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محضـر جلسـة رقـم (10)االثنین (15/4/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

  السنة التشریعیة االولى

    الفصل التشریعي الثاني

 

 

محضـر جلسـة رقـم (10)االثنین (15/4/2019) م
 

ً .عدد الحضور: (194) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (3:25) ظھرا

-:(السید حسن كریم مطر (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العاشرة من الدورة االنتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا بقراءة آیات
.من القرآن الكریم

-:(السید صالح الدین علي (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:(السید حسن كریم مطر (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.(نصاب الجلسة (194

.الفقرة أوالً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضویة بعض السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب*

.وبالنظر لعدم اكتمال نصاب ثلثي أعضاء المجلس استناداً الى إحكام المادة (52) من الدستور العراقي تؤجل وتعرض في الجلسات القادمة

.(الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون تعدیل استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، (لجنة النزاھة، اللجنة المالیة*

 

 

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

ھذا القانون تمت قراءتھ قراءة ثانیة في الدورة السابقة واعتقد انھ لم یمر بالسیاقات الطبیعیة في ھذه الدورة وبصراحة اللجنة المالیة غیر مستعدة
.للتصویت على ھذا القانون ونطلب إعادتھ الى اللجنة المالیة لدراستھ أكثر وإعادة القراءة، لم یمر علینا وتم طرحھ للتصویت بدون تنسیق
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-:(السید حسن كریم مطر (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.رأي لجنة النزاھة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

اللجنة األصیلة في ھذا القانون ھي لجنة النزاھة بحكم االختصاصات التي ذكرتھا المادة (92) من النظام الداخلي فان االختصاص األصیل لھذا
القانون ھو لجنة النزاھة وبالتالي تم قراءتھ قراءة أولى وثانیة واآلن اللجنة عاكفة على إجراء التعدیالت بناًء على اقتراحات السیدات والسادة

أعضاء المجلس وكذلك باللقاءات التي حصلت مع دیوان الرقابة المالیة والجھات المعنیة وھیأة النزاھة، عند اكتمالھ سوف یرفع الى رئاسة
.المجلس من اجل التصویت علیھ، اآلن غیر مكتمل

-:(السید حسن كریم مطر (النائب األول لرئیس مجلس النواب -*

.إذاً لحین القیام بالمناقشات والحوارات في لجنة النزاھة وأیضاً إشراك بعض اللجان الساندة

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

نرى من خالل الفترة السابقة لعمل مجلس النواب عدم حضور عدد من النواب الذین أدوا الیمین الدستوري وبما أن الشعب انتخبھم ألداء واجبھم
التشریعي والرقابي وعدم حضورھم یعني تقصیرھم الواضح بھذا االتجاه، لذلك نطالب ھیأة الرئاسة الموقرة ان تطبق النظام الداخلي لمجلس

النواب بحق النواب الذم لم یحضروا جلسات المجلس ونشر أسماءھم في الدائرة اإلعالمیة ممن لم یحضر جلسات مجلس النواب الموقر وحسب
قانون مجلس النواب النافذ ھنالك مادة تنص على (في حال غیاب عضو مجلس النواب ثلث جلسات الفصل التشریعي األول یتم فصلھ من

.(المجلس

-:(السید حسن كریم مطر (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أكید نحن نتضامن مع ھذا الرأي ولدینا حضور أعضاء الذین أدوا الیمین الدستوري واجب والذین لم یؤدوا الیمین الدستوري فھو أیضاً تصرف
غیر مقبول وكونھم یمثلون الشعب وأكثر من ستة أشھر مضت على التواجد واجتماع جلسات المجلس، لذا على الدائرة اإلعالمیة نشر كافة

األسماء المتغیبة من األعضاء الذین أدوا الیمین الدستوریة إضافة الى األشخاص المرشحین الذین لم یؤدوا الیمین الدستوري ونحن بدورنا ندعو
كل اإلخوة المرشحین الذین فازوا بعضویة مجلس النواب الحضور الى قبة البرلمان قبة الشعب ألداء دورھم مع إخوانھم وأخواتھم أعضاء

.مجلس النواب

.(الفقرة ثالثاً: التصویت على مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997. (لجنة االقتصاد، لجنة الثقافة واإلعالم*

-:النائب نھرو محمود قادر –

بالنسبة للفقرة ثالثاً من جدول أعمال الیوم بما یخص التصویت على قانون الشركات لسنة 1997 انھ لجتنا لجنة االقتصاد واألعمار ھي في
دارسة ومناقشة للمشروع داخل اللجنة وقمنا باستضافة مجموعة من األشخاص المختصین بھذا المجال لذا نطلب من جنابك التأجیل لمدة

.أسبوعین لغرض اإلنتھاء من المناقشات للخروج بالصیغة النھائیة للتصویت

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.إذاً، طلب اللجنة بتأجیل ھذه الفقرة من جدول األعمال إلى حین اإلكتمال من مھامھم ومناقشاتھم

الفقرة رابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون وزارة اإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات. (لجنة الخدمات واإلعمار، لجنة الثقافة واإلعالم والسیاحة*
.(واآلثار

-:النائب حسین علي محمد –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون وزارة اإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

-:النائب عالء صباح ھاشم –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون وزارة اإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

-:النائب عباس یابر عوید –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون وزارة اإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات
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-:النائبة منى حسین سلطان –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون وزارة اإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

-:النائب مضر خزعل سلمان –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون وزارة اإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة الغالب –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون وزارة اإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

-:النائبة إیمان رشید حمید العبیدي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون وزارة اإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

-:النائب حمد هللا مزھر الركابي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون وزارة اإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

-:النائبة لبنى رحیم كریم –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون وزارة اإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، وتقرأ األسباب الموجبة

-:النائب حسن خالطي نصیف –

السید رئیس المجلس المحترم، زمالئي األعزاء، سیادة الرئیس طبعا بكل تأكید النائب من حقھ أن یبدي وجھة نظر معینة، یبدي اعتراض معین،
قد یكون أحیاناً اختالف في نبرة الصوت دلیل على االعتراض ما إلى ذلك، المنتظر من السید رئیس المجلس ومن ھیأة الرئاسة ھو اإلحتواء
واالستیعاب، بكل تأكید أنھ ندرك تماما السید رئیس الجلسة مشغول ونحن رأینا ذلك مشغول في قضیة اللجان والیوم كان أخر موعد الختیار

.رؤساء اللجان و ما الى ذلك واذا كان ھنالك اعتذار على عدم الحضور ینبغي أن یبصر السائل بالطریقة المناسبة ھذا أوالً

ثانیاً أعتقد انھ كلنا نحن زمالء في ھذا المجلس والجمیع یحرص على أن تمضي الجلسة بما ینھي جدول األعمال، بغض النظر عن االنتماءات و
.ما الى غیر ذلك، فنحن الجمیع ان شاء اللخ یثبت حرصھ في ھذا الطریق في طریق اكمال مجلس النواب

 

-:النائب علي جبیر الزم –

سیادة الرئیس فیما یخص الموقف الذي حصل قبل قلیل مع النائب خالد الجشعمي، أنا ارى أنھ الیوم أنت بمثابة رئیس ألعلى سلطة تشریعیة في
البلد وال یمكن أن تختزل في كتلة، وھكذا ننظر ألیك في ھذا الموقع وفي ھذا المكان، لیس من الصحیح ان تكون ھنالك بعض ردود األفعال

عنوان حزبي أو تیاري وھذا یعني حالة غیر صحیة في ھذه الدورة بالتحدید، نتمنى لك التوفیق ونكون لك من الداعمین في قضیة اساسیة، حالة
طبیعیة نحن ھنا جمیعاً الحاضرین أخوة اعزاء أحدنا یكمل األخر، اذا كان ھنالك انزعاج فھو انزعاج واضح من أداءنا في ھذه الدورة، ستة

أشھر ولم یكن لدینا أي انتاج، أي اللجان معطلة والتقاطعات الكبیرة، ھنالك حالة من السبات وعدم الرضا ال من الجمھور و ال لدى ضمائرنا في
ھذه المرحلة، یعني یفترض اذا كان ھنالك احتجاج یستحق أن نقف بجانب ھذا ونصطف جمیعا، ھو أمام ممارساتنا أمام عملنا ولیس أمام موقف

.معین، یكون ھنالك الصوت واضح ھو في قضیة معینة

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.الفقرة رابعاً بحاجة الى نصاب لكي یتم التصویت على القراءة األولى لقانون وزارة االتصاالت وتكنلوجیا المعلومات

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

الموقف الذي حصل قبل قلیل، التحرك الذي قاموا فیھ زمالء السید النائب ھو أبداً لیس من منطلق حزبي وال ھو موقف جاء بناًء على جھة لجھة
أخرى أبداً، وإنما كان یفترض بالسید النائب أن یتخذ الموقف الذي یتیح للقانون أبداء الرأي، ولكن ما حرك بعض النواب ھو االساءة الى النائب
األول ونحن دفاعنا كمجلس نواب عن النائب األول أو النائب الثاني أو عن رئیس المجلس ھو ینم عن احترامنا للمجلس، بالتالي نحن ال نرغب

أبداً أنھ حالیاً أو في المستقبل تكون أي اساءة من قبل أي نائب لزمیلھ األخر أو لرئاسة المجلس ألنھ ھذه الجلسات تعبر عن ارادة الشعب وبالتالي
بعض األلفاظ صراحةً غیر مقبولة في داخل مجلس النواب، خصوصاً جمیع النواب من عوائل محترمة وعوائل معروفة، بالتالي الموقف الذي

جرى الیوم ھو موقف مبني على اساس االحترام المتبادل، ال نرغب أبداً أن یكون سیاق التعامل بالمستقبل وفق ھذه األلیة ألنھ تضر بسمعة
.المجلس ونحن ال نرغب بذلك
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-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(الفقرة خامساً: القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون وزارة الداخلیة رقم (20) لسنة 2016 (لجنة األمن والدفاع*

-:النائب عدنان ھادي نور علي األسدي –

سیادة الرئیس ھذا القانون، نحن شرعنا قانون في الدورة السابقة واعترضت علیھ الوزارة، واالعتراض بصراحة یخالف مبدأ توزیع الصالحیات
وعدم حصرھا بشخص واحد الذي ھو شخص الوزیر، وكذلك وفق المبدأ الدیمقراطیة التي تسیر علیھا الدولة، لذلك ارتأت اللجنة استضافة

الوكالء في وزارة الداخلیة األربعة، أرسلنا لھم كتاب الیوم مع المستشار القانوني ونناقش معاھم القانون ورؤیتھم حول القانون ألنھ ھم ال یعلمون
بھذا القانون، یعني أربع وكالء في وزارة الداخلیة لم یمر علیھم ھذا القانون، فسوف نستضیفھم أن شاء هللا األسبوع القادم أو في ھذا األسبوع

.ونطرحھ في االجتماعات القادمة

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

سیادة الرئیس فیما یخص سیاق الجلسات، یعني ھذه لیست أول مرة یعني استغرابنا لماذا ھذا التصرف خالل ھذه الجلسة  بالتحدید مع بدایة
الفصل التشریعي الثاني، حیث أن الفصل التشریعي االول جمیعھ كان فیھ تأخیر من خالل الجلسة والوقت، فیعني ھذه كذلك یجب أن تؤشر لیس

مع فقط السید النائب االول كان ھذا الموضوع، لكن مع الفصل التشریعي األول كان ھنالك تأخیر من خالل الجلسة وأیضاً الحضور وھنالك
بعض السادة النواب الذین ھم موجودین في بعض اللجان والى حد ھذه اللحظة لم یرددوا القسم ولكن ھم موجودین و تم التصویت علیھم، ھنالك

.اجراءات عدیدة كان فیھا التلكؤ في الفصل التشریعي االول ونستغرب ما الذي حدث حالیاً مع حضرتك

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

الفقرة سادساً: القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة بشأن المعاییر الدنیا للضمان االجتماعي رقم (102)*
.(لسنة 1952 (لجنة العالقات الخارجیة، لجنة العمل والشؤون االجتماعیة والھجرة والمھجرین

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

نحن الفقرة خامساً موضوع القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون وزارة الداخلیة یدرج على جدول األعمال، أذا حصل بناء
للرئاسة أن تحذف ھذه الفقرة، یجب أن یصوت علیھا، ھذه نص النظام الداخلي یقرھا ألنھ أنتم دارجیھ ھذا في جدول االعمال، اذا نرغب نرفع

.ھذه الفقرة یجب أن نعود الى المجلس لیس الى اللجنة فقط، لجنة االمن والدفاع

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

استاذ محمد اللجنة المختصة من حقھا أن تقدم طلب خطي أو تقدم طلب الى ھیأة الرئاسة بتأجیل قراءة أي قانون الن اللجنة المختصة أوالً لم
یعرض علیھا ھذا القانون، والثاني لدیھا نقاشات وحوارات واستضافات قبل المضي بھذا القانون أفضل مما یقرأ قراءة أولى ویعتبر ملزم بالنسبة

.الى مجلسنا ویكون عبأ علینا أنھ نحن الذین سبب في التأخیر

.یحق للجنة أن تقدم طلب تسحب وال تقرأ، لكن اذا نحتاج ندرج فقرة على جدول األعمال أو نقدم فقرة نحتاج الى تصویت

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

.جرت في جلسات سابقة انھ مضینا في القراءة االولى بالرغم من انھ كان طلب بسحب القراءة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.لكن اللجنة المختصة، لیس النواب بل اللجنة المختصة او ھیأة الرئاسة

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

أنا أقول انھ ال ضیر ان ھذا كالم، نص كالم رئیس مجلس النواب السید الحلبوسي عندما حدث نقاش معھ في نفس ھذه المواضیع، قال ال بأس
.نقرأ القراءة االولى ومن ثم یصبح علیھ التعدیل ألنھا قراءة اولى. ھذا اوالً

ثانیاً، ما طرحھ الزمیل السید النائب عدنان االسدي من وجھة نظري غیر صحیح، ألن ھذا مشروع القانون الذي أُقِر في الدورة السابقة على
العكس كان الوكالء مطلعین علیھ وانما تم اجراء تعدیالت بعد استقالتھ من الوزارة لتفصیل على بعض االیرادات وإال كان اآلن قرأنا القراءة

االولى لوزارة االتصاالت، الوكالء یأخذون صالحیتھم من الوزیر، في الوقت الذي ال نرید الوزیر ان تركز فیھ الصالحیات لكن ان تشتت
القرارات في الوزارات ھذا غیر موجود في الدولة العراقیة، الحظ انت االن بقیة الوزارات تنص قوانینھا على ان الوزیر ھو الرئیس االعلى الى
الوزارة وھو الذي یرسم سیاسة الوزارة وھو المسؤول االول في التنفیذ فكیف تعطى صالحیات مستقلة عن صالحیات الوزیر؟! ھذا أیضاً تفتیت
للقرار وتشتیت للصالحیات التي جرت وسارت االمور على تركیزھا بالرئیس االعلى للمؤسسة وھذا مبدأ موجود والمالحظات االخرى. فأطلب

ان نمضي بالقراءة االولى ونعم ان تجري المناقشات وھذا المشروع جاء من الحكومة العراقیة ولم یأتي بأني ال آخذ راي الوكالء نأخذ راي
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الوكالء ونناقشھ ولدینا وقت كامل حقیقة، اما أن نلغي القراءة االولى لمشروع مقدم من الحكومة ولیس مقترح من شخص او شخصین، ھذا
.رأیي

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.رأي محترم وممنونین

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

بخصوص التعدیل على قانون وزارة الداخلیة ناقشتھ اللجنة واتفقت بل أجمع الحضور في اللجنة على تأشیر اعتراض جوھري في ھذا المشروع
وانت تعلم ان ھذا االعتراض الجوھري یتعامل معھ بطریقتین اما یُقرأ ویعترض علیھ من الناحیة المبدئیة ویُرد القانون ویتم تعطیلھ من االن
ً حتى الفصل التشریعي القادم، أو نسلك الطریق اآلخر نناقش الموضوع مع الوزارة ومع كادرھا المتقدم لكي نرفع ما أُعترض علیھ جوھریا

وتبقى المواد االخرى التي تم االتفاق علیھا، ونرى ان المسلك الثاني ھو االفضل ویختصر لنا الوقت وممكن ان یوفر بیئة للنقاش ما بین اللجنة
وما بین الوزارة، اما إذا طرحناه اآلن سیُعترض علیھ مبدئیاً ویُرد لوجود اشكاالت جوھریة فیھ وفق تأشیر اللجنة المختصة ھي لجنة األمن

.والدفاع

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

نقطة النظام المادة (37)(ثالثاً) تناقش فقرات جدول االعمال بحسب تسلسلھا الوارد في جدول االعمال وال یُصار الى مناقشة أي فقرة جدیدة اال
بعد االنتھاء كلیاً من مناقشة الفقرة السابقة وإذا تعذر اتمام النقاش فلھیأة الرئاسة تأجیل النظر فیھا الى جلسة ثانیة، أي یحق لھیأة الرئاسة تأجیل

.أي فقرة من فقرات جدول األعمال حسب النظام الداخلي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

ندعو لجنة الھجرة والمھجرین ولجنة العالقات الخارجیة لقراءة القراءة األولى قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة بشأن المعاییر الدنیا
.للضمان االجتماعي رقم (102) لسنة 1952

-:النائب عامر حسین جاسم الفائز –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة بشأن المعاییر الدنیا للضمان االجتماعي رقم (102) لسنة 1952

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة بشأن المعاییر الدنیا للضمان االجتماعي رقم (102) لسنة 1952

-:النائب ستار جبار عبد هللا –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة بشأن المعاییر الدنیا للضمان االجتماعي رقم (102) لسنة 1952

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

الزمالء األعزة واالخوات العزیزات من یوم امس وقبلھا بفترة ھنالك نقاشات وحوارات حول موضوع اللجان وان موضوع اللجان موضوع مھم
للجمیع ولھیأة رئاسة المجلس ولإلخوة االعضاء في مجلس النواب، ونتیجة الحوارات والنقاشات انھ نمضي بتشكیل اللجان بأسرع وقت ونعتقد
بأن إدارة اللجان في رئاسة موقتة لم تكن بالمستوى المطلوب في بعض اللجان ولكن بعض اللجان بالرغم من رئاستھا بالشكل المؤقت اال انھا
كانت قدر المسؤولیة وقدمت عطاًء كبیراً جداً ال یقل شأنناً عن إدارة ھذه اللجنة بالشكل الدائمي، ولكن النظام الداخلي والقانون یُحتِّم علینا ان

نمضي بإجراء ھذه االنتخابات في ھذه اللجان بالشكل الذي یتم فیھ تنسیق ھذه االسرة الصغیرة في داخل اللجنة (س) واللجنة (ص)، فنأمل من
االخوة الزمالء واالخوات ان یتم تسھیل مھمة إجراء ھذه االنتخابات ونحن منذ الساعة التاسعة صباحاً من ھذا الیوم في ھیأة الرئاسة، االخ السید
الرئیس والسید النائب الثاني نتكلم مع رؤساء الكتل لغرض تمریر ھذه القضیة، فنرجو من اإلخوة عدم وضع العصا في العجلة في بعض اللجان
والتعذر والتعكز بموضوعات مختلفة، النقاط الرئیسیة التي یجب ان نناقشھا في موضوع اللجان ھي دور ھذه اللجان وما تقدمھ لمجلس النواب

من عطاء ومن عمل، وكنا وال زلنا نؤكد بأن العمل الحقیقي في مجلس النواب ھو داخل ھذه اللجان، اما الجلسات فھي نتاج لما نقوم بھ من جھد
كبیر داخل ھذه اللجان، فنتمنى مشاركتكم الیوم بآرائكم لعلھ ھذا الیوم او ھذه اللیلة واللیلة التي بعدھا ممكن ان یتم حسم ملف اللجان ورئاساتھا
والنیابة والمقرریة، فنتمنى ان نستمزج بعض اآلراء من حضراتكم حول ھذا الموضوع بالشكل الھادئ وبالشكل الذي یخدم مصلحة عمل ھذه

.اللجان

-:النائب اخالص صباح خضر الدلیمي –

بالنسبة للجان، نحُن نشكر جمیع رؤساء السن الذین قاموا بإدارة اللجان خالل ھذه الفترة ولم یقصروا في عملھم، لكن مثلما تفضلت حضرتك
حسم موضوع اللجان یجب أن یكون بأسرع وقت على أعتبار أن العمل البرلماني التشریعي متعلق على اللجان، الیوم رأینا أخطاء في اللجان

أل أ
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أخطاء كبیرة، نحُن عند تصویتنا على عضویة بعض األخوة النواب داخل اللجان كان الموضوع متعلق بالفترة الزمنیة القصیرة التي قد ُمنحت
ألختیار األعضاء، بعدھا سیادة رئیس المجلس قال بعدھا یمكن أن یكون تعدیالت على ھذا الموضوع، بعد أن مضینا بالتصویت أتضح أنھُ ال
توجد أي تعدیالت، الیوم نرى داخل اللجان بعض من االحزاب الصغیرة مع احترامي لجمیع األحزاب الذین یمتلكون نائبین أو ثالث نواب ھم
من یستحوذون على اللجان، أي في لجنة واحدة لدیھا (8) مقاعد على ثالثة أحزاب تمتلك (3) نواب وھي صاحبة القرار، أي مكون لدیِھ (3)

نواب من أصل (6) مقاعد وھو صاحب القرار، طبعاً ھذا نسف لألحزاب الكبیرة وحق الدستور یكفل حق المشاركة في السلطة، الیوم ھذا الشيء
غیر صحیح، نرجو من ھیأة الرئاسة إعادة النظر في إعادة التوازنات، سیادة رئیس المجلس أمس طرح بأنھُ (اخالص الدلیمي) ھي في اللجنة
المالیة ال تحقق التوازن، من أصل (27) مقعد لي الحق الكامل لكي أكون أنا عضو في اللجنة المالیة، أما أذا كان ھناك عدم توازن فیستطیع

سیادة الرئیس أن یعود الى الكتل أو األحزاب الصغیرة التي قدمت (2) أو (3) أعضاء لكل لجنة سیادیة ویقسم أذا كان ھناك حزب یمتلك (2)
واحد (أ) والثاني (ب) مقارنتاً بالقوائم الكبیرة مثل سائرون كیف قُسمت؟ مثل الحزب الدیمقراطي مثل االتحاد مثل الفتح جمیع القوائم التي

قسمت، فیجب أن تكون ھناك قسمة عادلة ألن اللجان لیس فقط للتشریع إنما ھناك توافقات سیاسیة داخل اللجان، عندما اخترنا المكون الشیعي
والمكون السني والمكون الكردي على أي أساس تم األختیار؟ تم األختیار حتى في حال حدث إشكال یبادرون ممثلین ھؤالء لحسم ھذه المشكلة
بالتوافقات السیاسیة، أما إذا كانت األحزاب الصغیرة ھي من تستحوذ على اللجان لسیادیة فكیف سیكون حل المشكلة ال سیما إذا كانت أحزاب

معارضة؟

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

حقیقة موضوع رئاسة اللجان تأخر كثیراً وحملنا أعباء ومسؤولیات شعبیة وسیاسیة وحتى على المستوى الشخصي، األنسان أصبح غیر راضي
عن أداءه وعن وضعھ، كون ھذا الواجب ھو الواجب األول للنائب بعد دخولھ الى اللجنة المعنیة خالل (3) أیام وصفھا النظام الداخلي بضرورة

حسم رئاسة اللجان، ھذا التأخیر كان جمیعھُ بسبب الكتل وعدم استطاعتھا على تحقیق التوافق المرجو، ما نرجوه اآلن ونتوقع حتى باألیام القادمة
سوف یتأخر ھذا التوافق، ما نرجوه اآلن نحن بالتأكید ملتزمین بحالة التوافق الوطني أو التوازن الوطني كونھُ نص دستوري ھذا الموضوع لكن
الخیارات الشخصیة أن یتحملھا النواب على ذممھم وعلى ضمیرھم، ھم أعلم باختیار النائب الذي یصلح إلدارة أو رئاسة ھذه اللجنة، كون ھذه
اللجان عملت ومضى علیھا (6) أشھر فأصبحت الخبرة  أكثر بكثیر من خبرة رؤساء الكتل أو التوجھات السیاسیة العامة، فما نرجوه أن نؤكد
على ضرورة إیجاد التوازن الوطني بین المكونات إعطاء فرصة للنواب إلبداء آرائھم واتخاذ قرارھم الذي ھم سوف یكون مسؤولین عنھُ، أما

بھذه الطریقة اختزال آراء النواب بھذا الشكل حقیقة ھذا موضوع یجب أن یراجع من ھیأة الرئاسة وأن ننطلق ألن أمامنا (3) سنوات صعبة
.نحتاج الى قرارات كثیرة، إذا في ھذا القرار البسیط تأخرنا (6) أشھر ربما في قرارات أخرى سنتأخر أكثر

-:النائب رائد جاھد فھمي –

أنا أعتقد ھذا الموضوع یوجد بِھ أكثر من بُعد، البعد األول نطلق علیھ بتبسیط فني، ومعناه إدارة اللجنة أو كفاءة اللجنة كفاءة الحاضرین
.وخبرتھم، ھذا احد االعتبارات

تتعلق بتركیبة اللجنة، لماذا نقول أن التركیبة یجب بھا التوازن سیاسي یعكس التوازنات ووزن الكتل المختلفة داخل المجلس، ھل ھذا .2
قانون؟ ھل ھذا رغبة ذاتیة؟ ھل ھذا بُدعة؟ كال، ألن توازن الكتل یعكس توازن الرأي العام صوت الشعب، صوت الشعب عندما أعطى

وزن معین لكتلة معینة معناه أید مشروعھا، أید وزنھا، باللجان السیادیة أنا اعتقد ال یمكن یجري اإللتفاف على اإلرادة الشعبیة بتوازن
بداخل الكتل سیاسیاً خالفاً لما عبرت علیھ نتائج األنتخابات، لذلك أنا في تقدیري قضیة التركیبة السیاسیة التوازن بما ھذا معناه، أنا ال
أقصد التوازن القومي واالثني ھذا موضوع آخر أعتقد ھذا أعتبار، لكن أنا أتحدث أن ھذه اللجان سوف تأتي تبحث في قوانین، وھذه

القوانین بھا وجھھ، یوجد اناس تُأیید وتوجد ناس تعارض وھذا شيء طبیعي، لكن صوت الشعب أین أعطى؟ ما ھي وجھتھُ؟ الشعب دعا
لإلصالحات، أنا في تقدیري تركیبة اللجان یجب أن تكون تعكس ھذا الموضوع، وال یتم تعویمھ أو تغییب بنیتھُ السیاسیة خال اإلرادة

.الشعبیة التي عبرت عنھا األنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

بما یتعلق بالفقرتین ثانیاً وثالثاً، ھل تم تحدید موعد لموعد التصویت؟ لغایة اآلن لم نصوت إال على قانون الموازنة، التأجیالت تُحسب سلباً على
مجلس النواب، لیس لھا عالقة رئاسات اللجان بعمل اللجان، عندما طلبت لدیھا سقف زمني؟ متى؟ جید اآلن التصویت على مشروع قانون

استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012، تم قراءتھُ قراءة ثانیة، ھذا لم یأتي للتصویت من غیر قراءة ثانیة، من من لجنة النزاھة؟ ما ھي
مشكلتكم بالفقرة ثانیاً؟

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.السید رئیس المجلس قرأنا ھذا المقترح قراءة ثانیة وبقى فقط للتصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

الیوم طلبتم تأجیلھُ من التصویت، ما ھو السبب؟

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.التصویت بعده لم یكتمل
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-:السید رئیس مجلس النواب –

لمدة؟

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

نحتاج إستضافات مجموعة من الھیئات التي عملت سابقاً، ألن ھو تعدیل، فأتصور إذا على األسبوع الذي بعده أو في الدوام الجدید أو الذي بعده،
.أعتقد في السبوع القادم إذا أستكملنا االستضافات نستطیع أن نُبلغكم

 

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

بالنسبة للقانون مكتوب بِھ اللجنة المالیة، لم یُعرض في اللجنة المالیة سیادة الرئیس ولم یتم النقاش في القانون أبداً ولم یُعرض أمام اللجنة المالیة
وأبدینا مالحظات في الجلسة السابقة من قبلي  على فقرتین، فقرة عن ممثل عن عضو في اللجنة نائب رئیس ھیأة النزاھة ورئیس، وھذه أعتقد

.فقرة مھمة یجب اإلنتباه علیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ممكن أن تُضمن ھذه المالحظات وتُقدم كمقترح

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.تم تسلیم المالحظات جمیعھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة المالیة ولجنة النزاھة یعقدون أجتماع مشترك قبل یوم األربعاء، األربعاء یعطوني موعد رسمي وموعد ثابت، متى یتم التصویت على ھذا
القانون، كال األربعاء یعلمون متى یصوتون؟ یجلسون بینھم النزاھة والمالیة، مالحظاتھم مشتركة یضعون جدول زمني ویقولن سوف نصوت

.مثالً بعد أسبوع أو بعد (10) أیام حتى أُثبتھُ مع الدائرة البرلمانیة

.الفقرة ثالثاً أیضاً لجنة األقتصاد واإلعمار ولجنة الثقافة واألعالم السیاحة واآلثار، أنا أسأل متى الموعد الزمني حتى أعرضھا بالجدول

-:النائب علي سعدون غالم –

بالنسبة لقانون الشركات نحُن أتانا الى اللجنة، لجنة األقتصاد واألستثمار أستدعینا أحد الناس األخصائیین ومسجل الشركات، أستغربنا أن مسجل
الشركات لیس لدیھم علم بمشروع القانون ھذا، أي عندما أتانا من الحكومة بدون رأي مسجل الشركات وھم الجھة المعنیة، فأطلعنا وناقشنا بـ

.(3) جلسات جلسنا معھم ومستمرین لغایة اآلن حتى نخرج بصیغة نھائیة حتى نعرضھُ للتصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

متى تستضیفوھم أستضافة نھائیة؟

-:النائب علي سعدون غالم -*

.خالل ھذا األسبوع أو األسبوع الذي بعده یصوت علیھ

-:النائبة میسون جاسم داود –

بالنسبة للجنة المرآة جنابكم أقترحتم أقتراح من حق اللجان فرع (ج) أن تدخل للجنة المرآة إلكمال عدد األعضاء، لكن لیس من حق النائب
.الضیف الذي جاء لألصیل أن یرشح للرئاسة أو للنائب أو للمقرر فقط للتأكید

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الذي یرید أن یُنقَل من (أ) ویذھب إلى المرآة لھ الحق بالترشح للرئاسة والنیابة والمقرریة، الذي یُنقَل ضمن الصالحیات الممنوحة

-:النائبة میسون جاسم داود –

.لقد قلت إنھ یحق لنا أن نحضر لجنتین
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.كنساء بامكانھم أن یحضروا في اللجان

-:النائبة میسون جاسم داود –

.مثالً أنا على لجنة الزراعة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنت على أي لجنة رشحتي؟

-:النائبة میسون جاسم داود –

.ال اعلم أنا كل فترة في لجنة، مرة في لجنة الزراعة ومرة في التخطیط األستراتیجي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(الفقرة سابعاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون المرور. (لجنة األمن والدفاع*

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

.اللجنة لم تكمل مناقشة القانون ولم نرفعھ إلى ھیأة الرئاسة، وأرسلنا كتاب نطلب فیھ تأجیل مناقشتھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

إلى أي وقت؟

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

.إلى یوم األربعاء، أن شاء هللا غداً سوف نكمل مناقشتھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب منك یوم األربعاء أن یكون على جدول األعمال، یضاف على جدول األعمال یوم األربعاء، فقط إلعالم المجلس، سیتم أصدار أمر نیابي
أستناداً للمادة (2) الفقرة ثانیاً من القانون رقم (5) لسنة 2018 سامراء عاصمة العراق للثقافة األسالمیة، وبموجب القانون نواب عن مدینة
سامراء أیضاً لجنة الثقافة واإلعالم والسیاحة واألثار نائبان أثنان ولجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدینیة نائبان، سیتم أصدار ھذا األمر

.((سامراء عاصمة الثقافة األسالمیة

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

الیوم كان لدینا اجتماع مع خلیة االزمة الخاصة بمحافظة نینوى بحضور بعض أعضاء ممثلي نینوى، وكذلك توصلنا لمجموعة من التوصیات
مھمة تتعلق بعمل خلیة األزمة بحل المشاكل والتحدیات التي تواجھ ھذه المحافظة، وسوف تصلك ھذه التوصیات، ونتمنى من جنابك أن تحولھا

.إلى السید رئیس الوزراء للموافقة على التوصیات والمقترحات التي قدمناھا إلى ھیأة الرئاسة ومن ثم إلى السید رئیس الوزراء العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

التوصیات بخصوص ماذا؟

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

.التوصیات بخصوص محافظة نینوى

-:السید رئیس مجلس النواب –

عن أي أمر؟

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

.مجموعة من القضایا، یتعلق بأعطاء األولویة للمستشفیات وكذلك الجامعات جامعة الحمدانیة وجامعة تلعفر
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، سیتم ذلك

-:النائبة محاسن حمدون حامد –

الیوم إجتمعنا مع خلیة األزمة، وتوصلنا إلى عدة قرارات، لكن القرار المھم الذي نطلبھ من سیادتك ھو أن تطلب من سیادة رئیس الوزراء
بتكلیف السید مزاحم الخیاط كمحافظ نینوى وكالة لحین اإلنتخاب، ألن اإلنتخاب سیكون بعد (15) یوماً وبعد المصادقة، فمن غیر الممكن أن

تبقى محافظة نینوى دون محافظ ودون قرارات، وخاصة صرف األموال، ألن المبالغ المالیة ال یمكن صرفھا إال من قبل محافظ نینوى وكالة،
.فنطلب من سیادتك مفاتحة رئیس الوزراء بخصوص التصویت على ھذا القرار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قدمي لي طلباً بذلك، وسیتم إجراء الالزم

-:النائب محمود أدیب زویر –

ضمن السیاق الذي تفضل بھ جنابك، قضیة إقرار القوانین واإلستعجال بإقرارھا، قانون إنتخاب مجالس المحافظات تمت قراءتھ قراءة أولى،
.فنتمنى من جنابك والرئاسة الموقرة أن یوضع على جدول أعمال الجلسات القادمة في اإلسبوع القادم، حتى نناقشھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .سیكون موجوداً في جدول اإلسبوع القادم، قدموا لي كتابا

.البرلمانیة، تواصلوا مع لجنة األقالیم، وأیضاً مع اللجنة القانونیة بخصوص قانون اإلنتخابات

-:النائب محمود أدیب زویر –

.قضیة سامراء، أیضاً نتمنى إضافة لجنة األقالیم ضمن اللجان

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال یجوز، قانون، في القانون مذكور من ھم الممثلون، بإمكان جنابك أن تطلع على القانون

السیدات والسادة النواب، یوم 20/4 ھنالك حدث مھم، وھو قمة بغداد على مستوى رؤساء برلمانات دول الجوار (1+6)، وسیكون ھنالك تمثیل
لكل دول الجوار، العراق في سابقة، ألول مرة تكون مثل ھذه اللقاءات في بغداد من دول جوار العراق (السعودیة، إیران، تركیا، سوریا،

األردن، الكویت)، أطلب أن یكون ھنالك تواصل ما بین الرئاسة ولجنة العالقات الخارجیة لترتیب بعض التفاصیل بھذا األمر، وأیضاً یمكن أن
یكون ھنالك حضور لرؤساء الكتل النیابیة خالل ھذا اإلجتماع، ألنھ ال توجد إمكانیة أن یكون لكل عدد أعضاء مجلس النواب، یوم واحد وھو

.(20/4، والمؤتمر مفاده إستقرار العراق، عنوان المؤتمر، أو عنوان القمة ھو (إستقرار العراق

-:النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

تقدمت لحضرتكم، ومع جمع تواقیع إخوتي األفاضل أعضاء مجلس النواب بموضوع الدخول العام لطلبة الدراسة المتوسطة واإلعدادیة، أنا أحب
.توضیح ھذا األمر لإلخوة في مجلس النواب وللجمیع

یجب أن نعمل بمبدأ تھیئة اإلستقرار النفسي للطالب أسوةً بیقة الدول األخرى، فعندما أرى أنا ظاھرة بأن طالب البكلوریا، ھو قبل البكلوریا
مشدود نفسیاً، یدخل بكلوریا كذلك، وبعد البكلوریا نفس الشيء، وھذا األمر أیضاً ینعكس على العوائل، فأنا قدمت ھذا المقترح من أجل أن نجعل
ھذا اإلستقرار النفسي لدى طالبنا وعوائلنا، ونسمح للطالب بأن یدخل إلى اإلمتحان الوزاري، وھو مرتاح، وبذلك یقدم جھده الحقیقي، إذا یدرس

ینجح، وإذا لم یدرس یفشل، وفي ذات الوقت ھو سیطلع على كل المواد حین یفشل، وسوف یستعد للسنة القادمة بأن یكون في مستوى علمي
.أحسن، مع وافر الشكر والتقدیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط للتأكید، تمت المباشرة بانتخابات رؤساء اللجان، وتم إنتخاب رئیس ونائب للجنة حقوق اإلنسان، وأیضاً ھنالك إنتخابات في لجنة أخرى،
.الزراعة فیھا مشكلة بتمثیل المكونات

ً ھذا محضر فیھ إنتخاب، یقول: إجتمع نواب اللجنة، وتم إنتخاب السید أرشد الصالحي رئیساً للجنة حقوق اإلنسان، والسید قصي الشبكي نائبا
.لرئیس اللجنة

 
ً أل ُ
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ً .تُرفع الجلسة إلى یوم األربعاء، الساعة الواحدة ظھرا

 

 

.ُرفعت الجلسة الساعة (4:40) عصراً


