
جيــدًا  يُــدرك  الصديــق  قبــل  العــدو 
المصداقيــة التــي تتمتّــع بهــا شــخصية 
األميــن العــام لحــزب اهلل ســماحة الســيد 
حســن نصــراهلل. تلــك الشــخصية التــي 
تكــون  تــكاد  بصفــات  اتســمت  لطالمــا 
معدومــة فــي الكثيــر مــن الرمــوز. فمعــروف 
التــي  الكاريزمــا  قــوّة  الرجــل  هــذا  عــن 
يمتلكهــا والتــي اكتســبها أواًل وأخيــرًا بفعــل 
صــدق الحديــث، وأداء األمانــة. البعيــد قبــل 
القريــب يعــرف أّن كل حــرف ينطــق بــه 
ســماحته لــه مــا لــه مــن األبعــاد. "الســيد" 
ال يطلــق الــكالم جزافــًا بــل يعنــي كل كلمــة 
ــه  ــذي جعل ــر ال ــو األم ــا، وه ــا وينطقه يقوله
مصــدر ثقــة قويــة حتــى لألعــداء الذيــن 
أنهــم  رغــم  بالرمــال  رؤوســهم  يدفنــون 

يعرفــون هــذه الحقيقــة. 
أوضحتــه  لطالمــا  ذكــره،  ســبق  مــا 
الدراســات، حتــى "اإلســرائيلية". إحداهــا 
خلصــت الــى أّن مصداقيــة الســيد نصــر 
اهلل تفوقــت علــى قــادة العــدو، حتــى بــات 
الســيد  تطبــع شــخصية  الزمــة  الصــدق 
ــا  ــة كلم ــط بالصــورة الذهني نصــراهلل وترتب
"إذا  معادلــة  لتفعــل  اســمه،  اســتحضرنا 
وعــد صــدق" فعلهــا لــدى مقاربــة الكثيــر 

مــن الملفــات. 
وممــا ال شــكّ فيــه أّن الــكالم الــذي 
خطابــه  فــي  اهلل  نصــر  الســيد  وجّهــه 
مواجهــة  لناحيــة  لألميركييــن،  األخيــر 
وبلدنــا  "شــعبنا  تهــدد  التــي  اإلجــراءات 
ومقاومتنــا" شــّكل مــادة "دســمة" فتحــت 
اعتُبــر  لمــا  والتوقعــات  التحليــل  أبــواب 
ــر اهلل  ــيد نص ــاها الس ــدة أرس ــة جدي معادل
اإلدارة  تمــادت  بعدمــا  األميركييــن  تجــاه 
ــذا الصــدد،  ــي ه ــا. وف ــي غيّه ــة ف األميركي
د.  السياســي  والمحلــل  الكاتــب  يتنــاول 
وســيم بــزي "تهديــد" األميــن العــام لحــزب 

قواعــد  أرســى  أنــه  الــى  باإلشــارة  اهلل 
جديــدة.  "اشــتباك" 

التــي  الــى الجهــة  فيكفــي أن ننظــر 
ــه  ــا متانت ــن لن ــف لتتبيّ ــا الموق صــدر عنه
ــب "الشــكل" دورًا  ــزي يلع ــرأي ب ــه. ب وقوّت

كبيــرًا فــي مقاربــة المعادلــة الجديــدة التــي 
أطلقتهــا قيــادة حــزب اهلل، وهــو فــي هــذا 

الســياق يُســجّل عــدة مالحظــات:
 1- رغــم أّن التمــادي األميركــي لطالمــا 
المســؤوليين  قبــل  مــن  رد  محــور  كان 
اإليرانييــن الذيــن لــم يُقصّــروا مطلقــًا فــي 
ــة،  ــرارات األميركي ــر عــن مخاطــر الق التعبي
إال أّن شــخصية الســيد نصــر اهلل تكتســب 
خصوصيــة تجعــل األميركــي يحســب ألــف 

حســاب لمــا قالــه وبطريقــة مختلفــة. 
2- الســيد هــو الناطــق باســم محــور 
الممانعــة وشــخصيته هــي أكثــر شــخصية 
تجســيديًا  بعــدًا  المحــور  هــذا  تعطــي 
ــًا علمــًا أّن هــذا المحــور موجــود فــي  عملي
كبيــرة  إنجــازات  ولــه  المعركــة  جغرافيــا 

علــى مســتوى المعــارك.
التــي  الشــخصية  المصداقيــة   -3
راكمهــا الســيد تجــاه العالــم والمنطقــة 
واألعــداء وجمهــور المقاومــة تجعــل كل 
الســياق  فــي هــذا  حــرف يصــدر عنــه 

لــه حســاب. يحســب 
4- ميــراث الســيد الطويــل بمواجهــة 
ــزغ فجــر المقاومــة فــي  ــذ ب األميركــي من
الثمانينــات يجعــل الخبــرة موّظفــة فــي 
خدمــة مــا قالــه اآلن وتعطــي للموقــف 

ــًا. ــدًا إضافي بع
"تهديــد  أّن  علــى  بــزي  يُشــدّد 
أن وصلنــا  بعــد  جــاء  اهلل   نصــر  الســيد 
الــى منعطــف جديــد، فمرحلــة التحمــل 
الوقائــع  مــع  والتعايــش  الغيــظ"  و"كظــم 
لــن تســتمر، لندخــل مرحلــة الــردود، وهــذا 
يوصــل الــى قواعــد اشــتباك جديــدة قائمــة 
ورد  الفعــل  بيــن  العالقــة  جدليــة  علــى 

الفعــل. كيــف ذلــك؟
الفتــًا  مقاربتــه  فــي  بــزي  ينطلــق 

االنتبــاه الــى أنــه إذا افترضنــا أننــا بهزيمتنــا 
لإلرهــاب خذلنــا أدوات أميــركا، وهــذا فعــل، 
ــن  ــل م ــرد فع ــي أن نواجــه ب فمــن الطبيع
"المجنــون"،  بالتصعيــد  يتمثــل  أميــركا 
لكــنّ الجديــد هــو أننــا ســنقدم علــى فعــل 
ــى أن  ــا ال ــذي يقودن ــر ال ــوء التقدي ــي ض ف

االميركييــن خرجــوا عــن الســياق. 
التهديد بالرد على قاعدة 

"الغموض البناء"
يُشــدّد المتحــدّث علــى أّن حــزب اهلل 
يعمــل علــى قاعــدة "الغمــوض البنــاء"، وهــذا 
جــزء مــن إدارة الحــرب النفســية والعمليــة 
يفهمهــا "المتلّقــف" للرســالة أي األميركــي، 
ألنــه يعــرف نقــاط الضعــف لديــه، خصوصــًا 
آســيا  غــرب  عــن ســاحة  نتحــدّث  أننــا 
عمليــًا  وهــي  للصــراع،  "رحبــة"  كســاحة 
تمتــد مــن جبــال أفغانســتان الــى شــواطئ 
البحــر المتوسّــط، مــا يجعــل الذهــن خالقًا 
أمــام حجــم "الهوامــش" المتاحــة واألوراق 
الموجــودة علــى الطاولــة فــي إطــار الــرد، 
أي أّن المرحلــة الجديــدة التــي دخلنــا فيهــا 
والتــي تقــول إن الكيــل طفــح وإّن تقديــر أي 
ــرد، هــذه  ــى ال ــد تذهــب ال خطــوة قائمــة ق
المرحلــة تبــدو فيهــا الخيــارات واســعة جــدًا 
بــدءاً مــن شــرق ســوريا مــرورًا بالعــراق 
ــى أفغانســتان الســاحة األهــم.  وصــواًل ال

الــرد  خيــارات  اّن  بــزي  يكــرّر 
التحديــد هــي مســألة  واســعة ومســألة 
"اســتقرائية"، خاصــة أن المعنييــن بالــرد 
ولديهــم  األرض  طبيعــة  طويــاًل  خبــروا 
ــت  ــي أرعب ــة الت ــرة الغني ــن الخب ــر م الكثي
تمــر  عندمــا  أنــه  لدرجــة  األميركــي 
الســفن األميركيــة فــي مضيــق هرمــز فــإّن 
االيرانييــن يحــددون حركتهــا بالســنتيمتر. 
ــر؟!  ــادي أكث ــى التم ــركا عل ــل تجــرؤ أمي فه

بــزي. يســأل 

هل تخضع المعارضة السودانية إلجراءات البرهان؟
ال يبــدو أن القــرارات التــي خــرج بهــا رئيــس المجلــس العســكري االنتقالي في الســودان 
الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان، لقيــت ترحيبــا بيــن صفــوف المعارضــة الســودانية، وهــذا 
األمــر ســيحمل بطبيعــة الحــال البرهــان المزيــد مــن المســؤوليات ويضعــه أمــام مجموعــة 
مــن التحديــات، وتبقــى النتيجــة أمــام احتماليــن إمــا يســتطيع البرهــان اســتعادة زمــام 
المبــادرة وإعــادة الهيبــة للمؤسســات الحكوميــة وطــرد الفاســدين منهــا وإعــادة تشــكيلها عبــر 
حكومــة انتقاليــة مدنيــة كمــا يطالــب الشــعب أو مواجهــة نفــس المصيــر الــذي واجهــه عمــر 
البشــير والفريــق أول عــوض بــن عــوف، وبــكل األحــوال فــإن االحتماليــن مرهــون بتطلعــات 

الشــعب الســوداني الــذي أصبحــت الكــرة فــي ملعبــه.
البرهان يجتمع مع المعارضة

 كشــف عمــر الدقيــر، رئيــس وفــد "قــوى إعــالن الحريــة والتغييــر" الســودانية، عمــا دار 
فــي لقائهــم األول مــع المجلــس العســكري االنتقالــي مســاء يــوم الســبت. وقــال الدقيــر فــي 
حديــث لوكالــة "األناضــول" بعــد انتهــاء اللقــاء: إن "البرهــان تعهــد بإلغــاء القوانيــن المقيــدة 
ــد  ــى أن الوف ــا". وأشــار إل ــدة له ــن المقي ــي كل القواني ــرار يلغ ــوم ق ــات، وســيصدر الي للحري
طالــب بـ"إعــادة هيكلــة جهــاز األمــن التابــع للنظــام الســوداني، ومحاكمــة عادلــة لجميــع 

المتورطيــن فــي الفســاد وســفك الدمــاء". 

ــزب  ــي )ح ــر الوطن ــزب المؤتم ــأن ح ــكري بش ــس العس ــع المجل ــا م ــاف: "تحدَّثن وأض
الرئيــس المعــزول عمــر البشــير(، وأكدنــا ضــرورة إعــادة جميــع مقــار الحــزب إلــى الشــعب 
الســوداني". وأكــد أن المعارضــة زودت رئيــس المجلــس العســكري، عبــد الفتــاح البرهــان، 
أمــس األحــد، بقائمــة بأســماء مدنييــن للمشــاركة فــي المجلــس الرئاســي االنتقالــي مــع 

ــس العســكري. المجل
وضــم وفــد المعارضــة 10 أشــخاص، بينهــم عمــر الدقيــر، ومريــم الصــادق نائبــة رئيــس 

ــع المهنييــن الســودانيين". حــزب "األمــة القومــي"، ومحمــد ناجــي األصــم مــن "تجمُّ
وكان عبــد الفتــاح البرهــان قــد أعلــن ظهــر يــوم امــس -فــي أول بيــان لــه عقــب توليــه 
ــن  ــون الطــوارئ وحظــر التجــوال وإطــالق ســراح كل المعتقلي ــاء قان ــس- إلغ رئاســة المجل

خــالل االحتجاجــات علــى نظــام عمــر البشــير ورمــوزه.
ودعــا البرهــان –فــي بيانــه وهــو الثالــث للمجلــس العســكري منــذ تأسيســه- كل أطيــاف 
ــس  ــزام المجل ــدا الت ــى الحــوار، مؤك ــي إل ــع مدن ــن أحــزاب ومجتم ــع الســوداني م المجتم
العســكري االنتقالــي بفتــرة انتقاليــة مدتهــا عامــان كحــد أقصــى تفضــي إلــى حكومــة مدنيــة.

ــة كل  ــدا بمالحق ــي كل مناطــق الســودان، متعه ــار ف ــف إطــالق الن ــن وق ــن ع ــا أعل كم
المســؤولين عــن الفســاد ومحاكمــة كل مــن تــورط فــي قتــل األبريــاء. مؤكــدًا التــزام 
ــى  ــي إل ــى، تفض ــد أقص ــان كح ــا عام ــة مدته ــرة انتقالي ــي فت ــكري االنتقال ــس العس المجل
حكومــة مدنيــة، مضيفــًا: "أطلــب مــن الســودانيين اســتكمال شــعارات الثــورة معــًا". كمــا تعهــد 
البرهــان بالعمــل علــى "إعــادة هيكلــة مؤسســات الدولــة المختلفــة وفــق القانــون"، مشــيرا 
إلــى أن مهمــة المجلــس تتمثــل فــي إنفــاذ القانــون وتهيئــة المنــاخ السياســي بمــا يفضــي 

ــال الســلطة. النتق
مــن الواضــح جــدا أن البرهــان يحــاول قــدر المســتطاع النــزول عنــد رغبــة الشــعب 
ــو إليــه مــن تطلعــات لمســتقبل البــالد وإنهــاء "30 عامــًا" مــن  الســوداني وتحقيــق مــا يصب
عهــد الديكتاتوريــة التــي عانــى خاللهــا المجتمــع الســوداني مــن الظلــم وانتشــار الفســاد 
وحالــة العجــز االقتصــادي والبطالــة تزايــدت هــذه األمــور لدرجــة أن الشــباب الســوداني لــم 
ــزال  ــة اشــهر وال ي ــذ أربع ــر وخــرج بمظاهــرات شــعبية من ــد يســتطيع تحمــل هــذا األم يع
هــذا الحــراك الشــعبي مســتمرا حتــى اللحظــة، وعلــى الرغــم مــن أن المعارضــة الســودانية 
ــاح  ــق "عبدالفت ــد، الفري ــي الجدي ــس العســكري االنتقال ــس المجل ــت إن شــخصية رئي قال
ــكري  ــس العس ــع المجل ــاالت م ــدأت اتص ــا ب ــا، وإنه ــبة له ــبيا بالنس ــة نس ــان" مقبول البره
االنتقالــي فــي البــالد، إال أن اعــالن البرهــان لــم ينــل رضــى الشــارع الســوداني وفــور انتهــاء 
اعــالن البرهــان، دعــا تجمــع المهنييــن الســودانيين المواطنيــن إلــى مزيــد مــن التوافــد علــى 

مياديــن االعتصــام  فــي كافــة أنحــاء البــالد.
ــن  ــى ميادي ــد إل ــد مــن التواف ــي بالمزي ــداء لشــعبنا األب ــه "ن ــان ل ــي بي ــال التجمــع ف وق
االعتصــام.. اعتصامنــا ضمــان حمايــة ثورتنــا". ويخشــى تجمــع المهنييــن )نقابــات العمــال( 
وقــوى المعارضــة المتحالفــة معــه فــي "إعــالن الحريــة والتغييــر" االلتفــاف علــى الثــورة وعــودة 

النظــام مــن النوافــذ عبــر جهــاز األمــن والمخابــرات، رغــم اســتقالة مديــره صــالح قــوش.
واعتبــر تجمــع المهنييــن الســودانيين أن "بيــان المجلــس العســكري لــم يحقــق أيــا مــن 
مطالــب الشــعب، وهــو قــد أقــر بعــض مــا كان فــي عــرف الشــعب مــن البديهيــات، وهــي 

مكاســب مُهــرت بالدمــاء ال بالوعــود العابــرة".
وأضــاف: "هنــاك مطالــب واضحــة مــا لــم تتحقــق فــال منــاص مــن الجهــر بالرفــض كلــه، 
وهــي المطالــب التــي تجعــل مــن انتصــار ثورتنــا انتصــارا ال هزيمــة بعــده وال كبــوة، والتاريــخ 
يذكرنــا بــأن النــاس تؤتــى مــن حيــث اطمأنــوا، فالوطــن علــى عتبــات بــاب مــوارب يكمــن 

خلفــه الســيل الخــادع الغــادر".
ــد امتصــاص غضــب الشــارع مــن خــالل التقــرب مــن شــباب  الواضــح أن البرهــان يري
الحــراك وتوجيــه المــدح والثنــاء لهــم، داعيــا "المواطنيــن الســودانيين للمســاعدة فــي العــودة 
ــاة الطبيعيــة واســتكمال شــعارات الثــورة معــا"، لكــن حتــى اللحظــة يشــكك الشــعب  للحي
الســوداني بــكل مــا يخــرج عــن المجلــس العســكري مــن مقــررات، وبــات جليــا أن الشــعب 
يريــد حكومــة مدنيــة تحــت أي ظــرف وهــذا األمــر ســيعرقل مســاعي البرهــان الــذي ينتمــي 
فــي األســاس للمؤسســة العســكرية وقــد يواجــه مشــكلة كبيــرة مــن داخــل هــذه المؤسســة 
فــي حــال حقــق مطالــب الشــعب دفعــة واحــدة وقــد يشــارك بــن عــوف فــي نفــس المصيــر، 
ــارات وربمــا الســعودية  ــة مــع االم ــه القوي ــرار، وربمــا عالقت ــل اي ق ــك نجــده يتريــث قب لذل
وعالقتــه المباشــرة بالتحالــف الدولــي الــذي تقــوده الســعودية فــي اليمــن قــد يســبب لــه 
مشــاكل داخــل الســودان الغاضبــة مــن المشــاركة فــي الحــرب علــى اليمــن وتحويــل الجنــود 
الســودانيين إلــى حطــب فــي حــرب الناقــة لهــم فيهــا والجمــل، كل هــذه الملفــات المعقــدة 
وغيرهــا ســتكون بيــد الشــعب وهــو مــن ســيحكم عليهــا ويقــرر اذا مــا كان يريــد بقــاء 
ــن  ــي حــال تمكــن م ــرا ف ــا مؤث ــون العب ــن للبرهــان نفســه أن يك ــا يمك ــان أم ال، كم البره

الوقتكســب رضــى الشــعب وهــذا مــا ســتحدده األيــام المقبلــة.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 االثنين 9 شعبان، 1440 هـ ق  26 فروردين 1398 هـ ش،  15 نيسان 2019مشؤون سياسية العدد )10105( السنة التاسعة والثالثون

رد المقاومة على »الحماقة« األميركية..من أفغانستان الى المتوسط 
 فاطمة سالمة 

وبعــد  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  نهايــة  فــي 
ــدوالر  ــت ال ــي اعف ــون وودز" الت ــة "بريت ــع اتفاقي توقي
ــة  ــة االلزامي ــة الذهبي ــن التغطي ــي م ــي االميرك الورق
الي عملــة وطنيــة، واعتبــار هــذا الــدوالر الورقــي هــو 
العملــة الدوليــة الرئيســية، وبعــد انشــاء صنــدوق 
النقــد الدولــي والبنــك الدولــي لالنشــاء والتعميــر، 
ــراءات  ــذه االج ــد ه ــة، ـ بع ــيطرة االميركي ــت الس تح
واالقتصــادي  المالــي  الصعيــد  علــى  الراديكاليــة 
العالمــي، كانــت غالبيــة دول وشــعوب العالــم، بمــا 
فــي  التحريــر  حــركات  قيــادات  غالبيــة  ذلــك  فــي 
البلــدان المســتعمرة الســابقة، تأمــل فــي ان الواليــات 

ــى  ــرب ال ــل الح ــم تص ــي ل ــة )الت ــدة االميركي المتح
الصالــح  الراعــي  بــدور  تضطلــع  ســوف  اراضيهــا( 
مختلــف  وتســاعد  المنهــار،  العالمــي  لالقتصــاد 
البلــدان والشــعوب علــى اعــادة االعمــار والنهــوض 
ــة  ــح االقتصادي ــع المصال ــجم م ــا ينس ــار، وبم واالزده

واالمــن القومــي الميــركا ذاتهــا.
عملــت  االميركيــة  المتحــدة  الواليــات  ولكــن 
ــي  ــاز الدول ــز الممت ــا، واســتغلت المرك العكــس تمام
الــذي حصلــت عليــه، كــي تتحــول الــى "بلطجــي" 
اعــادة  عمليــة  يســتغل  بلطجــي  بأســره،  العالــم 
والــدول  والبلــدان  الشــعوب  ينهــب  كــي  االعمــار 
الضعيفــة، و"يشــارك" الــدول المتقدمــة فــي نجاحاتهــا 
ويعمــل علــى نهبهــا هــي ايضــا مــا اســتطاع الــى 
الرأســمالية  االحتــكارات  وصــارت  ســبيال.  ذلــك 
الكبــرى، االميركيــة ـ اليهوديــة، تتحكــم ليــس فقــط 
بالمفاصــل والشــرايين  االساســية للــدورة االقتصاديــة 

والماليــة العالميــة، بــل وتتدخــل فــي اصغــر الشــؤون 
االقتصاديــة والماليــة الي دولــة كانــت لتجبرهــا علــى 
االمبرياليــة  والبرامــج  المخططــات  ضمــن  الســير 
لالفالســات  تعرضــت  واال  اليهوديــة،  ـ  االميركيــة 
والقالقــل  واالضطرابــات  االقتصاديــة  واالنهيــارات 
ــان  ــاري تروم ــد ه ــذ عه ــروب. ومن ــات والح واالنقالب
الــى عهــد دونالــد ترامــب فــإن جميــع الحكومــات 
اســتخدمت  والجمهوريــة،  الدمقراطيــة  االميركيــة، 
الدوالريــة،  والقــروض  "المســاعدات"  سياســة 
المباشــرة او مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 
ــة  ــة الدوالري ــرض وتشــديد الهيمن ــل ف ــي، الج الدول

علــى العالــم. وباعتبــار ان الــدوالر صــار يعتبــر بديــال 
للذهــب، تحــول الــى "عملــة احتياطيــة" رئيســية فــي 
البنــوك المركزيــة لمختلــف الــدول، تســتند اليهــا 
ــد المعنــي. وانعكســت القاعــدة  ــة الوطنيــة للبل العمل
الذهبيــة لقيــاس العملــة. وصــار الذهــب ذاتــه يقــاس 
بالــدوالر، وليــس الــدوالر يقــاس بالذهــب. وهــذا مــا 
ــت  ــب تح ــة للذه ــدول المنتج ــط ال ــس فق ــل لي جع
رحمــة الــدوالر، بــل ان جميــع دول العالــم التي تمتلك 
ــت  ــة اصبح ــا الوطني ــة عملته ــا لتغطي ــا ذهبي احتياط
ــدوالر، الــذي صــار بامكانــه )حســبما  تحــت رحمــة ال
ــة(  ــة ـ اليهودي ــا االميركي ــة العلي ــة المالي ــرر الطغم تق
رفــع او خفــض اســعار الذهــب بالــدوالر، االمــر الــذي 
ــكل  ــة ل ــة الوطني ــرف العمل ــعر ص ــى س ــس عل ينعك
بلــد يمتلــك احتياطــا ذهبيــا، ومــا يســتتبع ذلــك مــن 
غــالء وتضخــم، او رفــع ســعر العملــة الوطنيــة بشــكل 
مصطنــع وضــرب التجــارة الخارجيــة واالنتــاج الوطنــي 

لمختلــف البلــدان.
القــرن الماضــي بعــد  وباختصــار ففــي نصــف 
الــى  الــدوالر  تحــول  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 
كابــوس لالقتصــاد العالمــي بأســره، واخــذت شــتى 
الــدول تعمــل جاهــدة للتخلــص مــن هــذا الكابــوس.
وحتــى قبــل ان تســتفيق روســيا مــن صدمــة 
انهيــار االتحــاد الســوفياتي، اصــدر االتحــاد االوروبــي 
فــي 1999 عملــة اليــورو التــي اصبحــت العملــة الدوليــة 
االوروبيــة"  "اللجنــة  وتعمــل  الــدوالر.  بعــد  الثانيــة 
دور  لزيــادة  االوروبــي(  لالتحــاد  الحكومــة  )شــبه 
اليــورو فــي مدفوعــات شــراء النفــط والغــاز والخامــات 
المعدنيــة الوروبــا. ومعلــوم ان االتحــاد االوروبــي هــو 
اكبــر مشــتر للنفــط والغــاز فــي العالــم، وهــو يشــتري 
300 مليــار يــورو، و85% مــن المدفوعــات  بـــ  ســنويا 
تتــم بالــدوالر. والوضــع يشــبه ذلــك فــي مشــتريات 

مختلــف الخامــات واالســواق الماليــة.
ــل  ــدة االج ــود بعي ــن العق ــب م ــم االغل "ان القس
الســتيراد الطاقــة هــي باليــورو. وهــذا يــدل علــى 
عــدم اســتقرار الوضــع، وال يعبــر عــن الــدور الــذي 
يجــب ان يضطلــع بــه اليــورو عالميــا"، هــذا مــا يقولــه 
ــي  ــوض االتحــاد االوروب ــي، مف ــاس كانيت ــل اري ميغي
االوروبيــة"  "اللجنــة  بــدأت  وقــد  الطاقــة.  لشــؤون 
نــداءات  ووجهــت  الــدوالر،  عــن  للتخلــي  تعمــل 
لمختلــف الــدول االعضــاء فــي االتحــاد االوروبــي كــي 
تفــرض اســتخدام اليــورو فــي تجــارة الطاقــة، كمــا 
ــة. ونصحــت  ــدول االوروبي ــة لل ــي االســواق الداخلي ف
المشــاركين فــي ســوق الغــاز باالتجــاه فــورا لعقــد 
 .Deutsche Welle ــت ــا كتب ــورو كم ــات بالي االتفاق
اســتقصاءات  تجــري  االوروبيــة"  "اللجنــة  وبــدأت 
فــي اســواق المــواد الغذائيــة والخامــات المعدنيــة 
والطاقــة لمختلــف البلــدان االوروبيــة، لمعرفــة مــا 
هــي العراقيــل التــي تعيــق اضطــالع اليــورو بــدور 

اكبــر فــي االســواق.
هــل تتطابــق مصالــح االتحــاد االوروبــي وروســيا 

فــي الموقــف مــن الــدوالر؟
فــي ايلــول 2018 بــدأ رئيــس اللجنــة االوروبيــة 

يتحــدث عــن ضــرورة زيــادة دور اليــورو.
وقبــل ذلــك بقليــل كانــت المراجــع الروســية قــد 

بــدأت تتحــدث عــن الشــيء ذاتــه.
ــس  ــن ورئي ــس بوتي وحســب تصريحــات الرئي
ــي  ــإن روســيا ذات مصلحــة ف ــف ف ــوزراء ميدفيديي ال
االنتقــال مــن الــدوالر الــى اليــورو. وتقــوم روســيا 
ــا. امــا مــع الصيــن  بمباحثــات بهــذا الشــأن مــع تركي

تبلــغ  التــي  االتفاقــات  مــن  العديــد  عقــدت  فقــد 
عشــرات ومئــات المليــارات بغيــر الــدوالر.

واالتحــاد االوروبــي وروســيا يختلفــان فــي العديــد 
مــن المســائل ولكنهمــا يتفقــان علــى ضــرورة اســتخدام 
اليــورو فــي صفقــات الغــاز والصفقــات التجاريــة االخــرى، 

وال ســيما فــي الصفقــات قصيــرة االجــل.  
هل ستتخلى روسيا عن الدوالر؟

تتحــدث اوســاط الحكومــة الروســية عــن خطــة 
تنــص علــى نــزع الدولــرة عــن االقتصــاد الروســي 
بمبلــغ مقــداره 1،6 تريليــون دوالر، ودعــوة المؤسســات 
العملــة  اعتمــاد  عــن  للتخلــي  الكبــرى  الصناعيــة 

االميركيــة.
التجــارة  بنــك  رئيــس  برنامــج  حظــي  وقــد 
بتحويــل  كوســتين  اندريــه  الروســي  الخارجيــة 
الحســابات البنكيــة بالــدوالر الــى عمــالت اخــرى، 
الروســي،  المركــزي  والبنــك  الماليــة،  وزارة  بتأييــد 
يؤكــد  كمــا  شــخصيا  بوتيــن  الرئيــس  وبتأييــد 
مصــدر  اكبــر  هــي  روســيا  ان  ويذكــر  كوســتين. 

.)2017( دوالر  مليــار   115 يبلــغ  ايجابــي  برصيــد 
الحســابات  ان   Washington post وكتبــت 
البنكيــة بالــدوالر انخفضــت الــى نســبة 68% فــي 

الماضيــة. الســنة 
وقــد صــرح الناطــق بلســان الكرمليــن دميتريــي 
بســكوف "ان عــددا متزايــدا مــن البلــدان ليــس فــي 
الشــرق فقــط، بــل وفــي اوروبــا ايضــا، بــدأ يفكــر كيــف 
ــدوالر االميركــي. وقــد اخــذوا  ــى ال ــل االعتمــاد عل يقل

يدركــون:
أ ـ ان هذا ممكن.

ب ـ وهذا ما ينبغي عمله.
ج ـ ويمكــن انقــاذ البلــد المعنــي اذا فعــل ذلــك 

ــن". ــا يمك ــرع م باس
لقــد ســبق الميــركا ان نهبــت العالــم بإغراقــه 
ــر  ــر مــن ثمــن الحب ــدوالرات التــي ال تســاوي اكث بال
ــدوالرات  ــإن ال ــورق اللذيــن طبعــت بهمــا. واالن ف وال
الورقيــة الميــركا بــدأت ترتــد عليهــا. وتعمــل ادارة 
ترامــب الشــعال االزمــات ومشــاريع الحــروب فــي 
ــا والبحــر االســود وجنــوب  الشــرق االوســط واوكراني
مخاطــر  ابعــاد  أجــل  مــن  وفنزويــال،  اســيا  شــرق 
العواقــب الماليــة )الدوالريــة( التــي تنتظــر اميــركا. 
ولكــن االعصــار الــدوالري يتزوبــع بكثافــة، وال شــيء 
ســيمنعه مــن اكتســاح االســواق الماليــة والحيــاة 
الميــركا.  والسياســية  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

والمســألة مســألة وقــت ال اكثــر.

بدء زمن العد العكسي لهيمنة الدوالر
جورج حداد


