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عربيات
دوليات
خامنئي والمقاومة
ربما كانت خطبة اإلم��ام علي خامنئي في 11
ن �ي �س��ان  ،2003أي ب �ع��د ي��وم�ي�ن ع �ل��ى س�ق��وط
ب�غ��داد ،خير ّ
معبر ع��ن مقاربة إي��ران الحتالل
العراق .تحدث عن  4قضايا:
1ـ�ـ�ـ�ـ�ـ إس �ق��اط ص� ��دام ح �س�ي�ن .رأى أن «س ��رور
الشعب اإليراني هو كسرور الشعب العراقي»،
لكن «ال عالقة للسرور ب��زوال ص��دام ،بمجيء
املحتلني ...الشعب العراقي كان حياديًا في هذه
الحرب ،وقد أعلنت الحكومة اإليرانية حيادها.
وم�ع�ن��ى ال�ح�ي��اد ه��و أن كلتا ال�ج�ب�ه�ت�ين ،جبهة
صدام وجبهة الغزاة ظاملة».
2ـــــ املآسي التي تعرض لها الشعب العراقي .قال:
«ن�ح��ن ندينها ب �ش��دة ...ون��دي��ن امل�ع�ت��دي ون�ع� ّ�ده
كاذبًا إن هو ادعى الدفاع عن حقوق اإلنسان».
بلد مستقل لعدوان وغزو عسكري.
 3ـــــ تعرض ٍ
قال إن «الحلم الذي يحلم به األميركان واإلنكليز
لن يتحقق؛ ذلك أنه في كل مكان تقف املقاومة
بلغتها وأسلوبها بوجه االعتداء ولغته وسلوكه،
ول��ن ي�ك��ون ال�ش�ع��ب ال �ع��راق��ي امل �ع��روف بغيرته
وحميته مستثنى من هذه القاعدة».
4ـــــ إدارة العراق في املستقبل التي «ينسجون
األدوار واملخططات واألوه��ام في أدمغتهم من
أجلها».

السياسية كان سيعطي األميركيني فرصة
تركيب نظام جديد على هواهم ،ما يجعل
املهمة م��زدوج��ة :مقاومة املحتل األميركي
إلخ��راج��ه ،وم��ن ث��م ف�ت��ح م�ع��رك��ة ث��ان�ي��ة مع
النظام للسيطرة عليه أو تقويضه.
ً
بناء على ذلك ،عمل اإليرانيون على توزيع
األدوار داخ ��ل ال �ص��ف ال�ش�ي�ع��ي ال �ع��راق��ي.
وتوزيع األدوار هنا لم يكن يعني إصدار
أوام� � ��ر وت ��وزي ��ع ت �ك �ل �ي �ف��ات ب �ق ��در م ��ا ك��ان
اس �ت �م��اع��ًا م�ع�م�ق��ًا إل ��ى ك ��ل األف� ��رق� ��اء ،وق��د
كانت مواقفهم متباينة .من أراد املقاومة،
ش �ج �ع��ه اإلي ��ران � �ي ��ون ع �ل��ى ذل� ��ك وأع �ط ��وه
ك��ل أن� ��واع ال��دع��م .وم ��ن أراد امل �ش��ارك��ة في
العملية ال�س�ي��اس�ي��ة ،ش�ج�ع��وه ع�ل��ى ذل��ك،
وأيضًا قدموا له كل أنواع الدعم.
وال ب��د م��ن التأكيد هنا أن شيعة ال�ع��راق
ليسوا مطواعني ،والتعامل معهم صعب
ج � � �دًا ،إل� ��ى ح ��د ذه� ��ب ال� �ق� �ي ��ادي اإلي ��ران ��ي
امل�ك�ل��ف م�ل��ف ال �ع��راق ذات م��رة إل��ى السيد
خامنئي يطلب منه إعفاءه من املسؤولية
ً
قائال له« :لقد مألوا قلبي قيحًا وشحنوا
قلبي غيظًا» ،في استعادة لعبارة شهيرة
ل�ل�إم ��ام ع �ل��ي ب ��ن أب� ��ي ط ��ال ��ب .وال �ت �ع��ام��ل
األك �ث��ر ص�ع��وب��ة م��ع ق ��ادة ال �ع��راق ،ول�س��وء

ح��ظ اإلي��ران �ي�ي�ن ،ك ��ان م��ع امل �ن �ح��دري��ن من
مدينة النجف التي ي��رى أهلها أن الدنيا
ب��دأت عندهم وتنتهي عندهم :قبر النبي
آدم م��وج��ود ف��ي م��دي�ن�ت�ه��م ال �ت��ي ستكون
ع��اص �م��ة دول� � ��ة اإلم � � ��ام امل � �ه ��دي امل �ن �ت �ظ��ر،
بحسب املعتقدات الشيعية.

تثبيت األقدام
س�ع��ت إي � ��ران ،ف��ي ال �س �ن��وات األول� ��ى ال�ت��ي
تلت الغزو إلى تثبيت أقدامها في العراق.
انفتحت على الجميع .ج��زء م��ن القيادات
ً
الشيعية كان في ضيافتها سنوات طواال،
وجزء آخر أتى من سوريا وبالد االغتراب.
واألك� � ��راد ع�لاق�ت�ه��ا ب�ه��م ق��دي �م��ة ،وخ��اص��ة
ج�ل�ال ال�ط��ال�ب��ان��ي ،ول�ط��امل��ا س��اع��دت�ه��م في
م�ف�ت��رق��ات ح�س��اس��ة وه��م ي��درك��ون أن�ه��م ال
ً
يستطيعون معاداتها .فضال عن أن األكراد
ال ي��زال��ون يحملون ف�ض��ل ال�س�ي��د محسن
الحكيم ال��ذي أفتى ،في أوج حملة النظام
ع�ل��ى األك� � � ّ�راد ،أن ق�ت�ل�ه��م ال ي �ج��وز ش��رع��ًا.
حتى السنة ،وبينهم التنظيمات املسلحة
التي رفعت ال�س�لاح ف��ي وج��ه األميركيني،
لم توفرهم وقدمت لهم ولساستهم الدعم
كلما طلبوه.

ف� ��ي ه � ��ذه األث� � �ن � ��اء ،أع� �ل ��ن رئ� �ي ��س م��رك��ز
الدراسات الدفاعية في القوات املسلحة،
ّ
ع�ل��ي ش�م�خ��ان��ي ،أن ل��دى ب�ل�اده ال�ق��درات
ال�لازم��ة لتدريب ال�ق��وات العراقية إذا ما
ط�ل�ب��ت ال�ح�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة ذل ��ك .ونقلت
وكالة أنباء «مهر» اإليرانية عن شمخاني
قوله عن استعداد إيران لتدريب القوات
امل�س�ل�ح��ة ال �ع��راق �ي��ة ،إن «ال �ج �ه��ات ال�ت��ي
ّ
زودت ال �ع��راق باألسلحة ه��ي املسؤولة
ع ��ن ت ��دري ��ب ه� ��ذه ال � �ق� ��وات ،ول �ك��ن إي ��ران
أيضًا لديها القدرات الالزمة للقيام بهذه
املهمة ،شرط أن تطلب الحكومة العراقية
منها القيام بذلك» .وأضاف أن «القدرات
العسكرية امل��وج��ودة ل��دى ط�ه��ران تفوق

ف��ي ه��ذه امل��رح �ل��ة ،ك��ان��ت إي ��ران مستفيدة
م��ن ب�ق��اء األم�ي��رك�ي�ين ف��ي ال �ع��راق .ل��م تكن
تمتلك بعد املفاتيح الضرورية وال أدوات
ال� �س� �ي� �ط ��رة .ك ��ان ��ت ب �ح ��اج ��ة إل � ��ى امل �ح �ت��ل
األم�ي��رك��ي ليفرض األم��ن ،فيما ك��ان��ت هي
تبني التنظيمات ،السياسية للمشاركة
ف� ��ي ال �ع �م �ل �ي��ة ال �س �ي ��اس �ي ��ة ،وال �ع �س �ك��ري��ة
للمشاركة في أعمال املقاومة.
ف ��ي ه ��ذه امل��رح �ل��ة ،ت� ��ورط ال �س �ي��د م�ق�ت��دى
ال �ص��در ف��ي م�ع��رك�ت��ه م��ع ق� ��وات االح �ت�ل�ال
التي حوصر في نهايتها في مقام اإلمام
علي في النجف .ويقول البعض إنه «لوال
وج��ود ضابط إي��ران��ي رفيع املستوى كان
برفقته داخل املقام ملا نجا الصدر من هذه
املحنة».

تقاسم النفوذ

املسلحة شبه العسكرية التي ُعرفت باسم
«ال� �ص� �ح ��وات» ،وال �ت��ي ن�ج�ح��ت ف��ي قصم
ظهر تنظيم «ال�ق��اع��دة» ،في مقابل حصة
من كعكة الحكم العراقية.

اليد الطولى!
كل ذلك لم يحل دون إخفاء الواقع ،حيث
بدا جليًا أن الدفة في العراق كانت تميل
ملصلحة اإلي��ران �ي�ي�ن .ن�ح��و س�ب��ع س�ن��وات
من االح�ت�لال ،سيطر في معظمها حلفاء
إي��ران على مجريات العملية السياسية،
وإن ف ��ي إط� � ��ار م ��ا س �م��ي «ال� �ت� �ع ��اون م��ع
ُ
س�ل�ط��ة االح �ت�ل�ال األم �ي��رك �ي��ة» .ت��رج��م ه� ّ�ذا
في انتخابات  ،2010حيث تبينّ أن السنة
حشدوا طاقاتهم كلها في محاولة إلعادة
التوازن إلى املعادلة السياسية الداخلية،
ب ��دع ��م ع �ل �ن��ي م� ��ن واش� �ن� �ط ��ن وال� ��ري� ��اض
وأنقرةّ .
عبرت القائمة «العراقية» عن هذا
ال�ت�ح��ال��ف ال ��ذي اس �ت �ه��دف أس��اس��ًا وض��ع
ح��د ل�ل�ن�ف��وذ اإلي ��ران ��ي ف��ي ال �ع ��راق .أش�ه��ر
م��ن األزم� ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ل��م ت�ن�ت��ه فصولها
ب �ع��د ،ب � ��دأت ب �ت �ح��دي��د ال �ك �ت �ل��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
األكبر واملخولة تسمية رئيس الحكومة
وتأليف الحكومة .نتيجتها كانت ّ
معبرة
ع��ن نفسها :ال�ت�ح��ال��ف ال��وط�ن��ي ن�ج��ح في
ال�ت�ج��دي��د ل�ل�م��ال�ك��ي ،ال ��ذي ظ�ه��ر ع�ل�ن��ًا في
األس ��اب� �ي ��ع األخ � �ي ��رة م �ي �ل��ه ال ��واض ��ح إل��ى
امل �ع �س �ك��ر ُاإلي� � ��ران� � ��ي ،ف� ��ي م �ق ��اب ��ل ق��ائ �م��ة
«ع��راق�ي��ة» قطعت أوصالها ورض�ي��ت بما
ارتضته لها طهران وحلفاؤها العراقيون،
إن م ��ن ن��اح �ي��ة ت ��وزي ��ع امل �ن��اص��ب ،أو من
ناحية الصالحيات وجدول األعمال.

م��ع ان �ت �خ��اب��ات ع ��ام  ،٢٠٠٥ب ��دأ ال�ح��دي��ث
عن مرحلة «شراكة أميركية إيرانية» في
ال� �ع ��راق .أو ب�ن�ح��و أدق م��رح �ل��ة «ت�ق��اس��م
نفوذ بحكم األم��ر ال��واق��ع» ،ال وف��ق اتفاق
مباشر أك��ان أم غير مباشر .لعل التعبير
األب ��رز ع� ّ�م��ا ح�ص��ل ،ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي ول��دت
ف�ي�ه��ا ال �ح �ك��وم��ة األول � ��ى ل �ن��وري امل��ال �ك��ي،
والطريقة التي وصفت فيها سياسته في
خاللها .وقتها كانت الحكومة االنتقالية
إلب��راه�ي��م ال�ج�ع�ف��ري ق��د ان�ت�ه��ت مهمتها،
ودخلت الكتلة الشيعية في صراع في ما
بينها ب�ين مطالب بالتجديد للجعفري،
الذي كان يدعمه اإليرانيون ،وبني مناصر
لعادل عبد املهدي املدعوم أميركيًا ،فكانت
التسوية ب��أن ج��يء باملالكي ال��ذي وصف
ع �ه��ده ،ف��ي والي �ت��ه األول � ��ى ،ح �ي��ث اع�ت�م��د
ً
ً
سياسة «العراق أوال» ،بأنه «يضع رجال
ف��ي ط �ه��ران وأخ ��رى ف��ي واش �ن �ط��ن» ،وأن��ه
ب�ن��ى س�م�ع�ت��ه ع�ل��ى رف �ض��ه ت��دخ��ل أي من
الطرفني في الشؤون الداخلية العراقية.
ف ��ي ه � ��ذه امل ��رح� �ل ��ة ،ش �ه��د ال � �ع� ��راق ح��رب
التطهير املذهبي في أعقاب تفجير مرقد
اإلم��ام�ي�ن ال�ع�س�ك��ري�ين ف��ي س ��ام ��راء ،وب��دأ
امل �ح �ت��ل األم� �ي ��رك ��ي ي � ��درك أن� ��ه أخ� �ط ��أ ف��ي
الرهان على ّالحصان الشيعي وتهميش
الحليف السني التقليدي ،في ظل سجال
أميركي ،قاده السفير الجديد لدى بغداد
زمل��اي خليل زادة ،وص��ل إل��ى نتيجة بأن
ال �ت �ح��ال��ف م ��ع ش �ي �ع��ة ال � �ع� ��راق إن� �م ��ا ه��و
ت �ك �ت �ي �ك��ي ول� �ي ��س اس �ت��رات �ي �ج �ي��ًا ،وأن �ه��م
س �ي��رف �ع��ون ال� �س�ل�اح ف ��ي وج� ��ه ال ��والي ��ات
املتحدة عند أول صدام أميركي إيراني .بدأ
املشهد يتضح لدى قادة االحتالل ،الذين
أخ � ��ذوا ي �ل �م �س��ون ال �خ �ط��أ االس �ت��رات �ي �ج��ي
الذي بدا في إسقاط صدام ،الضلع الثاني
ف��ي سياسة االح �ت��واء امل ��زدوج م��ع إي��ران،
واستكمل بحل الجيش .رؤي��ة زادة كانت
أن الوضع إذا استمر على هذا املنوال فإن
بيد إيران .من هنا،
العراق سيكون رهينة ّ
باشر بالتقرب م��ن السنة ال��ذي��ن قاطعوا
انتخابات  ،2005ورعى إنشاء التنظيمات

م � � ��رت األس � ��اب � �ي � ��ع وال� � �ش� � �ه � ��ور ،واق � �ت� ��رب
امل��وع��د امل�ح��دد بحسب االت�ف��اق�ي��ة األمنية
لالنسحاب األم�ي��رك��ي ال�ك��ام��ل .استحقاق
ح� ��رص األم �ي��رك �ي��ون ع �ل��ى ب� ��ذل ال �ج �ه��ود
ل �ت �ج��اوزه م ��ع االح �ت �ف��اظ ب��أك �ب��ر ق ��در من
امل �ك��اس��ب ،ف�ي�م��ا ج�ه��د اإلي��ران �ي��ون للعمل
ع �ل��ى ع �ب ��وره ب �س�لاس��ة م �ت �ن��اه �ي��ة ،وع�ل��ى
ضمان االستقرار وضبط الصراعات كي
ال ُيعطى املحتل األميركي فرصة استغالل
أي خطأ للتمديد .وكلما اق�ت��رب��ت نهاية
عام  ،2011كان يتضح أن املحتل األميركي
أع �ج��ز ع��ن م �ق��اوم��ة امل �ص �ي��ر امل �ح �ت��م ،إل��ى
أن ب�ل��غ ب��ه امل�ط��اف إل��ى أن ي�ج��اه��د لحفظ
م��اء وجهه .لم يتمكن من حجب مالمحه
ال �ح��زي �ن��ة ،وإن أخ� ��رج ق ��وات ��ه ب�ل�ا ص ��ورة
واح��دة ،خالفًا لضوضاء دخ��ول��ه ال�ع��راق.
ك��ان االن�س�ح��اب ث�م��رة ان�ك�س��ار للمشروع
األميركي على املستوى اإلقليمي ،أدت فيه
مجموعة من أزمات املنطقة دورًا أساسيًا.
لكن حصوله بالنحو الذي تم عليه ،أوجد
ل��ه كينونة مستقلة ،م��ن حيث الحيثيات
وال � �خ�ل��اص� ��ات ال� �ت ��ي ب �ن ��ي ع �ل �ي �ه��ا واق� ��ع
جديد ،بدأت ارهاصاته األولى تتجلى في
مضيق هرمز وما بعد بعد هرمز.

ك ��ل ال � �ق� ��درات امل� ��وج� ��ودة ف ��ي ب��اق��ي دول
املنطقة»ُ .
ُ
م�ي��دان�ي��ًا ،ق�ت��ل ج�ن��دي ع��راق��ي وأص �ي��ب 3
آخ ��رون ب �ج��روح ب��ان�ف�ج��ار ع�ب��وة ناسفة
بدوريتهم ش��رق مدينة الفلوجة ،ثانية
كبرى مدن محافظة األنبار غربي بغداد.
ك��ذل��ك أعلنت م�ص��ادر أمنية مقتل ستة
أش� �خ ��اص ،ب�ي�ن�ه��م س �ي��دة وأح� ��د ال� ��زوار
ال �ش �ي �ع��ة ،وإص� ��اب� ��ة  14آخ ��ري ��ن ب�ي�ن�ه��م
ت �س�ع��ة زوار ،ف ��ي ه �ج �م��ات م �ت �ف��رق��ة في
العراق .وقال مصدر في وزارة الداخلية
إن «ان �ف �ج��ار ع �ب��وة ن��اس�ف��ة ع�ن��د منطقة
ع ��وي ��ري ��ج أدى إل � ��ى م �ق �ت��ل أح � ��د ال � ��زوار
وإصابة حوالى  10آخرين بجروح».

وفي حادث منفصل آخر ،اغتال مسلحون
مجهولون فاطمة عتيك ،مديرة أحد فروع
امل �ص ��رف ال �ت �ج��اري ال �ع ��راق ��ي ،وزوج �ه��ا
داخل منزلهما في شارع العطار الواقع
في منطقة الكرادة (وسط) .وفي كركوك،
ق ��ال م �ص��در ف��ي ال �ش��رط��ة إن «اث �ن�ي�ن من
ق� ��وات األم� ��ن ال �ك��ردي��ة (االس ��اي ��ش) قتال
وأص� �ي ��ب م �ث �ل �ه �م��ا ب� �ج ��روح ف ��ي ه �ج��وم
الواسطي (جنوب)».
مسلح وقع في ُ حي
ُ
وفي الفلوجة ،قتل جندي وأصيب ثالثة
آخرين بجروح بانفجار عبوة ناسفة في
ان�ف�ج��ار اس�ت�ه��دف دوري�ت�ه��م ف��ي منطقة
املزرعة.
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي)

ما بعد االنسحاب

استقبال حافل
ّ
لهنية في القاهرة
وصل إلى القاهرة أمس ،آتيًا
رئيس الحكومة
من تونسُ ،
الفلسطينية املقالة إسماعيل
هنية (الصورة) على رأس وفد
كبير من أعضاء حركة املقاومة

اإلسالمية (حماس) .واحتشد
عشرات الشباب أمام مطار
القاهرة الستقبال هنية رافعني
صوره وصور املسجد األقصى
والعلمني املصري والفلسطيني،
ّ
هنية يا ّ
مرددين هتاف« :يا ّ
هنية
أوعى تسيب البندقية».
(يو بي آي)

عباس يعتذر
عن عدم زيارة تونس
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني،
رياض املالكي ،أمس ،أن الرئيس
محمود عباس ،اعتذر عن عدم
تلبية دعوة رسمية لزيارة تونس
للمشاركة في احتفاالت مرور
عام على الثورة التونسية بسبب
«التزاماته األخرى» .وقال املالكي
لإلذاعة الفلسطينية الرسمية،
إن عباس سيقوم بجولة رسمية
ً
تشمل كال من بريطانيا وأملانيا
وروسيا تبدأ في الثالث عشر من
الشهر الجاري .وسيلتقي عباس
خاللها كبار املسؤولني في البلدان
الثالثة ،يبحث في خاللها تطورات
عملية السالم وجهود استئناف
محادثات السالم مع إسرائيل
إلى جانب امللف الفلسطيني لنيل
عضوية كاملة لدى األمم املتحدة.
(يو بي آي)

امللك السعودي يلتقي باسندوة
التقى امللك السعودي عبد الله،
رئيس الوزراء اليمني محمد سالم
باسندوة ،الذي وصل على رأس
وفد وزاري كبير إلى الرياض
أمس في زيارة تدوم يومني.
وذكرت وكالة األنباء السعودية
الرسمية (واس) مساء أمس
االثنني أن امللك بحث مع باسندوة
«األوضاع الراهنة في اليمن،
إضافة إلى آفاق التعاون بني
البلدين وسبل دعمها وتعزيزها
في جميع املجاالت».
وتأتي زيارة رئيس الوزراء في
حكومة الوفاق الوطني اليمنية إلى
اململكة ضمن جولته الخليجية في
محاولة للحصول على  5مليارات
دوالر كمساعدات عاجلة يحتاج
إليها اليمن ،حسبما ذكرت مواقع
اإلنترنت اليمنية.
من جهة ثانية ،ثار جدل حاد في
البرملان اليمني أمس ،بشأن إقرار
قانون يمنح الرئيس علي عبد الله
صالح وأركان حكمه الحصانة
من املالحقة القضائية ،الذي
أحالته الحكومة على البرملان أول
من أمس للتصديق عليه.
(يو بي آي)

