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محضـر جلسـة رقـم (3) الخمیس (27/9/2018) م
الدورة  اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي األول

 

محضـر جلسـة رقـم (3) الخمیس (27/9/2018) م

 

 

 

ً .عدد الحضور: (226) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:40) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:النائب مثنى امین نادر حسین –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة أوالً: تسمیة مقررین لمجلس النواب*

-:(النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان (نقطة نظام –

السید رئیس مجلس النواب المحترم، السادة أعضاء مجلس النواب المحترمین، الفقرة (ثالثاً) التصویت على تشكیل اللجنة القانونیة المؤقتة، ھذه
فیھا أشكال قانوني بھذه التسمیة بھذا النص، المادة (4) من النظام الداخلي تنص على أن یلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتھم مما یتخذونھُ
من قرارات في الدستور والنظام الداخلي، ھذا األساس المنطلق، المادة (70) تتحدث عن (تُشكل في المجلس اللجان الدائمیة)، النص ینص على

اللجان الدائمیة محددة والفقرة (ثالثاً) ھي اللجنة القانونیة، المادة (82) من النظام الداخلي تُجیز لمجلس النواب أن یُشكل لجان فرعیة ولجان
مؤقتة ولجان تحقیق بحسب مقتضیات العمل والموضوعات المعروضة، مثلما ُشكلت لجنة البصرة وغیرھا، ممكن موضوعات محددة وما

یقتضیھ العمل، أما أن تكون اللجنة القانونیة وھي لجنة دائمیة أن نشكلھا بأسم مؤقتة ھذا فیھ مخالفة واضحة وصریحة لنص النظام الداخلي،
فیفترض أما تغییر التسمیة أذا أردنا أن نمضي بھذه األمور، ال یمكن أن نمضي بمناقشة غداً بأسم لجنة مؤقتة، مناقشة موازنة او غیرھا من

.الموضوعات التي ھي من مھام اللجنة الدائمیة القانونیة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة القانونیة المؤقتة أو اللجنة المؤقتة الھدف منھا المضي بالتشریعات والقوانین وأیضاً صیاغة القرارات التي سیتخذھا مجلس النواب لحین
ً أكمال توزیع السیدات والسادة النواب على اللجان، فإذا ارتأى مجلس النواب أن نمضي أوال بتشكیل اللجنة القانونیة ویدیرھا أكبر األعضاء سنا

ً .لحین أكمال توزیع السیدات والسادة النواب على اللجان ال بأس، لیست مؤقتة لجنة قانونیة دائمة یدیرھا اكبر األعضاء سنا

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

المادة (79) من النظام الداخلي تتحدث عن، تُشكل اللجان الدائمیة لمجلس النواب في الجلسة األولى، ھذا تعدیل النظام الداخلي، سیدي الرئیس
نحُن في الدورة السابقة حدث توزیع للسادة والسیدات أعضاء مجلس النواب على اللجان، وبالتالي دارت اللجان األكبر سناً لحین انتخاب ھیأة

رئاسة لمجلس النواب، فأعتقد الیوم نُشكل لجنة مؤقتة للقانونیة ولجنة مؤقتة للمالیة أعتقد ھذا یُخالف النظام الداخلي، أنا مع أن نذھب بإتجاه
.توزیع النواب على اللجان ویترأسھا األكبر سناً لحین اإلتفاق على ھیأة رئاسة مجلس النواب

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

سیدي الرئیس، المادة (83) ادة ُمعتبرة في النظام الداخلي وأتاحت لمجلس النواب تشكیل لجان مؤقتة إضافة الى األعراف التي سارة علیھا
مجلس النواب أیضاً یُشكل فیھ لجنة مؤقتة، وفي الدورة الماضیة كان ھناك لجنة مؤقتة استندت الى المادة (83) من النظام الداخلي، فال یوجد

عرف بأن أكبر األعضاء سناً أو غیر ذلك، تُشكل لجنة كما یقول نصھا، یتم تشكیل اللجان المؤقتة ولجان التحقیق بموافقة أغلبیة عدد الحاضرین
.الى أخرِه، لماذا نقفز على أكبر األعضاء سناً؟ وتشكیل لجان دائمیة، ھذا اإلجراء غیر صحیح سیدي الرئیس

-:النائب عمار طعمة عبد العباس شناوة –

األخ الرئیس، المادة (69) تُلزمنا اآلن بمباشرة تشكیل اللجان الدائمة، فأنا أقترح یُكلف النائب األول لمباشرة تنفیذ المادة (69) ألنھُ نفس
النقاشات والحوارات على تشكیل اللجنة المؤقتة ھي موجودة في اللجان الدائمیة، فلماذا ال نستفید من الوقت؟ اآلن أذا نُرید أن نُشكل لجنة مؤقتة

.أیضاً یحدث خالف من سیمثل وكم عدد ھذا المكون وھذه الجھة فھي نفس المشاكل، نباشر حتى نستفید من الوقت السید الرئیس

-:النائب برھان المعموري –

السید الرئیس، اعتقد اللجان الیوم مجلس النواب متوقف علیھا ومجلس النواب متوقف على اللجان الدائمیة ھذا الشيء مھم، لكن حسب مقتضیات
المصلحة العامة من حق ھیأة الرئاسة تُشكل لجنة مؤقتة لتسییر أعمال المجلس، الیوم اللجنة القانونیة او غیرھا من اللجان المھمة ال یوجد فیھا

أشكال أن ھیأة الرئاسة تُشكل لجنة مؤقتة، ألن المعروف اللجان تحتاج الى وقت طویل وھناك عرف سائد داخل اللجان اعتقد سوف یقوم بتأخیر
عدد من اللجان المھمة داخل مجلس النواب، وبالتالي سوف نبقى معلقین على بعض األمور المھمة التي تُسیّر عمل المجلس، لذا من حق ھیأة

.الرئاسة أن تقوم بتشكیل لجان مؤقتة أي اللجنة المھمة حتى نقوم بتسییر أعمال المجلس في الوقت الحاضر

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

المادة (37) (ثالثاً) تُناقش فقرات جدول األعمال بحسب تسلسلھا الوارد في جدول األعمال، وال یُصار الى مناقشة أي فقرة جدیدة أال بعد االنتھاء
كلیاً من مناقشة الفقرة السابقة، جدول األعمال یتكلم عن تسمیة مقررین أوالً، ثم التصویت على قرارات البصرة ثانیاً، ثم مسألة تشكیل اللجنة

.القانونیة، االنتقال من الفقرة (أوالً) الى الفقرة (ثالثاً) مخالفة واضحة للنظام الداخلي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نقاط النظام كثیرة، أذا أمكن األختصار

-:(النائبة غیداء سعید عبدالمجید القیسي (نقطة نظام –

أعتقد التصویت كان في الجلسة الماضیة على المادة (69) اضطررنا ان نصوت على النظام الداخلي، ما اضطرارنا كان أال لتشكیل اللجان
الدائمة، واال كان أصالً شكلنا لجنة مؤقتة ونترك النظام الداخلي الى أن یُعّدل، فلذلك نحُن صوتنا على النظام الداخلي حتى نصوت على اللجان
الدائمة، مسألة أخرى معقولة ھذه الكتل من أجل الرئاسة نترك مصالح الناس والموازنة قادمة وبعدھا الحكومة تقوم یومیاً بإتھام مجلس النواب
بتأخیر الموازنة، لنشكل اللجان الدائمة ونمضي بتسییر مصالح الناس ونسیر التشریعات ونسیّر الموازنة ونقم بقرأتھا حتى نُتابع مع الحكومة،

.وبعدھا الرئاسة والمقرر والنائب تُحل، ھناك امور أھم من ھذه المسألة

-:النائب نعیم عبد یاسر صینخ –

وفق النظام الداخلي من المادة (83) یحق لمجلس النواب أن یُشكل لجان مؤقتة، ولكن ھناك قضیة أساسیة سیادة الرئیس نطلبھا من ھیأة الرئاسة
بأن یكون ھناك برنامج نیابي لمجلس النواب لھذه الدورة كما للحكومة برنامج حكومي یتم الطرح فیھا أھم التشریعات والفقرات، وأیضاً تُخاطب
بِھ الحكومة أذا كان یوجد فیھا حاجة مالیة لھذا التشریع، لذلك نطلب من ھیأة الرئاسة ان یكون ھناك برنامج نیابي، باإلضافة الى أن ھناك قضیة

أساسیة مھمة سیادة الرئیس، بأن تعدیل مجلس النواب وتشكیالتھُ التي طعنت بِھ الحكومة ھناك قضایا أساسیة (73) مادة، ھناك بعض المواد
التشكیالت وتنظیم الرقابي الدور تعطي أساسیة قضایا ھناك ولكن النواب، لمجلس االمتیازات في ً خصوصا بھا یُناقش أن ممكن والفقرات
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ی یم و بي ر ور ي ی ی ن و ب و س ج ز ی ي و بھ ش ی ن ن ر و
.اإلداریة، فلیس من الممكن أن یكون مجلس النواب لیس لھُ قانون أن یدیره

-:(النائب عدنان ھادي نور االسدي (نقطة نظام –
المادة (82) والمادة (83) اإلخوان في ھیأة الرئاسة السید الرئیس والسید النائب األول والسید النائب الثاني، المادة (82) للمجلس تشكیل لجان

فرعیة ولجان مؤقتة، أذاً توجد صالحیة للمجلس بتشكیل اللجنة القانونیة، المادة (83) یتم تشكیل اللجان المؤقتة ولجان التحقیق أیضاً توجد
.صالحیة للمجلس بتشكیل اللجنة القانونیة المؤقتة، أنا أعتقد المادة (82) والمادة (83) كافیة ومبرر قانوني لتشكیل اللجنة المؤقتة القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو أن تكون نقاط النظام لذكر مخالفة في أي نقطة من النظام الداخلي

 

-:النائب مثنى السامرائي –

حول موضوع تسمیة اللجان واإلجراءات المتخذة في مجلس النواب، أود أن أوضح ما ذكره السید النائب (العبودي) قبل قلیل، إن مجلس النواب
أقر قانون في دورتھ السابقة قانون مجلس النواب وتشكیالتھ قانون رقم (13) لسنة 2018 والذي تم نشره في  الوقائع العراقیة بموجب الرقم

(4499) في 16/7/2018، إن ھذا القانون یحتوي على مادة رقم (73) ال یعمل بأي نص یتعارض مع ھذا القانون قدر الذي تعارضا فیھ، مما
یعني إن النظام الداخلي الذي تم التصویت علیھ في الجلسة السابقة یجب أن ال یتعارض مع مجموعة من الفقرات التي تم نشرھا في القانون

السابق والذي تم الطعن بھ من قبل الحكومة بعدد من الفقرات تقریباً (26-28) مادة وھو اآلن یُنظر أمام المحكمة اإلتحادیة، لذا أرجو أن تكون
ھناك متابعة حثیثة لما آلت إلیھ الدعوة بین مجلس النواب والمحكمة اإلتحادیة، لیتسنى لنا السید النائب األول مع اللجنة التي أعطیت مدة محددة
إلعداد النظام الداخلي لكون أھم الفقرات الموجودة في النظام السابق ال یعطى مجلس النواب حق مشروع قانون وإنما مقترح، وأما بھذا القانون

الجدید المعروض أمام المحمكة اإلتحادیة یكون لنا حق في تشریع القوانین وھو حق مكتسب لنا ویكون لنا القدرة بإجراءتنا الرقابیة على
.الحكومة

-:النائب حنین قدو –

أرجو أن ال نقفز من فقرة إلى فقرة أخرى، یجب أن نتمسك بالفقرات الموجودة وفق األولویات وتسلسلھا في جدول االعمال لمجلس النواب
.العراقي لھذا الیوم

-:(النائب أحمد الجربا (نقطة نظام –

أعتقد جدول االعمال موجود أمام جنابك، المادة (37) من النظام الداخلي ثالثاً، تناقش فقرات جدول األعمال بحسب تسلسلھا الوارد في الجدول
ً .وال یصار إلى مناقشة أي فقرة جدیدة إال بعد األنتھاء كلیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً تم ذكر ھذه النقطة. أعتقد إننا أكتفینا بنقاط النظام

-:(النائب فالح الخزعلي (نقطة نظام –

أستناداً للمادة (69) من النظام الداخلي تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة یعقدھا المجلس، وبعد اإلقرار والتصویت للسادة النواب على النظام
الداخلي لحین تشكیل لجنة وتم تحدیدھا بسقف زمني (15) یوم برئاسة السید النائب األول، أعتقد األن موكول إلى الكتل السیاسیة، نحتاج أن

نعطیھم سقف زمني لتشكیل وتسمیة اللجان وحسمھا مثلما تم إقرار ذلك إلى النظام الداخلي لمجلس النواب أما بالنسبة إلى اللجنة أشار إلیھا السادة
النواب ولكن الذي نحتاج األن ھو أن الكتل السیاسیة أن تشكل اللجان وتسمي مرشحیھا إلى ھذه اللجان ألجل المضي بعمل مجلس النواب، قانون

مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 تم الطعن بھ من قبل الحكومة، أیضا على األمانة العامة في مجلس النواب أن تتابع ذلك قانونیاً مع
.المحكمة اإلتحادیة لكي یعطى دور یلیق بالدور الرقابي ألعضاء مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما یخص تشكیل اللجنة القانونیة ھنالك صیاغات كثیرة وھنالك مقررات وقرارات تصدر من مجلس النواب وتحتاج إلى إعداد صیاغة لھذه
القرارات، أیضاً ھنالك قوانین یجب أن یمضي بھا مجلس النواب ونباشر باإلجراءات التشریعیة، لذا نرى إنھ یتم تشكیل لجنة قانونیة یرأسھا أكبر

األعضاء سناً بموجب النظام الداخلي، والنظام الداخلي صوتنا علیھ لحین التعدیل، ھذه اللجنة مكتملة بكامل نصابھا وبكامل عددھا، أطلب من
السیدات والسادة رؤوساء الكتل التوجھ اآلن مع السید النائب األول لرئیس مجلس النواب لتحدید األسماء التي ستكون في اللجنة القانونیة وتباشر

اللجنة القانونیة أعمالھا، وإذا أرتأى مجلس النواب إجراء أي تعدیالت على أعضاء اللجنة القانونیة عند إكتمال تشكیل اللجان سیتم التصویت
علیھا مرة ثانیة، لنباشر باللجنة القانونیة، لكي نتمكن من المضي بالتشریعات والقرارات التي تحتاج إلى المضي بھا سریعاً، لجنة قانونیة بكامل

.الصالحیات لیست مؤقتة وإذا طرأ علیھا تعدیل سیتم التصویت الحقاً على أي تعدیالت تطرأ على ھذه اللجنة مع باقي اللجان

-:النائب مثنى أمین –
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طالما تفضلت بطرح موضوع اللجان، أنا لدي أقتراح یمكن أن یكون مقبول أن تشكل اللجان الدائمة اآلن بناًء على األختصاصات، لكل شخص
لھ اختصاص معین یذھب إلى تلك اللجنة من بینھا اللجنة القانونیة، اإلخوة الموجودین المختصین بالقانون یكونون ھم األعضاء في اللجنة

القانونیة یشكلون اللجنة بكامل صالحیاتھا الدستوریة وحسب النظام الداخلي؟، ولكن أن تترك مرونة لتغییر العضویة في اللجان بناًء على ما تتفق
.علیھ الكتل وأن تضمن أیضاً حقوق المكونات

-:السید رئیس مجلس النواب –

وھذا ھو المطلوب، نبتدأ أوالً باللجنة القانونیة، أرجو من السیدات والسادة رؤوساء الكتل التوجھ إلى القاعة الدستوریة مع السید النائب األول
.لرئیس مجلس النواب ألختیار أعضاء اللجنة القانونیة، عندما نصل إلى الفقرة ثالثاً، سوف تكون األسماء موجودة ونتباحث تفصیلیاً بھذه الفقرة

.الفقرة أوالً: تسمیة مقررین لمجلس النواب

-:النائب فالح الساري –

بالنسبة للفقرة اوالً تسمیة مقررین لمجلس النواب، نحن في تحالف اإلصالح واإلعمار تأجیل ھذا الموضوع ألنھ ھناك مكونات في مجلس النواب
.وبالتالي نشعر أن ھذا من أستحقاق ھذه المكونات لغرض التشاور مع بقیة إخواننا وشركائنا من بقیة المكونات نطلب تأجیلھ إلى الجلسة القادمة

-:النائبة زیتون الدلیمي –

بالنسبة إلى تمثیل المرأة، المرأة تمثل (25%) من مجلس النواب وكما ترون إنھ ال تمثیل لھا في ھیأة الرئاسة، نطلب أن یكون المقررین من
.النساء دعماً لوجود النساء داخل مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أضم صوتي إلى صوت النائبة أن یكون المقررین األثنین من السیدات

-:النائب أرشد الصالحي –

نحن طالما اإلجراءات مطلوبة لحسم المقررین، نحن في المكون التركماني رشحنا الست خدیجة لتولي منصب مقرر مجلس النواب، وأتصور إنھ
ھناك طلب من اإلخوة المسیحیین مسیحیة، فنحن نطلب أن نحسم ھذا األمر إذا كان ھناك إتفاق، جرت العادة على ھذا األمر ونتمنى أن تُحسم

.خالل ھذه الجلسة

 

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أنا أقترح ترشیح عن المكون الفیلي ھذا المكون الذي عدده یقارب الثالثة مالیین وتعرضوا لظالمة شدیدة ولحد اآلن لم ینصف منھا، ظالمة على
.خلفیتین، ظالمة على خلفیة قومیة ومذھبیة، لذلك أقترح أن یمثل ھذا المكون في مقرریة رئاسة مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سندعم المكون الكریم بإحدى لجان مجلس النواب

-:النائب قصي عباس –

بما إن المقررین مخصصین لممثلي المكونات وتحقیقاً للعدالة بأنھ یكون بشكل دوري وأن ال یقتصر فقط على مكونین ھناك مكونات اخرى الذین
.ھم األقلیات الشبك واألیزیدیة فأنا حقیقةً قدمت طلباً لسیادتكم بخصوص أن یعطى مقرر في ھذه الدورة للمكون الشبكي

-:السید رئیس مجلس النواب –

سوف یقدم مقترح من ھیأة الرئاسة الى السادة والسیدات النواب مجموعتین أما أن یكونوا مقررین من النساء وأما من الرجال ومجلس النواب
.سوف یرتأي من ھو المناسب

السیدات والسادة النواب خارج جدول األعمال، اآلن وردتنا إجابات الجھات المعنیة بخصوص المرشحین لمنصب رئیس الجمھوریة، إشارة الى
المادة (72) ثانیاً في الفقرة (ب) الذي یقول (على مجلس النواب أن یختار أو انتخاب رئیس لجمھوریة العراق خالل مدة ال تتجاوز ثالثین یوم
من أول یوم انعقاد الجلسة األولى) وبالتالي آخر یوم لدى مجلس النواب الختیار رئیس الجمھوریة ھو یوم 2/10، التفاصیل التي وردت لنا في

إجابة الجھات المعنیة ان العدد الكلي للمتقدمین ھو (31) متقدم لشغل منصب رئیس الجمھوریة، المستوفي (7)، عدم تقدیم ما یثبت الخبرة
السیاسیة ھو (14)، وھذا یمكن مراجعتھ، االستبعاد ألسباب مختلفة ھم (9) وسحب الترشیح (1)، إبتداًء من الیوم یفتح باب الطعن ویستمر لمدة

ثالثة أیام وسوف یتم نشر ذلك على الموقع الرسمي لمجلس النواب ویتقدم المتضرر بالطعن خالل مدة ثالثة أیام وتنتھي یوم األحد وسوف یتم
ا الن ل ق ل ھا نش
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.نشرھا على موقع مجلس النواب

-:النائب محمد تمیم –

أن موضوع انتخاب رئیس الجمھوریة ھو موضوع مھم واعتقد أن الفترة المحددة تنتھي في 2/10 ونخشى انھ سوف یكون ھنالك موقف سیاسي
لبعض الكتل السیاسیة وال یتم االنتخاب في ذلك الیوم وھذا یعني انھ سوف ندخل في الفراغ الدستوري وھو غیر معلوم النتائج لذلك أتقدم بمقترح

وھو انھ بعد انتھاء فترة الطعن التي حددتھا الرئاسة قبل قلیل أن نشرع بانتخابات السید رئیس الجمھوریة كي نحسم ھذا الملف ونلتزم
.باالستحقاقات الدستوریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم سوف یتم ذلك، ھل تم حسم موضوع اختیار المقررین من قبل الكتل السیاسیة؟

-:النائب اسوان سالم –

بالنسبة لترشیح المقررین نحن المكون المسیحي لھ الحق في منصب المقرر وكذلك المكون التركماني إذا حصل وان المكون التركماني قاموا
.بترشیح امرأة نحن سوف نرشح أستاذ برھان ولقد بدأ الموضوع بالمحاصصة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اقتضى العرف انھ یكون تمثیل للمكونات وال یوجد نص قانوني

-:النائب اسوان سالم –

نعم ال یوجد نص قانوني ولكن ھي قضت بان یكون النائب األول من المكون الشیعي والنائب الثاني من األكراد لماذا عندما وصل الموضوع الى
.المكون المسیحي تدخلت كافة الكتل السیاسیة فیھ؟ وھو موضوع خاص بالمكون المسیحي والمكون التركماني

-:النائب حسن خالطي –

طالما أن العرف السیاسي اآلن أن المقررین یكون للمكون المسیحي والتركماني وھم اآلن موجودین معنا في مجلس النواب نعطیھم مجال عشر
.دقائق أو ربع ساعة لحسم األمر وتعرض األسماء واعتقد أن موضوع المقررین مھم جداً الستمرار الجلسات ویفضل حسمھ الیوم

-:النائب قتیبة الجبوري –

أنا اقترح بما انھ موضوع المقررین ھو من حق المكونات أن تجلس ھیأة الرئاسة مع ممثلي ھذه المكونات ویصلون الى اختیار الشخصیتین التي
سوف یكونون مقررین لمجلس النواب العراقي ھنالك جدال وخالف بین المكونات نفسھا وبالتالي الحل ھو أما أن تجلس جنابك مع ممثلي

الكیانات أو سیادة النائب األول أو تخول النائب الثاني ویحسم ھذا الموضوع ومن ثم یوم السبت نأتي بأسماء جاھزة متفق علیھا من قبل ممثلي
.الكیانات ویتم التصویت علیھا

-:النائبة علیة االمارة –

انطالقاً من مبدأ كل الشعب العراقي یشارك بالعملیة السیاسیة نحن مع مقترح أن یكونون المقررین من اإلخوة األقلیات ویشارك بھ الجمیع ویكون
دوري لكي ال یكون حظ لواحد دون اآلخر واقترح أن یكون امرأة ورجل وفي الدورة الثاني أیضاً امرأة ورجل وباتفاق إخواننا في األقلیات

ً .جمیعا

-:السید رئیس مجلس النواب –

أرجو من السیدات والسادة النواب من المكونات المتقدمین بطلب أن یكون منصب المقرر بھذا النائب التوجھ الى مكتب السید رئیس مجلس
.النواب بعد انتھاء الجلسة مباشرة للنقاش في ھذا األمر وسوف یتم اتخاذ القرار المناسب بشأن المقررین في الجلسة القادمة

.الفقرة ثانیاً: التصویت على القرارات التي تم إعدادھا من اللجنة المشكلة یوم أمس بخصوص موضوع البصرة*

ھذه إحدى األسباب التي دعتنا الى تشكیل لجنة قانونیة بشكل سریع لصیاغة القرارات بصیاغة قانونیة قابلة للتطبیق ثم ال یتعارض مع القوانین
النافذة وال مع الدستور، لدینا مسودة للقرارات اعتقد تحتاج الى صیاغة من اجل عرضھا على السادة والسیدات النواب للتصویت بشكل عام أو

-:بالمجمل ھذه التوصیات تتعلق

أوالً: تشكیل لجنة نیابیة تتابع الجھات التنفیذیة واألعمال التي تقوم بھا الحكومة سواء كانت الحكومة المركزیة أو الحكومة المحلیة في البصرة
.ورفع التوصیات الى مجلس النواب ورفع تقاریر المتابعة

ثانیاً: أیضاً ھنالك توصیات الى الحكومة وھي إجراء التحقیق اإلداري بحق الوزراء والمسؤولین واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمن یثبت تقصیره
.وأیضاً ھنالك توصیة بسحب الید من یثبت تقصیره وبما ال یؤثر على سیر التحقیق
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.ثالثاً: إعادة النظر بنسب توزیع المیاه بین المحافظات المجاورة للبصرة وھذا األمر یحتاج الى صیاغة بما ینسجم مع القانون

رابعاً: ھنالك توصیة بتسخیر الجھود الھندسیة لكافة الوزارات إلسناد محافظة البصرة خالل الفترة القادمة وھنالك توصیة أیضاً للحكومة بمناقلة
أو بتدویر المبالغ المخصصة للبصرة والمحافظات األخرى من موازنة عام 2018 الى موازنة عام 2019 على أن تتضمن في مسودة القانون

لیتسنى لمجلس النواب إقرار ذلك خالل تشریع قانون موازنة عام 2019 أیضاً تعزیز الجھود الدبلوماسیة للدولة العراقیة سواًء كان في الحكومة
.التنفیذیة أو المؤسسة التشریعیة مع الدول المجاورة لزیادة االطالقات المائیة

خامساً: ما یتعلق بتأخیر تنفیذ القوانین من قبل بعض الوزارات واخص بالذكر نقل الصالحیات التي أشار لھا قانون رقم (21) لسنة 2013
وتعدیالتھ وھذا اثر سلباً على أداء بعض الحكومات المحلیة التي كان من المفروض نقل الصالحیات لھذه الحكومات بموجب القانون ویجب أن

یكون ھنالك إجراءات رادعة لمن تسبب في تأخیر تنفیذ ھذا القانون أو القانون اآلخر اعتقد نحتاج الى صیاغة لھذه المقررات، لذا اطلب من
النائب صباح الساعدي والنائب محمد الغبان والنائب محمد تمیم والنائب فالح ساري بإعداد الصیغة القانونیة لكي یتسنى للسادة والسیدات النواب

.التصویت علیھ، صیغة قانونیة، المبدأ موجود

-:النائب عدي عواد كاظم حسین –

.سید الرئیس أعتقد یجب إشراك على األقل عضوین من نواب البصرة في اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فقط للصیاغة القانونیة ال أكثر

-:النائب عدي عواد كاظم حسین –

.توجد مقررات طرحناھا یوم امس في اللجنة لكن الیوم لم یتم طرحھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.االن عندما یكملون المقررات بإمكان جنابك االطالع علیھا واي نائب من النواب بإمكانھ ان یطلع علیھا والتصویت یكون لمجلس النواب

-:النائب ولید عبد الحسن عبود السھالني –

سید الرئیس السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمین، عفوا سیادة الرئیس قدمت طلب الى جنابكم الكریم فیما یتعلق بمناطق االھوار
واالثر الكبیر الذي لحق بالمناطق من ناحیة السكانیة وكذلك قتل التنوع النباتي واألحیاء في مناطق األھوار، العفو سیادة الرئیس االخوة االعزاء
واالخوات الكریمات اعضاء مجلس النواب ھنالك خطر كبیر یھدد مناطق االھوار ومناطق االھوار ال تقل مأساة عن مأساة البصرة ھذه المناطق
التي یعیشھا اكثر من (500) الف نسمھ بتنوعھا النباتي الكبیر وبتنوعھا اإلحیائي الكبیر وكذلك  كمنطقة تعتبر من عناصر االستقطاب السیاحي

المھم في العالم وادرجت االھوار في مطلع عام 2016 على الئحة التراث العالمي كمنطقة ذات قیمة حضاریة واثریة وسیاحیة والیوم مناطق
.االھوار خاصة في محافظات الجنوب وال سیما في محافظة ذي قار مھددة بشكل كبیر جداً قد تم تھجیر اكثر من االف سكان تلك المناطق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً سید النائب سیتم اتخاذ القرار المناسب بأدراج ما تفضلت بھ جنابك في الجلسات القادمة، النائب طھ الدفاعي

-:النائب طھ الدفاعي –

شكرا سید الرئیس، سید الرئیس كل محافظاتنا تعاني من مشاكل ومناطقنا تعاني من مشاكل في كل المجاالت لدینا أمور عامة تخص المواطنین
نطلب من ھیأة الرئاسة ان تحدد لنا وقت محدد من كل جلسة من الجلسات قد تكون ساعتین لمناقشة أمور عامة تخص محافظاتنا وطلبنا ھذا في

الدورة السابقة لكنھ لم ینفذ والذي نطلبھ ان یخصص ساعتین في جلسة من الجلسات لمناقشة أمور عامة تخص مشاكل عامة للمواطنین
.ومحافظاتنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیتم ذلك

-:النائب مقدام محمد عبید الجمیلي –

شكراً سید الرئیس لم تسمح لنا الفرصة في الجلسة السابقة في الحدیث عن مشكلة أھلنا في البصرة على ضوء ھذا لدي بعض المالحظات على
السادة والسیدات االخوة النواب عند المداخالت الدخول في الموضوع مباشرةً دون مقدمات أو السالم على ھیأة الرئاسة والضیوف الن ذلك

یحسب من وقتھم وبالتالي ال یستطیع او یوصل الفكرة وبعد ذلك یطلب وقت اضافي ویوثر على بقیة النواب الذین یرغبون بالمداخلة، والنقطة
الثانیة الحظنا ان بعض المداخالت تكون مكررة والسبب ھو عدم إصغاء السادة والسیدات النواب لطرح االخوة النواب اثناء الجلسة فیتم تكرار

ة ل ة ل ل ل ل ل لط ل ظ أ ة ل ل ذ أ ة ل ل ذ
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ھذا الموضوع وبالنھایة یأخذ وقت من الجلسة، أیضا الحظنا من خالل الطروحات لتكرار الخروج خارج الموضوع ان الجلسة السابقة كانت
مخصصة لمناقشة مشاكل البصرة والحظنا بأن األخوة النواب تطرقوا مع الوزراء المعنیین على مشاكل تخص محافظات وان مشاكل

المحافظات كثیرة ولكن ھذه الجلسة كانت مخصصة لمحافظة البصرة وبخصوص التوصیات بناء سد في منطقة رأس البیشة في قضاء الفاو
یتطلب بتقنیة ھندسیة حیث ال یعرقل حركة المالحة البحریة الن ھذا سوف یعرقل حركة التجارة المالحیة نحتاج الى دراسة من مھندسین وتقنیین

في ھذا الموضوع من أجل أن نصد قوة مد البحر وبالتالي تقلیل اللسان الملحي، وزارة الزراعة لم یذكر بان لھا دور وھي جزء من المشكلة ان
االتراك یخصصون كمیة االطالقات المائیة على حجم المساحات المزروعة لیس اعتباطاً لدیھم رصد جوي في ھذا الموضوع أنا أقترح بأن

تضاف فقرة بوضع خطوة من قبل وزارة الزراعة لزیادة المساحة المزروعة على ضفتي نھر دجلة والفرات حتى نضمن الحصة المائیة من قبل
.االتراك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو من السیدات والسادة النواب ذكر اسمائھم مع بدء المداخلة

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

بسم هللا الرحمن الرحیم شكراً سید الرئیس یوجد موضوع التحقیق عفواً سید الرئیس ان موضوع التحقیق نحن سبق وان قلت في الجلسة السابقة
وطلبت التحقیق انھ یكون مع الوزراء الذین تعاقبوا على جمیع الوزرات منذ عام 2003 وحتى ھذا الیوم یعني ان موضوع التحقیق ھو موضوع

عائم ومبھم سیصار بالتحقیق مع من؟ مع المحافظین؟ انا أتمنى جمیع المحافظین الذین تعاقبوا ان یكونوا مسؤولین عن موضوع البصرة،
الموضوع الثاني ان جمیع محافظاتنا نفس البصرة فالذي أتمناه ان اللجنة التي تشكلت الى محافظة البصرة تتبع جمیع المحافظات تباعاً وان جمیع

المحافظات تشكل لجان وتتبعھا مع النواب الموجودین أدخل ھذه المحافظات ویرون مشاكلھا لعلنا نستطیع ان نحل بعض من ھذه المشاكل وأما
.موضوع سحب الید وما الى شاكل ذلك اعتقد بان القانون ال یجوز لنا ان نسحب الید من الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نوصي بعد ما تسمع جنابك الصیغة القانونیة للمقترحات بإمكانك ان نصوت علیھ من عدمھ

-:النائبة سناء محمد حمید جواد –

بسم هللا الرحمن الرحیم بالنسبة الى موضوع البصرة لم یكن فقط موضوع خدمات بل كان ھناك موضوع أمني وشھداء وحرق للممتلكات وھنا
في الجلسة أمام األخوة النواب طرح موضوع ان السید المحافظ یذكر ان مدیر الشرطة فاسد وھذه صالحیة مجلس محافظة ولم یتخذ قرار

لمجلس المحافظة بإقالة مدیر الشرطة والسید المحافظ ترك المحافظة یومین والمحافظة ملتھبة ومحترقة أدت الى إعطاء شھداء كما أدت الى
حرق ممتلكات فیجب ان یؤخذ بنظر االعتبار توصیة أیضا تخص المحافظ وتخص رئیس مجلس المحافظة أو مجلس المحافظة، النقطة الثانیة

سید رئیس المجلس نحن الیوم في محافظة النجف لدینا موضوع جداً وھوة مطار النجف ونھب أموال مطار النجف وقبل یوم امس جاءت قوة من
مكافحة اإلرھاب وتم تحریر مطار النجف من قبل الشعب بالتظاھرات أربع سنوات سرقت أموال المحافظة ولم یستطع مجلس المحافظة ان

یتخلص من الفاسدین في مطار النجف نتمنى تدخل الھیاة الرئاسیة ومجلس النواب في إنقاذ مطار النجف المطار تم بناءه من أموال المحافظة
بالتالي یتبدل المدیر الذي جاء بكتاب من رئیس الوزراء یتبدل بطریقة ارھابیة ومكافحة االرھاب تسیطر على المطار ویستبدل المدیر ألن بدء

.بفتح ملفات الفساد نحن نتمنى الن ھذا منفذ حدودي وبھ مبالغ وواردات الى المحافظة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو تقدیم مقترح مكتوب بذلك لیتسنى لنا اجراء الالزم السادة النواب أرجو أن تجلسوا على مقاعدكم

-:النائب علي یوسف عبد النبي الشكري –

سیادة الرئیس نحن الیوم في مرحلة لمكافحة الفساد االداري والمالي ونحن داخلون على مرحلة  جدیدة بادراه جدیدة وان شاء هللا یتم تصحیح من
حرف اقول بأخطاء ماضیة مطار النجف تم تحریره من قبل المتظاھرین اربع قرارات بحل مجلس ادارة المطار لم یتم االستجابة لھذه القرارات

والذین تصدوا لھذا الملف تعرضوا لمختلف اسالیب االبتزاز والھجوم من قبل المنتفعین واستخدموا كل وسائل التواصل االجتماعي واستخذوا كل
الفضائیات للمساس بنا ألننا تصدینا لھذا الملف ولو كانت بیدھم وسیلھ لنا لم یكونوا قد قصروا واالن جاءت ادارة جدیدة بقرار من دولة رئیس
الوزراء وتم احالت العدید من الملفات خالل ھذه الفترة القصیرة الى ھیاة النزاھة ان یتم الدخول الى المطار بھذه الطریقة ھذا سیشجع االخرین

على عدم االستجابة للخطوات التصحیحیة وعلیھ نطلب من ھیاة الرئاسة اصدار قرار لمساندة القرار یعني قرار تعیین المدیر التنفیذي تم من قبل
رئیس الوزراء شخصیاً وبالتالي ارجوكم سیادة الرئیس مطار النجف واھالي النجف ترجو تدخلكم الملف خطیر سیادة الرئیس وأُحیلت ملفات

.مھمة الى النزاھة خالل فترة قصیرة سوف نقدم طلب الى ھیاة الرئاسة إلسناد ھذا الطلب

-:النائبة ایمان رشید حمید العبیدي –

أطلب من النائب الثاني دراسة المجلس ایضاح مضمون تصریحھ االخیر في دولة الكویت حیث ان تصریحھ یمس سیادة العراق ووحدتھ وال
.یمثل مكونھ وال یمثل كونھ صفھ نیابیھ تمثل العراق جمیعاً دون استثناء

-:النائبة بسمة محمد بسیم صبري –
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بسم هللا الرحمن الرحیم السید رئیس مجلس النواب المحترم قبل ھذه الجلسة اعطینا تواقیع وطلب الى جنابك الكریم بزیارة وفد من قبلكم ومن قبل
بعض الوزراء وتمت الموافقة علیھ طبعاً بعد التأیید من عدد اعضاء مجلس النواب البالغ عددھم (60) نائباً ارجو من جنابك الیوم تحدید موعد

لھذه الزیارة كذلك النقطة الثانیة نحن في محافظة نینوى الكل یعلم كان ھناك ابادة جماعیة على الكثیر من االھالي والمكونات  في محافظة نینوى
وخاصة إخواننا من الدیانة األیزیدیة اطلب تشكیل لجنة تقصي الحقائق عن األیزیدیات وكذلك عن المفقودین في محافظة نینوى والنقطة الثالثة

الكل یعلم ھیبة البرلمان ھي ضروریة وواجبة على كل عضو من اعضاء مجلس النواب ما نالحظھ مع االسف من بعض البرلمانیین انھم
یكونون السبب في اھانة اعلى سلطة تشریعیة واقول البعض ولیس الكل ما حدث في الجلسات االخیرة من تصویر بعض التواقیع او الذھاب الى

.الوزراء الذین كانوا المفروض ان نستجوبھم على بعض االمور التي تخص محافظة البصرة أتمنى أن ال یتكرر

-:(النائب صادق حمید حسن عوید (نقطة نظام –

شكراً سیادة الرئیس ورد في المادة (35) (ثانیاً) الفقرة (د) من النظام الداخلي من مھام النائب الثاني لرئاسة مجلس النواب تنظیم جدول بطالبي
الحدیث من اعضاء المجلس حقیقة ندعو الى االلتزام باألجراء التنظیمي للمداخالت في مجلس النواب وبما انھا مذكورة كمن مھام النائب الثاني

.لذا ندعو بتنظیم جدول لتسلسل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا موجود واالجراء معمول بھ وسیحسم ذلك باختیار المقررین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا موجود واالجراء یعمل فیھ وسوف یحسم ذلك باختیار المقررین

-:(النائب صادق حمید حسن عوید (نقطة نظام –

أتمنى ادراجھ ضمن توصیات محافظة البصرة والتي لم یتسنى طرحھ على وزیرة البلدیات في وقتھ لعدم حصول الوقت للمداخلة، بخصوص
قرار (252) لسنة 2017 صدر ھذا القرار من مجلس الوزراء بتوصیة من وزارة البلدیات بموجبھ توقف تخصیص قطع االراضي للموظفین
ومنتسبي القوة االمنیة وباقي شرائح المجتمع، حقیقة نحن في العراق الموظف والمواطن العراقي أغلبھم بال سكن، أتجھوا الى السكن العشوائي

.ولحل ھذه المشكلة اقترحت وزارة البلدیات التوجھ نحو البناء العمودي أو االحیاء المذكورة

-:النائب عبود وحید عبود عنید –

أنا أثني على ما تحدثت فیھ االخت سناء واالخ دكتور علي فیما یتعلق في مطار النجف، مطار النجف اول ھدف اقتحمتھ الشباب المتظاھر
.لشبھات الفساد، لذلك الذي نطلبھ تشكیل لجنة تحقیقیة وعلى ضوئھا تصدر قرارات فیما یتعلق بمطار النجف، ھذا أوالً

الشيء الثاني: مفوضیة االنتخابات، جنابكم مفوضیة االنتخابات والفترة التي مرت باالنتخابات وقرارات مجلس النواب السابق وقرارات مجلس
الوزراء والمحكمة االتحادیة، االن موقفھا موقف المفوضیة وكادرھا بشكل عام موقف یعني مثل المجمد ألن ھنالك نحتاج ان نعرف نحن نطلب

الذي نطلبھ بمناقشة ملف المفوضیة واالنتخابات بجلسة قادمة وھم حقیقة توجد التزامات علیھم مع االجھزة التي تم االعتماد علیھا بالتصویت
على عقود بالحملة االنتخابیة، على ایجارات المباني، لذلك أطلب یعني الجلسة القادمة او التي بعدھا أن تطرح موضوع مناقشة موضوع اداء

.المفوضیة والتزامات مجلس النواب اتجاھھ وبالتالي تقییم ھذه التجربة

النقطة االخیرة: نحن في مجلس نواب وھذه الدورة جدیدة ان شاء هللا، لیس من المعقول ان نستمر، المفروض أجھزة تصویت تسھل لنا ھذا
العمل، ألن ال یوجد قاعة ال في وزارة وال مؤسسة لیس فیھا اجھزة تصویت، لیست من المعقول مجلس نواب في ھذا الموقع السیادي، أن المایك

.یتنقل ولیس لدینا أجھزة تصویت، أرجوا أن ھیأة الرئاسة أن تستعجل

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا االمر لم یتم حسمھ بالمرحلة السابقة وتقدم لي طلب ولرئاسة المجلس من قبل المستشارین والدوائر المعنیة في مجلس النواب لمعالجة
.منظومة الصوت وتمت الموافقة علیھا وننتظر التخصیص المالي في ھذا الملف

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

بالنسبة بما أنھ جدول اعمال ھذه الجلسة التصویت على قرارات البصرة ولكي ینطلق البرلمان بانطالقة قویة یجب ان تكون بعض القرارات آنیة
لحل أزمة البصرة وبض القرارات اإلسیراتیجیة وأنا أتفاجأ واستغرب لماذا توجد بعض القرارات أصبح االتفاق علیھا غیر موجودة، منھا جعل

.البصرة عاصمة العراق االقتصادیة، ھذا استراتیجي كذلك تطالب فیھ البصرة، فتح صندوق او حساب للبصرة ھذا كذلك شيء لم نجده

-:السید رئیس مجلس النواب –

صندوق أو حساب بماذا؟

ل ل



10/10/2018 محضـر جلسـة رقـم (3) الخمیس (27/9/2018) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/09/27/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d9%80%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9-%d8%b1%d9%82… 9/17

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

الیوم ناقش االختصاص المالیین في االمس بأن ھنالك یجب ان یكون حساب في تدویر االموال للبصرة بدون الموازنة االنتقالیة، في نفس الوقت
ھنالك موضوع تشغیل عمالة في الشركات االجنبیة، أقالت قائد عملیات البصرة والیوم فوجئنا بان مكتب القائد العام وجھ بنقل ھذا القائد، أعتقد

ھذا النقل قد یكون تكریم نوعاً ما، یجب أن یكون فتح تحقیق ألن ھنالك دماء سقطت وھذه الدماء یجب أما ان تعتبر من ضحایا االرھاب أو
جعلھا في مؤسسة الشھداء من الطرفین للقوات االمنیة الشریفة التي سقطت والمتظاھرین العزل الذین سقطوا، انا اتكلم عن بعض النقاط

والمفردات التي اتفق علیھا نواب البصرة لنناقشھا في جدول في مقررات البصرة، اضافة الى ذلك سحب الید حالیاً مرھون باالستجواب مسبقاً،
نوصي الحكومة االتحادیة بتشكیل لجنة تحقیقیة لوزراء معنیین وھم وزیر الموارد المائیة و وزیرة الصحة و االعمار واالسكان كونھم وزراء لم
یحلو أزمة البصرة، ما ھو البدیل، یعني انا فقط أسحب یده أو اشكل علیھ لجنة، البدیل أن یتوجھ وكالء الوزراء ویجعلوا من البصرة خلیة أزمة
في التخییم في تلك المحافظة، اضافة الى ذلك ھذه القرارات یجب ان تكون موجودة حتى نناقشھا في مقررات البصرة أو نضیفھا علیھا في نفس

.الوقت، ھنالك أمور اصالً آنیة یمكن حل أزمة البصرة التي من بینھا تثبیت العقود

-:السید رئیس مجلس النواب –

أذا أمكن جنابك تحظر مع اللجنة وتذكر ھذه التفاصیل؟

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

.نعم أذكرھا ال توجد عندي مشكلة

 

 

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

البصرة أم الخیر ناسف لما یحصل لھا ونحن في الموصل نتضامن مع البصرة في كل مشاكلھا واشكاالتھا، ولكن في نینوى أیضاً لدینا مشاكل
وفي الموصل، تحتاج الى حلول سیادة الرئیس، لدینا عدة مشاكل واحدة منھم انت تدخلت بصورة مباشرة التي ھي مسألة اعادة الشرطة وھذا أمر
مھم جداً، الثانیة فرض علینا مدیر شرطة من صالح الدین ولم یكن دور لمجلس المحافظة وھذا ایضاً اشكال كما حصل في البصرة وتكلم محافظ

.نینوى في ھذه القاعة

تم تصلیح ثالث جسور في الموصل سیادة الرئیس، أثنان منھم واحد آیل الى السقوط، والثاني یسمونھ طریق الموت لمسافتھ، وكذلك في ھذه
الفترة منعت سیارات الحمل من الوصول الیھ ألنھ غیر مستقر اذا سارت علیھ سیارة حمل، فجسرین حالیاً سوف یخرجن عن الخدمة في

.الموصل، بودنا تدخلكم مباشرةً

المسألة االخرى التي ھي مسألة النازحین وعودة النازحین، في االنتخابات جمیع من أتى تكلم في ھذا الموضوع، الى حد األن لم یرجع النازحین
و وضعھم بائس جداً و وضع تعیس، موجودین في المخیمات وحتى بعد االنتخابات كان ھنالك مساعدات، ھذه المساعدات قطعت عن النازحین

.بالكامل

سیادة الرئیس اذا تسمح لنا أو تنتبھ معنا، زیارتكم الى الموصل مھمة جداً ونعتقد أن یأتي الوزراء المعنیین للموصل معكم كأن یكون البلدیات,
االسكان، الدفاع، الداخلیة، مھم جداً وأنا اعتقد بأن لدیكم رؤیة في ھذا الموضوع، لدینا معتقلین سیادة الرئیس في الموصل منذ عملیات التحریر

.الى الیوم، وھم عدد كبیر جداً، كنا في لجنة حقوق االنسان حاولنا لم نصل الى نتیجة، نطلب مساعدتكم في ھذا األمر في الوصول الى مصیرھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بخصوص البصرة أرجو أن تناقشون األمر ھنا مع اللجنة التي تعمل في كتابة المقررات

-:النائب احمد اسماعیل ابراھیم عبدهللا –

الحقیقة موضوع الخدمات ونقص الخدمات والتلكؤ في المشاریع، عندما نتحدث على موضوع الخدمات، الحقیقة لیست فقط البصرة تعاني من
نقص الخدمات، الیوم نحن اذا نرید نناقش ھذه القضیة ونحن امام مسؤولیات اخالقیة وقانونیة اتجاه ابناء شعبنا، فیجب ان نناقش على مستوى
المحافظات بصورة عامة، یعني اتحدث لك على قضیة اساسیة في محافظة بغداد وفي قضاء الطارمیة تحدیداً موضوع مھم جداً ھو موضوع

مجاري الطارمیة الذي یعاني من التلكؤ واالندثار منذ عام 2012 والى حد ھذه اللحظة، ھل یعقل قضاء من أقضیة بغداد لیست فیھ مجاري؟ ھل
یعقل ھذا المشروع منذ عام 2012 ولحد ھذه اللحظة لم یحصل علیھ أي قرار؟

حقیقة سیدي الرئیس یحتاج الى وقفة حقیقیة اتجاه ھذه القضایا، بغداد عاصمة العراق واذا كنا نناقش قضیة الخدمات فنناقشھا على مستوى عام
في كل العراق، الیوم كل المحافظات تعاني من نقص الخدمات، جمیع المؤسسات تعاني من الفساد المستشري في الدوائر والمؤسسات، ھذه

.القضیة معالجة الفساد بالنتیجة تداعیاتھا تؤدي الى وجود خدمات الى أبناء شعبنا



10/10/2018 محضـر جلسـة رقـم (3) الخمیس (27/9/2018) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/09/27/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d9%80%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9-%d8%b1%d9%8… 10/17

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، النائبة ایمان العبیدي طلبت توضیح من السید النائب الثاني لما نسب لھ من تصریح، أرجوا االنتباه
 

-:(السید بشیر حداد (النائب الثاني لرئیس مجلس النواب –

السید رئیس مجلس النواب المحترم، السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، أشكر النائبة التي طلبت التوضیح مع العلم نحن قدمنا
.التوضیح أمس مباشرةً عندما علمنا بھذا األشكال الذي وقع

.أخواني وأخواتي أوضح لكم ما یلي

أوالً: ان االشكال ھو اشكال لغوي ولیس اشكاالً سیاسیاً أو قومیاً، ھو مجرد وقوع حرف الواو بین كلمتین، ھذا ھو األشكال و وقع ھذا االشكال
أثناء صیاغة الخبر اعالمیاً لیس أثناء الحدیث، فلھذا واالشكال الذي وقع ھكذا كان، الذي نشر أنھ النائب الثاني یقول جئنا الى الكویت لتوطید
العالقة بین العراق والكویت و إقلیم كردستان، ھذا الواو ھذا الذي خلق المشكلة یعني أصبحوا ثالث دول، وبعدھا یعني حتى في نفس السیاق

موجود وذلك خدمةً لمصلحة البلدین، اذاً البلدین موجود، فغیر معقول نذكر ثالثة وبعدھا نقول بلدین، من ھذا یظھر ان الواو وقع سھواً أو خطأ
من الذي صاغ الخبر من االعالمي ونحن اتخذنا اإلجراءات القانونیة اتجاه االعالمي، والصحیح الكالم كان ھكذا، دعونا نكمل الصحیح الحدیث

كان ھكذا ھنالك والسید رئیس مجلس النواب كان موجوداً والوفد كان موجود، كان الحدیث ھكذا نحن جئنا الى الكویت نمثل العراق بجمیع
.اطیافھ والوانھ من اقلیم كردستان الى البصرة ھكذا كان الحدیث

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا ما دار ولكن ھنالك بصراحة، ھنالك اخفاق في الجانب االعالمي لمكتب السید النائب الثاني واتصل بي صباحاً الدكتور خلف عبد الصمد
وطلب توضیح لھذا االمر وأكدت للسید النائب خلف عبد الصمد وأیضاً أعضاء الوفد أكدوا بأن ما تم التأكید علیھ أنھ ھنالك، یجب ان یكون ھنالك

.دور لتعزیز العالقات ما بین البلدین على جمیع المستویات منھا الشعبیة من اقصى اقلیم كردستان الى البصرة  وھذا الكالم الذي حصل

-:النائبة إیمان رشید حمید العبیدي –

.النائب الثاني حالیاً أكد على كالمھ للمرة الثانیة، قال: العراق وكوردستان، أنا أقول إذا كان یقصد العراق فمن زاخو إلى الفاو

-:السید رئیس مجلس النواب –

التسمیات بموجب القوانین، ھنالك تسمیات لإلقالیم والمحافظات، وما أشار إلیھ السید النائب وكل الوفد على أن الرسالة الیوم ھي رسالة بلیغة بأن
العراق موحد، وأود أن أوضح للسیدات والسادة النواب، خالل الحدیث مع الجاني الكویتي، أكدوا على إلتزامھم بدعم وإسناد العراق، وإسناد

.البصرة تحدیداً، وأرجو أن یضمن ھذا في التوصیات

النائب صباح الساعدي، أرجو إضافة التالي: أكد الجانب الكویتي یوم أمس على أنھم ما زالوا ملتزمین بما أقره مؤتمر إعادة إعمار العراق بتقدیم
التمویل الالزم الذي تم إقراره من دولة الكویت، ولكن لغایة اآلن لم تصلھم المشاریع المقترحة من العراق، أكدوا یوم أمس أنھم جاھزون لتنفیذ

ھذه المشاریع لحظة وصولھا من الجھات الرسمیة العراقیة، وابتداًء من محافظة البصرة، وبما أن محافظة البصرة تعاني من قلة الخدمات،
وھنالك مشاكل كثیرة ومحافظات أخرى یجب أن تتضمن التوصیات إلى الحكومة بضرورة تقدیم الخطة بموجب التمویل المقدم من الدول المانحة

.والكویت تحدیداً

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

أثناء زیارتكم لدولة الكویت وعدكم سمو األمیر بمبالغ مخصصة إلعادة إعمار العراق، وقال بأن ھناك تلكؤاً من الحكومة العراقیة بعدم إستالم
المبالغ، ودولة الكویت خصصت مستشفیات، الیوم أطفال الموصل والبصرة یموتون، والدول متربعة، والحكومة العراقیة ال تقبل أن تستلم ھذه

المستشفیات، ھذا سؤال یوجھ إلى مجلس النواب العراقي، ال بد أن یكون لدیھم موقف، الیوم أطفال البصرة والحلة والعمارة والموصل یموتون،
.ونحن ال نستطیع أن نرسل وفداً یستلم من دولة الكویت ھذه المستشفیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .سیتم تضمین ذلك في التصویت على المقررات التي ستعرض الحقا

-:النائب ھمام علي مھدي التمیمي –

الیوم أزمة میاه البصرة سوف تلقي بضاللھا على محافظة دیالى، واعتماد محافظة دیالى على خزان بحیرة حمرین، والطاقة اإلستیعابیة لھذا
الخزان الیوم ثالثة ملیارات متر مكعب، والتصریف من ھذا الخزان ھو (150) متراً مكعباً، واإلیراد أقل من (50) متراً مكعباً، ھذه المحافظة
إعتمادھا األول واألخیر على ھذه البحیرة، إذا جفت ھذه البحیرة فستكون األزمة كبیرة في محافظة دیالى، وإذا حصلت أزمة میاه في محافظة
دیالى فلن تعالج، محافظة البصرة الیوم لربما لدیھا أكثر من وسیلة لمعالجة المیاه، أما محافظة دیالى فلم تعالج بھذه الطریقة، توجد لدینا ناحیتا

.مندلي وقزانیة
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ي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا األمر تم التداول بھ خالل إستضافة السید وزیر الموارد المائیة، یتم تعزیز إطالقات محافظة البصرة بما ال یؤثر سلباً على باقي المحافظات

-:النائب جاسم حسین محمد حسن اجبارة –

إحترامي للجمیع، ولكل إخوتي، بالتأكید مشاكلنا مشتركة في كل العراق، قد تختلف عنا البصرة في نسبة المشاكل، أو ھمومھا فقط في نسبة
الملوحة في المیاه، ولكن لدینا مشاكل كبیرة في محافظاتنا، من ضمن ھذه المحافظات، وینبغي أن نتحدث عموماً في مشاكل كل المحافظات ولیس

-:في محافظة معینة، لدینا ھموم في محافظة صالح الدین تتعلق بما یلي

تعدد قیادات العملیات في محافظة صالح الدین، وأنا كنت رئیس لجنة أمنیة، ھناك ما یعادل سبع قیادات عملیات مشتركة في المحافظة، وكثیر
.منھا شكلت لتوازنات ولیست لكفاءة في الساحة

لدینا أعدداد كبیرة من المفصولین في محافظة صالح الدین بلغت أكثر من أربعة آالف شخص، وبسبب الظروف التي مرت بنا في المحافظة
.نرجو عطف النظر مع الجھات المعنیة، إلعادتھم إلى الخدمة، لإلستفادة من خدماتھم

لدینا بعد عملیات التحریر أكثر من أربعة آالف معتقل في محافظة صالح الدین یجھل مصیرھم إلى ھذه اللحظة، ھل قتلوا؟ أم خطفوا؟ أم أنھم
مسجونون؟ إلى ھذه اللحظة نعاني من اإلجابة، عندما نجیب أھلنا كنواب أو مسؤولین قد وصلنا إلى موقع القرار، ولیس لدینا إجابة شافیة لھذا

.الموضوع

لدینا مشكلة كبیرة في محافظة صالح الدین، ویسمعھا كل إخواني، سبعة مدراء أجھزة أمنیة كلھم من خارج صالح الدین، بحیث نحن كأشخاص
قاتلنا ودافعنا، ومواقفنا مشھودة، وال نستطیع أن نزكي أحداً، ونقول لھم بأن ھذا الشخص بريء لیس لدیھ شيء، نحن ندخل في دھالیز وال

.نستطیع أن نجیب، بسبب أن معظم القیادات األمنیة في المفاصل الرئیسیة، كل األجھزة األمنیة ھم من خارج محافظة صالح الدین

مطار محافظة صالح الدین، وھو مقترح مضى علیھ أكثر من سبع سنوات، ونحن بأمس الحاجة لھ، ولم تأخذ وزارة النقل اإلجراءات بھ إلى ھذه
.اللحظة، ونأمل أن یكون ھناك مطار لمحافظة صالح الدین

-:السید رئیس مجلس النواب –

حتى نتمكن من الخوض في المواضیع المحددة والمعینة بموجب جدول األعمال، من اآلن فصاعداً یتم فتح باب النقاش فقط على المواضیع
.المطروحة في جدول األعمال، إال في حال وجود نقاط نظام ھنالك تخل في سیر الجلسة، فیتم ذكر نقطة النظام مقدماً

-:(النائب خلف عبدالصمد خلف علي (نقطة نظام –

تأكیداً على كالمكم السید رئیس المجلس، أقرأ المادة (27) التي تنص على (یحق للعضو أثناء جلسات المجلس أن یعترض – نقطة نظام – على
سیر المناقشات إذا خالفت إحدى مواد الدستور، أو النظام، أو تجاوزت جدول أعمال الجلسة)، الحقیقة الوقت مھم بالنسبة لنا، اآلن الفقرات الثالثة

.التي في الجدول واضحة، بدأ الحدیث یتحول إلى موضوعات أخرى، أرجو اإللتزام بالنظام الداخلي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم سیتم ذلك

-:(النائب رعد حمید كاظم الدھلكي (نقطة نظام –

نقطة نظامي ھي نفس نقطة النظام التي تفضل بھا األستاذ خلف عبدالصمد، الیوم لدینا تقریر البصرة، كنا نتأمل من اللجنة أن تكون قد أكملت
.التقریر، وأن یكون حاضراً للتصویت، إلى اآلن لم یقدم بشكل كامل، وعدد النصاب بدأ یختل داخل الجلسة، وھذا سیؤثر على التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال زال النصاب موجوداً

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

إذا اللجنة لم تكن قد أكملت عملھا، فنتمنى من جنابك، أن توجھنا وتخرج خارج القاعة، إلى أن تكملھا بشكل كامل، وتأتي إلى القاعة، حتى
.نصوت، ألن أھل البصرة قد ذاقوا األمرین، والمحافظ یومیاً یأتي إلى بغداد لعلھ یأخذ شیئاً معھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

إخوان في اللجنة، ھل تحتاجون وقتاً أكثر، إلعداد الصیاغة؟
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ً السیدات والسادة النواب، الصیاغات القانونیة تحتاج إلى تنقیح، ونرتأي أن تستأنف الجلسة بعد نصف ساعة إلكمال الصیاغات القانونیة، وأیضا
.إكمال إختیار أعضاء اللجنة القانونیة للتصویت علیھم

 

.رفعت الجلسة لإلستراحة الساعة (3:10) ظھراً

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

.إستؤنفت الجلسة الساعة (4:45) عصراً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو التأكید على السیدات والسادة النواب للحضور

.الجرس

.السیدات والسادة النواب، أعرض على حضراتكم المقررات بخصوص موضوع البصرة

إشارة الى ما تم طرحھ في الجلسات االستثنائیة والدائمیة التي عقدھا مجلس النواب لمناقشة موضوع محافظة البصرة وإیجاد الحلول لمشاكلھا،
-:قرر مجلس النواب بالجلسة الثالثة المنعقدة بتاریخ 27/9/2018 واستناداً الى النظام الداخلي لمجلس النواب ما یلي

تشكیل لجنة نیابیة للمتابعة والتحقیق بخصوص بأزمة البصرة بالتنسیق مع الجھات المعنیة في المحافظة على أن تقدم تقاریراً دوریة كل – 1
.خمسة عشر یوماً إلى حین إنتھاء أعمالھا ویكلف السید النائب األول لرئیس مجلس النواب بتشكیل ھذه اللجنة من السیدات والسادة النواب

التوصیة الى الحكومة إلجراء التحقیق اإلداري مع المسؤولین بكافة المستویات في الوزارات، الموارد المائیة، واالسكان واالعمار، -2
والبلدیات، والصحة، والكھرباء، وإعالم مجلس النواب بنتائج التحقیق خالل مدة (30) یوماً من تأریخھ وإذا تطلب األمر سحب ید أحد من

.الوزراء الذي یؤثر وجوده على سیر التحقیقات نوصي الحكومة بإجراء سحب الید بما یتعلق بھذا األمر

على وزارة الموارد المائیة إعادة النظر بالحصص المائیة بما یحقق العدالة ویساھم في معالجة المشكلة المائیة في محافظة البصرة وإعالم -3
.مجلس النواب باإلجراءات المتخذة بھذا الصدد

تسخیر كافة الجھود الالزمة من الوزارات والجھات الحكومیة لتوفیر اآللیات والمعدات لمساعدة البصرة لمعالجة المشاكل التي ظھرت في -4
.اآلونة األخیرة

التأكید على تشكیل وفود حكومیة ونیابیة للتواصل والتباحث مع دول الجوار لزیادة اإلطالقات المائیة مما یؤمن وصول الكمیات الالزمة الى -5
.محافظة البصرة وباقي المحافظات

یتم تنفیذ قانون رقم (21) لسنة 2008 وتعدیالتھ النافذة وخاصةً المادة (45) المتعلقة بنقل الدوائر الفرعیة واالجھزة والوظائف والخدمات -6
.واالختصاصات وذلك لنقل الصالحیات اإلداریة والمالیة لكافة الوزارات التي أشار إلیھا القانون المذكور وتعدیالتھ

تتولى الدائرة القانونیة في مجلس النواب تحریك الشكاوى القانونیة ضد كل من ال یُنفّذ القوانین من الجھات الحكومیة وباألخص ما یتعلق بنقل -7
.الصالحیات الى المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم واستناداً الى قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969

.على مجلس الوزراء تنفیذ قانون البصرة عاصمة العراق اإلقتصادیة رقم (66) لسنة 2017 -8

إلزام الوزارات المعنیة بتقدیم حلول إستراتیجیة بخطط ومدد زمنیة محددة لحل المشاكل التي تعاني منھا محافظة البصرة على إن تُقدم ھذه -9
ً .الخطط الى الحكومة ثم الى مجلس النواب خالل مدة (30) یوما

نوصي الحكومة بفتح حساب مصرفي بإسم صندوق تنمیة البصرة ویكون بما ینسجم مع المادة (44) من قانون رقم (21) لسنة 2008 -10
یتضمن جزء من اإلیرادات التي تتحقق خارج اإلیرادات الحكومیة اإلتحادیة وما یتضمن تمویلھ من خالل البترودوالر وإیرادات المنافذ الحدودیة

لمحافظة البصرة دون المرور باإلجراءات والتعقیدات ویتم إضافة ھذا في مسودة قانون الموازنة اإلتحادیة لسنة 2019 التي ستصل من
.الحكومة وبدورنا سوف یقوم مجلس النواب بإجراء ما یراه مناسب من تشریع قانون الموازنة

11 الموازنة قانون ف ُخصصت الت األخرى والمحافظات البصرة لمحافظة المالیة التخصیصات لكافة التدویر بإجراء الحكومة ال توصیة
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توصیة الى الحكومة بإجراء التدویر لكافة التخصیصات المالیة لمحافظة البصرة والمحافظات األخرى التي خصصت في قانون الموازنة -11
.االتحادیة لعام 2018 الى الموازنة االتحادیة لعام 2019 وتضمین ذلك في مسودة قانون الموازنة اإلتحادیة لعام 2019

على الحكومة تقدیم خطة بالمشاریع المقترحة لمحافظة البصرة والمحافظات األخرى وذلك لكي یتم التنفیذ الفوري للمنح المقدمة -12
.والتسھیالت من الدول المانحة التي أدلت بإلتزاماتھا خالل مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد في دولة الكویت في الشھر الرابع من ھذا العام

التوصیة الى مجلس الوزراء بإستثناء محافظة البصرة من قرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 للمشاریع التي تجاوزت نسبة -13
.انجازھا (40%) على أن یتم توفیر التخصیاصات الالزمة للمباشرة بھذه المشاریع في قانون الموازنة االتحایة لعام 2019

العمل على تفعیل وتأھیل معامل وشركات ومصانع وزارة الصناعة والمعادن الموجودة في محافظة البصرة وباقي المحافظات للمساھمة -14
.في معالجة أزمة البطالة

إلزام مؤسسة الشھداء بإحتساب الشھداء الذین سقطوا في التظاھرات األخیرة وشمولھم بقانون المؤسسة رقم (2) لسنة 2016 المعدل -15
.وشمول باقي المحافظات

على وزارة النفط تفعیل الفقرات التي نصت علیھا عقود جوالت التراخیص النفطیة والغازیة المتعلقة بتحقیق النسب المنصوص علیھا -16
.بتشغیل األیدي العاملة المحلیة وإلزام الوزارة بذلك

.أطلب من السیدات والسادة أعضاء النواب التصویت على ما ورد

.(تم التصویت بالموافقة)

.تفضل

-:النائب حسن العاقولي –

نحن اآلن صوتنا فقط، كنا نأمل اآلتي، الجلسة أصبح فیھا تأخیر، نحن قلنا نصف ساعة أصبح فیھا تأخیر نستثمر وقتنا ھنا، كنا نأمل أن ھذه
التوصیات تعرض على أعضاء مجلس النواب قبل التصویت علیھا أو قبل الجلسة، الن معد مسبقاً، ثالثاً، في ما یخص نقل الصالحیات أعتقد

مجلس الدولة نقض قرار نقل الصالحیات فیما یخص التربیة والصحة، أعتقد ھذا قبل أشھر نقل الصالحیات، كرأي الشخصي لیس في الضرورة
كل األمور في صالح إدارة الدولة، نحن رأینا یوجد أرباك في نقل جزء من الصالحیات یوجد أرباك من ناحیة الجنبة المالیة، ھكذا أمر قانون

.وفي ما یخص

-:السید رئیس مجلس النواب –

نحن نتحدث عن القانون النافذ، القانون النافذ أوقف نقل صالحیات التربیة والصحة، أما باقي الوزارات ھناك تعارض في األداء في العمل بین
الحكومة المركزیة وبین الحكومات المحلیة، فك االرتباط سوف یحدد المسؤولیة على من، ھل ھي على الوزارة المعنیة أو على المحافظة،

وبالتالي نعتقد تنفیذ القانون سوف یسھم في تحدید البوصلة وتحدید الخدمات وتحدید المسؤولیات، وأیضاً یسھم أكثر في االستمرار بالمضيء في
تقدیم الخدمات للمواطنین، تأخیر غیر مبرر والتأخیر بصراحة من الوزارات كافة المعنیة في ھذا الملف، وال أقصد ولیس كل الوزارات ولكن

.ھناك تأخیر واضح في وزارة البلدیات وایضاً في وزارة المالیة تطبیق نقل الصالحیات

-:النائب حسن العاقولي –

.یوجد أرباك فقط في نقل الصالحیات، یعني آلیة نقل الصالحیات یوجد فیھا أرباك

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

عملیة نقل الصالحیات ھي عملیة نقل الدوائر إلى األجھزة ھي لیس بالعملیة الھین، یعني نحن في ھذه ثالثة سنوات عملنا حوال (370) اجتماع
إضافة إلى (18) اجتماع یرأسھا السید رئیس الوزراء، حتى نقلنا األجھزة والدوائر والخدمات والصالحیات إلى المحافظات، بالتالي صحیح نحن

اآلن قد نكون نمر بالمرحلة االنتقالیة، ولكن ھذا الیعني العملیة ال مركزیة ھي عملیة غیر مجدیة، النقطة األخرى مجلس الدولة اعتمد في قرار
على المادة (6,5) ھي قرار استشاري غیر ملزم ال للمحافظات وال إلى أي جھة أخرى، وعملیة حتى نقل األجھزة والدوائر، أنا في وجھة نظري

.المتواضعة فیما یخص التربیة والصحة أیضاً مستمرة إلى ما سبق من اآلن وصاعداً یكون فیھا قرارات

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

الفقرات التي أتلیت اآلن تتعلق فیھا، ھناك قصور واضح بالحكومة االتحادیة ولم تحمل أي مسؤولیة الحكومة المحلیة في البصرة، بالتالي الیوم
عندما ننظر إلى ھكذا قرارات كأنما الحكومة المحلیة في محافظة البصرة لم یشبھا أي شائبة، وكأنما لم یكن ھناك قصور واضح في تقدیم

الخدمات إذا ما علمنا، وألن سمعنا أن كثیر من الصالحیات منقول إلى المحافظة ما عد وزارتین بالتالي اعتقد من المھم جداً أن تضاف الحكومة
.المحلیة بھذا القرار، بالتحقیق یجب أن تشمل

-:السید رئیس مجلس النواب –
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ال یحق للحكومة االتحادیة إجراء التحقیق اإلداري مع الحكومات المحلیة، الحكومات المحلیة تخضع لقانون (21)، وبالتالي ال سلطة على
الحكومات المحلیة، فقط مجالس المحافظات المنتخبة، ولكن تم التصویت على الفقرة المتعلقة باللجنة نیابیة تستمر في التواصل مع محافظة

البصرة مع الجھات المعنیة، وننتظر تقریر اللجنة النیابیة فیما لو ظھر ھناك تقصیر من أي جھة سواء كانت محلیة أو حكومیة سوف یتخذ مجلس
.النواب ما یراه مناسباً في ھذا الصدد

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

القانون رقم (21) المعدل أعطى صالحیة لمجلس النواب یمارس دورة الرقابي على الحكومات المحلیة، بالتالي نحن كلجنة نیابیة لنا حق في أن
.نقوم في ھذا الدور

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وأنتظر اللجنة النیابیة

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

.لم تذكر في القرار الحكومة المحلیة

.أشعر ھناك من یدافع عن الحكومة المحلیة في البصرة، وتتحمل عبء كبیر في نقص الخدمات

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب نتحدث عن قوانین نافذة، وبالتالي ال یحق للحكومات المركزیة أجرء التحقیق على الحكومات المحلیة، لكن مجلس النواب بدورة
.الرقابي بإمكانھ من خالل اللجان تحدید المقصر، وبالتالي سوف نتخذ اإلجراءات المناسبة بھذا الصدد

-:(النائب عباس علیوي كاظم (نقطة نظام –

.بعد التصویت ال یمكن المناقش بالموضوع نحن صوتنا على قرارات

-:النائب عما نؤیل –

وبعد جھد جھید أستمر إلى أیام وصل المیكروفون عندنا شكراً جزیالً، السید الرئیس فقط مداخلة بشأن تدویر األموال بالموازنة، أرجو أن ال
.تكون فقط للبصرة وحدھا لكل المحافظات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ذكرنا جمع المحافظات بالقرار، نتحاج تصویت على اللجنة القانونیة، اآلن ھناك العدید من القرارات التي تحتاج إلى صیاغة، وبالتالي نعتقد من
.الضروري تشكیل اللجنة القانونیة والمباشرة بأعمالھا

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

من خالل اإلجراءات منذ ظھور مشكلة البصرة إلى حد ھذه اللحظة، ظھر فقط قائد الشرط ھو المقصر، لذلك خرجوا من قیادة شرطة البصرة
باآلمر أو إجراء أخر، أما بقیة الجھات التنفیذیة كلھا ما أصبح ھناك أي إجراء لیس دفاع عن قائد الشرطة، وإنما لماذا األخریین استثنوا من أي

.إجراء قانوني رسمي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حسب ما وردنا السیدة النائبة ایضاً تم اتخاذ إجراء بحق قائد عملیات البصرة

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

.للعلم قائد الشرطة منذ (4) أشھر ھو في البصرة، لیس منذ سنة أو سنتین

-:السید رئیس مجلس النواب –

أعضاء كبر من اللجنة إدارة ویتم أعمالھا، كامل الداخلي النظام بموجب بأعمالھا تباشر قانونیة لجنة تشكیل األعمال جدول ثالثاً الفقرة یخص ما
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بر ن ج ر إ م وی ھ ي م وجب ب ھ ب ر ب ی و ج ی و ج ر ص ی
السن لحین انتخاب رئیس للجنة ونائب ومقرر، األسماء ( النائب محمد الغزي، النائب رفاه العارضي، النائب احمد علي الكناني، النائب رزاق
محیبس، النائب الماس فاضل كمال، النائب احسان ثعبان علي، النائب فیصل العیساوي، النائب حسن المسعودي، النائبة عالیة نصیف، النائب

غاندي محمد عبد الكریم، النائب ریبوار ھادي، النائب فائق الشیخ علي، النائب یحیى المحمدي، النائب یونس قاسم، النائب احمد مظھر، النائب
(بسمة بسیم، النائب سلیم ھمزة

.أطلب التصویت

-:(النائب صائب خضر (نقطة نظام –

نقطة النظام، أوالً اللجان یجب أن تكون مكونة حسب االختصاص، نحن عندنا اختصاص إضافة أتینا ثالثة من الموقعین من المكونات ونحن
كتلة، وال أحد من المكونات موجود في صیاغة القوانین، لذا المرشحین أنا أؤید ما ذھب في القاعة الدستوریة، على الكفاءة نأتي ونعمل اختبار

.للكفاءة من ھو األفضل وتختارون، وال أحد من الموجودین في اللجنة القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تعرف جنابك كم عدد اللجان في مجلس النواب، كم العدد

-:(النائب صائب خضر (نقطة نظام –

.نعم أعرف (26) لجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة انتم كم واحد في الكتلة (26)

-:(النائب صائب خضر (نقطة نظام –

.سید الرئیس عزیزي، أنا سوف أقول لك إذا أنت تأتي على الكتلة، أنا رجل واحد فقط، أنا أمثل نوع الدیان الیزیدیة والمكون الیزیدي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.في اللجان األخرى إذا نرید أن نمثل نوعیتین

-:(النائب صائب خضر (نقطة نظام –

أنا أمثل مكون معین، إذا تعتبرني واحد أنا عندي قرار من المحكمة االتحادیة (5) یحق لي في الكوتا الیزیدیة، إذا تعتبرني واحد أنا أكید كل
.القوانین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كیف نحافظ على النوع في اللجان األخرى

-:(النائب صائب خضر (نقطة نظام –

.إذا تحافظ على النوع، أنا قلت لك اختصاصي قانوني أرید أن أكون في الجنة القانونیة

-:النائب جمال المحمداوي –

.أصبح القرار بعد الجلوس في القاعة الدستوریة وتم االتفاق على تشكیل لجنة قانونیة مؤقتة لشخصیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لیست مؤقتة، سوف تمضي لكن أن كانت ھناك تعدیالت، على السیدات والسادة أعضاء الجنة عند التصویت على باقي الجان ال بأس

-:النائب جمال المحمداوي –

.مؤقتة لشخصیات، لذلك نحن بصراحة نرید أن نعرف ھذه األسماء، كیف رفعت وكیف أتت، بینما بھم شخصیات لیس اختصاصھم

أوالً المادة (72) من النظام الداخلي لكل عضو الحق بأن یرشح نفس لعضویة إحدى اللجان ورئاسة، تعرض ھیأة الرئاسة أسماء المرشحین لكل
.لجنة من اللجان الدائمة، أنت تقول ھذه دائمة نحن تفقنا أنھا مؤقتة في القاعة الدستوریة، على المجلس التصویت علیھا وفق االختصاص
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ي

 

-:النائب احمد الجبوري –

حسناً فعلت ھیأة الرئاسة بتسمیة أعضاء اللجنة القانونیة، وبالتأكید یعني ھذه األسماء جمیعاً لدیھا اختصاص وخبرة، وھي سوف تكلف بمھام
یجب أن یقوم المجلس في موضوع تعدیل النظام الداخلي، وكذلك ما یطرح على المجلس من أراء قانونیة، لذلك نحن مع تشكیل ھذه اللجنة، أما
توزیع اللجان سیادة الرئیس في القاعة الدستوریة أمس تم االتفاق على أن یتم توزیع أعضاء اللجان على كافة اللجان من قبل الكتل بما یتناسب

.مع أعداد نوابھا، وأعتقد أن ھذه الطریق المثلى لكي یتم توزیع النواب على مختلف اللجان، وبذلك نمضي إلى تسمیت النواب في اللجان األخرى

-:النائب عدنان فیحان موسى شري –

أمس كانت ھناك جلسة لرؤساء الكتل من أجل مناقشة تعدیل النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك تم مناقشة اللجنة القانونیة وتم االتفاق على
السیر باالتجاه تشكیل لجنة قانونیة مؤقتة، الیوم إذا لجنة دائمیة المفروض الیوم یصبح ھناك انتخاب رئیس لجنة ولیس تعیین لكبیر السن، أنا

اقترح أن تكون ھذه اللجة مؤقتة لحین تشكیل الجان، ومن ثم السیر بالعمل سویةً جمیع الجان ولیس تشكیل، الیوم دائمیة ویكون رئیس كبیر السن
.وكذا ھذا غیر صحیح

-:النائب عبد الباري مجید عبد هللا –

نحن تحدثنا مع السید النائب األول في الجلسة یوم أمس والیوم أیضاً وتحدث السید النائب فائق الشیخ علي على أن تكون اللجان حسب
االختصاص، أنا دكتوراه وأستاذ مساعد في القانون وقدمت اسمي وكنت عمیداً لكلیة القانون في جامعة كویسنجق لمدة أربع سنوات مع أنھ أآلن

أرى األسماء واسمي غیر موجود وقدمت أول الوقت، ھذا من ناحیة، من ناحیة المكون حسب إعداد المكونات نحن لنا حق أن نكون في ھذه
.اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المكونات ممثلة سادة النائب في ھذه اللجنة

-:النائب عبد الباري مجید عبد هللا –

.لكن لیس بالعدد المطلوب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب عندنا (329) نائب وھناك كتل من (54) نائب لم تأخذ إال نائب واحد في ھذه اللجنة، أرجو أیضاً مراعاة ھذا االمر

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

:نقطة نظامي وفق المادة من النظام (90) الداخلي التي تنص على أن اللجنة القانونیة تختص ھذه اللجنة بما یأتي

.اوال: مراجعة القوانین

.ثانیا: دراسة التشریعات، إلى آخر المادة

ھذه اختصاصات حصریة للجنة الدائمیة ال یجوز للمجلس أن ینقل االختصاصات الحصریة من اللجان الدائمة إلى لجان مؤقتة، اللجان المؤقتة
تطرح للموضوعات المستحدثة والطارئة أما االختصاصات الحصریة للجان الدائمة تبقى للجان الدائمة حتى لو كان بعذر أنھ ال توجد توافقات

سیاسیة فبالتاي مخالفة واضحة وصریحة إذا ذھبنا إلى جعل اللجنة القانونیة لجنة مؤقتة، اللجنة القانونیة المنصوص علیھا في النظام الداخلي ھي
.لجنة دائمیة

-:(النائب حازم مجید ناجي ( نقطة نظام –

نقطة النظام متعلقة بعرض جنابكم موضوع اللجنة للتصویت وفي مجلس النواب ال یتحقق موضوع النصاب، النصاب المتوفر اآلن (153) نائب
.وجنابك عرضت المادة للتصویت ولم یتحقق وھذا مخالف للمادة (23) من النظام الداخلي

-:السید رئیس مجلس النواب –

:سأقرأ األسماء مرة أخرى بعد إجراء التعدیالت

محمد الغزي. رفاه العرضى. احمد علي الكناني. رزاق محیبس. الماس فاضل كمال. احسان ثعبان علي. فیصل العیساوي. حسن المسعودي.
عبدالھادي السعداوي. غاندي محمد عبدالكریم. ریبوار ھادي. فائق الشیخ علي. یحیى المحمدي. یونس قاسم. احمد مظھر. سلیم ھمزه صالح

ت الت أ خض
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.خضر. أرجو التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب تحدثنا فیما یخص انتخاب رئس الجمھوریة اآلن تم إعالن األسماء التي تم اجتیازھا الشروط على الموقع الرسمي
لمجلس النواب وتم فتح باب االعتراض للسیدات والسادة المتقدمین الذین لم تظھر أسمائھم وینتھي االعتراض یوم األحد القادم المصادف 30/9
، وللمضي بموجب الدستور واالستحقاقات الدستوریة ضمن التوقیتات الدستوریة ترى رئاسة مجلس النواب أن تكون جلسة انتخاب السید رئیس
الجمھوریة في یوم االثنین المصادف 1/10/2018 لضمان فیما لو لم نتمكن في الیوم األول ھو 1/10 من إكمال االنتخاب ھناك وقت آخر في

.یوم 2/10 وھو آخر یوم دستوري النتخاب رئیس الجمھوریة

.ترفع الجلسة إلى یوم 1/10/2018 الساعة الثانیة عشرة ظھراً

.رفعت الجلسة الساعة (5:15) عصراً
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