، ال یعرف إنھ عندما قاتل وأستشھد
وأعطى دم وُجِرح، عدلوا على العنوان وإضافة یكون توصیة للحكومة بأن عددھم قلیل ھؤالء ممكن أن یذھبوا إلى محو األمیة ویأخذوا شھادة إبتدائیة

.وممكن أن یرجع إكراماً لھ ألنھ أعطى دم وأعطى ضحیة في المعارك، أرجوك
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-:السید رئیس مجلس النواب –

سؤال، ھل أصبح عندھم شھادات أم ال؟

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.لیس لدیھم شھادات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ال أقصد ماذا قدم؟ ھل أصبح عندھم شھادات؟ أم ال؟ السید رئیس اللجنة ھل خدموا وكانوا متواجدین في العملیات العسكریة؟

-:النائب محمد رضا آل حیدر –

أنا أقول الذین جاءوا بعد معارك داعش، الدولة قالت شرط العمر (25) وجعلناه (40) سنة، أنا كنت قائد فرقة وتطوع لدي أعمار (39) سنة (35)
سنة، وأخبرناھم لیس شرط شھادة السادس وإنما یقرأ ویكتب، ھؤالء تطوعوا عندما لم یتطوع غیرھم وھناك أشخاص ھربوا وتركوا وحداتھم، أنا ال

.أتكلم عن قبل عام 2014، ھؤالء جاءوا في فترة الحرب جاءوا تطوعوا لھم إستثناء

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكملوا التفاصیل إجابة الفقرة رابعاً المشار لھا بكتاب اللجنة القانونیة ونمضي باإلجراءات

.الفقرة رابعاً: إستجواب رئیس ھیأة اإلعالم واإلتصاالت

طالب اإلستجواب النائب (عالء صباح ھاشم الربیعي)، سبق وأن قدم السید النائب (عالء الربیعي) طلباً مشفوع بأكثر من (75) نائب إلى رئاسة
المجلس لغرض إستجواب السید رئیس ھیأة اإلعالم واإلتصاالت، بموجب النظام الداخلي وبموجب قانون مجلس النواب تم إحالة الطلب إلى لجنة

معنیة باإلستجوابات وأكدت اللجنة إستیفاء طلب اإلستجواب المقدم من السید النائب (عالء الربیعي) تجاه السید رئیس الجھاز التنفیذي لھیأة اإلعالم
واإلتصاالت، بصیغة المعدلة للشروط القانونیة المطلوبة تم إجراء بعض التعدیالت وعلى ضوئھا اللجنة كتبت توصیات ووافقت رئاسة المجلس على

تحدید موعد 23/1/2021 موعداً إلستجواب رئاسة الجھاز التنفیذي لھیأة اإلعالم واإلتصاالت. وحسب المادة (61) من الدستور العراقي یختص
مجلس النواب بما یأتي، سابعاً (ب) یجوز لـ (25) عضواً في األقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة إلستیضاح سیاسة وأداء

مجلس الوزراء  أو أحدى الوزارات، ویُقََدم رئیس مجلس النواب ویحدد رئیس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً لحضوره أمام مجلس النواب
لمناقشتھ، أیضاً (ج) لعضو مجلس النواب وموافقة (25) عضواً توجیھ إستجواب إلى رئیس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتھم في الشؤون التي
تدخل في إختصاصھم، وال تجري المناقشة إال بعد سبعة أیام في األقل من تقدیمھ، الفقرة (ھـ) من المادة (8) لمجلس النواب حق إستجواب مسؤولي

الھیأت المستقلة وفقاً لإلجراءات المتعلقة بالوزراء ولھ إعفائھم باألغلبیة المطلقة، جمیع اإلجراءات الشكلیة والقانونیة إكتملت بما یتعلق بطلب
.اإلستجواب المقدم من قبل السید النائب (عالء الربیعي)، أطلب من السید النائب التفضل إلى منصة اإلستجواب

السیدات والسادة النواب أستلمت رئاسة المجلس الكتاب المرقم (7) بتاریخ 20/1/2021 قبل ثالثة أیام موقع من المعاون الفني لرئیس الجھاز
التنفیذي ینص، (إشارة إلى كتاب مجلس الموقر األمانة العامة الدائرة البرلمانیة لشؤون اللجان بالعدد كذا في كذا، المتضمن تحدید یوم  السبت الموافق
23/1/2021 موعداً لجلسة إستجواب وبصدده نود إعالم سیادتكم بأن الوضع الصحي للسید رئیس الجھاز التنفیذي متدھور حالیاً إلصابتھ بفایروس

كورونا ودخولھ الحجر المنزلي اإلجباري لحین التماثل للشفاء وحسب ما ورد في التقاریر الطبیة الرسمیة المرفقة طیاً راجین من سیادتكم تأجیل
الموعد لتاریخ الحق وحضوره بعد تحسن حالتھ الصحیة للتفضل باإلطالع وإتخاذ ما ترونھ مناسباً)، التقریر الطبي المرفق صادر عن وزارة الصحة

دائرة مدینة الطب مستشفى دار التمریض الخاص تشیر إلى إصابة رئیس الجھاز التنفیذي (علي ناصر علوان) بفایروس كورونا المستجد وتاریخ
الفحص یوم 19/1/2021، ھذه إجراءات من مؤسسات حكومیة رسمیة، من وزارة الصحة دار التمریض الخاص، لدى رئاسة المجلس رأي، تفضل

.السید الُمستجِوب أقرأ السؤال األول، لم یحضر الُمستجَوب بناًء على التقریر الطبي الذي یشیر على إنھ مصاب بفایروس كورونا

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

السید رئیس مجلس النواب، السید النائب االول لرئیس مجلس النواب، السید نائب رئیس مجلس النواب، السادة النواب المحترمین، السالم علیكم
.ورحمة هللا وبركاتھ

بدایة كنت أتمنى وجود السید المستجَوب رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت حاضراً في جلسة االستجواب لكي تكتمل الصورة لكم وألبناء الشعب
العراقي ولكي نعطي صورة واضحة عن المسار الدیمقراطي وكیفیة أداء مجلس النواب ولدوره الرقابي انسجاماً مع الدستور والقانون. حقیقة

الخطوط التي رسمھا الدستور كنا حریصین على مراقبة عمل ھیأة اإلعالم واالتصاالت وان نحافظ على المال العام. الكثیر من الخروقات التي
ارتكبت في عمل ھیأة اإلعالم واالتصاالت وآخرھا تجدید عقود شركات الھاتف النقال الذي حصل حقیقة فیھ ھدر كبیر للمال العام بمبالغ كبیرة ال
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یتصورھا الجمیع حتى أعضاء مجلس النواب الذین كانوا لھم وقفة مشرفة من خالل ما قامت بھ اللجنة والسادة أعضاء مجلس النواب والذھاب الى
القضاء العراقي وأیضاً ننتظر موقف من القضاء في ھذا التجدید، لجنة اإلعالم واالتصاالت وجمیع اللجان والسادة أعضاء مجلس النواب الذین كان

لھم دور كبیر في الوقوف أمام تجدید عقود شركات الھاتف النقال لوجود مخالفات كبیرة ووجود ھدر للمال العام ولذلك أستكملنا إجراءات االستجواب
.وكان لكم دور كبیر في ھذا االستجواب. لدي أسئلة االستجواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.امضي بإجراءات االستجواب

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

أوالً: قیامكم بتضلیل مجلس الوزراء العتماد قرار التجدید لعقود تراخیص تقدیم خدمات الھاتف النقال للشركات لمدة خمس سنوات بموجب قرار
مجلس األمناء المؤرخ في 6/7/2020 بالمخالفة الحكام القوانین والتعلیمات واإلجراءات األصولیة واجبة اإلتباع وعدم االلتزام بالبنود الخاصة

بحمایة المستھلك وتضعیف موقف ھیأة اإلعالم واالتصاالت في بنود التمدید وسلطاتھا في الرقابة على الخدمات وفرض الجزاءات القانونیة األمر
الذي سوف یكون من شانھ منح الشركات األفضلیة على حساب المال العام والمواطن وبالتالي اإلثراء على حساب الصالح العام دون وجھ حق ودون
إجراء دراسة حقیقیة متكاملة للعقد او تقییم حقیقي لمستوى األداء ومدى التزام الشركات المتعاقد معھا ببنود العقد بالرغم من وجود عدة دعاوى مقامة

على الشركات المذكورة أمام المحاكم الى جانب الكثیر من الطعون والشكاوى المسجلة والخدمات الردیئة مقابل األسعار العالیة ومخالفة المادة (6)
المدة والتجدید، ھذه المادة التي ھي ضمن عقود تراخیص الھاتف النقال االدة (6) ال یمكن أن تتجدد إال حین اإلیفاء بجمیع الشروط لشركات الھاتف

النقال لعقود التراخیص المبرمة مع الشركات المذكورة ذلك أن تجدید أصالً كان مشروطاً بالتزام الشركات باتفاقیة التراخیص األولى وتأكید قرار
مجلس الوزراء على عدم التزام الشركات ببنود االتفاقیة المبرمة كونھ یشیر الى المبالغ التي ال تزال بذمتھا الى الھیأة وان یتم تسدیدھا على مرحلتین
األمر الذي حال دون استحصال عروض جدیدة بمزایدة علنیة أو دعوة مباشرة أو احد أسالیب التعاقد األخرى إلتاحة الفرصة للشركات العالمیة لتقدیم

.عروضھا وبالتالي تفویت الفرصة الستحصال عروض مالیة تعظم من إیرادات الدولة

-:السید رئیس مجلس النواب –

اكملت السؤال األول، بما انھ المستجوب غیر موجود امضي الى السؤال الثاني. أصل االستجواب توجھ السؤال الى المستجوب ویرد وتعود تعقب
.علیھ بالوثائق واألدلة، وبما انھ غیر موجود اآلن أمامك المستجوب تكتفي بقراءة السؤال وتمضي الى السؤال الثاني

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

ثانیاً: تضلیل مجلس الوزراء العتماد قرار منح الشركات مدة إضافیة على مدة تجدید لعقود تراخیص الھاتف النقال لمدة ثالث سنوات، منح الشركات
مدة مجانیة لمدة ثالثة سنوات بموجب قرار مجلس األمناء المؤرخ في 6/7/2020 لتكون المدة الكلیة للتجدید ثمان سنوات تنتھي المذكور وتسببكم

بھدر المال العام لمخالفة إحكام القوانین والتعلیمات واإلجراءات األصولیة الواجبة اإلتباع حیث أن سبب منح الشركات مدة ثالث سنوات بسبب كتاب
قرار مجلس ھیأة اإلعالم واالتصاالت وبسبب حرب داعش وأوضاع كورونا، حیث أن عصابات داعش اإلرھابیة لم تستولي إال على ثالث محافظات
وان ذلك لم یسبب خسائر حقیقیة للشركات المتعاقدة وان القرار المذكور یعني تحمل الجانب الحكومي التعویض عن كامل المدة المذكورة دون مبرر

قانوني ذلك ألن الطرفین الھیأة والشركات أصحاب مصلحة مشتركة كون العقد تشاركي في اإلیرادات ونسبة الحكومة (18%) إضافة الى عدم
قیامكم بمطالبة الشركات المذكورة بأجر تنظیمي بالرغم من عدم وجود انقطاع خدمة انقطاع خدمة الھاتف النقال في المحافظات التي وقعت تحت

.سیطرة عصابات التنظیم اإلرھابي

ثالثاً: تسببكم في ھدر المال العام وحرمان موازنة الدولة من إیرادات إضافیة ھي في أمس الحاجة إلیھا واالفتقار للسند القانوني والمنطقي لقیامكم
بتحدید قیمة الترخیص للمدة الكلیة للتجدید البالغة ثمان سنوات بالترددات الحالیة بمائتان وثالثون ملیون وستمائة وأربع وسبعون ألف وستمائة وثالثین

دوالر وسنتان، أي بمائتان وثالثة وثالثین دوالر تم التجدید لمدة ثالثة سنوات بالقیاس قیمة الترخیص لمدة خمسة عشر سنة البالغ ملیار وربع ملیار
دوالر ومائتان وخمسین ملیون دوالر لكل شركة مضافاً إلیھ مبلغ ثالثمائة وسبع ملیون دوالر أضیفت عام 2013 عن شبكة الجیل الثالث لتكون

القیمة الكلیة للرخصة الواحدة ملیار وخمسمائة وسبعة وخمسون ملیون دوالر حیث أن المعروف عالمیاً ارتفاع االقیام بسبب االرتفاع الكبیر في إعداد
.المشتركین

رابعاً: مخالفتكم إلحكام القوانین والتعلیمات واإلجراءات األصولیة الواجبة اإلتباع والتوجیھات القاضیة بضرورة تعظیم موارد الدولة في قرار إدراج
ترخیص الجیل الرابع ضمن عقود التمدید لعقود تراخیص تقدیم خدمات الھاتف النقال للشركات المتعاقدة بشكل مجاني األمر الذي تسبب بھدر المال

العام وحرمان موازنة الدولة من إیرادات إضافیة كبیرة ھي في أمس الحاجة إلیھا إذ من غیر المعتمد في كل إنحاء العالم في قطاع االتصاالت الجمع
بین عقد ترخیص الھاتف النقال وعقد ترخیص جیل الھاتف النقال وإعادة ترخیص الھاتف النقال وھو األمر الذي انفردت بھ إدارة ھیأة اإلعالم

.واالتصاالت الحالیة علماً أن اإلدارة السابقة للھیأة أقامت جولة تراخیص الجیل الثالث عام 2013 بقیمة (307) ملیون دوالر لكل شركة

السؤال الخامس: مخالفتكم إلحكام القوانین والتعلیمات واإلجراءات األصولیة الواجب أتباعھا من خالل منح الشركات التي جرت التجدید لھا في عقود
تراخیص تقدیم خدمات الھاتف النقال لترددات إضافیة من حزم ترددات النطاق العریض بالرغم من عدم قیامھا بتسدید ضریبة المبیعات وضریبة

الدخل الى وزارة المالیة كما تقضي بھ المادة (15) ثالثاً من قانون الموازنة العامة االتحادیة للدولة لعام 2019 التي أوجبت على ھیأة األعالم

أ ً
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واالتصاالت إیقاف الطیف الترددي لشركات الھاتف النقال بعد مرور (60) یوماً عند عدم تسدیدھا لضریبة المبیعات والدخل لوزارة المالیة (الھیأة
العامة للضرائب) مما سوف یساھم في حرمان القطاعات الحكومیة من استغالل تلك الترددات في موضوعات مھمة كالحوكمة االلكترونیة وتطویر

الواقع التكنولوجي في العراق والتعلیم االلكتروني والتجارة وقطاع الصحة وغیرھا من القطاعات الخدمیة في مقابل تحقیق إرباح خیالیة لتلك
الشركات من خالل تقلیل اإلنفاق لھا من دون تحقیق اي مردود مالي للحكومة وبالتالي اإلضرار باألموال العامة وحرمان موازنة الدولة من إیرادات

.إضافیة كبیرة ھي في أمس الحاجة لھا

السؤال السادس: االفتقار الى السند القانوني والمنطقي وتسببكم في إضعاف الموقف القانوني والتعاقدي للھیأة العامة لالتصاالت إزاء الشركات
المتعاقدة معھا في عقود تراخیص تقدیم خدمات الھاتف النقال من خالل قیامكم باشتراط قیام تلك الشركات بتسدید مستحقات المالیة المترتبة بذمتھا عن

قیمة الرخصة ذاتھا العقد األصل والمؤیدة بقرارات صادرة عن مجلس الطعن تدفع بمقدار (50%) من تلك الدیون قبل توقیع ملحق العقد وتقسط
المتبقي من تلك الدیون خالل خمس سنوات دون أي ضمانات حقیقیة تقدمھا الشركات للتسدید في المواعید المقررة كشرط للموافقة للتجدید بالرغم من
كون تلك الدیون واجبة السداد قانوناً عمالً بإحكام قانون تحصیل الدیون الحكومیة رقم (56) لسنة 1977 المعدل وان من واجب الھیأة استحصال تلك

المبالغ وان عدم قیامھا باستحصالھا أو اتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة بحق تلك الشركات وبحسب ما بینتھ تقاریر دیوان الرقابة المالیة الواردة
بكتابیھا المرقمین (10/41) (8/1460) المؤرخ في 9/2/2009 و(10/41679416) المؤرخ في 4/9/2019 وتقریر اللجنة التحقیقیة البرلمانیة

المشكلة بتاریخ 27/10/2011 یدل على تقصیر واضح في الحفاظ على المال العام یوجب المساءلة قانوناً خاصة ونحن نعرف ونحن في ظرف
.مالي صعب تمر بھ الدولة كان یمكن لتلك المبالغ في ان تدعم إیرادات الموازنة االتحادیة العامة

السؤال السابع: مخالفتكم ألحكام المادة (17) أوالً من قانون مجلس النواب وتشكیالتھ رقم (13) لسنة 2018 والمادة (78) من النظام الداخلي
لمجلس النواب وامتناعكم عن تزوید مجلس النواب ولجانھ النیابیة بصورة من عقود تراخیص الھاتف النقال والالسلكي والھاتف وعرقلة قیام المجلس

النیابي بوظیفتھ الرقابیة األمر الذي یعد امتناعاً عن أداء واجب قانوني یجب تطبیق العقوبات المناسبة الواردة في الدستور والقوانین النافذة بحقكم ومن
.ضمنھا المادة (329) من قانون العقوبات العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، السید المستجوب، مقدماً تشید رئاسة المجلس بدور النائب المستجِوب وأیضاً النواب الذین ساندوه في ھذا المفصل الحیوي
الذي یالمس حیاة المواطنین وخدماتھم ویالمس إیرادات الدولة بشكل عام وكان لھم دور ممیز وبقى السید المستجِوب النائب عالء الربیعي یتابع
إجراءات االستجواب في كل دوائر ومؤسسات المجلس للوصول الى ھذا الیوم الذي ھو یوم استجواب السید رئیس الجھاز التنفیذي لھیأة اإلعالم

-:واالتصاالت. لیس أمام رئاسة المجلس إال أن تتعامل باإلجراءات القانونیة األصولیة  ونحن أمام خیارین

ً .أوالً: أن نمضي باالستجواب غیابیا

ثانیاً: تعتبر ھذه اإلجازة تعفي الشخصیة المعنیة من التزاماتھا الرسمیة القانونیة خالل فترة المرض ویمكن االخوان الذین عملوا في األجھزة التنفیذیة
في مؤسسات الدولة الموظف یعفى من واجبھ الوظیفي إذا ما تعرض الى حالة مرضیة واألوراق تشیر بأنھ لم تأتینا من مختبر غیر معرف او

مستشفیات غیر معرفة لدى الدولة العراقیة، األوراق والشھادة أتت من وزارة الصحة مدینة الطب دائرة التمریض الخاص. رئاسة المجلس حریصة
على أن تمضي باالستجوابات وال أن یكون ھنالك مبرر وال یكون ھنالك استخدام طرق قانونیة للعبور على االستحقاقات الدستوریة واإلجراءات

الرقابیة لمجلس النواب، وفیما لو مضت ھذه األمور بدون تدقیق ودور للرقابة سوف تكون االستجوابات عرضة للتأخیر بین حین واآلخر وفي نفس
الوقت ال نرغب أن تكون إجراءات المجلس ُعرضة للطعن في المحاكم المختصة ومن ضمنھا المحكمة االتحادیة. اطلب من السید المستجوب أن
یتوقف لحد ھذا السؤال وسوف تقوم رئاسة المجلس بتدقیق وصحة البیانات الواردة وأیضاً تتخذ اإلجراءات التي تتعلق بطلب إعادة الفحص وبعد

إكمال ھذه اإلجراءات وثبتت صحة صدور اإلجازة نعطي فرصة أخرى للمستجِوب للحضور والمثول أمام السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب
ویمكنك عندئذ إكمال أسئلتك وان لم تثبت صحة صدور ھذه األوراق تكمل إجراءات استجوابھ غیابیاً، وان تماثل للشفاء ولم یحضر تكمل إجراءات

استجوابك غیابیاً، المجلس سوف یمضي باإلجراءات الدستوریة لالستجواب ولكن ال نكون ُعرضة للطعن فیما یتعلق باإلجراءات القانونیة
.لالستجواب

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

أنا اشكر السادة أعضاء المجلس وأشكر ھیأة الرئاسة لموقفھا حقیقة صحة صدور ھذه الوثیقة بان المستجوب مصاب بكورونا فعالً سوف تأتي صحة
.الصدور، ولكن أنا على قناعة انھ ھذا تحایل ومتمارض والوثیقة مزورة من حیث االلتفاف على ھذه الوثیقة بطریقة أو بأخرى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال نقبل إطالق حكم على وثیقة لم تصدر منھا صحة صدور

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

اطلب فحص المستجِوب، ھو اآلن حسب ما موجود في ھذه الوثیقة یرقد في منزلھ والحجر إجباري، لذا اطلب أن تذھب فرقة طبیة للتأكد من حالتھ
الصحیة ألنھ أشك في حقیقة انھ مصاب بمرض كورونا واعتقد وجازم انھ بحالة صحیة جیدة ویتھرب من االستجواب ویتمارض حتى یھرب من
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.االستجواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

المجلس سوف یمضي بإجراءاتھ، ھذه الوثیقة أن كانت صحة صدورھا سلیمة وسوف یتماثل للشفاء عاجالً أم آجالً والوقت لیس مفتوح حتى یمكنھ
استخدام أي طریق، السیدة النائبة إجازة مرضیة بناًء على تقریر وزارة الصحة/ مدینة الطب/ دار التمریض الخاص، ھل ھذه المؤسسة رسمیة؟ ام

غیر رسمیة؟

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

.أؤید على ما طلبھ السید ھشام السھیل

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

اعتدنا من الدورة الماضیة أن الذین یتم استجوابھم یتھربون بشكل أو بآخر والتقریر الذي أمامك صحیح وصادر من مدینة الطب ودار التمریض
الخاص وبالتالي ال یمكننا التشكیك بھذا التقریر ابتداًء ولكن نحن كمجلس النواب لدینا السلطة واإلمكانیات أن نوعز الى وزارة الصحة أن تبعث

مفرزة الى داره طالما ھو في داره وتتأكد أن كان مصاب فعالً أم ال، وإذا كان غیر مصاب یجب محاسبة الفاحص والطبیب وأي جھة ساعدت في
.إعداد ھذا التقریر

 

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

في األیام أو األشھر القادمة سوف یكون لمجلس النواب حزمة من االستجوابات وھي مھمة إلثبات الدور الرقابي المھم لمجلس النواب وبالتالي ھذه
الطریقة بالتمارض سوف تعتبر سنة لباقي االستجوابات ویجب أن یكون موقف لمجلس النواب فیھا وھنالك لجنة في مجلس النواب مسماة بلجنة
الصحة، یمكن انتداب ثالثة من أعضاء مجلس النواب في لجنة الصحة للوقوف على إذا ما كانت ھنالك حالة من التمارض أو أنھا حالة صحیحة

.لتفادي مما یمكن ان یتخذھا من یتعرض لالستجواب حجة للتمارض

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

یقیناً أن مجلس النواب الیوم یمارس دوره الرقابي في عملیة الرقابة والمحاسبة والمساءلة ولعلھ من الجید االلتفات الى أن الكلمة التي جاءت في النص
الدستوري ھي لمحاسبة المسؤول، كلمة محاسبة ولیست مساءلة، أي بمعنى علویة السلطة التشریعیة ومجلس النواب في محاسبة السلطة التنفیذیة

والھیئات المستقلة، طبعاً من حق المسؤول أن یبدي استعداده أو عدم استعداده للحضور، أما التھرب من الحضور لجلسة االستجواب فھذا یعتبر سنة
سیئة مع شدید األسف یمكن أن تتخذ في االستجوابات القادمة، لدینا استجواب محافظ البنك المركزي ووزیر التجارة ووزیر المالیة وھكذا باقي

االستجوابات لذا اعتقد انھ من الجید جداً ومناسب انھ رئاسة المجلس تتخذ حزمة من اإلجراءات حتى لو كان على شكل نظام داخلي لالستجوابات أو
.نظام عمل لالستجوابات وبموجبھ تكون ھنالك مجموعة من اإلجراءات تتخذ بحق المسؤول الذي یتھرب من االستجواب ألي ذریعة كانت

-:النائبة اال تحسین حبیب الطالباني –

الكتاب الموجھ لمجلس النواب من السید علي الخویلدي یؤكد على انھ استلم كتاب مجلس النواب العراقي في 11/1 وتم تحدید موعد في 23/1
أجراءاتھ ھو لفحص كورونا حصل في 17/1 أي بعد (8) أیام من استالمھ للكتاب أي بمعنى كان من األفضل انھ من یوم 11/1 یتم إعالمھ بأنھ

ھنالك جلسة استجواب في یوم 23/1 ویذھب لكي یفحص في یوم 12/1 أو 13/1 أو 14/1 كان أفضل ویعطینا مصداقیة أكثر وھذه وجھة نظري
.مع تمنیاتنا لھ بالشفاء ألنھ كلنا أصبنا بكورونا ویحتاج األمر الى فترة استراحة ان شاء هللا

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

حقیقة نشد على ید النائب المستجوب األستاذ عالء الربیعي واعتقد أن ما قام بھ ھو من صلب عمل عضو مجلس النواب العراقي أما فیما یخص
التشكیك بأي مؤسسة حكومیة اعتقد انھ نحن بعیدین كل البعد من ھذا الشيء، وزارة الصحة وكذلك مدینة الطب ودار التمریض الخاص ھي

مؤسسات حكومیة محترمة ونرى أن ما یصدر من ھذه المؤسسات ھو صحیح ولكن بنفس الوقت كوني عضو لجنة الصحة والبیئة أطالب ھیأة
الرئاسة بان یكون ھنالك وفد من لجنة الصحة والبیئة وتذھب الى إجراء مع المختصین والمختبریین إلجراء مسحة كما تسمى للمستجوب وقتھا سوف

نقطع الشك من الیقین واعتقد أن النتیجة سوف تكون واضحة وارى أن ھنالك تھرب من المستجَوب وھذا الشيء ما یثبت كما تكلم بھ السید النائب
المستجوب لذلك أرى أن نضع حد لھذه التجاوزات، بین قوسین (تجاوزات على مجلس النواب وأعضاءه) بوجود حجج واھیة لالبتعاد عن تطبیق

القانون والقیام بالدور الرقابي ألعضاء مجلس النواب واشدد مرة أخرى على ید النائب عالء الربیعي وكذلك أطالب بإصدار قرار بان یكون ھنالك
.وفد من لجنة الصحة والبیئة للذھاب الى المستجَوب وإجراء مسحة للمستجَوب

-:النائب نعیم عبد یاسر صینخ العبودي –
ً
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ھذا أول أستجواب وبالتالي أنا أعتقد سوف یكون ھناك ھروب من االستجواب وبالتالي موضوع كورونا معروف ھو من (15-20) یوماً ونحن
بصراحة ال یوجد ھناك جزم بأن المستجوب ھو فعالً مریض أو ال لذلك یجب تأسیس قاعدة في مجلس النواب ألنني أعتقد أنھ سوف تتكرر في األیام

القادمة في أي استجواب بأن اللجنة تشكل بالتنسیق مع لجنة الصحة والبیئة في مجلس النواب مع المعنیین في وزارة الصحة بأن اي شخص یقول
.بأني مریض بالكورونا تذھب ھذه اللجنة من الصحة والبیئة في مجلس النواب مع المعنیین لكي یتم التأكد ویعیدون ھذه المسحة

-:السید رئیس مجلس النواب –

كان لزاماً على المجلس أن یتعامل مع الوثیقة الرسمیة الصادرة من وزارة الصحة/ مدینة الطب/ دار التمریض الخاص، وفي نفس الوقت نتأكد من
صحة صدور ھذه الوثیقة، حرصت رئاسة المجلس على المضي بإجراءات االستجواب ومثلما تفضلتم ھذا االستجواب األول فیما لو استمرت ھذه
األمور التي تتعلق بأستخدام األسالیب القانونیة لتجاوز اإلجراءات الدستوریة لمجلس النواب قد یوقف الكثیر من اإلجراءات الرقابیة للمجلس وھذا

األمر غیر مسموح بھ تماماً، مضى األخ النائب باجراءات االستجواب وستقوم رئاسة المجلس بالتأكد من صحة صدور ھذه الوثیقة وفي نفس الوقت
سیتم مخاطبة الحكومة ووزارة الصحة، تتحمل وزارة الصحة أو المؤسسات التابعة لھا أي وثیقة تصدر بحق شخص مسائل أمام مجلس النواب، بدأً
من الطبیب الموقع على الوثیقة، وسیتم توجیھ وزارة الصحة بأرسال مفرزة صحیة لتأكید وجود حالة اإلصابة للمعني بفایروس كورونا من عدمھ،

.وسیتم تحدید موعد إلكمال االستجواب والمضي باإلجراءات بحضوره من عدمھ، أؤكد بحضوره من عدمھ

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

.أطلب تحدید موعد للمفرزة الطبیة لكي تزوره خالل فترة محددة، وأطلب تحدید موعد لألستجواب القادم

-:السید رئیس مجلس النواب –

یتم ابالغ الحكومة واألمانة العامة لمجلس الوزراء وأیضاً إعالم وزارة الصحة بإرسال مفرزة طبیة لفحص السید علي الخویلدي رئیس الجھاز التنفیذ
.لھیأة اإلعالم واالتصاالت خالل ھذا األسبوع

یتم التأكد من صحة صدور الوثیقة التي تم إرسالھا لنا من ھیأة اإلعالم واالتصاالت التي تشیر الى فحص طبي بحق المستجوب، ویتم إعالم السید
.المستجوب والسیدات والسادة النواب بھذه اإلجراءات، وتكون اإلجابة خالل (48) ساعة

وعلى ضوء ما سیردنا من وزارة الصحة بما یتعلق بتأكید اإلصابة سیتم إعالمك بالموعد، وإذا لم تكن ھناك إصابة وتم التحایل على اإلستجواب
.سنكمل اإلجراءات الدستوریة بإكمال اإلستجواب وأیضاً المضي باإلجراءات القانونیة بالتالعب بالوثائق الرسمیة

.شكراً للسید النائب المستجوب عالء الربیعي

الفقرة سادساً: القراءة األولى لمشروع قانون الضمان األجتماعي والتقاعد للعمال. (لجنة العمل والشؤون األجتماعیة ولجنة الھجرة *
(والمھجرین

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون الضمان األجتماعي والتقاعد للعمال

-:النائب حسین سعید كاظم الربیعي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الضمان األجتماعي والتقاعد للعمال

-:النائبة أنسجام عبد الزھرة جواد الغراوي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون الضمان األجتماعي والتقاعد للعمال

-:النائبة نھلة حمد عبد صالح –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون الضمان األجتماعي والتقاعد للعمال

-:النائب أسعد عبد السادة جاسم العبادي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الضمان األجتماعي والتقاعد للعمال

-:النائب ستار جبار عبد هللا حسن –
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.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الضمان األجتماعي والتقاعد للعمال

-:النائب ھھ ریم كمال خورشید عثمان –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون الضمان األجتماعي والتقاعد للعمال

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.اللجنة تتوقف عن القراءة الى ھذا الحد ونكمل في الجلسة القادمة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.لكثرة عدد المواد في ھذا القانون نكتفي في ھذا القدر في ھذه الجلسة ونؤجل المواد البقیة الى الجلسات الالحقة، ان شاء هللا سوف نمضي بھا

سیادة النائب عباس یابر اطمأن ألنھ بعد التصویت على قانون الموازنة سیمضي المجلس باالستضافات واالستجوابات وباألسئلة الشفاھیة لكل *
.الطلبات المقدمة الى المجلس وال نبقي وال سؤال شفاھي وال استجواب، جمیعھا نمضي فیھا بحسب االجراءات القانونیة

-:النائبة اقبال عدنان حسان اللھیبي –

قریة المھجرین عنوان واضح لمجموعة من المواطنین من اھالي دیالى من جمیع قراھا المتضررة، مثل (أبو كرمة) و (المخیسة)، لدینا قریة اسمھا
قریة المھجرین، ھي من اسمھا قریة المھجرین، أھالي دیالى، حضرتھا مدیرة بلدیة بعقوبة ترید أن تنظم المدینة، نحن األن في أي وضع حتى ننظم

المدینة سیادة الرئیس، محافظة دیالى ھي بالكاد اآلن أستتب فیھا األمن والحمد �، ونقول أطراف دیالى ال یوجد فیھا أمان، ھاجرت الناس وجاءت في
منطقة غرب بعقوبة ھي یسمونھا قریة المھجرین عبارة عن (350) منزل، اآلن تأمرھم باإلخالء وتجلب لھم انذارات الى المنزل (انذار اخالء) أین

یذھبون؟

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

من وقت طویل موجودین ھنالك، البیوت ھذه؟

-:النائبة اقبال عدنان حسان اللھیبي –

.نعم عندما حصلت األحداث في دیالى

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.یعني من بعد االحداث

-:النائبة اقبال عدنان حسان اللھیبي –

من احداث دیالى تجمعوا أصبحوا عبارة عن (350) منزل سیادة الرئیس، لكن عبارة عن أرامل، أغلبیتھم عبارة عن أرامل وأیتام، تعرف من
.القرى

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

لیس مخیم تابع لوزارة الھجرة والمھجرین، لیس مخیم للھجرة؟

-:النائبة اقبال عدنان حسان اللھیبي –

.ال، ال، ھم اعتیادي مقیدین في وزارة الھجرة والمھجرین

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

مخیم مسجل یعني لدى وزارة الھجرة؟

-:النائبة اقبال عدنان حسان اللھیبي –
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.كال، االراضي لیست لوزارة الھجرة والمھجرین

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أعلم، اذا المنطقة ھي یعني إلیواء ھذه العوائل

-:النائبة اقبال عدنان حسان اللھیبي –

.ال لیس ھكذا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.وھذا المخیم تابع لوزارة الھجرة، ھذا شيء، أما اذا ھم ذاھبین ومتجاوزین على أراضي المواطنین وأمالكھم ھذا شيء آخر

-:النائبة اقبال عدنان حسان اللھیبي –

سیادة الرئیس االراضي ھي تابعة للدولة لیست للمواطنین، للدولة یعني أراضي الدولة، ھي أراضي الدولة، وجاءوا وبنوا علیھا وھكذا، لكن نحن
اآلن في وضع ال یسمح لنا بأنھ ننظم المدینة، طیب نحن لدینا مجمعات سكنیة التي ھو مقابل سیف سعد والمجمع اآلخر في الرازي، عبارة عن

.عمارات ضخمة لكن باقیة یعني قید األنشاء، لكن ھي عبارة عن ھیاكل كاملة مجرد أشیاء بسیطة تكملھا

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

نوجھ لجنة المحافظات واالقالیم لمتابعة ھذا األمر وحل ھذه االشكالیة، وحضرتِك تنسقین مع السید  شیروان الدوبرداني رئیس اللجنة حتى یحلون لكم
.ھذه المشكلة

-:النائبة بسمة محمد بسیم صبري –

.شكراً سیادة الرئیس وشكراً لجمیع الزمالء والزمیالت الباقون الى حد ھذه اللحظة لالستماع الى مداخالت وتوصیات مجلس النواب

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أنا أسمیكم المجموعة الذھبیة، ھذه المجموعة الذھبیة الذین دائماً یبقون الى األخیر، ھم یحضرون أول األشخاص غالبیتھم ویستمرون الى األخیر،
.وتستحقون الشكر والتقدیر

-:النائبة بسمة محمد بسیم صبري –

شكراً سیادة الرئیس، الملفات متعددة سواء على مستوى العراق أو حتى على مستوى محافظة نینوى التي نحن ممثلین عنھا، لكن في ھذه المداخلة
سوف أختصر موضوعي فقط بموضوع المفقودین والمقابر الجماعیة التي طالما طالبنا نحن كنواب ونائبات محافظة نینوى بفتح ھذا الملف، سیادة
الرئیس قبل عدة أیام والحمد � تمت االستجابة لمطالب النواب ومجلس النواب لفتح المقابر الجماعیة، سواء في منطقة الخسفة في جنوب الموصل

والتي فیھا رفات الكثیر من الضحایا من منتسبین ومدنیین، رمى بھم داعش في ھذه المقبرة اللعینة، كذلك تم الكشف على مقبرة علي عنتر في (تلعفر)
وال یخفى على الجمیع أن المقابر الجماعیة في محافظة نینوى ھي بالتعداد تقریباً من (83 – 86) مقبرة جماعیة، متوزعة في الزنجیلي وبادوش،

وبادوش في الذات أخص منھا، یعني أتكلم عنھا أنھا كانت یعني تحمل رفات منتسبین من الوسط والجنوب وأھالي الموصل، یعني عراق مصغر فیھا
جثث عراق مصغر، في ھذه المقبرة الجماعیة باإلضافة الى مقابر أخرى، سیادة الرئیس الجھد الذي خرج، الذي كشف عن ھذه المقابر ال یستطیع أن

ینقب عن المقابر وینتشل الجثث ألنھ یحتاج الى دعم لوجستي، سواء بفحص الحمض النووي، أو دعم لوجستي آخر، عندما تكلمنا مع السید ضیاء
مشكور رئیس ھذه المؤسسة مؤسسة المقابر الجماعیة، قال لي بالحرف الواحد أنھم غیر قادرین على انتشال الجثث إال أذا تدخل المجتمع الدولي

باإلضافة الى الحكومة االتحادیة، لذلك نطلب من خالل رئاسة البرلمان ومن خاللك أنت دكتور بشیر باعتبارك صاحب قضیة ووطني مخلص
لقضایاك، نطلب بالسرعة الممكنة مفاتحة المجتمع الدولي ومن خالل وزارة الخارجیة، بأن تأتي تلك الدول وتأتي المنظمات الدولیة وتسعفنا بكل ما

نحتاج من أجل فتح ھذه المقابر وتباعاً سوف ینتھي معھا ملف مھم وھو ملف المفقودین وإعطاء ذوي الضحایا حقوقھم وتحویلھ من مفقودین الى
.شھداء

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ندعو حضرتِك بالتنسیق مع لجنة العالقات الخارجیة ولجنة الشھداء والضحایا أیضاً لمفاتحة وزارة الخارجیة لمتابعة ھذا األمر
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-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

مرةً أخرى أسأل عن ممثل الحكومة، خالل أكثر من جلسة ممثل الحكومة لیس لدیھ حضور، وأیضاً لیس لدیھ دور، علماً ھو یعتبر حلقة وصل ما بین
السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، سیدي الرئیس دائماً نطرح أكثر من مرة الدعم فیما یخص الفالحین والمزارعین، حالیاً المحافظات الجنوبیة

وأیضاً الوسط، ھنالك یوجد تناقض بین سعر الدونم مسبقاً قبل وحالیاً، یعني اللطیف في الموضوع سعر الدونم االیجار كان (500)، مثالً سعر طن
الحنطة (760) الف، حالیاً أصبح النقیض وسعر الدونم كإیجار (4000) وسعر طن الحنطة (560) ألف، فأین دور الحكومة في دعم الفالحین

والمزارعین، فھذا تناقض یعني، الى جانب مستحقاتھم لم یستلموھا، یعني نحن نضع كحكومة نضع الفالحین والمزارعین تحت سیطرة التجار، من
حیث یأخذون جمیع األمور بالدین من سماد وبذور، فأتمنى من حضرتك سیدي الرئیس النظر في ھذا الموضوع بالنسبة للفالحین ألننا ال نحن ندعم

الفقراء، وال جانب الفالحین، وال الصناعیین، اذاً أین دور الحكومة، وھذا الموضوع ھو یتناول فقط بإیجار االراضي الزراعیة، لیس بالصعب أن
.یكون ھنالك تنسیق ما بین الفالحین والحكومة

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

ال ارید أن أطیل لكن خمسة طلبات قدمت للجنة المالیة، أتمنى من جنابك الكریم االیعاز لھم فقط أنھ یكون اھتمام ألن تعلم كثرة المقترحات التي قدمت
كثیرة جداً، وھذه مواضیع مھمة أعتقد، االجازات المتراكمة للجیش السابق، یعني ھؤالء لھم حق على كل عراقي أعتقد، قُدم طلب ومشفوع بتواقیع
نواب وسلم الى اللجنة المالیة، وھذا موضوع یعتبر وطني ال یخص ال طائفة، وال قومیة، وال محافظة، االجازات المتراكمة ألبناء الجیش العراقي

السابق، أیضاً قدمت طلب بخصوص إرجاع عقود النفط، یعني االشخاص الذین في احداث داعش، عندما جاء داعش كل األجھزة االمنیة تقریباً یعني
أنحلت، فعقود النفط التي تحدیداً المنطقة الشمالیة وتحدیداً نینوى ومناطق القیارة (أنابیب النفط)، ھؤالء حمایة أنابیب النفط، ھم عقود، أیضاً قدمنا
طلب وأتمنى من جنابك فقط أنھ االیعاز الى اللجنة المالیة باالھتمام ألنھ خلفھم عوائل. لدینا سیادة الرئیس أیضاً في أحداث داعش المنافذ الحدودیة

الذین تركوا الدوام في فترة داعش، ھؤالء المنافذ الحدودیة عددھم قلیل جداً، وزارة المالیة تقول درجاتھم لیست معنا ھي في وزارة الداخلیة، وزارة
الداخلیة تقول ھم خرجوا من أیدینا اآلن عند وزارة المالیة، فالكرة تلقى من وزارة الى وزارة، وھم درجاتھم جداً بسیطة، یعني أقل من (300) درجة

وظیفیة، وأیضاً جمعت تواقیع كذلك على ھذا الموضوع، أتمنى حسم ھذا الموضوع یعني تدخل لجنة األمن والدفاع، یعني یرسلون على مثالً ممثل
من وزارة المالیة وممثل من وزارة الداخلیة، أشرحوا لنا ھؤالء درجاتھم أین؟ یكونون أسوةً یعني كلما یصدر عفو لوزارة الداخلیة والدفاع ال یشملھم،

.(فباقون ھؤالء، ال ھم للجنة، وال ھم للنار، أتمنى أنھ یكون حل وھم عددھم أقل من (300

لدینا تتذكر جنابك االراضي الزراعیة التي حرقت في عام 2019، موسم 2019 في نینوى، كركوك، االنبار، وحتى في بعض المناطق الجنوبیة
وأعتقد في الكوت، ھؤالء یعني على أساس حصل في وقتھا طلب من وزارة الزراعة الى المدیریات العامة ودرجوا ھذه االراضي التي تعرضت
للحرق، المزروعات، أتمنى كذلك أیضاً تخصیص في الموازنة یعني نسبة، وأعتقد كذلك أعدادھم كانت قلیلة، الفالحین الذین أخذوا قروض قبل

داعش، وجاءت أحداث داعش ونھبت أكثر المشاریع التي عملوھا، أن كانت مرشات أو غیر مرشات أو متعلق التابع للدواجن أو غیره، أتمنى ھذه
أیضاً، یعني أما یعفى الفالحین عن الفوائد، او تلغى نھائیاً، القروض التي على الفالحین، وأیضاً كل محافظات العراق، أنا ال اتكلم عن قضاء أو

محافظة، أنا أتكلم عن كل محافظات العراق، فالح ھو تعبان وأنت تشاھد الضغط الذي علیھم، ھذا أتمنى لجنة الزراعة أیضاً توجیھ من قبل جنابكم
الى لجنة الزراعة، قبل فترة وكنت جنابك حاضر وكان یدیر الجلسة السید النائب األول، تكلمنا عن ذمم السالح التي ذھبت أثناء سیطرة تنظیم داعش

على محافظة نینوى، وطلبنا أنھ یُعامل منتسبي نینوى أسوةً بباقي المحافظات، أسوةً بمنتسبي دیالى، أسوةً بمنتسبي صالح الدین، أسوةً بمنتسبي
االنبار، ھذ ذمة مثالً مسدس أو قطعة كالشنكوف، وانا في وقتھا قلت لجنابك أنت والسید النائب االول كان موجود السید حسن الكعبي والمفروض
شكلت لجنة في ھذا الخصوص، بلغتم رئیس لجنة األمن والدفاع، قلنا ھلیكبتورات بقیت في قیادة عملیات نینوى، ھلیكبتورات، دبابات، تاركین ھذه

األمور الكبیرة التي ھي سقطت، أرادت أن تسقط العراق كامل، وقادمین على مسدس أو كالشنكوف یلحقون خلف منتسبین الشرطة والضباط، أعتقد
لیس من االنصاف وأنا أریدھم أسوةً بمنتسبي محافظات العراق، یعني ال أرید أنا منتسب نینوى على رأسھ ریشة، أسوةً بمنتسبي محافظات العراق،

.أنت نزلت الذمة عن أبناء منتسبي ھذه المحافظات، أنا ارید نینوى كذلك ھذا االمر

تعدیل رواتب الشرطة لدینا (3200) شرطي رواتبھم أقل بـ (500) ألف من بقیة منسبین الشرطة اذا كان على مستوى المحافظة أو العراق، ھؤالء
الثالثة أالف أسوةً بأقرانھم، ھم راجعین حالھم اآلن واجبات وأفواج ومنتشرین وفوج سوات وبقیة أفواج الطوارئ والمدیریات، أیضاً نریدھم أسوةً

.بمنتسبي شرطة نینوى وبقیة شرطة المحافظة

الملف األخیر ھو الذي یخص مخیمات النازحین، عندنا مخیم السالمیة ومخیمات ثانیة، تم اقفال ھذه المخیمات من قبل الحكومة وأخرجوا النازحین
على أساس على مناطق سكناھم بتعھد أنھ یصرفون الى كل عائلة (1,500،000) دینار، طلعت كل القضیة كذبة، یعني مجرد یریدون أن یسوقون

قضیة اعالمیة أنھ في دور الحكومة الفالنیة او الوزارة الفالنیة تم غلق المخیمات، الواقع لم یصرفوا لھم وال دینار، أنت عندما تخرج عائلة من
المخیم وتتعھد أنت كحكومة أنھ بس عندما تصل بیتك، مع العلم المواطنین أخذوا خیمھم معھم، یعني عندما عادوا الى بیوتھم، منازلھم مدمرة، یعني

.ال ھم قد حصلوا على تعویضات منازلھم

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ھذه التي یسمونھا منحة العودة؟
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-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

منحة العودة على أساس، أي منحة ال توجد، اآلن مواطنین مشردة والمواطنین تتحسن علیھم بمبلغ الخمسة أالف دینار والسبعة ألف، والعشرة أالف،
الذي نحن نعتبره بسط، ھم لدیھم شيء كبیر ھذا المبلغ، أنِت حكومة اذا ال تستطیع أن تصدق مع مواطنیك، أنا أعتبر أنھ من العار أن توعد وتختلف،
كائن من یكون حتى لو كنا نحن واعدناھم، أنت نازحین أخرجتھم جبراً، أنا لم أكن أرغب أن أقول ھذه الكلمة، لكن عندما أخرجوھم جبراً من المخیم،

(1500) عائلة جبراً ولیس یقول لك طوعي، ھم كتبوا وزارة الھجرة عودة طوعیة، لیست طوعیة لكن نحن اآلن نترك جبراً، ال یھم انا مع أنھ
اخرجتھم مع العلم أنا طلبت منھم الى الشھر الرابع وكانت توجد موافقة، قلنا فقط فترة الشتاء تنتھي وأخرجوھم، النازحین، ال توجد لدینا مشكلة لكن
دعوا فترة الشتاء تنتھي، قالوا موافقون، واوعدونا أنھم یتركونھم الى الشھر الرابع واختلفوا معنا، وكذلك قلنا لیست مشكلة، لكن تخرجھم وال توفر

.لھم منحة العودة التي ھي ملیون ونصف، فأنا أعتبره عار علیك كحكومة اذا ال تنفذ وعدك الذي واعدتھم فیھ

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

كم النسبة الذین صرفوا لھم ھذه المنحة؟

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

ً ال أعرف بالضبط، لكن أنا أعرف الـ (1500) وال واحد استلم دینار، (1500) أخرجوھم من مخیم السالمیة وال واحد استلم وال دینار، أتمنى أیضا
.توجیھ لجنة الھجرة متابعة ھذا الموضوع

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

نؤكد على لجنة األمن والدفاع مسألة انزال الذمة من االسلحة، رفع ذمم االسلحة عن منتسبي الجیش والشرطة في محافظة نینوى، وأیضاً نوجھ لجنة
العمل والشؤون االجتماعیة والھجرة والمھجرین بمتابعة والتحقیق في أمر سبب عدم استالم منحة العودة لھذه العوائل الى حد اآلن واعالمنا بالسرعة

.الممكنة

-:النائب زیاد طارق عبد هللا الجنابي –

توجد فقرة مھمة سیادة الرئیس بخصوص المناطق الموجودة بخصوص التحدیث للبطاقة بخصوص االنتخابات، بخصوص عمل المفوضیة، كل ما
یدور نراجع المكاتب التابعة للمناطق الموجودة في بغداد، أعتقد جمیع موظفي المفوضیة في الوقت الحاضر ھم اعتصام وقریبین على الدوائر المعنیة
بعقودھم، أتمنى یكون حل لھذا الموضوع، وأنم تكون كتب صریحة وحقیقیة وواقعیة، بالنسبة للموظفین الموجودین في المفوضیة ھم عقود نستخدمھم
في وقت االنتخابات وبعد االنتخابات یتسرحون ویذھبون، سیادة الرئیس الموظفین الموجودین ھم ذو خبرة، متمرسین، متدربین، لدیھم تفاصیل كاملة
على االجھزة التي یعملون بھا داخل مكاتب المفوضیة، أعتقد لھم االولویة بخصوص تثبیت عقودھم الى درجات وظیفیة وتعیین، وھم أعتقد عددھم ال

.یتجاوز (6000)، اتمنى سیادة الرئیس یكون النظر لھذا الموضوع، ھذه النقطة االولى

بخصوص أنا أتكلم عن نفسي عضو لجنة أمن ودفاع ونائب عن بغداد منطقة المدائن، سیادة الرئیس أنا أحد اعضاء لجنة األمن والدفاع أعتقد
بخصوص ما حصل من تفجیر الحادث االجرامي الذي حصل في ساحة الطیران، أعتقد التقصیر لیس ولید الیوم، اعتقد التقصیر ھو موجود بأجزاء

من المؤسسة األمنیة والجھد االستخباراتي، عندما نطلع على الموازنة وعلى الدرجات الوظیفیة التي تخص المؤسسة األمنیة والمؤسسة العسكریة
والجھات االستخباراتیة، وأیضاً توجد أمور ومبالغ ونثریات تنصرف للجھد االستخباراتي، اذا كل ھذا الموضوع ینصرف، وكل ھذه المبالغ تنصرف
شھریاً وسنویاً بموازنة كاملة وأنا أتكلم معك عضو لجنة أمن ودفاع، كیف تحصل ھذه الحوادث؟ الخلل أین؟ إذاً یندرج موضوع الفساد مع التقصیر
األمني. التغییرات التي تحصل والمناصب الموجودة، ونوھنا علیھا سابقاً في جلسات سابقة، وشخصنا الخلل الموجود بالنسبة اذا كان في المؤسسة

العسكریة أو في األمنیة. اختیار المناصب، بغداد أنا في منطقتي أبراج موجودة للكامیرات، أنا الیوم عندما أتوجھ للمنطقة اذا ارید أخرج اذا الحمایة
یرغبون یطلعون الى الساید المعاكس، أقول لھم أسلكوا الطریق الصحیح، ألنھ توجد كامیرات مراقبة ونحن یجب أن نطبق القانون، ھذا في أمور
المرور فكیف بأمور تمس حیاة المواطن، یعني نحن بالنسبة لنا جئنا الیوم، استنكرنا، وتكلمنا، نواب، ولجنة األمن والدفاع، والحكومة، والرئاسة،

نستنكر، ونقرأ الفاتحة، یومیاً یذبحون أھالینا، الحل ماذا؟ ومن الذي مات؟ یمكن شاھدت الذین ذھبوا، یبیع حب، سكائر، علك، یعني الطبقة المسحوقة
سحق الذي یجلب (5000) أو (7000) ألھلھ، الذي نحن أو واحد منا ال تكفیھ (5000) أو (10) مالیین الشخص الواحد، لننظر الى أھلنا

ومواطنینا، لماذا اآلن تكلمنا واستنكرنا ھل سوف تنتھي؟ التغییرات التي حصلت سوف تحل الموضوع؟ سیدي الرئیس یوجد موضوع مھم، نحن
كسلطة تشریعیة، نحن مجلس النواب متعدد اللجان لسیاق المؤسسة التشریعیة تنفذ على المؤسسة التنفیذیة أن یسیروا، اآلن مللنا، سرقوا كل شيء،

على قول السید محمود المشھداني، قال في المال وال في األبناء، لكن لیس حیاة أھلنا وأوالدنا وأخوتنا، یعني أنا ذھبت زرت وشاھدت، شاھدت أبوه
وأخوه، وهللا أردت أن ال أداوم سیدي الرئیس، وهللا العظیم مأساة، وهللا العظیم یكسرون الظھر، وزیادة على ھذا ماذا، ساكنین في منازل من الجینكو،

ال توجد لدیھم بیوت للعزاء، الطبقة المسحوقة، یعني الحادث حصل في الطبقة المسحوقة سیادة الرئیس، ماذا سوف نقدم لھم؟ تكلمنا، شخص قال
نعطیھم منازل، وشخص قال، حتى اذا تأتي المنازل واألراضي نرید أن نطبقھا على ھذه الطبقة الفقیرة، یدخل فیھا الفساد ویبدؤون یعطونھا الى ھذا

وذاك. الكامیرات ملیارات صرفت علیھا في محافظات أنا أعرفھا، من محافظاتنا لبغداد، ملیارات، من وقت المحافظین السابقین الى الیوم، أین
ذھبت؟ لو معطیھا لشركة أمنیة تأتي تنصب، تعطیك كل التفاصیل التي تحدث في بغداد، حوادث تحصل، جھد استخباراتي مفقود، الجھد االمني، أمن
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وطني آالف، استخبارات آالف، یستوردون عجالت بـ (100) و (200) ملیون دوالر حتى یصعدون الجھد االستخباراتي، وصاحب االستخبارات
العسكریة األخ الموجود اآلن أنا قبل فترة تكلمت معھ، منذ جاء الى الیوم ما الشيء الذي قدمھ؟ ھذا تغییر المفاصل في استخبارات الدولة العراقیة، لو

ً مصدر قرار، الذي یصدر قرار لیتحمل المسؤولیة، أقسم با� المسيء والمقصر اذا لم یعدم ویعلق أمام اآلخرین ال یصبح لدینا حل، نستمر یومیا
مستھدفینا، أن كان في ظنونكم سوف نخلص، وهللا لن نتخلص وتصل السیارات المفخخة الى منازلنا، اآلن اتحدى أي شخص فیھم لیخرج، ألم یكونوا
یستعرضون في الشارع، أآلن لنخرج الى الشارع، نبدأ نخاف، أحزمة ناسفة أصبحت فیھا، السبب نحن ولدنا الفساد والفساد أوصلنا الى ھذه المرحلة،

وأعود وأقول لك حتى أرواح أھلنا وأخوتنا ومواطنینا بسبب الفساد، ألن الفساد دخل في عقود المؤسسة األمنیة والعسكریة، والكامیرات، والتنصت،
.واألجھزة االخرى، الذي یشاھدھم یستعرضون یقول یغلقون عین الشمس، أربع أشخاص لم یستطیعوا علیھم

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

.سیدي الرئیس موضوعین أثناھما مھمات

األول: أفواج حمایة أبار النفط الموجودین في كل المحافظات وموجودین في محافظة دیالى، ھؤالء االفواج عقود منذ سنوات الـ 2008و 2009 و
2010، عندما تم استضافة السید وزیر الداخلیة في لجنة االمن والدفاع تم مناقشة ھذا الموضوع مع السید وزیر الداخلیة، لألسف الشدید وزارة
الداخلیة تلقي الحجة على وزارة النفط، ووزارة النفط مستفادة من ھذه االفواج، ھذه االفواج قاتلت، أعطت شھداء، یومیاً تعرضات، الى حد اآلن
أفواج حقول المنصوریة الى حد ھذه اللحظة ھنالك تعرضات تكاد تكون اسبوعیاً على ھذه االفواج، وھم أصبح لھم أكثر من (12) سنة أو (10)

سنوات ھم عقود، ال النفط معترفة بھم ومعطیتھم یعني على المالك الدائم، یعطونھم الرواتب على شكل، بشكل عقود متعاقدین مع وزارة الداخلیة، وال
.الداخلیة معترفة بھم ومحولتھم على المالك الدائم أسوةً بأقرانھم من الموجودین في ھذه الوزارة

النقطة الثانیة والمھمة سیادة الرئیس، نحن نعلم الجیش األبیض عانى ما عانى وكم أعطى من الشھداء في وزارة الصحة وكل مفاصل وزارة الصحة،
ھذه الوزارة حاربت (كوفید 19) فایروس كورونا، وھذا المرض فتك بالكثیر من أخوتنا وأبناءنا من الشعب العراقي، ووصل الى قبة البرلمان

وأعطینا الشھداء من ھذه القبة، الیوم نحن كلجنة رئاسة سیدي الرئیس ونواب ال نستطیع العمل بدون الكوادر االداریة، الكوادر االداریة في وزارة
الصحة تحتاج الى وقفة حقیقیة وجادة، ونحن ألتقینا بھم في لجنة األمن والدفاع قبل یومین ولدیھم مطالب، یجب الیوم ھذه المطالب أن تضمن من
خالل موازنة عام الـ 2021 اصدار قانون من لجنة الصحة والبیئة یخص ھذه الكوادر االداریة أسوةً بأقرانھم من وزارة الصحة من باقي المھن،
الموجودین من االخصائیین وأطباء التخدیر وباقي المھن في ھذه الوزارة، االداریین یجب أن ننصفھم في وزارة الصحة سیدي الرئیس من خالل

.اللجنة المالیة وموازنة 2021

-:النائب محمود جواد حسین الزجراوي –

الرحمة والخلود الى شھداء العراق خصوصاً الذین سقطوا ظلماً وعدواناً وغدراً في ساحة الطیران، حقیقة ربما تكون ھذه رسالة لمرحلة جدیدة من
الدماء واالستھداف ألمن وسیادة العراق، قد تكون من الخارج، فعلى الحكومة أخذ التدابیر الالزمة، وتغییر المناصب لیس ھو الحل الوحید او الحل

.المثالي للحد من ھذه االعتداءات االرھابیة

سیدي الرئیس مداخلتي تخص الموازنة، ورد في الموازنة ھنالك، طبعاً الحكومة، ھنالك مبلغ متوقع لإلیرادات المحلیة لما یقارب (93) تریلیون،
وبالمقابل المستحقات المالیة خالل نفس السنة سنة 2021 ما یقارب (164) تریلیون، لو الحظنا الفارق بین الرقمین، الرقم ھو (71) تریلیون،

ونوھت الحكومة في الموازنة ادراج فقرة القرض للتعویض عن ھذا الفرق، ھنالك بعض النقاط، نحن ال نرید أن نقحم العراق تحت رحمة البنوك
الدولیة، ھنالك ضبابیة في الموازنة أتمنى أنھ تدون ھذه النقاط وترسل الى مجلس النواب سیدي الرئیس والى الحكومة، یعني أتمنى أن تكون أجابة

.قبل التصویت على الموازنة

.عدم االطالع على نسبة الفوائد من المصارف والمؤسسات المالیة التي سوف یتم االقتراض منھا، غیر موجود ھكذا شيء -1

ما ھي نسبة الفائدة قلنا، مدة القرض، كم ھي مدة القرض، طریقة تسدید القروض أیضاً مبھمة، ال یوجد لدینا علم بھا، المتعلقات االخرى أیضاً -2
مبھمة، القرض ما ھو سبب السحب الجزئي للقرض؟ ما متبقي من القرض في البنك الفالني، ھل ھذا المتبقي توجد علیھ فوائد؟ یعني یُحجز في تلك
الدولة أو ذلك المصرف والعراق یدفع لھ فوائد، أیضاً ھذه النقطة یجب أن؟ اذا كان ال یمكن القرض نأخذه كل القرض ونستثمره في السبب الرئیسي

.الذي على أثره حصل القرض

عدم االطالع على االتفاقیات مع المصارف والمؤسسات المالیة التي سوف یتم االقتراض منھا، ال یوجد لدینا، ھم كاتبین االتفاقیات في الموازنة، لكن
.نحن كمجلس نواب ال یوجد لدینا اطالع على ھذه االتفاقیات، أرجو أن تزودوننا بھذه االتفاقیات

االستمرار باالقتراض من البنوك االجنبیة، ال توجد ضمانات، یعني نحن ال یمكن أن نعطي ضمانات سیادیة، وردت في ھذه الموازنة أكثر من فقرة
فیھا ضمانات سیادیة، ھذا االمر خطیر یجب على السادة النواب أن ال یصوتوا على مثل ھكذا أمر، ال یوجد لدینا شيء، الموازنة یحتاج لھا قراءة

.سیدي الرئیس، لكن أرجو أن ھذه االمور أن تدقق وترسل الى الحكومة حتى تصل لنا االجابة
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.وھذا ھو ما سوف یتم، شكراً جزیالً االخوة واالخوات النواب

.ترفع الجلسة الى یوم الثالثاء 26/1/2021

.ُرفعت الجلسة الساعة (7:55) مساًء


