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العالم

فلسطين

مقالة

ترامب يطرد محمود عباس من واشنطن
أن ت ـك ــون حـلـيـفــا ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة
ّ
االمـيــركـيــة ،وأن تـكــون مـتــوهـمــا أنها
َ
َح ــك ــم ب ـي ـنــك وب ـ ــن أع ـ ــدائ ـ ــك ،فـ ـه ــذا ال
ي ـع ـف ـيــك م ــن ت ـب ـع ــات غ ـض ـب ـهــا ،حـتــى
لــو ق ـ َ
ـررت أن تلعب لعبتها ،وتعتقد
َ
أنـ ــك ع ـضــو ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـ ــذي أع ـ ــادت
تنظيمه بعد انهيار الـحــرب الـبــاردة.
إدارة ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دون ــال ــد
تــرامــب ق ــررت أم ــس قـلــب الـطــاولــة في
وج ــه منظمة الـتـحــريــر الفلسطينية،
وط ــرده ــا م ــن واش ـن ـط ــن ،ف ــي الــذكــرى

واشنطن ستالحق قضاة
«الجنائية الدولية»!
قــال مستشــار األمــن القومــي األميركــي ،جــون بولتــون،
إن واشــنطن «ســتقف دومــا إلــى جانــب إســرائيل (لذلــك)
أعلنــت إغــاق مقــر منظمــة التحريــر» ،مضيفــا أن
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة «غيــر مســؤولة وغيــر فعالــة،
بــل خطيــرة ،والواليــات املتحــدة تراهــا ميتــة» .وأوضــح
بولتــون أمــس أن «الجنائيــة» كانــت قــد «هـ ّـددت إســرائيل
بتحقيقــات حــول إجراءاتهــا فــي الضفــة الغربيــة وغــزة،
وهــي (إســرائيل) تدافــع عــن مواطنيهــا ضــد هجمــات
إرهابيــن» .وفــي انقــاب علــى كل مزاعــم الواليــات
املتحــدة االميركيــة بشــأن مؤسســات «العدالــة الدوليــة»،
هـ ّـدد بولتــون بــأن بــاده سـ ّ
ـتطبق إجــراءات ضــد
املحكمــة ـ ـ فــي حــال الحقــت أميركيــن أو اســرائيل أو
ّ
«أي حليــف مــن حلفائنــا» ـ ـ منهــا «منــع دخــول قضــاة
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة وممثلــي االدعــاء إلــى الواليــات
املتحــدة ،وفــرض حظــر علــى أموالهــم ،ومحاكمتهــم أمــام
القضــاء األميركــي» .وجـ ّـدد التأكيــد أن بــاده لــن تنضــم
إلــى املحكمــة ،ولــن تتعــاون معهــا وســتتركها لتمــوت
وحدهــا!

الـ 25لتوقيع اتفاق أوسلو بينها وبني
العدو اإلسرائيلي .لم يشفع للمنظمة،
وخ ــاص ــة رئ ـي ـس ـهــا ال ـح ــال ــي مـحـمــود
ع ـب ــاس ،ك ــل م ــا قـ ّـدم ـتــه م ــن ت ـن ــازالت،
وال تـخـلــي «أب ــو مـ ــازن» ع ــن املـقــاومــة
املسلحة وتسخير أجهزة أمن السلطة
ملــاحـقــة أي احـتـمــال للعمل الـفــدائــي،
وال ال ـت ـشـ ّـبــث بــالـتـنـسـيــق االم ـن ــي مع
الـعــدو ،وال إحباط عشرات العمليات
ض ــد االحـ ـت ــال ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة،
وال مباركته لكل إجراءات خنق قطاع
غـ ـ ــزة ،وال ك ــون ــه األكـ ـث ــر ت ـفــري ـطــا فــي
الـحـقــوق الفلسطينية .بشحطة قلم،
قرر ترامب طرد من ظن نفسه «شريكًا
اسـتــراتـيـجـيــا» لـلــواليــات املـتـحــدة في
عـمـلـيــة الـ ـس ــام .ك ــل م ــا ف ــي األم ـ ــر أن
عباس لم يعد قادرًا على التنازل أكثر.
ف ـمــا ه ــو م ـط ـلــوب م ـنــه ل ـيــس تــوقـيـعــا
إلسقاط حق عودة الالجئني ،واعترافًا
بحق إسرائيل فــي الــوجــود ،وحسب.
تــريــد واش ـن ـطــن ،بصفقة ال ـقــرن التي
شــرعــت فــي تطبيقها ،تخليه عــن كل
ش ــيء .حـتــى وهــم الــدويـلــة الخاضعة
أمنيا وسياسيًا وماليًا للعدوُ ،يــراد
منه أن يتنازل عـنــه ،لصالح بــؤر في
الـضـفــة ال ـغــرب ـيــة ،تـشـبــه ـ ـ ـ ف ــي أحـســن
االحوال ـ ـ محميات السكان األصليني
في الواليات املتحدة االميركية.
قـ ــرار اإلدارة األم ـيــرك ـيــة أم ــس إغ ــاق
مكتب منظمة التحرير في واشنطن،
إنـ ـه ـ ٌ
ـاء ـ ـ ـ م ــن ج ــان ــب ت ــرا ٌم ــب  -الت ـفــاق
أوسـ ـ ـل ـ ــو نـ ـفـ ـس ــه ،ورفـ ـ ـ ـ ــض لـ ــ«غـ ـص ــن
ال ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــون» الـ ـ ـ ـ ـ ــذي رف ـ ـ ـعـ ـ ــه الـ ــزع ـ ـيـ ــم
الـفـلـسـطـيـنــي ال ــراح ــل ي ــاس ــر عــرفــات
فــي االمــم املتحدة عــام  ،1974ولقبول
مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر ح ــل الــدول ـتــن عــام
 .1988وآن ـي ــا ،ب ــدا كـمــا ل ــو أن اإلدارة
األمـيــركـيــة تـقــول لـعـبــاس إن «تلويح
مقربني منك بحل السلطة لــن يجدي
نـفـعــا» .هــي خـطــوة مكملة ل ـقــرار نقل

)أ ف ب(

الـسـفــارة االمـيــركـيــة مــن تــل أبـيــب إلى
القدس ،قبل وقف تمويل وكالة غوث
وت ـش ـغ ـي ــل ال ــاج ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن
(األنروا) ،في إطار التنفيذ التدريجي
لـ ــ«صـ ـفـ ـق ــة الـ ـ ـق ـ ــرن» .ذريـ ـ ـع ـ ــة ت ــرام ــب
ّ
ل ـت ـن ـف ـيــذ «انـ ـق ــاب ــه» ع ـل ــى م ــن ت ــوه ــم
ال ـش ــراك ــة م ــع الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،أن
الـسـلـطــة الفلسطينية ق ــررت الـلـجــوء
إل ـ ـ ــى املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـجـ ـن ــائـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة
ملالحقة إســرائـيــل! هــذه املحكمة التي
ج ــرى إن ـشــاؤهــا ع ــام  ،2002كــواحــدة
م ــن أدوات ال ـعــالــم ال ـغــربــي ف ــي عــالــم
مــا بعد انـهـيــار االت ـحــاد السوفياتي،

عباس :مستعدون
للتنسيق مع كوريا
الشمالية لمواجهة
«الخطر المشترك»

م ـم ـن ــوع ل ـه ــا أن تـ ـك ــون س ـ ــوى عـصــا
لضرب خصوم الدول الغربية ،ال أداة
يـمـكــن ش ـعــوب األطـ ــراف استخدامها
ل ـت ـح ـص ـي ــل فـ ـ ـت ـ ــات الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق .ح ـتــى
ه ــذه الـهـيـئــة الــدول ـيــة نــالــت نصيبها
م ــن «االنـ ـ ـق ـ ــاب األم ـ ـيـ ــركـ ــي» ،ب ــإع ــان
واش ـن ـط ــن نـيـتـهــا م ـحــاك ـمــة قـضــاتـهــا
ومعاقبتهم إن هم تجرأوا على املس
بــإســرائـيــل ،أو فـتـحــوا تحقيقًا بشأن
الجرائم األميركية في أفغانستان.
وأعلنت واشنطن رسميًا ،أمس ،إغالق
أبـ ـ ــواب امل ـك ـتــب الـتـمـثـيـلــي لــ«مـنـظـمــة
التحرير الفلسطينية» فــي واشنطن،
بعدما كانت ،في  18تشرين الثاني/
ّ
نوفمبر  ،2017قــد سلمت رســالــة لها
بــرفــض تـجــديــد الـتــرخـيــص للمكتب،
ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان خـ ـط ــوة تـ ـتـ ـك ــرر كـ ــل سـتــة
أش ـهــر .وقــالــت الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة،
في بيان أمس ،إن «هذا القرار يتطابق
مــع مـخــاوف اإلدارة والـكــونـغــرس من
املحاوالت الفلسطينية إلجراء تحقيق
(عن) إسرائيل عبر املحكمة الجنائية
الــدول ـيــة» ،متهمة املنظمة بــأنـهــا «لــم
ت ـت ـخــذ خـ ـط ــوات ل ـلــدفــع م ــن أجـ ــل بــدء
م ـحــادثــات مـبــاشــرة مــع إســرائ ـيــل ،بل

ّ
نددت بخطة السالم األميركية قبل أن
ّ
تطلع عليها».
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،وص ـ ـ ـ ــف أم ـ ـ ـ ــن الـ ـس ــر
لـ«اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير»،
صــائــب عــريـقــات ،الـخـطــوة األميركية
بــأن ـهــا «ه ـج ـمــة تـصـعـيــديــة مــدروســة
ستكون لها عواقب سياسية وخيمة
ف ــي ت ـخــريــب ال ـن ـظ ــام ال ــدول ــي بـ ّ
ـرم ـتــه
م ــن أج ــل ح ـمــايــة مـنـظــومــة االح ـت ــال
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وجـ ــرائ ـ ـمـ ــه» .وق ـ ـ ــال إن
«ال ـق ـي ــادة سـتـتـخــذ ال ـتــداب ـيــر الـكــافـيــة
لحماية الفلسطينيني الذين يعيشون
على األراضــي األميركية في الوصول
إلى خدماتهم القنصلية» ،في إشارة
إلـ ــى الـ ـ ــدور ال ـ ــذي كـ ــان ي ـن ـفــذه مكتب
املنظمة في غياب سفارة فلسطينية
في الواليات املتحدة.
فــي س ـيــاق آخ ــر ،وف ــي خ ـطــوة تكشف
مـ ـ ــدى سـ ـ ــوء الـ ـع ــاق ــة بـ ــن واش ـن ـط ــن
ّ
ورام ال ـ ـلـ ــه ،س ــل ــم وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الفلسطينية ،ري ــاض املــالـكــي ،رئيس
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ،ك ـيــم ج ــون ــغ أون،
رسـ ــالـ ــة خ ـط ـي ــة مـ ــن رئـ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة
محمود عباس ،يعلن فيها استعداد
ف ـل ـس ـط ــن ل ــ«ال ـت ـن ـس ـي ــق وفـ ـت ــح ب ــاب
التشاور املستدام» مع كوريا الشمالية
في مواجهة «الخطر املشترك» ،و«رفع
م ـس ـتــوى ال ـج ــاه ــزي ــة والـ ـتـ ـع ــاون إلــى
أعلى درجاتهما».
وشرح عباس ما فعلته وتفعله إدارة
دونالد ترامب من خطوات «خطيرة»
هدفها تصفية القضية الفلسطينية
وت ـح ــوي ـل ـه ــا إل ـ ــى ق ـض ـيــة ذات طــابــع
إن ـس ــان ــي ف ـق ــط ،مـ ـح ــذرًا م ــن «ت ـب ـعــات
قـ ـ ــرار ن ـق ــل الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة إل ــى
القدس واعتراف إدارة ترامب بالقدس
عاصمة إلســرائ ـيــل» .فــي املـقــابــل ،أكد
ك ـيــم ،وف ــق املــال ـكــي ،وق ــوف ب ــاده مع
«عدالة القضية الفلسطينية».
(األخبار)

ّ
«مولدات» االشتراك :حل المشكلة بمشكلة أكبر!
مضى على حصار غزة  12عامًا لم
يسمح خاللها العدو اإلسرائيلي بعبور
المولدات الكبيرة للطاقة الكهربائية
إال في العامين األخيرين .كانت هذه
المولدات محصورة في المؤسسات
الكبيرة والمستشفيات وبعض األبنية
السكنية الكبيرة ،وكان التضييق على
دخولها مرتبطًا بإمكانية استخدام
المقاومة لها في حفر األنفاق ،وثانيًا
مواصلة التضييق ّعلى عموم الغزيين،
ّ
لكن دخولها لم يحل مشكالتهم ،بل
فتح بابًا واسعًا لالبتزاز واالستغالل...
وإلطالة أزمة الكهرباء
غزة ـــ هاني إبراهيم
انخفضت مـنــذ سنتني ظــاهــرة «غــابــة
امل ـ ـ ــول ـ ـ ــدات» الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ال ـص ـغ ـي ــرة
املنتشرة في قطاع غزة ،بعدما سمحت
إسرائيل بدخول مولدات كبيرة الحجم
والطاقة ،وذلك باشتراط وجود تنسيق
خ ــاص إلدخــال ـهــا يـشـمــل وض ــع نـظــام
 GPSعليها .ك ــان املـشـهــد فــي سـنــوات
الحصار حالة من التلوث والضوضاء
صـ ــادرة ع ــن ك ــل بـيــت أو شـقــة تقريبًا
بـسـبــب امل ــول ــدات الـتــي تـعـطــي كـهــربــاء
ب ـط ــاق ــة  2إلـ ــى  10أمـ ـبـ ـي ــرات ،وك ــان ــت
تعمل بــالـغــالــب عـلــى الـبـنــزيــن ،األكـثــر
تكلفة ،وأحيانًا على الـغــاز املنزلي أو
ً
ال ـس ــوالر (املـ ـ ـ ــازوت) .ل ـكــن بـ ــدال م ــن أن

ً
يكون البديل (املولدات الكبيرة) عامال
لتنظيم ه ــذه ال ـضــوضــاء وتخفيفها،
فإنه ّ
تحول إلى جانب آخر من األزمــة،
خــاصــة م ــع تـصــاعــد س ــاع ــات انـقـطــاع
التيار األساسي إلى أكثر من  16ساعة
يوميًا ،األمر الذي فتح بابًا لالستغالل
وحتى االبتزاز ،في مشهد يتكامل فيه
الحصار وسيطرة أصحاب املصالح.
يؤكد كثيرون ،من مستويات اجتماعية
مـخـتـلـفــة ،أن أص ـح ــاب ه ــذه امل ــول ــدات
«م ـ ـس ـ ـنـ ــودون» ت ـن ـظ ـي ـم ـيــا مـ ــن ج ـهــات
ن ــاف ــذة ،وه ــم مـثــل ال ـق ـطــاعــات األخ ــرى
ً
باتوا يحتكرون هذا املجال .يكفي مثال
معرفة أنه من شباط /فبراير املاضي
ح ـت ــى آب /أغ ـس ـط ــس ال ـ ـجـ ــاري كــانــت
ّ
املحملة بالوقود
 %80من الشاحنات
وال ـ ـعـ ــابـ ــرة مـ ــن بـ ــوابـ ــة ص ـ ــاح ال ــدي ــن
التجارية مع مصر (ضمن معبر رفح)
مخصصة للمحطات وال ـســوالر الــذي
ّ
يشغل هذه املولدات ،في حني أن %20
ف ـقــط مـنـهــا مـخـصـصــة ملـحـطــة تــولـيــد
الكهرباء األساسية والوحيدة في غزة،
وفــق أرق ــام حصلت عليها «األخ ـبــار»
من مصادر في املعبر.
وف ــي ظــل أن امل ــول ــدات الـصـغـيــرة ذات
أع ـط ــال كـبـيــرة ألن ـهــا غـيــر مخصصة
للعمل ســاعــات طويلة ،وال تستطيع
توفير قدرة كهربائية لتشغيل أدوات
كـثـيــرة فــي الـبـيــت ،ب ــات االش ـت ــراك في
ً
املــولــدات الكبيرة حــا شبه إجـبــاري،
وهــو ما يدفع القائمني على األخيرة
إلى رفع األسعار ،ليبيعوا الكيلوواط
الواحد ما بني  6 - 4.5شيقل ( 1دوالر
أم ـي ــرك ــي =  3.6ش ـي ـقــل إس ــرائ ـي ـل ــي)،
ف ــي ح ــن أن س ـعــر تـكـلـفــة الـكـيـلــو من
شركة التوليد األساسية يبلغ نصف

ثمة اتهامات
لشركة الكهرباء
األساسية ببيع الكهرباء
ألصحاب المولدات
شيقل فقط ،ما يعني ثمانية أضعاف
التكلفة! وإن لم يكن املولد الكبير ملكًا
ّ
الحي
ألحــد التجار ،فــإن الجيران في
يكونون قــد تـشــاركــوا فــي جمع مبلغ
لـشــراء مــولــد كبير ،وكــذلــك يتحملون
تـكـلـفــة اإلمـ ـ ـ ــدادات والـ ــوقـ ــود ،وه ــؤالء
ً
مـثــا يستطيعون أن يـحـصـلــوا على
سـعــر منطقي أكـثــر لــاش ـتــراك .وثمة
كـ ـثـ ـي ــرون مـ ـجـ ـب ــرون ع ـل ــى االش ـ ـتـ ــراك
بهذه املــولــدات إن كــان لديهم مرضى
فــي الـبـيــت ،خــاصــة الــذيــن يحتاجون
أجهزة طبية .وتبلغ تكلفة االشتراك
األســاسـيــة قبل عـ ّـد كيلوات الكهرباء
نحو  250شيقل ( 69دوالرًا) كرسوم
اشتراك (تدفع ملرة واحدة)ّ ،
وحد أدنى
للسحب مبلغ  50شيقل ( 14دوالرًا).
ويعود تفاقم أزمــة الكهرباء في غزة
إلى عام  2006عندما قصفت إسرائيل
محطة توليد الكهرباء ،ثم في آذار/
مـ ــارس  2014بـ ــرزت أزمـ ــة الـضــريـبــة
املفروضة على وقــود محطة التوليد
جـ ــراء إص ـ ــرار حـكــومــة «ال ــوف ــاق» في
رام الله على تحصيل هذه الضريبة،
وليس أخيرًا العقوبات التي فرضتها

السلطة ،التي كانت قد أبلغت بدورها
في نهاية نيسان /أبريل  2017بأنها
سـتـتــوقــف ع ــن سـ ــداد ث ـمــن الـكـهــربــاء
الــذي ّ
تمد به غزة عبر عشرة خطوط
تنقل  125مـيـغــاوات ،وهــو مــا يعادل
ن ـحــو  %30م ــن اح ـت ـيــاجــات ال ـق ـطــاع،
لكن إسرائيل رفضت القطع الكامل،
واكـتـفــت بخفض الكمية آنـ ــذاك ،قبل
أن تعيدها إلى وضعها السابق بعد
شهور.
تـعـقـيـبــا ع ـل ــى هـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة ،ي ـقــول
رئيس تحرير صحيفة «االقتصادية»
في غزة ،محمد أبو جياب ،إن األسعار
التي تباع بها الكهرباء املنتجة من
املولدات «مبالغ فيها»ِّ ،
مقدرًا أن  2إلى
 2.5شيقل لكل كـيـلــوواط هــو السعر
امل ـق ـب ــول الـ ـ ــذي ي ـك ـفــل لـلـمـسـتـثـمــريــن
ً
ه ــام ــش ربـ ــح م ـق ـب ــوال« ،وإال فـ ــإن ما
ي ـ ـحـ ــدث ال ي ـس ـم ــى س ـ ـ ــوى اب ـ ـ ـتـ ـ ــزاز».
وي ـض ـي ــف« :ال رق ــاب ــة ع ـلــى امل ــول ــدات
(في ظل حالة التعويم الحكومي) ،إذ
حــن نتصل بــأحــد املـســؤولــن ،يقول
لنا :يخلف عليهم بيساعدونا» ،في
إشارة إلى أصحاب املولدات.
وتـ ـ ــراوح اح ـت ـيــاجــات غ ــزة ف ــي األي ــام
العادية ما بني  450إلى  500ميغاوات،
لكن تزداد هذه االحتياجات في ذروة
فصلي الـشـتــاء والـصـيــف ّ لتصل إلى
 ،650ووفـ ــق املـ ـ ــوارد امل ــوف ــرة حــالـيــا،
تكون نسبة العجز تقريبًا .%50

حملة تشويه ضدنا
ي ـقــول املـ ـس ــؤول ع ــن أح ــد م ـشــروعــات
امل ــول ــدات ،إن ــه ال عــاقــة بـيـنـ َهــم وبــن
شركة الكهرباء ،وفــي حــال ضبط أي
نوع من التعدي على الشبكة العامة،
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َ
ُيـ ـل ــزم امل ـع ـتــدي بــدفــع غ ــرام ــة .أم ــا في
مــا يتعلق بسعر الـكـيـلــوواط ،فيقول:
« %40مــن مصاريف التشغيل لدينا
تــذهــب إل ــى فــواقــد الـكـهــربــاء (مـســافــة
السلك الكهربائي التي ال تكون على
حساب املشترك) ،وهنا يكلفنا الكيلو
 3شـيـقــل ونـبـيـعــه بـ ـ  4اع ـت ـم ــادًا على
س ـعــر ل ـي ـتــر ال ـ ـسـ ــوالر .ول ــدي ـن ــا أيـضــا
مصاريف صيانة ،فكل مولد يحتاج
 70ألف شيقل إذا تآكل الحديد داخله».
ويضيف %80« :من أصحاب املولدات
يـعـمـلــون ب ـنــوع م ــن الــرقــابــة الــذات ـيــة،
فيوفرون خدمة ممتازة وشبكة آمنة
من الخطوط ،لكن لألسف هناك حملة
تشويه ضدنا».
وب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ب ـ ـيـ ــع الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
ألص ـ ـحـ ــاب املـ ـ ــولـ ـ ــدات ،لـ ــم ي ـن ـك ــر ه ــذا
املستثمر «وج ــود أص ـحــاب مــولــدات
يـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدون م ـ ــن الـ ـشـ ـبـ ـك ــة الـ ـع ــام ــة
ويبيعون الكهرباء على أنها كهرباء
مولد ...لكنها حاالت قليلة» ،متابعًا:
« %80م ــن أربــاح ـنــا تــذهــب ملصلحة
م ـح ـط ــات الـ ـبـ ـت ــرول ك ـث ـمــن ل ـل ـســوالر
املصري واإلسرائيلي (الليتر الواحد
مــن امل ـصــدريــن بــالـثـمــن نـفـســه) الــذي
ً
نستخدمه ...أصال سعر املولد الواحد
يـصــل إل ــى  30أل ــف دوالر» .مــن جهة
أخرى ،يفيد صاحب مولد آخر بأنهم
يــدفـعــون ضــرائــب لـلـبـلــديــات إذا كــان
مكان وضع املولد ملكًا لها ،نافيًا أن
تكون البلديات أو أي جهات حكومية
تلزمهم بــدفــع ضــرائــب لـهــا ،ومشيرًا
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه إل ــى أن اعـتـمــادهــم
اآلن صار أكثر على الوقود املصري،
الذي يبلغ سعر ليتر السوالر منه 4.8
شيقل ( 1.33دوالر).

ترامب رمز االنقسام األميركي
وليد شرارة
تشهد الواليات املتحدة انقسامًا سياسيًا واجتماعيًا ال سابق
له منذ تحولها إلى قوة دولية مهيمنة بعد الحرب العاملية الثانية.
الحملة اإلعالمية والسياسية الشرسة التي يتعرض لها الرئيس
األميركي دونالد ترامب ،مع اقتراب موعد االنتخابات النصفية بعد
نحو شهرين ،مؤشر واضح على أن قطاعًا واسعًا يضم إلى الحزب
ً
الديموقراطي بتياراته املختلفة كتال على يساره وأخرى على
يمينه تمثل بعض أجنحة الحزب الجمهوري قد دخلت في معركة
تهدف إلى هزيمة الجمهوريني في االنتخابات املذكورة ،وبالتالي
فتح الباب أمام إمكان إقالة الرئيس ،أو على األقل استخدام هذه
االنتخابات كمحطة لحشد القوى من أجل منع إعادة انتخابه عام
 .2020ويأتي التزامن بني صدور كتاب «خوف :ترامب في البيت
األبيض» للصحافي الشهير بوب ودوورد ونشر يومية النيويورك
تايمز ملقال غير موقع منسوب لعضو مجهول من اإلدارة الحالية،
يعتبران أن املتربع على كرسي الرئاسة في البيت األبيض شخص
خطر على مستقبل النظام السياسي الديموقراطي في الواليات
املتحدة وعلى وحدة البالد واستقرارها وعلى مصالحها الحيوية،
ليؤكد وجود مثل هذه الحملة .وقد انضم الرئيس السابق باراك
أوباما إليها أخيرًا ،عندما دعا في خطاب ألقاه أمام طلبة جامعة
إلينوي ( )Illinoisيوم الجمعة املاضي ،بعد استعراضه لألخطار
الناجمة عن سياسات ترامب ،إلى املشاركة في االنتخابات
والتصويت بكثافة ضد هذا األخير .ستيفن بانون ،كبير موظفي
البيت األبيض في السنة األولى من حكم ترامب ،قال من جهته
إن الرئيس يتعرض ملحاولة انقالبية ،في سعي واضح ّإلى تعبئة
قاعدته الشعبية ملواجهة الحملة املعادية .من الصعب توقع نجاح
أو فشل هذه الحملة في تحقيق غايتها لكن ما تظهره حاليًا هو

انقسام بني «أميركتني» تقف إحداهما حتى اآلن خلف ترامب بقوة.
أظهر استطالع للرأي ملوقع  538األميركي املتخصص باالستطالعات
املرتبطة باالنتخابات الرئاسية األميركية أنه بعد مضي  595يومًا
على وصوله إلى ّ
سدة الرئاسة (حتى تاريخ إجراء االستطالع)،
ما زال ترامب يتمتع بتأييد أربعني في املئة من الناخبني ،وهو رقم
يقترب من أرقام نسبة تأييد رونالد ريغان وبيل كلينتون بني
عهديهما األول والثاني .صحيح أن نسبة الساخطني عليه وصلت
إلى ثالثة وخمسني في املئة ،لكن كتلة اجتماعية واسعة ومتماسكة
ّ
مستمرة بمنحه ثقتها وتعبر عن دعمها له في جميع املهرجانات
واالحتفاالت ذات الطابع االنتخابي ،التي لم يتوقف عن تنظيمها حتى
بعد وصوله إلى السلطة في طول الواليات املتحدة وعرضها .فترامب
مقتنع أن تعميق االستقطاب بني خصومه ومؤيديه والحفاظ على
ما يشبه حالة االستنفار العام في صفوف هؤالء هما بني الشروط
الرئيسية لضمان بقائه في السلطة وإعادة انتخابه عام  .2020وال
يبدو أن الحملة اإلعالمية ـ ـ السياسية التي تستهدفه قد نجحت في
خفض االلتفاف من حوله عبر التركيز على طباعه الحادة واملتقلبة
وعلى عدم اتزانه وتهوره .ما يفسر متانة االلتفاف هو جملة من
القناعات األساسية التي تجمع بني ترامب ومؤيديه حول الواقع
الحالي للواليات املتحدة ومستقبلها والتهديدات املحيقة به .ترامب
وأنصاره يعتقدون أن التهديد األكبر داخلي مرتبط بخيانة النخب
األميركية السياسية واالقتصادية للمصالح الوطنية عبر اعتمادها
سياسات العوملة املنسجمة مع مصالحها الخاصة ومصالح أعداء
ومنافسي الواليات املتحدة في الصني وأوروبا والهند والبرازيل
وجميع البلدان األخرى التي استفادت بدرجة أو بأخرى منها .ائتالف
من املتضررين من النيوليبرالية املعوملة ذو غالبية ساحقة بيضاء
ولكن عابر للطبقات االجتماعية يرى أن مجموعة من املتآمرين،
مشكوك بأصولهم ومطعون بوالئهم للوطن ،ضحوا بمصالحه

على مذبح أرباحهم الضخمة وامتيازاتهم وبأن إزاحتهم نهائيًا من
السلطة وتطهير مؤسسات الدولة من أنصارهم هو أولوية األولويات
وأم املعارك .وقد اتضح أن ترامب منذ انتخابه يسعى تدريجًا إلى
استبدال النخب املعارضة له داخل مؤسسات الدولة بأخرى موالية،
ويقدم ذلك على أنه استعادة لسيطرة أميركا «الحقيقية» على دولتها.
نقطة إضافية تحد من إمكان تأثير الحملة اإلعالمية ـ ـ السياسية
في جمهور ترامب هي انعدام ثقته الكاملة بغالبية وسائل اإلعالم
األميركية التي يعتبرها أبواقًا للنخب املعوملة وذهب الرئيس األميركي
لحد اعتبارها «عدوة للشعب» .وكان بعض املحللني قد جزم بأن
أحد أسباب تصويت قسم من األميركيني له في االنتخابات الرئاسية
السابقة هو عداء وسائل اإلعالم له .وال شك في أن إحدى السمات
البارزة للسياق العاملي الراهن ،وهي صعود دور ونفوذ القوى
غير الغربية ومنافستها لتلك الغربية على املستويات االقتصادية
واالستراتيجية ،لديها انعكاسات وتداعيات أيديولوجية صادمة على
املجتمعات الغربية إلى جانب التداعيات االقتصادية والسياسية،
أيقظت وأججت «العصبية البيضاء» ،التي يفضل الديموقراطيون
املستنيرون تسميتها «شعبوية» ،مع ما يكشفه ذلك عن مزيج من
الخوف واالزدراء حيال الشعب ،التي ترى في الواليات املتحدة ترامب
خير معبر عنها.
لم يعد للعوملة من وعود سعيدة بالنسبة لقطاعات وازنة من املجتمعات
الغربية .في أواخر تسعينات القرن املاضي ،كتب أحد منظريها،
الصحافي األميركي توماس فريدمان ،بأن «اليد الخفية للسوق ال
تعمل من دون القبضة الخفية للبنتاغون .ماك دونالدز يزدهر أكثر
مع ماك دونال دوغالس مخترع مقاتلة أف  .»16وسيؤدي املزيد من
تراجع الهيمنة العسكرية والسياسية للواليات املتحدة على صعيد
ّ
عاملي إلى احتدام أكبر لتناقضاتها الداخلية االجتماعية والسياسية
وانكشاف أوضح لوجهها املظلم والقبيح.
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ّ
تركيا :خيارات مرة تنتظر القطاع المصرفي
تواجه الحكومة التركية
ّ
تعثرًا واضحًا في سياساتها
األزمة المالية
لمواجهة ُ
التي ّ
تمر بها .وت ِبرز اإلجراءات
المتناقضة غياب الحلول
الواضحة لألزمة ،بما ّ
يهدد
مصير القطاع المصرفي.
المؤشرات واألرقام
تشي بمخاطر ّ
جدية قد
تنفجر في القريب ،لتقف
المصارف التركية أمام
خيارات صعبة الترجيح.
وبين إعادة جدولة الديون،
وتسهيل إجراءات ّالمدينين
إلعالن اإلفالس ،تظل الليرة
ُ
راوحة في أزمتها
التركية م ِ
أحمد طرابيش
أع ـل ــن ال ـب ـنــك االح ـت ـيــاطــي ال ـف ـيــدرالــي
األم ـي ــرك ــي ،ف ــي مـنـتـصــف ع ــام ،2013
وضــع خطط إلنـهــاء الـتــوســع النقدي
إلدارة األزمات ،وبدء معدالت االرتفاع،
في مواجهة االقتصادات الناشئة التي
تفيد بأن وفرة األموال الرخيصة التي
السوق العاملية
كانت تتمتع بها في
َّ
سـتـنـتـهــي ق ــري ـب ــا .ل ــم ي ـت ـلــق الـجـمـيــع
الـتـحــذيــر بـجـ ّـديــة مـنــاسـبــة .وم ــع عــدم
االهتمام بتغير املناخ ،واصلت تركيا
االق ـتــراض مــن خــال «دف ــن» الـقــروض
في السوق املحلية ،وخاصة في قطاع
البناء .بعد تفعيل السياسة األميركية
ال ـجــد ّيــدة ،ب ــدأت الـصـنــاديــق العاملية
بـتـجــنــب أو حـتــى ال ـخ ــروج مــن بـلــدان

كثيرة ،مثل تركيا ،ما ّ
سبب انخفاض
العمالت املحلية ورفع سعر الدوالر.
تـ ـك ــاس ــل ت ــركـ ـي ــا ع ـ ــن الـ ـتـ ـع ــدي ــل ب ـمــا
يـتـنــاســب وال ــوض ــع ال ـجــديــد ،أدخلها
فــي مشكالت جعلت اقتصادها أكثر
هشاشة .إذ وجــدت الشركات الكبيرة
ال ـتــي لــدي ـهــا ديـ ــون خــارج ـيــة  -ولـكــن
دون أي ّ
تحوط من العمالت األجنبية
 نفسها تجلس على برميل ب ــارود.ل ــم تـسـتـطــع اإلدارة املــال ـيــة ال ـجــديــدة
للبالد كسب ثقة الجهات االقتصادية
الفاعلة ،املحلية واألجنبية على ّ
حد
س ــواء .ومــع ارت ـفــاع التضخم إلــى 18
فــي امل ـئــة ،وإمـكــانـيــة وصــولــه إل ــى 20
ّ
استمر
في املئة بحلول نهاية الـعــام،
تراجع الليرة أمام الدوالر.
س ـ ـ ـ ـ ــاءت األم ـ ـ ـ ـ ـ ــور أك ـ ـث ـ ــر ف ـ ـ ــي أواخ ـ ـ ـ ــر
ّ
تـمــوز /يوليو حــن تــوتــرت العالقات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة مـ ــع واشـ ـنـ ـط ــن ،وب ـل ـغــت
ذروتها بفرض عقوبات أميركية غير
مسبوقة عـلــى أن ـقــرة .ونتيجة لــذلــك،
ارت ـف ـع ــت نـسـبــة امل ـخ ــاط ــر ف ــي تــركـيــا،
ّ
وانـعـكـســت عـلــى مـقــايـضــات التخلف
عن سداد االئتمان ،وبلغت مستويات
تجاوزة حتى تلك التي في
قياسيةُ ،م
ِ
اليونان بنحو  200نقطة أساس.
وم ــع انـ ــدالع األزمـ ــة ب ــن الـحـلـفــاء في
«ال ـنــاتــو» ،سقطت الـلـيــرة فــي منحدر
ج ــدي ــد ،ب ـعــدمــا ارتـ ـف ــع س ـعــر ال ـ ــدوالر
 19.5فــي امل ـئــة فــي األســاب ـيــع الـثــاثــة
منذ  26تموز /يوليو ،عندما ّ
شددت
واشـنـطــن لهجتها تـجــاه أّن ـقــرة .وفي
 13آب /أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس ،ت ـ ــدخ ـ ــل ال ـب ـن ــك
املركزي والجهة التنظيمية املصرفية
ب ـتــداب ـيــر لـتــوفـيــر ال ـس ـيــولــة .ومـثـلـمــا
ب ـ ـ ـ ــدأت اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات تـ ــؤتـ ــي ثـ ـم ــاره ــا
وارتفعت الليرة لبضعة أيــام ،عرقلت
ٌّ
هــزة مركزها أنقرة هذا االنتعاش؛ إذ
أصــدرت وزارة الخزانة التركية بيانًا
ف ــي  17آب /أغ ـس ـطــس ،ت ـحــدثــت فيه
عــن الـجـهــود املستمرة للتخفيف من
تأثير أزمــة العملة ،أفصحت فيه عن

ب ـعــض اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي سـتـتـخــذهــا
للمواجهة .لكن البيان كــان بالنسبة
إلــى الـبـنــوك بمثابة إش ــارة مشؤومة
إلــى أن ال ــوزارة تعتزم دعــم الشركات
امل ــدي ـن ــة ع ـل ــى ح ـس ــاب املـ ـق ــرض ــن .إذ
ت ـض ــع هـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـع ــبء عـلــى
ّ
البنوك ،ما يتطلب منها الحفاظ على
قـ ـن ــوات االئ ـت ـم ــان م ـف ـتــوحــة وتــوف ـيــر
املــرونــة فــي آج ـ ُـال االسـتـحـقــاق .إحــدى
ال ـن ـق ــاط الـ ـت ــي ق ــرئ ــت م ــن خ ـ ــال تـلــك

اإلج ــراءات كانت «التأخير فــي ســداد
والشيكات من دون رصيد
الـقــروضُ ،
وال ـف ــوات ـي ــر امل ـح ـت ـ َـج ــزة ال ـنــاش ـئــة عن
الـبـيـئــة االق ـت ـصــاديــة ال ـســائــدة سيتم
اعتبارها حالة اضطرارية دون اتخاذ
أي َ إجـ ــراء ض ــده ــا» ،مــا يـعـنــي أن ــه لن
يوقف وصول االئتمان إلى الشركات
املتعثرة.
أدى الـ ـقـ ـل ــق فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع امل ـص ــرف ــي
واألس ــواق املالية إلــى ارتـفــاع الــدوالر
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إيران تبحث مع الهند والصين
وقف التعامل بالدوالر
كشف مستشار املرشد اإليراني ،علي أكبر
واليتي ،عن مفاوضات جارية بني بالده
وكل من روسيا والهند وتركيا والصني،
بهدف استبدال التعامل التجاري بينها
بالدوالر .وأشار واليتي ،أمس ،إلى وجود
مفاوضات بني طهران وموسكو العتماد

العمالت املحلية مكان الدوالر ،ومفاوضات
أخرى بني إيران وتركيا والهند والصني،
للغرض نفسه.
وكان رئيس البنك املركزي اإليراني،
عبد الناصر همتي ،قال ،في تصريحات
صحافية السبت املاضي ،إن أنقرة وموسكو
وطهران تفاهمت بخصوص استخدام
العمالت املحلية في التجارة .وأمل همتي أن
يدخل االتفاق ّ
حيز التنفيذ بسرعة .وكشف
عن أن قمة طهران بني رؤساء روسيا
وإيران وتركيا شهدت على هامشها
تفاهمات بشأن ملفات تجارة النفط والغاز
وأمور تتعلق بالقطاع املصرفي ،مشيرًا
إلى أن البلدان الثالثة متفقة على «ضرورة
استبعاد الدوالر من األنشطة التجارية»،
وأن تركيا وروسيا وإيران ستقوم بالتجارة
بعمالتها املحلية بموجب أسعار الصرف
املحددة.
(األخبار)

م ــن ج ــدي ــد ف ــي وج ــه ال ـل ـي ــرة ،م ــا دفــع
الـ ــوزارة إلــى الـتــراجــع فــي وقــت الحــق
ثان
عن بعض اإلج ــراءات .وقــال بيان ٍ
إن التدابير لم تكن سوى «توصيات»
م ــن ِق ـ َـبــل جـمـعـيــة امل ـص ــارف الـتــركـيــة،
وليست ق ــرارات ل ـل ــوزارة .ربـمــا كانت
ً
فعال ،لكن ّ
نيتها
الحكومة قد تراجعت
األس ــاسـ ـي ــة دع ـ ــم الـ ـش ــرك ــات امل ــدي ـن ــة
ب ــامل ـط ــال ـب ــة ب ـم ــزي ــد مـ ــن «ال ـت ـس ــام ــح»
مــن الـبـنــوك ،وهــو أمــر أصبح اآلن في
العلن.
ُ
وأظ ـ ـه ـ ــر مـ ـس ــح ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات ،نـ ـش ــرت
نتائجه األس ـبــوع املــاضــي ،أن نشاط
قـ ـط ــاع الـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ـت ـح ــوي ـل ـي ــة فــي
ت ــركـ ـي ــا انـ ـكـ ـم ــش فـ ــي آب /أغ ـس ـطــس
لـلـشـهــر ال ـخــامــس ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،مع
تباطؤ اإلن ـتــاج والطلبيات الجديدة
ب ـف ـع ــل أزم ـ ـ ــة ال ـع ـم ـل ــة .وقـ ــالـ ــت لـجـنــة
م ــن غ ــرف ــة ال ـص ـن ــاع ــة ف ــي إس ـط ـن ـبــول
إن م ــؤش ــر مـ ــديـ ــري املـ ـشـ ـت ــري ــات فــي
قـطــاع الصناعات التحويلية تراجع
إل ــى  46.4مــن  49.0نقطة فــي الشهر
ّ
السابق ،ليظل دون مستوى الخمسني
الفاصل بني النمو واالنكماش .وعزت
اللجنة هذه القراءة إلى تباطؤ اإلنتاج
وال ـط ـل ـب ـيــات ال ـج ــدي ــدة ،وأض ــاف ــت أن
هـبــوط الـلـيــرة الـتــركـيــة ،الـتــي خسرت
نحو  40في املئة من قيمتها منذ بداية
العام ،أدى دورًا محوريًا في الظروف
الصعبة فــي قـطــاع األع ـم ــال ،وســاهــم
فــي زيـ ــادة الـضـغــوط الـتـضـخـمـيــة ،إذ
ارتـفـعــت تكاليف املــدخــات واإلنـتــاج
ألقصى حد منذ بدء املسح في .2005
يضع هــذا املسح الشركات واملصانع
التركية املدينة أمــام خيارات صعبة،
وهو مؤشر خطير لدى البنوك الدائنة
لـتـلــك ال ـش ــرك ــات ،يـفـتــح ب ــاب األسـئـلــة
عــن الـسـبـيــل ال ــذي اتـخــذتــه الحكومة
ال ـت ــرك ـي ــة لـ ـلـ ـخ ــروج م ــن ت ـل ــك األزمـ ـ ــة،
وك ـي ـف ـيــة تــوف ـيــر املـ ـص ــارف الـسـيــولــة
الكافية لـلــوفــاء باستحقاقاتها ،قبل
انفجار األزمة وفوات األوان.

