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ظريف ي�ؤكد �ضرورة التعاون بين دول الـ«جنوب -جنوب» لمكافحة الإرهاب

الفروف ُيعرب عن ا�ستيائه من تقاع�س �سلطات كييف في حماية ال�سفارة الرو�سية روحاني :ال�شركات الغربية م�شغولة الآن
بعقد اتفاقات تعاون مع �إيران
الدبلوماسيين الروس في كييف ،حيث تجمع
متظاهرون أمام مبنى السفارة في العاصمة
األوك��ران��ي��ة كييف وق��ام��وا بتحطيم ع��دد من
سيارات موظفي السفارة وإنزال العَلم الروسي
عن سطح السفارة ،فيما ق��ام آخ��رون برشق
تغاض من رجال
المبنى بالبيض ،في ظل
ٍ
األمن.
م���ن ن��اح��ي��ة أخ�����رى ،أع��ل��ن قسطنطين
دول��غ��وف المفوض لشؤون حقوق اإلنسان
والديموقراطية في الخارجية الروسية ،أن
اإلس���اءة إل��ى ال��ق��ادة ال���روس م��ن قبل القائم
بأعمال وزي��ر الخارجية األوك��ران��ي أندريه
ديشيتسا ،شهادة للعالم على طبيعة حكام
كييف الجدد .وقال دولغوف إن العبارات التي
استخدمها ديشيتسا أثناء اعتداء الغوغاء
على السفارة الروسية في كييف «ال تستحق
التعليق عليها .إنها دالل��ة جديدة على نوع
الثقافة السياسية أو باألحرى غياب الثقافة
لدى السلطات في كييف» ،وتابع« :إن ذلك
بمثابة رسالة جيدة للعالم أجمع تظهر طينة
أولئك الذين يتعاملون معهم في كييف .أنا
أعتقد أنه إذا كان القائم بأعمال وزير الخارجية
يسمح لنفسه بمثل هذا السلوك أمام الكاميرات،
فعليه أن يعي طبيعة االستنتاجات التي سيتم
التوصل إليها ،والعواقب المتأتية من ذلك».
وأكد رئيس لجنة العالقات الدولية في مجلس
الدوما الروسي أليكسي بوشكوف أن تصرف
وزي��ر الخارجية األوك��ران��ي أن��دري ديشيتسا
ال يتناسب مع األخ�لاق الدبلوماسية ،معربا ً
عن اعتقاده بأنه يجب على الرئيس األوكراني
بيوتر بوروشينكو إقالة وزيره ،مشيرا ً أن رفض
مجلس األمن الدولي إدانة الهجوم على السفارة
في كييف يعتبر تخويل بالقيام بهجمات على
الممثليات الدبلوماسية الحقاً.
واعتبر رئيس لجنة العالقات الدولية في
مجلس االتحاد الروسي ميخائيل مارغيلوف
أن تصرف ديشيتسا «ال يعزز سمعة الطرف
األوكراني كشريك في المفاوضات».
في السياق ،أفادت وزارة الداخلية األوكرانية
أنها اعتقلت  3نشطاء شاركوا في الهجوم على

أع��رب وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الفروف عن استيائه من تقاعس سلطات كييف
في الرد على الهجوم الذي تعرضت له سفارة
ب�لاده في أوكرانيا ،وج��اء ذل��ك خ�لال اتصال
هاتفي مع نظيره الفرنسي ل��وران فابيوس
أمس ،بحسب ما أفادت الخارجية الروسية.
وأك��دت ال���وزارة أن فابيوس أبلغ الف��روف
أن باريس ستصدر بيانا ً بشأن الهجوم على
السفارة ال��روس��ي��ة .وف��ي ات��ص��ال م��ع نظيره
األلماني فرانك شتاينماير ،أعرب الفروف عن
قلقه حيال الهجوم على السفارة الروسية
في كييف ورفض دول الغرب إدانته في قرار
لمجلس األمن الدولي.
وج��اء ذلك بعد يوم على طلب الف��روف من
رئيس منظمة األمن والتعاون في أوروبا ديدييه
بورهغالتر بأن تستخدم المنظمة كل إمكانياتها
للحيلولة دون تكرار االستفزازات ضد السفارة
الروسية في العاصمة األوكرانية كييف .من
جهته أكد بورهغالتر لالفروف أنه سيولي هذه
المسألة اهتماما ً خاصاً .هذا وج��اء في بيان
للخارجية الروسية أن مندوبها الدائم لدى األمم
المتحدةُ ،كلّف بطرح موضوع االستفزازات ضد
السفارة الروسية في كييف أمام مجلس األمن
الدولي.
وفي وقت سابق أعربت الخارجية الروسية
ع��ن استيائها ال��ش��دي��د م��ن أع��م��ال الشغب
واالس��ت��ف��زازات التي قامت بها جماعات من
البلطجية ضد مبنى السفارة الروسية في
أوكرانيا .وأش��ارت ال��وزارة في بيانها إلى أن
االعتداء على مبنى السفارة الذي رافقه تدنيس
تغاض غير مسؤول
للعَ لم الروسي وقع في ظل
ٍ
من السلطات األوكرانية .وأض��اف البيان أنه
على الرغم من الطلبات المتكررة التي وجهتها
كل من الوزارة والسفارة الروسية إلى السلطات
األوكرانية الرسمية ،لم تتخذ أجهزة أمنها أي
إجراءات لحماية السفارة الروسية في كييف،
األمر الذي يمثل انتهاكا ً سافرا ً لتعهدات أوكرانيا
الدولية.
وطالب الجانب الروسي الطرف األوكراني
ب��ات��خ��اذ ك��ل ال��ت��داب��ي��ر ال�لازم��ة لضمان أمن

السفارة الروسية الذي وقع في كييف ،حيث
قالت الدائرة الرئيسية للوزارة إنها أدرجت
المعلومات حول انتهاك النظام العام وإلحاق
ال��ض��رر بمبنى السفارة الروسية ف��ي كييف
وبالسيارات التابعة لها ،على قائمة التحقيقات
من قبل المحكمة .وأضافت أن مجهولين قاموا
أث��ن��اء تظاهرة احتجاج أج��ري��ت بالقرب من
السفارة الروسية في كييف بتدمير  7سيارات،
كما ألحقوا ضررا ً بالمبنى ونوافذه .وبحسب
بيان صدر عن الشرطة جاء فيه أن مظاهرة
االحتجاج قبل وصول هؤالء المجهولين كانت
سلمية وش��ارك فيها نحو  30شخصا ً كانوا
يرفعون شعارات «ال للفاشية» .ولم تسجل
الشرطة انتهاك النظام العام أثناء المظاهرة.
وفيما بعد بدأ المحتجون برمي البيض باتجاه
المبنى وتدمير ال��س��ي��ارات ،كما ازداد عدد
المحتجين إلى  500شخص.
وفي اإلطار ذاته ،دان االتحاد األوروبي أمس
الهجوم الذي تعرضت له السفارة الروسية في
كييف داعية السلطات األوكرانية إلى ضمان
أم��ن الدبلوماسيين ال��روس المتواجدين في
أراضيها.
وق��ال��ت مايا كوتسيانتشيتش المتحدثة
باسم المفوضة العليا للسياسة الخارجية
في االتحاد األوروب��ي كاترين أشتون «ندين
الهجوم على السفارة الروسية في كييف .ندعو
السلطات األوكرانية إلى ضمان كل اإلجراءات
األمنية الضرورية اعتمادا ً على تعهداتها وفق
اتفاقية فيينا».
وبالتزامن مع ذلك ،أعلن األمين العام لحلف
شمال األطلسي أن��درس ف��وغ راسموسن أن
الحلف ينظر في اتخاذ خطوات تتعلق بتقديم
مساعد عسكرية ألوكرانيا ،مشيرا ً في مقابلة
صحافية إل��ى أن الناتو سيساعد أوكرانيا
في إصالح قطاعها الدفاعي وتحديث قواتها
المسلحة.
وفي رد على س��ؤال عن كيفية المساعدات
المخطط لها قال راسموسن إن الحديث يدور
عن «ت��ع��اون عملي سيسمح ألوكرانيا ،على
سبيل المثال ،بالمشاركة في تدريبات الناتو»،

الفتا ً إلى أن وزراء خارجية الدول األعضاء في
الحلف سيبحثون هذا الموضوع في اجتماع
لهم أواخر الشهر الجاري.
وأكد األمين العام للناتو أن الحلف ال يخطط
لنشر قواته في أوكرانيا ،مع أنه لم يستبعد
مشاركة دولة ما من أعضاء الحلف في تدريبات
عسكرية على األراضي األوكرانية ،مضيفا ً أن
«اتخاذ قرار بهذا الشأن من صالحية كييف وكل
من حلفائنا».
وأعلن راسموسن أن «روس��ي��ا تنظر إلينا
حاليا ً كخصمها» ،األم��ر ال��ذي يدفع الحلف
إلى النظر في «خطوات مخطط لها ألفق بعيد
لضمان حماية حلفائنا بصورة فعالة» ،بحسب
قوله .وأضاف« :إنني آسف لذلك العتقادي أن
المصالح الجوهرية لكل من روسيا والناتو
تتطابق ،وك��ان من األفضل لكال الجانبين لو
حافظا على تعاون بناء فيما بينهما».
كذلك أعلن رئيس «جمهورية لوغانسك
الشعبية» ،فاليري بولوتوف أن العمليات
العسكرية أودت بحياة أكثر من  100شخص
من المدنيين وعناصر قوات الدفاع الشعبي
خالل اليومين الماضيين ،مشيرا ً أن العسكريين
األوكرانيين «ي��ش��ددون ط��وق الحصار حول
جمهورية لوغانسك الشعبية» في محاولة
عزلها عن حدودها مع روسيا ،وأن قوات الدفاع
الشعبي ال ت��زال تدافع عن ممر في المنطقة
الحدودية حرصا ً منها على إجالء المدنيين،
«لكن العدو يحاول الحيلولة دون ذلك».
وف��ي «جمهورية دونيتسك الشعبية» في
جنوب شرق أوكرانيا ،أفاد مكتبها الصحافي
بمقتل اثنين من أف��راد ق��وات الدفاع الشعبي
وإصابة عدد من األشخاص بجروح في هجوم
واس��ع شنه الجيش األوك��ران��ي على ع��دد من
بلدات المنطقة ،مشيرا ً أن الوضع في المدينة ال
يزال هادئاً ،مع تبادل إلطالق النار بين وحدات
الدفاع الشعبي ووحدات من الجيش األوكراني
في منطقة المطار الدولي .وأشار المكتب إلى أنه
بحسب معلوماته فإن العسكريين األوكرانيين
يستخدمون قناصة أجانب من ألبانيا مسلحين
ببنادق ذات قوة فائقة في منطقة المطار.

الق�صة الكاملة ( ...تتمة �ص)1
على رغم تقارير محلية وعربية ،عن ارتباطات ه��ؤالء بالنظام
السابق ،وتع ّدد المصادر أسماء ضباط كبار ومسؤولي قطع
عسكرية كبرى وقادة إدارات لوجيستية وتسليحية وتموينية في
الجيش العراقي يتولى بعض هؤالء قيادتها ،وتنقل المصادر عينها
عن المالكي تبريره إعادة هؤالء إلى المؤسسة العسكرية ،بالحاجة
إلى الكوادر لبناء جيش وطني عراقي.
المصادر عينها تروي قصص خيالية عن الفساد تبدأ بعملية
شراء المناصب في الجيش العراقي ،وهذا أمر معروف للجميع في
العراق ،حيث يمكن لمن يدفع المال أن يحصل على رتبة أعلى ،وأن
يصل إلى مركز مق ّرر وحساس ضمن قطاعات الجيش العراقي ،وهذا
ما حصل في القطاعات العسكرية التي ارتبطت مباشرة بأحداث
الموصل ،أو ما ُس ّمي بمعركة الموصل التي لم تحصل أصالً.
فساد آخر ق ّل نظيره في أي جيش في العالم ،موجود في الجيش
العراقي ،وهو أعداد الجنود الوهميين الموجودين على الورق لقبض
المعاشات من الحكومة المركزية.
المصادر العربية المطلعة قالت إنّ الهجوم عبارة عن خطة تركية
قطرية ،نفذت على أرض الواقع عبر اتفاق بين أسامة النجيفي
ومسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان ،وقالت المصادر إنّ
الطرفين شكال حكومة ظ ّل واتفقا على إقامة كونفيديرالية تض ّم
يؤسس
محافظات الغرب وكركوك وإقليم كردستان ،وه��ذا ما
ّ
لكونفيديرالية في الوسط ،وأخرى في الجنوب ،غير أنّ مق ّربين من
إياد عالوي رفضوا هذه الخطة وهذه الحكومة وس ّربوا تفاصيلها
إلى جهات إقليمية ،أخبرت حكومة المالكي بها قبل أسبوعين من
ساعة الصفر المحددة ،وتقول المصادر إنّ عالوي رفض الخطة

بحجة أنها سوف ت��ؤدي إلى تقسيم العراق ،بينما أتى رفضه
الحقيقي لها كونها تجعله خارج اللعبة السياسية بشكل تام،
فهو ليس من محافظات الغرب وليس من إقليم كردستان ،كما أنّ
أي دور
شعبيته في الوسط والجنوب تقارب الصفر ،ما يعني انتهاء ّ
له في حال نجحت الخطة ،وتشير إلى أنّ عالوي كشف عن كامل
الخطة مع أسماء الوزراء في حكومة الظ ّل مضيفة أن بعض هؤالء
الوزراء اتصل شخصيا ً بجهات إقليمية وعربية وأفشى المعلومات
الكاملة حول الخطة والدور التركي والقطري فيها واتفاق البرزاني
والنجيفي ،ومن المعلومات التي أبلغها بعض وزراء حكومة الظ ّل
أن طارق الهاشمي يدير المعركة من غرفة عمليات خاصة في قطر،
وتضيف المصادر أنّ بحوزة الحكومة العراقية وجهات عربية
وإقليمية حليفة لها تسجيالت موثقة التصاالت من تركيا وقطر ومن
إقليم كردستان قبل العملية وأثناءها.

إعادة االعتبار لفصائل المقاومة
بعدما ت ّم تهميشها...

ال شك في أنّ ال��ذي حصل في الموصل أع��اد االعتبار لفصائل
المقاومة (جيش المهدي ،عصائب أهل الحق ،حزب الله العراقي)
بعدما ت ّمت تنحيتها جانبا ً عبر سياسة الحكومة العراقية التي
سعت إلى بناء الجيش العراقي ،بطريقة غير مدروسة وفيها الكثير
من رواسب الخالفات الداخلية لألفرقاء السياسيين العراقيين .وقد
انتجت عملية الموصل مفاعيل عكسية بالنسبة لمخططيها ،بعدما
عادت فصائل المقاومة العراقية المذكورة بسرعة كبيرة وبأعداد

وصلت إلى عشرات آالف المتط ّوعين خالل ساعات قليلة ،وقد تمكنت
من وقف تقدم داعش عن أط��راف سامراء وشنت هجوما ً مضادا ً
استعادت من خالله مدينة تكريت ،ومناطق كبيرة من محافظة
صالح الدين ،وأمنت الطريق والمناطق من بغداد إلى سامراء والتي
تم ّر بمنطقة بلد والدجيل ،كما أنّ دور هذه الفصائل سوف يعود
إلى منطقة حزام بغداد من اللطيفية حتى اليوسفية وأبو غريب
والتاجي ،التي تشهد معارك يومية بين الجيش العراقي ،وداعش
وجماعات النظام السابق ،وكانت فصائل المقاومة قد حسمت
المعركة في حزام بغداد قبل عدة سنوات ،ومن ثم تسلّم الجيش
العراقي المنطقة وتعامل فيها بطريقة لينة ،ما أعاد المسلحين
إليها ،وبحسب المعلومات المؤكدة ستتوجه فصائل المقاومة إلى
حزام بغداد إلعادة االستقرار إليها في نفس الوقت الذي ستت ّم عملية
استعادة الموصل من قبل هذه الفصائل التي تحشد حاليا ً في أطراف
الموصل ،وخصوصا ً في تل عفر استعدادا ً لساعة الصفر ،وك ّل هذا
بعد فشل تجربة بناء الجيش العراقي بالطريقة التي اتبعت خالل
السنوات الماضية ،وضرورة وضع معايير محددة ودقيقة لعملية
بناء الجيش ،مع ضرورة وضع عقيدة قتالية له.
أما خطأ البرزاني فقد أتى هذه المرة قاتالً لك ّل إقليم كردستان
العراق ،فهو وقع ضحية االستغالل التركي الذي يهدف إلى ح ّل
هذا اإلقليم ،بينما كان الطرف اإليراني محرجا ً من تأييد حلفائه
العراقيين لوجود اإلقليم ،وهذا التاييد قد انتهى كليا ً اآلن ما يجعل
الموقف اإليراني في هذا الموضوع في تقارب استراتيجي مع
الموقف التركي.
إنها من مفارقات الحروب في منطقتنا...

بارزاني« :البي�شمركة» ( ...تتمة �ص)1
وأوض��ح المالكي ،ان العالم اجمع اصطف معنا كعراقيين
لقتال تنظيم «داعش» ،موضحا ً «من سامراء وجنب االماميين
العسكريين (عليهما السالم) سنبدأ بدحر االرهاب.
يذكر ان جماعة داعش اإلرهابية التي استحلت الموصل
تعاونت مع خاليا عسكرية سابقة مرتبطة بنظام صدام
حسين ،وبدعم دول إقليمية مجاورة للعراق تنفيذا ً لخطة
اميركية بتقسيمه وفق خريطة طائفية ضمن مخطط تفتيت
المنطقة لمصالح «اسرائيلية».
وفي سياق آخر ،أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
نيجرفان بارزاني ،أن قوات البيشمركة لم تتحرك إلحتالل أية
منطقة ،مؤكدا ً أن اإلقليم على اتصال مستمر مع بغداد ،فيما
شدد على أن معالجة الوضع في العراق في حاجة إلى حلول
سياسية.

وقال بارزاني خالل مؤتمر صحافي مشترك عقده مع ممثل
األمين العام لالمم المتحدة في العراق نيكوالي ميالدينوف في
أربيل ،ان «تحرك قوات البيشمركة جاء نتيجة حدوث فراغ
أمني بعد االنسحاب الكامل لقوات الجيش العراقي من تلك
المناطق» ،مبينا ً ان «قوات البيشمركة لم تتحرك الحتالل أية
منطقة» .وأضاف أنه «قبل األحداث كنا على اتصال مع بغداد
وطلبنا منهم بضرورة التنسيق في المجال األمني» ،مشيرا ً
في الوقت نفسه إلى أن «اإلقليم على اتصال مستمر حاليا ً مع
بغداد».
وتابع بارزاني أن «وظيفة القوات األمنية في كردستان
بحسب الدستور هي حماية إالقليم» ،الفتا ً الى ان «أولويتنا
ستكون حماية أمن كردستان».
وب ّين بارزاني ان اإلتصاالت ال تزال مستمرة مع مكتب رئيس

الحكومة ن��وري المالكي والجهات األخ��رى بهدف التعاون
والتنسيق في شأن التطورات االمنية في البالد ،فيما دعت
االمم المتحدة جميع المكونات العراقية لتشكيل مجلس يمثل
الجميع ،واإلس��راع في عقد جلسة للبرلمان القادم لمواصلة
العملية السياسية في العراق.
من جهته ،اعتبر نائب رئيس االتحاد الوطني الكردستاني
برهم صالح ،أمس ،أن خطر اإلره��اب في العراق يستوجب
الوقوف في خندق واحد ،مطالبا ً بوقفة وطنية والعمل معا ً
الستئصال اإلرهاب.
وقال صالح في خبر بثته قناة العراقية الرسمية إن «خطر
اإلرهاب يستوجب منا جميعا ً أن نقف في خندق واحد ضده».
وشدد بالقول« :أننا سنواجه الفكر التفكيري والجميع مطالب
بوقفة وطنية والعمل معا ً الستئصال اإلرهاب».

اعتبر الرئيس اإليراني حسن روحاني أن استمرار الحظر
المجحف ضد ب�لاده غير ممكن ،وأن الشركات الغربية
تتفاوض مع إي��ران وتعمل على عقد اتفاقيات للتعاون
معها ،مشيدا ً بمواقف جنوب أفريقيا إزاء النشاط النووي
السلمي إليران ،وذلك خالل استقباله أمس وزيرة العالقات
والتعاون الدولي لجنوب أفريقيا ميته ماشابانة.
وأكد روحاني أن نظام الحظر الخاطئ والمجحف الذي
وضعته الدول الغربية ضد بالده يواجه مشاكل جمة،
مشيرا ً إلى استعداد إيران إلى مواصلة المفاوضات النووية
مع مجموعة  1+5حتى التوصل إلى النتيجة النهائية.
واعتبر الرئيس اإليراني أن قضية العنف والتطرف
واإلره���اب مشكلة كبيرة للدول النامية والعالم ،وأكد
استعداد ب�لاده للتعاون مع جنوب أفريقيا في مجال
القضايا اإلقليمية والدولية بشك ٍل وطيد ،والفتا ً إلى أن
اإلرهاب والتطرف يأتيان نتيجة إجراءات القوی الغربية
قائالً «إنه من المؤكد أن هذه الدول ستواجه مشاكل كثيرة
بسبب هذه الجماعات اإلرهابية ،مؤكدا ً ضرورة تعاون
الدول خصوصا ً الدول النامية لمكافحة اإلرهاب والعنف
والفقر والتطرف».
وأش��ار روحاني إلى المكانة الخاصة لشعب جنوب
أفريقيا في أوساط أبناء الشعب اإليراني بسبب كفاحه
ضد العنصرية ،وقال إنه وعقب انتصار الثورة اإلسالمية
في إيران كان قطع العالقات مع نظام «أبارتايد» في جنوب
أفريقيا واحدا ً من توصيات اإلمام الخميني الراحل ،وأعرب
عن سروره لمناسبة الذكرى العشرين النتصار واستقالل
شعب جنوب أفريقيا في كفاحه بقيادة القائد الراحل
نيلسون مانديال ،مؤكدا ً إمكان استثمار هذه األرضية
الروحية والنفسية والثقافية المتميزة بين شعبي البلدين
لتعزيز العالقات بين الجانبين في كافة المجاالت السيما
الثقافية والسياحية.
وأبلغت الوزيرة الجنوب أفريقية الرئيس اإليراني
تحيات الرئيس جاكوب زوم��ا معرب ًة عن تقدير بالدها
إلي��ران لدعمها نضال شعب جنوب أفريقيا ضد التمييز
العنصري .وأك��دت أن وج��ود الوفد الرفيع المرافق لها
في زيارتها ه��ذه ،مؤشر علی العزيمة واإلرادة الجادة
لشعب وحكومة جنوب أفريقيا لتنمية وتعميق العالقات
والتعاون الثنائيين.
وأش��ارت ماشابانة إلی وجود طاقات هائلة للتعاون
بين البلدين قائل ًة« :إنه تم التعرف علی أرضيات جديدة
للتعاون خصوصا ً في مجال الصحة والعلوم والتقنية
واألدوي���ة وتنمية التقنيات الزراعية وخطوط السكك
الحدید بين البلدين ،إذ يمكن لنا أن نتطرق إليها إلی جانب
التعاون في مجال النفط والطاقة واالتصاالت ،واعتبرت
الزيارة المرتقبة للرئيس زوما إلی طهران فرصة لعقد
اللجنة المشتركة للتعاون االقتصادي بين البلدين.
وأع��رب��ت ع��ن استيائها م��ن العقوبات غير العادلة
المفروضة ضد إيران ،مؤكدة أن هذه العقوبات قد تأثرت
بها دول��ة جنوب أفریقیا وكل أفریقیا وجعلتها تواجه
مشاكل كثیرة ،إذ یجب التوصل إلی آلیة لمعالجة هذه
المشكلة من خالل التعاون المشترك ،مؤكد ًة دعم بالدها
حكومة وشعبا ً لمفاوضات إيران النووية مع دول 1+5
والنتائج الجیدة الحاصلة منها.
من ناحية أخرى ،أكد وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف خالل مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته
الجنوب أفريقية ميته نكونا ماشابانة أم��س ،ضرورة
التعاون بين دول الجنوب  -جنوب لمكافحة اإلرهاب.
وأعرب ظريف عن سروره لزيارة الوزيرة ماشابانة إلى
طهران في الذكرى العشرين لتحرير جنوب أفريقيا من
التمييز العنصري والذكرى العشرين إلقامة العالقات بين
البلدين ،وقال« :إن عالقاتنا مع شعب جنوب أفريقيا ودعم
إيران منذ انتصار الثورة اإلسالمية للنضال التحرري الذي
خاضه هذا الشعب ضد التمييز العنصري ،قد أوجد أواصر
راسخة بين البلدين ووف��ر األرضية لعالقات إيجابية
للغاية بين شعبي البلدين وحكومتيهما».
واعتبر ظريف أن القائد الجنوب أفريقي الراحل نيلسون

ا�ستعادة الجي�ش ( ...تتمة �ص)1
وأغلق الجانب التركي الحدود بوجه المسلحين،
بجروح بليغة منهم ما
وسمح بعبور من أصيب
ٍ
أسفر عن مشادات بين المسلحين والجنود األتراك ،ما
أضطر المسلحين إلى التوجه نحو ريف إدلب.
وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة
في بيان أن أهمية ه��ذا االن��ج��از يأتي من الموقع
الجغرافي االستراتيجي الذي تتميز به المنطقة ومن
كونه يسقط أوهام العدوان في محاولة تأمين منفذ
بحري وإقامة منطقة عازلة على امتداد الحدود مع
تركيا تشكل قاعدة تجميع وانطالق لممارسة األعمال
اإلرهابية ضد الشعب السوري.

إنهاء حلم المنفذ البحري

ورأى الخبير العسكري والباحث االستراتيجي
علي مقصود أن االهمية االستراتيجية للسيطرة على
كسب تمتاز ببعدين جغرافي وسياسي ،وفي المنحى
الجغرافي حيث تقع كسب في الشريط الشمالي
للساحل السوري المتصل مع المنطقة الوسطى عبر
إدل��ب وسلسلة جبلية مع حلب والمدن الشرقية،
وأضاف مقصود في حديثه لصحيفة «البناء»« :الكل
يعلم أن كتلة الباير أو البسيط الضخمة الواقعة
بين وادي العاصي والكبير الشمالي من القصير من
الشرق ،وتمتد غربا ً من البسيط إلى جبل األقرع على
ارتفاع  1728مترا ً كما أن جبال الالذقية التي تقع
بين الكبير الشمالي والجنوبي بطول  138كيلومترا ً
وعرض  35-30كيلو ،شكلت مسرح العمليات بين
الجيش العربي السوري والمجموعات المسلحة
ومن هنا تأتي األهمية االستراتيجية لقيام الجيش
بقطع خطوط االم��داد والتواصل وضرب المجاميع
المسلحة على كتلة الباير ،ال سيما سلمى ،وبذلك
ضرب خطوط االمداد التي يقودها جمال معروف قائد
لواء أحرار المتحالف مع الكيان الصهيوني ،وشكل

معروف جهة االم��داد األولى للمجموعات اإلرهابية
المسلحة بالمقاتلين والعتاد ،ولذلك تأتي أهمية
تحرير كسب أنها أتت بعد عملية تكتيكية عالية
المستوى سيطرت فيها على الجبال المحيطة كجبل
السينهدريم والمسيرفة والنسر ،وفي الغابات غابات
الفرلق وصوال ً إلى الدلبة حتى السيطرة على مخفر
السمرة قبل مدة حتى اتخذ القرار باستعادة كسب
بعد استنزاف المجموعات المسلحة.
واعتبر مقصود أن سيطرة الجيش على السمرا
وتلة  1017ضمنت ق��درة الجيش على السيطرة
على كسب بخاصة أن الطريق الوحيد للمجموعات
المسلحة محور الربوة النبعين ،وبسيطرة الجيش
على النبعين ومحيط السيرتيل أصبحت معنويات
اإلرهابيين منهارة تبحث عن طريق باتجاه الحدود
التركية -السورية ،وهي التي أريد لها أن تقف على
رأس حلف معا ٍد لسورية لتشكل منفذا ً بحريا ً يسمح
لتركيا بالمساومة على دور في المنطقة ،ولتساوم
على المفاوضات مع اداتها االئتالف لضمان المصالح
األميركية.
واعتبر مقصود أن الجيش السوري أراد في ظل
األحداث التي تشهدها المنطقة أن تكون الرسالة أن ال
مكان لإلرهاب في سورية وأن من يضع اإلستراتيجية
األمنية للمنطقة محور المقاومة والممانعة وعلى
رأسه الجيش العربي السوري.

تفويض لسورية للحرب على اإلرهاب

في الجانب السياسي لسيطرة الجيش العربي
السوري على كسب رأى مقصود أن التحرك سريع
بعث برسالة إلى الواليات المتحدة التي أصدرت
األوامر لداعش للسيطرة على ثاني مدن العراق ،وهي
الموصل وما تمثله من أهمية حدودية وإستراتيجية،
وال��ت��ي ح��اول��ت إظ��ه��ار عجز الجيش العراقي عن

مواجهة االرهاب وأنها تشكل تهديدا ً للكيان العراقي
ووحدة العراق ،فكانت رسالة الجيش السوري أن
تهديد اإلرهاب موقت وهو ما بعث برسالة للجيش
العراقي والقيادة العراقية لوضع خطة لمواجهة
داعش.
وتابع مقصود في السياسة عندما تقول أميركا
أنها تدرس كل الخيارات فهي بذلك تمارس ما مارسته
حين ورطت العراق بحرب مع الكويت ،فواشنطن في
حاجة الى دور مع الدول الناشئة التي ترسم خريطة
العالم ،فالسفارة األميركية لديها معلومات منذ أكثر
من شهر بتحركات مجموعات داع��ش ،وراقبت عن
بعد كما راقبت ف��رق الحرس الجمهوري للتحرك
باتجاه الكويت لتبحث عن دور في انهاء االحتالل.
واعتبر مقصود أن نصر كسب وما يدور في المنطقة
من تطورات بداية للحل ،وإيجاد المخارج بإعطاء
التفويض األممي لسورية إلخراج العراق والمنطقة
من أزمتها ألنها الوحيدة القادرة أن تقف إلى جانب
العراق ،لما لسورية من عالقات طيبة مع المكونات
العراقية ك��ون التدخل اإلي��ران��ي يفتح ب��اب الفتنة
السنية المذهبية والتدخل األميركي يخلق مبررات
لشرعنة هذه العصابات من باب المقاومة ،فسورية
بلد عروبي وكل مكونات العراق التي تضررت من
اإلرهاب بخاصة السنة تقف على مسافة واحدة من
القيادة السورية ،وبالتالي فإن تدخلها إلنقاذ العروبة
والقومية والدين اإلسالمي ،وتابع مقصود «سنشهد
خالل الفترة المقبلة تحركات في األردن حيث تحالفت
داعش مع التيار السلفي الجهادي».
وجزم مقصود بأن مجلس األمن سيأخذ موقف
أممي موحد لتفويض سورية بمواجهة اإلره��اب
ودحره وستدرك الدول الراعية لإلرهاب أن الفرصة
مواتية لوقف الدعم انطالقا ً من أنهم يدعمون الحرب
على اإلرهاب.

مانديال هو أحد أب��رز المؤسسين للعالقات الطيبة بين
البلدين ،مشيرا ً إلى العالقات الثنائية الواسعة .وأضاف:
«إن البلدين بصفتهما بلدين تقدميين على الصعيد الدولي
تربطهما أواصر في ضوء الهواجس والمواقف المشتركة،
كما أن هنالك عالقات اقتصادية واسعة بينهما».
وعبّر الوزير اإليراني عن سروره لزيارته التي قام بها
إلى جنوب أفريقيا في مستهل توليه مهامه الوزارية ،وعقد
االجتماع الحادي عشر للجنة االقتصادية المشتركة بين
البلدين .وأضاف« :إننا اآلن على أعتاب انعقاد االجتماع
الثاني عشر للجنة السياسية المشتركة خالل األشهر
ال��ق��ادم��ة ،وك��ذل��ك زي���ارة الرئيس الجنوب أفريقي إلى
طهران» ،مشيرا ً إلى أنه من المقرر عقد االجتماع الثاني
عشر للجنة االقتصادية المشتركة بين البلدين خالل
الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الجنوب أفريقي إلى
طهران في آب القادم.
وح��ول محادثاته التي أجراها مع نظيرته الجنوب
أفريقية ومنها العالقات الثنائية والتطورات الدولية،
أشار إلى الهواجس والمواقف المشتركة للبلدين تجاه
تدخالت القوى األجنبية وتأجيج الخالفات والعصبيات.
وأضاف« :إن منطقتنا تعاني الكثير من المشاكل الناجمة
عن تدخالت األجانب فضالً عن ذلك نواجه ظاهرة اإلرهاب
والتطرف والعنف البغيضة في المنطقة ،والمثال على ذلك
ما تشهده العراق وسورية وسائر الدول ومنها األفريقية».
ودان ظريف أعمال الجماعات اإلرهابية في نيجيريا
ومنها اختطاف نساء وفتيات من قبل جماعة «بوكو
ح��رام» ،وق��ال« :إن القضايا الحاصلة في شمال أفريقيا
ونيجيريا ضد األطفال والفتيات باسم الدين مرفوضة»،
مؤكدا ً على ضرورة التعاون بين دول الـ»جنوب  -جنوب»
في مكافحة العنف والتطرف .وأضاف« :إننا وفي ضوء
الدعم من جنوب أفريقيا يمكننا اتخاذ الخطى في هذا
الطريق ،وإن لقاءات اليوم يمكنها توفير األرضية للحوار
بين الدول النامية لمعالجة مشاكلها ،وكذلك إرساء السالم
واألمن واالستقرار» .وأعرب عن أمله بأن يكون استمرار
الحوار بين إيران وجنوب أفريقيا بناء ويفتح فصالً جديدا ً
في العالقات بين البلدين.
ودعت ماشابانة إلى تطوير التعاون الثنائي على صعيد
حل المشاكل الدولية معربة عن رغبة بالدِها في التعاونِ
َ
إيران للتصدي للعنف ،وقالت« :إن حكومة بالدي تأمل
مع
في الحصول على مساعدة طهران لمواجهة التطرف في
أفريقيا» .مضيف ًة أن األجواء مناسبة لتعزيز التعاون بين
إيران وجنوب أفريقيا أكثر من أي وقت مضى.
وأوضحت الوزيرة الجنوب أفريقية أن زیارتها إلیران
هي األولی لها خارج أفریقیا ،معربة عن ارتیاحها لتزامن
هذه الزیارة مع الذكری السنویة الـ 20الستقالل جنوب
أفریقیا والقضاء علی نظام التمییز العنصري ،مشير ًة إلى
دور نيلسون ماندیال في تعزیز التعاون بین الدولتين ،و
دعم إیران لبالدها في نضالها التحرري.
في السياق ،أوضح ظريف أن استقرار العراق يصب
بمصلحة الجميع ،داعيا ً سائر الدول إلى التعاون لمواجهة
المجموعات المتطرفة ،نافيا ً في الوقت نفسه إرسال بالده
أي قوة عسكرية إلى العراق.
وقال الوزير اإليراني في مقابلة مع مجلة «نيويوركر»
األميركية حول التطورات األخيرة في العراق واحتمالية أن
تقوم أميركا بدور في مواجهة ما يسمى تنظيم داعش« :إن
استقرار وسيادة العراق يصبان بمصلحة الجميع ،وإذا
ما توصلت واشنطن حقا ً إلى أن هذه المجموعات تشكل
تهديدا ً على األمن اإلقليمي ،فإن ذلك يعتبر هدفا ً عالميا ً
مشتركاً» ،الفتا ً إلى إجرائه اتصاالت هاتفية مع مسؤولي
دول جوار العراق.
وحول التهديد الذي تشكله المجموعات المتطرفة على
غرار داعش ،قال« :إن التطرف يهدد الجميع ،وبالواقع فإن
هذا الموضوع قد غير بدوره جميع المالحظات والحسابات
االستراتيجية ألي جهة ترغب بأمن واستقرار المنطقة،
أعتقد أن علينا اإلدراك بأنه تهديد فعلي ،ما يستدعي
التعاون فيما بيننا وليس ضد بعضنا».

َمن فعلها ( ...تتمة �ص)1
ذلك أشاع مناخا ً من الغضب والسخط في أوساط
أهل الس ّنة والجماعة في المحافظات الشمالية وساعد
«الجهاديين» عموما ً على اجتياح المدن والبلدات من دون
أن يلقوا مقاومة محسوسة .باختصار ،أصبح الجيش
كيانا ً فضفاضا ً متهافتا ً بال رابطة وطنية وال عقيدة قتالية
وال ...قضية.
إلى أين من هنا ،عسكريا ً وسياسياً؟
عسكرياً ،تتحدث مصادر معلومات قريبة من أطراف
المجلس العسكري عن خطة متكاملة ترمي إلى السيطرة
على مجمل محافظة نينوى ،ومحافظة صالح الدين،
ومحافظة التأميم ،وعلى ما تب ّقى من محافظة األنبار
المترامية األطراف وصوال ً إلى محافظة ديالى ،ومن ثم
تطويق بغداد العاصمة .إلى ذلك ،للمجموعات المنتمية
إلى المجلس العسكري وجود وانتشار ،علني أو سري،
في جميع المحافظات المذكورة باستثناء بغداد التي
باتت غالبي ُة سكانها من الشيعة .وليس من الغلو
القول إن هذه المحافظات تشكّل جغرافيا ً أكثر من نصف
مساحة العراق.
سياسياً ،ثمة واق��ع��ات سابقة لهجمات «داع��ش»
األخيرة وتطورات الحقة لها .من الثابت أن المجتمعات
السن ّية في شمال ال��ع��راق وغربه معارِض ٌة بصورة
عامة للحكومة المركزية في بغداد منذ لحظة سيطرة
القوات االميركية الغازية على العاصمة عام .2003
غير أن جنوح بعض السياسيين وزعماء العشائر في
المحافظات ذات الغالبية السن ّية إلى المشاركة في
الحكومات التي أقامتها إدارة االحتالل ،أدى إلى نشوء
ثالث جماعات سياسية داخل المجتمعات السن ّية :األولى
متعاونة مع االحتالل ومشاركة في السلطة .الثانية
معارضة لالحتالل ومتعاونة مع سائر القوى الوطنية
في مختلف المناطق والمجتمعات المعادية لالحتالل
وللجماعات المنخرطة في سياسته وأنشطته .الثالثة
إسالمية ومتحفظة حيال الفئتين األولى والثانية.

يبدو أن مناخ الغضب والسخط السائد في المحافظات
الشمالية وع��دم تجاوب حكومة المالكي مع مطالبها
والجنوح إلى تجاهلها وتهميشها أدى إلى حصول تقارب
بين الفئتين األولى والثالثة وإلى تنامي التنسيق بينهما.
من تالقي قيادتي هاتين الفئتين نشأت قيادة عليا
باسم «المجلس العسكري» ،يتف ّرع عنه مجالس معا ِو َنة
في أقضية المحافظات الشمالية والغربية.
ما مخطط اإلط��ار التنظيمي المستجد للمعارضة
العراقية المسلحة ،وإال َم يرمي في هجماته األخيرة ،وهل
يندرج في مخطط أكبر له صلة أو صالت بدول كبرى
ومتوسطة على الصعيدين العالمي واإلقليمي؟
يميل فريق من المحللين السياسيين المتتبعين
لمجريات المشهد العراقي إلى الترجيح بأن ما جرى
ويجري في المحافظات ذات الغالبية السن ّية هو «خبطة»
عسكرية نفذتها القوى السياسية السن ّية المشاركة في
الحكومة المركزية نظريا ً والمحرومة من السلطة والنفوذ
والمنافع عمليا ً (أسامة النجيفي وحلفاؤه) بالتعاون
مع قدامى الضباط من جيش صدام وقياديين من حزب
البعث وأه��ل النظام البعثي السابق ،هدفها ممارسة
ضغط شديد على نوري المالكي وحلفائه في التحالف
الشيعي العريض (ابراهيم الجعفري ومقتدى الصدر
وعمار الحكيم) وعلى التكتل الكردي المتحالف معه
لحمل الجميع على تقديم التنازالت اآلتية:
منع المالكي نهائيا ً من الحصول على والية ثالثة في
رئاسة الحكومة.
تأمين مرشح بديل لرئاسة الحكومة من التحالف
الشيعي يكون مقبوال ً من التكتالت السن ّية وملتزما ً
التعاون معها.
التوافق على صيغة جديدة متوازنة للحكم من شأنها
السنة فيها وبالتالي إزالة
تأمين مشاركة وازنة ألهل ّ
«الغبن» الالحق بهم.
التفاهم مع التكتالت الكردية في إقليم الحكم الذاتي

على صيغة لتقاسم عائدات النفظ المستخرج من آبار
االقليم والمص ّدر إلى الخارج عبر تركيا.
فريق آخر من المحللين السياسيين واإلستراتيجيين
ال يستبعد أن تكون األه��داف المار ذكرها في صدارة
مخططي «الخبطة» األخيرة ومنفذيها ،لكنه يميل الى
االعتقاد بأنها ،وإن تكن ممكنة وواردة في المدى القصير،
ال تتعارض مع أغراض ومرامي أخرى تتوخاها سائر
أطراف «المجلس العسكري» والقوى التي تقف وراءها.
فقد استوقف خبراء هذا الفريق قيام «داع��ش» ،غداة
السيطرة على الموصل وتكريت ،بنشر خريطة دولة
الخالفة التي يطمح إل��ى بنائها ،وه��ي تضم العراق
وسورية ولبنان وفلسطين واألردن ،إضاف ًة إلى الكويت.
لذلك فإن السيطرة على محافظات شمال العراق وغربه،
وربما على غيرها أيضاً ،تشكّل مجرد مرحلة من مراحل
عدة يتطلبها مشروع دولة الخالفة.
ال يستبعد خبراء آخرون أن تكون للواليات المتحدة
يد في ما حدث وذلك للضغط على حليف قوي إليران
(المالكي ورموز التحالف الشيعي) في سياق المفاوضات
الصعبة الجارية معها للتوصل إلى تسوية في شأن
برنامجها النووي.
إلى ذلك ،ثمة خبراء في الفريق نفسه كما في دوائر
ديبلوماسبة غربية ال يستبعدون أن يكون لبعض الدول
العربية واإلسالمية المحافظة صلة تمويل وتسليح
مع «داعش» في سياق سياستها الرامية إلى ضرب ما
تسميه «الهالل الشيعي» في حلقته الوسطى ،العراق ،ما
يؤدي إلى قطع تواصل إيران مع سائر أطرافه ،وال سيما
سورية وحزب الله في لبنان.
كل هذه الترجيحات واالحتماالت واردة بدرجات
متفاوتة من الواقعية .غير أنّ مباشرتها ،ناهيك عن
تحقيقها ،يبقى مرهونا ً بمخططات وسياسات أطراف
أخرى مقتدرة ونافذة ،أبرزها الواليات المتحدة وروسيا
وإيران وتركيا والسعودية و«...إسرائيل».

