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العراق

راض» عن العبادي وال عن
«غير
السيستاني
ٍ

بعد خطبة يوم الجمعة التي
ألقاها ممثل المرجعية العليا في العراق،
مهاجمًا البرلمان بسبب تقويض إصالحات
العبادي ،استخلص كثيرون أن هذا األمر
لمصلحة رئيس الوزراء ،إال أن المعلومات
تقول غير ذلك وهي تشي بما هو أكثر،
راض ال
أي إن آية الله علي السيستاني غير ٍ
عن أداء رئيس الحكومة وال عن أداء رئيس
مجلس النواب

يـ ــدم أك ـث ــر م ــن  24س ــاع ــة ،لـتــؤكــد
ب ـعــدهــا أوسـ ـ ــاط املــرج ـع ـيــة رفــض
ال ـس ـي ـس ـت ــان ــي اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال رئ ـي ــس
الوزراء ،السبت ،عندما زار النجف
حـيــث الـتـقــى مــراجــع دي ــن وزعـمــاء
ب ــارزي ــن .أوس ــاط املــرجـعـيــة ،أكــدت
لـ"األخبار" أن "السيد السيستاني
ليس راضيًا ال عن العبادي وال عن
رئـيــس الـبــرملــان سليم الـجـبــوري".
وأضــافــت "تعتقد املرجعية أن أيًا
م ـن ـه ـمــا ال ي ــري ــد إص ــاح ــا ج ـ ّ
ـدي ــا.
مــا يـجــري لـيــس س ــوى اصــاحــات
تــرقـيـعـيــة ،شـكـلـيــة .ال ن ــرى رؤوس
فساد كبيرة في السجن ،وال نرى
ت ـك ـي ـي ـفــا ق ــان ــون ـي ــا ل ــإص ــاح ــات".
وأوض ـ ـحـ ــت األوسـ ـ ـ ــاط ن ـف ـس ـهــا أن
اإلصالحات السابقة جرت بصورة
عــاجـلــة ،غـيــر م ــدروس ــة ،وم ــن دون
أن تـ ـك ــون م ـت ــواف ـق ــة م ــع ال ـق ــان ــون
أو ال ــدس ـت ــور "ولـ ـك ــن ال ي ـج ــوز أن
يـجــري اسـتـغــال ع ــدم قانونيتها
ل ــال ـت ـف ــاف ع ـل ـي ـهــا ،ب ــل بــال ـع ـكــس،
يجب العمل على قوننتها وعلى
جعلها متوافقة مع الدستور".
وتنفي األوس ــاط نفسها أن تكون
املرجعية هي من أوصلت العبادي
إلـ ــى رئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة .ت ـق ــول إن
"م ــا ج ــرى وق ـت ـهــا ك ــان ع ـب ــارة ّعن
انشقاق داخــل حــزب الدعوة رشح
الـ ـعـ ـب ــادي ل ــرئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة فــي
خطوة لقيت تأييد أكثرية القوى
السياسية وترجمت موافقة لدى
غــالـبـيــة الـكـتــل الـبــرملــانـيــة .مــا كــان
أمــام املرجعية ،الـتــي كــان معروفًا
أن ـه ــا ل ــم ت ـكــن راض ـي ــة ع ـلــى ن ــوري
املـ ــال ـ ـكـ ــي ،م ـ ــن خ ـ ـيـ ــار س ـ ـ ــوى دع ــم
ال ـع ـبــادي الن ـقــاذ الـبـلــد مــن األزم ــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة وامل ـع ـض ـل ــة األم ـن ـي ــة،
الـلـتــن ك ــان غــارقــا فـيـهـمــا والــدفــع
باتجاه اإلصالح".
ويأتي عدم رضى السيستاني عن
ال ـع ـب ــادي وال ـج ـب ــوري ب ـعــد م ــرور
ثــاثــة أش ـهــر ع ـلــى إعـ ــان حــزمـتــي
اإلص ــاح الـحـكــومـيــة والـبــرملــانـيــة،

بغداد ــ األخبار
بعد أيــام على ق ــراره إنـهــاء تفويض
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة حـ ـي ــدر ال ـع ـب ــادي
ب ـش ــأن اإلصـ ــاحـ ــات ،وجـ ــد ال ـبــرملــان
العراقي نفسه في مواجهة انتقادات
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة م ـ ــن امل ــرجـ ـعـ ـي ــة ال ــدي ـن ـي ــة
ف ــي ال ـن ـجــف ،ال ـتــي ي ـبــدو أن ـهــا ب ــدأت
ت ـس ـح ــب الـ ـبـ ـس ــاط مـ ــن تـ ـح ــت أقـ ـ ــدام
حيدر العبادي.
وجاء ت أهم فقرات خطبة الجمعة
املاضية ،التي ألقاها ـ كما في كل
أس ـب ــوع ـ ـ مـمـثــل الـسـيـسـتــانــي في
ال ـ ـعـ ــراق م ــن ال ـص ـح ــن الـحـسـيـنــي
الشريف فــي كــربــاء ،متوافقة مع
غالبية التوقعات ،وهــي عــن قــرار
البرملان العراقي تقويض سلطات
العبادي التي منحه إياها في آب
املاضي ،من أجل إجراء إصالحات
إداري ـ ــة ع ـلــى خـلـفـيــة احـتـجــاجــات
ش ـع ـب ـيــة ودعـ ـ ـ ــوات م ــن املــرج ـع ـيــة
نفسها.
والـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــان ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـق ــد
«تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوي ـ ـ ــض اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح بـ ـحـ ـج ــة
االلـ ـت ــزام بــالــدس ـتــور وال ـق ــان ــون»،
ك ـ ــان واضـ ـح ــا ف ــي ت ــوج ـي ــه ال ـل ــوم
إل ــى مـجـلــس ال ـن ــواب ،أي السلطة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة األعـ ـل ــى ف ــي الـ ـب ــاد،
وفقًا للدستور العراقي.
ت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــر ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـبـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى أن ـ ـهـ ــا
وقـ ـ ــوف إل ـ ــى ج ــان ــب الـ ـعـ ـب ــادي لــم

العبادي خالل لقائه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف أول من أمس (أ ف ب)

تقرير

روحاني :إيران تدخل سوق التجارة النووية
إيران ستبدأ قريبا بيع «سادس
فلوريد اليورانيوم» (يو إف  )6واقتناء
الكعكة الصفراء ،معلنة دخولها
سوق التجارة النووية الدولية
أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ح ـس ــن
روح ــان ــي ،أمـ ــس ،أن إي ـ ــران س ـت ـبــدأ،
خالل األسابيع املقبلة ،بيع «سادس
ف ـل ــوري ــد الـ ـي ــورانـ ـي ــوم» (يـ ــو إف )6
واقتناء الكعكة الـصـفــراء ،مــؤكـدًا أن
إيـ ــران سـتـمـتـلــك ،م ــن اآلن فـصــاعـدًا،
أجـ ـه ــزة طـ ــرد م ــرك ــزي أك ـث ــر ت ـط ــورًا،
وهــي بــذلــك سـتــدخــل ســوق الـتـجــارة
النووية.
وخالل كلمة في حفل افتتاح الدورة
ال ــ 21ملـعــرض الـصـحــافــة املنعقد في
ط ـ ـهـ ــران ،قـ ــال إن «ف ـخ ــرن ــا الــوط ـنــي
هــو أن ممثلي الشعب (املـفــاوضــن)
ت ـم ـك ـن ــوا مـ ــن ال ـ ــدف ـ ــاع بـ ـشـ ـم ــوخ عــن
حـقــوقــه امل ـشــروعــة ج ـي ـدًا» .وأض ــاف
«لــم نقل فقط إن مــن حقنا أن يبقى
مفاعل آراك ،بل قلنا أيضًا إنه يجب

أن يــرت ـقــي خ ـط ــوة إل ــى األمـ ـ ــام ،وأن
ال يـتــم فـقــط تـحــديـثــه وت ـطــويــره ،بل
ي ـن ـب ـغــي ع ـل ــى م ـج ـمــوعــة « »1+5أن
تأتي بتكنولوجيا جديدة وتزودنا
بـ ـه ــا فـ ــي هـ ـ ــذا امل ـ ـ ـجـ ـ ــال» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن
ّ
سيتكون فيه مستقبل
مفاعل «آراك
ّ
يختلف إلــى حــد كبير عــمــا كــان ،أي
إنه سيكون أكثر تطورًا».
وأضـ ـ ــاف روح ــان ــي «س ـن ـب ــدأ ،خــال
األسـ ــاب ـ ـيـ ــع املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ب ـب ـي ــع سـ ــادس
فـ ـل ــوري ــد ال ـ ـيـ ــوران ـ ـيـ ــوم (يـ ـ ــو إف )6
واق ـت ـنــاء الـكـعـكــة ال ـص ـفــراء ،أي إنـنــا
سندخل في سوق التجارة النووية»،
مشيرًا إلى أن «أجهزة الطرد املركزي
العاملة لدينا ستصبح أكثر تطورًا
ّ
عما هي عليه اآلن».
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،أوض ــح أن ــه «ف ــور
ت ـن ـف ـيــذ االتـ ـ ـف ـ ــاق ،س ـي ـت ــم ح ـق ــن غ ــاز
يــو إف  ،6لـلـمــرة األول ــى ،فــي أجـهــزة
الطرد املركزي آي آر  ،8ليجري فيها
التخصيب على مستوى املختبر».
وعن إلغاء القرارات الستة الصادرة
ع ــن م ـج ـلــس األمـ ــن ض ــد إيـ ـ ــران ،قــال
روحاني «لم يحدث هذا األمــر فقط،
بــل تـ ّـم أيضًا االعـتــراف رسميًا بحق
إي ـ ـ ــران ف ــي ال ـت ـخ ـص ـي ــب ،ف ــي س ـيــاق

دهقان :درب
ّ
المقاومة والتصدي
الهيمنة ما زال
لنظام
ّ
نابضًا ويترسخ

القرار الجديد ،وهو بطبيعة الحال
ّ
ح ــق لـجـمـيــع ال ـ ــدول ،إال أن ــه ل ــم يتم
ح ـتــى اآلن االع ـ ـتـ ــراف رس ـم ـيــا بـحــق
ال ـت ـخ ـص ـي ــب فـ ــي إط ـ ـ ــار ق ـ ـ ــرار أم ـم ــي
لدولة ،غير الدول الدائمة العضوية
في مجلس األمن».
ف ـ ــي جـ ــانـ ــب آخـ ـ ــر م ـ ــن كـ ـلـ ـمـ ـت ــه ،رأى
ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي أن «ال ـن ـق ــد حــق
مشروع للصحافة واإلعالم» ،مؤكدًا
فــي الــوقــت ذاتــه أنــه «يجب أن يكون
مـنـصـفــا ،وأن ي ـكــون الـ ــرد ع ـلــى هــذا
ً
النقد أيضًا ردًا مسؤوال وصائبًا».
وكــان روحــانــي قد استقبل ،السبت،

طالب روحاني مجموعة  1+5بجلب تكنولوجيا حديثة وتزويد بالده بها (األخبار)

رئـ ـي ــس ب ــرمل ــان االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
م ـ ــارت ـ ــن ش ــولـ ـت ــز ،وأكـ ـ ـ ــد أن إيـ ـ ــران
ملتزمة دائمًا بتعهداتها في االتفاق
النووي ،كذلك فأنها تطالب الطرف
اآلخـ ـ ـ ــر ب ـت ـن ـف ـي ــذ تـ ـعـ ـه ــدات ــه وإل ـ ـغـ ــاء
العقوبات االقتصادية ،بشكل كامل.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «املـ ـ ـج ـ ــاالت م ـه ـ ّـي ــأة
لـتــوسـيــع وتـمـتــن عــاقــات الـتـعــاون
املـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ب ـ ـ ــن إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
األوروبي».
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،أك ــد وزي ــر الــدفــاع
الـ ـعـ ـمـ ـي ــد حـ ـس ــن ده ـ ـق ـ ــان أن درب
املقاومة والتصدي لنظام الهيمنة،
وعـلــى رأس ــه أمـيــركــا ،مــا زال نابضًا
ويترسخ ويقوى يومًا بعد آخر.
وأش ـ ـ ــار دهـ ـق ــان إل ـ ــى اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
أمـ ـي ــرك ــا وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل «الـ ــرام ـ ـيـ ــة إل ــى
مـ ــواص ـ ـلـ ــة زعـ ـ ــزعـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ــن وإث ـ ـ ـ ــارة
الحروب وإراقــة الدماء في املنطقة».
وقال «كانت أميركا وآلتها الحربية
ذات أهـمـيــة يــومــا م ــا ،إال أن ــه الـيــوم
حـ ـت ــى ال ـص ـب ـي ــة فـ ــي األزق ـ ـ ـ ــة ع ـنــدنــا
يـسـخــرون مــن ت ـهــديــدات املـســؤولــن
ال ـع ـس ـكــريــن األم ـيــرك ـيــن وي ـب ــرزون
التحدي لهم».
(األخبار)

