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العالم

المقابلة

العالم

أن تأخذ خريطة إيران السياسية مكانها على أحد جدران قاعة االجتماعات الخاصة بلجنة الخارجية
واألمن التابعة للبرلمان اإليراني هو أمر طبيعي .وكذلك هي الحال عندما تجاورها خريطة العالم .لكن أن «تحتل»
الجدار نفسه خريطة فلسطين ،تتوسطها كلمة فلسطين بالخط العريض ،فذلك أمر يستدعي الزائر التوقف عنده.
لحظات ويطل رئيس اللجنة ،عالء الدين بروجردي ،لنستفسر منه سبب وضع هذه الخريطة دون غيرها ،فيفضل
قبل اإلجابة االستفسار عن نتائج انفجار برج البراجنة وتقديم التعازي بالضحايا ،مشددًا على ضرورة أن تكون اعتداءات
كهذا حافزًا لوعي خطورة اإلرهاب الـ«داعشي» والثبات في محاربته

عالء الدين بروجردي
• السعودية أكثر عدوانية في ممارساتها من إسرائيل
• «حماس» حركة جهادية ابتعد أشخاص فيها عن المقاومة
• نقف بالمرصاد ضد محاوالت التغلغل الغربي

بــالـعــودة إلــى فلسطني ،يبتسم الــدكـتــور موضحًا
«أن مسألة فلسطني هي املسألة األكثر أهمية في
السياسة الخارجية للجهمورية اإلسالمية ،وكالم
قــائــد ال ـث ــورة ،الـسـيــد الـخــامـنـئــي ،شــديــد الــوضــوح
بهذا ال ـشــأن ...وقبله كــان اإلم ــام الخميني الراحل
قد أخــرج قضية فلسطني من الــدائــرة العربية إلى
الدائرة اإلسالمية والعاملية ،من خالل إعالنه يوم
القدس العاملي .نحن في إيران نعلن أننا مستعدون
لـتـسـخـيــر ك ــل إمـكــانــاتـنــا ملــواج ـهــة ال ـك ـيــان املحتل
ل ـف ـل ـس ـطــن .ف ــي ق ـض ـيــة فـلـسـطــن ال ي ــوج ــد لــديـنــا
أي تحفظ فــي امل ــواق ــف ،وه ــذا مــا تعكسه املــواقــف
الــواض ـحــة والـحــاسـمــة للخامنئي ،ال ــذي أعـلــن أن
إيــران تدعم أي مجموعة أو جهة أو فصيل يقاتل
إسرائيل ،بما في ذلك «حماس» و«الجهاد» وسائر
فصائل املـقــاومــة ،وبالتأكيد حــزب الـلــه .وأق ــول إن
دعمنا لسوريا اليوم مرده بالدرجة األولى فهمنا
أن ما يحصل هناك سببه الرئيسي شجاعة النظام
السوري في دعم املقاومة في وجه إسرائيل».
¶ أتيتم على ذكر حركة «حماس» في سياق الحديث عن
تقديم الدعم ،علمًا بأن هناك لغطًا حول استمرار دعمكم
لهذه الحركة تحديدًا في أعقاب أحداث سوريا؟
نحن نتعامل مع جهات وحركات ،ال مع أشخاص.
«ح ـمــاس» هــي حــركــة جـهــاديــة تقاتل فــي مواجهة
إســرائ ـيــل ،وق ــد يحصل أن يـكــون هـنــاك أشـخــاص
ّ
فــي مسيرة مــا يتخلون عــن الخط ويبتعدون عن
ال ـن ـهــج ،ل ـكــن ال ـخ ــط وال ـن ـهــج ي ـب ـق ـيــان ،ت ـمــامــا كما
ً
حصل في إيــران مثال عندما فـ ّـر رئيس جمهورية
س ــاب ــق (أبـ ـ ــو ال ـح ـس ــن ب ـن ــي صـ ـ ــدر) إلـ ــى الـ ـخ ــارج،
وأع ــدم وزي ــر خارجية (ص ــادق قطب زادة) بسبب
تـعــامـلــه م ــع أع ـ ــداء ال ـ ـثـ ــورة ...امل ــوض ــوع األســاســي
بالنسبة إلينا في حالة «حـمــاس» هي مقاومتها
إلسرائيل ،والــروح الجهادية التي تقف وراء ذلك.
هناك حالتان :إما أن تكون مع إسرائيل أو ضدها،
و«حماس» ليست مع إسرائيل ،بل هي ضدها ،وإذا
افترضنا أن «حماس» أخطأت في بعض القضايا

ّ
اإلقـلـيـمـيــة ،فــإنـنــا نـسـعــى إل ــى ح ــل امل ـشــاكــل معها
بالحوار.
¶ فــي االن ـت ـقــال إل ــى امل ـلــف ال ـن ــووي ،هــل يـمـكــن ال ـقــول إن
لجنتكم باتت تتمتع ببعض أوقات الراحة في أعقاب توقيع
االتفاق بعد فترة الضغط التي كانت تعيشها خالل فترة
املفاوضات؟
(ممازحًا) ال يوجد راحــة في الحياة .صحيح ،في
ّ
اللجنة ّ
تحول من
تغيرت وتيرة عملنا ،والتركيز
بحث املفاوضات وتفاصيلها إلى تثبيت االتفاق
ومــراق ـبــة تطبيقه فــي الــوقــت ال ـحــالــي .إنـنــا نعمل
على منع العدو من استغالل االتفاق واالستفادة
منه بشكل سيئ .أود أن أؤكــد أن العلوم النووية
نمتلك
بــاتــت م ــوج ــودة فــي عـقــول علمائنا الــذيــن
ّ
املئات منهم ،وهــذه العلوم ال يمكن انتزاعها منا
بــال ـحــرب وال بــال ـح ـصــار وال ب ــأي وس ـي ـلــة أخ ــرى.
ف ــي ال ـع ـقــد األخ ـي ــر ،ك ـســرنــا ك ــل م ـح ــاوالت أمـيــركــا
للتآمر علينا فــي هــذا ال ـشــأن ،وحققنا االنتصار
عليها .أود لفت النظر إلــى جملة مهمة ثابتة في
أدب ـيــات ـنــا ،هــي «م ــا مــي تــوان ـيــم» (ن ـحــن قـ ــادرون)؛
نحن طــوال الــوقــت قلنا« :نحن ق ــادرون» ،وحققنا
مــا نــريــد ،فيما وصــل عــدونــا إلــى مـكــان يـقــول فيه
نحن غير قادرين (على كسر إيــران) .نحن اآلن في
إطــار التطور الـنــووي السلمي بإمكاننا أن نفعل
ما نشاء ،وفي الوقت ذاته نعارض امتالك القنبلة
النووية ،ليس ألن اتفاقية الـ  NPTتمنع ذلك ،بل ألن
هناك سببًا شرعيًا وأخالقيًا يحول دون ذلك ،وقد
عبر املرشد األعلى عنه بفتواه التي ّ
تحرم تصنيع
وامتالك مثل هذا السالح ،وهذه الفتوى أكثر إلزاما
بالنسبة إلينا من الـ  NPTوغيرها.
¶ كيف ّ
تقومون تطبيق االتفاق حتى اآلن ،وهل تعتقدون
أن الغرب سيلتزمه بنحو كامل؟
فــي املجلسّ ،
صوتنا على قــانــون مــن تسعة بنود
ي ـل ــزم ال ـح ـكــومــة اإلي ــران ـي ــة بــاس ـت ـك ـمــال ال ـبــرنــامــج
النووي في كل املنشآت بمزيد من الزخم والدفع،
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أجراها محمد بدير ــ نادين شلق

أيضًا أن الــرد الوحيد للرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند أمام شعبه على ما حصل ،يجب أن يكون
الجدية في محاربة اإلرهاب.
¶ الـتـحــالــف بــن إيـ ــران وروس ـي ــا اسـتــراتـيـجــي أم تقاطع
مصالح؟
ً
ً
األزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة س ـت ـن ـت ـه ــي ع ـ ــاج ـ ــا أو آج ـ ـ ــا،
واإلرهابيون سيعودون إلى بلدانهم التي جاؤوا
منها .بالنسبة إلى روسيا ،هناك أكثر من خمسة
آالف إرهابي من أصل روسي في سوريا .والسؤال
هنا :أيهما أفضل ،محاربة هؤالء داخل سوريا أم
داخ ــل روس ـيــا؟ بـعــد سـقــوط االت ـحــاد السوفياتي،
خرج العالم من القطبية الثنائية ،واعتقدت أميركا
أنها ستتحول إلى شرطي العالم والقطب األوحد.
ولكن هناك دول تعارض هذه الفكرة ،مثل الصني
والهند وإي ــران وروسـيــا .لــذا ،إن املصلحة هي في
ّ
تقرب هذه الدول بعضها إلى بعض مقابل أميركا،
وهذا األمر يعني أن العالقة مع روسيا هي أكبر من
توافق على الشأن السوري ،وهو ما يمكن أن يشكل
بنية تحتية للتحالفات في املستقبل.

في حــال خــرق الطرف اآلخــر االتـفــاق .كذلك أضاف
امل ــرش ــد األعـ ـل ــى بـ ـن ــودًا أخـ ـ ــرى إلـ ــى ب ـن ــود ق ــان ــون
املجلس ،من شأنها أن تمنع أميركا وبريطانيا من
االستفادة السيئة من هذا االتفاق .أعتقد أن هناك
مسيرًا جـيـدًا فــي هــذا ال ـشــأن ،أوبــامــا م ـ ّـرر االتـفــاق
ونحن بانتظار التنفيذ .أعتقد أن كلينا سيربح
مــن تطبيق االت ـف ــاق ،لـكــن إذا خ ـ ّـرب ــوا فــي تطبيقه
سنعود إلــى حيث كنا ،وفــي هــذه الحالة لن يكون
ه ـنــاك إج ـمــاع دول ــي أو بــن دول  ،1+5خصوصًا
أن الـتـهــديــد اإلره ــاب ــي لـلـغــرب ب ــات جــديــا وحــادثــة
باريس توضح ذلك .وأعتقد أنهم يعرفون أن إيران
هي الدولة األكثر جدية في مكافحة اإلرهاب ،وهم
يحتاجون إلى مساعدتها والتعاون معها.
¶ نـسـمــع فــي إيـ ــران كـثـيـرًا مـصـطـلــح «ب ـســابــرجــام» (مــا
ب ـعــد االتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي) ،وذل ـ ــك ف ــي س ـي ــاق ال ـح ــدي ــث عن
االسـتـحـقــاقــات الـتــي تنتظرها الـجـهــوريــة اإلســامـيــة في
مــرحـلــة تـطـبـيــق االتـ ـف ــاق ،بـمــا ف ــي ذل ــك مـخــاطــر االنـفـتــاح
االقتصادي املرتقب والخشية من أن يشكل نسخة معدلة
عن حقبة الـ«غالسنوست» السوفياتي و«البيروسترويكا»
التي أفضت إليها؟
ن ـع ــم ،ن ـحــن واعـ ـ ــون ل ـه ــذا ال ـخ ـط ــر .ل ـكــن ف ــي إيـ ــران
يوجد نظام مختلف كليًا هو بنيان مرصوص إن
شــاء الله .شعبنا حاضر في الساحات دائـمــا ،هو
واع ومتيقظ لـلـمــؤامــرات .إضــافــة إلــى ذلــك،
شعب ٍ
هناك املؤسسات األمنية فــي الـبــاد ،مثل الحرس
ال ـثــوري أو وزارة االس ـت ـخ ـبــارات وغـيــرهـمــا ،التي
تــرصــد بـنـحــو دق ـيــق م ـح ــاوالت الـتـغـلـغــل الـغــربــي
وتقف لها في املرصاد .لذلك ،أهم أمر في مرحلة ما
بعد االتفاق هو مراقبة تطبيقه وفتح األعــن لكي
ً
ال يشكل ذلــك مــدخــا للنفوذ األمـيــركــي إلــى داخــل
إيران.
¶ تتفاوت التقديرات بشأن األموال املحتجزة في الخارج،
ما هي قيمتها الحقيقية؟ وإلى ماذا تتطلع إيــران تحديدًا
بعد رفع العقوبات عليها :األموال أم الخبرات الفنية؟
دع ـن ــا ن ـق ــول إنـ ــه يـمـكـنـنــا االنـ ـط ــاق م ــن رقـ ــم 100
مليار دوالر وما فوق .لكن األهم من قيمة األموال
املحتجزة هو فتح اآلفــاق التجارية واالقتصادية
الذي سيحققه رفع العقوبات .الجميع اآلن ـ أملانيا
وفرنسا وبقية الــدول األوروبية وغير األوروبية ـ
يسعون إلى إبرام وعقد اتفاقات تجارية مع إيران.
نحن نعلم أن رأس امل ــال جـبــان ،واالسـتـثـمــارات ال
تــأتــي إل ــى بـلــد غـيــر آم ــن ،وإيـ ــران ال ـيــوم هــي البلد
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األكثر أمانًا واستقرارًا في الشرق األوسط ،والدول
ً
وبناء عليه
الساعية إلى االستثمار فيها تعلم ذلك،
تقدم على هذه االستثمارات.
بنيتنا االقتصادية هي بنية مقاومة ،ولذلك نحن
ّ
نركز على الصناعات الداخلية أو الوطنية ،واليوم
نملك الخيار فــي تحديد مــوضــوعــات االستثمار
والـجـهــات املـسـتـثـمــرة .قـبــل أس ـبــوع ،حـضــرت إلــى
هذه القاعة رئيسة لجنة العالقات الخارجية في
البرملان الفرنسي ،إليزابيث غيغو ،وقالت لي إنها
التقت مدير شركة «بيجو» في السفارة الفرنسية
بطهران ،الفتة إلــى وجــود مفاوضات استثمارية
قــائـمــة بــن إي ــران وه ــذه الـشــركــة .عـنــدمــا قـلــت لها
إنني سأسعى إلــى إفشال هــذه املفاوضات ،أبدت
استغرابها من هذا املوقف ،فأوضحت لها أن شركة
«بيجو» تركت إيران في وقت الحاجة إليها تحت
ضغوط أميركية ،وأننا اآلن لسنا مضطرين إلى
مكافأتها على ما فعلت ،بل لدينا الخيار ويمكننا
تحديد بــدائــل ،بالتعامل مــع شــركــات أخ ــرى مثل
«فولكس فاغن» و«فيات» و«مرسيدس» وغيرها.
إض ــاف ــة إل ــى ذل ـ ــك ،ه ـن ــاك ص ـ ــراع ب ــن «إي ــرب ــاص»
و«بــوي ـنــغ» عـلــى الـعـقــود الـتـجــاريــة مــع إيـ ــران .إن
مـعــاقـبــة ال ـشــركــات ال ـتــي تــركـتـنــا وق ــت األزمـ ــة أمــر
وارد فــي حـســابــاتـنــا اآلن ،ول ــن نـنـســى مــن تركنا
وقت الحاجة .إضافة إلى ذلــك ،وضعنا اآلن ليس
كــالـســابــق ،عـلــى سـبـيــل امل ـثــال فــي م ـجــال صناعة
السيارات نحن ننتج مليون سيارة سنويًا ،وما
يـعـنـيـنــا ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ب ـعــد رفـ ــع ال ـع ـقــوبــات،

الـنــوعـيــة واس ـت ـق ــدام ال ـخ ـبــرات الـتـقـنـيــة والـفـنـيــة،
وه ــذا األم ــر واض ــح لــدى مــن نتفاوض مـعــه .حتى
األوروبـ ـي ــون قــالــوا إنـهــم ه ــذه امل ــرة لــن يتراجعوا
حتى لــو ضغطت أميركا عليهم مــن أجــل تجديد
العقوبات .هم لديهم أزماتهم االقتصادية أيضًا
ويحتاجون إلى األسواق اإليرانية.

اإلرهابيون في سوريا
سيعودون إلى بلدانهم
التي جاؤوا منها
كسرنا كل محاوالت الواليات
المتحدة للتآمر علينا وحققنا
االنتصار عليها

¶ باالنتقال إلــى امللف الـســوري ،هل ّ
تعولون على مسار
فيينا؟
األجــواء الدولية اختلفت .الجميع يصرون ،وعلى
رأسهم الواليات املتحدة األميركية ،على مشاركة
إيران في مفاوضات فيينا ،والحقيقة أن املعترض
الــوحـيــد عـلــى ه ــذه امل ـشــاركــة هــو الـسـعــوديــة التي
ت ـص ــرخ ل ـكــن ال أح ــد يـلـتـفــت إل ــى ص ــراخ ـه ــا .نحن
أدرجنا بعض النقاط في فيينا السابق ،مثل حق
الـشـعــب ف ــي تـحــديــد ّمـسـتـقـبــل ال ـن ـظــام والــرئ ـيــس،
وأك ـث ــر آرائـ ـن ــا ت ــم تـبــنـيـهــا وإدراج ـ ـهـ ــا ف ــي الـبـيــان
النهائي.
الغرب يعيش حالة تناقض بالنسبة إلى سوريا،
مــن جـهــة هــو يــريــد مـســايــرة حـلـفــائــه فــي املنطقة،
كتركيا والـسـعــوديــة وق ـطــر ،ومــن جـهــة أخ ــرى هو
يخشى من تمدد اإلرهاب املنفلت العقال .لذلك نحن
نرى أنه عندما تدخلت روسيا ملحاربة اإلرهاب في
سوريا ،لم يكن بإمكان أميركا االعتراض ،ألن ذلك
ينسجم مع القرارات الدولية .وأظن أن ما حصل في
باريس (االعتداءات اإلرهابية) ،سيدفع الغرب إلى
أن يكون أكثر جدية في مكافحة اإلرهــاب ،وأعتقد

¶ هــل يدخل تسليم ال ــ«اس  »300فــي هــذا السياق ،وفي
إطار فتح آفاق جديدة للتعاون بني روسيا وإيران؟
الـ ـ ــ«اس  »300ت ـحـ ّـول إل ــى رم ــز لـلـتــدخــل األمـيــركــي
واإلسرائيلي في العالقة بني روسيا وإي ــران ،ولم
تعد له األهمية العسكرية التي كانت في السابق،
فنحن بـعــد اخـتـبــار ص ــاروخ «ع ـمــاد» ص ــار لدينا
بديل من «اس  »300وإن كان بمواصفات مختلفة.
تسليم «اس  »300إلي ــران تكمن أهميته فــي إبــداء
الرغبة الروسية في تعزيز العالقة مع طهران.
¶ مــا هــي آخ ــر املـعـطـيــات عــن مـصـيــر الـسـفـيــر اإليــرانــي
السابق فــي لبنان غضنفر ركــن آب ــادي ،بعد فقدانه في
كارثة منى؟
حتى اآلن لــم نصل إلــى نتيجة ،ونحن نتابع هذا
امل ــوض ــوع .مــوقـفـنــا ه ــو أن ــه م ــا دامـ ــت الـسـعــوديــة
لــم تـثـبــت وف ــاة الـسـفـيــر غضنفر رك ــن آب ـ ــادي ،فــإن
فرضيتنا هي أنه مختطف في السعودية.
¶ كـيــف سـتـتـعــامــل إيـ ــران م ــع فــرضـيــة االخ ـت ـطــاف الـتــي
تحدثتم عنها؟
حتى الـيــوم ،ال يوجد عالقة جيدة مع السعودية،
نـحــن نــأســف للسلوك الـسـعــودي ال ــذي يـقــوم على
قتل الشعوب وتدمير اليمن والبنى التحتية فيه.
نرى أن العدوانية التي تمارسها السعودية أكبر
من تلك التي يمارسها العدو الصهيوني .مشكلتنا
مع السعودية ليست فقط حادثة منى ،نحن ندين
أعمالها في اليمن ،وسلوكها اإلجرامي في ارتكاب
امل ـج ــازر ضــد الـشـعــب الـيـمـنــي ،وه ــذا يــذكــرنــا بما
فعله (الرئيس العراقي األسبق) صــدام حسني من
مـجــازر ،ونحن ندعو فقط إلــى التأمل بما آل إليه
مصيره.

العراق

الطوز ...قدس كردستان الجديدة
عاد قضاء طوزخورماتو
إلى واجهة األحداث مجددًا،
بعدما اشتبكت قوة من
البشمركة مع قوة من
«الحشد الشعبي» التركماني،
ما أدى إلى مقتل ثالثة
أفراد من «الحشد» ،أعقبتها
اشتباكات وعمليات حرق
محال تجارية ومنازل سكنية
واعتداء على المدنيين
وصل إلى احتجاز رهائن

بغداد ـــ محمد شفيق
ف ــوج ــئ «م.ح ».ب ـح ـج ــم امل ـب ـل ــغ الـ ــذي
عــرضــه عـلـيــه ثــاثــة أش ـخ ــاص مـقــابــل
ش ــراء مـنــزلــه املـتـهــالــك فــي حــي جميلة
وس ــط قـضــاء طــوزخــورمــاتــو ،ذل ــك أنــه
ـأت بربع هــذا السعر قبل أسابيع
لــم يـ ِ
عدة ،ليتبني الحقًا أن جماعات ورجال
أعمال أكرادا يقومون بعمليات منظمة
لـ ـش ــراء مـ ـن ــازل ال ـت ــرك ـم ــان ف ــي ال ـط ــوز،
بأضعاف أسعارها الحقيقية ،كإحدى
الوسائل املتبعة لتهجير أهلها.
طــوزخــورمــاتــو ( 90كــم شــرقــي مدينة
تكريت) قضاء منقسم بني محافظتني،
ف ـه ــو ي ـت ـب ــع إداريـ ـ ـ ـ ــا مل ـح ــاف ـظ ــة ص ــاح
الــديــن ،لـكــن قــربــه جـغــرافـيــا مــن مدينة

كركوك جعله أكثر التصاقًا بها ،وقد
برز إلى واجهة األحداث والتصريحات
اإلع ــام ـي ــة مـ ـج ــددًا ،ب ـعــد خ ــروج ــه من

دعا «التحالف
الوطني» أطراف أزمة
طوز إلى «اإلذعان»
لسلطة الدولة

دائــرة الضوء لفترة ،وذلــك بعدما كان
يـحـتــل امل ـســاحــة األوس ـ ــع ف ــي األخ ـبــار
األم ـن ـيــة ،حـيــث ك ــان يـتـعــرض لخمسة
تفجيرات أو أكثر أسبوعيًا ،مــا أجبر
األهـ ــالـ ــي ع ـل ــى ت ـع ـط ـيــل الـ ـحـ ـي ــاة بـعــد
الخامسة عصرًا.
بــدأت القصة عندما اشتبكت قــوة من
البشمركة ،التي ّ
نصبت سيطرة وسط
املدينة ،مع قوة من «الحشد الشعبي»
الـتــركـمــانــي ،مــا أدى إل ــى مـقـتــل ثــاثــة
أفراد من «الحشد» ،أعقبتها اشتباكات
وعمليات حرق محال تجارية ومنازل
سكنية واع ـت ــداء عـلــى املــدنـيــن وصــل
إلـ ــى اح ـت ـج ــاز ره ــائ ــن ،ك ـمــا حـ ــدث في
مستشفى الطوز العام.
ي ــوض ــح «م  .ح» الـ ـ ــذي رفـ ــض ع ــرض

دخل «الحشد الشعبي» في صدام
علني مع األكراد هو األول من
نوعه خصوصًا أنه تزامن مع
قضية سنجار (األناضول)

األشـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ـث ــاث ــة ل ـ ـشـ ــراء م ـن ــزل ــه،
بــأنـهــم هـ ــددوه ب ـف ـقــدان م ـنــزلــه ،بشكل
وبـ ــآخـ ــر ،وربـ ـم ــا ح ـي ــات ــه إذا اقـتـضــى
األم ــر .ويــؤكــد ل ــ»األخ ـبــار» أن «األك ــراد
يـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــون تـ ـه ّـ ـجـ ـيـ ـرًا قـ ـس ــري ــا ب ـحــق
السكان .لقد تفننوا فــي استخدام كل
الـطــرق .يعاملوننا كما عــامــل اليهود
الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي األرب ـع ـي ـن ـيــات من
ال ـ ـق ـ ــرن امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي» .ويـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاءل «أي ـ ــن
الـ ـحـ ـك ــوم ــة؟ أي ـ ـ ــن (رئـ ـيـ ـسـ ـه ــا حـ ـي ــدر)
العبادي؟».
من جهته ،يشير قيادي تركماني بارز
إلى أن األكراد يمارسون هذه السياسة
م ـ ـنـ ــذ س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ،لـ ـكـ ـنـ ـه ــا تـ ـص ــاع ــدت
وأص ـب ـح ــت أك ـث ــر وض ــوح ــا وعــان ـيــة،
حـيــث خـ ّـيــر األكـ ــراد الـسـكــان التركمان

بني التهجير القسري أو حرق منازلهم
أو ح ـتــى ال ـق ـتــل إذا رف ـض ــوا ب ـيــع هــذه
املنازل .ويقول القيادي لـ»األخبار» إن
«ال ـك ــرد وأق ـص ــد بـهــم جـمــاعــة (رئـيــس
اق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان م ـس ـعــود) ال ـبــرزانــي
وذوي األطـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ش ـ ـك ـ ـلـ ــوا م ــافـ ـي ــات
وعـ ـص ــاب ــات تـ ـق ــوم ب ـت ـلــك ال ـع ـم ـل ـيــات،
ً
ف ـضــا ع ــن قـيــامـهــا بـتـصـفـيــة ق ـيــادات
تركمانية ووجهاء».
أمــا في ما يتعلق باللجنة الحكومية
ال ـت ــي ش ـك ـل ـهــا رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ح ـيــدر
الـعـبــادي ،أخـيـرًا ،فيوضح القيادي أن
«هذه اللجنة لم تستطع حتى اآلن فعل
الكثير ،ألن الــوضــع يـبــدو أكـبــر منها.
الطوز أصبحت بالنسبة إليهم قدسهم
جديدة بعدما حسموا أمر كركوك».

وطيلة األيــام املاضية ،دخــل «الحشد
الشعبي» في صدام علني مع األكراد،
ربما هو األول من نوعه ،وخصوصًا
أن ــه ت ــزام ــن م ــع قـضـيــة س ـن ـجــار الـتــي
ً
أثـ ــار رف ــع ال ـع ـلــم الـ ـك ــردي فـيـهــا ج ــدال
واس ـ ـعـ ــا ،ب ـع ــد ت ـح ــري ــره ــا م ــن قـبـضــة
ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» .بـ ـع ــده ــا وص ــف
األمـ ــن ال ـع ــام ل ـحــركــة «ع ـصــائــب أهــل
ال ـحــق» قـيــس الـخــزعـلــي ه ــذا الـتـحـ ّـرك
ً
قــائــا إن سنجار «دخـلــت فــي احتالل
أكـثــر تـعـقـيـدًا» .ومـنــذ بــدء األزم ــة يوم
ال ـخ ـم ـيــس املـ ــاضـ ــي ،شـ ـه ــدت املــدي ـنــة
ال ـص ـغ ـي ــرة وص ـ ـ ــول ع ـ ــدة أفـ ـ ـ ــواج مــن
«الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» ،ف ـي ـم ــا ت ــوال ــت
بيانات الوعيد واالنتقام من فصائل
مختلفة في «الحشد».

سـيــاسـيــا ،عـقــد «ال ـت ـحــالــف الــوطـنــي»
ال ـعــراقــي اج ـت ـمــاعــا ،بـحـضــور رئـيــس
الــوزراء حيدر العبادي ،ملناقشة أزمة
ال ـطــوز ،مـســاء أول مــن أم ــس ،وأص ــدر
بـيــانــا ،ص ـبــاح أم ــس ،شــديــد اللهجة،
دعا فيه «األطــراف املتسببة» باألزمة
ف ــي الـ ـط ــوز ،إلـ ــى ال ـك ــف ع ــن الـتـسـبــب
باألزمات و»اإلذعان» لسلطة الدولة.
وأعـ ـ ــرب «ال ـت ـح ــال ــف ال ــوطـ ـن ــي» ،وفــق
ال ـب ـيــان ،ع ــن «مــوق ـفــه ال ـح ــازم الــداعــي
مل ـنــع امل ـظ ــاه ــر امل ـس ـل ـحــة ف ــي املــدي ـنــة،
ـدم لـجــوء األط ــراف إلــى العنف في
وع ـ ُ
شكالت» ،مشددًا على «ضرورة
حل امل ِ
ّ
الوطنية بواجباتها،
قـيــام الحكومة
وبسط األمن ،وحماية أرواح املدنيني،
وممتلكاتهم».

