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إيران تدخل على خط الحرب
في ناغورني قره باغ

بري يدعو إلى حكومة
لبنانية جديدة
بضغط أميركي

مخاوف من تغذية نزعة االنفصال لدى «أذربيجان اإليرانية» وتصاعد النفوذ التركي
طه��ران – تتوات����ر تقاري����ر ع����ن قلق
إيران����ي م����ن التصعي����د في الح����رب بين
أرميني����ا وأذربيج����ان وتق����دم األخي����رة
ميداني����ا بهدف اس����تعادة إقليم ناغورني
ق����ره ب����اغ بدعم تركي عس����كري مباش����ر،
وهو ما من ش����أنه أن يقود إلى مسألتين
خطيرتين بالنس����بة إلى طه����ران ،األولى
تغذية الش����عور باالنفصال ل����دى ماليين
األذريي����ن الموجودين في إيران ،والثانية
توس����ع النفوذ التركي في آسيا الوسطى
الغني����ة بالنف����ط والغاز ،وهو توس����ع قد
يقود إلى محاصرة إيران وإحباط خططها
في التحول إلى العب رئيسي في المنطقة
مستفيدة من تحالف الضرورة مع روسيا.
ورغ����م أن إيران حرص����ت على إظهار
“الحي����اد” ف����ي الص����راع بش����أن إقلي����م
ناغورني قره ب����اغ ،إال أن تقارير قالت إن
طهران س����محت بمرور أس����لحة ومعدات
روس����ية باتج����اه أرمينيا .كم����ا لم تخف
توافقها مع موس����كو بشأن تحميل تركيا
مس����ؤولية التوتر من خالل جلب مرتزقة
سوريين إلى اإلقليم.
وقال����ت وزارة الخارجي����ة الروس����ية
إن وزي����ر الخارجي����ة س����يرجي الف����روف
ونظي����ره اإليران����ي محمد ج����واد ظريف
تحدثا هاتفي����ا ،الجمعة ،وع ّبرا عن القلق
لمش����اركة مقاتلين س����وريين وليبيين في
صراع ناغورني قره باغ.
ويعتق����د مراقب����ون أنّ القل����ق ال����ذي
تبديه إيران م����ن الدور التركي في اإلقليم
يرتبط بش����كل أوس����ع بتزايد نفوذ أنقرة
ف����ي مناطق تحرك طه����ران ،من ذلك الدور
التركي المعطل لتركيز استقرار األوضاع
في س����وريا ،فضال عن دخ����ول تركيا على
خط األزمة في العراق واليمن والبحث عن
أدوار مزاحمة في أماكن أخرى خاصة في
أفريقيا.
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ماليني من أصول أذرية يعيشون في
إيران ..قنبلة موقوتة في وجه طهران

وينظ���ر اإليرانيون للنفوذ التركي في
آس���يا الوس���طى بقلق كبي���ر ،خاصة أن
أنقرة نجحت في تحريك البعد التاريخي
في بن���اء “عالم تركي” بي���ن جمهوريات
ّ
تشكلت
إس�ل�امية ناطقة بالتركية وكانت
هويتها من خالل هج���رات قديمة لقبائل
تركي���ة قب���ل أن يتحول ذلك إل���ى أرضية
لإلمبراطورية العثمانية.

المدنيون يدفعون فاتورة الحرب
وه����ذا التم����دد يأتي ف����ي الوقت الذي
عجزت فيه إيران عن التمدد بش����كل يحقق
طموحها اإلمبراطوري .ويعزى هذا الفشل
إل����ى صعوب����ة الترويج للنم����وذج الديني
المتشدد الذي تتبناه وفشلها في محاولة
فرضه بالقوة على هويات داخل إيران.
وال ش����ك أنّ إي����ران ال تري����د مواجهة
م����ع تركيا خاصة بعد تأك����د نزعة الصدام
والمغام����رة التي أظهره����ا الرئيس رجب
طي����ب أردوغ����ان م����ن خ��ل�ال التدخل في
س����وريا والتلوي����ح بالصدام مع روس����يا،
ما ّ
مكنه من فرض س����يطرته على جزء من
األراضي السورية ،لكن طهران ال تستطيع
أن تغفل الصعود اإلقليمي التركي ،ولذلك
تبح����ث عن خلق مصاعب أمامه من خالف
مخفي.
تحالفات بعضها مكشوف واآلخر
ّ
ورغم أن إيران اس����تقدمت ميليشيات
مختلفة م����ن لبنان والعراق إلى س����وريا،
إال أنه����ا ل����م تخلق حال����ة ت����وازن للقوى
عل����ى األرض مع توظي����ف أردوغان للعبة
المرتزق����ة ،فتركي����ا اليوم لديه����ا أكثر من
 20أل����ف مرت����زق مخضرمين ف����ي معارك
س����وريا وليبيا ومزوّ دين بأسلحة وخبراء
وتكتيكات هي في األصل من الناتو.
كما أنّ الس��ل�اح الترك����ي أثبت قدراته
ف����ي ليبي����ا ونج����ح ف����ي تحييد الس��ل�اح
الروسي ،وخاصة الدّور الفعال للطائرات

التركية المس���� ّيرة التي تقف إلى اآلن وراء
تق����دم القوات األذرية ،وهو دور يعمل على
تحدي روسيا في منطقة نفوذها التقليدي
ّ
مؤشرات
في آسيا الوس����طى .وهذه ك ّلها
غير مريحة إليران التي ال تريد أن تس����مح
بتفوّ ق إقليمي لتركيا في منطقة حيوية.
ويق����ول متابع����ون إن دور إي����ران في
النزاع بي����ن أرمينيا وأذربيجان س����يبقى
مح����دودا ،وه����و أقرب إل����ى دور المراقب،
لك����ن تأثي����رات الحرب ق����د يط����ال لظاها
إي����ران أكثر من تركيا أو روس����يا بس����بب
قضية "أذربيجان اإليرانية" ورغبة ماليين
األذريي����ن باالنفصال عن إي����ران واللحاق
بالوطن األم في أذربيجان.
وف ّرقت الش����رطة اإليراني����ة تظاهرات
داعم����ة ألذربيجان في نزاعها ضد أرمينيا
حول إقليم ناغورني ق����ره باغُ ،ن ّظمت في
شمال غرب إيران حيث توجد أقلية أذرية
وازنة ،وفق ما أفادت وكالة فارس.
وتوج����د في إيران أقلي����ة أذرية وازنة
تترك����ز أساس����ا في ش����مال غ����رب البالد
وتش����ير تقديرات إلى أن عدد أفرادها يبلغ
 10ماليين من إجمال����ي  80مليون مواطن
إيراني.
ويق����ول خبراء إن مش����كلة “أذربيجان
اإليراني����ة” يمك����ن أن تتحول إل����ى قنبلة
موقوت����ة في وجه س����لطات طه����ران ،وأن

انحي����از إيران إل����ى األرمن ف����ي الصراع
الحال����ي يعطيه����ا زخم����ا أق����وى يضاف
إلى األزم����ات الداخلية ،خاص����ة ما تعلق
بالوض����ع االجتماع����ي الصع����ب ،فض��ل�ا
ع����ن احتق����ار األقلي����ات المؤث����رة (العرب
واألذريي����ن) ومحاول����ة تذوي����ب هوياتها
بالقوة.
ورغم االش���تراك في اعتناق المذهب
الش���يعي بين إيران وأذربيج���ان ،إال أن
النفوذ “الش���يعي” اإليراني محدود جدا
وتمت محاربته بجدية ،بس���بب النموذج
الديني المتش���دد في إي���ران مقابل نظام
تركي عرقي علماني في أذربيجان.
ويعتق���د األذري���ون أن إي���ران حليفة
عدوّ ه���م التاريخ���ي أرميني���ا ل���ن تكون
صديق���ة له���م حتى لو ت���ودّدت من خالل
المذه���ب ،وهو عنصر أقل قيمة من البعد
العرقي واالنتماء التركي للبالد.
و”تحالف” إي���ران م���ع أرمينيا لديه
مب���ررات اقتصادي���ة من ذل���ك أن تجارة
الكح���ول الرائج���ة ف���ي إيران تم��� ّر عبر
أرميني���ا ويس���تفيد منها متنف���ذون في
السلطة اإليرانية.

هل تفجر ناغورني قره باغ
العالقة بني أردوغان وبوتني
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بي��روت – دعا رئي���س مجلس النواب
اللبنان���ي نبيه بري إلى تش���كيل حكومة
لبناني���ة جديدة وذلك بعد  48س���اعة من
إعالنه عن اتفاق عل���ى إطار لمفاوضات
مع إس���رائيل بغية ترس���يم الحدود بين
البلدين.
وقال���ت مص���ادر سياس���ية إن ب���ري
يستجيب بدعوته هذه إلى طلب أميركي
بض���رورة التخلص من الحكومة الحالية
برئاس���ة حس���ان دياب التي كانت قدمت
اس���تقالتها بعد تفجير ميناء بيروت في
الرابع من أغسطس الماضي.
وأوضح���ت المص���ادر السياس���ية
أن الحكوم���ة المس���تقيلة الت���ي تتولى
تصري���ف األعمال محس���وبة م���ن وجهة
النظر األميركية على “حزب الله”.
وتش���ير المصادر إل���ى أن نبيه بري،
ال���ذي أعل���ن بحماس عن اتفاق ترس���يم
الح���دود مع إس���رائيل ،يس���عى إلظهار
نفس���ه في ص���ورة المعتدل ال���ذي يمكن
أن تقب���ل ب���ه الواليات المتح���دة ليكون
ع ّراب المرحل���ة القادمة م���ن بوابة فتح
القنوات مع إسرائيل ،وتسهيل الوساطة
األميركي���ة ،وخاص���ة من بواب���ة حكومة
جدي���دة تقط���ع الطري���ق أم���ام المبادرة
الفرنسية.
واتفق لبن���ان وإس���رائيل على إطار
إلجراء محادثات بوساطة أميركية تهدف
إلنهاء صراع طويل األمد بش���أن الحدود
بين البلدين اللذين خاضا عدة حروب.
وقال نبيه بري للصحافيين ،الخميس
الماض���ي ،إن الجي���ش س���يقود الفريق
اللبناني ،وإن المفاوضات س���تجرى في
جنوب لبنان قرب الحدود وتحت إشراف
األمم المتح���دة ،وإن الوالي���ات المتحدة
ستبذل قصارى جهدها من أجل التوصل
التفاق في أسرع وقت ممكن.
ورحبت وزارة الخارجي���ة األميركية
باالتفاق وقالت إنه استغرق ثالث سنوات
من الجهود الدبلوماسية للتوصل إليه.
وكان واضح���ا أن تح���رك نبي���ه بري
باتج���اه التهدئة مع الوالي���ات المتحدة،
وعرض خدماته ،لم يكن بمعزل عن حزب
الل���ه وإي���ران اللذين يأمالن في إرس���ال
إش���ارات تهدئة إلى واشنطن على أمل أن
توقف مس���ار العقوبات المتصاعد الذي
تس���تهدف به مصالح الحزب كما مصالح
حليفته إيران.
وينتظ���ر ح���زب الل���ه ،كما هو ش���أن
اإليرانيين ،نتائ���ج االنتخابات األميركية
على أم���ل صعود مرش���ح الديمقراطيين
ج���و بايدن وفتح قن���وات تواصل جديدة
ش���بيهة بتل���ك الت���ي عم���ل م���ن خاللها

الرئيس السابق بارك أوباما ومكن إيران
م���ن خاللها من اتفاق نووي س���مح برفع
التجمي���د عن أمواله���ا وأوقف العقوبات
ّ
ومكنها م���ن تمويل أنش���طتها
الدولي���ة
التخريبية في المنطقة.
ويق���ول متابع���ون للش���أن اللبناني
إن نبي���ه ب���ري ،الذي كان أح���د الفاعلين
الرئيسيين في إفشال المبادرة الفرنسية
بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن نفوذ
األحزاب ،سيعمل على بناء حكومة جديدة
بنف���س المواصفات تن���ال رضا الواليات
المتحدة ،وفي نف���س الوقت يتحكم فيها
الثنائ���ي الش���يعي من وراء الس���تار من
خالل الزج بمستقلين وهميين خاصة في
الوزارات السيادية مثار الخالف.
ويمكن أن توفر مبادرة بري االلتفافية
فرص���ة لحلفائه ف���ي حزب الل���ه والتيار
الوطن���ي الحر لرب���ح الوقت وبحث صيغ
المن���اورة إلفش���ال الحكوم���ة الجدي���دة
التي تطلبها واش���نطن بانتظار ما تفرزه
وضعي���ة االنتخاب���ات األميركية القادمة،
وقبل ذلك صحة الرئي���س دونالد ترامب
الذي أصيب بكورون���ا ،وتأثير غيابه عن
الحمل���ة االنتخابي���ة عل���ى حظوظ���ه في
الفوز.
مهمة مس���ألة الوق���ت لدى
وليس���ت
ّ
الثنائ���ي الش���يعي ،إذ يمكن أن يس���تمر
الف���راغ الحكوم���ي لفترة أط���ول .كما أن
تلويح فرنسا بالعقوبات على المعرقلين
أو بحج���ب أم���وال المانحين ع���ن لبنان
مهم���ا طالم���ا أن أوراق تحري���ك
لي���س
ّ
المش���هد السياس���ي والحكوم���ي بأيدي
حزب الله ،وهو ما بدا واضحا في خطاب
األمين العام للحزب حس���ن نصرالله منذ
أيام.
وق���ال نص���ر الل���ه موجه���ا خطاب���ه
للرئي���س الفرنس���ي إيمانوي���ل ماكرون
نرح���ب بالمب���ادرة الفرنس���ية،
“ال زلن���ا ّ
ومس���تعدون للتح���اور مع الفرنس���يين
والفرقاء في لبنان”.
وتاب���ع “ال نقبل أن يتهمن���ا ماكرون
بالخيانة ،وندين هذا الس���لوك .وال نقبل
أن يشكك بنا أو أن يتهمنا بالفساد ،وإذا
أي ملف
كان ل���دى الس���لطات الفرنس���ية ّ
فس���اد على وزراء حزب الل���ه ،فليتفضل
إل���ى القضاء ،وليق���م بتقديم���ه من أجل
محاسبتهم فورا”.

{حزب الله} يجرؤ
حيث ال يجرؤ اآلخرون
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«فتوى» من السيستاني إلنجاح االنتخابات المبكرة في العراق
بغداد – قالت مصادر مطلعة في مدينة
النجف العراقية إن المرجع الديني األعلى
علي السيستاني قد يدعو مقلديه الشيعة
إل���ى المش���اركة الواس���عة ف���ي االقتراع
المبكر المقرر إجراؤه صيف العام القادم
الختيار برلمان جديد ،في مس���عى يقول
مراقبون إن هدفه إعادة إكس���اب العملية
السياسية شرعية انتخابية بعد أن فشل
الع���راق من���ذ  2003في الخ���روج من نفق
المحاصصة ودفع الناخبين إلى مقاطعة
واسعة.
وس���جلت االنتخاب���ات البرلماني���ة
األخي���رة التي ج���رت الع���ام  ،2018أدنى
معدل مشاركة ،بعدما قاطعها العراقيون
عل���ى نط���اق واس���ع ،احتجاج���ا عل���ى
أي آفاق
مش���اركة الفاسدين فيها ،وغياب ّ

للتغيير ،ما اعتبر إعالنا ش���عبيا بفش���ل
هذه الممارس���ة الديمقراطية التي تجيد
أحزاب اإلس�ل�ام السياس���ي اس���تغاللها
لتكريس نفوذها السياس���ي في البرلمان
والحكومة.
وتعد دعوة السيس���تاني للمش���اركة
ف���ي االنتخابات حاس���مة على مس���توى
ضمان نجاحها ،نظرا لتأثيره الواسع في
صفوف مقلديه الشيعة اإلثني عشرية في
العراق.
وال ين���وي المرج���ع األعل���ى عل���ي
السيس���تاني تفضي���ل مرش���ح على آخر
أو ح���زب دون س���واه ،لكنه س���يدعو إلى
مش���اركة كثيف���ة “إذا لم���س عدال���ة في
قانون االنتخابات ونزاهة في اإلجراءات
التحضيرية”.

ويق���ول مراقب���ون إن المش���اركة
الواس���عة في االنتخابات ربما تحد من
حظ���وظ الق���وى السياس���ية التقليدي���ة
التي تجيد أس���اليب تزوي���ر االنتخابات
أو اختطاف نتائجها أو ش���راء أصوات
الناخبين المشاركين فيها.
وسيتالش���ى تأثير التزوير ،الش���ائع
بكث���رة ف���ي االنتخاب���ات العراقي���ة ،في
ح���ال ش���ارك الناخبون بكثاف���ة ،ألن عدد
األصوات المطلوب للفوز سيكون أكبر.
والسبت ،وجه رئيس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي“ ،مفوضية االنتخابات
بمضاعف���ة جهوده���ا لتس���ريع إكم���ال
تس���جيل الناخبين العراقيي���ن في أقرب
وقت ،اس���تعدادا لالنتخاب���ات المبكرة”،
داعيا العراقيين المؤهلين للتصويت إلى

“اإلس���راع بتحديث بياناته���م االنتخابية
للحص���ول عل���ى البطاق���ة االنتخابي���ة
البايومترية الخاصة بكل منهم”.
وكان الكاظمي تسلم الجمعة تقريرا
عن اجتماع وفد حكومي رفيع المستوى
مع رئيس وأعض���اء مجلس المفوضين
ف���ي المفوضي���ة العلي���ا المس���تقلة
لالنتخابات خصص لبحث س���بل إنجاز
التس���جيل البايومتري الكامل للناخبين
العراقيين المؤهلين لالنتخابات المقبلة

مصطفى الكاظمي
يتحرك لتوفير الضمانات
الفنية إلنجاح االنتخابات

والذين يتج���اوز عددهم الكلي  26مليون
ناخب.
وخ�ل�ال مراجع���ة التقري���ر ،ش���دد
الكاظم���ي عل���ى “أهمي���ة تمكي���ن كافة
الناخبين م���ن التصويت في االنتخابات
النيابي���ة المبكرة ،المق���رر إجراؤها في
ش���هر يونيو المقب���ل” ،مش���يرا إلى أنّ
“مشاركتهم الواسعة في التصويت دليل
على ثقة الش���عب العراقي بالديمقراطية
والنظام المدني الدستوري ،كما يساهم
في قطع الطريق على المس���يئين لنزاهة
العملية االنتخابية وشفافيتها”.
وأش���اد الكاظمي بـ”القدرات التقنية
والمهني���ة لخبراء المفوضية وموظفيها
وبم���ا يبذلون���ه من جه���ود وحرص في
تس���جيل وتنظيم بيانات عدد متزايد من

الناخبين ومنحهم بطاقاتهم االنتخابية
في الوقت المطلوب” ،داعيا “المواطنين
المؤهلي���ن للتصوي���ت إل���ى اإلس���راع
بتحدي���ث بياناته���م االنتخابي���ة عب���ر
الذهاب ش���خصيا إلى مراكز التس���جيل
القريب���ة تمهي���دا الس���تالم بطاقاته���م
اإللكترونية البايومترية التي ستس���مح
لهم باإلدالء بأصواتهم في االنتخابات”.
ويرب���ط المراقب���ون بين اإلش���ارات
القادم���ة م���ن النج���ف بش���أن دع���م
السيس���تاني لمشاركة ش���عبية واسعة
في االنتخاب���ات وبين تحركات الكاظمي
لضم���ان اس���تكمال اإلج���راءات الفني���ة
الخاص���ة باالقتراع ،وس���ط تكهنات بأن
االنتخاب���ات قد ُتجرى في موعدها فعال،
وهو يونيو .2021
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