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UN peacekeepers (UNIFIL) walk in Naqoura, near the Lebanese-Israeli border

President Zelenskyy

Turkey forcibly 
deported 

120 Syrian 
refugees

 Media sources said 
Turkey forcibly deported 120 
Syrian refugees to Syria through 
the Bab al-Salama border 
c ross ing .
The sources said most of the 
young men were holding 
temporary protection cards 
issued by the Turkish 
Immigration Directorate.
Human Rights Watch revealed 
said, on October 24, that Turkey 
arbitrarily arrested, detained and 
deported hundreds of Syrian 
refugee men and boys to Syria 
between February and July 
2022.
Deported Syrians told Human 
Rights Watch that Turkish 
officials arrested them from 
their homes, workplaces, and 
on the streets, held them in poor 
conditions, beat and abused most 
of them, forced them to sign the 
voluntary return forms, took them 
to the border crossing points with 
northern Syria and forced them 
to cross at gunpoint.

 Israeli Prime Minister 
Yair Lapid considered on 
Thursday that Lebanon 
recognized Israel by 
signing the US-brokered 
maritime border demarcation 
a g r e e m e n t .
«This is a political achievement. 
Not every day an enemy state 
recognizes the State of Israel, 
in a written agreement, in 
front of the entire international 
community,» said Lapid at the 
start of the cabinet meeting to 
approve the agreement.
The Lebanese presidency 
announced today that 
Aoun had received from 
the American mediator the 
official American message 
regarding the demarcation of 
the southern maritime borders.
«The President was handed 
the letter which he signed in 
blue ink, and hence it became 
an official letter, delivered by 
the US government to him,» 
said Deputy Speaker of the 
Parliament of Lebanon Elias 
Bou Saab.

EU and the USA criticise Russia's use of food as a weapon
 The repercussions of 
Moscow's withdrawal from the Black 
Sea Grain Initiative in response to 
the Crimean attacks continue. The 
European Union announced in late 
October its support for the UN efforts 
to keep the Ukrainian grain export 
agreement in force, stressing that none 
of the parties has the right to take any 

action that obstructs the agreement.
«Russia is again trying to use the war 
it launched as a pretext to use food as 
a weapon, the thing that affects the 
countries in need and rises food prices 
around the world, and aggravates 
already severe humanitarian crises 
and food insecurity,»  said Adrienne 
Watson, representative of the National 

Security Council of the White House.
Ukrainian President said the UN and 
the G20 will strongly respond to 
Russia's withdrawal. The UN said it 
is contacting Russia after it decided to 
suspend its involvement in the grain 
initiative and all parties should avoid 
any situation that impedes the export 
of grain from the Black Sea.

Israeli PM: «Lebanon recognized Israel by 
signing the maritime border agreement»
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Hamas normalises with the Syrian regime.. 
Expected scenario and shocking secrets

 After shunning Assad for 10 
years, Hamas organisation sent a 
delegation to Damascus headed by 
the deputy head of Hamas's regional 
politburo Khalil al-Hayya to meet 
with Syrian President Bashar al-
Assad. Al-Hayya described the 
meeting as a glorious and historic 
day and a new start. «Hamas has 
turned the page of the past, and the 
meeting with Assad is a good sign,» 
al-Hayya said.
Al-Hayya's visit to the Syrian capital, 
which is the first of its kind since 
2012, was not surprising, especially 
since this step is a continuation of 
previous steps made by Hamas 
towards the Syrian regime, in 
addition to rumours recently-spread 
about an upcoming rapprochement 
between the two sides under 
Iranian auspices but under specific 
conditions set by Damascus which 
decrease Hamas's activity & role in 
Syria.
Although Hamas's media statements 
make the relations seem to come 
back as they were and call to skip 
differences and forget the past, but at 
the same time, they show the reality 
of politics that there is no permanent 
friend or enemy especially when it 
comes to interests. Syrian officials 
accused a short while ago the 
Palestinian group of being close to 
Damascus's enemies. Observers say 
the restoration of relations between 
the two sides clearly shows how 
national standards and principles of 
the so-called Axis of Resistance are 
manipulated.
What is happening is very important 
and controversial. In a press 
conference after he met with Syrian 
President Bashar al-Assad, al-Hayya 
said that Qatar and Turkey encouraged 
Hamas to restore relations with the 
Syrian regime and did not object 
and that the organisation informed 
all countries about the decision to 
restore relations. As well, he made 
it clear that the movement forgot all 
the past and the individual mistakes 
committed in the past years, referring 

to Hamas' support for the popular 
uprising in Syria.

Hamas was not impartial 

The Palestinian writer, Muhammad 
Abu al-Mahdi, told Levant News 
that the Hamas movement's position 
to support the so-called Syrian 
revolution in 2011 against the Syrian 
state and its political leadership was 
subject to the position of Qatar, Turkey 
and the international organisation 
of the Muslim Brotherhood, and at 
that time the movement misjudged 
and did not take into account the 
importance of being neutral about 
the so-called Arab Spring whose 
goals became clear later, and it was 
proven by documents the chaos the 
Arab countries have been suffering 
from was schemed by the USA and 
from which Israel benefited to the 
maximum.
Abu Al-Mahadi said that after the 
defeat of the political religion & 
the fall of the general guide's rule 
in Egypt, the prosecutions against 
the Muslim Brotherhood (MB) 
outside Egypt and the fall of the MB 
Ennahda movement in Tunisia & the 
MB Justice and Development Party 
in Morocco, Hamas discovered the 
grave mistake it committed against a 
country like Syria that was used to be 

an incubator for it in all its activities 
and that made alliance with most of 
the liberation forces in the world.
«In conjunction with the transfer of 
the internal decision-making centre 
of Hamas to the Gaza Strip in 2013, 
the decline of the MB project to rule 
and the unmasking of the Qatari 
and Turkish positions that are closer 
to Israel, Hamas understood what 
happened. Thus, first, it declared 
its separation from the MB and 
started new relations with Egypt 
characterised by political and 
security cooperation. It took some 
positive positions towards relations 
with Egypt and responded to the 
Egyptian proposals in the rounds of 
Palestinian national reconciliation 
and in the truce initiatives mediated 
by Egypt with every Israeli 
aggression that was launched on the 
Gaza Strip,» said Abu al-Mahadi.
Abu al-Mahadi explained that 
Hamas' experience in governance 
made it more mature and aware of 
the importance of relations with Arab 
countries in supporting the struggle 
of the Palestinian people, and helped 
a lot in rationalising the movement's 
positions towards Syria and the 
Lebanese Hezbollah, and with non-
Arab countries such as Russia. The 
movement has become characterised 
by its highly pragmatic steps and it is 

almost the most Palestinian political 
movement capable of keeping pace 
with regional and international 
changes because it knows that the 
world is changing and that one of 
its important axes is Russia and its 
allies in the Middle East, Syria and 
Iran in particular. 

Radical change is coming

Dr Mahmoud al-Afandi, Secretary-
General of the Syrian People's 
Diplomacy Movement, stressed 
that many Arab and international 
countries have noticed the existence 
of political and military stability 
in Syria currently, and therefore 
they are considering restoring their 
relations with the Syrian government, 
the thing that prompted Qatar and 
Turkey to agree to restore relations 
between Hamas and Damascus. Al-
Afandi considered that the meeting 
of Russian President Vladimir 
Putin and Emir of Qatar Tamim 
bin Hamad Al Thani in Astana 
was the main reason for restoring 
Hamas' relationship with the Syrian 
government.
He also stated that the Palestinian 
Authority and the factions can play 
the role of mediator in returning 
Damascus to the Arab League, 
pointing out at the same time that 
there is a radical change that has 
begun now with Syria being accepted 
again by the Arab countries and with 
many countries realising that the role 
of the Syrian political opposition has 
ended but not forgetting that there 
are the Turkish-backed military 
opposition, terrorism and the Kurds 
supported by the international 
coalition.
«Hamas benefited more from this 
reconciliation because it rejoined the 
resistance axis along with Syria, Iran 
and the Lebanese Hezbollah, while 
the Syrian government remained in 
the same axis during the past years 
of the war which is considered a 
tribute to Damascus,» he ended his 
interview.
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Does the Lebanese President want to return the 
Syrian refugees to their country or to death?

 Lebanese President Michel 
Aoun has always called for the 
return of Syrian refugees to their 
country, claiming that conditions 
have become safe in the regime-
controlled areas.
The National News Agency in 
Lebanon reported, on October 12, 
that Aoun renewed his call to return 
the refugees, starting next week: 
“Lebanon will start sending Syrian 
refugees back home at the end of 
next week in batches.»

Continuous demands 

The Lebanese President called, 
earlier, to keep sending aid to the 
Syrian refugees when they come 
back home to encourage them to 
return because receiving aid while 
in Lebanon would encourage them 
to stay. During his meeting with 
the UN Special Coordinator in 
Lebanon Joanna Wronecka said 
the lack of international response 
to this Lebanese demand which 
was repeated many times without 
receiving any positive reaction raises 
questions about some countries' 
intentions to keep the displaced in 
Lebanon. 
In his last meeting with the EU 
Special Representative to the Middle 
East Peace Process, Sven Koopmans, 
Aoun also raised the issue of Syrian 
refugees in Lebanon and the need 
for the European Union to facilitate 
their return to their country and 
provide aid to them in it (Syria) and 
that Lebanon can no longer bear 
more negative consequences of this 
displacement.
About 1.5 million Syrian refugees 
live in Lebanon, 880,000 registered 
with the UNHCR, and 400,000 
workers.

The commission demands 
compliance with international 

law

The spokeswoman for the UN High 
Commissioner for Refugees Dalal 

Harb previously commented 
on the Lebanese demands that 
«It is necessary to adhere to the 
principles of international law 
related to refugees, especially 
concerning the principle of 
nonrefoulement and the right 
to voluntary return in safety 
and dignity, and in return, 
the refugees have to abide by 
the Lebanese laws. Lebanon 
has borne its international 
responsibility by hosting 
large numbers of refugees for 
decades. Lebanon has received 
about $9 billion aid to support 
Syrian and Palestinian refugees 
who are more vulnerable 
than the Lebanese people and 
public institutions. The most 
vulnerable refugees receive 
cash assistance in Lebanese 
pounds, knowing that nine out of ten 
Syrian refugees in Lebanon live in 
extreme poverty.»

Human Rights Watch .. Unsafe 
conditions

The HRW researcher in Lebanon 
Aya Majzoub confirmed the polls 
conducted by HRW also showed the 
conditions in Syria are not safe for 
the return of refugees. In a previous 
interview, she confirmed an HRW 
report last October documented 
cases of arbitrary arrest, kidnapping 
and killing by the Syrian security 
services against returnees from 
Lebanon and Jordan.
The HRW report entitled “Our 
Lives Are Like Death» said Syrian 
refugees who voluntarily returned to 
Syria between 2017 and 2021 from 
Lebanon and Jordan faced grave 
human rights abuses and persecution 
at the hands of the Syrian government 
and affiliated militias, including 
torture, extra-judicial killings, and 
kidnappings. 
Among the 65 returnees or their 
family members interviewed by 
Human Rights Watch,
the organisation documented 

21 cases of arrest and arbitrary 
detentions, 13 cases of torture, 3 
kidnappings, 5 extrajudicial killings, 
17 enforced disappearances and 1 
case of alleged sexual violence.
The Minister of Immigrants Issam 
Sharaf El-Din said the Lebanese 
government's plan to return 15,000 
refugees a month shows the number 
of families that registered reached 
460 families from Arsal town, 30 
families from Yabroud city, 49 
families from Jarajir village, 47 
families from Qara city 212 families 
from the village of al-Mashrifa 
(Flita), 56 families from the villages 
of Ras al-Maarat and Ras al-Ain, 44 
families from the village of al-Sahel, 
22 families from the village of al-
Sakhrah (their houses are burned to 
the ground so these families need 
shelters), in addition to 235 Syrian 
cars, according to a previous report 
for the website Alhurra.

Geagea objects

The head of the Lebanese Forces 
Party Samir Geagea previously 
stressed «anyone who wants the 
displaced Syrians to return to Syria 
has to find a way to get Assad out of 
Syria.»

«The head of the Free Patriotic 
Movement, Gebran Bassil gives 
us every day a topic we can 
do theses about. He said once 
implicitly I am going to Syria 
to return the displaced Syrians 
to Syria, just as we returned the 
Syrian army to Syria.»

Drowning and detaining

Almost every week a Syrian is 
killed because of the rampant 
racism in Lebanon or Turkey 
against Syrians, and those 
who are not killed in these 
two countries die crossing 
their maritime borders to 
the European Mediterranean 
countries. The last incident 
was the sinking of the boat 
heading from Lebanon to 

Cyprus near the shore of the Syrian 
coastal city of Tartus. The irony is 
that the Syrians who were in the 
boat if they wanted to die in their 
mother country Syria, they and their 
sons would not have gone to the sea 
to die on the Syrian shores which 
they could never visit because of 
the war that the Syrian regime 
imposed on the people and brought 
the sectarian militias to kill them by 
land and air.
In addition, the security services 
of the Assad regime arrested some 
Syrian, Palestinian and Lebanese 
young people who survived the 
sinking of the boat off the coast of 
Tartus Governorate.
Informed sources said the regime's 
security services arrested the young 
men on the pretext of being wanted 
by the security forces and for 
compulsory service, however, it was 
not possible to verify the names and 
identities of all the detainees.
Lebanon suffers from very critical 
economic conditions, but this does 
not call for it to throw the Syrian 
refugees into the hands of the regime 
in Damascus, which does not spare 
efforts to take revenge on those who 
were displaced by the war.
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China and Russia .. Alliance that threatens 
Taiwan and Japan

 Since the start of the Russian 
invasion of Ukraine on February 24, 
concerns have increase in East Asia 
in case China did the same against 
its neighbours especially Taiwan and 
Japan which fear Chinese attacks, 
the thing that requires the USA to 
declare its support against China.

In Japan

U.S. Secretary of Defense Lloyd 
Austin said, on September 14, in a 
meeting with the Japanese Defence 
Minister, that the USA reaffirms 
its unwavering commitment to the 
defence of Japan and that includes 
its commitment to credible and 
resilient extended deterrence, using 
the full range of its conventional and 
nuclear capabilities.
In the meeting Austin discussed 
China's actions in the Taiwan Strait 
and in the waters surrounding 
Japan and called them provocative, 
destabilizing. «Our response, 
together with Japan and our other 
allies and partners, has been 
responsible, steady and resolute,» 
he said. «So I'm very much looking 
forward to working together to 
continue to strengthen the U.S.-
Japan alliance. Our alliance remains 
a cornerstone of peace and prosperity 
in the Indo-Pacific.»
This coincided with the meeting 
of the Russian President and his 
Chinese counterpart Xi Jinping in 
the city of Samarkand in Uzbekistan, 
on the sidelines of the Shanghai 
Organization summit. Washington 
sent a warning message to Beijing, 
as the Coordinator of Strategic 
Communications for the US National 
Security Council, John Kirby, said 
that the USA is watching to what 
extent the Chinese president will 
support Russia. «Our message to 
China, I think, has been consistent: 
that this is not the time for any kind 
of business as usual with Mr Putin,» 
he said.
Russian President has denounced 
what he calls Western attempts to 

create a «unipolar world». He also 
criticized the US policy towards the 
semi-autonomous island of Taiwan, 
which China considers a part of it. In 
return, Xi called on Putin to “assume 
the role of great powers and play a 
guiding role to inject stability and 
positive energy into a world rocked 
by social turmoil.”
In Taiwan
Taiwanese Ministry of Foreign 
Affairs said ties between Russia and 
China are a threat to world peace 
and Russia calls those who maintain 
peace and the status quo provocative, 
which highly demonstrates the harm 
caused by the alliance of Chinese 
and Russian authoritarian regimes 
on international peace, stability, 
democracy and freedom. In return, 
Foreign Minister Sergei Lavrov 
said Russia supports Beijing's «One 
China» policy on the issue of Taiwan.
U.S. President said U.S forces would 
defend Taiwan if China invaded it. 
Asked in a CBS 60 Minutes interview 
broadcast whether U.S. forces 
would defend the democratically 
governed island claimed by China, 
he replied: «Yes, if in fact, there was 
an unprecedented attack.
China called Biden's statements 
serious violation of the one-China 
principle and the provisions of the 
three China-US joint communiqués. 
They send a wrong signal to the 
separatist forces for ‹Taiwan 

independence. While a White House 
spokesman confirmed to AFP that 
US policy toward Taiwan has not 
changed.
Concerning the Taiwanese-American 
cooperation, Chinese President said 
on September 21 that the People»s 
Liberation Army has to prepare to 
engage in a real war. While U.S. 
Vice President Kamala Harris said, 
on September 28, that The USA 
will act without fear or hesitation in 
Asia, including the Taiwan Strait, 
and accused Beijing of disturbing 
behavior in the East and South China 
Seas and of provoking in the Taiwan 
Strait
The USA considers peace and 
stability in the Taiwan Strait 
fundamental to freedom and 
openness in the Indo-Pacific region. 
«We will continue to fly, navigate, 
and work without fear or hesitation 
whenever international law allows 
it,» it said. It reiterated its opposition 
to any unilateral Chinese efforts to 
seize Taiwan promising continued 
US support for the island's defense. 
«Washington does not want war 
with China, but expects continued 
aggressive behavior from Beijing, 
which is trying to unilaterally 
undermine the status quo,» it added.

China provokes Japan

On the same day, Kyodo News 

reported that Japan accused China 
of sending ships to its territorial 
waters around a series of disputed 
islands in the East China Sea.
The AFP said that the defence 
ministers of the USA, Australia and 
Japan met, on October 2, and agreed 
to boost military cooperation in the 
face of China’s growing ambitions 
“to shape the world around it”. «We 
are deeply concerned by China’s 
increasingly aggressive and 
bullying behaviour in the Taiwan 
Strait, and elsewhere in the region,» 
US Defence Secretary said.
“Our interest lies in the upholding 
of the global rules-based order. But 
we see that order under pressure in 
the Indo-Pacific as well, as China 
is seeking to shape the world 
around it in a way that we’ve not 
seen before,” said Richard Marles, 
the Australian defence minister.  
Minister of Defense of Japan 
Yasukazu Hamada denounced the 
unilateral Chinese efforts to change 
the status quo using force in the 
South and East China Seas as well 
as recent missile launches by North 
Korea, saying he wanted to discuss 
what could done to enhance our 
deterrence and response capabilities 
in the region.»

Taiwan is armed like Ukraine

Washington and its allies arm 
Ukraine, which will prolong the 
Russian invasion of Ukraine for 
nearly seven months. It seems that 
the same would happen in Taiwan 
if China invaded it. A New York 
Times report said on October 6 that 
the USA plans to turn Taiwan into 
an arms depot, to enable Taiwan to 
withstand if the Chinese military 
blockades and invades it.
The newspaper cited US officials 
as saying that Taiwan needs to turn 
into a large arms depot, and the 
administration of US President Joe 
Biden has accelerated the sale of 
weapons to Taiwan, such as tanks 
and anti-ship missiles.
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The 20th Congress of the Communist Party of China..
 New strategies or staying inside the closed walls

 On October 22, the 20th 
General Congress of the Communist 
Party of China in the capital, 
Beijing, finished after it lasted for a 
whole week. The Congress declared 
amendments to the constitution and 
approval of the vision of the current 
president Xi Jinping which means he 
won a third term and his leadership 
of the Chinese armed forces was 
renewed.
The conference also resulted in the 
election of a central party committee 
to lead the country for the next five 
years.
But what is surprising is the exclusion 
of four permanent members of the 
Politburo: Prime Minister Li Keqiang 
(67 yo), Speaker of the Chinese 
People's Congress Li Zhanshu 
(72 yo), Chairman of the Chinese 
People's Political Consultative 
Conference Wang Yang (67 yo), and 
the Senior Vice Premier of the State 
Council Han Zeng (68 yo).

The economy is the core of the 
new vision

In his speech to the local press, Xi 
expressed his sincere thanks to 
the whole Party for their trust and 
promised to work diligently to carry 
out the party's missions.
«China cannot develop in isolation 
from the world, the world needs 
China for its development,» said 
Xi. Through over 40 years of 
relentless reform and opening up, 
we have created the twin miracles 
of fast economic growth and long-
term social stability,» he said. 
«The Chinese economy has great 
resilience, potential and latitude. 
We must show greater historical 
initiative in adapting Marxism to 
the Chinese context and write new 
chapters in developing socialism 
with Chinese characteristics in the 
new era.»

New modifications

The congress did not only elect the 

Central Committee and extend the 
president's third term, but the party 
also agreed to make amendments to 
its charter aimed at consolidating 
President Xi's position and the 
guiding role of his political thought 
within the party.
Among amendments to the Party 
Charter was considering Xi as the 
spiritual leader of the Party and 
establishing his ideas as guiding 
principles for China's future 
development and affirming Xi's 
pivotal position within the Party and 
central Party power in China.
This resolution was adopted 
unanimously by the delegates just 
before the end of the conference in 
Beijing which included amendments 
to the party charter; the nearly 97 
million Party members should 
support Comrade Xi's pivotal role 
within the CPC Central Committee 
and the Party as a whole.

About Taiwan

The Communist Party decided for 
the first time to include in its charter 
a reference to Beijing's opposition 
to Taiwan's independence. The 
resolution stated that the party 
agreed to include in its charter its 
opposition to the resolute opposition 

of the separatists seeking Taiwan's 
independence.
The pragmatism Xi adopted speaking 
on Taiwan has not worked as he 
links his legacy to unity calling it an 
integral part of his plan to achieve a 
great renewal of the Chinese nation 
by 2049 a century after the party first 
set its eyes on Taiwan.
“There are only very few scenarios 
under which Xi would seek 
unification at any cost,” Taiwan’s 
senior China adviser Chao told 
Financial Times. «Unification 
needs to be achieved together with 
China’s great rejuvenation, this is 
a dialectic relationship. He will not 
renounce the use of force to achieve 
unification, but achieving unification 
must not damage rejuvenation, the 
final goal.»  
 

Strange incident 

The cameras that shot the events 
of the Chinese Communist Party 
Congress showed that former 
Chinese President Hu Jintao was led 
out of the hall. The governmental 
media did not explain what 
happened in that incident shot by 
AFP journalists. It seems that any 
reference or mention to the former 
president is censored.

Staff asked Hu Jintao, who was 
President of China from 2003 to 
2013 and is considered a reformer, to 
get up from his seat next to President 
Xi's one in the front row of the 
People’s Palace hall.
Someone in the audience tried to get 
the 79-year-old former president up 
by the arm, but he refused. Another 
person tried to lift him from his seat, 
but the former president insisted on 
resisting.
Hu tried to take with him documents 
that were on his table, apparently 
belonging to the president, but Xi 
stuck to them.
However, the former president was 
forced to leave, and the clerk led 
him by arm to the door of the hall, 
leaving a vacant seat near Xi. No 
official explanation has been so far 
issued, and the Chinese authorities 
did not respond to AFP's questions 
about this. Standing up, Hu had 
a short dialogue with Xi, who 
responded without looking at him, 
and with Premier Li Keqiang, who 
patted him amiably on the shoulder 
and the audience did not stand still.
It is also strange that this is the first 
time in 25 years that no woman has 
been elected to be a member of the 
Communist Party's Politburo.

Xi's autocracy

The foreign media began to wonder 
about this behaviour against former 
President Hu who was close to the 
USA and whether it was a Chinese 
message to Washington, or it was 
related to President Xi's autocracy 
and his monopoly over government 
away from those who participated in 
the Chinese economic renaissance 
during the last three decades.
In conclusion, does China have a 
new strategy to deal with the changes 
that occur in the world order and 
make a room for it in major issues, 
or will it be satisfied with staying 
within its walls as it was during the 
past decades that followed World 
War II?

Former Chinese President Hu Jintao being led out of the conference hall
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The leaks in Nord Stream pipelines..
Were they acts of sabotage?

 Media reports of severe 
quakes in the affected areas in 
Bornholm intensify the debate about 
acts of sabotage. Seismologists 
recorded quakes which could indicate 
that explosions happened before 
there were three-point leaks on the 
Nord Stream 1 and 2 gas pipelines.
A seismograph on the Danish 
island of Bornholm registered an 
earthquake twice on September 26; 
the first at 2:04 a.m. in the southeast 
of Bornholm and the second at 7:04 
p.m. The Swedish National Seismic 
Network has recorded two “massive 
energy release” events near the 
Danish island of Bornholm, Peter 
Schmidt, a seismologist at Uppsala 
University, told AFP. The cause “can 
only be an explosion”. 

Quakes and explosions 

Schmidt said he could not determine 
if it was due to the gas leak. A 
pressure drop at Nord Stream 2 was 
officially reported for the first time 
on the afternoon of September 26 
and another one in Nord Stream 1 
in the early evening, shortly after 
the second recorded earthquake. The 

gas pipeline currently extends from 
Russia to Germany in three places 
near Bornholm. The Danish Navy 
posted a video on Twitter showing 
swirling bubbles with a radius of 
more than one kilometre on the sea 
surface.

Crisis teams

Sweden and Denmark formed crisis 
teams and formed no-shipping 
zones. The Danish Energy Agency 
said that ships might lose buoyancy 
and ignite if they entered the no-
shipping zones. Crisis teams met 
in Sweden and Denmark. Swedish 
Foreign Minister Anne Linde said 
that when the leaks became known, 
a crisis management team was 
called, in which several ministries 
and authorities participated, and 
the Danish Foreign Minister, Jeppe 
Kofod, was also called.

The German Federal 
Ministry of the Interior

The spokesman of the German 
Federal Ministry of the Interior 
declared that the damage to the Nord 

Stream 1 and 2 pipelines was taken 
very seriously. «We are in close 
contact with the federal government, 
German security authorities and our 
Danish and Swedish partners,» he 
said. The operator of Nord Stream 
1 explained that investigations are 
currently underway and that the 
damage to the gas pipelines may now 
be greater than expected.
Der Spiegel newspaper reported 
that the lines were destroyed at a 
longer distance. The newspaper 
quoted government departments 
that there was no other explanation 
for the explosive pressure drop in 
the pipelines so it could be an attack 
to create uncertainty in European 
gas markets. Although gas is not 
currently delivered via any of the 
pipelines, the uncertainty raises the 
price of gas. Der Spiegel said safety 
measures for pipelines and other gas 
supply systems are currently being 
checked under high pressure.

Investigations

There is no official information 
on how possibly leaks happened. 
However, there are increasing signs 

of sabotage. In Poland, Russia 
and Denmark, a targeted attack on 
European gas infrastructure is the 
cause of the unprecedented damage 
to the two pipelines. «It's hard to 
think it is a coincidence,» Danish 
Prime Minister Mette Frederiksen 
said.
Polish Prime Minister Mateusz 
Morawiecki talked about an act of 
sabotage. «All the details are not yet 
known, but it is most likely the next 
level of escalation of the situation in 
Ukraine,» he said.  
The damages at three different points 
and close distances to the Nord Stream 
1 and 2 pipelines indicate that this 
is probably an act of sabotage from 
someone who wants to aggravate the 
energy crisis in Europe and raise the 
uncertainty of energy in European 
countries in particular.
The investigations should reveal 
suspicious movements through 
satellites, radars, or seismic centres 
to discover who was behind this act 
of economic sabotage.

Source: Lecks an Nord-Stream-
Pipelines: Starke Hinweise auf 
Sabotage| tagesschau.de
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What after Russia bombing Kyiv?

 Multiple missiles hit the center of Ukraine’s 
capital Kyiv on 10th October 2022. Several other 
cities in the country’s south and west were also hit 
by Russian missile strikes.  President Volodymyr 
Zelensky said Russia had used Iran-made drones 
responding to attack on the Kerch Bridge linking 
Crimea with the mainland
It comes just two days after a blast destroyed 
part of Russia’s Kerch Bridge, the only bridge 
linking Russia to the Crimean peninsula. Russian 
President Vladimir Putin confirmed he ordered 
the strikes on Ukrainian cities, which were 
carried out by long-range missiles, in response to 
the bridge attack, and vowed a “harsh response” 
to any acts threatening Russia.Ukraine has not 
claimed responsibility for the blast.
Russian President Vladimir Putin called the attack 
that damaged the huge bridge connecting Russia 
to its annexed territory of Crimea “a terrorist act” 
masterminded by Ukrainian special services.

Kerch Bridge

The Kerch Bridge, which holds important strategic 
and symbolic value to Russia in its faltering war 
in Ukraine, was hit a day earlier by what Moscow 
has said was a truck bomb. Road and rail traffic 
on the bridge were temporarily halted, damaging 
a vital supply route for the Kremlin’s forces.
Western responds
French President Emmanuel Macron added to his 

condemnation of the new wave of Russian strikes 
across Ukraine, accusing Moscow of deliberately 
targeting civilians. These «deliberate strikes by 
Russia on the whole of Ukrainian territory and 
against civilians, it is a profound change in the 
nature of this war,» he said during a trip to western 
France, adding that he would bring together his 
diplomatic and military advisers concerned upon 
his return to Paris to «take stock» of the situation. 
In an earlier response to the Russian strikes, he 
reaffirmed France's commitment to increase 
military support.
Condemning the attacks, Germany has promised 
help in repairing damage to civilian infrastructure, 
including electricity and heating supplies.
«Russia once again has shown to the world what 
it stands for – it is terror and brutality. Those who 
are responsible have to be held accountable,» said 
the Commission president.
President Biden said the latest Russian attacks 
“killed and injured civilians and destroyed 
targets with no military purpose. They once again 
demonstrate the utter brutality of Mr. Putin’s 
illegal war on the Ukrainian people.”“These 
attacks only further reinforce our commitment to 
stand with the people of Ukraine for as long as it 
takes,” Biden said in a statement.
US Secretary of State Antony Blinken and UK 
Prime Minister Liz Truss spoke separately to 
Zelenskiy by phone, condemning the Russian 
attacks and pledging more economic and military 
aid to Kyiv.“Putin’s destructive rhetoric and 
behavior will not diminish our resolve,” a Downing 
Street spokesperson said. These indiscriminate 
attacks on civilians are war crimes,” European 
Council President Charles Michel said in a 

tweet. The bombing of the Rules of war
Kerch Bridge - Crimea, is considered a change 
in the rules of war or the rules of engagement. 
The war, to the extent of blowing up the bridge, 
avoided hitting cities, infrastructure and civilian 
sites, and this means that the bombing of the 
bridge opens a new page in the confrontation, and 
it can be considered a declaration of war, at least 
from the Russian side. It is noteworthy that Russia 
was subjected to intelligence work to assassinate 
the daughter of the Russian thinker Dugin, who is 
close to President Putin.
The succession of the bombing of Nord Stream 
Lines 1 and 2 in the Baltic Sea with the bombing 
of the Kerch Bridge means that there are strategic 
goals on the list of Ukrainian intelligence, which 
could open Ukraine's appetite for carrying out 
broader operations from within the principle of 
parallel intelligence wars and weakening Russia's 
home front.

Warning message

Russia's military response by bombing the capital 
of Ukraine, Kyiv and other cities, was a warning 
message from Russia's point of view, and it can 
be considered a warning message to the West as 
well, in order to reduce Western arms supplies to 
Ukraine.
But despite these threats, it seems that the West 
continues to provide support to Ukraine, within 
its pledges within NATO, and this means that the 
war in Ukraine is likely to be a hybrid war, and 
this depends on the response of Ukraine and the 
West to Russia, so that the war remains under 
control, or turns into a hybrid war.

Jassim Mohamad
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Unprecedented chaos in British politics - and 
economics

 These are uncertain times 
in British politics in the aftermath 
of the resignation of Liz Truss, the 
Conservative prime minister who 
replaced Boris Johnson only last 
month. And that of course, is a very 
British understatement! Turbulent, 
chaotic, unprecedented and shocking 
would far be more accurate. Truss 
was the shortest-term premier 
in British history: 44 days from 
September 6 to October 20.
Truss was forced to step down 
following the highly controversial 
“mini-budget” of her chancellor of 
the exchequer, Kwasi Kwarteng, 
who tried to convince the public 
that over £40 billion corporation 
and personal tax cuts would be 
sustainable without any funding. 
Truss agreed with Kwarteng that 
that was the right approach to ensure 
the United Kingdom would become 
what fans and detractors like to call 
post-Brexit “Singapore on Thames”.
Britain is not alone in facing a 
drastic economic emergency. Truss’s 
flawed approach has made a difficult 
situation – coming out of the Covid 
pandemic, coping with the fallout 
from Brexit and Russia’s invasion of 
Ukraine – even worse. All European 
countries face similar challenges but 
none of the major economies – not 
France, Italy, Germany or Spain – 
have poured oil on the flames the 
way Truss and Kwarteng managed 
to do.
Penny Mordaunt, the leader of the 
House of Commons, was the first 
Tory leadership contender to confirm 
she is running for No 10 Downing 
Street, promising she can deliver a 
“fresh start” for the party. Mordaunt 
finished third in the last race in July. 
She is reported to have told Jeremy 
Hunt (who replaced Kwarteng) he 
will remain as chancellor – and that 
there will be no delay to his de-facto 
budget planned for October 31.

On Sunday, Rishi Sunak, the 
chancellor under Johnson, 
announced that he is to run to replace 
Truss. He is generally considered to 
be far more experienced in handling 
the UK economy at an extremely 
challenging time, though his own 
wife’s personal wealth is considered 
a drawback. Sunak, however, 
resigned – along with 50 other 
ministers and party leaders – when 
Johnson refused to step down. That 
act bolstered his reputation as an 
ethical and trustworthy politician. 
Truss, by contrast, failed to step 
down as foreign secretary.
Boris announced on Sunday evening 
that he will not compete as well. 
He remains a controversial figure 
not only because of Brexit, but in 
particular due to his scandalous 
handling of what is known as 
“Partygate” - the breaking of Covid 
lockdown rules by the ministers and 
civil servants who imposed them on 
the rest of the country. Boris was on 
holiday in the Caribbean when Truss 
quit, giving rise to near-hysterical 
speculation that he would decide to 
stand again.
Each candidate requires the support 
of 100 Conservative MPs. Boris’s 
potential is his reputation based on 
his 80 general election majority in 

December 2019 and his witty, larger-
than-life character. He won that 
impressive number on the catchy 
if superficial slogan of “Get Brexit 
Done”.
According to one cabinet member, 
the short-term lobbying campaign 
for Johnson was “very quick and 
very aggressive”. Several reports 
claimed that Johnson had asked 
Mordaunt to step aside in order to 
improve his own chances of beating 
Sunak but said that she had refused.
Boris divides opinion in the Tory 
party and the country alike. His 
supporters believe he is the only 
person who would stand a chance 
of winning the next election for 
them. They point out that despite 
having been ousted in July he still 
has a mandate. Because of that, 
they argue that calls by Labour and 
other parties for a general election 
would have far less resonance under 
a second Johnson premiership. But 
other Tories believe a second stint 
in No 10 would be even more of a 
disaster than the first one, and the 
short leadership of Truss.
Public opinion also matters in 
these strange times. On Saturday, 
even some leading right-wing 
commentators were arguing that 
Johnson should stand aside and not 

attempt a comeback. His time had 
passed. This was the view of Charles 
Moore in his Daily Telegraph 
column. There were signs too that 
the populist Sun and Daily Mail 
newspapers were hedging their bets, 
keen not to back a loser, as they 
had done with Truss, and seeing the 
dangers of another act of Tory self-
harm. For once, Boris appears to 
have listening to his critics.
Labour and other opposition party 
demands for a new general election 
are unlikely to happen. Why would 
Tory MPs vote for their own 
demise? The Conservatives have 
become virtually ungovernable. 
The departure of Britain’s shortest 
serving prime minister and a possible 
comeback by her predecessor 
has created further divisions and 
infighting in that chaotic party.
By the end of this week or possibly 
even earlier, the United Kingdom 
will have its third prime minister in 
less than three months. Who will it 
be? Sunak, as frontrunner, would be 
a reasonable winner in these strange 
times, although he will face multiple 
challenges that will be a nightmare 
to handle. It feels currently as if 
Britain is on the edge of a very high 
cliff. It is hard to be optimistic about 
the country’s future.

Ian Black

Rishi Sunak
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The Spectre of the Dirty Bomb

 Putin's military chief, Sergei 
Shoigu, has been hitting the phones 
somewhat surprisingly engaging 
with his military counterparts in the 
UK, USA and France. His central 
message was that Ukraine's military 
is planning some sort of attack 
using a conventional explosive that 
includes radioactive material, but is 
not a nuclear weapon, since Ukraine 
doesn't possess nuclear weapons
In response Paris, Washington and 
London issued a joint statement 
claiming that “our countries made 
clear that we all reject Russia’s 
transparently false allegations 
that Ukraine is preparing to use 
a dirty bomb on its own territory. 
The world would see through any 
attempt to use this allegation as a 
pretext for escalation. We further 
reject any pretext for escalation by 
Russia”
There is little doubt that we are in 
a phase of deep uncertainty and 
escalation in the Ukraine war. 
The combination of Ukraine’s 
successful counteroffensive, 

Russia’s annexing referenda’s and 
partial mobilisation, kamikaze 
drones attacking Ukraine’s energy 
infrastructure and an impending 
battle for Kherson, the only city that 
Moscow has managed to capture, 
all happening in the weeks before 
a Ukrainian winter supposedly puts 
events into a deep freeze.
Added into this toxic mix is more 
and more talk of the use of nuclear 
weapons and now the prospect of 
a ‘dirty bomb’. So what is such 
a device and what was a senior 
Russian official talking about 
it supposed to achieve? A dirty 
bomb has no exact definition but 
is essentially a hybrid device that 
signals a willingness to escalate and 
go far beyond the rules and norm 
of conventional war but that exists 
below the threshold for a nuclear 
conflict. 
If one were to be used the threat of 
radiation, particularly to vulnerable 
civilian groups unequipped with 
protective equipment, could likely 
sow mass panic if used near 
population centres. The narrative 
Shoigu was suggested was that 
such a device would be exploded 
on Ukrainian controlled territory 
as a means of persuading further 

Western military support to Kiev. 
The alternative thesis is that it would 
be a ‘false flag’ attack, a concept 
much talked about but seldom seen 
on a large scale whereby violence 
becomes theatre and a chance to 
incriminate your enemy through 
your own actions.
By rejecting the possibility of Kiev 
committing such a tactic, have the 
Western states called Moscow’s 
bluff or make it more likely for 
such a device to be used and for the 
predicted blame to be apportioned 
regardless of the evidence? Let us 
not forget that there was not much 
in the form of actual evidence of the 
referendums being welcomed by a 
supportive population in the East of 
Ukraine but that didn’t stop Russia 
claiming a overwhelming mandate. 
Truth or facts only matter so much 
within the narratives of Russia’s 
way of war. 
Yet the use of a dirty bomb would 
certainly escalate what is already a 
devastatingly costly conflict for both 
sides and for the world far beyond. 
It may not change any immediate 
part of the equation in the short term 
beyond those it kills and forces from 
their homes. However, it would 
signal further loosening of restraints 

in a conflict already marked by 
supposedly over 35,000 war crimes 
and counting. 
Its use, if clearly ascribed to Moscow, 
would also pose the question as to 
what Ukraine’s allies would do in 
response. The rumour around any 
use of Russian nuclear weapons 
is that the US has committed to 
destroy Russia’s conventional 
forces fighting within Ukraine. A 
dirty bomb whose fingerprints are 
not as obvious as a fully nuclear 
device could lead to a number of 
things ranging from a vast increase 
in arms support (both quantities and 
types) or even more drastic attempts 
to isolate Russia economically. 
Essentially it would pour fuel over 
a raging fire and make the prospect 
of nuclear weapons use, already the 
highest since the “Cuban Missile 
Crisis” according to US President 
Biden, even more likely. It would 
reflect Russia’s desperation but also 
its commitment to use escalation as 
a tactic of extracting itself from its 
mistakes made to date. It would 
mark a new and dangerous chapter 
in the story of human warfare and 
we’d all be the worse off from 
living in a time when such a device 
is considered a weapon to use.

James Denselow
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Regional Echoes of the Iranian Uprising

 The resilience of the 
highly disciplined Iranian 
protesters has not worn, for 
the fourth week in a row, 
despite the deadly repression 
applied by the guards of the 
Mullah regime. The women-
led rallies, which have been 
sparked by the killing of 
Mahsa (Jina) Amini, a young 
Iranian Kurdish woman, at 
the hands of the morality 
police for not appropriately 
donning her headscarf, are 
now turning into a popular 
uprising that is hard rocking 
the entire Islamic Republic.
Exposing the ugly face of the 
theocratic hardliners is, presumably, 
the greatest achievement of the 
ongoing Iranian protests. The youth 
stand up for restoring their stolen 
individual freedoms underlines 
that there is no difference between 
the Mullah-led regime in Iran and 
the Taliban regime in neighboring 
Afghanistan, except the former 
being a Shiite and the latter being a 
Sunni. Both regimes are founded on 
a religious extremist ideology that 
derives power and legitimacy from 
systematic discrimination against 
fragile social groups, particularly 
women and ethnic minorities.
The diverse layers of Mahsa 
Amini’s identity as a woman and 
a Kurd instigated unprecedented 
regional solidarity with the Iranian 
protesters, especially in the Levant 
countries. Kurdish Human rights 
activists emphasized that Jina and 
her family were subjected to cruel 
police treatment mainly because of 
their ethnicity. The Iranian regime is 
notorious for practicing systematic 
discrimination against the Kurdish 
minority in Iran, as well as in Syria 
and Iraq.
That explains why the assault on 
Jina echoed loudly in the Kurdish-
controlled regions in Syria and 
Iraq. In northern Syria, hundreds 

of women took to the streets to set 
their headscarves on fire and cut 
their hair to show solidarity with 
the suppressed Iranian sisters. In 
Iraq’s Kurdistan region, dozens of 
activists gathered outside the United 
Nations office to protest the tyranny 
of the Iranian regime and call for 
justice. ‘Women, life, freedom’ 
and ‘death to the Mullah regime’ 
are the slogans chanted the most by 
Iranian protesters and sympathizers 
worldwide.
Despite being a minority, the Kurds 
in Iran are a large population of 15 
million citizens, about 17% of the 
Iranian population. More than 45% 
of the Iranian Kurds are young 
people. Most of them are well-
educated despite their miserable 
living circumstances, with limited 
access to governmental services, in 
purposefully impoverished cities 
in northwestern territories close to 
Iran’s borders with Iraq.
The Kurdish culture favors a secular 
rather than religious way of living. 
The Iranian Kurds are among the 
most politically active groups in Iran. 
They were among the first social 
groups to form communist political 
parties in the 1950s and 1960s. For 
that reason, the Iranian Mullahs 
saw them as an existential threat in 
both political and ideological terms. 

Since the foundation of the Islamic 
Republic in 1979, the Kurds have 
been growing as steadfast political 
opposition to their religious-based 
rule. Ruhollah Khomeini, the first 
Supreme Leader, had publicly 
instructed the ‘elimination’ of the 
Kurds because of their Marxist / 
communist beliefs, which he labeled 
as a threat to Islam.
While failing to repress the internal 
protests, which have been growing 
by a snowball effect, Tehran decided 
to target the sympathizing Kurds 
in neighboring Iraq with missiles 
and drones. On September 29th, as 
demonstrations entered the twelfth 
day, the Iranian Revolutionary 
Guard (IRGC) launched a missile 
attack on the Kurdish cities of Koya 
and Qala in northern Iraq (about 60 
km eastern Erbil). The unjustifiable 
Iranian offensive killed seventeen 
people, including a pregnant woman, 
and injured 58 civilians.
The IRGC leadership justified 
the attack by chasing the Kurdish 
separatists, who have been leaking 
into Iran to participate in the protests. 
The IRGC, then, warned that the 
missile attacks on northern Iraq “will 
continue with full determination 
until the threat is effectively 
repelled.” The Iranian offensive on 
the Iraqi Kurdistan region is not 

the first. Tehran has been 
regularly attacking Kurdish 
communities in northern 
Iraq, since 2016, under the 
claim of chasing terrorists.
A few days later, Ayatollah 
Khamenei, Iran’s Supreme 
Leader, claimed, in a speech, 
that the protests are part 
of a western conspiracy 
against Iran. The next day, 
the commander of IRGC’s 
Land Forces accused Israel 
of «using anti-Revolutionary 
Guard bases in the 
northern region of Iraq to 
its advantage.” He argued 
that despite Iran's repeated 
pleas to the Iraqi central 
government, no action was 
taken, leaving Tehran with 
little choice but to directly 
shell the Kurdistan area 

to push against Israel’s growing 
influence there. He claimed that 
the recent Iranian attacks struck 40 
targets run by Israel and Kurdish 
separatist groups in northern Iraq.
Blaming the United States, Israel, 
and the Kurds in neighboring 
countries is one of the old tricks 
the Mullahs use whenever they face 
angry protests at home. The alleged 
foreign interference in Iranian affairs 
has succeeded before in demonizing 
the political opposition, justifying 
the regime’s suppression of the 
demonstrators, and keeping ordinary 
citizens in a state of constant panic 
from an imaginary external enemy 
called the West, in a way that 
directly serves the ruling regime and 
strengthen its power. However, this 
deceitful technique is not expected 
to save the Mullahs, this time, amid 
this unprecedented street rage.
The current protests are expanding, 
spatially and politically, beyond the 
borders of Iran and the perceptions 
of the Iranians. This special 
momentum may be the end of the 
Islamic Republic of Iran, and it 
may also be the end of the Levant 
as we know it and the rebirth of a 
better reality in the most turbulent 
area in the geography of the Middle 
East.

A woman takes part in a protest in Berlin

Dalia Ziada
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What drives Abu Mohammed 
 al- Jolani to the Afrin Affair?

 Over the last week, rapid and 
developing events took place in the 
countryside of Aleppo which started 
in the city of al-Bab in far- east 
and ended up unexpectedly in the 
takeover of the city of Afrin in the 
northwest. Ostensibly, the man that 
stands behind such a move is Abu 
Mohammed al- Jolani who had long 
eyed the Kurdish region.
Al- Jolani could been an appealing 
alternative to all extremist groups of 
the Syrian National Army (SNA) as 
he leads the most dominant force in 
pro-Turkey opposition held areas. 
He has always said his group was 
not antagonizing the West.
In 2012 Afrin fell to the control 
of Kurdish fighters of Peoples' 
Protection Units (YPG) which 
lost control to Turkish forces and 
the affiliated factions of SNA in 
the aftermath of «Operation Olive 
Branch» in 2018.
Since then, frontlines in Afrin, 
remained calm though human 
rights abuses against the indigenous 
Kurdish population was the sole 
predominant reality since then.
In June, Hayat Tahrir al-Sham 
(formerly al- Nusra Front) marched 
upon the Kurdish region, but the 
attempt fell to the ground allegedly 
by Turkish intelligence services. 
However, the question that poses 
itself is why the operation was 
consented right now and what is the 
aim of such a takeover.
On the surface, the recent rapid 
development came on the 
background of the murder in the city 
of al-Bab of a media activist and his 
pregnant wife in which fighters of al-
Hamza Division were involved.
Nonetheless, in a broader sense, the 
control by Hayat Tahrir al-Sham 
(HTS) of the city of Afrin could not 
be linked solely to that al-Bab local 
factional occurrence.
Within the context of the Syrian 

Crisis, al- Jolani founded al-Nusra 
Front in 2012 with the absolute aim 
of toppling Syrian President Bashar 
Assad. The group attracted mass 
sympathy from Syrians. It engaged 
in violent battles against the Syrian 
regime forces though al- Jolani 
maintained they were not fighting 
Alawites.
It is beyond denial that the capture 
of the city of Afrin by HTS bore 
results without putting up much 
fighting. On the road to Afrin 
Faylaq al-Sham, a group supported 
by Turkey vacated all checkpoints 
and posts. The fighters advanced 
with seemingly no resistance put up 
by Faylaq al-Sham.
From a military point of view, the 
‹Afrin Affair' shows how weak and 
fractured the SNA factions are. They 
have been divided into two groups; 
those siding with al- Jolani and those 
against. This could- with the passage 
of time- lead to further defections 
and divisions. HTS has a history of 
subduing rival Islamic factions and 
absorbing their fighters.
The group has long controlled much 
part of the Idlib Province. It runs 
the areas under its control via the 
«Syrian Interim Government,» a civil 
umbrella. However, there is another 
important question, could HTS man 
all these vast areas from Idlib up to 
Afrin and probably beyond?
The group in Syria is more popular 
than Islamic State which was largely 
made up of foreign fighters. Al-
Nusra Front, by contrast, is made up 
mostly of Syrians.
Human rights abuses under extremist 
factions, factional infighting was 
also a factor that always kept Afrin 
a tense situation. The image of the 
Syrian opposition has been tarnished 
beyond repair. Afrin was the rock 
on which Turkey's backed Syrian 
opposition eroded.
Echoing such fears by civilians 
living in the city, HTS said in a 
statement that they would «Protect 
Arabs and Kurds.»
Notably and most importantly, 

HTS's control of the predominant 
Kurdish cities, towns and villages 
came on the very same day Russian 
President Vladimir Putin and his 
Turkish counterpart Recep Tayyip 
Erdogan met in the Kazakh capital 
Astana.
In retrospect, on January 19, 2018 
Russian Military Police pulled out of 
the Kafar Janeh base, the following 
day Turkish forces commenced the 
Afrin operation. 
This being the case- back in 
Kazakhstan- Putin courted Erdogan 
on Thursday by proposing a gas hub 
be developed on Turkish soil to be a 
«platform, not only for deliveries but 
also for determining prices because 
this is a very important issue.» 
This gesture raises speculations on 
whether HTS would remain confined 
to Afrin or go beyond and for what a 
compromise. 
As punishment to the war on Ukraine, 
the west has imposed sanctions on 
Russia which in return has strangled 
gas deliveries. The new tsarist has 
his own cards to play too.
Putin's idea is to export more gas via 
the TurkStream gas pipeline running 
beneath the Black Sea to Turkey. 
Carrying natural gas from Russia to 
Turkey and further to Europe, the 
TurkStream was formally launched 
in January 2020. The pipeline could 

enable Russia to avert Ukraine as a 
transit route.
Putin ingratiating himself with 
the Turkish President on the gas 
file could make concessions to his 
Turkish counterpart elsewhere. 
Erdogan, to have Russian 
aspirations met, would find no 
better appeasement than a new 
salient of territory be taken in east 
Euphrates.
The Turkish long- announced 
though since then much delayed 
Rojava operation has always fallen 
on the Russian rocks. Putin this 
time could amend his position.
On Friday, Erdogan told reporters 
that he and Putin had instructed 
relevant authorities to carry out 
‹immediately' joint technical studies 

on the Russian leader's proposal to 
set up a potential gas supply center 
in Turkey. «There would be no 
waiting,» Erdogan noted in his first 
comment on the proposal.
If so, Putin would consolidate his 
position in the gas arena against 
the West in the mid- term and 
could shift Turkey to the Russian 
orbit in the long- term. Turkey, 
in turn, could benefit twice from 
Putin's unrepeatable and irresistible 
proposal. However, not without a 
sacrifice from Putin.
As fighting is going on in the vicinity 
of the ‹symbolic' Kafar Janeh base, 
factions still controlling Azaz further 
east are on high alert for any advance 
by al- Jolani men. If that happens the 
way to areas known as «Operation 
Euphrates Shield» would be open.
Amid this status of the affair, the 
situation remains a delicate one. 
The retreated factions could be 
deployed elsewhere by Ankara in 
east Euphrates. 
Up to now, the whole matter seems 
an undisclosed mystery- not an 
unfounded one however- that is 
going to be unraveled in the days- 
probably weeks- to come though 
prospects of a new Turkish military 
operation into Rojava seem higher 
than ever.

Al Jolani 

Lazghine Ya'qoube
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The Houthis obstruct the truce in Yemen

 The rapid international 
changes have cast a shadow 
over the war in Yemen where 
the warring sides have failed to 
reach an agreement to extend a 
nationwide ceasefire through which 
international relief and humanitarian 
efforts reach the Yemeni people who 
have been suffering from this war 
for more than eight years because of 
the Houthi militia's control over the 
state institutions and its coup d'état 
against the legitimate government. 
The efforts of the international 
community succeeded in bringing 
together the warring sides to agree 
on a truce under the auspices of 
the United Nations and foreign & 
regional countries. This truce is a 
starting point for political agreements 
that can put an end to this bloody 
war that threatens to put millions 
of Yemenis at risk of starvation not 
forgetting the shortage of medical & 
relief aid and fuel.
The truce allows commercial flights 
from Sana'a International Airport 
(which has been receiving only aid 
planes since 2016) and importing 
oil derivatives through the port 
of Hodeidah, where more than 50 

ships came loaded with 1.4 million 
tons of oil derivatives to the Houthi-
controlled ports of Hodeidah. The 
truce was extended twice for another 
two months, and international efforts 
are still ongoing to extend this truce 
for the third time for six months. 
However, the Houthis are stubborn 
and constantly put many obstacles 
to thwart the truce extension, they 
do not implement the terms of the 
truce to open the main roads of the 
besieged province of Taiz since 
2016, they abstain from paying 
the civilians' dues and salaries in 
the areas under their control (as 
it was agreed since the truce was 
approved), they steal the revenues 
of the ports of Hodeidah and refuse 
to transfer them to the Central Bank 
in Aden so that the government 
pays those salaries and they avoid 
the discussion of the ongoing 
military violations of the truce, 
furthermore, some sources say that 
the Houthis have many demands, 
such as sharing oil and gas revenues 
with the legitimate government and 
providing the areas they control 
with electricity through the Ma'rib 
station.
The legitimate Presidential Council 
spare no efforts to find points in 
common with the Houthis and to 
make many concessions for Yemen. 
US Secretary of State Anthony 

Blinken confirmed this when he 
clarified Washington's concern about 
the recent Houthi actions, stressing 
the importance of the international 
community's support for the 
Presidential Leadership Council in 
Yemen despite the Houthis' failure 
to fulfil their obligations.
The US Special Is Envoy to Yemen 
Tim Lenderking also said that the 
Houthi militias are responsible 
for obstructing the truce extension 
and returning to war by imposing 
impossible demands like paying 
their fighters' salaries first and that 
disrupts the efforts to continue 
the truce. On the other hand, the 
failure of the meetings of the UN 
representative for Yemen Hans 
Grundberg's recent visit to Oman 
with Houthi leaders clearly shows 
the Houthis are not serious about the 
truce extension.
As well, the recent escalating threats 
made by these militias to target 
foreign-owned airports, ports and oil 
companies indicate that this is related 
to the protests happening in Iran and 
threatening its regime. Therefore, 
these militias are playing their role 
which is to continue pressurising and 
threatening world peace, waterways 
and global energy sources.
There is no doubt that the Houthis 
are blackmailing the Presidential 
Council by constantly increasing 

their demands to serve their interests 
and restore their strength on many 
fronts and levels, thus, the proposed 
solutions are systematic international 
pressure from Washington and 
the West which impose extensive 
sanctions on Houthi leaders and 
their funders to start another truce 
that might put an end to this war, 
as well, the West will not be silent 
on the Houthis' intransigence and 
threat to energy security in light of 
the current world circumstances 
especially the Russian-Ukrainian 
war and its effects on oil and energy 
prices.
The US Envoy responded to 
the Houthi threats to the oil and 
commercial shipping companies 
by saying that these threats are 
completely unacceptable and it 
serves the US national security's 
interest to help our Gulf partners 
defend themselves from any foreign 
aggression. Even if US officials' 
recent statements about OPEC’s 
decision to reduce oil production 
do not agree with those statements, 
everything says that stopping 
the Houthis is necessary now for 
this region because it wants to 
destabilise this region for the sake of 
their funders. Therefore, the future 
requires the international community 
to intensify their efforts, even more, 
to stand in front of this entity.

Saad Al Hamid
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Normalisation ties between Erdogan-Assad: 
Al-Nusra Front now in Afrin

 Last Thursday, the extremist 
group of Al-Nusra Front, well-
known as «Hayat Tahrir Al-Sham», 
the Syrian branch of Al-Qaida, took 
control over the occupied Kurdish 
city of Afrin. The Kurdish areas of 
Afrin were occupied by Turkey and 
the Syrian opposition groups that 
were backed by Turkey since 2018. 
According to the Britain-based 
Syrian Observatory for Human 
Rights, Hayat Tahrir Al-Sham 
(HTS), which controls most of the 
Idlib province, began clashes with 
Turkish-backed jihadist Faylaq Al-
Sham (Al-Jabha Al-Shamia) in Afrin 
after these groups withdrew from the 
city.
After the HTS group have taken 
over the northwest of Syria, many 
civilians are afraid of the increase 
in abuses and violations, and the 
displacement began from the areas 

that had been taken over by the 
jihadist of HTS. Arguably, the plan 
to hand over Afrin to Hayat Tahrir 
Al-Sham after the withdrawal of 
the Syrian National Army (SNA) 
backed by Turkey, has not been a 
sudden plan of a fight between the 
militia group of HTS and SNA.
Such has been expected recently 
after the Russian plan to normalise 
the relationship between Ankara 
and Damascus. On the other 
hand, Turkish President Erdogan 
has agreed with the Russian plan 
following his failure to launch a new 
military operation against the Syrian 
Kurds and the Syrian Democratic 
Forces (SDF).
Added to that, both countries, the 
US and Russia, have refused to give 
a green light to Turkey to begin new 
operations against Kurds that could 
affect the stability of the region and 
the military plan against ISIS. After 
he failed to win Putin’s blessing, 
Erdogan appeared to reach for 
diplomacy with Syria.
Following their long-term security 

level negotiations, Ankara and 
Damascus have agreed with 
Moscow's plan of normalisation 
of their official relationship as this 
new U-turn would definitely fulfil 
their agendas and interests. On the 
one hand, Erdogan is facing new 
elections next year, in which the 
anti-refugee campaign led by his 
opponents of the Turkish opposition 
and Erdogan wants to retake this 
card from them through his plan, 
to send a million Syrian refugees 
back to Syria. Secondly, Erdogan 
is seeking Assad's regime's support 

to deal with the Syrian Democratic 
Forces considers as a PKK-affiliates 
group in Syria. On the other hand, 
Assad has approached to retake 
control over the Idlib province, 
which now is under Turkey and 
HTS control, and eventually Assad 
is seeking to regain control over all 
Syrian territories including Afrin. 
Furthermore, the Syrian regime is 
sharing the same «Kurdish Phobia» 
with Turkey, where they desire to 
take over the areas that are controlled 
by the SDF. In fact, both regimes are 
pleased that all north and northeast 
Syrian borders are not under Kurdish 
control.
Consequently, handing over Afrin to 
HTS, a radical and extremist group 
that is already on the terrorist list, 
would be the first step of the Russian 
plan for normalisation ties between 
Erdogan and Assad. Eventually, the 
terrorist group of HTS, which is in 
fact an Al-Nusra Front or Al-Qaida, 
and similar to ISIS as well, will be 
an easy target for Russia and the 
international coalition as well.

CariCature

Zara Saleh
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من سوريا في سياق الحرب األوكرانية.. 
المشروع الروسي والدور التركي

ــإن  ــع ف ــدويل الواس ــراع ال ــدالع ال ــبب ان بس  

التطــورات يف ســوريا قــد أصبحــت مرتبطــة عضويــاً بالــراع 

ــي تحــدث يف الشــال  ــا، فالتطــورات األخــرة الت يف أوكراني

ــي  ــل ه ــة، ب ــات الداخلي ــدة التفاع ــت ولي ــوري ليس الس

ــران  ــة طه ــا يف قم ــاق عليه ــم االتف ــد ت ــق لسياســة ق تطبي

يــوم 2022/7/19 رســمت دور كل دولــة يف ســوريا مبــا 

يتناســب مــع تحالــف املــرق )الــرويس الصينــي اإليــراين( 

الــذي تســر معــه تركيــا أردوغــان، وتــردد يف االنضــام إليــه 

دول عربيــة خليجيــة أخــرى.

الــدويل  الشــؤون  أعدهــا مجلــس  ورقــة عمــل  هنــاك 

ــراع الســوري وســط األزمــة  ــوان )تســوية ال ــرويس بعن ال

األوكرانيــة، مــن منظــور االقتصــاد الســيايس( الصــادرة برقــم 

ــة  ــل قم ــدت قبي ــا أع ــد أنه ــي نعتق ــام 2022، والت 67 لع

طهــران، حيــث تحدثــت الورقــة عــن التحضــر لهــذه القمــة.

رســمت ورقــة العمــل خطــة التعــايف لســوريا باالعتــاد عىل 

ــران  ــن وإي ــه الص ــاهم في ــذي ستس ــادي ال ــل االقتص العام

وروســيا وتركيــا، وعــىل القبــول بالامركزيــة السياســية 

الــدول  نفــوذ  واســتمرار  بقــاء  تعنــي  التــي  واألمنيــة، 

املحتلــة عــىل وضعهــا الراهــن، وتقاســمها املصالــح ومناطــق 

ــر  ــه تطوي ــذي ميكن ــوب الســوري، ال ــه الجن ــا في ــوذ مب النف

ــل واألردن، ومل  ــح إرسائي ــي مصال ــه يلب نظــام ذايت خــاص ب

تســتنِث مشــاركة الشــال الســوري الــذي تهيمــن عليــه قســد 

ــح  ــت شــبكة مصال ــي بن ــاً، والت ــة أمريكي ــة املدعوم الكردي

مــع النظــام تتعلــق بالتعــاون األمنــي والعســكري والنفــط 

ــوب. والحب

وتســتعرض الخيــارات املتوقعــة، وتختــار منهــا األفضــل 

القيــام بهــا، تحضــراً إلعــادة دمــج  التــي عــىل تركيــا 

الشــال تحــت خيمــة النظــام الســوري عــر املصالحــة 

ــة  ــة النظــام الجمركي ــد هيمن ــث متت ــه، بحي ــة مع التدريجي

ونظامــه االقتصــادي عــىل كامــل املســاحة الســورية وكامــل 

الطــرق واملعابــر، حتــى بوجــود نظــم تحكــم ذاتيــة أمنيــة 

وهــو  األســاس،  هــو  فاالقتصــاد  مختلفــة،  وعســكرية 

مــن ســيوحد يف النهايــة )بحســب النظريــة املاركســية(، 

والخافــات السياســية التــي ال حــل لهــا، يجــب القفــز 

فوقهــا واالعــراف بانتصــار النظــام العســكري، وهــو األمــر 

ــروس. ــد ال ــة عن ــدراً للرعي ــر مص ــذي يعت ــع ال الواق

سياســية  أو  أمنيــة  تغيــرات  ألي  الورقــة  تتطــرق  ال 

األمنــي  الواقــع  ترســخ  بــل  نــوع،  أي  مــن  مســتقبلية 

الســيايس العســكري الراهــن كــا هــو، مســتخدمة العامــل 

ــذه  ــه، ه ــاد علي ــب االعت ــر يج ــط كمتغ ــادي فق االقتص

النظــرة تدعوهــا دومــاً لــإرصار عــىل تطبيــق قــرار مجلــس 

األمــن 2642 حــول برامــج التعــايف املبكــر، الــذي هــو 

محاولــة روســية للقفــز فــوق القــرار الســابق 2254 الــذي 

ــراء  ــة وإج ــلطة انتقالي ــام س ــوريا بقي ــل يف س ــرط الح يش

انتخابــات وتطبيــق العدالــة.

ــة  ــدول العربي ــض ال ــاح بع ــة النفت ــة بإيجابي ــر الورق تنظ

والخليجيــة عــىل النظــام الســوري، وتشــجعها عــىل املبــارشة 

مبشــاريع مــع النظــام الســوري، خاصــة مــروع خــط الغــاز 

ــان، وكذلــك عــىل تحــرك بعــض  والطاقــة املــري نحــو لبن

ــات  ــادة العاق ــار، نحــو إع ــة يف هــذا اإلط ــدول األوروبي ال

االقتصاديــة والديبلوماســية واألمنيــة مــع النظــام الســوري، 

باعتبارهــا واقعيــة سياســية.

ــح  ــن وترجي ــدرات الص ــوق ق ــة بتف ــرف الورق ــن تع يف ح

هيمنتهــا املســتقبلية كداعــم أقــوى لاقتصــاد الســوري، 

فهــي ال تقلــل مــن قــدرة إيــران ومــن متــدد نفوذهــا 

داخــل النظــام االقتصــادي واألمنــي والســيايس واالجتاعــي 

والعســكري، مــا يجعلهــا حاليــاً متســك بالدولــة الســورية، 

التــي يغــرق قادتهــا يف التناحــر فيــا بينهــم )بحســب 

ــات  ــىل الخام ــة ع ــيا بالهيمن ــي روس ــا تكتف ــة(، بين الورق

واإلرشاف  والفوســفات،  كالنفــط  الباطنيــة  والــروات 

ــيادي. ــا الس ــىل قراره ــل ع ــيايس الكام الس

ــة  ــران التفاقي ــودة إي ــال ع ــة الحت ــة بإيجابي ــر الورق تنظ

التعــاون النــووي املشــرك مــع الغــرب والتــي ســتضخ 

يف  اســتثارها  بزيــادة  إليــران  تســمح  ضخمــة  مبالــغ 

االقتصــاد الســوري، وترســخ وجودهــا عــىل األرض الســورية، 

ــت  ــذات الوق ــران، وب ــراين يف طه ــام اإلي ــوة النظ ــزز ق وتع

ــران عــىل األرض الســورية،  تســتفيد روســيا مــن تواجــد اي

ويف العــراق ولبنــان، فمــروع الهــال الشــيعي هــو القســم 

ــق،  ــزام والطري ــي الح ــف الصين ــروع الزح ــن م ــر م األخ

فتحالــف روســيا والصــن وإيــران مهــم وراســخ، ويســميهم 

ــوة. ــوري باألخ ــام الس النظ

ــا  ــم به ــي يحل ــار الت ــادة اإلع ــاريع إع ــر مبش ــكل تفك ف

ــود  ــل وج ــاً إذا تجاه ــون غبي ــوف يك ــوريا س ــرب يف س الغ

الصــن وإيــران وروســيا وتركيــا ودول الخليــج وهــي األقــدر 

ــتثاراتها يف  ــود اس ــذ عق ــدأت من ــد ب ــن ق واألرسع، فالص

ســوريا، وزيــارة وزيــر خارجيتهــا لســوريا تتكــرر باســتمرار، 

ــس  ــاً يف مجل ــو صيني ــن 15 فيت ــر م ــيان أك ــب نس وال يج

األمــن لصالــح النظــام. وهــي تــرف بشــكل مبــارش عــىل 

ــي،  ــراين والعراق ــاد اإلي ــية يف االقتص ــى أساس ــل وبن مفاص

وتخطــط لامتــداد نحــو ســوريا ولبنــان، وقــد بنــت عاقــات 

ــاج  ــة، وأقامــت قطاعــات إنت خاصــة مــع املصــارف اللبناني

يف ســوريا تتعلــق باإللكرونيــات وتوليــد الطاقــة الشمســية.

ــق  ــراين يف ســوريا قــد انطل كــا أن النفــوذ االقتصــادي اإلي

برسعــة منــذ بدايــة القــرن وتســلم بشــار للســلطة، وتســارع 

أكــر مــع انســحاب الجيــش الســوري من لبنــان عــام 2005، 

ثــم أصبــح بشــكل متزايــد هــو العمــود الفقــري لاقتصــاد 

ــاع  ــىل قط ــاً ع ــيطر حالي ــران تس ــورة، إي ــد الث ــوري بع الس

الوقــود والحبــوب واملصــارف والخليــوي وصناعــة الحديــد 

واآلليــات والصناعــات العســكرية، رجال األعــال املرتبطون 

بهــا يشــكلون األغلبيــة يف قطاعــات االقتصــاد، متتلــك منطقة 

صناعيــة ضخمــة وســط ســوريا يف حســية ولهــا حصــة هامــة 

يف املنطقــة الصناعيــة قــرب حلــب ودمشــق، وتخطــط لبنــاء 

ــة،  ــروت والاذقي ــران بب ــات تصــل طه ــد وطرق ســكة حدي

ولديهــا مشــاريع إســكان وتوطــن كبــرة يف حمــص ودمشــق 

وحلــب، ناهيــك عــن حمــات التشــييع والتغيــر الدميغــرايف، 

متتلــك الكثــر جــداً من العقــارات يف املــدن الســورية، وبنت 

العديــد مــن القواعــد العســكرية والصناعيــة، وأطبقــت 

ــي  ــن.. وه ــزة األم ــة وأجه ــات الدول ــىل مؤسس ــا ع نفوذه

متــول حاليــاً معظــم مشــاريعها مــن تجــارة املخــدرات التــي 

تــدر عليهــا مــا يقــارب األربعــة مليــارات دوالر ســنوياً.

إن نــر الصــورة التــي ظهــر فيهــا ماهــر األســد )رجــل إيران 

األول يف النظــام الســوري( برفقــة قائــد القــوات الروســية يف 

ــن  ــف والتنســيق ب ــه اإلعــان عــن التحال ســوريا قصــد من

ــار  ــن أنص ــر ب ــن توت ــائعات ع ــاً للش ــيا، خاف ــران وروس إي

إيــران وأنصــار روســيا يف الجيــش الســوري، الــذي هــو 

ــاً الجهــة األضعــف بــن القــوى التــي تحكــم األرض. عملي

ما تقوم به تركيا 
يؤكد انخراطها في الخطة الروسية

أردوغــان  خطــاب  تغــر  طهــران  قمــة  بعــد  مبــارشة 

وخطــاب وزيــر خارجيتــه قبلــه، وتحــدث وزيــر الخارجيــة 

ــه  ــن لقائ ــن وع ــن البلدي ــية ب ــة وسياس ــاءات أمني ــن لق ع

ــم تحــدث  ــة النظــام، ث ــر خارجي ــداد، وزي مــع فيصــل املق

أمنــي  البلديــن وتنســيق  بــن  لقــاءات  أردوغــان عــن 

ــن  ــه األســد، وعــن رضورة املصالحــة ب ــال لقائ ــن احت وع

املعارضــة والنظــام.

عــىل إثــر ذلــك خرجــت مظاهــرات عارمــة يف الشــال 

الســوري ويف تركيــا، يرفــض فيهــا الســوريون هــذه املصالحة، 

ودعمــت بعــض الفصائــل املســلحة هــذه املظاهــرات، مــا 

أزعــج الــريك.

ــه،  ــف الســوري كل ــريك املــرف عــىل املل ــق ال تغــر الفري

وتحركــت هيئــة تحريــر الشــام ملعاقبــة الفصائــل التــي 

ترفــض االنصيــاع، وهــو التحــرك املنــّوه عنــه ســابقاً يف 

الورقــة، الــذي يهــدف لفــرض ســيطرة تامــة للهيئــة املصنفــة 

ــي  ــي الت ــارع، وه ــن والش ــاح واملقاتل ــىل الس ــاً ع إرهابي

فتحــت معابــر خاصــة تربطهــا بالنظــام وتتبــادل معــه 

البضائــع والتنســيق. 

ســوف يســتفيد النظــام وروســيا والصــن مــن هــذا التحــرك 

لهيئــة تحريــر الشــام )اإلرهابيــة( لتريــر إغــاق املعــر 

النظــام،  الــذي ال ميــر عــر ســيطرة  الوحيــد  اإلنســاين 

ــة  ــدة ودول ــان جدي ــي طالب ــال ه ــة الش ــة أن منطق بحج

ــع  ــده مطل إرهــاب، حيــث سيفشــل مجلــس األمــن بتجدي

العــام القــادم بدعــم رويس صينــي، وهــذا مــا تحــدث عنــه 

ــبقاً. ــر مس التقري

ــال  ــد يف الش ــى، القائ ــم عي ــن فهي ــن م ــب مقرب وبحس

واملقــرب مــن تركيــا، فقــد ذكــر أمامهــم قبــل شــهرين، أي 

بعــد قمــة طهــران )أن هيئــة تحريــر الشــام ســوف تتحــرك 

ــذا  ــر(، وه ــهر نوفم ــث يف ش ــق الثال ــىل الفيل ــة ع للهيمن

ــبب  ــبوعن بس ــر بأس ــت أبك ــن بتوقي ــاً لك ــل فع ــا حص م

األحــداث  وتســارع  حصلــت  التــي  االغتيــال  عمليــات 

ــق عــىل  ــريك املطب ــا، وهــذا يفــرس الصمــت ال املتعلقــة به

ــاً. ــه تركي ــج ومخطــط ل ــه مرم ــد أن ــا يجــري، ويؤك م

فاملتوقــع مــن تركيــا الحقــاً أن تجــر االئتــاف ولجنــة 

نقــل  نحــو  التامــة(  ســيطرتها  تحــت  )تقــع  التفــاوض 

التفــاوض لدمشــق والقبــول بســلطة األســد ومشــاركة 

شــكلية يف الســلطة، مقابــل متتعهــا بحكــم ذايت يف الشــال 

الــذي تحكمــه أمنيــاً هيئــة تحريــر الشــام التــي هــي 

الجنــاح العســكري لتنظيــم اإلخــوان املســلمن حلفــاء 

ــدة(  ــزة جدي ــامية )غ ــارة اإلس ــك اإلم ــكل تل ــران، لتش إي

تدخــل ضمــن حلــف املقاومــة الــذي تقــوده إيــران يف 

املنطقــة.

ــه  ــزب الل ــاط ح ــن نش ــيا م ــاج روس ــة انزع ــدي الورق تب

يف الجنــوب، ومــن الرضبــات الجويــة اإلرسائيليــة، لذلــك 

ســتحاول روســيا اســرضاء إرسائيــل بتخفيــف التوتــر 

ــا يشــبه  ــه، والســاح بتشــكيل م ــن حــزب الل ــا وب بينه

الحكــم الــذايت يف الجنــوب يطمئنهــا، مــع تســهيل ترســيم 

ــدالع  ــع ان ــان، ملن ــل ولبن ــن إرسائي ــة ب ــدود البحري الح

ــط  ــن شــأنه أن يخل ــل، م ــه وإرسائي ــن حــزب الل رصاع ب

ــا  ــراع فيه ــح ال ــة، ويفت ــد يف املنطق ــن جدي األوراق م

ــدة. ــاالت جدي ــىل احت ع

استنتاجات

ــا ســبق عرضــه هــو خطــة روســيا تجــاه ســوريا  إذا كان م

والــرق األوســط، فــا هــي خطــة الغــرب، هــل بــدأ 

ــط  ــن فق ــه يراه ــة أم أن ــة مواجه ــر بخط ــرب يف التفك الغ

عــىل احتــال وحيــد هــو خســارة بوتــن الحــرب يف أوكرانيــا 

ثــم خســارته للســلطة بعدهــا، يف حــن يراهــن بوتــن عــىل 

ــم  ــىل تفاق ــط، وع ــرق األوس ــراع يف ال ــرة ال ــيع دائ توس

ــزال  األزمــات يف العــامل الغــريب املتصــدع أصــاً؟ هــل مــا ي

ــق  ــن طري ــوريا ع ــل يف س ــراتيجية الح ــد اس ــرب يعتم الغ

التفــاوض يف جنيــف الــذي ســيخرج االحتــال الــرويس 

واإليــراين والــريك مــن ســوريا ويعيــد الاجئــن إليهــا، كــا 

ــراً؟ ــا مؤخ ــوريا يف اجتاعه ــاء س أرصت دول أصدق

ــدة توحــي  ــن، فاملتغــرات الجدي ــع الزم نحــن يف ســباق م

بتفاقــم األزمــات واتجاههــا نحــو التفجــر، مــن يســبق مــن؟ 

ومــن هــو األرسع واألكــر حســاً؟ ومــن هــو األقــل تحمــاً؟ 

ــا الســلطات ألقــل  ــي تتســاقط فيه ــة الت ــدول الدميقراطي ال

ــىل  ــيطرة ع ــم الس ــي تحك ــمولية الت ــدول الش ــة أم ال أزم

شــعوبها؟ 

ال جــدوى عمليــاً مــن خطــوات روســيا يف أوكرانيــا وســوريا 

)الوصــول للميــاه الدافئــة( مــن دون اخــراق الحاجــز الريك، 

ــا تكمــن خطــورة التحالــف  الــذي يفصــل بينهــا، مــن هن

الــريك الــرويس عــىل ميــزان القــوى يف الــراع العاملــي 

باحتــال  وراءه  ومــن  أردوغــان  ســيقبل  هــل  الدائــر، 

خســارتهم للســلطة يف االنتخابــات القادمــة يف يونيــو 2023، 

ــا  ــا، أو لتأجيله ــوز به ــة للف ــاليب ديكتاتوري ــيلجأ ألس أم س

ملــا بعــد ترتيبــه متوضــع تركيــا الجديــد بعــد انتهــاء اتفاقيــة 

لــوزان يف 2023/7/24؟

ــيا  ــن روس ــا ب ــلطة يف تركي ــىل الس ــراع ع ــيفتح ال ــل س ه

ــة،  ــا كدول ــاب لتفجــر رصاع داخــي يــودي بركي ــو الب والنات

هــل  املتوســط؟  نحــو  روســيا  أمــام  الطريــق  ويفتــح 

ــن  ــاده م ــحاب ب ــان انس ــامل بإع ــان الع ــيفاجئ أردوغ س

حلــف الناتــو، مبجــرد انتهــاء موعــد االتفاقيــة أو حتــى 

قبلهــا؟ وهــل ســيقبل الناتــو االنســحاب مــن تركيــا ببســاطة 

هكــذا يف غــار الحــرب مــع روســيا، أم ســيتخذ إجــراءات 

عســكرية مضــادة، هنــا هــل ســيصبح تهديــد روســيا 

باســتخدام النــووي، خيــاراً محتمــاً، كوســيلة ردع حقيقيــة 

ــا؟ ــكري فيه ــو العس ــل النات ــن تدخ ــا م ــي تركي تحم

ــا يف ســوريا مؤخــراً يصبــح مــن  ــه تركي بالنظــر ملــا تقــوم ب

ــد  ــا ق ــع روســيا، فركي ــف م ــام للتحال ــد انحيازهــا الت املؤك

وســعت نفوذهــا نحــو أذربيجــان ثــم ليبيــا، وتريــد الهيمنــة 

ــاىش  ــذا يت ــان، وه ــا اليون ــط، بتهديده ــىل رشق املتوس ع

مــع املــروع الــرويس الــذي يخطــط للتحالــف مــع العــامل 

ــوازن مــع الغــرب. اإلســامي بعــد الصــن لكــرس الت

ســوريا ال ميكــن اعتبارهــا ورقــة مؤجلــة وذات ترتيــب 

ــراع  ــم ال ــي يف صمي ــل ه ــات، ب ــلم األولوي ــدٍن يف س مت

ارتكبــه  الــذي  االســراتيجي  والخطــأ  الراهــن،  العاملــي 

الغــرب وإرسائيــل يف تجاهــل الــراع فيهــا واســتثاره 

كســاحة اســتنزاف للخصــوم، عــر الســاح لقــوى التطــرف 

وامليليشــيات اإليرانيــة وبعدهــا للجيــش الــرويس بالهيمنــة 

ــاً،  ــه غالي ــع مثن ــوف تدف ــا، س ــىل أرضه ــل ع ــا والتقات عليه

فالــذي اســتنزف فعــاً هــو الســام واألمــن والحضــارة 

ومســتقبل الشــعوب يف املنطقــة.

د. كال اللبواين
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مقاربات كردية القتتال الفصائل المسلحة في عفرين

 

والتكتــات  القــوى  مختلــف  أصــدرت   

يف  ومتقاطعــة  متشــابهة  مواقــف  الكرديــة  السياســية 

العديــد مــن النقــاط حــول مــا يــدور يف عفريــن مــن 

ــة  ــة وتدخــل هيئ ــل املســلحة املختلف ــن الفصائ ــال ب اقتت

فيهــا. الشــام  تحريــر 

فاملجلــس الكــردي انطلــق مــن مقاربتــه للموضــوع حــول 

الــرضر البليــغ لحيــاة ومصالــح واســتقرار األهــايل واملنطقة 

ــارك، مبديــة اعراضهــا عــىل  ــرضر نتيجــة املع والتــي تت

ــاً  تدخــل تحريــر الشــام »جبهــة النــرة« املصنفــة إرهابي

نــرة للحمــزات والعمشــات، فتصبــح املنطقــة الجغرافيــة 

تحــت ســيطرة »النــرة« متتــد مــن إدلــب حّتــى عفريــن 

ــع الســام،  ومرشــحة لتصــل إىل مناطــق درع الفــرات ونب

وتاليــاً تُصبــح مكونــات »املنطقــة الكرديــة« وديــر الــزور 

ــة  ــرة. مقارب ــة الن ــع جبه ــارش م ــاس مب ــىل مت ــة ع والرق

املســلحة  الفصائــل  لتتهــم  امتــدت  للقضيــة  املجلــس 

النــاس  بحيــاة  باســتهتارها  عفريــن  عــىل  املســيطرة 

وانتهاكاتهــا املســتمرة، ووضعــت الكــرة يف امللعــب الــريك 

ــة،  ــرار يف املنطق ــة الق ــا صاحب ــؤولياتها كونه ــل مس لتحم

ــك  ــة بــرضورة إخــراج تل ــة املجلــس للقضي وتنتهــي مقارب

الفصائــل مبــا فيهــا النــرة كحــل وحيــد لاســتقرار وإســناد 

ــا. ــة إىل أبنائه املنطق

يف حــن أن مقاربــة »قســد« للموضــوع تقــوم عــىل اتهــام 

كافــة األطــراف بالقيــام مبرسحيــة وصفتهــا بالهزيلــة، 

وأن ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام عــىل عفريــن إمنــا 

جــاءت مبوافقــة تركيــا ألســباب تتعلــق بالجانــب امليــداين 

العســكري والســيايس وطبيعــة الــراع بــن قســد وتركيــا، 

خاصــة وأن األوىل تخــى مــن ســيطرة هيئــة تحريــر 

ــف  ــج أو ري ــىل منب ــا ع ــة معه ــل املتعاون ــام والفصائ الش

ــىل  ــق ع ــار املطب ــي الحص ــا يعن ــو م ــريب، وه ــاين الغ كوب

ــا  ــد أنه ــدرك قس ــاً ت ــد، وتالي ــيطرة قس ــق س ــل مناط كام

رمبــا تصبــح ضحيــة توافقــات ومقايضــات بــن قــوة 

ــك. ــارسة بذل ــي الخ ــون ه ــة، وتك ــة ودولي إقليمي

أمــا مقاربــة الحــزب الدميقراطــي التقدمــي فقامــت عــىل 

»املخــاوف مــن تســبب املعــارك باملزيــد مــن هجــرة 

الشــعب الكــردي مــن املنطقــة، وأنهــا تدخــل ضمــن 

ــاء أي  ــز موقعهــا أثن ــا لتعزي ــات تجريهــا تركي ســياق ترتيب

اتصــال مــع دمشــق برعايــا روســيا، ورغبــة منهــا بالتخلــص 

ــة  ــليم املنطق ــرة، وتس ــكرية الصغ ــات العس ــن التنظي م

لجبهــة النــرة وإعــادة مليــون الجــئ وتغيــر دميغرافيــة 

ــة«. املنطق

تشابه في المضامين

التشــابه بــن مقاربــات األطــراف تقــوم أساســاً عــىل 

األركان  وقيــادة  االئتــاف  األوىل:  ُمحــددات،  ســت 

ووزيــر الدفــاع ال ســلطة لهــم عــىل تلــك الفصائــل بــل ال 

إمكانيــة لنقــل عســكري مــن الســلطان مــراد إىل فيلــق 

الشــام عــىل ســبيل املثــال، الثانيــة: االســتغراب مــن 

ــق  ــدات مــن ســيطرة الفيل رسعــة خــروج املناطــق والبل

الثالث-الجيــش الوطنــي، الثالثــة: مــؤرشات واضحــة 

عــىل غيــاب االندمــاج بــن الفصائــل واأللويــة املســتقلة 

كل عــن األخــرى، و«يتمتــع« كل طــرف بلجــان سياســية 

ومحاكــم ورشطــة وأمنيــات خاصــة بهــا تقاســموا مناطــق 

والرابعــة:  املحــي،  املجتمــع  حســاب  عــىل  النفــوذ 

ــة النــرة عــىل  ــر الشــام - جبه ــم لســيطرة تحري رفضه

ــن  ــرات - غص ــة بــــ«درع الف ــق املعروف ــن املناط أيًّ م

الزيتــون - نبــع الســام«، ألســباب تتعلــق مبســتقبل 

املناطــق الكرديــة يف ســوريا والرقــة وديــر الــزور وغرهــا، 

وتاليــاً تغيــر كي يف قواعــد اللعبــة وحصــار خانــق 

عــىل مــا تبقــى مــن الكتلــة الصلبــة الجغرافيــة للقضيــة 

ــن  ــد م ــرايف واملزي ــر الدميغ ــة: التغي ــة. والخامس الكردي

تهجــر الســكان املحليــن. والسادســة واألخطــر: مل تتغــر 

املعادلــة مــع تخــي أبــو محمــد الجــوالين عــن القاعــدة 

ــادي، ومل  ــل جه ــام« كفصي ــح الش ــة فت ــه »جبه وتأسيس

ــاب  ــي خط ــر تبن ــه ع ــر نفس ــه يف تطوي ــح محاولت تنج

جديــد وإعــان »هيئــة تحريــر الشــام« واالدعــاء بتبنــي 

القيــم الثوريــة، بــل اجتهــد كثــراً يف منــح نفســه طابــع 

ــن أن  ــا. يف ح ــي أعلنه ــاذ الت ــة اإلنق ــر حكوم ــدين ع م

املقاربــات تختلــف بــن األطــراف حــول طلــب الوطنــي 

الكــردي مــن تركيــا تحمــل مســؤولياتها ومنــع أي متــدد 

ــة  ــايل واملنطق ــاب األه ــىل حس ــام ع ــر الش ــة تحري هيئ

ــا  ــاه اتهامه ــد يف اتج ــة قس ــب مقارب ــتقبلها. وتذه ومس

لركيــا بالتســاهل أو تراخــي الفصائــل التابعــة لهــا أمــام 

ــرد  ــا الك ــا بفوبي ــي تركي ــم التقدم ــة، ويته ــدد الجبه مت

ــوريا. ــردي يف س ــود الك ــتهداف الوج واس

هل تركيا محتارة أيضًا؟

ــط  ــا التفري ــة تركي ــدم رغب ــت ع ــة، تثب ــع الجغرافي الوقائ

ــرى،  ــراف أخ ــح أط ــا لصال ــيطر عليه ــي تس ــق الت باملناط

لعــدم إضعــاف موقعهــا الســيايس يف امللــف الســوري 

لصالــح نفــوذ وأطــراف عديــدة. لكــن أمــام الصــورة 

الســوداوية لواقــع الفصائــل املســلحة، وعــدم انســجامها، 

وبــل تكــرار مشــاكلها، هــل مــا تــزال تركيــا مضطــرة 

ــا، أم أن التعامــل مــع رأس وجســد  ــا ومتويله ــاع عنه للدف

وقــرار واحــد أســهل وأكــر توفــراً للجهــد واملــال، ويســهل 

ــل  ــب فصائ ــوم بتأدي ــا تق ــا، أم أنه ــتثار فيه ــا االس عليه

ــدري  ــن ي ــباب، م ــن األس ــد م ــورية للعدي ــة الس املعارض

رمبــا تدمــج الســببن معــاً، خاصــة وأن املعارضــة الســورية 

مل تتعلــم مــن درس املجتمــع الــدويل الــذي قطــع الدعــم 

ــوك« ويف  ــوم وامل ــي »امل ــاء غرفت ــل بإلغ ــك الفصائ ــن تل ع

البدايــة اســتمرت تركيــا وقطــر وحدهــا يف التمويــل 

والدعــم عــىل أمــل توحيدهــا يف جســم عســكري وقيــادة 

سياســية واحــدة، قبــل أن تذهــب »أنقــرة والدوحــة« 

لابتعــاد عــن متويلهــا أيضــاً بعــد اليــأس مــن إمكانيــة مل 

شــملهم معــاً، وبقيــت األطــراف التــي تســيطر عــىل املعابر 

ــامية  ــة الش ــال الجبه ــة، كح ــة متفاوت ــوارد مالي ــع مب تتمت

التــي تشــكل العمــود الفقــري ملــا يســمى الفيلــق الثالــث 

التابــع للجيــش الوطنــي والتــي تســيطر عــىل معــر إعــزاز، 

وهيئــة تحريــر الشــام املســيطرة عــىل معــر بــاب الهــوى 

ــوريا  ــوات س ــع ق ــرى م ــر أخ ــة إىل معاب ــب، إضاف يف إدل

الدميقراطيــة، ومناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية، التــي 

تتــوزع ســيطرة تلــك املعابــر عــىل فصائــل مختلفــة. فمــن 

ــة؟ ــل مبواردهــا املالي ــي الفصائ ــأيت باق ــن ت أي

بوضــوح مل تجــد ســوى يف فــرض اإلتــاوات وقطــع األشــجار 

وبيعهــا أفضــل حــٍل لهــا. وصحيــح إن لركيــا دور كبــر يف 

صناعــة قــرار تلــك الفصائــل، لكــن مُيكــن القــول إن أنقــرة 

اليــوم ملــت وتعبــت مــن رصاعاتهــم اليوميــة، وانعكاســها 

عــىل قــوى املعارضــة السياســية وبــل إحداثهــا رشخــاً 

عميقــاً بــن كتلهــا، وتاليــاً ســيكون لهــا تأثــرات وتبعــات 

عــىل مختلــف تشــكيات املعارضــة الســورية ســواء داخــل 

»املؤسســات الرســمية للمعارضــة أو خارجهــا«، وإذا كانــت 

تركيبــة وطبيعــة العديــد مــن األطــراف السياســية املشــكلة 

لائتــاف ليــس لهــا أي عاقــة مؤثــرة وغــر مرتبطة بشــكل 

ــة،  ــوى العســكرية املتصارع ــع الق ــة م ــن أشــكال العاق م

لكــن ليــس مســتبعداً أن تتأثــر وتتعــرض للضغوطــات 

املختلفــة ال ســيا إمكانيــة طــرد مؤسســاتها مــن املناطــق 

التــي تســيطر عليهــا تحريــر الشــام.

العســكرية يف مناطــق ســيطرة  الفصائــل   يف حــن أن 

املعارضــة واملتواجــدة يف جســم املعارضــة الســورية تحــت 

مســميات مختلفــة، فإنهــا هــي املعنيــة األســاس وكل 

مجريــات املعــارك مــن اقتتــال وصلــح وانســحاب وســيطرة 

يؤثــر مبــارشة عــىل عملهــا ومســتقبل انتشــارها وعملهــا، 

ــاط  ــة ونق ــات البيني ــة العاق ــىل طبيع ــدة ع ــي املعتم فه

االنتشــار العســكري وموازيــن القــوى، وال تهتــم كثــراً 

بقضايــا الخافــات السياســية، لكنهــا تلعــب دوراً مؤثــراً يف 

ــا. ــرار مبــا يخــدم أفعاله ــك الق صناعــة ذل

اســتمرار متــدد هيئــة تحريــر الشــام يُنــذر بكارثــة بريــة 

ــه، ويضــع شــال رشق  ــل ســوريا وشــال غرب عــىل كام

ــات  ــة وأن مكون ــد، خاص ــق جدي ــر منزل ــوريا يف أخط س

الشــال الرقــي تعــي جــداً مــاذا يعنــي ســيطرة فصيــل 

مصنــف إرهابيــاً عــىل منطقــة حدوديــة متاخمــة لهــم يف 

رسي كانيــه عــىل ســبيل املثــال أو عــىل عفريــن أو بالقرب 

مــن الريــف الشــايل للرقــة، فهــم املكتويــن بنــار داعــش 

منــذ أعــوام ومــا يزالــون يدفعــون مثنهــا ولنــا يف املجــازر 

التــي ارتكبــت يف الرقــة وديــر الــزور وعشــائرها العربيــة 

والقــرى الكرديــة والعربيــة يف جنــوب القامشــي وريــف 

الحســكة خــر مثــال عــىل ذلــك. وباملقابــل متتلــك اإلدارة 

ــك التطلعــات، لتأخــذ  ــدة يف لجــم تل ــاً جي ــة أوراق الذاتي

دور املنقــذ للمنطقــة التــي تدخــل مرحلــة جديــدة 

ــا، فهــي وإن كانــت تجتهــد  باقــراب جبهــة النــرة منه

ــن  ــة. لك ــة الخارجي ــن املروعي ــا ع ــار بحثه ــراً يف إط كث

الغريــب أنهــا ال تلتفــت بالســوية ذاتهــا للداخــل واإلطــار 

ــىل  ــودة ع ــرى املوج ــوى األخ ــع الق ــاق م ــي واالتف املح

األرض، فهــذه املــرة الوضــع غــر جــداً، ورمبــا تجــد قســد 

نفســها يف مواجهــة مفتوحــة مــع الهيئــة والعمشــات 

والحمــزات وســواها، أو مــع تركيــا وروســيا وقــوات 

الجيــش الســوري.

وليــس مســتبعداً أن تركيــا محتــارة بــن »تربيــة« كل 

ــح صفحــة حــوار  ــا فت ــل بعــد متردهــا عــىل طرحه الفصائ

بــن املعارضــة والنظــام الســوري، وبــن عــدم منــح بطاقــة 

مجانيــة لروســيا، لكــن هيئــة تحريــر الشــام أصبحــت 

األمنيــات  رئيســة يف  ذات حركــة  بــل  وفاعــاً  رشيــكاً 

والحواجــز وامللــف العســكري. ومــا يهــم األطــراف الكردية 

هــو كيفيــة ضــان عــدم نشــوب معــارك جديــدة يف 

مناطقهــا، وحايــة عفريــن مــن أتــون املعــارك، وهــي التي 

ال متتلــك أي أوراق ضغــط أو مواجهــة مبــارشة مع مختلف 

ــدة  ــة الوحي ــا الورق ــا خ ــاك، م ــكرية هن ــراف العس األط

ــن  ــاب الحــوار ب ــح ب ــة فت ــا، ورق ــرد به ــرط الك ــي يُف والت

املجلــس الكــردي واإلدارة الذاتيــة مجــدداً، واالتفــاق عــىل 

أبــرز بنــود الخــاف بينهــم، واالســتفادة مــن الــدرس الــريك 

ــاذ  ــد نف ــة بع ــكرية املختلف ــل العس ــه للفصائ ــذي تلقن ال

صرهــا، والــذي مــن املمكــن أن تكــون اإلدارة األمريكيــة 

ــر اســراتيجي. ــة صــر غ أيضــاً صاحب

شفان إبراهيم

عنرصان من هيئة تحرير الشام يتقّدمان باتجاه جنديريس يف منطقة عفرين
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 أصداء إقليمية لالنتفاضة اإليرانية

صامديــن  اإليرانيــون  املتظاهــرون  زال  مــا   

يف  التــوايل،  عــىل  الرابــع  لألســبوع  شــديد،  بانضبــاط 

الــذي ميارســه حــراس نظــام  القمــع املــؤمل  مواجهــة 

املــايل عليهــم. لقــد تحولــت املظاهــرات، التــي انطلقــت 

بقيــادة نســائية احتجاجــاً عــىل مقتــل مهســا )جينــا( 

أمينــي، الشــابة اإليرانيــة الكرديــة، التــي قامــت الرطــة 

ــاب  ــِد الحج ــا مل ترت ــبب أنه ــوت بس ــى امل ــا حت بتعذيبه

بالشــكل املناســب، إىل انتفاضــة شــعبية حاشــدة تهــّز 

بأكملهــا. اإلســامية  الجمهوريــة  أوارص 

 إن كشــف الوجــه القبيــح للدولــة الثيوقراطيــة املتشــددة 

ــة  ــات اإليراني ــات االحتجاج ــم مخرج ــو أعظ ــران ه يف إي

حتــى اآلن، إذ يؤكــد الشــباب الذيــن يحاربــون ببســالة يف 

داخــل إيــران اليــوم مــن أجــل اســتعادة حقهــم األصيــل 

يف التمتــع بالحريــات الفرديــة التــي رسقهــا منهــم النظــام 

ــن  ــرق ب ــه ال يوجــد ف ــة فارغــة، أن تحــت شــعارات ديني

نظــام الحكــم الــذي يقــوده املــايل يف إيــران وحكــم 

حركــة طالبــان اإلرهــايب يف أفغانســتان املجــاورة، باســتثناء 

ــان ســنياً. إال أن  ــون نظــام املــايل شــيعي ونظــام طالب ك

ــة  ــة متطرف ــة ديني ــىل أيديولوجي ــس ع ــد تأس ــا ق كاه

تســتمد القــوة والرعيــة مــن التمييــز املمنهــج ضــد 

الفئــات االجتاعيــة الهّشــة، خصوصــاً النســاء واألقليــات 

ــة. ــة والديني العرقي

ــرأة  ــا ام ــث كونه ــة مهســا، مــن حي ــوع هوي ــدو أن تن  يب

وأيضــاً كرديــة العــرق، قــد مهــد الطريــق بشــكل قــدري 

ــام  ــل النظ ــذي ظ ــز ال ــن التميي ــود م ــح عق ــاً لفض متام

اإليــراين ميارســه ضــد األقليــة الكرديــة، ســواء تلــك التــي 

ــي  ــراد الت ــعوب األك ــى ش ــران، أو حت ــل إي ــش داخ تعي

تســكن منطقــة الشــام. لقــد أكــد بعــض نشــطاء حقــوق 

ــا  ــا وعائلته ــردي أن حين ــأن الك ــون للش ــان املتابع اإلنس

تعرضــوا ملعاملــة قاســية عــىل يــد الرطــة، بشــكل خــاص 

بســبب انتائهــم العرقــي، وأنــه لــو كانــت جينــا مواطنــة 

إيرانيــة عاديــة لرمبــا كان قــد مــر األمــر دون رضب 

ــب. وتعذي

ــداء عــىل مهســا  ــردد أصــداء االعت  وهــذا يفــرس ســبب ت

بقــوة بــن مجتمعــات األكــراد يف ســوريا والعــراق. فقــد 

نزلــت مئــات النســاء إىل الشــوارع، يف ســوريا، مــن أجــل 

إشــعال النــار يف الحجــاب الــذي يرتدونــه وقــص شــعرهن 

بهــدف إبــداء الغضــب تجــاه النظــام اإليــراين والتضامــن 

ــم كردســتان العــراق،  ــات. ويف إقلي مــع أخواتهــن اإليراني

ــدة  ــم املتح ــب األم ــام مكت ــطاء أم ــرات النش ــع ع تجم

واملطالبــة  اإليــراين  النظــام  اســتبداد  عــىل  لاحتجــاج 

ــوت لنظــام  ــة« و«امل ــاة، الحري ــرأة، الحي ــة. »امل بالعدال

املــا« كانــت هــي أكــر الشــعارات التــي هتــف بهــا 

ــدول  ــم يف ال ــون معه ــون واملتعاطف ــرون اإليراني املتظاه

ــامل. ــاء الع ــع أنح ــاورة وجمي املج

 يشــكل األكــراد يف إيــران، عــىل الرغــم مــن كونهــم أقليــة، 

حــوايل ١٥ مليــون مواطــن، أي ١٧٪ مــن نســبة الســكان. 

أكــر مــن ٤٥٪ مــن أكــراد إيــران هــم يف عمــر الشــباب، 

ــم رغــم الظــروف  ــدة مــن التعلي ويتمتعــون بدرجــة جي

ــا، يف مــدن فقــرة محرومــة  ــي يعيشــون فيه البائســة الت

ــران  ــرب إي ــال غ ــة، ش ــات الحكومي ــب الخدم ــن أغل م

وعــىل الحــدود اإليرانيــة مــع العــراق.

العلــاين  العيــش  أســلوب  الكرديــة  الثقافــة   تفضــل 

ــر الجاعــات  ــن أك ــن ب ــراد هــم م ــي. األك ــس الدين ولي

ــل  ــن أوائ ــن ب ــوا م ــث كان ــران، حي نشــاطاً سياســياً يف إي

ــزاب  ــكيل أح ــتطاعت تش ــي اس ــة الت ــات العرقي الجاع

سياســية ناجحــة يف فــرة الخمســينيات والســتينيات، 

ــي  ــر املارك ــى الفك ــزاب تتبن ــذه األح ــب ه ــت أغل وكان

ــه آنــذاك. لهــذا  الــذي كان لــه حضــور كبــر يف العــامل كل

الســبب، اعترهــم املــايل تهديــداً وجوديــاً مــن الناحيتــن 

أنــه منــذ تأســيس  السياســية واأليديولوجيــة. حيــث 

الجمهوريــة اإلســامية، عــام ١٩٧٩، تزايــدت قــوة األكــراد 

كمعارضــن سياســين للحكــم الدينــي، حتــى إن روح اللــه 

ــامية  ــة اإلس ــىل األول للجمهوري ــد األع ــي، املرش الخمين

اإليرانيــة، كان قــد حــرض علنــاً عــىل القضــاء عــىل األكــراد 

ــم ماركســية/ شــيوعية،  ــون معتقداته ــم يتبن ــوى أنه بدع

ــام. ــد لإس ــا تهدي ــا بأنه ــي وصفه والت

ــة،  ــات الداخلي ــع االحتجاج ــران يف قم ــلت طه ــا فش  بين

التــي تكــر يومــاً بعــد يــوم ككــرة الثلــج، قــررت طهــران 

اســتهداف األكــراد املتعاطفــن يف العــراق بالصواريــخ 

مــع  بالتــوازي  ســبتمر،   ١٩ يف  املســرة.  والطائــرات 

ــاين عــر، شــن الحــرس  ــوم الث دخــول املظاهــرات يف الي

ــل  ــن أربي ــرب م ــاً بالق ــاً صاروخي ــراين هجوم ــوري اإلي الث

يف كردســتان العــراق، وأســفر الهجــوم اإليــراين غــر املــرر 

ــل،  ــرأة حام ــم ام ــبعة عــر شــخصاً، بينه ــل س ــن مقت ع

ــاً. ــة ٥٨ مدني وإصاب

ــاء  ــوم بادع ــراين الهج ــوري اإلي ــرس الث ــادة الح ــررت قي  ب

ــوا  ــن دخل ــراد الذي ــن األك ــارد االنفصالي ــت تط ــا كان أنه

إىل إيــران بشــكل غــر رشعــي للمشــاركة يف االحتجاجــات، 

ــة  ــات الصاروخي ــن أن الهج ــوري م ــرس الث ــذر الح وح

عــىل شــال العــراق »ســوف تســتمر بتصميــم كامــل 

حتــى يتــم صــد التهديــد بشــكل فعــال«. الهجــوم اإليــراين 

ــه،  ــن نوع ــس األول م ــراق لي ــتان الع ــم كردس ــىل إقلي ع

فقــد شــنت طهــران هجــات عديــدة عــىل املناطــق 

الكرديــة يف ســوريا وشــال العــراق، منــذ عــام ٢٠١٦، 

ــب  ــرة تصي ــا يف كل م ــن، بين ــاردة اإلرهابي ــوى مط بدع

ــاء. ــن أبري ــل مواطن ــة وتقت ــداف مدني أه

 بعــد أيــام قليلــة مــن الهجــوم اإليــراين عــىل شــال 

العــراق، ادعــى آيــة اللــه خامنئــي، املرشــد األعــىل الحــايل، 

يف خطــاب عــام، أن االحتجاجــات جــزء مــن مؤامــرة 

ــات املتحــدة  ــوّرط الوالي ــران، وأشــار إىل ت ــة ضــد إي غربي

ــة  ــوات الري ــد الق ــم قائ ــايل، اته ــوم الت ــا. يف الي يف دعمه

التابعــة للحــرس الثــوري اإليــراين إرسائيــل بـــ »اســتخدام 

القواعــد املناهضــة للحــرس الثــوري يف املنطقــة الشــالية 

مــن العــراق لصالحهــا«. وقــال إنــه عــىل الرغــم مــن 

ــة،  ــة العراقي ــران املتكــررة للحكومــة املركزي مناشــدات إي

خيــاراً  لطهــران  يــرك  ومل  إجــراء،  أي  اتخــاذ  يتــم  مل 

ســوى قصــف منطقــة كردســتان بشــكل مبــارش ملقاومــة 

ــاك. وادعــى أن الهجــات  النفــوذ اإلرسائيــي املتزايــد هن

اإليرانيــة األخــرة أصابــت أربعــن هدفــاً يديرهــا إرسائيــل 

ــة. ــة الكردي ــات االنفصالي والجاع

وإرسائيــل  املتحــدة  الواليــات  عــىل  اللــوم  إلقــاء   إن 

واألكــراد يف الــدول املجــاورة هــو إحــدى الحيــل القدميــة 

ــة  ــوا احتجاجــات غاضب ــا واجه ــي ميارســها املــايل كل الت

يف الداخــل. زعــم وجــود تدخــات أجنبيــة يف الشــأن 

اإليــراين، بهــذه الطريقــة، قــد نجــح مــن قبــل يف شــيطنة 

املعارضــة السياســية، وتريــر قمــع النظــام للمتظاهريــن، 

ــن  ــر مســتمر م ــة ذع ــن يف حال ــن العادي ــاء املواطن وإبق

عــدو خارجــي وهمــي اســمه الغــرب، مبــا يخــدم النظــام 

الحاكــم بشــكل مبــارش ويثبــت قواعــده يف الســلطة 

ــة  ــذه الخدع ــح ه ــع أن تنج ــن ال يُتوق ــر. لك ــكل أك بش

الســامة يف إنقــاذ نظــام املــايل هــذه املــرة، وســط هــذا 

الكــم غــر املســبوق مــن االحتجاجــات التــي تجتــاح كل 

شــوارع إيــران، والتــي امتــد تأثرهــا املــكاين والســيايس إىل 

خــارج حــدود إيــران وتصــورات اإليرانيــن أنفســهم. قــد 

تكــون هــذه اللحظــة هــي نهايــة الجمهوريــة اإلســامية 

يف إيــران، وقــد تكــون كذلــك نهايــة الشــام التــي نعرفهــا، 

وميــاداً جديــداً لواقــع أفضــل يف أكــر املناطــق اضطرابــاً 

ــط. ــرق األوس ــا ال يف جغرافي

داليا زيادة

جانب من االحتجاجات االيرانية يف اسطنبول
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زينا أميني ومعضلة السلطة في إيران.. محاوالت لفهم ما يحدث

العفويــة  الشــعبية  االحتجاجــات  تعــدو  ال   

ــاً. إذ  ــاً طارئ ــا حدث ــران كونه ــم إي ــدن وأقالي ــة م يف غالبي

ــا  ــق تكوينه ــزءاً يراف ــران ج ــات يف إي ــار األزم ــن اعتب ميك

ــة أزمــة. كــا أن أعــراض  الســيايس والتاريخــي. هــي دول

ــذ  ــران من ــة يف إي ــة الحديث ــة الوطني ــاء الدول ــج بن ونتائ

ــة  ــدو متواضع ــوم تب ــى الي ــن وحت ــرن العري ــع الق مطل

إىل حــد بعيــد، فلقــد أخفقــت الدولــة يف مرحلــة مــا 

قبــل صعــود املــايل للحكــم يف إنجــاز املــروع الحــدايث، 

ــرة الفصــل  ــن فك ــران م ــون يف إي ــاىن املواطن ــم ع ــن ث وم

عــىل أســاس الهويــة والديــن والطائفــة، مبــا يعنــي وجــود 

جــدران عتيقــة وماضويــة تســجن الفــرد داخــل الجاعــات 

املتخيلــة.

ــه  ــات الل ــي وآي ــول الخمين ــع وص ــه م ــر ذات ــل األم يتاث

ــة.  ــة الحاكم ــاف النخب ــع اخت ــا م ــة ذاته ــم. النتيج للحك

والشــمويل  االســتبدادي  الســلطوي  املســار  أن  غــر 

ــة  ــة ديني ــاء دول ــن خــال بن ــة م ــات متقارب ــرض معطي ف

ــم  ــن ث ــية وم ــة الفارس ــة القومي ــوم بتعبئ ــة تق ثيوقراطي

أدلجــة هــذا املكــون االجتاعــي مببــادئ وقيــم الــويل 

هــذا  يضحــى  بحيــث  والعقائديــة،  الســيايس  الفقيــه 

املكــون أداة نبــذ تلقائيــة للشــعوب الفارســية. 

وإىل جانــب أدوات الســلطة القمعيــة املبــارشة وعنارصهــا 

يف الباســيج وطبقــات الحــرس الثــوري بتنويعاتــه املختلفــة 

تشــكلت حاضنــة مانعــة للتنــوع الــذي تحظــى بــه إيران، 

وقــد نجــم عــن ذلــك اســتئصال واســتبعاد ثقافــات ولغــات 

ــا  ــت محارصته ــع، مت ــة يف املجتم ــات مهم ــخ قطاع وتاري

ــاوية.  ــة مأس ــات دراماتيكي ــن إال يف لحظ ــد للم ومل تصع

كــا هــو الحــال متامــاً مــع الفتــاة الكرديــة اإليرانيــة زينــا 

ــة رشطــة  ــارص دوري ــد عن ــا عــىل ي ــم قتله ــي ت ــي الت أمين

األخــاق بســبب »الحجــاب الســئ« وفــق رسديــة النظــام.

تختلــف  ال  تــكاد  اإليرانيــة  الكرديــة  الفتــاة  حادثــة 

ــن  ــال املندائي ــك ح ــع وذل ــون للقم ــن يتعرض ــن آخري ع

والبهائيــن والبلــوش واألحــواز وغرهــم. حــق تقريــر 

املصــر يف إيــران أو باألحــرى عنــد ســلطة املــايل يســاوي 

ــيايس  ــودك الس ــر وج ــى أدق تطه ــاً. أو مبعن ــدام علن اإلع

ــن.  ــرد إىل آخري ــورة والتم ــدوى الث ــال ع ــع انتق ــة من لجه

فشــل الخمينــي وأتباعــه ووكائــه كــا غــر يف بنــاء 

مــروع ســيايس يحمــي املواطنيــة وقيــم املدنيــة. وعليــه، 

جــرى تعميــم خطــاب ثقــايف وســيايس متشــنج قائــم عــىل 

االســتبداد واالضطهــاد والكراهيــة.

 ومثــة وجــه دينــي قاتــم يف هــذه الســلطة املتوحشــة 

يحــاول أن يســتمد منهــا الغطــاء أو الرعيــة التــي تحمــي 

ــه. ال  ــة ب ــد واإلطاح ــائلة والنق ــن املس ــدي م ــوده األب وج

توجــد سياســة أو تنافــس يف ظــل هــذا الواقــع بروطــه 

ــات  ــش. إكراه ــم تعاي ــاء قي ــة لبن ــر أي فرص ــا ال تتواف ك

ــاً  ــه طوع ــول بســلطته وحكم ــي القب ــي تعن ــم الدين الحك

ــة. أو كراهي

تدشــينه  تــم  الــذي  اإلســامية  الجمهوريــة  دســتور 

كافــة  يــرز   ،1979 عــام  )نوفمــر(  الثــاين  تريــن  يف 

الحمــوالت األيدولوجيــة والسياســية لإســام الســيايس 

ــف يف  ــي تنكش ــخة الت ــذه النس ــيعية. ه ــخته الش يف نس

مارســاتها للحكــم عــىل مــدار أربعــة عقــود التناقضــات 

ــذي  ــني( ال ــه الس ــاموي )ومثل ــار اإلس ــذا التي ــة له الكلي

يتبنــى حلــوالً نهائيــة جاهــزة للتطبيــق التلقــايئ والفــوري 

لكافــة املعضــات املجتمعيــة واالقتصاديــة والسياســية. 

نظريــة واليــة الفقيــه التــي منحــت ســلطة مطلقــة لطبقــة 

ــة  ــس الدميقراطي ــادئ وأس ــم مب ــت أه ــن، نف ــال الدي رج

والدولــة الحديثــة. مل تعــد هنــاك ســيادة للشــعب أو 

حقــوق للمواطنــة. وصنعــت القيــود الدينيــة جــدران 

ملغمــة تعــزل بــن الفئــات وغرهــا عــىل أســاس هويــايت 

ــي. طائف

ــة  ــل الداخلي ــن العوام ــدد م ــران بع ــة يف إي ــر املواطن تتأث

ــراين.  ــع اإلي ــة للمجتم ــة التعددي ــا الطبيع ــية منه الرئيس

متثــل إيــران دولــة متعــددة القوميــات، العرقيــة واإلثنيــة، 

إذ يصــل عــدد القوميــات العرقيــة إيل ســتة هي: الفارســية، 

ــة.  ــة، واآلذري ــية، والركاني ــة، والبلوش ــة، والكردي والعربي

عــن  تكشــف  ومتباينــة  متعــددة  إحصــاءات  وهنــاك 

تعــداد تلــك القوميــات، لكــن كثــراً مــن التقديــرات يشــر 

إىل أنــه »مــن بــن 81 مليــون هــم تعــداد ســكان إيــران، 

ــات  ــل القومي ــا متث يشــكل الفــرس نحــو %61 منهــم، في

ــر  ــات غ ــن القومي ــن ب ــوايل %39. وم ــية ح ــر الفارس غ

 ،)10%( واألكــراد   ،)16%( اآلذريــون  ميثــل  الفارســية، 

واللــور )%6(، والعــرب )%2(، والركــان )%2(، والبلــوش 

)%2(، وأخــرى )1%(. 

ومــن الناحيــة املذهبيــة، يديــن مــا يقــرب مــن %84 مــن 

ــا يشــكل الســنة 15%،  الســكان باملذهــب الشــيعي، في

ــن،  ــن األرثوذكــس األرم ــة ب ــوزع نســبة الـــ%1 الباقي وتت

ــود والزرادشــت وغرهــم. واليه

ــه يف  ــة الفقي ــة والي ــول إن نظري ــن الق ــة، ميك ويف املحصل

نســختها الخمينيــة متثــل صــورة مطلقــة، تتبلــور يف أن 

الخمينــي أو مــن يخلفــه يف منصبــه، كمرشــد للثــورة 

اإلســامية يف إيــران، هــو املســؤول عــن كافــة املســلمن يف 

ــة كطاعــة اإلمــام املهــدي املنتظــر،  ــه واجب العــامل، وطاعت

باعتبــاره نائبــه، وال يتــم تعيــن الــويل الفقيــه عــن طريــق 

ــل  ــن قب ــب م ــل ينتخ ــعب، ب ــل الش ــن قب ــات م االنتخاب

ــه أي الخــراء.  ــات الل ــاء، بدرجــة آي ــن الفقه ــة م نخب

ومينــح الخمينــي صاحيــات واســعة للــويل الفقيــه، فــرى 

أن حكومــة واليــة الفقيــه هــي شــعبة مــن واليــة رســول 

ــام،  ــة لإس ــكام األولي ــن األح ــدة م ــة، وواح ــه املطلق الل

ــاة  ــى الص ــة حت ــكام الفرعي ــع األح ــىل جمي ــة ع ومقدم

والصــوم والحــج. فالــويل الفقيــه فــوق الدســتور، والقوانــن 

الوضعيــة، وقراراتــه تعتــر قوانــن إلهيــة واجبــة التنفيــذ .

لذلــك، نجــد يف جمهوريــة إيــران اإلســامية، ورغــم 

وجــود رئيــس جمهوريــة، ومجلــس برملــان منتخبــن مــن 

قبــل الشــعب، إال أن هــؤالء ليســوا صنــاع القــرارات 

السياســية املهمــة الحقيقيــن، بينــا أي قــرار يتخــذه 

ــون يصــدره الرملــان ال ميكــن  ــة، أو قان ــس الجمهوري رئي

ــويل  ــه ال ــذ إال بعــد أن يوافــق علي وضعــه موضــع التنفي

الفقيــه، ومجلــس حايــة الدســتور الــذي هــو اآلخــر غــر 

منتخــب مــن قبــل الشــعب، ووظيفتــه اختيــار املرشــحن 

لخــوض االنتخابــات الرئاســية والنيابيــة، ومــن صاحياتــه 

ــويل  ــه لل ــع أي مرشــح مــن الرشــيح، إذا شــك يف والئ من

ــه. الفقي

تأميــم املجــال مــن جانــب رجــال الديــن واحتــكار العمــل 

الســيايس واالجتاعــي والثقــايف فضــاً عــن الســيطرة عــىل 

ــات  ــرم قطاع ــر مل يح ــة األم ــاد، يف حقيق ــل االقتص مفاص

واســعة مــن املواطنــن مــن املشــاركة، والتعبــر عــن 

ــورة  ــات إىل ث ــع مبجموع ــه دف ــل إن ــب، ب ــم وحس ذواته

ــورة  ــرف بث ــا يع ــات في ــة يف الثانيني ــة الدول يف مواجه

ــي  ــات الت ــن االحتجاج ــد م ــن العدي ــاً ع ــات، فض األقلي

حاولــت التخلــص مــن قيــود الســلطة التــي حظــرت 

ــة. ــة والتاريخي ــم الثقافي ــع بحقوقه ــم التمت عليه

ومنهــا احتجاجــات أعــوام 1999، واحتجاجــات 2009، 

ــدة  ــة املتصاع ــات الفئوي ــات 2017، واالحتجاج واحتجاج

الحقــاً ال ســيا يف مناطــق األقليــات، ثــم احتجاجــات 

قطاعــات فئويــة مــن املجتمــع كاملــرأة، والعــال والطاب، 

ــع يعمــل يف ظــل  ــح الجمي ــل أصب وســائقي الشــاحنات، ب

ــايف  ــاب ثق ــث لخط ــة، وب ــم الديني ــلطوى للقي ــه س توجي

ــق  ــهم يف خل ــزي، أس ــايئ متيي ــوي رع ــط تنم ــد، ومن موح

ــة  ــة الحاكم ــن النخب ــع ب ــل املجتم ــعة داخ ــوات واس فج

وبقيــة  املهيمنــة  القوميــة  وبــن  املواطنــن،  وبقيــة 

القوميــات، وبــن املذهــب الــذي يســود، وبقيــة املذاهــب 

واألديــان، يف تجــلٍّ واضــح لخلــل يف بنيــة الدولــة الوطنيــة، 

ــاواة. ــدم املس ــىل ق ــا ع ــوف مواطنيه ــدم وق وع

 رامي شفيق

استمرار االحتجاجات عىل مقتل أميني عىل يد عنارص دورية رشطة األخالق
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الحوثيون وعرقلة الهدنة في اليمن

يف ظــل التغــرات الدوليــة املتســارعة لألحداث   

ــث مل  ــن حي ــرب يف اليم ــىل الح ــا ع ــت بظاله ــي ألق والت

ــا يف  ــم إبرامه ــي ت ــة، والت ــد للهدن ــل إىل متدي ــم التوص يت

2 أبريــل املــايض، ليتــم وقــف إطــاق النــار وإفســاح 

ــول  ــة للوص ــانية األممي ــة واإلنس ــود اإلغاثي ــال للجه املج

ــذه  ــار ه ــن آث ــاىن م ــذي ع ــي وال ــعب اليمن ــاء الش ألبن

ــيا  ــطوة ميليش ــبب س ــنوات بس ــن 8 س ــر م ــرب ألك الح

الحــويث االنقابيــة عــىل مؤسســات الدولــة واالنقــاب عــىل 

الحكومــة الرعيــة.

ــراف  ــع أط ــدويل بجم ــع ال ــود املجتم ــت جه ــث نجح حي

النــزاع واالتفــاق عــىل هدنــة برعايــة األمــم املتحــدة 

وأطــراف دوليــة وإقليميــة فاعلــة لتكــون منطلقــاً لبلــورة 

تفاهــات سياســية تســتطيع وضــع نهايــة لهــذه الحــرب 

ــكان  ــن س ــن م ــة املاي ــر املجاع ــدد خط ــة، إذ يته الدامي

واإلغاثيــة  الطبيــة  املســاعدات  نقــص  ظــل  اليمــن يف 

واملحروقــات بشــكل عاجــل، حيــث تضمــن اتفــاق الهدنــة 

ــدويل  ــاء ال ــار صنع ــن مط ــة، م ــات تجاري ــاح برح الس

الــذي كان يســتقبل فقــط طائــرات املســاعدات منــذ 

ــاء  ــة عــر مين 2016 والســاح بدخــول املشــتقات النفطي

ــة  ــود محمل ــر مــن 50 ســفينة وق ــت أك ــدة، ودخل الحدي

مبليــون و400 ألــف طــن من املشــتقات النفطيــة إىل موانئ 

الحديــدة الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن وتــم متديــد الهدنة 

مرتــن ملــدة شــهرين آخريــن ومــا زالــت الجهــود الدوليــة 

تأمــل بتمديــد هــذه الهدنــه ملــرة ثالثــه ملــدة ســتة أشــهر 

ــل  ــن العراقي ــد م ــع العدي ــويث ووض ــت الح ــم التعن برغ

ــذ  ــدم تنفي ــة وع بشــكل مســتمر إلفشــال اســتمرار الهدن

بنــود اتفــاق الهدنــة لفتــح الطــرق الرئيســة ملحافظــة تعــز 

ــكرية  ــات العس ــتمرار الخروق ــذ 2016 واس ــارصة من املح

ــوات  ــة لق ــع ميداني ــي متارســها امليليشــيات ضــد مواق الت

ــر مــن  ــت إىل أك ــة، ووصل ــات مختلف ــة عــىل جبه الرعي

8000 انتهــاك للهدنــة واســتهدافات باملســرات وطلعــات 

جويــة واســتهدافات باملدفعيــة والقذائــف، وباملقابــل 

يتنصــل الحوثيــون مــن دفــع مســتحقات ورواتــب املدنين 

يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن كــا كان متفقــاً 

عليــه منــذ قــرار الهدنــة ونهــب إيــرادات موانــئ الُحديــدة 

للبنــك  الحديــدة  مينــاء  إيــرادات  تحويــل  ويرفضــون 

املركــزي يف عــدن لتقــوم الحكومــة بــرف تلــك املرتبــات 

بشــكل منتظــم وكذلــك يتنصلــون مــن مناقشــة الخروقــات 

ــة. ــتمرة للهدن ــكرية املس العس

وتشــر بعــض املصــادر إىل مطالــب عديــده أخــرى يلــوح 

بهــا الحوثيــون كتقاســم إيــرادات النفــط والغــاز مــع 

الحكومــة الرعيــة وتشــغيل الكهربــاء يف مناطــق ســيطرته 

ــس  ــا املجل ــي بذله ــود الت عــر محطــة مــأرب برغــم الجه

الرئــايس املمثــل للرعيــة اليمنيــة يف ســبيل محاولــة 

إيجــاد نقــاط التقــاء مــع الحوثيــن وتقديــم العديــد مــن 

ــه  ــا ملس ــذا م ــن، وه ــة اليم ــل مصلح ــن أج ــازالت م التن

ــوين بلينكــن، حــن أوضــح  ــة األمريــي، أنت ــر الخارجي وزي

ــدداً  ــرة مش ــن األخ ــات الحوثي ــنطن إزاء ترف ــق واش قل

عــىل أهميــة دعــم املجتمــع الــدويل ملجلــس القيــادة 

املليشــيات  تخلّــف  مــن  بالرغــم  اليمــن  يف  الرئــايس 

الحوثيــة عــن الوفــاء بالتزاماتهــا. واملبعــوث األمريــي 

ــة  ــيات الحوثي ــار إىل أن امليليش ــاً أش ــغ أيض ــم ليندركين تي

ــاد  ــة يف الب ــة األممي ــد الهدن ــة متدي ــن عرقل ــؤولة ع مس

واســتمرار ســيناريوهات العــودة للحــرب مــن جديــد 

مــرة أخــرى بفرضهــم رشوطــاً تعجيزيــة، مــن بينهــا دفــع 

رواتــب مقاتليهــم أوالً عــىل نحــو يعطــل جهــود اســتمرار 

ــة. الهدن

وعــىل جانــب آخــر، فــإن فشــل لقــاءات املنــدوب األممــي 

مــع  عــان  يف  األخــرة  جروندبــرغ،  هانــس  لليمــن، 

القيــادات الحوثيــة مــؤرش واضــح لعــدم جديــة الحوثيــن 

ــي  ــرة الت ــدات األخ ــك التهدي ــة، وكذل ــتمرار الهدن يف اس

ــئ  ــك امليليشــيات باســتهداف مطــارات وموان ــا تل وجهته

األجنبيــة، يف خطــوة  للــدول  التابعــة  النفــط  ورشكات 

تصعيديــة لهــا دالالت واضحــة مــن حيــث ارتبــاط ذلــك مبا 

يحــدث يف طهــران مــن احتجاجــات وأوضــاع تحــرج النظام 

ــك األذرع  ــإن تل ــايل ف ــدد بســقوطه، وبالت ــل ته ــراين ب اإلي

متــارس الــدور املنــوط بهــا مــن اســتمرار الضغــط وتهديــد 

ــة  ــد املمــرات املائي ــك تهدي ــدويل، وكذل األمــن والســلم ال

ــة. ــة العاملي ومصــادر الطاق

ــزاز  ــة ابت ــون لعب ــن ميارس ــه أن الحوثي ــك في ــا ال ش وم

املطالــب  رفــع ســقف  مــن خــال  الرئــايس  املجلــس 

باســتمرار لخدمــة مصالحهــم واســتعادة قواهــم يف جبهات 

عديــدة، ولذلــك فــإن الحلــول املطروحــة هــي ضغــط دويل 

ــن  ــىل الحوثي ــرب ع ــنطن والغ ــن واش ــج م ــي ممنه أمم

وفــرض عقوبــات موســعه تشــمل القيــادات الحوثيــة، 

وعــىل مــن يدعمهــم بالســاح أيضــاً، للبــدء بهدنــة أخــرى 

ميكــن االســتفادة منهــا يف وضــع حــد لهــذه الحــرب، كــا 

أن الغــرب لــن يقــف مكتــوف األيــدي أمــام هــذا الصلــف 

والتعنــت وتهديــد أمــن الطاقــة يف ظــل الظــروف الحاليــة 

والحــرب الروســية األوكرانيــة وآثارهــا عــىل أســعار النفــط 

والطاقــة، حيــث جــاء رد املبعــوث األمــريك عــىل تهديــدات 

ــا غــر  ــركات النفــط والشــحن التجــاري بأنه ــن ل الحوثي

مقبولــة متامــاً وقــال إنــه تبقــى مــن مصلحــة األمــن 

القومــي األمريــي مســاعدة رشكائنــا الخليجيــن يف الدفــاع 

عــن أنفســهم مــن أي اعتــداء خارجــي وســنفعل ذلــك يف 

حــال أتــت االعتــداءات مــن اليمــن.

وإن كانــت تريحــات املســؤولن األمريكيــن األخــرة 

ــق مــع  ــاج النفــط ال يتواف ــك بخفــض إنت ــرار أوب حــول ق

هــذه التريحــات، ولكــن الواقــع يقــول بــأن إنهــاء وكــف 

ودولهــا  املنطقــة  لهــذه  اآلن رضورة  أصبــح  الحوثيــن 

ــذاً لسياســات  ــه يســعي لتخريــب هــذه املنطقــة تنفي ألن

ــف  ــب تكات ــادم يتطل ــإن الق ــك ف ــا، لذل ــة يطبقه خارجي

جهــود املجتمــع الدوليــة بصــورة أكــر للوقــوف أمــام هــذا 

ــي. ــان العبث الكي

سعد حامد

الغــرب  املــرء يف  قلّــا يشــاهد   

سياســين غاضــن، وإن حصــل ووجــد بعــض 

الذيــن يطرحــون أفكارهــم بحــّدة  أولئــك 

ــد  ــون النق ــا ميارس ــاً، أي عندم ــة أحيان وجالف

الــالذع الــذي ال يســتثني شــيئاً حتــى أشــخاص 

ــاً  ــف جذري ــلوب يختل ــإّن األس ــن، ف املتحاوري

بــال أدىن شــك عــّا ألفنــاه يف بالدنــا العربيــة. 

ونتحــّدث هنــا بالطبــع عن تلــك البلــدان التي 

يحظــى النــاس فيهــا بهامــش مــن الحريّــة 

ــت، وعــن  ــان وقطــر والكوي ــل األردن ولبن مث

تلــك التــي يحكمهــا الديكتاتوريــون، ففــي كال 

النموذجــن نــرى نفــس الغضــب والغاضبــن، 

وبالتــايل نســمع صياحــاً ورصاخــاً وال نصــادف 

حــواراً ومتحاوريــن.

يرفــع  أن  املعتــاد  مــن  ليــس  الغــرب  يف 

مثــالً  التلفزيونيــة  الربامــج  يف  املتحــاورون 

أصواتهــم تجــاه بعضهــم البعــض، أو تجــاه 

أم  سياســين،  أكانــوا  ســواٌء  الجمهــور، 

ــن، فــا بالكــم  ــن، أم فنان ــن، أم مفكري نقابي

ــي  ــرايس الت ــم أو الك ــم وأيديه ــع أصابعه برف

يجلســون عليهــا، كــا حصــل ونشــاهد كثــراً 

يف برامجنــا الحواريــة مثــل االتجــاه املعاكــس. 

ــون يف  ــن الربملاني ــداً أن يتالس ــدُر ج ــك ين كذل

هــذه الــدول، عــىل عكــس مــا يحصــل يف 

ــة التــي طاملــا شــهدنا يف عــدد  ــا العربي بلدانن

ــه اللكــات  ــا اســتعال القبضــات لتوجي منه

ــة التــي مــن املفــرض  بــن الزمــالء تحــت القبّ

ــم،  ــن إرادة ناخبيه ــر ع ــم للتعب ــا تجمعه أنه

أي الشــعب الــذي ميثلــون.

ــان  ــة يفرض ــق السياس ــياء ومنط ــة األش طبيع

أال يكــون الحــوار بــن غاضبــن، فهــؤالء ال 

ميكــن أن يصلــوا إىل نتيجــة مــن حوارهــم، 

العالقــة  تُســّمى  أن  ميكــن  ال  باألحــرى  أو 

ــه  ــا يتطلّب ــأّول م ــواراً. ف ــم ح ــة بينه التواصلي

الحــوار هــو الهــدوء، ألّن جوهــره يعتمــد عــىل 

ــكالم.  ــىل ال ــه ع ــر من ــر أك ــاء والتفّك اإلصغ

ــاورون  ــا املتح ــز يضعه ــن حواج ــّد م ــّم ال ب ث

ــاج  بــن رغباتهــم وأفكارهــم، وهــذا أمــٌر يحت

إىل  أي  وبيئــة خاّصــة،  ُمســبقة  تنشــئة  إىل 

ــرّد  ــكالم ال مج ــر ال ــم جوه ــىل فه ــدرٍّب ع ت

ودحضــه.  لنقضــه  فيــه  العــرات  التقــاط 

ــذي  ــام ال ــاخ الع ــر املن ــك يجــب أن يتوفّ كذل

يجــري فيــه الحــوار عــىل ضانــات لعــدم 

يأمــن عــىل نفســه مــن  الشــيطنة، فمــن 

ــكاراً  ــرح أف ــن أن يط ــاء، ميك ــاء أو اإللغ اإلقص

تكــر املألــوف، أّمــا الراغــب بالحصــول عــىل 

ــدر  ــّور أن يص ــال يُتص ــّن، ف ــوٍر مع ــا جمه رض

عنــه يشء ذو قيمــة بعيــداً عــن مخاطبــة 

الغرائــز أو العواطــف.

ــات  ــّق عــادة إلثب ــدف املتحــاورون بح ال يه

ــا. أي إّن  ــل لفحصه ــم، ب ــة نظره ــة وجه صّح

ــب أن  ــوف ال يج ــر أو الفيلس ــامل أو املفّك الع

ــة  ــة وجه ــه حاســاً صّح ــاً يف رأي ــون جازم يك

نظــره، ألنّــه مــا مــن حقائــق ثابتــة عــىل 

ــع،  ــاً وقائ ــد دوم ــه يوج ــح أنّ ــالق. صحي اإلط

لكــن هــذا ال يتعــارض مــع مبــدأ نســبيّة 

الحقيقــة التــي هــي يف تغــّر دائــم. فحقيقــة 

ســطوع الشــمس مثــالً، كانــت قبــل اكتشــاف 

مركزيتهــا بالنســبة لــأرض ُمطلقــة باعتبارهــا 

تــدور حــول األرض ال العكــس، وهــذا انعكــس 

بطبيعــة الحــال يف اللغــة، فنحــن نقــول رشوق 

ــذا  ــاف ه ــول التف ــا، وال نق ــمس وغروبه الش

ــمس  ــو الش ــة نح ــرة األرضي ــن الك ــم م القس

ــن  ــٌط ب ــُر إذن خلي ــا. األم ــار ذاك عنه وانحس

ــن  ــق وب ــع والحقائ ــن الوقائ ــده ع ــا نعتق م

الوقائــع والحقائــق ذاتهــا. وهنــا يتداخــُل 

الــذات باملوضــوع حتــى ال يــكاد يســتطيع 

ــا. ــز بينه ــرء التميي امل

أوســطية،  الــرق  مجتمعاتنــا  أغلــب  يف 

نتــدرّب عــىل مخاطبــة عقولنــا، فنحــن  مل 

منتجــة  للفكــر  طــاردة  لبيئــة  رهائــن 

بالــرورة  ليــس  العنــف  وهــذا  للعنــف. 

ــة، وال  ــلطات الحاكم ــلوك الس ــوراً يف س محص

ــٌف  ــو عن ــل ه ــط، ب ــي فق ــف املجتمع بالعن

ــه.  ــش ب ــذي نعي ــاء ال ــة والفض ــمل الثقاف يش

ودحــر  االســتعار  مقاومــة  شــعار  تحــت 

ــاٌل  ــْت أجي ــطن رِبيَ ــر فلس ــة وتحري اإلمربيالي

ــلطات  ــاب الس ــياط إره ــت س ــال، وتح وأجي

مــن  والخــوف  الحاكمــة،  الديكتاتوريــة 

االعتقــال والتغييــب والتعذيــب منــت عقولنــا 

ونفوســنا، وتحــت ضغــط العــادات والتقاليــد 

واألمنــاط الدينيــة املســيطرة تقولبــت أفكارنــا 

ومعتقداتنــا وأحالمنــا. فبــات وجودنــا مرهونــاً 

ــٍل  ــرّدة فع ــب ك ــُد الغض ــذا يولّ ــف، وه بالعن

ــح  ــه، فيصب ــن مقاومت ــز ع ــىل العج ــه وع علي

ــارس  ــررة مت ــلة متك ــن سلس ــة م ــرد حلق الف

بدورهــا العنــف ضمــن محيــط ســيطرتها، 

أو  املدرســة  أو  العمــل  أو  األرسة  يف  ســواء 

الحــّي أو حتــى يف مجــاالت وســائل التواصــل 

االجتاعــي. نســتذكر هنــا عــىل ســبيل املثــال 

الخطــاب الذكــوري القمعــي الــذي مارســه 

أحــُد الربملانيــن األردنيــن ضــّد زميلــة لــه 

يف الربملــان، فهــو مل يعتــد أن يســمع مــن 

الســيدات إال كلــات الســمع والطاعــة، فــكان 

الغضــُب وكان العنــُف منــه تجاههــا، )اقعــدي 

ــه! ــا جاريت ــد(، وكأنه ــا هن ي

قلّــة مــن العاملــن يف الشــأن العــام مثــالً 

ــم مبشــاعرهم وردود  مــن يســتطيعون التحّك

ــد أّول  ــض عن ــة تنتف ــرى الغالبي ــم، ف أفعاله

بينــا  باعتــداء ميســها شــخصياً،  إحســاس 

الشــأن  متــّس  ماثلــة  حــوادث  تجــد  ال 

العــام ذاتــه أّي رّد فعــل. ولتوضيــح األمــر 

ــاة  ــالً ميــّس جوهــر الوجــود والحي نــرب مث

فلســطن،  يف  واملســيحين  للمســلمن 

فعمليــات تهويــد القــدس وتهجــر أهلهــا 

وتريدهــم  أمالكهــم  عــىل  واالســتيالء 

خــالل  مــن  مقّدســاتهم  عــىل  والســيطرة 

أماكــن  يف  اليهــود  احتفــاالت  تكريــس 

ردود  أّي  تجــد  مل  فشــيئاً،  شــيئاً  عبادتهــم 

أفعــال رســميّة وال شــعبية. بينــا رأينــا كيــف 

ــٌد أو  ــرّض حاق ــادرة إن تع ــات اله ــون الهبّ تك

ملحــٌد أو ُمســتهزئ الســم الرســول صــىل اللــه 

ــٌح  ــوٌر واض ــذا قص ــس يف ه ــلّم! ألي ــه وس علي

عــن فهــم األمــور ومجرياتهــا؟ وهــل الرســول 

)ص( بحاجــة لهبّاتنــا وغضبنــا، وهــو مــن 

ــا، أم شــعب فلســطن  ــاه عّن ــه وأغن ــه الل كرّم

وشــعب  ســوريا  وشــعب  اليمــن  وشــعب 

األيغــور يف الصــن أو الروهينغــا يف ميامنــار 

ــا؟ ــر له ــة أك بحاج

ــم هــذا  ــا مل نحــَظ بالفرصــة لتعلّ ال شــّك بأنّن

كلـّـه، فمــن يفتقــد ألبســط متطلبــات العيــش 

الكريــم مثــالً، ال يجــد مســاحة بــن أولوياتــه 

ملجــرّد التفكــر بالشــأن العــام، فــا بالنــا 

ــق.  ــول إىل الحقائ ــاش للوص ــوار والنق بالح

ــخ  ــا والتاري ــن الجغرافي ــل ب ــة تكام ــا عالق إنّه

ونحــن  واملجتمــع،  والحقــوق  والسياســة 

نتــدرّب عــىل الحــوار مــن خــالل التواصــل فيا 

ــوارع  ــاحات والش ــت الس ــا كان ــا، وعندم بينن

مفتوحــة أمامنــا، اســتطعنا إنتــاج خطــاٍب 

ــا  ــا عــىل أعقابن ــا انكفأن ــوازن، لكنن عقــالين مت

تحــت ضغــط القهــر واالســتبداد ثانيــة عندمــا 

ــات،  ــع والدباب ــران املداف ــا جيوشــنا بن واجهتن

فهــل يُعقــل أن يكــون خطابنــا مــع هــذا كلّــه 

ــن! ــاب الغاضب ــر خط غ

خطاب الغاضبين حسان األسود
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ــة  ــة السياســة املحلي ــدور الحديــث يف أروق ي  

واإلقليميــة، وحتــى الدوليــة، دامئــاً، وخاصــة بــن املحللــن 

ــت  ــرزح تح ــي ت ــعوب الت ــاط الش ــين ويف األوس السياس

أن  عــىل  والديكتاتوريــة  املســتبدة  األنظمــة  وطــأة 

ــة غــر  ــلواليات املتحــدة األمريكي ــة لـ السياســة الخارجي

واضحــة، وهنــاك غمــوض يكتنــف سياســتها، ومــن يعــّول 

عــىل أمريــكا وحلفائهــا يف نيــل حــق تقريــر مصــره رضب 

ــال. ــن الخي م

هــذا املفهــوم غــر منطقــي وغــر مقبــول يف قوانــن 

اإلنســان  حقــوق  ومفاهيــم  الدميقراطيــة  السياســات 

واملواثيــق الدوليــة، وهنــا يجــب أن نــدرك أن قواعــد 

السياســة قامئــة عــىل املصلحــة، ولكــن هــذه القواعــد يف 

معظمهــا تــوازي حــّق تقريــر املصــر للشــعوب املظلومــة، 

والغمــوض التــي تــدور حــول السياســة األمريكيــة، ومــن 

خلفهــا سياســة حلفائهــا الريطانيــن والفرنســين يجعــل 

مــن األنظمــة املســتبدة والديكتاتوريــة الوقــوع يف فخهــا، 

ــة  ــة ومتوازي ــة متوازن ــل يف رشاكات مصلحي ــا أن تدخ إم

ــار  ــن. الخي ــؤّدي إىل إجبارهــا لخــوض أحــد الخياري مــا ي

ــلوك  ــع س ــوازن م ــث يت ــلوكها بحي ــر س ــو تغي األول، ه

ــىل  ــاح ع ــعوبهم االنفت ــام ش ــح أم ــا يتي ــدول م ــك ال تل

أخطــاء  ارتكابهــا  أو  اإلنســان،  وحقــوق  الدميقراطيــة 

يعرضهــا لاهتــزاز مــا يجرهــا لـــلرضوخ أمــام قــوة ووعي 

شــعوبها التــي رأت، وخالطــت الثقافــات الدميقراطيــة 

ــك  ــاين، هــو اســتمرار تل ــار الث ــا. والخي ــكا وحلفائه ألمري

ــؤّدي  ــا ي ــة لسياســاتها املســتبدة م ــة الدكتاتوري األنظم

ــد االنفجــار يف أّي لحظــة،  ــذي يول ــاد الضغــط ال إىل ازدي

الشــعبي  االنفجــار  عــىل  األنظمــة  تلــك  رّد  ويكــون 

ــاً،  ــر وحشــية وقمع ــتبدادية أك ــاتها االس ــض لسياس الراف

ــائل  ــة ووس ــا املعلوماتي ــام انتشــار تكنولوجي وخاصــة أم

الّتواُصــل االجتاعــي، ليفتــح املجــال أمــام القــوى الخــّرة 

ــل  ــات والتدخُّ ــك املارس ــول بتل ــدم القب ــامل إىل ع يف الع

ــر  ــف وتغي ــف العن ــارش لوق ــر مب ــارش أو غ ــكل مب بش

تلــك األنظمــة لســلوكها أو مســاعدة الشــعوب عــىل 

إســقاطها، وعلينــا أن نكــون عــىل يقــن أن هــذا الغمــوض 

ــة  ــوة ومكان ــكا ق ــا يعطــي أمري ــدم الوضــوح هــو م وع

ــدول إىل  ــع ال ــل وتدف ــامل، ب ــتوى الع ــىل مس ــة ع عظيم

ــزازات  ــرات واالهت ــف التوت ــرار خل ــدم االنج ــذر وع الح

مــن مواجهــات مقصــودة  الدوليــة خوفــاً  السياســية 

ــا يف  ــر مبجاراته ــكا أو التفك ــع أمري ــودة م ــر مقص أو غ

ــح. ــات واملصال املقايض

السياســة األمريكيــة يف الــرق األوســط وحتــى عــىل 

ــع سياســة الصــورة املخادعــة  مســتوى العــامل أجمــع تتَِّب

ملــا تريــده أمريــكا، وهــذه الصــورة أدخلــت الكثــر 

ــكا تســتطيع  ــا، وهكــذا أمري ــدول يف فخــاخ رشكه مــن ال

ــا  ــزاز واملقايضــة. هــذه الســمة له مارســة سياســة االبت

ــل  ــراً قب ــر كث ــة تفك ــة الظامل ــل األنظم ــناتُها يف جع حس

اتخــاذ خطــوات ظاملــة ضــد شــعوبها والتخــوف مــن 

االنجــرار نحــو فــوىض عارمــة تــودي بهــا إىل الهــاك، 

ــك  ــة وكذل ــدول الحليف ــبة لل ــيئات بالنس ــا س ــاً له وأيض

ــات  ــن دوام ــروج م ــد الخ ــي تري ــعوب الت ــبة للش بالنس

واالســتبداد. الديكتاتوريــات 

إن مــا متارســه أمريــكا يبعــث عــىل اإلربــاك والريبــة 

ملضاجــع الــدول الحليفــة ملــا يكتنــف سياســتها مــن 

الغمــوض والضبابيــة، وهــذا مــا يدفــع بالــدول الحليفــة 

إىل التخبُّــط يف سياســاتها، وأخــص بالذكــر الــدول الوليــدة 

يف مارســة السياســة كـــ دول الخليــج عــىل ســبيل املثــال، 

أمــا الــدول العريقــة ممــن لهــم بــاع طويــل يف مارســة 

السياســة مثــل بريطانيــا وفرنســا وأملانيــا، هــم يدركــون 

مــدى قــوة سياســة أمريــكا يف هــذا االتجــاه، وهــم مــن 

يراهنــون القبضــة الحديديــة األمريكية يف التمســك بزمام 

أمــور سياســة املصالــح والنفــوذ العامليــة والســر باتجــاه 

ــا  ــن خاله ــعوب، وم ــة الش ــة ورفاهي ــرض الدميقراطي ف

يتــم ابتــزاز الشــعوب الــرق األوســطية إىل االنجــرار 

ــن  ــم م ــون أن خاصه ــة، ويتقن ــام العاطفي ــف األوه خل

الجــروت والظلــم ميــرُّ عــر تلــك الشــعارات، ترتفــع 

معنوياتهــم فيقارعــون الظــام بالعزميــة واإلرادة القويــة، 

وعنــد الغــرق يف املســتنقع الخــراب والدمــار يصطدمــون 

ــاق والخــداع. ــط النف بحائ

السياســة  هــذه  يف  تــرى  املضطهــدة  الشــعوب  لــذا 

األمريكيــة التخــوف مــن مســتقبلها األمنــي واالقتصــادي، 

ــد تُناغــم  ــا ق ــر مصالحه ــة ولتمري ألن السياســة األمريكي

الــدول املســتبدة والديكتاتوريــة، لذلــك ترتفــع نظراتهــم 

نحــو الســاء ترضعــاً ودعــاًء للخــاص مــن معانــاة 

أمريــكا  عــىل  املراهنــة  دون  والغطرســة  االســتبداد 

ــك  ــن خــال تل ــا م ــادي به ــا تن ــة لِ ــاتها املخادع وسياس

الشــعارات التــي تتــاىش مــع مشــاعر الشــعوب الرَّازحــة 

ــم مل  ــب قناعاته ــم وحس ــتبداد، ألنه ــأة االس ــت وط تح

يعــد لهــم مــن ســند ســوى اللــه، طبعــاً هــذا كلــه حســب 

ــدة. ــعوب املضطه ــده الش ــا تعتق م

والحســنات يف السياســة األمريكيــة، أنهــا تدفــع بالــدول 

الديكتاتوريــة واملتغطرســة لشــعوبها وللشــعوب الجــارة 

وعندهــا  األخطــاء،  مــن  املزيــد  وفعــل  التــادي  إىل 

تتحكــم أمريــكا بزمــام األمــور وتضغــط عــىل تلــك الــدول 

ــذه  ــل ه ــا يجع ــذا م ــاتها. وه ــا وسياس ــوخ ملآربه للرض

الــدول إىل إعــادة حســاباتها، وإجــراء إصاحــات سياســية 

ــة  ــن الدميقراطي ــاً م ــعوبها هامش ــي ش ــة يعط واقتصادي

ــاح  ــو االنفت ــة نح ــون بداي ــش يك ــذا الهام ــة، ه والرفاهي

عــىل العــامل، الــذي يعطــي تلــك الشــعوب آفاقــاً جديــدًة، 

ــدول  ــة ال ــامل، وخاص ــعوب الع ــات ش ــراط يف ثقاف واالنخ

بالدميقراطيــة واملســاواة والحريــة، مــا  تتمتــع  التــي 

يخلــق حالــة واعــدة داخــل املجتمعــات الرقيــة، التــي 

تبــدأ بتجميــع طاقاتــه ومللمــة انكســاراته وتشــكيل دفــع 

قــوي والضغــط عــىل أنظمتهــا لتغيــر ســلوكها أو توســيع 

ــم. ــة أمامه ــة والحري ــدة الدميقراطي قاع

ومــن هــذا املنطلــق، أعتقــد أن السياســة األمريكيــة يف 

الــرق األوســط والعــامل غــّرت الكثــر مــن املفاهيــم 

السياســة والقواعــد األخاقيــة واإلنســانية، وفتحــت املجــال 

ــاق  ــد األخ ــة وقواع ــم السياس ــع مفاهي ــدول لوض ــام ال أم

أكــر تحــرضاً لضــان بقائهــا واســتمراريتها، مــا أدى إىل 

بعــض االنفتــاح والتــي أرضــت شــعوبها بعــض الــيء 

ــاً، وهــذا يجعلهــا أمــام انفتاحــات أوســع  ولكــن ليــس دامئً

لتأمــن نفســها مــن االنهيــار أمــام إرادات الشــعوب الرقية 

ــة. ــة الغربي ــة والدميقراطي ــة إىل الحري املتعطش

عز الدين ما

انتفاضة إلحاق العمامة بالتاج

أي نظــام ســيايس مهــا کان   

تحتهــا  يختبــئ  التــي  والصفــة  االســم 

ــراً  ــه ق ــکاره ومعتقدات ــرض أف ــوم بف ويق

عــىل اآلخريــن ويعتــرب أي تفکــر أو مبــادئ 

خــارج الدائــرة التــي رســمها للشــعب، 

ــذا  ــا، هک ــبة عليه ــب املحاس ــة ويج جرمي

ديکتاتــوري. نظــام  هــو  نظــام 

نظــام املــاليل الــذي قــام عــىل أســاس 

نظريــة واليــة الفقيــه، ســعى منــذ البدايــة 

ــه واســتمراره، إىل  ــن أجــل ضــان بقائ وم

ــد  ــي ويعتم ــام دميقراط ــه نظ ــاء بأن االدع

االنتخابــات، ولکــن ومنــذ األعــوام األوىل 

التــي مــرت عــىل قيــام هــذا النظــام، صــار 

واضحــاً للعيــان أن بــن هــذا النظــام وبــن 

ــداً  ــن أب ــع ال ميک ــون شاس ــة ب الدميقراطي

ــد  ــا، أن التأکي ــر هن ــت للنظ ــأه، وامللف م

ــن  ــام وم ــوري للنظ ــع الديکتات ــىل الطاب ع

امللکــي  النظــام  عــن  يختلــف  ال  أنــه 

الســابق بــل وحتــى مجــرد امتــداد لــه 

ولکــن بشــکل آخــر، باألحــرى بعد تأســيس 

نظــام املــاليل مــن أن التغيــر الــذي حــدث 

ــة. ــاج بالعام ــتبدال الت ــو اس ه

ــام  ــذا النظ ــم ه ــن حک ــاً م ــوال 43 عام ط

فعليــة  وبصــورة  أثبــت خاللــه  والــذي 

القمعيــة  املارســات  عــىل  قائــم  بأنــه 

وليــس يرفــض اآلخــر ويقصيــه بــل وحتــى 

ــاء  ــه قض ــاء علي ــل القض ــن أج ــعى م يس

مربمــاً، والــذي يلفــت النظــر أکــر يف هــذا 

ويســتخدم  اســتخدم  أنــه  هــو  النظــام 

العامــل الدينــي مــن أجــل تربيــر مارســاته 

التــاج  واســتبدال  واســتبداده  القمعيــة 

بالعامــة، يعنــي أن هــذا النظــام يوظــف 

تحقيــق  أجــل  مــن  الدينــي  العامــل 

عــىل  تــرص  وظلــت  ومراميــه،  أهدافــه 

رأيهــا هــذا وتقــوم بالتأکيــد عليــه، سياســياً 

وإعالميــاً، ويبــدو أن الشــعب اإليــراين قــد 

ــأن  ــن ب ــة وتيق ــى هــذه الحقيق أدرك ووع

الديــن مجــرد ســتار وغطــاء لهــذا النظــام 

ــه. ــراء من ــن ب ــى إن الدي ــل حت ب

األعــوام  خــالل  االنتفاضــات  اســتمرار 

األخــرة بشــکل خــاص، قــد جــاء بســبب أن 

الشــعب قــد صــار عــىل قناعــة واضحــة من 

ــف الحــدود،  ــس خل ــد لي ــدوه الوحي أن ع

کــا يحــاول القــادة واملســٶولون يف هــذا 

ــام  ــه النظ ــل إن ــه، ب ــد علي ــام التأکي النظ

نفســه بحــد ذاتــه مــن دون أي شــك، 

وإن مقتــل الشــابة الکرديــة مهســا أمينــي 

ــاد  ــات اإلرش ــمى بدوري ــا يس ــد م ــىل ي ع

قــد کان مبثابــة الــرارة التــي أشــعلت 

ــار يف هشــيم غضــب وســخط الشــعب  الن

اإليــراين الــذي کان يغــي يف الصــدور مثــل 

ــن، إذ إن هــذه االنتفاضــة وبخــالف  الرباک

االنتفاضــات الســابقة قــد امتــدت رسيعــاً 

إىل ســائر أرجــاء إيــران وعمــت املحافظــات 

ــراين  ــعب اإلي ــأن الش ــد ب ــا يٶک الـــ31، مب

قــد صــار عــىل يقــن باملعــدن الــرديء 

لهــذا النظــام ومــن أن النضــال مــن أجــل 

ــه،  ــاص من ــاين ال من ــب إنس ــقاطه واج إس

حيــث يطالــب النــاس مبــا ال يقــل عــن 

تغيــر النظــام، وعــىل املجتمــع الــدويل 

االعــراف بحــق هــذا الشــعب يف اإلطاحــة 

بالنظــام وإقامــة حكومــة دميقراطيــة حــرة. 

نعــم اســتمرت االحتجاجــات عــىل الرغــم 

ــام. ــديد للنظ ــع الش ــن القم م

فريد ماهوتي



The LevanT | العدد 41 - نوفمرب 2022 www.TheLevanTnewS.com9

مقابلة

مقرر املحور السيايس يف الحوار الوطني مبر الدكتور عي الدين هال لـ»ليفانت«:

 نطمح إلى لّم الشمل السياسي والوصول إلى مساحات مشتركة

ميثــل الحــوار الوطنــي املــري إحــدى اآلليــات   

الفتــاح  عبــد  والرئيــس  املريــة  اإلدارة  رشعــت  التــي 

الســييس يف تفعيلهــا أو باألحــرى طرحهــا الســتعادة املجــال 

العــام يف إطــار يشــمل كافــة التيــارات املدنيــة والدميقراطيــة 

ــر انفتاحــاً عــى  ــع ســيايس أك ــاء واق ــة االنخــراط يف بن بغي

ــي  ــوار الوطن ــدو الح ــوع. وال يع ــاف والتن ــاركة واالخت املش

ــا  ــدو، إمن ــا يب ــة، في ــة كرنفالي ــة أو حال ــه لحظــة مؤقت كون

ــوات  ــاء مــن خــال قن ــة والبن ــاج إىل اإلضاف ــة تحت هــو رؤي

عديــدة ودعــم أطــراف مــن اتجاهــات ومرجعيــات متباينــة 

ــدة. ــة الجدي ــر يف الجمهوري ــة م ــورة رؤي ــك لبل وذل

يف حــوار خــّص بــه املفكــر الســيايس املــري ومقــرر املحــور 

ــن  ــي الدي ــور ع ــر، الدكت ــي مب ــوار الوطن ــيايس يف الح الس

هــال »ليفانــت نيــوز« اللندنية، يقــول إن حــال الدميقراطية 

ليــس بخــر يف بادنــا العربيــة وهنــاك بيئــة داخليــة ثقافيــة 

ــة  ــم واملارســات الدميقراطي ــوق تطــور القي ــة تع واجتاعي

ــة والسياســية. ومثــة أيضــاً عوامــل  يف املؤسســات االجتاعي

ــا  ــة أن م ــن إضاف ــد م ــع. ال ب ــذا الوض ــم ه ــة تدع إقليمي

ــا ليــس وضعــاً اســتثنائياً وأغلــب الــدول  يحــدث يف منطقتن

التــي اختــرت مــا يســمى باملوجــة الثالثــة للدميقراطيــة 

ــات،  ــات وتراجع ــهدت انتكاس ــا ش ــا وأفريقي يف رشق أوروب

ــوم عــن هــذه  ــدة الي ــة عدي ــر دولي ــات وتقاري ــاك كتاب وهن

االنتكاســة أو الرتاجــع الدميقراطــي فالطريــق إىل الدميقراطية 

ليــس ســهاً أو ممهــداً ولكــن ذلــك ال ينبغــي أن يــؤدي إىل 

ــا املشــاركة الشــعبية  ــه أو التغــايض عــن قضاي النكــوص عن

ــه. ــون واحــرتام حقــوق اإلنســان وحريت وســيادة القان

ويتابــع هــال: »مــن الطبيعــي يف أي حــوار بــن فرقــاء 

ــخيص  ــث التش ــن حي ــع م ــة للُمجتم ــون رؤى ُمختلف ميتلك

والحلــول أن يكــون لــدى بعضهــم تخوفــات. واملحــك يف 

هــذا األمــر هــي اإلجــراءات التــي يتبناهــا الحــوار. صحيــح 

أن فكــرة الحــوار الوطنــي كانــت ُمبــادرة مــن جانــب الرئيس 

ــاء الحــوار مل  ــس أمن ــن تشــكيل مجل الســييس. ولكــن تكوي

ــال  ــن خ ــه م ــار أعضائ ــاء اختي ــل ج ــه ب ــرار من ــدر بق يص

التوافــق بــن األحــزاب والقــوى السياســية املُختلفــة. واتصــااًل 

ــة ال  ــان املختلف ــوار يف اللج ــراء الح ــد إج ــإن قواع ــك، ف بذل

تتضمــن إجــراء التصويــت الــذي تكــون نتيجتــه وجــود 

أغلبيــة وأقليــة وإمنــا تنــّص إجــراءات الحــوار عــى أن ُيعــر 

ــارات السياســية املُختلفــة عــن آرائهــم  ــو القــوى والتي ممثل

ــور  ــول تص ــق ح ــدث تواف ــإذا ح ــأنها، ف ــوار بش ــم الح ويت

معــن فمرحبــاً بــه، وإذا مل يحــدث؛ ينــّص تقريــر اللجنــة عى 

اآلراء التــي متــت إثارتهــا. مــن اإلجــراءات التــي تُوفــر منــاخ 

بنــاء الثقــة إعطــاء الفــرُص املتكافئــة لجميــع املُشــاركن فيــه 

للتعبــر عــن الــرأي وأن جميــع جلســات الحــوار علنيــة 

ــام«. ــة واإلع ــو الصحاف ــا ممثل يحرضه

نص الحوار:
• مثــة مقاربــة فيــا بــن طــرح الحــوار الوطنــي كآليــة مــن 
الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح الســيي ومفهــوم الجمهوريــة 

الجديــدة، بيــد أن ذلــك يســتلزم أن يكــون اســتنهاض كافــة 

ديناميكيــات البيئــة السياســية.. يف البــدء هــل توافــق عــىل 

هــذا الطــرح؟ ثــم كيــف الســبيل إىل ذلــك يف هــذا الظــرف 

الدقيــق داخليــاً وإقليميــاً ودوليــاً؟

تحــدث الحــوارات الوطنيــة يف دول العــامل بصفــة 

ــة  ــة ثوري ــة يف عــدة ظــروف: الظــرف األول حال عام

أدت إىل ســقوط مؤسســات الُحكــم يف دولــة مــا 

ــد. ــام الجدي ــس النظ ــأن أس ــوار بش ــم الح ويت

والظــرف الثــاين عندمــا تشــعر القيــادة السياســية يف 

ــتدعي  ــددة تس ــكلة ُمح ــه مش ــا تواج ــا بأنه ــة م دول

دعــوة  مثــل  بشــأنها،  اآلراء  ُمختلــف  اســتطاع 

الحكومــة املغربيــة إىل حــوار وطنــي للنظــر يف أوضــاع 

املُجتمــع املــدين عــام 2013، وكذلــك دعــوة الرئيــس 

ماكــرون إىل »الحــوار الوطنــي الكبــر« يف مطلــع 

عــام 2019 ملُناقشــة مطالــب ُمظاهــرات أصحــاب 

ــا. ــل معه ــة التعاُم ــر وكيفي ــرات الصف الُس

وظــرف ثالــث تســعى فيــه قيــادة الدولــة إىل إحــداث 

نقلــة نوعيــة يف ظــروف صعبــة ودقيقة. وهــذا الظرف 

هــو األقــرب إىل الحالــة املريــة الــذي التزمــت فيــه 

الدولــة بعديــد مــن املروعــات العماقــة التــي 

تُغــرُ مــن وجــه الحيــاة، خصوصــاً يف الريــف املــري 

والدعــوة إىل إقامــة »جمهوريــة جديــدة«.

مل يُحــدد الرئيــس الســيي ِســات هــذه الجمهوريــة 

ــي  ــوار الوطن ــادرة الح ــرح ُمب ــه ط ــح أن ــدة، واألرج الجدي

مــع القــوى السياســية املدنيــة مــن أجــل مل الشــمل وبعــث 

الحيويــة يف املجالــن العــام والســيايس واالســتفادة مــن كُل 

اآلراء واالقراحــات بغــض النظــر عــن اتفاقهــا مــع سياســات 

الحكومــة يف بلــورة مســار هــذه الجمهوريــة الجديــدة. 

• يبــدو أننــا يف املنطقــة العربيــة، تحديــداً مــا زلنــا نبحــث 
عــن صيغــة مناســبة ملفهــوم الدميقراطيــة السياســية التــي 

تائــم نظمنــا السياســية منــذ عقــود مــا بعــد الحــرب 

ــة.. هــل تــرى أن ذلــك مــن مهــام جلســات  ــة الثاني العاملي

ــي؟ الحــوار الوطن

هــذا ســؤال مهــم وصعــب ورمبــا مثــر للجــدل أيضــاً، إذ من 

الــرضوري التعــرف عــىل مــاذا تقــول لنــا الخــرة التاريخيــة، 

ــن  ــتعار ع ــل االس ــا رح ــه عندم ــول إن ــر تق ــذا األم يف ه

ــرك خلفــه  دول مثــل مــر والعــراق وســوريا والســودان ت

ــا  ــان م ــريب ولكــن رسع ــط الغ ــىل النم ــاً ع ــاً دميقراطي نظام

ــات  ــت هــذه النظــم يف مــأزق انتهــى بحــدوث انقاب دخل

ــا أيضــاً  ــول لن ــي نظــم الحــزب الواحــد. تق عســكرية وتبن

ــا فنمــت مشــاعر عــدم  إن هــذه النظــم مل تحقــق أهدافه

الرضــا والغضــب التــي أفصحــت عــن نفســها يف موجــة 

االنتفاضــات الشــعبية عــام 2011، ثــم موجــة ثانيــة يف 

2018، فــاذا كانــت النتيجــة بعــد ذلــك كلــه؟ دول انزلقــت 

ــة وأخــرى تبحــث عــن  ــة وطائفي ــة وقبلي إىل حــروب أهلي

صيــغ أخــرى لتحقيــق التــوازن بــن ســلطة الدولــة وحقــوق 

الفــرد وحقــوق املواطــن وحريتــه. ثــم هنــاك الــدول التــي 

أخــذت مبفهــوم »املحاصصــة الطائفيــة« والتــي »مأسســت« 

االنقســام الدينــي والطائفــي وأضعفــت يف واقــع األمــر مــن 

ــي. ــاء الوطن ــة واالنت ــدأ املواطن مب

ــا إن حــال الدميقراطيــة ليــس بخــر يف  أســتطيع القــول هن

ــة  ــة واجتاعي ــة ثقافي ــة داخلي ــاك بيئ ــة وهن ــا العربي بادن

تعــوق تطــور القيــم واملارســات الدميقراطية يف املؤسســات 

االجتاعيــة والسياســية. ومثــة أيضــاً عوامــل إقليميــة تدعــم 

هــذا الوضــع. ال بــد مــن إضافــة أن مــا يحــدث يف منطقتنــا 

ــا  ــرت م ــي اخت ــدول الت ــب ال ــاً اســتثنائياً وأغل ــس وضع لي

أوروبــا  رشق  يف  للدميقراطيــة  الثالثــة  باملوجــة  يســمى 

وأفريقيــا شــهدت انتكاســات وتراجعــات، وهنــاك كتابــات 

ــة أو  ــذه االنتكاس ــن ه ــوم ع ــدة الي ــة عدي ــر دولي وتقاري

الراجــع الدميقراطــي فالطريــق إىل الدميقراطيــة ليــس ســهاً 

ــوص  ــؤدي إىل النك ــي أن ي ــك ال ينبغ ــن ذل ــداً ولك أو ممه

ــا املشــاركة الشــعبية وســيادة  ــه أو التغــايض عــن قضاي عن

ــه. ــون واحــرام حقــوق اإلنســان وحريت القان

ــن  ــق ب ــة نحــو التواف ــي كآلي ــر طــرح الحــوار الوطن • يث
ــات  ــض التخوف ــية بع ــوى السياس ــة والق ــات الحزبي املكون

مــن كونــه جــاء بقــرار -فوقــي- رئــايس، بيــد أن ذلــك مــن 

ناحيــة أخــرى ينظــر إليــه عــىل أنــه يدعــم مفهــوم الحــوار 

وآلياتــه.. يف تقديــر حرضتــك كمقــرر عــام للمحــور الســيايس 

مــا هــي أبــرز القاقــل التــي مــن املمكــن أن تواجــه 

ــي؟ ــوار الوطن ــات الح جلس

مــن الطبيعــي يف أي حــوار بن فرقــاء ميتلكــون رؤى ُمختلفة 

للُمجتمــع مــن حيــث التشــخيص والحلــول أن يكــون لــدى 

بعضهــم تخوفــات. واملحــك يف هــذا األمــر هــي اإلجــراءات 

ــي  ــوار الوطن ــرة الح ــح أن فك ــوار. صحي ــا الح ــي يتبناه الت

كانــت ُمبــادرة مــن جانــب الرئيــس الســيي. ولكــن تكويــن 

ــل  ــه ب ــرار من ــدر بق ــوار مل يص ــاء الح ــس أمن ــكيل مجل تش

ــزاب  ــن األح ــق ب ــال التواف ــن خ ــه م ــار أعضائ ــاء اختي ج

والقــوى السياســية املُختلفــة. واتصــاالً بذلــك، فــإن قواعــد 

إجــراء  تتضمــن  املختلفــة ال  اللجــان  الحــوار يف  إجــراء 

التصويــت الــذي تكــون نتيجتــه وجــود أغلبيــة وأقليــة 

وإمنــا تنــّص إجــراءات الحــوار عــىل أن يُعــر ممثلــو القــوى 

ــم الحــوار  ــارات السياســية املُختلفــة عــن آرائهــم ويت والتي

ــاً  ــق حــول تصــور معــن فمرحب ــإذا حــدث تواف بشــأنها، ف

بــه، وإذا مل يحــدث؛ ينــص تقريــر اللجنــة عــىل اآلراء التــي 

متــت إثارتهــا. مــن اإلجــراءات التــي تُوفــر منــاخ بنــاء الثقــة 

ــر  ــه للتعب ــاركن في ــع املُش ــة لجمي ــرُص املتكافئ ــاء الف إعط

ــا  ــة يحرضه ــوار علني ــات الح ــع جلس ــرأي وأن جمي ــن ال ع

ــة واإلعــام. ــو الصحاف ممثل

• رمبــا طــرح آليــة الحــوار الوطنــي يعكــس قناعــة بدرجــة 
مــا إىل بــروز عــدد مــن اإلشــكاليات التــي تواجــه الجاعــة 

ــة  ــزيب ومارس ــا الح ــة حضوره ــر وطبيع ــية يف م السياس

دورهــا املعروفــة وكــذا يطــرح بعــض األســئلة نحــو طبيعــة 

النظــام الســيايس األكــر ماءمــة ملجتمعنــا املــري.. يف 

ــة  ــة الحزبي ــآالت التجرب ــدر م ــف تق ــك كي ــوء ذل ض

هــي  ومــا  األخريــن؟  العقديــن  خــال  املريــة 

ــة؟ ــر ماءم ــيايس األك ــام الس ــات النظ س

واالضطــراب  الغليــان  مــن  مبرحلــة  مــر  مــرت 

الســيايس التــي اقربــت مــن حافــة الفــوىض يف بعــض 

ــاً،  ــا أساس ــر قادته ــوة لتغي ــم أن الدع ــان. فرغ األحي

ــح  ــد نج ــة. فق ــخصيات مدني ــركات وش ــزاب وح أح

تيــار اإلســام الســيايس يف الســيطرة عليهــا وتحويلهــا 

عــن مســارها، وبســبب قوتــه املاليــة والتنظيميــة 

ــان يف  ــد الرمل ــة مقاع ــىل أغلبي ــيطرة ع ــح يف الس نج

رئاســة  إىل  الوصــول  ويف  و2012   2011 انتخابــات 

الجمهوريــة والســعي إىل فــرض هيمنــة أيديولوجيــة 

دينيــة رفضهــا أغلبيــة املريــن. وأدت إىل املواجهــات 

 2012 عامــي  وُمعارضيــه  النظــام  بــن  املُســتمرة 

ــو 2013.  ــام يف يولي ــقوط النظ ــوالً إىل س و2013 وص

ــة  ــرة، تصاعــدت األعــال اإلرهابي وخــال هــذه الف

ذلــك  وتــي  ســيناء،  يف  الجيــش  ضــد  املوجهــة 

ــة  ــطة إرهابي ــات وأنش ــرات واحتجاج ــال مظاه أع

واســتخدام للُعنــف ضــد شــخوص ومؤسســات الدولــة 

يف الســنوات التاليــة لعــام 2013.

ــىل  ــق ع ــعور بالقل ــد الش ــات إىل تهدي ــذه املواجه أدت ه

ــىل  ــل. فع ــن العم ــا ع ــف بعضه ــة وتوق ــات الدول مؤسس

ــدون  ــنوات ب ــر س ــن ع ــر م ــش م ــال، تعي ــبيل املث س

مجالــس شــعبية ُمنتخبــة منــذ إلغــاء املجالــس التــي كانــت 

موجــودة يف عــام 2011. مــن ناحيــة أُخــرى، بــدأت معــامل 

الحيــاة السياســية يف التبلــور بصــدور دســتور 2014 والــذي 

تعــرض للتعديــل يف عــام 2019 وانتخــاب مجلــس النواب يف 

ــس الشــورى يف 2020. درويت 2015 و2020 وانتخــاب مجل

بالنســبة يل ومــن خــال دراســايت للنظــم السياســية يف مــر 

ــا نحتــاج إىل رئاســة قويــة  والنظــم الجمهوريــة، أعتقــد أنن

دون أن تتحــول إىل ُمســتبدة، ورشط ذلــك أن تكــون هنــاك 

ــك  ــون يف ذل ــس ويك ــم أي رئي ــدة قصــوى لســنوات ُحك م

ــاً  ــاً أيض ــد، وضان ــد إىل ي ــن ي ــلطة م ــال الُس ــاً النتق ضان

ــات العامــة. ملُراجعــة السياســات والحفــاظ عــىل الحري

مبنتهــى املوضوعيــة، أســتطيع القــول إن مبــادرة رئيــس 

الجمهوريــة بالدعــوة إىل الحــوار الوطنــي تحمــل يف ثناياهــا 

كثــراً مــن هــذه االعتبــارات والرغبــة يف الوصــول إىل توافــق 

ــي،  ــيايس واالجتاع ــام الس ــس النظ ــوص أس ــي بخص وطن

وخاصــة بعــد تبنــي الدولــة ملفهــوم الجمهوريــة الجديــدة 

وأمتنــى أن يُســهم الحــوار الوطنــي يف بلــورة مــا نســعى إىل 

تحقيقــه.

• واحــدة مــن النقــاط الهامــة التــي بــدت أمــام الجميــع 
خــال األعــوام األخــرة ومنــذ جائحــة كورونــا، غيــوم 

العاقــات فيــا بــن نظــم الحكــم واملواطنــن، خاصــة مــع 

التداعيــات االقتصاديــة العنيفــة.. إىل أي حــد يطــرح الحــوار 

الوطنــي ســبل تعزيــز وترميــم جــدار الثقــة مــع املواطنــن؟

ــىل  ــاً ع ــوار، وخصوص ــايس للح ــدف أس ــذا ه ــد أن ه أعتق

والنخــب  الدولــة  مؤسســات  بــن  العاقــات  مســتوى 

السياســية املخالفــة يف الــرأي. الهــدف هــو »مل الشــمل 

الســيايس والوصــول إىل مســاحات مشــركة« مــن خــال 

الحــوار والســعي للوصــول إىل التوافــق، وحســب خــريت فإن 

ــا  ــاش حــول قضاي ــم النق ــا ت ــق إذا م ــن أن يتحق ــك ميك ذل

محــددة يكــون الهــدف منهــا تقديــم اقراحــات بتعديــات 

يف التريــع أو تغيــرات يف السياســة. 

حوار: رامي شفيق

الدكتور عي الدين هالل
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تقارير

الفقر ينتر أفقياً يف العامل..  

14.6 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية في سوريا وحدها
النقــد  مديــرة صنــدوق  قالــت   

ــة  ــا، إن 48 دول ــدويل، كريســتالينا غورغييف ال

مهــددة بتداعيــات أزمــة الغــذاء العامليــة، 

ــر  ــرت يف مؤمت ــر. وذك ــرض للخط ــا مع نصفه

إلنشــاء  تفاهــم  مذكــرة  لتوقيــع  صحفــي 

مكتــب إقليمــي لـ«الصنــدوق« يف الســعودية 

ــاً  ــاض، أن 141 مليون ــة الري ــد يف العاصم عق

ــن  ــدام األم ــون النع ــريب معرض ــامل الع يف الع

الغــذايئ. وأكــدت غورغييفــا إىل أن الصنــدوق 

ــود عــىل تجــارة  ــة القي ــه ملحارب ســيضم صوت

ــار األزمــة. ــة لتخفيــف مــن آث املــواد الغذائي

وســبق أن ذكــر صنــدوق »النقــد الــدويل« 

عــىل  الحــرب  ســببتها  التــي  األوضــاع  أن 

أوكرانيــا أدت إىل انخفــاض يف تدفــق الحبــوب 

واألســمدة، مــا أســفر عــن أســوأ أزمــة لألمــن 

الغــذايئ منــذ أعقــاب االنهيــار املــايل العاملــي 

2007-2008 عــىل األقــل، إذ يواجــه نحــو 345 

ــم. ــدد حياته ــخص اآلن نقصــاً يه ــون ش ملي

الحرب األوكرانية

ويشــر تقريــر بحثــي جديــد صــادر عــن 

ــدول الـــ48  ــدويل، أن »ال ــد ال ــدوق النق صن

ــادة  ــه زي ــذاء تواج ــص الغ ــة لنق ــر عرض األك

مجمعــة يف فواتــر وارداتهــا بقيمــة تســعة 

و2023،   2022 عامــي  يف  دوالر  مليــارات 

بســبب القفــزة املفاجئــة يف أســعار املــواد 

الغذائيــة واألســمدة بســبب الهجــوم الــرويس 

عــىل أوكرانيــا«.

ــيؤدي إىل  ــذا س ــدوق« أن ه ــف »الصن ويضي

تــآكل االحتياطيــات لكثــر مــن الــدول الهشــة 

ــل  ــي تواجــه بالفع ــراع الت ــن ال ــرضرة م املت

مشــكات يف ميــزان املدفوعــات بعــد الجائحة 

الطاحنــة وارتفــاع كلــف الطاقــة.

ومــن هــذا املبــدأ، تحــرك الصنــدوق نحــو 

نافــذة  عــىل  باملوافقــة  عمليــة  خطــوات 

الصدمــات  مواجهــة  لقــروض  جديــدة 

ــة للتمويــل  ــه الحالي ــة، يف إطــار أدوات الغذائي

ــر  ــدان املعرضــة للخط ــارئ ملســاعدة البل الط

عــىل التعامــل مــع نقــص الغــذاء والتكاليــف 

ــية يف  ــرب الروس ــن الح ــة ع ــة الناجم املرتفع

أوكرانيــا.

ــذة  ــدوق )ناف ــح الصن ــك، فت ــىل ذل ــاء ع وبن

ــن  ــام واحــد م ــدة ع ــة( مل ــات الغذائي الصدم

خــال برنامجــي )التســهيل االئتــاين الرسيــع( 

التــي  للبلــدان  الرسيــع(  التمويــل  و)أداة 

يعــاين ميــزان مدفوعاتهــا مــن حاجــات ملحــة 

والتــي »تعــاين نقصــاً حــاداً يف األمــن الغــذايئ، 

الغذائيــة، أو  الــواردات  أو أزمــة حــادة يف 

أزمــة يف واردات الحبــوب«.

خطط المنظمات األممية

ويبــّن تقريــر إندبنــدت عربيــة تحــت عنوان« 

الجــوع »ســيد العــامل« األقــوى بـــ828 مليــون 

األمميــة  الخطــط  »متكنــت  بأنــه  واهــن« 

واملشــاريع الدوليــة واقراحــات املنظــات 

والصنــدوق  البنــك  مــن  املعنيــة،  الدوليــة 

)الفــاو(  األغذيــة  ومنظمــة  الدوليــن 

)اليونيســف(  ومنظمــة  التجــارة  ومنظمــة 

منهــا  املتفرعــة  العامليــة  املؤسســات  وكل 

ــا مــن أجــل  ــي تتعامــل معه والحكومــات الت

تحقيــق  مــن  فعليــاً  اقتصاداتهــا،  تحســن 

مكاســب هائلــة يف العقــود املاضيــة مــن أجــل 

ــدد  ــص ع ــامل وتقلي ــر يف الع ــن الفق ــد م الح

الفقــراء الرازحــن تحــت خــط الفقــر أو أعــىل 

ــل«. ــه بقلي من

ــر الفقــر موضحــاً أن »تعريــف  ــد التقري ويفّن

ــو  الفقــر نفســه تغــر مــن زمــن إىل آخــر، فل

الدخــل  أن  واعترنــا  عــام 1800  إىل  عدنــا 

اليومــي الــذي يعــادل 1.90 دوالر واملتبــع 

ــراً  ــراً واألشــد فق ــل فق ــراء واألق ــد الفق لتحدي

عــىل أساســه، فإننــا ســنجد أن 81 يف املئــة 

مــن البــر ينتمــون إىل طبقــة الفقــراء التــي 

يف  متفاوتــة  طبقــات  إىل  بدورهــا  تنقســم 

فقرهــا، أي إن 86 يف املئــة مــن جميــع الفقــراء 

ــة  ــر، و14 يف املئ ــط الفق ــت خ ــون تح يعيش

منهــم فقــط يحصلــون مدخــوالً أكــر مــن 

دوالريــن يف اليــوم«.

وكانــت تبنــت مجموعــة البنــك الــدويل أرقامــاً 

عــدة لتحديــد خــط الفقــر العاملــي، بحســب 

املجتمعــات التــي تتناولهــا اإلحصــاءات أو 

ــر،  ــم وتطوي ــاعدة ودع ــاج إىل مس ــي تحت الت

وبعــد إدخــال معايــر مختلفــة عــىل تعريــف 

ــة الوصــول  الفقــر املدقــع، كالتعليــم وإمكاني

إىل املرافــق الخدماتيــة ووســائل االتصــال. 

أمريــي  دوالر   1.90 خــط  هنــاك  بــات 

الفقــر  وخطــا  الضعيفــة،  االقتصــادات  يف 

اليــوم  يف  للفــرد  دوالر  و5.50  دوالر   3.20

ــره  ــا أظه ــق م ــة، وف ــادات املتقدم يف االقتص

ــة. ــدت عربي ــر إندبن تقري

الفقــر  خــط  العاملــي  املــؤرش  حــّدد  وكان 

الجديــد عنــد دخــل 2.15 دوالر )10750 لــرة 

ســورية( للفــرد عــام 2017. ومــن يعيــش 

عــىل أقــل مــن هــذا املبلــغ اليــوم يعتــر أنــه 

يف فقــر مدقــع. ويف عــام 2019 كان نحــو 648 

مليــون شــخص عــىل مســتوى العــامل يف هــذا 

الوضــع، وتضاعــف عددهــم مــرات خــال 

ــرب  ــبب ح ــة. وبس ــاث املاضي ــنوات الث الس

أوكرانيــا انتقــل مبــارشة مــا بــن 75 إىل 95 

مليــون شــخص إىل الفقــر املدقــع عــام 2022، 

نحــو  ســبقوهم  مــن  إىل  هــؤالء  وأضيــف 

أســفل خــط الفقــر بســبب نتائــج جائحــة 

ــدة. ــا املدي كورون

الفقر يزداد في سوريا

األورومتوســطي  املرصــد  تقريــر  أظهــر 

لحقــوق اإلنســان أّن »تفــي الفقــر يف ســوريا 

ــىل  ــكان ع ــدرة الس ــىل ق ــر ع ــر بشــكل كب أثّ

الغــذاء  مــن  اليوميــة  احتياجاتهــم  تأمــن 

والســلع األساســية، خصوصــاً يف ظــل االرتفــاع 

الحــاد وغــر املســبوق يف األســعار«.

تدهــور  أّن  إىل  تقريــره  يف  املرصــد  وأشــار 

الوضــع اإلنســاين ال يقتــر عــىل محافظــة أو 

منطقــة معّينــة ولكّنــه يشــمل تقريبــاً جميــع 

ــات  ــيا محافظ ــورية، وال س ــات الس املحافظ

مايــن  تســتضيف  التــي  البــاد  شــايل 

ــم  ــن غره ــر م ــون أك ــن يعان ــن الذي النازح

ــذايئ«. ــن الغ ــر واألم ــتوى الفق ــىل مس ع

بيــان  املرصــد األورومتوســطي يف  وأضــاف 

أكتوبــر/   17 االثنــن  أمــس  أول  صحفــي، 

ــدويل  ــوم ال ــق »الي ــذي يواف ــن األول، ال تري

للقضــاء عــىل الفقــر«، أّن النــزاع يف ســوريا 

نــزوح، وانكــاش  أزمــة  ومــا رافقــه مــن 

اقتصــادي حــاد، وانخفــاض قيمــة العمليــة 

وزيــادة  الســكّان  إفقــار  إىل  أّدى  املحلّيــة، 

أعبائهــم املعيشــية، إذ بــات نحــو %90 منهــم 

ــاع  ــر، وســط ارتف يعيشــون تحــت خــط الفق

خــال   800% تعــدى  األســعار  يف  قيــايس 

العامــن املاضيــن فقــط.

وأشــار املرصــد إىل أّن األرس الســورية واجهــت 

العــام الجــاري مســتويات قياســية مــن الجوع 

وانعــدام األمــن الغــذايئ، إذ يعــاين نحــو 1.3 

ــذايئ  ــن الغ ــدام األم ــن انع ــوري م ــون س ملي

الشــديد، إىل جانــب معانــاة 12.4 مليــون مــن 

انعــدام األمــن الغــذايئ، وهــو مــا يعــادل أكــر 

مــن نصــف عــدد الســكان داخــل ســوريا.

األورومتوســطي  املرصــد  تقريــر  ويقــول 

لحقــوق اإلنســان، بــأن نحــو 14.6 مليــون 

شــخص داخــل ســوريا -نصفهــم مــن األطفــال- 

بحاجــة إىل مســاعدات إنســانية، وهــو الرقــم 

األعــىل منــذ مــارس/ آذار 2011.

النــزاع  أن  إىل  تقريــره  يف  املرصــد  ولفــت 

املســتمر يف ســوريا ســاهم »مبقتــل أكــر مــن 

306 آالف مــدين عــىل أقــل تقديــر، وهــو مــا 

يعــادل %1.5 مــن عــدد الســكان قبــل انــدالع 

ــزاع، إىل جانــب احتجــاز وإخفــاء عــرات  الن

اآلالف قــرساً عــىل نحــو تعّســفي، وتدمــر عدد 

مــن املــدن والبلــدات بشــكل شــبه كامــل. كا 

أجــرت ظــروف النــزاع حــوايل نصــف الســكان 

ــل  ــزوح أو اللجــوء، وتســّببت بتعطي عــىل الن

أكــر مــن %50 مــن مرافــق الرعايــة الطبيــة، 

وحرمــت نحــو 2 مليــون طفــل مــن االلتحــاق 

مبدارســهم«.
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اإلخوان.. من الهزائم االنتخابية إلى تخلي الحلفاء والطرد
ــه  ــلمن، بفروع ــوان املس ــم اإلخ ــزال تنظي ال ي  

املختلفــة يف دول كثــرة، مســتمراً يف تلقــي الرضبــات 

املوجعــة التــي تنــال منــه، وتزيــده ضعفــاً ووهنــاً، عقــب 

ــن دول  ــة م ــم يف مجموع ــىل الحك ــيطرة ع ــاعيه للس مس

املنطقــة، مســتخدماً كل أدواتــه العســكرية والسياســية 

وغرهــا. واإلغاثيــة 

الجزائر..

الواحــد  يف  جزائريــاً  عاملــاً   25 أعلــن  الجزائــر،  ففــي 

والعريــن مــن أغســطس املــايض، عــن تجميــد عضويتهــم 

ــىل  ــوب ع ــلمن )املحس ــاء املس ــي لعل ــاد العامل يف االتح

اإلخــوان(، احتجاجــاً عــىل تريحــات اعتروهــا »مســتفزة 

والعدائيــة« لرئيــس االتحــاد املغــريب أحمــد الريســوين 

تتعلــق بالجزائــر وموريتانيــا والصحــراء، إذ قــال الريســوين 

يف تريحاتــه أن »الدعــاة يف املغــرب مســتعدون للجهــاد 

باملــال والنفــس )...( والزحــف باملايــن إىل مدينــة تنــدوف 

ــأ،  ــها خط ــا نفس ــود موريتاني ــع أن »وج ــة«، وتاب الجزائري

فضــا عــن الصحــراء، عــىل املغــرب أن يعــود إىل مــا قبــل 

الغــزو األورويب«.

ونقلــت صحيفــة الــروق الجزائريــة عــن رئيــس جمعيــة 

العلــاء املســلمن الجزائريــن عبــد الــرزاق قســوم، قولــه 

ــة »جــاء نتيجــة متســك رئيســها  ــد العضوي ــرار تجمي أن ق

املغــريب أحمــد الريســوين، بتريحاتــه العدائيــة واملشــينة 

يف حــق الجزائــر«، وأكــدت جمعيــة العلــاء املســلمن 

الجزائريــن، بحســب »الــروق«، أن »الريســوين الــذي 

ــطينية  ــة الفلس ــزن للقضي ــة املخ ــة دول ــن خيان ــكت ع س

ــكرية  ــادات العس ــة للقي ــارات املتتالي ــىل الزي ــه ع وصمت

ــا يســمى  ــده، جــاء ليدعــو إىل م ــة لبل ــة الصهيوني واألمني

الجهــاد ضــد الجزائــر يف مخالفــة رشعيــة رصيحــة ملفهــوم 

ــام«. ــاد يف اإلس الجه

فرنسا..

بينــا كشــف وزيــر الداخليــة الفرنــي جرالــد دارمانــان 

يف الثاثــن مــن أغســطس، أن مجلــس الدولــة أعطــى 

ــن،  ــن إيكويس ــريب حس ــام املغ ــرد اإلم ــىل ط ــه ع موافقت

ــان  ــم اإلخــوان املســلمن، وذكــر دارمان املقــرب مــن تنظي

ضمــن تغريــدة عــىل »تويــر« إن هــذا القــرار يشــكل 

»انتصــارا كبــرا للجمهوريــة«، مشــدداً عــىل أن األمــام 

ســرحل عــن األرايض الفرنســية.

وكان قــد أمــر، دارمانــان ســابقاً، بطــرد إيكويســن نتيجــة 

ــم  ــع قي ــة م ــر متوافق ــّد غ ــي تع ــه الت ــكاره وخطابات أف

يف  اإلداريــة  املحكمــة  أن  بيــد  الفرنســية،  الجمهوريــة 

باريــس علقــت وقتهــا، قــرار الطــرد اســتناداً إىل الحــق يف 

ــس  ــد أن مجل ــة، بي ــة طبيعي ــة وعائلي ــاة خاص ــش حي عي

ــقط  ــا، أس ــة يف فرنس ــة إداري ــىل محكم ــو أع ــة، وه الدول

الحجــة القائلــة بــأن هــذا القــرار سيشــكل »هجومــاً خطــراً 

ــة. ــة والعائلي ــه الخاص ــىل حيات ــوين« ع ــر قان وغ

كــا توجهــت وزارة الداخليــة الفرنســية يف بدايــة ســبتمر، 

ــتغلون  ــن يش ــة الذي ــة املغارب ــن األمئ ــد م ــرد املزي إىل ط

ــذ  ــك يف أعقــاب »تنفي ــة، وذل ــوين يف الجمهوري بشــكل قان

خطــة ماكــرون« ملواجهــة »االنفصاليــة اإلســاموية«، حيث 

تســتهدف وزارة الداخليــة الفرنســية، يف تلــك الخطــة، 

العديــد مــن األمئــة والجمعيــات اإلســامية والزعــاء 

ــارت«. ــة »ميدياب ــن صحيف ــات م ــاً ملعلوم ــن، وفق الديني

وأكــد وزيــر الداخليــة الفرنــي، جرالــد دارمانــن، يف 

ــذه  ــاة BFMTV، أن ه ــىل قن ــبتمر، ع ــن س ــادس م الس

ــا ال يقــل عــن 100 شــخص  ــة تســتهدف م الخطــة الطارئ

ــة، وبحســب  ــم املغارب ــة، مبــن فيه ــن جنســيات مختلف م

 UOIF واجــه املديــر التنفيــذي الســابق لـــ ،Media part

)اتحــاد املنظــات اإلســامية يف فرنســا(، أحمــد جــاب الله، 

صعوبــات كبــرة ملــدة ثــاث ســنوات مــن أجــل الحصــول 

عــىل تجديــد تريــح إقامتــه، وقــال وزيــر الداخليــة 

الفرنــي: »إن الحصــول عــىل الجنســية الفرنســية واإلقامــة 

يف هــذا البلــد لســنوات ال يعنــي أننــا سنتســامح مــع 

املتطرفــن«، مضيفــاً: »ســنعمل عــىل طردهــم ولنــا الئحــة 

ــائهم«. ــزة بأس جاه

تونس..

ــن  ــر م ــاين ع ــا يف الث ــار محاموه ــد اخت ــس، فق ويف تون

ــات  ــن، يف انتخاب ــة املحام ــدة لهيئ ــادة جدي ــبتمر، قي س

شــهدت تنافســاً محتدمــاً بــن التيــارات السياســية، ورصاعاً 

ــن للرئيــس قيــس ســعّيد واملناهضــن  ــن املؤيدي واســعاً ب

ــه، حيــث فــاز املحامــي حاتــم املزيــو، مبنصــب العميــد  ل

ــد للمحامــن يف تونــس، بعــد رصاع انتخــايب صــّوت  الجدي

ــن. ــه آالف املحام في

ومبــارشة بعــد إعــان فــوز املزيــو بقيــادة هيئــة املحامــن 

ــوا  ــون وهتف ــل محام ــامين، احتف ــح اإلس ــارة مرش وخس

»املحامــاة حــرة حــرة واإلخــوان عــىل بــره«، فيــا وصــف 

بدورهــم، محامــون صعــود حاتــم، بفــوز الخــط املســتقل 

واملهنــي واملدافــع عــن الدميقراطيــة والحقــوق والحريــات 

عــودة  ميثــّل  ذلــك  أّن  واعتــروا  املحامــن،  عــادة  يف 

املحامــاة إىل مســار الحيــاد عــن الــراع الســيايس الحــايل 

ــاد. يف الب

فيــا قــال العميــد الفائــز يف أول تريــح إعامــي عقــب 

ــه »ســيعمل عــىل اســتقالية الهيئــة عــن  إعــان فــوزه، إنّ

الســلطة وعــن األحــزاب ولــن يقبــل بتوظيــف مهنــة 

ــرف«،  ــوايل أّي ط ــه »ال ي ــىل أن ــدد ع ــا ش ــاة«، ك املحام

الدفــاع عــن  تبقــى  املحامــاة  أّن »أوليــات  إىل  مشــراً 

الحقــوق والحريــات ومتســكها بثوابتهــا يف الدفــاع عــن 

ــون«. ــدل والقان ــودها الع ــة مدنيــة يس دولــة دميقراطي

سوريا..

ــة  ــن »لجن ــادر ع ــر ص ــّرق تقري ــد تط ــوريا، فق ــا يف س أم

ــن  ــر م ــع ع ــوريا، يف الراب ــأن س ــة« بش ــق األممي التحقي

ســبتمر، إىل انتهــاكات مليشــيات »هيئــة تحرير الشــام« يف 

إدلــب، ومليشــيات »الجيــش الوطنــي الســوري« التابعــة 

ــم  ــلمن بفرعه ــوان املس ــىل اإلخ ــوبة ع ــة املحس للمعارض

الســوري، بحــق املدنيــن يف مناطــق ســيطرتها يف شــايل 

وشــال غــريب ســوريا. 

الوطنــي  »الجيــش  مليشــيات  إن  التقريــر  قــال  كــا 

الســوري« مــارس مزيــداً مــن املركزيــة ملارســات االحتجاز 

ــة  ــا مواصل ــة لســيطرته، ومنه ــق الخاضع ــع املناط يف جمي

ــم  ــم أن له ــن يُزع ــراد الذي ــال األف ــيات اعتق ــك املليش تل

ــم  ــن فيه ــة، مب ــعب الكردي ــة الش ــدات حاي ــات بوح ص

أولئــك الذيــن جندتهــم اإلدارة الذاتيــة أو حكومــة النظــام 

ــش. ــوري أو داع الس

كــا ازدادت حركــة عــودة النازحــن نحــو مناطــق ســيطرة 

بخصــوص  الركيــة  التريحــات  بعــد  وذلــك  النظــام، 

التقــارب مــع النظــام، والترسيبــات حــول اشــراط األخــر 

تســلم إدلــب، قبــل التجــاوب مــع التوجــه الــريك، وذلــك 

ــوية يف  ــزاً للتس ــرة األوىل مرك ــام للم ــاح النظ ــب افتت بجان

ــق  ــليم املناط ــاالت تس ــاع احت ــارة إىل ارتف ــب، يف إش إدل

الســوري،  للنظــام  اإلخوانيــة،  للمليشــيات  الخاضعــة 

ــريك. ــط ت بضغ

قطر..

أمــا يف قطــر، التــي لطاملــا كانــت تدعــم تنظيــات اإلخوان 

املســلمن وتعمــل عــىل متويلهــم، مــا تســبب بإشــكاليات 

كبــرة بــن الدوحــة ودول عربيــة خليجيــة وأخــرى عربيــة، 

ــث  ــم، حي ــن التنظي ــرأ م ــدأت تت ــد ب ــة ق ــد أن الدوح يب

ــاين، يف  ــد آل ث ــن حم ــم ب ــيخ متي ــر، الش ــر قط ــى أم نف

ــأن تكــون لبــاده أي عاقــة  ــع عــر مــن ســبتمر، ب الراب

ــل  ــة تتعام ــاً أن الدوح ــلمن، زاع ــوان املس ــم اإلخ بتنظي

مــع الــدول والحكومــات، وليــس مــع األحــزاب السياســية.

مــع صحيفــة  حــوار  خــال  قطــر  أمــر  تريــح  وأىت 

ــال رداَ عــىل ســؤال بشــأن  ــث ق ــوان« الفرنســية، حي »لوب

ــرر  ــكل متك ــر، بش ــة قط ــا دول ــي تواجهه ــادات الت االنتق

هــي العاقــة مــع جاعــة اإلخــوان املســلمن: »هــذه 

العاقــة غــر موجــودة، وليــس هنــاك أي أعضــاء نشــطاء 

ــة  ــات متصل ــة اإلخــوان املســلمن أو أي جاع ــن جاع م

دولــة  »نحــن  مضيفــاً:  القطريــة«،  األرايض  عــىل  بهــا 

ــن  ــخاص م ــن األش ــر م ــدد كب ــا ع ــر عليه ــة، ومي منفتح

ــنا  ــة ولس ــا دول ــة، لكنن ــكار املختلف ــاب اآلراء واألف أصح

حزبــاً، ونتعامــل مــع الــدول وحكوماتهــا الرعيــة، وليــس 

مــع املنظــات السياســية«.

مصر..

ويف مــر، وضمــن خطــوة تتوافــق مــع خطــوات ســابقة 

لتيــارات  ومنتمــن  سياســين  ناشــطن  رساح  بإطــاق 

سياســية مختلفــة، وانعقــاد مؤمتــر الحــوار الوطنــي، أعلــن 

ــاح  ــزب اإلص ــس ح ــادات رئي ــت الس ــور عصم ــد أن محم

لحقــوق  القومــي  املجلــس  املــري وعضــو  والتنميــة 

اإلنســان، يف الســابع عــر مــن ســبتمر، عــن إطــاق 

ــارج. ــن بالخ ــة للمري ــودة آمن ــادرة لع مب

ــاك  ــه، أن هن ــن حزب ــادر ع ــان ص ــادات يف بي ــر الس وذك

رشوطــاً للعــودة ملــن يرغــب، منهــا عــدم مخالفــة دســتور 

البــاد وأال تكــون صــادرة ضــده أحــكام أو متورطــاً يف 

عنــف، وأال يكــون منتميــاً لجاعــة إرهابيــة أو محظــورة، 

لهــا،  التابعــة  املســلحة  والحــركات  اإلخــوان  كجاعــة 

مطالبــاً الراغبــن بالتواصــل وإرســال تاريــخ مغادرتهــم 

ــفرهم. ــواز س ــن ج ــورة ع ــك ص ــاد وكذل الب

العريــن مــن  اإلخــوان، يف  يف حــن حــرّض متزعمــو 

عــدم  عــىل  الخــارج  يف  التنظيــم  منتســبي  ســبتمر، 

االســتجابة ملبــادرة حــزب اإلصــاح والتنميــة املــري، 

ــوار  ــوات الح ــة بدع ــات خاص ــكار ومقرح ــض أي أف ورف

ــدن  ــطنبول ولن ــم يف اس ــو التنظي ــد متزعم ــي، وعق الوطن

اجتاعــات مــع عنــارص اإلخــوان الفاريــن مطالبــن إياهــم 

ــاد  ــادرة، مدعــّن أنهــا »فــخ الصطي بعــدم االســتجابة للمب

املعارضــن«. وعليــه، مــن الجزائــر إىل فرنســا، تونــس، 

إخوانيــة  أوراق  أن  متامــاً  مــر، جــي  قطــر،  ســوريا، 

جديــدة قــد احرقــت يف غضــون الشــهرين املنرمــن، 

ــر  ــي مي ــات الت ــم واالنتكاس ــة الهزائ ــاف إىل مجموع لتض

ــه، وأن شــعوب  بهــا التنظيــم، مــا يؤكــد أن ال ملســتقبل ل

ــن  ــا أن املســتقبل ل ــكاره، مــع إدراكه ــة تتجــاوز أف املنطق

يكــون إال لــدول القانــون والعدالــة.

 وبحســب »تــاس« عــن الجــرال أوليــغ إيغــوروف، إن 

»املجموعــة الروســية املعنيــة بالتفاعــل مــع الوحدات 

ــوات املســلحة الســورية قامــت  ــة للق ــة التابع األمني

بعمليــة خاصــة يف بلــدة جاســم مبحافظــة درعــا 

جنــوب ســوريا لتصفيــة مقاتــي تنظيــم داعــش 

ــايب”. اإلره
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تقارير

 بسواعد أبناء املنطقة...
إنهاء آخر معاقل تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« جنوب سوريا

اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  ملــف  عــاد   

“داعــش” إىل الواجهــة يف الجنــوب الســوري، وتحديــداً يف 

مدينــة جاســم شــال درعــا، حيــث اندلعــت اشــتباكات 

بــن مجموعــات مســلحة مــع التنظيــم خــال األســبوع 

املنــرم، أدت لقتــل أحــد أبــرز قيــادات تنظيــم داعــش 

ــو  ــي” وه ــن العراق ــد الرحم ــوري “عب ــوب الس يف الجن

عراقــي الجنســية، وبرفقتــه عنريــن مــن التنظيــم بعــد 

ــة،  ــه يف املدين ــون بداخل ــوا يتحصن ــزل كان ــة من مداهم

حســبا أعلــن تجمــع أحــرار حــوران.

ــب  ــة عق ــات املحلي ــن املجموع ــع ع ــل املوق ــن نق يف ح

انتهــاء االشــتباكات، »مقتــل ثاثــة مــن قــادة مجموعــات 

يف تنظيــم داعــش، بينهــم قيــادي لبنــاين الجنســية، 

ــد  ــرى أرس العدي ــن، وج ــارص آخري ــو 10 عن ــل نح ومقت

مــن عنــارص التنظيــم، باإلضافــة إىل مقتــل 4 عنــارص مــن 

ــة”. ــات املحلي املجموع

وأبــرز البيــان الــذي نرتــه مجموعــة باســم ثوار جاســم، 

يف 14 أكتوبــر/ تريــن األول الجــاري، بأنهــم قتلــوا عــدة 

أمــراء لداعــش، بينهــم »عبــد الرحمــن العراقــي« وأشــهر 

األســاء التــي انشــهر بهــا )ســيف بغــداد( أو )أبــو خالــد 

تســيل( أو)أبــو خالــد األدلبــي( أو )أبــو األمــن(، إضافــة 

إىل »وليــد البــرويت« أو »أبــو مهنــد الشــامي«، و»أيهــم 

محمــد فيصــل الحلقــي« ، و»لــؤي القلمــوين«، و »أيــوب 

فاضــل الجبــاوي )برقــا(« ويعتــر األخــر منفــذ أكــر 

ــي  ــم« الرع ــو أيه ــة. و»أب ــال يف املنطق ــات االغتي عملي

العــام وهــو مفتــي االغتيــاالت، و»عبــد املطلــب شــحادة 

ــو الليــث العزيــزي( األمــر العــام  العزيــزي« )شــقيق اب

يف حــوران.

ــول  ــراً للتج ــة، حظ ــة املحلي ــات املقاتل ــت املجموع `رض

ــام، بســبب  عــىل أهــايل مدينــة جاســم مــدة خمســة أي

مجموعــات  وبــن  بينهــم  درات  التــي  االشــتباكات 

التنظيــم املنتــرة يف املنطقــة.

ملوقــع  الحــر  الجيــش  يف  ســابق  قيــادي  نفــى  وكان 

»تجمــع أحــرار حــوران« تســليم عائــات عنــارص تنظيــم 

داعــش الذيــن قتلــوا خــال اشــتباكات مــع املجموعــات 

املحليــة يف مدينــة جاســم شــايل درعــا، لقــوات النظــام.

ــادي يف تريحــه للموقــع »إّن نســاء عنــارص  وقــال القي

التنظيــم مــا يزلــن لــدى وجهــاء مدينــة جاســم، ومل يتــم 

ــض  ــروج بع ــا ي ــكري ك ــن العس ــرع األم ــليمهن لف تس

املقربــن مــن النظــام”.

ــوايت يبلــغ عددهــّن 7  ــادي »إّن النســاء الل وأضــاف القي

ــث  ــيتم التباح ــّن، وس ــودة إىل مدنه ــّن الع ــاء، يرفض نس

ــة مــن أجــل تســليمهّن لذويهــّن”. ــاء املدين ــن وجه ب

مصادر خاصة

وأكــدت مصــادر صحيفــة »ليفانــت نيــوز« يف املنطقة، أن 

مجموعــات الجيــش الحــر التــي كانــت يف القطــاع هــي 

ــاً  ــم داعــش واشــتبكت معهــم، مبين مــن تصــدت لتنظي

ــن  ــرع األم ــس ف ــي رئي ــؤي الع ــد ل ــدر، أن العمي املص

العســكري يف املحافظــة اجتمــع مــع الوجهــاء هنــاك 

قبــل أيــام قليلــة مــن الحملــة التــي شــنتها مجموعــات 

ــة  ــة مقابل ــم داعــش، يف مزرع ــش الحــر عــىل تنظي الجي

لـ«املحكمــة الرعيــة« للتنظيــم اإلرهــايب. وهــو مــا 

ــف  ــدم الكش ــب ع ــذي طل ــدر ال ــب املص ــرس بحس يف

عــن اســمه، التناغــم بــن قــوات النظــام وداعــش وتــرك 

ــاء. ــايل والوجه ــة لأله ــن يف املنطق ــألة األم مس

وشــهدت درعــا خــال األســابيع املاضيــة العــرات مــن 

عمليــات القتــل والخطــف واالعتقــال، وهــي حالــة 

مســتمرة منــذ دخــول معظــم املحافظــة يف عمليــات 

ــام 2018. ــف ع ــام صي ــع النظ ــة م ــوية ومصالح تس

وتشــر مصــادر »ليفانــت نيــوز« أن أهــايل محافظــة 

ــف  ــر الخط ــي لخط ــبه يوم ــكل ش ــون بش ــا يتعرض درع

ــدف  ــا به ــياته، إم ــام وميليش ــل النظ ــن قب ــال م واالعتق

االبتــزاز املــايل، أو بهــدف التجنيــد اإلجبــاري، إضافــة 

إىل عمليــات القتــل التــي يقــف وراءهــا مجهولــون 

وتســتهدف جميــع مكونــات املحافظــة مــن موالــن 

ومعارضــن للنظــام.

ــة مــن التخــوف  ــد العســكري، حال وســبق هــذا التصعي

والقصــف  الحصــار  ســيناريو  تكــرار  مــن  جاســم  يف 

ــاك  ــك هن ــوع، كذل ــىل الخض ــة ع ــكان املدين ــام س إلرغ

حالــة توجــس عامــة مــن دخــول النظــام وإقامــة نقــاط 

ــة؛ إذ إنهــا ســتمكّنه مــن اعتقــال الســكان  داخــل املدين

ــم. ــة بحقه ــاكات يومي ــة انته ــم ومارس وابتزازه

الروس يتبنون العملية

نقلــت وكالــة »تــاس« الروســية لألنبــاء عــن ضابــط 

رويس قولــه، إن القــوات الروســية والســورية قتلــت 20 

ــؤولون  ــم مس ــوريا، بينه ــوب س ــة بجن ــاً يف عملي متطرف

ــود. ــة للجن ــر حافل ــن تفج ع

ــوروف، إن  ــغ إيغ ــرال أولي ــن الج ــاس« ع ــب »ت وبحس

ــع الوحــدات  ــة بالتفاعــل م ــة الروســية املعني »املجموع

األمنيــة التابعــة للقــوات املســلحة الســورية قامــت 

بعمليــة خاصــة يف بلــدة جاســم مبحافظــة درعــا جنــوب 

ــايب”. ــش اإلره ــم داع ــي تنظي ــة مقات ــوريا لتصفي س

وبّينــت »تــاس« أن اإلرهابيــن شــاركوا يف تفجــر حافلــة 

األســبوع املــايض، أســفر عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن 18 

جنديــاً مــن قــوات النظــام بالقــرب مــن دمشــق.

ــة  ــىل يف العملي ــن القت ــن ب ــوروف، أن م ــد إيغ ــا أك في

مرتبطــن  وآخريــن  الحافلــة  عــىل  الهجــوم  منظــم 

بعمليــات تنظيــم »داعــش« يف درعــا.

وكان هجــوم الحافلــة األخــر، أحــد أكــر الهجــات 

ــذ شــهور. ــي تســتهدف الجيــش الســوري من ــة الت دموي

ابتزاز النظام والتنظيم

قــال قيــادي يف اللواء الثامــن املدعوم روســياً لـ”صحيفة 

الــرق األوســط”، أن »التنظيــم اإلرهايب اســتغل حاجة 

النــاس لتمريــر مشــاريعه، وانتهــاز فرصــة انشــغال 

ــة  ــردي الحال ــن ت ــتفاد م ــا اس ــا. ك ــراف مبصالحه األط

ــارصه  ــد عن ــادة تجني ــة إلع ــة العام ــة واالقتصادي املادي

ــة”. ــل رواتــب شــهرية مجزي الســابقن مقاب

ــارص  ــادي، إن املجموعــة األخــرة مــن عن وأضــاف القي

ــاً  ــر مرتب ــكل عن ــدم ل ــة جاســم تق ــم يف مدين التنظي

ــل  ــريك، مقاب ــن 300 و400 دوالر أم ــراوح ب ــهرياً ي ش

تنفيــذ عمليــات قتــل واغتيــال واســتهداف شــخصيات 

مدنيــة ســواء كانــت محســوبة عــىل املعارضــة أو 

النظــام يف املنطقــة؛ وفــق اعرافــات ألحــد عنــارص 

ــة”. الخلي

ــزوح  ــة الن ــن حال ــم م ــتفاد التنظي ــادي، اس ــاً للقي ووفق

املســتمرة يف املنطقــة ليســتأجر ويشــري املنــازل ليســكنها 

ــون  ــوا يقدم ــم كان ــارص التنظي ــاً أن عن ــارصه، موضح عن

أنفســهم عــىل أنهــم نازحــون مــن مناطــق أخــرى لكســب 

مــن  ملراقبــة  أنهــم خضعــوا  إال  النــاس هنــاك؛  ثقــة 

املجموعــات املحليــة التــي كانــت ضمــن صفــوف الجيــش 

الحــر، ليتبــّن أنهــم مــن التنظيــم اإلرهــايب وكانــت جــّل 

عملياتهــم تركــز باســتهداف قيــادي الجيــش الحــر الذيــن 

ــال  ــوا إىل الش ــىل أن يخرج ــة ع ــاء يف املنطق ــوا البق فضل

ــارض  ــي املع ــش الوطن ــيطرة الجي ــع لس ــوري الخاض الس

ــا. ــوايل لركي امل

جانب من االشتباكات شال مدينة درعا ـ )الصورة من موقع »عنب بلدي«(
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تقارير

التسريبات في أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2...
 هل كانت ناجمة عن عمل تخريبي؟

التطبيع بين حماس والنظام السوري.. سيناريو متوقع وخفايا صادمة

ــة عــن  ــر اإلعامي كشــفت التقاري  

اهتــزازات شــديدة يف املناطــق املتــرضرة يف 

جزيــرة بورنهــومل الدمناركيــة، مــا يزيــد مــن 

حــدة الجــدل حــول أعــال التخريب. وســجل 

علــاء الــزالزل اهتــزازات يف النقــاط ذات 

الصلــة، والتــي ميكــن أن تشــر إىل حــدوث 

ــات  ــاك ترسيب ــون هن ــل أن تك ــارات قب انفج

ــاز  ــب الغ ــط أنابي ــىل خ ــاط ع ــاث نق ــن ث م

نــورد ســريم 1 و2.

إن   GFZ األملــاين  األبحــاث  مركــز  قــال 

جهــاز قيــاس الــزالزل يف جزيــرة بورنهــومل 

الدمناركيــة ســجل هــزة أرضيــة مرتــن، مســاء 

االثنــن 26 ســبتمر 2022 يف الســاعة 2:04 

صباحــاً جنــوب رشق بورنهــومل، والثــاين يف 

الســاعة 7:04 مســاء يــوم االثنــن. وقــال بيــر 

ــاال  ــة أوبس ــزالزل يف جامع ــامل ال ــميدت، ع ش

ــة  ــبكة الوطني ــرس، إن الش ــس ب ــة فران لوكال

الســويدية لرصــد الــزالزل ســجلت حدثــن 

»إطــاق هائــل للطاقــة« بالقــرب مــن جزيــرة 

»الســبب  وأضــاف:  الدمناركيــة.  بورنهــومل 

ميكــن أن يكــون انفجــاراً فقــط«.

تسجيل زالزل وانفجارات

ــا  ــد م ــتطع تحدي ــه مل يس ــميدت إن ــال ش وق

ــدى  ــاز. إح ــرسب الغ ــبب ت ــك بس إذا كان ذل

انخفــاض  عــن  أبلغــت  املعنيــة  الجهــات 

ــد  ــرة بع ــريم 2 ألول م ــورد س ــط يف ن الضغ

ظهــر يــوم االثنــن 26 ســبتمر 2022، يف نــورد 

ــد  ــن املســاء، بع ــر م ــت مبك ســريم 1 يف وق

ــجل.  ــاين املس ــزال الث ــن الزل ــزة م ــرة وجي ف

يذكــر أن خــط أنبــوب الغــاز حاليــاً ميتــد مــن 

روســيا إىل أملانيــا يف ثاثــة أماكــن بالقــرب 

مــن بورنهــومل. نــرت البحريــة الدمناركيــة 

ــات  ــر فقاع ــر يظه ــىل توي ــو ع ــع فيدي مقط

هــواء يزيــد نصــف قطرهــا عــن كيلومــر 

ــر. ــطح البح ــىل س ــد ع واح

فرق أزمة

أزمــة  فــرق  والدمنــارك  الســويد  شــكلت 

وأقامــت  الشــحن،  عــىل  الخطــر  بســبب 

الســلطات الدمناركيــة مناطــق محظــورة. وفقــاً 

لوكالــة الطاقــة الدمناركيــة، قــد تفقــد الســفن 

طفوهــا عنــد دخولهــا املنطقــة وهنــاك أيضــاً 

خطــر االشــتعال. اجتمعــت فــرق األزمــات يف 

ــرة  ــت وزي ــارك. وقال ــويد والدمن ــن الس كل م

الخارجيــة الســويدية، آن لينــدي، إنــه عندمــا 

أصبحــت الترسيبــات معروفــة، تــم اســتدعاء 

فريــق إدارة األزمــات، الــذي شــاركت فيــه 

ــر  عــدة وزارات وســلطات واتصــل أيضــاً وزي

ــود. ــي كوف ــاريك جيب ــة الدمن الخارجي

وزارة الداخلية االتحادية األلمانية

ــد«،  ــل الج ــىل محم ــر »ع ــا األم ــذت أملاني أخ

ــة مــن  ــة الفيدرالي كــا أعلنــت وزارة الداخلي

التــي  خــال متحــدث باســمها، أن األرضار 

لحقــت بخــط أنابيــب نــورد ســريم 1 و2 تــم 

التعامــل معهــا »عــىل محمــل الجــد«. وقــال: 

ــة  ــق داخــل الحكوم ــىل اتصــال وثي »نحــن ع

ــة  ــة األملاني ــع الســلطات األمني ــة، م الفيدرالي

والســويدين«.  الدمناركيــن  رشكائنــا  ومــع 

أن   1 ســريم  نــورد  خــط  مشــغل  أوضــح 

ــي  ــاً، وأن األرضار الت ــة حالي ــات جاري التحقيق

لحقــت بأنابيــب الغــاز رمبــا تكــون اآلن أكــر 

ــاً. ــا كان متوقع م

الخطــوط  أن  »شــبيغل«،  صحيفــة  ذكــرت 

ــت  ــت مدمــرة عــىل مســافة أطــول. ونقل كان

الصحيفــة عــن الدوائــر الحكوميــة قولهــا إنــه 

ال يوجــد تفســر آخــر لـــ »انخفــاض الضغــط 

املتفجــر« يف خطــوط األنابيــب. لذلــك ميكــن 

أن يكــون هجومــاً يهــدف إىل إثــارة عــدم 

اليقــن يف أســواق الغــاز األوروبيــة. عــىل 

ــر  ــاً ع ــاز حالي ــليم الغ ــدم تس ــن ع ــم م الرغ

أي مــن خطــوط األنابيــب، فقــد ارتفــع ســعر 

ــاً لـــ  ــن. وفق ــدم اليق ــة ع ــبب حال ــاز بس الغ

إجــراءات  فحــص  حاليــاً  يتــم  »شــبيجل«، 

األمــان لخطــوط األنابيــب وأنظمــة إمــداد 

ــاٍل. ــط ع ــت ضغ ــرى تح ــاز األخ الغ

تحقيقات

ال توجــد معلومــات رســمية حــول ســبب 

هنــاك  ذلــك،  ومــع  للترسيبــات  محتمــل 

ــي.  ــل تخريب ــر إىل عم ــدة تش ــات متزاي عام

يف بولنــدا وروســيا والدمنــارك، يُعتــر الهجــوم 

للغــاز  التحتيــة  البنيــة  عــىل  املســتهدف 

األورويب هــو الســبب يف األرضار غر املســبوقة 

التــي لحقــت بخطــي األنابيــب. وقــال رئيــس 

الــوزراء الدمنــاريك ميــت فريدريكســن: »مــن 

ــة«. ــل صدف ــب تخّي الصع

ــوز  ــدي، ماتي ــوزراء البولن ــس ال ــدث رئي وتح

كل  تخريبــي«.  »عمــل  عــن  موراويــي، 

لكنهــا  بعــد،  معروفــة  ليســت  التفاصيــل 

التــايل  التصعيــد  مســتوى  األرجــح  »عــىل 

أوكرانيــا«. يف  للوضــع 

نقــاط مختلفــة  ثــاث  إن وقــوع أرضار يف 

نــورد  خــط  ألنبــوب  متقاربــة  ومســافات 

ســريم 1 و2، يرجــح نظريــة »التخريــب« 

ــة، أو  ــذه العملي ــن ه ــتفيد م ــرف املس والط

ــة  ــذه العملي ــون وراء ه ــن أن يك ــذي ميك ال

الطاقــة يف  هــو مــن يريــد إشــعال أزمــة 

أوروبــا، ويريــد إثــارة حالــة عــدم اليقــن 

تحديــداً. أوروبــا  دول  للطاقــة يف 

يجــدر أن تكشــف التحقيقــات تحــركات 

أو  االصطناعيــة  األقــار  عــر  مشــبوهة 

ــج  ــزالزل نتائ ــاس ال ــز قي ــردارات أو مراك ال

العمليــة،  هــذه  حــول  أكــر  تحقيقــات 

تقــف  كانــت  التــي  الجهــة  لتحديــد 

التخريــب  مــن  النــوع  هــذا  عمــل  وراء 

االقتصــادي.

قانونيــة  غــر  ترجمــة  التقريــر  ماحظــة: 

لتقريــر أملــاين صــارد مــن القنــاة األملانيــة 

األوىل.

النظــام  بــن  القطيعــة  مــن  ســنوات   10  

ــارة  الســوري وحركــة حــاس الفلســطينية انتهــت مــع زي

وفــد مــن الحركــة إىل العاصمــة دمشــق ولقــاء عضــو 

ــوري،  ــس الس ــع الرئي ــة، م ــل الحي ــيايس، خلي ــب الس املكت

ــد  ــوم املجي ــة« بالي بشــار األســد، يف اجتــاع وصفــه »الحي

الجديــدة. واالنطالقــة  والتاريخــي 

زيــارة القيــادي يف »حــاس«، إىل العاصمــة الســورية التــي 

تُعتــرب األوىل مــن نوعهــا منــذ عــام 2012، مل تكــن مفاجئــة 

خاصــًة أن هــذه الخطــوة تعــد امتــداداً لتحــركات ســابقة 

مــن قبــل حركــة حــاس تجــاه النظــام الســوري، إىل جانــب 

ــن  ــادم ب ــارب ق ــن تق ــة ع ــرة املاضي ــالل الف ــث خ الحدي

الطرفــن برعايــة إيرانيــة ولكــن ضمــن رشوط محــددة 

ــاس« يف  ــاط »ح ــن دور ونش ــم م ــق تُحج ــا دمش وضعته

ســوريا.

يف  تأخــذ  كانــت  وإن  اإلعالميــة  »حــاس«  ترصيحــات 

ــات  ــذ الخالف ــا ونب ــات إىل طبيعته ــودة العالق ــا ع ظاهره

ونســيان املــايض، لكنهــا تحمــل يف الوقــت نفســه، االتجــاه 

نحــو تطبيــق وتنفيــذ قانــون السياســة بأنــه »ليــس هنــاك 

صديــق أو عــدو دائــم« ضمــن لغــة املصالــح. إال أن إعــادة 

العالقــات بــن الجانبــن، بحســب مراقبــن، تُظهــر بشــكل 

ــا  ــة مل ــادئ الوطني ــر واملب ــب باملعاي ــدى التالع ــح م واض

ــة. ــة« يف املنطق ــة واملانع ــور املقاوم ــمى »مح يس

األمــر البالــغ األهميــة واملثــر للجــدل جــاء مــع ترصيحــات 

ــا  ــداً أن قطــر وتركي ــة«، خــالل مؤمتــر صحفــي، مؤك »الحي

شــجعتا »حــاس« عــىل عــودة عالقاتهــا مــع النظــام 

الســوري، كــا أوضــح أن الحركــة طــوت أحــداث املــايض، 

ــوريا. ــعبي يف س ــراك الش ــاس« الح ــم »ح ــارة لدع يف إش

»حاس« مل تكن ُمحايدة

ــو مهــادي، قــال لليفانــت  الكاتــب الفلســطيني، محمــد أب

نيــوز، إن قــرار حركــة حــاس باملشــاركة ودعــم مــا يســمى 

»الثــورة الســورية« عــام 2011 كان خاضعــاً ملوقــف قطــر 

وتركيــا والتنظيــم الــدويل لإلخــوان املســلمن، وحينهــا 

ــا  ــة يف حســاباتها، وأســقطت مــن اعتباراته أخطــأت الحرك

أهميــة الحفــاظ عــىل حياديــة املوقــف الفلســطيني تجــاه 

النظــام العــريب الرســمي مــن مــا ُســمي »الربيــع العــريب« 

ــق أن  ــت بالوثائ ــه بعــد وقــت، وثب ــذي اتضحــت أهداف ال

كل مــا جــرى كان يف ســياق خطــة فــوىض داخــل البلــدان 

العربيــة أعدتهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة واســتفادت 

منهــا إرسائيــل ألبعــد الحــدود.

وأضــاف »أبــو مهــادي«، إنــه يف أعقــاب هزميــة قــوى الدين 

ــم الســقوط  الســيايس يف مــرص، وســقوط حكــم املرشــد، ث

الالحــق لحركــة النهضــة يف تونــس، كذلــك لحــزب العدالــة 

ــأ  ــم الخط ــاس« حج ــفت »ح ــرب، اكتش ــة يف املغ والتنمي

الفــادح الــذي ارتكبتــه مــع دولــة مثــل ســوريا كانــت 

ــة يف كل أنشــطتها. ــا حاضن تشــكل له

وبالتزامــن مــع انتقــال مركــز القــرار الداخــي لحركــة 

حــاس إىل قطــاع غــزة عــام 2013، وانحســار املــروع 

ــريك  ــري وال ــن القط ــاف املوقف ــم، وانكش ــواين للحك اإلخ

ــاس  ــة ح ــتوعبت حرك ــة، اس ــوادر الحرك ــة ك ــدى غالبي ل

ــا  ــك ارتباطه ــة ف ــة يف إعــالن الحرك ــت البداي ــة. كان التجرب

ــة  مــع تنظيــم اإلخــوان، وفتــح صفحــة جديــدة مــع الدول

مــع  واألمنــي  الســيايس  بالتعــاون  اتســمت  املرصيــة 

القاهــرة.

ــم  ــاس« يف الحك ــة »ح ــادي«، أن تجرب ــو مه ــح »أب وأوض

ــدرك  ــت ت ــة، وأصبح ــف الحرك ــاج مواق ــاهمت يف إنض س

ــال  ــم نض ــة يف دع ــدان العربي ــع البل ــات م ــة العالق أهمي

الشــعب الفلســطيني، وســاعدت كثــراً يف عقلنــة مواقــف 

ــدان  ــع بل ــاين، وم ــه اللبن ــة تجــاه ســوريا وحــزب الل الحرك

غــر عربيــة مثــل روســيا. فالحركــة صــارت تتميــز يف معظــم 

خطواتهــا بالرباغاتيــة العاليــة، وهــي تــكاد أن تكــون أكــر 

الحــركات السياســية الفلســطينية قــدرة عــىل مواكبــة 

ــة.  ــة والدولي ــرات اإلقليمي املتغ

تغير جذري قادم

بــدوره، أكــد الدكتــور محمــود األفنــدي، األمــن العــام 

ــن  ــد م ــية الشــعبية الســورية، أن العدي ــة الدبلوماس لحرك

الــدول العربيــة والعامليــة الحظــت وجــود اســتقرار ســيايس 

وبالتــايل  الحاليــة،  الفــرة  خــالل  ســوريا  يف  وعســكري 

أصبحــت تُفكــر بإعــادة عالقاتهــا مــع الحكومــة الســورية.

واعتــرب »األفنــدي«، أن لقــاء الرئيــس الــرويس، فالدميــر 

بوتــن، وأمــر قطــر متيــم بــن حمــد آل ثــاين يف أســتانا، كان 

ــة  ــة »حــاس« مــع الحكوم ــس إلعــادة عالق الســبب الرئي

الســورية.

الشــعبية  الدبلوماســية  لحركــة  العــام  األمــن  واختتــم 

ــب  ــول: »إن مكاس ــوز بالق ــت ني ــه لليفان ــورية، حديث الس

الطرفــن يعــود لحــاس أوالً مــع انضامهــا مجــدداً ضمــن 

ــه  ــزب الل ــران وح ــوريا وإي ــب س ــة إىل جان ــور املقاوم مح

ــم جــداً«. ــر مه ــو أم ــاين وه اللبن

إلعــادة  ونتائــج  انعكاســات  هنــاك  ســيكون  بالتأكيــد 

التطبيــع بــن النظــام الســوري وحركــة حــاس الفلســطينية 

ســتظهر تباعــاً خــالل الفــرة القريبــة القادمــة، لكــن بغــض 

النظــر عــا ســتحققه هــذه العالقــة املثــرة للجــدل بشــكل 

متفــاوت للطرفــن، فإنهــا قــد تكــون بدايــة مرحلــة جديــدة 

تحمــل يف طياتهــا اســراتيجية غــر مســبوقة لــدول عربيــة 

ــديدة  ــا الش ــر معارضته ــت تُظه ــا زال ــت وم ــة كان وإقليمي

ــع مــع النظــام الســوري. ــات تطبي والرافضــة ألي عملي

جاسم محمد

خليل الحية
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تقارير

المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني.. 
استراتيجيات جديدة أم البقاء داخل األسوار المغلقة؟

أكتوبــر/   22 الســبت  أمــس  يــوم  اختتــم،   

تريــن األول، املؤمتــر العــام الـــ20 لحــزب الشــيوعي 

الصينــي، يف العاصمــة بكــن، والــذي امتــد أســبوعاً كامــاً. 

ــس  ــة الرئي ــراراً لرؤي ــتور وإق ــاً للدس ــه تعدي ــهد خال ش

ــة  ــة ثالث ــوزه بوالي ــي ف ــا يعن ــغ«، م الحــايل »يش جــن بين

ــوات  ــه للق ــدد قيادت ــا ُج ــامل، ك ــر دول يف الع ــم أك لحك

الصينيــة. املســلحة 

كذلــك متخــض عــن املؤمتــر انتخــاب لجنــة مركزيــة للحــزب 

تقــود البــاد لخمــس ســنوات قادمــة.

ــاء  ــن أعض ــة م ــتبعاد أربع ــتغرب اس ــت واملس ــن الاف لك

املكتــب الســيايس الدامئــن، رئيــس الــوزراء يل كــه تشــيانغ 

)67 عامــاً(، ورئيــس مجلــس نــواب الشــعب الصينــي 

يل تشــان شــو )72 عامــاً(، ورئيــس املؤمتــر االستشــاري 

الســيايس للشــعب الصينــي وانــغ يانــغ )67 عامــاً(، ونائــب 

ــاً(. ــوزراء هــان تشــنغ )68 عام ــس ال ــس مجل رئي

االقتصاد جوهر الرؤية الجديدة

ــة، قــال جــن بينــغ، »أود أن  ــه للصحافــة املحلي ويف حديث

ــا يل..  ــي أبداه ــة الت ــه للثق ــزب بكامل ــدق الح ــكر بص أش

ــا«. ــد بالعمــل بجــّد إلنجــاز مهامن أتعه

وأضــاف إنــه »ال ميكــن للصــن أن تتطــور مــن دون العــامل، 

والعــامل أيضــا بحاجــة إىل الصــن«، مضيفــاً أنــه »بعــد أكــر 

ــن أجــل اإلصــاح  ــة م ــود الحثيث ــن الجه ــاً م ــن 40 عام م

اقتصاديــة  تنميــة  واالنفتــاح، حققنــا معجزتــن؛ هــا 

ــد«. ــد األم ــة واســتقرار اجتاعــي بعي رسيع

وفيــا يتعلــق باالقتصــاد، قــال بينــغ »يتمتــع مبرونــة 

عاليــة وإمكانــات كافيــة، ولديــه مســاحة للمنــاورة«، 

داعيــاً إىل »تحويــل املاركســية إىل منــوذج صينــي، ومواصلــة 

كتابــة فصــل جديــد مــن االشــراكية يف العــر الجديــد«، 

ــره. ــب تعب حس

مل ميــِض املؤمتــر لغــرض واحــد وهــو انتخــاب اللجنــة 

ــل  ــب، ب ــة فحس ــة ثالث ــس لوالي ــد للرئي ــة والتمدي املركزي

وافــق الحــزب أيضــاً عــىل إجــراء تعديــات عــىل ميثاقــه 

تهــدف إىل ترســيخ مكانــة الرئيــس يش جــن بينــغ والــدور 

ــزب. ــل الح ــيايس داخ ــره الس ــي لفك التوجيه

ــص  ــزب تن ــاق الح ــل ميث ــات ع ــن تعدي ــت ب ــا أدخل ك

ــيخ  ــزب، وترس ــي« للح ــم »الروح ــو الزعي ــىل أن يش ه ع

ــن،  ــتقبلية للص ــة املس ــة للتنمي ــادئ توجيهي ــكاره كمب أف

وتأكيــد »املوقــع املحــوري« لــي داخــل الحــزب وســلطة 

ــن. ــة يف الص ــزب املركزي الح

وجــاء يف قــرار تــم تبّنيــه بإجــاع املندوبــن قبيــل اختتــام 

ــزب؛ أن  ــاق الح ــات مليث ــن تعدي ــن، وتضّم ــر يف بك املؤمت

عــىل أعضــاء الحــزب البالــغ عددهــم نحــو 97 مليونــاً أن 

»يدعمــوا الــدور املحــوري للرفيــق يش جــن بينــغ داخــل 

اللجنــة املركزيــة للحــزب والحــزب مبجملــه«.

تايوان حاضرة

قــرر الحــزب الشــيوعي أن يــدرج ألول مــرة إشــارة يف 

ميثاقــه تؤكــد »معارضــة« بكــن الســتقال تايــوان. وجــاء 

ــات  ــق عــىل إدراج بيان ــرار أن مؤمتــر الحــزب »يواف يف الق

يف ميثاقــه حــول.. املعارضــة الحازمــة لانفصاليــن الذيــن 

ــم«. ــوان، وردعه يســعون للحصــول عــىل اســتقال تاي

يف  بينــغ،  يش  أبدهــا  التــي  الراغاتيــة  تنفــع  ومل 

حديثــه مبناســبات ســابقة حــول تايــوان، إذ يربــط إرثــه 

بالوحــدة، واصفــاً إيــاه بأنــه جــزء ال يتجــزأ مــن خطتــه 

ــام  ــول ع ــة« بحل ــة الصيني ــر لألم ــد كب ــق »تجدي لتحقي

2049 بعــد قــرن مــن وضــع الحــزب أنظــاره ألول مــرة 

ــوان. عــىل تاي

ويف حديثــه لصحيفــة »فايننشــال تاميــز« الريطانيــة، قــال 

كبــر مستشــاري تايــوان يف الشــأن الصينــي تشــاو تشــون 

ــاً جــًدا مــن الســيناريوهات  ــاك »عــدداً قلي شــان، إن هن

التــي سيســعى يش مبوجبهــا إىل الوحــدة بــأي مثــن«.

ــب أن  ــد يج ــق التوحي ــان، إن » تحقي ــون ش ــاف تش وأض

ــن،  ــم للص ــد العظي ــع التجدي ــب م ــاً إىل جن ــون جنب يك

وهــو مــا ســيجعل نقــاش املؤمتــر الوطنــي يركــز عــىل عــدم 

التخــي عــن اســتخدام القــوة لتحقيــق التوحيــد، مــع 

ــايئ وهــو  ــد بالهــدف النه ــق التوحي رضورة أال يــرض تحقي

ــة«. ــة الصيني ــد األم تجدي

حادثة مستغربة

ــي ترصــد أحــداث مؤمتــر الحــزب  ــرت الكامــرات الت أظه

الشــيوعي الصينــي، إبعــاد الرئيــس الصينــي الســابق »هــو 

جينتــاو« إىل خــارج القاعــة مرغــاً.

ومل يوضــح اإلعــام الحكومــي مــا حــدث يف هــذا املشــهد 

الــذي تابعــه وصــوره صحافيــو وكالــة »فرانــس بــرس«.

ــدو أّن أي إشــارة يف الفــرة األخــرة إىل اســم الرئيــس  ويب

الســابق عــىل اإلنرنــت تخضــع للرقابــة.

وطلــب مؤمتــرون مــن »هــو جينتــاو« الــذي تــرأس الصــن 

مــن 2003 إىل 2013 ويعــد إصاحيــاً، أن ينهــض مــن 

مقعــده املجــاور ملقعــد الرئيــس يش جــن بينــغ يف الصــف 

ــعب. ــر الش ــة ق األول يف قاع

ــابق  ــس الس ــاض الرئي ــور إنه ــن الحض ــخص م ــاول ش وح

ــض.  ــه رف ــه، لكن ــن ذراع ــاً م ــر 79 عام ــن العم ــغ م البال

ــن  ــده، لك ــن مقع ــه م ــر رفع ــخص آخ ــاول ش ــك ح وكذل

ــة. ــىل املقاوم ــابق أرص ع ــس الس الرئي

وبــدوره »هــو جينتــاو« حــاول أن يأخــذ معــه وثائــق 

ــدو إىل الرئيــس،  ــا يب ــه وتعــود عــىل م ــت عــىل طاولت كان

ــا. ــك به ــغ متّس ــن بين ــن يش ج لك

إالّ أنَّ الرئيــس الســابق اقتنــع مرغــاً باملغــادرة، وقــد 

رافقــه املوظــف ممســكاً بذراعــه حتــى بــاب القاعــة، تــاركاً 

مقعــداً شــاغراً بالقــرب مــن يش جــن بينــغ. لكــن مل يصــدر 

أي تفســر رســمي، بينــا مل تــرد الســلطات الصينيــة عــىل 

أســئلة وكالــة فرانــس بــرس يف هــذا الشــأن.

وعندمــا كان واقفــاً، أجــرى هــو جينتــاو حــواراً قصــراً مــع 

ــه، ومــع  ــذي رد مــن دون أن ينظــر إلي ــغ ال يش جــن بين

رئيــس الــوزراء يل كــه تشــيانغ، الــذي ربــت بطريقــة وديــة 

عــىل كتفــه. ومل يحــرك الحضــور ســاكناً.

ــاً  ــذ 25 عام ومــن الافــت أيضــاً أن هــذه املــرة األوىل من

ــيايس  ــب الس ــاء املكت ــن أعض ــيدة ب ــاب س ــم انتخ مل يت

للحــزب الشــيوعي، مــا أثــار اســتغراب املتابعــن للحــدث 

ــبوع  ــة األس ــة نهاي ــام يف عطل ــغل اإلع ــذي ش ــي ال الصين

22- 23 أكتوبــر/ تريــن األول.

أوتوقراطية بينغ

ــذا  ــن ه ــاءل ع ــة تتس ــام األجنبي ــائل اإلع ــدأت وس ــا ب وهن

التــرف املشــن بحــق الرئيــس الســابق » هــو جينتــاو« 

الــذي كان مقربــاً للواليــات املتحــدة األمريكيــة. وإذا مــا كان 

هــذا الســلوك تجــاه جينتــاو رســالة صينيــة لواشــنطن أم أن 

األمــر يتعلــق بأوتوقراطيــة الرئيــس الحــايل »يش جــن بينــغ« 

وتفــرده بالحكــم بعيــداً عمــن شــاركوا بالنهضــة االقتصاديــة 

ــة. ــة املاضي للصــن خــال العقــود الثاث

ويف الختــام، هــل لــدى الصــن اســراتيجية جديــدة للتعاطــي 

ــز  ــي وتحج ــام العامل ــىل النظ ــرأ ع ــي تط ــرات الت ــع املتغ م

ــاء  ــا ســتكتفي يف البق ــا الكــرى، أم أنه ــا يف القضاي ــاً له مكان

ــي  ــة الت ــود املاضي ــة العق ــت طيل ــا كان ــوارها ك ــل أس داخ

ــة؟ ــة الثاني ــت الحــرب العاملي أعقب
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تقارير

بعد تريحات عون األخرة... 

الالجئون السوريين بين رفض لبناني ووعيد سوري مبطن

يعــود ملــف الاجئــن الســورين يف لبنــان إىل   

ــس  ــك عقــب تريحــات للرئي ــد، وذل ــن جدي ــة م الواجه

اللبنــاين ميشــال عــون، يدعــو فيهــا إىل عــودة النازحــن إىل 

ديارهــم.

وقــال الرئيــس اللبنــاين ميشــال عــون يف 12 أكتوبــر الحــايل: 

إن القســم األكــر مــن ســوريا بــات مســتقراً، مؤكــداً عــىل 

ــورين إىل  ــن الس ــودة الاجئ ــك بع ــاده املتمس ــف ب موق

بادهــم مــن دون انتظــار الحــل الســيايس. 

ــة  ــلطات اللبناني ــت الس ــة، انتزع ــابيع املاضي ــال األس وخ

ــع عــرات الاجئــن الســورين عــىل لتجرهــم عــىل  توقي

ــام  ــن النظ ــقون ع ــم منش ــن بينه ــرساً وكان م ــودة ق الع

ــاء. ــال ونس وأطف

وتعقيبــاً عــىل التريحــات اللبنانيــة حــول إعــادة الاجئــن 

الســورين إىل بادهــم األســبوع املقبــل، أكــدت نائبــة 

وشــال  األوســط  للــرق  اإلقليمــي  املكتــب  مديــرة 

إفريقيــا يف منظمــة العفــو الدوليــة بالنيابــة، ديانــا ســمعان 

خــال األســبوع الفائــت مــن هــذا الشــهر إنــه »ال تتوفــر 

لحقــوق  الحــايل  الوضــع  معلومــات موضوعيــة حــول 

ــوريا«. ــان يف س اإلنس

ــيع  ــىل توس ــل ع ــة تعم ــلطات اللبناني ــت أن »الس وأضاف

نطــاق مــا يســمى بالعــودة الطوعيــة، منــذ أربــع ســنوات، 

ــاك ليســوا يف موقــف يســمح  ــن الســورين هن وأن الاجئ

لهــم باتخــاذ قــرار حــر ومســتنر بشــأن عودتهــم بســبب 

بالتنقــل  املتعلقــة  التقييديــة  الحكوميــة  السياســيات 

ــي«.  ــز املتف ــة والتميي واإلقام

تــأوي لبنــان أكــر عــدد مــن الاجئــن الســورين يف العــامل 

وقــدرت الحكومــة اللبنانيــة أن عــدد ســكان البــاد البالــغ 

ــون  ــن 1.5 ملي ــرب م ــا يق ــمل م ــن يش ــن 6 ماي ــر م أك

الجــئ ســوري.

وبلــغ عــدد الســورين املوجوديــن مــا يقــارب مليونن و80 

ألفــاً، وهــو عــدد أكــر بكثــر مــن املســجل لــدى املفوضيــة 

الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن مســجل حتــى 

تاريــخ 31 مــارس/آذار 2022 وأنهــم يف انتظــار الســلطات 

الســورية للبــت بشــأن موعــد إعادتهــم. حســبا كشــف 

املديــر العــام لألمــن العــام اللــواء عبــاس إبراهيــم.

لالجئين السورين رأي آخر بشأن العودة 

يؤيــد بعــض الاجئــن الســورين هــذا القــرار بينــا 

يرفضــه البعــض اآلخــر، وقــد عــّر عــدد مــن الاجئــن عــن 

شــكوكهم حيــال نوايــا النظــام الســوري والتزامــه بــروط 

الخطــة لتســهيل عودتهــم بحيــث تكــون قانونيــة وآمنــة.

ويف تقريــر ســابق، ســلطت منظمــة العفــو الدوليــة 

الضــوء عــىل انتهــاكات مورســت ضــد الاجئــن الســورين 

ــم. ــابقة إىل باده ــات س ــادوا يف أوق ــن ع الذي

وقالــت املنظمــة يف تقريرهــا الــذي عنونتــه بعبــارة: 

»أنــت ذاهــب إىل موتــك«، إن ضباطــاً يف املخابــرات 

الســورية أخضعــوا النســاء واألطفــال والرجــال العائديــن 

لاحتجــاز غــر القانــوين أو التعســفي والتعذيــب.

ــة مــن أن  ــة الدولي ســبق أن حــّذرت املنظــات الحقوقي

ــة  ــه الكفاي ــا في ــوريا مب ــة يف س ــون آمن ــن تك ــاع ل األوض

أن  عــىل  تشــدد  وإنهــا  الســورين.  النازحــن  لعــودة 

ــزال  ــة والكرميــة مــا ت ــة والطوعي »ظــروف العــودة اآلمن

ــال. ــدة املن بعي

ــس  ــن رايت ــة وهيوم ــو الدولي ــا العف ــت منظمت ــا نبه ك

ووتــش إىل أن الظــروف يف ســوريا ال تســمح بعــودة 

الاجئــن عــىل نطــاق واســع وحــذرت مــن إعادتهــم 

ــرساً. ق

وأشــارتا لوجــود مخاطــر مــن مواجهــة الاجئن الســورين 

العنــف الجنــي والتعذيــب واالختفاء القــرسي واالحتجاز 

التعســفي عنــد عودتهــم إىل بادهــم ويواجــه قســم كبــر 

ــبب  ــم بس ــد عودته ــام عن ــرض لانتق ــر التع ــم خط منه

آرائهــم السياســية واملتصــورة كعقــاب عــىل فرارهــم.

كــا نــرت مديــرة قســم الــرق األوســط هيومــن 

رايتــس ووتــش« ســارة ليــا ويتســن عــىل موقــع يب يب يس 

نيــوز اإلخباريــة »إن الاجئــون الســوريون الذيــن عــادوا 

ــوا«  ــان واألردن واجه ــن لبن ــي 2017 و2021 م ــن عام ب

ــىل  ــدوا ع ــان واضطه ــوق اإلنس ــيمة لحق ــاكات جس انته

ــا«. ــة له ــييات التابع ــورية وامليلش ــة الس ــدي الحكوم أي

أمــا الخطــة »مبدئيــا« فتنــص عــىل عــودة الاجئــن 

الســورين إىل بادهــم، حســبا قــررت الحكومــة اللبنانية 

ــا  ــُتنفذ ويتواله ــوز، وطــورت هــذه الخطــة وس يف 14 مت

وزارة الشــؤون االجتاعيــة التــي تعمــل عــىل رضورة 

التنســيق مــع الجانــب الســوري لضــان تســهيل العــودة 

وشــددت عــىل رضورة خلــق شــبكة أمــان اجتاعيــة 

أيضــاً لهــم. 

ويف شــهر حزيــران املــايض، رّصح رئيــس الــوزراء نجيــب 

ــتميض  ــة س ــة اللبناني ــام، أن الدول ــائل اإلع ــايت لوس ميق

ــى وإن رفــض  ــن الســورين، حت ــادة الاجئ ــة إع يف عملي

ــا  ــاف حينه ــاده، وأض ــع ب ــاون م ــدويل التع ــع ال املجتم

ــان  ــن لبن ــورين م ــراج الس ــىل إخ ــتعمل »ع ــاده س أن ب

بالطــرق القانونيــة، مــن خــال تطبيــق القوانــن اللبنانيــة 

بحــزم... مل تعــد لــدى لبنــان القــدرة عــىل تحمــل كل هــذا 

ــة«. العــبء، ال ســيا يف ظــل الظــروف الحالي

مصير مجهول يخشاه الالجئون

ــر  ــان« خــال تقري ــازح ســوري يف لبن ــو عمــر »ن ــال أب ق

ــود إىل  ــه ال يســتطيع أن يع ــد أن ــاة الغ منشــور عــىل قن

ســوريا دون »أن يكــون فيهــا أمــان وإعــادة إعــار، أعلــم 

ــن نرجــع«.  ــة لكــن ل أنهــا عــودة طوعي

أمــا أم عقيــد »نازحــة ســورية مــن حمــص« فتتذكــر 

ابنهــا محمــود بحــرسة عــاد إىل حمــص قبــل 10 ســنوات 

ليــأيت بعائلتــه اىل لبنــان فقــد حجــز وبعــد البحــث عنــه 

تبــن انــه احتجــز وتــويف ثــم قالــت: »مــاذا نســتفيد نحــن 

النســاء مــن العــودة إذا كان عــىل شــبابنا خطــر وكيــف 

ســيكون مصرهــم«.

وذكــرت »آمــل أن تشــق الخطــة طريقهــا للتنفيــذ، رشط 

ــن  ــة يك أضم ــات الدولي ــت إرشاف املنظ ــون تح أن تك

ــة. ــة أوالدي الخمس حاي

ويؤكــد مراقبــون أن الحكومــة اللبنانيــة مل تعــد تتحمــل 

ــزة  ــت عاج ــا وأضح ــورين يف باده ــن الس ــع الاجئ وض

عــن تحمــل كلفــة ضبــط األمــن يف املخيــات واملناطــق 

ــا النازحــون الســوريون. ــي ينتــر فيه الت

ــد  ــا ق ــت أنه ــد رصح ــدة ق ــم املتح ــة األم ــت منظم كان

قدمــت تســعة مليــارات دوالر مــن املســاعدات إىل لبنــان 

ــذ عــام  ــن لألزمــة من ــة الاجئ ــف مــن حــدة أزم للتخفي

ــات  ــت فئ ــة أغرق ــان املتاحق ــات لبن ــر أن أزم 2015، غ

واســعة مــن اللبنانيــن يف فقــر مدقــع زادت معــه نســبة 

ــن الســورين. االســتياء مــن اســتمرار وجــود الاجئ

متــارس بعــض الــدول ضغوطــاً لرحيــل الاجئــن مــن 

أراضيهــا بحجــة تراجــع حــّدة املعــارك، إال أن توّقــف 

املعــارك، وفــق منظــات حقوقيــة ودوليــة، ال يعنــي أن 

عــودة الاجئــن باتــت آمنــة يف ظــل بنــى تحتيــة متداعية 

ــاً. ــة أحيان ــات أمني ــة وماحق ــة صعب ــروف اقتصادي وظ

الاجئــن  العــدد األكــر مــن  تســتضيف تركيــا حاليــاً 

ــخص.  ــن ش ــن 3.6 ماي ــر م ــجلن، أي أك ــورين املس الس

الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون  ووفقــا للمفوضيــة 

ــول  ــوري ح ــئ س ــن الج ــد 6.6 ماي ــه يوج ــن فإن الاجئ

ــن  ــوريا 5.5 ماي ــاورة لس ــدول املج ــتضيف ال ــامل، تس الع

ــم. منه

وخــال مقابلــة مــع وكالــة »األناضــول« الركيــة يف عــان، 

أشــار املســؤول األممــي دومينيــك بارتــش إىل أنــه »لســوء 

الحــظ، ال تبــدو عــودة أولئــك )الاجئــن( إىل وطنهــم 

ــب«. ــة يف املســتقبل القري ممكن

وأيضــاً، يتحــدث األردن عــن وجــود نحــو 1.3 مليــون 

ســوري عــىل أراضيــه, ُمضيفــاً أن مــن دخلــوا البــاد قبــل 

النســب واملصاهــرة  الثــورة عــام 2011، بحكــم  بــدء 

ســجات  يف  املدرجــن  قامئــة  إىل  أضيفــوا  واملتاجــرة، 

مفوضيــة األمــم املتحــدة. ووفقــا لســجات املفوضيــة فــإن 

عــدد الاجئــن الســورين يف األردن بلــغ 660 ألفــاً.

يواجــه الاجئــون الســوريون خطــر العــودة القرسيــة مــع 

خطــوة لبنــان األخــرة وقبلهــا تركيــا التــي بــدأت التطبيــع 

فعــاً مــع النظــام الســوري، وإذا مل يتحــرك املجتمــع 

ــع  ــا يض ــن، م ــذو الدولت ــرى ح ــتحذو دول أخ ــدويل، س ال

الاجئــن أمــام تحــٍد خطــر وخطــر محــدق مصــر مجهــول 

تحــت وطــأة عنــف النظــام ووحشــيته.

الجئون سوريون يف مدينة عرسال اللبنانية 

نورشن اليوسف
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تقارير

العراق.. ما يكسبه الوطن من النفط قد يخسره بالفساد

الســابق،  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  شــكل   

لجنــة   ،2020 أغســطس/آب  يف  الكاظمــي،  مصطفــى 

ــام  ــرى، وأوكل مه ــاد الك ــات الفس ــق مبلف ــة للتحقي خاص

تنفيــذ أوامــر االعتقــاالت إىل قــوة خاصــة برئاســة الــوزراء.

وعليــه كشــفت هيئــة النزاهــة االتحاديَّــة يف العــراق، 

العديــد مــن القضايــا، ومنهــا يف نهايــة ينايــر املــايض، عــن 

ــظ ذي  ــس لســنة واحــدة عــىل محاف صــدور حكــم بالحب

ــة جنايــات ُمكافحــة الفســاد  ــبق، مــن محكم قــار األس

املركزيَّــة، حيــث قالــت املحكمــة يف بيــان أن الحكــم جــاء 

اســتناداً إىل أحــكام املــادة )331( مــن قانــون العقوبــات، 

ــظ أرســل مجموعــة مــن املوظفــن  حيــث تبــن أنَّ املحاف

إىل دولــة اليابــان للتدريــب عــىل كابســات النفايــات، 

ــىل  ــدم ع ــدان أق ــن، وأنَّ املُ ــر ُمختصِّ ــم غ ــًة إىل أنَّه الفت

هــذا الفعــل؛ بغيــة تحقيــق منفعتهــم ومنفعتــه الشــخصيَّة 

ــة. عــىل حســاب مصلحــة الدول

ــر،  ــة، منتصــف فراي ــة النزاهــة االتحادي كــا أعلنــت هيئ

عــن فتحهــا 19 ألــف قضيــة فســاد جزائيــة خــال العــام 

املــايض 2021، ذاكــرًة خــال مؤمترهــا لإعــان عــن تقريــر 

إنجازاتهــا لعــام 2021، أن »عــدد املتهمــن يف تلــك القضايــا 

بلــغ 11605 أشــخاص، وجهــت إليهــم حــوايل 15290 

ــم  ــت إليه ــه، وجه ــن بدرجت ــراً وم ــم 54 وزي ــة، بينه تهم

101 تهمــة، و422 متهــاً مــن ذوي الدرجــات الخاصــة 

واملديريــن العامــن ومــن بدرجتهــم فقــد وجهــت إليهــم 

712 تهمــة«، مشــرًة إىل »صــدور 632 حكــاً باإلدانــة، 

مــن بينهــا حكــم واحــد بحــق وزيــر، و42 حكــاً بحــق 23 

ــن  ــن العام ــة واملديري ــن ذوي الدرجــات الخاص ــاً م مته

ومــن بدرجتهــم«.

إيرادات نفطية ضخمة..

وبالتــوازي مــع الفســاد الــذي يبــدو مســترياً، حصــدت 

ــت  ــة قارب ــرادات ضخم ــايض، إي ــو امل ــة يولي ــداد بداي بغ

ــة 6 أشــهر فقــط، مســتفيدة مــن  ــار دوالر يف قراب 60 ملي

الطفــرة النفطيــة يف اإلنتــاج واألســعار، حيــث ذكــرت 

ــرادات  ــأن إي ــة، ب ــاء العراقي ــة األنب ــا وكال ــات عرضته بيان

الدولــة مــن النفــط يف النصــف األول مــن 2022 تجــاوزت 

60 مليــار دوالر، ليتكــرر عــىل وقعهــا الجــدل يف العــراق، 

حــول تأســيس صنــدوق ثــروة ســيادي للبــاد يؤمــن 

ــا. ــم فوائضه ــتقبلها ويعظ مس

حيــث دعــت قــوى سياســية وجمــع مــن الخــراء يف 

مجــال االقتصــاد، منــذ منتصــف العــام املــايض إىل تشــكيل 

ــه  صنــدوق ســيادي عــىل غــرار دول أخــرى يجــري تغذيت

مــن الوفــرة املاليــة لفائــض إيــرادات النفــط الخــام يف ظــل 

تصاعــد أســعار البيــع العامليــة منــذ الربــع األخــر للعــام 

املــايض، حيــث تديــر صناديــق الــروة الســيادية باألصــل 

ــة عــر أصــول  ــة املالي صناديــق اســتثارية، فوائــض الدول

خــارج حــدود دول املنشــأ، بيــد أنهــا ال تكــون تابعــة 

ــن  ــف ع ــا تختل ــة، ك ــوك املركزي ــة أو البن ــوزارات املالي ل

ــدي. ــي النق ــي األجنب االحتياط

أكــر  تحقيــق  العراقــي  املركــزي  البنــك  أعلــن  فيــا 

احتياطــي يف تاريخــه برقــم تجــاوز 87 مليــار دوالر، ورصح 

ــارسي أن  ــمران الي ــان ش ــزي، إحس ــك املرك ــار البن مستش

ــار دوالر وهــو  ــك املركــزي تجــاوز 87 ملي »احتياطــي البن

أكــر رقــم تصلــه احتياطيــات املركــزي العراقــي«، وأكــد أن 

ــكل  ــات تش ــداً ألن االحتياطي ــة ج ــة قوي ــة العراقي »العمل

ــودة يف  ــوال املوج ــن األم ــداول م ــدر الت ــن مص  130% م

املصــارف وغرهــا، إضافــة إىل وظيفتهــا لتلبيــة متطلبــات 

إنفــاق  »كل  أن  إىل  وأشــار  الســلع«،  الســتراد  التجــار 

ــىل  ــارش ع ــر مب ــكل غ ــر بش ــط يؤث ــر منضب ــي غ حكوم

أن  أملــه يف  عــن  أعــرب  كــا  وينقصــه«،  االحتياطــي 

»يتعــدى االحتياطــي 100 مليــار دوالر«.

سرقة القرن..

لكــن يف منتصــف أكتوبــر، وعــىل صعيــد متصــل، ظهــرت 

قضيــة رسقــة ملياريــن ونصــف املليــار دوالر مــن أمانــات 

تحقيــق  اســتدعت محكمــة  الرضائــب، حيــث  هيئــة 

الكــرخ عضــو اللجنــة املاليــة يف مجلــس النــواب للــدورة 

الســابقة، وأوضحــت املحكمــة يف بيــان، أنهــا قــررت 

اســتدعاء أحــد أعضــاء اللجنــة املاليــة يف مجلــس النــواب 

للــدورة الرملانيــة الســابقة بتهمــة اإلرضار العمــدي بأموال 

الدولــة، يف قضيــة »رسقــة القــرن«، كــا أضافــت أن 

النائــب الســابق خالــف القانــون إلصــداره توصيــة بــرف 

ــل  ــن قب ــات م ــام التدقيق ــل إمت ــة قب ــات الرضيبي األمان

ــة. ــات الرقابي الجه

الرضيبيــة  التأمينــات  أمــوال  رسقــة  قضيــة  وكانــت 

البالغــة 3.7 تريليــون دينــار )2.5 مليــار دوالر( تصــدرت 

ملــف  بــّن  إذ  العــراق،  يف  العــام  الــرأي  اهتامــات 

ــة املؤلــف مــن نحــو 40 صفحــة، أن تلــك الرسقــة  القضي

األســطورية التــي قامــت بهــا 5 رشكات وهميــة، متــت 

بتواطــؤ بــن مجموعــة كبــرة مــن املســؤولن واملوظفــن 

يف هيئــة الرضائــب و«مــرف الرافديــن«، مــع مســؤولن 

ــراق  ــل الع ــا يحت ــواب، في ــس الن ــة ومجل ــار يف الدول كب

املرتبــة 157 )مــن 180( يف مــؤرش منظمــة الشــفافية 

الدوليــة عــن »مــدركات الفســاد«، إذ غالبــاً مــا تســتهدف 

املحاكــات يف قضايــا الفســاد يف حــال حصلــت، مســؤولن 

يف مراكــز ثانويــة وموظفــن صغــار، وهــو مــا يعــد إشــارة 

ســلبية إىل الصعوبــات والعقبــات التــي تعــرض مســاعي 

ــم. ــوض بباده ــن للنه العراقي

أحمد قطمة

مصطفى الكاظمي
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الدفاع البريطانية تتهم 
روسيا بـ »الكذب«

عقــب أن اتهمتهــا وزارة الدفــاع الروســية بالضلــوع   

ــب  ــي أنابي ــايض، خط ــبتمر امل ــت س ــي طال ــارات الت يف االنفج

بطائــرات  الهجــوم  إىل  إضافــة  الغــاز،  لنقــل  نــورد ســريم 

ــك  ــا كل تل ــرت بريطاني ــرم، أنك ــرة الق ــبه جزي ــىل ش ــرة ع مس

»األكاذيــب«.

االدعــاءات  تلــك  الســبت،  الريطانيــة  الدفــاع  واعتــرت وزارة 

بالخاطئــة، معــدًة أنهــا »تهــدف إىل تحويــل االنتبــاه عــن الخســائر 

ــا  ــي أطلقته ــرب الت ــال الح ــية خ ــوات الروس ــا الق ــي تتكبده الت

ضــد أوكرانيــا«، مشــرًة إىل أن روســيا تحــاول »تحويــل االنتبــاه عــن 

إدارتهــا الكارثيــة للغــزو غــر القانــوين ألوكرانيــا، عــر نــر ادعاءات 

ــة يقــول  ــاق هــذه الرواي ــة«، وأيضــاً، رأت أن »اخت ــة وخاطئ كاذب

ــة داخــل الحكومــة الروســية«. الكثــر عــن الخافــات الحاصل

وســبق أن ألقــت موســكو اللــوم عــىل الغــرب يف تلــك التفجــرات 

ــراراً إىل أن  ــح مســؤولون روس م ــا أمل ــق، بين ــاع بحــر البلطي يف ق

ــي،  ــل التخريب ــذا العم ــل ه ــكاب مث ــع الرت ــا دواف ــنطن لديه واش

الســيا أنهــا تســعى إىل بيــع املزيــد مــن الغــاز الطبيعــي املســال 

إىل أوروبــا، بيــد أن الواليــات املتحــدة نفــت بطبيعــة الحــال هــذا 

ــورط رويس. ــًة إىل ت ــام، ملمح االته

مصر توقف الجلسات 
االستكشافية المشتركة 

مع تركيا
املــري،  الخارجيــة  كشــف ســامح شــكري، وزيــر   

ــا،  عــن توقــف الجلســات االستكشــافية املشــركة بــن بــاده وتركي

عقــب انعقــاد جولتــن منهــا، ألنــه »مل يطــرأ تغيــر عــىل مارســات 

ليبيــا«. يف  الــريك  الجانــب 

وذكــر شــكري ضمــن تريحــات إن القاهــرة عقــدت جلســتن 

ــك  ــة، وذل ــة املاضي ــا خــال الشــهور القليل ــع تركي استكشــافيتن م

ضمــن إطــار محاولــة البلديــن تقريــب وجهــات النظــر يف ملفــات 

ــة.  مختلف

ــه مل  ــا، ألن ــع تركي ــات م ــار املباحث ــتئناف مس ــم اس وأردف: »مل يت

تطــرأ تغــرات يف إطــار املارســات مــن قبــل تركيــا«، الفتــاً إىل أن 

»األمــر يرجــع مــرة أخــرى إىل رضورة االلتــزام باملعايــر والقواعــد 

ــة«. الدولي

وأكمــل بــأن »مــن األمــور التــي تثــر القلــق عــدم خــروج القــوات 

ــمة  ــراءات حاس ــاذ إج ــدم اتخ ــى اآلن وع ــا حت ــن ليبي ــة م األجنبي

لتحقيــق هــذا الهــدف«، الفتــاً إىل أن ذلــك يثبــت أن املجتمــع 

الــدويل يعمــل لتحقيــق املصالــح وليــس العتــاد مبــادئ يجــب أن 

ــة. ــات الدولي ــخة يف إدارة العاق ــون راس تك

الشــابة  يــوم األربعــن ملقتــل  يف ذكــرى   

ــا يعــرف  ــد م ــي، عــىل ي ــة مهســا أمين ــة اإليراني الكردي

بـ»رشطــة اآلداب«، أفصــح وزيــر الخارجيــة األمــريك، 

ــع  ــدة م ــات املتح ــن الوالي ــن تضام ــن، ع ــوين بلينك أنت

عائلتهــا وعــن االلتزام بدعــم الشــعب اإليــراين، وضــان 

محاســبة املســؤولن عــن القمــع الوحــي لالحتجاجــات 

إيــران. املتواصلــة يف كل أرجــاء 

وضمــن هــذا الســياق، أفصــح بلينكــن عــن فــرض وزاريت 

الخارجيــة والخزانــة عقوبــات عــىل 14 فــرداً وثالثــة 

ــع  ــتخدام جمي ــا باس ــىل التزامن ــدل ع ــا ي ــات »م كيان

األدوات املناســبة ملحاســبة الحكومــة اإليرانيــة عــىل 

ــة  ــر الخارجي ــر وزي ــع املســتويات« عــىل حــد تعب جمي

ــه. ــان صــادر عن ــن بي ــريك ضم األم

ــن  ــتة أســاء م ــدة س ــات الجدي ــت العقوب ــد تضمن وق

الحكومــة اإليرانيــة مســؤولن عــن االنتهــاكات الجســيمة 

لحقــوق اإلنســان أو متواطئــن فيهــا وهــم هدايــت 

فــرزادي، ســيد حشــمة اللــه حيــاة الغيــب، حيــدر 

باســانديده، مــراد فتحــي، مرتــى بــري، ومحمد حســن 

خــروي وهــم يشــغلون مناصــب قياديــة داخــل نظــام 

الســجون اإليــراين مبــا يف ذلــك ســجن إيفــن ومحافظــات 

سيســتان وبلوشســتان وكردســتان وغرهــا. 

األمــن  قــوات  أقدمــت   

ــكناً  ــة 17 مس ــدم قراب ــىل ه ــة ع اللبناني

مخيــم  ســورين يف  الجئــن  يقطنهــم 

»قــب إليــاس« بقضــاء زحلــة يف محافظــة 

الجــئ   200 أكــر  مــرّدة  البقــاع، 

والنســاء. األطفــال  غالبيتهم مــن 

وضمــن ســياق ســعيها للتضيــق عــىل 

ترحيلهــم،  بغيــة  الســورين  الالجئــن 

بدفــع  اللبنانيــة،  الحكومــة  تواصــل 

ــد  ــام األس ــن نظ ــة م ــارات مقرب ــن تي م

مارســاتها  اللــه«،  »حــزب  وميليشــيا 

بهــدف  الســورين،  الالجئــن  بحــق 

دفعهــم لقبــول العــودة ملناطــق النظــام 

ــة  ــن خط ــري، ضم ــكل ق ــوري بش الس

تدريجــي. بشــكل  إلعادتهــم 

فيديــو  مقطــع  ناشــطون  وتــداول 

ــة لـــ 17  ــر هــدم الســلطات اللبناني يظه

ــن الســورين يف  ــم لالجئ مســكناً يف مخي

محافظــة البقــاع، مــا أدى لبقــاء 200 

شــخص ســوري يف املخيــم بــال مــأوى. 

ــدم  ــىل أّن اله ــار بعض الناشــطون ع وأش

حــدث بعــد مقتــل مواطــن اللبنــاين ليلــة 

أمــس وإصابــة نجلــه بجــروح خطــرة يف 

ــه التهمــة لالجــئ  حــي »الكــرك« وتوجي

ــوري. س

يف  الســوريون  يعاين الالجئــون 

حــد  إىل  وصلــت  كبــرة  لبنان ضغوطــاً 

عيشــهم،  لقمــة  يف  عليهــم  التضييــق 

اســتقرارهم  عــىل  انعكــس  مــا  وهــذا 

اقتصاديــا وصعوبــة تأمــن لقمــة العيــش، 

إال أنّهــم يفضلــون البقــاء تحــت هــذه 

الضغــوط عــىل العــودة إىل ســوريا، فمــن 

الســوري  األمــن  فــروع  تنتظرهــم  ال 

ــد  املختلفــة، ينتظرهــم الســوق إىل التجني

اإللزامــي، ولذا فاملخاطــر محدقــة بهــم 

مــن كل حــدب وصــوب.

يف أربعينيتها...

تضامن أمريكي مع عائلة مهسا أميني


