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الجلسة الخاصة بأوضاع البصرة السبت (8/9/2018) م
الدورةاالنتخابیة الرابعة

السنـةالتشریعیة االولى

الفصـل التشریعي األول

 

ً .عدد الحضور: (171) نائبا
.بدأت الجلسة الساعة (1:15) ظھراً

-:السید رئیس السن –
.بسم هللا الرحمن الرحیم، نیابة عن الشعب نفتتح الجلسة الخاصة عن أوضاع البصرة بتالوة آیات من القرآن الكریم

-:(السید محمد (موظف العالقات –
.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس السن –
.ادعوكم للوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شھداء العراق

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)
-:(النائب رعد حمید كاظمالدھلكي (نقطة نظام –

عندي نقطة نظام، في البدایة نرحب بالسید رئیس مجلس الوزراء والوفد المرافق لھ، نقطة نظامي حول افتتاح الجلسة الیوم، نحن عندنا جلسة
مفتوحة، الیوم یجب أن نستأنف الجلسة، الیوم افتتاح الجلسة بقراءة القرآن ومعناه دخلنا في جلسة ثانیة وھذا خطأ دستوري كبیر أو خرق

دستوري كبیر یعمل على عدم التوجھ الدستوري لبقاء الجلسة االولى المفتوحة محددة الفترة، سیدي الرئیس، أتمنى أن تعلن أنھ الجلسة االولى
مستأنفة، فقط إعالن الجلسة مستأنفة ولیست جلسة ثانیة وإال ندخل في مطب دستوري كبیر، ھذه نقطة نظام ومداخلتي أحتفظ بھا لحین مجيء

.دوري في المداخلة
-:السید رئیس السن –

.بسم هللا الرحمن الرحیم
نرحب بالسید رئیس مجلس الوزراء والوزراء والسادة المسؤولین، أیھا السادة الكرام اشعر وكأننا جئنا لنصرة البصرة بعد خراب البصرة،

البصرة ثغر العراق الباسم، بلد النخیل وحوض شط العرب، البصرة أم الموانئ وإنتاج وتصدیر النفط الخام، البصرة تزود الحكومة العراقیة
بأكثر من (80%) من موازناتھا، البصرة مظلومة دوماً وعبر التاریخ وآخر خراب وظلم تعرضت لھ كان في عھد الدكتاتور صدام حسین نتیجة

حربھ العبثیة مع الجارة إیران، البصرة تُعامل من قبل ساسة العراق كبقرة حلوب وھي ُمھملة دوماً، البصرة ھي من بین أكثر المدن العراقیة
معاناة وباألخص أزمتھا المستدامة لشحة المیاه حتى أن میاه الخلیج المالحة وصلت إلى شمال العشار ثم یأتي اآلن وفي عھد دیمقراطیة العراق

من یمنع الحق في التظاھر السلمي وقد منحھ الدستور بل ویرمي المتظاھرین بالرصاص الحي وھو عمل إجرامي لم یفعلھ من قبل إال نوري
سعید والدكتاتور صدام حسین، اآلن وبعدأن بلغ السیل الزبى أدعو السادة المسؤولین وبمقدمتھم السید رئیس الوزراء حیدر العبادي لتوضیح ما
یجري ومعالجة ما یلزم كما أترك الساحة للسادة النواب اآلخرین للمداخلة والكالم على أن تكون المداخالت مختصرة وال تتجاوز دقیقتین لفتح

.المجال ألكبر عدد من السادة المتكلمین وشكراً. اآلن یتفضل السید رئیس مجلس الوزراء
-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –

.بسم هللا الرحمن الرحیم
.السادة والسیدات النواب السالم علیكم جمیعاً ورحمة هللا وبركاتھ

.السید الرئیس البصرة لن یخربھا أھلنا فیھا، والبصرة عامرة بمواطنینا في ھذه المحافظة الطیبة إنشاء هللا وتبقى عامرة
نحن الیوم نواجھ تحدي، الجزء األكبر منھ سیاسي، مطالب أھل البصرة مطالب خدمات ومطالب حق وصحیحة، توفیر خدمات، فرص عمل،
إعمار المدینة وإعمار كل العراق، وفعالً البصرة حریصة على أن تزود العراق بمقومات االقتصاد وھذا مھم. نحن الیوم یجب أن نعزل جانب
السیاسي عن الجانب الثاني وھو أمني وعلى الجانب الخدمي، لألسف صار تسارع أحداث منذ انعقاد الجلسة األولى لمجلس النواب یوم اإلثنین
الماضي بسبب التصعید السیاسي وأخطر ما یمكن في ھذا الموضوع ھو إنزال ھذا الخالف إلى جانب مسلح وھذا خطر جداً وھذا ما نحرص
على عدم الوقوع فیھ. الحمد � اآلن األوضاع تحت السیطرة في محافظة البصرة، ھناك مظاھرات ونفس المتظاھرین السلمیین یُدینون أعمال

.التخریب التي حصلت وھي من خارجھم والكل یقول ھذه من خارج المتظاھرین السلمیین
الیوم مجلس الوزراء أجتمع في جلسة استثنائیة، وایضاً یوم أمس الجمعة كانت ھناك جلسة استثنائیة لمجلس األمن الوطني، وكان ایضاً اجتماع

استثنائي في قیادة العملیات المشتركة حضرھا القادة العسكریین وایضاً القادة األمنیین، وتم مناقشة ھذه المسائل وإصدار مجموعة قرارات، الیوم

أل ً أ
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مجلس الوزراء خصص الجلسة بأكملھا صباح الیوم لموضوع البصرة وموضوع الخدمات بشكل خاص وایضاً موضوع الجانب األمني وصدر
:عنھ ما یأتي

تنفیذاً للقرارات التي أصدرھا مجلس الوزراء لمعالجة احتیاجات محافظة البصرة، قرر المجلس الموافقة على استثناء الفقرات الواردة أدناه من
تعلیمات تنفیذ الموازنة للسنة المالیة 2018 وكذلك من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم (2) لسنة 2014، حتى ال یكون ھناك تحجج یوجد
ھناك تعلیمات ال یستطیعونأن یتجاوزونھا ھذا الیوم مجلس الوزراء أعطى صالحیة وھذه من صالحیة حسب الموازنة وحسب ایضاً تعلیمات

:تنفیذ العقود الحكومیة، وقرر ما یأتي
أسناد ودعم أھالي البصرة وخصوصاً عوائل الضحایا من المدنیین والعسكریین، وأنا أؤكد لدینا ضحایا من المدنیین ومن العسكریین ایضاً، -1

والقوات األمنیة لدیھا أوامر واضحة ومحددة باستثناء الدفاع عن النفس وباستثناء حمایة الممتلكات ال یجوز اطالق الرصاص الحي على
المدنیین، نعم لدینا قوات خاصة بالبصرة وعلى أھب االستعداد في حالة وجود عناصر إرھابیة أو إجرامیة تحمل السالح لتخریب البصرة

.مستعدة للدخول ومواجھة ھذه الجماعات
أرسال فریق وزاري حسب قرار مجلس الوزراء رقم (271) لسنة 2018 ویبقى في البصرة لحین إكمال المھام ویفوض بكل الصالحیات -2

.الالزمة من قبل مجلس الوزراء
.إطالقاألموال المخصصة تحت إدارة الفریق مع صالحیات استثنائیة وحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة -3

.أسناد القوات األمنیة والقوات المسلحة لفرض القانون وتمكینھا من حمایة المواطنین والممتلكات العامة والخاصة -4
.التأكید على أن حق التظاھر السلمي مكفول حسب الدستور -5

دعم مبادرة المجتمع المدني للمشاركة في حمالت األعمار والعمل الطوعي وأنا احیي الشباب لمشاھدتھم أرسلوا لي صور وشاھدتھم خالل -6
.متابعة في البصرة قاموا بحمالت التنظیف وحمالت إصالح وعمل طوعي كامل وھذا نحن نشجع علیة وندفع بھذا االتجاه

التواصل مع قطاع الشباب في محافظة البصرة ومشاركتھم في مشاریع اإلصالح ومشاریع الخدمات من باب الرقابة االجتماعیة والرقابة -7
ً .الشعبیة على األداء وھذا یساعدنا ایضا

-:(السید قاسم األعرجي (وزیر الداخلیة –
فرصة طیبة أن نلتقي بالسادة والسیدات ممثلي الشعب، بالتأكید الكل یعلم أن الملف األمني بید قیادة العملیات في بغداد وجمیع المحافظات، وزارة

الداخلیة وكذلك وزارة الدفاع بخدمة قیادة العملیات، وھذا ال یعني أن نتنصل من المسؤولیة، األوامر واضحة وصریحة للقوات األمنیة بحمایة
المتظاھرین والتظاھرات التي بدأت من (8) تموز والى حد ھذا الیوم، نعم في كل حالة ھیجان وتظاھر تستغل من قبل جماعات مندسة تحاول أن

تعبث بأمن المواطنین واالعتداء على الممتلكات العامة والمؤسسات الحكومیة، الضباط والمنتسبین إخوانكم وأبنائكم یتعرضون إلى ضغوط
یحتاجون إلى دعم، بنفس الوقت ھناك أوامر مشددة بعدم التجاوز واالعتداء، وھذا الیوم صدرت توجیھات بمحاسبة ومعاقبة كل الذین تجاوزوا أو
أعتدوا أو كانوا سبباً بقتل المتظاھرین، وكذلك الذین تركوا مواقعھم ولم یؤدي واجبھم بدفاع وحمایة المؤسسات الحكومیة، لم تكن ھناك تعلیمات

أو توجیھات بالتوجھ نحو المتظاھرین، وإنما لحمایة المؤسسات والبعض والقلیل من المندسین الذین استغلوا وجود المتظاھرین والمطالب السلمیة
والحق مشروع ذھبوا إلى المؤسسات الحكومیة، وكذلك یحاولون العبث بالشركات النفطیة إیقاف عجلة اإلنتاج والتصدیر، كان ھناك بعض
المنتسبین تركوا مواقع العمل أو لم یؤدي واجبھ بحمایة الممتلكات، كما مخطط والتعلیمات صدرت منذ 2016 في كیفیة ترتیب حمایة ھذه

المؤسسات، ومستمرین في تشخیص ھؤالء، تم إبالغ الجھات االستخباراتیة بجمع المعلومات عن العناصر المندسة ولیس على المتظاھرین،
یجب أن نحمي المتظاھر من الذین یحاولون استغالل المطالب وكذلك حمایة المؤسسات الحكومیة وما زلنا متعاونین، وفي اتصال مباشر على
مدار الساعة مع قیادة الشرطة في المحافظات وقیادة العملیات، وكذلك سوف نقوم بأجراء حسب توجیھات السید رئیس الوزراء بتغییر بعض

القیادة األمنیة التي قد تلكأت أو لم یكن لھا تلكؤ ولكن من اجل إعطاء فرص للقیادات الجدیدة إلستیعاب الموقف، بالنتیجة المتظاھر ھو ابن ھذا
البلد ابننا واخونا ویجب أن نسمع إلیھ ونحاول أن نستوعب كل الظروف التي حصلت، وعلى عھدنا مع أبناء الشعب العراقي لحمایتھم والدفاع

.عنھم وعن المؤسسات الحكومیة، وكذلك عن السفارات والقنصلیات الموجود على األراضي العراقیة
-:(السید عرفان الحیالي (وزیر الدفاع –

السیدات والسادة جمیعاً السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. الجیش ھو أبن الشعب، كیف یتعامل ابن مع األب، ھكذا كل توجیھاتي وكل توجیھات
السید القائد العام للقوات المسلحة باتجاه الجیش العمل تحت ھذا الشعار، الجیش والشرطة والحشد الشعبي وجھاز مكافحة اإلرھابوالبیشمركة
قدموا شھداء وجرحى في سبیل الحفاظ على أمن العراق، ھذا ال یعني ان الجیش الیوم یتقاتل أو مسموح أن یطلق طلقة واحدة باتجاه شخص

واحد من أبناء الشعب، الشعب ھو األب والجیش ھو االبن ھكذا تعاملنا مع شعبنا في البصرة وفي كل أنحاء العراق،قطعات الجیش الموجودة في
.البصرة یوضحھا األخ نائب قائد العملیات عندما یكون لھ الدور وما ھي واجباتھ

-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –
.السید وزیر الموارد المائیة إذا تتفضل أن توضع حول توفیر الماء الصالح للشرب إلى موطنینا الكرام في محافظة البصرة

-:(السید حسن الجنابي(وزیر الموارد المائیة –
السید الرئیس، السادة النواب، السالم علیكم جمیعاً. الوضع اإلنساني بالتأكید في ما یتعلق بالخدمات ومن ضمنھا خدمات میاه الشرب وضع

مأساوي بالبصرة، یوجد نقص مھول حقیقةً بالخدمات وھذا النقص متراكم عبر السنین، البصرة كانت ساحة من المعارك طویلة جداً، نحن بقدر
تعلق األمر بوزارتناً فھي مسؤولة عن تزوید المجتمع والمحافظات بالمیاه الخام، أما میاه الشرب والمیاه المعالجة بعد ذلك وكذا تخضع إلى

اختصاصات ومؤسسات حكومیة أخرى سواء كانت اتحادیة، مركزیة أو محلیة، حادث التلوث الذي حصل في البصرة ھو لم یحصل في منظومة
المیاه الخام، حصل في منظومة توزیع شبكات المیاه وخارج منظومة المیاه الخام، نحن عندنا نقطتان أساسیة ندخل فیھا كمنظومة میاه خام

للبصرة، منظومة المعنیة بالمیاه الشرب ھي عن طریق قناة أصبحت تسمى قناة البدعة التي تنقل میاه الغراف العذبة إلى شمال البصرة في منطقة
وھذه القناة طویلة (240) كیلومتر وھذه بُنیت وتم البدء في بناءھا عام 1992 واستكملت عام 1997، ھذه مسؤولة عن تزوید (RO) تسمى

البصرة بمیاه عذبة للشرب بعد معالجتھا وبعد تعقیمھا فیھ میاه عذبة، من نقطة أر زیرو ھناك توجد أحواض في التصمیم األساسي كان أحواض
صغیرة نسبیاً (750) الف متر مكعب، عام 2011 وزارة الموارد المائیة وسعت وإضافت أحواض أخرى تتسع إلى (5) ملیون متر مكعب ھذا
طوارئ میاه عذبة طارئة في حالة الطوارئ إذا حصل حادث ال سامح هللا أو نقطع شيء أو حصل شيء باإلمكان لمدینة البصرة أن تشرب من
ھذه األحواض، ھذه عندما أُنشئت السیدات والسادة 1997. النقطة األخرى التي تدخل من خاللھا وزارتنا عن طریق نھر دجلة إلى شط العرب
نحن بلدنا منذ فترة في وضع شحیح، واستجابة لوضع الشحة اتخذت الحكومة إجراءات معینة بناًء على توصیات من لجان مركزیة فیھا تمثیل

من الحكومة المركزیة والحكومة المحلیة بزیادة اطالقات في مناطق معینة بشكل خاص في قلعة صالح إلى (75) متر مكعب بالثانیة، ھذه سیادة
الرئیس تم االلتزام بھا منذ بدایة الشھر السابع أصبحت ھناك مطالبات إضافیة بعد ذلك بفترة االن التصریف من ھذه النقطة یبلغ بحدود (90)

ً أ أ
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متر مكعب بالثانیة لتأمین (75) متر مكعب على تحادد میسان – بصرة حسب طلب القادة المحلیین في البصرة، وأنا شخصیاً قبل كم یوم كنت
ھناك وتأكدت على وجود ھذه الخدمة وأناأدعو السیدات والسادة النواب إلى زیارة ھذه المواقع لالطمئنان بنفسھم عن میاه الشرب وكذلك عن میاه
الخام التي تدخل إلى شط العرب، كانت مطالبات بزیادة اإلطالقات من أحواض التخزین إلى منطقة أر زیرو وھذه اإلطالقات متوفرة، والحقیقة

.لدینا طاقة إضافیةباإلمكان ضخھا إذا كانت محطة الضخ من منطقة أر زیرو ھناك حاجة إلى ھذا األمر وھذه الموضع مؤمن منذ شھور
-:(السیدة آن نافع (وزیرة األعمار واإلسكان –

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. الحقیقة وضع البصرة معروف منذ الثمانینات شحة المیاه العذبة والملوحة، ولكن ھذه السنة كانت الملوحة
عالیة بسبب اإلطالقات وعدد من األسباب، ھناك مشروع مھم تمویلھ من الحكومة العراقیة والحكومة الیابانیة (جایكا) تم التقاعد علیھ في

المرحلة الثالثة والرابعة من المراحل المھمة، التي تتضمن التحلیة والتصفیة وأالنتك، في عام 2014 وان شاء هللا المدة التقاعدیة في نھایة ھذه
السنة، تعرض المشروع إلى عراقیل بسبب إدخال المواد الكمركیة في العام الماضي تقریباً تأخر اطالق المواد الكمركیة من شھر الثاني إلى

نھایة السنة وأضطر الموضوع إصدار قرار من مجلس الوزراء إلى توجیھ الكمارك بأطالق ھذه المواد االستیرادیة، ھذه العراقیل بإضافةإلى
عراقیل أخرى لسمات الدخول لالستشاریین سببت تأخیر لھذا المشروع، ھذا كان یسبب إكمالھ وكان المفروض یكتمل في نھایة 2017 لو كانت
ھذه األمور تسیر بسالسة ما كان تصبح ھناك أي مشكلة یوفر المیاه إلى مركز المدینة تقریباً (50%) من حجم مركز البصرة، أن شاء هللا نأمل

أن األمور األمنیة تستقر في البصرة حتى نستطیع أن نلتزم بالتوقیتات التعاقدیة، ألن المشروع ینتھي التعاقد في نھایة ھذه السنة، لكن اآلن
الشركات األجنبیة العاملة في المشروع غادرت المشروع؟ بسبب الوضع األمني واآلن أعلمت ایضاً االستشاري األجنبي في المشروع تم اإلیعاز

لھ من (جایك) بالخروج من محافظة البصرة، ھذا یسبب عدم قدرة الوزارة بااللتزام بالتوقیتات ضمن مدة عقد المشروع، باإلضافةأن الوزارة
ً عندھا حلول لحل ھذه األزمة بتوفیر ربط ھناك محطة في المدینة الریاضیة مشكورة وزارة الشباب بالموافقة على استخدام ھذه المحطة وایضا

وفرنا أنابیب موجودة لدینا في مشروع آخر من محافظةأخرى تم نقلھا إلى محافظة البصرة لغرض أدخال ھذه المحطة لمركز البصرة، ایضاً تم
.إطالق یمكن ھذه وزارة المالیة تتكلم عنھا المبالغ التي تم أطالقھا یمكن وزارة المالیة لغرض صیانة المشاریع

-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –
.السیدة وزیرة الصحة تفضلي فیما یتعلق بالتسمم الذي حصل في میاه الشرب خالل الشھر الماضي

-:(السیدة عدیلة حمود (وزیرة الصحة والبیئة –
السید رئیس الجلسة، اإلخوة واألخوات أعضاء مجلس النواب، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. الحقیقة وزارة الصحة في تاریخ 12/8 دائرة

.صحة البصرة بدأت بتسجیل الحاالت أكثر من المعدل الطبیعي
-:السید رئیس السن –

.لحظة واحدة رجاًء یوجد عندنا نقطة نظام
-:(النائبة منى العمري (نقطة نظام –

الیوم مجلس النواب جالس إدارة الجلس بید من؟ من الخصم ومن الحكم؟ ومن الذي یوزع األدوار، الیوم نحن نرید حل للبصرة ورئیس المجلس
جالس، ھل رئیس المجلس ھو الذي یدیر الجلسة؟ أمالحضور الكرام الذین یدیرون الجلسة؟

-:(السیدة عدیلة حمود (وزیرة الصحة والبیئة –
الحقیقة وزارة الصحة یعني في تاریخ 12/8 دائرة صحة البصرة بدأت تظھر حاالت إصابة بحاالت معویة في دائرة صحة البصرة، وتم

التواصل مع الوزارة من قبل الدائرة بأن ھناك أعداد تفوق المعدالت الطبیعیة لحاالت اإلصابات المعویة منھا التقیؤ والمغص واإلسھال، بادرت
الوزارة الحقیقة بأرسال فریق من مركز الوزارة متضمناً وكیل الوزارة وایضاً دائرة الصحة العامة ومركز السیطرة على األمراض االنتقالیة
ومختبر الصحة المركزي إلى دائرة صحة البصرة للوقوف على أسباب ھذه الحاالت التي فاقت المعدالت المتعارف علیھا من حاالت المغص

المعوي واإلسھال وغیرھا، الحقیقة الفحوصات التي أجریت كل الحاالت التي دخلت إلى المستشفیات خصوصاً الحاالت التي تعاني من اإلسھال
كانت نتائج سالبة بالنسبة للفحص البكتیري وأخذت عینات من ھذه الحاالت وتم أرسالھا إلى مختبر الصحة المركزي للوقوف إذا كانت ھناك

أسباب جرثومیة لھذه الحاالت، وایضاً تم اخذ نماذج من المیاه التي في میاه اإلسالة في المشاریع، وخصوصاً كان توزیع ھذه الحاالت ھي في
المناطق التي تستلم المیاه أو المشاریع الموجود على شط العرب وقلت ھذه اإلصابات في المناطق التي تعتمد على المیاه من مشروع البدعة
وبالتالي أكثر اإلصابات كانت موجود في مناطق التي تأخذ میاه من شط العرب ھذا یوضح أن ھناك عالقة ما بین ملوحة ھذه المیاه وحاالت

اإلصابة المعویة، حقیقة نماذج كثیرة تم أخذھا وتم أرسالھا إلى المختبرات في بغداد مختبر الصحة المركزي وایضاً مختبر السموم واخذ عینات
من المرضى من الدم واإلدرار وایضاً من المیاه التي تستخدم من قبل المواطنین، وایضاً شارك مع وزارة الصحة جامعة البصرة مركز علوم
البحار إجراء ھذه الفحوصات ھذه الفحوصات التي تم التوصل لھا ھي وجود مناسیب ونسب عالیة من األمالح من المیاه الموجود في اإلسالة

خصوصاً في المجمعات أو في المشاریع التي تزود المواطنین من شط العرب، خصوصاً األمالح التي طبیاً تسبب ھكذا حاالت وأعراض وھي
أمالح الكبریتات والتي كانت مناسیبھا تفوق المناسیب الطبیعیة بأضعاف، وبالتالي النماذج األخرى التي تم أخذھا إلى مركز السموم لم توضح

وجود أي مواد سمیة یمكن أن تكون موجودة في ھذه المیاه، وایضاً الفحوصات التي أجریت في مختبر الصحة المركزي أكدت الفحوصات التي
.أجریت في مختبر علوم البحار في البصرة أن مناسیب األمالح وعكورة الماء تضاعفت أضعاف كثیرة عما ھو متعارف علیھ

الحقیقة الفرق البحثیة من قبل وزارة الصحة التي أجرت التحري وكذلك الفحوصات المختبریة من خالل أخذھم معلومات مباشرة من قبل
وبالتالي قد ال تكون السبب ھو میاه األسالة ،(R.O) المرضى، حتى المعلومات التي تم تزوید ھذه الفرق بھا أنھم أیضاً یعتمدون على میاه الـ
التي تعتمد على نسب عالیة او تراكیز عالیة من ھذه األمالح، لكن الكثیر من المرضى كانوا یعطون بعض المعلومات لألطباء بأن ھناك میاه

(R.O) التي یعتمدون علیھا طعمھا مالح، وكذلك البعض منھم یحاول أن یمزج میاه األسالة بمیاه الـ(R.O)، وبالتالي ما توصلت لھ الوزارة من
خالل بحثھا وتحریھا بأن اإلصابات ھي معظمھا أصابات ناتجة لوجود نسب أمالح عالیة في المیاه، ھي لیست فقط تستخدم للشرب ولكن

لالستخدامات المنزلیة األخرى، وبالتالي مؤشرات للوزارة بأنھا قد تكون السبب الرئیسي ھو أن معظم اإلصابات ھي في ربات البیوت أو النساء،
وبالتالي ھو السبب الرئیسي لبحث وزارة الصحة انھا ناتجة بسبب الملوحة، وأیضاً الوزارة أستعانت في الحقیقة بمنظمة الصحة العالمیة ومكتبھا

اإلقلیمي وأیضاً مكتبھا في بغداد، ومنظمة الیونیسیف الذین شاركوا مع فریق وزارة الصحة بعملیة البحث وتواجدوا في دائرة صحة البصرة،
وبالتالي أیدوا ما توصلت ألیِھ الفحوصات المختبریة باإلضافة الى حاجتنا الى أجراء فحوصات مختبریة أخرى، قد تكون وجود مواد كیماویة

تساعد بھا منظمة الصحة العالمیة، والیوم العمل جاري مع المنظمة إلجراء فحوصات اخرى قد تكون ھناك مواد كیمیاویة لم تتوصل لھا أو ال
توجد األجھزة الكافیة لفحصھا في مختبراتنا، وبالتالي تشخیص ھذه المشكلة ھي وجود األمالح العالیة وأیضاً ھناك نسبة أصابات بحدود (%9)
من الفحوصات المختبریة ھي ناتجة عن وجود بكتریا (شیكال) وھي بكتریا مرضیة ممكن تؤدي الى حدوث حاالت اإلسھال، الحقیقة الكثیر من
ً الحدیث دار حول األعداد وأیضاً حاالت اإلصابة باإلسھال، المفھوم الطبي واإلخوان النواب األطباء حاضرین في مجلس النواب یعلمون تماما
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عندما نتحدث عن حاالت إسھال ونتحدث عن حاالت تراجع المؤسسات الصحیة وھي حاالت غثیان والتقیؤ وحاالت المغص، لكن كجانب طبي
یتم التركیز على حاالت اإلسھال التي ھي ممكن أن تكون لھا مسببات مرضیة، وبالتالي حسب توجیھات منظمات الصحة العالمیة، لذلك دائماً ما

نتحدث عن حاالت اإلصابة باإلسھال، حقیقة لغایة ھذا الیوم وصلت حاالت اإلصابة باإلسھال (6918) حالة من أصل (57000) حالة من
الحاالت التي راجعت المؤسسات الصحیة منذُ بدایة األزمة ولغایة ھذا الیوم 12/8 ولغایة ھذا التاریخ أي بحدود شھر من ظھور حاالت

اإلصابة، حقیقة جھود وزارة الصحة ھو دعم دائرة صحة البصرة بجمیع احتیاجاتھا لمواجھة األزمة، وبالتالي تم تزویدھم بحصص إضافیة
.لغرض معالجة المرضى المراجعین

-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –
.فقط سیادة الرئیس السید محافظ البصرة أظن لدیِھ مداخلة أذا تسمح لھ

-:السید رئیس السن –
.لكن فقط رجاًء االختصار ألن الوقت ال یسمح

-:(السید اسعد العیدان (محافظ البصرة –
عندما تصل الى محافظ البصرة یجب أن یكون أختصار، أنا یجب ان اتكلم عن (25) نائب یجب أن اتكلم عن (4) مالیین أنسان، أذا أختصر

.أخرج من الجلسة وانتم أكملوا
-:السید رئیس السن –
.لم أقصدك أنت بالذات

-:(السید اسعد العیدان (محافظ البصرة –
أذا تسمح لي سیادة الرئیس، الحدیث الذي سمعتھُ اآلن كأنما البصرة لم یحدث لھا شيء، نحن لماذا جالسین؟ الحدیث الذي سمعتھُ أنا الیوم

كمحافظ أبن البصرة ال یوجد بھا شيء، المواطن ماذا یقول؟ أخوان البصرة تحترق ھل تعلمون ام ال؟ أذا ما أحترقت، ھذا كالم، أن وزیرة
البلدیات تخرج تقول الخبراء سوف یخرجون وغیرِه، أنا جالس مع السید رئیس مجلس الوزراء وجالسین مع وزارة البلدیات وشرحت موضوع
ماء البصرة الكبیر تم الصرف علیھ (720) ملیون المرحلة الثانیة وصلت (15%)، أي كالم سوف یخرجون خبراء المرحلة األولى لغایة اآلن
لم تكتمل، الى أین سوف تصلون؟ متى تنتھون؟ دعني أُكمل، أنتیتحدثتي وأنا لم أتكلم، لنبدأ من ھذا المشروع، وإذا نبدأ بالوضع األمني (100)

.مرة أنا قلت أن قائد الشرطة یأخذ رشاوى لم یستمع لي أي شخص، دعوا أي شخص یقول أنا لم أقل ھذا
-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –

السید المحافظ أنت رئیس اللجنة األمنیة في البصرة بالقانون، ھل إتخذت أجراء؟
-:(السید اسعد العیدان (محافظ البصرة –

.كال
-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –

لماذا لم تتخذ أجراء؟ لماذا لم تقدم األدلة حتى یحال الى النزاھة؟
-:(السید اسعد العیدان (محافظ البصرة –

. سیدي الرئیس لیس جدال، باألصل تم فرضِھ على البصرة فرض وأنا تحدثت مع السید وزیر الداخلیة، كأنما البصرة لیس فیھا أصالً فُِرَض عليَّ
شيء، جالس أنتظر، بیوتنا أحترقت ومنشآتنا احترقت، أنا إستمعت الى قرارات مجلس الوزراء الموقر اآلن قبل لحظات عندما قالھا السید

الرئیس، ھذه القرارات قبل شھرین تكلم معي بھا، ماذا ُطبق منھا؟ أتت لنا لجنتین وزاریة ولغایة الیوم لم یحدث شيء، األخ وكیل وزیر المالیة
موجود، أنا اقول أمام البرلمان موازنة 2018 أقرھا البرلمان السابق وصودقت وأُقرت، الى الیوم واردات المنافذ الحدودیة لم تُصرف للبصرة،
(5%) من البترودوالر أُعطیت للبصرة منھا (97) ملیار تسدید دیون سابقة من 2017، أنا أتیت للمحافظة علیھا دین (160) ملیار الى غایة

الیوم لم نُسدد دین العام الماضي، أتینا الى موازنتنا التشغیلیة صرفت لنا ألجور عمال النظافة، لمعالجة األمراض المستعصیة خارج القطر
مطلوبین منھا من العام (5,5) ملیار، وحاضرین السادة نواب المحافظ أثنینھم الذین ھم أقدم مني أنا مضى على وجودي سنة في المحافظة، سنة

نسدد دیون سابقة ونُعالج مشاكل سابقة، مشاریع الماء التي تتكلم عنھا معالي الوزیرة، مشروع منذُ 1991 الى غایة الیوم لم تُستبدل أنابیب
الماء، أذا یقولون وزارة البلدیات تم نقل صالحیتھا الى المحافظات، تحولت العام الماضي ولم یُطبّق، ودكتور (طورھان) موجود وطالما أرسلنا
كتب، الحدیث اآلن كأنما البصرة لم یحدث بھا شيء؟ لماذا جالسین؟ لماذا سید مقتدى دعا الى جلسة وأتینا وحضرنا، نجلس في بیوتنا، من الیوم

من مسؤولي البصرة جالس في بیتِھ؟ السادة النواب حاضرین، أعضاء مجلس المحافظة، محافظ، أي شخص منھم أھلِھ وأطفالھ موجودین في
.بیتِھ، أین الوضع األمني؟ أنا بیتي أحترق

-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –
السید المحافظ، أنت محافظ البصرة طلبتك أن تكون في البصرة، ال أن تخرج من البصرة، السید المحافظ ال تترك البصرة في وقت أزمة

البصرة، قلت لك أنت تتواجد في البصرة، وأنت رئیس اللجنة األمنیة في البصرة، من یُدیر البصرة؟ وأنت محافظ البصرة، السید المحافظ، ال
.تلقي اللوم على الوزارات، لدیك مشكلة مع وزارة األعمار واألسكان قم بحلھا

-:(السید اسعد العیدان (محافظ البصرة –
.أنا أتحمل المسؤولیة وقلتھا

-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –
.أنت محافظ البصرة، یجب أن تتواجد في البصرة

-:السید رئیس السن –
.سوف أقوم برفع الجلسة، سوف أضطر أن أرفع الجلسة، رجاًء

-:(السید اسعد العیدان (محافظ البصرة –
.سیادة الرئیس أنا محافظ البصرة، وانا أبلغتك مرات عدیدة وأمام مجلس النواب وأمام مدیر مكتبك وأمام الجمیع وفي اإلعالم

-:السید رئیس السن –
.لدینا نقطة نظام أخي

-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –
.فشل مجلس المحافظة والمحافظ ذریع، أقل الخدمات غیر موجودة من خالل متابعات بسیطة، أسألوا فرق المرجعیة التي ذھبت الى البصرة

-:(السید اسعد العیدان (محافظ البصرة –
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ماذا صرفت الحكومة الى البصرة؟
-:السید رئیس السن –

.السید رئیس الوزراء رجاًء الطلب یكون من قبلي حتى أسمح تتكلمون
-:النائب حسن العاقولي –

ً نرحب بالسید رئیس مجلس الوزراء والسادة الوزراء المعنیین والسید محافظ البصرة ونائبیھ والوفد المرافق للسید رئیس مجلس الوزراء، طبعا
ھذه الجلسة قدمناھا بطلب رسمي، والیوم قدمنا طلب رسمي بأن تكون علنیة، وھذا الطلب استناداً الى المادة (53) من الدستور العراقي (أوالً)

تكون جلسات مجلس النواب علنیة، ھذا طلبناه حتى تكون علنیة أمام الشعب، أما فیما بیننا ھنا شخص یلوم اآلخر ھذا غیر مقبول، نأمل أن
.نخرج بحلول واقعیة وآنیة وال یلوم شخص مقابل شخص آخر

السید المحافظ أوجھ لك سؤال، في جمیع الدول المتقدمة، ھذه الجلسة نُرید لھا النجاح ولیس الفشل، في جمیع الدول المتقدمة المسؤول التنفیذي
الذي ال یستطیع ان یُقدم خدمة علیھ أن یُقدم استقالتِھ، أعلى مسؤول تنفیذي في أي دائرة ال یستطیع أن یؤدي خدمة ألي سبب كان، كأن یكون

.على سبیل المثال یطلب من المسؤول األعلى أن یُقدم إستقالة
-:السید رئیس السن –

یجب أن یُكمل المحافظ رجاًء، البصرة المنكوبة ھل أستكثرتم علیھا المحافظ یتكلم عنھا؟
-:النائب عمار طعمة عبد العباس شناوة –

السید الرئیس، نحن نتفھم حرقة قلب الجمیع، علینا أن نُھدئ الشارع، نزاعنا خالفنا تقاطعنا اآلن ینقل للشارع مادة لالحتقان والتوتر، علینا أن
نتحاور بھدوء ونترك المجال لرئیس السن أن یُدیر الجلسة بھدوء، عبّر عن موقفك، أنتقد، اعترض، عبّر عن سخطك ثم نستمع للطرف اآلخر،

فلنیر الجلسة بھدوء ونخرج بمقررات تسھم بشكل ولو بسیط بحل مشكلة البصرة، أما ھذا االحتقان ھذا التقاطع سیزید الشارع ألتھاباً وغلیاناً،
جمیعنا مسؤولین عن تھدئة الشارع، أتفھم غیرتكم وأتفھم حقد قلبكم، جمیعاً نشترك بحرقة القلب والحرص على البصرة، أذاً یجب أن ندیر

الجلسة بشكل یضمن لنا أن نخرج بموقف موحد نھدئ بِھ الشارع ونخفف االحتقان والتوتر، أرجوكم أقسم علیكم بالبصرة أن تھدئوا وتتركوا
.للرئیس أن یُدیر الجلسة بما یحقق مخرجات ممكن أن تُسھم في حل المشكلة، أرجوكم

-:السید رئیس السن –
.رجاًء إخوان، الخاطر البصرة، دعوا السید المحافظ أن یكمل وأرجو األختصار

-:(السید اسعد العیدان (محافظ البصرة –
ال ھذه لیست أتھامات شیخ، توجد حلول لیست أتھامات، اعتقد الحكومة من سیادة رئیس مجلس الوزراء الى السادة الوزراء تحدثوا ونحُن لم

نتكلم واستمعنا، لماذا عندما تكلمت أنا حدث مقاطعة للحدیث؟ دعوني أكمل الموضوع بما ھو، نعم لدي حلول وطرحتھا وتكلمنا عنھا في مجلس
الوزراء وأعطانا الصالحیات لكن لم یعطنا األموال، ماذا فعل؟ دعوني أكمل حدیثي، أنا الیوم لم أقاطع أي شخص ولكن الجمیع قاطع من أجل
المقاطعة ولیس من أجل األستفادة، الحدیث یجب أن یصل اآلن الى الشارع، البصرة أحترقت، الحلول لدینا لكن دعونا نتكلم، الحلول طرحناھا

وسلمناھا والجمیع یعلم بھا سلمناھا الى السید رئیس مجلس الوزراء، دعونا نتكلم رجاًء، الكالم یصبح واضح وبھدوء وبدون رفع األصوات، أنا
.ال أُرید أن أرفع صوتي، أسمع المشاكل في البدایة
-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –

.تكلم عن الحلول، المشاكل نعلم بھا
-:(السید اسعد العیدان (محافظ البصرة –

ال تعلمون ما ھي المشاكل، مشاكل حكومة البصرة في 2007 لم تستلم البترودوالر وبقیت مطلوبة (160) ملیار، أتیت أنا محافظ بعدما حدثت
مشاكل والجمیع یعلم بھا أتیت محافظ للبصرة، منذُ 11/9 في العام الماضي الى شھر السابع الذي مضى ماذا استلمت البصرة؟ لم تسلم شيء

(صفر)، الرد یكون من قبل الدكتور (ماھر)، أستلمنا (97) ملیار تم تسدید دیون سابقة ووزارة التخطیط حددتھا باالسم للشركات أي لیست لنا،
دیون عن مشاریع سابقة لیس نحن من حددھا محافظة البصرة، أتینا وأقرینا موازنة تشغیلیة، عمال نظافة لم یستلموا األجور منذُ الشھر الثاني،

معلمین ومدرسین متعاقدین أقر البرلمان رواتبھم من محافظة البصرة لم یستلموا رواتبھم إال شھر الثامن ھذه تخص السنة السابقة، أرسال
مرضى والنائب اإلداري موجود وھو مسؤول عن ھذه القضیة علینا دین من العام الماضي (5,5) ملیار لم تُصرف لنا ھذه من ضمن الموازنة

.التشغیلیة، تخرج الحكومة تقول سلمنا البصرة (215) ملیار، موازنة تشغیلیة والجمیع یعلم بھا
-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –

.كال، غیر تشغیلیة
-:(السید اسعد العیدان (محافظ البصرة –

تشغیلیة واتحدى أي شخص یقول غیر تشغیلیة، أنا أمام البرلمان مسؤول عن كالمي، (97) ملیار تشغیلیة إضافة الى (10) ملیار معالجة
المرضى ضمن الموازنة التشغیلیة، منذُ بدء اإلحتجاجات لغایة الیوم لم یحول للبصرة سوى (6) ملیار، (3) ملیار إلصالح مشاریع الماء و(3)

ملیار الى مشروع ماء أم قصر، وھذا الكالم مضى علیھ (5) أیام مثلما تفضل أستاذ (فالح)، تنمیة األقالیم بكرة ممكن أن تنزل في حساب
.البصرة، 9/9 والسنة المالیة على وشك األنتھاء تبقى لھا ثالثة شھور

واردات المنافذ الحدودیة التي أقرت في البرلمان نصفھا للمحافظات التي لدیھا منافذ حدودیة إلى ھذا الیوم لم نستلمھا، إلى الیوم لم نستلم منھا
دینار واحد، أي فساد؟ لقد قلنا ال نرید أموال نقد وأفتحوا لنا إعتمادات لمشاریع الماء، المشروع الذي تتحدث عنھ معالي الوزیرة المرحلة الثالثة

والرابعة وقد وقعھا الوزیر األستاذ عادل مھودر، بإمكانكم إستدعاؤه إلى البرلمان إن كان یستطیع أن یقول لم أوقعھا ھذا رقم واحد، المرحلة
الثانیة أحیلت إلى شركة أردنیة بتاریخ 1/7/ 2017 حسب كالم وزارة البلدیات، عمر المشروع سنتین إلى الیوم، أنا قلت 15% في الجلسة مع
السید رئیس مجلس الوزراء قالوا 20% إذا لحد ھذا الیوم 20% كیف سیبنون ھذه المرحلة، المرحلة األولى إلى ھذا الیوم غیر محالة ومعالي

الوزیرة تقول عمر المشروع إلى نھایة السنة ونحن سبب التأخیر والخبراء سیخرجون وإلى أخره وكأنما أھل البصرة ھم المشكلة، من
اإلحتجاجات إلى الیوم ماذا قدمت الحكومة للبصرة؟ عشرة أالف درجة وظیفیة قمنا بجردھا وإكمالھا وحركة المالك في وزارة المالیة ولم یعین

لحد ھذا الیوم أي مواطن، السید رئیس مجلس الوزراء في بیان صحفي محترم قال خصصنا 3،5 تریلیون دینار للبصرة كم صرف منھا
للبصرة؟ إذا تكلمنا عن المشروع الذي ممكن أن یسمى القرض البریطاني وھو لیس قرض بریطاني طبعاً ألنھ ضمانة من مؤسسة الصادرات

البریطانیة وھذه الضمانة منذ سنتین في أروقة وزارة البلدیات ووزارة البلدیات على مدى سنتین تدرس الموضوع لكي تعطي ماء حلو للبصرة،
القرض ال زال غیر منفذ، أنا سمعت السادة الوزراء، أنا تحاججت مع السید وزیر الداخلیة وقلت لھ یا معالي الوزیر قائد الشرطة حرامي ھكذا

أتكلم أمام البرلمان مع إحترامي للجالسین، قائد العملیات لیس ضمن صالحیاتي، معالي الوزیر موجود وقال لي تكلم مع السید رئیس مجلس
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الوزراء، تكلمت وسقطت كلمة من لساني وقلت ھذا حرامي لماذا ال تستبدلونھ، لماذا إلى أن إحترقت دوائرنا؟ دوائرنا إحترقت، بیوتنا إحترقت،
أعضاء مجلس النواب السابقین تحرق بیوتھم وأعضاء مجلس المحافظة تحرق بیوتھم، المحافظة تحترق أمام عیني، بیوتنا نحن یدخل الحشد

ویحرقھا، أنا أقول وكأنما صرفت لنا األموال ونحن مقصرین، نحن لم نقصر، إعطوني تقصیر أمام المسائلة، األخ یقول المسؤول التنفیذي الذي
ال یؤدي واجباتھ بصورة صحیحة علیھ أن یستقیل، ھل الحكومة تشریعیة أم تنفیذیة؟ الحكومة ھي المقصرة ولیست البصرة مقصرة، ما ھو

التقصیر سیادة الرئیس، أنا أمام المأل البارحة كنت تتحدث معي وتقول لي أنت تارك البصرة، أنا تركت البصرة وجئت إلى النجف حیث جاءتني
دعوة من زعیم عراقي لھ وزن في الساحة العراقیة وھو السید مقتدى الصدر ولو یوجھ لك الدعوة لذھبت إلیھ لیس أن فقط، وأنت تقول لي تارك

البصرة، قلت لي أم لم تقول لي؟

-:(السید حیدر جواد كاظم العبادي (رئیس مجلس الوزراء –
قلت لك لماذا تركت البصرة وجئت إلى بغداد، البصرة تحتاج تواجد، أنت مسؤول تنفیذي؟

-:(السید اسعد العیدان (محافظ البصرة –
مسؤول تنفیذي صحیح، أنا جالس یوم أمس في ھیأة المستشارین، یحاسبني على أمور خطاب الحكومة وكأنھ البصرة ھي المقصرة، البارحة أنا

جالس مع ھیأة المستشارین الدكتور عبد الكریم كان موجود واألخوة المستشارین كلھم متواجدین وكنا نناقش الحلول، كیف نصلح مشروع البدعة
ولدینا خطط وقد بدأنا بھا، كیف ننقل الماء من منطقة فوق القرنة؟ وھذه كلھا أبلغنا بھا الحكومة وصوالً إلى قضاء شط العرب، كیف نقوم بإنشاء

ثمانیة محطات تحلیة خالیة من أي شيء بإمكانھا أن توصل الماء وقد حددنا األخطاء وحددنا المشاكل وحددنا جمیع المسائل، كیف نصلح ذلك
لنوصل الماء وتعھدت أما السید رئیس مجلس الوزراء والوكالء كلھم كانوا موجودین وحكومة البصرة بعضھم كان موجوداً قلت أتركوا

المسؤولیة على عاتقي وأنا من ضمن الفائزین في إنتخابات مجلس النواب وقلت لھم لن أذھب إال بعد أن أكمل مشروع ماء البصرة وحتى لو لم
أذھب إلى مجلس النواب ال یعنیني ھذا الموضوع، الیوم أھلي یموتون عطشاً وعلى أن أجد طریقة ألوصل لھم الماء، منذ ذلك الیوم إلى الیوم كم

.صرفت أموال على البصرة بخصوص معالجات مشكلة الماء، أنا لن أتحدث بعد ذلك
-:السیدرئیس السن –

.االن سیداتي سادتي نفتح باب المداخالت حسب الجدول الموجود أمامي
-:النائب حسن العاقولي –

أیھا اإلخوة نحن نرید إنجاح ھذه الجلسة لنخرج بحلول واقعیة وآنیة للشعب، قضیة أن یلقي المسؤول المسؤولیة على غیره ھذا غیر صحیح، ال
خیر بنا كنواب وممثلین حقیقیین للشعب إذا لم نستطع أن نوقف نزیف الدم الذي یودي باألب واإلبن، مسؤول یلقي اللوم على غیره ویدعي أنھ

مثالي ولیس لدیھ أي خلل ھذا غیر مقبول، الكل مالم، المؤسسة التنفیذیة من األعلى إلى األدنى مالم ألن نزیف الدم األن قائم أمنیاً وصحیا وبیئیا
نحن في تردي، ھذه لیست مزایدة ویشھد أ� أنني ال أقول كلمة من أجل المزایدات، وال أقول كلمة من أجل المناكفات السیاسیة والقسم با�

عظیم، نعم نحن في جلسة من أجل وقف نزیف الدم في البصرة، نعم نحن في جلسة من أجل اإلنسانیة، اإلنسان فوق الدستور، الدستور كتب
بأیادي اإلنسان وكتب لكي یقتلھ، المطلوب أن نخرج بحلول أنیة واقعیة قابلة للتطبیق من األن، یجب أن تتظافر الجھود من أجل الخروج من ھذه

األزمة، الكل عراقیون ونزیف الدم األن قائم ال نرید المزایدات ویجب أن نخرج بحلول وإال الكل یخطيء، جمیعنا مسؤولین تنفیذیین أو
.تشریعیین وكشعب نخطيء

-:النائب فالح الخزعلي –
سیادة الرئیس المحترم، السادة النواب، السید رئیس مجلس الوزراء، السادة الوزراء، السید المحافظ السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، طبعاً ھذه

الجلسة كان المفروض أن تقوم بھا الحكومة في محافظة البصرة وطالبنا السید رئیس مجلس الوزراء أن یذھب ألى البصرة و… النواب عن
محافظة البصرة لإلطالع عن قرب على األحداث وأیضاً لذھاب لجنتین وزاریتین مشكورین ولكن لم تخرج بمخرجات عملیة من أجل البصرة

وتكون ناھضة بحق ھذه المدینة التي تقع على مستنقع من البترول وفیھا ثالثمائة ألف مواطن دون خط الفقر ومائة ألف مواطن یسكنون في
العشوائیات وواقع مأساوي والیوم إلى األن الف وخمسمائة مواطن یدخلون المستشفیات بسبب تلوث المیاه، طبعاً علینا أن نبحث عن اإلجراءات،

ال نتحدث عن المشاكل على إعتبار أن الجمیع متسبب في المشاكل، أغلب المشاكل حلولھا عند الحكومة المركزیة تقریباً على إعتبار أنني نائب
في الدورة السابقة عندي مخاطبات وسوف أذكر ما الذي حصل خالل ھذه الدورة ولكوني نائب وجھت سؤاالً برلمانیاً إلى السید وزیر المالیة
بالوكالة، كم إستلمت محافظة البصرة، إستناداً للمادتین 51و52 من النظام الداخلي من موازنتھا التشغیلیة واإلستثماریةوالبترودوالر جاءتني

اإلجابة في نھایة 2017 ما تم تسلیمھ لمحافظة البصرة وقارنتھ مع موازنة 2018 فظھر أن ما إستلمتھ البصرة یعادل 5 إلى 6 أیام من تصدیر
نفط البصرة وھذا الكالم باألرقام والسید المحافظ حاضر، طبعاً نحن نثمن الموقف الذي قام بھ الشعب العراقي والقوات األمنیة في مواجھة داعش

.…وتحریر األرض ھذا جھد قام بھ جمیع أبناء الشعب العراقي ولكن عندما تحسن الوضع اإلقتصادي في موازنة 2018 لم تحصل
-:السیدرئیس السن –

.رجاًء بإختصار ألن الوقت ال یكفي
-:النائب فالح الخزعلي –

سیادة الرئیس أنا نائب عن البصرة لذلك دعوني أتحدث براحتي ألن شعبنا یموت وال توجد مؤسسات وھیبة الدولة إنكسرتألیوم في البصرة،
الموازنة أوالً لم تستلم البصرة أي شيء وبالنسبة لما تم تخصیصھ في قانون الموازنة 2018 وموافقة الحكومة نصف اإلیرادات من المنافذ

وفرق الكمیات المصدرة واألسعار لم تستلم البصرة أي شيء، طبعاً ھناك قرار لمجلس الوزراء رقمھ 13 لسنة 2016 إجتمعت حكومة البصرة
وقررت التنسیق مع مركز إستشاري عالمي إلقامة سد في البصرة ولكن لم ینشيء لوجود سیاسة مائیة غیر مدروسة في العراق مع األسف،

بالنسبة إلى موضوع مشروع ماء البصرة الكبیر السیدة الوزیرة المحترمة إخواني النواب كلكم إبحثوا في الیوتیوب قالت ھي في نھایة 2017
سوف ینتھي ھذا الملف، ھذا الملف طبعاً بزمن األستاذ أسعد واألستاذ عادل مھودر یغطي جزأ من مشكل البصرة ولكن لیس كل مشاكلھا

وبالتالي ھذا الموضوع تأخر، طبعاً تم تخصیص 180 ملیار دینار في ھذه الموازنة لھذا المشروع ویمكن أن یستمر إذا إرتفعت وترة العمل لكن
ھناك تقصیر لدي كتاب ومخاطبة مع السیدة الوزیرة منذ 2014 ولغایة 2017 دائرة ماء البصرة لم تستلم سنت واحد إلى نھایة 2017 إستلمت

محافظة البصرة واحد ملیار دینار وموخراً بعد األزمة وقبل أیام تم صرف ثالثة ملیار دینار وإن كنت أتكلم بدون أرقام ممكن للسید وزیرة
المالیة أن یجیبني، أما بالنسبة لحاالت التسمم والوضع البیئي، ال یوجد ملف لم أعمل علیھ، السیدة الوزیرة موجودة، البصرة فیھا ملیار وثالثمائة

ملیون متر مربع غیر مطھرة من المخلفات الحربیة وأسوء مدینة بیئیاً في العالم ھي البصرة وھناك تقصیر كبیر بسبب التخصیصات المالیة،
الیوم محطاتنا واللسان الملحي ھذه مشاكل ممكن حلھا وإتخاذ إجراءات قبل ثالثة أشھر أو قبل شھرین من التضاھرات ولكن لو صارت بسقف
زمني نأمل مع التخصیص ھي خطوة باإلتجاه الصحیح، بالنسبة لقانون 21 المعدل إخواني النواب لیسمعني الجمیع قانون 21 منح للمحافظات

أ أ ً ً
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لفك اإلرتباط وإعطاء صالحیات للمحافظات، الذي جرى فك اإلرتباط لبعض الدوائر إداریاً وفنیاً والمالیة أین ظلت لدى ( أبو الخبزة) في
الوزارات وبالتالي ھذا الموضوع ھذا األغلب األعم والسید المحافظ موجود، بعض الدوائر أصبحت عبء على المحافظات لعدم وجود األموال،
الیوم قرار مجلس الوزراء، مجلس الوزراء یرسم السیاسات ویتخذ القرارات، ھل تعلمون الھدر الذي حصل بالقرار 347 لسنة 2015 وعندما
نتكلم نقول أزمة مالیة وبالتالي ھذا القرار حدث فیھ ھدر للمال العام، مشروع دور الشھداء ھذه البصرة التي منذ 2003 فقط عشرون دار بنیت

فیھا للشھداء منھم یمتلك خمسة شھداء صعوداً توقف بھ ھدر ثالثون ملیار دینار ھذا یجب أن یعاد النظر فیھ وضروري عندي مخاطبات ومتابعة
وال یوجد إجراء حكومي، الوضع األمني الیوم وھو مھم جداً، الجمیع ینادي مندسین ھل من المعقول بظل وجود أمن وإستخبارات وأمن وطني

وال تستطیع تشخیص ھؤالء أنا من خاللكم إخواني األعزاء القنصلیة األمریكیة لھا حضور غیر مشرف في البصرة بالتنسیق مع مؤسسات
مجتمع مدني بعض منھا ساھمت بتأجیج الوضع وحرق المقرات التي ھي محل عز وأفتخار الشعب العراقي، الحشد الشعبي تحرق مقراتھ لماذا؟
ألنھم تركوا في كل بقعة مغتصبة أثراً من أثارھم ودم من دماءھم الطاھرة، نحمل المسؤولیة للقائد العام للقوات المسلحة كان ھناك حضر ورجع

الحضر فأحترقت المدینة بصمت رھیب وعجیب في البصرة، الیوم نحن مطالبنا مع بالغ األسف عندما یصل صوت البصرة من خالل
الرصاص، یجب أن یصل صوت البصرة من خالل األداء الحكومي الجید یجب أن نقف ونعطي الثقة للمحافظ وتصرف األموال فوراً، أموال
سابقة بوجود أموال وتخصیصات، رسالتي إلى كل السیاسیین إخواني األعزاء ھذه البصرة مدینتكم والعراق مدینتكم وما ظھر في البصرة ھو

نموذج لكل ما حصل في العراق وإن أردتم إصالح العراق فعلیكم إصالح البصرة ومن ھنا ینطلق الجمیع تناسوا خالفاتكم وتوجھوا إلى البصرة
بكل الزعامات وأطلب السید رئیس مجلس الوزراء وحكومتھ والسید قاسم األعرجي والسید وزیر الدفاع والسید وزیر المالیة ووزیرة الصحة
ووزیرة اإلعمار السید قائد العملیات األمین العام جمیع اإلخوة المحترمین فلیأتوا إلى محافظة البصرة ویجتمعوا ھناك ویتخذوا القرارات وال

.یخرجون إال بحلول تلیق بالبصرة وأھل البصرة
-:النائب أسامة عبد العزیز محمد النجیفي –

البصرة ركیزة أساسیة من ركائز العراق وھي القلب النابض الذي یعیش بھ العراق فأرجو إبعادھا عن الصراعات السیاسیة، الصراعات
السیاسیة تكون في البرلمان ولیس في الشارع ونقل الصراع السیاسي إلى الشارع لعب بالنار وسیحرق البلد أرجو اإلنتباه إلى ھذا األمر، ھناك

صراعات داخلیة وأجندات خارجیة تنفذ على أرض البصرة وھذا منزلق خطیر یجب أن ننتبھ لھ، ھناك أمر واضح أن ھناك تقصیر ھناك إھمال
وھناك فجوة كبیرة بین ما ھو مطلوب وما ھو متحقق علینا أن نبادر لإلنتقال إلى البصرة بكل إمكانیات الدولة المادیة والسیاسیة واألمنیة تتحول

إلى البصرة بقیادة السید رئیس الوزراء والوزراء كإجراء میداني یمارسون العمل في البصرة وترفع كل الحواجز المالیة واإلداریة وقرار مجلس
الوزراء ھذا الیوم كان إیجابي فیجب أن یكون ھناك تحرك سریع ونبقى في البصرة إلى أن نعیدھا إلى وضعھا الطبیعي، ال یتحمل العراق ھكذا

منھج االن منھج الصراع الذي نتیجتھ فقدان األمن في المستقبل أدعوكم إلى العمل سویة وترك المالمة ان النترك المھاترات والتوجھ للعمل
.الفعلي المیداني ألذي سیرضي أھلنا وبرنا بالنتیجة عنا كواجب أساسي ووطني

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –
إخواني األزمات والتحدیات توحد الجھود ال تفرقھا، األزمات والتحیات تجعل من الرجال یتناخون فیما بینھم لمواجھة ھذا التحدي، الحقیقة أنا

الصورة التي رأیتھا رسالة سلبیة إلى الشارع، نحن في الوقت الذي ننتقد ونعتصر ألماً على الحرائق ألتي ألھبت دوائر الدولة وبیوت المسؤولین
وقبلھا الدماء ألتي سالت من المتظاھرین وأیضاً من عناصرنا األمنیة البطلة، الحقیقة كنا نتمنى أن نجد روح من التعاون وروح من االلتزام بین

الدوائر التنفیذیة خصوصاً ما بین الحكومة المحلیة والحكومة اإلتحادیة لكن الذي رأیناه كان رسالة غیر طیبة نتمنى أن شاء أ� أن یتم ترمیم ھذه
العالقة بعد الجلسة مباشرة، إخواني كما أكد بعض اإلخوة أن مسألة القرارات وھذه القرارات تبقى أسیرة األوراق ھذا أمر غیر صحیح قرارات
مجلس الوزراء ألتي إتخذھا یجب أن یتم تنفیذ ھذه القرارات فوراً وتنتقل الھیأة أو اللجنة الوزاریة إلى البصرة ولیس فقط ھذه اللجنة بل یجب أن

.تدعم من قبل نواب البصرة ومن نواب أخرین من غیر البصرة یجب أن یدعموا ھذا الجھد الوزاري ونقف بوجھ ھذه األزمة ألتي یراد منھا
-:السید رئیس السن –

أنا أتعرض للضغط، كل شخص یرید أن یكون ھو ویأتي شخص آخر یرید ھو، لذلك یجب أن یكون لدینا نظام ونوع من العدالة والتوازن أیضاً،
.أنا لیس لدي نوع من التفضیل ھذا على ذاك، نحن جمیعنا نرید أن نخدم البلد

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –
كل الشكر للسید رئیس السن وشكر للسید رئیس الوزراء والسادة الوزراء واإلخوة واألخوات أعضاء مجلس النواب، حضورنا الیوم كتلة

الدیمقراطي الكردستاني لدعم ومؤازرة المطالب الشرعیة والمقبولة والقانونیة ألھالي البصرة وطبعاً باألخص مطالبھم بالخدمات األساسیة الماء
والكھرباء وما إلیھا من حقوق مشروعة لكن دون المزایدات السیاسیة، نحن ندعم المظاھرات السلمیة والقانونیة ولكننا لسنا بأي شكل من األشكال

.مع العنف وحرق المباني وحرق القنصلیات
النقطة األخرى، لقد تم اإلیعاز إلى منظمة البارزاني الخیریة ومن خالل رسالة وبیان السید الرئیس (مسعود البارزاني) لتقدیم المساعدات العاجلة
ألھل البصرة، وأیضاً أقلیم كوردستان مستعد لعالج الجرحى والمصابین عرفاناً ورداً ألھل البصرة وتضامناً معھم، الحظت أن ھناك تناقض بین

كالم السید وزیر الموارد المائیة حین قال بأن المشكلة ھي مشكلة الشبكات المائیة، وھناك تناقض في كالم السیدة الوزیرة حیث قالت إن سبب
األزمة ھي الملوحة، وأنا كطبیبة بورد (صحة عامة) أرى بأن ھناك تناقضاً، وال أستطیع أن أقول بأن الملوحة یمكن ان تؤدي إلى (6900)
حالة وھذه ھي كارثة إنسانیة وبیئیة ووطنیة وصحیة، یجب علینا أن نعمل من أجل دون المزایدات، أنا لم أقاطع أحداً، ھناك (6900) حالة

.إسھال، وھذه كما تعلمین السیدة الوزیرة تعتبر كارثة إنسانیة وطنیة
-:النائب احمد جاسم صابر األسدي –

طیلة السنوات الماضیة قام مجلس النواب بما یتعلق بھ في مجال تخصیص االموال الالزمة لمدینة البصرة، فعلى مدى سنوات (2015، 2016،
2017، 2018)، كان مجلس النواب یخصص في الموازنة أمواالً لمدینة البصرة لمعالجة مشاكلھا، وكان الجزء األكبر من ھذه األموال

یخصص من موازنة البترودوالر، وكنا نحصل على موافقة الحكومة مباشرةً من السید رئیس مجلس الوزراء، ولكن كان المجلس یفاجئ بكل
مرة وأتذكر بشكل واضح في عام 2017 بالطعن لدى المحكمة اإلتحادیة بالفقرات المتعلقة بالبترودوالر وبأموال المنافذ الحدودیة، لذلك األزمة
الحالیة حلولھا الحقیقیة لدى مجلس الوزراء لدى الحكومة المركزیة والحكومة المحلیة والعالقة بینھما، والحل یتلخص في توفیر األموال الالزمة

وفي عام 2018 خصصنا اموالً للبصرة على أن تصرف كل ثالثة أشھر من الوفرة المالیة المتوفرة من زیادة أسعار النفط وكما یعلم السادة
النواب والسادة الوزراء إننا حددنا (46) دوالر سعراً للنفط والیوم سعر النفط أكثر من (70) دوالر وبالتالي إن ھذه االموال في عام 2018

یجب أن تصرف كل ثالثة أشھر دفعة إلى مدینة البصرة لتعالج المشاكل لذلك الحلول واضحة أدوات الوصول إلى ھذا الحل واضح وجمیعھا بید
الحكومة، أما ما یتعلق بما جرى بمدینة البصرة في الیومین الماضیین مؤسٌف بكل تفاصیلھ، تعاطفنا وتفاعلنا جمیعاً مع المتظاھرین السلمیین

ً أ أل
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ً .الذین ینادون بحقوق مطلبیة ال یمكن ألحد أن یتنكر لھا ما عانتھ جمیع المحافظات عموما والبصرة خصوصا
-:النائب فالح ساري عبداشیعكاب –

حقیقة سمعنا قرارات مجلس الوزراء اآلن بالتالي مجلس الوزراء أصدر أكثر من قرار، فقرارات مجلس الوزراء التي صدرت الیوم ھنالك
قرارات قبلھا صادرة أعطت تخصیص مالي وصالحیات للمحافظ، ماھي نتائج ھذه القرارات؟

ثانیاً: التوقیتات الزمنیة، نرید توقیتات زمنیة لھذه القرارات، الیجوز أن تصدر قرارات عائمة وتبقى حبراً على ورق، نرید توقیتات زمنیة
.واضحة تعطى بتقریر واضح ومكتوب إلى مجلس النواب

ثالثاً: أطلب من مجلس النواب تشكیل لجنة لمتابعة ھذه القرارات وتكون ھذه اللجنة معظمھا من نواب البصرة تتابع تنفیذ قرارات مجلس
الوزراء، وھذه اللجنة الوزاریة أو ھذا الفریق الوزاري ما ھي صالحیاتھ؟ من ھو یترأسھ؟ ھل ھذه الصالحیات ھي صالحیات مجلس الوزراء؟

نعم ھنالك أستثناءات من الموازنة وھناك أستثناءات من تنفیذ العقود لكن نرید صالحیات مجلس الوزراء، مجلس وزراء مصغر من الوزراء
.المعنیین یكون مقره في البصرة، بالتالي ھذه سوف تحل أزمة حقیقیة تعاني منھا البصرة

رابعاً: إطالق التخصیصات المالیة، السید رئیس الوزراء باعتبارك وزیر المالیة أیضاً بنفس الوقت، التخصیصات المالیة التي أُقِرت في الموازنة
بقانون، نتفاجأ الیوم إن ھذا القانون غیر مطبق، وھناك مطالبات بأن تُطلق ھذه التخصیصات، األزمة الحقیقیة التي نعاني منھا الیوم في البصرة
ھي نقص التخصیصات المالیة، وھذه التخصیصات تم إقرارھا بموجب قانون، بالتالي عدم تنفیذ القانون ھذا تقصیر واضح، یجب أن تكون لنا

.وقفة في ھذا الجانب
خامساً: إعادة النظر، أطالب األخ وزیر الداخلیة واألخ وزیر الدفاع بإعادة النظر باألجھزة األمنیة وإداءھا في المرحلة السابقة، لم یكن أداء

االجھزة األمنیة أداًء موفقاً ولم یكن عند قدر المسؤولیة، كان أداء األجھزة األمنیة سواء داخلیة أو دفاع لم یكن بالقدر المطلوب، بالتالي تشخیص
.نقاط الخلل وتشخیص القادة الفاشلین

-:السید رئیس السن –
.انا اقدر الكالم دعوني اذكركم، یوجد نوع من التكرار في المواضیع ایضاً. شكراً

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –
على الجمیع ان یتذكر ان البصرة سلمھا سلم العراق وانھا امن العراق ومسؤولیة الجمیع ان ینزعوا فتیل االزمة وال یجعلوا البصرة مادة یتقوى

بھا الخصماء على بعضھم ویصفوا صراعاتھم بجراحاتھا وآالمھا فلتُرحم البصرة وجنبوھا تصفیة الحسابات ووحدوا جھودكم لحل مشاكلھا
.وازماتھا، ان استخدام الشارع في ادارة الخالفات السیاسیة خطیر جداً وسیضر الجمیع، فأنتقل الى الخطوات العملیة المقترحة

اوالً:- ضرورة انتقال الوزراء المعنیین الى محافظة البصرة لألشراف المیداني والمتابعة، شاھدنا خلل بسیط لعدم المتابعة كان جزءاً مؤثراً في
استمرار االزمة والمشاكل دون أیِة حلول، لو ان الوزراء المعنیین یتواجدون سیلحظون بانفسھم مكامل الخلل ویمتلكون الصالحیة الكاملة

ً لمعالجتھا، ونفس تواجدھم یبعثوا رسائل الى اھالي البصرة ان الحكومة االتحادیة مھتمة بھم، مھتمة بشأنھم ھذا ممكن یھدئ من انفعاالتھم شیئا
.ما

ثانیاً:- نحن نرى وجود خالف حتى في تشخیص االسباب تكلمت دكتورة اخصائیة والوزیرة أخصائیة كم طرف یقول السبب؟ أذن اذا اختلفنا
بالسبب اي معناه نختلف بالعالجات وقد نذھب بعالجات لیست ھي العالجات الواقعیة، أذاً الحكومة االتحادیة والمحلیة فلترعى مؤتمر علمي

.یحضر فیھ المختصون واالكادیمیون والخبراء حتى یقعون على تشخیص االسباب ثم یضعون المعالجات اآلنیة والسریعة
ثالثاً:- توحید الجھود الدبلوماسیة للرئاسات الثالث وتظافر نشاط وزارة الخارجیة والموارد المائیة للضغط على دول الجوار لزیادة االطالقات

المائیة، أجمع المختصون على ان بعض االسباب في االزمة ھو اللسان الملحي وزیادة االطالقات المائیة یمكن ان یدفع ھذا اللسان ویخفف
.المشكلة ولو بمستوى بسیط

رابعاً:- على الوزارات المعنیة من االن اتخاذ الخطوات الوقائیة لمنع حصول أوبئة وانتشار أمراض قاتلة في االشھر القادمة، ان ھناك تجاوزات
للمتنفذین على ما یصل من قناة البدعة في مركز البصرة تستخدم في مشاریع تجاریة ونفعیة ترفیة یؤثر بدرجة كبیرة على وصول میاه شرب
یحتاج الى معالجات جریئة دون مجاملة او تردد وأھیب بالمواطنین الكرام ان یقتصروافي اسالیب التعبیر عن مطالبھم بالسلمیة والحفاظ على
الممتلكات العامة وتجنب االحتكاك بالقوات االمنیة وتجنب االضرار بالموارد االقتصادیة العامة ونطالب القوات االمنیة بالتزام اعلى درجات

.ضبط النفس
-:السید رئیس السن –

.السادة الكرام سنسمح للنواب اآلتین للكالم واحد بعد االخر سوف اقرأ اسماء النواب
.النائب عدنان الزرفي -1
.النائب خالد العبیدي -2

.النائب صباح الساعدي -3
.النائب خالد المفرجي -4
.النائب اسعد العبادي -5
.النائب رامي سكین -6

.النائب مظفر الوائلي -7
-:النائب عدنان الزرفي –

.السید رئیس مجلس النواب، السید رئیس الوزراء، السادة النواب جمیعاً السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
حقیقة قرارات مجلس الوزراء التي أتخذھا الیوم ھي قرارات مھمة جداً، ونحتاج إلى تنفیذ ھذه القرارات بشكل سریع، المشكلة في دوائر الدولة
تحتاج متابعة حقیقیة، وزارة البلدیات غیر كفوءة وغیر متابعة ألعمالھا وھذا ینعكس على أداءھا في المحافظات، أنا مطلع على عملھا، أنا كنت

.محافظ سابق، ھذه السلبیات ال تدعیھا تنعكس على أداء الحكومة، معالي الوزیرة
-:السید رئیس السن –

.رجاًء بدون مقاطعة، دعي النائب یتكلم
-:النائب عدنان الزرفي –

نحن ال نرید أن تنعكس أداء وزارة على أداء حكومة، السیدة الوزیرة األعمال المتعطلة سببھا وزارتكم، نحن نحتاج قرارات مجلس الوزراء أن
.تطبق وبإشراف السید رئیس الوزراء المحترم بشكل شخصي، وأما ان تترك لوزارة البلدیات فإنھا غیر كفوءة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –
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.الترحیب بالسید رئیس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والسید المحافظ ونائبیھ
مجلس النواب ھو صوت الشعب العراقي، والشعب العراقي جمیعھ یأخذ من سلة البصرة بأجمعھ، البصرة ھي سلة العراق والكل یأخذ منھا حتى

دماء العراق أُخذت من البصرة، سواء كانت دماء في سوح الجھاد ومقارعة اإلرھاب أو في سوح اإلصالح والمطالب الحقة، الحلول
األستراتیجیة والحلول اآلنیة یجب أن تكون بھا توقیتات، سواء كان ما یتعلق بالحكومة المحلیة أو ما یتعلق بالحكومة اإلتحادیة، أي حلول بدون

توقیتات معناھا تسویف، ھذه (15) سنة بعد سقوط (صدام) بعد ال توجد فیھا أعذار، ال رئیس مجلس الوزراء یستطیع أن یتنصل عن مسؤولیاتھ
وال محافظ یستطیع أن یتنصل عن مسؤولیاتھ، الكل مسؤول عن ھذا الذي یحدث في البصرة، والذي ال یستطیع أن یؤدي مسؤولیاتھ رئیس

مجلس وزراء، وزراء محافظین علیھم أن یقدموا أستقالتھم فوراً، اآلن یقدموا أستقاالتھم، ال أحد فوق المسؤولیة، نحن من جئنا بالسید رئیس
الوزراء جئنا بھ مسؤول، یعني مسؤول یتحاسب، لم نجلبھ أمتیاز، عندما جئنا بمحافظ معناھا محافظ مسؤول یتحاسب، ال أحد فوق المحاسبة، وال
احد یستطیع أن یبرئ نفسھ، ال رئیس مجلس وزراء وال محافظ وال وزیرة بلدیات وال وزیرة صحة وال وزیر موارد مائیة وال وزیر داخلیة وال

وزیر دفاع وال قائد عملیات، البصرة تحترق، والذي یحترق سوف تحرقكم معھا جمیعكم سوف تحترقون ضعوھا في أذھانكم، فالمسؤولیة
.مسؤولیة تضامنیة، والذي ال یستطیع السید رئیس مجلس الوزراء المحترم اآلن یقدم أستقالتھ وال مأسوفاً علیھ

-:السید رئیس السن –
.دقیقة رجاًء دقیقة، رجاًء نظام، ال یجوز ھكذا، أنا لدي قائمة أسیر علیھا

-:النائب خالد المفرجي –
.شكراً لحضور السید رئیس مجلس الوزراء والسادة والوزراء والمسؤولین والسید محافظ البصرة

موضوع البصرة لیس بجدید، وموضوع البصرة ھو أیضاً موضوع كل العراق، وأنا أؤید الدعوات التي أُطلقت بالذھاب بكل أمكانیات الدولة
بأتجاه محافظة البصرة، وإذا أردتم أن تلوموا فلوموا أنفسكم انتم أوالً أعضاء مجلس النواب، عندما قدمنا قانون (21) بتعدیلھ الثالث الجدید الذي

طرح في سنة 2018 أول من عارضھ أنتم عارضتم، قلنا لنعطي صالحیات واسعة للمحافظات لكي تتمكن من إدارة المحافظات بشكل جید،
ولكن الكتل الكبیرة والمنتمین للكتل الكبیرة ھي من عارضت ھذا التعدیل، وبالتالي بقیت اإلدارات المحلیة والحكومات المحلیة ضعیفة في إدارتھا

للمحافظة ألنھا ال تمتلك األمكانیات المالیة الحقیقیة وال تمتلك الصالحیات الحقیقیة إلدارة المحافظة، لذالكأستغلوا ھذه الفرصة وأستغلواماحصل
.في محافظة البصرة إلحداث تغیرات إداریة جذریة لكي تتمكن اإلدارات المحلیة والحكومات المحلیة من القیام بواجباتھا في إدارة المحافظة

-:النائب أسعد العبادي –
.نقف إجالالً أمام البصرة وما تعانیھ البصرة، أعزي نفسي وأعزیكم أوالً، أطالب بإعالن البصرة مدینة منكوبة ومظلومة

.ثانیاً: منح البصرة التخصیصات المائیة مباشرة من قلعة صالح ومن سدة الكوت وبالسرعة القصوى وفوراً
.ثالثاً: مطالبة األجھزة األمنیة بالكشف عن المندسین وتحدید أتجاھاتھموأنتماءاتھم وتعویض كافة المتظاھرین من الشھداء والجرحى

-:النائب رامي جبار محمد شري –
أنا ال أشكر الحضور ألن كل من یحظر أقل الواجب أمام ھذا البلد وأمام ھذه الدماء التي تسقط، البصرة ال تحتاج جلسة استثنائیة بل تحتاج الى

أكثر من ذلك، یجب أن تكون ھذه الجلسة تلیق بما تتحملھ ویتحملھ الشارع البصري لنتعلم ثقافة االختالف قبل ان نتعلم ثقافة االتفاق، أنا ما قدمت
كي أكون خطیباً فبالدي أضاءھا الخطباُء، یا عراق أنت أكبر منا وأٌب أنت مالھ أبناُء، قتا النفط ما بھم من سجایا قد تساوى األحیاء واالمواُت،

.لبالدي شعر ولست ببالي رفضتھ أم باركتھ السماُء
نحن نقول الحلول یجب أن تكون فوریة، دعونا من االنشاءات لكن نقول یجب اتخاذ البصرة عاصمة اضطراریة ینتقل بھا رئیس مجلس الوزراء
والوزراء المعنیین رسالة أمان ورسالة اطمئنان الى البیت البصري، البیت البصري مرعوب، البیت البصري مھدد، الیوم مؤسسات الدولة تنھد

شیئاً فشیئاً وھذا السیل العارم قد یمد جمیع المحافظات، أضافة الى ذلك ثقافة اللوم بین الحكومتین االتحادیة والمحلیة یجب أن ننكرھا ألن
.االخطاء تتوزع، الیوم الذي ال یقدر على اتمام مھامھ بشكل صحیح أمام المجتمع وامام محافظتھ یجب أن یكون لھ دور آخر ورأي آخر

بالنسبة البصرة عانت ما عانت، لم یفعل بھا قانون المنافذ الحدودیة بـ (50%) من المنافع حتى تكون لھا مشاریع استراتیجیة ھذا الى حد األن لم
یفعل ولم یصل منھا (متلیك واحد) كما یعبرون، أضافة الى ذلك ھنالك عمالة اجنبیة كثیرة في البصرة ما یقارب (83,656) عمالة أجنبیة من

الجنسیات في الشركات النفطیة، فقط في الشركات النفطیة (83) یا أخوان یا أخوات المتظاھرین ال یوجد فیھم (10,000) حالیا لیس داعي فقط
.أنھ ھم محتاجون

-:النائب –
نحن وجھنا االتھام عندما كانت المظاھرات عزلة ولم توجھ أي انتھاك الى مؤسسات الدولة، أنتم تتكلمون عن الدس في المتظاھرین، لماذا ال

یكون الدس حتى في االجھزة االمنیة، أبعدوا البصرة عن التفاوض السیاسي، ال تجعلوھا حلبة، سقط في بدایة االمر شھیدان في شمال البصرة،
أین التحقیق الفوري؟

لماذا دماء البصرة ھي رخیصة لھذا الثمن؟
عند ذلك تحول الدم الى سبعة أو ثمانیة أو تسعة شھداء من المتظاھرین، الیوم الدس موجود عند الجانبین وكال الجانبین یتحمل المسؤولیة من

القوات االمنیة، قائد الشرطة، وقائد العملیات یجب أن یقال فوراً، لم یحتوي االزمة األمنیة من ذلك الیوم ومنذ بدایة االزمة الى ھذه االزمة، ھم
تمرسوا بالقمع وھم من سیكولوجیة شخصیتھم ھم ال یحتوون االزمات، جھدھم االستخباراتي غیر متحقق وال یحتوون االزمة، ماذا فعلت

االجھزة االمنیة؟
طورت الموقف أكثر مما تحتویھ، البصرة ال یوجد فیھا غیر سیارتین لخراطیم الماء، بحر عائم من النفط فیھ سیارتین لخراطیم الماء، المتظاھر

.الیوم یدفع بكثیر من االسالیب واالدوات حتى ال یتوجھ الى العنف، الیوم الذوق البصري مختلف
-:النائب مظفر اسماعیل شتیوي وطبان –

السید رئیس مجلس النواب المحترم السیدات والسادة الحضور جمیعاً السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، من ھنا نطالب بإقالة قائد عملیات البصرة
فوراً ونحن طالبنا فیھ في جلستنا مع السید رئیس الوزراء في جلسة نواب البصرة ولم یتخذ أي اجراء لكونھ لدیھ عالقات مع القنصل االمریكي،

ھل قائد عملیات لھ حق الجلوس مع القنصل االمریكي في البصرة ولدیھ مقاوالت مع شركة شل االمریكیة وشركة لوك ألم الموجودة، عالقاتھ
تشنج البصرة قائد عملیات البصرة، الذي دمر البصرة قائد عملیات البصرة، الذي حطم البصرة قائد عملیات البصرة، قائد عملیات البصرة

.ورئیس الوزراء یتحملون كافة المسؤولیة التي جرت في البصرة
النقطة الثانیة وزیر الموارد المائیة یقول لدینا خزین خمسة مالیین متر مكعب، أین ھي؟

المواطنین تموت في البصرة، وأنت الخزین الى من تبقیھ، الى من وأین الخزین التابع لك؟
أین الماء وأین اطالقاتك المائیة، أین المواطنین ماتت في البصرة؟
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منكوبة البصرة تدمرت البصرة، لدیك خزین الى من تبقیھ الخزین؟
.وزیر الوارد المائیة الى من تبقي الخزین الى من تبقیھ، البصرة تدمرت، منكوبة البصرة

لو النقطة وزیرة البلدیات واالسكان تقول على مشروع ماء البصرة الكبیر أین ھو ماذا فعلتم فیھ؟
المرحلة االولى الثانیة الثالثة لو واضعین مھندس (منعم) یقدم استفزازات للشركات، أصبح لھ شھرین كاملة ألجل مقاوالت ألجل الخطة الناقلة

من الھارثة لساحة سعد الى حد االن لم یقدموا أي شيء فقط استفزازات ومقاوالت وایفادات وكذا و ال أعرف ماذا، جمیعكم تعلمون فیھ، فیتحمل
.المسؤولیة الحكومة االتحادیة والوزراء المعنیین كافة

-:السید وكیل وزیر المالیة –
الموازنات مقسمة لدینا، موازنات تشغیلیة بصورة عامة لدوائر المحافظة أو بمختلف مسمیاتھا وھذا لیس لھ عالقة بالموازنات التي تحدث عنھا
السید المحافظ وھذه مطلقة منذ بدایة السنة على نسب بعدما تعدل السیولة النقدیة بدأت تصعد الى حد كامل للماء والمجاري والصحة وللبلدیات

ولجمیع القطاعات االخرى، الموازنات التي تحدث عنھا الیوم او التي اطلقت ھي موازنتین، موازنة تنمیة االقالیم وموازنة البترودوالر، مجموع
الموازنتین سیادة الرئیس (269) ملیار، الذي أطلق منھا لغایتھ سوف أكتب فقط تواریخ أساسیة (259) الدفعة االولى من موازنة البترودوالر
لالستثماریة أطلقت في 31/5، موازنة بقیمة (97) ملیار دینار، سیادة الرئیس اذا ال تحتاجون اتكلم فقط تخصیصات حصة البصرة من المنافذ

الحدودیة موجودة تم تدقیقھا انا والسید المحافظ والكمارك والرقم یتراوح لغایة 31/7 (250-300) حدث توجیھ، أطلقت وافق السید رئیس
الوزراء على ان تقدم المحافظة خطة خالل (15 الى 30) یوم ألنفاق كامل االموال وھي موجودة حاضرة لألنفاق، المبالغ االخرى التي تم

اطالقھا كتخصیصات سواء غیر مباشرة اعتمادات، تم تفعیل اعتمادات بطلب من المحافظة لمشاریع القبلة ومشاریع أربع مستشفیات رقم موجود
بالمصارف كان مقید تم اطالقھ التخصیصات التابعة لھ واالعتمادات حوالي (500) ملیون دوالر، ھنالك تمام كان مغلق بالـ (تي بي أي) ألنھ
المشروع متأخر بتنمیة االقالیم وكانت علیھ مشاكل أعید تفعیلھ، معاك أأنا ال أقول الیوم أطلقناه، تخصیص (3) ترلیون الذي أشرنا لھ، موجود

المبلغ في الموازنة بخصوص القرض البریطاني ھو موضوع على اساس أصبح لھ سنة ونصف فقط یطلق وھو موجود كامل أضافة الى مبالغ
(200) ملیون دوالر موجودة في القروض مع البنك الدولي (180) ملیار لمشاریع الماء، جمیع ھذا بعید عن موضوع الموازنات التشغیلیة

.العادیة التي تضمن الصیانة
الموضوع األخیر الذي اطلق باألخیر ھذه أخر القرارات التي ھي صیانات، (6) ملیار، سیدي العزیز الذي أطلق من ھذه (256) ملیار، بترو

.دوالر وتنمیة االقالیم
-:السید رئیس السن-

.ھنالك مجموعة كبیرة من السادة النواب یودون أن یتكلمون وھم سوف أقاھم بالتسلسل
نجاح المیاحي و بدر الزیاني وخضر السلمان و حسن سالم و عدنان فیحان و محمد كریم ودكتور خلف عبد الصمد و أحمد االسدي و محمد

.الكربولي
.سوف لن أغبن أي أحد صدقوني جمیعكم صدقوني بالتسلسل

.أیھا السیدات والسادة ھنالك اقتراح سوف اعرضھ علیكم واذا توافقون فبھا
لدینا خمسة أسماء من نواب البصرة یطلبون أنھ ھم یتقدمون بالمداخلة، فإذا أنتم موافقون فسوف نسمح لھم؟

.وإال سوف تجري المداخالت حسب التسلسل
سیداتي سادتي الكرام رجاًء ھنالك اقتراح من خمسة نواب من نواب البصرة یحتاجون المداخلة ھم في االول وبعدھا یرجع التسلسل حسب ما ھو

.موجود لدي، فأنتم الحاضرین رجاًء أنا أطلب منكم التصویت، الموافق یرفع یده
.أذاً االقتراح مقبول أنھ نعطي األولویة أوالً الى السادة نواب البصرة نواب حبیبتنا البصرة

-:النائب حسن خالطي نصیف راضي –
بدایتاً شكرنا وتقدیرنا للدعوة الكریمة النعقاد مجلس النواب وشكراً الى كل من حظر من السادة النواب والسید رئیس الوزراء، لكن االن الحقیقة

أتكلم في ھذه اللحظة التي أتكلم فیھا نطلب من السیدین الوزیرین، السید وزیر الداخلیة والسید وزیر الدفاع، الوضع األمني یتغیر في الساعات
وسابقا تكلمنا مع السید رئیس الوزراء في ھذا الخصوص، األولویة االولى طالما نعیش أزمة، األزمة تحتاج ادارة وادارتھا وضع أولویات،

الوضع االمني في الدقائق یتغیر، األن القادة االمنیین جالسین دعونا نتصل األن في السادة الوزراء ویسألون عن وضع البصرة، األن من یمسك
الشارع في البصرة خصوصاً في مركز المحافظة، سیارات محترقة في الشارع وقوات أمنیة غیر متواجدة في المركز في ھذه اللحظة التي أتكلم

فیھا حالیاً فلیتصلون في السادة الوزراء ویعلمون الوضع، على كل حال أرجع الى الموضوع المھم، الموضوع المھم طالما أنا مع ارسال لجنة
.وزاریة ھیأة وزاریة وزیر مختص بصالحیات رئیس وزراء ولدینا أولویات

القضیة األولى طالما أنھ المشكلة ھي مشكلة ماء القضیة االولى لدینا قدمت أوراق قضایا حلول آنیة عاجلة ومنھا االطالقات المائیة واصالح
.مشروع (اآلر زیرو) أنا أذكر أمثلة فقط ألنھ الوقت لیس لي الوقت الى السادة النواب األخرین

.مشاریع متوسطة إصالح جمیع المشاریع المتوقفة
.بناء محطات تحلیة على ثمانیة محطات اسالة، ھذه كأمثلة

مشاریع بعیدة المدى استراتیجیة والذي أھمھا مشروع محطة تحلیة عمالق والذي حسب جلستنا مع السید رئیس الوزراء بأنھ المبلغ (3,5) ملیار
دوالر مخصص الى ھذا الغرض وأیضاً اقامة سد البصرة، السد الذي تحدثنا عنھ في أكثر من جلسة لمجلس النواب بالدورة السابقة وخصصت
أموال لكن لألسف الشدید ھنالك ارادات ال أعرف ماذا نسمیھا ارادات فنیة غطیت تم تغطیتھا بغطاء فني أرادة بعدم انشاء السدة وكان ھذا السد

.تم انشاءه والمباشرة فیھ لما وصل الحال الى ھذا األمر
قضایا تفصیلیة كثیرة نحن نتركھا الى األشخاص المختصین، نؤكد الطلب على قضیتین، الجانب االول الجانب االمني ومن ھذه اللحظة التي

نتكلم فیھا، الجانب األخر اللجنة المختصة التي تذھب الى البصرة معھا مستشارین مختصین ھم أصحاب الجوانب الفنیة والنقاط التي ذكرناھا
.لألمثلة ال أكثر

-:النائب عدي عواد كاظم حسین –
في البدایة أود أوجھھ سؤالي الى دولة رئیس الوزراء، مجلس الوزراء كان مقصرا بكل معنى الكلمة في أداء واجبھ اتجاه البصرة واآلن لیس
علیھ تقصد أو تقصیر أو تعمد المھم، سؤالي فقط السید رئیس الوزراء عندما حدثت األزمة األولى في شھر حزیران وعد بأطالق تقریبا ثالثة

تریلیون دینار الى البصرة وال اعرف لماذا لم تصل وما ھو السبب؟
قائد العملیات مع العلم الیوم إن شاء هللا حسب األخبار صدقا كانت أم كاذبة انھ توسلنا إلقالتھ لعدة أسباب، أوال فشلھ في إدارة أزمة البصرة، ثانیا
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تعمده في استخدامھ للرصاص الحي وأنا شخصیا وتحدثت معھ وادعى وقال بأنھ جاءتھ أوامر من دولة رئیس الوزراء باستخدام الرصاص الحي
ویفترض علیھ ان یحاسب ولیس فقط إقالتھ ویحاسب ویجب ان یعاقب على األداء السيء في إدارتھ الزمة البصرة، وفي الحقیقة الشيء الغریب

.العجیب
-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء-

ھل ھو سؤال خاص بك؟
-:النائب عدي عواد كاظم حسین-

.نعم
-:(السید حیدر العبادي(رئیس مجلس الوزراء –

.باألمس كان ھناك كان اجتماع العملیات المشتركة وقال لیس لي أمر بأطالق النار وكنا حاضرین بجمیع القیادات

-:النائب عدي عواد كاظم حسین-
.دولة الرئیس أول األیام یدعي انھ األوامر جاءتھ من األعلى

-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –
.ھل قال ذلك لك فقط ؟ ال اعرف ماذا

-:النائب عدي عواد كاظم حسین-
.اآلن أنا مستعد لیس لدي مشكلھ

-:(السید حیدر العبادي(رئیس مجلس الوزراء
.ھل قائد العملیاتتابع لك؟ تابع لقیادة العملیات

-:النائب عدي عواد كاظم حسین –
كال دولة الرئیس نحن نتصل بھ باعتباره قائد عملیات ونسألھ من أین لك ھذه األوامر؟ وممن جاءتك ھذه األوامر؟ ھذا كالمي وأنا أتكلم أمام

.السادة النواب وأمام الشعب وأمام حضرتك ولیس لي شيء أخفیھ
-:(السید حیدر العبادي(رئیس مجلس الوزراء –

.كان ھناك اجتماع رسمي وجالسین فیھ جمیع القیادات األمنیة والعسكریة وقال ال استطیع أن أطلق النار
-:النائب عدي عواد كاظم حسین –

دولة الرئیس ھذا إنسان سبق وان شخص بانھ فاشل وغیر قادر على إدارة األزمة والدلیل إذا كان ھذا الكالم غیر صحیح إذن ھو یكذب والذي
.یكذب ال اعرف ان كان بدایتھ یكذب

الموضوع اآلخر للسید وزیر الداخلیة وال اعرف أول ما بدء السید بالنقاش عن الشركات النفطیة وكأن البصرة فقط شركات نفطیة ولیس لدینا
قضایا أخرى مشاریع ماء ومشاریع أخرى فقط شركات نفطیة وأھمیتھ حمایتھا، السید وزیر الداخلیة ھل تعلم ان البصرة أصبحت لمدة یومین
دون حكومة بمعنى ان األمور تائھ كل منھم على حبلھ یسیر، المتظاھرین السلمیین والبصرة من دون حكومة والكل یعمل على راحتھ ھنالك

متظاھرین سلمیین وقفت معھم موجات من العصابات وأصبح ھناك عملیات تسلیب وحرق مقرات الحشد ومقرات دبلوماسیة ونحن صامتون وما
ھي الحلول؟ اآلن نأتي ھنا ونتحدث ونخرج فقط واحدھم یقول بأنھا جلسة غیر دستوریھ وغیر ذلك ولذلك یجب ان نخرج الیوم بمقررات یجب

ان تكون ملزمة، أما السید وزیر الموارد المائیة الرجل الموضوع ال یعنیھ كأنما نحن نتحدث عن الصومال ولیس عن البصرة یعني قضیة
الموارد المائیة مع األسف غیر قادرة علي وال أعرف، أي زیادة اإلطالقات ماذا نفعل بھا المفروض یجب ان اللسان الملحي في البصرة ان

یتراجع. أما قضیة البدعة والذي یعرفھ أو ال یعرفھ ال اعلم تعمل محطة البدعة في الیوم (14) فقط تعلمون أو ال تعلمون ألنھا تعمل على
مولدات مادة الكاز ومادة الكاز ال تتوفر فالناصریة ال یعطوھا الحصة والبدعة ال تكفي لمحافظة البصرة یعني ھنالك مضخات انا رأیتھا بأم عیني

.أنھا تتعرض الى سحب الھواء وتتوقف عن العمل الن مناسیب المیاه
-:النائب جمال المحمداوي-

بالتأكید ان أزمة البصرة جذورھا عمیقة من الحرمان وفي التالي الیوم نحن نناقش القضایا اآلنیة التي حدثت أثناء المظاھرات ووصلنا الى
مرحلة الیوم مع حضور السید رئیس مجلس الوزراء والسادة الوزراء طرحوا قضایا یراد ان ننظر لھا بجدیة والبیانات التي تقدمت بھا السیدة
وزیرة الصحة بمعناھا ان األزمة مستمرة ألنھ من تأریخ12/8 بدأت حاالت التسمم والذي كان قسما منھا بكتیري الن البیانات بینت ان بھا،

والقسم اآلخر بسبب زیادة الملوحة أصال زیادة الكبریتات وغیرھا وبالتالي ھذا سبب كیمیائي وعندما وصلنا من (17) الف حالة الى الیوم (57)
الف حالة وبالتالي المصدر الرئیسي لحل ھذه المشكلة أتصور مع ھذا الضجیج اإلعالمي والصراع السیاسي لم نستطع ان نوقف حاالت التسمم

الحالیة ویجب ان نركز على ھذه القضیة بجلستنا ونخرج بقضایا عملیة لكي یلمسھا المواطن الذي یعیش الیوم ھذه األزمة والتي تضاعفت
ودخلت في إطار سیاسي وصراع سیاسي وتحولت التظاھرات من قضایا مطلبیة بقضایا تتعلق بالخدمات وتتعلق بالكھرباء والماء والبطالة الى
أمور ثانیھ بحرق المؤسسات وأعمال تخریبیة إنما أقدم مقترح لحل مشكلة التمویل ورأینا بان ھناك اختالف بین الحكومة المحلیة للسید المحافظ
وبین مجلس الوزراء ھل من الممكن فتح حساب مصرفي باسم صندوق تنمیة البصرة؟ وھذا یمول بشكل تلقائي وبشكل شھري ب(%50) من

واردات المنافذ الحدودیة والتي أقریناھا بقانون الموازنة وتكون ھذه األموال الموجودة ھي خارج قوانین الموازنة السنویة وبمعزل عنھا لنضمن
.استمرار تمویل الحساب بعیدا عن

-:النائب صفاء الغانمي-
بسم هللا الرحمن الرحیم شكرا سید الرئیس ان وضع البصرة الیوم وضعھا مؤلم وما جرى خالل الیومین الماضیین أنا فقط أخاطب دولة رئیس
الوزراء خالل لقائنا في یوم الثالثاء الماضي وعدت بعدة وعود والیوم جمھور البصرة في األمس وأول األمس جمیعھم لم یناموا حتى ساعات
الصباح األولى الكل یعمل على الھواتف النقالة یقولون عجزنا عن الماء وعجزنا عن الخدمات ولكن الناس ترید االطمئنان على أمنھا وفي یوم
الخمیس عند الساعة الثالثة قائد العملیات اقر بحظر التجوال وبعد عشر دقائق قال ال یوجد حظر تجوال والناس الیوم ترید فقط االطمئنان على

حیاتھا فما ھي اإلجراءات التي سوف تتخذھا الحكومة بصورة سریعة الیوم البصرة تكون في ساعات النھار ال یوجد شيء وفي اللیل تبدأ
عصابات أو مندسین أو الخارجین عن القانون والیوم أول مسالة ھو بسط األمن ومن ثم باقي األمور الى الطاقات المائیة ونسبة الملوحة ونسبة

التخصیصات المالیة وأضف الى ذلك الیوم السید وكیل وزیر المالیة عندما قال مقیدة متى تطلق ھذه المقیدة، الیوم البصرة في حالة حرق وموت
وخوف وھذا غیر معقول البد ان تنظر الحكومة الیوم بصورة صحیحة على ما یجري في محافظة البصرة وإال الیوم لیس من المعقول یتصلون

في األمس من جوامعنا وحسینیاتنا ویصبح ھناك تعرض لبعض الجوامع في البصرة وقلت لھم احموا الجوامع واحموا الحسینیات لیس من
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المعقول أین وضع الدولة الیوم؟ في الساعات المقبلة من اللیل البد ان تكون ھناك قرارات سریعة من دولة رئیس الوزراء والوزراء المعنیین
.لتدارك األمور

-:النائبة میثاق ابراھیم فیصل العامري-
بسم هللا الرحمن الرحیم السالم علیكم جمیعا ورحمة هللا وبركاتھ الحمد �، الیوم جئنا لنجتمع بعد خراب البصرة قبل أكثر من شھرین خرجوا

المتظاھرین السلمیین یطالبون بفرص عمل ویطالبون بتوفیر الخدمات وعلى غرار ھذا فان رئیس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزیر النفط
وأعطى عدة وعود ال اذكرھا ألنھ تم ذكرھا من قبل األخوة النواب قبلي وبما ان ھذه الوعود لم تنفذ خرجت البصرة من جدید في مظاھرة اكبر
وسمحنا لھم ألننا لم نحقق لھم وعودھم وسمح لھم بان یخرجوا في مظاھرات اكبر ویدخل بھا المندسین وحرقوا ما تم حرقھ وفعلوا ما فعلوا من
خراب أمام أنظار الحكومة والجھات األمنیة لم توقف ھذا اإلجراء وقد سمعنا في تاریخ 6/ أیلول المتحدث باسم وزارة الداخلیة اللواء سعد معن
بفرض حظر التجوال من الساعة الثالثة ظھرا لماذا؟ لورود معلومات استخباریة حول وجود نیة لدى البعض لالعتداء على المباني والمفاجئ ان

بعد ساعة ألغیھ ھذا الحظر وخروج أكثر للمتظاھرین في الشوارع وأیضا دخلوا معھم المندسین وخربوا ما خربوا أیضا، إخواني وأخواتي
النواب والمفاجئ األكثر ھو ان برنامج التخریب والحرق یعرض على وسائل التواصل االجتماعي ویطبق ھذا البرنامج لیال أیضا وأمام مرأى
ومسمع المسؤولین والحكومات والجمیع ینظر دون ان یحرك ساكن الى محافظة البصرة تحترق وكل ما جرى في محافظة البصرة من خراب

.وحرق وحتى الناس التي تروعت والتي خافت ھي مسؤولیة الحكومة ومسؤولیة رئیس مجلس الوزراء
-:النائبة ثورة جواد كاظم الحلفي-

سیادة الرئیس والسید رئیس الوزراء واألخوة واألخوات النواب والسادة الوزراء ان الحدیث عن محافظة البصرة حدیث اكثر من الم ان القضیة
في البصرة قضیة تصفیات سیاسیة وصراع سیاسي وتنافس سیاسي ولم یعد ھذا سرا على الجمیع والجمیع یفھم القضیة ان قضیة البصرة اآلن
احترقت بسبب التنافس السیاسي على السلطة وأنا اآلن أوجھھ كالمي الى كل السیاسیین وكل القادة السیاسیین في العراق الى متى الشعب یدفع

الثمن؟ ومتى یصحوا السیاسیین العراقیین ویفھموا ان الوضع لم یعد كالسابق؟
لقد نفذ صبر الناس وأكثر من عانى وأكثر من قدم شھداء ھي البصرة مدینة البصرة ھي أم الخیر لكل العراق وإذا احترقت احترق العراق بأكملھ

متى نعني بھذه المشكلة؟
اآلن أوجھ خطابي الى كل الساسة العراقیین ولكل القادة انتبھوا ان تاریخ العراق فیما یخص الحكومات التي حكمت العراق اغلبھم انتھى بالسحل

واآلن لینتبھ الجمیع ان ھذا التاریخ سیعود وسیسحل كل القادة الذین لم ینتبھوا الى شعوبھم، أوجھ سؤالي الى السید وزیر الموارد المائیة على
موقعھ الرسمي ھنالك نشر في الشھر الخامس في عام 2017 یقول ان المیاه في سد الموصل وصل الى الحد الذي ال یحتملھ سد الموصل این

ذھبت ھذه المیاه؟ السدود یقولون ان المخزون ال یكفي الى العراق أین ذھبت المیاه؟ إذا كانت ھنالك أزمة بحسب علمي ان الدول المجاورة
شكلت خالیا لحل أزمة المیاه وحولوا مجرى األنھار …. الخ وخصصوا الموازنات ان ھذا السؤال موجده الى السید وزیر الموارد المائیة ما ھي

حساباتھ وماذا عمل من اجل ان یحتسب لھكذا أزمة؟ ما یجري في محافظة البصرة لیس بالشيء الجدید ومقروء من كل الدول وأیضا موجود
وكانوا یتحدثون بھ في كل العالم عن أزمة المیاه ما ھي خطط السید الوزیر؟ وماذا عمل؟ اآلن محافظة بأكملھا ثالثة أو أربع ملیون مواطن في

البصرة یموت بسبب نقص المیاه والمیاه مالحة ال تصلح حتى لغسل المالبس ما ھي حسابات الوزیر؟ وماذا عمل؟ الوزیر مھمتھ توفیر المیاه لكل
.العراق، انتبھوا أنا أقول واآلن وعلى مسمع من الجمیع انتبھوا لھذه المحافظة فأنھا بدایة المحرقة

-:النائب محمد كامل حنون ابو الھیل –
أنا اثني على ما تقدم بھ زمالئي واخواني، البصرة مدینة الخیر والعطاء، البصرة مدینة السیاب، یا اخوتي السیاسیین التفتوا الى البصرة، ان
البصرة كانت تسمى بـ(فینیسا العرب) وحالیا البصرة خراب إني احمل جمیع القادة المسؤولیة یفترض عندما حدثت الفتنھ الكل ان یتوجھ الى

البصرة لردع الفتنھ أخوتي تحدثوا عن اللسان الملحي والمیاه واكتفي بحدیثھم أنا أتحدث عن البطالة الموجودة في محافظة البصرة، سیادة رئیس
الوزراء أنا في إحد األیام التقیت في مطار البصرة وقلت لھ ان شعبنا یموت جوعاً ویتناول وجبة الغداء وال یتناول وجبة العشاء ان المواطن
البصراوي یرى السیریالنكي والھندي والباكستاني والصیني والتركي ومن كل شعوب العالمتتعدى في المنشآت وتعمل في الشركات النفطیة

ونحن نشم رائحة الدخان فقط الى متى؟ لدي إحصائیة (83,342) الف عامل أجنبي یعملون في القطاع النفطي من الھند (13،400) الف، ومن
الصین(1219)، ومن الباكستان (4213) ألف ومن مصر (9751) الف، ومن تركیا (3902) ألف، ومن جنوب افریقیا (1721) الف، ومن
مالیزیا (1071) ألف، إخوان ھل تعلمون أن العامل العراقي یبیع غرفة نومھ حتى یعمل عامل تحت امرة السیریالنكیین حتى یعمل بأجر (5)
.أوراق یبیع غرفة نومھ وغرفة نومھ تكون أعز ما یملك الشاب، أنا تحدثت الى السید رئیس الوزراء ورأیتھ یتألم في المطار ولكن مع األسف

-:السید رئیس السن –
شكرا جزیال، اآلن سادتي اسمحوا لي بان أعطي مداخلة لنفسي، أنا أیضا أرید أن أتكلم رجاًء اسمحوا لي رجاء أنا أیضا أتكلم من القلب بحرقة یا

جماعة لو تالحظون وترون انھ االعتماد كلھ على محافظة البصرة لماذا على البصرة؟ ألن البصرة ھي أم النقود وھي أم النفط وما معنى ذلك؟
معناه أن العراق بأنھا دولة بامتیاز ال تعیش سوى عن النفط وأنا أسال السید رئیس الوزراء الحالي والذي قبلھ، االستثمارات والنقود والمیزانیات

أین ذھبت؟ لماذا لم یعرفوا ان یبنوا العراق ضمن االقتصاد العراقي لغرض التخلص من ھذه المشكلة وھي االعتماد على ریع النفط یجب ان
نفكر یا جماعة ونقول بأن آن األوان اآلن أن نعید بناء االقتصاد العراقي ونعید بناء االقتصاد العراقي والمطلوب منا بان نفكر ونعید بناء

االقتصاد العراقي حیث إننا نعتمد على اقتصاد منتج نحن اقتصادنا میت ال یوجد قطاع خاص صفر واذھب ابحث عن فرص عمل وال یوجد
عمل لماذا؟ الن القطاع الخاص صفر نحن متى نبني اقتصاد من جدید حیث نسمح لھذا الشعب المسكین یبحث عن عمل وال یوجد عمل ذلك

عندما یعمل القطاع الخاص والقطاع الخاص اآلن میت لنفكر بھذا الشيء، اآلن محافظة البصرة على رأسي ھي المصدر لكن ھذا ھو الریع نحن
.ال یجب نعیش على الریع شكرا جزیال، اآلن نستأنف الجلسة من جدید النائبة ماجدة التمیمي لتتفضل

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –
المشكلة األساسیة في البلد لیس في نقص األموال ھل أن اإلیرادات الحقیقیة للعراق ھي تلك التي تظھر في ھذه الموازنة؟ الجواب كال ھنالك

إیرادات من تحت الطاولة تھریب النفط ھذه اإلیرادات تذھب الى األحزاب والمیلشیات إیرادات المنافذ الحدودیة والكمارك والضرائب (%90)
أو (95%) منھا تذھب للفاسدین فقط (5%) تذھب للخزینة األمانات تریلیونات توجد أمانات في كل لوزارات وأنا قمت بالتأكد منھا ولكن یتم
التالعب بھا من قبل الوزارات والمدراء عقارات الدولة نصفھا لم تسجل في قاعدة البیانات حذفت من قاعدة البیانات وتم إشغالھا من قبل ناس

متنفذین وأیضاً البنك المركزي لقد بح صوتنا وقلنا ان فرق السعر لمن یذھب؟ الى تجار معینین متنفذین إذن نحن لدینا مال ولیس العكس ال توجد
أزمة مالیة والذي یقول عكس ذلك ھو كذاب وأنا مسؤولة عن كالمي قرارات ما انزل بھا هللا من سلطان ماذا یعني عندما یخرج المسؤول یأخذ
(7) الى (8) أو (9) سیارات معھ لمدة خمسة سنوات وأنا ذكرت ھذا لدولة رئیس الوزراء ملیارات وأنا لدي الوثائق ملیارات یشترون سیارات
جدیدة ویذھبون وھناك أبن البصرة یستشھد ألنھ لیس لدیھ فرصة عمل ولكن نحن لدینا ملیارات ھدر ھنالك خلل في إدارة الدولة وعدم محاسبة
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الفاسدین اآلالف الملفات في ھیأة النزاھة أصبحت مصدر رزق للبعض نحن نرفع ملفات وغیرنا یستفاد یضع الملف في الجرار وبقول كم
تعطیني لكي اخفي الملف؟ سؤالي ھو كم مسؤول تم محاسبتھ منذ عام 2005 لحد اآلن؟ انا أتحدث عن المسؤولین الكبار في الدولة ھل رأیتم

یوماً احد تم محاسبتھ وارجع األموال المھدورة؟ حسناً سوف اثبت لكم انھ المشكلة لیست مشكلة أموال بل لدي نسب تنفیذ طبعاً كنا نصرف في
عام 2010 و2014 وقبلھا منذ عام 2006 لحد عام 2011 كانت ھنالك أموال ولكن نسب التنفیذ متدنیة (41%) ثم انخفضت الى (%7)

(13%) أي أن األموال موجودة ولكن ال یوجد تنفیذ لماذا ال یوجد تنفیذ؟ حسناً ھل تم محاسبة الذي لم ینفذ؟ األموال ترجع البصرة وكل
محافظات العراق أنا ال أتحدث فقط عن البصرة كل محافظات العراق ھكذا ولكن البصرة أكثر إذن منذ عام 2015 ولحد 2018 نصفھا حصل

تدني في البترو دوالر وتنمیة األقالیم والموازنة االستثماریة فائض الموازنة لحد 2018 أول ستة أشھر منھا لدینا سبعة ونصف تریلیون لدینا
فائض موازنة بفائض شھري قدره واحد تریلیون و(247) دخل الى العراق ألف تریلیون و(74) ملیار النفقات ألف تریلیون و(56) وبالنسبة
للمشاریع المتلكئة أنا جلبتھا الیوم معي موازنة عام 2014 تتحدث ھي عن مشاریع وھمیة ولیست متلكئة ھذا اسم من الجمیل أن یخرجوا أكثر

من (6) اآلالف مشروع بكلفة (228) تریلیون ھذه مجلدات جلبتھا معي وغیرھا أیضاً لدي ولم اجلبھا كلھا ألنھ لم استطع حملھا وھي كلھا
مشاریع وھمیة متلكئة أخذوھا الجماعة وذھبوا حسناً نأتي لكي نتكلم عن الدرجات الوظیفیة اآلن المفروض تأتي موازنة تكمیلیة ألنھ فقط لدینا

.من حركة المالك أین یذھب الشباب؟ كلھم بطالة دعونا نشغل الشباب على األقل بدل أن یأخذھا الفاسد
-:النائبة نجاح محیسن شیاع المیاحي –

نحن نواب محافظة البصرة نقف صف واحد مع أبناء محافظاتنا في تظاھراتھم السلمیة وذلك لوقوع الظلم بحق المحافظة وأبناءھا جمیعاً نقص
خدمات وسوء إدارة وفساد إداري وذلك ألكثر من أربعة عشر عام منذ سقوط النظام ولحد اآلن بسبب الحكومات المتعاقبة علینا ونطالب الحكومة

المركزیة الحالیة بإیفاء كافة وعودھا تجاه محافظة البصرة والتي وعدت بھا سابقاً من خالل اللجان التي بعثت الى البصرة برئاسة السید وزیر
النفط والسیدة وزیرة الصحة ونطالب بإطالق كافة التخصیصات المالیة ومستحقات البصرة فوراً وبدون تأخیر وبعید عن الروتین وذلك إلنشاء
المشاریع الخدمیة الضروریة وإطالق (10000) الرجة الوظیفیة التي وعدت بھا الحكومة وخالل فترة زمنیة محددة ونطالب بمحاسبة مدراء

الدوائر الخدمیة في البصرة والتي تجاوزت مدة خدمتھم أكثر من أربع سنوات والذین ثبت تقصیرھم في أداء واجباتھم وإخفاقھم في تقدیم خدمات
مشاریع لتطویر البصرة وھم كانوا سبب فیما آلت إلیھا البصرة من أوضاع متردیة وقیام تظاھرات في البصرة حالیاً ونطالب بتشكیل لجان نزیھة

للعمل ببدء مشاریع خدمیة في المحافظة ومعالجة ما یلزم في البصرة وأبعاد العمالة األجنبیة من البصرة والموجودة في الشركات النفطیة
واألمنیة واالقتصار على الخبراء والفنیین منھم فقط وإبدالھم بشباب البصرة في تلك الدرجات علماً أن عدد العاملین األجانب في الشركات في

.البصرة تجاوز (55) ألف
-:النائب بدر صائغ مكلف الزیادي –

ال أرید أن أعید الكالم الذي قیل وتكرر ولكن لدي سؤال الى السید وزیر الموارد المائیة حضرتك تعرف أن تركیا قد أنھت بناء السد وقمت بفتح
.جمیع الخزین الى االھوار ھل قمت بالحساب لذلك األمر؟ وھل تم مناقشتھ مع مجلس الوزراء؟

-:النائب خلف عبد الصمد خلف علي –
أنا تیقنت أن نفوسي لم یتم نقلھ من البصرة الى محافظة أخرى لذ أتمنى من اإلدارة االنتباه الى ذلك الحدیث الیوم عن أزمة حقیقة ادت الى سقوط

ضحایا في البصرة ولیس الحدیث عن مشاریع وكذا مال وكذا مال اآلن توجد قضایا تسقط وأمالك عامة وخاصة تحرق البصرة تم حرقھا لذا
-:أتحدث عن بعض األسباب التي أدت الى ذلك وما ھي العالجات الحقیقیة التي نحتاجھا

أوالً: توجد ھنالك مخالفات قانونیة للحكومة بحق البصرة ولیس المحافظات األخرى والذي صدر بحقھا قانون من مجلس النواب رقم (21) وحدد
لكل برمیل (5) دوالر وسف لن أتحدث بالتفاصیل ولكن تأتي الحكومة وتقدم میزانیة سنویة مخالفة لقانون مشرع والذي كان أولى بالحكومة أن

تقدم مقترح تعدیل حتى یمكن ان تكون اإلجراءات قانونیة مع ذلك تحولت الـ(5) الى (5%) ووافقنا واتفقنا وقلنا حسناً بعدھا توجد ثالثة خیارات
(5) للنفط و(5) للغاز و(5) للتصفیة وفي السنة الخیرة كان یجب أن نختار فقط خیار واحد وھذا كلھ خالف لقانون رقم (21) وأنا اعتقد انھ البد
أن نصلح ھذه المخالفة ونعالجھا والحكومة مقتنعة انھ ال توجد إمكانیة تعمل تعدیل ولكن ھذه مخالف وخطأ مما زرع في نفوس أھالي البصرة انھ

.ھنالك عمل ضدھم الذي أدى في نھایة األمر الى ھذه التظاھرات
ثانیاً: الوعود التي أطلقت والتي أدت الى تھدئة المظاھرات خالل الفترة األولى وكان ھنالك (3) تریلیون ونصف یجب ان تذھب الى البصرة

ولكن مع األسف تأخرت كثیراً مما أدى الى ھذا الشعور بان أھالي البصرة ال یوجد احترام لھم وھذا اسمیھ الحصار المالي على دوائر الدولة في
البصرة لیس من المعقول أن دائرة الماء والمجاري ال یوجد لھا وقود آللیاتھا حتى تتحرك على أقسامھا وتعالج المشكالت الموجودة بھا لیس من

المعقول أن تبقى البصرة تناقش السد أكثر من خمسة سنوات ووزارة الموارد المائیة تتحدث شكل والمختصین بالبصرة یتحدثون شكل البد أن
.نصل الى حل لحل ھذا اإلشكال

ثالثاً: كل یوم صباحاً تصل لنا معلومات استخباریة سوف یحدث كذا كذا قبل كم یوم وصلت لنا معلومات اللیلة سوف تحترق بنایة الجھة الفالنیة
والجھة الفالنیة والجھة الفالنیة نبقى اللیلة تحترق تلك البنایات والیوم الثاني تأني معلومات من الجھات األمنیة البسیطة ولیس العالیة التي تخوف

انھ اللیلة سوف یحصل ھجوم على المسؤولین ویأتي اللیل ویحصل ھجوم علیھم ویقومون بحرق منازلھم یا إخوان لیس من المعقول ھذه األجھزة
األمنیة التي في الساعة الثالثة لیالً تصدر أمر منع تجوال وفي الساعة الرابعة تفتح منع التجوال مع وجود معلومات انھ سوف یحصل ھجوم

.وتحترق ھذه البنایات كلھا لذا رجاءاً رجاًء أن تقوم الحكومة االتحادیة التنفیذیة بالذھاب الى البصرة الى أن تحل األزمة ومن ثم تعود الى بغداد
-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

-:لدي ثالثة أسئلة فقط باختصار
أوالً: السؤال موجھ الى وزیرة الصحة ھل أنت راضیة عن الوضع الصحي في البصرة؟ إذا كنت راضیة فذلك كفر وعذراً على ھذه الكلمة وإذا

كنت غیر راضیة فلماذا لم تتخذي اإلجراءات الالزمة من اجل إصالح الوضع الصحي في البصرة؟ أسوء وضع صحي في كل مؤسسات الصحة
.في البصرة في عموم العراق ویمكن لمدیر صحة البصرة أن یوافینا بكل المعلومات المطلوبة

ثانیاً: سؤال الى وزیر الموارد المائیة ما ھي خطتك سیادة الوزیر تجاه شط العرب؟ تفاءلنا خیراً قبل سنتین عندما جاء الى الوزارة وزیر محترم
مختص مثقف لیس ھنالك أي مشاریع من وزارة الموارد المائیة قناة البت منذ عام 1997 وال توجد أي مشاریع أخرى شط العرب أصبح جزء
من البحر إذا وافق حضرتك على جعل شط العرب بھذه الحالة جزء من البحر فقد جنیت جنایة كبرى على شط العرب وأنت بذمتك كل حقوق

أھالي البصرة فھم لیس فقط بشر فھم زراعة ونخیل وحیوانات وأسماك حتى الطیور ھاجرت من أین تشرب الطیور؟ لقد ھاجرت فما ھي
.إجراءات سیادة الوزیر؟ ال توجد

ثالثاً: سؤال الى السید رئیس الوزراء مع كل االحترام والتقدیر سبق واتفقنا على مجموعة حلول لمشاكل البصرة المائیة بمدیات مختلفة فوریة
وعلى المدى المتوسط والبعید وسبق أن وافقت سابقاً على تخویل محافظ البصرة بصالحیات كاملة لتنفیذ ھذه المشاریع اآلن في قرارات مجلس
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الوزراء األخیرة تبین أن ھذه القرارات أعطیت الى لجان وزاریة وأنا اعتقد یا سیادة الوزیر وأنا عمري سوف یصبح مائة عام ومن خالل
.خبرتي إذا جاءت لجنة وزاریة الى البصرة فلن نرى مشروع ینفذ

-:النائب مظھر السلمان –
خصصت ھذه الجلسة من أجل البصرة الفیحاء ومناقشة الحلول اآلجلة إلنھاء معاناة أھلنا في البصرة لذلك أردنا أن نطرح بعض الحلول الكثیر
منھا تطرقوا لھا إخواني أعضاء مجلس النواب ولكن األھم منھا ھي زیادة االطالقات المائیة في مؤخرة سدة الكوت الى نھر الغراب لكي نصل
وكذلك مد قناة أنبوبیة بدل من القناة الترابیة في نھر البدعة وضمان R0 الى الكمیة المناسبة لنھر البدعة ونحافظ على كمیة الخزین في منطقة

عدم التجاوز علیھا وضمان وصول الكمیة المطلوبة الى منطقة اآلر زیرو التي تغذي الشبكات المائیة في البصرة وكذلك اإلسراع البدء بمشروع
سد البصرة وحسب الدراسات المسبقة في وزارة الموارد المائیة ومد قناة أنبوبیة من منطقة الزجیة التي تقع شمال قضاء العزیر بـ(10) كلم الى
البصرة علماً انھ توجد دراسات لھذا المشروع منذ عام 1992 من شركة فرنسیة اإلسراع بصیانة انسداد الحمایة في منطقة السوید المتآكلة ألنھا

معرضة في الوقت الحاضر وبطول (30) كیلو متر وبانھیارھا تسبب مشكلة بیئیة جدیدة یجب أن تؤخذ بنظر االعتبار ورفع التجاوزات
الموجودة على نھري دجلة والفرات كون أغلب المتجاوزین من الشخصیات المتنفذة في الدولة وال یسیطر علیھا رجل الري أو موظف دائرة

الري وتشكیل لجنة متخصصة للذھاب الى الدول الجوار كل من الجارة تركیا وایران للتباحث حول الحصص المائیة المقررة حسب االتفاقیات
الدولیة وكري وتوسیع منطقة مقطع نھر دجلة في مؤخرة سدة العمارة حتى نقطة االلتقاء في قضاء القرنة بسبب كثرة الترسبات والمنجزات التي

.تعیق انسیابیة المیاه باتجاه شط العرب
-:النائب حسن سالم عباس جبر –

من المؤسف والمخجل جداً أن تكون دولة عمرھا (15) سنة، والمحافظة العزیزة، البصرة المعطاء التي تقدم خیرة األرواح من الشھداء، ألجل
حفظ الوطن، وتقدم األموال لكي تجني أمراض السرطان والبیئة الملوثة! ومن المخجل نحن كسیاسیین وكحكومة الیوم أھل البصرة یطالبون

بالماء حتى یلقوا حتفھم شھداء، إذا كان ھنالك إخفاق في األمور الخدمیة، فأعتقد أنھ على الحكومة أن تستقیل، وھذا ھو أفضل حل، ما الذي فعلتھ
الحكومة طیلة ھذه المدة؟

دعني أكمل سیادة رئیس الوزراء، فیما یتعلق بالملف األمني، ھذه التبریرات ال تنطلي على أبسط إنسان، الیوم أبسط مواطن لدیھ المعلومات
الكاملة عما تسمیھم بالمندسین، أوالً التظاھرات ھي تظاھرات حضاریة سلمیة، أناس مواطنون كرماء یطالبون بحقوقھم المشروعة، ما ھي

الحقوق؟ یطالبون بماء!! وهللا عیب!! بالنتیجة إذا كان ھناك عدد من الشھداء سقط عن طریق األجھزة األمنیة، أقول األولى أن توجھ ھذه األجھزة
األمنیة رصاصھا إلى المندسین، من المؤكد أن ھؤالء ھم ضد العملیة السیاسیة، ھؤالء ضد البصرة، ھؤالء ضد كل إنسان وطني خیّر یرید
الخیر ألھل البصرة، ال أدري ھذا اإلنفالت األمني، من یتحمل مسؤولیة الدماء؟ مواطن یقتل في دولة معینة تستقیل حكومة بأكملھا، ونحن

مسلسل الدماء مستمر، الیوم ھذا الحشد المقدس الذي قدم األرواح العزیزة یھان، وتھان صور الشھداء، من یتحمل ھذه المسؤولیة؟ ھل ھي لعبة؟
أم وضع أمني؟ الیوم یفرض حظر التجوال، وبعد ساعة یرفع الحظر، حتى یقوموا بدسائسھم وحرق المحافظة، وبالتالي نأتي نحن ونعید الكرة

.مرةً أخرى
أعتقد یا سیادة رئیس الوزراء، على ھذا اإلخفاق الذي حصل في البصرة التي تتعرض الیوم إلى إبادة، ھل تعلم یا رئیس الوزراء أن المخلفات

الكیمیائیة تحرق في البصرة؟! ھل تعلم یا سیادة رئیس الوزراء أن حقل البرجسیة النفطي یشرف علیھ إسرائیلیون ویفتحون (الكاك) كما
یشاؤون؟! ھل تعلم یا رئیس الوزراء أن النفط الذي یعلن ھو غیر النفط المخفي،وفي جیوب الفاسدین؟ ولألسف الشدید البرلمان السابق أعطاك

الشرعیة، المرجعیة أعطتك الشرعیة، الجماھیر أعطتك الشرعیة، وسنضرب من حدید على ید الفاسدین، و – ما شاء هللا – أخذ األموال المحافظ
السابق وخرج من البصرة، وكل ھذه المعاناة والفاسدین، لم نَر أن واحداً قد حكم! لم نَر أن واحداً قد صودرت أموالھ المنقولة وغیر المنقولة!

!!صاحب الكلنس ھو الذي یدفع ضریبة ھذا الكالم
.أنا لیس لدي كالم بعد ذلك

-:النائب عدنان فیحان موسى شري –
األولویات في البصرة تتغیر بصورة سریعة، من مطالب حقة ومشروعة ألھلنا في البصرة ألبسط مقومات الحیاة، من ماء صالح للشرب،

مستشفیات للمعالجة، وخدمات بسیطة یمكن أن یستخدمھا أي إنسان، الیوم تحولنا إلى مرحة ثانیة وكارثة بیئیة وصحیة تنذر بالخطر الكبیر على
محافظة مثل البصرة، وتحولت األولویة إلى اإلنفالت األمني الخطیر الذي یحصل اآلن، والذي حصل بتواطؤ واضح وصریح من قبل القوات

األمنیة، نحمل القوات األمنیة من أعلى قیادة إلى الضباط المیدانیین الموجودین مسؤولیة ما حصل من حرق ممتلكات عامة، وممتلكات خاصة،
وإھانة لصور الشھداء، صور الشھداء التي أھینت من قبل بعض المتحزبین المخربین، لن نسكت عنھا، سنبقى نطالب بتحقیق فوري، ومواصلة

اإلطالع على مجریات ھذا التحقیق، ومحاسبة كل مقصر سمح إلى بعض المخربین أن یتجاوزوا على من حمى العراق، وعلى من ضحى
بدمائھ، الصور التي حرقت ھي لیست فقط أوراقاً، بل قد حرق الدم، ھذا الدم الذي ضحى من أجل العراق، أمس حرق قلب إمرأة ثكلى بابنھا،

.وزوجة وأخت ویتیم كان یتصور أن شعبھ الیوم یفتخر بھ، أمس حرقت ھذه الصور بفعل متعمد، وتواطئ واضح من قبل القوات األمنیة
أنا أسأل السید الرئیس: ھذه صورة تجمع القنصل األمریكي بقائد عملیات البصرة، ھل یوجد في األعراف الدبلوماسیة قنصل یجلس مع قائد
عملیات؟ قائد العملیات إذا جلس مع القنصل األمریكي بأمر من القیادة، فنحن نسأل: یوجد ھكذا شيء في األعراف؟ وإذا قائد العملیات جلس

لوحده مع القنصل األمریكي، فنحن نطالب دولة الرئیس، ونطالب وزارة الخارجیة باتخاذ اإلجراء المناسب إلیقاف ھذا التدخل السافر بمصالح
العراقیین، وبشؤون العراقیین الخاصة، القنصل األمریكي ھو المتصرف الیوم في البصرة، ھو من أحرق البصرة، ونحن نطالب الحكومة أن
یكون لھا موقف حازم اتجاه ھذا التدخل السافر، وإال الحكومة التي لم تستطع توفیر الخدمات، والتي لم تستطع أن توفر للبصرة حالة معیشیة
صحیة مناسبة ألبسط حیاة للمواطن العراقي، وكذلك لم تستطع أن توفر األمن، فعلیھا إما أن تعمل بجد، وإما أن تقدم إستقالتھا أمام الشعب،

.وتعتذر لھذا الشعب على التضحیات التي قدمھا، والتي ال زالت تقدم
-:(النائب عامر حسین جاسم الفائز (نقطة نظام –

نحن اجتمعنا من أجل محافظة منكوبة، وطرحت كل المشاكل، وطرحت أسباب ھذه المشاكل، لكن إلى اآلن لم نسمع حلوالً، نحن نرید مقررات
.ھذه الجلسة

كالمي مع اعتزازي باإلخوة، طبعاً أنا من الناس الذین أیضاً ما تكلموا، لكني أتنازل عنھا مقابل أن ننھي اجتماعنا بقرارات، لیس مجرد أن نتكلم
بكالم، كل منا یطرح مشكلة ما واألسباب، وانتھى األمر – في أمان هللا – نرید مقررات ھذا اإلجتماع، فأنا من نواب البصرة الوحید الذي لم
یتكلم، لكني أقول أنا أتنازل عن وقتي مقابل الخروج بمقررات لھذا اإلجتماع، حتى الناس تعرف ما الذي حصل في اجتماع مجلس النواب مع

.الحكومة
-:السید رئیس السن لمجلس النواب –
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.إخوتنا حقیقة ھذه القائمة أمامي، أنا لم أقرأ كما أشاء
-:النائب محمد علي محمد تمیم –

لحظة إن سمحت لي، أوالً أن الجلسة ال ینبغي أن تبقى بھذه الطریقة، یجب أن نخرج بمقررات واضحة، ونحاول لملمة الجلسة والخروج
بالقرارات، ما ھي نتائج ھذه الجلسة؟ أما إذا نبقى نضع أدواراً، فالكل لھ رغبة، والكل محروق قلبھ على البصرة، ویرید أن یعطي رأیھ في ھذه

القضیة، لذلك یجب أن نضع نھایات للحدیث، مجلس الوزراء والقیادات األمنیة موجودة، ولدیھم أعمال أخرى، اآلن أمضینا أكثر من أربع
ساعات في ھذه الجلسة، لذلك أوالً بعد حدیثي علینا أن نبدأ بلملمة الحدیث، وما ھي مقررات الجلسة؟ لكي نخرج بشيء یستفید منھ أھل البصرو

.أوالً، وأیضاً ثانیاً یھدئ الشارع في البصرة، ویھدئ الشارع في بقیة أنحاء العراق
ما كان من مداخلة، وددت أن أدلي بھا تتعلق بأن القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء ھذا الیوم ھي قرارات جیدة جداً، ویجب أن نضع لھا

جدوالً زمنیاً، وسمعت أیضاً من السید رئیس الوزراء قبل قلیل أن كل قرار فیھ جدول زمني للحل، وأعتقد علینا أن ننتظر ھذه الجداول الزمنیة
التي أتمنى أن ال تكون بعیدة، وننتظر الحلول لمحافظة البصرة كما أطلب من القوى السیاسیة جمیعاً إبعاد البصرة عن الصراعات السیاسیة،

خروج المتظاھرین في البصرة في الیوم األول والثاني كان خروجاً لطلب الخدمات، لكن بعد ذلك دخلت علیھا القوى السیاسیة، وأصبح صراع
إرادات سیاسیة، لذلك یجب أن ال نلجأ إلى الشارع في الصراع السیاسي، الشارع لیس محالً للصراع السیاسي، ألن ھذا األمر خطیر جداً، لذلك

لنترك فرصة لمجلس الوزراء بعد قرارات الیوم، وننتظر الجدول الزمني، وأتمنى من سیادتك أن تضع نھایات لھذه الجلسة، والقرارات التي
.تصدر منھا

-:النائب محمد كریم عبدالحسین ھادي –
.بدایةً كان لي الدور بعد النائب األستاذ عدنان فیحان

حقیقة ال بد أن نشیر إلى مرجعنا الدستور في تحدید المھام والمسؤولیات، المادة (78) من الدستور العراقي تشیر إلى أن (رئیس مجلس الوزراء
ھو المسؤول التنفیذي المباشر عن السیاسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، یقوم بإدارة مجلس الوزراء، ویترأس إجتماعاتھ، ولھ

الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب)، وكذلك المادة (83) من الدستور أیضاً التي تشیر (تكون مسؤولیة رئیس مجلس الوزراء، والوزراء
.(أمام مجلس النواب، تضامنیة وشخصیة

نحن اآلن أمام مسألتین في البصرة، لعلھ البعض یتھرب من تحمل المسؤولیة، وھذا أمر خطیر لدى المسؤول أو القائد، علیھ أن یتحمل
.المسؤولیة، وعلیھ أن یؤشر مواطن الخطأ، ویقوم بمعالجتھا

حقیقة بعد اإلستماع إلى السادة الوزراء ومداخالتھم سجلت مجموعة من المالحظات التي تتعلق بكل وزارة، وھي أن الجمیع یشیر إلى حصول
كارثة في البصرة، وال توجد ھنالك خدمات، السید وزیر الموارد المائیة یشیر إلى وضع مأساوي ومتردي في الخدمات، السیدة وزیرة الصحة

.تشیر إلى ھذا الوضع، وكذلك اإلخوة الوزراء، وھذا ما أكده السید محافظ البصرة، واإلخوة النواب عن البصرة
السؤال الذي یطرح نفسھ: من الذي یتحمل المسؤولیة اآلن؟ مسؤولیة (15) سنة من تردي الخدمات وصلت إلى أن تراق الدماء في البصرة،

أعتقد أن المعالجات بسیطة، إذا كانت المسألة، مسألة الماء، فأعتقد أن الدولة التي تعجز عن توفیر مضخات ماء، لتأتي المرجعیة الشریفة
بكوادرھا الممثلة للسید السیستاني (حفظھ هللا) إلى البصرة، الستبدال مضخات ماء، أعتقد أن ھذا معیب على الدولة العراقیة، دولة السید رئیس
الوزراء یشیر إلى حمالت تنظیف لشباب متطوعین من أھالي البصرة، فأعتقد أن الدولة التي تعجز عن القیام بمثل ھكذا مھام بكل إمكانیاتھا،
وبكل مواردھا، ال أعتقد أنھا تستطیع بعد ذلك أن تقدم شیئاً للشعب، الوعود التي قطعت ضمن الفترات السابقة الجمیع یشیر إلى أنھا لم تحقق

ً .شیئاً، ولم تقدم شیئاً نھائیا
أعتقد أن المعالجات بالنسبة الرتفاع اللسان الملحي ھي معالجات بسیطة، طبعاً السیدة وزیرة البلدیات واألشغال العامة، لو كان السید مدیر الماء

حاضراً معھا لكان األمر واضحاً لدیھ، إذا كان ما یتعلق بالتلوث فسیتم معالجتھ من خالل المیدیا الموجودة في الفالتر، ومواد الشب، وكذلك تعقیم
.المیاه بمادة الكلور، وال أعتقد أن الدولة أیضاً عاجزة عن تقدیم مثل ھكذا خدمات

معالجة األمالح بالنسبة لشط العرب، أعتقد أن إنشاء محطات رفع من مناطق بعیدة عن األمالح عبر أنابیب وإیصالھ إلى محطات، أعتقد أن ھذه
المسألة لیست كبیرة، وال تستھلك الوقت الكبیر، الحلول التي توضع الیوم بالنسبة لماء البصرة، وانتظار المواطن البصري إلكمال مشروع قد
یتطلب إنجازه ثالث أو أربع سنوات، أعتقد أن ھذا إھمال وتقصیر كبیر، یجب أن تكون ھنالك حلول، وھذه الحلول ھي بسیطة ومتوفرة من

.خالل محطات التحلیة، ومن خالل إنشاء محطات رفع

-:النائب محمد ناصر دلي الكربولي –
أنا ال أرید أن أعقب على ما تكلم بھ اإلخوة من المشاكل التي تعاني منھا مدینة البصرة، لكن نحن نواب المناطق الغربیة التي ال تقل إھماالً من
قبل الحكومة المركزیة، نتیجة الصراعات، وخروج تنظیم داعش اإلرھابي، لكن الیوم نحن نترك البیوت التي سقطت، والمناطق التي ھجرت،

ونتضامن مع أھلنا وإخواننا في البصرة، وحقیقة أنا أعترض على ھذه الجلسة، ألن ھذه الجلسة غیر دستوریة، وقراراتھا غیر قانونیة،
.المفروض الیوم رئیس الوزراء والوزراء یكونون في البصرة، الكل یعلم أن البصرة تحتاج إلى میاه، وتحتاج إلى أموال، وتحتاج إلى تعیینات

أنا أعتقد أن الوزراء معنیون بھذه األزمة، وعلى الحكومة أن تعمل بواجبھا الوطني واألخالقي بالحفاظ على مدینة البصرة، والحفاظ على الشعب
البصري، ألنھ بالتالي ھذا السقف إذا وقع فسیقع على الكل، ولیس على محافظة دون محافظة أخرى، وأحب أن أنوه، الذي جرى في المناطق

.الغربیة كان مؤامرة أیضاً، وإن شاء هللا لن تكون ھذه المؤامرة على البصرة والمناطق الجنوبیة
-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

.نرحب بالسید رئیس الوزراء، والسادة الوزراء، والكادر الذي حضر إلى جلسة ھذا الیوم التي تتعلق بموضوع البصرة
طبعاً أكثر من جلسة في الدورة السابقة تعلقت بالبصرة، ومجموعة توصیات أصدرھا مجلس النواب وصادق علیھا، لكن لألسف لم تحل مشكلة

المیاه، أنا ال أتحدث عن ملف المیاه فقط، لكن ھناك حلقة مفقودة في ملف إدارة المیاه، طبعاً غیر متعلقة بالبصرة، بل ھي متعلقة بكل
.المحافظات، الماء الخام مسؤولیة وزارة الموارد المائیة، الماء الصافي مسؤولیة وزارة البلدیات وأمانة بغداد

الذي أقترحھ على السید رئیس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، إستناداً إلى نص المادة (33) من قانون الموازنة لعام 2018، والتي تقول
(لمجلس الوزراء بناًء على اقتراح رئیس مجلس الوزراء إعادة ھیكلة الوزارات القائمة بدمج تشكیالتھا بضمنھا شركاتھا العامة مع دوائر قائمة،
أو تغییر جھة إرتباطھا، أو نقلھا وتحدید مھامھا، وإلغاء تلك التشكیالت)، الذي أقترحھ سیادة الرئیس ھو أن تربط مدیریات الماء في المحافظات،

ومدیریة المادة في أمانة بغداد بوزارة الموارد المائیة، وھذه لیست بدعة، أغلب دول العالم موجودة فیھا ھذه العملیة، في سوریا وزارة الموارد
.المائیة ھي المسؤولة عن الماء الخام والماء الصالح للشرب، الذي أتمناه أن تطبق المادة (33) كما تم تطبیقھا على سلطة الطیران المدني

-:السید رئیس السن لمجلس النواب –
أ أل ً
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.حقیقةً ستربك علي األمور، إذا لم تدعوني بحسب القائمة الموجودة لدي رجاًء، إرأفوا بحالي
-:النائبة سھام الموسوي –

.نرحب بالسید رئیس الوزراء والسادة الوزراء والوفد المرافق لھ
.بدایةً، أنا ال أرید أن أكرر الذي قالھ اإلخوة وال أرید أن أطیل أكثر

نحن الیوم إذا عدنا إلى نقص الخدمات ذاتھا فكل محافظاتنا بالعراق لدیھا نقص خدمات، ولكن البصرة الیوم لھا أولویة حسب موقعھا، أعلى
.درجات الحرارة ھي في البصرة والیوم الماء وملوحة الماء

أنا ال أعتقد أصالً، أمام دول العالم ونحن (15) سنة حكومات متعاقبة، حكومات محلیة وحكومات مركزیة، من غیر الممكن أن ال نوفر محطات
.تحلیة للبصرة ومحطات كھرباء، المفروض الیوم البصرة لھا أولویة أن تكون

اآلن نحن ال نحاسب الیوم على الفشل السابق كحكومات ولكن نحن الیوم أمامنا فرصة وأصبح الوضع الیوم بھذه الصورة، المفروض من 1/7
.ومنذ إنطالقة المظاھرات أن تتواجد ھناك الحكومة

الیوم حضور السید رئیس الوزراء والوزراء طبعاً مرحب بھ ولكن ال یحتاج وأنا أرى أنھ ال یحتاج ألن ھذا ھدر للوقت، الیوم ال یحتاج رئیس
الوزراء تفویض من مجلس النواب وال یحتاج صالحیات وال یحتاج تشریع قانون حتى نقول لھ إذھب لتعمل، الصالحیات عنده واألموال عنده

.والوزراء معھ والمفروض أن تتشكل خلیة أزمة في البصرة منذ 1/7 وتعالج
نحن إذا لم یكن لدینا كفاءات في الوزارات أو لیس لدینا عقول ممكن أن تحل لنا ھذه المعضلة لتوفیر المیاه والكھرباء ونكون شأننا شأن دول

الخلیج، الیوم دبي واإلمارات وباقي الدول أعتقد لیس ھم من وضعوا الخطط جاؤا بخبراء ومھندسین وشركات أجنبیة وأعطوھم األموال وقالوا
لھم تعالوا وإعملوا لنا واحد إثنان ثالثة، حسناً، لماذا نحن ال نستعین بھذه الشركات ونحقق ھذه األمور والتي ھي أبسط حقوق الشارع؟ من غیر

.المعقول مواطن یتظاھر الیوم للمطالبة بالماء الحلو
دولة رئیس الوزراء، باإلضافة إلى ذلك، نحن نستغرب من حالة في مظاھرات البصرة، كل المظاھرات الیوم نحن معھا ومع المطالبة بالحقوق

والیوم الحقوق یضمنھا الدستور ولكن أن مظاھرات البصرة فقط في اللیل ویبدأ الحرق والقتل واإلغتیاالت ھذا غیر معقول ولماذا في اللیل؟ لماذا
.مظاھراتنا تكون لھا منطقة معینة شأنھا شأن ساحة التحریر والمطالبة الیوم

-:(النائب أحمد األسدي (نقطة نظام –
سیدي الرئیس، ھذه الجلسة بإعتبار أننا الزلنا في الجلسة األولى والجلسة األولى مخصصة إلختیار الرئیس ونائبیھ ولكن عقدنا الجلسة بحضور

إستثنائي للظروف التي تمر بھا مدینة البصرة وبالتالي كل الحدیث عن التوصیف ھو معلوم لدى كل الجماھیر العراقیة ولدى جماھیر البصرة
خصوصاً، وما مطلوب منا الیوم ھو أن نخرج بمعالجات، ولذلك نستمع للمعالجات التي یذكرھا اآلن السید رئیس الوزراء والوزراء المعنیین

بخالصة شدیدة یستمع إلیھا أھل البصرة قبل النواب الحاضرین الیوم حتى نقول لھم أننا سنفعل لھم واحد إثنان ثالثة وھنالك مجلس مھمتھ
.األساسیة مراقبة أداء الحكومة سابقاً واآلن وغداً وبالتالي أرجو أن نستمع إلى المعالجات

ً واضح أن الجمیع إتفقوا على تشخیص الخلل أن ھنالك تقصیراً لدى الحكومة، لنستمع إلى أجوبة الحكومة عن معالجاتھا لكل ما جرى أمنیا
.وخدماتیاً، وننھي ھذه الجلسة ألنھا ُعقدت فقط من أجل اإلستماع إلى المعالجات

-:(السید رئیس مجلس النواب (رئیس السن –
.لحظة واحدة رجاًء

.السید النائب، تفضل تكلم
-:النائب أحمد الجبوري –

المسألة األولى: بالتأكید الیوم حضور أغلبیة أعضاء مجلس النواب دلیل واضح على أن البصرة ھي كتلتنا األكبر ولذلك نحن حضرنا ھذه
.الجلسة

المسألة الثانیة: سیدي الرئیس، أوالً أبارك وأحییك على إدارتك لھذه الجلسة وأطلب من إخواني عدم زج القوات األمنیة والعسكریة في صراعنا
.السیاسي

القوات العسكریة واألمنیة ھي ظل السلطة الحاكمة في المیدان ولذلك یجب أن ال نُقحم القوات األمنیة والعسكریة التي حررت أرضنا مع الحشد
.الشعبي من دنس داعش اإلرھابي

سیدي الرئیس، بإختصار نحن نطلب من مجلس الوزراء وكما تفضل بھ إخواني أن یكون ھناك إنعقاد دائم لمجلس الوزراء في البصرة وتحل
جمیع ھذه المشاكل وبقاء الوزراء ومجلس الوزراء في بغداد لن یحل المشكلة ولذلك أطلب من إخواني أن یوافقوا على أن ینعقد مجلس الوزراء

.بدًء من یوم غد في البصرة وتُحل جمیع ھذه المشاكل الخدمیة واألمنیة وكافة المشاكل التي تحدث بھا اإلخوان
-:السید رئیس السن –

.اآلن أعود إلى المقترح
-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –

.أنا شاكر لمالحظات ومداخالت السادة والسیدات النواب في ھذا اإلطار ولكن أؤكد التالي، ھذه حزمة القرارات المھمة لمجلس الوزراء
-:السید رئیس السن –

.رجاًء أخبروني كم نائب ونائبة یریدون التكلم بعد والجلسة مستمرة إلى ما بعد یوم غد
.لنكون نحن عملیین یا إخوان، كونوا عملیین یا إخوان ال یجوز ھكذا یا إخوان، أرجوكم ال یجوز ھكذا شيء

.السید رئیس الوزراء، تفضل تحدث
-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –

السادة النواب والسیدات النائبات، أنا أحییكم على مداخالتكم وحرصكم على البصرة وعلى معاناة البصرة والمفروض كلنا نشترك بھذا الحرص
.وأنا أدعو فعالً إلى إبعاد الخالفات السیاسیة عن الملفات األمنیة بشكل واضح ودعونا نتوافق على ھذا

توجد آلیة للدستور لحل النزاعات وأنا ملتزم بھذه اآللیات، ونظامنا نظام دیموقراطي وتوجد سیاقات دستوریة وال یجوز نستخدم خارج السیاقات
الدستوریة وال یوجد أحد لھ الحق أن یتمسك بالسلطة خارج السیاقات الدستوریة وأنا أول الملتزمین وأدعو كل الكتل السیاسیة إلى أن تلتزم بذلك

.أیضاً، أول الملتزمین وال یوجد حرص لدینا على أي موقع والموقع ھو خدمة الشعب العراقي وخدمة مواطنینا
بالنسبة للحزمة التي قدمناھا من القرارات فیھا تخصصیات مالیة كبیرة ومجلس الوزراء أناط مسؤولیة ھذا التنفیذ إلى فریق متابعة، فریق

وزاري كبیر بالتعاون مع الحكومة المحلیة وأیضاً منح كل اإلستثناءات ولكن ھذه حتى تتحقق أنا أدعو إلى فریق من مجلس النواب أن یُشكل
لمتابعة وتعرفون مجلس النواب لیس لھ حق بالتدخل في التنفیذ ولكن أدعو إلى فریق من مجلس النواب ولیكن أوسع البصرة ال خالف جیئوا
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.بغیرھم وكلنا حریصین على البصرة إخوان، كل مجلس النواب حریص على البصرة وحریص على خدمات البصرة وأدعو إلى ذلك
األمر اآلخر، بصراحة أنا فقط لدي وجاءتني قائمة والسید المحافظ موجود، مجلس الوزراء لدیھ قرار بھذا الصیف وواحدة من اإلطالقات المالیة

كانت (109) ملیار دینار وأنا إستلمتھا من دكتور ماھر، ومجلس الوزراء قرر للمیاه فقط ألنھ توجد أزمة میاه وكانت ھذه اإلطالقة (109)
ملیار دینار ألزمة المیاه والقائمة للمصروفات الموجودة عندي والتي ھي أجور خبراء النقل المباشر عبر األقمار وخدمة شبكة المعلومات
والمؤتمرات والندوات والطبع واإلشتراك في الدورات وتنظیفات المدن والقرطاسیة والمطبوعات وأجور المیاه والوقود واللوازم األخرى

وصیانة التأسیسات المائیة وصیانة التأسیسات الكھربائیة وصیانة سیارات الصالون وصیانة سیارات العمل وصیانة الطرق وصیانة اآلثاث
وصیانة المباني وصیانة المكائن وغیرھا وصیانة مشاریع التحلیة ومباني سكنیة كرفاناتواآلثاث الخشبي واآلثاث المعدني واآلثاث اآلخر

.واألجھزة، أجھزة اإلستنساخ وآالت اإلتصاالت وحاسبات إلكترونیة
ھذه في األزمة صرفت خصیصاً لحل مشكلة المیاه إلى محافظ البصرة، قرار مجلس الوزراء أنھا أطلقت صحیح من موازنة البصرة ولكن لھذه

.المھمة
الشيء اآلخر الذي أرید توضیحھ، أنا آسف للذي حصل ھذا التقاطع بین السید محافظ البصرة وبین بعض الوزارات نحن یجب علینا كلنا أن
نعمل بإتجاه واحد وبصراحة طلبي كان من السید المحافظ ولیس من الصحیح في ھذه األزمة التواجد في بغداد وأنا مستغرب من تواجده في

بغداد، نعم قال أنھ زار النجف لیس لي عالقة بزیارة النجف وھذا أنا لم أعترض علیھ، وزیارة النجف نعم لم أعترض علیھا ال تدخل في جزء
من عملي والمحافظ ُحر وھو مسؤول ولكن البصرة عندما تكون بھا مثل ھذه المشكلة والمحافظ رئیس اللجنة األمنیة في البصرة، في كل محافظة

ھو المحافظ حسب القانون، تعرفون الشرطة المحلیة خاضعة لھ ولمسؤولیتھ وبالتالي غیابھ في وقت ذروة األزمة التي تم فیھا التجاوز على
المباني وحرقھا أنا أتصور غیر صحیح وال أرید أن أحمل السید المحافظ المسؤولیة ولكن ألنھ ھو طرحھا وأنا قمت بالرد علیھ وأنا ال أتصور أن

طرحھا في المجلس كان صحیح وھذا بیني وبینھ الكالم وأنا لم أرد أن أّشھر بالمحافظ وال أرید أن أضعفھ ألنھ ھو أیضاً رأس الحكومة المحلیة
في البصرة ولكن أتصور طرح الخالفات ونحن نرید حلول كان غیر صحیح وغیر مناسب ونحن السید المحافظ لثقتنا بھ في مجلس الوزراء

أعطیناه مجموعة قوانین وفیھا توقیتات قسم منھا أسبوعین وقسم منھا عشرة أیام وقسم منھا شھر حتى یقدم ھذه المشاریع لیتم تمویلھا وإلى اآلن
نحن ننتظر ولم نغیر قرارنا والسید المحافظ علیھ وحسب ھذا القرار أن یقدم وحسب الفترة الزمنیة ھذه المخططات حتى یتم الصرف والزلنا

.ملتزمین بھذا القرار
-:السید رئیس السن –

.شكراً جزیالً
.أخواتي وإخواني، رجاًء إسمعوني

-:(السید أحمد العیداني (محافظ البصرة –
.ال لیس سجال، أنا أرید وقت للرد

أوالً: ھذا الذي ذكره السید الرئیس كل ھذا صحیح ولكن ھذه دیون سابقة عن محافظة البصرة ولیذكروھا لي ھذه ألي سنة؟ ھذه لــ 2015 و
2016 و 2017 التي ذكرھا علینا أن نسددھا السنة وھذه موازنة تشغیلیة والدكتور ماھر موجود ولیقل أنھا لیست تشغیلیة وتسدد من

.البترودوالر
.ثانیاً: أنا عندما جئت إلى بغداد البارحة جلست في ھیأة المستشارین لوضع حلول لمشكلة المیاه والسید رئیس ھیأة المستشارین موجود

-:الحلول
.الحلول للماء .(R.O) إصالح منظومة الــ -1

.زیادة اإلطالقات، مثلما تفضل معالي السید وزیر الموارد المائیة -2
-:إذا تسمحون لي، تریدون الحلول، الوقت سوف أقول لك، الحلول

أوالً: مثلما تفضل معالي السید وزیر الموارد المائیة قال الیوم والسادة النواب موجودین وبإستطاعتكم أن تتصلوا باألستاذ علي دواي محافظ
.میسان ویذھب للوقوف على قلعة صالح، إذا الیوم وأنتم حضور، اإلطالقات (90) متر مكعب بالثانیة أنا أمام الشعب العراقي أكون كاذب

-:(R.O) ثانیاً: الحلول لمشروع الـ
والتي مضى علیھا (8) سنوات ولم یبدل أحد فیھا مضخة و(8) سنوات لیست (R.O) أنا قلت لھم أعطونا (45) یوم نصلح منظومة الـ -1

مسؤولیة محافظة البصرة حتى تكون، سلمت لمحافظة البصرة ھذه السنة والدكتور طورھان موجود عدد من الكتب أنا أرسلت إلى الھیأة
.التنسیقیة للمحافظات على أن وزارة البلدیات تسلمنا إیاھا ونحن مسؤولین عنھا، سلمت ولم تسلم لنا األموال

<مدیریة ماء البصرة موجودة وموازناتھا موجودة ولیروا كم أنفقوا إلى مدیریة ماء البصرة -2
.الخطوط الناقلة، كلھا ومنذ العام 1991 أین كانت الوزارة عن إستبدالھا؟ ھذه الخطوط الناقلة یجب إصالحھا -3

.كلھا خصص لھا وأنا البارحة كنت جالس والسید الرئیس عندما یقول لماذا تركت مدینتك؟ مدینتي تحترق بسبب الماء
القرارات ھذه وجلست مع ھیأة المستشارین ووضعنا خطة والدكتور عبد الكریم موجود وجلست مع رئاسة الوزراء أي ھیأة مستشارین رئاسة

.الوزراء ولدینا خطط وأعطیتھا للدكتور عبد الكریم بإستطاعتھ
.ھذه قلنا كلھا خالل (45) یوم نستطیع أن نستبدل ونستطیع أن نصلح ونستطیع أن نوصل
.قرارات الیوم أنا سمعتھا قبل شھرین ذاتھا، لماذا لم تطبق من قبل شھرین؟ ھذا الذي أقولھ

أنا الیوم محافظ البصرة وعندي شك بھذه القرارات، المواطن كیف سأقنعھ؟
أخي أنا الیوم أتحدث بالھندسة، مضخاتنا التي بقدرة (1000) مضى علیھا (8) سنوات من غیر صیانة والیوم تعطي (200) ونشكر العتبة

.جاءوا إلینا بأربعة مضخات ألنھ لیس لدینا األموال لنشتري مضخات
-:السید رئیس السن –

.إخوان رجاًء، توجد نقطة نظام
-:(السید أحمد العیداني (محافظ البصرة –

.ھذه ھي الحقیقة، توجد خطة عمل وضعناھا إلصالح منظومة الماء في البصرة
-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –

.السید المحافظ رجاًء
-:(السید أحمد العیداني (محافظ البصرة –

.ھذا لیس إتھام، إتركونا من السیاسة، إخوان أنا بالنصر وأقولھا أمامكم، أنا لست بغیر قائمة حتى أتھم
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-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –
.لم یذكر أحد ھذا الموضوع، أعلم أنت في كتلة النصر

-:(السید أحمد العیداني (محافظ البصرة –
.إذاً أقول الیوم، علینا أن ننقذ البصرة

-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –
.السید المحافظ، رجاًء

-:(السید أحمد العیداني (محافظ البصرة –
.سیادة الرئیس، لیس جدال، أنا البارحة تحدثت معك وتقول لي لماذا جئت إلى بغداد؟ أنا جالس في ھیأة المستشارین ولم آتي للسیاحة

-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –
.كنت أعاتبك ولم أتحدث بالعلن بعتابي لك ولكن أنا أقول

-:(السید أحمد العیداني (محافظ البصرة –
ال أرجوك، الیوم بعد أن تقول لي لماذا تأتي إلى بغداد؟

-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –
.السید المحافظ، رجاًء

.أنا أقول أنت تحتاج مضخات
.عفواً سیدي الرئیس

.المضخات ال تبلغ قیمتھا ملیار دینار، أعطیناك (109) ملیار دینار
-:(السید أحمد العیداني (محافظ البصرة –

.لم تعطني، ھذه موازنة تشغیلیة مخصصة وھذا دكتور ماھر لیظھرھا
دكتور ماھر، أرجوك أظھرھا للعلن، لمجلس النواب، وھذا الذي ذكرتھ دیون سابقة منذ زمن ماجد النصراوي وال تأتي لتحملني أخطاء محافظ

.سابق وأنا لست مجبراً على أخطاء محافظ سابق
-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –

.رجاًء
.ولكن ماء الشرب أولى

-:(السید أحمد العیداني (محافظ البصرة –
.أولى، كیف أولى؟ غداً تذھب بي إلى النزاھة إذا حولت رواتب الموظفین

-:(السید حیدر العبادي (رئیس مجلس الوزراء –
لماذا أنفقتھا على دیون؟

-:(السید أحمد العیداني (محافظ البصرة –
.(%لم أنفقھا، فیھا أبواب صرف ولماذا وافقت علیھا وزارة التخطیط، لماذا لم تصرف لي (5

-:السید رئیس السن –
إخوان رجاًء، دعونا رجاًء یا إخوان یا جماعة الجلسة ھذه ضروریة ومفیدة واآلن على السادة النواب تشكیل فریق لمتابعة لقرارات مجلس

.الوزراء.بعد ذلك اآلن جلسة
.نلتقي یوم (15/9) إلنتخاب الرئیس ونائبیھ

.شكراً جزیالً
.رفعت الجلسة الساعة (5:03) عصراً
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