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شؤون الوطن

سياسة
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رئي�س اجلمهورية �أمام "�أمزجة" قادة الكتل

�سيا�سي��ون يق�� ّرون ب�صعوب��ة مهم��ة طالب��اين فـ��ي التقري��ب ب�ين الفرق��اء

تقر الكتل الم�شاركة في العملية ال�سيا�سية وخارجها ب�صعوبة مهام الرئي�س جالل طالباني في
ّ
تقريب وجهات النظر بين الفرقاء وجمعهم على طاولة واحدة وتحقيق م�شتركات للخروج
من الأزمة ال�سيا�سية الم�ستمرة منذ �أ�شهر مع تم�سك الكتل بمطالبها ال�سابقة.
وعاد رئي�س الجمهورية �أواخر ال�شهر الما�ضي �إلى العا�صمة بغداد مرورا بال�سليمانية بعد
رحلة عالج ونقاهة في الخارج كان خاللها على توا�صل م�ستمر مع كل زعماء الكتل كما اكد
ع�ضو التحالف الكرد�ستاني .وحال و�صوله بد�أ بعقد اجتماعات مع القادة ال�سيا�سيين تح�ضيراً
للإعالن عن موعد االجتماع الوطني المو�سع للكتل ال�سيا�سية.
 بغداد /وائل نعمة
وك� ��ان ال��رئ �ي ����س ط��ال �ب��ان��ي ق ��د دع��ا
ال�سيا�سيين ق �ب��ل م �غ��ادرت��ه البالد
�إل� ��ى ت �ح��ا� �ش��ي ال �خ �ط��اب المت�شنج
واالتهامات المتبادلة والعمل بروح
الفريق الواحد ،م�ؤكدا �أن القيادات
ال�سيا�سية تتحمل م�س�ؤولية تاريخية
حيال م�ستقبل البالد.
ور�أى النائب ال �ك��ردي قا�سم محمد
ف ��ي ات�����ص��ال م ��ع "المدى" ام�س

�أن "الخالفات ع�م�ي�ق��ة ب �ي��ن الكتل
وت�ح�ت��اج �إل ��ى وق��ت ط��وي��ل لحلها".
وق��ال �أن "طالباني ال ي��زال ي�سعى
�إل��ى ح��ل الأزمة" .وع�ل��ى ال��رغ��م من
�أن ��ه ي ��ؤك��د �صعوبة المهمة الملقاة
على عاتق رئي�س الجمهورية اال ان
النائب الكرد�ستاني قال �أن "الرئي�س
ط��ال �ب��ان��ي ت��و� �ص��ل �إل � ��ى اتفاقيات
معلنة و�أخ� ��رى غ�ي��ر معلنة تكللت

بحل بع�ض الإ�شكاليات العالقة بين
الإقليم وحكومة بغداد" ،م�شددا على
�أن النتائج ايجابية ،داعيا �إل��ى عدم
"التفا�ؤل �أكثر من الواقع".
وكانت الكتل ال�سيا�سية قد اعتبرت
�أن الرئي�س طالباني ال يملك "ع�صا
�سحرية" لحل الأزم ��ة فيما توقعوا
ا�ستمرار الأزم��ات لحين االنتخابات
القادمة.

م ��ن ج��ان �ب��ه ي� ��أم ��ل دول � ��ة ال �ق��ان��ون
ن��ج��اح ط��ال �ب��ان��ي ف ��ي م �ه �م��ة �إق��ن��اع
الكتل ال�سيا�سية باللجوء �إل��ى خيار
االج�ت�م��اع الوطني وال�ق�ب��ول بورقة
الإ� �ص�لاح .وك�شفت لجنة الإ�صالح
المنبثقة ع��ن التحالف الوطني في
وقت �سابق من �شهر �أيلول الما�ضي
�أن رئ �ي �� �س �ه��ا �إب ��راه� �ي ��م الجعفري
�سيقدم ورقة الإ�صالح تحريريا �إلى
رئي�س الجمهورية ج�لال طالباني
حال عودته �إلى البالد ليحدد موعدا
النعقاد االجتماع الوطني.
وك� ��ان �إب��راه��ي��م ال �ج �ع �ف��ري رئي�س
ال �ت �ح��ال��ف ال��وط �ن��ي ذك� ��ر ف ��ي وقت
�سابق �أن ورقة الإ�صالح �شاملة لكل
م��ا ج��اء م��ن نقاط ف��ي ورق�ت��ي �أربيل
الأول��ى والثانية ومقترحات رئي�س
الجمهورية جالل طالباني �إ�ضافة �إلى
الوطني.
مقترحات التحالف
ّ
و�أو�ضحت النائبة عن دولة القانون
�إيمان الفا�ضلي في ت�صريح لـ"المدى"
�أن "الكتل ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ال ت ��زال

طالباين ي�ستقبل قادة العراقية
م�ستم�سكة بمواقفها وال تبدي �أي
مرونة" ،نافيا تحديد موعد لإجراء
االجتماع الوطني الى الآن.
وت�ؤكد الفا�ضلي ان "�أ�سا�س الخالفات
بين الكتل لتحديد موعد االجتماع
الوطني هو عدم االتفاق على الق�ضايا
التي �سيتم طرحها،واالختالف على
بع�ض ال�ق��وان�ي��ن ال�ت��ي ت��ري��د بع�ض
الأط� � � ��راف ت �م��ري��ره��ا ف ��ي مجل�س
النواب" .ودع��ا رئي�س الجمهورية
ج �ل�ال ط��ال �ب��ان��ي ف ��ي وق� ��ت �سابق
الأط��راف ال�سيا�سية �إل��ى �إب��داء نوع
من المرونة للحفاظ على المكت�سبات
الوطنية وتطوير م�ؤ�س�سات الدولة،
م ��ؤك��دا �أن ال�م��رون��ة �ستدعم تطوير
م��ؤ��س���س��ات ال��دول��ة وت�ف�ع�ي��ل م�سار
الديمقراطية النا�شئة.
ف �ي �م��ا ت� ��رى اط� � ��راف اخ � ��رى داخ ��ل
التحالف الوطني �أن مالمح ت�أجيل
الأزم�� ��ات �إل���ى ال � ��دورة االنتخابية
ال �ق��ادم��ة ب� ��د�أت تت�ضح ال��س�ي�م��ا مع
ت�شنج الأطراف الم�شاركة في العملية

ال�سيا�سية.
وي �ق��ول ن��ائ��ب ع��ن الأح� ��رار التابعة
للتيار ال�صدري في ات�صال يوم �أم�س
مع "المدى" �إن "الحكومة ف�شلت في
تحقيق الكثير من االنجازات� ،سواء
على ال�صعيد الأم �ن��ي و�شغل فراغ
ال���وزارات الأمنية �أو على ال�صعيد
الخدمي".
وي�ضيف ال�ن��ائ��ب ال���ص��دري ح�سين
ال �م �ن �� �ص��وري ان "الخالفات بين
اط��راف العملية ال�سيا�سية تت�صاعد
ب ��ات� �ج ��اه ال� �ت� ��أج� �ي ��ل ال � ��ى ال� � ��دورة
االنتخابية القادمة".
م��ن ج��ان��ب اخ��ر ينتقد المن�صوري
ا�ستخدام الحكومة مجل�س النواب
لتعليق ف�شلها عليه ،متابعا "�أن دور
البرلمان الت�شريع والرقابة ،و�أحيانا
الرقابة غائبة عن عمله ،والحكومة
تتحمل كل الف�شل".
ودع��ت النائبة عن كتلة الأح��رار مها
ال��دوري ،م�ؤخرا ،التحالف الوطني
�إل��ى �إي �ج��اد مر�شح ب��دي��ل ع��ن نوري
ال�م��ال�ك��ي ل��رئ��ا��س��ة ال�� ��وزراء ب�سبب
"�سوء �إدارته للملف الأمني".
وقالت ال��دوري خالل الم�ؤتمر الذي
ع �ق��دت��ه ف��ي م�ب�ن��ى ال �ب��رل �م��ان "على
ال �ت �ح��ال��ف ال��وط �ن��ي �إي� �ج ��اد مر�شح
لرئا�سة ال ��وزراء بديل ع��ن المالكي
ب�سبب ��س��وء �إدارت���ه للملف الأمني
وكثرة التفجيرات خالل الأيام القليلة
الما�ضية والتي راح �ضحيتها المئات
من ال�ضحايا الأبرياء".
�أم��ا القائمة ال�ع��راق�ي��ة ب��زع��ام��ة �إي��اد
عالوي فترى �أن "المت�ضرر الأكبر من
ا�ستمرار الأزمة ال�سيا�سية في البالد
ه��و المواطن" ،م�ن�ت�ق��دة ال��دع��وات
ال�ت��ي ت �ن��ادي بترحيل الأزم� ��ات �إلى
ال��دورة االنتخابية القادمة .النائبة
عن العراقية انت�صار ع�لاوي تدعو
الكتل ال�سيا�سية �إلى تنقية الأجواء
بين الفرقاء واالن�ت�ه��اء م��ن الأزم��ات
ال�سابقة ومن ثم االلتفات �إلى الم�شاكل
الجديدة التي طر�أت م�ؤخرا .عالوي
وف��ي ات���ص��ال م��ع "المدى " �شددت
على ان " قانوني العفو العام والبنى
التحتية زاد من عمق الخالفات بين
الكتل ،م�ؤكدة "ان على الكتل ت�أجيل
خالفاتها الجديدة المتمثلة بال�صراع
ح��ول ت�م��ري��ر ال�ق��وان�ي��ن ف��ي مجل�س
النواب ان تنتهي من خالفاتها القديمة
" ،م�ضيفة " ان "االطراف الم�شاركة
ف��ي العملية ال�سيا�سية ت�ع��ان��ي من
جمود في تحركاتها باتجاه الآخر".

نائ��ب� :شطب منظمة خل��ق من الئحة الإره��اب ف�ضيحة لأمريكا
 بغداد  /المدى
انتقد نائب ع��ن التحالف الوطني �شطب الواليات
المتحدة الأميركية منظمة مجاهدين خلق الإيرانية
المعار�ضة من الئحة الإرهاب.
وقال النائب ح�سن ال�ساري في بيان له تلقت المدى
ن�سخة منه �أم�س الجمعة �إن "قرار وا�شنطن برفع ا�سم
منظمة خلق من الئحة المنظمات الإرهابية ت�شجيع
للإرهاب على ارتكاب المزيد من الجرائم وا�ستهانة
بدماء ال�ضحايا".
و�أ�ضاف �أن "قرار �شطب المنظمة من الئحة الإرهاب

يف�ضح �سيا�سات الواليات المتحدة الأميركية التي
ت��دع��ي محاربتها ل�ل�إره��اب والمنظمات الإرهابية
وي�شجع الإرهاب على المزيد من الجرائم".
ودع��ا ال�ساري الواليات المتحدة �إل��ى "�إعادة النظر
ب�ق��رار ال��رف��ع اح�ت��رام��ا للقوانين ال��دول�ي��ة والأدي ��ان
ال�سماوية والأع��راف التي تحرم �سفك دماء الأبرياء
الذين ذهبوا �ضحايا على �أيدي منظمة خلق".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد �أعلنت في 29
من �أيلول الما�ضي عن �شطبها لمنظمة خلق االيرانية
المعار�ضة من الئحة المنظمات الإرهابية بعد �أن كانت
مدرجة �ضمن المنظمات الإرهابية قبل �أكثر من ثالثة

العراقية ت�ستبعد االن�شقاقات

نائب عن الوطني :النجيفي واملطلك
والكربويل �سيرتكون عالوي
 بغداد /المدى
توقع النائب عن التحالف الوطني محمد كاظم الهنداوي� ،أن يح�صل "ان�شقاق
كبير" داخل ائتالف العراقية ،م�شير ًا الى �أن النجيفي والمطلك والكربولي
�سيكونون في �صف ،وعالوي والأط��راف الأخرى �سيكونون في �صف �آخر.
وقال الهنداوي في ت�صريح للوكالة الإخبارية للأنباء �أم�س الجمعة �إذ اقتربنا
من عقد االجتماع الوطني ولم يح�صل موقف موحد الئتالف العراقية بالتحاور
مع التحالف الوطني ف�سيكون هناك ان�شقاق كبير في العراقية .و�أ�ضاف هناك
اطراف داخل ائتالف العراقية ترغب في لملمة ال�شمل والذهاب �إلى االجتماع
الوطني وهناك �أطراف �أخرى ت�ضع �شروطا م�سبقة تكاد تكون تعجيزية .لذلك
فان هذه الأط��راف ال تريد عقد االجتماع الوطني .وا�شار الهنداوي الى �أن
رئي�س مجل�س النواب ا�سامة النجيفي ونائب رئي�س الوزراء �صالح المطلك
ورئي�س كتلة الحل جمال الكربولي يريدون الحوار والجلو�س على طاولة
واح��د مع الكتل ال�سيا�سية لذلك من المتوقع �أن يكونوا في �صف ورئي�س
القائمة العراقية اياد عالوي في عزلة لأنه ال يبدي المرونة في التفاو�ض من
اجل عقد االجتماع الوطني.
بالمقابل رد النائب عن ائتالف العراقية احمد العلواني ،حول توقعات بحدوث
ان�شقاق داخل القائمة العراقية ،بالقول "واه ٌم من يعتقد ذلك" ،م�شيرا الى
ان العراقية متما�سكة معتبر ًا االختالف في وجهات النظر حالة �صحية وهو
�أف�ضل من الدكتاتورية".
وقال العلواني للوكالة الإخبارية للأنباء "كل من يتوقع او يعتقد ان ان�شقاقات
�ستحدث في القائمة العراقية فهو واهم ،كون القائمة متما�سكة ،وان وجدت
بعد االختالفات في وجهات النظر ،هذا ال يعني ان القائمة مقبلة على ان�شقاق
بل ،اعتبرها حالة �صحية وقد تنتج قرارا �صحيحا و�سليما ل�صالح القائمة
وال�شعب" .و�أ�ضاف :ان القائمة العراقية متما�سكة ،بل لديها توافق وتطابق
كامل بين �أع�ضائها بوجهات النظر ،و�سيظهر ذل��ك من خ�لال االنتخابات
المقبلة التي �ستكون ل�صالح القائمة العراقية ،كونها �صوت المدافع عن حقوق
العراقيين.

عقود .وكان من المقرر �أم�س الجمعة �أن تنطلق وجبة
جديدة من عنا�صر منظمة خلق من محافظة ديالى الى
العا�صمة بغداد تمهيد ًا لنقلهم الى خارج البالد لكن تم
�إرج��ا�ؤه��ا بح�سب قول قائممقام ق�ضاء الخال�ص في
ديالى عدي الخدران لـ�أين] الذي اكد ان قرار ت�أجيل
نقل الوجبة الجديدة �صادر من رئا�سة الوزراء.
يذكر ان االم��م المتحدة والحكومة قد وقعتا في 25
م��ن ك��ان��ون االول الما�ضي  2011م��ذك��رة تفاهم من
�أجل ت�سوية �إن�سانية و�سلمية لو�ضع �سكان مع�سكر
ا�شرف ،تق�ضي ب�إنهاء وجود هذه المنظمة في البالد،
وان تقدم الأمم المتحدة الم�ساعدة اليجاد م�أوى لهم

في الدول الأخرى.
وب��د�أت الحكومة بنقل �سكان مخيم العراق الجديد
(�أ���ش��رف ��س��اب�ق��ا) ،ال�ب��ال��غ ع��دده��م � 3400شخ�ص،
وبح�سب اتفاقها مع الأمم المتحدة الى مع�سكر ليبرتي
"الحرية" في العا�صمة بغداد ،حيث تم نقلهم على
�شكل دفعات� ،إلى الموقع الجديد ،وانطلقت ال�سبت
� 15أيلول الما�ضي الوجبة ال�سابعة من عنا�صر منظمة
خلق في محافظة ديالى الى مخيم الحرية في العا�صمة
بغداد .ويقع مع�سكر �أ�شرف الذي �أقيم في بداية عقد
الثمانينات من القرن الما�ضي على بعد  55كم �إلى
ال�شمال من بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وت���رى ع�ل�اوي ان ت �ح��رك��ات الكتل
�شهدت فتورا بعد عيد الفطر الما�ضي
بعدما ك��ان��ت ال�ح��رك��ة �سريعة خالل
والئ��م الإف �ط��ار ف��ي رم�ضان الفائت.
م�ؤكدة �أن "مهمة طالباني للتقريب
بين وجهات نظر الفرقاء والو�صول
�إل��ى ح�ل��ول تر�ضي جميع االط��راف
�صعبة للغاية م��ع تم�سك الأط ��راف
بمطالبها" .وتطالب القائمة العراقية
ال��رج��وع ال��ى اتفاقية �أرب�ي��ل الأولى
التي ت��م ت�شكيل الحكومة الأخيرة
ع�ل��ى �أ��س��ا��س�ه��ا ،واالن �ت �ه��اء م��ن ملف
ال��وزارات الأمنية وتحقيق التوازن
في م�ؤ�س�سات ال��دول��ة .وك��ان رئي�س
الجمهورية ج�لال طالباني ق��د قال
في بيان �صدر عن مكتبه على هام�ش
ا�ستقباله زعيم القائمة العراقية �إياد
عالوي والوفد المرافق له م�ؤخرا� ،إن
"اعتماد مبد�أ الحوار الأخوي البناء
الرامي �إلى حلحلة الأزمة ال�سيا�سية
�أمر مهم" ،م�ؤكدا على �أهمية "احترام
ال�ق���ض��اء و��س�ي��ادت��ه و� �ص��ون حقوق
الإن�سان وحقوق المعتقلين وتجنيبهم
اال�ضطهاد والحيف".
و�أ�ضاف طالباني �أن "هذا لن يتم �إال
م��ن خ�لال اعتماد الد�ستور منطلق ًا
لبناء دول��ة ع�صرية ح�ضارية نا�ضل
الجميع من �أجل و�ضع �أ�س�سها وبناء
�أعمدتها" ،داعيا في الوقت ذاته �إلى
"البدء بالخطوات العملية لو�ضع
خطوط عري�ضة من �ش�أنها �أن تجد
حلو ًال مقبولة للم�سائل الخالفية بين
�أطراف العملية ال�سيا�سية".
من جانبه �أعرب زعيم القائمة العراقية
اي���اد ع�ل�اوي ع��ن "�سروره بعودة
الرئي�س طالباني �إلى متابعة الو�ضع
ال �ع��ام ف��ي ال �ب�لاد وال��ب��دء ب�سل�سلة
ل �ق��اءات م��ع ال�ف��رق��اء ال�سيا�سيين"،
م�ؤكد ًا �أن "وجود فخامة الرئي�س على
ال�ساحة ال�سيا�سية � �ض��رورة ملحة
كونه �صمام الأمان للبالد".
وك��ان��ت القائمة العراقية ق��د اتهمت
في منا�سبات عدة الق�ضاء بالخ�ضوع
لل�سلطة التنفيذية وال�ع�م��ل ب�شكل
م�س ّي�س م��ع الق�ضايا ال �ت��ي تخ�ص
الأط��راف المعار�ضة للحكومة ،حيث
انتقدت في (� 10أيلول  )2012الحكم
بالإعدام الذي �صدر �ضد نائب رئي�س
الجمهورية طارق الها�شمي ،معتبرة
�إي � ��اه "م�سي�س ًا ومتوقع ًا" ،فيما
دع��ت ال�شركاء بالعملية ال�سيا�سية
�إل��ى ات�خ��اذ م��واق��ف تتنا�سب وحجم
"المحنة".

توقعات بح�سم قانون
النفط والغاز

احلكم بال�سجن امل�ؤبد على مواطن �أمريكي يف بغداد
 ترجمة المدى
ا�ستنادا �إىل ت�صريح حكومي يوم اخلمي�س
فقد حكمت حمكمة ع��راق�ي��ة على مواطن
�أم�ي�رك ��ي ب��ال���س�ج��ن م ��دى احل �ي��اة بتهمة
م���س��اع��دة ال �ق��اع��دة ومت��وي��ل الن�شاطات
الإره��اب�ي��ة .حيث ذك��رت وزارة الداخلية
�أن عمر ر�شاد خليل – � 53سنة ،مهند�س
معماري من �أ�صل فل�سطيني دخل العراق
ع��ام  –2001مت جتنيده من قبل القاعدة
ع��ام  .2005ون�شرت ال���وزارة مقتطفات
مم��ا قالت ان��ه اع�ت�راف للمتهم ب��أن��ه وافق
ع�ل��ى ت�سلم م�ب��ال��غ م��ن رج ��ل � �س��وري يف

الإم� ��ارات العربية املتحدة مقابل القيام
بهجمات ارهابية .حكم على خليل – الذي
ق��ال��ت ال� ��وزارة ان لقبه �أب��و حممد – من
قبل املحكمة اجلنائية املركزية يف بغداد
يوم االربعاء ،وكان من ال�صعب االت�صال
مب�س�ؤولني حكوميني من اج��ل املزيد من
التفا�صيل .من جانبه ا�صدر الناطق با�سم
ال�سفارة االمريكية فرانك فنفر بيانا يقول
ب��ان م���س��ؤويل ال���س�ف��ارة ك��ان��وا على علم
بالتقارير ومل يعط البيان تفا�صيل �أخرى
عمال باعتبارات ال�سرية واخل�صو�صية
و�أح� ��ال امل���س��أل��ة �إىل ال���س�ل�ط��ات املحلية
وحمامي ال�سيد خليل الذي مل تذكر ا�سمه

ال�سفارة وال امل�س�ؤولون العراقيون .يف
الوقت نف�سه قالت وزارة العدل العراقية
ب��ان �ستة ا�شخا�ص متهمني ب��االره��اب قد
مت �إعدامهم ي��وم اخلمي�س مما يزيد عدد
امل�ع��دوم�ين منذ ب��داي��ة ال �ع��ام احل ��ايل اىل
 .102مل يعط بيان ال��وزارة اي��ة تفا�صيل
�أخرى ومل يذكر ا�سماء ه�ؤالء املعدومني.
�إن زيادة عدد املعدومني يف العراق �أثارت
قلقا بني مراقبي حقوق الإن�سان الدوليني
حول ما �إذا كان املدعى عليهم قد خ�ضعوا
مل �ح��اك �م��ات ع ��ادل ��ة ،ك �م��ا جت��اه��ل ال �ع��راق
ال�ن��داءات املطالبة ب�إلغاء عقوبة الإعدام.
يف ي��وم اخلمي�س �أي���ض� ًا ق��ال م�س�ؤولون
يف ال�شرطة و ال�صحة �إن �سيارة مفخخة
ان �ف �ج��رت يف م�ن�ط�ق��ة امل �ن �� �ص��ور ببغداد
�أودت بحياة خم�سة م��ن امل��ارة وجرحت
� 13آخرين ،كانت ال�سيارة ت�ستهدف رتال
ل�شركة �أمنية مل يعلن عن ا�سمها ،وكان من
بني اجلرحى ثالثة من رج��ال ال�شرطة يف
نقطة تفتي�ش قريبة من مكان االنفجار.
لقد انخف�ض معدل العنف يف العراق منذ
ذروة �أعمال التمرد قبل �سنوات قليلة �إال
ان امل�سلحني م��ازال��وا ينفذون اغتياالت
وهجمات مميتة اخرى كل يوم تقريبا .كما
ت�شهد البالد �أحيانا تفجريات كبرية تتزامن
يف عدة مدن خالل يوم واحد وتن�سب هذه
الهجمات اىل القاعدة يف ال �ع��راق ،حيث
كانت ه��ذه املجموعة ت�سعى منذ �سنوات
اىل تقوي�ض احلكومة عن طريق هجمات
ت�شنها �ضد القوات الأمنية واملدنيني.
عن :نيويورك تايمز

 بغداد /المدى والوكاالت
تو ّقعت لجنة النفط وال�غ��از البرلمانية �أم����س ح�سم اللجنة الخما�سية
الم�شتركة م�سودة  2007من بين الم�سودات المقدمة لم�شروع قانون النفط
والغاز .وقال مقرر اللجنة قا�سم محمد م�شختي لـوكالة "�شفق نيوز" �إن
"هناك �إجماع ًا على م�سودة  2007من قبل الكتل البرلمانية وحكومة االقليم
ونظيرتها االتحادية ،ومن الممكن ان تختارها اللجنة الخما�سية كم�شروع
قانون للنفط والغاز او المزج بين م�سودتين للخروج ب�صيغة نهائية لها".
وا�ضاف م�شختي �أن "اللجنة الخما�سية قررت موا�صلة االجتماعات لحين
االتفاق على م�سودة لم�شروع القانون".
وكان نائب رئي�س مجل�س النواب ق�صي ال�سهيل قد تر�أ�س ،يوم الأربعاء
الما�ضي ،اجتماعا مع وزي��ر النفط عبد الكريم لعيبي ووزي��ر الثروات
والموارد الطبيعية في حكومة اقليم كرد�ستان ا�شتي هورامي ور�ؤ�ساء كتل
التحالف الوطني والعراقية والكرد�ستاني لمناق�شة قانون النفط والغاز.
و�أقر مجل�س الوزراء م�شروع قانون النفط والغاز في عام  2007لكنه واجه
اعترا�ضا من قبل �إقليم كرد�ستان.
وتقول حكومة الإقليم �إن م�سودة القانون تركز ال�صالحيات بيد الحكومة
االتحادية في �إدارة الثروة النفطية على ح�ساب الإقليم والمحافظات ،فيما
اقترحت لجنة النفط والطاقة قانونين بد ًال من ذلك �إ ّال �أنهما �أثيرت عليهما
خالفات �أي�ض ًا.
ومنذ �إقرار الد�ستور ،مثل قانون النفط والغاز �أبرز الملفات العالقة ما بين
بغداد و�أربيل ،وهو ال يقل �أهمية بالن�سبة للقادة الكرد عن المادة  140من
الد�ستور.
وي��دور الخالف بين �أربيل وبغداد على  41عقدا نفطي ًا وقعتها حكومة
كرد�ستان منذ عام  2007ولغاية الآن وت�صفها بغداد ب�أنها "غير قانونية".
واتفقت بغداد وكرد�ستان في وقت �سابق من هذا ال�شهر على ت�سوية نزاع
ب�ش�أن مدفوعات نفطية بعدما تعهدت كرد�ستان بموا�صلة ال�صادرات ،وقالت
بغداد �إنها �ستدفع م�ستحقات لل�شركات الأجنبية العاملة في الإقليم.

