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ترامب يخوض معركة الموازنة:

اهتمام بالتسليح النووي...
وتخفيض نفقات «القوة الناعمة»
دان كوتس :تحاول
إيران إقامة قواعد
عسكرية دائمة في
سوريا (أ ف ب)

مــن الـصـحــة» ،و«ال تـمـ ّـت إلــى الــواقــع
بصلة»ّ ،
ملوحًا باتخاذ «اإلج ــراءات
القانونية ضد كل من أدلــى أو يدلي
بتصريحات ينسب فيها ّ
أي أقوال أو
أفعال» ملوكله.
ّ
مــن جهتها ،قالت شــروق جنينة إن
«والدها حاليًا في النيابة العسكرية،
وغير مسموح ألحد بالتواصل معه
س ــوى مـحــامـيــه ،كـمــا ال نـعــرف حتى
اآلن التهم املوجهة إليه».
وفي وقت الحق ،ذكرت وسائل إعالم
مصرية أن النيابة العسكرية قررت
ح ـب ــس ج ـن ـي ـنــة  15ي ــوم ــا ع ـل ــى ذم ــة
التحقيقات فــي القضية الـتــي باتت
تعرف إعالميًا بـ«وثائق عنان».

واجه مقترح دونالد ترامب ،تقليص
األموال المخصصة للدبلوماسية والمساعدات
الخارجية اعتراضًا كبيرًا في الكونغرس
أول من أمس ،حتى إن بعض أعضاء حزبه
(الجمهوري) انضم إلى «الديموقراطيين»
في معارضة تخفيض ما يرونه إنفاقًا ضروريًا
على «القوة الناعمة» للواليات المتحدة في
مواجهة التهديدات الدولية
كشفت إدارة الرئيس األميركي دونالد
ت ــرام ــب ،ع ــن خ ـطــة ط ـمــوحــة لـتـجــديــد
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ضـمــن
موازنة تلحظ زيادة الدين ،واقتطاعات
ب ـم ـئــات م ـل ـي ــارات ال ـ ـ ـ ــدوالرات لـبــرامــج
رعاية اجتماعية ونفقات أخرى.
ويتخلى مشروع موازنة السنة املالية
 2019عن هدف قديم لـ«الجمهوريني»
يتعلق ب ّ
امليزانية الفدرالية
ـ«سد عجز
ّ
ف ــي غ ـضــون ع ـق ــد» ،م ــع ت ــوق ــع ارت ـفــاع
الـعـجــز فــي ع ــام  2020واس ـت ـمــراره في
املستقبل القريب ،وسط زيادة النفقات
العسكرية بشكل قوي ومكلف.
وف ـ ـ ــي م ـ ــا ي ـع ـك ــس رغ ـ ـبـ ــة ف ـ ــي إعـ ـط ــاء
األول ـيــة للمشاريع الــداخـلـيــة ،رصــدت
خ ـطــة ت ــرام ــب ت ـحــديــث ط ــرق وج ـســور
ومطارات متداعية ،ما يزيد على 200
مليار دوالر من األموال الفدرالية.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األب ـ ـ ـيـ ـ ــض إن هـ ــذه
املـ ـش ــاري ــع س ـت ـح ـقــق عـ ــائـ ــدات بـنـحــو
 1.3ت ــرل ـي ــون دوالر م ــن اس ـت ـث ـمــارات
حكومات الواليات والقطاع الخاص.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـروج م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــو اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ل ـخ ـطــة ال ـب ـن ـي ــة الـتـحـتـيــة
بوصفها ع ــودة إلــى سـكــة األولــويــات
ال ــوط ـن ـي ــة ،م ــع تـخـصـيــص  50مـلـيــار
دوالر مل ـش ــاري ــع ف ــي م ـن ــاط ــق ري ـف ـيــة،
الـ ـع ــدي ــد م ـن ـه ــا ص ــوت ــت لـ ـت ــرام ــب فــي
انتخابات الرئاسة.
ً
وفـيـمــا أث ــارت امل ـســودة امل ـقـ ّـدمــة جــدال
بــن املـشـ ّـرعــن فــي الـكــونـغــرس ،تجاه
الكثير من األبــواب املرتبطة باإلنفاق
ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي ،وت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــره ف ـ ــي الـ ـب ــرام ــج
ّ
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـ ـ ــإن ال ـت ـخ ـف ـي ـض ــات
املـ ـقـ ـت ــرح ــة م ـ ــن اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
عـلــى امل ــوازن ــات ال ـخــاصــة بــالـسـيــاســة
ال ـخــارج ـيــة ،اح ـت ـلــت ح ـ ّـي ـزًا ك ـب ـي ـرًا في
الجدل القائم.
واق ـتــرحــت إدارة ت ــرام ــب  39.3مـلـيــار
دوالر ل ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة وال ــوك ــال ــة
األمـيــركـيــة للتنميةً الــدول ـيــة للسنة
املالية  ،2019مقارنة مع إدارة الرئيس
السابق بــاراك أوبــامــا ،التي كانت قد
حددت عام  2017نفقات الخارجية بـ
 55.6مليار دوالر.
ً
وأثـ ـ ــار االق ـ ـتـ ــراح ج ـ ــدال ف ــي الـصـحــف
األميركية ،التي رأت أن اقترح ميزانية
ت ــرام ــب لـ ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ووك ــال ــة
الـتـنـمـيــة ال ــدول ـي ــة ،ي ـعــد سـبـبــا كــافـيــا
ل ـن ـش ــوب الـ ـن ــزاع ــات ألنـ ـه ــا سـتـقـلــص
ال ـج ـه ــود األم ـي ــرك ـي ــة ل ـحــل ال ـن ــزاع ــات
بـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة .وذك ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة
«نيويورك تايمز» أن في الوقت الذي
قلصت فيه اإلدارة األميركية ميزانية
العمل الدبلوماسي الخارجي ،رفعت
مــن مـيــزانـيــة وزارة الــدفــاع  54مليار
دوالر زيــادة عن العام املنصرم ،ومن
امل ـت ــوق ــع امل ــواف ـق ــة ع ـلــى اقـ ـت ــراح جــون
م ــاك ــن ب ــدع ــم ال ـ ــدف ـ ــاع والـ ـنـ ـش ــاط ــات
الدفاعية بمبلغ  640مليار دوالر .أما
صحيفة «واش ـن ـطــن بــوســت» ،فقالت

إن املـســار العسكري األميركي مقلق،
ب ـعــد م ـســاعــي ت ــرام ــب ل ـت ـقــويــض لغة
الدبلوماسية الدولية.
ـت قـ ــال ف ـي ــه ت ــرام ــب إن ه ــذا
وفـ ــي وق ـ ـ ٍ
ّ
التحول يأتي بعد اإلنفاق العسكري
املـ ـ ـس ـ ــرف ف ـ ــي أعـ ـ ـق ـ ــاب هـ ـجـ ـم ــات «11
أيـ ـل ــول  ،»2001أشـ ـ ــار أيـ ـض ــا إلـ ــى أن
«زيــادة في النفقات العسكرية تشمل
ت ــرس ــان ــة نـ ــوويـ ــة مـ ـح ـ ّـدث ــة ي ـم ـك ــن أن
تجعل الـقــوات األميركية تمتلك أكثر
مــن غيرها بكثير» ،مضيفًا« :أنفقنا
سـبـعــة تــريـلـيــونــات دوالر فــي الـشــرق
األوسط ...يا له من خطأ ...نسعى إلى
بـنــاء طــرق وإص ــاح جـســور متداعية
ونــواجــه صـعــوبــة فــي الـحـصــول على
األموال...هذا جنون!».
ويـ ـسـ ـع ــى مـ ـ ـش ـ ــروع مـ ـ ــوازنـ ـ ــة ال ـب ـي ــت
األب ـ ـيـ ــض ع ـل ــى م ـ ــدى ع ـش ــر سـ ـن ــوات،
إلـ ـ ــى خـ ـف ــض اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ب ـت ــري ـل ـي ــون ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،فـ ـ ــي مـ ـعـ ـظ ــم قـ ـط ــاع ــات
الـحـكــومــة ال ـفــدرال ـيــة ،وخـصــوصــا في
اإلنـ ـف ــاق ع ـلــى ال ـص ـحــة وال ـف ـق ــر .ومــن
ش ـ ـ ــأن مـ ـ ـش ـ ــروع امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة املـ ـ ـط ـ ــروح،
أن ي ـل ـغــي ب ــرن ــام ــج أوبـ ــامـ ــا لـلـتــأمــن
الصحي ،واقتطاع أكثر من  200مليار
دوالر من مساعدات األغذية للفقراء،
مــع تقليص بــرامــج طـبـيــة مخصصة
للفقراء واألميركيني األكبر سنًا.
ورغـ ـ ـ ــم االق ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــات ،ف ـ ـ ــإن مـ ـش ــروع
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة اإلجـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـب ــالـ ـغ ــة 4.4
ت ــري ـل ـي ــون ــات دوالر ،ال يـ ـ ــزال يــرصــد
زيــادة ًفي اإلنفاق بنسبة  10في املئة
م ـقــارنــة ب ـعــام  .2017وطـبـقــا لــأرقــام
التي نشرتها وزارة املالية األميركية،

اتـســع الـعـجــز فــي املـيــزانـيــة الـفــدرالـيــة
فــي األشـهــر األرب ـعــة األول ــى مــن العام
املالي ،الــذي بدأ في األول من تشرين
األول امل ــاض ــي ،لـيـتـخـطــى ال ـن ـمــو في
اإلنفاق اإليرادات ،فقد ازدادت الفجوة
بنسبة  11في املئة لتصل إلى 175.7
مـلـيــار دوالر ،مـقــارنــة بــالـفـتــرة ذاتـهــا
من العام املالي السابق ،فيما ارتفعت
النفقات بنسبة  5في املئة لتصل إلى
 1.3تــري ـل ـيــون دوالر ،ف ـي ـمــا ارت ـف ـعــت
اإليرادات بنسبة  4في املئة لتصل إلى
 1.1تريليون دوالر.
ويرى محللون اقتصاديون أن العجز
فــي امليزانية للعام املــالــي األخـيــر هو
األكـ ـب ــر م ـنــذ عـ ــام  ،2013وي ـت ــوق ــع أن
تستمر الفجوة في االتساع مع زيادة
ع ــدد الـسـكــان املـسـنــن واإلن ـف ــاق على
ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة وب ــرام ــج الـتـقــاعــد
وم ــن الـتـخـفـيـضــات الـضــريـبـيــة الـتــي
أقـ ــرت ه ــذا ال ـع ــام وال ـت ــي م ــن املـتــوقــع

الزيادة في النفقات
العسكرية ستتضمن
الترسانة النووية

أن تقلل اإلي ــرادات بما يصل إلــى 1.5
تريليون دوالر على مدى العقد املقبل.
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال م ــدي ــر امل ـي ــزان ـي ــة فــي
ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض م ــاي ــك م ــال ـف ــان ــي ،إن
ع ـجــز امل ـيــزان ـيــة سـ ـي ــزداد ه ــذا ال ـع ــام،
ولـكـنــه قــد يـتـضــاء ل مــع م ــرور الــوقــت
مع النمو االقتصادي.
وتـ ـشـ ـي ــر املـ ـي ــزانـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي اق ـت ــرح ـه ــا
ترامب إلى اتساع العجز في ميزانية
ع ـ ـ ــام  2019لـ ـيـ ـص ــل إل ـ ـ ــى نـ ـح ــو 984
مـ ـلـ ـي ــار دوالر ،ويـ ـبـ ـل ــغ م ـج ـم ــوع ـه ــا
 7.1ت ــري ـل ـي ــون ــات دوالر عـ ـل ــى م ــدى
ال ـع ـق ــد امل ـق ـب ــل ،وه ـ ــذا األم ـ ــر يـفـتــرض
أن الـكــونـغــرس يعتمد كــل مقترحات
تــرامــب ،بـمــا فــي ذلــك خـفــض اإلن ـفــاق،
وأال يعاني االقتصاد من االنكماش.
وأضاف مالفاني ،العضو الجمهوري

انضم بعض الجمهوريين إلى الديموقراطيين في معارضة الخفوضات (أ ف ب)

الـ ـس ــاب ــق فـ ــي الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،وامل ــؤي ــد
ملـطـلــب «ح ــزب ال ـش ــاي» ب ـفــرض قـيــود
مــالـيــةّ ،
تقيد إمكانية إطــاق برنامج
اس ـت ـث ـم ــارات لـلـبـنـيــة الـتـحـتـيــة خــال
ف ـتــرة ال ــرك ــود« ،أن ـه ــا وثـيـقــة تـنـطــوي
عـلــى رســالــة» ،م ـقـ ّـرًا ،فــي الــوقــت ذاتــه،
ّ
ب ـ ـ ــأن الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ال يـ ـت ــوق ــع أن
تصبح الوثيقة قانونًا ،بــل أن تحدد
مسارًا للعمل بني أعضاء الكونغرس.
وطبقًا لبيان وزارة املالية ،فقد حققت
الــواليــات املـتـحــدة فائضًا ق ــدره 49.2
مليار دوالر فــي شهر كــانــون الثاني
املاضي ،أي أقل بنحو  2مليار دوالر
عن الفائض في العام السابق.
وم ــن املــرجــح أال يـكــون لخطة اإلدارة
امل ــال ـي ــة تــأث ـيــر ح ـق ـي ـقــي ،ع ـنــدمــا يـبــدأ
الـنـقــاش بـشــأنـهــا فــي ال ـكــون ـغــرس ،إذ
ّ
املشرعون بصعوبة
يمكن أن يحاجج
ت ـط ـب ـيــق ب ـع ــض ب ــرام ــج االق ـت ـط ــاع ــات
الكبيرة.
لكن مقترحات موازنة البيت األبيض
ّ
تعد مؤشرًا مهمًا على أولويات إدارة
ترامب ،وسط توقع ارتفاع العجز إلى
نـحــو تــريـلـيــون دوالر ف ــي ع ــام 2020
وزيـ ــادة الــديــن الـفـيــدرالــي بنسبة 61
فــي امل ـئــة مـقــارنــة ب ـعــام  2017بحلول
عام .2028
في السياق ،قال مصرف االستثمارات
ّ
«جـ ــي ب ــي مـ ــورغـ ــان» إن م ــن امل ـتــوقــع
أن «يرتفع العجز فــي مــوازنــة ترامب
إل ــى  5.4فــي امل ـئــة مــن الـنــاتــج املحلي
اإلج ـمــالــي ف ــي الـسـنــة املــال ـيــة ،»2019
وهي أعلى نسبة في فترة عدم ركود.
وت ـس ـت ـنــد ال ـخ ـطــة إل ــى ت ـق ــدي ــرات بــأن
االقـتـصــاد األمـيــركــي سينمو بنسبة
 3في املئة سنويًا في السنوات الست
املقبلة ،وهو معدل نمو يقول العديد
مــن خـبــراء االقـتـصــاد إنــه غير واقعي
حتى مــع الــزيــادة امل ـحــدودة الناجمة
عــن االق ـت ـطــاعــات الـضــريـبـيــة الكبيرة
التي أقرت في كانون األول املاضي.
واتهم رئيس املعارضة الديموقراطية
ف ــي مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،ت ـشــاك شــومــر،
الـبـيــت األب ـي ــض بــالـطـلــب م ــن الطبقة
الـ ــوس ـ ـطـ ــى واألطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال أن
ي ـت ـح ـم ـلــوا عـ ــبء «هـ ــدايـ ــا» ال ـض ــرائ ــب
ً
املـقــدمــة للشركات ،قــائــا إنــه سيكون
م ــن األف ـض ــل لـلـكــونـغــرس أن يـنــاقــش
ب ـ ـم ـ ـفـ ــرده مـ ـسـ ـت ــوي ــات اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق وأن
«يتجاهل الرئيس».

