دوليات

السنة السادسة  /اخلميس  19 /حزيران  / 2014العــدد 1513
Sixth year / Thursday / 19 June 2014 / Issue No. 1513

13

عبد اللهيان� :أميركا تريد تطبيق ال�سيناريو ال�سوري بالعراق

مجل�س الأمن الدولي يدعو �إلى تحقيق في حوادث العنف بحق ال�صحافيين في �أوكرانيا

روحاني� :إيران لن ت�ألو جهد ًا دفاع ًا عن عتبات العراق المقد�سة

الفروف :فر�ض كييف الأحكام العرفية �سيطلق العنان للجي�ش

ق��ال الرئيس اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي أم��س،
إن الشعب اإليراني لن يألو جهدا ً في الدفاع عن
العتبات المقدسة في العراق ،مضيفا ً أن الشعب
سيقدم النفس والنفيس دفاعا ً عن مراقد األئمة
االطهار ،مشيرا ً إلى أن المسلمين في العراق شيعة
وسنة مستعدون لتقديم جميع أنواع التضحيات من
أجل الدفاع عن وطنهم أمام اإلرهاب واإلرهابيين.
من جهة أخ��رى ،ق��ال مساعد وزي��ر الخارجية
اإلي��ران��ي وكبير المفاوضين النوويين عباس
عراقجي إن «أزمة العراق ليست مدرجة في إطار
المفاوضات الجارية في فيينا ولكن ربما يدور
الحديث عنها في الهامش» ،مشيرا ً إلى أن مواقف
الطرف اآلخر (أميركا) لم تتغير وبقيت كما كانت
في السابق ،وأضاف أن «داعش» يشكل خطرا ً ليس
على العراق والمنطقة فحسب وإنما على العالم
برمته ،مؤكدا ً أن ال نية لبالده لمناقشة أي ملف
خارج البرنامج النووي بما في ذلك ملف العراق.
وفي سياق متصل ،قال مساعد وزير الخارجية
اإلي��ران��ي للشؤون العربية واألفريقية حسين
أمير عبد اللهيان« :أن القوات المسلحة العراقية
والتعبئة الشعبية بمختلف مكوناتها من الشيعة
والسنة والكرد ستجتث اإلرهاب من العراق ،مؤكدا ً
أن��ه ال يوجد عاقل في ال��ع��راق والمنطقة يمكنه
التصريح بأنه يتفق مع «داعش» ،جاء ذلك ردا ً على
تصريحات وزي��رة الخارجية األميركية السابقة
هيالري كلينتون التي قالت فيها إن بالدها تريد
تطبيق السيناريو السوري في العراق.
وأوض��ح المسؤول اإليراني أن االك��راد وبسبب
محاصرتهم جغرافيا ً من قبل «داعش» ال يمكنهم إال
أن يشعروا بالخطر المحدق بهم ،الفتا ً إلى أن الذين
يتعاونون مع اإلرهاب التكفيري يفتقرون إلى رؤية
صحيحة بشأن أوضاع المنطقة ،وتابع« :األحداث
األخيرة التي شهدها العراق كشفت بوضوح أن
اإلدارة األميركية مازالت تعتمد االزدواج��ي��ة في
سياساتها».
م��ن ناحية ثانية ،أك��د رئيس منظمة تعبئة
المستضعفين في إيران العميد محمد رضا نقدي،
بأن األميركيين وراء األحداث الجارية في العراق
من خالل إثارتهم التفرقة من وراء الستار وال شك
في أنهم الموجهون الرئيسيون لها.
واعتبر رض��ا ن��ق��دي ،أن النفط مهم ألميركا
وحلفائها بحيث أنهم مستعدون للقيام بأي عمل
للحيلولة دون فقدانه ،وقال« :إن االستكبار العالمي

أقر مجلس األمن الدولي بيانا ً صحافيا ً دعا فيه
إلى إجراء تحقيق في « حوادث العنف كافة « بحق
الصحافيين العاملين في أوكرانيا ،و قد تال البيان
المندوب الروسي الدائم لدى األمم المتحدة فيتالي
تشوركين الذي ترأس بالده مجلس األمن الدولي
في دورته لشهر حزيران الحالي.
وق��ال تشوركين إن مجلس األم��ن يعرب عن
تعازيه العميقة ألهالي الصحافيين الذين قتلوا
في أوكرانيا ،بمن فيهم الصحافيان الروسيان
اللذان قتال في  17حزيران ،والمصور اإليطالي
الذي قتل مع مترجمه الروسي في  24أيار .وأعرب
بيان مجلس األمن عن قلقه بشأن األنباء حول قمع
واحتجاز الصحافيين القائمين بتغطية األحداث
الجارية في أوكرانيا ،وأكد دعمه لحرية التعبير.
ج��اء ذل��ك في وق��ت وص��ل جثمانا الصحافيين
الروسيين إيغور كورنيليوك وأنتون فولوشين
إل��ى روس��ي��ا ،حيث ق��ال مصدر في هيئة اإلذاع��ة
والتلفزيون الروسي التي كان القتيالن يعمالن فيها
إن مكان ووقت دفنهما سيعلن عنهما فيما بعد.
يذكر أن فريق التصوير التلفزيوني الروسي
المكون من ثالثة صحافيين ،هم المراسل ايغور
كورنيليوك ومهندس الفيديو أنتون فالوشين
وال��م��ص��ور فيكتور دينيسوف ،تعرض لقصف
مدفعي خالل عمله قرب لوغانسك ،وكان ثالثتهم
يرتدون ش��ارات وسائل اإلع�لام .وسلم المصور
كونه كان على مسافة من زميليه اللذين قتال ج ّراء
القصف.
من جهة أخرى ،أعلن المندوب الروسي أن فرض
أحكام عرفية في شرق أوكرانيا سيكون خطوة
خاطئة ستؤدي إلى تصعيد العنف ،معربا ً عن أسفه
بشأن امتناع الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو
عن بدء مفاوضات مع ممثلي مقاطعتي لوغانسك
ودونيتسك ،كاشفا ً عن شكوكه بأن بوروشينكو
يتحكم بالفعل بالقوات المسلحة األوكرانية.
كذلك أعرب تشوركين عن أمله في أن يع ّد مراقبو
األم��م المتحدة تقريرا ً جديدا ً يعكس الوضع في
أوكرانيا بشكل موضوعي ،خصوصا ً في ما يتعلق
بمأساة أوديسا حيث قتل العشرات في حريق
أشعله متظاهرون مناهضون لروسيا في مقر
النقابات في المدينة.
من ناحية ثانية ،اعتبر وزير الخارجية الروسي
سيرغي الف��روف أن خطط كييف وض��ع إقليمي
لوغانسك ودونيتسك تحت األحكام العرفية سيطلق
العنان للقوات المسلحة ،وقال« :ال أرى كيف يمكن
أن يساعد ذلك في تهدئة األم��ور ...على العكس،
الحكم العرفي ي��درج إلط�لاق العنان للسلطات
لالعتماد على القوى العسكرية لقمع االحتجاجات
في الجنوب الشرقي ألوكرانيا».
واعتبر الوزير الروسي أن الهدنة الشاملة لبدء
الحوار ستمثل خطوة إيجابية ،لكن إذا كانت مجرد
محاولة إلرغ��ام المناهضين للنظام على تسليم
السالح ومغادرة البالد فإنها تصفية عرقية ،وقال:

متورط اليوم في مستنقع صنعه حول نفسه ويتهم
ال��دول االخ��رى بأنهم وراء المشاكل التي يعاني
منها» ،مضيفا ً أن «االستكبار قد أقر باقتدارنا لكنه
غير جاهز لالعتراف بذلك صراحة ويريد بذل
مساعيه لخلق المشاكل لنا».
وفي شأن آخر ،أكد رئيس منظمة «الجو -فضاء»
التابعة ل���وزارة ال��دف��اع اإليرانية العميد مهدي
فرحي ،مواصلة إنتاج صواريخ جديدة مضادة
للدروع في هذه المنظمة ،مشيرا ً إلى أهمية القتال
البري كقضية استراتيجية ،الفتا ً إلى تنفيذ المئات
من مشاريع التطوير لرفع مستوى المنتجات
العسكرية اإليرانية.
وفي اإلشارة إلى الصواريخ المضادة للدروع قال
العميد فرحي« :لقد قمنا على أساس قاعدة صاروخ
«تاو» بصنع صواريخ «طوفان» في  7مراحل أي
من «طوفان  »1إلى «طوفان  ،»7وهذه المسيرة
مازالت مستمرة حيث تم تعريف ه��ذه المراحل
لغاية النسخة «طوفان  .»11وأضاف أنه فضالً عن
ذلك هنالك صواريخ «صاعقة» و«تندر» و«توسن»
و«دهالوية» وغيرها التي يمكن استخدامها بواسطة
المروحيات والمنصات والدبابات.
وأش��ار فرحي إلى ما يكرره الرئيس األميركي

عن أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة
ف��ي مواجهة إي���ران ،وق���ال« :إن ه��ذا األم��ر يعني
أنهم ال ي��ري��دون انتخاب خيار واح��د فقط ،بل
يسعون إلى ضرب نظامنا في مختلف المجاالت
الثقافية واالجتماعية والسياسية والعسكرية
وغيرها».
ون���وه العميد ف��رح��ي إل��ى أن��ه��م ي��أخ��ذون في
االعتبار أنموذج الحرب ما فوق الحداثية وقال:
«إن خصائص هذه الحرب تتمثل بأمور عدة وهي
المواجهة عن بعد والدقة والذكاء العالي والوقت
القليل لتنفيذ المهمة والتضحيات الضئيلة والتأثير
والقدرة العالية» ،معتبرا ً أن هذه األمور من عناصر
الحرب الحديثة أهم أدواتها الطائرات وصواريخ
كروز.
وأش��ار إلى أهمية موضوع القتال البري وقال
إنه في ضوء المواجهات التي حصلت سابقا ً في
شمال غربي وجنوب شرقي البالد واالشتباكات
الحاصلة في العراق وأفغانستان وسورية فقد
ثبتت أهمية القتال البري كقضية استراتيجية،
وقال إن االستثمارات الجيدة والخبرات إليران في
المجاالت الصاروخية والبحرية والدفاع الجوي
يجب استغاللها في مجال القتال البري.

عراقجي :محادثات فيينا النووية لم تحدث تغيير ًا ولكنها �إيجابية
أعلن مساعد وزي��ر الخارجية اإليراني عباس
عراقجي أن المحادثات النووية التي انطلقت في
فيينا لم تحدث تغييرا ً كبيرا ً في المفاوضات وإنما
جرت في أجواء إيجابية ،مشيرا ً إلى أنه عقد نحو 13
ساعة من المحادثات الثنائية والثالثية ومتعددة
األطراف منذ يوم أمس وقال «المحادثات مستمرة
بجدية وهناك مواضيع متنوعة وكثيرة وكل طرف
لديه العديد من القضايا».
ورأى كبير المفاوضين اإليرانيين أن طرح القضايا
على طاولة النقاش يساعد في تقريب وجهات النظر
بين المفاوضين وتابع قائالً« :الجميع يأمل بتحقيق
نتيجة من المحادثات ولكن ال يمكن حسم األمر في
الوقت الراهن ،ليس هناك خالف على موضوعين
هما استمرار تخصيب اليورانيوم والثاني إزالة
الحظر عن إي��ران» ،الفتا ً إلى أن الشيء اإليجابي
في هذه المفاوضات هو إجراؤها في أجواء طيبة
والسلبي فيها هو عدم حصول نتيجة حتى اآلن.
وقال إن المحادثات تجري حول االتفاق النووي
الشامل والنقاش ي��دور حاليا ً حول النقاط التي
يتضمنها االتفاق ،مشيرا ً إلى أن النقاش سيكون
حول الخطوات التي تقدم عليها إيران والطرف اآلخر
من أجل رفع الحظر من أصعب مراحل المفاوضات.
وأعرب عراقجي عن أمله بإزالة الحظر بسرعة عن
بالده تزامنا ً مع قيام الطرفين بقطع الخطوات المتفق
عليها ،وقال« :ما يميز هذه الجولة من المفاوضات
عن الجوالت السابقة أن مواقف الطرفين أصبحت
شفافة ،هناك تقارب في بعض المواقف وفجوة في
مواقف أخرى» ،مشيرا ً إلى أن الجانبين حتى اآلن
لم يتفقا على نص االتفاق الشامل وأمل أن يحدث
ذلك في نهاية المفاوضات ،وقال« :ال تزال بعض
أطراف المفاوضات متمسكة بمواقفها وأوهامها وإذا
استمرت في ذلك فلن نصل إلى نتيجة».
ووصف المسؤول اإليراني المحادثات مع مساعد
وزير الخارجية األميركي وليام بيرنز بالطبيعية،
وقال« :لم نلمس مؤشرات على أن الطرف األميركي
يريد إطالة أمد المفاوضات ،مشيرا ً إلى ضرورة أن
يبتعد الطرف اآلخ��ر عن وهم الضغط على إيران
وإرغامها على تنفيذ ما يمليه من خالل الحظر الذي
يفرضه عليها ،وأضاف« :الدليل على جدية الطرف

األميركي في المفاوضات وجود وليام بيرنز».
وشدد مساعد وزير الخارجية اإليراني على أن
الفريق المفاوض لن يسمح ألي طرف باستغالل
الفترة المحددة للمفاوضات مؤكدا ً خسارته هذه
الفرصة إذا كرر ما جرى في مفاوضات .2005
وقد جرى التوافق في اليوم الثاني للمفاوضات
بين اإليرانيين وال��وف��د األميركي برئاسة وليام
بيرنز ووندي تشيرمان على تأجيل البند الخالفي
األص��ع��ب المتعلق بأجهزة ال��ط��رد المركزي إلى
نهاية هذه الجولة بغية عدم إعاقة المفاوضات،
في حين تناولت النقاشات في الوقت الفاصل ملفات
التخصيب ومنشآت فوردو وأراك ونانتز .وبحسب
المعلن على لسان مايكل م��ان المتحدث باسم
كاثرين أشتون فإن العمل بدأ للتوصل إلى صوغ
بنود االتفاق.
وق��ال م��ان «إن الحديث ب��دأ بين المفاوضين
عن النقاط التي يمكن أن تكون من ضمن مسودة
االتفاق وسيقوم الخبراء من الطرفين بدراسة هذه
النقاط من زاوية تقنية» مضيفاً« :ال نستطيع اآلن
أن نتحدث عن أمل بإحراز تقدم وعلينا انتظار نهاية

الجولة بعد ظهر الجمعة».
وف��ي جديد الموقف األميركي بهذا الشأن أن
واشنطن ال تتوقف عند مطلب تدمير أراك وفوردو
أو ناننتز ،بل ما يهمها هو تحديد أجهزة الطرد،
علما ً أن الموقف اإليراني يختصر برفض تدمير أي
من المنشآت النووية وعدم تحديد سقف ألجهزة
الطرد.
وكانت المفاوضات المكثفة التي انطلقت صباح
أمس في العاصمة النمساوية فيينا بين مساعدي
ظريف واشتون قد انتهت ،حيث أجريت برئاسة
مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين اإليرانيين
عباس عراقجي وهيلغا اشميت مساعدة منسقة
السياسة الخارجية لالتحاد األوروب���ي كاثرين
آشتون وبحضور مساعد وزير الخارجية اإليرانية
لشؤون أوروبا وأميركا مجيد تخت روانجي.
وانطلقت المحادثات ي��وم ال��ث�لاث��اء ،وسبقها
لقاء غداء عمل بين وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف ومنسقة السياسة الخارجية لالتحاد
األوروبي كاثرين آشتون.

�أين يختبئ ( ...تتمة �ص)1
ويعود سبب النقص في المعدات واألسلحة
إل��ى أنّ المجاميع المسلحة تركت أسلحتها في
المستودعات وهربت من يبرود ورنكوس وباقي
بلدات القلمون ،وك��ان انسحاب المسلحين من
بلدات القلمون سريعا ً وفوضويا ً ما سمح بالكشف
عن البنية التحتية لهذه التنظيمات ،وكشف نقاط
ضعفها ما سمح بمالحقة قادتها وقتلهم في أكثر من
مكان ،كما حصل مثالً مع األربعة المسؤولين عن
التفجيرات في لبنان والذين قتلوا في عملية نوعية
د ّم��رت الفيال التي كانوا يختبئون داخلها .وقد
بدأت مجاميع باسم داعش تظهر في صفوف هذه
الجماعات ،وقد رفعت أعالم داعش أثناء الهجوم
ال��ذي ش ّنته هذه المجاميع على مواقع في سهل

ض ّد حزب الله في لبنان .بمعنى آخر فإنه في حين
كانت الجماعتان (النصرة وعزام) تنفذان في لبنان
عملياتهما اإلرهابية في الضاحية وغير منطقة
لبنانية ،كان داعش يبني جسده الضارب ويوقظ
خالياه النائمة في الظ ّل وتحت األرض ،استعدادا ً
إلعالن «الجهاد» اإلرهابي في لبنان وفق توقيت
يناسب أجندته الخاصة.
وبالفعل ف��إنّ داع��ش ،بحسب مصادر مطلعة،
نجح في تحييد نفسه طوال العام الماضي ،بحيث
أنّ عمليات األمن اللبناني لتفكيك خاليا النصرة
وع��زام ،التي أعقبت هجماتهما اإلرهابية في بلد
األرز ،لم تشمل خالياه المستكينة .وبالتالي حافظ
داعش على وجوده وط ّور بناءه على مدى األشهر
الماضية ،استعدادا ً لبدء عمل إرهابي خاص به
ووفق أجندته وتوقيته.
وساد خالل فترة األشهر الماضية سؤال أمني
مهم ،وهو هل استغ ّل داعش فعالً الحرب بين األمن
اللبناني وك ّل من جبهة النصرة وكتائب عبد الله
ع��زام ،ليقوم في الظ ّل ببناء جسده اإلرهابي في
لبنان بعيدا ً من األعين وتحفزا ً لصراع دموي الحق
يفتحه بتوقيته الخاص؟!

وقائع معلوماتية

ما ق��اد إل��ى ط��رح ه��ذا السؤال آن��ذاك هو وجود
معلومات مؤكدة بأنّ داعش خالل الصيف الماضي
أرسل بأمر من أبو بكر البغدادي مجموعة من نحو
 16ناشطا ً من عناصره إلى لبنان ،وذلك لبناء
خاليا نائمة في غير منطقة لبنانية .ولكن هذه
المجموعة الداعشية التي ُرصد دخولها إلى لبنان،
ضاعت آثارها الحقاً .وطوال الحرب األمنية األخيرة
بين اإلرهاب األصولي األمن اللبناني لم ُتالحظ أية
حركة لها .والسؤال الجديد القديم :هل أت ّمت هذه
المجموعة مهمتها ،بمعنى هل أنشأت خالياها
ال��ض��ارب��ة؟ وه��ل ال��وق��ت اآلن ص��ار مناسبا ً على
خلفية الحدث العراقي ألن يقوم داع��ش بإصدار
األمر العملياتي إليها بغية فتح جبهته في لبنان؟
وهو ما يحتاجه داعش اآلن إلظهار نفسه بأنه قوة
تمتلك أوراقا ً إرهابية ضاربة بدءا ً بالعراق مرورا ً
بسورية وصوال ً إلى لبنان.

المعلومات عن المجموعة المؤسسة

وبسبب كبر سنهما ووضعهما
الصحي ،لم يحضر أي من المدانين
الجنرالين االثنين مداوالت الحكم،
ب��ل ت��اب��ع��اه ع��ن ط��ري��ق الفيديو
م��ب��اش��رة م��ن المستشفى حيث
ي��رق��دان ،حيث ك��ان الجنراالن قد

رنكوس ،لكنها تقدمت صباحا ً بعض الشيء قبل
أن تجبر على الفرار بعدما خسرت مجموعة كبيرة
من أفرادها.
ويبدو ملفتا ً تحريك الجماعات المسلحة في
وديان وجبال القلمون تزامنا ً مع الحرب في العراق،
وأشارت مصادر في البقاع الشمالي إلى معلومات
حصلت عليها الجهات األمنية تفيد ب��أنّ الهجوم
في منطقة الجبة في رنكوس كان يهدف إلى إنشاء
إمارة ،في تلك المنطقة.
وفي الوقت نفسه جرى تشديد اإلجراءات األمنية
حول مستشفيات الضاحية الثالثة (الرسول ،بهمن،
الساحل) ما يدل إلى أنّ حزب الله يأخذ على محمل
الج ّد التهديدات التي أطلقت في اآلونة األخيرة...

ت�شيلي ( ...تتمة �ص)1
واستحق الماتادور اإلسباني السقوط من الدور
األول عن جدارة بعد أن قدم أدا ًء هزيالً أمام هولندا
في المباراة األول��ى وتشيلي في الثانية .وسقط
بطل العالم بهدفين نظيفين أمام تشيلي المتألق في
المباراة التي جمعتهما على ملعب ماراكانا في ريو
دي جينيرو.
وتفتتح ال��ي��وم ال��ج��ول��ة الثانية م��ن مباريات
المجموعة الثالثة بلقا ٍء يجمع بين ساحل العاج
والفهد الكولومبي ،ويلتقي في المجموعة نفسها
منتخبا اليابان واليونان في م��ب��ارا ٍة ي��ودع فيها
الخاسر البطولة .وتجمع مباراة القمة بين منتخبي
األوروغواي وإنكلترا ضمن الجولة الثانية من لقاءات
المجموعة الرابعة.

�أ�سماء كوادر ( ...تتمة �ص)1

تركيا :حكم م�ؤبد على رئي�س وجنرال �سابقين
بتهمة تنفيذ انقالب ع�سكري
قضت محكمة جنايات في أنقرة
ي��وم أم��س ،بالسجن م��دى الحياة
على اثنين م��ن أع��ض��اء المجلس
العسكري ال��ذي ق��اد االن��ق�لاب في
تركيا عام  ،1980إذ طلب المدعي
ال��ع��ام ف��ي تقريره األخ��ي��ر بإنزال
العقوبة المذكورة بقائد المجلس
العسكري ،الرئيس التركي السابق
الجنرال المتقاعد كنعان ايفرين
« 96سنة» ،وبالقائد السابق لسالح
ال��ج��و تحسين س��اح��ن��ك��اي��ا «89
سنة» ،وقد لقي هذا الحكم ترحيب
الجمهور ال��ذي مأل قاعة المحكمة
حيث قام بالتصفيق وهتف «هذا لم
يكن إال مجرد بداية» و«كل انقالب
سيكون مآله أمام العدالة».
إلى ذلك ،اعترف محامي الدفاع
بولنت أك��ار بشرعية الحكم وذلك
على غم أن المحكمة التي أصدرت
الحكم «لم تكن مختصة للنظر في
مثل ه��ذه القضايا» ألنها اعتمدت
منذ ع��ام  ،1982أي أث��ن��اء الحكم
العسكري ،إال أن الدستور الحالي
قد سمح لهذه المحكمة بالنظر في
القضية ،بحسب قول المحامي أكار.

«في حال كانت هذه المبادرة الهادفة لوقف النار
الشامل فإنها ستكون تلك الخطوة التي وعد بها
الرئيس األوك��ران��ي بوروشينكو» ،مضيفاً« :أما
إذا كان ذلك وقف نار لفترة محددة لتسلم قوات
الدفاع الشعبي السالح ومن ثم ُتزج في السجون،
كما يقول بعض السياسيين في كييف ،أو ليغادر
مناهضو كييف جنوب الشرق ،فإن ذلك قريب من
التصفية العرقية».
وفي السياق ،قال دميتري بيسكوف السكرتير
الصحافي للرئيس الروسي أن الرئيس فالديمير
بوتين طلب من الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو
ضرورة حماية الصحافيين العاملين في أوكرانيا،
مشيرا ً إلى أن هذا الطلب جاء خالل مكالمة أجراها
بوتين مع بوروشينكو ،حيث تطرق الرئيسان أيضا ً
إلى مسائل العالقات الثنائية بين البلدين.
ج��اء ذل��ك في وق��ت تظاهر آالف في دونيتسك
بشرق أوكرانيا احتجاجا ً على العملية العسكرية
التي تجريها سلطات كييف في ه��ذه المنطقة،
حيث بدأ المتظاهرون بالتجمع في وسط المدينة
قرب الشعلة الخالدة لضريح الجندي المجهول
في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي وتوجهوا
بمسيرة إل��ى ميدان لينين ،مرددين هتافات «ال
للحرب» ،وشارك في التظاهرة عمال مناجم الفحم
من مختلف مناطق مقاطعة دونيتسك.
وح���ذر قسطنطين كوزنيتسوف ن��ائ��ب وزي��ر
صناعة الفحم في «جمهورية دونيتسك الشعبية»،
من أن عمال المناجم سيحملون السالح دفاعا ً عن
أسرهم وزوجاتهم وأطفالهم في حال عدم قيام
سلطات كييف بوقف العملية العسكرية بالمنطقة.
وف��ي اإلط��ار ذات��ه ،قصفت ال��ق��وات األوكرانية
ض��واح��ي مدينة سالفيانسك ،ف��ي وق��ت أعلن

الرئيس األوك��ران��ي بيوتر بوروشينكو أن قوات
األمن األوكرانية تسعى إلى تطويق المدينة ،وقال
للصحافيين إن قوات األمن تفعل «كل ما بوسعها
من أجل تطويق سالفيانسك وإعادة السيطرة على
حدود الدولة».
وأكد بوروشينكو أنه سيأمر بوقف إطالق النار
وب��دء تنفيذ خطته السلمية بعد إع��ادة السيطرة
على ح��دود أوكرانيا مع روس��ي��ا ،وق��ال إن فترة
الهدنة ستكون قصيرة ويجب خاللها نزع سالح
التشكيالت المسلحة غير الشرعية ،واعدا ً بالعفو
عن أفراد القوات المسلحة المحلية في حال قيامهم
بإلقاء السالح وبشرط عدم ارتكابهم جرائم خطرة.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع األوكرانية
أن  147عسكريا ً قتلوا وأص��ي��ب  267آخ��رون
بجروح خالل العملية األمنية في شرق البالد بين
 8آذار و 18حزيران ،في حين أفاد مصدر في قوات
الدفاع الشعبي يوم أمس ،بأن قليالً من المحال
والصيدليات تعمل ف��ي وس��ط سالفيانسك ،إال
أنه أضاف أن األحياء السكنية ال تعاني من عجز
األغذية وأن فرن الخبز في المدينة ما يزال يعمل.
وأع��ل��ن وزي���ر ال���ط���وارئ ال���روس���ي فالديمير
بوتشكوف أنه نشر أكثر من  200نقطة في المناطق
الحدودية مع أوكرانيا لإلقامة الموقتة لالجئين،
مشيرا ً إلى أن «وزارة الطوارئ الروسية بالتعاون
مع األقاليم الروسية اتخذت جملة من اإلجراءات
حيث نشر أكثر م��ن  200نقطة إق��ام��ة لالجئين
األوكرانيين تقدم الطعام والمساعدة الطبية»،
وق��ال إن ال���وزارة ت��درس حلول إضافية إليصال
المساعدات اإلنسانية إلى مقاطعة روستوف.

ق��اال ف��ي تشرين الثاني :2012
«إنهما غير نادمين على اتخاذ
تلك اإلجراءات العسكرية ،وأنهما
تصرفا بدافع حب الوطن».
وم���ن ال��م��ع��روف أن الجيش
التركي ق��اد ثالثة انقالبات منذ

ع��ام  1960وح��ت��ى ع��ام ،1997
وف��ي أع��ق��اب االن��ق�لاب العسكري
ع���ام  1980أع���دم  50شخصا ً
واعتقل أكثر من  600ألف آخرين،
حيث توفي العشرات منهم تحت
التعذيب.

وقالت تقارير استخباراتية موضوعة خالل
الصيف الماضي إنّ نظرية “توحيد فضاء المواجهة
الجهادية للقاعدة وفق صيغة داع��ش ،لتمتد من
ال��ع��راق إل��ى سورية فلبنان” ،ب��دأت إرهاصات
تطبيقاتها العملية تصل فعليا ً لبلد األرز منذ ذاك
الوقت (صيف  .)2013وتظهر هذه المعلومات أن
التنافس بين داعش وجبهة النصرة في سورية
لإلمساك بزمام م��ب��ادرة ح��راك الجهاديين فوق

الساحة السورية ،بدأت بوادر إرهاصاته العملية
تصل إلى لبنان أيضاً ،ولكن ضمن أجندتين اثنتين
مختلفتين .ففي حين أن النصرة ب��دأت تخوض
منذ أشهر (حينها) عمليات أمنية في لبنان وفق
قواعد اشتباك إلشغال لحزب الله ،ف��إنّ داعش
ب��دأ من جهته بإرسال نشطاء خبراء إل��ى لبنان
لبناء حيثية إرهابية مستقلة له في ه��ذا البلد،
تمهيدا ً لفتح اشتباك في توقيت يناسب أجندته
السياسية المغايرة ألجندة أبو محمد الجوالني
وأيمن الظواهري .وأك��دت هذه التقارير آن��ذاك أنّ
البغدادي قرر العمل في كل دول المشرق (العراق
وسورية ولبنان) على نحو مستقل عن شقيقاته في
“القاعدة” وبأسلوب يجعله القوة األوحد فوق هذه
الساحات.

مجموعة المكي

وقدمت تلك المعلومات حينها وقائع مادية
تثبت أن الدولة اإلسالمية في العراق والشام بدأت
بالدخول إل��ى لبنان .وتحدثت ه��ذه المعلومات
بالوقائع عن المجموعة التي كلفها البغدادي
بالدخول إل��ى لبنان الصيف الماضي ،وسمتها
بالمجموعة المؤسسة للجسد اإلرهابي لداعش في
لبنان ،وذكرت أبرز أسماء عناصرها واسم مم ّولها
وبنك أهدافها.
وقالت هذه المعلومات إنه بالتزامن مع صعود
نجم داع��ش في سورية ،تعاظمت حركة دخول
أفراد ونشطاء ينتمون إليها إلى لبنان .وبحسب
هذه المعلومات فإن نحو  16عنصرا ً دخلوا لبنان
ما بين يومي  15و  16الشهر الماضي ،وهم ينتمون
إلى القيادتين العسكرية والتنفيذية في تنظيم
الدولة اإلسالمية في العراق والشام ،عرف منهم
ساجد األطرش وصبحي رمضان وشخص من آل
العريجي وزهير البنوي وسالم العدناني وسمير
االنا وخليل فؤاد وعلي عبد ال��رؤف وإس�لام خالد
وشريف المنصوري.
وتكشف المعلومات عينها أن الشخص -
المشغل المباشر لهذه المجموعة هو أمير سعودي
الجنسية يدعى عارف المكي المرتبط مباشرة بأمير
دولة اإلسالم في العراق أبو بكر البغدادي .والئحة
األهداف التي وضعها المكي ألفراد مجموعته التي
أرسلها إلى لبنان تشتمل على تنفيذ عمليات ض ّد
مناطق ومرافئ حساسة في لبنان.
وتشير هذه المعلومات إلى وجود صلة عملياتية
أيضا ً بين المكي وأحمد جاد الله الذي تقع ضمن
مسؤولياته الرئيسة اإلش��راف على مخزون من
أسلحة كيماوية وغاز السارين التي بحوزة دولة
اإلسالم في العراق والشام.
وتكشف هذه المعلومات أه��داف خطرة تكلفت
هذه المجموعة بالتحضير لها ،وذلك بالتعاضد مع

مجموعات أخرى شقيقة لها ،وهي منقادة أيضا ً من
داعش .وتض ّم هذه األخيرة التي ال تزال قيد اإلنشاء
نحو  15خلية نائمة تنشط في الجنوب ونحو 30
خلية مماثلة تنشط في الشمال .ومن هذه األهداف
الموكلة لها استهداف “اليونيفيل” وإطالق صواريخ
عبر الحدود باتجاه األراضي الفلسطينية .وتجدر
اإلشارة في هذا المجال إلى أن مراجع لبنانية ع ّبرت
آنذاك خالل فترة ارتفاع منسوب إمكان توجيه ضربة
أميركية ض ّد سورية ،عن قلقها من وجود معلومات
خارجية تح ّذر من إمكان أن تستغ ّل قوى تابعة
لدولة اإلسالم في العراق والشام ظروف العدوان
األميركي على سورية لتقوم بإطالق صواريخ بدائية
محملة بمواد كيماوية ،من لبنان باتجاه األراضي
الفلسطينيةالمحتلة.
ويالحظ بحسب المعلومات المتوافرة عن طبيعة
المهمات المكلفة بها مجموعة المكي أنها تتض ّمن
ثالثة أهداف ،أولها العمل على تنفيذ قرار القيادة
التنفيذية والعسكرية لداعش بدخول لبنان ،وذلك
تطبيقا ً لتوجيه صادر عن أمير دولة اإلس�لام في
العراق أبو بكر البغدادي (أصبح معلنا ً اآلن بعد
تصريحه في  2013 - 6 - 15أن دولة اإلسالم في
العراق والشام ستهدم كل حدود سايكس بيكو في
بالد الشام) ،ومفاده أن داعش سيرسم بالنار حدود
الدولة اإلسالمية في العراق والشام ولبنان.
ثانياً ،يبدو واضحا ً أنّ مهمة استهداف قوات
“اليونيفيل” تحت ّل منزلة مهمة على الئحة مهماتها
اإلرهابية في لبنان .وثمة ميل لدى مصادر مطلعة
لالعتقاد ب��أنّ دول��ة اإلس�لام في العراق والشام،
تريد خلق تماس مع قوات “اليونيفيل” في جنوب
بالمس بهما
لبنان من أجل تهديد الغرب وتركيا
ّ
في حال حصل ما يخشاه داعش اآلن بخصوص
أن يتوجه ك ّل من أميركا وفرنسا ومعهما تركيا إلى
خلق حاالت صحوة سورية وإعادة إحياء حاالت
الصحوة العراقية ض ّدها أيضا ً وفي ك ّل األماكن
التي يتقدم داع��ش للسيطرة عليها مستقبالً في
المناطق الشمالية السورية المحاذية لك ّل من
الحدود التركية والعراقية.
ثالثاً ،من بين أب��رز أه��داف الحراك المستجد
لداعش تجاه لبنان ،هو الوجود داخل المخيمات
الفلسطينية ف��ي لبنان ت��وص�لاً للسيطرة على
بعضها .وتفيد معلومات ذات صلة بهذا الهدف أنه
خالل نهاية شهر آب الماضي عقد اجتماع حضره
خمسة ممثلين عن أبو بكر البغدادي إلى جانب
نشطاء من القاعدة بينهم عبد الملك الماجد وخالد
العبد وأبو محمد المقدسي .وخلص االجتماع إلى
قرارات منها ضرورة إحداث زيادة في أعداد عناصر
القاعدة كخاليا نائمة داخل المخيمات الفلسطينية
في لبنان ،وتشكيل غرف عمليات مركزية.

