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British Defence Ministry supports Ukrainian soldiers
 and Truss vows to be Ukraine's greatest friend

Erdoğan warns
 again of invading 

northern Syria
 Turkish President Recep Tayyip 
Erdogan renewed his threats in early 
July to carry out a new invasion of 
northeastern Syria, warning that the 
Turkish army would target those whom 
Ankara calls terrorists.
«We are taking another step in 
establishing a 30-kilometre security 
zone along our southern border.,» 
Erdoğan told the Turkish parliament.
Turkish Foreign Minister said: «It is 
the natural right of the Syrian regime 
to remove the terrorist organisation 
from its territory, but it is not right for 
the moderate opposition to be seen as 
terrorists.» This sparked widespread 
controversy about the newly more 
tolerant Turkish position against al-
Assad's regime.
Davutoğlu stated Turkey had previously 
held talks with Iran about the removal 
of what Iran called terrorists from the 
region: «We will provide all kinds 
of political support for the (Syrian) 
regime's work in this regard.»
All these statements coincided with 
the Russian-Turkish-Iranian tripartite 
summit in Tehran.

Recep Tayyip Erdogan

Macron receives the Saudi Crown Prince

 In early July, the British 
Ministry of Defense said hundreds 
of Ukrainian soldiers were receiving 
training in several camps in Britain.
On July 19, the British Ministry 
described the Russian government 
as growing desperate after it had 
lost tens of thousands of soldiers 
in the war. On July 28, the British 
Ministry of Defense announced that 

Ukraine's counteroffensives were 
gaining momentum in the Russian-
controlled southern Ukrainian city 
of Kherson.
A day later, British Defense Secretary 
Ben Wallace told Sky News that 
Putin may seek to change his war 
strategy against Ukraine after the 
failure of all his plans, (A, B, C).
The Conservative Party's candidate 

for Prime Minister British Foreign 
Secretary Liz Truss said the first 
person she will call after her victory 
is Ukrainian President Volodymyr 
Zelensky.
A British intelligence report, on July 
29, said the Russian special military 
group Wagner may be responsible 
for specific sectors of the battlefront 
in eastern Ukraine.

 French President 
Emmanuel Macron received 
Saudi Crown Prince Mohammed 
bin Salman at the Elysee Palace 
on July, 28. 
The KSA & France agreed on 
cooperation in the fields of 
healthcare, technology and 
science, defence, counter-

terrorism and many other things.
They discussed the importance 
of reaching a political solution 
to the Syrian crisis that 
preserves Syria's territorial 
integrity and international 
efforts to prevent Iran from 
acquiring a nuclear weapon and 
to ensure that Iran will make its 

nuclear programme peaceful 
and not interfere in the internal 
affairs of the region, especially 
Yemen.
They agreed on a political 
solution to the Yemeni crisis 
according to the three references, 
and the two-state solution for 
the Palestinian cause.
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Gas crisis puts German-Russian
 relations on the line

 Germany still fear flow may 
never restart as annual maintenance 
work began between 11 -21 July 2022 
on Nord Stream 1 pipeline. Germany 
is bracing itself for a potentially 
permanent halt to the flow of Russian 
gas when maintenance work begins 
on the Nord Stream 1 pipeline that 
brings the fuel to Europe’s largest 
economy via the Baltic Sea. The work 
on the (1,220km) pipeline is an annual 
event and requires the gas taps to be 
closed for 10 to 14 days. But never 
before in the pipeline’s decade-long 
history has Germany seriously been 
asking whether the flow will begin 
again. Robert Habeck, Germany’s 
economy minister, has not shied away 
from addressing the government’s 
concerns. On Saturday, he spoke of 
the “nightmare scenario” that could 
occur.[1]

Uncertainty over Gas supply

Uncertainty over energy supply 
means that market volatility will 
likely remain high. Global supply 
chain issues, the Russia-Ukraine 
war, rising energy prices, and high 
inflation are all serving as headwinds 
for the Eurozone, and now forecast 
GDP growth of 2.7% this year and 
only 1.2% next year (1.5% and 0.9% 
for Germany).  Companies are also 
being affected by the reduced growth 
outlook and economic and business 
challenges in the US and China, both 
of which are key regions for European 
exporters. While continue to see 
select attractive opportunities for 
long-term investors, short-term risks 
should not be ignored.[2]

Nord Stream1maintenance

Canada has announced on 10th July 
2022 it will return to Germany a 
repaired turbine of the Russian Nord 

Stream 1 pipeline, which is a core 
source of the gas supply to Germany. 
It comes as the pipeline prepares to 
undergo maintenance from July 11 
to 21. Although the maintenance 
is nominally routine, the tension 
with Russia and the sanctions status 
in allied countries like Canada had 
prompted German leaders to consider 
the possibility of a longer shutdown. 
The repairs come amid Canadian 
sanctions against Russia extending 
«to land and pipeline transport and 
the manufacturing of metals and 
of transport, computer, electronic 
and electrical equipment, as well as 
of machinery.»Ukraine had urged 
Canada not to return the repaired 
part, saying it would undermine 
sanctions against Russia.[3]

Ukrainian government 
criticized Canada’s decision

The Ukrainian government criticized 
Canada’s decision to return the 
turbine, saying it would embolden 
Moscow to “continue to use energy 
as a tool of hybrid warfare against 
Europe.”Ukrainian officials have 
argued that there is no technical 
basis for Russia’s demand that the 

turbine be returned because the 
pipeline can operate without it. 
Moscow, they say, is choosing to 
weaponize gas flow in retaliation for 
sanctions.“This dangerous precedent 
violates international solidarity, goes 
against the principle of the rule of law 
and will have only one consequence: 
it will strengthen Moscow’s sense 
of impunity,” Ukraine’s foreign and 
energy ministries said in a statement.

Conclusion

Ukraine still argues that the Canadian 
government's move to repair and send 
the turbine to Germany is a violation, 
but the truth of the matter is never 
that, because the sanctions imposed 
by Brussels, the European Union and 
the West on Russia, gave Germany and 
some European countries a period 
until the end of this year 2022 in order 
to find an alternative Russian gas and 
energy. What Germany and Canada 
are doing at the present time can be 
explained within the routine annual 
maintenance of the Nord Stream 1 
pipeline, and cannot be considered 
a violation of European sanctions 
against Russia.
German concern about the possibility 

of stopping gas supplies even after 
it was repaired on July 21, 2022 
are legitimate concerns, because 
of the possibility that Russia will 
take a decision to stop gas supplies 
to Germany, and this matter is not 
excluded, since no one guarantees 
what is going on in the minds of 
Russian President Putin
Although some analysts believe that 
Germany can make concessions to 
Russia in order to ensure the flow of 
gas and avoid an energy supply crisis, 
this is unlikely, since Germany is still 
committed to the policies of imposing 
economic sanctions against Russia, 
in addition to the pressures that the 
German Chancellor is subjected 
to from within the government.  
And Parliament, as well as from 
the European Union and the US 
administration.
This means that the political and 
economic relations between Berlin 
and Moscow have declined to the 
fullest extent, and it is difficult to 
return to their state before the Ukraine 
war. Russian-German relations have 
entered a new stage, and Germany has 
no choice but to bet on its relations 
within the European Union and its 
transatlantic relationship.

Jassim Mohamad
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 The strained political 
situation in Iraq has taken 
a new turn as there are 
fears of direct clashes. The 
recently published audio 
leaks attributed to the head 
of the State of Law Coalition, 
Nouri al-Maliki, are causing 
troubles in the political and 
popular circles. The leaks 
were subsequently published 
by the US-based Iraqi activist 
and journalist, Ali Fadhil.
Al-Maliki accused al-Sadr 
of being a murderer. He 
also accused the head of the 
Kurdistan Democratic Party, 
Masoud Barzani, of seeking to 
harm the Shiites by attracting 
the displaced Sunnis and their 
leaders.
«How many people did 
Muqtada al-Sadr kill and kidnap 
with the duck cars (Toyota Crown) 
in Baghdad?» Al-Maliki asked. «I 
wanted to make the PMF (popular 
mobilisation forces) like the IRGC 
(Iranian Revolutionary Guard 
Corps),» al-Maliki said.
Also, in another clip, the former prime 
minister threatened to attack Najaf 
to protect the Marja'iyya if al-Sadr 
attacked it. He also spoke of a «cruel 
war from which no one escapes», and 
that he prepared for that by arming 15 
gatherings to confront it. 
In response to the leaks, al-Sadr 
demanded, on Twitter, the leaders 
allied with al-Maliki and his clan 
to condemn Al-Maliki's leaks to 
extinguish the strife, considering that 
al-Maliki has no right to lead Iraq in 
any way. 
He also said he is surprised at «the 
attempt to kill him by the Dawa Party 
and its general secretary in al-Maliki.» 
«I advise al-Maliki to retire from 
political work because his accession 
to power will be devastating for Iraq 
and its people,» he said.
In the fifth leak, al-Maliki confirms 
he has good relations with the leader 
of Asa'ib Ahl al-Haq militia Qais al-
Khazali and that the Fatah alliance, 
the factions, Kata'ib Hezbollah, 

Asa'ib Ahl al-Haq and Kata'ib Sayyid 
al-Shuhada' are all directly affiliated 
with Iran. 
«The leader of Asa'ib Ahl al-Haq, 
Qais al-Khazali, is good, and he is the 
one who will strike his opponents. 
Khazali is good, but the brothers 
in the Fatah and Badr alliance have 
nothing to do with them. They are in 
their own world, busy with farms,» 
Al-Maliki said. 
Al-Maliki also called on the leaders 
of the armed factions to follow the 
IRGC's footsteps and stay away from 
Iranian intelligence and delegate their 
affairs to the commander of the Quds 
Force Esmail Qaani.
«The Iranian situation is now 
between two groups; the IRGC 
and the intelligence. The Iranian 
intelligence has had a problem with 
the Iraqi government and the IRGC 
since Iranian President Hassan 
Rouhani. When Ibrahim Raisi took 
office, the views between the two 
groups converged. Ali Khamenei's 
group is the IRGC, and Iranian 
President Ebrahim Raisi's group is 
the intelligence. 
«The IRGC does not give the 
intelligence a chance to interfere 
with anything, the IRGC is the only 
one that decides. When I visited Iran, 
I spoke with the advisor of the Iranian 

guide Ali Akbar Velayati, the Speaker 
of the Shura Council and the Minister 
of intelligence and they all agree with 
me, but in the end, they say that things 
are in the hands of the commander 
of the Quds Force Esmail Qaani and 
they ask that we devote our efforts 
with the IRGC,» al-Maliki said.

Sensitive timing
 
Since the end of the last parliamentary 
elections on October 10, 2021, the 
country has plunged into a political 
crisis and the main political forces 
were unable to agree on electing 
a president and forming the next 
government after each bloc claimed 
that it had a majority in the parliament 
which includes 329 members. 
The political dispute and the inability 
of any party to resolve things made 
the parliament fail three times in 
electing a president of the republic, 
exceeding the deadlines stipulated by 
the constitution. 
Despite the resignation of the Sadrist 
bloc's MPs, al-Sadr remained present 
during the last period on the political 
scene in Iraq through his Twitter 
statements.
In this regard, political analyst and 
academic Dr Muthanna Al-Ubaidi 
told Levant News, «Regardless of 

whether these leaks are true or 
not, they came out at a sensitive 
time the political process 
in Iraq is going through, 
especially after last October's 
parliamentary elections, based 
on which a new government 
was supposed to form but that 
did not happen because of the 
political blockage followed by 
the withdrawal of some political 
forces from Parliament, the 
most important of which is the 
Sadrist movement because of 
deep disagreements. 
«The leaks and the statements 
attributed to Nouri al-Maliki 
- despite his denial of them 
- increased the complexity 
of the political scene and 
widened the gap between the 
active political forces in Iraq. 

These leaks may have been prepared 
as part of the political struggle for the 
leadership of the Shiite ethnicity in 
Iraq,» he said.

Consequences 

«Expectations tell that the 
repercussions of the leaks may be 
critical to the Iraqi political process 
and we might witness a civil fight, 
especially as the country is witnessing 
a major political and economic crisis,» 
he expects. «I believe there are many 
possibilities and the escalation we see 
is maybe because of the leaks but the 
real reason is a political conflict and 
deep differences between the Iraqi 
political forces.
«We may witness people turning 
against him, and perhaps al-Maliki will 
be forced to make more concessions 
concerning confessionalism and 
participating in forming the expected 
government as a part of the settlement 
between him and the current leader 
Muqtada al-Sadr. Despite the political 
scene might get worse and more 
complicated between the political 
forces. I believe it is not possible to 
ignore the influence of Iran which 
will not allow its allies in Iraq to fight 
each other,» he added.

Al-Maliki's leaks have 
serious repercussions at critical time
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Intermittent war among militias in Western 
Libya risk escalating into long conflict

 The Libyan PM Abdul 
Hamid Dbeibeh refused to hand 
over power to the new government, 
which the Libyan parliament 
assigned Fathi Bashagha to lead. The  
current deadlock has intensified the 
tension over the past months with 
two governments competing  over 
power and supported by militias 
positioned in Western Libya which 
is raising fear of a new power crisis 
in Libya. 

Militias clashing

The competition between Dbeibeh 
and Bashagha led to violent armed 
clashes on 5 April between the two 
largest militias in the capital Tripoli 
and Western Libya; the al-Nawasi 
militia and the Stability Support 
apparatus.
On 16 April, Libyan media outlets 
reported military movements in the 
vicinity of the Tripoli after news of 
Fathi Bashaghah’s intention to enter 
the Libyan capital. Large military 
columns carrying heavy and 
medium weapons were detected 
leaving several cities in the western 
region heading  towards the capital. 
On that day, some of the entrances to 
the capital city near the supply camp 
were closed with earth mounds.
The events followed a meeting 
Bashaghah held at his residence in 
Tunis with a number of the most 
prominent militia leaders in Misrata. 
That raised fears inside and outside 
Libya of Bashaghah entering the 
capital city by force to take over 
power from Dbeibeh who refuses 
to step down before the elections, 
which could spark clashes between 
him and Bashaghah's militias.

Libyan army warnings 

The Libyan army warned, on 27 
April, of the an imminent instability 
and security risks in light  of the 
some recent military movements. 
It  added that the head of the unity 
government Abdul Hamid al-

Dbeibeh's determination to stay in 
power foreshadows military war. 
The spokesman for the General 
Command of the National Army 
Major General Ahmed al-Mismari 
said that the real crisis in Libya 
is not political as much as it is a 
security crisis; he warned, during 
an interview with the Emirati 
newspaper al-Bayan,  against 
sabotaging the achievements of the 
Joint Military Committee 5+5.
«The army is trying to maintain 
the ceasefire, for as long as it can,  
despite the political blockage facing 
the committee. The army is closely 
monitoring the developments; it 
will not allow jeopardising security. 
The situation  in Libya, is not 
promising at the moment; especially 
in regards to the militias activity in 
Western Libya who continue to 
seize public funds.» He accused 
Dbeibeh of colluding with those 
militias by awarding them with cash 
and government posts, especially in 
the diplomatic corps.

Bashaghah's attempt to enter 
Tripoli

Tension escalated between the 
Libyan government mandated by 
the Parliament and headed by Fathi 
Bashagah and the government of 

his rival Abdul Hamid Dbeibeh, on 
17 May, after Bashaghah attempted 
to enter Tripoli. However, he 
and members of his government 
were forced to leave, hours after 
they entered the capital after the 
outbreak of armed clashes between 
his militias and Dbeibeh's militias.
«We entered the capital in civilian 
cars without any weapon; we were 
attacked by three armed groups  
with heavy weapons. I, as a prime 
minister elected by the legislative 
authority, have the right to visit  
the capital. The government will 
now work from Sirte but I would 
like to stress that the capital city 
is Tripoli,» Bashaghah stated. «I 
would not enter Tripoli by force. I 
say this from a position of strength 
and not from a position of weakness. 
Dbeibeh is working to disrupt the 
Libyan elections despite his pledges. 
Dbeibeh's government is completely 
illegitimate. He leads a family 
government in which he appoints his 
relatives. We want a government for 
all Libyans. Dbeibeh's government 
does not recognise the Parliament, 
the Supreme Council of State, or the 
Libyan laws. My government will 
not only watch while the Dbeibeh's 
government exploits the Libyans.»
  Moreover, Dbeibeh held Bashagha 
and his armed groups responsible for 

the destruction and losses of public 
and private property. He ordered 
all security and military agencies 
to confront anyone who threatens 
the security of citizens, adding that 
those who commit such actions 
cannot be a party to any dialogue or 
political agreement.

Human shields

Following those events, armed 
confrontations between armed 
militias in western Libya broke out 
several times; the biggest took place 
on 10 June, when clashes erupted 
between the al-Nawasi brigade and 
the Stability Support Apparatus. 
Light and medium weapons were 
used and the clashes get closer to a 
public park in the city center.
«An authority resulting from a 
Libyan consensus through legitimate 
and elected legislative institutions 
cannot be compared with an 
criminal gang that uses civilians in 
the capital city as human shields to 
achieve political aims,» The Libyan 
Prime Minister, Fathi Bashaghah 
tweeted accusing the government of 
Abdul Hamid Dbeibeh.

UN concerns over military 
conflicts

UNSMIL has received reports of 
clashes in Tripoli between armed 
groups, which endangered the 
lives of civilians, and separately of 
mobilization of armed groups, along 
with heavy weapons, from areas 
surrounding Tripoli.
UNSMIL is deeply concerned 
about these developments, during 
an extremely sensitive period of 
political polarization which the 
United Nations, international 
partners, and concerned Libyans 
are making efforts to resolve, 
including through the talks aimed 
at establishing a constitutional 
framework to enable the holding 
of national elections at the soonest 
possible time.

Abdul Hamid Dbeibeh Fathi Bashagah
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Sudan .. Army withdraws from the dialogue 
demonstrators for civil state

 On 8 June, a dialogue 
was launched in Sudan between 
the political forces to resolve the 
aggravating political crisis. Many 
political forces attended, while 
others were absent. Direct talks 
between the Sudanese forces, 
were facilitated by the tripartite 
mechanism; the African Union, 
IGAD, and UNITAMS. 
Sudan News Agency (SUNA) 
reported that the attendees were 
part of a committee representing 
the military forces [the Sovereignty 
Council, Forces of Freedom and 
Change (the Charter of National 
Accord), the Sudan Revolutionary 
Front], representatives of the 
National Unity Parties and the 
Popular Congress Party and other 
political forces. The absentees were 
the Central Council for Freedom and 
Change, the National Umma Party, 
the Communist Party, the Sudanese 
Resistance Committees and other 
revolutionary currents.

Return of the previous regime

The Secretary-General of the United 
Nation (SRSG) for Sudan Volker 
Perthes said in an article issued by the 
UN mission in Sudan: «We want to 
make real change through dialogue, 
and our role is to facilitate dialogue, 
and the decision is up to the Sudanese. 
We seek to see the results of the 
dialogue in the coming days after we 
had extensive consultations over the 
past weeks to facilitate the dialogue.» 
«If the current situation continued, 
violations and instability would 
increase and could lead to the return 
of the previous regime. «Killing, 
displacement, poverty and sufferance 
must stop now. The time has come 
for the Sudanese to have their 
share of development, democracy, 
justice, peace and stability, and we 
in the United Nations and the entire 
international community are fully 
prepared to help in that. The political 
process cannot succeed in reaching 
a comprehensive, lasting and 
unanimous solution unless it is fully 

Sundanese and totally extensive.»

Postponement of dialogue

On 11 June, a UN spokesman 
announced  the launch of a second 
round of dialogue to resolve 
the political crisis in Sudan was 
postponed indefinitely, and the 
spokesman for the UN Mission in 
Sudan, Fadi Al-Qadi, told AFP that 
the three international organisations 
had decided to postpone the 
dialogue session in light of recent 
developments. I do not have a 
specific date for the resumption of the 
dialogue sessions because the Forces 
of Freedom and Change coalition 
refused to participate.
A delegation from the Forces for 
Freedom and Change held an 
informal meeting with military 
officials to resolve the crisis, but the 
Civil Alliance later said in a statement 
that the dialogue is a false political 
solution and give legitimacy to  the 
military coup.

Military in government

Things got worse between the 
Sudanese government and the UN 
mission. On 29 June, the Sudanese 
Foreign Ministry summoned the 
SRSG for Sudan and the head of 
UNITAMS Volker Perthes and 

informed him it is displeased with his 
statements about the demonstrations.
Volker had said in an interview 
with Al Arabiya TV, that the main 
disagreement between the two sides 
is centered around the levels of 
sovereignty, who represents it, and 
whether the military should stay in 
the state's governing institutions, 
considering that «the June 8 
dialogue was not balanced because 
some political forces were absent. 
All forces have now accepted the 
tripartite mechanism , except for 
the Communist Party. Freedom and 
change are an essential part of the 
solution, but they are not enough. 
He perceives  those who carried out 
the coup as part of the problem and 
therefore must be part of the solution 
(referring to the military forces).»
The Chairman of the Transitional 
Sovereign Council, Commander-
in-Chief of the Armed Forces, 
Lieutenant-General Abdel-Fattah 
al-Burhan affirmed the armed forces 
are looking forward to the day when 
a national government is elected to 
take from it the burden of running 
the country's affairs. «The only way 
to do that is either by comprehensive 
national consensus or by going 
to elections, but not by calls to 
demonstrations and sabotage,» he 
added. «The army will not be easy in 
achieving the country's security and 

stability,» he said so a day before 
the expected demonstrations.

Popular demonstrations for  
civil state

Despite al-Burhan's warning 
speech, the Sudanese capital, 
Khartoum, and several 
Sudanese states witnessed new 
demonstrations  on 13  June,  
calling for the power to be handed 
over to civilians. Six people were 
killed during the demonstrations. 
The Sudanese Forces for Freedom 
and Change blamed Sudanese 
authorities for the casualties 
describing them as crimes against 
humanity and adding that the 
Sudanese people have affirmed 

their determination to have a civil 
state.
«The demonstrations on 30 June 
where millions took down to the 
street achieved a significant change in 
the balance of power in favour of the 
Sudanese people and their aspirations. 
The participation of millions of 
people in the demonstrations today 
dealt a painful blow to those who 
incite divisions. Our people put the 
army at the top of their priority list 
for the sake of the country's stability. 
We tell the international community 
that Sudan's stability is dependent on  
creating a civil democracy.»
It seems that the Sudanese 
demonstrations have finally paid off; 
chairman of the Sudanese Sovereignty 
Council, Abdel-Fattah al-Burhan, 
announced, on Monday 4 July  that 
the military would not participate 
in the dialogue run by the tripartite 
mechanism. «The military institution 
will be committed to implementing 
the outcomes of the dialogue, and 
the Sovereignty Council will be 
dissolved after the formation of the 
next government, and a higher council 
of the armed forces will be formed,» 
said Abdel-Fattah. «The army’s 
withdrawal from the dialogue aims to 
give the opportunity to the political 
and revolutionary forces to form a 
government of competencies.»
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 Since February 24, when 
the Russian military invasion of 
Ukraine began, attempts to resolve 
the crisis have never stopped. 
However, peace does not seem to be 
made soon because Russia insists on 
occupying the basin of the Azov Sea 
and connecting it with the Donbas 
region in eastern Ukraine especially 
since Moscow recognised, before 
the invasion, the separation of two 
regions from Ukraine which said that 
no peace agreement can suit it unless 
all Russian soldiers get out of its lands 
since they are invaders, which seems 
unlikely to happen in the foreseeable 
future.

The French will have to 
negotiate

The positions of the great powers, 
which are affected in a way or another 
by the Ukrainian war, varied between 
those who called for dialogue and 
others who encouraged Ukraine to 
war until it restored all its lands. On 
June 15, despite the fierce battles in 
eastern Ukraine, France reconfirmed 
it makes sure to keep the door of 
dialogue open with Moscow and 
Ukraine would have to hold talks with 
Russia at some point to try to end the 
war between the two countries.

Washington  will not pressure

The USA had another position on the 
peace between Russia and Ukraine. 
Jake Sullivan, the US National Security 
Adviser confirmed, on June 16, that 
the United States will not pressurise 
Ukraine to make concessions to 
Russia because the USA believes 
this would be a clear mistake and 
contradict international law. He 
added that Washington is currently 
studying the issue of supporting 
Ukraine by providing it with weapons 
and intelligence information and the 
USA believes this conflict should be 
solved diplomatically.
The Secretary of State, Anthony 
Blinken noted that Ukraine has to 
independently determine whether it 

wants to make territorial concessions. 
The newspaper AgoraVox published 
an opinion that regarding Russia's 
successful progress in Donbass, 
Western countries have changed 
their stance on Ukraine and are ready 
to force Kyiv to make territorial 
concessions for the sake of a 
diplomatic settlement of the crisis 
with Moscow.

Arab countries support peace

Most Arab countries remained neutral 
on the war except the Syrian regime 
which supported Moscow from the 
beginning and officially recognised the 
independence of Russian separatists 
in eastern Ukraine. In general, the 
Arab position was expressed by the 
Secretary-General of the League of 
Arab States Ahmed Aboul Gheit when 
he said, on June 22, that members of 
the League's ministerial group were 
discussing hosting Russian-Ukrainian 
negotiations for a ceasefire.
Aboul Gheit said the Arabs want 
the Arab world's sovereignty and 
stability and the Russian-Ukrainian 
war affects the whole world including 
the food, energy and tourism sectors, 
therefore, the ministerial contact 
group is waiting for a videoconference 
meeting between Arab ministers 
to discuss and reach for a ceasefire. 

Aboul Gheit said that the Arabs are 
distancing themselves from this 
international dispute and that this 
armed confrontation and the threat of 
using nuclear weapons are dangerous.

Britain: No to an early 
settlement!

The British position was somewhat 
strict. On June 28, the British Foreign 
Secretary, Liz Truss stressed the 
need to provide all possible support 
to Ukraine and called not to seek an 
early peace settlement.
«The number one thing we need 
to do is be giving all the support we 
can to Ukraine. The consequences 
of Ukraine not prevailing are very 
severe for the rest of Europe. And the 
response of NATO has to be increasing 
its presence, but also making its 
presence more permanent. In the 
region. I think that‘s very important,» 
said Truss.
The Kremlin said on June 28 that 
Russia would halt its offensive as soon 
as Ukraine surrenders, urging Kyiv 
to order its troops to lay down their 
arms. «The Ukrainian side can stop 
everything before the end of today,» 
Kremlin spokesman Dmitry Peskov 
told reporters. «An order for the 
nationalist units to lay down their arms 
is necessary,» he said, adding Kyiv had 

to fulfil a list of Moscow’s demands. 
Director of National Intelligence Avril 
Haynes responded, on June 30, saying 
that the United States does not see 
that a peace agreement is possible 
now between Russia and Ukraine.

Ukraine wants Russia to be 
defeated 

«The situation on the battlefield 
should be changed first because the 
negotiations are directly related to 
it,» said Foreign Minister Dmytro 
Kuleba. «I tell all partners a simple 
thing: Russia must sit down at the 
negotiating table after its defeat on the 
battlefield.» «There are no grounds 
for negotiations with Russia now,» he 
added.
Russian Foreign Ministry 
spokeswoman Maria Zakharova said 
that Kyiv confirmed again that it does 
not intend to conduct negotiations 
with Russia, and that Ukrainian 
President Vladimir Zelensky does 
not want peace. «An answer to all 
those who reproach Russia for not 
negotiating with the Kyiv regime. 
The Kyiv regime itself refused. 
Today, Kuleba confirmed this again 
(...) Zelensky, comrades (what is 
left of them), do not want peace,» 
Zakharova wrote on her Telegram 
channel,»

The peace is stuck between Moscow's defeat and 
Kyiv's surrender in the Ukrainian Crisis
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Spokesman for the Ukrainian Embassy in the 
UAE calls for a complete ban on Russian oil 

• How do you see the future of the 
military operations, especially with 
the resistance of the Ukrainian 
forces?
- The main thing everybody has to 
know is that Ukraine is 100% capable 
of winning this war. Yes, Ukraine can 
stop the Russian invaders and expel 
them from the temporarily-occupied 
territories of Ukraine within the 
internationally recognised borders.
What we need is only heavy weapons 
of sufficient quantity. Our free 
democratic state has to be better 
armed than the Russian criminal 
dictatorship. The Ukrainian armed 
forces have already proven they 
can use Western weapons very 
effectively. In the past weeks, Ukraine 
has succeeded in destroying several 
ammunition depots and Russian 
command centres, which proves 
Ukrainian soldiers have high skills 
and the ability to learn to use Western 
weapons quickly and use them very 
effectively.
The Russian Federation is well aware 
that the supply of arms to Ukraine is 
of crucial importance, so it is trying 
to defame the military assistance in 
every possible way and spread fake 
news. Yet Ukraine's arms control 
and monitoring system operates 
efficiently and transparently, and our 
Western partners know this.
Concerning the end of military 
operations, I would like to stress 
that no one, except Russia, would 
have wanted to wage this war. Putin's 
Russia is a threat to all of Europe and 
the world, so we all have to stop it 
together. Attempts to appease Russia 
are like attempts to make a deal with 
the devil, which would not achieve 
peace, stability or security.
The only way to achieve lasting and 
sustainable peace is the victory of 
Ukraine. Russia will not start serious 
peace negotiations without a military 
defeat. Therefore, we need a sufficient 

quantity of weapons and additional 
sanctions against the criminal Russian 
regime that is trying to undermine 
the principles of peaceful coexistence 
and development in the current 
world order to achieve its imperialist 
ambitions.

•  How do you see Ukraine's relations 
with Europe and Washington?
- Ukraine is a European country and 
its future is within the family of the 
European countries. As you know, we 
have just received we are nominated 
to be a candidate for EU membership 
and will continue our journey towards 
full EU membership. Ukraine has 
already implemented about 70% of 
EU rules and standards. Ukraine's 
people and leadership are ready to 
continue working intensively towards 
our accession to the EU.
Our current and future relations with 
Washington are clear. The USA is our 
strategic partner that currently plays 
a key role in strengthening Ukraine's 
defence capabilities to resist the large-
scale Russian aggression.

•  US President Biden's trip to the 
Middle East began with his visit 
to Israel. Where do you see the 
links between this visit and the 
geopolitical situation in Ukraine 
after the Russian invasion?
- The participants of the Jeddah 
Summit for Security and Development 
discussed the Russian invasion. In 

the final statement, the leaders of 
the participating countries reiterated 
the need to respect the principles 
of international law, including the 
UN Charter, the sovereignty and 
territorial integrity of states, and the 
obligation not to use or threaten force.
When Russia launched the unjustified 
aggression, it violated all possible 
international laws, including those 
mentioned in the final statement 
and used force against a peaceful 
neighbouring country, so I believe 
the summit participants supported 
Ukraine.

• Ukraine is one of the most 
important countries that exports 
grains .. What guarantees does 
Ukraine require to resume this? 
Do you think that this will be an 
intersection with the status of the 
export of Russian gas?
- We are in the final stages of talks 
to begin sea trade and export grain 
through Ukrainian ports in the Black 
Sea but these last stages are the 
hardest. Russia is solely responsible 
for the aggravation of global food 
security.
We want to export our grains as our 
customers need them but Russia has to 
lift the blockade of Ukrainian seaports 
and provide the conditions for the 
safe transportation of grain and other 
food exports. That blockade is the 
only reason for the growing shortage 
of food in the markets around the 

world as Moscow obstructs the safe 
movement in the Black Sea.
The deepening global food crisis 
is an example of how Moscow is 
using global problems to advance 
its aggressive and colonial political 
interests. The Russian Hunger Games 
are challenging the basic human right 
to life around the world, especially 
in the most vulnerable countries in 
Africa and Asia.
Therefore, on July 22, negotiations 
are scheduled to take place in Turkey 
to resume Ukrainian grain exports 
under the UN auspices. It is expected 
to sign a document containing the 
commitments of the parties regarding 
the safety of export routes in the Black 
Sea.
The Ukrainian delegation will support 
only those decisions that will ensure 
the security of the southern regions 
of Ukraine, the strong position of the 
Ukrainian Armed Forces in the Black 
Sea and the safe export of Ukrainian 
agricultural products to world 
markets.
Regarding energy, it can be said that a 
complete embargo on Russian oil and 
gas is urgently required. Without this 
important step, Russia will continue 
to undermine the EU's unity and use 
energy to pressure the leadership of 
European countries. Energy is the key 
and we urge all EU countries to speed 
up decisions on capping Russian 
oil prices and imposing a complete 
embargo on Russian oil and gas.

Rami Shafiq
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Tehran’s revealing summit

 Last week’s Tehran summit, 
involving Vladimir Putin, Recep 
Tayyip Erdogan and Ibrahim Raisi 
attracted less attention – at least in 
western media - than Joe Biden’s visits 
to Israel, the occupied Palestinian 
territories and Saudi Arabia in mid-
July. The main multilateral topic, 
formally at least, was Syria. But it 
provided fascinating insights into 
how the whole world, including the 
Middle East, has been changed by 
Russia’s invasion of Ukraine.
 Notably, it was only Putin’s second 
major visit outside Russia since 
he launched his “special military 
operation” against Kyiv in February. 
It reflected his determination to 
demonstrate he is not as isolated as 
the West claims, but retains influence 
after the visit to the region by the 
American president.
 Putin was working hard to solidify 
an Iranian-Russian alliance that has 
been emerging as a counterweight 
to US-led efforts to contain western 
adversaries. Iran’s supreme leader, 
Ayatollah Ali Khamenei, issued a 
declaration of support for the war in 
Ukraine of the kind that even other 
countries close to Moscow have so 
far stopped short of making, exactly 
reflecting the Kremlin’s own narrative.
 It was also useful for Erdogan as a 
mediator since there were signs of 
progress over the lifting of the Russian 
blockade of Ukrainian grain which 
has threatened a famine across Africa. 
Indeed last Friday a deal was signed, 
with help from the United Nations, 
on that grave international crisis, in 
Istanbul.
 Syria came last, with no signs of 
agreement on Ankara’s threat of a 
new military offensive to drive away 
US-backed Syrian Kurdish fighters 
from Turkey’s north-west border. 
The operation is part of Turkey’s plan 
to create a safe buffer zone along its 
frontier that would encourage the 
voluntary return of Syrian refugees, 
a move that would be popular inside 
Turkey as Erdoğan prepares for 

difficult elections next year, in the 
face of nightmarish inflation.
  “War is a violent and difficult 
endeavor, and the Islamic Republic 
is not at all happy that people are 
caught up in war,” Khamenei told 
Putin. “But in the case of Ukraine, if 
you had not taken the helm, the other 
side would have done so and initiated 
a war.” The summit’s choreography 
mirrored Putin’s determination 
to resist attempts to punish and 
isolate Russia, engaging with fellow 
American adversaries like Iran and 
with other countries like Turkey — a 
Nato member — whose alliances are 
far more complicated.
 Khamenei’s endorsement of the war 
went well beyond the much more 
cautious support offered by another 
key Russian ally, China, embracing 
Putin’s claim that the Nato and the 
West had left the Kremlin no choice 
but to act. Raisi conveyed the same 
message.
 It was a signal to the world that 
with Europe and the US now hitting 
Russia with sanctions comparable 
to those that have suffocated Iran’s 
economy for years, the long-fraught 
relationship between Moscow and 
Tehran may be becoming a true 
partnership.

 “Russia and Iran still don’t trust one 
another, but now need each other 
more than ever,” one regional expert 
was quoted as saying. “This is no 
longer a partnership of choice, but an 
alliance out of necessity.” For years, 
Russia was careful not to get too close 
to Iran, even as the two countries 
shared an adversarial relationship 
with the US and cooperated 
militarily after Russia’s intervention 
in Syria. For Putin, his attempts to 
build relations with Israel and Arab 
countries prevented a fully-fledged 
alliance with Tehran.
 But the Russian invasion of Ukraine 
changed the calculus. Increasingly 
cut off from western markets, Russia 
is looking to Iran as an economic 
partner, as well as for expertise in 
skirting sanctions. Gazprom, the 
Russian energy giant, has signed a 
nonbinding $40 billion deal to help 
develop gas and oil fields in Iran. 
And, American officials say, Russia 
is looking to buy much-needed 
combat drones from Iran for use 
over Ukraine, a matter that was not 
addressed publicly in the Tehran 
summit’s bilateral meetings.
  It wasn’t all positive for Putin: he 
was left awkwardly standing in a 
room in front of a throng of reporters 

while waiting to meet Erdoğan. 
Footage taken ahead of the meeting 
last Tuesday shows Putin fidgeting, 
shifting his weight and pulling a 
series of uncomfortable faces in front 
of cameras for nearly a minute before 
he is finally greeted by the Turkish 
president. But Erdogan later referred 
to Putin as “my friend.”
 It was unfamiliar terrain for the 
Russian leader, who has developed a 
reputation for keeping world leaders 
waiting, on purpose, sometimes for 
hours after scheduled talks were due 
to begin. Some media speculated it 
may have been payback for a 2020 
meeting in Moscow that saw Erdoğan 
wait so long to enter the meeting 
room that he took a seat.
 Erdoğan also signed economic and 
trade cooperation agreements with 
Iran, and said he opposed western 
sanctions on Iran over its nuclear 
programme. The US has again 
threatened to increase sanctions 
on Iran if it does not agree to revive 
the nuclear deal, which seems 
increasingly unlikely.
 In these turbulent times the Tehran 
summit was another sign of shifting 
national and regional interests. 
Pragmatic and unpredictable are the 
name of this game.

Ian Black
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Unblocking the Black Sea 

 Türkiye’s President Erdogan 
has suddenly found himself at 
the centrepiece of one of the key 
geopolitical questions of the day; how 
to ensure that the Russian invasion of 
Ukraine doesn’t supercharge a world 
hunger crisis that could see millions 
die. His unique part in this political 
drama has seen him go quickly from 
attending a NATO summit in Madrid 
to hosting the leaders of Russia and 
Iran back home to agree a deal to 
unblock the Black Sea. 
Erdogan was backed up by huge 
amounts of engagement from the 
most senior echelons of the UN. 
Out of this last week came the 
“unprecedented agreement” on 
the resumption of Ukrainian grain 
exports via the Black Sea amid the 
ongoing war is “a beacon of hope” in 
a world that desperately needs it, UN 
Secretary-General António Guterres 
said at the signing ceremony in 
Istanbul, Türkiye. 
Ukraine was one of the world’s 
leading agricultural exporters prior 

to the Russian invasion six months 
ago. Before the war, Ukraine 
accounted for 10% of the world’s 
wheat exports, 14% of its corn and 
half its sunflower oil, and was known 
as the “breadbasket of the world.” 
When the invasion began there was 
an estimated stock of some 25m 
tonnes of corn and wheat trapped in 
Ukraine – equivalent to the annual 
consumption of the world’s least 
developed economies. 
It is worth remembering that as 
many as 828 million people globally 
were affected by hunger in 2021, 
an increase of 150 million since 
the outbreak of the pandemic. The 
number will rise even higher in 2022 
as a result of severe weather events 
and the war in Ukraine. Nowhere is 
this more acute than in Somalia and 
the Horn of Africa where the worst 
drought in 40 years threatens to kill 
hundreds of thousands of children in 
the next few months. 
Denied the access to a Black Sea 
which has been mined and blockaded 
off as part of the conflict, only 5.2m 
tonnes of Ukrainian food stock 
has managed to leave the country 
over 6-months, the equivalent to 
normally what is moved in a single 

month. Food of course should never 
be weaponised, aid should never be 
delayed, obstructed or denied. Yet 
the agreement was good news but 
one that observers flagged would 
depend on trust which is almost 
entirely absent at the time of brutal 
war. 
Indeed, Russia launched a missile 
attack on Ukraine’s key grain-
exporting port of Odessa, officials 
said, hours after signing the 
international agreement to ease its 
blockade of the Black Sea coastline 
and allow for the safe transport of 
grain and other foodstuffs necessary 
to alleviate this looming global food 
crisis. Wheat prices rose sharply 
after the strike as doubts were raised 
about whether it will be possible to 
implement last week's agreement. 
This incident showed how soon 
things could potentially unravel 
through the unpredictability of 
violence and will have been sobering 
viewing for any of the crew that are 
lined up to sail the vessels that have 
to operate the newly ‘safe’ route.  
Beyond the physical dangers for 
ships having to avoid mines and other 
weapons of war, there is the question 
as to whether the new mechanisms 

can allow food to move quickly 
enough. The process that has been 
agreed to is predictably complex 
in order to satisfy the number of 
parties involved. It involves two 
‘coordination centres’ staffed by 
Russian, Ukrainian, Turkish and 
UN officials and a series of checks of 
the ships to ensure there are being 
used for the purposes that have 
been agreed to. Inspection teams 
will monitor the onloading of grain 
at the three ports. Ukrainian pilot 
vessels will guide the ships through 
the Black Sea, which is mined, after 
which they will head out through 
the Bosphorus Strait along an agreed 
corridor. 
The deal is valid for 120 days and 
targets monthly exports of 5 million 
tonnes. The invasion itself has lasted 
for just over 150 days and has already 
gone through a series of phases that 
remind us that we cannot really 
know what will happen next. One 
aspect of this deal, beyond its intent 
to unblock the Black Sea, is whether 
it can provide good offices for 
Ukrainian and Russian diplomats to 
engage on the wider issues of war and 
peace that are so essentially to bring 
the conflict to an end.

James Denselow
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America’s biggest win from Biden’s Middle East tour

 
 Reporting from inside the 
Middle East, I can confirm that 
the long-awaited visit of President 
Biden to the region, last week, was 
successful beyond expectations. To 
compensate for his eighteen months 
of absence, Biden has successfully 
hit open more than one box on his 
first Middle East tour to show that 
the United States is still the most 
important partner to the countries 
of the region. Before accusing me 
of exaggeration, try to see the full 
picture after turning down the loud 
noises aroused by biased media 
– including the pro-Russia news 
platforms that have been targeting 
the Arabic speaking audience for a 
while, as well as the American and 
western media, which unfairly serves 
the polarized positions of the far right 
or the far left.
First and foremost, by having 
the courage to admit that his 
administration’s initial policy “to pivot 
away from the Middle East had been 
a mistake,” President Biden restored, 
in a heartbeat, the glorious image of 
the United States in the hearts and 
minds of the people of the region, 
especially the youth who still admire 
the American values of democracy 
and liberalism and still aspire to 
copy them to their own countries. 
For the past six years, the absence 
of the democratic America that we 
know, and the rise of the Russian and 
Chinese influence on the region as a 
result of this absence, have killed the 
momentum of democratization that 
over-swept the region a decade ago. 
Biden’s successful homecoming to 
the region, last week, paves the way 
for the return of the issues of human 
rights, civil freedoms, and democracy 
back to the forefront.
That is, I believe, is America’s biggest 
win from Biden’s Middle East 
tour. Also, this is the best practical 
response to those who claim that 
Biden is abandoning human rights 
to please the Arab leaders. Contrary 
to the claims, the new relationships 

that Biden has built with Arab leaders 
will enable him to work better 
with them on improving human 
rights conditions and taking actual, 
rather than artificial, steps towards 
allowing democratization to progress 
in their countries. Indeed, Biden 
is a democratic president, which 
makes questioning his unconditional 
commitment to human rights and 
democratization a silly joke.
“I know that there are many who 
disagree with my decision to travel 
to Saudi Arabia. My views on human 
rights are clear and long-standing, 
and fundamental freedoms are always 
on the agenda when I travel abroad, 
as they will be during this trip;” wrote 
Biden in an opinion article, published 
in the Washington Post one week 
before coming to the Middle East.
The far leftist American voters, who 
comprise the majority of Biden’s 
electoral constituency, have been 
very critical to Biden’s visit to the 
Middle East, since the moment he 
announced the intention to make it 
happen. Some of them went as far 
as describing Biden’s willingness to 
go to Saudi Arabia and particularly 
meeting with the Saudi Crown 
Prince, Mohammed Bin Salman, as 
a “betrayal.” Sadly, they lobbied to 
keep the U.S. Administration aloof 
from the Middle East for whole 
eighteen months, wasting a lot of 
opportunities of fruitful cooperation 
with the region, for the good of 
the U.S. and the entire world. Such 

groups are ridiculously blinded by a 
theoretic rhetoric that is too idealist 
and too detached from the reality of 
the Middle East.
Yet, the good news is that President 
Biden and his team have, finally, 
decided to shake off this unprofitable 
approach towards the countries of 
the region, and rather focus on re-
engaging and re-collaborating. “From 
the start, my aim was to reorient 
– but not rupture – relations with 
[Saudi Arabia] that’s been a strategic 
partner for 80 years;” wrote Biden in 
the Washington Post op-ed.
Another successful hit by U.S. 
President Biden was effectively 
laying a solid foundation for the 
‘personal diplomacy’ dynamic that 
works perfectly with the mindset of 
the leaders of the region, especially 
the Arabs. The global energy and 
food crises, the threat of Iran on 
Arabs and Israel, and the U.S. rivalry 
with Russia and China, must have 
been unavoidable topics on the 
agenda of the GCC+3 Summit, in 
Jeddah. However, it was clear that 
Biden’s main goal from the visit was 
to regain the trust of the regional 
leaders in his administration, and 
thus win them to his country’s 
side, so the west can benefit from 
what they can offer to solve the 
current world troubles, especially 
the soaring energy crisis. That was, 
particularly, clear in the friendly 
one-on-one conversations that 
Biden convened with the leaders 

of Saudi Arabia, UAE, Iraq, Egypt, 
Israel, and even the Palestinians.
In his speech at the GCC+3 Summit, 
President Biden highlighted that 
the United States will continue 
to engage as the most important 
partner to the Middle East. “As 
the world grows more competitive 
and the challenges we face more 
complex, it is only becoming clearer 
to me that – how closely interwoven 
America’s interests are with the 
successes of the Middle East;” Biden 
emphasized to the participants of 
the GCC+3 Summit. “We will not 
walk away and leave a vacuum to be 
filled by China, Russia, or Iran. And 
we’ll seek to build on this moment 
with active, principled American 
leadership.”
Biden’s Middle East tour has left 
behind much positive energy and 
optimism. The United States has 
always been the closest and most 
trusted partner to the states and 
the peoples of the Middle East. 
Personally, I am so delighted to 
see the United States coming back 
on the right track in terms with its 
relationship with the region. I am 
sure there are many people who 
share the same sentiments in Egypt, 
Israel, Saudi Arabia, Jordan, Iraq, and 
elsewhere. After eighteen months of 
complaining about the unjustifiable 
absence of the U.S. administration, 
today we can finally say to the United 
States that we know and love: 
Welcome back!

Dalia Ziada
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War Making is an Organised Crime
 in International Politics

 

 When war becomes the 
reality in a specific area of the world, 
then the question arises: Was it 
possible to avoid the war scenario 
and replace it with dialogue and 
peace? The answer briefly is no. The 
reason is that the outbreak of wars 
in peripheries, not in centres, serves 
the agendas and policies of the great 
powers, whether they are directly 
or indirectly involved. While the 
opposite alternative, that is, peace, 
stability, and prosperity does not 
serve the great power plans.
For the great powers, it is a purely 
arithmetic process subject to profit 
and loss calculations. Put differently, 
if the profits of the great powers from 
wars that take place far from their 
lands are much more than peace and 
stability, as is the case in Ukraine, 
then this means yes to the eruption 
and perpetuation of wars and no to 

the opposite, that is, negotiations, 
peace, and stability.
Therefore, the history of foreign 
policy of the great powers, especially 
the United States, can be summarised 
as follows: Firstly, managing the 
existing international and regional 
crises and preventing them from 
being settled as much as possible in 
a manner consistent with interests of 
the great powers. Secondly, creating 
new crises under the supervision of 
the great powers or their local agents 
to ensure profit, exploitation, and 
domination.
In this context, Charles Tilly, the 
American sociologist says that “In 
these circumstances, war became the 
normal condition of the international 
system of states and the normal means 
of defending or enhancing a position 
within the system.” This is what led 
Tilly to conclude that violence and its 
monopoly are the first building blocks 
for the emergence of the modern 
nation-state in Europe, not social 
contract, ideas, and philosophies. 
Tilly explains that the birth of the 

modern nation-state in Europe does 
not differ much from how organised 
crime gangs emerged and operated. 
Hence, he states that «War made the 
state, and the state made war.»
The bleak conclusion here is that 
it is impossible to envisage a world 
without wars, or that it is impossible 
to conceive the great powers not 
rushing to fabricate wars. The reason 
in this case is that wars become a 
mainstay for the great powers at the 
international and regional levels to 
achieve the purposes of exploitation, 
profit, and control. British scholar 
Joseph John Thompson says, 
“Humanity has never sought peace, 
but an armistice between two wars.”
The great powers cannot live without 
wars and crises, whether in the 
peripheries or in the outskirts of the 
centres, or even within the opposing 
great powers. The reason is that wars 
are the superpowers' fuel for survival 
and continuity. In addition, the main 
task assigned to the great powers 
is to create crises and wars, not to 
solve them as they try to deceive the 

world through misleading media. 
The great powers themselves did 
not become great until they invaded, 
occupied, killed, plundered, burned, 
and annihilated, that is, became 
great at the expense of the misery 
and tragedies of others. What is 
more hideous than all this is that the 
wars made by the great powers turn 
into an organised and legitimate 
crime according to the so-called 
international law.

Jwan Dibo

Joseph John Thompson
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When Biden decided to return to Riyadh

 Saudi-American relations 
have always been strong and based on 
mutual respect and common interests 
since the establishment of the KSA in 
1933.
In this regard, we have to remember 
the Quincy Pact between King 
Abdulaziz and US President 
Franklin Roosevelt, which was the 
starting stone for establishing the 
US-Saudi strategic relations and 
strong partnerships. Many wait for 
the outcomes of the US President's 
first visit to the ME (Middle East), 
especially since it comes in these hard 
times the world goes through. During 
this visit, a summit will be held 
between the GCC countries, Egypt, 
Iraq and Jordan. Several US sources 
and media outlets implied Washington 
wants to establish strategic security 
alliances and new partnerships 
with the region to confront the 
Iranian threat represented by Iran's 
nuclear programme & ballistic 
missile programme and discuss how 
to develop effective security and 
military strategies and agreements to 
confront Iran's militias in the region 
and to deter the growing Iranian 
threats.
The visit will discuss the consequences 
of the Russian-Ukrainian war and 
its repercussions on energy, food 
prices, the rise in fuel prices, the fight 
against terrorism and the security of 
waterways. The US President began 
his visit to Israel by giving reassurances 
to it about the future of the nuclear 
deal with Tehran and by talking about 
how to strengthen strategic alliances 
between the two countries & bilateral 
relations, and how to lay foundations 
for agreements that guarantee Israel's 
security against Iranian threats.
Some observers believe the USA 
wants to get Israel involved in a phased 
strategic alliance with the region's 
countries to confront the threats of 
Iran and wants to normalize relations 
between Riyadh and Israel, which is 
unlikely to happen because Riyadh's 
positions were very clear about the 

Palestinian cause and the importance 
of finding a solution to it based on the 
Arab Peace Initiative, the two-state 
solution and the establishment of a 
state for the Palestinians which its 
capital will be East Jerusalem. Many 
Saudi officials like Prince Faisal bin 
Farhan, stressed this.
Biden implied that now there are 
difficulties in finding radical solutions 
to the Palestinian cause because 
of the current political difficulties 
facing the Israeli government and its 
division because the opposition led 
by Netanyahu wants to topple it and 
make its MPs defect. Therefore, Biden 
did not give any promises other than 
wishes to achieve the desired peace 
between the Palestinians and Israelis, 
and he could not even discuss the 
calls to stop settlements, but rather 
focused on the Iranian file during 
his meeting with Israeli officials 
who share the same concerns of the 
region's countries about the Iranian 
nuclear threat. Perhaps Biden wants 
to correct the course of relations 
due to the urgent economic crises of 
inflation, high fuel prices inside the 
US and the decline of the president's 
popularity, according to the recent 
opinion polls of the American CMBC 
network, to 37% because of his 
internal policies and the shortage 
of energy supplies, because of the 
Russian-Ukrainian war, which began 
to threaten Europe with winter 
approaching because Russia cut 

off gas supplies to many of these 
countries and there are economic 
sanctions on its oil.
Consequently, the US sees the GCC 
states, with their huge capacities 
and a solid economic base, will have 
an important role to help reduce 
oil prices and provide alternative 
sources of energy for Europe in case 
the Russian-Ukrainian war continues. 
As well, the Biden administration has 
to reshape the policy it has pursued 
against its strategic ally, Riyadh, like 
the previous statements issued by 
Biden or his Democratic Party against 
the Kingdom's leadership, halting 
arms deal, withdrawing the Patriot 
batteries and the removal of the 
Houthis from the lists of terrorism, 
which encouraged them to explicitly 
violate international law repeatedly 
and target the Kingdom and its 
energy sources, waterways and vital 
& civil facilities.
The results of those political policies 
were very negative on the strength 
and durability of the bilateral 
relations, and I think what Mr Biden 
wants is to restore those relations 
with Riyadh and the GCC to restore 
the region's countries' & Israel's trust 
and give them bigger reassurances 
in case a nuclear deal with Tehran 
was made and to ensure that deal (in 
case it happened) will not be at the 
expense of the upcoming strategic 
security alliances and treaties that, 
from his point of view, correspond 

to the concerns of the countries of 
the region, and serve Washington's 
interests and its carefulness not 
to cause other conflicts between 
Israel and Tehran or the region's 
countries and Tehran because this 
will aggravate the current struggle 
between Washington, Russia and 
China for more political, economic 
and military influence and hegemony, 
whether in the South China Sea in the 
east or the Black Sea in the west or 
even in the world which is witnessing 
the birth of new poles.
This may also be reflected in energy 
and oil prices in a way that threatens 
Washington's interests, especially at 
this critical time in which the Biden 
administration still faces problems, 
and which has also cast a shadow 
over the upcoming US midterm 
elections. What is happening in the 
Russian-Ukrainian war now is one 
of the outcomes of that competition 
through which Russia succeeded 
in creating divisions in Europe and 
putting pressure on Washington and 
Europe as well. I and many observers 
think Russia and China succeeded to 
some extent in exploiting the Biden 
administration's weaknesses, the void 
left by Washington in the ME and 
consolidating its (US) partnerships 
effectively with the region's countries. 
Many observers believe Biden has 
to make concessions to the region's 
countries to make them trust the US 
administration again.

Saad Al Hamid
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Another Turkish brutality against Kurds in Zakho

 
 The tourist village of Barakh, 
Zakho in Iraqi Kurdistan, which is only 
5 km far from the Turkish border was 
one of the main targets for the Turkish 
bombardment on July 20. As a result, 9 
people were killed including children 
and women while 31 civilians were 
injured. The place is well-known as 
a tourist hub and people across Iraq, 
especially from Baghdad and southern 
cities,  flock to Zakho and villages 
nearby in the Kurdish region to find 
a sense of peace in such cool weather 
compared to other parts of Iraq where 
the temperature was peaking to 50c in 
Summer.
Since 2015, the Turkish army is 
regularly committing crimes against 
Kurds and carried out multiple 
airstrikes in the Kurdistan region in 
Iraq and in the north and northeast 
Syria as well as a long strategic 
Turkish campaign against Kurdish 
«separatists» according to the Turkish 
propaganda. Besides that,  Turkey 
has created nearly 50 military bases 

inside the Kurdish territories in the 
federal region of Kurdistan as a part 
of old security and the military deal 
between Turkey and the former 
regime of Sadam Husain, which 
is now, considered illegal and not 
valid more so according to Iraqi 
government in Baghdad. In other 
words, Turkey is responsible for 
killing civilians and committing 
a massacre against Kurds as they 
are targeting Kurdish people 
everywhere, in Zakho, Sinjar, 
and in Syria's part of Kurdistan. 
Consequently, the Iraqi government 
condemned the Turkish attacks and 
aggression and called for Turkey 
to withdraw its military bases from 
Iraqi territories. Simultaneously 
with the Iraqi government's call 
for UN intervention, the Kurdistan 
Regional Government has also 
condemned the Turkish brutal 
attack against the people of the 
Kurdish region, and they asked 
for serious protection from the 
international community and to 
stop the Turkish aggression against 
civilians.
Zakho's massacre that was committed 
by Turkish President Erdogan and 

his military forces is not the only one, 
in fact, it is a long-running strategy 
against the Kurds everywhere. Such 
war crimes are carried out in Syria as 
in the Turkish region of Kurdistan and 
it has been always the Kurds that have 
been the main for Turkey's targets. For 
instance, going back to recent decades 

of Turkey's stories of the massacre 
against Kurds in Turkey as well, the 
Turkish army committed a similar 
massacre in 2011.  In the Kurdish 
village of Roboski located in Turkey 
and close to the Iraqi border, the 
Turkish army killed 34 civilian Kurds 
including 17 children that are well-
known as the «Roboski massacre». 
Similar to Zakho massacre, the 
Turkish government, and officials 
were ready to consider such 
«crimes» as a «legal» operation 
against terrorism. In fact, Turkey 
as a state continues to commit 
crimes against humanity and could 
be identified as a state of terrorism. 
Besides, Erdogan's relationship with 
ISIS and with Al-Nusra Front, and 
tens of militia jihadist groups of the 
Syrian opposition that are working 
and committing crimes against 
Kurds under the Turkish umbrella 
as a main source of terrorism. That 

is Erdogan's understanding of the 
term «sovereignty» of neighboring 
countries by occupying their territories 
and brutally killing the civilian people 
in front of the international community 
without any actions to stop such crimes 
against humanity.

Zara Saleh
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شمال سوريا: نافذة أمريكية للحل.. وقسد تغلقها

مــا تــزال مفاعيــل زيــارة الوفــد األمريــي   
ــي  ــام، ترخ ــديس غراه ــي، لين ــيناتور األمري ــادة الس بقي
بظاللهــا عــى الوضــع يف شــال رشق ســوريا وغربهــا، ومــا 
ــك  ــة لتل ــوريا الدميوقراطي ــوات س ــض ق ــداء رف ــزال أص ت
املبــادرة مبجلســيها »قســد« و«مســد« تــردد أيضــاً، رفــض 
أىت بعــد ارتيــاح محــي وإقليمــي لزخــم التدخــل األمريــي 
بعــد انقطــاع طويــل، ومحاولــة إيجــاد حــل يبعــد شــبح 
الحــرب، ويطفــئ فتيــل اشــتعالها يف مناطــق مل تهــدأ 
ــذي مارســته كل  ــل ال ــف والقت ــدادات العن ــن ارت ــد م بع

ــد. ــيات أس ــا ميليش ــع، وأكرثه ــر الواق ــلطات األم س

ثالثة وفود وصلت المنطقة..
 منها ما كان مشتركًا

ضــم  اســتخباراتياً   - عســكرياً  وفــداً  كان  األول  الوفــد 
ــل  ــن، وص ــن وأمريكي ــين وبريطاني ــاً فرنس ــادة وضباط ق
ــج  ــس منب ــا مجل ــي يســيطر عليه ــج« الت ــة »منب إىل مدين
لقــوات  مطلقــة  بتبعيــة  عربيــة  كواجهــة  العســكري 
الكوردســتاين  العــال  حــزب  خلفهــم  ومــن  »قســد«، 
ــس  ــاء املجل ــع أعض ــرك م ــد املش ــاع الوف »pkk«، واجت
ــة، وكان  ــاط جوهري ــدة نق ــت ع ــه طرح ــكري، وفي العس
ــة  ــاكل املنطق ــل مبش ــالع كام ــى اط ــد ع ــاً أن الوف واضح
وحيثيــات الوضــع يف مدينــة منبــج ومحيطهــا رغــم صغــر 
مســاحة املنطقــة وتداخــل النفــوذ يف تلــك املدينــة مــا بــن 
ــي وغــريب  ــوذ أمري ــراين وميليشــيات أســد ونف رويس وإي
إضافــة لقــوات مجلــس منبــج العســكري، مــع مــا يقابلهــا 
ــه  ــريك وحليف ــش ال ــود للجي ــن وج ــرى م ــة األخ يف الضف

ــورية. ــة الس ــع للمعارض ــي التاب ــش الوطن الجي
الوفــد العســكري االســتخباريت املشــرك أوصــل رســالة 
واضحــة ملجلــس منبــج العســكري حملــت اســتياء أمريكيــاً 
ــع  ــادة »قســد ومســد« م ــن قي ــارب الحاصــل ب ــن التق م
النظــام الســوري، وأكــدت أنــه عــى قيــادة قســد تحجيــم 
الوجــود الــرويس يف املنطقــة وعــدم تــرك حريــة املنــاورة 
لقواتهــم واألفضــل مرافقتهــم بــكل تحركاتهــم، مــع اتخــاذ 
كل مــا يلــزم ملنــع تعزيــزات النظــام مليليشــياته يف املنطقــة 
ألن مــن بــن تلــك التعزيــزات هــي ميليشــيات تتبــع 
ــق  ــا القل ــبب لن ــذا يس ــد، وه ــش أس ــاس جي ــران بلب إلي
ــدة  ــف يف قاع ــوات التحال ــى ق ــة ع ــات إيراني ــن هج م
ــرات  ــة الف ــارج« عــى ضف »خــراب عشــق« وقاعــدة »الف
الرشقيــة القريبــة مــن »منبــج«، والتحالــف ال يريــد تكــرار 
تحرشــات إيــران بقواتنــا كــا يحصــل يف حقــي »كونيكــو 
والعمــر«، قــرب مدينــة ديــر الــزور، مــع تعهــد للتحالــف 
بتقديــم دعــم عســكري مــن احتياطاتــه املوجــودة يف 
املنطقــة خــالل 48 ســاعة، وغــر املتوفــر مــن الســالح 
الخــارج، وأن  مــن  والذخائــر ســيقدم مبجــرد وصولــه 
ــريك باســتخدام املجــال  ــن يســمح للطــران ال ــف ل التحال
ــرشط  ــن ب ــج، لك ــوق منب ــوريا وف ــال رشق س ــوي ش الج
ــية  ــات السياس ــكري بالتعلي ــج العس ــس منب ــزام مجل الت
التــي ســيتم نقاشــها مــع قيادتكــم السياســية، والتــي 
ــد  ــن قس ــراع ب ــي ال ــامل ينه ــل ش ــاً لح ــن مقرح تتضم
ــا مــن  ــد مــن قســد وأتباعه ــه تعه ــريك، يقابل ــش ال والجي
ــن  ــا وع ــن مناطقه ــادات الـــ pkk ع ــاد قي ــس بإبع مجال
ــاق 2019  ــق اتف ــودة لتطبي ــتتم الع ــة، وس ــدود الركي الح
ــدم اســتفزاز  ــم ع ــة، وعليك ــة الركي ــع الحكوم ــود م املعق
ــل  ــف يتكف ــي والتحال ــش الوطن ــريك أو الجي ــب ال الجان

بالباقــي، وأن التحالــف يعكــف حاليــاً عــى دراســة إنشــاء 
منطقــة عازلــة بــن الحــدود الركيــة الجنوبيــة وبــن 
التحالــف  مناطــق انتشــار قــوات »قســد« وســيتكفل 

ــريك. ــب ال ــع الجان ــة م ــق رشاك ــة والتطبي باملراقب
باملقابــل، طلــب مجلــس منبــج مــن الوفــد وقــف هجــات 
ــا تهاجــم  ــا أنه ــرد عليه ــم ال ــة، )ت ــرات »درون« الركي طائ
قيــادات قنديــل وهنــاك تفاهــم أمريــي تــريك حــول 
األمــر(، وطلــب دعــم قــوات »قســد« يف بلــدات منــغ وتــل 
ــب  ــذا الطل ــد املشــرك ه ــض الوف ــا، )رف رفعــت ومحيطه
مــرراً أنهــا مناطــق تقــع تحــت النفــوذ الــرويس وال عالقــة 
للتحالــف الــدويل بدعمهــا، وأن التحالــف كان يراقــب 
ــك  ــد لتل ــل قس ــن قب ــر م ــلحة وذخائ ــل أس ــات نق عملي
القــوات وأن الفرقــة الرابعــة التابعــة لألســد وميليشــيات 
إيرانيــة كانــت تحصــل عــى قســم كبــر مــن العتــاد 
كرشــوة منكــم مقابــل متريرهــا ملنــغ وتــل رفعــت وهــذا 

ــف(. ــادة التحال ــن قي ــوض م ــر مرف األم

اجتماع الحسكة

ــاك  ــكة، كان هن ــة الحس ــرى، ويف مدين ــة األخ ــى الضف ع
وفــد رفيــع املســتوى بقيــادة الســيناتور األمريــي، لينــديس 
ــة  ــة إقليمي ــدءا جول ــف، ب ــوات التحال ــد ق ــام، وقائ غراه
ــم  ــن ث ــراق وم ــتان الع ــت لكوردس ــا وانتقل ــملت تركي ش
حطــت رحالهــا يف مدينــة الحســكة، ويف االجتــاع مــع 
قيــادة قســد ومســد نوقشــت بنــود مبــادرة أمريكيــة 
تهــدف لوقــف فتيــل االشــتعال ومعــارك يتحــر لهــا 
الجانــب الــريك وحليفــه الجيــش الوطنــي، يرافقهــا تســخن 
أصبحــت  ومعهــا  املنطقــة،  أركان  كل  شــمل  عســكري 
ــى  ــاين« ع ــرب »كوب ــن الع ــن ع ــا ب ــدة م ــات املمت الجبه
ــج  ــاً« ومناطــق منب ــى »جنوب ــة وعــن عي الحــدود الركي
بقــالع عســكرية  أشــبه  »غربــاً«  رفعــت  وتــل  ومنــغ 
أنشــئت لهــا غــرف عمليــات جديــدة بتحالفــات جديــدة 
)إيــران، أســد، قســد(، وكلهــا تتحــر ملعركــة يتواجــد 
مفتاحهــا وســاعة صفرهــا لــدى صاحــب القــرار يف أنقــرة.

ــدأت بتفقــد منشــآت  ــي ب ــارة الســيناتور األمريــي الت زي
ســجن »غويــران« يف الحســكة، والــذي تعــرض لهجمــة 
ــجن  ــن 4 آالف س ــرث م ــرج أك ــراً كادت تخ ــية مؤخ داعش
للتنظيــم مــن جدرانــه، ثــم عــاد الوفــد لاللتقــاء مــع 

قيــادة قســد، والخطــاب األمريــي كان واضحــاً، أعلــم 
يف بدايتــه قيــادة قســد أن عليهــا أن تٌــدرك أن تعامــل 
ــأيت  ــريك ي ــب ال ــع الجان ــة م ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
يف إطــار التعاطــي مــا بــن دولــة ودولــة، وتربطهــا بركيــا 
بحلــف  مــن رشاكتهــا  بــدءاً  باألهميــة  غايــة  روابــط 
ــع اإلدارة  ــي تجم ــات الت ــن امللف ــر م ــروراً بكث ــو، م النات
ــر  ــة مت ــداً أن املنطق ــريك، مؤك ــف ال ــع الحلي ــة م االمريكي
باســتحقاقات هامــة، ومــن واجبنــا منــع انشــغال الحلفــاء 
ــادرة اللحظــات  ــا نطرحــه هــي مب ــة، وم براعــات جانبي
األخــرة، وقســد تشــكل بالنســبة لنــا رشيــك مهــم يف 
محاربــة اإلرهــاب والتنظيــات اإلرهابيــة، وعليكــم اتخــاذ 
خطــوات جريئــة وقــد تكــون مؤملــة لكنهــا رضوريــة ملنــع 
ــة  ــده يف مدين ــم عق ــد يت ــاع ق ــاك اجت ــرب، وأن هن الح
»أربيــل« العراقيــة بــن وفــد تــريك ووفــد مــن قســد 
وبرعايــة التحالــف الــدويل إلنهــاء حالــة الــراع عــى 
أن  تؤكــد  )واملعلومــات  الســورية،  الشــالية  الحــدود 
الجانــب الــريك وقيــادة حكومــة »كوردســتان« داعمــة 

للمبــادرة األمريكيــة(.
عــن  االجتــاع  عقــب  خرجــت  التــي  التريحــات 
رئيــس حــزب االتحــاد الدميقراطــي »العائــد«، صالــح 
الجميــع  عــى  وهجومــه  موفقــة،  تكــن  مل  مســلم، 
األورويب،  االتحــاد  األمريكيــة،  املتحــدة  )الواليــات 
بالرضــوخ لضغوطــات  االتحاديــة(، واتهامهــم  روســيا 
الرئيــس الــريك »أردوغــان«، ومــن ثــم إعــالن قيــادة 
قســد حالــة الطــوارئ يف مناطقهــا، واملســارعة لعقــد 
ــة  ــران برعاي ــد وإي ــام األس ــع نظ ــدة م ــات جدي اجتاع
روســية، وإنشــاء غــرف عمليــات مشــركة واالتفــاق عــى 
تفاهــات تســمح للنظــام بالتغلغــل داخــل مناطــق 
ســيطرة قســد. كلهــا إجــراءات مل توفــق فيهــا قيــادة قســد 

ومســد وحــزب االتحــاد الدميقراطــي.
ــكري  ــج العس ــس منب ــادات مجل ــض قي ــت بع ــم خرج ث
بخطــاب يغــر مــن جــو النقاشــات التــي حصلــت باجتاع 
منبــج، فقــد أكــد القيــادي يف مجلــس منبــج العســكري، 
ــي  ــائعات الت ــع الش ــي جمي ــاوي، نف ــن البن ــد الرحم عب
أطلقتهــا وســائل التواصــل االجتاعــي حــول مدينــة 
ــس  ــن مجل ــذي دار ب ــاع ال ــأن االجت ــاً ب ــج، مضيف منب
منبــج العســكري ووفــد مــن التحالــف الــدويل، كان قــد 
أكــد فيــه وفــد التحالــف لــدويل دعمــه لقواتنــا، وأن 

الوفــد أىت إىل مدينــة منبــج متحديــاً التهديــدات الركيــة 
كونهــا تهــدد بشــّن حملــة عســكرية عــى مدينــة منبــج.

ــى  ــار ع ــل ج ــتمر والعم ــيق مس ــأّن »التنس ــد ب ــا أك ك
محاربــة تنظيــم داعــش وخاليــاه النامئــة وجمــع املعلومات 
عــن عنــارص وقيــادات تنظيــم داعــش املوجــودة يف مناطق 
ــتمرار  ــد باس ــد الوف ــا وتعه ــريك، ك ــالل ال ــيطرة االحت س

ــا«. تقديــم الدعــم اللوجســتي لقواتن
وحــول االتفاقيــات مــع حكومــة دمشــق، قــال القائــد 
العــام ملجلــس منبــج العســكري، محمــد أبــو عــادل، 
ــم  ــارة عــن مذكــرات تفاهــم ت ــات عب ــأن هــذه االتفاقي ب
مبوجبهــا نــرش قــوات حكومــة دمشــق عــى خطــوط 

الجبهــات وليــس يف املدينــة«.
الواضــح أن قيــادة قســد مل تتعــظ مــن الــدروس الســابقة 
نبــع  الزيتــون،  غصــن  الفــرات،  »درع  عمليــات  يف 
الســالم«، وبــكل تلــك املعــارك كان هنــاك دعــم إعالمــي 
لقســد مــن األمريــكان والــروس واإليرانيــن ونظــام أســد، 
ــع  ــن وم ــكرية، لك ــزات عس ــاك تعزي ــت هن ــاً كان وأحيان
أول طلقــة مــن الجيــش الــريك أو الجيــش الوطنــي كان 
ــح  ــة، ويصب ــداً يف املعرك ــه وحي ــد نفس ــد يج ــل قس مقات
أمــام أحــد خياريــن: إمــا متابعــة القتــال وتحمــل خســائر 

ــحاب. ــرة أو االنس كب

متى تستوعب قسد الدرس؟

ــي  ــا وه ــدرس خطواته ــة ت ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
تعلــم أن هنــاك تغــرات جوهريــة قادمــة عــى املنطقــة، 
الــرويس  الصــدام  اســتحقاقات  أن  يعلــم  والجميــع 
األمريــي يف أوكرانيــا قــد أرخــت بظاللهــا عــى الوضــع 
يف ســوريا، وأن بنــاء تحالفــات جديــدة وســحب بعــض 
الحلفــاء مــن الحضــن الــرويس قــد يكــون مطلبــاً رغــم 
ــتطيع  ــذات ال تس ــرف بال ــذا الظ ــة، وبه ــه الباهظ أمثان
بعالقتهــا  التفريــط  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
وتحالفاتهــا مــع أنقــرة كرامــة لعيــون »قســد«. فـــمتى 
تــدرك قســد تلــك الوقائــع؟ ومتــى تعــول »قســد« 
عــى السياســة وتســتجيب للمبــادرات أكــرث مــا تعــول 
عــى البندقيــة والتحالفــات الهشــة والخلبيــة؟ علــاً 
ــن تصمــد  ــة ل أن »قســد« تــدرك متامــاً أن تلــك البندقي

ــراً. كث

أحمد رحال
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هل الهجوم على دهوك من مخرجات قمة طهران؟

قمــة  تــان:  قمَّ املنطقــة مؤخــراً  حدثــت يف   
ــإن القمــة األوىل  ــاً للمراقبــن ف جــدة وقمــة طهــران. وفق
نجحــت نجاحــاً باهــراً بــكل املعايــر، السياســية واإلعالميــة 
والتقنيــة واإلداريــة، فقــد أسســت ملرحلــة جديــدة تختلف 
ــة  ــرث جدي ــور أك ــارت األم ــوم ص ــر، فالي ــد الغاب ــن العه ع
ــر املحســوبة، وال  ــرارات غ ــأ أو الق ــا للخط ــكان فيه وال م
مجــال فيهــا للمجامــالت املكلفــة، ورمبــا تحــدث البعــض 
ــا قبــل أن  عــن سياســة عربيــة جديــدة »هــات مــا ينفعن

ــك«. ــا ينفع ــذ م تأخ
ــوي  ــكا أن تحت ــى أمري ــة أن ع ــة جــدة كرســت حقيق قم
أن تطلــب  قبــل  بالضغــط واإلجبــار،  اإليــراين  الخطــر 
أمريــكا مــن العــرب أن يهندســوا عالقاتهــم الدوليــة وفقــاً 
للمــزاج األمريــي. وقبــل أن تطالــب أمريــكا دول الخليــج 
ــة الغــريب. ــد مــن البــرول إلنقــاذ ســوق الطاق بضــخ مزي

ــث شــعر حجــاج  ــة، حي ــران الكيدي ــم جــاءت قمــة طه ث
القمــة »روســيا وتركيــا وإيــران« بالعزلــة الدوليــة وخطــر 
التفــكك واالنهيــار، فبــادروا يلملمــون أجزاءهــم املبعــرثة، 

ليشــكلوا تحالفــاً أكــرث صالبــة مــن ذي قبــل.
ــرب يف  ــوى الح ــا س ــمَّ لديه ــة وال ه ــر القم ــيا تح روس
ــبة  ــة بالنس ــة وجودي ــة قضي ــة األوكراني ــا، فالقضي أوكراني
للــروس، بينــا تُعتــر ســوريا قضيــة اســراتيجية بالنســبة 
لطهــران وأنقــرة، فــكل منهــا لــه مطامــع يف ســوريا وقــد 

ــا. عمــال لســنوات مــن أجــل تحقيقه
روســيا طلبــت دعــاً تركيــاً وإيرانيــاً مــن الدولتــن، فهــي 
ات اإليرانيــة، ودعــم بالجنــود إذا لــزم  تحتــاج للمســرَّ
ــق  ــا يتعل ــة في ــف مهم ــا ملواق ــن تركي ــاج م ــر، وتحت األم
ــور  ــهيل عب ــو، وتس ــف النات ــا إىل حل ــام دول بعينه بانض

ــا. ــة لركي ــة التابع ــرات املائي ــر املم ــية ع ــفن الروس الس
إيــران غــر قــادرة عــى تقديــم الدعــم للحليــف الــرويس، 

ــة اســرضاء ال إغضــاب  ــون بصــدد طــرح أي ورق فاإليراني
ألمريــكا وإرسائيــل، وهــم يخوضــون غــار محادثــات 
ــووي، ومل تعــد األمــور تحتمــل  ــف الن ــة حــول املل مصري
ــى  ــة ع ــد اإلرسائيلي ــات ألن الي ــداً يف املحادث ــاً جدي انغالق

ــه. ــووي برمت ــج الن ــتهدف الرنام ــاد، لتس الزن
وكذلــك تركيــا غــر مســتعدة ألي احتــكاك مــع دول الناتــو 
ــال  ــف ش ــم يف حل ــو مه ــي عض ــيا، فه ــل روس ــن أج م
ــرب  ــإن الح ــرى، ف ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــي، م األطل
الروســية عــى أوكرانيــا نشــبت بســبب عــزم أوكرانيــا 

الدخــول يف الناتــو.
باعتبــار بوتــن مل يفلــح يف إقنــاع أردوغــان بدعم سياســات 
ــاً  ــا دع ــن لركي م بوت ــدِّ ــن يق ــا، فل ــكو يف رشق أورب موس
ــة  ــرشوع »املنطق ــاز م ــوريا إلنج ــال س ــا يف ش يف معركته
ــراك، واألمــر  ــم« بالنســبة لألت ــة الحل ــة«، أو »املنطق اآلمن

ذاتــه ينســحب عــى املوقــف مــن طهــران الســاعية إلنجــاز 
مــرشوع »التغيــر الدميغــرايف«.

هــذا يعنــي أن القمــة فشــلت فشــالً ذريعــاً يف الوصــول إىل 
تفاهــات جديــدة تســاعد »مثلــث أســتانا« عــى مواجهــة 
تحديــات املرحلــة القادمــة، وألن القمــة كيديَّــة يف أصلهــا، 
ــدروا  ــم، فأص ــاتة به ــى درء الش ــون ع ــا حريص فأصحابه
بيانــاً ختاميــاً نســخوه نســخاً مــن إحــدى ملتقيــات أســتانا 

الســابقة.
يف اليــوم التــايل للقمــة الفاشــلة يحــدث هجــوم صاروخــي 
اســتهدف منتجعــات ســياحية مبحافظــة دهــوك العراقيــة، 
أدى إىل مقتــل 9 أشــخاص وإصابــة 23 آخريــن، فهــل ميكن 
اعتبــار ذلــك الهجــوم هــو إحــدى نتائــج »قمــة الخيبــة« يف 
طهــران؟ ومــن هــو الطــرف الــذي خــرج خائبــاً أكــرث مــن 

غــره مــا جعلــه ينفــذ الهجــوم اإلرهــايب؟

كل املــؤرشات ترجــح إقــدام تركيــا عــى هــذا العمــل 
ــة  ــاً بالعملي ــاء ضجيج ــألت الفض ــي م ــا الت ــايب، تركي اإلره
العســكرية شــال ســوريا مل تحتمــل مزيــداً مــن العقبــات 

ــرز«. ــان »املتنك ــات أردوغ ــه طموح يف وج
ــة يف  ــا مغلق ــواب كله ــا إذاً.. فحــن وجــدت األب هــي تركي
اســتهداف أكــراد ســوريا توجهــت لــرب أكــراد العــراق، 

ــراد. واملهــم يف األمــر هــو رضب األك
ــة  ــا، وإدان ــعبي لركي ــمي والش ــراق الرس ــة الع ــد إدان بع
أمريــكا لهــا، وتوجيــه اإلدانــات مــن مصــادر دوليــة كثــرة، 
هــل تنجــح أنقــرة -التــي تنفــي ضلوعهــا يف هــذه الورطــة- 
ــور  ــم أم إن األم يف إســقاط مســؤوليتها عــن الهجــوم اآلث
ســتزداد تعقيــداً يف السياســات الركيــة الطائشــة التــي 
رسعــان مــا تنعكــس عــى »اللــرة الركيــة« التــي تشــكو إىل 

هللا أمرهــا مــن سياســات أردوغــان؟

عبد النارص الحسن

 2022/7/19 الثالثــاء  اجتمعــت   
ــران  ــران يف طه ــع إي ــا م ــيا وتركي ــن روس كل م
امللــف  أهمهــا  مشــركة،  ملفــات  ملتابعــة 
الســوري. وأىت هــذا االجتــاع غــداة تهديــدات 
تركيــة متالحقــة بغــزو شــال رشق ســوريا، 
ــل  ــج وت ــي منب ــالل مدينت ــام، واحت ــكل ع بش
عــى  وللوقــوف  خــاص.  بشــكل  رفعــت 
ــام، ومــا ســيتمخض عــن  ــادم األي املتوقــع يف ق
املواقــف  تقييــم  يتوجــب  االجتــاع،  هــذا 

الســوري. الشــال  يف  الجيوسياســية 
فدولــة االحتــالل الــريك تســعى للحصــول عــى 
احتــالل جديــد لشــال ســوريا دون قتــال. 
ــالل  ــد باحت ــلوب »التهدي ــتخدم أس ــي تس وه
منبــج وتــل رفعــت« كعصــا يتــم التلويــح بهــا 
ــوات  ــاع ق ــى إقن ــيا ع ــاعدة روس ــرض مس بغ
ســوريا الدميقراطيــة باالنســحاب النهــايئ جنــويب 

ــر. ــا 30 كيلوم ــع تركي ــورية م ــدود الس الح
غــر أن روســيا ال متلــك ســوى ورقــة مســاومة 
قســد عــى مدينتــي منبــج وتــل رفعــت فقــط. 
ــات  فشــال رشق ســوريا تحــت ســيطرة الوالي

الورقــة  هــذه  وحتــى  األمريكيــة.  املتحــدة 
ــة ضاغطــة  ــل رفعــت- ليســت بورق ــج وت -منب
بشــكل حقيقــي، وأعظــم أمثانهــا ال يتجــاوز 
ســقفه حرمــان قســد مــن حصتهــا يف منبــج وتل 
ورفعــت. فاملدينتــان تحــت الســيطرة الشــكلية 
ــم  ــد. وبالرغ ــة لقس ــام، والفعلي ــيا والنظ لروس
خســارتها  أن  إال  املدينتــن  أهميــة  مــن 
بالنســبة لقســد ســيرتب عليهــا خســارات أكــر 
بالنســبة لروســيا وتركيــا يف حــال قامــت تركيــا 
بغزوهــا. ولتحليــل هــذه العقــدة يجــب تذكــر 

ــة: ــاط التالي النق
• ال تســتطيع روســيا الســاح لركيــا باحتــالل 
فعلــت،  إن  ألنهــا،  عفريــن  وتــل  منبــج 
ــتفقد  ــص وس ــال حم ــد ب ــن املول ــتخرج م فس

كل أوراقهــا الضاغطــة عــى قســد.
• روســيا تضغــط عــى قســد لتصالــح النظــام 
ــريك عــى  ــا مــن هجــوم ت ــة تخويفه مــن بواب
منبــج وتــل رفعــت. وتزعــم روســيا زعــاً 
ــن  ــدي م ــام األس ــع النظ ــد م ــح قس أن تصال
حايــة الحــدود الســورية الركيــة، وبذلــك 
تنتفــي حجــة تركيــا لغــزو املدينتــن باإلضافــة 

إىل شــال رشق ســوريا. وكأن تركيــا تخــى 
شــال  غــزو  أرادت  إن  األســد  ميليشــيات 

ــوريا. س
ضعيفــة  لقســد  روســيا  حجــة  أن  غــر   •
ــد  ــام األس ــوات نظ ــود ق ــو كان وج ــداً. فل ج
يف منبــج وتــل رفعــت مينــع الغــزو الــريك، 
فهــذه القــوت أو امليليشــيات موجــودة أصــالً 
ــا  ــن، ف ــن املدينت ــددة يف هات ــاط مح يف نق
ــن  ــام م ــن النظ ــد بتمك ــة قس ــى مطالب معن
ــه يف مناطــق ســيطرة قســد  ــرش قوات إعــادة ن

ــام؟ ــد للنظ ــالم قس ــر استس غ
• إال أن قســد، واســتجابة لضغوطــات روســيا 
وفهمهــا للمعادلــة، ســمحت فقــط بتعزيــز 
ــا  ــي تتواجــد فيه ــاط الت النظــام األســدي للنق
ميليشــياته دخــول حــوايل 500 جنــدي إضــايف 
مــع معــدات بســيطة. وتكــون بهــذا اســتجابت 
للضغوطــات الروســية ومل متكــن النظــام إعادة 

انتشــاره يف مناطقهــا.
ــزو  ــا بغ ــة لركي ــد حج ــاً ال توج • إذاً، ونظري
وأخــرى  للنظــام  قــوات  بوجــود  املدينتــن 
وطاملــا  روســيا  أن  واملفــروض  للــروس، 

أنهــا قبلــت بســاح قســد بتعزيــز نقــاط 
ــي  ــود، فه ــد مــن الجن ميليشــيات األســد مبزي
ملزمــة بالدفــاع عــن هــذا الخيــار يف وجــه 
تركيــا  هاجمــت  حــال  يف  إنهــا  أي  تركيــا. 
ــاع  ــل رفعــت، فروســيا ملزمــة بالدف ــج وت منب
ــه  ــتبعد أن تواج ــن املس ــا. وم ــكرياً عنه عس

تركيــا روســيا يف شــال ســوريا.
• الواليــات املتحــدة األمريكيــة فعليــاً غــر 
وال  رفعــت  وتــل  منبــج  مبدينتــي  مهتمــة 
ــي  ــؤوليها الت ــات مس ــا تريح ــدو اهتامه يع
تعــر عــن القلــق وعــن اآلمــال بعــدم زعزعــة 
تســتطيع  ال  فركيــا  ذلــك  ومــع  املنطقــة. 
مهاجمــة منبــج وتــل رفعــت، ألنهــا، إن فعلــت، 
فســتغضب الواليــات املتحــدة التــي ترغــب يف 
ــة  ــن عالق ــد ط ــك تزي ــة. وبذل ــتقرار املنطق اس

ــة. ــكا بل ــان بأمري أردوغ
• ومــن املفــروض، إن غــزت تركيــا منبــج 
وتــل رفعــت، فإنهــا أيضــاً ســتواجه روســيا. وال 
يوجــد أي مــؤرش عــى نــزاع رويس تــريك بــل كل 
ــدان  ــيا تزي ــا وروس ــأن تركي ــول ب ــؤرشات تق امل
ــي ال  ــراتيجية. وه ــا االس ــوة ارتباطاته ــن ق م

ــا  ــح بالعص ــة التلوي ــن سياس ــي ع ــد التخ تري
لكســب مصالحــاً عــى األرض كالســاح لهــا 
ــذي  ــق ال ــوريا بالعم ــال س ــي ش ــالل باق باحت

ــه. ــم ب تحل
وكنتيجــة للنقــاط أعــاله، يتضــح أن الوضــع 
أن سياســة  الــاليشء، وطاملــا  باتجــاه  يســر 
ــد  ــادة قس ــاب ق ــى أعص ــب ع ــد واللع التهدي
ــا والنظــام، ومــن قبــل  مــن قبــل روســيا وتركي
التيــار املــوايل للنظــام يف قســد وصلــت إىل 
نهايــة مســدودة. ومــن املرجــح أن يســتمر 
الوضــع عــى مــا هــو عليــه مــع احتفــاظ تركيــا 

ــد. ــق التهدي ــيا بح وروس
فقــد أعلــن وزيــر خارجيــة إيــران، حســن أمــر 
ــن، أنَّ قمــة طهــران  ــان، أمــس االثن ــد اللهي عب
ــق  ــر يف مناط ــدة التوت ــف ح ــدف إىل تخفي ته
الــراع، وعــودة الالجئــن الســورين، واإلســهام 
ســوريا  يف  واألمــن  واالســتقرار  الســلم  يف 
مطروحــة عــى جــدول أعــال هــذا االجتــاع 

ــاليث. الث
ــن  ــرث م ــاع بأك ــن املرجــح أال يخــرج االجت وم
وزيــر  حــدده  مــا  فلــك  تــدور يف  عبــارات 
خارجيــة االحتــالل اإليــراين مــع قليــل مــن 
الركيــة  التحضــرات  بــأن  التهديــد  بهــارات 
ســوريا  شــال  يف  عســكرية  عمليــة  لشــن 

تكتمــل. حــن  وســتحدث  مســتمرة 

قمة طهران لالحتفاظ بحق التهديدعي األمن السويد
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أكبر مكاسب أمريكا من زيارة بايدن للشرق األوسط

أكتــب لكــم مــن داخــل الــرق األوســط   
ــا  ــال انتظاره ــي ط ــدن الت ــس باي ــارة الرئي ــد أن زي ألؤك
للمنطقــة، ومتــت األســبوع املــايض يف ســام، كانــت 
ناجحــة مبــا يفــوق التوقعــات. يف أوىل جوالتــه يف الــرق 
األوســط، اســتطاع الرئيــس بايــدن أن يعــوض غيــاب 
مثانيــة عــر شــهراً غــرق خالهــا العــامل يف صدمــات 

متوقعــة. تكــن  مل  وجيوسياســية  اقتصاديــة 
ــا  ــاً مل ــض مناقض ــراه البع ــد ي ــذا ق ــي ه ــرف أن كام أع
ــة  ــة والدولي ــد مــن وســائل اإلعــام العربي ــه العدي نرت
ــارة، لكــن أدعوكــم  ــرد أن تعــرف بنجــاح الزي ــي مل ت الت
لتتمكنــوا مــن رؤيــة الصــورة عــى حقيقتهــا، أن تتجاهلوا 
صخــب منصــات اإلعــام املتحيــزة، مبــا يف ذلــك الناطقــة 
باللغــة العربيــة ومواليــة لروســيا، وكذلــك وســائل اإلعــام 
ــرف أو  ــن املتط ــدات اليم ــدم أجن ــي تخ ــة الت األمريكي

اليســار املتطــرف عــى حــد ســواء.
أوالً وأهــم مــن كل يشء آخــر، فــإن تحــي الرئيــس 
بايــدن بالشــجاعة يف اعرافــه الرصيــح بــأن سياســته 
الســابقة »باالبتعــاد عــن الــرق األوســط كانــت خطــأ«، 
كان لــه أثــر واضــح يف اســتعادة الصــورة اإليجابيــة 
ــوب وعقــول شــعوب املنطقــة،  ــات املتحــدة يف قل للوالي
ــم  ــراً بقي ــم منبه ــا زال أغلبه ــن م ــباب، الذي ــًة الش خاص
الدميقراطيــة والليرباليــة التــي متثلهــا الواليــات املتحــدة، 
ومــا زالــوا يطمحــون إىل تطبيقهــا يف بلدانهــم. عــى 
مــدى الســنوات الســت املاضيــة، أدى غيــاب أمريــكا 

الدميقراطيــة التــي نعرفهــا، وتصاعــد النفــوذ الــرويس 
الغيــاب، إىل  والصينــي عــى املنطقــة نتيجــة لذلــك 
القضــاء عــى وهــج الطمــوح نحــو التحــول الدميقراطــي 
ــم،  ــن ث ــنوات. م ــر س ــل ع ــة قب ــاح املنطق ــذي اجت ال
فــإن عــودة بايــدن الناجحــة إىل املنطقــة تبــر بعــودة 
قضايــا الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان والحريــات املدنيــة 
إىل الواجهــة مــن جديــد، وهــو أمــر عظيــم – لــو أنكــم 

ــون. تعلم
هــذا، يف رأيــي، هــو أكــرب مكســب جنتــه الواليــات 
ــط.  ــرق األوس ــدن األوىل يف ال ــة باي ــن جول ــدة م املتح
ــن  ــك الذي ــى أولئ ــي ع ــل رد عم ــو أفض ــذا ه ــاً، ه أيض
يزعمــون أن بايــدن تخــى عــن حقــوق اإلنســان إلرضــاء 
ــك، ميكــن  ــة. عــى العكــس مــن ذل ــادة املنطق بعــض ق
ــكل  ــة بش ــادة املنطق ــع ق ــل م ــط العم ــدن اآلن فق لباي
ــان  ــوق اإلنس ــاع حق ــن أوض ــراً لتحس ــرب تأث ــل وأك أفض
ــي يف  ــول الدميقراط ــو التح ــة نح ــوات فعلي ــاذ خط واتخ
دولهــم. يف مقــال رأي نرتــه صحيفــة واشــنطن بوســت 
قبــل أســبوع مــن الزيــارة، كتــب بايــدن: »أعلــم أن 
هنــاك الكثــر ممــن ال يتفقــون مــع قــراري بالســفر إىل 
اململكــة العربيــة الســعودية. آرايئ بشــأن حقوق اإلنســان 
ــون  ــا تك ــاً م ــية دامئ ــات األساس ــة، والحري ــة وثابت واضح
عــى جــدول األعــال عندمــا أســافر إىل الخــارج، وكذلــك 
ــدن  ــة، باي ــة«. يف الحقيق ســيكون الحــال يف هــذه الرحل
هــو رئيــس دميقراطــي، مــا يجعــل التشــكيك يف احرامــه 
غــر املــروط لحقــوق اإلنســان والحريــات الفرديــة 
أمريــكا  املتطــرف يف  لليســار  يحلــو  مزحــة ســخيفة 

ــا. ترويجه
يشــكل الناخبــون األمريكيــون املنتمــون لليســار املتطــرف 
ــدن  ــس باي ــت الرئي ــي دعم ــرب الت ــة األك ــة التصويتي الكتل

يف االنتخابــات ضــد ترامــب الجمهــوري، إال أنهــم انتقــدوا 
ــة  ــذ اللحظ ــط من ــرق األوس ــدن إىل ال ــارة باي ــدة زي بش
التــي أعلــن فيهــا عــن نيتــه لعمــل ذلــك. ذهــب بعضهــم 
إىل حــد وصــف اســتعداد بايــدن للذهــاب إىل الســعودية، 
ولقــاء ويل العهــد األمــر محمــد بن ســلان، بأنــه »خيانة«. 
مــع األســف، هــم الذيــن ضغطــوا عــى اإلدارة األمريكيــة 
ــدة عــن الــرق األوســط،  ــة عملهــا لتبقــى بعي ــذ بداي من
ونجحــوا يف تحقيــق ذلــك ملــدة مثانيــة عــر شــهراً كاملــة، 
مــا أدى إىل إهــدار الكثــر مــن فــرص التعــاون املثمــر مــع 
ــأرسه. هــذه  ــات املتحــدة والعــامل ب ــح الوالي املنطقــة لصال
الجاعــات مغيبــة بشــكل ســخيف بســبب وقوعهــا تحــت 
تأثــر خطــاب نظــري مثــايل ال عاقــة لــه بواقــع الحيــاة يف 

الــرق األوســط.
لكــن الخــرب الجيــد هــو أن الرئيــس بايــدن وفريقــه قــرروا 
أخــراً التخلــص مــن هــذا املنظــور غــر املثمــر تجــاه الرق 
األوســط، والركيــز بــدالً مــن ذلــك عــى إعــادة االنخــراط 
وإعــادة التعــاون مــع القــادة يف دول املنطقــة. كتــب بايدن 
يف مقــال رأي بواشــنطن بوســت: »مــن البدايــة، كان هــديف 
ــع  ــات م ــع- العاق ــس قط ــن لي ــه -ولك ــادة توجي ــو إع ه
]الســعودية[ التــي كانــت رشيــكاً اســراتيجياً لنــا طيلــة ٨٠ 

عامــاً”.
مصداقــاً لذلــك، قــد وضــع الرئيــس األمريــي بايــدن 
الشــخصية«  »الدبلوماســية  لديناميكيــة  متينــاً  أساســاً 
التــي تعمــل بشــكل مثــايل مــع عقليــة القــادة السياســين 
يف املنطقــة، وخاصــة العــرب منهــم. ال بــد أن أزمتــي 
ــرب  ــى الع ــران ع ــد إي ــة، وتهدي ــذاء العاملي ــة والغ الطاق
وإرسائيــل، والتنافــس األمريــي مــع روســيا والصــن، 
كانــت موضوعــات ال مفــر منهــا عــى جــدول أعــال قمــة 
جــدة. لكــن مــن الواضــح أن الهــدف األســايس لبايــدن مــن 

ــه،  ــارة كان اســتعادة ثقــة القــادة اإلقليميــن يف إدارت الزي
وبالتــايل كســبهم يف صــف بــاده، حتــى يتمكــن مــن 
ــة  االســتفادة مــا ميكنهــم تقدميــه لحــل املشــاكل العاملي
الحاليــة، خاصــة أزمــة الطاقــة. كان ذلــك واضحــاً بشــكل 
خــاص يف االجتاعــات الوديــة والبنــاءة التــي عقدهــا 
والعــراق  واإلمــارات  الســعودية  مــع  بايــدن  الرئيــس 

ــطن. ــل وفلس ــرص وإرسائي وم
يف خطابــه أمــام قمــة جــدة، أكــد الرئيــس بايــدن أن 
ــك  ــم رشي ــراط كأه ــتمر يف االنخ ــدة ستس ــات املتح الوالي
للــرق األوســط. »بينــا تــزداد قــدرة العــامل عــى املنافســة 
ــر  ــح األم ــداً، أصب ــا تعقي ــي نواجهه ــات الت ــزداد التحدي وت
ــح  ــابك مصال ــدى تتش ــبة يل، إىل أي م ــاً بالنس ــر وضوح أك
ــط؟«،  ــرق األوس ــات ال ــع نجاح ــق م ــكل وثي ــكا بش أمري
ــدة  ــات املتح ــة أن الوالي ــاركن يف القم ــدن للمش ــد باي وأك
ــيا أو  ــن أو روس ــأه الص ــا مت ــرك فراًغ ــحب وت ــن تنس »ل
ــادة  ــاء عــى هــذه اللحظــة مــع قي ــران. وسنســعى للبن إي

ــادئ”. ــطة وذات مب ــة نش أمريكي
ــر  ــط الكث ــرق األوس ــدن يف ال ــة باي ــت جول ــد خلف لق
مــن الطاقــة اإليجابيــة والتفــاؤل. لطاملــا كانــت الواليــات 
لــدول  موثوقيــة  واألكــر  األقــرب  الريــك  املتحــدة 
وشــعوب الــرق األوســط. أنــا شــخصياً ســعيدة للغايــة 
برؤيــة الواليــات املتحــدة تعــود إىل املســار الصحيــح فيا 
ــاك  ــن أن هن ــدة م ــا متأك ــة. أن ــا باملنطق ــط بعاقته يرتب
العديــد مــن األشــخاص الذيــن يشــاركونني نفس املشــاعر 
يف مــرص وإرسائيــل والســعودية واألردن والعــراق وأماكــن 
أخــرى. بعــد مثانيــة عــر شــهراً مــن الشــكوى مــن 
ــا،  ــن منطقتن ــدة ع ــات املتح ــربر للوالي ــر امل ــاب غ الغي
ميكننــا اليــوم أن نقــول أخــراً: عــوٌد حميــد ســيادة 

ــدن. ــس باي الرئي

داليا زيادة
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جو بايدن في قمة جدة.. طاقة الشرق 
ومصالح واشنطن االستراتيجية في زمن متغير

مثــة احتفــاء بــدا للجميــع منــذ أعلــن الرئيــس   
ــط  ــرشق األوس ــة ال ــه ملنطق ــدن زيارت ــو باي ــي ج األمري
ــور  ــاري، وحض ــو( الج ــوز )يولي ــهر مت ــف ش ــالل منتص خ

الســعودية. العربيــة  اململكــة  يف  جــدة  قمــة 
لطاملــا حــرص بايــدن عــى تخفيــض القيمــة االســراتيجية 
للــرشق األوســط يف رصيــد السياســة الخارجيــة األمريكيــة 
وعكــف مــن الناحيــة العمليــة عــى إبــراز تلــك الرؤيــة 
يف عديــد املواقــف، غــر أن الحــرب الروســية األوكرانيــة، 
وتحديــداً مــا يتصــل بأمــن الطاقــة، دفعــت الرئيــس 
األمريــي نحــو نقطــة حرجــة عــى تخــوم جغرافيــا 
ــات املتحــدة  ــة للوالي ــا القــوى املناوئ ســاخنة ترعــى فيه
ــه  ــه بايــدن بأن ــة كــا تشــاء، وهــو مــا عــر عن األمريكي

ــه. ــة للصــن أو روســيا ملــلء فراغات ــرك املنطق ــن ي ل
 ليــس ببعيــد عــن املتابعــة والرقــب كــم النزيــف الــذي 
ارتفــاع ســعر برميــل  تعانيــه اإلدارة األمريكيــة مــن 
البــرول يف الوقــت الــذي يتوقــف فيــه إنتــاج ليبيــا مــن 
النفــط، عــر رفــع املؤسســة الوطنيــة للنفــط الليبــي 
كنتيجــة  اإلنتــاج،  حقــول  يف  القاهــرة  القــوة  إعــالن 
مبــارشة لســيطرة قــوات فاغــر الروســية عــى تلــك 
ــية  ــات سياس ــور برتيب ــك الحض ــات ذل ــول، وتداعي الحق
مــع عــدد مــن الفاعلــن املحليــن، ال ســيا أن كافــة 
ــن  ــب ب ــز للتقري ــتيفاين ويليام ــارة س ــاوالت املستش مح
مجلــس النــواب واملجلــس األعــى للدولــة، مل تحقــق 

النتائــج املرجــوة عــى مســتوى إقــرار قاعــدة دســتورية 
تســمح مبارســة االســتحقاق االنتخــايب.

كافــة خطــوات الرئيــس األمريــي تتجــه نحــو »الجغرافيــا 
ــل  ــن إرسائي ــدءاً م ــط« ب ــرشق األوس ــراً يف »ال ــل تأث األق
ــاع  ــث االجت ــة الســعودية، حي ــة العربي ــاء باململك وانته
بــدول الخليــج العــريب مــع قــادة مــر والعــراق واألردن. 
ــكاس لحجــم  ــا هــي إال انع ــة م وهــذه التحــركات الالفت
ــاً  ــدرك يقين ــن ي ــس ل ــري مســرة رئي ــي تع ــرثات الت الع
فرتــه الرئاســية الثانيــة، بينــا ســرحل والعــامل عــى 

ــرأس شــيباً. ــة مــن اشــتعال ال مقرب
ال ميكــن بــأي حــال تصــور أن الفــراغ الــذي بــدا يف الــرشق 
األوســط خــالل العقــود األخــرة عــر الفــوىض التــي 
عرفتهــا املنطقــة، خــالل العرشيــة الفائتــة، ونكــوص الثقة 
يف الواليــات املتحــدة كحليــف رئيــس لألنظمــة العربيــة، 
مــن املمكــن أن يعــود تلقائيــاً مبجــرد زيــارة يعلــن مــن 
خاللهــا قــرار اململكــة العربيــة الســعودية بفتــح مجالهــا 
ــارة للطــران  ــران، يف إش ــة رشكات الط ــام كاف الجــوي أم
اإلرسائيــي. إذ يبــدو معلومــاً للجميــع أن القــرار كان 
ــدن أو مل  ــو باي ــر ج ــواء ح ــذ، س ــد التنفي ــيدرج قي س
يحــر، ضمــن ســياق عــام يدفــع جغرافيــا الخليــج 
العــريب إلبــرام رؤيــة ســالم مــع تــل أبيــب، وتتاهــى مــع 
ــة  ــاع اإلقليمي ــان األوض ــدويل وارته ــام ال ــراب النظ اضط
ــدوث  ــع لح ــذي يدف ــر ال ــدويل. األم ــر ال ــوب التوت مبنس

ــل أبيــب. ــو نســبياً مــع ت ــة ول هــذه املقارب
واشــنطن تــدرك جيــداً أن املنطقــة العربيــة ال ميكــن 
ــا وســوريا  ــا عواصــم ليبي ــال، بين أن تكــون مرتاحــة الب
أوســطية  قــوى رشق  داخــل حيــز  والعــراق  واليمــن 
متــارس أدواراً تكتيكيــة مــع القــوى الدوليــة، وتحقــق مــن 

خــالل ذلــك مكاســب اســراتيجية عــى حســاب مصالــح 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وذلــك عــر تناقضــات 

ــاط. ــك النق ــية يف تل ــاع السياس األوض
ليــس مــن الصعوبــة مبــكان أن تجــد ذلــك واقعــاً وحــارضاً 
يف ليبيــا عــر األدوار الركيــة املركبــة، مــرة لصالح موســكو، 
وأخــرى لصالــح واشــنطن. وكيــف يتحــرك الرئيــس الــريك، 
رجــب طيــب أردوغــان، نحــو ذلــك عــر توظيــف الحضور 
ــب  ــالل اللع ــن خ ــراق م ــا والع ــوريا وليبي ــزدوج يف س امل
مــع روســيا وواشــنطن ومــدى تحقــق ســيناريو االلتقــاء 
الــريك واإليــراين مــن خــالل امللفــات املفتوحــة واملشــركة 

يف اليمــن وســوريا والعــراق.
ومــن ثــم، إخفــاق واشــنطن يف إدارة »الفــوىض الخالقــة« 
التــي شــجعت ودفعــت يف ســياق تنفيذهــا دول املنطقــة 
عراقيــل  ســيضع  االخــرة،  الســنوات  خــالل  العربيــة 
دول  أن  ســيا  ال  عودتهــا،  طريــق  أمــام  اســراتيجية 
املنطقــة تتحــرك عــر آليــات جديــدة ومــن خــالل أدوات 
مختلفــة تتيــح لهــا الحركــة مبرونــة تكتيكيــة بعيــداً عــن 
ــات  ــن الطاق ــتفادة م ــي واالس ــذب األمري ــاب الج أقط
ــدور  ــة ل ــة الطامح ــوى الدولي ــة يف الق ــارضة والفاعل الح

ــارز. ــد وب جدي
ال ينبغــي النظــر نحــو ذلــك بكونــه ســيحدث ذات ســاعة 
قريبــة، ولكنــه يف حالــة تشــكل وصياغــة يعــوزه الوقــت 
ــر  ــي ســتطرح نفســها ع ــة الت ــكايف والتطــورات الالزم ال
تداعيــات موســكو/ كييــف، ومــدى تطــور ســيناريوهات 
ــه  ــق أزمات ــامل عم ــيدرك الع ــف س ــوان، وكي ــن وتاي الص

ــا السياســية. ــة ونتائجه االقتصادي
ــط  ــرشق األوس ــتقر يف ال ــي املس ــام اإلقليم ــن النظ يرته
مبــدى وعــي األنظمــة العربيــة باألزمــات السياســية التــي 

تعــاين منهــا دول اإلقليــم، وكــذا أهميــة أن تســعى الــدول 
االســراتيجية  تحدياتهــا  بتاهــي  املســتقرة  الفاعلــة 
الواحــدة، وأن تجــاوز ذلــك لــن يتحقــق ســوى بحــد 
أدىن مــن التوافــق عــى نســبية املصالــح، وتفــوق تحقــق 
درجــة االســتقرار عــى أي قيمــة مضافــة قــد تحــدث دون 

ــة. ــة اآلمن ــوم الدول ــق االســتقرار ومتوضــع مفه تحق
لذلــك ال ميكــن النظــر بارتيــاح ملــن يريــد أن يقــدم زيــارة 
الرئيــس األمريــي بايــدن بكونهــا ردة يف طريقــة التفكــر 
األمريــي صــوب الــرشق األوســطـ، وأنهــا مراجعــة للــذات 
عــن األهميــة االســراتيجية للمنطقــة، وســعي ملــلء 

الفــراغ بعيــداً عــن االســتقطاب الــرويس والصينــي.
ــداف  ــر أه ــرك ع ــة تتح ــارة تكتيكي ــي زي ــك، فه إىل ذل
ــس  ــا الرئي ــرض له ــة يتع ــة مرتبطــة مبشــاكل وقتي مرحلي
األمريــي وفريقــه، ولــن يتغــر يف األفــق املنظــور صــرورة 
منظورهــا تجــاه املنطقــة واألنظمــة الحاكمــة، ســوى 
بتفعيــل منصــات نســبية ومرحليــة األهــداف بــن الــدول 

ــاخنة. ــات الس ــة يف امللف العربي

رامي شفيق

الرئيس األمريي جو بايدن

بايدن من منظورين

 
هنــاك زخــم إعامــي غــر مســبوق   
ومؤسســاتياً(  )رســمياً  واشــنطن  قبــل  مــن 
وتزامنــاً  تحضــراً  األوســط  الــرق  باتجــاه 
ــة، إال  ــدن للمنطق ــو باي ــس ج ــارة الرئي ــع زي م
أن قمــة جــدة هــي مــن يحظــى باألولويــة 
ــام  ــل اإلع ــن قب ــى م ــا” حت ــية “إعامي السياس
اإلرسائيــي ال األمريــي فقــط، مــا يضاعــف 
مــن حجــم الضغــوط عــى البيــت األبيــض.

تــل أبيــب تعــّول كثــرا عــى نجــاح هــذه 
عــى  مبــارش  تأثــر  مــن  لهــا  ملــا  الزيــارة 
املســتقبل الســيايس لرئيــس الــوزراء اإلرسائيــي 
يائــر البيــد وذلــك تحضــراً لانتخابــات الربملانية 
ــاد  ــل، إال أن األبع ــرب املقب ــع نوفم ــة مطل املقبل
االســراتيجية هــي املاثلــة والحــارضة يف الرســائل 
اإلرسائيليــة املبــارشة للريــاض، متمثلــة عــرب 
ــد  ــا تجمي ــن أوله ــرارات مل يك ــن الق ــة م حزم
ــزم  ــم ح ــك تقدي ــتيطانية، وكذل ــطة االس األنش
اإلرسائيــي،  العمــل  ســوق  يف  للفلســطينين 
ــط  ــكانية يف محي ــاريع إس ــة ملش ــك باإلضاف ذل
ــك إىل  ــال ذل ــن خ ــد م ــدف البي ــدس. ويه الق

ــق  ــا يف املواثي ــع رشكائه ــات م ــق التفاه تعمي
قــدر  أكــرب  عــى  واالســتحواذ  اإلبراهيميــة، 
ــات  ــة يف االنتخاب ــن األصــوات العربي ممكــن م

املقبلــة.
ويظــل امللــف األكــر حضــوراً هــو بالتأكيــد 
ــل  ــراين، حيــث ستســعى ت ــل امللــف اإلي تفاصي
ــن  ــد م ــو أبع ــا ه ــى م ــل ع ــب إىل التحص أبي
الجانبــن  بــن  ُوقّــع  الــذي  القــدس  ميثــاق 
تعهــدت  حيــث  واإلرسائيــي(،  )األمريــي 
ــاوز  ــل تتج ــة إلرسائي ــات أمني ــنطن بضان واش
ســابقا،  املتحــدة  الواليــات  قدمتــه  مــا  كل 
ــران،  ــارشة لطه ــة رســالة مب ــاق هــو مبثاب وامليث
الثــوري  الحــرس  إبقــاء  إىل  باإلضافــة  ذلــك 
ــة”  ــة “إرهابي ــات املصنف ــة التنظي ــن قامئ ضم
الخارجيــة  عــن  الصــادرة  القامئــة  عــى 
االمريكيــة. إال أن البيــد سيســعى ملــا هــو أبعــد 
مــن ذلــك، وخصوصــا يف املســارين الفلســطيني 
والســعودي، فهــو يســعى لتقديــم ضانــات 
أطــر  تحفيــز  شــأنها  مــن  آليــات  بتطويــر 
ــطينية، وأن  ــة فلس ــات إرسائيلي ــدة ملقارب جدي
ــق  ــركاء يف املواثي ــي ال ــنطن وباق ــب واش تلع
اإلبراهيميــة دور “الريــك الداعــم”، فالظروف 
غــر  والفلســطينية  اإلرسائيليــة  املوضوعيــة 
مباحثــات ســام  لطــرح مســار  اآلن  مهيئــة 

ملزمــة للطرفــن.

 يائــر البيــد والرئيــس بايــدن يســعيان لتحقيــق 
ــي  ــتوين التكتي ــى املس ــية ع ــب سياس مكاس
واالســراتيجي، كــا كان الحــال آبــان توقيــع 
الرئيــس  قبــل  مــن  اإلبراهيميــة  املواثيــق 
ترامــب ورئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــن 
ــن  ــن” حس ــل “عراب ــد متث ــا، وق ــو حينه نتنياه
ــدن  ــس باي ــا مشــركة تســبق وصــول الرئي نواي
ــاة  ــرض مراع ــة تف ــدة. إال أن الواقعي ــة ج لقم
منهــا،  لــكل  الخاصــة  السياســية  األجنــدة 
فالرئيــس بايــدن يف حاجــة ماســة لتحقيــق 
اخــراق يف ملــف إمــدادات الطاقــة قبــل غــره 
ــن  ــف م ــك املل ــا لذل ــك مل ــات، وذل ــن امللف م
ــل  ــي قب ــتهلك األمري ــى املس ــارش ع ــر مب تأث
ضــان إمــدادات الطاقــة للحلفــاء األوروبيــن. 
مــروع  فــإن  األمنــي،  الصعيــد  عــى  أمــا 
املظلــة الصاروخيــة الدفاعيــة املشــركة، قــد 
ــذ يف  ــع األخ ــاش م ــركة للنق ــة مش ــل أرضي ميث
ــتية،  ــية واللوجس ــات السياس ــبان التحدي الحس
ناهيــك عــن قابليــة املنظومــات عــى التكافــل 

والتكامــل.
ــة  ــارة الضف ــرب زي ــعى ع ــدن، سيس ــس باي الرئي
اليســار يف  لجنــاح  الغربيــة إليصــال رســالة 
الحــزب الدميقراطــي مبواصلــة تعهــده بحــل 
مــن  هــو  عبــاس  الرئيــس  أن  إال  الدولتــن، 
ــه  ــاء إلدراك ــك اللق ــا يف ذل ــد العلي ــيملك الي س

حاجــة بايــدن لتأكيــدات إيجابيــة مــن الســلطة 
ــس  ــدم الرئي ــب أن يق ــك يج ــطينية. لذل الفلس
ــة يف  ــح القنصلي ــادة فت ــاوز إع ــا يتج ــدن م باي
ــاط  ــدة االرتب ــادة وح ــة، أو إع ــدس الرقي الق
العســكري، أو تقديــم 100 مليــون دوالر لدعــم 
الخدمــات الطبيــة. ومــا تقــدم قــد يخــدم 
إعــادة الــدفء للعاقــات الســعودية االمريكيــة.

ــذي  ــف ال ــو املل ــي ه ــوازن إلقليم ــن والت األم
ســيكون األكــر إجهــاداً للرئيــس بايــدن يف جــدة 
خصوصــا وأن ميثــاق القــدس قــد خــا مــن 
وضــع تنظيــم الحــويث ضمــن قامئــة التنظيــات 
ودعــم  برعايــة  تحظــى  التــي  اإلرهابيــة 
ــرص  ــن ف ــيعزز م ــف س ــك التصني ــران، فذل إي
ــة  ــدة املفاوضــات اليمني عــودة الحــويث إىل مائ

ــة. ــؤوليته الوطني ــاه مس ــرب تج ــؤولية أك مبس
الســعودية  للعاقــات  الــدفء  إعــادة  أمــر 
مــن  واضحــة  رســائل  يســتلزم  األمريكيــة 
نســبيا  متضاربــة  تبقــى  أنهــا  إال  واشــنطن، 
رغــم خــروج جيــك ســوليفان، مستشــار األمــن 
القومــي األمريــي عــرب وســائل اإلعــام عشــية 
ــدن لواشــنطن، يك يســهم  ــس باي ــادرة الرئي مغ
يف تبيــان موقــف اإلدارة مــن الريــاض تحديــدا، 
ــور  ــن املنظ ــراتيجيا م ــعودية اس ــة الس وأهمي
ــدويل مــن  ــال ال ــك االنتق ــم وكذل ــي لإلقلي األمن
االعتــاد عــى الطاقــة االحفوريــة اىل املتجــددة.

أمــن  فــإن  الســعودي،  الريــك  فبــدون   
جــراً  ســيكون  الطاقــة،  أســواق  واســتقرار 
بعيــد املنــال للجميــع، لذلــك ســيتعن عــى 
ــول  ــاح التح ــدة، إن أرادت إنج ــات املتح الوالي
ومتجــددة،  بديلــة  طاقــة  ملصــادر  الــدويل 
منتــج  أهــم  مــع  االســراتيجي  التنســيق 
املتجــددة  الطاقــة  ملصــادر  وكذلــك  للنفــط 
مثــل الهيدروجــن األخــر؛ فاململكــة العربيــة 
الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة تعــدان 
مصــادر  يف  املســتثمرة  الــدول  وأكــرب  أهــم 
الطاقــة املتجــددة والتقليديــة، ويعــد موقعهــا 
الســوقية  لأهميــة  وباإلضافــة  االســراتيجي 
لكليهــا أحــد أهــم مصــادر اســتقطاب رؤوس 

األمريكيــة. األمــوال 
إقليميــا، عــى واشــنطن إدراك ثاثــة أمــور، 
ــدة  ــات املتح ــا للوالي ــنا خصوم ــا لس ــا أنن أوله
ــة  ــات الخليجي ــه العاق ــرت ب ــا م ــم كل م رغ
األمريكيــة، بــل نحــن حلفــاء مــن حقنــا متثيــل 
مصالحنــا مــن خــال عاقاتنــا مــع جميــع 
تديــر  أن  واشــنطن  عــى  ثانيهــا،  األطــراف. 
تفاصيــل التزاحــم االســراتيجي مــع الــرق 
)الصــن وروســيا( بــأدوات أقــل خشــونة يف 
ــا، الدبلوماســية  ــرق األوســط. وثالثه فضــاء ال
لــن تحقــق االخــراق املطلــوب يف  الرخــوة 

الحالــة اإليرانيــة.

عبد هللا الجنيد
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صراع المعابر ولعبة االبتزاز السياسي في سوريا

ــورية  ــألة الس ــّول املس ــع تح م  
ــاردة أساســها  ــدأت حــرٌب ب ــل ب إىل التدوي
ــرات  ــر واملم ــى املعاب ــاً ع ــراع اقتصادي ال
الرسيــة، بعدمــا ُربطــت مناطــق الســيطرة 
فرضتهــا  ســاخنة  نقــاط  عــر  والنفــوذ 
فيــا نشــطت  الواقــع،  األمــر  ســلطات 
بحيــاة  وأودت  التهريــب،  عمليــات 
العــرشات برصــاص أطــراف الــراع، التــي 
ضغــط،  أداة  املعابــر  تلــك  اســتخدمت 
وورقــة ابتــزاز لتحقيــق مكاســب عســكرية 

وسياســية.
واليــوم يشــهد امللــف الســوري ســخونة 
دوليــة، لكــن ليــس حــول امللــف الســيايس 
ــا حــول املســاعدات اإلنســانية  ــد، إمن الراك
ــض  ــة. فالتفوي ــواد اإلغاث ــال م ــة إدخ وآلي
ــو/ متــوز 2020،  ــذ يولي ــدويل )2533( من ال
أجــاز اســتخدام معــر واحــد فقــط خــارج 
إلدخــال  الســورية  الحكومــة  ســيطرة 
املســاعدات، وهــو معــر بــاب الهــوى، 
ــة  ــدة حمل ــات املتح ــوض الوالي ــا تخ بين
ومنعهــا  روســيا،  إلحــراج  دبلوماســية 
ــد  ــرار متدي ــد ق ــو ض ــتخدام الفيت ــن اس م
التفويــض، إلدخــال املســاعدات عــر املعــر 
الــذي تســيطر عليــه فصائــل مواليــة لركيــا.

يتلخــص  األمــن،  مجلــس  يف  والخــالف 
والصينــي  الــرويس  الجانــب  رفــض  يف 
املقرحــات الغربيــة بإيصــال املســاعدات 
عــر املنافــذ الحدوديــة التــي تســيطر عليهــا 
الفصائــل املســلحة يف الشــال الســوري، 
وتــرى موســكو وبكــن، أّن تجاهــل التعامــل 
ــة الســيادة  مــع الحكومــة الســورية، صاحب
الرشعيــة عــى األرض، فيــه خــرق للقانــون 
تكــون  أن  عــى رضورة  وتؤكــد  الــدويل، 
عمليــة  مــن  جــزءاً  الســورية  الحكومــة 
إيصــال املســاعدات إىل ســوريا. بطبيعــة 
ــر اإلنســانية  ــة املعاب ــط قضي الحــال ال ترتب
ــلطة  ــة الس ــدول وبرشعي ــيادة ال ــذه بس ه
القامئــة فحســب، بــل ترتبــط أيضــاً مبُجمــل 
الواقــع القائــم عــى األرض وبالسياســات 
تجــاه  الدولّيــة  األطــراف  اتبعتهــا  التــي 
الــراع ىف ســوريا، إذ تتداخــل معهــا قضايــا 
املعابــر الداخليــة عــر خطــوط التــاس بــن 
األطــراف الثالثــة أو األربعــة التــي تتقاســم 
الهيمنــة ىف البــالد، وهنــاك أيضــاً قضايــا 
ــات(  ــب )العقوب ــة الجان ــراءات أحاديّ اإلج
ــات املتحــدة واالتحــاد  التــي فرضتهــا الوالي
قضايــا  ذلــك  مــن  وأكــرث  بــل  األورويب، 
املســاعدات  توزيــع  آلّيــات  شــفافية 
ــات  ــه تداعي ــك كلّ ــف إىل ذل ــا، أِض وعدالته

االنهيــار االقتصــادي املســتمّر يف لبنــان.
ــدة ال شــك. أمــركا مهتمــة  ــح معق املصال
الحدوديــة  املعابــر  فتــح  باســتمرار 
فتــح  إعــادة  خصوصــاً  وزيادتهــا، 
ســيطرتها  مناطــق  بــن  »اليعربيــة« 

رشق الفــرات والعــراق. وتركيــا مهتمــة 
باســتمرار فتــح »بــاب الهــوى« مــع إدلب، 
وإعــادة تشــغيل »بــاب الســالمة« شــال 
ــح  ــة لفت ــت متحمس ــا ليس ــوريا، لكنه س
»اليعربيــة« وتعزيــز »اإلدارة الكرديــة«. 
أمــا روســيا، فهــي غــر مهتمــة بفتــح 
ــا مهتمــة  ــدة، لكنه ــة جدي ــر حدودي معاب
ــط  ــة للضغ ــرات« الداخلي ــغيل »املم بتش
عــى األمــم املتحــدة والغــرب للعمــل مــع 
الحكومــة الســورية عــر دمشــق. وكانــت 
تركيــا قــد ربطــت تشــغيل »املمــرات« 
بــن إدلــب وريــف حلــب مــن جهــة، 
بإغــالق  ثانيــة،  جهــة  مــن  ودمشــق 
ــر القامئــة بــن دمشــق والقامشــي.  املعاب
فعليــاً املفاوضــات القامئــة بــن األمريكيــن 
ــرار  ــد الق ــول متدي ــراك ح ــروس واألت وال
الــدويل إليصــال املســاعدات اإلنســانية 
العمــق  يف  تتضمــن  الحــدود«  »عــر 
»املعابــر«  يربــط  خيــط  عــن  البحــث 
عــى  البــاب  يفتــح  مــا  و«املمــرات«، 

صفقــات ومقايضــات رسيــة.
ويف الحقيقــة معــر »بــاب الهــوى« مــع 
تركيــا ليــس األكــرث نشــاطاً. إذ يتخطّــاه 
بكثــر معــر »بــاب الســالمة« قــرب أعــزاز، 
ــس«  ــي« و«جرابل ــر »الراع ــًة إىل معاب إضاف
الصــادرات  متــّر  حيــث  و«جنديــرس«، 
ــّل  ــة إىل الشــال الغــريب، وبشــكٍل أق الركي
الــواردات. هــذا حيــث بقيــت قيمــة هــذه 
الصــادرات الركّيــة متاثــل تلــك التــي كانــت 
ــاءات  ــب اإلحص ــراع )حس ــل ال ــة قب قامئ
إرســال  يتــّم  والتــي  الركيــة(،  الرســمية 
معظمهــا إىل مناطــق الحكومــة، عــر معــر 
»البــاب«،  مدينــة  قــرب  زنديــن«  »أبــو 

»منبــج«  عــر  الرشقــي  الشــال  إىل  أو 
و»جرابلــس«.

ــتان  ــع كردس ــيالكا« م ــر »س ــا أّن مع ك
العــراق نشــٌط أيضــاً، ويتــّم مــن خاللــه 
اســتراد الســلع الركيــة واإليرانيــة التــي 
املعابــر  إشــكالّيات  األســواق.  ىف  تنتــرش 
خطــوط  عــى  التــي  وتلــك  الحدوديــة، 
التــاس مرابطــة ومتداخلــة. فــا الــذي 
ميكــن أن تفعلــه »اإلدارة الذاتيــة« بالنفــط 
تنتجــه،  الــذي  بالقمــح  أو  املســتخرج 
وتجعلــه مــوارد ماليــة تغطــي النفقــات 
الكبــرة ملوظفيهــا؟. فالعقوبــات متنــع بيــع 
النفــط الســوري وإجــراءات »اإلفــراط ىف 
االلتزامــات« التــي ترافقهــا متنــع العمليــات 
ــدود  ــر الح ــٌب ع ــمية. تهري ــة الرس التجاري
ــوط  ــر خط ــر معاب ــا أو ع ــة إىل تركي الدولي
اىل  أو  الحكومــة  مناطــق  إىل  التــاس 
ــب  مناطــق املعارضــة؟. هكــذا نجــد ىف إدل
»النــرة« محطّــات وقــود تبيــع محروقــات 
الســورية  الصــادرات  ونجــد  »كرديّــة«!. 
ــون  ــع إىل 200 ملي ــا ترتف ــمية إىل تركي الرس

ســنويّاً. دوالر 
عــام  بــدء.. يف  بــادئ ذي  إىل  وبالعــودة 
يف  مســودات«  »حــرب  اندلعــت   2020
نيويــورك، بــن واشــنطن وحلفائهــا مــن 
جهــة، وموســكو ورشكائهــا مــن جهــة أخرى، 
  ،)2533( القــرار  إصــدار  عــى  اســتقرت 
الــذي ألغــي مبوجبــه العمــل عــر معــر 
ــر  ــراق، وُح ــتان الع ــع كردس ــة م اليعربي
ــاب  ــر »ب ــر واحــد، وهــو مع الوصــول مبع
الهــوى« الــذي يخــدم ســكان شــال غــرب 
ــا تســتخدم املنظــات  ــن حينه ســوريا، وم
اإلنســانية يف رشق ســوريا معــر »ســيالكا« 

وال  املســاعدات،  لتمريــر  كردســتان  مــع 
تدخــل عــر هــذا املعــر أي مســاعدات 
أمميــة. ومــع بــدء العــّد التنــازيل لصالحيــة 
هــذا القــرار، أشــاعت روســيا أنهــا ســتصوت 
ضــد متديــد القــرار يك ترســل األمــم املتحــدة 
مســاعداتها عــر دمشــق، ضمــن تصــّور 
»رشعنــة  باتجــاه  يدفــع  واســع  رويس 
التعامــل مــع الحكومــة الســورية«. ثــم 
األممــي إلرســال  التفويــض  انتهــاء  مــع 
مــن  التحذيــرات  تزايــدت  املســاعدات 
وقــوع كارثــة إنســانية حــال إغــالق املعــر، 
الــذي بــات رشيــان حيــاة املاليــن الوحيــد، 
الــذي متــّر عــره شــهرياً قرابــة ألــف شــاحنة 
لــة باملســاعدات، بينــا تعيــش مئــات  محمَّ
آالف العائــالت النازحــة منــذ ســنوات، عــى 
طــول الحــدود مــع تركيــا يف منطقــة حــرب 
نشــطة، تحــت وطــأة ظــروف إنســانية 

ــة.  ــية كارثي ومعيش
ووســط توتــرات متصاعــدة بــن روســيا 
والــدول الغربيــة بســبب الحــرب الروســية 
األمــن  مجلــس  اعتمــد  أوكرانيــا،  عــى 
العمــل  لتمديــد  القــرار )2642(  الــدويل 
بآليــة إدخــال املســاعدات عــر الحــدود 
ــع  ــدة ســتة أشــهر، م ــة إىل ســوريا مل الركي
إمكانيــة متديــده ملــدة ســتة أشــهر إضافيــة، 
منفصــل.  قــرار  اتخــاذ  ســيقتيض  وهــذا 
الواليــات املتحــدة مــن جانبهــا وصفــت 
القــرار بأنــه ضعيــف، وبــرر ريتشــارد ميلــز، 
املتحــدة،  األمــم  لــدى  مندوبهــا  نائــب 
متريــره، بــأن الفشــل ســيرك الســورين 
يف  للتدفئــة  وقــود  أو  بطانيــات  بــدون 
ــال، دون  ــيا وق ــم روس ــه هاج ــتاء، لكن الش
أن يســّمها، إن أحــد أعضــاء مجلــس األمــن 

ــة. ــذ املجلــس رهين يأخ
نظــام األســد أبــدى ارتياحــاً لصــدور القــرار 
ــام  ــدة، بس ــم املتح ــه يف األم ــال مندوب وق
صبــاغ: »إن جــوالت التفــاوض أســفرت عــن 
ــاش  ــاريع اإلنع ــن مش ــاء ضم إدراج الكهرب
املبكــر يف القــرار وهــي املــرة األوىل«. يف 
ــا  ــن أّن م ــس األم ــد مجل ــت أك ــذا الوق ه
حــدث يجســد الــراع الســيايس يف الوضــع 
الســوري اإلنســاين، فاســتعال روســيا حــق 
ويبــن  واضحــاً،  ابتــزازاً  أصبــح  النقــض 
نجاحهــا يف الضغــط عــى الــدول األوروبيــة 
أغلــب  أّن  إىل  مشــراً  قراراتهــا،  لتمريــر 
املنظــات  بهــا  ترتبــط  التــي  املشــاريع 
املتحــدة  األمــم  مــع  املحليــة  الســورية 
ــط يتجــاوز الســنة للتمكــن  ــاج لتخطي تحت
ــال  ــتية وإدخ ــور اللوجيس ــر األم ــن توف م

ــا. ــر وتوزيعه ــن املع ــاعدات م املس
أخــراً.. قــد يصــّور نظــام األســد أّن إغــالق 
آلّيــات  ومراجعــة  اإلنســانّية  املعابــر 
العقوبــات هــو »انتصــار« لــه ولرشعّيــة 
مؤّسســات الدولــة. وقــد يصــّور آخــرون أّن 
ذلــك »هزميــة« لهــم. لكــن يبقــى التســاؤل 
كانــت  مــا  إذا  عــّا  ومحقــاً  مرشوعــاً 
»الثــورة« أفضــل، والقمــع أقــّل، لــو بقيــت 
ــا متواجــدة يف ســوريا  الســفارات وطواقمه
شــاهدة عــى األحــداث الجســيمة؟ وكذلــك 
التســاؤل عّمــن اســتفاد مــن اإلجــراءات 
اســتمرارها  وهــل  الجانــب،  األحاديّــة 
مــن  زاد  أم  الســلطة  أضعــف  لســنوات 
ســيطرتها؟ وعــّا إذا كان شــعٌب أضحــى 
أغلبّيــة أبنائــه يرزحــون تحــت خــّط الفقــر 
األدىن قــادراً عــى مواجهــة النظــام الســوري 

أو ســلطات األمــر الواقــع بالطبــع؟

معرب »باب الهوى«

عبر صارم
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مهدي عفيفي لـ»ليفانت نيوز«:

 زيارة الرئيس األمريكي األخيرة إلى السعودية وضعت العالقات 
األمريكية الخليجية مرة أخرى على الطريق الصحيح

يــرى الكثــر مــن السياســين واملحللــن يف   
الشــارع الســيايس األمريــي بعــد عــزم الرئيــس األمريــي 
جــو بايــدن زيــارة اململكــة العربيــة الســعودية التــي 
ــى  ــن ع ــى املعرض ــام، ورداً ع ــل أي ــا قب ــت فصوله انته
تلــك الزيــارة، أن هنــاك مصالــح ألمريــكا يجــب مراعاتهــا، 
وأن هــؤالء املنتقديــن يتناســون وجــود تلــك املصالــح 
حقــوق  مببــادئ  فقــط  يتعلــق  األمــر  أن  ويتصــورون 

اإلنســان التــي تدافــع عنهــا أمريــكا.
 وأراد الرئيــس األمريــي رســم رؤيــة وطأمنــة الحلفــاء يف 
ــن  ــر م ــا الكث ــي تعصــف به ــرشق األوســط الت ــة ال منطق
ــى  ــن تتخ ــة ل ــدة األمريكي ــات املتح ــاكل، وأن الوالي املش
عــن حلفائهــا يف هــذه املنطقــة االســراتيجية مــن العــامل.

 ولالطــالع أكــرث عــى نتائــج تلــك الزيــارة واملواقــف 
األمريكيــة إزاء الكثــر مــن امللفــات التــي تشــهدها منطقة 
ــاح  ــرة الجتي ــة األخ ــدات الركي ــط، كالتهدي ــرشق األوس ال
الشــال الســوري وموقــف الحــزب الدميقراطــي األمريــي 
ــي  ــوز يف القامش ــت ني ــة ليفان ــب صحيف ــا، كان ملكت منه
ــي  ــع عضــو الحــزب الدميقراطــي األمري ــايل م ــوار الت الح

ــي. ــدي عفيف الســيد مه
 

نص الحوار:
 

• هــل يعتقــد الســيد مهــدي عفيفــي بــأن زيــارة الرئيــس 
األمريــي جــو بايــدن للــرشق األوســط قــد أعــادت الضبــط 
إىل العالقــات األمريكيــة الخليجيــة، وخاصــة مــع العربيــة 

السعودية؟
 زيــارة الرئيــس األمريــي للريــاض وتذكــراً للقــارئ ســبقتها 
زيــارات وتجهيــزات كثــرة داخــل منطقــة الــرق األوســط 
ــة  ــل القم ــرب وتحــركات قب ــادة الع ــن الق ــارات ب ــن زي م
الريــاض، هــل صححــت هــذه  العربيــة يف  األمريكيــة 
الزيــارة العاقــات الخليجيــة األمريكيــة؟ أنــا أعتقــد أن 
هــذه الزيــارة وضعــت العاقــات األمريكيــة الخليجيــة مــرة 
أخــرى عــى الطريــق الصحيــح بعدمــا كانــت هنــاك بعــض 

التخوفــات مــن تغــّر هــذه العاقــة.

والجديــر بالذكــر أنــه دامئــاً العاقــات األمريكيــة العربيــة، 
وخاصــة األمريكيــة الســعودية، كانــت متــر مبراحــل هبــوط 
وانخفــاض ووصلــت يف مرحلــة معينــة يف عهــد فيصــل إىل 
ــت  ــن كان ــاض، ولك ــن الري ــي م حــد طــرد الســفر األمري
ــة ورأى الرئيــس  ــة رأت اإلدارة األمريكي ــاك نقــاط معين هن
األمريــي أن يتــم البحــث فيهــا مبــارشة وجهــاً لوجــه، 
خاصــة كان هنــاك بعــض مــن ســوء التفاهــم بــن اململكــة 

املتحــدة  والواليــات  الســعودية  العربيــة 
ــرى  ــة ت ــت اإلدارة األمريكي ــة، وكان األمريكي
أن هــذا الســوء يف التفاهــم هــو بروتوكــول 
مــن حيــث التعامــل بــن الرئيــس األمريــي 
وامللــك الســعودي، لذلــك أعتقــد أن توقيــت 
ــا،  ــدى تأثره ــا وم ــارة وتجهيزاته هــذه الزي
ــي إىل  ــس األمري ــارة الرئي ــد زي ــة بع وخاص
إرسائيــل وقدومــه مبــارشة مــن إرسائيــل 
ــاد  ــه أبع ــة الســعودية ل ــة العربي إىل اململك
كثــرة ولــه تأثــرات كبــرة يف العاقــات 
األمريكيــة  وخاصــة  العربيــة،  األمريكيــة 
الســعودية، وأعتقــد أن هــذه الزيــارة قامت 
ــرة، خاصــة يف التخــوف  ــح صــور كث بتوضي
الســعودي مــن االتفــاق النــووي اإليــراين 
والتخــوف اإلرسائيــي، وأيضــاً بشــكل واضــح 
وأمــان  ألمــن  املتحــدة  الواليــات  إعــان 
املنطقــة العربيــة، وخاصــة اململكــة العربيــة 
الســعودية ومنطقــة الخليــج، مــن درجــات 
إيــران وأذيالهــا، لذلــك كانــت هــذه الزيــارة 
برأيــي الشــخيص مــن أهــم الزيــارات التــي 
قــام بهــا الرئيــس األمريــي يف فــرة رئاســته

 
ــدن،  ــو باي ــي، ج ــس األمري ــر الرئي • يعت

ــة  ــة العربي ــارة إىل اململك ــوم بزي ــي يق ــس أمري أول رئي
ــل  ــن إرسائي ــية م ــه الرئاس ــادم بطائرت ــو ق ــعودية وه الس
ــات  ــع العالق ــاض بتطبي ــول الري ــى قب ــدل ع ــذا ي هــل ه

ــب؟ ــل أبي ــع ت م
 قــدوم الرئيــس األمريــي مبــارشة مــن إرسائيــل إىل اململكــة 
العربيــة الســعودية يــدل عــى دخــول العاقــات األمريكيــة 
الســعودية واألمريكيــة اإلرسائيليــة املشــركة إىل مرحلــة 
جديــدة، وهــذا ال يعنــي اكتــال التطبيــع بــن الســعودية 
ــون  ــون واملحلل ــرى الباحث ــا ي ــي ك ــن يعن ــل، ولك وإرسائي
ــكل  ــر بش ــدأت بالتفك ــعودية ب ــة الس ــة العربي أن اململك
جــدي يف التعامــل مــع إرسائيــل وبــدء مفاوضــات، وحتــى 
ال يخفــى عــى الكثريــن هنــاك مفاوضــات قــد متــت مــن 
وراء الكواليــس بــن اململكــة العربيــة الســعودية وبــن 
إرسائيــل، وهنــاك تكهنــات أن يتــم تحســن هــذه العاقــات 
يف الوصــول إىل مرحلــة التطبيــع والوصــول إىل عاقــات 
مبــارشة بــن الســعودية وإرسائيــل. هنــاك بعــض املعوقــات 
ــة  ــة والحكومــة اإلرسائيلي ولكــن أعتقــد أن اإلدارة األمريكي
والعربيــة الســعودية تعمــل جنبــاً إىل جنــب لتذليــل هــذه 
املعوقــات والوصــول إىل عاقــات مبــارشة بــن الريــاض وتــل 

أبيــب.
 

• نقلــت صحيفــة إكســريس الريطانيــة عــن شــقيقة 
الرئيــس األمريــي جــو بايــدن، الكاتبــة فالــري بايــدن، أن 
شــقيقها ســيحاول بــكل تأكيــد التمســك بكــريس الرئاســة 
لواليــة ثانيــة عــر ترشــحه يف االنتخابــات الرئاســية القادمة. 
هــل هنــاك توجــه أســتاذ مهــدي يف الحــزب الدميقراطــي 
األمريــي بجعــل الرئيــس األمريــي أكــر املرشــحن ســناً يف 
ــر 82  ــن العم ــث ســيبلغ م ــات املتحــدة حي ــخ الوالي تاري

عامــاً مــع موعــد االنتخابــات الرئاســية القادمــة؟
 الحــزب الدميقراطــي األمريــي يــرى أن الرئيــس األمريــي 
قــام بأعــال ممتــازة مــن ناحيــة العاقــات الخارجيــة 
وتحــدي روســيا يف حربهــا ضــد أوكرانيــا، ولكــن إىل أن يــأيت 

ــع تدهــور صحــة  ــة، وخاصــة م ــات القادم موعــد االنتخاب
ــه  ــا أعتقــد أن ــة بكورون ــي وتعرضــه لإلصاب ــس األمري الرئي
ــارات أخــرى للحــزب الدميقراطــي  ــاك اختي ــد تكــون هن ق
ألن هنــاك نســبة كبــرة تقــارب الثاثــن باملئــة مــن داخــل 
الحــزب الدميقراطــي تــرى أن الرئيــس بايــدن يف حالــة 
صحيــة وســن ال يســمح لــه بالدخــول ملرحلــة أخــرى، 
ــت تحــاول أن يكــون املرشــح اآلخــر  ولكــن يف نفــس الوق
مــن الحــزب الدميقراطــي قويــاً بحيــث يســتطيع أن يهــزم 

ــوري. ــزب الجمه ــحن يف الح أي املرش
ــة  ــيح للرئاس ــابات ترش ــي حس ــزب الدميقراط ــا يف الح لدين
تــأيت حســب وجهــات النظــر مــن الواليــات املختلفــة، 
فالواليــات املتحــدة األمريكيــة تختلــف عــن أي دول أخــرى 
ــون  ــا تك ــر وميوله ــون أك ــات يك ــض الوالي ــل بع يف أن ثق
ــة  ــورك أكــر مرون ــة نيوي ــاً الجمهــوري يف مدين ــرب، فمث أك
مــن الدميقراطــي يف فرجينيــا، لذلــك حســابات االنتخابــات 
تختلــف، لكــن أعتقــد إن اســتمرت صحــة الرئيــس األمريي 
يف التدهــور إىل أن يــأيت وقــت االنتخابــات ســيكون هنــاك 

مرشــح آخــر.
 

ــي  ــزب الدميقراط ــي والح ــف األمري ــة املوق ــا حقيق • م
مــن التهديــدات الركيــة باجتيــاح الشــال الســوري؟ وهــل 
تختلــف العالقــات وكيفيــة التعامــل يف اإلدارة الدميقراطيــة 
الحاليــة عــن تعاطــي إدارة ترامــب الجمهوريــة التــي 
أعطــت الضــوء األخــر لشــن عمليــات عســكرية ســابقة 

للجيــش الــريك يف ســوريا؟

بعــن  تأخــذ  الحاليــة  األمريكيــة   اإلدارة 
للشــال  الركيــة  التهديــدات  االعتبــار 
دعــم  مــن  بــد  ال  أنــه  وتــرى  الســوري 
األكــراد يف هــذه املنطقــة، حتــى يف فــرة 
الرئيــس الســابق ترامــب اعــرض  واليــة 
العســكرية  والقيــادة  األمريــي  الجيــش 
األمريكيــة عــى أن تتخــى الواليــات املتحدة 
األمريكيــة عــن الــركاء األكــراد ولذلــك 
قيــادات  وتــرى  األمريكيــة  اإلدارة  تــرى 
ــد  ــه ال ب ــي أن ــي األمري ــزب الدميقراط الح
مــن االســتمرار يف دعــم الــركاء األكــراد يف 
شــال ورشق ســوريا وأن مــا تقــوم بــه تركيــا 
غــر مقبــول وأن محاولــة وضــع األكــراد 
غــر  اإلرهابــن  تصنيــف  تحــت  كلهــم 
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح ــن الوالي ــول م مقب
واملجتمــع الــدويل ولــن يتــم الســاح لركيــا 
بــأي شــكل مــن األشــكال أن تحــاول القضــاء 
ــة القضــاء  عــى كل مــن هــو كــردي ملحاول

ــا. ــة له ــى أي معارض ع
 

ــح أســتاذ مهــدي عفيفــي أن  • هــل صحي
ــدة  ــات املتح ــن الوالي ــا ب ــاق م ــاك اتف هن
ــات املتحــدة وحلفائهــا  ــا، مــن جهــة، وبــن الوالي وأوكراني
ــرد  ــف وال ــأن يكــون املوق ــة أخــرى، ب ــن جه ــا م يف أوروب
ــى  ــم ع ــو الحس ــة ه ــية األوكراني ــرب الروس ــايئ للح النه
األرض ويف املعركــة لكــرس إرادة الرئيــس الــرويس فالدميــر 

ــن؟ بوت
 الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا هــو اختيــار رويس علمــت 
بــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة وحــذرت منــه مــراراً 
وتكــراراً، واألطــاع الروســية يف العــودة مــرة أخــرى لاتحــاد 
الســوفيتي مل يخفهــا الرئيــس الــرويس فادميــر بوتــن منــذ 

أعــوام طويلــة.
ــام 2014 باالنقضــاض  ــذ الع ــدأت من ــي ب  روســيا هــي الت
فيــا  تســببت  التــي  وهــي  األوكرانيــة  األرايض  عــى 
نــراه اآلن. روســيا ال تريــد أن تكــون هنــاك دميقراطيــة 
عــى حدودهــا وتعتربهــا تهديــداً لروســيا لذلــك اإلدارة 
األمريكيــة والــدول األوروبيــة وقفــت جميعهــا، وحتــى 
ــا،  ــيا يف أوكراني ــه روس ــوم ب ــا تق ــد م ــدة، ض ــدول املحاي ال
وأعتقــد أن الدعــم املنقطــع النظــر مــن الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة ظهــر، مــراراً وتكــراراً، وكان آخــر يشء زيــارة 
زوجــة الرئيــس األوكــراين زيلينســي إىل الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة واســتقبالها يف الكونجــرس األمريــي وتأييــد 
الواليــات املتحــدة ألوكرانيــا بشــكل كبــر، باإلضافــة أن 
ــد عاملــي  ــه روســيا هــو تهدي ــوم ب ــا تق ــرى أن م ــا ت أوروب
وتهديــد للدميقراطيــة كــا نعرفهــا وأنــه ال ميكــن الســاح 
ــة  ــت التكلف ــو كان ــى ل ــاء حت ــا تش ــل م ــأن تفع ــيا ب لروس

باهظــة لاقتصــاد األمريــي واالقتصــاد األورويب.
 إن الــدول األوروبيــة والشــعوب األوروبيــة والشــعوب 
ــر  ــا آلخ ــم أوكراني ــن دع ــد م ــه ال ب ــرى أن ــة ت الدميقراطي
ــت  ــألة وق ــي مس ــيا ه ــه روس ــوم ب ــا تق ــة وأن كل م لحظ
لــي تصــل إىل نهايــة وحســم هــذه املعركــة. هنــاك طبعــاً 
محــاوالت سياســية ودبلوماســية ولكــن أعتقــد الدعــم 
العســكري ســيزيد وسيســتمر ألوكرانيــا حتــى تنتهــي هــذه 

ــمة. ــرب الغاش الح

مهدي عفيفي

حوار: رودوس خليل

اإلدارة األمريكية ترى أن 
سوء التفاهم في العالقات 
األمريكية السعودية هو 
بروتوكول بين الرئيس 

األمريكي والملك السعودي

ال يمكن السماح لروسيا 
بأن تفعل ما تشاء حتى لو 
كانت التكلفة باهظة لالقتصاد 
األمريكي واالقتصاد األوروبي
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تقارير

السودان أمام مرحلة جديدة..

العسكر يترك الحكم للمدنيين والجبهة الثورية ترحب
يعيــش الســودان أزمــة سياســية متواصلــة   
منــذ تطبيــق الجيــش يف 25 أكتوبــر املــايض إجــراءات 
اســتثنائية، وفــرض حالــة طــوارئ بعــد حــل الحكومــة، رغم 
مســاعي األمــم املتحــدة إلطــالق حــوار بــن كافــة الفرقــاء 
السياســين والعســكرين للتوصــل إىل حــل يعيــد البــالد إىل 

الطبيعــي. الدميقراطــي  مســارها 
العســكر  لحكــم  رفضــاً  التظاهــرات  وتــرة  تصاعــدت 
ــة بالعــودة إىل الحكــم املــدين، وشــهدت ســقوط  واملطالب

ــا. ــش له ــع الجي ــة قم ــى نتيج ــى وجرح قت
وتشــابكت خيــوط األزمــة وتعقــدت أوجههــا، فــكان البــد 
ــر ذلــك،  مــن تحــرّك جديــد يفتــح مســاراً للحــل، عــى إث
ــاح  ــد الفت ــوداين، عب ــيادة الس ــس الس ــس مجل ــن رئي أعل
الرهــان، ويف الرابــع مــن يوليــو املــايض، أنــه ســيتم 
ــوات  ــى للق ــس أع ــكيل مجل ــيادة وتش ــس الس ــل مجل ح
املســلحة مــن الجيــش والدعــم الرسيــع، كــا أعلــن عــدم 
مشــاركة املؤسســة العســكرية يف الحــوار الوطنــي برعايــة 

ــة«. ــة الثالثي »اآللي
ــال  ــاح املج ــوار »إلفس ــن الح ــش م ــحاب الجي ــأيت انس وي
للقــوى السياســية والثوريــة واملكونــات الوطنيــة لتشــكيل 
حكومــة كفــاءات وطنيــة مســتقلة تتــوىل إكــال مطلوبات 

الفــرة االنتقاليــة     ». حســب خطــاب الرهــان املصــّور.
ليؤكــد نائــب رئيــس مجلــس الســيادة الســوداين، محمــد 
حمــدان دقلــو »حميــديت«، مســاء أمــس الجمعــة قــرارات 
الرهــان الســابقة، قائــالً إن املجلــس الســيادي قــرر تــرك 

الحكــم للمدنيــن وتفــرغ الجيــش للمهــام الوطنيــة.
وأضــاف أن املجلــس الســيادي لــن يتمســك بســلطة 
ــاً إىل أن  ــتقرار، الفت ــة االس ــاء وزعزع ــة الدم ــؤدي إلراق ت
انتشــار الراعــات القبليــة والكراهيــة والعنرية ســتقود 

ــار. ــودان لالنهي الس
دعــا دقلــو القــوى الوطنيــة والسياســية لــإرساع بتشــكيل 
ــة  ــزام بحاي ــدداً االلت ــايل، مج ــم االنتق ــات الحك مؤسس

املرحلــة االنتقاليــة وإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة، 
ــزام بإصــالح املنظومــة العســكرية  ــاً التعهــد بااللت ومعلن

ــا. ــاق جوب ــذ اتف ــودانية وتنفي ــة الس واألمني
أمميــة  برعايــة  املبــارش  الحــوار  عمليــة  وانطلقــت 
أفريقيــة يف 8 يونيو/حزيــران املــايض، إلنهــاء األزمــة 
السياســية يف البــالد، ويف الـــ12 مــن الشــهر ذاتــه، أعلنــت 
اآلليــة الثالثيــة تأجيــل جولــة الحــوار الثانيــة إىل موعــد 

ــاً. د الحق ــدَّ يُح
ــة  ــة الثالثي ــوب إىل اآللي ــاب املنس ــاء يف الخط ــا، ج حينه
ــايس، يف  ــر أس ــو عن ــش، وه ــاركة الجي ــه »دون مش أن
ــاك حــوار عســكرّي  ــن يكــون هن ــة، ل االجتاعــات املقبل
– مــدين، وعليــه لــن يكــون هنــاك جــدوى مــن مواصلــة 

ــات عــى شــكلها الحــايّل«. املحادث
ــاد  ــم املتحــدة واالتح ــن األم ــة م ــة الثالثي ــّون اآللي وتتك

ــاد(. ــة )إيغ ــة للتنمي ــة الحكومي ــي والهيئ اإلفريق

ترحيب 

ــالن  ــور إلع ــادات يف دارف ــة وقي ــة الثوري ــارعت الجبه س
ترحيبهــا بتريحــات قائــد الدعــم الرسيــع، الفريــق 

ــديت«. ــو »حمي ــدان دقل ــد حم محم
ووصــف املتحــدث باســم الجبهــة الثوريــة أســامة ســعيد، 
ــة  ــل األزم ــة لح ــوة متقدم ــه »خط ــديت« بأن ــان »حمي بي
السياســية«. وطالــب بـــ »تدبــر املعــاين املفتاحيــة الواردة 
ــة البحــث  ــا يف عملي ــاء عليه ــي ميكــن البن ــان والت يف البي

عــن حــل لالزمــة الراهنــة«.
يف تريــح، قــال ســعيد »الجبهــة الثوريــة تعتــر مــا ورد 
ــة  ــان يفتــح الطريــق ويحــدث اخــراق لحال يف هــذا البي
الجمــود الراهنــة«. كــا تؤكــد بــذل كل جهودهــا والعمــل 
مــع الجميــع مــن أجــل جمــع الفرقــاء عــى طاولــة 
ــة سياســية شــاملة تنقــل  ــاج مقارب ــي إلنت الحــوار الوطن

ــاء واالســتقرار. ــة البن ــالد إىل مرحل الب
والتغيــر«  »الحريــة  باســم  املتحــدث  قــال  بــدوره 
ــث  ــرج هللا إن حدي ــا ف ــد زكري ــي( محم ــق الوطن )التواف
ــة  حميــديت املعضــد لخطــاب الرهــان يؤكــد تناغــم ودي
املؤسســة العســكرية يف اســتكال االنتقــال الدميقراطــي.

ــاء  ــا ج ــر« م ــة والتغي ــف »الحري ــض تحال ــبق أن رف وس
مــن  واعتــره مراوغــة جديــدة  الرهــان،  يف خطــاب 
ــف،  ــذي للتحال ــب التنفي ــو املكت ــال عض ــن. وق االنقالب
عمــر الدقــر، يف مؤمتــر صحــايف يف الخرطــوم، إن جوهــر 
ــارات  ــى خي ــا ع ــرض وصاي ــه ف ــدو كون ــاب ال يع الخط
ــكل  ــم وش ــكل الحك ــده لش ــالل تحدي ــن خ ــعب م الش
ــر مل  ــو أم ــه، وه ــية ونتائج ــوى السياس ــن الق ــوار ب الح

ــر«. ــة والتغي ــه »الحري ــن تقبل ول
ــوى  ــع الق ــان وض ــرار الره ــالت إىل أن ق ــر التحلي وتش
املدنيــة أمــام تحــدي التوصــل إىل توافــق حــول تشــكيل 
ســلطة إلدارة الســودان وقيادتــه نحــو انتخابــات تكــرّس 
الحكــم املــدين الــذي تطالــب بــه، يف ظــل وجهــات نظــر 
متباينــة بينهــا، وتوجــس دفعهــا لالنخــراط يف عمليــة 

سياســية مبشــاركة أطــراف مــن نظــام عمــر البشــر.

غليان الشارع

ومنــذ »االنقــالب« يتواصــل غليــان الشــارع وتســتمر 
واألســبوع  العســكري،  للحكــم  الرافضــة  التظاهــرات 
مناطــق  مــن  عــدد  يف  تظاهــرات  خرجــت  الفائــت، 
العاصمــة الســودانية الخرطــوم بدعــوة مــا تعــرف 
بحكومــة  للمطالبــة  بالخرطــوم«،  املقاومــة  بـ«لجــان 
املتظاهــرون  وصفــه  مــا  وإســقاط  البــالد  يف  مدنيــة 

العســكري. باالنقــالب 
كــا ردد املتظاهــرون خــالل االحتجاجــات، هتافــات 
ــل األزرق  ــة الني ــي يف والي ــف القب ــداث العن ــدد بأح تن

ــودان. ــوَب الس جن
ــي الســودان  ــوب رشق ــل األزرق جن ــة الني وشــهدت والي
اشــتباكات داميــة خــالل الفــرة املاضيــة بــن قبيلــة 
راح  »الرتــا«،  أبرزهــا  أخــرى،  ومكونــات  »الهوســا« 
إصابــة  إىل  إضافــة  األقــل  عــى  قتــى   105 ضحيتهــا 

العــرشات.
ونشــبت األحــداث بســبب مطالبــة قبيلــة الهوســا بنظــام 
ــة خــاص بهــا يف النيــل األزرق )إمــارة(، لكــن  إدارة أهلي
ــة  ــك بحج ــت ذل ــا« رفض ــا »الرت ــرى تتزعمه ــل أخ قبائ
ــى  ــب أن تبق ــة ويج ــا يف املنطق ــا« ال أرض له أن »الهوس
ــا  ــادة م ــم حالياً.وع ــي القائ ــام األه ــادة النظ ــت قي تح
تســتخدم قــوات األمــن الســوداين العنــف والغــاز املســيل 

ــن. ــق املتظاهري ــوع لتفري للدم
وعــاد الهــدوء إىل النيــل األزرق وكســال بعــد إرســال 
تعزيــزات عســكرية وفــرض حظــر للتجــوال والتجمعــات، 
ــدد  ــى ع ــم ع ــداث تخي ــات األح ــزال تداعي ــا ت ــن م لك
ــي  ــا القضــارف وكوســتي الت ــدن الســودانية بينه ــن امل م

ــي. ــف القب ــاً للعن ــة رفض ــرات ماثل ــهدت مس ش

محمد حمدان دقلو
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التحالف من أجل األمن الغذائي العالمي

 

ــاع  ــا إىل ارتف ــى أوكراني ــيا ع ــرب روس أدت ح  
أســعار املــواد الغذائيــة وإىل نقــص إمــدادات القمــح، عــى 
ــا  ــم توريده ــدان ت ــن البل ــد م ــال، ألن العدي ــبيل املث س
مــن أوكرانيــا. وتقــوم بعــض الحكومــات يف أوروبــا بتأمــن 

العــرض مــع اســتمرار ارتفــاع األســعار.
ــر  ــع املتوت ــم الوض ــا إىل تفاق ــرب يف أوكراني ــت الح ودفع
بالفعــل يف األســواق الزراعيــة العامليــة بســبب تغــر املنــاخ 
ووبــاء كورونــا. أمــا لــو تحدثنــا عــن أمــن الغــذاء، فهنــاك 
حــوايل 30 يف املائــة مــن صــادرات القمــح العامليــة و20 يف 
املائــة مــن صــادرات الــذرة جــاءت مــن روســيا وأوكرانيــا. 
روســيا هــي أيضــاً مصــدر رئيــس لألســمدة، تعتمــد 
العديــد مــن البلــدان مــن إفريقيــا والــرشق األوســط عــى 
هــذه اإلمــدادات لكــن الصــادرات أخــذت تتعــرث واألســعار 
ــم  ــة وتفاق ــف الطاق ــاع تكالي ــؤدي الرتف ــذا ي ــع وه ترتف
الوضــع ألســوأ مجاعــة منــذ الحــرب العامليــة الثانيــة التــي 

باتــت وشــيكة.

األمن الغذائي في ألمانيا

ــن  ــؤال م ــى س ــة ع ــة يف إجاب ــة الفيدرالي ــت الحكوم كتب
مجموعــة حــزب البديــل مــن أجــل أملانيــا بالقــول: »يعتــر 
األمــن الغــذايئ حاليــاً مضمونــاً أو ال تهــدد الحــرب يف 
أوكرانيــا األمــن الغــذايئ يف أملانيــا حاليــاً«. ويبلــغ احتيــاط 

أملانيــا مــن الحبــوب حــوايل 705000 طــن واحتياطــي 
األرز  مــن  طــن   126000 حــوايل  املدنيــة  الطــوارئ 
والبقوليــات، وإن اإلمــدادات يف حالــة جيــدة وصالحــة 
ــة حــدوث أزمــة  ــك، يف حال لالســتهالك البــرشي. ومــع ذل
يف اإلمــدادات، يجــب أوالً معالجــة املــواد الخــام الزراعيــة 

ــألكل. ــزة ل ــة جاه ــح أغذي ــة لتصب املخزن
لذلــك، أطلقــت وزيــرة التنميــة الفيدراليــة األملانيــة، 
ديفيــد  الــدويل،  البنــك  رئيــس  مــع  شــولتز،  ســفينيا 
ــو 2022، تحالفــاً لألمــن الغــذايئ العاملــي  ــاس، يف ماي مالب
يف دائــرة مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع الكــرى مــن 
ــن  ــيكة. لك ــوع الوش ــة الج ــد أزم ــامل ض ــليح الع ــل تس أج
تقاريــر فريــق االســتجابة لألزمــات العامليــة التابــع لألمــن 
ــرى  ــة أخ ــورة دراماتيكي ــم ص ــدة يرس ــم املتح ــام لألم الع
للغــذاء والطاقــة والتمويــل ألزمــة ثالثيــة األبعــاد، زيــادة 
حــادة يف أســعار املــواد الغذائيــة، وزيــادة أســعار الطاقــة.

المطلب األساس لالتحاد

ويف هــذا الســياق، تقــوم ســكرتارية يف البنــك الــدويل 
ــد إىل ضــان  ــف الجدي ــدف التحال ــف، ويه ــم التحال بدع
إليهــا  الحاجــة  تشــتد  حيــث  إىل  املســاعدات  وصــول 
ــم  ــة األم ــم مجموع ــا تدع ــة، فإنه ــذه الغاي ــاً له وتحقيق
املتحــدة لالســتجابة لألزمــات العامليــة بشــأن الغــذاء 
والطاقــة والتمويــل وتنســق جهــود اإلغاثــة يف مجــال 
ــة  ــارش لألزم ــل املب ــة إىل رد الفع ــذايئ. باإلضاف ــن الغ األم
ــة  ــم الزراعي ــل للنظ ــل األج ــول طوي ــإن التح ــة، ف الحالي
ــة واالســتدامة  ــد مــن املرون ــة نحــو مزي ــة العاملي والغذائي

ــايس. ــق أس ــدر قل ــل مص يظ

يــأيت هــذا عــى رأس حــاالت الجفــاف الشــديدة يف أماكــن 
ــراع  ــق ال ــوع يف مناط ــا، والج ــن أفريقي ــرن م ــل الق مث
املختلفــة يف جميــع أنحــاء العــامل والــذي تزايــد يف أعقــاب 
ــن  ــر مالي ــدد مص ــة ته ــا. املجاع ــرويس ألوكراني ــزو ال الغ
النســاء واألطفــال والرجــال وتزيــد مــن تفاقــم تهديــدات 
األمــن الغــذايئ العاملــي. وهنالــك أســباب أخــرى، صعــدت 
مــن حــدة األزمــة وهــي: النزاعــات املســلحة وتغــر املنــاخ 
وجائحــة »كورونــا«، وهــذا يعنــي أن األزمــة أصبحــت 
متعــددة األبعــاد، تتطلــب املشــاركة واالســتجابة العامليــة 
ــة تجمــع بــن الدبلوماســية واملســاعدة اإلنســانية  والفعال
والتنميــة التعــاون وكذلــك السياســات الزراعيــة والغذائية.

ما ينبغي العمل عليه

ـ مــن أجــل الحصــول عــى حلــول حقيقيــة، يجــب وضــع 
حــد لــألرايض البــور، وإذا نجحــت أملانيــا عــى ســبيل 
املثــال، فيمكنهــا حصــاد حــوايل 800000 طــن مــن القمــح 
ــدة  ــن مل ــل برل ــة مث ــام مدين ــي إلطع ــام. هــذا يكف كل ع
عــام كامــل تقريبــاً. ومــن املقــرر أن يتــم تعليــق االلتــزام 
ــاراً  ــة اعتب ــة للزراع ــن األرايض الصالح ــص 4 % م بتخصي

ــى تنتهــي األزمــة. مــن عــام 2023 حت

ـ يســتوجب تقديــم الدعــم عــى املــدى القصــر واملتوســط 
ــه ليكــون دعــاً مســتداماً طويــل األجــل  وأن يتــم برمجت
للزراعــة والنظــم الغذائيــة وتعزيــز املرونــة، وبالتــايل الحــد 
مــن االحتياجــات اإلنســانية، وتعزيــز اإلنتــاج املحــي 
ــاد  ــل االعت ــايل تقلي ــل، وبالت ــع املحاصي ــتدام، وتنوي املس

ــواردات. عــى ال

ـ يجــب أن تجعــل النظــم الزراعيــة والغذائيــة املســتدامة 
ــات  ــة األزم ــود يف مواجه ــى الصم ــدرة ع ــرث ق ــدان أك البل
املســتقبلية عــى املــدى املتوســط   والطويــل، ويجــب 
تعزيــز اإلنتــاج املحــي والتجــارة اإلقليميــة، وتجنــب 
ــر  ــى ال تتأث ــة حت ــد والحائي ــب واح ــن جان ــات م التبعي
بشــكل غــر متناســب بالكــوارث الطبيعيــة، مثــل الجفــاف 

ــتوردة. ــدان املس ــدان البل ــرة أو بفق ــار الغزي واألمط

ـ يجــب أن يتــم إنتــاج الطعــام بأســعار معقولــة ويجــب 
أال تكــون التغذيــة الصحيــة مســألة تتعلــق بالقــدرة 
ــتخدام  ــت اس ــة منع ــة الفيدرالي ــن الحكوم ــة. لك الرشائي
األرايض البــور لزراعــة الغــذاء ملوســم البــذر الربيعــي 
ــب إىل  ــدم أي طل ــك مل تق ــن ذل ــرث م ــام 2022، واألك لع
االتحــاد األورويب ملثــل هــذا االســتخدام ملناطــق األولويــة 
البيئيــة. نتيجــة لذلــك، عزلــت أملانيــا نفســها داخــل 

األورويب. االتحــاد 

بالوســائل  للبيئــة  صداقــة  أكــرث  الغــذاء  يصبــح  أن  ـ 
مثــل  الجديــدة،  التقنيــات  ذلــك  ويشــمل  الحديثــة، 
لألســمدة  واالقتصــادي  الدقيــق  للتطبيــق  الرقمنــة 
ومبيــدات اآلفــات. ويشــمل ذلــك طــرق الربيــة الحديثــة 

العاليــة. اإلنتاجيــة  وذات  املقاومــة  للنباتــات 

ـ عــى الــدول جميعــاً تحقيــق االســتقرار يف مزارعهــا، مــن 
خــالل الدعــم املوجــه واإلغاثــة امللحوظــة، ويشــمل ذلــك 
ــن  ــة للتأم ــات املقدم ــض يف اإلعان ــار التخفي ــس مس عك
ضــد الحــوادث الزراعيــة، بفضــل الزراعــة القويــة، ويجــب 

ــا املســاهمة يف منــع املجاعــة. عــى دول أوروب

جاسم محمد
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منعطف جديد لألزمة العراقية.. 

تسريبات المالكي بتوقيت حساس وتداعيات حرجة
 

ــراق  ــأزوم يف الع ــيايس امل ــهد الس ــل املش يدخ  
ــزالق  ــن االن ــداً يُخــى معــه م ــاً جدي ــذ أشــهر منعطف من
لصــدام مبــارش وتفّجر الشــارع العــراق. إذ تثــر الترسيبات 
ــالف  ــس ائت ــة املنشــورة مؤخــراً واملنســوبة إىل رئي الصوتي
دولــة القانــون نــوري املالــي، ضجــة واســعة يف األوســاط 

السياســية والشــعبية.
ويف الترسيبــات، ينتقــد املالــي ويكيــل االتهامــات ملعظــم 
ــار الصــدري  ــم التي الشــخصيات السياســية، ال ســيا، زعي
والصحــايف  الناشــط  تباعــاً  ونرشهــا  الصــدر.  مقتــدى 

ــدة.  ــات املتح ــم يف الوالي ــل، املقي ــي فاض ــي، ع العراق
ــس  ــم رئي ــا اته ــل«، ك ــه »قات ــدر بأن ــي الص ــم املال اته
ــه  ــارزاين، بأن ــعود ب ــتاين مس ــي الكردس ــزب الدميقراط الح
ســعى إىل رضب الشــيعة، عــر احتضــان النازحــن مــن 

ــم. ــك قياداته ــنة، وكذل الس
وتســاءل املالــي: »كــم قتــل مقتــدى الصــدر مــن بغــداد؟، 
وقــال  كــراون(«.  )تويوتــا  البطــة  بســيارات  وخطــف 
ــي: »أردت جعــل الحشــد الشــعبي مشــابهاً للحــرس  املال

ــراين«. ــوري اإلي الث
كذلــك يف مقطــع آخــر، هــّدد رئيــس الــوزراء األســبق 
هاجمهــا  إذا  املرجعيــة«  لـ»حايــة  النجــف  مبهاجمــة 
الصــدر. كــا تحــّدث عــن »حــرب طاحنــة ال يخــرج منهــا 
ــليح 15  ــالل تس ــن خ ــك م ــدة لذل ــد الع ــه أع ــد«، وأنَّ أح

ــك. ــة ذل ــاً ملواجه تجمع
ورداً عــى الترسيبــات، طالــب الصــدر يف بيــان عــر تويــر، 
االثنــن الفائــت، بإطفــاء الفتنــة مــن خــالل اســتنكار 
ــراً أن ال  ــي وعشــرته، معت ــع املال ــة م ــادات املتحالف القي

ــأي شــكل. ــراق ب ــادة الع ــي بقي حــق للال
كــا أبــدى اســتغرابه مــن »محاولــة قتلــه مــن قبــل 
حــزب الدعــوة وكبرهــم املالــي«. وقــال »أنصــح املالــي 
باالعتــكاف واعتــزال العمــل الســيايس«، مشــراً إىل أن 
»وصولــه للســلطة ســيكون خرابــا ودمــارا للعــراق وأهلــه.

ليتبعهــا ترسيــب صــويت جديــد هــو الخامــس، يؤكــد فيــه 
زعيــم ائتــالف دولــة القانــون نــوري املالــي، أّن العالقــات 

ــس  ــّق، قي ــل الح ــب أه ــيا عصائ ــد ميليش ــع قائ ــدة م جّي
هللا  حــزب  وكتائــب  والفصائــل  الفتــح  وأّن  الخزعــي، 
والعصائــب وســيد الشــهداء كلهــا تابعــة مبــارشة إليــران.

وقــال املالــي: »قائــد عصائــب أهــل الحــّق قيــس الخزعــي 
جّيــد وهــو مــن ســيرب معارضيــه.. الخزعــي جّيــد، لكــّن 
ــة  ــدر هــؤالء ال عالق ــح وب ــف الفت ــن يف تحال اإلخــوة الذي

لهــم، هــم يف عاملهــم الخــاص، مشــغولون باملــزارع«.
أيضــاً، دعــا املالــي يف التســجيل املــرسب قيــادات الفصائــل 
املســلّحة إىل اتبــاع خــّط الحــرس الثــوري اإليــراين واالبتعــاد 
عــن االطّالعــات وتوكيــل أمرهــم بيــد قائــد فيلــق القــدس 

إســاعيل قــاآين.
وأضــاف املالــي: »الوضــع اإليــراين اآلن بــن فريقــن: 
هنــاك فريــق الحــرس الثــوري واآلخــر فريــق االطاّلعــات. 
ــة ومــع  ــا مشــكلة مــع الحكومــة العراقي االطّالعــات لديه
الحــرس الثــوري منــذ واليــة الرئيــس اإليــراين، حســن 
روحــاين. عندمــا تــوىّل الرئاســة إبراهيــم رئيــي تقاربــت 
ــراين،  ــد اإلي ــق املرش ــن. فري ــن الفريق ــر ب ــات النظ وجه
عــي خامنئــي، هــو الحــرس الثــوري، وفريــق الرئيــس 

ــات. ــل باالطاّلع ــي يتمّث ــم رئي ــراين إبراهي اإلي
ــة  ــات فرص ــي االطّالع ــوري ال يعط ــرس الث ــال: »الح وق
للتدّخــل بــأّي يشء، هــو فقــط مــن يقــّرر.. عندمــا 
ــراين،  ــد اإلي ــار املرش ــع مستش ــت م ــران تحّدث زرت إي
عــي أكــر واليتــي، ومــع رئيــس مجلــس الشــورى ومــع 
ــم يف  ــرأي لكّنه ــوين ال ــم يوافق ــات، وكلّه ــر االطاّلع وزي
األخــر يقولــون إّن املوضــوع بيــد قائــد فيلــق القــدس 
إســاعيل قــاآين ويطلبــون أن نركّــز جهودنــا مــع الحرس 

ــوري«. الث

توقيت حساس 

منــذ انتهــاء االنتخابــات النيابيــة املاضيــة يف العــارش مــن 
ــر 2021، غرقــت البــالد يف أزمــة سياســية عجــزت  أكتوب
معهــا األطــراف السياســية األساســية عــن االتفــاق عــى 

ــد أن  ــة، بع ــة املقبل ــكيل الحكوم ــس وتش ــاب رئي انتخ
ــذي  ــان ال ــة يف الرمل ــا الغالبي ــة أن لديه ــت كل كتل ادع

ــاً. يضــم 329 نائب
ــدرة أي طــرف عــى  ــع الخــالف الســيايس وعــدم ق ودف
حســم األمــور، إىل إخفــاق الرملــان ثــالث مــرات يف 
انتخــاب رئيــس للجمهوريــة، متخطيــاً املُهــل التــي ينــص 

ــتور. ــا الدس عليه
ــم  ــإن الزعي ــة، ف ــة الصدري ــواب الكتل ــتقالة ن ــم اس ورغ
الشــيعي بقــي حــارضاً خــالل الفــرة املاضيــة عــى 
ــي كان  ــه الت ــر بيانات ــراق ع ــية يف الع ــاحة السياس الس

ينرشهــا عــر حســابه يف تويــر.
ــي  ــيايس واألكادمي ــل الس ــول املحل ــدد، يق ــذا الص ويف ه
ــض  ــوز( »بغ ــت ني ــدي لـــ )ليفان ــى العبي ــور مثن الدكت
النظــر عــن مســألة حقيقــة هــذه الترسيبــات مــن 
عدمهــا فإنهــا جــاءت بتوقيــت حســاس متــر بــه العمليــة 
ــر  ــات أكتوب ــد انتخاب ــيا بع ــراق والس ــية يف الع السياس
املــايض الرملانيــة التــي كان مــن املفــرض يتــم عــى 
أساســها تشــكيل حكومــة عراقيــة جديــدة ولكــن مل 
ــن انســداد ســيايس  ــا حصــل م ــك بســبب م يحصــل ذل
ــان  ــن الرمل ــوى السياســية م ــاله انســحابات بعــض الق ت
أزمــة  إثــر خالفــات  الصــدري عــى  التيــار  وأهمهــا 

عميقــة«.
مــن  فيهــا  ومــا  الترسيبــات  أن  العبيــدي،  وأضــاف 
ــن  ــم م ــى الرغ ــي -ع ــوري املال ــبت لن ــات نس تريح
نفيــه لهــا- زادت مــن تعقيــد املشــهد الســيايس واتســاع 
يف  الفاعلــة  السياســية  القــوى  بــن  الحاصلــة  الهــوة 
العــراق، مشــراً إىل أن هــذه الترسيبــات، قــد يكــون 
تــم اإلعــداد لهــا كجــزء مــن الــراع الســيايس والتنافــس 

ــراق«. ــيعي يف الع ــون الش ــادة املك ــى قي ع

تداعيات 

تشــر التوقعــات إىل أن تداعيــات الترسيبــات قــد تكــون 

حرجــة عــى العمليــة السياســية العراقيــة، ومــن املمكــن 
أن ينزلــق الوضــع النفجــار الشــارع العراقــي خاصــة 
ــيايس  ــتوى الس ــى املس ــرة ع ــة كب ــهد أزم ــالد تش أن الب

ــادي. واالقتص
ويــرى الدكتــور مثنــى أّن »االحتــاالت كثــرة وقــد يكون 
ــن  ــجيالت ولك ــبب التس ــره بس ــل ظاه ــد الحاص التصعي
ــية  ــوى السياس ــن الق ــيايس ب ــي رصاع س ــبب الواقع الس
التيــار  بــن  وبخاصــة  عميقــة  وخالفــات  العراقيــة 
ــدر«، موضحــاً أن  ــة ب الصــدري وحــزب الدعــوة ومنظم
ــرت عمــق هــذه  ــة األخــر أظه ــة تشــكيل الحكوم »أزم
األزمــة، وشــهدت الســاحة العراقيــة خاللهــا ظاهــرة 
ــال والتســقيط  ــات االغتي ــة وعملي ــتهدافات املتبادل االس

ــا«. ــرات وغره ــتهداف املق ــيايس واس الس
التســجيالت  اىل  أّن »مــن يســتمع  ولفــت مثنــى إىل 
ــع  ــملت جمي ــد ش ــي ق ــات املال ــد تريح ــة يج املرسب
وكأن  وحلفائــه(  املالــي  )خصــوم  السياســية  القــوى 
ــون  ــة أراد أن يك ــجيالت الصوتي ــي يف التس ــاور املال مح
ــر  ــه ويؤث ــزداد خالفات ــى ت ــع، حت ــامل للجمي ــه ش كالم
عــى مكانتــه ودوره الســيايس يف الحيــاة السياســية. فــإن 
كانــت هــذه التســجيالت صحيحــة فــإن أقــل مــا يحصــل 
هــو زيــادة الخالفــات بــن القــوى السياســية التــي بــدأت 
مظاهرهــا يف تقديــم التيــار الصــدري شــكوى رســمية اىل 

ــي«. ــي ضــد منافســه املال القضــاء العراق
ــك  ــة تحري ــام املقبل ــد تشــهد األي ــدي: »وق وأردف العبي
تقديــم  اىل  املالــي  ســيضطر  ورمبــا  الشــارع ضــده، 
تنــازالت أكــرث يف مجــال الحصــص واملشــاركة يف تشــكيل 
ــه  ــف بين ــوية املوق ــن تس ــزء م ــة كج ــة املرتقب الحكوم

ــدر«.  ــدى الص ــار مقت ــم التي ــن زعي وب
ــأزم املواقــف  ــد املشــهد وت ــة تعقي »لكــن رغــم احتالي
والراعــات بــن القــوى السياســية« يــرى العبيــدي أنــه 
»ال ميكــن تجاهــل تأثــر الفاعــل اإليــراين الــذي لــن 
يســمح بوصــول الحــال بــن حلفائــه يف العــراق إىل حــد 

ــال«. االقتت

نوري املالي
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القــى القصــف العنيــف الــذي طــال مصيــف    
»بــرخ« يف قضــاء زاخــو يف إقليــم كردســتان، إدانــات دولية 
وعربيــة واســعة، وشــهدت عــدد مــن املــدن العراقيــة 

ذلــك. عــى  احتجاجــاً  تظاهــرات 
ظهــرة األربعــاء يف 20 متــوز/ يوليــو الحــايل، اســتهدف 
ــة  ــرب قري ــياحياً ق ــاً س ــف، منتجع ــي عني ــف مدفع قص
بــاراخ يف زاخــو مبحافظــة دهــوك يف إقليــم كردســتان، مــا 

ــن. ــة 23 آخري ــن وإصاب ــل 9 مواطن ــن مقت ــفر ع أس
اتهــم العــراق تركيــا بقصــف املصيــف، ونــّدد رئيــس 
الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمــي، بارتــكاب »القــوات 
الركيــة مجــدداً انتهــاكاً رصيحــاً وســافراً للســيادة العراقيــة 
وحيــاة املواطنــن العراقيــن وأمنهــم باســتهداف أحــد 

ــوك«. ــة ده ــياحية يف محافظ ــف الس املصاي
وأضــاف يف تغريــدة عــى تويــر أن »العــراق يحتفــظ 
ــيقوم  ــداءات، وس ــذه االعت ــى ه ــرد ع ــل بال ــه الكام بحق
بــكل اإلجــراءات الالزمــة لحايــة شــعبه وتحميــل الطــرف 

ــتمر«. ــد املس ــات التصعي ــدي كل تبع املعت
أن  صالــح،  برهــم  الجمهوريــة،  رئيــس  أكــد  بــدوره، 
القصــف الــريك ميثــل انتهــاكاً لســيادة البلــد وتهديــداً 
لألمــن القومــي العراقــي وتكــراره أمــر غــر مقبــول.

ــاء إن  ــر« األربع ــى »توي ــه ع ــدة ل ــح يف تغري ــال صال وق
ــل  ــذي طــال دهــوك، وأســفر عــن مقت ــريك ال القصــف ال
وإصابــة »عــدد مــن أبنائنــا، ُمــدان وُمســتنكر ومُيثــل 
انتهــاكاً لســيادة البلــد وتهديــداً لألمــن القومــي العراقــي«، 
مضيفــاً أن »تكــراره غــر مقبــول باملــرة بعــد دعــوات 
ســابقة لوقــف مثــل هــذه األعــال املنافيــة للقانــون 

ــوار«. ــن الج ــد حس ــدويل وقواع ال
إىل ذلــك أعلنــت الحكومــة العراقيــة، األربعــاء، أنهــا 
»لغــرض  أنقــرة  لــدى  بأعالهــا  القائــم  ستســتدعي 
املشــاورة«، إثــر اجتــاع طــارئ للمجلــس الــوزاري لألمــن 

الوطنــي ترأســه رئيــس الــوزراء، أعقــب القصــف.

جملة من القرارات 

ــراق 8  ــي يف الع ــن الوطن ــوزاري لألم ــس ال ــدر املجل وأص
قــرارات عقــب اجتاعــه مســاء األربعــاء رداً عــى القصــف 
الــريك، وتــرأس الجلســة، رئيــس الــوزراء العراقــي والقائــد 

العــام للقــوات املســلحة، مصطفــى الكاظمــي.
ويف مســتهل االجتــاع، دان املجلــس بأشــد العبــارات 
ملكتــب  بيــان  بحســب  الغاشــم«،  الــريك  »االعتــداء 

الكاظمــي.
ــريك  ــب ال ــان أن هــذا القصــف »تجاهــل الجان وأكــد البي
ــد  ــاكات ض ــف االنته ــة املســتمرة بوق ــات العراقي للمطالب
ــن  ــدأ حس ــرام مب ــه، واح ــن مواطني ــراق وأم ــيادة الع س

ــوار«. الج
وأضــاف البيــان أنــه »بعــد مناقشــة مســتفيضة لتداعيــات 
الحــادث اإلجرامــي«، اتخــذ املجلــس الــوزاري لألمــن 

ــرارات: ــن الق ــة م ــي جمل الوطن
ملــف  بإعــداد  الخارجيــة  وزارة  املجلــس  وّجــه  أوالً، 
متكامــل باالعتــداءات الركيــة املتكــررة عــى الســيادة 
العراقيــة وأمــن العراقيــن، وتقديــم شــكوى عاجلــة بهــذا 

الشــأن إىل مجلــس األمــن الــدويل واألمــم املتحــدة.
ــريك  ــفر ال ــتدعاء الس ــة باس ــه وزارة الخارجي ــاً، توجي ثاني

ــة. ــه اإلدان ــراق وإبالغ ــدى الع ل
ثالثــاً، اســتقدام القائــم باألعــال العراقــي مــن أنقــرة 
لغــرض املشــاورة، وإيقــاف إجــراءات إرســال ســفر جديــد 

ــا. إىل تركي

رابعــاً، توجيــه قيــادة العمليــات املشــركة بتقديــم تقريــر 
بشــأن الحالــة عــى الحــدود العراقيــة الركيــة، واتخــاذ كل 

الخطــوات الالزمــة للدفــاع عــن النفــس.
وعائــالت  االعتــداء  جرحــى  أحــوال  متابعــة  خامســاً، 
القتــى وتعويضهــم. نقــل ضحايــا الغــارة عــى دهــوك إىل 

مستشــفيات املنطقــة.
ــأن  ــتان بش ــم كردس ــة إقلي ــع حكوم ــيق م ــاً، التنس سادس

ــاكات. ــع االنته ــمة ملن ــراءات حاس ــذ إج أخ
ــذار رســمي، وســحب  ــم اعت ــا بتقدي ــة تركي ســابعاً، مطالب

ــة. ــع األرايض العراقي ــن جمي ــكرية م ــا العس قواته
ثامنــاً، جــدد املجلــس رفضــه أن تكــون أرض العــراق 
لالعتــداء عــى أي دولــة، وأن تكــون ســاحة  منطلقــاً 
ــم  ــد أي تنظي ــدة تواج ــه بش ــابات، ورفض ــة الحس لتصفي

إرهــايب أو جاعــة مســلحة عــى أراضيــه.
ــى  ــاء، ع ــون، األربع ــدم محتج ــوك، أق ــوم ده ــد هج بع
ــم الــريك مــن مبنــى ســفارة أنقــرة يف بغــداد. ــزال العل إن

وقــال مصــدر أمنــي إن »عــدداً مــن املحتجــن قامــوا بإنزال 
ــة«،  ــفارة يف الوزيري ــة الس ــى بناي ــن أع ــريك م ــم ال العل

وفــق وســائل إعــالم محليــة.

نفي تركي 

نفــت تركيــا اتهامــات بغــداد لهــا، قائلــة إن الهجــوم 
يشــكل »عمــالً إرهابيــاً«.

وأصــدرت وزارة الخارجيــة الركيــة بيانــاً األربعــاء، قالــت 
فيــه إن أنقــرة حزينــة لســقوط ضحايــا يف الهجــوم. 
وأضافــت أن تركيــا تــويل أقــى درجــات الحــذر لتجنــب 
وقــوع إصابــات يف صفــوف املدنيــن أو إلحــاق أرضار 
والثقافيــة يف عملياتهــا ملكافحــة  التاريخيــة  باملواقــع 
املحظــور  الكردســتاين  العــال  اإلرهــاب ضــد حــزب 

ــره. وغ
كــا أردفــت أن »تركيــا مســتعدة التخــاذ كل الخطــوات 
ــكرية  ــات العس ــة إىل أن العملي ــة«، الفت ــف الحقيق لكش

الركيــة تتســق مــع القوانــن الدوليــة.
ــاع عــن  ــة إىل االمتن أوضحــت: »ندعــو الحكومــة العراقي
ــة  ــة اإلرهابي ــرة بخطــاب املنظم ــات متأث اإلدالء بتريح
العمــل  هــذا  مرتكبــي  لكشــف  والتعــاون  ودعايتهــا 

الوحــي«.
مــن جانبــه، قــال وزيــر الخارجيــة الــريك مولــود جاويــش 
ــات  ــذ أي هج ــالده مل تنف ــس إن ب ــوم الخمي ــو ي أوغل
تســتهدف املدنيــن يف محافظــة دهــوك العراقيــة حيــث 
ــة 23  ــة وإصاب ــل مثاني ــن مقت ــة ع ــة جوي ــفرت رضب أس
يــوم األربعــاء، مضيفــا أن الســلطات العراقيــة يجــب أال 

تســقط يف هــذا »الفــخ«.
اإلخباريــة  يت.آر.يت  لقنــاة  أوغلــو  جاويــش  وقــال 
ــراق  ــة يف الع ــكرية الركي ــات العس ــة إن العملي الحكومي
ــور،  ــتاين املحظ ــال الكردس ــزب الع ــاً ح ــتهدف دامئ تس

مضيفــاً أن الهجــوم عــى دهــوك نفــذه إرهابيــون.

إدانة دولية وعربية

ــة واســعة  ــة وعربي ــات دولي ــر القصــف، صــدرت إدان إث
دوليــة، وأكــدت الــدول دعمهــا الكامــل لســيادة العــراق.

نــددت وزارة الخارجيــة األمريكيــة يف بيــان األربعــاء، 
ــوزارة  ــم ال ــدث باس ــس املتح ــد براي ــال ني ــف، وق بالقص
إن »قتــل املدنيــن أمــر غــر مقبــول يتعــن عــى جميــع 
ــا  ــدويل، مب ــون ال ــا مبوجــب القان ــدول احــرام التزاماته ال

ــن«. ــة املدني ــمل حاي يش
مــن جانبهــا، أكــدت الســفارة الكنديــة، اليــوم الخميــس، 
أهميــة إجــراء تحقيــق شــامل يف حــادث القصــف الــريك 
عــى شــال العــراق، مشــددة عــى رضورة بــذل أطــراف 
ــزل  ــن الع ــن املدني ــز ب ــم للتميي ــارى جهده ــزاع قص الن

واملقاتلــن.
ــدي يف العــراق غريغــوري جاليجــان:  ــال الســفر الكن وق
ــى  ــاء قت ــل وأصدق ــازّي اىل كل عوائ ــل التع »أود أن أنق

ــراق«. ــو الع ــوم يف زاخ وجرحــى قصــف الي
بضحايــا  التعــازي  الخميــس،  اليــوم  مــر،  وقدمــت 
الهجــوم الــريك، وأعربــت عــن »إدانتهــا بأشــد العبــارات 
ــرام  ــى »رضورة اح ــددة ع ــم«، مش ــداء اآلث ــذا االعت له
ــة بحايــة  ثوابــت ومقــررات القانــون الــدويل ذات الصل

ــن«. املدني
إدانتهــا  عــن  الخميــس،  اليــوم  إيــران  أعربــت  كــا 
للقصــف الــريك، عــى لســان املتحــدث باســم وزارة 
الخارجيــة، نــارص كنعــاين، يف بيــان وأعــرب عــن »تعاطفــه 

ــداً  ــراق«، مؤك ــعب الع ــة وش ــا وحكوم ــع أرس الضحاي م
ــراق«. ــن الع ــتقرار و أم ــة االس ــى »أهمي ع

ونقــل جــال رشــدي، املتحــدث الرســمي باســم األمــن 
العــام لجامعــة الــدول العربيــة، عــن أبــو الغيــط، تأكيــده 
الرفــض الكامــل لالعتــداء الــريك عــى الســيادة العراقيــة، 
ــاكاً  ــدويل، وانته ــون ال ــاً للقان ــاً رصيح ــل خرق ــذي ميث ال

ــادئ حســن الجــوار. ســافراً ملب
وأشــار املتحــدث إىل أن الجامعــة العربيــة تســاند العــراق 
ــن أي  ــا تدي ــة، وأنه ــداءات الركي ــة االعت ــض وإدان يف رف
تعــد أو انتهــاك لســيادة أي مــن الــدول العربيــة، معتــرا 
ــدأ  ــى مب ــاظ ع ــاباتها والحف ــادة حس ــرة إع ــى أنق أن ع
حســن الجــوار يف عالقاتهــا مــع دول املنطقــة، واالمتنــاع 
عــن اإلقــدام عــى تنفيــذ عمليــات عســكرية داخــل 

ــة. ــت أي ذريع ــة تح ــدول العربي أرايض ال
ــد، أن  ــريك وأك ــوم ال ــريب الهج ــان الع ــدوره، أدان الرمل ب
ــق  ــة املواثي ــاً لكاف ــاكاً صارخ ــل انته ــداء ميث ــذا االعت »ه
واألعــراف الدوليــة، وانتهــاكاً ســافراً لســيادة العــراق 

ــوار«. ــن الج ــد حس ــادئ وقواع وملب
وشــدد، عــى »تضامنــه ودعمــه الكامــل لجمهوريــة 
لحايــة  إجــراءات  مــن  تتخــذه  مــا  كل  يف  العــراق 
مواطنيهــا وأراضيهــا والدفــاع عــن ســيادتها«، مطالبــاً 
تركيــا بـ«التوقــف عــن هــذه األعــال العدائيــة واحــرام 
ســيادة جمهوريــة العــراق عــى كامــل أراضيهــا وااللتــزام 

ــوار«. ــن الج ــدأ حس مبب
ــذوي  ــازي ل ــص التع ــان العــريب، عــن »خال وأعــرب الرمل
ــة  ــل لكاف ــفاء العاج ــات بالش ــاء والتمني ــا األبري الضحاي

ــن«. املُصاب
ــا بصــورة معتــادة رضبــات جويــة يف شــال  وتشــن تركي
العــراق وأرســلت قــوات خاصــة لدعــم هجاتهــا يف إطــار 
ــي  ــد مقات ــوريا ض ــراق وس ــد يف الع ــة األم ــة طويل حمل
ــعب  ــة الش ــدات حاي ــتاين ووح ــال الكردس ــزب الع ح
ــن  ــن منظمت ــرة الجاعت ــر أنق ــة الســورية. وتعت الكردي

ــن. إرهابيت
وحمــل حــزب العــال الكردســتاين الســالح ضــد الدولــة 
الركيــة يف عــام 1984. ولقــي أكــرث مــن 40 ألــف شــخص 
مرعهــم يف الــراع الــذي كان يف املــايض يركــز بشــكل 

أســايس يف جنــوب رشق تركيــا.

تنديد دولي واسع بالهجوم التركي على إقليم كردستان.. 
وجملة قرارات للمواجهة
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تقارير

من الفرع )المليشيات( إلى األصل )إيران(.. وُمحاوالت ترهيب دول المنطقة
بــأداء  املنطقــة،  يف  إيــران  أدوات  تواصــل   
ــول  ــل حل ــاس إىل جع ــاعي باألس ــي، الس ــا التخريب دوره
األزمــات التــي تعانيهــا دولهــا، مرتبطــة مبــدى رضــا طهــران 
عــن الحلــول فيهــا، واملرهون بشــكل أســاس مبدى ســطوتها 
املســتقبلية عــى قــرار الــدول التــي متتلــك مليشــيات 
ــاين وتحكــم مليشــيا  ــا، ولعــل النمــوذج اللبن مســلحة فيه
حــزب هللا بالدولــة، واحتكارهــا للكثــر مــن القــرارات 
املصريــة، هــو النمــوذج املســتحب للنظــام يف إيــران.

عدائية تجاه دول املنطقة
ــاً يف  ــك، تنتهــج املليشــيات املدعومــة إيراني ويف ســبيل ذل
املنطقــة، نهجــاً تخريبيــاً قامئــاً عــى تهديــد مصالــح الــدول، 
ــرات  ــر الطائ ــذة ع ــة واملنف ــات الصاروخي ــا الهج ومنه
لــرب  ميليشــياتها  إيــران  تســتخدم  حيــث  املســرة، 
اقتصــادات املنطقــة، وتهديــد ســالمتها، ومنهــا، مــا كشــفته 
األمــم املتحــدة يف األول مــن يوليــو الجــاري، عندمــا 
ــي اســتهدفت الســعودية  ــخ الت أكــدت أن منشــأ الصواري

ــران. ــي إي ــة، ه ــهر املاضي ــالل األش ــارات، خ واإلم
إذ أعلنــت وكيلــة األمــن العــام لألمــم املتحــدة روزمــاري 
ــن«  ــار هللا - الحوثي ــة »أنص ــات حرك ــو، أن هج دي كارل
إيرانيــة  بصواريــخ  متــت  والســعودية  اإلمــارات  عــى 
املنشــأ، وذكــرت خــالل جلســة ملجلــس األمــن: »لقــد 
حللنــا معلومــات حصلنــا عليهــا مــن الســعودية واإلمــارات 
واملتصلــة بالفقــرة الرابعــة مــن البنــد )ب(، التــي تتحــدث 
ــا«. ــران وإليه ــن إي ــل املعــدات م ــع ونق ــداد وبي عــن إم

املتحــدة زاروا  األمــم  مــن مســؤويل  مبينــًة أن عــدداً 
الريــاض وأبــو ظبــي وتفحصــوا حطــام 9 صواريخ باليســتية 
و6 صواريــخ كــروز، إضافــة إىل طائــرات مســرة اســتخدمها 
ــك  ــن وذل ــى أرايض البلدي ــم ع ــاء هجومه ــون أثن الحوثي
ــفت  ــص كش ــج الفح ــت أن نتائ ــام 2020، وأضاف ــذ ع من
أن الصواريــخ الحوثيــة تتســم بخصائــص تصميــم مشــابهة 
ــك  ــل، لذل ــن قب ــا م ــي فحصناه ــة الت ــخ اإليراني للصواري

ــران. ــت يف إي ــا صنع ــا إىل أنه خلصن

خروقات في اليمن

ــة املزعومــة، تواصــل مليشــيا  أمــا يف اليمــن، ورغــم الهدن
ــي بشــكل مســتمر،  ــش اليمن الحــويث هجــات عــى الجي

ــن  ــس م ــي، يف الخام ــش اليمن ــوات الجي ــفت ق ــد كش وق
ــيا  ــران ميليش ــود بن ــة 10 جن ــل وإصاب ــن مقت ــو، ع يولي
الحــويث، عقــب 24 ســاعة مــن إعالنهــا مقتــل وجــرح 
ــة  ــاً، ضمــن خروقــات امليليشــيا املســتمرة للهدن 14 جندي
األمميــة، وذكــر املركــز اإلعالمــي للجيــش اليمنــي يف بيــان 
آنــذاك، إن ميليشــيا الحــويث، املدعومــة مــن طهــران، 
ــال  ــات القت ــة يف جبه ــة األممي ــاً للهدن ــت، 97 خرق ارتكب
مبحافظــات الحديــدة وتعــز والضالــع وحجــة وصعــدة 

ــأرب. ــوف وم والج
ووفــق البيــان، فــإن الخروقــات تنّوعــت بــن إطــالق النــار 
عــى مواقــع الجيــش بصواريــخ الكاتيوشــا وباملدفعيــة 
املفخخــة،  املســّرة  وبالطائــرات  املختلفــة  والعيــارات 
ونجــم عنهــا مقتــل 3 جنــود وإصابــة 7 آخريــن، كــا 
قناصــة  نــرشت  الحــويث  ميليشــيا  أن  البيــان  أوضــح 
وعيــارات وعربــات وطــران اســتطالع مســّرا، كذلــك 
ــات  ــا عرب ــا بينه ــاداً قتالي ــة وعت ــزات برشي حشــدت تعزي

وأطقــم وذخائــر إىل مختلــف الجبهــات.
ــع  ــة، يف الراب ــة اليمني ــّدت الحكوم ــد ع ــياَ، فق ــا سياس أم
لكافــة  الحــويث  ميليشــيا  رفــض  يوليــو،  مــن  عــرش 
ــة  ــدء الهدن ــذ ب ــي طرحــت من ــادرات واملقرحــات الت املب
لرفــع الحصــار عــن تعــز، تأكيــداً عــى »انتهاجهــا سياســة 
الكاملــة  ومســؤوليتها  الجاعــي،  والعقــاب  التجويــع 
ــن،  ــة لليمني ــانية املردي ــاع اإلنس ــا باألوض ــدم اكراثه وع

الــدويل«. واســتهتارها باملجتمــع 
ورصح وزيــر اإلعــالم اليمنــي، معمــر اإلريــاين، خــالل 
ــن  ــي إىل اليم ــوث األمم ــرار املبع ــايف »إن إق ــح صح تري
هانــس غروندبــرغ يف إحاطتــه األخــرة إىل مجلــس األمــن، 
برفــض ميليشــيا الحــويث التابعــة إليــران، مقرحــه املُعــدل 
بشــأن فتــح الطــرق يف تعــز عــى مراحــل، يعكــس موقفهــا 
الحقيقــي مــن مســاعي تخفيــف وطــأة املعانــاة اإلنســانية 
عــن كاهــل اليمنيــن، وجهــود التهدئــة وإحــالل الســالم يف 

اليمــن«.
وشــدد اإلريــاين حينهــا، عــى أن ميليشــيا الحــويث ســبق أن 
ــح الطــرق  رفضــت خطــة املبعــوث األممــي الســابقة لفت
الرئيســية يف محافظــة تعــز، قبــل أن ترجــع وترفــض 
مقرحــه الثــاين بخصــوص فتــح الطــرق عــى مراحــل، 
رغــم أنــه مثــل الحــد األدىن مــن مطالــب املواطنــن 

ــة،  ــود الهدن ــا بن ــت عليه ــي نص ــيا الت ــات امليليش والتزام
ــويث  ــيا الح ــاً ميليش ــدة، مته ــم املتح ــا األم ــي ترعاه الت
باالســتمرار بالتنصــل مــن التزاماتهــا، وفــرض حصــار ظــامل 
عــى تعــز، وتقويــض جهــود التهدئــة، الفتــاً إىل التنــازالت 
التــي قدمتهــا الحكومــة إلنجــاح الهدنــة والخطــوات التــي 
اتخذتهــا بفتــح ثــالث منافــذ »حيــس، والــرح، والضالــع«.

ونّبــه وزيــر اإلعــالم اليمنــي مــن اســتغالل ميليشــيا 
الوقــت  لكســب  التفــاوض  وجــوالت  للهدنــة  الحــويث 
وحشــد املــوارد واإلمكانيــات، تحضــراً لــدورة جديــدة 
ــم املتحــدة  ــدويل واألم ــع ال ــاً املجتم ــد، داعي ــن التصعي م
ــن األممــي واألمــريك إىل إدراك حقيقــة ميليشــيا  واملبعوث
الحــويث، ومتاجرتهــا مبعانــاة اليمنيــن، ووقوفهــا حجــر عرثة 
أمــام التهدئــة.. مشــراً إىل أن سياســة الراخــي والتنــازالت 
وغــض الطــرف عــن مارســات امليليشــيا الحوثيــة وجرامئها 
بحــق اليمنيــن ســيدفعها للمزيــد مــن التعنــت والتصعيــد.

استفزاز إيراني لإلمارات

ــة عــن  ــج واملنطق ــران باســتفزاز دول الخلي ــي إي وال تكتف
طريــق ميليشــياتها فحســب، بــل تلجــئ بــن الفينــة 
واألخــرى إىل اســتعراض قوتهــا املســلحة ومحاولــة ترهيــب 
ــم  ــعي ملفاوضته ــن س ــه م ــا تدعي ــم م ــة، رغ دول املنطق
والوصــول إىل حلــول لألزمــات التــي نتجــت عــن تدخالتهــا، 
ــة يف  ــد ســالح البحري ــارة قائ ــك االســتفزازات، زي ومــن تل
الحــرس الثــوري اإليــراين العميــد عــي رضــا تنكســري، يف 
ــب  ــب الكــرى وطن ــو، لجــزر طن ــن يولي ــن عــرش م الثام

ــا مــع اإلمــارات. ــازع عليه ــو مــوىس املتن الصغــرى وأب
ــورة  ــن الث ــاع ع ــري أن »الدف ــا، تنكس ــر حينه ــد اعت وق
ذروة  يف  تعيــش  التــي  الحــارض  الوقــت  يف  اإلســالمية 
ــى  ــة ع ــم االلهي ــن النع ــتكرين م ــام املس ــة أم املظلومي
أبنــاء الشــعب اإليــراين«، حســب تعبراتــه، داعيــاً عنــارص 
العملياتيــة  والخطــوط  الجــزر  يف  املوجوديــن  الحــرس 
األماميــة إىل »الحفــاظ عــى اســتعدادهم القتــايل يف أعــى 
املســتويات وتعزيــز معنوياتهــم مــن خــالل االتــكال عــى 
القــدرة االلهيــة التــي ال تقهــر وال تــزول«، محــذراً »العــدو 
مــن مغبــة القيــام بــأي تحــرك طائــش يريــد اثــارة الفتنــة 
أو االعتــداء عــى النظــام اإلســالمي«، زاعــاً أنــه »ســيتلقى 

ــداً، وســتجعله القــوات  ــه اب صفعــة لــن ينهــض مــن مكان
اإلســالمية يعــض أصابــع النــدم هــو ومــن يقــف وراؤه«، 
حســب تعبــره، يف رســالة تهديــد واضحــة لــدول املنطقــة.

استعراضات عسكرية ال تنتهي
كــا تواصــل طهــران مســاعيها لتطويــر أســلحتها والكشــف 
ــة  ــب جلي ــائل ترهي ــن رس ــة، ضم ــم خاص ــا يف مراس عنه
لــدول املنطقــة، ومنهــا إعــالن قائــد البحريــة اإليــراين 
األدمــرال، شــهرام إيــراين، يف الثامــن عــرش مــن يوليــو، عــن 
أن الجيــش متكــن مــن إطــالق املســرات مــن الغواصــات، 
وهــو مــا يعتــر ارتقــاء نوعيــاً ويضاعــف نطــاق عمليــات 

ــات. وإرشاف الغواص
بهــا  تتميــز  التــي  الخصوصيــات  »مــن  أنــه  وزعــم 
الفرقاطــات القتاليــة واإلســناد، هــي أنهــا تــم صنعهــا 
يف داخــل إيــران، وحتــى املســرات التــي قــد تتعــرض 
ملشــكلة يف العمليــات، إال أن بإمكانهــا العــودة إىل ســاحة 
العمليــات مــرة أخــرى«، مدعيــاً أن »ســيطرة القــوات عــى 
ــا  ــرات دون أن يرصده ــات الكيلوم ــاحة مئ ــاحة ملس الس
العــدو تعتــر نقطــة قــوة يف الحفــاظ عــى حرمــة أجــواء 

ــن«. ــر الوط وبح
وتابــع بالقــول: »بإمكاننــا إطــالق رسب مــن املســرات مــن 
عــدة ســفن، لتنفيــذ عمليــة محــددة، حيــث تقــوم مســرة 
ــة«، فيــا  ــة انتحاري ــات استكشــافية وأخــرى بعملي بعملي
ــزة اتصــاالت العــدو  ــوم مســرة أخــرى باإلخــالل بأجه تق
ــرات  ــا نحصــل مــن خــالل الطائ وحتــى إفشــالها، كــا أنن
ــم الســيطرة عــى  ــايت، إذ يت املســرة عــى االرشاف العملي
مســاحات تقــدر باملئــات بــل ألــف كيلومــر وأكــرث يف 
امليــاه البعيــدة عــر املســرات«، بينــا أعلــن قائــد القــوات 
حيــدري،  كيومــرث  العميــد  اإليــراين  بالجيــش  الريــة 
ــة  ــام بصناع ــالده ق ــش ب ــو، أن جي ــن يولي ــن م يف العرشي
طائــرات مســرة بعيــدة املــدى وأكــرث تعقيــداً تســتخدم يف 

ــال.  ــارج الحــدود ويف االســتطالع والقت ــات خ عملي
وعليــه، ال يبــدو أن كل محــاوالت إيــران، بالتظاهــر بســعيها 
ــة حســنة،  ــن ني ــاً م ــة، نابع ــع دول املنطق ــا م لحــل أزماته
ــا هــي إال محــاوالت لكســب الوقــت لحــن عقــد  ورمبــا م
اتفــاق نــووي جديــد مــع واشــنطن والقــوى الغربيــة، يكفــل 
رفــع العقوبــات عنهــا، وبالتــايل تتحــرك بعدائيــة أكــر مــا 

هــي عليــه اليــوم ضــد دول املنطقــة.
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الســبت  يــوم  بايــدن  جــو  الرئيــس  أكــد   
ــة  ــتظل منخرط ــدة س ــات املتح ــرب أن الوالي ــاء الع للزع
األوىل  جولتــه  يف  األوســط،  الــرشق  يف  كامــل  بشــكل 
ــه، وقــال بايــدن خــالل قمــة  ــه منصب ــذ تولي باملنطقــة من
يف جــدة عــى ســاحل البحــر األحمــر يف اململكــة العربيــة 
ــا متــأله الصــن أو  ــرك فراًغ ــن ننســحب ون الســعودية: »ل

إيــران«. أو  روســيا 
وحــر قمــة جــدة زعــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
باإلضافــة إىل مــر واألردن، وكان أحــد أهــم اهــداف 
الســيد بايــدن فتــح بوابــة النفــط املتقلبــة وتحديــد رؤيتــه 
ــت  ــيد البي ــى س ــث التق ــة، حي ــنطن يف املنطق ــدور واش ل
األبيــض يــوم الجمعــة الفائــت العاهــل الســعودي امللــك 

ســلان وويل العهــد األمــر محمــد بــن ســلان.
ــتقبل  ــن أن »املس ــرب املجتمع ــادة الع ــدن للق ــال باي وق
ســتفوز بــه الــدول التــي تطلــق العنــان لإمكانــات الكاملة 
لشــعوبها ... حيــث ميكــن للمواطنــن اســتجواب وانتقــاد 
القــادة دون خــوف مــن االنتقــام«، كــا شــدد عــى الجهود 
الدبلوماســية ملنــع إيــران مــن تطويــر ســالح نــووي، داعيــاً 
ــردع املشــركة »ضــد  ــدرات ال ــز ق بشــكل خــاص إىل تعزي
التهديــد املتزايــد« الــذي تشــكله الطائــرات بــدون طيــار - 
يف إشــارة مرجحــة إىل طهــران، التــي كشــفت يــوم الجمعــة 
عــن ســفنها القــادرة عــى حمــل طائــرات مســرة مســلحة.

وأقلعــت طائــرة الرئاســة األمريكيــة مــن جــدة بعــد 
ظهــر يــوم الســبت، لتختتــم زيــارة بايــدن التــي اســتمرت 
ــا يف  ــي بدأه ــرشق األوســط الت ــة ال ــام يف منطق ــة أي أربع
إرسائيــل ثــم الضفــة الغربيــة وختمهــا بقــاء القــادة العــرب 
يف مدينــة جــدة، وعقبــة مغادرتــه بســاعات، صــدر بيــان 
عــريب مشــرك تعهــد فيــه القــادة بـــ »الحفــاظ عــى األمــن 
الدفاعــي  تعاونهــم  وتعميــق  اإلقليميــن«  واالســتقرار 

ــتخبارايت. واالس

أكاديميون يعقبون لليفانت

ويف اتصــال »ليفانــت » مــع عبــدهللا أحمــد الزهــراين 
ــارة  ــول زي ــة، ح ــة اإللكروني ــة مك ــر صحيف ــس تحري رئي
بايــدن والقمــم مــع الزعــاء العــرب، قــال: »جــاءت زيــارة 
الرئيــس األمريــي جــو بايــدن للملكــة العربيــة الســعودية، 
واجتاعــه مبلــوك وقــادة ورؤســاء دول الخليــج ودول مر 
واألردن والعــراق، يف قمــة جــدة لألمــن والتنميــة، تأكيــداً 
عــى مكانــة املنطقــة وتعزيــز الرشاكــة مــن جديــد، بعــد 
الخطــأ الفــادح الــذي ارتكبتــه اإلدارة األمريكيــة يف الفــرة 

املاضيــة، عندمــا أعلنــت خروجهــا مــن املنطقــة«.
ــه  ــدن يف كلمت ــو باي ــس ج ــرف الرئي ــد أع ــاف: »وق وأض
يف  فراغــاً  نــرك  لــن  علنــي،  بشــكل  ورصح  بالخطــأ، 
املنطقــة، قــد تســتغله دولتــي روســيا والصــن اللتــان 

لألمريــكان«. مرعًبــا  كابوًســا  تشــكالن  أصبحتــا 
ــراً يف  ــد الزهــراين إن »قمــة جــدة شــهدت نجاحــاً كب وأك
بيانهــا الختامــي، مــن حيــث التوافــق والــرؤى والتطلعــات 
واألهــداف بالنســبة لقــادة دول الخليــج والــدول العربيــة 
الثــالث )مــر واألردن والعــراق(، وهــذا يعــود للتخطيــط 
الجيــد واالســتعداد املبكــر والتنســيق املتقــن، ال ســيا 
خــالل جــوالت مهنــدس الــرشق األوســط، صاحــب الســمو 
ــة  ــلان، اإلقليمي ــن س ــد ب ــر محم ــد األم ــي ويل العه املل
التــي ســبقت انعقــاد القمــة، وبالتــايل حقــق الجميــع 
ــة  ــز الرشاك ــارة وتعزي ــذه الزي ــن ه ــوة م ــداف املرج األه

ــدة«. ــات املتح ــع الوالي ــراتيجية م االس
ــزم  ــدن أن يلت ــن باي ــر م ــول: »ننتظ ــه بالق ــم حديث وخت
مبواقفــه تجــاه إيــران، ومنعهــا مــن امتــالك الســالح النووي 

وأن يكــف يدهــا عــن التدخــل يف شــؤون الــدول األخــرى، 
وإقامــة الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس الرشقيــة 
وفــق املعاهــدات الدوليــة، ومكافحــة اإلرهــاب ومعاقبــة 

امليليشــيات قــوالً وعمــالً الســتقرار الــرشق األوســط«.
ــد  ــور خال ــع الدكت ــت » م ــان لـ«ليفان ــال ث ــن اتص وضم
محمــد باطــريف، األســتاذ بجامعــة الفيصــل، قــال األكادميــي 
ــم  ــت مه ــال شــك يف وق ــارة جــاءت ب الســعودي إن »الزي
جــداً، وســط التحــوالت الدوليــة واإلقليميــة التــي متــر بهــا 
ــار اململكــة للقمــم التــي عقــدت  العــامل واملنطقــة، واختي
ســواء قمــة األمــن والتنميــة التــي ضمــت 10 دول، بقيــادة 
ورئاســة اململكــة، وتواجــد الواليــات املتحــدة االمريكيــة، 
ــة  ــة الخليجي ــة، أو القم ــة دول عربي ــج، وثالث ودول الخلي
ــن عــدداً  ــي عقــدت ب ــة، الت ــة، أم القمــم الثنائي االمريكي
ــعودية  ــة الس ــدة، أو القم ــات املتح ــادة، والوالي ــن الق م
االمريكيــة، تؤكــد مكانــة اململكــة العربيــة الســعودية 
دول  مــن  حلفائهــا  وأهميــة  املنطقــة،  يف  املحوريــة 
ــارات  ــر، اإلم ــقيقة م ــم الش ــريب، تتقدمه ــدال الع االعت

العربيــة، والعــراق واألردن«.
مضيفــاً: »هــذا التحالــف العــريب، وهــذه الواجهــة العربيــة 
ــر  ــع أك ــم م ــذه القم ــالل ه ــن خ ــتطاعت م ــة، اس القوي
ــات  ــا للعالق ــا ورؤيته ــع رشوطه ــامل، أن تض ــة يف الع دول
ــا يف  ــى حقه ــد ع ــريب، وأن تؤك ــكر الغ ــن املعس ــا وب بينه
ــات  ــاه الراع ــايب تج ــاد اإليج ــى الحي ــاظ ع ــاً الحف ايض
ــة  ــا االمني ــى احتياجاته ــل ع ــا يف أن تحص ــة وحقه القامئ
والتجاريــة واملصلحيــة مــع دول املعســكر الرشقــي )الصــن 
وروســيا( بــدون الدخــول يف القطبيــة الدوليــة، والراعــات 

ــوم«. ــة الي الحاصل

تحالف شرق أوسطي

وتبــادر تســاؤل للكثريــن، إذا مــا كان مــن املمكــن إنشــاء، 
بشــكل أكــرث تواضعــاً، تحالــف يف الــرشق األوســط ماثــل 
للتحالــف األطلــي الــذي رد عــى الحــرب الروســية عــى 
أوكرانيــا؟ هــذا هــو طمــوح الواليــات املتحــدة، فقــد أدى 
ــح  ــع تقــارب املصال ــران إىل ترسي ــه إي ــذي متثل ــد ال التهدي
املنطقــة، إضافــة إىل  الســنية يف  العربيــة  الــدول  بــن 

ــكا. ــل وأمري ارسائي
ــلة  ــاوالت الفاش ــاً ألن املح ــد إلحاح ــذا التهدي ــزداد ه وي

إلحيــاء خطــة العمــل الشــاملة املشــركة )االتفــاق النــووي 
اإليــراين - خطــة العمــل الشــاملة املشــركة( بعــد ترشيــن 
ــا  ــر زواله ــيلة لتأخ ــدو اآلن وس ــر 2021 تب ــاين/ نوفم الث
الحتمــي، مــا ســيزيد مــن احتاليــة املواجهــة مــع إيــران.

ــن  ــجيع م ــنوات، بتش ــدة س ــذ ع ــارب من ــذا التق ــدأ ه وب
ــل  ــن إرسائي ــم ب ــات إبراهي ــع اتفاق ــب، بتوقي إدارة ترام
واإلمــارات العربيــة املتحــدة والبحريــن يف ســبتمر 2020. 
لكــن اســتعداد واشــنطن لالنســحاب مــن رصاعــات الــرشق 

ــه نتيجــة رئيســية. األوســط كان ل

األزمة األوكرانية

وقــد قــال جــو بايــدن إن واشــنطن ســتخصص مليــار دوالر 
ــا  ــال إفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة لل ــاعدات غذائي كمس
وســط تزايــد انعــدام األمــن الغــذايئ الناجــم عــن الحــرب 
ــا عــن  ــرويس ألوكراني ــا، حيــث كشــف الغــزو ال يف أوكراني
ــام  ــوم مــن األي خــالف مل يكــن مــن املمكــن تصــوره يف ي
الرئيســين،  األوســط  الــرشق  وحلفــاء  واشــنطن  بــن 
اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة، 
ــاحة  ــى الس ــتقاللها ع ــزداد اس ــذان ي ــط الل ــا النف عمالق

ــة. الدولي
التــي تســتضيف  الرثيــة،  الخليــج  امتنعــت دول  كــا 
ــوق  ــكل موث ــنطن بش ــت واش ــة ودعم ــوات األمريكي الق
عــى مــدى عقــود، بشــكل ملحــوظ عــن دعــم إدارة بايــدن 
وهــي تحــاول خنــق رشيــان الحيــاة يف موســكو، مــن 
الطاقــة إىل الدبلوماســية، ويقــول محللــون إن املوقــف 
الجديــد يكشــف عــن نقطــة تحــول يف العالقــات الخليجيــة 
مــع الواليــات املتحــدة التــي لطاملــا حاميــة املنطقــة ضــد 

ــران. ــا إي جارته

عودة الوئام الخليجي األمريكي

ويف بيانهــم املشــرك، أقــر القــادة »بالجهــود املســتمرة 
التــي تبذلهــا أوبــك + لتحقيــق االســتقرار يف ســوق النفــط 
العامليــة«، ورحبــوا بإعــالن منظمــة البلــدان املصــدرة 
ــدار  ــى م ــروض ع ــادة املع ــر »زي ــك( األخ ــرول )أوب للب
ــوم الســبت، ببعــض  ــو وأغســطس«، وجــاء ي شــهري يولي
اإلشــارات التصالحيــة، حيــث دعــا الســيد بايــدن الزعيــم 

اإلمــارايت الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان لزيــارة البيــت 
ــة العــام. ــل نهاي األبيــض قب

وأعــرب األمــر محمــد يف كلمتــه يف قمتــه عــن أملــه 
يف أن »تؤســس حقبــة جديــدة مــن التعــاون املشــرك 
لتعميــق الرشاكــة االســراتيجية بــن بلدينــا والواليــات 
املتحــدة األمريكيــة مبــا يخــدم مصالحنــا املشــركة ويعــزز 
األمــن والتنميــة يف هــذا املجــال الحيــوي. منطقــة للعــامل 

ــع«. أجم
اتفاقيــة   18 وواشــنطن  الريــاض  وقعــت  الصــدد،  ويف 
والفضــاء  الطاقــة  تشــمل  مجــاالت  يف  الجمعــة  يــوم 
والصحــة واالســتثار، مبــا يف ذلــك تطويــر تكنولوجيــا 
الجيــل الخامــس والســادس، حســبا أفــاد بيــان ســعودي، 
ــا  ــن »التزامه ــان مشــرك ع ــان يف بي ــت الدولت ــا أعرب ك
باســتقرار أســواق الطاقــة العامليــة«، مــع االعــراف بأهمية 
التعــاون »يف ظــل األزمــة الحاليــة يف أوكرانيــا وتداعياتهــا«.

ــط  ــض إن الســعودية وافقــت عــى رب ــت األبي ــال البي وق
شــبكات الكهربــاء لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــن  ــة م ــى الطاق ــر ع ــكل كب ــد بش ــذي يعتم ــراق ال بالع
إيــران »لتزويــد العــراق وشــعبه مبصــادر كهربــاء جديــدة 
ومتنوعــة«، كــا أن واشــنطن تريــد مــن الريــاض أن تفتــح 
ــن املرتفعــة، األمــر  ــات النفــط لخفــض أســعار البنزي بواب
ــد  ــات التجدي ــن يف انتخاب ــرص الدميقراطي ــدد ف ــذي يه ال

ــر. ــاين/ نوفم ــن الث ــي يف ترشي النصف
ــات  ــف التوقع ــة تخفي ــوم الجمع ــاول ي ــدن ح ــن باي لك
بــأن رحلتــه ســتحقق مكاســب فوريــة، وقــال »أفعــل 
كل مــا بوســعي لزيــادة اإلمــدادات للواليــات املتحــدة 
األمريكيــة«، كــا اســتخدم مســؤولو البيــت األبيــض، 
الرحلــة كمحاولــة لتعزيــز التكامــل بــن إرسائيــل والــدول 

ــة. العربي
ويبــدو أن هــذه العمليــة حصلــت عــى دفعــة قويــة يــوم 
الجمعــة، عندمــا أعلنــت اململكــة العربيــة الســعودية 
أنهــا رفعــت القيــود املفروضــة عــى رشكات الطــران 
املدنيــة، وهــي خطــوة تســمح للرحــالت الجويــة مــن 
وإىل إرسائيــل باســتخدام مجالهــا الجــوي ألول مــرة، لكــن 
وزيــر الخارجيــة الســعودي األمــر فيصــل بــن فرحــان قــال 
للصحفيــن بعــد رحيــل بايــدن إن هــذه الخطــوة ال عالقــة 
ــة  ــة ألي ــال مقدم ــأي ح ــت ب ــا »ليس ــل وأنه ــا بإرسائي له

ــرى«. ــوات أخ خط

أكاديميون لليفانت: العرب وضعوا شروطهم 
بلقاءاتهم مع بايدن.. وأكدوا حقهم بـ»الحياد اإليجابي«
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عقــب زيــارة الرئيــس األمريــي جــو بايــدن إىل   
ــداً إىل الــدول الحليفــة لواشــنطن  الــرق األوســط، وتحدي
ــف  ــف املل ــكرية تلت ــخونة العس ــذت الس ــة، أخ يف املنطق
الســوري، واملتداخلــن املحليــن واإلقليميــن عــى الجغرافيــا 
ــر  ــرويس ظه ــف ال ــا القص ــال، كان آخره ــة األوص املتقطع
يــوم الجمعــة املاضيــة عــى قريــة الجديــدة يف ريــف جــر 
ــة 7  ــاد، مخلف ــب شــال غــرب الب الشــغور مبحافظــة إدل

ــدة. ــة واح ــن عائل ــال م ــم 4 أطف ــا، بينه ضحاي
وتذرعــت حينهــا القــوات الروســية بأنَّهــا تــرّد عــى القــوى 
كانتــا  مســرّتن  رصدهــا  بعــد  املنطقــة،  يف  املســيطرة 
ــوب رشق  ــية، جن ــم الروس ــدة حميمي ــوق قاع ــوالن ف تج
ــية. ــة الروس ــب الرواي ــاحلية، بحس ــة الس ــة الاذقي مدين

وكذلــك نفــذت املقاتــات اإلرسائيليــة هجومــاً عــى القواعد 
اإليرانيــة يف ضواحــي العاصمــة الســورية دمشــق، فجــر يوم 
ــة  ــكرين وإصاب ــة عس ــل ثاث ــا أدى ملقت ــه، م ــة ذات الجمع
ســبعة آخريــن، وفــق مــا ذكرتــه الوكالــة العربيــة الســورية 

لأنبــاء )ســانا(.  

18 ضربة إسرائيلية

وبحســب »املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان«، فــإن 
هــذا الهجــوم اإلرسائيــي، يُعــد الثامــن عــر عــى األرايض 
ــكري  ــزة العس ــار امل ــتهدف مط ــام واس ــذا الع ــورية ه الس

ــة. ــلحة إيراني ــتودع أس ومس
ــس  ــة الســورية إىل مجل ــل، أرســلت وزارة الخارجي وباملقاب
ــن،  ــالتن متطابقت ــدة، يف رس ــم املتح ــدويل واألم ــن ال األم
مطالبــًة بإدانــة االعتــداءات اإلجراميــة اإلرسائيليــة، حســب 

قولهــا.
عــى  التأكيــد  »تعيــد  ســوريا  إن  الــوزارة،  وأضافــت 
احتفاظهــا بحــق الــرد بالوســائل املناســبة التــي يُقرّهــا 

القانــون الــدويل وميثــاق األمــم املتحــدة يف مواجهــة هــذه 
املتكــررة«. اإلرسائيليــة  االعتــداءات 

ونقلــت مصــادر وكالــة رويــرز، عــن مصــدر عســكري قولــه 
إن إرسائيــل نفــذت عدوانــاً جويــاً عنــد الســاعة 00:32 
)2132 بتوقيــت غرينتــش يــوم الخميــس الفائــت( بإطــاق 
ــاط  ــة الجــوالن مســتهدفة بعــض النق ــن هضب ــخ م صواري
ــائط  ــادر أن وس ــت املص ــق. ونقل ــة دمش ــط مدين يف محي
ــخ.  ــض الصواري ــقاط بع ــن إس ــت م ــوي متكن ــاع الج الدف
ــة دون  وذكــرت أن الهجــوم تســبب أيضــاً يف خســائر مادي

ــل. ــد مــن التفاصي ــم مزي تقدي
فيــا نقلــت وكالــة الصحافــة الفرنســية عــن »املرصــد 
أســفرت عــن  الغــارة  أّن  اإلنســان«،  الســوري لحقــوق 
»مقتــل ســتة عنــارص، منهــم ثاثــة ســورين والثاثــة 
الباقــون مــن جنســيات غــر ســورية، باإلضافــة إىل إصابــة 
10 عنــارص آخريــن«. وبحســب مصــادر املرصــد، فقــد 
اســتهدفت الصواريــخ اإلرسائيليــة »مكاتــب للمخابــرات 
الجويــة ومكتبــاً لضابــط رفيــع املســتوى وســيارة يف منطقــة 

ــكري«. ــزة العس ــار امل مط
ــتهدفت  ــبق، اس ــا س ــة إىل م ــه باإلضاف ــد، أنّ ــّن املرص  وب
اإليرانيــة  للمليشــيات  أســلحة  مســتودع  أيضــاً  الغــارة 
ــيدة  ــة الس ــط منطق ــّرة( يف محي ــرات املس ــع للطائ )مصن
ــقوط  ــت إىل س ــل. ولف ــره بالكام ــا أّدى إىل تدم ــب، م زين
صواريــخ قــرب حاجــز أمنــي يف محيــط املطــار العســكري، 

ــزّة«. ــراد امل وأوتوس

نيران متقطعة في الشمال

كل مــا ســبق، يحــايك الســخونة يف املناطــق الخاضعــة 
لســيطرة النظــام، لكــن مــا يحــدث مــن مناوشــات داميــة 
ــل مــا يســمى الجيــش الوطنــي وقــوات ســوريا  بــن فصائ

الدميقراطيــة »قســد« ال يقــل أهميــة حيــث تســتخدم تركيا 
ــل الكــردي،  ــادة يف الفصي ــرات املســرّة باســتهداف ق الطائ

ــة. ــح اإلرهــاب الركي قالــت إنهــم مدرجــون عــى لوائ
ــل  ــيطرة فصائ ــق س ــف مناط ــد بقص ــوم قس ــل، تق باملقاب
املعارضــة املدعومــة مــن أنقــرة، كان آخرهــا قصــف مخيــم 
»كويــت رحمــة« يف ريــف عفريــن، وقالــت مصــادر محليــة 
إن مصــدر النــران، منطقــة تــل رفعــت التــي تســيطر 
عليهــا قســد، ويقــال بأنهــا »قســد« ســمحت للنظــام برفــع 
ــه  علمــه فــوق تلتهــا لتؤكــد وقــوف قــوات األســد وحلفائ
ــا  ــل تركي ــن قب ــا ألي هجــوم م ــا يف حــال تعرضه إىل جانبه

ــة. ــل املعارض وفصائ
ولطاملــا رصَح الرئيــس الــريك، بشــن هجــوم جديــد يف 
الشــال الســوري يضــاف إىل العمليــات األربعــة التــي 
قامــت قــوات بــاده فيهــا، منــذ نهايــة عــام 2016، لتحصــل 
حســب مــا يقولــه املســؤولون األتــراك عــى عمــق 30 كيلــو 

ــة مــن اإلرهــاب. ــراً وتحصــن حــدود بلدهــم الجنوبي م
ــن  ــام تحص ــوات النظ ــع ق ــد م ــل قس ــياق، تواص ويف الس
جبهاتهــم وتعزيزهــا يف نقــاط التــاس مــع القــوات الركيــة 
والجيــش الوطنــي يف كل مــن تــل رفعت يف الريف الشــايل 
لحلــب، ومنطقــة عــن عيــى شــال غــرب الرقــة الواقعــة 

.)M 4( عــى الطريــق الــدويل
ويــرى مراقبــون أن تحالــف قســد ونظــام األســد يف هــذه 
املــرة ســيكون أكــر موثوقيــة، خاصــة وأن جميــع املتداخلن 
اإلقليميــن والدوليــن يبــدون اعراضــاً كبــراً عــى العمليــة 

املزمــع شــنها مــن قبــل تركيــا وحلفائهــا املحليــن.
ومــن ناحيــة الــروس واإليرانيــن، يــرون أي حــراك مــن هــذا 
القبيــل فرصــة لعبــور رشق الفــرات ومــن جميــع بواباتــه، 
وبذلــك تبعــد روســيا القــوات الركيــة عــن الطــرق الدوليــة 
إرهــاب  أنقــرة عــن دحــر  بعــد ترصيحــات مســؤويل 
»قســد« مــن تــل رفعــت، ومدينــة منبــج االســراتيجية رشق 

ــة األكــرب نحــو الضفــة الرقيــة  حلــب والتــي تعتــرب البواب
مــن ســوريا.. ذات املــوارد النفطيــة والغذائيــة ملــا متتلكــه 
مــن أراض صالحــة لــزرع القمــح الــذي بــات يشــكل أزمــة 

عامليــة منــذ الغــزو الــرويس ألوكرانيــا.

مصدر عسكري »العالقة تخادمية«

ــد  ــع العمي ــية م ــبوتنيك الروس ــة س ــه وكال ــال أجرت يف اتص
محمــد عيــى، مــن دمشــق، حــول الســخونة التــي عــادت 
التــي يســتقدمها كل  والتعزيــزات  الســوري  امللــف  إىل 
ــر  ــا يح ــى »م ــال عي ــر، ق ــة أو ردع االخ ــرف ملواجه ط
ــداً  ــريك - أمريــي - كــردي، متهي ــاورة باتفــاق ت ــه هــو من ل
ــر  ــداث تغي ــوريا، وإح ــن س ــدة م ــق جدي ــاع مناط القتط

ــا«. ــرايف فيه دميغ
وأضــاف عيــى لربنامــج بانورامــا، »تركيــا هــي مــن تختلــق 
ــا  ــا مب ــل له ــل الح ــى تفصي ــل ع ــم تعم ــن ث ــكلة، وم املش
يتناســب مــع أطاعهــا اإلقليميــة«، واصفــاً القــوى الكرديــة 
ــام  ــذ امله ــودة لـــ »تنفي ــا موج ــال بأنه ــلحة يف الش املس

ــرة«. ــذرة للســلطات يف أنق الق
وامللفــت يف حديــث العســكري الســوري، توصيفــه للــدور 
ــا  ــراف، بين ــن األط ــة ب ــعى للتهدئ ــه يس ــى أن ــراين ع اإلي
ــات التــي تصــل مــن مناطــق  ــة والتريب ــر اإلعامي التقاري
إحضــار  عــن  تتحــدث  اإليرانيــة،  امليليشــيات  تــوزع 
ــدة  ــق ع ــي يف مناط ــار األفق ــة واالنتش ــن املرتزق ــد م املزي
ــف الســوري ذاهــب نحــو  مــن ســوريا. فهــل بالفعــل املل
مزيــد مــن التصعيــد اإلعامــي والعســكري أم أن األمــر لــن 
يتعــدى تلــك املناوشــات التــي تحصــل بــن الحــن واآلخــر 
عــى الرغــم مــن قســوتها عندمــا تســتهدف املدنيــن 
ــغور  ــر الش ــهدنا يف ج ــا ش ــال ك ــّر األطف ــل وتهج وتقت

ــال؟ ــات الش ومخي

عودة السخونة للملف السوري.. 
مصحوبًا بارتفاع معدل التصريحات اإلعالمية
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يف منتصــف عــام 2018، تعرضــت   
مــدن وبلــدات درعــا لحملــة عســكرية قادهــا 
النظــام وحلفــاؤه، مــا دفــع مبئــات اآلالف 
املدنيــن للنــزوح صــوب الحــدود األردنيــة، 
قبــل أن يتمكــن النظــام بدعــم رويس مــن 
فــرض املصالحــة عــى الفصائــل العســكرية 
ــت  نصَّ والتــي   ،2018 يوليــو  يف  املعارضــة 
ــودة النازحــن  ــار وع ــف إطــاق الن عــى »وق
إىل  الروســية  العســكرية  الرطــة  ودخــول 
ــوات  ــز لق ــار حواج ــب انتش ــة، إىل جان املدين
النظــام وعــودة مؤسســاته الخدميــة واإلداريــة 
الفصائــل  وتســليم  املنطقــة،  يف  للعمــل 
واملتوســطة  الثقيلــة  ألســلحتها  املعارضــة 
ــال  ــاه الش ــاق باتج ــن لاتف ــروج الرافض وخ

الســوري.

أربعة سنوات على المصالحة 
المزعومة.. وال أمان

ورغــم مــرور نحــو أربعــة ســنوات عــى اتفــاق 
وأهــايل  النظــام  بــن  املزعومــة  املصالحــة 
درعــا وأبنائهــا املســلحن، ال تــزال األوضــاع 
يف املحافظــة الجنوبيــة مضطربــة، إذ ال ميــر 
ــة  ــاً دون تســجيل حــوادث أمني أســبوع تقريب
ضــد عنــارص يف صفــوف قــوات النظــام، أو 
ضــد مســلحن ســابقن مــن أبنــاء درعــا، ممــن 

ــاً. ــام يوم ــوا النظ واجه
ــن  ــاري مســتثناً م ــو الج ــون شــهر يولي ومل يك
ذلــك، فمنــذ بدايتــه، وتحديــداً يف الثــاين منــه، 
ــن  ــي أمي ــون الرط ــتهدف مجهول ــا اس عندم
حمــورة مــن مرتبــات ناحيــة خربــة غزالــة 
ــاعات  ــد س ــك بع ــي، وذل ــا الرق ــف درع بري
عــى مقتــل الرطــي املنشــق حســام الســارة 
ــك  ــا، وذل ــي درع ــدة محجــة شــال رشق يف بل
يف اســتمرار لعمليــات االغتيــال يف درعــا التــي 

ــون”. ــا »مجهول ينفذه
وقــد وثّــق قســم “الجنايــات والجرائــم” يف 
“مكتــب توثيــق الشــهداء” بدرعــا حــدوث 49 
عمليــة ومحاولــة اغتيــال خــال يونيــو املــايض، 
وبحســب تقريــر لــه، إذ أدت تلــك العمليــات 
ــم 34  ــخصاً، منه ــل 42 ش ــاوالت إىل مقت واملح
مــن املدنيــن واألطفــال، ومــن مقاتــي فصائــل 
ــة  ــن انضمــوا إىل اتفاقي املعارضــة ســابقاً، الذي
“التســوية” يف عــام 2018، ومثانيــة قتــى مــن 

املســلحن ومقاتــي قــوات النظــام الســوري.
ــا  ــو، عندم ــن يولي ــابع م ــر يف الس ــرر األم وتك
أعلــن نشــطاء، أن شــاباً عائــداً منــذ نحــو شــهر 
ــل  ــن ِقب ــار م ــاق ن ــرض إلط ــن األردن، تع م
ــة  ــايل خرب ــة ش ــة الكتيب ــن يف منطق مجهول
غزالــة بريــف درعــا الرقــي، األمــر الــذي أدى 
ــق املرصــد الســوري  ــور، ووف ــى الف ــه ع ملقتل
ــخ،  ــك التاري ــت إىل ذل ــان، بلغ ــوق اإلنس لحق
ــع  ــذ مطل ــا، من ــتهدافات يف درع ــة االس حصيل

ــتهدافاً. ــر، 290 اس ــهر يناي ش
ــرق  ــتهدافات بط ــد، االس ــق املرص ــرت وف وج
 248 مبقتــل  وتســببت  مختلفــة،  وأســاليب 
بينهــم  املدنيــن  مــن   123 هــم:  شــخص، 
ــال، و102 مــن العســكرين  ســيدتن و5 أطف
األجهــزة  مــع  واملتعاونــن  للنظــام  تابعــن 
مــن  و12  “التســويات”،  وعنــارص  األمنيــة 

ــويات”  ــروا “تس ــن أج ــابقن مم ــن الس املقاتل
بعدهــا،  عســكرية  جهــة  ألي  ينضمــوا  ومل 
وعنــرص ســابق بتنظيــم “داعــش” و7 مجهــويل 
الهويــة، و3 عنــارص مــن الفيلــق الخامــس 

واملســلحن املوالــن لروســيا.
وبالتــوازي مــع تلــك االســتهدافات، التــي يبــدو 
الكثــر منهــا مفهومــاً، إن مــن جهــة اســتهداف 
ــن  ــام، وإن م ــن النظ ــارص م ــا لعن ــاء درع أبن
جهــة اســتهداف النظــام لبعــض املســلحن 
أجــروا  ممــن  درعــا،  أبنــاء  مــن  الســابقن 
تســويات، لكــن ال يــزال النظــام يعتربهــم 
ــه، ومــن مشــكي الخطــر  ــرة أعدائ ضمــن دائ
ــوريا،  ــوب س ــكان بجن ــداول س ــد ت ــه، فق علي
ــة  ــاء منطق ــن إنش ــاءاً ع ــا، أنب ــص درع وباألخ
الحــدود مــع األردن، يف  آمنــة عــى طــول 
ــن  ــب املحام ــده نقي ــا أك ــو م ــم، وه منطقته
األحــرار يف درعــا، ســليان القرفــان، بقولــه 
ــن  ــرق األوســط، يف الســادس م ــصحيفة ال لـ
ــق 35  ــة ستنشــأ بعم ــة آمن ــو، إن »منطق يولي

كلــم داخــل األرايض الســورية”.
ــات  ــن تطلع ــث ع ــب حدي ــت عق ــاء أت االنب
جديــدة إلعــادة تشــكيل مجموعــات مســلحة 
ــة  ــة آمن ــوب ســوريا، بهــدف إنشــاء منطق جن
عــى طــول الحــدود األردنيــة - الســورية، 
إيــران  وجــود  ومحاربــة  كلــم،   35 بعمــق 
مثــل  اإلرهابيــة،  والتنظيــات  هللا،  وحــزب 
ــان إن »اجتاعــات  ــال القرف داعــش، حيــث ق
ُعقــدت مؤخــراً يف إحــدى الــدول العربيــة، 
مــع قــادة محليــن مــن درعــا والســويداء 
داخــل ســوريا، ومنهــم  منهــم  والقنيطــرة، 
درعــا،  مــن  قــادة  عــرة  وهــم  خارجهــا، 

الســويداء،  مــن  محليــن  قياديــن  وأربعــة 
وخمســة مــن القنيطــرة«، منوهــاً إىل أنــه تــم 
اغتيــال أحدهــم، وهــو القيــادي كنــان العيــد.

واعتــرب حينهــا، القرفــان أن املنطقــة الجنوبيــة 
مرحلــة  عــى  مقبلــة  ســتكون  ســوريا،  يف 
جديــدة؛ إذ ستنشــأ املنطقــة اآلمنــة، بعــد 
إدراك دول املنطقــة خطــر املــد اإليــراين يف 
ــع  ــح التموض ــة كب ــوريا، وأن عملي ــوب س جن
ــة  ــة الجنوبي ــاء املنطق ــن أبن ــدأ م ــراين، تب اإلي
عــرب تشــكيل مجموعــات مســلحة، مثــل التــي 
كانــت ســابقاً يف املنطقــة، وإخــراج النظــام 
الســوري وقواتــه مــن املنطقــة، مــا يبعــد 
خطــر إيــران ووكائهــا أو املتعاونــن معهــا.

لكــن، مل ميــر وقــت طويــل حتــى جــرى نفيهــا 
فنــد  حيــث  األردين،  الجانــب  مــن  رســمياً 
ــو  ــن يولي ــابع م ــؤول أردين يف الس ــدر مس مص
الجــاري، مــا جــرى تداولــه مؤكــداً لوكالــة 
ــه بصــورة قاطعــة مــا  ــة، نفي “عمــون” األردني
تــردد، مضيفــاً أنــه مل يطــرح أي يشء مــن هــذا 
القبيــل عــى اإلطــاق، مشــراً إىل أنــه ال توجــد 
ــة مــع  ــة آمن ــث حــول إنشــاء منطق أي أحادي

ــائها. ــر بإنش ــى أن األردن ال يفك ــد ع التأكي

النظام واستهداف أبناء درعا

ولكونهــا كانــت مهــد االنتفاضــة الشــعبية 
ــدو أن  ــام 2011، يب ــه، يف آذار الع ــى حكم ع
النظــام الســوري، ال يــزال ســاعياً لانتقــام مــن 
املحافظــة، عــرب اقتنــاص شــبابها أينــا تهيئــت 
الفرصــة لقواتــه، ففــي منتصــف يوليــو، ذكــرت 
ــان،  ــوق اإلنس ــوري لحق ــد الس ــادر املرص مص

“املخابــرات  لـــ  يتبــع  حاجــز  عنــارص  بــأن 
ــى  ــن ع ــام متمركزي ــوات النظ ــة” يف ق الجوي
أوتوســراد حمــص عنــد جــر بغــداد، اعتقلــوا 
شــاباً مــن أبنــاء مدينــة جاســم شــايل درعــا، 
وذلــك بعــد عودتــه إىل ســوريا قادًمــا مــن 
لبنــان، دون معرفــة أســباب ودوافــع االعتقــال 

ــون. ــم خــارج نطــاق القان ــذي ت ال
وأشــار املرصــد حينهــا، إىل أنــه قد ســبق لنفس 
الحاجــز تنفيــذ عمليــات احتجــاز بحــق شــبان 
مــن أبنــاء محافظــة درعــا، عقــب عودتهــم من 
لبنــان، حيــث يعــد حاجــز “جــر بغــداد” من 
أبــرز الحواجــز األمنيــة تشــديداً عــى املدنيــن، 
مدينــة  شــهدت  متصــل،  صعيــد  وعــى 
الصنمــن يف ريــف درعــا، حركــة نــزوح لبعــض 
ســكانها، بعــد أنبــاء عــن اســتعداد قــوات 
فيهــا،  لعمليــة عســكرية  الســوري  النظــام 
حيــث ذكــرت وقتهــا وســائل إعاميــة، بوجــود 
مفاوضــات بــن وجهــاء ومعنيــن مــن املدينــة 
وضبــاط مــن النظــام الســوري طالبــوا بتســليم 
ــة، متهمــن  ــاء املدين ــن أبن ــل عــدد م أو ترحي
بعمليــات اغتيــال أو البــدء بعمليــة عســكرية 

ــم. محــدودة للبحــث عنه
إذ عاشــت الصنمــن العديــد مــن عمليــات 
ــو، راح  ــخ 27 يوني ــا بتاري ــال، كان آخره االغتي
ضحيتهــا 5 أشــخاص، بينهــم أمــن فــرع حــزب 
العتمــة،  كــال  درعــا  يف  الســابق  البعــث 
ومديــر الزراعــة يف مدينــة الصنمــن زكريــا 
ــة  ــم، إضاف ــوا برفقته ــرون كان ــة، و3 آخ العتم
ــة،  ــروح بليغ ــيدتن بج ــة وس ــة طفل إىل إصاب
بعــد هجــوم نفــذه مســلحون مجهولــون عــى 
ــة،  ــرة الزراع ــر دائ ــة مدي ــا العتم ــزل زكري من

بالرصــاص  فيــه  املوجوديــن  واســتهداف 
ــارش. املب

ــوات  ــه ق ــذي متارس ــق ال ــم التضيي ــن، ورغ لك
ــة  ــاء مدين ــن أبن ــة م ــرج مجموع ــام، خ النظ
ــب صــاة  ــة عق ــة احتجاجي ــد بوقف ــا البل درع
يــوم الجمعــة\15 يوليــو، عنــد ســاحة املســجد 
العمــري يف املدينــة، ورفعــوا شــعارات تطالــب 
املنطقــة  مــن  وحــزب هللا،  إيــران  بخــروج 
وتحملهــم مســؤولية الفلتــان األمنــي وانتشــار 
املخــدرات، وهتفــوا: »ســوريا حــرة حــرة إيــران 
تطلــع بــرا«، حيــث كانــت الوقفــة االحتجاجية 
ــي  ــن الدواعــش( الت ــة م ــا خالي ــوان )درع بعن
يبــدو أن النظــام يســعى لانتشــار يف املنطقــة 
ــم  ــن التنظي ــارص م ــود عن ــة وج ــت ذريع تح

اإلرهــايب فيهــا.
وأخــراً، ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن كل ما تشــهده 
قتــل  وعمليــات  أمنــي  انفــات  مــن  درعــا 
واغتيــال تســتهدف تــارًة معارضــن ســابقن، 
وتــارًة أخــرى قــوات للنظــام الســوري وفصائــل 
التســويات، بجانــب انتشــار الســطو املســلح 
والرقــة واملخــدرات، هــي أمــور تبــدو إىل حــد 
كبــر نتيجــة »طبيعيــة«، لعمليــة »املصالحــة 
القريــة«، التــي أجــرب عليهــا الســوريون يف 
درعــا منتصــف العــام 2018، ومــن غــر املرجــح 
مــا  تنتهــي،  أو  العمليــات  تلــك  تراجــع  أن 
دامــت الطغمــة الحاكمــة يف ســوريا، تحكــم 
ــال  ــض االنتق ــم، وترف ــن الجاج ــل م ــى جب ع
ــاركة  ــن ملش ــيايس، الضام ــل الس ــاد إىل الح بالب
كل الســورين بحكــم بادهــم، بغــض النظــر 
عــن الخلفيــات العرقيــة أو الدينيــة أو الطائفيــة 

ــا. ــدرون منه ــي ينح الت
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القريــب، وحســب تقاريرنــا  لغايــة األمــس   
ــوخ  ــا الرض ــن: إم ــام خياري ــويداء أم ــت الس ــابقة، كان الس
ــكرية.  ــة العس ــرض املواجه ــوط أو ف ــة فلح ــدد عصاب لتم
ــوم بتاســك املجتمــع األهــي  فيــا أىت تطــور الحــدث الي
ــذه  ــاث ه ــرار اجتث ــاذ ق ــة باتخ ــال الكرام ــة رج ــع حرك م
ــد  ــان أح ــى لس ــا أىت ع ــروح ك ــوان املط ــة، والعن العصاب

للكرامــة. إال  الســويداء  كتابهــا: ال كبــر يف 
فقــد شــهدت الســويداء اليــوم اســتنفاراً أهليــاً مــع حركــة 
ــال  ــليم ش ــدة س ــره يف بل ــة مق ــة ومهاجم ــال الكرام رج
ــع  ــوط. لتق ــا فلح ــرار زعيمه ــره وف ــرق مق ــويداء وح الس
ــد  ــهبا والعدي ــاء ش ــن أبن ــا م ــع ضحاي ــة أرب ــاء املواجه أثن
مــن اإلصابــات الخطــرة، ومقتــل عــدد مــن أفــراد العصابــة 
املواجهــات  تــزال  مــا  فيــا  منهــم.  الكثــر  واستســالم 
مســتمرة يف كل مــن بلــديت عتيــل وقنــوات مــع أنبــاء عــن 
هــرب فلحــوط لألخــرة. وأخــرى تفيــد يف محارصتــه يف 

ــه. منزل
ــن  ــة املوحدي ــل طائف ــة ومشــيخة عق ــة رجــال الكرام حرك
ــة  ــام ملواجه ــر الع ــت للنف ــري دع ــيخ الهج ــة بالش ممثل
هــذه العصابــة واجتثاثهــا، املوقــف الــذي يعكــس التضامــن 
األهــي العــام وعــدم االنجــرار لفتنــة داخليــة بــل للتاســك 

املجتمعــي.
ــج  ــويداء نات ــي بالس ــع األه ــر الوض ــإن توت ــة، ف يف الخلفي
ــا  ــر يتزعمه ــة الفج ــمي بحرك ــا س ــل م ــة فصي ــن محاول ع
ــة  ــف ورسق ــيا خط ــم ميليش ــوط متزع ــي فلح ــو راج املدع
ــاء بلــدة عتيــل.. يتبــع لشــعبة  وتجــارة مخــدرات مــن أبن
املخابــرات العســكرية، التــي قامــت بتنميتــه وتعزيــز قوتــه 
ــع املحــي بالســويداء. لفــرض ســطوته املفــردة عــى الواق

لكــن الســويداء بعمقهــا الوطنــي وطباعهــا املحليــة وتجنبــاً 
لالقتتــال األهــي، حــاول مجتمعهــا املحــي عــر الوســاطات 
األهليــة وبالضغــط عــى الســلطة من خــالل احتجــاز ضباط 
ــم  ــن خطفته ــراج عم ــة اإلف ــرات بغي ــش واملخاب ــن الجي م
عصابــة فلحــوط مــن أهــايل مدينــة شــهبا، ورغــم التوصــل 
لحــل أويل اليــوم صبــاح 26 متــوز، واإلفــراج عــن املخطوفــن 
وفتــح الطــرق العامــة، عــادت العصابــة واحتجــزت عــدداً 
مــن أهــايل شــهبا، مــا اســتدعى الواقــع األهــي بالتكاتــف 
ملقــر  مبــارشة  والذهــاب  الكرامــة  رجــال  حركــة  مــع 
ــا  ــا، وم ــرار زعيمه ــا وف ــرق مقره ــة وح ــة ومهاجم العصاب
ــة لــآن وال ميكــن توقــع خســائرها.  زالــت األحــداث جاري
لكــن املؤكــد نهايــة حركــة عصابــة فلحــوط دون التأكــد بعد 

مــن مصــره ومــن مجريــات الحــدث العســكري.
لليــوم تؤكــد الســويداء أنهــا جــزء مــن املعادلــة الســورية، 
ترقــب وتســعى للحــل الســوري الــكي متمثــالً بالقــرارات 
الدوليــة. ومل تنجــر للمقتلــة الســورية. ومل تســَع لالنفصــال 
ــوط  ــن ضغ ــا م ــورس عليه ــا م ــم كل م ــوريا، ورغ ــن س ع

الفتعــال الفــن فيهــا، لكــن متاســكها ووعيهــا ملــا يحــاك لهــا 
ــدم. ــاً لل جعلهــا تؤخــر قــرارات املواجهــة العســكرية حقن

ــورين  ــارات كل الس ــي خي ــويداء ه ــارات الس ــوم خي وللي
بدولــة العدالــة وســيادة القانــون ومنــع حكــم امليليشــيات 
واالســتفراد بالســلطة. ومهــا حاولــت الســلطة فــرض 
ــة  ــا خفي ــة ودعمه ــات املحلي ــالل العصاب ــن خ ــا م هيمنته
ــال الحاصــل عــى  ــراين، بحيــث يظهــر االقتت باملــرشوع اإلي
أنــه محــي وأهــي. لكــن لليــوم مل تنجــح مبخططاتهــا، 
ــذه  ــم ه ــن دع ــزة ع ــلطة واألجه ــى الس ــع أن تتخ واملتوق
العصابــة وتقــف عــى الحيــاد، كــا فعلــت العــام املــايض 
عندمــا حــارصت حركــة الكرامــة مقــر فلحــوط ولكــن 
ــه مــن الســويداء أدى  ــة والوعــد برحيل الوســاطات األهلي
لفــك حصــاره، لتعــود بــه األجهــزة األمنيــة لواجهــة الحــدث 

ــوم. ــويداء الي بالس
عنــد  بالســويداء  الحــدث  مجريــات  ســتتوقف  فهــل 
اجتثــاث هــذه العصابــة وفقــط أم ستســمر الضغــوط عــى 
ــع  ــة ووض ــزة األمني ــم دور األجه ــة وتحجي ــلطة القامئ الس
حــد للعصابــات ومنــع الفلتــان األمنــي مــا قــد ميهــد 
الطريــق مــرة أخــرى لطــرح معادلــة التغــر الســيايس بــدءاً 
مــن الجنــوب، ومــن الســويداء هــذه املــرة، بعــد أن أثبتــت 
إرصارهــا عــى الثوابــت الوطنيــة العامــة دون غلــو ســيايس 
أو عســكري أو مشــاريع انفصاليــة أم مل تــزل املعركــة 
ببدايتهــا وقــد تتطــور وتتســع؟ هــذا مــا ســتثبته الســاعات 

ــة. ــام القادم واألي

 سامل املعرويف
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تصاعد التوتر يف العراق.. 
أنصار الصدر يقتحمون البرلمان ودعوات للتهدئة

متــوز،   30 الســبت/  العــراق،  يف  األحــداث  تصاعــدت   
باقتحــام متظاهريــن مــن التيــار الصــدري البوابــة الرئيســة للمنطقــة 
ــان،  ــة الرمل ــوا قاع ــداد، ودخل ــط بغ ــن وس ــديدة التحص ــراء ش الخ
وذلــك للمــرة الثانيــة خــالل أيــام. وســبق أن أعلــن التيــار الصــدري 
ــدء اعتصــام مفتــوح داخــل الرملــان العراقــي، ووقعــت مواجهــات  ب
متقطعــة بــن املتظاهريــن والقــوة املكلفــة بحايــة املنطقــة الخراء.

فيــا دعــت األطــراف السياســية املحليــة والدوليــة إىل التهدئــة 
وتجنــب الصــدام. مــن جانبــه، علّــق رئيــس مجلــس النــواب العراقــي، 
ــر. ــعار آخ ــى إش ــان حت ــات الرمل ــبت، جلس ــويس، الس ــد الحلب محم

وجــه رئيــس مجلــس الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمــي، بتعطيــل 
ــاً  ــدوام الرســمي يف املؤسســات الرســمية كافــة، ليــوم األحــد، داعي ال

الجميــع إىل العقالنيــة.
ويطالــب أنصــار الصــدر بعــدم ترشــيح محمــد شــياع الســوداين مــن 
ــب  ــن املطال ــة، لك ــس الحكوم ــب رئي ــيقي ملنص ــار التنس ــل اإلط قب

ــراق. ــا يف الع ــية كله ــة السياس ــقاط الطبق ــت بإس ــوم ارتفع الي

جــدة  قمــة  مخرجــات  تصــّدرت   
وزيــارة الرئيــس األمريــي، جــو بايــدن، خــال 
شــهر متــوز عناويــن الصحــف واألخبــار العاملية.

ــن  ــوز، ب ــبت/ 16 مت ــوم الس ــة، ي ــدت القم ُعق
ــع ســت دول  ــدن م ــي جــو باي ــس األمري الرئي
خليجيــة ومــر واألردن والعــراق، يف جــدة 

بالســعودية.

التــزام  القمــة،  مخرجــات  أبــرز  مــن  وكان 
رشكاء  بأمــن  الدائــم  املتحــدة  الواليــات 
الواليــات املتحــدة والدفــاع عــن أراضيهــم، 
وإدراكهــا للــدور املركــزي للمنطقــة يف ربــط 
ــا  ــا وأفريقي ــادئ بأوروب ــدي واله املحيطــن الهن
واألمريكيتــن. كــا أكــد القــادة رضورة التوصــل 
ــي  ــطيني ـ اإلرسائي ــراع الفلس ــادل لل ــل ع لح

ــن.  ــل الدولت ــاس ح ــى أس ع
ــر التعــاون  وجــدد القــادة عزمهــم عــى تطوي
املشــركة  واملشــاريع  اإلقليمــي  والتكامــل 
ــة  ــق التنمي ــهم يف تحقي ــا يس ــم مب ــن دوله ب
املســتدامة، مشــيدين مببــادريت »الســعودية 
الخــراء« و«الــرق األوســط األخــر« اللتــن 
أعلنهــا ويل عهــد اململكــة العربية الســعودية.

ــن  ــق أم ــة تحقي ــى أهمي ــادة ع ــد الق ــا أك ك
ضمــن  الطاقــة  أســواق  واســتقرار  الطاقــة، 
ــادة  ــك +( زي ــرار )أوب ــك +(. وبق ــود )أوب جه

اإلنتــاج لشــهري يوليــو وأغســطس.
كــا جــّدد القــادة دعوتهــم إيــران للتعــاون مــع 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، ملنــع امتــاك 

ســاح نــووي.

مئة نائب فرنسي ينددون بسياسة »حرب أردوغان« 
ضد الُكرد في شمال شرق سوريا

مقتدى الصدر

اســتنكر مــا يقــارب مئــة برملــاين فرنــي »سياســة    
طيــب  رجــب  الــريك  الرئيــس  ينتهجهــا  التــي  الحــرب« 

ســوريا. رشق  شــال  األكــراد  ضــد  أردوغــان 
وقــال املوقعــون عــى مقــال نــر عــى موقــع صحيفــة »لــو 
جورنــال دو دميانــش« الفرنســية، يــوم الســبت: »يخطــط 
رجــب طيــب أردوغــان يف ظــل االنفعــال العاملــي، لشــّن 

ــوريا«. ــال س ــراد يف ش ــى األك ــوم دام ع هج
ورأى النــواب وأعضــاء مجلــس الشــيوخ مــن الشــيوعين، 
ومــن حــزب »ال فرانــس أنســوميز« )يســار راديــكايل(، ومــن 
االشــراكين، والبيئيــن، ومــن الجمهوريــن )ميــن(، ومــن 
حــزب الرئيــس إميانويــل ماكــرون، أن الرئيــس الــريك يســتغّل 
مكانتــه املحوريــة بالنســبة لحلــف شــال األطلــي يف ســياق 
األزمــة يف أوكرانيــا، للحصــول عــى موافقــة الحلــف األطلــي 

ــه يف شــال ســوريا. عــى تكثيــف هجات
ــن  ــا، داع ــر ظهره ــة أال تدي ــدول الغربي ــى ال ــوا أن ع وأضاف

حايــة  ضــان  إىل  األورويب  االتحــاد  يف  األعضــاء  الــدول 
األرايض  يف  املوجــودة  الكرديــة  والجمعيــات  النشــطاء 

األوروبيــة.
كــا دعــوا فرنســا إىل حــّث مجلــس األمــن الــدويل عــى فــرض 
منطقــة حظــر طــران يف شــال ســوريا، ووضــع أكــراد ســوريا 
تحــت حايــة دوليــة، كــا طالبــوا بــأن تتمكــن اإلدارة الذاتيــة 

يف شــال ورشق ســوريا مــن االســتفادة مــن اعــراف دويل.
وهــدد أردوغــان مــراراً بشــّن هجــوم عســكري ضــد املســلحن 
األكــراد يف شــال ســوريا، بهــدف إنشــاء منطقــة آمنــة، بعــد 

عمليــة نفــذت يف 2019. 
حزيــران  بدايــة  منــذ  الــريك  االحتــال  دولــة  وصّعــدت 
ــال  ــى ش ــتمرة ع ــا املس ــا وهجاته ــن تهديداته ــت، م الفائ
ورشق ســوريا، وملواجهــة ذلــك أعلــن املجلــس العــام لــإلدارة 
ــاري،  ــوز الج ــن مت ــوريا يف الـــ 6 م ــال ورشق س ــة لش الذاتي

ــة. ــوارئ العام ــة الط حال


