
12/30/2019 محضـر جلسـة رقـم (23) األربعاء (18/12/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/12/18/محضـر-جلسـة-رقـم-23-األربعاء-18-12-2019-م/ 1/7

محضـر جلسـة رقـم (23) األربعاء (18/12/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة الثانیة

    الفصل التشریعي األول

محضـر جلسـة رقـم (23) األربعاء (18/12/2019) م
ً .عدد الحضور: (207) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (9:45) مساءا

-:السید رئیس مجلس النواب –

في الجلسة السابقة كان عدد الحاضرین (224) نائباً اآلن عدد الحضور ( 207) نائباً، تعلن أسماء الحاضرین في الجلسة (23) تعلن أسماء
.الحاضرین عبر الدائرة اإلعالمیة

بسم هللا الرحمن الرحیم نیابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والعشرین للدورة النیابیة الرابعة السنة التشریعیة الثانیة الفصل التشریعي األول خیر
.ما نفتتح بھ الجلسة تالوة آیات من القرآن الكریم یتفضل النائب ریاض المسعودي

-:النائب  ریاض محمد علي المسعودي –

.یتلو آیات من القران الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

یتضمن جدول األعمال فقرة واحدة ھو أستكمال التصویت على مشروع قانون االنتخابات مجلس النواب العراقي، ھل یوجد اعتراض على جدول
األعمال بأستكمال التصویت على مشروع قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي؟ من المعترض؟ جرت العادة ان یتم النقاش مع بموجب النظام

الداخلي أن یتم التداول مع رؤساء الكتل السیاسیة واللجان المعنیة على أعداد جدول األعمال، اآلن جدول األعمال أُعَد من الرئاسة ھل یوجد
أعتراض من اللجنة القانونیة المعنیة أو من رؤساء الكتل السیاسیة أو أي من اللجان األُخرى على المضي بجدول األعمال یتضمن فقط فقرة

واحدة أستكمال التصویت على مشروع قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي من معترض؟ نعم ال یوجد، أتحدث عن جدول األعمال ھل یوجد
.أعتراض على جدول األعمال؟ نعم ال یوجد أعتراض

في الجلسة السابقة جلسة (22) تم المضي بالتصویت على قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2019 وتم التصویت على (14) مادة
أستلمت رئاسة مجلس النواب طلب موقع من أكثر من خمسون نائباً إلعادة التصویت على الفقرة المتعلقة لمزدوجي الجنسیة ارجو من اللجنة
القانونیة أخذ أستالم الطلب اللجنة القانونیة ھذه الطلبات التي وردتنا من السیدات والسادة النواب تفضل السید رئیس اللجنة القانونیة أخذ ذلك

بنظر االعتبار قبل التصویت على القانون بالمجمل، السیدات السادة النواب تسلمت رئاسة المجلس طلب بالعدد (45) في تأریخ 18/12 /2019
عنوانھ موضوع تأجیل التصویت وطلب مقدم من النائب كاوه محمد مولود ومع (67) توقیعاً یتحدث الطلب عن نظراً ألھمیة قانون األنتخابات

مجلس النواب ولضرورة قیام المجلس الموقر بإنجاز تشریع یحقق األھداف الحقیقیة المرجوة منھ وخاصة الحفاظ على أصوات الناخبین
وتوجیھھا نحو اإلرادة الصحیحة وممارسة العملیة اإلنتخابیة نحن الموقعون في القوائم المرفقة طیاً نتقبل إلیكم بھذا الطلب لغرض تأجیل

التصویت على المادتین ( 15) و (16) لحین أكمال المناقشات الالزمة التي تكفل تشكیل مجلس نواب جدید یعبر عن اإلرادة الشعبیة الحقیقیة بما
:یضمن تلبیة طموحات الشعب و إرساء أُسس دیمقراطیة حقیقیة مع التقدیر، األسماء الموقعة

كاوه محمد مولود، یوسف محمد صادق، بھار محمود فتاح، غالب محمد علي، سلمى عمر عثمان، مثنى امین نادر، عدنان االسدي، تارة محمود
خضر، بیستون عادي ویس، جمال محمد شكور، طھ حمد أمین خضر، عمر الریكاني، جوان احسان فوزي، احمد جربا، علي الغانمي، ریبوار

كریم محمدو، سركوت لطیف شمس الدین، ریبوار طھ، شیروان میرزا قادر، أسم مكرر  جوان احسان فوزي، فیان صبري القاضي، دالیا
فرھاد، دانھ محمد جزاء، بیار طاھر  دوسكي، ھندرین لزكین دوسكي، محمد امین فارس امین، احمد سلیمان الصفار، نیروان نادر نصر الدین،
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عبد الرحمن عمر محمد أسبین، وصفیھ محمد شیخو، ارام ناجي، ناصر یوسف صادق، فارس البریفكاني، اخالص الدلیمي، بیداء خضر بھنام،
ھوشیار قرد داغ، دیار البرواري، شیروان الدبرداني، محمد شاكر محمد صالح، الماس فاروق كمال، دیالن غفور صالح، مازن عبد المنعم،

، ندى أیضاً األسم غیر واضح، آال الطلباني، نھرو حسن آلي أحمد، ریحان محنا ایوب، عالیة نصیف جاسم، مھا ال اعلم األسم غیر واضح لديَّ
محمود قادر، یونادم كنا، نایف الشمري، عمار یوسف، منار عبد المطلب الشدیدي، شمائل العبیدي، مثنى عبد الصمد السامرائي، ناھدة الدایني،

جاسم جبارة، عبد الرحیم الشمري، آرام محمد صالح، أقرأ األسماء الثالثة؟ من یرید لیضیف اسمھ توجد ثالث أسماء األخیرة، النائب خالد
الجشعمي ھل سحبت توقیعك؟ النائب فالح حسن زیدان مكانك، النواب الذین لم یسجلوا اسمائھم ھذه جلسة جدیدة، أعطوني الورق این الورقة

واین التواقیع؟ السیدة النائبة أعطیني الورقة ومن یرید ان یوقع یأتي لدّي ویوقع  وال تذھبین انتي ویوقعون، تم اضافة موقعین آخرین میادة
النجار،  طعمة اللھیبي، محمد الجحیشي، ھشام السھیل، قاسم الفھداوي، جفاء فرحان حسین، فالح الزیاد ھل وقعت؟ أیضاً النائب فالح الزیادي،

النائبة ایمان العبیدي، االسم غیر واضح لدّي ھل وقعتي؟ اآلن المكررین تسع أسماء، المكررین ھم: ریبوار طھ، حسن آلي، بیار طاھر دوسكي،
ً أثنان لم یوقعوا األسم بھ خطأ خمسة الدكتورة جوان، ومھا الجنابي أیضاً سحبت توقیعھا مھا الجنابي وندى شاكر جودت ال یؤكدون توقیھم عملیا

.العدد تسعة (72) ناقص  تسعة (61) نائباً یطلب التأجیل تأجیل التصویت، اللجنة القانونیة رأیكم

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

نحن في اللجنة القانونیة قبل اسبوع طلبنا بتأجیل القانون لألسباب التي ذكرناھا في اللجنة السابقة مع األسف  بعدما خرجنا من األجتماع في
الجلسة رأینا البعض من األخوة أعضاء مجلس النواب في الدائرة اإلعالمیة یتحملون مسؤولیة تأخیر التصویت على القانون عن اللجنة القانونیة

بأن اللجنة القانونیة ھي التي تتحمل مسؤولیة تأخر التصویت على القانون أو اللجنة القانونیة تتماطل في التصویت على القانون نحن جمیعنا
أعضاء اللجنة القانونیة مضى علینا شھراً ونبقى لساعات متأخرة أحیاناً الى الساعة العاشرة والخامسة والسادسة عصراً نبقى بصراحة المشكلة

في المادة (15) والمادة (16) لیس في اللجنة القانونیة او الخالف لیس في اللجنة القانونیة الخالف في الكتل السیاسیة لنكون صریحین نحن اآلن
لدینا تسع مقترحات في اللجنة القانونیة جمیعھا من الكتل السیاسیة ومقدمة بتواقیع من السیدات والسادة أعضاء النواب جمیع المقترحات موجودة

المشكلة الجنبة السیاسیة في قانون االنتخابات ولیس في الجانب القانوني أو الجانب الفني في تشریع القانون أتصور بالنسبة الى المادة (15)
و(16) یحتاج الى توافق سیاسي بین الكتل السیاسیة لیتقفوا فیما بینھم على النظام السیاسي على النظام اإلنتخابي والدوائر اإلنتخابیة وبعد ذلك

أتصور نستطیع ان نعبر ھذه الخالفات أو ھذه المشكلة التي نحن اآلن بسببھ في تشریع ھذا القانون لذلك نحن لیس لدینا مانع والرأي األخیر یتفق
.علیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

لیس لدیك مانع على ماذا؟

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

لمجلس النواب تأجیل المادة( 15) و(16) للجلسة القادمة للتوافق بین الكتل السیاسیة نمضي بالفقرات األخرى أو المواد األُخرى ونكمل
.التصویت على جمیع المواد ونأجل المادة (15) و(16) الى الجلسة القادمة ولكن الرأي األخیر إلى مجلس النواب والى رئاسة مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب الجلسة تبث بثاً مباشراً وسأتحدث بما یتعلق بھذا األمر یوجد جنبتین في ھذه الجزئیة األولى (فنیة) والثانیة (سیاسیة)
الطلب المقدم ھو طلب بشكل واضح فیھ جنبة سیاسیة قد یكون جزءاً منھا فنیھ نعم الجزء الفني اآلخر الذي أستشفیت من خالل الحدیث مع بعض

السیدات والسادة النواب یتعلق بحسم موضوع الدوائر اإلنتخابیة وتحدثت بھ في الجلسة السابقة الدوائر اإلنتخابیة البعض یتحدث عن ماھي
ً الدائرة اإلنتخابیة التي ھي دوائر المتعددة على مستوى المحافظة كم دائرة ھل نعتمد اآلن نحن مجلس النواب صوَت على أعتماد (329) نائبا
والـ(329) نائباً حددت في الدورات السابقة أعتماداً على إحصائیات وزارة التخطیط بعد عام 2010 على ما أعتقد 2010 وفي النھایة یجب

الرأي الفني الذي تحدثوا عنھ یجب العودة الى عدد نفوس األقضیة في عام 2010 ولیس عدد النفوس في عام 2019 ھذه مشكلة فنیة ھل نمضي
بعام 2019 كنفوس أم بعام 2010؟ إذا مضینا بما یتعلق بعام 2019 كنفوس سیتغیر عدد مجلس النواب یكون أكثر مما صوًت علیھ المجلس

ان الحفاظ على العدد لحین إجراء تعداد سكاني بشكل واضح، الجانب اآلخر األقضیة التي عدد نفوسھا أقل من المقعد أقل من مئة ألف نسمة مع
من تدمج تُدمج مع األقضیة یفترض حسب النقاش مع اللجنة القانونیة ومع الفنیین المختصین تدمج مع القضاء األقرب واجھتھم مشاكل انھ من

القضاء األقرب القضاء (س) أم القضاء (ص) المجاور للقضاء الذي یكون عدد نفوسھ أقل من المئة ألف ھذه أمور فنیة، أمُر آخر أیضاً طرحوه
بعض السیدات والسادة النواب ھل اللجنة القانونیة في مجلس النواب تحدد الدوائر االنتخابیة المتعددة في المحافظات أم نترك الشأن الى

المفوضیة القادمة كل ھذه أمور تحتاج الى حسمھا بشكل نھائي بصراحة كل القوى السیاسیة موضوع كوتا النساء توزیع كوتا النساء على أي
دوائر؟ توجد دوائر تتساوى بمقعداً واحداً دوائر متعددة في نفس المحافظة أقضیة وھي بھا مقعد مقعد متساوي على ماذا تحسب؟ أو مقعدین

مقعدین ھذه المشاكل یجب ان یكون ھنالك رأي فني واضح بھا حتى ال تترك إلى األجتھاد أؤكد مرة أُخرى ال تترك إلى األجتھاد مستقبالً ھذا
القانون قانون حساس وھذا القانون یحتاج إلى المضي برؤیة واضحة ال نترك األجتھاد للمؤسسات األُخرى أخوان اآلن أعلنت النصاب (207)
الموقعین أعلموني قبل دخول الجلسة سیمضون في الجلسة في حال تأجیل المواد (15) و(16) وإذا كان لدیھم رأي آخر لیجیبوني إذا انسحبوا

من الجلسة سیختل النصاب نحن أمام خیارین ناقشنا في رئاسة المجلس نحن أمام خیارین الخیار األول نمضي بالقانون في حال إذا كان النصاب
موجود نمضي بھذا القانون أو نترك مجال لمعالجة األمور الفنیة والسیاسیة لوقت وأمد محدد بما یتعلق بالمواد (15) و(16) ھذا الحدیث

بوضوح وبصراحة، السید النائب إذا مضینا أنا أمضي بوجود النصاب رئاسة المجلس تمضي بوجود النصاب ألن ھذا حسب النظام الداخلي،
.اللجنة القانونیة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

ألُ أ أ أ
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نحن في اللجنة القانونیة مثلما أرشدت الیھا نحن أعطینا رأینا حول القانون نمضي بالمواد األُخرى عدا المواد (15) و(16) ونكمل القانون ولكن
.التصویت على القانون بشكل كامل نؤجل إلى الجلسة القادمة لكي نمضي بالقانون والرأي األخیر إلى مجلس النواب وھیأة رئاسة المجلس

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

بكل صراحة ال یوجد أي مبرر لتأجیل التصویت على ھذا القانون أنا أرجو من أخواننا في القواعد الكردیة وزمالئنا وأعزائنا ال یرسلوا لنا
رسالة على أنھم ال یكترثون لما یحصل في مناطقنا ألنھم حریصون وانا بكل صراحة ال أرى حرصھم لكن ھذه رسالة غیر طیبة موضوع

القانون قانون األنتخابات أو النظام اإلنتخابي كان فیھ جنبة فنیة ومشاكل أو مالحظات تم معالجتھا خالل ھذه الفترة فالیوم ال یوجد مسوغ قانوني
أو مبرر یُعطى إلى الشارع والجمھور لمصادرة إرادة الشارع بتأجیل التصویت على ھذا القانون، سیادة الرئیس ككتلة سائرون نرفض وبكل

(صراحة تأجیل ھذه الفقرات المادة (15

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لیس رفعھا بل تأجیلھا

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

.تأجیلھا وكل المواد الموجودة مقترحات اإلخوة موجودة تُعرض ونحتكم الى األرقام

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

ُكن على یقین سیادة الرئیس أن حرص مجلس النواب سیتمثل بأنظار ھذا القانون خاصة مع أستمرار المطالبات الشعبیة فیما یتعلق بقضیة تھیئة
كل المستلزمات القانونیة والبیئة القانونیة لألنتخابات النیابیة المبكرة وأھم قضیة بعد إقرار قانون المفوضیة العلیا المستقلة لألنتخابات ھو قانون

أنتخابات مجلس النواب وأھم فقرتین في قانون مجلس النواب التي تحدد شكل األنتخابات ھي المادتین (15) و(16) ما فائدة ان نصوت على كل
المواد الباقیة إذا لم نصوت على ھذین المادتین (15) و(16) التي ھي طبیعة توزیع المقاعد وطبیعة كیفیة احتساب المقاعد الفائزة وفي التالي ال

فائدة في أي تصویت على سابق في المواد (14) أو المواد التي تلحق المادة (15) والمادة (16) إذن حقیقة القانون ھي في المادتین (15)
والمادة (16) إذا لم نصوت علیھ ال نتحاج إلى أن نصوت على باقي المواد فلھذا أدعو السیدات والسادة أعضاء المجلس األستمرار بھذا القانون

ورسالة إلى الشارع العراقي أن مجلس النواب متضامن مع الشعب العراقي في مطالبتھ في تشریع قانون عادل وھذا القانون العادل یؤدي إلى
.أنتخابات مبكرة ألنھاء حكمھ الـ(16) سنة سیادة الرئیس وختمت ھذه الحقبة بدماء آالف المؤلفة في الشوارع وفي ساحات التظاھر واألعتصام

-:السید رئیس مجلس النواب –

.النائب احمد االسدي طلبك ھو النقاش على طلبك ال أعطیك، دعني أسمع رأیھم

-:النائب احمد جاسم صابر االسدي –

بالتأكید المادة (15) خاصة والمادة (16) بأعتبارھا تتحدث عن كوتا النساء ھي ملحقة المادة (15) والمادة (15) ھي أھم مادة في ھذا القانون
وھي تتعلق بنظام توزیع المقاعد في جمیع المحافظات العراقیة جمیع الكتل السیاسیة قدمت مقترحاتھا من أجل التصویت علیھ قدمتھا الى اللجنة
القانونیة واللجنة القانونیة ھي ضمنت ھذه المقترحات في ھذا القانون وأعتقد كل كتلة سیاسیة قدمت مقترحھا وفق فھمھا لنجاح العملیة االنتخابیة

الذي نطمح جمیعنا ان تجري بأسرع وقت ممكن وبما یحقق مصلحة جماھیرھا ومصلحة العراق بشكل عام لذلك نذھب الى التصویت على
مقترح مقترحاً مقترح الذي یسقط یعتبر ملغي والمقترح الذي یحصل على أغلبیة األصوات یمضي واعتقد ان ھذا ھو الرأي المناسب وبالتأكید

.القرار إلى المجلس والیوم لدینا أكثر من (200) نائب حضور وبذلك نلقي بالمسؤولیة على عاتق النواب وعاتق القوى السیاسیة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

الذي یھمنا في ھذا القانون ھو ینسجم مع مطالب المتظاھرین وخاصة بعد االنجاز لمجلس النواب التصویت على قانون المفوضیة االنتخابات
لذلك نحن معنیین في ھذا الوقت والیوم جمھور في كل المحافظات یتظاھر ھناك تعطیل لمؤسسات الدولة فنحتاج الى رسالة اطمئنان الى أبناء
الشعب العراقي بالتصویت على ھذا القانون والمضي بھذه الفقرات والذي یھمنا ھو أن نصوت على قانون ال یجعل المتظاھرین أو المواطنین
یتظاھرون بعد كل أنتخابات حیث نالحظ بعد كل أنتخابات یخرج أبناء الشعب العراقي ویصوتون وھنالك من یشكك في األنتخابات وھناك من

یعارض األنتخابات نحتاج الى اعطاء الثقة في العملیة السیاسیة من خالل التصویت على ھذا القانون والتصویت أعتقد الیوم النصاب متحقق
السادة أعضاء مجلس النواب كل اآلراء والمقترحات محترمة ولكل منھم متبنیات التي تنسجم مع مطالب جمھوره ولكن عندما نصوت على فقرة

.فقرة أعتقد وأمام الشعب العراقي سوف یتضح جلیاً رأي ممثلي الشعب في ھذا القانون المھم

-:النائب فالح ساري عبداشي الساري –

ھذا القانون قانون جدید یلغي القانون السابق فیھ نظریة انتخابیة جدیدة وفیھ نظام انتخابي أیضاً جدید، لعلھ المادة (15) من ھذا القانون تنفرد بأن
یكون ھي المادة األساسیة ونرى ان معظم المقترحات المقدمة من القوى السیاسیة متضمنھ داخل ھذه المادة فنحن كتیار حكمة نطلب ان نمضي
بالتصویت على القانون وان تكون ھذه خیارات متاحة للجمیع وتكون عملیة العد في التصویت واضحھ وأطلب من المقررین ان یأخذوا دورھم
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في العد الن ھذه المادة بھا تسع او ثمان مقترحات فكل جھة وكل مجموعة او كتلة سیاسیة  لدیھا مقترح تتبنى ھذا المقترح وتؤمن بھ وتحرض
ً .على التصویت من صالحھ، لذلك اطلب ان یكون التصویت صریح وواضح والعد ایضاً واضحا

-:السید رئیس مجلس النواب –

النائب محمد تمیم، مقدمین الطلب واضح نسمع الطرف الذي لم یقدم الطلب دعوني أسمع ھذا ال یعني اني ال أعطیكم دوراً سوف أعطي ألثنین
.من مقدمین الطلب فقط أو ثالثة دعوني أسمع رأي رد القوى السیاسیة على الطلب المقدم وبعدھا أسمع وجھة النظر

-:النائب  محمد علي محمد التمیمي –

في الحقیقة الرأي سوف أطرحھ ھو یمثل رأي اتحاد كتلة القوى العراقیة یتعلق بأن ھذا القانون مھم وھو یؤسس لمرحلة جدیدة وأعتقد ان ھذا
الرأي تداولتھ مع األخوة األجماع على ھذا القانون ھو اجماع مھم ال نرید ان نذھب بأتجاه تصویت وربما كتلة ستكون خارج ھذا التصویت لكن
نحن في الكتلة ال مانع لدینا إذا ما أرتى المجلس ان نمضي بالتصویت سنكون مع التصویت ھذا الیوم ونحن جاھزون لكن اتمنى ان تمنح فرصة

للتداول وتكون محددة من الرئاسة لغرض وضع وقت نھائي ومحدد للتصویت على ان ال یكون الوقت طویل ألنھ كلما طال الوقت ربما تكون
ھناك اشكاالت وعلیھ نحن جاھزون للتصویت لكن اتمنى أیضاً ان یتم الحوار مع الكتل التي لدیھا وجھات نظر أُخرى األجماع على ھذا القانون

.أجماع مھم

(إلى نھایة الجلسة -31 ,50)

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

نحن وقعنا أكثر من (67) نائب توقیع ال یشمل الكتل الكردیة واحدھا نحن أناس موقعین مع الكتل لیس موضوع كثل فقط، أوالً الموضوع السید
الرئیس وأتمنى جنابك وانت قلت الموضوع فیھ جنبة سیاسیة ال السید الرئیس احتمال سیاسیة أو فنیة  المفروض توضع كلمة الفنیة، یوجد

.مقترحات

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب أرجع إلى التسجیل وشاھد أنھ موجود سیاسیة أو فنیة، مقدمین الطلب الذي جنابك موقع معھم قالوا نعم جنبة سیاسیة أنت موقع
.معھم

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

أنا موقع على أن تأجل الفقرة (15) المادة (16,15) وإذا صاحب الطلب الذي ھو أستاذ كاوة قل جنبة سیاسیة ھو متوھم أنا سوف أقول أمامھ،
یوجد قضایا فنیة نحن إذا ال یوجد ھناك اختالف على المادة (15) السید الرئیس وال توضع ثمن أو (6) مقترحات لھذا الموضوع كل واحد مقدم

مقترح عند وجھة نظر معینة ھذا القانون مھم جداً نحن مع إقرار القانون ولكن تأجیل

الفقرتین المادة (16,15)، جنابك تستطیع أنت في بدایة األسبوع القادم ما تبقى من القانون ھو المادة (16,15) إلى حد األسباب الموجبة نقف
.ونكمل المادة (16,15) بعد ما تتفق الكتل السیاسیة والنواب ونمضي بتشریع القانون المھم

-:النائب كاوه محمد مولود –

طبعاً فنیة وسیاسیة وھناك نقطة أرید أن أثیرھا أن نتعجب من قراءة أسماء الموقعین ونحن لدینا وجھة نظر مختلفة ھذا شيء یعني مألوف في
مجلس النواب وبالتأكید لیست ھناك نظام انتخابي عادل (100%) مطلقاً بالتأكید ھناك جھات مختلفة في قضیة مھمة بالنسبة تتعلق بالعمل

االنتخابي العراقي، نحن لیس كما تفضل بھ الشیخ أحمد جربا أن لیس ھناك فقط الكتل الكردستانیة مقدمي الطلب، ھناك أسماء موجود والقوائم
موجود أمامكم غیر الكتل الكردستانیة یعني موقعین، وبالنسبة نتحفظ بما تم اتھامنا بعدم االقتراف لرأي الشارع والجماھیر، نحن مع االنتخابات
نزیھا وأن تكون ھناك مفوضیة محایدة مھنیة ونحن كان لدینا وجھات نظر مختلفة انتقادات على االنتخابات 2018 وعلى المفوضیة االنتخابات
السابقة التي تم التصویت على إلغاءھا وكان ھناك كتل سیاسیة یشھدون بنتائج االنتخابات، وكان ھناك رأي بأن ھناك تزویر تم تزویر األصوات

نحن كنا من المتضررین، وأیضاً نحن نؤكد ونقول للشارع العراقي ككل نحن یھمنا الشارع العراقي من زاخو إلى البصرة ونحن مع إجراءات
انتخابات نزیھا لمفوضیة انتخابات جدید، وھذا الطلب الذي تم تقدیمة فعالً مع متطلبات الشارع العراقي واالعتماد على األقضیة كدوائر انتخابیة

نحن نرى بأن ھذا یؤدي إلى تأخیر االنتخابات وسوف یعیق العملیة االنتخابیة وھذا أال یتناسب مع یطلبھ الشارع العراقي، لذا نطلب بتأجیل
.للوصول إلى التوافق وأن یكون انعكاس للشارع العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مقدمي الطلب یجب اختیار واحد

-:النائب جوان احسان فوزي –

أوالً أنا لیس قواریر أنا سد منیع، السید الرئیس سؤال إلى حضرتك وجمیع األخوة في الكتل السیاسیة، ھل نرید أن نشرع قانون لكي نمضي
بانتخابات نزیھا أو نتحجج أیھما؟ أن نأتي بنوع من نظام االنتخابي ال یتالئم مع ما ھو موجود في واقعنا على المستوى الفني والسیاسي كذلك،

أ ً أ
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نأتي بنوع من النظام االنتخابي یحتاج إلى جملة من الترتیبات والحتیاطات لیست موجود حالیاً في داخل المؤسسات التي تعتني أو تعنى
باالنتخابات، الدائرة إذا كانت على مستوى القضاء تحتاج إلى دراسة مئات من المنظمات والشخصیات قدمت أو تقدمت إلینا مقترحاتھا

وتوصیاتھا أن ھذا النوع من االنتخابات ھذا النظام على مستوى الدائرة االنتخابیة أن یكون القضاء غیر مالئم وال یمكن تطبیقھا على المستوى
الفني تحتاج إلى سجل الناخبین نظیف إلى تعداد سكاني إلى حدود إداریة مرسومة صحیحة بحیث یمیز بین القضاء والناحیة، ھل قمنا بكل ھذه

اإلجراءات؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، سوف اتحدث

-:النائب جوان احسان فوزي –

نرفض تماماً االتھام الكتل الكردستانیة أننا بعیدین عن الشارع العراقي نحن جزء ال یتجزأ من الشارع العراقي وحقوق المواطن العراقي ھو
.ھمومنا سواء كنا في السلیمانیة أو البصرة أو في أربیل أو في ذي قار لذا نؤكد على أننا جسد واحد ونرفض رفضاً باتاً ھذه االتھامات

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا أفكر بشيء اعتبار البث مباشر، یونادم كنا غیر مشمول بنظام االنتخابي، ھل أنت مشمول بالتصویت؟ النظام تم التصویت على فقرة في
.الجلسة السابقة تم التصویت على فقرة الكوتا غیر مشمولة بالنظام االنتخابي

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

إذا الموضوع سیاسي مقدمي األخوة الكرد وھو سیاسي أنا أسحب توقیعي، أما أنا من وقعت أقصد نینوى فیھا إشكاالت فنیة وناقشنھا مع الشیخ
.فالح واألخوان أصبح علینا یومین، أنا أقصد أن الموضوع إداري ولیس سیاسي

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

نحن نرید قوانین رصینة لھذا البلد نستطیع فعالً نخرج ھذا البلد من حال إلى حال أحسن وأفضل، نحن أخرجنا قانون التقاعد ولكن لألسف لم یكن
رصیناً بشكل كافي، الن لم یعطي القانون الوقت الكافي لمناقشة من الذي كان یتظاھر في الشارع الن لیس لھ فرص عمل وجد أن أبوة أقیل من

.العمل، ال نرید أن نخرج بقوانین تمس جوھر النظام السیاسي قانون االنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مشكلتك فنیة أو سیاسیة

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.االثنین معاً ألن القانون یحدد مصیر النظام السیاسي في البلد، نحن نرید قانون یكرس مبدأ التنوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.االعتراض على أي فقرة بالمادة الفقرة األخیرة التي تتعلق بالدوائر المتعددة

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.نعم عن الدوائر المتعدد أتحدث تحدیداً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(المادة (16) ھي مرتبطة إلزاماً بالمادة (15) المادة (16) ھي تتحدث بتمثیل النساء الجوھر الخالفي ھي المادة (15

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

السید الرئیس نحن نتكلم عن قانون سوف یحدد شكل النظام السیاسي في البلد، البلد یعاني من كوارث ومصائب من تلك التجارب السابقة نرید أن
نخرجھا إلى وضع جدید ھذا ال یمكن التجاوز مبدأ التوافق على تلك القوانین التي تمس جوھر السیاسي كمبدأ دستوري، لذلك المغالبة سوف تأخذ

.بالبلد إلى حالة من الصراع المقیت نرید أن نتوافق ونخرج بقانون رصین من خالل رؤى ناضجة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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ال یحتاج ال تدخل بالجانب الفني، النقاش بالجانب الفني اللجنة القانونیة أنا آلن معروض عندي التصویت القرار الذي أبلغت بھ على الموقعین
سوف تحضرون الجلسة ما لم تم تأجیر المادة (15)، ھل ھذا الكالم أكید؟

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.إذا تم تجاوز ھذا الموضوع نعم

-:السید رئیس مجلس النواب –

الطلب المقدم التأجیل للمواد (16,15) الذي تم التوقیع علیة، وتم أعالمي في بدایة الجلسة أن تحتاجون إلى وقت أكثر لمناقشة ھذه البنود
(16,15) وتم التأكید على حضوركم على الجلسة بعد إكمال المناقشات الفنیة بھذا الموضوع (16,15) المادتین، ھل ھذا الكالم حدث؟

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.ھذا الكالم حدث سوف نستمر بالجلسة إذا تم تجاوز ھذا الموضوع اآلن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تجاوز أو تأجیل

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.الدوائر الصغیرة تجاوزھا بمعنى التأجیل إلى حین التوافق علیھا

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

األسبوع الماضي نحن اجتمعنا ھنا في ھذه القاعة وجنابك أخذت رأي الكتل البرلمانیة جمیعاً، وأغلب الكتل البرلمانیة تكلموا بمكنون قلبھم بما
.یمس ھذا القانون، الیوم باإلضافة إلى الجنبة الفنیة للمفوضیة وأنا األسبوع القادم تم إعادتھا، المفوضیة أتت وجلست یومین معنا كرؤساء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كوادر فنیة بالمفوضیة

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

حتى المفوضیة السید معن وال أرید أن أتكلم باألسماء الكل أتوا وتكلموا قلوا قانون موضوع األقضیة والدوائر المتعدد على موضوع األقضیة بھا
جنبات فنیة صعبة ومعقدة ھذا القانون معقد، الیوم الكتل السیاسیة الكتل البرلمانیة أیضاً أصبح ھناك خالف للكالم في ذلك الیوم الحقیقة یجب أن

نتكلم الحقیقة قبل قلیل نحن من خرجنا لم نخرج فقط الكرد ھذا الموضوع فقط الكرد خرجوا من القاعة وفقط الكرد ال یریدون وفقط الكرد
یریدون أن یأجلون ھذا الكالم غیر موجود في أرض الواقع، الیوم نحن عرفنا والكثیر من النواب البقیة لیس مع ھذا القانون یعني الیوم یریدون

أن یریدون أن یأجلوا ھذا الموضوع، باإلضافة الجنبة المالیة والجنبة السیاسیة تحتاج إلى رؤیا أخرى، بعد نحن أین االنتخابات متى تحصل
االنتخابات ھل یوجد انتخابات مبكرة إذا على االنتخابات المبكرة على األقل نتحرك بالقانون ھو كان أصالً، یعني الدوائر التي كانت المحافظة

.سانت لیغو (1,7) ونتخلص من الموضوع ھذه إذا انتخابات مبكرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائبة إذا تختصرون ھذا الرأي یعني حتى الطلب المقدم من عندكم نناقش المبدأ التالي، ھل جنابكم سوف تمضون بالجلسة إذا ما تم
المضيء بالمادة (16,15)؟

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

.الیوم یوجد (6) مقترحات

-:السید رئیس مجلس النواب –

نرید فقط التحدث عن المادة (16,15) جنابكم مقدمین طلب، الطلب تطلبون التأجیل، وما ھي خیارتكم إذا لم یتم التأجیل؟

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

یجب أن نعجل الن نعجل أفضل، على األقل الكتل البرلمانیة التي تتكلم بالمحافظات یجب الجلوس الكل ویخرجون بمقترح أو مقترحین الیوم
.على األساس
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-:السید رئیس مجلس النواب –

لدى رئاسة المجلس المقترح التالي، المشكلة الفنیة في المادة (15) المادة (16) ھي مكملة للمادة (15) وال نتحدث بالجنبة السیاسیة سوف
.نتحدث بالجنبة الفنیة، الخیارات المطروحة للمادة (15) ھي (6) مقترحات باإلضافة إلى مقترح الحكومة یعني (7) مقترحات

الخیار األول: الدوائر االنتخابیة المذكور بالمقترح األخیر المقترح الذي استشفینا رأي القوة السیاسیة في الجلسة السابقة كان رأي أغلب القوة
السیاسیة بالمضيء بالمقترح (6) تحدید الدوائر االنتخابیة، والمقترحات األخرى كثیر ھذا الحدیث كان في جلسة األربعاء الماضي یعني بعد
أسبوع، أن لم تتمكن القوة السیاسیة خالل أسبوع یعني األسبوع الماضي والقانون أصبح علیة أكثر من شھر ما وصل إلى توافق سیاسي أمام
المجلس إلى المضي بلغة األرقام، یترك للتوافق مساحة وأن لم نصل إلى التوافق فیحتكم المجلس إلى المضيء بأصل القانون، لدینا كرئاسة
مجلس مقترح بما یتعلق بالدوائر المتعدد باإلمكان أن یمضي المجلس بالتصویت على ھذه الفقرة بالقبول من عدمھ وإذا تم قبولھا نترك فقرة

التحدید الدوائر بجدول مرفق بالقانون ونترك للجنة القانونیة خیار یومین حتى یكتمل بالنقاش مع الجھات الفنیة والمعنیة بھذا الشأن ھذا الخیار
.األول

الخیار الثاني: نطرح باقي المقترحات باالستثناء الدوائر المتعدد وباالستثناء مادة األصل التي أتت من الحكومة، أن لم تمر ما أمام المجلس ال أن
یمضي بإحداھم في جلسة أخرى یعني عملیاً النص الحكومي ال یطرح والمقترح الـ(6) ال یطرح وتطرح المقترحات الـ(5) األخرى، أن لم تمر

ھذه المقترحات لم تعرض مر أخرى في جلسة مجلس النواب وبالتالي تذھب القوة السیاسیة، أن مرت صوت مجلس النواب، االحتمال األخیر
.أمضي بالقانون كما ھو في حال وجود النصاب، في حال عدم وجود النصاب یتوقف المضيء بالقانون بكل فقرات

أطلب من المجلس التصویت على الطلب المقدم من السیدات والسادة النواب الموقعین على تأجیل الفقرة (16,15) إلى یوم السبت القادم، من
یؤید التأجیل للمواد (16,15) من القانون أطلب من المجلس التصویت، احسبوا العدد، الخیار اآلخر أن تمضون بھ، أحسب العدد السیدات
والسادة النواب، لم تحصل الموافقة على التأجیل ھذه الفقرتین عدد المصوتین بتأجیل الفقرتین (16,15) ھو (71) فقط من أصل مجموع

(207)، الجلسة بث مباشر اللجنة أبقوا مكانكم، السیدات والسادة النواب أماكنكم احتساب النصاب، اللجنة القانونیة مكانكم، السادة رؤساء الكتل
السیاسیة أطلب من جنابكم التداول مع القوة الكردیة للمضيء بالقانون ونعطي فرصة ال تزید عن یوم السبت للتصویت على المادة (16,15)،

أطلب من جنابكم یجب إكمال باقي الفقرات حتى ال تترك أیضاً مفتوحة یجب أن نكمل باقي الفقرات فقط ھذه المادتین نحدد توقیت نھائي في ھذا
التوقیت النھائي سوف نمضي بالتوافق أو باألغلبیة ونفضل التوافق، أتحدث لیس فقط  بالجانب السیاسي وأتحدث بالجانب الفني بأدراج، السیدات

والسادة أعضاء مجلس النواب أماكنكم، السیدات والسادة النواب بعد المداولة مع السیدات والسادة النواب الذي تقدموا طلب بتأجیل الفقرات
المشار الیھا من ھذا القانون ھي المواد (16,15) وبعد اختالل النصاب تمت المداولة مع مقدمي الطلب وتم االتفاق على أن یكون األسبوع القادم
من یوم االثنین مساًء لیس أمام مجلس النواب إلى المضيء بالتصویت على أحد الخیارات المطروحة ولم یتم تأجیل أي فقرة من فقرات القانون،

.أتمنى أن یصل إلى الجمیع إلى رؤیا واحدة ومشتركة وأن لم نصل لیس أمام المجلس المضيء بالتصویت

                                                           .ترفع الجلسة إلى یوم االثنین القادم

.رفعت الجلسة الساعة (11:00) مساًء


