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  محضر جلسة (1) المستمرة الثالثاء (4/9/2018)م
ً .عدد الحضور: () نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (11:10) صباحا

-:السید رئیس السن –

سیداتي سادتي صباح الخیر، الجلسة مستمرة اآلن وحضراتكم إذا عندكم مداخالت، تفضلوا. نحن استلمنا ترشیحات لست نواب وال زالت
.موجودة

-:النائب عمار طعمةعبدالعباس –

السید الرئیس ال زلنا في الجلسة األولى، والتي یفترض فیھا رئیس جدید لمجلس النواب ثم نائب أول ونائب ثاني وحضرتك أعلنت عن استالم
ترشیحات، فالخطوة الالحقة ھو أن تغلق باب الترشیح باعتبار أعطیت فرصة (24) ساعة وحینما یغلق باب الترشیح ننتقل للخطوة األخرى وھو

ممارسة االقتراع السري الختیار رئیس مجلس النواب في الخطوة األولى. فاعتقد إعالن إغالق باب الترشیح اآلن أو تعطي ساعة مثالً، ساعة
ساعتین، ھذه المدة النھائیة وبعدھا یغلق باب الترشیح، ألنھ لو بقي الباب مفتوحا یعني سوف لن ننتقل لالقتراع والتصویت على رئیس لمجلس

.النواب وأیضا نكرر دعوتنا للكتل السیاسیة لاللتزام باالستحقاقات الدستوریة والحضور إلكمال النصاب

-:النائب ماجدة عبداللطیف محمدعلي –

سیدي الرئیس نحن في أول جلسة مجلس النواب الدورة الرابعة وجمیع النواب حینما التقوا بجماھیرھم قبل االنتخابات أعطوھم وعود وكانوا
ینتقدون مجلس النواب السابق ویقولون لماذا ال یحضر عضو مجلس النواب إلى الجلسة، ھذه إشكالیة وظیفیة ألنھ ال بد أن یكون التزام وظیفي

وأخالقي وشرعي، بالتالي كیف تأخذ راتب وأنت أول جلسة لم تحضرھا ولم تحترم الوعد الذي قطعتھ للشعب العراقي ولناخبیك وكسرت
النصاب والشعب ینتظر، أھل البصرة وكل المحافظات ولیس فقط البصرة ینتظرون وعیونھم علینا،الناس كلھا متسمرة أمام التلفاز ویرون أول

جلسة لمجلس النواب، واخزیاه !! نحن أول جلسة وفقط رددوا القسم لیستلموا رواتبھم بعد ذلك یخرجون، ھذا ال یجوز، سیدي الرئیس، أنا أطلب
.منك تذكر أسماء األحزاب التي لم تحضر اآلن وتضع أسماء الغیاب على الموقع

-:السید رئیس السن –

شكراً سیدتي ماجدة، االقتراح سأدرسھ، بصراحة أنِت عالجِت قضیة ھي بالصمیم تمس قلبي وتمس قلب كل واحد شریف وإنشاء هللا كللكم شرفاء
وعلى الرأس وطنیون، محبین للوطن، وأنا أتمنى من أصحاب الكتل األخرى أن یكونون بصدق وطنیین وال یھتمون بمصلحة ھذه الكتلة أو تلك

.الكتلة ومن ھو األعلى وغیرھا والشعب العراقي منكوب وجائع وسارقین أموالھ

-:النائب برھان كاظم عبداللھالمعموري –

اعتقد نحن ال نرید أنھ نضیف على كالم اإلخوة الزمالء والدكتورة، الوضع مثلما رأیت یوم أمس، جلسة مجلس النواب التي كان من المفترض
أن یكون فیھا انتخاب رئیس مجلس النواب ونائبیھ، وھناك مدة دستوریة یجب االلتزام بھا، نحن من خالل جنابكم نطالبكم بااللتزام بالمدة

الدستوریة، الیوم إذا بقي ھذا الوضع على ما ھو علیھ، اعتقد الیوم وضع البلد یذھب نحو المجھول، نحن الیوم مع األسف أعضاء مجلس النواب
عندما جلسنا تحت قبة البرلمان الناس تنتظر، ترید من عندنا موقف، األمس جلسة تاریخیة تحدد مصیر بلد، بلدنا الیوم الوضع االقتصادي،

الوضع المالي، أالمني، الوضع المزري الموجود اآلن في بعض المحافظات، البصرة التي تعاني من األمور الكارثیة الموجودة وبالتالي نحن
نعتمد على بعض الشخصیات التي تجلس خارج قاعة مجلس النواب وال تعرف ما یدور ونحن جالسون تحت قبة مجلس النواب ما یقارب

خمسین الى ستین عضو من أعضاء مجلس النواب موجودون والباقي خارج القاعة، نحن من خالل جنابك دكتور سیادة الرئیس، نرید توجیھ
كلمة من جنابك لدعوة الكتل السیاسیة لإلسراع بوضع مرشحیھم لنیل رئاسة مجلس النواب ونائبیھ، الیوم العرف السیاسي معروف خالل ھذه

السنوات الماضیة، أنھ من یمثل رئاسة البرلمان ومن یمثل النائب األول ومن یمثل النائب الثاني وبالتالي التأخیر لھیأة الرئاسة ھو تأخیر لرئاسة
.الجمھوریة وتأخیر لتشكیل الحكومة وتبقى معاناة البلد ومعانة الشعب، فنرجو من جنابك االلتزام بالمدد الدستوریة واشكر جنابك سیادة الرئیس

-:السید رئیس السن –
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انا في الحقیقة أتفق معك وال أردد الكالم ألنھم اآلن یسمعون فلیسمعوا كالم السادة النواب الموجودین ھنا وماذا یریدون؟

-:النائبة ایناس ناجیكاظم –

السید رئیس المجلس المحترم السادة الزمالء األعضاء، ھناك دماًء لم تجف وأیتام لشھدائنا وھنالك فقراء تطلب لقمة العیش وھناك استغاثة
لبصرة العطاء بصرة الخیر. مالیین العراقیین ینتظرون ماذا نحن صانعون؟ فكل دقیقة تمر یكون ھنالك فقیر زاد جوعھ ویتیماً زاد دثائھ، وكل

دقیقة تمر في البصرة ھنالك عطشان زاد ضمأه، فان لم نحترم التوقیتات الدستوریة والقانونیة شعبنا سوف لن یحترمنا، بعیداً عن اإلنشاء
والتعبیر، باألمس جنابك ذكرت بأن الكالم واإلنشاء یكون بعیداً عن المتلقي ولكن ھنالك بعض الكلمات كتبتھا باألمس لننظر الى عراقنا الذي

مت، أبناء وطني غرباء في بلدھم فقراء في أرضھم مرضى بدون عالج، یتمزق وأنھارنا جفت، زراعتنا اختفت، نخیلنا ُصدَّرت، صناعتنا ُحجَّ
ألم یحن الوقت؟ أطلب من الكتل السیاسیة واألحزاب لننسى خالفاتنا وننظر الى شعبنا الجریح والكل في العراق العظیم ینتظر عھد جدید، لذا

أتمنى من اإلخوان الزمالء األعضاء النواب أن ینظروا الى عراقنا، عراقنا یتمزق والمشھد السیاسي والتصعید الداخلي واإلقلیمي والدولي كلھ
.ینظر الى ما یحدث داخل القبة البرلمانیة

 

-:السید رئیس السن –

.شكراً سیدتي الكریمة، أتفُق معِك جملةً وتفصیالً

-:النائب صادق حمید حسن عوید –

في الحقیقة أن یُكسر النصاب ألي جلسة برلمانیة أمر وارد، وأن ال یحضر النواب أي جلسة أیضاً أمر وارد، ولكن أن یُكسر نصاب الجلسة
األولى االفتتاحیة للدورة البرلمانیة في الحقیقة ھو كسر وان ُجبِر سوف تبقى المسیرة عرجاء وسوف یذكر التاریخ ان نواب الدورة الرابعة

خالفوا الدستور العراقي في المادة (55) ولم یلتزموا بالنظام الداخلي في المواد (5-7-8) وھذا شيء مؤلم حقیقة ومحزن وباألخص للنواب الجدد
الذین عقدوا آماالً بأن یكونوا ویصححوا المسیرة البرلمانیة من ناحیة التشریع والرقابة، حقیقة ما حصل في الجلسة األولى ھو إساءة لھذه

المؤسسة التشریعیة التي یمثلھا جمیع النواب وھم ملزمون بالحفاظ على سمعة ھذه المؤسسة التشریعیة، لذا ما ظھرت علیھ ھذه الجلسة، أنا أقدم
اعتذاري ألبناء الشعب العراقي من سوء األداء في الجلسة األولى وأقدم اعتذاري ألبناء محافظتي محافظة ذي قار التي فیھا ما یقارب (250)

ألف شاب عاطل عن العمل، ربع ملیون نسمة عاطلة عن العمل تنتظر تشكیل الحكومة لغرض وضع حلول مھنیة قد تُسھم في حل جزء من
مشاكلھم، لذا ندعو باقي النواب وباقي الكتل لاللتحاق بالجلسة البرلمانیة والشروع بتطبیق مواد الدستور إحتراماً لھذه المؤسسة التشریعیة، ونؤكد

.أیضاً على نشر أسماء الحضور وكتلھم على الموقع في الدائرة اإلعالمیة

وكذلك أمر آخر سیادة الرئیس كثُر الحدیث في الشارع الحدیث على أن الجلسة البرلمانیة األولى ھي األكثر تكلفة وما رأیناه حقیقة أننا حضرنا
في مبنى البرلمان العراقي وھو غیر مؤّجر أصالً فھو ملك الشعب والدولة وما قُدم لنا في الجلسة األولى ھو مجرد بطل ماء واستكان شاي فقط
ال غیر، لذا ندعو الدائرة البرلمانیة بنشر تكالیف الجلسة األولى وبأدق التفاصیل لكي یّطلع الشعب العراقي على ما تم إنفاقھ ولكي یُسكت الجمیع

الذین یتصیدون بالماء العكر للبدء بإسقاط ھذه المؤسسة التشریعیة األولى، نظام الحكم برلماني لذا فان ھذه المؤسسة ھي السلطة األعلى في
الدولة ویجب أن تحترم نفسھا أوالً بعملھا وما یقدمھ نوابھا، أن شاء هللا نأمل بالموجودین والموجودین خارج القاعة أن یحترموا عملھم وان

.یحترموا ھذه المؤسسة التشریعیة ونبدأ بتشخیص السلبیات بصورة صحیحة وعرضھا بكل شفافیة على الجمھور العراقي لكي یحكم

-:السید رئیس السن –

.لقد أشفیَت غلیلي بما قلت. اآلن ھنالك نواب اثنین سوف یرددون القسم ھما النائب احمد عبد هللا الجبوري والنائبة ھناء تركي الطائي

.السید رئیس السن یقرأ الیمین الدستوریة

.(النائب احمد عبد هللا الجبوري والنائبة ھناء تركي الطائي یرددان الیمین الدستوریة)

-:النائبة زیتون حسین مراد حمادي –

.شكراً سیادة الرئیس، المادة (7) أوالً: یُعلن الرئیس المؤقت فتح باب الترشیح لمنصب رئیس المجلس ونائبیھ

ثانیاً: بعد غلق باب الترشیح ینتخب مجلس النواب رئیساً لھُ ثم نائباً أول ثم نائباً ثانیاً باألغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس باالنتخاب السري
ً المباشر، سیادة الرئیس اقصد عبارة األغلبیة المطلقة، یجب أن یكون النصاب متحقق والحضور في الجلسة كامل لكي یكون األنتخاب قانونیا
ودستوریاً وصحیحاً، ولھذا أطلب من حضرتك أن توجھ دعوة الى جمیع النواب والكتل السیاسیة أن تحضر لتؤدي دورھا في انتخاب الرئیس

.ونائبیھ ولكي یستمر عمل المجلس ویأخذ نصابھ القانوني الصحیح

 

-:السید رئیس السن –

أ أ ً أ
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أنتم تعلمون جمیعاً نحُن عندما بدأنا الجلسة كان النصاب مكتمل والجلسة مستمرة، أذا ھم یشعرون بشعور وطني ولدیھم حرص على البالد
والشعب یجب أن یحضروا، الشعب ُمحتقن یجب أن یتذكروا، الشارع ُمحتقن، الحال لیس كالسابق، یجب أن یفكروا لیس بالكتلة األكبر والكتلة

األخرى وغیرھا، الى أین قادتنا الكتل؟ أنا في بعض األحیان أتألم، الى أین قادتنا الكتل؟ أنظروا الى الشعب العراقي جمیعھُ مفلس، أذا یوجد مال
فھو في خزائن الكتل اآلن، مال الشعب جمیعھُ في خزائن الكتل، وجاھزین أن نُحاسب الكتل، أذا فعالً یوجد شعور وطني حقیقي ویریدوا أن

.یخدمون الشعب فلیتقدموا، فقط یریدوا سلطة

-:النائب علي یوسف عبدالنبي عمران –

سیادة الرئیس، اإلخوة واألخوات النائبات تكلموا عن مسألة الحضور، الیوم ویوم أمس وسائل األعالم جمیعھا سلطت األضواء على كسر
النصاب وخروج النواب، أنا أعتقد المسألة أكبر من الكتل أي نحُن الحاضرین في القاعة ربما ال یتجاوز عددنا (75-100) أو أقل، ھذه مسألة
غیاب جماعي، فأتمنى على حضرتك أن تُعلن أسماء الحاضرین وأسماء الغیاب، نحُن عانینا في الدورة الماضیة سیادة الرئیس یخطأ نائب تأتي

.نتائج ھذا الخطأ على جمیع النواب، األسماء موجودة والموقعین والحاضرین في القاعة یجب أن تُعلن األسماء ھذا أوالً

ثانیاً: في الدورة الماضیة، في منتصف الدورة تعرضت األجھزة اإللكترونیة للتصویت للتلف، وأنا أعتقد كان من الممكن معالجتھا بملغ بسیط،
وبعد أن تعرضت ھذه األجھزة للضرر بدأنا في كل جلسة نأخذ نصف الجلسة نحسب عدد الحضور، جھة تقول عدد الحضور صحیح واألخرى

تقول خطأ، نحن من بدایة الدورة نُرید أن نتحدث عن ھذه القضیة حتى نُعالجھا أبتداًء، ألنھُ عندما كان التصویت الكتروني لم یكن تحدث تلك
.المشاكل لدینا، ومررت قضایا كبیرة جداً لعدم وجود تصویت الكتروني، ومررت قضایا حتى من دون نصاب لعدم وجود ھذه األجھزة

ثالثاً: أعتقد اإلخوة یشاطروني الرأي، نحن نصرف مبالغ طائلة على الورق في الجلسات، في كل یوم نأتي نجد آالف األوراق موجودة في الباب
والنائب یتركھا وفي الیوم الثاني تُطرح على جدول االعمال ولم نجد شيء نقرأهُ، اآلن نتخذ قرار أو عندما تتشكل ھیأة الرئاسة نتخذ قرار كل

نائب یشتري من مالِھ الخاص حاسبة (البتوب) أو ایباد ویتم ربطِھ مركزیاً كل دول العالم تعمل بھذا النظام، المشروع یتم تنزیلھُ على األیباد او
على الالبتوب حتى تنتفي الحاجة لھذه المبالغ الطائلة التي یتم صرفھا على الورق ویأتي النائب ویبحث عن المشروع قبل شھر أو شھر ونصف،

ألنھُ عندما یتم طرح المشروع قراءه أولى وقراءه ثانیھ وبعدھا یتم التصویت، ربما بینھم فترة سنتین أو سنتین ونصف وسنة فلم نجد حتى
.المشروع، فنقتصد بالمبالغ الطائلة التي كنا نصرفھا وھذه أعتقد مسألة حضاریة وتُستقطع من كل نائب من راتبِھ

-:السید رئیس السن –

شكراً عزیزي، كالمك في الحقیقة معقول واقتراحاتك معقولة، ومسألة الالبتوب تعجبني، كل نائب یصبح أمامھُ البتوب ویتصل بالمركز والى
.آخرِه، ھذا تطور جدید ویساعد في أنجاز العمل بكفاءة

-:النائب عامر حسین جاسم الفائز –

في الحقیقة ھذه الجلسة األولى والتي حضرتكم جعلتموھا مستمرة وتستأنف في أي وقت، ربما ھذا مخرج قانوني لعدم اعتبار الجلسة مفتوحة
خالفاً لقرار المحكمة االتحادیة، لكن كان الغایة من ھذا العمل ھو االستمرار في عمل الجلسة لغرض إكمال جمیع مخرجاتھا، كأن یكون انتخاب
رئیس المجلس ونائبیھ على أقل تقدیر، ثم فتح باب الترشیح الى رئاسة الجمھوریة لتكتمل اإلجراءات تدریجیاً، وھذا الغیاب الجماعي المرفوض

حقیقةً جماھیریاً وحتى المرفوض قانوناً، ال أعلم الغایة منھُ، نحن نقول ال نُرید محاصصات والجمیع نادى بعدم تأییدِه للمحاصصات والجمیع
نادى أن یكون التخصص على الكفاءات وبالنتیجة نرى ھذا الغیاب المقصود، في الحقیقة ھو لغرض االتفاق على قضیة ماھي حصتكم؟ وما ھي

حصتنا؟ ھذه بدایة غیر موفقة لعمل المجلس في ھذه الدورة، نرجو أن ال تستمر ونأمل أن یكون للمجلس تطور بطریقةً أخرى، فضالً عن ذلك أن
الجماھیر الیوم انتظرت على مضض فترة الشھرین التي ھي مرت بدون برلمان، لغرض اجتماع البرلمان واكتمال الحكومة الجدیدة لغرض

أنجاز الخدمات والبالد جمیعھا تنقصھا الخدمات، وفي بعض المحافظات كالبصرة مثالً، الیوم الناس تموت موت جماعي، مؤامرة على البصرة
لقتل جماھیرھا تماماً، وأال ماذا یعني ورود الماء الى المساكن مع دیدان صغیرة في ھذا الماء، الیوم بعد الفحص على محطات المیاه نرى أن

الشبكة متھرئة وتسمم عام والحكومة تنظر وال تفعل شيء بحجة أن الحكومة صالحیاتھا محدودة، الیوم أھالي البصرة ینتظرون الحكومة الجدیدة
وینتظرون عمل مجلس النواب الجدید إلنقاذ ھذه المحافظة التي ھي سلة العراق كما تسمى، وھي العاصمة االقتصادیة للعراق والیوم شعبھا

یموت موت جماعي بالمیاه المتسممة، ال توجد كھرباء وال یوجد ماء ال توجد والخدمات األخرى، ال یوجد االستماع للمتظاھرین ، من المسؤول
عن ھذه األعمال؟ نحن في مجلس النواب نعتبر مسؤولین مسؤولیة تضامنیة جمیعاً تجاه أي فرد من أفراد الشعب العراقي، غانیك عن شعب
بأكملھ في محافظة مھمة كالبصرة، الیوم محافظة البصرة أذا أنفلت فیھا النظام أصبح العراق جمیعھُ في خطر، وھذا ما ُجرب طیلة الفترات

الماضیة، البصرة ھي صمام أمان العراق بأكملِھ، والیوم البصرة تتلوى بجوعھا وعطشھا وعدم وجود الكھرباء، البصرة التي كانت تُغني العالم
وتُغني العراق تأتیھا المساعدات من محافظات فقیرة فزعةً أو موقفاً جیداً من أھلي تلك المحافظات مع أھالي البصرة، لكن أھل البصرة ال

یریدون المنة وھم لیس بحاجة الى تلك المساعدات، أنما ھم من یعطون تلك المساعدات ولكن ُغبن حقھا، وأھل البصرة ینتظرون أجتماع مجلس
النواب الجدید وتشكیل الحكومة الجدیدة، وأن نواب البصرة قد آلوا على أنفسھم وصرحوا كثیراً أنھم لن یصوتوا لوضع الثقة في الحكومة القادمة

.مالم یكون ضمن برنامجھا األھتمام بشؤون الخدمات وبالخصوص البصرة ، ومن أبرزھا ملوحة وتعقیم المیاه الصالحة للشرب

-:السید رئیس السن –

شكراً عزیزي النائب عن البصرة اخي عامر في الحقیقة انت تتكلم وأنا أشعر بالمرارة وااللم ألنھ انا وأن كنت ابن النجف ولكن ابن البصرة
ایضاً وقبل كل ذلك انا ابن العراق، ولكن لماذا البصرة بالذات؟ الن البصرة كانت اول تعییني لي كمھندس عندما رجعت من انكلترا في عام

1963 في مصفى المفتیة ولقد عشت اربع سنوات فیھا من اجمل سنوات حیاتي واھل البصرة على العین والراس وانا دائماً الى جانبھم وشعب
.البصرة لھم كل الحق والبصرة مظلومة وكما ھو الشعب العراقي بالكامل  مظلوم والظالمون یعرفون انفسھم وسیأتیھم یوم ان شاء هللا
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-:النائب سعران عبید شاني كسار –

شكراً سیادة الرئیس، بسم هللا الرحمن الرحیم حقیقة ال ارید ان اضیف الى ما ذكروه االخوة النواب لكن اطالب بان نخرج من ھذه الجلسة ببیان
الى الشعب العراقي لكي یعرفوا حقیقة ما یجري في مجلس النواب نحن ورائنا شعب وورائنا جمھور ینتظر من ان نقدم شيء لكن لألسف ھذا

ھو اخفاقنا في اول جلسة او ثاني جلسھ وال یوجد حضور فنطلب من سیادتك ان تذكر كما ذكر االخ الدكتور اسماء الحاضرین حتى یعرف
الشعب ان االتھام ال یكون لجمیع النواب والنائب الذي ال یدخل الى القاعة وان كان ھناك خالف یفترض بھم الحضور ونتناقش ونحل المشاكل

مع جمیع الكتل ولكن ھذا التسیب وعدم االلتزام بالدوام ھذه ظاھرة غیر حضاریة وال توجد في كل دول العالم، فعلینا ان نكون حازمین اتجاه
الناس غیر المنضبطین في دوامھم في مجلس النواب واال إذا كانت البدایة بھذه الطریقة اذن نكتب الفشل على مجلس النواب في دورتھ الرابعة

لألسف، وان شاء هللا سوف یبدأ التصحیح وان شاء هللا یعودون االخوة البرلمانیین جمیعا ولنترك االحزاب ونترك الكتل ولندع نظرنا یكون اوال
واخرا العراق، العراق أوالً وآخرا ھذا ھو ھدفنا وھذا ما وعدنا بھ جمھورنا ان ال ندع كل واحد یركض وراء كتلتھ وخلف ناس معینین یتالعبون

.بمقدرات الشعب فنحن نطالب ببیان واضح وصریح بعد انتھاء الجلسة

-:السید رئیس السن –

صدعاً باالقتراح األخیر انا جاھز لكي تذكر اسماء النواب الحاضرین أـو باألحرى ان تذكر جمیع االسماء والغائب غائب ولكن انا ال اقرأھا،
.لذلك أرید متطوع یأتي بالقائمة أمامھ ویقرأھا. نحن سوف نذكر اسماء النواب والموجود یقول حاضر اما البقیة سوف یسجلون غیاباً

.أحد السادة النواب یقرأ أسماء النواب لتثبیت الحضور

.اإلخوة الحضور السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ھذه االسماء جمیعھا والذي اذكر اسمھ ارجو ان اسمعھ لكي اسجلھ حاضر

.یقرأ أسماء السیدات والسادة النواب لتثبیت الحضور

-:السید رئیس السن –

فقط لدي مقاطعة، جاء إلي ھذا التفسیر من مستشار شؤون التشریع بالنسبة للجلسة وإنتخاب رئیس المجلس والنائبین وقیل أن إنتخاب رئیس
.المجلس أوالً وبعد ذلك النائبین وھكذا، اآلن جاء التوضیح من الدكتور علي أحمد عباس مستشار شؤون التشریع

.دعوني أقرأھا لكم

.سیادة رئیس السن، رئیس الجلسة األولى لمجلس النواب المحترم

.السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

.م/ فتح باب الترشیح لمنصب رئیس ونائبي رئیس مجلس النواب

إشارةً إلى ما أثاره أحد السادة النواب أثناء الجلسة لمجلس النواب یوم 3/9/2018 بوجوب اإلقتصار على فتح باب الترشیح لرئیس مجلس
-:النواب فقط دون فتح باب الترشیح لمنصبي نائب رئیس مجلس النواب وما أشرتم إلیھ من التوجھ إلى أخذ الرأي القانوني بصدد ذلك نبین

-:نصت المادة (7) من النظام الداخلي لمجلس النواب على

.أوالً: یعلن الرئیس المؤقت فتح باب الترشیح لمناصب رئیس المجلس ونائبیھ

ً .وھذا ما قمت بھ شخصیا

ثانیاً: بعد غلق باب الترشیح ینتخب مجلس النواب رئیساً لھ ثم نائباً أول ثم نائباً ثاني باألغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس باإلنتخاب السري
.المباشر

مما یقتضي فتح باب الترشیح لمنصب رئیس مجلس النواب ومنصبي نائب رئیس المجلس دفعة واحدة قبل اإلعالن عن غلق باب الترشیح تمھیداً
إلجراء عملیة اإلنتخاب بالترتیب الذي تضمنتھ المادة (7) من النظام الداخلي إنتخاب رئیس مجلس النواب ثم النائب األول لرئیس مجلس النواب

.ثم إنتخاب النائب الثاني لرئیس مجلس النواب

.التوقیع، الدكتور أحمد علي عباس، مستشار شؤون التشریع

.شكراً

.نعم، تفضل

.لحظة، نقطة نظام، لنرى ما ھي القضیة؟ تفضل
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-:(النائب أحمد عبد هللا محمد الجبوري (نقطة نظام –

سیدي الرئیس، نحن الیوم علینا أن ال نتجاوز المادة الدستوریة الخامسة والخمسین وكذلك نلتزم وإتساقاً مع قرار المحكمة اإلتحادیة بأنھ ال توجد
جلسة مفتوحة، ولذلك یتحتم على رئیس السن أن یحسم ھذا النزاع بعیداً عن صفقات الكتل السیاسیة في إختیار رئاسة البرلمان، لذلك أدعوك إلى

أن تدعو الدائرة البرلمانیة إلى إحضار المواد اللوجستیة وصنادیق اإلنتخاب وبذلك سیكون ھذا األمر ضاغطاً على الكتل المتواجدة اآلن في
.الكافتیریا

سیدي الرئیس، لیس من المعقول أن یكون الجالسین في الكافتیریا أكثر من مجلس النواب، ولذلك أنا أطلب من اإلخوان الحاضرین الموافقة على
إحضار الصنادیق للقیام باإلنتخاب اآلن إتساقاً مع الدستور وأیضاً حتى نحافظ على سمعة الدورة البرلمانیة الرابعة أمام الشعب العراقي وال

.نذھب إلى الصفقات التي لم تأتي إال بالكوارث على عراقنا

-:(النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي (نقطة نظام –

.سیدي الرئیس، مبارك لكم تولیكم رئاسة جلسة السن

المداخلة األولى: جنابك تكلمت عن اآللیات التي یتم بھا إختیار رئیس مجلس النواب ونائبیھ وفي ختام كالمك قلت بصفقة واحدة وھذا غیر
.موجود بالدستور وأتمنى أن تحذف من محضر الجلسة

المداخلة الثانیة: سیادة الرئیس، أمس حصل خرق دستوري كبیر جداً، آلیات تقدیم الكتلة األكبر وفق الدستور والنظام الداخلي تقدم لجنابك
.وجنابك یقوم بفحص ما موجود باألوراق التي سلمت لتحدید من ھي الكتلة األكبر

فسح المجال لكتلة معینة باإلعالن عن كتلتھا دون أن تعلن جنابك وفق الدستور تقدم إلیك واإلعالن یكون من قبلك كانت مخالفة دستوریة تحسب
.على رئاسة المجلس

-:السید رئیس السن –

.شكراً على المداخلة

.من لدیھ مداخلة؟ فقط إذا توجد نقطة نظام إستجبت لھا أما المداخالت فمتوفرة ولدي اآلن وصدقوني سوف

.األسماء، رجاًء ھنا موجودة والقائمة ھنا ملیئة والكثیر یریدون المداخلة

.نعم تفضل

.أحد السادة النواب یُكمل قراءة أسماء النواب لتثبیت الحضور

مجلس النواب ھو قلب الشعب النابض، (والنِعم من مجلس النواب). ألول مرة في تاریخ العراق نعمل معارضة وطنیة حقیقیة في مجلس النواب.
لنسیّر الدفة بصورة صحیحة لمصلحة الشعب المنكوب. ھذه إحدى الخطوات وأنا سأُذكركم بھا إن شاء هللا، ھذا أیضاً سجل للتاریخ واآلن رؤساء

الكتل مستعدین لإلجتماع معي في القاعة الدستوریة من أجل التفاھم وحل المشكلة في الساعة الواحدة ظھراً ویجب أن ال تبقى قضیة المجلس
.سائبة ھكذا

-:    النائب –

سیادة الرئیس، نحن المكونات هللا غاضب علینا وأنت كذلك تغضب علینا، ال تعطینا مجال للمداخلة وجعلتمونا في األخیر ولم تعطونا المجال،
.لدینا جملة مقترحات لكي ننتھي من ھذا المسائل جمیعھا

 

 

 

-:السید رئیس السن –

ً .إن شاء هللا، بعونھ تعالى، أنا لدي جدول یجب أن أمضي علیھ وأتفقت علیھ، هللا كریم ولن ترون إال الخیر إن شاء هللا وأنا خادم لكم جمیعا

.ترفع الجلسة لإلستراحة

ً
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ً .رفعت الجلسة لإلستراحة الساعة (12:35) ظھرا

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

.إستؤنفت الجلسة الساعة (2:00) ظھراً

-:السید رئیس السن –

.السیدات والسادة النواب، أشكر حضوركم وتعاونكم جمیعاً، أنتم على الرأس وفي حدقة العینین

ً .أُعلن لكم تحدید یوم 15/9 إلنتخاب الرئیس ونائبیھ في الساعة الحادیة عشرة صباحا

.رفعت الجلسة الساعة (2:05) ظھراً
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************

****


