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السيد رئيس مجلس النواب:-بسم هللا الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة من الدورة التشريعية الثالثة ،السنة التشريعية األولى،
الفصل التشريعي األول.
ونبدؤها بتالوة آيات من القرآن الكريم.
النائب علي حسين رضا العالق:-يتلو آيات من القرآن الكريم.
السيد رئيس مجلس النواب:-بسم هللا الرحمن الرحيم ،باممي وبامم هيةة رئامة المجلس أققدم بالتننةة والتبري لكل خووقي
أعضاء مجلس النواب المحترمين وللشعب العراقي بمنامبة عيد الفطر السعيد داعيا هللا مبحانه
وقعالى ان يعيده عليكم بالخير والبركة واألمن واألمان والسالمة .وأود في هذا المقام أيضا ان أقول
ان العراق يتعرض الى هجمة وطيرة قندد وجوده وكيانه ومكوناقه وقةريخه وحاضره ومستقبله
ومن هذا المنطلق أدعو الجميع في هذه اللحظة الحسامة للتكاقف والتعاون لصدها والوقوف
بوجننا متجاوزين كل والفاقنا ومتنامين كل المصالح الذاقية الى مصلحة البلد العليا وعلى الكل
خمتنفار ما يمل من قوة وخرادة وخيمان للوقوف بوجه اإلرهابيين المجرمين الذين حاولوا
ويحاولون قفتيت اللحمة الوطنية وقمزيق الوحدة ،ان ما يحصل من قمدد لإلرهاب في مناطق
نينوى وخقليم كردمتان في العراق وصالح الدين واألنبار وديالى وبغداد وما حصل مؤورا في
منجار من قنديد للطائفة اإليزيدية واألقليات األورى الكريمة يعد عمال خرهابيا يندد مصير الوطن
ويفرض علينا عملية مراجعة ألزمة الخطط للمواجنة وينتدبنا الواجب إلشراك العراقيين من والل
قعزيز الثقة بالجند األمني وقوجينه إلنناء اإلرهاب وخشعار العراقيين بجميع مكوناقنم أننم
معنيون بنذا الدور التةريخي الحامم.
السادة األعضاء:
في أواور شنر رمضان قامت لجنة من السادة النواب بزيارة لمناطق يقطن فينا عدد كبير من
النازحين وهي مناطق مختلفة وخطلعت هذه اللجنة على معاناة هؤالء النازحين وثبتت مالحظاقنا

وقشكلت لدينا خنطباعات والكثير مننا خنطباعات مؤلمة وقواصلت مع الجنات المعنية وهذه اللجنة
موجودة وقحتاج الى وقت حتى قثبت ققريرها ومالحظاقنا علما خننا خقصلت وحصل خقصال يوم
أمس وهذا اليوم أيضا بالجنات األمنية المعنية وينتظر اللجنة اآلن في القاعة الدمتورية السيد
مستشار األمن الوطني وممثل عن القيادة المشتركة ،قبل ان أدعو اللجنة المعنية بشؤون النازحين
إلمتكمال ققريرها أدعو النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وهو عضو في لجنة النازحين ققديم
خيجاز عما قامت به هذه اللجنة وبعد ذل منستمع بشكل مفصل الى ققرير اللجنة حين اإلنتناء من
كتابة البيان الننائي والتوصيات وأوذ رأي الحكومة وصوصا وأننا نمر بنذا الظرف العصيب.
السيد ئارام الشيخ محمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-إلعداد هذا التقرير أو من األحسن ان نقول إلعداد هذه الكتابة كان يتطلب مني قفكيرا مليا في
خوتيار الكلمات كيف قكون؟ وهل قتطلب كتابتنا ميدانياَ؟ أال أنني حين كنت أفكر في ان يكون
التقرير ميدانيا كان يخطر ببالي بةننا نعلم جميعا واقع النازحين والمنجرين وخننا نتابع ذل ليال
وننارا على شاشات التلفاز وان قل الشاشات قبرز في أشرطتنا الكتابية عبارة النازحون
مسؤوليتنا ووصوصا ان في أحدى القاعات ننض أحد اإلووة المسيحيين قال بةننم ليسوا بحاجة
الى وصف والمديح والتحدث بمعاناقنم وخننم أعلم منا بما يعانون وبةي ظروف حياقية يعيشون،
بدون مكان ومةوى ومسكن والمصير مجنول ،وقد جردوا من كافة مستنداقنم وأصبحوا بال أرض
وبال هوية والى آوره .لكن المصيبة الكبرى هو الخوف الكبير والخوف وحده ال يكفي لكي يحطم
اإلنسان ألنه يمكن معالجة الخوف والعوامل كثيرة إلبدال الخوف بالشجاعة ،أال ان الذي يدفع
باإلنسان باإلننيار مع الخوف هو فقدان األمل ،فما هو األمل بالنسبة لعائلة منجرة ونازحة؟ ان
قشكل المخيمات والطعام والشراب أمال بالنسبة لنم ،أم هناك متطلبات أورى؟ عندما كنت أفكر ان
قكون الكتابة ميامية أو ان يكون التقرير مياميا ،كان يجب ان أوتار الكلمات السيامية في وقت
قصدر يوميا كما هائال من الصحف ويطلق كما هائال من األحاديث ليليا في الشاشات ،بعض قل
األحاديث مليةة باألمل والسعادة والمستقبل والقسم األكبر مننا وبدون خمتثناء هي من قل
األحاديث التي قخلق قل األجواء وال أوفيكم شيةا وأريد ان أقولنا بصراحة أمامكم ،ان معظم قل
األحاديث ليس بالضد من مساندة والتضامن مع النازحين فحسب أال أننا جزء من قل الظروف
التي يعيشنا هؤالء وأوصلتنم خلى هذه الحالة ،لم أجد شيةا أقوله لكم غير ان أقكلم خال بصفتي نائب
وعضوا في مجلس النواب بةن السعادة والفرحة في نجاحنا في اإلنتخابات لنا وللمصوقين لنا وان
هذه الفرحة برأيي بدأت بداية محزنة مع األمف ،مع األمف ان الكثير من النواب من الذين صوت
لنم ذوينم أننم اليوم ال يستطيعون العودة الى بيوقنم والى أحضان ذوينم الذين هُجروا قسرا أو
اننم يعيشون في ظل ظروف ميةة .المواطنين المدنيين ليسوا مثلنا والذين يعيشون في بيوقنم ولم
يُنجروا فنم يعيشون في قلق ما بعده قلق وان التجربة في العراق أثبتت لنا مع األمف خذا كان
يوما عليكم فبالتةكيد ميكون يوما علينا وبالعكس ،ولنعود الى أيام الحملة اإلنتخابية فإننا جميعا
أطلقنا وعودا وأننم يعلمون جيدا بةننا نعقد اليوم الجلسة الرابعة وعلما ان عمل مجلس النواب فقط
ينحصر في التشريع والرقابة ونحن اآلن في مرحلة الحرب بال ش وان دماء ذوينا قسيل وخقتصاد
بلدنا يندر مدى ،لكن يجب ان قعلموا بةننا ممثلي الشعب يجب ان نعمل الكثير ونفكر معا وان نخلق
أجواء ونستطيع عمل شيةا وعلى األقل ان نكون بيننم .في اليوم الذي ذهبنا به الى الموصل مع
رئيس المجلس والزمالء من النواب كان فقط لإلمتماع خلينم وقد أُمعدوا بذل وخنني ال أمتطيع ان
أقجاهل صورة ذل الطفل الذي فقد أحد يديه بسبب قفجير خرهابي في الموصل ،كان يحدق خلينا أال
أنه لم يكن يفنم حجم الكلمات الكبيرة التي كنا نقولنا ،لكن كان يعلم بالتةكيد بةننا نشارك مةماقه
ونمد اليد له ،وكنت أمةل المنجرين اآلورين من اإلووان العرب ومن الكرد والتركمان والعوائل
س وقالوا لي أننم في كل مكان
األورى واإلووة اإليزيديين أين اآلورين؟ خال أنني قفاجةت بجوا ٍ
ب قا ٍ
وكان أوي العزيز الدكتور مليم الجبوري يكرر عبارقه بقوله ما أصابكم أصابنا ،كنت أقذكر في
حيننا كل هذه المةماة التي كانت أمامنا .أويرا أود ان أوتصر:
1هناك في األرض الواقع قصفيات بشرية لمكونات عريقة في هذا البلد.2-وضع الالجةين والنازحين مةماوي جدا ال يتحمل التقصير واإلهمال ويجب خغاثة النازحين

بةمرع وقت ممكن.
3يجب ان قتظافر كل الجنود لتقديم الدعم الالزم للنازحين ومريعا.4على الحكومة ققديم الدعم المالي لتحسين الوضع المتردي للنازحين.5خحداث قنسيق بين الحكومة اإلقحادية وبين حكومة خقليم كردمتان والمحافظات لتقديم المعوناتوخال موف لن يكون لتقديم المساعدات معنى ويجب ان قكون خمتجابتنا وقضامننا مريعا لكي نثبت
لنم عمليا ان ما أصابنم أصابنا.
السيد رئيس مجلس النواب:-أدعو السادة أعضاء لجنة النازحين خلى الذهاب خلى القاعة الدمتورية اآلن وبإنتظارهم ممثل عن
القيادة المشتركة ومستشار األمن الوطني لكتابة التقرير الننائي ويرفق ما قم ذكره اآلن ضمن
التوصيات للنظر واألوذ بنا حتى ققدم هذا اليوم بصيغة ققرير شامل ووافي بنذا الخصوص.
النائب خبراهيم محمد علي بحر العلوم:-كنا نتوقع من السيد النائب الثاني خيجاز لزيارقكم الى الالجةين والنازحين ،اليوم هناك خبادة جماعية
الى األقليات في العراق وقحديدا اإليزيديين والمسيحيين والشب والتركمان ،ما هي التوصيات التي
ورجوا بنا من والل هذه الزيارة؟
السيد رئيس مجلس النواب:-ُ
قبل ان نبدأ بفتح هذا الموضوع المنم وهو موضوع اليوم ،قدمت بيانات من السادة ممثلي األقليات
اإليزيديين والتركمان والمسيحيين وبعض ممثلي المحافظات ،أدعوهم الى خلقاء البيانات وبعدها
نفتح باب النقاش وموف نطلعكم على خجراءات هيةة الرئامة التي بدأت ليس اليوم وخنما بوقت
مبكر مواء بإقصاالقنا باألطراف الصديقة أو األمم المتحدة أو خقصاالقنا مع الحكومة حال اإلنتناء
من التقارير المخصصة بنذا اإلقجاه.
النائبة عالية نصيف جامم العبيدي (نقطة نظام):-في الجدول السابق وضعنا آلية لتنظيم اللجان والمادة ( )18من الدمتور واضحة فيما يتعلق
بتشكيل اللجان ،اللجان المؤقتة يجب ان يتم التصويت علينا داول مجلس النواب ،وهذا ما لم
يحصل في اللجان التي قشكلت.
السيد رئيس مجلس النواب:-هذه اللجنة قم التصويت علينا داول مجلس النواب وحصلت الموافقة باإلجماع.
السادة النواب بإمكانكم التضامن وقوفا في أماكنكم.
النائبة فياد دويل معيد وضر:-هيةة الرئامة ،زمالئي وزميالقي ممثلي الشعب العراقي ،أنا هنا أقف ال لكي ألقي وطابا أمام الشعب
العراقي بل ألقرجم واقعا مريرا يعيشه اإليزيديون اآلن في جبل منجار ،ميدي الرئيس نذبح قحت
الفتة ال خله خال هللا ،لحد اآلن ( )511شابا ورجال خيزيدي ذبحوا ،نسائنا قسبى وقباع في موق الرق
اآلن هناك حملة خبادة جماعية على المكون اإليزيدي ،أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين ،ذبح
الشيعة والسنة والمسيحيين والتركمان والشب واليوم يُذبح اإليزيديين ،نحن نريد بعيدا عن كل
الخالفات السيامية ،نريد قضامنا خنسانيا وأنا أقكلم هنا بإمم اإلنسانية أنقذونا أنقذونا ( )48ماعة
( )01،111عائلة محصورة في جبل منجار بدون ماء وأكل يموقون )01( ،طفال لحد اآلن ماقوا
من العطش واإلوتناق و ( )51شيخا مات من الوضع المتردي ،نسائنا قسبى كجاريات وقباع في
موق الرق ،نطالب البرلمان العراقي بالتدول الفوري إلنقاذ هذه المذبحة )04( ،حملة خبادة
جماعية على اإليزيديين واآلن قكرر في القرن الحادي والعشرين ،نذبح ونموت ويباد دين كامل
على وجه األرض وأنا أناشدكم بإمم اإلنسانية ان قنقذونا.
النائب عباس حسن مومى البياقي:-يقرأ بيان حول وضع التركمان( .مرافق )
النائب يونادم يومف كنا ووشابا:-ق كلمات لوصف الجرائم التي قرقكب بحق الشعب العراقي عموما،
اإلووة الزمالء النواب ،لم قب َ

قالوا خمتنداف المسيحيين ،اليوم كل العراق مستندف ،نناشد الضمائر الحية في العراق وفي
المجتمع الدولي وفي الجوار أيضا ،نناشد بةن ينقذ هذا البلد الجريح ،نعم أُوليت نينوى ،أوليت
مدينة الموصل بعد ( )5111منة من مكاننا األصليين ،نعم اليوم قرقوش الحمدانية وقل مقو
وبرطلة وهكذا قلكيف باألمس وخلى هذه الساعة المصادمات مستمرة ،نناشد المجتمع الدولي
والحكومة العراقية وحكومة أقليم كردمتان بالتدول الفوري ليس بكلمات اإلمتنكار وليس بالشجب
وخنما بزج قوات وقدول المجتمع الدولي وبدعم ملطة القانون ،األوربيون يبعثون جيوشا خلى
أفريقيا لفرض ملطة األمن ويدعوننا خلى النجرة.
السيد رئيس مجلس النواب:-السيد النائب ،خلتفت للكالم.
النائب يونادم يومف كنا ووشابا:-هذا بلدنا وعلينا أن نبقى صامدون لنبقى وأنا أقضامن مع كل ما قالته األوت فيان دويل بخصوص
األيزيدية والتركمان وهكذا الشب والبقية.
النائب بناء حسين علي األعرجي:-أوال :نحن نتقدم بالشكر الجزيل خلى هيةة الرئامة كوننا مثلت هذا المجلس بالذهاب خلى النازحين،
وأنا أدعو الرئامة وأوواقي وخوواني في المجلس أن يكون للمجلس وقفة عملية وحقيقية
للنازحين بصورة عامة ولإلووة األيزيديين والمسيحيين بصورة واصة.
الجانب األول :طالما نحن على أبواب الموازنة يجب أن نتخذ وطوات عملية لتخصيص مبالغ كافية
ومرضية لنؤالء النازحين قوفر لنم السكن والعالج وكل ما يحتاجونه.
الجانب الثاني :وهو ما نشدد عليه ،يجب أن يكون للمجلس وقفة واصة لإلووة المسيحيين
واأليزيديين حتى نعطي رمالة بةنه هذا هو اإلمالم الحقيقي وليس الذي يمثله داعش الذي يقوم
بقتل هؤالء اإلووة واألووات وقبلنم المسلمين.
لذل علينا أن نركز على هاقين النقطتين.
النائب ظافر ناظم ملمان العاني:-كانت القصص مروعة عما يتعرض له األقليات غير اإلمالمية في العراق ،والصور أكثر قرويعا
والتةكيد هنا على األقليات غير اإلمالمية هو ألننا مكونات قتعرض لإلنقراض الفعلي في العراق
وقؤثر بشكل كبير على صورة النسيج اإلجتماعي العراقي وهي الش جزء من صورة ما يتعرض
له اإلنسان العراقي بشكل عام وهي محنة العراقيين جميعا وما قعرض له خوواني األيزيديين
وقبلنم المسيحيين وغيرهم من األقليات األورى خنما يدعونا خلى وقفة قضامنية كبيرة معنم وخلى
أن نةوذ بنظر اإلعتبار قضية النازحين والمنجرين وأن ال يكون الحل هو الحل العسكري كما يجري
اليوم وخنما أن يكون هنال خلى جانبه حلوال ميامية وخجتماعية وفكرية ذات طابع مجتمعي وأنا
أعلن قعاطفنا وقضامننا مع خوواننا جميعا وخمتعدادنا للعمل الجدي لحل مشكلة النازحين وما
يتعرض له خوواننا من األقليات غير اإلمالمية.
النائب أرشد رشاد فتح هللا ألصالحي:-الش ان البيانات والكلمات منمة بالنسبة لمجلس النواب وهي قعكس حقيقة السادة ممثلي الشعب
في التعبير عن معاناة هؤالء النازحين الذين هُجروا من ديارهم وهي ال قستندف هؤالء النازحين
وهؤالء المكونات بل خننا قستندف العراق جميعا وقستندف النسيج اإلجتماعي والثقافي
والحضاري للعراق ،ألن المكونات واألقليات قعيش في مناطق منمة جدا من الناحية اإلمتراقيجية
بين خوواننم من القوميات األورى ،لذل التعبير بكلمات ووطابات ،نعم بقدر ما هي منمة ولكن
األهم مننا أن قنعكس على أرض الواقع بةمور قنفيذية ،وعكسنا على أرض الواقع بةمور قنفيذية
يتطلب منا حشد القوى األمنية جميعا بين حكومتي اإلقليم والحكومة اإلقحادية وأن نضع جميع
الخالفات الموجودة جانبا لنقوم أيضا بفعل أمني مشترك لمعالجة وقطنير هذه المناطق ،أما وقوفنا
وخمتنكارنا منم من الناحية األدبية ألننا مثلنا شعبنا والمسؤولية الكبيرة اليوم ققع على أن نعمل
على أرض الواقع بشكل مباشر بين حكومتي اإلقليم والحكومة اإلقحادية من الناحية األمنية.
-النائب علي حسين رضا العالق:-

الش أن المآماة الكبرى التي حلت بجميع مكونات الشعب العراقي دون خمتثناء مةماة خنسانية
كشفت عن أن المستندف هو الشعب العراقي بةجمعه ،قلناها مابقا أن اإلمتنداف ليس لمكون
معين وليس لحزب وليس لطائفة وخنما للجميع واليوم اإلرهابيون أثبتوا بةفعالنم الدنيةة القبيحة
اإلجرامية أننم خمتندفوا كل مكونات الشعب العراقي واليوم الوحدة الوطنية العراقية بدأت قتجلى
من والل المآماة ،باألمس رأينا والحمد هلل قعاونا بين القوات المسلحة والقوة الجوية العراقية
وبين قوات البيشمركة وكانت هذه رمالة طيبة جدا وخيجابية جدا حول خمكانية التفاهم بين مكونات
الشعب العراقي عندما قمسنم الضراء.
أنا ال أريد أن أطيل ألن المةماة كبيرة ولكن لدي خقتراح محدد وهو أن يشكل مجلس النواب وفدا
من مختلف مكوناقه ومن مختلف الكتل السيامية يتحرك على مختلف الدول العربية اإلمالمية
واألوربية الغربية إلطالعنم على ما يجري في العراق من مةماة وكسب قضامن دولي وعربي
وخمالمي مع القضية العراقية.
النائبة آال قحسين حبيب الطالباني:-حقا ما يجري اليوم بحاجة خلى وقفة جدية لمجلس النواب العراقي ،كما ذكروا الزمالء البيانات
منمة والكل من حقه وواصة ممثلي هذه المكونات األصيلة العراقية أن قدلي ببيانات وأن قدلي
برأينا في هذا الموضوع ولكن هذه قضيتنا جميعا وقضية كل العراق وأنا أعتقد بةننا بحاجة خلى
دعوة المسؤولين عن هذا الموضوع وأنا أطلب حضور السيد رئيس الوزراء والمسؤولين من
وزارة الدفاع وآورين ليعطوننا شرح وقفسير ،من غير الطبيعي أن يكون هناك ناس معلقين
والحكومة ووزارة الدفاع ال قستطيع أن قوصل لنم حتى المياه إلنقاذهم من الناحية اإلنسانية فما
بال بالناحية العسكرية واألمور األورى؟ يعني هذه قضية خن صح التعبير قحتاج خلى خجتماع
مجلس األمن وقرار من مجلس األمن بإنقاذ ،ألن هذه ليست معركة داعش وخرهاب ،هذه خبادة
جماعية لمكونات عراقية أصيلة ،فمجلس النواب ممثل الشعب وهذه قبة البرلمان وعلينا اليوم أن
نقف وقفة واضحة ونحتاج خلى دعوة المسؤولين يوم غد أو بعدها لمناقشة هذا الموضوع وخقخاذ
قرارات وليس نقاش فقط ،قرارات منمة.
السيد رئيس مجلس النواب:-فقط للعلم ،أن قيادة العمليات المشتركة موجودة اآلن في البرلمان ومستشار األمن الوطني موجود
في البرلمان ولجنة النازحين موف قلتقي بنم اآلن ومن يرغب أن يطلع على مير العمليات في ما
يتعلق باألنسانية واإلغاثة أو العسكرية كان له أن يطلع ألن الجلسة منعقدة خلى اآلن والتواصل
ليس اليوم وخنما منذ يوم أمس وهناك جند بنذا الخصوص.
النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-في البدء نبين أننا كعراقيين ومسلمين ندين وبةشد عبارات اإلدانة واإلمتنكار ورفض ممارمات
داعش ضد جميع العراقيين وممارماقنم اإلجرامية األويرة ضد األقليات ونقول ان هذه الجرائم
والممارمات اإلمالم مننا براء وهللا مبحان وقعالى مننا بريء بل هي مورد من موارد غضب
ونقمة ومخط هللا مبحانه وقعالى.
أوال :هؤالء ذوو عقول متحجرة وقلوب ظالمية ومشاعر ميتة ال يمت خلى األمالم بصلة بل أجمع
المسلمون على أننم ووارج عن اإلمالم.
ثانيا :نؤيد مقترح السيد علي العالق بتشكيل وفد إلطالع الدول العربية والمجتمع الدولي على
قفاصيل هذه الجرائم لتشكيل موقف دولي مسؤول داعم للعراق في محاربة اإلرهاب.
ميدي الرئيس ،أقترح مقترحات عملية:-
أوال :اللجنة قستمر بةعمالنا وزياراقنا الميدانية وقنسق مع الحكومة لإلمتجابة للمطالب بإعتبار
متقرأ المطالب ميدانيا .
ثانيا :ضرورة التنسيق مع اإلقليم وصوصا وخن غياب التنسيق موف يصعب من عملية خيصال
المساعدات واآلن قوجد عوائل على جبل حسب ما وصلني برمالة يةكلون العشب منذ يومين وال
يصل لنم الماء.
ثالثا :زيادة التنسيق موف يسنل من عملية خيصال المساعدات لنؤالء والبرلمان يخصص مبلغ

ولو رمزي حتى يشعر الناس أن البرلمان منتم والموظفون النازحون يستمرون بإمتالم رواقبنم.
هذه معالجات آنية وأعتبرها قرقيعية ،علينا أن نالمس جذور المشكلة وأنا أعتقد بةننا بحاجة لـ:-
أوال :موقف ميامي موحد يتجاوز اإلنقسامات والخالفات السابقة ويجمدها ألن المشكلة أكبر من
هذه الخالفات.
ثانيا :اإلمراع بتشكيل حكومة مومعة مطمةنة لجميع العراقيين قشكل أرضية صلبة قادرة على
عزل اإلرهاب والتضييق عليه.
ثالثا :قنشيط الجند الدبلومامي والخارجية العراقية لنقل الصورة للمجتمع الدولي وقحميله
مسؤوليته األوالقية بردع الدول الداعمة لإلرهاب.
النائب صالح مزاحم درويش الجبوري:-في الوقت الذي خمتمعنا خلى البيانات التي طرحت وهي قمثل مكونات هذه البيانات أدمت قلوبنا
للمةماة التي قمر بنا هذه المكونات ،خال أننا نؤكد بةن هذه التنجير وقفجير المنازل لم قكن فقط على
المكونات ،منذ أكثر من ( )8أشنر األنبار قنجر ومن ثم نينوى هجرت بالكامل وديالى هجرت ،اآلن
حتى لجان النجرة والمنجرين في ديالى لم قسجلنم في وانقين وفي قره قبة وفي كالر ونحن نقول
كل المكونات بالنسبة للمجتمع العراقي قحولت خلى عوائل خلى مدن أشباح ققطننا المكونات
والمكونات األمامية في هذه المحافظات والحلول الترقيعية اآلن التي نتكلم عننا ،نحن ذهبنا مع
ميادقكم خلى مخيم الخازر وهذا المخيم ال يصلح أن يسكن فيه المواطن واآلن يسكنه في الصيف
وأنا أريد أن أذكر بةن هذه المعاناة نعتقد بةن الحلول لنا ال يمكن أن قتم والل ( )41يوم أو شنر أو
أكثر وأنا أقترح بةن قكون هناك وطة إلمكان هؤالء المنجرين مع الخطة العسكرية لتحرير هذه
المدن في كرفانات ألننا مقبلين على فصل الشتاء وأعتقد بةن المعاناة في فصل الشتاء موف قكون
أكثر قةثيرا على الناس.
النائب حجي كندور ممو ولف:-يقرأ بيان حول قنجير المكون األيزيدي (مرافق).
النائب ضياء نجم عبد هللا األمدي:-مجلس النواب العراقي هو أعلى ملطة قشريعية في البلد وظنورنا بمظنر من يناشد ويطالب أعتقد
دليل ضعف على مجلس النواب ،خذا كنا نحن نناشد فماذا ميفعل المدنيون وماذا متفعل منظمات
المجتمع المدني؟ أعتقد بإمتثناء اللجنة التي شكلنا مجلس النواب ،النيةة الرئامية التي قابعت
شؤون النازحين لم نفعل شيء خلى اآلن ،المطلوب منا أن نكون صانعي قرار ومشرعين في ذات
الوقت والخطر الذي نواجنه أكبر ويستدعي منا أكثر من المناشدة ،نحتاج حقيقة خلى قشريع
قوانين وخقخاذ قرارات قتنامب مع حجم مجلس النواب ومع حجم السلطة التشريعية التي يمثلنا
مجلس النواب.
النائب محمود داود ملمان المشنداني:-حقيقة المشند مؤلم جدا ونحن منذ وقت والوطنية قطالب بإيجاد الحلول الحقيقية لكي ال نصل خلى
ما وصلنا خليه اآلن ولكنني اآلن لست في مقام التقريع والتجريح خال أنني أقول الوطنية يا فيان
قعتبر دموع غالية علينا فدمعة فيان اليوم يجب أن ال قمرر هكذا ،ما مطلوب من المجلس ليس
هو هذه الخطابات التةبينية وهو أمر ال بةس أن نبتدأ به ،ما مطلوب من المجلس اآلن ومن رئامة
المجلس حصرا أن قبحث في أمس المشكلة ،اليوم فيان قبكي وغدا محمود يبكي وبعدها الرئامة
ذاقنا قبكي وغدا قعم المشكلة خذا لم نجد الحل الناجع.
نحن بإمم الوطنية نطالب هيةة الرئامة بةن قوافينا في الجلسات القادمة على األقل لكبار
ممح لمنظمة خرهابية أن قغتال شعبا بكل
المسؤولين األمنيين لكي نعرف لماذا حدث هذا؟ وكيف ُ
مكوناقه؟ من ممح لنذه المنظمة اإلرهابية لنذه العصابة اإلجرامية أن قجتاز الحدود وقُسقط
السيادة العراقية في محافظات عزيزة علينا؟ ينبغي أن نعرف األمباب وأن نشخص بدقة هذه
األمباب لكي نساعد خووقنا المسؤولين التشريعيين والتنفيذيين على خيجاد الحلول الناجعة وآنذاك
نستطيع أن نمسح دمعة فيان ،أما بنذه المواقف فةنا أقول موف قبكي غدا جميلة وموف قبكي
أوت أورى من هذه الجرائم التي قحدث.

النائب قامم محمد جالل األعرجي:-في البداية ندين كل أألعمال اإلرهابية للقاعدة وداعش في العالم والمنطقة وفي العراق وما حصل
من نازحين وقتل هو نتيجة لوجود هذه المنظمة اإلرهابية التي خمتغلت الخالفات السيامية وحالة
التشكي والتسقيط للقضاء ويجب علينا معالجة القضية من األماس وال مجال للحل السلمي مع
داعش ،ال نفنم خال لغة القوة والسالح مع هؤالء القتلة المجرمين وعلينا أن نتخذ المواقف الجريةة
في دعم المؤمسة األمنية وقخصيص األموال الالزمة وأيضا اإلمراع بتشكيل الحكومة إلنناء
الخالفات ،البعض منا أصبح مع األمف حاضنة لنذه المجاميع والبعض منا أصبح اللسان الناطق
للدفاع عن هؤالء بحجة الثوار.
أيضا أطالب وأؤيد المقترح الذي خقترحه السيد العالق وأن يكون الوفد يفاقح الدول التي نعتقد أننا
قدعم األرهاب معنويا وماديا وخعالميا والبد من ققديم كل اإلمكانات الالزمة للنازحين ولكن الملف
العسكري يجب أن يُحسم ويجب أن قتوحد الجنود وأطالب حكومة اإلقليم مخلصا بتسليم كل
المطلوبين للقضاء العراقي والذين خقخذوا من اإلقليم ماحة للمنبر والخطابات ودعم هؤالء
المجاميع اإلرهابية بحجة الثوار ،البد أن قتوحد وقنسق األعمال ما بين اإلقليم والحكومة اإلقحادية
للتخلص من هذه المشكلة الكبيرة في البلد وأقمنى على مجلس النواب أن يكون بمستوى الحدث
وأن يقيم اإلرهاب بةنه خرهاب وال مجال لوجود ثوار وهكذا قسميات مزيفة.
النائبة مميرة جعفر علي الموموي:-ما قيل اليوم حول مسةلة النازحين وما نشعر به واأللم والحزن والبكاء ،نعم كلنا هكذا ولكن أال
قرون أن ومائل اإلعالم قالت أكثر مما نقول وبالصور وكذل جميع الفضائيات وعلى العالم أجمع،
ولكن نحن ما هي خجراءاقنا لوقف التدهور اآلن ما هو؟ مناطق أورى مرشحة ،اليوم هذا نداء من
منطقة اليومفية من القصر األومط ومن عشائر اليومفية عشيرة األنباريين وعشيرة البو محي
قناشدنا بمساعدقنم لصمودهم أمام حركات داعش اإلرهابية ،لذا يجب على مجلس النواب أن يتخذ
موقفا حامما مع الحكومة لمساعدة هؤالء الناس لدعم صمودهم أمام اإلرهابيين ،على األقل لمنع
التدهور وزيادة عدد النازحين ،منذ العاشر من حزيران وخلى اآلن كل منطقة قتساقط بعد منطقة
والنازحين يكثرون من عشرات اآلالف خلى المليون فةكثر.
لذا نحن نطالب اليوم بوضع وطة لمنع خزدياد هذه المسةلة ومنع خزدياد النازحين والمنجرين
وكذل لوقف وحماية أرواح الناس في هذه المناطق.
النائب أحمد عبد حمادي شاوس المساري:-ال يخفى على حضراقكم خوواني أعضاء مجلس النواب بةن هنال أزمة حقيقية اليوم وأزمة خنسانية
في العراق وهذه األزمة لم قبدأ اليوم بل أكثر من ثمانية أشنر كان هنال منجرين ونازحين
وواصة الذين نزحوا وهُجروا خلى خقليم كردمتان واإلحصائيات الحقيقية التي وصلت خلينا من عدد
النازحين هنال بةكثر من مليون ونصف المليون نازح ،اآلن بعد أن قم قنجير األقليات من شمال
نينوى قد يصل العدد خلى أكثر من مليوني نازح.
أنا أعتقد هذه األزمة قحتاج خلى وقفة حقيقية من مجلس النواب ومن الحكومة وأن قةوذ على
عاققنا وأن قةوذ بمسؤوليتنا وأن قوفر بالحد األدنى من العيش الكريم لنذه العوائل التي نزحت
بسبب العمليات العسكرية التي قجري في محافظات عدة ،قد بدأ التنجير من األنبار في الفلوجة
والرمادي ثم خنتشر خلى محافظات أورى واليوم نجد أن األمر يتكرر ويتسع ألنه ليس هنال حلول
حقيقية على األرض.
نحن نحتاج خلى حلول جذرية وليس خلى حلول قرقيعية ،وهذه الحلول الجذرية أنا بإعتقادي قبدأ في
اإلمراع بتشكيل حكومة شراكة حقيقية مرضية لكل األطراف ولكل مكونات الشعب العراقي وهذه
الحكومة قبدأ بحل ميامي مع العراقيين وحل عسكري مع اإلرهاب ومع غير العراقيين.
النائبة أمل عطية عبد الرحيم الناصري:-الدم العراقي لم ينزف اليوم ،بل هو ينزف منذ عام  4110ومستمر حتى اآلن .المحنة ال ققتصر
على دين أو قومية أو مذهب أو طائفة ،وخنما هي محنة شعب كامل بكل طوائفه وأعراقه،
والدواعش الذين قدموا من وارج العراق ،هؤالء يجنلون قاريخ وحضارة العراق والعالقات

اإلجتماعية والضوابط األوالقية التي يتمس بنا هذا الشعب األصيل .هؤالء الدواعش وجدوا
حواضن في المناطق المخصصة التي أصبحت اليوم هي محنة الشعب العراقي ،وبدأوا بتنفيذ
مخططاقنم اإلجرامية ضده ،لذل نحن بحاجة خلى وقفة جادة ومريعة من أجل أن نصد هؤالء
بالدعم العسكري للجيش والقوات الشعبية لوقفنم عند حدهم ،لذل لدي مقترح واحد منم
وضروري جدا :
بالنسبة للنازحين في المناطق الجنوبية .هناك مجمعات مكنية قابعة لوزارة اإلعمار واإلمكان،
بإمكان دائرة النجرة ة والمنجرين أن قستغل هذه المجمعات لغرض خمكان هؤالء في المحافظات
الومطى والجنوبية.
النائب عادل فند شرشاب البدري:-الوصف منم للمشكلة ،لكن األهم منه هو اإلجراء ،ومجلس النواب اليوم مطالب بإجراء مريع
يتالءم وحجم المشكلة .اإلرهاب واضح اليوم بةنه يندد الجميع ،وبالتالي بحاجة خلى وقفة من
الجميع مواء على مستوى الكتل السيامية أو على مستوى المركز واإلقليم .
وضع النازحين ذو شقين :شق خنساني وهو بحاجة خلى مساعدات ،وممعنا البيانات اليوم ،هناك
أطفال وهناك رجال كبار السن يموقون ،والوضع الثاني وهو األوطر ،وهو أن البلد يتعرض لتغيير
ديموغرافي للسكان ،وال نسمح لداعش أن قنفذ مخططنا بتغيير العراق خلى عراق غير الذي
عرفناه ،ومحافظات غير التي عرفناها خذا أولينا هذه المحافظات من هذا التنوع ومن هذه المكونات
الرئيسية .جرائم داعش كبيرة ،وعلينا نشرها وقوثيقنا ،بدأت في مبايكر ،هذه الجريمة الكبرى
التي لم نلتفت لنا ،قُتل طالب عزل بدم بارد ،ثم قدرجت باقجاه الشب والتركمان والمسيح واليوم
اليزيديين ،وأنا أعتقد كل العراقيين هم معرضون للذبح خذا ممحنا لنكذا منظمات خجرامية أن
قنتشر ،وبالتالي ال بد من وقفة حقيقية .
النائب مثنى أمين نادر العميري:-في الحقيقة نؤكد على مجموعة من الحقائق ،ربما بعضنا قيلت ،لكن نريد أن نؤكد على أن اإلمالم
بريء ،وأن هؤالء ال يقتلون في ضل ال خله خال هللا ،وانما في ضل غياب للقيم واألحكام والشرائع
التي جاءت بنا ال خله خال هللا .ربما آور الضحايا هم اإلووة اليزيديون ،لكن الجميع قد مر عليه هذا
اإلرهاب ،وال بد في الحقيقة التةكيد على مجموعة من المقترحات أو التثنية علينا ،ربما أهمنا
مرعة قشكيل الحكومة ،والكرة اآلن في ملعب التحالف الوطني بنذا الخصوص ،فيجب اإلمراع،
ويجب أن يتحملوا هذه المسؤولية بكل جرأة وشجاعة .
المسةلة التي أريد أن أؤكد علينا هي يجب أن قتحمل الحكومة المركزية العراقية واإلقحادية
مسؤولياقنا اقجاه البيشمركة وقسليحنا ،حيث البيشمركة اآلن قواجه في الخط األمامي هذا الخطر
الداهم ،ويجب أن نؤكد على نقطة أورى بةن ينتم مجلس النواب بجميع أشكال وألوان اإلرهاب،
فاإلرهاب ليس من داعش فقط ،وخنما يجب مكافحة كافة أشكال اإلرهاب التي واحدة مننا قنتج
األورى.
النائب عبد الرحمن حسن والد اللويزي:-طبعا قالنا السيد النائب الثاني ،وهي كلمة حقيقية .قال بةن بعض أعضاء مجلس النواب من
المحافظات ال يستطيعون أن يصلوا خلى أهلنم ،وأنا ولعله بعض زمالئي من هؤالء األشخاص ،لكن
أليس بومع هيةة الرئامة أن قجعلنا نصل خلى أهلنا عن الطريق المشاركة بنذه اللجنة التي ممعنا
صوت علينا ،لكن لم يصوت على أعضائنا .نحن ال نريد أن نرجع
بنا عن طريق اإلعالم فقط ،نعم ُ
خلى السابق ،كان يصوت على اللجان فقط ،ثم ققسم بطريقة ميامية .هذه ليست قضية ميامية،
هذه قضية خنسانية قجب على الكل .نحن يعز علينا اآلن أن ال نصل خلى أهلنا ونكون في ومطنم
ونشاركنم معاناقنم ،لكن في أقل ققدير أن نشارك في هذه اللجان ،حتى نوصل هذه المعاناة.
(النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستةجرة) .السيد النائب الثاني غير ما قحدث عن قضايا التنجير،
لم ينجر أهله كما هجر أهلنا اآلن ،لم يفجر بيته كما فجرت بيوقنا وننبت.
القضية الثانية :يجب أن يعطى دور للنواب من قل المحافظات التي هجرت ،ألننم أعلم .اليوم يوجد
أشخاص نحن نعرف أين هم موجودون ،أين هم الجةون في أية مدرمة في أي دار أيتام في أي

شارع في أية حديقة.
القضية األورى :والمنمة اليوم نسمع بةنه يوجد مياميون في أماكن أورى يتفاوضون على خنشاء
صحوات وعلى خيجاد حلول ليس لنم أية صفة رممية .أي حل يجب أن يكون قحت هذه القبة .نحن
هنا ليس نواطير ،نحن هنا جةنا لنمثل الشعب.
السيد رئيس مجلس النواب:-للعلم لمن شاء أن يلتحق باللجنة كان له ذل  .هيةة الرئامة في يوم الجمعة قبل أن قبدأ عطلة العيد
هي التي بادرت باإلقصال برؤماء الكتل لغرض خرمال قوائم المشاركين في هذه اللجنة ،ووصلت
خلينا أمماء السادة المدرجة في هذا األمر النيابي ،وقُرك الباب مفتوحا لمن شاء أن يلتحق .هذه
قضية خنسانية ال عالقة لنا بمحاصصة وال غير ذل  .أنا أقرأ األمر النيابي.
بناء على األمر النيابي ( )001ققرر قشكيل لجنة مؤقتة برئامة المجلس وعضوية النائب الثاني
وعدد من السادة والسيدات المدرجة أمماؤهم أدناه:
عباس حسن البياقي
علي جامم
شيرين رضا
طالب شاكر
والد حمد عالوي
محمد ققي المولى
هناء قركي
صالح مزاحم
حمدية عباس
حنين محمود قدو
أمل مرعي
أحمد عطية
معاد حميد
فيان دويل
عقيل فاهم
أحمد خمماعيل
صادق رمول حسون
حامد عبيد المطل
عائشة غزال
نايف شنان
أشواق مالم
فارس يومف
شروق قوفيق
حارث شنشل
حجي كندور
محمد خقبال
ننلة حسين
هذه هي األمماء بناء على األمر ،ولمن شاء أن يكون جزءا من هذه اللجنة فالمجال مفتوح بنذا
.
الخصوص
النائبة منى صالح مندي العميري:-موضوع التنجير أصبح قديما حديثا .قديم عندما بدأ منذ  4115بمحافظة كان لنا الحظ األوفر من
التنجير وال زالوا يرزوزون في محافظات ،حيث هجر مننا  03ألف عائلة وال زالت الكثير مننا
منجرة .الحلول منذ قل المدة لم قكن حلوال .كانت حلوال وجولة ،حلوال مبتورة ،حلوال لم قكن
بمستوى التنجير .وهللا لم ينززنا ال جوع وال عطش وال أي شيء موى اإلعتداء على النساء،
اإلعتداء على الطفولة .اليوم ما هي الحلول ونحن مع بدء العام الدرامي؟ لدينا طالب ثانوية
وجامعات ،على وزارة التربية وعلى وزارة التعليم العالي ،كل وزارة علينا منمة ،ما هي حلولنا
لنؤالء الطالب؟ المدارس بعد مدة قبدأ فينا اإلمتحانات .هؤالء العوائل التي قسكن المدارس أين
قذهب؟ على مجلس النواب أن يبدأ بخطوة عملية بةن يشق طريقه لتشريع القوانين ،وأولنا
الموازنة.
السيد رئيس مجلس النواب:-أنا مةكتفي بةعداد المتداولين ،فقط أقيح الفرصة لعدد معين.
النائب والد عبيد جازع االمدي:-بكل قةكيد ما يجري اليوم من مذابح ومجازر بحق مكونات من الشعب العراقي هي خعتداء على كل
الشعب العراقي ،خعتداء على المسلمين وعلى المسيحيين وخعتداء على الشيعة وعلى السنة وعلى
الكرد وعلى جميع أبناء الشعب العراقي .هذه الجرائم بكل قةكيد جرائم كانت متسلسلة منذ أمد بعيد،
ولألمف التشتت في الموقف للقوى السيامية كان مببا في خعطاء مبررات لمثل هذه الجماعات في

أن قنشط ،وخعطاء فرص لدول ال قريد ويرا للعراق بةن قتدول وقدعم وقساند هذه الجماعات
اإلرهابية للفت بالعراقيين ،لذل بصراحة يحتاج مجلس النواب أن يقدم مجموعة من الرمائل
المنمة إلدانات محددة لكل الدول التي قدعم هذه الجماعات اإلرهابية ،وأن يتحرك بشكل عملي
وفعلي إليقاف مثل هذا الدعم واإلمناد .أيضا معاناة النازحين ال يمكن حلنا من والل مساعدات وخن
كانت المساعدات منمة .المساعدة الحقيقية التي يمكن أن نقدمنا للنازحين جميعا هي بإعادقنم خلى
مدننم ومنازلنم ،ولن يكون ذل خال بطرد اإلرهابيين ،ولذل دعونا نتعاون جميعا وننسى كل
الخالفات السيامية من أجل أن نعيد هؤالء خلى بيوقنم ،وبذل نحقق المساعدة الحقيقية.
 السيد رئيس مجلس النواب:-ميترك مجاال للمداولة ،ولكن أرجو اإلوتصار أوال ،وققليل الوقت ،وعدم التكرار.
النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-اليوم ال أحد يختلف على الوضع المةماوي الذي يعيشه البلد وواصة المناطق المحتلة من قبل
داعش .المةماة كبيرة ،وهي أكبر من أن قشكل لجنة أو يخصص مبلغ في داول مجلس النواب أو
أن يُلقى بيان .مجلس النواب دوره قشريعي رقابي ،بالتالي أنا أضم صوقي خلى صوت الدكتور
ضياء األمدي ،بةنه حتى نةوذ اإلجراء الحقيقي الذي يتنامب مع حجم المةماة ،أطلب أن يتم
خمتضافة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مع الوزراء والجنات المختصة ،ألجل
مناقشة العمل التنفيذي الخاص بنذه المحافظات وهؤالء النازحين .اليوم النازحون ال يحتاجون خلى
مبلغ مليون دينار فقط ،هذا ال شيء بالنسبة للمةماة التي يعانوننا اليوم ،وال يحتاج أن يوفر لنم
ملب بيته وأمواله.
مكن بصورة مؤقتة .هذا قرك بيته و ُ
النائب عرفات كرم مصطفى برايم (نقطة نظام):-وعدنا رئيس الجمنورية بإلقاء الكلمة أمام مجلس النواب .أين كلمته؟ ومتى ميقوم بتكليف الكتلة
األكبر لتشكيل الحكومة؟
السيد رئيس مجلس النواب:-هذه متضاف في فقرة أورى ،ليست نقطة نظام.
النائبة نجيبة نجيب خبراهيم بامرني (نقطة نظام):-فقط نريد أن قكون مداوالت من هذا الطرف أيضا ،إلن هذه الجلسة الرابعة حتى نسجل أمماءنا،
ليس فقط من جانب واحد.
ثانيا :موضوع النازحين موضوع الجميع .كل المداوالت قؤكد بةن النازحين اآلن في وضع مزري،
وكذل المخطط التي يتعرض لنا العراق والعراقيين .أطلب من هيةة الرئامة أن قلزم السادة النواب
فقط في خبداء مقترحاقنم والحلول التي يمكن أن نتوصل خلينا بخصوص معالجة هذه المشكلة ،لكي
نستطيع أن نوحد كلمتنا ونتخذ موقفا قبل رفع الجلسة اليوم ،وهناك حلول آنية لمعالجة المشكلة،
وحلول غير آنية .اآلنية والعاجلة على هيةة الرئامة ومن رئيس البرلمان أن يقوم هو بنفسه
بالتنسيق مع الحكومة ورئيس الجمنورية بمعالجة الموضوع اإلنساني للنازحين.
السيد رئيس مجلس النواب:-المقترح يكتب ويقدم خلى هيةة الرئامة.
النائبة لقاء مندي وردي الدليمي:-حقيقة يؤلمنا أن العراق أصبح بلدا غير آمن لبعض مكونات وأقليات وقوميات الشعب العراقي.
لألمف نقولنا في هذا الوقت ،أنه هي لعدة أمباب ،أمباب ليست بجديدة للمواطن العراقي ،ومن
هذه األمباب الرئيسية أعتقد هي فشل الحكومة في حماية أبناء هذه المحافظات واألقليات،
وقركتنم لقمة مائغة لإلرهاب ،وأيضا حتى طريقة محاربة اإلرهاب في هذه المحافظات كانت
فاشلة ،ألننا خمتخدمت طرقا وآليات غير ما يجب أن يستخدم مع اإلرهاب ،ومننا البراميل وأيضا
كانت هي جزء من النزوح ،فلنذا أقول أنه يجب معرفة األمباب التي أدت خلى النزوح ،وكل
محافظة لنا حالتنا الخاصة التي يجب الوقوف على أمباب هذا النزوح ،ومن بعدها وضع الحلول.

على البرلمان في هذه الجلسة أوذ قرارات ،ومن هذه القرارات معرفة األمباب حتى نةوذ قرارا،
أما بإيقاف خمتخدام األملحة المحرمة البراميل حتى نوقف القصف ،هذا جزء.
النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-مقترحاقي قبل أن أقدم خنتقادي خلى مجلس النواب العراقي ،أنه دور المنظمات الدولية غير واضح
وضعيف جدا ،وأعتقد أن حضرق كنت رئيسا للجنة حقوق اإلنسان ،ونحن قدمنا في الدورة
الماضية طلبا خلى المنظمات الدولية إلمعاف النازحين السوريين ،لكننم لم يكونوا بالمستوى
المطلوب .اآلن هناك عدد هائل من النازحين ،ونحن بحاجة خلى مساعدة المنظمات الدولية في
خغاثة النازحين ،ال ميما وأن أعداد النازحين في خقليم كردمتان هائل جدا ال يتنامب مع اإلقتصاد
الموجود اليوم في خقليم كردمتان .بالتالي نحن بحاجة خلى قفعيل دور المنظمات الدولية إلغاثة
النازحين ،كذل أدعو رئامة مجلس النواب خلى التنسيق المباشر مع وزارة حقوق اإلنسان ،ألن
حقوق اإلنسان حقيقة كوزارة ققوم بدورها ،وأعتقد أنه لو كثفنا جنودنا معنا نستطيع أن ننسق ما
بين وزارة حقوق اإلنسان وحكومة اإلقليم والحكومة المركزية.
النائبة حنان معيد محسن الفتالوي:-ال يتصور أحد أنه قوجد جنة أو أقلية مستندفة ومكونات أورى غير مستندفة .اإلمتنداف واإلبادة
الجماعية بدأت باألغلبية قبل أن قنتقل للمكونات األورى واألقليات .بالتالي هو درس لنا جميعا بةن
العراق كله مستندف من شماله خلى جنوبه بكل مكوناقه ،وال يتصور أحد أنه بمةمن عن هجوم أو
ضرر داعش .هناك قضيتان :قضية آنية قتعلق بالموجودين اآلن في منجار .هؤالء نحتاج لنم
خغاثة فورية عاجلة ،خن كانت الدولة العراقية غير قادرة ،ويبدو أنه في كثير من األماكن القضية
هي أكبر من أمكانيات الدولة العراقية .علينا أن نلجة خلى حل دولي وحل أممي .الجنات الحكومية
الرممية ،مجلس النواب ،الحكومة ،رئامة الجمنورية علينا أن قستعين بجنات من أجل خغاثة
فورية لنؤالء بإنزال جوي بةية طريقة ،المنم أن قوجد خغاثة لنم.
يوجد نازحون آورون ال يقل حالنم موءا وضررا عن هؤالء النازحين الموجودين في األنبار وفي
كربالء والحلة والنجف وفي كل األماكن األورى .هؤالء يحتاجون خلى حل آور بةن قكون لجنة
دائمية منعقدة  44ماعة فينا ممثل عن النجرة والمنجرين وعن وزارة الصحة وعن التربية
وعن حقوق اإلنسان وعن الجنات الرممية .وهناك قضية كلنا نسيناها وال أحد قكلم بنا ،وأقمنى
أن ال ننساها .قوجد ( )0011عائلة قلوبنا حرى ال قعرف مصير أبنائنا قتلوا في مبايكر على
النوية و ( )511آورين في بادوش لم يتحدث أحد عننم ،وعوائلنم في الشوارع ال قعرف أين
جثث أبنائنم وما هو مصيرهم ،وهؤالء أيضا عراقيون وهم مكون أمامي ،ويفترض أن نلتفت خلى
كل مكونات الشعب العراقي بنفس اإلهتمام وبنفس األهمية ،ألن اإلمتنداف لكل العراق من شماله
خلى جنوبه.
النائب محمد ماشي جري الطائي:-الحقيقة الكل مستندف من قبل داعش ،ال قميز بين طائفة وأورى وال بين مذهب وآور ،لكن ما
حدث هو اآلن حتى هذه اللحظة هو البحث في النتائج .يجب أن نبحث في األمباب ،وأقفق مع
اإلووة الذين طرحوا موضوع خمتضافة المسؤولين عن الملف األمني .قردي الوضع األمني هو
السبب ،يجب أن قتم خمتضافة المسؤولين عن الملف األمني قبل أن قصل داعش خلى بغداد .القتال
وصل خلى جرف الصخر واليومفية ،وبالتالي فإن بغداد قبدو منددة بشكل أو بآور ،مع خقتراح
ققديم شكوى ضد الدول الداعمة لإلرهاب في مجلس األمن الدولي واإلقحاد األوربي ،ألن هناك
نقاطا لنا عالقة بنذا الموضوع .أكثر من  40مرة قم ققديم شكاوى شفوية.
النائب ريناس جانو محمد يونس:-خمتنادا خلى الزيارات الميدانية التي قمنا بنا خلى جبنات القتال ،وواصة في قطاعات زمار ومنجار
ووانكيه ومطمس والحمدانية .يبدو أن هناك خوتالفا أو قباينا شامعا بين قوة التسليح لداعش
وقوات الببيشمركة ،وهذه الخطوة نعتبرها وطوة واقعية وعملية بةن نطالب الحكومة بتسليح
البيشمركة ،لكي يستطيعوا مواجنة النجمات التي يتعرضون لنا من قبل داعش .والنقطة الثانية
التي أريد أن أؤكد علينا هي أن نضع الخالفات السيامية جانبا في هذه المحنة التي نمر فينا،

وعلينا أن نفكر بمدى خنسانية ووطنية الموضوع.
خقتراحي لنذا الموضوع خن كان مقبوال من قبل السادة النواب ،وبكل صراحة أقول أن نتبرع كنواب
بجزء من رواقبنا خلى النازحين.
السيد رئيس مجلس النواب:-الحقيقة أنا مةحتفظ بةمماء المتداولين ،ألن اللجنة المعنية بشؤون النازحين متقدم ققريرها قد
يكون هذا اليوم أو يوم غد ،وهذه األمماء موجودة ،ومن لديه الحق بالمداولة فحقه محفحوظ ،وال
نريد أن نستبق األمر ،هذا من جانب ،ومن جانب آور هناك عدد من السادة النواب بما يقارب
( )41نائبا ققدموا بمقترح مفاده :
السيد رئيس مجلس النواب
قفضلكم بالموافقة على درج مشروع قرار للتصويت وهو قبرع السيدات والسادة أعضاء مجلس
النواب بنصف رواقبنم خلى النازحين لحين خنتناء األزمة.
هذا الطلب قُدم من قبل السادة:
السيد ضياء األمدي ،السيد قامم األعرجي ،السيد بناء األعرجي ،السيد علي العالق ،السيد نصير
العيساوي ،السيد يامر ،السيد رياض ،السيدة ماجدة ،السيدة نوال ،السيد عبود ،السيد عبد العزيز
عبد نور ،السيد ميثاق ،السيد ماجد جبار ،السيدة لمى جواد ،السيدة عالية نصيف ،السيد حسين
حسن ،السيد حسين أحمد ،السيدة حنان الفتالوي ،السيد حيدر الشمري ،السيد عقيل عبد الحسين،
السيد صالح الحسناوي.
هذا الطلب يحتاج خلى خكتمال عدد النصاب لغرض التصويت عليه .ميعرض هذا المقترح بمشروع
قرار يمكن أن يقدم داول مجلس النواب لغرض التصويت عليه.
السادة المتداولين ننتقل خلى الفقرة الثانية التي قتعلق بالموازنة ،ومتحتفظون بحقكم حال ققديم
اللجنة المكلفة بالنازحين ققريرها بنذا الخصوص.
*الفقرة الثانية :متابعة عمل اللجنة المؤقتة لدرامة الموازنة.
أدعو النائب األول لرئيس مجلس النواب خلى ققديم ققريره باعتباره رئيس اللجنة المكلفة بدرامة
الموازنة.
النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم (نقطة نظام):-هذه اللجنة الثانية التي شكلت من قبل هيةة رئامة ،ومع األمف لم يعلم اإلووة النواب بةمماء
اللجنة ،في األمر النيابي الذي صدر من قبلكم بتشكيل هذه اللجنة ،نعم صوقنا علينم ولكن لم نعرف
من هم هؤالء اللجنة؟ الرجاء اإللتزام بالنظام الداولي.
السيد رئيس مجلس النواب:-النظام الداولي مفاده ان يتم التصويت على اللجان المؤقتة ،وطالبنا السادة رؤماء الكتل والسادة
النواب بتقديم أممائنم ،وققدمت الكتل السيامية بةمماء من يكونوا جزء من هذه اللجنة ،واللجنة
باشرت عملنا وعقدت هذا اليوم جلسة وميطلعكم علينا النائب األول ،وأدعو رؤماء الكتل
السيامية خلى ققديم من يعتقدون أنه منامب لكي يكون في هذه اللجنة.
النائب طارق كطيفة غجيري الخيكاني (نقطة نظام):-بالنسبة خلى اللجنة المشكلة باألمر اإلداري والموجودة حاليا وهي لجنة النازحين ،قتكون من ()00
نائب من بغداد والباقين من نائب واحد فقط ،أكثر المنجرين الذي أمتوعبتنم المحافظات الومطى
والجنوبية هي محافظة كربالء المقدمة ،وكذل محافظة بابل ،محافظة كربالء من نائب واحد.
السيد رئيس مجلس النواب:-خذا شةت ان قكون جزء من هذه اللجنة قدم أمم لكي قضاف خلينا.
النائب طارق كطيفة غجيري الخيكاني:-أرجو ان قكون هذه اللجان يراعى فينا التوازن.
السيد رئيس مجلس النواب:-قراعى من قبل الكتل السيامية .جناب النائب خذا أعطيناك الوقت يجب أن نعطي لآلورين هذا
الوقت ،بالتالي هذا األمر صعب ،هذه هي قوائم األمماء التي قدمت والتي راعيت بنا التسلسل في

قضية السماح لنم بالمداوالت ،وميسمح لمن لم يتداول في حال ققديم التقرير بشكل واضح
وقحتفظ بحق في هذا الجانب .
السيد حيدر جواد كاظم العبادي (النائب األول لرئيس مجلس النواب):-ال يخفى على السادة النواب والسيدات النائبات أهمية الموازنة بالنسبة للوضع االقتصادي في
البالد بشكل عام ،وانعكامنا على الخدمات والنشاط أو الموازنة االمتثمارية للمحافظات ،وفي
قصوري من والل الرمائل التي قسلمتنا ،الكثير من المواطنين ينتظرون هذه الموازنة ،ألن بعض
األمور الحياقية للمواطنين متعلقة بإقرار هذه الموازنة ،لألمف أكثر الكتل السيامية لم ققدم
األمماء ،وقدمتنا اليوم ،وفنمت من بعض النواب بةننم لم يُبَلَغوا من قبل كتلنم بترشيح هذه
األمماء ،وهذه مشكلة ثانية ،عل كل حال حصل اجتماع قشاوري وقداولي ولم يحصل بامم كل
أعضاء اللجنة ،وصار اقصال بالسيد وزير المالية فتم حضور مدير عام الموازنة ومدير عام
المحامبة في وزارة المالية ،لكي يضعونا في الواقع المالي للدولة العراقية ،ألنكم قعلمون ان
موازنة  4104لم يقرها البرلمان الماضي ،وبالتالي الحكومة أنفقت بطريقة ( ،)0/04أي موازنة
 4100وقم ققسيمنا ( ،)0/04حسب قانون اإلدارة المالية والدين العام ،هناك موازنة قخطيطية
التي قدمت خلى مجلس النواب وهذا المجلس ممكن ان يناقشنا لكن بعد ان قُعاد خلى الحكومة مرة
أورى وقعود لنا بصيغة جديدة ،السبب ألن الموازنة التخطيطية لعام  4104عند مقارنتنا بالوضع
المالي للصرف الحقيقي والتمويل الحقيقي ،هناك ربما فرق الضعف بين االثنين ،وهذا ولل كبير
اآلن ،فقط أعطي وبشكل عام من والل الجلسة التداولية التي حدثت اليوم مع السادة النواب ،الذين
هم قسما مننم أعضاء في اللجنة ،وأظن بعض األعضاء اآلورين لم يبلغوا ولم يحضروا ،لكن كان
عدد كبير من السادة النواب حاضرين ،بالنسبة للتمويل ،يوجد لدينا واردات وقمويل مالي لكل
صرفيات الدولة العراقية لغاية نناية قموز عام  4104خي نناية الشنر الماضي ،مجموع التمويل
( )48قرليون وكل مةة وكسور المليار ،أيضا مجموع الواردات لنناية قموز )43( 4104
قريليون ونصف الترليون وأيضا بنا كسور ،الموازنة المخططة لعام  )000( 4104قريليون ،هذا
يعني خذا أردنا ان نطبق على ( )0أشنر معناها موازنتنا الفعلية أقل من نصف الموازنة المخططة،
وعند النظر في السبب يكون بسبب خنخفاض وارداقنا النفطية ،ألنكم كما قعلمون ان كركوك في الـ
( )1أشنر األولى كان بنا قوقف كبير لما قعرض له وط أنبوب قصدير النفط من كركوك خلى قركيا
من قخريب ،وأيضا خقليم كردمتان لم يصدر أي شيء في الموازنة االقحادية وبالتالي صار
خنخفاض في الواردات ،معدل قصديرنا النفطي للسبعة أشنر األولى من هذا العام هو ()4،43
مليون برميل  ،بينما المخطط في الموازنة( )0،4مليون برميل ،وهناك فرق كبير بين الرقمين،
معدل السعر كان ( )010دوالر للبرميل الواحد ،هذا وضعنا اآلن أمام حقيقة ومتجتمع اللجنة مرة
أورى ألن السيد وزير المالية مسافر ويحضر بعد غد ،واللجنة قجتمع بوزير المالية وربما وزير
النفط ،لكي نرى ما هي قوقعات قصدير النفط والل الخمسة أشنر المتبقية من هذه السنة لكي نبني
قوقعات وبآور المطاف منقدم مقترح خلى مجلس النواب لكي يقرر مجلس النواب ،والحكومة
بالطبع يجب ان ققرر:
1هل قريد الحكومة المضي بالموازنة التي أرملتنا خلى مجلس النواب في بداية هذا العام؟ أمقريد ان قستعيد الموازنة وقعيد النظر بنا وقعيدها خلى المجلس؟
وهذا السؤال الثاني الذي يجب ان قناقشه اللجنة ،نحن اآلن بينما نناقش الموازنة ونقرها ،يراد لنا
فترة من الزمن ،فسوف قمضي بحدود ( )3أشنر ربما من السنة المالية الذي أصبح صرف فعلي،
وأصبحت أيضا خيرادات فعلية ،كيف قنامب بين الموازنة المخططة والصرف الفعلي الذي هو
حصل على األرض؟ هذا أيضا يجب ان نناقشه في الموازنة وبصراحة ال قوجد خجابة خلى اآلن،
اللجنة يجب ان قجتمع وقناقش ثم ققدم اقتراح خلى مجلس النواب.
العجز حسب الموازنة المخططة لعام  4104أمتلمنا السادة النواب السابقين ،العجز ()04
قريليون دينار .اآلن حسب صادراقنا النفطية الحالية ،خذا أردنا ان نطبق نفس الموازنة السابقة
ميضاف للعجز ( )43قريليون دينار جديدة ،أي يصبح العجز ( )10قريليون دينار ،أي يصبح
العجز أكثر من ثلث الموازنة ،وهذا بالطبع ال قوجد هكذا موازنة في الدنيا ،فيحتاج ان قعاد بالتةكيد

مرة ثانية .هذه األرقام التي لدي وهي أرقام أولية وهي من وزارة المالية من المديرية العامة
للموازنة والمديرية العامة للمحامبة ،ألن الموازنة لنا عالقة بالمحامبة والتمويل والصرف
الفعلي ،وهم صرفوا للمحافظات شيء وارج قخصيصات  ،4100ألن بعض المحافظات لدينا
مشاريع مستمرة وأيضا وجود الجند العسكري الجديد بسبب أوضاع العراق والعمليات العسكرية
في العراق ،فمجموع الذي صرف للمحافظات بحدود ( )0قريليون و ( )811مليار دينار وارج
موازنة  ،4100ومن المفروض هي موجودة في موازنة  ،4105فبقرار مجلس الوزراء قم
الصرف ،بسبب وجود مشاريع في المحافظات فينا التزامات مالية والتزامات مقاولين والمقاولين
أننوا العمل وبالتالي على الحكومة ان قصرف هذه االمتحقاقات وقم صرفنا ،وأيضا للجند
العسكري بحدود ( )481مليار دينار ،أي أقل من النصف قريليون دينار للسالح ،هذه أيضا قم
صرفنا من موازنة  4104التي لم قُقر ولكن وارج قخصيصات  ،4100هذه معلومات أولية
نضعنا أمامكم وخذا أردقم مناقشتنا هذا متروك لكم ،واللجنة بكامل أعضائنا لم قجتمع ،حضر
اإلجتماع بعض األعضاء وأصبح قداول وقشاور وهذا الذي حصلنا عليه من الصور األولية
وأعرضه أمامكم لكي قكون األمور واضحة للمواطنين أيضا.
السيد رئيس مجلس النواب:-البرلمانية أوال يتم قوزيع نسخة من الموازنة لكافة السادة النواب ،ألن بعض السادة النواب لم
يطلعوا على طبيعة وأرقام الموازنة الموجودة.
األمر الثاني ،البرلمانية أيضا األمر النيابي لإلطالع على األمماء لغرض خشراك كافة الكتل
السيامية بنذا الخصوص ،قدموا األمماء.
األمر اآلور ما هو التقرير الننائي المتوقع زمنيا؟
السيد حيدر جواد كاظم العبادي (النائب األول لرئيس مجلس النواب):-من الصعب التكنن ،وأقترح األيام المقبلة اللجان قجتمع ،وال أعلم وزير المالية يةقي غدا وربما
يكون متةورا ،أقصور ان نجتمع بوزير المالية وبوزير النفط وربما وزير التخطيط لكي ننظر
لمشاريع المحافظات ومشاريع التمويل لكي قصبح لدينا صورة واضحة ونقدم لكم ققرير كامل،
وفي األوير المجلس والحكومة يقررون بةي خقجاه يسيرون .أنا مع هذا الشيء وأقصور والل
خمبوع.
النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-1قضية عدم خقرار الموازنة مابقة وطيرة ،في دول العالم كل النشاطات االقتصادية وكل عملنايبنى على خقرار الموازنة ،ولذل نطالب النائب األول اإلمراع في خقرار هذه الموازنة ،صحيح ان
البنية األمامية التي بنيت علينا هذه الموازنة قغيرت بشكل كامل ،لذل أنا أعتقد ان ضرورة خقرار
الموازنة الواقعية بناء على الصرف الواقعي وبناء على االحتياجات الواقعية التي نحتاجنا.
2المشاريع التي ضمن الموازنة االمتثمارية التي لم يتم خقرارها خلى اآلن ينبغي قةجيلناوقرحيلنا خلى موازنة  ،4105وكذل النفقات الضرورية لكي نخرج بموازنة متكاملة وواقعية
والل موازنة  ،4105وأكرر مرة أورى اإلمراع في خقرار الموازنة الحالية.
النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-مسةلة الموازنة مسةلة منمة قخص محافظاقنا وكل البلد ،مسةلة قشكيل اللجنة قسبب قةوير ،فقط
قشكيل لجنة ،أنا أقول لو قصبح اللجنة ثالثية (وزارة المالية ،ووزارة التخطيط ،ولجنة مجلس
النواب) ،لكي يكون لدينا ما هو الوارد وما هو المصروف؟ وعلى ضوءها نقر الموازنة ،وخال
مسةلة قشكيل لجنة وقةويرها ،أنا أقول قسبب مشكلة ،يجب ان قكون هذه اللجنة ثالثية بين المالية
والتخطيط ومجلس النواب ،لكي نستعجل في خقرار الموازنة التي قنم محافظاقنا وقنم البلد بشكل
عام.
النائب والد عبيد جازع االمدي (نقطة نظام):-كان من المفترض االمتماع خلى ققرير اللجنة لنناقشته ،واآلن قبين ان اللجنة لم قجتمع بشكل
رممي ولم ققدم ققرير لكي نناقش ونفتح موضوع للنقاش في هذه الجلسة ،من المنم ان نناقش
الموازنة ولكن نريد ان نعلم هل موف قعاد هذه الموازنة؟ وبنذه الحالة ميكون نقاشنا عبثي وغير

مجدي ،وهل موف قدمج الموازنتين  4104و4105؟
السيد رئيس مجلس النواب:-هذا في التقرير الننائي ،مداوالت السادة النواب اآلن مفيدة فقط لتعزيز عمل اللجنة ،ال يؤوذ خال
بالمداوالت المتعلقة بسير عمل اللجنة ،أما المضمون فنذا يكون بالتقرير الننائي الذي يقدم من
قبل اللجنة .
النائب عواد محسن محمد العوادي:-من المنم جدا ان نسمع من النائب األول لرئيس البرلمان التقرير أو الرؤيا الحقيقية حول
الموازنة ،ولكن لم يحدد هل ان هنال خمكانية بإقرار الموازنة لنذا العام 4104؟ وبنذه الوضعية
الموجودة لم نسمع جملة حقيقية من قبل النائب األول ،أقول أريد ان أؤكد على موضوع الصادرات
النفطية كوني عضوا في لجنة النفط والطاقة.
السيد رئيس مجلس النواب:-هو ققدم بتقرير أولي يتعلق بسير عمل اللجنة وهناك ققرير ننائي وهذا هو غاية مجلس النواب هو
ان ققر الموازنة هذا العام ،وان ال قتداول مع موازنة العام القادم ،وهذا الذي حدى بمجلس النواب
من قشكيل لجنة ،ولكن لكي يكون عمل اللجنة واضح ال بد من معرفة رأي الحكومة أيضا بنذا
الخصوص ،وهذا ما مارت عليه اللجنة وحسب التقرير األولي أن هناك لقاء ميحصل مع عدد من
السادة الوزراء (التخطيط والنفط والمالية) ،نترك للجنة ان قؤدي عملنا وققدم ققريرها ،ولكن أملنا
أيضا ان يكون هذا التقرير بشكل مستعجل في مبيل ان نمضي باقجاه خقرار الموازنة بنذا
الخصوص.
النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي :-أنا أمتغرب من ان البعض يدعو خلى عدم خقرار الموازنة ،خذا كانت الموازنة والتصويت عليه في
مجلس لنواب غير منم ،فلماذا نحن نقرها كل منة؟ هي أداة قخطيطية رقابية وهذا الشيء البد
منه ،الموازنة التي قم خرمالنا خلى البرلمان في بداية الشنر الثالث من هذا العام هي موازنة غريبة
اآلن ألن هناك قغييرات كثيرة حدثت علينا من ملف األمن والدفاع والنازحين وكميات التصدير
ووضع اإلقليم ،هذه كلنا قحتاج خلى قعديل لكي قكون قريبة خلى الواقع ،ألننا قخمينات اإليرادات
والنفقات ( )%5أو أكثر أو أقل قليال ولكن اآلن هناك فجوة كبيرة بين الموازنة التي أُرملت والتي
من المفروض ان نقوم نحن بإقرارها ،خذا البد من خرجاعنا للحكومة للتعديل.
الشيء اآلور ال بد من قوافق ميامي ألن المشكلة نفسنا متعاد ،وأريد ان أقول لكم معلومة ان
موازنة  4105خلى اآلن لم يبدءوا بنا ألن هناك مشاكل مازالت قائمة ،البن المركزي لم يبعث
معر الصرف الرممي ،والممثل اإلقليمي لم يحضر خلى االجتماعات ،خذن هنال مشاكل في عام
 ،4105وبما ان المشكلة متتكرر علينا ومن العيب علينا خننا ال نستفيد من أوطائنا ،من
المفروض اآلن نحتاج خلى طلب األرصدة في البنوك ونحتاج خلى مقدار السلف التي امتلمتنا
الحكومة ،ومقدار السلف التي أعطتنا المصارف للحكومة.
السيد رئيس مجلس النواب:-هذه المقترحات ققدم داول اللجنة ووالصة التقرير يقدم داول البرلمان .
النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي :-شيء أوير لدي ،العجز ليس ( )10العجز ميكون ().00
النائب طارق كطيفة غجيري الخيكاني:-نحن نطلب من رئامة مجلس النواب ان قشكل اللجنة اآلن وقعلن عن أممائنا اآلن ويصوت علينا
من قبل مجلس النواب اآلن وقباشر عملنا من اليوم ألن قبل قليل ذكر النائب األول أنه خلى اآلن لم
قرمل خليه األمماء ،في حين نحن أقررنا اللجنة قبل العيد ،لذل نطالب رئامة البرلمان ان قطلب
من الكتل السيامية ان قرمل ممثلينا اآلن ،وقعلن األمماء.
السيد رئيس مجلس النواب:-طلبنا من الكتل السيامية ذل وققدمت كثير من الكتل السيامية ،والذي لم يقدم األمماء فليقدم

األمماء اآلن .

النائب مسعود حيدر رمتم محمد:-1بالنسبة لموازنة  4104أقصور نحن يجب ان نرجع خلى األمباب التي أدت خلى عدم المصادقةعلينا من قبل الدورة الثانية.
2في المصادقة هناك جانبين ،الجانب السيامي يجب ان يكون هناك أقفاق بين خقليم كردمتانوالحكومة االقحادية لحل الخالفات الموجودة في موازنة .4104
3هناك نقص حاد في صادرات النفط العراقي والل عام  4104نتيجة األزمة السيامية األمنيةالموجودة في البالد ،كيف ميتم عالج هذا العجز في ميزانية 4104؟ يوجد جانب آور في الموازنة
أنه كل الوزارات ققوم بتحديد ميزانيتنا وقخمين المشاريع االمتثمارية.
السيد رئيس مجلس النواب:-أنا مضطر إلنناء المداوالت بنذا الخصوص.
النائب هاشم راضي حيدر ابوحدره:-قضية الموازنة هي من القضايا الحيوية واألمامية في خدارة الدولة ،وهي بال ش عصب الدولة،
مسةلة قشكيل لجنة من دون قحديد مقف زمني لعمل هذه اللجنة أعتقد أنه خقرار غير صائب
وميجعل اللجنة لجنة مطاطية قابلة لالمتداد ألشنر متعددة ،المفروض من هيةة الرئامة قحديد فترة
زمنية لنذه اللجنة لمدة عشرة أيام أو خمبوعين ،ققدم التقرير خلى مجلس النواب وعلى ضوءه
يكون هذا القرار الذي يمكن اقخاذه من قبل مجلس النواب .
النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-قوصف الميزانية بةننا األعلى في قةريخ العراق بين الميزانيات السابقة ،وقم احتساب معر برميل
النفط ما يقارب ( )31دوالرا ،بالرغم من أننا قد ركزت بالدرجة األماس في قخصيصاقنا المالية
على قطاع الطاقة بشقيه النفط والكنرباء ،وعلى القطاع األمني والتسليحي ،االمتفسار هو كيف
يكون وضع الميزانية في ضوء ما امتجد من أوضاع في العراق في ظل ميطرة اإلرهاب على
أجزاء كبيرة وعدد من المحافظات العراقية؟ وفي ظل الطلب المتزايد على قسليح القوات العسكرية،
وقدهور الوضع األمني وموجة النزوح الجماعية التي اقجنت خلى خقليم كردمتان والتي أثقلت كثيرا
كاهلنا .
السيد رئيس مجلس النواب:-أرجو ان قكون المداوالت فيما يتعلق بسير عمل اللجنة.
النائبة ازهار عمران محمد معيد عمران:-اللجنة قحدد بسقف زمني يحدد فينا البداية والنناية لكي قظنر التوصيات ونعرف ما هي النتيجة؟
النائبة حنان معيد محسن الفتالوي:-مالحظة قصيرة جدا وقختصر لنا الكثير من الزمن ،نحن قبل العيد وقبل عشرة أيام جميع الكتل
السيامية قالت في وطبنا بةهمية الموازنة واالمراع في الموازنة وخقرار الموازنة ،شيء غير
مقبول ان هناك كتل حتى اآلن لم ققدم أعضائنا خلى اللجنة .اطلب ان يصدر األمر النيابي اآلن ومن
لم يقدم يسقط حقه الن الموازنة ال يوجد فينا مجاملة وننتظر كتلة حتى اآلن غير متفقة في الداول
مع أعضائنا ولم ققدمنا خلى اللجنة والشارع كله ينتظر الموازنة ،اآلن يصدر األمر النيابي وليس
من المنطق مضت عشرة أيام ونحن قلنا يجب خقرار الموازنة بسرعة وحتى اآلن ال نعرف أعضاء
لجنتنا.
النائب فالح حسن جامم الحريشاوي:-ان موضوع الموازنة موضوع منم يرقبط بحياة الشعب العراقي ومصير الشعب العراقي وواصة

في الملف األمني ،وألهمية هذا الموضوع أطالب كل اإلووة البرلمانيين ان يكون لنم حضور يومي
ومستمر بعد قشكيل اللجنة وان قبتدأ بسقف زمني وال ينتني خنعقاد المجلس خال بإقرار الموازنة.
النائب محمود صالح الحسن:-يجب ان قُقر الموازنة ولكن هنال وطوات عملية البد من الحديث بنا.
اوال :هناك مبدأ يسمى منوية الموازنة أي قوضع للصرف المستقبلي أي قخمين ما ميدول وما
ص ِرف كيف نتعامل معه؟ يجب ان قحصل خجازة لما وقع
ميُصرف ،اليوم نحن في الشنر آب ما ُ
لكي على األقل قطلق الدرجات الوظيفية خذا متوقفة.
ثانيا :نطلب نحن اآلن ووالل المرحلة المقبلة البد من بيان رأي الحكومة بنذا الصدد وعلى ضوء
ذل نقرر.
السيد رئيس مجلس النواب:-هذه مسائل خجرائية.
النائب ضياء نجم عبد هللا األمدي:-بما ان اللجنة متخرج بتوصيات وبما ان الموازنة قكشف عن ولل كبير في االقتصاد العراقي،
خقتصادنا خقتصاد بدائي يقوم على اإلقتصاد الريعي ،يعني بيع النفط وقحويله خلى موازنة ،فعلى
اللجنة ان قخرج بتوجينات وقوصيات ومن ضمننا خقرار اإلقتصاد البديل أو نظام اإلقتصاديات
البديلة وقعزيز اإلقتصاديات المحلية للمحافظات والحكومات المحلية حتى قكون هذه ضمن
التشريعات المقبلة التي ميقوم مجلس النواب بإصدارها.
النائب نصير كاظم عبيد عبيس (نقطة نظام):-نحن شكلنا اللجنة على أماس المادة ( )84من النظام الداولي بةنه لجنة مؤقتة لعدم وجود لجان
دائمة وخكمال خجراءات الموازنة ونحن نعلم ان الموازنة أما ان قكون مشروع قانون أو مقترح
قانون وفي كل األحوال هي قانون نحن اآلن ليس أمام مشروع قانون ،الموازنة اآلن جاءقنا بصفة
مشروع قانون من الحكومة وان مشروع القانون قُدم من الدورة السابقة والدورة السابقة لم
ققرها.
السيد رئيس مجلس النواب:-الموازنة ال قصلح ان قكون مقترح خطالقا ،أصل الموازنة مشروع.
النائب نصير كاظم عبيد عبيس (نقطة نظام):-هو قانون ،خذن نحن أمام عقبة قانونية بةن الحكومة ُملزمة بةن قطرح لنا أو قرمل لنا مشروع
قانون الموازنة ،مشروع قانون الموازنة اآلن البد ان يكون في ظل هذه الظروف االمتثنائية
بصورة غير الصورة الطبيعية واإلجراءات الروقينية المعمول بنا في كل منة.
النائب علي جامم محمد برغوث المتيوقي :-كنت أقمنى ان أعطى الوقت الكافي كوني من قضاء منجار وأحب ان أنقل معاناة أهلي في منجار
لقبة البرلمان ،أقطرق خلى الموازنة موازنة المحافظات الحالية الواقعة قحت ملطة المجاميع
اإلرهابية لم يتم االمتفادة مننا.
النقطة الثانية ،أنا انظر ان البلد معطل مؤمساقه بالكامل فارغب ان أقطرق خلى المواضيع التالية:
ا -خنشاء قوات عسكرية نظامية جديدة بحاجة خلى قوافق ميامي.
2قشكيل الحكومة يحتاج خلى قوافق ميامي.3الدولة معطلة نتيجة عدم وجود قوافق ميامي.4العمليات العسكرية بعضنا يستندف المواطنين ال ُعزل نتيجة قزويد طيران الجيش والقوةالجوية بإحداثيات غير دقيقة ويتحمل من يزود هذه اإلحداثيات وهذه المعلومات للطيران مسؤولية
ذل .
أطالب القائد العام للقوات المسلحة بإصدار قوجينات ملزمة للطيران بتووي امتخدام األهداف
الدقيقة وعدم خعتبار المواطنين كلنم أهداف في قل المنطقة.
النائب فالح حسن جامم الحريشاوي (نقطة نظام):-من منام رئيس المجلس ونائبيه (وامسا) خدارة المناقشات والمحافظة على انتظامنا ،لقد قطرق

السيد النائب خلى موضوع وارج عن الموضوع الرئيسي وهو الموازنة وهناك حديث هو وارج
عن النظام بما يتعلق بالملف األمني ،ان أردنا ان نتحدث عن الملف األمني هناك جرائم وهناك
خمتباحه وما يحدث في آمرلي جريمة ضد اإلنسانية.
السيد رئيس مجلس النواب :-هذا موضوع ثاني أي موضوع وارج أطار الموازنة هو موضوع ثاني الحديث الذي يؤوذ فقط هو
مير عمل اللجنة المكلفة بذل .
النائب شيركو ميرزا محمد امين:-ان كنا جادين في قشكيل اللجان الدائمة وخذا رؤماء الكتل السيامية جادين في قشكيل اللجان
الدائمة بةمكاننم اليوم أو بعد يوم قشكيل اللجان وقوزيع اللجان .
السيد رئيس مجلس النواب:-أرجو من السادة النواب التركيز على الموضوع الذي يتم طرحه وعدم قجازو ذل خلى مواضيع
أورى.
النائبة نجيبة نجيب خبراهيم بامرني:-نحن أمام لجنة مؤقتة واللجان المؤقتة منظمة بنصوصنا في النظام الداولي ،أمتغرب من بعض
السادة النواب أو حتى من هيةة الرئامة أننم يطلبون ققديم ققرير ،خذا كان عملنا نفس عمل اللجنة
المالية الدائمية بخصوص خقرار الموازنة حول عرض مشروع القانون للقراءة األولى والقراءة
الثانية والسير وفق اإلجراءات المصادقة فعلينا ققديم التقرير بعد القراءة الثانية ،أما خذا كنا أمام
لجان مؤقتة ككل اللجان المؤقتة ،فقط ققديم ققرير ،فنذا موف لن يساعد على خقرار الموازنة
والجميع يعلم بةن خقرار الموازنة قتطلب باإلضافة خلى معالجة المشاكل القانونية الدمتورية فينا
ومعالجة المشاكل السيامية فينا ،وردت مخالفة ان العجز هو طرح النفقات عن اإليرادات.
النائبة خيمان رشيد حميد العبيدي:-الموازنة من المواضيع المنمة جدا التي يطالب بنا الشعب العراقي الذي أوصلنا خلى هذا المكان
والذي نحن جالسين فيه فانا اقترح يجب اإلمراع في خقرار الموازنة حتى لو كان اقتراح بسيط
أضيفه خلى رئيس اللجنة انه لو يكون خقرار موازنة قشغيلية في هذا الوقت وقرحل الموازنة
االمتثمارية خلى السنة القادمة ال ينم ،حتى ان الوضع االقتصادي الذي يمر به البلد يكون جيد في
هذه األشنر النه الشارع العراقي مستاء من وضع عدم خقرار الموازنة ومن وضع انه مضت ثمان
أشنر أو شنرين وحتى اآلن لم نقر الموازنة وكل الشعب يطالبنا بإقرار الموازنة بةمرع وقت.
النائب عمار طعمة عبد العباس شناوة:-مالحظة عملية أو مننجية ،قحتاج اللجنة خلى جلسات مع الوزراء المختصين في الحكومة ،أوال
لتحديد خمضاء ما صرف على معيار ( )0/04بإعتبار هذا الظرف قد انتنى وبالتالي التخصيصات
المصروفة وفق هذا المعيار القانوني ال يتم النقاش بنا خال بمقدار االلتزام بنذه التخصيصات
وغياب الفساد فينا.
بقي لدينا األربع أو الخمس أشنر القادمة ميصبح فينا لقاءات مع الحكومة لتحديد أولويات
مشاريعنا االمتثمارية والتشغيلية في هذه المدة ،ففي النقاش نصل خلى والصة وققدم بمشروع
القانون ليقرأ القراءة األولى ومن ثم يفتح باب النقاش.
النائبة صباح عبد الرمول عبد الرضا التميمي:-ان موضوع الموازنة منم جدا مثلما كان الموضوع اإلنساني الذي هو موضوع النازحين الذي ال
يحتاج خلى لجنة ويفترض ان يون كل البرلمان هو لجنة ،موضوع الموازنة يحتاج فعال خلى وقفة
حقيقية خلى متخصصين في المجال االقتصادي والمالي النه موضوع وطير ويحتاج خلى وقفة،
أقمنى ان اليوم واآلن وال يكون حبرا على ورق ،نحن البرلمان العراقي ان اليوم قذكر األمماء
وأكرر مرة أورى الذي ذكرقه مابقا النه نسبة العجز كبيرة أكثر من ( )%01كما قفضلت األوت
السيدة ماجدة يجب على السيد النائب األول التةكد.
النائب محمد علي حسين علي:-الموازنة منمة جدا وقحدث دورة اقتصادية داول السوق المحلية ومفيدة لكل مواطني العراق ،لكن

هنال متغيرات حدثت بعد ققديم الموازنة مننا (أوال) قلة اإلنتاج النفطي في كميته( ،ثانيا)
المتغيرات التي قحتاجنا الحكومة من التسليح والنازحين وكلنا نفقات خضافية لم قدركنا الحكومة
في ذل الوقت ولم قسجلنا ،هل ان الحكومة قادرة على المضي في هذه الموازنة؟ أم ال؟ هذا
السؤال يجب ان قُسةل به الحكومة وبالتالي حتى نشرع في اإلجراءات األورى.
النائب ريناس جانو محمد يونس:-اممح لي ان أققدم بمالحظتين قصيرقين األولى في خطار األدب واالحترام يبدو ان قركيز ميادقكم
على اليمين هو أكثر من اليسار ،النقطة الثانية ليست هنال آلية يمكننا من الوصول خلى ميادقكم
وذكر األمماء حيث ان السادة الموجودين ال يوصلون األمماء خلى ميادقكم ،أرجو يجاد آلية ليكون
النقاش بمستوى النواب ولن ننشغل برفع أيادينا فقط وننسى ما أردنا التحدث عنه.
موضوع الميزانية ،خمتنادا خلى الوظيفة الرقابية للبرلمان والتي يمارمنا البرلمان على السلطات
األورى وواصة التنفيذية ،هذا ليس موضوعا خنشائيا ،قحتاج الموازنة خلى لجنة قعمل قحت
عنوانين ،البرلمان مسموح له بةن يشكل اللجان الدائمة والمؤقتة والتحقيقية ،واللجنة التي ققوم
بمتابعة مشروع الموازنة يجب ان قعمل قحت عنوان التحقيق واللجنة المؤقتة أيضا ،الن هنال
نسبة من الموازنة والصرفيات قد حذفت وصرفت هذه النقود خلى شنر قموز من السنة الحالية
للموازنة ،يجب ان قكون هناك متابعة لما صرف والقرار على ما قبقى من الميزانية والعمل على
خيجاد المنفذ القانوني والخروج من األزمة القانونية التي نتعرف خليه في مشروع الموازنة.
النائبة أحالم مالم ثجيل علي:-التقرير الذي قم ققديمه لنا لم يكن ققريرا وافيا وفي ظل األوضاع التي نعيشنا أجد ان اللجنة
المشكلة لم قكن بالمستوى المطلوب ،اليوم ال قوجد خجتماعات وال قوجد لجنة أيضا معنية بالقضية
وال قوجد شفافية في طرح األمماء وأعضاء اللجنة الموجودة ،أعتقد ان الوضع الذي نمر به في
العراق يستوجب علينا ان نقر الموازنة وان نعمل علينا بجدية أعلى ،ثم االمتعانة كما قفضلت
خحدى األووات ،االمتعانة بالخبراء االقتصاديين وأصحاب االوتصاص في القضية ضمن هذه
اللجان المشكلة أعتقد هذا شيء واجب في هذه المرحلة ،ضرورة قحديد مقف زمني خلى اللجنة،
وضرورة خعالن الشخصيات ال ُمنظَمة خلى اللجنة ،وضرورة أيضا االمتعانة بالتقارير خلى اللجنة
الدائمة للدورة البرلمانية السابقة ،هذه قضايا مطلوبة من اإلووة.
النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-خقرار الموازنة لنذه السنة المالية ونحن في األشنر األويرة من السنة  4104ال يتسنى للمحافظين
ان يقوموا بصرف هذه األموال ،لذل أطالب بتدوير األموال ألن هنال مشاريع مستمرة وهناك
لجان خحالة ومحتاجة خلى هذه األموال الن قانون العقود الحكومية والل ( )05يوم يتم اإلحالة ومن
بعدها االعتراضات فال يتسنى خلى المحافظين ان يصرفوا هذه األموال ،هذه النقطة األولى.
النقطة الثانية ذكر السيد الدكتور حيدر العبادي بةنه قم صرف قريليون و( )811مليار وارج
موازنة  4100على المشاريع المستمرة ،نحن نستغرب ألن هناك محافظة البصرة وان المحافظ
حتى اآلن يتحجج بعدم خقرار هذه الموازنة ،هل محافظة البصرة وصلت خلينا من هذه األموال؟ أم
لم قزود محافظة البصرة بنذه التخصيصات؟
النائب طارق كطيفه غجيري الخيكاني:-نعود ونؤكد على قضية خقرار الموازنة وأهمية الموازنة بالنسبة للدولة العراقية ،لكن نقول ان
نستثمر هذا الحماس الموجود لدى األعضاء بضرورة خقرار هذه الموازنة كما أكدنا ان قكون هذه
اللجنة اآلن ان قعرض باألمماء وقعطى مقف زمني حتى ققدم ققريرها خلى مجلس النواب
ونستثمر هذا الحماس في خقرار هذه الموازنة.
السيد رئيس مجلس النواب:-قم ذكر ذل .
النائب علي جامم محمد برغوث المتيوقي :-لضيق الوقت ،اليوم اللجنة المالية التي موف قنتخب من قبل الكتل نتمنى ان قكون دائمية وليست
مؤقتة النه ال يوجد وقت أمام الموازنة لسنة  ،4105لذل نتمنى ان يكون رؤماء الكتل والكتل

قرشح شخصيات معينة خلى هذه اللجنة وقكون دائمية وليست مؤقتة لعدم وجود وقت أمام اللجنة
المؤقتة واللجنة المالية التي موف قكون دائمية.
النائب خبراهيم محمد علي بحر العلوم:-أعتقد من اإلشكال الخالفية الكبرى التي حدثت في الفترة الماضية بالنسبة لموازنة  4104هو ما
يتعلق بصادرات النفط وأظن انه كان هناك رؤية ليست بالضرورة ان قكون صحيحة على المستوى
الوطني للصادرات وعلى مستوى اإلقليم قحديدا ،هذا الخالف نةمل ان نجد له حال في هذه اللجنة
المؤقتة أي بمعنى ان قكون رؤية ذات صواب أكثر لصادراقنا في الفترة القادمة خضافة خلى
خمتيعاب خنتاج اإلقليم خذا كان ذل ممكنا.
النائب عادل فند شرشاب البدري:-ال قوجد حاجة لكي نؤكد فينا على أهمية الموازنة النه أهم قانون يقره مجلس النواب هو قانون
الموازنة ولكن حتى نختصر الموضوع البد ان نحدد ويارات اللجنة المكلفة وأنا أعتقد ان الخيارات
قنحصر في اآلقي :خقرار التعيينات ،صرف األموال خلى المشاريع المستمرة ،وقوجد هناك قوانين
قرقبت علينا خجراءات مالية كقانون منحة التالميذ والذي يجب ان يكون في قاريخ ،01/0أنا أعتقد
بان نحصر نسبة العجز كما ذكر السيد النائب األول بةننا كبيرة خضافة خلى المشاكل السيامية .
السيد رئيس مجلس النواب:-مرة أورى نحن ندعو اللجنة لمكلفة بانجاز عملنا بةمرع ما يمكن وأيضا اوذ رأي الجنات المعنية
التي قم ذكرها في التقرير األولي من والل امتضافة السادة الوزراء المعنيين بنذا الخصوص
وبطبيعة الحال نحن حريصين جدا على ان ققر الموازنة هذا العام وان ال قدمج بموازنة  4105ألن
في ذل خلحاق ضرر بمصالح الشعب العراقي.
*الفقرة األويرة :المتعلقة في الجان الدائمة ،حاجة المجلس اآلن ان يباشر عمله في مختلف
الجوانب مواء الجوانب األمنية أو القانونية النه أمامنا حزمة من التشريعات التي قحتاج خلى خقرار
وينتظرها الشعب العراقي فضال عن اللجان المنمة األورى كلجنة المنجرين وحقوق اإلنسان
والزراعة وما خلى ذل  .اإلكتفاء فقط باللجان المؤقتة موف لن يؤدي الغرض المطلوب من عمل
المجلس وعليه هيةة الرئامة قرى ضرورة اإلمراع في قشكيل اللجان دائمة ،جرى العرف على ان
رئامة اللجان الدائمة قرقبط بطريقة أو بةورى بتشكيل الحكومة حتى يكون رئيس اللجنة الدائمة
من طرف ميامي يختلف عن الوزير المعني حتى يسنل عليه عملية الرقابة ولكن هذا ال يعني أننا
نتوقف عن قشكيل قل اللجان ولو بةعضائنا ،لذل أدعو كافة رؤماء الكتل السيامية والسادة
األعضاء ان يتقدموا هذا اليوم بطلبات خلى هيةة الرئامة قتضمن أمماء األعضاء وقتضمن أيضا
اللجان المزمع ان يكونوا فينا ويةوذوا في االعتبار الرغبة ويةوذون في االعتبار الكفاءة في أدائنم
لمنمتنم ضمن خوتصاص عمل اللجنة ومتنتظر هيةة الرئامة مرة أورى حتى ال يقال ان التوجيه
لم يصدر من هيةة الرئامة خلى السادة أعضاء البرلمان رؤماء الكتل ،متنتظر هيةة الرئامة هذا
اليوم ققديم األمماء وخزاء كل نائب اللجنة التي يرغب ان يكون فينا ،هذا اليوم ققدم ،ويوم غد
الساعة الحادية عشر متعقد هيةة الرئامة خجتماع مع رؤماء الكتل السيامية لمناقشة جملة قضايا
في بعض الجوانب التشريعية فضال عن قضية االنتناء من قوزيع السادة األعضاء الى اللجان
الدائمة ،فةرجو ان يووذ ذل في االعتبار وان يباشر المجلس عمله وان نمضي بإقجاه اللجان
الدائمة لكي قؤدي دورها بالشكل المرجو بنذا لخصوص.
اآلن قرفع الجلسة خلى يوم الخميس  8/0الساعة الحادية عشر ومنناقش هذا التوقيت بشكل
واضح يوم غد أثناء اجتماعنا مع رؤماء الكتل السيامية.
رفعت الجلسة الساعة ( )0:41ظنرا.

