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محضر جلسـة رقـم (7) السبت (13/10/2018)م
ً .عدد الحضور:  (191) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:15) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:النائب ریاض محمد علي عودة –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة/أوالً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضویة بعض السادة النواب *

أود إعالم المجلس بأن عدد الطلبات المقدمة للطعن بصحة العضویة تجاوزت (30) طعناً، لغایة اآلن لم تكتمل اإلجابات من المشاور القانوني
لبعض ھذه الطلبات، فنقترح تأجیلھا، لحین إكتمال اإلجابة من المشاور القانوني وإبداء الرأي، لیتم عرضھ على السیدات والسادة النواب التخاذ

.القرار المناسب

الدائرة البرلمانیة، التأكید على السیدات والسادة النواب الذین یتواجدون خارج القاعة للحضور إلى القاعة، عدد الموقعین في سجالت التوقیع
.((219) توقیعاً، والحضور (181

.فأرجو التأكید علیھم للحضور إلى القاعة، سیتم تأشیر الحضور مرةً أخرى في داخل القاعة

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

فیما یتعلق ببت مجلس النواب خالل شھر، أو خالل ثالثین یوماً في صحة عضویة أعضائھ، النص الدستوري جاء مطلقاً، وبالتالي نتمنى أن
تسیر ھذه الدورة وفق األسس الدستوریة، وأن یبت المجلس بصحة جمیع األعضاء، ولیس الذي علیھ طعن، أو لم یكن علیھ طعن، باعتبار أن

.المجلس یجب أن یبت في صحة عضویة جمیع أعضائھ خالل ثالثین یوماً، فأتمنى أن یعرض البت في صحة العضویة للجمیع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو إختصار نقاط النظام، وذكر نقطة النظام، وإذا كانت مداخلة، فأرجو اإلشارة إلیھا، ألنھا مداخلة على أصل الموضوع

-:(النائب عالیة انصیف جاسم العبیدي (نقطة نظام –

على أصل الموضوع، المادة (52)/أوالً واضحة (یبت مجلس النواب في صحة عضویة أعضائھ خالل ثالثین یوماً من تأریخ تسجیل
اإلعتراض)، فھناك إعتراض على عضویة أحد أعضاء مجلس النواب، فال یمكن أن نبت في صحة عضویة الجمیع، ألنھ بمصادقة المحكمة

.اإلتحادیة تعتبر المصادقة تمت على العضویة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.رقم المادة التي أشرِت لھا

-:النائب عالیة انصیف جاسم العبیدي –

المادة (52)/أوالً (یبت مجلس النواب في صحة عضویة أعضائھ خالل ثالثین یوماً من تأریخ تسجیل اإلعتراض)، فھناك إعتراض موجود على
.صحة عضویة النائب، ولیس مطلقاً لكل أعضاء مجلس النواب

.توجد دعوة للمحكمة اإلتحادیة ننظر بھا، ال أن ننظر بعضویة كل األعضاء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الحضور (191) داخل القاعة إلى اآلن

-:(النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام –

إستناداً إلى المادة (38) من النظام الداخلي أدعو إلى عرض موضوع خطیر جداً أمام السادة أعضاء مجلس النواب بعد موافقة سیادتكم، بین یدي
ملف بتلوث بیئي أدى إلى وفاة (90) مواطناً بصریاً في أصغر ناحیة في البصرة، بسبب تلوث المیاه والھواء والتربة، ھذا تقریر وبیان من

.وزارة الصحة، أدعو إلى عرضھ في مجلس النواب، لیكون في جدول األعمال، لمناقشتھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یقدم طلب مشفوع بتوقیع السیدات والسادة النواب، لیتم إتخاذ القرار المناسب بإضافتھ على جدول األعمال في الجلسات القادمة

-:(النائب كاظم عطیة كاظم الشمري (نقطة نظام –

فیما یتعلق بما تفضل بھ األخ الزمیل محمد تمیم، من شروط صحة العضویة أنھا تقتضي وجود إعتراض یرد على أحد األعضاء، ویعرض
.األمر للتصویت أمام مجلس النواب، وقرار مجلس النواب ھذا متعرض للدعوة أمام المحكمة اإلتحادیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم ھذا ما أشارت لھ المادة (52) من الدستور

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

فیما یتعلق بالفقرة األولى من جدول أعمال ھذا الیوم، جنابك ذكرت بأنھ یوجد ثالثون إعتراضاً، وسیقترح سیادتكم بأن تؤجل ھذه الفقرة، إقتراحنا
نحن بأن یعرض على المجلس كل ما توفر لدیھ من إعتراضات، ألنھ لیس من المعقول أن ننتظر ثالثین إعتراضاً یكتمل، وبعد ذلك تعرض على

.المجلس، الیوم أربعة أو خمسة إعتراضات موجودة

-:السید رئیس مجلس النواب –

إذا تم طرح اإلعتراضات فیحتاج إلى تصویت ثلثي أعضاء المجلس، بالتالي فسوف ال تكون ھناك فائدة من طرح الموضوع على المجلس، إلى
.اآلن لم یتحقق لدي الثلثان

-:النائب حسن خالطي انصیف حسن –

طالما تم تأجیل الموضوع، فنحن نستغل الفرصة، في الدورة النیابیة السابقة تم العمل بھذه الشاكلة، بأن تعرض األسماء بالنسبة للسادة النواب
المطعون في عضویتھم، وبھذه الشاكلة، ھل أن مجلس النواب یرى فالناً أو فالنة نائباً أم غیر نائب؟ ھذه الطریقة نرى فیھا إحراجاً كبیراً، الذي

نراه بأن یتم إستدعاء ممثل عن المفوضیة، ورأي المشاور القانوني سیكون موجوداً، ویوزع على السادة النواب، المفوضیة تأتي، النائب الذي
ل طالما تجمع أسماء، وأعداد (10) أو (15) یقدم طعناً، المفوضیة تشرح أسالیب الطعن، لعلھ توجد حقوق للشخص المرشح المعترض، فأفّضِ

إعتراضاً موجوداً، تأتي المفوضیة ھنا تشرح لتبین لنا، أو تأتي عند اللجنة القانونیة وتبین وجھة اإلعتراض، لكي ال یستھلك الوقت، بالتالي یكون
.رأي مجلس النواب مبنیاً على أساس قانوني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ستوزع البیانات على السادة والسیدات النواب لكل طعن، وللنائب ما یراه مناسباً بالتصویت على ھذا األمر

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

المادة (52)/أوالً، واضحة فیما یتعلق بالبت بصحة العضویة، ولیس بصحة الطعن، حتى نكون على بینة، المجلس عندما یصوت بالثلثین فإنھ
المقد الطعن صحة ولیس عضویتھ، ف المطعون النائب عضویة صحة عل یصوت
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.یصوت على صحة عضویة النائب المطعون في عضویتھ، ولیس صحة الطعن المقدم

-:السید رئیس مجلس النواب –

یبت مجلس النواب في صحة عضویة أعضائھ خالل ثالثین یوماً من تأریخ تسجیل اإلعتراض، البت بصحة العضویة من عدمھ یحتاج إلى
.ثلثین، مجلس النواب یحدد، فلنفترض، الطاعن یحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

النص الدستوري واضح فیما یتعلق بھذا اإلجراء، یبت مجلس النواب في صحة العضویة، ولیس في صحة الطعن المقدم، الطاعن فلیقدم ما یشاء،
.ال أصوت على صحة الطعن المقدم، أصوت على صحة عضویة النائب الموجود، المطعون في صحة عضویتھ

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

-:لدي أكثر من نقطة

.النقطة األولى: اإلعتراض الذي یقدم ال بد أن یستند إلى مخالفات واضحة، إما باخترام شرط أو صفة إفترضھا القانون أن تتوفر في النائب

النقطة الثانیة: إذا فھمنا من المادة (52) أن النائب الذي یعترض علیھ یجب أن یحصل على تأیید ثلثي أعضاء مجلس النواب، فمعناه أننا أضفنا
شرطاً جدیداً لعضویة المجلس، قانون اإلنتخابات یقول (المرشح یصبح فائزاً عندما یحصل على عتبة المقعد، وتصادق علیھ المحكمة اإلتحادیة)،

.(كأنما اآلن أنتم أضفتم شرطاً جدیداً (أن یحضى بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

أیضاً فیما لو كانت وجھة نظرك صحیحة، إذا كان ھذا اإلجراء، فمعناه بإمكان أي شخص یطعن على صحة عضویة مجلس النواب بالكامل،
بالتالي ھذا األمر أن عضو مجلس النواب من تأریخ تأدیتھ الیمین الدستوریة أصبح نائباً، الذي یطعن ینبغي أن یحصل على موافقة ثلثي أعضاء

.مجلس النواب، لتأیید صحة طعنھ

-:النائب عمار طعمة عبد العباس –

.حتى أوضح الفكرة، ددعوني أكمل

واضح قرار المحكمة بات وملزم، فعندما ترید أن تغیره أو تأتي بشيء یضاف إلیھ، فیجب أنت الذي تثبت المدعي، ال أن تطلب ممن حصل على
قرار المحكمة البات الملزم تأییداً إضافیاً، ثم عندما یقول النص بصحة العضویة، الصحة تتحقق بواحد من طریقین إما نفیھا أو إثباتھا، فأنت قد
.(تقول أرید ثلثین لنفیھا، فإذا نفیتھا بالثلثین عندئذ إخترمت الصحة، فبكال الطریقین یمكن أن یصدق ویتحقق عنوان أو مفھوم ھذه المادة (52

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.عفواً جنابك في موضوع منفصل أنا في لجنة تعدیل النظام الداخلي ولم یتسَن لي التوقیع، توقیع الحضور، ألفت نظر جنابكم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بإمكانِك التوقیع لدى المقرر

.الفقرة ثانیاً: تشكیل اللجان النیابیة الدائمة لمجلس النواب*

ھذا االمر یتعلق بلجنة تعدیل النظام الداخلي، یتفضل السید رئیس لجنة تعدیل النظام الداخلي، اللجنة المؤقتة لتعدیل النظام الداخلي إلبداء
.مقترحات السیدات والسادة أعضاء اللجنة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

باشرت اللجنة الخاصة بتعدیل النظام الداخلي باجتماعاتھا وعقدت ثالثة اجتماعات من حین تشكیلھا والتصویت على اسماءھا المحددین وقررت
اللجنة المباشرة بالفصل الثاني عشر من فصول النظام الداخلي المتعلق باللجان الدائمة في المجلس من حیث اسماء ھذه اللجان وعددھا وعدد
االعضاء في كل لجنة، ووصلت اللجنة في تعدیالتھا الى تعدیل المادة (70) من النظام الداخلي بالشكل التالي، سیادة الرئیس اذا تسمحون لنا

.بقراءتھ

.التعدیل المقترح للمادة (70) من النظام الداخلي والذي یتعلق بعدد اللجان واسماءھا

-:اللجان النیابیة الدائمة في مجلس النواب على النحو االتي

.لجنة العالقات الخارجیة وشؤون المغتربین
الدفاع ولجنة االمن (لجنة لجنتین ال والدفاع االمن لجنة بشطر ً اقتراحا ھنالك ان ال االشارة مع والدفاع، االمن (لجنة
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.(لجنة االمن والدفاع، مع االشارة الى ان ھنالك اقتراحا بشطر لجنة االمن والدفاع الى لجنتین (لجنة االمن ولجنة الدفاع
.اللجنة القانونیة

.لجنة النفط والغاز والثروات الطبیعیة

.لجنة الطاقة والكھرباء
.لجنة النزاھة
.اللجنة المالیة

.لجنة االقتصاد واالستثمار
.لجنة التربیة

.لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي
.لجنة الصحو والبیئة

.لجنة العمل والشؤون االجتماعیة
.لجنة الخدمات واالعمار

.لجنة االقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم
.لجنة حقوق االنسان

.لجنة الثقافة واالعالم والسیاحة واالثار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.صحیح ھذه الطبعة القدیمة، مجلس النواب یأخذ ما یقرأ

-:النائب ریاض محمد علي –

.لكن نحن اآلن كمتابعین أعضاء مجلس نواب متابعین لسیر عمل اللجنة المحترمة الموقرة، ال  نستطیع نعمل على المتابعة معھم بالموجود

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أسمع وسجل لدیك، ھذه الطبعة قدیمة

.السید النائب، أقرأ اللجان المقرة سابقاً ومن ثم أقرأ التعدیالت

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.المادة (70) من النظام الداخلي، سیادة الرئیس اللي موجود بین یدین السیدات والسادة االعضاء

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

.المادة (70) تشكل في المجلس اللجان الدائمة المحددة فیما یلي

.لجنة العالقات الخارجیة
.لجنة االمن والدفاع

.اللجنة القانونیة
.لجنة النفط والغاز والثروات الطبیعیة

.لجنة النزاھة

.ھذه موجودة في النظام الداخلي

.اللجنة المالیة
.لجنة االقتصاد واالستثمار واالعمار

.لجنة التربیة والتعلیم
.لجنة الصحة والبیئة

.لجنة العمل والخدمات
.لجنة االقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم

.لجنة حقوق االنسان
.لجنة الثقافة واالعالم والسیاحة واالثار

.لجنة االوقاف والشؤون الدینیة
.لجنة المرحلین والمھجرین والمغتربین

.لجنة الزراعة و المیاه واالھوار
.لجنة اجتثاث البعث

.لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین
والریاضة الشباب لجنة
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.لجنة الشباب والریاضة
.لجنة المرأة واالسرة والطفولة
.لجنة مؤسسات المجتمع المدني

.لجنة شؤون واالعضاء والتطویر البرلماني
.لجنة العشائر

.لجنة الشكاوى

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب، سبق أن تم تعدیل توزیع اللجان بتعدیل النظام الداخلي تم شطر لجنة التربیة ولجنة التعلیم الى لجنتین، لجنة الثقافة واالعالم ولجنة
السیاحة واالثار ولجنة اجتثاث البعث تم تعدیل اسمھا الى لجنة المساءلة والعدالة، فأرجو االخذ بنظر االعتبار ھذه التقسیمات التي سبق أن تم

.اقرارھا في الدورات السابقة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

مجلس النواب عندما صوت على اعتماد النظام الداخلي اعتمده كما ھو من دون تعدیالت، رجع الى الكتابة االصلیة، عندما صوت المجلس
.بقراره اعتماد ھذا النظام الداخلي رجع بتفاصیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

لم نعتمد على المطبوع اعتمدنا على النافذ، صوتنا على النظام الداخلي النافذ، المطبوع یعالج ولكن تم التصویت على اعتماد النظام الداخلي
.النافذ

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

-:فكان التعدیل سیادة الرئیس حتى نخرج من االشكالیة، فحصل التعدیل كالتالي

-:اللجان النیابیة في مجلس النواب على النحو االتي

.لجنة العالقات الخارجیة وشؤون المغتربین
.(لجنة االمن والدفاع، وأكرر ھنالك مقترح لشطر لجنة االمن والدفاع الى لجنتین (لجنة االمن ولجنة الدفاع

.اللجنة القانونیة
.لجنة النفط والغاز والثروات الطبیعیة

.لجنة الطاقة والكھرباء
.لجنة النزاھة
.اللجنة المالیة

.لجنة االقتصاد واالستثمار
.لجنة التربیة

.لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي
.لجنة الصحة والبیئة

.لجنة العمل والشؤون االجتماعیة
.لجنة الخدمات واالعمار
.لجنة الصناعة والتجارة

.لجنة االقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم
.لجنة الثقافة واالعالم والسیاحة واالثار

.لجنة االوقاف والشؤون الدینیة
.لجنة المرحلین والمھجرین والمغتربین
.لجنة النازحین والمھجرین والمرحلین

.لجنة الزراعة و المیاه واالھوار
.لجنة المساءلة والعدالة

.لجنة الشھداء والسجناء السیاسیین وضحایا االرھاب
.لجنة الشباب والریاضة

.لجنة المرأة واالسرة والطفولة
.لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطویر البرلماني

المقترح الذي وضعتھ اللجنة االن لجنة تعدیل النظام الداخلي أمامكم ھو دمج لجنتین مؤسسات المجتمع المدني وشؤون االعضاء
(والتطویر البرلماني بلجنة واحدة تسمى (لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطویر البرلماني

.لجنة شؤون العشائر
.لجنة شكاوى المواطنین، التي كانت الغیت في الدورة الثانیة والثالثة، اللجنة تقترح اعادة العمل فیھا

.لجنة التخطیط االستراتیجي ومتابعة البرنامج الحكومي
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.عدد اللجان (28) لجنة، ھذا فیما یتعلق في المادة االولى، المادة الثانیة التي ھي المادة (73) والتي كانت تنص على أنھ

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

.المادة (73) تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من االعضاء ال یقل عددھم عن (7) أعضاء وال یزید على (15) عضواً

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

التعدیل المقترح كاالتي: تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة في المجلس من عدد من االعضاء ال یقل عن (7) وال یزید عن (19) عضواً بزیادة
العدد االقصى الذي ھو من (17- 19) واالبقاء على العدد االدنى الذي ھو (7) بعد أن كان في الدورة السابقة (9)، األن نحن نعید العدد الى
(7) ألن بعض اللجان ال یتحقق فیھا النصاب وعدم الرغبة من السیدات والسادة النواب ان یكونوا أعضاء فیھا، ھذین التعدیلین سیادة الرئیس

یحتاج الى تصویت حتى تمضون في تشكیل اللجان الدائمة، نحن اخترنا ھاتین المادتین لتعدیلھن ألن متوقف عمل المجلس بتشكیل اللجان الدائمة
.على اقرار ھاتین المادتین، طبعاً لجنة التعدیل ماضیة في تعدیل النظام الداخلي بأكملھ لكن تحتاجون ھاتین الفقرتین

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب، ھل تعدیل النظام الداخلي بمثابة تعدیل قانون وبالتالي یحتاج إلى قراءة أولى وقراءة ثانیة وتصویت؟ أم تصویت مباشر؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.ال سیادة الرئیس، یحتاج إلى تصویت مباشر ألنھ لیس قانون وإنما ھو نظام والنظام یقر وال یشرع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھو قانون

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

ال سیادة الرئیس، النظام الداخلي نظام ولیس قانون، یوجد ھناك قانون إسمھ قانون مجلس النواب تم التصویت علیھ في الدورة السابقة، أما ھذا
.فھو نظام الداخلي لمجلس النواب الذي أشارت لھ المادة الدستوریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.في ما سبق تم عرضھ حین إقراره بقراءة أولى و ثانیة ومن ثم التصویت

-:(النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي (نقطة نظام –

المادة (148) تحدد آلیة النظام الداخلي، یجوز إجراء تعدیالت على ھذا النظام بناًء على إقتراح من ھیأة الرئاسة أو (50) عضواً من أعضاء
.المجلس وبموافقة أغلبیة عدد األعضاء

.إذن، مرة واحدة، أي أطلقت ولو أرادت التفصیل لذكرت ضمن قراءة أولى وقراءة ثانیة والتصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال یوجد وال یجوز

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

.سیدي الرئیس، ال، ھذا إطالق، واإلطالق یدل على أنھ مرة واحدة یصوت علیھ

-:(النائب كاوه محمد مولود حویز (نقطة نظام –

بالنسبة إلى لجان المجلس، المادة (68) من النظام الداخلي، تشكل لجنة مؤقتة لتعدیل الدستور وتمارس المھام المنصوص علیھا في المادة
.(142) من الدستور

حسب المادة (142) من الدستور یشكل مجلس النواب في بدایة عملھ لجنة من أعضاءه تكون ممثلة للمكونات الرئیسة في المجتمع العراقي
.مھمتھا تقدیم تقریر إلى مجلس النواب خالل مدة ال تتجاوز (4) أشھر یتضمن توصیة بالتعدیالت الضروریة التي یمكن إجراءھا

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.السید النائب، أنت ھنا تتحدث عن الدستور ولیس عن النظام الداخلي ونحن نتحدث عن إقرار النظام الداخلي

-:النائب كاوه محمد مولود حویز –
.سیدي الرئیس، حسب المادة (68) یجب أن نعود إلى ھذه المادة الدستوریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تتحدث عن الدستور، عن تعدیل الدستور ولیس تعدیل النظام الداخلي

.المادة (68) التي تفضل بھا جنابك تتحدث عن تعدیل الدستور ولیس تعدیل النظام الداخلي

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

.السید رئیس المجلس المحترم، یرجى إضافة لجنة بعد موافقة إخواني والتي ھي، لجنة متابعة قرارات مجلس النواب بالجھات التنفیذیة

.نحن كمجالس محافظات عانینا من ھذا، عدم تطبیق القوانین التي نقرھا نحني الجھات التنفیذیة

یرجى وجود ھكذا لجنة لمتابعة قرارات مجلس النواب، أغلب القرارات توضع على الرفوف ولم تطبق، فأتمنى أن تكون ھناك لجنة بعد موافقة
.إخواني

-:السید رئیس مجلس النواب –

تمت اإلشارة إلى متابعة البرنامج الحكومي وأیضاً ھنالك دوائر في مجلس النواب باإلضافة إلى األمانة العامة لمجلس النواب مسؤولیتھ متابعة
.نشر القوانین وأیضاً تطبیقھا من قبل الجھات المعنیة

.الدائرة البرلمانیة، توزیع التقریر على السیدات والسادة النواب

-:(النائب فرات محمد عبد التمیمي (نقطة نظام –

.سیدي الرئیس، نقطة النظام المادة (51) من الدستور، یضع مجلس النواب نظاماً داخلیاً لھ لتنظیم سیر العمل فیھ

أعتقد المادة واضحة ال تتحدث عن تشریع، تتحدث عن نظام داخلي فال أعتقد بوجود مبرر أو الدستور یتحدث عن تشریع قراءة أولى وقراءة
.ثانیة للنظام الداخلي فقط ھو نظام یشبھ تعلیمات واألنظمة التي یصدرھا مجلس الوزراء والوزارات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال نشبھ أنفسنا بمجلس الوزراء، نعم أتفق معك لما مضیت بھ

-:(النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي (نقطة نظام –

أوالً: أتفق مع ما تفضل بھ الشیخ النائب صباح الساعدي في ما یتعلق أن الموضوع ھو نظام والدستور یقصد بقانون قانون مجلس النواب الذي
.شرع من قبل الدورة الثالثة

ثانیاً: أتفق أیضاً مع زمالئي ممن سبقوني بالحدیث المادة (151) و (148) جاءت مطلقة والنص یجري على إطالقھا أي بمعنى ال یحتاج إلى
.قراءة أولى وثانیة

مالحظتي إلى اللجنة المؤقتة المشكلة، أتمنى على إخواني في اللجنة مراعاة قانون مجلس النواب النافذ وقواعد السلوك النیابیة ومراعاتھا في
.كتابة النظام الداخلي الجدید

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، أتفق معك بما یخص لجنة السلوك النیابي

-:(النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي (نقطة نظام –

سبق وأن تم النقاش أثناء التصویت على اللجنة التي تعد النظام الداخلي وتم طرح موضوع قانون مجلس النواب الذي شرع في الدورة السابقة
رقم (13) لسنة 2018 والذي تم الطعن بھ أمام المحكمة اإلتحادیة ببعض فقراتھ والتي تتراوح بین (24) إلى (26) فقرة بعد تدقیق المعلومات

.مع القسم القانوني

السؤال موجھ للسید رئیس اللجنة واألعضاء إلعداد النظام الداخلي، ھل تمت مراعاة القانون وفق أعداد النواب في اللجان؟
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-:(النائب رعد حمید كاظم الدھلكي (نقطة نظام –

أوالً: النظام الداخلي للبرلمان یتمیز بقوة القانون ولدیھ قوة القانون لذلك لدینا سابقة في الدورة األولى للبرلمان قرأ النظام الداخلي القراءة األولى
.والثانیة والتصویت علیھ، لذلك یجب أن یسیر بھذا الجانب لكي یكون ملزم  لمؤسسات الدولة

.إذن، یجب أن یسري بإتجاه تشریع القانون

ثانیاً: لدینا لجنة العالقات الخارجیة وشؤون المغتربین، أنا أعلم أن رأي اللجنة بأن شؤون المغتربین ھي فعل خارجي یجب متابعتھا من قبل
العالقات الخارجیة وھذه كانت من صالحیات وإختصاص لجنة الھجرة والمھجرین البرلمانیة ألنھا تتمیز بذات الملف التي تتابعھ وزارة الھجرة

ً وإذا ما ذھبنا ألنھ المغتربین في الخارج فالیوم أیضاً لدینا ملحقیات في وزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارة التعلیم ووزارة الدفاع أیضا
الملحقیات ؟؟؟ إذا تتابع من العالقات الخارجیة ولذلك أعمل على عودة المغتربین إلى لجنة الھجرة والمھجرین لمتابعة ھذا الملف بالكامل مع

.الوزارة المعنیة بھذا الملف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، أعتقد أن الصورة واضحة

.أرجو عدم المضي بذات النقاط للوصول إلى نتیجة

-:النائب ھیثم رمضان عبد ھریط الجبوري –

القضیة األولى: العرف البرلماني متبعة سابقاً لدینا، غذا قضیة فیھا جدل فالعرف البرلماني ھو الحاكم وبما أنھ أصبح تصویت وفیھ قراءة أولى
.وقراءة ثانیة فسابقاً نعتمد ھذه القضیة

القضیة الثانیة: سیادة الرئیس، جنابك كنت رئیس لجنة مالیة واللجنة المالیة علیھا ثقل كبیر جداً وقوانین كثیرة جداً والموازنة وحقیقةً كانت متابعة
تقاریر دیوان الرقابة المالیة كان ضعف كبیر جداً خالل الدورات السابقة، فأنا برأیي كما موجود في عدة دول زرناھا منھا بریطانیا مثالً ھنالك

لجنتین، لجنة الموازنة والحسابات الختامیة والتي ھي تتابع دیوان الرقابة المالیة وتقاریرھا وتنفیذ تقاریرھا، واللجنة المالیة التي تختص بالقضایا
.األخرى

.اللجنة المالیة عملھا ثقیل وكلنا نرى بعض القوانین كانت تبقى لدینا لسنتین أو ثالث وال نستطیع أن نكملھا بسبب الثقل الكبیر

.فأنا رأیي أن تكون لجنتین طالما إذا مضى التصویت بالقراءة األولى

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.سیدي الرئیس، ھناك إجابات على المالحظات إذا سمحت لنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل ھناك مالحظة أو إضافة جدیدة، أي نحُن لم ندخل بالتفاصیل، سؤالنا كان، ھل تحتاج الى قراءة أولى وثانیة ثم التصویت؟ أو مباشرة نأخذ
.مقترحات التعدیل من اللجنة ویتم التصویت علیھا

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

في الدورة النیابیة الثانیة عام 2010 وفي الدورة النیابیة األولى عام 2006 وعلى ما أظن أیضاً في الدورة النیابیة الثالثة عام 2014، جرى
تعدیل النظام الداخلي بالتصویت مباشرةً من دون قراءة أولى وقراءة ثانیة وتصویت، النظام الداخلي الموجود تم إقراره وتعدیلھ وشطر لجنة

التربیة عن التعلیم وغیرِه من دون قراءات، مباشرة بقرار من المجلس إنشطرت لجنة التربیة عن التعلیم الى لجنة التربیة ولجنة التعلیم العالي
والبحث العلمي، والغاء لجنة الشكاوى بقرار مباشر من المجلس من دون قراءة أولى وقراءة ثانیة وقراءة ثالثة في الدورة الثانیة، فإذاً العرف
الموجود لدى البرلمانیین ولدى المجلس النیابي وھو عرف حاكم أذا قلنا مثل ما تفضل بِھ األستاذ (ھیثم الجبوري)، أن تعدیل النظام الداخلي

.یكون بالتصویت مباشرة من دون قراءة أولى وقراءة ثانیة وال نحتاج ھذه اإلطالة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مداخلة للسید النائب الثاني

-:(السید بشیر الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

سیدي الرئیس، المادة (148) من النظام الداخلي مفھومھا واضح، یجوز أجراء التعدیالت على ھذا النظام بناًء على أقتراح من ھیأة الرئاسة
و(50) عضواً من أعضاء المجلس وبموافقة أغلبیة عدد األعضاء. أنتھى الموضوع، إذاً النظام لیس بقوة القانون والقانون لیس بقوة الدستور،

ننت ت ت الت ف خل ن لة ا ال نن أ أقت ال لنن اش ت ت ال تا أ أنا ذا ل قان ل نظا ذا
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ھذا نظام ولیس قانون، لھذا أنا برأیي یحتاج الى تصویت مباشر ولننھي الموضوع وأقترح أن ننھي المجادلة وندخل في التصویت حتى ننتھي
.من مسألة اللجان

-:النائب فالح ساري عبداشي –

بما أن ھذا نظام داخلي یحكم مجلس النواب وعالقتِھ مع السلطة التنفیذیة والسلطات األخرى من المناسب واألفضل أن یُقرأ قراءة أولى وقراءة
ثانیة باعتبارِه بحكم التشریع. وأما ما تفضل بِھ النائب الثاني بما یتعلق بالمادة (148) یقول بمقترح، أذاً المقترح یجب أن یكون مكتوب من ھیأة

الرئاسة موقعین علیھ أو من (50) عضواً، أذاً نفس إجراءات التشریع یتطلب (50) نائب أو ھیأة الرئاسة، فبالتالي یجب أن تكون النصوص
.موجودة لدى النواب حتى یطلعون علیھا وعلى ضوئھا یتم التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا نظام داخلي لتسییر أعمال مجلس النواب

-:النائب علي الغانمي –

بما أنھُ الوزارات والمؤسسات الحكومیة كثیرة في العراق، وبالتالي توزیع اللجان على المؤسسات الحكومیة والوزارات أمر مھم یُعزز دور
البرلمان في الرقابة والتشریع، ورد من خالل ما تفضلت بھ اللجنة أن لجنة األمن والدفاع لم یُحسم أمرھا لغایة اآلن وباقیة لجنة االمن والدفاع،
أقترح على أخواني أن تكون ھناك لجنة لألمن وان تكون ھناك لجنة للدفاع نظراً لحجم التحدیات التي یمر بھا بلدنا العزیز خصوصاً في مسألة

.األمن والدفاع وتحدیاتھما

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

سیدي الرئیس أذا أمكن أنت والسادة أعضاء مجلس النواب أن تنتبھوا للمواد التي سوف أذكرھا، المادة (51) من الدستور سوف أتكلم دستور
ولیس نظام داخلي، یقول یضع مجلس النواب نظاماً داخلیاً لھُ لتنظیم سیر العمل فیھ، ھذا دستور، نعود الى المادة (13) من الدستور، ھذا

الدستور ھو قانون األسمى واألعلى، فقرة (1) من المادة (13) وبالتالي ما یتم من إجراء تعدیالت على النظام الداخلي لھُ حجیة القانون یجب ان
.(یعرض أشراك اللجنة القانونیة وعرض التقریر على مجلس النواب لإلدالء بآرائھم ھذه المادة (51) والمادة (13

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات السادة النواب سأعرض األمر على التصویت، ولمجلس النواب ما یرتأي، رأیك كلجنة أو كنائب، اللجنة بما مضیت بِھ من تعدیالت

-:النائب خالد جواد كاظم –

السید رئیس المجلس، السادة األعضاء، القانون الذي شرعھُ مجلس النواب یخضع لمصادقة رئیس الجمھوریة، ال یوجد قانون ال یذھب
للمصادقة، أنا أسأل سؤال النظام الداخلي الذي ُشرع بالدورة االولى ھل ذھب الى رئیس الوزراء للمصادقة؟ أذا ذھب وصادق علیھ رئیس

الجمھوریة وصدر في الجریدة الرسمیة، أذا صادق رئیس الجمھوریة فھو قانون یخضع إلجراءات تعدیل القانون قراءة أولى وثانیة وتصویت،
.النظام الداخلي لم یذھب الى رئیس الجمھوریة ولم یُصادق علیھ، أذاً النظام الداخلي یصوت علیھ ویُعدل بقراءة واحدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

من یعترض على المضي بالتصویت بالمباشر على التعدیالت دون الحاجة الى القراءة یتفضل بالتصویت؟ من یعترض على المضي بالتصویت
.المباشر دون المرور بالقراءة؟ السؤال بطریقة ثانیة، من یؤید المضي بالتصویت المباشر على التعدیالت

.(تم التصویت بالموافقة على المضي بالتصویت المباشر على التعدیالت)

ھذا ال یعني التصویت على التعدیل، ھذا المضي بالتصویت على التعدیالت، بما أنھُ ھذا نظام داخلي ال یحتاج الى تشریع قانون وال یُعرض على
رئیس الجمھوریة ال یوجد لھُ رقم، كم رقم القانون؟ ال یوجد لھُ رقم فبالتالي ال یحتاج الى قراءة أولى وثانیة، النائبة (عالیة نصیف) تم التصویت

على المضي، ذكر نقطة النظام أذا كان ھناك أخالل في سیر عمل المجلس، نقطة نظامك عن ماذا؟

 

 

 

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

سیدي الرئیس، باعتباري عضو في لجنة تعدیل النظام الداخلي جرت العادة وجرى العرف وجرى القانون بأنھُ أي تقریر یُقدم من اللجنة المكلفة
المختصة ال بد أن یُقرأ الرأي والرأي الُمخالف، اللجنة قرأت التعدیالت لكن لم تقرأ التحفظات، أرجو قراءة التحفظات الموجودة ضمن نصوص

نة الل تق



10/22/2018 محضر جلسـة رقـم (7) السبت (13/10/2018)م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/10/13/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%8… 10/20

.تقریر اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –
.سوف أقرأھا وأعرضھا على السادة والسیدات النواب. نسخة من التعدیالت. مداخلة بخصوص ما صوتنا علیھ أو أمر آخر. التصویت انتھى

-:النائبة ایمان رشید حمید العبیدي –

أنا أُثني على الكالم الذي تكلمت بِھ النائبة (وحدة الجمیلي)، أي اآلن حدث تصویت لكن لم نعرف المقترحات واالعتراض على المقترحات
.والتحفظ علیھا، اللجنة یجب أن تسمع مقترحات األعضاء وعلى ضوئھا یكون التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

مقترحات أعضاء اللجنة، اللجنة تم التصویت علیھا من قبل مجلس النواب وخولت من قبلھ إلجراء المقترحات والمقترح الذي تعرضھ اللجنة أمام
.السادة والسیدات األعضاء لمجلس النواب ما یرتأي بالتصویت علیھا من عدمھ

-:النائبة ایمان العبیدي –

.نعم ولكن نحن أیضاً لدینا مقترحات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ال تؤخذ المقترحات، السادة والسیدات النواب بالنسبة لما یخص عمل اللجان من اآلن صعوداً اللجنة المختصة لتشریع قانون أو إذا كانت أكثر من
لجنة أو ألمر معین بإمكان السیدات والسادة أعضاء اللجان األخرى المساھمة وإبداء الرأي وحتى األعضاء من خارج ھذه اللجان إبداء الرأي في

داخل اللجنة عندما یأتي القانون الى مجلس النواب او الى القبة للتصویت سوف یتم التصویت حسب ما ترتأیھ اللجنة ولمجلس النواب ما یرتأي
لن نعمل على إضافة أي تعدیل على القوانین في المرحلة القادمة داخل قبة مجلس النواب، التعدیالت في اللجان ولمجلس النواب القبول بھذه

.التعدیالت أو رفضھا

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

أوالً: عقدت لجنة تعدیل النظام الداخلي اجتماعھا األول في القاعة الدستوریة یوم األربعاء المصادف 10/10/2018 واجتماعھا الثاني في یوم
11/10/2018 والثالث في یوم السبت 13/10/2018 وكان االجتماع األول برئاسة السید النائب األول لرئیس مجلس النواب السید حسن كریم
الكعبي والسادة األعضاء المدرجة أسماءھم أدناه في التقریر وقررت اللجنة اختیار السادة مدرجة أسماءھم رئیساً ونائباً ومقرراً صباح الساعدي

.رئیساً وریبوار طھ مصطفى نائباً للرئیس، ثامر ذبیان حسون مقرراً

-:ثانیاً: باشرت اللجنة بأعمالھا واتخذت القرارات التالیة

أوالً: البدء بالفصل الثاني عشر من النظام الداخلي المقرر إجراء التعدیالت علیھ وذلك لتمكین المجلس من التصویت على اللجان وأعضاء
.اللجان

ثانیاً: اقرت اللجنة بعض اللجان الدائمة لمجلس النواب وأضافت لجان أخرى وإجراء التعدیل على تسمیة البعض اآلخر كما ھو مبین في التعدیل
.المذكور المطروح للتعدیل

:التحفظات

تحفظت النائبة وحدة الجمیلي على لجنة مؤسسات المجتمع المدني واقترحت دمجھا مع حقوق اإلنسان وكذلك بخصوص تمثیل المكونات
في رئاسة اللجان وتسمیة لجنة شكاوى المواطنین واقترحت تسمیتھا بدیوان المظالم واعترضت على فصل وإیجاد لجنة الصناعة

.والتجارة وفصلھا عن لجنة األعمار واالستثمار
اقترحت النائبة عالیة نصیف إضافة لجنة الحشد الشعبي لجنة منفصلة عن لجنة األمن والدفاع بدل إضافة اختصاصاتھا الى مھام وعمل

.لجنة األمن والدفاع

.ج- أكد النائب ارشد الصالحي على ضرورة تمثیل المكونات في رئاسات اللجان

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب ھل ھذا نقاش داخل اللجنة؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.كال ھذه تقاریر وتحفظات

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

.ھذا نقاش داخلي داخل اللجنة بالنسبة لھذه القرارات ھل حصل تصویت داخل اللجنة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.نعم حصل واتفق الكل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تعرض المقررات مع بعض المالحظات

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

ھذه المالحظات والتعدیل مطروح أمام جنابك وأمام السادة النواب بالصیغة التي قراناھا، التحفظات في التقریر ولیس في التعدیل، ھذا التقریر
.منفصل عن التعدیل

-:(النائب احمد الجبوري (نقطة نظام –

نحن مع أن یمضي النظام الداخلي بالتصویت المباشر ولكننا نرید أن یكون لمجلس النواب دور في التعدیالت التي نوقشت داخل اللجنة ألن
النظام الداخلي ال یقتصر على اللجان وتسمیاتھا وانشطارھا وإنما یتعلق باألداء البرلماني داخل مؤسسات داخل المجلس ومع مؤسسات الدولة
ولذلك أنا مع أن تعرض التعدیالت على المجلس ونصوت علیھا بشكل فردي ولیس بالمجمل ال نقبل أن تكون التعدیالت لإلخوة أعضاء اللجنة

.بالمجمل تعرض علینا بشكل منفرد ونصوت

-:السید رئیس مجلس النواب –

الدائرة البرلمانیة، قرع الجرس، السید المقرر توزیع الورق لتأكید الحضور، یؤخذ الحضور للسادة والسیدات أعضاء مجلس النواب في ھذه
.اللحظة

 

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.ال مانع لدینا أن نعرض التعدیالت تعدیل تعدیل حتى یوافقون علیھ السادة النواب لجنة لجنة لیس لدینا مانع

-:السید رئیس مجلس النواب –

بما یخص الدمج الذي اقترحتھ اللجنة ما یخص لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطویر البرلماني مع من تم دمج ھذه اللجنة؟ لجنة مؤسسات
.المجتمع المدني تم دمجھا مع لجنة التطویر البرلماني دعوني اقرأ ھذا المقترح

-:النائب صباح الساعدي –

.ھل ترید جنابك أن نقرأ فقرة فقرة ویتم التصویت علیھا؟ حتى یباشر المجلس بمھامھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب أماكنكم، السید النائب ھذا محل بحث، لجنة مؤسسات المجتمع المدني

.عالج لي موضوع لجنة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني

-:النائب عامر حسین جاسم الفائز –

حضرتكم طرحتم رأي أنھ ما تأتي بھ اللجنة المكلفة یصوت مجلس النواب دون مناقشة، وھذا وفق النظام الداخلي صحیح جداً ولكن المعتاد في
سیاقات العمل بالدورات السابقة وأنتم كنتم أعضاء، إذا كان ھناك خالف في الرأي یطرح أكثر من تعدیل ویتم التصویت، الیوم التقییم الذي جاء

.فیھ تعدیل واحد فقط وھناك اعتراضات على ھذه التعدیالت ولم تطرح البدائل

-:السید رئیس مجلس النواب –

كل القوى السیاسیة ممثلة في اللجنة وبالتالي اللجان التي تُشكل من اآلن فصعوداً ھي ممثلة عن جمیع القوى السیاسیة والسیدات والسادة النواب
وبإمكان أي من السیدات والسادة النواب مشاركة أعضاء اللجنة سواء كانت دائمیة أو مؤقتة خالل مراحل تشریع القانون، عندما یصل القانون
إلى قبة مجلس النواب یعرض على التصویت فقط ولمجلس النواب ما یرتأي بالتعدیالت المقترحة، ال یجوز إضافة أي تعدیل مستقبالً في داخل

النواب مجلس جلسة
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.جلسة مجلس النواب

-:النائب عامر حسین جاسم الفائز –

.احتمال ھناك أكثر من تعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا داخل اللجان

-:النائب رائد جاھد فھمي صالح –

ألجل أن یتم التصویت ال بد إن نعرف أسباب الدمج أو الفصل، أنا كنت أتمنى من اللجنة عندما تقترح الدمج تحتھا تقول المبرر فكان ممكن
.نختصر النقاش أو نقول المبرر بعد ذلك نفتح النقاش وال بد من النقاش ولیس فقط التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فقط التصویت وكان بإمكانك تراجع اللجنة إثناء عملھا وتقترح المقترحات

.باشر بالتصویت على المقترحات مقترح بعد مقترح. باشر بطرح المقترح

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.سیادة الرئیس سنطرحھا واحدة بعد األخرى ویصوت المجلس. لجنة العالقات الخارجیة ، تكون لجنة العالقات الخارجیة والمغتربین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.آخر مداخلة وبعدھا ندخل في التصویت

-:النائب محمد رضا داود ناصر –

نحن نطمح من الحكومة المقبلة تعد ورقة إصالح أمني إلصالح المؤسسات األمنیة ومنھا تعدد األجھزة األمنیة، األمن الوطني والمخابرات
ومكافحة اإلرھاب ولجان التحقیقات ووكالة التحقیقات ومدیریة االستخبارات العامة وكذلك جھاز مكافحة اإلرھاب ومدیریات وكاالت  اإلرھاب،
سبع  وكاالت أمنیة أدت إلى كوارث بسبب عدم التنسیق، كیف نحن نأتي في مجلس النواب ونقسم لجنة األمن والدفاع ونشطرھا شطرین لغرض

.إرضاء بعض المصالح

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا رأي وبإمكانك تحدد رأیك بالتصویت، لمجلس النواب ما یرتأي، ال تصادر رأي مجلس النواب، مجلس النواب یرتأي، ھذا مصادرة لمجلس
النواب، مجلس النواب یعتقد إن ھذه اللجان تحتاج إلى شطر أو دمج وبإمكان جنابك تصوت بالقبول أو الرفض، مجلس النواب یصوت على ما

یراه مناسب. السادة والسیدات النواب، التعدیالت ، تغلق باب المداخالت، السید رئیس اللجنة المؤقتة. التعدیالت التي أضفتھا إلى اللجان السابقة،
.أذكر لي اللجان التي تم شطرھا

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.لجنة العالقات الخارجیة أضیفت لھا شؤون المغتربین

-:السید رئیس مجلس النواب –

النائب كاظم الصیادي خذ دور وتحدث، ھذه المقترحات إذا لم تقبل ان اللجان تكون تربیة وتعلیم بإمكانك أن ال تصوت علیھا، ال نقطة نظام،
.نمضي بالتصویت، أعطني مقترحاتك بالشطر

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

لجنة العالقات الخارجیة تصبح لجنة العالقات الخارجیة وشؤون المغتربین باعتبار أن المغتربین تتحدد مھامھم مع عالقات وزارة الخارجیة، ھذه
.اللجنة االولى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فیما لو لم تتم الموافقة على تسمیتھا تبقى على تسمیتھا القدیمة

التصویت المغتربین، وشؤون الخارجیة العالقات لجنة إلى تعدیلھا اللجنة تقترح الخارجیة العالقات للجنة السابق االسم النواب والسادة السیدات
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وی ربین  ؤون  رجی و ال  ج  ى  ھ إ ی ج  رح  رجی  ال  ج  بق  م  ال ب  و ی و 
.على التعدیل، فیما لو لم یمض التعدیل یبقى اسم اللجنة لجنة العالقات الخارجیة. تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.لجنة االمن والدفاع

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

تقدمت بمقترح إلي السیدات والسادة أعضاء اللجنة، لجنة األمن والدفاع مھام بناء المؤسسة األمنیة مھام كبیرة تقع على عاتق الدولة ویحتاج
مجلس النواب رؤیة لمتابعة ھذا الملف، بصراحة لم یكن ھناك نتاج واضح لھذه اللجنة في الدورات السابقة وبالتالي قدمت مقترح إلى اللجنة بعیداً
عن المسمیات الطائفیة، البعض سوق على أساس ھذا المقترح لتوزیع اللجان طائفیاً ھذا أمر غیر صحیح وھذا األمر مرفوض، التصویت لمجلس
النواب وعادةً تسري العادة أنھ إذا نتحدث باسم الطوائف فھناك عددھا یتجاوز (50%) في داخل اللجنة، نحن ال نتحدث عن أصل الطوائف نحن

.نحتاج إلى أشخاص مھنیین إلدارة ھذه اللجان

تقدمنا بمقترح أن یتم تسمیة ھذه اللجان وتوزیع مھامھا إلى لجنة الدفاع ومكافحة اإلرھاب واللجنة األخرى ھي لجنة األمن الداخلي، ھنالك آراء
.كثیرة، أقترح تأجیل التصویت على ھذه اللجنة لحین تدارس ھذا األمر ما بین السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب والكتل السیاسیة

.لن تمضي التعدیالت األخرى، ال أرید أن تكون آراء متضاربة في مجلس النواب

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

السیدات والسادة أعضاء المجلس المحترمین، السید رئیس مجلس النواب تقدم بمقترح محدد ھو فصل لجنة األمن والدفاع إلى لجنة األمن الداخلي
.ولجنة الدفاع. أحد المقترحات التي تقدم بھا رئیس مجلس النواب عرض االمر في داخل لجنة تعدیالت النظام الداخلي ولم یحظ بالموافقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

لماذا حظى المقترح اآلخر بشطر لجنة النفط عن الطاقة بالموافقة، لماذا لم یتم احتسابھا بحسابات أخرى؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

باعتبار أن األمن واحد ال یتجزأ، ھذا كان السبب الذي دعا لجنة تعدیالت النظام الداخلي بأغلبیة أعضاءھا عشرة من أصل خمسة عشر رفض
.مقترح سیادتكم

-:النائب عبدالرحیم الشمري –

أوالً المقترحات جیدة جداً وأعتقد أنھا ناضجة ولكن كان ھناك في مجلس النواب بأنھ فقط اللجنة ھي التي تقعد والباقون لیس لھم الحق
.باالشتراك، اآلن جنابك وضحت بأن الكل یحق لھ االشتراك، إنا أقترح یومان تؤجل حتى ال تكون فوضى وأشكال وتسیر األمور

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید المقرر، تسجیل أسماء السیدات والسادة النواب الراغبین بالمداخالت

-:النائب عبد الرحیم جاسم الشمري –

اوالً اقترح أن نؤجل التصویت على اللجان لیومین، االقتراح الذي أقدمھ أن یتم إعداد تقریر من اللجنة تعرض التعدیالت قبلھا على أعضاء
مجلس النواب بشكل مكتوب، قبلھا بیومین أو ثالثة الذي یوجد عنده مداخلة والذي یوجد عنده اقتراح لتعدیل یعرض على اللجنة، ونأتي بھ إلى

.المجلس الموقر

 

-:النائب غاندي عبد الكریم –

اقترح اوالً التأجیل ھذا الیوم، الن ھذا األمر یحتاج إلى مناقشة أكثر بین الكتل. النقطة الثانیة المقترحات التعدیل تعدھا اللجنة التعدیل المؤقتة
یعرضھا بشكل تقریر مكتوب یعرض على أعضاء المجلس قبل وقت من عرضھ في مجلس النواب الموقر، والذي یوجد عنده مداخلة یذھب إلى

.لجنة التعدیل وھو یقدم اقتراحاتھ
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-:النائب عباس علیوي كاظم –

الحقیقة اللجنة التي شكلت، شكلت برغبة المجلس وصوتنا علیھا واجتمعوا، وعقدوا اجتماعات، واجتماعاتھم كانت معلنة وتنزل على الموقع
.ونعرف األسماء، قصدي حتى نرضي ونمضي بعملیة التصویت، النھم  لم یأتوا رغماً عنا أتوا باالتفاق معنا حتى نمضي بالتصویت

-:النائب احمد مدلول الجربا –

نحن بین أمرین بعد موافقة أعضاء المجلس النواب، أما تأجیل فقرة لجنة األمن والدفاع إلى بعد االتفاق على رؤیة واضحة، أو جنابك تحترم
وجھة نظرك التي ذكرتھا قبل خمسة دقائق، أن التعدیالت في اللجان فقط، ھنا ال یوجد تعدیالت، وبما أن الورقة التي وصلت لنا مكتوب علیھا

.األمن والدفاع نصوت على لجنة األمن والدفاع

-:النائب برھان كاظم عبدهللا المعموري –

أعتقد الیوم أن النظام الداخلي من المفترض أن نصوت علیھ باعتبار الیوم اللجان متوقفة وعمل البرلمان متوقف على قضیة التصویت، أنا أقترح
.الیوم نمضي بتصویت الفقرات األخرى، والفقرة التي علیھا اعتراض باإلمكان أن نؤجلھا والتوافق یكون علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

كل اإلضافات فیما لو یتم التصویت سیتم التصویت على المقترحات بالشطر واإلضافة سویاً، یعني إذا نصوت، نصوت على أصل اللجان التي ال
ً .یوجد بھا شطر أو إضافة، واللجان األخرى یتم النظر بھا الحقا

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

من وجھة نظر أمنیة حقیقةً وبتجربتي المتواضعة في وزارة الداخلیة، ھي أصل اللجنة لمتابعة كل ملف أمني صحیح أسمھا لجنة األمن والدفاع،
لكن في األساس ھو متابعة كل الملفات األمنیة، إن كان متعلق بوزارة الدفاع أو الداخلیة أو المخابرات أو األمن الوطني أو أي جھة مسؤولة عن
األمن، بالتالي ما ھو الداعي أو األسباب التي تدفعنا إلى شطر ھذه الجنة إلى لجنتین وحتى التسمیة الدفاع ومكافحة اإلرھاب عن األمن الداخلي،

اآلن اإلرھاب ألم یضرب األمن الداخلي، وبالتالي إعطاء مزید من بحث في ھذا الموضوع والتوصل إلى رؤیة شاملة وصحیحة، نؤجل ھذا
الموضوع للمزید من البحث والمناقشة لیستوعب اآلراء األخرى ونخرج أن شاء هللا بنتیجة أفضل. أما إذا كان الموضوع یعني على العدد، فأن

اآلن التعدیل الموجود إلى زیادة عدد أعضاء الجنة إلى (19) ویمكن تخصیص اختصاصات داخل الجنة، یعني یمسك البعض الموضوع الذي لھ
.عالقة بالمخابرات، باألمن الوطني، یعني على األجھزة الموجودة في داخل اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، المقترحات التي طرحت على لجنة التعدیل الداخلي بما یخص اللجان كانت كاآلتي، بما یخص لجنة النفط والغاز
والثروات الطبیعیة تم تقدیم مقترح على أن یتم شطرھا إلى لجنتین لجنة النفط والغاز ولجنة الطاقة والكھرباء توجد حاجة ُملحة لزیادة المتابعة في
ھذین الملفین. ایضاً كان ھناك وجھة نظر بإضافة لجنة من اللجنة نفسھا من لجنة التعدیل النظام الداخلي بما یتعلق باللجان بإضافة لجنة الصناعة

والتجارة، وكان ھناك رأي بشطر لجنة الخدمات واإلعمار واالستثمار، ایضاً تم طرحھا وتم طرح شطر لجنة األمن والدفاع إلى لجنتین تتعلق
بالدفاع وتتعلق باألمن، المسمیات ھذا المفروض اللجنة تعدھا بالنظام الداخلي، وما ھي مھام كل لجنة؟ سواء كانت تتعلق بإختصار الحدیث عن

أجھزة األمن األخرى سواء كانت أجھزة استخباریة أو ما یتعلق بأجھزة األمن الوطني وجھاز مكافحة اإلرھاب وجھاز المخابرات، ھذا دور
اللجنة فھذه المقترحات التي تقدمت إلى اللجنة، بما أنھ یوجد ھناك بعض المالحظات بما یخص تسمیة بعض اللجان، نقترح أن یتم التداول ما بین

السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب مع اللجنة ویتم طرح األمر بشكل نھائي في الجلسة القادمة، یوم االثنین القادم للوصول إلى الصیغة
النھائیة وبإمكان السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب مداولة أعضاء اللجنة في القاعة الدستوریة، لم یتم أخذ أي وجھة نظر بالجلسة القادمة

.فیما یتعلق باللجان، سوف یتم عرض األمر على التصویت بشكل مباشر

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

نتمنى من السیدات والسادة األعضاء أن یقدموا مقترحاتھم مكتوبة لكي تُعتمد. نحن كلجنة تعدیل النظام الداخلي لیست طرفاً في مسألة معینة
متعلقة برأي من اآلراء، نحن نجمع اآلراء المتفرقة ما بین القوة السیاسیة وما بین الكتل النیابیة وما بین السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب،

.نغربلھا ونخرج بمجموعة توصیات للسیدات والسادة، أصحاب القرار ھم السیدات والسادة أعضاء مجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ونثني على جھودكم بالتواصل طیلة األیام الماضیة، بعقد اجتماعات متواصلة للوصول إلى مقترحات بشكلھا النھائي

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.ثانیاً: نتمنى أن المالحظات والتعدیالت المقترحة تصلنا مكتوبة، حتى یمكن تبویبھا بالمقترحات المكتوبة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.باإلمكان السیدات والسادة النواب تقدیم مقترحاتھم مكتوبة بما یتعلق بھذا األمر

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.اإلجتماع غداً الساعة الحادیة عشرة في القاعة الدستوریة

-:النائب نبیل حمزة محسون إسماعیل –

ذكرتم في أول الجلسة أن نعتمد مخرجات اللجنة منعتم وجود مقترحات جدیدة وقلتم نعرف من التصویت وكان یفترض كل المخرجات التي
عرضتھا اللجنة تعرض الى التصویت وبما أنھ أنكم منعتم أي مداخلة أو مقترح فھذا یسري على األعضاء وھیأة الرئاسة وفي النھایة أنتم اقترحتم

.مقترح ومنعتم االعضاء والسادة النواب من وجود مقترحات فكان یفترض أن نمضي الى التصویت ونعتمد على مخرجات اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب اذا تسمح سید النائب وجھة نظرك واضحة ولھذا السبب إصرارنا على عدم إضافة أي شيء داخل قبة مجلس النواب أثناء التصویت
أجلنا التصویت على الموضوع الى یوم االثنین حتى یتم تداول اآلراء للسیدات والسادة النواب الرافعین االیادي جمیعھم یریدون مداخالت بھذا
األمر مختلفین عن المسمیات ولم یحضروا اجتماع اللجنة یحضرون اجتماع اللجنة وتأتینا المقترحات بشكلھا النھائي سأعرضھا الى التصویت

والسید رئیس اللجنة المؤقتة فیما لو ما كان ھناك أكثر من مقترح تعرض المقترحات جمیعھا من السیدات والسادة أعضاء اللجنة تقترح على
.شكل مقترحات الخیار األول والثاني والثالث

-:النائب نبیل حمزة محسون إسماعیل –

.تعمل اللجنة على تنظیم كل المقترحات الموجودة سیادة الرئیس التي تصلھا

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

حینما نفكر بشطر اللجان علینا أیضا أن نفكر في أماكن ھذه اللجان اآلن مثلما تعرفون مجلس النواب شھد انشطارات كثیرة وتقطیع كثیر من
الغرف داخل أروقة مجلس النواب ھذه أیضا تكالیف إضافیة تضاف یعني لو نأتي ونحسب اآلن لجنة الطاقة ستصبح اثنان، لجنة االستثمار

ستصبح اثنان، لجنة الدفاع ستصبح اثنان وھكذا اآلن قبل أن نبدأ نحن اآلن ست لجان معنى ذلك یجب أن نضع في فكرنا المكان والموظفین أیضا
.والتكالیف فأرجو أن تكون الحاجة القصوى

-:السید رئیس مجلس النواب –

أوال ھذا األمر فیما یخص اللجان والمواقع ھذا من عمل رئاسة مجلس النواب وبالتالي أیضا ھنالك لجان سیتم دمجھا وھذه المقرات التي ستفرغ
.ستكون الى اللجان المستحدثة والموظفین یبقون نفس الموظفین

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

.نحن لم نرى دمج فقط التطویر البرلماني أنا أعتقد الشطر أصبح أكثر من الدمج فھذه یجب أن ننتبھ لھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أربع لجان دمجت في لجنتین مقترح أربع لجان دمجت

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.سیادة الرئیس مجموع اللجان التي كانت في الدورة السابقة (26) وموجوع اللجان المقترحة اآلن (28) فقط زیادة لجنتین فقط

-:السید رئیس مجلس النواب –

یؤجل الموضوع الى یوم االثنین ویكون الفقرة األولى لجدول األعمال، أرید أسماء السیدات والسادة األعضاء من یرغب أن یكون عضوا في
اللجنة؟ السیدات والسادة النواب لجنة التعدیل ال یقتصر العدد على (27) من یرغب أن یكون عضواً في لجنة التعدیل؟ نقترح إضافة زیادة العدد

.(الى (25) بدل من (17

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.سیادة الرئیس إضافة زیادة عدد ن السیدات والسادة النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.یحتاج الى تصویت

 

 

 

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

كال لیس ھذا لیس فقط التصویت، نقطة نظامیة في عملنا كلجنة إضافة ھذا العدد الى (25) معنى ذلك یجب أن یكون النصاب (13) التخاذ
قرارات اللجنة فنرجو من السیدات والسادة الراغبین في العمل أن یكونوا مواظبین على الحضور لیس فقط أن یسجل أسمھ ویحقق علینا نصاباً

.وبعد ذلك ال أستطیع تحقیق النصاب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم ذلك ضروري، أرید األسماء

-:(النائب حسن  شاكر عودة حسین (نقطة نظام –

شكرا سید رئیس المجلس االخوان الذین یرغبون بإضافة اسمائھم في ھذه اللجنة أنا أقترح أن نعمل بنظام الحضور والغیاب ألنھ ملزم ن یكون
.حاضراً ونحن لیس لدینا وقت فقط یوم غد

-:النائب سعران عبید شاني كسار –

.شكراً سیادة الرئیس حسناً تذكرتني اآلن وأنا أول من رفع یده سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

المداخالت بشكل عام الرأي أن ال یكون مكرر أنا ال أحتاج الى مئة رأي حتى أفھم الرأي وما ھو ال أحتاج الى مئتي مداخلة لدیكم رؤساء كتل
.وأیضا رأي النائب محترم أیضا نسمع رأي النائب لكن أنا أستطیع أن أسمع رأي مئتي نائب

-:النائب سعران عبید شاني كسار –

سیادة الرئیس یعني نحن نرفع أیدینا أكید لدینا شيء مھم، وثانیاً نحن نرید أن ننوه وأنا أقول بأن االختصاص مطلوب بھكذا لجان ھل تسمعني
سیادة الرئیس؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم أكمل

-:النائب سعران عبید شاني كسار –

.أنا أطلب أن تكون اللجنة مشكلة من ذوي االختصاص

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه لجنة النظام الداخلي

-:النائب سعران عبید شاني كسار –

ً واضح كالمي نرید ذوي االختصاص سیادة الرئیس أن یكون ھو عضواً في اللجنة یعني لجنة األمن والدفاع موجودین لدینا ضباط حالیا
,موجودین لدینا ضباط من ذوي االختصاص

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا الحقاً بعد اقرار اللجان ھذا توزیع السیدات والسادة األعضاء على اللجان نحن نتحدث عن اللجان
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-:النائب سعران عبید شاني كسار –
لم أقصد ذلك بل اقصد اللجنة الحالیة المشكلة لتعدیل لجنة التعدیل، أن لجنة التعدیل لیس بھا من اخواننا من ذوي االختصاص والذین ھم من

.الضباط الموجودین في الداخلیة أو في الدفاع دعونا لنشرك واحداً من الضباط ألنھ اختصاص بھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیتم ذلك، السیدات والسادة النواب لكي ننتقل الى المادة (3) السیدات والسادة النواب أماكنكم ال أحد یصعد الى المنصة السید المقرر السیدات
والسادة النواب لن أستلم برید على المنصة، السید المقرر تستلم البرید من السیدات والسادة النواب وتعرضھ علینا في البرید الرسمي، الفقرة

.(ثالثا) موضوع عام للمناقشة بخصوص الدرجات الخاصة

-:النائب حیدر عبد الكاظم نعیة الفؤادي –

أوالً: بعد تكلیف الدكتور (عادل عبد المھدي)، أصبح دولة الدكتور (حیدر العبادي) رئیس مجلس الوزراء لتسییر األعمال الیومیة دون أي دون
.أي صالحیات مھمة

ثانیاً: أن صالحیة السید العبادي اصبحت محدودة وال تتعدى صرف رواتب موظفي الدولة، وال یحق لھ التوظیف وال تشریع أو أرسال مشاریع
القوانین وال یحق لھ توقیع المعاھدات، أن مھمتھ وعملھ االن ھي تمشیة األمور الیومیة، التي ال یجب أن تتوقف لتسییر مصالح المواطنین

.والمؤسسات العامة

ثالثاً: إن تكلیف السید وزیر النفط بمھام الشركة الوطنیة للنفط، والسید (عرفان الحیالي) بمھام مستشار لألمن الوطني، والسید (قاسم األعرجي)
لرئاسة جھاز األمن الوطني، وتكلیف نفسھ برئاسة الحشد الشعبي بصفتھ الشخصیة ال الوظیفیة مخالف للدستور والقانون، ألن التكلیف الشخصي
ال یمتلك صفة وظیفیة یفسر بأنھ تعیین مما یعني أستمراره بمھام وظیفیتھ بعد أنتھاء مھامھم كوزراء وكرئیس للوزراء، وكان من األجدى تكلیفھم

.بصفاتھم الوظیفیة، وكان من األجدى تكلیفھم بصفاتھم الوظیفیة إضافة إلى مھامھم

رابعاً: إن منح رئیس الوزراء نفسھ صالحیتھ رئیس الوزراء لرئیس ھیأة الحشد الشعبي مخالفة للدستور ألن رئیس الوزراء ھو القائد العام
للقوات المسلحة وتمنح لشخص واحد، وال یمكن أن یتمتع أكثر من شخص بنفس الصالحیة وبھذا خرق دستوري واضح وإساءة أستعمالھا

.وأستخدامھا لمصالح شخصیة

خامساً: أن األستناد إلى امر سلطة األتالف رقم (68) لسنة 2004 في تلكیف السید (عرفان الحیالي) مستشاراً لألمن الوطني یھدف من خاللھ
.التعیین لمدة خمس سنوات وكذلك المناصب األخرى عندما أستند لمواد أخرى

إن عدم إعتراض مجلس النواب على تلك القرارات غیر القانونیة سینشأ عرفاً في المستقبل ألي رئیس وزراء قادم بأستغالل سلطتھ ونفوذه قبل
إنتھاء والیتھ ألتخاذ قرارات مھمة ومصیریة لیست من صالحیتھ تعیق عمل الحكومة القادمة وتؤسس لفشلھا لذا أطلب من مجلسكم الموقر بعد

ھذه القرارات أن تعد ھذه القرارات غیر شرعیة ومعدومة وال ترتب أي أثر قانوني، لذلك أطلب من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب
.بالتصویت على عدم شرعیة ھذه القرارات التي أتخذھا دولة رئیس الوزراء الدكتور (حیدر العبادي) المحترم

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

المداخالت حسب التسلسل، المتداخلین (25) فقط، لن نأخذ أكثر من ثالثین متداخل، من یرغب بإضافة أسمھ في آخر خمس مداخالت فلیسجل
.أسمھ لدى السید المقرر

-:النائبة ایمان رشید حمید العبیدي –

.في الحقیقیة أنا لدي عدة أسئلة

السؤال االول: تعیین الدرجات الخاصة في الدولة یتطلب أبتداًء مصادقة مجلس النواب وفق المادة (61) خامساً(ب) من الدستور وعلیھ البد من
:اإلطالع على

.إحصائیة لعدد الدرجات الخاصة في الدولة .1
.ھل إن شروط وضوابط ھذه الدرجات متوفرة في من یتقلد تلك مناصب الدرجات الخاصة .2
.بیان المناصب الشاغرة من ھذه الدرجات .3

السؤال الثاني: یجب سن وتشریع قوانین بعض الوزارات وتعدیل قوانین البعض اآلخر والتركیز على تعزیز دور أصحاب الدرجات الخاصة
.وتحدید صالحیاتھم بعیداً عن سیطرة الوزیر وبما یعزز عمل ھذه الوزارة أو تلك
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السؤال الثالث: یجب إعادة النظر بأصحاب الدرجات الخاصة الذین عینوا بعد 2003 بالوكالة من قبل الحكومات السابقة ومالحظة شروط
.تعیینھم بقوانین وزاراتھم وسیرھم الذاتیة من أجل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب

السؤال الرابع: إبعاد المحاصصة الحزبیة والفئویة عند تعیین الدرجات الخاصة في الوزارات والھیأت المستقلة في الدولة بأعتبار إن ھذا التعیین
.یعتمد على الكفاءة والخبرة والمھنیة وھي لیست مناصب سیاسیة

السؤال الخامس: یجب إعادة النظر برؤوساء الھیأت المستقلة الذین یعملون بالوكالة طیلة الفترة الماضیة، وإعادة النظر بمستویاتھم وقابلیاتھم
.المھنیة وشھاداتھم الدراسیة مع التخصص المطلوب في ھذه الھیأة أو تلك

-:النائبة عال عودة الیذ الناشي –

یجب أن تكون ھناك جداول عمل ألصحاب الدرجات الخاصة تعرض تباعاً أمام مجلس النواب، تتضمن الوكالء أوالً، والمستشارون ثانیاً،
والسفراء ثالثاً، والضباط الكبار رابعاً، مع سیرھم الذاتیة لغرض دراستھا وإصدار القرار بشأنھا، اطالب بتشكیل لجنة نیابیة مؤقتة لمتابعة

ً موضوع التعیینات بالوكالة في الدرجات الخاصة والوكاالت والمستشارین ورؤوساء الھیأت المستقلة وحسم ھذا الملف الخطیر الذي أثر سلبا
على اإلداء الحكومي، كذلك أطالب بإجراء تعدیالت ضروریة على قانون الدرجات الخاصة بما یعزز دور من یتقلد ھذا المنصب إلداء المھمات

.الموكلة إلیھم وتحدید صالحیاتھم في الوزارات والھیأت التي یعملون فیھا

-:(النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري (نقطة نظام –

أعتقد كل ما سوف یذكر الیوم شبھ مطروح في المادة (80) خامساً من الدستور، التوصیة إلى مجلس النواب بالموافقة على تعیین وكالء
الوزارات والسفراء والدرجات الخاصة ورئیس أركان الجیش ومعاونیھ ومن ھم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئیس جھاز المخابرات الوطني
ورؤوساء االجھزة االمنیة، ھذه المادة تحسم كل الجدل الموجود في ھذا الموضوع، لذا نطالب الحكومة المقبلة وبعد حصولھا على ثقة مجلس

النواب بتنفیذ نص ھذه المادة حرفیاً بأن تقدم أسماء المرشحین لمنصب الوكالء والسفراء والدرجات الخاصة والمناصب األمنیة إلى مجلس
النواب للتصویت علیھا بھدف إنھاء ما یعرف المناصب بالوكالة التي أثبتت التجارب اإلداریة فشلھا للدورات السابقة وكرست ظاھرة

.المحاصصة

-:النائبة فاطمة عباس كاظم –

:ھنالك عدة إشكالیات في مسألة الدرجات الخاصة بالعراق

اوالً: إن عدد كبیر من شاغلي ھذه الدرجات لم یتم الخدمة الفعلیة في الدولة العراقیة لیصل إلى المرحلة األولى بالسلم الوظیفي لیستحق الدرجة
.الخاصة وإنما المحاصصات الحزبیة جاءت بھم

ثانیاً: العدد الھائل للدرجات الخاصة والتي تكلف الموازنة المالیة مبالغ طائلة، كان االولى أن تصرف على قطاعات أخرى تخدم المجتمع، لذلك
البد للمجلس الموقر معالجة ھذه اإلشكالیات والحرص على تسنم الكفوئین والمھنیین لھذه الدرجات لما لھ من تأثیر إیجابي على عمل المؤسسات

.الحكومیة المختلفة وإنعكاسھ على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن

.ثالثاً: لم یتم التصویت على عدد كبیر من الدرجات الخاصة وإنما تدار مناصبھم بالوكالة

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

بالحقیقة واحدة من أسباب ضعف إدارة الدولة العراقیة بعد عام 2003 وعدم تقدمھا وأسباب رئیسیة  في تفشي الفساد اإلداري والمالي في جمیع
مفاصل ومؤسسات الدولة ھو إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة، ھذه البدعة التي كان الغرض منھا حقیقة السیطرة على ھذه الدوائر لجھة معینة

وبالتالي أطالب مجلس النواب بتشكیل لجرد وإحصاء جمیع دوائر الدولة ومؤسساتھا التي تدار بالوكالة وإلزام السید رئیس الوزراء المكلف أن
.یتضمن برنامجھ الحكومي القادم فقرة اإللغاء أو القضاء على إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

.بسم هللا الرحمن الرحیم، شكراً سیادة الرئیس، نحن أسماءنا المسجلة ال نأخذ مداخلة نھائیاً ألننا كثیراً ما رفعنا أیدینا

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب أنت أكثر واحد تتداخل، ھل تعلم؟

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

.أنا لم أتداخل

-:السید رئیس مجلس النواب –

ك نكف أ نا أ ك ا إت نشأ ل
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.لم نشأ إتعابك، أردنا أن نكفیك

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –
.بالعكس، نحن نتمنى أن تكون المداخالت أن ال یتداخل عضو مجلس نواب ثالث أو أربع مرات ونحن نرفع أیدینا وال نتداخل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نحتاج وقت سیادة النائب لكي أعرف أسماء النواب جمیعھم

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

.المشكلة أنك ال تعرف أسماءنا وأنا أعرف ھذا الموضوع فالمفروض أن تعرف أسماءنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إن شاء أ� سأدخل دورة ألحفظ أسماءكم جمیعكم

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

شكراً سیادة الرئیس أنا أتمنى أي موضوع ال بد من إحاطة السادة النواب وال بد أن یكون من یعنیھ األمر إذا أردنا مثالً اإلعتراض على قرارات
السید رئیس مجلس الوزراء أو أي وزیر معني المفروض أن یكون حاضراً ھنا ھذه النقطة األولى النقطة الثانیة: أي من الوزراء المعنیین الذین

تتم مناقشة مواضیعھم إذا خرق الدستور ال بد من ذكر المادة الدستوریة أو إذا خرق مادة قانونیة أو ما شاكل ذلك المفروض أن تذكر ھذه،
وأعتقد ھذه الصالحیات جمیعھا صالحیات مجلس النواب ولكن لعدم إمكانیة التوافق فیما بین رؤساء الكتل جعلت الموضوع عائم منذ 2003

إلى ھذا الیوم، إذا أردنا التصویت على أي وكیل أو مدیر عام أعتقد سیخضع للمحاصصة ونحن جمیعنا الیوم نرید الخروج من موضوع
.المحاصصة

-:السید رئیس مجلس النواب –

یعني إذا عرض للتصویت سیخضع للمحاصصة؟

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

أكید ال بد وأن، األن بعد أن تتشكل الكابینة الوزاریة بالتأكید ستكون الوزارة الفالنیة للكتلة الفالنیة وأعتقد أن الوكالء والمدراء العامین وكل
.الھیآت المستقلة ستنحى نفس المنحى

-:السید رئیس مجلس النواب –

وإذا لم تعرض للتصویت؟

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

.ستبقى بالوكالة

-:السید رئیس مجلس النواب –

وما الحل؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

شكراً سیادة الرئیس، مداخلتي شقین: الشق األول یتعلق باألسس الدستوریة لھذا الموضوع التي نصت علیھا المادة (61/ خامساً) من الدستور
التي تنص على الموافقة على تعیین رئیس وأعضاء محكمة التمییز اإلتحادیة والسفراء وأعضاء الدرجات الخاصة ورئیس أركان الجیش

ومعاونیھ وباقي التشكیالت ھي من إختصاص مجلس النواب الحصري التي یجب ان تعرض علیھ، بقاء ھذه المناصب على مدى السنوات
ً الماضیة والدورات النیابیة السابقة من دون أن تعرض على مجلس النواب أدى أوالً إلى إضعاف مجلس النواب في أداء مھامھ الدستوریة وثانیا
جعل ھذه المؤسسات تدار بالوكالة فأصبحت الدولة بأكملھا تدار بالوكالة وطبعاً إذا أدیرت المؤسسات بالوكالة لن یكون ھناك محاسبة و مسائلة
بمجرد ان یخضع المسؤول الذي یدیر المؤسسة بالوكالة للمساءلة والمحاسبة یجري تغییره بسھولة أما إذا أخذ السیاقات الدستوریة الواضحة في

.التعیین وفي اإلقالة فعند ذلك نضمن مسارنا الدیمقراطي مسار المحاسبة والمسائلة

الشق الثاني سیادة الرئیس ھو القرارات التي صدرت من رئیس مجلس الوزراء المحترم المنتھیة والیتھ السید العبادي فیما یتعلق بتعیین رئیس
جھاز األمن الوطني ورئیس الحشد الشعبي ومستشار األمن الوطني أعتقد أن ھذه اإلجراءات غیر دستوریة وغیر قانونیة ألنھا تمت بصفاتھم
الشخصیة ولیست بصفاتھم الوظیفیة أي أنھ لم یعین وزیر الدفاع مستشاراً لألمن الوطني بصفتھ الوظیفیة بل بإسمھ الشخصي وكذلك بالنسبة

اض شكل ن قد ئ ال ادة ت الد أن الش شد لل ئ ك اد ال د الدكت الشخ ھ إل ة الن ة الداخل ز ل
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لوزیر الداخلیة بالنسبة إلسمھ الشخصي الدكتور حیدر العبادي كرئیس للحشد الشعبي مع أن الدستور سیادة الرئیس قد نص بشكل واضح
وصریح على أن المھمات التي تقوم بھا الحكومة ووزرائھا ھي مھمات یومیة لتمشیة األمور الیومیة ولیس إلتخاذ قرارات إستراتیجیة متعلقة
بشأن الدولة وبالصالحیات المنصوصة بھذه المؤسسات أعتقد أن المجلس مدعو الیوم أن یتخذ قراراً صریحاً فیما یتعلق بھذه التعیینات وفیما

یتعلق بھذه اإلجراءات وأعتبارھا باطلة وأنھا خارج السیاق الدستوري وخارج ما نص علیھ الدستور أعتقد سیادة الرئیس أن المجلس ال بد أن
.یحافظ على ھیبة مؤسسات الدولة ألنھ ھو الراعي والدستور نص على أن یتولى تعیین والمصادقة على تعیین ھذه الشخصیات

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

شكراً جزیالً، سیادة الرئیس الدستور كان واضح في إعطاء الدرجات الخاصة لكن نحن خالل ھذه الفترة لم نتمكن من تأسیس ضوابط  لمنح ھذه
الدرجات وإذا ما بقیت على أھواء الكتل السیاسیة بما فیھ الرئاسات الثالث لیس فقط رئیس الوزراء لذلك المؤھالت یجب أن تتوفر في الدرجات

الخاصة، بدون وجود مؤھالت، بدون وجود إحتیاج وإنما لمليء الفراغ أو األھواء السیاسیة والشخصیة ھذا مرفوض، ال یمكن أن یكون منح
الدرجة الخاصة بھذه السھولة، قضاة التمییز نحن من یصوت علیھم، القضاة نحن نصوت علیھم لذلك من األفضل أن یكون لھا قانون وھذه

الدرجات الخاصة یجب أن یعاد النظر فیھا، ألیوم الرئاسات الثالث ملیئة بالدرجات الخاصة بدون أن یكون لھا مھام ویجب متابعة ھذا الملف
.بشكل دقیق جداً

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

واضح التعیین بالوكالة غرضھ محدد تالفي حصول طاري یلم باألصیل أما أن یكون سنة دائمة وھو االصل في إدارة مؤسسات الدولة فھذا خلل
جوھري یعني أنا أستغرب تشكیل جدید شركة النفط الوطنیة ومقدم علیھا طعون جوھریة في المحكمة اإلتحادیة نستعجل بتعیین مدیر للشركة،

یعني كیف؟ ولیس من خالل األسس الدستوریة، قضایا الحقیقة مثیرة لإلستغراب، النقطة األخرى وفق الدستور حكومة تصریف األمور الیومیة
سیادة الرئیس تقتصر صالحیاتھا على الحوادث والقضایا الطارئة التي تھز أو تربك النظام اإلجتماعي العام أو تؤثر علیھ ولیس إدارة ھیكلیات

مدیر عام ودرجھ خاصة وھذا إشكال أخر، اإلشكال الثالث التعیین بالوكالة قد یجعل ھذا المعین عرضة لإلبتزاز والتھدید (لو تسوي القضیة
الفالنیة لو أشیلك) وھذه تكون سھلھ ألنھ لم یأخذ السیاقات واألطر الدستوریة، رابعاً: وفق الدستور مجلس الوزراء فقط یقترح أما التعیین

بمصادقة مجلس النواب فال أعرف كیف یمارس مھامھ وھو لم یعین یعني صالحیاتھ فقط اإلقتراح كیف یمارس ھذه المھام وھو لم یأخذ السیاقات
.الدستوریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب ھذا األمر یحتاج إلى صیغة قرار، أقترح عقد إجتماع للجنة القانونیة الساعة الثانیة عشر یوم غد ویتم إعداد صیغة قرار
في اللجنة القانونیة فیما یتعلق بھذا األمر، الحكومة إنتھت وأصبحت حكومة تصریف أعمال قبل اإلنتخابات بشھر عندما حل مجلس النواب

السابق نفسھ قبل موعد اإلنتخابات بـ (45) یوماً أكثر من شھر، أخر جلسة كانت لمجلس النواب السابق قبل (45) یوم بتارخ 12/5 منذ ذلك
التاریخ حسب النظام الداخلي وحسب الدستور الحكومة تستمر بتصریف األعمال وتصریف األعمال ال یعني أن یتم تغییر مفاصل الدولة بشكل

مباشر وال یعني أن یتم إختیار أشخاص بدون المرور عبر السیاقات الدستوریة وبدون عرضھم على مجلس النواب، ھذه الفترة سمیت بتصریف
األعمال ألنھا تختلف عن األربع سنوات التقویمیة ألتي یترأس فیھا رئیس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مھامة، لماذا لم یتم ھذا

اإلجراء قبل ھذه الفترة وقبل غیاب مجلس النواب وبالتالي نعتقد أننا نحتاج إلى صیاغة قانونیة ألخذ قرار من مجلس النواب بما یتعلق بالقرارات
المتخذخ من تأریخ إعتبار الحكومة حكومة تصریف أعمال ولحین تسلم الحكومة الجدیدة مھامھا، أعتقد ال نحتاج إلى مداخالت كثیرة بل نحتاج
إلى المضي إلى اللجنة القانونیة وإعداد صیغة قرار ومن ثم في الجلسة القادمة سیتم أخذ وجھة نظر السیدات والسادة النواب قبل التصویت على
القرار ولكن أعتقد یوم غد سیتم عقد إجتماع للجنة القانونیة واللجنة القانونیة تدار من قبل أكبر أعضاءھا سناً لحین إنتخاب رئیس ونائب ومقرر

للجنة وكذلك بالنسبة لباقي اللجان الدائمیة یتم إعداد صیغة قرار وسیعرض على السیدات والسادة النواب في الجلسة القادمة. ترفع الجلسة إلى یوم
.االثنین الساعة الواحدة ظھراً

.ُرفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً
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