ْ
ِّ
اجعل هذا بلداً آمنا)
(رب

هذا الكراس  ..يحتوي على ْحزم القرارات الثالث واخلطوات
واالجراءات واإلصالحات العاجلة والتوجيهات التي أصدرتها احلكومة
في جلسات مجلس الوزراء اإلعتيادية واالستثنائية التي عقدت في
(شهر تشرين األول  )٢٠١٩وقرارات مجلس األمن الوطني واجمللس األعلى
ملكافحة الفساد واملواقف واللجان ذات الصلة باإلستجابة للمطالب
املشروعة للمتظاهرين وإستمرارا لتنفيذ البرنامج احلكومي ،وصوال الى
التقرير النهائي للجنة الوزارية العليا للتحقيق في األحداث التي رافقت
التظاهرات ،والكلمة التي القاها السيد رئيس مجلس الوزراء ليلة ٢٥
تشرين االول حول االجراءات االصالحية العاجلة والتي تضمنت العديد
من االجراءات واالصالحات التي متس تعديل وإقرار اهم القوانني املتعلقة
بتلبية املطالب والتعديالت الدستورية وتفعيل االنشطة االقتصادية
ورؤيته الشاملة لالصالح.
جدير ذكره ان هذه القرارات والتوجيهات دخلت حيز التنفيذ خالل
الشهر نفسه وباشرت جميع اللجان بتنفيذ القرارات اخلاصة بالتعيينات
واستيعاب اخلريجني وحملة الشهادات العليا واحملاضرين واصحاب العقود
واعادة املفسوخة عقودهم الى وزارتي الدفاع والداخلية ،وتقدمي تعويضات
لذوي الشهداء وللمصابني ،وفرز وتوزيع ومتليك األراضي والدور السكنية،
وتقدمي تسهيالت للمستثمرين وللفالحني واملزارعني و ْمنح شهرية
وبرامج لتأهيل وتشغيل العاطلني ،الى جانب النظر في إصالح العديد
من القوانني وسن التقاعد ،ومتابعة متواصلة من قبل جميع الوزارات في
قطاعات عملها املتنوعة وعمل دؤوب في جميع احملافظات.

املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء

•نريد بناء الدولة ،وهذا هو الهدف اجلامع
الذي يضمن حياةً حرةً كرمي ًة جلميع العراقيني.
•نحن من هذا الشعب املضحي وإليه،
وندرك العذابات التي كابدها على مدى
العقود الطويلة املاضية.
•لن نقول ماال نعتقد بأننا قادرون على
تنفيذه ..لقد عودناكم على أن نعد فنفي،
وأن نفعل ثم نقول.
عادل عبد املهدي
رئيس مجلس الوزراء
 3تشرين االول 2019

رئيس مجلس الوزراء يصدر توجيهات إلستيعاب حملة الشهادات
العليا وايجاد فرص عمل لهم
 1تشرين االول 2019
وجه رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبداملهدي مبا يأتي:
بغية استيعاب مؤسسات الدولة والكليات واجلامعات االهلية
كافة حلملة الشهادات العليا واالنتفاع من قدراتهم العلمية والبحثية
والنهوض مبستوى ادائها خدمة ملسيرة البناء واإلصالح ،ولغرض إيجاد
فرص عمل لهم واالستفادة من خبراتهم ،وجهنا مبايأتي:
 .1اطالق الدرجات الوظيفية للتعيني على حركة املالك للسنوات (2017
و  2018و  )2019ضمن مالك الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة
واحملافظات.
 .2تعيني حملة الشهادات العليا وتوزيعهم على الوزارات كافة حسب
قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم ( )59لسنة  ،2017وتكون
بنسبة ( )%15من اجملموع الكلي للدرجات الوظيفية الشاغرة املعلن
عنها في كل دائرة من دوائر الدولة.
 .3زيادة نسبة تعيني أصحاب الشهادات العليا لتصبح مبا ال تقل عن
( )%30من الدرجات الوظيفية االجمالية اخملصصة للجامعات
والكليات احلكومية.
 .4الزام اجلامعات والكليات االهلية بتعيني حملة الشهادات العليا ضمن
املالكات التدريسية واإلدارية استنادا ألحكام املادة ( )4من القانون رقم
( )59لسنة  2017مبا ال يقل عن نسبة ( )%60من املالكات آنفاً ،على ان
تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باإلشراف واملتابعة على ما
تقدم ،استنادا ً ألحكام املادة (/10أوال ً) من احكام قانون التعليم العام
األهلي رقم ( )25لسنة  ،2016ويتم حتديد عدد احملاضرين من املعينني
على املالك الدائم في اجلامعات احلكومية ودوائر الدولة كافة مبا ال يزيد
عن نسبة ( )%20من أعضاء الهيئة التدريسية على مالك الكلية أو
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اجلامعة االهلية املؤسسة وفقا ً ألحكام القانون آنفا ً.
 .5قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد عقود منوذجية تلتزم
بها الكليات واجلامعات االهلية عند تعاقدها مع حملة الشهادات
العليا ومبا يضمن حقوق أصحاب الشهادات.

2

رئيس مجلس الوزراء يصدر توجيهات حول نسبة األيدي العاملة في
املشاريع االستثمارية واحتساب خدمة املهندسني في القطاع اخلاص
 1تشرين االول 2019
و ّجه رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبداملهدي مبا يأتي:

 .1التأكيد على تنفيذ أحكام املادة ( )30من نظام االستثمار رقم ()2
لسنة  2009الذي حدد حجم االيدي العاملة احمللية مبا ال يقل عن نسبة
( )%50من اجمالي االيدي العاملة في املشروع االستثماري.
 .2قيام الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة واحملافظات بأخذ اإلجراءات املالئمة
بشأن زيادة عدد العاملني من املهندسني والفنيني وأصحاب االختصاص
العراقيني في الشركات األجنبية املتعاقدة مع اجلهات املذكورة آنفا ً.
 .3قيام وزارة النفط واجلهات احلكومية االخرى بتضمني العقود التي
ستبرم مع الشركات االجنبية نصوصا ً تضمن حتديد نسبة ال تقل عن
( )%50من كوادرها الهندسية واخملصصة للمهندسني واصحاب املهن
املتخصصة.
 .4احتساب خدمة املهندسني العاملني في القطاع اخلاص في حال جرى
تعيينهم على املالك الدائم استنادا ً ألحكام املادة ( )5من قانون العمل
رقم ( )37لسنة  2015وفق اآلليات االصولية الحتسابها ،على ان يكون
املذكورون آنفا ً من العمال املضمونني.
 .5قيام دائرة العمل والتدريب املهني في وزارة العمل والشؤون االجتماعية
بحسب االختصاص باستيعاب املهندسني حديثي التخرج وتدريبهم
استنادا ً الى املهمات املكلفة بها مبوجب القانون.
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مجلس الوزراء يقرر استيعاب حملة الشهادات العليا
 1تشرين االول 2019
عقد مجلس الوزراء جلسته االسبوعية ،يوم الثالثاء  ١تشرين األول
 ،٢٠١٩برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد املهدي.
وفي بداية اجللسة قدم رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبداملهدي
ايجازا عن آخر التطورات ،وناقش اجمللس القضايا املطروحة على جدول
أعماله ،واصدر عددا من القرارات والتوجيهات.
وقرر اجمللس املوافقة على آلية تنفيذ الفقرة ( )1من قرار مجلس
الوزراء 93( :لسنة  )2019بشأن مشاكل ومعوقات شريحة املقاولني ،كما
قرر املوافقة على تعديل نص املادة ( )1من مشروع قانون تعديل قانون
الرعاية االجتماعية رقم ( )126لسنة .1980
ووافق مجلس الوزراء على اولويات مشاريع القوانني /وعلى ما يأتي:
.1التوصية الى مجلس النواب بسحب مشروع قانون تنظيم إنشاء عالوي
بيع الفواكه واخلضر واحليوانات.
 .2التوصية الى مجلس النواب بالتريث بشأن اقرار مشروع قانون النفط
والغاز حلني اجناز مشروع قانون تعديل قانون شركة النفط الوطنية
واجناز مشروع قانون النفط والغاز املعروض على مجلس الدولة.
وقرر اجمللس املوافقة على تعديل تسمية (الشركة العامة لنقل الطاقة
الكهربائية  /الفرات االعلى واالوسط) ،لتصبح (الشركة العامة لنقل
الطاقة الكهربائية  /الفرات االوسط) في وزارة الكهرباء ،استنادا ً الى
احكام املادة ( )3من قانون الشركات العامة رقم ( )22لسنة 1997
املعدل ،كما وافق على تعديل الفقرة ( )1من قرار مجلس الوزراء9( :
لسنة  )2019بشأن التعاقد مع عدد من اخلبراء من االياتا أو االيكاو ،الى
جانب املوافقة على تعديل الفقرة ( )2من قرار مجلس الوزراء رقم ()267
لسنة  ،2018وذلك بإضافة وزير الثقافة الى جلنة العلماء .
وقرر مجلس الوزراء املوافقة على تأليف الفريق الرئاسي ملتابعة املشاريع.
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وأصدر السيد رئيس مجلس الوزراء توجيهات مهمة إلستيعاب حملة
الشهادات العليا وايجاد فرص عمل لهم ،وحول نسبة األيدي العاملة
في املشاريع االستثمارية واحتساب خدمة املهندسني في القطاع
اخلاص ،وكما يأتي:
بغية استيعاب مؤسسات الدولة والكليات واجلامعات االهلية
كافة حلملة الشهادات العليا واالنتفاع من قدراتهم العلمية والبحثية
والنهوض مبستوى ادائها خدمة ملسيرة البناء واإلصالح ،ولغرض إيجاد
فرص عمل لهم واالستفادة من خبراتهم ،وجهنا مبايأتي:
 .1اطالق الدرجات الوظيفية للتعيني على حركة املالك للسنوات (2017
و  2018و  )2019ضمن مالك الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة
واحملافظات.
 .2تعيني حملة الشهادات العليا وتوزيعهم على الوزارات كافة حسب
قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم ( )59لسنة  ،2017وتكون
بنسبة ( )%15من اجملموع الكلي للدرجات الوظيفية الشاغرة املعلن
عنها في كل دائرة من دوائر الدولة.
 .3زيادة نسبة تعيني أصحاب الشهادات العليا لتصبح مبا ال تقل عن
( )%30من الدرجات الوظيفية االجمالية اخملصصة للجامعات
والكليات احلكومية.
 .4الزام اجلامعات والكليات االهلية بتعيني حملة الشهادات العليا ضمن
املالكات التدريسية واإلدارية استنادا ألحكام املادة ( )4من القانون رقم
( )59لسنة  2017مبا ال يقل عن نسبة ( )%60من املالكات آنفاً ،على ان
تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باإلشراف واملتابعة على ما
تقدم ،استنادا ً ألحكام املادة (/10أوال ً) من احكام قانون التعليم العام
األهلي رقم ( )25لسنة  ،2016ويتم حتديد عدد احملاضرين من املعينني
على املالك الدائم في اجلامعات احلكومية ودوائر الدولة كافة مبا ال يزيد
عن نسبة ( )%20من أعضاء الهيئة التدريسية على مالك الكلية أو
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اجلامعة االهلية املؤسسة وفقا ً ألحكام القانون آنفا ً.
 .5قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد عقود منوذجية تلتزم
بها الكليات واجلامعات االهلية عند تعاقدها مع حملة الشهادات
العليا ومبا يضمن حقوق أصحاب الشهادات.
كما وجهه السيد رئيس مجلس الوزراء مبا يأتي:
 .1التأكيد على تنفيذ أحكام املادة ( )30من نظام االستثمار رقم ()2
لسنة  2009الذي حدد حجم االيدي العاملة احمللية مبا ال يقل عن
نسبة ( )%50من اجمالي االيدي العاملة في املشروع االستثماري .
 .2قيام الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة واحملافظات بأخذ اإلجراءات
املالئمة بشأن زيادة عدد العاملني من املهندسني والفنيني وأصحاب
االختصاص العراقيني في الشركات األجنبية املتعاقدة مع اجلهات
املذكورة آنفا ً.
 .3قيام وزارة النفط واجلهات احلكومية االخرى بتضمني العقود التي
ستبرم مع الشركات االجنبية نصوصا ً تضمن حتديد نسبة ال تقل عن
( )%50من كوادرها الهندسية واخملصصة للمهندسني واصحاب املهن
املتخصصة.
 .4احتساب خدمة املهندسني العاملني في القطاع اخلاص في حال جرى
تعيينهم على املالك الدائم استنادا ً ألحكام املادة ( )5من قانون العمل
رقم ( )37لسنة  2015وفق اآلليات االصولية الحتسابها ،على ان يكون
املذكورون آنفا ً من العمال املضمونني.
 .5قيام دائرة العمل والتدريب املهني في وزارة العمل والشؤون االجتماعية
بحسب االختصاص باستيعاب املهندسني حديثي التخرج وتدريبهم
استنادا ً الى املهمات املكلفة بها مبوجب القانون.
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مجلس األمن الوطني يعقد جلسة طارئة لتدارس األحداث املؤسفة
التي رافقت التظاهرات
 2تشرين االول 2019
عقد مجلس األمن الوطني جلسة طارئة (يوم االربعاء) برئاسة رئيس
مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة السيد عادل عبداملهدي
لتدارس االحداث املؤسفة التي رافقت تظاهرات يوم امس الثالثاء وسقوط
عدد من الضحايا واملصابني في صفوف املواطنني ومنتسبي القوات
االمنية ،ويؤكد اجمللس على حرية التظاهر والتعبير واملطالب املشروعة
للمتظاهرين ،وفي الوقت نفسه يستنكر االعمال التخريبية التي رافقتها،
كما اكد اجمللس على اتخاذ االجراءات املناسبة حلماية املواطنني واملمتلكات
العامة واخلاصة ،وكذلك حتديد قواطع املسؤولية للقوات االمنية ،ويؤكد
اجمللس على تسخير كافة اجلهود احلكومية لتلبية املتطلبات املشروعة
للمتظاهرين.
كما اكد اجمللس على أهمية دور اإلعالم في التوعية بأهمية احلفاظ
على أمن البالد واستقرارها ،من خالل اإلعالم احلكومي وشبكة اإلعالم
العراقي ووسائل اإلعالم الوطنية بتسليط الضوء على اجلهود واملنجزات
احلكومية املبذولة في اجملاالت كافة ،وكشف اخلروقات وأي عملية اعتداء او
حرق اونهب للممتلكات العامة واخلاصة واستهداف القوات األمنية التي
تؤدي واجبها بحماية املتظاهرين مبختلف الوسائل.
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 6تشرين االول 2019

حزمة القرارات االولى

اصدر مجلس الوزراء احلزمة األولى من القرارات املهمة في اجللسة
االستثنائية التي دعا اليها رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد املهدي
 ,والتي عقدت ليل السبت استجابة ملطالب املتظاهرين وعموم املواطنني
وملا ورد في نص خطبة املرجعية الدينية العليا.
واصدر مجلس الوزراء (احلزمة األولى) من القرارات ،وكما يلي:
 .1فتح باب التقدمي على األراضي السكنية اخملصصة لذوي الدخل احملدود
والفئات األخرى بحسب قرار مجلس الوزراء اخلاص بذلك ،وفي احملافظات
كافة.
 .2استكمال توزيع ( )17000سبعة عشر ألف قطعة سكنية
للمستحقني من ذوي الدخل احملدود في محافظة البصرة وخالل فترة
زمنية ال تتجاوز أربعة أسابيع.
 .3اعداد وتنفيذ برنامج وطني لإلسكان يشمل بناء ( )100000مائة ألف
وحدة سكنية موزعة على احملافظات ،ومنح األولوية للمحافظات
واملناطق األكثر فقرا.
 .4يتولى احملافظون كافة تشكيل جلان لفرز أسماء العوائل األكثر حاجة
في محافظاتهم ،من فئة املشمولني بشبكة الرعاية االجتماعية ،من
اجل شمولهم بتوزيع األراضي السكنية ،ورفع األسماء الى األمانة
العامة جمللس الوزراء خالل مدة أسبوعني.
 .5تتولى وزارة املالية تعزيز رصيد صندوق اإلسكان من اجل زيادة عدد
املقترضني ومتكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع األراضي
التي ستوزع على املواطنني وتضمني ذلك في موازنة  2020وتكون
القروض معفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق.
 .6منح ( )150000مائة وخمسني الف شخص من العاطلني ممن ال ميلكون
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القدرة على العمل منحة شهرية قدرها ( )175000مائة وخمسة
وسبعني الف دينار لكل شخص وملدة ثالثة اشهر ،مبلغ كلي قدره
( )78500000000ثمانية وسبعون مليارا ً ونصف املليار دينار.
 .7انشاء مجمعات تسويقية حديثة (اكشاك) في مناطق جتارية في
بغداد واحملافظات تتوزع على املشار اليهم في الفقرة السابقة خالل
مدة ثالثة اشهر وبكلفة كلية قدرها ( )60000000000ستون مليار
دينار على ان يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنني من العاطلني عن
العمل لضمان توفير ما ال يقل عن ( )45000خمسة وأربعني الف فرصة
عمل للمواطنني مع مراعاة إعطاء األولوية ملن ازيلت اكشاكهم.
 .8اعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلني عن العمل ممن ميلكون القدرة
على العمل وبعدد ( )150000مائة وخمسني الفا ً من الشباب
اخلريجني وغير اخلريجني مع صرف منحة مالية خالل فترة التدريب
البالغة ( )3ثالثة اشهر قدرها ( )175000مائة وخمسة وسبعون
الف دينار شهريا ً لكل شخص ،ومببلغ اجمالي قدره ()78500000000
ثمانية وسبعون مليارا ً ونصف املليار دينار من اجل تأهيلهم ،وتشغيل
من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات االستثمارية
العاملة في العراق.
 .9منح الناجحني في الدورات التدريبية املذكورة أعاله قروضا ً مالئمة
لتأسيس مشاريع متوسطة او صغيرة من صندوق القروض املدرة
للربح في وزارة العمل والشؤون االجتماعية او منحهم قروضا من
خالل مبادرة البنك املركزي إلقراض الشباب والبالغة (ترليون) دينار.
 .10شمول العاطلني عن العمل من املشتركني ببرنامج التدريب آنفا
بقانون اخلدمات الصناعية مبنحهم قطعة ارض مخدومة ألنشاء
مشروع صناعي مع متتعهم بكافة االمتيازات التي يوفرها القانون
املذكور.
 .11تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب من عمر ( )25-18سنة
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عبر البوابة االلكترونية او مراكز االستقبال في احملافظات اعتبارا من
يوم .2019/10/15
 .12قيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ اإلجراءات األصولية إلعادة
املفسوخة عقودهم في احملافظات كافة.
 .13تتولى وزارة التربية اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعاقد مع احملاضرين
املتطوعني وإدراج التخصيصات املالية املطلوبة ضمن موازنة 2020
وفقا للحاجة والتخصص.
 .14تتولى وزارة الزراعة اتخاذ اإلجراءات األصولية إلعفاء الفالحني من
مبالغ استئجار األراضي الزراعية املترتبة بذمتهم سابقا ولغاية
.2019/12/31
 .15يتولى احملافظون وبالتنسيق مع دوائر الرعاية االجتماعية التابعة لوزارة
العمل والشؤون االجتماعية تهيئة قوائم بالعوائل احملرومة املستحقة
لغرض منحهم رواتب الرعاية االجتماعية وبعدد ( )600000ستمائة
الف عائلة.
 .16اعتبار الضحايا من املتظاهرين واألجهزة األمنية شهداء وشمولهم
بالقوانني النافذة ومنح عوائلهم احلقوق واالمتيازات املترتبة على ذلك.
 .17تتولى وزارة الصحة تقدمي اخلدمات العالجية للجرحى من املتظاهرين
والقوات األمنية وتوفير كامل االحتياجات على نفقة احلكومة مبا في
ذلك العالج خارج العراق ان تطلب ذلك.
ووجه مجلس الوزراء الوزارات واجلهات املعنية األخرى بتنفيذ القرارات
أعاله بحسب االختصاص .كما قرر اجمللس مناقشة احلزمة الثانية من
القرارات املتعلقة باإلصالحات ومطالب املتظاهرين في اجللسة املقبلة،
واالستمرار باتخاذ القرارات الالزمة في اجللسات الالحقة.
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مجلس الوزراء يصدر عددا من القرارات ويُقر (حزمة القرارات الثانية)
 8تشرين االول 2019
عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية يوم الثالثاء  8تشرين األول ،2019
برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد املهدي ،حيث استعرض
آخر التطورات واجلهود التي تبذلها احلكومة لتلبية مطالب املواطنني
واملتظاهرين على وجه اخلصوص ،ولقاءاته مع شرائح اجتماعية مختلفة
وعدد من املسؤولني إليجاد احللول املناسبة بعد عودة احلياة الى طبيعتها
في بغداد واحملافظات ،وناقش اجمللس حزمة القرارات الثانية ووافق عليها،
كما استضاف مجلس الوزراء السادة احملافظني لبحث احتياجات ومطالب
احملافظات ومشاريعها اخلدمية واالستثمارية اخلاصة بالسكن واخلدمات
وتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة.
وشهدت اجللسة املوافقة على قيام وزارة الزراعة بإعتماد قرار مجلس
الوزراء املرقم ( 293لسنة  )2018للموسم الزراعي احلالي 2020 - 2019
مساواة باملواسم الزراعية السابقة ويتم تغطية الكلف من مبالغ دعم
املزارعني ويتحمل صندوق دعم البذور نسبة  %50من دعم مكافأة الرتبة.
واقر ّ مجلس الوزراء توصية اجمللس الوزاري للخدمات االجتماعية بشأن
املوافقة على اطفاء نسبة  %75من مبالغ شراء قطع االراضي السكنية
في قصبة القوش ألهالي القصبة حصرا من الديانة املسيحية لغرض
ايقاف الهجرة.
ومتت املوافقة على توصية اجمللس الوزاري لالقتصاد بشأن املوافقة
على طلب وزارة التخطيط بخصوص التريث في استيراد وحدات البناء
خفيفة الوزن (الثرمستون) ومادة الشبيس بنوعيه املصنوع من مادة
(الذرة،البطاطا) من  2020/1/1وملدة  6اشهر.
واقر ّ مجلس الوزراء محضر اجتماع جلنة األمر الديواني  35لسنة 2019
بشأن مشروع إنشاء  130مدرسة في االهوار.
ومتت املوافقة على استثناء الفقرة (ز )1-من املادة  3من تعليمات
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املوازنة العامة االحتادية لعام  2019ليكون الشراء او التأجير من خالل جلان
املشتريات لغاية  100مليون دينار وبدون تنظيم عقد.
ووافق اجمللس على منح السادة الوزراء واحملافظني صالحية توجيه
الدعوات املباشرة الى الشركات املقاولة املنفذة ملشاريع داخل العراق
استثنا ًء من احكام املادة  /3خامسا من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية
رقم  2لسنة  2014شريطة مراعاة توافر االختصاص واالمكانيات الفنية
واملالية في تلك الشركات لتنفيذ هذه املشاريع ولغاية نهاية 2019
بإشراف وزارة التخطيط.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون
التدرّج الطبي البيطري رقم  136لسنة  1980والذي دققه مجلس الدولة
واحالته الى مجلس النواب.
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حزمة القرارات الثانية
 8تشرين االول 2019
اصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الثالثاء  8تشرين
األول  ،2019برئاسة رئيس مجلس الوزراءالسيد عادل عبد املهدي احلزمة
الثانية إلجراءات مجلس الوزراء العاجلة في تلبية مطالب املتظاهرين.
اوال .تشكيل اللجنة العليا لتوزيع االراضي السكنية برئاسة السيد
رئيس الوزراء وعضوية كل من:
 .1السيد وزير اإلعمار واالسكان نائبا لرئيس اللجنة
 .2االمني العام جمللس الوزراء عضوا
 .3رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بني احملافظات عضوا
 .4مدير عام عقارات الدولة عضوا
 .5مدير عام املساحة العسكرية – وزارة الدفاع عضوا
 .6مدير عام االراضي الزراعية – وزارة الزراعة عضوا
 .7ممثل عن مكتب رئيس الوزراء عضوا
 .8مدير عام التسجيل العقاري عضوا
تتولى اللجنة:
 .1تهيئــة االراضي الزراعيـة الالزمـة لتخصيص القطعة السكنية
للمستحقني من املواطنني استنادا للقرار رقم (  ) 70لسنة .2019
 .2دراسة توسيع احلدود البلدية ومايتطلبه من اطفاء واستمالك وتعديل
استعمال االراضي وتغيير جنسها ألغراض اعمال اللجنة.
ثانيا .تضمني مشروع قانون املوازنة لعام  2020جتميد العمل بالقوانني
والتعليمات النافذة التي متنح احلق باستالم الشخص اكثر من راتب
او تقاعد او منحة وتخييره باستالم احدها.
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ثالثا .تتولى وزارة الكهرباء توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة الى
 3000عائلة فقيرة مجانا وبتخصيص اجمالي قدره (  )15مليار دينار.
رابعا ً .لغرض توفير عدد كبير من فرص عمل للشباب العاطلني عن العمل
تقرر:
 .1قيام وزارة التجارة بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة
للشباب (للفئة العمرية  35-18سنة) واعفائهم من االجور
املستحدثة لغرض توفير فرص عمل لهذه الفئة في االعمال االتية:
أ -شركات التنظيف (املؤسسات التعليمية ،املؤسسات الصحية،
اجملمعات السكنية االستثمارية)
ب -شركات البستنة وهندسة احلدائق.
ج -شركات املقاوالت لألعمال الثانوية.
د -محطات تدوير النفايات.
ه -شركات البرمجيات.
و -أخرى.
 .2متنح الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة واحملافظات صالحية اإلحالة
املباشرة العمال (الترميم ،الصيانة ،اإلنشاء ،التوسيع واالضافة،
النصب ،التشغيل ،التجهيز ،التنظيف ،النقل) والتي كلفها تصل
لغاية  500مليون دينار ،وكذلك املشاريع التي تقل كلفتها عن مليار
دينار الى هذه الشركات أو متعهدين من الشباب العراقيني غير
املصنفني واستثنا ًء من أساليب التعاقد املنصوص عليها في املادة ()3
من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014وتعليمات
تنفيذ املوازنة النافذة في وقتها.
 .3على الشركات احلاصلة على عقود حكومية من الوزارات واجلهات غير
املرتبطة بوزارة واحملافظات إحالة جز ًء من اعمالها ومبا ال يتجاوز ()500
مليون دينار الى متعهدين غير مصنفني من خالل التعاقد معهم
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مسمى) لدى صاحب العمل أو جهة التعاقد لضمان
بصيغة (عقد
ّ
حقوق األطراف املتعاقدة الثانوية ،وتتولى وزارة التخطيط اصدار
ضوابط تسهيل وتنفيذ هذا املوضوع واملذكور آنفا ً في الفقرة رابعا (.)2
 .4تتولى وزارة العمل والشؤون االجتماعية اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتوفير السيارات املتنقلة اخلاصة بصناعة األكالت اجلاهزة واملرطبات
واملشروبات الساخنة والسيارات التخصصية (مثل :سيارات الصيانة
والتنظيف بأنواعها) للشباب العاطلني عن العمل من املسجلني في
قاعدة البيانت لديها ومتول إما من خالل:
أ -صندوق القروض املدرّة للربح في وزارة العمل.

امليسرة وبفائدة رمزية من مصرفي الرافدين والرشيد
ب -أو القروض
ّ
بالنسبة لغير املسجلني بقاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون
االجتماعية.

 .5تتولى أمانة بغداد واحملافظات تبسيط إجراءات منحهم اجازة ممارسة
املهنة وتنظيم أماكن وقوفهم في املناطق التجارية.
 .6يعفى هذا النوع من السيارات من رسوم الكمارك.
خامسا .تتولى وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلني عن العمل من
الفئة العمرية ( )35-18سنة بالعمل كجباة إلجور الكهرباء وحسب
مناطق سكناهم وفقا للفواتير التي تصدرها الوزارة ،من خالل
االستمارات التشغيلية وبحوافز بنسبة  %5من قيمة املبالغ اجملباة
يوميا ً على أن يتم تدريبهم ومنحهم أجر عمل يومي قدره خمسة
االف دينار للثالثة أشهر األولى ابتدا ًء من املباشرة في التدريب.
سادسا .دعم التعليم املهني وتوزيع األراضي الزراعية :من أجل دعم
التعليم املهني وتأدية دوره في توفير قوة العمل املهنية املاهرة
املؤهلة إلنشاء املشاريع اخلاصة الصغيرة واملتوسطة وتوفير فرص
عمل في القطاع الزراعي تقرر:
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.1منح طلبة االعداديات الزراعية منح ًة شهري ًة قدرها خمسون ألف
دينار خالل السنة الدراسية واعتبارا ً من عام .2020-2019
 .2فك االرتباط االداري واملالي ملدارس التعليم املهني من املديريات
العامة للتربية وإعادة ارتباطها باملديرية العامة للتعليم املهني
في وزارة التربية.
 .3السماح بإستثمار القدرات الفنية واملهنية ملدارس التعليم
املهني ألغراض إنتاجية وخدمية (فضال عن األغراض التدريبية)
وتخصيص نسبة من ريع املنتجات للطلبة واملالكات التدريسية
والتدريبية ولتطوير البيئة املدرسية وتسويق منتجاتهم مع
استحداث وحدات حسابية مستقلة فيها لتسهيل عمل تلك
املدارس.
 .4تتولى وزارة الزراعة تخصيص األراضي الزراعية ذات احلصة املائية
الى خريجي االعداديات الزراعية (وكذلك خلريجي الكليات
واملعاهد الزراعية والبيطرية) لتأسيس جمعيات تخصصية
تعاونية واستثمار هذه األراضي ،وشمولهم بقانون التفرغ
الزراعي رقم  24لسنة .2013
 .5تتولى وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة املوارد املائية تخصيص
أراض زراعية بضمنها الصحراوية ذات احلصة املائية للعاطلني
ٍ
عن العمل من املتفرغني الزراعيني وغيرهم ،وتأسيس جمعيات
تخصصية تعاونية إلستثمارها دون تفتيت الُرقع الزراعية
ّ
الكبيرة.
 .6تتولى وزارة الزراعة إعادة تقييم املشاريع الزراعية املتعاقد الى
القطاع اخلاص وإلغاء عقود املشاريع غير العاملة وإعادة عرضها
كفرص استثمارية دون تفتيتها ،وتقدمي رؤية جديدة لتوظيفها
في دعم القطاع الزراعي وتشغيل األيدي العاملة.
 .7تتولى وزارة الزراعة تقييم األراضي الزراعية املتعاقد عليها حسب
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قانون اإلصالح الزراعي رقم ( )117لسنة  ،1970وقانون إيجار
األراضي الزراعية رقم ( )35لسنة  1983والقوانني النافذة األخرى،
وإلغاء عقود األراضي غير املستغلّة وإعادة تأجيرها الى العاطلني
عن العمل من املتفرغني الزراعيني والبيطريني وغيرهم.
امليسر
 .8تتولى وزارة الزراعة تفعيل صندوق اإلقراض الزراعي
ّ
وتخصيص املبالغ املستردة من صناديق املبادرة الزراعية لغرض
اراض زراعية.
إقراض العاطلني عن العمل والذين خصصت لهم ٍ

سابعا .تتولى وزارة الصناعة واملعادن تدريب الشباب العاطلني عن
العمل من اخلريجني وغيرهم من الراغبني في تأسيس مشاريع
تصنيع منتجات محلية ضمن اخلبرة املتاحة في مصانع وشركات
الوزارة والسماح لهم باستغالل القاعات اإلنتاجية غير املستغلة
ومتول املشاريع
في املصانع وتقدمي اخلدمات الصناعية لهم مجاناًّ ،
الناجتة من هذا التدريب من صندوق املشاريع املدرّة للربح اومن مبادرة
تشغيل الشباب التي اطلقها البنك املركزي .
ثامنا .قيام هيئة املستشارين في رئاسة مجلس الوزراء بدراسة تخفيض
سن التقاعد للموظفني وتقدمي رؤية جمللس الوزراء خالل اسبوعني
بغية استبدالهم بالشباب العاطلني عن العمل .
تاسعا .تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات االخرى
واجلهات غير املرتبطة بوزارة اطالق الدرجات الوظيفية الناجتة عن
حركة املالك اخملصصة حلملة الشهادات العليا لغرض توفير فرص
عمل لهم وخالل اسبوعني وفقا للضوابط املعلنة واالختصاص
واحلاجة واملنافسة الشفافة بني املتقدمني وخالل اسبوعني.
عاشرا .تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
أ .إلزام اجلامعات والكليات األهلية باستيعاب أعداد مناسبة من
حملة الشهادات العليا حسب الطاقة االستيعابية املتاحة من
خالل اعتماد مالك تدريسي بنسبة ( )1مدرس )25( :طالب في
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التخصصات االدارية واالنسانية ،ونسبة  20 :1في تخصصات
العلوم الصرفة ،ونسبة  15 :1في التخصصات الهندسية
واجملموعة الطبية.
ب .زيادة نسبة قبول خريجي املدارس املهنية في املعاهد والكليات
التقنية الى  ،%10اعتبارا من العام الدراسي .2021 -2020
حادي عشر .من اجل حتسني اخلدمات البلدية والبيئية ولتشجيع
الصناعات الصغيرة التي تستخدم ملنتجات التدوير للنفايات تقرر:
 .1ان تقوم امانة بغداد واحملافظات بإجراءات التعاقد مع املستثمرين
إلنشاء معامل معاجلة وتدوير النفايات باالساليب احلديثة.
 .2تتولى وزارة الكهرباء شراء كامل الطاقة الكهربائية املنتجة من
معاجلة النفايات إن وجدت وبأسعار تشجيعية.
ثاني عشر .إلزام الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة واحملافظات بتغطية
احتياجاتها من املنتجات احمللية مبا فيها منتجات القطاع اخلاص
التي تتوفر فيها قيمة مضافة تزيد على .%20
ثالث عشر .تتولى االمانة العامة جمللس الوزراء تشكيل جلان في احملافظات
تتولى متابعة قرارات مجلس الوزراء اخلاصة بتلبية مطالب
املتظاهرين لتكون برئاسة احد السادة الوزراء وعضوية اعضاء
مجلس النواب عن تلك احملافظة واحملافظ وقائد الشرطة وممثل عن
خلية املتابعة امليدانية في مكتب رئيس الوزراء على ان ترفع تقاريرها
الدورية للسيد رئيس مجلس الوزراء وان تنجز اعمالها خالل مدة
اقصاها ثالثة اشهر.
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اجمللس األعلى ملكافحة الفساد يحيل ملفات تسعة من كبار
املسؤولني إلى القضاء بينهم وزراء ووكالء وزراء ومحافظون
 10تشرين االول 2019
استنادا ً إلى توجيه السيد رئيس الوزراء وتنفيذا ملا ورد في خطابه
املوجه للشعب العراقي في  ،2019/10/9أحال اجمللس األعلى ملكافحة
الفساد عددا ً مهما ً من قضايا الفساد إلى القضاء ،تتعلق بتسعة
من كبار املسؤولني ،بعد تعزيزها باألدلة واستكمال اإلجراءات األصولية
وتشكيل فريق ملتابعتها في اجمللس ،وعقد اجتماعات تنسيقية مع
السلطة القضائية من أجل إيالئها األولوية وحسمها أصوليا ً في أسرع
وقت ممكن.
وتتعلق القضايا احملالة بوزيرين ووكيلي وزارة سابقني في وزارات
(الصناعة واملعادن ،والنقل ،التعليم العالي ،والصحة) وموظف سابق
بدرجة وزير واربعة محافظني سابقني في محافظات (بابل ،وكركوك،
ونينوى ،وصالح الدين).
وستتم إحالة ملفات أخرى تباعا ً إلى القضاء أصوليا ً لتبرئة أو إدانة
املتهمني وفق القانون.
اجمللس األعلى ملكافحة الفساد
2019/10/10
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مجلس األمن الوطني يعقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس
الوزراء السيد عادل عبداملهدي
 11تشرين االول 2019
عقد مجلس األمن الوطني جلسة استثنائية اليوم اجلمعة
 ،٢٠١٩/١٠/١١برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة
السيد عادل عبداملهدي ،ملناقشة وتدارس االحداث املؤسفة التي رافقت
التظاهرات وحجم الضحايا واملصابني في صفوف املواطنني ومنتسبي
القوات االمنية ،ومصير التحقيقات االولية و حتديد اجلهات املسببة
واملتورطة بذلك.
ووجه اجمللس بتشكيل جلنة حتقيقية برئاسة قيادة العمليات املشتركة
وعضوية اجلهات ذات العالقة للتحقيق بحاالت االستشهاد واالصابة في
صفوف املتظاهرين ومنتسبي االجهزة االمنية واالعتداءات على املنشآت
والبنى التحتية ووسائل اإلعالم ومحاسبة املقصرين،خالل مدة ( )٥ايام
اعتبارا من تأريخ  ،٢٠١٩/١٠/١٢كما قرر مجلس األمن الوطني االسراع
باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون.
وناقش اجمللس تداعيات االجتياح التركي العسكري لالراضي السورية
ومايخلفه من آثار على العراق ،حيث وجه اجمللس بتأمني احلماية للحدود
العراقية السورية من خالل قيادة قوات حرس احلدود والقطعات العسكرية
للجيش العراقي واحلشد الشعبي ،مع استثناء قيادة قوات احلدود من
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية لغرض بناء االسيجة السلكية واالبراج
ونصب الكاميرات احلرارية لتأمني احلدود العراقية السورية،وتخويل وكيل
وزارة الهجرة واملهجرين الصالحيات االدارية واملالية لبناء مخيم يحتوي
سكان مخيم الهول السوري.
وبحث اجمللس موضوع ضباط وزارة الدفاع املتسربني من اخلدمة والعمل
على اعادتهم الى وحداتهم السابقة ،حيث وجه اجمللس بان تتولى وزارة
الدفاع التنسيق مع وزارة املالية لغرض إيجاد احللول املناسبة لتأمني
رواتبهم .
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استجابة خلطبة املرجعية الدينية العليا ليوم اجلمعة احلكومة
تشكل جلنة حتقيقية عليا
 12تشرين االول 2019
بسم اهلل الرحمن الرحيم
استجابة خلطبة املرجعية الدينية العليا ليوم اجلمعة املصادف ١٢
صفر  ٢٠١٩/١٠/١١ / ١٤٤١واستكماال للتحقيقات اجلارية قامت احلكومة
بتشكيل جلنة حتقيقية عليا تضم الوزارات اخملتصة واالجهزة االمنية
وممثلني عن مجلس القضاء األعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق
االنسان للوصول الى نتائج موضوعية واكيدة إلحالة املتسببني الى
القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في مالحقتهم واعتقالهم
وتقدميهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم .واهلل املسدد.
عادل عبد املهدي
رئيس مجلس الوزراء
 12تشرين األول 2019
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اللجنة العليا لتوزيع االراضي تعقد اجتماعا برئاسة رئيس مجلس
الوزراء السيد عادل عبداملهدي
 13تشرين االول 2019
عقدت اللجنة العليا لتوزيع االراضي اجتماعا برئاسة رئيس مجلس
الوزراء السيد عادل عبداملهدي.
واطلعت اللجنة على تقارير عن مساحات األراضي اجلاهزة للتوزيع في
احملافظات وجهود فرز املزيد منها للبدء بإجراءات توزيعها على املستحقني،
كما جرى بحث تخصيص مساحات أخرى في احملافظات لبناء وحدات
سكنية من الدور الواطئة الكلفة للعوائل احملتاجة.
املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء
 ١٣تشرين األول ٢٠١٩
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تشكيل قوات حفظ القانون
 14تشرين االول 2019
عقد مجلس األمن الوطني جلسة استثنائية ،يوم االثنني املوافق
 ،٢٠١٩/١٠/١٤برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة
السيد عادل عبداملهدي ،ملناقشة الورقة اخلاصة بسياق عمل قوات حفظ
القانون (املقر املسيطر /الهيكل التنظيمي /املهام والواجبات /جهة
االرتباط).
وقرر مجلس األمن الوطني تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية
مهام حماية الفعاليات االجتماعية الكبرى واحلفاظ على القانون
وتعزيز حرية التظاهر السلمي وبشكل منظم يكفله الدستور،
وحماية املتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي بشكل سلمي وفي
جميع احملافظات ،مع مراعاة حقوق االنسان وضمان سير املرافق العامة
وانسيابية حركة املرور والطرق واحلفاظ على املمتلكات العامة واخلاصة
وسالمة اجملتمع.
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مجلس الوزراء يقر بناء الوحدات السكنية واطئة الكلفة ويقدم
أسماء املرشحني جمللس اخلدمة االحتادي
 14تشرين االول 2019
وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة ( )5من قرار مجلس الوزراء
( 70لسنة  )2019بشأن بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة ،وتخويل
وزارة اإلعمار واالسكان صالحية تعديل املبلغ الوارد في الفقرة اخلامسة
من القرار املذكور لتغطية املعاجلات الفنية الالزمة.
واصدر مجلس الوزراء في جلسته االعتيادية التي عقدت ،يوم الثالثاء،
 ١٥تشرين األول  ،٢٠١٩برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد
املهدي قرارات مهمة أخرى ،وناقش مجلس الوزراء تشكيل مجلس
اخلدمة االحتادي واطلع على االسماء املتقدمة ومت فرز املستوفني للشروط
القانونية الذين تنطبق عليهم الضوابط والبالغ عددهم ( )51متقدما
وسيتم ترشيح ( )11منهم الى مجلس النواب.
ومتت املوافقة على تخصيص مبلغ قدره ( )5خمسة مليارات دينار
الى وزارة الداخلية  /قيادة قوات حرس احلدود من تخصيصات احتياطي
الطوارئ لسنة  2019الكمال املنظومة االمنية املتكاملة شمال الفرات
(القائم – منفذ ربيعة).
وصوت مجلس الوزراء باملوافقة على حتديد أجور اخلبراء املزمع تعاقدهم
مع مصرف الرافدين.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة املالية بصرف مبلغ ( )3ثالثة
مليارات دينار الى محافظة كربالء من مبالغ الطوارئ كتخصيصات
تشغيلية لغرض تغطية احتياجات احملافظة في زيارة اربعينية االمام
احلسني عليه السالم.
وأقر اجمللس توصية اجمللس الوزاري لالقتصاد بشأن رسوم حماية املنتج.
كما أقر مجلس الوزراء توصيات االجتماع التشاوري ( )43بشأن مشاريع
القرض الياباني ،ووافق اجمللس على توصية اجمللس الوزاري لالقتصاد بشأن
منع استيراد منتج علب االملنيوم املعدنية .
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احلزمة الثالثة من اإلجراءات والتوصيات املتعلقة مبطالب املتظاهرين
 16تشرين االول 2019
قرر مجلس الوزراء في جلسته االعتيادية األربعني املنعقدة بتاريخ
 2019/10/15إقرار احلزمة الثالثة من اإلجراءات والتوصيات املتعلقة
مبطالب املتظاهرين وعلى النحو اآلتي:
أوال ً .لغرض تشغيل عدد كبير من العاطلني عن العمل في مجال تصليح
وتأهيل احملوالت الكهربائية في قطاع توزيع الكهرباء في العراق،
وبسبب استمرار عطل احملوالت املذكورة املتكرر ـ تقوم اجلهات ذات
العالقة مبا ياتي:
 .1تتولى وزارة الكهرباء ف تدريب الشباب العاطلني عن العمل من
املسجلني في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون االجتماعية من
خريجي الدراسة املتوسطة واالعدادية ،مبا فيها اعدادية الصناعة
واملعاهد الفنية والتقنية واملهندسني من االختصاصات التي
تالئم العمل لصيانة محوالت التوزيع.
 .2تتولى وزارة الكهرباء /دائرة التدريب وبحوث الطاقة بالتنسيق
مع وزارة الصناعة واملعادن ،إعداد برامج خاصة لتدريب الشباب
املذكورين أنفا ً في مراكز التدريب املهني التابعة الى وزارة الكهرباء
وملدة ( )3اشهر او اكثر ،حسب ما يتطلبه موضوع التدريب.
 .3متنح وزارة الكهرباء املتدرب راتب شهري قدره ( )150الف دينار
اثناء الدورة التدريبية.
 .4تخصيص قطعة ارض لكل مجموعة من الشباب (ثالث اشخاص
فاكثر) قطعة أرض لتأسيس ورشة صناعية خاصة بهم ،مع
قرض لغرض شراء املواد واملعدات البسيطة لتلبية متطلبات
العمل في الورشة.
 .5متنح وزارة الكهرباء كل شاب اكمل الدورة التدريبية بنجاح راتبا ًشهريا ً
قدره ( )250الف دينار لالشهر الستة األولى حلني تطوير قدراتهم.
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 .6تتولى شركات التوزيع العامة في وزارة الكهرباء التعاقد املباشر
مع هذه الورش واستثنا ًء من أساليب التعاقد املنصوص عليها
في املادة ( )3من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ()2
لسنة  2014وتعليمات تنفيذ املوازنة النافذة في وقتها ،لغرض
تصليح وتأهيل احملوالت العاطلة اخلاصة بقطاع التوزيع وحتدد
أقيام التأهيل حسب السعات ونوع العطل.
 .7يؤلف فريق فني من اخملتصني في وزارتي الصناعة واملعادن
والكهرباء ،يتولى فحص احملوالت لغرض استالمها من الورش
املذكورة ولتطبيق املواصفات الفنية املعتمدة في وزارة الكهرباء
لصيانة تلك احملوالت ،على أن يتم حتديد املواصفة الفنية ألسلوب
الصيانة واملواد املستخدمة في تأهيل احملوالت وفترة الضمان
للمحوالت من قبل وزارة الكهرباء ،وتعلن مسبقا ً.
 .8تأليف جلنة برئاسة مختص من هيئة املستشارين وعضوية ممثلني
عن وزارة الصناعة واملعادن واآلمانة العامة جمللس الوزراء واحتاد
الصناعات العراقي ،تتولى حتديد الورش املؤهلة وتقدمي التسهيالت
املمكنة وحل املعوقات التي تواجه أصحاب الورش ،على أن تقدم
تقاريرها الدورية للسيد رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.
ثانيا ً .قيام وزارة املالية هيئة التقاعد الوطنية واالمانة العامة جمللس
الوزراء /الدائرة القانونية باعداد مشروع قانون يعرض على مجلس
الوزراء بالسرعة املمكنة بشان التوصية الى مجلس النواب بتعديل
قانون التقاعد املوحد رقم ( )9لسنة  2014ليتضمن اآلتي:
 .1وجوب إحالة املوظف الى التقاعد عند بلوغه سن ( )60الستني
سنة وإلغاء كافة االستثناءات الواردة في القوانني اخلاصة مع
مراعاة الفقرة ( )2التالية.
 .2إحالة موظف اخلدمة اجلامعية الى التقاعد عند اكماله سن ()63
سنة ،ويجوز التمديد لالختصاصات النادرة ومن متس احلاجة الى
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خدماته بتوصية من مجلس اجلامعة ومصادقة الوزير اخملتص.
 .3تخفيض سن التقاعد للموظفني الراغبني باالحالة على التقاعد
وتقاضي رواتبه التقاعدية بعمر ( )45سنة بدل ( )50سنة إذا
كانت لديه خدمة وظيفية ال تقل عن ( )15خمسة عشر سنة.
ثالثا ً .تتولى وزارة املالية ما يأتي:
 .1تعديل الضوابط السنوية لهيئة العامة للضرائب نحو تخفيض
العبء الضريبي بشكل كبير على أصحاب املهن من ذوي الدخول
احملدودة وأصحاب الصنائع البسيطة من املواطنني.
 .2اعداد مشروع لتعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( )113لسنة
 1982إلعفاء كافة أصحاب املهن محدودة الدخل ،والصنائع
البسيطة من ضريبة الدخل ،وكذلك إعفاء املشاريع الصغيرة
واملتوسطة ملدة عشر سنوات من ضريبة الدخل.
رابعا ً .تتولى خلية املتابعة امليدانية في مكتب رئيس الوزراء مهمة
استقبال شكاوى املواطنني من مراجعي دوائر الدولة عبر أرقام
هواتف اخللية املعلنة ،للعمل على حل املعوقات التي يتسبب
بها بعض املوظفني في تأخير اجناز معامالت املواطنني والوقوف
على تلك الشكاوى وتقدمي التوصية ملكتب رئيس الوزراء لغرض
معاقبة املقصرين بعد حتديد اسمائهم.
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التقرير النهائي للجنة الوزارية االدارية العليا
للتحقيق عن كيفية سقوط أعداد كبيرة من الشهداء واملصابني
في محافظة بغداد واحملافظات االخرى
 .1أالمر الصادر بالتشكيل .أالمر الديواني /63س املبلغ بكتاب مكتب
رئيس الوزراء  3286في .2019/10/12
 .2تأليف اللجنة .برئاسة الدكتور نوري صباح الدليمي وزير التخطيط
وعضوية السادة املبينة أسمائهم ومناصبهم في القائمة الـمرفقـة
(أالمر الديواني  63س) .
 .3مهمة اللجنة .التحقيق عن كيفية سقوط أعداد كبيرة من
الشهداء واملصابني في صفوف املتظاهرين والقوات االمنية للفترة
من  2019/10/1ولغاية  2019/10/8في محافظات (بغداد – النجف
االشرف – بابل – الديوانية – ميسان – ذي قار – واسط – املثنى)
واالحداث ألتي صاحبتها من أعمال احلرق واالعتداء على البنى التحتية
واملمتلكات العامة واخلاصة وعدد من القنوات الفضائية ووسائل
أالعالم ملعرفة املقصرين والتوصيات اخلاصة بذلك.
 .4وقت أجناز التحقيق .للفترة من  2019/10/13ولغاية .2019/10/ 21
 .5مت تشكيل ( )8جلان فرعية كما مبني في امللحق املرفق وقد استند
التقرير النهائي على تقارير اللجان الفرعية التي أرسلت الى كافة
احملافظات مبا فيها الصور والفديوات والوثائق.
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 .6التضحيات حلني ساعة إعداد التقرير:
املدنيني

القوات األمنية

ت

احملافظات

1

بغداد

4

2

ذي قار

2

532

3

الديوانية

2

193

7

4

ميسان

ــــ

92

6

14

5

بابل

ــــ

116

1

7

6

واسط

ــــ

58

4

226

7

النجف
االشرف

ــــ

43

5

172

8

املثنى

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

8

1287

149

4207

اجملموع

شهيد

جريح

شهيد

جريح

363

107

3458

19

223
107

املالحظات

إصابة ()10
منتسب
( )3ضباط
( )7منتسب
بإصابات طفيفة

مالحظــــة
األرقام للشهداء واملصابني مت أخذها من مركز عمليات وزارة الصحة
وهنالك عدد اكبر من املصابني من األجهزة األمنية لم يتم درجهم
لعدم مراجعتهم الى املستشفيات املدنية وإخالئهم الى وحدات امليدان
الطبية ومواقع إسعاف الوحدة للوحدات والتشكيالت.
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 .7احلقائق.
من خالل تقارير اللجان الفرعية ومناقشتها تبني ظهور احلقائق االتية:
أ .االستخدام املفرط للقوة وأستخدام العتاد احلي وعدم وجود ضبط نار
من قبل املنتسبني ،أدى الى حدوث خسائر بني صفوف املدنيني.
ب .ضعف القيادة والسيطرة لبعض القادة واالمرين حيث أدى الى حدوث
فوضى وارباك وعدم السيطرة على الرمي.
جـ .قيام بعض املتظاهرين غير املنضبطني بحرق عدد من مؤسسات
الدولة واملمتلكات العامة واخلاصة ومقرات األحزاب مما قاد حماياتها
لفتح النار ووقوع مزيد من االصابات.
د .قيام بعض املتظاهرين بحمل قنابل (املولوتوف) ورميها أجتاه القوات
االمنية وحصول حاالت رمي حي من بعض ساحات التظاهر بأجتاه
القوات االمنية .مما أدى الى اصابة عدد غير قليل منهم ،مع حرق
عدد من العجالت العائدة لوزارتي الدفاع والداخلية وحرق عدد من
السيطرات.
هـ .ضعف أداء بعض مدراء الوكاالت أالمنية بواجباتهم مما أدى الى عدم
وصول املعلومات الى القادة واالمرين.
و .ان االعتداءات على القوات االمنية ومؤسسات الدولة والبنى التحتية
واملقرات واملمتلكات العامة واخلاصة حدثت من قبل عناصر ارادت
حتريف الطابع السلمي للتظاهرات.
س .على الرغم من وجود خطط اعدت من قبل القادة واالمرين لفض
التظاهرات بشكل سلمي إال انها لم تنفذ بشكل صحيح.
ح .قلة القطعات اخملصصة ملكافحة الشغب من قوات وزارتي الدفاع
والداخلية.
ط .عدم االلتزام بقرار حضر التجوال واستمرار احلركة مما جعل املتظاهرين
يتجمعون ضمن مناطق سكناهم والذي أدى الى تولد حالة من
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االستياء الشعبي بسبب ارتفاع اسعار املواد الغذائية.
ي .عدم قيام هيئة االعالم واالتصاالت باتخاذ اإلجراءات القانونية اجتاه
القنوات الفضائية احملرضة ومواقع التواصل االجتماعي التي تبث
الكراهيه والعنف خالفا ً للدستور والقانون.
ك .قيام البعض مبنع حركة عجالت االسعاف من اخالء اجلرحى وقطع
الطرق والرمي عليهم مما أدى الى زيادة حاالت الوفيات واالصابات اخلطرة.
ل .لم تصدر أية أوامر رسمية من املراجع العليا إلى القوات األمنية
بإطالق النار اجتاه املتظاهرين أو استخدام الرصاص احلي مطلقاً ،بل إن
التعليمات كانت مشددة بعدم استخدام القوة ضد املتظاهرين.
م .انتشار املتظاهرين في أكثر من منطقة أدى إلى تشتيت جهد القوات
األمنية وعدم السيطرة عليهم ،فضال عن إن القوات املاسكة لألرض
غير مختصة مبكافحة الشغب والتعامل مع املتظاهرين.
ن .بينت االحصائيات الصحية للطب العدلي أن ما يقارب  %70من
االصابات للشهداء في الرأس والصدر.
س .تأشر وجود موقع للقنص في إحدى هياكل األبنية املتروكة مقابل
محطة الكيالني وعند الكشف عن املوقع عثر على عدة ظروف فارغة
من عيار  5,56ملم.
ع .أكثر االصابات في محافظة بغداد وتركزت في املنطقة مول النخيل.
ف .وجود ضباط ومنتسبني على مستوى عالي من املسؤولية واملهنية في
التعامل مع املتظاهرين واستيعابهم بشكل صحيح.
ص  .الغياب الواضح للحكومات احمللية في احملافظات وترك القوات االمنية
تواجه االحداث طيلة ايام التظاهرات.
ذ .أغلب املتظاهرين من فئات عمرية محصورة بني ( )25-15سنة.
ق .تأشر لدينا عدم أتخاذ االجراءات الالزمة لنصب الكاميرات ملراقبة
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الساحات ومراكز املدن والطرق الرئيسية املؤدية اليها واملنشات
احليوية.
ش .ظهور تسجيالت صوتية ملسؤولني حترض القوات األمنية باستخدام
القوة اجتاه املتظاهرين وقد مت التحقيق في االمر وتايد لها صحة
التسجيل ومت احالة امللف الى القضاء.
ت .قيام عناصر مسلحة باالعتداء على عدد من القنوات الفضائية وقد مت
إلقاء القبض على عدد منهم وهم كل من املبينة أسمائهم ادناه وقد
مت إطالق سراحهم بكفالة والقضية في عهدة القضاء.
اوال .حسام علي اعور عبد احملمداوي
ثانيا .سجاد احمد جاسم محمد احملمداوي
ثالثا .هادي فاضل محمد عباس الكوام
رابعا .حسني علي شنيشل ثكب الفرجاوي
خامسا .محمد خالد كرمي عذار السراي
 .8االستنتاجات.
ا .ضعف القيادة والسيطرة من قبل بعض القادة واالمريني امليدانيني
على قطعاتهم أدى الى ارتباك القطعات وعدم سيطرتهم على ضبط
النار واصبحت االجراءات فردية من قبل املنتسبني.
ب .التصرف السيء لبعض منتسبي القوات االمنية وبشكل فردي اجتاه
املتظاهرين مت أستغاللها من قبل البعض لتأجيج الرأي العام ضد
احلكومة والقوات االمنية.
جـ .قيام القوات االمنية بتحديد حركة املتظاهرين كي ال يصلوا الى
ساحة التحرير حيث كان له أثر عكسي لذا قام املتظاهرون بقطع
الطرق الرئيسية والفرعية ضمن تلك املناطق والتي أثرت بصورة
كبيرة على عمل القوات االمنية.
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د .يواصل القضاء أتخاذ االجراءات القانونية والقضائية بحق من القي
القبض عليه من املتظاهرين وأودع التوقيف مع املبرزات اجلرمية ولم
يطلق سراحه طبقا ً لقرارات أطالق سراح اجلميع لوجود أدلة جرمية
ضدهم .
هـ .عند القاء القبض على عدد من املتظاهرين وجد أنهم مطلوبني وفق
املادة ( 1/4أرهاب) كما حصل في محافظة بابل.
و .نوعية العتاد املطاطي املستخدم من قبل القوات االمنية لتفريق
املتظاهرين كان قاتال ً وعلى مسافة (50م) فما دون كما حصل في
محافظة الديوانية حيث قاموا بقص رأس العتاد املطاطي في يوم
 2019/10/2بعد معرفتهم مبستوى الضرر الكبير من استخدامه.
 .9التوصيات.
أ .إحالة امللف بشكل كامل مع كافة التفاصيل إلى القضاء بعد مصادقة
القائد العام للقوات املسلحة.
ب .اإليعاز إلى وزارة الداخلية إلكمال قيادة قوات حفظ القانون التي
شكلت حديثا في بغداد واحملافظات ،على ان تتولى وزارة املالية تأمني
املبالغ املالية الالزمة لذلك وان هذه القوات قد شكلت فعال ً وباشرة
بأداء تدريباتها واستالم جتهيزاتها للقيام بعملها.
جـ .االيعاز الى وزارتي الدفاع والداخلية باالسراع بسد الشواغر اينما
وجدت بسبب االجراءات املتخذة.
د .استكمال التحقيق مع حمايات مقرات االحزاب التي فتحت النار على
املتظاهرين الذين اقتحمو مقراتهم كما حصل مع مقر عصائب أهل
احلق في ميسان وسوق الشيوخ.
هـ  .انتظار نتائج التشريح والتقارير الذي يجب أن يتقدم به الطب العدلي
ليضاف الى ملف القضية أمام القضاء.
و .إجراء التدقيق األصولي حول كميات العتاد املصروفة من قبل الوحدات
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امليدانية التي شاركت في حماية للتظاهرات.
ز .محافظة بغداد
من خالل االطالع على تفاصيل تقرير اللجنة التحقيقية في احملافظة
ومعرفة تفاصيل االحداث نوصي مبا يأتي:
أوال .إعفاء الضباط القادة واملدراء واالمريني املدرجة اسماءهم ومناصبهم
ادناه لفقدانهم القيادة والسيطرة على قطعاتهم وكما يأتي:
( )1الفريق الركن جليل جبار عبد احلسن/قائد عمليات بغداد
( )2اللواء الركن محمد صبري لطيف /املعاون األمني لقائد عمليات بغداد.
( )3اللواء الركن صائب عبيد محسن/قائد فق مش 11
( )4اللواء الركن حسني حوشي دنانة/قائد فق الشرطة االحتادية االولى
( )5اللواء صالح مهدي عبد اهلل/قائد شرطة بغداد
( )6العميد الركن مرتضى عباس لعيبي/امر ملش  45فق مش 11
( )7العميد عالء جابر هاشم/امر ل  8شرطة احتادية فق  2ش ا
ثانيا .إعفاء الضباط املدرجة اسماءهم ومناصبهم ادناه وتشكيل مجالس
حتقيقية بحقهم وهم كل من:
( )1العميد الركن نعمان محمد نعمة/امر ل 1التدخل السريع
( )2العقيد نوزاد عثمان خدر/امر ف 2ل ا رئاسة اجلمهورية
( )3املقدم رزاق جبار خميس/امر ف  2ملش  45فق مش 11
( )4املقدم علي صباح صالح طالل/امر ف مغ فق  1ش ا.
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ه .محافظة ذي قار
من خالل االطالع على تفاصيل تقرير اللجنة التحقيقية في احملافظة
ومعرفة تفاصيل االحداث نوصي مبايلي:
اوال .اعفاء الضباط القادة واملدراء املدرجة اسماءهم ومناصبهم ادناه
لفقدانهم القيادة والسيطرة على قطعاتهم
( )1اللواء علي ابراهيم دبعون فرج/قائد عمليات الرافدين
( )2اللواء حسن سلمان داخل/قائد شرطة ذي قار
( )3العقيد وسام حميد شيرم/مدير مخابرات ذي قار
( )4احلقوقي صادق عبداهلل حسن/مدير االمن الوطني ذي قار
( )5العقيد ماجد نصار سالم/امر ف ط 3ذي قار
( )6العقيد عمار عدنان يوسف/امر ف ط  4ذي قار.
ثانيا .اعفاء الضباط املدرجة اسماءهم ومناصبهم ادناه وتشكيل مجالس
حتقيقية بحقهم وكما يلي:
( )1العميد علي كاظم عباس/مدير شرطة البلدة
( )2العميد قاسم حسني علي/مدير شرطة سوق الشيوخ
( )3العميد محمد عبداحلسني عزيز/مدير شرطة الشطرة لغاية  3ت1
( )4العميد عماد طه ياسني/مدير حماية املنشات
( )5العميد مكي شياع صنكور/مدير افواج الطوارئ
( )6العقيد عبد احملسن رزاق حامت/امر قوة الواجب
( )7العقيد انور عبدالكرمي فزع/ضابط استخبارات الشطرة
( )8الرائد خضير عباس/معاون ضابط استخبارات الشطرة
( )9املقدم ثائر شدود عداي/امر سرية سوات
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و .محافظة الديوانية
من خالل االطالع على تفاصيل تقرير اللجنة التحقيقية في احملافظة
ومعرفة تفاصيل األحداث نوصي مبا يلي:
اوال .اعفاء اللواء فرقد زغير مجهول ساجت قائد شرطة الديوانية
لفقدانه القيادة والسيطرة على قطعاته.
ثانيا .اعفاء الضباط املدرجة اسماءهم ومناصبهم ادناه وتشكيل
مجالس حتقيقية بحقهم وكما يلي:
( )1العميد مسافر علي عبد السادة/مدير استخبارات ومكافحة ارهاب
الديوانية
( )2العميد غسان كاظم عبد/مدير حماية املنشات والشخصيات
( )3العقيد علي عبد الكاظم رسول/امر افواج الطوارئ
( )4العقيد محمد عواد مجيد/امر ف ط 1ديوانية
( )5املقدم حمزة حسن جبار/امر ف ط  3الديوانية
( )6املقدم معنز كاظم هاشم/امر قوة فض الشغب
( )7املقدم احمد كاظم حمادي/امر قوة سوات
ز .محافظة ميسان
من خالل االطالع على تفاصيل تقرير اللجنة التحقيقية في احملافظة
ومعرفة تفاصيل األحداث نوصي مبا يلي:
اوال .اعفاء اللواء ظافر عبد راضي قائد شرطة ميسان لفقدانه القيادة
والسيطرة على قطعاته
ثانيا .اعفاء الضباط املدرجة اسماءهم ومناصبهم ادناه وتشكيل
مجالس حتقيقية بحقهم وكما يلي:
( )1العميد كاظم نعمة محمد/مسؤول حماية مبنى احملافظة
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( )2العميد جعفر صادق حميد/مدير شؤون افواج الطوارئ
( )3املقدم مرتضى عجيل حطاب/امر فوج املهمات اخلاصة
ح .محافظة املثنى
من خالل االطالع على تفاصيل تقرير اللجنة التحقيقية في احملافظة
ومعرفة تفاصيل االحداث تبني قيام شرطة احملافظة واالجهزة االستخبارية
بواجباتها في حماية املتظاهرين واملنشئات والبنى التحتية وعدم وجود
شهداء واصابات بصفوف املتظاهرين مع وجود اصابات لعدد من منتسبي
الشرطة ومت معاجلتهم وعودتهم للواجب.
ط .محافظة واسط
من خالل االطالع على تفاصيل تقرير اللجنة التحقيقية في احملافظة
ومعرفة تفاصيل االحداث نوصي مبا يلي:
اوال .اعفاء اللواء عالء غريب قائد شرطة واسط لفقدانه القيادة والسيطرة
على قطعاته.
ثانيا .اعفاء الضباط املدرجة اسماءهم ومناصبهم ادناه وكما يلي:
( )1العميد حيدر محسن عريبي/مدير استخبارات ومكافحة ارهاب
احملافظة.
( )2العميد علي جنم/مدير مخابرات واسط
( )3العقيد احسان جفات موسى/مدير االستخبارات وامن واسط
( )4السيد ياسر حسن هليل/مدير امن وطني واسط
( )5العقيد مصعب هاشم محسن/مدير مكافحة اجرام واسط
ثالثا .من خالل االطالع عل الصور وافالم الفيديو للكاميرات تبني عدم
قدرة الضباط املدرجة اسماءهم ومناصبهم ادناه السيطرة على
منتسبيهم وتورط قسم من ضباطهم بفتح النار على املتظاهرين
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ومت اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم وقد صدرت مذكرات قبض وفق
املادة (406/1أ) والقاء القبض عليهم وارسالهم الى وزارة الداخلية في
بغداد وكما يلي:
( )1العقيد وليد سالم ناهي/امر فوج سوات مكافحة اخملدرات
( )2املقدم عمر رعد السعدون/امر فوج سوات مكافحة االجرام
( )3الرائد طارق مالك كاظم/امر قوة سوات شرطة واسط
رابعا .اعفاء املقدم سجاد قيس محمد امر سرية فض الشغب شرطة
واسط وتشكيل مجلس حتقيقي بحقه لثبوت عدم قدرته على
السيطرة على منتسبيه بضبط النار.
ي .محافظة بابل
من خالل االطالع على تفاصيل تقرير اللجنة التحقيقية في احملافظة
ومعرفة تفاصيل االحداث مت مالحظة ما يلي:
اوال .مت القاء القبض على الشخص املسبب بقتل احد املتظاهرين وتبني
انه منتسب الى ل 18فق 5ش ا في احلويجة وكان متمتع باجازته
دورية من خالل استخدامه ملسدسه الشخصي بعد ان مت تهشيم
زجاج سيارته من قبل املتظاهرين عند مرورها بجانبهم ومت تدوين
أقواله وضبط السالح املستخدم في اجلرمية واعترافه صراحة ابتدائيا
وقضائيا وكذلك مت ألقاء القبض على كل من:
( )1الشرطي أسامة صباح عبيد
( )2الشرطي رضا محمد حمزة
وهم منتسبني الى قوة مكافحة الشغب التابعة ملديرية شرطة بابل
والتي رصدتهم كاميرات املراقبة الستخدامهم السالح واطالق الرصاص
احلي باجتاه املتظاهرين في محل احلادث ودونت اقوالهم واعترفوا بقيامهم
بإطالق العيارات النارية ومت توقفيهم قضائيا استنادا الى املادة (/1/406أ).
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ثانيا .نتيجة انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل االجتماعي حول
تعرض احد املتظاهرين الى الضرب املبرح من قبل عناصر الشرطة
وبعد االطالع على الفيديو مت القاء القبض على املسببني وايداعهم
التوقيف واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم وأحالتهم إلى محكمة
قوى االمن الداخلي املنطقة الرابعة وهم كل من:
( )1املفوض علي عودة عطية
( )2املفوض عبد احلسني باجي محمد
( )3ر ع سعد زكي نايف
ك .محافظة النجف االشرف
من خالل االطالع على تفاصيل تقرير اللجنة التحقيقية في احملافظة
ومعرفة تفاصيل األحداث نوصي مبا يلي:
اوال .اعفاء العميد فائق فليح الفتالوي قائد شرطة النجف من منصبه
لفقدانه القيادة والسيطرة على منتسبيه.
ثانيا .اعفاء الضباط املدرجة اسماءهم ومناصبهم ادناه وتشكيل
مجالس حتقيقية بحقهم وكما يلي:
( )1العميد كاظم ناجي عبيد/مدير حماية املنشات
( )2العميد عبد احلسن جبار سكر/امر افواج الطوارئ
( )3املقدم حسني عبد العظيم/مسؤول امن احملافظة
ثالثا .احالة الضابط واملنتسبني املدرجة أسمائهم ووحداتهم أدناه إلى
محاكم قوى األمن الداخلي واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم
لقيامهم بأطالق النار باجتاه املتظاهرين وكما يلي:
( )1املالزم اول علي سلمان مصطفى/امر سرية سوات
( )2املفوض كائن عبد احلسني حمزة/سرية سوات
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( )3املفوض عقيل عبد سلمان/سرية سوات
( )4املفوض محمد عبد احلسني/ف ط النجف 1/
( )5املفوض حيدر حسن جاسم/ف ك النجف1/

40

كلمة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي حول اخلطوات واالجراءات
االصالحية العاجلة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

(وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون)
شعبنا الكرمي
ابناء
يا َ
ِ

ت
يا أخواتي وإخوتي وأبنائي وبناتي في كلِّ محافظ ٍة ومدين ٍة وق ٍرية وبي ٍ
عراقي
• السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بعد أكثر من أربعة عقود من احلروب وأكثر من ثالثة عشر عاما من
احلصار والعقوبات الدولية ،وأكثر من سبعة عشر عاما من اإلرهاب
الداعشي ،التي دمرت البنى التحتية للبالد ،وحيث كان جل االهتمام
مركزا ً على حماية الذات والدفاع عن النفس دون إعطاء أولوية للقضايا
الرئيسية األخرى التي تهم احلياة اليومية للمواطن.
واليوم ،بعد االنتصار الكبير على داعش وتوفر ظروف من االستقرار ،كان
ال بد للقوى السياسية والدولة العراقية أن تدرك أن املعادالت السابقة
قد تغيرت .فنحن أمام أزمة نظام ،لم تدركها القوى السياسية وال قوى
الدولة ،لكن الشعب بحسه ووعيه أدركها وهو ما يفسر احلراك الشعبي
الواسع الذي نراه اليوم.
فأمامنا معادلة حساسة وأن املهمة األساسية باتت اليوم تتلخص
بتحقيق ثالثة أمور أساسية:
• ضمان اعلى مستوى من احلريات،
• واعلى مستوى من االمن واالستقرار
• واعلى مستوى من اخلدمات وفرص العمل والنمو االقتصادي.
وال سبيل الى ذلك سوى بالتأكيد على املبادىء الدستورية مبا في ذلك
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سن قانون حلماية احلريات وحق التعبير والتظاهر السلمي وحماية االعالم
الهادف وسن قانون اجلرمية االلكترونية وكذلك دعم واسناد قواتنا االمنية
وحصر السالح بيد الدولة .والتشديد على اهمية تطبيق االمر الديواني
لهيكلة وتأطير قوى احلشد الشعبي باملنظومة االمنية للدولة ومنع
اي سالح خارج سيطرة الدولة .ودعم احلكومة الشرعية وتشجيعها
على تبني برامج حكومية ناجحة وبناء دولة عصرية بعيدا ً عن الفساد
والبيروقراطية واحتكار االحزاب واحملاصصة واحملسوبية لتكون فعال ً دولة
املواطن ال دولة يتحكم بها املسؤول بدون ضوابط ومحددات.
فحفظ سيادة البالد تتأتى من احترام حقوق وحريات الشعب وكذلك
من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ على امنه وسيادته واالستمرار في
محاربة االرهاب وداعش ،وهو ما يتطلب بحثا ً معمقا ً وجديا ً النهاء ومعاجلة
اي تواجد للقوات االجنبية والي طرف او دولة على االرض العراقية ايا كانت
وحتت اي مسمى واتخاذ االجراءات وفق الدستور والقوانني العراقية ووفق
القوانني الدولية واملطالبة من اجملتمع الدولي واالمم املتحدة بالقيام بدورها
في هذا الشأن.
هناك خطوات سنعمل عليها فوراً ،منها:
 -1سنجري االسبوع القادم تعديالت وزارية بعيدا ً عن مفاهيم احملاصصة
وتركز على الكفاءات واستقاللية الوزراء وحضور متزايد للمرأة
والشباب.

 -2دعمت احلكومة تشكيل مجلس القضاء االعلى «احملكمة املركزية
حملاكمة املفسدين» ،مما وفر اداة مهمة لم تكن بيدنا سابقا ً لالسراع
مبحاكمة املفسدين علنا ً وامام الرأي العام ومهما كانت مواقعهم
ورتبهم وانزال العقاب الالزم بهم .مع التشديد على اهمية توطني
الرواتب وتطويق املعامالت بالعملة الورقية واملعامالت الورقية مما
سيساعد على كشف تضخم اموال الكثير من املسؤولني.
 -3تقليص رواتب املسؤولني حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء
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واعضاء مجلس النواب والدرجات اخلاصة والوكالء واملدراء ليصل في
احلاالت العليا الى النصف وبشكل متدرج ينسجم مع سلم الرواتب
من الدرجة اخلامسة فما دون.
 -4تخصيص االموال املستحصلة من تقليص الرواتب اضافة ملساهمة
الدولة لتأسيس صندوق رعاية اجتماعية يضمن ان ال يبقى عراقي
حتت خط الفقر ،وذلك بحصول اي عراقي ال دخل له على منحة شهرية
ال تقل عن  130الف دينار ،ويقدم مجلس الوزراء مشروع القانون الذي
بدأ بصياغته الى مجلس النواب القراره.
 -5سيقدم مجلس الوزراء مرشحني جمللس اخلدمة العامة االحتادي االسبوع
القادم الى مجلس النواب .واهمية املبادرة الفورية لتنفيذ قانون اخلدمة
املدنية ومنع احتكار الوظائف او التالعب بها.
 -6وقعت الرئاسات االربعة على قائمة من خيرة اخلبراء والكفاءات في
شتى احلقول استجابة لطلب املرجعية الدينية العليا في النجف
االشرف في خطابها املؤرخ في  4تشرين األول اجلاري ،وقد جرت مشاورات
ومباحثات واسعة حولها ،وسيعلن عنها خالل ايام قليلة.
 -7مت االتفاق ان تراجع جميع مكاتب الرئاسات (رئاسة اجلمهورية ورئاسة
الوزراء ومجلس النواب) الوضاع مكاتبها وتقنينها وجعلها اكثر كفاءة
واقل كلفة واختيار طواقم جديدة للنهوض باملسؤوليات واالعباء
اجلسيمة املنوطة بها.
اما خالل االسابيع القادمة فسنسعى إلى تنفيذ:
 -1سيعيد مجلس الوزراء ارسال مقترحه بتعديل قانون انتخابات مجالس
احملافظات وان يشمل ذلك االنتخابات النيابية .مبا يضمن العدالة
جلميع املواطنني بالترشيح وفرص متساوية للفوز وذلك بالتأكيد على
مبدأ نسبة محددة تخصص العلى االصوات .وكذلك تخفيض السن
القانوني للمرشحني لزيادة نسب الشباب في قيادات الدولة الرئيسية.
وهو االمر الذي يتطلب اعادة النظر باملفوضية العليا لالنتخابات وفق
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سقف زمني محدد والسعي لتشكيل مفوضية انتخابات جديدة من
املستقلني والقانونيني واصحاب اخلبرة في هذا اجملال.
 -2أيدت احلكومة القرار الصادر من مجلس النواب املوقر بتجميد عمل
مجالس احملافظات ،وهو ما يتطلب التعاون بني السلطتني التنفيذية
والتشريعية لتكييف األمر مع املواد الدستورية ذات الصلة وإمكانية
تعديلها.
 -3دعم دور الشباب في قيادة اجملتمع ووضع الية محددة تعطي الشباب
نسبة من الترشيح والتوظيف واالستثمار وتشكيل االحزاب وغيرها،
ومتكينهم خصوصا ً في اقامة املشاريع الصغيرة ،وفي ايجاد فرص
العمل في القطاعني اخلاص والعام للفئات احملدودة الدخل منهم
وكذلك للخريجني وابداء رعاية خاصة للكفاءات واالبداعات الشبابية
وفي كافة احلقول.
 -4تطبيق فوري لقانون االحزاب روحا ً ونصا ً مبنع ان تكون للمجاميع
املسلحة احزابا ً متثلها .فاما ان تلقي اجملاميع التي تشكلت خالل
املرحلة املاضية السباب مختلفة سالحها لتتحول بالكامل الى حزب
سياسي وفق لقانون االحزاب ،او ان يتقرر بشأنها حل نفسها او ان
تكون جزءا ً من القوات االمنية مع انقطاع كامل عن اصولها القدمية.
ومينع املرتبطني باملؤسسات االمنية والعسكرية اخمللتفة من تشكيل
احزاب ،وحتديد مصادر التمويل وحدود الصرف واحلمالت االنتخابية حتت
اشراف قضائي.
 -5اعدت رئاسة اجلمهورية ومجلس الوزراء مشروعا ً مشتركا ً لتشكيل
مجلس االعمار (االن في مجلس الدولة) ،متهيدا ً لتقدميه الى مجلس
النواب في اقرب وقت ممكن.
 -6التشاور مع السلطات اخملتلفة الصالحات في هياكل السلطة
القضائية واالسراع باقرار قانون احملكمة االحتادية.
 -7التشديد على اهمية القطاع النفطي وتشريع قانون النفط والغاز،
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لكي تخضع كل الصادرات العراقية مبا في ذلك في اقليم كوردستان
للسياسة املوحدة للدولة العراقية في هذا اجملال .وازالة كافة
االشكاالت السابقة وتنظيم التسويات املطلوبة لتنفيذ هذا االمر
مبا يحقق مبدأ النفط والغاز ملك الشعب العراقي في كل اقاليمه
ومحافظاته .وكذلك التشديد على اهمية االستثمار الستخراج الغاز
العراقي سواء اكان املصاحب او احلر لتحقيق االكتفاء الذاتي في هذا
اجملال.
 -8تفعيل النشاطات االقتصادية الصناعية والزراعية واخلدمية ودعم
املنتج العراقي والسيطرة على فوضى دخول البضائع والعمالة
االجنبية خارج حاجيات االقتصاد الوطني .وتشجيع الوزارات والزامها
باولوية شراء املنتج الوطني بكافة انواعه وفق شروط ال تقود الى
تدني النوعية او والدة حاالت احتكار في االسواق او ارتفاع السلع على
حساب املواطنني والنشاطات االخرى.
 -9اعادة دراسة قانون االستثمار والشراكة بني القطاع العام واخلاص
والغاء او تعديل القوانني السابقة مبا في ذلك قوانني وقرارات مجلس
قيادة الثورة املنحل وقرارات برمير في املرحلة االنتقالية ،مبا ينسجم مع
الدستور ومع اهمية تشجيع النشاطات واالستثمارات التي تساعد
في اخلروج من االعتماد على النفط فقط ،والتي تساهم في زيادة الناجت
الوطني االجمالي وتوفير فرص العمل املطلوبة للعراقيني.
 -10دراسة التعديالت الدستورية املطلوبة عبر جلان مختصة في السلطات
الثالث ،وعبر جلان مختصة تضم متخصصني في القانون والعلوم
السياسية لها جتارب وابحاث في القانون الدستوري لتجاوز العقبات
والثغرات التي كشفتها التجربة املاضية ،لطرحها على الرأي العام
واملرجعيات واستفتاء الشعب العراقي عليها بالتزامن مع االنتخابات
احمللية او التشريعية .وميكن ان تتضمن التعديالت تقليص عدد اعضاء
اجمللس ،وحسم موضوعات القائمة االكبر ،وصالحيات احلكومات احمللية
واالحتادية وبقاء او الغاء مجالس احملافظات ،الخ.
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 -11عقد مؤمتر اقليمي يضم دول اجلوار العراقي هدفه النأي بالعراق عن
الصراعات الدولية واالقليمية مبا يسمح له بالتهدئة ومنع خطر احلرب
عن العراق واملنطقة واالستمرار في محاربة االرهاب الذي يهدد ىالعالم
اجمع .وميكن االستعانة باالمم املتحدة في هذا اجملال.
يا أبناء شعبنا الكرمي ..بعد ان ع ّبرنا عن اخلطوات التي سنتخذها خالل
الفترة القصيرة القادمة من امور اساسية تهم حياة املواطنني وتهم
البالد عموما البد من التعليق على بعض االمور ،هناك دعوات للتظاهر يوم
غد ووزارة الداخلية اصدرت دعوة لكل من يريد التظاهر ان يتقدم بطلب
يتضمن ما اشترطه القانون من شروط اإلجازة لهذه التظاهرات ،وهذا
في احلقيقة حلماية املتظاهرين للتعبير عن رأيهم احلر من جهة ،وكذلك
حماية اجملتمع ومصاحله العامة واخلاصة التي يجب ان ال تتعطل ،بالطبع
هناك ممارسات لدينا في العراق وفي دول كثيرة قد التتطلب اإلجازة عندما
تكون هذه التظاهرات قد اعتبرت من األعراف والتقاليد كما كان يحصل
عندنا في كل يوم جمعة في ساحة التحرير ،وبالتالي نحن نعرف من يقوم
بهذه التظاهرات ،نعرف حدودها ،نعرف شعاراتها ،نعرف متى تبدأ ،متى
تنتهي ،وبالتالي تعاملنا دائما مع هذه التظاهرات بحمايتها وتوفير كافة
الظروف املناسبة لها او كما نعمل ايضا في املناسبات الدينية عندما
جتري امثال هذه الفعاليات ،فهذا امر يجب ان يفهم ايضا فالرغبة دائما
هو في حرية التعبير والرأي وفي حرية ممارسة الشعب حلقوقه ،لكن ايضا
في حماية اجملتمع ومصاحله.
في التظاهرات السابقة سقط عدد كبير من الشهداء واجلرحى،
واحلكومة قامت فورا بتشكيل جلان حتقيقية ثم جاء خطاب املرجعية
الدينية العليا في  ١١تشرين االول اجلاري فقمنا بتشكيل اللجنة
التحقيقية العليا والتي كانت برئاسة وزير التخطيط ومشاركة وزراء
الداخلية والدفاع والصحة والعدل ،اضافة الى ممثلني عن مجلس النواب
واملفوضية العليا حلقوق االنسان والطب العدلي وممثل عن مجلس
القضاء وجميع الدوائر االمنية واالستخباراتية التي لها عالقة مباشرة
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بهذه االحداث،عملت اللجنة ليل نهار وبكل شفافية وبدون اي نزعة
كيدية إلخفاء احلقائق واصدرت نتائجها ،ايدها كثيرون وصدرت اعتراضات
مختلفة ،وهذا امر جيد نقبله ،التأييد له مبرراته واالعتراضات لها
مبرراتها ،لكن هنا يجب التوضيح ان هذه اللجنة هي جلنة حتقيق ادارية
وليست جلنة قضائية هي الحتكم وال تقرر االمور وامنا تطلق آلية بدء
التحقيقات من جمع املعلومات وتشخيص ماحصل بكل شفافية لكي
عما حدث من االشخاص ومن حيث ماقاموا به من
تتجمع لديها ادلة ّ
اعمال ثم تقوم بتسليم كل هذا الى القضاء ليستكمل التحقيقات
وليقدر املسؤوليات حسب األسس القانونية التي يعمل وفقها القضاء،
فعندما يعترض البعض ان في هذه اللجنة اليوجد قضاة ،هذا امر غير
مسموح به فاللجان التحقيقية االدارية الوجود للقضاة فيها ،القضاة
موجودون في اللجان القضائية التي استلمت امللف اآلن ،كذلك قد ينتقد
البعض ان هنالك معلومات او اتهامات او حتديد جهات خلف التظاهرات
او خلف من تصدى لها ،هذا كله يتم تداوله في االوساط وهذا ليس شأن
اللجنة ،شأن اللجنة هو تأكيد ما تتوصل اليه من معلومات وشهادات
ومبرزات محددة وليس حسب التقوالت واإلشاعات والترويجات ،مامت
الشهادة به او مامت اكتشافه من مبرزات هذا االمر اكدته اللجنة بكل
حيادية وامتنعت عن توصيف او اتهام اي طرف ،سواء من جانب املتظاهرين
او من جانب القوات او من اي طرف ثالث ،بأي شكل هذا متروك للقضاء
كي يقرر مايجب ان يقرره بشأنه.
بعض األخوة وبعض املواطنني وبعض اجلهات استنكرت اجراءات اإلعفاء
واإلحالة الى احملاكم وتذكر ان هذا قد يضعف املؤسسة العسكرية وهذا
يعبر ايضا عن سوء فهم ،فاحلقيقة ان مااتخذته اللجنة من طلب إعفاء
بعض املسؤولني او احالتهم الى القضاء او من التحقيق مع املعتقلني من
املتظاهرين الذين عليهم شبهة القيام بعمل جنائي وليس ابداء الرأي
او غير ذلك ،هذا ليس عقوبة لهؤالء او إنقاص من مكانتهم وتأريخهم
وكفاءتهم و تضحياتهم ،بل هو وسيلة لتبرئة انفسهم من جهة،
وكذلك حماية للمنصب والدولة واجملتمع ليتسنى معاجلة االسباب التي
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ادت لهذه اخلسائر وهو امر تقوم به اي جلنة حتقيقية في قضايا كبرى
او صغرى من سحب اليد واالحالة الى القضاء ليصدر احكامه النهائية
براءة او ادانة،اذا فهم البعض اإلعفاء واالحالة اخراجا من اخلدمة فهذا
مناف للحقيقة والميثل سوى سوء فهم لدى من استنكر هذا االجراء،
ٍ
مهمة التحقيق االداري كما نؤكد ان يفتح السياقات القانونية ال ان
يصل للحقائق واالحكام النهائية التي هي مهمة القضاء،على كل حال
في مثل هذا املوضوع البعض يستطيع ان يحاسبنا الننا اتبعنا اسلوب
الشفافية واتبعنا االجراءات القانونية ،فهناك شيء يقدم ملموسا
محسوسا مكتوبا يستطيعون محاسبتنا عليه ،اما نحن في الفترات
السابقة في احلقيقة لم يكن هناك ما نستطيع ان نحاسب عليه سوى
اإلشاعات واالقاويل وما يتردد ،فهل جرت جلان حتقيقية جدية في سقوط
املوصل مثال ،في حادثة سبايكر ،في حوادث احلويجة والبصرة ،ضرب
املتظاهرين عام  ،٢٠١٦سقوط الرمادي عام  ،٢٠١٥غيرها من امور لم
نسمع عنها ال حسيسا وال جنوى ،بالتالي بقيت امورا هالمية لم يُحقق
بها واخترقت الدولة ومؤسساتها واالجراءات االصولية والقانونية ولم
تنب حالة سياقية وقانونية ميكن االعتماد عليها ،لذلك مضت كل تلك
ِ
االحداث بدون محاسبة وبدون تصويب وبدون تعديل.
ليس غريبا في مثل العراق حكمته الدكتاتورية والفوضى لفترات
طويلة ان الدولة عندما تقوم بإجراء يسير باالجتاه الصحيح فان بعض
العقول القدمية حتاكمه على ضوء ثقافتها اخلاطئة القدمية ،هؤالء اليرون
ان هذه اللجنة كانت اول جلنة منذ عقود تقوم بعمل اصولي ووفق
القانون ،بل تفتش عن االخطاء اوالهفوات التي اليخلو منها قرار ،هذه
اجلهات بقيت تفتش عن اخطاء وهفوات كل قرار البد ان يتضمن مثلها وال
ترى اصل العمل وال ترى االجناز.
ماكان يجري في النظام السابق النتكلم عنه الن النظام السابق كان
نظاما شموليا دكتاتوريا يقتل من يشاء على الشبهة والظن واحيانا قتل
اناسا على احالمهم ،اما بعد  ٢٠٠٣حدثت احداث كبرى كما في القتل
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الذي مارسته القوات االجنبية بحق مواطنني ابرياء النهم اقتربوا من
اماكنهم او مواقعهم او في جتمعات اعتبروها مشبوهة فتعاملوا معها
بالطائرات السمتية.
اخواني اخواتي ..احلكومة احلالية هي اول حكومة تعد منهاجا وزاريا
علميا وتقدم برنامجا حكوميا اصوليا قائما على مقومات علمية يسمح
للمرة االولى للحكومة العراقية مبراقبة مؤسساتها ويسمح جمللس
النواب والرأي العام مبمارسة رقابته ومالحظاته وتوجيهاته وتصويباته،
بالفعل استقبلت الكثير من القوى التقرير ايجابا رغم مالحظاتها
عليه غيرهم تغافلوا عن االصل واالجناز وتشبثوا باالمور االخرى يهيجون
اآلراء والنفوس لنواقص واخفاقات حتيط باي عمل مهما كان ،والدعوة
إلسقاط احلكومة والدعوة النتخابات مبكرة و لتعديالت دستورية نقولها
بصراحة حق شرعي اللبس فيه وهو ما يجب ان نفتخر به ونطوره من اجل
مستقبلنا ومستقبل اجيالنا القادمة وبناء دولة مؤسساتية دستورية،
والدستور والقوانني تضمن ذلك وميكن القيام به وفق الدستور والقوانني
النافذة ،ستكون احلكومة وانا شخصيا مسرورا اذا ماجرى ذلك وفق هذه
السياقات ،اما الضغط والتصوير للناس ان هذا امر ممكن خارج هذه
السياقات فهذه مغامرات دفع العراق ثمنها مرارا ،فالبعض من اصحاب
العقليات الشمولية يعتقد ان استقاالتي السابقة هي موقف ضعف
بينما من يعود لتلك االستقاالت ويقرأها سيجد انها كانت احتجاجا
على االوضاع وحتذيرا مبكرا عن خطورة تراكمها مبا سيقود الى االحداث
التي نشهدها اليوم،يؤسفني ان ارى ان كثيرين ممن كانوا يرفضون دعواتنا
لالصالح بحجة وجود مؤامرات يقفون اليوم على رأس املطالبني باستقالة
احلكومة دون ان يحملوا انفسهم مسؤولية دفع االمور الى هذه املستويات
من نقص اخلدمات والبطالة والفساد واحتكار السلطة وغيرها من امور
هي من الشعارات الرئيسية للتظاهرات احلالية.
ان استقالة احلكومة اليوم بدون توفير البديل الدستوري معناه ترك
البالد للفوضى ومعناه احالة الدعوة النتخابات مبكرة حلكومة تصريف
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اعمال التستطيع ان تقدم فيه املوازنة وال التوقيع على مشاريع او اتفاقات
جديدة وغيرها من امور ،وهذا يسير متاما بالضد من الدعوات لالصالح
وتوفير فرص العمل وحتقيق النمو االقتصادي املطلوب النتشال العراق
من االعتماد على النفط ،فمتى ستجري هذه االنتخابات ،وهل ستحسم
االنتخابات القادمة مالم حتسمه االنتخابات السابقة وغيرها من تعقيدات
الميكن للشعارات واملطالبات للبعض ان حتققها او ان تختفي خلفها.
بعض من حتمل املسؤولية السابقة ومع كل تقديرنا لهم ولالجنازات
التي قاموا بها يخرجون اليوم للعلن ليعلنوا انهم سلموا البالد آمنة
يقض عليه
طورنا االمن اكثر ونالحق داعش الذي لم
لكنه اليقول اننا ّ
َ
متاما ،وان كان ماحدث في املوصل اضعفه كثيرا في كل مكان،فتحنا
البوابات ،اصبح العراقيون يرتادون االسواق ويبقون ليال بكل امان الى
ساعات متأخرة من الليل في عموم محافظات العراق ،اما التظاهرات
فلم تدخر اي من احلكومات السابقة حتى االخيرة وكلنا يشهد ماعملته
تظاهرات ساحات التحرير في بغداد والبصرة من احداث وكانوا يقولون لنا
اخرجونا من الصيف ،جتاوزوا ازمة البصرة والكهرباء وسنكون بخير ،وهذا
ما مت بالفعل لكن التظاهرات تفجرت في بغداد بشكل اوسع مما يشير
الى ماذكرناه سابقا ان االزمة في البالد ازمة منظومة وازمة نظام وازمة
معادالت قد تغيرت وازمة ان معادالت  ٢٠٠٣الميكن ان تبقى وقد نبهنا على
ذلك ومبقاالت ومحاضرات يعلم بها القاصي والداني ،واليوم نحن اشرنا
الى هذا االمر سابقا ونعمل عليه في ظل هذه احلكومة.
الفريق الذي كان يصر على احتكار السلطة واحملاصصة وابقاء رؤوس
الفساد والذين كانوا يصرحون قبل يوم من سقوط املوصل ان االوضاع
بخير هم من يزايدون علينا اليوم ،اماتسليم البالد مبوازنة فهو مخادعة
للجمهور اليقول لها اننا ندفع في موازنة  ٢٠١٩حوالي  ١١ترليون دينار
ديون واقساط ديون واليقول لها ان احلكومة السابقة اوقفت مئات
املشاريع بعدم السداد لها والتي سرّحت مئات آالف العاملني والتي نضطر
اليوم العادة هذه املشاريع لدفع حوالي  ٢٠باملائة اضافية نتيجة االندثار
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والعطل ،والتبني انها لم تستحدث مالكات جديدة والفرص عمل حقيقية
خارج القطاع العام خالفا ملا عملته هذه احلكومة وانتعاش القطاع
الزراعي وزراعة حوالي  ١٢مليون دومن وهو اهم برهان ان احلكومة تسير نحو
االعتماد على القطاعات احلقيقية وليس البقاء في اطار الوظيفة واملوارد
النفطية وارتفاع املديونية ،فاجليوش املليونية من العاطلني لم يتراكموا
خالل اشهر من عمر احلكومة وال ان نقص اخلدمات وضعف الكهرباء
واجملاري والصحة ونقص املدارس والفساد وال معدالت الفقر التي حسب
تقارير وزارة التخطيط تقول انها وصلت الى  ٢٠باملائة من السكان تقول
انها من فعل هذه احلكومة ،انها تراكمات ،لهذا نقول نحن امام ازمة نظام
ومنظومة يجب ان نعمل جميعا على تصويبها وتصحيحها ،وان صرخة
الشعب العراقي صرخة محقة يجب االستماع اليها ويجب العمل وفق
برامج سليمة الترقيعية الوعود كاذبة وامنا برامج تستطيع فعال ان تتقدم
بالعراق وفق اسس صحيحة واصولية.
ليكن يوم  ٢٥يوم غد ،يوم الشهداء والضحايا وليكن يوم وحدة جلميع
العراقيني من مدنيني وعسكريني وليخرج من يريد اخلروج للتعبير عن
رأيه بطريقة سلمية ،سيجدون امامهم اخوانهم من القوات االمنية،
يقبلونهم ويحمونهم بصدورهم من اي مندس او مشاغب ،اما ما
ستقوله التظاهرات فهو حقها لتطالب بكل مايجول بخاطرها بدون اي
خطاب للكراهية والطائفية والدعوة للعنف ،عدا ذلك كل شيء مقبول
مادامت التعطل احلياة العامة وال تتجاوز على املمتلكات اخلاصة والعامة.
ان البعض يستغل هذه االحداث ليس الغراض سياسية فقط (وهنا
تنبيه اخواني) ،هؤالء ليسوا الغراض سياسية بل السباب اخرى ،الحظنا
ارتفاع االسعار وبالطبع لهذا االمر اسباب حقيقية بسبب حركة النقل
واخلزن وهذا امر طبيعي في كل الظروف يحصل مثل هذا االرتفاع ،لكن
ماهو غير طبيعي ان يستغل البعض الظروف لرفع االسعار واالحتكار،
وهذا سحت وسرقة بسيطة على حساب ارزاق الناس ومن يقوم بذلك
سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية.
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اصدرنا عبر وزارة الداخلية اوامر صارمة بإطالق سراح جميع املعتقلني
بسبب التظاهرات ،اال من اقترف جرمية جنائية ،وان اليحاسب انسان على
رأيه ومواقفه ،كما اصدرنا اوامر صارمة بعدم مهاجمة او تهديد اية
فضائية او موقع إعالمي واذا قامت بهذه االعمال بعض املواقع ببث
دعوات تدعو للطائفية والكراهية والعنف واالرهاب فان عالج ذلك يتم
بالطرق القانونية ،وانه اليحق الية جماعة من خارج الدولة اعتقال او
تهديد اآلخرين.
موقفنا اخواني اخواتي ..صارم وواضح في هذا املوضوع وان من
يزايدون علينا يعرفون طبيعة االوضاع في العراق فلقد ورثنا فوضى في
الالمؤسساتية والكثير من التصرفات من خارج الدولة وهو ماسعينا
ونسعى للتخلص منه.
يا أبناء وطننا العزيز ..اصدرنا تعليمات مشددة بان اليتم اي اعتقال
الي طرف او الي شخص كان بدون مذكرات قضائية ،وان تبلغ وزارة
الداخلية فورا باالعتقال لتتحمل الدولة مسؤوليتها عن املعتقلني ،كما
حذرت وزارة الداخلية اية جهة والي سبب كان تقوم باحتجاز اي شخص
واعتبرت ذلك جرمية يعاقب عليها القانون ،وهذا واجب احلكومة في منع
االعتقاالت العشوائية ،ونؤمن بان رقابة الشعب ومطالباته هي خير
مساعد للحكومة وان للشعب الدور احلاسم في تطبيق القانون ومنع
اي جتاوز عليه ،مبا في ذلك حجز املواطنني او تعذيبهم او انتهاك حقوقهم
املشروعة.
نحن نشد بقوة على قواتنا املسلحة والقوى االمنية ان تقوم بواجباتها
ونعلم انها حصننا ودرعنا في هذا الظرف العصيب وانها ستبقى حتمي
الشعب وحتمي الوطن وسندعمها بكل اوتينا من قوة ،ونحن نقدر
تضحياتها ونقدر االحراجات التي تتسبب لها بسبب هذه االحداث ،هذه
القوات صممت لكي تقاتل االعداء ،لكنها اليوم بسبب تخلف الدولة
عن بناء قوات كما عملنا اليوم ،نحن اليوم اقمنا قوات حفظ القانون
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املتخصصة في التعامل مع قوى احلراك االجتماعي واحلراك الشعبي
مبهنية وتكون مزودة بكل املستلزمات الالزمة ،اذا ً زج القوات املسلحة
ملواجهة التظاهرات هو خطأ وخطأ كبير يجب بسرعة ان نبتعد عنه
الن هذه القوات مهمتها مقاتلة العدو ومهمتها ساحات الوغى وحماية
احلدود.
اللهم احفظ شعبنا ووطننا ،وم ّن على جميع املصابني بالشفاء
العاجل ،وتغمد شهداءنا بواسع رحمتك،
عاش العراق وعاش شعبه املضحي االصيل،
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

عادل عبد املهدي
رئيس مجلس الوزراء
القائد العام للقوات املسلحة
-٢٤تشرين األول٢٠١٩-
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