
×a‹ŽïÈ@õŠbàüØ 
çaŠóåŽîíä@ôäóàí−ó÷@@
ôäbàóÜŠóq@õóäbàŠóÐ@@

  
  

  
  
  

    
  
  
  
  

  جمهورية العـــــراق
  لنوابمجلـــس ا

  الدائرة البرلمانية
 

بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الدورة اإلنتخابية األولى 

  السنة التشريعية الثانية

  الثانيالفصل التشريعي 

   )٣٢( رقم الجلسة 

   م)٢/١٢/٢٠٠٧ (األحد

  

  جلسةالمحضر / م
  

  . ظهراً)١٢:٤٥(ابتدأت الجلسة الساعة 

  -:الشيخ خالد العطية -
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  . ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم٢٠٠٧ الفصل التشريعي الثاني لسنة نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والثالثين من

  -:علي العالق السيد -
  . يتلو آيات من القرآن الكريم

    -:الشيخ خالد العطية -
عدنان قبل ان نبدأ فقرات جدول أعمال مجلس النواب لهذا اليوم إسمحوا لي ان ادعو كالً من األستاذ محمد توفيق عالوي واألستاذ 

تعلمون انه حسب قانون إستبدال األعضاء حينما يشغر . محسن حسن الدنبوس ألداء اليمين الدستوري لعضوية مجلس النواب الموقر

وبما أن هنالك مقعدين أي مقعد من مقاعد مجلس النواب يحق للقائمة التي شغر هذا المقعد عندها ان تستبدله بشخص من نفس القائمة 

عراقية، فأحدها شغر بسبب وفاة المرحومة السيدة عايدة العسيران واآلخر يخص األستاذ محمد عباس عريبي الذي شاغرين للقائمة ال

شغل منصب وزارياً وبالتالي تقدمت القائمة العراقية بطلب استبدال الذي يخص العضوين محمد عباس عريبي والسيدة عايدة عسيران 

. دالً عن عايد عسيران وعدنان محسن حسن الدنبوس بدالً من محمد عباس عريبيوقدمت مكانهما األستاذ محمد توفيق عالوي ب

  .فأعوهما اآلن للمنصة لتالوة اليمين الدستورية

  -: السيدين محمد توفيق عالوي-
  .يؤدي اليمين الدستورية
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  -:وعدنان محسن حسن السيد -
  .يؤدي اليمين الدستورية

   -:الشيخ خالد العطية -
تعلمون ان هنالك لجنة . من الدستور) ١٤٠(اللجنة التنفيذية الخاصة بالمادة  الثالثة من جدول العمل وهي مناقشة ننتقل الى الفقرة

من الدستور العراقي حول تطبيع األوضاع في محافظة ) ١٤٠(تشكلت برئاسة مجلس الوزراء تتعلق بتمديد ما ورد في المادة 

 وإحاطة مجلس النواب الموقر حول ناتنفيذية وهي برئاسة الدكتور رائد فهمي إلطالعيسرنا اليوم ان نستضيف هذه اللجنة ال. كركوك

  .اآلن يتفضل الدكتور رائد فهمي بتقديم تقريره حول هذا الموضوع. ما قامت به اللجنة في هذا الصدد

  -: السيد بهاء األعرجي-
اوية لعمليات إرهابية في ديالى واآلن اتصلوا بي اكثر من شخص في قرية الب) ١٣(اريد ان ابلغ هيئة الرئاسة انه يوم أمس استشهد 

مرة وهم موجودين في مقبرة النجف من اجل دفنهم لكن يرفضون دفنهم إال ان يأتي احد ممثل من الحكومة لشرح اوضاعهم، واآلن 

كومة إلرسال ممثل عنها لإلطالع الجثث في المقبرة فتكريماً للشهداء وإحتراماً للموتى نطلب من هيئة الرئاسة ان تخاطب اآلن الح

  . ووضعهم ومشاكلهم في هذه القرية المنكوبةمعلى طلباته

    -:الشيخ خالد العطية -
الحال مجلس النواب العراقي الموقر يشعر باألسى لهذا الحادث المؤلم اإلرهابي وبطبيعة الحال نحن كما تفضل السيد النائب بطبيعة 

حلية على األقل ان تذهب الى موقع المقبرة لتفقد حال اهالي وعوائل هؤالء الشهداء وإحاطة بهاء األعرجي نناشد السلطات الم

  .الحكومة اإلتحادية بهذا الموضوع

  -)):١٤٠(رئيس اللجنة التنفيذية للمادة ( السيد رائد فهمي -
هورية العراق وأرجو لكم النجاح من دستور جم) ١٤٠(حيي اعضاء مجلس النواب الموقر بالنيابة عن اللجنة التنفيذية للمادة أ

واإلعتزاز ان نكون بحضرة لنا إنه لشرف . والموفقية في مهامكم الوطنية إزاء التحديات الكبيرة التي تواجه شعبنا وبلدنا العزيز

يانه الديمقراطي ة والقومية وأنتم تمثلون عماد بنوالسياسي بجميع اطيافه الدينية والمذهبية مجلس النواب الموقر وانتم ممثلي الشعب

 والركيزة األساسية للعملية الديموقراطية في بلدنا العزيز لنعرض لكم ما قامت به لجنتنا وما انجزته منذ تأسيسها ووفقاً لطلب

حسب طلب اإلستضافة طلبتم تفاصيل عن تأسيس اللجنة وقرارات اللجنة وآليات عملها . اإلستضافة الذي تفضلتم بتوجيهه لنا

لطلب هيكلنا العرض الذي سنقدمه لكم وأعتقد ان امامكم اآلن كراس مكثف يتضمن كل المفردات التي سأتولى عرضها وبموجب هذا ا

سيتضمن العرض الفقرات . اآلن وستكون اللجنة جميعاً تحت تصرفكم لإلجابة عن اي اسئلة وإستفسارات ترتأون طرحها أمامنا

 وإجتماعات ،قف المالي للجنةس وال، واللجان الفرعية كاللجنة المالية العليا،بثقة عن اللجنة واللجان والمكاتب المن،تشكيل اللجنة: التالية

.  وموضوع اإلستفتاء، وقضايا الحدود اإلدارية وما قامت به اللجنة بهذا الشأن، وآلية تنفيذ القرارات،اللجنة والقرارات الصادرة عنها
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من قانون ) ٥٨(من دستور جمهورية العراق والتي تتضمن اإلشارة الى المادة ) ١٤٠(ة كما تعلمون أن اللجنة شكلت إستناداً الى الماد

وتاريخ تشكيل اللجنة موجود لديكم في الكراس الذي امامكم بالتفاصيل، وبموجب ) ٢٠٠٦/آب(إدارة الدولة وتم تشكيل لجنتنا هذه في 

وقد تعرض تركيبة اللجنة منذ تأسيسها الى . مشتقة من الدستوراألمر الديواني الذي صدر آنذاك والذي حدد مهام هذه اللجنة وهي 

هات المختلفة المعنية بتنفيذ جلتتكامل تركيبتها بحيث تشمل المكونات المختلفة من الشعب العراقي إضافة الى الإضافة عناصر إضافية 

. رئيس حزب العدالة التركماني لعضوية اللجنةقدار هذه المادة، وقد تم إضافة األستاذ احمد شياع البراك وكذلك األستاذ انور احمد بير

ويجدر . )مرفق(دة اسمائهم في الهيكلية وفي المخطط الموجود امامكم ووهذه التركيبة النهائية للجنة وهي احد عشر عضواً وموج

وقع رئيس اللجنة شاغراً حتى وبقي م) ٤/٤/٢٠٠٧(الذكر ان اللجنة قد توالها في البداية األستاذ هاشم الشبلي ولكنه استقال بتاريخ 

ة الرئيسية عدة لجان فرعية ألجل شكلت اللجن. حيث تم تكليفي برئاسة هذه اللجنة) ٢٨/٨/٢٠٠٧( تحديداً ٢٠٠٧نهاية شهر آب 

ين وهنالك متابعة تنفيذ مهامها المختلفة فهنالك لجنة السكرتارية وهذه اللجنة تتولى متابعة الشؤون العملية لعمل اللجنة ما بين إجتماع

وأخيراً كما تعلمون لقد بدأنا بالصرف المادي للتعويضات وايضاً تتولى تنفيذها . اللجنة المالية وهي تتولى جميع الجوانب المالية للجنة

وسنتولى تفاصيل عمل كل ) ١٤٠(واإلشراف على هذه اللجنة، وهنالك لجنة فنية من ضمن مهامها إستقبال الطلبات للمشمولين بالمادة 

جنة من هذه اللجان الحقاً في عرضنا، وهنالك لجنة تقصي الحقائق وهي إحدى اللجان الهامة في عمل لجنتنا ألنها تتولى التدقيق لكل ل

وهنالك لجنة متابعة برئاسة رئيس اللجنة ليتم متابعة . الوثائق التي ترفق بطلبات الشمول بالتعويضات التي تنص عليها ضوابط اللجنة

لتصبح ) ٦/١٢/٢٠٠٦(وكما تم تشكيل ايضاً لجنة سادسة هي لجنة حل نزاعات الملكية العقارية وذلك بتاريخ . عملجميع مفاصل ال

ألجل ممارسة عملنا قمنا بتعريف بعض المفاهيم والتعابير الرئيسية واألساسية في عمل اللجنة . عدد اللجان ستة لجان تتبع عمل لجنتنا

وأريد ان اقول في البدأ لجنتنا تأتي نتيجة التزام دستوري من قبل الحكومة . )مرفق( ضوابط اللجنةيقرأ . ي تطبيقاتها الالحقةككل وف

من برنامجه ايضاً ) ٢٢(في تنفيذ مادة دستورية، كما ان حكومة السيد نوري المالكي وضع في برنامجه اإلنتخابي ايضاً في المادة 

برنامج الحكومة آنذاك كان يعكس مشاركة معظم الكتل السياسية وكان من ضمن والجدير بالذكر ان ) ١٤٠(التزاماً بتطبيق المادة 

الكتل التي ساهمت في تشكيل الحكومة وللتذكير قائمة اإلئتالف وكتلة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وجبهة التوافق إضافة الى 

اذن تنفيذ هذا اإللتزام من قبل الحكومة هو واجب على . ومةعدد من المستقلين وجميع هذه المكونات كانت موقعة على برنامج الحك

اذن . الحكومة ونحن كلجنة واحدى األدوات التنفيذية التي إعتمدتها الوزارة تنفيذ مثل هذه اإللتزامات، وهذا يؤطر نطاق عمل اللجنة

وليس من ) ٥٨(والمادة ) ١٤٠(بالمادة اللجنة محصور عملها في الجانب التنفيذي والقانوني لما هو موجود وينص عليه الدستور 

 ذلك ويتعلق بقضايا قد تمس نصوصاً دستورية فليس هذا من واجب اللجنة وإنما لخروج عن هذه الحدود فكل ما يتعدىواجبنا إطالقاً ا

باشرة اللجنة اعتقد ان هذه من واجب مجلس النواب الموقر وهنالك مجاالت اخرى لعملنا، وهذا هو اإلطار الذي حكم عملنا منذ م

هنالك نقطة اخرى وقبل المواصلة ان عمل لجنتنا قد طرأ عليه بعض التأخير منذ تأسيسها وخاصةً في . لنشاطها ما يقارب العام

الفترة التي رافقت إستقالة اإلستاذ هاشم الشبلي حينما استقال في بداية الشهر الرابع ولم يعاد تكليف رئيس للجنة إال في نهاية الشهر 

امن وبالتالي هنالك اربعة الى خمسة اشهر كانت اللجنة بدون رئاسة مما اثر وعرقل بعض اعمالها بالرغم من ان لجانها الفرعية الث
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 اللجنة تدرك تماماً أنها تتناول موضوعاً ؟عمل اللجنةوقبل ان استكمل التفاصيل اود ان اشير الى ما الذي حكم . قد واصلت اعمالها

بة للعراق وهو موضوع الكل يتفق على كونها احدى بؤر التوتر التي قد تؤثر على إستقرار العراق وعلى مستقبله بالغ الحساسية بالنس

لذلك نحن عملنا بدقة شديدة ويحكمنا مبدأين المبدأ األول هو أننا نعمل على اسس عادلة والعدالة هو . وعلى حالة األمن في داخله

عنى برفع حيف، بمعنى الهدف الرئيسي للجنة هو رفع نتائج السياسة الظالمة لسياسات التعريب هاجسنا األكبر وفي هذا الشأن اللجنة ت

المبدأ الثاني انه . هذا الشأن نحن لدينا اساساً عادل لعملنا وهو رفع الظلمفي وتغيير الواقع الديموغرافي التي إعتمدها النظام السابق و

 يكون عملنا ونحن نحاول ان نخلص البالد من نتائج  بمعنى انه حرصنا على ان حيف آخرال يجوز ان نرفع ظلماً ونقابله بوضع

سياسات تمييزية إعتمدها النظام السابق ان يكون عملنا ايضاً ونحن نعالجه ويحكمه اإلنصاف، لهذا السبب بالملموس طبقنا هذا المبدأ 

 يمكن ان يقال قد نك الذيولئعويض جميع المتضررين بما في ذلك افي القرارات التي إتخذتها كان البند األول ان يتم ت: بالشكل التالي

النقطة الثانية التي حرصنا عليها ان ال نقوم بعمل يثير . اذن مبدأ التعويض هو مبدأ اساسي. إستفادوا من سياسة النظام السابق

 عملنا بكل تفاصيله هو مفتوح لرقابة جميع استقطاباً وتوتراً يكون البلد في غنى عنه ولهذا األمر حرصنا على مبدأ الشفافية فكل

الجهات وبشكل خاص مجلسكم الموقر ونحن قد حرصنا منذ البداية على ان نكون على صلة بمجلسكم وبجميع الجهات المختلفة في 

لمشكلة داخل المجلس الدولة وحتى على صعيد  القوى السياسية فقد فاتحنا مجلسكم بمرحلة مبكرة للقاء وقد تم فعالً اللقاء مع اللجنة ا

فة الى هذا كله فقد حرصنا منذ البداية على ان نلتقي رؤساء الكتل إضا. تقينا مع رئاسة مجلس النوابكما ال) ١٤٠(لمتابعة المادة 

ع السياسية جميعهم وقد عرضنا لجميع رؤساء الكتل منهجنا في العمل وتوجهاتنا والمنطلقات التي إعتمدناها وأبدينا حرصنا لإلستما

ألي مالحظات يفيدوننا بها ونحن كنا على إستعداد كامل للتعامل معها وقد حرصنا ايضاً انه بعد كل إجتماع من اإلجتماعات التي 

تعقدها اللجنة يصار الى إصدار بيان صحفي وهذا البيان الصحفي يتضمن بالتفاصيل كل القرارات التي تتخذها اللجنة وهذا البيان 

يع على نطاق واسع ومجلسكم الموقر يستلم جميع هذه البيانات سواء هيئة الرئاسة وجميع اعضاء اللجنة الصحفي يتم فيه التوز

اآلن .  هذا هو إطار عمل اللجنة،وأنا على إستعداد إلرسالها لكل من يرغب في ذلك) ١٤٠(الموجودة في مجلسكم المعنية بالمادة 

لجنة عدة مكاتب وهي كما تجدون في المخطط الموجود في الكراس امامكم شكلنا تفاصيل عمل اللجنة، ألجل تنفيذ توجهاتنا شكلت ال

ثالثة مكاتب رئيسية وهي مكتب كركوك ومكتب سنجار ومكتب خانقين وهذه المناطق كلها مناطق نزاع ولكل هذه المناطق قرارات 

ر الواقع الديموغرافي لتلك المناطق، بمعنى ان لمجلس قيادة الثورة للنظام السابق وقرارات اخرى ذات طابع تمييزي ويستهدف تغيي

في كل هذه . تشكيل هذه المناطق لن يتم وفق إعتبارات سياسية ذاتية أو إلعتبارات خارج األساس القانوني والمرجعيات الثابته

ديموغرافي ولعمليات المناطق هنالك قرارات وتوجهات وممارسات من قبل النظام السابق تؤكد ان هذه المناطق قد تعرضت للتغير ال

 وهؤالء اعضاء ،في مكتب سنجار هنالك عدة اعضاء إرتباط. ترحيل وتوطين أناس من مناطق أخرى وبالتالي كانت موضع نزاع

اإلرتباط موجودون في المناطق التي تم تهجير بعض اهالي سنجار اليها في كل مناطق بعشيقة وشيخان وزمار ومخمور فقد تعرضت 

تركيبة كل مكتب من . التهجير أو نقل اليها مواطنين من سكنة سنجار وكذلك نفس المبدأ أعتمد في مكتب خانقينهذه المناطق الى 

 في .هذه المكاتب هي ذات تركيبة متنوعة بمعنى تشمل من المكونات ضمن مكوناتها العرب واألكراد والتركمان والمسيحيين وغيرهم
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ع المكونات لهذه المناطق وحرصنا على ان يكون الحضور للجميع ومشاركتهم في كل مكتب من هذه المكاتب هنالك نسبة من جمي

 ،من ضمن اللجان المهمة هي لجان تقصي الحقائق وهذه اللجنة. أعمال اللجنة ولدينا تفاصيل اذا رغبتم في اإلطالع عليها الحقاً

 ولها ثالثة لجان فرعية ترتبط بها وهي ايضاً ذات ومعنا اآلن رؤساء لجنة تقصي الحقائق وسيكونون حاضرين في تقديم اي تفاصيل

وأعتقد ان العدد الذي ) ٨(الى ) ٤(صلة بالمكاتب التي تستلم الطلبات فهي لجنة تقصي الحقائق في كركوك وعدد اعضائها ارتفع من 

وفي خانقين عدد ) ٣(، لجنة تقصي الحقائق في سنجار وعدد موظفيها )٨(ولزخم العمل ارتفع الى ) ٤(في الكراس امامكم هو 

هنالك ايضاً . كما كان موجود سابقاً) ٣٩(عنصراً وليس ) ٧٠(وأنا فاتني ان مكتب كركوك اصبح عدد الموظفين فيه ) ٣(موظفيهم 

مالية وكذلك الضوابط التي تعتمدها وقد حصلت اللجنة المالية وموجود تشكيلها وحصلت على الموافقات األصولية من قبل وزارة ال

وقد حصلت على موافقة دولة السيد رئيس الوزراء على تشكيل اللجنة بموجب األمر . يع الموافقات األصولية من الدولةعلى جم

امامكم جدول يتضمن . وتم تحديد الصالحيات والمهام والهيكل اإلداري للجنة المالية) ١٩/١٠/٢٠٠٧(في ) ٩٠(الديواني رقم 

وكما تالحظون أننا لم نصرف سوى مبلغ ضئيل مليون دوالر ) ٢٠٠ (ية مبلغ قدرهلمالي للجنة وخصص للميزانتفاصيل النشاط ا

أما في عام . ةء ألن الفترة التي باشرت اللجنة بعملها لم تزيد على شهرين لذلك هنالك الكثير من الحقول غير مملو٢٠٠٦خالل عام 

ملية صرف التعويضات بحيث بلغ اآلن إجمالي  فقد توسع عمل اللجنة وتوصلنا منذ شهر آب الماضي وقد سارعنا في ع٢٠٠٧

مليون دوالر وتم تحرير صكوك بهذا المبلغ ) ٥٠(جود لديكم في الكراس ما يقارب الـوالتعويضات وهو آخر رقم ويتجاوز الرقم الم

عتقد ان تفاصيلها واضحة وأأمامكم اجتماعات اللجنة .  الرقمونتوقع انه خالل الفترة القادمة وحتى نهاية هذا العام سيمكن تجاوز هذا

 الى الشهر الثامن بسبب شغور موقع رئيس ٢٠٠٧ا عدا الفترة التي تمتد من شهر آذار ممة ماعاتها بصورة منتظفاللجنة تعقد إجت

لحين إجتماع اللجنة يكون يوم واحد خالل ثالثة اسابيع وكما ذكرت ان هنالك بيان صحفي يصدر بعد كل إجتماع االلجنة ومنذ ذلك 

 هذه اإلجتماعات وإذا لم يتوفر لكم نحن على إستعداد لتوفيره لكل عضو من اعضاء مجلس النواب ونرسله الى اإليميل الخاص من

اللجنة اآلن عملها يتم استناداً الى ستة قرارات تم بلورتها حيث تم إقرار اربع قرارات من قبل مجلس الوزراء وقرار خامس اآلن . به

حمزة لي إقرار من مجلس الوزراء بإعتباره مجرد قرار تنفيذي وهنالك قرار سادس يتعلق بتعويض أهالي نعمل به وال يحتاج الى 

ار اإلجابة الرسمية وهنالك تداول من قبل الدائرة القانونية الى دولة رئيس الوزراء ونحن بإنتظفي كركوك وقد قدم ) ٩٠(ومنطقة 

 وأنا اعتقد ان هذا مبدأ اساسي ينسجم مع .أ التعويض وايضاً تعتمد مبدأ الطوعيةبهذا الشأن، وهذه القرارات الحظتم انه تعتمد مبد

مبادئ حقوق اإلنسان بأننا ال نريد ان نرفع حيفاً لنقيم حيفاً آخر على المواطن، فكل الطلبات التي تقدم الى اللجنة هي قائمة على مبدأ 

آلية تنفيذ . )مرفق(يقرأ القرارات الصادرة من اللجنة . ألهميتهاالطوعية وأنا اود ان اقرأ القرارات على األقل بشكل مكثف 

  : القرارات

 تعوض العوائل المرحلة والمهجرة بقطعة ارض سكنية تخصص من الدولة في مناطقهم األصلية التي هجروا ورحلوا منها -أ: اوالً

  . اًبشرط ان ال يكونوا من المستفيدين بإمتالكهم قطعة ارض سكنية من الدولة سابق
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ماليين ) ١٠(مليون دينار، عدل هذا الرقم الحقاً ليصبح ) ٥(تعوض جميع العوائل المرحلة والمهجرة بتعويض مالي قدره فقط -ب

اآلن التغييرات التي . ماليين دينار) ١٠(دينار وتعوض العوائل المرحلة والمهجرة الساكنة داخل حدود بلدية كركوك مبلغ قدره فقط 

  .ماليين دينار) ١٠( على تعويض مقداره تمت الجميع يحصلون

تقوم هيئة حل نزاعات الملكية العراقية بحل جميع قضايا العقارات واألمالك المتاجرة والمستملكة نتيجة سياسات النظام السابق : ثانياً

). ١٥/٣/٢٠٠٧ (من دستور جمهورية العراق وبأسرع وقت ممكن اقصاه) ١٤٠(في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 

  .ويخضع هذا القرار وجميع القرارات لمصادقة دولة رئيس الوزراء

من دستور جمهورية العراق وبصورة خاصة ) ١٤٠(الى المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة إعادة جميع العوائل الوافدة : ثالثاً

ولغاية ) ١٩٦٨/تموز/١٧(اسات للنظام السابق للفترة من محافظة كركوك الى محافظاتهم السابقة التي وفدوا منها نتيجة السي

  : للتنفيذهوإتخاذ اآللية ادنا) ٢٠٠٣/نيسان/٩(

  .مليون دينار مع قطعة ارض سكنية في مناطقهم األصلية) ٢٠(منحهم مبلغ مقداره   -  أ

ل المدنية في المناطق اونقل قيد العوائل الوافدة من دوائر األحول المدنية من المناطق المتنازع عليها الى دوائر األح - ب

 .األصلية

  . نقل البطاقة التموينية للعوائل الوافدة من المناطق المتنازع عليها الى مناطقهم األصلية-ج

  .الرسمية المتبقية للعوائل الوافدة من المناطق المتنازع عليها الى مناطقهم األصلية السابقة نقل جميع المستمسكات - د

ل المدنية والبطاقة التموينية للمشمولين بهذه المادة              اعد تقديم المعنيين ما يؤيد نقل سجالت األحو يتم صرف مبلغ المنحة ب-هـ

وفي القرار الذي يتعلق بالعقود الزراعية بإلغاء كافة العقود الزراعية التي ابرمت ضمن سياسات التغيير الديموغرافي للتعريب 

من دستور جمهورية العراق وبصورة خاصة محافظة كركوك وإعادة ) ١٤٠(شمولة بالمادة في المناطق المتنازع عليها والم

  . الحال الى ما كان عليه قبل إبرام تلك العقود

خر الشهر الثالث ويتم آهذه هي القرارات الرئيسية واستغرقت لبعض الوقت إقراراها من قبل مجلس الوزراء وأعتقد أقرت في او

 بالتمتع ليكونوا كوك وهنالك إستمارة قد نضمت للراغبينلية يجري اإلستناد لها من قبل مكاتبنا في كروهذه اآل. العمل بموجبها

واإلستمارة اسمها طلب إعادة الوافد وهي تشمل جميع . مشمولين بهذه القرارات وهي موجودة امامكم في الكراس الموزع عليكم

ت اليها وال يمكن ان يتم صرف اي تعويض مالم يتم التأكد بعدة مستويات بوجود التفاصيل التي تتحقق منها اللجان المختلفة التي اشر

واللجان تتعامل مع هذا الطلب مرفقة مع هذه . )مرفق(وتالحظون ايضاً في نص الطلب . وتوفير جميع هذه المستمسكات

 وآلية نقل ل سجالت وقيود الوافدين والمرحلين نق فيما يتعلق بآلية.آلية تنفيذ قرارات اللجنة موجودة امامكم. المستمسكات الواردة فيه

البطاقات التموينية للوافدين والمرحلين، تمت لقاءات متكررة مع وزارة الداخلية ومع المديرية العامة للجنسية والجوازات واإلقامة وتم 

وقد استغرقت هذه اآللية . اد آلية مشابهةوفي الوقت ذاته تم اإلتفاق مع وزارة التجارة إلعد. التوصل آللية لتسريع نقل هذه السجالت

 العمليات واللقاءات جنة؟ ويجدر الذكر الى ان جميع هذهبعض الوقت وقد يتسائل مجلس النواب لماذا هذا التأخير في عمل الل
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يان وتنفيذها واإلتصاالت والمفاوضات أحياناً حتى يتم التوصل الى آلية ومن ثم إقراراها تستغرق اكثر من شهر وشهرين بعض األح

يستغرق بعض الوقت حتى بعد إقرار اآللية نجد في بعض األحيان بعض المكاتب للوزارات المختلفة ال تباشر في تنفيذها وتطلق 

أما فيما بتعلق بالعقود الزراعية فهنالك اآلن آلية تم التوصل اليها مع وزارة الزراعة بهذا . تعليمات إضافية ويصار الى متابعتها

رضت على مجلس الوزراء وقد ناقشها مجلس الوزراء مؤخراً وعرض بعض المالحظات حولها وغداً لدينا لقاء مشترك الشأن وع

مع وزارة الزراعة والدائرة القانونية في مجلس الوزراء ومع جميع الجهات ذات العالقة لتدقيق هذه اآللية ولمعالجة جميع الثغرات 

الك مخطط امامكم مخطط يبين كل هذه اآللية بالتفاصيل وتالحظون في هذا المخطط والحقاً هن. والنواقص التي قد تكون موجودة بها

العمليات التي جرى ذكرها، سيكون األخوة رؤساء المكاتب تحت تصرفكم لتوضيح اآللية المعتمدة وبشكل تفصيلي لتنفيذ كل هذه 

اريد ان . واإللتفاف على كل المستمسكات والضوابط المطلوبةوابط عديدة في هذه اآللية تمنع وتكشف التزوير ض ان هنالك والحظوا

اقول في هذا الشأن ربما ألن هنالك كثير مما يقال ان في كركوك على سبيل المثال هنالك اعداد كثيرة جاءت الى كركوك وارتكبوا 

رحلين ونحن نقول بهذا الشأن ينبغي تجاوزات في داخل المدينة والبعض يقول ان هذا العدد كبير جداً ويتجاوز العدد الحقيقي للم

وهما فئتان متميزتان واآللية التي ) ١٤٠(التمييز بين شيئين هنالك المتجاوزون وهنالك المرحلين المشمولين فعالً بضوابط بالمادة 

زة في هذا عائلة في ملعب كركوك وهي متجاو) ٤٠٠(تستطيع الفرز ما بين المجموعتين، واذكر مثال بهذا الشأن هنالك ذكرتها 

من %) ٢٥(ال يتجاوز ) ١٤٠(الملعب ونحن قررنا ان نتقصى واقع هذه العوائل وأعتقد عدد العوائل والتي هي مشمولة بالمادة 

أما اآلخرين فهنالك حاجة تجاوز ) ١٤٠(من هؤالء ستسري عليهم كل اإلمتيازات وكل ما تنص عليه المادة %) ٢٥(هؤالء، وربما 

عامل معها كحالة تجاوز وهي موجودة في كركوك وفي مناطق مختلفة من العراق وهي خارجة عن القانون وحالة التجاوز يتم الت

وبالتالي ليست من اختصاصات اللجنة فاللجنة ال تمتلك األجهزة التنفيذية وال شرطة وال غيرها من معالجة التجاوز فهذه مسألة 

عدد اإلستمارات ) ٢٥/١١/٢٠٠٧(ة حتى نول الذي يلخص ما حققته اللجاآلن تالحظون الجد. خاصة باإلدارات المحلية في كركوك

الف عائلة اي انه إستمارة توزع لكل ) ٢٠( بذلك كونالف إستمارة تم توزيعها وي) ٢٠(التي تم توزيعها بالنسبة الى محافظة كركوك 

الى حد اآلن في محافظة كركوك فاإلستمارات ما تم تحقيقه ). ١٠(الف إستمارة وعدد الوافدين ) ٧٥(وللمرحلين تم توزيع . عائلة

إستمارة وربما تجاوز هذا العدد قليالً مؤخراً، ومن هؤالء ) ٤٠٠٠(الف فقط حوالي ) ٢٥(ن بلغنا انها الف واآل) ٢٠(زة من المنج

ك  جاهزة للتعويض وتم صرف تحرير صكواصبحت) ٣٥٠٠(وتم إعداد ) ٣٩٢(رفض بالنسبة الى الوافدين تم ) ٤٠٠٠(الـ

أريد ان اقول . صكاً محرراً، وأي تفاصيل حول هذا الجدول نحن تحت تصرفكم) ٢٤٧٥(ومؤخراً ارتفع هذا العدد الى ) ٢٠٣٥(لـ

ال تشمل فقط كركوك بل تشمل جميع المناطق المتنازع عليها ) ٥٨(ستفتاء، قيل لنا ان المادة رية واإلافيما يتعلق بالحدود اإلد

  :لك بعض التأخر في ان نعالج المناطق غير كركوك وذلك لسبب يتعلقوبضمنها كركوك وقد كان هنا

ولكن بعد المداوالت .  في التفسير المعين بالمادة الدستورية التي تعتبر الحدود اإلدارية من صالحيات هيئة الرئاسةدباإلجتها: اوالً

 توصيات مقترحات وتوصيات بشأن الحدود اإلدارية وبعد تكليفي من قبل دولة السيد رئيس الوزراء طلب من اللجنة ان تتولى تقديم

وعكفت اللجنة على دراسة هذا الموضوع وشكلت لجنة فرعية واآلن نتوقع ان تكون توصياتنا جاهزة في منتصف هذا الشهر لتشمل 
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بغداد وربما غيرها ليس فقط كركوك والمحافظات الشمالية وإنما ايضاً المحافظات اإلدارية في عموم العراق وخاصةً كربالء وحتى 

 ونأمل ان جميع هذه التوصيات تنجز قبل منتصف هذ الشهر وسيتم إحالة هذه التوصيات الى األمانة العامة لمجلس .من المحافظات

 ه سيحيلها الى هيئة الرئاسة وعندئذ سيتم تنفيذ هذه اآللية الموجودة في الدستور ويكون األمر متروك لهيئة الرئاسة فيورالوزراء وبد

فيما يتعلق باإلستفتاء نحن اجرينا إتصاالً مع مفوضية اإلنتخابات ومع وزارة التخطيط وبحضور وزارة الداخلية وجميع . هذا الشأن

مطلوب هو إعداد سجل الناخبين الذين  فيم يتعلق بموضوع اإلحصاء فقد تم اإلتفاق فيما هو: اعضاء اللجنة وتم التوصل الى ما يلي

للمشاركة لإلستفتاء وهؤالء ينبغي ان يكونوا من سكان كركوك األصليين وحسب تعريفنا اولئك المسجلين حسب يحق لهم والمؤهلين 

ة ار، وتم اإلتفاق على ان هذا السجل موجود في وزارة الداخلية ويتم اإلعتماد على قاعدة البيانات الموجودة في الوز١٩٥٧إحصاء 

. ١٩٥٧ها المتوفون وكأن يضاف اليها ذرية سكنة المسجلين في إحصاء كركوك لعام الت عليها كأن يرفع عنيبعد إجراء بعض التعد

وقد تمت مداوالت عديدة بهذا الشأن والمفوضية طلبت تكليف من رئاسة الوزراء وارسلت رسالة بهذا الشأن وحولت الرسالة الينا 

تاء نحن ال نزال في عملية توفير المستلزمات الفنية اذن في موضوع اإلستف. ونحن بصدد إعداد إجابة نقترحها على رئاسة الوزراء

اود ان اشير المالحظات الختامية بهذا الشأن . وتوضيح األطر الالزمة لذلك واذا اردتم مزيد من التفاصيل سنكون سعيدين بتقديمها

ية ومن قبل وزارة التجارة ولكننا الوزارات معها والحظنا تعاون جيد من قبل وزارة الداخلالى عديد من شؤون اللجنة يرتبط بتعاون 

نواجه بعض الصعوبات مع وزارات اخرى وال سيما اولئك الوافدون الذين حصلوا على التعويضات وينبغي ان ينتقلوا الى وظائف 

لف مشابهة في محافظاتهم األصلية، فالحظنا ان بعض الوزارات اآلن تتلكأ في منحهم إنفكاك من دوائرهم في كركوك وهذا أمر مخا

.  نحن نأمل من جميع الوزارات ان تتعاون معنا بهذا الشأنا مجلس الوزراء لذالكل التوجيهات المتفق عليها وحتى الذي وافق عليه

ذ التوجيهات التي أعتمدت وتنفيذ اآللية بعض األحيان يواجه عراقيل يفيما يتعلق بنقل البطاقة التموينية ونقل السجالت الحظنا في بتنف

المالحظة الثانية هنالك . ات المعنية ونح عملنا نشاطاً مكثفاً ألجل متابعة هذا الموضوع ونأمل ان تتسارع هذه األمورفي المحافظ

أخبار تردنا وشكاوى غير مكتوبة بمعنى انه يتم تجاوز على الضوابط المذكورة وصرف تعويضات بدون اوليات وغيرها من هذه 

ون مع اي انستلم في لجنتنا والمكاتب اي شكوى مكتوبة وأذكر للجميع نحن على إستعداد للتعالشكاوي، أنا اقول حتى هذه اللحظة لم 

نحن ال نقول انه ال تحدث . شكوى مكتوبة تصلنا وسنتعامل معها بكل شفافية وبكل وضوح ونكون مستعدين لعرض عملنا أمام الجميع

ذه األخطاء ونحن منفتحين إلستقبال اي مالحظات نقدية أخطاء بل على العكس تحدث اخطاء ونحن اآلن حريصون على تشخيص ه

وعملنا عمل معقد نقوم به لذلك ليس غريباً ان تطرأ علينا اخطاء ولكننا نقول أننا نتعامل مع ما هو مكتوب . وتدقيقات لآلليات المتبعة

راض وأقول بهذا الشأن تم على األالمالحظة الثالثة يجري الحديث عن تجاوزات ت. ومع التفاصيل ونرحب بأي شكوى بهذا الشأن

تنا، نحن نحاسب نحن جهة تنفيذية تتعلق بما اسلفت به فنحن ال صالحية لنا بما يدور على األرض فهذا الموضوع خارج عن صالحيا

 بعلى التالي اذا كانت ضوابطنا عادلة أم غير عادلة ومنصفة أم غير منصفة ومنسجمة مع روح الدستور أم غير منسجمة، ونحاس

  .وابط أما ما عدا ذلك فهذا يقع خارج صالحيتنا وخارج حدود سيطرتنااذا كنا دقيقين في تطبيق هذه الض
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    -:الشيخ خالد العطية -
فرصة ألعضاء اآلن نعطي ال. على المعلومات واإليضاحات التي قدمها في تقريره) ١٤٠(نشكر السيد رئيس لجنة تنفيذ المادة 

  .إلستيضاح من اللجنة حول هذا الموضوعل واالمجلس الموقر بالسؤا

  -: السيد فوزي أكرم سمين-
وبناء على الحيثيات أعتقد حسب النظام الداخلي في انه حق األولوية ) ٨/١٠/٢٠٠٧(بإعتباري أنا صاحب الطلب اإلستضافة بتاريخ 

  .بالتحدث لتوضيح الصورة واألسباب التي دعتني إلستضافة هذه اللجنة الموقرة

  -):نقطة نظام( فالح حسن زيدان  السيد-
لين أو الوزراء ان نطرح المجال وتجمع األسئلة ويجاوبون، في هذا وجرت العادة في مجلس النواب ان نستضيف السادة المسؤ

  .الموضوع تحديداً نطلب ان يكون كاآلتي النائب يسأل واللجنة تجاوب لكي ال يتم عدم اإلجابة على بعض األسئلة

  -:كرم سمين السيد فوزي ا-
) ١٤٠(البرلمانية، المادة ) ١٤٠(هنالك عدة تساؤالت وأنا عضو لجنة مادة ). ١٤٠(في البداية نرحب بأعضاء لجنة تنفيذ المادة 

من قانون إدارة الدولة ) ٥٨(والمادة ) ١٤٠(من الدستور لكن المادة ) ١٤٠(شكلت بموجب أمر من رئاسة الوزراء لكي تنفذ المادة 

حل وهو تحديد الحدود اإلدارية للمحافظات ااصبحت جزء منها وفيها ستة مراحل اولى هذه المر) ١٤٠(لى المادة التي أضيفت ا

حل اقامت بتجاوز هذه المر) ١٤٠(، لكن الذي حدث في لجنة المادة )٥٨(من المادة ) ب(وتسمية المناطق المتنازع عليها وفق الفقرة 

لمناطق والحدود اإلدارية واصبحت لجنتكم تطبق على األرض دون تحديد الحدود اإلدارية ولم يأخذ مجلس الرئاسة دوره في تسمية ا

وهي ترحيل العوائل والتعويض كيف يتم القفز على مراحل الدستور فهذا خرق ) ج(والمناطق المتنازع عليها وبدأتم بالفقرة األخيرة 

ل وشرح بخصوص اإلستفتاء من يثبت ان هذا الشخص من السيد رئيس اللجنة تفض. دستوري فاضح يجب األخذ بنظر اإلعتبار

هكذا شيء رسمي فما هي اإلثباتات؟ المرحلين؟ فقد يكون خرج بإرادته من كركوك وهل هنالك قرار بالترحيل؟ واذا كان ال يوجد 

.  ان يكتمل التطبيعبالنسبة الى الوافدين وتعويضهم كم عددهم الكلي؟ كم تستغرق اللجنة في عملها؟ التطبيع، اإلحصاء، ويجب

ل الناخبين حتى يمكن ان نجري اإلستفتاء واللجنة حالياً تريد القفز على هذه سجاإلستفتاء، يجب ان تكتمل مرحلة اإلحصاء أي 

) ٢٦٠(مليار مقابل المبلغ المرصود من ) ٥٠(لحد اآلن صرف مبلغ يقارب وكما تفضل السيد الرئيس . ولألسف الشديدالمراحل 

تقريباً علماً ان اللجنة تعمل منذ اكثر من سنة فكم يتطلب من اللجنة وقت إلكمال صرف مبالغ %) ٢٠(يعادل مليار وهذا 

التعويضات؟ بالنسبة الى الملفات في محافظة كركوك والتي تشمل التعويض بالنسبة الى المرحلين والوافدين هل يتم تدقيقها؟ فإذا كان 

. لجنة يكون التدقيق؟ المفروض لجنة من القانونيين من خارج اللجنة حسبما اعتقد يكوننعم هل من داخل اللجنة؟ أم من خارج ال

آليات عمل اللجنة واألنظمة التي تعمل بها من أقرها؟ نالحظ صالحيات كبيرة لهذه اللجنة في وضع ضوابط واآلليات الخاصة 

كم من .  ورجوع أناس والتعويضات والى آخرهبالتطبيع وعلى ما يرونه وهذا غير صحيح خصوصاً انها تتعلق بترحيل أناس
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 وكم منها حسم؟ ومتى يمكن ان تنهي عملها في كركوك؟ اذا كان بعد سنتين أو ؟ة استلمت هناككيبنزاعات الملالدعاوي الخاصة 

غالق بعض المكاتب لعمل هيئة نزاعات الملكية في كركوك منها إهنالك معرقالت . أكثر فإن اللجنة لم تكمل عملها إال بعد ذلك الوقت

ومناقشتها من قبل لجنة األقاليم ) ١٤٠(لي الوحدات اإلدارية في كركوك، نقترح مراجعة كاملة آلليات وضوابط اللجنة ومن قبل مسؤ

ان اللجنة تعمل بدون رقيب ونريد تشكيل لجنة لمراقبة األعمال المنجزة ويكون عملها . والمحافظات بالتعاون مع اللجنة القانونية

ن فهنالك رقابة مالية في واف ويكون عبر اإلنترنت وكذلك يجب ان يكون تحت رقابة مالية فال يمكن صرف الصكوك كيفما يشاؤشف

من جديد وتكون بمشاركة ) ١٤٠( المهجرين؟ فنريد إعادة تشكيل لجنة المادة لماذا لم يعطى دوراً لوزارة. ؤسسةكل وزارة وفي كل م

  .يل فئة على فئة من اجل انقاذ هذ الوطن الجريح وهذا الشعب المظلومكافة الكتل السياسية دون تفض

   -: الشيخ خالد العطية-
  .من باب الجمع بين الحقين بعد كل مجموعة صغيرة من األسئلة سنعطي الفرصة للرئيس وأعضاء اللجنة لإلجابة

  -: السيد سعدي البرزنجي-
أنا اطلعت . عناء الحضورعضاء لتجشمهم وزمالئه األعزاء معالي الوزراء وبقية األنرحب ترحيباً حاراً باألستاذ الدكتور رائد فهمي 

اود ان اشير وأنا . منهجية صحيحة وتعطي وتعكس صورة جيدة عن عمل اللجنة لحد اآلن هذا التقرير وهو جيد ومعد بطريقةعلى 

ابعة تنفيذ المادة واألخ فوزي اكرم عضو معي في هذه في مجلس النواب وهي لجنة مؤقته لمت) ١٤٠(رئيس لجنة متابعة تنفيذ المادة 

واود ان . اللجنة ونحن من عملنا ان نتابع التنفيذ واذا وجدنا خلل أو تلكؤ في التنفيذ ان نطلب اإلسراع أو تالفي الخلل بهذه المناسبة

معه وهي غير قاصدة فقط على المناطق هي استحقاق دستوري ولها عمومية وشمولية بالنسبة للعراق بأج) ١٤٠(اشير الى ان المادة 

نجف أو كربالء أو بغداد أو اي منطقة اخرى في العراق الإنما تشمل اي منطقة في العراق في محافظة المستقطعة من كردستان و

ا التغيير في فيها عمليات التغيير الديموغرافي والتهجير القسري بقصد تغيير المكون الموجود اصالً في تلك المنطقة واي منطقة شمله

أنا اريد ان اقول ان هذه المادة .  لذلك أنا احيي اللجنة عندما التفتت الى هذه الشمولية وكلفت من يقوم بدراسة ذلك.الخارطة اإلدارية

 من البرنامج )٢٢(المالكي قدمت برنامج لتنفيذ هذه المادة ضمن المادة السيد نوري دخلت في البرنامج الحكومي وحكومة دولة 

أنا ال القي باللوم على هذه الفقرة وال على الحكومة ولكن اقول . كومي وحددت مواعيد للفقرات لم يجري اإللتزام بها مع األسفالح

أشهر وهي مدة ليست ) ٥(ان هنالك تلكؤ وحصل وأكبر تلكؤ في تنفيذ هذه المادة ما حصل من فراغ من رئاسة اللجنة ما يقارب 

. ستور حيز التنفيذ ونهاية المهلة المحددة لتنفيذ المادة هي اقل من سنتين وهي مدة ليست قليلة بل مدة طويلةبالقليلة اذا قارنا دخول الد

اذن يجب اإلسراع في تنفيذ هذه المادة وأنا اريد ان ابين هنا كقانوني ان انتهاء المهلة دون اكمال تنفيذ حكم المادة كما يرى كل اساتذة 

 تتضمنه هذه المادة بل على العكس من ذلك عدم تنفيذ هذا ذيقوط اإلستحقاق الدستوري السال يعني القانون الدستوري بالضرورة 

على  اإللتزام على السلطة التنفيذية في موعدها يعتبر مخالفة دستورية تضيف الى اإللتزام األصلي بتنفيذ هذه المادة إلتزامات إضافية

يديهم وأناشدهم ان يقوموا باإلسراع في امن على هذا المنبر وأناشد اللجنة وأشد على وأنا اناشدها الحكومة فعليها اإلسراع في ذلك 

هما ) ٥٣(هي المادة الوحيدة مع فرع واحد أو فقرة واحدة من المادة ) ٥٨(أريد ان اشير الى نقاط أخرى، المادة . تنفيذ هذه المادة
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) ٥٨(من قانون إدارة الدولة العراقية والمادة ) ٥٣(من المادة ) أ(الفقرة ن التي ابقى الدستور العراقي عليهما حيز التنفيذ، االوحيدت

بأجمعها، هذه المادة تشير الى التعديالت التي حصلت في الحدود اإلدارية للمحافظات من قبل النظام السابق بهدف التغيير 

 ؟)٥٨(من المادة ) ب(كما تنص على ذلك الفقرة تحرك الديموغرافي، هنالك آلية وأنا اناشد مجلس الرئاسة لماذا لم يقم هذا المجلس لل

أطلب من هيئة نزاعات الملكية زيادة عدد اللجان في كركوك على األخص . بأن يقوم مجلس الرئاسة بإقتراح آليات لحل هذا اإلشكال

ى اللجنة المحترمة هو مدى اريد ان اطرح سؤال عل. لإلسراع في قضايا كثيرة جداً فلجنة واحدة ال تستطيع ان تقوم بهذه المهمة

  .عون فلنعلماتعاون الوزارات والدوائر الحكومية لتنفيذ وتسهيل عمل اللجنة؟ واذا كانت هنالك وزارة أو جهة حكومية ال تت

  -: السيدة عامرة البلداوي-
 يعطى مجال لكل األشخاص  ففي البداية.سة وهامة كما يحدث اآلنتعرض امام المجلس الموقر وهي حسادائماً في كل القضايا التي 

  .وتحددونا بأقل من نصف دقيقة المتحدثين اوالً وبعد ذلك تعطون مجال صغير لباقي األعضاء

  -: السيدة ايمان األسدي-
ولدي معلومات واريد ان اقولها ) ١٤٠(وي على هذه المالحظة لكن أنا عضوة في اللجنة البرلمانية للمادة أنا اشكر السيدة عامرة البلدا

السادة اعضاء اللجنة المحترمون نرى ونالحظ التقرير المرفوع . لما تفضل األستاذ فوزي اوالً فأرجو ان يتسع صدر الرئاسة ليمث

من قبلكم واألسماء المدرجة كلها بأنها يشوبها نقص في احد اهم المكونات ذات العالقة أال وهو المكون السني علماً وانه عنصر 

ما هم إال اعضاء وهم ك أو المناطق األخرى للعلم ان السيد محمد خليل وبابكر صديق وتحسين محمد سواء في مدينة كركواصيل 

سادة محترمين مع التقدير مجلس محافظة أي جهة رقابية مما يتنافى مع وجودهم في جهة أو لجنة تنفيذية وباألخص السيد بابكر 

نسأل اللجنة الموقرة متى يتوقعون اإلنتهاء من . ل في جهة تنفيذيةصديق هو مدير مكتب كركوك أي جهة رقابية وال يجوز ان يدخ

من تشكيل لجنة فرعية إلجراء ) ٢١(أعمالهم بمراحلها الدستورية كافة ونجد في بيانهم الصحفي الصادر عن إجتماعهم المرقم 

التي تقول تطبيع إحصاء ) ١٤٠( المادة اإلستفتاء وأرى ان هذا قفزاً كما تفضل األستاذ فوزي على المراحل المحددة بالدستور حسب

الذي تم صرف التعويضات ) ٥( من اللجنة رقم ء فقط لكركوك؟ حسب القرار الصادراستفتاء، ما هو سندكم القانوني إجراء اإلستفتا

احد؟ نتسائل هل انتم حدتم هذه التعويضات والصرف والمراقبة؟ هل يحق لذات اللجنة ان تحدد صرف تعويض ومراقبة في آن و

حسب تقريركم الوارد لكركوك وسنجار وخانقين وماذا عن اعمال تلك اللجنة عن تقصي وتتسائل لجنة تقصي الحقائق كانت فقط و

للمناطق المتنازع عليها األخرى؟ وبذكر المصروفات نتسائل تحت اي غطاء تشريعي ايتها اللجنة المحترمة طلبتم المهمة جداً  الحقائق

 رغم ان اللجنة لن تمدد من الناحية القانونية عملها تحت اي غطاء تشريعي ولم يصوت ٢٠٠٨ من موازنة تخصيص اموال للجنتكم

مليار؟ ) ٢٢٣( اللجنة الباقي صير الباقي من األموال التي بحوزتا هو مب؟ فإذا مددتم فرضاً حسب األصول ملها مجلس النوا

اذا انجزتم فيما يتعلق بالوسط والجنوب العراقي فقد تعرضت هاتين م. ونرجو من اللجنة الموقرة ان يتسع صدرها لكي نتعاون

المنطقتين الى تغييرات ديموغرافية مشابهة الى ما حصل في كركوك فإذا جاء جوابكم حسب تقريركم بتشكيل لجنة فرعية فنقول ان 

 خاطبتم رئاسة الجمهورية؟ وهل قدمتم لها لجنتكم الفرعية هذه هي لجنة فرعية إدارية وليست كما فعلتم في كركوك، نسأل اللجنة هل
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بتقديم توصية الى رئاسة مجلس الوزراء إلعادة بعض ) ١٩(توصيات؟ فإننا ال نرى ذلك إال في بيانكم الصحفي إلجتماعكم المرقم 

سباب سياسية هل تمت النواحي واألقضية الغير المتنازع عليها الواقعة ضمن محافظة كركوك التي تم إلغائها من قبل النظام السابق أل

د النظام السابق؟ في عهمثل هذه التوصية لمناطق ونواحي واقضية كثيرة في الوسط والجنوب والتي ايضاً تم إلغائها ألسباب سياسية 

وابط التي تعمل بها اللجنة الموقرة هل رفعت الى جهة تشريعية مثل مجلس النواب ومجلس شورى الدولة كونها بالنسبة الى الض

الى مجلس القضاء ) ٩٠(تشريعية وأنتم ادرى بذلك؟ قد عرض مثل هذا في مسودة قراركم الصادر بخصوص موقعة نصوص 

هل قمتم بزيارات ميدانية الى المناطق المتنازع عليها في الوسط والجنوب كما حصل في . األعلى بينما تعليماتكم وقراراتكم لم ترفع

إلجراء زيارة ميدانية الى ) ١٤٠(في تشكيل لجنة فرعية لتنفيذ المادة ) ٤(بالفقرة )٢١(توصياتكم في مقرراتكم إلجتماعكم المرقم 

  خانقين وسنجار وكركوك؟ أو هل قمتم بمخاطبة المحافظين بالنسبة الى المحافظات التي تقع ضمن المناطق المتنازع عليها؟

  -)):١٤٠(رئيس اللجنة التنفيذية للمادة ( السيد رائد فهمي -
فيما يتعلق بالمراحل نحن . ابة بعض األسئلة وربما زمالئي في اللجنة سيتولون اإلجابة على بعض األمور بالتفصيل إجىسأتول

وفي هذا الشأن نحن نعتقد ان هنالك قضية ملحة ) التطبيع واإلحصاء ثم اإلستفتاء) (١٤٠(إعتمدنا المراحل الموجودة في المادة 

ى سياسات صدام القمعية وينبغي معالجة اوضاعهم فكان هنالك إمكانية للشروع بذلك وفق تعرضوا الوعشرات اآلالف من المواطنين 

أما فيما يتعلق بالحدود اإلدارية وكما اسلفت اذا كانت هيئة الرئاسة لم تتصدى للموضوع فهذا ليس من ذنب . الضوابط المذكورة

صدى للموضوع ولكن بعد الطلب والتأكيد بأن اللجنة يمكن ان تتناول نحن فيما يتعلق بنا وفي البداية اللجنة لم تت. اللجنة على األقل

ن اتخاذ لة عواللجنة غير مسؤ. الحدود اإلدارية من زاوية توفير المعطيات الفنية والتوصياتوالموضوع شرعنا بمعالجة الموضوع 

سة أو من الجهات المختلفة األخرى، حتى لو م به غرضه تسهيل عملية اتخاذ القرار سواء من هيئة الرئااي قرار والعمل الذي ستقو

ارادت هيئة الرئاسة اآلن ان تباشر هذا العمل بمعزل عن اللجنة فستضطر للقيام بنفس الخطوات التي قمنا نحن بها في اللجنة، فأعتقد 

واألمر متروك للجهات المعنية رار نفس العملية فعملنا هو توفير توصيات ان من الهدر للوقت وللجهد ولآللية التي إعتمدناها ليتم تك

كيف يحدد المرحلين والوافدين؟ أنا اود ان اشير فيما يتعلق بالوافدين كلهم يتم تحديدهم في ضوء وجود . وهيئة الرئاسة إلتخاذ القرار

 تحديد الوافد بشكل قرارات من النظام السابق، سواء من مجلس قيادة الثورة أو قرارات من الهيئات األخرى في النظام السابق فال يتم

إعتباطي وعشوائي وبناء على الخيارات واإلرتياحات السياسية، فكل الذين يتم تحديدهم كوافدين هنالك مستند قانوني يتم الرجوع اليه 

ئق وثاالأما فيما يتعلق بالمرحلين وموجودة باإلستمارة مجموعة . ونحن في هذا الشأن مستعدين لعرض جميع الوثائق الالزمة لذلك

وأعتقد أننا نستند في كل ذلك على ) ١٩٥٧(المطلوبة وهي وثائق تفصيلية يثبت فيها انه من اهالي كركوك األصلي وفق إحصاء 

السجالت الموجودة لدى وزارة الداخلية التي ال يمكن الطعن بها، أما اذا قلتم ان هذه الضوابط غير كافية فنحن مستعدين ألي 

ان جميع اآلليات والقرارات كانت معروضة على مجلس الوزراء، اللجنة لم تتخذ قراراً بمعزل عن مجلس إقتراحات بهذا الشأن علماً 

وهم ينتمون الى إتجاهات مختلفة ومعروضة امام الجميع ونحن قبلنا وال نزال مفتوحين لجميع هذه الوزراء ومجلس الوزراء ممثلين 

لى عملية المبالغ المصروفة؟ نحن لم نشرع في توفير مستلزمات صرف واإلحصاء وقيل عكم تستغرق عملية التطبيع . اآلراء
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التعويضات إال منذ اواخر الشهر الثامن ألسباب تتعلق بظروف عمل اللجنة في الفترة السابقة والشاغر، فكل ما تحقق في السجل 

وهذه العملية اآلن ستتسارع ألن الجزء األخير للوافدين واألعداد التي تم التوصل لها والصكوك المحررة هو عمل شهرين عملياً 

فكانت هنالك متطلبات تنفيذية ثقيلة استغرقت وقتاً طويالً واآلن حينما . األول كان هو الجزء األكبر واألكثر ثقالً من حيث المتطلبات

تم في غضون على ان هذا الجهد  يتم محاسبتنا مرحلة التنفيذ أعتقد ان األمور تتسارع فينبغي اذا يتم محاسبتنا بهذا الشأنوصلنا الى 

أما فيما يتعلق بأننا قفزنا على اإلستفتاء فنحن اآلن لم نعمل سوى في تناول األمور الفنية ونحن قلنا سألنا سؤال في . األشهر األخيرة

أي قاعدة بيانات . اتأي استفتاء؟ وفي أي مكان؟ ومن هي الجهة التي تنظم اإلستفتاء؟ فقلنا توجهنا الى المفوضية المستقلة لإلنتخاب

نستخدم اذا تحدثنا عن كركوك؟ مفوضية الهيئة المستقلة لإلنتخابات طلبت منا جملة اسئلة وهذه األسئلة سنجيب عنها ومجلس الوزراء 

نفذ تم إتخاذ الخطوات بموجب ما تنص عليه اآلليات المتفق عليها ووفقاً للدستور، نحن لم نشرع ولم نيئذ سدسيقر هذه اإلجابات وعن

مشينا بمرحلة التطبيع ومشينا . اي مرحلة وان ما عملناه ونتيجة التأخير قررنا ان نسير بخطوط متوازية دون ان تكون متقاطعة

فيما يتعلق بالجانب المالي . تاءعلى موضوع اإلستفبموضوع األستفتاء وحاولنا ان نذلل بعض العقبات ونستوضح بعض األمور 

 بالتفاصيل لكن اريد ان اقول كل وثائق عمل اللجنة وكل نشاطها المالي سيخضع الى التدقيق من ستجاوب معالي الوزيرة نرمين

ونحن تحت ) ١٤٠(ديوان الرقابة المالية ونحن مستعدين اذا كان هنالك تساؤالت من قبل البرلمان الموقر ومن قبل لجنة متابعة المادة 

ه الطلبات، فنحن مفتوحين تماماً ألي نشاط رقابي يقوم به برلمانكم أو اي تصرفهم ونحن لم نتردد في اإلستجابة ألي طلب من هذ

  .وفيما بعد يتفضل السيد احمد البراك فيما يتعلق بموضوع نزاعات الملكية. جهة أخرى

   -: الشيخ خالد العطية-
ز لها ثم تعطى إجابات كلية رئلة وفوبعد ذلك يكون تغطية لإلجابات وتوحيد لألسأنا افضل ان تطرح األسئلة بمجموعها على اللجنة 

فأرجوكم ان تعطونا فرصة لإلستماع الى بقية . إلختصار الوقت ونراعي حقوق جميع األعضاء. على كل مجموعة من األسئلة

  .األسئلة وفيما بعد تجاوبون عليها دفعة واحدة

  -)):١٤٠(رئيس اللجنة التنفيذية للمادة ( السيد رائد فهمي -
كون السني فنحن التقينا برؤساء الكتل والتقيت ايضاً بالسيد طارق الهاشمي وعرضت له عمل اللجنة وكل توجهاتها فيما يتعلق بالم

له نحن على إستعداد في اللجنة ألن يرشحوا احد لعضويتها وكنت قد تداولت في األمر مع دولة السيد رئيس الوزراء  بالتفصيل وقلت

  .لم نتلقى جواب بهذا الشأنوليس إقتراح من طرفي ومنذ ذلك الحين 

  -: السيد نوزاد صالح-
نرحب باللجنة الموقرة في مجلس النواب ونثمن ما قدمتم وتقدمونه من جهود ووقوفكم بوجه الضغوط المختلفة التي تعرضتم لها 

ضافة الى ذلك تعثرت اعمال التي تعيد الحق للمواطنين في كركوك ونينوى وديالى وأربيل وباإل) ١٤٠(إلعاقة تنفيذ المادة الدستورية 

تنفيذ اعمالكم في التطبيق والتي تحتاج  للقيام ب٢٠٠٧لكم  في موازنة عام لجنتكم بسبب تأخير تسهيلها وعدم تخصيص ميزانية معينة 

األذن كما ان الى مبالغ لوال تفضل دولة السيد رئيس الوزراء مشكوراً بتخصيص مبالغ من ميزانية مجلس الوزراء لتوقفت اعمالكم 
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بدأ اعمالكم قد تأخرت حيث سببت هذه العوامل عدم إكمالكم  للواجب الملقى عليكم الى حد اآلن وإستقالة السيد وزير العدل مشكلة 

اخرى بالرغم من التعصب العنصري األعمى للنظام السابق الذي كان موجه باألخص الى المواطنين الكرد والتركمان في كركوك 

آت خيالية مغرية في تشجيعهم إلعالنهم ين إما باإلجبار أو إعطائهم مكافتولي على ممتلكاتهم وتم إسكان آخرحيث رحلوا وهجروا واس

اجد ان تركيزكم على مدينة كركوك ولو اشكركم على ذلك . لتغيير أماكنهم واإلستيالء على اماكنهم مما يخالف كل الشرائع السماوية

وى التي تعرضت الى مثل ما تعرض اليه ابناء كركوك حول التهجير والترحيل تعطون اهمية الى محافظة نينيجب ان ولكن 

األقليات الدينية كالمسيحيين واإلزيديين مع العلم ان اإلرهابيين والعنصريين في العهد البائد ال زالوا يمارسون وباإلضافة الى الكرد 

رى كخانقين وجلوالء وأخص بالذكر مدينة مندلي التي اخليت نفس اإلجراءات في المدينة وكذلك لم تركزوا لحد اآلن على مناطق أخ

من سكانها الكرد بعمليات التهجير والترحيل وتم جلب عشائر واسكنوا في مناطقهم بعد اإلستيالء على ممتلكاتهم هذا وان المدينة 

اهيب بتوجهكم الى هذه المناطق لتنفيذ ا لذ. باإلضافة الى هذه المآسي تعتبر من المدن المنكوبة من جراء الحرب اإليرانية العراقية

من الدستور يشمل كل من رحل وهجر من المواطنين في كافة انحاء العراق ) ١٤٠(كما يجب ان ال يخفى ان المادة ) ١٤٠(المادة 

لكم بسبب كل  عم ضمن اهتمامكم فيما اذا تشمل نطاقوجرى تغيير التركيبة السكانية في عدد من المحافظات فأرجو اخذ هذه المناطق

اريد ان اؤكد ان هذا الموعد . لها ما تعرض لها من المصاعب لم يتم تحقيق هدف اإلستفتاء المنشود في هذه السنة كما كان مقرر

ت قانونية كثيرة الاتحديد موعد قريب آخر حيث توجد مجليس بنهاية الدنيا فإذا توفرت األوضاع المالئمة وإكمال اعمالكم كالقيام ب

  .إلستفتاء في موعد آخرلتحديد ا

   -: الشيخ خالد العطية-
حتى يتلقون منهم اإلقتراحات ) ١٤٠( فرصة للجنة لإلجتماع مع اللجنة البرلمانية الخاصة بالمادة احأنا ارى من الضروري جداً ان يت

  .ووجهات النظر واألسئلة التفصيلية حول هذا الموضوع واآلن نكتفي بتوجيه األسئلة للجنة

  -: عباس البياتي السيد-
مداخلتي من فقرتين األولى إما وقت مستقطع تعطيني أو تكلف اللجنة وهو قراءة ). ١٤٠(ارحب بالسادة رئيس واعضاء لجنة المادة 

هو تطبيع إحصاء إستفتاء ) ١٤٠(من الدستور، فالموجودة في المادة ) ٥٨(تحيل الى المادة ) ١٤٠(بدقة ألن المادة ) ٥٨(المادة 

 أنا سياسياً ال اتحدث وأنا اتحدث .يةفقراءة هذه المادة سيوجه النقاش الى الموضوع). ٥٨(ناس ال يعرفون مراحل المادة وأغلب ال

يمي ودولي حوله وبالتالي أنا مجلس النواب وهنالك اآلن توجه إقلفني وقانوني وسياسياً اتبنى اقليم كركوك وطرحته من على منبر 

تقوم الحكومة العراقية اإلنتقالية وال () ٥٨(اسمح لي ان اقرأ المادة ). ١٤٠(دستور وليس ضد المادة اناقش فني وقانوني ليس ضد ال

سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العراقية وغيرها من الجهات ذات العالقة وعلى وجه السرعة بإتخاذ تدابير من اجل رفع 

تمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك من خالل ترحيل ونفي رسات النظام السابق والماالظلم الذي سببته مم

األفراد من اماكن سكناهم ومن خالل الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها وتوطين األفراد الغرباء عن المنطقة وحرمان 

  :لخطوات التاليةاخاذ إلنتقالية العراقية إتى الحكومة االسكان من العمل ومن خالل تصحيح القومية ولمعالجة هذا الظلم عل
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فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين وإنسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية  -١

م وممتلكاتهم واذا العقارية واإلجراءات القانونية األخرى على الحكومة القيام خالل فترة معقولة بإعادة المقيمين الى منازله

  .تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضاً عادالً

من قانون الهيئة ) ١٠(بشأن األفراد الذين تم نقلهم الى مناطق واراضي معينة وعلى الحكومة البت بأمرهم حسب المادة  -٢

ي تعويضات من الدولة أو إمكانية العليا لحل النزاعات الملكية العقارية لضمان إمكانية إعادة توطينهم أو لضمان إمكانية تلق

تسلمهم ألراضي جديدة من الدولة قرب مقر إقامتهم في المحافظة التي قدموا منها أو إمكانية تلقيهم تعويضاً عن تكليف 

 .انتقالهم الى تلك المناطق

 .بخصوص األشخاص الذين حرموا من التوظيف أو من الوسائل -٣

ازع عليها ومن ضمنها كركوك الى حين إستكمال اإلجراءات أعاله وإجراء إحصاء السكان  تؤجل التسوية النهائية لألراضي المتن-ج

  .ستفتاءاإلو

فهنالك حدود إدارية مختلف عليها مثل النخيب فهنالك فرق بين الحدود اإلدارية وبين المناطق المتنازع عليها من الناحية القانونية 

الت ي الدستورية والقانونية تختلف واألمم المتحدة في ورقتها الموجهة الى لجنة التعدطق من الناحيةاوسامراء وبلد والدجيل وهذه المن

وعلى اي اساس هذه المنطقة متنازع عليها وتلك المنطقة غير ) طلح المناطق المتنازع عليهاصال بد من تحديد م(الدستورية تقول 

بأعضاء اللجنة ولكن ان تكون هنالك لجنة خارجية تدقق اعمال تدقيق أعمال اللجنة وأنا كلي ثقة . متنازع عليها وعلى اي ظوابط

ينتهي السقف الزمني للمادة بعد ذلك ماذا يحصل للجنة؟ ) ٣١/١٢/٢٠٠٧(في . اللجنة وان تشرك فيه األمم المتحدة كجهة محايدة

 بالحدود اإلدارية وهذه مخالفة دستورية وماذا يحصل للمادة؟ في النهاية قد تفضل السيد معالي الوزير وقال السيد رئيس الوزراء كلفنا

تقول هذه من إختصاصات رئيس الجمهورية ونائبيه لتحديد الحدود اإلدارية وتحديد المناطق المتنازع عليها ) ٥٨(صريحة ألن المادة 

أنا اؤمن بالشفافية وآلية حتى لو كان السيد رئيس الوزراء هو الذي كلفهم بالتالي ال يمكن لهذه اللجنة ان تنهض بهذا األمر وباتالي 

ن تكون على تشكيل لجنة فإذا كانت من صالحية الحكومة يجب ا) ١٤٠(وال المادة ) ٥٨(التطبيق وتشكيل هكذا لجنة لم تنص المادة 

 رأيي  بخارطة الطريق التي عرضتها هنا وال يوجد احد يزايد علي وأنا)١٤٠ ( وبالتالي أنا مع المادةمتوازنة وال بد ان تكون شفافة

  .السياسي اريد اقليم لحل مشكلة كركوك

  -: السيد اسامة النجيفي-
تتولى السلطة التنفيذية إتخاذ الخطوات الالزمة ) (١٤٠(نصت المادة . فأرجو اإلصغاء الكالم الذي سأقوله يستند على الدستور كامالً

تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية (الدستور من ) ٦٦(وحسب المادة ) بكل فقراتها) ٥٨(إلستكمال تنفيذ متطلبات المادة 

ان آليات تشكيل لجنة ). يحل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية) (٣٨(وحسب المادة ) ومجلس الوزراء مجتمعين

ة مجلس الرئاسة حسب جنة عند تشكيلها لم تحصل على موافقة ومصادقلمن الدستور الحالي غير قانونية ألن هذه ال) ١٤٠(المادة 

من الدستور من قبل مجلس الوزراء مخالف حسب كتاب نائب رئيس الجمهورية ) ١٤٠(اوالً، وان تشكيل لجنة المادة ) ١٤٠(المادة 
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من ) ٥٨(يتطلب إتخاذ إجراءات مشتركة من قبل السلطة التنفيذية والقيام بتنفيذ فقرات المادة ) ١٤٠(وان التطبيق السليم ألحكام المادة 

اؤكد ان هذه اللجنة غير دستورية كما اوضحنا اصدرت اربعة قرارات . المرحلة اإلنتقالية حيث تتولى الجهات تنفيذ الفقرات اعاله

مهمة تخص تطبيع األوضاع في كركوك وهذه القرارات هي األخرى بدورها لم تشرعن وتحصل على موافقة مجلس الرئاسة 

) ١٤٠(مجلس الوزراء قد وافق على القرارات التي صدرت من اللجنة . ا غير دستوريةفأصبحت هذه القرارات هي أخرى بدوره

ولكن تم سحب هذه الكتب مرة أخرى من مجلس ) ٦٧٥٩(وأرسلت هذه القرارات الى مجلس الرئاسة بالكتاب ) ٢٩/٣(بجلسته يوم 

وهو التغيير الذي ) ١٩/٤(الى ) ٥/٤(مورس من الرئاسة وأحيلت الى الجهات التنفيذية مباشرةً وهذا يدل على وجود ضغط سياسي 

 وقد مورست .ومجلس النواب للموافقة تجاوزا هذا األمر الى التنفيذ المباشر مخالفين الدستورة تصديق هيئة الرئاستم بين تخويل 

ثمان في كالم ضغوط سياسية من السيد برهم صالح ومن السيدة نرمين عثمان ومن السيد مسعود البرزاني ومن السيد محمود ع

. صريح باإلنسحاب من العملية السياسية اذا لم تسحب هذه القرارات من الرئاسة ومن تصديق مجلس النواب وهذه منشورة جميعاً

لألسباب القانونية فإن هذه القرارات وقرارات (وهو موجه الى رئيس الجمهورية يقول ) ١٢١٧(كتاب نائب رئيس الجمهورية المرقم 

تؤجل التسوية النهائية ) (ج(نصت ان الفقرة ) ٥٨(المادة ).  من قبل مجلس الوزراء تعد مخالفة ألحكام الدستورالموافقة عليها

ت الى المادة التي رحل) ٥٨(بمعنى ان المادة ) لألراضي المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك والى حين استكمال اإلجراءات أعاله

ضي تم تحديدها من قبل األحزاب الكردية ونفذت ر ولكن الذي يحدث اآلن ان هذه األ!ها األراضي المتنازع عليلم تحدد ماهي) ١٤٠(

على السلطة التنفيذية . حيث تم فتح العديد من المكاتب إستالم الطلبات وتوزيع اإلستمارات المرحلين والوافدين) ١٤٠(من قبل اللجنة 

بدء من تحديد الحدود اإلدارية لألراضي المتنازع عليها وفيما سلسلي وفق ترتيب ت) ١٤٠(ل ان ترتيب خارطة طريق للمادة ان ال تغف

بعد مرحلة التطبيع واإلحصاء السكاني واإلستفتاء وعلى العكس ما تبين اليوم من تطبيقات مخالفة للدستور تم البدأ بمرحلة التطبيع 

تتمتع بحصانتها القانونية؟ ) ١٤٠(ة ال زالت المادة هل من الناحية الدستوري. لألراضي المتنازع عليها قبل رسم الحدود اإلدارية

فأرجو ان يكون النقاش قانوني ودستوري وهذا األمر يعتمد تدخل سياسي في عمل اللجنة وتزوير للواقع الذي يجري في عدد من 

  .المحافظات

  -: السيد محمود عثمان-
ي قرارات اللجنة ترسل الى مجلس الوزراء وعندما يوافق حسب علم. اصالًلم اسمع عنها الى حد اآلن ال يوجد احد متكلم معي و

 ولو تحدث عنيفأطلب ان يشطب اسمي وليس لي كل عالقة بهذا الموضوع فال يوجد احد . مجلس الوزراء ال عليها بمجلس الرئاسة

  .أنا متضامن مع الناس الذين ذكر اسمائهم فال يجوز ان نحشر اسماء الناس بدون اساس

  -:نيد السيد حسن الس-
ذا العمل داللة على  هخض عنهااقدر العمل والجهد الكبير الذي انجزته اللجنة واقدر اإلنسجام في عملها والبرمجة التي وضعتها وتم

 واطلب من األخوة في اللجنة الخاصة في مجلس النواب ان تتفاعل بجدية اكثر وان تدعم عمل هذه .ة تستحق كل الدعمانها لجنة كفوء

تصديهم لهذا العمل فيه نوع من الشجاعة ونوع من القوة في . راتيجية المهمة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ العراقاللجنة اإلست
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مع المادة ) ١٤٠(ومحتوياتها كما ال نناقش مدى انطباق المادة ) ١٤٠(نحن ال نناقش هنا المادة . إنجاز هكذا اعمال صعبة فلهم الشكر

عملية التسوية؟ وما معنى التسوية؟ هل هو الحسم النهائي إلستفتاء؟ أو اإلحصاء؟ أم ان التسوية شيء كما ال نناقش هل تتم ) ٥٨(

ألنها مادة آخر؟ نحن نناقش لجنة كلفت بإنجاز مشروع وطني وال بد لنا ان نتفاعل في هذا اإلطار بعيداً عن مناقشة المادة نفسها 

النقطة األخرى أنا اعلم والجميع يعلم . ما محل مناقشتها في لجنة تعديل الدستوردستورية مصوت عليها وليس اآلن محل مناقشتها إن

لدي وثيقة من .  وهذا حديث ال نريد ان نثبته اآلن٢٠٠٣ الى عام ١٩٦٨ان هنالك تغييرات ديموغرافية وجغرافية حدثت ما بين 

قع ا باب المحور الجماهيري والتعبوي وباب الو٢٠٠٢بي اإلشتراكي لعام قيادة فرع كركوك لحزب البعث العرالخطة التنظيمية ل

تعمل قيادة فرع كركوك لحزب البعث على زيادة نسبة العرب الى القوميات االخرى من خالل تطبيق التوجيهات (السكاني يقول 

افظات األخرى المركزية المقرة لهذا الغرض وتعمل على تصحيح القومية وتسهل نقل من يرغب السكن في محافظة التأميم من المح

أي اخ عربي معنا في البرلمان ال يقبل بهذا النص وال يقبل بهذه التوجهات وهذا تطهير عرقي مرتب، هذا ) ومن العرب بالذات

التطهير العرقي أو الشوفينية والتغيير المتعمد للبناء القومي أو الموزائيكي الكركوكي، هذا التغيير المتعمد ال يبيح لألخوة الكرد وال 

ويبدو لي ان هنالك تجاوزات حدثت من بعض الطبقات الشعبية ) ١٤٠(طيهم صالحية أكثر من الصالحية الدستورية في المادة يع

ي ل نتحرك فه ممكن ان تعالج لكن ال يجب ان يظالكردية كما نص عليها السيد رئيس اللجنة تجاوزوا في بعض المناطق وهذ

إطار آخر يرى إزالة التركيبة  هو األصل وال بد ان نصر عليه وفية في كركوك ديموغراإطارين، إطار يعتقد ان ما حدث من

السكانية وهذا الكالم غير موجه الى جهة فال بد يكون الدستور هو األصل في عملية حسم النزاعات فال نعطي اإلخوة الكرد حق اكبر 

أنا اعتقد ان اللجنة تحتاج في عملها . النظام السابقالمة موروثة من  ال نعطي لآلخرين ان تبقى هنالك ظكما ينص عليه الدستور

ت بها الهيئة الخاصة فلم أنا رأيت اللجان التي فصل. فاللجنة ليست هي قراراتية وحالة عالقة مع اإلنسان الى حالة تثقيفالتطبيعي 

حتاج الى رفع المستوى الثقافي في هذا  تهتم بالجانب التثقيفي والتعبوي واإلعالمي وأنتم تريدون ان تصنعوا حالة تطبيع تاجد لجنة

أنا اعتقد في الصفحة التي حددت عمل اللجنة وقراراتها المناسبة بهذا الشأن النقطة الثانية تقول فك . األمر ومستوى القبول لقراراتكم

ات المشمولة بهذه رت على الوحدإرتباط الوحدات اإلدارية وإلحاقها بمحافظات أخرى وتعديل حدودها أو معالجة اي تغييرات ج

أنا اعتقد ان اكثر هذه المحافظات العراقية تغيرت حدودها الجغرافية وحدود الوحدات وال بد للجنة ان تعطي موقفاً في هذا . وابطالض

د ان تنجز في قضية كركوك فال بد ان تكون هنالك إنجازات إدارية في محافظة يبقدر ما تتحقق في قضية كركوك وبقدر ما تر

فإذا كان هذا من صالحيات رئاسة ومحافظة الناصرية ومحافظة الرمادي والسماوة فهنالك تالعب في الحدود اإلدارية كربالء 

النقطة األخرى أنا اعتقد ان ارجاع ادخال انف األمم المتحدة . الجمهورية فال بد ان تكون اللجنة على اتصال بهم إلنجاز هذه المهمة

نعم األمم المتحدة تساعدنا بالخبراء ( نحو انه تحسم أو تراقب هو خطأ ستراتيجي تأريخي مرة اخرى في اي قضية عراقية على

لكن ان يكون هنالك قرار لألمم المتحدة في الشأن العراقي هذا أمر غير صحيح ومخالف للدستور ) وتدخل لجاننا ورشات عمل

)١٠٠ .(%  
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  -:مي السيد ابلحد افرا-
لمنبثقة عن مجلس النواب العراقي الموقر عن المسيحيين ولهذا ارجو إعطائي ولو دقيقة زائدة ألنه سأتكلم بإعتباري عضو في اللجنة ا

 عليه يجب علينا ،الشيء الذي ال ينكر هو ان النظام ترك ارثاً من األزمات والمشاكل لنا. هدرت حقوقنا في كثير من الحاالت

لطرف أو ذاك ألن حل المشاكل هذه ليست لصالح هذا المكون أو ذاك أو اإلجماع على حلها بنفس عراقي وليس بإستفزازات من هذا ا

حصل التعريب وال بد ألحد ان ينكره وال قلة نسبة العرب في . ضد هذا المكون أو ذاك وإنما هي لمصلحة وحدة العراق وشعبه

فعالً انه ال ) ١٤٠(خوان ان المادة ذكروا اإل. وهذه حقيقة ال يمكن ألحد ان ينكرهابعض المناطق التي عربت لما حصل التعريب 

تنحسر في كركوك وإنما هنالك مناطق في نينوى وفي كربالء وخانقين وسنجار واطراف الموصل ومخمور وغيرها حصل فيها 

م  ممثل عن المسيحيين فسأحصر كالمي المظالم التي الحقها النظابما اني. التعريب والتغيير الديموغرافي ألسباب شوفينية وسياسية

منذ استيالء النظام على السلطة كشر عن انيابه تجاه المسيحيين فقام . في هذا المجال بالمسيحيين بمختلف انتماءاتهم العرقية والطائفية

) ٨٠( باإلستيالء على جامعة الحكمة تحت مبررات غير منطقية، إضافة الى تأمين ما ال يقل عن ١٩٦٨لسنة ) ١٩٥(بموجب القرار 

مسيحية في بغداد وبضمنها ثانوية العقيدة التي تقع في ساحة التحرير ومدرسة اإلبتكار في شارع فلسطين والعشرات مؤسسة تعليمية 

قفزت على المناطق ) ١٤٠(لألسف الشديد اللجنة التنفيذية وهي اللجنة . من المدارس األخرى ابتداء من البصرة الى اربيل فدهوك

خريج إعدادية تلكيف بعد ان رحلنا من تم تغيير ديموغرافي فيها ألنني شاهد عيان كنت المسيحية في اطراف نينوى التي عربت و

وكان عدد العوائل العربية في تلكيف ال ) ١٩٧٠-١٩٦٩( وأنا خريج إعدادية تلكيف لسنة .دهوك الى تلكيف بسبب الثورة الكردية

عائلة ) ٧٠٠(عائلة وحالياً فقط هنالك ) ٢٣٠٠( المسيحيين عائلة عربية في تلكيف بينما كان) ٥٥٠٠(عائلة وحالياً ) ١٨(يتجاوز 

مسيحية وكذا في الحمدانية وكرم ليس وبرطلة ومناطق اخرى هذا في القديم أما ما حل بالمسيحيين في الموصل فهذا بحث آخر ليس 

 وبموجب هذا القرار استولى ٢٠٠١ام لع) ١١٧(اصدر النظام السابق قرار بإسم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم . خاضعاً لهذه اللجنة

خلي والجيش الشعبي امبررات منها قوى األمن الدبعلى اراضي زراعية لسكان هذه المناطق من المسيحيين ووزعها على العرب 

ان  وإحداث تغيير ديموغرافي ولدي مستمسكات عديدة مقدمة من سكهذه الطريقة تم تعريب هذه المنطقةوالشهداء والجيش العراقي وب

ولألسف الشديد . المنطقة بضمنها منطقة الحمدانية وتلكيف وكرمليس وبرطلة وغيرها سوف أقدمها الى اللجنة في اقرب وقت ممكن

لكن مدير بلدية الحمدانية ومدير بلدية تلكيف اتصل بالعوائل العربية المعنية ) ١١٧(قامت رئاسة مجلس الوزراء بإيقاف العمل بالمادة 

  تسجيل اراضيهم في مديرية التسجيلرار كهذا من مجلس الوزراء وعليهم مراجعته بالسرعة الممكنة من اجلوأخبرهم بصدور ق

التعريب حصل في عدة محاور بترحيل . العقاري وإنهاء هذه الحالة المعلقة قبل ان تحس بها الجهات المعنية في مجلس الوزراء

مناطق ومن ثم فصل وحدات إدارية عن مناطق أخرى بهذا الهدف أو ربطها السكان األصليين وجلب سكان عرب وإسكانهم في هذه ال

  .بمحافظات أخرى ومن ثم فرض القومية العربية على بعض القوميات األخرى
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  -: السيد حنين قدو-
لمتنازع عليها؟ من له الحق في تحديد المناطق ا:  هنالك مجموعة من التساؤالت التي اود ان اطرحها على اعضاء اللجنة منها ما يلي

؟ مع العلم ان المنطقة لم )١٤٠(هل هي جهة تنفيذية؟ أم تشريعية؟ أم هيئة الرئاسة؟ أم دولية؟ لماذا تم شمول منطقة الحمدانية بالمادة 

ير في محاوالت تكريد الشبك في المنطقة وجلب العشائر الهركية يغ السابق وفي الواقع هنالك اآلن تيتم بها اي تغيير في ظل النظام

 مع العلم ان .كما يحدث في طوب زاوة وفي بازواية وفي مناطق أخرى وقد تم تقسيم اراضي الشبك وتوزيعها على هذه العوائل

 نتكلم عن موضوع مناطق عندما. سكان هذه المناطق هي منطقة عشائر السبعة فهنالك عمليات تكريد في المنطقة وليس تعريب

متنازع عليها يجب ان يكون هنالك طرفان فأين الطرف اآلخر في هذا النزاع؟ وهل هو موجود في اللجنة؟ وخاصةً ممثل محافظة 

هل أخذتم رأي محافظة نينوى في المناطق المتنازع عليها؟ وماذا كان الجواب؟ هل يجوز لطرف واحد ان يحدد المناطق . نينوى

ليها؟ مع العلم ان الدستور لم يحدد تلك المناطق وكيف يتم تحديد حدود تلك المناطق المتننازع عليها؟ لماذا لم يتم اإلشارة المتنازع ع

يطالب بتحديد ) ١٤٠(المرحلة الى المادة ) ٥٨(من المادة ) ب(الى المناطق األخرى المتنازع عليها في العراق مع العلم ان الفقرة 

  .لتكون اللجنة ممثلة لكل األطراف ذات العالقة) ١٤٠(افظات فهل تم ذلك؟ أطالب بإعادة تشكيل لجنة الحدود اإلدارية للمح

  -: السيد خالد سالم شواني-
مليون عراقي ) ١٢(من الدستور نتكلم عن استحقاق دستوري، هذا الدستور الذي صوت عليه اكثر من ) ١٤٠(عندما نتكلم عن المادة 

كن أنا اعتقد واؤمن في ل بالتأكيد يرتب التزامات وواجبات على الحكومة وباألخص الحكومة اإلتحادية وهذا اإلستحقاق الدستوري

ابدأ من الهيئة العليا لحل نزاعات . ن الحكومة غير جادة في تطبيق هذه المادة ال بل تضع عراقيل امام تنفيذ هذه المادةإعتقادي بأ

 االحظ بعض السادة النواب طرحوا هذه ).١٤٠(للجنة التنفيذية في المادة  وهو عضو في االملكية العقارية والسيد رئيس الهيئة موجود

الفكرة وهذه الفكرة ايضاً يطالب بها السيد العضو في اللجنة التنفيذية وهو رئيس هيئة النزاعات حتى في مقابالته الصحفية 

عاوى هيئة نزاعات الملكية العقارية وهذا الرأي القانوني هي حسم كلي لد) ١٤٠(مادة الواإلعالمية يؤكد بأن احد مراحل تطبيق 

خاطئ وغير وارد قانونياً ألن هيئة نزاعات الملكية تشمل جميع العراق لكن وجود هذه الحصة وهي حصة األسد لدعاوى مدينة 

تنص على تواصل هيئة ي من الدستور العراق) ١٣٦(كركوك تأتي ألن سياسة التعريب قد حصلت في هذه المنطقة بدليل ان المادة 

 ومن ،وعدم إكمالها هذا من جهة) ١٤٠(نزاعات بالقضية البط هيئة الدعاوى والملكية ألعمالها لحين استكمال اعمالها بالكامل ور

جهة أخرى هيئة نزاعات الملكية هي الجهة المقصرة في عدم حسم الدعاوى فعندما يطلب بعدم تنفيذ المادة هذا يجعل رئيس الهيئة 

الف دعوة من كركوك امام هيئة ) ٤١(لة البرلمان ألنه هو من يحسم الدعاوي فمن اساس ءام مسائلة دستورية وقانونية أو أمام مساام

أنا اتسائل ما هو السبب في عرقلة حسم هذه الدعاوى في الوقت الذي هو عضو في لجنة %) ٥(نزاعات الملكية ولم يحسم منها سوى 

ة المادة بتأخيره لتشكيل اللجنة لمدالحكومة وبالذات السيد نوري المالكي قد تلكأ في تنفيذ ان ستور؟ أنا اعتقد من الد) ١٤٠(تنفيذ الماد 

لصالح حكومة السيد نوري المالكي وفي برنامجه الحكومي تؤكد على تشكيل اللجنة اثر تشكيل ) ٢٠/٥/٢٠٠٦(ثالثة سنوات، في 

إضافة الى عدم شهر وغير اسماء في اللجنة دون اتفاق مسبق وإستقالة رئيس اللجنة أخر في تشكيله لمدة ثالثة اتالحكومة ولكن 
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 أو قانوني األربعة لمدة دون مبرر دستوري والشيء المهم هو تأخيره للمصادقة على قرارات التطبيع .التخصيص في الميزانية للجنة

من الدستور ال تخص كركوك بل تشمل جميع المناطق ) ١٤٠(ادة كما اود ان ابين بأنه الم. وهذا ما اثر سلباً على اداء عمل اللجنة

التي حصل فيها التغيير الديموغرافي وباألخص في مناطق جنوب العراق وفي وسط العراق وفي بغداد وهذه للمعادلة السياسية ألن 

ري نائب عن كركوك وأعرف مدى لدي ثالثة طلبات اريد ان اقدمها الى اللجنة، أطلب بإعتبا. النظام السابق كان يريد تنفيذها

 أنا .الف طلب مقدم من قبل المرحلين والوافدين لتعويضهم الى اللجنة) ٩٠(الطلبات المقدمة وموجود في التقرير فهنالك اكثر من 

) ٩٠(مليون دوالر غير كافية بل اطلب من الحكومة تخصيص ميزانية تقدر بمليار دوالر ألن ) ٢٠٠(اقترح الميزانية الموجودة بـ

ربط اللجنة بدولة رئيس الوزراء مباشرةً وفك ارتباطها . الف دعوة وهذا ما يمكن ان يستوفي اإللتزامات المالية على الحكومة

. إدارية توضع من قبل األمانة العامة للجنةاالحظ ان هنالك عراقيل ) ١٤٠(باألمانة العامة بإعتباري عضو لجنة متابعة تنفيذ المادة 

 قد تم هدمها وحولت الى معسكرات بموجب شوان وقرحسناحي واحد هذه النواحي أنا تولدت فيها وأنا منها ناحية هنالك ثالثة نو

 فماذا عملت اللجنة إلعادة أحياء أو إستعادة هذه النواحي؟ علماً اني على علم بأنهم ١٩٨٩في عام ) ٣٤١(مرسوم جمهوري رقمه 

أما بخصوص ما تفضلوا به من وجود توجهات إقليمية ودولية فهذه .  األمانة العامةقدموا بمقترحهم لكن هذا يعرقل هذا العمل في

القضية تدويل لقضية كركوك وهي قضية داخلية دستورية غير مسموح به بتاتاً وإال هذا يعني تنازل عن السيادة وسلطة العراق 

فإذهبوا واسألوا فقهاء ) ٥٨(من المادة ) ج(دة في الفقرة أما بخصوص التسوية النهائية الموجو. لمصلحة سلطة اقليمية وتوجهات دولية

نتهي التسوية بإستفتاء يجري في هذه المناطق وال يمكن اجراء أي اعمال حتى الدستوري يعني اإلستفتاء على ان تفي القانون 

ة في هذه المدينة ألن هذه ء تغييرات جوهريق في التدخل في شؤون كركوك وإجراالحكومة المركزية في بعض األحيان ليس لها الح

  .الفقرة تنص على تأجيل التسوية النهائية في هذه المناطق لحين إجراء اإلستفتاء

  -: اآلنسة ليلى الخفاجي-
وابط التي وضعتها وعن اآلليات وليست مسؤولة عن ولة عن الضبإعتبار ان السيد رئيس اللجنة اشار في حديثه على ان اللجنة مسؤ

وابط وكنت اتمنى على  استمر في الكالم الى انه هنالك ضواود ان اشير ايضاً قبل ان. ء التي ارتكبت اثناء عملهاالممارسات واألخطا

ولكنها ال توجد في الكراس الذي امامنا فياحبذا لو تها لنفسي عتبار انها مهمة جداً وأنا استنتجاللجنة ان يتم توزيعها على األعضاء بإ

ادة وابط في الفقرة ثالثاً المفي الضارجع الى حديثي واقول . لس النواب بإعتبار ان الضوابط مهمةتوزعها اللجنة على اعضاء مج

حدات المشمولة  ومعالجة اي تغييرات جرت على الووالحاقها بمحافظة اخرى وتعديل حدودها تقول فك ارتباط الوحدات اإلدارية )٢(

ول ان فك وحدات اإلرتباط اإلدارية اذا كان يقصد بها تحديد الحدود اإلدارية من وابط، لدي تعليقين على هذا الكالم األول اقبهذه الض

بما معناه لقد ) ب(نصها في الفقرة ) ٥٨(قبل اللجنة نفسها فأعتقد اننا سنقع هنا في اشكال دستورية بإعتبار ان هذه الفقرة في المادة 

هداف سياسية ثم تقول وعلى الرئاسة والحكومة العراقية تقديم التوصيات تالعب النظام السابق بالحدود اإلدارية وغيرها بغية تحقيق ا

لة عن تحديد الحدود والى الجمعية الوطنية أو البرلمان لمعالجنة تلك التغييرات غير العادلة، أي ان الحكومة والرئاسة هي المسؤ

 اإلدارية ليس فقط لكركوك كما اشار السيد رئيس اللجنة  نحن نعلم ان تحديد الوحداتوابطالمسألة الثانية حول نفس هذه الض. اإلدارية
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وإنما المناطق المتنازع عليها وحول هذا الموضوع اقول ان اي مسألة عليها تنازع يفترض ان يحضر الطرفين المتنازعين لتحقيق 

طراف المتنازعة وبما ان العدالة واإلستماع الى وجهات النظر وكان من المفترض في تمثيل اللجنة ان يتواجد ممثلين على األ

المناطق المتنازع عليها تشمل مناطق كثيرة منها على سبيل المثال وليس الحصر سنجار فكان من المفترض ان يكون ممثل عن 

كربالء وعن الرمادي بإعتبار وجود حدود إدارية متنازع عليها ايضاً وغيرها بالنسبة الى الموصل مثالً وان يكون هنالك ممثل عن 

 لهذا اقول .ود اإلدارية بين هاتين المنطقتينك كان من المفترض ان يكون ممثل عن كركوك وعن ديالى بإعتبار اشتراك الحدكركو

بإعتبارها مادة ) ١٤٠(ونحن كلنا مع المادة ) ١٤٠(المادة . ان في تشكيل اللجنة يفترض ان يكون تمثيل األطراف المتنازع عليها

تشمل كركوك والمناطق المتنازع عليها هذا في الكالم ولكن على ) ١٤٠(ها ولكن اقول ان المادة دستورية ال يمكن اإللتفاف علي

ارض الواقع اسأل اللجنة ماذا قدمت للمناطق المتنازع عليها؟ واشير الى الملف الذي وزع علينا في الهيكلية ال ارى اي اشارة فهنالك 

 اشارة الى مكتب يهتم بالمناطق المتنازع عليها وفي الورقة الثانية لجان مكتب كركوك ومكتب سنجار ومكتب خانقين فال ارى اي

. تقصي الحقائق فهنالك إشارة الى لجان تقصي الحقائق في كركوك لجنة تقصي الحقائق في سنجار ولجنة تقصي الحقائق في خانقين

  .يد اعضاء اللجنة وأتقدم بالشكر الى جهودهمطق المتنازع عليها فهذه مالحظاتي اضعها بامرة أخرى ليس هنالك إشارة الى المن

  -: السيد محمد علي تميم-
التي تتعلق ) ٦٦(لعمل اللجنة واؤكد هنا على المادة سأطرح إشكالين في هذا الموضوع اإلشكال األول يتعلق من الناحية الشكلية 

راء شكل اللجنة دون الرجوع الى مجلس الرئاسة بالسلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء، مجلس الوز

اإلشكال الثاني هو اإلشكال الموضوعي موجه الى السيد احمد البراك . وهذا خرق للدستور وبالتالي تشكيلة اللجنة غير دستورية

ع؟ أم ال؟ اذا كانت رئيس هيئة نزاعات الملكية العقارية هل ان عمل هيئة نزاعات الملكية العقارية جزء اساسي من عملية التطبي

فكيف تقفزون على الفقرات األخرى؟ السؤال اآلخر الى ) ٥٠٠٠(الف طلب  لم يحسم منها إال ) ٤٥(اإلجابة بنعم هنالك أكثر من 

محمد خليل وذكر قبل ايام السيد رائد فهمي رئيس اللجنة ان اللجنة مستقلة وحيادية هل ان لجنتكم تستلم طلبات في بعض السيد 

طق المتنازع اهل ان اللجنة هي صاحبة حق في تحديد المن. في المحافظات من بعض واجهات األحزاب؟ اريد جواب مباشرالمكاتب 

. عليها؟ واذا كانت صاحبة حق من الذي خولها؟ علماً ان صاحب الحق المخول في هذا الموضوع تحديداً هو مجلس الرئاسة

ي تسألها قدم من قبل اللجنة الى مجلس النواب هو أنها خاطبت اللجنة القانونية لكاإلشكالية األخرى التي اود ان اطرحها غير الذي 

قانون لإلستفتاء؟ أم ال؟ قام السيد رئيس اللجنة بإجابتها ال حاجة هل ان اللجنة القانونية هي صاحبة الحق هل هي بحاجة الى تشريع 

كمة اإلتحادية؟ لماذا لم تتوجه اللجنة بالسؤال الى المحكمة في تفسير الدستور؟ أم ان صاحب الحق في تفسير الدستور هو المح

اإلتحادية؟ لذلك أي استفتاء وهذا ما منصوص عليه بالدستور يجب ان يحدد بالقانون وبما ان القانون غير محدد في مجلس النواب فما 

  .اك والسيد محمد خليلهي األسس التي استندتم عليها؟ واود ان تكون اإلجابة مباشرة خصوصاً للسيد احمد البر
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   -: السيدة عامرة البلداوي-
الف شخص في بلد والدجيل ويتمنون أن يذكرهم أي أحد ولم ) ١٠٠(في الحقيقة أنا اليوم ال أتحدث عن نفسي وأنما أتحدث نيابة عن 

ن أقول بأن هذه اللجنة التي شكلت  واريد أ.يذكرهم أي أحد ال من قبل رئاسة هذه اللجنة وال من قبل األعضاء وهذا الشيء مؤسف جداً

والحديث كثير من المناطق المتنازع عليها ) ب(و) أ(من قانون أدارة الدولة والذي واضح به فقرتين وفي الفقرة ) ٥٨(بناءاً على المادة 

وتحديداً الحدود األدارية والحدود األدارية وكلكم تعلمون أن رئيس اللجنة اليوم تحدث لمدة ساعة ونصف ولم يتحدث عن المناطق األخرى 

اال في دقيقة واحدة وعندما تكلم في دقيقة واحدة لم يتكلم عن محافظة صالح الدين وأن محافظة صالح الدين لم تكن موجودة على خارطة 

 من تضرر العراق وأنما ألسباب سياسية تم أقتطاع مناطق من بغداد ومن ديالى ومن مناطق أخرى من أجل أن تشكل هذه المحافظة وأول

من هذه المحافظة هم قضائي بلد والدجيل وكانت عقوبة لهم أن يضموا الى هذه المحافظة وكما تعلمون أن أول محاكمة حوكم عليها النظام 

السابق هي قضية الدجيل بسبب كثرة العذابات والظلم الذي مورس على هذه المنطقة واألشياء التي همش فيها أبناء هذه المنطقة ال يقل 

 بقية المناطق وأنهم لم يحصلوا على حقهم في التعيين في المناطق المهمة وفي الدخول في الكلية العسكرية وبعد كل ذلك يريدون عن

الحصول على الحصة التموينية وال يستطيعون الوصول الى محافظة صالح الدين وال يستطيعون الحصول على الوقود وهم يوقعون 

 وأنا قدمت سجل كامل الى رئاسة الوزراء ومعنون من أجل أن يصل الى .ري الى محافظة بغدادااألداألوراق اآلن لكي يعود وضعهم 

لجنتكم الموقرة واآلن سأجلب هذا الملف أليكم وأطلب منكم أن تهتموا أهتماماً ألن هذه مسؤولية أمام اهللا وهي مسؤولية يستصرخكم بها 

  .أبناء هذه المنطقة

  -:ين السيد سعد الدين محمد أم-
شكراً سيادة الرئيس وفي البداية أرحب بالسيد الوزير والهيأة المرافقة له وأحب أن أؤكد على نقطة مهمة جداً من ما يحصل في كركوك 

 قبل التفسير أريد أن أركز على ما قاله األخ النائب فوزي أكرم والنائبة أيمان األسدي وأشكرهم في الدقة الشديدة في طروحاتهم ونرى

ن مسؤولية مباشرة عن ما يجري في العراق وكيف الحال اذا كان األمر يتعلق بجزء مهم من الجسد  كمكّون عراقي أصيل مسؤوليأنفسنا

العراقي حيث التاريخ والحضارة الثروة والتعدد الثقافي وهذا الجزء األصيل هو كركوك وكنا قد نبهنا وحذرنا مراراً وتكراراً الى جملة 

ية ترتكب بحق المدينة وأهلها ومنذ أبان النظام السابق الى يومنا هذا وقد ترتبت على هذه األخطاء نتائج وخيمة تغييرات وأخطاء كارث

  .قانوني سابقاً والحال مستمر لحد اآلنالومريبة وما الى ذلك من التغيير الديموغرافي المرعب والتوسع العمراني غير 

وحتى يومنا هذا حيث نرى بوضوح تطبيقات النظرية ) ٢٠٠٣(الصادرة منذ نيسان أيها األخوة امامي مجموعة من الوثائق والكتب 

التكاملية األسكانية السكانية من خالل أتيان العناصر البشرية وأسكانها على أرض خالية أوالً ومسكونة ثانياً حيث تم محاصرة كركوك من 

وكركوك سليمانية وكركوك صالح الدين باألضافة الى أسكان األطراف األربعة بمجمعات سكنية وهي كركوك أربيل وكركوك الموصل 

) ١٠٠(العشرات بل مئات اآللوف النازحين من األكراد الجدد في بيوت الدولة وفي المالعب الرياضية ومنشأتها وفي المقابر وما يقارب 

س المرحلين في السابق فنحن نركز على قانوني ونحن نذكر ونركز على النازحين وليالمنشأة وبناية وكذلك الساحات واألسكان غير 

رجوع المرحلين وهذه حالة أنسانية وهذا ما أريد أن أذكر وهذه المشاهد الميدانية تسوقنا الى العديد من األستفسارات والتساؤالت أذا كنا 
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 هو الصحيح وعالجنا ير ديموغرافي على النظام السابق وهذايقد حددنا مسؤولية ما جرى في كركوك من تطهير عرقي وتعريب وتغ

من الدستور الحالي فعلى عاتق من يا ترى تقع مسؤولية هذه التغييرات واألخطاء الجديدة بعد نيسان ) ١٤٠(أفرازاتها السلبية وفق المادة 

ظام السابق أوالً الملكية الخاصة مصونة؟ أم هذه الملكية تخص فقط تلك التي صودرت أبان الن) ٢٣( ثم متى يتم تفعيل المادة ؟)٢٠٠٣(

هل : لفهنا أسأ) ألغراض التغيير السكانييحضر التملك :( والتي تنص على ؟)ب(الفقرة ) ٢٣( ثم متى نفعل المادة ؟ولم تشمل الحالي

قبول معامالت البطاقة التموينية لمرحلي قادر كرم من محافظة صالح الدين الى كركوك بينما ال يتم ) ١٤٠(يجوز للجنة تطبيق المادة 

حق ) ١٤٠( وكيف يجوز ألعضاء في لجنة تطبيق المادة امل بالمثل مع مرحلي طوز خورماتو العائدة الى نفس المحافظة أعاله؟عالت

 ألن مبدأ حرق المراحل وهو القفز على الخطوة ؟أعطاء تصريحات حول حتمية أجراء األستفتاء في موعدها دون أكمال المرحلة السابقة

السابقة سوف تضر بمصداقية ونزاهة اللجنة وخصوصاً عندما يعلم الجميع أن الحجم المنجز من دعاوي الالحقة دون أتمام الخطوات 

  .من مجموع الدعاوي التي أنجزت في كركوك%) ٥(الملكية الخاصة لم يتجاوز 

  -: السيد محمد ناجي السامرائي-
راء وهذه المدينة المظلومة والتي ظلمت على مدى والموضوع الذي أخصه وهو موضوع سام) ١٤٠(نرحب بالضيوف الكرام من اللجنة 

سنوات وسنوات طويلة وطويلة وأقول أن هناك تغيير في الحدود األدارية والتغيير الديموغرافي الذي حدث في سامراء لم يحدث ألي 

حقول نفط وبترول وأن  وأظن أن في كركوك توجد فيها .مدينة سبق في العراق وأن أكثر ما نسمع اآلن التنازع حول مدينة كركوك

البعض يسيل لعابه الى مثل هذه الحقول البترولية ويتنازع فيها بكل قوة وأن وجوده من وجود هذه المحافظة وأن وجود سامراء ال يقل 

نا في عن كركوك أبداً ألنها تمثل وجودنا التاريخي ووجدنا العقائدي ووجودنا الحقيقي ونحن أتباع آل البيت أكثر من ألف سنة ووجود

سامراء يمتد الى وجود األمام علي الهادي عليه السالم الى وجود األمام الحسن العسكري عليه السالم وهم هناك أكثر من ألف سنة وأهل 

 ونحن نقول اليوم بأنه ليس اليوم أي .حوا لنا الطريق بأن قبورهم هم محطة لحال أتباع أهل البيت عليهم السالمسالم وضالبيت عليهم ال

 من أتباع أهل البيت في سامراء هل من األنصاف أن نبذل كل هذا الوقت وكل هذا الجهد وكل هذه المناقشات حول محافظة فيها شخص

بترول تسمى كركوك وننسى سامراء وأن الكثير منا من أتباع أهل البيت هجروا وظلموا بل حتى طمروا داخل بنيانهم وأطبقت عليهم 

 . ونحن نقول كركوك وغير كركوك وننسى أتباع أهل البيت في سامراء.م داخل سراديب تحت األرضاألرض والسراديب قد قضي عليه

 وأن بلد والدجيل ؟أريد أن أقول ماذا قدمت هذه اللجنة الكريمة الى هذا التغيير الديموغرافي الذي جرى في سامراء والتغيير األداري

تباع أهل البيت في بغداد وهناك بعض القضايا التي تسندهم وأن الكثير من الوقت وسامراء كانت تتبع الى بغداد وكانت لهم حصانة من أ

  .ذهب الى كركوك ويجب أن يكون الكثير والكثير والكثير الى سامراء

  -: الشبك السيد أحمد يوسف-
المناطق المتنازع لة بناك مكاتب مشمولة بالترحيل ومشموفي الحقيقة أنا أقترح أضافة مكاتب أخرى في مدينة الموصل ألن ه .١

 .عليها وعلى سبيل المثال منطقة تلكيف
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في منطقة الشبك والحردانية وبعشيقة كان قانونياً وكان خطوة أيجابية صحيحة من قبل لجنة ) ١٤٠(أن فتح مكاتب تنفيذ المادة  .٢

 رحلوا وهجروا الى وذلك ألن آالف الشبك رحلوا من مناطقهم لكونهم كرد ودمرت منازلهم وأن آالف عوائل الشبك) ١٤٠(

 !هم فهل يبقون هؤالء بدون منازلهممناطق بازيان وباصرمة ودمرت منازل

  -: السيد حيدر العبادي-
أقدم شكري للجنة وعن دورها المفصل والذي أوضح مجاالت عملها في المرحلة الماضية وأن كركوك تعرضت للترحيل والتهجير وأن 

ظت اللجنة من تقريرها لم يتجاوز عملها غير مدينة كركوك وأن هذه لجنة أتحادية وأن هذا خلل  وأنا الح.تشمل كل العراق) ١٤٠(المادة 

 وأنا ال أريد أن أطعن في عمل اللجنة وأن من حق باقي مناطق العراق من .كبير في عمل اللجنة مع أحترامي ألعضاء اللجنة فرداً فرداً

 وفي تصوري .وأن عودة المرحلين والمهجرين وهي قضية أساسية ورئيسية وجوهريةحقها على اللجنة أن ينصفوا وأن ترد اليهم حقوقهم 

أن المرحلين والمهجرين يقدمون في تعويضهم على الوافدين وأعتقد أن هذا خطأ فادح وأنه الى اليوم في بغداد وفي محافظات أخرى ليس 

لحدود وليس لديهم مأوى فهل يجوز أموال عراقية نعوض فيها لهم مأوى وأن بيوتهم موجودة وأستولى عليها النظام ورموا الى وراء ا

 ولماذا ال توزع على ؟ ولماذا التعويضات فقط لمدينة كركوك مع حق أهالي كركوك بالتعويض؟وافدين وال نعوض المرحلين والمهجرين

تحادية لكل العراق؟ أليس  أليست هذه لجنة أ؟المحافظات بنسب على حسب الترحيل وعلى حسب المهجرين وعلى حسب المتضررين

 وفي تصوري أن هذه اللجنة مع أحترامي لشخوصها يمكن .)كل المتضررين والمرحلين في كل محافظات العراق:(تقول) ٥٨(المادة 

 وأنا ال أريد أن أقول أن هناك كثير من الضحايا في .عملها تصلح أن تكون لجنة فرعية ومن حق مدينة كركوك أن تحضى باألهتمام

 ونحن نريد تطبيق المادة الدستورية بعدالة وأنصاف وحقوق .ك وهي لديها حصة كبيرة من األضطهاد والقمع من قبل النظام البائدكركو

 خالفات في الحدود األدارية وهو جانب أخر وفي كل المحافظات وحتى مدينة بغداد فأن ألدارية هناكالعراقيين علينا جميعاً والحدود ا

تغيير الديموغرافي وال أريد أن أخوض في موضوع حساس وأن بغداد موضوعها حساس أضافة الى كركوك ألن بغداد تعرضت الى ال

 وان بغداد أحيطت .موضوعها من المواضيع الحساسة فلماذا نخوض في موضوع حساس معين وال نخوض في مواضيع حساسة أخرى

ل قضية حساسة ألننا ال نريد أن نثيرها كذلك موضوع كركوك بحزام معين وهذا معروف خالل سنوات كثيرة ولكن ال نريد أن نقو

نعالج كل الملفات بعدالة :(تقول) ١٤٠(موضوع حساس اذا أردنا أن نفتح الملفات علينا أن نفتح كل الملفات ونعالجها سوية والمادة 

  ).وأنصاف

  -: السيد عمر الجبوري-
ن نؤكد أن الكالم الذي أحب أن أثيره هنا مصدره من الدستور ومصدره من كالم ونحب ا) ١٤٠(نرحب باللجنة التنفيذية وهي لجنة المادة 

  .األخ رئيس اللجنة

ا أن هذه اللجنة تعتبر من جنة تشكيلها يخالف نص الدستور وبملقة في تشكيل اللجان لوجدنا أن هذه اللع لو راجعنا مواد الدستور المتأبتداء

  -:أما النقاط التي أثيرها من خالل كالم األخ رئيس اللجنة. طعن بتشكيلهاهذه الناحية لجنة غير دستورية ويمكن ال
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حيث ان األخ رئيس اللجنة ذكر في كلمته التي ألقاها أمام المجلس بأنه ذكر بأن هذه اللجنة مهمتها تطبيع األوضاع في المناطق  .١

من ) ب( لم تعتمد اآللية الدستورية المتبعة في الفقرة المتنازع عليها أي بمعنى أنه ذكر المناطق المتنازع عليها ولكن هذه اللجنة

 .في تحديد ما هي المناطق المتنازع عليها) ٥٨(المادة 

ذكر األخ رئيس اللجنة مثال واعتقد أنه يمكن األستفادة منه وتعميمه على حاالت عامة داخل مدينة كركوك وذكر أن الموجودين  .٢

هم متجاوزين أتوا الى أغراض التغيير %) ٧٥(أي بمعنى أن هناك %) ٢٥ (في ملعب كركوك نسبة المهجرين منهم يمثلون

السكاني ولو هذه اللجنة بذلت جهوداً في معرفة مدى التجاوز الذي حصل في عموم المدينة وفي أطرافها وفي معسكر الفيلق 

السكان الذين أتوا ألغراض هي من %) ٧٥(األول وفي معسكر خانة والمتخلالت وفي الحدائق العامة لتبين أن النسبة تشكل 

أضافة الى ذلك وردت في مجمل اللوائح والقوانين عبارة ومصطلحات ) ٥٨(والمادة ) ١٤٠(نفس األغراض التي تعالجها المادة 

ة ويمتلك أرض نيهوية المدالالمهجر والمهاجرين والوافدين ما المقصود بالمهجر؟ وهل المقصود بالمهجر الشخص الذي يمتلك 

وأجبر قسراً على مغادرتها؟ أم المقصود أن شخصاً أتى الى العيش فيها قبل أن يحصل على هوية  أم يمتلك أرض فيها ؟فيها

 ن المدينة؟األحوال المدنية وقبل أن يمتلك عقاراً ومن ثم رحل م

لسياسة وهناك من جرين مصطلح واسع فهناك من هاجر ألسباب سياسية وهناك من هجر ألغراض اوالمهبالنسبة الى المهاجرين  .٣

هل من المعقول أن يشمل هؤالء الموجودين خارج العراق بهذه . هجر للبحث عن العمل وقسم هاجر لتحقيق أغراض شخصية

 يجب على اللجنة أن تحدد هذا األصطالح بتحديدات قانونية معينة ويجب ؟الصفة وتستغل ألحداث تغييرات مهمة داخل المناطق

 وحسب ؟ بلغ عددهمكمو) ١٤٠( والمذكورة في المادة ؟ العدد الحقيقي للمهجرين لهذه األغراضعلى اللجنة أن تتأكد ما هو

قوانين سياقات النمو والتي تحددها بعض السياقات الفنية والعلمية هل بلغوا مئات اآللوف؟ هل بلغوا مئة ألف مهجر؟ فيجب أن 

 . تكون سياقات اللجنة دقيقة

 وان هذه .ماذا أثارت من نزاعات) ١٤٠(ب العراقي يطلع على هذه الجلسة أن ينتبه الى أن المادة  للجميع والشعةوكلمة أخيرة موجه

  .المادة األولى أن تلغى ألنها ستقسم وتجزء المجتمع العراقي وستثير نزاعات طائفية وعرقية وأن هذه المادة ستثير الفتنة وليس لألصالح

  -: السيد هادي العامري-
المحترم، أنا ال أريد أن أتحدث هل أن اللجنة دستورية؟ أم غير دستورية؟ وأن هذه هي مشكلة البرلمان وأن اللجنة السيد رئيس اللجنة 

 وأعتقد أن هذا الخلل في اللجنة البرلمانية المشرفة .مشكلة وتعمل ومخصصة والبرلمان اآلن يتحدث عن دستورية وعدم دستورية اللجنة

) ١٤٠( ولذلك أطالب أوالً نحن البرلمانيين أن نفعل اللجنة .غير مفعلةهي مانية المشرفة على هذه اللجنة وعلى هذه اللجنة ولدينا لجنة برل

وهذا هو الموضوع األول ولو سمح لكل البرلمانيين لتحدث كل شخص عن مشكلته واحد عن بلد واألخر عن سامراء وأن الذكريات 

سعة وأن تطبيقاتها واسعة وال يمكن أن نحصرها في منطقة من المناطق مع وا) ١٤٠ (هوار وغيرها وأن المادةمؤلمة من التهجير ومن األ

هذه اللجنة الموقرة خاصة بكركوك ) ١٤٠( هل المادة ،يجب أن تفهم) ١٤٠( وأنا أعتقد المادة .أحترامي للظلم الذي تعرضت له كركوك

 أن تشرف على جميع المناطق وبدون أستثناء ويجب أن نتحدث وهذه اللجنة المركزية يجب. فنقول هذه لجنة كركوك وليس لدينا مانع
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دستورياً فلم نأتي بشيء خارج عن الدستور واألخوان الذين يتحدثون عن الدستور أما هذه اللجنة الموقرة تكون لجنة خاصة بكركوك 

ر كل عمل مع تعقيدات كركوك ونختصر اما اذا نختص. وتشكل لجنة مركزية تشرف على هذه اللجنة وعلى جميع اللجان في بقية المناطق

كل اللجان في هذه اللجنة ونتوقع من هذه اللجنة الموقرة أن تحل مشكلة كركوك وسنجار وسامراء والنخيب وبغداد فال أتوقع أن تحل هذه 

  .المشكلة وأن هذا أقتراح أقدمه الى البرلمان

  -: الشيخ خالد العطية-
واسع جداً وجهودها ال يمكن أن تغطي في الوقت الحاضر تنفيذ المادة في جميع مستوياتها هناك اقتراح حيث أن مجال عمل اللجنة 

  .والمقترح أن تقسم هذه اللجنة الى لجنتين وهي لجنة مخصصة بكركوك ولجنة للمناطق المتنازع عليها

  -: السيد هادي العامري-
لسياسية وأنا الذي أفهمه من التطبيع هو أيجاد النسيج األجتماعي الموضوع األخر وهو التطبيع واألحصاء وليس لنا عالقة بالمواضيع ا

والتطبيع هو جتماعي الذي مزقه النظام السابق والسكاني والتطبيع هو أيجاد العالقات األجتماعية والتطبيع هو الحصول على النسيج األ

عالية بالتأكيد ال يؤدي ثماره ولذلك ال بد اذا أردنا أن الحصول على الجماهيرية الواسعة واذا كان التطبيع لم يجري بروح شفافية وروح 

نسعى الى التطبيع في هذه المناطق يجب ان يكون العمل شفاف وشفاف جداً من أجل أن يطمئن الجميع العربي والكردي والتركماني من 

ات خاطئة وأن التطبيع يشمل مكون من العمل شفاف جداً وأن حقه مضمون في هذه اللجنة وهناك معلومات وأتمنى أن تكون هذه المعلوم

  .المكونات وال يشمل المكونات األخرى

األخطاء على األرض لقد تفضل السيد الوزير المحترم اننا غير مسؤولين عن األخطاء على األرض اذاً من المسؤول : الموضوع الثاني

ثبت به من أجل أن نعلم من الجهة المسؤولة عن عن األخطاء على األرض؟ واألخطاء على األرض دقيقة وهذا الموضوع يجب ان نت

  .األخطاء عن األرض

  -: السيد أمين فرحان-
 هل لدى اللجنة قرار ، لم تذكر في الدستورلمناطق المتنازع عليها األخرىذكرت مادة في الدستور وهذه المادة ذكرت مدينة كركوك وا

اطق المتنازع عليها في السنجار والشيخان والمناطق األخرى؟ وماذا يعني و الرئاسة أن تذكر المنديواني أو قرار من مجلس الوزراء أ

بالمرحلين؟ وأن أعضاء اللجنة لم يكن منهم أي شخصية أيزيدية في هذه اللجنة وبما أن ثلث المناطق المتنازع عليها هي مناطق أيزيدية 

المتضمن أعادة ) ١٦/١/٢٠٠٧(بتاريخ ) ١(القرار رقم : ةت الصادرة من اللجنافال يوجد أي شخص أيزيدي في هذه اللجنة ومن القرار

أين األيزيدية؟ فال نجد هذا . جميع الموظفين من السكان األصليين من المناطق المتنازع عليها من العرب والكرد والتركمان واألشوريين

مرحلين من القرى ومن المجمعات السكنية ألف هي المكملة فأذا كانت تعريف ال) ٣٢(ألف و) ٤٥(المكون وفي سنجار أن عدد المرحلين 

رح وهو أن أن هناك نقاش ط  ومن ناحية أخرى أريد أن أذكر.يعتبر مرحل فأن قضية تشكيل المجمعات السكنية تشمل كل العراق

رلمان من قبل الناس ن قسموا الى قسميين قسم يدعي أنهم كرد وأنا أحترم هذا الرأي وقسم يدعي بأنهم أيزيدية وأنا دخلت الى البياأليزيدي

  .الذين أنتخبوني على أساس أنهم أيزيديون
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      -: السيدة باسمة عزيز ناصر-
 الى السيدة حنان الفتالوي بالنسبة الى مناطق الدجيل ةبأعتباري ممثلة لمحافظة بغداد أقدم أستفساراتي للجنة وهي بالخصوص موجه

التنفيذية مجلس الرئاسة ) ١٤٠( اللجنة هل خاطبت. تابعة الى محافظة بغدادلوبلد واألسحاقي والضلوعية ويثرب والمناطق األخرى ا

ومجالس المحافظات المتنازع عليها مثل مجلس محافظة صالح الدين؟ هل قدمت دراسة من مجلس محافظة صالح الدين؟ هل هناك 

  ممثلين في هذه اللجنة عن المحافظات المتنازع عليها؟ 

أمني حول بغداد وهذا مما ادى الى تغيير ديموغرافي بالنسبة الى بغداد ما هي األجراءات التي أتخذتها لقد ضرب النظام البائد طوق 

  اللجنة في هذا األمر؟

   -: السيد سرتيب محمد حسين-
أشكر الجهود المبذولة من قبل اللجنة على تنفيذ مادة دستورية في الدستور العراقي ضمن الدستور الذي صوت عليه الدستور 

  .عراقيال

أقول أكثر المناقشات التي جرت اآلن هي مناقشات دارت هنا تدور حول التفسيرات الدستورية وأعتقد أن هذا ليس مجال  .١

 الحديث في عمل اللجنة؟

المناقشات األخرى كانت تصب في تفسيرات سياسية وخطابات سياسية وال تدخل في عمل اللجنة ألن اللجنة فنية وتنفيذية  .٢

 .تورية محددةلتنفيذ مواد دس

 لقد اصبحت نتيجة التهجير ونتيجة تصحيح القومية ،ما شاء؟ هل أصبحت هكذا كيفكيف أصبحت هذه المناطق متنازع عليها .٣

ونتيجة كل هذه المسائل أصبحت متنازع عليها والحكم األول واألخير لكل هذه القرارات التي جرى ونفذ على الناس في 

  . ناطق المتنازع عليهاهذه المناطق وهذا تعريف كافي للم

  -:السيد احمد المسعودي -
من خالل الكلمة التي القاها السيد رئيس اللجنة ومن خالل الوثائق التي وضعتها اللجنة بين ايدينا، انا اعتبر ان هذه اللجنة هي لتطبيع 

اء كلمة السيد رئيس اللجنة فهو االوضاع في كركوك وليس في المناطق االخرى ودليلي على ذلك اشياء كثيرة من ضمن هذه االشي

  . استطرد في الحديث عن كركوك واالمور التي جرت في كركوك ولم يتطرق الى المناطق االخرى اال بكلمات قليلة

 التي تثبت هذا الرأي ان اللجنة المركزية موجود فيها ثالث اعضاء من مجلس محافظة كركوك في حين ال يوجد اي عضو من : ثانياً

  . ة كربالء مثالً أو بغداد ومن المناطق المتنازع عليها االخرىمجلس محافظ

  . مكاتب اللجنة كلها في كركوك وسنجار وخانقين وال توجد مكاتب في كربالء أو في بغداد أو المناطق االخرى: ثالثاً

. رية لجمهورية العراق وهذا امر مهم المهام التي كلفت بها اللجنة الحقيقة مهام كبيرة جداً على مستوى تغيير الخارطة االدا:رابعاً

  . يجب ان تكون اللجنة متكافئة وان تكون متوازنة وان يكون هناك تمثيل لكل الجهات المتنازعة على المناطق االخرى
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 كان يشير الى اجراءات تطبق ليس ٤ و ٣ و ٢ قرارات هذه اللجنة خالفت القرارات التي اصدرتها هي بنفسها فمثالً قرار :خامساً

فقط في كركوك وانما في جميع المناطق االخرى وهذا النص موجود في القرارات المرفقة، لكن العمل تم فقط في كركوك فمثالً قرار 

 المتضمن اعادة العوائل المرحلة والمهجرة الذين رحلوا وهجروا من المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك ولكن العمل ٢

  . لمناطق االخرى وهذا خالف لقرارات اللجنةنجده فقط في كركوك وتركوا ا

 اثني على مقترح االستاذ هادي العامري واقترح اعادة النظر في تشكيل هذه اللجنة والجهات الممثلة فيها واضافة اعضاء جدد :سادساً

 على مجلس النواب انا اقترح  ان تعرض قراراتها. يمثلون كل المناطق وان قرارات هذه اللجنة يجب ان تكون قرارات مصيرية

  .         للنظر فيها والمصادقة عليها

  -: السيد وليد شركة-
الكل يعلم بأن الشعب التركماني لم ينجوا من الترحيل .  بما قدموه منذ تأسيسها ولحد اآلن١٤٠نشكر الرئيس واالخوة في لجنة المادة 

انا هنا اريد ان اؤكد شيء مهم نحن . انكار ذلك الظلم الجائروالتهجير والتعريب وتصحيح القومية مثل اخواني الكرد، من يتمكن 

 ويبينون حيناً بعد ١٤٠التركمان نعاني من بعض تصريحات بعض اعضاء اللجنة الال مسؤولة ويؤكدون بأن التركمان ضد المادة 

ن رئيس اللجنة ان ينسب ناطق حين للشعب العراقي بأن هذه المادة خاصة باالكراد فقط، من مسؤول مثل هذه التصريحات؟ ال بد م

  .ونحن بأسم الوطنيين التركمان نقدم شكرنا وتقديرنا الى رئيس واعضاء اللجنة. رسمي بهذا الشأن

  -:السيدة سامية عزيز -
 موقف معامالت الوافدين والمرحلين، نرى ان هنالك انتجت استمارات ١٤٠من خالل الجدول الموزع علينا نستطيع تنفيذ المادة 

السؤال االول سبب عدم .  للمرحلين ولكن تم تجهيز الصكوك للوافدين وليس هناك اي صرف للمرحلين١٣٤٩للوافدين و  ٣٥٠٧

  انجاز اي صك للمرحل؟ 

   مسؤولة عن اعادة المرحلين والمهجرين قسراً الى خارج الحدود العراقية؟ ١٤٠هل لجنة : السؤال الثاني

 سنة التي صادرت الحكومة البائدة العقارات وتركت ٢٧ مبالغ عن بدالت االيجار لمدة هل اللجنة المالية خصصت: السؤال الثالث

المرحل يدفع لجهة اخرى وعقاره موجود ضمن المكان الذي ترحل منه؟ هذه المبالغ مبالغ قانونية تترتب على الحكومة التي خالفت 

يث ال يمكن مصادرة عقار اي عراقي اال بأمر القضاء وامر  ح١٠الحكومة العراقية البائدة خالفت الدستور في المادة . الدستور

قاضي، فقامت الحكومة العراقية البائدة بمصادرة حق هذا المواطن من عقاره عليه كل االمور المالية تترتب على الحكومات 

  . المتواجدة

 تكتسب الدعوة الدرجة القطعية يجب على المحامين الذين يدافعون عن المرحلين والمهجرين يتقاضون مبالغ وعندما: السؤال الرابع

  هل اللجنة اتخذت بعين االعتبار اجور المحامين الذين يدافعوا عن المرحلين والمهجرين؟   . الخاسر ان يدفع هذه االجور للمحاماة
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  -: السيد عبد الهادي الحساني-
اتمنى . اة بعد توقف كثير ويراد له ان يفعل اما اليوم أو غداًارحب بالحضور واللجنة التي ارجعت هذا الموضوع الحساس له الحي

وبهذا تحقق . بأن نصير بعملية توسيع لهذه اللجنة في عملها وفي تشكيلتها وهيكليتها وفي تعويضها للمتضررين وتكون اكثر شمولية

  .   ين كثيرين في كثير من المحافظات تشمل جميع العراق وليس جهة معينة وخاصة ان هناك متضرر١٤٠المطلب الكبير ان المادة 

  -:السيد سيروان الزهاوي -
سؤالي أو توضيحي يتعلق بأني ارى بأن هناك تقصير وخاصة من بعض الوزارات داخل الحكومة لتنفيذ . في البداية ارحب باللجنة

ت في نقل النفوس، ووزارة التجارة التي  واذكر منها وزارة الداخلية حيث تأخر١٤٠مقرارات أو قرار اللجنة المعنية بتطبيق المادة 

عليه اطلب من . تأخرت في نقل البطاقات التموينية، ووزارة الزراعة التي تأخرت في تنفيذ العقود الزراعية واعادتها الى اهلها

 منهم واسباب مجلس النواب الموقر وبناءاً على توضيح السيد رئيس اللجنة استضافة الوزراء المعنيين الثالثة لطلب االستيضاح

  تأخيرهم لهذه المقررات؟       

  -: السيدة جنان العبيدي-
أنا اود ان اسأل، الواضح اآلن من طرح االخوة في اللجنة ان اللجنة عملت بشكل كبير وكل الخطوات التي اجريتموها كانت في 

فأنا اسأل الدكتورة ماذا . لتغطية ولعله كان شرخكركوك وتركت باقي المناطق وانا افهم ان اضافة اسم الدكتورة حنان الفتالوي كان ل

  استطاعت ان تخطو من خطوات في باقي المحافظات؟ وماهي المعوقات؟     

  -:السيد فالح حسن زيدان -
انا اريد ان اسأل اللجنة عن موضوع تمثيل العرض في كركوك والموصل وديالى؟ اللجنة تشكلت وفيها ممثل عن اقليم كردستان 

.  ولكن نحن العرب الموجودين في كركوك والموصل وصالح الدين وديالى ليس لنا ممثل، وهذا الموضوع يجب ان يحلوهذا حقهم

 مليون دوالر الى ٢٠٠موضوع المائتي مليون دوالر التي رئيس الوزراء اعطاها للجنة بأي حق دستوري؟ اعطى رئيس الوزراء 

نواب؟ هذه اموال الشعب والمفروض ان تأتي هذه االموال الى مجلس النواب  وليس هناك تشريع مجلس ال١٤٠لجنة تطبيق المادة 

هناك تجاوزات كبيرة تجري .  وتراقب عملية صرف هذه االموال١٤٠وتشرع بقانون وتعتبر ميزانية وتصادق على ميزانية اللجنة 

الحزب الديمقراطي الكردستاني في  في كركوك والموصل وديالى وهذا كتاب امامي من فرع ١٤٠على االرض في تطبيق المادة 

 عائلة عربية، يجب ان يفهم ان هذه مسؤولية اللجنة وهؤالء يتصرفون بناء على غطاء ١١٣سنجار يأمر قائد شرطة سنجار بتهجير 

 موضوع تسمية المناطق المتنازع عليها، هذه المناطق حسب الدستور يجب ان تسمى من قبل هيئة الرئاسة، كيف. ١٤٠من اللجنة 

تخرق اللجنة الدستور وتسمي هذه المناطق بناءاً على اتفاقات سياسية أو رغبات شخصية أو حيادية، انا ال اتهم احداً ولكن هذه اللجنة 

أنا اطالب بحل هذه اللجنة وتشكيل لجنة جديدة نتفق عليها جميعنا ونستطيع ان نصل الى حل لهذه . ليس من حقها تسمية هذه المناطق

      .    المناطق
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  -: السيد نصار زغير الربيعي-
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

اسأل سؤال .  بالدستور الدائمي مع فارق اساسي هو تحديد مواقيت محددة١٤٠ من قانون ادارة الدولة بأسم المادة ٥٨تم ترحيل مادة 

 ولم تنهي لجنتكم ٣١/١٢/٢٠٠٧حل يوم وارجو اجابته اجابة دستورية وقانونية وليس اجابة سياسية أو دبلوماسية ماذا يحصل لو 

  اعمالها؟    

  -:السيد نازنين حسين فيض اهللا -
ان اغلب النقاط التي ذكرها االخوة لقضيتنا نحن المرحلين، كما نعلم ان مدينة مندلي وبدرة وزرباطية من المدن المشمولة بالمادة 

حيث تم ترحيل اهاليها منذ اوائل . دن المشمولة االخرى ألن الذي جرى عليها من ترحيل وازالة ودمار حالهم حال الم١٤٠

السبعينات وتم ترحيلهم الى مناطق الجنوب وبغداد، المشكلة هنا التي يعاني منها المرحلين لهذه المدن ان اهاليها ال زالوا في مدينة 

تمرة وكذلك هناك دمار شامل للبنى التحتية بغداد وال يستطيعون العودة ألن العمليات االرهابية تستهدف العوائل العائدة وبصورة مس

. والمنازل فكيف للعائلة العودة والمدينة على هذه الحال؟ فهل يجوز تركهم هكذا وعدم االخذ بنظر االعتبار الظروف التي هم فيها

 الى هذه الحالة كذلك يجب على اللجنة ان تنظر. لذلك اطلب عدم اجحاف حقهم في العودة من اجل الروتينيات، ويجوز وال يجوز

واخذ جميع الظروف بنظر االعتبار واقترح وهذا طلب اهالي مناطق مندلي وزرباطية وبدرة بفتح مكتب للجنة في مدينة بغداد ألن 

  .     اغلب المرحلين من سكنة مدينة بغداد

  -: السيد وائل عبد اللطيف-
 هي اللجنة التي كانت برئاسة االخ ٥٨ شكلت على ضوء المادة  ان اول لجنة١٤٠أنا فقط اذكر االخوان وحتى االخوان في اللجنة 

وهذه اللجنة قامت بمجموعة من االجراءات فكنت اتمنى ان تضم الى الملف الذي وزع على السيدات والسادة اعضاء . حميد مجيد

  .ي تلك المرحلة؟ هذا اوالًمجلس النواب ألن االخ حميد مجيد بذل جهد في ذلك الوقت وال نعرف ماهي النتائج التي قام بها ف

 بين كل االخوان من الكرد والعرب والتركمان ١٤٠انا تمنى ان ال نبقى فقط نتحدث، واضح اآلن الخالف حول المادة : ثانياً

واب فأتمنى من اللجنة المشكلة في البرلمان ان تأخذ هذه النقاط جميعاً بنظر االعتبار وتدرسها وتقدم توصية الى مجلس الن. والمسيح

بالتأكيد يوجد خلل في تشكيل اللجنة .  المشكلة من قبل الوزارة١٤٠بغية تصحيح االجراءات غير السليمة التي اتخذت في اللجنة 

وبالتالي اعتقد حتى نصوب .  والصرف المالي ليس له اساس وال يوجد له غطاء دستوري وال غطاء قانوني من الناحية الفعلية١٤٠

ان ان النقاط التي اثيرت اليوم بأكملها تدرس من اللجنة المشكلة في البرلمان وتقدم توصية محددة الى مجلس عمل اللجنة علينا كبرلم

 ال سيما ان لجنة التعديالت الدستورية تواكب على هذا ١٤٠ وبصدد المادة ١٤٠النواب بغية اتخاذ اجراءات محددة بصدد اللجنة 

  .    الموضوع
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  -: السيد حسن طعمة-
 الدستورية اصبحت مسيسة ومجيرة لصالح محافظة كركوك فقط وهذا واضح انه ١٤٠ ان هناك شبه اجماع على ان المادة بما

فأن هذه المادة الدستورية فهمت فهماً خاطئاً وهذا الخطأ كان مقصود من البعض وغير مقصود من البعض االخر . تحريض دستوري

 على انها مادة تخص محافظة كركوك فقط دون ١٤٠لسياسي اصبح المفهوم من المادة ألنه حتى على المستوى الشعبي واالعالمي وا

اقترح تخصيص جلسة برلمانية لسن اجراءات اصالحية في تشكيل اللجنة لكي نرفع التوجه السياسي . المناطق واالشخاص االخرين

 لكي نحدد عمل هذه اللجنة والمادة القانونية  بشكل دستوري واضح١٤٠واالعالمي الخاطئ الذي غطى عمل اللجنة وتفعيل المادة 

    .  باجراءات واضحة غير قابلة للبس

  -:السيد محمه سنجاري -
ونحن ابناء المناطق المتنازع عليها .  من الدستور وحرصنا على سالمة العراق ووحدة اراضيه١٤٠نحن حريصون على تنفيذ المادة 

وأنا من هذه المناطق وقد عانيت، وها نحن نرى ان هنالك . نة حتى نالحظ بصيص امل س٣٥نعاني وهذا امانة في اعناقنا، انتظرنا 

لذلك نطلب من البرلمان العراقي من االستعجال بتنفيذ هذه المادة . تمديد وال بصيص لالمل لهذه الفئة الكبيرة من المواطنين العراقيين

اما ما تحدث به اخي وزميلي . وتهميش الحقوق في هذه المنطقة قرية ابادت عن بكرة ابيها ٢٠٠وما جرى في سنجار حيث هنالك 

 اآلف قطعة سكنية ٤٠٠٠فالح بأن منطقة سنجار رحل منها العرب فهذا غير صحيح ألن في النظام البائد في منطقة سنجار اعطى 

 وال يسمحوا لنا بأن نملك شبراً ونحن ابناء منطقة سنجار وكان والدي في العهد العثماني من لدينا قاطانيات. داخل قصبة السنجار

  .        اآلف قطعة من الضباط واالمن واستوطنوا ألجل تغيير ديمغرافية مدينة سنجار٤٠٠٠لذلك جلبوا . واحداً من هذه االرض

  -: الشيخ خالد العطية-
في جلسة متواصلة واالخوة ايضاً أنا اعتذر من بقية الراغبين في الحديث ألن الساعة قاربت الرابعة وصار لنا حوالي ثالث ساعات 

تعبوا ولديهم مواعيد وارتباطات مختلفة، فنعطيهم اآلن الفرصة العطاء اجابات مختصرة وسريعة على بعض المداخالت واذا امكن 

 في ان تقدم اللجنة جواب تحريري مفصل بالنقاط التي اثيرت هنا وبعد ذلك نوزعها على صناديق السيدات والسادة االعضاء البريد

  .     اآلن نكتفي بأجابة سريعة ومختصرة بمجمل ماورد في هذه الجلسة. مجلس النواب حتى يحيطوا علماً بها

  -)):١٤٠(رئيس اللجنة التنفيذية للمادة ( السيد رائد فهمي -
جنة ان تتعامل معها اثيرت اليوم كل حصيلة عقود من سياسات ظالمة شهدتها مناطق مختلفة من العراق وبالتالي باتت على هذه الل

ولكن اوضح بعض االمور اوالً حتى في . جميعاً وهي ال شك تفوق قدرات هذه اللجنة وربما تتجاوز الفترة الزمنية المحددة لها

الدستور يقول المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك ولم يشر الدستور الى اي منطقة اخرى تحديداً، بمعنى ان كركوك لها 

وبالتالي اذا ارجع الى االستاذ وائل عبد اللطيف اشار الى الخطوات التي اتخذت منذ الحكومة السابقة عندما تم . ةخصوصية معين

 وكانت حينئذ تسمى الهيئة العليا لتطبيع االوضاع في محافظة كركوك وكانت ايضاً تستند ٥٨تشكيل الهيئة العليا استناداً الى المادة 
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اذاً لجنتنا تشكلت ولم تأتي من . ا القرار كان استئناف قرار من قبل هيئة الرئاسة ومن قبل الحكومةوفي حينها هذ. ٥٨الى المادة 

فراغ ولم تأتي خارج هذه السياقات، االهتمام كان في كركوك السباب معروفة للجميع واعتقد ال داعي للتوقف عندها ولكن فعالً المادة 

عندما نتحدث عن مناطق . ناك ربما تركيز على كركوك كانت في سلم االولويات هي اوسع من كركوك ولكن عندما تجدون ان ه٥٨

متنازع عليها وجرى العمل عليها فهذا ال يعني انه ال توجد مناطق اخرى متنازع عليها ولكن الوقت المحدد للجنة ال يتسع لحد اآلن 

. اطق اخرى من العراق هي موضع اهتمام اللجنةونحن اآلن نتوسع وشمل مناطق ليس فقط كركوك واآلن من. لمعالجتها جميعاً

يراد لهذه . وشكلنا لجنة فرعية في المناطق االخرى وهناك تقرير كامل سوف يعد في غضون اسبوعين وتشرف عليه الدكتورة حنان

نفيذية واذا كان هناك اللجنة ان يتواصل عملها أو يراد ان تشكل هيكلية اخرى، هذه قضية ليست مرهونة بنا وانما مرهونة بالسلطة الت

اذاً وضعنا الحالي يقوم على اساس معالجة المناطق المختلفة عبر مكاتب، المكاتب لماذا شكلت في . حاجة للتشريع فليكن للبرلمان

بعض المناطق ولم تشكل في مناطق اخرى لحد اآلن؟ ألن هذه المناطق تعرضت الى تغييرات سكانية لوجود وافدين وترحيل منها، 

اذا كانت هناك مناطق اخرى تعرضت الى نفس التغييرات الديموغرافية نحن ال اعتراض علينا اطالقاً .  اقتضى وجود مكاتبولذلك

لذلك عندما نتحدث عن التغييرات والحدود االدارية عندما سيصار الى . في ان يتم تشكيل مكاتب فيها اذا وجدنا الضرورة الالزمة

  . غييرات في السكان ولكن اذا هناك مناطق في هذا الوضع ستدرس هذه المسألةتقديم التوصيات فال توجد هناك ت

النقطة الثانية نحن لم نمنح النفسنا صالحية، نحن كلفنا بأن نساهم في تقديم التوصيات بشأن الحدود االدارية، هذه التوصيات الى ان 

ئاسة وعندما تصل اليها فهي ستكون محكومة باآللية المثبتة تكتمل سنرفعها الى دولة رئيس الوزراء وهو سوف يحيلها الى هيئة الر

نحن لحد اآلن عملنا . بالدستور، اذا وصلوا الى االجماع يحيلوها الى مجلس النواب، واذا لم يصلوا  الى اجماع هناك آلية اعتقد محكم

  . ال يتعارض وال يتقاطع مع هذه اآللية

افية اذا كان يقصد على عمل اللجنة وفي تطبيقها للضوابط كان هناك غموض أو عدم النقطة االخرى كالم االستاذ هادي بصدد الشف

  .وضوح فأنا ارجو ان يؤشر لنا ونحن على استعداد لتسليط كل الضوء الالزم

تفضلتم لماذا الوافدين يبدو وكأنهم مركزين على مكون واحد؟ نحن معظم الوافدين اذا لم يكن جميعهم اكثرهم بحقب سياسات من 

النظام السابق وهم من المناطق الجنوبية والمحافظات، اساساً الجزء العربي من العراق وتم توطينهم في كركوك، فليس من الغريب 

وكل ما يتعلق بهذا الموضوع من احصائيات . ان في موضوع الوافدين سوف يكونوا مشمولين االخوة العرب بالدرجة االساسية

  .استعداد كامل بتوفيره لكمومعلومات اعتقد متوفر ونحن على 

فيما يتعلق بالجانب المالي اتركه للسيدة نرمين واعتقد هناك صالحيات للجنة، صالحيات صرف وهناك ميزانية اقرت من قبل مجلس 

  . النواب وسنوافيكم بكل التفاصيل في هذا الشأن

ل التفصيالت في هذا الشأن واذا كانت الدكتورة حنان فيما يتعلق بنزاعات الملكية اعتقد سيتفضل االستاذ احمد البراك في توضيح ك

  .لديها معلومات عن ما انجزته والدكتور محمد احسان ايضاً بشكل مكثف
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-: السيدة نرمين عثمان-  
.السيد رئيس الجلسة السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته  

النظام حتى أتمكـن مـن االجابـة علـى السـيد أسـامة النجيفـي حيـث أريـد منـه أن                       كان بودي أن يكون لي الحق في نقطة         

 رشـحتني لهـذا المنصـب ولـيس لـي           أنا لدي التزام أمـام القائمـة التـي         .ييذكرني بالتصريح الذي صرحت به حول انسحاب      

ضـحة أو   و غيـر الوا    لحلحلـة النقـاط المبهمـة أ       ونقطة أخرى فالمكاشفة والمصـارحة مهمـة جـداً        . الحق باالنسحاب لوحدي  

أود أن   .كل الذي تحدثتم به ال يخرج عن المعاناة التـي تعرضـنا لهـا كلنـا كمكونـات لهـذا الشـعب الجـريح                       . عليها الخالف 

سها ومن هذه النقاط هي الميزانية وانتم وافقتم علـى الميزانيـة ومـن ضـمنها كـان ميزانيـة اللجنـة                      اتطرق الى اللجنة التي أرئ    

وأيضـاً طلبنـا فـتح حسـاب ونقـل المبلـغ            ) ١٤٠(زراء تشكيل لجنة مالية بطلب من رئاسـة اللجنـة           قرر مجلس الو  ). ١٤٠(

وقـدمنا كـل الصـالحيات      . بعدها طلب منا مهام اللجنـة وهيكليتهـا والهيكليـة االداريـة للجنـة الماليـة               . وهذا كان في البداية   

المالية فـي رئاسـة الـوزراء، وطلـب منـا ديـوان الرقابـة               الموجودة بعد موافقة مجلس شورى الدولة وأيضاً بعد موافقة اللجنة           

المالية مضمون وصالحيات اللجنة وقد وافق ديوان الرقابة المالية على صـالحيات اللجنـة وال داعـي للـدخول فـي التفاصـيل                       

ف بالنسبة آللية العمل فنحن كلجنة ملـزمين بـأبواب الصـرف مثـل اي وزارة وقـد حـددت أبـواب الصـر                      . حتى أوفر الوقت  

العامـة،  من قبل رئاسة الوزراء ونحن نخضع لرقابتين هما ديوان الرقابة الداخليـة لمجلـس الـوزراء وديـوان الرقابـة الماليـة                    

حساباتنا مكشوفة وال يمكن التجاوز عليهـا ألن أبـواب الصـرف محـدودة وواضـحة للكـل وعنـد صـرف اي صـك مـن                           

 اللجنة المالية وهي تدقق فـي كـل ورقـة ونحـن ملـزمين بتـدقيق كـل                   الصكوك فأنه يمر بعدة مراحل، مرحلة اللجنة الفنية ثم        

فـي هـذه اللجنـة فـأرجو        واذا كان هناك أي اخبارية لـديكم أو رسـالة تفيـد بوجـود تجـاوز                 . التفاصيل األصلية الواردة الينا   

لوقـوف عنـدها ألننـا       لحد اآلن لم تردنا اي رسالة بوجود تجاوزات واذا كـان هنالـك تجـاوز فـنحن مسـتعدين ل                    .أخبارنا بها 

الصـكوك  . مسؤولين أمام دولة وأمام قرارات وأمام قانون، نحن لجنة قانونيـة ولسـنا لجنـة فنيـة تنفيذيـة وال لجنـة سياسـية                       

صدرة قليلة جداً نسبةً الى العمل والسبب هو زخم العمل، نحن وزعنـا االسـتمارات علـى الوافـدين وبعـدها يكـون هنـاك                         مال

 اآلن العمـل اسـهل بكثيـر مـن الوقـت السـابق              .طراف والتدقيق بحاجة الى عمل جـاد      ن قبل كل األ   تدقيق على االستمارات م   

بعد أن تمرست اللجان على العمل وكل لجنة فرعية فيها ممثلين عـن كـل مكونـات الشـعب العراقـي حتـى تكـون الصـورة                           

اجبنـا بـل لتسـهيل العمـل ويفتـرض أن ننجـز             كلفنا برسم الحدود االدارية وهذا ليس و      . واضحة للكل بما نقوم به داخل اللجنة      

العمل انا والدكتورة حنان وبعدها نسلمه لرئيس اللجنة وهـو بـدوره يسـلمها الـى رئاسـة الـوزراء، نحـن لجنـة فنيـة فقـط                            

  .لتسهيل العمل

  -):العقارية رئيس هيئة دعاوى نزاعات الملكية( السيد أحمد البراك -
كية في عموم العراق وفي كركـوك تحديـداً وهـذه االرقـام محدثـة لغايـة االسـبوع                   بودي أن أعطي بعض األرقام لدعاوى المل      

أي ) ٣٩٠٠٠(دعـوة مـا محسـوم منهـا لحـد اآلن هـو              ) ١٣٤٦٠٠( الماضي حيث بلغ العدد الكلي للدعاوى المستلمة بحـدود          
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ه النسـبة؟ فـي     وال أعـرف مـن ايـن جـاءت هـذ          %) ٥(، أما ما يتعلق بكركوك حيث سمعت عن نسبة الحسـم            %)٢٨(بنسبة  

والمحسـوم الكلـي هـو      ) ٤١١٨٢(المسـتلم الكلـي هـو       ) كركـوك وتـازة ودبـس داقـوق       (مكاتب كركوك األربعة التي هي      

وأنـا فوجئـت    ) ٩/٨/٢٠٠٦(تشـكلت بتـاريخ     ) ١٤٠(وللتوضـيح فقـط لجنـة       %) ٢٥(دعوة بنسبة حسم تجاوزت     ) ١٠٥٢٥(

وذهبـت لـرئيس الـوزراء وقلـت لـه          . القة له بنزاعـات الملكيـة     وسمعت بهذا الخبر من التلفزيون وكأني مواطن عادي وال ع         

تتشكل وأنا ال اشارك بصفتي رئـيس للهيئـة ولـيس بصـفتي الشخصـية وبعـدها امـر السـيد رئـيس                       ) ١٤٠(كيف هذه لجنة    

) ٦/١٢/٢٠٠٦(تشـكلت هيئـة نزاعـات الملكيـة فـي           . الوزراء بأدخال هيئة دعاوى الملكية ممثلةً برئيسها عضواً فـي اللجنـة           

فيمـا يتعلـق    . نـأتي اآلن وأحـاول أن أجيـب علـى مـا طرحـه األخـوان               ). ١٤٠(بعد حوالي أربعة أشهر من تشكيل لجنـة         

هـو مجلـس محافظـة كركـوك ممـثالً بشـخص رئيسـه          : بمعرقالت عمل الهيئة في كركوك تحديداً فأعتقد أن المعرقـل األول          

الدبس لمـدة سـتة أشـهر بـأمر مـن مجلـس المحافظـة وكـذلك                الذي دأب على مشاكسة الهيئة بشتى الوسائل وقد أغلق مكتب           

تـأخر تشـكيل الهيئـة التمييزيـة لمـدة سـتة أشـهر              : المعرقـل الثـاني   . أغلق مكتب داقوق لنفس السبب ومن قبل نفس الجهة        

ـ   . بسبب تأخير تسمية قضاة عدد أثنين من قبل حكومة اقليم كردستان وهذا لـيس ذنـب هيئـة نزاعـات الملكيـة                      : ثالسـبب الثال

في كركوك وحدها وهنا أجيب على مداخلة الدكتور سعدي البرزنجي لـيس هنالـك لجنـة واحـدة بـل هنـاك سـتة لجـان أي                           

ستة قضاة ولكن هنالك موظف واحد للتسجيل العقاري يتناوب على هذه اللجان السـتة فـي حـين يتطلـب القـانون وجـود سـتة                          

هيئة الى جانـب اللجـان، هـذه هـي أحـدى المعـرقالت وهـي شـحة                  موظفين من دائرة التسجيل العقاري لكي يواكبوا عمل ال        

المعرقـل  . كادر التسجيل العقاري والذي يؤدي الى عدم اكتمال نصـاب اللجـان فـي عمـوم العـراق وتحديـداً فـي كركـوك                       

. هو التدخالت األمريكية من قبل القنصلية األمريكيـة فـي كركـوك ولصـالح أطـراف معينـة فـي كركـوك                     : الرابع واألخير 

اآلبـاء اليسـوعيين سـواء كانـت مؤسسـات خيريـة أو             ) الفاذريـة (م وهي تتعلق بعقارات تخـص       يجيب على السيد ابلحد افرا    أ

مدارس ومنها جامعة الحكمة وثانوية العقيدة ومدرسـة االبتكـار، نعـم هنالـك دعـاوى بخصـوص هـذه العقـارات والهيئـة                        

األخ .  األقليـات فـي العـراق قبـل رفـع الحيـف عـن األغلبيـة         أعطت أولوية لهذه األمور مساهمةً منها في رفع الحيف عـن          

محمد تميم قال أن تشكيلة اللجنة غير دستورية وسأل كذلك سؤال شخصي لـي هـل أن عمـل الهيئـة هـو جـزء مـن عمليـة                             

؟ وسؤال آخـر قـال هـل يمكـن القفـز علـى ذلـك       . التطبيع؟ برأيي القانوني نعم عمل الهيئة هو جزء أساسي من عملية التطبيع         

اجابـة أخيـرة لالسـتاذ خالـد شـواني، حضـرتك رجـل              . أنا لست مخول باالجابة على هذا الموضوع ألن هذا ليس من حقـي            

قانون وأنا رجل قانون وأعرف حقي في الدستور، الباب الثـاني فـي الدسـتور يتحـدث عـن الحقـوق والحريـات وأنـا لـي                           

 لـي فأنـا أمـين عـام حركـة سياسـية وعنـدما أعطـي رأيـي          موقف سياسي باالضافة الى موقفي التنفيذي فأرجوك اذا تسمح        

السياسي فأرجوك تحترم رأيي، أنا اآلن هنا بصفتي التنفيذية ولي رأيـي قـانوني ربمـا يختلـف عـن رأيـي السياسـي، أرجـو                        

  .احترام رأيي السياسي وشكراً جزيالً
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  -: السيد محمد احسان-
ابوا عن الكثيـر منهـا ولكـن تسـمية المنـاطق وتحديـدها وبمـا أن هنالـك                   أثيرت العديد من األسئلة وأخواني الذين سبقوني أج       

شك بقانونية اللجنة وهل هنالك تنسيق بين مجلس الرئاسة ومجلـس الـوزراء؟ يفتـرض أن توجـه هـذه األسـئلة الـى مجلـس                          

نـاطق المتنـازع    الرئاسة أو الى مجلس الوزراء، ولكن نحن مكلفين بتنفيـذ هـذه المـادة ضـمن سـقفها الزمنـي وتحديـدنا للم                      

عليها كان يعتمد على كتب وقرارات مجلس قيادة الثورة وكتب ديوان الرئاسـة المنحـل وكتـب لجنـة شـؤون الشـمال وكتـب                         

قد اثيرت مسألة القفـز علـى المراحـل، عنـدما نـتكلم عـن اجـراءات التطبيـع فهـي مسـتمرة                       : النقطة الثانية . حزب البعث 

االستفتاء مرتبط باالحصـاء، اذا كـان مـن يتصـور ان مسـألة شـراء الوقـت فيهـا                    وعندما نتحدث عن االحصاء واالستفتاء ف     

مصلحة للعراق فالحقيقة أنها تأتي بمضرة للعراق وعواقب وخيمة نحن في غنـى عنهـا، ومـن يعتقـد أنـه لـم تكـون هنالـك                           

 الفـخ الـذي أوقعنـا فيـه         الشيء الذي أحس بـه أتمنـى أن ال نقـع فـي            . سياسة لتغيير ديموغرافي فأعتقد هذا أمر مشكوك فيه       

النظام البائد فقد كانت كل سياساته أن يكون هنالك صراعاً كردياً عربيـاً فـي البلـد أو يكـون هنالـك صـراعاً بـين االقليـات                            

البرلمان هـو أكثـر جهـة مصـممة علـى أن نكـون حـذرين وأن                 . وقد كنا كلنا في قمة التحضر والكفاءة ولم نقع في هذا الفخ           

أو مـن يعتقـد بـأن الشـارع الكـردي راضـي             . طئة للشارع ونهيج الشارع في أتجاه نحن في غنى عنـه          ال نرسل مسجات خا   

كلمة النزاع تعني هنالك طرفين لالدعـاء، عنـدما يكـون هنالـك عـدم اتفـاق فهـذا                   . حتى عن كلمة متنازع عليها فهو خاطىء      

نحن مكلفـين ألزالـة فتيـل أزمـة حقيقيـة فـي             . لقضيةأتمنى أن نكون بقمة المسؤولية والحذر في التعامل مع هذه ا          . هو النزاع 

والفكرة الخاطئة بأن هذه اللجنة تختص بكركوك فقط، كلنا مسـؤولين عـن هـذه الفكـرة الخاطئـة بمـا فينـا السياسـيين                         . البلد

  كل منطقة تعرضـت الـى سياسـة تغييـر ديمـوغرافي بنـاء علـى سياسـة        ق المتنازع عليها ليست كركوك فقط،    المناط. الكرد

من يحدد المهجر هو النظام البائـد فهـو الـذي هجـر، ومـن يحـدد الجهـة المسـتفيدة               . النظام السابق هي مناطق متنازع عليها     

نحن لن ننجر ألن يكون الصراع كردياً عربياً أو كرديـاً تركمانيـاً وهـذا هـو الفكـر الموجـود فـي حكومـة                         . هو النظام البائد  

قول أن األكراد يقومون بسياسة تكريد كركوك، واذا كـان هـذا صـحيح فهـذا يحـل مـع                    تفاجئنا بأن هناك من ي    . اقليم كردستان 

مجلس محافظة كركوك واالدارة الموجودة في كركوك ونحن في كردستان لـيس لـدينا أي سياسـة للتغييـر الـديموغرافي فـي                       

اً عربيـاً كرديـاً وهـذا هـو         كركوك، نحن ننطلق من منطلق رفع الغبن عن المظلومين أيـاً كـان المظلـوم تركمانيـاً آشـوري                  

بالنسبة للمعلومات وعدم الشفافية فاللجنة أمام الكل وكـل أعضـاء البرلمـان لهـم الحـق بـاالطالع                   . التعامل األساسي مع المادة   

اذا . على كل وثيقة بدافع االصالح وبدافع تنفيذ المادة، اذا كان هنـاك أي نيـة ثانيـة سـيكون لـدينا رأي آخـر فـنحن ال نقبـل                        

اذا كانـت آراء شخصـية      . ناك اتفاق لحل المشكل فدعونا نتعاون لننقذ البلـد مـن الكارثـة التـي كنـا مقبلـين بأتجاههـا                    كان ه 

النقـاط التـي اثيـرت حـول        . واالستفادة من الميكرفون وتصريحات غير مسؤولة ستكون عواقبها ليست فـي مصـلحة الجميـع              

دة الثورة ومـن كتـب ديـوان الرئاسـة ومـن كتـب لجنـة شـؤون                  تحديد المناطق، كل منطقة لها ملف من قرارات مجلس قيا         
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حتـى ال نقـع فـي الفـخ     . الشمال ومن سياسات حزب البعث البائد، الضحية رضى بالحل ولحـد اآلن المـتهم والقاتـل مسـتمر          

  .مرة ثانية وتبدأ سياسات التغيير الديموغرافي من جديد

  -: السيدة حنان سعيد الفتالوي-
طبعـاً لمسـت مـن كالمكـم عتـب شـديد            . ألخوة واألخوات النواب السالم عليكم ورحمـة اهللا وبركاتـه         السيد رئيس الجلسة، ا   

حتـى يكـون هـذا      ) ٢/١٠/٢٠٠٧(وكأن اللجنة أهملت قضية الوسط والجنوب، فقط للتوضيح أنا أضـفت الـى اللجنـة بتـاريخ                  

ـ          . حاضراً في أذهان الجميع    د المـواطنين، الكـل يعتقـد أن لجنـة المـادة            هناك فهم خاطىء لعمل اللجنة عند الساسة وحتـى عن

تعني كركوك فقط وعملت اللجنة لمدة سنة كاملة في كركـوك فقـط اسـتناداً علـى هـذا الفهـم الخـاطىء، وكمحاولـة                         ) ١٤٠(

لمعالجة هذا الخطأ تم اضافتي للجنة وقد تكون هذه معالجة جزئيـة وليسـت كليـة، نحـن كلفنـا باعـداد ملـف حـول الحـدود                            

لوسط والجنوب وأنا هنا ال أتكلم عن الوسط والجنوب فقط وانما أتكلـم عـن كـل المحافظـات مـا عـدا كركـوك ألن                          االدارية ل 

اآلن نحن بدأنا بأعداد دراسة دقيقـة علميـة مهنيـة محايـدة ال تنحـاز الـى طـرف، جمعنـا                      . األخوة عملوا مطوالً في كركوك    

عـداد دراسـة كاملـة عـن كـل المحافظـات مـع وضـع بعـض                  كل المراسيم الجمهورية وكل الخرائط القديمة والحديثـة أل        

األولويات، أنجزنا الجزء األول من الدراسة ويفترض أن نكمل الجزء الثـاني خـالل اسـبوعين واذا احتجنـا الـى وقـت أكبـر                         

ـ                          ر سوف نطلب من اللجنة أن تعطينا مجال أكبر، الدراسة تتكلم عن الحدود االداريـة للمحافظـات ومـا طـرأ عليهـا مـن تغيي

أما القضية التي تم الحديث عنها وهـي رفـع الظلـم فـأن اللجنـة لـم تأخـذ                    .  المحافظات ألسباب سياسية وبالتالي تغيير مساحة    

بعين األعتبار رفع الظلم في مناطق الوسط والجنوب مثل تعـويض المهجـرين ولكـن نحـن اآلن بصـدد فـتح هـذه الملفـات،                          

مثلين عـن كـل المحافظـات أتمنـى علـيهم أن يتصـلوا بمحافظـاتهم واللجنـة                  هناك خلل اعالمي وخلل تثقيفي كبير، األخوة م       

بدورها تقوم بمخاطبة مجالس المحافظات وتطلب منها ملفات وتقارير حـول هـذه القضـايا، اذا كانـت هنالـك ملفـات مشـابهة                        

وفـي منـاطق    وحسب علمي موجودة في بلد والدجيل وحسب علمي حتى في الناصرية وحتى فـي الحلـة فـي قضـاء الحمـزة                       

كثيرة في بغداد ايضاً ومن حق األخوة أن تفتح هناك مكاتب في المناطق التي يعتقدون أن فيهـا قضـايا مـن هـذا النـوع ومـن                            

محضـر اللجنـة فـي اجتمـاعي األول وطالبـت أن يكـون هنـاك                وأنا ثبت هـذا فـي       . حقهم أن يكون لديهم ممثلين في اللجنة      

لى وممثل لكربالء حسب تصوري من المنـاطق التـي ممكـن أن يكـون فيهـا حـاالت                   ممثل لألنبار وممثل للموصل وآخر لديا     

اآلن يتولى مجلس النواب هذه القضية وهي قضية بين سـلطة تنفيذيـة وسـلطة تشـريعية، نحـن لجنـة تابعـة              . مشابهة لكركوك 

يرفضـها أو يقبلهـا، ال      للسلطة التنفيذية وليس لنا الحق في اصدار قرارات، نحـن نقـدم توصـيات ومجلـس الـوزراء لـه أن                      

يحق لنا اضافة أي عضو فقط مجلس الوزراء يضيف، بالنتيجة مجلس النواب يقـدم مـا يـراه صـالحاً للجهـة التنفيذيـة وهـي                          

  .مجلس الوزراء وما على اللجنة إال التنفيذ
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  جمهورية العـــــراق
  لنوابمجلـــس ا

  الدائرة البرلمانية
 

بسم اهللا الرحمن الرحيم

  -: السيد تحسين محمد علي-
 حكوميـة تنفيذيـة نتـابع موضـوع تطبيـق مـادة أساسـية               نشكر هيئة الرئاسة والسادة والسيدات النواب ألستضافتهم لنا كلجنـة         

مـن نفـس المـادة، صـار نقـاش          ) أ(أنا أعتقد أنه منذ تشكيل اللجنة ولحد اآلن نحن في الفقـرة             . ومهمة ومعقدة في نفس الوقت    

لحكومـة  تقـوم ا  ): (أ(فـي البنـد     . هل هذه مسؤولية الحكومة االنتقالية أي بمشاركة مجلس الرئاسـة أو فقـط مجلـس الـوزراء                

ذكر كلمة الرئاسة، لمـاذا لـم تـذكر كلمـة الرئاسـة فـي الفقـرة                 ) ب(اآلن المنتخبة لكن في نفس المادة فقرة        ) العراقية االنتقالية 

ـ   ؟؟ أذن هنالك فرق، هل أن هيئة الرئاسة من ضـمن الحكومـة العراقيـة              )ب(وتذكر في الفقرة    ) أ( ي هيئـة خاصـة؟ هـذا        أم ه

عتبار، نحن عملنا مع رئاسة الـوزراء كحكومـة منتخبـة، لـم نعمـل مـع الرئاسـة بأعتبـار                     خذه بنظر اال  موضوع يجب ان نأ   

تخص فقط الحكومة المنتخبة، هذا الموضوع أعتقد أحد األخوة استشـكل لمـاذا لـم تخاطـب الرئاسـة؟ نحـن تعاملنـا                       ) أ(الفقرة  

يـأتي ذكـر هيئـة      ) ب(فـي الفقـرة     . المـادة مـن هـذه     ) أ(وفق هذه المادة الدستورية أي فقط رئاسة الوزراء معنيـة بـالفقرة             

الرئاسة بمعنى أن تحديد الحدود االدارية من مسؤولية هيئة الرئاسة باالضـافة الـى الحكومـة، نحـن نتعامـل وفـق معطيـات                        

مـن المـادة أي أكثـر مـن سـنة وأربعـة أشـهر فـي                 ) أ(نحن منذ تشكيل اللجنة ولحد اآلن نحن في الفقرة          . قانونية ودستورية 

فكيف بقية البنود؟ قس على ذلك، كم نحتاج من الزمن لتطبيـق المـادة؟ مـع االسـف السـقف الزمنـي الـذي وضـع                        ) أ (الفقرة

عضـو مـوزعين علـى مكونـات الشـعب          ) ١٤(بعنواني رئيس لجنة تقصي الحقـائق، لجنـة فيهـا           . لتطبيق المادة غير كافي   

لف يرد الينـا مـن مكاتـب اللجـان وهـو يـرد الينـا حسـب                  نقوم بتقصي كل م   ) العرب والتركمان والكرد واألخوة المسيحيين    (

لوائح وحسب كتب رسمية ونحن كلجنـة نقـوم بتقصـي المعلومـات واآلليـات التـي تـم اعتمادهـا مـن قبـل تلـك اللجنـة                             

والضوابط، ونحن نعمل وفق هذه الضوابط، ونحيل هذه الملفـات بكتـاب رسـمي الـى اللجنـة العليـا بكتـاب رسـمي وهـي                          

أمـا  . فـنحن نتعامـل بـروح حياديـة وقانونيـة مـع المـادة             . ذه اللوائح الى اللجنة المالية وتصرف الصـكوك       بدورها تحول ه  

أنـا فـي تصـوري بخصـوص        . الخالفات والتعقيدات السياسية فهذه مطروحة أمام قادة الكتل السياسـية وممكـن أن يعالجوهـا              

لحـد اآلن هنالـك الكثيـر مـن         .  نفصـل بينهمـا    أرجـو أن ال   ) ١٤٠(نزاعات الملكية فأنها من صـميم عمـل لجنـة المـادة             

المتضررين لم يحصلوا على حقوقهم، اذا كان المواطن لم يحصل علـى حقوقـه فكيـف تجبـره علـى الحضـور الـى اسـتفتاء                    

يحدد مصير مناطق؟ أنا من الذين لن يحضروا اسـتفتاء وال أدلـي بصـوتي فـي اسـتفتاء اذا لـم يرجـع حقـي، أنـا ممثـل                              

نة وأقول نحن التركمان في كركوك لم نحصـل علـى حقوقنـا، شـبر مـن أراضـينا لـم يرجـع الينـا، مـع                           التركمان في اللج  

احتراماتي لألخوة العاملين في هيئة نزاعات الملكية بأعتبارها هيئة تنفيذية وقانونية شـكلت مـن قبـل الحكومـة، نعـم حسـمت                       

 عقاره والتمييـز قـد يطـول لسـنتين أو ثالثـة، فـي               دعاوي لكن اين القرار التمييزي؟ حتى يحصل المواطن على أرضه وعلى          

حين أن هناك عقارات مصادرة من قبل األجهزة األمنية ولـيس مـن قبـل الدولـة أو بموجـب قـانون أو قـرار صـادر مـن                             

نحن كتركمان الزلنا نعاني مـن غـبن واجحـاف فـي حقوقنـا بعـد التغييـر، بعـد                    . الحكومة، صودرت ولم تعد الى أصحابها     

أنا أكرر وأطالب مجلس النواب أنا المتضـرر وأنـا ابحـث الـدعاوى القضـائية والمسـتفيد جـالس                    .  من التغيير  أربعة سنوات 
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

في عقاري وفي أرضي وأنا أبحـث عـن الـدعاوى القضـائية، المفـروض نلغـي قـرارات ونصـدر قـرارات وهـو الـذي                           

  .يتضرر

  -: الشيخ خالد العطية-
وال شـك أن الفائـدة      ) ١٤٠(الـى اللجنـة الحكوميـة المختصـة فـي تنفيـذ المـادة               في ختام هذه المناقشة أتقدم بالشكر الجزيل        

كانت متبادلة بين المجلس واللجنة، اللجنة قدمت ايضاحات ومعلومات مهمة والسـادة النـواب قـدموا اسـئلة مهمـة وكـل هـذا                        

  .شر صباحاًشكراً لكم وتبقى الجلسة مفتوحة ليوم غد الساعة الحادية ع. يساهم في ترشيد عمل اللجنة

  

  
  

  

  

  .عصراً) ٤:٢٠(رفعت الجسة الساعة 
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