
12/8/2018 محضر جلسة رقم (15) السبت (24/11/2018) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/11/24/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-15-%d8… 1/13

محضر جلسة رقم (15) السبت (24/11/2018) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي األول

(جلسـة رقـم (15

محضـر الجلسـة 

.عدد الحضور: (219) نائباً

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:40) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:النائب سلیم ھمزة صالح –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة األولى: التصویت على تشكیل لجنة تقصي الحقائق بما یخص مشروع بنایة البنك المركزي*

-:(النائب عدي عواد كاظم (نقطة نظام –

المادة (83)، یتم تشكیل لجان مؤقتة والتحقیقیة بموافقة المجلس بناًء على أقتراح من ھیأة رئاسة أو من (50) عضواً، قدمت لك طلب بتوقیع
.(100) نائب لتشكیل لجنة للتحقیق بموضوع خصخصة توزیع الطاقة، لغایة اآلن سیدي الرئیس لم تُعرض في الجدول

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یُعرض في جدول أعمال الجلسة القادمة، ما لم یكن ھناك أعتراض

 

-:(النائب كاوه محمد مولود (نقطة نظام –

نقطة نظامي حول جدول األعمال (الفقرة ثالثاً) طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص مخیمات النازحین والمدن التي تعرضت للسیول، نُطالب
.بتقدیم الفقرة ألن الموضوع ُمِلح وطارئ ویتعلق بحیاة اآلالف للمواطنین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، ھذا األمر سیتم فسح الوقت للنقاش بِھ وأتخاذ القرارات المناسبة
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-:(النائب فیصل حسین جبار العیساوي (نقطة نظام –

نقطة النظام المادة (93) من النظام الداخلي تتكلم عن أختصاصات اللجنة المالیة ومن ضمنھا متابعة البنوك واألئتمان والقروض والتأمین،
والبنك المركزي ھو الجھة العلیا المشرفة على جمیع القروض وھذه الفعلیات من اختصاص اللجنة المالیة، فأنا أقترح أن تكون لجنة تقصي

ً .الحقائق أو متابعة الملفات جمیعاً، لیس فقط بنایة البنك المركزي، لكن تكون حصراً من اللجنة المالیة ولیس من المجلس الموقر جمیعا

-:(النائب عدنان ھادي نور االسدي (نقطة نظام –

المادة رقم (80) من النظام الداخلي أوالً: على الرئاسة إحالة الموضوعات بكامل وثائقھا الى اللجان لدراستھا ومناقشتھا وأتخاذ التوصیات
المناسبة بشأنھا، موضوع تشكیل لجنة تحقق من جمیع البرلمان قبل دراسة اللجنة المختصة بالموضوع یُعتبر شبھ إلغاء عمل اللجان، لذلك

مقترحنا  وأُثنّي على ما طرحھُ سیادة النائب أن تُحال ھذه الموضوعات التي یُراد تشكیل لجان تحقق فیھا الى اللجان المختصة، الى اللجنة المالیة
مثالً ھذا الموضوع وتدرسھُ اللجنة المالیة وھي مشكلة من جمیع المكونات وجمیع الكتل السیاسیة، ثم تطرح رأیھا على البرلمان فإذا كان یوجد

.تقصیر یُدان المقصر من خالل التصویت على مقررات اللجنة المختصة

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

المادة (38) ثانیاً ما یتعلق بموضوع قیادات العملیات، سبق وأن جمعنا تواقیع ألكثر من (50) نائب لطرحھُ على جدول األعمال ألھمیتھ بسبب
.عدم وجود في قانون وزارة الدفاع وال الداخلیة وال أیضاً مجلس النواب، بما یتعلق بقیادات العملیات فنتمنى أن یُطرح، ھذا الموضوع األول

الموضوع الثاني: ما یتعلق بتشكیل لجنة، یجب أن تُقید بسقف زمني، وبالتالي على تشكیل لجنة من النزاھة من لجنة النزاھة وأیضاً من اللجنة
.المالیة والقانونیة بشرط أن ال تزید عن شھر، وعرضھُ أمام السادة أعضاء مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مجلس النواب حریص على أن یؤدي مھامھ ویؤدي ما یُكلف بِھ ومتابعة مثل ھذه الملفات

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

.تشكیل لجنة تحقیقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ولكن بعضكم لم یكن موجود في نھایة الجلسة الماضیة، أصبح الحدیث عن جدول كمیات البنایة، نحُن نتحدث عن بنایة ال نعلم تفاصیلھا، ال نعلم
جدول كمیاتھا فتذھب الى اللجان المختصة، التي تبحث ھذه جدول الكمیات واآللیات التي مر بھا المشروع وتفاصیل أخرى، ما یتعلق أیضاً بـ

(7) ملیار التي حدث علیھا موضوع الغرق ھل فعالً كان في ھذا الیوم مطر؟ ھذه تفاصیل ممكن ان تنتقل للجنة لتقصي الحقائق في ھذا الملف،
اللجنة المعنیة، وھذا یحتاج وقت أیضاً، ولكن أیضاً إجاباتھم كانت واضحة إجابات البنك المركزي، نحتاج الى توصیات من اللجان المختصة

.باتخاذ القرار المناسب، ویعرض على مجلس النواب أوالً وآخراً، ممكن تقلیل نقاط النظام حتى أستطیع أن أمضي في جدول األعمال

-:(النائب حسن خالطي نصیف (نقطة نظام –

بخصوص جدول االعمال، سیادة الرئیس قدمنا سابقاً في الشھر العاشر طلب لحضرتك سؤال برلماني ووافقت حضرتك وأحلتھُ الى اللجنة
القانونیة، فحسب اإلجراءات والسیاقات وضمن أعمال مجلس النواب مسألة السؤال البرلماني كجزء مھم من عمل مجلس النواب، نرجو اإلشارة

.الى اللجنة البرلمانیة لإلكمال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة القانونیة متابعة السؤال البرلماني المقدم من السید النائب

-:(النائبة دیالن غفور صالح (نقطة نظام –

نقطة نظامي حول جدول األعمال، ھناك طلب مقدم من سیادتكم موقع من (54) من السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب بخصوص األوضاع
األمنیة ومشاكل الفالحیین في محافظة كركوك، نظراً ألھمیة الموضوع وتجنباً لوقوع المشاكل بین مكونات المحافظة حیث وصلت المشاكل الى

.حمل السالح بین المكونات، نطلب من سیادتكم إدراج الموضوع ضمن فقرات جدول األعمال

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجان المعنیة، لجنة األمن والدفاع، لجنة الزراعة، التنسیق مع النواب المقدمین لھذا الطلب ویُحال ألیھم الطلب لتقدیم وجھة نظرھم في ھذا
.األمر لعرضھ على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب في جدول األعمال القادم، نعم ولجنة األقالیم والمحافظات

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –
ُ أ أ أ أ ً
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الذي تفضلتم بِھ صحیح جداً أن الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المجلس أو المجلس بشكل عام یجب أن تُناقش من اللجان المختصة
فیما یتعلق بھذه القضایا، بالخصوص اآلن نتكلم عن قضایا شبھات فساد فمن غیر الممكن أن نحصر الموضوع فقط في اللجنة المالیة، ألنھ لیس

من اختصاص اللجنة المالیة البحث في شبھات الفساد، ھذا من أختصاص لجنة النزاھة، فإذا كان الموضوع بھذا اإلتجاه فنحُن نطلب بتحول
.الملف جمیعھ الى لجنة النزاھة فقط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حدث أتفاق في الجلسة السابقة، لمن یُحال ھذا الموضوع؟ سوف أعرضھُ أمام سیادتكم للتصویت علیھ

-:(النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي (نقطة نظام –

نع نحترم توجھ المجلس بتشكیل لجنة تقصي الحقائق، لكن في نفس الوقت نحترم الدولة ونحترم مؤسساتھا ونحُن بناة الدولة، الذي نقولھ أن البنك
المركزي بنك أُسس بإرادة ملكیة في العھد الملكي في 1947 وبنك عریق في العراق وفي المنطقة، وبالتالي ال بد ان نعطي زخم كبیر وقوة

للبنك المركزي ولمؤسسات الدولة في أن تمضي بما تراه مناسباً، لكن ھذا ال یمنع مراقبة مجلس النواب على جمیع حیثیات األمور، لكن دون ان
تكون ھناك حالة تقصي حقائق، وبنفس الوقت ندعم مبادرتكم سیدي الرئیس فیما یخص البنك المركزي بأن یتبنى المشاریع التربویة والصحیة

والخدمیة في جمیع عموم العراق فیما لو اعطیناه الزخم الممكن، ال بد من أحترام مؤسسات الدولة، سیدي الرئیس نحُن بُناة دولة نحترم
المؤسسات نعطیھم الزخم، نعطیھم القوة في العمل، ال أن نجعل المؤسسة ومن فیھا في حالة خوف في كل خطوة یخطوھا، لكن مع ذلك نؤید

.أیضاً مراقبة البرلمان في جمیع حیثیات األمور وفي جمیع تفاصیلھا وجمیع عمل المؤسسات في حالة أذا كان ھناك خلل فعلي

-:(النائب نعیم عبد یاسر العبودي (نقطة نظام –

.فیما یخص لجنة التحقیق نحن نقترح بأن یكون الموضوع لیس فقط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.دخلنا في مناقشة الفقرة، كانت نقاط النظام على جدول األعمال

-:النائب نعیم عبد یاسر العبودي –

نعم، فقط لجنة تقصي الحقائق حول البنك المركزي، یعني المشكلة سیادة الرئیس بأنھ فقط على البنایة، وھنالك أسئلة تم تقدیمھا للسید محافظ
.البنك المركزي ولم یجب علیھا، لذلك نقول ھنالك كثیر من الملفات یجب أن تطرح لیس فقط على بنایة البنك المركزي، ھذا أوالً

.ثانیاً: نحن أیضاً مع دعم البنك المركزي ولكن ھذا ال یعني بأنھ لیس لدینا سلطة رقابیة على البنك المركزي

-:السید رئیس مجلس النواب –

البنك المركزي خاضع لرقابة مجلس النواب أسوةً بالمؤسسات األخرى وبالتالي یجب أن یكون لمجلس النواب دور واضح في الوقوف على
المالبسات التي طرأت على عقد بنایة البنك المركزي أو ما یتعلق بموضوع استبدال العملة بكافة تفاصیلھ، وأیضاً االمور األخرى التي طرحت

.بما یتعلق بنافذة مزاد العملة

-:النائب نعیم عبد یاسر العبودي –

.نعم سیادة الرئیس ھنالك الكثیر من الملفات فلذلك اللجنة المالیة أتمنى أن تفتح ھذه الملفات

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

.سیدي الرئیس مالحظتي تتعلق بمسألتین

المسألة األولى فیما یتعلق بتشكیل لجنة تقصي الحقائق، من خالل التجربة الماضیة سیادة الرئیس یعني حقیقة أذا أردنا أن نصل الى نتائج حقیقیة
ونتائج واقعیة فیجب أن تحال جمیع اإلشكاالت الى اللجان المختصة، المعنیة، لذلك انا أقترح أن یحال األمر الى اللجنة المالیة فیما یتعلق

بالمخالفات المالیة، أما فیما یتعلق بشبھات الفساد األخرى فتحال الى لجنة النزاھة أو أن تشكل لجنة مشتركة من النزاھة والمالیة، ھذه النقطة
األولى. وأعتقد السید الرئیس النقطة المھمة ھو آن األوان بأن نبتعد عن ھذا الموضوع عن اإلعالم رجاًء، علینا أن نحافظ على رصانة ھذه

.المؤسسة وفعالً نعطیھا دعم قوي ونبتعد عن تشویھ سمعة ھذه المؤسسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ننتظر النتائج من اللجنة أو من لجنة تقصي الحقائق وبالتالي أطلب من السیدات والسادة النواب، یعني الحرص على التصریحات والحرص على
.المعلومات لحین التأكد من دقة ھذه المعلومات التي تصل الى السیدات والسادة النواب عن طریق اللجنة التي سوف تشكل

أ أ ً أ
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أیضاً بما یتعلق بطبیعة تشكیل اللجان ال یمكن أنھ امر یخص لجنة من اللجان وطبیعة عملھا ونصادر رأي اللجنة المعنیة، بالتالي الیوم عندما
یتعلق أمر بقضیة أمنیة یحال الى األمن والدفاع، عندما یتعلق بقضیة زراعة توجد لجنة مقابلھا التي ھي لجنة زراعة ، ھذا أمر مالي وھذا تابع

الى اللجنة المالیة ولكن في نھایة الجلسة السابقة بما أنھ األمر قد ھنالك شبھة فساد، حصل الرأي بإضافة عدد محدود من لجنة النزاھة ومن لجنة
االقتصاد واالستثمار، ھذا األمر أوالً تكون القاعدة للجنة ھي اللجنة المالیة ویضاف لھا ثالثة أعضاء من لجنة النزاھة وثالثة أعضاء من لجنة

.االقتصاد واالستثمار

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

اإلخوة واألخوات النواب حیاكم هللا. یقیناً اللجان المشكلة لتقصي حقائق، توجد لجان دائمیة ومصوت علیھا داخل مجلس النواب وھي من مختلف
المكونات ومن مختلف الشخصیات، أما أذا نرغب أن نفتح المجال للجان وتوصیات خالل فترة زمنیة، سیدي الرئیس لجنة الخدمات كذلك ترغب
أن تدخل لیس فقط لجنة النزاھة، لیس فقط لجنة األقتصاد واالستثمار بأعتبار بنایة وإحالة، أنا أعتقد ھذا سوف یقتل الموضوع ویأخذنا الى متاھة
جداً كبیرة، من األحرى أو من األفضل أن تكون اللجنة المالیة خالل فترة زمنیة محددة تعطینا، الیوم اللجان المشكلة یجب ان تعود تعرض نتائج

.تحقیقاتھا خالل فترة زمنیة، لذلك أنا أدعو أن تكون اللجنة حصراً من اللجنة المالیة على أن تحدد بفترة زمنیة محددة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الرأي واضح، یوجد رأیین

.الرأي األول: اللجنة المالیة فقط

.الرأي الثاني: یضاف سبعة نواب من لجان

.أطرح األمرین للتصویت، األمر األول فقط اللجنة المالیة معنیة في اللجنة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.(مضى المقترح األول وحصل على األغلبیة (121) من (218

ھذه لجان لكم،  ھذه لجان مجلس النواب ممثلة من الجمیع وما سوف تصل ألیھ اللجنة المالیة یعرض على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب
.وفي نفس الوقت بإمكان أي من السیدات والسادة النواب الحضور في اللجنة المالیة لمناقشة مثل ھذا األمر او أي أمر آخر

.رئاسة المجلس في الجلسة السابقة أضافت ثالثة أشخاص فقط للعلم الى اللجنة المالیة، یعني وتم التأكید علیھم أثناء حضور البنك المركزي

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

بالنسبة للجان التي تم التصویت علیھا من قبل مجلس النواب وبالتالي یفترض أن یصدر أمر دیواني لكي تبدأ بعملھا، ھذا التأخیر بعمل اللجان
.حقیقة ال یصب في مصلحة البلد، اللجان یجب أن تؤدي عملھا

أما موضوع التنقالت فھذه أصبحت من صالحیتك ألنھ أعطینا لك الصالحیة في أن تنقل تعمل مناقلة فیما بین اللجان، وبالتالي لماذا ھذا التأخیر
.في عمل اللجان؟ اآلن یُفترض ان یصدر في خالل ھذا األسبوع وتنتھي القضیة وتبدأ اللجان في عملھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم أتفق معك

-:النائب أحمد المشھداني –

سیدي الرئیس أتمنى أن تنتبھ لي قلیالً ألنھ الموضوع الذي أرغب أن أطرحھ موضوع مھم جداً، الیوم یفترض أنھ مجلس النواب العراقي الیوم
ینھي جمیع الفقرات باستثناء ھذه الفقرة، نحن ال یوجد لدینا اعتراض على جدول األعمال الحقیقة، جدول األعمال في الظروف الطبیعیة نناقش
فیھا المواضیع واالمور والقضایا، لكنھ في ظروف الطوارئ وحاالت الكوارث التي تمر فیھا المحافظات الیوم والسیول التي دمرت قرى كاملة

ومدن كاملة، یفترض أن مجلس النواب العراقي الیوم یقدم ھذه الفقرة وتكون أولى الفقرات التي نناقشھا نحن، الیوم یوجد قتلى وتوجد قرى
.مدمرة بالكامل وتوجد قرى محاصرة، یفترض سیدي الرئیس یكون اھتمام بالغ من أعضاء مجلس النواب وھذا الحقیقة یفترض

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھنالك إھتمام، وأنا متواصل مع السیدات والسادة النواب بھذا الملف، ولكن جرت العادة في سیاقات جداول األعمال لمجلس النواب أن نبتدئ
.بالتصویت، ومن ثم نمضي بالمواضیع التي تتعلق بالنقاش

األمر الثالث: باشرت رئاسة مجلس النواب بإضافة الفقرة/ثالثاً التي تتعلق بالسیول، ونحن نضم صوتنا إلى كل أصوات أعضاء مجلس النواب في
.اإلھتمام بھذا األمر، وتم درجھا على جدول األعمال حال وقع الحادث، وسنعطیھا الوقت الكافي للنقاش من قبل السیدات والسادة أعضاء المجلس

ً
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.الفقرة ثانیاً: التصویت على القضاة المرشحین لمحكمة التمییز اإلتحادیة*

.الفقرة ثالثاً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص مخیمات النازحین والمدن التي تعرضت الى السیول*

سیادة النائب سوف أقرأ لك المداخالت حسب التسلسل ولكن اذا قرأت جمیع المداخالت نحتاج الیوم الى سبع ساعات، تفضل النائب رعد
.الدھلكي

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

في البدء نشكر سیادتك والسید النائب األول على أھتمامھ بما حدث یوم أمس من أزمة، حسب توجیھاتكم ذھبت لجنة العمل ولجنة الھجرة
والمھجرین البرلمانیة الى وزارة الھجرة وعقد أجتماع طارئ لھذا الیوم، والیوم أتضح لنا سیادة الرئیس في االجتماع ان ھناك كوارث في
المؤسسات قبل ان تكون كوارث على المواطنین، عندما ذھبنا الى وزارة الھجرة ال یوجد فیھا حتى تخصیصات مالیة والیوم المواطن في

محافظة نینوى وفي محافظة صالح الدین وصلت كمیة المیاه بسرعھ (3000) متر مكعب في الثانیة، ھذه أزمة كبیرة وھذه كارثة حقیقیة، لذلك
ناقشنا مع الوزارة وكیفیة االستحضارات، استحضارات خجولة جداً ال تصل الى مستوى الكارثة ال یوجد ھناك تعویضات الى النازحین، ال یوجد

ھناك حتى استنفار لمؤسسات الدولة اإلستنفار إعالمي، نعم، لكن إستنفار حقیقي على واقع الحال ال یوجد، ال توجد ھناك مؤن، وال یوجد ھناك
حتى خیم كافیة إلیواء النازحین والمواطنین، أكثر من (3000) دار غرقت بالكامل ونسبة التلف بھا مئة بالمئة، لذلك كانت رؤیة اللجنة التي

خرجت بھا مع الوزارة تخصیص أموال لوزارة الھجرة والمھجرین لحین إقرار موازنة 2019 من أموال الطوارئ، یجب إستنفار كافة
مؤسسات الدولة، ألن الیوم لیس فقط وزارة الھجرة وكذلك وزارة الدفاع والداخلیة والنقل والدفاع المدني والھالل األحمر، یجب ان تستنفر
بالكامل، أیضاً دعوة منظمات المجتمع الدولي أن تعمل بمسؤولیتھا بشكل واضح وھي الیوم وضعھا غیر جید في ھذه األزمة والیوم نلتمس

تشكیل لجنة تعویضات مركزیة من الفیضانات والسیول والكوارث الطبیعیة من أموال الطوارئ، السید الرئیس غیر ممكن وال یوجد ھناك دولة
في العالم انھ ال توجد لدیھا لجنة طوارئ وتعویضات كوارث. السید الرئیس أنا أمثل لجنة وتم تخویلي أن أتكلم نیابة عنھم وھذا ما خرجنا بھ من
اجتماع الیوم لذلك ھي مھمة جداً االستحضارات في المناطق الجنوبیة یجب ان تكون ھناك استحضارات في المناطق الجنوبیة ألنھ حسب الرؤیة
خالل الیومین القادمین سوف تصل الفیضانات الى المناطق الجنوبیة من بغداد ودیالى الى المناطق الجنوبیة نحتاج الى استحضارات حقیقیة لھذا
األمر، سیادة الرئیس الیوم لدینا آالف العوائل تعیش على المیاه حتى لیس على الیابسة  وال یوجد لدیھا أغطیة وال خیم وال یوجد لدیھا مؤن، أنا

أعتقد انھ یجب ان یقوم البرلمان بإصدار حالة النفیر العام أو االستنفار العام وحالة اإلنذار القصوى لكل مؤسسات الدولة بالتوجھ الى ھذه العوائل
.إلنقاذھم من الظروف المأساویة التي تعیش بھا

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

.سیادة الرئیس اتمنى منك زیادة دقیقة واحدة ألني یوم امس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.جمیع المتداخلین دقیقة ونصف باستثناء دقیقة زیادة للنائب

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

أشكرك سیادة الرئیس، نحن الیوم اذا كنا نتحدث عن موضوع المعاناة والمأساة  والسیول والقضیة ھي تعود الى قضیة معینة والتي ھي غیاب
الدولة وغیاب الحكومة االتحادیة عن محافظة نینوى بالكامل، یوم أمس عند تغریدة سماحة السید والتي وضح بھا بأن ھناك خطورة وھناك قضیة

تھم الموصل، أعتقد سیادة الرئیس الیوم سماحة السید مقتدى الصدر كان واضحاً في كالمھ ونحن قمنا بزیارة الموصل یوم امس برفقة زمالئنا
من تحالف سائرون، تشكلت لجنة والتقینا بكل قیادات العملیات والبعض من الحكومة المحلیة، الیوم معاناة الموصل لیست قضیة السیول، نحن

نرید ان نتحدث عن موضوع ونرید حلول جذریة، ما معنى سوف نشكل وھي نفس الحالة نرفع الخیم من ھنا ونضعھا ھناك، ھذا لیس حالً، الیوم
إعادة إعمار البنى التحتیة لمحافظة الموصل ھذا من واجب الحكومة، معاناة الموصل وحكومة الموصل واالجھزة االمنیة في الموصل وخطورة
الموصل والثغرات االمنیة الیوم ال نرید ان نتطرق لھا في اإلعالم حفاظاً على أمنیتھا، ھناك صراحة معاناة كبیرة لنینوى والموصل، الیوم أمن

الموصل التي ضحت بأكثر شبابنا واعطینا دماء وشھداء وبالتالي الیوم نحن ال نرید ان نعود الى المربع االول لما قبل 2014، نحن سیادة
الرئیس من خالل جنابك ومن خالل اإلخوة ونحن لكي نوضح الى اإلخوة اعضاء مجلس النواب كانت زیارتنا یوم امس الى محافظة الموصل
وإطلعنا على أغلب األمور المھمة والحظنا بعض الثغرات وبعض االحتیاجات الى كل القطعات واألجھزة األمنیة، القضایا الحدودیة، والقضایا

الخدمیة، وفي النھایة نطالب من جنابك ان توجھ كتاب الى القائد العام للقوات المسلحة والسید رئیس مجلس الوزراء برفقة الوزراء األمنیین
.والوزراء الخدمیین لزیارة الموصل للوقوف على االسباب والمسببات التي تھم محافظة نینوى

-:النائب لطیف مصطفى احمد الورشاني –

ال یخفى على الجمیع معاناة النازحین في المخیمات وعدم حل ھذه المشكلة، یعتبر أمر معیب على الحكومة االتحادیة حیث كانت فكرة إنشاء
المخیمات فكرة معالجة وقتیة لنزوح أھالي المحافظات التي دخل الیھا داعش االرھابي، سكن مؤقت بینما تبین         لنا حالیاً ان السكن أصبح
دائمي، وھذا الواقع مشین وال یلیق بالمواطن العراقي اضافة لموضوع الفساد االخالقي الذي یحدث في ھذه المخیمات، ھناك جھات مستفیدة من
بقاء النازحین في المخیمات لالستحواذ على المبالغ المادیة والعینیة التي تصل الى النازحین من المنظمات االغاثیة ونحن مقبلین على انتخابات
.مجالس المحافظات، فھناك من یرید ان تبقى ھذه المخیمات على وضعھا من أجل إبتزاز النازح لسوء وضعھ المعاشي والحصول على صوتھ

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.اكمل لكن بشكل سریع

-:النائب لطیف مصطفى احمد الورشاني –

علیھ فالواجب الوطني واألخالقي واالنساني یفرض علینا االسراع بإرجاعھم وھذا یتم من خالل تعویض المواطنین الذین دمرت دورھم او
.تضررت وتعویضھم عن ممتلكاتھم ولدیھم معامالت تعویض في اللجان التعویضیة

.ثانیاً باإلمكان إقراض المواطن لیقوم بتأھیل داره لحین أستالم المبالغ التعویضیة من لجنة التعویض، علیھ نطلب إنھاء ھذا الملف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المتداخلین االلتزام بالوقت، النائب أحمد الجبوري وبعده النائبة منى حسین العبیدي

-:النائب احمد عبد هللا عبد خلف الجبوري –

شكَّل مجلس النواب لجنة تقصي الحقائق عن الوضع األمني والخدمي واالنساني في محافظة نینوى ونواب محافظة نینوى  بكامل أعضائھا
وبأختالف تلوناتھا لدیھا أجتماعات مستمرة وستقدم یوم األثنین المقبل التوصیات الالزمة وكذلك سیكون لقاء مع السید رئیس الوزراء، ھذا

ابتداًء، ونشكر اإلخوة أعضاء سائرون لزیارتھم محافظة نینوى وبالتأكید نینوى لكل العراقیین والوقوف معھا یجب من جمیع أعضاء مجلس
النواب. فیما یخص السیول سیادة الرئیس الكوارث الطبیعیة تحصل في جمیع البلدان وفي العالم واألمطار ھي خیر من هللا والعراق أحوج الى

ھذه المیاه والى ھذه األمطار، لكن لألسف الشدید سیادة الرئیس ال توجد خطط واضحة لمعالجة واالستفادة من ھذه االمطار طیلة السنوات
الماضیة ولم تُبنى سدود مؤقتة لالستفادة من ھذه األنھار طبعا السیول التي ضربت شمال قضاء الشرقاط وكذلك محافظة نینوى وتحدیداً وادي
الجرناف الذي یبلغ طولھ اكثر من (100) كیلومتر ویذھب بعمق جزیرة غرب نینوى ضربت قرى كبیرة ومناطق كثیرة ودمرت ھذه القرى

الكبیرة وبالتالي البد من تعویضھا وھنا یجب ان ننبھ سیادة الرئیس الى ان نھر دجلة بسبب أخذ السیول للمواشي والحیوانات وجلب الكثیر من
.الحشرات یجب ان ننتبھ الى ھذه المسألة ألنھ سیكون ھناك تلوث أیضاً في میاه نھر دجلة

فیما یخص النازحین سیادة الرئیس المخیمات ضربت بالكامل وانتھت نھائیاً في مخیمات حمام العلیل طبعاً أیضاً الجسور تضررت في حمام
العلیل والكیارة والشورة لكن المخیمات ال یوجد لھا اآلن وجود وبالتالي أن نأتي ونقیم مخیمات والكل یعلم ان مخیمات النزوح التي أُقیمت علیھا
فیھا فساد كبیر، االفضل واألسلم ان ننھي ملف النازحین وھو بتشكیل لجنة علیا إلنھاء ملف النازحین وتعویض النازحین معنویاً ومادیاً ونذھب

الى ان نحدد سقف زمني، سیادة الرئیس ھذا الموضوع مھم جداً مجلس النواب والحكومة الحالیة تستطیع ان تقدم ھذا العنوان، یجب ان یكون
ھناك أنھاء، لیس من المعقول ان نستمر ببناء المخیمات وإبقاء النازحین، أنا حتى مع إلغاء وزارة الھجرة سیادة الرئیس، نحن مع إنھاء ملف
النازحین نھائیاً وھذا األمر یكون بسقف زمني، نخصص أموال وخطط وجھود وننھي ھذا الملف، بخالف ذلك، الیوم المخیمات ھي مفاقس

.لألمراض واألوبئة وكل شيء

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً، االلتزام بالوقت، السیدات والسادة النواب دقیقة ونصف لكل متداخل، بالدور المداخالت، نقطة نظام؟

-:(النائب مقدام محمد عبید (نقطة نظام –

اإلخوة الموجودین السیدات والسادة النواب یتحدثون عن معاناة العوائل التي نُِكبت یوم أمس، عتبي على جنابك ولو بررتھ بموضوع انھ یكون
في البدء تصویت، نحن في كارثة یوم أمس ال تختلف عن الكوارث الطبیعیة التي تحل ببعض البلدان ویصبح ھناك استنفار وإعالن حالة طوارئ

.ویحضر رئیس الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

این عتبك على رئاسة المجلس؟

-:النائب مقدام محمد عبید –

عتبي ان یكون لھا االولویة في ھذا الموضوع وجنابك بررت بأنھ في البدء یكون ھناك تصویت ونحن مقتنعین بھذا الموضوع، أنا ممثل عن
.قضاء الشرقاط وممثل عن كل العراق ان شاء هللا، موضوع اذا تسمحون لي اخواني ولو اني آخذ مداخالتكم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه لیست نقطة نظام، السید النائب حسناً سوف أعطیك دور لكن ھذه لیست نقطة نظام، تفضل

-:النائب مقدام محمد عبید –

نعم، السید الرئیس ممنون جداً، السید الرئیس، السیدات والسادة النواب المحترمین، ما حصل یوم أمس من كارثة في محافظة صالح الدین في
قضاء الشرقاط وفي مخیمات النازحین في نینوى وفي مناطق محافظة ذي قار من سیول وفیضانات ما ھي اال كارثة طبیعیة إلھیة یختلط معھا
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ضعف في التخطیط الحكومي بإنشاء مشاریع مھمة لتالفي حصول مثل ھذه الكوارث واإلستفادة من ثروات المیاه بمشاریع خدمیة والذي أرجوه
من السیدات والسادة اإلصغاء ألن ھذا الموضوع مھم، الناس الذین نُِكبُوا یوم امس ھم الذین اوصلوكم الى البرلمان، یُفترض تشكیل لجنة من

البرلمان واآلن ھم في منتصف العوائل الذین نُِكبُوا یوم أمس، الذي أرجوه عدم الخروج من الجلسة واالصغاء وابداء آراءكم حول ھذا الموضوع
لكي یشعر الشعب بأننا ممثلین حقیقیین لھم واننا معھم في نكباتھم، الجھد الحكومي على قلة االمكانیات وضعف ردة الفعل نوعا ما یكون جید،

نخوة العشائر العربیة في ما حصل یوم امس كانت ایضاً نخوة كبیرة في إنقاذ الكثیر من المواطنین العالقین، بالنسبة الى قیادات العملیات، علیھ
.سید الرئیس حتى ال أُطیل، أطلب اعتبار المناطق التي نُِكبَت یوم امس مناطق منكوبة، أطلب من سیادتك

-:السید رئیس مجلس النواب –

وماذا یترتب على التصویت على أنھا مناطق منكوبة؟

-:النائب مقدام محمد عبید –

أطلب من سیادتك إدراج ھذا الموضوع ضمن جدول األعمال والتصویت على اعتبار ھذه المناطق مناطق منكوبة والعمل بجدیة ولیس وضع ھذا
الموضوع على الرف كما حصل باعتبار مناطق أخرى مثل آمرلي والبیجي مناطق منكوبة ولم یحصل لھم أي إجراء، كذلك نطالب الحكومة
بإطالق تخصیصات مالیة سریعة تتناسب مع حجم الدمار الذي حل بھذه المناطق، تعویض المتضررین، وتشكیل لجنة نیابیة ممثلین عن ھذه

المحافظات لإلشراف على ذلك، مطالبة الحكومة بتوجیھھ الجھد الحكومي الى تلك المناطق وإعالن حالة الطوارئ وفتح غرفة عملیات خاصة
بمعالجة الكوارث، أیضاً إدراج مشاریع مھمة من شأنھا منع تكرار حدوث مثل ھذه الكوارث مستقبالً ضمن موازنة عام 2019 وشكراً جزیالً

.لسیادتك والى اإلخوة النواب ألني أخذت دورھم في المداخلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

یؤخذ الحضور داخل القاعة، المقررین، إعالم الحضور، السیدات والسادة النواب حتى نتمكن من أخذ المداخالت سوف نلتزم بالوقت دقیقة
.ونصف لكل متداخل

 

-:النائبة منى حسین سلطان الغرابي –

نتعامل مع ملف محافظة نینوى ككل وما ذكره االخوة السابقین فیھ كفایة عن الكثیر من المواضیع، نعتب وعتبنا جدیاً على الحكومة المركزیة
بعدم جدیتھا بالتعامل مع ملفات محافظة نینوى ومن أولھا ملفات النازحین حیث بقیت ملفات النازحین عالقة حتى اآلن، فُتحت ھذه المخیمات

كمخیمات وقتیھ إلیواء الخارجین من عملیات التحریر لكنھا أصبحت منازل دائمیة ال تفي بحاجة االنسان لیعیش عیش كریم حیث انھا ال تقیھم
حر الصیف وقلة المیاه ویعیشون معیشة سیئة جداً فیھا، واكثر النازحین اذا طلبت منھم العودة الى مناطقھم یتعذر لعدم وجود مصدر رزق لتلك

العوائل ویعتاشون على المساعدات الفقیرة جداً التي تصلھم من المنظمات والتي ال نعلم كیف تصل من تلك المنظمات، نطالب الیوم الحكومة
.المركزیة بأخذ دورھا الحقیقي وتشكیل لجان حقیقیة تعمل مع األزمة الحالیة في المخیمات وكذلك في قضاء الشرقاط

.نطلب من اللجان البرلمانیة ان كل لجنة تقدم رؤیتھا على ملف النازحین  تقدم الى سیادتك ونخرج بنتیجة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.توجد لجنة معنیة بھذا الملف، شكراً

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

شكراً للسید الرئیس ولھیأة الرئاسة الموقرة، على الرغم من مرور عدة سنوات على أزمة النزوح في العراق، ما زال ھذا الملف ھو الملف
الساخن والضاغط بقوة على الواقع العراقي، سیادة الرئیس كارثة النازحین الحقیقیة أنھم لم یجدوا الى غایة اآلن من یؤّمن أو یوفر لھم األرضیة
المناسبة للعودة الى دیارھم والحفاظ على كرامتھم وحیاتھم، وبدأت معاناة النازح العراقي تزداد مع استمرار التغافل الحكومي والتھمیش الدولي
لمأساتھم، أدعو الحكومة الى إعالن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة للتعامل مع ھذه الكارثة اإلنسانیة الصحیة البیئیة، وأدعو السید رئیس
الوزراء الى تشكیل خلیة أزمة وزاریة من التجارة، الصحة، الھجرة والمھجرین، الداخلیة، لتقدیم الدعم اإلنساني واإلغاثة والمساندة للمناطق

المنكوبة، وأطالب مجلس الوزراء ومجلس النواب الموقر الى تحمل مسؤولیتھ القانونیة والدستوریة في توفیر التخصیصات المالیة الالزمة
.إلعادة االستقرار وغلق المخیمات وتعویض المتضررین وإعادة جمیع النازحین الى مناطقھم األصلیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أحتاج الى صیغة قرار، واحتاج أیضاً الى حضور للتصویت علیھ

-:النائب حسن خلف علو الجبوري –

السید الرئیس بصراحة أُرید أن أتكلم عن قضیة المخیمات، النازحین في المخیمات یُقسَّمون الى أكثر من قسم، قسم من النازحین وھم عوائل
دواعش وھذه العوائل ُمحددین في مخیمات وتحتاج ھذه القضیة الى حل حقیقي، والقسم اآلخر ربما قضیتھم ھي قضیة سیاسیة، أغلب العوائل
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.الموجودة في المخیمات لدیھا دور سكن ودورھا لیست مھدمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل ھذه العوائل عوائل مطلوبة أمنیاً؟ أنا أسأل سؤال، ھل ھناك شخص مطلوب أمنیاً موجود في المخیم؟

-:النائب حسن خلف علو الجبوري –

.كال غیر موجود، جمیعھم أطفال ونساء وكذا، قد یكون رب األسرة كان داعشي والداعشي أما قُتل أو محكوم أو مطارد، ھذا األمر موجود

القضیة األخرى األھم والتي أرجوھا من سیادتكم ومن أخواني أعضاء مجلس النواب أن یكون تدخل في ھذا الموضوع، ھناك مناطق بكاملھا
بسبب خالفات سیاسیة ال یُسمح ألھالیھا بالعودة، المناطق في سنجار، البعاج، في منطقة الكلف، مناطق حسن شامي، مناطق في مخمور بسبب

الخالفات السیاسیة ال یسمح للعوائل بالعودة الى مناطقھم، فھذا األمر یتطلب تدخل من رئاسة البرلمان، من المجلس، بتشكیل لجنة لحل ھذا
.الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أختصر سیادة النائب یوجد دور لآلخرین

-:النائب حسن خلف علو الجبوري –

عوائل فقیرة لیس لھا مصدر رزق وموجودة دورھا السكنیة، لكن یفضل العیش في ھذه المخیمات على دورِه السكنیة لغرض الحصول على
.المساعدات اإلنسانیة، الیوم أصبحت المخیمات بؤرة للجریمة قبل أن تكون، ال أعرف كیف أوصفھا لك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األختصار سیادة النائبة، أیصال الفكرة بشكل سریع حتى نتخذ قرار

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

في البدء نشكر رئاسة المجلس على درج ھذه الفقرة ألھمیتھا رغم أنھا لم تكن ضمن جدول أعمال الجلسة. نحُن في لجنة الھجرة والمھجرین
اجتمعنا وخرجنا بتوصیات، نحتاج الى میزانیة طارئة تُخصص لوزارة الھجرة لكي تقوم بإعمالھا فوزارة الھجرة سیادة الرئیس ال یوجد فیھا

اآلن ونحُن جالسین في ھذه اللحظة سوى (100) ملیون دینار عراقي. الصحة ثالث سیارات عبارة عن تكسي ھم یقومون بتأدیة مھام
اإلسعافات. الدفاع المدیني لدیھم (5) قوارب فقط، نحتاج الى صالحیات أستثنائیة لجمیع الوزارات وخاصة النجدة النھریة إلنقاذ العوائل. وزارة

النفط تُطالب رغم جمیع ھذه التحدیات تُطالب بكتابنا وكتابكم من أجل توفیر النفط للمخیمات. ھناك مشاكل سیاسیة تطرق لھا ھي تحول دون
إعادة النازحین. سیادة الرئیس وزارة الخارجیة حالیاً ھي تُدیر وزارة الھجرة، الوزیر حالیاً في حالة سفر ورغم كل ھذه الكارثة التي حصلت
وكیل وزیر الھجرة ال یمتلك أي صالحیات إلدارة ھذه األزمة، جمیع ما یقوم بِھ ھي مجرد تصرف شخصي، لذلك نحتاج أن نُعطیھ صالحیة

.إلدارة ھذه األزمة، ھناك مبالغ ُصرفت للمحافظات من مبالغ وزارة الھجرة وفق المادة (43) من الموازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه الفقرة تجاوزیھا ألنھُ أعلم من قالھا

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

نُطالب المحافظین بكتاب رسمي أین ُصرفت ھذه المبالغ؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه تجاوزیھا

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

نحتاج الى لجنة تعویضات خاصة بمن تضررت بیوتھم وممتلكاتھم جراء عملیات السیول األخیرة، وكذلك تعویض المنطقة القدیمة في الجانب
.األیمن بالذات
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-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

تعاطي الحكومة مع ھذه القضیة الخطیرة لم تكن بالمستوى المطلوب، كارثة وقعت بوفیات (6) وعوائل ُشِردَّت وخیم َغَرقت، تعاطي الحكومة
لیست بالمستوى المطلوب بتشكیل خلیة أزمة، خلیة أزمة تُشكَّل عندما یكون لدیك مؤسسات، الیوم نحُن إذا نرى دول الجوار أیران أو تركیا،

ھاتین الدولتین لدیھم ھیأة خاصة لمعالجة الكوارث باعتبار زالزل وغیرھا من األمور التي تحصل لدیھم، عندنا تحصل شيء آخر، قضایا كثیرة
حصلت لدینا، إذاً ما معناه ھذا األمر سوف یستمر لدینا، في وزارة الھجرة ممكن أن نُشّكل الھیأة الوطنیة لمعالجة الكوارث، ھذه سوف تشمل

النازحین وتشمل السیول ونحُن نعلم لدینا قضیة السیول المائیة سوف تحصل لدینا من قضیة إنھیار السدود ال سمح هللا، أنا أسأل وزارة الھجرة
والمھجرین ھل كان لدینا خیم أو بطانیات أو أرزاق جافة إستُخدمت خالل ھذه الفترة؟ أنا أسأل الحكومة ھل لدینا طائرة سمتیھ لمعالجة ھذه

الكوارث، ھذه الحاالت؟ أنا متأكد كال، لذلك نحُن مع تشكیل ھیأة وطینة لمعالجة الكوارث، دعونا نُشكل دولة مؤسسات مثلما نُشكل خلیة أزمة
.لمعالجة قضیة معینة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

عادةً في جمیع الدول التي تحدث فیھا حالة من نوع الظرف القاھر والتي ھي تعتبر حالة طارئة یمر بھا البلد، نحن وال سنة من السنین مع جمیع
الظروف القاھرة التي مر بھا العراق لم نستدم میزانیة الطوارئ التي في كل موازنة نضع أموال للحاالت القاھرة التي تحصل، أنا ال أعلم یوجد

حالة أسوء من التي یمر بھا البلد؟ وعدم إستخدام األموال القاھرة أو الطارئة التي توضع في الموازنة، مرة واحدة استخدمت في عھد السید
(المالكي) عندما وضع ملیار للنازحین وذھب بأدراج الریاح للفاسدین، سیدي الرئیس الیوم نحُن انتھت قصة داعش والحمد �، علینا حسم ھذا

الملف، علینا إرجاع جمیع النازحین الى مناطقھم، توجد أموال الوزارة، توجد أموال طوارئ، توجد أموال الوزارة، التي تخصص األموال
تخصص في الوزارة، تسحب ھذه األموال وتعطى لھؤالء األشخاص الذي وهللا عیب علینا نشاھد منظرھم بھذه الطریقة وارجاعھم الى بیوتھم،

نعمر لھم بیوتھم، لیس جدید نخصص لھم أموال نعینھم وھم جالسین في العراء وبعد قلیل تأتیھم عاصفة جدیدة أو ضرف قاھر أخر، أتمنى سیادة
.الرئیس أن نخرج بتوصیات ھذه األموال أموال الطوارئ، أموال النازحین تذھب الى إعادة النازحین

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

طبعاً أشكرك على موقفك اتجاه النازحین والضغط على الحكومة الُمعلن وغیر المعلن الذي أعلمھ أنا، أنا في الحقیقة أعتبره فرصة لحل مشكلة
النازحین، ھذه الكارثة، أذا لم نستغل ھذه الفرصة أبداً لن تُحل مشكلة النازحین، سیادة الرئیس أنا لدي إحصائیة كاملة للنازحین، مثالً الموجودین
في محافظة نینوى، الموجودین في محافظة نینوى ما عدا إقلیم كوردستان وحسن شامي (40) الف عائلة (190) الف نسمة، كثیر من الفاسدین

.ال یریدون حل ھذه المشكلة ولكن أنا لدي حل للمشكلة باألرقام، سیادة الرئیس أذا أردنا أن نرجع النازحین وكانت النیة صادقة إلرجاع النازحین

أوالً المیزانیة الموجودة في 2019 موجود منھا (402) أذا أعطینا لكل نازح (5) ملیون لعملیة اإلرجاع سوف یكون المبلغ (402) علما أن
المبلغ الكلي (573) ملیار، یعني اذا لكل نازح (5) ملیون أنھینا ھذه المشكلة سیادة الرئیس، وھذه فرصة كبیرة جداً إلرجاع النازحین الى
مناطقھم، ھذه لخمسة عشر مركز إیواء أو نازحین الذي ھو الجدعة واحد وأثنان الى ستة ( الحاج علي، حمام العلیل، الحمام، جبل سنجار،
.النمرود، السالمیة، المدرج، حسن شامي) ما عدا إقلیم كوردستان، سیادة الرئیس أنا أطلب بأن یكون في صیغة القرار أن یعطى لكل عائلة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

نحتاج الى نصاب للتصویت بخصوص قرار یتعلق بھذه األزمة، لدي صیغة مكتوبة لطرحھا على المجلس للتصویت، خوفي أن نستمر في
.المداخالت وال یكون لدینا النصاب الكافي للتصویت على القرارات

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

بالنسبة لحادثة السیول ھي لیست األولى، عام 2012 أیضاً حدثت مثل ھذه الحالة ولم تكن ھنالك دروس أو خطط مستفادة لمعالجة مثل ھذه
الحوادث وتقلیل أضرارھا، وھذه مشكلة مزمنة حقیقة في أدارة الدولة بعدم التخطیط والتحوط للحوادث محتملة الوقوع، أقترح تشكیل لجنة

حكومیة لجرد األضرار والمتضررین وتعویضھم، ثانیاً استنفار جھود الوزارات الخدمیة وحتى وزارة الدفاع وتوظیف إمكانیتھم وآلیاتھا
ومعداتھا لتخفیف آثار السیول، ثالثاً العمل على تثبیت قنوات التصریف في ھذه المناطق التي یتكرر حصول السیول فیھا للعمل على تحویل
مجرى السیول الى األنھار أو السدود قبل ان تصل الى المدن المأھولة بالسكان، مخیمات النازحین الحل الجذري واألساسي ھو أعادة تأھیل

.وأعمار المدن وإعادتھم، أما ھذا الحل الترقیعي حقیقة یضاعف معاناتھم

.النقطة الثالثة: انا أدعو الى جلسة تفصیلیة اكثر باستضافة الوزراء المعنیین لمعالجة موضوع النازحین والسیول

وأخیراً أعلِّق على عبارة وقعت سھواً من أحد المتداخلین قال كارثة طبیعیة الھیة، حاشى �، ھي الكارثة من سوء أدارتنا، نحن غیر متحملین
.مسؤولیاتنا، ال نخطط جید، ال نعالج األزمات جیداً، فنحن نتحمل المسؤولیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نصوت على صیغة القرار، لنصوت على الصیغة وبعد ذلك نأخذ المداخالت
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-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

طبعاً ھذه المشكلة وھذه المأساة تتكرر في كثیر من السنوات من دون أن یكون ھنالك عالجات حقیقیة وقائیة من قبل الحكومة فیما یتعلق بھذا
الملف، طبعاً الملف إزداد مأساة لیس فقط فیما یتعلق بالسیول ولكن بإعتبار أنھ أكثر الذین تضرروا من ھذا الملف ھم المناطق التي فیھا مخیمات

النازحین وبالتالي ال بد من وضع أنھاء الملف (ملف النازحین) في البدایة ضمن إطار زمني محدد وعودتھم الى مناطقھم ومنازلھم من خالل
اجراءات رصینة من قبل الحكومة ال تؤخر عودتھم، ھذا ضروري جداً أنھاء ملف النازحین خصوصاً بعد أربع سنوات على النزوح منذ أنھاء

.عملیة طرد داعش وتحریر األراضي

ثانیاً، ال بد من تشكیل خلیة، خلیة أزمة حكومیة ویراقبھا مجلس النواب، تتكون من نائب رئیس الوزراء ووزارة المھجرین ووزارة الصحة
والھالل األحمر العراقي والمحافظین في المحافظات التي تضررت من السیول، ھذه خلیة األزمة ھي التي تعطى صالحیات كاملة من مجلس

.الوزراء وبرقابة مجلس النواب

-:النائب فالح حسن زیدان –

شكراً سیادة الرئیس وأشكرك على طرح ھذا الملف بشكل طارئ في مجلس النواب الیوم، سیادة الرئیس أنا أقترح أن نمضي الى موضوع
.عملي، الموضوع العملي كاالتي

یكون ھنالك قرار ُملزم بموجب الدستور الیوم من مجلس النواب من فقرتین، الفقرة االولى اعتبار المناطق التي تعرضت للسیول مناطق منكوبة
في الشرقاط والمناطق االخرى وأن یتم التعویض، أن نُلزم الحكومة بتعویض اھالي ھذه المناطق عن ما فقدوه من ممتلكات مادیة وأرواح،

.تعویض أھالي الذین توفوا خالل ھذه األحداث خالل مدة ال تتجاوز الشھر، ھذا أوالً

.ثانیاً: أن نذھب إلى اقرار میزانیة خاصة للنازحین

ً سیادة الرئیس، الدستور أعطى في المادة (62) ثانیاً، أخواني النواب أرجو ان تنتبھوا الى ھذه النقطة، الدستور أعطى بموجب المادة (62) ثانیا
لمجلس النواب أجراء المناقالت بین أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفیض مجمل مبالغھا ولھ عند الضرورة أن یقترح على مجلس الوزراء

زیادة أجمالي النفقات، بما معنى أنھ من صالحیة مجلس النواب أن یزید النفقات عند الضرورة، وال أجد توجد ضرورة أكبر من ضرورة كارثة
النزوح الحاصلة في محافظة نینوى وبقیة المحافظات، علیھ أقترح مقترحي األول أن یكون التعویض وخالل شھر بالنسبة الى ھذه المناطق التي
تعرضت للسیول، والثاني زیادة نفقات المناطق بملغ ال یقل عن (500) ملیار دینار وإلزام الحكومة أن یكون ھذا المبلغ في الموازنة العامة یقسم

الى نصفین، (250) ملیار تعطى بشكل منح الى العوائل العائدة الى مناطقھا و(250) ملیار إلعادة بناء البنى التحتیة في ھذه المناطق ألنھ
المناطق على سبیل المثال في (بعاج) في (تل عبطة) في (الحظر) البنى التحتیة دمرت بالكامل، المبالغ إلعادة ھذه المناطق، فأقترح أن یكون

.القرار وفق ھذه الصیغة التي عرضتھا لكي یكون ُملِزم بموجب الدستور للحكومة لتنفیذه

-:الناب رزاق محیبس عجیمي –

في البدایة بصراحة نستغرب یعني غیاب التخطیط من قبل الحكومة العراقیة، منذ عام 2003 والى حد ھذه اللحظة الحكومات العراقیة المتعاقبة
كل عملھا ھو ردود أفعال، نقول أین تخطیط وزارة التخطیط؟ أین تخطیط وزارة الموارد المائیة؟ أین السدود؟ أین قنوات التصریف التي یفترض

أن تعالج ھكذا كوارث طبیعیة مفاجأة؟

القضیة الثانیة، نحن مع تشكیل لجنة لمعالجة ھذه الكارثة وتعویض العوائل المتضررة، لكن في نفس الوقت بصراحة سكان المخیمات تضرروا
وسكان العشوائیات أیضاً تضرروا، یعني لدینا العشوائیات في محافظة ذي قار سقطت علیھم سقوفھم وتوفوا، لدینا عائلة في الرفاعي ماتوا، لدینا
عوائل أخرى في مناطق أخرى في العشوائیات في ذي قار أیضاً سقطت علیھا السقوف وتوفوا، ذلك أطالب بـدرج سكان عشوائیات محافظة ذي
قار ضمن التعویضات من المبالغ المخصصة للطوارئ في موازنة مجلس الوزراء، نعم والنازحین كذلك، المخیمات شاھدنا معاناتھم، نعم، أیضاً

.النازحین

-:النائب محمود ادیب زویر الكعبي –

تعضیداً لما طرحھ اإلخوة النواب في كتلة سائرون الذین زاروا محافظة نینوى بعد تغریدة راعي األصالح سماحة السید (مقتدى الصدر) رعاه
هللا، أطلب بأستضافة وفد حكومي مخول من السید رئیس الوزراء لیطلعنا عن تقییم الحكومة على الوضع األنساني واألمني لمحافظة نینوى

وكافة مناطق البالد التي تعرضت لموجة السیول، ونستفھم من الحكومة ماھو حجم التخصیصات في مشروع الموازنة لقضیة النازحین
.والمھجرین ھذا أوالً

ثانیاً: أقترح على رئاسة وأعضاء المجلس الموقر تشكیل لجنة للذھاب میدانیاً للمناطق المنكوبة تكون برئاسة السید رئیس المجلس أو برئاسة أحد
.السادة نواب الرئیس لألطالع میدانیاً وتذھب إلى ھناك حتى ترى المأساة بعینھا وتقدر الموضوع وتعود لنا بتوصیات

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

لدي سؤال للسید ممثل الحكومة، ھل الحكومة عازمة على غلق مخیمات النازحین أو ال؟ ھل الحكومة لدیھا أسرار على غلق المخیمات أو ال؟
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السؤال الثاني: المخیمات أصبحت بؤرة للفساد، الیوم المسؤولین في بغداد مستفیدین من بقاء المخیمات مفتوحة، من ھم النازحین؟ النازحین ھم
الذین بیوتھم تفجرت والذین مناطقھم لیس فیھا خدمات ال ماء وال كھرباء، والمنتسبین المفصولین یعیشون على المساعدات في المخیمات، عندما

اعدوا مخیمات النازحین أعدوھا لمدة ثالثة أشھر حتى الخیمة التي صنعت لمدة ثالثة أشھر، ال تسمونھم نازحین بل سمونھم مشردین ألن
الحكومة لو أرادت ألرجعتھم، الیوم وزارة الھجرة والمھجرین فلتعلن كم صرفت من ملیارات الدنانیر على النازحین، ال یتفاجئ الشعب العراقي
وأنتم أعضاء مجلس النواب ال تتفاجوا، أین میزانیة الطوارئ التي نخصصھا كل سنة؟ متى یتم صرفھا؟ تم حفظھا لألیام األكثر حاجة، لن تمر

.علینا مصیبة أكبر من ھذه

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

حقیقة إن األزمة التي تمر بھا محافظاتنا الشمالیة والجنوبیة من أجتیاح السیول تحتاج إلى وقفة جدیة من الحكومة، وأعتقد أن األخوان تقدموا بھذا
الموضوع ومطالیب مھمة منھا إعانة جمیع المحافظات بتشكیل لجنة من نواب المحافظات، أما فیما یخص النازحین كنت أتأمل حقیقة من السید
رئیس مجلس النواب عندما تكلم في البدایة وقال أن ھذا الملف من االولویات خاصة ملف الشھداء الذین ضحوا في الدفاع عن مناطقھم وكذلك

ملف النازحین، الیوم نحن جمیعاً مع عودة النازحین األبریاء وأقول األبریاء إلى مناطقھم، وأعتقد أننا سبقنا بالعمل حیث قدمت طلباً إلى جنابكم
الكریم منذ خمسة اسابیع في أنتظار نصف ساعة من وقتكم الكریم من أجل حل مشكلة جنوب صالح الدین التي وصلت فیھا نسبة الحل إلى نسبة

كبیرة بفضل جھود أخوتكم في كتلة صادقون وعصائب أھل الحق، ھذا عمل دؤوب كان على مدار فترة طویلة كنا نحتاج إلى لمسة ختامیة من
.الحكومة ومن السید رئیس مجلس النواب راجیاً منھ األھتمام ومنحنا نصف ساعة من وقتھ الكریم للقاء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، سیتم ذلك وسیتم تحدید وعد سیادة النائب

-:النائب قصي عباس محمد –

الحكومة السابقة بصراحة لم تتعامل بشكل جدي مع ملف النزوح وعودة المھجرین إلى مناطقھم، بحیث إن المھجرین عندما عادوا لم یتم
تعویضھم واإلیفاء بعھود الحكومة الحكومة بتخصیص مبلغ (1,5) ملیون دینار لكل عائلة مھجرة عائدة إلى مناطقھا، المطلوب من الحكومة

-:الحالیة بأن تضع وترسم سیاسة لدعم العودة واالستقرار للمھجرین في مناطقھم وھذا یتم عن طریق

.تخصیص مبالغ لتعویض المواطنین .1
.تخصیص مبلغ لتشجیع العودة .2

.إضافة إلى كیفیة التعامل مع موضوع الباقین في المخیمات من عوائل الدواعش، ألنھ بصراحة من غیر الممكن أرجاع عوائل الدواعش ودمجھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب أنا عملت بالجانب التنفیذي، أنا سوف أعقِّب على ھذه النقطة، أن یُتھم شخص بريء وأن یُنَسب إلى عائلة وھو لم یعمل أي جرم،
ھذا االمر لیس صحیح، ((َوَال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى)) المدان الذي وقف مع داعش وساندھم بالكلمة وبالسالح وألخ…، ھذا كلنا ضده والقضاء
یأخذ مجراه، ولكن طفل وعى للحیاة ولیس لھ ذنب اتركھ في مخیمات النزوح، ھذا األمر أرجو أن ال یُنسب إلى غیر أطراف. ثبت شكوى وكل

.طرف متضرر من أي شخص فلیقیم دعوى حتى نحسم ھذا الملف

-:النائب قصي عباس محمد –

أنا معك في ھذا الموضوع جملةً وتفصیالً، لكن انا اتحدث عن النعرات العشائریة والنزاعات التي من الممكن أن تحصل في حالة عودة العوائل
.في مناطق ودمجھم في مجتمعات معینة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المفروض من العشائر تذھب بنفسھا إلى المخیمات وتجمع النساء واالطفال األبریاء وتُرجعھم إلى بیوتھم

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

أوالً: لو النقاش جرى بعد قراءة صیغة القرار حتى یكون النقاش مرة واحدة، على كل حال سوف یكون مرتین على ما اعتقد، نحن أمام تحدیین،
التحدي األول السیول األخیرة وحقیقةً نحن لسنا أول دولة، حدثت في األردن والكویت وشاھدنا ملك االردن ثالثة ایام بالطائرة یحلق فوق

المناطق الغارقة ونزل بنفسھ وتفاعل مع األجھزة التي تعمل، نحن إلى اآلن السید رئیس الوزراء والجھات المعنیة لحد اآلن یعقدون اإلجتماعات
في بغداد ویفترض اآلن السید رئیس الوزراء أن یتوجھ أما للمحافظات الشمالیة أو الجنوبیة ویقف بشكل مباشر حتى یستطیع أن یعالج بشكل

.حقیقي أما ھذه الطریقة فھي غیر ُمجدیة

ثانیاً: ھنالك جھد كبیر حقیقي موجود في جمیع المؤسسات وفي المحافظات أیضاً فلو یكون ھنالك أستنفار لھذا الجھد لمدة أسبوع أو عشرة أیام
.للتفاعل مع ھذه الحاالت وإیجاد حلول سریعة ألنقاذ المواطنین من الغرق
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أما الحل الحقیقي والجزء الثاني ن مداخلتي ھو إعادة المواطنین، معناھا الیوم لو عالجنا حالة الغرق في المخیمات بعد أسبوع او أثنین سوف
.یكون ھنالك موجات مطر وفي الصیف أیضا ھنالك موجة، بالتالي إذا لم تتحرك الحكومة بشكل حقیقي ألعادة جمیع النازحین

-:السید رئیس مجلس النواب –

جنابك كنت رئیس وحدة إداریة لقضاء صمد بوجھ األرھاب الذي ھو قضاء العامریة، كما ھو الحال بالنسبة لألقضیة الباقیة، وفي نفس الوقت
.لدیك أكبر مخیم للنازحین، ما ھي طبیعة المواطنین الموجودین لحد اآلن في المخیمات

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

الیوم عندما نتكلم عن النازحین (90-95%) من المواطنین مناطقھم محررة ومؤمنة وربما فیھا خدمات ولیس علیھم مؤشرات أمنیة ولكن القرار
بعودتھم غیر موجود، فقط قرار یُتخذ بعودتھم، منطقة اجزاء من زوبع والعویسات وجرف الصخر ومناطق من العامریة نفسھا التي ھم ساكنین

فیھا، لكن قرار أمني غیر موجود ألعادتھم، ویوجد (5%) بیوتھم مھدمة او علیھ مؤشرات امنیة او أحد من افراد عائلتھ، لذلك ھذا القرار
.األمنیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.في نفس الوقت ھناك أماكن لم تصلھا خدمة في بعض المناطق، ھؤالء لحد اآلن لم تتوفر لھم خدمات لعودتھم

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.أوالً:القرار بعودتھم

وثانیاً: أكید خدمة إعادة األستقرار التي یتكلم عنھا اإلخوة مستمرة وإن كانت فیھا بطئ لكن اآلن نحتاج إلى قرار، والسید رئیس الوزراء ضّمنھ
.ضمن المنھاج الوزاري وأعطاه مدة متوسطة ولكن اي تحرك بھذا األتجاه لم یحصل

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

خلیة األزمة المركزیة برئاسة السید رئیس الوزراء ُمَشكلة وكان ھنالك أجتماع یوم أمس في وقت متأخر لیالً وفیھ عدة نقاط منھا، خلیة األزمة
المركزیة وخلیات فرعیة في كل المحافظات والعمل على وفق قانون الدفاع المدني وتجھیز وزارة الداخلیة والدفاع الدفاع المدني بكل متطلباتھا،

إضافة إلى تسھیل كافة األمكانیات لدرء السیول ومساعدة المواطنین وتوجیھ مباشر إلى وزارة الھجرة والمھجرین لتأمین الخیم والمستلزمات
اإلیوائیة والمساعدات الغذائیة بالتعاون مع وزارة التجارة والھالل االحمر والمنظمات الدولیة، إضافة إلى تفعیل اللجان الفرعیة في المحافظات

للبدء الفوري بتوثیق األضرار للممتلكات للمواطنین والنازحین لغرض الشروع بتعویضھم، بعض النقاط التي أثارھا السادة النواب منھا ملف
النازحین ومتى االنتھاء من ھذا الملف، حسب الموازنة وحسب االتفاقیات الدولیة والمحلیة سنة 2019 سیكون آخر سنة في ملف النازحین
والحكومة تستقبل أي مقترح حول ھذا الموضوع لغرض البدء والشروع بإنھاء ھذا الملف إضافة إلى جدیة الحكومة، بعض السادة النواب

طرحوا مدى جدیة الحكومة، الحكومة جادة في ھذا الموضوع كلیاً وجمیع أمكانیات الحكومة مستنفرة بالطائرات السمتیة إلى جمیع االمكانیات
الحكومیة العسكریة والمدنیة والوزارات حول ھذا الموضوع لغرض درء الفیضان والسیول ومساعدة النازحین، أعید واذكر إن توجیھ مباشر

.لوزارة الھجرة والمھجرین بأتخاذ كافة السبل الكفیلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال تكفي وزارة الھجرة والمھجرین، وزارة الھجرة والمھجرین ال تمتلك سیارات حمل

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.كافة األمكانیات الحكومیة والوزاریة اآلن مستنفرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ل األمر .السیدات والسادة النواب سوف أعرض صیغة قرار، فلنعرض صیغة قرار بعدھا ونكمل باقي المداخالت حتى نفعِّ

بسبب السیول التي تعرضت لھا بعض مناطق العراق وحدوث حاالت وفیات وأیضاً أضرار في دور وممتلكات المواطنین فضالً عن ضرر كبیر
:في مخیمات النزوح، قرر مجلس النواب اآلتي، على الحكومة

.تشكیل خلیة أزمة وتوفیر الجھد من وزارات الدولة المعنیة كافة وتمنح صالحیات كاملة لمعالجة األزمة
توفیر التخصیصات الالزمة لتعویض المتضررین وإعادة االستقرار للمدن المحررة لضمان عودة النازحین من أحتیاطي الطوارئ لسنة

.2018 او من خالل قیام وزارة المالیة بأجراء المناقلة لتوفیر المبالغ الالزمة
.زیادة تخصیصات المدن المحررة وتخصیصات النازحین في موازنة عام 2019
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أطلب التصویت، تحدثنا عن المدن المتضررة جراء السیول، البند الموجود فیھ (3) تریلیون وفي نفس الوقت أعطینا صالحیة للمالیة بأجراء
المناقلة، السیدات والسادة النواب تم االتصال بوزارة المالیة، واكدوا یوجد نص في موازنة عام 2018 یتیح لمجلس الوزراء إجراء المناقلة بین

ابواب الموازنة في الوزارات، دعني أكمل، لیست فقط رواتب، االزمة التي حدثت في محافظات العراق ونتیجة التظاھرات غطتھا المدیونیة
الموجودة في الفقرة (3) تریلیون، اعطیناھم باب ألجراء المناقالت، في القرار أجراء المناقالت لتعویض المتضررین وتوفیر تخصیصات الزمة

إلعادة االستقرار لضمان عودة النازحین، ال حل للنازحین إال بأغالق المخیمات، صرف المبالغ، المنظمات الدولیة تصرف في المخیمات
وتخوفنا في بعض االحیان من تحولھا من مخیمات نازحین إلى مخیمات توطین، ألنھ إذا أستمررنا ان نصرف في المخیمات، أنا مع توفیر كل

األمكانات الضروریة طلیة فترة تواجدھم بالمخیمات، ولكن الحل الفعلي مساعدة ھذه العوائل بمبالغ مالیة لعودتھم إلى مناطقھم وأیضاً توفیر
مبالغ الزمة لملف إعادة اإلستقرار وتوفیر الخدمات الضروریة حتى یتمكنوا النازحین من العودة فضالً عن تعویض المتضررین جراء السیول

.في كل مدن العراق. أطلب من السیدات والسادة النواب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

كل المدن المتضررة جراء السیول، كلھا ذكرتھا وسوف أذكرھا في القرار، السیدات والسادة النواب ھنالك موضوع یتعلق بإكمال الكابینة
الحكومیة، ھل تحبون التحدث فیھ؟ أم ال؟ سیتم تحدید جدول زمني لما طرح في القرار وإلزام الحكومة بجدول زمني، البرلمانیة سقف زمني بھذا

.االمر

السیدات والسادة النواب في نیة رئیس مجلس الوزراء إكمال الكابینة الوزاریة خالل األیام القادمة بإجراء قامت بھ الحكومة بإرسال العدید من
أسماء السیدات والسادة المرشحین لشغل ھذه المناصب إلى الجھات المعنیة مثل المساءلة والعدالة والنزاھة والجھات األخرى بأنتظار الرد، ممكن

ان یأتي الرد إلى الحكومة یوم غد وممكن بعد غد، الجلسة القادمة قد تشھد التصویت على تكملة الكابینة الحكومیة، األسماء المتبقیة، قد تكون
الجلسة یوم األثنین أو الثالثاء، الحكومة تنتظر الرد من الجھات المعنیة وسترسل السیر الذاتیة، طلبنا من الحكومة أیضاً أرسال السیر الذاتیة قبل
موعد الجلسة، قبل (48) ساعة على أقل تقدیر الطالع السیدات والسادة النواب على اسماء المرشحین وسوف ترفع الجلسة بدون تحدید موعد،

ممكن أن تكون یوم األثنین صباحاً أو مساءاً وممكن ان تكون الثالثاء، اطلب من السیدات والسادة النواب تواجدھم في بغداد لعقد ھذه الجلسة
ً .وإكمال تشكیل الكابینة الحكومیة. ترفع الجلسة وسوف نعلمكم بالموعد الحقا

.ُرفعت الجلسة الساعة (4:30) عصراً
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