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محضـر جلسـة رقـم (1) المستمرة ج(4) األحد (16/9/2018) م
 

الدورة  اإلنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة األولى

    الفصل التشریعي األول

 

محضـر جلسـة رقـم (1) المستمرة ج(4) األحد (16/9/2018) م

 

 

ً .عدد الحضور: ( ) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:30) ظھرا

-:السید رئیس السن –

.المرشحون لمنصب الثاني لرئیس مجلس النواب النائب بشیر الحداد، النائب احمد حمة رشید، االن نبدأ بعملیة التصویت

-:السید االمین العام لمجلس النواب –

.یقرأ اسماء النواب للتصویت على المرشحون لمنصب النائب الثاني لرئیس مجلس النواب

-:السید رئیس السن –

ً رجاًء لدّي مالحظة واحدة، رجاًء اخوان انتم الحظتم وانا الحظت یوم امس بأن ھناك اوراق قد وضعت خالیة، رجاًء صوتوا وانتخبوا احدا
.لغرض حسم الموضوع ، شكراً

-:السید االمین العام لمجلس النواب –

.یكمل قراءة اسماء النواب للتصویت على المرشحون لمنصب النائب الثاني لرئیس مجلس النواب

-:(النائب احمد حمة رشید (نقطة نظام –

.ھناك نواب واقفون عند الصندوق وھم صوتوا. توافقات سیاسیة ویرون اصواتھم. ھذا مخالف للدستور

-:السید رئیس السن –

.لقد قالت لھم اللجنة انسحبوا وانسحبوا، رجاًء عدم التجمع قرب الصندوق رجاًء
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-:(النائب احمد حمة رشید (نقطة نظام –

السید رئیس السن ھناك نواب واقفون قرب الصندوق، االن رأیت بأم عیني، البد ان تجري االنتخابات بسریة تامة وھذه االنتخابات كانت علنیة
ویرون االوراق الى من یصوتون؟ انا ال یھمني الفوز وال تھمني النتائج المھم ھو اجراء االنتخابات بحریة وشفافیة حتى نكون نواب حقیقیون

.للشعب العراقي وشكراً

-:السید رئیس السن –

.انا أتفق معھ شكراً جزیالً

-:السید االمین العام لمجلس النواب –

یكمل قراءة أسماء النواب لغرض التصویت على المرشحون لمنصب النائب الثاني لرئیس مجلس النواب، العفو ھل ھناك أحد لم نقرأ اسمھ؟

-:السید مدیر عام الدائرة البرلمانیة –

.(السادة الكرام أرجو العلن بأن عدد المصوتین ھو(282) من (329

.السید النائب بشیر الحداد حصل على (185) صوت –

.السید النائب احمد حمھ رشید حصل على (53) صوت –

.االوراق الفارغة (16) ورقة

.االوراق الباطلة (28) ورقة

-:السید رئیس السن –

السادة النواب الكرام رجاًء الجلوس، أجلسوا رجاًء, اخواتي واخوتي السادة النواب أعلن فوز النائب بشیر الحداد لمنصب النائب الثاني بـ( 185)
.صوت، تھانینا واھالً وسھالً بھ

ایھا السادة اخوتي الكرام بعد تھنئتي ألخي النائب بشیر الحداد لدي كلمة، ھذا حدیث من القلب الى القلب وبعدھا أودعكم واخرج اتنحى، لكني
سأكون بالمعارضة، ادعو ھیاة رئاسة المجلس السید محمد الحلبوسي رئیس المجلس والسید حسن كریم النائب االول والسید بشیر الحداد النائب

.الثاني لتبوء مقاعدھم على المنصة رجاًء

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة أعضاء مجلس النواب العراقي للدورة الرابعة، أُبارك لكم وأُھنئكم بالمباشرة الفعلیة بمھام عملكم بالسلطة التشریعیة، ونتمنى لكم
التوفیق وللشعب العراقي الكریم من خاللكم، وأسمحوا لي أن أتقدم بإسمكم بالشكر للسید رئیس السن السید (محمد علي زیني) للدور الذي قدمھ

.ویتفضل بالحدیث أخاً وأستاذاً كبیراً، ونتمنى لھُ التوفیق

-:السید رئیس السن –

شكراً جزیالً سیادة الرئیس، لدي حدیٌث معكم ولكنھُ حدیٌث ذو شجون، السالم علیكم سادتي وسیداتي الكرام، یا ممثلي الشعب العراقي العظیم لكنھ
المستلب والمنھوِك القوى والمسروقِة خزائنھُ، أتكلم معكم من ھذا المنبر منبر مجلس النواب، مجلس نواب الشعب العراقي العظیم وفي الحلِق

غصة وفي القلِب لوعة، لعلمكم أیھا السادة أن دراسة أجرتھا مؤسسة (غالوب) الخاصة بدراسات الرأي العام أن عام 2017 كان من السنوات
األكثر معاناة للعالم من أكثر عقد، وحددت الدول األكثر معاناة حسب رأي السكان (145) بلد، وبینت الدراسة أن الدولة األكثر معاناة في العالم

ھي جمھوریة أفریقیا الوسطى التي حلت محل العراق في المرتبة األولى بالتصنیف، حسب ما یسمى بمؤشر التجربة السلبیة، حیث حصلت
أفریقیا الوسطى على (61) نقطة في ھذا التصنیف، وھو أكثر مؤشر سلبي في تاریخ الدراسات عالمیا،ً ویلیھا العراق في المرتبة الثانیة

للتصنیف السلبي، العراق من بین الدول األكثر بؤساً في العالم في عام 2017، فماذا یعني ھذا یا ناس؟ ھذا یعني أن العراق العظیم صاحب
الثروات الھائلة قد تحسن أمرهُ فأرتفع من كونھ أسوء دولة في العالم من حیث أسباب المعیشة الى ثاني أسوء دولة في العالم بعد أن فاقتھُ

جمھوریة أفریقیا الوسطى بھذا الالشرف، ھل تقبلون بھذا أیھا السادة؟ یا ممثلي الشعب العراقي العظیم، العراق بالد وادي الرافدین بالد النھرین
العظیمین دجلة والفرات، نستورد الماء في قناني من السعودیة والكویت، ھل تقبلون بھذا؟ أیھا السادة یا ممثلي الشعب العراقي العظیم، بغداد

العظیمة مدینة الرشید والمأمون عاصمة العالم ھذه المدینة أصبحت عبارة عن خرابة، شوارع خربة أرصفة خربة نفایات تمأل الشوارع، ال یوجد
حتى نفق واحد لم یبنوا الجماعة وأنتم تعلمون من ھم؟ أذاً أین كانت تذھب أموال ھذا الشعب المظلوم كل سنة؟ بأي جیوب كانت تذھب ھذه
األموال، لماذا العراقیین اآلن یتجولون ُعراة حفاة؟ فیما الذین تسلموا مقالید السلطة وُجلھم كانوا من الحفاة أصبحوا اآلن یملكون خزائن من

األموال، ھذا سؤال یستحق اإلجابة، یجب أن یتوجھ من قبلكم أیھا السادة النواب ممثلي الشعب العراقي المنكوب المظلوم الى الحكومات التي
تعاقبت على حكم العراق من حكومة (ایاد عالوي) الى حكومة (الجعفري) الى حكومة (المالكي) ثم الى حكومة رئیس الوزراء الحالي (حیدر

.(العبادي
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب، ممكن اإلشارة بدون ذكر أسماء، كال أذا تسمح لي ممكن أن یشیر بدون ذكر األسماء

-:السید رئیس السن –

ھذا غیٌض من فیض، وال أرید األسترسال ألنھُ خلفكم جھود سوف تكون مضنیة لخدمة الشعب العراقي العظیم بحق وحقیقة، وأنتم تمثلوھم اآلن
أیھا السادة، ختاماً سادتي الكرام األفاضل ال شك أنكم الحظتم أن السادة المرشحین لرئاسة مجلس النواب جمیعھم من السنة، لقد أشرت لھذا األمر
من قبل ولیس لدي اعتراض، وإنما اعتراضي ھو أن الدولة الكبرى المسیطرة على مقدرات العراق ھي التي زرعت ھذه التفرقة الطائفیة لدینا،

.فأصبحنا نتصرف وكأنھُ مكتوب علینا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نقاط النظام الحقاً، دعوه یُكمل

-:السید رئیس السن –

وكأن الطائفیة ھي سلیلتنا، األساس أیھا السادة ھو أن یكون الترشیح لھذا المنصب المھم جداً جداً على أساس المؤھالت الشخصیة ولیس اإلنتماء
.الطائفي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أستمر

-:السید رئیس السن –

أیھا الناس أنا لیست لدي مشكلة مع المذھب السني، أخي طبیب وزوجتھُ صیدالنیة سنیة، زوجتي وھي عراقیة وكانت في وقتھا مدرسة
ریاضیات ھل تعلمون بأن نصف أھلھا من الشیعة والنصف األخر من السنة وكذلك أقربائي اآلخرون، أنا شیعي أنا سني أنا عربي أنا كردي أنا

.مسلم أنا مسیحي أنا یھودي أنا صابئ أنا أیزیدي، أنا كل شيء أنا عراقي ولي الشرف أن أكون من أبناء الشعب العراقي العظیم

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .شكراً جزیالً سیدي الرئیس، ممكن نترك نقاط النظام الحقا

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

في البدایة ال بد من المباركة للجمیع، لھیأة الرئاسة المكرمة، وللسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب على تبوئكم ھذا المكان، لغرض خدمة
ً .العراق أرضاً وشعبا

األمر اآلخر: مجلس النواب خالل المدة الماضیة، وخاصة في األشھر األخیرة تعرض إلى ھجمة شرسة، وھو منذ سنوات یتعرض، ولألسف
الشدید فقد بسبب ھذه الھجمة اإلعالمیة الشرسة التي قام بھا مسؤولون في الدولة إلى جانب اإلعالم، نالت من ھیبتھ، فمھمتنا األولى إستعادة ھیبة

.مجلس النواب، وھیبة ھذه السلطة ھي ھیبة العراق العظیم، ھذه النقطة األولى

النقطة الثانیة: كما شھد مجلس النواب كلھ على أن ھناك نواقص ومطبات في الدستور، یجب أن تكون مھمتنا األولى تعدیل الدستور العراقي، ال
یمكن التھاون في ھذا المطلب على اإلطالق أبداً، ألنھ كان ھذا المطلب في نص الدستور، والمفروض أن نجري ھذا من الدورة الثالثة، لكن

.لألسف الشدید لم ننجز ھذه المھمة

النقطة الثالثة: لدینا نحن كمجلس نواب الحق في تشریع مقترحات القوانین، ال أن نبقى كالدورة السابقة والتي قبلھا، ننتظر الحكومة تبعث لنا
مشروع قانون ونحن نشرعھ، ال، نحن نبادر – خصوصاً إذا لم تكن ھناك جنبة مالیة في عدد من القوانین – إلى تشریعھا، كي ال نقف مكتوفي

.األیدي

.أتمنى لكم في النھایة الموفقیة والنجاح خالصاً من كل قلبي

-:(النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي (نقطة نظام –

بدایةً أشكر السید رئیس السن على إدارتھ لجلسة إنتخاب الرئاسة، ونرحب بإنجاز البرلمان لإلستحقاق الدستوري بإكمال ھیأة الرئاسة، وھي
.خطوة أولى على الطریق الصحیح إلنجاز تشكیل الحكومة

ً أ أ أ أ ً أ أ
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أنا أتفاعل كثیراً مع منھج الدكتور زیني برفض اإلستبداد والظلم، وھذه عالمة في تأریخھ، ولكن أختلف معھ حینما أراد أن یعلق وساماً على
بغداد، وعلق وصمة عار على بغداد حینما ربطھا بھارون وبالمأمون، ھؤالء الذین قتلوا أئمة أھل البیت (علیھم السالم)، وكان منھجھم القمع

واإلستبداد والحرق والدفن أحیاًء لمن یعارضھم، ھذا المنھج اإلستبدادي ال یمكن أن ینشر، لیست طائفیة، معارضة قتل أئمة أھل البیت (علیھم
.السالم) لیست طائفیة، الطائفیة عندما تدافع عن ظالم ومستبد، اإلنصاف للمظلوم لیس طائفیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

نقطة النظام لحضرتك، ووجھة نظرك مقبولة، لكن أرجو أن نوصل رسائل إیجابیة إلى الشارع العراقي، إننا عراقیون قبل أن نكون ألي طائفة،
وقبل أن نكون من أي قومیة، ھذه الرسالة، أنا ابتدأت بتأیید وجھة نظرك، ولكن لنوصل رسائل إیجابیة، إننا عراقیون بسنتنا بشیعتنا بكردنا بباقي

.المكونات، العراق أوالً

.إن سمحتم لي، نقاط نظام والطلبات كثیرة

.لدینا كلمة، ولممثل الحكومة أیضاً طلب دوراً، ننتظر بعد أن یكمل النائب رائد فھمي

-:(النائب رائد جاھد فھمي صالح (نقطة نظام –

.إبتداًء أود أن أھنئ الرئاسة، وھي تتولى المسؤولیة في ظل ظرف بالغ الصعوبة یواجھ البلد، ونأمل أن تنجح في مھمتھا الجسیمة

الیوم كل البلد یوجھ أنظاره نحو ممثلي البلد، ونعرف معاناة ھذا البلد، وھذا الشعب، وقد تم ذكرھا، ماذا على مجلس النواب أن یقوم بھ خالل
-:المدة القادمة؟ أنا ألخصھا بعدد معین من المھمات

:المھمة األولى: كما ذكر، ھي إعادة مكانة مجلس النواب، واستعادة ثقة الشعب بھ من خالل جملة من اإلجراءات

.مراجعة أوضاعھ
.تحسین أدائھ، وذلك بمراجعة اآللیات، ومراجعة كل ما یشاع بشأن اإلمتیازات وغیرھا من األمور التي ینبغي وضعھا

المھمة الثانیة: تفعیل دور مجلس النواب، سواًء على الصعید التشریعي، أم على الصعید الرقابي، أم على صعید المصادقة على كبار المسؤولین
.في الدولة، وھم ممن ینبغي أن تتوفر فیھم مواصفات الكفاءة والنزاھة

.فیما یتعلق بالدور التشریعي، نحن نعم ینبغي أن نشرع القوانین، لكن أي قوانین؟ الیوم الدولة ال تزال الدولة تفتقر إلى مؤسساتھا

.أوالً: لدینا قوانین دستوریة لم تشرع، لدینا مؤسسات لم تشرع أیضاً، المجلس اإلتحادي

.ثانیاً: لدینا قوانین تتعلق بالعدالة اإلجتماعیة توجد ضرورة بالغة لھا، الیوم مئآت اآلالف من الناس یتضورون جوعاً، ویبحثون عن عمل

.ثالثاً: تشریعات تتعلق بالمنظومة اإلنتخابیة التي ینبغي مراجعتھا

أشیع ھناك بشأن مجلس النواب وانتخاباتھ، الكثیر من التقاریر الصحفیة تناولت ممارسات بعیدة عن القیم تتعلق بشراء ذمم، ھذا الموضوع أعتقد
على مجلس النواب أن یتحراه، ونأمل من ھیأة الرئاسة أن تقوم بما ینبغي، للتقصي عن مثل ھذا األمر، ألن في ذلك سمعة النواب، سمعة مجلس
النواب، مكانة مجلس النواب، ھیبة مجلس النواب، ودوره كأھم مؤسسة في الدولة، بقاء مثل ھذه الشبھات یلحق بالغ الضرر، ونأمل أن تجري

.مالحظة ھذه األمور حتى النھایة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیتم إتخاذ إجراء، وسأعلمكم بھ خالل ھذه الجلسة

إن سمحتم لي، یغیب عني بعض أسماء السیدات والسادة النواب، وخصوصاً الجدد، ستكون ورقة ھنا لتسجیل الدور، لدینا كلمة كرئاسة مجلس
.نواب، وبعد الكلمة نمضي بالنقاش

َرین لمجلس النواب، وھذا األمر سیتم تداولھ أیضاً، وأرجو تسجیل أسماء السیدات والسادة النواب الراغبین بالمداخالت .نحتاج إلى خیار مقّرِ

-:السید رئیس مجلس النواب –

(یقرأ كلمة بمناسبة إنتخابھ رئیساً لمجلس النواب. (مرافق

إذا تسمحوا لي، بصراحة كلمتي لم تعطي إستحقاقھا لشھداء العراق الذین قاتلوا وضحوا بالدماء في كل مناطق العراق ولوال شھداء العراق الذین
قدموا التضحیات وھم من أبناء الوسط والجنوب وھم من أبناء إقلیم كوردستان وأیضاً من أبناء العشائر في المناطق الغربیة لم أكن ھنا الیوم

كممثل عن محافظة األنبار من خالل اإلنتخابات، فشكراً جزیالً لعوائل الشھداء وشكراً جزیالً لھذه الدماء الزكیة الطاھرة وإسمحوا لي أن نقرأ
ً .سورة الفاتحة على أرواح الشھداء جمیعا

ً

http://parliament.iq/wp-content/uploads/2018/09/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8.pdf
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.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

.شكراً جزیالً

.تفضل السید ممثل الحكومة

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.بسم هللا الرحمن الرحیم. السید رئیس مجلس النواب المحترم

.السادة نائبي رئیس مجلس النواب المحترمین. األخوات واإلخوة النواب. السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

نیابة عن الحكومة وكممثل عن الحكومة في مجلس النواب نبارك لكم ھذا العرس الدیموقراطي ونبارك للسادة، السید رئیس المجلس ونائبیھ لنیلھم
.ثقة ممثلي الشعب

سادتي األفاضل، نتطلع للعمل والتعاون المثمر بین الحكومة ومجلس النواب ولیكن مجلسكم الموقر ظھیراً وداعماً للحكومة في سبیل تحقیق
.الرفاھیة والسؤدد لھذا الشعب العریق وھذا البلد العظیم ومصوباً أیضاً إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك

.سادتي، المھام الملقاة على عاتقكم كبیرة وجسیمة خاصةً في ھذه الفترة من عمر المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص

.وفقكم هللا وسدد خطاكم. شكراً جزیالً

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً جزیالً. السیدات والسادة النواب، علینا خطوات دستوریة أخرى، أود إعالم سیادتكم أنھ سوف یتم فتح باب الترشیح لمنصب رئیس
الجمھوریة إعتباراً من یوم الثالثاء القادم بإنتظار من یرى بذاتھ الكفاءة والقدرة على إدارة ھذا المنصب المھم كحامي لدستور العراق أن یقدم
السیرة الذاتیة إلى مجلس النواب عبر الموقع الرسمي وسوف یتم إعالم ذلك بالموقع الرسمي لمجلس النواب. نعم، ثالثة أیام من بعد إنتخاب

.الرئیس والنائبین. لدي (40) طالب مداخلة، إذا تسمحوا لي دعونا نمضي قلیالً باإلجراء العملي

.نعم، لغایة اآلن لیس لدینا جدول األعمال والشعب العراقي ینتظر منا الكثیر

نعلمكم أن ھیأة الرئاسة ورئاسة مجلس النواب، ونتمنى أیضاً من السیدات والسادة رؤساء الكتل ومن یرغب من أعضاء مجلس النواب سوف
ننتقل خالل (48) ساعة القادمة إلى البصرة للوقوف على إحتیاجات الشعب ھناك، والشعب ینتظر منا الكثیر ونذھب إلى ھناك ألداء دورنا
الرقابي في التشریعات التي صدرت من مجلس النواب، قانون الموازنة شرع في عام 2018 ألن نرى ما ھي آلیات تطبیق القانون وسوف

تعلمكم الدائرة البرلمانیة بموعد المغادرة إلى البصرة وأتمنى من السیدات والسادة النواب التواجد في المیدان وخصوصاً نواب البصرة أكید ھم
.قدموا ھذا الطلب

أیضاً، البصرة قدمت للعراق الكثیر والبصرة قدمت للعراق على كل المراحل والسنین وأتى الیوم أن یقدم أبناء العراق وممثلي الشعب العراقي ما
.یستطیعون إلى محافظة البصرة

.یوم غد سیكون التوجھ للبصرة حتى ال یتعارض مع الزیارة للسیدات والسادة النواب

السیدات والسادة النواب، سوف یتم تشكیل لجنة وسوف یناقش مع السید النائب األول والنائب الثاني توزیع النواب على اللجان للمباشرة باألعمال
.بشكل مباشر في الجلسة القادمة سوف تتم عرض اآللیات لھذا األمر

.ترفع الجلسة األولى إلى یوم الثالثاء المصادف (25) من ھذا الشھر

.شكراً جزیالً

.ُرفعت الجلسة الساعة (3:30) عصراً
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