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�أميركا :تظاهرات حا�شدة ودعوات لوقف ا�ستعمال القوة من قبل ال�شرطة
شارك عشرات آالف األميركيين في تظاهرات هي الكبرى من
نوعها في نيويورك وواشنطن منذ اندالع احتجاجات فيرغسون،
تنديدا ً بحوادث قتل الشرطة لمواطنين من أصول أفريقية.
وجاب المتظاهرون شوارع نيويورك في احتجاجات أطلقوا
عليها اسم «يوم الغضب» ،وطالبوا بالعدالة ،ومحاسبة رجال
الشرطة ،ووقف التمييز ضد المجموعات العرقية.
وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى العدالة االجتماعية،
ووقف التعسف في استعمال القوة من قبل الشرطة.
وقد شهدت واليات واشنطن ونيويورك وبوسطن األميركية
احتجاجات كبرى على خلفية مقتل مواطن أميركي من أصول
أفريقية على يد الشرطة ،وأشار المنظمون إلى أن هذه المسيرات
كانت الكبرى في موجة االحتجاجات التي اندلعت في اآلونة
األخيرة.
واعتقل شخص في نيويورك بعد أن هاجم محتجون شرطيين،
ما دفع رئيس بلدية نيويورك بيل دي بالسيو إلى إدانة الهجوم
المزعوم والذي وصفه بأنه «تحول قبيح وغير مقبول عن مسار
التظاهرات حتى اآلن» ،وحذر قائالً« :على كل من يرفض االحتجاج
السلمي ويثير أعمال عنف أن يتوقع اعتقاله ومحاكمته».
وفي أوكالند بكاليفورنيا أمرت الشرطة مئات المتظاهرين
بفض المسيرة مساء السبت بعد نهب أحد المتاجر ،في حين
تجمع المحتجون في ساحة الحرية على مقربة من البيت األبيض
ثم ساروا إلى شارع بنسلفانيا لالحتشاد قرب مبنى الكونغرس،
ورددوا هتافات« :ال عدل..ال أمان..ال للشرطة العرقية» و«ارفع
يدك وال تطلق الرصاص» .ورفع محتجون الفتات كتب عليها «كل
الناس سواسية».
ومن بين المحتجين في واشنطن أق��ارب إريك غارنر وأكاي
جورلي اللذين قتال على يد شرطة نيويورك وترايفون مارتن
الذي قتله حارس في فلوريدا عام  2012ومايكل براون الذي قتله
ضابط شرطة في فيرغسون.
وفي كاليفورنيا نظم مئات عدة من المتظاهرين مسيرة في
نورث كاروالينا ،دعوا فيها إلى تحقيق جديد في واقعة وفاة
الشاب األسود لينون السي الذي يبلغ من العمر  17سنة .وعثر

خضر سعاده خ ّروبي

على السي مشنوقا ً على أرجوحة في موقع للمنازل المتنقلة في
بلدة بالدينبورو الواقعة على مسافة  240كيلومترا ً إلى االتجاه
الجنوبي الشرقي من تشارلوت.
وقالت الشرطة المحلية إنه ال يوجد دليل على وجود عنف،
وقضى الطبيب الشرعي بالوالية بأن المراهق انتحر ،لكن عائلة
السي وناشطين آخرين عبروا عن قلقهم بشأن النتائج الرسمية
للتحقيق وأثاروا الشكوك حيال احتمال أن يكون المراهق قتل.
من جهتها ،قالت كلوديا السي والدة المراهق« :ال أرى سببا ً

في موقف صعب مع تصعيد طالبان ألعمال
العنف.
وك��ان��ت أف��غ��ان��س��ت��ان ق��د ش��ه��دت خ�لال
األس��اب��ي��ع ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��م��اض��ي��ة م��وج��ة من
التفجيرات االنتحارية والهجمات التي يشنها
اإلرهابيون ،في سعي منهم لتحقيق مكاسب
على األرض وإشاعة مناخ من االضطراب مع
انسحاب معظم القوات األجنبية من البالد.
وأش��ار عبد الغني إلى إنه يسعى إلحياء
جهاز أمني كان موجودا ً في عهد الحكومة التي
كان يدعمها االتحاد السوفياتي في الثمانينات
من القرن العشرين .ولم يقدم الرئيس مزيدا ً
من التفاصيل لكن المتحدث باسمه قال إن
الجهاز الجديد سينسق الجهود بين الشرطة

لوجود كثير من عالمات االستفهام التي تحيط بوفاة ولدي ذي
السبع عشرة سنة ،لماذا لم يؤخذ الموضوع بشكل جاد» ،فيما
قال مكتب التحقيقات االتحادي أنه سيجري تحقيقا ً خاصا ً في
وفاة السي.
ويرى كثير ممن شاركوا في المسيرة إن القضية مثال آخر على
سوء معاملة الشرطة لألقليات بعد واقعة مقتل شبان من أصول
أفريقية على أيدي ضباط شرطة بيض في نيويورك وفيرغسون
وميزوري.

والجيش ووكاالت االستخبارات.
وأض���اف المتحدث باسمه نظيف الله
س���االرزاي« :لدينا عدد كاف من القوات في
ك��اب��ول لكن طريقة استخدامها مشكلة...
علينا تغيير هذا» .كما أشار إلى أن الرئيس
يكرس ثلث وقته لألمن وإن التريث في اختيار
المسؤولين سيؤدي على المدى البعيد إلى
ضمان الحكم الرشيد في بلد يتفشى فيه
الفساد السياسي ،مضيفا ً أن اإلدارة ملتزمة
ب��إع�لان الحكومة ف��ي غ��ض��ون األسبوعين
المقبلين.
وي��وج��د ف��ي ك��اب��ول آالف الجنود وأف��راد
الشرطة المسلحين بأسلحة خفيفة وثقيلة،
إضافة إلى أنها محصنة بجدران خرسانية

تعلوها أس�لاك شائكة وتنتشر فيها نقاط
التفتيش لكن كل ذلك لم يفلح على ما يبدو في
صد طالبان.
وك��ان انتحاري قد نفذ تفجيرا ً في مركز
ثقافي فرنسي يحرسه الجيش ف��ي وسط
كابول يوم الخميس الماضي ،ما أدى إلى قتل
مواطن ألماني كان يحضر عرضا ً مسرحيا ً
يندد بالتفجيرات االنتحارية.
وخ�لال اليومين الماضيين قتل مسلحو
طالبان بالرصاص  12شخصا ً من عمال إزالة
األلغام األرضية بجنوب البالد وقتلوا سبعة
جنود وفجروا قافلة عسكرية فقتلوا جنديين
أميركيين قرب قاعدة «باغرام» إلى الشمال
من كابول.

�أميركي في كوريا ال�شمالية ي�شبه وا�شنطن بع�صابة المافيا
انتقد رجل أميركي يدعي أنه دخل كوريا الشمالية بصورة
غير شرعية ،الحكومة األميركية في مؤتمر صحافي عقده في
بيونغ يانغ أمس.
واتضح أن المواطن األميركي دخل كوريا الشمالية بعد
يومين فقط من إطالق سراح المحتجزين األميركيين االثنين،
إثر زي��ارة مفاجئة لمدير االستخبارات الوطنية األميركية
جيمس كليفير إلى كوريا الشمالية في أوائل الشهر الماضي.
ووفقا ً لما أفادت به «سي أن أن» و»أسوشيتيد برس» ،فقد
عقد أرتور بير مرتينيس مؤتمرا ً صحافيا ً قبل ظهر يوم أمس في
بيونغ يانغ ،قال فيه إنه حاول التسلل إلى كوريا الشمالية عبر
نهر هان انطالقا ً من كوريا الجنوبية ،وتمكن من الدخول عبر
نهر بيكدو على الحدود المشتركة بين الشمال والصين ،واعتبر

مدارات
تركيا بين بوتين وبايدن...
تجديد للقناعات �أم رفد للم�سارات ال�سيا�سية؟

الرئي�س الأفغاني يتعهد ب�إجراء تغييرات �أمنية بعد ت�صاعد هجمات طالبان
تعهد الرئيس األفغاني الجديد أشرف عبد
الغني في كلمة ألقاها أمس بإجراء تغييرات
في القيادات األمنية بالعاصمة كابول .ودان
تصعيد حركة طالبان لهجماتها في اآلونة
األخيرة على أهداف مدنية وعسكرية ووصفها
بأنها «غير إسالمية».
وقال عبد الغني غاضبا ً أثناء زيارة «كفى
 ..هذا لم يعد مقبوالُ» .ودعا الزعماء الدينيين
إلى إعالن رفضهم لطالبان .وأض��اف« :هذه
األعمال ال إسالمية وال إنسانية».
ولم يعلن عبد الغني عن تشكيل الحكومة
بعد شهرين من توليه الرئاسة بموجب اتفاق
لتقاسم السلطة مع منافسه الرئيسي عبد الله
عبد الله ،وقال منتقدون إن األمر وضع البالد
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دخوله كوريا الشمالية غير شرعي.
وقال ميرتينس إنه يشكر السلطات الكورية الشمالية على
حسن الضيافة والعفو عنه من العقاب المستحق جراء تسلله
غير الشرعي ،كما انتقد الحكومة األميركية واصفا ً إياها بأنها
ال تختلف عن عصابة مافيا ،معتبرا ً أن نظام االنتخابات فيها
يخدم الطبقة الغنية ،ومدعيا ً أن المؤتمر الصحافي اليوم
عقد استجابة لطلبه .وأفادت وكالة «أسوشيتيد برس» بأن
األميركي غير محتجز ،ويسعى إلى نيل اللجوء السياسي في
فنزويال.
ومن جهة أخرى ،قالت كوريا الشمالية في بيان منفصل إن
ميرتينس دخل البالد بعد يومين من زيارة مدير االستخبارات
األميركية في  8تشرين الثاني الماضي ،وخ��رج مصحوبا ً

ت������راوح ت��رك��ي��ا ف���ي ه����ذه األي������ام ب��ي��ن الضغوط
واإلغ�������راءات ،وي��رك��ز ال��م��راق��ب��ون ع��ل��ى زي����ارة نائب
الرئيس األميركي جو بايدن باعتبارها جزءا ً من حملة
الضغوط عليها لتغيير موقفها من محاربة «داعش»
ودفعها إل��ى مشاركة ودع��م حملة «التحالف الدولي
لمكافحة اإلرهاب».
في الدوائر المغلقة ،هناك من تكلم عن لهجة توبيخ
أميركية ك��ان��ت وراء الصرخة الجنونية ألردوغ���ان
في وجه بايدن .توبيخات جلها يعود إلى حقيقة أنّ
تركيا باتت كثيرا ً ما تعترض من دون أن تنفذ ،وآخر
فصول اعتراضاتها لواشنطن ،هو عدم موافقتها على
المشاركة في جهود التحالف المذكور .فاألميركي،
بحسب مراقبين ،وبعد إعطاء اآلجال الممدّدة والممتدة
للحليف التركي لسنوات خلت ،من دون أن ينجح في
تحقيق ال��م��راد م��ن��ه ع��ل��ى األرض ال��س��وري��ة ،ل��م يعد
مقبوالً لديه أن يكلمه التركي كـ»حليف» أو كـ «شريك
قرار» ،وهو يعود تدريجيا ً إلى طريقة اإلمالءات ،التي
كثيرا ً ما ُيعامل بها من يصفهم بـ «الحلفاء والشركاء»،
تحت ضغط حراجة المرحلة والحاجة إلى التخفيف
م��ن «األخ���ط���اء ال��ق��ات��ل��ة» ال��ت��ي راه���ن عليها األميركي
وضرب بها ،عبر حلفائه ،في سورية.
ومع العلم ب��أنّ الواليات المتحدة شكلت القاطرة
لك ّل ما جرى وما زال يجري هناك ،فقد سمعنا كالما ً
في فترة سابقة ،ومن نائب الرئيس األميركي بايدن
نفسه ،يح ّمل فيه األتراك مسؤولية انتعاش اإلرهاب
على امتداد المنطقة ،مشيرا ً إلى ما اعتبره عدم انضباط
أنقرة في ضبط حدودها.
فشلت تركيا وسواها من القائمين على «المخطط
الجهنمي» في سورية ،وهؤالء لم يتمكنوا طوال أعوام
ث�لاث��ة وم��ا ي��زي��د ف��ي إث��ب��ات أن��ه��م «ح��ل��ف��اء موثوقون»
لواشنطن ،إذ ُتسمع في الكواليس األميركية هذه األيام
مقولة« :خ��اب ال��ره��ان م��ج��دّدا ً على الحلفاء» .رهان
خائب ي��ذ ِّك��ر بآخر إ ّب���ان ال��ع��دوان «اإلس��رائ��ي��ل��ي» على
لبنان صيف عام  2006لضرب المقاومة.
ال جديد إذا قلنا أنّ محور «أعداء سورية» يقف في
الوقت الراهن على أرض غير صلبة ويغوص في جدال
محوره تقاذف االتهامات بشأن المسؤولية عن الفشل
الذريع و«التنبؤات الواهمة» حول ما أرادوا من خالله
إس��ق��اط ال��دول��ة وال���دور ال��س��وري��ي��ن ،فكانت النتيجة
أن انقلب السحر على ال��س��اح��ر ف��ي لعبة اإلره���اب.

فاألتراك يريدون ج ّر الجميع خلفهم إلى التحرك في
س��وري��ة ،فيما يلحظ األميركيون ل��دى حلفائهم في
أنقرة تناقضا ً واضحا ً بين التصريحات والسياسات،
ويتهمونهم ودول الخليج بعدم ال��ك��ف��اءة ف��ي اللعب
بـ»ورقة اإلرهاب» .في حين تعكف األخيرة على انتقاد
الطرفين ،ال سيما األميركي واتهامه بـ»التردّد» و«عدم
الجدية» ،وهي توصيفات كثيرا ً ما سمعناها في أعقاب
ت��راج��ع ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب���اراك أوب��ام��ا ع��ن ضرب
سورية صيف عام .2013
ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ،ف����إنّ اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة ال تتقبل
ف���رض ال���ش���روط م��ن ت��رك��ي��ا وال ت��ق��ب��ل ل��ه��ا أن تغرد
خارج السرب الغربي واألطلسي ،وهي تتخوف من «
الن َفس االستقاللي» الذي يحاول أردوغ��ان أن يتحلّى
ب��ه م��ن وق��ت إل��ى آخ���ر ،كما رأي��ن��ا ف��ي قضية النظام
الصاروخي الصيني ،وسياسة «التصادم المصطنع»
مع «إسرائيل» .وما زيارة الرئيس الروسي لتركيا إال
استغالالً لهذا «الفضاء الحر» ال��ذي يحاول الرئيس
التركي أن يحفظه ل��ب�لاده ،وسعيا ً نحو ت��ق��ارب في
المواقف من بعض القضايا السياسية ،تبقيه مصادر
ضمن ح��دود المعقول ،فيما يرجحه محللون ضمن
دائرة الممكن.
ومن الواضح أنّ األتراك سمعوا عكس لهجة بايدن
المفعمة بالضغوط ،خالل زيارة فالديمير بوتين الذي
تحدث بلغة ملؤها إغراءات غازية وخرائط نحو الطريق
لتثبيت ح�� ّل سياسي ف��ي س��وري��ة .ففي ملف الغاز
والتعاون االقتصادي ،دشن الرئيسان طموحاتهما
عن حجم التبادل التجاري المرغوب فيه لجعله يصل
إلى  100مليار دوالر بحلول عام  .2020أما في ما
يتعلق بمدى تقليص حجم الفجوات في المواقف من
القضايا السياسية المتفجرة من سورية إلى أوكرانيا،
فليس هناك حتى اآلن ما يمكن أن يشير ،على نحو
حاسم ،إلى استجابة تركيا سلبا ً أو إيجاباً ،سواء في
ما يتعلق بلهجة الضغوط التي سمعتها من بايدن ،أو
سلة العروض التي حملها بوتين.
ّ
وبغض النظر عن السيناريوات
وفي مطلق األحوال،
المتوقعة لما بعد زيارة الرئيس الروسي أنقرة ،فإنّ
األت��راك في فم االختبار م��ج��دّدا ً لناحية مواقفهم في
س��وري��ة ،لما ت���راه ك��ل م��ن موسكو وواش��ن��ط��ن «حالً
سياسياً» .وإذا ألقينا نظرة بسيطة على خريطة تركيا،
سنجد أنها تقع على خطوط تماس بين محورين ،وهذا
يفسر كونها تاريخيا ً مح ّل تجاذبات دولية ،كما هو
ما ِّ
واقعها اليوم.

تركيا :حملة اعتقاالت ا�ستهدفت �أن�صار فتح اهلل غولن

بالمواطنين األميركيين اللذين كانا رهن االعتقال من قبل
السلطات الكورية الشمالية.
وقالت والدة ميرتينس إن ابنها يعاني من مرض االكتئاب
ول��زم مستشفى ل�لأم��راض النفسية ف��ي والي��ة كالفورنيا،
بعد أن فشل في محاولة التسلل عبر نهر .وبعد أن خرج من
المستشفى ،اشترى ميرتينس تذكرة إلى الصين بقرض أخذه
عبر اإلنترنت ،وعثرت السفارة األميركية في بكين على مكانه.
وقالت الوالدة إن ابنها ذكي وعلمي ج��داً ،شاكرة السلطات
الكورية الشمالية على قرارها بإطالق سراحه.
غير أن قناة «سي أن أن» أشارت إلى أنه من غير المؤكد أن
األميركي يتمتع بحريته التامة حتى يتمكن من مغادرة كوريا
الشمالية.

�أثينا ترجح تورط متطرفين ي�ساريين في هجوم ال�سفارة «الإ�سرائيلية»
رجحت وحدة مكافحة اإلرهاب اليونانية احتمال تورط المجموعة اليسارية
المتطرفة «مقاتلون شعبيون» في هجوم استهدف يوم الجمعة الماضي سفارة
العدو «اإلسرائيلي» في إحدى ضواحي أثينا.
وبيّنت النتائج األولية للتحقيق في األسلحة التي استخدمت أن الرشاشين
اللذين استخدما في إطالق النار على السفارة من نوع األسلحة التي استخدمت
في هجوم على السفارة األلمانية قبل عام.
ولم يؤد الهجوم على السفارة األلمانية إلى إصابات ،وقد تبنته حينذاك
المجموعة اليسارية المتطرفة «مقاتلون شعبيون» التي ظهرت في السنوات
األخيرة.
ووقع الهجوم على السفارة «اإلسرائيلية» في أثينا الساعة الثالثة بتوقيع
غرينتش يوم الجمعة .وقالت الشرطة إن جهاز مكافحة اإلره��اب المكلف
بالتحقيق عثر بالقرب من المبنى على  54عبوة فارغة لرصاصات أطلقت من
رشاش.
وأشارت النتائج األولية للتحقيق إلى أن المهاجمين أطلقوا النار من دراجة
نارية كان يستقلها رج�لان ،تلتها دراج��ة أخرى تقل شخصين ،حيث وقع
الهجوم بعد يومين على اغتيال جنود االحتالل الوزير مسؤول ملف االستيطان
لدى السلطة الفلسطينية الشهيد زياد أبو عين في الضفة الغربية.
ودان��ت الحكومة اليونانية الهجوم ووصفته «ب��اإلره��اب��ي» ،وصرحت
المتحدثة باسم الحكومة صوفيا فولتبسي في بيان أن «أي هجوم إرهابي هو
مساس بالديمقراطية والبالد» ،مؤكدة أن الحكومة تكافح «بشكل حازم هذه
األعمال اإلرهابية دفاعا ً عن الديمقراطية».
وكانت اليونان شهدت في الماضي ،وخصوصا ً صيف هذا العام ،تظاهرات
عدة احتجاجا ً على سياسة كيان العدو «اإلسرائيلي» في الضفة الغربية
وقطاع غزة.

اعتقلت الشرطة التركية أمس
 14شخصا ً م��ن أن��ص��ار الداعية
المعروف فتح الله غولن في عدد من
مدن البالد ،حيث بلغ عددد مذكرات
االعتقال الصادرة بحسب تقارير
إعالمية  32مذكرة ،وبين المعتقلين
مسؤولون ف��ي شبكة تلفزيونية
مقربة من صحيفة «الزمان».
وقالت قناة «الخبر» التلفزيونية،
إن الشرطة شنت حملة مداهمات
متزامنة ف��ي أم��اك��ن ع��دة بمدينة
اسطنبول وأقاليم تركية ،واعتقلت
عددا ً من األشخاص بينهم مسؤول
تنفيذي كبير في قناة تلفزيونية
مقربة من غولن.
وه��ت��ف ح��ش��د أم����ام صحيفة
«زم���ان» ف��ي اسطنبول «ال يمكن
إسكات الصحافة الحرة» في حين
ألقى أك��رم دومانلي رئيس تحرير
الصحيفة ك��ل��م��ة أم��ام��ه��م نقلها
التلفزيون على ال��ه��واء مباشرة
متحديا ً الشرطة.
وتأتي المداهمات بعد ع��ام من
تحقيقات فساد استهدفت الدائرة
المقربة من أردوغان ،وقال الرئيس

التركي إنها م��ؤام��رة لإلطاحة به
دب��ره��ا «هيكل م���واز» م��ن أنصار
غولن ،في حين ينفي غولن الحليف
السابق ألردوغان تلك المزاعم.
وأدى التحقيق بعد مداهمات
نفذتها الشرطة في  17كانون األول
من العام الماضي إلى استقالة ثالثة
وزراء ،ودفع أردوغان إلى القيام بما
وصف بأنها حملة تطهير في أجهزة

الدولة حيث نقل اآلالف من أف��راد
الشرطة ومئات القضاة وممثلي
االدعاء من أماكنهم.
م��ن جهة أخ���رى ،وص��ف كمال
ك��ل��ي��ت��ش��دار أوغ��ل��و رئ��ي��س ح��زب
الشعب ال��ج��م��ه��وري ال��م��ع��ارض،
العمليات بأنها ج��زء من «عملية
انقالب» وقال للصحافيين إن حزبه
يقف في صف الضحية أيا ً كانت.

توقعات بفوز حزب رئي�س الحكومة اليابانية
باالنتخابات الت�شريعية

حرب النفط ( ...تتمة �ص)1
أما اإلدارة األميركية فلقد بدأت هي األخرى
تعاني من تداعيات انخفاض سعر النفط إذ
بدأت هي األخرى تشرب من الكأس المر الذي
أرادت لموسكو وطهران وكراكاس أن تشرب
منه.
فلقد امتألت مواقع التواصل االجتماعي
األميركية ،وهي باتت تمثل «اإلع�لام البديل»
المتعاظم تأثيره في الواليات المتحدة ،بالعديد
من المقاالت والدراسات التي تحذر من عواقب
هذا االنخفاض المريع في أسعار النفط ،كما
بدأت مراكز أبحاث مستقلة ،وحتى قريبة من
اإلدارة ،تنحو المنحى ذاته ،مشيرة إلى اآلثار
السلبية لهذا االنخفاض على عدة قطاعات
اقتصادية ومالية أميركية ال س ّيما قطاع إنتاج
النفط الصخري ( )hale Oilوإنتاج النفط
الرملي ( )Sand Oilاللذان ما كان لهما أن
يزدهرا لوال االرتفاع الكبير في أسعار النفط
العالمي ال��ذي سمح بهذا النوع من اإلنتاج
النفطي ذي الكلفة العالية التي تتراوح قيمته
بين  80إلى  90دوالرا ً للبرميل الواحد ،بحسب
المناطق وظروف اإلنتاج.
ولعل من أهم المقاالت التي كتبت في هذا

المجال ما كتبه أدوار هاريسون في «مجلة
السياسة الخارجية» الواسعة التأثير وتحت
عنوان «الجانب اآلخر النخفاض أسعار النفط».
فلقد أش��ار هاريسون إل��ى اآلث��ار السلبية
لهذا االنخفاض ليس على صناعة  -النفط
البديل  -في أميركا فقط ،وإنما أيضا ً على
مجمل الدورة االقتصادية والمالية األميركية
التي شهدت انتعاشا ً جزئيا ً في اآلونة األخيرة
ال س ّيما أن انتكاسة صناعة النفط البديل،
الصخري والرملي ،سينعكس سلبا ً على حجم
العمالة ،كما على سعر الفائدة نفسه مما يهدد
بدورة جديدة من االرتباك االقتصادي والمالي
يعكس نفسه على سوق األسهم األميركية ،بكل
متفرعاتها ،ال س ّيما أن قطاع النفط كان ينظر
إليه كالقطاع األكثر استقرارا ً في البورصة
األميركية ،بل إن األسهم والسندات المتصلة
بهذا القطاع باتت تشكل حوالى  16في المئة من
أصل مجمل قيمة السندات المتداولة في سوق
األسهم والتي تبلغ حوالي  103تريليونات
دوالر ،أي أن نسبة  -األسهم النفطية  -قد
ارتعت حوالي  4في المئة عما كانت عليه في
العقد السابق.

من هنا يقترح هاريسون أن يتم تجميد سعر
برميل النفط ما بين  80-75دوالرا ً أميركيا ً
كي ال تؤدي األسعار اإلضافية إلى انهيار في
صناعة النفط تتجاوز إيجابيات االرتفاع في
هذه األسعار.
صديقنا الخبير في الشؤون االقتصادية
كما في الشؤون األميركية ،الدكتور زياد حافظ
يعتقد أن لهذا االرتفاع في أسعار النفط أسبابه
االقتصادية أيضا ً المتصلة بانخفاض حجم
الطلب العالمي ،ال س ّيما مع انخفاض حجم
النمو في االقتصاد الصيني الضخم من  11في
المئة إلى  7في المئة ،لكنه يعتقد أن انخفاض
أسعار السلع المرتبط بانخفاض أسعار النفط
سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي مما ينعش
اإلنتاج العالمي ويجدد الحاجة إلى مستوى
أعلى من اإلنتاج النفطي ،لكن الحافظ ال يقلل
من العامل السياسي وراء هذا االنخفاض الذي
تريد من وراءه اإلدارة األميركية ،والدائرون
في فلكها ،الضغط على روسيا التي تتقدم في
المشهد الدولي ،وإيران في المشهد اإلقليمي،
وفنزويال في  -الحديقة الخلفية  -للواليات
المتحدة األميركية.

لكن المفارقة األخ���رى التي تتجلى في
«ح��رب النفط ال��م��ض��ادة» ه��ذه أن تنفيذها
يتم على أي��دي دول وحكومات كانت إلى
وقت قريب ترفض استخدام «سالح النفط»
كأحد األسلحة األهم في صراعنا مع العدو
الصهيوني وداعميه.
وكلنا يذكر تصريحات لمسؤولين عرب في
هذا المجال.
أما المفارقة الثالثة فهي أن بعض الدول
ال��غ��رب��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي تتحمس ال��ي��وم
الستخدام العقوبات االقتصادية ألغ��راض
سياسية ،والتي تهلل اليوم النخفاض أسعار
النفط كسالح في مواجهتها لدول خارجة عن
هيمنتها هي الجهات ذاتها التي شنت ،على
مدى عقود ،حمالت على المقاطعة االقتصادية
للكيان الغاصب ،وأدت عمليا ً إل��ى تجميد
المكتب الدائم لمقاطعة العدو ،بذريعة أنه ال
يجوز استخدام االقتصاد ألغ��راض سياسية
فيما هي ال تتورع عن استخدام كل شيء ،بما
فيه الرياضة والسينما وغيرهما ،ألغ��راض
سياسية.

معن ّ
بشور

أشارت تقارير صدرت أمس إلى أن حزب رئيس الوزراء
الياباني شينزو آب��ي حقق ف��وزا ً كبيرا ً في االنتخابات
التشريعية المبكرة ،التي دع��ا إليها رئيس الحكومة
المحافظ.
وتفيد تقديرات الشبكة الحكومية « »HKNبأن الحزب
الليبرالي الديمقراطي (يمين) سيشغل على ما يبدو بين
 275و 306مقاعد من أصل  475مقعدا ً يجرى التنافس
عليها ،ويمكن أن يحتفظ بثلثي مقاعد مجلس النواب مع
حليفه الوسطي.
ويختار اليابانيون هذه المرة  475نائبا ً بدل 480
ضمهم البرلمان السابق ،الذي ُح ّل في  21تشرين الثاني،
وبين هذه المقاعد التي يتنافس عليها  1191مرشحاً،
يجرى انتخاب  295وفق نظام الصوت الواحد والـ180
بحسب النظام النسبي.
ودعي نحو  105ماليين ياباني لإلدالء بأصواتهم في

المدارس والبلديات ودوائر عامة أخرى ،لكن المراقبين
يخشون مشاركة ضعيفة بسبب افتقار العملية االنتخابية
لرهان سياسي ،إضافة إلى األحوال الجوية السيئة في
جزء من البالد ،على رغم أن الحملة االنتخابية أجريت
أيضا ً على اإلنترنت.
وأعلن رئيس الوزراء الذي عبر حوالى  14ألف كم في
مختلف أنحاء البالد في إط��ار حملته خالل األسبوعين
األخيرين ،أن��ه يريد معرفة رأي اليابانيين باستمرار
سياسته الهادفة إلى إنهاض االقتصاد.
ومنذ تطبيقها قبل عامين ،أثمرت هذه االستراتيجية في
المرحلة األولى نتائج إيجابية تجلت في تراجع سعر الين
وتضخم معتدل وعودة للنمو ،لكن اليابان غرقت مجددا ً
في التضخم في الفصل الثالث من هذا العام .وستواجه
المعارضة المنقسمة صعوبة كبيرة في كسر هيمنة
الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي إليه آبي.

