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محضر جلسة رقم (16) الثالثاء (4/12/2018) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي األول

(جلسـة رقـم (16

محضـر الجلسـة 

.عدد الحضور: (168) نائباً

ً .بدأت الجلسة الساعة (4:30) عصرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة عشرة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي األول. نبدؤھا بقراءة
.آیات من القرآن الكریم

-:النائب حامد عباس یاسین الموسوي –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھنالك طلب مقدم من قبل الفائزین في اإلنتخابات لتأدیة الیمین الدستوریة. النائب العمیري لك الحق في اإلعتراض على النصاب، أرید طلب
موقع من (50) نائب لالعتراض على النصاب، النواب الحاضرین یُحَسبون، لن أمضي بالفقرات، النصاب تم أحتسابھ ثالث مرات، ومن حقك
ان تقدم طلب من (50) نائب وسیُحتَسب العدد بما فیھم الموجودین، المعترض في القاعة یقدم طلب من (50) نائب وسوف أحسب الموجودین

.في القاعة، إذا جنابك ترید ان تكون خارج القاعة لیس لدینا مشكلة، أكملوا الطلب

السید النائب أستخدم األجراءات القانونیة والدستوریة، تقدم باألجراءات القانونیة، من حقك، النصاب قرار وبإمكان (50) نائب قبل رفع الجلسة
أن یقدموا أعتراض، النصاب قرار، اآلن قدمت الطلب، أطلب بقاء النائب (فرات التمیمي) والنائب (برھان المعموري)، النائبان (فرات التمیمي،
برھان المعموري) ممكن ان تحسبوا العدد مع الدائرة البرلمانیة، السیدة النائبة التصویر داخل القاعة ممنوع، كم أصبح العدد لدیك استاذ (غایب)؟

السادة النواب حتى نستطیع أحتساب النصاب السادة الموجودین داخل القاعة سیكونوا من ضمن النصاب، أطلب بقاء النائبان (فرات التمیمي،
برھان المعموري)، سوف نبدأ العد وأنتم أبقوا واقفین وأحسب مع الذین یحسبوا النصاب، السید األمین العام، الدائرة البرلمانیة ، دائرة العالقات،

معكم نائبین أثنین، ھنالك طعن في عدد النصاب، وقُِدم طلب من خمسین نائب بالطعن في النصاب، یحسب النصاب مرة اخرى، في لحظة
التصویت، نحن امامنا تصویتات لدینا تشكیل لجنة، بالفقرة أوالً نحتاج إلى تصویت، والفقرة ثانیاً نحتاج إلى تصویت، في أي تصویت تحتاج إلى
نصاب، بغض النظر بأي وقت من الجلسة نفترض إن النصاب متحقق ولكن في إحدى فقرات التصویت لم یكن ھنالك نصاب ھل یستمر العمل؟

النصاب كان متحقق بعد األعتراض وأنسحاب ثالث نواب بما فیھم السید النائب األول لرئیس مجلس النواب اصبح النصاب (165)، إذن
.النصاب غیر متحقق لحد ھذه اللحظة، ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة أخرى إلكمال النصاب

.ُرفعت الجلسة للمداولة الساعة (4:50) عصراً

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

.إستؤنفت الجلسة الساعة (5:45) مساًء
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-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، لحظة انعقاد الجلسة كان النصاب متحقق، ولكن بما انھ لدینا فقرات تصویت في أي لحظة من لحظات الجلسة أذا یتعلق
بفقرات تصویت یتطلب وجود نصاب، لذلك الفقرة ثانیاً التي تخص التصویت على استكمال التشكیلة الوزاریة تحتاج الى اكتمال نصاب، عندما

لدینا نصاب مرة ثانیة بعد انسحاب بعض السیدات والسادة أعضاء المجلس أختل النصاب، ولكن لحظة انعقاد الجلسة كان النصاب متحقق بـ
(171) وافتتاح الجلسة وقراءة القرآن، باإلمكان االستمرار بجدول األعمال بدون تصویت، بدون تصویتات ألن التصویتات تحتاج الى نصاب

.مكتمل

سؤال سیادة النائب، كم كان آخر شيء عندما تم احتساب النصاب كنتم موجودین؟ السؤال كم فقط الرقم أعطیتموه لي الذي أعلنتموه كم؟ (165)
ألیس كذلك؟ بإضافة السید النائب االول، (166)، نِصاب؟ أم غیر نِصاب؟

أعطیك األسماء الذین انسحبوا؟

.نعم

تفضل اعلنھا، ھذه االسماء سیادة النائب، أنا أعطیك األسماء. أوالً ال یجوز الدخول إال ألعضاء مجلس النواب والموظفین المرخص لھم، رئاسة
.المجلس بسبب الزحمة الموجودة واحتساب النصاب لم یتم االطالع على وجود شخص من الخارج

.نعم سوف یتم تشكیل لجنة بذلك، سوف یتم أتخاذ اإلجراءات المناسبة

.الفقرة أوالً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص تشكیل لجنة للتحقیق في خصخصة توزیع الطاقة*

.لحظة انعقاد الجلسة كان النصاب موجود وفي لحظة قراءة القرآن كان النصاب موجود، ما بعدھا فیما یتعلق بالتصویت أنا أحتاج الى نصاب

ال نستطیع أن نمضي بالتصویت. سیادة النائب لحظة إحتساب النصاب األول كان النصاب موجود، عندما تقدمتم بطعن أو باعتراض أكثر من
(50) نائب وقعوا، خالل سیر الجلسة أذا أختل النصاب لیس بإمكاننا أن نمضي في أي فقرة فیھا تصویت، فقط في الفقرات االخرى التي لیس

فیھا تصویت، سیادة النائب ال تستطیع، حالیاً سوف أعطیك بالدلیل القاطع، حسبتموه كم؟

نعم، في اللحظة التي طلبتم فیھا وتم عد النصاب، اللحظة التي قرأ فیھا القرآن على أقل تقدیر النواب الذین كانوا موجودین سوف أعلن أسماءھم،
.النواب الذین كانوا موجودین، قم بالتسجیل عني، النواب الذین كانوا موجودین

النائب االول كان موجود واحد، سوف أقرأ االسماء الذین كانوا موجودین في لحظة افتتاح الجلسة، سوف أقرأ لكم االسماء وأزودكم باألقراص
.للجلسة، اإلعالمیة زودوھم باألسماء

 

.أسماء الذین انسحبوا

النائب أحمد حما رشید، النائب سلیم ھمزة، النائبة عال عودة، النائبة سھام العقیلي، وثالثة آخرین سوف لن أعلن أسماءھم، على األقراص، سوف
.أزودك باألقراص وبإمكان جنابك تطلع علیھا

المقرر، ھل توجد مداخالت فیما یخص الطلب المقدم من النائب عدي عواد؟

-:النائب عدي عواد كاظم –

بالنسبة لھذه الفقرة التي تخص التصویت على لجنة، باعتباري قد جمعت تواقیع (99) توقیعاً للسادة النواب، وطلبت إستناداً للمادة (81 و 82)
.(من النظام الداخلي (یجوز لمجلس النواب تشكیل لجان تحقیقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم، یتم ذلك بعد مناقشة الموضوع، وبالتالي فھو یحتاج إلى قرار من المجلس بتشكیل لجنة، إذا نرید التصویت على تشكیل لجنة فیجب أن یكون
النصاب مكتمالً، بالتالي یتم طرح ھذا الموضوع أیضاً على اللجنة المختصة، ویُعرض في جدول أعمال الجلسة القادمة، نأخذ مداخالت، ثم یقرر

.مجلس النواب مع اللجنة المعنیة تشكیل لجنة مختصة بھذا األمر

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

أعتقد أنھ بات ضروریاً أن نمضي بالتعدیالت الدستوریة، وخصوصاً بعد تشكیل ھذه الحكومة واإلرھاصات التي حصلت في مجلس النواب،
وھذا موضوع مھم جداً، وتحویل النظام من برلماني إلى رئاسي قد یخرجنا من ھذه الدائرة، واستناداً للمادة (38) من النظام الداخلي جمعنا

تواقیع ألكثر من (100) نائب مطالبین بتشكیل لجنة تحقیقیة لـ(24) مستشفى في العراق ولم یفتتح منھا إال واحداً منذ 2008 إلى 2011، إحالة
العقود، والمفروض أن تنجز في 2012، كلفة ھذه المشاریع بقدر رواتب الموظفین والسادة أعضاء مجلس النواب لمدة عشر سنوات، وبقدر
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میزانیة یمكن أن تصرف ألكثر من خمسة مالیین فقیر في العراق مشمولین في الرعایة اإلجتماعیة، ھذه المستشفیات في عموم العراق بسبب
الفساد اإلداري، وأیضاً بسبب تورط المفتشین في وزارة الصحة ووزارة التخطیط، دوائر العقود، وقدر الھدر في ھذا الملف ملیاران و(300)

ملیون دوالر، بما یقدر بأكثر من رواتب موظفي وأعضاء مجلس النواب لمدة عشر سنوات، فأطالب بدرجھ على جدول األعمال، وھو موقع من
.أكثر من (100) نائب

-:السید رئیس مجلس النواب –

زودنا بالطلب. البرلمانیة، یُدرج في جدول أعمال الجلسات القادمة، علماً أن ھنالك حدیثاً مع معالي وزیر الصحة أكد فیھ أنھ توجد من ھذه
المستشفیات التي تحدثت عنھا جنابك تتجاوز نسبة اإلنجاز فیھا الـ(90%)، وتحتاج إلى مبالغ لیست بالكبیرة إلكمال إنجازھا، وأیضاً ھنالك
مشاكل قانونیة تتعلق ببعض األعمال اإلضافیة في ھذه المشاریع، سیتم عرضھا أیضاً في جدول أعمال الجلسة القادمة، ویتم إستضافة وزیر

.الصحة للحدیث عن موضوع ھذه المستشفیات المتأخرة التي نسبة إنجازھا عالیة، وأیضاً ممثل وزارة المالیة

-:النائب زیتون حسین مراد الدلیمي –

أنا عن نفسي جمعت تواقیع، وعقدت مؤتمراً صحفیاً بخصوص موضوع رواتب الصحوات في بغداد وعموم المحافظات العراقیة، والذین یبلغ
عددھم ما یقارب (13) ألف منتسب، ھؤالء قطعت رواتبھم، وبالذات في وزارة الدفاع، ولم یستلموا رواتب لمدة عشرة أشھر، والراتب عبارة
عن (250) ألف دینار بقدر راتب الرعایة اإلجتماعیة، ولكن الناس راضیة بھ، وھو كاف للعیشة إلى حد ما، وقد فتحت بھ بیوت، إنقطعت منذ

.عشرة أشھر، أحمل وزارة الدفاع المسؤولیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إضافةً لھذا األمر ھم شاركوا أیضاً في عملیات التحریر

 

-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

قاتلوا اإلرھاب، وحققوا األمن في مناطقھم، وبالذات حزام بغداد، وكثیر من المحافظات، ھؤالء منذ عشرة أشھر، بالذات وزارة الدفاع، الداخلیة
.قد سلمت رواتب، ولكن الدفاع لدیھا أموال، ولم تسلم الرواتب، وأحملھم المسؤولیة كاملةً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدة النائبة، تقدمي بطلب مشفوغ بتواقیع السادة والسیدات النواب، لدرجھ على جدول األعمال، ونأخذ رأي اللجان المختصة

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

.أنا بودي، ال أعرف، أسترخصكم إذا تحبون أن نعلق على الذي جرى في ھذه الجلسة

الذي حصل في الجلسة الیوم ھو إعتداء على كل أعضاء مجلس النواب، وبالتالي فھذا أثَّر على ھیبة مجلس النواب أمام الشعب، الیوم عندما
نزلت الفیدیوات، والمجلس في بدایة تشكیلھ، وھذا الھجوم، كان باإلمكان توجد طرق أخرى لإلعتراض من قبل اإلخوة، ال أعرف إذا كان اإلخوة
األعضاء یشاطرونني الرأي؟ نحن نطالب باعتذار رسمي، ألننا بشكل قانوني طلبنا (50) توقیعاً، وبالتالي حصل حساب النصاب أربع مرات ،

.والسید النائب الممثل عن الكتلة موجود، وأمامھ، ونحن كتلة تحالف البناء لم نقم بعد األعضاء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب ھو ممثل لكل مجلس النواب، رئیس مجلس النواب ونوابھ وكل مجلس النواب

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

.عفواً أنا أعتذر عن ھذا، لكن ھو ألنھ قد غادر الجلسة

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

ب وجھات النظر .غادرت لكي أُقّرِ

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

بالنسبة للذین عدوا العدد ھم كلھم موظفون في مجلس النواب، ولیس تحالف البناء قام بعد العدد، بالتالي العدد ثُبِّت من قبل موظفین في مجلس
.النواب
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-:السید رئیس مجلس النواب –

لحظة إفتتاح الجلسة، العدد إحتسبھ األمین العام، ومدیر عام الدائرة البرلمانیة، ومدیر عام دائرة العالقات، وكان العدد صحیحاً، ودققناه، وفي
المرة الثانیة تم إحتساب العدد صحیحاً، وفي اللحظة التي إعترض بھا النواب بناًء على الطلب كان العدد (165) أیضاً صحیحاً، ثالث مرات تم

عد النصاب، في المرة األولى كان عدد النصاب (171)، وفي المرة الثانیة بعد إنسحاب ثالثة نواب أصبح العدد (168)، وفتحت الجلسة، وتمت
قراءة القرآن، في لحظة المضي بجدول األعمال تقدموا بطلب، في ھذه اللحظة كان العدد (165)، بالتالي النائبة التي إلتحقت الحقاً كانت بعد أن

.إحتسبت اللجنة عدد النصاب المتوفر

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

فبتالي سیادة الرئیس، نحُن نرى أن التصویت ھو الفیصل من المفترض نحن ال نصوت على ھذه الكابینة الذین كنا حاضرین (168) أو (170)
من یقول أن جمیعنا سوف یصوت على ھذه الكابینة؟ فالتصویت ھو الفیصل في المجلس، فمن المفترض عدم مقاطعة ھذه الجلسة ونحُن في بدایة

تشكیل حكومة ھذا یؤثر على عملنا ویؤثر على سمعتنا أمام الشعب، فنحُن نُطالب أن یكون أعتذار رسمي ألنھُ أعتدوا علینا بالكالم بأنھُ بعنا
.العراق وھذا غیر صحیح

-:السید رئیس مجلس النواب –

ال یُقبل األعتداء من أي طرف كان، وستُشكل رئاسة المجلس تحقیق في ھذا األمر ویجب تفعیل لجنة السلوك النیابي، وبالتالي اختیار أعضاء من
السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذین لدیھم الخبرة لیكونوا أعضاء في لجنة السلوك النیابي، ھذا األمر مھم وھذا االمر لیس فقط لحادثة

الیوم، نحُن في مجلس النواب یوجد اختالف في وجھات النظر وتوجد طرق قانونیة ودستوریة للنائب للتعبیر عن رأیھ، فیما لو تم خرق ھذه
.المعاییر ممكن نلجأ الى لجنة السلوك النیابي بما یتعلق بجمیع الحاالت والحوادث خارج اإلطار والسیاقات القانونیة والدستوریة مستقبالً

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

.النقطة الثانیة سیدي الرئیس، نحُن طلبنا في بدایة الجلسة حول تشكیل لجنة للتحقیق في مطار النجف وھدر المال العام

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم موجودة

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

ولغایة ھذه اللحظة الیوم المطار حولوه الى أستثمار وسوف یكون نفس الشيء، مجلس المحافظة في نھایة دورتھ كذلك یجمع تواقیع وأستجواب
.المحافظ وإقالة المحافظ والدورة في نھایتھا، أتمنى أن یكون حل أو لجان تحقیقیة لمحافظة النجف

-:السید رئیس مجلس النواب -*

.نقطة نظام، لم نعمل أي شيء ال یوجد لدینا شيء في جدول األعمال، نقطة النظام تكون على جدول االعمال

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

وفق المادة (25) من النظام الداخلي عندما اعلنت جنابك إكمال النصاب ھذا یعتبر قراراً من مجلس النواب ومن جنابك باعتبار تمثل مجلس
.النواب جمیعاً، فأنت الیوم أعدت النصاب أكثر من مرة وھذا مخالف للقرار األول الذي یعتبر فیھ أكتمال النصاب

-:السید رئیس مجلس النواب –

من المعترضین على القرارات التي تصدر من مجلس النواب؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.القرار باكتمال النصاب قرارك، وال یجوز األعتراض علیھ، ال یوجد في النظام الداخلي (50) توقیع ال یوجد

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .موافقة رئاسة المجلس بالرئیس والنائب األول والنائب الثاني إلحتساب النصاب لحظة المضي بالفقرة ثانیا

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.لمرةً واحدة یُحتسب النصاب ویصدر قرارك بأسم الشعب بافتتاح النصاب، أعطیني مادة قانونیة تقول یحق لك إعادة النصاب ألكثر من مرة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللحظة التي أفتتحنا بھا الجلسة كان النصاب متحقق وذكرت العدد

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.وأصدرت قرارك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وصدر القرار، في اللحظة األخرى التي تتعلق بجدول األعمال أنا ال أستطیع أن أمضي ورئاسة المجلس ال تستطیع أن تمضي

 

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

صحیح أنا لسُت مع ھذا الموضوع، مع أن یُقدم (50) نائب إلعادة التصویت، أعالن النصاب مرة أخرى ھذا خطأ ال توجد أي نص بالنظام
.الداخلي على ھذا الموضوع، وھذا أجتھاد

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ –

بعد أذنك فقط أرید أثبت نقطة لمجلس النواب عن نفسي، ال یمكنني أن أتھم أي زمیل أو زمیلة أتكلم عن نفسي ولیس عن اآلخرین، بأنھُ باع
العراق أو خان العراق من دون تقدیم أدلة أو وقائع حقیقیة تثبت، ال سیما في داخل مجلس النواب ألننا جمیعنا أخوة أعزاء، الیوم في ھذا الموقف

.نختلف غداً نتفق. ھذا األمر األول

األمر الثاني، ھذه نقطة مھمة وجوھریة وھي، من الذي قال المتواجدین في القاعة جمیعھم لدیھم رأي واحد بالتصویت على الكابینة أو على
الوزراء أو على الحكومة، من الذي قال؟ قد یكون المتواجدین في القاعة سوف ینقسمون نصفین، نصف مع ونصف ضد، فھذا ال یجوز ال من
ناحیة قانونیة وال حتى أخالقیة، الحكم على أن كل من یتواجد في داخل القاعة لدیھ موقف أو قرار مسبق من موضوع معین، ال یجوز ألنك لم
تستطلع آرائنا وال تعلم ما في قلوبنا، وعلیھ لو كان وأن شاء هللا سیلتئم المجلس في األیام القادمة سیجد الذین أعترضوا أن ھناك من یؤیدھم في

.داخل المجلس ویحملون نفس أفكارھم وال یختلفون عنھم في توجھاتھم، فقط ھذه النقطتین أردت أن أثبتھم

-:النائبة سھام موسى حمود الموسوي –

نحُن الیوم داخل مجلس النواب أعضاء من كتل مختلفة، جمیعنا أنتُخبنا من قواعد في الشارع وجمیعنا منتمین الى مرجعیات سواًء سیاسیة أو
دینیة، الیوم أنا أحترم رأي اآلخر بالتصویت داخل مجلس النواب، لیس من أي شخص أن یُصادر رأي أو یفرض عليَّ رأیھ، الجمیع یُفترض أن

یحترم اآلخرین، نحُن الیوم أما نسیر مجلس النواب نحو بناء دولة وممكن أن نمضي بالقرارات التي نراھا من مصلحة الشارع، او نعمل على
إثارة فوضى وفرض إرادات، أنا ال أعلم ما ھو ھذا الوضع؟ رجاًء اإلخوة الذین یعارضونا بالرأي یجب أن یحترمون آراءنا داخل مجلس

.النواب

-:النائبة لیلى مھدي عبد الحسین –

الحقیقة مداخلتي فیما یخص ما حدث من فوضى في داخل مجلس النواب، نشكرك الشكر الجزیل على الكیاسة وعلى إدارة الجلسة بصبر وتأني،
حقیقة ما كنت أتمنى نفسي أن أكون في مكانك في یوم من األیام في ھذا الموقف، لكن نتمنى من جنابكم الیوم الحفاظ على ھیبة أعضاء مجلس

النواب وعلى مجلس النواب كاملةً بأتخاذ إجراءات قانونیة وإجراءات آنیة في نفس اللحظة فیما لو حدث سابقاً مثل ھذه الفوضى، الیوم ھیبة
مجلس النواب ھي ھیبة شعب، أعضاء مجلس النواب یوجد أناس أنتخبوھم وعینھم تنظر لھؤالء النواب بعین األحترام والتقدیر، ینتظرون منھم

إنجاز ینتظرون منھم أتخاذ قرارات صائبة، فكیف تُتخذ مثل ھكذا قرارات أذا كانت ھذه الفوضى تحدث بین فترة وأخرى، لذلك نتمنى من جنابكم
.الیوم الحفاظ على ھیبة مجلس النواب وھذا أملنا بكم في أدارة الجلسات القادمة

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

مرت محافظة نینوى بظروف قاسیة في األیام الماضیة سیول وفیضانات، واألنواء الجویة تقول خالل األیام القادمة سوف تكون ھناك فیضانات
كبیرة، لھذا نطلب من أخواني رئاسة مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب التدخل لدى الحكومة العراقیة بضرورة توجیھ الجھد الحكومي

.العراقي لمحافظة نینوى، ألنھا الیوم تمر بظروف صعبة جداً
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-:النائب عدنان ھادي نور االسدي –

شكراً إلستیعاب الموقف وبالتالي سیادة الرئیس البرلمان مكون من كتل سیاسیة ولكل كتلة رئیس، ال یوجد عندنا زعیم واحد للعراق بأجمع، وإنما
زعماء للكتل السیاسیة المختلفة وفرض اآلراء واإلرادات بھذا الشكل الذي رأیناه الیوم، بصراحة ھذا غیر صحیح، لذلك نطالب اوالً: ھیأة

.الرئاسة بتفعیل دورھا بشكل واضح جداً

-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا تقترح في مثل ھذه الحالة؟ وماذا نعمل؟

-:النائب عدنان ھادي نور علي –

تفعیل السلوك النیابي، وبالتالي أي نائب أنا أو غیري غداً كذلك أصبح عصبي ھم یطرح رأي یخالف رأي ورأي الكتلة وبالتالي سوف أصرخ
.وأتعارك، لذلك تفعیل السلوك النیابي لكي یكون رادع لكل نائب یخالف الضوابط العامة لمجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب أیضاً من لجنة النظام الداخلي، وضع إجراءات تتعلق بمثل ھذه الحاالت أو غیرھا تصبح ضمن النظام الداخلي ونذھب بإجراءات أبعد من
.التي كانت موجودة بالنظام الداخلي سابقاً، قد تصل إلى سحب الحصانة وقد تصل إلى أمور كثیرة

-:النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري –

ما جرى الیوم سیادة الرئیس بالتأكید علینا أن نقف لدیھ، وبالتالي نعتقد أن أزمة تشكیل الحكومة لم تنتھي بل مستمرة، لذلك أنا اقتراحي على ھیأة
الرئاسة وھنا أشكر ھیأة الرئاسة على إستیعاب ما جرى، أقترح أن تُعقد جلسة خاصة مع حضور اإلخوان في سائرون وجمیع اإلخوة المقاطعون

وان نناقش ھذا الموضوع بكل شفافیة وأمامھم، الیوم بإعتبارھم غیر موجودین ال نستطیع أن نتكلم بكل التفاصیل، لذلك إنعقاد جلسة خاصة
.لمناقشة ما جرى الیوم أعتقد أمر مھم جداً وھذه الجلسة تكون سریة وال تُبث لإلعالم

-:النائب وجیھ عباس ھادي –

الشاعر یقول (دعوت على عمٍر فمات وسرني وعاشرت أقواماً بكیت على َعمري)، البرلمان قبة اختالف ولیس قبة إتفاق، ال نرید أن نعكس
صورة للرأي العام أن البرلمان الذي یطلب أو ینتظر منھ حل مشاكل العراقیین بالكامل ال یستطیع حل مشكلة في داخلھ، نرید كمجلس نواب أن

ننتھي من رحلة الصید ھذه من أجل أن یأكل اآلخرون ونلتفت إلى مشاكل العراقین من أجل أن نحلھا، ال نرید أن نعطي ھذه الصورة مع
.أحترامي لكل المختلفین فیما بینھم، لكننا كأعضاء مجلس نواب نمثل العراق جمیعاً نرید أن نخدم العراقیین وان ننتھي من قضیة تشكیل الحكومة

-:النائبة وجیھ عباس ھادي -*

نحن البرلمان الیوم أشبھ بفلم الرسالة الیوم صدر تصریح من أحد السادة النواب الذي لم یذكر اسمھ وقال ان ما حدث الیوم في داخل مجلس
النواب أشبھ بفلم الرسالة (أحموا محمداً) الیوم أحموا محمد الحلبوسي مع أختالف الفرق ما بین كرامة النبي (ص) وأحترامنا لسیادتك، نحن ال
نرید (أتركوھا فأنھا مأمورة) الكارثة اآلن أتركوھا فأنھا مأمورة، نحن نعلم ان ترشیح جمیع الوزراء من قبل الكتل والتحالفات ولھم محاصصة
وما زالت حتى اآلن، نحن نرید ان نلتفت الى أعمالنا كأعضاء مجلس النواب في داخل مجلس النواب من أجل أحترام الناس، نحن نرید ان نعید
جسور الثقة ما بین العراقیین وما بین مجلس النواب، یعني ھناك جسر كبیر جداً وعلینا جمیعاً ان نعمل من أجل إعادة ھذا الجسر ما بین الناس

.وما بیننا

 

 

 

-:النائبة ابتسام محمد درب خلف –

في البدء أشكرك وأُھنئك على صبرك وسعة صدرك لنا، ھذا اوالً، السید الرئیس اخواني واخواتي ھیأة الرئاسة یوجد موضوع جداً مھم أنا أُنادي
بكل صوتي وأمامكم وأمام الشعب ونحن في بیت الشعب بما انھ أكثركم تربویین سیعرفون كیف سأتكلم بھذا الموضوع؟ لدینا االشراف التربوي

منذ عام 2014 انقطعت مخصصاتھم والمشرف التربوي نعلم ما ھو واجبھ؟ ال یجلس في التربیة وال في المدرسة وانما یتنقل من مدرسة الى
مدرسة اخرى، وھذه جمیعھا مبالغ من راتبھ الخاص وراتبھ في ظل ھذه الظروف وجمیعھا مناطق منكوبة وینفق من راتبھ الخاص، أطلب من

ھیأة الرئاسة والسادة النواب ان یساعدوننا في ھذا الموضوع واالشراف التربوي موضوع مھم جداً ما ھو ذنبھ ان یتنقل في الیوم الواحد بین
مدرسة أو مدرستین أو ثالثة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –
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ماذا تقترحین سیادة النائبة؟

-:النائبة ابتسام محمد درب خلف –

أقترح ان نرجع مخصصات المشرفین التربویین ما ھو ذنبھ ان یتنقل بالیوم بین مدرستین أو ثالثة مدارس؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الصوت غیر واضح اعطوھا صوت

-:النائبة ابتسام محمد درب خلف –

في الیوم یتنقل أكثر من مدرسة الى مدرستین وبین قضاء وآخر وخاصة محافظة األنبار مساحة واسعة ینفق من راتبھ الخاص، ما ھو ذنبھ؟ وھو
بھذه الظروف الصعبة والجمیع نُكبوا والجمیع من محافظات منكوبة، سابقاً نقول یوجد تقشف واآلن ماذا نقول؟ ال وهللا ال یوجد أي تقشف، نرید

.ان نُِرجع المخصصات الخاصة باإلشراف التربوي ألن المشرفین موضوع جداً مھم في ھذا المجال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائبة تقدمي بطلب مشفوع بتواقیع السیدات والسادة النواب ویعرض في جدول أعمال الجلسات القادمة

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

الشكر لھیأة الرئاسة ولجنابك الكریم واإلخوة واألخوات الذین أثاروا مواضیع مھمة وغایة في األھمیة، أعتقد بأن ھنالك كالم موجھ قد یكون
موجھ الى ھیأة الرئاسة بشكل عام ولكن قد یكون موجھ بشكل خاص الى النائب األول وأنا إرتأیت أن أعمل ضمن السیاق القانوني بأن أنزل من

منصة ھیأة الرئاسة وأتشرف أن أكون أحد الزمالء ألعضاء مجلس النواب وأتكلم بصراحة عن ما حصل الیوم أو في األیام السابقة، في یوم
15/9 عندما تم اختیارنا ومنح الثقة لنا من قبل مجلس النواب العراقي كعضو في ھیأة الرئاسة وكنائب أول ولحد ھذه اللحظة واقسم با� العلي

العظیم وأنا أقسمت أمام الشعب أنني لم أعمل ولن أعمل ألي كتلة في العراق سوى العراق، وما حصل الیوم وبعض اآلراء قد كانت موجھة لي
بشكل خاص احترمھا واضعھا فوق رأسي من قبل زمیالتي وأخواتي وإخواني اآلخرین وقد یكون البعض اآلخر یكون لدیھم رأي في ذلك، كل
ما حصل الیوم انھ كان ھنالك اعتراض وصل لي بأكثر من رسالة وورقة إعتراض على عدد المقاعد أو الحضور بالنسبة للجلسة ومررتھا الى

جنابك سیادة الرئیس وتستطیع أن تؤكد ھذا الكالم لإلخوة الحاضرین وھذا ھو إجراء قانوني یستطیع أحد أعضاء ھیأة الرئاسة أن یطعن
بالنصاب ولكنني لم أطعن بالشكل القانوني والرسمي الُمعلن وإنما مررت الورقة الى جنابك الكریم وأنت رئیس الجلسة ولك األمر واقترحت أن
تُعید النصاب وتحقق ذلك وأعلنت بدء الجلسة وكانت األمور طبیعیة جداً وعندما حصل ما حصل من بعض اإلخوة باالعتراض وبطریقتھم كنت

وبأمر من جنابك أن أذھب ألُرطب األجواء خارج الجلسة ویعلم هللا أني لم أكن جزء في كسر النصاب أو زیادة النصاب أو تقلیل النصاب وأنا
.أقسمت با� أوالً وآخراً وهللا على ما أقول شھید

-:السید رئیس مجلس النواب –

صادق. السادة والسیدات النواب أنا أشھد للنائب األول على حرصھ أن یكون مجلس النواب لكل العراقیین لیس لطائفة ولیس لقومیة ولیس لحزب
بحد ذاتھ وأیضاً كان بإمكانھ أن ال یحضر للجلسة مقدماً، ولكنھ حضر الجلسة وكان موجود والطلبات التي وصلت لھ بإعادة النصاب، أول مرة
كان ھنالك نصاب متحقق وفي المرة الثانیة أیضاً وقام بتقدیمھا لي وعرضتھا على السیدات والسادة النواب وأنا أشھد للسید النائب األول مدى

.حرصھ ومدى اھتمامھ ومدى تعاملھ بالحیادیة مع الجمیع

-:النائب نعیم عبد یاسر العبودي –

أوالً: طبعاً ما حصل الیوم یحتاج الى أن یكون واضح جداً للشعب العراقي خصوصاً من قبل ھیأة الرئاسة ألنھ الحقیقة نحن مطالبین وما حصل
الیوم في اإلعالم فعالً ظھر منذ البدایة انھ النصاب لم یكن مكتمل وھذا بدل أن یكون جدل إعالمي حقیقة نحن نطالب سواء كان من السید الرئیس

.او النائب األول أو النائب الثاني أن یوضحوا ما طرحوه في البرلمان

ثانیاً: ما تفضل بھ اإلخوة النواب وأكید من الطبیعي أن یكون ھنالك اختالفات في مجلس النواب طبعاً إذا في مجلس النواب عندما تكون
االختالفات شدیدة فسوف یبین اإلنسان الكیِّس، لذلك أطلب من كل اإلخوة انھ یجب أن تكون االختالفات في دائرة یمكن السیطرة علیھا، الیوم

اإلخوة في سائرون خرجوا وربما غداً سوف یأتون وسوف تكون المساحة مشتركة فیما بیننا ولكن الذي حصل ونحن نطالب من كتلة سائرون
اإلخوة أیضاً بأن یكون اعتذار لألسف الشدید بعض النواب كان ھنالك بعض الكلمات شبھ تھدید لمجلس النواب واعتقد أن كتلة سائرون ال تقبل

بذلك، لذلك نطالب اإلخوة سواء في الھیأة السیاسیة لكتلة سائرون أو نفس كتلة سائرون في البرلمان أن تدرس ھذا الوضع وسوف تجدون إن شاء
هللا كلنا إخوة وربما تحدث ھذه االختالفات ولكن نطلب من ھیأة الرئاسة أن یكون ھنالك توضیح للرئاسة واإلعالم وكذلك نطلب من اإلخوة في

.كتلة سائرون أن یقدموا على األقل إعتذار للذین تجاوزوا على مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، تم التوضیح، تُرفع الجلسة الى یوم الخمیس القادم
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.ُرفعت الجلسة الساعة (6:30) مساًء
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