
ر�سمية  ال�سبت، دعوة  ابراهيم اجلعفري،  وجه وزير اخلارجية 
اىل رئي�س وزراء القطري عبد اهلل بن نا�رص بن خليفة اآل ثاين 
لزيارة العراق، يف حني دعا اآل ثاين اىل اأهمـية الإ�رصاع بعقد 
اجتماع اللجنة القطرية - العراقية امل�سرتكة لتعزيز التعاون 
املكتب  وقــال  املجالت.  خمتِلف  يف  البلدين  بني  امل�سرتك 
اإن  "اجلورنال"،  عليه  اطلعت  بيان  يف  للجعفري  العالمي 
ثاين  اآل  خليفة  بن  نا�رص  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ  "التقى،  الأخري 
رئي�س وزراء قطر يف العا�سمة القطرية الدوحة، وجرى بحث 
يحقق  مبا  تعزيزها  و�سبل  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات 
اأهمية  اكدا  "اجلانبني  اأن  مبينا  ال�سقيقني"،  ال�سعبني  م�سالح 
تبني احلوار يف مواجهة التحديات التي تتعر�س لها املنطقة 

العربية".
ونقل البيان عن اجلعفري قوله، اأن "الإرهاب اأخذ �سفة عاملية 
اأو  دينًا  اأو  اأو مدينة  بلداً  اأو  قارة  ي�ستثِن  اجلرائم ومل  وارتكب 
الدويل  العراق  "دعم  اىل  م�سريا  قومية"،  اأو  طائفة  اأو  مذهبًا 
له  وب�سكل مل يح�سل  الرهــاب،  له يف حماربة  الذي ل نظري 
العرب  العراق قوة لكل  "قوة  اأن  التاريخ". واأ�ساف،  مثيل يف 
وهو اليوم يبذل ق�سارى جهده ويدعم اجلهود الدبلوما�سية يف 
حل الأزمات التي تواجه املنطقة، كما اأنه لن يتدخل يف �سوؤون 
الدول الأخرى اإل اأنه لن يتخلى عن اجلهود الرامية اىل حتقيق 
امل�ساكل  من  جزءاً  يكون  ولن  املنطقة،  يف  وال�ستقرار  الأمن 

والأزمات، و�سيبقى يتم�سك باأن يكون جزءاً من احلل".

رئيس الوزراء القطري يتلقى دعوة رسمية من الجعفري لزيارة العراق
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بغداد_ الجورنال

العبادي يعد »قائمة سوداء« بالفاسدين وشركاتهم واألحزاب تتحرك لتهريب أفرادها المتورطين!! اللجنة األمنية تنفي تحرك قوة من الفوج الرئاسي إلى 
“طوزخورماتو “

نائب: كتل سياسية تحاول تخطي االستجوابات 
بذريعة "قصر الوقت"

التحالف الوطني يحسم جدل لقاء العبادي وبارزاني

حترك  ال�سبت،  “طوزخرماتو”  ق�ساء  جمل�س  يف  المنية  اللجنة  نفت  خا�س:  بغداد_ 
اداريًا  التابع  الق�ساء  اىل  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  مبوافقة  كردية  ع�سكرية  قوة 
ت�رصيح  يف   ” حممد  “ر�سا  اللجنة  رئي�س  وقال  )�سمال(.  الدين  �سالح  حمافظة  اىل 
امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  الــوزراء  رئي�س  اىل  ار�سل  “طلبا  ان  نيوز«  لـ»اجلورنال 
لر�سال قوة كردية من البي�سمركة او ال�ساي�س اىل الق�ساء”. وا�ساف ان”العبادي رف�س 
يار اهلل”.  ر�سيد  المري  الركن عبد  الفريق قوات خا�سة  قبل  الطلب، كما مت رف�سه من 
مبينا ان “الو�سع المني م�ستتب يف الق�ساء واأي قوة تتحرك من الفوج الرئا�سي باجتاه 
الق�ساء غري مرحب بها ومرفو�سة رف�سا قاطعا”. وبني ر�سا ان “الجهزة المنية من 
“. وقال  اجلي�س وال�رصطة الحتادية وفوج الطوارئ منت�رصة ب�سكل طبيعي يف الق�ساء 
العبادي  الوزراء حيدر  “رئي�س جمل�س  ان  علياوي  اهلل  عبد  اجلمهورية  رئي�س  م�ست�سار 
الدين”،  “قوة كردية” اىل ق�ساء طوزخورماتو يف حمافظة �سالح  ار�سال  وافق على 

المر الذي مت نفيه من قبل اأمنية الق�ساء.

اأكد النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق احليدري، ال�سبت، وجود  بغداد_ متابعة: 
حركة داخل الكتل ال�سيا�سية لتخطي ال�ستجوابات يف الربملان بحجة ق�رص املدة 

املتبقية لدورته الت�رصيعية.
ال�سيا�سية  الكتل  داخل  حركة  "هنالك  انه  �سحفي،  ت�رصيح  يف  احليدري  وقال 
لتخطي ال�ستجوابات يف الربملان بحجة ق�رص املدة املتبقية لدورته الت�رصيعية 
انها  على  م�سددا  النتخابية"،  بالدعاية  املقبلة  املدة  يف  الكتل  هذه  وان�سغال 

"مربرات غري مقنعة".
يكون  وان  الربملان  قبل  يجرى من  ان  "ال�ستجواب يجب  ان  احليدري  وا�ساف 
قائما حتى لو تبقى �سهر واحد من عمره"، مو�سحا ان "العمل الرئي�سي ملجل�س 
النواب هو مراقبة الداء احلكومي ب�سكل عام  ف�سال عن ت�سديق و ت�رصيع القوانني 

والقرارات التي ترد من احلكومة نف�سها".
واملوؤ�س�سات  الــوزارات  بع�س  يف  اداريــا  خلال  "هناك  ان  اىل  احليدري  واأ�سار 
النواب  جمل�س  على  الواجب  من  لذا  العام،  املــال  ادارة  عن  ف�سال  احلكومية 

ال�سطالع مبهامه الرقابية والت�رصيعية لتقومي الخطاء وحماربة الف�ساد".
الوقفني  ورئي�سي  والت�سالت  الرتبية  وزيري  ل�ستجواب  بطلبات  نواب  وتقدم 

ال�سيعي وال�سني لوجود �سبهات ف�ساد اداري ومايل.

الربعة ملوافقة  ال�رصوط  ، عن  ال�سبت   ، الوطني  التحالف  ك�سف  بغداد_ خا�س: 
اقليم كرد�ستان  لقاء رئي�س حكومة  العبادي” بخ�سو�س  “حيدر  الوزراء  رئي�س 
حممد  “جا�سم  الدعوة  حزب  يف  القيادي  وقــال  بارزاين”.  “نيجرفان  العراق 
جعفر” لـ»اجلورنال نيوز« ان “هناك اربعة �رصوط و�سعتها احلكومة الحتادية 
على الكرد للقاء نيجرفان بارزاين هي اقرار حكومة القليم وبرملان كرد�ستان 
ال�ستفتاء  باأن  والعــرتاف  اخرى  مرة  يتكرر  ولن  خطاأ  كان  ح�سل  الذي  باأن 
ونتائجه باطلة “. واأ�سار اىل ان “ال�رصط الثاين يكمن يف عودة الوزراء والربملان 
الثالث  “ال�رصط  النظر اىل ان  “. لفتًا  اىل ممار�سة ن�ساطهم من دون �سغوطات 
يت�سمن اف�ساح املجال للحكومة الحتادية بتطبيق قوانينها داخل القليم فيما 
الذي  الرابع  “ال�رصط  ان  واأ�ساف  يتعلق باملطارات واملنافذ والرقابة املالية”. 
ال�سيا�سية  الكتل  جميع  ي�سمل  وفد  ت�سكيل  �رصورة  على  ي�سدد  احلكومة  و�سعته 
الكردية ول ترتبط بـنيجرفان بارزاين فقط حتى تتمكن احلكومة من التعامل مع 

جميع اطياف العملية ال�سيا�سية الكردية”.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اعلن النائب عن احلزب 
الدميقراطي الكرد�ستاين، 

حم�سن ال�سعدون، ال�سبت، ان 
جميع النواب الكرد مبن فيهم 

نواب احلزب الدميقراطي 
الكرد�ستاين �سيح�سرون 

جل�سات جمل�س النواب املقبلة. 
وقال ال�سعدون يف ت�سريح 
�سحفي ان "جميع النواب 

الكرد مبن فيهم نواب احلزب 
الدميقراطي الكرد�ستاين، 

�سيح�سرون جل�سات الربملان 
املقبلة بعد دعوة من رئي�س 

جمل�س النواب �سليم اجلبوري 
لهم وجلميع اع�ساء الكتل 

ال�سيا�سية االخرى للم�ساركة 
يف اجلل�سات املقبلة للربملان".

 وتابع، ان "الربملان �سيناق�س يف جل�ساته املقبلة 
ح�سور  يتطلب  وهذا   ،2018 لعام  الدولة  موازنة 
ومنها  الربملان،  جل�سات  ال�سيا�سية  الكتل  جميع 
ح�سة  ملناق�سة  الكرد�ستاين  التحالف  اع�ساء 
اىل  وا�سار  موادها".  وبقية  املوازنة،  يف  القليم 
اقرار يف  اىل  قوانني مهمة جدا حتتاج  "هناك  ان 
ومنها  احلــايل،  الربملان  عمر  من  املتبقية  املــدة 
والغاز،  والنفط  الربملانية،  النتخابات  قوانني 
الذي  الحتــادي  واملجل�س  الحتادية،  واملحكمة 
يعد عدم ت�رصيعه حتى الن خرقا د�ستوريا وا�سحا 
“جنيبة  ". من جانبها، رجحت النائبة عن احلزب 
احلزب  نواب  “ح�سور  نيوز«  لـ»اجلورنال  جنيب” 
النواب  جمل�س  جل�سات  الكرد�ستاين  الدميقراطي 
الد�ستورية  بال�ستحقاقات  للمطالبة  املقبلة 
احلزب  “نواب  ان  اىل  واأ�سارت  لقليم كرد�ستان”. 
هم�ستها  التي  احلقوق  لعادة  جاهدين  �سيعملون 
“،لفتة   2018 موازنة  يف  الحتادية  احلكومة 
كاملة  ت�سل  تكن  مل   17% “ن�سبة  ان  اىل  النظر 
2004 يقدر  اىل القليم وكان ما ي�سل منها منذ 
الربملان  يف  القانونية  اللجنة  ولكن  بـ)11.3(”. 
العراقي اأكدت ،ان غياب النواب الكراد عن ح�سور 
جل�سات الربملان لن يوؤثر يف عقدها . وقالت ع�سو 
خا�س  ت�رصيح  يف  الهاليل”  “ابت�سام  اللجنة 
جل�سة  تعقد  ان  املمكن  “من   : نيوز«  لـ»اجلورنال 
للربملان اذا اجتمع اع�ساء التحالف الوطني الذين 
ي�سل عددهم يف الربملان اىل ما يقارب الـ)180( 

ع�سواً، ناهيك عن عدد نواب التحالف ال�سني “.
ولفتت النتباه اىل ان “عدم عقد جل�سات الربملان 
ملرتني متتاليتني يعود اىل  غياب  عدد كبري من 
م�سرية  القوى”.  واحتاد  الوطني  التحالف  اع�ساء 

ي�سكلون  ل  الربملان  يف  الكــراد  “النواب  ان  اىل 
اجلل�سة  ن�ساب  يف  ــروا  ــوؤث ي ــن  ول كــبــرية  ن�سبة 
رئي�س  بـ”ح�سور  الهاليل  وطالبت  القانوين”. 
للوقوف  الربملان  اىل  مع�سوم  فــوؤاد  اجلمهورية 
ا�ستفتاء  ابــرزهــا  املهمة  المـــور  مــن  عــدد  على 
عن  وك�سفت  كركوك”،  وحمافظ  كرد�ستان  اقليم 
كل  العبادي  حيدر  الــوزراء   رئي�س  ا�ست�سافة   ”

قام  التي  العــمــال  ملتابعة  و�ستخ�س�س  �سهر 
من  ت�سلمها  التي  الــقــرارات  هي  ما  ومعرفة  بها 
التي  الجــراءات  هي  وما  نفذها  والتي  الربملان 
القليم  ا�ستفتاء  الغاء  يتم  مل  حال  يف  �سيتخذها 
كتلة  طالبت  حني  يف  بارزاين”.  م�سعود  قبل  من 
توجيه  ،ب�رصورة  العراقي،  الربملان  يف  م�ستقلون 
عن  النائب  وقــال  الق�سم.  باعادة  الكــراد  النواب 

»اجلــورنــال  لـــ  حديث  يف  اللبان  �ــســادق  الكتلة 
نيوز«، ان “ح�سور النواب الكراد جلل�سة الربملان 
، يعني نق�سهم لال�ستفتاء واميانهم بدولة احتادية 
الكرد  “النواب  ان  اىل  النتباه  لفتًا  موحدة”، 
مطالبون باإبداء رف�سهم لال�ستفتاء ب�سورة علنية، 
لن ت�سويتهم عليه يعني نكثهم للق�سم”. واأ�ساف 
ان “رئي�س الربملان �سليم اجلبوري مطالب بتوجيه 
والتاأكيد  الق�سم،  اإعــادة  ب�رصورة  الكــراد  النواب 
بكل  “نرحب  واأو�سح  لال�ستفتاء”.  نق�سهم  على 
ويف  التق�سيم،  ويرف�س  العراق  بوحدة  يتم�سك  من 
اأي �رصيك يوؤمن بالنف�سال”.  الوقت ذاته نرف�س 
اأعلنت عودتها اىل ح�سور  الكردية  الكتل  ان  يذكر 
جل�سات الربملان يف بغداد، با�ستثناء كتلة احلزب 
رف�س  اخر  جانب،  من  الكرد�ستاين.  الدميقراطي 
تيار احلكمة الذي يتزعمُه “عمار احلكيم”، م�ساعي 
طرد او منع نواب “النف�سال” الكراد من الدخول 
“غري  اخلطوة  عاداً  املقبلة،  الربملان  جل�سات  اىل 
الطريف”  “حبيب  التيار  ع�سو  وقــال  قانونية”. 
النظام  يف  ن�س  يوجد  “ل  نيوز«:  لـــ»اجلــورنــال 
او  امكانية طرد  ي�سري اىل  النواب  الداخلي ملجل�س 
الربملان”،  جل�سات  اىل  الدخول  من  النواب  منع 
“. ودعا  ال�سعب  الكرد ميثلون  “النواب  ان  م�سيفًا 
�سدر  الذي  اخلطاأ  عن  العتذار  اىل  الكرد  “النواب 
ا�ستقالل  با�ستفتاء  م�ساركتهم  خالل  من  عنهم 
“بح�سور  ايــاهــم  مطالبًا  كرد�ستان”.  اقليم 
اىل  الطريف  واأ�سار  للربملان”.  املقبلة  اجلل�سات 
“ا�ستفتاء القليم ا�سبح ل قيمة له بعد ا�سدار  ان 
لفتًا  ال�ساأن”،  بهذا  قرارها  الحتادية  املحكمة 
زوال  �ست�سحح  الكرد  النواب  “عودة  ان  اىل  النظر 
ع�سوية الربملان عنهم”. كما اكد نواب من احلزب 
على  امل�سوتني  نوابه  ،ان  الكرد�ستان  الدميقراطي 
مل  العراق  عن  كـرد�ستان  اقليم  انف�سال  ا�ستفتاء 

جل�سات  ح�سور  من  منعهم  ليتم  جرمية  يرتكبوا 
الربملان  العراقي. وقالت النائبة عن احلزب جنيبة 
نيوز«،  لـ»اجلورنال  خا�س  ت�رصيح  يف  جنيب، 
يف  نوابًا  مازالوا  الدميقراطي  احلزب  “اع�ساء  ان 
خمالفة  او  جرمية  يرتكبوا  ومل  العراقي  الربملان 
د�ستورية وقانونية ليتم منعهم من ح�سور جل�سات 
الربملان”. وا�سافـت ان “نواب احلزب الدميقراطي 
انف�سال  ا�ستفتاء  يف  با�سواتهم  ادلوا  الكرد�ستاين 
د�ستوري  حق  وهــو  العراق  عن  كرد�ستان  اقليم 
�سعب  “مثلت  انــهــا  اىل  ــارت  ـــ ــس وا� وقانوين”. 
والنيابية  الخالقية  املعايري  جلميع  وفقًا  دهوك 
والقانونية”، ولفتت النتباه اىل ان “روؤ�ساء الكتل 
الكردية يدر�سون ح�سور النواب الكرد من عدمه يف 
جل�سات الربملان”. وت�ساءلت :”ما الداعي حل�سور 
اعادة  تتم  مل  اذا  الربملان  جلل�سات  الكرد  النواب 
القليم”.  جتاه  اتخذت  التي  الــقــرارات  يف  النظر 
هذا ويعتقد التحالف الكرد�ستاين ان حكومة بغداد 
الكراد  للنواب  وامنية  �سيا�سية  تقدم �سمانات  مل 

لعودتهم اىل جل�سات الربملان وجمل�س الوزراء.
يف  خيالين  بــريوان  التحالف  عن  النائبة  وقالت 
ت�رصيح لـ)اجلورنال نيوز( ان “احلكومة املركزية 
للنواب  وامنية  �سيا�سية  �سمانات  اي  تقدم  مل 
جمل�سي  جل�سات  اىل  عودتهم  �سبيل  يف  الكــراد 
وهو  وا�سح  قرارهم  ان  والوزراء”،مبينة  النواب 
ال  بــغــداد  اىل  الــعــودة  ــدم  وع اجلل�سات  مقاطعة 

ب�سمانات تقدمها احلكومة املركزية”.
اىل  نعود  لن  كرد�ستانية  ككتل  “اأننا  وا�سافت 
اجواء  اىل  تعود  لن  انها  موؤكدا  بغداد”،  العا�سمة 

يتم فيها فر�س ارادة معينة على الربملان”.
الكتل  �سليم اجلبوري جميع  الربملان  ودعا رئي�س 
ال�سيا�سية اىل احل�سور للربملان وعقد جل�سة �ساملة 

وجتاوز الزمة ال�سيا�سية.

هل نسبة اإلقليم من موازنة 2018 استفزت نوابه لحضور جلسات البرلمان؟!
إعداد_ فاطمة عدنان

مبينا ان “احل�سد جزء من املنظومة الع�سكرية، وهذه 
الف�ساد  ملحاربة  ترتيب  اعادة  اىل  حتتاج  املنظومة 
العبادي  حكومة  من  املقرب  يرى  ذلك،  ومع  فيها”. 
اإح�سان  الدكتور  ال�سيا�سي«،  »التفكري  مركز  ورئي�س 
يبدو  الــيــوم  الف�ساد  مكافحة  »ملف  اأن  ال�سمري، 
)داع�س(  على  النت�سار  ملف  كان  مثلما  م�ستحياًل، 
قبل 3 �سنوات، ومع ذلك انت�رص العبادي على التنظيم 
اإن  ال�سمري  الف�ساد«.ويقول  و�سينت�رص يف حربه �سد 
بالن�سبة  جديدة  حلظة  لي�ست  الف�ساد  مكافحة  »خطة 
للعبادي، ذلك اأن برنامج حكومته ركز على حماربته 
العبادي  فاإن  وبراأيه،  لت�سكيلها«.  الأوىل  الأيام  منذ 
لذلك  الف�ساد«،  مللف  حــد  و�سع  يف  متــامــًا  »جــاد 
الأعلى  2016 يف تاأ�سي�س املجل�س  �رصع مطلع عام 
هيئة  رئي�س  وع�سوية  برئا�سته  الف�ساد،  ملكافحة 
اإعادة  اإىل  عمد  كما  املالية،  الرقابة  وديوان  النزاهة 
غري  كانت  التي  العموميني  املفت�سني  مكاتب  هيكلة 

فعالة يف ال�سنوات ال�سابقة، على حد تعبري ال�سمري.
العبادي، ومن  اتبعها  التي  العملية  اخلطوات  وب�ساأن 
مكافحة  ملف  تفعيل  يف  اجلــادة  امل�ساهمة  �ساأنها 
منذ وقت مبكر  »�سعى  اأنه  اإىل  ال�سمري  اأ�سار  الف�ساد، 
ي�سمل  اإلكرتوين  نظام  عرب  الف�ساد،  ثغرات  �سد  اإىل 
الفا�سدين  نفاذ  دون  يحول  الدولة،  موؤ�س�سات  جميع 
بحكومة  يتعلق  الأمـــر  ــثــغــرات،  ال تلك  خــالل  مــن 

الطريق  قطع  ت�ستهدف  قريبا  �ستنطلق  اإلكرتونية، 
�سابق  وقت  يف  النزاهة  هيئة  وعممت  الف�ساد«.  اأمام 
، ا�سماء املتهمني بق�سايا الف�ساد على املنافذ اجلوية 
رئي�س  وقال  ال�سفر،  من  ملنعهم   ، والبحرية  والربية 
“عممنا قوائم باأ�سماء  الهيئة وكالة ح�سن اليا�رصي، 
واملنافذ  املطارات  على  الف�ساد  بق�سايا  املتهمني 
النزاهة  هيئة  وكانت  ال�سفر”.  من  ملنعهم  احلدودية 
الذين  الف�ساد  بق�سايا  املتهمني  �سفر  “منع  اعلنت، 
اأو الذين �سدرت بحقهم احكام  مازالوا قيد التحقيق، 
العبادي،  حيدر  احلكومة  رئي�س  واأ�سدر  غيابية”. 
وترية  ارتفاع  بعد  ال�سفر  من  م�سوؤولني  مبنع  قــراراً 
الفا�سدين.     مبحا�سبة  املطالبة  ال�سعبية  التظاهرات 
يقوم  التي  الإجــراءات  باأن  ال�سمري  املحلل  ويعرتف 
الوزراء، رمبا »ل تظهر نتائجها يف وقت  بها رئي�س 
يف  املرجوة  نتائجها  وحتقق  فعالة  لكنها  �رصيع؛ 
اإىل  ال�سمري  وي�سري  املتو�سط«.  اأو  القريب  املــدى 
ا�ستفادة العبادي ب�سكل كبري من اتفاقية �سادرة يف 
2003، تتعلق با�ستعادة الأموال  الأمم املتحدة عام 
املتاأتية من عمليات الف�ساد، ووقع العراق عليها عام 
وفعل  تفّعلها،  مل  ال�سابقة  »احلكومات  لكن  2007؛ 
دوليني  بخرباء  ال�ستعانة  خالل  من  ذلك  العبادي 
املنهوبة،  العراق  اأموال  وا�ستعادة  الف�ساد  ملكافحة 
وحاليا  املا�سي،  العام  معهم  عقد  بتوقيع  وقــام 
فرج،  مو�سى  مت�ساعدة«.  بوترية  اخلرباء  عمل  ي�سري 
قادة  اأن  اكد  ال�سابق،  العراقية  النزاهة  هيئة  رئي�س 

على  م�سدداً  الكبار،  واحلكوميون  ال�سا�سة  هم  الف�ساد 
اأف�ست  التي  الأ�سباب  الف�ساد كان يف مقدمة  هذا  اأن 
اإىل �سقوط ثلث العراق بيد داع�س، مو�سحًا اأن ال�سا�سة 
اختزلوا ال�سعب العراقي باملكونات واملكّون بالأحزاب 
واحلزب باملقربني واملقربني بالبطانة. اأ�ستاذ العلوم 
ها�سم  حممد  امل�ستن�رصية  اجلامعة  يف  ال�سيا�سية 
بــداأت،  ال�سيا�سي  التناف�س  "حمى  اإن  يقول  البطاط 
يبدو  داع�س،  على  الع�سكري  النت�سار  حتقيق  وبعد 
وكاأن العبادي اأراد اإ�سافة مك�سب لر�سيده ال�سيا�سي 
باإعالن احلرب على الف�ساد والفا�سدين". وعّد البطاط 
العبادي يف  على  ال�سغوط  هو  اآخر،  اأن هناك عامال 
"مواقع التوا�سل الجتماعي ومن منظمات املجتمع 
داع�س  على  انت�رصت  كما  له:  وتقول  تطالبه  املدين 
وجهان  لداع�س  لأن  الف�ساد،  على  تنت�رص  اأن  عليك 
اأ�ستاذ  بالف�ساد".  متمثل  �سيا�سي  واآخر  ع�سكري  وجه 
البحث  من  لبد  اأنــه  يرى  البطاط  ال�سيا�سية  العلوم 
بني  ما  اأو  العبادي  خطاب  يف  عنه  "امل�سكوت  يف 
قد  الحتادية  احلكومة  تكون  اأن  مرجحا  ال�سطور"، 
ك�سفت عن ملفات جديدة بعد �سيطرة القوات العراقية 
على كركوك. ويف تلك امللفات، ي�سيف البطاط "يبدو 
الق�سية  هذه  لأن  اأحــدا  اأديــن  ول  تــواطــوؤاً،  هناك  اأن 
اأطراف  اأقول رمبا هناك  حتتاج اىل حتقيق لإثباتها، 
و�سبق  ال�سفقات".  هذه  يف  اأي�سا  متورطة  بغداد  يف 
للعبادي اأن حتدث عن "م�سوؤولني يف اإقليم كرد�ستان 
وغريهم  وهوؤلء  النفط"،  تهريب  ق�سايا  يف  تورطوا 

العراقي  للقانون  يخ�سعوا  اأن  "لبد  ال�سمري  ح�سب 
القانون".  فــوق  �سخ�سية  توجد  فــال  واملــ�ــســاءلــة، 
"هل  هو  البطاط  تعبري  ح�سب  حرجا،  الأكرث  ال�سوؤال 
وامل�سهد  التوافقات  وطبيعة  احلــايل  الو�سع  ي�سمح 
يف  قدما  مي�سي  باأن  للعبادي  البالد  يف  ال�سيا�سي 
هذه احلرب؟". ويعتقد البطاط اأن التحديات التي تقف 
يلعب  اأن  "املمكن  من  لكن  كثرية،  العبادي  وجه  يف 
الف�ساد  �سبهات  بها  واأق�سد  الهوام�س،  على  العبادي 
مديرين  تطال  واإمنا  امل�سوؤولني  كبار  تطال  ل  التي 
فال  الكبرية  ال�سفقات  اأمــا  ووزراء،  ووكــالء  عامني 
ف�سيحة  �ست�سهد  للحكومة  الأخرية  الأ�سهر  اأن  اأعتقد 
من هذا العيار الثقيل". وت�سري م�سادر ومقربون من 
�ستبداأ مبح�سوبني على  “هذه احلرب  ان  اىل  العبادي 
يف  العاملني  املالكي  نوري  ال�سابق  الــوزراء  رئي�س 
بع�س الدوائر و�ستطال بح�سبهم عدداً من املح�سوبني 
الذين �سّكلوا »عوائق«  ال�سعبي اي�سًا من  على احل�سد  
العمليات  اإّبان  روؤاه  بع�س  العبادي يف حتقيق  اأمام 
راأي  ا�ستطلعت  انها  وتقول  »داع�س«.  على  الع�سكرية 
التعليق  ورف�ست  املعلومات  هذه  عن  احل�سد  قيادة 
على »التهامات املتداولة«، اأو »الجنرار اإىل ا�ستباك 
»احل�سد«  اأن  ًة  خا�سّ بعد«،  وقته  يحن  مل  �سيا�سي 
لرئا�سة  التابعة  الأمنية  املنظومة  من  جزٌء  وقيادته 
�سجال  اأّي  للدخول يف  داٍع  »ما من  وعليه  احلكومة، 
ُي�ساء فهمه، قبل اأن تنتهي  القوات العراقية من اإمتام 

كامل عملياتها �سد تنظيم داع�س«.
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