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Johnson and the sixth package of sanctions against Russia

Iranians protest 
against Khamenei
 Angry demonstrations 
took place in Abadan city 
in southern Iran after the 
Metropol building crashed 
to the ground resulting in 28 
killed people.
Several clips showed 
protesters chanting against the 
authorities because they could 
not save tens of people stuck in 
the rubble.
Demonstrators in Abadan 
and Al-Muhammerah chanted 
«Khamenei! Shame on you!» 
and «Raisi! You have to 
resign». 
As well, demonstrations 
took place in Bandar Abbas, 
Behbahan, and Shahin Shahr 
in solidarity with the stricken 
city which has a population of 
about 230 thousand people and 
is located in Ahvaz province 
bordering Iraq.
The Iranian police fired tear 
gas canisters and shots into the 
air to disperse people who had 
gathered near the collapsed 
building and insisted on 
entering the site. As well, the 
Iranians gathered peacefully in 
other cities to mourn the dead 
people.

Boynuyogun refugee camp in Hatay, Turkey

Ali Khamenei

European official confirms
the EU rejects the Turkish project to 

resettle refugees in northern Syria

 British Prime Minister 
Boris Johnson called his Hungarian 
counterpart Viktor Orbán and hoped 
the EU would be able to proceed with 
its sixth sanctions package given the 
paramount priority of ending the war in 

Ukraine as soon as possible
«I strongly condemn Russia's 
continued attack on Ukraine,» he 
said. «I acknowledge the challenging 
circumstances some countries faced in 
sourcing energy supplies.»

The statement also said both leaders 
agreed that shoring up energy security 
and domestic resilience in Europe was 
crucial, while endless confrontation 
in Ukraine would only cause more 
suffering.

 Luis Miguel Bueno, 
the EU spokesperson for 
the Middle East and North 
Africa explained to Arab 
media about the Turkish 
plan to build thousands of 
residential settlements in 
northern Syria to return 
Syrian refugees. «The 
European Union commits 
to preserving Syria's unity, 

sovereignty and territorial 
integrity which can only 
be achieved by a genuine 
political transition. We reject 
any attempt at social and 
demographic engineering in 
any part of Syria,» he said.
«The European position 
about Syria did not change. It 
is not possible to normalize 
with the regime, lift sanctions 

on it, or rebuild Syria until 
the regime engages in a 
political transition process 
and UN Resolution 2254 
is fully implemented,» he 
pointed out. «The EU has a 
programme to rehabilitate 
schools, support ways of 
living and build abilities.»
The EU spokesman 
expressed his concern 

about the situation in the 
north and east Syria: «The 
EU supports efforts to 
achieve stability. Through its 
partners, it provides food, 
water, sanitation, hygiene 
and protection services for 
children at risk in the Houri 
Center and the headquarters 
of the Women's Protection 
Units.»
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 The Federal Supreme 
Council has unanimously elected H. 
H. Sheikh Mohammed bin Zayed Al 
Nahyan as President of the United 
Arab Emirates according to Article 
51 of the Federal Constitution. This 
followed the passing away of his half-
brother, the late president of the 
country Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan.
Sheikh Mohammed has held many 
positions throughout his political 
career. He was the Crown Prince of 
Abu Dhabi before Sheikh Khalifa 
passed away, and was appointed 
Deputy Supreme Commander of the 
Armed Forces.
H.H’s political career reveals vast 
military experience, which qualified 
him to develop the UAE Air Force 
following his graduation  from the 
Royal Military Academy Sandhurst 
in Britain in 1979 ; where he received 
his training in the armoured corps, 
vertical aviation, tactical aviation 
and parachute forces. He returned 
home to the UAE to join the Officers' 
Training Course in Sharjah, another 
Emirate of the UAE. He has held a 
number of roles in the UAE military, 
from that of Officer in the Amiri 
Guard (the UAE's elite security 
force) and Pilot in the UAE Air 
Force. Moreover, he held several 
senior positions until he became the 
Deputy Supreme Commander of 
the Armed Forces.

Emirati economic growth

Observers confirm that the 
economic growth in the 
Emirates was remarkable 
as it transferred the country 
from mainly relying on 
fishing and pearling into 
massive growth. With 
the help of its oil and gas 
resources, the UAE has 
become the financial and 
tourist center of the GCC 
and the wider Middle 
East.
The UAE has also become 
a popular destination for 

millions of tourists from around the 
globe and an international cultural 
hub hosting major exhibitions in 
the region, thanks to the balanced 
approach of the country's leadership, 
the UAE's important strategic 
location and its strong economy.
Since Sheikh Khalifa (the late 
president) started to suffer from 
health issues, which affected his 
capacity to manage the country, 
Sheikh Mohammed bin Zayed, the 
then Crown Prince of the Emirate 
of Abu Dhabi, began coordinating 
governance matters with the ruler 
of the Emirate of Dubai, Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 
They have been known as the pioneers 
of development in the country.
In addition to its economic growth, the 
UAE aspires to become a prominent 
regional power. Undoubtedly, the 
great economic growth, enormous 
development, flourishing tourism, 
and its focus on diversifying the 

economy and employing the latest 
technologies in various fields have 
collectively contributed to increasing 
its regional prominence.
The UAE has moved early to diversify 
its economy. In addition to the energy 
sector, it has well-established tourism 
and media sectors, a large number of 
satellite channels and international 
networks based in Dubai, 
international hotels and restaurants 
that find great opportunities in the 
Emirates for expansion.
Many observers consider Sheikh 
Mohammed bin Zayed to be a 
pioneer of modernization who is 
loved by his people and who has 
tirelessly promoted the UAE by 
encouraging development in the 
energy, infrastructure and technology 
sectors.
The UAE has an almost unique 
cultural characteristic, it hosts 
immigrants from more than 202 
different nationalities who live there 
in harmony. It is a real melting pot 
of various cultural backgrounds 
and identities. The UAE’s social 
diversity presents  an opportunity 
for intercultural interaction which is 
very effective in promoting the UAE.

Foreign Policy

Since its early days under the rule 
of its founder, the late Sheikh Zayed 
Al Nahyan, the UAE has adopted a 
policy of zero problems and resolving 
conflicts in the Arab World and the 
Middle East.

Deepening the relationship with 
the Kingdom of Saudi Arabia 

has played a major role in 
countering the growing 
influence of extremist 
political Islam groups in the 
countries that witnessed 

the so-called Arab Spring. 
It has posed a challenge to 
the malign agendas of the 

Muslim Brotherhood and the 
Iranian Revolutionary Guard 
Corps by supporting national 
forces in those countries to 
halt the infiltration of religious 

extremism in Iraq and Yemen and in 
supporting the Syrian and Libyan 
people.
The last year has witnessed a gradual 
thawing of the Emirati-Turkish 
relations, based on mutual interests, 
the Gulf reconciliation and the 
establishment of a Gulf force that 
preserves the security and stability of 
the region in cooperation with some 
Arab and regional states in light of the 
change taking place in the region and 
the wider world.
Commenting on the policies and 
strategies pursued by Mohammed 
bin Zayed, former US ambassador to 
the UAE Barbara Leaf said: «He was 
driven by a certain fatalistic line of 
thinking that Gulf Arab rulers could 
no longer rely on their main supporter 
the United States, especially after 
Washington abandoned Egypt's 
Hosni Mubarak during the 2011 Arab 
Spring.»
A US State Department official, 
currently working in the 
administration of President Joe Biden 
whose relations with the UAE have 
worsened in the past few months said 
he is a strategist who gives discussions 
a historical perspective.
“He will talk not only about the 
present but go back years, decades, in 
some cases, speaking to trends over 
time,” the official said.
The chairman of the Emirati 
Journalists Association, Mohamed 
Al Hammadi said: «During the past 
period, some world leaders have 
visited the UAE to meet with Sheikh 
Mohammed bin Zayed to consult and 
discuss regional and the international 
affairs, as they trust Sheikh 
Mohammed’s judgment, based on 
previous experiences.» He noted that 
bin Zayed has proven to be a reliable 
leader in good and bad times.
Given the competition over power 
and influence in the region and 
worldwide, one wonders if the 
President of the UAE will collaborate 
with the leaders of the region to form 
a Middle Eastern alliance to protect 
regional interests and build a better 
future?

Why does the international community welcome 
Sheikh Mohammed bin Zayed?
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Seaport development in Saudi Vision 2030 .. 
Increasing the trade with the three continents

 The Kingdom of Saudi 
Arabia is still carrying out its 
ambitious strategic plans to 
develop its seaports. The Saudi 
Ports Authority «Mawani» 
implemented, in 2020, several 
initiatives and qualitative measures 
to boost efficiency and upgrade 
the port sector by raising the 
competitiveness of the Saudi port 
services according to the highest 
international standards.

National Strategy for 
Transport and Logistics

The Saudi Press Agency «SPA» 
prepared a report for the 
Federation of Arab News Agencies 
(Fana), in which it spoke about the 
launch of the National Strategy 
for Transport and Logistics Services 
which is one of the main axes of 
Vision 2030.
The KSA will be able to invest in its 
geographical location in the middle 
of the three continents to diversify its 
economy by establishing an advanced 
industry of logistics services, building 
high-quality systems of services and 
applying competitive work models 
to enhance the productivity and 
sustainability of the logistics sector 
since it is a major axis of the KSA 
plans.
The strategy wants to enhance the 
KSA's position as a global centre for 
transportation and logistics services 
by establishing global platforms 
and logistics areas, developing the 
infrastructure of seaports, expanding 
their capacity and raising their 
operational efficiency, in addition 
to increasing the GDP contribution 
of the transport and logistics sector 
from 6% (now) to 10%.
The strategy is based on three main 
pillars: Promoting the growth and 
innovation in the Saudi marine 
ecosystem, enhancing the regulatory 
nature of the authority and its 
operating model, and ensuring 
a reliable effective regulatory 
commercial environment.
The plans for developing the 

sector are based on three pillars: 
First, developing the role of 
seaports according to the National 
Industrial Development and 
Logistics Programme (NDLP) 
to develop four main sectors 
industry, mining, energy and 
logistics services so that this sector 
is part of the process of linking 
these four sectors together.
Second, strengthening the plan of 
expanding the role of the private 
sector by increasing the number of 
container terminals in some major 
seaports in a way that enhances their 
capacity like King Abdullah Seaport.
Third, strengthening the number 
of shipping lines and opening new 
lines and linking them to regional 
and international seaports and this is 
what has recently happened between 
Jeddah Port, Jebel Ali Port in the 
UAE and the Egyptian port of Ain 
Sokhna.
The Kingdom has 13 seaports on 
the coasts of the Red Sea and the 
Arabian Gulf through which 13% of 
the global trade passes. 70% of the 
KSA's imports and 95% of its exports 
pass through its seaports and 291 
berths with a capacity of 1.1 billion 
tons and 20 million containers. 
Saudi seaports serve as gateways for 
trade and development for the three 
continents, Asia, Europe and Africa 

because they keep abreast with the 
rapid changes in maritime trade.

Achievements

Saudi Ports Authority signed very big 
contracts in Jeddah Islamic Port which 
help raise the capacity of container 
terminals by more than 70% to reach 
more than 13 million containers with 
investments of over nine billion riyals.
The authority also signed the biggest 
contract in the Kingdom at King 
Abdulaziz Port in Dammam, which 
will help raise the capacity of the 
container terminals by more than 
120% to reach 7.5 million containers, 
with investments exceeding seven 
billion riyals, in addition to many 
achievements on the operational, 
legislative and regulatory level.
The data of the General Authority 
for Statistics says the non-oil exports 
from the Kingdom of Saudi Arabia 
in 2021 were worth 187,950,268,805 
riyals, while imports to the Kingdom 
were worth 343,665,939,711 riyals.
The Saudi seaports also achieved a 
record increase in the total tons of 
cargo handled in the first quarter 
of 2022, with an increase of 7.18%, 
amounting to 74,014.217 tons.
They recorded an increase in the 
number of transhipment containers 
with an increase of 5.91%, at 1,371,164 

standard containers, compared to 
the same period last year, which 
confirms the efficiency of logistics 
services of the Saudi seaports.
Omar bin Talal Hariri, head 
of the Saudi Ports Authority, 
said that Mawani issued its new 
establishment strategy to support 
the Saudi trade and economic 
development. The status and 
strategic location of Saudi seaports 
placed the Kingdom on the fifth 
rank of the fastest country in the 
world in dealing with container 
ships according to the 2020 annual 
UNCTAD index issued by the 
United Nations Conference on 
Trade and Development.
«The UNCTAD report said the 
Kingdom achieved progress in the 
third quarter of 2021 in the index 

of maritime navigation network 
connectivity with International 
shipping lines. It achieved 70.68 points 
to be the country with the highest 
regional progress on the index as 
part of the Kingdom’s efforts to raise 
its competitiveness and enhance its 
international presence in the shipping 
sector.
«Mawani strategy has achieved several 
important achievements in the past 
period. It signed several agreements to 
develop a prosperous and sustainable 
maritime transport system that 
supports the economic and social 
aspirations of the Kingdom and helps 
achieve the goals of the Kingdom's 
Vision 2030. It also launched the first 
phase of the development project of 
the southern container terminal of the 
Jeddah Islamic Port as a part of the 
total investments of the World Dubai 
Ports project which amounted to 3 
billion riyals,» said Hariri.
The international classification of 
the performance of the Saudi port 
network rose to the 16th rank in 
terms of the handling quantities in 
the annual (Lloyd's List) report, and 
three Saudi ports were ranked among 
the list of the 100 largest ports in the 
world which are Jeddah Islamic Port 
(37th) and King Abdullah Port (84th) 
and King Abdulaziz Port (93rd).
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«Time bombs»... How did Libya's mercenaries 
enter Tunisia through neighbouring countries? 

What to do with them?
 Several Tunisian reports 
had recently said the transportation 
of many extremist mercenaries 
from Libya to Tunisia last year is a 
part of the MB attempts to create 
chaos in Tunisia in retaliation for its 
exclusion from power by dissolving 
the parliament, bringing about 
a comprehensive political and 
institutional reform, purging the 
judicial and security institutions and 
the executive departments of the MB 
cells.

The MB sneaked through a 
neighbouring country

A well-informed Tunisian source told 
Levant News that Tunisia aborted 
several operations of infiltration 
of terrorists across the borders 
of neighbouring countries. The 
authorities discovered Tunisian MB 
leaders facilitated the infiltration of 
some terrorists to use them in future 
operations, as well, they provided 
them with a place to live and legal 
identity documents.
«All Tunisian borders, especially the 
eastern ones, have been witnessing 
a high-level security mobilisation 
for several months in parallel with 
discovering several attempts by very 
dangerous terrorists to enter the 
country helped by internal forces 
and foreign allied ones. The Tunisian 
authorities are currently intensifying 
their efforts to control the borders 
and to track those who have recently 
entered the country to prevent 
them from carrying out any terrorist 
operations,» explained the source.

Greenlight to carry out
 terrorist operations

The Libyan MB leader, the head of the 
so-called State Council, described by 
the Tunisian newspapers as Turkey's 
first man inside Libya, threatened to 
send groups to support the Tunisian 
MB in retaliation for the measures 

adopted by President Kais Saied last 
July.
Last April, Turkish President Recep 
Tayyıp Erdoğan attacked Tunisian 
President Kais Saied's decisions on 
the dissolution of the parliament, 
which was controlled by the MB. 
Many observers read his statement 
as a message that he supports the MB 
Ennahda movement and the regional 
political Islamist forces and tries to 
incite external forces to put pressure 
on the Tunisian state but the most 
important message was giving the 
green light to the MB members to 
launch operations to put pressure on 
the country's national institutions.

Time bombs in Tunisia

Tunisian political analyst Nizar al-
Jelidi describes the crisis of sending 
mercenaries from Libya to Tunisia as a 
time bomb. «The MB and its political 
branch in Tunisia, the Ennahda 
Movement, have recently tried to 
make very dangerous terrorists 
enter the country cooperating with 
its allies in neighbouring countries 
including the organisation's leaders in 
Libya and Algeria and these attempts 
are still going on, while the Tunisian 

authorities are mobilising forces to 
protect the country's security from 
this malicious scheme,» he said. 
«These elements are trying to 
infiltrate through the crossings of 
Dehiba Wazen and Ras Ajdir, on the 
Libyan-Tunisian border. They have 
taken advantage of the vast area of the 
borders between the two countries 
to enter Tunisia (after they could 
no longer stay in Libya) to carry out 
new operations to create chaos and 
instability in Tunisia to obstruct the 
political and constitutional reform 
and return the MB to the political 
scene,» he explained. «Ordered by 
Libyan MB branch and supported by 
its allies in neighbouring countries, 
these terrorist elements entered the 
country protected and helped by the 
Ennahda movement and its leaders 
especially Sayed al-Ferjani, Abdullah 
Al-Triki and Ahmed al-Ammari.»

Ennahda movement wants to 
destabilise the country

«Ennahda is currently seeking to 
threaten and destabilise by carrying 
out subversive and hostile MB 
schemes and all MB elements are 
united in implementing them inside 

and outside Tunisia,» he said. 
«Since the July 25 reform measures, 
the security has been successful 
in confronting these schemes and 
reducing the number of those who 
sneak from the border. At the times 
of the MB rule, those terrorists flew 
to Tunisia helped by the Ennahda 
that ruled the country for 10 years 
described by the Tunisian people as 
the black decade.»
«Those terrorists are time bombs 
to be used any time the MB wants, 
especially in the fire zone of the 
borders such as Tatween, Djerba, 
Bin Djardan and others. There is 
high-security surveillance of the 
movement of these elements and 
from time to time the authorities 
succeed in carrying out preemptive 
operations to thwart their hostile 
terrorist plans inside the country,» he 
stressed. «The Tunisian security and 
intelligence services face difficulties 
with controlling all the crossings 
and the infiltration of mercenaries 
because they are helped by some 
MB leaders who know the security 
situation and the legal procedures in 
the country as well as the vast desert 
area of the borders between Tunisia 
and Libya.
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Putin failed to secure Russia's borders while new 
countries are to join NATO

 On 25 February, Putin 
ordered the invasion of Ukraine to 
protect the Russian borders from 
NATO after Ukraine had announced 
it would join the alliance.
However, the Russian president's 
plans for the invasion backfired on 
him. British newspaper The Times 
reported on 13 April that Sweden 
and Finland intend to join NATO. 
«Russia made a massive strategic 
blunder. Finland and Sweden look 
poised to join NATO this summer,» 
US officials told the newspaper

In Sweden

Sweden's ruling Social Democratic 
Party announced that it would vote 
in favour of joining NATO. The party 
has supported Sweden's neutrality 
since before the fall of the Soviet 
Union, but the invasion of Ukraine 
has greatly shifted public opinion.

After having previously declared that 
non-alignment had served Sweden's 
interests well, the Swedish Prime 
Minister confirmed that she was 
ready to discuss the proposed policy 
and did not rule out the possibility 
of joining NATO. Public support for 
joining NATO has doubled since the 
Russian military operation in Ukraine 
reaching about 50% in Sweden and 
60% in Finland, according to opinion 
polls conducted in mid-April.
Right-wing opposition leader Ulf 
Kristersson announced his intention 
to apply to join the alliance, while the 
Democratic Party, the third-largest 
party in the 2018 elections, proposed 
joining NATO after it was against it. 
As well, neighbouring Finland, which 
borders Russia, has begun preparing 
for a similar decision.

Russia warns Sweden

Moscow criticised the statements 
of Swedish Foreign Minister Ann 
Linde about a possible threat that 
her country and Finland may face 
from Russia. «Statements about the 
alleged Russian threat to Sweden and 

Finland are unintelligent. They are 
not based on facts, they are in line 
with propaganda and provocation,» 
Russian Foreign Ministry 
Spokeswoman Maria Zakharova told 
Sputnik.
Zakharova pointed out that it is wrong 
to consider such statements «as 
individual, independent opinions». 
She added: «Those statements do 
not meet the interests of the peoples 
of these countries and ensure and 
serve the interests of the collective 
NATO led by the United States». 
Russian Presidential Spokesman 
Dmitry Peskov advised waiting 
until the Russian Defense Ministry 
comes up with a plan regarding 
the enhancement of the country’s 
western borders before speaking 
about a possible deployment of 
nuclear weapons in the Baltic area. 

Russian military provocation

The Swedish General Staff revealed 
that a Russian AN-30 spy plane 
violated Swedish air space on 1 May 
for a short time. These happened 
weeks after Sweden had announced 
it intends to join NATO in light of the 
Russian invasion of Ukraine. 
Sweden's Defence Department said 
in a statement that a Russian AN-30 
helicopter flew east of the Danish 
island of Bornholm, in the Baltic Sea, 

and entered Swedish airspace. It said 
its teams followed the entire event 
and photographed it.
«Violating Swedish airspace is totally 
unacceptable,» Sweden’s Defence 
Minister denounced the incursion. 
«This action is unprofessional 
and given the general security 
situation very inappropriate. 
Swedish sovereignty must always be 
respected.» 

In Finland

Finnish President, Sauli Niinistö, said 
to the newspaper Ilta-Sanomat in late 
April that the vitality of Finland's and 
Sweden's accession to NATO arose 
due to Russian actions in Ukraine and 
that this step would make Northern 
Europe «a stable and strong region.» 
«Absolutely! The security situation 
has changed. The first change is Russia 
tried to limit the sovereignty (of 
other countries) and establish a zone 
of influence and the second change 
is that Russia used military force 
severely and when the neighbouring 
country behaves in such a way, you 
have to direct your attention to it.»

«The Russian demands last December 
showed that Russia does not look at us 
the way it did before i.e. as a militarily 
non-aligned state, and as a force for 
stability with full sovereignty, but it 

considers us in one way or another 
a country belonging to its sphere of 
influence or a region that others do 
not care about. Finland and Sweden 
should determine their own position 
independently. If Finland and Sweden 
join NATO we will have a new kind of 
North that is responsible, stable and 
strong,» he added.

Intentions turn into facts

Speculations and statements about 
whether or not the two countries 
joined NATO turned gradually into 
facts. In mid-May, Finnish President 
Sauli Niinisto told Russian President 
Vladimir Putin, in a telephone call, 
that his country intends to join the 
North Atlantic Treaty Organization 
(NATO) and will make its decision in 
the coming days.
The press office of the Finnish 
Presidency stated on 14 May 
«President Niinistö informed 
President Putin of how radically 
the security situation in Finland 
has changed and that Finland will 
take a decision in the coming days 
to obtain membership in NATO.» 
The statement also said that the 
Finnish president referred to what 
he had told the Russian President in 
their first meeting in 2012 that each 
independent country is responsible 
for its security. «This is exactly what 
is happening now. By joining NATO, 
Finland strengthens its security 
and assumes responsibility,» the 
statement added.
Finland has practically moved 
towards accession and announced 
on 15 May its intention to submit an 
application to join NATO. Sweden 
followed the same path of joining 
NATO;  Swedish Prime Minister, 
Magdalena Anderson, announced 
on 16 May that her country decided 
to join NATO. Therefore, Putin 
has failed in intimidating Russia's 
neighbouring countries by invading 
Ukraine; especially since the Russian 
forces have suffered many losses as in 
the face of Ukrainian resistance and 
western military support for Kyiv.

Finland and Sweden on Wednesday handed in their bids to join NATO 
after Russia’s invasion of Ukraine
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 The independent 
Russian newspaper, Moscow 
Times, carried out an 
investigation, published on 
May 20, that shows defects 
of the supply of Russian 
soldiers preparing to be 
sent to fight in Ukraine with 
military equipment and its 
poor quality. Russian soldiers 
preparing to be sent to fight 
in Ukraine are required to 
buy personal equipment at 
their own expense, according 
to several servicemen who 
spoke to The Moscow Times’ 
Russian Service on condition 
of anonymity. Some of 
the items apparently not 
provided by the army include 
footwear, body armor, 
bandages and tourniquets.
“If they issue you a field 
uniform, you’re in luck — 
you can save some money,” 
said one contract serviceman 
with Russia's National 
Guard (Rosgvardia). The 
men interviewed by The 
Moscow Times said they 
were promised a monthly 
salary of about 200,000 
rubles ($3,365) if they signed 
a contract to join the Russian 
troops fighting in Ukraine – 
but that they would have to 
buy all their gear themselves.
“A Level 4 combat vest — 
which can stop pistol and rifle 
rounds as well as shrapnel 
— costs on average 70,000 
rubles ($1,200). A helmet is 
another 10,000 rubles ($160). 
Decent boots are about 5,000 
rubles ($80), and you really 
need two pairs. A tactical 
vest costs from 5,000 to 
10,000 rubles ($80-160). And 
you also have to buy a jacket, 
pants, T-shirts and pullovers. 
That comes out to about 
200,000 rubles ($3,365),” said 
the Rosgvardia serviceman.
A Russian soldier in a military 
unit near the Ural mountains 

told The Moscow Times that 
almost no equipment was 
provided for those heading 
to Ukraine. “We have to buy 
everything ourselves, with 
our own money. I'm not even 
talking about modern body 
armor and helmets: there 
are no warm clothes, no dry 
rations or first-aid kits,” he 
said.
Online military stores are 
recording increased demand 
for body armor, helmets and 
ballistic-proof uniforms, 
according to managers who 
spoke to The Moscow Times. 
“A basic Level 4 costs on 
average 52,000 rubles ($860), 
but it won’t protect you from 
bullets. A high-quality, Level 
4 vest with full protection 
costs 138,000 ($2,280),” 
according to Yelena, a 
consultant at one online store 
who requested anonymity to 
speak freely.  
The Avangard equipment 
store was selling Level 4 vests 
for 195,000 rubles ($3,223), 
while helmets were priced at 
up to 50,000 rubles ($826). 
“Visored helmets are the 
most expensive. A cheap 
helmet is just a cap. The visor 
protects the eyes, so the 

price is higher,” an Avangard 
salesperson told The Moscow 
Times.
But many soldiers don’t use 
specialist stores, preferring 
popular Russian online 
marketplace Avito to buy 
military equipment and 
clothing.
One seller of military 
equipment on Avito 
introduced himself as Ilya 
when contacted by The 
Moscow Times, saying 
he worked as a medical 
equipment engineer at the 
Defense Ministry. Sales of 
vests and other protective 
equipment have skyrocketed 
on Avito since the beginning 
of the war in Ukraine, 
according to Ilya. “A lot of 
guys want to fight. I barely 
have time to put up an ad 
when I sell out. I don’t just 
sell used equipment. I have 
helmets, ballistic-proof 
uniforms and tactical vests.”
“Everything they have is 
licensed and approved by 
the Defense Ministry, so if 
there is some little defect the 
gear is decommissioned. We 
sell it at a small discount. We 
don't want to throw it away. 
But it is 100% high-quality,” 

he said. The servicemen 
who spoke to The Moscow 
Times said that they had not 
been issued with the Russian 
Armed Forces’ Ratnik 
military kits – but you can 
purchase them on Avito.
“You can buy a Ratnik for 
35,000 rubles ($575). It's 
easy to walk and run in, 
but the ceramic plates only 
protect the chest and back. 
At most it can protect against 
shrapnel,” said Ilya.
A better option than the 
Ratnik is the Gladiator body 
armor that was used by the 
Russian military in Syria 
and costs 86,000 ($1,410), 
according to Ilya. “Buy the 
best quality gear and don’t 
bargain. Staying alive is 
worth it,” he said.
Since the beginning of the 
invasion, there has been 
widespread evidence that 
the Russian military has 
had logistical and supply 
problems in Ukraine. 
Some Russian soldiers have 
even stolen footwear from 
Ukrainians, according to 
Ukrainian media reports. 
One Russian soldier who 
was in Ukraine at the 
beginning of the war told 

The Moscow Times that 
the shoes and clothing with 
which he was issued weren’t 
winter gear.
“I got frostbite on both my 
feet,” he said. “In Ukraine 
we were always freezing, day 
or night, and I was always 
thinking about how to get 
warm.” Not all military tents 
had stoves and Russian 
soldiers were trying to keep 
warm with rugs, according 
to Ruslan Leviev, founder 
of the Conflict Intelligence 
Team, which investigates 
Russian military and 
mercenary activity.
“The one they issue has 
bandages, iodine and 
a tourniquet,” said the 
Rosgvardia serviceman. 
Avito seller Ilya confirmed 
that the medical situation 
at the front is problematic. 
“I put a kit together for 
20,000 rubles ($325), and 
that's the bare minimum: 
antibiotics, tourniquets, an 
alexipharmic, trauma pad, 
syringes, coagulants. If you 
don't pack your own first 
aid kit, no one will save you. 
On the battlefield you can't 
staunch blood with iodine,” 
he said.

Russian soldiers in Ukraine buy their own 
military equipment
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Russia's fear of dissolution and NATO 
expansion to the east were the reasons behind the 

invasion of Ukraine
 The London newspaper 
Levant News had an interview 
with Major General Staff Dr Sayed 
Ghoneim, Chairman of the Institute 
for Global Security & Defense Affairs, 
and a visiting scholar at NATO and 
the Military Academy in Brussels, 
about the future of the Ukrainian 
crisis and its repercussions.

How sure can we be the Ukrainian 
crisis will last for a long time and 
produce new - political and economic 
maps of influence?
Europe estimates the military 
tensions will be between 1 and 5 years, 
especially after Sweden and Finland 
announced they intend to join NATO 
which will drain Russia militarily 
and economically, especially if the 
military operations last for a long 
time. On the other hand, it seems 
this tension will push Europe to find 
energy exporters other than Russia.
 
So can we say that the five-year 
scenario is likely to happen with the 
recent developments in Sweden and 
Finland?
We should note Finland and Sweden 
are not important to NATO because of 
their armies' size and capabilities but 
their geostrategic position, especially 
Finland which shares a 1,340 km 
border with Russia as well as other 
characteristics like the progress, 
national income, technological 
capabilities, being the two highest 
countries in terms of sustainable 
political, economic, security and 
social stability.
On the other hand, Finland and 
Sweden with their strategic position 
will prevent Russia to have any neutral 
access to the West, because the baltic 
states Estonia, Latvia and Lithuania 
are NATO members and are located 
directly at the south of Finland which 
make them along with Poland in 
the south and Sweden, Norway and 
Germany in the west give NATO 

complete control of most of the Baltic 
Sea in comparison with Russia's 
limited Baltic views specifically 
Petersburg city in western Russia 
and Kaliningrad exclave between 
Lithuania and Poland.
Therefore, I think there is a good 
distance between the motives of 
Russia's invasion of Ukraine and 
the motives of the possibility of its 
military attack against Finland. More 
clearly, there are two main reasons 
behind Russia's invasion of Ukraine: 
First, Russia's fear of being divided 
by possible revolutions which would 
be supported by Ukraine via the 
USA. Second, to prevent NATO from 
expanding to the east. However, the 
opposite happened through two 
things: First, the USA had been 
secretly supporting the insurgency 
inside Russia, but now it publicly 
announced its position on Putin that 
he has to be brought down.
Second, increasing the armament and 
size of NATO forces of the member 
states, which Russia will not like at 
all.
Even if Finland and Sweden did not 
join NATO in exchange for Russia's 
retreat from Ukraine, Russia will not 
agree no matter what the temptations 
are and will continue its military 
operation in Ukraine. Therefore, it is 
hard to be optimistic about a scenario 
of stability.

Some say that the Russian forces could 

not finish their combat operations 
as they should do at the right 
time despite their capabilities and 
expertise, the thing that embarrasses 
and harms Russia. Do you agree with 
this? What are its most important 
political repercussions?
Perhaps I was among the first ones 
who estimated and wrote repeatedly 
the Russia forces are militarily 
running against the expectations 
from experienced and strong military 
forces as their progress is very slow 
owing to the misuse of the Russian 
forces and the Russian General 
Command's underestimation of the 
Ukrainian army's capabilities and 
the continuous Western support. 
However, it is important to follow 
another important issue which is the 
stages I expect for Western support 
for Ukraine:
The first stage: Providing Ukraine 
with defensive weapons to counter 
the Russian attacks.
The second one: Providing Ukraine 
with offensive & defensive weapons, 
some of which would be heavy, to 
launch counterattacks and possibly 
offensives against the Russian interior 
and I think this is the current stage.
The third one: If the second stage is 
currently successful, Ukraine will be 
provided with offensive weapons to 
restore the captured lands.

So what we can say is that Washington 
wants to militarily drain Russia 

and embarrass it politically. Should 
Washington avoid worsening the 
political situation?

There are several possible military 
scenarios.
First: Russia wins. This might happen 
if the Western support stopped 
and Ukraine was subject to Russian 
demands. 
Second: Russia loses. This would 
happen if the US continued its 
support and provided Ukraine with 
offensive weapons, Ukraine could 
hold on and Russia could no longer 
continue in addition to the decline of 
the Russian economy. 
Third: The war would continue until 
late this year or for years to come 
which I think is the most likely 
scenario and this will be at Russia's 
expense in the long run.
Fourth: The West would propose a 
formal victory to save Putin's face 
and arrive at a political agreement 
through inter-negotiations. 
Fifth: The Russian economy might 
decline so the Russian opposition 
activities would increase which 
paves the way for the scenario of an 
internal coup against Putin or his 
assassination.

How will the Ukrainian crisis affect 
the Middle East?
The Middle East is one of the most 
sensitive geographical regions to the 
repercussions of the military conflict 
in Ukraine and the possibilities of 
spreading it to other places militarily 
and economically.
Things in the Middle East will be 
very interesting, especially in Syria 
which Moscow knows well it is a 
major part of the Russian national 
security strategy since Russia can use 
its influence on the Syrian regime to 
encircle NATO from the south in the 
Mediterranean Sea, which makes us 
realise why Libya was the next stage 
for Moscow after Syria through the 
security companies (Wagner).
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What the sale of McDonald’s in Russia symbolizes?

 Back in 1999, the New York 
Times columnist Thomas Friedman 
published an book entitled The Lexus 
and the Olive Tree: Understanding 
Globalization. The book included 
a theory called the Golden Arches 
Theory of Conflict Prevention; 
although slightly tongue-in-cheek, it 
stated: “No two countries that both 
have a McDonald's have ever fought 
a war against each other.”
That impressively quotable sentence 
attracted a good deal of attention 
then as an insightful view of the post-
Cold War world and the changing 
relationship between economic 
interests and political and strategic 
ones. Friedman supported that 
observation by writing that when 
a country has reached an stage of 
economic development where it 
has a middle-class strong enough 
to support a McDonald's network, 
it would become a «McDonald's 
country», and will not be interested 
in fighting wars anymore.
The author’s main point was that, 
thanks to globalization, countries 
that have developed strong 
economic ties with one another have 
too much to lose to ever go to war 
with one another. No surprise then 
that when McDonald’s announced 
last week that it was selling its chain 
of 847 restaurants in Russia to the 
local billionaire Alexander Govor, I 
remembered Friedman’s quote.
McDonald’s suspended operations in 
Russia on March 8, two weeks after 
Vladimir Putin’s widely-condemned 
invasion of Ukraine, which has 
108 Big Mac outlets itself – itself 
an irrefutable contradiction of the 
Golden Arches theory. That news 
attracted a good deal of attention 
in western media coverage of the 
ongoing war and its devastating 
global repercussions.
The opening of McDonald's first 
restaurant in Moscow in 1990 was 
among the first western consumer 
brands to enter Russia. Its large, 

gleaming store, which opened 
shortly after the fall of the Berlin Wall, 
signalled a new era of optimism in 
the wake of the Cold War. It became 
the symbol of glasnost in action and 
was the most prominent example 
of Soviet Union President Mikhail 
Gorbachev's attempt to open up his 
crumbling country to the outside 
world.
More than three decades later, 
however, McDonald’s is one of a 
growing number of corporations 
pulling out. Starbucks, Coca-Cola 
and Pepsi have paused operations 
in Russia, as have consumer brands 
including Netflix, Levi’s, Burberry, 
Ikea and Unilever, the owner of 
Marmite and Ben & Jerry’s.
Sanctions imposed on Russia 
because of the invasion have 
forced companies around the 
world to review their links with 
Russia. Sanctions have also banned 
American, EU or British companies 
to serve some of the biggest Russian 
businesses, including banks such as 
Sberbank, Gazprombank and VTB.
But some western companies have 
opted to stay in Russia, arguing that 
they do not want to let down their 
staff or innocent shoppers, who need 
their groceries. Procter & Gamble, 
an American consumer-goods giant, 
has stopped advertising in Russia but 
many of its brands remain available 

there.
Last Monday McDonald’s said the 
humanitarian crisis caused by Russia’s 
invasion and the unpredictable 
operating environment meant 
continuing running restaurants in 
the country was “no longer tenable” 
or “consistent with McDonald’s 
values”.
Its chief executive, Chris 
Kempczinski, said in a message to staff 
and suppliers: «This is a complicated 
issue that's without precedent and 
with profound consequences”, 
adding: «But it is impossible to 
ignore the humanitarian crisis 
caused by the war in Ukraine. And it 
is impossible to imagine the Golden 
Arches representing the same hope 
and promise that led us to enter the 
Russian market 32 years ago.»
Indeed. It really is the end of an era. 
“I was in the queue when the first 
Russian McDonald's opened on 
Moscow's Pushkin Square in January 
1990 - way back in the USSR,” wrote 
the veteran BBC correspondent 
Steve Rosenberg. “There were so 
many people outside the restaurant, 
it took three hours to get inside. But 
what a sense of excitement. Those 
American burgers, fries and pies 
were a symbol of Moscow embracing 
the West. Hot food to help end a 
Cold War. These are very different 
times. Russia and the West have lost 

their appetite for one another.”
Russians themselves were keen then 
to taste fast food. “We thought it 
probably tasted like freedom and we 
wanted to sample it,” reminisced one 
who did.
Back in March lots of international 
companies announced they were 
pausing operations in Russia, hoping 
the situation would resolve itself and 
they could then reopen. Hundreds 
of international brands have left 
Russia or suspended sales there 
since the country invaded Ukraine. 
Other firms, including Burger King 
and Marks and Spencer, say they are 
unable to close stores due to complex 
franchise deals.
From banks to breweries, many 
companies took financial risks to 
leave Russia amid the war. By early 
May roughly 1,000 international 
firms have curtailed their Russian 
operations since the outbreak of 
war. Many have reported significant 
forfeiture of assets; greater losses are 
expected in future.
But the pressure to head for the exit 
mounts with every indiscriminate 
Putinesque assault on Ukraine and 
its besieged citizens. It would hardly 
a surprise if in the coming period we 
are going to see a lot more world-
famous brands leaving Russia. And 
Friedman’s theory, of course, turned 
out to be nonsense.

Ian Black
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The War in Ukraine – 100 Days In

 At the start of June, we 
will mark 100 days since Russia 
launched its self-styled ‘special 
military operation’ into Ukraine. This 
milestone is an opportune time to 
assess what is the direction of events 
on the ground in the country and 
zoom out to see what these 100 days 
have done to the world’s geopolitics. 
The first and most important thing 
to learn from what happened is 
that it happened at all. One country 
invading another seems such a relic of 
human history. A multitude of world 
leaders has described the initial attack 
as a ‘paradigm shift’ in international 
relations. Historians will perhaps 
one day chart the journey from post-
Cold War American unipolarity to 
a return of the unpredictability of a 
multipolar world where there is no 
single accepted ‘rules-based order’. 
A failing of global governance and 
people asking serious questions as to 
the membership of the UN Security 
Council and its ways of working, veto 
and all, is significant as have been 

attempts to push more votes into the 
UN General Assembly. Interestingly 
whilst the US and its allies have 
been pushing a regular drumbeat 
of Ukraine debates at the UN, 
wider non-Ukraine linked work has 
continued relatively unperturbed. 
The second biggest narrative of 
the war so far is that it is still going. 
Experts predicted an overwhelming 
Russian force that would swamp 
Ukraine and its capital Kiev like a 
Tsunami wave. Foreign embassies 
fled the country and the Americans 
famously offered President Zelensky 
evacuation and his response has 
become famous; “the fight is here; I 
need ammunition, not a ride.” 
The ability of Ukraine’s armed forces 
to resist a Russian capture of their 
capital and then push back Russian 
forces to the border, with the help 
of significant arms supplies from the 
West, was not predicted. The morale 
and determination of Ukraine’s forces, 
with decision making devolved to 
units able to operate independently 
in difficult urban conflict settings has 
been in dramatic contrast to Russia’s 
forces. Russia’s army was seemingly 
unprepared for the operation with 
many reports suggesting that soldiers 

were surprised to find themselves 
transitioning from a training mission 
to an actual operation. 
Military experts have frequently citied 
that low morale is demonstrated by 
soldiers who don’t look after their 
vehicles and the huge shopping list of 
destroyed Russian armour does not 
show a happy force. Such has been 
the performance of the Russians so 
far that criticism is even being heard 
on Russian television, especially after 
the botched attempted crossing of 
the Donbas that resulted in hundreds 
reported killed. Russia has supposedly 
lost more soldiers than in the entire 
Soviet occupation of Afghanistan, 
including several Generals. It has also 
suffered the loss of its flagship Moskva 
warship and the embarrassment of a 
lowly resourced barracks on Snake 
Island refusing to surrender despite 
the overwhelming odds. 
Yet the narrative of Russian failure 
in the first phase of the war does not 
rule out a future success. The fact is 
that the Russians have rejigged their 
war aims from an attempt to capture 
the capitol to a focus on winning 
territory in the east of Ukraine. The 
fall of Mariupol allowed Moscow to 
claim a land bridge between Crimea 

and Russia proper and they are 
currently looking to grid down and 
envelop Ukrainian forces in the east. 
Russia’s blockade of the Black Sea and 
led to perhaps the most devastating 
humanitarian fallout of the war. 
Whilst focus has understandably 
been on Ukrainians under the bombs 
or fleeing the country, the knock-
on food crisis caused by the Russian 
invasion will impact on tens of millions 
elsewhere. Russia and Ukraine were 
among the top five exporters of wheat 
in 2020 and a nascent global hunger 
crisis, particularly in the Horn of 
Africa, may turn into full scale famine. 
Interestingly Russia is attempting to 
negotiate its way around and out of 
sanctions through promises to open 
access to the Black Sea. 
The scale of micro and macro change 
caused by the Ukraine conflict is 
difficult to process considering the 
short time it has occurred in. What 
will things look like in 200 days? 
Peace talks between the two sides 
have fallen apart and the growing toll 
of death and destruction will make 
a resolution harder to envisage. We 
are in a difficult and dangerous phase 
of what could remain a generational 
defining conflict.

James Denselow
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Attack on Western Sinai:
 A Striking Shift in Terrorist Conduct

 The recent terrorist attack 
in western Sinai marks a noticeable 
shift in the behavior of the terrorist 
groups that have been operating 
from the huge Egyptian peninsula 
since 2013. In particular, the timing 
and the location of the recent attack 
are alarming signs that we may be 
witnessing the birth of a new trend of 
armed insurgency in that hot region. 
On Saturday, 7th of May, the Egyptian 
military spokesperson announced 
that a group of “takfiri” elements 
attacked a water-lifting station 
eastern of the Suez Canal, and killed 
11 Egyptian military personnel, who 
clashed with them. 
In February 2018, the Egyptian Armed 
Forces, in coordination with security 
forces from the police apparatus, 
launched the “Comprehensive 
Operation Sinai” with the goal to 
eliminate terrorism in Sinai and the 
Delta region, short after a terrorist 
attack on Bir Al-Abd town killed 
305 citizens and injured 128 others. 
The horrific attack instigated the 
application of a State of Emergency 
that continued for four years, until 
the Egyptian President had decided 
to annul, in October 2021, as an 
indication on the success of the state’s 
counter-terrorism efforts. 
In the public Iftar hosted by President 
El-Sisi during the last week of 
Ramadan, on April 26th, the topic 
of achieving sustainable security 
and socio-economic development in 
Sinai was loudly celebrated. For the 
first time ever, the Egyptian President 
mentioned specific figures of the 
troops lost and money spent in the 
decade-long fight against terrorism in 
Sinai. 
“We aim to achieve actual development 
in Sinai. We managed to stabilize the 
situation there, but we have paid a 
heavy price for that to happen… the 
Egyptian army and the police forces 
had to sacrifice 3,277 of their men, 

in addition to 12,280 personnel who 
got serious injuries that prevented 
them from returning to service;” 
El-Sisi declared, after saluting the 
tribal leaders of Sinai for supporting 
the Egyptian military throughout 
this lengthy and deadly battle. 
For almost two days after the attack, 
none of the known, local or regional, 
Islamist terrorist organizations 
claimed responsibility. Then, in a 
late hour on Sunday, 8th of May, 
the Islamic State terrorists (ISIS / 
Daesh) announced on their Telegram 
group (online) that they are the 
perpetrators. However, they did not 
give any other details and did not 
share footage from the operation, as 
they usually do. This, actually, raises 
doubt about the credibility of ISIS 
claim, making it more likely that 
ISIS is only trying to make use of an 
orphan attack that no one wants to 
adopt to retrieve its lost glory in the 
eyes of its sponsors.
In fact, ISIS has never been really 
present inside Sinai. The terrorists 
who label themselves as “ISIS-Sinai” 
are mostly local self-organized 
terrorist groups, mostly coming from 
Egypt and jihadist militants in the 
Gaza Strip, who agreed, in 2015, to 
unit in one organization and pledge 

allegiance to ISIS. 
However, a closer look on the timing 
and the location of the recent terrorist 
attack in Sinai may give us a clue on 
the perpetrators and their purpose. 
This is the first time, since 2013, to 
see a deadly terrorist attack close to 
the economically strategic area of 
the Suez Canal, in a point as far as 
western Sinai. Over the past seven 
years, the terrorist attacks in Sinai had 
not extended beyond the geographic 
limitations of north eastern and east 
central territories.
So, what has actually happened and 
who are the real perpetrators of this 
attack? There are two ways to explain 
that. One hypothesis argues that some 
of the known terrorist groups in the 
peninsula moved from their favorite 
north eastern area to the far western 
area to launch the attack. However, 
this argument could be easily proved 
wrong by a quick look on the map. 
The Sinai Peninsula is huge. There 
is an extremely long distance (about 
300 km) between the north eastern 
and the central western areas, not 
to mention the mountainous terrain 
separating the two poles. Add to that 
the organic difficulty of moving across 
the local tribes and the military and 
police checkpoints, which are spread 

all over the western territories of the 
peninsula.
The other way to answer the above 
question is by assuming that a 
new terrorist group is slowly but 
surely emerging in the western of 
Sinai, close to or within the cities 
surrounding the Suez Canal. One 
dimension that may support the 
validity of this assumption is that 
this new terrorist group is acting in a 
manner that is clearly different from 
the known takfiri (Islamist) terrorists. 
For example, they are not looking at 
the Egyptian troops or non-Muslim 
citizens as a primary target. Rather, 
their main targets are facilities of 
strategic importance to the Egyptian 
economy, such as the Suez Canal and 
Natural Gas facilities. 
If the aforementioned analysis proves 
to be true, we should be alarmed that 
this will not be the last attack of this 
kind. This emerging terrorist group 
will continue to launch similar attacks 
on other crucial economic facilities in 
areas that may not be geographically 
limited to the Sinai Peninsula. The 
fact that they could reach a point as 
far as the eastern of the Suez Canal, 
tells that they have the ability to 
move deeper towards the internal 
governorates.

Dalia Ziada

Mourners and soldiers carry the coffin containing the body of Egyptian officer Soleman Ali Soleman who was killed in the attack
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The Ukrainian War Is a Proxy War Par Excellence

 The war in Ukraine is 
developing so frighteningly that it is 
impossible to predict what will come 
next. All the players involved in this 
war began to reveal their intentions 
and goals directly after they did so 
indirectly during the first weeks of 
the conflict.
The war undoubtedly has turned 
into a proxy war between the US-
led NATO and the successor of 
the Soviet Union, viz., Russia. The 
reason for this rapid and dramatic 
transformation, whether on the 
ground or in the media, is that 
this war is taking place in Europe 
between two historical arch-rivals, 
foreshadowing once again that the 
old continent could be a springboard 
for a potential third world war.
On the 25th of last month, the US 
Secretary of Defence Lloyd Austin 
said that “The United States’ goals 
in the war were not only to protect 
Ukraine as a democratic, sovereign 
country but also to “weaken” Russia 
as a military power”.
Later, Austin chaired a meeting 
of defence ministers from 40 
countries at NATO Air Command 

headquarters in Germany in order to 
coordinate to help Ukraine confront 
Russia.
This was followed by the US House 
of Representatives passing a bill to 
revive a World War II-era law only 
to increase aid to Ukraine. This 
law facilitates the export of arms, 
ammunition, and other military 
equipment to Ukraine.
The move coincided with US 
President Joe Biden's request to 
Congress to approve a massive 
additional budget of $33 billion to 
help Kyiv in its fight against Russia. 
$20 billion of this aid will be for 
weapons, ammunition, and other 
military aid.
Added to all this is the unlimited 
US intelligence support for the 
Ukrainian army in identifying and 
bombing important Russian targets. 
This support has proven to be 
effective in inflicting heavy losses on 
the Russian army.
All this indicates that the war in 
Ukraine is a proxy war between 
Russia and Ukraine, which is fighting 
on behalf of NATO. Thus, this war 
has become a miniature world 
war in terms of geography, but in 
political and ideological terms it is 
undoubtedly an international war.
The unlimited US and Western 
involvement in this war is not for 

the sake of Ukraine's sovereignty, 
as Western officials say, but rather 
for the sake of Western security. 
The United States is concerned 
about the collapse of the Western 
“international” system and the 
unipolar system that prevailed after 
the collapse of the Soviet Union in 
1991.
Therefore, Washington and NATO 
hawks are mobilised militarily, 
in intelligence, politically and 
diplomatically to help Ukraine resist 
the Russian invasion. The US aim 
has become to prolong the war in 
Ukraine and turn it into a quagmire 
to drain Russia.
Washington realises that if Russia 
succeeds in achieving its goals in 
Ukraine, Putin will continue his 
efforts to restore the glories of the 
collapsed Soviet Union by invading 
neighbouring countries that were 
once Soviet republics.
This, in turn, will lead to the end of 
the US-led unipolar international 
system, and the emergence of 
a bipolar or multipolar system. 
Especially after the American 
unipolar system has proven its 
failure to lead the world towards 
peace and prosperity or to solve its 
growing and cumulative problems.
In addition, Washington is well 
aware that if Moscow is relatively 

successful in achieving its objectives 
in Ukraine, this will encourage 
China to annex Taiwan. As a result, 
Uncle Sam will have a difficult and 
possibly impossible confrontation 
with the Russian Bear and the 
Chinese Dragon. This threatens to 
erupt a third world nuclear war, 
deadly and devastating for all, and 
will turn the Earth into a veritable 
inferno where the effects will last for 
centuries.
Russia, after it failed in plan A to take 
control of Kyiv and install a loyal 
government, moved to plan B, which 
is to control eastern Ukraine, after 
realising that the West is trying to 
turn Ukraine into a trap to drain the 
Russian military power. But in the 
same sense, it can be said that Russia 
has succeeded to a certain extent to 
turn Ukraine into a drain quagmire 
for NATO, where billions of dollars 
have been spent on military and 
humanitarian aid to Ukraine.
Yes, the Ukraine war is a proxy war 
between Putin's Russia seeking to 
turn back the clock, and the U.S who 
has an insatiable appetite, desire and 
hunger for power and hegemony. 
In addition to an immature 
Ukrainian president who became 
Washington's puppet, he was falsely 
and misleadingly likened to Winston 
Churchill during World War II.

Jwan Dibo
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A rivalry splits the Muslim Brotherhood’s 
Gerontocracy

 

 After the Egyptian coup of 
July 2013, all prominent members of 
the Egyptian Muslim Brotherhood 
were either jailed or exiled. Prime 
on list was former president 
Mohammad Morsi, who spent time 
in prison before his death in June 
2019. Their Shura Council relocated 
to Qatar while the Brotherhood’s 
administrative committee moved 
to Turkey, given its historic ties 
to the Justice and Development 
Party (AKP) and its leader Recep 
Tayyip Erdogan. The Qatari and 
Turkish branches were led by the 
group’s long-time secretary-general 
Mahmud Hussein, along with Amr 
Darrag, former minister of planning 
and international cooperation under 
Morsi. A third branch strengthened 
its presence in London, led by 
Ibrahim Munir, who had bene 
present in the UK since the early 
1980s.

Veteran leaders

A bitter power struggle began to 
take shape between the 74-year-old 
Mahmud Hussein and his 84-year-old 
rival, Ibrahim Munir. A generation 
apart, both men had dedicated their 
lives to the Brotherhood. Hussein was 
born in British Mandate Palestine 
in 1947, becoming active with 
the Egyptian Brotherhood while 
studying at Iowa City University in 
the US. He returned to Egypt in the 
1970s, becoming secretary-general 
and member of the Guidance Office 
in 2004. Munir was born in Giza in 
1937, joining the Brotherhood at 
an early age. He was arrested after 
a failed assassination attempt at 
President Gamal Abdul Nasser’s life 
in 1954. Upon release, he found his 
way to London, serving in several 
capacities as director of the Islamic 
charity, Human Relief International, 
and the Takaful Trust. In September 

2020, he was elected chairman of 
the International Organization of 
the Muslim Brotherhood, based at 
Cricklewood Broadway, London.
The two leaders did not want to 
share their powers with each other, 
nor with a rising generation of 
Brotherhood members who disliked 
both, accusing them of transforming 
the organization into a lifeless 
gerontocracy: a dictatorship of old 
men. Before the conflict turned 
bitter and came out into in late 2021, 
Hussein had appointed Munir to the 
newly created post of Acting Charge 
d’ Affairs, unintentionally making 
him the man-in-charge, in light of 
the continued arrest of the group’s 
Supreme Guide, Mohammad Badie. 
By law, one of Badie’s deputies was 
supposed to deputize on his behalf, 
until he was either released from 
prison or formally removed from 
office. The first deputy, Mahmud 
Izzat, was arrested in December 
2020, while the remaining three, 
Khayrat al-Shater, Jumaa Amin, 
and Rashid al-Bayumi were either 
in exile or prison, which greatly 
enhanced Munir’s standing as the 
last man standing. A 2016 mediation 
effort between the Turkey and UK 
branches ended in vain, led by the 
Doha-based spiritual godfather of 
the organization, Sheikh Yusuf al-
Qaradawi.

Ibrahim Munir’s Coup

Last September Ibrahim Munir 
completed his coup against the 
Turkey branch of the Brotherhood. 
In his capacity as Acting Guide, 
Munir struck at Mahmud Hussein, 
first by dissolving the post of 
secretary-general that he holds, 
then by suspending him from the 
organization on 10 October 2021, 
along with five of his allies. He 
then dissolved the Turkey-based 
Administrative Office along with the 
Doha-based Shura Council. We now 
have a Shura Council supported by 
Munir, and one called Shura Council 
of the Interior, backed by Hussein.

The Turkish branch responded 
promptly by striping Ibrahim Munir 
from all his duties and replacing him 
with Mustapha Tolba as provisional 
supreme leader for six months. 
The present crisis revolves around 
authority, finances, and legitimacy. 
It also revolves around what degree 
of violence ought to be used to 
return to power in countries like 
Egypt and Tunisia, or how to keep 
power in Gaza. For now, it seems 
like the Istanbul branch will get the 
upper hand, since it is the richer 
of the two branches, receiving aid 
from the Turkish government and 
much of the donations elicited from 
outside sources, through companies 
and entitles affiliated with the 
Brotherhood.
Mukhtar Nouh, a former MB 
member turned whistleblower says 
that the Turkish branch receives 
$1.7 million USD monthly from 
the Turkish government, which is 
impossible to verify. But Turkish 
money is not guaranteed on the 
long-term, especially in light of 
normalization between Recep 
Tayyip Erdogan and both Egypt and 
the UAE. He might soon find himself 
compelled to abandon, although 
symbolically and briefly, members 
of the Egyptian Brotherhood based 
in Turkey, after hosting them for an 
entire decade. Veteran scholars of 
the Brotherhood, however, still back 
Munir. So do influential figures in 

London like its spokesman Osama 
Suleiman and media official, Suhayb 
Abdul Maqsud. Another round 
of mediation by Qurdawi has, to 
date, failed and so have those of the 
Brotherhood’s financial strategist 
Yusuf Nada. Erdogan might have 
been able to solve the crisis, he has 
stood at arms-length from the crisis, 
despite him still hosting Mahmud 
Hussein in Turkey. 

Who will overcome?

What we will now see is a period of 
defections and counter-defections, 
while Munir and Hussein will dedicate 
their efforts towards neutralizing and 
discrediting each other. Whoever 
wins will be determined by who pays 
more money to attract members of 
the rival faction. Both Munir and 
Hussein are unpopular with the 
younger generation, seen as too old, 
ineffective, and lacking leadership. 
That was made clear by a letter 
released by young Brotherhood 
members in Egyptian jails, sent 
to President Abdul-Fattah al-Sisi 
in August 2019. They asked for a 
second chance to review their jihadi 
ideology, insisting that they have 
nothing to do with their leadership, 
which they described as “uncaring.”
The schism is likely to last for the 
foreseeable future, resulting in two 
rival wings of the party, which is what 
happened with many other Arab 
parties before, like the Baath and the 
Syrian Social Nationalist Party. As 
that happens, many members will 
decide to side with neither Munir 
nor Hussein, further affecting the 
group’s prestige and powerbase, 
which in turn, might lead to the 
emergence of a third faction in the 
not-too-distant future. The name 
of a certain Mamduh Husseini is 
starting to emerge as a compromise 
candidate, although he is accepted 
by neither of the rival factions. The 
likelihood of both men stepping 
down and accepting a compromise 
figure is highly unlikely, at least for 
now.

Sami Moubayed

Ibrahim Munir
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What are the consequences of removing the US 
sanctions on Kurdish areas in Syria?

 The U.S. Department of the 
Treasury’s Office of Foreign Assets 
Control has removed the economic 
sanctions on non-Syrian regime-
controlled areas. In other words, the 
American administration allowed 
foreign investments in northeast Syria 
which lead by the Syrian Democratic 
Forces (SDF), and in northwest areas 
that were occupied by Turkey and 
Syrian opposition militias. However, 
the US authorisation does not include 
Idlib and the Turkish-occupied 
enclave of Afrin. Furthermore, such 
American Caesar sanctions will 
remain on the oil and gas sector in 
the areas controlled by the Kurdish 
forces. 
The US administration has announced 
that the new legislation is considered 
a part of the US strategy to defeat 
ISIS. That means the authorisation is 
extended to 12 economic sectors such 

as agriculture, education, information 
and telecommunications, finance, 
and construction, and the foreign 
investment will be legal in all of these 
sectors. For purpose of stabilisation 
in the areas that have been liberated 
from ISIS, the US administration 
has declared a project of funding 
$100 million to support those areas. 
However, the US economic and 
political sanctions will remain to be 
imposed on the Syrian regime and 
the areas under its control «until 
there is irreversible progress toward a 
political resolution to the conflict in 
line with UNSCR 2254» according to 
the US officials.
Despite the fact that the Treasury 
Department's decision will have 
positive effects on thriving the 
economic situation in Kurdish areas 
by allowing the foreign companies 
to invest there. Nevertheless, the US 
new decision cannot be implemented 
and take place without creating a 
political environment in the Kurdish-
controlled areas. For instance, the 
Kurdish area of Afrin is still under the 

Turkish occupation and also has been 
excluded from that decision. Besides 
that, the US Department of Treasury 
has ignored the vital importance of 
the oil resources in the economy 
and the income of the US-backed 
Kurdish self-administration. Instead, 
the United States' decision has not 
extended to the oil sector which 
is considered the main 
resource in northeast 
Syria. 
The US strategy of 
defeating terrorism 
and preventing the 
resurgence of ISIS 
by implementing 
such economic steps, 
cannot be successfully 
improved without a 
political recognition that can 
bring stability to the Kurdish region 
in northeast Syria. For example, the 
US administration can take serious 
steps toward its initiative regarding 
the Kurdish-Kurdish negotiation. 
the American example of leading 
talks between Kurds in Iraq can be 

imposed on the Syrian Kurds as well 
and it seems to be the only solution 
for the Kurdish-Kurdish ongoing 
long-term talks. In other words, if the 
US administration plan of defeating 
ISIS and bringing political stability 
to the non-government areas that 
have been liberated from ISIS, they 

should lead serious negotiations 
between Kurds to find out a 

political
recognition and 

umbrella for Kurds 
and for the Kurdish 
region, and the 
Kurdish areas of 
Afrin, Ras Al-Ain 

(sere kaniye) and 
Tal Abyad to liberated 

from Turkey and the 
Syrian opposition extremist 

groups. However, the Kurdish-
led self-administration is still 
not capable to offer such a stable 
political atmosphere to implement 
the US decision for the free foreign 
investment in the Kurdish region in 
northeast Syria. 

Zara Saleh
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عن النووي اإليراني.. اتفاق على عدم االتفاق

عــام كامــل مــن املفاوضــات بــن إيــران والقوى   
الكــرى )5+1( التــي وقعــت معهــا اتفاقــاً يف 2015، وهــي 
الواليــات املتحــدة وبريطانيــا وروســيا والصــن وفرنســا 
وأملانيــا، قبــل أن ينســحب منــه الرئيــس األمريــي الســابق 
دونالــد ترامــب بشــكل أحــادي، يف مايــو/ أيــار 2018، 
والنتيجــة النهائيــة صفــر كبــر. املحادثــات التــي أجريــت يف 
فيينــا أصبحــت يف مهــب الريــح بعــد توقــف دام ألكــر مــن 

ــابيع.  ــتة أس س
يف األســابيع األوىل مــن املفاوضــات كان الحديــث يتجــه 
بضامنــات  جديــد  اتفــاق  إىل  الوصــول  إمكانيــة  نحــو 
جديــدة، وأخــذ هــذا الهــدف يتضــاءل تدريجيــاً حتــى 
ــك  ــى وش ــم ع ــاق القدي ــاده أن االتف ــث مف ــا لحدي وصلن
العــودة للحيــاة، يف أوائــل مــارس/ آذار، وبعــد أســابيع 
ــه  خيمــت الشــكوك أيضــاً حــول هــذا الهــدف عــى ضآلت
وعــدم جــدواه يف رأيــي، فاالتفــاق القديــم فُــّرغ مــن 
ــأن األوان  ــد ب ــاً، وأعتق ــه تقريب ــت صالحيت ــه وانته مضمون
قــد فــات إلنقــاذه، واآلن وصلنــا ملنطقــة الحديــث الــذي ال 
يجــرؤ أصحابــه عــى الترصيــح بــه وهــو فشــل املفاوضــات، 
ــو  ــاق عــى يشء فه ــة اتف ــد، وإن كان مث ــم وال جدي ال قدي
ــدان  ــن ال يري ــد أن الطرف ــاق، بي ــدم االتف ــى ع ــاق ع اتف
ــا تــرب املنطــق  ــران مــن جانبه االعــراف بالفشــل، فطه
وتقــول إن مفاوضــات فيينــا مل تفشــل وإنهــا عازمــة أال 
يكــون هنــاك تراجــع خــالل املفاوضــات حتــى ضــامن كامل 
الواليــات  االقتصاديــة والنوويــة لشــعبها، ويف  الحقــوق 
املتحــدة يواجــه طلــب طهــران برفــع الحــرس الثــوري 
ــام  ــرط إلمت ــة ك ــة األجنبي ــامت اإلرهابي ــة املنظ ــن قامئ م
االتفــاق، معارضــة العديــد مــن املرعــن، حيــث يســيطر 

الحــرس الثــوري اإليــراين عــى قــوات النخبــة املســلحة 
واملخابــرات التــي تتهمهــا واشــنطن بشــن حملــة إرهابيــة 
ــة يف  ــدن صعوب ــو باي ــي ج ــس األمري ــد الرئي ــة، ويج عاملي
التغلــب عــى املعارضــة املحليــة لرفــع الحــرس الثــوري مــن 
ــد النصفــي  ــات التجدي قامئــة اإلرهــاب مــع اقــراب انتخاب

ــل. ــاين املقب ــن الث ــر/ تري ــة، يف 9 نوفم األمريكي
ــا  ــن مطلبه ــى ع ــوف تتخ ــران س ــق أن إي ــدو يف األف ال يب
برفــع الحــرس الثــوري مــن قامئــة اإلرهــاب، فقــال مســؤول 
أمنــي إيــراين: »هــذا هــو خطنــا األحمــر ولــن نتخــى عــن 
ذلــك«، ورفضــت طهــران العديــد مــن املقرحــات األمريكية 
بشــأن هــذه املطلــب، وتــرب إيــران املنطــق للمــرة 
ــاق  ــاء االتف ــتطيع إحي ــا تس ــر إىل أنه ــا تش ــة عندم الثاني
متــى شــاءت واألمــر متوقــف عــى تلبيــة مطلبهــا، وهــذا 

ــاً مســدوداً. ــت طريق ــا وصل ــاه أن مفاوضــات فيين معن
ــن  ــط ع ــابيع فق ــا أس ــران تفصله ــنطن أن إي ــد واش تعتق
ــالح  ــع س ــة لصن ــطارية الالزم ــواد االنش ــى امل ــول ع الحص
ــب  ــحاب ترام ــاب انس ــران يف أعق ــارعت إي ــووي، إذ تس ن
مــن االتفــاق بتوســيع برنامجهــا النــووي، تجلــس عــى 
طاولــة املفاوضــات يف فيينــا لتكســب الوقــت وتصّعــد مــن 
تخصيــب اليورانيــوم، وتكــّدس كميــات كبــرة منــه، ويف ظل 
تركيــز العــامل عــى الحــرب الروســية يف أوكرانيــا، ومــا نتــج 
ــي  ــران لجن ــعت إي ــط، س ــعار النف ــاع أس ــن ارتف ــا م عنه
املزيــد مــن صادراتهــا النفطيــة غــر املروعــة التــي تتجنب 
العقوبــات األمريكيــة، ومــن مثــة فإيــران تحســب املســألة 
بأنــه ال يتعــن عليهــا تقديــم تنــازالت يف حــن أنهــا تحصــل 
ــت  ــن حصل ــة، يف ح ــة النفطي ــك املنفع ــى تل ــل ع بالفع
واشــنطن عــى دعــم ضمنــي مــن موســكو وبكــن يف 
الســنوات التــي ســبقت اتفــاق 2015 عــى كبــح الصــادرات 
ــل  ــد مث ــة، ال يوج ــات األمريكي ــطة العقوب ــة بواس اإليراني
هــذا اإلجــامع اآلن بــن القــوى الكــرى، فالصــن هــي 
املشــري الرئيــس للنفــط اإليــراين غــر املــروع وتراجعهــا 
ســيكون صعبــاً عندمــا تكــون إمــدادات النفــط شــحيحة، ال 

ســيام أن بكــن تحصــل عــى أســعار مخفضــة مــن طهــران، 
ــة  ــات األمريكي ــا العقوب ــن جانبه ــن م ــارض بك ــك تع ولذل
التــي تتجــاوز الحــدود اإلقليميــة وتراهــا أحاديــة الجانــب.

ــه  ــس تتبع ــؤال رئي ــق س ــوح يف األف ــل يل ــذا الفش ــد ه بع
ــض  ــت األبي ــل البي ــاذا فع ــؤال م ــة، والس ــاؤالت فرعي تس
طــوال عــام وأكــر يف هــذا امللــف؟ وإىل أي أهــداف ســعت 
ــنا  ــو ناقش ــا؟ فل ــارشة يف فيين ــر املب ــا غ ــكا مبفاوضاته أمري
مثــالً مقــرح العــودة التفــاق 2015، ملــاذا مل يــرع بايــدن 
ــا لتجنــب التعنــت  ــو فعلهــا يف حينه يف هــذه العــودة؟ فل
ــن  ــوري وميليشــياته م ــع الحــرس الث ــب رف ــراين يف طل اإلي
ــر  ــام أو أك ــن ع ــدث ع ــا اآلن نتح ــاب، وكن ــم اإلره قوائ
تفصــل إيــران عــن امتــالك ســالح النــووي وليــس أســابيع 
ــام  ــل ع ــدن قب ــا باي ــو فعله ــاً. ل ــردد حالي ــام ي ــة ك قليل
التــي نفذتهــا أذرع  لتجنبــت دول الجــوار االعتــداءات 
ــة خــالل عــام 2021. ــا وعــى املالحــة الدولي ــران عليه طه

ــط  ــامل فق ــة والع ــى املنطق ــران ع ــر إي ــرص خط ــل ينح ه
يف امتالكهــا ســالحاً نوويــاً؟ هــل لجــأت إيــران عــى مــدار 
ــدث  ــة لتُح ــوة النووي ــب بالق ــة إىل الرهي ــوام املاضي األع
ــط  ــران فق ــة ال.. إي ــة؟ اإلجاب ــوىض يف املنطق ــذه الف كل ه
ــى  ــرر ع ــا املتك ــا يف عدوانه ــا ووكالءه ــتخدمت أذرعه اس
ــن  ــع هــذه األذرع م ــب رف ــا، واآلن تطل ــا وخصومه جرانه
قامئــة اإلرهــاب إلحيــاء اتفــاق نــووي مــات و«شــبع موتــاً« 
ــى  ــر حت ــر يف األم ــرت وتفك ــنطن فك ــدال يف أن واش وال ج

ــة.  اللحظ
أليســت إيــران غــر النوويــة هــي التــي صنعــت ميليشــيات 
إرهابيــة تهــدد أمــن املنطقــة وهــي أيضــاً التــي متــد أياديهــا 
منــذ  العربيــة  العواصــم  بعــض  الســيايس يف  بالخــراب 
ــيات  ــررة للميليش ــامت املتك ــكا الهج ــَر أمري ــوام؟ أمل ت أع
ــة وعــى القواعــد يف  ــدول الخليجي ــران عــى ال ــة إلي املوالي

ســوريا والعــراق؟
ــي اســتطاعت عــى  ــة هــي الت ــران غــر النووي أليســت إي
ــوريا  ــراق وس ــى الع ــيِّد ع ــن التس ــن املاضي ــدى العقدي م

ولبنــان واليمــن، وفــق مــا تطلــق عليــه »محــور املقاومــة«، 
ومل يكــن لــدى الواليــات املتحــدة القــدرة أو اإلرادة لتحديد 
نفــوذ طهــران يف هــذه البلــدان؟ أمل تنجــح إيــران يف تنشــئة 
ميليشــيات إقليميــة، مثــل حــزب هللا يف لبنــان والحوثيــن يف 
اليمــن، واســتغلت الفــراغ الــذي تركتــه أمريــكا يف العــراق 

عــام 2003 ومــا عــرف بالربيــع العــريب يف2011؟ 
مــن املنصــف اآلن القــول بــأن الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
تتعاطــى باســراتيجية غــر فاعلــة مــع هــذا امللــف برمتــه، 
ســواء »إيــران غــر النوويــة«، حيــث فشــلت واشــنطن 
ســوريا  يف  إيــران  مــن  املدعومــة  امليليشــيات  ردع  يف 
ــتقبالً  ــة« مس ــران النووي ــان، أو »إي ــن ولبن ــراق واليم والع
ــا  ــنطن تصوراته ــه واش ــي علي ــذي تبن ــب ال ــة الرع وفزاع
ــا  ــي لحلفائه ــن القوم ــع األم ــق م ــرارات ال تتواف ــاذ ق التخ
ــوم إزاء  ــا واشــنطن الي ــي تثره ــة، فاملخــاوف الت يف املنطق
القنبلــة النوويــة اإليرانيــة املحتملــة خــالل أســابيع، ال تبــدو 
كافيــة لقبــول الــدول العربيــة وإرسائيــل برفــع »حــزب هللا« 
ــن  ــة م ــران يف املنطق ــن وكالء إي ــم م ــن« وغره و«الحوثي
قوائــم اإلرهــاب، فهــذه امليليشــيات يف تصــوري أخطــر 
مــن القنبلــة النوويــة، وتشــكل تهديــدات قامئــة وحقيقيــة 

ــع. للجمي
يف األخــر، أرى أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة ينبغــي 
ــل  ــف، ب ــذا املل ــل يف ه ــراتيجيتها للتعام ــر اس ــا تغي عليه
ــات  ــود تحالف ــل وج ــيام يف ظ ــا، ال س ــة بأكمله ويف املنطق
ــب  ــذا يرت ــران، وه ــوم إي ــع خص ــنطن م ــراتيجية لواش اس
ــا وأتصــور أن  ــة أمــن حلفائه ــا التزامــاً رصيحــاً بحامي عليه
ــاً،  ــو مؤقت ــووي ول ــاق حــول الن ــرة االتف ــا نســيان فك عليه
وتبحــث عــن آليــة جديــدة لكبــح جــامح التمــدد اإليــراين 
ــها األذرع  ــي متارس ــطة الت ــد لألنش ــع ح ــة ووض يف املنطق
وامليليشــيات املدعومــة مــن إيــران، حتــى لــو تطلــب ذلــك 
ــران يف  ــد إي ــا ض ــي اتخذته ــراءات الت ــل اإلج ــرار بفش اإلق
الفــرة املاضيــة، وإعــادة النظــر يف خياراتهــا للتعامــل مــع 

ــا. ــط بأكمله ــرق األوس ــة ال منطق

حسام فاروق

لبنان وتفكيك سيطرة حزب اهلل

ــه انعكاســه  يبــدو أن املشــهد اإلقليمــي كان ل  
عــى املشــهد الداخــي يف لبنــان، فــإذا مــا نظرنا إىل املشــهد 
اإلقليمــي ســوف نشــاهد تصاعــد حالــة االنحســار للنفــوذ 
اإليــراين يف عــدد مــن املناطــق التــي كانــت تعتربهــا إيــران 

ــا. ــق نفوذه ــيطرتها ومناط ــن س ــزءاً م ج
ففــي الحالــة العراقيــة نشــاهد انفتاحــاً سياســياً واقتصاديــاً 
الســيايس  الثقــل  دول  وبخاصــة  املنطقــة،  دول  عــى 
ــى  ــعودية، وع ــة الس ــة العربي ــل اململك ــادي، مث واالقتص
انحســار  أن هنــاك  يبــدو واضحــاً  الســورية  الخارطــة 
للنفــوذ اإليــراين لصالــح النفــوذ العــريب مــع إعــادة الــدفء 
للعالقــات الســورية مــع اإلمــارات والبحريــن، وعــى 
قيــادة  عــرب  الســعودية  اســتطاعت  اليمنيــة  الخارطــة 
التحالــف العــريب تحجيــم النفــوذ اإليــراين وقصقصــة أذرع 
ــا  ــة، عســكرياً وسياســياً، عــرب مبادراته امليليشــيات الحوثي
اليمنيــة،  الرشعيــة  داخــل  الصــف  لتوحيــد  الهادفــة 
ــح  ــكري لصال ــهد العس ــى املش ــر ع ــه تأث ــيكون ل ــا س م

ــة. ــة اليمني الرشعي
يف املشــهد اللبنــاين تؤكــد املــؤرشات أنــه بــدأ يتجــه نحــو 

تحجيــم النفــوذ اإليــراين، فلــو نظرنــا إىل الرتكيبــة الربملانيــة 
ــة األخــرة ســوف نجــد  ــات الربملاني التــي أفرزتهــا االنتخاب
أن املكاســب تتجــه للمســتقلني، وأن حــزب هللا وحلفــاءه 
يخــرون األغلبيــة يف االئتــالف الربملــاين، وهــو مــا يحمــل 
معــه بــوادر تغيــر حقيقــي يف السياســة الداخليــة مبــا 
ــة  ــل الدول ــى مفاص ــزب هللا ع ــطوة ح ــد س ــدم تقيي يخ

ــة. اللبناني
ــت  ــي تجل ــاين، والت ــا املشــهد اللبن ــي حمله ــرات الت املتغ
ــد  ــة، تؤك ــة اللبناني ــات الربملاني ــح يف االنتخاب ــكل واض بش
ــاين،  ــة مــن اليقظــة الشــعبية يف الداخــل اللبن وجــود حال
ــاول أن  ــه يح ــاً أن ــدو واضح ــاين يب ــعبي اللبن ــزاج الش فامل
يتخطــى حالــة الشــعارات الشــعبوية التــي كانت مســيطرة 
عــى الداخــل اللبنــاين والتــي كان ميارســها حــزب هللا مــن 
شــعارات املقاومــة إلحــكام ســيطرته عــى مفاصــل الدولــة 
اللبنانيــة، ولذلــك فــإن حالــة النهضــة والتنميــة التــي 
تعيشــها املنطقــة العربيــة مقابــل حالــة الفشــل الســيايس 
ــدت يف  ــي تصاع ــان، والت ــه لبن ــذي تعيش ــادي ال واالقتص
ــر عــى إحــداث  ــا تأث الســنوات األربعــة األخــرة، كان له
ــعبي  ــي الش ــل الجمع ــل العق ــاج داخ ــن االرتج ــة م حال
اللبنــاين، وبالتــايل مــا جعــل املــزاج الشــعبي اللبنــاين 
ــعارات  ــد الش ــى األرض ومل تع ــازات ع ــن إنج ــث ع يبح

ــعبية. ــاعر الش ــة املش ــا لدغدغ ــى طريقه ــعبوية تلق الش
لقــد عــاىن الشــعب اللبنــاين يف الســنوات األر بعــة األخــرة، 

والتــي شــهدت انهيــاراً ماليــاً واقتصاديــاً، وفضائــح فســاد 
دمــاراً  خلَّــف  بــروت،  مرفــأ  يف  وانفجــاراً  بالجملــة، 
وعــرشات الضحايــا والجرحــى دون أي تحقيــق شــفاف 
ينتهــي إىل معاقبــة أي مســؤول ســيايس وأمنــي وعســكري 
ــة  ــات الربملاني ــت االنتخاب ــد كان ــك فق عــن تقصــره، ولذل
ــة األحــزاب  ــاين ملعاقب األخــرة أهــم أدوات الشــعب اللبن
اللبنانيــة،  الدولــة  إنقــاذ  يف  فشــلت  التــي  السياســية 
ــة  ــب االنتخابي ــون املكاس ــتغرب أن تك ــس مبس ــك لي ولذل
ــة شــعبية يف  ــا يعــرب عــن رغب ــح املســتقلني، وهــو م لصال
ضــخ دمــاء جديــدة يف املشــهد الســيايس اللبنــاين تســاهم 

ــيايس  ــان الس ــر األم ــو ب ــة نح ــة اللبناني ــع بالدول يف الدف
ــي. ــادي واألمن واالقتص

ــا  ــل معه ــا تحم ــة نجده ــة اللبناني ــا ننظــر إىل الحال عندم
التأثــر باملتغــرات الخارجيــة، ولذلــك فــإن املتغــرات 
ــزب  ــارة ح ــاين بخس ــهد اللبن ــها املش ــي يعيش ــرة الت األخ
هللا وحلفائــه، األغلبيــة يف االئتــالف الربملــاين، ال شــك أنهــا 
ــى  ــران ع ــها إي ــي تعيش ــائر الت ــد الخس ــاف إىل رصي تض
املســتوى اإلقليمــي، بخاصــة وأن الســاحة اللبنانيــة ال 
شــك تعــد أحــد أهــم مناطــق النفــوذ التــي تجاهــد إيــران 

ــا. ــا فيه ــت وجوده لتثبي

خالد الزعرت
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ــل الغــرب ضــد أردوغــان، أو  بعــد االنقــالب املشــجع مــن قب  
هكــذا يقــول، وبعــد ســحب الباتريــوت مــن تركيــا إثــر صــدام مــع طــران 
ــل  ــت تدخ ــي تبع ــات الت ــرة والعقوب ــادات الكب ــد االنتق ــم بع ــيا، ث روس
الجيــش الــريك يف شــامل ســوريا، صــارت تركيــا تفكــر جديــاً بالتخــي عــن 

ــو. النات
ــتفز  ــراءات تس ــا إج ــذ تركي ــة مل تتخ ــرب األوكراني ــت الح ــا اندلع وعندم
ــاول  ــرويس يح ــي ال ــط، وبق ــة فق ــات الدولي ــت االتفاق ــل طبق ــرويس، ب ال
اســتاملة تركيــا لصفــه يف معركــة كــر العظــم مــع الغــرب، وصــار الغــرب 
مســتعداً لتقديــم املزيــد مــن التنــازالت ألردوغــان خوفــاً مــن تحولــه، مــام 
ســيعطي للــرويس فســحة لالســتمرار يف سياســته التوســعية جنوبــاً وغربــاً.. 
ــيا  ــاح روس ــن نج ــوف م ــدا بالخ ــويد وفنلن ــعرت الس ــت ش ــذا الوق يف ه
ــرة  ــدا وجزي ــن فنلن ــم م ــم قس ــه لقض ــم التوج ــا ث ــم رشق أوكراني يف قض
ــا  ــام ضمنته ــق، ك ــر البلطي ــا يف بح ــن مالحته ــويد لتضم ــراتيجية للس اس
جزئيــاً يف البحــر األســود، ألنهــا تحتــاج ملوافقــة تركيــا بشــكل حاســم، وهــو 
مــا يزيــد أهميــة تركيــا، فانضــامم الســويد وفنلنــدا ســيبقي بحــر البلطيــق 
بعيــداً عــن هيمنــة الــروس، وبقــاء تركيــا يف الناتــو ســيضمن عــزل الــروس 
عــن الجنــوب، لذلــك فــكال الخطوتــن اســراتيجيتان بالنســبة للناتــو، 
كحلــف عســكري توســع يف زمــن الحــرب البــاردة والتــي تحولــت لحــرب 

ــة هــذا العــام. ســاخنة يف بداي
يف هــذه النقطــة الحرجــة، اصطــاد أردوغــان )العــب كــرة القــدم( الفرصــة 
ــم الكــردي  ــة مبــارشة، مشــرطاً تقويــض الحل وســدد ملرمــى الغــرب إصاب
ــن  ــاً ب ــامم، رابط ــرط لالنض ــا ك ــدة تركي ــّدد وح ــذي يه ــتقالل، وال باالس
النضــال الكــردي واإلرهــاب، مســتغالً تجــاوزات حــزب الـــ ب ك ك وعنفــه 
ضــد املدنيــن، ومعتــراً كل نضــال كــردي هــو إرهــاب، ومهــدداً باالنضــامم 
للــروس الذيــن وعــدوه بنصــف ســوريا الشــاميل وقســم مــن شــامل العــراق 

)املوصــل وكركــوك(.
إنــه بــزار اســراتيجي تدفــع الشــعوب املســتضعفة مثنــه.. فركيــا رابحــة يف 
كال الخياريــن، وهــي بيضــة القبــان يف الــرصاع الحاصــل، وأمريــكا البعيــدة 
ــة  ــرد أوراق يف لعب ــون ملج ــن يتحول ــا الذي ــن أصدقائه ــي ع ــة التخ رسيع

املصالــح الرأســاملية اإلمرياليــة. 
ــد  ــة العمــل لتقويــض حــزب الـــ ب ك ك وتوابعــه وتري ــد حري ــا تري تركي
فــرض رشوطهــا يف شــامل ســوريا وشــامل العــراق، مســتخدمة املــادة 51 
مــن ميثــاق األمــم املتحــدة املتعلقــة بحــق الدفــاع البعيــد للدولــة التــي 
تصبــح حدودهــا مهــددة مــن عصابــات إرهابيــة تفشــل الدولــة الجــارة يف 
فــرض ســلطتها عليهــا، وهــي بعمــق 30 كــم، وهــذا مــا تخطــط للقيــام بــه 
ــام بعــد. وسيشــمل  ــل في ــال قندي يف كل الشــامل الســوري ويف اتجــاه جب

معظــم مناطــق ســكن الكــرد يف ســوريا.
ــرد  ــا، والك ــا يف أوكراني ــد تعره ــرب بع ــيع الح ــوارد توس ــت ب ــيا ليس روس
ــا،  ــم به ــت تربطه ــي كان ــك الت ــن تل ــوى م ــط أق ــرب رواب ــم بالغ تربطه
ــا  ــو ســيطرت تركي ــا ل ــم، وال يضره ــاً عنه ــل دفاع ــن تقات ــيا ل ــك روس لذل
عليهــم، لذلــك إذا حصلــت تركيــا عــى ضــوء أخــر غــريب، وهــذا متوقــع 
بســبب معانــاة دول أوروبــا مــن الحــرب، والرغبــة يف القضــاء النهــايئ عــى 
ــم 2،  ــه الصــن كعــدو رق ــم واحــد، ومــن خلف ــرويس كعــدو رق الخطــر ال
عندهــا تصبــح القضيــة الكرديــة، وقضيــة حقــوق اإلنســان، مــن التفاصيــل 
ــاً، خاصــة بعــد أن تحــول اإلســالم  التــي ميكــن إغــامض العــن عنهــا غربي
ــع اإلرهــاب، إىل مــروع  ــه مــن عــدو مشــرك للغــرب والــرق ومنب ذات
حليــف يف رصاع الغــرب والــرق، كل طــرف يتســابق مــع الطــرف اآلخــر 

ــه. ــودد والتقــرب إلي يف الت
باختصــار.. تركيــا تســتغل الظــرف بشــكل ناجــح والقضيــة الكردية ســتخر 
كثــراً إذا مل تتحصــن بتحالفهــا مــع بقيــة القوميــات ومبظلــة الدميقراطيــة 
وحقــوق اإلنســان والدولــة املدنيــة الالقوميــة كمرحلــة رضوريــة يف زمــن 

العواصــف. ورمبــا كحــل نهــايئ لرصاعــات املنطقــة وأرضيــة لتحرهــا.

في سوريا.. االعتقال واإلفراج متشابهان

يــّر نظــام األســد يف دمشــق أن يكــون   
ملــف املعتقلــني الســوريني اســتثنائياً يف كل يشء، 
ــو  ــاالت العف ــه، ويف ح ــال وظروف ــباب االعتق يف أس

املعتقلــني. عــن  واإلفــراج 
ففــي ســوريا يعتقــل اإلنســان بســبب أو بــال ســبب، 
يعتقــل بســبب رأيــه الســيايس، أو توجهــه الفكــري، 
ــني، أو  ــال مع ــه يف مج ــي، أو إبداع ــه اإلثن أو انتامئ
منافســته ألصحــاب الســلطة، رياضيــاً أو فنيــاً أو 
ماليــاً. وقــد يعتقــل مــن أجــل رؤيــة رآهــا يف منامــه، 
يعتقــل  أصدقائــه، ورمبــا  مــع  تداولهــا  نكتــة  أو 

ــه. لصمت
ــور أن يف األرض  ــب أن نتص ــن الصع ــل م ويف املعتق
عذابــاً وشــقاء أشــد مــام يالقيــه املعتقلــون يف ســجون 
ــتخدم  ــد يس ــالت األس ــي معتق ــد«. فف ــام األس »نظ
الســجانون كل أنــواع التعذيــب التــي تخطــر بالبــال 
واألخــرى التــي ال ينالهــا الخيــال! فالــرب والحــرق 
والكهربــة  والتكســر  والبــرت  والخنــق  والطــرق 
ــة. كل ذلــك  والتربيــد والتعطيــش والتجويــع واإلهان
حــارض يف أقبيــة الســجون وبالحــد األعــى الــذي 

ــي باملــوت. ــا ينته ــاً م غالب
ــاة البرشيــة يشــكل املــوت هاجســاً  يف أدبيــات الحي
مرعبــاً للنــاس لكــن املــوت يف »ســجون األســد« هــو 
غايــة وأمنيــة، ففيــه خــالص مــن برنامــج ملحمــي ال 
ينتهــي، ونهايــة ملأســاة معقــدة، تفقــد الضحيــة فيهــا 

ــاً. ــى الــراخ أحيان أي إرادة لفعــل أي يشء، حت
ألي  فاقــدون  األســد«  »معتقــالت  يف  الجــالدون 
إحســاس باإلنســانية، فتعذيــب الضحيــة بالنســبة 
ــف.  ــرد تكلي ــس مج ــة ولي ــهوة جامح ــو ش ــم ه له
فهــم يســتمتعون بالتعذيــب إىل درجــة أنهــم يبلغون 

ذروة املتعــة عندمــا تبلــغ الضحيــة ذروة التــأمل.
الوقــت يف »ســجون األســد« ال ميــي، وعقــارب 
الســاعة ال تــدور، وكأن الكــون يتوقــف عن الــدوران، 

مــع أن الســياط تتحــرك دون هــوادة والــراخ يبلــغ 
عنــان الســامء ويرتطــم بالكواكــب ليحركهــا، دون 
جــدوى. هــي الســجون اللئيمــة، لئيــم كل مــا فيهــا 

ــت. ــخاص واألدوات والوق ــكان واألش امل
يف »ســجون األســد« الشــيخوخة والطفولــة واألنوثــة 
تعفــي  ال  الحــاالت  تلــك  كل  واإلعاقــة،  واملــرض 
تكــون ميــزة  قــد  بــل  التعذيــب،  صاحبهــا مــن 
لصاحبهــا لنيــل كميــة إضافيــة مــن أهــوال العــذاب 

والتنكيــل.
ــج  ــامل يحتجــز الســجني ليخضــع لربام يف ســجون الع
إصالحيــة عــى أن يعــود إىل مجتمعــه يومــاً مــا وقــد 
ــام يخضــع الســجناء  ــة الخــر. بين ــاً لجه تغــر جذري
اإلرهــاب«  »تعليــم  لربامــج  األســد«  »ســجون  يف 
يســعون  كمجــرم  يحتجــزوه  مل  الــذي  فالســجني 

ــرون. ــون أو يضم ــة يقتل ــاً، والبقي ــه مجرم إلطالق
ليعــود  الســجني  رساح  يطلــق  العــامل  ســجون  يف 
إىل بيتــه ويلتقــي بأهلــه املشــتاقني إليــه. لكــن 
األمــر مختلــف »يف ســجون األســد« فقــد يخــرج 
الكثــرون مــن الســجن ليوضعــوا يف حافــالت أو 
ناقــالت مفخخــة فتحيلهــم رمــاداً أو قطعــاً مــن 
ــر يف الســامء، فيحقــق النظــام  ــة تتطاي اللحــم ممزق
ــاً سياســياً، أو مكســباً عســكرياً، أو غرضــاً  بهــم هدف

شــيطانياً، يصعــب التكهــن بــه.
يف معظــم األحيــان يخــرج الســجني إىل املجتمــع 
ــاً ذاهــالً ال  ــره صامت ــن عم ــه م ــى ل ــا تبق ليمــي م
يشــارك النــاس أحاديثهــم وخاصــة تلــك التــي تتنــاول 
ــث أو  ــر الحدي ــد تغي ــد يتعم ــني، وق شــؤون املعتقل
اعتزالــه مــع أنــه إذا أوى إىل النــوم فهــو عــى موعــد 
مــع كوابيــس ال يتخلــص منهــا إال بصحوتــه مذعــوراً.

لكــن األكــر إدهاشــاً يف األمــر طريقــة نظــام األســد 
يف اإلفــراج عــن املعتقلــني، فبينــام يتوقــع النــاس 
ــرح  ــبة للف ــيكون مناس ــم س ــن أبنائه ــراج ع أن اإلف

ــد. ــزن وأمل ونك ــول إىل ح ــرور، يتح وال
فاألجهــزة األمنيــة تصمــم »مراســم إخــالء الســبيل« 
يالقيــه  الــذي  للتعذيــب  اآلخــر  الوجــه  لتكــون 
ــال يف  ــع االعتق ــراج م ــتوي اإلف ــى يس ــجناء، حت الس

ــاوته. ــه وقس لؤم

ـة طقــوس خاصــة إلخــالء  يف »ســجون األســد« مثَـّ
ــث  ــر! حي ــكان آخ ــد يف م ــن أن توج ــبيل ال ميك الس
ــس  ــاف للرئي ــبيلهم بالهت ــى س ــجناء املخ ــر الس يؤم
األســد »شــيخ الســجانني« فيهتفــون »بالــروح بالــدم 
نفديــك يــا بشــار«. وكأن يف ذلــك رســالة مفادهــا: أن 
الــروح التــي مل تزهــق طيلــة فــرتة االعتقــال، يجــب 
ــزم بذلهــا فــداء  ــني يل ــب ح ــت الطل أن تبقــى تح

ــس. للرئي
يف طقــوس اإلفــراج عــن الســجناء ســرتى ســجيناً 
ــى  ــاً ع ــني، جالس ــر العين ــم غائ ــل الجس ــالً ناح ذاه
الرصيــف يتلقــى بعــض األســئلة مــن ذوي املعتقلــني، 
ليتفاجــأ النــاس أنــه فاقــد للذاكــرة، ال يعــي مــا 

ــه. ــدور حول ي
ــاً  ــاس خوف ــن الن ــرب م ــر يه ــجيناً آخ ــرى س ــد ت وق
عــى نفســه مــن الوقــوع يف مطــب أمنــي، ال ســيام 
ــال يحــدث يف أي ظــرف  ــرف أن االعتق ــد ع ــه ق وأن

ــبب. وألي س
ــد النظــام نــرش شــائعات كاذبــة بعــد  لقــد تعمَّ
عــن  مؤخــراً،  أصــدره  الــذي  املزيَّــف  العفــو 
ــك  ــمل أولئ ــة« وال يش ــم اإلرهابي ــي الجرائ »مرتكب
صيغتــه  بحســب  إنســان«  »مــوت  بـــ  املتهمــني 
الرســمية، فقــد أخــربت أجهــزة النظــام األمنيــة 
ــيطرتها  ــق س ــن مناط ــة ضم ــرق الحزبي ــاء الف أعض
ــه ســيتم اإلفــراج عــن عــدد كبــر مــن املعتقلــني  أن
ــوم  ــب املرس ــه مبوج ــة، وأن ــاعات القادم ــالل الس خ
ــراج  ــوريا اإلف ــهد س ــرتض أن تش ــن املف ــايس، م الرئ
ــجون  ــني يف س ــني القابع ــرشات آالف املعتقل ــن ع ع
ــة مــن الفــوىض  النظــام الســوري. مــام أحــدث حال
ــم أو  ــة أبنائه ــني لرؤي ــني املتلهف ــدى ذوي املعتقل ل

ــم. ــرب عنه ــامع خ س
ــيئة يف  ــة وس ــياء غريب ــام كل األش ــل النظ ــد جع لق
ســوريا، حتــى صــار مــن الصعــب التمييــز بــني أمــر 
يسء وآخــر رمبــا يكــون أســوأ منــه، وال بــد للمجتمــع 
ــدا نادمــاً يف بعــض املناســبات عــن  ــذي ب ــدويل ال ال
تقصــره يف دعــم الشــعب الســوري، مــن أخــذ 
ــأي شــكل  ــام ب ــل هــذا النظ ــادة برتحي ــادرة الج املب

ــن األشــكال. م

عبد النارص الحسني

د. كامل اللبواين
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الشيخ محمد بن زايد

كيف يتعامل العالم مع محمد بن زايد الرئيس؟

يف ســن الواحــدة والســتن، أصبــح الشــيخ   
محمــد بــن زايــد، صاحــب الصيت الذائــع والتاريــخ املكتّظ 
باإلنجــازات، الرئيــس الثالــث لدولــة اإلمــارات، بعــد وفــاة 
أخيــه األكــر الشــيخ خليفــة بــن زايــد، يف ١٣ مايــو، حيــث 
انتخبــه املجلــس الوطنــي االتحــادي لقيــادة الدولــة التــي 
ــن  ــوى الفاعل ــن أق ــدة م ــا واح ــالص يف جعله ــارك بإخ ش
ــإن صعــود  ــم ف يف املنطقــة، خــالل العقــد املــايض. مــن ث
ــة  ــل بداي ــد إىل ذروة الســلطة ميث ــن زاي ــد ب الشــيخ محم
حقبــة جديــدة، ليــس فقــط بالنســبة لإلمــارات، ولكــن عى 
نطــاق الخليــج األوســع، وبالتــايل منطقــة الــرق األوســط 

ــا. بأكمله
ــن  ــه م ــن توقع ــام ميك ــن ع ــن املراقب ــر م ــاءل الكث يتس
ــر  ــؤال يف غ ــه س ــارات، لكن ــة اإلم ــد لدول ــس الجدي الرئي
محلــه، إذ إنــه ليــس مــن املتوقــع حــدوث تحــوالت كبــرة 
أو حــادة يف السياســة الداخليــة أو السياســة الخارجيــة 
لدولــة اإلمــارات بســبب تغيــر القيــادة السياســية. لطاملــا 
كان الشــيخ محمــد بــن زايــد هــو املســؤول الحقيقــي عــن 
عمليــة صناعــة القــرار يف الدولــة، وهــو املهنــدس الحقيقــي 
ــع  ــم الواق ــاب، بتصمي ــن وراء حج ــاً أو م ــام، علن ــذي ق ال
املثــر لإلعجــاب الــذي تعيشــه دولــة اإلمــارات اليــوم. لقــد 
ــل  ــود يف تحوي ــة عق ــون بضع ــد يف غض ــت أرسة زاي نجح

اإلمــارات مــن صحــراء قاحلــة يعيــش فيهــا مجتمــع بــدوي 
ــة ســاحرة  ــذي يعيشــه، إىل دول ــوم ال ــم مبــا وراء الي ال يهت
ومتحــرة ذات رؤيــة ورســالة تتجــاوز حدودهــا الجغرافية 
املحــدودة. عــى مــدار الخمســة عــر عامــاً املاضيــة عــى 
أقــل تقديــر، كان الشــيخ محمــد بــن زايــد يف قلــب دائــرة 
صنــع القــرار التــي بنيــت عــى إرث الشــيخ زايــد وواصلــت 

الطريــق نحــو منــو وازدهــار دولــة اإلمــارات.
ــع  ــي تتمت ــيايس الت ــادي والس ــتقرار االقتص ــة االس إن حال
النزعــة  غيــاب  وكذلــك  عــام،  بشــكل  اإلمــارات  بهــا 
ــي  ــارات الشــقيقة الت ــة لإلم ــن األرس الحاكم التنافســية ب
تتألــف منهــا الدولــة االتحاديــة، ســوف يوفــر الكثــر مــن 
ــز  ــت ركائ ــد يف تثب ــيخ محم ــى الش ــد ع ــت والجه الوق
حكمــه، عــر اختيــار وتعيــن القيــادات التــي يراهــا 
ــة، ال ســيام  ــه يف الســنوات القادم ــق رؤيت مناســبة لتحقي
مــن ســيختارهم ملــلء املناصــب التــي كان يشــغلها قبــل 
أن يتــم انتخابــه للرئاســة، كمنصــب ويل عهــد أبــو ظبــي 
ــوة  ــك الخط ــتكامل تل ــرد اس ــاع. مبج ــر الدف ــب وزي ونائ
الهامــة، ســيكون لــدى الرئيــس اإلمــارايت الجديــد الوقــت 
واملســاحة الالزمتــن لركيــز كل جهــوده عــى تحقيــق 
ــة  ــارات يف املنطق ــة لإلم ــة الخارجي ــأن السياس ــه بش رؤيت

ــامل. والع
العــام للسياســة الخارجيــة  ميكــن تلخيــص املوضــوع 
لدولــة اإلمــارات، تحــت قيــادة الشــيخ محمــد بــن زايــد، 
يف ثــالث نقــاط رئيســة. النقطــة األوىل تتمثــل يف محاربــة 
ــى  ــك ع ــرص ذل ــي. ال يقت ــرف الدين ــكال التط ــع أش جمي
ــى  ــل داعــش والقاعــدة، أو حت ــة، مث التنظيــامت الجهادي

التنظيــامت الشــيعية، مثــل الحــويث يف اليمــن وحــزب 
هللا يف لبنــان، ولكــن يدخــل ضمــن ذلــك أيضــاً تنظيــامت 
املســلمن  اإلخــوان  جامعــة  مثــل  الســيايس،  اإلســالم 
ــف  ــع تكثي ــع توق ــج. م ــا يف دول الخلي ــن معه واملتعاطف
ــا  ــن مجهوداته ــد م ــادة الشــيخ محم ــارات تحــت قي اإلم
يف مطــاردة التنظيــامت اإلســالمية، فــإن ذلــك رمبــا يجــدد 
ــي  ــر الت ــا قط ــارات وجارته ــن اإلم ــي ب ــالف التاريخ الخ
تتبنــى سياســة مناقضــة تتمثــل يف دعــم التنظيــامت 

ــمياتها. ــا ومس ــالف أنواعه ــى اخت ــالمية ع اإلس
أمــا النقطــة الثانيــة التــي تحــدد السياســة الخارجيــة 
ــز العالقــات  ــل يف التواصــل وتعزي ــة اإلمــارات فتتمث لدول
مــع الــدول غــر العربيــة يف الــرق األوســط، وهــي تركيــا 
وإرسائيــل وإيــران. عــى مــدى الســنوات الثــالث املاضيــة، 
ــة املتحــدة  ــت اإلمــارات العربي ــد، كان عــى وجــه التحدي
نشــطة بقــوة يف كــر التابوهــات التــي حكمــت سياســات 
املنطقــة لعقــود، بــدءاً مــن توقيــع اتفاقيــات إبراهيــم مــع 
إرسائيــل يف عــام ٢٠٢٠، ثــم إصــالح العالقــات املقطوعــة 
مــع إيــران وتركيــا، بعــد انســحاب الواليــات املتحــدة 

وحلفاءهــا مــن أفغانســتان الصيــف املــايض.
السياســة  رؤيــة  يف  الثالثــة  الرئيســة  النقطــة  تتمثــل 
ــوة  ــتمر للق ــز املس ــارات يف التعزي ــة اإلم ــة لدول الخارجي
الدفاعيــة وقــدرات التســليح للجيــش. يتــم ذلــك بشــكل 
أســايس مــن خــالل ضــخ اســتثامرات كبــرة يف رشاء أســلحة 
ــا. يف عــام ٢٠٢٠،  متطــورة مــن الواليــات املتحــدة وأوروب
وقعــت اإلمــارات صفقــة مــع اإلدارة األمريكيــة الســابقة 
للرئيــس ترامــب للحصــول عــى طائــرات مقاتلــة متطــورة 

مــن طــراز أف-٣٥ وأســلحة أخــرى مقابل ٢٣ مليــار دوالر. 
عندمــا أخــرت إدارة الرئيــس بايــدن تنفيــذ الصفقــة فيــام 
ــرى  ــة أخ ــة ضخم ــد صفق ــارات يف عق ــت اإلم ــد، مض بع
مــع فرنســا لــراء ٨٠ قطعــة مــن طائراتهــا املقاتلــة رافــال 

ــار دوالر. ــل ١٩ ملي مقاب
أي تحــركات أخــرى قامــت بهــا دولــة اإلمــارات يف املــايض 
أو ســتقوم بهــا يف املســتقبل عــى املــرح العاملــي، هــي 
مدفوعــة أساســاً بواحــدة أو أكــر مــن هــذه النقــاط 
الرئيســة الثــالث. يشــمل ذلــك املوقــف اإلمــارايت الثابــت 
ــية  ــن الحــرب الروس ــف الســعودية م ــع موق ــق م املتواف
ــي  ــدة الت ــن املناشــدات العدي ــم م ــة، عــى الرغ األوكراني
للوقــوف  الخليــج  لــدول  الغربيــون  القــادة  أطلقهــا 
اإلمــارات  تدعــم  ال  روســيا.  الغــرب ضــد  جانــب  إىل 
والســعودية بالــرورة الهجــوم الــرويس برفضهــام الوقوف 
ــزو  ــد الغ ــوا ض ــد صوت ــع، لق ــرب. يف الواق ــب الغ إىل جان
الــرويس ألوكرانيــا يف مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة. 
ــرب إذا  ــب الغ ــوف إىل جان ــم الوق ــك، ال ميكنه ــع ذل وم
مل يســاعدهم يف تحقيــق أهــداف سياســتهم الخارجيــة 

ــة. والدفاعي
مــن هــذا املنطلــق، فــإن الســؤال الصحيــح الــذي يجــب 
طرحــه ليــس حــول مــا يتوقــع أن يفعلــه الشــيخ محمــد 
بــن زايــد كرئيــس، ولكــن حــول الكيفيــة التــي يجــب أن 
ــدة  ــارات الجدي ــة اإلم ــتقبال دول ــامل الس ــا الع ــز به يتجه
ــر  ــوي ومثاب ــل ق ــادة رج ــت قي ــة، تح ــوة وصالب ــر ق األك
يتمتــع بشــعبية كبــرة داخــل بــالده وخارجهــا، مثــل 

ــد. ــن زاي ــد ب الشــيخ محم

داليا زيادة
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محاولة باشاغا لدخول طرابلس.. إنذار بمواجهات مسلحة يفاقم الوضع في ليبيا

اإلعالمــي  املكتــب  نفــى  بينــام   
لرئيــس الحكومــة الليبيــة املكلــف، فتحــي 
بتقديــم  لــه  املنســوب  البيــان  باشــاغا، 
النــواب،  مجلــس  رئيــس  إىل  اســتقالته 
حقيقــة  مثــة  صالــح،إذ  عقيلــة  املستشــار 
مفادهــا أن تعقــد األزمــة الليببــة ميثــل يف 
ــاء  ــدم إنه ــة ع ــا الرئيس ــرز مرتكزاته ــد أب أح
مزمنــة،  سياســية  كحالــة  الســالح  انتشــار 
ووجــوده خــارج أطــر الدولــة، ومتــدد والء 
امليلشــيات والكتائــب عــرب القــوى الفاعلــة 

سياســياً. والوازنــة 
مســاء  أعلــن،  االســتقرار  حكومــة  رئيــس 
االثنــني، الســادس عــرش مــن شــهر أيــار/ 
ــة  ــول العاصم ــه يف دخ ــاري، نجاح ــو الج ماي
ــن  ــدد م ــة ع ــك برفق ــس، وذل ــة طرابل الليبب
وزراء حكومتــه، غــر أن ســاعات الليــل وهــي 
تطــوي غيــوم الظــالم كشــفت عــن اصطــدام 
الوحــدة  لحكومــة  املواليــة  امليليشــيات 
الوطنيــة بهــدف املحافظــة عــى الســلطة 
لرئيــس الحكومــة، عبــد الحميــد الدبيبــة، 
ــي  ــة ينبغ ــرى أن حضــوره يف العاصم ــذي ي ال
بقــوة الســالح واأللويــة  أن يظــل حصينــاً 
ــاً يف  ــدى واضح ــذي تب ــر ال ــه. األم ــة ل التابع
ــواء 444 يف  ــذه الل ــذي نف ــداين ال ــح املي املس
أحيــاء وشــوارع العاصمــة مــع جولــة ميدانيــة 
للدبيبــة، بغيــة تعليــق حضــوره وتكريــس 

صــورة هيمنتــه عــى العاصمــة طرابلــس.

العســكرية  األرتــال  تبــدو  جديــدة،  مــرة 
يف العاصمــة الليبيــة خــارج أطــر الســيطرة 
املكلفــة  الحكومــة  بــني  الــراع  يف ســياق 
وحكومــة الوحــدة الوطنيــة. بينــام اجتامعــات 
ــة  ــرب الجول ــرة ع ــتوري يف القاه ــار الدس املس
الثانيــة برعايــة ســتيفاين ويليامز متــي يف يوم 
جديــد نحــو إقــرار القاعــدة الدســتورية التــي 
مــن خاللهــا قــد يبــدو االســتحقاق االنتخــايب 
ــوم. غــر أن  حــارضاً ومســتحقاً يف موعــد معل
الوصــول إىل تلــك اللحظــة املرتقبــة يحتــاج إىل 
ــتويات،  ــة املس ــى كاف ــل ع ــن العم ــر م الكث

ــاً. ــاً ودولي ــاً وإقليمي محلي
تعقــد مســارات الــراع واألزمــة عــى األرايض 
األوكرانيــة، وتعــّر الجيــش الــرويس يف تنفيــذ 
ــذ  ــر، من ــت قص ــرتاتيجية، يف وق ــه االس مهام
شــهر  أواخــر  العســكرية،  العمليــات  بــدء 
شــباط/ فربايــر املــايض، دفــع الجميــع إىل 
نســج تصوراتــه الذهنيــة ورســم ســيناريوهات 
بــدا  دويل  نظــام  تخــوم  عــى  املســتقبل 
ــه يحتــر، أو طلــب املثــول أمــام  للبعــض أن
ــي  ــر ي ــع األم ــر أن واق ــني. غ ــة املحدث هيئ
بكثــر مــن الواقعيــة السياســية وأن هنــاك 
ــاً  ــاً حيوي ــط )جيب ــر املتوس ــاحل البح ــى س ع
ــا( بقعــة ســاخنة لطاملــا كانــت  يتاخــم أوروب
مؤثــرة يف النظــام الــدويل واســتقراره عــرب أكــر 

ــن محــور. م
البحــر  عــى  شــواطئها  تقــع  التــي  ليبيــا 
ــاً  ــاً الفت املتوســط بينــام أمســت تعكــس جانب
مقدمتهــم  ويف  الغــرب،  بــني  الــراع  مــن 
ــن  ــيا، م ــة وروس ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
ــة  ــا نقط ــرة أن ليبي ــرى األخ ــر، ت ــب آخ جان
ــا السياســية  ــة ذات قيمــة يف الجغرافي محوري

مــن أجــل الضغــط عــى الناتــو. كــام قــد 
تبــدو مخاصمــة الحقيقــة أمــراً جليــاً عنــد 
فحــص وتدقيــق مالمــح االتجاهــات الخاصــة 
ــوى  ــو الق ــا نح ــة يف ليبي ــام الترشيعي باألجس
الدوليــة، خاصــة مــع حالــة االرتبــاك الواضحــة 
يف العالقــات الدوليــة والتــي تزايــدت مــع 

تفجــر البــارود بــن روســيا وأوكرانيــا.
 مجلــس النــواب الليبــي وغرميــه املجلــس 
ــق  ــارع األول يف ح ــذي يص ــة ال ــى للدول األع
برعايــة  القاهــرة  يف  يجتمعــان  الترشيــع، 
املتحــدة،  لألمــم  العــام  األمــني  مستشــار 
اجتمعــت  بعدمــا  ويليامــز،  ســتيفاين 
واملستشــار عقيلــة صالــح، رئيــس مجلــس 
ــاول  ــاء تن ــة. واللق ــواب، بالعاصمــة املري الن
ــث  ــام بح ــا، بين ــاع يف ليبي ــتجدات األوض مس
الجانبــان خاللــه املســار الدســتوري، ومســاعي 
الوصــول إىل تعديــل النقــاط الخالفية مبســودة 
ــي  ــرة، الت ــات القاه ــن اجتامع ــتور ضم الدس
ــة  ــواب والدول ــي مجلــس الن ــني لجنت تعقــد ب
برعايــة بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا.

لرئيــس  الرســمي  املتحــّدث  وبحســب 
ــاول  ــاء تن ــإن اللق ــي، ف ــواب الليب ــس الن مجل
أيضــاً ملــف الســلطة التنفيذيــة وامليزانيــة 
املقدمــة  الجــاري  للعــام  للدولــة  العامــة 
مــن الحكومــة، باإلضافــة إىل عقــد مجلــس 
النــواب جلســة رســمية خــالل الفــرتة املقبلــة 
ــس يف  ــرّه املجل ــا أق ــاً مل ــة رست، وفق يف مدين
جلســته األخــرة، األســبوع املــايض، دعــامً 
ــن  ــى تتمك ــاك حت ــن هن ــة م ــل الحكوم لعم
ســطوة  عــن  بعيــداً  بحريــة  العمــل  مــن 

أو غرهــا. املســلحة  املليشــيات 
يتحــرك  الــذي  الوقــت  يف  االجتــامع  جــاء 

ــي  ــى ممث ــط ع ــواب للضغ ــس الن ــه مجل في
الجانــب الغــريب مــن خــالل طلــب تغيــر 
ــرتة  ــي ف ــي تنته ــام الت ــني الع ــارة األم مستش
ــوز/  ــهر مت ــة ش ــالل نهاي ــا، خ ــا يف ليبي متثيله
رئيــس  قــرار  عــن  فضــالً  القــادم،  يوليــو 
مجلــس النــواب بتجميــد عائــدات النفــط 
ــذي  ــر ال ــك. األم ــة واشــنطن عــى ذل وموافق
ينبغــي فهمــه عــى النحــو الــذي يفصــل 
متوضــع الحكومــة املكلفــة يف مدينــة رست 

برضــا وقبــول غــريب أمريــي.
ــة أخــرى، تســعى واشــنطن نحــو  ــن ناحي وم
ــا  ــة يف تعاطيه ــكو، خاص ــد والءات موس تحيي
نقيــض  عــى  تقــف  التــي  األطــراف  مــع 
مصالــح الواليــات املتحــدة بليبيــا، بينــام يظــل 
كــريس مستشــار األمــني العــام لألمــم املتحــدة 

ــدة. ــات املتح ــب الوالي يف جان
يف  دوت  التــي  األمــس  طلقــات  تعكــس 
العاصمــة الليبيــة، بينــام خلفــت إصابــات 
وخســائر يف ممتلــكات املواطنــني، بحســب 
مصــادر محليــة، حالــة تشــتت القــوى الدوليــة 
واإلقليميــة ورصاع أهدافهــا صــوب األزمــة 

الليبيــة.
التــي تســتضيف الجولــة  تــدرك القاهــرة، 
ــتورية  ــة الدس ــات اللجن ــن اجتامع ــة م الثاني
املشــرتكة ملناقشــة املــواد الخالفيــة إلرســاء 
لالســتحقاق  تؤســس  دســتورية،  قاعــدة 
هــدوء  أن  والربملــاين،  الرئــايس  االنتخــايب 
حزمــة  ضمــن  والدخــول  الليبــي  املشــهد 
ــم أهــداف  ــد أه ــو أح ــتقرة ه الدولــة املس
الدولــة املريــة التــي تتاخــم ليبيــا يف حــدود 
مشــرتكة يصــل طولهــا نحــو ألــف ومائتــي 

ــم. ك

كــام أن ذلــك ينبغــي أن يتحقــق عــرب الخــروج 
الكامــل لكافــة امليلشــيات املســلحة التــي 
وجيشــها  الدولــة،  دوالب  خــارج  تعمــل 
ــارج  ــالح خ ــتخدام الس ــر اس ــي، وح النظام
املؤسســات  توحيــد  ثــم  املنظومــة،  هــذه 
الترشيعيــة واملاليــة، األمــر الــذي يضحــى 
ــية  ــزة أساس ــايب ركي ــتحقاق االنتخ ــه االس مع

لالســتقرار يف املشــهد الليبــي.
يــأيت ذلــك كلــه يف إطــار تحــرك محــور آخــر، 
اللقــاء  تبــدى يف  والــذي  أنقــرة،  الجزائــر/ 
ــب  ــب طي ــرتيك، رج ــس ال ــع الرئي ــذي جم ال
ــد  ــد املجي ــري، عب ــس الجزائ ــان، بالرئي أردوغ
ــبوع  ــع األس ــة مطل ــة الرتكي ــون، يف العاصم تب

ــايل. الح
الجزائــر التــي تشــرتك مــع ليبيــا بحــدود تصــل 
لقرابــة تســعامئة كــم، تناقــش األزمــة الليببــة 
ــبب يف  ــذي تس ــراف ال ــم األط ــد أه ــع أح م
توتــر وتعمــق األزمــة، بينــام تدخــل عســكرياً 
وميدانيــاً يف الغــرب الليبــي، رغــم أنــه يبتعــد 

عــن الحــدود الليبيــة آالف الكيلومــرتات.
املؤمتــر  يف  ظهــر  الــذي  املشــرتك  اإلعــالن 
ــد  ــرتيك، أك ــري وال ــني الجزائ ــي للرئيس الصحف
األزمــة  تســوية  رضورة  عــى  خاللــه  مــن 
الســلطة  لعــودة  االنتخابــات  الليبيــة عــرب 
ــه  ــك كل ــة ذل ــى خلفي ــي. وع ــعب الليب للش
ــات  ــع أن االنتخاب ــام الجمي ــاً أم ــدو واضح يب
ــة األطــراف، ســواء  ــس لكاف ــب رئي هــي مطل
إقليميــاً  الليبــي، وكــذا  الداخــل  يف  محليــاً 
ودوليــاً. غــر أن الوصــول إىل هــذا الهــدف 
ــاج، أوالً، إىل التوافــق عــى  ــه يحت املتفــق علي
ــه هــذا االســتحقاق  ــذي يفــي إلي املســار ال

ــه. ــج عن ــا ينت ــول م وقب

العراق في دوامة التوافقات وغياب الدولة

ــا  ــرة ونتائجه ــة األخ ــات العراقي ــارت االنتخاب أث  
ــي يف  ــيايس العراق ــارع الس ــل الش ــراً داخ ــياً كب ــاً سياس لغط
ــران،  ــة إلي ــن امليليشــيات املوالي ــة، خصوصــاً م ــرة املاضي الف
وال ننــى اســتهداف منــزل رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفــى 
بســبب  اغتيالــه  ومحاولــة  مســرة،  بطائــرة  الكاظمــي، 
التشــكيك بنتائــج االنتخابــات برغــم أنهــا كانــت تحــت رعايــة 

أمميــة وعربيــة وإقليميــة.
ــزاب  ــل أح ــن قب ــراء م ــة الخ ــات املنطق ــة الحتجاج إضاف
ــل  ــن فصائ ــرب م ــا مق ــا، ومعظمه ــم انتخابه ــركات مل يت وح
ــات  ــت هــذه االنتخاب ــث كان ــران، حي ــة لطه وحــركات موالي
ــل  ــام 2003 بفع ــي ع ــام العراق ــقوط النظ ــذ س ــة من الخامس
ــث  ــة، حي ــدة األمريكي ــات املتح ــا الوالي ــي قادته ــرب الت الح
حــازت الكتلــة الصدريــة بزعامــة مقتــدى الصــدر، عــى أكــر 
ــة  ــكيل حكوم ــلت يف تش ــا فش ــوات، ولكنه ــن األص ــدد م ع
أغلبيــة لوحدهــا، حيــث إن طبيعــة النظــام الســيايس يرتكــز 

ــة. ــات الحزبي ــى التوافق ع
ــم  ــن يت ــدام حس ــابق ص ــس الس ــام الرئي ــقوط نظ ــذ س فمن
تقاســم الســلطة عرفيــاً بــن مختلــف طوائــف البــالد يف 

نظــام طائفــي مامثــل للبنــان، حيــث تعــود الرئاســة لألكــراد 
ورئاســة الــوزراء للشــيعة الذيــن ميثلــون الطائفــة األكــر 
يف البــالد، بينــام تعــود رئاســة الرملــان إىل الســنة، حيــث 
تتمحــور األزمــة السياســية يف العــراق بالخــالف بــن مقتــدى 
الصــدر الــذي يرغــب هــو وحلفــاؤه يف إنقــاذ العــراق، عــى 
ــة  ــكيل الحكوم ــول تش ــيقي ح ــار التنس ــره، واإلط ــّد تعب ح
املقبلــة وأحقيــة التوافــق عــى تحقيقهــا ويرفــض الصــدر 
االشــراك مــع قــوى اإلطــار يف تشــكيل الكتلــة النيابيــة األكــر 
ــة نحــو  ــه مــن القــوى الســنية والكردي والذهــاب مــع حلفائ
قبــة الرملــان لتســمية مرشــحه لرئاســة الــوزراء، فيــام يدفــع 
اإلطــار التنســيقي بورقــة »الثلــث املعطــل« النتخــاب رئيــس 
الجمهوريــة يف مجلــس النــواب للضغــط عــى الصــدر للرضوخ 

ــاً. ــف مع ــتجابة والتحال ــق االس وتحقي
ــن  ــيايس ب ــداد الس ــن االنس ــة م ــذه الحال ــتمرار ه ــع اس م
واإلطــار  الصــدري  التيــار  الســيايس،  املشــهد  يف  الفرقــاء 
ــة  ــوى املوالي ــية للق ــة السياس ــل املظل ــذي ميثّ ــيقي )ال التنس
ــدة  ــة واملعق ــارات الصعب ــن الخي ــراق م ــرب الع ــران(، يق إلي
التــي مــن بينهــا حــل الرملــان والذهــاب إىل انتخابــات 
الدســتور  مــن   72 املــادة  وبحســب  جديــدة،  تريعيــة 
العراقــي الســاري، ينتخــب الرملــان رئيــس الجمهوريــة خــالل 
مــدة أقصاهــا 30 يومــاً، يف حــن أن مجلــس النــواب مل ينجــح 
يف عقــد جلســة للتصويــت عــى املرشــحن للمنصــب، عــالوة 
عــى أن هــذا التعقيــد يســاعد امليليشــيات يف تعزيــز ســطوتها 

ــن  ــتفيدة م ــع مس ــا يف املجتم ــل تغلغله ــالد لتواص ــى الب ع
ــة. ــف الدول ضع

ويــرى العديــد مــن املراقبــن أن هــذه الحالــة مــن االنغــالق 
ــن  ــر م ــرور أك ــم م ــذ 2003 برغ ــوى من ــي األق ــيايس ه الس
ــث مل  ــرة، حي ــات املبك ــراء االنتخاب ــى إج ــهر ع ــة أش خمس
ــة  ــس للجمهوري ــن انتخــاب رئي ــوى السياســية م تتمكــن الق
وال تشــكيل حكومــة جديــدة يف ظــل وجــود مروعــن 

ــة. ــة توافقي ــة أو حكوم ــة وطني ــول أغلبي ــوران ح يتمح
ولعــل املســارات املطروحــة للحل أمــام الكتلتــن املتخاصمتن، 
إمــا التوافــق وتقديــم التنــازالت والوصــول إىل حلــول وســطية، 
أو اللجــوء إىل املحكمــة االتحاديــة لغــرض تعديــل بعــض 
فقــرات الدســتور التــي مــن شــأنها رفــع الثلــث املعطــل عــن 
جلســة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة لــى تنتهــي حالــة الفــراغ 
الســيايس الحــايل الــذي يشــّل نظــام الحكــم يف البــالد ويســهم 
يف اســتمرار وخدمــة مصلحــة الفاعلــن يف نظــام الفســاد مــن 
ميليشــيات تنهــب البلــد، إضافــة للتدخــالت الخارجيــة يف 
الشــأن العراقــي مــن إيــران وتركيــا والــذي قــد يتضاعــف يف 

ظــل عــدم وجــود ســلطة قويــة يف بغــداد.
ــة  ــة حدودي ــق عراقي ــتمرة يف مناط ــكاكات املس ــل االحت ولع
بــن تركيــا والعــراق بــن الحــن واآلخــر، كمثــال واضــح لذلــك، 
إضافــة إىل الخطــر الكبــر مــن التنظيــامت اإلســالمية وخاليــاه 
النامئــة وعودتهــا ألنشــطتها اإلرهابيــة كتنظيــم »الدولــة 
ــه  ــة مناســبة ل ــد يجــد هــذا الفــراغ بيئ ــذي ق اإلســالمية«، ال

ــدام  ــاخ انع ــط من ــه وس ــادة متوضع ــدث وإع ــا يح ــط م وس
ــيايس. ــتقرار الس االس

 وبالفعــل الوضــع الحــايل يشــبه كثــراً وضــع العــراق يف ســنة 
2014 عندمــا تطلــب األمــر أشــهراً طويلــة لتشــكيل حكومــة 
بعــد رفــض نــوري املالــي حينهــا التنحــي عــن منصــب رئاســة 
الــوزراء وانعــدام األمــن يف ذلــك الوقــت، مــام ســاعد يف 
ــراق  ــاول الع ــت يح ــش« يف وق ــي »داع ــار مقات ــع انتش توس
مللمــة جراحــه وعودتــه لتعزيــز مكانتــه إقليميــاً، باســتضافته 
قمــة عربيــة، ومــن ثــم اســتضافة مؤمتــر دويل بالتعــاون مــع 
ــرت  ــران يف خطــوة اعت ــه الســعودية وإي فرنســا شــاركت في
تعزيــزاً ملكانــة العــراق وعــودة دوره اإلقليمــي كوســيط بــن 
ــن،  ــن الطرف ــرة ب ــات املتوت ــم العالق ــران بحك ــاض وطه الري
ــتمرة  ــت مس ــا زال ــة م ــات أولي ــدة محادث ــدت ع ــث عق حي
بــن الســعودية وإيــران برعايــة عراقيــة ملحاولــة إيجــاد نقــاط 

ــا املنطقــة العالقــة. ــن األطــراف يف قضاي التقــاء ب
ــيايس  ــداد الس ــة االنس ــؤدي حال ــن أن ت ــاوف م ــاك مخ وهن
ــؤدي إىل  ــد ت ــرة أطــول، وق ــية لف ــاة السياس إىل تعطــل الحي
صــدام مبــارش ومواجــه يف الشــارع بــن تلــك الكتــل بشــكل 
يؤثــر عــى مســتقبل واســتقرار الحيــاة السياســية يف العــراق. 
باعتقــادي مــا ســيحصل يف العــراق قــد يكــون منوذجــاً ملهــامً 
ــل  ــوت العق ــل ص ــالً، فه ــان مث ــاورة، كلبن ــل يف دول مج للح
ســيغلب منطــق املواجهــة يف غيــاب التوافقــات وغيــاب 

ــة؟ الدول

سعد عبد هللا الحامد

 رامي شفيق



The LevanT | العدد 36 - يونيو 2022 www.TheLevanTnewS.com

رأي

11

 

انسحاب روسي يحّول سوريا إلى المحافظة 35 إليران

الزيــارة الخاطفــة التــي أجراهــا   
وُرتبــت  إليــران  مملــوك  عــي  اللــواء 
ــل  ــن قب ــة م ــه الرع ــى وج ــا ع إجراءاته
ــاآين، ألن  ــق القــدس، إســامعيل ق ــد فيل قائ
ال  أصبحــت  ســوريا  يف  الوضــع  خطــورة 
تحتمــل النقــاش وال التأجيــل، وفيهــا مهــد 
»مملــوك« لزيــارة بشــار األســد إىل طهــران، 
التــي متــت بدايــة شــهر أيــار/ مايــو، والتــي 
تضمــن جــدول أعاملهــا بنــداً واحــداً فقــط: 
مــا العمــل إزاء االنســحاب الــرويس الجــزيئ 
مــن ســوريا؟ ومــا الخطــوات األخــرى إذا مــا 
كان هنــاك انســحاب كي أو انكفــاء روســيا 
للســاحل وإبقــاء وجودهــم فقــط عــى 
قاعــدة حميميــم وقاعــدة جــول جــامل يف 

ــطامو؟ ــط س ــوس ومهب طرط
القيــادة السياســية يف روســيا دفعــت أمثانــاً 
باهظــة نتيجــة التقاريــر الكاذبــة التــي 
ــن  ــدين، م ــم الفاس ــا جرناالته ــم به خدعه
تقاريــر صيانــات أســلحة كاذبــة، ومشــاريع 
قتاليــة خلبيــة، وفســاد ورسقــات لتعيينــات 
ــام  ــام ورشاب حتــى طع الجيــش مــن طع
ــرب  ــات الح ــرت مجري ــام أظه ــوارئ )ك الط
الوحــدات  قــادة  وإهــامل  أوكرانيــا(،  يف 
كل  وبانــت  الســالح،  تخزيــن  بإجــراءات 
تلــك العــورات مــع األســبوع األول مــن 
ــا، وبعــد فشــل  ــروس عــى أوكراني حــرب ال
190 ألــف مقاتــل رويس زّج بهــم بوتــني 
األهــداف  بتحقيــق  وفشــلوا  أوكرانيــا  يف 
ــادة،  ــرات القي ــت مق ــم، فضاع ــة به املنوط
ــال،  ــبكات االتص ــات وش ــت منظوم وتعطل
وتأخــر الدعــم اللوجيســتي )التأمــني القتــايل 
أن  وتبــني  والهنــديس(،  والطبــي  والفنــي 
الخارجيــة  االســتخبارات  معلومــات  كل 
)االســتطالع( التــي بنيــت عليهــا خطــط 
ألن  وهميــة،  كانــت  الروســية  الهجــوم 
التقاريــر العســكرية التــي ترفــع لبوتــني عــن 
حالــة الجيــش )كــام يف ســوريا(، تتضمــن مــا 
ــة  ــس حقيق ــس أن يســمعه ولي يحــب الرئي

الجيــش املتهالــك واملفــكك.
يف  بوتــني  مغامــرة  قاربــت  وهكــذا 
أوكرانيــا عــى الفشــل، فســارع العتقــال 
قائــد الدائــرة الخامســة يف االســتخباراتية 
الروســية، واملســؤول عــن جمــع املعلومــات 
ــيدا،  ــرغي بيس ــا، س ــتخبارية يف أوكراني االس
مــع نائبــه، أناتــويل بوليــوخ، املســؤول عــن 
قســم املعلومــات التشــغيلية، وتــم وضعهام 
قيــد اإلقامــة الجربيــة، والخطــوة التــي تلتهــا 
قــادة  اغتيــال معظــم  أو  إقصــاء  كانــت 
الصــف األول بالجيــش الــرويس املشــارك 
ــة، تلتهــا خطــوة أخــرة  يف الحــرب األوكراني
باســتقدام الجــرنال ألكســندر دفورنيكــوف، 
الــذي قــاد العمليــات العســكرية يف ســوريا، 
ــة الروســية يف  ــداً للحمل ــداً جدي ــه قائ ليعين

ــا. أوكراني

كــام جــرت العــادة يف روســيا منــذ أيــام 
القائــد الــرويس االســتثنايئ الجــرنال جوكــوف 
)الــذي هــزم الجيــش األملــاين يف الحــرب 
ــه  ــد مجموعت ــكل قائ ــة(، فل ــة الثاني العاملي
ــم  ــل بطاق ــوف يتنق ــة، وكان جوك العملياتي
مــن ضباطــه عــى كل جبهــات االتحــاد 
القيــادة  منــه  تطلــب  التــي  الســوفييتي 
ــا  ــا، وهــذا م ــا لقيادته ــال إليه ــا االنتق العلي
اســتدعائه  فمــع  »دفورنيكــوف«،  فعلــه 
للعمليــات  قائــداً  بــه  والــزج  ملوســكو 
أوكرانيــا،  جبهــات  كامــل  يف  العســكرية 
اســتدعى مبــارشة كامــل طاقــم عملياتــه 
مــن قاعــدة حميميــم، ولحقــت بهــم الكثــر 
يف  العاملــة  العســكرية  الوحــدات  مــن 
ــي  ــرن الت ــة فاغ ــة مرتزق ــى رشك ــوريا، حت س
الطبــاخ  بريغوجــني«،  »يفغينــي  أسســها 
الســابق للرئيــس بوتــني، تــم اســتدعاء أكــر 
مــن ثلثيهــا لجبهــات القتــال يف أوكرانيــا.

الفــراغ الــذي أحدثــه االنســحاب الجــزيئ 
الــرويس أقلــق نظــام دمشــق وهــو العاجــز 
عــن مــلء فراغهــا بســبب نقــص القــدرات 
واإلمكانيــات، خاصــة مــع خــروج الوحــدات 
الرئيســة عــن ســيطرته، فالفرقــة الرابعــة 
التــي تضــم احتيــاط الجيــش والوحــدات 
ــواء  ــا الل ــزاً ويقوده ــة وتجهي ــر جاهزي األك
اإليــراين،  الحضــن  ماهــر األســد هــي يف 
ــد ســهيل  ــي يقودهــا العمي ــة 25 الت والفرق

ــم. ــدة حميمي ــع لقاع ــن تتب الحس
ومــن حيــث املبــدأ، بشــار األســد يــدرك 
ــام  ــد ع ــكرية بع ــات العس ــاً أن العملي متام
2015 أصبحــت تتــم عــرب تفاهــم ثــاليث، 
ــة  ــيات إيراني ــه ميليش ــوم ب ــال أريض تق قت
الجانــب  مــن  جويــاً  تدعــم  وأدواتهــا، 
الــرويس، وتؤمــن لوجيســتياً مــن جيــش 
ــحاب  ــدة االنس ــام عق ــايل وأم ــد، وبالت األس
مــن  األســد  لبشــار  بــد  ال  كان  الــرويس 

ــة  ــر ومعرف ــي األوام ــران لتلق ــة لطه الهرول
القادمــة. الخطــوات 

ــم  ــة الســورية وت ــران نوقشــت الحال يف طه
ــن  ــراءات م ــة إج ــاذ ثالث ــى اتخ ــاق ع االتف

ــرويس: ــحاب ال ــض االنس ــأنها تعوي ش
كافــة  عــى  اإليرانيــة  الســيطرة  األول: 
ــا روســيا، مــع  ــي انســحبت منه النقــاط الت
زيــادة شــحنات الســالح اإليــراين إىل ســوريا، 
فتمــت الســيطرة عــى مطــارات »كويريــس، 
ــتودعات  ــور«، مس ــي ف ــر، الت ــرب، تدم الن
مهــني االســرتاتيجية، اللــواء 47 يف جبــل زيــن 
ــروس  العابديــن يف حــامة بعــد انســحاب ال
ــادة  مــن تلــك املواقــع واملطــارات، وتــم زي
توريــد الســالح لســوريا )صواريــخ د/ج عــرب 
ــخ،  ــامت صواري ــاور 373، راج ــات ب منظوم
ــاج  ــادة خطــوط إنت طــران مســر(، مــع زي
الصواريــخ يف مراكــز التصنيــع العســكرية 
الحــرس  عليهــا  يســيطر  التــي  الســورية 
الثــوري اإليــراين )لذلــك شــهد األســبوع 
األخــر ثــالث غــارات إرسائيليــة اســتهدفت 
ــط دمشــق  ــة يف محي شــحنات ســالح إيراني

ومصيــاف(.
وزيــادة  التطويــع  بــاب  فتــح  الثــاين: 
حمــالت التشــييع، وتلــك مهــام أســندت 
ســوريا،  يف  اإليرانيــة  امليليشــيات  لقــادة 
ولنــواف البشــر يف أريــاف ديــر الــزور، أمــا 
ــا  ــد أخــذت عــى عاتقه ــة الرابعــة فق الفرق
ــوب  ــباب يف الجن ــوع للش ــاب التط ــح ب فت
الســوري، حتــى لــو كانــوا مــن أصحــاب 
الســوابق، أو عليهــم ملفــات أمنيــة، وكذلــك 
يف  العســكرية  الخدمــة  عــن  املتخلفــني 
ــواً شــامالً  ــش النظــام، بعــد منحهــم عف جي

ورواتــب مجزيــة.
الثالــث: الدعــوة الجتــامع الحــق بــني قيــادة 
الفرقــة الرابعــة التــي يقودهــا اللــواء ماهــر 
األســد والحــرس الثــوري اإليــراين، ونتــج عــن 

االجتــامع فتــح )12( مقــر قيــادة جديــد 
والفرقــة  الثــوري  الحــرس  بــني  ومشــرتك 
تدمــر،  »حســيا،  مــن:  كل  يف  الرابعــة 
ــم،  ــخنة، الك ــة، الس ــني، الطيب ــني، القريت مه
ــالل،  ــيخ ه ــا، الش ــعن، إثري ــلمية، الس الس
ــاف  ــا تقــع يف أري جــب الجــراح«، ومعظمه

ــامة. ــص وح حم
هللا  حــزب  قيــادة  مقــرات  وبإضافــة 
ــاف  ــوري وأري ــوالن الس ــون ويف الج بالقلم
ــة  ــق الجنوبي ــاف دمش ــع أري ــرة، م القنيط
ــط مطــار دمشــق  ــب ومحي يف الســيدة زين
الــدويل الواقعــة تحــت ســيطرة ميليشــيات 
إيــران، تصبــح إيران مســيطرة عى املســاحة 
املمتــدة مــن الجنــوب الســوري إىل أريــاف 
دمشــق إىل كامــل الحدود الســورية اللبنانية 
إىل أريــاف حمــص ثــم حــامة بطــول حــوايل 
كــم وبعمــق داخــل ســوريا يصــل   300
لـــ200 كــم، لتضــاف تلــك املســاحة إىل مــا 
تســيطر عليــه إيــران يف حلــب وأريافهــا، 
وديــر الــزور واملياديــن والبوكــامل ومواقــع 
ــد  ــي متت ــام« الت ــدة »اإلم ــل قاع ــرى، مث أخ
ــوب  ــع جن ــرت مرب ــو م ــاحة 6 كيل ــى مس ع
البوكــامل )وهــي أكــرب القواعــد العســكرية 
ــح  ــذا تصب ــدود(، وهك ــارج الح ــة خ اإليراني
الجغرافيــا الســورية مبعظمهــا تحــت ســطوة 

ــران. ــيات إي ميليش
قاعــدة  يف  رساً  حصــل  الــذي  االجتــامع 
ــار/  ــخ 22 أي ــبت بتاري ــوم الس ــم ي حميمي
مايــو، وتســرتت عنــه روســيا وإيــران ونظــام 
األســد، جمــع كالً مــن رئيــس أركان الجيــش 
يرافقــه  غراســيموف،  فالــري  الــرويس، 
الفريــق رومــان بريدينكــوف، ورئيــس أركان 
الجيــش اإليــراين، محمــد باقــري، يرافقــه 
اإليــراين  الثــوري  للحــرس  العــام  القائــد 
حســن  مفيــد  واللــواء  ســالمي،  حســني 
ــواء  ــه الل ــد يرافق ــش األس ــس أركان جي رئي

زهــر األســد، دار النقــاش فيــه حــول مــلء 
ــم  ــادة دع ــرويس، وزي ــحاب ال ــراغ االنس ف
ــوك  ــة مبنظومــات »ب دفاعــات األســد الجوي
إم2، وبانتســر« ملواجهــة الهجــامت الجويــة 
ــة ألمــر  ــدة مؤخــراً، إضاف ــة املتزاي اإلرسائيلي
غريــب تضمــن أمــراً بإخــالء اللــواء 64 قــوى 
جويــة »مطــار بــي« مــن كامــل طاقمــه 
البــرشي الســوري وانتقالهــم ملطــار الضمــر 
العســكري، وكذلــك إخــالء اللــواء 55 التابــع 
لقــوات املدفعيــة والصواريــخ وانتقالهــم إىل 
مقــر قيــادة اللــواء 56 مدفعيــة وصواريــخ، 
وتســليم مقــرات تلــك األلويــة إليــران بعــد 

ــا. ــاد منه ــالح والعت ــحب الس س
مفاصــل  عــى  اإليرانيــة  الســيطرة  مــع 
ــا الســورية، وعــى مقــرات الفــرق  الجغرافي
الربيــة واملطــارات العســكرية، ومــع ســيطرة 
املخابــرات  أجهــزة  مفاصــل  عــى  إيــران 
الجويــة  املخابــرات  وخاصــة  الســورية، 
ســيطرة  ومــع  العســكرية،  واملخابــرات 
ــة  ــل حكوم ــى مفاص ــة ع ــفارة اإليراني الس
األســد، تتحقــق نبــوءة املعمــم اإليــراين، 
مليــارات  قــال:  عندمــا  طائــب،  مهــدي 
الــدوالرات التــي نضخهــا يف ســوريا ليســت 
ــران. ــي املحافظــة 35 إلي ــاً، فســوريا ه عبث

ــن  ــاك م ــوريا، وهن ــدث يف س ــك يح كل ذل
يراهــن لــآن عــى إعــادة بشــار األســد 
للحضــن العــريب، ويراهــن عــى انفكاكــه 
ــيق  ــم أن التنس ــران، والزع ــن طه ــن حض ع
ــي  ــن القوم ــم األم ــد يدع ــار األس ــع بش م
ــؤالء  ــريب، وه ــف الع ــدة الص ــريب، ووح الع
غائبــون متامــاً عــن الواقــع بــأن ســوريا 
أصبحــت القاعــدة اإليرانيــة األكــرب واألقــوى 
ــط، وإن مل  ــرشق األوس ــة ال ــل منطق يف كام
يلحــق العــرب بالشــعب الســوري وإســقاط 
نظــام األســد، فســوريا ســتصبح حقيقــة 

املحافظــة 35 إليــران.

أحمد رحال

عي مملوك أثناء زيارته إليران
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سارة الشهري لـ»ليفانت«: من أهم ركائز رؤية السعودية )2030( تمكين المرأة 
السعودية عبر تفعيل دورها القيادي في المجتمع

مبــادرة  مؤسســة  الشــهري،  ســارة  قالــت   
»ســعوديات مبدعــات«، إن القيــادة السياســية يف اململكــة 
العربيــة الســعودية تــرى يف وجــود املــرأة باملجتمــع عنراً 
داعــامً لتحقيــق التطــور والتنميــة املســتدامة، حيــث إنــه 
منــذ عهــد املؤســس امللــك عبــد العزيــز )رحمــه هللا( 
ــم  ــدءاً بالتعلي ــني، ب ــم والتمك ــى الدع ــرأة ع ــت امل حصل

متعــددة. مناصــب  يف  بالتــدرج  واســتمراراً 
وبلــغ التمكــني واالنخــراط يف مجــاالت غــر مســبوقة 
ــن  ــد ب ــر محم ــده األم ــلامن وويل عه ــك س ــد املل يف عه
ســلامن؛ إذ حصلــت املــرأة عــى مناصــب قياديــة يف جميــع 
القطاعــات، الدبلوماســية والثقافيــة والتنمويــة والخدميــة 
وغرهــا، بينــام تدرجــت حتــى وصلــت إىل منصــب وكيــل 
وزارة وســفر وغرهــا مــن املناصــب التــي حصلــت عليهــا 
النســاء. ونحــن كســيدات ســعوديات ننتمــي إىل هــذا 
الوطــن ونطمــح للوصــول ملــا هــو أبعــد مــن ذلــك نحــو 
املســاهمة يف صنــع التغيــر ومتثيــل الوطــن خــر متثيــل يف 
ظــل مــا تقدمــه القيــادة مــن دعــم للنســاء ومتكينهــن يف 
مواقــع حيويــة، وكذلــك تفعيــل بنــاء القــدرات البرشيــة، 
ــذي يحقــق  ــك األمــر ال ــع القطاعــات يف ذل وتعــاون جمي
أطــر التنميــة الشــاملة ويعــزز مــن رؤيــة اململكــة 2030.

ويف حوارهــا مــع »ليفانــت«، أكــدت الشــهري عــى أن »كل 
ــك  ــة املل ــون جالل ــالل ك ــن خ ــه م ــي أن ندرك ــك ينبغ ذل
ــرأة  ــاهمة امل ــدر مس ــاً ق ــدركان متام ــد ي ــمو ويل العه وس
اإليجابيــة يف كافــة مجــاالت التنميــة الشــاملة ومــدى 
أهميــة دورهــا الحيــوي والفعــال يف تعزيــز كافــة خطــط 

ورؤى املســتقبل«.

نص الحوار:

• يرتبــط حضــور ويل العهــد محمــد بــن ســلامن يف 
اململكــة العربيــة الســعودية بتطــور ملحــوظ يف وضــع 
املــرأة الســعودية وطرقهــا مجــاالت غــر مأهولــة ســابقاً.. 
ــادة  ــز القي ــدى تعزي ــك؟ وم ــو ذل ــدا الســياق نح ــف ب كي

ــات؟ ــك التوجه لتل
رمبــا مــن األهميــة مبــكان التأكيــد عــى أن دعــم اململكــة 
العربيــة الســعودية للمــرأة كان منــذ عهــد املؤســس 
امللــك عبــد العزيــز -رحمــه هللا- بــدءاً بالتعليــم واســتمراراً 
بالتــدرج يف مناصــب متعــددة، وحتــى بلــغ التمكــني 
واالنخــراط يف مجــاالت غــر مســبوقة يف عهد امللك ســلامن 
وويل عهــده األمــر محمــد بــن ســلامن؛ إذ حصلــت املــرأة 
عــى مناصــب قياديــة يف جميــع القطاعــات الدبلوماســية 
والثقافيــة والتنمويــة والخدميــة وغرهــا، بينــام تدرجــت 
حتــى وصلــت إىل منصــب وكيــل وزارة وســفر وغرهــا مــن 
املناصــب التــي حصلــت عليهــا النســاء. ونحــن كســيدات 
ســعوديات ننتمــي إىل هــذا الوطــن نطمــح للوصــول ملــا 
ــر  ــع التغي ــاهمة يف صن ــو املس ــك نح ــن ذل ــد م ــو أبع ه
ومتثيــل الوطــن خــر متثيــل يف ظــل مــا تقدمــه القيــادة من 
دعــم للنســاء ومتكينهــن يف مواقــع حيويــة وكذلــك تفعيــل 
ــات يف  ــع القطاع ــاون جمي ــة، وتع ــدرات البرشي ــاء الق بن
ذلــك األمــر الــذي يحقــق أطــر التنميــة الشــاملة ويعــزز 

ــة اململكــة 2030. مــن رؤي
كل ذلــك ينبغــي أن ندركــه مــن خــالل كــون جاللــة امللــك 
ــرأة  ــاهمة امل ــدر مس ــاً ق ــدركان متام ــد ي ــمو ويل العه وس
اإليجابيــة يف كافــة مجــاالت التنميــة الشــاملة ومــدى 

أهميــة دورهــا الحيــوي والفعــال يف تعزيــز كافــة خطــط 
ورؤى املســتقبل.

•  )ســارة الشــهري( ناشــطة مجتمعيــة يف إبــراز إنجــازات 
املــرأة الســعودية، أتصــور أننــا يف حاجــة لتوضيــح املســار 
الــذي تعمــل فيــه الناشــطات الحقوقيــات يف الســعودية؟

إىل  االجتامعــي  النشــاط  يهــدف  مــن منظــور محــدد 
تحقيــق الخدمــة املجتمعيــة مــن حيــث جعــل الفرد نفســه 
عنــراً فعــاالً يف مجتمعــه ومشــاركاً يف العمليــة االجتامعية 
ومكمــالً للــدور االجتامعــي املنــاط بــه لتطوير فكــر ولصنع 
ــم  ــق واســتيعاب القي ــز حــق أو التواصــل وخل ــر وتعزي أث
الثقافيــة يف املجتمــع. والناشــطة املجتمعيــة يف الســعودية 
حاجــة  وتــرى  ومعرفــة  اطــالع  ذات  شــخصية  هــي 
مجتمعهــا للتغيــر إىل األفضــل وتكــرّس وقتهــا ومجهودهــا 
يف ســبيل تحقيــق ذلــك مبــا يتناســب مــع قضيتهــا، وخلــق 
ــهم يف  ــام تس ــة، ك ــل القضي ــهم يف ح ــي تس ــادرات الت املب
التنميــة املســتدامة للحقــوق وتطويــع جميــع اإلمكانــات 
لذلــك. ويف الســعودية هنــاك دعــم للناشــطات يف املجــال 
االجتامعــي بحيــث نــرى أســامء كثــرة يف هــذا املجــال تــم 

ــة. ــة والعاملي ــل الحكومــات املحلي تكرميهــن مــن قب

ــة مبــكان التعــرّف عــى بعــض مــن أهــم  •  مــن األهمي
ــامذج؟ الن

ال ميكــن الحديــث بإنصــاف عــن كافــة النســاء الســعوديات 
املؤثــرات يف عديــد املجــاالت، غــر أننــي ســأقوم باإلشــارة 
إىل بعــض منهــن، خاصــة مــن ذكــروا يف قامئــة مائــة امــرأة 
قويــة لصحيفــة »أربيــان بيزنــس«، حيــث جــاءت الناشــطة 
لربنامــج  التنفيذيــة  املديــرة  املنيــف،  مهــا  الســعودية 
األمــان األرسي الوطنــي، يف املقدمــة والصــدارة، والتــي 
حصلــت عــى جائــزة »أشــجع امــرأة«، التــي متنحهــا وزارة 

ــة. ــة األمريكي الخارجي
دومــاً  الحــارضة  الشــعيبي،  أفنــان  الدكتــورة  وأيضــاً 
عمــل  متكــني  يف  للمســاهمة  ومســاعيها  بحامســها 

الســعودية. العربيــة  اململكــة  يف  الســعوديات 
ــارة  ــة ومستش ــي محامي ــران، وه ــان زه ــة بي ــم املحامي ث
ــن  ــي وم ــوين واالجتامع ــال القان ــة وكاتبــة يف املج قانوني
أوائــل املحاميــات يف اململكــة، حيــث طالبــت بحــق املــرأة 

ــا. ــاء يف بالده ــاة للنس ــة محام ــى رخص ــول ع يف الحص
وهنــاك أيضــاً أمــاين الشــعالن، هــي رائدة أعــامل اجتامعية 
ســعودية الجنســية، فهــي التــي قامــت بتأســيس مبــادرة 
خــر الســعودية التــي اســتطاعت مســاعدة عــدد كبــر مــن 

الفقــراء واملحتاجــني عــرب تطبيــق خــر الســعودية. ومنــى 
ــا  ــا مبنصــب ســفرة للنواي ــم تعيينه ــي ت ــو ســليامن، الت أب
 الحســنة يف برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ يف الســعودية.

ــعوديات  ــادرة »س ــرك إزاء مب ــة تح ــنوات ومث ــذ س •  من
للمــرأة  والتفــرد  اإلبــداع  حالــة  لتوثيــق  مبدعــات« 
ــى  ــرّف ع ــح التع ــروري واملل ــن ال ــدو م ــعودية.. يب الس

الفكــرة وانطالقهــا إلكرتونيــاً؟
ــرأة  ــح امل ــالتها أن تصب ــات رس ــعوديات مبدع ــادرة س مب
الســعودية الرافــد األهــم للوطــن وأن متثــل اململكــة 
ــة  ــل الدولي ــل يف كل املحاف ــر متثي ــعودية خ ــة الس العربي
وبنــاء  تأســيس  تــم  األســاس  هــذا  وعــى  واملحليــة. 
منظومــة ســعوديات مبدعــات عــام 2014 لتكــون محطــة 
ــز  ــاز وتحفي ــق اإلنج ــداع وتوثي ــظ اإلب ــات حف ــن محط م

األجيــال.
ــة  ــعودية الناجح ــرأة الس ــم امل ــادرة دع ــداف املب ــن أه م
يف جميــع املجــاالت العلميــة والعمليــة كذلــك، ودعــم 
ــم  ــة، ودع ــرق التطوعي ــري والف ــي الخ ــاط التطوع النش
يف  املبدعــات  النســاء  وجميــع  واملؤلفــات  املبتكــرات 
الســعودية. كل هــذا تــم توثيقــه عــرب تويــرت يف أكــر مــن 
6000 تغريــدة ومبشــاهدات تجــاوزت 8 مليــون مشــاهدة 

ــامل. ــع دول الع ــن جمي م
وانطالقــاً مــن حرصنــا عــى االســتمرارية، ســوف يتــم 
تدشــني موقــع ســعوديات مبدعــات، وهــو عبــارة عــن لقاء 
الزاويــة للمبدعــات وموســوعة مــن اإلنجــازات واملقــاالت 
ــوف  ــن. وس ــات الوط ــنها بن ــا ويدش ــات يحرره والتدوين
يكــون ملتقــى تدعــم فيــه النســاء بعضهــن البعــض 

ــات. ــع التخصص ــن جمي ــربات م ــادل الخ ــع لتب وموق
ــة  ــاوالت الفردي ــة املح ــاوز كاف ــات تج ــعوديات مبدع س
حالــة  خلــق  نحــو  ينطلــق  بينــام  األحاديــة  والــرؤى 
ــو  ــعى نح ــة وتس ــذه الوضعي ــى ه ــظ ع ــة تحاف مجتمعي
اســتمراريتها وتطورهــا يف حضــن الوطــن عــرب تقديــم هذه 
ــاالت. ــة املج ــعودية يف كاف ــرأة الس ــة للم ــامذج املرشف  الن

ــائل التواصــل  ــار وس ــرض نفســه بانتش •  مثــة واقــع ف
األمــر  الجميــع،  عــى  حضــوره  وطغيــان  االجتامعــي 
الــذي خلّــف ثقــالً وأعبــاًء عــى املــرأة العربيــة مــن 
خــالل التحــرش اإللكــرتوين، وغــره.. كيــف يرقــب فريــق 
»ســعوديات مبدعــات« مثــل هــذه القضايــا؟ ورؤيتــه 

الناجعــة ملواجهــة ذلــك؟
كل  نحــرص  مبدعــات  ســعوديات  مبــادرة  يف  نحــن 

الحــرص عــى الحــّث والتوعيــة لتطبيــق األنظمــة مبــا 
ــة  ــه الدول ــذي وضعت ــوين ال ــه الحــق النظامــي والقان يكفل
ــق نظــام مكافحــة التحــرش يف حــق أي  ــث تطبي ــن حي م
ــرتنا أي  ــالل مس ــادف خ ــن مل نص ــرش، ولك ــخص متح ش
منــاذج تحــرش أو إســاءة للنســاء فيــام ننــرش، وبالعكــس 
نجــد التقديــر والرتحيــب والفخــر والدعــم لهــؤالء النســاء 

املبدعــات.
ــة التحــرش اإللكــرتوين، بشــكل عــام، فهــي  أمــا عــن قضي
بطبيعــة الحــال أحــد اآلثــار املرتتبــة عــى التوســع يف 
أن  وأتصــور  االجتامعــي،  التواصــل  وســائل  اســتخدام 
رفــع الوعــي املضطــرد بــني النســاء يف عاملنــا العــريب، 
ســيعمل عــى حاميتهــن مــن هــذه الجرميــة وغرهــا مــن 

اإلشــكاليات املرتبطــة بهــا.

•  مــن خــالل التجــّول يف حســاب »ســعوديات مبدعــات« 
مــن  كبــر  لعــدد  توثيقــاً  نجــد  تويــرت  تطبيــق  عــرب 
الســعوديات املبدعــات يف مجــاالت غــر مطروقــة ســابقاً 
ــذا  ــة، وك ــال الســياحة والضياف ــرأة الســعودية؛ يف مج للم
توثيــق أول ســعودية تحصــل عــى ترخيــص مســؤول 
الصناعــي  التصويــر  اإلشــعاع يف مجــال  مــن  الحاميــة 
)RSO( مــن هيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية، وغرهــن 
مــن املبدعــات.. آفــاق املســتقبل يف ذهنكــن نحــو هــذه 

ــق؟ ــود التوثي ــادرة وجه املب
منصــات  ونؤســس  التوثيــق  يف  نســتمر  ســوف  نحــن 
التاريــخ ونرغــب ونطمــح يف  تخلــد هــذا  وموســوعة 
التوســع إىل أن نصبــح منصــة تكــون طموحــاً لــكل مبدعــة 
مــام يعــزز مــن فــرص املســتقبل للمــرأة الســعودية 
التــي تعمــل مــن  الدولــة  ويســتجيب لكافــة جهــود 
ــه  ــز مهارات أجــل اإلنســان الســعودي وتســعى نحــو تعزي
وقدراتــه ليســتجيب نحــو تحديــات العــر ويواكــب 
متطلبــات ســوق العمــل، كــام ينافــس عــى كافــة الفــرص 
املتاحــة أمــام الجميــع، األمــر الــذي ميثــل يف النهايــة طاقــة 
ــة للوطــن بشــكل عــام. ــة للمواطــن وقيمــة مضاف  إيجابي

•  كيــف نســتطيع تقييــم تطــور نظــرة املجتمعــات 
العربيــة للمــرأة ومــدى الحاجــة للعمــل بجديــة عــى 
تنميــة النظــرة العادلــة كــون املــرأة رشيــكاً فاعــالً وحــارضاً 

يف أي مجتمــع؟
ــود  ــرب عق ــعت ع ــع، س ــن املجتم ــزء م ــة ج ــرأة العربي امل
طويلــة حتــى تســتطيع أن تحصــد مثــرة جهودهــا نحــو أن 
ــة  ــة املجــاالت. ومــن ناحي ــا العــريب يف كاف ــل مجتمعه متث
ــة إىل مناصــب  ــرأة العربي ــدرج وصــول امل ــدو ت أخــرى يب
ــة  مختلفــة، هــذا يعكــس مــدى قوتهــا وتأثــر دعــم البيئ
ــدول  ــم ال ــة دع ــس حقيق ــي تعك ــاء، وه ــع للنس واملجتم
ــال يف  ــا يق ــض م ــن بع ــر ع ــض النظ ــاء، بغ ــني النس لتمك
ــاك  ــار أن هن ــع األخــذ بعــني االعتب ــراء، م ــة الصف الصحاف
ــاء يف  ــور للنس ــع يف تط ــن الوض ــل، ولك ــات وعراقي تحدي
جميــع أنحــاء العــامل، وليــس املــرأة العربيــة أو الســعودية 

فقــط.
ورســالتي للمــرأة يف ختــام هــذا اللقــاء أن مــن أهــم 
ركائــز رؤيــة الســعودية 2030 الرئيســة هــو متكــني املــرأة 
الســعودية مــن خــالل تفعيــل دورهــا القيــادي واألســايس 
يف ســوق العمــل، ونحــن النســاء يف الســعودية نســاء 
ــة بالفطــرة نكمــل مســرة  ــكات يف التنمي طموحــات رشي
أمهاتنــا يف بنــاء وتعليــم جيــل ولدينــا الكثــر مــن الشــغف 
ــتمراريته  ــتدامته واس ــى اس ــرص ع ــب أن نح ــذي يج وال
ــان  ــا عن ــداد حلمن ــون امت ــذا الوطــن وأن يك ــوض به للنه

ــامء. الس

سارة الشهري

حاورها: رامي شفيق
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تقارير

»تهجير قسري« و»فصل عنصري«... السوريون يرفضون مشروع أردوغان

أعلــن الرئيــس الــرتيك، رجــب أردوغــان، يف   
ــو الجــاري، عــن تحضــر أنقــرة ملــرشوع  ــث مــن ماي الثال
ــم«،  ــوري إىل بالده ــون س ــة مللي ــودة الطوعي ــح »الع يتي
مضيفــاً: »نحــر ملــرشوع جديــد يتيــح العــودة الطوعيــة 
ملليــون شــخص مــن أشــقائنا الســوريني الذيــن نســتضيفهم 
ــا«، زاعــامً أن املــرشوع ســيكون شــامالً بصــورة  يف بالدن
أعــزاز  رأســها  عــى  منطقــة   13 يف  وســينفذ  كبــرة، 
وجرابلــس والبــاب وتــل أبيــض ورأس العــني، بالتعــاون مــع 

املجالــس املحليــة يف تلــك املناطــق.

أحقية السوريين باإلقامة
 في أي مدينة سورية

ــار  ــو يف إط ــق، فه ــداً باملطل ــس جدي ــرتيك لي ــرشوع ال امل
مســاعيه لتغيــر دميوغرافيــة شــامل ســوريا، وتوطــني 
مجتمعــات غريبــة عنهــا فيهــا، بحجــة أنهــا أرض ســورية، 
وميكــن ألي ســوري أن يقيــم فيهــا، وهــي فرضيــة صحيحــة 
ــايل  ــك أه ــالً أن يتمل ــن مث ــة، إذ ميك ــوال الطبيعي يف األح
الغوطــة الرشقيــة بريــف دمشــق، أرايض وعقــارات يف 
عفريــن شــامل غــرب ســوريا، مــن حيــث املبــدأ والقانــون، 
لــو أنــه كانــت توجــد دولــة ســورية تســيطر عــى البــالد 

ــون. ــط القان وتضب
ــا  ــنتها تركي ــرب ش ــي ح ــاً، فه ــة حالي ــة الحاصل ــا الحال أم
ــة  ــا العرقي ــة تركيبته ــا، نتيج ــورية بعينه ــق س ــى مناط ع
ــل  ــن ورأس العــني، بجانــب ت ــداً يف عفري ــة، وتحدي الكردي
أبيــض التــي احتلــت معهــا يف حــرب واحــدة ســميت )نبــع 
الســالم(، العــام 2019، ونجــم عنهــا وعــن غــزوة )غصــن 
ــوريني  ــات آالف الس ــر مئ ــن، تهج ــى عفري ــون( ع الزيت
مــن أراضيهــم، وســلب ممتلكاتهــم، وتوطــني مئــات اآلالف 

ــم. ــة عوضــاً عنه ــن مــن مناطــق ســورية داخلي اآلخري
ــد  ــك املناطــق يف شــامل ســوريا، ق ــي أن تل ــا يعن وهــو م
تعرضــت لتهجــر قــري لســكانها األصليــني، وتوطــني 
الحجــج  ينســف  مــا  أنقــرة،  عنهــم  تــرىض  آخريــن 
والتربيــرات التــي تســعى املعارضــة الســورية املواليــة 
ــأي  ــة الســوريني يف اإلقامــة ب ــا لتقدميهــا، حــول أحقي لرتكي

منطقــة يرغبــون بهــا.

المشروع التركي 
للتغيير الديموغرافي والتمويل

لكــن كثــر مــن النخــب الســورية، ترفــض املشــاريع 
ــوريني،  ــع الس ــدى جمي ــة ل ــت مفضوح ــي بات ــة الت الرتكي
أيــاً كان موقفهــم الســيايس، وعليــه، ترتفــع األصــوات 
ــة  ــن الوطني ــى م ــن تبق ــاء م ــاً إلنه ــر، رفض ــكل متوات بش
ــر  ــد الرحمــن، مدي ــال رامــي عب الســورية، ويف الصــدد، ق
املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان، معلقــاً عــى املــرشوع 
ــورية،  ــة الس ــة الدميوغرافي ــم لهندس ــرتيك الجديد-القدي ال
ــان  ــط أردوغ ــدول ملخط ــا ال ــي تدفعه ــوال الت ــأن »األم ب
واملجموعــات العســكرية والسياســية والحقوقيــة املواليــة 
ــر  ــة التغ ــة يف عملي ــي رشاك ــوري، ه ــامل الس ــه يف الش ل
الدميغــرايف«، مشــراً إىل أن »أردوغــان والســوريني املوالــني 
لــه، ســوف يعملــون للحصــول عــى أمــوال مــن املانحــني 
الدوليــني مــن أجــل عمليــة التغــر الدميغــرايف يف الشــامل 

ــوري«. الس
موضحــاً يف تريحــات صحفيــة، أن »العــودة الطوعيــة 
لالجئــني الســوريني تكــون إىل منازلهــم وليــس إىل »املنطقة 

هــي  »أيــن  مســتفراً  أخــرى«،  أماكــن  أو  اآلمنــة« 
املنطقــة اآلمنــة التــي يتحــدث عنهــا أردوغــان؟«، معقبــاً 
بالقــول: »يوميــاً نســجل انتهــاكات واعتــداءات وتفجــرات 
وعمليــات اختطــاف يف املنطقــة املقصــودة التــي تســيطر 

ــا«. ــة لرتكي ــل املوالي ــا الفصائ عليه
ــرايف  ــر الدميغ ــرشوع التغي ــرس م ــان يك ــاً: »أردوغ متابع
ضمــن مناطــق نفــوذ الفصائــل املواليــة لرتكيــا شــاميل 
ســوريا، يف ظــل وجــود عــدد كبــر مــن الســوريني داخــل 
تواجدهــم  مــن  ألردوغــان  املعارضــني  واســتياء  تركيــا 
هنــاك«، الفتــاً إىل أنــه »مــن كان يؤيــد أردوغــان، انتقده يف 
تريحاتــه األخــرة بعــودة الالجئــني الطوعيــة إىل »املنطقة 
اآلمنــة«، وأشــار عبــد الرحمــن إىل أن »أردوغــان يطمح إىل 
تحويــل شــامل ســوريا إىل لــواء اســكندرون ثــاين«، الفتاً إىل 
أن »وجــود أردوغــان أكــرب خطــر عــى مســتقبل ســوريا«، 
بــاع إخــوان مــر مقابــل  بــأن »أردوغــان  مســتدركاً 
االنفتــاح االقتصــادي، وســوف يبيــع الســوريني الذيــن 

ــم«. ــم وداعمه ــان خليفته ــدون أن أردوغ يعتق

دعوات للسوريين بالرفض والتظاهر

ــويد«، يف  ــني س ــي أم ــوري »ع ــيايس الس ــني رأى الس يف ح
الســابع مــن مايــو الجــاري، أن قــول »أردوغــان بأنــه جهــز 
مســتوطنات يف الشــامل الســوري متهيــداً إلعــادة الســوريني 
مــن تركيــا اىل وطنهــم »طوعيــاً«، ادعــاء كاذب، وهــو 
يريــد أن يكمــل مخطــط التغيــر الدميغــرايف«، مضيفــاً أنــه 
ــل أو بالعــودة  ــي الســوريون املســتهدفون بالرتحي »إذا بق
الطوعيــة املوجــودون يف تركيــا، صامتــني، فســُيفهم منهــم 
املوافقــة عــى التهجــر الثــاين وسيســهلون خطــط اردوغــان 
ــم دون  ــتقبل وطنه ــتقبلهم ومبس ــم ومبس ــب به يف التالع

أيــة مصاعــب«.
وأشــار ســويد إىل أن »الحــل هــو أن يقــوم الســوريون 
عــى  بإجبارهــم  اردوغــان  لخطــط  رفضــاً  بالتظاهــر 
العــودة إىل أماكــن ال يعرفونهــا وليســت أماكــن ســكناهم 
األصليــة«، بجانــب حضهــم لهــم عــى مطالبــة »املجتمــع 
ــل،  ــني للتدخ ــة الالجئ ــدة ومفوضي ــم املتح ــدويل واالم ال

اىل  عودتهــم  ضــامن  وعــى  وجودهــم  عــى  واالرشاف 
ــن«. ــكل آم ــم بش وطنه

ــه ســويد يف موضــع آخــر إىل أنــه »نظــراً للرعــة،  كــام نّب
الرتكيــة والدعايــة اإلعالميــة  وللعشــوائية، والغوغائيــة 
يف  الســوريني  للمهجريــن  الطوعيــة«  »العــودة  حــول 
تركيــا«، فإنــه »متأكــد %100 مــن أنــه ســيتم إبعــاد أكــر 
مــن مليونــني ســوري مــن تركيــا، إىل عــراء الــرباري يف 
الشــامل الســوري، وســيذهبون إىل أقنــان الدجــاج القليلــة 

ــلمني«. ــوان املس ــات االخ ــا وجامع ــا تركي ــي أقامته الت

عملية فصل عنصري

ــاض درار، الرئيــس املشــرتك ملجلــس  ــه، قــال ري مــن جهت
مايــو  مــن  الثامــن  يف  )مســد(،  الدميقراطيــة  ســوريا 
ــة  ــني الســوريني عملي ــادة توطــني الالجئ الجــاري، إن »إع
فصــل عنــري تنفذهــا تركيــا لخدمــة مصالحهــا«، مشــراً 
أن  إىل  بشــامل ســوريا،  موقــع محــي  إىل  يف تريــح 
عمليــات التغيــر الدميغــرايف التــي نفذتهــا تركيــا ســابقاً يف 
منطقــة عفريــن بتهجــر ســكانها مــن الغالبيــة الكرديــة، 
ــكالت  ــتخلق مش ــرى “س ــق أخ ــا يف مناط ــد تنفيذه وتري
ــة  ــهم بالدرج ــوريون أنفس ــا الس ــيدفع مثنه ــة س اجتامعي

األوىل”.
ونــوه “درار” آنــذاك إىل أن ســلوك التغيــر الدميغرايف الذي 
ــامىش  ــيطرتها، يت ــة لس ــق الخاضع ــا يف املناط ــه تركي تبنت
الســورية« يف خلــق “مجتمــع  »الحكومــة  مــع رؤيــة 
متجانــس”، والــذي هجــر أيضــاً مئــات آالف الســوريني من 
مدنهــم ومناطقهــم، الفتــاً إىل أن تركيــا ابتــزت األوروبيــني 
ــني الســوريني، وهــي  يف أوقــات ســابقة مــن خــالل الالجئ
ــا بفتــح الطريــق أمــام موجــات  تواصــل تهديدهــا ألوروب
ــف  ــا، يف أي مل ــب تركي ــذ مطال ــن يف حــال مل تنف املهاجري

ــا. مــن امللفــات السياســية التــي تتبناهــا تركي
ــوريني  ــني الس ــتخدم الالجئ ــا تس ــاف “درار” أن تركي وأض
تخــدم  سياســية  “أجنــدات  ضمــن  أراضيهــا  عــى 
مــع  أبــداً  تتعامــل  “مل  تركيــا  أن  مؤكــداً  مصالحهــا”، 
ــاً  ــه ملف ــا بوصف ــى أراضيه ــوريني ع ــني الس ــف الالجئ مل

إنســانياً، إمنــا لجــأت مــن اليــوم األول للحــرب يف ســوريا 
األرايض  داخــل  ســواء  ملصالحهــا  خدمــًة  الســتخدامه 

خارجهــا”. أو  الســورية 
ــور«  ــد الن ــور عب ــوري »أن ــي الس ــتعرض الصحف ــام اس في
عــى صفحتــه يف فيســبوك، رســالة مــن املهنــدس الســوري 
»غســان نجــار«، حــول مشــاركته يف إحــدى الربامــج عــى 
قنــاة TV5 الرتكيــة، حيــث ذكــر أن  مفهــوم » العــودة 
الطوعيــة »يرتبــط بشــكل قطعــي برحيــل نظــام األســد، وال 
ميكــن إلــزام الالجئــني الســوريني عــى العــودة إىل بالدهــم 
يف ظــل تواجــد هــذا النظــام«، كــام أنــه » ال ميكــن اعتبــار 
مــا أعلــن عنــه الرئيــس الــرتيك حــول إعــادة مليــون الجــئ 
ســوري، عــى أنّهــا عــودة »طوعيــة«، مؤكــداً أن »اإلعــالن 
عــن مــرشوع »العــودة الطوعيــة« وتحديــد نســبة أو عــدد 
العائديــن مســبقاً )مليــون( يلغــي صفــة )الطوعيــة( عــن 
رغبــة الالجئــني الســوريني يف قــرار عودتهــم، ويضــع هــذا 

املــرشوع كجــزء مــن برامــج »التهجــر القريــة«. 
مشــدداً عــى أنــه »ال ميكــن القبــول بتاتــاً بوصــف عــودة 
األخــرى  املحافظــات  أبنــاء  مــن  الســوريني  الالجئــني 
)دمشــق، حمــص، حــامة، ديــر الــزور، درعــا، ...( إىل 
ــياق  ــأيت يف س ــا ت ــب بأنه ــاميل وإدل ــف الش ــق الري مناط
»العــودة الطوعيــة«، بــل هــي أقــرب مــا تكــون إىل سياســة 
»إعــادة توطــني« و«تغيــر دميغــرايف يف الرتكيبــة املجتمعيــة 
ــيم«  ــل »تقس ــن مراح ــة م ــم مرحل ــد ترس ــورية«، وق الس
ســوريا، وترســخ فرضيــة وفكــرة »ســوريا املفيــدة«، والتــي 
ــة«،  ــوام املاضي ــاع نظــام األســد خــالل األع ــا أتب ــادى به ن

ــاً. ــدس دامئ ــاً للمهن وفق
كــام أشــار إىل أن مفهــوم »العــودة الطوعيــة« ال بــد أن 
يتزامــن ويقــرتن بعــودة الالجئــني الســوريني إىل منازلهــم 
وقراهــم ومدنهــم، ال إىل منفــى داخــل وطنهــم«، وهــي 
ــن  ــوريني م ــر إىل أن الس ــة تش ــف قوي ــل مواق يف املجم
خــارج الطبقــة السياســية املســتفيدة مــن التمويــل 
أنقــرة  مشــاريع  مــن  ومتــررون  رافضــون  الــرتيك، 
للتغيــر الدميوغــرايف، وال ميكــن أن يقبلــوا بهــا، ألنهــا 
تجعلهــم أدوات يف مشــاريع ُمدمــرة، ال ناقــة لهــم فيهــا 

ــل. وال جم

أحمد قطمة
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اغتياالت إيران بأيٍد محلية أم خارجية؟

العدائيــة  السياســات  شــكلّت   
الحليفــة  وامليلشــيات  اإليــراين  للنظــام 
املواليــة لــه، عــداًء مــع دول املنطقــة الــرشق 
والعــراق  لبنــان  يف  ســّيام  وال  أوســطية، 
املليشــيات  تلــك  تقــوم  وســوريا، حيــث 
ــؤول  ــدس، املس ــق الق ــع فيل ــط م بالتخطي
خــارج  التوســعي  إيــران  مخطــط  عــن 
يعارضهــم،  مــن  كل  باغتيــال  حدودهــا، 
مــن  أو  السياســية  الشــيعة  مــن  ســواء 

األخــرى. والطوائــف  القوميــات 
وتاريــخ النظــام اإليــراين حافــل باالغتيــاالت 
ــايض، وكان أهــم  ــرن امل ــات الق ــذ مثانيني من
مــع  باغتيالهــا  قــام  التــي  الشــخصيات 
ــوزراء  ــس ال ــاين حــزب هللا، رئي ــه اللبن حليف
اللبنــاين الســابق رفيــق الحريــري، والناشــط 
الســيايس الشــيعي لقــامن ســليم؛ وخصيصــاً 

ــول. ــة تط ــان القامئ يف لبن
ــاك مــن أشــار  ــك األمــر يف ســوريا، فهن كذل
إىل أن تفجــر خليــة األزمة، متــوز 2012، كان 
بتخطيــط إيــراين وتنفيــذ ماهــر األســد، قائــد 
الفرقــة الرابعــة، وشــقيق رأس النظــام، قتــل 
حينهــا ضباطــاً ومســؤولني رفيعــني يف النظــام 
بينهــم صهــر األســد، آصــف شــوكت؛ يقــال 
إنهــم كانــوا رافضــني الســتخدام العنــف 
الســلميني  املتظاهريــن  تجــاه  املفــرط 

ــوريا. ــرة يف س ــق الثائ باملناط
وتشــر املعلومــات يف العــراق، أنــه منــذ 
ــاراً و400  ــو 180 طي ــل نح ــام 2003 اغتي ع
يف  معظمهــم  شــارك  الجيــش،  يف  ضابــط 
الحــرب ضــد إيــران، بحســب إحصائيــات غر 
رســمية، عــدا عــن قتــل الناشــطني الرافضــني 

لبســط إيــران ســيطرتها عــى العــراق، فقــد 
ــمي. ــام الهاش ــث هش ــم الباح كان آخره

لكــن يف العقــد األخــر تصاعــدت االغتيــاالت 
ــا  ــزداد، كان أهمه ــا ت ــران وخارجه داخــل إي
ــق القــدس قاســم ســليامين،  ــد فيل ــل قائ قت
ــك  ــدس يف العــراق، وكذل ــدي املهن ــو مه وأب
ــط  ــري زادة، وس ــن فخ ــذرة، محس ــامل ال ع

طهــران.

اغتيال العقيد خدايي 

اغتيــل، األحــد املــايض، العقيــد بالحــرس 
اإليــراين حســن صيــاد خدايــي،  الثــوري 
يف طهــران، مــن قبــل شــخصني يســتقالن 
أطلقــا خمــس رصاصــات  ناريــة  دراجــة 
تجاهــه وهــو أمــام منزلــه. وذكــرت وســائل 
اإلعــالم اإليرانيــة إن خدايــي كان يف ســيارته 
ــب  ــد أصي ــار، وق ــه الن ــت علي ــا أطلق عندم

برصاصــات يف الــرأس واليــد.
يف  اإليــراين«،  الثــوري  »الحــرس  ووصــف 
»إجــراء  بأنهــا  االغتيــال،  عمليــة  بيــان، 
عنــارص  نفــذه  للثــورة  معــاد  إرهــايب 
ــاً أن  ــي«، مبين ــتكبار العامل ــون باالس مرتبط
»اإلجــراءات الالزمــة مســتمرة للوصــول إىل 
املهاجــم أو املهاجمــني والقبــض عليهــم«.

يــوم االثنــني الفائــت، أفــاد املتحــدث باســم 
القــوات املســلحة اإليرانيــة، أبــو الفضــل 
شــكارجي، أن التحقيقــات جاريــة لبحــث 
أبعــاد اغتيــال العقيــد يف »الحــرس الثــوري«، 
حســن صيــاد خدايــي، ومالبســاته، مضيفــاً، 
أن  اإليــراين،  التلفزيــون  أورده  مــا  وفــق 

ــامً  ــاً، مته ــتعلن الحق ــات س ــة التحقيق نتيج
ــوف  ــات املتحــدة بـــ »الوق ــل والوالي إرسائي
ــامل«. ــة يف الع ــامل اإلرهابي ــذه األع وراء ه

وأضــاف أن »االغتيــال ليــس نجاحــاً ألعــداء 
لهــم«،  وإمنــا هزميــة  اإلســالمية،  الثــورة 

ــه. ــق وصف وف
ــوري  ــرس الث ــم »الح ــدث باس ــدد املتح وه
رشيــف،  رمضــان  العميــد  اإليــراين«، 
ــي  ــاد خداي ــال صي ــذة الغتي ــات املنف الجه
ــاً أن  ــي«، مبين ــا اإلجرام ــن عمله ــع مث »بدف
االغتيــال »ســيزيد مــن عــزم وإرادة الحــرس 
واســتقاللها  البــالد  أمــن  عــن  الدفــاع  يف 
أعدائهــا،  ومواجهــة  الوطنيــة  ومصالحهــا 
وخاصــة الكيــان األمــريك اإلرهــايب والكيــان 

الصهيــوين املــزور واملؤقــت«.
ــة  ــه وكال ــا نقلت ــق م ــف، وف ــح رشي وأوض
»ســباه نيــوز« التابعــة للحــرس، أن »العــدو 
لــن يحقــق شــيئاً مــن خــالل ارتكابــه هــذه 
أمــني  أكــد  فيــام  اإلجراميــة«.  األعــامل 
مجلــس أمــن الدولــة، مجيــد مــر أحمــدي، 
ــل  ــن قب ــامً م ــي كان »حت ــال خداي أن اغتي
»املجرمــني  متوعــداً  الصهيــوين«،  الكيــان 
بتلقــي صفعــة صعبــة مــن إيــران«، حســب 
مــا نقلتــه وكالــة »إرنــا« اإليرانيــة الرســمية.

وقبيــل توجهــه إىل مســقط، االثنــني الفائــت، 
ــم رئيــي، يف  ــراين إبراهي اتهــم الرئيــس اإلي
مطــار طهــران، قــوى »االســتكبار« بالوقــوف 
وراءهــا. وتوعــد بالثــأر ملقتــل خدايــي الــذي 
أكــد الحــرس أنــه قاتــل يف ســوريا وكان مــن 
»املدافعــني عــن الحــرم«، واصفــاً مــا حــدث 

بـــ »الجرمية«.

ــي  ــد خداي ــال العقي ــة اغتي ــكّلت عملي وش
ــكرية  ــخصية عس ــال لش ــابقة، كأول اغتي س
أن  ســبق  حيــث  البــالد،  داخــل  إيرانيــة 
لكبــار  اغتيــال  عمليــات  عــدة  وقعــت 

اإليرانيــني. النوويــني  العلــامء 

مسلسل االغتياالت اإليرانية

يف  زادة،  فخــري  محســن  اغتيــال  يعتــرب 
أبــرز   ،2020 الثــاين  ترشيــن  نوفمــرب/ 
االغتيــاالت بــني العلــامء النوويــني اإليرانيني، 
والخامــس مــن بــني العلــامء الذيــن اغتيلــوا 
بعــد بــدء موجــة عمليــات اغتيــال العلــامء 
أثنــاء   ،2010 عــام  اإليرانيــني  النوويــني 
ــا  ــي كانــت تخوضه ــة الت املفاوضــات النووي
إيــران مــع املجموعــة الدوليــة، املؤديــة إىل 
االتفــاق النــووي املــربم مــع طهــران يــوم 14 

يوليــو/ متــوز 2015.
وكان قتــل، يف 12 نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين 
ــراين،  ــي اإلي ــج الصاروخ ــو الربنام 2011، أب
ــار  ــدم، يف انفج ــراين مق ــن طه ــد حس العمي
 50 بعــد  عــى  عســكري  موقــع  داخــل 
طهــران.  العاصمــة  غــرب  مــن  كيلومــرتاً 
حينهــا،  اإليرانيــة،  الســلطات  وقالــت 
العتــاد  نقــل  خــالل  وقــع  االنفجــار  إن 
العســكري وإجــراء تجربــة صاروخيــة، لكــن 
ــه  ــن وج ــني برغم ــي رون ــب اإلرسائي الكات
ــي،  ــاد« اإلرسائي ــام لـــ »املوس ــع االته أصاب
وذلــك يف كتابــه الصــادر عــام 2018 بعنــوان 

واقتلــه«. »أرسع 
االتهــام  أصابــع  إيــران  وجهــت  حينهــا 

عــن  وأعلنــت  اإلرسائيليــة،  للمخابــرات 
عنــارص  أعدمــت  فيــام  عمــالء،  اعتقــال 
ــاالت. ــذه االغتي ــون به ــم مرتبط ــت إنه قال

ــل  ــاين 2010، اغتي ــون الث ــر/ كان ويف 22 يناي
العــامل اإليــراين مســعود عــي محمــدي، 
أســتاذ الفيزيــاء بجامعــة طهــران، أثنــاء 
خروجــه مــن بيتــه عــرب قنبلــة ُفّجــرت عــن 

ــران. ــاميل طه ــد، ش بع
وكذلــك اغتيــل العــامل النــووي الثاين وأســتاذ 
الفيزيــاء بجامعــة »الشــهيد بهشــتي« يف 
طهــران، مجيــد شــهرياري، يــوم 29 نوفمــرب/

ــق  ــا ألص ــام 2010، بعدم ــاين ع ــن الث ترشي
راكــب دراجــة ناريــة قنبلــة عــى ســيارته يف 

ــران. العاصمــة طه
ــث  ــووي الثال ــامل الن ــال الع ــة إىل اغتي إضاف
داريــوش رضــايئ نجــاد، يــوم 23 يوليــو/ 
ــام  ــة أم ــات ناري متــوز 2011، بخمســة طلق
نجــاد  رضــايئ  وكان  طهــران.  يف  منزلــه 
ــة  ــة الكهربائي ــوراه يف الهندس ــب الدكت طال
يف جامعــة »خواجــة نصــر الديــن الطــويس« 

الصناعيــة.
ومل يتوقــف األمــر عنــد تلــك األســامء، فقــد 
الرابــع مصطفــى  النــووي  العــامل  اغتيــل 
منشــأة  مــدراء  أحــد  روشــن،  أحمــدي 
ــة  ــة اإليراني ــرب املنشــآت النووي ــز«، أك »نطن
ــوم 11  ــوم، ي ــب اليوراني ــا يف تخصي وأهمه
ينايــر/ كانــون الثــاين 2012، برفقــة أحــد 
ــة،  ــة اإليراني ــة الذري ــة الطاق ــي هيئ موظف
وذلــك بعــد خروجــه مــن بيتــه، إذ قــام 
قنبلــة  بإلصــاق  ناريــة  دراجــة  راكــب 

بســيارته. مغناطيســية 

حسن صياد خدايي
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بعــد عامــني ونصــف تقريبــاً مــن الغيــاب،   
ــة  ــة العاملي ــادة العــامل والنخــب السياســية واملالي يعــود ق
لالجتــامع مجــدداً وجهــاً لوجــه يف املنتــدى االقتصــادي 
العاملــي )دافــوس( يف جبــال األلــب بســويرا تحــت عنوان 
»التاريــخ عنــد نقطــة تحــول«، والــذي يجــري مبشــاركة مــا 
ــاء  ــع أنح ــن جمي ــرباء م ــادة والخ ــن الق ــرب 2500 م يق

العــامل يف الفــرتة 22 إىل 26 مايــو.
مل يكــن مــن الســهل أبــداً تحديــد نقــاط التحــول أو معرفــة 
مــا تنبــأ بــه إال بعــد حدوثهــا، واإلجابــة عــى هكــذا شــعار 
ــر  ــه تتواف ــع أن ليســت محــددة مســبقاً عــى اإلطــالق، م
ــى  ــدرة ع ــة الق ــة العاملي ــية واملالي ــب السياس ــدى النخ ل
تشــكيلها، وطــرح األســئلة الصعبــة حــول كيفيــة الوصــول 

إىل الحلــول، طبعــاً يف حــال توافــر الرغبــة واإلرادة.
أدى الغــزو الــرويس ألوكرانيــا إىل أن يســعى املنتــدى 
االقتصــادي العاملــي للرتكيــز يف اللقــاءات، عــى رفــض 
ــؤولني  ــرشكات واملس ــع حظــر ال ــال، م ــذه األفع مثــل ه
الــروس مــن دافــوس هــذا العــام. ويقــول رئيــس املنتــدى 
االقتصــادي العاملــي بــورج برينــدي يف هــذه القضيــة »مــع 
النهــج الحــايل، ال أرى أي نــوع مــن التقــارب العاملــي 

املحتمــل يف الســنوات القادمــة، لســوء الحــظ ».
كانــت الزيــادة يف انبعاثــات الكربــون العامليــة، التــي 
ــرب عــى  ــار طــن يف عــام 2021، هــي األك تجــاوزت 2 ملي
اإلطــالق، حيــث قضــت بســهولة عــى االنخفاضــات التــي 
شــوهدت يف عــام 2020 وســط عمليــات اإلغــالق الوبــايئ. 
كــام أن عــدم املســاواة، الــذي كان كبــراً جــداً حتــى قبــل 

ــاً. ــاء، قــد ازداد عمق انتشــار الوب
ازداد الفقــر العاملــي ألول مــرة منــذ 20 عامــاً، وتضاعفــت 
ــن  ــدام األم ــن انع ــون م ــن »يعان ــخاص الذي ــداد األش أع
الغــذايئ الشــديد« ليصــل إىل 276 مليــون شــخص.فيام 
ــد  ــه ق ــاء نفس ــة للوب ــدروس الوقائي ــى ال ــه حت ــدو أن يب
ضاعــت، فبينــام يتــم تطعيــم ٪80 مــن األشــخاص يف 
البلــدان ذات الدخــل املرتفــع، فــإن ٪16 فقــط مــن أولئــك 
الذيــن يعيشــون يف البلــدان منخفضــة الدخــل حصلــوا 

عــى فرصــة.
املــرة األوىل للمنتــدى االقتصــادي  العــام، هــو  وهــذا 
العاملــي الــذي يُحظــر فيــه حضــور أي مســؤول رويس 
أو رجــل أعــامل رويس ألعــامل املؤمتــر منــذ ســقوط 
الشــيوعية، حيــث اســُتبعدت الــرشكات الروســية بوصفهــا 

رشكاء اســرتاتيجيني يف الحــرب الدائــرة يف أوكرانيــا.
ــات  ــر كاريث عــى الحكوم ــة أم ــات العاملي ــوع األزم إن وق
ــاون  ــا والتع ــع محاربته ــى الجمي ــب ع ــعوب، ويج والش
مــن أجــل مكافحتهــا. ومــع ذلــك فــإن ســجل اإلنجــازات 
العاملــي عــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة ليــس 

ــجعاً. مش
فيــام تتصــدر الســعودية واجهــة أعــامل املؤمتــر مــن خــالل 
وفدهــا »القــوي« والــذي يضــم ســبعة وزراء مــن بينهــم 
وزيــرا الخارجيــة واملاليــة. إضافــًة لرصــد التغــرات الهائلــة 
التــي تشــهدها الســعودية، نتيجــة االســتثامرات الحاصلــة 
الحديثــة  والتكنولوجيــات  االقتصــاد  تنويــع  مجــال  يف 
والتعليــم واملهــارات وســعي اململكــة القــوي للتحــول إىل 

االقتصــاد األخــر.

النقد الدولي يدافع عن العولمة

ــوارث،  ــي للك ــادي العامل ــام االقتص ــة النظ ــل مواجه يف ظ
ســيدافع صنــدوق النقــد الــدويل يف منتــدى دافــوس عــن 
ــات  ــدم االستســالم ملغري ــدول عــى ع ــة ويحــث ال العومل

ــة. ــة الحامئي األنظم
الــدويل  النقــد  لصنــدوق  العامــة  املديــرة  وكتبــت 
ــع مســؤولني  ــة مشــرتكة م ــا يف مدّون كريســتالينا غورغييف

يف الصنــدوق: »بينــام يتوجــه صّنــاع القــرار الســيايّس 
وأصحــاب الــرشكات إىل دافــوس، يواجــه االقتصــاد العاملــي 
عــى األرجــح أكــرب اختبــار لــه منــذ الحــرب العاملّيــة 

الثانيــة«.
ــي  ــى »تنام ــدويل ع ــد ال ــدوق النق ــؤولو صن ــّدد مس وش
خطــر التفتــت الجغرايف-االقتصــادّي« مؤكديــن يف املقابــل 

ــد العوملــة. عــى فوائ
ولفــت مســؤولو صنــدوق النقــد الــدويل يف مدّونتهــم 
والخدمــات  والســلع  املــال  رأس  تدّفــق  يف  التغــّر  إىل 
عــى مــدى العقــود الثالثــة املاضيــة مدفوعــاً بانتشــار 
التكنولوجيــا الحديثــة، »لقــد عــززت قــوى التكامــل هــذه 
ــة وضاعفــت حجــم االقتصــاد  مســتوى املعيشــة واالنتاجّي
ــن  ــخص م ــار ش ــلت 1.3ملي ــّرات وانتش ــالث م ــي ث العامل

ــع«. ــر املدق الفق
إال أّن هــذا التقــّدم مهــّدد اليــوم بفعــل الحــرب يف أوكرانيــا 
ومــا صاحبهــا مــن عقوبــات وقيــود، إذ فرضــت قيــوٌد عــى 
تجــارة األغذيــة والطاقــة واملــواد الخــام األخــرى يف حــواىل 
ــداً، بحســب الصنــدوق. ومــع ذلــك مــن الــرورّي  30 بل
»تعزيــز الحركــة التجاريّــة لزيــادة القــدرة عــى التكّيــف«.

ومــن شــأن تقليــص العوائــق التجاريّــة أن يســاعد يف 
تخفيــف النقــص يف اإلمــدادات وخفــض أســعار املــواد 

الغذائّيــة واملنتجــات األخــرى.
ونصــح صنــدوق النقــد الــدويل الــدول والــرشكات بتنويــع 
وارداتهــا لضــامن تدّفــق اإلمــدادات و«االســتفادة مــن 
فوائــد التكامــل العاملــّي للــرشكات«. وقــد أظهــرت دراســة 
ــف  ــص نص ــن أن يخّف ــع ميك ــدوق أّن التنوي ــا الصن أجراه

ــة املرتبطــة مبشــاكل العــرض. الخســائر املحتمل

روسيا خارج المنتدى

ألول مــرة، وبعــد أكــر مــن عامــني مــن التوقــف املرتبــط 
املنتــدى  يبــدأ  العــامل،  يف  كورونــا  فــروس  بانتشــار 
ــن  ــويرية، م ــب الس ــال األل ــي يف جب ــادي العامل االقتص
دون أن يكــون رجــال الساســة واألثريــاء الــروس حارضيــن 

ــة. ــوس الحالي ــة داف يف قم
ــه  ــذي تأخــر عــن جدول ــام، ال ــدى هــذا الع ــف املنت يختل
الزمنــي املعتــاد يف أواخــر ينايــر، عــن ســابقاته مــن نــواحٍ 
ــد  ــى بُع ــتعرة ع ــرب املس ــة الح ــم حقيق ــدة. إذ تخّي عدي
ــا وضــع قــرار  ــات، بعدم ــات األميــال عــى االجتامع مئ
ــة  ــة مفاجئ ــا نهاي ــزو أوكراني ــني بغ ــر بوت ــس فالدمي الرئي
ــع  ــوس. م ــرويس يف داف ــوذ ال ــود والنف ــن الوج ــود م لعق
حضــور مجموعــة مــن املســؤولني األوكرانيــني، الذيــن 
يســعون إىل إبقــاء االهتــامم العاملــي مبحنتهــم مــع دخــول 

ــث. ــهرها الثال ــرب ش الح
ــر  ــات غ ــا عقوب ــى أوكراني ــية ع ــرب الروس ــهدت الح ش

ــيني إىل  ــا السياس ــن قادته ــدءاً م ــيا، ب ــى روس مســبوقة ع
األوليغارشــية والــرشكات الكــربى، وانســحبت الــرشكات 
ــارة  ــرت التج ــالد، وتبخ ــن الب ــي م ــكل جامع ــة بش الدولي
ــات املتحــدة مــع روســيا. ــا والوالي واالســتثامر مــن أوروب

ــار  ــام 2020، كان كب ــوس يف ع ــر يف داف ــامع األخ يف االجت
رجــال األعــامل الــروس يحتلــون ثالــث أفضــل متثيــل مــن 
ــوس  ــتقبلهم يف داف ــن مس ــرات، لك ــدد امللياردي ــث ع حي
بــدأ يف االنهيــار بعــد ثالثــة أيــام فقــط مــن هجــوم 
ــدى  ــس املنت ــدر مؤس ــا أص ــا، عندم ــى أوكراني ــكو ع موس
بــورج  والرئيــس  شــواب،  العاملــي، كالوس  االقتصــادي 
برينــدي، بيانــاً يُديــن »عــدوان روســيا عــى أوكرانيــا، 

والهجــامت والفظائــع«.
بالنســبة إىل تاريــخ روســيا بعــد الشــيوعية، لعــب املنتــدى 
ــر  ــخ املؤمت ــة. ورسَّ ــامً للغاي ــي دوراً مه ــادي العامل االقتص
ــة الروســية يف عــام  ــاً أساســياً للنخب ســمعته بوصفــه حدث
1996، عندمــا وافــق عــدد مــن كبــار رجــال األعــامل عــى 
حشــد مواردهــم اإلعالميــة وقّوتهــم املاليــة لدعــم الحملــة 
ــح  ــا أصب املتعــرة إلعــادة انتخــاب بوريــس يلتســني، يف م

يُعــرف باســم »ميثــاق دافــوس«.
ــى  ــور ع ــم والظه ــث الحج ــن حي ــرويس م ــد ال زاد الوف
ــن، وجــذب شــخصيات ذات  ــن عقدي ــرب م ــا يق ــدى م م
ثقــل كبــر مثــل الرئيــس آنــذاك، دميــرتي ميدفيديــف، ويف 

ــوزراء. ــس ال ــه منصــب رئي ــرتة تولي ــام 2009 خــالل ف ع
يف عــام 2018 هــددت روســيا باملقاطعــة بعــد أن فرضــت 
الواليــات املتحــدة عقوبــات عــى رجــال األعــامل فيكتــور 
الكرملــني  وقــال  وكوســتني،  وديريباســكا  فيكســيلربج 
ــن  ــم م ــة ملنعه ــن خط ــوا ع ــدى تراجع ــي املنت إّن منظم

ــور. الحض
ألقــى بوتــني كلمــة يف املنتــدى االفــرتايض املحــدود يف عــر 
»كوفيــد« العــام املــايض، وقــال إّن بــني التوتــرات الدوليــة 
الحاليــة وثالثينيــات القــرن املــايض يف الفــرتة التــي ســبقت 
الحــرب العامليــة الثانيــة أوجــه تشــابه، واســتخدم خطابــه 
لتحذيــر العــامل مــن خطــر االنــزالق إىل رصاع »الــكل ضــد 

الــكل«.
اآلن، أدى هجومــه عــى أوكرانيــا إىل نقــل الــراع إىل 
حــدود االتحــاد األورويب، وقتــل اآلالف ونــزوح املاليــني 
ــد بعــض أباطــرة املــال الــروس موقــف  مــن ديارهــم. وأيَّ
ــأي بأنفســهم عــن  ــام ســعى آخــرون إىل الن ــني، في الكرمل

ــرب. ــس للح ــة الرئي دعاي

المملكة السعودية 
تتصدر المشهد االقتصادي

ــوس  ــات داف ــوي« يف اجتامع ــعودي »الق ــد الس ــرز الوف ب
الحاليــة، ورحــب رئيــس املنتــدى االقتصــادي العاملــي 

ــة يف  ــات الجاري ــاد باإلصالح ــد، وأش ــدي بالوف ــورج برين ب
ــة.  اململك

كــام تــدرس املنظمــة التــي تتخــذ مــن جنيــف مقــراً لهــا 
ــامل  ــط وش ــرشق األوس ــة لل ــة اإلقليمي ــل القم ــدرس نق ت
إفريقيــا إىل الريــاض، حســب برينــدي. الــذي قــال: نحــن 
نقــدر حقــاً الوفــد القــوي الــذي لدينــا مــن اململكــة 
وزراء  ســبعة  لدينــا  دافــوس.  يف  الســعودية  العربيــة 
رئيســيني، مبــن فيهــم وزيــر الخارجيــة ووزيــر املاليــة، 

معنــا يف دافــوس.
كزائــر منتظــم للمملكــة، أوضــح برينــدي، وزيــر خارجيــة 
الرنويــج الســابق، التغيــرات الرئيســية التــي شــهدها خالل 
زياراتــه. وقــال لعــرب نيــوز: »مقارنــة مبــا حــدث عندمــا 
زرت اململكــة ألول مــرة منــذ عقــود فــإن وضــع املــرأة اآلن 

يف اململكــة العربيــة الســعودية مختلــف متامــاً«.
ــة يف اململكــة  ــرات الهامــة األخــرى الجاري ــني التغي مــن ب
»االســتثامرات  برينــدي  وصــف  الســعودية،  العربيــة 
والتعليــم  الجديــدة،  والتقنيــات  االقتصــاد،  تنويــع  يف 

واملهــارات« بأنهــا مهمــة.
وقــال »أرى اســتعداداً ألن أكــون جــاداً للغايــة يف اســتثامر 
املــوارد اإلضافيــة والعائــدات القادمــة مــن قطــاع الطاقــة 
يف تنويــع االقتصــاد، وكذلــك بنــاء صنــدوق ثــروة ســيادي 

قــوي للغايــة«.
ويــرى برينــدي أوجــه تشــابه بــني مــا يحــدث يف اململكــة 
ــدوق  ــي اســتخدمت صن ــج، الت ــده األم، الرنوي ــة بل وتجرب
ــم وظــروف أفضــل  ــا الســيادية لالســتثامر يف التعلي ثروته

للصناعــات.
ــة  ــنوات القادم ــة للس ــاً للغاي ــاً متين ــذا أساس ــيعطي ه س
ــال  ــا. وق ــدات النفــط والغــاز إىل ذروته عندمــا تصــل عائ
ــم  ــع والتعلي ــك األمــوال يف التنوي ــه ينبغــي اســتثامر تل إن
ــذي  ــر ال ــول األخ ــة ويف التح ــة التحتي ــارات والبني وامله
سنشــهد حدوثــه يف اململكــة العربيــة الســعودية، مضيفــاً 
أن »االســتثامر الضخــم اآلن يف مصــادر الطاقــة املتجــددة 

ــه«. ــل ل ــة الشمســية ال مثي والطاق
وأشــار برينــدي، إىل أنــه: »لقــد حــان الوقــت أيضــاً 
للذهــاب إىل اململكــة. إذا اســتأنفنا االجتامعــات اإلقليميــة 
ــدة  ــع بش ــك. نتطل ــرنى ذل ــايض، فس ــا يف امل ــام عقدناه ك

للعــودة إىل الريــاض«.
كان ويل العهــد الســعودي األمــر محمــد بــن ســلامن أعلــن 
ــداً  ــراء« متعه ــعودية الخ ــادرة »الس ــن مب ــر ع يف أكتوب
ــون  ــات الكرب ــري النبعاث ــاد الصف ــة للحي ــول اململك بوص

ــام 2060. ع
وتابــع برنــدي: »هنــاك مجــاالت ميكــن للســعودية أن 
تحقــق تحســناً إضافيــاً فيهــا، كالنظــام الريبــي، ومعالجــة 
اإلفــراط يف الضوابــط الحكوميــة.. وأعلــم أنَّ وزيــر املاليــة 
جــّدي جــداً مبــا يخــص هــذه املســألة، ونــوّد أن نذهــب إىل 

أبعــد مــن ذلــك«.
يشــكل تواصــل الجائحــة وتصاعــد معــدالت التضخــم 
وتراجــع أســواق األســهم والحــرب يف أوكرانيــا، خلفيــة 

ــام.  ــدى 5 أي ــى م ــتمر ع ــي ستس ــة الت ــة للفعالي قامت
ــام يخــص  ــة في ــدو التوقعــات متفائل ــه تب وســط هــذا كل
الســعودية التــي مــن املنتظــر أن تكــون أرسع اقتصــادات 
مجموعــة العرشيــن منــواً هــذا العــام بعــد الهنــد، بحســب 
اســتطالع أجرتــه »بلومــربغ« آلراء املحللــني، حيــث ارتفــع 
ــام 2021 إىل  ــة الع ــذ نهاي ــاً من ــبة ٪50 تقريب ــط بنس النف

ــل. 110 دوالرات للربمي
ويتوقــع صنــدوق النقــد الــدويل أن يتجــاوز الناتــج املحــي 
ــط  ــرة، وتخط ــون دوالر ألول م ــة تريلي ــاميل للمملك اإلج
اململكــة العربيــة الســعودية الســتغالل املكاســب النفطيــة 
ــام، لتريــع تنويــع االقتصــاد،  غــر املتوقعــة لهــذا الع

ــوري. ــود األحف ــداً عــن الوق بعي

دافوس 2022 »نقطة تحول«.. السعودية حضوٌر قوي وروسيا خارجًا
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»حزب اهلل« يخسر جولة انتخابية.. ويبقى سالحه محور القضية
االنتخابــات  نتائــج  أظهــرت   
النيابيــة األخــرة يف لبنــان تراجعــاً لـــ »حــزب 
هللا« املــوايل إليــران، مــع حلفائــه »التيــار 
الخارجيــة  وزيــر  بقيــادة  الحــر«  الوطنــي 
الســابق، جــربان باســيل، بينــام جــاءت النتائــج 
ــادة  ــة« بقي ــوات اللبناني ــزب الق ــح »ح لصال

جعجــع. ســمر 
هــو  االنتخابــات،  هــذه  يف  الالفــت  وكان 
وصــول 14 نائبــاً عــن املجتمــع املــدين، أو مــا 

يســمى بالتغريــني.
وقــد حــاز حــزب هللا وحلفــاؤه عــى 62 مقعداً 
مــن أصــل 128 يف الربملــان يف االنتخابــات 
األخــرة التــي جــرت يف 15 أيــار/ مايــو الحــايل، 
مقارنــة مــع األغلبيــة التــي حققوهــا يف 2018 

عندمــا حصلــوا عــى 71 مقعــداً.
ــام لحــزب هللا  ــه، حــاول األمــني الع مــن جهت
عــرب  أنصــاره،  طأمنــة  هللا«  نــر  »حســن 
خطــاب متلفــز، قــال فيــه: »ال ميكــن ألي 
فريــق أن يّدعــي أنــه فــاز باألغلبيــة الربملانيــة، 
مســلامً بخســارة الحــزب يف االنتخابــات«.

وأضــاف نــر هللا: »تركيبــة املجلــس الجديــد 
الحــايل هــي أنــه ال يوجــد فريــق ســيايس 
ــال  ــه الح ــا كان علي ــاً مل ــد خالف ــوم يف البل الي
يف 2018.. أن يدعــي أن األغلبيــة النيابيــة مــع 

ــق«. ــع ذاك الفري ــق أو م ــذا الفري ه
الحــزب مل يســتكن لهزميتــه، حيــث  لكــن 
وجــه تحذيــرات قويــة لخصومــه يف الكتــل 
التــي حققــت أغلبيــة برملانيــة، وقــد جــاء 
ــة  ــاء للمقاوم ــة الوف ــس كتل ــان رئي ــى لس ع
قائــالً:  رعــد،  محمــد  للحــزب  التابعــة 
النيــايب،  املجلــس  يف  خصومــاً  »نتقبلكــم 
لإلرسائيــي  دروعــاً  نتقبلكــم  لــن  ولكــن 
ومــن وراء اإلرسائيــي«، يف إشــارة ضمنيــة 

إىل غرميــه حــزب القــوات. مضيفــاً يف حديثــه 
ــلوككم  ــم وس ــوا لخطابك ــار »انتبه ــاة املن لقن
تكونــوا  »ال  وأكمــل  بلدكــم«،  ومســتقبل 

لحــرب أهليــة«. وقــوداً 
ومل يتمكــن حليــف حــزب هللا، التيــار الوطنــي 
ــر  ــيل، صه ــربان باس ــه ج ــذي يتزعم ــر، ال الح
مــن  عــون،  ميشــال  الجمهوريــة  رئيــس 
االحتفــاظ بأكريــة نيابيــة مســيحية، بعــد 
خســارته عــدداً مــن املقاعــد لصالــح منافســه 

»حــزب القــوات اللبنانيــة«. 
كــام فشــل نــواب ســابقون مقربــون مــن 
حــزب هللا والنظــام الســوري، مــن االحتفــاظ 
مبقاعدهــم عــى غــرار نائــب الحــزب القومــي 
الســوري االجتامعــي، أســعد حــردان، عــن 
املقعــد األرثوذكــي، والــذي يشــغله منــذ 
ــالن  ــالل أرس ــدرزي ط ــب ال ــاً، والنائ 30 عام
يف دائــرة عاليــه يف محافظــة جبــل لبنــان، 
الربملــان،  رئيــس  ونائــب  كرامــي  وفيصــل 
ــك هزميــة رئيــس حــزب  إيــي الفــرزيل، وكذل

ــاب.  ــام وه ــريب وئ ــد الع التوحي
جهــاز  رئيــس  وهــو  عيــد،  رشبــل  ويــرى 
القــوات  حــزب  يف  السياســية  التنشــئة 
نيــوز  »ليفانــت  لـــ  حديثــه  يف  اللبنانيــة، 
يف  هللا  حــزب  »خســارة  أن  اللندنيــة«، 
ــة  ــرب كارثي ــرة، تعت ــة األخ ــات النيابي االنتخاب
لــه، حيــث كان الحــزب يحكــم لبنــان بقوتــني، 
ــرى  ــي، واألخ ــر الرشع ــالح غ ــوة الس األوىل ق
ــة مــن خــالل وجــوده يف املجلــس  قــوة رشعي

النيــايب.
وأضــاف، أنهــم خاضــوا االنتخابــات لنــزع 
الرشعيــة مــن حــزب هللا، وقــد اســتطاعوا 
ــد  ــّيام عن ــه، ال س ــعبي عن ــاء الش ــع الغط رف
املســيحية والســنة والــدروز، باســتثناء الغطــاء 

الشــيعي، رغــم تشــظّيه، وفقــاً لنســبة االقــرتاع 
الضئيلــة يف وســطه. مبينــاً أن حــزب هللا تعامل 
ــداء  ــه باالعت ــع مناهضي ــة م ــه بهمجي يف بيئت

ــاص. ــالق الرص ــم وإط ــم وترهيبه عليه
وتابــع رشبــل: »أدرك اللبنانيــون مبعظمهــم 
بلدهــم،  ملصائــب  األســاس  الســبب  بــأن 
تتمثــل يف ســالح حــزب هللا ومصادرتــه لقــرار 
انغــامس  إىل  باإلضافــة  والســلم،  الحــرب 
وتهجــر  املنطقــة،  نزاعــات  يف  الحــزب 
الصــادرات  وإقفــال  العربيــة  االســتثامرات 

العــامل«. دول  بوجــه  اللبنانيــة 
لــذا، لجــأ اللبنانيــون لوضــع حــّد لهــذا الحزب، 
وبالتحديــد إضعافــه يف املجلــس النيــايب بعــدم 
التصويــت لــه ولحلفائــه. وباملقابــل هناك قوة 
ــوات«،  ــزب الق ــي »ح ــان، وه ــية يف لبن أساس
ــن  ــزب هللا، ال ميك ــت إن ح ــا قال ــي لطامل والت
أن يكــون بالواجهــة السياســية يف لبنــان، وفقــاً 

للســيايس رشبــل عيــد.
وتابــع يف حديثــه لـــ »ليفانــت نيــوز«، أنــه ال 
ميكــن الرشاكــة مــع حــزب هللا يف الحكــم، ألن 
ــه،  ــة ل املســؤولية ســتقع عــى القــوى الحليف
ــعار  ــع ش ــة، رف ــوات اللبناني ــزب الق ــام ح بين
»مواجهــة حــزب هللا«، ومــن يكســب األكريــة 
ــوف  ســيحكم، والطــرف اآلخــر يكــون يف صف

املعارضــة.
اليــوم، حــزب القــوات وحلفــاؤه األكريــة 
مــع  الحكومــة  وسيشــكلون  النيابيــة 
ــالم  ــاس أح ــاً ملقي ــني، وفق ــياديني والتغري الس
اللبنانيــني، وســيكون الحكــم يف لبنــان نقيضــاً 
لحكــم حــزب هللا، عــى الرغــم مــن توقــع 
عرقلــة الحــزب للحيــاة السياســية، وســيطالب 
ــة  ــرارات الدولي ــق الق ــة بتطبي ــق األكري فري
ذات الصلــة يف لبنــان، مبــا فيهــا القــرار 1901، 

ــى  ــة ع ــوات دولي ــرش ق ــه، ون ــّص علي ــا ن وم
الحــدود مــع ســوريا إلقفــال معابــر التهريــب، 

ــد. ــور عي ــق تص ــك، وف ــن ذل ــوع ع وال رج
ويف مقــال رأي بعنــوان »مــأزق حــزب هللا« 
بعــد االنتخابــات، للكاتبــة اللبنانيــة ســناء 
الجــاك، قالــت: »مل تنفــع الجهوزية العســكرية 
الكاملــة لحــزب هللا وال اســتعراضاته ومواكبــه 
ــن  ــه م ــة، يف متكين ــه املرفوع ــيارة وأعالم الس

ــة«. ــة موصوف ــة نيابي الحصــول عــى أكري
ــجيل  ــن تس ــون م ــن اللبناني ــت: »متك وأضاف
أهــداف تقــارب كــر العظــم بوجــه الحــزب 
ــراين«.  املصــادر للســيادة خدمــة ملشــغله اإلي
مبينــًة أن »نســبة االنتخابــات يف البيئــة التــي 
وملرشوعــه،  لــه  حاضنــة  الحــزب  يعتربهــا 
تعكــس يأســها منــه ومــن قيادتــه إياهــا نحــو 
ــذا مل تســلم دائــرة واحــدة  مجهــول مدمــر، ل
مــن الدوائــر التــي ميســك بزمــام أمورهــا مــن 

ــاركة«. ــب املش ــع يف نس تراج
وقالــت الكاتبــة اللبنانيــة، إن هــذا الواقــع 
ــية  ــة السياس ــدة للخريط ــراءة جدي ــرض ق يف
يف لبنــان، فالحــزب املســتقوي مبئــة ألــف 
مقاتــل و150 ألــف صــاروخ، مل يســتطع دعــم 

ــن. ــاء املتعري الحلف
ــزب هللا«  ــأ »ح ــاك، أن يلج ــناء الج ــت س قع
إىل  النيابيــة،  االنتخابــات  مفاجــآت  بعــد 
يف  فعــل  كــام  اســرتاتيجيته،  يف  تغيــرات 
ــه إىل  ــق أهداف ــد لتحقي ــا عم ــابق، عندم الس
افتعــال »حــرب متــوز« 2006، أو »7 أيــار« 
واحتــالل  بــروت  عــى  واالعتــداء   ،2008
أو  الدوحــة،  اتفــاق  إىل  وصــوالً  وســطها 
موجــة االغتيــاالت، أو شــل الحيــاة السياســية 
الحكومــات  وتشــكيل  النــواب  مجلــس  يف 

للجمهوريــة. رئيــس  وانتخــاب 

حــزب هللا يف  أن خســارة  مراقبــون  ويــرى 
ــة  ــرب محطــة مفصلي ــات األخــرة، تعت االنتخاب
تشــبه منعطــف عــام 2005 عــى صعيــد 
ــام  ــش النظ ــحاب جي ــع وانس ــام الواس االنقس
الســوري، وتــرك البــالد للحــزب وتصوراتــه 
السياســية واالجتامعيــة، والتــي أنتجــت يف 
العــام 2019 إفالســاً ماليــاً وتدمــراً للبنيــة 
املركزيــة للدولــة لصالــح منطــق ومفهــوم 

امليليشــيا.
هــذا  نتائــج  أن  عــى  أجمعــوا،  لكنهــم 
أوراق  خلــط  ســتعيد  الكبــر  االســتحقاق 
االســتحقاقات املحليــة املرتبطــة باالهتاممــات 
ــاب  ــها انتخ ــى رأس ــة، وع ــة واإلقليمي الدولي
رئيــس جديــد للبــالد خلفــاً مليشــال عــون، 
ترشيــن  أكتوبــر/  نهايــة  ســيخرج  الــذي 
ــوح،  ــراغ املفت ــريس للف ــاركاً الك األول 2022 ت
وهــذه االنتخابــات حــددت للجميــع أوزانهــم 
ــد  ــا، بع ــيحية منه ــداً املس ــة، وتحدي التمثيلي
األكريــة  الحــر  الوطنــي  التيــار  خســارة 
املســيحية، وكذلــك محــاوالت ســليامن فرنجية 
تشــكيل كتلــة برملانيــة تخّولــه التفــاوض عــى 

ســدة الرئاســة األوىل.

رشبل عيد



The LevanT | العدد 36 - يونيو 2022 www.TheLevanTnewS.com5

تقارير

مرتزقة ليبيا إلى تونس.. ما عالقة إخوان الجزائر؟

ــر تونســّية،  ــدة تقاري ــت ع تحّدث  
ــارص  ــن العن ــرشات م ــل الع ــن نق ــراً، ع مؤخ
التكفريــة واملرتزقــة مــن ليبيــا إىل تونــس 
خــالل العــام املــايض، يف إطــار محــاوالت 
تنظيــم اإلخــوان خلــق حالــة مــن الفــوىض يف 
البــالد، رداً عــى إقصائهــم مــن الحكــم بحــل 
الربملــان وإطــالق عمليــة شــاملة لإلصــالح 
وكذلــك  بالبــالد،  واملؤســي  الســيايس 
واألمنيــة  القضائيــة  املؤسســات  تطهــر 
والدوائرالتنفيذيــة مــن الخاليــا اإلخوانيــة.

تسلل إخواني عبر دولة مجاورة

ويف الســياق، ذكــر مصــدر تونــي مطلــع 
لـ«ليفانــت«، أن بــالده نجحــت يف إحبــاط 
إرهابيــة  عنــارص  لتســلل  عمليــات  عــدة 
عــرب حــدود دول مجــاورة، فيــام رصــدت 
الســلطات ضلــوع قيــادات التنظيــم اإلخــواين 
ــاق املســبق  ــم، واالتف ــرور بعضه بتســهيل م
مــع هــؤالء، وتوفــر محــل إقامــة، وأوراق 
ثبوتيــة قانونيــة، لهــم بهــدف اســتغاللهم يف 
تنفيــذ العمليــات التــي يخطــط لهــا التنظيم.

وأوضــح املصــدر، أّن كافــة الحدود التونســية، 
ــاً  ــتنفاراً أمني ــهد اس ــة، تش ــداً الرشقي وتحدي

أشــهر،  عــدة  منــذ  مســتوى  أعــى  عــى 
بالتزامــن مــع رصــد عــدة محــاوالت مــن 
جانــب عنــارص شــديدة الخطــورة للتسلســل 
ــة،  ــوى داخلي ــاعدة ق ــالد، مبس ــل الب إىل داخ

ــالد. ــارج الب ــا خ ــة معه ــارص متحالف وعن
الســلطات  تكّثــف  املصــدر،  وبحســب 
التونســّية، يف الوقــت الراهــن، مــن جهودهــا 
التــي  العنــارص  وتتبــع  الحــدود،  لضبــط 
دخلــت البــالد بالفعــل خــالل الفــرتة املاضيــة 
ــة  ــات إرهابي ــة عملي ــذ أي ــن تنفي ــم م ملنعه
ــه املصــدر  ــام يصف ــة، في خــالل الفــرتة املقبل
بأنــه جهــد مضاعــف لتفــادي كارثــة محتملة.

ضوء أخضر لتنفيذ
مخططات إرهابية

ــواين  ــادي اإلخ ــّدد القي ــابق، ه ــت س ويف وق
ــة،  الليبــي، رئيــس مــا يســمى مبجلــس الدول
والــذي تصفــه الصحــف التونســية بأنــه رجــل 
تركيــا األول داخــل ليبيــا، بإرســال مجموعــات 
عــى  اعرتاضــاً  تونــس  اإلخــوان يف  لدعــم 
قيــس  الرئيــس  أقرّهــا  التــي  اإلجــراءات 

ــايض. ــو( امل ــوز )يولي ــعيد، يف مت س
ويف نيســان )أبريــل( املــايض، هاجــم الرئيــس 
قــرارات  أردوغــان،  الــرتيك، رجــب طيــب 
ــة  ــعيد، املتعلق ــس س ــي، قي ــس التون الرئي
عليــه  يســيطر  كان  الــذي  الربملــان  بحــل 
اإلخــوان، ووصــف حســب بيــان لــه، مــا 
يحــدث يف تونــس بأنــه إســاءة للدميقراطيــة، 

ويتطلــب تدخــالً مبــارشاً لتعديلــه، يف رســالة 
ــن  ــر م ــل الكث ــا تحم ــون بأنه ــا مراقب قرأه
النهضــة  حركــة  دعــم  أبرزهــا  األهــداف، 
اإلخوانيــة وزعيمهــا راشــد الغنــويش، والتأكيد 
عــى موقــف أردوغــان الداعــم لقوى اإلســالم 
الســيايس يف املنطقــة، ومحاولــة لتحريــض 
الدولــة  عــى  للضغــط  الخارجيــة  القــوى 
كانــت  األهــم  الرســالة  لكــن  التونســية، 
لعنــارص  األخــر  الضــوء  مبنــح  تتعلــق 
مخططــات  لتنفيــذ  اإلخــواين  التنظيــم 
تســتهدف الضغــط عــى املؤسســات الوطنيــة 

بالبــالد.

قنابل موقوتة داخل تونس

ــدي  ــزار الجلي ــي ن ــيايس التون ــل الس املحل
يصــف أزمــة إرســال املرتزقــة مــن ليبيــا 
ــة«،  ــة موقوت ــا »قنبل ــس بأنه ــل تون إىل داخ
موضحــاً يف تريــح لـ«ليفانــت«، أن جامعــة 
البــالد،  يف  السياســية  وذراعهــا  اإلخــوان 
الفــرتة  خــالل  حاولــت  النهضــة،  حركــة 
ــورة  ــديدة الخط ــارص ش ــر عن ــة، متري املاضي
إىل داخــل البــالد بالتعــاون مــع حلفائهــم 
ــم يف  ــادات التنظي ــا قي ــاورة، منه يف دول مج
ــك املحــاوالت  ــزال تل ــا ت ــر، وم ــا والجزائ ليبي
ــام تســتنفر  ــت الراهــن، في مســتمرة يف الوق
الســلطات التونســية لحاميــة أمــن البــالد 

ــث. ــط الخبي ــذا املخط ــن ه م
ويوضــح الجليــدي أن تلــك العنــارص تحــاول 

التســلل عــرب معــربي ذهيبــة وازن، ورأس 
جديــر، عــى الحــدود الليبيــة التونســية، 
ــتغلت  ــد اس ــارص ق ــك العن ــراً إىل أن تل مش
ــن  ــني البلدي ــدود ب ــعة للح ــاحة الشاس املس
ــس، بعــد أن فقــدت  للتســلل إىل داخــل تون
قدرتهــا عــى االســتمرار داخــل ليبيــا، وكذلــك 
لتنفيــذ مهــام جديــدة لجامعــة اإلخــوان 
التــي تحــاول يف الوقــت الراهــن صناعــة 
داخــل  أمنــي  وخلــل  فوضــوي  مشــهد 
الســيايس  اإلصــالح  لعرقلــة مســار  البــالد 
والدســتوري والعــودة إىل املشــهد الســيايس.

ويؤكــد الجليــدي أن تلــك العنــارص اإلرهابية، 
قــد دخلــت البــالد تحــت غطــاء حاميــة 
حركــة النهضــة ومبســاعدة قياداتهــا، عــى 
رأســهم ســيد الفرجــاين وعبــد هللا الرتيــي 
عنــارص  مــن  وبأوامــر  العــامري،  وأحمــد 
الليبيــة،  األرايض  عــى  اإلرهــايب  التنظيــم 

وبدعــم مــن حلفائــه يف دول الجــوار.

النهضة.. ذراع تخريبية
 في قلب تونس

يف  النهضــة  تســعى  الجليــدي،  وبحســب 
الوقــت الراهــن لتهديــد الكيــان التونــي 
ــات  ــذ مخطط ــالد، بتنفي ــتقرار الب ورضب اس
تخريبيــة وعدائيــة وضعهــا التنظيــم الــدويل، 
ويتحــد كافــة عنــارصه يف تنفيذهــا داخــل 

ــا. ــس وخارجه تون
األمنيــة  القبضــة  إن  الجليــدي  ويقــول 

ــذ  ــة ومن ــرتة املاضي ــالل الف ــت خ ــد نجح ق
)يوليــو(  متــوز   ٢٥ يف  اإلصــالح،  إجــراءات 
املخططــات  لتلــك  التصــدي  يف  املــايض، 
الحــدود،  عــرب  املتســللني  أعــداد  وتقليــل 
لكــن ســنوات حكــم اإلخــوان شــهدت ســيولة 
التونســية  األرايض  إىل  هــؤالء  تدفــق  يف 
مبســاعدة النهضــة التــي كانــت تحكــم البــالد 
ملــدة ١٠ ســنوات يصفهــا الشــعب التونــي 

بأنهــا كانــت »عرشيــة ســوداء«.
تلــك  أّن  للتأكيــد عــى  الجليــدي  ويعــود 
العنــارص متثــل »قنابــل موقوتــة« بأيــدي 
الحركــة اإلخوانيــة، قابلــة لالشــتعال يف أي 
ــة،  لحظــة، خاصــة يف مناطــق التخــوم الناري
ــا وبــن جــردان وغرهــا،  مثــل تطويــن وجرب
ويف املقابــل هنــاك تتبــع ومراقبــة أمنيــة 
ــا، ومــن  ــارص وحركته ــك العن ــة لســر تل عالي
تنفيــذ  الســلطات يف  تنجــح  وقــت آلخــر 
مخططاتهــا  إلحبــاط  اســتباقية  عمليــات 

العدائيــة اإلرهابيــة داخــل البــالد.
التــي  الصعوبــات  إىل  الجليــدي  ويشــر 
تواجههــا األجهــزة األمنيــة واالســتخباراتية 
كافــة  عــى  ســيطرتها  إلحــكام  التونســية 
املعابــر والتصــدي لعمليــات تســلل املرتزقــة 
لعــدة اعتبــارات تتعلــق مبســاعدة بعــض 
ــة  ــة بطبيع ــة ذات الدراي ــادات اإلخواني القي
الوضــع األمنــي واإلجــراءات القانونيــة يف 
ــارص، وأيضــاً اتســاع رقعــة  ــك العن ــالد لتل الب
ــة بــني  املســاحة الصحراويــة للحــدود الفاصل

تونــس وليبيــا.

رشا عامر

عنارص من ميليشيات الحويث
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ــز  ــذي ملرك ــر التنفي ــاين، املدي ــد حس أدىل أحم  
ســعود زايــد للدراســات البحثية والسياســية واالســرتاتيجية، 
بتريحــات خاصــة إىل صحيفــة ليفانــت اللندنيــة، حــول 
جملــة مــن قضايــا املنطقــة، ومنهــا الزيــارة األخــرة 
ــة  ــة العربي ــان للملك ــب أردوغ ــرتيك رجــب طي ــس ال للرئي

الســعودية.
حيــث رأى حســاين بــأن السياســية الخارجيــة لرتكيــا يف 
اآلونــة األخــرة، تعكــس تلــك املقولــة الشــهرة التــي 
تصفهــا بـ«الجمهوريــة الحائــرة«، موضحــاً: »تقوم السياســة 
الخارجيــة للــدول عــى املصالــح والعالقــات الدوليــة، 
ــة مغايــرة، حيــث تقــوم سياســتها  ــا بحال لكــن تبــدو تركي
واألبعــاد  املحــددات  مــن  مجموعــة  عــى  الخارجيــة 
والعوامــل التــي راهنــت عليهــا، لتحقيــق دور إقليمــي يف 
قيــادة املنطقــة، وقــد بــدأ هــذا األمــر واضحــاً يف الســنوات 
ــة  ــم، إضاف ــات اإلقلي ــع أزم ــرة م ــل أنق ــرة، يف تعام األخ
ــاج  ــا عــى إعــادة إنت ــة وقدرته ــة السياســة الرتكي إىل مرون

ــة«. ــداث املنطق ــاه أح ــادة تج ــف مض مواق
متابعــاً: »تراجعــت مناعــة السياســة الخارجيــة الرتكيــة عى 
خلفيــة االضطرابــات السياســية واالقتصاديــة التــي شــهدتها 
أنقــرة، يف أعقــاب انتصــار املعارضــة يف االنتخابــات املحليــة 
التــي جــرت يف 31 مــارس املــايض، واســتمرار تدهــور قيمــة 
ــاً معتــرباً  اللــرة، والتــي تزامنــت مــع خســارة أنقــرة جانب
مــن أســواقها يف املنطقــة العربيــة، إضافــة إىل تهديــد 
ــات واســعة عــى االقتصــاد الــرتيك  واشــنطن بفــرض عقوب
بعــد إمتــام صفقــة منظومــة الدفــاع الصاروخيــة S400 مــع 

روســيا«.
ــة  ــاً بصف ــا خارجي ــة تركي ــود »انتكاس ــاين، تع ــق حس ووف
أساســية إىل عــدد مــن العوامــل، أهمهــا اســتمرار االنخراط 
إىل جانــب مواصلــة  اإلقليــم،  أزمــات  يف  الــرتيك ســلباً 
اإلقليــم  دول  مــع  وأيديولوجيــة  براغامتيــة  تحالفــات 
املنبــوذة -إيــران وإرسائيــل- فضــالً عــن توتــر العالقــة مــع 
ــت خطــط  ــي عرقل ــربى، خاصــة واشــنطن، الت ــوى الك الق
تركيــا للقضــاء عــى األكــراد يف الشــامل الســوري، وكذلــك 
االتحــاد األورويب، بفعــل توصيــة برملانــه، يف مــارس املايض، 

ــاد«. ــا يف االتح ــة تركي ــات عضوي ــف مفاوض بوق
العربيــة  اململكــة  إىل  أردوغــان  زيــارة  عــن  وتحديــداً 
ــاً  ــال حســاين: »هــا هــي أنقــرة تعــرب طريق الســعودية، ق
ــرتيك ال  ــام ال ــس النظ ــة، فرئي ــة العربي ــدة إىل املنطق جدي
يعــرف إال مصلحتــه، حتــى لــو وصــل األمــر الرقــص عــى 
جامجــم العــرب«، مســتدركاً: »تركيــا طرقــت بــاب القاهــرة 
فعــاد الســفراء، ومــن ثــم طرقــت طريــق أبــو ظبــي 
فانتعشــت العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة بــني البلديــن، 
أمــا التطلــع األكــرب ســبقه متهيــد مــن أنقــرة، بتريحــات 
ولقــاءات ومبــادرات، لعــّل أبرزهــا طــي ملــف مقتــل 

ــطنبول«. ــقجي يف إس ــامل خاش ــعودي ج ــي الس الصحف
وبــنّي حســاين أن تلــك »الزيــارة الرتكيــة للســعودية، رغــم 
ــا  ــي عليه ــرة تبن ــية، إال أن أنق ــامل سياس ــل مع ــا تحم أنه
آمــاالً كبــرة يف عــودة العاقــالت الســعودية الرتكيــة لتكــون 
مفتــاح عــودة االنفتــاح االقتصــادي بــني البلديــن«، مشــراً 
ــة  ــية مفصلي ــات رئاس ــن انتخاب ــق م ــان قل إىل أن »أردوغ
ترتّصدهــا معارضــة موحــدة، وال ســبيل ملواجهتهــا؛ إال 
ــة  ــالده الغارق ــاد ب ــاذ اقتص ــرتة إنق ــني س ــالل تأم ــن خ م
مبســتويات تضّخــم قياســية وعملــة نزفــت نصــف قيمتهــا، 
ــات  ــن األزم ــل م ــم الهائ ــذا الك ــا ه ــه تركي ــا مل تواج رمب
ــت يف  ــة مض ــأي مرحل ــة ب ــة مقارن ــية واالقتصادي السياس

ــة«. ــة الرتكي ــر الدول عم
ويف موضــوع آخــر، حــول سياســة اإلدارة األمريكيــة الحالية 
ــة  ــا، مقارن ــج وتركي ــاه دول الخلي ــدن تج ــو باي ــة ج برئاس
بــإدارة الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، رأى حســاين إنــه 
»مــا تــزال الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف ظــل إدارة 
بايــدن يف مرحلــة انتقاليــة، يف صياغــة سياســتها نحــو 
ــة  ــرتاتيجية األمريكي ــدت االس ــث ب ــج، حي ــة الخلي منطق
عــى مــدى األشــهر املاضيــة غامضــة يف عالقاتهــا بالحلفــاء، 
ــة إدارة  ــّص عالق ــرة، باألخ ــؤرشات كث ــته م ــكل عكس بش
بايــدن باململكــة العربيــة الســعودية؛ التــي ألغــت زيــارة 
كانــت مقــررة لوزيــر الدفــاع األمريــي، لويــد أوســن، يف 
ــة  ــض يف سياس ــرز التناق ــايض 2021، وب ــبتمرب امل ــهر س ش
البلديــن بشــأن النفــط، وهنــاك حالــة مــن الفتــور العــام 

ــة. ــر مختلف ــا يف مظاه ــد مالمحه ــات تج يف العالق
ويعتقــد حســاين أن السياســة األمريكيــة إزاء منطقــة 
الخليــج يف ظــل إدارة بايــدن، تتأثــر بتحــوالت كثــرة، 
أهمهــا، »االنســحاب األمريــي مــن أفغانســتان، أزمــة 
أســعار النفــط العامليــة، املفاوضــات مــع إيــران بخصــوص 
امللــف النــووي، التقلبــات الجيوسياســية يف منطقــة الــرشق 
ــع  ــدويل، التطبي األوســط، طبيعــة التحــوالت يف النظــام ال

ــي«. ــي اإلرسائي الخليج
موضحــاً أن الرســائل األمريكيــة املتناقضــة تجــاه دول 
الدفــاع  وزيــر  ترجمهــا  تحديــداً،  والخليــج  املنطقــة، 
ــو  ــى النح ــايض، ع ــام امل ــة، الع ــر املنام ــي يف مؤمت األمري
ــة والــرشاكات مــع الحلفــاء،  ــي نهــج التعددي ــايل: »تبن الت
الرتكيــز عــى الدبلوماســية وتوظيــف األداة العســكرية 
ــغ  ــج بصي ــزام بأمــن الخلي ــد اســتمرار االلت ــردع، تأكي يف ال

مبتكــرة«.
ــات  ــد للدراس ــعود زاي ــز س ــذي ملرك ــر التنفي ــت املدي ولف
»الواليــات  أن  إىل  واالســرتاتيجية  والسياســية  البحثيــة 
املتحــدة األمريكيــة يف حقبــة وعهــد بايــدن مشــغولة أكــرب 
ــيا،  ــني وروس ــع الص ــدويل م ــا ال ــاص وبراعه ــا الخ بأمنه
يف  والــرشكاء  الحلفــاء  قــدرات  توظيــف  تريــد  وأنهــا 
هــذه املواجهــة الكــربى، ال اســتنزاف ذاتهــا يف رصاعاتهــم 
وحروبهــم، وأن دورهــا يف أمنهــم ســينصب باألســاس 
حــول الــردع والدفــاع وتنظيــم قدراتهــم الخاصــة، وليــس 

االســتباق أو الهجــوم الشــامل يف حــروب إقليميــة«.

أمــا بخصــوص إيــران والعــودة املحتملــة لالتفــاق النــووي 
مــع الواليــات املتحــدة والقــوة الغربيــة، فقــد وجــد 
ــة  ــد للدراســات البحثي ــر التنفيــذي ملركــز ســعود زاي املدي
والسياســية واالســرتاتيجية إن »اململكــة العربية الســعودية 
تنظــر بعــني االعتبــار لالتفــاق النــووي اإليــراين، ليــس فقط 
ــر  ــن تنظ ــة، ولك ــة يف املنطق ــوة إقليمي ــا كق ــامن أمنه لض
لالســتقرار وأمــن املنطقــة، خاصــة يف الخليــج والــرشق 

ــط«. األوس
االســرتاتيجي  البعــد  متثــل  »الســعودية  أن  إىل  مشــراً 
ــاك  ــة، وهن ــي يف املنطق ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ل
رضورة ملحــة للتواجــد يف املفاوضــات بشــأن هــذا امللــف 
الــذي يهــدد األمــن الخليجــي والعــريب«، »وبالتــايل يجــب 
مشــاركة دول مجلــس التعــاون يف أيــة مفاوضــات تتعلــق 
باالتفــاق النــووي اإليــراين، نظــراً ألهميــة النظــرة الشــاملة 
برنامجهــا  واحــدة  ســلة  يف  لتتضمــن  االتفــاق،  لذلــك 
النــووي، والصواريــخ الباليســتية واملســرات، وأمــن املالحة 
وســالمتها، وســلوك إيــران املزعــزع لالســتقرار يف املنطقــة، 

ــامل«. ــه الش ــي مبفهوم ــن اإلقليم ــاً لألم تحقيق
ــج  ــدول الخلي ــرتك ل ــدف املش ــاين أن »اله ــر حس ــام ذك ك
وإرسائيــل، يتمثــل يف منــع إيــران مــن الحصــول عــى 
يتشــاوران  البلديــن  كال  أن  ّشــك  وال  نوويــة،  أســلحة 
ــني يف محــاوالت لتشــكيل  ــع مســؤولني أمريكي بانتظــام م
ــاء عــى  اتفــاق نهــايئ ينســجم مــع مصالحهــام، ولكــن بن
تصورنــا ملالمــح االتفــاق النهــايئ، فهنــاك احتــامل قــوي أن 
ــان  ــة الســعودية ســتبقيان قلقت ــل واململكــة العربي إرسائي
ــى  ــة ع ــا يف املنطق ــة ونفوذه ــران النووي ــدرات إي ــن ق م
نطــاق واســع، حتــى بعــد إبــرام اتفــاق نــووي نهــايئ عــن 

ــاوض«. ــق التف طري
ــا  ــاق، مل ــح االتف ــخيص ملالم ــري الش ــتكمالً: »يف تقدي مس
ســيي االتفــاق عــى النحــو التــايل: نفــرتض أن إيــران 
ــوم،  ــب اليوراني ــتمرار يف تخصي ــى االس ــادرة ع ــتكون ق س
وإن يكــن بشــكل محــدود وتحــت ضامنــات صارمــة، كــام 
أن إيــران ســتحافظ عــى بنيــة تحتيــة تعطيهــا القــدرة عى 
النهــوض وتطويــر أســلحة نوويــة إذا قــررت أن تقــوم بذلك 
يف املســتقبل، قــد ميــدد اتفــاق نــووي نهــايئ الجــدول 
ــل  ــن يُزي ــه ل ــوض، ولكن ــى النه ــران ع ــدرة إي ــي لق الزمن

ــاً«. ــدرة متام هــذه الق

ــألة  ــاً املس ــاق كلي ــذف االتف ــن يح ــك، ل ــتطرداً: »لذل مس
يتوقــع  إذ  اإلقليمــي،  األعــامل  جــدول  مــن  النوويــة 
أن تحتفــظ إيــران ببعــض القــدرات والبنــى التحتيــة، 
باإلضافــة لذلــك تبــدي كل مــن إرسائيــل واململكــة العربيــة 
الســعودية وغرهــا مــن دول الجــوار، مخاوفــاً مــن إيــران 
املثــال،  النوويــة، عــى ســبيل  القضيــة  بُعــد  تتعــدى 
ــة ال  ــخ اإليراني ــر الصواري ــد تطوي ــل أن تهدي ــرى إرسائي ت
يختــر فقــط عــى برنامجهــا النــووي، يف حــني أن اململكــة 
العربيــة الســعودية تعتــرب إيــران منافســاً عــى الصعيديــن، 
ــكلها  ــي تش ــات الت ــرتاتيجي، فالتحدي ــي واالس األيديولوج

ــايئ«. ــووي نه ــاق ن ــع أو دون اتف ــتبقى م ــران س إي
وقــال حســاين إن »إيــران دولــة مارقــة منــذ قديــم األزل، 
ــة مــن أجــل  ــدول العربي تســعى لزعزعــة االســتقرار يف ال
ــج،  ــط إىل الخلي ــن املحي ــوي م ــاريس الصف ــا الف مرشوعه
تحــت أي عواقــب أو نتائــج، ودعمهــا لجامعــات تكفريــة 
ــواب  ــى ص ــت ع ــة كان ــادة يف اململك ــددة«، و«القي متش
ــام 2015،  ــربم ع ــووي امل ــاق الن ــككت يف االتف ــا ش عندم
ــد  ــران بالح ــد طه ــل تعه ــات مقاب ــف العقوب ــذي خف وال
ــالك القــدرة عــى  ــا مــن امت ــووي ملنعه ــا الن مــن برنامجه

ــالح ذري«. ــع س صن
زايــد  التنفيــذي ملركــز ســعود  املديــر  يظــن  يف حــني 
للدراســات البحثيــة والسياســية واالســرتاتيجية، حــول الحل 
الشــامل يف اليمــن، وخاصــة بعــد مشــاورات الريــاض بــني 
ــدى الريــاض  ــة الصادقــة ل ــأن »الرغب ــة، ب األطــراف اليمني
يف دفــع الحــل الســيايس يف اليمــن إىل الواجهــة مــن خــالل 
ــة  ــوس إىل طاول ــى الجل ــة ع ــراف املتصارع ــجيع األط تش
الحــوار، وقدمــت اململكــة مبــادرة ســعودية حظيــت 

ــي«. ــب عامل برتحي
تلــك  الشــخيص حــول  تقديــري  بالقــول: »يف  مختتــامً 
ــا  ــران وجامعاته ــبب إي ــن، بس ــة يف اليم ــداث امللتهب األح
الحوثيــة اإلرهابيــة، الحــل الشــامل ال يجــب أن يكــون حــالً 
جزئيــاً بعــزل امللــف اإلنســاين عــن الســيايس والعســكري، 
بــل يجــب أن توضــع جميــع امللفــات عــى الطاولــة ويتــم 
ــويث  ــودة الح ــم ع ــا يت ــاً، وبعده ــا جميع ــاوض حوله التف
كمكــون اجتامعــي طبيعــي، ويســلم مــا ســلبه ونهبــه 
ــد الســالح إىل الحكومــة  مــن املؤسســات الســيادية، ويعي

ــن«. ــة يف اليم الرشعي

باحث سعودي لليفانت:

 أردوغان ال يعرف إال مصلحته.. 
حتى لو وصل األمر للرقص على جماجم العرب
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تقارير

لماذا كل هذا الترحيب الدولي بالشيخ محمد بن زايد؟

انتخــب املجلــس األعــى لالتحــاد، الســبت   
الفائــت، الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيســاً لدولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وذلــك مبوجــب املــادة 51 
للدســتور االتحــادي وباإلجــامع، وتــأيت هــذه الخطــوة بعــد 
وفــاة أخيــه غــر الشــقيق، الرئيــس الســابق للبــالد، الشــيخ 

خليفــة بــن زايــد آل نهيــان.
ــة،  ــن املناصــب يف الدول ــد م ــد، العدي شــغل الشــيخ محم
ــة،  ــيخ خليف ــل الش ــل رحي ــي قب ــو ظب ــد أب ــا، ويل عه بينه
كــام تــوىل منصــب نائــب القائــد األعــى للقــوات املســلحة.

وتشــر ســرته الحكوميــة امتالكــه خــربة عســكرية، أهلتــه 
ــر ســالح الجــو اإلمــارايت، حيــث تخــرج عــام 1979  لتطوي
يف أكادمييــة ساندهرســت العســكرية امللكيــة يف بريطانيــا، 
ــران  ــات والط ــالح املدرع ــى س ــاك ع ــه هن ــى تدريب وتلق
ــة، لينضــم  العامــودي والطــران التكتيــي والقــوات املظلي
فيــام بعــد إىل دورة الضبــاط التدريبيــة يف إمــارة الشــارقة 

ــة اإلمــارات. بدول
إىل جانــب ذلــك، شــغل مناصــب عــدة يف القــوات املســلحة 
اإلماراتيــة، كانــت البدايــة ضابطــاً يف الحــرس األمــري 
ــلم  ــة، وتس ــوات الجوي ــاراً يف الق ــم طي ــة، ث ــوات النخب ق
عــدة مناصــب عليــا، ليصبــح نائــب القائــد األعــى للقــوات 

ــلحة. املس

النهضة اإلماراتية

يؤكــد مراقبــون أن النهضــة االقتصاديــة يف اإلمــارات كانــت 
الفتــة للنظــر، إذ نقلــت البــالد مــن صيــد األســامك واللؤلــؤ، 
إىل النمــو االقتصــادي الهائــل مدفوعــاً بروتهــا مــن النفــط 
ــياحي يف  ــايل وس ــتقطاب م ــة اس ــت محط ــاز، وأصبح والغ

الخليــج العــريب والــرشق األوســط.

كــام أصبحــت اإلمــارات وجهــة ملاليــني الســياح يف العــامل، 
ومحطــة عامليــة إلقامــة املعــارض الكــربى يف املنطقــة، 
بفضــل النهــج املتــزن لقيــادة الدولــة وموقعها االســرتاتيجي 

ــم واقتصادهــا القــوي. امله
ومنــذ أن تعــرض الشــيخ خليفــة )الرئيــس الســابق( لوعكــة 
ــد  ــيخ محم ــدأ الش ــالد، ب ــه للب ــى إدارت ــرت ع ــة، أث صحي
بــن زايــد، ويل عهــد إمــارة أبــو ظبــي، بتنســيق أمــور 
ــن راشــد  الحكــم مــع حاكــم إمــارة ديب، الشــيخ محمــد ب
آل مكتــوم.، وُعــرف عنهــام بوصفهــام رائديــن للتنميــة 

ــالد. ــر يف الب والتطوي
كــام تطمــح دولة اإلمــارات، إىل جانــب نهضتهــا االقتصادية، 
يف أن تصبــح قــوة إقليميــة ذات ثقــل ســيايس يكمــل دورها 
االقتصــادي، وال شــك أن النهضــة االقتصاديــة الكبــرة التــي 
شــهدتها دولــة اإلمــارات، واملشــاريع التنمويــة والعمرانيــة 
والســياحية الضخمــة التــي أنجزتهــا البــالد، وتركيزهــا عــى 
تنويــع االقتصــاد واســتخدام أحــدث التقنيــات يف مختلــف 

املجــاالت، كان لهــا دور كبــر يف تعزيــز ثقلهــا اإلقليمــي.
ــع  ــى تنوي ــراً ع ــت مبك ــارات عِمل ــروف أن اإلم ــن املع وم
ــاريع  ــاك مش ــة، هن ــاع الطاق ــب قط ــا؛ وإىل جان اقتصاده
مــن  كبــر  عــدد  وهنــاك  كبــرة،  وإعالميــة  ســياحية 
الفضائيــات والشــبكات العامليــة التــي تتخــذ مــن ديب مقــراً 
ــي  ــة الت ــم العاملي ــادق واملطاع ــك بالنســبة للفن ــا، وكذل له

ــا. ــار فروعه ــا النتش ــرة له ــاً كب ــارات فرص ــد يف اإلم تج
ــداً  ويعتــرب العديــد مــن املراقبــني أن محمــد بــن زايــد رائ
بــإرصار  رّوج  وقــد  شــعبه،  مــن  ومفضــالً  للتحديــث، 
لإلمــارات، مــن خــالل تحفيــز التنميــة يف قطاعــات الطاقــة 

ــا. ــة والتكنولوجي ــة التحتي والبني
وتتمتــع اإلمــارات بطابــع ثقــايف يــكاد يكــون فريــداً )حيــث 
يعيــش فيهــا أكــر مــن 202 جنســية( ويوفــر مختــرباً 

حقيقيــاً الستكشــاف التبــادل الثقــايف والتعلــم، وميثــل هــذا 
املجتمــع املتنــوع، فرصــة التواصــل بــني الثقافــات، والتــي 
تعتــرب أمــراً غايــة يف األهميــة وفرصــة للرتويــج لدولــة 

ــارات. اإلم

السياسة الخارجية

لطاملــا كانــت سياســة اإلمــارات تعتمــد عــى تصفــر 
املشــاكل وحــّل النزعــات يف املنطقــة العربيــة والــرشق 
للدولــة  األول  املؤســس  عهــد  منــذ  وهــذا  أوســطية، 
االتحاديــة الشــيخ »زايــد آل نهيــان« مــروراً بابنــه الشــيخ 
خليفــة مــع قــادة الدولــة الرئيــس الحــايل، الشــيخ محمــد، 
ومستشــار األمــن الوطنــي، الشــيخ طحنــون، وحاكــم ديب، 

ــد. ــن راش ــد ب ــيخ محم الش
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــع اململك ــة م ــق العالق كان لتعمي
ــيايس  ــالم الس ــات اإلس ــّدد جامع ــة مت ــر يف مواجه دور كب
ــع  ــات م ــهدت احتجاج ــي ش ــدول الت ــني« يف ال »الراديكالي
نهايــة عــام 2010 حتــى اللحظــة الراهنــة »ثــورات الربيــع 
ــة مــرشوع اإلخــوان املســلمني ومــرشوع  العــريب« ومواجه
الحــرس الثــوري اإليــراين، عــرب دعــم قــوى وطنيــة يف تلــك 
البلــدان، مــن شــأنها، وقــف تغلغــل التطــرف املذهبــي يف 
كل مــن العــراق واليمــن واتخــاذ مواقــف داعمــة للشــعب 

ــي. الســوري والليب
وقــد شــهد العــام املــايض عــودة تدريجيــة للعالقــات 
ــك  ــح، وكذل ــادل املصال ــدة تب ــق قاع ــة وف ــة الرتكي اإلماراتي
املصالحــة الخليجيــة الخليجيــة، والتأســيس لقــوة خليجيــة 
تحفــظ أمــن واســتقرار املنطقــة بالرشاكــة مــع عــدد مــن 
الــدول العربيــة واإلقليميــة، يف ظــل التغــر الحاصــل يف 
ــى  ــا ع ــاً له ــة مكان ــوى العاملي ــض الق ــز بع ــة وحج املنطق

ــة. ــة الدولي ــلم القطبي س
وحــول السياســات واالســرتاتيجيات التــي انتهجهــا محمــد 
ــات املتحــدة  ــرا ليــف، ســفرة الوالي ــد، قالــت بارب ــن زاي ب
ــة  ــد كان مدفوعــاً برؤي ــن زاي الســابقة يف اإلمــارات: »إن ب
ــد  ــة مل يع ــج العربي ــادة دول الخلي ــا أن ق ــة، ملخصه معين
مبقدورهــم االعتــامد عــى الواليــات املتحــدة، داعمهــم 
الرئيــس، خاصــة بعــد أن تخلــت واشــنطن عــن رئيــس 
مــر، حســني مبــارك، خــالل انتفاضــات الربيــع العــريب يف 

 .»2011
ــة،  ــة األمركي ــؤول يف وزارة الخارجي ــال مس ــدد، ق ويف الص
يعمــل حاليــاً يف إدارة الرئيــس جــو بايــدن، التــي تدهــورت 
عالقاتهــا باإلمــارات يف األشــهر القليلــة املاضيــة، بأنــه 
ــاً«. ــوراً تاريخي ــات منظ ــى املناقش ــي ع ــرتاتيجي يضف »اس

وأضــاف املســؤول »يتحــدث ليــس فقــط عــن الحــارض، بــل 
يعــود إىل ســنوات وعقــود ويف بعــض األحيــان يتحــدث عــن 

التوجهــات عــى مــّر الزمــن«.
ويقــول رئيــس جمعيــة الصحفيــني اإلماراتيــني، محمــد 
الحــامدي: »خــالل الفــرتة املاضيــة زار عــدد مــن قــادة دول 
العــامل، اإلمــارات، للقــاء الشــيخ محمــد بــن زايــد، للتشــاور 
والتباحــث فيــام يخــص اإلقليــم والعــامل، وثقتهــم بالشــيخ 
محمــد كبــرة ومنطلقــة مــن تجــارب ســابقة«، مشــراً إىل 
أن بــن زايــد شــخصية ميكــن الوثــوق بهــا، ويُعتمــد عليــه 

يف وقــت الشــدة والرخــاء«.
واليــوم يف ظــل التشــاحن والتســابق لزعامــة املنطقــة 
وتنصــل القــوى العامليــة مــن التزاماتهــا، هــل يتجــه رئيــس 
ــة اإلمــارات مــع قــادة املنطقــة لتشــكيل حلــف رشق  دول
ــتقبالً  ــي مس ــا ويبن ــة مصالحه ــاهم يف حامي ــطي يس أوس
ــاه  ــتقرار والرف ــن واالس ــة لألم ــعوب املتعطش ــل للش أفض

ــريب. ــج الع ــدول الخلي ــوة ب ــادي؟ أس االقتص
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تقارير

تصــدر مجلــة التايــم الربيطانيــة قامئــًة مجّمعًة   
ــخصيات  ــر الش ــم أك ــخص ه ــة ش ــن مئ ــام تتضم كل ع
مياديــن  مــن  والشــخصيات  العــامل.  يف  وتأثــراً  نفــوذاً 
مختلفــة أو )مجموعــة مــن األفــراد( ويجــري تصنيفهــم يف 
فئــات عــدة مــن القــادة والفنانــني إىل املفكريــن واألبطــال 

ــخ ــرواد.. إل وال
والناشــطان  الســوريان  الحقوقيــان  املجلــة  وضعــت 
الحقوقيــان املعارضــان للنظــام الســوري، أنــور البنــي 
ــر 100  ــة أك ــرواد يف قامئ ــة ال ــن فئ ــش ضم ــازن دروي وم
شــخصية مؤثــرة يف العــامل، وقــّدم لهــام يف التعريــف 
ــس  ــن رايت ــذي ملنظمــة هيوم ــر التنفي ــث روث املدي كيني

ووتــش.
ــة  ــة عريق ــة بريطاني ــة دولي ــة يومي ــز دوري ــة التامي مجل
تطبــع يف اململكــة املتحــدة منــذ عــام 1785، وتعتــرب أيضــاً، 
مــن أشــهر الصحــف بنســختها الورقيــة واإللكرتونيــة التــي 
تســتعرض الكتــب الجديــدة يف األســواق وتقــدم اللقــاءات 

مــع الكتــاب واملشــاهر.
أمثــرت جهــود الحقوقيــان الســوريان أنــور البنــي ومــازن 
درويــش، وكليهــام كانــا معتقلــني عنــد النظــام، عــن عــدة 
ــي  ــال الحقوق ــوريني يف املج ــن الس ــر م ــا ك ــج يثمنه نتائ
ومالحقــة املتورطــني يف جرائــم الحــرب والتعذيــب، وأيضــاً 
الســوري عــى  النظــام  التوثيقــي النتهــاكات  الجانــب 

ــا. أنواعه

بــرز عــى نحــو أكــر وضوحــاً ســورياً ودوليــا، اســم 
املحامــي والحقوقــي أنــور البنــي يف الســنوات األخــرة 
عــى خلفيــة نشــاطاته الحقوقيــة املكوكيــة يف أوروبــا مبــا 
ــة  ــا بتغطي ــق منه يخــص الشــأن الســوري، والســيام املتعل
محاكمــة كوبلنــز الشــهرة لشــخصيتني أمنيتــني محســوبتني 

ــالن. ــور رس ــط أن ــام الضاب ــوري أحده ــام الس ــى النظ ع
يوضــح البنــي لليفانــت نيــوز أهميــة هــذه املبــادرة مــن 
مجلــة عريقــة كالتاميــز، والســيام بوصفهــا تتجــه لتســليط 
ــام  ــم ك ــّن امله ــيني، لك ــني وسياس ــى فنان ــر ع ــوء أك الض
ــور  ــر أن ــة الســورية، فذك ــور هــو حضــور القضي ــول أن يق
و مــازن كحقوقيــنّي هــو لفتــة مــن املجلــة أيضــاً للتذكــر 

ــورية. ــة الس بالقضي
اشــُتهر البنــي بالدفــاع عــن املعتقلــني السياســيني ونشــاطه 
يف مجــال حقــوق اإلنســان يف ســوريا. وداوم عــى حضــور 
جلســات محكمــة كوبلنــز دوريــاً، وقــّدم التريحــات 
لوســائل إعــالم أملانيــة وســورية، والســيام صحيفــة ليفانــت 
ــوم األول، وكان  ــذ الي ــي غطــت املحاكمــة من ــة الت اللندني
ــا  ــة لون ــدة الزميل ــلة الجري ــع مراس ــات م ــدة وقف ــه ع ل

ــي غطــت املحكمــة. ــة الت وضف
يف هــذا الســياق، يوّضــح البنــي لليفانــت، أن لفتــة املجلــة 
مهمــة لجهــة اإلضــاءة عــى مســار عمليــة املحاســبة 
ــي جــرت وتجــري لشــخصيات محســوبة عــى النظــام  الت
تورطــت بجرائــم حــرب وانتهــاكات، يف إشــارة إىل محكمــة 

ــة املتهمــني. ــي انتهــت بإدان ــز الت كوبلن
ويــرى البنــي أن هــذا النــوع مــن اإلضــاءات عــى جهــود 
عامليــة  منابــر  يف  الســوري  العــام  الشــان  يف  ناشــطني 
ــة الســورية حــارضة  ــاء القضي ــٌم إلبق ــة، إجــراٌء مه مختلف
دامئــاً، والســيام للتذكــر بالضحايــا واملعتقلــني حتــى اآلن يف 

ســجون ومعتقــالت النظــام الســوري، مضيفــا، أنــه تذكــر 
ــر  ــاره حج ــود باعتب ــب أن يس ــذي يج ــة ال ــدأ العدال مبب

ــوريا. ــيام يف س ــع والس ــاس يف أي مجتم األس
يؤكّــد الحقوقــي أنــور البنــي عــى أن ورود اســمه يف 
هــذه قامئــة التاميــز لعــام 2022 هــو أداة/وســيلة لحضــور 
ــر  ــة، فاألم ــة يف العدال ــم املحق ــة الســوريني ومطالبه قضي
يتجــاوز الشــخيص بخضــور القضيــة الكــربى، فالعدالــة 
ــا أو ذويهــم أمــام  وأهميتهــا يف ســوريا، شــهادات الضحاي
املحاكــم ومعاناتهــم هــو مــا جــذب اهتــامم مجلــة التاميــز 

ــة. الربيطاني
وحصــل البنــي يف عــام 2008 عــى جائــزة الخــط األمامــي 
ــر. ويف  ــني للخط ــان املعرض ــوق اإلنس ــن حق ــني ع للمدافع
ــن  ــان م ــوق اإلنس ــزة حق ــى جائ ــل ع ــام 2009م حص ع
ــاز  ــام 2018م، ف ــاة. ويف ع ــة للقض ــة األملاني ــل الرابط قب
ــل يف  ــية-األملانية. واعُتق ــان الفرنس ــوق اإلنس ــزة حق بجائ
أيــار2006، ووقــع إعــالن بــروت دمشــق، الــذي كان يدعو 

ــي. ــالح الدميقراط إىل اإلص
ُحكــم عليــه يف وقــت الحــق بالســجن ملــدة خمــس 
ــة  ــه منظم ــة. واعتربت ــار كاذب ــرش أخب ــة ن ــنوات بتهم س
ــام 2011  ــبيله ع ــَي س ــجني رأي. أخ ــة س ــو الدولي العف
ــام  ــة ع ــى نهاي ــني حت ــن املعتقل ــاع ع ــتمر يف الدف واس
وتهديــد  واملعــارك  الحــروب  اشــتداد  عقــب   2014
حياتــه. يُقيــم حاليــاً يف أملانيــا ويعمــل عــى فتــح ملفــات 
ــاب  ــن العق ــوا م ــن نج ــوريا الذي ــرب يف س ــي الح مجرم
ــة  ــا يُعــرف بالعدال ــد م كــام يعمــل عــى تشــجيع وتأيي

االنتقاليــة.
أمــا املحامــي والناشــط مــازن درويش يشــغل رئاســة املركز 
ــة  ــل عــى خلفي ــر، واعتق ــة التعب ــالم وحري الســوري لإلع

نشــاطاته الحقوقيــة بتاريــخ 16 شــباط 2012 وأفــرج عنــه 
ــدة  ــة ع ــامت دولي ــات منظ ــد مطالب يف 10 آب 2015، بع
اعتربتــه ســجني رأي، وحصــل جائــزة اليونيســكو / جولرمــو 

كانــو لحريــة الصحافــة يف 3 ايــار 2015.

كينيث روث ُيقّدم وُيشيد 

يف تعريفــه عــن الحقوقيــنّي الســورينّي، قــدم كينيــث روث 
املديــر التنفيــذي ملنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، رسديــة 
ــني  ــيا والص ــتخدمت روس ــا اس ــام 2014 عندم ــراً بع مذكّ
حــق النقــض يف مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة ملنع 
إحالــة الفظائــع يف ســوريا إىل املحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــم.  ــذي مل يســمح مبالحقــة مرتكبــي هــذه الجرائ األمــر ال
ووفــق روث فــإن حــق النقــض وضــع العدالــة بعيــداً عــن 

متنــاول الضحايــا؛ فتحــرك املحاميــان الســوريان.
ــان، إذ  ــع املدعــني األمل ــنّي م يشــيد روث بنشــاط الحقوقي
اســتفادا مــن املفهــوم القانــوين للواليــة القضائيــة العامليــة 
املعــرتف بــه يف أملانيــا، ففــي ينايــر/ كانــون الثــاين، أدانــت 
محكمــة يف مدينــة كوبلنــز األملانيــة ضابــط املخابــرات 

ــور رســالن العــامل يف الفــرع 40 )الخطيــب(. الســابق أن
مــا يــزال رســالن أكــرب مســؤول ســوري يُحاكــم حتــى اآلن، 
بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية بســبب اإلرشاف عــى 
ــجن  ــه بالس ــم علي ــني، وحك ــي للمعتقل ــب املنهج التعذي

ــاة. مــدى الحي
ــج املحاكمــة، باعتبارهــا تعطــي  يختــم روث مشــيداً بنتائ
ــن  ــد م ــل ملزي ــر األم ــا وتوف ــرتام للضحاي ــن االح ــدراً م ق
العدالــة. إذ ميكــن أن تســاعد هــذه املحاكــامت يف ردع 

ــرى. ــن أخ ــوريا وأماك ــع، يف س ــن الفظائ ــد م املزي

التايمز البريطانية: 
حقوقيان سوريان من بين أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم

وائل سليامن

أنور البني - مازن درويش
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اإلمارات ومصر واألردن نحو تنمية اقتصادية مستدامة
يف  واألردن  ومــر  اإلمــارات  وّقعــت    
ــة  ــة )الرشاك ــي، اتفاقي ــو ظب ــة أب ــة اإلماراتي العاصم
ــة مســتدامة(. ــة اقتصادي ــة لتنمي ــة التكاملي الصناعي

قطاعــات   5 يف  االســتثامر  عــى  الرشاكــة  وترتكــز 
واألغذيــة  الزراعــة  تشــمل  أساســية،  صناعيــة 
واملعــادن  واملنســوجات  واألدويــة  واألســمدة، 
والبرتوكيامويــات، والتــي تــأيت بهــدف تعزيــز التنمية 
ــل  ــي وتكام ــل الصناع ــق التكام ــة وتحقي االقتصادي

سالســل القيمــة بــني األردن واإلمــارات ومــر.
املتقدمــة  والتكنولوجيــا  الصناعــة  وزيــر  وقــال   
مــع  »متاشــياً  الجابــر:  أحمــد  ســلطان  اإلمــارايت، 
بــن  الشــيخ محمــد  الســمو  توجيهــات صاحــب 
زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، ســتخصص القابضــة 
ــار دوالر  ــة 10 ملي ــتثامرياً بقيم ــاً اس ADQ صندوق
لالســتثامر يف املشــاريع املنبثقــة عــن هــذه الرشاكــة 

يف القطاعــات املتفــق عليهــا«.
وأضــاف الجابــر: »ســتؤدي هــذه الرشاكــة الطموحــة 

إىل إتاحــة فــرص صناعيــة ذات قيمــة اقتصاديــة 
ر مبليــارات الــدوالرات.. وتطويــر املزيــد  مضافــة تَُقــدَّ

ــة املشــرتكة يف املســتقبل«. مــن املشــاريع الصناعي
وكان قــد اســتقبل الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان، رئيــس اإلمــارات، الســبت 28 مايــو، كال مــن 

رئيــس الــوزراء األردين، بــرش الخصاونــة، ورئيــس 
اللذيــن  مدبــويل،  مصطفــى  املــري،  الــوزراء 
يــزوران اإلمــارات لإلعــالن عــن »الرشاكــة الصناعيــة 
التكامليــة لتنميــة اقتصاديــة مســتدامة« بــني الــدول 

ــالث. الث

شــهدت األيــام املاضيــة زيارات    
العالقــات  لتعزيــز  ومحادثــات مكوكيــة 
والســعودي،  األمريــي  الجانبــن،  بــن 
والثالثــاء/ 24 مايــو، اســتقبل ويل العهــد 
الســعودي، األمــر محمــد بــن ســلامن بــن 
عبــد العزيــز، وفــداً مــن أعضــاء الكونغــرس 

األمــريك.
جــرى خــالل االســتقبال اســتعراض عالقــات 
مــن  وعــدد  البلديــن،  بــن  الصداقــة 

املشــرك. االهتــامم  ذات  املســائل 
يــأيت ذلــك يف وقــت تتحــدث فيــه التقاريــر 
عــن لقــاء محتمــل بــن الرئيــس األمريــي 

وويل العهــد الســعودي الشــهر املقبــل.
ويف وقــت ســابق، أكــد وزيــر الخارجيــة 
 21 الســبت  بلينكــن،  أنتــوين  األمريــي، 
مايــو، التــزام واشــنطن الدائــم بتعزيــز 
ــر  ــه األم ــالل لقائ ــعودية، خ ــات الس دفاع
ــاع  ــر الدف ــب وزي ــلامن، نائ ــن س ــد ب خال

العاصمــة واشــنطن. الســعودي، يف 
ــراتيجية  ــات االس ــان العالق ــث الطرف وبح
والواليــات  اململكــة  بــن  والتاريخيــة 
املتحــدة، وُســبل تعزيزهــا، وفقــاً ملــا نقلتــه 
ــن  ــد بلينك ــعودية. وأك ــاء الس ــة األنب وكال
ــز دفاعــات  ــم بتعزي ــزام واشــنطن الدائ الت

الســعودية.
 إىل ذلــك، شــددت الخارجيــة األمركيــة 
ــع  ــراتيجية م ــات االس ــة العالق ــى أهمي ع
اململكــة العربيــة الســعودية، مؤكــدًة عــى 
ــا  ــات، ووضعه ــذه العالق ــة ه رضورة تقوي

ــى أســس مســتقرة. ع
نيــد  الــوزارة،  باســم  املتحــدث  وقــال 
»تــم  إنــه  صحــايف،  مؤمتــر  يف  برايــس، 
الحديــث مطــوالً مــع مســؤولن ســعودين، 
مبــا يف ذلــك عــى املســتويات العليــا، بشــأن 
أهميــة العالقــات األمركيــة الســعودية، 
وكيفيــة تعزيزهــا ووضعهــا عــى أســس 

مســتقرة«.
ــعودين  ــا الس ــأن »رشكاءن ــس، ب ــد براي وأكّ
ــن  ــة يف املســاعدة يف اليم ــون للغاي متعاون

ــالد. ــة« يف الب ــق الهدن وتحقي
ــة، إىل أن  ــم الخارجي ــدث باس ــت املتح لف
ــع  ــل م ــة »تعم ــات املتحــدة األمركي الوالي
ــى  ــدات ع ــة التهدي ــى مواجه ــة ع اململك
ــامت  ــارة إىل الهج ــك يف إش ــا«، وذل أراضيه
ــخ  ــار والصواري ــن دون طي ــرات م بالطائ
جامعــة  تطلقهــا  التــي  الباليســتية 
الحــويث مــن األرايض اليمنيــة عــى أرايض 

ــة. األمر محمد بن سلامن بن عبد العزيزاململك

الخارجية األمريكية: ندين أي 
تصعيد تركي في شمال سوريا

 
أثــار التصاعــد املحتمــل    
يف  الرتكيــة  العســكرية  لألنشــطة 
املتحــدة  الواليــات  قلــق  ســوريا 
ــح  ــد تري ــيام، بع ــة، ال س األمريكي
طيــب  رجــب  الــرتيك،  الرئيــس 
ــن  ــو، ع ــني/ 23 ماي ــان، االثن أردوغ
شــن بــالده قريبــاً عمليــة عســكرية 
جديــدة يف شــامل ســوريا إلنشــاء 
»منطقــة آمنــة« بعمــق 30 كيلومــرتاً 
ــوريا. ــع س ــا م ــول حدوده ــى ط ع

الخارجيــة  باســم  املتحــدث  قــال 
األمريكيــة، نيــد برايــس، الثالثــاء 24 
مايــو، »إن الواليــات املتحــدة قلقــة 

ــالن«. ــذا اإلع ــة إزاء ه للغاي
تصعيــد،  أي  »نديــن  وأضــاف: 

ونؤيــد اإلبقــاء عــى خطــوط وقــف 
ورصح  الراهنــة«.  النــار  إطــالق 
برايــس »نتوقــع مــن تركيــا أن تلتــزم 
بالبيــان املشــرتك الصــادر يف أكتوبــر 

.»2019
اعتــرب برايــس أن أي »هجــوم جديــد 
االســتقرار  تقويــض  مــن  ســيزيد 
اإلقليمــي وســيعرض للخطــر القوات 
حملــة  يف  املنضويــة  األمريكيــة 

ــش«. ــم داع ــد تنظي ــف ض التحال
ــوريا  ــوات س ــت ق ــا، قال ــن جانبه م
الدميقراطيــة إنــه ال يوجــد أي تغيــر 
يف توزيــع القــوى الدوليــة يف مناطق 
شــامل ورشق ســوريا، وذلــك عقــب 

تريحــات الرئيــس الــرتيك.


