األربعاء  19آب  2015العدد 2669

العالم

15

تقرير

العبادي :ال تراجع عن اإلصالحات ..وال مظلة على أحد
حـ ـ ــذر رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة
ح ـيــدر ال ـع ـب ــادي أم ــس م ــن أص ـحــاب
االم ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــازات وال ـ ـفـ ــاسـ ــديـ ــن ال ــذي ــن
يحاولون عرقلة العملية اإلصالحية
بــ«خـلــط األوراق وح ــرف املـطــالـبــات
ال ـش ـع ـب ـيــة عـ ــن ه ــدف ـه ــا ال ـح ـق ـي ـقــي»،
م ـ ــؤكـ ـ ـدًا أن ال ت ـ ــراج ـ ــع ع ـ ــن الـ ـح ــزب
اإلصالحية.
وش ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي ،خ ـ ـ ــال ت ــرؤس ــه
جلسة مجلس ال ــوزراء أمــس ،األولــى
للحكومة بعد تقليص عدد أعضائها
بـ ـحـ ـض ــور جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـ ـ ـ ــ،22
بحسب بيان صــدر عن مكتبه ،على
أن ــه «مـ ــاض ف ــي اإلج ـ ـ ــراءات وال ـحــزم
اإلصالحية وال تراجع عنها».
وح ـ ـ ــذر مـ ــن «أصـ ـ ـح ـ ــاب االمـ ـتـ ـي ــازات
والـفــاســديــن الــذيــن يـحــاولــون عرقلة
العملية اإلصــاحـيــة بخلط األوراق
وحـ ـ ـ ــرف املـ ـط ــالـ ـب ــات ال ـش ـع ـب ـي ــة عــن
هــدف ـهــا ال ـح ـق ـي ـقــي» ،م ــؤك ــدا أن ــه «لــن
ي ـتــردد فــي إحــالــة مــن يـثـبــت تــورطــه
في الفساد على القضاء لينال جزاءه

العادل مهما كانت منزلته».
ول ـف ــت ال ـع ـب ــادي إل ــى أن اإلج ـ ــراءات
املـ ـتـ ـخ ــذة ل ـت ـق ـل ـيــص ع ـ ــدد ال ـ ـ ـ ــوزارات
ودمـ ـ ـ ــج ب ـع ـض ـه ــا ب ــالـ ـبـ ـع ــض اآلخ ـ ــر
وإلـ ـ ـغ ـ ــاء امل ـ ـنـ ــاصـ ــب« ،هـ ـ ــي مـ ــن أج ــل
ت ـق ـل ـيــل ال ـت ــره ــل ف ــي م ــراف ــق ال ــدول ــة
وجعلها أكثر فاعلية» ،مضيفًا أنها
«لـيـســت مــوجـهــة ضــد كـتـلــة بعينها
أو ﻷشخاص محددين ،وال تعني أن
أص ـحــاب املـنــاصــب املـلـغــاة متهمون
بــال ـف ـســاد» .وأشـ ــار ال ـع ـبــادي إل ــى أن
«ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي األن ـب ــار
وص ـ ــاح ال ــدي ــن ت ـس ـيــر وفـ ــق م ــا هو
مخطط لها» ،موضحًا أن «عصابات
(داعش) تتلقى ضربات قاصمة على
أيدي مقاتلينا األبطال».
وف ــي ال ـس ـيــاق ،ق ــرر ال ـع ـبــادي ،أمــس،
إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء مـ ـ ــواقـ ـ ــع امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــن فــي
ال ــوزارات «خــارج املــاك» وتحديدها
بخمسة مستشارين لكل رئاسة.
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،بـ ـح ــث رئ ـي ــس
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــاب ــق نـ ـ ــوري املــال ـكــي

أمس ،مع املرشد األعلى للجمهورية
اإلســامـيــة اإليــرانـيــة علي خامنئي،
م ـس ـت ـج ــدات األوضـ ـ ـ ـ ــاع ال ـس ـيــاس ـيــة
واألمـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـش ـه ــده ــا املـنـطـقــة
والعالم.
وأكــد املالكي خالل اللقاء أن املنطقة
ت ـ ــواج ـ ــه ت ـ ـحـ ــديـ ــات كـ ـبـ ـي ــرة تـت ـطـلــب
م ــن ال ـج ـم ـيــع ال ـت ـكــاتــف ملــواجـهـتـهــا،
موضحًا أن دعــم إي ــران للعراق مهم
في حربه ضد تنظيم «داعش».
وأشار إلى أن الشعب العراق بجميع
مـ ـك ــون ــات ــه نـ ـج ــح ف ـ ــي رد ال ـه ـج ـم ــة
اإلرهــاب ـيــة بـفـضــل مـقــاتـلــي «الـحـشــد
الشعبي» والقوات األمنية.
من جانبه ،شدد املرشد األعلى على
أهمية املحافظة على وحــدة العراق
أرضًا وشعبًاّ ،
مبينًا أن العراق يقف
اليوم في خط املواجهة مع إرهاب ال
يستهدفه فقط بل يستهدف املنطقة
برمتها.
وجدد خامنئي مواقف إيران الداعمة
لـ ـلـ ـع ــراق ،م ـش ـي ـدًا ب ـم ــواق ــف املــال ـكــي

السياسية والــوطـنـيــة ودع ـمــه لخط
املقاومة واملمانعة.
وبـعــد أقــل مــن أرب ــع وعـشــريــن ساعة
على إحــالــة الـبــرملــان الـعــراقــي تقرير
لجنة التحقيق فــي سـقــوط املوصل
على البرملان ،أكد وزير الدفاع خالد
ال ـع ـب ـيــدي أن م ــن وردت أس ـمــاؤهــم

وزير الدفاع يحيل القادة
العسكريين المتهمين بسقوط
الموصل على المحكمة العسكرية
فــي الـتـقــريــر مــن ال ـق ــادة العسكريني
سـيـحــالــون إل ــى الـقـضــاء الـعـسـكــري،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى ض ـ ـ ــرورة ال ـح ـس ــاب عـلــى
التقصير في أداء الواجب أو التخاذل
واالنسحاب غير املبرر ،فيما أوضح
أن اإلصـ ـ ـ ــاح فـ ــي خـ ـط ــوات ــه األول ـ ــى
وسيكتمل عبر صفحات قريبة.
م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــا ،أع ـ ـلـ ــن امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم

م ـحــافــظ األنـ ـب ــار ،حـكـمــت سـلـيـمــان،
تـ ـح ــري ــر مـ ــديـ ــريـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ــرور الـ ـع ــام ــة
ل ـل ـم ـحــاف ـظــة وحـ ــي ال ــزيـ ـت ــون غــربــي
ال ـ ــرم ـ ــادي ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن الـ ـق ــوات
األمنية وصـلــت إلــى مـشــارف شــارع
 20وسط املدينة.
وأضاف سليمان أن «القوات األمنية
اسـ ـتـ ـط ــاع ــت ال ـ ــدخ ـ ــول إلـ ـ ــى مـنـطـقــة
التأميم وإلى منطقة امللعب ،جنوب
الرمادي ،وهناك معارك تدور داخل
أحياء املنطقتني».
ب ــدوره ،أعلن قائد عمليات األنـبــار،
قاسم املحمدي ،أن قوة تابعة لقيادة
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات األن ـ ـ ـبـ ـ ــار وج ـ ـهـ ــت ض ــرب ــة
صاروخية ومدفعية ،وبإسناد من
ط ــائ ــرات «ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي» إلــى
مواقع تنظيم «داعش» في منطقتي
البوعيثة والبو بالي قرب الرمادي،
ما أدى إلى مقتل  24مسلحًا ،بينهم
انـ ـتـ ـح ــاري ــان وثـ ــاثـ ــة قـ ـي ــادي ــن فــي
«داعش».
(األخبار)
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أزمة رئاسة كردستان تراوح مكانها
رفض سياسي وبرلماني لقرار «الشورى»
البرملان ملدة ستني يومًا.

تتجه األمور في
إقليم كردستان العراق نحو
مزيد من التأزم ،تحديدًا في
ملف الرئاسة ،قبل يوم من
انتهاء والية الرئيس مسعود
البرزاني .وبعدما رفض برلمان
اإلقليم قرار مجلس الشورى
القاضي ببقاء البرزاني في
منصبه لعامين إضافيين،
يتجه لعقد جلسة اسثنائية
تناقش مشاريع قانونية
من شأنها تقليص صالحيات
رئيس اإلقليم

البحث عن توافق؟
وق ـ ـفـ ــت األح ـ ـ ـ ـ ــزاب األرب ـ ـع ـ ــة ال ــرافـ ـض ــة
للتمديد لـلـبــرزانــي (االت ـحــاد الوطني
وحركة التغيير والجماعة اإلسالمية
واالتـ ـ ـح ـ ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي) بـ ــوجـ ــه ق ـ ــرار
م ـج ـل ــس الـ ـ ـش ـ ــورى لـ ـع ــدم ق ــان ــون ـي ـت ــه.
وف ــي وق ــت ك ــان ق ــد ق ــرر ف ـيــه ال ـبــرملــان
عقد جلسة استثنائية اليوم األربعاء
ملـ ـن ــاقـ ـش ــة م ـ ـشـ ــاريـ ــع ق ـ ــوان ـ ــن ت ـت ـع ـلــق
ّ
بتعديل قــانــون رئــاســة اإلقـلـيــم ،إال أن
رئيس ديــوان رئاسة إقليم كردستان،
فـ ــؤاد ح ـســن ،ذك ــر م ـســاء أمـ ــس ،عقب
انتهاء اجتماع األح ــزاب ،أن «االحــزاب
امل ـج ـت ـم ـعــة ات ـف ـق ــت ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم طـلــب
ل ـب ــرمل ــان االق ـل ـي ــم ب ـتــأج ـيــل ال ـج ـل ـســة...
وإتـ ـ ــاحـ ـ ــة فـ ــرصـ ــة أم ـ ـ ـ ــام امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة بـ ــن األح ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة
للتوصل إلى توافق سياسي».
وكـ ــان م ــن ش ــأن ع ـقــد جـلـســة ال ـبــرملــان
ال ـي ــوم أن تـشـكــل ب ــداي ــة أزم ـ ــة جــديــدة
وخــانـقــة فــي اإلقـلـيــم بسبب معارضة
«ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» الن ـع ـق ــاده ــا ،وك ــان

أربيل ــ هستيار قادر
أث ــار ق ــرار مـجـلــس ال ـش ــورى فــي إقليم
ك ــردسـ ـت ــان أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،ال ـق ــاض ــي
بـ ـتـ ـم ــدي ــد واليـ ـ ـ ـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس م ـس ـع ــود
الـ ـب ــرزان ــي ل ـع ــام ــن إض ــافـ ـي ــن ،ضـجــة
سياسية ،في ظل نفي رئيس البرملان،
يوسف محمد ،إرسال أي كتاب رسمي
إلـ ـ ــى امل ـج ـل ــس ل ـل ـت ـح ـك ـيــم فـ ــي م ـســألــة
الرئاسة .وتكمن املشكلة في أن الكتاب
ال ـ ــذي اس ـت ـن ــد إل ـي ــه م ـج ـلــس ال ـش ــورى
للتحكيم في قضية الرئاسة لم يرسله
رئيس البرملان ،بل أرسله نائبه ،جعفر
أمنكي ،وهــو عضو املكتب السياسي
للحزب «الديموقراطي الكردستاني»
بزعامة البرزاني.
وبرغم إعــان وزارة عــدل اإلقليم أمس
ّ
أن «قـ ـ ــرار م ـج ـلــس ش ـ ــورى كــردس ـتــان
ملزم للجميع» ،أرســل رئيس البرملان
كتابًا رسميًا إلــى هــذا املجلس يطعن
فــي شرعية وقانونية الـكـتــاب املرسل
إليه من قبل نائبه.
وحسب الكتاب الذي حصلت «األخبار»
على نسخة منه ،شدد رئيس البرملان
على أن «الكتاب الرسمي املرقم  20في
( 13آب الحالي) ،لم يصدر من رئاسة
ب ــرمل ــان اإلق ـل ـي ــم» ،مــوض ـحــا أن «املـ ــادة

ً
ابتداء من يوم غد بموجب قانون الرئاسة (أرشيف)
يعتبر منصب رئيس االقليم شاغرًا
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للبرملان تنص على أن رئيس البرملان
ل ـ ــه فـ ـق ــط ص ــاحـ ـي ــة ت ـ ّـوجـ ـي ــه ال ـك ـت ــب
الرسمية» .وأشار إلى أنه ّ
«خول لنائبه
ص ــاح ـي ــة ت ــوج ـي ــه ال ـك ـت ــب الــرس ـم ـيــة
وال ـط ـل ـب ــات إلـ ــى ال ـل ـج ــان ال ـبــرملــان ـيــة،
والجهات ذات الصلة ،وليس ممارسة
الصالحيات القانونية باسم البرملان».
وشدد محمد على أن «برملان كردستان
الـ ــذي ي ـع ـ ّـد امل ــرج ــع ال ـش ــرع ــي الــوحـيــد
ل ـش ـعــب ك ــردسـ ـت ــان ،ل ــم ي ـط ـلــب ف ــي أي
وقــت من األوقــات من مجلس الشورى
التحكيم في مسألة رئاسة اإلقليم».
وال تقتصر املشكلة على آلية مناقشة
امل ــوض ــوع م ــن ق ـبــل مـجـلــس ال ـش ــورى،
ب ــل ه ـن ــاك مـشـكـلــة أخ ـ ــرى ت ـ ــدور حــول
ّ
أحقية تلك املؤسسة في حسم األمــور
القانونية بصورة إلزامية.
وزير العدل األسبق في حكومة اإلقليم

وال ـخ ـب ـيــر ال ـق ــان ــون ــي ،فـ ـ ــاروق جـمـيــل،
خالف بصورة أو بأخرى إعالن وزارة
ال ـع ــدل أمـ ــس ،م ــؤك ـدًا أن قـ ــرار مجلس
ال ـش ــورى ات ـخــذ ب ـصــورة «احـتـيــالـيــة»،
كـ ـ ــون نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـبـ ــرملـ ــان أرسـ ــل
الكتاب وليس من صالحياته أن يطلب
استشارة املجلس.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح جـ ـمـ ـي ــل ف ـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ــث إلـ ــى
«األخ ـب ــار» أن ــه «حـســب ال ـقــانــون يقدم
مـجـلــس ال ـش ــورى امل ـش ــورة الـقــانــونـيــة
وال تـكــون ق ــرارات ــه مـلــزمــة إال فــي حــال
ق ــدم رئ ـيــس ال ـبــرملــان ورئ ـي ــس اإلقـلـيــم
معًا كتابًا رسميًا يدعوان فيه املجلس
لـ ـيـ ـك ــون ح ـك ـم ــا ب ـي ـن ـه ــم فـ ــي ال ـق ـض ـيــة
املطلوب التحكيم فيها».
ولـ ـف ــت ال ـخ ـب ـي ــر الـ ـق ــان ــون ــي إل ـ ــى أن
منصب رئيس االقليم يعتبر شاغرًا
بعد  20آب الـجــاري بموجب قانون
الرئاسة ،ويتولى صالحياته رئيس

ّ
يحاول «الديموقراطي» حل
المشكلة سياسيًا ...أو يتجه
للتمسك بقرار الشورى
ق ـ ــد ق ـ ـ ــرر م ـق ــاط ـع ـت ـه ــا .وشـ ـ ـ ــدد ن ــائ ــب
رئـيــس الـبــرملــان ،جعفر امنكي( ،حــزب
ديـمــوقــراطــي) ،فــي بـيــان رسـمــي أمــس،
على عدم قانونية الجلسة ،معتبرًا أن
عـقــدهــا «قــد يتسبب فــي ت ــأزم الــوضــع
أكثر».
وف ــي سـيــاق الـسـجــال الـسـيــاســي الــذي
ف ـت ــح أبـ ــوابـ ــه ق ـ ــرار م ـج ـلــس الـ ـش ــورى
األخ ـيــر ،ش ــددت الـنــائـبــة عــن «االت ـحــاد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ،كـ ــه شـ ــه دارا ،عـ ـل ــى ع ــدم
قانونية القرار ،داعية البرملان ،بصفته
جـهــة مـخــولــة ،إل ــى التحقيق فــي شــأن
كيفية إص ــدار ال ـقــرار مــن قـبــل مجلس
الـ ـش ــورى .ورأت دارا ف ــي ح ــدي ــث إلــى
ّ
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن «امل ـ ـج ـ ـلـ ــس م ــؤس ـس ــة
ش ـ ــورى ،وق ــرارات ــه ل ــن ت ـكــون م ـلــزمــة»،
مـ ــؤكـ ــدة أن ـ ــه «يـ ـج ــب ح ـس ــم م ــوض ــوع

الرئاسة قانونيًا داخل البرملان».
وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،وصـ ــف ع ـض ــو ب ــرمل ــان
إقليم كردستان عن قائمة «التغيير»،
اوم ـيــد مـحـمــد ،ق ــرار مـجـلــس ال ـشــورى
بــ«الـحـيـلــة غـيــر الـقــانــونـيــة» .ورأى أن
املسار قادته «أطراف لها مصلحة فيه
(القرار النهائي)» ،في إشــارة واضحة
إلى «الديموقراطي» الطامح إلى بقاء
البرزاني في منصبه.
وق ـ ــال اومـ ـي ــد م ـح ـمــد ف ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخ ـ ـب ـ ــار» إنـ ـه ــم «ي ــرفـ ـض ــون الـ ـق ــرار
وم ـل ـتــزمــون ب ــأن تـحــل مـشـكـلــة كــرســي
الرئاسة داخل البرملان».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،تـ ـب ــدو األوض ـ ـ ـ ــاع خ ــارج
أســوار البرملان مغايرة ،خصوصًا في
ظل ما خرج به اجتماع األحزاب مساء
أمس.
ويحاول «الديموقراطي» حل املشكلة
سـيــاسـيــا ،عــن طــريــق عـقــد اجـتـمــاعــات
م ـ ـت ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة ت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ج ـم ـي ــع
األح ـ ـ ــزاب وت ـن ــاق ــش م ـســألــة ال ــرئ ــاس ــة.
وب ـح ـس ــب امل ـع ـل ــوم ــات الـ ـت ــي حـصـلــت
عـلـيـهــا «األخـ ـب ــار» م ــن داخ ــل «ال ـحــزب
الديموقراطي» ،فقد قرر الحزب تقديم
م ـ ـشـ ــروع ج ــدي ــد خ ـ ــال االج ـت ـم ــاع ــات
املشار إليها ،تدعو بنوده إلى اإلبقاء
على البرزاني رئيسًا لعامني إضافيني
م ـح ـت ـف ـظــا ب ـج ـم ـي ــع ص ــاحـ ـي ــات ــه ،فــي
مقابل إجراء استفتاء شعبي في وقت
الحق حول كيفية انتخاب الرئيس :في
البرملان أو في انتخابات عامة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح م ـ ـس ـ ــؤول رف ـ ـيـ ــع املـ ـسـ ـت ــوى
داخـ ــل «ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ل ــ«األخ ـب ــار»،
ّ
أن «امل ـشــروع يتضمن دع ــوة لتشكيل
مـجـلــس وطـنــي يـنــاقــش كــل املــواضـيــع
ال ـ ـعـ ــال ـ ـقـ ــة بـ ـ ــن األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ومـ ـن ــاقـ ـش ــة
ص ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس وال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام
البرملاني».
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـ ـ ـ ــدور مـ ـجـ ـم ــل األحـ ـ ــاديـ ـ ــث
ف ــي ت ــوق ـي ــت ب ـ ــات ي ــوص ــف ب ــ«ال ــوق ــت
الـضــائــع» ،تحدثت نائبة رئـيــس كتلة
«الديموقراطي» البرملانية ،امنة ذكرى،
عن طموح حزبها لكسب ّ
ود األحــزاب
األخرى وحل املشكلة توافقيًا .وأعلنت
ذكرى في حديث إلى «األخبار» أنه «في
حال عدم التوافق على منصب كرسي
الــرئــاســة ،فــإنـنــا س ــوف نتمسك بـقــرار
مجلس الشورى ...الذي يعطي شرعية
للبرزاني لالستمرار في منصبه».

