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ّ
ي�ستعدون
ال�س ّنة والكرد
ُ
لعقد اجتماعني منف�صلني مع
العبادي اليوم
 بغداد/محمد �صباح
ي�ستكم ��ل رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در
العب ��ادي جولت ��ه التفاو�ضي ��ة
الثانية ب�ش�أن قانون موازنة العام
الحالي اليوم الخمي�س في مجل�س
الن ��واب بلق ��اء يجمعه م ��ع القوى
ال�سن ّي ��ة الت ��ي تطال ��ب بت�ضمي ��ن
الموازن ��ة االتحادي ��ة فق ��رة لدف ��ع
رواتب موظفي المناطق المحررة
المتراكم ��ة والت ��ي قطع ��ت بع ��د
�سيطرة داع�ش على محافظاتهم.
ويخت ��م العب ��ادي مفاو�ضات ��ه م ��ع
الكت ��ل البرلماني ��ة المعتر�ض ��ة
عل ��ى ت�شريع الموازن ��ة االتحادية
ُرج ��ح عق ��ده
باجتم ��اع م�سائ ��ي ي ّ
ف ��ي الق�ص ��ر الحكومي م ��ع القوى
الكرد�ستاني ��ة لبحث ن�سبة موازنة
الإقلي ��م وروات ��ب البي�شمرك ��ة
والموظفي ��ن .وتعم ��ل الق ��وى
البرلمانية لإبرام اتفاق مع رئي�س
الحكوم ��ة يُكت ��ب تحريري� � ًا يتعهد
فيه بتعدي ��ل بع�ض فق ��رات قانون
الموازن ��ة العامة م ��ن دون الطعن
فيها �أم ��ام المحكمة االتحادية بعد
�إقراراها ك�شرط من هذه الأطراف
لتمرير قانون الموازنة.
ويتح ��دث مق ��رر مجل� ��س الن ��واب
عماد يوحنا في ت�صريح لـ(المدى)
عما ت ��م االتفاق عليه م ��ع العبادي
في الجل�سة ال�سرية التي خ�ص�صت
لمناق�ش ��ة م�شروع قانون الموازنة
االتحادية �أم� ��س ،قائال "اتفقنا مع
العبادي على عقد ثالثة اجتماعات
مع الكت ��ل المعتر�ضة عل ��ى تمرير
م�شروع الموازنة".
وا�ست�ض ��اف مجل� ��س الن ��واب في
جل�ست ��ه التي �صوّ ت على �أن تكون
�سري ��ة وعق ��دت �أم� ��س الأربع ��اء،
رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء والكادر
المتقدم ل ��وزارة المالي ��ة لمناق�شة
م�ش ��روع قان ��ون الموازن ��ة لع ��ام
 2018والتحديات المالية.
وي�ضي ��ف يوحن ��ا �أن "�أول ه ��ذه
االجتماع ��ات كان م ��ع ن ��واب
المحافظ ��ات المنتج ��ة للنف ��ط،
وت ��م االتف ��اق عل ��ى ت�ضمي ��ن
قان ��ون الموازن ��ة مقترح� � ًا يق�ضي
بتخ�صي� ��ص  %5ع ��ن كل برمي ��ل
منتج للنف ��ط للمحافظات المنتجة
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الربملان ُيلزم رئي�س الوزراء بتع ّهد ّ
خطي مينع الطعن
يف املوازنة بعد �إقرارها

جل�سة �سابقة
ملجل�س النواب
بح�ضور
العبادي..
ار�شيف.
للنفط بدال من خم�سة دوالرات".
وجمع ��ت الكت ��ل البرلماني ��ة
مالحظاته ��ا الت ��ي تب ��دي فيه ��ا
امتعا�ضه ��ا م ��ن بع� ��ض بن ��ود هذا
الم�ش ��روع والت ��ي تج ��اوزت
ال� �ـ 35مالحظ ��ة م�شترط ��ة عل ��ى
الحكوم ��ة ت�ضمينها ف ��ي الم�سودة
مقاب ��ل مناق�شته ��ا ف ��ي مجل� ��س
الن ��واب .وتترك ��ز المالحظ ��ات
عل ��ى مخ�ص�ص ��ات البت ��رودوالر،
ومخ�ص�ص ��ات الإعم ��ار ف ��ي
المناطق المحررة ،وموازنة �إقليم
كرد�ستان.
ويتاب ��ع النائ ��ب الم�سيحي حديثه
بالق ��ول �إن "الحكوم ��ة �ستق ��وم

تقربه من احل�شد �أقلق
ّ
وا�شنطن و�أغاظ زعيم الت ّيار
ال�صدري

بدف ��ع الفروق ��ات للمحافظ ��ات
المنتج ��ة للنف ��ط ح ��ال االنته ��اء
م ��ن الأزمة المالي ��ة الت ��ي يمر بها
الع ��راق" ،الفت� � ًا �إل ��ى �أن ا"لعبادي
�سيعقد اجتماعين منف�صلين اليوم
الخمي� ��س في مجل� ��س النواب من
ن ��واب المحافظ ��ات المت�ض ��ررة
م ��ن داع� ��ش وق ��وى التحال ��ف
الكرد�ستاني".
ويق ��ول �إن رئي�س مجل�س الوزراء
"تعهد للقوى ال�سنية �أثناء الجل�سة
بدفع رواتب الموظفين المتراكمة
الت ��ي قطعت اثن ��اء �سيطرة داع�ش
عل ��ى محافظاتهم من خالل تدقيق
ال�سجالت والت�أك ��د من �صحة عدم

انتمائهم �إلى التنظيمات الخارجة
على القانون".
وينب ��ه النائ ��ب ع ��ن محافظ ��ة
كرك ��وك �إل ��ى �أن "مطال ��ب الق ��وى
الكرد�ستاني ��ة فيه ��ا �ش ��يء م ��ن
التعقي ��د �إذ تحم ��ل بي ��ن جنباته ��ا
�صبغ ��ة �سيا�سية ولي�س ��ت فنية �أو
مالي ��ة" ،كا�شفا عن "وج ��ود نوايا
للكت ��ل البرلماني ��ة لكتاب ��ة اتف ��اق
تحري ��ري م ��ع العب ��ادي لت�ضمي ��ن
ه ��ذه المقترح ��ات ف ��ي الموازن ��ة
العام ��ة من دون الطع ��ن فيها �أمام
المحكمة االتحادية".
ومن جانبها ،تق ��ول ع�ضو اللجنة
المالي ��ة النيابية ماج ��دة التميمي

ف ��ي ت�صريح لـ(الم ��دى) �إن لجنتها
"�أج ��رت اجتماع� � ًا م ��ع وكيل ��ي
وزارات ��ي المالي ��ة والتخطي ��ط،
ودائ ��رة الموازن ��ة والتمويل قبل
مج ��يء رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء
حي ��در العب ��ادي �إل ��ى البرلم ��ان
لمناق�شة م�شاكل ومالحظات الكتل
والن ��واب و�إمكاني ��ة ت�ضمينها في
قانون الموازنة العامة".
وكان ��ت الحكوم ��ة ق ��د رف�ضت كل
المالحظ ��ات والتعدي�ل�ات الت ��ي
�أر�سلتها رئا�سة البرلمان لت�ضمينها
في قانون موازنة  ،2018معتبرة
�أنه ��ا مطالب �شخ�صي ��ة وانتخابية
م ��ن �ش�أنه ��ا زي ��ادة الدي ��ن الع ��ام

�أو�ساط العبادي� :ضيق الوقت دفع رئي�س
حميين
الوزراء للتحالف مع �شركاء رّ

يف غ�ضون ثالث �سنوات فقط متكن رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي من �إعادة بناء اجلي�ش
و�إحلاق الهزمية بتنظيم داع�ش وا�ستعاد ال�سيادة عرب بلده املق�سم عميقا ،وهي �إجنازات قد
متنحه بنظر كثريين ،لقب �أبراهام لنكولن العراق .رغم ذلك �سارع العبادي للتحذير خالل
خطاباته اال�سبوعية ،ب�أن اال�ستقرار ما يزال ه�ش ًا.
 ترجمة /حامد �أحمد

سياسة



ويت�ص ��ارع البل ��د م ��ع �أخط ��ر التهدي ��دات
غليان� � ًا م ��ن العن ��ف الطائفي ب�ي�ن �شريحتي
ال�س ّن ��ة وال�شيعة ،وكذلك الف�س ��اد احلكومي
امل�ست�ش ��ري والقن ��وط االقت�ص ��ادي املهيمن
ال ��ذي يلق ��ي ب�آث ��اره بالأخ� ��ص عل ��ى ماليني
املواطن�ي�ن الذي ��ن تركوا م�شردي ��ن من دون
م�أوى بع ��د املع ��ارك التي �شنت �ض ��د تنظيم
داع� ��ش� .إنها مرحلة حرجة مي ��ر بها العراق
الآن وه ��و ي�ستع ��د لإج ��راء انتخاب ��ات م ��ن
�ش�أنه ��ا �أن تقو� ��ض �إجنازات العب ��ادي التي
حتقق ��ت ب�ش ��ق الأنف� ��س .وم ��ن املتوق ��ع �أن
ي� ��ؤدي الت�صوي ��ت �أي�ض ��ا �إىل تغي�ي�ر مالمح
النفوذ الإيراين عرب ال�شرق الأو�سط ويقرر
مدى �إمكانية عودة تنظيم داع�ش من جديد.
ولكنها تعترب حلظة مهم ��ة بالن�سبة للعبادي
�أي�ض ��ا ،فهو مل يت�ص ��در ر�أ�س حربة �أي حملة
انتخابي ��ة م ��ن قب ��ل ،و�أنه تع�ث�ر �أ�صال وهو
يح ��اول التفاو�ض مع �أط ��راف �أخرى �ضمن
تعقيدات ال�سيا�سات العراقية املحرية للذهن
من �أج ��ل �ص ��وت انتخابي �سيمتح ��ن ذكاءه
ال�سيا�سي �ضمن بيئة �أمنية �صعبة.
قب ��ل �أ�سبوع�ي�ن ،عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،وقبل
انته ��اء املوع ��د النهائ ��ي لت�سجي ��ل قوائ ��م
املر�شح�ي�ن النتخابات � 12أيار� ،أخط�أ رئي�س
ال ��وزراء بوطئه لغم� � ًا �أر�ضي� � ًا وا�ضح ًا ،فقد
رح ��ب بق ��ادة ملي�شيات �شيعي ��ة مدعومة من
�إيران لي�شكل معهم ائتالف ًا كبري ًا.
لك ��نّ النتيج ��ة املعاك�سة حلركته ه ��ذه كانت
�سريع ��ة ،فف ��ي غ�ض ��ون � 24ساع ��ة �سح ��ب
العب ��ادي نف�س ��ه وغ ��ادر ق ��ادة امللي�شي ��ات
التحالف ،حت ��ى �أن الزعي ��م ال�شيعي مقتدى
ال�ص ��در ال ��ذي قد يك ��ون بي�ضة القب ��ان لهذه
االنتخابات ،قد انتقد ه ��ذا التحالف بو�صفه

على �أنه حتالف "مقيت".
خط�أ العب ��ادي الفا�ضح هو �إ�ش ��ارة وا�ضحة
تذكرنا ب�أنه ال ميكننا �أن نعوّ ل على �شيء من
توقعات مع ه ��ذه االنتخابات الت ��ي ما تزال
تف�صلنا عنها �أكرث من ثالثة �أ�شهر.
وفيم ��ا ما ي ��زال العب ��ادي يعت�ب�ر ال�سيا�سي
الأك�ث�ر �شعبي ��ة يف الع ��راق متقدم� � ًا رك ��ب
الآخري ��ن ،ف� ��إن حماوالت ��ه املتع�ث�رة يف
الو�ص ��ول اىل الأط ��راف الأخ ��رى وت�شكيل
حتالفات معه ��م قد زادت �،صارف ��ة بذلك عنه
�أطراف ًا متنفذة يحتاج �إليها للفوز.
وقال ريناد من�صور ،باحث عراقي من مركز
جاث ��ام هاو�س للدرا�س ��ات ان "العبادي لديه
طريق �ضيق ي�سلكه ..انه يتمتع ب�شعبية بني
كل اطي ��اف ال�شعب ،ولك ��ن يف الوقت نف�سه
لديه �أعداء خط ��رون ..ال�سيا�سة هي �شراكة
ال�سلطة يف العراق".
ولك ��ن يف الوقت ال ��ذي يعترب في ��ه العبادي
زعيم البالد فان ��ه ال يرت�أ�س حزبه ال�سيا�سي
الذي ينتم ��ي �إليه حزب الدع ��وة الإ�سالمية،
مم ��ا يجعل موقفه ال�سيا�س ��ي مزعزع ًا ،حيث
ماي ��زال زعي ��م احلزب ه ��و رئي�س ال ��وزراء
مبا�ض
ال�ساب ��ق نوري املالكي ،ال ��ذي يتمتع ٍ
�سيا�س ��ي �شابت ��ه انتق ��ادات كث�ي�رة يتله ��ف
للعودة اىل املن�صب مرة �أخرى.
ولذلك وب�سبب الطبيعة الكال�سيكية امللتوية
لل�سيا�سة يف العراق ف�إن املالكي منع العبادي
م ��ن ا�ستخدام م ��وارد حزب الدع ��وة ل�صالح
حملت ��ه .و�شكل العب ��ادي حتالفه اخلا�ص به
ال ��ذي �أ�سماه ،حتالف الن�صر ،وهو التحالف
ال ��ذي ان�ضم اليه ق ��ادة ملي�شيات ورحب بهم
ث ��م ان�سحب ��وا من ��ه .وا�ستقط ��ب االئت�ل�اف
بعد ت�شكيل ��ة مبا�شرة ع�ش ��رات ال�شخ�صيات
ال�سيا�سي ��ة الوطني ��ة م ��ن خمتل ��ف االطياف
العرقي ��ة مم ��ا �أعط ��ى التحال ��ف ثق ��ة بتجمع

قوي لدخول مو�سم االنتخابات القادم.
يقول حمللون لأنّ البلد مر بانتخابات �صعبة
وحكوم ��ات ائتالفي ��ة ع�ب�ر ثالث ��ة انتخابات
وطنية من ��ذ �سقوط نظام �ص ��دام ح�سني يف
 ،2003ف� ��إن العب ��ادي يحت ��اج اىل حتال ��ف
ي�ض ��م على االق ��ل �إح ��دى ثالث كت ��ل �شيعية
متنفذة ليف ��وز وهي (ائتالف املالكي ــ وكتلة
ال�صدر ــ وائتالف احلكيم).
امل�شكل ��ة ه ��و �أن ه ��ذه الق ��وى ال�شيعي ��ة لها
حقائبه ��ا اخلا�ص ��ة .و�إحدى ه ��ذه الكتل هي
كتل ��ة املالكي ال ��ذي يعترب مناف�س� � ًا مت�ضرر ًا
�سيا�سي� � ًا ويريد من�صب العبادي� .أما الثانية
فه ��ي لق ��ادة ملي�شي ��ات مدعوم ��ة م ��ن �إيران
ومقرب ��ة م ��ن احلر� ��س الث ��وري الإي ��راين
وه ��و التكت ��ل ال ��ذي ت�سبب �أ�صال ب ��ردّة فعل
�سلبي ��ة عل ��ى العب ��ادي .الكتل ��ة الثالث ��ة هي
الت ��ي يرت�أ�سها رج ��ل الدين ال�شيع ��ي البارز
مقت ��دى ال�ص ��در ،ال ��ذي �أ�صبح بط�ل�ا �شعبيا
للفق ��راء والعاطل�ي�ن ع ��ن العم ��ل ومناوئ� � ًا
قوي� � ًا للتدخل الإي ��راين ،فه ��و يرت�أ�س كتلته
اخلا�ص ��ة الت ��ي ت�شب ��ه كتل ��ة العب ��ادي ب�أنها
عابرة للطائفية ،وت�ضم قياديني �س ّنة رحبوا
مبوقفه املعادي لإيران� .سيا�سيون مقربون
م ��ن العبادي �أج ��روا مباحث ��ات ا�ستطالعية
مع �أتب ��اع ال�صدر ح ��ول االن�ضمام معهم يف
حتالف حمتم ��ل .ومل تت�ضح �أ�سب ��اب انهيار
تلك املباحث ��ات ،ولكن �صدري�ي�ن يقولون �إن
زعيمهم اغت ��اظ ب�سبب حتال ��ف العبادي مع
ق ��ادة ملي�شيات مدعومة م ��ن �إيران،حتى �أن
�أق ��رب م�ست�شاري العب ��ادي �أق ��روا الآن ب�أن
ذلك التحالف كان خط�أ تكتيكي ًا خطري ًا ،الذي
ع ��زوه ل�سرع ��ة املهم ��ة احلا�سم ��ة ب�ضرورة
ت�شكيل كيان �سيا�سي جديد �ضمن فرتة زمية
ق�صرية ،حيث ان موعد املهلة لت�سجيل الكتل
لالنتخاب ��ات كان ��ت �ستنته ��ي يف ال� �ـ  15من

كانون الث ��اين .ع�ضو الربملان ،علي االديب،
املق ��رب من العبادي ق ��ال ل�صحيفة نيويورك
تاميز "مل يك ��ن لنا مت�سع م ��ن الوقت لنحدد
م ��ن �سيك ��ون �شركا�ؤن ��ا الرئي�س ��ون ،ونقوم
الآن بالتباح ��ث يف م ��ا بينن ��ا بخ�صو�ص ما
�سنت�صدى له وما �سنتفق عليه جميع ًا".
ويق ��ول بع� ��ض حملل�ي�ن �إن �سمع ��ة العبادي
رمب ��ا تك ��ون ق ��د ت�ض ��ررت للأب ��د .وكت ��ب
الباحث ال�سرتاتيج ��ي ،ح�سن ح�سن ،م�ؤلف
كت ��اب مكافح ��ة الإره ��اب يف ر�أي ل ��ه ن�ش ��ر
يف �صحيف ��ة ،ذي نا�شن ��ال االماراتي ��ة ان
"التطورات االخرية قو�ضت نظرة وا�شنطن
على ان العب ��ادي �سد منيع �ضد قوى طائفية
لها عالقات قوية ب�إيران".
يف ح�ي�ن يق ��ول �آخرون �إن ��ه من املبك ��ر جداً
تق ��دمي توقع ��ات له ��ذا احل ��د �آخذي ��ن بنظ ��ر
االعتبار اجلو الأمني غري املتن ّب�أ به للعراق.
هناك طري ��ق واحد ب�إمكان العبادي �أن يع ِّزز
�سمعته فيه ،خ�صو�ص ًا بني ُ�سنة العراق وهو
�أن يق ��دم �أدا ًء ناجح� � ًا يف م�ؤمت ��ر املانح�ي�ن
ال ��دويل الذي �سيعق ��د ال�شهر الق ��ادم والذي
ت�أم ��ل حكومت ��ه �أن جت ��ذب من خالل ��ه مئات
امللي ��ارات م ��ن ال ��دوالرات لإع ��ادة �إعم ��ار
مناط ��ق �أغلبها �سنية دمرت خ�ل�ال العمليات
الع�سكرية �ضد تنظيم داع�ش.
ويعتق ��د واث ��ق الها�شمي ،رئي� ��س املجموعة
العراقي ��ة للدرا�س ��ات ال�سرتاتيجي ��ة� ،أن
العبادي ورغم التحديات لديه �أح�سن الفر�ص
للفوز ول�سبب ب�سيط� ،أال وهو التفا�ؤل الذي
ا�سرتجعه للعراقيني بعد حتقيق الن�صر على
تنظيم داع�ش" .وي�ؤكد الها�شمي ان "طريق
العبادي لدورة ثانية �ستكون طريق ًا منثورة
بالزهور".
عن" :نيويورك تاميز"،
مارغريت كوكر وفالح ح�سن

وتنعك� ��س ب�شكل �سلبي على زيادة
العجز .وت�صف التميمي ،مناق�شة
الموازن ��ة االتحادي ��ة م ��ع ال ��كادر
المتقدم ل ��وزارة المالي ��ة ورئي�س
مجل�س النواب بـ الأمر"الإيجابي"
وتق ��ول �إن ��ه "يح ��ل كل الخالفات
الت ��ي تق ��ف عقب ��ة �أم ��ام تمري ��ر
القانون" ،م�ش ��ددة على ان "يكون
هناك اتفاق تحريري بين البرلمان
والعب ��ادي عل ��ى تعدي ��ل بع� ��ض
الفق ��رات من قب ��ل اللجن ��ة المالية
البرلماني ��ة لمنع الطع ��ن فيها �أمام
المحكمة االتحادية".
وتواجه موازنة عام  2018م�صير ًا
م�شابه� � ًا لموازن ��ة � ،2014إذ تهدّد

االعترا�ض ��ات التي تبديها مختلف
الأطراف النيابية ب�أن تكون ال�سنة
المالي ��ة المقبل ��ة ب�ل�ا موازن ��ة".
ويتخ ��وف مجل� ��س الن ��واب م ��ن
�إ�ضافة مواد �إلى م�شروع الموازنة
وتك ��رار ال�سيناريو ال ��ذي اتبعته
الحكوم ��ة ف ��ي موازن ��ة � ،2017إذ
طعن ��ت حكوم ��ة حي ��در العب ��ادي
ل ��دى المحكم ��ة االتحادي ��ة في كل
المناق�ل�ات الت ��ي �أجراه ��ا مجل�س
النواب على موازنة  ،2017والتي
قدرت قيمتها بـ 280مليار دينار.
وخرج اجتم ��اع اللجنة المالية مع
وكيلي وزارتي المالية والتخطيط
بعدم االتفاق على �إ�ضافة �أية فقرة

عل ��ى م�ش ��روع قان ��ون الموازن ��ة
االتحادي ��ة لع ��ام  2018ب�سب ��ب
ال�ضائقة المالي ��ة وارتفاع الديون
الخارجي ��ة عل ��ى الدول ��ة العراقية
التي تجاوزت  115مليار دوالر.
ويتح ��دث ع�ض ��و اللجن ��ة المالي ��ة
عب ��د الق ��ادر عم ��ر لـ(الم ��دى) ع ��ن
"�صعوبات كبيرة تواجه البرلمان
لإجراء مناقلة في �أبواب الموازنة
العام ��ة كونه ��ا موازن ��ة رواتب ال
خدمات" ،م�ؤك ��د ًا �أن "الحكومة لم
ت�أخ ��ذ �أي مالحظة م ��ن مالحظات
الكتل البرلمانية".
وق ��درت الموازن ��ة االتحادي ��ة
بحوال ��ي  108ترليون ��ات دين ��ار،
بعجز متوق ��ع بـ 13ترليون دينار.
و�شه ��دت ح�ص ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان
تخفي�ض ًا م ��ن � %17إل ��ى %12.67
فق ��ط� .إلى ذل ��ك� ،أكد نائ ��ب رئي�س
البرلم ��ان هم ��ام حم ��ودي� ،أم� ��س
االربع ��اء ،ا�ستم ��رار مناق�ش ��ة
الموازنة بح�ضور رئي�س الوزراء
حيدر العبادي.
وق ��ال حمودي ف ��ي ت�صري ��ح نقله
مكتب ��ه الإعالم ��ي عل ��ى هام� ��ش
تر�ؤ�س ��ه اجتماع� � ًا لمناق�ش ��ة
الموازن ��ة� ،إن "مناق�ش ��ة الموازنة
م�ستم ��رة ال ��ى (الي ��وم الخمي�س)
بح�ض ��ور العب ��ادي والن ��واب من
ممثل ��ي المحافظ ��ات المنتج ��ة
للنف ��ط ،والمح ��ررة م ��ن الإرهاب،
وممثلي �إقليم كرد�ستان ف�ضال عن
ح�ضور اللجنة المالية".
و�أ�ض ��اف نائ ��ب رئي� ��س البرلمان،
�أن "ذلك جاء بع ��د اختتام اجتماع
�أول ��ي عقد بمبن ��ى مجل�س النواب
م ��ع اللجن ��ة المالي ��ة بح�ض ��ور
العبادي وممثل ��ي وزارتي المالية
والتخطي ��ط والنواب م ��ن ممثلي
المحافظات المعنية".
و�أع ��رب حم ��ودي ،ع ��ن "�أمل ��ه
ف ��ي التو�ص ��ل ال ��ى �صي ��غ مقبولة
م ��ن جمي ��ع الأط ��راف المذك ��ورة
لح�س ��م الإ�شكالي ��ات الموج ��ودة
ف ��ي الموازن ��ة" ،الفت� � ًا ال ��ى "�أننا
لم�سن ��ا مواق ��ف �إيجابي ��ة من قبل
رئي�س الوزراء والنواب المعنيين
للو�ص ��ول �إلى حل ��ول ت�ضفي الى
الإ�س ��راع في �إقرار الموازنة خالل
�أقرب وقت ممكن".

ح�ضور العبادي يرجئ ا�ستجواب
وزير الكهرباء �إىل اجلل�سة املقبلة
 بغداد /املدى

�أنهى جمل�س النواب� ،أم�س الأربعاء،
اجلل�سة الأوىل ال�ستجواب وزير
الكهرباء قا�سم الفهداوي حول عدد
من امللفات والعقود التي �أبرمتها
وزارته بناء على طلب رئي�سة كتلة
�إرادة النائبة حنان الفتالوي.
ّ
وعطل عدم اكتمال الن�صاب القانوين
جلل�سة الربملان الأحد املا�ضي،
مبا�شرة جمل�س النواب با�ستجواب
وزير الكهرباء قا�سم الفهداوي.
وا�ستهل ��ت جل�س ��ة اال�ستج ��واب م ��ن قب ��ل النائبة
امل�ستجوب ��ة حن ��ان الفت�ل�اوي ،بتوجي ��ه ع ��دد من
ِ
اال�سئل ��ة اىل الفهداوي حول م�ش ��روع خ�صخ�صة
قطاع التوزيع ــ ما تعرف بعقود اجلباية.
وقالت الفتالوي �إن "الوزارة قامت ب�إعطاء مناطق
لأ�شخا�ص يطلق عليهم م�ستثمرين يح�صلون على
 %13م ��ن �أموال اجلباية وبعد عدة ا�ضافات ت�صل
ا�ستف ��ادة امل�ستثمري ��ن اىل ماب�ي�ن  %64 – 50من
�أموال اجلباي ��ة التي تتم مبجهود وزارة الكهرباء
وموظفيها".
و�أك ��دت الفت�ل�اوي يف معر� ��ض �س�ؤاله ��ا �أن "تل ��ك
ال�ش ��ركات الت ��ي تعاق ��دت معه ��ا ال ��وزارة حت�صل
اي�ض ��ا على ن�سب ��ة تبل ��غ  %13من الدي ��ون ،ومنح
امل�ستثمري ��ن �أموا ًال للت�أهيل ال ميكن ت�سديدها مما
ي�ضط ��ر الوزارة اىل جتديد التعاق ��د مع ال�شركات
املتعاقد معها".
ويف رده عل ��ى العق ��ود املربم ��ة م ��ع ال�ش ��ركات
اال�ستثماري ��ة� ،أو�ض ��ح الفه ��داوي� ،أن "ال ��وزارة
وقع ��ت عق ��ود امل�شارك ��ة وه ��ي جتربة بعي ��دة عن
اخل�صخ�ص ��ة وت�ستن ��د اىل قوان�ي�ن �ص ��ادرة يف

موازن ��ات �أع ��وام  ،"2017-2016 -2015م�ؤكد ًا
�أن "جتربة اخلدمة واجلباية قللت الهدر تدريجي ًا
يف املناطق املطبقة بها".
ولف ��ت وزي ��ر الكهرب ��اء اىل �أن "امل�ستثم ��ر لدي ��ه
واجب ��ات بتجهي ��ز امل�شرتك�ي�ن ب�أجه ��زة ق ��راءة
ذكي ��ة و�إ�ص�ل�اح الأعط ��ال وتوف�ي�ر مرك ��ز خدم ��ة
و�صيان ��ة وت�شغي ��ل  %80م ��ن موظف ��ي ال ��وزارة
وحتم ��ل رواتبه ��م وتوفري �آلي ��ات �أو ت�أجري �آليات
م ��ن ال ��وزارة" ،م�ست ��درك ًا بالق ��ول ان "التجرب ��ة
يف منطق ��ة زيون ��ة جنح ��ت جناحا كب�ي�را رغم ان
امل�ستثمر الميلك تخ�ص�ص ًا يف جمال الكهرباء".
وت�ساءل ��ت الفتالوي عن الدواف ��ع التي تقف وراء
زي ��ادة �أ�سع ��ار الكهرباء ،فيما نف ��ى وزير الكهرباء
وج ��ود �أي زي ��ادة يف �أ�سع ��ار الكهرب ��اء خالل عام
 .2016مبين� � ًا ان ��ه "ح�ص ��ل تخفي� ��ض يف �أ�سع ��ار
الكهرباء و�آخرها يوم �أم�س".
وكان جمل� ��س ال ��وزراء ق ��د ق ��رر تخفي� ��ض �أجور
الكهرب ��اء يف اجلل�س ��ة التي عقدها ي ��وم الثالثاء.
بعده ��ا ق ��رر رئي� ��س الربمل ��ان� ،سلي ��م اجلب ��وري
ا�ستكم ��ال عملي ��ة ا�ستج ��واب وزي ��ر الكهرباء يف
جل�س ��ة مقبل ��ة ،وا�ست�ضاف رئي�س ال ��وزراء حيدر
العبادي ملناق�شة م�شروع املوازنة.
وعقب اجلل�سة ،قالت الفتالوي يف م�ؤمتر �صحفي
عقدت ��ه مببن ��ى الربمل ��ان� ،إن "�أ�صح ��اب �ش ��ركات
للفواكه واخل�ضر مت التعاقد معهم ليجبون �أموال
الكهرباء" ،م�شرية اىل �أن "كل العقود التي منحت
للم�ستثمري ��ن مبل ��ف خ�صخ�ص ��ة الكهرب ��اء كانت
هدايا جمانية �أعطيت للم�ستثمرين".
وت�ساءل ��ت الفت�ل�اوي" ،ه ��ل �أن � 110ألف موظف
يف وزارة الكهرب ��اء ،ن�صفه ��م يعمل ��ون يف قط ��اع
التوزيع ،غري قادري ��ن على جباية �أموال الكهرباء
م ��ن املواطن�ي�ن العراقي�ي�ن لكي تعطى ه ��ذه املهمة
ل�شركات م�ستثمرة؟".
وب�ش�أن رهن نف ��ط الب�صرة والعمارة والنا�صرية،
قال ��ت الفتالوي� ،إن "وزارة الكهرباء تعاقدت على
� 10آالف مي ��كاواط ،حيث ت�شرتي امليكاواط بـ32
دوالر ًا ،بالإ�ضاف ��ة اىل  63دوالرا كم�صروف ��ات
�إ�ضافي ��ة ،حي ��ث يك ��ون  95دوالر ًا ه ��و �سع ��ر
امليغاواط ،بدون النقل".

