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

ايران والقضية الفلسطينية..بني الثوابت والعقبات
زيارت��ان مهمت��ان ش��هدتهما الس��احة االيراني��ة
لوف��دي حركت��ي الجه��اد وحم��اس ف��ي االي��ام
االخي��رة .وهنا يجب الق��ول انه منذ انتصار الثورة
االس�لامية في ايران قب��ل نحو اربعة عقود ،كانت
القضي��ة الفلس��طينية بع��دا اساس��يا ف��ي توجهات
الجمهورية االسالمية داخليا وخارجيا.
ومن��ذ اربع��ة عق��ود ،كان��ت الس��مة االب��رز الت��ي
يمك��ن اس��تنتاجها بس��هولة للسياس��ة االيراني��ة
الدع��م المطل��ق والثاب��ت للقضي��ة الفلس��طينية
بكاف��ة ابعاده��ا .ان على مس��توى الدعم العس��كري
لفصائل المقاومة الفلسطينية بمختلف اطيافها
وتوجهاتها ،او على مس��توى دعم النضال الش��عبي
الفلس��طيني ،ومعه ايضا دعم الشعب الفلسطيني
بمختل��ف االش��كال لتعزي��ز صم��وده ف��ي مواجه��ة
االحتالل االسرائيلي وسياساته وجرائمه.
لكن وعلى مر السنوات االربعين تعرضت العالقة
بي��ن اي��ران والمقاوم��ة الفلس��طينية لمطب��ات
وعقب��ات بعضه��ا نتيج��ة سياس��ات ومخطط��ات
مباش��رة م��ن قبل اطراف اقليمي��ة ودولية ،وبعضها
االخ��ر كان ضم��ن ارهاص��ات سياس��ات معين��ة
شهدتها المنطقة والقت بثقلها على هذه العالقة.
بداي��ة ال يمكن انكار ان ما س��مي بالربيع العربي
ال��ذي ب��دأ قب��ل ثماني��ة اع��وام الق��ى بتبعات��ه عل��ى
العالقة بين ايران وفصائل المقاومة الفلسطينية،
ال س��يما الحرب على س��وريا حيث يمكن القول ان
المقاوم��ة الفلس��طينية او بع��ض فصائله��ا ل��م
تس��تطع التعام��ل م��ع ه��ذه القضي��ة خ��ارج االطار
العرب��ي م��ا الق��ى بتبع��ات غي��ر محم��ودة عل��ى

العالق��ة ككل .لك��ن م��ا اثبتت��ه االي��ام ه��و ان هذه
العالق��ة كان��ت متين��ة لدرجة انه��ا تخطت مطب
الربي��ع العرب��ي والح��رب عل��ى س��وريا خصوص��ا،
ويمك��ن هنا ارجاع القس��م االكب��ر من الفضل الى
الموق��ف الثاب��ت اليران المبني عل��ى دعم القضية
الفلسطينية.
االم��ر الثان��ي يتعل��ق بسياس��ات ومش��اريع
اقليمي��ة ودولي��ة اس��تهدفت وتس��تهدف اي��ران ف��ي
المق��ام االول النه��ا الداع��م االول وااله��م واالثبت
للمقاوم��ة والقضي��ة الفلس��طينية .وكثي��ر م��ن
المخطط��ات االميركي��ة تحدي��دا كان��ت مبني��ة

على استهداف طهران فقط النها تدعم المقاومة
الفلس��طينية .وه��ذا ش��كل تحدي��ا بش��كل او بآخ��ر
لفصائ��ل المقاوم��ة ك��ون ه��ذه المش��اريع كانت
بمش��اركة اط��راف عربي��ة له��ا ارتب��اط معي��ن
بالقضي��ة الفلس��طينية (بغ��ض النظ��ر ع��ن ان��ه
ارتب��اط س��لبي ال ايجاب��ي) ،لك��ن هنا يمك��ن القول
ان مرون��ة التعاط��ي االيران��ي م��ع ه��ذه القضي��ة
الس��يما وان دع��م طه��ران للمقاوم��ة والش��عب ف��ي
فلس��طين ل��م يبن على مصال��ح خاصة او لتحقيق
مكتس��بات خاص��ة او حت��ى لف��رض اجن��دة معينة.
فالح��روب الت��ي خاضته��ا المقاومة م��ع االحتالل

االسرائيلي لم تكن المقاومة التي بدأتها ولم تكن
اي��ران الت��ي طلب��ت ش��نها ،ب��ل كانت كله��ا تحت
عنوان العدوان االسرائيلي وهو ما يثبت ان كيان
االحتالل هو الذي بدأ هذه المعارك.
كم��ا ان اه��م المش��اريع الت��ي اس��تهدفت اي��ران
والمتمثل��ة باجراءات الحظ��ر ضدها لم تتخذ في
اطاره��ا اي��ران اي سياس��ة تص��ب ف��ي خان��ة ف��رض
اجن��دات معين��ة عل��ى المقاوم��ة .ب��ل عل��ى العكس
كل ه��ذه االس��تهدافات كانت بس��بب دع��م ايران
غير المشروط للقضية الفلسطينية.
ولتبي��ان اهمي��ة ه��ذه العالق��ة اكث��ر ،يمك��ن ان
نلق��ي الض��وء عل��ى زي��ارة وف��د حرك��ة الجه��اد
االس�لامي وحركة حماس الى طهران .زيارة تأتي
ف��ي ظ��ل واق��ع ي��روج له بق��وة تحت عن��وان (صفقة
ترام��ب) والتطبي��ع م��ع االحت�لال االس��رائيلي
والتله��ف العرب��ي لتروي��ج ه��ذا التطبي��ع ل��دى
الش��عوب .حي��ث ذه��ب البع��ض ال��ى ح��د التس��ليم
بهذا المشروع واعتبار ان المقاومة عليها التسليم
ايض��ا كونه��ا اصبح��ت وحي��دة في مواجه��ة المد
التطبيع��ي العربي مع االحت�لال ،لكن زيارة وفدي
حم��اس والجه��اد وغيرها م��ن االش��ارات تؤكد ان
العالق��ة تأسس��ت عل��ى ارضي��ة قوي��ة ،ق��د ال يمك��ن
الق��ول انه��ا س��تحقق اهدافه��ا ف��ي وق��ت قصي��ر،
لك��ن المؤك��د انه��ا ل��ن تنته��ي نتيج��ة مش��اريع
وس��يناريوهات غربي��ة وعربي��ة ترس��م للقضي��ة
الفلس��طينية ،ومواجهة خانيون��س قبل اكثر من
شهر في غزة دليل على هذا الواقع.
حسين الموسوي

ايران ته ّز العالم
أعلن وزير الخارجية االيرانيةمحمد جواد ظريف ،أن أمام بالده
العديد من الخيارات ،أحدها الخروج مناالتفاق النووي.
ه � ّز ه��ذا التصري��ح أروق��ة السياس��ات الدولي��ة .م��اذا ل��و فعلته��ا
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وفسخت اتفاق لوزان النووي؟.
بداي ًة ،ال ب ّد من طرح الوقائع التالية:
أو ّ
ب هي َمن بادرت إلى
ّال-ان إدارة الرئيس األميركيدونالد ترام 
نسف االتفاق بعدما ثبت التزام ايران بالشروط المتفق عليها فيه
وتحققالوكالة الدولية للطاقة الذري ة من ذلك.
ثانيا-ع��دم تنفي��ذاالدارة األميركي ة البنود الصريحة لجهة رفع
العقوب��ات التدريج ّي��ة ع��ن اي��ران تبع��ا اللت��زام االخي��رة بالتزامات
كما تقدّم.
ثالثا-اتخ��اذ الق��رار باالنس��حاب األميرك��ي الصري��ح م��ن اتفاق
ل��وزان ف��ي أ ّي��ار  ٢٠١٨بع��د ان كان��ت وصفت��ه واش��نطن ف��ي الع��ام
 ٢٠١٥بـ(التاريخ��ي) بينما اس��تم ّرتاس��رائي ل عل��ى وصفه بـ(الخطأ
التاريخي).
ال ش� ّ
�ك أن االتفاق أضفى طابع المش��روعية القانونية على ّ
حق
اي��ران بتخصي��ب اليوراني��وم باعتراف دولي ضمن��ي وصريح في آن.
هذا ما ص ّرح به الرئيس االيرانيحسن روحان ي قبيل توقيع الدول
الكبرى مع ايران في  ١٤تموز .٢٠١٥
واض��ح أن��ه ال مصلح��ة أميركية-إس��رائيلية باتف��اق ل��وزان ،ال
س��يما ان عن��د حل��ول مدّته ف��ي العام  ٢٠٢٥فلي��س هناك ما يفرض
اي قي��ود رقاب ّي��ة دول ّي��ة على انتاج ايران أس��لحة نوو ّي��ة؛ هذا ما دفع
الرئي��س األميرك��ي دونالد ترامب على س��حب ب�لاده منه .هذا من
جهة ،ومن جهة أخرى ،العقوبات التي تفرضها اميركا على ايران
تحتاج ذرائع دائمة لتوقيعها.
ّ
إن اع�لان الرئيس االيراني حس��ن روحاني بق��اء بالده في االتفاق

يثن ترامب عن توقيع عقوبات اقتصادية صارمة.
النووي لم ِ
م��ا ه��ي مصلح��ة اي��ران ف��ي اإلبق��اء عل��ى اإلتف��اق؟! .ال مصلح��ة
واضح��ة ف��ي األفق س��وى االس��تجابة للرأي الع��ام العالم��ي المهت ّم
بأمن المجتمع الدولي.
ان محاوالتروس��يا والصي ن واالتحاد االوروب ي على إنعاش اتفاق
ل��وزان ق��د ال تجد الص��دى في الجمهورية اإليرانية اذا ما اس��تمرت
العقوبات عليها .وتصريح الخارجية اإليرانية المذكور أعاله ّ
يدل
على ذلك.
بالمقل��ب اآلخرّ ،
إن انس��حاب طهران م��ن اإلتفاق قد يكون منفذا
لتحري��ر االس��تثمارات األجنب ّي��ة فيه��ا م��ن دائ��رة العقوب��ات وفت��ح
سوقها لمزيد من التعامالت التجارية مع دول أوروبية ودول الشرق
األدن��ى ،ال س��يما بع��د االولوي��ة الت��ي تحظ��ى به��ا بالنس��بة الع��ادة
اإلعمار فيسوريا.
موضوع يأخذ الح ّيز الكبير من البحث بين مؤيِّد ومعارض لهذه
النتيجة داخل أروقة السياسة اإليرانية.
ام��ا لجه��ة التح � ّرر م��ن القي��ود عل��ى االنتاج��ات النووي��ة وال��ردود
الدولية عليها؛ فهذا ما قد تكون ايران قد درست تداعياته جيدا؛ ال
ط وعلى
س � ّيما عبر إثارة حالة اس��رائيل وخطرها فيالش��رق االوس � 
العالم بعد فتح ايران دولياً ّ
ملف انتاج اسرائيل العشوائي لألسلحة
النووية .عندها ،سيكون مجلس األمن أمام امتحان جديد.
ّ
إن الموق��ف االيران��ي الحالي من االتفاق النووي هو اليوم موضع
دراس��ة جدي��ة فيم��ا بي��ن روس��يا واي��ران .إذ ال ش��ك أن مصالحهم��ا
تتقاط��ع ف��ي كثير من الملفات ولكنه��ا تتباعد وتتناقض أيضا ،ال
سيما فيما يتعلق بالمصالح الروس ّية-اإلسرائيل ّية.
ف��ي ه��ذه الحقب��ة،تركي �ا م��ا زال��ت تؤك��د عل��ى أهم ّي��ة اإلبق��اء
عل��ى االتف��اق من جانب اي��ران .مصالحها هي األخ��رى مع االتحاد

ّ
المحك.
االوروبي على
دول��ة قط��ر طالب��ت ف��ي ايلول م��ن الع��ام المنص��رم عب��ر مندوبها
الدائ��م ل��دىاألم��م المتح��د ة بج��دول زمن��ي الخ�لاء اس��رائيل من
الن��ووي .نش��ير ال��ى ّ
ان معاه��دة ع��دم االنتش��ار الن��ووي لع��ام ١٩٩٥
تضمنت إخالء المنطقة
الخاصة بمنطقة الش��رق األوس��ط والتي ّ
من األس��لحة النوويّة لم ُتحترم من الجانب االسرائيلي .وباليقين
س ُي ّ
وثق هذا األمر علنا.
ف��ي الع��ام  ٢٠٢٠موع��د انعق��اد مؤتم��ر مراجع��ة المعاه��دة .م��ن
العبث اعتبار ان انسحاب اميركا من االتفاق النووي االيراني قبل
عامي��ن من تاري��خ انعقاد المؤتمر صدفة .فاالس��تحقاقات الدولية
الجديدة اقتربت ونحن على مشارف انتهاء األزمة السورية.
الق��رار النهائ��ي بش��أن موق��ف اي��ران م��ن االنس��حاب او البقاء في
اتفاق لوزان يبدو انه بات وشيكاً أيضا وال شك أنه سيه ّز العالم.
سندريلال مرهج

التحالف العربي وفضيحة تجنيد أطفال دارفور في حرب اليمن
الحرب النفسية الشرسة التي شنتها وتشنها امبراطوريات اعالمية
ضخمة ،ممولة من قبل الدول العربية الخليجية الثرية ،على الشعب
اليمني والرأي العام العالمي ،لم تحترم اي خطوط حمراء ،دينية او
اخالقية او انسانية ،حتى في حدودها الدنيا .
القص��ف االعالم��ي ال��ذي اس��تهدف الش��عب اليمن��ي ،عب��ر سياس��ة
تزيي��ف الحقائ��ق ،ال يق��ل تأثي��را عن القص��ف العش��وائي بالصواريخ
للمناط��ق الس��كنية والمستش��فيات وري��اض االطف��ال والمآت��م
واالع��راس وخزان��ات الم��اء والبس��اتين والم��زارع والمعامل والش��وارع
والمطارات والموانئ اليمنية.
دول العدوان انطلقت في التعامل مع جرائمها ضد الشعب اليمني
م��ن قاع��دة (رمتني بدائها وانس��لت) ،فق��د روج االخطبوط االعالمي
التاب��ع ل��دول الع��دوان ،لجرائم تدمير البنى التحتي��ة لليمن وقصف
المدنيين ،ومقتل عشرات االالف من اليمنيين واغلبهم من االطفال
والنس��اء ،وتفش��ي المجاع��ة واالم��راض ،بس��بب من��ع وص��ول ال��دواء
والغ��ذاء والم��اء الى الش��عب اليمني ،عبر ف��رض حصار جوي وبحري
وب��ري عل��ى اليم��ن ،عل��ى انها هي جرائ��م ارتكبتها حرك��ة انصار اهلل
واللجان الشعبية والجيش اليمني.
ولكن مع دخول الحرب الظالمة على الشعب اليمني عامها الرابع،
وم��ع فش��ل دول الع��دوان ف��ي تحقي��ق هدفه��م الرئي��س ،وه��و تركيع
الش��عب اليمن��ي ،وم��ع تفش��ي االم��راض والمجاعة بين ابناء الش��عب
اليمن��ي ،تعال��ت االصوات من داخل الدول التي كانت ومازالت تدعم
الع��دوان ف��ي الغ��رب ،وف��ي مقدمتها امري��كا وبريطانيا وفرنس��ا ،فقد
بات من الصعب على هذه الدول ،بعد االن ،ان تغطي على جرائم دول
العدوان في اليمن والتي ُتنفذ بأسلحتها وبمساعدتها.
م��ن اكب��ر االكاذي��ب الت��ي روج��ت له��ا االمبراطوري��ات االعالمية
الخليجي��ة خ�لال الس��نوات االرب��ع الماضي��ة ،كان��ت كذب��ة تجنيد
االطف��ال ،م��ن قب��ل حرك��ة انص��ار اهلل واللج��ان الش��عبية والجي��ش
اليمن��ي ،وزجه��م ال��ى ات��ون الحرب ،وه��ي اكذوبة كان م��ن بين اهم
اهدافها تبرير جرائم قتل االطفال اليمنيين ،بس��بب قصف طائرات

الع��دوان وممارس��ات مرتزقت��ه ،والتأثي��ر س��لبا على معنويات الش��عب
اليمني.
ولك��ن حت��ى لو افترضنا جدال ،وجود بع��ض الفتية في مكان ما من
جبه��ات القت��ال ،فه��ل ف��ي ه��ذا االم��ر م��ن مس��ؤولية يمك��ن تحميلها
لحرك��ة انص��ار اهلل او اللج��ان الش��عبية؟ ،ت��رى م��اذا يمك��ن ان تفع��ل
الش��عوب الت��ي تتعرض للعدوان الذي يس��تهدف اذالله��ا وعبوديتها؟،
ان تاريخ ش��عوب العالم قاطبة ،يش��هد على ان الش��عوب التي تعرضت
للع��دوان ف��ي بع��ض مراح��ل تاريخها قدم��ت فلذات اكباده��ا ،ومنهم
الفتية والشباب صغار السن ،للدفاع عن كرامتها وشرفها.
ان م��ن المقب��ول ج��دا ،بل من الضروري ،ان تحارب الش��عوب بكل ما
تمل��ك م��ن امكاني��ات للدف��اع ع��ن نفس��ها ،حت��ى لو اضط��ر االطفال

والنس��اء الى حمل الس�لاح ،فهذا االمر يعتبر امرا محمودا ،بل ش��رفا
ال يداني��ه ش��رف ،ولك��ن الع��ار كل الع��ار عندم��ا يغ��ري المعت��دون
أهال��ي ش��عوب اخرى بق��وة المال ،ليخطفوا اطفاله��م من احضانهم،
مس��تغلين فقره��م وحاجته��م للم��ال ،وان يزج��وا به��م ال��ى ح��روب
عدوانية هدفها فرض ارادتهم على الشعوب االخرى.
قب��ل ايام كش��فت صحيفة (نيويورك تايم��ز) األمريكية في عددها
الصادر يوم الجمعة ،عن أن الس��عودية ج ّندت مس��لحين من السودان،
بينه��م أطف��ال ،للقت��ال ف��ي الحرب الت��ي تقودها ضد اليم��ن ،بعد ان
عرضت مبالغ كبيرة الس��تمالة المسلحين السودانيين للمشاركة
في الحرب مستغلة الظروف المعيشية الصعبة السيما في دارفور.
وأك��دت الصحيف��ة ان نح��و  14ألف��ا م��ن أفراد مليش��يا الجنجويد
الس��ودانية ،يقاتل��ون عوض��ا عن الس��عودية في اليمن من��ذ نحو اربعة
اعوام ،يشكل االطفال نحو
 %40منهم ،و ُقتل منهم المئات في اليمن.
واضحت نيويورك تايمز استنادا الى مقابالت اجرتها مع مسلحين
قال��ت إنه��م ش��اركوا ف��ي الح��رب بع��د عودته��م م��ن اليم��ن ،ان بعض
األس��ر في دارفور التي تتوق إلى المال ،تدفع رش��ى لقادة المس��لحين
للسماح ألطفالهم بالقتال في اليمن.
وح��ول طريق��ة تعامل الس��عوديين معهم وكيفي��ة ادارتهم للحرب،
نقل��ت الصحيف��ة االمريكي��ة ،ع��ن ش��خص اس��مه محم��د س��ليمان
الفضي��ل ( 28عام��ا) ،أح��د المس��لحين المش��اركين فيه��ا قول��ه  :ان
الس��عوديين كان��وا يبلغوننا بما نفعله من خ�لال الهواتف واألجهزة
األخرى عن بُعد ،ولم يقاتلوا معنا مطلقا.
ما كانت لهذه الفضائح ان تتكشف ،وما كان لالسياد ان يتبرموا
من ممارسات اذنابهم ،لوال شجاعة وبسالة وصالبة وكبرياء الشعب
اليمني ،الذي أخرس كل االخطبوط االعالمي الخليجي ،وكشف
عن عجز وجبن المعتدين ،وفضح نفاق اس��يادهم ،من دون ان يتنازل
عن ذرة من كبريائه.
نجم الدين نجيب

ماذا سيحدث في العالم
سنة 2019؟

بعي��دا ع��ن س��خافات قارئ��ي فناجي��ن القه��وة ُوص��و ً
ال إل��ى ُت ّره��ات
ُم ّدع��ي التنجيم وزاعمي التن ّبؤات ،يُمكن إستش��راف بعض األحداث
الت��ي يُمك��ن أن تحصل خ�لال العام  ،2019على الس��احتين المح ّلية
والدول ّي��ة ،عب��ر ق��راءة الوقائع الميدان ّية الحال ّي��ة وتجميع األحداث
المستقبل القريب ،وربطها ببعض عن طريق التحليل
المنتظرة في ُ
ُ
المقبل؟.
السياسي ال غير .فماذا يُنتظر أن يحمل لنا العام ُ 2019
المطلق��ة م��ع بداي��ة  الع��ام
عل��ى الصعي��د المح ّل��ي ،األولو ّي��ة ُ
الحكوم��ة الجديدة،
الجدي � د س��تكون لتذلي��ل العقبات أمام تش��كيل ُ
المس��اعدات والمش��اريع الدولية التي
تجنبا لخس��ارة مجموعة من ُ
ًّ
لمواجه��ة إرت��دادات األزم��ة
�س الحاج��ة إليه��ا ،وذل��ك ُ
لبن��ا ن ف��ي أم� ّ
اإلقتصاد ّي��ة والمال ّي��ة الضاغط��ة والتي ُترخي بظالله��ا داخليا وفي
العال��م أجم��ع أيض��ا .وال ش� ّ
�ك ّ
أن الطري��ق أمام أي ُحكوم��ة جديدة

السلطة التنفيذيّة
لن يكون مفروشا بالورود ،حيث يُنتظر أن ُتواجه ُ
المقبلة مش��اكل إقتصاد ّي��ة وحيات ّية وإجتماع ّية بالجملة ،في ّ
ظل
ُ
غي��اب المؤش��رات ب� ّ
وح��د،
�أن الق��وى السياس � ّية س��تعمل كفري��ق ُم ّ
المس��توى الحزبي الض ّي��ق ،وحيث
حي��ث التناف��س على أش �دّه عل��ى ُ
الخالف��ات الطائف ّي��ة والمذهب ّية عادت ل ُت ّ
طل برأس��ها بش��كل واضح.
المقبلة ،س��تكون أمام مل ّفات سياس ّية ضاغطة،
والحكومة اللبنان ّية ُ
وس��بل ّ
حل
أبرزه��ا مس��ألة إع��ادة العالقات معس��وريا إل��ى طبيعتهاُ ،
السوريّين الذي صار عبئا هائ ً
ّ
ال على لبنان.
ملف النازحين ُ
م��ن جه��ة أخ��رى ،وعلى الرغم م��ن ّ
أن الجانب اإلس��رائيلي ال يُريد
حربا مع لبنان في القريب العاجلّ ،
لكن من ش��أن إس��تمرار الضغط
األميركي-اإلس��رائيلي عل��ى إي��ران ،واإلعت��داءات اإلس��رائيل ّية ف��ي
الحدود ّي��ة ،أن يُبقي
س��وريا وإس��تفزازاتها الجو ّي��ة والبحر ّي��ة وحت��ى ُ
منس��وب التو ّت��ر مرتفع��ا ،وأن يبق��ي إحتم��ال اإلن��زالق إل��ى ُمواجهة
شاملة قائما.
ّ
قمة اإلهتمام،
على الصعيد اإلقليمي،
السوري سيبقى في ّ
الملف ُ
بمشاركة ف ّعالة من قبل ّ
كل من
حيث يُتو ّقع إستمرار المفاوضات ُ
ّ
الثالثي :روسيا وإيران وتركيا ،خاصة وأن إنحسار الدور األميركي
أكثر فأكثر في سوريا مع تو ّقع إتمام إنسحاب الوحدات العسكريّة
المقبلي��ن ،س � ُيعطي ه��ذه ال��دول
األميرك ّي��ة منهاخ�لال الش��هرين ُ
الي��د الطول��ى ف��ي إيج��اد الح� ّ�ل .إش��ارة إل��ى ّ
أن الجول��ة رق��م  12م��ن
المقبل ،حيث يُنتظر
ُمفاوضات آس��تانة س � ُتعقد مطلع شهر ش��باط ُ
وسبل
الجديد،
�وري
الس�
ُ
ُمتابعة البحث في مس��ألة صياغة ال ُدس��تور ُ
الحساس��ة.
ح� ّ�ل مس��ألةالالجئي ن والنازحي��ن ،وغيرها من المل ّفات ّ
ويتو ّقع أكثر من خبير سياس��ي في الش��ؤون الدول ّية أن يكون العام
السوريّة ،بعد ثبات موازين
 ،2019عام التس��وية بالنس��بة إلى الحرب ُ
ال ُقوى .وليس بس ّر ّ
أن سوريا بحاجة إلى تمويل عربي-دولي إلطالق
المنتظرة ،ما يعني ّ
أن أكثر من دولة
ورشة إعادة اإلعمار الضخمة ُ
غرب ّي��ة وعرب ّي��ة ستس��تخدم ه��ذه الورقة ف��ي ُمقابل تس��وية عالقاتها
الدبلوماس ّية مع سوريا.
همة إقليميا خ�لال العام ،2019
الم ّ
وم��ن بين ال��دورات اإلنتخاب ّي��ة ُ
س � ُت ّ
نظم إس��رائيل إنتخابات المجلس رقم  21للكنيس��ت اإلسرائيلي
ف��ي  9نيس��ان  ،2019ف��ي ظ� ّ�ل تصا ع��د اإلعتراض��ات عل��ى سياس��ة
رئي��س الوزراء الحاليبنيامين نتانياه �و ،ونم ّو الحركات اليمين ّية
المتش �دّدة .وال ش� ّ
�ك ّ
أن التوازنات السياس � ّية الداخل ّية في إسرائيل
ُ
تترك دائما إرتدادات على الوضع في المنطقة.
المش��ت ّقات النفط ّية ،فهي ُم ّ
رش��حة ألن تبقى
وفي ما ّ
خص أس��عار ُ
تتراوح ما بين  50و 80دوالرا للبرميل الواحد من النفط الخام ،تبعا
لحج��م الع��روض في الس��وق ،ولم��دى الجديّة ف��ي تنفي��ذ ال ُعقوبات
بم ّ
نظمة (أوبك).
على إيران ،ولعدد الدول التي ستواصل إرتباطها ُ
لك��ن بش��كل ع��ام ،يُنتظ��ر أن ُتع��اود أس��عار النف��ط إرتفاعه��ا بش��كل
تدريجي خالل العام الحالي ،بحيث ّ
المنخفضة الحالية
أن األسعار ُ
لن تدوم لفترة طويلة.
عل��ى الصعي��د الدَول��ي ،س��يبقى إتف��اق (بريكس��ت) ال��ذي يش��مل
تفاصي��ل إنس��حاببريطاني �ا بش��كل كامل لكن ُم ّ
نظ��م مناإلتحاد
المحادثات على الس��احة الداخل ّية األوروب ّية ،حيث
األوروب � ي مح��ور ُ
يج��ري العم��ل عل��ى تحدي��د تفاصي��ل التب��ادل التج��اري والقوانين
وس ��بل معالج��ة مل� ّ
�ف إيرلن��دا الش��مال ّي ة وجمهوري��ة
ُ
الجمرك ّي��ةُ ،
وسبل الحفاظ على ُحقوق أكثر من
إيرلندا ،ومصير (جبل طارق)ُ ،
ثالث��ة ماليي��ن مواطن من اإلتحاد األوروبي يعيش��يون في بريطانيا
وأكثر من مليون بريطاني يعيشون فيأوروبا ،وغيرها من المل ّفات،
علما ّ
أن إتفاق (بريكس��ت)
مع تحديد فترات إنتقالية لس��نوات عدّةً ،
سيترك آثاره على الساحة األوروبية وعلى العالم أجمع.
الص��راع الدَول��ي ال��ذي ّ
يترك��ز ف��ي ه��ذه المراح��ل عل��ى ملف��ات
إقتصاد ّي��ة وتجار ّي��ة ،أكث��ر من��ه عل��ى مل ّف��ات أمن ّي��ة ،ق��د يش��هد
بع��ض اإلنفراج��ات على خط (ش � ّد الحب��ال) اإلقتص��ادي والتجاري
المتب��ادل بينالواليات المتح��دة األميركية والصين ،بعد تحقيق
ُ
المغانم على
المفاوضات بين الطرفين ،لتقاس��م َ
بع��ض التق �دّم في ُ
الساحة الدَول ّية-إذا جاز التعبير.
وم��ن بي��ن عش��رات ال��دورات اإلنتخابي��ة البرلماني��ة والرئاس � ّية
المنتظرة في العام  ،2019كما في غيره من األعوام ،س��يت ّم تنظيم
ُ
إنتخاب��ات برلماني��ة ورئاس��ية فيأوكرانيا ،في ّ
ظل إس��تمرار التو ّتر
بي��ن أوكراني��ا وبعض الدول األوروب ّية من خلفها من جهة ،وروس��يا
اإلتحادي��ة م��ن جه��ة أخرى .عل��ى صعيد آخر ،س��يحمل الع��ام 2019
همة للبش��ريّة ،حي��ث يُنتظر أن
أيض��ا تذكي��را بإنج��ازات تاريخ ّية ُم ّ
تح� ّ
�ط مركب��ات فضائ ّية على س��طح القمر ،تمهي��داً لتكرار ُمغامرة
الرحل��ة األميرك ّي��ة المأهول��ة إلي��ه في العام  ،1969ي��وم خطى رائد
الفض��اء األميرك��ي ني��ل أرمس��ترونغ الخط��وات األولى ّ
ألي إنس��ان
عل��ى س��طحه ،وذلك عبر إرس��ال رحالت مأهولة إل��ى القمر ُمجدّدا
المقبلة.
خالل السنوات القليلة ُ
ناجي س .البستاني

