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محضر جلسة رقم (18) السبت (8/12/2018) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة االولى

    الفصل التشریعي األول

(جلسـة رقـم (18

السبت (8/12/2018) م

 

محضـر الجلسـة 

 

ً .عدد الحضور: (176) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (3:10) عصرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من الدورة االنتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة االولى، الفصل التشریعي األول. نبدؤھا بقراءة
.آیات من القرآن الكریم

-:النائب مثنى امین –

.یتلو آیات من الذكر الحكیم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(النصاب (176

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

نقطة النظام فقط لتقدیم فقرة جدول االعمال ثانیاً بدالً من اوالً ألن الیوم اللجنة موجودة منذ الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى اآلن، وكالء
.الوزراء والمسؤولین عن الوزرات التي طلبتھا جنابكم وطلبھا البرلمان، فنتمنى ان نقدم الفقرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل كانوا بھذا الوقت في اللجنة؟

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.نعم كانوا في اللجنة منذ الساعة التاسعة والنصف وحتى اآلن لننھي عملھم حتى یعودوا الى وزاراتھم

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.خالل ھذا الوقت كانوا في أجتماع في داخل اللجنة

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.نعم منذ الساعة التاسعة والنصف وحتى اآلن كنا في أجتماع معھم في اللجنة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.في الوقت الذي نؤكد فیھ على اقامة عالقات وفقاً للمصالح المشتركة مع دول الجوار النقطة (38) ثانیاً من النظام الداخلي

-:السید رئیس مجلس النواب –

الموضوع یتعلق بـ؟

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.موضوع ھام یتعلق بحیاة (50) مواطن عراقي ومقیم في الكویت ونعتقد انھم من أبناء البصرة

ھذا الموضوع مھم أُثیر من خالل مواقع التواصل االجتماعي

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا لیس نقطة نظام. تقدم لي بطلب حتى ندرجھ في جدول األعمال، ألن ھذا لیس بھ نقطة نظام، نقطة النظام یجب أن تكون على سیر جدول
.االعمال

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

سیادة الرئیس المادة (38) ثانیاً من النظام الداخلي موضوع مھم وسوف نقدم لكم ھذا الموضوع لدرجھ على جدول االعمال كما تعلمون ألھمیتھ
وبسبب ما نُِشر في مواقع التواصل االجتماعي (50) مواطن عراقي تم قتلھم ودفنھم والیوم العراق یدفع ضریبة السیاسة للنظام السابق مع دولة
الكویت وحتى اآلن نحن متضررین بسبب ھذه السیاسة، فلذلك ھذا الموضوع مھم وعلى الحكومة العراقیة ان تتحمل مسؤولیاتھا ونحن كنواب

.وممثلین للشعب علینا تحمل مسؤولیاتنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا تقترح؟ ما ھو االجراء؟

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

المقترح ھو أستدعاء لجنة العالقات الخارجیة وان تأخذ دورھا وأیضاً الخارجیة ان تأخذ دورھا وكذلك الحكومة ان تتحمل مسؤولیاتھا باستدعاء
.سفیر الحكومة الكویتیة حول ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة العالقات الخارجیة، إجراء الالزم مع وزارة الخارجیة بخصوص ھذا األمر وإعالم المجلس

.(الفقرة اوالً: استكمال التصویت على تعدیل النظام الداخلي لمجلس النواب.(لجنة تعدیل النظام الداخلي*

لجنة تعدیل النظام الداخلي تفضلوا، حسناً لیأتوا الى ھنا ولیقولوا لم نجلس، لجنة تعدیل النظام الداخلي، رئیس اللجنة، نائب رئیس اللجنة، اعضاء
.اللجنة، تفضلوا الى ھنا، أُبدوا وجھة نظركم، تفضلوا اعضاء اللجنة

النائب ریبوار حضرتك نائب رئیس لجنة تعدیل النظام؟

 

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

نعم، سیادة الرئیس كان یفترض الیوم لجنة تعدیل النظام الداخلي ان تجتمع في القاعة الدستوریة لكن لألسف لم نستطع ان نجتمع لعدم اكمال
.النصاب فنطلب من المجلس الموقر اعطاء فرصة ثانیة للجنة ومن ثم نأخذ جمیع مقترحات السادة النواب وتقدیمھا الى رئاسة المجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –



12/23/2018 محضر جلسة رقم (18) السبت (8/12/2018) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/12/12/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-18-%d8… 3/23

متى تقترح الموعد؟

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

.یعني ممكن ان یكون یوم غد نجتمع عند الساعة العاشرة في القاعة الدستوریة لكن نؤكد االجتماع في القاعة الدستوریة لیوم الغد الساعة العاشرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل توجد امكانیة ان تجتمعوا اآلن؟

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

كال لربما توجد التزامات لبعض االخوة في اللجنة، لدیھم التزامات بصراحة فمن الممكن یوم غد الساعة العاشرة وأیضاً نؤكد الحضور، السادة
.النواب الذین لدیھم مالحظات او تقدیم مقترحات الحضور معنا یوم الغد في الساعة العاشرة في القاعة الدستوریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل ھذا رأیكم كلجنة؟ السیدات والسادة النواب غداً الساعة العاشرة صباحاً تجتمع لجنة تعدیل النظام الداخلي، وصلتني بعض المالحظات
بصراحة تحتاج الى معالجة في نشاطات اللجان، توجد لدینا لجان متجاھلین بعض نشاطاتھا وتوجد اللجان اخرى بھا نشاطات لیس لھا عالقة
بعمل بقیة اللجان االخرى، فتتم معالجة ھذا، السید النائب والسادة اعضاء اللجنة، غداً في الساعة العاشرة صباحاً یكون مقر األجتماع أما في

.القاعة الدستوریة او القاعة رقم (1) او اللجنة المالیة، احدى ھذه الثالث قاعات

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

.سیادة الرئیس القاعة رقم (1) للجنة نینوى، فالقاعة الدستوریة لربما افضل ألن أنا أعتقد أن الكثیر من النواب سوف یحضرون

-:النائب مثنى امین –

في الحقیقة ھناك اشكال بخصوص صالحیات ومھام اللجان، أعتقد ھذا أكثر ما یمكن ان نختلف علیھ فأنا من ھذا المنبر أدعو اإلخوة في اللجان
المختلفة واللجان المشكلة بأوامر نابیة ان یحصل بینھم أجتماعات أو على االقل تشاور في الكروبات لتتضح رؤیتھم وتنضج بحیث یأتون

ویطرحوھا علینا غداً ألننا سنطرح بھا في التصویت ھنا، فقبل ان یطرح الى التصویت حتى ال تقول اللجنة أنا لست موافقاً على ما ُطِرح ألن
.معظم اللجان لیس لھا عضو في لجنة تعدیل النظام، فمن المفترض ان یأتوا غداً لیناقشوا معنا رؤیتھم فیما یریدون أو تقدم مكتوبة وھذا أفضل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وأیضاً رئاسة المجلس لدیھا بعض المالحظات سوف تزودكم بھا یوم غد الساعة العاشرة في القاعة الدستوریة

.الفقرة ثانیاً، ممثل وزارة المالیة دعوة للحضور وممثلي وزارة الھجرة والمھجرین وایضاً الحكومة

-:(النائبة فیان صبري عبد الخالق (نقطة نظام –

تطرقتم في الجلسة السابقة بإعادة قائمة السفراء الى الحكومة ولذلك نتقدم بطلبنا ھذا بتحویلھا الى لجنة العالقات الخارجیة لدراستھا تقدیم
.المالحظات حولھا وعرضھا على المجلس الموقر إلتخاذ القرار المناسب بناًء على دراسة لجنة العالقات الخارجیة مع التقدیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة تم أعادتھا الى الحكومة وكان بإمكانكم ان تقدموا الطلب قبلھ، تم أعادتھ، عندما تأتي القائمة مرة ثانیة سوف نحولھا الى لجنة
.العالقات الخارجیة

-:النائب ھشام عبد الملك علي السھیل –

سیادة الرئیس جنابك یعلم ان الفصل التشریعي وشك على ان ینتھي بعد فترة قصیرة ونحن حتى ھذه اللحظة نعتبر مجلس النواب معطل بشكل
كامل، طالما ال توجد لجان فالمجلس ُمعطل، فال أعلم ما الذي یجعل اللجان ان ال تبدأ بعملھا، اذا كانت المشكلة توافقات فیما بین الكتل السیاسیة

على رؤساء اللجان فھذا الموضوع قد یطول، لذلك اقترح أن یمضي المجلس بلجانھ بانتخاب رئیس مؤقت او برئیس السن ونمضي بھذا القضیة،
.ال یمكن ان یبقى المجلس لفصل تشریعي كامل متوقف، ھذا حقیقة غیر مقبول سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

الیوم في أجتماع رؤساء الكتل مع السید النائب األول والنائب الثاني تم األتفاق على ان تُدار اللجان من األكبر سناً ویستمر عمل اللجان بشكل
طبیعي وفي االسبوع القادم مفترض ان تصل الى توافقات لحسم موضوع اللجان بانتخاب الرئیس والنائب والمقرر ولكن اللجان ال تتوقف عن

ً أل
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ً .العمل یدیرھا األكبر سنا

-:النائب حیدر عبد الكاظم نعیمة الفوادي –

الیوم حضرنا أجتماع رؤساء الكتل واصبح ھناك مناقشة فیما یخص الرئاسات، أستاذ محمد اذا تسمح ألن القضیة لدیك؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

؟ لديَّ

-:النائب حیدر عبد الكاظم نعیمة الفوادي –

نعم بالضبط، أصبحت ھناك مقترحات ان یكون رئیس السن ھو الذي یدیر، مقترحات ونقاشات ولم یصدر بھا قرار، یا حبذا حضرتك توجھ
.اللجان ان تعقد أجتماعاتھا وتكون برئاسة كبیر السن لكي نباشر بعملنا ویكون ھناك إنتاج

-:السید رئیس مجلس النواب –

تستمر اللجان بعملھا بشكل طبیعي برئاسة األكبر سناً داخل اللجان لحین انتخاب رئیس ونائب ومقرر. الكان بلغنا الدائرة البرلمانیة بمقر للجنة.
.الرئیس أصغر سناً وال یمكن ان یكون الرئیس واللجان

-:(النائب فیصل حسین جبار (نقطة نظام –

عفواً سیادة الرئیس، نقطة النظام المادة (74) والتي تنص (تنتخب رئاسة اللجنة بعد ثالثة أیام من تشكیلھا فاإلخوة في لجنة التعدیل الذین قاموا
بتعدیل ھذه الفقرة ولو نصوت على ھذه الفقرة لتكون (یرأس اللجنة بعد تشكیلھا االكبر سناً نصوت علیھ االن وتستمر لمدة أسبوعین بعد التشكیل

.(حتى یكون عملنا مغطى بالنظام الداخلي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ثالثة ایام عمل یوم السبت واالحد والثالثاء القادم ھو آخر یوم النتخاب رؤساء اللجان وإذا ال یوجد تبقى بید االكبر سناً إدارتھا

-: النائب ھوشیار عبد هللا –

في جلسة یوم الخمیس كانت ھناك نقطة نظام من قبل احد النواب بخصوص األنضباط داخل القاعة ومجموعة من التفاصیل األخرى أخذ المنحى
السلبي أعتقد داخل التواصل األجتماعي واإلعالم بشكل عام أرجو من جنابك على األقل ان توضح الصورة وان تصحح ھذه الصورة الخاطئة

.التي أخذت ھذا المنحى داخل اإلعالم. تحیة طبیة وشكراً

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم، شكراً. بما یتعلق بالمداخلة التي تداخل بھا أحد النواب كان یتحدث عن النظام الداخلي والدستور وایضاً ھذا لیس مقعد ثابت للنائب ممكن اي
نائب ان یأتي ویرى النظام الداخلي والدستور ممكن ان یستخدمھ اثناء سیر عمل الجلسة، ال توجد اوراق مھمة فُِقدت في مجلس النواب او اوراق
لنائب او أي أمور أخرى أمور شخصیة لنائب فُقدت في قبة مجلس النواب، ھذا الكالم غیر صحیح وما تناقلتھ وسائل اإلعالم غیر صحیح وكانت

.مداخلة السید النائب على النظام الداخلي والدستور، والمقاعد غیر ثابتھ لنائب دون نائب آخر فاقتضى التنویھ ھذا اوالً

ثانیاً، أعرف أسماء الموظفین الذین یدخلون الى القاعة یومیاً وال یوجد غیر الدائرة البرلمانیة والعالقات واإلعالم ومن تخولھ الرئاسة بالدخول،
.ال یدخل الى قاعة مجلس النواب أحد. إعلموني بأسماء الموظفین الموجودین في القاعة اآلن ویكون بشكل یومي بسیاق ثابت

نرحب بالسید ممثل الحكومة وممثل وزارة الھجرة والمھجرین ووزارة المالیة بخصوص الفقرة ثانیاً ألنھ طرح موضوع عام للمناقشة بحضور
ممثل وزارة المالیة وممثل الحكومة وممثل وزارة الھجرة والمھجرین بخصوص غرق مخیمات النزوح، تفضل السید محمد إلعطاء ُخالصة عن

.ھذا االمر، ممثل الحكومة

السیدات والسادة النواب، اسمحوا لي ان أُقدر عالیاً الدور الذي قام بھ اللواء محمد طیلة فترة عملھ في موضوع المھجرین والنازحین مع اخوانھ
وزمالئھ الذین عملوا ضمن مؤسسات الدولة في ھذا الملف، وانا اشھد لھ بتواجده في المیدان طیلة الفترات السابقة في أزمة النزوح وما تالھا من

.أزمات كان متواجد في المیدان بشكل مباشر

-:(السید محمد فاضل عباس(ممثل األمانة العامة سكرتیر خلیة االزمات –

السید رئیس مجلس النواب، السادة النواب المحترمون، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. ما یخص أزمة النزوح منذ عام 2014 بعد قیام داعش
االرھابي بأحتالل محافظاتنا العزیزة والحمد � بفضل قواتنا االمنیة تم القضاء علیھ وطرده من ھذه المحافظات، عند بدء إحتالل داعش تم
تشكیل لجنة ُعلیا مثلما تعلمون إلغاثة وإیواء العوائل النازحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (328) لسنة 2014 تم تخویل ھذه اللجنة

ً أ
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صالحیة قراراتھا مجلس الوزراء في ضوءھا بدأت العمل في انشاء المخیمات للنازحین في المحافظات وایضاً تخصیص المبالغ الالزمة إلسناد
.ھذه العملیة من خالل تأمین كافة المتطلبات التي یحتاجھا النازحین من سالت غذائیة ومخیمات….الخ

حوالي(100) مخیم تم انشائھا في عموم العراق استوعبت النازحین والذي بلغ عددھم ما یقارب (5) مالیین نازح في بدایة العملیة ومن ثم بعد
عملیات التحریر عادوا بحدود (3) مالیین نازح والمتبقي من ملیون و(800) الى (2) ملیون نازح والعمل مستمر من قبل لجنة اغاثة العوائل
النازحة في تقدیم كل المساعدات التي یحتاجھا النازح اآلن، قبل فترة السیول اآلن والتي حدثت قبل فترة لدینا مخیمات تأثرت كانت اجراءات

سریعة من قبل اللجنة العلیا إلغاثة وایواء العوائل النازحة، لدینا مخیمات مثل مخیمات نمرود وغیرھا من المخیمات تعرضت ھذه الى السیول
وتم تحویلھا الى اماكن أخرى كالجملونات وبعض المؤسسات الحكومیة والمخازن التابعة الى الدولة وتم توزیع السالت الغذائیة علیھم والبطانیات

والحصص اإلغاثیة األخرى. ما یخص بشكل عام األزمة أزمة السیول تم استیعابھا من قبل المحافظات التي تأثرت محافظة نینوى ومحافظة
صالح الدین ومحافظة واسط ُشكلت خالیا أزمة في المحافظات ترأسھا السادة المحافظین وعملوا بجد كبیر بكافة دوائر الدولة الموجودة في

المحافظات ولم تؤشر ھناك قصور من قبل المحافظات في إدارة ھذه االزمة، نعم حدثت لدینا وفیات نتیجة سقوط المنازل على المواطنین وكانت
أكثرھا منازل طینیة، ھذه المنازل طبعاً أصالً كان البعض منھا واقعة على حافة النھر أو المناطق المعرضة للفیضان، یعني في وقتھا الحكومات

المحلیة ابلغت ھؤالء العوائل الساكنین یجب ان یتركوا ھذه المناطق ولكن وانتم تعلمون ال نستطیع اجبار ھذه العوائل بقوة، بعد حدوث األزمة
األخیرة السیول والفیضانات دعا السید رئیس مجلس الوزراء خلیة إدارة األزمات المدنیة اجتماع طارئ یوم الجمعة یوم (23) لیالً في مقر

الحكومة وتم اصدار عدة قرارات حاسمة لمعالجة األزمة ومن ھذه القرارات ھي تأمین متطلبات مدیریة الدفاع المدني ضمن الزوارق المطاطیة
والنجادات وتوزیعھا على مدیریات الدفاع المدني للمساھمة في إخالء النازحین وكانت خالیا االزمة في المحافظات المعالجات شكلت بھا حتى
قطعات الجیش العراقي والتي ھي ممثلة بقیادة طیران الجوي ومدیریة الھندسة العسكریة ومدیریة الدفاع المدني في وزارة الداخلیة ساھمت في

انقاذ العوائل والسیما في قریتي الحوریة والخضرانیة، تم أخالئھم الى أماكن اخرى من قبل قیادة طیران الجیش ومن قبل مدیریة الھندسة
العسكریة ومدیریة الدفاع المدني، لدینا شھداء نتیجة للسقوط وفیما یخص محافظة واسط ایضا تم تشكیل فریق میداني بناًء على توجیھ السید

رئیس مجلس الوزراء والذھاب الى المنطقة بشكل مباشر ھذا الفریق المیداني تألف من وكالء وزارات وبعض المدراء العامین المختصین في
ھذا الجانب وبعد زیارة المنطقة واإلطالع على حجم السیول التي نزلت من الجانب الشرقي باتجاه وادي ترساق وكالل بدره وتصریفھا باتجاه
ھور الشویجة، تم عقد اجتماع مع السید محافظ واسط في مبنى المحافظة وعلى ضوء االجتماع ھذا تم تقدیم المساعدات الفوریة الى المحافظة

بشكل فوري وفق صالحیة خلیة إدارة االزمات المدنیة ومن ضمنھا تجھیز المحافظة بـ(500) خیمة و(500) سلة اغاثیة وغذائیة و(10) االف
ً بطانیة وھذه المواد وصلت طبعاً الى محافظة واسط ووضعت تحت تصرف السید محافظ واسط في مخازن جمعیة الھالل االحمر العراقي، أیضا

تخصیص معدات احتیاط تبقى تحت ید المحافظ للطوارئ وھي معدات سحب المیاه او مضخات عدد (14) و(13) من ھذه المضخات قدرة
(30) متر مكعب في الساعة ومضخة واحدة قدرة (100) متر كعب في الساعة ھذه اآلن موجودة في المحافظة لمعالجة اي حاالت طارئة قد

تحدث في المستقبل، ایضا تم صرف تجھیزات من االحتیاط االستراتیجي لمدیریة الھندسة العسكریة بحدود (20) الف كیس رمل و(500) قطعھ
صفیح مضلع اضافة لتھیئة مفارز لمدیریة الھندسة العسكریة لمعالجة االلغام التي قد تُجَرف خالل السیول وتكون ھذه تحت أمر قیادة العملیات

وتحت تصرف المحافظ، ایضا أرسلت وزارة التجارة الى محافظة واسط وبالتحدید الى قضاء بدرة (27) طن من زیت الطعام و(15) طن من
الطحین و( 15) طن من الرز، ایضاً صدرت توجیھات الى وزارة االعمار واالسكان بإصالح الجسور ومن ضمنھا جسر شعنون الذي یربط

بین محافظة دیالى ومحافظة واسط وجسر ھور الشویجة والجسور حالیاً بدأ العمل بھا وتم تدعیمھا من قبل وزارة االعمار واالسكان دائرة
الطرق والجسور، بعد االجتماع تم رفع توصیات الى السید رئیس مجلس الوزراء من قبل الفریق المیداني ومن ضمن ھذه التوصیات التي

حصلت موافقة السید رئیس مجلس الوزراء علیھا وصدرت بھا أوامر تنفیذیة للوزارات ومن ضمنھا تجھیز محافظة واسط بـ(27) حوضیة
جدیدة لسحب میاه وتسمى بـ(شافطة) وھذه تسحب المیاه من األزقة ومن المناطق التي تُغمر بالمیاه ومركز المحافظة حسب طلب السید المحافظ

.اربعة لمركز المحافظة واثنان لكل قضاء وواحدة لكل ناحیة، أیضاً حصلت موافقة السید رئیس مجلس الوزراء على

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ارجو االختصار وتثبیت النقاط بشكل سریع، طرح النقاط بشكل سریع توجد مداخالت لكي نتمكن من أخذھا

-:(السید محمد فاضل عباس (ممثل االمانة العامة وسكرتیر خلیة ارادة االزمات –

أوشكت على االنتھاء. تقدیم منحة لعوائل الضحایا أیضاً في كل المناطق التي تعرضت الى ضحایا وتخصیص میزانیة طوارئ الى المحافظات
.وفق ضوابط وآلیات تضعھا وزارة التخطیط والمالیة

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

ر ونُثمن حرص جنابكم والسادة النواب والرئیس االھتمام بھذا األمر وبھذه الكارثة الكبیرة ولقائنا الیوم وقع مع اإلخوان ممثلین الوزارات نُقّدِ
مشكورین منذ الصباح الباكر معھم في لجنة العمل ولجنة الھجرة والمھجرین وتطرقنا الى األزمة واحداثھا وكیفیة تقلیل األضرار من ھذه

.االزمة

سیادة الرئیس بأسمكم أُقدم الشكر الى خلیة االزمة وأھتمامھم بھذا األمر وھذا واجب وشكر وتقدیر الى الوزارة، لكن أرید فقط ان أبین الى السادة
النواب ان وزارة المالیة لم تُبلغ اذا سأل أحد لماذا لم یحضر ممثل لوزارة المالیة ألن تتحمل المسؤولیة ولم یصلھا التبلیغ ألن القرار كان یوم

الخمیس. سیادة الرئیس خالل طرح الفریق الى اللجنة عملھا ھناك بعض القصور الذي یمنع من وصول المواد والمساعدات الى المواطنین ومنھا
االموال، ال تتوفر االموال الكافیة والالزمة لیست لشراء المستلزمات ألن المستلزمات موجودة في مخازن وزارة الھجرة وھناك استحضارات

في مجلس الوزراء لكن االموال لنقل ھذه المستلزمات في حالة الطوارئ كذلك ھنالك كارثة كبیرة یشھدھا النازحین وخاصة المناطق التي
تعرضت للفیضانات وال یوجد لدیھم مادة النفط في ظرف صعب جداً في ھذا البرد القارص، في یوم امس كنا نتابع مع فریق وزارة الھجرة في

عملھا مع المناطق التي تعرضت الى فیضانات تسكن العوائل مخیمات الى كرفانات وغطائھا نایلون في ھذا البرد القارص ویغطون النساء
واألطفال بأغطیة من النایلون وال یوجد ھناك مادة النفط، أنا أعتقد نحن أمام أزمة كبیرة، نحن نطالب السادة ممثلي الوزارات وخلیة األزمة أن
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تعلن النفیر الكامل خالل ھذه الثالثة اشھر الى اربعة أشھر االمطار وحسب الدراسة الموجودة في الجھات المختصة أنھا سوف تستمر الى الشھر
الثاني أو الثالث لذلك علینا استحضارات كاملة، نقدر عملھم ونقدر جھودھم المبذولة لكننا نحتاج الى األكثر والیوم اذا كانت لدینا أزمة في

ً الموصل وفي دیالى غداً ستكون في المناطق الجنوبیة بعد وصول سیول الفیضانات الى المناطق الجنوبیة، لذلك اعتقد االستحضارات اوالً وثانیا
على رئیس الوزراء ان یطلق أموال من األموال المخصصة الى الطوارئ، ھذه خاصة بالطوارئ والیوم نحن في أصعب وقت للطوارئ ال یوجد
داعي ان نخفي ھذه األموال او نخزن ھذه األموال الى وقت آخر، الیوم نحن في أزمة كبیرة اتمنى ان تكون ھناك خطوات ایجابیة حقیقیة وأسناد

.أكبر للجنة

-:النائبة منى قاسم باقر الغرابي –

سؤالي الى السید ممثل وزارة المالیة، أنھ ھذه السنة كذلك لدینا أموال مرصودة لموازنة الطوارئ، وما ھو مقدار ھذه األموال؟ وما ھي أبواب
صرفھا؟ ألن مثلما تعلم سیادة الرئیس في ھذا العام ھناك أمطار غزیرة، فنحتاج أن نعرف أبواب صرف ھذه األموال، ھنالك لدینا مثالً أنا اتحدث
عن محافظتي محافظة ذي قار، ألتقیت مع السید المحافظ قال نحن دینار واحد لدینا لم یضعوا لنا في موازنة الطوارئ لھذا العام، فھذا غیر ممكن

سیادة الرئیس، نحن لدینا مثالً في المحافظة لدینا منازل سقطت في األمطار والمواطنین ُزھقت أرواحھا، یعني أنا أتمنى كذلك یعني أنھ نثبتھا
ویكون ألزام للحكومة بتعویض أھالي الضحایا سیدي الرئیس، ناھیك عن أزمة النازحین والمعاناة التي ھم فیھا، فنحن الیوم أذا توجد موازنة
للطوارئ ھي الیوم أصالً تستخدم ألن ھذا فصل الشتاء ھذا الحمد � هللا سبحانھ وتعالى أنعم علینا في األمطار، لذلك سیدي الرئیس تعویض

ضحایا الذین سقطت علیھم منازلھم وكذلك تخصیص أموال للبنى التحتیة، كأن تكون تستخدم لصرف المیاه ألن توجد لدینا تغرق سیادة الرئیس،
.مع ذلك وتخصیص كذلك أموال الى مثالً رصف بعض الطرقات بمادة (السبیس) كحلول آنیة لتمریر األزمة

-:النائب احمد عبد هللا عبد خلف الجبوري –

.أھالً وسھالً باإلخوة الضیوف

سیدي الرئیس من ثالث أسابیع حصل فیضان في منطقة الشرقاط وكذلك وسط وجنوب بغداد، كثیر من المواد وصلت للنازحین خالل مساعدات
العشائر، یعني نحن ال نحتاج من الھجرة رز وطحین، المواطن تدمرت منازلھم وصل الطین الى الشبابیك بسبب الفیضانات، یعني ال یوجد منزل

بقى یصلح لعائلة، ما تحتاجھ العوائل مبالغ مقطوعة من الدولة، مبالغ تساعدھم یشترون مالبس، یشترون شيء، یصلحون منازلھم، ھذا جمیعھ
ترقیع، البنى التحتیة، توجد وزارات توجھت، توجد خالیا أزمة في المحافظات، ما یحتاجھ المواطن وھذا طلب ووصل جنابكم طلبات كثیرة من

المحافظات واألخوة النواب ھیأة الرئاسة، نحتاج الى قرار ندعم فیھ الحكومة، السید المالكي قبل أربع أو خمسة سنوات أعطى للكوت مباشرةً،
الى حد ھذه اللحظة ألن ال یوجد قرار مدعوم لقرار مجلس الوزراء، (15) ملیار أو أكثر من (15) ملیار للكوت للعوائل التي تضررت، أن

ندعم الحكومة بقرار أنھ نحن نقول یادولة أصرفي مبالغ مقطوعة للعوائل، ھذه حاجة ضروریة، أما الوزارات غیر مقصرة ال التجارة وال
الھجرة في المواد، وكذلك المواطنین بالمساعدات ومرجعیة وجمیع العشائر من الجنوب وصلت ھذه المناطق التي نُِكبَت جراء الفیضانات، وھذه
.كوارث طبیعیة نعتبرھا، یراد مساعدة من الدولة، اطلب من سیادتكم ان نصوت على قرار نلزم فیھ الحكومة إعطاء مبالغ مقطوعة لكل العوائل

-:النائبة منى حسین سلطان –

نرحب بالسادة الحضور جمیعاً وأھال وسھالً بكم، نشكر جھودكم المبذولة التي قمتھم بھا من أجل إغاثة النازحین والمخیمات الموجودة، لكن
أحتاج طرح نقطة مھمة جداً، أنھ المناطق الموجود فیھا النازحین حالیاً ھي واقعة على خط األمطار الغزیرة، فسوف تتكرر ھذه الحالة كل فترة

ألن ھذه السنة موسم أمطار وسیول، نحتاج أجراءات وقائیة تقي ھذه المخیمات ألن أنت الیوم عندما المخیم ذھبت الخیمة التابعة لھ أصبح ھو بال
مسكن ومأوى، أین یذھب ھذا النازح؟ نعود مرة ثانیة على نفس الخیمة وعلى نفس الموضوع، نحتاج أجراءات وقائیة حول ھذه المخیمات، یعني

كانت تنشأ سدود ترابیة أو مناطق لمنخفضات مائیة تُجمع فیھا میاه األمطار، ھذا الذي أقترحھ على سیادتكم، ونحتاج من الدولة تأخذ دورھا
الحقیقي أن تعالج ملف النازحین بصورة كاملة، یعني ال یبقى ملف للنازحین بعد اآلن، ألن كل فترة نعود للنازحین وال توجد اجراءات ملموسة

كاملة من قبل الحكومة، حتى برنامجھا الحكومي لم یتضمن أي شيء للنازحین وطرحنا علیھم الموضوع وال نعرف دخل ضمن البرنامج
.الحكومي أو ال

-:النائب فالح یونس حسن العیساوي –

طبعاً شاكرین حرصكم على ملف النازحین لكن حقیقة نحن خالل ھذا الشھر ھذه الجلسة الثانیة ُخصصت للنازحین ونحن لسنا بوقت نقیّم عمل
الحكومة أو خلیة األزمة ھي ھل نجحت؟ أم فشلت؟ في اداء واجبھا في موضوع ملف النازحین، لكن الحقیقة یجب أن ینتھي ھذا ملف بشكل

كامل وكل ما تحاول الحكومة من اجراءات معینة ھي جمیعھا أجراءات ترقیعیة ال ترتقي الى اجراءات لغلق ملف النازحین بشكل كامل، حقیقة
غلق ھذا الملف ھو یعتبر من اولویات البرلمان ویجب ان یكون من اولویات الحكومة، وبصراحة حتى وجود مخیمات النازحین أصبحت باب
من ابواب الفساد الموجود حتى للمنظمات المحلیة وحتى المنظمات الدولیة، صراحةً یجب الیوم على الحكومة أن تصرف مبالغ من أجل غلق

ھذه المخیمات من خالل اعادة الخدمات في المدن، حقیقة في األنبار مثالً ھنالك (7300) خیمة موجودة اآلن في المدن العامریة وكذلك في
الحبانیة، مھما عملت الحكومة ال یمكن أن تسیطر وھنالك ظروف جویة صعبة المفروض أن تقوم الحكومة بإعادة اعمار البنى التحتیة وخاصة

.في المناطق الغربیة من األنبار من أجل تأمین عودة ھذه العوائل الى تلك المناطق

-:النائبة دیالن غفور صالح –

السیدات والسادة اعضاء مجلس النواب المحترمون، لقد شاھدنا منذ اسبوعین في العراق واالردن والسعودیة والكویت مدن تغرق جراء
الفیضانات والسیول، لم تتعرض لھا ھذه المدن سابقاً وُسجلت ضحایا بشریة، واآلن نتحدث عن غرق مخیمات النازحین، ھنا تأتي األسباب، أننا

أمام تغیر مناخي وھذا مؤكد من قبل العلماء والمختصین، ھذه التغیرات لم تحسب لھ حساباً والبنى التحتیة لیست مھیأة لمثل ھذه التغیرات
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المتسارعة، أن ھناك جملة من التدابیر والسبل التي یجب أن تتخذھا الحكومة، منھا زیادة وعي المواطنین حول ظاھرة التغیرات المناخیة من
خالل التوعیة اإلعالمیة واقامة ورشات عمل، وضع خطط للوقایة من السیول كبناء السدود حتى وأن كانت صغیرة، لتقلیل األضرار واالستفادة

من خزن المیاه، تفعیل دور دوائر األنواء الجویة العراقیة فیما یخص التغیرات المناخیة وتأثیرھا على العراق والتنسیق مع الجھات اإلعالمیة
لغرض أخذ االحتیاطات الالزمة من قبل األھالي والجھات المختصة، وعلیھ نسأل ممثل وزارة المالیة ووزارة الھجرة والمھجرین، ما ھي
الخطط التي وضعتھا الجھات الحكومیة لتالفي حاالت الفیضانات والسیول؟ لماذا لم تحرك الجھات الحكومیة ساكناً إال بعد حدوث الكارثة؟

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

سیادة الرئیس أنا من الدورة الثانیة في مجلس النواب، كل مرة تحدث مشاكل بخصوص النازحین، یعي في الصیف العواصف الترابیة والرملیة،
ویجلس مجلس النواب ویتكلم ویشخص، وكذلك في الشتاء البرد والجوع والوقود وكل ھذه األمور، ولكن حلول حقیقیة ال توجد، سیادة الرئیس

المخیمات عملت الى ثالثة أشھر أو أربعة أشھر في األكثر ستة أشھر، الیوم مضى علیھم سنة ونصف أو أكثر أو سنتین ھم في المخیمات،
الحلول الترقیعیة لیست صحیحة، الصحیح سیادة الرئیس أنھ نضع خطة إلعادة النازحین، ھذه المبالغ التي تصرف، طبعاً كلما یأتون ممثلین

الحكومة ووزارة الھجرة والمھجرین ویعملون لنا األوضاع بصورة مثالیة، ولكن في الحقیقة ھي توجد مشكلة، یعني لیس المعنى تأتي لنا
الحكومة كي ترضي مجلس النواب وتخرج، المسألة كبیرة جداً، الحقیقة بأنھ یجب أن یعود ھؤالء النازحین الى دیارھم، ھذه المبالغ التي تصرف
على السلة الغذائیة وعلى الخیم وعلى الوقود، لو تعطى الى المواطنین أو النازحین لكل عائلة (5) مالیین ویعودون الى أماكنھم، ومن ثم الھجرة
والمھجرین تتابع ھؤالء في مناطقھم في األقضیة والنواحي وتوصل لھم ھذه المعونات، لكانت قد حلت ھذه المشكلة، ولكن توجد أرادة عند بعض

الجھات سیادة الرئیس بأنھ النازحین ال یعودون، لقضایا سیاسیة، لقضایا انتخابیة، لقضایا فساد، ھذا الواقع، على مجلس النواب أن یتخذ قرار
.بإعادتھم لمرحلة معینة بدراسة، بأن یمنح لھم مبالغ أو یوصلون الى مناطقھم

-:النائبة للیال محمد علي –

الزمالء تحدثوا عن النزوح ومشاكلھا وأضیف بعض النقاط، التھدیدات التي تمنع عودة النازحین الى مناطقھم، باعتقادنا أن من أھم التھدیدات
التي تمنع عودة النازحین الى مناطقھم ھي تدني نسبة الخدمات المقدمة في المناطق المحررة، یؤدي دائماً أن النازحین یتمسكون لبقائھم في

.المخیمات، وفعالً الحظنا نزوح عكسي للمواطنین، حیث عاد عدد منھم للمخیمات بسبب انعدام الخدمات األساسیة

النقطة الثانیة: عدم تعویض المتضررین من جراء العملیات ألن ھنالك الكثیر ممن تضررت بیوتھم ومصادر رزقھم ولم یتم تعویضھم الى حد
.اآلن

النقطة الثالثة: قلة فرص العمل وازدیاد نسبة البطالة، مما یجعل المواطن یتمسك لبقائھ في المخیم لضمان لقمة العیش وتوفیر مبلغ اإلیجار
.والمصاریف األخرى

النقطة األخیرة: عدم التركیز من قبل الحكومة والمنظمات المختصة على مبدأ التعایش السلمي بین مكونات المجتمع بشكل یتناسب مع واقع الحال
.الذي سببھ احتالل تنظیم داعش اإلرھابي بشرخ ال یُستھان بھ بین مكونات الشعب العراقي

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

اوالً: ضرورة توفیر منح وتعویضات لعموم المتضررین وھذا واحد من العالجات التي تخفف من المعاناة وتجھیز االحتیاجات األساسیة لمواجھة
.البرد واألمطار

ثانیاً: ھذه الكوارث التي نتعرض لھا وھي متنوعة، أعتقد تستدعي تشكیل ھیاة وطنیة من الوزارات المعنیة، وتُعد خطط واجراءات وقائیة
ودراسات حتى تتنبأ بوقوع ھذه الكوارث لتھیئة المقدمات الالزمة لتقلیل أضرارھا، یعني لو أن ھذه األمطار الكثیرة لو أن وزارة الموارد المائیة

.اتخذت خطوات مدروسة، یمكن كان توظف ھذه المیاه ألزمات الجفاف أو ما شاكل من ذلك مستقبالً

ثالثاً: أنا أعتقد تركیز الجھود والتخصیصات المالیة على إعادة النازحین لمدنھم ومناطقھم ھي ھذه األولویة، ھذه جمیعھا عالجات ترقیعیة، وفعالً
أذا أردنا أن نزیل المشكلة من جذورھا، لنركز جھودنا إلعادة النازحین لمدنھم ومناطقھم، وھذا یعتمد على جھد الحكومة وأیضاً المجتمع الدولي

لیتحمل مسؤولیتھ، العراقیین قدموا تضحیات جسیمة لمواجھة خطر إرھاب ھدد أمن المنطقة والعالم، فتقدیم جزء یسیر من الدعم لترمیم
.مضاعفات ھذه الھجمة اإلرھابیة، أنا أعتقد أقل مستوى من مستویات الوفاء التي یفترض أن یتحملھا المجتمع اإلنساني تجاه العراقیین

النقطة الربعة: الحرص على تجدید اآللیات والطرق في أیصال ھذه المساعدات للنازحین، ألن نسمع كثیراً بعض ھذه المساعدات والتخصیصات
.ال تصل بشكل تام للنازحین

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

.نجدد الترحیب باإلخوة خلیة األزمة، وأعتقد الكثیر من النقاط المھمة سبقوني أخواني وذكروھا، وأذكر بعض النقاط التي لم تُذكر

القضیة األولى: بصراحة نحن كذلك یجب أن نمیز بین النازحین، یوجد فرق بین النازح الذي یسكن في المدینة ولدیھ أمكانیة وبین النازح الذي
یسكن في الخیمة، فأعتقد أذا أردنا أن نعطي األولویة واالھتمام األكبر للنازحین الساكنین في الخیم، ألن نحن الحظنا كمیة األمطار الغزیرة،

.الذي ساكن في منزل طبیعي ھو لم یتحملھا، كیف العائلة التي تسكن في خیمة بسیطة
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القضیة الثانیة: المتعارف علیھ أنھ یعقب كل فیضان أنتشار أمراض وأوبئة خطیرة، أسأل اإلخوة في اللجنة، ھل أتخذت تدابیر ضد أنتشار
.األمراض واألوبئة التي ستعقب ھذا الفیضان، ھذه قضیة مھمة

القضیة الثالثة: تقدیم مساعدات مالیة مباشرة كما ذكر زمیلي قبل قلیل، ألنھ المساعدات المالیة المباشرة قد تُمكن رب األسرة من شراء احتیاجات
.حقیقیة لألسرة بدالً من أن تُفرض علیھ مواد لربما ھي غیر ضروریة وغیر محتاجھا ھو كثیراً بالدرجة األولى

النقطة الرابعة: النازحین بصراحة أصبحوا بین المطرقة والسندان، أصبحوا بین سیاسة الحكومة التي تقضي بعدم التوطین للنازحین وضرورة
.أعادتھم الى مناطق سكناھم وبین الواقع الذي یعیشھ النازحین وھو واقع مأساوي وحیاة تشبھ بالجحیم

.المطلوب من الحكومة أن تُعالج ملف النازحین معالجة جذریة، وتكون من خالل توفیر الخدمات الالزمة ألعادتھم الى موطن سكناھم األصلي

القضیة األخیرة، أطالب بصراحة بلجنة تحقیقیة للبحث عن الملیار دوالر الذي یعادل تریلیون ونصف دینار عراقي الذي سبق وأن خصصناه
.للنازحین ولم یرى النازحین منھ إال فُتات، أطلب التحقیق بخصوص الملیار دوالر الذي تم تخصیصھ للنازحین في الدورة السابقة

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

نُجدد ترحیبنا باإلخوة خلیة األزمة، سیادة الرئیس نحن قضیة النازحین، ھذه القضیة ھي مسؤولیة إنسانیة، مسؤولیة أخالقیة، مسؤولیة شرعیة،
وبالتالي الیوم أصبح ھذا الملف ُشبھ معقَّد، بأعتبار الیوم نحن نحتاج ان نسأل اإلخوان في لجنة خلیة األزمة أنھ مثل ما تفضل األخ العزیز، توجد

حلول أنیة وتوجد حلول متوسطة وبعیدة األمد، نحن نحتاج أن نقول الیوم الحلول ھي اآلنیة أعتقد موجودة والكل أشاد بدور خلیة االزمة، لكن
نحن نحتاج أن نقول أسباب عدم عودة النازحین الى أماكنھم، نحاول ان نعلم من اإلخوان ھل ھم شخصوا ما ھي الحالة؟ بعض الروایات تقول

أنھ بسبب الوضع األمني في بعض المحافظات، والبعض اآلخر یقول قلة التخصیصات المالیة، والبعض اآلخر یقول منازلنا نحن موجودة
ونحتاج نعود الى منازلنا لكن بسبب بعض الحكومات المحلیة أو بعض الجھات المتنفذة في بعض المحافظات التي تعیق عودة النازحین الى

.أماكنھم

سیادة الرئیس، نحن ھذا الموضوع بصراحة ھو موضوع الجمیع وموضوع یھمنا ألن ال نقبل على أنفسنا أنھ عوائلنا وأھلنا وناسنا تجلس الیوم
في العراء، الیوم ھذه المسؤولیة ھي مسؤولیة وطنیة، نحتاج من الحكومة أول شيء یكون تنسیق مع الحكومات المحلیة ویعطون األسباب

الواضحة لعدم عودتھم ألماكنھم، نحن بعض الروایات تقول بعض النازحین ال یرغبون یعودون ألماكنھم ألن وضعھم تعبان، البعض یقول وضع
أمني، البعض یقول أموال ال توجد، فبالتالي الیوم واجب الحكومة، یجب أن یكون ھنالك تنسیق بین الحكومات المحلیة ألن أعتقد الیوم ھذا الملف
أذا طال مثل ما تفضل زمیلي سوف یكون ھنالك دخول بعض شبھات الفساد في ھذا الملف، ومثل ما الحظنا في السنوات السابقة عندما ُصرفت

بعض األموال وما شابھا بعض الكالم من شبھات الفساد الموجودة، لذا نطالب سیادة الرئیس من خاللكم الحكومة بتوجیھ كتاب الى كل الحكومات
.المحلیة إلعطائھا الرأي الواضح وعدم المجاملة في ھذا الملف

-:(السید ستار نوروز (مدیر عام الفروع في وزارة الھجرة –

أسمحوا لي رغم أنھ الجمیع حضراتكم تعرضت ألسباب ما نسمیھ بالنزوح المطول، سوف أبدأ بما أنتھى بھ السید النائب المحترم، نحن ھنالك
یعني بدأنا نستعمل أذا أجاز التعبیر مصطلح النزوح المطول مرحلیاً، ھنالك حقیقة أسباب یعني السید النائب المحترم أراد منا ذكر ھذه األسباب،

:حقیقة خمسة أسباب مھمة أغلبھا ذُكرت

.أوالً: الضرر الجزئي أو الكلي للدور والوحدات الخاصة السكنیة

.(ثانیاً: الضرر الجزئي أو الكلي للبنى التحتیة (ماء وكھرباء وخدمات أخرى

ثالثاً: وھذا سبب حقیقة جداً مھم من خالل تشخیصنا ودراستنا، عدم وجود موارد حقیقیة للدخل، كثیر من ھؤالء اإلخوة النازحین فقدوا خالل
.فترة نزوحھم الذي أمتد أكثر من أربع سنوات لموارد دخلھم الحقیقیة

رابعاً: وجود حقیقة تھدیدات كما تعلمون بعض المناطق ھنالك مع األسف الشدید یعني خلقت حالة من الثأریة ما تسمى ما بین عشائرنا وافخاذنا
.المحترمین ألسباب معروفة للجمیع

خامساً: حقیقة ھنالك أیضاً عوائل كریمة نازحة استقرت أستطیع القول نفسیاً في األماكن التي نزحت ألیھا بالتالي فھي تفضل أن تبقى في األماكن
التي نزحت ألیھا بإعتبار تأقلمت اجتماعیاً، نفسیاً، اقتصادیاً، وحتى یعني أصبحت لدیھا حالة من االستقرار في ھذه األماكن، ھذه األسباب الخمسة

الرئیسیة، أعتقد أنھ من الضروري كما تفضل السید النائب األستاذ عبد الرزاق أنھ موضوع التركیز على أھل المخیمات، لدینا األن أكثر من
(95) ألف عائلة تسكن المخیمات، الحمد � ھنالك حملة ممتازة جداً، یعني الحكومة الحكومات المحلیة مشكورة من أصل (174) مخیم الحقیقة
األن لدینا (130) آخرھا كان، طبعاً أنا أقصد مخیمات حتى العشوائیات في سبیل نسیطر علیھم، أخرھا كان جھود حكومتنا المحلیة في محافظة
األنبار العزیزة في غلق مخیم (18)، الحقیقة أغلبھم عادوا الى أماكن سكناھم السابقة عدا عدد قلیل استوعبناه في المدینة السیاحیة، الذي ارغب
أقولھ أنھ حقیقة یجب ان یكون ھنالك فعالً تركیز على الرؤیة االستراتیجیة لحل ھذه المشكلة الوطنیة، لیس من الصحیح أن یكون ھنالك الطفل
الذي كان عمره (7 أو 8) سنوات وجاء نازح للمخیم بعد مرور أربع سنوات یعني ھو أسمحوا لي أن أقول طفولتھ االولیة بدایة مراھقتھ وقد

تكون حتى بدایة شبابھ سوف یقضیھا في مخیمات النزوح، بالتأكید نحن سوف لن نخرج من الشخص ھذا مواطن صالح ممكن نعتمد علیھ،
وبالتالي فأتمنى حقیقة أن تكون ھنالك رؤیة استراتیجیة، نحن لدینا رؤیة حقیقة أسمح لنفسي أنا من خالل خبرتي لمدة (14) عام في وزارة

الھجرة والمھجرین، نزوحات، لدینا رؤیة استراتیجیة لكن تحتاج بالتأكید الى دعم مجلسكم الموقر، یحتاج الى تخصیصات حقیقیة لحلول حقیقیة
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لیس فقط السلة الغذائیة، السلة الغذائیة بالتأكید حاجة انسانیة آنیة لكن ھنالك مشاكل حتى نفسیة، یحتاج حتى مراكز للتأھیل النفسي ألنھ كثیر من
ھؤالء الذین كانوا ضحایا للعصابات اإلرھابیة المجرمة من النازحین خاصةً وغیرھم، وبالتالي فأعتقد أنھ مجلسكم الموقر ُمطالب حقیقة بدعم

سواء كان وزارة الھجرة والمھجرین وبقیة القطاعات الحكومیة الساندة في سبیل تھیئة ما نستطیع إلیجاد حل حقیقي لھذه المشكلة الوطنیة
.الكبرى، ألنھ وجود أي نازح ھو یعني أسمحوا لي بالقول ھي مشكلة وطنیة على المدى المتوسط والبعید

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

سیادة الرئیس نقطة نظامي فقط على كالم األستاذ عبد الستار، بانھ ھنالك عوائل اندمجت في المجتمعات وال ترغب بالعودة، ال نرید نعطي حجة
لعدم العودة، المناطق التي تھجروا منھا یجب أن یعودوا مواطنیھا ونوفر لھا الشيء الجاذب للعودة، لیعودوا ألنھ ال توجد ھنالك خدمات، ال توجد

ھنالك بنى تحتیة، ال توجد ھنالك تعویضات، صحیح ال یرجع ولكن علینا أن نوفر الشيء الجاذب واالمور الجاذبة للعودة حتى یعود المواطن،
.ألن المواطن یحن الى مناطقھ مثل حنین األبل للمراعي، یعود لمنطقتھ، ھذه اوالً

نقطة نظامي الثانیة بأنھ ھنالك أطفال ولدوا في المخیمات أو نشأوا في المخیمات وال نستطیع أن نجعلھم إیجابیین في المجتمع، كال ھذا عملنا، ھذا
عمل الحكومة، یجب أن توفر المناخ المناسب لدراستھم واحتواءھم ومكافحة الفكر الداعشي كمكافحة داعش، بل الفكر أخطر من داعش نفسھ،

.علینا أن تكون ھنالك ھمة عالیة وتحالف عالي مثل ما حاربنا داعش ووجوده، علینا أن نحارب داعش بفكره

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

بكل تأكید الشكر موصول لحضراتكم بالحضور ولكن تقصیر وزارة الھجرة والمھجرین واضح جداً، نحن الیوم في عملیة خلط بین مخیمات
النازحین وبین السیول من جھة وبین ما یتعرض لھ البلد من مخاطر طبیعیة، متأكد أنھ ال یوجد لدى الوزارة ما یعرف بالتنبؤات الطبیعیة، نحن

أمام تحدي كبیر، مسألة في غایة األھمیة، لماذا نبقى نھتم في ھذا الملف ملف النازحین وال ننھیھ، ال بد من أنھاء ھذا الملف بشكل عاجل بمدة
زمنیة ال تتجاوز الثالثة أشھر، وأنا من ھذا المكان في قبة البرلمان أدعو الى نقل مخیمات النازحین الى دورھم، كل شخص ینقل المخیم التابع لھ

الى مقابل منزلھ، الیوم نوزع سالل غذائیة وھو یستلم بطاقة تموینیة، الیوم ننفق ملیارات الدنانیر على ملفات صراحةً یشوبھا كثیر من الفساد
اإلداري والفساد المالي وھذا واضح ومثبت وعلینا أن ننھي ھذا الملف، وزارة الھجرة والمھجرین لدیھا مئات من الكرفانات في المحافظات، بعد

عودة النازحین الى دیارھم خصوصاً في محافظة كربالء، بقیت ھذه الكرفانات غیر مستثمرة وموجودة في الصحراء وبدأت تتعرض الى
االندثار والتآكل، أوالً ال یتم استخدامھا من قبل المدارس كمدارس بدیلة، وال یمكن تحویلھا الستخدام آخر وبقیت تحت سلطة وزارة الھجرة

.والمھجرین التي أنا أنادي وبقوة بإلغاء ھذه الوزارة وتحویل وكل ما یتعلق بالوزارة الى ھیأة طوارئ أو لجنة طوارئ تقوم بمتابعة ھذه الشؤون

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

الیوم نحن نتكلم عن حالة مركبة السیول ضربة فقط النازحین ضربة ایضاً المناطق، وتكلموا اإلخوة عن بعض الجھد الذي بذل في محافظة واحد
مجابھة أو معالجة ھذه السیول والفیضانات والحقیقة التي ضربت أول مناطق إقلیم كردستان أول ما ضربة مناطق أربیل نحن بلغنا وزارة

الھجرة في وقتھا وزرنا أكثر من عشرین جسر مھدم وتابعنا الموضوع وأردنا أي جھد من الحكومة ومن خلیة األزمة في المساھمة في تخفیف
العبء عن ھؤالء المواطنین لكن ذلك لم یحصل، ثم تبع ذلك فیضانات صالح الدین ثم فیضانات الكوت ثم أخیراً فیضانات نینوى، واإلخوة

تكلموا فقط على الجھد الذي بذل في محافظة واحدة بین المحافظات األخرى، باإلضافة إلى محافظة االنبار ایضاً ھدم ایضاً بسبب الفیضانات (6)
جسور وأكثر من (200) قطع في الطریق العام الواصل من الرمادي إلى القائم والواصل من الرمادي إلى النخیب وطریق الحج البري، لذلك
ھذه األمور الحقیقة تمنیت أن نأخذ بھا مواقف وبیانات ونحن سألنا الدوائر ھل تقدم لكم أي جھد أضافي لوزرائكم أو من رئاسة الوزراء بشكل

مباشر، ما أخبرونا بھ أي جھد أضافي یقدم إلى ھذه الدوائر وإنما فقط ما یمتلكون من جھد باإلضافة نشكر القوات المسلحة ھي التي قامت
.بالعبء األكبر وتحملت العبء األكبر لمعالجة ھذه التقطعات في الطرق أوالً نتكلم عن الطرق

ثانیاً موضوع تعویض المتضررین والسیول أنا أید كالم األستاذ أحمد الجبوري بضرورة تقدیم منح عاجلة إلى ھؤالء النازحین في المخیمات ھذه
قصة مأساویة، لكن اآلن أصبح لدینا آالف العوائل األخرى ربما لم تذھب وال تجد خیمة تجلس فیھا، ھؤالء الناس بدأ یبحثون المستقرین في
بیوتھم لكن الفیضانات دمرت ھذه البیوت وأصبحت نسبة الرطوبة مرتفعة، لذلك ھذا الموضوع یحتاج إلى قرار منا ویحتاج إلى إضافة إلى

.الموازنة، لكن البد یكون ھناك موقف حقیقي

أخر قضیة ھي ما یأشر اتجاه مؤسساتنا الحكومیة اآلن األستاذ رعد الدھلكي یقول المواد موجود في المخازن لكن النقل صعب ال یوجد لدینا
أجور نقل ھل من المعقول أسطول وزارة التجارة وأسطول وزارة النقل وأساطیل وزارة الدفاع بنقل المواد یتعذر علینا أیصال المواد من

المخازن إلى المستحقین سواء في المخیمات أو في العراء، معقول وزارة النفط العراقیة نحن الیوم ما نعلم كم تسلسلنا في أنتاج النفط یتعذر علینا
أنتاج برمیل صھریج نفط یتوزع على النازحین سواء برامیل إلى مناطقھم، إخوان نرید من الحكومة أن لیس كل شيء عبارة عن أموال ھناك

جھود حقیقیة بالوزارات إذا أستثمرت ھذه الجھود قادرة على حل الكثیر من المشاكل، وأخیراً أنا أقول وكان دور رئیس عملیات في تخفیف ھذه
المعانات، ھي معانات منظمات إنسانیة المنظمات اإلنسانیة ترید أن تقدم مساعدات حتى تنقل بضاعة من بغداد إلى الفلوجة تتأخر أربعة أیام في
السیطرات حتى تحصل موافقات، یذكر في حالة األزمات یكون ھناك توجیھ عام ال یوجد ھناك داع إلى أخذ ألف بطانیة من بغداد ال برسال من
مكتب رئیس الوزراء ومن العملیات المشتركة حتى یتم إدخالھا، ھي بطانیات ودواشك أو مواد غذائیة ال تحتاج إلى موافقات عسكریة وموافقات
أمنیة للحركة ھذه السیاق یثبت یتم مراجعة بشكل جدي ونحن اآلن في بلد واحد ال ضل فیھ جزء من داعش وال یوجد ھناك اضطراب أمني وتتم
رفع القیود العسكریة عن حركة البضائع سواء في األزمات بشكل خاص وحتى في األیام الطبیعیة، اآلن إذا شاحنة ماء تحمل من بغداد تدخل إلى

االنبار تقف في الصقور ثالثة أیام ال موافقات ورسائل وھذا منطق غیر مقبول أخواني، نأمل من خلیة األزمة أن تقدم والسید رئیس الوزراء
وعد في أنھاء جمیع األمور في منھاج الحكومي بمدة شھرین والشھرین سوف تخلص، رئیس الوزراء سوف یحاسب من ھذه اإلجراءات المتبع

.في السیطرات وھي أكید بشكل أساسي ینبغي أن یرفع المقترح من خلیة األزمة ویصدر القرار األزمة
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-:(النائب حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ال شك أن الجھد الساند من المنظمات ومن العشائر ومن المرجعیات ومن كل الشرفاء من أبناء العراق الغیارى، أكید لھم الدور في تخفیف حالة
األزمة على الناس لكن نھیب في خلیة األزمة، أن ترفع تقریرھا على أوقات األزمة التي تحصل للمواطنین أنھ تسھل مھمة دخولھم وإیصال ھذه

.المساعدات إلى العوائل المحتاج لھا

-:النائب كاظم فنجان حسین –

وان كانت غفلت عملیة النقل سواء كانت نقل النازحین أو نقل المؤن كان ھناك أسطول من المسافرین والوفود (400) حافلة مؤثثة ومجھزة
ساھمت بشكل كبیر في ھذا الموضوع، وھناك شاحنات ما ال یقل عن (300) شاحنة نقلت المؤن والعفج من مكان إلى أخر، وھناك دور وزارة

النفط التي جھزت ھذه الشاحنات والحافالت والباصات بالوقود، السید الرئیس والسیدات والسادة النواب األعزاء، الكالم الذي أقول في غایة
األھمیة نحن ما نتكلم عن دولة في لبنان أو سوریة، نحن ننتمي إلى العراق الموجودین اآلن یعانون من كل الكوارث الموجودة في الموصل أو
في االنبار أو في الرمادي أو في دیالى سواء كانت من السیول سواء كانت مخیمات النازحین ھؤالء منا وبینا ھؤالء من جلدتنا، إذا كان نحن

نتحدث والحكومة ال تسمع أي كالم كارثة الكوارث ألنھ ومن غیر المعقول الحكومة التي تدیر أغنى بلد في كوكب األرض وأغنى بلد في الشرق
األوسط غیر قادرة على توفیر مستلزمات العیش األمن لھذه المخیمات وغیر قادرة على معالجة ھذه األزمة، نحن ما أتینا یا سیادة األفاضل نتكلم

ھنا ونذھب إلى البیت یفترض أن یوجد لجنة متابعة لھذه، أما الحكومة أن تفھم ماذا نقول وإال أمام كارثة أخرى ھذا جانب، التي تفضلت بھ
األخت دیالن والذي تكلم عن أستاذ ریاض المسعودي عن كارثة حقیقیة تھدد العراق وتھدد كوكب األرض أنتم سمعتم بموضوع الذي یسمونھ (
كران سولر منیمم) أو یسمى ( سوالر سیكل) ھناك ھبوط یسمى الھبوط الشمسي العظیم، العراق الیوم ضمن الدائر التي تمر أوربا سوف تمر

خالل العشرة األعوام القادمة ھذا كالم غیر مزحة وال إضاعة الوقت وال لھدر أوقاتنا وال من باب الرجم بالغیب ھناك مراكز علمیة أكدت على
أن أوروبا وشمال أمریكا وشمال روسیا سوف تتعرض إلى ما یسمى العصر الجلیدي المصغر إلى أن ما یحصل في العراق ھناك أمطار غزیر
تغرق العراق بمعدل عشرین ضعف عن السنة الحالیة یعني اعتباراً من سنة 2019 لغایة 2031 ھناك سوف یمر العراق موجة خیر یفترض
أن الحكومة تعد منذ اآلن معالجة ھذه الحالة، إیران سوف تفتح (15) نھر على العراق لیس األزمة التي مرت بھ دیالى سوف تمر كذا مجرد

أنفتح نھر الوند نھر كالل بدر سوف ینفتح الكرخھ الفكھ الدویریج السویب نھر الكارون إضافة إلى ما ستقوم بھ تركیا من فتح السدود ألن ھناك
فائض من المیاه ھناك فیضان سوف یكون جارف، نحن اآلن أمام أزمة حقیقة یا سادة األفاضل یفترض أن تكون الحكومة واعیة وقادر على

.التصدي لھذه األزمة بحزم حتى نكون مؤھلین إلنقاذ شعبنا

-:النائب فارس صدیق نوري –

ملف النزوح في العراق ما زال الملف الساخن والضاغط بقوة، ألجل معالجة ھذه األزمة الوطنیة أزمة النزوح، یجب أن نتبع نظریة التكامل،
سیادة الرئیس لدینا أھداف األھداف ھي غلق ھذا الملف وألجل تحقیق وإیجاز ھذا األھداف یجب أن تكون لدینا قدرات وھذه القدرات یجب أن

تتناسب مع حجم التحدیات وحجم المشاكل واالحتیاجات والكوارث، سیادة الرئیس منذ بدایة أزمة النزوح منذ أكثر من أربعة سنوات والكل
یطالب وفي ھذه المجلس في الدور الثالثة قد طالبنا مراراً بأن تكون ھناك منظوم كوارث حكومیة منظومة مؤسسات تعنى أو ھیأة كوارث أو

منظومة كوارث تعنى باألزمات في ھذا البلد، ولكن إلى حد اآلن لم نشھد على أرض الواقع تكون أو تجسد ھكذا منظومة أو ھكذا ھیأة علیا تكون
ذات صالحیة على أرض الواقع، سیادة الرئیس قد تفاقمت معانات النازحین مع استمرار التغافل الحكومي وأنا أضع خطین تحت كلمة التغافل
الحكومي والدولي واألممي لمأساتھم ومشاكلھم، السؤال الموجھ إلى الجھات الحكومیة أن الحكومة اآلن قادرة على التعامل مع ھذا الملف بعد

مرور السنة الرابعة؟ وھل لھم من االستعداد لغلق ھذا الملف وأنھاء الملف إلى األبد في العراق سیادة الرئیس من واجب مجلس النواب الموقر أن
یعمل على تخصیص أو یعمل على توفیر التخصیصات المالیة األزمة لتعویض وإعادة النازحین إلى مناطقھم وتأمین االستقرار وإعادة التأھیل

.وبناء البنى التحتیة لمحافظة نینوى وغیرھا من المحافظات والمدن المحررة

-:النائبة سناء محمد حمید –

بالنسبة إلى ملف النازحین نحن نعرف السبب ھو اختالف رؤى المكونات السیاسیة في بلد أدى إلى دخول داعش وبالتالي ھذه األزمة أدت إلى
ناسنا وأھلنا أعطینا إعداد من الشھداء النازحین والنازحین كلھم تقریباً أكثرھم ساھموا في االنتخابات حتى تنحل مشكلتھم وأزمتھم ومثلما

تشاھدون جلسة مجلس النواب كثیراً مھتمة بھذا الموضوع نرى أن وزارة الخارجیة ومفوضیة حقوق اإلنسان أن تأخذ دورھا في تجریم الدول
التي ساھمت في أدخال داعش للبلد والبد لھذه الدول أن تعوض ھذه المناطق وان تساھم في بناء وأعمار المناطق التي حدثت فیھا الحاالت

اإلرھابیة وتعویض العوائل النازحة الموجود االھتمام بالقرى والمناطق التي نزحت منھا العوائل حتى نفرغ المخیمات البد أن تطلق الحكومة
حملة جھاد البناء وكل الوزارات البد أن تساھم وزارة النفط النقل البلدیات اإلسكان في ھذه الحملة من أجل إعادة النازحین وتنظیف المناطق

ومخلفات الحرب وتعویض العوائل وإعادة بناء منازلھم، ویجب أن ال یكون ھناك تمییز بین النازحین في كل المناطق، توفیر فرص عمل
للنازحین حتى یتم مساعدتھم ونشجعھم على العودة إلى مناطقھم والكثیر من الطالب النازحین الذي قدموا رغم المخیمات ورغم الظروف الصعبة

لكن كانوا طالب متمیزین حصلوا على معدالت عالیة وقدموا على باب الموازي والبد أن الحكومة أن تعطي ھؤالء الطلبة النازحین أن تكون
الدراسة المجانیة، بالنسبة ھناك قلة باألدویة وقلة بالكادر الطبیة، ودعوة الوقفین السني والشیعي لالھتمام بھذا الموضوع ومثلما ذكر األخ محاربة

الفكر وشمولھم بالبطاقة الوطنیة حتى نسیطر على الكثیر من األمور األمنیة أیضاً، بالنسبة لي حالیاً باقین مثل ما ذكر األخ البد أن نھتم بإعطاء
كرفانات للنازحین نحن جمیعنا إذا كنا نسكن في المخیمات نرى ماذا یجري علینا، نحن في محافظة النجف لدینا كرفانات وبالتالي الیوم فارغة

.من االزم نقلھا لھذه كرفانات وبقیة المحافظات إلى المناطق التي تحتوي على مخیمات

-:(النائب حسن كریم مطر الكعبي ( النائب األول لرئیس مجلس النواب –

على خلیة األزمة أن تدون ما ذكره السادة النواب بخصوص بعض المحفظات التي ھي لیس بحاجة إلى بعض الكرفانات والتي ھي باألصل
.خصصت إلى النازحین والمھجرین أیام الحرب
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-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

طبعاً بعد 9/6/2014 وتداعیات ما حصل في العراق وقعت ھذه المناطق بقبضة العصابات اإلجرامیة إال أنھ الحمد هللا نحن على أبواب الذكرى
السنویة الخامسة إلى فتوى المرجعیة الدینیة التي على أثرھا ھبة أبناء الشعب العراقي لتحریر ھذه المناطق التي كان أھلھا بین نارین بین نار
الحرب ونار داعش ومع بالغ األسف على الرغم من التخصیص المبالغ أكثر من واحد ترلیون في الدورة السابقة لخلیة األزمة وأربعة سنوات

موازنة 2015 و 2016 و2017 و 2018 وزارة الھجرة والمھجرین إلى أن لم یحل ھذا الملف بشكل جدري مع بالغ األسف ونتعامل ردود
أفعال حیال كل حادث وموقف یحصل في العراق، وإستنادا للمادة (33) أوالً لكل فرد حق العیش في ظروف بیئیة سلیمة الیوم أھلنا في ھذه
المناطق مع بالغ األسف ال توجد ما یدلل على ظروف بیئیة سلیمة أطالب وأقترح من خالل مجلسكم من خالل ھذا المجلس بتوجیھ الوزارات

الخدمیة وتفعیل جھدھا الخدمي واستثمار الجھد الحشد الشعبي في ھذه المناطق إلغاثة أھلنا ھناك وایضاً زیادة التخصیصات المالیة لعودة
النازحین وھذا موضوع جداً مھم مسؤولیتنا في موازنة 2019 أیضاً على لجنة حقوق اإلنسان البرلمانیة التدقیق في المبالغ التي تمت صرفھا

خالل ھذه السنین وتدقیقھا وھناك شبھات فساد في ھذا الملف أیضاً على الحكومة وخصوصاً وزارة الموارد المائیة استثمار ملف السیول
واألمطار وتحویل األزمة إلى فرص األنشاء السدود والخزانات وخصوصاً إنشاء سد جبال مكحول في صالح الدین وسد البصرة شط العرب
لإلستثمار المیاه واعتبارھا  ثروة وطنیة، أیضاً ھناك كرفانات موجودة ومخیمات مثالً في النھروان نبي هللا یونس في النجف وأیضاً في بابل

وكذلك في بغداد ھذه یمكن أن تستثمر بعد أن أخلیت من النازحین واستثمارھا في قطاعات أخرى السیما إلى ما تبقى من الذین تضرروا في ھذه
.األحداث األخیر والسیول األخیر في العراق

-:النائب جبار علي حسین –

موضوع النازحین أو مسألة النازحین ھي مسألة وطنیة بحتة تأتي في أولویات عملنا وعمل الحكومة االتحادیة، لألسف الشدید ھذه المسألة تأخذ
مدارات أخرى وأبعاد أخرى وھو المناقشات في مجلس النواب في أروقة مجلس الوزراء والوزارات، لكن إلى حد اآلن لم تتخذ إجراءات عملیة

وعلمیة لحلھا، السادة النواب السید الرئیس أنا أعتقد حان األوان لوضع خطة وبرنامج أن مجلس النواب یطالب بھ الحكومة االتحادیة لتقدیم
برنامج عملي وعلمي وسقف زمني لحل ھذه المشكلة، المشكلة بسیطة في بلد مثل العراق بھذه اإلمكانیات لیس من المعقول نحن نترك أھلنا في

ھذه المأزق، الیوم كوارث بسبب السیول وغداً تأتي كوارث الحر والریاح والى أخره، لیس من المعقول أن نتركھم في خیام وكرفانات والى
أخره، لماذا ال تكون ھناك خطة عملیة وعلمیة إلى إرجاعھم أو أسكناھم في مجمعات، أنا أطلب السید الرئیس من مجلس النواب الموقر أن یطلب

من الحكومة االتحادیة تقدیم برنامج عملي وعلمي یناقش تحت قبة البرلمان وخالل (30) یوم بحیث یھدف إلى أنھاء الملف بالكامل خالل عام
2019 بغض النظر توجد مخصصات أو ال توجد مخصصات ھناك إشكاالت في األموال ال ھذه أولویة  ونعطي أولویة إلى النازحین البد

وأطلب من الحكومة االتحادیة تقدیم برنامج عملي یناقش ھنا ونلزم الحكومة االتحادیة بتطبیقھ بالكامل وكما أشرت أن یكون عام 2019 عام
.حاسم لملف النازحین

-:النائب حنین محمود احمد القدو –

نرحب بإخواننا أعضاء خلیة األزمة ھذه الخلیة لھا دور كبیر خالل السنوات السابقة في تخفیف معانات النازحین، نحن بحاج إلى خطوات عملیة
وإجراءات محددة، أنا أعتقد أن الخطوة األولى ھو ضرورة إعالن عن حالة الطوارئ لتقدیم الدعم والمساعدة وتقدیر األضرار وتعویض

المتضررین للنازحین، الخطوة الثانیة البد أن تكون ھناك معالجات استباقیة من قبل الحكومة العراقیة والمؤسسات ذات العالقة، البدء في بناء
ً عشرات األف من الوحدات السكنیة في كل محافظة لمواجھة التحدیات والكوارث الطبیعیة كالزالزل وكذلك الفیضانات والسیول المدمرة، وأیضا

نحن بحاج القیام بتصویر جوي للودیان والمنخفضات الموجود في العراق لتجمیع ھذه المیاه في ھذه المنخفضات لالستفادة منھا لبناء السدود
.العدیدة مع األنھر والترع

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

الیوم موضوعنا ینقسم إلى قسمین القسم األول یتعلق بمعالجة السیول والمدن التي اجتاحتھا سواء كانت مبنیة فیھ عشوائیة أو غیرھا ووجود
النازحین الحقیقة ما زلنا نعاني الدول العراقیة سوء التخطیط وعدم الدراسة الجید والتأھیل لالزمات ولذلك ما زال یعاني المواطن العراقي تارة

من الجفاف مرة أخرى من السیول، نحتاج إلى خطط استراتیجیة ودراسات معمقة في ھذا المجال وتالفي مثل ھكذا كوارث، أما فیما یخص
مسألة النازحین، تفضل األستاذ الفاضل الضیف العزیز أن شخص مجموع من األسباب ھي خمسة أسباب لكن إلى اآلن لم تكن ھناك معالجات
حقیقیة عندما نجد أن األسباب متوفرة ومعرفة ھذه األسباب علینا أن نضع المعالجات لدیھا في محافظة صالح الدین عانینا من مسألة النزوح

بسبب داعش اإلرھابي واجتیاحھ لمناطق كبیرة لكن بفضل هللا نحن في ھذا الملف نخطو خطوات كبیرة في األسبوع الماضي كانت لنا في منطقة
الصینیة عودة لمجموعة كبیر من أھالي المنطقة وما زالت العوائل تعود إلى ھذه المنطقة ولكننا فوجئنا خالل وجودنا في ھذه المنطقة بدمار ھائل
البنى التحتیة والمنازل وھذا ما تعاني منھ مناطق شمال صالح الدین وكذلك مناطق یثرب التي ھناك مسائل حقیقیة إلى إعادة الصلح والوئام بین

أھلھا نحتاج إلى مسائل حقیقیة من قبل الحكومة في مسألة المصالحة الوطنیة والمجتمعیة بین أبناء ھذه المناطق بعد الشرخ الكبیر الذي أحدثھ
داعش اإلرھابي، كذلك نحتاج إلى دعم حكومي كبیر تتوجھ جمیع القطاعات من أجل بناء وإعادة البنى التحتیة لھذه المناطق وكذلك توفیر سبل
العیش خاصة أن ھذه المناطق یمكن معالجة الموارد المالیة كونھا فیھا مناطق زراعیة حیث ھم یعیشون على الفالحة ویمكن معالجتھا، أما فیما

یخص وجود التھدیدات نعم الیوم نحن نحتاج إلى تثبیت الوضع األمني لھذه المناطق من خالل اإلجراءات السلیمة للقوات األمنیة واالستخباراتیة
في تدقیق المعلومات خاصة عن خالیا داعش اإلرھابیة الیوم ھي تحاول االندساس مع عودة النازحین كذلك الیوم وجود قسم كبیر منھا في

المخیمات وتمارس التطرف الفكري التدریس الفكري اإلرھابي الداعشي وتھیأت األسباب النفسیة من أجل عودة داعش إلى ھذه المناطق، كذلك
ھذا الملف من المھم جداً مراعاة عوائل الشھداء الذین ضحوا وقدموا أبنائھم في الدفاع عن المناطق خاصة المناطق المحررة وأنا أقول أن

.األولیات واألساسیات الیوم الصلح المجتمعي الموجود في ھذه المناطق تعویض المتضررین من الذین

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –
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نعم یوجد ھناك إخفاقات وسلبیات ولكن إذا تقارن على البعض الذي قدم یعني یشكرون على ما قاموا بھ، ما تبقى من شھر (12) سیادة الرئیس
وشھر الواحد أعتقد لن یختلف عن األیام التي مرت من ناحیة األمطار لذلك نرید منھم ونرید من اللجنة الموجود والضیوف الكرام أن یعلنون ما
ھي احتیاجات النازحین الضروریة والیومي خالل ھذه الفترة فترة الشتاء وما ھي احتیاجات من األموال إذا ال یوجد أموال تحت تصرف وزارة

الھجرة؟ أما النازحین ھم موجودین خالل فترة الشتاء والربیع احتمال إلى الصیف القادم أو یجوز تطول الفترة أكثر، اإلحصائیة الموجودة
للمخیمات لمحافظة نینوى سیادة رئیس الجلس (14) مخیم (13) تابع إلى مدینة الموصل والرابع عشر في قضاء سنجار عدد العوائل (4860)
عائلة ما یعادل تقریباً (192000) إلى (200000) نسمة ھذا فقط في محافظة نینوى أنا أطالب أیضاً باإلحصائیة المخیمات في محافظة أربیل

ومحافظة دھوك حتى نعرف كم عندنا عوائل إلى حد اآلن في المخیمات عندنا (4860) ھذا فقط داخل محافظة نینوى نرید نعرف محافظة أربیل
ومحافظة دھوك، سأل السید برھان المعموري ما ھو سبب دعم عودة النازحین؟ یصنف النازحین سیادة رئیس الجلس وایضاً أوجھ إلى السادة
النواب إلى أربعة أصناف، الصنف الذي ھدمت مدنھم والساحل األیمن من مدینة الموصل والمدینة القدیمة والكل یعلم بالذي جرى، والصنف

الثاني المفصولین والمفسوح عقودھم من الشرط والجیش والحدود وھذا الصنفان سیادة الرئیس الجلسة مسؤولیتنا كمجلس نواب أدخال
التخصیصات األزمة في الموازنة زائداً وضع مادة تخص المفصولین والمفسوخ عقودھم إلرجاعھم إلى الخدمة ألن محافظة نینوى وأغلب

المحافظات تعاني من نقص األجھزة األمنیة لذلك ھؤالء النازحین ھم مفصولین والمفسوخة عقودھم ودمرت منازلھم وھم موجودین اآلن في
المخیم أكید أسأل شخص كم عددھم یتجاوز العشرة األلف عائلة موجود في المخیمات الصنف الثالث والرابع سیادة رئیس الجلسة إذا تسمح لي
الصنف الثالث والرابع ھذه النقاط مھمة وأتمنة أن تنتبھ لي، الصنف الثالث والرابع لدینا منطقة غربیة نسمیھا غرب نینوى، فیھا مجموعة قرى
تقریباً عشر قرى، توجد مجموعة باحدى فصائل الحشد لیس الفصیل نفسھ مجموعة منھ تمنع عودتھم ألسباب ال نعلمھا، أتمنى أن یكون ھناك

اتضافة للسید رئیس ھیأة الحشد وكالة وشرح الموضوع لھ وأنا واثق انھم ال یعلمون بھذا االمر ألنھا مجموعة بسیطة ال أعرف ما ھي الغایة من
.عدم أرجاع عشر قرى في غرب نینوى والمنطقة مؤمنة ویوجد فیھا جیش وحشد واصل للحدود السوریة ھذا الجانب األول

الجانب الثاني: وھذا یقع على عاتق ھیأة الرئاسة وأتمنى أن یكون للسید النائب الثاني لھ دور في ھذا الموضوع، قرى فیما یسمى المناطق
المتنازع علیھا بین ناحیة ربیعة وبین دھوك قرى ال یسمح ألھلھا بالعودة التي من ضمنھا قریة المحمودیة وقریة القاھرة وقریة السعودیة وقریة
صفیة ھذا من الجانب الغربي، من الجانب الشرقي لمدینة الموصل بین أربیل والموصل قرى أھلھا موجودین في مخیمات تابعة لمحافظة أربیل

وقراھم عند المخیمات، إذا كانوا أرھابیین فھم قریبین في المخیمات المفروض أن تعتقلھم السلطات إذا كانوا أرھابیین، وإذا كانوا مواطنین
بسطاء فاألولى أرجاعھم إلى قراھم، ھذا الموضوع أتمنى أن یكون ھنالك وفد من مجلس النواب لالطالع على ھذا الموضوع وإعادة اھالي

القرى إلى قراھم وبما یتعلق بھذه المجموعة بأحدى فصائل الحشد الشعبي أتمنى أستضافة للسید رئیس ھیأة الحشد وكالة لمناقشتھ بھذا
.الموضوع

-:النائب عباس یابر عوید –

.یجب األستفادة من ھذه االزمة بجانبین، ومتابعة ھذه الجانبین كمجلس نواب

.الجانب األول: معالجة األزمة وأتباع الدور الرقابي على خلیة األزمة في المحافظات وغیرھا

الجانب الثاني: االستفادة من میاه األمطار والسیول بأعتبار نحن نمر بأزمة مائیة، توجیھ لجنة الزراعة والموارد المائیة بمتابعة ھذا االمر مع
وزارة الزراعة والموارد المائیة لغیر توجیھ الزراعة لرفع نسبة المساحات المزروعة بعد أن تم تقلیصھا إلى (23%) في المحافظات الزراعیة،
توجیھ الدوائر الخدمیة ألخذ دورھا بمعالجة الحالة في المحافظات التي مرت بھذه األزمة ولدي سؤال ألحد األخوة، أثناء حدیثھ ذكر إن لدیھ منح
مالیة للعوائل المتضررة في محافظة واسط، كم عدد العوائل؟ ومن العوائل التي تضررت في محافظة واسط؟ وھل ھذه المنح المالیة وصلت فعالً

.إلى ھذه العوائل

-:النائبة انتصار علي خضر الجبوري –

بعد غد نحتفل بیوم النصر على داعش، ھذا النصر الذي تحقق بأستنفار لشبابنا في العراق كافة ولشیبتنا وأستفدنا من خبراتھم في القتال وكان
تضحیات للشھداء والجرحى من أجل تحریر المناطق التي سیطر علیھا تنظیم داعش األرھابي، الیوم نحن بحاجة إلى عودة النازحین وادعو إلى

أستنفار ثاني من المحافظات لغرض إعادة النازحین، أوالً بأستنفار كل الجھد الھندسي الموجود لدى المحافظات والوزارات لرفع األنقاض عن
محافظة نینوى، ال یمكن أن أطالب بعودة نازح وبیتھ مھدوم واألنقاض الزالت في منطقتھ، ھناك جثث تحت األنقاض لحد األن لم ترفع، كنا

نتمنى من السید ممثل الحكومة موجود والبركة في الموجودین، أنا أطالب أن یكون ھنالك أستنفار تام للجھد الھندسي للوزارات وبقیة المحافظات
إلعادة النازحین بتھیئة ورفع االنقاض ومن ثم بناء وحدات واطئة الكلفة للمواطن، لو صرفنا نصف ما صرف للنازحین على رفع األنقاض وبناء

الدور واطئة الكلفة لعاد النازحین وأنتھى ملف النازحین بعودتھم، ھناك عوائل في المخیم ال یمكن أن تعود إلى مناطقھا كونھا ال تملك موارد
مالیة كافیة لتعیش في مناطقھا ھدمت بیوتھم ھم من الشرطة والجیش المفسوخة عقودھم والمفصولین، لذلك یجب أن تتدخل وزارة الداخلیة

والسید القائد العام للقوات المسلحة لحل مشكلة ھؤالء الذین وضعنا عودتھم وأستحداث درجاتھم في وزارة المالیة لكن لحد اآلن لم تُدفع
التخصیصات المالیة لھم، في األمس في منطقة السالمیة والنمرود (1100) عائلة ناموا في العراء من أثر السیول والفیضانات واألمطار، ھذه

.العوائل فیھا من الحامل والطفل والمرضع وكل ھؤالء األطفال والنساء وكبار السن ناموا في العراء، ھذا مخیم واحد

موضوع آخر: ھناك مشكلة النازحین الوافدین إلى محافظة نینوى من محافظات أخرى أیضاً یجب أن یكون لھم حلول، الحدیث عن النازحین
الذین ال یملكون مستمسكات إلعادتھم، ھنالك نازحین ُمزقت مستمسكاتھم او أضاعوھا وال یستطیعوا العودة إلى منازلھم، تسھیل امور أستحصال

المستمسكات بالنسبة للنازحین للذین فقدوا مستمسكاتھم، یجب أن تكون ھنالك مبالغ خاصة للنازحین وتخصیص ھذه المبالغ إلعادة النازحین،
.النازح ال یمكن أن یعود إذا لم یكن لدیھ مبلغ إلعادة الحیاة واألستقرار لدیھ

-:النائب كاوه محمد مولود –
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النقطة االولى التي أرید أن أركز علیھا ھي موضوع تخصیص األموال الالزمة لوزارة الھجرة، ونحن نعرف إنھ في قانون الموازنة لسنة
.2018 تمت مناقلة (420) ملیار دینار من مخصصات وزارة الھجرة إلى المحافظات وھذا أثَّر بشكل سلبي على أداء الوزارة

ثانیاً: تعویض المتضررین من الفیضانات في جمیع المحافظات، نطالب بتشكیل لجنة من األمانة العامة لمجلس الوزراء وھنالك لجان في
المحافظات مشكلة أصالً لتخمین المتضررین وحجم األضرار التي لحقت بھم وبعد ذلك تعویضھم والتنسیق مع لجان التعویض في المحافظات

لتعویضھم ویشمل ھذا جمیع المحافظات بما فیھا محافظات أقلیم كوردستان، وأثني على كالم زمیلي األستاذ (فیصل) على ما تفضل بھ بأن بدایة
الفیضانات في محافظة أربیل والسلیمانیة وتعرضت ھاتین المحافظتین للسیول والفیضانات وكان ھنالك عدد كبیر من المتضررین من

المواطنین، نحن لدینا نقص في موضوع تشریع قانون الطوارئ، أنا أرى على الدورة الحالیة لمجلس النواب العراقي أن تقوم تشریع قانون
الطوارئ، وذلك لتقنین الصالحیات واآللیات وكیفیة تعامل الحكومة مع ھكذا حاالت طارئة، واألن الحكومة تتعامل بقوانین في حاالت طبیعیة

ولیست حاالت طارئة، وأؤكد على أن تكون ھنالك حلول جذریة ورؤیة أستراتیجیة بعیدة المدى لكیفیة التعامل مع ھذه الحاالت، وعدم تكرار ھذه
األزمة سنویاً، أما أن نعیش ویكون ھنالك جفاف او سیول وفیضانات، یجب أن تكون ھنالك فعالً خطة أستراتیجیة من قبل الحكومة لحل ھذه

المشكلة بالصورة الجذریة وأستراتیجیة، من بناء سدود وخزانات، وأخیراً أقول للسادة النواب الذین كانوا وزراء في الحكومة السابقة وتحدثوا
وھم یتسألون لماذا الحكومة لیست لدیھا خطة أستراتیجیة لحل ھذه المشاكل؟ أنا أقول كان المفروض ھم من یكون لدیھم األجوبة وال یتسألون؟

نحن لدینا أسئلة، لماذا الحكومة لم تقم وتكون لدیھا خطة لحل ھذه المشكلة بصورة جذریة؟

-:النائب دیار طیب محمد –

أسترخص من السید رئیس المجلس ألعطائي بعض الوقت ألني سوف أمثل محافظة دھوك ولدینا (12) عضواً وأكبر مشكلة في محافظة دھول
.ھي مشكلة النازحین

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.یعني لن یتكلم اي عضواً عن محافظة دھوك بعدھا

-:النائب دیار طیب محمد –

.القائمة لدیك

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.حتى نعطیك وقت

 

-:النائب دیار طیب محمد –

یجب أن تعطیني وقت ألن لدي أرقام سوف أذكرھا للجنة، ھنالك تقصیر من قبل الحكومة اإلتحادیة في موضوع دعم الحكومات المحلیة فیما
یتعلق بموضوع المھجرین والالجئین وتوفیر متطلبات الحیاة الیومیة صحة، كھرباء، بلدیة، ماء، ووجود اعداد كبیرة منھم في محافظة دھوك

یشكل عبئاً كبیرة على األجھزة الخدمیة في المحافظة ویسبب خلل في نوعیة وكمیة الخدمات التي یفترض بالحكومة المحلیة توفیرھا للمواطنین
في المحافظة، محافظة دھوك فیھا (21) مخیم من مجموع (38) مخیم في كوردستان ومن مجموع (75) مخیم في كل العراق، دھوك تحتل

المرتبة االولى في موضوع نسبة النازحین إلى السكان المحلیین وھي (30%) وأعلى نسبة في كل العراق، یوجد حالیاً أكثر من (119) عائلة ال
زالت في محافظة دھوك واكثر من (616) ألف شخص، أكثر نسبة من النازحین ھم في منطقة شنكال، ھنالك (95) مدرسة داخل المدرسة

داخل المخیمات تخدم (66) الف طالب في المراحل الدراسیة معظمھا تدیرھا دوائر التربیة الداخلیة، من أجل إقامة ھذه المخیمات تم تخصیص
(1470) دونم من األراضي الحكومیة و(3765) من أراضي الفالحین، ھذه طبعاً تؤجر ومحافظة دھوك تدفع إیجارھا السنوي من موازنتھا،

ھنالك (6) امبیر من الكھرباء مخصصة لكل عائلة في المخیمات ومجموعھا حوالي (180) میكاواط وتشكل (20%) من حصة محافظة
دھوك، یعني أنھ الحصة محدودة وال توجد زیادة للحصة وھذه نسبة (20%) تذھب من حصة محافظة دھوك ومواطنیھا، ھنالك (25) مركز
صحي داخل المخیمات وثالث قاعات والدة، ھذه المخیمات سجلت (4759) حالة والدة عام 2017، ونسبة (60%) من المراجعین للمراكز

الصحیة خارج المخیمات ھم من النازحین نفسھم یعني (40%) المواطنین المحلیین یستفادون من المراكز الصحیة و(60%) من المراكز
الصحیة االخرى من النازحین، كل ھذه الخدمات تقدمھا الحكومة المحلیة ومدیریة الصحة بكوادرھا، ھناك (18) ألف متر مكعب من میاه

الشرب تُضخ لھذه المخیمات عن طریق (78) بئر أرتوازي، وھناك خدمات صرف صحي بطول (317) كلیومتر ویتم جمع حوالي (6100)
طن من النفایات الشھریة في محافظة صغیرة مثل دھوك، فتوقعوا ما ھي حجم المشاكل التي تحدث لدینا؟ یوجد في ھذه المخیمات (4529) یتیم
و(4016) أرملة و(3519) معوق و(1360) ناجیة من األرھابیین مباشر، ھؤالء یحتاجون إلى رعایة نفسیة ورعایة أجتماعیة مستمرة، تقوم
السلطات المحلیة في المحافظة بتوفیر (625) عنصر لتقدیم الخدمات األمنیة والدفاع المدني وموضوع اإلقامة والتسجیل، علماً إن نسبة حوادث

الحریق ھي (0,001)، آخر نقطة متعلقة بالحكومة اإلتحادیة والوفد الحاضر الكریم، توفیر المواد الغذائیة والنفط األبیض فیھ الكثیر من النقص،
حیث توفر الحكومة اإلتحادیة جزًء یسیراً منھ والمنظمات الدولیة الجزء اآلخر منھ، السید النائب مشكوراً قام بزیارة المحافظة وأطلع على الكثیر
من المعوقات والمشاكل فیھا، نحن نطلب من المجلس الموقر بالضغط على الحكومة اإلتحادیة ورئیس المجلس تحدیداً والوزراء المختصین، لیس

فقط خلیة األزمة، بتحمل مسؤولیاتھم وزیارة ھذه المواقع والتنسیق مع المحافظة وتوفیر متطلبات النازحین والمھجرین في المخیمات، كذلك
األسراع بتوفیر البیئة المالئمة من خدمات وغطاء أمني لدى عودتھم إلى مناطقھم بأسرع وقت ممكن، فیما یتعلق بالكوارث الطبیعیة من

أل أل أ
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فیضانات وحرائق وامراض وألخ، یجب تخصیص جزء منھا ألدارة األزمات في كل المحافظات وبالتنسیق مع وزارة المالیة اإلتحادیة مباشرةً.
.اللجنة المحترمة ھل لدیكم تقریر من محافظة دھوك یتضمن المشاكل وھذا تقریر سنوي، ھل لدیكم جزء منھ؟ إذا لیس لدیكم أعطیھ لكم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أعطیھ لھم، تحیة لكل الحكومات المحلیة في عموم العراق وفي محافظات كوردستان العراق وأھالي المحافظات لمواقفھم االنسانیة النبیلة تجاه
.النازحین، وھذا لیس بغریب عن أبناء العراق الشرفاء

 

-:النائب صائب خدر نایف –

حقیقةً الحدیث عن أزمة النازحین ھي مسألة معقدة، وأغلب النازحین الذین ذكرتھم األحصائیة والتي ذكرھا زمیلنا في محافظة دھوك أنا أعتقد
ھم من االیزیدین، لدینا (300-400) ألف نازح المشكلة كبیرة بالنسبة لنا، ذكر بعض األخوة النواب إن أزمة النازحین ھي سیاسیة وانتخابیة

وألسباب أخرى، حقیقةً نحن نعاني، الكثیر من األھالي األیزیدین یطالبون بالعودة إلى مناطقھم وخصوصاً سنجار ، بالنسبة لنا سنجار تمثل
العمق الدیني والتاریخي والتراثي للدیانة األیزیدیة، فبالتالي عدم الرجوع إلیھا أعتقد ھو ھذا من المسببات الكبیرة التي تعیق تواجدنا في ھذه

البالد، ولكن ھذا بسبب عدم فتح الطرق، أنا اطالب الحكومة حقیقةً والجھات المختصة أن یبلغوننا من ھو السبب او من ھي الجھة التي تعرقل
عدم فتح الطریق؟ وخاصة طریق سحیلة الطریق الرابط بین دھوك وسنجار، نحن طالبنا حكومة األقلیم وأخبرنا إن السبب من الحكومة اإلتحادیة

في بغداد، وطالبنا الحكومة اإلتحادیة وأخبرنا إن السبب حكومة األقلیم، فنحن نرغب أن نعرف من السبب في غلق ھذا الطریق وعدم عودة
النازحین إلیھ، حقیقةً لدینا قلة في المساعدات، یعني من مجموع المساعدات التي طرحت لألشخاص النازحین ال یستفاد سوى (2000) في جبل 

سنجار، في حین لدینا أیضاً نازحین في جنوب سنجار والمناطق األخرى حقیقةً لم یتم األستفادة وأیضاً المخیمات الموجودة في أقلیم كوردستان
أیضاً تعاني من عدم وجود خدمات فعلیة لھم في المؤن واألن شتاء واالمطار تغرق المخیمات، حقیقةً نحن لدینا مطالبة أن نعود إلى مناطقنا،

صح نحتاج إلى إعمار في مناطقنا، نحتاج إلى آلیات ولكن نحتاج أیضاً إلى فتح الطرق، أنا اعتقد الكثیر وجنابكم تحدثتم عن أزمة النازحین، نحن
.لدینا أزمة فتح طریق نحن نرغب أن نعود لكن ال أحد یفتح الطریق لنا ھذا أوالً

ثانیاً: مناطقنا منطقة سنجار ترغب بإعادة اإلعمار، أعتقد إنھ ھناك أھمیة إلعادة اإلعمار للمناطق، ھذا سؤالي للحكومة ما ھو السبب في عدم
فتح الطریق المذكور؟ عدم وصول المساعدات إلى اكثر من (400) ألف نازح رسمي أطالب أیضاً الحكومة ومجلس النواب بأتخاذ قرار لفتح

الطرق وعودة النازحین وأرجاع االمن واألستقرار في ھذه المناطق وإعمارھا لتسھیل عودة النازحین وإعادتھم إلى ھذه المناطق وعدم أستغالل
.ھذه الورقة ألسباب سیاسیة وأنتخابیة یعصر فیھا ھؤالء المكونات أثناء األنتخابات وحقیقةً أثناء الرخاء ال یتم األستفادة منھم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

حقیقةً ال یمكن أن تتم المزایدة على موضوع النازحین في بلد یمتلك من الشھامة والمرؤة واالدیان والخلق والعشائر والقیم ومن المبادئ أن تكون
.قضیة النازحین قضیة سیاسیة أو قضیة مزایدات إعالمیة

-:النائبة اخالص صباح خضر الدلیمي –

بدایةً أود أن أشكر كل الحكومات التي أستضافت النازحین وأخص حكومة اقلیم كوردستان، كون أغلب النازحین كانوا ضمن حكومة أقلیم
كوردستان وأنا كنت شخص من احد النازحین ونظرت بأم عیني كیف كان ھنالك ضغط على الدوائر الحكومیة وعلى المستشفیات وعلى المحاكم
وعلى كل الدوائر الخدمیة الموجودة ھناك، بالنسبة لملف النازحین الكل یعرف في كل دول العالم الخیمة ھي وضع مؤقت من ثالثة أیام إلى ثالثة

أشھر، الیوم النازح العراقي وأقصد المحافظات المنكوبة ومحافظة نینوى حصراً، مضى على نازحینا ما یقارب (4-5) سنوات وھم یستقرون
في ھذه الخیم المصنوعة من البالستك، (32) خیمة قاطع كامل على دورة میاه صحیة واحدة وحمام واحد یعني ما یقارب (80) شخص، ھل
تستطیع عوائلنا أن تكون في ھذا المنفذ یعني (38) خیمة على دورة میاه صحیة وحمام واحد، إضافة إلى ذلك أنا قبل عدة أیام زرت النازحین

ستة اشھر والنفط لم یستلمونھ النازحین، أتصلت بأشخاص في بغداد وتكلمت معھم مع الشخص الذي ینسق وقال إنھا تحتاج إلى إجراءات، یعني
األجراءات إلى متى؟ ھل یبقى النازح یستلم المبردة في الشتاء ویستلم مادة النفط الخام في الصیف؟ ھذا من الظلم والجریمة، أكثر النازحین ال

یرغبون بالعودة لعدة أسباب قسم منھم بیوتھم ومناطقھم مدمرة بالكامل، القسم اآلخر ھم من المنتسبین والمفصولین من الشرطة والموظفین القسم
الثالث فلنسمیھم عوائل الدواعش أیاً منھم ال یستطیعون العودة إلى منازلھم، إذن ھل فكرت لجنة الھجرة في أن تشخص لجنة لھذه الملفات كل

على حدة وأن تتابعھا وتعمل على عودة ھؤالء كل على حدة لمعرفة مشاكلھم، عندما نفتح ملف النازحین نحن أھالي نینوى بالذات في ھذا الملف
جروح كثیرة منھا المفقودین ومنھا الشھداء، التحریر عندما ذھب النازحین ذھبت ھناك آالف وآالف من أوالدنا المفقودین، الیوم تقریباً مرت

ثالثة أشھر على تشكیل مجلس النواب، ھل فكر أحد األخوان النواب أو ھیأة الرئاسة أن یتطرق إلى ملف المفقودین، نحن فقدنا آالف وآالف من
اوالدنا ال نعرف مصیرھم منھم من یقول إنھم في السجون في ھذه الفترة عندما اعتقلھم داعش من المنازل وأخذھم إلى أماكن في فترة التحریر
ال نعرف أین؟ ھل ھناك مقابر جماعیة؟ إذن أین ھي ھذه المقابر الجماعیة؟ ھل فكرت الحكومة العراقیة بفتح المقابر لمعرفة ذوینا وأھالینا أین

ھم؟ أنا شخصیا ًفقدت ثالثین شخص من عائلتي أنا ال أعرف أین ھم إلى حد اآلن؟ طالبت السید رئیس الوزراء في اجتماع أن تكون ھنالك لجنة
من مجلس النواب مع رئاسة مجلس الوزراء لمعرف السجون السریة المتواجدة في بغداد، لنعرف ھل كان ھناك سجناء؟ لنعرف مصیرھم، وإذا

لم یكن ھنالك سجناء لنذھب إلى الشارع ونقول لھم نحن لیس لدینا سجناء وھوالء مفقودین ضمن المقابر الجماعیة، أضف إلى ذلك ملف الضحایا
الذین تحت األنقاض، ھل من المعقول إن تاریخ التحریر منذ شھر حزیران 2016 ولحد ھذه اللحظة آالف تحت األنقاض في الموصل القدیمة؟

كل المجتمعات األسالمیة إكرام المیت دفنھ إال في محافظة نینوى، فالمیت حتى القبر أصبح كثیراً علیھ في محافظة نینوى ھذا من غیر المعقول،
لماذا لم تتكلف حكومة بغداد أو الحكومة المحلیة في محافظة نینوى ألخراج جثث ھؤالء الشھداء لكي یرتاح ذویھم بأنھ أصبح لھم قبر على أقل
تقدیر؟ لكي تحفظ حقوقھم، أربع سنوات ھذه الجثث تحت االنقاض تفسخت وتحللت وأصبحت أوبئة تشكل خطر كبیر على المحافظة، وال زالت
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لحد اآلن وال أي شخص یفكر في ھذا الموضوع، انا أطلب من ھیأة الرئاسة إعادة النظر في تشكیل لجنة تخص المفقودین، سیادة الرئیس إذا
أمكن أنا أطلب من حضراتكم بإعادة النظر بتشكیل لجنة مشتركة بین مجلس النواب ومجلس الوزراء لمعرفة مصیر ھؤالء المفقودین أین ھم؟

ھل ھم في السجون؟ أم في المقابر الجماعیة ؟ لنبلغ ذویھم وأیضاً اطلب لجنة متابعة تتولى موضوع الشھداء الذین ما زالوا تحت االنقاض
.وجثثھم تفسخت

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

بخصوص الحكومة المحلیة وطلب حضرتِك أن تساھم وتساعد في فتح المقابر الجماعیة، المقابر الجماعیة فیھا قانون، قانون رقم (13) لسنة
2015 ألناطة مھمة فتح المقابر الجماعیة أیاً كان مصدرھا وأیاً كان سببھا وأیاً كان المجتمع او الفئة أو الطائفة أو الدین الذي یكون موجود من
ضمن الضحایا ضمن ھذه المقبرة إلى مؤسسة الشھداء دائرة المقابر الجماعیة، وھنالك أتفاق دولي حول كیفیة استخراج الرفات من ھذه المقابر

.ومطابقتھا مع الحمض النووي، وبالتالي القضیة لیست سھلة ولیست من أمكانیات الحكومات المحلیة

-:النائب قصي عباس محمد –

مداخلتي في جانبین، الجانب األول حول موضوع السیول واألمطار الغزیرة التي ھطلت في محافظة نینوى وفي أطراف نینوى، خاصة یوم
أمس في منطقة سھل نینوى، الذي أصاب سواًء المھجرین في المخیمات أو المناطق األخرى في سھل نینوى وقرى سھل نینوى، إضافةُ الى
األضرار التي لحقت بالمواطنین ھناك أضرار لحقت بالطرق خاصةً المعابر والقناطر التي موجودة على الطرق، على سبیل المثال الشارع

المؤدي من أربیل الى الموصل، أیضاً الطرق ما بین القرى في منطقة سھل نینوى، بالتالي نحتاج وقفة من قبل الدولة في موضوع أعمار ھذه
المناطق والطرق والقناة الرئیسیة، الموضوع األخر موضوع حدیث الساعة موضوع المھجرین، والسؤال الذي دائماً یتردد لماذا المھجر ال

یعود؟ مضى عامین على تحریر نینوى وبقیة المناطق لكن السؤال الذي یطرح نفسھُ، ماذا قدمت الدولة في موضوع دعم العودة واألستقرار؟ لم
یقدموا لھم أي مبلغ للعودة، خصصوا لھم في حینھا ملیون ونصف من المفترض تُصرف للمواطنین العائدین ولكن لم تُصرف لھم، التعویضات لم

یعوض أي مواطن مع العلم مضى عام على التحریر لغایة اآلن لم یعوض أي مواطن، بالتالي من المفترض أن یكون الدعم للعائدین حتى
اآلخرین یتشجعون ویعودون ولیس العكس، نتمنى من الحكومة الحالیة أن تتبنى سیاسة في موضوع دعم العودة واألستقرار وأیضاً المنظمات

.الدولیة، نتمنى أن كون لھُ وقفة جدیة في مسألة دعم العودة واألستقرار

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

نُرحب بخلیة األزمة أجمل ترحیب، سؤالي الى ممثل الحكومة، ھل لھذا الملف نھایة حقیقیة أم یبقى؟ مرت عدة سنوات متواصلة مع الدورة
الحالیة، أیضاً السبب الحقیقي لعودة ھؤالء الناس مناطقھم وھل األسباب أمنیة بحتھ أم ھناك عدة أسباب؟

علینا أن نُشكل لجان في جمیع المحافظات ألن من خالل طرح اإلخوان النواب كل محافظة لدیھا عدة مشاكل منفردة عن بقیة .2
المحافظات، مثالً في دیالى، دیالى أو محافظة ُحررت من داعش اإلرھابي، تم تحریر دیالى قبل (3) سنوات ونصف وفي دیالى سیطر
داعش على (3) نواحي وقسم من القضاء (العظیم، جلوالء، السعدیة، شمال المقدادیة) وأجزاء من المنصوریة، لغایة یومنا ھذا تحررنا

منذُ (3) سنوات ونصف ولغایة یومنا ھذا لدینا مھجرین، مع العلم المناطق أمنھ جداً، فیجب أن تُشكل لجان من المحافظین في كل
محافظة قیادات العملیات والقیادات األمنیة إضافة الى أعضاء البرلمان الموجودین في جمیع ھذه المحافظات ونقف على مشكلة كل

نازح، ألنھُ الیوم لدینا مجمل من النازحین ال یوجد لدینا عدم أسباب عودتھم لماذا؟ أیضاً یجب على الحكومة أن تتحمل مصالحة حقیقیة
وطنیة متبناة من الحكومة في جمیع تفاصیلھا لیس فقط المصالحة الوطنیة ونمضي، ھذا واجب الحكومة والحكومة أن شاء هللا فتیھ ولدیھا

وعود ووعدتنا خیراً في لقاءنا األخیر مع السید رئیس الوزراء، أیضاً ھناك قسم من المناطق لغایة یومنا ھذا بیوتھم ما زالت قائمة لم
.تُھدم ھذه البیوت، لكن ھم في مناطق محافظات اإلقلیم تحمل ما تحمل من ھؤالء النازحین، فھذه فقرة مھمة یجب الوقوف علیھا

مناطقھم عامرة وأراضیھم موجودة لكن ھم في مناطق اإلقلیم، ھم غیر مطلوبین أیضاً، لیسوا في خانة الدواعش، وحتى الدواعش الموجودین أن
معلوماتي في مخیمات دیالى ال توجد أي عائلة لداعش في المخیمات، الدواعش یسكنون في بیوت عامرة في بیوت دبل فالیوم لیس في

.المخیمات، ھؤالء الناس جمیعھم فقراء

-:النائب مضر معن صالح –

تحیة للضیوف الكرام، مشكلتنا الحقیقیة ال تكمن في السیول أو بالفیضانات أو في األمطار، مشكلتنا تكمن في سوء اإلدارة والتخطیط، والفشل
المتعاقب إلدارات الحكومات السابقة في حل مشاكل حقیقیة كإنشاء سدود كإنشاء خزانات تخزن ھذه المیاه التي ھي نعمة إالھیة رغم المعاناة

التي عانیناھا في الفترات السابقة من جفاف وأزمة میاه، من المفترض ھذه كنا نستغلھا بسبب سوء اإلدارة وبسبب فشل سابق لألداء الحكومي في
أدارة ھذا الملف، مشكلة النازحین أصبحت مشكلة أزلیة لدینا مشكلة معقدة، أذا أردنا أن نحل المشكلة الحالیة على سبیل المثال في دیالى، لدینا
نازحین مرحلین بعد 2003 لغایة اآلن لم تُحل مشكلتھم، من ضمنھا مثلما نقول تعویضھم، تم أكمال إجراءات التعویض لھم أصولیاً ألكثر من

(3000) شخص وأُرسلت الى لجنة تنفیذ المادة (140) من الدستور في األمانة العامة لمجلس الوزراء ولم یتم صرف مبلغھم لغایة اآلن باستثناء
(400) عائلة، وھذه اللجنة تم نقلھا الى محافظة الدیوانیة وال أعلم السبب ویشوبھا الكثیر من الغموض والكثیر من الشبھات، ھذه المشكلة األولى

للنازحین في دیالى، النازحین لدینا بعد 2006-2007 في دیالى باآلالف العوائل لغایة اآلن لم تعود العوائل الى دیارھا، موجودین حالیاً في
مناطق إقلیم كردستان ومشكورة لموقفھا وأحتضانھا للنازحین في منطقة (كالر) لدینا في مناطق أربیل في السلیمانیة، بعد 2006-2007 بسبب

.العنف الطائفي بسبب العملیات اإلرھابیة وتنظیم القاعدة

لغایة اآلن لم یتم إعادة ھذه العوائل لم یتم حل ھذه المشكلة الحقیقیة التي من المفترض أن یكون ھناك رؤیا واضحة لحلھا، نأتي الى مشكلة
النازحین بعد 2014 ورأینا المعاناة ورأینا المشاكل ورأینا التحدیات التي واجھوھا، بالنسبة لنا مثلما ذكر زمیلي الشیخ (عبد الخالق)، لدینا عدة
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مناطق في دیالى تعرضت من ضمنھا (السعدیة، العظیم، جلوالء) باإلضافة الى أطراف من ناحیة المنصوریة، الكثیر من مناطق ھؤالء النازحین
لم یتم إعادتھم مدمرة بالكامل، أحیاء مدمرة بالكامل، نحُن بالنسبة لنا عندما نُرید أن نعود بھم ونُرید أن نبحث لھم عن حل، من المفترض أن نقوم

.بمسؤولیة التعویض بتوفیر لھم مناطق ورفع المخلفات أو إزالة آثار الدمار الموجودة في بیوتھم

-:النائب حسن فدعم عسل –

لدینا في بابل (75000) عائلة نازحة، بقت (5) سنوات أستطعنا أن نُغیثھم من دون أي مؤونة من النازحین، وأعتقد وجود خیم أبداً لیس حل
للنازحین، األموال التي ُصرفت على النازحین ما یُقارب (1000) ملیار دینار عراقي لم یرى منھا  النازحین إال الشيء القلیل، اآلن ال أعلم ما
ھو موضوع الماء؟ أموالنا غرقت واسماكنا نفقت والنازحین أیضاً غرقوا، ال أعلم ما ھو الموضوع؟ أن شاء هللا خیراً، االموال التي ُخصصت
للنازحین أرقامھا كبیرة جداً لكن لم تُصرف للنازحین بشكل صحیح، أستُغل ملف النازحین أما ألغراض الفساد أو ألغراض سیاسیة، البعض

یُزید من أعداد النازحین ألسباب معروفة، أنا أقترح األستفادة من بعض دوائر الدولة وھذا ما أتخذتھُ حكومة بابل، أستفدنا من بعض دوائر الدولة
الغیر مكتملة المدارس غیر المكتملة، لدینا مجمع سكني لشقق سكنیة أعتقد السادة یعلمون بِھ تم تسلیم شقق سكنیة تم تخصیص بعضھا للنازحین،

المواكب الحسینیة والحسینیات فُتحت أبوابھا في بابل وھي بالمئات إلستقبال آالف النازحین، المرجعیة الدینیة سیرت آالف القوافل الحشد الشعبي
كذلك وحمالت الدعم اللوجستي للحشد الشعبي، ھذه كانت معونة كبیرة للنازحین لم تُذكر ولم نسمع لھا صوت وكان علیھا عبئ كبیر الحشد
والمرجعیة الدینیة وحمالت الدعم اللوجستي والمبالغ التي ُخصصت سواء في الحكومة السابقة او التي قبلھا، بما یُسمى باللجنة العلیا إلغاثة
النازحین اعتقد یجب راجعتھا، وھذه األموال لم تذھب للنازحین بشكل صحیح، لو ُخصصت ھذه األموال لبناء مجمعات سكنیة واطئة الكلفة

لكانت كافیة وزادت، لكن تم شراء بھا خیم وخیم بائسة والیوم النازحین مع األسف یُعانون بسبب ھذا اإلھمال الكبیر، أعتقد توجد لدینا امكانیة أن
نستغل بعض المؤسسات الحكومیة في محافظات نینوى، صالح الدین، األنبار، وأنا كنت في الموصل ورأیت ھناك فنادق وھناك بنایات حكومیة

وھناك مدارس وھناك جوامع یمكن األستفادة من ھذه األماكن، وھي تحمي النازحین أكثر من الخیم، وبشكل عاجل أجالئھم الى ھذه المناطق
.وتوفیر بعض البنى التحتیة في ھذه االماكن

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

حقیقة األمر سوف أختصر مداخلتي ألن أغلب المشاكل تم طرحھا من قبل السادة النواب، الیوم نُرید أن نتكلم عن السوء في محافظة بابل والتي
أصبحت لیست مشكلة إنما ظاھرة دوریة تتكرر في كل موسم فیضان وفي كل موسم شتوي، خاصةً في المناطق المحاذیة للحدود اإلیرانیة وفي

قضاء بدرة والتي دائماً تتكرر ھذه الحالة، منذُ سنوات ولغایة اآلن ال توجد ھناك حلول جذریة لمعالجة مشكلة السیول في محافظة بدرة نتیجة
أنجراف السیول من المناطق الحدودیة من أیران وتجاھھا الى قضاء بدرة وجرف جمیع القرى واألبنیة والبیوت المحاذیة لنھر (الكالل)

وأصبحت ھناك قرى منكوبة بالفعل مثل قریة (الصوب القدیم، قالمات) وغیرھا من القرى المحاذیة للحدود، لكن المشكلة األكبر والتي ھي
زادت من حدة السیول في المحافظة ھو مشكلة األلغام التي كانت موجودة أثناء الحرب العراقیة اإلیرانیة التي كانت موجودة بین الحدود، زادت

وتفاقمت المشكلة، في كل مرة تجرف معھا كمیة من األلغام وھذه قامت برفع عدد الوفیات في المحافظة، أعتقد عندما تصبح المشكلة مشكلة
ظاھرة تتكرر في كل مرة ال البطانیة وال المؤون وال الماء وال الشراب وال الطعام یمكن أن یحل ھذه المشكلة، نحن نحتاج أن تكون ھناك

معالجة جذریة حقیقیة واقعیة ولیست آنیة وذاتیة، بالفعل أن أھل (الكالل) یستطیع أن یستوعب السیول التي تأتي من المناطق المحاذیة بحفر ذلك
.النھر وتبطینھ، بناء بعض السدود التي من الممكن أن تستوعب حجم السیول التي تأتي الحدود

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

حقیقة ال زالت المنطقة الحدودیة التي كانت ساحة للمعارك أبان الحرب العراقیة اإلیرانیة تُعاني من مشاكل جمة بالنسبة للمزارعین ومربي
المواشي، قسم كبیر من المواطنین القریبین من الحدود الذین یخرجون في أیام أعیاد النیروز یتعرضون الى أنفالق عدد كبیر من األلغام في ھذه

المناطق، فنُھیب بخلیة االزمة أن تأخذ بنظر األعتبار ھذه السیول التي تجرف عدد كبیر من األلغام   وخصوصاً من األشخاص التي كانت
.موضوعة وھي تعدادھا بعشرات اآلالف

-:النائب حسین حسن نرمو –

ً في البدایة أضم صوتي الى صوت زمیلي أستاذ (صائب) عن المكون األیزیدي حول ضرورة فتح طریق سحیلھ وكذلك طریق سد الموصل أیضا
الرابطین عبر ربیعة وتلعفر الى قضاء شنكان، ومعرفة أسباب عدم فتحھما لغایة اآلن، نُطالب الحكومتین المركزیة واإلقلیمیة ضرورة فتح ھذین
الطریقین الرابطین الى شنكان، حول موضوع األستضافة لإلخوان الموجودین  من خالل لقاءاتنا في لجنة الھجرة والمھجرین مع ممثلي األمانة

العامة لمجلس الوزراء والسید وكیل وزارة الھجرة والمدراء العامین، تبین أنھم خالل أزمة السیول والكوارث الطبیعیة قاموا بواجبھم وفق
الممكنات الموجودة من خالل خلیة األزمة وللجان المشكلة لمثل ھذه الحاالت وأستنفار جمیع الطاقات للوزارات وحتى الھندسة العسكریة، لكن
بالتأكید المشكلة ستبقى قائمة خال فصول الشتاء القادمة واألمطار وحتى في فصل الصیف لكافة المخیمات لمحافظات اإلقلیم ونینوى وصالح

الدین وباقي المحافظات األخرى، كذلك أضم صوتي الى زمالئي حول الحلول الجذریة للنازحین وخاصةً األیزیدین وھم االغلبیة وإیجاد وسیلة
لمنظومة كوارث أو ھیأة أو حتى وزارة للطوارئ مثل العدید من البلدان، نرى من الضروري التفكیر بكیفیة التغلب على المخیمات للنازحین
بقدر اإلمكان ووضع خطة من قبل الحكومة الجدیدة لتخصیص أموال مناسبة في میزانیة 2019 لتھیئة مناطق النازحین من ناحیة الخدمات

.واإلعمار، مع تقدیم تعویضات للنازحین بغیة عودتھم الى دیارھم بالقدر الممكن

-:النائب محمود عبد الرضا طالل –

شكري وتقدیري لخلیة األزمة، والتي عاصرتھا في موقع األزمة بالذات في عام 2014 ورمضان 2014 الذي كانوا جنود أبطال سھروا اللیالي
في سبیل إیصال النازحین بالمنشآت عن طریق وزارة النقل، وكان لنا الشرف في محافظة واسط أن نكون في خدمة النازحین على طیلة فترة

2014، 2015، 2016، وكان لھم موقع في قلوبنا قبل أن یكون في المساكن الموجودة، أزمة النازحین ھي أزمة كانت خانقة وكبیرة جداً على
أل ً أل
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الحكومة وعلى األھالي الموجودین، كذلك كان دور كبیر ومھم جداً لوزارة الھجرة والمھجرین الذین كانوا متفاعلین مع األمر لم یثنوا في طلب
ولم یتقاعسوا في أمر، من المھم جداً سیادة الرئیس أن نُثبت بعض المالحظات المھم والتي ھي على الدولة أن تُثبت جدول زمني وبالمبلغ

المطلوب إلعادة البنى التحتیة للنازحین وكذلك الجدول الزمني لسحم ھذا الملف، ألنھُ أصبح ملف طویل وبصراحة أصبح لھُ مكان كبیر جداً
وعلى الدولة والواجب على الدولة حسم ھذا الموضوع وأنھاءهُ بالكامل، وأیضاً أُثني على ما تفضل بِھ السید النائب األستاذ (صائب) في مسألة
فتح الطریق بین دھوك وسنجار وھذا أیضاً على الدولة أن تُقدم جدول زمني بالحمایة الكاملة إلعادة فتح ھذا الطریق وبصور كاملة، یجب أن

تنتھي ھذه األزمات المتكررة وقد تعلق على المسائل السیاسیة وھي لیس فیھا بالسیاسة وإنما إجراءات روتینیة، نحتاج أن نُفعلھا عن طریق
الحكومة، وأعتقد مجلس النواب أذا ما تابع ھذا الموضوع بجدول سیكون لھُ واقع وأیضاً یُحسم بالكامل، مھم جداً أن نُعرج على مسألة مھمة جداً،
سیادة الرئیس جمیع المحافظات تعرضت الى أزمات كثیرة جداً منھا السیول ومنھا بعض األزمات وھناك ھزات أرضیة أصبحت متتالیة ألتصال

بعض المحافظات الجنوبیة بسلسلة بین (كرمنشاه وأیالم الى واسط الى بغداد) بعض المناطق الشمالیة وھذا تأثر تأثیر سلبي وأعتقد أنھا تتزاید،
برصد األنواء الجویة في مسافة (14) ساعة تم رصد (166) ھزة أرضیة في (14) ساعة، أكبر ھزة في ھذه المسألة وصلت (3,4) وقبل أیام

وصلت (6,6) وھذه المسائل خطرة جداً على الدولة أن تعمل على وضع خلیة أزمة داخل المحافظة برئاسة المحافظ ووضع بعض المبالغ المالیة
ال تُصرف إال في األزمات الخانقة وبلجنة مفعلة من رئاسة المحافظ، وھذا الموضوع مھم یكفي أن نُالحظ بعض المحافظین أو بعض المحافظات

تنظر الى عین الدولة متى تأتي ھذه اللجنة حتى تحل ھذه االزمة، مھم جداً سیادة الرئیس في مسألة األزمة المائیة الت تأتي السیول بھا والتي
عرجت علیھا الدكتورة (أقبال) في مسألة السیول التي تأتینا من أیران بصراحة سیول خطرة الموارد المائیة لھا واقع كبیر جداً في ھذا

الموضوع، ولكن نحتاج الى حملة لغرض تنظیف بعض األنھار (الجباب، كالل بدرة، الشویشة، أم الجري) جمیع ھذه المسائل التي تُخرب المیاه
الى نھر دجلة، وكذلك العمل على فتح مصاید لھذه المیاه لغرض اإلنتفاع بھا في األزمات خصوصاً في فترة الصیف، مھم جداً سیادة الرئیس

مسألة توفیر المستلزمات الطبیة وكذلك القضایا اللوجستیة لألزمات الخانقة التي تحدث بین فترة وأخرى، عرج السید النائب األستاذ (كاظم
فنجان) جمیع ما قالھُ دقیق وجمیع ما قالھُ صحیح، نتعرض في السنوات القادمة الى فیضانات  وسیول علینا أن نستعد لھذه المرحلة، وأعتقد

.األستعداد سھل أن یكون أذا ما عملنا على توفیر بعض المبالغ المھمة جداً الى المحافظات والى بعض الوزارات التي تُعاني من ھذا الموضوع

-:النائب علي جبار مؤنس –

أٌجدد الترحیب باإلخوة أعضاء خلیة األزمة، حقیقة معروف لدى الجمیع أن عملیات النزوح التي حصلت بعد دخول عصابات داعش سببت
أزمات كبیرة منھا أزمات أمنیة وأزمات أقتصادیة وأزمات أجتماعیة، عملیة اإلیواء التي حصلت في المناطق أذكر مثال على ذلك ما حصل في

مجمع (نبي هللا یونس) الذي ھو في مدینة النھروان الذي أستقبل آالف العوائل، ھذا في الحقیقة سبب إضافة الى خلیة أزمة النزوح ومشكلة
النزوح وما لحق ضرراً بالعوائل النازحة نتیجة ھذه العملیات، وقعنا في أزمة اخرى وھي أزمة أستیعاب المدارس، الطلبة الدارسین في ھذه

المدارس حقیقة كانت ھناك مشكلة في عملیة أستیعابھم مما أدى الى ألحاق ضرر في ھذه المدارس، لم تكن ھناك معالجات حقیقیة لقضیة
المدارس التي أستقبلت ھذا العدد من النازحین، أثر سلباً على أستیعاب الطلبة كذلك المناھج الدراسیة كذلك أعداد المدرسین، أنا أسأل األخوة ما

ھي الخطط الكفیلة لحل ھذه المعالجة؟ السؤال الثاني لإلخوة أعضاء الخلیة، ما ھي اإلجراءات المتخذة؟ كثر الحدیث عن عملیات إعادة النازحین
الى مناطقھم، وحصل ذلك في المناطق التي أستوعبت النازحین وكانت ھناك دعوات كثیرة من أجل إعادتھم على أعتبار إعادة تفعیل قطاع

.الخدمات وغیر ذلك

في المناطق التي نزحوا منھا وعملیة إعادتھم تحتاج الى ذلك وأنا أؤید جمیع ما تفضل بِھ اإلخوة أعضاء مجلس النواب للمطالبة بإعادة توطین
النازحین في أماكنھم الحقیقیة، ما ھي إجراءاتكم للذین نزحوا الى خارج العراق؟ النازحین خارج العراق أیضاً دعتھم الظروف الى مغادرة البالد
لألستقرار في الدول المجاورة وحتى دول غیر مجاورة، ھذا األمر یتطلب حسب علمي تنسیق مع وزارة الخارجیة مع المنظمات الدولیة من أجل

.معالجة ھذه المشكلة

 

 

-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

كل ما دار من حدیث وجمیع المداخالت اإلخوة السادة النواب المحترمین، تبین شيء واحد أن العراق یمر بأزمات، كل مشكلة في العراق
األمطار أزمة الجفاف أزمة نفوق األسماك أزمة الزالزل أزمة، كل شيء یمر بھذا البلد یتحول الى أزمة، في الحقیقیة یجب أن تكون ھناك

معالجة جذریة لھذا الموضوع، المعالجة نحُن لدینا في العراق لدینا تقریباً (30) ھیأة في مختلف األختصاصات لماذا ال نؤسس ھیأة لمعالجة
األزمات والطوارئ؟ وتكون ھذه الھیأة مستقلة وتُخصص لھا اموال وتكون لھا إدارة مستقلة تستطیع التصرف فقط أن یحدث أي طارئ لھذا

البلد، لیس عند وقت األزمة نُشكل ھیأة، ھذه الھیأة أو غرفة عملیات أو طوارئ، بالنتیجة ھذه اللجان عندما نشكلھا أن متأكدة لیس لدیھم
صالحیات ولیس لھم أموال تُصرف ولیس لھم أمكانیات في سبیل أن یستطیعون أن یحلوا ھذه األزمة، یجب أن تكون ھناك ھیأة مخصصة

.لمعالجة ھكذا حاالت من الطوارئ واألزمات والتي دائماً ما تحدث في العراق

-:(السید علي راضي ثامر (ممثل وزارة الموارد المائیة –

بصراحة بشكل مختصر جداً وزارة الموارد المائیة خالل ھذه الفترة وسبقتھا ابتداًء في نھایة موسم الصیف الماضي كان لدیھا مجموعة إجراءات
إحترازیة ھي موضوع تقویة السداد الفیضانیة، وموضوع ترسیب بعض األنھر والكالالت وكذلك السدود الغاطسة كما أشار لھا السید النائب،

ھذه ساھمت بشكل كبیر جداً أعتقد نالحظ في محافظة دیالى، محافظة واسط كانت سابقاً بعض السیول تُسبب أضرار لبعض القرى، لكن الحمد
هللا والشكر � ھذه اإلجراءات خفت بشكل كبیر من ھذه األضرار، إضافة الى موضوع النقطة الثانیة التي ھي موضوع أستغالل المیاه، أنا أؤكد

للسادة النواب أنھُ نحن بسبب السنتین أو أكثر من سنتین الشحیحة ھذا أدى الى موضوع حصول فراغ كبیر في جمیع سدودنا وبحیراتنا، الیوم
و� الحمد كمیة المیاه الكبیرة التي أتتنا خالل عمود دجلة من مناطق الودیان شمال الموصل والودیان داخل نینوى، وكذلك التي أتتنا خالل الزاب

أُ ً أ أل أل
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األعلى والزاب األسفل، تم توجیھھا بالكامل وخزنھا في بحیرة الثرثار، الیوم لدینا أكثر من تقریباً (600) ملیون متر مكعب أُضیفت الى خزیننا،
.كذلك تم تعزیز الخزین المائي في سد الموصل بأكثر من (750) ملیون متر مكعب، وكذلك السدود األخرى

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أذا تسمح لي، فقط بخصوص سد الموصل بعض األعالم والفضائیات تقول أن السد ال یتحمل وجود ھذه السیول ونسبة األزدیاد التي بھا نسبة
المیاه، ما ھو رأیك؟

-:(السید علي راضي ثامر (ممثل وزارة الموارد المائیة –

حقیقة سد الموصل � الحمد جمیع أعمال الصیانة جاریة بشكل طبیعي جداً، الیوم نحُن نشد زیادة في الخزین المائي في سد الموصل بعد أن
عانى خالل الفترة الماضیة مثلما أشرت الى موضوع أنخفاض كبیر في المستوى الخزني بسبب الشحة المائیة السد مطمئن، معالي السید الوزیر
كان قبل یومین أو ثالثة أیام في سد الموصل وتم تشغیل المحطة الكھرومائیة و� الحمد أنا حقیقة أطمئن نیابةً عن وزارة الموارد المائیة أن سد

الموصل وضعھُ جید جداً ومطمئن، اآلن لدینا فراغ خزني في سدودنا وبحیراتنا، بشكل سریع لدینا في سد الموصل تقریباً لدینا فراغ خزني اكثر
من (4) ملیار متر مكعب ھذا فراغ خزني أي یستوعب كمیات إضافیة، في سد دوكان لدینا أیضاً أكثر من (4) ملیار و(300) متر مكعب، لدي
في بحیرة الثرثار فراغ خزني بحدود (44) ملیار متر مكعب، لھذا جمیع الكمیات التي تأتینا من عمود دجلة نوجھھا الى بحیرة الثرثار التي ھي

.جنوب سد الموصل

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

من أین تصرفون لھا؟ من سد سامراء؟

-:(السید علي راضي (ممثل وزارة الموارد المائیة –

لدینا مثالً في سد حمرین أكثر من ملیار و (400) متر مكعب، لدینا في سد حدیثة، عمود الفرات عادةً والحبانیة لم تردھا السیول بشكل كبیر
باستثناء بعض السیول المتفرقة من فاران جنوب سد حدیثة، والذي یأتي من شمال سد حدیثة یخزن في بحیرة سد حدیثة، وقد خزن حوالي (50)

ملیون متر مكعب في البحیرة، أما في بحیرة الحبانیة حقیقة كمیة الخزن قلیلة جداً من بعض األودیة السیول التي وردت، نخزنھا في الحبانیة
.والباقي ندفعھ في عمود نھر الفرات، إلستغاللھ في تغطیة اإلحتیاجات في المحافظات الواقعة على العمود

بالنسبة لعمود دجلة أیضاً، السیول التي تقدم من الجانب الشرقي، أي في محافظة دیالى، فمثالً في ھذه المحافظة لدینا سیول وردتنا أیضاً في
وادي النفط، في قزانیة، مندلي، مجموعة كبیرة من األودیة – أنا أستعجل في الطرح عذراً، ألنني ال أرید أتطرق لھا وأرسلتھا – مجموع ھذه
السیول التي تأتي من شمال سد الوند، نخزنھا أیضاً في بحیرة حمرین، واألغلبیة منھا توجھ إلى منخفض الشویجة، وطبعاً ھذا الخزن الموجود
لدینا في منخفض الشویجة یستفاد منھ أیضاً بتعزیز نھر دجلة من خالل منفذین، منفذ النشامة، ومنفذ أم الجري، طبعاً إضافةً إلى الكمیات التي

.تأتینا من السیول من بدرة والشھابي، وكذلك السیول التي تأتینا باتجاه الطیب ودویلیج في محافظة میسان، أیضاً ھذه توجھ

كمیة المیاه قسمناھا إلى ثالثة أقسام، القسم األول الرئیسي، والذي ھو ھدف مھم للوزارة، ھو اإلستفادة منھا بتعزیز الخزین المائي، وتعویض
النقص الموجود، الشيء الثاني ھو دفع كمیات كبیرة من ھذه المیاه، لدفع اللسان الملحي في محافظة البصرة، وبالفعل نحن حققنا، والحمد �
والشكر خالل مدة قصیرة إنخفاضاً ملحوضاً في األمالح في البصرة، فعلى سبیل المثال كتیبان كان (7350)، اآلن كتیبان (2500)، جزء

بالملیون، لدینا مركز البصرة، كان (19200) بعد موجة السیول التي وردتنا نزل إلى (9500)، لدینا أبو الخصیب من (25500) نزل إلى
(3900)، سیحان من (40250) نزل إلى (1700)، وبالنتیجة الحمد � والشكر إستفدنا من ھذه المیاه في دفع اللسان الملحي، إضافة إلى

تعزیز مناطق األھوار كمناطق الحویزة واألھوار الوسطى، واإلجراءات متخذة اآلن، كل آلیات وزارة الموارد منتشرة على عموم المحافظات،
ً في واسط، في دیالى، في الموصل، في األنبار، في كل المناطق المعرضة للسیول، ھذا موضوع السیول، أما موضوع األمطار األخرى، فأیضا
لوزارة الموارد المائیة مساھمة مع الحكومات المحلیة، مع الجیش، مع اللجنة المركزیة، لنصب محطات الضخ داخل المدن والقرى، لسحب ھذه

.المیاه، فنحن نمیز بین السیول وبین میاه األمطار

-:(السید محمد طاھر التمیمي (ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء –

إبتداًء حقیقة كل ما ُطرح الیوم ھو موقر ومحترم، وأنا أعتقد أن فیھ إضاءات كبیرة جداً للمؤسسة الحكومیة، لمراجعة الخطط والتنسیق مع
حضراتكم عبر اللجان المعنیة لتنظیم ھذا العمل، وھذا ما جرى علیھ اإلتفاق علیھ ھذا الیوم صباحاً مع لجنة الھجرة، حقیقة كل األشیاء التي

طرحت جرى إستعراضھا من خالل السید اللواء في بدایة حدیثھ، ولكن سأجیب على اإلستفھامات المتعلقة بالتعایش السلمي، واألشیاء المتعلقة
بالمنظمات، وربما أیضاً بشكل شخصي أوجھ إمتناني وشكري للسید النائب األول لرئیس مجلس النواب، والنائب صائب خضر، والنائب حسین

نرمو المحترم، إلھتمامھم البالغ بملف المقابر الجماعیة، واستضافة الفریق الوطني قبل مدة الستعراض التطورات المتعلقة بالنشاط الخاص
للفریق الوطني العراقي، وكذلك المبعوث الخاص لألمین العام لألمم المتحدة السید كریم أسعد خان، وكذلك المنظمات الدولیة لتھیئة كل
.مستلزمات العمل الخاص بفتح المقابر الجماعیة إن شاء هللا في شھر الواحد المقبل، بعد أن تستكمل كل المتطلبات التنظیمیة لھذا الملف

ما یتعلق بملف التعایش السلمي، حقیقة وكما ذكر أحد السادة النواب فیما یتعلق بأن الجھود یجب أن تتجاوز مفھوم أو تعامل لجنة المصالحة
الوطنیة التي تقوم بعملھا في ھذا الجانب، أنا أقول أن ھنالك ربما یمكن ثمانیة أشھر، تم تأسیس أو العمل على ھیكل تنظیمي جدید للَّجنة العلیا

للتعایش السلمي في األمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة األمین العام، وبإشراف مباشر أیضاً من مستشار رئیس الوزراء لشؤون المصالحة،
وتوزعت مھام ھذه اللجنة في المحافظات كافة، وأنا أتحدث ألن ملف الموصل، بعض المناطق ھناك لي الشرف ألن أشرف على ھذا الملف،

أ أ ً
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خاصةً في سھل نینوى، وفي مناطق سنجار وشمال البعاج، وأتصور أن ھناك خطوات حقیقیة للحكومة مع المجتمع الدولي لوضع حلول دائمیة،
ولكن أیضاً توفیر فرص اللقاء، والتدریب على الكثیر من المفردات، التعایش السلمي والتماسك المجتمعي بین المكونات الكریمة التي تسكن تلك

.المناطق، وكل ذلك حقیقة موثق بتقاریر مشتركة بین الحكومة وبین المنظمات الدولیة العاملة، وكذلك المنظمات المحلیة

.حتى ال أستغرق أنا أیضاً أتحدث عن نقطة أساسیة، إسمحوا لي أن أتحدث عنھا، فیما یتعلق بالمجتمع المدني العراقي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.أستاذ محمد، ھذه نقطتا نظام من قبل النائب نفسھ

-:(النائب عبدالرحیم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام –

الموضوع خرج عن مخیمات النازحین، فاإلخوان یتكلمون عن السدود وعن منظمات المجتمع المدني، نرید حلوالً حتى نستثمر ھذه الجلسة
.بشكل حقیقي، فكالم األخ ھذا رائع جداً، لكن غیر معني بھذا األمر أبداً

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ھناك بعض األسئلة من قبل السادة النواب، وخصوصاً السیدة إخالص، والدكتور الصائب، وأستاذ حسین، تناولوا ھذا الموضوع، وللسید ممثل
.الحكومة أن یدلي بدلوه في خصوص اإلجابة على ھذه التساؤالت

-:(السید محمد طاھر التمیمي (ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء –

.حقیقة أنا في معرض الجواب إحتراماً لألسئلة حاولت أن أرد علیھا، ألنھا كانت متاحة على أسئلة السادة النواب األكارم

أنتقل إلى الموضوع المتعلق أیضاً بالسیول والفیضانات، ولكن المرتبط بعمل المجتمع المدني العراقي، إسمحوا لي، وأنا أستمیحكم عذراً بتوجیھ
كلمة شكر للمجتمع المدني العراقي، حقیقة إذا كان باإلمكان أن تقال كلمة بعملیة التحوالت التي تحصل في القطاعات بشكل عام، فأعتقد أن
المجتمع المدني العراقي أثبت أنھ قد تحول تحوالً كبیراً ومبدئیاً بعد عام 2014، وخصوصاً بعد أحداث داعش، بمعنى أنھ أصبح أكثر قربة

لإلستجابة المباشرة بشكل عام، لذلك یمكن سأعطي بعض اإلضاءات فیما یتعلق بالسیول والفیضانات التي حصلت في الشرقاط وفیما بعد ذلك،
ً یمكن لإلستجابات األولیة التي حصلت من المنظمات بشكل عام، لن أسمي، حتى ال أترك أحداً، أن ھنالك فعالً، أنا أتمنى أن تقال ھذه الكلمة دائما

بحق المجتمع المدني، والمجتمع الدولي الذي یقدم، وھذه لیست صك تبرئة لبعض المنظمات التي تخالف، ھنالك (3150) سلة في مخیمي
المدرج والجدعة، ھنالك توظیف لـ(600) شخص من داخل المخیم، وھذه أیضاً كانت من الوسائل التي إعتمدتھا بعض المنظمات، ھنالك

(4000) حصة إستجابة، ھنالك مواد إغاثیة وأغطیة ومفارش ومواد مطبخیة، ھنالك أیضاً (208) سالت، خالل ھذه األیام التي حصلت فیھا
السیول، إضافة إلى المبالغ التي تمنحھا بعض المنظمات أحیاناً لما یسمى باإلحتیاجات خارج المساعدات اإلنسانیة التي تحتاجھا غالباً العوائل
الكریمة، دعائي حقیقة أن نستمر بعملیة التواصل كما تحدثنا صباح ھذا الیوم بین لجنة المھجرین، وبین خلیة إدارة األزمات، ولكن ربما أختم
كالمي برجاء التفریق بین خلیة إدارة األزمات المدنیة في األمانة العامة، وبین اللجنة العلیا إلغاثة وإیواء النازحین في وزارة الھجرة، ألنھما

.بكیانین مختلفین، وإن كانا یعمالن لھدف واحد

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

یمكن أن نسمع من ممثل وزارة الھجرة؟ ألن كثیراً من التساؤالت طرحت بخصوص إنھاء ملف النازحین، والتوقیتات الزمنیة لھذا الملف،
.وكذلك الشبھة في بعض المبالغ، أو في المبالغ التي خصصت إلى المھجرین من أیام نزوحھم وإلى ھذه اللحطة

-:(السید ستار نوروز (مدیر عام الفروع لوزارة الھجرة –

حقیقة أنا أرید فقط أن أجیب تساؤل السید النائب المحترم، تعامل الوزارة مع ھؤالء الذین إضطروا للنزوح خارج الحدود العراقیة بعد أحداث
10/6/2014؟ ھناك حقیقة نوعان تحدیداً، الذین تجاوزوا الحدود العراقیة السوریة، وبالذات محافظة نینوى العزیزة، وھؤالء الذین إضطروا

.أیضاً لدخول األراضي التركیة، بالنسبة لھؤالء الذین یتواجدون في األراضي السوریة في معسكرین تحدیداً، معسكر أكدة، ومعسكر الھول

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

كم العدد؟

-:(السید ستار نوروز (مدیر عام الفروع لوزارة الھجرة –

.إلى اآلن أعدنا بحدود الـ(25) ألفاً، المتبقي حسب توقعاتنا، وأیضاً تعاوننا مع الجھات األخرى بحدود خمسة آالف

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

من یدیر ھذه المخیمات؟
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-:(السید ستار نوروز (مدیر عام الفروع لوزارة الھجرة –

.المخیمات ھي في الجانب السوري، وھي ما یسمى باإلدارة الذاتیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ألیست خطراً علیھم؟

-:(السید ستار نوروز (مدیر عام الفروع لوزارة الھجرة –

.ھناك تنسیق بین الوزارة، والجھات األمنیة، خلیة أزمة محترمة

أما بالنسبة لتركیا، فلدینا ممثل لوزارة الھجرة والمھجرین في السفارة العراقیة في أنقرة، وأیضاً یتواجد في قنصلیتنا في أسطنبول، لدینا رحلة
تقریباً شھریة إلعادة من یرغب بالعودة الطوعیة إلى العراق على حساب وزارة الھجرة والمھجرین طبعاً في النقل البري، بالمناسبة قسم من

اإلخوان أیزیدیون یسكنون في بعض المخیمات في الجانب التركي كما یعلم اإلخوة، ولكن القسم األكبر موجودون ضمناً في المحافظات التركیة،
.نقوم بنشر إعالن عن طریق التواصل اإلجتماعي ونحصي عددھم

أما فیما یتعلق بمسألة نظرتنا إلى الملف، بالتأكید ھذا یحتاج إلى الكثیر من النقاش، كما قلت وأعتقد أنھ نستمیحكم عذراً عن الوقت قد یكون اآلن
ضیقاً، لكن بالتأكید نرید أن نبین الرؤیة اإلستراتیجیة في كیفیة التعامل مع ما نسمیھ مجازاً إستراتیجیة النزوح المطول مرحلیاً في األقل، مسألة
تحدیات العودة، وغیرھا من األمور التي تحتاج حقیقة إلى جھد مشترك من جمیع القطاعات، موازنة حقیقیة، وبالتأكید نحتاج إلى دعم مجلسكم

.الموقر

.مقر السفارة في إسطنبول، لكنھ كل العراقیین حسب معلوماتي یعرفون، وبالتالي فھناك إقبال جید حقیقة من قبل مواطنینا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

النواب یتساءلون عن كیفیة اإلتصال معھم؟ ما ھي واسطة اإلتصال ھذه؟ فقط السفارة؟ أنتم كوزارة ذھبتم؟ شكلتم وفداً؟ رأیتموھم؟ رأیتم
أوضاعھم؟ درستم وضعھم؟ قسم منھم باإلمكان عودتھم إلى مناطق سكناھم؟ باإلمكان عودتھم إلى المخیمات داخل الحدود العراقیة في إقلیم

كردستان؟ أو في محافظات أخرى في سبیل مھمة التواصل معھم؟ ألن تواجدھم في دولة خارج الحدود، من المؤكد أن تسري علیھم إجراءات
.وضوابط، ومن الصعب وصول المساعدات العراقیة سواًء كانت الرسمیة الحكومیة أو غیر الحكومیة، ھذا ھو تساؤل السادة النواب

-:(السید ستار نوروز (مدیر عام الفروع لوزارة الھجرة –

في الحقیقة قبل أن یكون لدینا ممثل في السفارة كانت ھناك لجان مشتركة من الخارجیة العراقیة، ووزارة الھجرة والداخلیة، وقامت ھذه اللجان
بدراسة واقع اإلخوة المتواجدین في الساحة التركیة، وأیضاً ما یتعلق بسوریا، وبالتالي لدینا معلومات كاملة مثلما تفضلت حضرتك ال یمكن

إیصال أیة مساعدات، ألسباب ال تخفى على حضراتكم إلى ھؤالء اإلخوة، فرأینا من األفضل أن نشیع عملیة العودة الطوعیة، وكما قلت اآلن
ھناك عودة جیدة، من یرغب بالعودة، فیقوم ممثلنا بالتنسیق معھ وسفارتنا وأیضاً الجھات األمنیة، ونحن نشید بالجھات األمنیة حقیقة سواًء كانت

اإلتحادیة، أو حكومة إقلیم كردستان على التعاون في سبیل غربلة ھؤالء، بالتأكید طبعاً ال یدخل أي إرھابي إن شاء هللا إلى داخل الحدود بالتنسیق
.الفعال الموجود مع كل الجھات األمنیة، ویمكن أن یؤكد ھذا السید اللواء محمد الشمري

-:النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

سؤال لألخ األستاذ المسؤول عن الھجرة والمھجرین، إلتقیت في لبنان كثیراً من اإلخوة المسیحیین الذین إضطروا للھجرة، وھم من أھالي نینوى،
تحدیداً مناطق برطلة وغیرھا، ووجدتھم في وضع معیشي متعب جداً، فسؤالي لحضراتكم كوفد حاضر للمجلس، وفاتني أن أرحب بحضراتكم،

وسؤالي للمختص بالھجرة والمھجرین: ما ھو دوركم؟ وكیف تتعاملون مع ھؤالء العوائل؟ وھل ھناك تواصل مستمر مع ھؤالء اإلخوة المسیح؟
.مع وافر الشكر والتقدیر

-:النائب صائب خدر نایف –

ً سؤالي كان، وأیضاً زمیلي حسین نرمو، أكدنا على السؤال، وفي البدایة أیضاً نحن نحب أن نشكر السید محمد التمیمي لجھوده المعروفة، وأیضا
الفریق، ولكن سؤالنا إلى ممثل الحكومة عن أسباب غلق طریق سحیلة؟ وعدم فتحھ؟ فأتمنى اإلجابة عن ھذا الموضوع، وأیضاً إلى السید

نوروز، بالنسبة لنا لدینا مھجرون أیضاً في الیونان، أو ما یسمى بالمرحلین أو الالجئین، حقیقة ظروفھم اإلجتماعیة والنفسیة واإلقتصادیة في
حالة صعبة، وأیضاً یتعرضون إلى إعتداء من قبل الالجئین األفغان في ھذه المناطق، فبالتالي ال یوجد إھتمام كبیر ومعالجة، نحن طالبنا أن
تشكل لجنة في ھذا الموضوع، للوقوف على إحتیاجاتھم، وطالبنا أیضاً من دائرة أوربا في وزارة الخارجیة، ولكن حقیقة ھذه المسألة مھمة،

.أتمنى أن نركز على األسئلة التي تھتم بموضوع الالجئین والنازحین في ھذا الخصوص

-:(السید اللواء الركن محمد فاضل عباس (ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء –

أنا اللواء الركن محمد فاضل عباس ممثل خلیة إدارة األزمات المدنیة، وھي جزء من الحكومة طبعاً، یترأسھا األمین العام لمجلس الوزراء،
.ولست ممثالً للحكومة
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.ما یخص طریق سحیلة، نحن في یوم 21/10 الشھر الماضي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.فقط بین للسادة النواب واألخوات، ھذا الطریق أین؟ في أیة محافظة؟ أین یربط؟ ألنھ لیس كل اإلخوة من نفس المحافظة

-:(السید اللواء الركن محمد فاضل عباس (ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء –

صحیح، وأنا أثمن الطرح الذي تفضل بھ النائب محمود مال طالل، ھو من محافظة واسط، ویطالب بفتح طریق یربط دھوك بسنجار، ھذه داللة
.على اللحمة الوطنیة بین أبناء الشعب الواحد، وھذا دیدن الشعب العراقي

في یوم 21/10/2018 تم عقد إجتماع مع السید وزیر داخلیة اإلقلیم، وأنا كنت أیضاً عضواً في الوفد المجتمع، نحن ثالثة ضباط تقریباً، تمت
موافقة حكومة إقلیم كردستان على فتح الطریق، یبدأ طریق سحیلة من دھوك باتجاه سنجار، فلنسمھ طریق (دھوك – سنجار)، في الخریطة الكل

یعرفون، تمت موافقة حكومة إقلیم كردستان والحكومة اإلتحادیة على فتح ھذا الطریق، وانتھى الموضوع، ولكن بقیت آلیة فتح الطریق، وتم
تشكیل لجنة بین قائد الفرقة (15) جیش عراقي، وبین ممثل حكومة إقلیم كردستان، وھو اللواء ناجي حیث كان ھناك، ووضعوا اآللیات لفتح ھذا

الطریق، وسیتم إعالن فتح الطریق في المستقبل القریب إن شاء هللا، فلیست لدینا مشكلة في فتح الطریق، الحكومتان موافقة، لدینا بعض
اإلختالفات في قسم من القرى العربیة، تحتاج موضوع الساتر، وھذا سیحل في الستقبل القریب، ولكن صدر قرار من الحكومة اإلتحادیة

وحكومة إقلیم كردستان لفتح ھذا الطریق، فقط ننتظر اآللیات التي إتفقت علیھا قیادة العملیات المشتركة مع حكومة اإلقلیم، وزارة البیشمركة أو
.الداخلیة

-:النائب صائب خدر نایف –

إذا یسمح لي السید الرئیس، أنا طالبت بوضع وقت زمني تحدده الحكومة العراقیة عن طریق وزارة الدفاع، وحتى في كل القعات الموجودة،
.قیادة العملیات، یحدد وقت زمني لفتح ھذا الطریق، وتكون الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب عن فتح ھذا الطریق

-:(السید اللواء الركن محمد فاضل عباس (ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء –

كان أیضاً لدینا موضوع آخر، ھو طریق (بطنایة – تلكیف) وقد فتح، وأیضاً كانت مشكلة بالساتر ، ثقوا القرار قریب جداً إن شاء هللا یفتح
.الطریق

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أنتم لدیكم مشكلة أمنیة في ھذا الطریق؟

-:(السید اللواء الركن محمد فاضل عباس (ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء –

أبداً ال توجد لدینا أیة مشكلة أمنیة، لدینا سیطرات، فقط مجرد نتفق على آلیة فتح الطریق، الموافقات أنا بنفسي كتبت المطالعة، وقدمتھا للسید
األمین العام، رئیس الخلیة، ورفعھا لمجلس الوزراء، والسید رئیس الوزراء كتب (موافق وعلى بركة هللا) بعد اإلجراءات التي تخص آلیة فتح

.الطریق

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.نتمنى أن تكون مطالب السادة النواب لفتح ھذا الطریق، باستجابة سریعة من قبل الحكومة اإلتحادیة وحكومة إقلیم كردستان

-:(السید اللواء الركن محمد فاضل عباس (ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء –

.سیادة الرئیس، إذا تسمح لي، إجابة لألستاذ النائب الذي تفضل بخصوص تسھیل حركة المساعدات

صدر قرار بتوجیھ من السید رئیس مجلس الوزراء خالل اإلجتماع الطارئ الذي عقد یوم 23/11 بخصوص تسھیل المساعدات، اآلن لیس لدینا
أي توقف في المساعدات، ساعة أو ساعتان لعل ھذا الطریق مزدحم، فأي تأخیر في المساعدات للنازحین ال یوجد نھائیاً، إذا كان مركز العملیات

الوطني، أو خلیة إدارة األزمات المدنیة، أو قیادة العملیات المشتركة، لدینا تنسیق كامل مع السیطرات األمنیة وھي من مسؤولیة قیادة العملیات
.المشتركة، ھناك تفاھم وتفاعل، وھناك أیضاً تعاون كبیر من قبل الوزارات إلیصال المساعدات إلى النازحین

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.تقول السیدة النائبة، بأن األیام القادمة ستشھد أمطاراً غزیرة ستؤذي النازحین، فنرید إجراءات وقائیة حتى ال تؤذي خیم النازحین

-:(السید اللواء الركن محمد فاضل عباس (ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء –
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لو أننا ال حظنا الحرائق التي حصلت في كالیفورنیا، رفعوا الناس ووضعوھم في مخازن الموالت التي ھناك، نحن لدینا الخیم اإلحتیاط، ولدینا
.أماكن نستطیع أن نأوي بھا النازحین، مخیم النمرود فیھ (600) عائلة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

بما أنھ األنواء الجویة، واإلخوة في وزارة الموارد المائیة یعلمون بأن ھنالك أمطاراً غزیرة في األیام واألسابیع المقبلة، وأنتم الحظتم بأن عدداً
كبیراً من النازحین، بل حتى من المواطنین، من أصحاب المزارع أو المواشي، الذین یسكنون في حوض النھر أو في الودیان، ھنالك توجیھ

بإنذار ھذه العوائل التي تعیش كما یقول أھلنا (بالعزابي)، أي أنھم خارج البیوت الرسمیة، طبیعي أن یكون توجیھ لھم وإنذار، وھذا یكون على
أعلى المستویات، حتى باإلمكان أن تسیّر مفارز ضمن األقضیة والنواحي بھذا الخصوص، حتى تحافظ على أرواح الناس، فأنا عندما إتصلت

باللواء كاظم منذ أول أیام خلیة األزمة، وأعتقد ھو جزء منكم، كان یخبرني أوالً بأول بتزاید عدد الشھداء، وحقیقة ھذا األمر مؤلم جداً، بأن
األمطار التي نزلت في عموم العراق، وفي مناطق نینوى، وفي كردستان العراق كانت كثیفة، لكنھا لم تنزل في وقت واحد، ھي نزلت بمعدل

إسبوع أو یومین أو أكثر متقطعة، لكن ھذه الضحایا كانت كبیرة جداً، ھذا شيء مؤلم، الشيء اآلخر ھو أن ھنالك ضحایا لیس فقط في ھذه
المناطق التي ھي في شمال كردستان، أو في نینوى، أو في مناطق بدرة وجصان، أو في مناطق واسط، حتى في البصرة وذي قار والعمارة

سقطوا ضحایا، نحن بحاجة إلى توجیھ إعالن عبر العراقیة والفضائیات األخرى، تھیبون بالمواطنین بأن ینتبھوا، في مصاب األنھر، في
الودیان، ناس تخرج على رزقھا، فطبیعي جداً أن یتعرضوا لذلك، وال یوجد وعي، في األردن سیارة أطفال مدرسة قد خرجوا، وكم كانوا

حذرین ودقیقین في ھذه المسائل، حتى الوعي بالنسبة للفالح والمزارع ومربي المواشي یعتمد على خبرتھ مع أسرتھ وعشیرتھ ممن یعرف
.أوقات األمطار، وكانت لدیھم تسمیات وأمثال لیتحركوا أمام ھذه المخاطر الكبیرة التي تحصل

نتمنى من خلیة األزمة أن تأخذ دورھا، وحقیقة جھدكم كبیر، ومھم جداً، وأنا على تواصل مباشر معھم، وحقیقة جھد كبیر باإلمكان أن یترجم
على أرض الواقع إعالمیاً، ألن ھنالك في الخفاء، ومثلما ذكر السید النائب محمود بأنھ على علم بھذه الخلیة منذ 2014 إلى ھذه المدة، بحاجة

إلى إعالم وتوجیھ الناس لمعرفة المخاطر التي تلحق بھم، أرواح الموطنین لیست مسألة سھلة، حتى لو كان طفالً أو حیوانات، ھذه أیضاً
.صاحبھا تعبان علیھا ویفقدھا بألم

-:(السید اللواء الركن محمد فاضل عباس (ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء –

ما یخص تحذیر المساكن، ومن یسكن على مجرى النھر، والمعرضة للفیضانات، الحكومة لم تقصر أبداً، وجھت عبر طالب المدارس، ووصلت
.إلى القرى وأبلغتھا، ولكن ال یوجد ھناك أمر قسري بأنھ یجب أن تغادر، یقول لك أنا ال أغادر، أنت ال تستطیع أن تجبرني

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.لدیكم مفرزة عسكریة وتذھب معكم

-:(السید اللواء الركن محمد فاضل عباس (ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء –

ال یمكن أن تقوم القوات األمنیة بإجبار الساكنین على حوض النھر بالمغادرة، مثل النازحین، النازحون نحن ال نستطیع أن نعودھم قسراً
.ویرجعوا إلى مساكنھم، ال نستطیع، قانون الدولة اإلنساني ال یسمح لنا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.في حاالت الطوارئ، العسكر یأخذ دوره، وبإمكانھ أن یجبر الناس، أرواح أطفال وناس

-:(السید اللواء الركن محمد فاضل عباس (ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء –

في حاالت الطوارئ بلغنا، ثق ھناك توجیھات وتعلیمات، ووصلوا إلى القرى، الدفاع المدني حذر، جمعیة الھالل األحمر في فترة من الفترات
ذھبت لتثقف القرى القریبة من حوض النھر في مناطق صالح الدین وشمالھا وجنوبھا، قبل أن تبدأ الشركة بإعادة سد الموصل، عندما حصلت
أزمة اإلنھیار للسد، وأصالً ھو ال ینھار، ألن وزارة الموارد المائیة كانت عاملة، فقط كانت واحدة من البوابات السفلیة عاطلة، فخرج متطوعو
الھالل األحمر لتوعیة الناس، فبدأوا یكتبون بأن الھالل األحمر یثیر الزوبعة، فھناك یوجد تقبل، ویوجد عدم تقبل، لكن الحكومة اإلتحادیة عملت

كل ما بوسعھا للتحذیر عن طریق القوات األمنیة، وعن طریق الدفاع المدني، لتحذیر القرى الساكنة على مجرى النھر، والقریبة من مجرى
.الفیضان

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ھل یوجد أحد من وزارة المالیة لدیھ شيء یضیفھ؟ ممثل آخر من الحكومة؟ الھجرة؟ أستاذ محمد ھل لدیكم شيء؟

الشكر لممثل وزارة الھجرة، وممثل الحكومة، والسید اللواء، لحضورھم الیوم، ونتمنى أن تتخذ اإلجراءات المناسبة للحفاظ على أرواح العراقیین
.في قابل األیام، خصوصاً وأن األنواء الجویة تنذر بتساقط أمطار غزیرة في شمال العراق في كردستان، وفي المناطق الشرقیة والوسطى

ً .تُرفع الجلسة لیوم غد األحد الساعة الثانیة عشرة صباحا

.ُرفعت الجلسة الساعة (6:10) مساًء
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