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محضر جلسة رقم (18) الخمیس (29/10/2020) م
الدورة االنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثالثة

الفصـل التشریعي األول

محضر جلسة رقم (18) الخمیس (29/10/2020) م
ً .عدد الحضور: (168) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (12:55) ظھرا

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

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

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

السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي، لعلكم أطلعتم على الفیدیو الذي یظھر فیِھ أحد أعضاء مجلس النواب التونسي، والذي یدعو فیِھ
أعضاء مجلس النواب التونسي في جلستھ الرسمیة إلى قراءة سورة الفاتحة على المقبور (عزت إبراھیم الدوري) ھذا المجرم المدان الھارب من

العدالة ساھم بقتل أالف من أبناء الشعب العراقي، وقتلھم بكافة وأبشع الطرق بالتعاون مع زمرتِھ، زمرة البعث الكافر، ونحُن كمجلس نواب
عراقي نطلب من اتحاد البرلمان العربي ومن مجلس النواب التونسي إدانة ھذا التصرف من قبل النائب، ألنھُ یسیئ إلى دماء وضحایا وشھداء

الشعب العراقي، وندعو إلى إتخاذ اإلجراءات القانونیة المعمول بھا في البرلمان التونسي، وعدم تكرار مثل ھكذا أفعال تُسیئ إلى سمعة البرلمان
التونسي الذي یعتبر من البرلمانات الرائدة في العمل التمثیلي في الوطن العربي، وندعو الحكومة العراقیة ووزارة الخارجیة إلى إرسال برقیة
استنكار إلى السفارة التونسیة في العراق أو الممثلیة الدبلوماسیة في العراق واتخاذ اإلجراءات السیاسیة والدبلوماسیة بھذا الصدد، شكراً أستاذ

.((رامي

إخواني األعزاء أكملتم أكثر من سبعة عشر محافظة في موضوع الدوائر اإلنتخابیة والذي لم یكن موضوعاً سھل ویسیر ھو مخاض عسیر
للنقاشات والحوارات واللقاءات التي استقطبت عدد كبیر من المؤسسات الرسمیة الحكومیة ومفوضیة اإلنتخابات وكذلك الماكنات اإلنتخابیة للكتل

السیاسیة، قطعاً ھناك آراء مختلفة في ھذا الموضوع أستمرت طیلة الفترة الماضیة ولكن بالنتیجة ال بَد لنا من المضي بالقانون وإرسال القانون
إلى رئاسة الجمھوریة لغرض المصادقة علیھ ومن ثَم باإلمكان التعدیل أو إجراء أي تغییر حسب القانون والنظام الداخلي المعمول بھ، نتمنى

على الكتل السیاسیة وممثلي محافظة كركوك العزیزة الوصول إلى إتفاق من خالل تقدیم بعض التنازالت البسیطة ألن األتفاق أعتقد وصَل إلى
مراحل أكثر من(90%) ولم تكن محافظة نینوى أقل أھمیة أو شأن من موضوع كركوك بل كانت ھي أیضاً معقدة ألنھا تضم نفس المكونات

وأكثر في ھذِه المحافظة العزیزة، وحقیقة كان موقف الزمالء واإلخوة واألخوات في محافظة نینوى كممثلوا عن الشعب العراقي في نینوى كانوا
متفائلین بقضیة اإلتفاق وفعالً حصَل األتفاق ومضت محافظة نینوى مع محافظاتنا األخرى العزیزة، نتمنى على اإلخوة أعضاء مجلس النواب
ممثلي كركوك أن یتساموا عن أشیاء جزئیة بسیطة وقلیلة قد تعكر صفو األتفاق وینعكس على ھذِه المحافظة وجمیع محافظات العراق باألمن
والسالم والسلم المجتمعي، مكونات العراق مكونات أصیلة، في بغداد، في صالح الدین، في نینوى، في كركوك، في البصرة، في أي محافظة
أعتقد اھمیتھم لیست أھمیة انتخابیة واإلھتمام بالمكون لیَس إھتمام إنتخابي فقط وقد نكون مقصرین نحُن كممثلین عن ھذِه المكونات ولكن لن

یستطیع فرد عضو أو ثالثة، أو أربعة، أو خمسة، أو حتى عشرة، أن یمثلوا مكون ویعیدوا لھذا المكون كل استحقاقاتھ ویوفر لھ كل ما یحتاجھ،
بل تظافر جھود كل األعضاء ھي التي ستساعد على سد متطلبات واحتیاجات ھذا المكون أو ذلك في ھذِه المحافظة أو تلك، ال یمكن لمكون مھما

أ أ أ أ أ
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كان كبیر أو صغیر بحجمِھ السكاني فھو كبیر بمعانیھ وتاریخھ وأصالتِھ وعمقھُ في التاریخ مع أبناء شعبنا العراقي، أتمنى إن شاء هللا أن تكون
ھذِه األمور وھذِه المبادئ والمعاییر والقیم حاضرة عند اإلخوة حال النقاش والحوار في موضوع اإلتفاق حول الدوائر اإلنتخابیة التي تعتبر

جزئیة بسیطة لما یمتلكھ عقل الفرد العراقي في ھذِه المحافظات من سمو ورفعة تجاه محافظتھ العزیزة، كل محافظاتنا عزیزة علینا، كل مكوناتنا
عزیزة علینا، ونتمنى إن شاء هللا أن نعبر إلى بر األمان من خالل الخطاب اإلعالمي واإلبتعاد عن خطاب الكراھیة واإلبتعاد عن كل ما من شأن

یعكر صفو ھذِه اللُحمة الوطنیة وھذا النسیج المجتمعي العراقي، إذا ھناك أحد لدیھ رأي في موضوع ما یخص الدوائر اإلنتخابیة في موضوع
.كركوك أتمنى أن یُقدم

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

جنابك تعرف أَن ھذا القانون قلنا سابقاً واألن نكرر نفس الكالم، الیوم 28/10 2020 لھذا القانون تجربة جدیدة علینا كعراقیین، الدورات السابقة
كان نظام القوائم زائداً من أعلى األصوات في داخل القائمة والمحافظة تكون كدائرة واحدة، القائمة على مستوى كل األقضیة والنواحي، ھذه

التجربة جدیدة یحتاج التعامل بھا بحذر وخصوصاً تطرقت جنابك           لكركوك، كركوك منطقة حساسة نتمنى إعطاء الوقت الكافي لممثلي
كركوك، تركمان، عرب، أكراد، كركوك منطقة حساسة كحساسیة محافظة نینوى، اإلستعجال بالدوائر من أجل مثالً  بقیة المحافظات، كال؟
وضعُھا استثنائي، أعطائھم مثالً فرصة للمناقشة أو الحوار حتى لو لمدة (24 ) ساعة  أو (48) ساعة، یعني ال بأس، زائداً موضوع دوائر
محافظة نینوى أنت قلت اتفقوا النواب، كال ھناك مناطق لم یتم فیھا إتفاق، وحصل تصویت على بعض الدوائر، أنا أتمنى أنھُ تم تقدیم طلب
لجنابكم وبتوقیع (52) نائب ھو إعادة التصویت على إحدى الدوائر، أي حصل نصاب، لم یحصل نصاب، یمكن الدائرة التي نتكلم عنھا لن

یحصل ھناك تصویت علیھا، أـو یحصل تصویت أما قضیة األقضیة تقسیم قضاء معین یُرفع منھ ناحیة بصورة مزاجیة، مزاج سیاسي ومركز
القضاء یذھب إلى غیر مكان ھو قضاء أیَن تریدون ایَن تریدون الذھاب بِھ اذھبوا بھ، لكن ال الناحیة تربط بدائرة ناحیة القضاء بدائرة ال تبعد

عن مركز القضاء (30) كم ومركز القضاء یُربط بدائرة تُبعد (130) كم، ھناك طلب لدى جنابك ومشفوع (52) توقیع نائب إن حصل تصویت
على الخیر أھلھُ، السادة النواب ال یرغبون بالتصویت ھذا أمر عائٌد لھم، وموضوع كركوك أتمنى أن یُعطى لھُ خصوصیة بالوقت ألنھُ موضوع

.حساس، وإذا لم نتعامل معھُ بحذر مثل الذي لدیِھ نار

-:النائب مثنى امین  نادر حسین –

لیتسع صدرك لمالحظة تتعلق في قانون في الجلسة الماضیة، القانون الذي تم تمریره لتصدیق الشھادات، في الحقیقة ھي كارثة (إذا أردَت ألي
أمةً أن تسقط فأسقط العلم وأسقط التربیة) ھذا القانون یُشرعن لشھادات ال تحمل الطابع العلمي، على سبیل المثال كیف للمكلف بخدمة عامة

كالنائب أو الوزیر أن یُسمح لھُ أن یدرس رسالة ماجستیر أو دكتوراه وتعترف بھذِه الشھادة، أنا شخصیاً كتبُت بحث الماجستیر ودراسة
الماجستیر في أربع سنوات، ثالث سنوات فقط بحث، األن الناس في (األون الین) یكتبون بحوث وتكتب لھم ویذھب لوزارة التعلیم العالي لكي

تُصادق وثالثون سنة إذا لم یتم مصادقتھا تعتبر أنھا مصادقة علیھا، ھذا جریمة بحق العلم وتدمیر، أنا حقیقة لم أتدخل ألن كان ثقتي في األساتذة
الذیَن تم تھمیشھم من أصحاب الشھادات العلیا في اللجنة، تم تھمشیھم لم أتكلم على اعتبار ھم من یتصدون لھذا الموضوع، لكن عندما فاتحتھم

في ھذا الموضوع وجدُت أنھم تم تھمیشھم أیضاً ولم یُسمع لھم في ھذا المجال، أرجوكم جمیعاً كل من اللجنة القانونیة، ولجنة التعلیم العالي،
.ورئاسة المجلس، أن ال تسمحوا في مثل ھذا القانون لكي یُدمر العلم في العراق

فیما یتعلق في الدوائر اإلنتخابیة، نحُن نواب محافظة السلیمانیة على سبیل المثال، (99%) من لم نشترك في رسم الدوائر التي ُحددت لمحافظة
السلیمانیة، عندما یتم الحدیث عن الماكنات الحزبیة التي تأتي لكي تُشرع القانون في داخل مجلس النواب، ھذا في الحقیقة معیب، النواب ھم من

یجب أن یتحدثوا ویقرروا مصیر ھذِه الدوائر كونھم یحملون تفویضاً من الشعب في التشریع، أما الماكنات الحزبیة المفروض ال تكون لھا عالقة
.في رسم ھذِه الدوائر إال من خالل نوابھم  الموجودین في داخل مجلس النواب

السؤال الذي أُرید أن أطرحھُ في ھذا المجال وأنا ال أُشكك في شيء معین لكن أرید أن نُرسخ مبدأ، السؤال ھو إذا كانت ھذه الدوائر المرسومة
بطریقة ال تتطابق مع بیانات اإلحصائیة السكانیة، حیُث وضعت عدد أكبر من المقاعد خالفاً للتعداد السكاني، كیَف یُعالج مجلس النواب مثل ھذا

اإلشكال بعد التصویت على الدوائر اإلنتخابیة ھذا السؤال األول؟

السؤال الثاني: نحُن صوتنا في ھذا المجلس على مبدأ التجاور في الدوائر اإلنتخابیة، إذا تم تجاوز ھذا المبدأ وبعدم وجود التجاور، تم إلحاق
قضاء أو ناحیة بمنطقة أخرى، ما ھي شرعیة ھذه الدوائر ورسمھا بھذه الطریقة؟ ھذا السؤال یجب على المجلس أن یجاوب علیھ قبل أن یلجأ

.إلى التصویت على الدوائر اإلنتخابیة

 

 

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

الجواب على طرحك األخیر ھو جواب سیاسي، لن أُجیب علیھ، نحُن قلنا الماكنات اإلنتخابیة لیس في مجلس النواب ھذِه اجتماعاتكم بعضكم مع
بعض، نحُن ال زلنا إلى األن ُكتل سیاسیة ھي التي تجتمع، ال زلنا إال ھذِه اللحظة كتل سیاسیة تُمثل ھذا الموضوع بمكوناتھ وغیر مكوناتھ ھذا

.أوالً

لماذا جنابك مستكثر على قائم بخدمة عامة (15-20) سنة مدیر عام أو وكیل وزیر ُحرم نفسھ من الدراسة والتعلم والعلم والبحث العلمي وأصبح
وزیر في الدولة العراقي أو نائب في الدولة العراقیة وأفنى (15-17) عام من عمره وھو ال یستطیع أن یُكمل دراستھ، تستكثر علیھ قدم خدمة
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للبلد وقسم منھم شھداء قسم من نوابنا استشھدوا، قسم من نوابنا ال زالوا إلى ھذِه اللحظة جالسین ھنا في سبیل أن یخدموا شعبھم، ویذھب یدرس
.في الخارج ویأتي في الشھادة ویصبح أمر واقع ویضغط على وزارة التعلیم وأنا تكلمت مع مدیر عام البعثات، دعني أُكمل

أوالً: العلم أصبح الیوم، ما بالك أن الدولة العراقیة كانت ترفض الدراسة في (األون الین) ولكن في فایروس (كورونا) وھذه نعمة من الفایروس
(كورونا) أحد نِعم الفایروس كورونا أجبرت الدولة العراقیة وكل دول العالم أن تمارس الدراسة عن طریق (أون الین) واآلن الدولة العراقیة
تمارس مجبرة على الدراسة (أون الین) إذاً ماھي الدراسة (أون الین) ھذه ماذا تسمى؟ ھل فیھا قیمة علمیة كذا، ال نستطیع أن نقول، البحث
والتعلم (من المھد إلى الحِد)، (واطلب العلم ولو كان في الصین) ھذا قول رسول هللا (ص)، تستكثر على وزیر أو على نائب رئیس مجلس

الوزراء أو نائب رئیس مجلس النواب أن یدرس، القیمة العلمیة تحدد نفسك للوقت ھذه مشكلتھ، ھذه لیست مشكلتك، ومن ثم القضیة اختیاریة
.ولیست إجباریة

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

أوال: بخصوص موضوع كركوك، نتمنى الیوم أن یتم التصویت علیھ وینتھي ھذا الملف، في محافظة نینوى  
                                   وبذلنا جھد كبیر في عملیة التوافق في ما بیننا على الدوائر، ونینوى فیھا ست مكونات إذا كانت كركوك فیھا ثالثة
مكونات، نینوى فیھا ست مكونات، مضى شھرین عمل متواصل واجتماعات إلى أن وصلنا إلى ھذه النتیجة وتم التصویت علیھا والحمُد �، أي

دخول في أي دائرة من دوائر نینوى ستفتح علینا نار جھنم، الكل یرید التغییر، بالتالي أنا أعتقد ال تأتي كل األمور على مزاجات معینة، أكید
ھناك من یتضرر قلیالً وھناك من یستفاد قلیل، وعلیِھ أنا بصراحة باسم أھالي نینوى نرفض أن تُفتح أي دائرة من دوائر محافظة نینوى حتى ال

.یحدث ھناك خلل

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

.كلكم نساء ورجال محل اعتزاز وفخر إلى مجلس النواب العراقي

-:النائب ھدار زبیر عبد هللا –

طبعاً بالنسبة لمداخلة السیدة النائبة بخصوص النائب أو النائبة الذي ترحمت لمجرم في قضیة األنفال، البعثي الطاغي أؤیدھا لكن لیست ھي
الوحیدة من استرحمت أو رحمت بتغریده رسمیة على ذلك الطاغیة، ھناك نواب وكتل سیاسیة قوى سیاسیة وأنا في نفس الیوم طالبُت ھیأة

الرئاسة ولكن مع األسف الشدید لم تُحاِسبوا السادة النواب، وإذا أنتم تریدون وحالیاً في ھذِه الجلسة المتأخرة أذكر السادة النواب بأسماءھم الثالثیة
ألنني صاحبة قضیة األنفال، ألنني فقدُت والدي وأھلي وأنھا حینھا كان عمري أقل من خمس سنوات، أنا التي ضحیت (138) من أھلي ال

یحتاج للمزایدات السیاسیة من قبل بعض النواب، ھناك من یقولون بأَن الدیمقراطیین أو النائب من الدیمقراطي أنا بنفسي حاسبُت نائبة من قبل
حزبي، ولكن مع األسف الشدید لم أَر موقفاً من قبل مجلس النواب وھیأة الرئاسة، أطلب األن كما عملتم مداخلة من قبل نائب تونسي بأنھُ طلَب

قراءة الفاتحة على روح الطاغیة (عزت الدوري) أُطالب ھیأة الرئاسة واآلن أن تحاسب وأن تطلب من الجھات القضائیة محاسبة النواب أوالً، ثم
الجھات أو الكتل السیاسیة والقوى السیاسیة بمن أسترحم ذلك الطاغیة والذي حكم بموجب قانون صدر من قبل مجلس النواب ومن محكمة

جنایات علیا عراقیة ولیس محكمة في إقلیم كوردستان بأنھُ مجرم ولیَس متھم وبأدلة جنائیة ثبتت ذلك وأنا كنت محامیة ألكثر من ثمانیة سنوات
.في تلك المحكمة وال یحتاج مزایدات سیاسیة من الحزب الفالني، نحُن كحزب حاسبناھا، وعلیِھ أُكرر بأن یُحاسبھا مجلس النواب

-:النائب عبد الباري مجید عبد هللا المدرس –

فیما یتعلق بالقانون الذي ُصِوَت علیھ، ال أقول صوتنا علیھ؟ ألنني لم أصوت علیھ فیما یتعلق بموضوع قانون الشھادات في التعلیم العالي وجنابك
تعلم على ھذِه المنصة أنا كنت مع تشریع ھذا القانون وتحدثنا قبل إرسالِھ إلى اللجنة القانونیة، لكن عندما تنظر إلى القانون ما یؤخذ على ھذا

القانون وأنا أتعجب ألن الذین ھم في لجنة التعلیم العالي من أساتذة ھي المسألة رصانة علمیة، طبعاً ھذِه مسألة قانونیة ال بد وأن تكون ھذِه الفقرة
مسألة دراسة الموظف وخاصةً النواب، تشریع ھذا القانون اآلن أصبح محل طعن، أنا أتصور ھیأة الرأي في وزارة التعلیم العالي بكل الكفاءات

.العلمیة الموجودة والكفاءات العلمیة العراقیة ال یُستھان بھا، أنا أتصور أن یكون محل طعن من قبل ھیأة الرأي ھذا أوالً

ً ثانیاً: في اإلعالم یقال بأَن مجلس النواب أرادوا أن یُشرعوا ھذا القانون لبعض من النواب الذین یحاولون اآلن الدراسة، أنا أتمنى لھم جمیعا
التوفیق، كل ما یحصل العراقي على شھادة عالیة ھذا بالنسبة لنا شيء نفتخر بھ لكن برصانتھا العلمیة، لھذا أنا أتصور بأن یكون ھناك إشكالیة

.في تشریع ھذا القانون وأؤید رأي المعارضین لھذا القانون

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

نحُن ندعو وزارة التعلیم العالي ان تطلع على القانون ونتمنى من الوزارة أن تحل كل المشكالت التي تراكمت منذُ أكثر من (17) عام ومنھا
موضوع معادلة الشھادات، حیث قاموا بتظاھرات تلو التظاھرات أمام الوزارة ولیس ھناك من مستمع بل جزء منھم ساھموا حتى في تظاھرات

تشرین ألنھم كانوا یتصورون أَن ھذِه مطالبھم، نحُن لم نشرع قانون ألعضاء مجلس النواب والوزراء، نحُن أعطینا فرصة اختیاریة وإذا أراد أن
یُقدم، یُقدم، وأغلب اإلخوة اآلن ھم من حملة الشھادات ال یحتاج، أتمنى أن ال تستكثرون على زمالئكم وعلى من خدم الدولة العراقیة أن یذھب

باختیاره ویوفر الوقت المناسب ویبرمج وقتھ وطریقة عملھ من أجل ان یحصل على شھادة علمیة ألجل العلم، ألنھ ال یحتاج لھا أن یُضیفھا لرفع
.الراتب أو یُضیفھا إلى قضیة معنویة فقط وإنما قضیة بحث علمي وأھتمام

-:النائبة سلمى عمر عثمان –

أ أ ً أ ُ
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فیما یخص مداخلة النائب في البرلمان التونسي نثني على ما تفضلت بھ، نُدین ونستنكر ھذا التصرف وأیضاً أطلب من ھیأة الرئاسة      تشكیل
لجنة تحقیقیة على كیفیة نقل جثمان (عزت الدوري) ودفنِھ في صالح الدین، أین كان طیلة ھذِه المدة في حین كان مطلوباً إلى العدالة؟ نطلب

لجنة تحقیقیة، إلى كیفیة وصولِھ إلى صالح الدین، من نقلھُ؟ ومن أیَن أتى؟ وأیَن كان طیلة ھذه المدة؟

 

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

ھل توجد ھكذا معلومة؟

.لجنة األمن والدفاع متابعة ما ذكرتھُ السیدة (سلمى) ولجنة والشھداء والسیاسیین معھم

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

سیادة الرئیس، تفضلتم بتوجیھ ما یخص اإلدانة لھذا النائب في البرلمان التونسي، لكي ال تبقى األمور ھكذا في نھایات سائبة، بصفتي عضو أمثل
شعبة العراق في االتحاد البرلماني العربي أنتظر من الرئاسة الموقرة ما تتفضَل بِھ من أي تحریر باتجاه البرلمان العربي حتى اتحمل المسؤولیة

.وأقوم بالواجب إن شاء هللا

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

.جنابك مكلف رسمیاً من مجلس النواب العراقي بمتابعة ھذا الموضوع مع البرلمان العربي ومع البرلمان التونسي

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

نحُن كنا كلنا جالسین في الكافیتریا في انتظار ھذِه الجلسة المھمة التي نختم بھا قانون اإلنتخابات، أعتقد الساعة الثانیة إال ربع، نحُن جالسین من
أجل أن نكمل ما یریده شعبنا في إكمال قانون اإلنتخابات، احترمنا وقدرنا وجعلنا إخواننا مكونات كركوك على رأسنا، وأعطیناھم بدل المھلة

إثنان، وثالثة، وأربعة، وخمسة، وقبل نصف ساعة قالوا إتفقنا وجئنا على ھذا األساس وكل إخواننا وأخواتنا الذیَن بقوا الى الساعة الثانیة فجراً
حتى نصوت على محافظة كركوك وننھي ھذا الموضوع ألن شعبنا منتظر من عندنا قرار مصیري، األن نحُن نأتي نفتتح الجلسة قاَل فالن

وفالن ومداخالت جانبیة، أخوانا نواب كركوك الذیَن یتناقشون على كركوك، أعطیھم مھلة اآلن، أستاذ (حسن) نطالبك بمھلة، وھذِه المھلة  كلنا
ننظر إلیھا، أكملوا أھالً وسھالً، لم یُكملوا نحُن نصوت على ما تراه جلسة مجلس النواب وفي أمان هللا، ال نخرج إذا لم نصوت اآلن، تُعطي مھلة

مؤقتة أو نخرج على القدیم أو على الذي طرحتھُ اللجنة القانونیة، اإلخوان في اللجنة القانونیة كانت لدیھم طروحات نرفع طروحاتھم وكان هللا
یُحب المحسنین، سیادة الرئیس، وهللا، وهللا، وهللا، نخجل عندما نرى أخواتنا باقیات معانا إلى الساعة الثانیة لیالً حتى نُكمل قانون اإلنتخابات

وبعض اإلخوان یتناقشون في تفصیلیات ال تستحق النقاش، أرجو من جنابك ومن ھیأة الرئاسة المحترمة أن تحسم ھذا الموضوع اآلن وال یتم
.تأخیره دقیقة واحدة

-:النائب رشید عداي كرو العزاوي –

بالنسبة إلى كركوك مدینة مھمة كلنا نعرفھا، ونحُن كنا في الدورة األولى أیضاً دخلنا في ھذا اإلشكال وجعلنا في قانون اإلنتخابات مادة إال اآلن
أذكرھا وھي المادة (23) خاصة لكركوك، وحدث إشكال علیھا ولغط كبیر جداً، الذي أدعوه من إخواني في مجلس النواب أن یُعطوا لكركوك

إستثناء في داخل ھذا القانون، نستثني محافظة كركوك من الدوائر اإلنتخابیة ونذھب بكركوك إلى أن تكون كركوك دائرة واحدة لیَس دوائر
متعددة ، كركوك ال یمكن أن نُجزئھا على دوائر وال یمكن إخواننا أن یتفقوا، الیوم مضى تقریباً عشرة أیام یتحاورون فیما بینھم، واآلن نُحن

جالسین على العین والرأس ونجلس حتى الصباح، حتى یُحلوا مشكلتھم، ھي لیست مشكلتھم بل مشكلتنا جمیعاً، مشكلة كركوك مشكلة العراق،
حل ھذِه المسألة نحن المفروض نساھم بھا، إخواني القانون لیَس آیة من القرآن نازلة بحیث نلتزم بھا، القانون نحُن الذي شرعناه فنضع إستثناء

.لمحافظة كركوك أن تكون محافظة كركوك دائرة واحدة واالنتخابات فیھا طبقاً للقانون السابق النافذ إلى ھذا الیوم

 

-:النائب یوسف محمد صادق عبد القادر –

حقیقةً، بدایةً  أُثني على كالم جنابك بالنسبة للبرلمان التونسي، وأُثني على  كالم كل الزمالء الذیَن تحدثوا باألمر، فیما یخص داخل العراق خرق
واضح للدستور، خرق واضح إلحدى مواد الدستور، أقرأهُ فقط (المادة (7) من الدستور أوالً،(یُحذر كل كیان أو نھج یتبنى العنصریة أو

اإلرھاب أو التكفیر أو التطھیر الطائفي، أو یحرض أو یمھد أو یمجد أو یروج أو یبرر لھ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت
أي مسمى كان، وال یجوز أن یكون ذلك ضمن التعددیة السیاسیة في العراق، وینظم ذلك بقانون)، لذلك نحُن نُثني على أن یكون ھناك لجنة

.تحقیقیة في الموضوع، وھذا حقیقةً سابقة خطیرة في الموضوع یجب أن یكون ھناك لجنة تحقیقیة في الموضوع

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

.تم تكلیف السید (یونادم كنا) ألنھُ عضو في البرلمان وسیأخذ على عاتقھ نقل ما طلبھ مجلس النواب العراقي

-:النائب قصي عباس محمد حسین الشبكي –
أ أُ أ أ
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ال شك أَن نینوى وكركوك لدیھما خصوصیة في موضوع تنوع المكونات، وأنا أُثني على ما تفضَل بِھ أحد السادة النواب، حول التروي وعدم
اإلستعجال في حسم ھاتین المحافظتین، ألنھُ بصراحة نحُن لدینا ھواجس وتخوفات من وجود عواقب ربما تكون وخیمة في حالة فرض اإلرادات

على مناطق المكونات، منطقة سھل نینوى والتي تم التصویت علیھا وتقسیم أوصال ھذِه المنطقة مع أَن البرلمان صوت على مبدأین أساسیین
الذي ھو مبدأ التقارب الجغرافي، ومبدأ حقوق المكونات، أیَن ھذین المبدأین من التصویت الذي حصل؟ حقیقةً سیدي الرئیس أنا كممثل عن ھذه

المنطقة (سھل نینوى) تقدمُت بطلب مشفوع بتواقیع أیضاً، في مسألة أعادة النظر في ھذِه المنطقة، منطقة (سھل نینوى) التي تضم مختلف
مكونات األقلیات القومیة والدینیة، لألسف الیوم ھذا التقسیم یصب لصالح أحزاب، أحزاب ترید أن تھیمن على ھذِه المنطقة، أحزاب ترید أن
تُصادر مقدرات ھذِه المنطقة كما كانت دائماً وسابقاً تستحوذ على مقاعد أبناء األقلیات في ھذِه المناطق، الیوم نحُن نناشد كل البرلمانیین بأن
یُنصفوا أبناء المكونات األقلیات في ھذِه المناطق، وأن ال یُسمح ألي جھة بأن یُصادروا ھویاتھم ومقدراتھم، أتمنى أن یؤخذ ھذا الطلب الذي

تقدمُت بھ، ومشفوع بتواقیع أكثر من (40) نائب من السیدات والسادة النواب، أتمنى أن یؤخذ ھذا الطلب بنظر األعتبار في إعادة النظر بالدوائر
.إذا أُخذ النظر في بقیة الدوائر

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

أنا أُرید أن أُعقب انعطافاً ما ذكرتھُ ھیأة الرئاسة، ما قام بِھ البرلمان التونسي وھذا التبجح في ذكر وقراءة سورة الفاتحة إلنسان مجرم وسفَك ما
سفك وإال ھذِه اللحظة أو اللحظات السابقة كاَن ضمن التنظیمات اإلرھابیة اإلجرامیة، وھناك قد تكون من القوى السیاسیة المتعاطفة أو نواب

معینین ھم لم یأتوا إال من الترف السیاسي صراحةً، ھناك كثیر من النواب من قوى سیاسیة كانت من المعاناة، نحُن في لجنة العالقات الخارجیة
نطلب من الوزارات الخارجیة أیضاً كجھة تنفیذیة أي بعثة دبلوماسیة في تونس وأي بعثة دبلوماسیة في بغداد أن تُذكر مذكرة احتجاج ولجنة

تحقیقیة بذلك، وبنفس الوقت ھناك یجب أن یُحد السلوك النیابي لبعض النواب الذیَن یترحمون ضمن مواقع التواصل اإلجتماعي ألشخاص
مطلوبین للقضاء العراقي أو ساھموا بسفك الدماء وإلى ھذِه اللحظة ھناك مجامالت كثیر من النواب والنائبات بأن یترحموا ویسترحموا على
ھؤالء األشخاص الذیَن صراحةً تاریخھم مسود ومظلم ویجب أستھجان واستنكار مثل ھذِه األسالیب وعلى رأسھا أن تستھجن وتستنكر ھیأة

.الرئاسة

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

إخواني أعزائي أعضاء مجلس النواب، الرجاء البقاء والجلوس تم اإلتفاق وأن شاء هللا دقائق ویصل اإلخوة أعضاء مجلس النواب من كركوك،
.تحملتم الصبر إن شاء هللا، من أجل زمالئكم، من أجل محافظة كركوك، أدعوكم للجلوس

-:النائبة منار عبد المطلب ھادي الشدیدي –

نحن في یوم التصویت على الدوائر لمحافظة (صالح الدین) أحَد عشر نائب كنا غیر موجودین، مع ذلك مرَر القانون، القانون الذي تمرر في
الدوائر لمحافظة (صالح الدین) أنا أُثني على كل النواب الذین تحدثوا، بحیث ناحیة من نواحي قضاء (بلد) عشرة أمتار تبعد عن قضاء (بلد)،

نتحول إلى (70) كم عن القضاء، یعني دوائرنا كلھا كانت في كل المحافظات وجدت مشاكل، لیَس الموصل، ومحافظة كركوك، كلنا لدینا
مشاكل، مع ذلك نحُن رضخنا لألمر الواقع قد یكون قسم منا، وقسم لدیھم اعتراضات، نبقى إلى أن تحصل األعتراضات على الدوائر ویُعدلون

.بما ھو یُرضیھم

ثانیاً: مثلما تفضلت بھ األخوات، أنَت تقول أنتي عضو مجلس نواب ویجب أن تبقین، لكن إذا تحسوا بنا، أي تقبل األن زوجتك أو أُختك أو أي
.واحدة من عائلتك تعود الساعة الثانیة صباحاً إلى البیت

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

.تقبلین زوجتي تأتي بدالً عنك؟ أنا أقبل حتى إلى الساعة الرابعة صباحاً تبقى

-:النائبة منار عبد المطلب ھادي الشدیدي –

.كال أستاذ ھذا ألن أنت معھا، أي أنتم في نفس المكان قد یكون تأخذھا وترجع معھا سویاً، لكن ال ترضى على نفسك ھكذا

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

.تقول تقبل على زوجتك، أقول لھا تقبلین أن تكون بدیلةً عنك، إلى الساعة الرابعة صباحاً تبقى ھنا

-:النائبة منار عبد المطلب ھادي الشدیدي –

.أي أنت معھا ترجعون سویاً، أنت تقبل أن تتركھا ھنا وتذھب

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

.كال سویاً، وأنا أقود السیارة

-:النائبة منار عبد المطلب ھادي الشدیدي –

أ ً أ أ
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في كل الدورات، ثالث دورات لم یبقوا إلى الساعة الثانیة عشرة، فقط في دورتنا ھذه، أنتم أیضاً قدروا ظرفنا، أنا قادمة من محافظة، وعلَي
ً .العودة أي أخرج وأعود في الساعة الثانیة صباحا

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

.نرید أن نجھدكم حتى ال تُرشحوا في المرحلة المقبلة، حضروا وحصَل إتفاق، تم اإلتفاق إن شاء هللا

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، بعد جھد جھید اكتملت كركوك اآلن، الدائرة البرلمانیة، المقررة، احسبوا النصاب، السیدات السادة األعضاء، أحتاج إلى
.(8) نائب

.السید نائب األمین العام، السید مدیر عام الدائرة البرلمانیة، السید مدیر عام العالقات، احسبوا لي النصاب بأنفسكم

.أحتاج إلى (8) نائب

.السیدات السادة النواب الحفاظ على الوجود داخل القاعة

مدیر عام الدائرة البرلمانیة، األمانة العامة، دائرة العالقات، السیدة المقرر، أحسبوا لي النصاب، وقدموا لي النصاب بورقة مكتوبة، تفضلوا
.السیدات السادة النواب أماكنكم، السیدة المقررة، الدوائر المعنیة، وقعوا لي ورقة نظامیة بالنصاب

.النصاب (168) متحقق وقعوا لي علیھ

السیدات والسادة النواب، تم إكمال الدوائر اإلنتخابیة لمحافظة كركوك، وقد تم توزیع المحافظة وفق المعیار المتفق علیھ إلى ثالثة دوائر، لكل
.(دائرة امرأة، الدائرة األولى قضاء المركز شرقاً مجموع المقاعد (5) األعلى أصواتاً (4) وعدد النساء (1

.(قضاء المركز وسط، عدد المقاعد (4)، األعلى أصواتاً (3)، عدد مقاعد النساء (1

حویجة باإلضافة الى الریاض (3) مقاعد األعلى أصواتاً (2) كوتا النساء مقعد (1)، ووقعوا على ھذِه كل القوى السیاسیة الممثلة لمحافظة
.كركوك

.أطلب من المجلس التصویت على دوائر محافظة كركوك الثالث

.(تَم التصویت بالموافقة)

أطلب من المجلس التصویت على (أبي غرق) سقطت سھواً، ھي جزء من دائرة الكفل، بحیث تبقى دوائر المحافظة دائرتین (4) مقاعد في (4)
.مقاعد، التي ھي لمركز قضاء الحلة

.أطلب من المجلس التصویت، مع إجراء االزم للحفاظ على عدد المقاعد (4) في (4) في الدائرة األولى والثانیة لمحافظة بابل

.(تَم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس بما یتعلق في ناحیة (الحسینیة) في محافظة كربالء، ھنالك (4) طلبات بما یتعلق بمحافظة نینوى

.األول: إبقاء قضاء البعاج ضمن دائرة سنجار

وھذه طلبات إعادة تصویت، اآلن التصویت تم لكل الدوائر، ھذِه طلبات تطلب إعادة تصویت وأحتاج إلى نصاب، اآلن الدوائر تمت (18)
.محافظة بالكامل

.ھناك طلبات إعادة تصویت من قبل (76) نائب یطلب ضم ناحیة (المحلبیة) إلى قضاء تلعفر

.ھنالك طلب آخر إلبقاء دائرة واحدة من سنجار وبعاج، الطلب مقدم من (50) نائب

.أیضاً طلب مقدم من النائب (قصي عباس محمد) بما یتعلق بدائرة سھل نینوى

السیدات السادة النواب، الدوائر للمحافظات (18) تم إنجازھا بالكامل، وھذِه الطلبات ما لم یوجد نصاب لعرضھا ال تتمكن رئاسة المجلس من
.عرضھا

.شكراً لجھود اللجنة القانونیة، شكر موصول لجھود السیدات والسادة النواب جمیعاً وترفع الجلسة إلى موعد آخر سنُعلمكم بِھ الحقاً. شكراً جزیالً
ً
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ً .ُرفِعت الجلسة الساعة (2:22) صباحا


