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محضر الجلسة رقم (9) الخمیس (10/10/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنة التشریعیة الثانیة

الفصل التشریعي األول

محضر الجلسة رقم (9) الخمیس (10/10/2019) م
ً .إفتتحت الجلسة بنصاب (220) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (4:25)عصرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید صالح الدین علي (موظف –

.یتلو آیاٍت من القران الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

:السیدات والسادة النواب أمامكم كتاب من مكتب السید رئیس الوزراء معنون إلى مجلس النواب مفادهُ التالي

وقفُت أمامكم قبل سنة تقریباً ووعدت المجلس الموقر أجراء تعدیالت وزاریة بعد أستكمال تشكیل الحكومة أو كلما أقتضت الحاجة وأنني إذ)
أتقدم الیوم بطلب التصویت بمنح الثقة لألسماء المرشحة فإیفاًء لذلك الوعد وأستجابة لمطالب الجماھیر العراقیة في مظاھراتھا األخیرة وأعتقد ان
ھذه الممارسة التي قد نكررھا الحقاً ستعزز الدیمقراطیة في بلدنا وتجعل الرقابة أكثر فاعلیة وتدفع الجمیع لبذل جھود أضافیة لخدمة بلده وشعبھ،

لقد سبق لوزیر الصحة ان قدم أستقالتھ كما بقي موقع وزارة التربیة شاغراً أما بقیة الوزارات التي أتقدم بمرشحین ُجدد لھا فلقد عرضت على
السادة الوزراء تقدیم أستقالتھم لیس لعمٍل خاص مباشر قام بھ أحدھم بل ألن التشكیلة الوزاریة ھي في نھایة األمر من مسؤولیة رئیس مجلس

الوزراء وھنالك عوامل عدیدة تدفعھُ ألختیار وزراء أو إلبقائھم وھذا ال یمس بشخوصھم أطالقاً وأنني قد عرضت على السادة وزراء الصناعة
والھجرة والمھجرین واالتصاالت تقدیم أستقاالتھم حفظاً لحقوقھم وقد اجاب البعض انھم سیرسلون أستقاالتھم بینما رفض السید وزیر الھجرة

تقدیم األستقالة، وأمام تأخر الجواب فأني مضطر ألستخدام المادة (78) من الدستور بأقالتھم والطلب من مجلس النواب الموافقة على ذلك، وعلیھ
.أرجو من مجلسكم الموقر التصویت على أسماء المرشحین في جلسة ھذا الیوم الذي یقدر مجلسكم الموقر

سوف أعرض الطلب، دعوني أكمل الرسالة، أحتفظوا بالنظام الداخلي، دعوني أكمل الرسالة وسأعرض الطلب المقدم من النواب وللمجلس ما
.یرتئي، أعرض الطلب قبل المضي بھذه الفقرة

وعلیھ أرجو من مجلسكم الموقر التصویت على أسماء المرشحین في جلسة الیوم الخمیس أذ یقدر مجلسكم الموقر ان نقص أو أرتباك التشكیلة
الوزاریة لھ تأثیرات سلبیة علینا جمیعاً وال شك ان مجلسكم الموقر سیضع ھذه االمور نصب عینیھ لإلسراع بمنح السیدات والسادة المرشحین

.ثقتھ لیتسنى لھم ممارسة أعمالھم في أسرع وقت

األسماء ھي: وزارة الصحة، وزارة التربیة، وزارة األتصاالت، وزارة الھجرة والمھجرین، ووزارة الصناعة، ھذا ونرفق طیاً السیرة الذاتیة
.(وكذلك ما یؤكد سالمة موقف المرشحین من ھیأة النزاھة والمساءلة والعدالة. تقبلوا فائق التقدیر واالحترام
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.السیدات والسادة النواب

.الفقرة (أوالً) من جدول األعمال تتحدث عن التصویت على أكمال الكابینة الوزاریة والتغییر الوزاري

أستلمت طلب موقع من أكثر من (50) نائب ونائبة، أطلب التفضل بالموافقة على شطب فقرة أستبدال الوزراء، یعني إلغاء الفقرة (أوالً) من
جدول األعمال لحین حضور رئیس الوزراء وتقدیمھم بنفسھ كون ھناك ملفات استجواب على الوزراء ولم نجدھم في جدول األستبدال مع

التقدیر. أطلب من المجلس التصویت على الطلب المقدم من اكثر من (50) نائباً لحذف ھذه الفقرة، أحتسبوا لي العدد، النائب فالح الساري بعد
اذنك تفضل ھنا الى المنصة أحتاجك، ھل النائب مزاحم التمیمي موجود؟

.السیدات والسادة النواب الحضور (220) معي العدد (221)، المصوتین لتأجیل الفقرة او حذفھا ھم فقط (64) لم تحصل الموافقة

.(تم التصویت بعدم الموافقة على تأجیل الفقرة)

السیِّر الذاتیة أمامكم. مقدماً سأعرض إكمال الكابینة الوزاریة فیما یتعلق بوزارة التربیة إشارة الى المادة (76) من دستور جمھوریة العراق
ً یصوت مجلس النواب بالموافقة من عدمھا على الوزراء منفردین وتُعد الوزارة أو الوزیر الحائز على ثقة المجلس في المادة (49) الفقرة ثالثا

من النظام الداخلي عند الموافقة على الوزراء منفردین والمنھاج الوزاري باألغلبیة المطلقة أي بأغلبیة الحاضرین. أیضاً المادة (63) من النظام
الداخلي لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء باألغلبیة المطلقة ویعد مستقیالً من تاریخ قرار سحب الثقة وال یجوز طرح موضوع سحب

الثقة بوزیر إال بناًء على رغبتھ أو طلب موقع من قبل (50) عضواً أثر مناقشة استجواب موجھ إلیھ وال یصدر المجلس قراراً في الطلب إال بعد
(7) أیام في األقل من تاریخ تقدیمھ. المادة (78) من الدستور تقول (رئیس مجلس الوزراء ھو المسؤول التنفیذي المباشر عن السیاسة العامة

.(للدولة والقائد العام للقوات المسلحة یقوم بإدارة مجلس الوزراء ویترأس اجتماعاتھ ولھ الحق بإقالة الوزراء بموافقة المجلس باألغلبیة المطلقة

-:(النائب محمود عبد الرضا طالل (نقطة نظام –

.أوالً: قمت بتقدیم استجواب لثالثة وزراء واالستجواب منذ شھرین ونصف قدمتھ ولحد اآلن لم یتم تحدید موعد

-:السید رئیس مجلس النواب –

سوف یتم تحدید موعد في الجلسة القادمة للوزراء المستجوبین المكتملة إجراءاتھم، اآلن بعد الجلسة أقوم بالتداول مع جنابك بحضور الجھات
.المعنیة المستشار القانوني ومدیر عام الدائرة القانونیة ومدیر عام الدائرة البرلمانیة إلكمال المتطلبات وتحدید الموعد

-:النائب محمود عبد الرضا طالل –

.أنا قمت بتقدیم استجواب وجنابك أخرت ھذا االستجواب، أنا أطلب تحدید موعد لالستجواب الیوم

ثانیاً: لدینا وزراء موجودین أصالً ھم من البرلمان، كیف یعودون علیھم؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال تصوت علیھم

-:النائب محمود عبد الرضا طالل –

.ھذا خطأ واضح، لیس من حقك أن تحرمھم سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یجوز، األمر الذي ال یمر على مجلس النواب في احد فصولھ التشریعیة ال یُعرض في نفس الفصل

أطلب من المجلس التصویت على مرشحة وزارة التربیة السیدة (سھا خلیل حسین العلي بك) أطلب التصویت، احسبوا العدد، النواب المعترضین
یمكنكم أن تكونوا جانباً، احسبوا األصوات، احسبوا العدد كم موجود في القاعة؟

السیدات والسادة النواب، النصاب متحقق لدي ولكن لكي اقطع الشك بالیقین، من ال یرید أن یصوت فلیجلس وال یقف ھنا، دعوھم یجلسون،
.النصاب متحقق

أنتم داخل القاعة أم خارجھا؟

أعطني النصاب، إحسب الحاضرین، إحسب لي الواقفین، كم؟

.((تم التصویت بالموافقة على مرشحة وزارة التربیة السیدة (سھا خلیل حسین العلي بك)
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.عدد المصوتین (114) من مجموع (203) تمت الموافقة

.أطلب من المجلس التصویت على قبول إستقالة وزیر الصحة عالء الدین العلوان بموجب الطلب المقدم من رئیس الوزراء، أطلب التصویت

.السیدات والسادة النواب، أماكنكم، أطلب من المجلس التصویت على قبول إستقالة وزیر الصحة السید عالء الدین العلوان

.(تم التصویت بالموافقة على قبول إستقالة وزیر الصحة السید عالء الدین العلوان)

.الموافقة حاصلة

.أطلب من المجلس التصویت على مرشح وزارة الصحة السید جعفر صادق عالوي، أطلب التصویت

.السیدات والسادة النواب، المعترضین إما أن تبقوا في القاعة أو تغادروھا حتى أحتسب النصاب

.إحسبوا لي العدد

.أطلب من المجلس التصویت على مرشح وزارة الصحة السید جعفر صادق عالوي، أطلب التصویت

النصاب عندي في القاعة متوفر، نعم، إعلموني الحاضرین بما فیھم الموجودین في الباب مع اآلخرین، أي مضاف إلیھم المصوتین الحاضرین
.داخل الجلسة والذین في الباب، الناس تنتظر اإلصالح

إحسبوا لي العدد الموجودین، إبتدأنا الجلسة بــ (220) في لحظة التصویت على وزارة التربیة، الموجودین داخل القاعة المعترضین والمؤیدین
.والمتحفظین (203) واآلن أرید أن أعرف النصاب وحصلت الموافقة على قبول إستقالة وزیر الصحة

.نعم، أنتظر عدد الحاضرین اآلن في المجلس للتصویت على البدیل لوزارة الصحة، أحسب العدد والحضور

وزیرة التربیة لن تردد الیمین إال بحضور وزیر الصحة، إال بالتصویت على وزارة الصحة، ال تردد الیمین، الجرس، تثبیت الحضور داخل
القاعة، أرید أسماء اآلن الموجودین داخل القاعة وتنشر لإلعالم، السید حیدر مثنى بنفسك أنت ومدیر العالقات یتم تسجیل الحضور اآلن في

داخل القاعة، ماذا تعني بالمحاصصة واضحة؟ قلت إذا لم تُمَرر الصحة ال أحد یُردد، وزارة الصحة ووزارة التربیة شاغرة، االثنین غیر
موجودین، لم اتحدث عن باقي الوزارات، ال تقولني ما لم أقل، العدد ھو الذي یحكم، الصحة والتربیة وزارات شاغرة، على المجلس تحمل

.مسؤولیاتھ في ھذا األمر

.أحتاج (5) نواب، احتسبوا لي العدد، العالقات احتسبوا لي العدد، النصاب متحقق (176) تفضلوا أماكنكم

.(أطلب من المجلس التصویت على مرشح وزارة الصحة (جعفر صادق عالوي

.تصویت

.((تم التصویت بالموافقة على مرشح وزارة الصحة السید (جعفر صادق عالوي)

.سوف أطلب من المجلس األستمرار بالتصویت من عدمِھ لحین دراسة باقي السیر الذاتیة للمرشحین

.احتسبوا لي النصاب، لدي أمر أطرحھُ للمجلس للتصویت

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

لدینا نقطة نظام على كتاب السید رئیس الوزراء الذي یقول، أستجابةً لمطالب الجماھیر العراقیة في مظاھراتھا األخیرة، با� علیك سیادة الرئیس
ھل المتظاھرین طلبوا استبدال وزیر الھجرة؟ أو وزیر األتصاالت؟ ھل لیس لدیھم اتصاالت؟ أو وزیر الصناعة؟ لكن ھم طلبوا خدمات وطلبوا

تعیینات، الیوم ھؤالء وزراء حاضرین، فلیأتي دولة رئیس الوزراء السید (عادل عبد المھدي) الى مجلس النواب ویقول ھؤالء الوزراء ال
أُریدھم لألسباب التالیة (3،2،1)، حتى نستطیع كیف أن نُقرر، أتى بھم من قبل صوتوا ونحُن صوتنا، اآلن أرسل لنا استبدلوھم واستبدلناھم، الى

.أین ذاھبین؟ لذلك نطلب مجيء السید رئیس الوزراء الى الجلسة ویطرح أسمائھم

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

السیدات والسادة النواب األكارم، البلد مرَّ بأزمة حقیقیة، داعش ھدد وجود الدولة العراقیة، التظاھرات المشروعة والواضحة والصریحة ھددت
النظام السیاسي وبشكل واضح وصریح، ھذه التظاھرات تختلف عن جمیع التظاھرات، ومع بالغ األسف وصل صوت الشعب العراقي من خالل
الموت، من خالل الرصاص، كانت الجھود كبیرة وموثقة للسید رئیس مجلس النواب والى النائب األول وللسیدات والسادة الحاضرین، لنكمل ھذه
المسیرة معاً بالتصویت على ما أتى بِھ السید رئیس مجلس الوزراء من الوزراء، والمرجعیة حملتنا المسؤولیة، والیوم التفویض للسید عادل عبد

المھدي أتى بوزرائھ ویقول ھؤالء وزرائي وعلینا أن نوافق، فھذه مسؤولیتنا جمیعاً، الیوم (100) شھید من المتظاھرین، أكثر من (100)
شھید، أي أكثر من (100) عائلة مفجوعة، أكثر من (6000) جریح من المتظاھرین والقوات األمنیة، تھدید مؤسسات الدولة والنظام السیاسي

ُ أ
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ومطالب مشروعة، صوتنا على توصیات مھمة ممكن أن تُعالج الكثیر من المشاكل التي الكثیر منھا قد شرعھا مجلس النواب ولم تلتزم الحكومة،
فبالتالي علینا أن نُكمل ونصوت من أجل أستقرار الوضع في العراق، والوضع ال یتحمل وھناك من یُرید أن یستثمر ھذا الغلیان ألبناء الشعب

.العراقي المطالبین بالخدمة والخدمات

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب، صوت مجلس النواب في الجلسة الماضیة على قرار بمجمل بنود تتعلق بحقوق المتظاھرین وحقوق ألبناء الشعب
بصورة عامة، وفي نفس الوقت صوت مجلس الوزراء على ھذه الحزمة من اإلجراءات التي ینتظرھا الشارع، أعتقد أن اإلصالح األول واألمر
األفرض ھو تطبیق ما صوتنا علیھ وأن یصل لكل ذي حٍق حقھ، بما یتعلق بالدرجات الوظیفیة، بما یتعلق بفرص العمل، بما یتعلق بالسكن، بما

ً یتعلق بجمیع األمور التي ُطرحت في قرار مجلس النواب وقرار مجلس الوزراء، وعلینا تحمل مسؤولیاتنا كسلطتین تشریعیة وتنفیذیة، أیضا
أطلب أن یتم تشكیل لجنة من المجلس لمتابعة تنفیذ ھذه الفقرات ونمارس دورنا الرقابي بشكل استثنائي بما یتعلق بھذه الجزئیة، الناس تنتظر منا

تنفیذ، نعم مجلس النواب أخذ دوره ونسق وشاور الرئاسات وأتخذ قرار وتوجد جملة قرارات أخرى أضافتھا الحكومة وصوت علیھا مجلس
.الوزراء، ال ننتظر أن تبقى اإلجراءات حبر على ورق

تشكیل لجنة من لجنة الخدمة المشكلة من رؤساء الكتل السیاسیة ورؤساء اللجان المعنیة ھي من تتابع تنفیذ ھذه الفقرات وبأشراف من  رئاسة
المجلس، رؤساء اللجان النیابیة ورؤساء الكتل السیاسیة وكل السیدات والسادة اعضاء مجلس النواب، السید النائب ال یوجد أحد إرھابي، لجنة

البرنامج الحكومي تأخذ دورھا في ھذا الجانب، السیدات والسادة النواب علینا جمیعاً مسؤولیات كبیرة كالً منا یتحمل مسؤولیاتھ بمتابعة الفقرات
التي تم التصویت علیھا باإلضافة إلى لجنة الخدمة الُمشكلة من رؤساء الكتل السیاسیة ورؤساء اللجان النیابیة وتمارس لجنة التخطیط

األستراتیجي ومتابعة البرنامج الحكومي أیضاً دورھا. یوم 24/10 تنتھي السنة األولى لعمر الحكومة، وصوت مجلس النواب على إنھاء ملف
الدرجات الخاصة المدارة بالوكالة بموعد أقصاه 24/10 وأشار السید رئیس الحكومة في جلسة األمس إنھ في یوم 24/10 أو قبلھا سوف یقدم
جملة أصالحات تتعلق بإنھاء ملف إدارة الدولة بالوكالة وإصالحات أخرى. لدى السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب ألتزامات تتعلق بتأدیة
مراسم الزیارة، فلیتفضل السادة الوزراء الذین تم التصویت علیھم لتأدیة الیمین الدستوریة، المقامات محفوظة للجمیع، السیدات والسادة النواب

.لدینا أداء الیمین الدستوریة

.أدت السیدة (سھا خلیل حسین) الیمین الدستوریة

.السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب شكراً جزیالً أستمروا بمتابعة تنفیذ الفقرات، ترفع الجلسة

.ُرفعت الجلسة الساعة (5:35) مساًء


