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محضـر جلسـة رقـم (4) جلسة انتخاب رئیس الجمھوریة الثالثاء
(2/10/2018) م

الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي األول

 

محضـر جلسـة رقـم (4) جلسة انتخاب رئیس الجمھوریة الثالثاء (2/10/2018) م

 

 

ً .عدد الحضور: (192) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (5:20) مساًء

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:النائب سلیم ھمزة صالح خضر –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة أوالً: تأدیة الیمین الدستوریة لبعض السادة النواب*

.األسماء

.یوسف محمد صادق عبد القادر
.بھار محمود احمد فتاح

.غالب محمد علي شكر حسین
.كاوه محمد مولود

.ھوشیار عبدهللا فتاح أحمد

.حضورھم الى القاعة لتأدیة الیمین الدستوریة

.(تم تأدیة الیمین الدستوریة للسادة النواب)

.اعالن النصاب األخیر (254) نائب

ً
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.الفقرة ثانیاً: أنتخاب رئیس الجمھوریة*

خالل المدة القانونیة تقدم ما یقارب (30) من السیدات والسادة الذین یرغبون بالترشح لشغل منصب رئاسة الجمھوریة، وتم قبول مرشحین بعدد
:(23) مرشح وھم كالً من

.سردار عبد هللا محمود .1
.عمر عبد اللطیف جمال رشید .2
.عمر أحمد كریم البرزنجي .3
.سروة عبد الواحد قادر أبراھیم .4
.عبد الكریم علي عبطان الجبوري .5
.برھم احمد صالح قاسم .6
.فؤاد محمد حسین .7
.نوار سعد محمود حسین المال .8
.سلیم ھمزة صالح خضر .9

.جبار شاطي عبد الحسین التمیمي .10
.كمال عزیز .11
.منذر منعم سعد جبر الباوي .12
.منقذ عبد اللطیف مصطفى الصفار .13
.محمد صالح حمھ فرج الجاف .14
.فیصل محسن عبود الكالبي .15
.عماد كمال سعید مولود .16
.أحمد موح عمران .17
.بدور عبد مرھج .18
.عباس محمد نوري .19
.ثائر غانم محمد .20
.أیوب درباس موسى .21
.رحیم أبو جري معین الساعدي .22
.ریاض محمد مزھر خلف الوزني .23

وأیضاً تقدم السید (عبد الكریم علي عبطان الجبوري) باألنسحاب من الترشح وأكد إنھ ینسحب ویبارك لمن یفوز شرط أن یكون على قدر االمانة
ومؤمناً بوحدة العراق وحامي للدستور العراقي، وأیضاً تقدم بطلب إنسحاب السید (سلیم ھمزه صالح خضر) وأكد على نفس المبادئ، تقدم أحد
المتقدمین للترشح إلى منصب رئاسة الجمھوریة بطعن أمام المحكمة اإلتحادیة لعدم ظھور أسمھ باألسماء التي تمت الموافقة علیھا من مجلس

النواب، وكانت إجابة المحكمة اإلتحادیة بموجب كتابھم المرقم (190/أتحادیة/2018) قررت المحكمة اإلتحادیة العلیا بجلستھا المنعقدة بتاریخ
:1/10/2018، رد االعتراضات المقدمة من كل من

.غالب محمد محسن فھد الزركاني .1
.باسم ھاشم دبیس جبار .2
.منى محمد جعفر .3
.عمار عبد الجبار محمد القیسي .4

أستناداً ألحكام المادة (68) من دستور جمھوریة العراق لعام 2005 والمادة (5) ثانیاً من قانون أحكام الترشیح لمنصب رئیس الجمھوریة رقم
(8) لسنة 2012، وھذا ھو القرار یؤكد على اإلجراءات التي أتخذھا مجلس النواب، اآلن عدد المرشحین الذین یحق ألعضاء مجلس النواب

بإدالء صوتھ لھم ھو (21)، القائمة (23) وتم أنسحاب مرشحین أثنین بالتالي یكون عدد األشخاص الذي یحق للسیدات والسادة أعضاء مجلس
النواب أنتخابھم (21) مرشح، وأي أسم یظھر خارج ھذه األسماء یعد التصویت لھذا الشخص باطالً، نود أن نوضح إنھ إذا لم یحصل احد

المرشحین على ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب یصار إلى جولة وفي الجولة الثانیة یتم أختیار أعلى المرشحین األثنین الذین تم عبورھم في
الجولة األولى للتنافس فیما بینھم في الجولة الثانیة، على أن یكون النصاب متحقق قبل بدء الجولة الثانیة، ألن ھذا قرار وبالتالي القرار یحتاج إلى

نصاب، وعند حصول أحد المرشحین األثنین على اعلى األصوات بغض النظر عن عدد األصوات سیكون ھو المرشح الفائز بمنصب رئیس
.الجمھوریة، المدیر العام للدائرة البرلمانیة، العالقات

-:النائبة جوان إحسان فوزي رشید –

السیدات والسادة النواب، سرد تصریحات غیر مسؤولة بأن مرشحنا عن اإلتحاد الوطني الكردستاني األستاذ الدكتور (برھم صالح) قد أنسحب
.من العملیة اإلنتخابیة، نؤكد لكم أن الدكتور (برھم صالح) ال یزال ومستمر ومرشح عن اإلتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئیس الجھموریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً للتوضیح، ولكن ھو مرشح عن كل أبناء الشعب العراقي ولیس مرشح لحزب وأیضاً باقي المرشحین، وصلنا إنسحاب آخر من المرشح
.((عمر البرزنجي
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-:النائب عبد السالم عبد المحسن عرمش المالكي –

من أولى مھمات مجلس النواب الحفاظ على العملیة السیاسیة والحفاظ على الدستور، المادة (48) رابعاً، (من یتبؤ منصباً قیادیاً أو أمنیاً رفیعاً من
حقھ التنازل عن الجنسیة المكتسبة)، وحفاظاً على العملیة السیاسیة بأعتبار إنھ السید رئیس المجھوریة القادم ھو راعي العملیة السیاسیة وھو

.حامي الدستور ولذلك حفاظاً على الدستور التخلي عن الجنسیة األجنبیة التي یملكھا أي مرشح

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو تقلیل نقاط النظام أمامنا توقیتات ونحتاج إلى وقت للتصویت

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

المادة (1) من الدستور، (جمھوریة العراق دولة إتحادیة واحدة مستقلة ذات سیادة كاملة نظام الحكم فیھا جمھوري نیابي، برلماني دیمقراطي)،
وھذا الدستور ضامن لوحدة العراق، أتمنى على سیادتك أن تتأكد من المرشحین ھل یؤمنون بوحدة العراق، ألنھ لدینا بعض المعلومات على من

أستفتى أو كان یقول بأن العراق ال یوجد دولة أسمھا العراق حتى نحن نفكر في اإلنفصال، لذلك الیوم سیادتك أیضاً حامي الدستور ومن جھة
.أخرى ھناك تعھدات قد أعطیت بنقل معارك كوبري إلى بغداد، ھذه أیضاً تقع مسؤولیتھا على جنابك

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدة النائبة سیكون المرشح الفائز أمام القسم وھنالك سیاقات دستوریة وقانونیة لمن یُثبت الحقاً عدم حفاظھ على الدستور وحنثھ بالیمین
وسیكون ملزم أمام السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب وأمام الشعب العراقي جمیعاً بالحفاظ على الدستور والحفاظ على وحدة وسیادة

العراق. المباشرة بإجراءات التصویت، السید النائب ھذه قائمة األسماء توزعت والسیر الذاتیة، وأیضاً لمن ال یملك نسخة من األسماء، خالل
دقیقة سیتم توزیعھا على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، وھذه القائمة أیضاً سیتم وضعھا على المنصة (منصة التصویت)، أرجو من
السیدات والسادة النواب أن یكون السید النائب أو السیدة النائبة وحده على منصة التصویت، السیاقات التي عملناھا في ھذه الجلسة لما تنعكس
إیجاباً على أداء مجلس النواب، لن نخوض باألسماء ولكن سیتقدم حسب الصفوف، الصف األول ثم الصف الثاني وصوالً إلى الصف األخیر
للتصویت تباعاً، ألبتداء التصویت عبر السیاقات التي ترونھا أمامكم وینتھي بصندوق اإلقتراع ھنالك منصتین للتصویت، أرجو من السیدات

والسادة النواب أن یكون المصوت لوحده على منصة التصویت أثناء اإلقتراع، لدینا إنسحاب آخر من السید (عبد اللطیف جمال رشید)، وبالتالي
.عدد األسماء المتبقیة ھم (19) مرشح

السیدات والسادة النواب أرجو الھدوء أثناء مرحلة التصویت ونعلن المباشرة بالتصویت، یتفضلون السیدات والسادة النواب، الدائرة البرلمانیة فتح
الصندوق أمام السیدات والسادة النواب، شكراً للمالحظة النائب صباح الساعدي، سیُفتح الصندوق أمام السیدات والسادة النواب، تفضل إعرضھ
ھنا، باشر، النائب محمد تمیم ھل ترید التأكد على المنصة ھل توجد أوراق؟ من یكمل التصویت من السیدات والسادة النواب یكون الجلوس في

الجھة األخرى، أرجو من السیدات والسادة النواب البقاء في القاعة. لغایة ھذه اللحظة النصاب (265)، النائب محمد تمیم، النائب ھیثم الجبوري
.معھم في التصویت، السیدات والسادة النواب اللذین دخلوا اآلن أرجو الجلوس في نھایة القاعة للحفاظ على النظام في عملیة اإلنتخاب

السیدات والسادة النواب النصاب لغایة ھذه اللحظة (294)، السید األمین العام كم عدد المصوتین؟ كان تسلسلي في آخر ورقة تصویت (301)،
.عدد المصوتین (301) مصوت، مع السید النائب األول (302) مصوت، اآلن البیانات المتحققة

السیدات والسادة النواب عدد المصوتین بموجب التواقیع (302) مصوت واآلن المباشرة بإجراءات الفرز، أرجو تقدیم الفرز ھنا قبل فتح
الصندوق، حساب أوراق اإلقتراع أوالً، فقط ثالثة موظفین، عدد أوراق اإلقتراع مطابق لعدد التواقیع (302) ورقة، السید مدیر عام البرلمانیة

إثنان یؤشران على السبورات، أستاذ بادع أحدكم یؤشر على السبورة الثانیة، باشر، أرجو الھدوء. السید مدیر عام البرلمانیة إعرض الورقة أمام
.السیدات والسادة النواب

:السیدات والسادة النواب كانت النتائج كالتالي

المرشح برھم صالح (165) صوت، المرشح فؤاد حسین (89) صوت، المرشحة سروة عبد الواحد (18) صوت، المرشح عباس محمد (4)
أصوات، المرشح منقذ عبد اللطیف (صوتان)، المرشح نوار سعد (صوتان)، المرشح ثائر غانم (صوت واحد)، األصوات الباطلة (13)،

.(الفارغة (8

وإشارة إلى ما جاء بالمادة (7) من قانون أحكام الترشیح لمنصب رئیس الجمھوریة التي نصت (یعد رئیساً منتخباً للجمھوریة من حصل على
أغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب) والنتائج التي عرضت أمامكم لم یتمكن أحد من المرشحین من الحصول على ثلثي األصوات وبذلك وإشارة
إلى المادة (8) من نفس القانون، (إذا لم یحصل أي من المرشحین على األغلبیة المنصوص علیھا في المادة (7) من ھذا القانون لعدد أعضاء

مجلس النواب یعاد االقتراع ثانیةً ویتم التنافس في ھذه الحالة بین المرشحین الذین حصال على أعلى األصوات ویعد رئیساً منتخباً للجمھوریة من
.حصل على أكثریة األصوات في االقتراع الثاني) وبالتالي یكون المرشحین للجولة الثانیة ھم، المرشح برھم صالح، والمرشح فؤاد حسین

الدائرة البرلمانیة، یتم اإلرسال على المرشحین لیتم تقدیم خمسة دقائق نبذه عن أنفسھم وأیضاً یتم االتصال بالسید رئیس المحكمة االتحادیة
.للحضور ألداء الیمین الدستوري لمن سیفوز في الجولة الثانیة

.نحتاج إلى ترتیبات للقاعة وحضور رئیس المحكمة االتحادیة. بعد نصف ساعة سیتم االستمرار
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.أرجو الھدوء، بموجب السیاقات یوجد نظام داخلي، ھناك نقطة نظام، ھناك طلب إذن. االتصال برئیس المحكمة االتحادیة لتأكید حضوره

في القانون بالمادة (10) یؤدي رئیس الجمھوري المنتخب أمام رئیس مجلس النواب بحضور رئیس المحكمة االتحادیة العلیا الیمین الدستوریة
.بالصیغة المنصوص علیھا بالمادة (50) من الدستور، یستوجب حضور المحكمة االتحادیة

-:(النائب عمار طعمة عبد العباس (نقطة نظام –

سیدي الرئیس ال یحتاج، أمام مجلس النواب الدستور یقول، سیدي الرئیس، الدستور ھو القانون األعلى واألسمى، ال یعارضھ قانون، سیدي
.الرئیس یؤدي أمام مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب إذا أمكن أماكنكم، ستستمر الجلسة، یتم االتصال بالسید رئیس المحكمة االتحادیة من ثم تقرر رئاسة المجلس

-:(النائب عمار طعمة عبد العباس (نقطة نظام –

ال یحتاج سیدي الرئیس الدستور أسمى ال یعارضھ قانون، الدستور یقول أمام مجلس النواب، أقرأ المادة (71) یا سیدي الرئیس، المادة (71)
.أمام مجلس النواب، المادة (71) من الدستور، الدستور ھو القانون األسمى ال یحكم علیھ قانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیدي النائب یتم تنظیم أحكام، مذكور بالدستور ینظم انتخاب الرئیس بقانون وحضرتك أحد الذین صوتوا على القانون في 13/2/2012 أنت
.زمیلنا وأربع أو ثالث دورات، ھذه المادة تم إقرارھا في مجلس النواب، نمضي باإلجراءات وننتظر السید رئیس المحكمة االتحادیة ألداء الیمین

.أوضحوا االعتراض، االعتراض یعني تریدون أن تمضوا باإلجراءات، لیس االعتراض على حضور رئیس المحكمة االتحادیة

.السیدات والسادة النواب كي نتمكن من االستمرار بالجلسة، الرجاء أماكنكم على نفس التوزیع السابق

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق عبد القادر –

السید رئیس مجلس النواب، النواب الكرام، ھیأة الرئاسة، أُطالب نصف ساعة فسحة من األمل، ال نطالب الخروج من القاعة، ولكن ھناك
.أختراق آخر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات السادة النواب، إذا أمكن الھدوء السیدة النائبة، السیدة النائبة الحدیث مع رئاسة المجلس، أرجو الھدوء السیدات والسادة النواب

 

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق عبد القادر –

السادة والسیدات النواب مساء الخیر، أعتقد أن األمر من األھمیة أن یأتي السادة المرشحون الذین فازوا بأعلى األصوات الى ھنا ویقدمون نبذةً
عن أنفسھم وھذا من حق كافة النواب، أال تریدون أن تعرفوا من ھو رئیسكم؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدة النائبة یعرفون من ھم، وأنا سبق وأن طرحت ھذا األمر، وأكدوا لي أنھم معرفین وال یستوجب أن یتم التعریف عنھم، تم طرح ھذا األمر
.علیھم، السیدات والسادة النواب

عدد الحضور (235) نائب، نشرع بالجولة الثانیة، السیدات والسادة النواب أرجو الحفاظ على نظام الجلسة، الشروع بالجولة الثانیة، السیدات
والسادة النواب أماكنكم قبل المباشرة باإلنتخاب، السیدات والسادة النواب، أحد المرشحیِن یرغب باإلنسحاب. الدائرة القانونیة سؤال قانوني، فیما
لو أنسحب أحد المرشحیِن ھل نبقى على مرشح واحد أم یفوز الذي یرید األصوات، ھذا أجراء قانوني للحفاظ على قانونیة الجلسة، المادة (9)،

لدیك رأي قانوني؟ ما ھي نقطة نظامك؟ أُرید أن أعرف النص القانوني لنقطة نظامك، أین نقطة النظام؟

-:النائب فالح عبد الكریم راضي منوخ –

.السید رئیس المجلس اإللتزام بجدول أعمال الجلسة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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وفق أي مادة، نقطة نظامك أین؟

-:النائب فالح عبد الكریم راضي منوخ –

.ألیس لدینا جلسة ؟ لنباشر بعملیة التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

لیس أنت الذي تُقرر السید النائب، أنا لدي أستفسار قانوني ال أُرید أن یُطعن في شرعیة جلستكم، المادة (9) أذا أسفر الترشیح عن مرشح واحد
لمنصب رئیس الجمھوریة تجري االنتخابات ویعد المرشح منتخباً أذا حصل على أغلبیة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، وفي حالة عدم حصولِھ

على تلك النسبة یستمر إنعقاد مجلس النواب في جلستِھ ویعد رئیساً منتخباً للجمھوریة من حصل على أكثریة األصوات في اإلقتراع الثاني، ھنا
.یتحدث فیما لو كان مرشح واحد یمر بالجولة األولى والجولة الثانیة، السؤال القانوني فیما لو أنحسب أحد المرشحیِن

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

سیدي الرئیس، القواعد العاملة على النظام الداخلي التي تتكلم في ھذه الحالة، في حال انسحاب أي من المرشحین یتطلب تقدیم خطي أي تنازل
.خطي عن ترشیحھُ وبالتالي یعتبر الفائز الثاني باألصوات ھو الفائز في ھذا الترشیح

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

المادة (70) واضحة من الدستور، حددت آلیة األنتخاب بالجولة الثانیة أذا لم یحصل أي من المرشحین على األغلبیة المطلوبة یتم التنافس بین
المرشحیِن الحاصلین على أعلى األصوات، فإذا أنسحب أحدھما یجري التصویت لآلخر، فإذا حصل على األصوات المطلوبة التي ھي أكثر

األصوات یُعتبر رئساً للجمھوریة، باحتمال سیادة الرئیس ألنھُ األحتمال أن المرشح الذي بقى المجلس ال یرضى بِھ ال یعطیھ أغلبیة األصوات
.یعطیھا جمیعھا باطلة، فال بد أن یبقى المرشح الوحید الذي أنسحب مرشحاً ھو الذي بمقابلِھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا أسأل عن أستفسار قانوني حتى ال ندخل في جدل

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

.الجواب القانوني، المنافسة تتم بین الذي لم ینسحب الذي ھم لدیھ أعلى األصوات والذي یلي المنسحب مباشرةً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا رأي ُمخالف، الرأي األول

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

أذا سمحت لي دعني أُكمل، ال بد من أثنین یتنافسان على منصب رئاسة الجمھوریة، ولدینا تجربة في الدورة الثالثة أذا سمعت، ألنھُ في ھذه
الحالة سوف نطعن حتى في الدورة الثالثة أذا كان غیر صحیح، ماھي التجربة في الدورة الثالثة؟ دائرة التنافس بین (د. فؤاد معصوم) والفائز
الثاني الذي یلیھ في األصوات كان (د. حنان الفتالوي)، انسحبت (د. حنان الفتالوي)، أنا كنت الثالث في األصوات أنا أیضاً انسحبت فخاض

الرابع الذي ھو السید (الموسوي) هللا یذكرھم جمیعاً في الخیر، وتمت المنافسة بین أثنین واحد الذي ھو (د. فؤاد معصوم) كان حاصل على عدد
كبیر من األصوات والثاني الذي حصل على أقل األصوات الذي بقى في التسلسل مارسناھا في الدورة الثالثة، أرجو في الدورة الرابعة أن ال

.نُخالف ھذا النظام

-:النائبة الماس كمال محمد طھ –

سیادة الرئیس، نحُن حالیاً في حالة التصویت وال یجوز النقاش أثناء التصویت، األستمرار في الجلسة لغرض حسم الموضوع واألستمرار في
التصویت، وحتى في حاالت األنسحاب یأتي مرشحاً بدیل عنھُ، وحسمھا النائب السید (فائق الشیخ) مع جزیل الشكر، فاألستمرار بالجلسة لكسب

.الوقت

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب، نشرع بعملیة األنتخاب للمرشحیِن األثنین، وفیما لو وصل األنسحاب بشكل رسمي أثناء اإلقتراع یبقى التصویت على
.مرشح واحد، نمضي بالتصویت، السیدات السادة النواب، قبل أن تُصدروا األوراق

أوقف التصویت حصل االنسحاب وقف ولم یحصل تصویت لحد ھذه اللحظة المرشح البدیل عنھ یكون ھو یدخل للمنافسة الذي حصل على
أصوات، سوف یتم ذلك أحد المرشحین انسحب انتظر وصلتني الورقة الرسمیة ولكن كان فیھا تعدیل وانتظر أن یردھا لي الدائرة البرلمانیة

.والقانونیة مداولة السید النائب خذ دور وتحدث
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-:النائب محمد علي محمد تمیم –

المرشح الذي یرغب باالنسحاب خارج مبنى المجلس والكالم موجھ لھیأة الرئاسة، ھنالك سابقة حصلت في مجلس النواب عندما حاولت الرئاسة
.أن تمتص غضب النواب إلشكالیة لم یكن لھیأة الرئاسة فیھا، أنا أدعو ھیأة الرئاسة مخلصاً أن نشرع بعملیة التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً على إخالصك، ووصلني توقیع طلبت بان یكون بحضور السید النائب األول وصل الطلب وموقع باالنسحاب ومعلوماتي نفس معلومتك أنھ
أحد المرشحین غادر مجلس النواب طلبت من السید النائب األول أن یكون التوقیع أمامھ حتى ال یكون عرضة للطعن ووصلني الطلب موقع

كیف یضر بھیأة الرئاسة إذا أمكن قم بالشرح لي؟ طلب موقع كیف عرفت أنھ غیر قانوني؟ كیف عرفت السید النائب أنھ غیر قانوني؟ أحد
المرشحین طلب بأن ینسحب كیف غیر قانوني؟ رفضتم حضورھم بالنسبة الثنین قلتم ال نحتاجھم رفضتم حضورھم الجلسة مستمرة أحتاج أربعة

.دقائق

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

لدینا حالتین مستحدثة سابقة تفضل بھا النائب فائق الشیخ علي وسارت الجلسة وانتخب رئیس الجمھوریة إما ھذه الحالة التوقیع والتدقیق وعدم
التدقیق ھذا لیس عملكم حقیقة إذا كان ھنالك شك لدینا نحیلھا الى الجھات التحقیقیة المختصة إذا كان ھنالك تزویر أو أي شيء ونمضي

.بالموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

نحن الیوم ننتخب رئیس الجمھوریة ھل تعلم ذلك السید النائب؟ حسم األمر حضر السید النائب األول السیدات والسادة النواب أن أطلب الذي
وصل من الحزب المرشح ولیس من المرشح بحد ذاتھ ومذیل باسم المرشح وبالتأكید طلبنا تأكید انسحاب المرشح بشكل مباشر وبتوقیع حي لم

یصلنا ھذا الطلب والمرشح غادر مجلس النواب قبل الشروع بعملیة االنتخاب وبالتالي یبقى مرشحاً الى الجولة الثانیة مع المرشح اآلخر،
السیدات والسادة النواب أماكنكم حتى نستطیع المباشرة بعملیة التصویت وبعد إذنكم النواب في الجھة الثانیة ینتظرون الى األخیر أي حتى ینتھون

.النواب في الجانب األساسي

.(السیدات والسادة النواب، عدد المصوتین (272

:السیدات والسادة النواب، نتائج الجولة الثانیة

. (برھم صالح (219

. (فؤاد حسین (22

. (باطلة (24

. (فارغة (7

(المجموع (272

إشارة إلى المادة (70) من الدستور، یكون المرشح الفائز ھو الدكتور (برھم احمد صالح قاسم) رئیساً لجمھوریة العراق، وأشاره إلى المادة
(71) من الدستور والمادة (10) من قانون انتخاب رئیس الجمھوریة، یؤدي رئیس الجمھوریة الیمین الدستوري أمام مجلس النواب وبحضور

رئیس المحكمة االتحادیة بالصیغة المنصوص علیھا، بالمادة (50) من الدستور، یتفضل الرئیس المنتخب الدكتور (برھم احمد صالح قاسم)
.یؤدي الیمین الدستوري بحضور رئیس المحكمة االتحادیة

-:(السید برھم احمد صالح قاسم (رئیس الجمھوریة –

بسم هللا الرحمن الرحیم (أقسم با� العلي العظیم أن أؤدي مھماتي ومسؤولیاتي القانونیة، بتفاِن وإخالص، وان أحافظ على استقالل العراق
وسیادتھ، وأرعى مصالح شعبة، وأسھر على سالمة أرضھ وسمائھ ومیاھھ وثرواتھ ونظامھ الدیمقراطي االتحادیة، وان أعمل على صیانة

.(الحریات العامة والخاصة، واستقالل القضاء، والتزم بتطبیق التشریعات بأمانٍة وحیاد، وهللا على ما أقولھ شھید

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یتفضل رئیس جمھوریة العراق، إللقاء كلمتھ أمام السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، فلیتفضل
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-:(السید برھم احمد صالح قاسم (رئیس الجمھوریة –

بسم هللا الرحمن الرحیم ( وقل أعملوا فسیرى هللا عملكم ورسولھ والمؤمنون) صدق هللا العظیم، السید رئیس مجلس النواب المحترم األستاذ
(محمد الحلبوسي) السادة أعضاء ھیأة الرئاسة المحترمون السیدات والسادة النواب المحترمون، شرف عظیم أن أقف أمامكم متبوًء موقع رئیس

جمھوریة العراق شرف عظیم ومسؤولیة جسیمة وكبیرة ملقاةً على عاتقي مدركاً المضامین والمفردات في ھذا القسم، أرید أن أكون واضح
وصریح أعني االلتزام بھذا القسم، مرجعیتي في العمل سوف تكون االلتزام بھذا الدستور، وان أكون رمز لوحدة العراق والعراقیین، أرید وأنوي

أن أكون رئیساً للعراق ال رئیساً لفئةً أو مجموعةً أو منطقةً دون أخرى، أنوي أن أكون صادقاً وأمیناً في حمایة استقالل العراق وھذا في صلب
مسؤولیات رئیس جمھوریة العراق، وأنوي أن أكون حامیاً لھذا الدستور وما فیھ من بنود ومفاھیم تضمن وحدة العراق والعراقیین وتضمن

النظام الدیمقراطي االتحادي الذي یحترم الخصوصیات الكامنة في ھذا المجتمع ویجعلنا ننتصر لما ھو المشترك بیننا من قیم ومفاھیم ومصالح
من قیم الوفاء واإلخالص في ھذا الوطن، والوقوف صفاً واحداً في مواجھة التحدیات القائمة والقادمة، ھذا البلد تعرض إلى ما تعرض من مفاجع

ً وویالت خالل العقود الماضیة نستذكر معاً شھداء العراق ضحایا المقابر الجماعیة وضحایا األنفال والقصف الكیمیاوي في حلبجة نستذكر معا
شھداء قواتنا المسلحة ومن الجیش والشرطة والحشد الشعبي والبیشمركة والحشد العشائري وكل من اشتراك في المعركة الكبرى لدحر اإلرھاب،

أمام ھذا البلد من االستحقاقات المطلوبة للملمة جراح الماضي والعبور إلى مرحلة جدید، العراق ال یتحمل أن یستمر في دوامة األزمة ال یمكن
لھذا الشعب أن یصبر من أزمة إلى أخرى، آن األوان للعراقیین أن ینعموا بخیرات بلدھم وبحكم عادل رشید ویقدم الیھم الخدمات المطلوبة

ویتناسب مع حجم التضحیات التي قدمھا العراقیون في خدمة ھذا البلد، أقف في ھذه اللحظة التأریخیة أمام قرار العراق محترماً دستور العراق
ومتعھداً بالدفاع عنھُ كواجب أساسي لن أحید عنھ ولن أتراجع وأعرف نفسي أمامكم بما قال محمد مھدي الجواھري في ھذا الوطن، وكان

الراحل الكبیر زعیمي وأستاذي ومعلمي مام جالل یرددھا دائماً ( ذعر الجنوب فقیل كید خوارج، وسكا الشمال فقیل صنع الجوار وتنابز الوسط
المدل فلم یدع بعض لبعض ظنة لفخار)، فأنا القادم من جبال كردستان حیث كنا صخراً سجلت نفسھا بأسم الشھید، وأنا القادم من السماوة التي

احتضنتا والدي أیام التھجیر والسماوة حیث قیم الكرم والضیافة وانتصار الحق، وأنا القادم من النجف منارة العلم والتسامح والتعایش وأنا القادم
ً من األنبار أنبار المروة والكبریاء، ومن بغداد الحضارة بغداد الطیبة والمدنیة والتي لم تبخل بالمحبة والھویة لكل من طلبھا، ندرك جمیعا

السیدات والسادة األفاضل صعوبة المرحة التي نقف فیھا الیوم، وندرك معاً أن ھذا البلد یواجھ تحدیات جسیمة فأن أخطاء وانحرافات شابة
العملیة السیاسیة وادت إلى صراعات وتجاذبات خطیرة، كما أدت استیاء شعبیاً عام نتلمسھ ونعیشھ بسبب استشراء الفساد لألسف في مفاصل

الدولة وانعدام الخدمات، ال ننسى معا كل ھذه المشاكل ما تم تحقیقھ في الفترة الماضیة فقھر اإلرھاب ودحره لم یكن مھمة سھلھ وأعطت
للعراقیین، قدرة لتجاوز المحن من ما یحتم علینا جمیعاً أن نقف متراصین ومتكاتفین ونقدم مصلحة ھذا الوطن على مصالحنا الفئویة والشخصیة

ونعمل لنجاح التجربة الدیمقراطیة وتأسیس دولة المواطنة والعدل والرفاه، واجب رئیس الجمھوریة ھي حمایة الدستور الحاكم والفیصل بین
الجمیع والدفاع عنھ أمام أي خروقات واإلیفاء باستحقاقات ھذا الواجب بشرف وأمانة، ھذا الدور المفصلي یقع على عاتقیھ مسؤولیات كبیرة تحتم

على المتصدي أن یكون راعي للوحدة الوطنیة والتأكید على المشتركات بیننا كعراقیین والمساعدة والمعاونة لمعالجة الخلل، وأقولھا وبكل
صراحة تطییب خاطر ھذا الشعب الذي ندرك جمیعاً وبصراحة أنھ زعالن ومن حق أن یزعل على أداءنا إلى ھذا الیوم، نحن مطالبون بأداء

أفضل فھذا الشعب یستحق أفضل من سیاسییھ ومن قادتھ، وعلى صعید العالقات الخارجیة، فأن العراق بلد مھیأ لیكون نقطة تالقي لمصالحي ھنا
نقطة تقاطعھا وھذا جوھر ما نص علیھا الدستور، وھو السیاق الذي سوف أعمل فیھا للمساعدة على تجنیب العراق ھذه المشاكل والتجاذبات التي

تلقى بظاللھا على وضعنا، أن تسلم لمنصب رئیس الجمھوریة سوف یكون انطالق للتأكید على أن ھذا البلد وطننا جمیعاً، وان واجبي كرئیس
للجمھوریة أن أساھم عبر استحقاقاتي من ھذا الموقع في الدفاع عن حقوق الشعب العراقي الدستوریة، وان أكون رمز لوحدة العراقیین ووحدة
العراق، وان اعمل ید بید مع كل المتصدیین لتجاوز ھذه المرحلة العصیبة والمرور بشعبنا إلى شاطئ األمان، ھذه الثقة التي أعطیتموني إیاھا
ثقة كبیر وأمانة غالیة وأرید أن وأكید لكم بعون هللا وسبحانھ وتعالى وبعونكم وبعون الخیرین من أبناء ھذا الشعب، سوف أكون وفیاً وسوف

أكون ملتزماً بمفردات ومضامین ھذا القسم، تحیة إجالل وإكبار إلى شھداء العراق، الذي ضحوا بالغالي والنفیس من أجل ھذا الوطن تحیة إلى
عوائل الشھداء والجرحى الذین بفضل دماءھم وتضحیاتھم في مواجھة اإلرھاب والتحدیات األخرى، اقف أمامكم الیوم لتأدیتھ واجبنا، تحیة إلى

المرجعة الدینیة التي كان لھا الدور الكبیر في االعتدال والتسامح وحقن دماء العراقیین، تحیة لكل المواطنین، تحیة ایضاً لكل من صوت لي
وتحیة واحترام وتقدیر لمن لم یصوت لي، أتعھد أن أكون رئیس للكل أن ال أتحزب لھذه الفئة دون األخرى، أن شاء هللا رئاسة الجمھوریة تكون

.للكل وسوف تفي بواجباتھا لتحقیق لما تضمنھ ھذا الدستور الذي إرتضاه العراقیون منظومة لحكمھم شكراً جزیالً ومن هللا التوفیق

-:السید رئیس مجلس النواب –

بإسمي وبأسم ممثلي الشعب، أبارك للعراقیین جمیعاً استكمال انتخاب رئیس جمھوریة العراق وفق التوقیتات الدستوریة، وأبارك لفخامة رئیس
جمھوریة تولیة ھذه المھمة، وأدعو من هللا أن یكون قادر على أداء مھماتھ ویكون ورمزاً لوحدة العراق وسیادتھ، وان یعمل على السھر لضمان
تطبیق الدستور، ونحن كلنا ثقة بكم وممثلون الشعب لدیھم ثقة بكم وأدعو من هللا التوفیق لك ولنا جمیعاً، ونعاھد شھبنا الكریم أمام هللا إننا سوف

.نكون خیر ممثلین لخیر الشعب ومن هللا التوفیق

السیدات والسادة النواب أبارك لكم بصراحة ھذا المجھود وأثبتم الیوم أنكم ممثلون الشعب العراقي بعیداً كل البعد عن الصفقات السیاسیة وكنتم
بحق ممثلون لھذا الشعب، وخضتم تجربة فرید لم تمر خالل الفترات السابقة بإنتخاب رئیس جمھوریة وفقاً لرأیھ النائب وفق لخدمة ومصلحة
العراق، وان شاء هللا االستحقاقات الدستوریة األخرى تكون أیضاً أمام أنظار السادة وممثلون الشعب أعضاء مجلس النواب العراقي، وان شاء

.هللا سوف یكونون على قدر المسؤولیة

.ترفع الجلسة إلى یوم الثالثاء القادم الساعة الثانیة عشرة ظھراً

.ُرفعت الجلسة الساعة (9:40) مساًء
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