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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

ثالثة ايام حتى تحديد مصير االرهابيني في سوريا

اعلن��ت الس��لطات التركي��ة ان الجماع��ات
المس��لحة ووفق��ا التف��اق سوتش��ي س��لمت
س�لاحها الثقي��ل ،االم��ر ال��ذي أي��ده الجان��ب
الروس��ي ايض��ا .بن��اء عل��ى ذل��ك هل س��يمضي
مش��روع تس��وية ادل��ب س��لميا مراحل��ه االخي��رة
به��ذه السالس��ة خ�لال االي��ام القادم��ة ايض��ا؟
 .حت��ى االن االنب��اء ال��واردة تش��ير ال��ى نج��اح
االتفاق في هذا المجال .
الص��ور الت��ي نش��رتها تركي��ا ع��ن تس��ليم
الجماع��ات المس��لحة الس��لحتها الثقيل��ة وان
واجه��ت بع��ض الش��كوك لك��ن تأيي��د الجان��ب
الروس��ي لها بدد هذه الشكوك تقريبا ،وكشف
ع��ن ان��ه يمك��ن الوث��وق باالت��راك ال��ى ح��د م��ا.
وفيم��ا رأى البع��ض ان ع��دم إع�لام بع��ض
الجماع��ات االرهابية مث��ل (النصرة) و (حراس
الدي��ن) و (الح��زب التركس��تاني) صراحة عن
تس��ليم اس��لحتها ينم عن فش��ل اتفاق سوتشي،
كش��فت بع��ض المصادر المطلع��ة عن ان هذه
الجماعات االرهابية وان لم تعلن عن موافقتها
صراحة لكنها طبقته عمليا.
وبع��د كل ه��ذا يب��دو ان المرحل��ة الصعب��ة
والمعقدة لهذه العملية هي ما س��يتم تطبيقها
خالل االيام الثالثة القادمة  ،حيث من المقرر
ان تخ��رج الجماع��ات االرهابي��ة م��ن المنطق��ة
منزوع��ة الس�لاح ال��ى مناط��ق اخ��رى تخض��ع
لدوري��ات مش��تركة م��ن الش��رطة الروس��ية
والتركية .

مواق��ف الجماع��ات المس��لحة واالرهابي��ة في
ادل��ب وان كان��ت تنم ع��ن ازدواجية في االعالن
والتعاطي فيما يخص تسليم االسلحة الثقيلة
بداي��ة ،والتس��ليم رغ��م التصري��ح بالمعارض��ة
والصم��ت نهاي��ة ،لك��ن االم��ر ال��ذي يج��ب ع��دم
التغاف��ل عنه وعدم اس��تبعاده هو محاوالت هذه
الجماع��ات المس��لحة الحص��ول عل��ى تن��ازالت
خ�لال االي��ام القادم��ة عب��ر الجان��ب الترك��ي
ال��ذي يمثله��ا ف��ي سوتش��ي  .ال يجب ان ننس��ى
ب��ان االرهابيي��ن وف��ي ض��وء الظ��روف الجديدة
ال خي��ار امامه��م س��وى تس��ليم اخ��ر معاقله��م .
كم��ا ان الجماع��ات االرهابي��ة مث��ل (النص��رة)
و (التركس��تاني) و (ح��راس الدي��ن) وقب��ل
كل ش��يء يج��ب ان تقن��ع عناصره��ا الت��ي ت��م
تس��خيرها لخوض حرب استغرقت سبع سنوات
بال تحقيق أي نتيجة؟.
وبم��ا ان الجماعات االرهابية ال زالت تس��يطر
عل��ى مناطق حيوي��ة واس��تراتيجية مثل طريق
حلب -دمش��ق و حلب  -حمأة -حلب  -الالذقية
و  ...ف��ان الس��بب الوحي��د ال��ذي يمكن ان يرغم
ه��ذه الجماعات عل��ى الرضوخ للمرحلة الثانية
من اتفاق سوتشي وتطبيقه ،هو انه لم يعد امام
الجماعات االرهابية امال اخر الستمرار حياتها
وديموميته��ا س��وى القب��ول باتف��اق سوتش��ي
والخروج من المنطقة منزوعة السالح.
ورغم ما س��بق فان االرهابيين ال زالو يعقدون
االم��ل على الدعم االمريك��ي والغربي وبالطبع

الدع��م االقليم��ي ال��ذي يصله��م م��ن عرب��ان
المنطق��ة .ويب��دو ان هذا االمل كان في محله
حي��ث وصلته��م رس��ائل مطمئن��ة بعض الش��يء
في هذا المجال ،وخير دليل على ذلك االنباء
الت��ي تش��ير ال��ى اس��تمرار الدع��م االمريك��ي
والبريطان��ي والفرنس��ي لجماع��ة (الخ��وذ
البيضاء) في ادلب .
االرهابي��ون طرح��وا بع��ض المطال��ب خ�لال
االيام االخيرة مثل االستفادة من الممرات بين
حل��ب -الالذقي��ة وكذل��ك حل��ب -حم��أة ال��ى
جان��ب تمدي��د المهل��ة المقررة لالنس��حاب من
المنطق��ة منزوعة الس�لاح ،لكن ه��ذه المطالب
ت��م رفضه��ا ول��م تل��ق أي ترحي��ب م��ن قب��ل أي
م��ن اط��راف المفاوض��ات  ،لك��ن الظاه��ر هو ان
الجماعات االرهابية ستواصل العزف على هذا
الوتر حتى الخامس عشر من اكتوبر.
مس��ألة اخ�لاء المنطق��ة منزوع��ة الس�لاح
م��ن االرهابيين س��تمضي قدما وبش��كل س��لمي
خ�لال االي��ام الثالثة المقبلة بناء على االتفاق
الموق��ع وفق��ا للمؤش��رات ،لكن المس��ألة االهم
الت��ي ستش��كل عقب��ة ام��ام تطبيق االتف��اق هي،
ه��ل س��تقبل الجماع��ات المس��لحة بالرض��وخ
لع��ودة ادل��ب ال��ى الس��يادة الس��ورية ام ال؟.
فبن��اء عل��ى اتف��اق سوتش��ي يجب ان تع��ود هذه
المحافظ��ة ال��ى كن��ف الدول��ة الس��ورية بع��د
انس��حاب الجماع��ات المس��لحة واالرهابي��ة
منها وتس��ليمها للسالح الثقيل وتسيير دوريات
روس��ية -تركية مش��تركة فيها على ان تتولى
الحكومة الس��ورية تقديم الخدم��ات لالهالي .
نقط��ة الخ�لاف هن��ا ان الحكومة الس��ورية ترى
في االتفاق اجراء مؤقتا فيما تنظر الجماعات
المس��لحة الي��ه كاج��راء دائم��ي .االخت�لاف
القائم في هذا المجال كان بإمكانه ان يجعل
ج��ذوة ام��ل االرهابيي��ن متق��دة ،فيما ل��و تخلى
الجيش السوري عن مسؤوليته ووضعها بعهدة
الجانبي��ن الترك��ي والروس��ي اعتم��ادا عل��ى
اتفاق سوتشي ،لكن الحكومة والجيش السوري
عاق��دان العزم على اس��تعادة ادل��ب بأي ثمن اذا
فشل اتفاق سوتشي .
نهاي��ة ينبغ��ي الق��ول ان ادل��ب إم��ا س��تكون
عيونه��ا خض��راء برفرف��ة العل��م الس��وري عليها
وام��ا ستش��هد انط�لاق المرحل��ة االخي��رة م��ن
الحرب التي استغرقت سبع سنوات .
ابورضا صالح

الحريري أمام مهلة حث أم إلزام؟!
جدد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة في
لبنان س��عد الدي��ن الحريري لنفس��ه (مهلة)
إتم��ام عملي��ة التألي��ف ،فقد س��بق للرجل أن
أعل��ن ف��ي برنام��ج تلفزيون��ي ي��وم الخمي��س
 2018-10-4ان الحكومة العتيدة س��تولد في
مهل��ة أقصاه��ا عش��رة اي��ام ،قبل ان يع��ود يوم
الثالث��اء  2018-10-9ليعل��ن ان الحكوم��ة
س��تولد خ�لال األي��ام العش��رة المقبل��ة ،اي
ان الحري��ري أس��قط المهل��ة االول��ى وأعطى
لنفسه فترة اضافية النجاز العملية ،من دون
ان نعرف ما اذا كانت المهلة هي مهلة يلزم
نفس��ه به��ا ام انه��ا مهل��ة لح��ث نفس��ه وباق��ي
الفرقاء السياسيين في لبنان؟
وم��ن غير المع��روف لماذا يطل��ق الحريري
الوع��ود وااللتزام��ات ويل��زم نفس��ه بمواعي��د
ومه��ل بينم��ا ه��و من��ذ ع��دة أش��هر غي��ر ق��ادر
عل��ى إنج��از المهم��ة المطلوب��ة من��ه نتيج��ة
ال ُعق��د المتعددة التي باتت معروفة للجميع
والت��ي تترك��ز بأن البعض يريد نفخ حجمه
الطبيع��ي والحص��ول عل��ى حص��ة وازن��ة
اكب��ر م��ن قدرت��ه التمثيلي��ة ،باالضاف��ة الى
حص��ول تدخ�لات خارجي��ة س��اهمت بتعقيد
االس��تحقاق ،ولك��ن يبق��ى الس��ؤال األهم هل
س��ينجح الرئي��س المكل��ف بإنج��از المهم��ة
المطلوب��ة خ�لال األي��ام العش��رة المقبل��ة؟
وكيف س��يتم ذلك وعلى ماذا يس��تند حتى
أطلق موقفه األخير؟ هل هو للرد فقط على
بعض المواقف التي اعتبرها تعقيدا لمهمته
والت��ي أنهت المهل��ة االولى التي أطلقها عبر
البرنام��ج التلفزيون��ي أم ان الرج��ل واث��ق
م��ن قدرت��ه عل��ى إتم��ام المطل��وب وااليف��اء
بالوع��ود؟ وكيف س��ينجح الرئيس المكلف
ف��ي هذا األمر بينما زي��ارة رئيس الجمهورية
العماد ميش��ال عون الى ارمينيا للمش��اركة
بالقم��ة الفرنكوفونية س��تأكل عدة ايام من
(المهلة الحريرية) ،وبالس��ياق ،نقلت مصادر
صحيف��ة (الل��واء) اللبناني��ة ان (الح��راك
التأليف��ي للرئيس الحريري سينش��ط خالل
االي��ام المقبل��ة عل��ى ان يحم��ل إل��ى بعب��دا
صيغ��ة حكومي��ة جدي��دة بع��د ع��ودة الرئيس
عون من أرمينيا بعد إدخال تعديالت طفيفة
على الصيغة الموضوعة سابقا).
والالف��ت ان الحري��ري عندم��ا اعل��ن
المهل��ة الجدي��دة ،أتبعه��ا بتأكي��ده أن��ه
إذا ق��دم اعت��ذاره ع��ن التألي��ف ،فل��ن يقب��ل
تكليف��ه م��رة ثاني��ة ،واض��اف (إذا اعت��ذرت

ع��ن ع��دم التش��كيل ،فإنن��ي ل��ن أطل��ب م��ن
أح��د أن يكلفن��ي) ،ه��ذا االم��ر يفت��ح الب��اب
ام��ام طروح��ات جدي��دة تحم��ل ف��ي طياته��ا
تهدي��دا من الحريري بامكاني��ة اعالنه اراديا
بع��دم الس��ير بالتش��كيل بعد فش��له ف��ي اتمام
المهمة ،ما يدفع للتس��اؤل هل مهلة العش��رة
اي��ام ه��ي مهل��ة اس��قاط التكلي��ف ام مهل��ة
فق��ط للتحش��يد والحث عل��ى العمل اكثر؟
وه��ل انته��اء هذه المهلة ب��دون وجود حكومة
س��تعني ان الرئي��س المكلف س��يعلن اعتذاره
عن التكليف؟
االكي��د ان ال ش��يء ف��ي الدس��تور اللبناني
يل��زم رئي��س الحكوم��ة بمهلة مح��ددة النجاز
مهمته وهذه النقطة يعتبرها البعض (ثغرة)
دس��تورية يتوجب معالجته��ا ،باعتبار انه من
غير المنطقي ان تبقى االمور مفتوحة بدون
تحدي��د وضواب��ط ،إال ان��ه وعم�لا بالقاع��دة
الشهيرة (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) ال
ب��د مم��ن يلزم نفس��ه بمهل��ة معين��ة ان يلتزم
به��ا وينف��ذ م��ا وع��د ب��ه ،وانطالق��ا م��ن ذلك
اذا كان الرئي��س الحري��ري يعتب��ر نفس��ه
ملزم��ا بإتم��ام المهم��ة ضم��ن مهل��ة العش��رة
أي��ام والعم��ل بجدي��ة التم��ام عملي��ة تش��كيل
الحكومة .أما اذا اعتبر الحريري المهلة غير
ملزم��ة فه��و بالتالي ل��ن يقدم عل��ى االعتذار
ع��ن التكلي��ف فيما لو لم تتم عملية التأليف
خ�لال  10أي��ام ،وعلي��ه ان يعم��ل عل��ى البحث
ع��ن مخ��ارج جديدة لعل��ه يخرج م��ن الحلقة

المفرغ��ة الت��ي ي��دور به��ا من��ذ فت��رة ليس��ت
بالبسيطة ،اللهم إال إذا أراد الحريري الخروج
م��ن المهم��ة بإرادت��ه المنف��ردة منع��ا لمزي��د
م��ن اإلحراج ل��ه ولحلفائه نتيج��ة عجزه عن
تش��كيل الحكوم��ة ،علم��ا ان غالبي��ة الق��وى
السياسية في لبنان أعلنت انها مستمرة على
موقفها بتكليف الحريري لتشكيل الحكومة
عل��ى الرغ��م م��ن كل المواق��ف المنتق��دة
إلدارة مل��ف االس��تحقاق الحكوم��ي حت��ى
الس��اعة .بكل األحوال فإن اللعب على الكالم
السياس��ي وغي��ر السياس��ي وإعط��اء المه��ل
س��واء الملزم��ة او غي��ر الملزم��ة ،وإط�لاق
الوعود والتمنيات كلها لن تفيد في تشكيل
الحكومة العتيدة من دون الدخول الى أساس
المش��كلة والبح��ث عن حلول لها ،فالمش��كلة
الرئيس��ية كامن��ة بع��دم اعتم��اد معايي��ر
موحدة لتش��كيل الحكومة وبالتالي فإن عدم
اعتم��اد األس��س الواح��دة س��يؤدي ال��ى نتائج
غير س��وية وس��يجعل المس��ألة تتعق��د أكثر
فأكث��ر وس��يزيد م��ن الصعوب��ات الحياتي��ة
واليومية التي يعاني منها المواطن اللبناني
م��ن دون الحكوم��ة ،وانطالقا من ذلك تبقى
التس��اؤالت ع��ن االس��باب الحقيقي��ة خل��ف
تمس��ك كل فري��ق بمطالب��ه مقاب��ل بقي��ة
األط��راف وع��دم القب��ول بتقدي��م التن��ازالت
والتواضع والقب��ول باألحجام الحقيقية بما
يصب أوال وأخيرا في مصلحة الوطن.
ذوالفقار ضاهر

ما الرابطة بني دخول خاشقجي السعودي تركيا
وخروج القس األمريكي منها؟
يب��دو أن قضي��ة اختف��اء الصحف��ي الس��عودي جم��ال
خاش��قجي على األراضي التركية قد أس��هم بش��كل أو بآخر
في جسر الهوة بين أنقرة وواشنطن.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن قضي��ة اختف��اء خاش��قجي طارئ��ة،
وال عالق��ة مباش��رة له��ا بعالق��ات البلدي��ن ،إال أنه��ا عل��ى م��ا
يب��دو س � ّرعت في عودة ال��دفء إلى عالق��ات البلدين ،بفضل
االتص��االت األمني��ة عل��ى خلفي��ة اختف��اء خاش��قجي بع��د
دخول��ه لس��فارة ب�لاده ف��ي اس��طنبول ،كم��ا ظه��ر ف��ي أنباء
تداولتها وسائل اإلعالم في أكثر من مناسبة.
ويمك��ن مالحظ��ة تباش��ير دفء العالق��ات األمريكي��ة
التركية في إعالن الس��لطات التركية إخالء س��بيل القس
األمريك��ي أندرو برانس��ون الذي قض��ى في الحجز أكثر من
 3سنوات.
وي��رى كثي��رون أن برانس��ون خ��رج بموج��ب مفاوض��ات
سياسية ،ال استنادا إلى أدلة قضائية قاطعة ببراءته ،خاصة
وأن الحك��م حف��ظ ماء وجه الجانب الترك��ي الذي لطالما
أصر على (تطبيق القانون) في وجه الضغط األمريكي.
تحس��نت حال��ة اللي��رة التركي��ة
وتبع��ا له��ذه التط��ورات ّ
واس��تردت بعض أنفاس��ها ،بعد سلسلة من االنهيارات ناجمة
عن توتر العالقات بين واشنطن وأنقرة.
ق��د تكون بوادر االنفراج في العالقات التركية األمريكية،
بمثاب��ة (تنفي��س) لالحتق��ان الجدي��د ف��ي عالق��ات أنق��رة
والري��اض ،وتحس��با لمزي��د م��ن التصعي��د تترت��ب علي��ه
مصاع��ب إضافي��ة لالقتص��اد الترك��ي ،وخاص��ة إذا وصل��ت
األزم��ة إل��ى درج��ة الصدام وس��حبت الس��عودية اس��تثماراتها
من تركيا وقاطعتها اقتصاديا.

عل��ى كل ح��ال ،ال يمك��ن النظ��ر إل��ى اختف��اء خاش��قجي
عل��ى أن��ه قضي��ة جنائي��ة صرف��ة ،إذ أن مالبس��اتها ق��د دق��ت
إس��فينا بين الس��عودية وتركيا ،وس � ّعرت من الع��داء القائم
بي��ن الري��اض والدوح��ة ،في حين أنها أعطت بش��كل أو بآخر
إيران قسطا من الراحة ،وكانت بمثابة هدية ثمينة للغاية
لقطر.
وتركي��ا أيض��ا ربم��ا تح��اول أن تكس��ب مم��ا حص��ل عل��ى
أراضيه��ا ،أو عل��ى األق��ل أن تقل��ل من خس��ائرها وأن تس��تغل
المناس��بة لترتي��ب عالقاتها مع الوالي��ات المتحدة بطريقة
ّ
المرك��زة حالي��ا عل��ى اختف��اء
هادئ��ة وبعي��دا ع��ن األنظ��ار
خاشقجي الغامض وعلى ما سيحدث من تبعات إذا تأكدت
رواية مقتله البشعة.
محمد الطاهر

العقوبات ضد ايران ستزعزع الدوالر والنفوذ العاملي ألميركا
حينم��ا أعل��ن الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترام��ب ع��ن
انس��حاب أمي��ركا م��ن االتفاقية النووية الدولي��ة مع ايران،
ربم��ا كان ف��ي اعتقاده أن الدول االوروبي��ة الغربية الموقعة
عل��ى االتفاقي��ة (وه��ي الماني��ا وبريطانيا وفرنس��ا ،الحليفة
التقليدية الميركا) ستنسحب هي ايضا من االتفاقية ،وال
يبق��ى س��وى روس��يا والصي��ن الى جان��ب ايران .ولك��ن االدارة
االميركي��ة تلق��ت صفع��ة قوي��ة لنفوذه��ا الدول��ي ،عل��ى يد
حلفائه��ا م��ن ال��دول الغربية بال��ذات التي أعلن��ت باالجماع
تمس��كها باالتفاقي��ة النووي��ة م��ع ايران ،اس��تناداً ال��ى تقارير
الوكال��ة الدولية للطاقة الذرية التي تؤكد أن ايران تلتزم
بتعهداتها فيما يتعلق بالطابع السلمي لبرنامجها النووي.
ول��م يق��ف ال��ى جان��ب أميركا س��وى (اس��رائيل) الت��ي وقف
رئي��س وزرائها نتنياهو ف��ي الجمعية العامة لألمم المتحدة
ليعرض صوراً لمشغل غسيل سجاد في ايران مقسماً أن هذا
المشغل للسجاد هو مستودع للقنابل النووية االيرانية التي
ستدمر (اسرائيل) وأميركا وأوروبا الغربية.
وق��د وق��ف االتح��اد االوروب��ي بمجمل��ه ال��ى جان��ب روس��يا
والصي��ن فيم��ا يتعل��ق باالتفاقي��ة النووي��ة م��ع اي��ران .وه��ذا
مؤش��ر خطير س��تظهر نتائجه بالتتالي حول تفكك الكتلة
الغربي��ة بزعام��ة أمي��ركا وبداية فقدان أمي��ركا لزعامتها
عل��ى (القطي��ع الغرب��ي) .وهذا ما دفع أمي��ركا الى االعالن
أن العقوب��ات الس��ابقة والعقوب��ات الجدي��دة الت��ي فرضته��ا
عل��ى ايران س��تطبق ليس فقط ضد اي��ران ،بل أيضا ضد أي
دولة أو شركة تتعامل أو ستتعامل مع ايران.
وه��ذا التهدي��د ال يم��س روس��يا والصي��ن ،اللتي��ن تدي��ران
ظهريهم��ا ألمي��ركا ،ب��ل يم��س بالدرج��ة األول��ى ال��دول
الغربية التي ال تزال مرتبطة بأميركا ،سياس��ياً واقتصادياً
وأمني �اً وعس��كرياً وال س��يما في إطار حل��ف الناتو .وقد أعلن
دونال��د ترام��ب ب��كل عنجهية الغانغس��تر االميرك��ي انه في
تش��رين الثاني القادم س��يبدأ تطبيق العقوبات لمنع تصدير
النف��ط االيران��ي وانه س��يخفض هذا التصدي��ر الى الصفر.
أي محاول��ة (الخنق التام) للجمهورية االس�لامية االيرانية
الت��ي أصب��ح مج��رد وجودها يهدد وجود النف��ود االميركي ـ
الصهيوني في العالم.
وتقول االحصاءات ان االنتاج النفطي االيراني بعد توقيع
االتفاقي��ة النووي��ة في  2015بلغ  3،2ملي��ون برميل نفط في
اليوم ،مليونا برميل منها مخصصة للتصدير العالمي.
وق��د ردت اي��ران ف��ي حينه أنه في حال من��ع تصدير النفط
االيران��ي ،أي تجوي��ع الش��عب االيران��ي ،ف��إن اي��ران س��توقف
تصدير النفط تماما عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره %40
م��ن تج��ارة النف��ط العالمي��ة .ونح��ن نضي��ف إن اي��ران قادرة
أيضاً على ايقاف عبور النفط والحركة التجارية العالمية
عبر مضيق باب المندب أيضاً.
ولننظ��ر بروي��ة ال��ى النتائ��ج االقتصادي��ة والسياس��ية

والعس��كرية ،الت��ي يمك��ن أن تترت��ب عل��ى تطبي��ق العقوب��ات
االميركية وخنق الجمهورية االسالمية:
 1ـ إن فقدان أو (غياب)  2مليون برميل نفط يومياً من سوق
النف��ط العالم��ي ،س��يؤدي الى انهيار س��وق النف��ط العالمي
كلي��ا ،اذا ل��م يت��م ايج��اد بديل لها .الن الس��وق العالمي قد
يتحم��ل (غي��اب) أي (س��لعة) أخ��رى ،حتى الحنط��ة والخبز
ولكنه ال يتحمل غياب النفط والغاز ،اللذين تتوقف عليهما
حتى اآلن كل دورة الحياة المعاصرة.
 2ـ انهي��ار الس��وق النظام��ي للنف��ط س��يؤدي ال��ى التح��ول
لالنهيار الفوري للدوالر بنتيجة االرتفاع الجنوني المرتقب
ألس��عار النف��ط .ألنه إذا كان س��عر برمي��ل النفط اليوم هو
 80دوالراً وس��يصير  500دوالر بعد عش��رة أيام ،فهذا يعني أن
ال �ـ 500دوالر بع��د عش��رة أي��ام ستس��اوي  80دوالراً الي��وم ،أي:
ان ال��دوالر (س��يطير) و(س��تطير) مع��ه امي��ركا كالبال��ون
بالمعن��ى الحرف��ي للكلم��ة ،وال أح��د ي��دري أي��ن وكي��ف
س��ينفجر البال��ون األميرك��ي وس��يحط ثاني��ة ممزق �اً على
األرض.
 3ـ اذا انفج��ر الس��وق النظام��ي للنف��ط فستس��قط حتم��ا
عمليات البيع اآلجل :قريبة األجل ،ومتوسطة األجل وبعيدة
األج��ل .وس��تنتقل تجارة النفط كليا الى (الس��وق الدولية
الس��وداء) الت��ي يتحكم فيه��ا البائعون باألس��عار ،وال يعودوا
يقبض��ون بال��دوالر المتدن��ي القيمة باس��تمرار ،ب��ل يطلبون
القبض عداً ونقداً بالذهب ،أو بالسلع التي يحددها البائع.
ويعن��ي ذل��ك انهيار النظ��ام المالي والتج��اري واالقتصادي
العالم��ي وانتش��ار القرصن��ة وس��قوط الحكوم��ات وال��دول
وان��دالع الحروب األهلي��ة واالقليمية في كل مكان وخاصة
في أوروبا الغربية.
 4ـ ولتجن��ب س��قوط هيبته��ا أم��ام حلفائه��ا التقليديي��ن
وخروجهم التام عن طاعتها ،تسعى ادارة ترامب اآلن جاهدة
اليج��اد بدائل عن النفط االيراني لحلفائها .وفي مثل هذه
الح��االت األق��ل حرج �اً ،كان يت��م االعتم��اد بش��كل أساس��ي
عل��ى المملك��ة الس��عودية بوصفه��ا أكب��ر منت��ج للنفط في
(الكتل��ة الغربي��ة) .لك��ن الس��عودية غي��ر قادرة اآلن ،ألس��باب
تكنولوجي��ة وغيره��ا ،عل��ى زي��ادة انتاجه��ا لتغطي��ة الكمي��ة
المطلوب��ة .أي أن (الثغ��رة) س��تبقى مفتوح��ة .وه��ذا ما دفع
أمي��ركا ال��ى أن (تغ��ض النظ��ر) عن االتفاقي��ة األخيرة بين
الس��عودية وروس��يا (المنت��ج األكب��ر للنف��ط خ��ارج أوبك)
عل��ى زي��ادة انتاجهم��ا م��ن النف��ط في الفت��رة القادمة لس��د
(الثغ��رة) االيراني��ة .وهذا يعني كس��ر هيب��ة أميركا وكل
تبجحاته��ا وعقوباته��ا المعادي��ة لروس��يا .ولك��ن م��ن جه��ة
ثانية ،يطرح هنا س��ؤال مش��روع تماما :هل أن روس��يا ستغدر
بايران وتساعد في الحصار ضدها و(تكسيد) نفطها مقابل
بضع��ة ملي��ارات م��ن ال��دوالرات وعالقة تجاري��ة مؤقتة وغير
مضمونة مع السعودية؟
ف��ي رأين��ا المتواض��ع ،إن روس��يا قدم��ت عش��رات
الش��هداء م��ن خي��رة أبنائه��ا ف��ي المعرك��ة ض��د
االره��اب العالم��ي في س��وريا ،والصداقة الروس��ية
ـ االيراني��ة ق��د تعم��دت بال��دم والن��ار .وان روس��يا
س��تصون أخ �وّة ال��دم والس�لاح م��ع اي��ران (وح��زب
اهلل والجيش الوطني الس��وري)! وهي ستس��تخدم
االتف��اق م��ع الس��عودية كغط��اء لمس��اعدة ايران
في (بيع) نفطها.
ام��ا اذا اضط��رت اي��ران الى قصف واغ��راق ناقلة
نف��ط واح��دة على باب مضي��ق هرمز ،وأخرى على
مدخل باب المندب ،فذلك سيكون شأن آخر وله
حديث آخر.
ولكن في كل االحوال فإن اميركا و(اسرائيل)
والسعودية ،سيكونون حتما الجهة الخاسرة.
جورج حداد

