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محضر الجلسـة رقم (9) األربعاء (24/10/2018) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي األول

 

محضـر الجلسـة 

.بدأت الجلسة الساعة (9:00) مساًء

ً .عدد الحضور: (220) نائبا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي األول

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:قارئ القرآن –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

.قراءة سورة الفاتحة

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، بإسمكم ونیابة عنكم نتوجھ الیوم إلى أبناء الشعب العراقي الكریم بالتحیة والسالم ونحن الیوم نخطو الخطوة الجوھریة
في عملیة التداول السلمي للسلطة في البالد بالتصویت على تشكیل الحكومة الجدیدة ومن ھذا المنبر أدعو السیدات والسادة النواب بتحمل

مسؤولیاتھم الوطنیة والشرعیة في إختیار ما یرونھ مناسباً لشغل المناصب التنفیذیة، وإسمحوا لي نیابة عنكم أن نتذكر في مثل ھذه األیام قبل
أربع سنوات تحملت القوى السیاسیة وتحمل مجلس النواب العراقي تشكیل حكومة عراقیة بعد الھجمة البربریة من تنظیم داعش اإلرھابي الذي

إحتل ثلث العراق وأكثر من ثلث العراق وتصدى أبناء القوات المسلحة وأبناء الشعب العراقي في الحشد الشعبي وفي قوات البیشمركة وأبناء
العشائر بعد الفتوى من المرجعیة الرشیدة وتصدت الحكومة العراقیة المنتھیة والیتھا تصدت لھذه المرحلة الصعبة من تأریخ العراق، فإسمحوا

لي نیابة عنكم أن أتقدم بالشكر إلى السید رئیس مجلس النواب السابق الدكتور سلیم الجبوري ونائبیھ الدكتور الشیخ ھمام حمودي والسید آرام
الشیخ محمد الذین تصدوا لھذا الملف والملفات التشریعیة والرقابیة في الفترة السابقة، كما وأتقدم بالشكر إلى رئیس الوزراء المنتھیة والیتھ

الدكتور حیدر العبادي القائد العام للقوات المسلحة وزمالءه وزمیالتھ في الكابینة الحكومیة الذین واكبوا الفترة السابقة مع إخوانھم في المؤسسات
األخرى وأیضاً رئاسة الجمھوریة وال ننسى دور السلطة القضائیة في مجلس القضاء األعلى وفي المحكمة اإلتحادیة فالكل ساھموا جنباً إلى جنب

مع القوات المسلحة العراقیة في رسم مسار التحریر وطرد تنظیم داعش وھا نحن الیوم نصل إلى إستحقاقات جدیدة، إستحقاقات تتعلق في بناء
دولة المؤسسات، تشكیل حكومة عراقیة قادرة على مواجھة التحدیات التي تتعلق باإلعمار وتوفیر فرص العیش الكریم ألبناء الشعب العراقي

وتوفیر الخدمات فأبناء الشعب العراقي ینتظروننا جمیعاً بكل القوى السیاسیة وبكل التوجھات ومن رئاسة الجمھوریة وأیضاً من رئیس الوزراء
ات الت ة ا ف ة ل ال ق ل تك نة كا تق أ كلف ال
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.المكلف أن یتقدم بكابینة تكون على قدر المسؤولیة في مواجھة التحدیات

السید رئیس الوزراء المكلف، إخوانكم في مجلس النواب العراقي سوف یكونون حریصون على إنجاح البرنامج الحكومي فیما لو نال ثقة
السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب ودعم الحكومة في المرحلة القادمة ونجاح الحكومة في المرحلة القادمة في مھماتھا ھو نجاح للقوى

السیاسیة ونتمنى لرئیس الوزراء المكلف أن یحصل على الثقة في حكومتھ وأن یقدم شخصیات كفوءه قادرة على إدارة ھذا الملف ویتفضل بناًء
.على الفقرة األولى من جدول األعمال لعرض المنھاج الوزاري والتصویت على الوزراء بشكل منفرد

أیضاً ال ننسى دور الدول الشقیقة والصدیقة المتمثلة بالسادة السفراء الموجودین ھنا أو الذین لم یحضروا ألسباب خاصة بھم نتقدم لھم بالشكر
لمساندتھم للعراق في الفترات السابقة وال ننسى دور األمم المتحدة في ھذا األمر وفي إغاثة النازحین وفي ملف إعادة اإلستقرار ومواكبة المرحلة

.السابقة

.السید رئیس الوزراء المكلف، تفضل

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس الوزراء المكلف –

(یقرأ المنھاج الوزاري 2018 / 2022.  (مرافق

بسم هللا الرحمن الرحیم

.((رب إشرح لي صدري ویسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني یفقھوا قولي))

صدق هللا العلي العظیم

.السید رئیس ونواب رئیس مجلس النواب الموقر

.السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب الموقر

.السیدات والسادة من الضیوف

.أشكر لكم حضوركم ودعمكم وإسنادكم وأتقدم مع فریقي الوزاري بمنھاج الحكومة القادمة

تركز ھذه الوثیقة على رسم رؤیة لعمل الوزارة بدًء من عام 2018 إلى 2022 وما بعدھا، ووضع منھاج وزاري واضح یحدد األولویات
.الوطنیة والمجتمعیة لتلبیة أھم المتطلبات اإلستراتیجیة واآلنیة التي یحتاجھا الوطن والمواطن

إن ھذا المنھاج یمثل اإلطار العام الذي سیفصل وفقھ البرنامج الحكومي، بخططھ المحددة لكل وزارة وجداولھ الزمنیة ومؤشرات أدائھ وأدوات
قیاسھا ومستھدفاتھا، وحوكمة عملیات التخطیط والتنفیذ والمتابعة، وصوالً لتحقیق األھداف المرسومة. وقد تمت اإلشارة إلى المدد الزمنیة

المحددة لكل عنصر من عناصر ھذا المنھاج بـ “سریع”  ویعني من (3 – 6) أشھر و “متوسط”  یعني من (7 – 18)  أشھر،  و “طویل” من
.(19 – 48) شھراً أو أكثر

وسیطلب من الوزارات في الجلسة األولى لمجلس الوزراء الجدید دراسة بیاناتھا بسرعة ودقة وعمق لتحدید المدد الزمنیة بدقة أكبر والتعھد
بالوفاء بھا، لتوضع ضمن برنامج وزاري تفصیلي ینطلق من ھذا المنھاج ، مع إطار عمل لرصد التقدم المحرز وتقییم عمل الوزارات والھیئات

.المسؤولة بشكل دورى منتظم

وقد تمت اإلستفادة من مسودة البرنامج الحكومي المعدة من قبل األمانة العامة لمجلس الوزراء والمطورة بالتعاون مع الوزرات المعنیة والمدرجة
.كملحق لھذا المنھاج الوزاري

.وستتم مراجعة ھذه المسودة في ضوء ھذا المنھاج الوزاري وإستراتیجیة الحكومة الجدیدة وأولویاتھا وبالتعاون مع الوزارات المعنیة

وال یسعنا في الختام إال أن نشكر المرجعیة الدینیة العلیا، وأن نشكر شعبنا العظیم، وبقیة المقامات الدینیة والمدنیة والتي ساعدت في ترشید
العملیة السیاسیة وإنضاجھا، ومختلف القوى السیاسیة على تضحیاتھا سواء قبل التغییر أو بعده، مدركین أن العملیة الدیمقراطیة والسیاسیة تعتمد

على قوى منظمة تساھم الیوم في عملیة اإلعمار والبناء وحمایة الوطن والدفاع عنھ ضد اإلرھاب والمخاطر الداخلیة، كما تدافع عنھ ضد
.المخاطر الخارجیة، تماما كما ساھمت سابقاً المنھاج في عملیة التصدي للقمع واإلستبداد

وأتوجھ بشكر خاص لقوى “سائرون” و”الفتح” و”النصر” و”الحكمة” إلعطائي حریة إختیار الوزراء وفق إستحقاقاتھا اإلنتخابیة وھو ما ساعد
على إختیار العدید من العناصر الكفوءة المستقلة، من خالل الترشیح المباشر، بعیداً عن المحاصصة المقیتة. كما أشكر بقیة القوى األخرى

المنظویة تحت لواء كتلتي “اإلصالح” “البناء” والكتل الكردستانیة وكتل األقلیات على تقدیم عدد من المرشحین لمواقع إستحقاقاتھم و اإلنتخابیة
.لیتم إختیار من رأیناه األنسب

.فجاءت التشكیلة الوزاریة من عناصر منتمیة وغیر منتمیة میزاتھا األساسیة الكفاءة والخبرة ، والقدرة على القیادة وإحداث التغییر المطلوب

http://parliament.iq/wp-content/uploads/2018/11/minhaj.pdf
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وإننا ندرك تماماً بأن ھناك كفاءات كثیرة لم تُشرك بسبب التزاحم لیس إال، وكذلك عدم تكلیف كفاءات كثیرة من وزراء الحكومة السابقة أو نواب
حالیین تم اإلتفاق على عدم شمولھم بالتشكیلة رغبة من الجمیع في التجدید لیس إال، وأن ھناك نواقص وثغرات ولعل أھمھا تمثیل أفضل للمرأة

-:ولبقیة أطیاف شعبنا، آملین تجاوز ذلك في مواقع أخرى مھمة ستطرح الحقا.ً وختاماً البد من تأكید النقاط األتیة

أن النقاط المطروحة في المنھاج الحالي ال تشمل جمیع األمور، بل تعكس إشارات سریعة لمنھاج الوزارة وفلسفتھا المطروحة لنیل ثقة
مجلس النواب، آملین أن تتقدم الحكومة ببرنامج مفصل منسجم مع ھذا المنھج الوزاري المطروح تعده الوزارات المختلفة خالل األیام الـ

.100 األولى، وتلتزم بتطبیقھ وتحاسب بموجبھ خالل العھد الوزاري
نؤكد بأننا لن نتساھل مع أیة عملیة غیر قانونیة جرت عند تشكیل الحكومة أو بعد تشكیلھا لنیل المواقع أو لغرض إستغاللھا لغیر الخدمة

.العامة، وذلك مھما كانت أھمیة الشخص والموقع، وسنتخذ إجراءات فوریة صارمة بحق من قام أو یقوم بذلك
.أننا ننوي عدم السفر خارج البالد قبل التأكد من إنجاز المراحل األولى للمھام السریعة للمنھاج على األقل

كما ننوي الحضور في میادین العمل والمحافظات المختلفة لنشارك أبناء شعبنا أفراحھم وأتراحھم وھمومھم ومشاكلھم وحماسھم ونشاطاتھم.
.       وهللا ولي التوفیق

إیماناً منا بتعزیز الشفافیة مع  الشعب وممثلیھ فقد تم توزیع المنھاج الوزاري للسادة النواب ونشر علناً یوم أمس لتعزیز النقاش والنقد البناء
ولتوضیح األھداف والخطط وللتعاون الجاد نحو تطبیق ھذا المنھاج، رغبة منا بتقلیل اإلجراءات البیروقراطیة وترشیق الجھاز الحكومي فقد

قررنا إلغاء مناصب نواب رئیس الوزراء وكلفنا الوزراء المعنیین للقیام بدور نواب رئیس الوزراء دون تعیینات أو كلف إضافیة كما سیبدو ذلك
.عندما سنطرح قائمة التشكیلة الوزاریة

بما أن المنھاج قد وزع فسوف أسیر بسرعة إلى بعض النقاط األساسیة فیھ لكي ألفت نظر مجلس النواب الموقر والسادة والسیدات على ھذه
-:األمور بسرعة نحو

.ثالثاً: محاور المنھاج الوزاري

.إستكمال بناء أسس الدولة اإلتحادیة الواحدة ونظامھا الجمھوري النیابي الدیموقراطي

(یكمل قراءة المنھاج الوزاري 2018 / 2022. (مرافق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، أرجو عدم مغادرة القاعة نحن في لحظة التصویت

.تفضل أكمل

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

(یكمل قراءة المنھاج الوزاري 2018 / 2022. (مرافق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس الوزراء المكلف

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.نعم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.البرنامج موزع على السیدات والسادة النواب

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.نعم، أنا أقرأ األشیاء األساسیة وبقي الشيء القلیل

ھل تحب أن أتوقف إذا كانوا كلھم قرأوه؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال، إستمر
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-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.الحمد � وزعناه بشكل مبكر بحیث قُرئ

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس الوزراء المكلف، أكمل، إستمر

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.نعم، شكراً جزیالً

(یكمل قراءة المنھاج الوزاري 2018 / 2022. (مرافق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، إذا أمكن أماكنكم سوف یبدأ التصویت على المنھاج الوزاري

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

(یكمل قراءة المنھاج الوزاري 2018 / 2022. (مرافق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.النائبة ھدى سجاد، المنھاج الوزاري، ھذاعرض برنامج الحكومة

.السیدات والسادة النواب

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

(یكمل قراءة المنھاج الوزاري 2018 / 2022. (مرافق

.نعم، أنا أكملت ولم یبق عندي شيء، والسید رئیس الجلسة یطلب مني اإلختصار، وبالتالي في ھذا المنھاج والبرنامج ھناك الكثیر من ھذه النقاط

إخواني وأخواتي، سوف أعتمد على متابعتكم لھذا المنھاج الذي وزع بشكل واسع ومبكر إلقراره لیكون أساساً لعمل الحكومة وكما ذكرت أنھ
وخالل الفترة األولى وخال الــ 100 یوم األولى سوف نعطي أھمیة خاصة لتطویر البرنامج ووضع كافة التفاصیل ولذلك نحن فعالً نضع كل ھذا

.بین أیدیكم

وال یسعني في النھایة إال الطلب من مجلس النواب الموقر بالتصویت إیجاباً على ھذا البرنامج ونرفع أیدینا بالدعاء والرحمة ألرواح شھداءنا
.الذین لوالھم ما كنا نقف الیوم بین أیدیكم

وما توفیقي إال با� العلي العظیم

.وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین

.شكراً جزیالً

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً لھذا العرض للمنھاج الوزاري للسید رئیس الوزراء المكلف، مجلس النواب یتحفظ على عبارة (فوضى تشریعیة)، واطلب من السید رئیس
الوزراء المكلف تعدیل ھذه الفقرة في المنھاج الوزاري بإصالحات في القوانین تعتمد على جملة من مشاریع القوانین التي تأتي من السلطة

.التنفیذیة بشقیھا من رئاسة الجمھوریة ورئاسة الحكومة ومقترحات مجلس النواب

السید رئیس الوزراء المكلف تحدثت جنابك عن مدة (100) یوم لتطویر المنھاج الوزاري، تشكلت لجنة في مجلس النواب بموجب النظام
الداخلي برئاسة السید النائب االول لرئیس مجلس النواب والسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، وھنالك بعض المالحظات أرجو األخذ بنظر
االعتبار ھذه المالحظات خالل فترة (100) یوم. السیدات والسادة اعضاء أطلب التصویت على المنھاج الوزاري، أطلب التصویت، نقطة نظام

.بماذا؟ أرجو ذكر الفقرة
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-:(النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي (نقطة نظام –

المنھاج الوزاري الذي تحدث بھ السید رئیس الوزراء المكلف، فیھ نقص القومیات بأعتبار المادة (4) من الدستور العراقي، العراقیون متساوون
في الحقوق والواجبات، وبالنسبة لي كممثل عن القومیة التركمانیة، ال أرى في المنھاج الوزاري ما تطرق من حقوق للقومیات األساسیة والدلیل

.الكابینة الوزاریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الكابینة الوزاریة بعد المنھاج الوزاري، في لحظة التصویت على الوزراء ھذا بحث ثاني، إذا لدیك نقطة نظام بما یتعلق بالمنھاج الوزاري

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.متعلق بالمنھاج الوزاري، الكابینة الوزاریة خالیة من الممثل التركماني

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه نقطة نظامك تعرض عند التصویت على الوزراء، لیس لھا عالقة بالمنھاج الوزاري، السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المنھاج
.الوزاري، أرجو أختصار نقاط النظام إذا أمكن

-:(النائب نایف مكیف شنان الشمري (نقطة نظام –

لم یتطرق البرنامج الوزاري بشكل واضح إلى إعادة إعمار المناطق المحررة، ولم یتطرق إلى تعویض المتضررین من جراء العملیات األرھابیة
والعسكریة، وكذلك لم یتطرق إلى إعادة المفصولین في المناطق المحررة، ولم یتطرق إلى الدرجات الوظیفیة التي أخذت من المناطق المحررة،

كذلك لم یتطرق إلى النازحین، ھل النازحین یتم األعتماد على المنظمات الدولیة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه من ضمن المالحظات التي تم تثبیتھا من قبل السادة النواب

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

من الذي سوف یعوض المتضررین من جراء العملیات األرھابیة والعسكریة؟ لدینا مفقودین من سوف یعوضھم؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط للتوضیح، ھنالك العدید من المالحظات التي ثبتھا السیدات والسادة النواب ورؤساء الكتل في اللجنة المشكلة برئاسة السید النائب األول،
وسوف أسلمھا بشكل مباشر إلى السید رئیس الوزراء المكلَّف ألخذ النظر بھذه المالحظات خالل فترة (100) یوم وتضمینھا في البرنامج

.الحكومي، المنھاج ملزم مع األخذ بنظر األعتبار المالحظات التي طرحھا السیدات والسادة النواب

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

السیدات والسادة، كان واضح عندما وزعنا ھذا المنھاج وأعتقد ھذه المرة األولى التي یوزع فیھا منھاج قبل إنعقاد مجلس النواب، إذا كان
الحساب ھو على المقتطفات التي ذكرتھا، نعم ھنالك نواقص كثیرة، لكن إذا أُخذ مجموع الوثیقة كل ما ذكر األن من مالحظات موجودة ھنا،
ھنالك ثغرات، سنأخذ مالحظات رئاسة مجلس النواب بنظر األعتبار ونضیفھا واعتقد ھذه ھي مھمة المنھاج الوزاري، المنھاج یختلف عن

.البرنامج، المنھاج یعطي المنطلقات ال یدخل إلى التفاصیل، منھج، بینما البرنامج ھو الذي یفصل

-:(النائب كاوه محمد مولود (نقطة نظام –

حسب المادة (49) ثانیاً یحال المنھاج الوزاري إلى لجنة خاصة یرأسھا أحد نائبي رئیس المجلس إلعداد تقریر یقدم للمجلس قبل التصویت علیھ،
الیوم تم تشكیل لجنة برئاسة السید النائب األول لرئیس مجلس النواب وكان لنا حضور كممثلي الكتل السیاسیة وكان لنا مالحظات وأنا أطالب بأن

.یكون التصویت مشروط ویضمن ھذه المالحظات ومن حذف وإضافات للمنھاج الوزاري

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تم تسلیم المالحظات

-:النائب ھادي فرحان عبد هللا العامري –

حتى ننتھي من كل االمور المالحظات التي تم تسجیلھا الیوم من قبل السادة النواب مع السید النائب االول، یتم قرأتھا وتعتبر جزء مكمل للمنھاج
الحكوم للمنھاج مكملة وتكون قراءتھا تت قدموھا إنھ یقولون الت واالخوات اإلخوة مالحظات علیھا، ونصوت الحكوم
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.الحكومي ونصوت علیھا، مالحظات اإلخوة واالخوات التي یقولون إنھم قدموھا تتم قراءتھا وتكون مكملة للمنھاج الحكومي

-:السید رئیس مجلس النواب –

المنھاج الحكومي عبارة عن مبادئ عامة، والتفاصیل األخرى یتم البحث فیھا من خالل تنفیذ البرنامج الحكومي، وأیضا تم تضمین ھذه
.المالحظات وتسلیمھا إلى السید رئیس الوزراء المكلف. أطلب من السیدات والسادة النواب التصویت على المنھاج الوزاري

.(تم التصویت بالموافقة على المنھاج الوزاري)

-:(النائب خالد حمد عالوي المفرجي (نقطة نظام –

المادة (37) من النظام الداخلي ینص على أن یكون جدول االعمال موجود أمام أعضاء مجلس النواب قبل یومین، ونحن نتكلم على جلسة منح
الثقة لحكومة عراقیة أمامھا أربع سنوات ولشعب یعاني من آالف المشاكل، مشاكل متجذرة، أمس أي قبل (24) ساعة فقط وصل المنھاج

.الحكومي والساعة السابعة الیوم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بإمكانك التصویت على قبول المنھاج من عدمھ السید النائب

-:النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري –

شكراً سیدي الرئیس، الیوم أطلعنا على المنھاج الوزاري مع السید نائب رئیس المجلس، وثبتنا مالحظاتنا بخصوص المناطق المحررة، وكان
ھناك تقصیر واضح في التطرق لھذه االمور وكذلك في أمور أخرى، وأیضاً وجدنا في الملحق في الصفحة رقم (10) بأن السید رئیس الوزراء
عندما شكل كابینتھُ الوزاریة، أستبعد الوزراء الحالیین وھم كفاءات كما ذكرھم، وكذلك النواب وقال نزوالً عند رغبة الجمیع، علیِھ بأسم أعضاء
مجلس النواب، نُطالب الدكتور (عادل عبد المھدي) أن یوضح لنا من ھي الجھات التي رسمت سیاسة أستبعاد النواب والوزراء اإلكفاء الذي أقر

.بھم في المنھاج الوزاري

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، بما یخص التصویت یتم برفع األیادي، دقیقة السید النائب، السید النائب عندما أعطیك دور، بما یخص عرض السیدات
والسادة الوزراء، فیما لو ھناك أعتراض بموجب النظام الداخلي یُقدم طلب تحریري من السیدات والسادة النواب الى رئاسة المجلس ویتم أخذ

النظر بھذا الطلب بموجب النظام الداخلي. أرجو من السیدات والسادة النواب  بالنظام الداخلي وأن ال یكون ھناك أعتراض دون أن یعلم ما ھو
عدد المصوتین، وإذا كان لدیِھ شك في عدد المصوتین یُقدم طلب تحریري الى رئاسة المجلس ُمقترن بتوقیع السیدات والسادة النواب، وسیتم أخذ

.النظر بطلب السیدات والسادة النواب في نفس الجلسة قبل أن تُرفع الجلسة فیما یتعلق بالتصویت على السیدات والسادة الوزراء

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

سیدي الرئیس، المادة (49) ثانیاً، یُحال المنھاج الوزاري الى لجنة خاصة یرأسھا أحد نائبي رئیس المجلس إلعداد تقریر یُقدم للمجلس .1
.قبل التصویت علیھ، لیس من المعقول أن نصوت على منھاج وزاري أتى قبل (6) ساعات للسادة أعضاء مجلس النواب

یشترط في الوزیر ما یشترط في عضو مجلس النواب، ھو أن یكون حائزاً على الشھادة الجامعیة أو ما یُعادلھا، الحقیقة ال القیود الجنائیة .2
وال صحة الصدور الشھادات وال نزاھة السادة مع احترامنا، ال بد من ھیأة النزاھة أن تُعطي تقریر وال مسائلة وعدالة، لذلك سیادة

.الرئیس أطلب التأجیل (5) أیام لورود الوثائق المطلوبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل

-:(النائب عالء صباح ھاشم الربیعي (نقطة نظام –

.ھذا مطلبنا، أطلب التأجیل لمدة (5) أیام

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب، نحُن أمام أنظار الشعب العراقي، نعم السید النائب أبدیت رأیك، السیدات السادة النواب، نحُن أمام أنظار الشعب العراقي،
السید رئیس الوزراء المكلف ھل أعرض المنھاج الوزاري والسیدات والسادة الوزراء الى التصویت؟

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.بالتأكید
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات السادة النواب أعرض المنھاج الوزاري الى التصویت مع المالحظات التي ذُكرت أطلب التصویت

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

تصویت، السید النائب األول حاضر والسید النائب الثاني حاضر والتصویت موجود، التصویت تم مرتین، أطلب من السید رئیس مجلس الوزراء
.المكلف عرض كابینتھُ الوزاریة على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

 

 

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

سیدي الرئیس، المادة (77) ثانیاً من الدستور واضحة وضوح الشمس، یُشترط في الوزیر ما یُشترط في عضو مجلس النواب ومن الشروط
الواجب تحققھا قبل عضویة مجلس النواب قبل المصادقة من قبل المحكمة االتحادیة على مجلس النواب أن یكون خالیاً من القید الجنائي، خالیاً

من الجرائم، وجود ملفات واضحة من ھیأة النزاھة تؤكد عدم شمولِھ بإجراءات النزاھة، وتأكید من وزارة التعلیم العالي أو من التربیة فیما یتعلق
بمجلس النواب من شھادة صحیحة صادرة من وزارة التربیة ووزارة التعلیم العالي، اآلن السید رئیس الوزراء المكلف المحترم الذي ندعمھ

ونؤیدهُ نحُن في تحالف سائرون جاء بالسیفیات خالیة من كتاب من ھیأة النزاھة یؤكد سالمة صحتھم من حیث النزاھة، وكذلك ال یوجد تأیید من
وزارة التعلیم العالي بصحة ما ذكرهُ السیدات والسادة الوزراء المرشحین، وكذلك ال یوجد ما یؤیدھم من القیود الجنائیة أن لیس لدیھم قیود جنائیة

بارتكابھا، فنطلب التأجیل لمدة (5) أیام ألن رئیس الوزراء المكلف أمامھُ الى یوم 3/11، لماذا ھذا االستعجال بھذه الطریقة؟ ھذه أمانة أمام
الشعب العراقي، أنا أصوت اآلن على وزراء ال أعلم ما ھي شھادتِھ الحقیقیة مع احترامي؟ ال أعلم ھل لدیِھ قید جنائي أو لیس لدیھ؟ ثم (ما یُثار)

.على بعض المرشحین أن لدیھم ملفات في النزاھة ھذه أمانتنا وامانتك سیادة الرئیس ألن ھذه (4) سنوات، فبتالي مسألة التأجیل حتمیة بالنسبِة لنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

ال تُصادر رأي مجلس النواب، لمجلس النواب ما یرتأي، نعم بالنسبة لك، السید رئیس الوزراء المكلف تحدثت في البرنامج الحكومي عن دعم
الكتل السیاسیة بما فیھا كتلة سائرون وفتح والكتل األخرى من اإلصالح والبناء والكتل الكردیة والقومیات األخرى، الیوم الكتل السیاسیة كتلة
سائرون، ھل جنابك تحدثت عن كتلة سائرون التي أشار لھا السید رئیس مجلس الوزراء المكلف؟ أنا أسألھُ سؤال، السید النائب ال تتداخل، أنا

أسألھ ھل ھذا رأي الكتلة؟ سألتھُ سؤال ھذا رأي الكتلة أم رأي السید النائب؟ السید النائب مكانك، تحدث السید النائب نحُن في تحالف كذا ھل ھذا
رأیھُ أم رأي التحالف؟ أسألھ ھذا سؤال رأیك الشخصي، السید النائب؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.اآلن نتكلم نحُن كأعضاء مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً جزیالً، السید رئیس مجلس الوزراء المكلف، أنا لم أُصادر، سألتك قلت أتحدث بأسم مجلس النواب، ال أسمعك لآلخر لدیك (329) نائب،
سألتك سؤال ھل تحدثت نیابةً عن كتلة أو مجلس النواب؟ أجبتني، السید النائب ھذه الطریقة غیر مقبولة منك، ال تُصادر رأي اآلخرین، أنت

عضو في مجلس النواب ال تُصادر رأي مجلس النواب، سألتك ھل تتحدث عن نفسك؟ أم عن الكتلة؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.مجلس النواب كنواب ھذا شرط أساسي في التصویت .1
.سائرون واإلصالح جمیعھم ھذا موقفھم، لیس فقط سائرون .2

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

لن نصوت على وزراء مالم نعرف خلفیتھم من حیث النزاھة ومن حیث القیود الجنائیة ومن حیث صحة المواقف، وكذلك بالنسبة للمنھاج
الوزاري، المنھاج الوزاري ندرسھُ في (6) ساعات؟

ا الن ل ئ ال
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-:السید رئیس مجلس النواب –

تم التصویت على المنھاج الوزاري، ممكن ما یتعلق بالكابینة الرأي مطروح للسید رئیس مجلس الوزراء المكلف، تم التصویت على المنھاج
الحكومي أو المنھاج الوزاري، السید الرئیس الوزراء المكلف، من الممكن أن نسمع رأي السید رئیس الوزراء المكلف في ھذا األمر، رأي

.السیدات والسادة النواب في تأجیل طرح الكابینة الوزاریة

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

طبعاً ھذا من حق مجلس النواب، ال یوجد أي أشكال، ھو صاحب السیادة والسلطة وھو صاحب القرار في ھذا الموضوع، لكن ألفت االنتباه أن
ھناك فترة زمنیة محددة لھذا التكلیف، نحن اآلن دخلنا في الزیارة األربعینیة والطرق تتعطل، المعوقات كثیرة، قد تحصل تغیبات، لیس أمامنا

أكثر من حوالي ثمانیة أیام بالتالي، أنا حریص جداً أن ننھي ھذه التشكیلة لنبدأ بالعمل، أما إذا كان، أنا ذكرت ھذه النقطة، أما إذا كان ھناك قضایا
نزاھة أو قضایا شاھدات، بالتالي ممكن عرضھا وممكن عرض الوزیر، إذا ما تم منحھ الثقة ممكن فعالً سحب ھذه الثقة منھ، أنا سمعت منكم

.وانتم اسمعوا من عندي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب سوف أعطیك دور بعد ما یكمل لإلجابة، أسمع كل المتداخلین یجب ان یكمل رئیس الوزراء المكلف وسوف اسمع جمیع المتداخلین

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

شاركنا جمیعاً في جمیع الدورات السابقة، احیانا كان ال یقدم منھاج وزاري وال یعرض أي شيء من ھذا األمر، إال في ساعة االجتماع وفي یوم
االجتماع وأثناء االجتماع، أنا أطلب من اإلخوة واألخوات مجلس النواب أن یقدروا الظروف التي نعمل فیھا، ھناك الیوم أمامنا مھمة صعبة

ومعقدة، المفاوضات لتشكیل الحكومة جرت إلى بعد ظھر ھذا الیوم، كیف نقدم جمیع ھذه المتطلبات ونرسلھا إلى جمیع ھذه الدوائر والمفوضات
بین الكتل؟ وانتم تعرفون أن ھذه مسألة تتعلق بالقوى السیاسیة ال تتعلق فقط برئیس الوزراء، كیف یمكن تقدیم كل ھذه الوثائق بھذه السرعة، بھذه

العجالة، بینما باإلمكان الحقاً التدقیق وفعالً إذا كان ھناك وزیر قد تالعب بالشھادة أو لدیھ مسؤولیات قانونیة في النزاھة، حین ذلك یعاقب،
یسجن، یحاكم، لماذا مثل ھذا التعجب في أمر وتعطیل عمل الحكومة، أنا أدعو إلى التصویت على أسماء الوزراء وممكن وانا أعاھد اإلخوة

واألخوات أن ندقق وذكرت في أحد النقاط أعاھد في تدقیق بالشھادات والوثائق الدراسیة بقضایا النزاھة بالتالعب في الحصول على ھذا
المنصب، حین ذلك سوف تكون ھناك عقوبة شدیدة، لذلك أنا اطلب من السید رئیس مجلس النواب واطلب من السادة والسیدات أن نبدأ

.بالتصویت على أعضاء مجلس الوزراء، لكي ننھي ھذه المھمة وتبدأ الحكومة أعمالھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو أن اسمع رأي رؤساء الكتل السیاسیة

 

 

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

موضوع المسائلة والعدالة موضوع مھم جداً، وموضوع الشھادة ایضاً موضوع مھم وھذا ما نص علیھ الدستور، قبل تنصیب الوزراء والقضیة
ال تتطلب وقت كبیر خمسة أیام أو عشرة أیام كلھا ساعات، اآلن نحن دولة ولسنا نعین موظف حتى ننتظر أسبوع أو عشرة أیام أو شھر حتى

یأتي الجواب، اآلن بالتلیفون بإمكانك أن تتصل بالمسائلة والعدالة وغداً صباحاً یكون لدیك الجواب، نحن لدینا معلومات بعض الوزراء مشمولین
ً بالمسائلة والعدالة، وبالتالي ال یمكن لنا أن نصوت ومن ثم نبدأ بإقالة الوزیر وھذا شيء خط كبیر، لذلك أتمنى أن تؤجل الجلسة یوم غداً صباحا

.ونبدأ بالتصویت

-:النائب خلف عبد الصمد خلف –

في البدایة شكري وتقدیري للسید رئیس الوزراء الدكتور عادل عبد المھدي لما قدمھ من منھاج وزاري، السید رئیس مجلس النواب نحن نعیش
في الفترة المحددة لتشكیل الحكومة لذلك الوقت محصور جداً، أعتقد من حقنا عندما یطرح أي أسم من السادة الوزراء من حقنا أن نصوت
بالموافقة وعدم الموافقة، من اجل أن تسیر الحكومة وتتشكل الحكومة، ال بد من التصویت من خالل ھذه الجلسة حتى یمكن أن تسیر ھذه

الحكومة، ثم بعد ذلك كما تفضل السید الدكتور عادل عبد المھدي إذا ظھرت الن بالتجربة جواب المسائلة والعدالة یحتاج إلى وقت طویل، ولذلك
.نحن في كتلة دولة القانون مع التصویت على الوزراء من أجل تشكیل الحكومة لبناء البلد

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

المادة (4) بالدستور كل العراقیین سواسیة بالحقوق والواجبات. أنا كنائب أرید أن أعرف من السید رئیس الوزراء الجدید، كیف وزعت ھذه
الحقائب الوزاریة؟ وماھي اآللیة على المحافظات ولیس على الكتل على المحافظات، ھل على الكثافة السكانیة؟ أم على المحرومیة؟ إذا كانت

أي تستلم لم اللحظة ھذه والى 2003 عام من اآلن حد إلى بالعراق محافظة خامس یعني بابل محافظة فأن المحرومیة أو السكانیة الكثافة على
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ي م م ى و 003 م ن ن ى إ ق ر ب س ي ی ب ب ن ی رو و ی ى
حقیبة وزاریة، فإذا كانت حكومة تكنوقراط فأن بابل یوجد فیھا تكنوقراط وإذا كانت مستقلین ایضاً یوجد فیھا مستقلین وإذا كانت أحزاب ایضاً

یوجد فیھا أحزاب، ماھي األسباب التي تمنع كل الحكومات السابقة من ان تمنح محافظة بابل حقیبة وزاریة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب الرأي أصبح واضح، أغلب النقاط واضحة من قبل السیدات والسادة النواب، المنھاج الوزاري تم التصویت علیھ

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

سیادة الرئیس صوتنا على المنھاج الوزاري فقط مالحظة والتي ھي أتمنى أن تذكر الى السید رئیس الوزراء المكلف، یوم أمس ھیأة الرئاسة
وجھت أنھ رؤساء الكتل واعضاء مجلس النواب یجتمعون الیوم واذا توجد مالحظات على المنھاج الوزاري یضعون المالحظات، اجتمع بنا
النائب االول رئیس مجلس النواب الیوم الساعة الواحدة ظھراً وحصلت لدینا مالحظات عن المحافظات بصورة عامة والمحافظات المنكوبة
بصورة خاصة، ھذه المالحظات نحن الیوم عندما صوتنا على المنھاج الوزاري، المالحظات تتضمن یعني بھا المفصولین من ضمن اعمار

.المدن یعني ال نصوت على المنھاج فقط الذي احضره رئیس الوزراء المكلف

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المنھاج مع المالحظات نعم وھذا ما تم التصویت علیھ

-:النائبة وحدة محمود فھد –

سیادة الرئیس الیوم عندما جاء السید رئیس الوزراء المكلف، جاء لیعرض المنھاج الوزاري أو البرنامج الحكومي أمام أنضار الشعب، ممثلین
الشعب موجودین، جاء ھذا المنھاج تلبیة لمتطلبات الشعب جمیعاً، توفیر احتیاجاتھم االنسانیة والخدمیة، الیوم لدینا عدد كبیر و عشرات اآلالف
من المفقودین، أطلب من السید رئیس الوزراء المكلف أن یتعھد أمام أنضار كل ممثلین الشعب أنھ یتعھد لنا حتى نبلغ ذوي المفقودین أنھ یعرف
لنا مصیر عشرات األالف من المفقودین في نینوى وصالح الدین واالنبار للسنوات السابقة وكذلك محافظات دیالى ال نعرف ھم أین أصبحوا،

.أھلم یأتون لیسألونا وال نعرف مصیرھم أین حصل، فلیس لنا غیر نلزم رئیس الوزراء المكلف أن یعرف لنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدة النائبة تم تضمین ھذه المالحظات التي اعتبرت جزء من المنھاج الوزاري

-:النائب عدنان فیحان موسى –

سیدي الرئیس الكابینة الوزاریة الیوم بعض النواب یعترضون على عرض الكابینة الوزاریة الیوم، كانت ھنالك لجنة مكلفة تتابع مع رئیس
الوزراء المكلف قراءة السیفیات واختیار السیفیات، فكل واحد منھم لیرجع الى رئیس كتلتھ الذي كان یتابع ھذه اللجان، الیوم نحن أمام استحقاق

ھذا االستحقاق الیوم الشعب أصبح لھ أشھر وھو ینتظره، منذ 12/5 االنتخابات والى حد الیوم نحن لم نشكل الكابینة الوزاریة، یوجد كانت ھنالك
لجنة تتابع مع رئیس الوزراء المكلف باختیار السیفیات فكل شخص لیرجع الى رئیس كتلتھ حتى یعرف، نحن الیوم علینا ان نمضي، الشعب

.الیوم ینتظر

-:النائب احمد عبد هللا عبد الجبوري –

طبعاً ھذا الیوم ھو تاریخي بالنسبة للعراقیین، ھذا الیوم یجب ان تمرر الكابینة ومن یؤشر من النواب على أي وزیر ال یستحق منح الثقة علیھ ان
ال یصوت ورأیھ محترم، نعم یوجد عتب من االخوة النواب على القیادات التي اتھمت ھذا المجلس وھو ممثل الشعب بالفساد وباألجرام وبطرق
كثیرة نقول من ھنا أننا من یمثل ھذا الشعب ونعذر القیادات على ما ذھبت باالتھام الى مجلس النواب ألننا أمام شعب مظلوم، ھذا الشعب ینتظر

.منا أن تشكل دولة كي ینعم بالموارد الموجودة في العراق

دولة الرئیس جدیر بالثقة ویستطیع أن ینجز جمیع الملفات إن االخوة السیدات والسادة حریصون على دعمھ، جمیعنا مسؤولین أمام الشعب
.العراقي وعلینا الیوم أن نمضي بالتصویت على الكابینة الوزاریة واكرر من ال یرید أن یصوت فھو حر

.المحور الوطني مع التصویت الیوم على الكابینة الوزاریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من البرلمانیة تحدید النصاب، أحتاج عدد النصاب
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-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید –

سیادة الرئیس لن اتكلم باسمي كنائبة ولن أتكلم بأسم اي كتلة اخرى أتكلم باسم الشعب، وجمیعنا استبشرنا خیراً كنواب وكشعب بتكلیف السید
عادل عبد المھدي، واحقاقاً للحق ورسالة من الشعب الذي اتكلم باسمھم وكذلك االكادیمیین وأخص منھم بالذات فقط عندما یقدم وزیر یذكر ھل

.قدم على النافذة االلكترونیة أم ال

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.السید رئیس المجلس فیما یخص الدستور المادة (76) الفقرة رابعاً یعرض رئیس مجلس الوزراء المكلف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدة النائبة تم ذكر ھذه المادة

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.فقط اسمح لي سیدي الرئیس

اول مرة یعرض اسماء اعضاء وزارتھ والمنھاج الوزاري على مجلس النواب، یعني منطقیاً تطرح اسماء الوزراء والوزراء وبعدھا المنھاج
.الوزاري

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المنھاج الوزاري یطرح رئیس الوزراء مقدما المنھاج الوزاري وبعدھا الوزراء

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

نعم حالیاً المنھاج الوزاري عرض علینا واتمنى من السید رئیس الوزراء المكلف عادل عبد المھدي فیما یخص ملفات الفساد بأثر رجعي، یعني
.نحن ھذا الموضوع سیدي الرئیس شاھدت المحور كافة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه المالحظات السیدة النائبة اذا توجد مالحظات على المنھاج فتم تضمینھا باللجنة المشكلة، نحن نتحدث عن اجراءات سیر الجلسة والتصویت
.على الوزراء من عدمھ

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.نعم أسماء أول مرة الوزراء ومن ثم المنھاج الوزاري سیدي الرئیس

-:النائب كاظم حسین علي –

سیادة الرئیس انا اعتقد المشكلة التي الیوم نحن فیھا ھي مشكلة رؤساء الكتل السیاسیة، ألن بالمناسبة لم یقدموا أي شيء ألعضاء مجلس النواب
.مع احترامي للبعض

.القضیة الثانیة الیوم ال یمكن لي وال لجنابك وال ألعضاء مجلس النواب ان یخالفون الدستور والنظام الداخلي وقانون انتخاب مجلس النواب

القضیة كالتالي یجب رئیس مجلس الوزراء المكلف أن یأتي بسیفي حقیقي لیس ورقة مثل ھذه الورقة، أنا ماذا أعرف مثالً، صح كتب لي ھو
مأخذ شھادة، توجد شھادة وصحة صدور، مساءلة وعدالة، أنا الیوم اتصلت برئیس ھیأة المساءلة والعدالة قال أول مرة أستغرب لم یأتیني وال
سیفي تحققنا منھ مشمول أو غیر مشمول، القضیة االخرى ھنالك كثیر من الشبھات على بعض المرشحین أقول الشبھات حتى ال یتحجج أحد

االخوان، نحتاج نتأكد، غیر ممكن الیوم نكون شھداء زور على تصویت على كابینة غیر متأكدین منھا، ال یأتیني شخص یتحجج الیوم، سیدي
الرئیس ال یحظر لي شخص یتحجج الیوم الشعب العراقي، الشعب العراقي یحتاج أن نصوت لوزراء ال یوجد علیھم ملفات نزاھة، غیر مشمولین

.بالمساءلة والعدالة، شھادات حقیقیة، أم أحظر أصوت ألجل أن امرر لخاطر الشعب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس الوزراء المكلف نعتقد أنھ تحتاج الى مداولة لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

الرئیس؟ سیدي بمالحظة لي تسمح
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تسمح لي بمالحظة سیدي الرئیس؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم تفضل

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.(اخواني القلق مشروع و المطالبة صحیحة فیما یخص النزاھة والعدالة (المسائلة والعدالة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب اماكنكم دعونا نسمع وجھة نظر رئیس مجلس الوزراء المكلف، لن استمع الى أي مداخلة لمجلس النواب ما یرتأي،
.یتحدث السید رئیس مجلس الوزراء المكلف، اذا قرر مجلس النواب المضي في التصویت من عدمھ على الكابینة الوزاریة

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

فمعظم المرشحین الى ھذه المناصب ھم لدیھم مواقع رسمیة وھم أناس معروفون (CV)ھناك حق مشروع ھذا صحیح لكن لو راجعنا الــ
لآلخرین ولھم تاریخ وھذه األمور قد تم تدقیق فیھا من حیث الشھادة ومن حیث النزاھة راجعوا األسماء جمیعھم في مواقع إما مسؤولة أو في
مواقع راقیة جداً فال توجد ھنا مسألة المساءلة والعدالة وإذا ثبت بأن بعض الوزراء قد اخفوا بعض المعلومات أنا ذكرت أن ھذا األمر، سیتم

.المعاقبة وعلیھ أرجو االطمئنان من ھذه المسالة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أخذ فقط مداخلتین مداخلة عن البناء النائب ھادي العامري ومداخلة أخرى عن االصالح ومداخلة عن الكرد ثالث مداخالت، السید النائب ھادي
.العامري تفضل

-:النائب ھادي فرحان عبد هللا العامري –

ما موجود في الدستور ال إشكال فیھ ولكن طیلة الحكومات السابقة منذ الجمعیة الوطنیة االولى الدكتور الجعفري حتى حكومة المالكي االولى الى
حكومة المالكي الثانیة الى حكومة العبادي وال مرة طرحنا الوزراء على مسألة المساءلة والعدالة وال طرحناھا على النزاھة وھذه أول مرة أنا

أقول حق مشروع ولكن یفترض قبل ان نأتي الى ھنا قول أیھا األخوة نحن ال نأتي نصوت الیوم وانما یجب ان نطرح ھؤالء على النزاھة وعلى
المساءلة والعدالة وعلى تدقیق الشھادات، أنا أعتقد أن موضوع تدقیق الشھادات موضوع صارم الوزیر یتحمل اكثر من غیره إذا ثبت بأن

شھادتھ مزورة لذلك الخیار لدى االخوة النواب في جمیع المرات السابقة جمیعھا وال مرة دققنا وأنا مسؤول عن كالمي وال مرة دققنا وال مرة
.دقننا وأنا مسؤول عن كالمي

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس الوزراء المكلف ھل لدیك وزیر غیر موظف؟

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.نعم یوجد وزراء غیر موظفین لكن لھم تاریخ لو كان ھناك مساءلة أو كان ھناك خلل في الشھادة لتم اكتشافھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.عن االصالح النائب حسن العقولي

-:النائب حسن عبد هللا عبادي العقولي –

ال ضیر بأن یكون ھناك لقاء مدة نصف ساعة مع بعض السادة النواب ومسؤولي الكتل للوصول الى قرار بھذا الشأن ألن المطلب فیما یخص
المساءلة والعدالة وفیما یخص النزاھة ھذا مطلب مشروع والنقاط والمواد الدستوریة التي ذكروھا النواب مشروعھ فمن الممكن أنھ جلسة قصیرة

.نصف ساعھ ونتوصل الى حل ان شاء هللا بھذا الخصوص

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

ھناك بعض المقترحات صباحا قلناھا الى السید النائب االول السید حسن كریم الكعبي فیما یخص العالقة بین الحكومة الفدرالیة أو الحكومة
االتحادیة وحكومة اقلیم كردستان ھناك بعض المواضیع أو المعالجات لضمان استقرار األمن والنسیج االجتماعي العراقي كما أیضا نؤید

التصویت على البرنامج الحكومي وأعتقد عدم التأجیل لمدة نصف ساعة ألن النصف ساعة ممكن أن تصبح ساعة وممكن تصبح ساعتین وأعتقد
ل التأ نا ل لذلك ل قل قت ال أن ال
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.الیوم أن الوقت قلیل لذلك لسنا مع التأجیل

-:النائب حیدر –

نحن ندعم السید عبد المھدي وكابینتھ الوزاریة لكن ال نرى ضیر من تأجیل التصویت على الكابینة الوزاریة خمسة أیام ال یوجد ضیر خاصة
وأن ھناك مطالب لدى النواب بالتأجیل وما یذكر ان الوزرات السابقة لم تعرض على المساءلة والعدالة ھذا دلیل فشل ولیس دلیل صالح

الوزرات السابقة نحن نرید أن نبدأ بدایة جدیدة نرید أن ننقل العراق نقلة نوعیة ھل من المشكلة عرض ھؤالء الوزراء على المساءلة والمعادلة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قد نعرض ھذا األمر الى التصویت ولمجلس النواب ما یرتئي، النائب عدنان االسدي

-:النائب عدنان ھادي نور االسدي –

األمر واضح الرجل مكلف جاء بأسماء حكومتھ یتم عرض األسماء أسماء السادة الوزراء واحداً بعد واحد وفي النھایة الذي لدیھ اشكاالت ال
یصوت على الوزیر الذي لدیھ إشكال علیھ وتمضي، أما تأجیل أما رفع الجلسة ربع ساعة أو نصف ساعة ھذا معناه سوف تؤجل الجلسة ومعناه

سوف ندخل في مدة دستوریة ضیقة جداً قد نحرج أمام الشارع العراقي نحن مع استمرار الجلسة ومع التصویت على السادة الوزراء وزیراً
.وزیراً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس الوزراء المكلَّف نصف ساعة للمداولة

 

السیدات والسادة النواب نستأنف الجلسة وإكمال الفقرة أوالً التصویت على أعضاء الوزارة والمنھاج الوزاري یتفضل السید رئیس الوزراء
.(المكلف لطرح أسماء الكابینة الوزاریة (الكابینة الحكومیة

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

شكراً سیادة الرئیس، بسم هللا الرحمن الرحیم

.نائب رئیس الوزراء لشؤون الطاقة والنفط الدكتور ثامر عباس الغضبان –

-:النائب حیدر عبد الكاظم نعیمھ الفوادي –

بسم هللا الرحمن الرحیم، شكراً سیادة الرئیس نحن في النصر وكتلة العقد الوطني جمیعنا داعمین لدولة رئیس الوزراء المكلف ونعتقد وضع
برنامج حكومي یلبي الطموح وندعمھ بقوة، أنتم حضراتكم كان النقاش على إما أن تمضي كل الكابینة الوزاریة واما یتم تأجیل ھذه الجلسة لمدة
خمسة أیام نحن األن مطلبنا الرئیس دولة الرئیس المكلف أما أن تصوت على كل الكابینة الوزاریة تعرضھا أما السید رئیس مجلس النواب وأما

.أن یتم تأجیل الجلسة لمدة خمسة أیام ھذا مطلبنا الرئیسي ولن نتنازل عنھ أبداً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یوجد طلب مقدم أمامي بتأجیل الجلسة لمدة ثالثة أیام أعرضھ على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، تصویت على التأجیل

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.الدكتور ثامر عباس الغضبان –

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تصویت

(تم التصویت بالموافقة)

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.نائب رئیس الوزراء للشؤون اإلقتصادیة وزیر المالیة فؤاد محمد حسین

– النواب مجلس رئیس -:السید
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ب  و س  ج یس  ی ر :

.تصویت

(تم التصویت بالموافقة)

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.وزارة اإلتصاالت د. نعیم ثجیل یسر الربیعي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تصویت

(تم التصویت بالموافقة)

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.وزارة اإلعمار واإلسكان األستاذ بنكین ریكاني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تصویت

(تم التصویت بالموافقة)

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.وزارة التجارة الدكتور محمد ھاشم عبد المجید

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تصویت

(تم التصویت بالموافقة)

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.وزارة الخارجیة الدكتور محمد علي الحكیم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تصویت

(تم التصویت بالموافقة)

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.وزارة الزراعة الدكتور فالح حسین جبر الحسني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تصویت

(تم التصویت بالموافقة)

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.وزارة الشباب والریاضة الدكتور أحمد ریاض طالب العبیدي

-:السید رئیس مجلس النواب –

ت ت
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.تصویت

(تم التصویت بالموافقة)
-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.وزارة الصحة والبیئة الدكتور عالء عبد الصاحب العلوان

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تصویت

(تم التصویت بالموافقة)

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.وزارة الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدهللا الجبوري

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تصویت

(تم التصویت بالموافقة)

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.وزارة العمل والشؤون اإلجتماعیة الدكتور باسم عبد الزمان مجید الربیعي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تصویت

(تم التصویت بالموافقة)

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.وزارة الكھرباء الدكتور لؤي حمید جواد الخطیب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تصویت

(تم التصویت بالموافقة)

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.وزارة الموارد المائیة الدكتور جمال عباس محسن العادلي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تصویت

(تم التصویت بالموافقة)

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء المكلَّف –

.وزارة النقل مھندس عبدهللا لعیبي باھض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تصویت

افقة) ال ت الت (ت
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(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب أماكنكم، النقاش یكون من أماكنكم، ھذه لیست طریقة السیدات والسادة النواب إجلسوا في أماكنكم لكي یكون نقاش، السادة
.النواب أماكنكم، ممكن تجلسون في أماكنكم الن الجلسة سترفع، إعادة ضبط نظام القاعة

-:(النائب أحمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام –

سیادة الرئیس أتمنى أن ینتبھ علینا السید رئیس الوزراء المكلف، السید رئیس الوزراء المكلف أنا أوجھ كالمي لھیأة الرئاسة لكن أتمنى أن ینتبھ،
سیادة رئیس الوزراء المكلف إذا سمحت لنا جنابك الیوم جئت بالكابینة الوزاریة كاملة معك ونحن أعضاء مجلس النواب بوجود كل الكتل

المعترضة على الكابینة الوزاریة والموافقة علیھا أتمنى سیادة رئیس الوزراء المكلف أن تعرض الوزراء جمیعھم الذي یفوز في التصویت یكون
.وزیر في كابینتك والذي ال یحظى باألغلبیة في التصویت یعني أنھ لم یحظى بالثقة فأعرض الكابینة الوزاریة سیادة الرئیس

-:(النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام –

شكراً سیادة الرئیس أنا أؤكد ما قالھ األستاذ عدنان الفیحان، قالت المرجعیة یجب أن یكون القائد قوي وحازم ویتحمل المسؤولیة ال یجوز تأتون
بكابینة وزاریة كلھا على أساس یقرؤونھا وخرجوا خمسة دقائق وجاءوا في منتصف الكابینة، أنا أرى أنھ من المخزي على مجلس النواب أن ال

. یكمل الكابینة واإلخوة اللذین یؤیدون ھذا الكالم نریدھم أن یشجعونا في ھذا الموضوع

-:(النائب نعیم عبد یاسر العبودي (نقطة نظام –

سیادة الرئیس الشعب العراقي ینتظر األن التصویت على الكابینة كاملة ونحن الیوم أعضاء البرلمان جئنا لنصوت على الكابینة كاملة، ھناك
ضغوطات سیاسیة والسید رئیس الوزراء نثق بھ وأنھ حازم وشجاع كما قالت المرجعیة فلذلك یجب أن تكون الكابینة كاملة ویتم التصویت علیھا،

.الكل لھ خیار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وقوف النواب في الممر كیف سأمیز بینھم وبین الموظفین، ممكن أماكنكم

-:(النائب مضر معن صالح الكروي (نقطة نظام –

سیادة الرئیس نحن الیوم نمثل الشعب العراقي بالكامل والشعب العراقي ینتظر منا أن نقدم الكابینة الوزاریة بالكامل، حالیاً الذي رأیناه حقیقة
.تصرف غیر مسؤول وھو طعن بالشعب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال یوجد طعن سیادة النائب

-:(النائب مضر معن صالح الكروي (نقطة نظام –

. نحن نرید أن تقدم الكابینة بالكامل، لماذا األسماء فقط التي تم تحدیدھا وعرضت للتصویت وال نرید من اإلخوة اإلنسحاب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لیس أمام رئاسة المجلس إال أن یكون ھناك نظام في الجلسة لتحدید عدد النواب الموجودین، اإلخوان الواقفین ممكن أماكنكم

-:(النائب رشید عداي كرو العزاوي (نقطة نظام –

السید الرئیس الیوم في ھذا التصویت الذي جرى مع إحتراماتي وإجاللي وتبریكي لكل الوزراء اللذین تم التصویت علیھم ونیل ثقة مجلس
النواب، نقول لماذا أستثني بعض المرشحین اللذین یكونون لبعض الكتل السیاسیة وبعض الكتل السیاسیة مررت مرشحیھا لماذا؟ السید الرئیس

أجبني عن ھذا السؤال لماذا أستثني مرشحي بعض الكتل السیاسیة؟

-:(النائب عمار كاظم عبید الشبلي (نقطة نظام –

شكراً سیادة الرئیس في البدایة طلبنا صحة صدور شھادات وعدم شمول بعض المرشحین للكابینة الوزاریة بالمسائلة والعدالة وكتاب من النزاھة
بعدم المطلوبیة ھذا تم تجاوزه لألسف، األن الكابینة الوزاریة التي عرضھا السید عادل عبد المھدي أمام مجلس النواب وأمام الشعب العراقي
النقص الحاصل في الكابینة الوزاریة كان علیھ أن یقسم الوزارات الشاغرة التي بقیت بدون وزراء ویوكلھا إلى الوزراء اللذین تم التصویت

علیھم، ھذا القانون، األن الكابینة معیبة بالنقص نصف الوزارة غیر موجودة، أما أن یتم التصویت على جمیع الوزراء وھو حاضرون وإما أن
.یوكل الوزارات التي بقیت شاغرة إلى السادة الوزراء اللذین صوتنا علیھم

نظا (نقطة ن كاظ اد د :(النائ
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-:(النائب عدي عواد كاظم حسین (نقطة نظام –

سیادة الرئیس نحن نواب ولدینا رأي، لیس الرأي لرؤساء الكتل اللذین خرجوا نصف ساعة وجاء وا لیقرروا، المفروض السید رئیس الوزراء
یكمل وكما قالت المرجعیة یجب أن یكون حازم وشجاع، نرید أن یخرج على المنصة ویقول لنا ما ھي أسباب تأجیل باقي الكابینة لكي نمضي أو

.ال نمضي، یقول لنا األسباب لكي نقتنع نحن لسنا خرفان

-:(النائبة عالیھ نصیف جاسم عزیز (نقطة نظام –

شكراً سیادة الرئیس، أوالً: نحب أن نسأل ھیأة الرئاسة ألنھ خالل نصف ساعة أكملت القید الجنائي والنزاھة والمسائلة والمادة(18) من الدستور
المتعلقة بالجنسیة المزدوجة ھل إنتھیتم منھا خالل نصف ساعة، أنتم مسؤولین عن حمایة الدستور وإذا ما كان الدستور تحقق بمواده من خالل

الكابینة التي تم التصویت علیھا ثانیاً: المادة (76) واضحة فیما یتعلق بالتصویت على الكابینة الحكومیة كاملة أما أن تحصل إتفاقات سیاسیة
ً .وتصادر فیھا إرادة النواب ھذا غیر مقبول مطلقا

-:(النائبة بسمھ محمد بسیم صبري (نقطة نظام –

سیادة الرئیس، السید رئیس الوزراء المكلف حضرتك عندما جلسنا بعثت لنا سي في والسیرة الذاتیة لكل الوزراء ما معنى أن تمرر نصف
.الوزراء وتبقي على النصف األخر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه المالحظة ذكرت سیادة النائبة إن كان لدیك مالحظة جدیدة

-:(النائبة بسمھ محمد بسیم صبري (نقطة نظام –

.یجب أن تمرر الكابینة كاملة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.زودوني بالنصاب

-:النائب یوسف بعیر علوان –

السید الرئیس، السید رئیس الوزراء المحترم، بعد خمسة أیام سنزور الزیارة األربعینیة، وأنا أعلم أنك كل سنة تذھب لزیارة الحسین، علمنا
الحسین حیث قال: ھیھات منا الذلة، نحن نواب الشعب، سنكون لك داعمین ومؤازرین وإخوة، ونستقتل على كابینة تحقق آمال الشعب، لكن ما
نشاھده الیوم ھو دون مستوى آمال الشعب، نرجوك برجاء الحسین، نرجوك برجاء الشھداء الذین قدمناھم على ھذه األرض أن تتوكل على هللا

سبحانھ وتعالى، وتقدم دماء الشھداء وأبناءك وأبناء الشعب العراقي، وتكون ھذه ھي المصلحة المقدمة، ھذا ما أرید منك، والسالم علیكم ورحمة
.هللا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السادة المقررین، أحسبوا النصاب

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.إضافة لما ذكره اإلخوة من أن إنفضاض الجلسة دون إكمال التشكیلة ھي نقطة ضعف من بدایة التشكیل، ھذا أوالً

ثانیاً: سیادة الرئیس، أنت من یأمر باستمرار التصویت أو عدمھ، من أمر بإیقاف التصویت ھو السید نصار الربیعي، ھو الذي قام وأشَّر إلى
الدكتور عادل عبد المھدي، وانسحب من المنصة، والسید نصار لیس نائباً، وال مرشحاً، وال وزیراً وال زعیم كتلة، یرجى حفظ استقاللیة مجلس

.النواب، واستقاللیة الحكومة بدایةً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال نسمح ألي شخص خارج مجلس النواب

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.ھذا ما حصل، والتسجیل موجود

-:السید رئیس مجلس النواب –
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السید النائب، إذا أنت إنتبھت علیھ، كان المفروض أن تطلب نقطة نظام في وقتھا، أتفق معك بالرأي، ال نسمح ألي طرف بالتدخل في إدارة
.جلسة مجلس النواب

.السادة المقررین، إحتساب النصاب

-:النائب عبدالسالم عبدالمحسن المالكي –

طبعاً في حقیقة األمر الشعب العراقي الیوم ینتظر ما یدور داخل قبة البرلمان، وبالتالي الیوم المسؤولیة كبیرة على اإلخوة أعضاء مجلس
النواب، ویجب التنصل عن فرض اإلرادات أو المیول باتجاه رغبات الكتل السیاسیة، یجب أن نذھب باتجاه رغبات الشارع العراقي، وبالتالي ما

دمنا صوتنا على المنھاج الوزاري فیجب أن یتبع المنھاج الوزاري حكومة، وبالتالي اآلن الحكومة تشكلت وأصبحت نصف زائداً واحد، وعلى
السید عادل عبدالمھدي أن یسري بھذه الحكومة من أجل اإلنطالق بمشروع بناء الدولة القادم، وتخلیص العراق من ھذه األزمات، وتصفیر

.أزمات ھذا البلد، وعلینا إخوتي حتى ال نقع في خطأ قانوني منح الثقة للسید عادل عبدالمھدي، من أجل اإلنطالق وتشكیل الحكومة

-:النائب حسین علي محمد –

.السید رئیس الوزراء المكلف لم یتم التصویت علیھ إلى اآلن في ھذه الجلسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال یوجد تصویت على رئیس الوزراء، رئیس الوزراء المكلف یطرح المنھاج الحكومي، ویطرح الوزراء منفردین

.تفضلوا لتأدیة الیمین الدستوریة، لحین إكتمال النصاب

.تأدیة الیمین الدستوریة للسید رئیس الوزراء المكلف الدكتور عادل عبدالمھدي، مع السادة الوزراء

.الفقرة ثانیاً: تأدیة الیمین الدستوریة لبعض النواب*

.السادة (محمد إقبال عمر، قاسم الفھداوي، فالح حسن زیدان) یؤدون الیمین الدستوریة كنواب في المجلس

.ترفع الجلسة إلى یوم 6/11

.ُرفعت الجلسة الساعة (12:45) بعد منتصف اللیل
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