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The USA wants to impose new 
sanctions targeting Iran's oil exports

International condemnation of Iranian strikes
 on the Kurdistan region

Nord Stream and new tensions
 between Europe & Russia

 Two well-informed 
sources told Bloomberg that the 
USA wants to impose sanctions 
targeting Iranian oil exports, as 
the Biden administration looks 
for ways to sever a financial 
lifeline and press Tehran to 
return to the 2015 nuclear deal.
The source confirmed the 
sanctions will focus on entities 
facilitating the oil trade and will 
be part of a broader plan to step 
up sanctions on Tehran in the 
coming weeks. Iran has stepped 

up oil exports in the face of 
a sanctions regime that went 
back into effect after former 
President Donald Trump quit 
the multinational Iran nuclear 
deal in 2018. 
Those exports have recently 
fallen from a peak of 1 million 
barrels a day as Tehran faces 
increased competition from 
Russia, which is eager to sell at 
discounted prices to counter 
a separate array of sanctions 
imposed over the war in 
Ukraine. 

 On September 26, the Iranian 
Revolutionary Guard Corps (IRGC) 
launched  73 missiles and dozens of armed 
drones at 42 targets across a 250-mile-wide 
area in Iraqi Kurdistan.
The Iraqi Ministry of Foreign Affairs 
condemned the attack, and the USA 
condemned the strikes, calling them rude. 
The UN Assistance Mission for Iraq 
(UNAMI) said that Iraq, incl. the KR, 
rejects the notion that it can be treated as 
the region’s “backyard” where neighbours 
routinely, and with impunity, violate its 
sovereignty. Rocket diplomacy is a reckless 
act with devastating consequences. These 

attacks need to cease immediately.
The Kurdistan Regional Government 
stated: «We strongly condemn the 
repetitive violations and abuses of the 
sovereignty of the Kurdistan Region with 
the missile attacks.»
Egypt condemned the Iranian attack 
calling it a blatant attack on the sovereignty 
and security of Iraq. As well, the Secretary-
General of the Arab League, Ahmed Aboul 
Gheit, condemned the attack.
 The Saudi foreign ministry emphasizes 
that it completely rejects all attacks that 
threaten the security and stability of 
Iraq. 

 The leaks that 
unexpectedly happened in the 
Nord Stream gas pipelines have 
proposed many hypotheses. 
The head of the International 
Energy Agency said it was 
“very obvious” who did it. 
Russia said allegations of 
Russian responsibility were 
stupid and Russian officials 
have said the USA wanted to 
sell more gas to Europe so it 
had a motive.
U.S. Defense Secretary said it 
was still too soon to accuse and 
a full investigation was needed. 
Experts say the amount of the 
damage and the fact that the 
leaks are far from one other 
on two different pipelines 
tells that what happened was 
intentional.



2The LevanT | Issue 40 - OcTOber 2022 www.TheLevanTnews.cOm

reporTs

The European Union looks for ways
 to replace the Russian gas

 On July 2, the head of 
the German Network Agency 
Klaus Muller told Funke that 
the Germans should prepare 
and expect a significant 
increase in gas tariffs because 
gas supplies to Germany 
became tense after Russia cut 
supplies through Nord Stream 
by 60% and technical problems 
were not the cause at all.
Moldovagaz has asked the 
National Energy Regulatory 
Agency (ANRE) of Moldova 
for permission to increase 
domestic gas tariffs by 
about 61.9%. The Hungarian 
government has declared a 
state of emergency in energy. 
Hungary called earlier the 
European Union (EU) to 
stop adding sanctions on Russia 
over its invasion of Ukraine and 
instead push for a ceasefire and the 
start of negotiations. Finland’s YLE 
television channel said Finland may 
be faced with electricity outages 
already this winter due to its refusal 
to take Russian oil and gas.

European solutions 

Italian Prime Minister Mario Draghi 
arrived in Algiers to conclude deals 
to boost Algerian gas supplies to 
Italy, as Italy wants to replace Russia 
as the main supplier of gas to Italy, 
after reaching an agreement between 
the Algerian company Sonatrach and 
the Italian company Eni to increase 
Gas exports, during Draghi's visit to 
Algeria in April.
European Commission President 
Ursula von der Leyen tweeted the 
European Union (EU) intends 
to double the EU's imports of 
Azerbaijani gas within a few years. 
«The EU is turning to more reliable 
energy suppliers. Today I'm in 
Azerbaijan to sign a new agreement. 
Our goal: double the gas delivery 
from Azerbaijan to the EU in a few 
years. Azerbaijan will be a crucial 
partner for our security of supply and 

on our way to climate neutrality,» she 
tweeted.

European suggestions

On July 20, the European 
Commission submitted a proposal 
to reduce gas consumption by 15% 
in the EU countries from August 
to March. It said that Russian gas 
supplies had decreased by 30% this 
year compared to 2021, and the 
Commission reiterated Moscow's 
accusation of energy exploitation 
and that Russia is trying to blackmail 
the EU and uses gas as a weapon 
against Europe and the new goal to 
reduce gas consumption in Europe 
will be announced in a meeting on 
July 26. The EU is preparing for 
winter without Russian gas and they 
are working on alternatives, but 
the proposal has not been accepted 
by many EU countries. Greek 
government spokesman Ioannis 
Economou announced, on July 21, 
that Athens refuses while Hungary 
voted, on July 26, against the EU's 
proposal to reduce gas consumption 
and called the plan unimplementable.

Russia cut off gas supplies 

In Russia, many expectations were 

formed to fear the Europeans. Russia's 
Gazprom said, on August 16, that it 
expects gas prices in the EU will soar 
by 60% to more than $4,000 per 1,000 
m³ this winter.
In late August, Russia cut off gas 
supplies through Nord Stream 1 
to Europe under the pretext of 
maintenance, which raised the 
prospects of recession and energy 
rationing in some EU countries 
which meant that gas did not flow 
to Germany between August 31 and 
until September 3.
After the 10-day maintenance 
process of the pipeline last July, a new 
maintenance process was announced 
just less than two weeks ago. Moscow 
reduced supplies through Nord 
Stream 1 to 40% of its capacity in June, 
and 20% in July saying maintenance 
problems and sanctions prevent it 
from getting the required equipment. 
As well, Russia has cut off supplies 
to Bulgaria, Denmark, Finland, the 
Netherlands and Poland altogether 
and reduced flows through other 
pipelines.

European official warnings

The Russian measures prompted 
Josep Borrell, High Representative 
of the European Union for Foreign 

Affairs and Security Policy, 
on September 4, to warn of 
a difficult winter awaiting 
Europe and that the upcoming 
months will be decisive because 
Europe's dependence on 
Russian energy constrains its 
political decisions and that the 
EU wants to solve this crisis.
«We will replace Russian 
energy as scheduled in 
December 2022. Germany 
gradually filled gas stores and 
chose not to use Russian fuel,» 
told German Chancellor Olaf 
Scholz 360 TV channel.
French President Emmanuel 
Macron said, on September 5, 
in a press conference with the 
German Chancellor: «If the 
European Commission decides 

to set a ceiling for the price of Russian 
gas supplied through the gas pipeline, 
France will support this measure 
and will support joint gas purchases 
which will allow Europe to buy blue 
fuel at a lower price»
The European Commission said the 
new energy emergency measures 
developed by the European 
Commission, including the possibility 
of imposing a ceiling on the price of 
Russian pipeline gas are temporary, 
while an informed European source 
stressed that it is unlikely all EU 
countries will support at the time 
being the decision to set a ceiling 
for the Russian gas price. «Opinions 
are mixed in the EU countries, and 
I do not think that most member 
states will support this decision now 
because everyone should understand 
the impact of such a measure.»
Accordingly, it is clear that Moscow 
will always use the gas card as 
pressure, especially since there is a 
dispute among Europeans over the 
nature of relations with Russia, and 
the approach of winter which will 
often be the first and last winter in 
which Europe will suffer from a lack 
of energy as Europeans are searching 
for alternative energy sources to 
replace Russian gas.



3The LevanT | Issue 40 - OcTOber 2022 www.TheLevanTnews.cOm

 Restoring official relations 
between Hamas and the Syrian 
regime after ten years was severely 
criticised by various political & 
religious bodies and the Syrian & 
Palestinian society, but Hamas said 
this for the sake of the Palestinian 
cause. The normalization of relations 
between the two sides came after 
dialogues, meetings and negotiations 
that lasted for about five years. Last 
Thursday, Hamas announced it would 
continue to build and develop solid 
relations with the Syrian regime, 
after nearly 10 years of dispute.
In a press statement, Hamas officially 
confirmed its decision to resume its 
relationship with the Syrian regime 
for what it claimed as a service to our 
nation and its just causes, especially 
in light of the rapid regional and 
international developments that 
affect our cause and our nation. Syria 
regaining its role and position in the 
Arab and Islamic nations and we 
support all sincere efforts for Syria's 
stability, safety, prosperity and 
progress.»
Some Palestinian factions blessed 
Hamas' step towards the relationship 
with Syria. Among the signatories to 
the statement are (Islamic Jihad, the 

Popular Front, the Palestinian Free 
Movement, the Democratic Front for 
the Liberation of Palestine, and the 
Popular Resistance Committees).
In addition, some Syrian 
organisations and activists reject that 
the Hamas movement normalises 
relations with the Syrian regime and 
that many factions bless this step. 
The Syrian writer Ali Amin al-Sawadi 
tweeted: «In case, a democratically 
elected national authority from the 
Syrian people comes to power in 
Syria, the factions whose names are 
on the list of those who bless and 
support Hamas will wish that they 
were not born.»
«No one can deny Iran's support 
for Hamas and its impact on its 
struggle. Iranian pragmatism taught 
it how to be multifunctional and 
multilabeled,» said the Syrian artist 
Ammar Agha al-Qala. 
The Iraqi Scholars Association 
criticised the restoration of Hamas's 
relations with the Syrian regime. It 
considered it against the resistance 
in Palestine and the interests of the 
nation. «Hamas's restoration of 
its relations with the regime is not 
legitimate in justifying dealing with 
the Syrian regime at the expense 

of the oppressed, displaced and 
persecuted Syrian people,» it said.
The Association of Muslim Scholars 
in Iraq said that «the illusory 
reconciliation based on which the 
movement built its decision, will 
harm the peoples wanting to get rid 
of what they are suffering from, and 
will increase dangers and corruptions 
that face the Palestinian cause and 
the region together, and will enhance 
the chances of normalisation in the 
region.» 
The Palestine Relief and Development 
Authority strongly condemned 
and called it a slide away from the 
nation's cause and its scholars' 
recommendations and Hamas will 
pay for that from the balance of 
its popular base. «Supporting the 
nation's causes means listening 
to people's conscience and their 
scholars'  advice, not returning to a 
regime rejected by the entire nation. 
The regime which does not dare to 
respond to the Zionist aggression on 
its lands and always reserves the right 
to respond cannot be relied on to 
confront the occupation and liberate 
Palestine,» it said.
The head of the oppositionist Syrian 
National Coalition Salem Al-Maslat 

denounced, on Twitter, «Hamas' 
insistence on normalisation with the 
Syrian regime. Many calls have been 
made to discourage the movement 
from this offensive step against 
millions of Syrians and Palestinians.»
This normalization between Hamas 
and the Syrian regime happened 
about three months after the leaks 
that said the movement had decided 
to restore its relationship with the 
Syrian regime. Last June, Sources 
from «Hamas» told «Reuters» that 
the movement and the Syrian regime 
«are preparing to open a new page 
and restore relations after a 10-year 
of dispute.»
The relationship between Hamas 
and the Syrian regime began in 1999 
and continued until 2012. During 
that period, the al-Assad regime 
provided support in various fields 
to the organisation, but after the 
outbreak of the Syrian revolution, 
Khaled Meshaal, the former head 
of the Hamas office, refused to 
condemn the protests that erupted 
against the regime yet he raised the 
flag of the revolution in 2012 and 
left his residence, which was the 
movement's main office, heading to 
Gaza.

reporTs

Reactions against the normalization of relations 
between Hamas and the Syrian Regime

Ismail Haniyeh - Bashar al-Assad (Archive)
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Ankara wants to go back to zero problems
 with neighbours 

 Turkey is changing its political 
positions to serve its interests. It is 
promoting that it wants to go back to 
its old policy of zero problems with 
neighbours. Syria was the last country 
it tried to restore relations with when 
Turkey realised there was no political 
or military future for political Islam 
organisations, which it has always 
worked to support in that hope that 
Ankara will rule Syria using them.

Gulf Cooperation Council

Turkey is trying to restore relations 
with many Arab countries including 
the GCC, which Ankara used to 
regularly attack in its statements. 
It is to gain economic benefits 
by restoring relations with Gulf 
countries; however, it does not seem 
it will achieve that before the Turkish 
presidential elections next year.
Turkish President Recep Tayyip 
Erdogan confirmed, on 25 July, that 
efforts to develop Turkish relations 
with the KSA and the UAE are still 
ongoing. «A joint technology fund 
has been established with the UAE, 
and negotiations are continuing 
quickly about a comprehensive 
economic partnership agreement 
that includes investment. We also 
see the Saudi authorities are making 
efforts to alleviate the problems of 
our businessmen, and they call our 
contractors to carry out projects in 
the two countries.»

Egypt 

«The meetings to normalise relations 
with Egypt are also continuing with 
not major obstacles preventing them. 
There is no reason for not holding   
high-level talks with Egypt,» said 
Erdoğan referring to Ankara's 
efforts to repair relations with Cairo. 
Nonetheless,  Erdoğan made it clear 
that the Turko-Egyptian talks were 
continuing at the lowest level, noting 
that there was nothing to prevent 
them from elevating to a high level 
as long as the two sides understand 
each other, pointing out that the two 

countries “must avoid harming each 
other”.
In his speech, he made a distinction 
between  Egyptian people and 
authorities, in an attempt to 
convey a message to political Islam 
organisations in Egypt implying that 
Turkey will refloat them in case the 
reconciliation with the Egyptian 
authorities failed. « The people of 
Egypt are Muslim and our brothers. 
It is not possible for us to be offended 
with the Egyptian people,» he said.

Israel 

Ankara has even tried to restore 
relations with Israel. On 17 August, 
Israeli Prime Minister Yair Lapid 
announced that his government 
would resume full diplomatic 
relations with Turkey. «It was 
decided once again to upgrade the 
level of relations between the two 
countries to that of full diplomatic 
ties and to return ambassadors and 
consuls general. Upgrading relations 
will contribute to deepening ties 
between the two peoples, expanding 
economic, trade, and cultural ties, 
and strengthening regional stability, 
“said Israeli PM. 
This rapprochement has an impact on 
military aircraft. A Turkish warship 
anchored in Israel's Haifa Port for 
the first time in over a decade as part 

of a NATO patrol in the region, the 
Jerusalem Post reported. The TCG 
Kemalreis (F-247), a Barbaros-class 
frigate, docked in Haifa along with the 
USS Forrest Sherman, an American-
guided missile destroyer. «The 
docking is part of Israel's cooperation 
with and support of NATO,» a 
spokesperson for the Israel Defense 
Forces said in a statement.
A spokesperson for the Israeli army 
said the warship was making a stopover 
as part of NATO activities and no 
activities were planned between the 
Israeli military and the Turkish ship, 
its crew or commanders, including 
receptions, drills or meetings.

Damascus 

After years of supplying the militants 
with weapons and ammunition 
and instigating the  civil war in 
Syria, Turkey has recently begun to 
restore relations with Damascus. The 
deputy head of the ruling Justice and 
Development Party Hayati Yazıcı 
stated, on 17 August, that the relations 
with Damascus may become direct 
and see an increase in their level.
«I have always believed the conflicts 
can occur be between institutions، 
families or countries. Dialogue can 
take be held directly or indirectly. 
It has been held so far indirectly at 
a specific level; today the level was 

increased a little and the climate 
that will be formed in the future 
will contribute to getting out of this 
11-year-old quagmire,» he claimed, 
indirectly denying  Turkey's obvious 
role in what happened in Syria, 
especially in terms of military conflict.
His statement came a day after a 
statement by the Turkish Foreign 
Minister in which he said: “The 
regime and the opposition have to 
reconcile to establish lasting peace in 
Syria”.  Erdogan confirmed that on 19 
August when he stated that he “did 
not rule out dialogue and diplomacy” 
with the regime in Syria.
Consequently, it seems that Turkey 
will go back to its zero problem 
policy. However, one of the things 
that Turkey did not mention was 
the alleged military operation in 
northeastern Syria. Ankara no longer 
launches threatening statements 
about its intentions to invade the 
region overnight. This shows that 
Turkey's efforts to be a central 
regional player that controls the 
Middle East have failed. 
Perhaps the most important thing 
for Ankara today is to fix its economy 
and try to benefit from the Ukrainian 
war, especially in regards to Ukrainian 
wheat, which obliges it to make major 
concessions to Moscow to ensure 
stability in Russia’s areas of influence in 
the Middle East, especially in Syria.
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Israel between diplomatic obstruction and 
military preparations.. No nuclear for Iran

 The nuclear talks 
began in Vienna in April 
2021; they were suspended in 
June, resumed in November 
then suspended again last 
March. In recent months, 
things began move forward 
after the European Union 
(EU) and Washington tried 
hard to reach an agreement, 
but not at any cost.
The nuclear negotiations with 
Iran entered a decisive phase, 
which could have swiftly led to 
either an agreement or further 
rounds of procrastination, 
as some observers believe, 
especially since Tehran and 
Washington were not in 
favoure of declaring the end 
of negotiations. While Iran is 
demanding guarantees for its return, 
European officials made it clear that 
Tehran and Washington needed 
to explain their positions plainly, 
whether by approving or rejecting the 
proposed European draft agreement. 
Tehran had earlier sent a response 
to the EU (which is sponsoring the 
nuclear talks) but it failed to clarify its 
position towards the draft agreement; 
instead, it stated that the agreement 
“raised several issues” that it wanted 
to include in the text.

What Israel thinks about the 
agreement

Whatever the outcome of the nuclear 
negotiations will be, Israel rejects it 
since it does not guarantee that Tehran 
will stop its overt or covert pursuit 
for a nuclear weapon. In a meeting 
with German Chancellor Olaf Scholz, 
on 18 August, Israeli PM Yair Lapid 
reiterated Israel's opposition to Iran's 
nuclear programmer and returning to 
the Iran nuclear deal.
Lapid highlighted the need to convey a 
sharp and clear message from Europe 
that no more concessions will be 
made to Iran. He believes that Europe 
should reject Iran's procrastination 
tactics in the negotiations. Moreover, 
he explicitly expressed Israel’s 

outright rejection of the American 
plans to return to Iran nuclear deal.
An Israeli source, who requested 
anonymity. reported that the message 
had arrived.  He added that Lapid had 
passed on a message to US President 
through mediators, in which he 
emphasised Israel’s rejection of the 
draft deal with Iran, stating that it 
believes the draft crosses America’s 
red lines. He made it clear that that 
Israel will not commit, pointing out 
that the draft deal with Iran now 
includes greater concessions than 
the 2015 one and that Israel would 
work to prevent Iran from acquiring 
a nuclear weapon.

America reassures Israel

U.S. and Israeli officials told Axios 
that the Biden administration has 
been seeking to reassure Israel, in 
recent days , that it has not agreed to 
new concessions with Iran and that a 
nuclear deal is not imminent.
Israeli officials insisted on conducting 
an intense dialogue with the USA 
after a senior American official said 
that Iran had officially dropped its 
demand for the Islamic Revolutionary 
Guard Corps to be removed from U.S. 
terror list, which was a major sticking 
point in the negotiations to revive the 
nuclear agreement.

According to the Times of Israel, 
Israeli Defense Minister Benny Gantz 
confirmed on Tuesday, that Israel 
will do everything in its power to 
influence the nuclear agreement with 
Iran, warning the administration 
of US President Joe Biden that the 
agreement with Iran will allow the 
transfer of $250 billion to militias. 
Israel is in negotiations with the US 
and other nations in the area about 
renewing the 2015 nuclear deal 
between Iran and world powers. 
According to the publication, he 
reiterated that Tel Aviv will not be a 
party to any arrangement.
Israeli PM Yair Lapid said joint 
action should be taken to prevent 
Iran from gaining nuclear weapons. 
The PM reiterated Israel’s opposition 
to a return to the agreement as 
well as the need for a clear and 
unequivocal message that there will 
be no additional concessions to the 
Iranians.

What Europe thinks

French President Emmanuel was 
asked during a visit to Algeria about 
the prospects of success in reviving 
the 2015 agreement between Tehran 
and world powers, Mr. Macron 
declined to speculate. «Now the ball 
is in Iran's court to revive a nuclear 

deal with world powers, and 
that the offer on the table, 
even if it would not resolve all 
differences,» Mr. Macron told 
reporters. Macron added that 
the deal would not resolve 
everything, and that more 
engagement with Tehran was 
needed to discuss its “ballistic 
missile program, regional 
influence and multiple (acts 
of ) destabilization.”

Israeli generals plead 
with the US President 

On 1 September, former 
Israeli generals pleaded 
with the US President Joe 
Biden not to sign a nuclear 
agreement with Iran, warning 

that it would endanger Israel's 
security. In their letter, the generals 
called Biden «a friend of the Jewish 
people and the State of Israel and 
asked him to honour his reign by 
not allowing the Iranian regime to 
have nuclear weapons. The generals 
warned of a «regional nuclear arms 
race, an unexpected funds for the 
Iranian terrorism and a threat to 
global stability,» and urged «to use 
sanctions and force against Iran 
instead of that.»
Negative signs about the state of the 
nuclear negotiations were reflected 
in the European Coordinator’s 
statement on 15 September. It 
prompted Israeli Prime Minister Yair 
Lapid to state: “It is still too early to 
know if we have indeed succeeded 
in stopping the nuclear agreement, 
but Israel is prepared for any threat 
and any scenario,” he added. “If Iran 
continues to test us, it will discover 
Israel’s long arm and capabilities”. 
“We will continue to act in all fronts 
against terrorism and against those 
who seek to harm us,» Lapid noted. 
“As agreed between me and [US] 
President [ Joe] Biden, we have full 
freedom of action to do whatever is 
appropriate to prevent Iran from the 
opportunity of becoming a nuclear 
threat,” Lapid added.

Yair Lapid
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 The Al-Hawl displacement 
camp in the city of Hasaka, Syria 
witnessed the murders of six 
people in May 2022 alone. These 
deaths increased the number of 
documented murders in the camp 
to a total of 24 since the beginning 
of the year, and the mysterious 
January 2022 killing of an aid worker 
in Al-Hawl posed an unprecedented 
threat to the humanitarian and 
medical organizations working to 
assist the more than eight thousand 
female jihadists and wives and 
widows of ISIS fighters living there. 
More than 40,000 traveled to join 
the “Islamic State” in Iraq and 
Syria 2014 from 81 countries. 
Some fought in Iraq and Syria 
for ISIS, while others, including 
some women and their children, 
were victims of violence. Whether 
they came willingly or not, those 
who remain, some 64,000 from 
57 countries, mostly women and 
children, live amid dire conditions 
that human rights groups have 

described as breeding grounds for 
future radicalization.

French “Jihadists”

France witnessed a wave of departures 
of its citizens to join ISIS, and France 
is more than any other country in 
Europe in the number of its citizens 
joining the organization. The French 
government demanded that its foreign 
nationals be tried in Syria or Iraq. But 
their experience locally has proven 
impossible, as the Iraqi and Syrian 
authorities have ruled out doing so. 
Paris, unlike its European neighbors, 
pursued a policy of returns sparingly. 
In a different approach, the French 
authorities announced the return of 
many of their nationals in July 2022, 
amid local and international pressures 
and criticism.
Overall, 2000 French citizens traveled 
to Iraq and Syria. Around 700 French 
foreign fighters remain in Syria, while 
another 270 French foreign fighters 
have returned home. Some of those 
still in Syria will inevitably look for 
opportunities to leave. While not all 
French foreign fighter returnees will 
engage in dangerous or threatening 
activities upon leaving Syria, some 

may radicalize others, plot attacks, 
and join or create extremist networks 
inside and outside of prisons.
The European court of human 
rights on 15th September 2022has 
condemned France over its refusal 
to repatriate French women who 
travelled to Syria with their partners 
to join Islamic State and are currently 
being held with their children at 
Kurdish-run prison camps.The ruling 
will be studied closely by other 
countries who still have citizens 
detained in camps in north-eastern 
Syria, including the UK

Change in France's approach

A change in France's approach to 
repatriating its nationals On July 
5, 2022, France repatriated (16) 
women between the ages of 22 and 
39 and (35) minors, of whom (7) 
returned without adult escorts in the 
largest group repatriated at once by 
France. (12) women returned with 
their children, while the other (4) 
agreed earlier for the return of their 
children. (8) Women were detained 
for interrogation; while (8) others 
were detained according to arrest 
warrants. The children were placed 

in the child care services attached 
to the Versailles Court of Justice. 
However, this position is contrary to 
the prevailing opinion on July 2, 2022, 
when about (70%) of the French in 
2019 expressed their opposition to 
the return of the sons of jihadists.

What should be done?

Leaving European citizens in camps 
carries a greater risk than repatriating 
them, especially children and 
minors, because they may rejoin 
ISIS. And they may become “the next 
generation of foreign fighters.” The 
best solution to the dilemma of the 
return of foreign fighters is to allow 
their return and allow the returnees 
an opportunity to rehabilitate and 
reintegrate after determining the 
motives behind their joining the 
organization and the extent of their 
participation in combat operations 
fleeing conflict areas.
It is necessary to support the Syrian 
Democratic Forces, northern Syria 
(SDF) in order to manage Al-Hawl 
camp and other camps in northern 
Syria, which have become a source 
of threat to regional and international 
security.

The Concerns over “Jihadists” ties to ISIS in
 Al-Hawl - French families

Jassim Mohamad
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 More than a decade after the 
uprising in Syria, Syrians (regardless 
of their ethnic, ideological, religious 
or social backgrounds) have now 
learned who their enemies and friends 
are and who was claiming to support 
them to serve their own interests at 
the expense of their plight.
The one organization that has deceived 
Syrians the most and exploited the 
revolution to achieve its own agendas 
is the Muslim Brotherhood (MB). 
With its extensive political, military 
and relief institutions, it managed 
to dominate the decision-making 
in the name of Syrians, especially 
those who were misled by ideology 
and considered themselves to be the 
owners of the revolution and its only 
voice. 
However, MB's failure to convince the 
Syrian society and the international 
community that it was a credible 
alternative to the ruling regime in 
Damascus, has left it isolated over the 
past years. It was only supported by 
Turkey, which controlled the Syrian 
Coalition making the Turkey-based 
dissident Syrian politicians a tool in 
the hand of the Turkish government.

Reconciliation with the regime

As a result, the Syrian opposition 
represented by the coalition lost any 
influence, whether inside Syria or 
among those who once supported its 
pursuit of the Syrian people's rights.  
However, Turkey now believes that 
it is in its interest to engage with the 
Syrian regime, pushing the Syrian 
opposition in Turkey to follow 
blindly and advocate dialogue with 
the regime. There is a sharp contrast 
between the demands of the Syrians 
on the one hand, and those of MB 
and Turkey, on the other hand.
In an attempt to reduce the  impact of 
the their position,  the MB's General 
Comptroller in Syria, Mohammad 
Hekmat Walid, denied on 25 August 
reports that the organisation was 
involved in the trap of reconciliation 
with the al-Assad regime. «This is a 
lie and those who spread it know is an 
outright lie. Some seek to deliberately 
insult the organisation and its long 
history of intellectual leadership and 

resistance to political tyranny,» he 
claimed. «No one controls the MB. 
It is wrong to think someone can 
implicate the group in a path it does 
not want to pursue,» he said.

MB position on the ground
 is different 

However, the position of the MB's 
General Comptroller is tied to what 
is taking place on the ground, where 
things are completely different. The 
contrast was reflected in the positions 
of the MB and their institutions 
(regardless of their different names) 
on issues related to Syrians especially 
those residing in Turkey.
While activists called for Syrian 
workers in Turkey to go on strike 
for a week to convey a message 
to the authorities and human 
rights organisations about the 
discrimination they face at work and 
in their everyday life, the MB advised 
Syrians on 10 September to avoid 
responding to what it described as 
“inflammatory and suspicious calls. 
«The suspicious calls made by some 
people for Syrian workers to go on a 
mass strike in Turkey is unwise and 
does not take into account the reality 
Syrian workers face,» stated the MB.

Syrians leave Turkey

The call for the general strike came 
at a time when a group of Syrian 

refugees in Turkey launched “The 
Convoy of Light” to reach Europe. 
Calls to join the convoy began, in early 
September; they were circulated 
through social media, and organisers 
said they were setting up plans for the 
convoy on a Telegram channel.
Syrian activists pointed out that the 
calls were made as a result of the 
continuous plight of Syrian people in 
Turkey who are suffering from hate 
crimes which have recently increased;  
in addition to poverty and poor 
living conditions. The activists called 
upon international organisations to 
support them to not make it difficult 
for the convoy to reach Europe.
As was expected, the MB's position 
on the Convoy of Light was similar 
to their position on the strike as they 
both highlight Turkish discrimination 
and racism against Syrians, which is 
pushing them to either strike or to try 
to flee Turkey to a safe place where 
they might find a decent life.
On 12 September, the so-called 
Syrian Islamic Council spoke about 
“the increase in the displacement 
of Syrians from their country at the 
hands of the al-Assad regime and its 
militias because of the assassinations 
and arrests in its areas of control in 
addition to the starvation it imposes 
to change Syria's identity and 
demography”. It blamed if for «The 
waves of displacement of Syrians 
continue to a great extent,» in an 
implicit reference to the Convoy 

of Light. It was not incidental the 
statement coincided with the launch 
of the campaign which began to 
attract Syrians (who live in Syria) and 
want to go to Europe.

Attacking the peace 
convoy in Idlib

The Syrian Islamic Council ‘s 
statement coincided with attacks 
by militants of the Hayat Tahrir al-
Sham/Jabhat al-Nusra organization 
in Idlib, on the Peace Convoy, as 
hundreds of people near Bab al-Hawa 
border crossing, were trying to enter 
Turkey to make their way to Europe. 
Despite the difference in the name 
“Light/Peace”, the purpose remains 
the same; to flee Turkey or Turkish 
controlled areas in Syria.
The Syrian Islamic Council claimed 
that these waves of displacement 
were part of “a scheme to alter Syria's 
demography and identity”, and 
that they mainly serve “the Iranian 
occupation and the regime which want 
a homogeneous Syria according to 
the regime's president's perspective”. 
The Council acknowledged the 
efforts to change the demography in 
Syria, but it ignored the displacement 
of many Syrians, from various ethnic 
and religious backgrounds who reject 
the Muslim Brotherhood and the 
Turkish-backed Syrian National Army 
which has occupied Syrian territories  
and changed its demography.

reporTs

Muslim Brotherhood and Turkey exploit Syrians
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Anissa Naqrachi: 
 «She is the Peacemaker» highlights how women 

can be an effective part of soft power
 Although some say that women 
in power tend to make wars citing 
examples from history such as Margaret 
Thatcher, the British PM who waged a 
war for the Falkland Islands, studies do 
show that women are more cooperative 
and less inclined to use hard power to 
solve problems.
Recently, the second edition of the 
International Conference on Arab and 
African Women Leaders in Spreading 
the Culture of Peace was held, from 9 
to 11 September, entitled «She .. the 
Peacemaker» organized by the Noor 
Foundation for Solidarity with the 
Rural Woman.
Levant News shed light on the 
conference and interviewed Dr 
Anissa Nakrachi the president of the 
confe re nce.

• What is the difference between 
the second and the first edition 
of the international conference, 
especially since this conference is 
the first of its kind in the region?
- The first edition of the conference 
was held between 6 and 8 March 2020 
at the beginning of the COVID-19 
pandemic, so the organizing body 
had to cancel the most important 
activities of the conference owing 
to the lockdown, although the 
participants and guests were there, 
therefore, we took protective 
measures and only did some simple 
activities such as signing and giving 
books, souvenirs and appreciation 
certificates.
The current edition was attended 
by more than thirty countries 
represented by prominent women 
figures, such as Her Highness 
Princess Dr Doaa bint Mohammed 
Azza from the KSA, Ms Aawatif 
Hayar, the Minister of Solidarity, 
Social Integration and the Family 
from the Kingdom of Morocco, and 
Ms Chantal Yellow Molobe, Special 
Adviser to the President of the 
Democratic Republic of the Congo 
and Minister for Gender, Children 

and the Family, delegations from 
Arab and international institutions 
and the Council of Ministers of 
Social Affairs in the Gulf Cooperation 
Council countries.
In addition, many pioneering, 
academic female experts active in 
the Arab and African economic, 
intellectual, social, developmental 
and political fields, will discuss the 
role of Arab and African women in 
strengthening and developing the 
culture of peace, and coexistence for 
a better future.
How is the role of women shown 
in achieving and supporting 
development in all economic and 
social fields, as the conference aims, 
and do you remember now any 
examples?
The exchange of visions and 
experiences of the pioneering 
women in various fields shows the 
most important modern visions 
and developments to empower 
women, enhance their leadership and 
pioneering role in the Arab world and 
Africa and transfer their successful 
development experiences, thus, 
common positions on women's issues 
can be coordinated. 
On the other hand, it is necessary to 
highlight and value the developments 
of the laws in the Kingdom of 
Morocco regarding the laws aimed at 

developing the financial and business 
system, encouraging investment, 
stimulating the economic cycle, 
supporting national contracting and 
other economic and social projects to 
support the kingdom's development.

• If the conference came out 
with recommendations, as we 
have read and seen. What are the 
new recommendations that the 
conference came up with compared 
to the previous recommendations? 
How effective is it on decision-
makers in the Arab regimes?
- The participants reaffirm women's 
important role in preventing & 
resolving conflicts and building 
peace. The conference emphasises 
the importance of their equal 
contribution and full participation 
in all efforts aimed at maintaining 
and promoting peace & security 
and increasing their role in decision-
making related to preventing conflicts 
and resolving them.
The conference affirms the need for 
the full application of international 
humanitarian law & international 
human rights law that protect 
girls' & women's rights during and 
after conflicts, the urgent need to 
mainstream the gender perspective 
in all multidimensional peacekeeping 
operations, recognises also the 
importance of specialized training for 
the protection of women & children 
in conflicts and taking into account 
their special needs and human rights.
We search for more ways to increase 
women's role in UN field operations, 
especially among military observers, 
civilian police, human rights and 
humanitarian personnel, take 
measures that support women's local 
peace initiatives, native peoples' 
attempts to resolve conflicts, 
measures that involve women in all 
mechanisms for implementing peace 
agreements and measures to protect 
the human rights of women and 
girls, especially those related to the 

constitution, the electoral system, 
the police and the judiciary.
We are interested in honouring and 
highlighting the honourable models 
of Arab women in supporting their 
societies and volunteering and 
community work.
We work to prompt governments 
to issue more laws supporting the 
empowerment and representation 
of the role of women in society in all 
development projects.
The conference aims at strengthening 
the rapprochement between 
humanitarian institutions and 
specialized community institutions 
in responding to emergency disasters 
and between the women's unions in all 
Arab countries to put initial concepts 
on how women can contribute to 
supporting their society during crises
A gender perspective in various fields 
of human activity in the media field 
has to be integrated.
Respecting the civilian and 
humanitarian character of refugee 
camps and settlements, and taking 
into account the special needs 
of women and girls, especially 
when designing such camps and 
sett lements.
Building the capacities of national 
mechanisms concerned with women 
to develop skills in conflict resolution 
and conflict management, and the 
development of national action 
plans to implement Security Council 
resolution 1325 regarding women, 
security and peace in the Arab 
countries.
Creating national and international 
partnerships between the formal 
structures and civil society 
organisations to gather the biggest 
number of supporters to implement 
the national strategy and the 
work plan for women through 
the conclusion of protocols and 
partnerships to benefit from the 
available funding opportunities and 
the countries' good work in this 
field.
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The US Approach to Al-Hawl Camp for ISIS 
Detainees in Northern Syria

 From time to time, the US 
pretends that it is interested in finding 
a solution to the dilemma of Al-Hol 
prison camp in northern Syria. This 
camp was established following the 
destruction of the last ISIS stronghold 
in Syria by the Syrian Democratic 
Forces (SDF) and the Global Coalition 
against Daesh in the town of Baghouz 
in 2019.
Al-Hol camp is located on the 
outskirts of the town of Al-Hol in Al-
Hasaka, northern Syria, adjacent to 
the Iraqi border. It includes around 
60,000 refugees, more than 90 
percent of whom are children and 
women who make up the families of 
ISIS combatants who were captured 
in their last bastion in the town of 
Baghouz.

In order for the US to show some 
credibility to this allegation, some 
American officials made a few visits 
to this camp, which is considered a 
ticking time bomb against SDF and 
the region in general. Note that this 
bomb has exploded several times in 
the very recent past.
The last visit of a high-ranking US 
official was by the General of the US 
Army and the supervisor of all US 
forces in the Middle East, Michael 
Eric Corella, on the 9th of this month. 
Senator Lindsey Graham and the 
commander of the international 
coalition forces against ISIS in Iraq 
and Syria had previously visited 
Ghweran prison in al-Hasaka and al-
Hol camp.
After each visit, the American visitors 
declare the necessity of emptying the 
camp urging the relevant countries to 
receive their citizens. However, on the 
ground, nothing is happening, and the 
countries concerned are still reluctant 

to take back their nationals, especially 
EU countries. On the contrary, things 
are going from bad to worse in Al-
Hole camp as well as in Ghweran jail.
So far, the US has not been able to 
persuade the countries concerned to 
receive their citizens from ISIS fighters 
who are being held by the SDF. The 
US, also, did not provide sufficient 
support to the SDF neither financially 
nor in terms of equipment, to enable 
the SDF to monitor prisoners from 
ISIS terrorists.
All that Washington has made so far 
are mere promises that have not been 
translated on the ground, and there 
are no indications of the possibility 
of turning those pledges into a 
reality. This, in turn, reflects, as usual, 
Washington's lack of seriousness 
in dealing with this issue and not 
considering it a priority.
The latest US emphasis on the 
issue of al-Hol detention camp for 
Islamic State detainees in northern 

Syria is often to throw ashes in the 
eyes. For Washington, to leave al-
Hol camp unresolved reflects many 
of the puzzles of the dirty game of 
nations that have been taking place in 
succession on Syrian geography since 
2011. 
It seems that Washington is benefiting 
from keeping this time bomb. On 
the one hand, this time bomb poses 
a threat to Russia, the Syrian regime 
and Iran, according to Washington 
estimates. On the second hand, this 
outstanding issue remains an excuse 
for Washington's unlimited and 
incomprehensible presence in Syria.
On the third hand, Washington 
realises that if Turkey carries out its 
threats to invade northeastern Syria, 
this will increase the morale of the 
ISIS prisoners, and will even release 
them from their prisons. This will 
result in more shuffling and more 
creative chaos that Uncle Sam has 
always been working for.

Jwan Dibo
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Is the death of Mahsa Amini
 a turning point for Iran?

 The Iranian government 
attracted unusual international and 
particularly western attention last 
week with news of the death of a 
22-year-old Kurdish woman called 
Mahsa Amini who was arrested by the 
Morality Police, known as Gasht-e 
Ershad.
On September 16, the police detained 
Amini in the capital, who they claim 
suffered heart failure, dying comatose 
two days later. Bruises on her legs and 
face suggested that she was beaten, 
despite denials. Her arrest and death 
inspired a wave of protests in Iran, 
including at Tehran University and 
Kasra Hospital, where she died.
And not only in Iran. The timing 
was very damaging for the Tehran 
government, with President Ibrahim 
Raisi at the United Nations General 
Assembly, where the death of Amini 
generated international headlines 
which focused on human rights 
abuses in the Islamic Republic.
Gasht-e-Ershad's activities were 
reduced under former President 
Hassan Rouhani, who had spoken 
against them on multiple occasions. 
But the Morality Police have upped 
their activities under Raisi, who seems 
far more willing to toe the clergy line. 
Raisi signed a decree on 15 August 
clamping down on women’s dress 
and stipulating harsher punishments 
for violating the strict code, both in 
public and online.
Raisi foolishly refused to be 
interviewed by the veteran British-
Iranian CNN journalist Christiana 
Amanpour unless she wore a hijab, 
reflecting the overall hardline 
approach of the Tehran regime. 
Amanpour said she “politely declined” 
the request, explaining that “we are 
in New York, where there is no law or 
tradition regarding headscarves”. She 
added that no other Iranian president 
has required that she wear a headscarf 
when she interviewed them outside 

Iran. Raisi also complained about 
western “double standards”.
In 1979, the leader of the revolution, 
Ayatollah Ruhollah Khomeini, 
decreed that hijabs would be 
mandatory for all women in their 
workplaces and that he considered 
uncovered women to be «naked”. But 
times change: an independent survey 
in 2020 found that 72% of Iranians 
oppose compulsory hijabs.
Amini was detained for allegedly 
wearing a hijab in an “improper” 
way. Activists said the woman, whose 
Kurdish first name was Jhina, had 
suffered a fatal blow to the head, 
a claim denied by officials, who 
announced an investigation. Police 
continue to maintain that she died of 
natural causes, but her family suspect 
that she was subjected to beating and 
torture.
In response to her death, the US placed 
Iran’s Morality Police on its sanctions 
blacklist. The US Treasury said the 
police were “responsible” for Amini’s 
death as it announced the sanctions 
“for abuse and violence against 
Iranian women and the violation 
of the rights of peaceful Iranian 
protesters”. That move only adds to 
the tension between Washington 
and Tehran, already fueled by Iran’s 
failure to revive the 2015 nuclear deal 
and the accompanying American 
sanctions.

In southern Iran, video footage 
showed demonstrators setting fire 
to a gigantic picture on the side 
of a building of General Qassem 
Soleimani, the revered Revolutionary 
Guards commander, who was killed in 
a 2020 US strike in Iraq when Donald 
Trump was in the White House.
Demonstrators hurled stones at 
security forces, set fire to police 
vehicles and bins and chanted anti-
government slogans, the official IRNA 
news agency reported. Amnesty 
International said it had recorded the 
deaths of eight people – six men, one 
woman and a child – with four shot 
by security forces at close range with 
metal pellets. The protests are the 
most serious in Iran since November 
2019 unrest over fuel price rises. On 
Saturday the government announced 
that over 700 people had been 
arrested.
But state repression consists of far 
more. Iran has shut off the internet 
in parts of Tehran and Kurdistan, and 
blocked access to platforms such as 
Instagram and WhatsApp, in an effort 
to curb a growing protest movement 
that has relied on social media to 
document dissent.
“The internet shutdowns must 
be understood as an extension of 
the violence and repression that 
is happening in physical space,” 
said Azadeh Akbari, a researcher 

of cybersurveillance at a Dutch 
university. “Social media is existential 
to the mobilisation of protesters, not 
only to coordinate gatherings but 
also to amplify acts of resistance.” 
Non-state media reported over the 
weekend that 57 people had been 
killed.
“Women, life, freedom”, the words 
which could be heard at Amini’s 
funeral, have been repeated by 
protesters across the country, 
including in a video which shows 
young women burning their hijabs 
while men fight off security forces. 
The video has received over 30,000 
views on Twitter.
Iran’s hardliners have learned lessons 
from 2009, when the death of Nega 
Agha Soltan inspired many when an 
extensive uprising nearly escaped the 
state’s control. The country now has 
some of the best and most pervasive 
digital security in the Middle East 
and a firm hold over communities it 
has terrified into silence. The regime 
combines violent old-fashioned 
forms of totalitarian control dressed 
up in new technologies.
It is too early to say whether Amini’s 
death will become another seminal 
event in the pursuit of freedom, justice 
and accountability by many ordinary 
Iranians; or an ember that eventually 
cools because of successful, brutal 
and familiar state repression.

Ian Black
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Biden’s Afghanistan Legacy 

 Last August’s final US 
departure from Afghanistan was 
geopolitical chaos, typified by the 
images of young Afghan men falling 
to their deaths from US planes whilst 
trying to flee. US President Biden 
was roundly criticised by political 
allies and opponents alike for 
bringing the American presence in 
the country to such a hard stop. The 
Taliban returned and despite some 
hope that they may have evolved 
politically have demonstrated the 
same combination of hard-line 
incompetence that characterised 
their last time in power. Ordinary 
Afghan people have suffered 
desperately. 
Yet at a global level Biden’s decision 
to fully end operations may be more 
vindicated considering the Russian 
invasion of Ukraine this February. 
Arguably since 9/11 the US 
adventures overseas and attempts to 
remake Iraq and Afghanistan have left 
them exposed to rivals who seek to 
undermine their plans. Even the less 
assertive policies from Washington 
to support the Syrian opposition or 
back factions in Lebanon, have led to 

a counterpunch from countries like 
Russia and Iran in particular. 
The relatively low levels of political 
capital and resource needed to 
undermine an opponent’s ambitious 
plans is an attractive prospect indeed. 
The idea of US soldiers, money and 
political bandwidth being ‘bogged 
down’ is one who history goes back 
over a century. Even if it is true 
that the size of the US presence in 
Afghanistan and their role was a 
fundamentally different one to earlier 
incarnations, the very fact they were 
there brought with it a huge series of 
responsibilities and expectations that 
lasted across the several presidents 
and generals who oversaw it. 
Russia channelling money, arms or 
giving political support to factions 
fighting against America is arguably 
one of the lowest investment, higher 
return strategies with little in the 
way of risk associated with it. Today 
however, the Ukraine conflict has 
turned that scenario on its head and 
then some. Whilst we can’t suggest 
a fundamental different in what US 
policy to Ukraine would look like if 
Washington was still in Afghanistan, 
it would have not only given them 
less geopolitical bandwidth but 
also represented an Achilles heel 
where the Russians could apply 
counterpressure. 

Now it is the Russian embassy in 
Kabul that is experiencing attacks. 
One earlier this month resulted in 
the death of two Russian Embassy 
staff and the injury of several locals. 
Meanwhile in Ukraine Russian 
standing as a military power is taking 
an absolute battering with a large 
part down to the US support to the 
Ukrainian government. Washington 
has given billions of dollars of military 
aid to Kiev including the anti-tank 
systems that helped push back Russia 
from the capital’s doorstep in March 
and the long-range artillery systems 
that have supported the hugely 
successful counter offensive that 
started this month. 
Russia has now been forced to 
call for a partial mobilisation of its 
population for the third time in its 
modern history and President Putin 
has resorted to having to make 
more explicit threats of the use of 
nuclear weapons in order to address 
such loses. Freed of its Afghanistan 
responsibilities but conscious of the 
lessons of its failures, the US is also 
providing strategic and intelligence 
support that has allowed a nimble 
and motivated Ukrainian army 
to expose the inadequacies of a 
poorly equipped and commanded 
Russian force. The US has thus 
gained strength from the exposing of 

relative Russian weakness, quite the 
opposite of what Moscow had been 
able to do in previous decades in the 
shadow of the US reversals in Iraq 
and Afghanistan. 
We shouldn’t underestimate the 
importance of bandwidth when it 
comes to political leaders’ ability 
to successfully prioritise. President 
Biden, like his predecessors, had 
been under huge pressure to reduce 
the body bags coming back from 
Afghanistan which he’d been largely 
successful in, but also the monthly 
cost of operations. Let us not forget 
that Afghanistan was the longest 
war in the country’s history and had 
cost, when combined with the Iraq 
occupation, over $2 trillion dollars. 
No doubt the ability to free 
Washington’s hand in Ukraine, 
Taiwan and elsewhere has been done 
at the expense of the Afghan people 
who are the greatest losers in this 
paradigm shift. The country is now 
on the brink of ‘universal poverty’ 
and stories of parents having to sell 
children in order to feed the rest of 
their family are becoming all too 
frequent. Yet for President Biden 
himself, the short term hit to his 
reputation and polling may be fully 
restored if the Russian experience 
in Ukraine continues to be so 
catastrophic.

James Denselow



12The LevanT | Issue 40 - OcTOber 2022 www.TheLevanTnews.cOm

opinion

Lesson Learnt from Qatar-Egypt  
Successful Reconciliation

 There is a remarkable shift in 
Qatar’s regional policy that is worthy 
of praise and admiration. For the 
first time since the 1980s, the Qatari 
leadership dusts off the hindering 
strategy of supporting rabble-rousing 
political Islamist groups against 
the interests of neighboring Arab 
governments. Instead, Qatar has 
become keen on rebuilding healthy 
relationships with Arab neighbor 
states.
That new approach promises the 
restoration of political stability 
in the region and prepares Qatar 
to be one of the regional agenda-
setters. By winning back the trust 
of its sister Arab countries, Qatar is 
reintroducing itself as the powerful 
hub that can effectively connect 
Arab and non-Arab countries of the 
Middle East region. Qatar is the only 
Arab country that enjoys deep and 
solid relationships with Turkey and 
Iran, in addition to Afghanistan and 
Pakistan.

Qatar’s Prince, Tamim Bin Hamad 
Al Thani, told Le Point Magazine, 
last week, that his country has 
no relationship with the political 
Islamists. Also, he emphasized that 
no active members of the Muslim 
Brotherhood are allowed to live in 
Qatar.
“This relationship [with political 
Islamists] does not exist, and there 
are no active members of the Muslim 
Brotherhood or any related groups 
on Qatari soil;” asserted Prince 
Tamim. “We are an open country, 
and a large number of people with 
different opinions and ideas pass 
through it. But we are a state and not 
a party, and we deal with states and 
their legitimate governments, not 
with political organizations.”
Prince Tamim’s impressive 
statements coincided with Egypt’s 
President, Abdel Fattah El-Sisi, first 
visit to Doha, as part of the mutual 
effort to improve ties, after four 
years of diplomatic boycott and 
media wars that set the entire region 
on fire. Since the signing of Al-Ula 
Declaration, under the Saudi-led 
Arab reconciliation initiative, the 
relationship between Egypt and 

Qatar has been steadily progressing 
on all levels.
The economic sector is one of the 
arenas where that improvement is 
evident. In the past year alone, Qatar 
invested tens of billions of dollars 
in Egypt’s tourism and petroleum 
sectors. Moreover, Qatar promised, 
in May, to participate in elevating 
the struggling Egyptian economy 
by scheduling grander investments 
over the coming four years.
The political rivalry between Egypt 
and Qatar dates back to the 1980s. 
It is perhaps older than the age 
of Prince Tamim himself. In the 
past seven years, this rivalry hit 
the peak point when El-Sisi and 
Tamim adopted opposing positions 
about the legitimacy of the Muslim 
Brotherhood. However, the recent 
awakening of the Qatari Prince to the 
fact that state-to-state relationships 
are more viable and durable is 
momentous.
The early signs of Prince Tamim’s 
abandonment of the Muslim 
Brotherhood appeared during 
his visit to Cairo in June. The 
Qatari Prince congratulated his 
Egyptian counterpart on the 

June 30th anniversary. Prince 
Tamim’s recognition of the June 
30th anniversary was almost an 
announcement of this new strategy, 
as this anniversary celebrates the fall 
of the Muslim Brotherhood from 
power in 2013 and the ascendence of 
president El-Sisi to power in 2014.
The successful case of Egypt-Qatar 
reunion, and its massive impact on 
weakening the Muslim Brotherhood 
group, should encourage Egypt 
to consider taking loftier steps 
towards reconciliation with Turkey. 
Similar to Qatar, Turkey had 
been a supporter of the Muslim 
Brotherhood group against El-Sisi’s 
leadership. However, in the past 
two years, Turkey has drastically 
changed its policy in the Middle 
East. The Turkish leadership 
withdrew support to the Muslim 
Brotherhood to focus on rebuilding 
healthy relationships with Arab 
states and Israel. To close the circle 
of Middle East solidarity that would 
ensure long-term regional political 
stability, the time has come for Egypt 
to respond to Turkey’s extending 
hand of peace the same way it did 
with Qatar.

Dalia Ziada
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Mahsa Amini's death: The systematic killing of 
Kurds by the Iranian regime

 Another new crime 
committed by the Iranian regime 
against humanity that shocked 
the Iranian people after the death 
of a Kurdish woman in Tehran. A 
22-year-old Kurd Mahsa Amini ( Jina- 
her Kurdish name), was killed by 
«morality police»-one of the military 
wings of the Iran's Revolutionary 
Guards- after she was brutally 
beaten and tortured. The sectarian 
«morality police» in Iran capital 
Tehran had arrested Mahsa over not 
complying hijab's law when she was 
visiting Tehran with her family whose 
came from Kurdistan province. After 
her arrest, the Kurdish young girl 
Mahsa Amini was violently detained 
and took to morality police's van on 
13th September, following after, she 
was then discharged from the police 
station and was in coma situation by 
ambulance to the hospital and she 

died later there. However, the 
Iran's morality police has denied 
the death of Mahsa Amini despite 
the clear evidence of the crime by 
referring her death to heart attack 
reason, despite the bone fracture, 
brain edema that showed in Mahsa 
Amini's head after she had a CT 
scan. 
Such anti-humanity laws in Iran 
has become a fact after the so-
called «Islamic revolution» in 
1979 which led by Ayatollah 
Al-Khomeini. Added to that, 
the extremist and hard-line 
new Iranian President Ebrahim 
Raisi has ordered such strict 
hijab legislation which is against 
women's rights. After the horrific 
killing of Mahsa Amini, and despite 
the Iranian regime's warning, tons of 
protests launched across the country 
and in Kurdistan province and in 
Mahsa's hometown Saqqez where she 
was buried. People started slogans 
against the Iranian regime and called 
out for the «death to the dictator». 
Demonstrators in the Kurdish region 

removed the posters of the Iranian 
dictator Ayatollah Khamenei from 
some buildings and called for general 
strike in Kurdish areas.
As a result of the series of protests 
in Tehran and in various Kurdish 
and Iranian regions, the head of 
the morality police of Greater Iran 
Col Ahmed Mirzaei was suspended 
from his post. During the protests 

five civilians were killed and 
dozens were injured after the 
Iranian security forces open fire 
against demonstrators according 
to Hengaw, the Kurdish Human 
Rights Group, and tens of 
protesters had been arrested. 
Moreover, the death of Mahsa 
Amini has been condemned by the 
United States of America as well 
and her death has been described 
by US officials as an «appalling and 
egregious affront to human rights,”. 
Whereas the EU spokesman called 
the Iranian regime to «ensure the 
fundamental rights of its citizens».
In New York, where the terrorist 
President Ebrahim Raisi will 
have a speech during the UN 

assembly, the US should transfer its 
condemn into practices regarding the 
accountability of Tehran's regime. 
Biden's administration should also 
pay attention to the human rights in 
Iran, not only to run out over signing 
the nuclear deal with such regime that 
is well-known as the fundamental 
source of terrorism.

Zara Saleh

Mahsa Amini
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عندما يموت خامنئي

كشــف تقريــر ملوقــع صحيفــة »نيويــورك   
تاميــز« األمريكيــة، مؤخــراً، عــا وصفــه مبعلومــات تفيــد 
ــي  ــي خامنئ ــراين ع ــى اإلي ــد األع ــة املرش ــور صح بتده
)83 عامــاً(، ونقــل التقريــر عــن أربعــة أشــخاص وصفهــم 
ــدوا  ــد، أك ــي للمرش ــع الصح ــى الوض ــن« ع بال«مطلع
ــة  ــراش يف حال ــح الف أن الوضــع خطــر وأن املرشــد طري
ــة عــى مــدار الســاعة، مــا  ــة الطبي حرجــة تحــت املراقب
اســتوجب إلغــاء جميــع االجتاعــات واملظاهــر العامــة، 
األســبوع املــايض، ونقــل عــن أحــد األشــخاص األربعــة أن 
ــة  ــر لعملي ــر التقري ــن ن ــام م ــل أي ــع قب ــي خض خامنئ
ــن  ــاىن م ــد أن ع ــاء، بع ــداد األمع ــبب انس ــة، بس جراحي

آالم شــديدة يف املعــدة وارتفــاع يف درجــة الحــرارة.
هــذه ليســت املــرة األوىل التــي تنتــر فيهــا أخبــار عــن 
ــع  ــن وض ــاً م ــاين أساس ــذي يع ــد ال ــة املرش ــور صح تده
صحــي غــر مســتقر منــذ ســنوات، ففــي أبريــل نيســان 
2017 تداولــت أنبــاء عــن تدهــور حالتــه الصحيــة، 
ــر  بســبب متكــن مــرض الرسطــان مــن جســده. ويف يناي
2018 تــم نقــل املرشــد إىل غرفــة العنايــة املرکــزة بأحــد 
مستشــفيات طهــران، ووقتهــا فــرض عليــه األطبــاء راحــة 

ــه. ــة بســبب تدهــور صحت إجباري
ــون  ــاء تك ــذه األنب ــرج ه ــرة تخ ــه يف كل م ــاهد أن الش
متزامنــة مــع اضطرابــات يف الشــارع اإليــراين، فعــى 
ســبيل املثــال، مــرض املرشــد يف 2017، بعــد أيــام قليلــة 
مــن االنتفاضــة التــي اندلعــت يف عمــوم إيــران يــوم 
28 ديســمرب 2017، ورفــع املتظاهــرون شــعار املــوت 
للديکتاتــور، وهــو نفــس الشــعار الــذي يــردد هــذه 
ــراد  ــم أف ــام بتکري ــه ق ــل مرض ــد قب ــام، وكان املرش األي
املنتفضــن  بقمــع  لقيامهــم  الباســيج  ميليشــيات  يف 
ــد يف 2018  ــرض املرش ــن م ــا تزام ــية، ك ــى الوحش مبنته
مــع أوضــاع أســوء مــن العــام الــذي ســبقها، أمــا الــكالم 
املتــداول حاليــاً عــن حالــة املرشــد الخطــرة والتــي 
صاحبهــا توقعــات بأنــه رمبــا يكــون قــد تــوىف بالفعــل وأن 
اإلعــالن ســيخرج ال محالــة واملســألة مســألة وقــت لحــن 
ترتيــب املشــهد، فقــد تزامــن هــذه املــرة مــع احتجاجــات 
عارمــة يف شــوارع طهــران، بعــد وفــاة فتــاة إثــر تعرضهــا 
للتعذيــب عــى يــد رشطــة األخــالق اإليرانيــة؛ الرتدائهــا 
ــردد نفــس الشــعار  ــاً اعتــرب »غــر الئــق«، وفيهــا تُ حجاب
»املــو ت لخامنئــي«، »املــوت للديكتاتــور«، ومشــهد 
لديهــا  النــاس  أن  إىل  املــرة يشــر  املظاهــرات هــذه 
ــا  ــا م ــي رمب ــر يف االنتفاضــة، الت ــاع أک االســتعداد لالندف

ــد. ــأت بع ــاخنة مل ت ــا الس ــا وفصوله ــزال يف بدايته ت
ــب  ــر وارد، بحس ــي أم ــوت خامنئ ــد هللا، وم ــار بي األع
تاريخــه املــريض منــذ عــام 2014 بعــد أن أجــرى جراحــة 
ــبات،  ــل يف املناس ــوره يق ــدأ ظه ــتاتا، وب ــان الربوس رسط
ــا  ــذ 2015، ووقته ــور من ــن الظه ــاً ع ــى متام ــى اختف حت
عــن  نقــالً  الفرنســية،  »لوفيغــارو«  أشــارت صحيفــة 
برسطــان  إصابتــه  أن  غربيــة،  اســتخباراتية  مصــادر 

الربوســتاتا وصلــت إىل املرحلــة الرابعــة واألخــرة.
يف حــن تتحــدث الصحافتــن األمريكيــة واألوروبيــة عــن 
املــرض العضــال للمرشــد. مــا تــزال األمــور يف إيــران 
غامضــة واإلعــالم اإليــراين، ال ســيا الرســمي، يتعمــد 
إخفــاء املعلومــات، فعــى ســبيل املثــال ذكــر موقــع 
»ســحام نيــوز« املقــرب مــن معســكر اإلصالحيــن يف 
إيــران، مســاء االثنــن )12 ســبتمرب أيلــول 2022(، أن 
صحــة املرشــد مــا تــزال غامضــة، ورصح هاشــم زاده 

لصحيفــة  اإليــراين،  الخــرباء  هريــي، عضــو مجلــس 
»همــديل« اإليرانيــة، )11 ســبتمرب 2022(، أن »أعضــاء 
وعــدم  لراحتــه  املرشــد؛  يلتقــوا  مل  الخــرباء  مجلــس 
ــب  ــكوك، ويف الجان ــار الش ــا أث ــو م ــه«، وه ــع وقت تضيي
غــر الرســمي مــن اإلعــالم اإليــراين خرجــت تقاريــر مــن 
مواقــع إخباريــة تفيــد بــأن خامنئــي عــى فــراش املــوت؛ 
بعــد أن أجــربت حالــة طــوارئ طبيــة طائرتــه عــى 

التحــول إىل محافظــة ســمنان القريبــة مــن طهــران.
ــب  ــي تذه ــا خامنئ ــر به ــي مي ــة الت ــة الصحي ــع الحال م
األنظــار نحــو كــريس املرشــد األعــى، ومــن ســرثه، 
وتأثــر مــوت املرشــد -إن حــدث- عــى الداخــل اإليــراين 

واملنطقــة.
منــذ عــدة أشــهر والحديــث عــن ســيناريو مــا بعــد 
ــم، وكان  ــران وق ــتحياء يف طه ــى اس ــمع ع ــي يُس خامنئ
ــن خمســة  ــم عــى مقعــد املرشــد؛ ب ــاك رصاع متفاق هن
ــة  ــت إىل أربع ــالم، تحول ــائل اإلع ــرددت يف وس ــاء ت أس
بعــد وفــاة أبرزهــم هاشــمي رفســنجاين يف ينايــر 2015، 
ــي  ــى خامنئ ــاهرودي، ومجتب ــمي ش ــم: هاش ــة ه األربع
)نجــل املرشــد األعــى الحــايل(، وصبــاح يــزدي، وصــادق 
الريجــاين، وانضــم إىل القامئــة منــذ وقــت قصــر، الرئيــس 

ــي. ــم رئي الحــايل إبراهي
ــد -إن  ــاة املرش ــر وف ــق بأث ــب املتعل ــص الجان ــا يخ في
ــول إن  ــاك رأي يق ــراين، هن ــل اإلي ــى الداخ ــت- ع حدث
النظــام مــا بعــد خامنئــي ســيواجه عزلــة داخليــة شــديدة 
مــن جــراء رفــض قطــاع عريــض مــن اإليرانيــن للنظــام 
الســيايس، مــا مــن شــأنه أن يکــون بدايــة لهــزة سياســية 
عنيفــة يف النظــام، خصوصــاً وأن منظمــة مجاهــدي خلق، 
ــا يف  ــت تواجده ــد كثف ــام، ق ــذا النظ ــدود له ــدو الل الع
املشــهد، وقــد تأخــذ بزمــام األمــور حــال مــوت خامنئــي 
وحــدوث فــراغ ســيايس کبــر، خاصــة أن املنظمــة تنظــر 
ألغلــب املرشــحن لخالفــة املرشــد عــى أنهــم ال يصلحون.

مؤسســة الحــرس الثــوري بوصفهــا أقــوى مؤسســة يف 
ــزل  ــون مبع ــن تك ــالح، ل ــا الس ــراين المتالكه ــل اإلي الداخ
عــن عمليــة اختيــار املرشــد الجديــد، وقــد متــارس نوعــاً 
مــن الوصايــة عــى مــن تختــاره، ويكــون لهــا دور رئيــس 
ــن  ــك- م ــال ش ــيضعف -ب ــذا س ــه، وه ــه قرارات يف توجي
ســيأيت بعــد خامنئــي، وقــد يرتــب عــى ذلــك أن تتجــه 
إيــران إىل حكــم عســكري، أو ميليشــاوي، وســتكون هــذه 

ــة. ــة النهاي بداي
يف املقابــل، هنــاك رأي آخــر يــرى أنــه رغــم رفــض أغلــب 
اإليرانيــن لألوضــاع الحاليــة وتطلعهــم لنظــام جديــد 
الــويل الفقيــه، إال أن طبيعــة النظــام  يخلــف نظــام 

الســيايس الحاكــم يف إيــران ســتتفوق عــى االضطرابــات 
عقــب وفــاة املرشــد، والتاريــخ يشــهد عــى ذلــك، ففــي 
العــام 1989 عندمــا مــات الخمينــي، املرشــد األول، وهــو 
ــض  ــراق باقتصــاد مري ــع الع ــه م ــن حرب ــذي خــرج م ال
وجيــش شــبه منهــار، مل تحــدث اضطرابــات كبــرة، كــا 
أن الطبقــة الحاكمــة التــي تقبــض بيــد مــن حديــد تــدرك 
ــي  ــة خامنئ ــب خليف ــعى لتنصي ــرف وستس ــورة الظ خط

بهــدوء.
بالنســبة لتأثــر وفــاة املرشــد إن حدثــت عــى املنطقــة، 
داخــل  كثــرة  ألعابــاً  ســنوات  منــذ  متــارس  فإيــران 
إقليمهــا؛ ال ميكــن تجاوزهــا وتشــكل تهديــداً حقيقيــاً 
ألمــن املنطقــة، ومــا ال شــك فيــه فلــو تســللت الفــوىض 
تعيــد  بحالهــا ورمبــا  اإليــراين ستنشــغل  الداخــل  إىل 
ــق  ــذ ســنوات تطل ــة، فمن ــا الخارجي حســاباتها يف معاركه
ــق  ــة لخل ــم العربي ــن العواص ــدد م ــا يف ع ــران أذرعه إي
فــوىض وإحــداث قالقــل، مــاذا تتوقعــون لــو رضتهــا 
ــدد  ــا يه ــن مب ــن يف اليم ــم الحوثي ــران تدع ــوىض؟ إي الف
ــخ  ــرب الطــران املســر والصواري ــارات ع الســعودية واإلم
الباليســتية، كــا تواصــل إيــران تغلغلهــا يف غــرب ســوريا، 
وتوســع مناطــق نفوذهــا يف رشق الفــرات، مســتفيدة 
مــن الفــوىض الحادثــة، وتطــور صواريــخ حــزب هللا مــن 
عاديــة إىل صواريــخ دقيقــة، وهــو هــدف جاهــر بــه 
ــا  ــار قدراته ــى اختب ــة ع ــران مصمم ــاً، وإي ــر هللا علن ن
الصاروخيــة، التــي متتلــك ترســانة كبــرة منهــا، عــى 
األرايض الســورية وأحيانــاً يف العــراق، كــا حــدث عندمــا 
قصفــت أربيــل. إن سياســات إيــران الخارجيــة يف البلــدان 
العربيــة التــي اســتهدفتها، تنبثــق مــن صناعــة الفــوىض، 
ــذي  ــتقرار ال ــدام االس ــط انع ــرب وس ــح األك ــت الراب وكان

ــد. ــر مــن عق ــذ أك ــة من ــه املنطق ــط في تتخب
إن فلســفة النظــام الســيايس الــذي جــاء بعــد ثــورة 
ــوم عــى أن منصــب املرشــد األعــى  ــران تق 1979، يف إي
يتجــاوز يف صالحياتــه منصــب الرئيــس أو امللــك ويســتمد 
رشعيتــه مــن كونــه منصبــاً دينيــاً يرتبــط باإلمــام الغائــب 
لــدى الشــيعة اإلماميــة، وبحســب الدســتور اإليــراين، 
ميتلــك املرشــد صالحيــات كبــرة متكّنــه مــن الفصــل 
ــلطاتها،  ــل س ــى عم ــة، واإلرشاف ع ــؤون الدول يف كل ش
ــاذا  ــن م ــي، لك ــدث مفص ــد ح ــوت املرش ــم فم ــن ث وم
ــيخلفه؟  ــن س ــى م ــف ع ــذا يتوق ــا.. فه ــيحدث حينه س
وهــل سيســيطر عــى مقاليــد الحكــم وجــراالت الحــرس 
ــة ويف  ــار الدول ــه انهي ــاً يتبع ــيخفق إخفاق ــوري أم س الث
ــس يف  ــل لي ــكل كام ــة بش ــتتغر املعادل ــة س ــذه الحال ه

ــل؟ ــة بالكام ــن يف املنطق ــط ولك ــران فق إي

القمة العربية 
والتطورات اإلقليمية 

والدولية

ــر يف  ــا يف الجزائ ــرر انعقاده ــة املق ــة العربي القم  
ــة،  ــب أهمي ــا تكتس ــك أنه ــل ال ش ــر املقب ــي 1 و2 نوفم يوم
خاصــة بعــد أن شــهدت الكثــر مــن التأجيــل، 3 مــرات، آخرهــا 
ــام 2020  ــختي الع ــاء نس ــب إلغ ــاري بجان ــام الج ــع الع مطل

كوفيــد19-. بســبب   ،2021
ولذلــك فإنهــا ســتكون قمــة مكتظــة بامللفــات اإلقليميــة 
والدوليــة، فهــي تنعقــد يف وقــت شــديد الحساســية عــى كافــة 
ــن  ــها األم ــي يعيش ــورات الت ــل التط ــواء يف ظ ــتويات، س املس
القومــي العــريب، أو التطــورات املتســارعة اإلقليميــة والدوليــة.

تنعقــد القمــة العربيــة يف وقــت يشــهد فيــه األمــن القومــي 
العــريب الكثــر مــن التحديــات، فاألزمــة الســورية ال يبــدو أن 
هنــاك مــا يلــوح يف األفــق مــن حــل ســيايس، ومــا تــزال األزمــة 
الليبيــة يف حالــة مــن تصاعــد الــراع، كــا أن الوضــع يف 
العــراق يعــاين مــن االضطرابــات األمنيــة والسياســية، ولذلــك 
يعــول الكثــر عــى القمــة العربيــة أن تقــود إىل رســم خارطــة 
طريــق لرتميــم الوضــع العــريب وحايــة األمــن القومــي العــريب 
ــة  ــق الجامع ــى عات ــاء ع ــن األعب ــر م ــع الكث ــا يض ــو م وه
ــم  ــا يخــدم تقدي ــق م ــة، وف ــات العربي ــة يف إدارة امللف العربي

ــق االســتقرار العــريب. ــول لتحقي حل
ــت  ــة يف وق ــة املقبل ــة العربي ــد القم ــر، تنعق ــب آخ ــن جان م
يشــهد فيــه اإلقليــم العديــد مــن التطــورات، بخاصــة يف 
ــأن  ــية بش ــة السداس ــران واملجموع ــن إي ــاورات ب ــل املش ظ
ــة  ــة العربي ــى املنظوم ــرض ع ــا يف ــو م ــووي، وه ــاق الن االتف
أن تكــون حــارضة يف هــذا االتفــاق والتأثــر عليــه مبــا يخــدم 
ــران واملجموعــة  ــن إي األمــن القومــي العــريب، فــا يحــدث ب
السداســية مــن اتفــاق حــول الرنامــج النــووي اإليــراين ال شــك 
ــك  ــر عــى األمــن القومــي العــريب، ولذل ــه تأث ــه ســيكون ل أن
فــإن املنظومــة العربيــة يقــع عــى عاتقهــا مســؤولية مارســة 
سياســة الضغــط عــى الــدول املتفاوضــة مــع إيــران وتوجيــه 
بوصلــة االتفــاق نحــو مــا يخــدم األمــن القومــي العــريب، 
والتأكــد مــن عــدم استنســاخ تجربــة االتفــاق النــووي يف عهــد 
بــاراك أوبامــا والــذي أنتــج اتفاقــاً نوويــاً ســيئاً، وهــو مــا كان 
ــة  ــة الحال ــى تغذي ــيئة ع ــات الس ــن االنعكاس ــر م ــه الكث ل

ــة. ــة يف املنطق الفوضوي
ــة  ــة أن القم ــة يف األهمي ــد غاي ــي تع ــرة والت ــة األخ والنقط
العربيــة املقــرر انعقادهــا يف الجزائــر تنعقــد يف وقــت شــديد 
الحساســية عــى املســتوى الــدويل، فهــي تنعقــد يف ظــل 
الكثــر مــن املتغــرات التــي تشــهدها طبيعــة وبنيــة النظــام 
ــة  ــة القطبي ــن األحادي ــذي يتجــه نحــو الخــروج م ــدويل ال ال
ــذ ســقوط االتحــاد الســوفيتي إىل عــامل  ــا من ــي ظــل عليه الت
متعــدد األقطــاب فيظــل صعــود الصــن والعــودة التدريجيــة 
ــان  ــة والبي ــإن املشــاورات العربي ــك ف ــرويس، ولذل لالتحــاد ال
ــة ســيكون حــذراً جــداً يف التعاطــي  ــة العربي ــي للقم الختام
مــع األزمــة الروســية األوكرانيــة مبــا يخــدم موقــف الجامعــة 
العربيــة كمنظومــة فاعلــة ومؤثــرة ليــس عــى املســتوى 
ــإن  ــك ف ــدويل، ولذل ــل وعــى املســتوى ال ــط، ب اإلقليمــي فق
ــداً تجــاه األزمــة  ــه ســيكون محاي املوقــف العــريب ال شــك أن
الروســية األوكرانيــة وعــدم االنــزالق إىل السياســة االنحيازيــة 

ــرف. ألي ط

خالد الزعر

حسام فاروق

املرشد األعى اإليراين عيل خامنئي
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ليبيا الشرعية والفوضى ولغة العقل

ثورة الحجاب يف إيران املاليل.. 

هل تستخدم إيران أسلحتها النووية ضد شعبها؟

ــا  ــوراء لتشــهد ليبي ــارب الســاعة لل ــود عق تع  
ــو  ــد نح ــياً بع ــام سياس ــن االنقس ــهداً م ــد مش ــن جدي م
ــن  ــع األول م ــالد إىل املرب ــود الب ــوىض لتع ــن الف ــد م عق
ــوى  ــن الق ــد م ــام 2014 تتصــارع العدي ــذ ع ــد، فمن جدي
ــات اإلســالمية  السياســية وامليليشــيات املســلحة والجاع
متثلهــا  متحاربــن  تحــت معســكرين  الســلطة  عــى 
ســلطتان متنافســتان حــول عــدة مكاســب، منهــا النفــوذ 

االقتصاديــة. والــروات  والســلطة  الســيايس 
فمــن بوابــة الرملــان، انقســمت ليبيــا عــام 2014 إىل 
حكومتــن متنازعتــن عقــب رفــض الرملــان قــرار املحكمــة 
ــان  ــك الرمل ــث ميتل ــتورية، حي ــلطة دس ــى ُس ــا، أع العلي
الليبــي صاحــب الســلطة الترشيعيــة، املعــرتف بــه دوليــاً، 
أحقيــة قانونيــة لترشيــع أي رصاع مرتقــب. وعــى الرغــم 
ــة العقــد عــى االنتفاضــة الشــعبية ضــد  مــن مــرور قراب
نظــام معمــر القــذايف والتدخــل العســكري مبســاعدة 
ــتقرار  ــا أي اس ــهد ليبي ــه مل تش ــة ب ــو لإلطاح ــف النات حل
ســيايس، بــل صــارت ســاحة رصاع للميليشــيات املســلحة 
املتنافســة عــى الســلطة هنــاك والتــي اســتدعت بدورهــا 

قــوى إقليميــة ودوليــة مــا حــول البــالد إىل ســاحة نــزاع 
ــة. ــروب بالوكال ــي وح إقليم

برملانَــن  بــن  املســتعر  التنافــس  حــدة  كانــت  لقــد 
ــن  ــن ورشكتَ ــن مركزيَّ ــات وبنَك ــالث حكوم ــن وث متنافَس
ــهد  ــو املش ــالح ه ــل الس ــات تحم ــدة جاع ــن وع نفطيتَ
ــك األحــداث أدت اىل انقســام ســيايس  املســيطر اآلن، فتل
واقتصــادي وجغــرايف متصاعــد مــن حــن إىل آخــر، حيــث 
تكمــن املشــكلة يف أن وجــود ثــالث حكومــات متتلــك 
أحدهــا رشعيــة تعــرتف بهــا األمــم املتحــدة، وهــي حكومة 
الوفــاق الوطنــي التــي يرأســها فائــز الــراج املعــرتف بهــا 
دوليــاً، والتــي تســتند إىل دعــم ميليشــيات املــدن الغربيــة 
عــى  وتســيطر  ليبيــا  رشق  يف  إســالمية  وميليشــيات 
ــالد،  ــة يف الب ــق الجنوبي ــض املناط ــة وبع ــق الرشقي املناط
وتحظــى بدعــم الرملــان القائــم يف مدينــة طــرق الليبيــة 
وبتحالــف مــع اللــواء خليفــه حفــرت الــذي عــاد عــر بوابــة 
ــث  ــش، حي ــام للجي ــد الع ــب القائ ــوىل منص ــان وت الرمل
ــل  ــش والقبائ ــن الجي ــات واســعة م يحظــى بدعــم قطاع
ــوب  ــة يف غــرب وجن ــة وجاعــات مســلحة متفرق الرشقي

ــالد. الب
ويف املقابــل، نجــد أن حكومــة عبــد الحميــد الدبيبــة 
ترفــض التنحــي عــن الســلطة مســتندة يف بقــاء حكومتهــا 
إىل ُمخرَجــات الحــوار الليبــي الــذي أرشفــت عليــه األمــم 
مــداه ســنة وســتة  زمنيــاً  املتحــدة ووضعــت ســقفاً 

ــر  ــق آخ ــد، وف ــة للتمدي ــة قابل ــلطة التنفيذي ــهر للس أش
املســتجدات، برغــم تســمية مجلــس النــواب وأغلبيــة 
ــة  ــدة برئاس ــة جدي ــاري لحكوم ــة االستش ــس الدول مجل
فتحــي باشــاغا، والــذي كان منافســاً للدبيبــة يف انتخابــات 
ــا  ــر/ شــباط 2021، ك ــى الحــوار الســيايس، يف فراي ملتق
قدمــا اســميها كمرشــحن يف االنتخابــات الرئاســية التــي 
نهايــة ديســمر  البــالد،  املقــرر إجراؤهــا يف  كان مــن 
ــازل عــن الســلطة إال  ــة التن املــايض، حيــث يرفــض الدبيب
ــا  ــة عنه ــة منبثق ــكيل حكوم ــات وتش ــراء انتخاب ــد إج بع
ــل جاعــة  ــك فصي ــس ويدعمــه يف ذل يف العاصمــة طرابل
اإلخــوان املســلمن بليبــا، فضــالً عــن بعــض القبائــل 
الجنوبيــة، يف حــن يُــِرّ الرملــاُن عــى ســحب الثقــة 
منــه بدعــوى فشــل حكومتــه يف املهــام املوكلــة إليهــا 
مبحاربــة الفســاد وتوحيــد مؤسســات الدولــة، وعــى 
رأســها الجيــش، وكذلــك عــدم إجــراء االنتخابــات الرئاســية 
ــالد،  ــن يف الب ــود حكومت ــل وج ــرر يف ظ ــا املق يف موعده
األوىل أدَّت اليمــن أمــام مجلــس النــواب، والثانيــة ترفــض 

ــة. ــة منتخب ــلطة إال لحكوم ــليم الس تس
ومــع غيــاب تفعيــل املحكمــة الدســتورية للفصــل يف ذلــك 
الخــالف، ال ميتلــك الدبيبــة ســوى االعــرتاض بــأن الرملــان 
ينتهــج خطــوات غــر دســتورية برغــم أن الرملــان ال يواجه 
ــايس،  ــس الرئ ــة واملجل ــس الدول ــن مجل ــاً م ــرُّكاً فعلي تح
وبالتــايل فــإن األمــور تخــدم مصلحــة باشــاغا. ومــا يعقــد 

ــن  ــاء م ــك غط ــالث متتل ــات الث ــو أن الحكوم ــهد ه املش
الســالح واملســلحن والحلفــاء الداعمــن دوليــاً مــا يعقــد 
املشــهد بشــكل أكــر، ويــأيت ذلــك يف ظــل صمــت املجتمــع 
الــدويل عــن الضغــط عــى الرملــان لتثبيــت حكومــة 
ــدود  ــق مس ــة إىل طري ــول األزم ــك أن وص ــة. والش الدبيب
ــوادر الــراع الــذي طــال املدنيــن باســتخدام أســلحة  وب
خفيفــة وثقيلــة ليتعــارض مــع القيــم واألعــراف والقوانــن 
الدوليــة، بــل يرقــى لجرائــم الحــرب مــن خــالل القصــف 
العشــوايئ لألحيــاء املأهولــة بالســكان مــا ســيعرقل مــن 
وجــود مبــادرات سياســية حقيقيــة تجعــل األطــراف تلتقي 
عــى طاولــة املفاوضــات وتقــدم تنــازالت تنهــي هــذا 
الجمــود الســيايس الــذي قــد يجعــل فعــالً الحــرب األهليــة 
هــي الحــل املطــروح، إضافــة إىل أن هنــاك عوامــل أخــرى 
قــد تؤجــج هــذه الحــرب، مثــل عــدم وجــود جهــود حالية 
لبنــاء الدولــة ومؤسســاتها، وكذلــك الظــروف االجتاعيــة 
والسياســية واالقتصاديــة غــر املســتقرة واملمهــدة لــراع 
أهــيل ســيعطل مســرة اســتكال بنــاء مؤسســات الدولــة 
ــة، وســيدعمه انشــغال  ــا لســنوات قادم ــاع مقدراته وضي
املجتمــع الــدويل اآلن بأزماتــه العامليــة الحاليــة، كالحــرب 

الروســية األوكرانيــة والــراع األمريــي الصينــي.
ــي  ــة لتبق ــدات دولي ــدات وتندي ــوى مناش ــوت س ــال ص ف
ــن  ــد هــي م ــاء هــذا البل ــن أبن ــل والحكمــة ب ــة العق لغ

ــادم. ــره الق ــيقرر مص س

تخيلــوا دولــة املــاليل واإلســالم من   
دون ماليــة وحجــاب رأس فوق أجســاد بناتها، 
اإلســالمية،  الدولــة  عنــوان  هــو  الحجــاب 
ــن  ــرأة م ــوق رأس كل ام ــوع ف ــا املرف وعلمه
أمهــات املســلمن. إنــه تعبــر عــن هويــة 
الشــعب وعــن نــوع الســلطة املقدســة التــي 
تحكمــه باســم الديــن واآللهــة التــي فرضــت 

الحجــاب.
أليديولوجيــا  اإلســالم  حــّول  املــاليل  نظــام 
خارجيــة يف مســعاه للتوســع تحــت شــعارات 
إســالمية مقدســة أيضــاً، مثــل تحريــر القــدس 
ــية  ــة سياس ــي منظوم ــن... فه ــارات الحس وث
أيديولوجيــة مذهبيــة متكاملــة تتطلــب فــرض 
التديــن ولــو الشــكي عــى املجتمــع لــي 
ينســجم النظــام الســيايس مع نفســه ودعايته، 
ــإن  ــاب، ف ــن الحج ــارت النســاء وخلع ــإذا ث ف
ــا  ــة له ــح ال قيم ــالم تصب ــادم اإلس ــلطة خ س
ــي  ــة الشــعوب الت ــف ببقي بنظــر شــعبه فكي
لبنــان وســوريا  بالهيمنــة عليهــا يف  يفكــر 

ــن؟ ــراق واليم والع
عندمــا أعلــن الخمينــي إيــران دولــة إســالمية 
كان عليــه أن يفــرض الحجــاب الزرادشــتي 
الــذي ورثــه اإلســالم عــن الديانــة الزرادشــتية، 
كتعبــر مجتمعــي عــن الثــورة الدينيــة التــي 
قادهــا الخمينــي زوراً وزورهــا مــن ثــورة 
حريــة ودميوقراطيــة لثــورة رجعيــة تعيــد 

ســلطة املــاليل كإقطــاع ســيايس فــرض نفســه 
ــرون. لق

ــز اإلســالمي )عضــو اإلســالم  ــذي ميي ــم ال العل
الســيايس( عــن غــره هــو حجــاب املــرأة، 
فالحجــاب هــو علــم الثــورة اإلســالمية يف 
أمئــة  رايــات  ســواد  مــن  ايــران، وســواده 
عــن  خــرج  فقــد  ينزعــه  ومــن  الشــيعة، 
الطاعــة وعــن املذهــب الدينــي الســيايس، 
أن  بــد  ال  لذلــك  واألمــة،  هللا  عــدو  فهــو 
ــي فقــط،  يتعــرض للقمــع، ليــس بســبب دين
ــن  ــل بســبب ســيايس أصــالً، ألن هللا هــو م ب
ــى األرض  ــه ع ــن، وإمام ــى الدي ــب ع يحاس

ــرد  ــا مت ــذاء، إنه ــل الح ــة وتقبي ــب الطاع واج
عــى الســلطة والهويــة والديــن والدولــة معــاً 

وجميعــاً.
سياســية  ثــورة  ليســت  الحاليــة  الثــورة 
ــدة  ــات مضطه ــارات، وال لقومي ــزاب وتي ألح
أو اقتصاديــة لطبقــات مســحوقة، إنهــا فــوق 
كل ذلــك ثــورة ثقافيــة عــى فلســفة ومفهــوم 
الدولــة والســلطة، وعــى دور الديــن فيهــا 
ــدى  ــا. فعــى م ــة ذاته وعــى فلســفة املواطن
عقــود تراكمــت أزمــات الســلطة اإليرانيــة 
كثــراً يف ضمــر ووعــي الشــعب الــذي يتعــرض 
واإلفقــار،  الدميوقراطيــة،  وتزويــر  للقمــع، 

ــث  ــن حي ــة بالدي ــارة الكاذب ــل والتج والتضلي
يشــيع الفســاد واملجــون واملخــدرات واإلجــرام 
تحــت غطــاء وعبــاءة املــاليل، نعــم لقــد ضــاق 
الشــعب ذرعــاً بالنفــاق والكــذب، إنها ليســت 
ثــورة تحــرر جنــي أو تحــرر مــرأة، فالجنــس 
مســميات رشعيــة  تحــت  متــاح  واملجــون 
وبرعايــة املــاليل ذاتهــم، ال هــي ثــورة حريــة 
وكرامــة ووعــي بــرورة وضــع حــد لــكل 
ــذي متارســه ســلطة  هــذا النفــاق واإلجــرام ال
الســلطة  توليهــا  بعــد عقــود مــن  املــاليل 
حيــث مل تطــور يف إيــران إال ماكينــات القمــع 

ــي. ــي والخارج ــاب الداخ واإلره

ــة  ــرب قم ــاد ي ــاهد الفس ــعب يش ــورة ش ث
الســلطة ورجــال الديــن، ويــرى مســتقبالً 
أســود ألبنائــه، وعليــه أن يتحمــل ظــروف 
النظــام  فرضهــا  التــي  والحصــار  الحــروب 
ــا  ــب عندم ــك الغض ــر ذل ــك تفج ــه، لذل علي
قتلــت امــرأة تحــت التعذيــب ألنهــا مل تضــع 
التعليــات  مــع  يتــالءم  بشــكل  الحجــاب 
ــزل األمــن والجيــش والباســيج  ــة، ون الخامنئي
لقمــع االحتجاجــات، وإعــادة هيبــة الســلطة 
وفــرض الحجــاب، الــذي يعنــي العبوديــة 
عــن  ســقوطه  ألن  والفكريــة،  السياســية 
رأس املــرأة اإليرانيــة يعنــي ســقوط كامــل 
ــذ  ــران من ــا إي ــت عليه ــي بن ــا الت األيديولوجي
أكــر مــن ثالثــة عقــود، فاملــرأة غــر املحجبــة 
تقــول رصاحــة إننــي غــر معنيــة مبشــاريعكم 
وأيديولوجياتكــم املزعومــة، أنــا امــرأة ال تريد 
تحريــر القــدس وال ذهــاب أخــي وزوجــي 
لقتــل الســورين، وتركــت أمــر محاســبة قتلــة 
ــة  ــذ أربع ــوا من ــد مات ــم ق ــن هلل كونه الحس

ــرن. ــر ق ع
إيــران بــال حجــاب هــي ايــران العلانيــة 
التــي ثــار عليهــا الخمينــي، وســقوط الحجــاب 
اإلســالمية،  الثــورة  نظــام  ســقوط  يعنــي 
التــي  اإلســالمية  الشــيعية  إيــران  ســقوط 
ســتمهد الطريــق لعــودة املهــدي املنتظــر، 
ــد  ــه بالتأكي ــالً ألن ــه طوي ــورة ســتؤجل عودت ث
لــن يرغــب يف العــودة إذا شــاهد أتباعــه 
ــرب. ــيطان األك ــدون الش ــرأس يقل ــري ال حس

أخــراً.. ومــع اتســاع رقعــة االحتجاجــات هــل 
تســتخدم إيــران أســلحة الدمــار الشــامل ضــد 

شــعبها؟

د. كال اللبواين

من االحتجاجات األخرة يف ايران

سعد عبد هللا الحامد
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قالــت روزا لوكســمبورغ، أشــهر ثائــري العــامل،   
املولــودة يف اإلمرباطوريــة الروســية واملُغتالــة يف أملانيــا عام 
1919: »إَن الثــورة هــي النشــاط اإلنســاين الوحيــد الــذي 
ــم«. ــه عــرب سلســلة مــن الهزائ ــراً في ميكــن أن نحقــق ن

ــهر  ــة أش ــد الثالث ــا بع ــذ م ــورين من ــة الس ــتمر هزمي تس
األوىل لثــورة عــام 2011 وحتــى لحظتنــا هــذه، فبعــد 
الوجــه املــرق الــذي أضاءتــه يف املســتقبل الســوري 
ــدأ الواقــع بالتحــول إىل ســوداوي  املظاهــرات الســلمية، ب
ــدم حــدوث  ــدم املســتمر وع ــدرج، نتيجــة اله بشــكٍل مت
أَي بنــاٍء بالتــوازي، يؤســس لذلــك املســتقبل الــذي وعــدت 
ــة  ــعاراتها، الحري ــالل ش ــن خ ــا، وم ــورة يف بداياته ــه الث ب
ــد. ــد واملوح ــوري الواح ــعب الس ــة، والش ــة املدني والدول

ــوا  ــواالة، مل يفارق ــن، املعارضــة وامل الســوريون مــن الجهت
حالــة االصطــكاك التــي ُخلِقــت مــع انطالقــة الثــورة 
الســورية يف العــام 2011، حيــث علــق مــن آمنــوا بالثــورة 
مــع كل املنتجــات التــي ظهــرت بعدهــا، تربيــراً منهــم أنهــا 
منتجــات الثــورة، فــال بــَد أن تكــون ُمِحَقــة ونظيفــة، أمــا 
مــن كََفــَر الثــورة وعــارض قيامهــا، بحجــٍة أو بــدون، فقــد 
علــق مبــا كان ســائداً قبلهــا، بــل وازداد متســكاً وتبجيــالً لــه، 
عــى أنــه اليقــن الــذي نشــأ عليــه، فــال بــَد أنَــه األصــدق 

واألكــر وطنيــة.
ومــا ال شــَك فيــه أَن غــرق الفئــة التــي آمنــت بالثــورة، 
جعــل اآلخريــن يتمســكون أكــر ويتملصــون مــن أي خيــٍط 
رفيــعٍ ميكــن أن يربــط بــن الجهتــن، حتــى لــو كانــوا أخــوًة 
ــون  ــه ليك ــد تعريف ــوري أُعي ــس األب واألم، فالس ــن نف م

مواليــاً أو معارضــاً.
ــع  ــكاٍر للواق ــة إن ــن رده إال لحال ــكاك ال ميك ــذا االصط ه
املُعــاش، ليــس مــن بــاب عــدم الشــعور بــه وبحجــم 
كارثيتــه، فحتــى غــر الســورين والــدول البعيــدة جغرافيــاً 
عــن ســوريا، شــعروا بالهــزة التــي حصلــت فيهــا، لكــن مــن 
بــاب الشــعور بعــدم القــدرة عــى التعامــل معــه. وذلــك 

يعــود لســببن:
ــرة ال  ــة كب ــرى فئ ــؤولية، ون ــدم املس ــاس بع ــا اإلحس -إم

تــرى إالَ أَن املجتمــع الــدويل هــو املســؤول عــن هــذا 
ــادر. ــه أن يب ــب علي ــن يج ــو َم ــايل ه ــع، وبالت الوض

ــعر  ــدث، وتش ــا ح ــؤولية م ــل مس ــة تتحم ــاك فئ -إَن هن
ــم  ــم ه ــدؤوا، لكنه ــب أن يب ــن يج ــم م ــورين ه أَن الس

ــدؤون. ــن يب ــن أي ــون م ــهم ال يعرف أنفس
ــع  ــول إَن املجتم ــن أن نق ــة األوىل، ال ميك ــبة للنقط بالنس
ــعب  ــوريا والش ــاه س ــؤولياته اتج ــن مس ــى ع ــدويل تخ ال
الســوري، ألنــه مل يتبناهــا يومــاً، كــا مل يتــَن حقــوق 
شــعٍب أو مآســيه يف تاريخــه، فإفريقيــا عجــت باملذابــح يف 
القــرن املنــرم، وعــى مــرأًى مــن عيــون العــامل جميعــاً، 
ــة  ــتبقى عالم ــخ س ــخة يف التاري ــا الراس ــدا ومجزرته فروان
ســوداء بحــق املجتمــع الغــريب، مــا دعــا فرنســا إىل 
االعتــذار عــن عــدم تدخلهــا واعرافهــا بتقصرهــا بعــد مــا 
يقــرب الـــ 34 عامــاً مــن حصولهــا، وال أدري إن كان وصــف 
ــادة،  ــتعدادات لإلب ــن االس ــة« ع ــت غافل ــا كان »أَن فرنس
ــن  ــه م ــود لتغذيت ــد يع ــا أَن جــذور الحق هــذا إذا تجاوزن
قبــل االســتعار البلجيــي وزرعــه فكــرة تفــوق التوتــي 
ــكل  ــى ش ــر ع ــم، لينفج ــم يف الحك ــو ومتكينه ــى الهوت ع
مذبحــة عــام 1994، كافيــاً لنــا كســورين، لنســتخلَص منهــا 
ــاول  ــاٍت تح ــن مصطلح ــمعه م ــن أن نس ــا ميك ــأ مب ونتنب
ــوري  ــدم الس ــن ال ــكوتها ع ــَف وزر س ــا تخفي ــدول به ال

وغــره مــن دمــاء.
ــرار  ــر إَن الق ــة األم ــي حقيق ــة، فف ــة الثاني ــا يف النقط أَم
األممــي فعليــاً حتــى وإن كان هدفــه إنهــاُء ســلطة، وهــو 
ليــس كذلــك بــل يقــوم عــى الراكــة، لكنــه عمومــاً لــن 
يصنــع مروعــاً لبنــاء وطــن، فهــذا فعــالً ِحمــُل الســورين 

وحدهــم.
أن  تصــوراً  هنــاك  كان  أنــه  الســورين،  مــع  املشــكلة 
الدولــة املدنيــة وباقــي الشــعارات التــي حملتهــا الثــورة، 
ســتِحُل بــن ليلــٍة وضحاهــا بــَدل تلــك الدويلــة املافياويــة 
املوجــودة، إالَ أنــه ويف الحقيقــة، فــإَن حالــة الهــدم أو 
ــٍت  ــالل وق ــة أو خ ــل يف لحظ ــا تحص ــر بين ــة التغي لحظ
ليــس بالطويــل وغالبــاً مــا يكــون جذريــاً، أَمــا البنــاء فهــو 
مختلــف، يحتــاج لوقــٍت طويــل، وال ميكــن أن يحــدث إال 
ــاء ســنبقى  ــة بن ــاً، وإن مل يرافــق الهــدم مــع حال تدريجي
نــدور يف حلقــٍة ُمفَرغــة، فالهــدم يحصــل يف وقــٍت قصــر 
أمــا البنــاء يحتــاج رمبــا إىل عقــود حتــى نــرى مثرتــه، 
ــل عــى جميــع املســتويات  ــب والَخلَ خاصــًة إذا كان الَعطَ

ــاالت. ــع املج ويف جمي
ــن  ــاة، الذي ــن الطغ ــى زم ــاىك ع ــض يتب ــرى البع ــذا ن ل
عملــوا عــى بنــاء عوالهــم، بــأدق تفاصيلهــا، وكأنهــم 
جميعــاً اعتمــدوا عــى نفــس املنهــج، منهــج )كيــف 
ــأيت  ــلطة، ت ــى الس ــتيالء ع ــد االس ــة(، فبع ــح طاغي تُصِب
ــم الحكــم مــن خــالل  ــن ث خطــوة ســحق املنافســن وم
ــة،  ــأيت خطــوة الســيطرة عــى الحقيق ــى ت اإلرهــاب، حت
بنــاء مجتمــع جديــد بكافــة تفاصيلــه، مــن شــعاٍر موحــد 
وزٍي موحــد وحتــى تحيــٍة موحــدة، ليربعــوا عــى عــرش 
الســلطة مــن خــالل هــذه العــوامل، والميكــن وصفهــا 
ــي  ــات الت ــالف والهيئ ــر كاالئت ــا تَصغ ــي رمب ــان، فه بأوط
ــس  ــدول لي ــرٍ مــن ال ــرُب ككث ــورة أو تَك ــت بعــد الث ُصِنَع

ــراق. ــوريا والع ــط س فق
بدايــًة، ال بــد البــدء مــن نقــد الثــورة، وهــذا لــن يحــدث 
ــت  ــذي ُوضع ــي ال ــار التأليه ــن اإلط ــا م ــم خلعه إالَ إذا ت
ــورة  ــة، كأعظــم ث ــداً عــن األوصــاف التضخيمي ــه، وبعي في
ــة القدســية  ــم، فصف ــه الســوريون مــن ظل ــا تعــرض ل وم
والتموضــع يف درجــٍة أعــى مــن النقــد، هــي ســمٌة دامئــاً 

ــاد أنظمتهــم. ــع انتق ــا يســتخدمها الطغــاة ملن م
ثــم.. ال ميكــن أن تتوقــف هزائــم الســورين وســوريا، 
والبــدء بالبنــاء، إالَ إذا تــم العــودة للواقعيــة ورفــض 
سياســة األمــر الواقــع، فــاألوىل تُتيــح تغيــر املواقــف 
لكنهــا ال تســاوم عــى املبــادئ، بعكــس الثانيــة التــي 
ــن  ــي ع ــطن للتخ ــن الناش ــر م ــة والكث ــت باملعارض دفع
املبــادئ التــي خــرج الســوريون مــن أجلهــا يف ثــورة 
2011. لــرَ أَن الواقعيــة السياســية اُســتبدلت بسياســة 
األمــر الواقــع، يف مشــهٍد يُوحــي أَن نفــَس مــن خــرج رفضــاً 
لالســتبداد والفســاد ودفــع مثنــاً لهــذا الرفــض، يقبلــه لكــن 
ــن  ــح تعي ــم. ليصب ــام القائ ــلطة النظ ــر س ــلطٍة غ ــن س م
ــاً،  االئتــالف لبــدر جامــوس رئيســاً لهيئــة التفــاوض انتخاب
ــيطر  ــي تُس ــيات الت ــاكات املليش ــوري بانته ــال الس والش

ــرراً. ــه مح ــة في ــق املحتل ــض املناط ــه وبع علي
ــة  ــاًء بالقضي ــس انته ــطينية ولي ــة الفلس ــن القضي ــدءاً م ب
الســورية، كثــرٌ مــن األحــداث أصبــح ينطبــق عليهــا 
سياســة األمــر الواقــع، وحتــى عامليــاً كالغــزو الــرويس 
ــواء إســكندرون وعــى أال  ــريك لل ــالل ال ــا واالحت ألوكراني
ــا مل  ــا قضاي ــوالن، جميعه ــي للج ــد، واإلرسائي ــون املزي يك
ورمبــا لــن يتــم حلهــا، بــل وضعهــا املـُـراد لهــا أن تبقــى بــال 

حــل، لتكــون مــن بــن امللفــات املُســاَوم عليهــا ليــس إال، 
وال شــك أَن ال أحــد يرغــب بــأن تصبــح القضــة الســورية 

ــال. ــس الح يف نف
ــاريَع  ــاء مش ــدء بإنش ــن الب ــَد م ــه ال ب ــول إن ــع يق الواق
ــال  ــا ق ــبة، فك ــة مناس ــا بيئ ــر له ــا تتواف ــة أين اقتصادي
غورباتشــوف: »إَن عظمــة الدولــة تبــدأ بقوتهــا االقتصادية 
ثــم تــأيت قــوة متاســك فئاتهــا االجتاعيــة«، وآن لنــا األوان 
ــث  ــر الحدي ــن املَُبِك ــه م ــد ســوريا( ألن ــن )الَبل ــز ب أن مُُني

ــن النظــام. ــة وب عــن الدول
ــام،  ــدة لالنقس ــدداٍت جدي ــاد مح ــادة إيج ــن إع ــد م ال ب
ــن  ــوا م ــد أن يكون ــال ب ــة، ف ــة االنقســام الحالي ــي حال تُنه
يريــدون بنــاء دولــٍة ســورية حقيقيــة، بعيــداً عــن النظــام، 
وبعيــداً عــن مؤسســات مــا بعــد الثــورة، فكالهــا يجــب 
التخــي عنــه، يف صــٍف واحــد، وهــم َمــن ميكــن التعويــل 
الســورية  الدولــة  أَمــا  الســوري،  البلــد  لبنــاء  عليهــم 
ــاً  ــذوا نفس ــاء، فخ ــب والبن ــن الرتي ــوٍد م ــاج إىل عق فتحت
عميقــاً وأعــدوا أبناءكــم ورســخوا الفكــرة لديهــم بــأَن 

ــة. ــاء هــذه الدول ــم بن عليه
ــم  ــا، ألن الهزائ ــمبورغ علين ــول لوكس ــق ق ــن ينطب ــا ل رمب
تعنــي املحاولــة، ولكــن تكمــن هزميــة الســورين يف عــدم 

ــة أصــالً. املحاول
ــالم،  ــو االستس ــورية ه ــة الس ــي يف الحال ــهد الطاغ فاملش
دون أي محاولــٍة لصنــع بدايــاٍت جديــدة كالتــي شــهدناها 
املظاهــرات  ذلــك  يعنــي  وال  األوىل،  أشــهر  الثالثــة  يف 
ــر  ــن وســائل التعب ــداً، فاملظاهــرات هــي وســيلة م تحدي
ــة يف  ــو الرغب ــاد ه ــب أن يُع ــا يج ــض، إالَ أن م ــن الرف ع
التغيــر وكــرس الخــوف الــذي ســاد ذلــك الوقــت، األمــل 
الــذي ُخلِــق رغــم املعرفــة التامــة للخصــم الــذي يواجهــه 

ــوريون. الس
خلــق شــباب 2011 فرصــًة مل تُســَتغل للتغيــر، لكــَن 
ــَق مــرًة أخــرى، بحســب معطيــات  الفــرص يجــب أن تُخلَ
ــف  ــدة، تختل ــاء هــو محــاوالت عدي ــع الحــايل، فالبن الواق
ــف،  ــب أاَل تتوق ــا يج ــات لكنه ــع واملعطي ــالف الواق باخت
ورغــم أَن الثــورة هــي جذريــة بطبيعتهــا، لكــَن البنــاء ال 
ــتمر ال  ــي ومس ــو تدريج ــل ه ــك، ب ــون كذل ــن أن يك ميك

ــه. ــف في ــن التوق ميك
ولعلَنــا نفكــُر كثــراً يف ســؤال غانــدي: »هــل نُقاتــل لنغــر 

األحــوال أم لنعاقــب ســوانا؟«.

هدى سليم املحيثاوي
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التواصــل  وســائل  ظــّل  يف  ســهالً  يكــن  مل   
االجتاعــي واالنفتــاح الــذي تشــكله املنّصــات اإللكرونيــة 
ــدة عــن الرصــد والتوثيــق.  ــم املــاليل بعي أن تضحــى جرائ
ــا  ــران ضبطه ــام يف طه ــاول النظ ــي يح ــائل الت هــذه الوس
وحجبهــا مــن خــالل القوانــن، مثــل قانــون الحايــة 
ــة  ــدويل وتوفــر مواقــع محلي ــي بحجــب اإلنرنــت ال املعن
بديلــة، بينــا تفشــل محاوالتهــم التــي هــي ضــد طبيعــة 
التكنولوجيــا والتطــور التقنــي وتعاكــس عقولهــم القمعية، 
تهــز أركان النظــام اآلن.مــوت فتــاة عــى يــد قــوى رجعيــة 
وســلطوية تحتمــي بعبــاءة الديــن الســوداء وعامتهــا 
الغليظــة يهــز أركان النظــام ويبعــث الخــوف يف خالياهــم 
العصبيــة. وكــا كان متوقعــاً ســتزداد األمــور أكــر ســوءاً 
يف املــدن اإليرانيــة املنتفضــة حاملــا يعــود إبراهيــم رئيــي 
ــدأ  ــران، لتب ــدة إىل إي ــم املتح ــة لألم ــة العام ــن الجمعي م
سلســلة االعتقــاالت واالغتيــاالت والقصــف عــى املقــرات 

ــاد. ــة بازدي ــكرية للمعارض العس
دومُنــا جــدوى، تســعى الحكومــة اإليرانيــة إىل حجــب 
التواصــل االجتاعــي وكــذا اإلنرنــت، بهــدف  مواقــع 
التعتيــم عــى األخبــار بشــأن االنتفاضــة املندلعــة يف 
ــات  ــات وقطاع ــا فئ ــرط فيه ــران، وتنخ ــدن إي ــة م غالبي
متفاوتــة. هــذه الفئــات التــي تتضامــن مــع فتــاة كرديــة 
مــن إيــران ال تتجــاوز عريــن ربيعــاً مــن عمرهــا وقادتهــا 
األقــدار الصعبــة إىل أن تكــون ضحيــة عــدوان املــاليل 
ــى  ــاآلالف ع ــا ب ــنة ضحاي ــم الخش ــم قبضاته ــن تراك الذي
مــدار أربعــة عقــود، وذلــك مــن الكــرد والبلــوش وغرهــم 
ــوا يف  ــن بحث ــة. إن اإليراني ــة والعرقي ــات الديني مــن األقلي
الســنوات األخــرة عــن أي فرصــة للتعبــر عــن إحباطهــم 
لــذا  والبيئــة.  واالقتصــاد  الشــخصية  الحريــات  بشــأن 
فاألمــر ال يتعلــق بالحجــاب فقــط. هنــاك شــعور منتــر 

ــداً. ــا عم ــم تجاهله ــة يت ــامل العام ــأن املظ ب
ــالل  ــن خ ــاً م ــعى دوم ــذي يس ــراين ال ــام اإلي إذاً، فالنظ
ثنائيــة حكمــه عــرب اإلصالحيــن واملتشــددين الراديكاليــن 
أن يــؤدي أدواراً انتهازيــة، ويصنــع سياســة براغاتيــة 
تلفيقيــة تــراوغ الغــرب وتكســب منــه عــدة مصالــح ويف 

ــام  ــات اآلن أم ــة، ب ــا الحقوقي ــي خروقاته ــه تخف اآلن ذات
ــوارع  ــي يف ش ــرق رشط ــا ح ــبوقة بعدم ــر مس ــة غ محط
طهــران، عــى يــد املحتجــن، وصعــد آخــرون عــى مبنــى 
املرشــد  هللا  آيــات  صــور  أياديهــم  وطــاول  حكومــي 
ــوا  ــم مزق ــي، ث ــلفه الخمين ــي، وس ــي خامنئ ــراين، ع اإلي
صورهــا وأزالوهــا مــن عــى الجــداران. مل تعــد مثــة 
قيمــة رمزيــة أو ماديــة تحفــظ مــاء وجــه هــذا النظــام. 
هنــاك أجيــال تبحــث عــن الحريــة ومســاحاتها الخاصــة. 
لــن تنجــح حيــل النظــام والكيــل مبكيالــن. فليتجــرع 
خامنئــي الســم مــرة أخــرى كــا تجرعــه ســلفه الخمينــي. 
انتهــت اللعبــة كــا وصفهــا املتظاهــرون ورددوا: »املــوت 

ــي«. لخامنئ
يتخــّوف النظــام الــذي يســعى إىل الوصــول لصيغــة نهائيــة 
يف االتفــاق النــووي مــن تأثــرات مــا يحــدث داخليــاً عــى 
هــذا امللــف املعقــد. كــا يشــعر النظــام مبخــاوف أخــرى، 
ــع  ــارصه، م ــي تح ــة الت ــاكل االقتصادي ــع املش ــيا م ال س
األخــذ يف االعتبــار أن هنــاك أزمــة بنيويــة داخــل النظــام 
ــه  ــويل الفقي ــال ال ــة انتق ــد واحتالي ــرض املرش ــق مب تتعل
آلخــر. هــذه املعضلــة التــي مــا تــزال، بغــض النظــر عــن 
ــد  ــرض املرش ــم م ــأن حج ــة بش ــق املتداول ــالمة الحقائ س
مــن عدمــه، تضــع النظــام اإليــراين عــى املحــك، وتجعــل 
مســتقبله الســيايس أمــام ســؤال صعــب. وعندمــا يكــون 
وتجاهــل  اإلنســان،  حقــوق  يف  مــروع  ســجل  لديهــم 
تــام لســيادة القانــون واإلجــراءات القانونيــة الواجبــة 
واالســتمرار يف قمــع مواطنيهــم، فــإن العزلــة الدوليــة مــع 
غيــاب الرعيــة والتضامــن الشــعبي يجعــل النظــام وكأن 

ــح. ــه الري تحــت أقدام
ــة  ــب رؤي ــن الصع ــة، م ــع الحالي ــب الوقائ ــه وبحس إال أن
مســار للتهدئــة الرسيعــة يف الوقــت الحــايل. تجــدر اإلشــارة 
إىل أنــه قبــل عامــن، عندمــا اندلعــت تلــك االحتجاجــات 
الواســعة بســبب تضاعــف أســعار البنزيــن، قامــت قــوات 
األمــن اإليرانيــة بســحقها، مــا أســفر عــن مقتــل املئــات 

ــة اآلالف. وإصاب
وهنــا يجــب أال ننــى أنــه تــأيت هــذه األخبــار بعــد 
أســابيع مــن أمــر الرئيــس اإليــراين املتشــدد إبراهيــم 
رئيــي بشــن حملــة عــى النســاء، ودعــا إىل تطبيــق 
حقــوق أكــر رصامــة لقواعــد اللبــاس اإللزاميــة يف البــالد، 
والتــي تلــزم جميــع النســاء بارتــداء الحجــاب منــذ الثــورة 
اإلســالمية عــام 1979. حيــث تخطــط الســلطات اإليرانيــة 

الســتخدام تقنيــة التعــرف عــى الوجــه لفــرض قانــون 
الحجــاب الجديــد. وقــع رئيــي مرســوماً يف 15 أغســطس/ 
آب يفــرض قيــوداً عــى لبــاس املــرأة وينــّص عــى عقوبــات 

ــت. ــرب اإلنرن ــاً وع ــون الصــارم، علن أشــد لخــرق القان
ــالد بعــد إعــالن  ــع أنحــاء الب ــال النســاء يف جمي ــم اعتق ت
ــت  ــو. وكان ــي يف 12 يولي ــة« الوطن ــوم الحجــاب والعف »ي
إحــدى النســاء هــي ســيبيده راشــنو، وهــي كاتبــة وفنانــة، 
ــل  ــز قب ــب يف الحج ــرب والتعذي ــت لل ــا تعرض ورد أنه

ــون. ــذار قــرسي عــى شاشــة التلفزي ــم اعت تقدي
تكشــف املظاهــرات اإليرانيــة مــرة أخــرى عــن نظــام 
ــر  ــي، تظه ــا أمين ــل ژين ــبب مقت ــعبه، فبس ــن ش ــل م أزي
والكــرد  اإليرانيــن  قبــل  مــن  الشــجاعة  االحتجاجــات 
ال  ســيايس  ملوقــف  يخضــع  شــعب  أنهــم  بالتحديــد 

يدعمونــه بتاتــاً.
بعــد عقــود مــن التقــل واالنتهــاكات بحــق اإليرانيــن 
أي  نفــت  -التــي  تريحــات  كلمــة  تقنــع  مل  ذاتهــم، 
ــداً.  ــي- أح ــا أمين ــة ومهس ــن الرط ــدي« ب ــال جس »اتص
فلــم يتــم إجــراء تريــح للجثــة، وال تقديــم أيــة أدلــة عــن 
القتــل املتعمــد بحقهــا. فــكان رد العديــد مــن اإليرانيــن، 
ــه،  ــاط ذروت ــغ اإلحب ــا بل ــباب عندم ــن الش ــم م ومعظمه
ــد  ــة بع ــذه الحرك ــأيت ه ــث ت ــوارع. حي ــروج إىل الش الخ
ثــالث ســنوات مــن )أعــال الشــغب( الناجمــة عــن زيــادة 
أســعار الوقــود يف عــام 2019. وقتهــا تــم قمعهــا دون 
رحمــة مــن قبــل الســلطات اإليرانيــة. وقتــل آنــذاك أكــر 
مــن 300 شــخص يف غضــون ثالثــة أيــام، وفقــاً ملنظــات 

ــة. ــان الدولي ــوق اإلنس حق
ــادي،  ــود االقتص ــرى يف الرك ــرة أخ ــران م ــرق إي ــا تغ بين
ويرجــع ذلــك إىل حــد كبــر للعقوبــات الدوليــة املرتبطــة 
ــروري  ــن ال ــه م ــي إن ــال رئي ــة. ق ــا النووي بطموحاته
اتخــاذ »إجــراءات وقائيــة« ملنــع »أعــداء إيــران واإلســالم« 

ــة«. ــه الديني ــع وأسس ــم املجتم ــن اإلرضار »بقي م
ــاهل  ــد التس ــوراء بع ــية إىل ال ــوة وحش ــذه خط ــت ه كان
ــه. يف  ــرة واليت ــالل ف ــاين خ ــن روح ــلفه حس ــبي لس النس
ــم  ــي ت ــة الت ــوة الرط ــن ق ــاين م ــربّأ روح ــام 2018، ت ع
تجرميهــا اليــوم، ووبخهــم عــى »العدوانيــة« التــي أبرزهــا 
ــه  ــم في ــع هاج ــاق واس ــى نط ــرك ع ــو مش ــع فيدي مقط
ثالثــة مــن أعضائهــا بعنــف امــرأة متهمــة بارتــداء حجابهــا 

ــة«. ــرب »غــر الئق ــة تعت بطريق
ــن  ــن الذي ــن العادي ــجاعة اإليراني ــار ش ــة إىل إظه باإلضاف

يتحــدون قــوات األمــن املعروفــة بوحشــيتها، تكشــف 
ــه  املظاهــرات األخــرة مــرة أخــرى عــن نظــام متــت إزالت
ــدون  ــه، وشــعب ب ــى بقائ ــل ع ــز بالكام ــن شــعبه، يرك م
ممثلــن منتخبــن بحريــة، يخضعــون ملناصــب سياســية ال 

ــا. يدعمونه
يف الثــورة اإليرانيــة عــام 1979، حــّول األصوليــون الدينيون 
بنرانهــم البــالد إىل ثيوقراطيــة إســالمية معاديــة ألمريــكا. 
اليــوم مــا تــزال إيــران -التــي مــا زال قائدهــا أحــد )الثــوار( 
مــن الجيــل األول، الزعيــم األعــى البالــغ مــن العمــر 83 
عامــاً آيــة هللا عــي خامنئــي، الــذي حكــم منــذ عــام 

-1989 معضلــة حقيقــة تواجــه املنطقــة بأكملهــا.
ــه يحكــم  ــي هــو أن ــة خامنئ ــن أســباب طــول والي مــن ب
ــه أكــرب قــوة  ــران مــع فــرط ووحشــية رجــل يعتقــد أن إي
ــادة  ــب قي ــلمته. مبوج ــح إىل أس ــامل، يطم ــى يف الع عظم
خامنئــي، أصبحــت )املناهضــة ألمريــكا( أمــراً أساســياً 
ــزو  ــكار غ ــك األف ــاوالً بتل ــة، مح ــة اإليراني ــة الثوري للهوي
ــة مــن خــالل ميليشــياته واملشــاركة  ــدول العربي بعــض ال
ــك  ــكرية يف تل ــية والعس ــاة السياس ــى الحي ــط ع أو الضغ

ــدول. ال
ــارش  ــكل مب ــه بش ــرات حكم ــالل ف ــي خ ــاول الخامنئ ح
ــة القــوى املعارضــة لــه يف دول الجــوار  أو عــن بعــد، إذاب
وأوروبــا، بالتــوازي مــع انتشــار قواتــه عســكرياً وسياســياً 
ــان واليمــن والعــراق.  ــة، كســوريا ولبن يف عــدة دول عربي
إال أن تلــك القــوة الحاملــة التــي يحســها الخامنئــي أثــرت 
عــى االقتصــاد الداخــي وعــى تفــكك املجتمعــات اإليرانية 
ــض  ــي ترك ــاه هــذه الســلطة الت ــر اتج ــر فأك ــا أك وتزمته
وراء أحالمهــا الجيواســراتيجية تاركــة الشــعوب غارقــة يف 
بحــر مــن الفســاد والفقــر والقبضــة األمنيــة التــي تتحكــم 

ــة. ــة واالجتاعي ــم السياســية والثقافي بحياته
إن مــا يجــري هنــاك اليــوم هــو نتيجــة واضحــة لعــرات 
ــارس  ــع امل ــاد، والقم ــر والفس ــر والفق ــن القه ــوام م األع
عــى النســاء والرجــال، فالقضيــة تعــد أكــر مــن الحجــاب 
واملطالبــة بوقــف مارســات رشطــة األخــالق، القضيــة 
األوىل هــي ذكوريــة هــذه الســلطة وعنجهيتهــا ومارســتها 
ــم  ــال، باس ــاء والرج ــق النس ــاكات بح ــواع االنته ــة أن كاف
الديــن تــارة، واألمــن القومــي تــارة أخــرى. مــن هنــا 
علينــا جميعــاً أن نعلــم أن هــذه االنتفاضــة هــي انتفاضــة 
األخــالق اتجــاه نظــام ديكتاتــوري أغــرق املنطقــة بالقتــل 

ــة. والكراهي

شيار خليل 
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الجوالني.. جابي أموال النظام في إدلب

يف معــرض الحديــث عــن جرائــم جبهــة   
ــر الشــام أو أي اســم مســتقبي  ــة تحري النــرة أو هيئ
التــي  اإلرهابيــة  املجموعــة  تلــك  تأخــذه  أن  ميكــن 
ــت  ــا عرف ــى محافظــة م ــا ســيطرتها ع فرضــت بجرامئه
اإلرهــاب يومــاً، إرهــاب يقــوده زعيــم التنظيــم املســمى 
ــم  ــق عليه ــن يطل ــبيحته مم ــوالين وش ــد الج ــو محم أب
ــد كل  ــس بع ــرة مل تن ــه، والذاك ــن خلف ــرب م ــراء ح أم
جرائــم هــذا التنظيــم منــذ أن دخــل ســوريا تحت شــعار 
ــم  ــود ه ــن املقص ــض يظ ــم« وكان البع ــا لنرتك »جئن
ــت لنظــام األســد  ــم كان ــن أن نرته ــورة، فتب أهــل الث
عــرب إرهــاب شــمل كامــل مناطــق الجغرافيــة الســورية.

إمــارة  إقامــة  ومحاولــة  الرعيــة  باألحــكام  الغلــو 
إســالمية كانــت املنطلــق لتلــك العصابــة اإلجراميــة 
ضــد الشــعب الســوري القائــم بثــورة الحريــة، ومشــهد 
وإجبــار  كفرنبــل  بلــدة  فريــش يف  راديــو  مداهمــة 
العبــد هللا ورفاقــه عــى  املعــروف هــادي  الناشــط 
الخــروج والدعــس عــى علــم الثــورة، شــاهده الجميــع، 
ومــن ثــم جرميــة جبهــة النــرة عــرب ابتــالع وتشــتيت 
الحــر،  الجيــش  أكــر مــن 25 فصيــالً مــن فصائــل 
ــن  ــور الدي ــة ن ــوار ســوريا وآخرهــا حرك ــة ث ــدءاً بجبه ب
ــة  ــمل كل بندقي ــة لتش ــف القامئ ــد ال تتوق ــي، وق الزن
ــاً  ــس أيض ــا مل تن ــد، وذاكرتن ــام األس ــد نظ ــت ض خرج
ســيطرة جاعــة الجــوالين عــى معظــم الســالح الثقيــل 
باملحــرر ومــن عــى الجبهــات، وبالتــايل إحبــاط أي 
ــران وحــزب هللا  عمــل عســكري ضــد نظــام األســد وإي
ــَس  ــر، أيضــاً مل تن ــه عــى أقــل تقدي ــروس أو إضعاف وال

ــات الجــوالين  ــة الشــعبية كيــف ســيطرت عصاب الحاضن
ــتودعات  ــة ومس ــكري املحلي ــع العس ــى ورش التصني ع
ســالح الفصائــل، ومل تنــس أيضــاً أن الجــوالين الــذي مــا 
ــو  ــى نح ــّث الخط ــة يح ــنوات املاضي ــالل الس ــك خ انف
الغــرب لتقديــم أوراق اعتــاده لألمريــي واألورويب 
والــرويس والــريك واألســدي كعــراب للمنطقــة وضامــن 
لطلباتهــم يف إدلــب، لكنــه بنفــس الوقــت يالحــق ثــوار 
ــع  ــل م ــة التعام ــالت بتهم ــم يف املعتق ــزج به 2011 وي
الخــارج، واملعلومــات املوثقــة تــدل عــى وجــود عرات 
الســجون واملعتقــالت التــي افتتحهــا الجــوالين وأمــراؤه 
ليــس ألرسى وعمــالء النظــام بــل للثــوار وبتهــم واهيــة 
ومختلفــة وغــر رشعيــة وغــر قانونيــة وفيهــا ألــوف مــن 
ــم إعدامهــم  ــوار املعتقلــن حتــى اآلن، عــدا عمــن ت الث
ودفنهــم يف مقابــر جاعيــة )عــى طريقــة نظــره بشــار 

ــا. ــاً م األســد( وستتكشــف يوم
أمنيــي  قتــل  كيــف  الثــورة  أهــل  ذاكــرة  تنــس  مل 
الجــوالين أرملــة تعيــل أطفالهــا بســبب صفيحــة مــازوت 
كانــت تهربهــا مــن مناطــق الشــال إلدلــب، ومل تنــس 
الذاكــرة قتــل أطفــال بتهمــة رسقــة زيتــون )العفــارة(، 
وعــرات الجرائــم التــي كانــت تطبــق مقولــة أبــو 
اليقظــان املــري )أحــد أبــرز رشعيــي الجــوالين( بفتــواه 
املشــهورة )أطلقــوا عليهــم بالــرأس(، تلــك الفتــوى التــي 

ــال النظــام. ــد قت ــال عن مل نســمعها تق
اليــوم نحــن أمــام جرائــم جديــدة لتنظيــم أبــو محمــد 
ــة  ــتخراج بطاق ــى اس ــاس ع ــار الن ــا إجب ــوالين، أوله الج
ــرة  ــة الن ــجالت جبه ــة س ــن أمان ــادرة ع ــخصية ص ش
يف إدلــب مقابــل دوالريــن ونصــف للبطاقــة الواحــدة، 
أي جبايــة عــدة ماليــن مــن الــدوالرات اإلضافيــة التــي 
ســتدخل خزائــن الجــوالين كرسقــة ونهــب مــن الحاضنــة 
الشــعبية، وتلــك البطاقــة غــر معــرف فيهــا إال يف 
إدلــب، بــل أكــر مــن ذلــك أن تلــك البطاقــة قــد تكــون 

ســبباً باعتقــال صاحبهــا يف مناطــق الجيــش الوطنــي أو 
يف مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الدميوقراطيــة، باعتبــار 

ــة تقــف وراء إصدارهــا. ــة إرهابي أن جه
ــرب  ــرب مع ــل ع ــي تدخ ــة الت ــة األممي ــوع اإلغاث يف موض
ــة  ــاً أن عصاب ــم متام ــاب الهــوى، فاألمــم املتحــدة تعل ب
الجــوالين تقتطــع %40 مــن اإلغاثــة األمميــة لصالحهــا، 
وباقــي ال %60 يــرسق معظمهــا عــرب املجالــس املحليــة 
وأمــراء الجــوالين وأن مــا يصــل للمســتحقن ال يتجــاوز 

ــط. 10_%15 فق
أمــا الجرميــة السياســية األخــرى عــدا أنهــا جرميــة رسقــة 
ــوالين  ــد الج ــو محم ــا أب ــة أجراه ــل بصفق ــة فتتمث إغاث
معــرب  لهــم  فتــح  أن  بعــد  الــرويس  االحتــالل  مــع 
»الرنبــة« قــرب مدينــة »رساقــب« إلدخــال مســاعدات 
ــك  ــروس تل ــتخدم ال ــام، ليس ــق النظ ــرب مناط ــة ع إغاثي
الواقعــة يف مجلــس األمــن ويطالبــون بإغــالق معــرب 
»بــاب الهــوى«، ورضورة إدخــال كامــل اإلغاثــة األمميــة 
ــل  ــى كام ــا ع ــدوره يوزعه ــو ب ــد، وه ــام األس ــرب نظ ع
الجغرافيــة الســورية، مبــا فيهــا املناطــق املحــررة، بدليــل 
أن هنــاك قوافــل أدخلهــا النظــام إىل إدلــب عــرب معــرب 
»الرنبــة«، وبالتــايل رشعنــة نظــام األســد وبشــار األســد 

ــة. ــل الدولي باملحاف
ــد  ــى ي ــوم ع ــب الي ــة ترتك ــرى إضافي ــة أخ أيضــاً جرمي
ــع  ــع أهــايل إدلــب مــن بي ــل مبن ــة الجــوالين تتمث عصاب
عقاراتهــم إذا مــا كانــت عليهــم ديــون قبــل عــام 2011 
ــوالين  ــة الج ــيطرة عصاب ــد س ــد، بع ــام األس ــوك نظ لبن
ــون  ــد يك ــوري، أو ق ــاري الس ــك العق ــق البن ــى وثائ ع
للجــوالين،  الوثائــق  تلــك  أرســل  األســد مــن  نظــام 
املســتوى،  عاليــة  واتصاالتهــم  صالتهــم  أن  باعتبــار 
وأكــر مــن ذلــك أن اإلدارة املاليــة لــدى الجــوالين تريــد 
ــل  ــعر دوالر قب ــى س ــد ع ــام األس ــون نظ ــل دي تحصي
عــام 2011 بعــد خصــم نصــف الديــون. فمثــالً لــو كان 

للبنــك العقــاري ديــن عــى أحــد املالكــن يف إدلــب 
ــة  ــدى جاع ــة ل ــرة املالي ــف، فدائ ــون ونص ــغ ملي مببل
ــا باقــي  ــغ، أم ــك مــن نصــف املبل الجــوالين تعفــي املال
ــة )15000(  ــع بقيم ــب أن تدف ــرة فيج ــف ل ال750 أل
دوالر لخزينــة الجــوالين يك يســمح لــه ببيــع منزلــه. 
فهــل أصبــح الجــوالين جامــع رضائــب النظــام أم أصبــح 

ــام؟ ــون النظ ــل دي ــوالين محص الج
ــل  ــن قب ــوم م ــب الي ــي ترتك ــربى الت ــة الك ــا الجرمي أم
شــبيحة تقــدم نفســها عــى أنهــا ممثلــة للثــورة ومكاتب 
ــون  ــابقاً يخرج ــوا س ــل، كان ــارية للفصائ ــية استش سياس
علينــا بخطابــات خرندعيــة يعلنــون فيهــا حربهــم عــى 
داعــش وحربهــم عــى القاعــدة وحربهــم عــى أبــو 
محمــد الجــوالين وعصابتــه، اليــوم يخرجــون وبــكل 
ــم  ــدال تنظي ــن اعت ــا ع ــة ليخربون ــكل وقاح ــة وب صفاق
الجــوالين وعــن عدالــة أبــو محمــد الجــوالين، ويريــدون 
املحــرر،  أنــه حامــة ســالم  عــى  لنــا  يقدمــوه  أن 
ــرر  ــياطن املح ــض ش ــن بع ــدة ب ــبق الوح ــوة تس كخط
ــى  ــرور ع ــرة ال ــل دائ ــوالين لتكتم ــة الج ــن عصاب وب
أهلنــا البســطاء واملرتهنــن لســلطات األمــر الواقــع التــي 
ــت شــبابهم  ــم وقتل ــت أرزاقه امتصــت دماءهــم ورسق

ــم. ــالت أحراره ــت باملعتق وزج
جبهــة النــرة هــي تنظيــم قاعــدي، وتغيــر جلــد 
األفعــى ال يعنــي زوال ســمها، وأمــراء الحــرب بالشــال 
الذيــن ميتصــون دمــاء أهلنــا ال يقلــون خطــراً عــن 
عصابــة الجــوالين، والحديــث عــن وحــدة بــن الجــوالين 
وبعــض أمــراء الحــرب مــا هــي إال وحــدة جزاريــن 
ــى  ــرر، وع ــا باملح ــد أهلن ــا وض ــد الضحاي ــن ض ومجرم
أهلنــا وحاضنتنــا الشــعبية االنتبــاه والحــذر، فالواجــب 
ــة  ــم بتقوي ــاح له ــؤالء ال الس ــرام ه ــن إج ــص م التخل
ســلطاتهم  وزيــادة  نفوذهــم  وتقويــة  وجودهــم 

وســطوتهم ورسقاتهــم وجرامئهــم.

قائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجوالين"

أحمد رحال
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 مستشار الحوار الوطني الدكتور حسام بدراوي لـ"ليفانت":

الحوار لن يكون سوى بغطاء سياسي وضروري للجمهورية الجديدة

املفكــر  بــه  خــّص  حــوار  يف   
الوطنــي  الحــوار  ومستشــار  الســيايس 
ــت  ــدراوي، ليفان ــام ب ــور حس ــر، الدكت مب
الوطنــي فرصــة  الحــوار  قــال إن  نيــوز، 
ــق  ــر والتواف ــتقبل م ــم مس ــة لرس عظيم
ــيس  ــي وتأس ــل الوطن ــات العم ــى أولوي ع

للبــالد. الجديــدة  الجمهوريــة 
ــت  ــع "ليفان ــدراوي يف حــواره م وأوضــح ب
ــة  ــي رؤي ــر 2030 ه ــة م ــوز" أن رؤي ني
تــم وضعهــا مــن أجــل مســتقبل مــر عــى 
واقتصاديــاً  سياســياً  املســتويات،  جميــع 
واجتاعيــاً، وتتبنــى سياســات جــادة لبنــاء 

ــتقبل. املس
مــر  وصــف  مــع  أتفــق  "ال  ويــردف: 
أن  بيــد  تحــول،  مرحلــة  يف  باعتبارهــا 
بحالــة  مررنــا  أننــا  الدقيــق  الوصــف 
اســتثنائية كانــت تهــدد وجــود الدولــة وأن 
ــا  ــا وعلين ــم تجاوزه ــد ت ــر ق ــك املخاط تل

ــج  ــتقرار كنه ــة االس ــربز حال ــذي ي ــو ال ــى النح ــل ع العم
اســراتيجي تســتطيع أن تتلمســه يف كل أمــر وتــدرك ثباتــه 

كل حــن.

نص الحوار:
• يبــدو الحــوار الوطنــي فرصــة الفتــة لصياغــة مســتقبل 
مــر والتوافــق عــى محــددات الجمهوريــة الجديــدة 
للبــالد.. وفقــاً لذلــك كيــف تــرى أهميــة الحــوار الوطني يف 
صياغــة املنظــور الســيايس وفلســفة الحكــم يف الجمهوريــة 

الجديــدة؟
يكــون  أن  ينبغــي  باعتبــاره  الحــوار  إىل  أنظــر  حقيقــة 
يف دميومــة داخــل أي أمــة. قــد يكــون مــن الــروري 
االجتــاع يف لحظــة مــا للمراجعــة والنقــاش حــول مــا فــات 
ومــا يحرصــوا عــى أن يكــون يف قــادم األيــام. لكــن الحــوار 
بصفتــه وهيئتــه ينبغــي أن يكــون يف حالــة مســتمرة 

ــا. ــة نضجه ــة وحال ــاع األم ــط إيق ــة لضب وفاعل
ــداً وانطــالق الحــوار  فيــا يختــّص بالوضــع يف مــر تحدي
الوطنــي يف هيئــة منضبطــة وعــر لجــان محــددة إمنــا 
جــاءت مــن أجــل صياغــة معتــرة "للجمهوريــة الجديــدة"، 
مــن حيــث الواقــع الســيايس ومشــتمالته وكيــف عليــه أن 
يكــون املســتقبل، خاصــة أن الجميــع عليــه أن يســعى نحــو 

التوافــق مــع رؤيــة مــر 2030.

• الجمهوريــة الجديــدة لهــا إطــار رئيــي يبــدو يف املحــور 
ــع أســئلة  ــاط م ــك االرتب ــث نســعى نحــو ف الســيايس حي
مهمــة؛ كيــف تحكــم البــالد؟ وبــأي طريقــة؟ وبــأي نظــام 

ســيايس؟
ــاره الســبيل  ــا االلتفــات نحــو الدســتور باعتب ــك علين وكذل
ــه  ــة ديباجت ــالد، خاص ــتقبل الب ــتقرار مس ــو اس ــن نح اآلم
وفلســفته التــي مــن الــروري أن تكــون واضحــة وحاســمة 
كــون مــر دولــة مدنيــة حديثــة وأن مــر تحكــم يف إطــار 
دميقراطــي يحــرتم حريــة املواطنــن والتعدديــة واالختــالف.

مســتقبل  لرســم  عظيمــة  فرصــة  الوطنــي  الحــوار  إن 
مــر والتوافــق عــى أولويــات العمــل الوطنــي وتأســيس 

الجمهوريــة الجديــدة للبــالد.
رؤيــة مــر 2030 هــي رؤيــة تــم وضعهــا مــن أجــل 

سياســياً  املســتويات،  جميــع  عــى  مــر  مســتقبل 
واقتصاديــاً واجتاعيــاً، وتتبنــى سياســات جــادة لبنــاء 
ــي  ــوار الوطن ــة الح ــر ألهمي ــك أنظ ــول ذل ــتقبل. وح املس
ــاً  ــدة وفق ــة الجدي ــوم الجمهوري ــى مفه ــل ع ــدر العم وأق

لرؤيــة ملــر 2030.

• هــل تتفــق مــع اآلراء التــي تذهــب أن القاهــرة بوصفها 
ــرى يف 2013  ــريب، وأخ ــع الع ــورات الربي ــربت ث ــة خ دول
لتصحيــح املســار مــا زالــت يف مرحلــة التحــول وتبحــث عن 
موطــئ قــدم لتصوراتهــا الداخليــة يف ظــل هــذا االضطــراب 

االقليمــي والــدويل؟
ــول.  ــة تح ــا يف مرحل ــر باعتباره ــف م ــع وص ــق م ال أتف
بيــد أن الوصــف الدقيــق أننــا مررنــا بحالــة اســتثنائية 
ــم  ــد ت ــر ق ــك املخاط ــة وأن تل ــود الدول ــدد وج ــت ته كان
ــة  ــرز حال ــذي ي ــو ال ــى النح ــل ع ــا العم ــا وعلين تجاوزه
ــه يف كل  ــتطيع أن تتلمس ــرتاتيجي تس ــج اس ــتقرار كنه االس

ــن. ــه كل ح ــدرك ثبات ــر وت أم
ــاره مــرراً ألي  ــاك اإلقليمــي ال ميكننــي اعتب بالنســبة لالرتب
ــتوى  ــى مس ــواء ع ــف، س ــن يتوق ــه ل ــتثنايئ؛ ألن ــع اس وض
النظــام الــدويل أو املســتوى اإلقليمــي. ولهــذا علينــا اعتــاد 
مبــدأ املشــاركة الفعالــة وضــم فئــات املجتمــع نحــو البنــاء 
ــر  ــتدامة ع ــة املس ــة والتنمي ــدأ العدال ــى مب ــكاز ع واالرت

ــاة كرميــة. ــم والضــان االجتاعــي وحي التعلي
ــك؛ جــاء تشــكيل محــاور ولجــان الحــوار  ــن خــالل ذل وم
مــن  العديــد  ضمــت  االختيــارات  إن  حيــث  الوطنــي 
ــر  ــدد كب ــة إىل ع ــم، إضاف ــرة والعل ــاب الخ ــاء أصح األس
مــن الشــباب الواعــي الــذي يشــكل قــوة حقيقيــة لحــارض 

ومســتقبل البــالد.

• يــأيت الحــوار الوطنــي يف ســياق املبــادرة الرئاســية للعفــو 
عــن بعــض املســجونن وكــذا مبــادرة "عــودة آمنــة".. هــل 
ــر  ــة التوت ــة نحــو حلحل ــك يف ضــوء ســعي الدول تقــدر ذل
ومشــاركة املعارضــة يف البنــاء أم أن الحريــات أمــر ال 

ينبغــي ربطــه بجلســات الحــوار؟
ال أتفــق مــع ذلــك.. الحــوار الوطنــي هــو احتيــاج يحــدث 
كل مرحلــة تاريخيــة. ويف تقديــري الخــاص، إن الحــوار 
الوطنــي بــدأ مــع طــرح مفهــوم الجمهوريــة الجديــدة 

ــة. ــة حديث ــة دميقراطي ــة مدني ــو دول ــعي نح ــث الس حي
ــر  ــة التوت ــاح نحــو القضــاء عــى حال ال ميكــن النظــر بارتي
ــة  ــوار كآلي ــى الح ــكاز ع ــة واالرت ــتدامة التنمي ــوى باس س
منتظمــة ال حالــة طارئــة اســتثنائية. إن املدخــل الحقيقــي 
للجمهوريــة الجديــدة والحــوار الوطنــي لــن يكــون ســوى 

بغطــاء ســيايس.
إن التبــّر جيــداً يف الفضــاء الســيايس يجعلنــا نــدرك أن أي 
مســار للمعارضــة يتــم وصفــه تلقائيــاً بالخائــن، وأي مســار 
لقبــول الوضــع كــا هــو يعتــره البعــض محــض نفــاق مبــا 
ــذي  ــام ال ــال الع ــعة املج ــو توس ــل نح ــي رضورة العم يعن
الوطنــي ومشــاركة  الحــوار  مــع جلســات  أراه حــارضاً 
طيــف واســع مــن القــوى السياســية والشــبابية الفاعلــة يف 

املجتمــع.
وحقيقــة ال ميكننــي املوافقــة عــى األمريــن؛ املعارضــة 
عليهــا أن تظهــر يف منــاخ يســمح باملعارضــة البنــاءة التــي 
تتفــق وتختلــف بأريحيــة حــول قــرارات الســلطة ويكــون 
ــاءة  ــة والبن ــات الفعال ــم املقرتح ــى تقدي ــدرة ع ــا الق لديه

ــات. ــاوز األزم لتج
أســتطيع القــول إن مفهــوم املعارضــة يبــدو واضحــاً يف 
تقديــري، حيــث مجموعــة مــن النــاس تســتطيع أن تحقــق 
لبالدهــا أفضــل اإلجــراءات مــن خــالل حكومــة، ويف ظــّل 
ــاخ الســيايس. ــك نجــد حــدة واســتقطاب يف املن ــاب ذل غي

ــس  ــجونن لي ــض املس ــن بع ــو ع ــراج والعف ــل اإلف ــد ميث ق
ــا  ــا مررن ــابق أنن ــؤال س ــك أرشت يف س ــة ولذل ــفة ثابت فلس
ــي  ــا امل ــاه وعلين ــا تجاوزن ــي أنن ــتثنايئ ويف ظّن ــرف اس بظ
ــقف  ــل س ــك مث ــت ذل ــي تثب ــراءات الت ــة اإلج ــاً بكاف قدم
مــدة الحبــس االحتياطــي وليكــن القضــاء العــادل هــو 

ــراءة. ــة وال ــن اإلدان ــل ب ــد الفاص الح

• رمبــا مــا ســبق يطــرح الســؤال حــول مفهــوم املعارضــة 
الوطنيــة وكيــف يّتســق ومراحــل التحــول الســيايس؟

ــر  ــة أو غ ــة بالوطني ــف املعارض ــى وص ــرتض ع ــي أع دعن
الوطنيــة، أتصــور أنــك تقصــد املعارضــة البنــاءة التــي 
مقرتحاتهــا  مــن  جملــة  وتضــع  تختلــف  أن  تســتطيع 
الفعالــة بعيــداً عــن مفهــوم االختــالف الــذي يبعــث الهــدم 

والتدمــر.
ــا تشــاء دون  ــا وقت ــا ومتنعه ــي أن متنحه ــة ال ينبغ الوطني

ــي  ــة حــال هــذا رأي ــة واضحــة. عــى أي بين
ــاً. ــون مصيب ــو أن أك وأرج

ســأعود مــرة أخــرى لفلســفة الدســتور وكون 
ــي  ــك يعن ــة وذل ــة حديث ــة مدني ــر دول م
االبتعــاد عــن اســتخدام الديــن وتوظيفهــا يف 
رصاع ســيايس، ذلــك هــو األصــل يف حقيقــة 
األمــر. ومــن خــالل ذلــك علينــا املــي 
نحــو إقامــة دميقراطيــة حقيقــة بعيــداً عــن 
مخاطــر اإلســالم الســيايس وتوظيفــه للديــن 
والتحــوالت  الــراع  ومقوالتــه يف خصــم 

ــية. السياس

الجديــدة  الجمهوريــة  مفهــوم  يثــر   •
الصياغــة  حــول  املقاربــات  مــن  الكثــر 
املالمئــة للنظــام الســيايس لبلــد مركــزي 
-مــر- يف تقديــرك مــا األكــر مالمئــة اآلن؟

الحقيقــة علينــا أن نقــر كــون وضــع نظامنــا 
ــا  ــايس ك ــبه رئ ــس ش ــياً ولي ــيايس رئاس الس

هــو اآلن.
مــر تحكــم مــن خــالل رئيــس الجمهوريــة 
منــذ لحظــة ثــورة يوليــو 1952 وذلــك أمــر 
ال يعيــب السياســة املريــة يف يشء، وعلينــا 
أن نعــرتف بواقعنــا إذ تحتــاج مــر إىل حيــازة ســلطة 
قويــة حازمــة بيــد أن ذلــك ال مينــع مــن إقــرار مبــدأ تــداول 
ــل  ــد الفاص ــو الح ــري ه ــك يف تقدي ــون ذل ــلطات لك الس

ــة. ــداً عــن الديكتاتوري بعي
ولذلــك أرى أن رئيــس الجمهوريــة يف مــر يحتــاج إىل 
ســلطات واســعة وإال ينفــرط العقــد وتســود الفــوىض. 
ولكــن أيضــاً ينبغــي أن يكــون الحكــم القــوي داخــل إطــار 
مؤســي وقانــوين بعيــداً عــن الفرديــة يف اتخــاذ القــرارات 
ــداول الســلطة  ــة ت ــبية وشــفافية وإمكاني ــار محاس ويف إط
ــح  ــاخ يتي يف إطــار دســتوري ومــدة محــددة للســلطة ومن

ــن. ــام الناخب ــل أم وجــود بدائ

ــي إال أن  ــدد املحــاور الخاصــة بالحــوار الوطن ــم تع • رغ
املحــور االقتصــادي يشــغل بــال الجميــع نظــراً لحساســية 
ودقــة األمــر نتيجــة تداعيــات الوضــع الداخــي وآثــار 
كوفيــد 19 والحــرب الروســية األوكرانيــة.. هــل تــرى 
ــة  ــق وصياغ ــة إىل تدقي ــة بحاج ــات االقتصادي أن السياس

ــة؟ ــات بدق ــة االولوي ــرض صياغ ــة تف مالمئ
ــدو واضحــة يف  ــا تب ــة الرئيســة التــي ال خــالف عليه القضي

ــم. ــة والثقافــة والتعلي ــاء اإلنســان حيــث العدال بن
ــث  ــتور، حي ــدد يف الدس ــح ومح ــادي واض ــام االقتص النظ
اقتصــاد الســوق ومشــاركة الحكومــة بشــكل محــدود 
العدالــة  وإقــرار  الدخــل  محــدودة  الطبقــات  لحايــة 

االجتاعيــة بــن الطبقــات.
ــة  ــدة ورؤي ــة الجدي ــة يف ســياق الجمهوري ــة املري والدول
2030 تدعــم اقتصــاد الســوق الحــر والليراليــة االجتاعيــة 

وضــان للعدالــة االجتاعيــة.
أختــم حــواري معكــم نحــو التأكيد عــى أن الحــوار الوطني 
ــق  ــا أن نتف ــة االوىل وعلين ــن الدرج ــيايس م ــوار س ــو ح ه
ــمح ألداء  ــذي يس ــر ال ــالد األم ــم يف الب ــفة الحك ــى فلس ع
مميــز للنظــام الســيايس الحاكــم مــا يســمح لــه بتحقيــق 
ــد  ــدرات املواطــن وتبع ــى مق ــود ع ــة تع ــازات واضح إنج

ــالد عــن هوامــش الفــوىض والســيولة واالضطــراب. الب
يف تقديــري إن البــالد ينبغــي أن متــر عــر الالمركزيــة وذلــك 
ــث  ــم حي ــات التعلي ــت ومخرج ــض الوق ــاج بع ــر يحت أم

ــة الناجــزة. ــق العدال الوعــي وتحقي

الدكتور حسام بدراوي

حاوره: رامي شفيق
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يف  الحاكــم  النظــام  يــزال  ال   
ــع  ــار الرتاج ــوب قط ــتمراً يف رك ــا، مس تركي
والعــودة إىل الخلــف يف مواقفــه السياســية، 
ــا  ــعارات أطلقه ــج لش ــادة الرتوي ــاعياً إلع س
ــث  ــر املشــاكل«، حي ســابقاً، عرفــت بـ«صف
ــا  ــق، عندم ــا يف دمش ــر محطاته ــت آخ كان
ــه  أزعــن الجانــب الــرتيك للواقــع، وأدرك بأن
ال مســتقبل ســيايس أو عســكري لتنظيــات 
عمــل  لطاملــا  التــي  الســيايس،  اإلســالم 
ــم  ــرة بحكمه ــن أنق ــالً م ــا، أم ــج له للرتوي

تحــت ظلهــا، يف ســوريا.

محطات الخليج العربي

يف  الوضــع  عــى  مقتــراً  األمــر  وليــس 
ســوريا، والتــي ســبقها كثــر مــن الــدول 
ــا  ــة، طامل ــدول الخليجي ــا ال ــة، ومنه العربي
اعتــادت أنقــرة مهاجمتهــا ومناكفتهــا يف 
قضايــا منوعــة، وال يــزال الجانــب الــرتيك 
الــدول  مــع  العالقــة  لرتميــم  يســعى 
الخليجيــة، أمــالً منــه يف الحصــول عــى 
منافــع اقتصاديــة، ال يبــدو أنــه ســينالها قبل 
انتخابــات الرئاســة الرتكيــة يف العــام القــادم.

رجــب  الــرتيك  الرئيــس  وأكــد  عــاد  إذ 
طيــب أردوغــان، يف الخامــس والعرشيــن 
مــن يوليــو املــايض، أن مســاعي تطويــر 
العالقــات الرتكيــة مــع الســعودية واإلمــارات 
ــيس  ــم تأس ــال: »ت ــتمرة«، وق ــزال »مس ال ت
صنــدوق تكنولوجيــا مشــرتك مــع اإلمــارات، 

فيــا  برعــة  متواصلــة  واملفاوضــات 
ــاملة  ــة ش ــة اقتصادي ــة رشاك ــص اتفاقي يخ
تشــمل االســتثار، كــا نــرى أن الســلطات 
الســعودية تبــذل جهــوًدا لتبديــد مشــكالت 
ــذ  ــا لتنفي ــون مقاولين ــا، ويدع ــال أعالن رج

مرشوعــات يف البلديــن«.

محطة مصر

ــاءات  ــان، أن لق ــال أردوغ ــر، ق ــول م وح
مســتمرة  مــر  مــع  العالقــات  تطبيــع 
أيضــاً دون »عوائــق كبــرة متنــع ذلــك«، 
ــراء  ــدم إج ــبب لع ــد س ــه ال يوج ــاً أن معلن
مــع مــر،  املســتوى  رفيعــة  محادثــات 
مشــراً إىل جهــود أنقــرة إلصــالح العالقــات 
ــأن  ــح ب ــان أوض ــن أردوغ ــرة، لك ــع القاه م
املباحثــات الرتكيــة املريــة متواصلــة عنــد 
املســتوى األدىن، وليــس هنــاك مــا مينــع 
أن  يكفــي  رفيــع،  مســتوى  إىل  ارتقاءهــا 

يكــون هنــاك تفاهــم متبــادل«.
عــى  »املحادثــات  مقابلــة:  يف  وأضــاف 
ليــس  مســتمرة،  الدنيــا  املســتويات 
مســتبعداً أن يحــدث هــذا عــى مســتويات 
ــا«، مشــراً إىل  ــا نفهــم بعضن أعــى، مــا دمن
ــدار  ــب إص ــن تجن ــى البلدي ــن ع ــه يتع أن
ــؤذي« أحدهــا اآلخــر، حســب  ــات »ت بيان

زعمــه.
محاوالتــه  يف  جديــد  مــن  خــاض  كــا 
للفصــل بــن الشــعب والســلطات املريــة، 
يف رســالة قــد تكــون مبطنــة لتنظيــات 
اإلســالم الســيايس يف مــر، تشــر إىل تلويــح 
تــريك بإعــادة تعوميهــم يف حــال إخفــاق 
إذ  املريــة،  الســلطات  مــع  املصالحــة 
ــلم  ــري مس ــعب امل ــان: »الش ــال أردوغ ق

وشــقيقنا، يكفــي أن نقــود املرحلــة بشــكل 
ال يــيء فيــه أحدنــا إىل اآلخــر بتريحــات 

ــا«. ــد بعضن ض

محطة تل أبيب

ــه  ــرتيك رحالت ــا يواصــل قطــار الرتاجــع ال ك
الــوزراء  رئيــس  أعلــن  إذ  إرسائيــل،  إىل 
اإلرسائيــيل يائــر البيــد، يف الســابع عــرش مــن 
ــتأنف  ــه ستس ــايض، أن حكومت ــطس امل أغس
ــا  ــع تركي ــة م ــية الكامل ــات الدبلوماس العالق
بعــد ســنوات مــن التوتر بــن الدولتــن، وقال 
ــع مســتوى  ــرة أخــرى رف ــرر م ــان: »تق يف بي
العالقــات بــن البلديــن إىل مســتوى العالقات 
الســفراء  وإعــادة  الكاملــة  الدبلوماســية 
والقناصــل العامــن مــن البلديــن«، مضيفاً أن 
»إعــادة العالقــات مــع تركيــا مكســب مهــم 
ــم  ــادي مه ــأ اقتص ــي ونب ــتقرار اإلقليم لالس

ــل«. ــي إرسائي ــداً ملواطن ج
عــى  تأثــراً  التقــارب،  لذلــك  كان  وقــد 
مدمــرة  رســت  إذ  العســكري،  الجانــب 
تركيــة، يف الثالــث مــن ســبتمر الجــاري، 
 TCG« ــا ــق عليه مــن طــراز »F-247«، يُطل
مصحوبــة  حيفــا،  مينــاء  يف   »Kemalreis
طــراز  مــن  أمريكيــة  صواريــخ  بســفينة 
 USS Forrest« ــم ــل اس »DDG-98«، تحم
اســتطالع  مهمــة  إطــار  يف   ،»Sherman
ــو« يف  ــي »نات ــال األطل ــف ش ــا حل ينفذه

البحــر األبيــض املتوســط.
لكــن مســؤول عســكري إرسائيــيل كبــر، 
ــاون  ــن تع ــزء م ــو ج ــام ه ــأن االلتح ــاد ب أف
ــي،  ــف شــال األطل ــا لحل ــل ودعمه إرسائي
ومل يتــم التخطيــط ألي أنشــطة بــن الجيــش 
أو طاقمهــا  الرتكيــة  اإلرسائيــيل والســفينة 

أو  االســتقباالت  ذلــك  يف  مبــا  قادتهــا،  أو 
االجتاعــات. أو  التدريبــات 

محطة دمشق

وعقــب ســنوات مــن مــد املســلحن بالســالح 
ــة يف  ــرب األهلي ــجيعها للح ــدادات، وتش واإلم
ــودة  ــة الع ــرتيك برحل ــرف ال ــدأ الط ــوريا، ب س
ــس  ــب رئي ــق، إذ رصح نائ ــع إىل دمش والرتاج
حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم برتكيــا، حيايت 
يازجــي، يف الســابع عــرش مــن أغســطس، بــأن 
ــارشة  ــح مب ــد تصب ــق »ق ــع دمش ــات م العالق
ــات  ــتواها«، يف تريح ــع مس ــن أن يرتف وميك

ــة. لوســائل إعــالم تركي
ــن  ــك، ميك ــت بذل ــا آمن ــي: »لطامل ــال يازج وق
أن يكــون الــراع بــن املؤسســات، وميكــن أن 
يكــون بــن العائــالت، وميكــن أيضــاً أن يكــون 
عــى نطــاق دويل«، وأضــاف “الحــوار إمــا 
ــوم  ــى الي ــارش، حت ــر مب ــارش أو غ ــكل مب بش
كان هــذا الحــوار يجــري بطريقــة غــر مبــارشة 
ــوم  ــتطرداً: »والي ــدد«، مس ــتوى مح ــد مس عن
ــاخ  ارتفــع هــذا املســتوى بعــض الــيء، واملن
ــر يف املســتقبل  ــه أك ــذي سيتشــكل بارتفاع ال
املســتنقع  هــذا  مــن  الخــروج  سيســهم يف 
ــى حــد  ــاً«، ع ــذ 11 عام ــوريا من ــم يف س القائ
ــرؤ  ــرتيك الت ــب ال زعمــه، مــع محــاوالت الجان
الســورية،  األحــداث  الواضــح يف  مــن دوره 

ــا. ــلح منه ــق املس ــة الش وخاص
يــوم واحــد  بعــد  يازجــي،  وجــاء تريــح 
ــود  ــرتيك مول ــة ال ــر الخارجي ــح لوزي مــن تري
أن  »يجــب  فيــه:  قــال  أوغلــو،  تشــاووش 
ــه...  ــح النظــام واملعارضــة، هــذا مــا قلت يتصال
نــرى أن املصالحــة رضوريــة إلحــالل ســالم 
دائــم يف ســوريا«، وهــو مــا أكــده فيــا بعــد، 

الرئيــس الــرتيك، رجــب طيــب أردوغــان، يف 
ــه ال  ــد بأن ــن أغســطس، ليؤك التاســع عــرش م
يســتبعد الحــوار والدبلوماســية مــع النظــام يف 

ــوريا. س
ــد  ــرتيك ق ــع ال ــار الرتاج ــدو أن قط ــه، يب وعلي
يواصــل محطاتــه، ولعــل إحــدى املحطــات 
التــي مــر بهــا لكــن مــن دون تريحــات، 
يف  املزعومــة  العســكرية  العمليــة  كانــت 
شــال رشق ســوريا، حيــث مل تعــد أنقــرة 
تطلــق تريحاتهــا الناريــة، التــي كانــت تهــدد 
املنطقــة بغزوهــا بــن ليلــة وضحاهــا، وهــم يف 
غفلــة، مــا يشــر إىل أن مســاعي تركيــا لصنــع 
بالــرشق  إقليمــي مركــزي، متحكــم  العــب 

األوســط، كان بائــت بالفشــل.
ولعــل األهــم بالنســبة ألنقــرة اليــوم، هــو 
جهــة،  مــن  االقتصاديــة  الجــراح  مللمــة 
ــة  ــرب األوكراني ــن الح ــتفادة م ــة االس ومحاول
ــح  ــف القم ــص يف مل ــة، باألخ ــة ثاني ــن جه م
األوكــراين، وهــو مــا يفــرض عليهــا تقديــم 
ــا  ــة األوىل، مب ــكو بالدرج ــرى ملوس ــازالت ك تن
يضمــن االســتقرار يف مناطــق نفــوذ موســكو يف 

الــرشق األوســط، وعــى رأســها ســوريا.

أحمد قطمة

الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان
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ألمانيا.. مساٍع لمكافحة التمييز العنصري

يــدرك معظــم األملــان أن العنريــة موجــودة   
ــل  ــب، ب ــات فحس ــى األقلي ــر ع ــم، وال تؤث يف مجتمعاته
ــا،  ــا يف أملاني ــا. وهن ــش يف أملاني ــن يعي ــى كل م ــر ع تؤث
يعتــرب كل شــخص محمــي مــن التمييــز عــى أســاس 
العــرق أو األصــل العرقــي أو الجنــس أو اإلعاقــة أو الديــن 
أو املعتقــد أو التوجــه الجنــي، وفقــاً لقواعــد عمــل 

العنــري. التمييــز  الفيــدرايل ملكافحــة  املكتــب 
أصبحــت برلــن أول واليــة أملانيــة تصــدر قانونهــا الخــاص 
مبكافحــة التمييــز يــوم الســادس مــن يونيــو 2020، حيــث 
وافــق غالبيــة نــواب الواليــة عــى القانــون. يحظــر القانون 
ــة  ــك الرط ــا يف ذل ــة، مب ــلطات العام ــى الس ــًة ع رصاح
واملــدارس العامــة مــن التمييــز عــى أســاس الخلفيــة، 
ولــون البــرة، والجنــس، والديــن وغرهــا مــن العوامــل.

ــا بشــأن املســاواة  ــد يف أملاني ــام الجدي ــون الع دخــل القان
ــطس 2006  ــن أغس ــذ يف األول م ــز التنفي ــة حي يف املعامل
واعتمدتــه الوكالــة الفيدراليــة ملكافحــة التمييــز العنــري 
ضــان  هــو  الجديــد  القانــون  مــن  والغــرض   AGG
ــع يف مــكان العمــل. ونتيجــة  ــة للجمي املســاواة يف املعامل
ــز  ــاب العمــل التميي ــك، يُحظــر اآلن رصاحــة عــى أرب لذل

أســاس  عــى  املوظفــن  أو  للوظائــف  املتقدمــن  ضــد 
الجنــس أو العــرق أو األصــل العرقــي، الديــن أو املعتقــد، 

ــي. ــه الجن ــز، أو التوج ــن، العج الس
ــة  ــو 2022 أن قراب ــرت يف ماي ــة ن ــج دراس ــفت نتائ كش
45 يف املائــة تعرضــوا لحادثــة عنريــة مــرة واحــدة عــى 
األقــل يف حياتهــم، بينــا قــال 22 يف املائــة مــن املشــاركن 
ــارش.  ــكل مب ــة بش ــون للعنري ــم يتعرض ــة إنه يف الدراس
واعتمــدت الدراســة التــي أجراهــا املركــز األملــاين ألبحــاث 
ــتطالع  ــى اس ــن ع ــرة »DeZIM« يف برل ــاج والهج االندم
آراء خمســة آالف شــخص، قــال 65 يف املائــة منهــم إنهــم 
»يعتقــدون أن مشــكلة متييــز عنــري تنبــع مــن ســلطات 

ــا«. ــة يف أملاني الدول
ــلوكاً  ــود س ــداء لليه ــل الع ــداء للمســلمن، مث أضحــى الع
ــغ  ــة بل ــة األملاني ــا، وبحســب وزارة الداخلي ــاً يف أملاني يومي
عــدد الهجــات التــي طالــت مســلمن أو رمــوزاً إســالمية 
1026 حالــة يف عــام 2020. معــاداة املســلمن وتهديدهــم 
يف ارتفــاع ليــس يف أملانيــا وحدهــا، بــل وعــرب شــبكة 

ــت بشــكل خــاص.  اإلنرن

هل سبق لك أن وقعت ضحية للعنصرية؟

يف اســتطالع، أجــاب ٪22 مــن األشــخاص الذيــن يعيشــون 
ــا بـــ »نعــم« عــى هــذا الســؤال. أجــرى باحثــون  يف أملاني
 )DeZIM( مــن املركــز األملــاين ألبحــاث االندمــاج والهجــرة
ــل إىل أغســطس  ــة، مــن أبري ــة هاتفي ــاً 5000 مقابل تقريب

ــة واألوراق  ــة اإلعالمي ــل التغطي ــوا بتحلي ــا قام 2021، ك
ــة والوثائــق القانونيــة. األكادميي

ــا يف أول دراســة  ــوا إليه ــي توصل ــج الت ونــر املركــز النتائ
وطنيــة للمعهــد بعنــوان »الحقائــق العنريــة.. كيــف 
ــا مــع العنريــة؟«. إنــه جــزء مــن املرصــد  تتعامــل أملاني
الوطنــي للتمييــز والعنريــة وقــد قدمتــه مديــرة املركــز 
ــان يف  ــكا فوروت ــرة ناي ــاج والهج ــاث االندم ــاين ألبح األمل
ــا  ــد فوجئن ــت: »لق ــو 2022 وقال ــهر ماي ــالل ش ــن خ برل
حًقــا بــأن ٪90 قالــوا إن هنــاك عنريــة يف أملانيــا«، 
ــم  ــأن حــوايل نصفه ــوا أيضــاً ب ــن فوجئ ــة أن الباحث مضيف
وافقــوا عــى عبــارة »نحــن نعيــش يف مجتمــع عنــري«. 
وعــي  لديهــم  النــاس  أن  إىل  يشــر  هــذا  إن  وقالــت 
ــر دوتشــه  ــاً لتقري ــة، وفق ــة املؤسســية والهيكلي بالعنري

ــة. ــه األملاني فيل

اإلنترنت فضاء مفتوح لنشر العنصرية

اإلنرنــت فضــاء مفتــوح وإىل درجــة كبــرة وميكــن أن 
ــف أن  ــر كي ــن. ونتذك ــن آخري ــور مجرم ــبب يف ظه يتس
منفــذ الهجــوم اإلرهــايب يف مدينــة هالــه عــام 2019، قــد 
ــت، يك يتمكــن  ــق اإلنرن ــارشة عــن طري ــه مب ــث هجوم ب

ــاس. ــن الن ــن م ــدد ممك ــرب ع ــن الوصــول إىل أك م
يقــول الباحــث يف مجــال العنريــة، دانييــل غيامــرا، مــن 
ــج  ــرض نتائ ــاء ع ــر« أثن ــم آخ ــخص يعلّ ــة »كل ش منظم
االســتطالع عــى اإلنرنــت: »لقــد كان طريقــاً طويــالً حقــاً 

ويتحــدث غيامــرا عــن »تقاريــر لتجــارب مؤملــة«. مل تهتــم 
ــذه  ــل ه ــع مث ــراً بجم ــة كث ــة الحالي ــة االتحادي الحكوم
ــاً  ــع التزام ــه يف الواق ــروض أن تعمل ــو املف ــات، »وه البيان
ــة  ــرا: »العنري ــف غيام ــان«، يضي ــوق اإلنس ــا بحق منه
ضــد الســود ليســت مشــكلتنا مل نبتدعهــا أو نخرعهــا، 

ــة«. ــن املشــكلة هيكلي لك

الوكالة الفيدرالية لمكافحة التمييز العنصري

تحــّث الوكالــة املواطنــن، عــى اتخــاذ إجــراءات يف مجاالت 
مكافحــة العنريــة وقالــت فــردا أتامــان، رئيســة الوكالــة، 
»إن عــدد حــاالت التمييــز التــي أبلغتنــا بهــا مقلــق. لكنــه 
ــع  ــوا م ــاس مل يتصالح ــن الن ــد م ــد واملزي ــر أن املزي يظه
التمييــز ويبحثــون عــن املســاعدة ». وناشــدت أي شــخص 
يواجــه متييــزًا أن يتخــذ إجــراًء -إذا لــزم األمــر- عــن 
طريــق إرشاك الرطــة أو املحاكــم األملانيــة. كــا ناشــدت 
الحكومــة الفيدراليــة ملنــح األشــخاص املترريــن مــن 
التمييــز فرصــاً أفضــل إلنفــاذ حقوقهــم، بحجــة أن الوضــع 
ــن«.  ــق املترري ــات يف طري ــع عقب ــايل »يض ــوين الح القان
وقالــت إن اللوائــح األملانيــة أمامهــا طريــق طويــل لتلبــي 

ــة. املعايــر الدولي
ويحظــر القانــون رصاحــًة الســلطات العامــة، مبــا يف ذلــك 
الرطــة، التمييــز عــى أســاس لــون البــرة والجنــس 
وعوامــل أخــرى. ويبــدو أن القواعــد الجديــدة ســاعدت يف 

ــا نســبياً. ــة املمنهجــة يف أملاني معالجــة العنري

جاسم محمد
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املاضيــة،  األشــهر  مــدار  عــى    
عملــت منظمــة »ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة« 
عــى تقريــر كشــف مســؤولية »منظمــة إحســان« التابعــة 
ــة  ــجار يف منطق ــات األش ــع مئ ــوري، يف قط ــدى الس للمنت
جنديرس/عفريــن، وذلــك مــن أجــل بنــاء )مســتوطنة\قرية 
ــلحن  ــاكن ملس ــن املس ــزء م ــص ج ــة(، وتخصي ــر قانوني غ

»الســمرقند«. مليشــيا  مــن 
ــة« يف  ــة والعدال ــل الحقيق ــن أج ــوريون م ــفت »س وكش
ــن  ــبتمرب، ع ــن س ــن م ــور الثالثاء\العري ــا املنش تقريره
تواطــئ ثــالث منظــات إنســانية، ســوريّة ودوليــة، يف 
ــيات  ــن مليش ــلحن م ــة ملس ــر قانوني ــن غ ــات توط عملي
»الجيــش الوطنــي الســوري« التابعــة لركيــا، وعائالتهــم، يف 
إحــدى املشــاريع التــي تــّم اإلعــالن عــى أنّهــا صممــت من 
أجــل إيــواء النازحــن داخليــاً يف منطقــة عفريــن الســوريّة 

ــة. ــة الكردي ذات الغالبي
وذكــرت منظمــة »ســوريون«، أن املــروع الــذي أطلقتــه 
منظمــة »إحســان لإلغاثــة والتنميــة« يف ناحيــة »جنديرس« 
ــام  ــه يف الع ــل علي ــدأ العم ــرة« ب ــر صف ــدة »كف ــرب بل ق
ــة  2019، بقطــع مئــات األشــجار الحراجيــة عــى ســفح تلّ
محليــة، بحســب صــور أقــار اصطناعيــة حريــة حصلــت 
عليهــا »ســوريون«، وتــم تنفيــذه عــى األرايض التــي تــّم 
االســتيالء عليهــا بعــد العمليــة العســكرية الركيــة املســّاة 
»غصــن الزيتــون« عــام 2018، وهــي العمليــة التــي أّدت 
ــة  ــكان املنطق ــن س ــرات اآلالف م ــزوح« ع إىل »تهجر\ن

األصليــن إىل مناطــق أخــرى.
ــا  ــتوطنة« عليه ــاء »املس ــّم بن ــي ت ــة الت ــع املنطق وتخض
لســيطرة مبــارشة ملليشــيا »لــواء ســمرقند« التابــع للفيلــق 
األول يف مليشــيات »الجيــش الوطنــي الســوري« املدعــوم 
»إحســان«  أّن  »ســوريون«  علمــت  وقــد  تركيــا،  مــن 
اتفقــت مــع املليشــيا عــى الســاح للمنظمــة ببنــاء 
ــم  ــا، بحك ــرّض له ــا دون التع ــهيل مهمته ــة« وتس »القري
ــول  ــاء حص ــة، لق ــى املنطق ــة ع ــيا الفعلي ــيطرة املليش س
مســلحيها عــى عــدد معــن مــن املســاكن، وهــو مــا يفــرّس 
إعطــاء املنظــات املشــاركة يف املــروع مــا نســبته 16% 
ــدر  ــن ينح ــيا الذي ــلحي املليش ــح مس ــوت لصال ــن البي م

ــورية. ــب الس ــة إدل ــن محافظ ــم م معظمه
ــي  ــان« الت ــة »إحس ــب منظم ــوريون، »إىل جان ــق س ووف
تشــكّل إحــدى برامــج »املنتــدى الســوري«، ســاهمت 
منظمــة »شــام الخــر اإلنســانية« وبــإرشاف مــن »منظمــة 
ــر  ــزء آخ ــم ج ــة تخدي ــة«، بعملي ــة العاملية/الكويتي الرحم
ــق  ــن مناط ــن م ــب النازح ــروع وترغي ــب امل ــن جوان م
القريــة«، وهــا  تلــك  باالســتيطان يف  أخــرى  ســوريّة 
ــروع  ــاء م ــياً يف بن ــا دوراً أساس ــان لعبت ــان اللت املنظمت
»جبــل األحــالم« الــذي خصــص مبعظمــه إلســكان مســلحن 
وعائالتهــم فيهــا؛ يف مثــال صــارخ إلحــدى عمليــات التغيــر 

ــورّي. ــزاع الس ــن الن ــة يف زم ــة القرسي الدميوغرافي
وتتألــف القريــة التــي تــّم إنشــاؤها مــن قبــل »إحســان« 
مــن كتلتــن ســكنيتن )كتلــة رشقيــة و كتلــة غربيــة(، 
ــة،  ــرى ومســتوطنات بري ــن تســع ق وتشــكّل واحــدة م
تــّم البــدء يف بنائهــا بعــد خضــوع منطقــة عفريــن الحتــالل 
تــريك كــا وّصفتــه لجنــة التحقيــق الدوليــة يف عــدة تقارير 
ــات  ــد خالص ــررة إىل أح ــارة املتك ــالل اإلش ــن خ ــة م خاص
اإلنســاين  الــدويل  القانــون  انتهــاكات  حــول  مؤمترهــا، 
والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان يف ســوريا عــام 2017، 
ــد  ــالل عن ــة االحت ــاق حال ــى انطب ــا ع ــدت فيه ــي أك والت
قيــام أي دولــة تقــوم باحتــالل جــزء أو كافــة أرايض دولــة 
أخــرى، وبالتــايل انطبــاق كافــة األحــكام القانونيــة النافــذة 

عــى االحتــالل. 
وهــو األمــر الــذي أكدتـّـه عــدة منظــات حقوقيــة دوليــة 
أخــرى مثــل منظمــة العفــو الدوليــة، التــي وثقــت أمُناطــاً 
مختلفــة مــن االنتهــاكات بعــد احتــالل املنطقــة عســكرياً، 
وأيضــاً املركــز الســوري للعدالــة واملســاءلة والــذي خلــص 
إىل أّن تركيــا متــارس ســيطرة فعالــة عــى أجــزاء مــن 
ــع الوجــود العســكري  ــب، م ــاً إىل جن شــال ســوريا، جنب
املســتمر، باإلضافــة لفــرض القانــون الــريك وإدارة املــدارس 
ــدت أّن عليهــا التزامــات  والوظائــف العامــة األخــرى، وأكّ

كقــوة احتــالل مبوجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.
وبُنيــت جميــع تلــك »املســتوطنات\القرى غــر القانونية«، 
بحســب مصــادر موثوقــة لـ»ســوريون« مبوافقــة مــن 
املجلــس املحــي لعفريــن، بنــاء عــى توجيهــات مــن وايل 
 ،)Rahmi Doaan - واليــة هاتــاي الركية )رحمــي دوغــان
واملســؤول املبــارشة عــن إدارة املنطقــة مــن طــرف تركيــا.

الموقع الجغرافي لمشروع »إحسان«:

تقــع القريــة التــي ورد اســمها يف بعــض املصــادر املحلّيــة 
ــة  ــفح تلّ ــى س ــة ع ــل( يف أرض حراجي ــة األم ــم )قري باس
شــايل رشقــي بلــدة كفــر صفــرة يف ناحيــة جنديــرس، 
ــي شــاويت«، وتعــود  ــاً باســم »جياي ــع محلي ويّعــرف املوق
ــا ليســت  ــة الســورية؛ أّي أنه ــل للدول ــة األرض/الجب ملكي
ــة، ويف الوقــت الراهــن تقــع املنطقــة ضمــن  ــة فردي ملكي
ــواء  ــع لـ«الل ــمرقند« التاب ــواء س ــل »ل ــوذ فصي ــاق نف نط
121« التابــع لـ«الفرقــة 13« املنضويــة ضمــن »الفيلــق 
األول« التابــع لــوزارة الدفــاع يف »الحكومــة الســورية 
املؤقتــة«، املنبثقــة عــن »االئتــالف الســوري لقــوى الثــورة 

واملعارضــة«.
التــل  أن ســفح  االصطناعيــة  األقــار  وأظهــرت صــور 
كان مغطــى باألشــجار الحراجيــة، قبــل أن يتــّم قطــع 
األشــجار مــن الجــزء الــذي بنيــت عليــه القريــة الســكنية، 
ــة  ــل واألرايض املحيط ــي الت ــراج يف باق ــت األح ــا بقي في
ــي أن قطــع األشــجار  ــا يعن ــه، م باملــروع كــا هــي علي
كان متعمــداً وجــاء بهــدف بنــاء هــذه القريــة، واســتناداً 
إىل شــهادة أحــد العاملــن يف املــروع ذاتــه )مصــدر أول(، 
فــإن املنظمــة املنفــذة للمــروع وهــي »إحســان لإلغاثــة 
ــن  ــدد م ــى ع ــا ع ــجار ووزعته ــت األش ــة« قطع والتنمي
ــة. ــة يف املنطق ــا اإلغاثي ــن برامجه ــالت املســتفيدة م العائ

ــة إىل  ــدت الجمعي ــالً: »عم ــه قائ ــدر يف إفادت وأردف املص
قطــع األشــجار يف موقــع البنــاء ومحيطــه بحجــة أنهــا 
ــد  ــة وتعبي ــات الثقيل ــاء وإدخــال اآللي ــات بن ــق عملي تعي
األشــجار  كميــة  تكــن  ومل  التــل،  ســفح  إىل  الطريــق 
ــّم تحطيــب تلــك األشــجار  املقطوعــة كبــرة جــداً، لقــد ت
وتوزيعهــا عــى املحتاجــن مــن قبــل الجمعيــة نفســها، أي 

ــا.« ــرة به ــا أو املتاج ــم ببيعه ــة مل تق أن الجمعي

تفاصيل بناء المشروع والهدف منه:

وفــق ســوريون، »كان الهــدف املعلــن للمــروع هــو بنــاء 
ــن  ــرساً م ــرون ق ــن داخلياً/املهج ــاً للنازح ــزالً دامئ 247 من
مختلــف املحافظــات الســورية، وبــدأ العمــل عــى عمليــة 
البنــاء أيار/مايــو 2020، ســبق ذلــك ويف العــام 2019، 
ــول/ ــهر أيل ــد األرض، ويف ش ــجار ومتهي ــع األش ــة قط عملي

ــة« عــرب  ــة والتنمي ســبتمرب 2021 أعلنــت »إحســان لإلغاث
حســابها الرســمي يف »فيــس بــوك« عــن قــرب إنهــاء بنــاء 
ــل  ــم نق ــه، وت ــروع ذات ــكنية/منزل يف امل ــدة س 247 وح

بعــض العائــالت مــن محافظــات حلــب وإدلــب للســكن 
ضمــن القريــة بالفعــل كــا أظهــرت صــور نرهــا موقــع 
ــة خــالل  ــورث بــرس« وجــود بعــض العائــالت يف القري »ن
ــال  ــزال أع ــا ت ــت م ــن كان ــو 2022، يف ح ــهر أيار/ماي ش

ــا خــالل ذات الشــهر«. ــاء مســتمرة يف جــزء منه البن
وقــد علمــت »ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة« يف 
شــهر آب/أغســطس 2022، ومــن خــالل أحــد املدنيــن أّن 
عمليــات اإلســكان بــدأت بالفعــل وتــّم إســكان أكــر مــن 
ــع الســكني مــن  ــن خصــص التجّم نصــف األشــخاص الذي

أجلهــم.
وبحســب املصــدر األول نفســه )العامــل يف املــروع(، 
ــم  ــن 40 إىل 50 دون ــا ب ــراوح م ــة ت ــاحة القري ــإن مس ف
ــع، ويضــّم  ــف مــر مرب ــا يعــادل نحــو 40 إىل 50 أل أي م
ــظ  ــداً لتحفي ــجداً ومعه ــال ومس ــة لألطف ــة وحضان مدرس
القــرآن ومســتوصف وحدائــق صغــرة ومحــالت تجاريــة، 
ــها  ــرق وفرش ــد الط ــاه وتعبي ــر مي ــا بب ــّم تخدميه ــا ت ك

ــى. بالح
كــا أفــاد )مصــدر ثــاين( وهــو مســؤول إداري يف املــروع 
ــن  ــي م ــان« ه ــة »إحس ــي منظم ــذة وه ــة املنف أن الجه
اختــارت العائــالت املســتفيدة وقامــت بالفعــل بنقــل 
نحــو 60 عائلــة إىل القريــة، وأشــار املصــدر إىل أن معظــم 
املدنيــن  مــن  هــي  واملســجلة  املســتفيدة  العائــالت 
النازحــن ولكــن تــم تخصيــص نحــو 40 منــزالً عــى األقــل 
لصالــح مقاتــي فصيــل »لــواء الســمرقند« الــذي يســيطر 

ــة. عــى املنطق
ــالت  ــار العائ ــم اختي ــد ت ــي: »لق ــا ي ــدر م ــاف املص وأض
ــبق أن  ــث س ــان، حي ــة إحس ــل منظم ــن قب ــتفيدة م املس
قامــوا بالتســجيل للحصــول عــى هــذا الســكن وتــم 
ــع  ــة، وبالطب ــر حاج ــالت األك ــى العائ ــاء ع ــم بن اختياره
ــيطر  ــل املس ــزالً للفصي ــن 35 إىل 40 من ــص م ــم تخصي ت
عــى املنطقــة حيــث طلــب منهــم الفصيــل ذلــك بــدالً مــن 
ــل  ــازل للفصي ــم تســليم هــذه املن ــايل، وت ــغ م ــب مبل طل
ــاً  ــم. أيض ــه وعائالته ــى مقاتلي ــا ع ــام بتوزيعه ــذي ق وال
ــالت  ــض العائ ــاء بع ــاك أبن ــد أن هن ــن أن نج ــن املمك م
املســتفيدة هــم مقاتلــون يف فصائــل مختلفــة أيضــاً، ولكــن 

ــن«. ــن املدني ــم م ــتفيدين ه ــن املس ــرب م ــبة األك النس
لــواء  بــن  خــالف  وقــع  أن  »ســبق  املصــدر:  وتابــع 
الســمرقند ومتعهــد املــروع واســمه )خالــد ســالمة( 
وذلــك بســبب رفــض املتعهــد تزفيــت الطريــق املــؤدي إىل 
القريــة وطرقــات القريــة بشــكل كامــل، وتســبب الخــالف 
ــة  ــهر، وبالنهاي ــتة أش ــو س ــروع لنح ــليم امل ــر تس بتأخ
ــّم االتفــاق بــن املتعهــد والفصيــل عــى فــرش الطريــق  ت
ــاع  ــبب ارتف ــفلت بس ــد باإلس ــن التعبي ــدالً م ــى ب بالح

التكلفــة«.
ــة  ــل الحقيق ــن أج ــوريون م ــث( لـ«س ــدر ثال ــال )مص وق
ــة«، وهــو موظــف يف منظمــة إحســان ومســتفيد  والعدال
ــه: »تــّم اختيــار مــواد البنــاء مــن املــواد  مــن املــروع إنّ
ــث إن  ــوك، حي ــد واإلســمنت والطوب/البل ــة كالحدي الثابت
ــم«،  ــكل دائ ــتفيدين بش ــكان املس ــيكون إلس ــروع س امل
ــازح  يف حــن قــال )مصــدر رابــع(، وهــو شــخص مــدين، ن
ــة لـ«ســوريون  ــن املــروع، يف شــهادة حري مســتفيد م
مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة«، خــالل شــهر آب/أغســطس 
2022، حــول الــدور األمنــي الــذي لعبــه »لــواء ســمرقند« 
يف املــروع: »املســؤول عــن التجّمــع الســكني أمنيــاً، 
شــخص منتــدب مــن قبــل لــواء ســمرقند واســمه )ي. 
الناظــم(، ولرمبــا يفــرس ذلــك حصــول مقاتــي الفصيــل عــن 
عــى نســبة غــر قليلــة مــن املســاكن، وتدخلهــم يف شــؤون 

ــة« حولهــم«. ــن وإجــراء »دراســات أمني املدني
ــم  ــي« يتحك ــدوب األمن ــاً أن »املن ــدر أيض ــاف املص وأض
بســكان التجّمــع ويعطــي القــرارات واإلنــذارات للســكان، 
وأّن املدنيــن الفعليــن تــرروا مــن ســيطرة الفصيــل 
الفعليــة عــى الجّمــع الســكني، حيــث حرمهــم ذلــك مــن 
بعــض املســاعدات اإلنســانية، وأضــاف: »قبــل فــرة، قــام 
ــئ  ــالت بشــكل مفاج ــالث عائ ــل الســمرقند بطــرد ث فصي
ــاً،  ــاج، فعلي ــد االحتج ــتطع أح ــل ومل يس ــف اللي يف منتص
ــة  ــتطيع الرط ــمرقند وال تس ــو الس ــيطر ه ــل املس الفصي
ــة أو العســكرية أو حتــى املجلــس املحــي التدخــل  املدني
يف شــؤون التجمــع الســكني بســبب وقوعــه تحــت قطــاع 

ــمرقند«. الس

من هو »لواء سمرقند«؟

ــبة إىل  ــواء سمرقند/نس ــكّل »ل ــوريون«، »تش ــب »س حس
ــد  ــى ي ــطى« ع ــيا الوس ــة يف آس ــدن األوزبكي ــدى امل إح
ــو 2016،  ــوىس« يف حزيران/يوني ــل م ــى »وائ ــخص يُدع ش
الــذي قتــل خــالل معــارك »غصــن الزيتــون« عــام 2018، 
»ثائــر  اســمه  شــخص  الفصيــل  قيــادة  بعــده  وتــوىل 
معــروف«، وينحــدر معظــم مقاتــي الفصيــل مــن منطقــة 
جبــل الزاويــة يف محافظــة إدلــب، ويف الوقــت الراهــن 
يتمركــز الفصيــل يف عــدد مــن النقــاط يف ناحيــة جنديــرس، 
علــاً أّن الناحيــة تخضــع أيضــاً لســيطرة فصائــل معارضــة 
أخــرى مثــل »الجبهــة الشــامية« و«الفرقــة التاســعة« 

ــة«. ــش الرقي و»جي
ــرة  ــوايل 600 ل ــل ح ــدى الفصي ــل ل ــب املقات ــغ رات و«يبل
تركيــة، يحصلــون عليهــا بواســطة الحكومــة الركيــة، وذلــك 
بحســب مصــادر مــن داخــل الفصيــل نفســه تحــدث معهــا 

»ســوريون«.
وقــد شــاركت املليشــيا يف عمليــات »غصــن الزيتــون« 
»نبــع الســالم« وأرســلت العــرات مــن مســلحيها للقتــال 
بينهــم  مــن  وأذربيجــان،  ليبيــا  مــن  كل  يف  كمرتزقــة 
ــن  ــت م ــد تحقق ــدة ق ــم املتح ــت األم ــد كان ــال، فق أطف
تجنيــد واســتخدام جاعــات املعارضــة الســوريّة املســلّحة 
ــة  ــّر( لثالث ــش الســوري الح ــابقاً باســم الجي ــة س )املعروف
أطفــال يف ليبيــا، تــّم تهريبهــم مــن ســوريا إىل ليبيــا مــن 
قبــل »فرقــة املعتصــم« و »لــواء ســمرقند«، وجــاء ذلــك يف 
ــه األمــن العــام لألمــم املتحــدة خــال  ــذّي قدّم ــر ال التقري
ــة  ــول قضي ــن ح ــس األم ــو 2021، إىل مجل ــهر أيار/ماي ش

ــلّح. ــزاع املس ــال والن األطف
وســبق، وفقــاً لـ»ســوريون«، أن ارتكبــت املليشــيا العديــد 
ــرس، تنوعــت  ــة جندي ــاكات بحــق أهــايل ناحي ــن االنته م
املنطقــة، وعمليــات  بــن قطــع آالف األشــجار يف  مــا 
اعتقــال تعســفي وابتــزاز مــايل، واالســتيالء عــى ممتلــكات 
عــالوة عــى عمليــات نهــب ملمتلــكات مدنيــن )خاصــة يف 
األيــام األوىل للســيطرة عــى املنطقــة( باإلضافــة للســيطرة 
عــى العديــد مــن معــارص الزيتــون التــي تعــود ملكيتهــا 

ألهــايل املنطقــة.

thelevantnews.com تابع التحقيق كامالً عى

تقرير يكشف صفقة بين »منظمات إنسانية«
ومليشيات في »عفرين«.. لترسيخ التوطين
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تقارير

يف 18 ســبتمرب/ أيلــول عــام 2012، صــدر   
ــة الســورية  ــة العربي املرســوم 66 عــن رئاســة الجمهوري
بعــد تصويــت مجلــس الشــعب عليــه، الــذي ينــص عــى 
إحــداث منطقتــن تنظيميتــن يف نطــاق محافظــة دمشــق 
ضمــن املصــور العــام ملدينــة دمشــق. وتضمــن املرســوم 
ــوزارات  ــات تطبيقــه، إضافــة إىل ال 64 مــادة تفصــل آلي
ــان  ــل اللج ــة وعم ــات اإلداري ــذ والهيئ ــة يف التنفي املعني

ــه. ــتنبثق عن ــي س الت
لكــن املرســوم 66 الخــاص مبدينــة دمشــق، مناقــض 
ــا  ــة داري ــمل منطق ــي تش ــادة األوىل الت ــه يف امل ملضمون
الواقعــة يف الريــف الغــريب ملحافظــة ريــف دمشــق، أي 
ــة التــي جــاء املرســوم خاصــاً بهــا،  ليســت ضمــن املدين
عــى الرغــم مــن قــرب داريــا مــن حــي املــزة الدمشــقي 
إال أن إداريــا تتبــع محافظــة ريــف دمشــق. وهنــا يظهــر 
أن هنــاك تداخــالً بــن املحافظتــن، دمشــق وريــف 
دمشــق. وهــو أيضــاً مــا توضحــه املــادة 15 من املرســوم، 
بتســمية محافــظ دمشــق قــراراً بتشــكيل اللجــان املشــار 

ــادة 14. ــا يف امل إليه

منطقتان جغرافيتان

نصــت املــادة األوىل،توزيــع املرســوم عــى منطقتــن 
)قطاعــات ســكانية(: جغرافيتــن 

املنطقــة األوىل: تنظيــم منطقــة جنــوب رشق املــزة مــن 
املنطقتــن العقاريتــن مــزة - كفرسوســة.

املنطقــة الثانيــة: تنظيــم جنــويب املتحلــق الجنــويب مــن 
ــوات بســاتن  ــزة - كفرسوســة - قن ــة م املناطــق العقاري

ــا - القــدم. - داري
ونجــد أن املــادة الثالثــة، تُضيــع جــزءاً مــن حقــوق 
املالكــن وأصحــاب العقــارات، إذ تقــول يف نصهــا »تؤلــف 
األمــالك الداخلــة ضمــن املنطقــة التنظيميــة »ملــكاً 
ــص  ــا بحص ــوق فيه ــاب الحق ــن أصح ــركاً« ب ــائعاً مش ش
تعــادل القيمــة املقــدرة مللكيــة كل منهــم أو الحــق 

ــه«. ــذي ميلك ــي ال العين
ــرف  ــن الت ــن م ــع املالك ــي متن ــة فه ــادة الرابع ــا امل أم
ــارشًة،  ــوم مب ــدور املرس ــب ص ــة، عق ــم العقاري بأمالكه
وهنــا ميكــن تفســر األمــر بــأن التوقيــت واالضطرابــات 
ــاً  ــبباً رئيس ــت س ــالد، كان ــف بالب ــي تعص ــية الت السياس
ــار  ــة واإلط ــرة الزمني ــث الف ــن حي ــوم م ــدور املرس لص
ــارس/  ــذ م ــوريا من ــى س ــر ع ــي مت ــداث الت ــام لألح الع

.2011 آذار 
مفصلــة   32 املــادة  حتــى  الالحقــة  املــواد  وجــاءت 
ــارات يف  ــة العق ــر قيم ــا تقدي ــا فيه ــذ، مب ــات التنفي آللي
املنطقــة التنظيميــة، بعــد الطلــب مــن مديريــة املصالــح 
العقاريــة إعــداد جــدول بأســاء أصحــاب العقــارات 
مطابــق للقيــود العقاريــة، مبــا فيهــا مــن اإلشــارات 
ــة ال تتجــاوز  ــة عــى صحائفهــا، ضمــن مــدة زمني املدون

الـــ 30 يومــاً.
كــا أن املرســوم ينــص عــى تشــكيل لجنــة مؤلفــة مــن 
ــاً،  ــدل رئيس ــر الع ــميه وزي ــار يس ــة مستش ــاض مبرتب ق
ــر  ــميها وزي ــاري يس ــم العق ــن يف التقيي ــن اثن وخبري
إىل  إضافــة  عضويــن،  العمرانيــة  والتنميــة  اإلســكان 

ــالك. ــالن امل ــن ميث ــن اثن خبري
ــة يف  ــر قيمــة العقــارات الداخل وتراعــي اللجنــة يف تقدي
املنطقــة التنظيميــة أن يكــون التعويــض معــادالً للقيمــة 
الحقيقيــة قبــل تاريــخ صــدور هــذا املرســوم التريعــي 
مبــارشة، وأن يســقط مــن الحســاب كل ارتفــاع طــرأ 

عــى األســعار نتيجــة صــدور هــذا املرســوم التريعــي 
ــات التجاريــة إذا كان هــذا االرتفــاع بالقيمــة  أو املضارب
ال يــربره ارتفــاع ماثــل يف املناطــق املجــاورة مــع األخــذ 
باالعتبــار حــن تقديــر القيمــة، حســب املــادة العــارشة.

إجراءات تنفيذ المنطقة التنظيمية

أن   66 املرســوم   19 املــادة  مــن  )أ(  البنــد  يف  جــاء 
»محافظــة دمشــق تقــوم باالشــراك مــع املؤسســات 
ــة  ــق العام ــذ املراف ــال وتنفي ــة بإيص ــركات املختص وال
وحدائــق  وأرصفــة  طرقــات  مــن  التحتيــة  والبنــى 
ــاء واتصــاالت  ــاه ومجــار وكهرب ومالعــب وســاحات ومي
وغــره مــن الخدمــات إىل املقاســم امللحوظــة وتنفيذهــا 

بشــكل متكامــل بأحــدث املواصفــات«.
ــم  ــع نفقــات التنظي ب- تتحمــل محافظــة دمشــق جمي
ــة  ــق العام ــة واملراف ــى التحتي ــذ البن ــات وتنفي والدراس
وتعويضــات اإلخــالء وجميــع بــدالت اإليجــار املســتحقة 
ــوم  ــذا املرس ــن ه ــادة 44 م ــكام امل ــق أح ــاغلن وف للش
التريعــي وأجــور املثــل ونفقــات البيــع باملــزاد العلنــي 
واملتعاقديــن  الخــرباء  وأجــور  اللجــان  وتعويضــات 
والعقــود املربمــة لتنفيــذ األعــال املســاحية والفنيــة 
واملكافــآت والفوائــد املرفيــة وجميــع النفقــات الالزمــة 
للحفــاظ عــى املنطقــة التنظيميــة وتطويــر املدينــة 

ــا. وازدهاره

التمويل والميزانية 

ينــص املرســوم يف مادتــه الـــ 20 »يحــدث لــدى محافظــة 
دمشــق بقــرار مــن وزيــر اإلدارة املحليــة صنــدوق خــاص 
ــات  ــل كل النفق ــة ومتوي ــة لتغطي ــة تنظيمي ــكل منطق ل
ــكن  ــة الس ــادة أبني ــابقة وإلش ــادة 19 الس ــة يف امل املبين
االجتاعــي والبديــل وكل نفقــات املنطقــة التنظيميــة«.

لكــن مــا يثــر االســتغراب أنــه ســيتم اســتثناء »الطــرق 
والســاحات والحدائــق ومواقــف الســيارات واملشــيدات 
ــدارس  ــة وامل ــات العام ــز الجه ــمل »مراك ــة، وتش العام
واملراكــز  واملســتوصفات  واملستشــفيات  واملخافــر 
الصحيــة ومراكــز اإلطفــاء واملعابــد »املســاجد والكنائس« 
ــة واألماكــن املعــدة  ــز الثقافي ــات العامــة واملراك واملكتب
لآلثــار العامــة واملالعــب الرياضيــة ومراكــز الرعايــة 
االجتاعيــة ومراكــز التحويــل الكهربائيــة ومحطــات 
معالجــة الــرف الصحــي ومحطــات ضــخ ميــاه الــرب 
ومراكــز الدعــم املجتمعــي وتســلم إىل الجهــات العامــة 
دون بــدل مــن تعويــض أصحــاب األرايض واملالكــن 

ــادة 21«. ــاء يف امل ــا ج ــق م ــن وف األصلي
واألكــر غرابــة هــو تخصيــص نصــف عــدد املــواد الـــ64 
وهــي 32 لـ«األحــكام العامــة والختاميــة«، أي يجــوز 
ومــا ال يجــوز، ويســتثنى ومــا ال يســتثنى، ويحــق ومــا 
ال يحــق، وكأن املرســوم كان ينقصــه حــوايش وإضافــات 

ــه. لتطبيق

خبير قانوني يفّند المرسوم 66

ــر  ــع الخب ــة م ــت« وقف ــر كان لـــ »ليفان ــالع أك ولالط
القانــوين واملحامــي عبــد النــارص حوشــان، للحديــث 
ــات  ــول امللكي ــه ح ــبقه وتبع ــا س ــوم 66 وم ــول املرس ح
ــر  ــث الخب ــاء يف حدي ــا ج ــاً م ــوريا. تالي ــة يف س العقاري
ــام  ــد قي ــوين عن ــوين: »جــرت العــادة والعــرف القان القان
الحكومــات بإصــدار تريعــات أو مراســيم تريعّيــة أو 
ــج  ــّد الئحــة باألســباب واألهــداف والنتائ ــن، أن تُِع قوان
ــة«،  ــباب املوجب ــة »األس ــّمى الئح ــا، وتُس ــة منه املأمول
ولــدى إجــراء مقارنــة بســيطة بــن القوانــن الصــادرة قبل 
عــام 2011 مــع القوانــن الصــادرة بعــده، والتــي تتعلّــق 
بالقضايــا العقاريّــة، نجــد أن كل القوانــن الســابقة لعــام 

ــة: ــة التالي ــوم عــى األســباب املوجب 2011 تق

ــوية أو  ــات »تس ــة للمخالف ــاع القانوني ــة األوض - معالج
ــة«.  إزال

ــرين  ــبة للمش ــة بالنس ــل امللكي ــاكل نق ــة مش - معالج
ــوين«.  ــازة قان ــد »حي ــي الي ــة أو واضع ــود عادي بعق

ــاري مبــا يحقــق حــل مشــكلة اإلســكان  ــر العق - التطوي
ــوايئ. ــكن العش والس

ويضيــف حوشــان: »بينــا كل القوانــن واملراســيم التــي 
ــة وال  ــباب موجب ــتند إىل أس ــد 2011 ال تس ــدرت بع ص
أهــداف واضحــة لهــا واملرســوم »66 » لعــام 2012 يــأيت 
يف هــذا الســياق، ولكــن النظــام الســوري مل يقــم بتنفيذه 
عــى املنطقتــن املشــمولتن بــه، إىل أن قــام يف عــام 
2018 بإصــدار القانــون رقــم »10« الــذي عــّدل أحــكام 
املرســوم »66«، حســب مــا نّصــت املــادة 2 منــه: تعــدل 
املــواد ذوات األرقــام 20-19-17-13-12-10-9-8-6-5-
-44-38-35-34  33--31-30-29-28-27-26-25-22-21

45-51-59-61--63 الــواردة يف املرســوم التريعــي رقــم 
ــام 2012«. 66 لع

هــذه  أخضــع  املرســوم  أن  القانــوين،  الخبــر  ويبــّن 
املنطقــة إىل قانــون التطويــر العقــاري رقــم »15 » لعــام 
2008 وتعديالتــه، األمــر الــذي يحــرم أصحــاب العقــارات 
واملســاكن املشــمولة مــن التعويضــات والســكن البديــل، 
باإلضافــة اىل حرمــان أصحــاب املســاكن املخالفــة القابلــة 
للتســوية مــن حقوقهــم، ومنــح املطــّور العقــاري، ســوريّاً 

ــاً، مــن متلــك هــذه العقــارات«. كان أم أجنبّي
وينهــي حوشــان حديثــه مــع »ليفانــت« أنــه »باإلضافــة 
ــل إىل  ــا يص ــتمالك م ــة اس ــدة اإلداري ــة الوح إىل صالحي
ــع  ــآت واملناف ــح املنش ــارات لصال ــذه العق ــن ه %50 م
العامــة، دون إمكانيــة أصحــاب هــذه الحقــوق املراجعــة 
ــاق  ــل القصــرة املحــّددة واشــراط إرف ــد وامله يف املواعي
الوثائــق األصليــة الــذي يســتحيل عــى كثــر منهــم 
بســبب التهجــر القــرسي وبســبب فقــدان تلــك الوثائــق 

ــاً أو ضياعــاً«. ــاً أو تلف ــا حرق أم

عشر سنوات على المرسوم 66..
منطقتان جغرافيتان في دمشق والكثير من التفاصيل
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تقارير

اإلخوان المسلمون وورقة السوريين بتركيا وكنفها..
ُمساومة قادمة مع النظام

عقــب أكــر مــن عقــد عــى الحــراك الشــعبي 
يف ســوريا، يكتشــف الســوريون عــى اختــالف 
والطائفيــة  والعقائديــة  اإلثنيــة  مشــاربهم 
والطبقيــة، اعدائهــم وأصدقائهــم، ومــن كان 
يدعــي مســاندتهم، لتحقيــق غاياتــه ومصالحــه 
الحزبيــة والفئويــة، واألخــرى املرتبطــة مبصالــح 
ــة، عــى حســاب الدمــاء الســورية  دول إقليمي
ــدات املنتفضــة  ــا املــدن والبل ــي طافــت به الت

ــة يف دمشــق. ــم الســلطة املركزي عــى حك
أهــم التنظيــات التــي خدعــت الســورين إىل 
حــد بعيــد، وركبــت موجــة االنتفاضــة لتحقيــق 
ــم  ــلطة، كان تنظي ــول إىل الس ــا بالوص أهدافه
اإلخــوان املســلمن، عــى اختــالف الهيئــات 
ــل  ــي عم ــة الت ــكرية واإلغاثي ــية والعس السياس
مــن خاللهــا عــى احتــكار قــرار الســورين، 
خاصــة ممــن مثــل بخطابــات التنظيــم وأعوانــه 
مــن املســلحن، ممــن اعتــروا أنفســهم مالــي 

ــمها. ــن باس ــن الوحيدي ــورة«، واملتحدث »الث
لكــن إخفــاق التنظيــم يف تقديــم بديــل مقنــع 
ــم  ــالف تلويناته ــى اخت ــوري ع ــع الس للمجتم
الــدويل  املجتمــع  إقنــاع  يف  وإخفاقــه  أوالً، 
بإمكانيــة أن يكــون بديــالً للنظــام الحاكــم 
ــرور  ــع م ــداً م ــه وحي ــاً، جعل ــق، ثاني يف دمش
الســنوات وال ســند لــه، إال تركيــا، التــي بدورهــا 
قبضــت عــى القــرار الســوري املعــارض املقيــم 
عــى أراضيهــا واملتمثــل بـ«االئتــالف الســوري«، 
ــون  ــون املقيم ــة املعارض ــات الساس ــايل ب وبالت
الســورية،  الجنســية  حملــة  مــن  تركيــا،  يف 
كـ«الببغــاوات« التــي تُــردد مــا يقولــه مالكهــا 

ــان ــادة أو نقص ــرف، دون زي بالح

المصالحة مع النظام

املتمثلــة  الســورية  املعارضــة  ذلــك  أفقــد 
بـ«االئتــالف«، أي وزن، إن يف الداخــل الســوري 

يومــاً  ســاندوها  الذيــن  األصدقــاء  لــدى  أو 
باملطالــب املحقــة للشــعب الســوري، حتــى 
بأنــه  يــرى  نفســه،  الــرتيك  الجانــب  بــات 
مصالحــه تقتــي الحــوار مــع النظــام الســوري، 
الســورية  املعارضــة  بــه  طالــب  مــا  وهــو 
تنظيــم  أن  علــاً  بـ«االئتــالف«،  املتمثلــة 
اإلخــوان يعتــر عامــوده الفقــري، وهــو مــا 
ــورين  ــب الس ــن مطال ــراً ب ــاً كب ــكل تناقض ش
مــن جهــة، وتنظيــم اإلخــوان وداعمهــم الــرتيك 

ــة. ــة ثاني ــن جه م
العــام  املراقــب  نفــى  الصدمــة،  ولتخفيــف 
لتنظيــم اإلخــوان املســلمن يف ســوريا، محمــد 
مــن  والعرشيــن  الرابــع  يف  وليــد،  حكمــت 
أغســطس، صحــة »تــورط الجاعــة يف فــخ 
املصالحــة مــع نظــام األســد«، بالقــول: »هــذه 
فريــة يعلــم قائلهــا إنهــا كــذب رصاح«، زاعــاً 
َمــن يتعمــد اإلســاءة للجاعــة  أن »هنــاك 
الفكريــة  الريــادة  يف  الطويــل  وتاريخهــا 

الســيايس«. االســتبداد  ومقاومــة 
الوســائل  إحــدى  مــع  مقابلــة  يف  مدعيــاً 
اإلعالميــة الســورية املعارضــة، إن »جاعــة 
ــذه  ــرار تأخ ــو ق ــا، وه ــيدة قراره ــوان س اإلخ
مؤسســاتها الراســخة منــذ عقــود، ومخطــئ 
مــن يظــن أن أحــداً بإمكانــه توريــط الجاعــة 
يف مســار ال تريــده، ولدينــا قناعــة أثبتــت األيام 
صحتهــا، هــي أن النظــام األســد بطبيعتــه نظــام 
ــل  ــالح، وال يقب ــل اإلص ــي، ال يقب ــادة إجرام إب

الــرشاكات، وال املصالحــات«.

المياه ُتكذب الغطاس

إال أن موقــف املراقــب العــام لتنظيــم اإلخــوان، 
مرهــون مبــا يطبــق عــى األرض، وعــى األرض، 
هنــاك حديــث مختلــف إىل حــد بعيــد، ميكــن 
اســتنتاجه مــن مواقــف اإلخــوان وهيئاتهــم 

عــى اختــالف مســمياتها مــن القضايــا املرتبطــة 
عــى  منهــم  املقيمــن  خاصــة  بالســورين، 

ــة. األرايض الرتكي
ففــي وقــت الــذي دعــا فيــه ناشــطون، العــال 
ــبوع،  ــدة أس ــا إىل إرضاب مل ــورين يف تركي الس
بهــدف إيصــال صوتهــم للســلطات ومنظــات 
ــة  ــوق اإلنســان للنظــر يف مســألة العنري حق
ــم  ــم ويف حياته ــا يف عمله ــون له ــي يتعرض الت
االعتياديــة، دعــا اإلخــوان املســلمن يف العــارش 
مــن ســبتمر، لتجنــب التجــاوب مــع مثــل 
تلــك الدعــوات التحريضيــة املريبــة عــى حــد 

ــم. وصفه
الدعــوة:  حــول  بيــان  يف  التنظيــم  وقــال 
بعــض  أطلقهــا  التــي  املريبــة  الدعــوة  »إّن 
ــال  ــيٍّ للع ــراط يف إرضاٍب َجاع ــاس لالنخ الن
ــوة  ــي دع ــة.. لَه ــى األرض الرتكي ــورين، ع الس
ــال  ــع الع ــي واق ــة وال تراع ــر إىل الحكم تفتق
ويف  مضمونهــا،  ويف  توقيتهــا،  يف  الســورين، 

غاياتهــا«.

السوريون والفرار من تركيا

وجــاءت الدعــوة إىل اإلرضاب العــام، يف الوقــت 
الــذي أطلــق فيــه مجموعــة مــن الالجئــن 
ــا عــرف  ــا، دعــوة إلطــالق م الســورين يف تركي
ــث  ــا، حي ــول إىل أوروب ــور« للوص ــة الن بـ«قافل
بــدأت الدعــوات لالنضــام إىل القافلــة، بدايــة 
ســبتمر، عــر وســائل التواصــل االجتاعــي، 
وقــال منظموهــا إنــه يجــري العمــل عــى وضع 
الخطــط للقافلــة، عــر قنــاة أنشــئت عــى 

ــرام. تلغ
وأكــد هــؤالء الناشــطون أن الســبب يعــود 
ملعانــاة الســورين يف تركيــا مــن جرائــم القتــل 
بســبب الخطابــات العنريــة ضدهــم، والتــي 
زادت حدتهــا خــالل الفــرتة املاضيــة، باإلضافــة 

لســوء األوضــاع املعيشــية وصعوبتهــا، وناشــدوا 
املنظــات الدوليــة ومنظــات حقــوق اإلنســان 
ووســائل اإلعــالم دعمهم ومســاعدتهم لتســهيل 

عبــور القافلــة بشــكل إنســاين إىل أوروبــا.
وكــا كان متوقعــاً، مل يختلــف رأي هيئــات 
ــن  ــور« ع ــة الن ــن »قافل ــلمن م ــوان املس اإلخ
موقفهــا مــن رفــض اإلرضاب، باعتبــار أن كل 
منهــا يعتــر فاضحــاً للعنريــة الرتكيــة بحــق 
ــإلرضاب أو  ــا ل ــم إم ــي تدفعه ــورين، والت الس
محاولــة الفــرار مــن تركيــا، إىل مــكان آمــن 

ــة. ــاة كرمي ــه حي ــد في يج
حيــث أصــدر مــا يســمى بـ«املجلــس اإلســالمي 
ــاً  الســوري«، يف الثــاين عــرش مــن ســبتمر، بيان
بســبب تزايــد عمليــات تهجــر الســورين مــن 
بالدهــم، عــى »يــد نظــام األســد وامليليشــيات 
التابعــة لــه، بســبب اســتمرار عمليــات االغتيال 
باإلضافــة  ســيطرته،  مناطــق  يف  واالعتقــال 
لتنفيــذ  يفرضهــا  التــي  التجويــع  لسياســة 

ــا«.  ــورية وهويته ــة س ــط دميوغرافي مخط
ــإن »موجــات  ــان، ف ــا جــاء يف البي وبحســب م
تهجــر الســوريّن تتــواىل بشــكٍل كبــرٍ«، وهــو 
مــا بــدى بأنــه تلميــح مــوارب مــن »املجلــس«، 
إىل »قافلــة النــور« كذلــك، لســببن، أولهــا 
البيــان مــع إطــالق  الزمــن، حيــث تزامــن 
الحملــة والعمــل عليهــا، وثانيهــا، أنــه القافلــة 
ــه  ــن بالتوج ــورين راغب ــتقطاب س ــدأت باس ب
عــى  متواجــدون  هــم  ممــن  أوروبــا،  إىل 

الســورية. األرايض 

ُمهاجمة قافلة السالم في إدلب

وبالصــدد، هاجــم مســلحو تنظيــم »هيئــة 
تحريــر الشــام\جبهة النــرة« يف إدلــب، بــذات 
اليــوم )أي 12 ســبتمر(، عــى ”قافلــة الســالم”، 
ــر  ــرب مع ــخاص ق ــات األش ــع ملئ ــي تجم وه

ــول  ــة الدخ ــدودي، ملحاول ــوى” الح ــاب اله “ب
ــه  ــا، أي أن ــا وإكــال الهجــرة إىل أوروب إىل تركي
ورغــم اختــالف املســمى بــن »نور\ســالم«، 
فــإن الغايــة ظلــت نفســها، وهــي الفــرار مــن 
ــا يف  ــة لنفوذه ــق خاضع ــن مناط ــا، أو م تركي

ســوريا.
ــوري« أن  ــالمي الس ــس اإلس ــم »املجل ــد زع وق
ــتمراراً يف  ــّكل اس ــك تش ــر تل ــات التهج »موج
تنفيــذ مخطّــط تغيــر دميوغرافيّــة ســورية 
املحتــّل  أســاس  بشــكل  وتخــدم  وهويّتهــا، 
لســورية  تســعى  الــذي  والنظــام  اإليــراين 
النظــام«،  رئيــس  منظــور  وفــق  متجانســة 
مبســاعي  »املجلــس«  أقــر  فقــد  وبالتــايل 
تغيــر الدميوغرافيــة يف ســوريا، لكنــه شــهادته 
منقوصــة، كونــه تجاهــل تهجــر كثــر مــن 
الســورين، مــن مكونــات عرقيــة وطائفيــة، 
شــال  مناطــق  يف  اإلخــوان  لفكــر  رافضــة 
ــض  ــل أبي ــن وت ــن ورأس الع ــوريا، كـ«عفري س
وغرهــا«، والتــي ســاند فيهــا مســلحو اإلخــوان، 
ضمــن مليشــيات »الجيــش الوطنــي الســوري«، 
الســورية  األرايض  الحتــالل  الــرتيك  الجيــش 

دميغرافيتهــا. وتغيــر 
وعليــه، يبــدو أن اإلخــوان املســلمون، يســعون 
يف  الرتكيــة  الســلطات  مشــاركة  إىل  حاليــاً، 
التضييــق عــى الســورين، مــن خــالل الطعــن 
يف نشــاطاتهم املدنيــة الرافضــة للعنريــة 
ــع  ــعيهم ملن ــب س ــا، بجان ــون له ــي يتعرض الت
الســورين مــن مغــادرة األرايض الرتكيــة أو 
ــوريا،  ــال س ــا ش ــة لنفوذه ــق الخاضع املناط
كونهــم يعتــرون الســورين هنــاك، »ورقــة 
عــى  خاللهــا  يحصلــون  قــد  مســاومة« 
ــم إىل  ــر به ــل األم ــا يص ــا، عندم ــازات م امتي
الســوري،  النظــام  مــع  املبــارش  التفــاوض 
تحــت إرشاف رويس تــريك، يف يــوِم مــا، ال يبــدو 

ــداً. بعي
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تقارير

لقيــت عمليــة عــودة العالقــات الرســمية   
بــن حركــة »حــاس« والنظــام الســوري عقــب قطيعــة 
اســتمرت عــر ســنوات، انتقــادات واســعة وردود فعــل 
ــة  ــية والديني ــات السياس ــف الهيئ ــن مختل ــتنكرة م مس
»حــاس«  لكــن  والفلســطيني،  الســوري  واملجتمــع 
بــررت ذلــك بأنــه خدمــة لـ«القضيــة الفلســطينية«.

ــوارات  ــد ح ــن، بع ــن الطرف ــات ب ــع العالق ــاء تطبي وج
ولقــاءات ومفاوضــات اســتمرت لنحــو خمــس ســنوات.

ويــوم الخميــس الفائــت، أعلنــت حركــة »حــاس« 
مضّيهــا يف »بنــاء وتطويــر عالقــات راســخة« مــع النظــام 
الســوري بعــد نحــو 10 أعــوام مــن توتــر العالقــات بــن 

ــن. الجانب
قرارهــا  رســمياً  صحــايف،  بيــان  يف  الحركــة  وأكّــدت 
باســتئناف عالقتهــا مــع النظــام الســوري ملــا ادعتــه بأنــه 
ــا  ــب منه ــة ويف القل ــا العادل ــا وقضاياه ــة ألمتن »خدم
ــة  ــة فلســطن ال ســيا يف ظــل التطــورات اإلقليمي قضي
ــا«. ــا وأمتن ــط بقضيتن ــي تحي ــارعة الت ــة املتس والدولي

الفصائــل  مــن  عــدد  أعلــن  متصــل،  ســياق  ويف 
الفلســطينية مــا أســمته »مباركــة خطــوة حــاس تجــاه 
ــى  ــة ع ــل املوقع ــن الفصائ ــن ب ــوريا«، وم ــة س العالق
البيــان )حركــة الجهــاد اإلســالمي، الجبهــة الشــعبية، 
الدميقراطيــة  الجبهــة  الفلســطينية،  األحــرار  حركــة 

الشــعبية(. املقاومــة  لتحريــر فلســطن، لجــان 
والناشــطن  الهيئــات  مــن  عــدد  أعــرب  ذلــك،  إىل 
الســورين رفضهــم لعــودة حركــة »حــاس« إعــادة 

الســوري ومباركــة  النظــام  العالقــات مــع  تطبيعهــا 
ــال عــي أمــن  ــذه الخطــوة. وق ــل له عــدد مــن الفصائ
ــر »يف  ــرب توي ــدة ع ــوري، يف تغري ــب س ــوادي، كات الس
ــن  ــا م ــة دميقراطي ــة منتخب ــلطة وطني ــول س ــال وص ح
ســوريا،  يف  الســلطة  اىل  متثلــه  و  الســوري  الشــعب 
ــن  ــة م ــاءها يف الئح ــة اس ــل املدرج ــتتمنى الفصائ س

يباركــون ويدعمــون حــاس ان هللا مل يخلقهــا«.
ــه  كــا قــال التشــكيي الســوري، عــار آغــا القلعــة، أن
»ال أحــد ميكنــه إنــكار الدعــم اإليــراين لحــاس وأثرهــا 
عــى مســرتها النضاليــة املظفــرة فالرباغاتيــة اإليرانيــة 
علمتهــا كيــف تكــون متعــددة الوظائــف والتســميات«.

ــع »أن تســتعيد ســوريا دورهــا  ــا تتطل ــت بأنه ــا قال ك
ــا كل  ــة واإلســالمية، ودعمه ــن العربي ــا يف األمت ومكانته
الجهــود املخلصــة مــن أجــل اســتقرار وســالمة ســوريا، 

ــا«. ــا وتقدمه وازدهاره
مــن جانبهــا، انتقــدت هيئــة علــاء العــراق إعــادة 
معتــربًة  الســوري.  النظــام  مــع  عالقاتهــا  »حــاس« 
أنهــا »انحــراف عــن بوصلــة املقاومــة يف فلســطن، 
ولــن تحقــق شــيئاً ذات بــال للقضيــة الفلســطينية، 

األمــة«. ملصالــح  ومصادمتهــا 
ــان، إن إعــادة »حــاس« لعالقتهــا  وقالــت الهيئــة يف بي
مــع النظــام »تفتقــد ألي وجــه رشعــي معتــرب يف تربيــر 
التعامــل مــع النظــام الســوري عــى حســاب املظلومــن 
ــاء الشــعب الســوري  واملهجريــن واملضطهديــن مــن أبن

املصابــر«.

ــراق إىل أن  ــلمن« يف الع ــاء املس ــة عل ــارت »هيئ وأش
»املصالحــة املتوهمــة التــي بنــت عــى أساســها الحركــة 
التواقــة  الشــعوب  عضــد  يف  ســتفت  هــذا،  قرارهــا 
للخــالص مــا تعانيــه، وســتفتح بابــاً كبــراً مــن املخاطــر 
ــاً،  ــة مع ــطينية واملنطق ــة الفلس ــى القضي ــد ع واملفاس
التطبيــع يف  مشــاريع  تعزيــز حظــوظ  وستســهم يف 

املنطقــة«.
ــان  ــة«، يف بي ــة والتنمي ــطن لإلغاث ــة فلس ــت »هيئ ودان
ــداً  ــة »انزالقــة لحركــة مجاهــدة بعي ــارات أي بأشــد العب
عــن ضفــاف األمــة ونصائــح علائهــا، مؤكــدة أنهــا 
انزالقــة ســتدفع هــذه الحــركات مثنهــا مــن رصيــد 
حاضنتهــا الشــعبية، يف معــرض تعليقهــا عــى قــرار حركــة 

ــد«. ــام األس ــع نظ ــع م ــة التطبي ــاس« مواصل »ح
ــتاع إىل  ــي االس ــة يعن ــاز إىل األم ــربت »أن االنحي واعت
ضمــر شــعوبها ونصائــح علائهــا، ال العــودة إىل نظــام 
لفظتــه األمــة كلهــا، مؤكــدة أن النظــام الــذي ال يجــرؤ 
ــظ  ــه، ويحتف ــى أراضي ــوين ع ــدوان الصهي ــى رد الع ع
بحــق الــرد مــرة بعــد مــرة، ال ميكــن أن يكــون ســندا يف 
مواجهــة االحتــالل وتحريــر فلســطن منــذ انــدالع الثــورة 

ــة«. الســورية املبارك
ــي  ــالف الوطن ــس »االئت ــتنكر رئي ــابق، اس ــت س ويف وق
الســوري« املعــارض، ســامل املســلط »إرصار حــاس عــى 
التطبيــع مــع النظــام الســوري«، مشــراً إىل »توجيــه 
العديــد مــن الدعــوات لثنــي الحركــة عــن الخطــوة 

ــطينين«. ــورين والفلس ــن الس ــيئة ملالي املس

وقــال املســلط يف تغريــدة عــرب »تويــر« إن التطبيــع مــع 
ــه، ولكنــه حتــاً ســيلّوث  النظــام الســوري »لــن يرعن

مــن بــادر إليــه، ويحــط مــن قــدره ومكانتــه«.
ــب  ــع صاح ــاس م ــن ح ــن تضام ــر، »ع ــال آخ ــا ق في
»مجــزرة التضامــن«، عــن الغــارة/ البيــان املتضامــن مــع 
مــن يــرد عــى الغــارات بالبيانــات، وعــن كيــف تجعــل 
حركــة ونضــاال وقضيــة )بحجــم حــاس(، ذاتهــا بذاتهــا، 
بــال تحريــض وال تعريــض مــن عــدو وال صديــق، ال تبتعد 

كثــرا عــن »النجبــاء« و«فاطميــون« و«زينبيــون«.
ــن »حــاس« والنظــام  ــع هــذه، ب ــة التطبي ــأيت عملي وت
الســوري بعــد نحــو ثالثــة أشــهر مــن الترسيبــات التــي 
ــع  ــا م ــادة عالقته ــراراً بإع ــة اتخــذت ق ــت إّن الحرك قال

النظــام الســوري.
ــاس«  ــن »ح ــادر م ــفت مص ــايض، كش ــران امل ويف حزي
الســوري  والنظــام  الحركــة  أن  »رويــرز«  لوكالــة 
»يســتعدان لفتــح صفحــة جديــدة، واســتعادة العالقــات 

بعــد قطيعــة اســتمرت 10 أعــوام«.
والعالقــة بــن »حــاس« والنظــام الســوري بــدأت فعليــاً 
يف العــام 1999 واســتمرت حتــى عــام 2012 وخــالل تلــك 
ــاالت  ــف املج ــاً يف مختل ــد دع ــام األس ــدم نظ ــرة ق الف
ــض  ــورية« رف ــورة الس ــدالع »الث ــد ان ــن بع ــة، لك للحرك
خالــد مشــعل الرئيــس الســابق ملكتــب »حــاس« إدانــة 
ــم  ــع عل ــام ورف ــد النظ ــت ض ــي اندلع ــات الت االحتجاج
الثــورة يف عــام 2012 وغــادر مقــر إقامتــه الــذي كان يعــد 

ــاً إىل غــزة. ــس متوجه ــة الرئي ــب الحرك مكت

تطبيع العالقات بين »حماس« والنظام السوري.. 
انتقادات وردود فعل مستنكرة
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ثورة الحرية ضد »شرطة األخالق« في إيران.. قمع لالحتجاجات ودعم دولي
تتزايــد وتــرة االحتجاجــات الغاضبــة ضــد   
النظــام اإليــراين القمعــي ومارســاته، االحتجاجــات التــي 
تخللتهــا مواجهــات داميــة مــع قوى األمــن، أُطلقــت رشارة 
ــد أن  ــي، بع ــاة الشــابة مهســا أمين ــع وف ــا م ــة فيه البداي
احتجزتهــا »رشطــة األخــالق« أو »اإلرشــاد« يف إيــران. 
وســط دعــوات عامليــة ملواجهــة االعتــداءات اإليرانيــة ضــد 
املحتجــن الســلمين، وتحذيــرات الجيــش اإليــراين مــن أنــه 
ــالم يف  ــن والس ــان األم ــة ض ــداء« بحج ــيتصدى »لألع س

ــالد. الب
ــف املحافظــات  اندلعــت االحتجاجــات الشــعبية يف مختل
ــى  ــخصاً ع ــي 36 ش ــبوع، و لق ــو أس ــذ نح ــة، من اإليراني
األقــل حتفهــم، عــى يــد قــوى األمــن يف إيــران. وقــال مركز 
ــن  ــذ م ــذي يتخ ــران )ICHRI( ال ــان يف إي ــوق اإلنس حق
ــأن عــدد قتــى االحتجاجــات ارتفــع  ــه ب ــورك مقــراً ل نيوي
اىل 36، مؤكــداً عــى اســتمرار االحتجاجــات يف مــدن عــدة.

ويف وقــت ســابق، أعلــن مركــز حقــوق اإلنســان يف إيــران، 
ــي تنحــدر مــن محافظــة  ــي الت ــاة الشــابة مهســا أمين وف
كردســتان الواقعــة يف شــال غــرب إيــران، بعــد توقيفهــا 
مــن قبــل »رشطــة األخــالق« يف طهــران بســبب »ارتدائهــا 
لباســاً غــر محتشــم«، ويُقــال بــأن أمينــي مل تكــن تغطــي 
ــا يف  ــض عليه ــة القب ــت الرط ــا ألق ــالً عندم ــعرها كام ش

ــول. ــبتمرب / أيل ــران يف 13 س طه
فيــا أفــاد ناشــطون بــأن أمينــي تلقــت رضبــة قاتلــة عــى 
رأســها، إال أن ملســؤولن اإليرانيــن نفــوا ذلــك وأعلنــوا 

إجــراء تحقيــق.
مــن جانبــه، حــذر الجيــش اإليــراين يف بيــان الجمعــة 
مــن أنــه »ســيتصدى ألعــداء« لضــان األمــن والســالم يف 
ــال يف  ــرة االحتجاجــات. وق ــم وت ــع تفاق ــك م ــالد، وذل الب
البيــان إن »هــذه األعــال اليائســة جــزء مــن اســراتيجية 

ــالمي«. ــام اإلس ــاف النظ ــا إضع ــدو دفه ــة للع خبيث
ــامل وشــخصيات  ــن دول الع ــد م ــاندت العدي ــك، س إىل ذل
مختلفــة هــذه االحتجاجــات، مطالبــة الســلطات اإليرانيــة 

بوقــف قمعهــا العنيــف ضــد مطالــب الشــعب املحقــة.

»شرطة األخالق«

ــا  ــات م ــير دوري ــران بتس ــالق« يف إي ــة األخ ــوم »رشط تق
ــاد«،  ــتي إرش ــرف بـــ »غش ــي تع ــاد« الت ــمى بـ«اإلرش يس
ــا حســب ادعائهــم هــي »ضــان احــرام األخــالق  مهمته
ــى  ــن ع ــر إليه ــوايت يُنظ ــاء الل ــاز النس ــالمية واحتج اإلس

ــة«. ــر الئق ــس »غ ــن مالب ــن يرتدي أنه
ومبوجــب القانــون اإليــراين، الــذي يســتند إىل تفســر البــالد 
للريعــة، تُلــزم املــرأة بتغطيــة شــعرها بالحجــاب وارتــداء 

مالبــس طويلــة وفضفاضــة إلخفــاء جســدها.
وكانــت بدايــة التريعــات والتوجهــات اإليرانيــة ملحاربــة 
مــا تســميه الســلطات بـ«الحجــاب الســيئ«، التــي تعنــي 
بــرورة مجابهــة ارتــداء الحجــاب أو غــره مــن املالبــس 
ــن  ــزة م ــرة وجي ــد ف ــح بع ــر صحي ــكل غ ــة بش اإللزامي
الثــورة اإلســالمية يف البــالد عــام 1979 واإلطاحــة بالشــاه 
محمــد رضــا بهلــوي. بالرغــم مــن أن العديــد مــن النســاء 
كــن ملتزمــات بذلــك وقتــذاك، لكــن مل تكــن التنانــر 
القصــرة والشــعر املكشــوف مــن املشــاهد غــر املألوفــة 

ــران.. ــوارع طه يف ش
وبعــد أشــهر قليلــة مــن إعــالن تأســيس الجمهوريــة 
اإلســالمية، بــدأت الحكومــة الجديــدة بإلغــاء قوانــن 
حايــة حقــوق املــرأة التــي ُوضعــت يف عهــد الشــاه. 
بفــرض  يقــي  مرســوماً  الخمينــي،  هللا  آيــة  وأصــدر 
ــرباً  ــل، معت ــن العم ــع النســاء يف أماك الحجــاب عــى جمي

النســاء غــر املحجبــات »عاريــات«.
وبحلــول عــام 1981 طُلــب مــن جميــع النســاء والفتيــات 

ــون.  ــب القان ــمة مبوج ــالمية« محتش ــس »إس ــداء مالب ارت
األمــر الــذي كان يعنــي ارتــداء »الشــادور«، وهــي عبــاءة 
تغطــي الجســم بالكامــل، غالبــاً مــا يكــون مصحوبــاً 

ــاً. ــن أيض ــي الذراع ــف يغط ــاء رأس ومعط بغط
وبعــد عامــن، أقــر الربملــان اإليــراين فــرض عقوبــة الجلــد، 
74 جلــدة، عــى مــن ال تغطــي شــعرها يف األماكــن العامــة، 
ويف اآلونــة األخــرة، أضيفــت عقوبــة الســجن التــي تصــل 

إىل شــهرين.

قمع مستمر

ــدة  ــن وش ــذه القوان ــق ه ــة تطبي ــدى رصام ــت م واختلف
العقوبــات والقيــود املفروضــة عــى حقــوق املــرأة يف 
يتــوىل  كان  الــذي  الرئيــس  توجهــات  بحســب  إيــران، 

الســلطة والتزامــه بالقيــود املفروضــة.
ــس الســابق  ــه الرئي ــام ب ــا ق ــك، م ــال عــى ذل وأفضــل مث
املتشــدد محمــود أحمــدي نجــاد، بعــد فــرة وجيــزة مــن 
فــوزه يف االنتخابــات فقــد أعلــن عــن تأســيس رشطــة 
اآلداب«غشــتي إرشــاد« بشــكل رســمي. التــي كانــت حتــى 
ذلــك الوقــت، قواعــد اللبــاس تخضــع للرقابــة بشــكل 
غــر رســمي مــن قبــل وحــدات تطبيــق القانــون األخــرى 

ــكرية. ــبه العس ــدات ش والوح
ــن  ــل دي ــو رج ــي، وه ــم رئي ــس إبراهي ــع الرئي ــا وّق ك
متشــدد انتخــب العــام املــايض، عى أمــر يف 15 أغســطس/

آب، لفــرض قامئــة جديــدة مــن القيــود عــى النســاء.
وتضمنــت القيــود الجديــدة، عــى إدخــال كامــرات مراقبة 
ملراقبــة وتغريــم النســاء غــر املحجبــات أو إحالتهــن 
ــرب  ــراين يع ــم بالســجن عــى أي إي ــاد والحك ــس إرش ملجال

ــت. ــد الحجــاب عــى اإلنرن ــه لقواع ــن معارضت ع
الــذي أدى إىل زيــادة حــاالت االعتقــال، لكــن  األمــر 

بنفــس الوقــت، نــرت املزيــد مــن النســاء صورهــن 
التواصــل  بــدون حجــاب عــى مواقــع  وفيديوهاتهــن 
االجتاعــي وهــو األمــر الــذي انتــر وزاد يف األيــام التــي 

أعقبــت وفــاة الشــابة أمينــي.
ــراءات  ــالق إج ــة األخ ــذت رشط ــرة، اتخ ــة األخ ويف اآلون
أكــر رصامــة للتعامــل مــع »الحجــاب الســيئ« يف إيــران.

ــكام  ــدار أح ــرأة، أن إص ــوق امل ــارصي حق ــرب من ــا يعت في
بالســجن ملــدد طويلــة وكفالــة باهظــة الرتــداء الحجــاب 
الســيئ هــو »عنــف« مــن قبــل الســلطات. لكــن مســؤويل 
النظــام اإليــراين، مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الربملــان 
القوانــن  تطبيــق  رضورة  عــى  يؤكــدون  آخريــن،  إىل 

ــاب. ــة بالحج املتعلق
باإلضافــة إىل الســجن، فــإن الغرامــات املاليــة عــى النســاء 
ــي  ــي ه ــالق املقاه ــب وإغ ــري املكات ــع مدي ــل م والتعام
الســلطات  اتخذتهــا  التــي  األخــرى  اإلجــراءات  بعــض 

ــيئ«. ــاب الس ــة »الحج ــة ملحارب اإليراني

إدانة ودعم عالمي

فرضــت وزارة الخزانــة األمريكيــة يــوم الخميــس )22 
أيلول/ســبتمرب 2022( عقوبــات عــى »رشطــة األخــالق« يف 
إيــران، متهمــة إياهــا باإلســاءة للنســاء واســتخدام العنــف 

ــي. ــاة مهســا أمين ــا مســؤولية وف ضدهــن. كــا حّملته
مــن جانبهــا، قالــت وزيــرة الخزانــة جانيــت يلــن يف بيــان: 
»مهســا أمينــي كانــت امــرأة شــجاعة، وكان موتهــا يف 
حجــز لرطــة األخــالق عمــاًل وحشــًيا آخــر لقــوات أمــن 

ــراين ضــد شــعبه«. النظــام اإلي
ــل املشــن  ــارات هــذا العم ــن بأشــد العب ــت: »ندي وأضاف
الــذي  العنــف  إنهــاء  إىل  اإليرانيــة  الحكومــة  وندعــو 
ــا العنيفــة املســتمرة  ــك حملته متارســه ضــد النســاء وكذل

ــع«. ــر والتجم ــة التعب ــى حري ع
ــي  ــي، نان ــواب األمري ــس الن ــة مجل ــت رئيس ــا أعرب ك
بيلــويس، عــن تضامــن الكونغــرس األمريــي مــع الشــعب 
اإليــراين يف حــداد »املــوت املــروع« ملهســا أمينــي، وقالــت: 
يف  مســموعة  اإليــراين  للشــعب  الشــجاعة  »األصــوات 

ــامل«. ــاء الع ــع أنح جمي
ــض  ــت األبي ــي بالبي ــن القوم ــار األم ــف مستش ــا وص ك
جيــك ســوليفان دوريــة إرشــاد بأنهــا »مســؤولة عــن مقتــل 
ــي« وأضــاف: »ســنواصل محاســبة املســؤولن  مهســا أمين
ــة«. ــاج بحري ــن يف االحتج ــق اإليراني ــم ح ــن ودع اإليراني

ويف ســياق متصــل، أعربــت وزارة الخارجيــة النيوزيلنديــة 
ــران.  ــان يف إي ــوق اإلنس ــة حق ــأن حال ــا بش ــن مخاوفه ع
ــي  ــا أمين ــاة مهس ــم بوف ــى عل ــن ع ــه: »نح ــرًة إىل أن مش

ــة«. ــة اإليراني ــز الرط ــة يف حج املفجع
ــن  ــرودو: »نح ــن ت ــدي جاس ــوزراء الكن ــس ال ــرد رئي وغ
نؤيــد بقــوة الشــعب اإليــراين الــذي يحتــج بشــكل ســلمي 
ويعــرب عــن مطالبــه. نطالــب النظــام االيــراين بوقــف قمــع 
حريــة التعبــر ووقــف املضايقــات والتمييــز ضــد املــرأة ».

ــن  ــون: »أدي ــل كلينت ــي الســابق بي ــس األمري ــال الرئي وق
ــراء  ــب بإج ــويت إىل املطال ــم ص ــي وأض ــا أمين ــل مهس مقت
تحقيــق محايــد. أنــا أؤيــد الشــعب اإليــراين الــذي يطالــب 
ــن  ــوات األم ــف ق ــى عن ــج ع ــلطات ويحت ــبة الس مبحاس

ــوق اإلنســان األساســية للمــرأة ». ــاً عــن حق دفاع
ــوا  ــن: »ادعم ــو فرينك ــي ثي ــان البلجي ــو الربمل ــرد عض وغ
نــر هاشــتاغ محســا أمينــي. أنــا دامئــا أؤيــد إيــران 
الحــرة. إيــران الحــرة يف مصلحتنــا مــن وجهــة النظــر 
ــن املؤســف أن يكــون لالتحــاد األورويب  الجيوسياســية. م
عالقــات وثيقــة مــع نظــام آيــات هللا. وهــذا خطــأ كبــر.«

وغــرد املمثــل األمريــي الشــهر مــارك روفالــو مؤيــًدا 
للمتظاهريــن اإليرانيــن: »ادعمــوا جهــود الشــعب اإليــراين 
مــن أجــل الحريــة«. وغــرد املمثــل األســرايل نيــت بازوليك 
عــى تويــر: »إنــه ألمــر مــروع حًقــا مشــاهدة مــا يحــدث 

يف شــوارع إيــران هــذه األيــام«.
ويف مؤمتــر صحفــي مــع وســائل اإلعــالم األجنبيــة يف 
حقــوق  حايــة  رئيــي  إبراهيــم  وصــف  نيويــورك، 
للجمهوريــة  املتأصلــة«  »الواجبــات  ضمــن  املواطنــن 
اإلســالمية، وقــال إن هــذه الحكومــة تســعى إلنصــاف 
ــاً  ــت دامئ ــات كان ــاف: »االحتجاج ــن. وأض ــع املواطن جمي
وال تــزال وتســمع، لكــن يجــب أن يكــون هنــاك فــرق بــن 

واالضطــراب«. االحتجــاج 
وكانــت منظمــة األمــم املتحــدة للمــرأة قــد دعمــت طلــب 
املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان لهــذه املنظمــة بإجــراء 
تحقيــق فــوري يف الوفــاة »املأســاوية« ملهســا أمينــي بعــد 

أن ألقــت دوريــة إرشــاد القبــض عليهــا.
يف غضــون ذلــك، تتواصــل موجــة االعتقــاالت والقمــع مــن 
ــف  ــرب الهات ــت ع ــع اإلنرن ــم قط ــن. وت ــوات األم ــل ق قب
ــدن  ــران وم ــن طه ــزاء م ــاً يف أج ــزيل متام ــول واملن املحم
أخــرى مــن البــالد يــوم الخميــس، ولهــذا الســبب، ال 
ــة  ــار املتعلق ــر األخب ــول آخ ــة ح ــات دقيق ــد معلوم توج

باالحتجاجــات يف مــدن مختلفــة.
أصبحــت الشــعارات املناهضــة للمرشــد عــي خامنئــي 
والصيحــات املطالبــة بإســقاط النظــام اإليــراين محــور 
االحتجاجــات، وصــارت مــدن مختلفــة مرسًحــا لحــرق 
ــف  ــع العني ــد القم ــوارع ض ــتباكات بالش ــحة، واش األوش
للنســاء، وذلــك مــع انتشــار االحتجاجــات ضــد مقتــل 

مهســا أمينــي يف مــدن مختلفــة بإيــران.
واندلعــت االحتجاجــات يف أنحــاء إيــران بشــأن قضايــا 
مــن بينهــا تقييــد الحريــات الشــخصية مبــا يشــمل فــرض 
قيــود صارمــة عــى مالبــس النســاء، باإلضافــة إىل الوضــع 

ــات. ــأة العقوب ــت وط ــح تح ــذي يرن ــادي ال االقتص
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تقارير

في سجن رومية.. يموت اللبناني مرة والسورّي مرتين

أن يصبــح املــوت أمنيتــك...أن تصبــح الحيــاة   
مصــدراً يوميــاً لــألمل بالنســبة لــك، أن يكــون قتلــك 
خالصــك، فأنــت بالتأكيــد ســجيناً ســورياً يف ســجن رومّيــة 

اللبنــاين.
يعيــش الســجناء يف ســجن روميــة املركــزي أوضاعــاً 
إنســانية مزريــة ال تبــدأ بشــح الطعــام وانعــدام الرعايــة 
الطبيــة، وال تنتهــي بتأخــر املحاكــات واألحــكام الجائــرة، 
مجتمعــة  األشــياء  هــذه  كل  لتصبــح  تتجاوزهــا  بــل 

ــاء. ــدداً للبق ــدراً مه مص
قــد ال يختلــف ســجن روميــة مــن حيــث وضعــه الــيء 
ــة،  ــدول العربي ــة يف بعــض ال عــن باقــي الســجون املهمل
لكــن مــا يزيــد الطــن بلــة هــو الوضــع املــردي يف لبنــان 
بشــكل عــام، فالبــالد التــي ال تســتطيع تأمــن أساســيات 
الحيــاة ملواطنيهــا، فكيــف ســتؤمن أوضاعــاً معيشــية 
ــدول. ــة للقابعــن يف ســجونها؟ فالســجون مــرآة ال مقبول

المبنى B »حكاية ألم سوري«

ــة، بنــي يف أواخــر  ــة، أكــرب الســجون اللبناني ســجن رومي
الســتينيات، وافتتــح عــام 1970، يف منطقــة رومية-املــن 

ــروت. رشق ب
ــه  ــجن لكن ــوايل 1500 س ــتوعب ح ــجن ليس ــم الس صم
يضــم اليــوم مــا يزيــد عــى 3700 ســجن بحســب األرقــام 
الحكوميــة يف لبنــان، ويعتــرب مــن الســجون املكتظــة 
للغايــة، إذا يحتــوي روميــة مــا يقــارب نصــف كل عــدد 
النــزالء يف كافــة الســجون اللبنانيــة البالــغ عددهــم 
ــة  ــى الســجون املركزي ــون ع حــوايل 8000 ســجن يتوزع
ــس(  ــة- وطرابل ــة – وزحل ــالد )ســجن رومي ــالث يف الب الث
توقيــف  مراكــز  اعتبارهــا  ميكــن  فرعــي  ســجن  و22 

احتياطيــة أي )نظــارة(.
ــر  ــراءات وتأخ ــطء اإلج ــن ب ــجون م ــع الس ــاين جمي وتع

ــهور. ــط لش ــس فق ــنوات ولي ــات لس املحاك

سوريون في رومية

ــا يقــارب  ــغ عــدد املوقوفــن الســورين يف الســجن م يبل
الـــ 500 ســجن بحســب توثيقــات منظمــة » بــال قيــود« 
ــان،  ــة أوضــاع الســجناء الســوريون يف لبن ــة مبتابع املعني
ــن يف  ــم محتجزي ــجن، معظمه ــاين الس ــن مب ــن ب موزع
املبنــى )B( إذ يتواجــد ضمنــه أكــر مــن 200 حالــة 

ــة. ــدى املنظم ــم ل ــة باالس موثق
يختلــف الوضــع القانــوين للمحتجزيــن الســورين داخــل 
الســجن بــن موقوفــن، ومحكومــن، ومــن هــم يف انتظــار 
صــدور األحــكام، وهنــا تشــر املنظمــة للفــرات الزمنيــة 
الطويلــة جــدا التــي تعــاين منهــا امللفــات القانونيــة 
للموقوفــن الســورين داخــل أورقــه القضــاء اللبنــاين، 
اذ تســتغرق بعــض القضايــا )املنظمــة عــى إطــالع عــى 
عــدد كبــر منهــا( ســنوات طويلــة لغايــة صــدور الحكــم.

ــرة  ــا اإلرهــاب ومدي ــة املتخصصــة بقضاي ــق املحامي وتُعل
»أن  اإلنســان،  لحقــوق   Helping hands مؤسســة 
الســجن غــر مســؤول عــن هــذا التأخــر نهائيــاً، فالســجن 
هــو مــكان لالحتجــاز فقــط، وينفــذ الســجن ســوق 
املتهمــن حاملــا يطلــب منــه القضــاء ذلــك، فتأخــر 
ــة  ــات العام ــن النياب ــم وم ــن املحاك ــو م ــات ه املحاك
وليــس مــن الســجن، مــراٍت قليلــة تأخــر الســجن بســوق 
املطلوبــن نظــراً النعــدام مــادة املــازوت لديــه لتحريــك 

آلياتــه التــي ينقــل بهــا املطلوبــن للســوق، أمــا التأخــر 
باملحاكــات فقــد ازداد خــالل الســنوات الثــالث املاضيــة 
وهــذا بســبب جائحــة كورونــا مــن جهــة، وزيــادة عــدد 
ــة  ــدم امكاني ــة أخــرى، وع ــن جه ــم م ــات والجرائ الجناي
ــوم  ــا يف الي ــن القضاي ــن م ــدد مع ــن ع ــر م ــر بأك النظ

ــر.« ــك كان التأخ لذل
وتــرى املحاميــة ديــاال شــحادة أن الســلطة القضائيــة 
تتحمــل كامــل املســؤولية ألنهــا تســتطيع تفعيــل القانــون 
بتقصــر مــدة التوقيــف االحتياطــي حســب املــادة 108 
مــن قانــون أصــول املحاكــات الجزائية، األمــر اآلخر الذي 
ــكاف  ــاك اعت ــا يكــون هن ــه عندم ــه بأن ــاه ل يجــب االنتب
لتكريــس  الذيــن يحتاجــون  املســتقلن  القضــاة  مــن 
اســتقالليتهم عــن الســلطة التنفيذيــة، يســتطيعون عــى 
األقــل يف إطــار مارســتهم لحقهــم الدســتوري باالعتــكاف 
)كونهــم لــآلن ليســوا ســلطة مســتقلة دســتورياً(، عليهــم 
ــكاف وأن  ــن تبعــات هــذا االعت ــن م أن يحــرروا املوقوف
ــوا ســبيلهم ويتيحــوا لهــم متابعــة محاكاتهــم عــن  يخل

ــا.« ــوا ضحاي بعــد خاصــة إذا كان
أمــا عــن تهــم املوقوفــن الســورين وبحســب منظمــة بــال 
قيــود فــإن أغلــب التهــم التــي يتــم توجيههــا للمحتجزين 
الســورين داخــل الســجن تتعلــق باإلرهــاب أو االنتــاء 
لتنظيــات إرهابيــة ) كتنظيــم داعــش املصنــف إرهابيــاً( 
ــن  ــر م ــا للكث ــن خــالل متابعته ــد م ــة تؤك إال أن املنظم
ــن الســورين داخــل الســجن وبشــكل  ــات املحتجزي ملف
ــة،  ــم كيدي ــن الته ــداً م ــراً ج ــدداً كب ــاك ع ــازم أن هن ج
وذات خلفيــات سياســية طالــت عــدداً كبــراً مــن نشــطاء 
الــرأي أو نشــطاء الحــراك املــدين يف ســوريا قبــل دخولهــم 
لــألرايض اللبنانيــة كنازحــن فاريــن مــن بطــش ســلطات 
النظــام الســوري، أو مــن مالحقــات أمنيــة بحقهــم، 
ــداً الصقــت بهــم تهمــة االنتــاء ملنظــات  هــؤالء تحدي
إرهابيــة كفعــل إنتقامــي مــن بعــض الشــخصيات ضمــن 
القضــاء اللبنــاين املحســوبة عــى تيــارات سياســية معينــة 

بهــدف االنتقــام مــن هــؤالء )املعارضــن(.
وهــذا مــا أكــده أحــد النــزالء الســورين يف الســجن 
والــذي تواصلنــا معــه عــرب برنامــج ) واتســاب للمحادثات 
القصــرة( بــأن كل مــا قالتــه املنظمــة صحيــح متامــاً 
ففــي املبنــى )B( يقبــع غالبيــة املوقوفــن الســورين 
ــق  ــن املناط ــم م ــد وغالبيته ــون واح ــون لل ــذي ينتم وال
ــال القلمــون والقصــر  ــان، كجب ــة للبن ــة املحاذي الحدودي
وغرهــا، ويلمــح مصدرنــا - والــذي نفضــل عــدم الكشــف 
ــه حرصــاً عــى ســالمته- مبــا يشــبه الجــزم أن  عــن هويت
توقيفهــم كان عــى خلفيــة نشــاطهم يف الحــراك الســوري 
املعــارض لحكــم األســد، وتــم توجيــه تهــم لهــم تقحمهــم 
واالنتــاء  أصــالً،  بهــا  يتدخلــوا  مل  لبنانيــة  بأحــداث 
ملجموعــات إرهابيــة ال عالقــة لهــم بهــا ال مــن قريــب وال 
مــن بعيــد، ويقــول بأنــه حتــى الســلطات املســؤولة عــن 

ــالمين. ــم اإلس ــم )B( بقس ــمي القس ــجن تس الس
ــا  ــدري م ــات ال ن ــا أوراق اعراف ــا وقعن ــف:« كلن ويضي
كُتــب فيهــا، تحــت كــم التعذيــب الهائــل الــذي تعرضنــا 
ــع أو نبصــم عــى محــارض  ــا نوق ــق، كن ــاء التحقي ــه أثن ل
ــد  ــا الوحي ــو خالصن ــع ه ــذا التوق ــا، ه ــراف مل نقرأه اع
مــن مــوت محتــم تحــت التعذيــب املســتمر أليــام، 

ــة« ــع رحم ــح التوقي فيصب

تعذيب ممنهج في فروع التحقيق

ــب  ــوح أن التعذي ــد صبل ــي محم ــتاذ املحام ــول األس يق
االعرافــات  النتــزاع  األوليــة  التحقيقــات  أثنــاء  يتــم 
بالقــوة، وجميــع األجهــزة األمنيــة متــارس التعذيــب، 
ــارات  ــون الزي ــم مينع ــق أذىك، فه ــوه بطري ــوم ميارس والي

عــن املوقوفــن ويؤخرونهــا ريثــا تختفــي آثــار التعذيب.
ــل  ــن داخ ــرون اآلن« م ــدر »املهاج ــه مص ــا قال ــذا م وه
ــكل  ــق بش ــروع التحقي ــم يف ف ــب يت ــجن أن التعذي الس
ممنهــج يك يوقــع املعتقــل عــى أوراق اعــراف محــرة 
مســبقاً، ويقــول: » تحــت التعذيــب ســنعرف بــأي يشء، 
ســنقول بأننــا مــن أشــغل حــرب البســوس، وبأننــا ثقبنــا 
طبقــة األوزون وبأننــا مــن رمــى القنبلــة الذريــة، تحــت 
التعذيــب ال نريــد إال أن ينتهــي األمل، لنخــرج مــن الفــرع 

أمــوات ولكــن نتنفــس«.
وهنــا يضيــف صلبــوح: » عندمــا نقــول أن التعذيــب يف 
لبنــان ممنهــج، تنتفــض الســلطات لتــربر بــأن التعذيــب 
يحــدث ولكــن بأخطــاء فرديــة مــن بعــض العنــارص، 
وبحــوادث خاصــة جــداً، وهــذا الــكالم عــاٍر عــن الصحــة، 
ــا  ــق بقضاي ــات للتحقي ــا بطلب ــام 2017 تقدمن ــذ الع فمن
ــق  ــم التحقي ــوم يف عــام 2022 ومل يت تعذيــب ونحــن الي
وال بجرميــة تعذيــب واحــدة، هنــاك الكثــر مــن دعــاوى 
التعذيــب، لكــن النيابــة العامــة التمييزيــة تتحمــل كامــل 
املســؤولية عــن عــدم التحقيــق فيهــا، وطيهــا، ألن واجبهــا 
ــي  ــديل، وه ــاء الع ــات للقض ــة امللف ــة كاف ــاً إحال قانوني
تقــوم مبخالفــة القانــون بنفســها، وتحــول هــذه الدعــاوى 
للقضــاء العســكري الــذي بــدوره يعتــم عليهــا ويطويهــا، 
ــة مقصــودة  ــة بعملي مــا يشــكل غطــاء لألجهــزة األمني

ليســمح لهــم باإلفــالت مــن العقــاب.«

وجهان لتعذيب واحد

تعــذر التواصــل مــن قبــل املهاجــرون اآلن وليفانــت 
نيــوز، مــع النيابــة التميزيــة إلتاحــة الفرصــة لهــا لتوضيــح 

ــا. موقفه
ففــي ســوريا نعــرف جيــداً مــاذا يعنــي التعذيــب ونعــرف 
العديــد مــن أدوات وطــرق التعذيــب املســتخدمة يف 
ــت نفــس هــذه  ــالت الســورية، وال نعــرف ان كان املعتق
الطــرق تســتخدم يف لبنــان، ســألت »املهاجــرون اآلن 
ــن  ــجن والخارج ــل الس ــا داخ ــوز« مصادره ــت ني وليفان
مــن الســجن ممــن تعرضــوا للتعذيــب، وهنــا كانــت 
املفاجــأة بحجــم العنــف املســتخدم عــى املوقوفــن، 
تختلــف  ولكــن  ذاتهــا  الوســائل  بعــض  أن  ووجدنــا 
تســميتها بــن البلديــن، فأســلوب »الشــبح« يف ســوريا هو 
ــه إىل  ــق املوقــوف مــن يدي ــان، إذ يُعل »البالنكــو« يف لبن
األعــى، ويتــم رفعــه عــن األرض بحيــث ال تالمــس قدمــاه 
األرض مهــا حــاول ذلــك، ويبقــى معلقــاً دون طعــام أو 
رشاب أو قضــاء حاجتــه أليــام، حتــى يقبــل التوقيــع عــى 

ــودع الســجن. ــم ي ــات محــرة مســبقاً ث اعراف
يف حادثــة أخــرى تــم رش مــادة الســبرتو )الكحــول 
تهديــده  وتــم  قــارص  املعقــم( عــى وجــه موقــوف 
بإشــعال النــار يف وجهــه إن رفــض التوقيــع عــى اعرافــات 

ــا. ــا طبيعته ــوف م ــم املوق ــزة ال يعل جاه
ــث  ــاء، حي ــذع بالكهرب ــرى، كالل ــرق أخ ــاً ط ــاك أيض وهن
توصــل الكهربــاء بأعضــاء املعتقلــن التناســلية، ويف هــذه 
ــه،  ــة إلي ــة موجه ــأي تهم ــوف ب ــيعرف املوق ــة س الحال
ســيعرف مبــا يريــدون دون تفكــر، وأحــد الذيــن تعرضــوا 
لهــذا النــوع مــن التعذيــب اضطــر إلجــراء أربــع عمليــات 

ــه بعــد خروجــه. ــة يف أعضائ جراحي
ــؤدي  ــذي ي ــالق وال ــى االط ــوة ع ــد قس ــب األش التعذي
العنيــف  الــرب  هــو  املوقــوف  وفــاة  إىل  بالغالــب 
ــة  ــه املئ ــدي محمــى، تفــوق درجــة حرارت ــب حدي بقضي
درجــة ) تقديــر أحــد املصــادر ألن الطــرف املحمــي وصــل 
للــون األحمــر مــن شــدة الحــرارة(، وبهــذا القضيــب يتــم 
رضب املعتقــل عــى كافــة مناطــق جســده دون متييــز مــا 
يــؤدي إىل متــزق بالجلــد وحــروق عميقــة تصــل شــدتها 

إىل الدرجــة الثالثــة، و الحــرق بهــذه الدرجــة مميــت 
ــتمر  ــل يس ــم – ب ــامل يت ــو م ــه – وه ــم معالجت إن مل تت
التعذيــب رغــم اإلصابــات والحــروق، وقــد تــؤدي هــذه 
الربــات إىل أذيــة خطــرة يف أعضــاء حيويــة يف الجســم 
ــاة املعتقــل نتيجــة صدمــة  ــاة أو فقــدان حي ــؤدي للوف ت

األمل.
موضــوع  عــى  صبلــوح  محمــد  املحامــي  ويعلــق 
التعذيــب بتحميــل« مســؤولية التعذيــب القضــاء الــذي 
ال ينفــذ القوانــن، والــوزراء الذيــن يتقاعســون عــن أداء 
دورهــم الرقــايب والتنفيــذي، واملجلــس التريعــي أيضــاً، 
ــداد  ــة بإع ــة دولي ــع 24 منظم ــة م ــت بالراك ــد قم فق
كتــاب وعريضــة صادقــت عليهــا باالطــالع واإلمضــاء 
منظمــة )أمنســتي( و )هيومــن رايتــس ووتــش( نطالــب 
فيهــا مبســائلة 3 وزراء وهــم العــدل والدفــاع والداخليــة، 
ــة  ــس كتل ــوىس رئي ــيل م ــب ميش ــوالً للنائ ــلمتها أص وس
ــدين  ــاين، ووع ــواب اللبن ــس الن ــان يف مجل ــوق اإلنس حق
بــأن تتــم املســاءلة يف املجلــس بحضــوري وحضــور ممثــل 
عــن هــذه املنظــات ولكنــه كان دامئــاً مياطــل باملوضــوع 

ــوم«. ــى الي ــام ونصــف حت ــذ ع ــم املســاءلة من ومل تت
وعليــه قمنــا باالتصــال بالنائــب ميشــيل مــوىس وســؤاله 
مبــارشة عــن هــذا التأخــر باملســاءلة وســببه حيــث أكــد 
لـــ »املهاجــرون اآلن وليفانــت نيــوز« أنــه تــم االجتــاع 
مــع الــوزراء املعنيــن وأكــر مــن مــرة وبحضــور األســتاذ 
صلبــوح، ونقيــب املحامــن يف الشــال، مبينــاً، نحــن 
ــزام  ــى االلت ــّر ع ــة ون ــنا تنفيذي ــة ولس ــلطة تريعي س
بالقوانــن، ولذلــك عملنــا يف الكتلــة عــى تعديــل بعــض 
القوانــن للتوافــق مــع معايــر حقــوق االنســان، وأنشــأنا 
كتلــة حقــوق االنســان يف الربملــان الهيئــة الوطنيــة لحقوق 
االنســان والتــي تتضمــن لجنــة ملناهضــة التعذيــب تلتــزم 
ــزم الجهــات املعنيــة بتعيــن  بقــرارات األمــم املتحــدة تُل
ــه  ــة ل ــة الطبي ــم الرعاي ــع تقدي ــوف م ــي ألي موق محام
عنــد اللــزوم، وحقــه باالتصــال مــع أهلــه، وتُلــزم جهــات 
التحقيــق بتصويــر أي تحقيــق كامــالً صــوت وصــورة 

للحــد مــن التعذيــب.«

من جحيم إلى آخر

ــض  ــد بع ــا أك ــق، وك ــاء التحقي ــب بانته ــي التعذي ينته
الشــهود ســابقاً بعــد أن يجــرب املوقــوف للتوقيــع عــى أي 
اعــراف مهــا احتــوى للتخلــص مــن أســاليب التعذيــب 

الوحشــية بحــق املوقوفــن.
ــوت  ــن م ــة م ــاً بالصدف ــة ناجي ــجن إىل رومي ــل الس يص
محتــوم تحــت تعذيــب جائــر، ال يــرك يف أرواحهــم مكانــاً 
للحيــاة – أمــوات يتنفســون – كــا يصــف الســجناء 
ــوع آخــر، وهــذه املــرة  ــب مــن ن ــدأ تعذي أنفســهم، ليب
تعذيــب يومــي دون انقطــاع طيلــة فــرة اقامتهــم ســواء 

ــم. ــرة محكوميته ــة أو لقضــاء ف ــار املحاكم بانتظ
ــن  ــة م ــة، بداي ــن ظــروف ســيئة للغاي ــاين الســجن م يع
غــرف اإلقامــة املســاة »مهاجــع« والتــي ال تتجــاوز 
مســاحتها الســتة أمتــار مربعــة متضمنــة دورة ميــاه 
صغــرة، واملفــرض أن تتســع لثالثــة أشــخاص عــى األكــر 
لكنهــا تضــم اليــوم ســتة أو ســبعة أشــخاص ويصــل 
ــذي  العــدد يف بعــض الغــرف لعــرة أشــخاص، األمــر ال
يجعــل العيــش يف هــذه املســاحة الضيقــة مــع هــذا 

ــتحيلة. ــبه مس ــدد ش الع
مســاحة الغــرف تجعــل ال إمكانيــة حتــى للتنفــس بشــكل 
طبيعــي ناهيــك عــن ســهولة انتقــال العــدوى واألمــراض 

بــن الســجناء، وللمــرض قصــة أخــرى.

thelevantnews.com تابع التحقيق كامالً عى

من مزن مرشد وصخر ادريس
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الجنرال أليعازر ماروم:
 أتيحت لنا عدة فرص الغتيال نصر اهلل لكننا لم نفعل

أشــار قائــد البحريــة اإلرسائيليــة     
ــايل  ــو "غ ــع رادي ــة م ــالل مقابل ــاروم خ ــازر م ــرال أليع ــابق الج الس
ــل  ــام إرسائي ــانحة أم ــت س ــة كان ــول إىل أن الفرص ــل" يف 28 أيل إرسائي
أكــر مــن مــرة الغتيــال األمــن العــام لحــزب هللا حســن نــر هللا، لكنهــا 

ذلــك. تفعــل  مل 
وأضــاف: "اعتقــدت لوقــت طويــل أنه يجــب عــى الحكومــة اإلرسائيلية 
ــراً رصيحــاً لنــر هللا بأنهــا ســرد بشــدة وستســتهدفه  أن توجــه تحذي

شــخصياً إذا هــدد أو شــن هجومــاً صاروخيــاً عــى حقــول الغــاز".
وتابــع: "ال أريــد أن أخــوض يف التفاصيــل، ولكــن ســأقول إنــه كان 
أمامنــا أكــر مــن فرصــة لــرب نــر هللا عــى مــر الســنن ومل نفعــل 

ــك.  ذل
لذلــك ال ينبغــي لــه أن يختربنــا... لكــن اآلن بعدمــا وضــع مسدســاً عــى 

الطاولــة وهــدد إرسائيــل وســيادتها، ميكننــا فعــل ذلــك".
ــئ  ــر مختب ــه غ ــو أي أن ــس يف القب ــر هللا لي ــاروم إىل أن "ن ــت م ولف

ــه". ــد مــن الفــرص لتصفيت ــا العدي ــد أتيحــت لن دامئــا، وق

طالبــت مجموعــة املالعــب املفتوحــة الحقوقيــة   
)أوبــن ســتاديومز(، االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم )الفيفــا( 
باســتبعاد املنتخــب اإليــراين مــن املشــاركة يف نهائيــات كأس 

قطــر. يف  املقبلــة  العــامل 
ويف خطــاب إىل جيــاين إنفانتينــو رئيــس الفيفــا قالــت املجموعــة 
ــول  ــاء بدخ ــاح للنس ــر للس ــد األخ ــالل العق ــعت خ ــي س الت
املالعــب اإليرانيــة، إن الســلطات يف طهــران تواصــل رفــض 
الســاح للنســاء بحضــور املباريــات داخــل البــالد عــى الرغــم 
مــن ضغــوط الفيفــا. وجــاء يف الخطــاب أيضــاً، "االتحــاد اإليــراين 

لكــرة القــدم ليــس فقــط مشــاركاً يف جرائــم النظــام لكنــه أيضــاً 
ــران. ــارشاً ألمــن الجمهــور النســايئ يف إي ــداً مب ــل تهدي ميث

وتابــع، "ملــاذا مينــح الفيفــا إيــران وممثليهــا منصــة دوليــة بينــا 
هــي فقــط ال تحــرم الحقــوق األساســية لإلنســان وكرامتــه بــل 
إنهــا حاليــاً تعــذب وتقتــل شــعبها. أيــن هــي املبــادئ الــواردة يف 

لوائــح الفيفــا يف هــذا الصــدد؟".
الثالثــة  وطلبــت املجموعــة مــن الفيفــا "إعــاالً للادتــن 
والرابعــة مــن لوائحــه اســتبعاد إيــران فــوراً مــن نهائيــات كأس 

العــامل 2022 يف قطــر".

أمن عام حزب هللا حسن نر هللا

أردوغان ُيقر بأن االستخبارات 
التركية ُتجري ُمفاوضات في دمشق

ــة  ــالل مقابل ــان خ ــب أردوغ ــب طي ــرتيك رج ــس ال ــر الرئي ذك  
خاصــة مــع قنــاة "يس إن إن تــورك"، إن االســتخبارات الرتكيــة تجــري 
مفاوضــات يف دمشــق. وكــرر أردوغــان مطالبــة موســكو وواشــنطن بتنفيــذ 
االتفاقيــات التــي توصلــت إليهــا أنقــرة مــع الجانبــن بخصــوص ســوريا يف 
2019، مدعيــاً إن "تنظيــم حــزب العــال الكردســتاين مــا يــزال ينتــرش عــى 

حدودنــا بشــكل مخالــف لتلــك االتفاقيــات".
كــا ادعــى أن تلــك "املنظمــة اإلرهابيــة تجــري تدريبــات" عــى مقربــة 
ــا  ــي توصلن ــات الت ــك االتفاق ــف تل ــة بشــكل "يخال مــن الحــدود الرتكي
ــات  ــيا والوالي ــن روس ــع كل م ــر 2019 م ــن األول/أكتوب ــا يف ترشي إليه

املتحــدة".
وزعــم أردوغــان أن الهــدف حاليــاً فيــا يتعلــق بنقــل الالجئــن الســورين يف 
تركيــا إىل "املنطقــة اآلمنــة" يف الشــال الســوري، "تأمــن 100 ألــف مســكن 

وزيادتهــا إىل 250 ألفــاً يف املرحلــة الثانيــة".
ــج  ــى نتائ ــف ع ــوريا تتوق ــال س ــكرية يف ش ــة العس ــار إىل أن العملي وأش

ــق. ــات يف دمش املفاوض


