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 68في المئة من الإ�سرائيليين ي�ؤيدون قرار وقف المفاو�ضات مع ال�سلطة ...وم�شروع ل�ضم  90م�ستوطنة في ال�ضفة

االنتخابات الرئا�سية ال�سورية
في الخارج :هنا دم�شق
} عامر نعيم الياس



م��ائ�ت��ان وخ�م�س��ون أل��ف س��وري ف��ي لبنان ص��وت��وا في
اليوم األول لالنتخابات الرئاسية السورية في الخارج،
العملية االنتخابية أجريت في العديد من الدول منها روسيا
وبيالروسيا وبولندا وإيران وفنزويال وبولونيا واألردن.
ثالثون ألف سوري سجلوا أسماءهم في السفارة السورية
ب��اإلم��ارات العربية المتحدة وت��م ات�خ��اذ ق��رار بمنع إجراء
االنتخابات الرئاسية السورية قبل ي��وم واح��د م��ن موعد
االنتخاب ،الكويت والسعودية والبحرين منعوا االنتخاب
أيضا ً بالتزامن مع فرنسا وألمانيا وبلجيكا وعدد من الدول
األوروبية األخرى.
االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة ال �س��وري��ة ف��ي ال��خ��ارج أجريت
بالتزامن مع االنتخابات الرئاسية المصرية في داخل مصر
 37في المئة ممن يحق لهم االنتخاب شاركوا وتم تمديد
االق�ت��راع يوما ً وس��ط مناشدات من المرشحين ووكالئهم
والنخب السياسية والفنية لزيادة نخب المشاركة في بلد
ال يماثل ف��ي وض�ع��ه السياسي واألم �ن��ي ال��وض��ع السائد
في سورية واالستقطاب الحاد والممارسات العنصرية
العدوانية تجاه السوريين س��واء الموجودين في مناطق
سيطرة الميليشيات المسلحة أو حتى أولئك الموجودين
خ��ارج ال�ب�لاد ،ولعل ف��ي دع��وة ق��وى ال��راب��ع عشر م��ن آذار
ف��ي ل�ب�ن��ان ،ب�ع��د المشهد غ�ي��ر ال�م�ت��وق��ع ل�ج�م��وع الناخبين
ال�س��وري�ي��ن أم ��ام ال �س �ف��ارة ال �س��وري��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ،دعوتهم
إلبعاد كل من شارك في االقتراع الرئاسي كون «ال تنطبق
عليهم شروط النازحين والالجئين» ،ما يعكس األساليب
ال�م�ل�ت��وي��ة الممنهجة ال �ت��ي ت �م��ارس ب�ح��ق ال �س��وري �ي��ن في
الخارج ،أساليب وق��رارات تتفاوت في مضمونها وشكلها
بحسب ظ ��روف ك��ل دول���ة .ل�ب�ن��ان يعجز ع��ن ات �خ��اذ ق��رار
رسمي ضد االنتخابات السورية وضد السفير السوري،
أجريت االنتخابات وبقي السفير ،ووفقا ً لقواعد االنقسام
قفزت قوى  14آذار لتمارس لعبة الترهيب واالبتزاز بحق
السوريين المقيمين على األراضي اللبنانية .األردن ،دولة
من دول جوار سورية ،تقع على عاتقه مسؤولية استنزاف
للدولة السورية من البوابة الجنوبية ،لكن من دون االندفاع
نهائيا ً وإش �ه��ار ال�ح��رب على س��وري��ة ،إرث رس�خ��ه الملك
حسين الذي أعطى قيادة العدو الصهيوني «ساعة الصفر»
الخاصة بحرب تشرين  1973في الوقت الذي كان الملك
يعرب عن استعداده لالنخراط في هذه الحرب إلى جانب
سورية حافظ األسد ومصر أنور السادات ،نحن هنا أمام
مملكة ش��رق األردن القائم استقرارها على الموازنة قدر
اإلمكان بين تركيبة الداخل ومتطلبات االرتهان السياسي
واالقتصادي للخارج أي اإلدارة األميركية ومملكة آل سعود
وعند هذه النقطة تحديدا ً لوحظ اندفاع الصحف األميركية
لمباركة القرار األردن��ي بطرد السفير السوري في عمان
ووصفته واشنطن بوست بأنه «قد يكون إش��ارة على بدء
انهيار العالقات بين البلدين» ،لكن االنتخابات أجريت ولم
تمنع .أما اإلم��ارات التي تحتمل ثالثين ألف ناخب سوري
في وسط دبي المركز التجاري العالمي ،منعت االنتخابات
ورض� �خ ��ت ألم���ر ال �ع �م �ل �ي��ات األم��ي��رك��ي وم ��وق ��ف غالبية
دول مجلس التعاون الخليجي م��ن االنتخابات الرئاسية
السورية.
نحن أم��ام مشهدين ،األول ،دول��ة قاومت جيشا ً وشعبا ً
وق� �ي ��اد ًة ال��رب �ي��ع ال� �ق ��ادم م��ن ال �ص �ح��راء ،ل��م ت �ن��اش��د أح ��دا ً
للمشاركة في االنتخابات الرئاسيةّ ،
نظمت وتركت نسب
المشاركة تحدد الموقف وترسم الصورة ،صورة الدولة
الداعية مواطنيها لممارسة حقهم الدستوري في انتخاب
رئيس للبالد ،رئيس في مواجهة شعبيته ال يوجد من خيار
س��وى منع االن�ت�خ��اب��ات وإس �ق��اط ه��ذا ال �ح��ق ،ف��ي سورية
الدولة تنتصر على رغم المؤامرة الكونية عليها والشعب
ف��ي المغترب ي�ق��ول هنا دم �ش��ق .أم��ا المشهد ال�ث��ان��ي فهو
المشهد المصري ارتباك في الداخل وصورة لدولة أضعفت
أركانها ،وإحجام شعبي يقف وراء التمديد وتصدر النخب
م�ش�ه��د ال �ت��روي��ج الس �ت �ع��ادة ص ��ورة ال��دول��ة ال �ت��ي حكمها
اإلخوان عاما ً كامالً.

 كاتب سوري

ال�سي�سي يحقق انت�صار ًا كا�سح ًا فى االنتخابات ...وم�صر تبد�أ عهد ًا جديد ًا
من حكم الرجل القوي ...وات�ساع العنف في اليمن
مرده اللغط الذي شاب العملية االنتخابية نتيجة تمديد االنتخابات ليوم ثالث ،وتحديد يوم عطلة
حسن حردان
لم يكن مقررا ً سابقا ً،والتهديد بفرض غرامة مالية على كل من ال يشارك في االنتخابات بهدف
احتلت نتائج االنتخابات الرئاسية في مصر مساحة واسعة من تعليقات وتحليالت الصحافة رفع نسبة التصويت .غير أن الخطأ األساسي الذي خلق هذا اإلرباك لدى السلطات المصرية
الغربية ،وعلى رغم أن بعضها تحدث عن أن المشير عبد الفتاح السيسي لم يتمكن من الحصول يعود إلى أن التصويت جرى على أساس الدوائر المعتمدة وفق قانون االنتخابات النيابية ،وليس
على الدعم الذي أرداه ،إال أن هناك تأكيدا ً بأنه حقق فوزا ً كاسحا ً وأن مصر بدأت عهدا ً جديدا ً على أساس مصر كلها دائرة انتخابية واحدة يحق للمصريين أن ينتخبوا في أي مكان يتواجدون
من حكم الرجل القوي .فالحديث عن نسبة التصويت المنخفضة بالقياس لالنتخابات الرئاسية فيه.
السابقة يغفل أن االنتخابات الحالية أجريت في ظل مقاطعة من اإلخوان المسلمين وحلفائهم
على صعيد آخر يستمر الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته التوسعية في فلسطين المحتلة
وبعض قوى الثورة وأنصار النظام القديم ،وفي غياب التنافس الجدي ،بينما انتخابات عام وف��ي ه��ذا السياق ج��رى إع��داد مشروع قانون في الكنيست الصهيوني يهدف إل��ى ضم 90
 2012ش��ارك فيها الجميع من دون استثناء .ولهذا ف��إن تسجيل نسبة  44في المئة من مستوطنة بنيت في الضفة الغربية إلى دولته الصهيونية في إطار تنفيذ مشروع الدولة اليهودية
المشاركة تعتبر نسبة كبيرة بالقياس إلى النسبة التي سجلتها االنتخابات السابقة البالغة نحو على كامل أرض فلسطين المحتلة.
 48في المئة .ويبدو أن االنطباع الذي ساد في الصحافة الغربية وأوساط المعلقين بأن نسبة
وفي اليمن تتسع دائرة العنف والالفت أن أطراف النظام السابق يقفون وراء ذلك ،مما يعيق
المشاركة كانت ضعيفة وأن السيسي لم يحصل على ما كان يسعى إليه من تفويض شعبي كبير تحقيق طموحات الشعب اليمني بالتغيير.

«الغارديان» :ال�سي�سي يحقق انت�صاراً كا�سحا ً
في االنتخابات الرئا�سية
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا ً لوكالة رويترز عن اكتساح
المشير عبد الفتاح السيسي في االنتخابات الرئاسية ،قالت فيه« :إن
السيسي حقق نصرا ً كاسحا ً في االنتخابات الرئاسية وفقا ً لما أظهرته
النتائج األولية» .لكنها رأت أن «اإلقبال الذي كان أضعف من المتوقع يثير
مجده أنصاره باعتباره بطالً
تساؤالت حول مصداقية السيسي بعدما ّ
يمكن أن يحقق االستقرار السياسي واالقتصادي».
وأشار التقرير إلى «حصول السيسي على حوالى  93.3في المئة من
األصوات قبل االنتهاء من فرز أغلب األصوات ،وفقا ً لمصادر قضائية ،فى
حين حصل منافسه حمدين صباحي على  3في المئة من األصوات ،بينما
كانت األصوات الباطلة  3.7في المئة».
وتحدثت رويترز عن االحتفاالت باأللعاب النارية التى بدت فى سماء
القاهرة ليلة (أول من) أمس ،وقالت« :إن مؤيدي المشير لوحوا باألعالم
المصرية وأطلقوا أب��واق السيارات في الشوارع المزدحمة بالعاصمة،
والتي استمرت حتى الساعات األولى من الصباح».
ونقلت عن إحدى مؤيدات السيسي قولها« :نحتفل ألن المشير حصل على
أصوات كثيرة للغاية ،وفي انتظار إعالن االنتخابات ،نحن هنا لنحتفل».
لكن تقرير رويترز شكك بهذه النسبة وقال« :إن السيسي ربما لم يحصل
على التفويض الشعبي المطلوب الستعادة نمو سليم لالقتصاد وتخفيف
حالة الفقر والبطالة وإنهاء دعم الطاقة في البالد .حيث كانت نسبة اإلقبال
 44.4في المئة من إجمالي عدد الناخبين المقدر عددهم بحوالى 54
مليون ناخب ،وهم بذلك أقل من  40مليون ناخب الذين دعا السيسي إلى
مشاركتهم في االنتخابات خالل األسابيع الماضية».
واعتبر أن «هذا قد يشير أيضا ً إلى أنه لم ينجح في حشد الدعم الكاسح
الذي كان يأمله بعد اإلطاحة باإلخوان المسلمين ومحمد مرسي فى أعقاب
احتجاجات حاشدة ضده العام الماضي».

«�إندبندنت» :روبرت في�سك :ال�سي�سي لم يح�صل
على الدعم الذي يريده
واصل الكاتب البريطاني روبرت فيسك الكتابة عن االنتخابات المصرية،
وقال في مقال له في «اإلندبندنت» «إن السيسي هو الرئيس المنتخب ،لكنه
أراد تعبيرا ً عن دعم حقيقي له في صناديق االقتراع وهو ما لم يحصل
عليه».
وأضاف« :إنه مر لمدة ثالث ساعات على اللجان في وسط القاهرة ،ووجد
صورة سياسية قاتمة للرجل الذي قال للشعب إن المصريين يخرجون
لكتابة تاريخهم ورسم مستقبلهم».
وتابع« :إن اللجان التي زارها في الجيزة كانت مهجورة ،وفي جزيرة
الجزيرة موطن األدب��اء ورج��ال األعمال ،وقف اثنان من رج��ال الشرطة
والجنود يتسكعون خارج مركز االقتراع» ،على حد وصفه.
وقال فيسك« :وحتى في مصر الجديدة ،حيث يقيم السيسي ،لم يكن
هناك ناخب واحد» .وأشار إلى إنه «مر على اللجنة التي أدلى فيها الرئيس
عدلى منصور بصوته ،ولم يجد سوى جنود ورجال شرطة بعضهم يرتدي
مالبس مدنية في شاحنة صغيرة تابعة لشركة سياحية ،لكن لم يكن هناك

ناخب واحد».
ورأى فيسك« :ه��ذا أمر سيئ .بإمكان السيسي أن يدعي أي نوع من
الغالبية التي يريدها في هذه االنتخابات .لكن عدد من أدلوا بأصواتهم
فعالً من األم��ور التى يمكن إصالحها في مصر» ،ملمحا ً إلى التالعب في
األرقام الخاصة بالناخبين».
وقال :إنه «في عهد أنور السادات تم قذف صناديق االقتراع في مياه
النيل ،لكن المصريين ليسوا أغبياء ،ولم يعد لديهم خوف من ثورة يناير،
ولن تؤثر أي تهديدات أو رشاوى في جعل غالبية من البالغين يتحولون
إلى أطفال مدارس مرة أخرى».

«الديلي تليغراف» :م�صر تبد�أ عهداً جديداً
من حكم الرجل القوي
قالت صحيفة الديلي تليغراف البريطانية «إن مصر بدأت عهدا ً جديدا ً
من حكم الرجل العسكري القوي مع تحقيق وزير الدفاع السابق عبد الفتاح
السيسي انتصارا ً ساحقا ً في االنتخابات الرئاسية».
وأضافت« :إن األرقام الخارجة من مراكز االقتراع أظهرت فوز السيسي
بما يزيد على  90في المئة من األصوات ،فيما جاءت النتيجة مذلة لمنافسه
اليساري حمدين صباحي ال��ذي حصد أص��وات أق��ل من ع��دد األص��وات
الباطلة».
ولفتت الصحيفة إلى «طعن منظمة «الديمقراطية الدولية» ،الممولة
من الحكومة األميركية التي شاركت في مراقبة االنتخابات ،على العملية
االنتخابية مع رفضها لقرار اللجنة العليا لالنتخابات بالتمديد ليوم
ثالث».
وي��رى دبلوماسيون ومراقبون أن محاولة السلطات زي��ادة شرعية
التصويت جاء بنتائج عكسية .مشيرة إلى «أن المؤسسات اإلعالمية
والعسكرية والسياسية كانت تسعى إلى تمكين السيسي من الحصول
على تفويض شعبي واسع».
وقالت الصحيفة« :إن السيسي ومؤيديه أرادوا تلك النسبة من الفوز،
التي كان ينظر إليها من قبل بعين من السخرية باعتبارها نمط إلظهار
شعبية الديكتاتوريين العرب في االنتخابات الشكلية السابقة ،لكن هذه
المرة إلظهار حصول الرئيس الجديد على نسبة من األصوات تفوق كثيرا ً
تلك التى حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي أو أي قوى سياسية
خالل السنوات الثالث الماضية».
ويتوقع ريتشارد سبنسر ،مراسل الديلى تليغراف ،أن يمثل بيان
«الديمقراطية الدولية» «ضغطا ً على اإلدارة األميركية وغيرها من الحكومة
الغربية لسحب موافقتها على العملية االنتخابية» .ونقل عن دبلوماسي ،لم
يكشف عن هويته ،قوله« :إن قرار اللجنة العليا لالنتخابات بمد التصويت
ليوم ثالث كان ضربة خطيرة لشرعية االنتخابات ،لكن العواقب العامة
لذلك ال تزال غير واضحة».

بيل دوريس
على رغ��م غياب االت��ح��ادان ال��روس��ي والسوفياتي عن الساحة ،إال أن
المؤسسة السياسية والعسكرية في الواليات المتحدة تسعيان لتدمير
الوجود الروسي في المنطقة ،وهذا هو الهدف من األزمة التي خلقها البنتاغون
ووزارة الخارجية ووكالة االستخبارات المركزية في أوكرانيا.
هو الموضوع عينه الذي دفع نظام جورج بوش لغزو العراق في عام
 ،2003الحاجة المالية والحسابات االقتصادية قادت الخطاب المناهض
للصين عبر البنتاغون والبيت األبيض.
الحاجة المالية ليست فقط للجياع والمشردين بل ألصحاب الوظائف
وألولئك الذين ال يستطيعون دفع اإليجار أو الرهون العقارية ،أو الذين يجب
ان يختاروا بين التدفئة واألكل.
إنها مسؤولية المصرفيين في وول ستريت والرؤساء التنفيذيين في
الشركات الكبرى لضخ االرب��اح من عائدات االستثمارات في ظل تباطؤ
االقتصاد العالمي الناجم عن اإلفراط في اإلنتاج الرأسمالي.
إدارة الطاقة األميركية تقول إن الواليات المتحدة سوف تحل محل روسيا
هذا العام كأكبر منتج للطاقة الهيدروكربونية في العالم .وتقول الواليات
المتحدة إنها سوف تحل محل المملكة العربية السعودية -الرقم  1في انتاج
النفط في العالم بحلول عام .»2015
هذه هي نتيجة الرأسمالية األميركية التي استثمرت مئات المليارات من
ال��دوالرات على مدى السنوات الـ  10الماضية في  -التكسير الهيدروليكي
للنفط والغاز الطبيعي من الصخر الزيتي .-إكسون موبيل الشركة األكثر
ربحية في العالم ،قضت  41مليار دوالر في عام  2010لشراء - XTOطاقة
التكسير العمالقة .-إكسون موبيل هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في الواليات
المتحدة.
شيفرون ،فيليبس  ،66فاليرو ،بيركشاير هاثاواي وجنرال الكتريك هي من
أكبر  10شركات ،وهي تراهن على ريع  500شركة لجلب التكسير ،وصعد
بعضهم إلى المراكز العشرة االولى على أساس هذه االستثمارات.
ولكن هذه االستثمارات تدمر البيئة ولن تكون مربحة ،أسعار النفط ،وإنتاج
الطاقة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا يحدد االسعار القياسية.

«حرب العراق» منجم شركات النفط الكبرى

ال��غ��زو األم��ي��رك��ي للعراق دم��ر ال��ب�لاد ،وض���رر ب��ش��دة الطبقة العاملة
والمجتمعات المضطهدة ،وشركات النفط الكبرى في وول ستريت شعرت أن
الباب فتح أمامها.
في عام  ،2002قبل أن يدمر الغزاة األميركيون صناعة النفط المملوكة
من الدولة العراقية ،كان سعر خام غرب تكساس- ،المعيار المستخدم في

«الحرب الباردة» من أوروبا إلى أميركا

في عام  1970كان االتحاد السوفياتي أكبر منتج للطاقة في العالم ،وكان
يستهلك الكثير من إنتاجه محليا ً والجزء االخر يقدمه إلى البلدان االشتراكية
األخ��رى بحسب ترتيبات المقايضة .اعتمدت أوروب��ا الغربية على النفط
العربي واإليراني والغاز المباع من الواليات المتحدة وبريطانية .
في وقت مبكر من عام  ،1980مولت البنوك األلمانية والفرنسية مشروع
خط أنابيب سوفياتي ضخم ،ودعت لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا الغربية.
وشن نظام ريغان حملة علنية وسرية لتخريب المشروع .واشنطن تريد أن
تؤذي االقتصاد السوفياتي ،بطبيعة الحال .وهي تريد أيضا ً الحفاظ على
سيطرة أوروبا الغربية على احتكارات الطاقة في الواليات المتحدة ،وقد تم
االنتهاء من المشروع وسكب الغاز الطبيعي السوفياتي في أوروبا.
في عام  ،1998روسيا الرأسمالية ،ردت على المضاربة من خالل تخفيض
قيمة الروبل ،وخفضت سعر النفط دون  11دوالرا ً للبرميل ،ووقعت صناعة
النفط الغربية بحالة من الذعر.
وردت الواليات المتحدة بالصواريخ والقنابل ،وكان الهدف ليس روسيا

«لوموند» :رجال النظام القديم
يو�سعون دائرة العنف في اليمن
نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية تقريرا ً تناولت فيه األوضاع في
اليمن ،مشيرة إلى أن «رجال النظام القديم (في اشارة إلى نظام صالح
_ وعناصر القاعدة) يعمالن على تعزيز العنف وتوسيع دائ��رة عدم
االستقرار بينما يحاول الشعب اليمني السير على طريق الديمقراطية».
وأشارت الصحيفة إلى «االرتفاع الحاد في أعمال العنف التي شهدتها
العاصمة صنعاء في األسابيع األخيرة ،حيث لقي  5جنود مصرعهم في
هجوم غير مسبوق في  9أيار الجاري يُعتقد أن تنظيم القاعدة متورط
فيه».
واع��ت��ب��رت :أن «ه��ذا ال��ن��وع م��ن الهجمات ليس بالشيء الجديد»،
مشير ًة إل��ى أن��ه «ف��ي ع��ام  ،2013لقي أكثر من  70جنديا ً مصرعهم،
ومعظمهم في صنعاء ،في ظروف مماثلة ،وفي مطلع شباط ،تم اختطاف
بريطانيين في وسط العاصمة ،فضالً عن شخص ألماني في ضواحي
البلدة القديمة ،وال يزال هناك ثمانية مواطنين أجانب يخضعون لألسر،
منهم دبلوماسي سعودي ،منذ  28آذار  2012وحتى اليوم ،ونتيجة لذلك
تخضع جميع البعثات الدبلوماسية الغربية في العاصمة لحالة تأهب
قصوى».
وذك��رت الصحيفة الفرنسية «أن الجيش اليمني ،تساعده طائرات
أميركية من دون طيار ،قد حقق انتصارات مهمة ضد تنظيم القاعدة في
معاقلها في الجنوب والجنوب الشرقي من البالد ،ولكن عدّلت جماعة
«القاعدة في شبه الجزيرة العربية» ،وهي منظمة إرهابية ُتنتسب إلى
تنظيم القاعدة ،من تكتيكها لتلعب بورقة حرب العصابات ،وتضرب
بعنف حيثما سنح لها أي هدف متاح ،كما فعلت في  5كانون األول 2013
عندما هاجم أحد الفدائيين مستشفى تابع لوزارة الدفاع ،مما أسفر عن
مقتل  52من األطباء والممرضات والمرضى».
وتؤكد الصحيفة« :استمرار تدهور الوضع األمني في صنعاء منذ اندالع
الثورة في عام  ،»2011مشير ًة إلى أن «كل الموظفين الدبلوماسيين
محصنون اآلن في المجمعات السكنية المحصنة ،ويتنقلون في مواكب
داخل عربات مدرعة ،ويحملون أسلحة على الدوام ويحافظون على النظر
في المرآة الخلفية ،وقبل بدء تشغيل المحركات ،يقوم عمالء االستخبارات
بفحص الوضع أسفل سياراتهم مرتين .ويتجنب السياسيون مغادرة
منازلهم قدر اإلمكان».

«لوموند» :اكت�ساح ال�سي�سي لي�س مفاج�أة
نظراً ل�شعبيته
نشرت «لوموند» تقريرا ً سلطت فيه الضوء على مؤشرات الفرز األولية
النتخابات رئاسة الجمهورية في كافة اللجان بمحافظات مصر تحت
عنوان «اكتساح السيسي ليس مفاجأة نظرا ً لشعبيته».
وذك��رت الصحيفة أن تلك النتيجة ليست مفاجأة ول��م تثير دهشة

الحرب الباردة التي يقودها البنتاغون و «وول �ستريت» و�شركات النفط الكبرى �ضد رو�سيا
صناعة النفط -يحوم حول  20دوالرا ً للبرميل .وبحلول نيسان عام ،2003
عندما توجهت الدبابات األميركية إلى بغداد ،وصل خام غرب تكساس ألكثر
من  40دوالرا ً للبرميل .وارتفعت ارب��اح إكسون موبيل وشيفرون- ،أكبر
شركات النفط في الواليات المتحدة ،-إلى ما يقرب من  300في المئة.
بحلول منتصف عام  ،2008تهديدات الحرب والعقوبات ضد إيران مع
استمرار الحروب في العراق وأفغانستان جنبا ً إلى جنب رفعت سعر النفط
إلى  147دوالر للبرميل .وكان هذا العام هو األكثر ربحية إلكسون موبيل منذ
أي وقت مضى.
الحرب في الشرق األوسط أدت إلى نهب رمال القطران في كندا ،ومشاريع
إزالة قمة الجبل في أباالتشيا.
لكن الرأسماليين سوف يفعلون كل ما في وسعهم ،لزيادة األرباح ،وسوف
ينتجون أكثر مما قد تتحمل األسواق ،وقد شهد الربع الثالث من عام 2008
على انخفاض أسعار النفط على رغم األزمة االقتصادية الرأسمالية العالمية.
بعض المحللين يتوقعون انخفاض األسعار إل��ى  50دوالرا ً للبرميل
بحلول عام  ،2015وتميل أسعار النفط والغاز الطبيعي للتحرك جنبا ً إلى
جنب ،وهناك حاجة ألن تصبح أسعار النفط بين  60إلى  80دوالرا ً للبرميل.
احتياطيات الصخر الزيتي التي تبلغ  26تريليون دوالر قد يصبح ال قيمة لها
اليوم .
ومن شأن األزمة أن تعطل تدفق الطاقة الروسية إلى أوروبا وتغير الصورة
جذرياً ،في  14نيسان ،أعلنت  CNBCأن النفط يحوم حول  108دوالرات مع
تفاقم األزمة األوكرانية».

المصريين فكثيرون كانوا يتوقعون نجاح المشير السيسي «رجل الدولة
القوي» حتى لو لم يكن بهذه النسبة الكبيرة التي حصل عليها أمام المرشح
حمدين صباحي وال��ذي هو اآلخ��ر يمتلك شعبية غالبيتها من الشباب
الثوري ،وعلى رغم دعوات المقاطعة ،إال أن ذلك لم يؤثر في شعبية المشير
وحسمت النتيجة في النهاية لمصلحته.
وأضافت أن شعبية المشير تأتي من رؤي��ة البعض له في شخصية
«قاهر» اإلخوان وهو من وقف أمامهم وأنقذ البالد من دمويتهم.

ولكن العراق .في غضون ثالثة أشهر استطاع نظام كلينتون إيجاد ذريعة
لقصف العراق- ،الذي كان يعاني بالفعل من العقوبات التي ساهمت الواليات
المتحدة في فرضها .-قبل عامين ،كانت وزيرة الخارجية األميركية مادلين
أولبرايت قد اعترفت بأن العقوبات أدت إلى مقتل  567ألف طفل عراقي،
وقالت« :كان الثمن يستحق ذلك».
ومع إمطار العراق بالقنابل ،كان وليام ريتشاردسون وزير الطاقة يتوسل
مسؤولي شركات النفط األميركية لبناء خطوط أنابيب نفط وغاز إلى مناطق
آسيا الوسطى التي كانت تحت النفوذ السوفياتي السابق لتعزيز دور الواليات
المتحدة هناك.

الحرب تقيد اإلنتاج

الطاقة هي السلعة األكثر ربحية في العالم .البنتاغون يحتاج إلى حماية
وتوسيع موازنته المتضخمة التي ستواجه تخفيضات «إلزامية» في عام
 ،2016الجنراالت تسعى إلى توسيع دور الناتو شرقاً ،ونشر القوات األميركية
في االتحاد السوفياتي السابق ،المجمع الصناعي العسكري يريد مزيدا ً من
مبيعات األسلحة لدول أوروبا الشرقية.
المصرفيون والسياسيون يدركون أن األزمة قد تدفع برؤوس األموال إلى
الخارج نحو الواليات المتحدة مما يساعد على إبقاء البنوك األميركية في
مركز بارز في االقتصاد العالمي .توقع المحللون في وول ستريت هروب
رؤوس األموال من روسيا وحدها بحدود الـ  150مليار دوالر هذا العام ،أي
أكثر من ضعف ما كان عليه في عام . 2013
السوق الرأسمالية العالمية هو في معركة دائمة بسبب أزمة :اإلفراط في
اإلنتاج .المصرفيون يجلسون على تريليونات من ال��دوالرات التي ال يمكن
استثمارها بمعدل «مقبول» من الربح.
النظام اإلمبريالي العالمي ال يمكن أن يستوعب ال��ق��درة اإلنتاجية
للتكنولوجية العلمية الصناعية التي وجدت في االتحاد السوفياتي السابق.
سوق اإلمبريالية لم يعد يتسع لالتحاد األوراس��ي ،وكومنولث الدول
المستقلة ،ومنظمة شنغهاي للتعاون االقتصادي أو الكتلة المتزايدة من
دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) ،والتي
تسعى إيران لالنضمام اليها .ال مكان لالتحاد األفريقي أو التحالف البوليفاري
لشعوب قارتنا األميركية.
«الحرب الباردة» لم تنته مع سقوط االتحاد السوفياتي ،ألن العداء ليس
مقتصرا ً على االشتراكية ولكن على التناقضات الداخلية للرأسمالية نفسها.
الطبقة الرأسمالية االحتكارية في الواليات المتحدة وجهاز الدولة التابع
لها يجب أن يدمر من أجل البقاء على قيد الحياة.
ترجمة :وكالة أخبار الشرق الجديد

«الإذاعة الإ�سرائيلية»� :أع�ضاء بالكني�ست يتقدمون
بم�شروع قانون ل�ضم  90م�ستوطنة في ال�ضفة
دع��ا أع��ض��اء يمينيون ف��ي الكنيست «اإلس��رائ��ي��ل��ي» الحكومة لضم
نحو  90مستوطنة بنيت على أراض��ي الضفة الغربية المحتلة إلى
«إسرائيل».
ويطالب مشروع القرار الذي ال يتضمن موعدا ً للتصويت بضم الجيوب
االستيطانية التي لمحت «إسرائيل» إلى أنها قد تتخلى عنها مقابل السالم
باإلضافة إلى  4تكتالت استيطانية تسعى لإلبقاء عليها في إطار أي اتفاق
يتم التوصل إليه.
ويبلغ عدد المستوطنات التي يستهدفها مشروع القرار  90مستوطنة
تقريبا ً وتقع في المناطق المصنفة على أنها (المناطق ج) الموجودة في
الضفة الغربية وتسيطر عليها «إسرائيل» سيطرة كاملة.
ويعيش على تلك األراض���ي  350أل��ف مستوطن ونحو  300ألف
فلسطيني من أصل  2.5مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية
معظمهم في مناطق خاضعة لنوع من الحكم الذاتي بموجب االتفاق
المبرم قبل  21عاماً.

«يديعوت �أحرونوت» 68 :في المئة
من «الإ�سرائيليين» ي�ؤيدون
وقف المفاو�ضات مع ال�سلطة
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية» «إن نتائج استطالع
للرأي أجراه المركز «اإلسرائيلي» للديمقراطية أكد أن  68في المئة من
«اإلسرائيليين» يؤيدون قرار رئيس الحكومة «اإلسرائيلي» ،بنيامين
نتنياهو ،وق��ف المفاوضات مع الفلسطينيين بعد اتفاق المصالحة
الفلسطينية».
وأضافت الصحيفة« :إن  82في المئة ممن صنفوا أنفسهم في اليمين
دعموا تو ّقف المفاوضات مقابل  59في المئة من الوسط وفقط  26في
المئة من اليسار».
وأوضحت أنه «بسؤال المستطلعين عما إذا ما كان اتفاق المصالحة
يعرض أمن «إسرائيل» للخطر ،رد  57.5في المئة باإليجاب» .وقالت:
«مع هذا فإن الجمهور «اإلسرائيلي» منقسم بالنسبة للسؤال حول ما
إذا كان تجميد المفاوضات مفيدا ً أم مضرا ً «إلسرائيل» على األمد القريب
والبعيد ،حيث تبين أن  41في المئة رأوا أن التجميد أكثر ضررا ً على األمد
القريب مقابل  36في المئة عارضوا ،فى حين قال  40في المئة إن التجميد
أكثر ضررا ً على األمد البعيد مقابل  34في المئة عارضوا».

