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كيوسك الصحافة
الشرق األوسط لديه بعض
األسئلة لدونالد ترامب
األم ـن ـي ــة ت ــواص ــل ع ـم ـل ـيــات تـحــريــر
ال ـق ــرى واملـ ــدن ف ــي مـخـتـلــف امل ـحــاور
ال ـش ـمــال ـيــة وال ـش ــرق ـي ــة (ل ـل ـمــوصــل)،
ح ـت ــى إن أغـ ـل ــب م ـن ــاط ــق م ـحــاف ـظــة
ن ـ ـي ـ ـنـ ــوى (شـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال) أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ب ـيــد
القوات األمنية اآلن» .إال أن املصادر
ّ
امليدانية تــؤكــد أن املـحــور الشمالي
ل ـيــس إال «م ـح ــور إشـ ـغ ــال ،ف ــا ق ــرار
بــالـتـقـ ّـدم مــن ه ـنــاك ،فــي املـقــابــل فــإن
امل ـحــور الـجـنــوبــي ال ــذي تسعى منه
ّ
التقدم ،ذو استحكامات ّ
قوية،
القوى
ّ
ويصعب التقدم فيه».
أمـ ــا ف ــي امل ـح ــور ال ـغ ــرب ــي ف ــي قـضــاء
ّ
تلعفر ،وفــق الـعـبــادي ،فقد «تمكنت
قـ ـ ــوات ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي م ــن ف ــرض
الـسـيـطــرة عـلــى الـطــريــق الــرابــط بني
س ـن ـجــار وت ـل ـع ـفــر ،م ــا ج ـعــل مــديـنــة
املوصل مطوقة ومعزولة تمامًا عن
ً
ب ـق ـيــة امل ـن ــاط ــق وصـ ـ ــوال إلـ ــى ح ــدود
ســوريــا» .وإن كــان الـعـبــادي يرفض
دخ ــول «الـحـشــد» إلــى مــركــز القضاء
أي مدينة تلعفر ،فإن «العراقيل التي
يزرعها ال تزال قائمة» ،وفق املصدر،
ّ
لكنها «ب ــدأت بــالـحــل خـصــوصــا مع
االتـ ـف ــاق ع ـلــى ت ـجــزئــة الـعـمـلـيــة إلــى
م ــراح ــل ع ـ ـ ـ ّـدة ،ع ـل ــى أن ت ـن ــاق ــش كــل
مــرح ـلــة ،واس ـت ـن ــادًا لـلـنـتــائــج ُيتخذ
القرار».
وعن املرحلة الخامسة من العمليات،
فإنها ستنطلق في الساعات املقبلة.
ّ
وإن ســارت العمليات وفــق املخطط،
الـ ــذي يـعـتـمــد عـلــى م ـحــوريــن ،األول
غ ــرب ــي ب ــات ـج ــاه ال ـ ـحـ ــدود ال ـس ــوري ــة
ً
ووص ــوال إلــى صحراء األنـبــار ،فيما
ال ـثــانــي بــات ـجــاه مــديـنــة تـلـعـفــر ،فــإن
املعارك ستصل إلى أحياء تلعفر في
األسبوع املقبل ،التي باتت محاصرة
مـ ــن ث ـ ــاث ج ـ ـهـ ــات ،ل ـك ـن ـهــا مـتـصـلــة
شرقًا مــع املــوصــل ،و«ه ــذا التفصيل
ستجريمعالجته قــريـبــا ،بــالـتــوازي
مــع فتح الـطــرق املـعـ ّـبــدة فــي املناطق
املحررة».

ديفيد إيغناتيوس
م ـ ــاذا يـعـنــي ان ـت ـخ ــاب ــات دون ــال ــد تــرامــب
للشرق األوســط؟ شــارك عدد من وزراء
الخارجية وخـبــراء السياسة ،في نهاية
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ف ــي م ـن ـتــدى «صـيــر
بني ياس» ،الذي يستضيفه وزير خارجية دولة
اإلمــارات ،عبدالله بن زايد آل نهيان ،للحديث عن
تــداع ـيــات ه ــذه االن ـت ـخــابــات عـلــى املـنـطـقــة األكـثــر
اضطرابًا في العالم.
هذا التغيير ّ
مرحب به ،وخصوصًا أن عــددًا من
دول الخليج ال تعجبها جوانب عدة في سياسات
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي بـ ـ ــاراك أوب ــام ــا ف ــي ال ـشــرق
األوسـ ــط ،ولـّكــن حـتــى الــذيــن ع ـ ّـبــروا عــن دعمهم
لـتــرامــب حـ ــذروا مــن أن «ال أح ــد ي ـعــرف» مــا هي
مواقفه الحقيقية.
رك ــز ع ــدد م ــن امل ـت ـحــدثــن ع ـلــى ص ـف ــات تــرامــب
املشاركني في
الشخصية الواضحة .فجادل أحد
ّ
أن ترامب «رجل مغرور» ،وبالتالي يجب التملق له،
كما فعل العديد من زعماء العالم في اتصاالتهم
بعد ّ انتخابه .وقال متحدث آخر إن ترامب «رجل
متقلب» ،لذلك ال يجوز إحراجه ،وشدد غيره على
أن تــرامــب يعد نفسه «صــانــع الـصـفـقــات» ،لذلك
يـجــب الـبـحــث عــن «الـصـفـقــات» الـتــي مــن شأنها
أن تـخــدم مـصــالــح املـنـطـقــة .أم ــا وزي ــر الخارجية
اإليــرانــي ،فقد دعــا تــرامــب إلــى االل ـتــزام باالتفاق
النووي مع إيران.
م ــن أب ــرز املــواض ـيــع ال ـتــي ج ــرت مـنــاقـشـتـهــا في
املنتدى هي االتفاقية مع إيران ،إذ كان هناك شبه
إجـمــاع على أن تــرامــب يجب أن يقبل االتفاقية
ً
ّ
ويركز بــدال من ذلــك على الحد من سلوك إيــران
«العدواني» في املنطقة ،وأن يكون صارمًا في الرد
على االستفزازات اإليرانية .وكان ترامب قد قال،
خالل الحملة االنتخابية ،إنه إذا ّ
تعرضت الزوارق
الـحــربـيــة اإلي ــران ـي ــة لـلـسـفــن الـبـحــريــة األمـيــركـيــة
ف ــي الـخـلـيــج« ،س ـي ـف ـجــرهــا» .ه ــذه الـلـغــة املـعــاديــة
إليــران هي ما يرغب عــرب الخليج في سماعها.

م ــن املــواض ـيــع الـ ـب ــارزة أي ـض ــا ،اس ـت ـعــداد تــرامــب
للتحالف مع روسيا في سوريا .فأكثر التعليقات
االستفزازية جاءت على لسان املشاركني الروس،
الذين قالوا إن سياسات هيالري كلينتون كانت
ستدفع بالواليات املتحدة إلى «الهاوية» ،وستؤدي
إلى «تصادم في سوريا».
(«ذي واشنطن بوست» األميركية)

ترامب محق في االنسحاب
من االتفاقيات التجارية
يوسف الجنجيهي
فــي فيديو على مــوقــع «يــوتـيــوب» صدر
هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس املـنـتـخــب
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،أن ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
سـتـنـسـحــب م ــن «اتـ ـف ــاق ال ـش ــراك ــة عبر
املـحـيــط ال ـه ــادئ» .يشمل ه ــذا االت ـف ــاق الـتـجــاري
االقتصادات الرئيسية في منطقة املحيط الهادي،
ما عدا الصني.
ً
على الليبراليني أن يسألوا أنفسهم سؤاال رئيسيًا:
ملـ ــاذا تـنـتـشــر الـقــومـيــة ف ــي كــافــة أن ـح ــاء ال ـغــرب؟

ال ـجــواب بسيط نسبيًا .إن الـعــوملــة النيوليبرالية
أهملت املــايــن فــي بـلــدان االقـتـصــادات املتقدمة
وبلدان النصف الجنوبي من الكرة األرضية على
مدى عقود عدة .وقد أدت التداعيات االقتصادي،
بـعــد ع ــام  ،2008إل ــى ات ـســاع ال ـهــوة بــن األغـنـيــاء
والـ ـفـ ـق ــراء وزادت م ــن ع ـ ــدم املـ ـ ـس ـ ــاواة ودف ـع ــت
بالكثيرين إلــى تحت خــط الـفـقــر .أمــا سياسات
التقشف في جنوب أوروب ــا ،فقد ّأدت إلــى كارثة
الديموقراطية
اجتماعية حقيقية .وباتت األحزاب ّ
الليبرالية واالجتماعية ـ التي كانت تمثل الطبقة
ال ـعــام ـلــة ســاب ـقــا ـ ـ ـ ف ــي الـسـلـطــة وت ـح ــت سـيـطــرة
ال ـشــركــات .وبــال ـتــالــي ،ق ــرر مــايــن الـنــاخـبــن أن
ّ
يتحولوا إلى معارضة مناهضة للسلطة ،ما ّأدى
إلى نجاح «الحزب الوطني االسكتلندي» ،و«حزب
االستقالل» ،و«بريكست» ،وترامب.
( )...تــرامــب عـ ّـبــر أكـثــر مــن م ـ ّـرة عــن معارضته
ل ـ ــ«ات ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة األط ـ ـلـ ـسـ ـيـ ــة ل ـل ـت ـج ــارة
واإلستثمار» ،و«اتفاقية التجارة الحرة ألميركا
الشمالية».
كثير من الناس ال يفهمون معنى ومضمون هذه
االتفاقيات التجارية ،لذا اسمحوا لي بأن أوضح
ذلكّ .
تعزز هذه االتفاقيات مفهوم التجارة ّ
الحرة،
مــا يعني وض ــع الـخــدمــات الـعــامــة تـحــت سيطرة
الشركات ال الدولة .كذلك تحد هذه االتفاقيات من
قدرة البلدان على تنظيم البنوك ،وفرض ضوابط
على رؤوس األم ــوال .أمــا بنود تسوية النزاعات
بني املستثمرين والــدولــة ،فهي تسمح للشركات
األج ـن ـب ـي ــة املـ ـتـ ـع ــددة ال ـج ـن ـس ـيــات بـ ــأن تـقــاضــي
الحكومة إذا اتـخــذت تــدابـيــر تــؤثــر فــي أربــاحـهــا،
ً
وذلك من خالل محاكمات سرية خاصة بدال من
املحاكم العادية)...( .
ال ـعــوملــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة لـيـســت ق ــوة ال نستطيع
م ـق ــاوم ـت ـه ــا .ال ـح ـم ــائ ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وت ـق ـي ـيــد
التجارة بني الــدول قد ال تكون سياسة تقدمية،
ولكن الوضع الراهن ،من الركود في األجــور إلى
ان ـخ ـفــاض مـسـتــوى املـعـيـشــة ،ال يـمـكــن تـحـ ّـمـلــه.
ُ َ
إذا ل ــم ت ـتــخــذ خ ـط ــوات ملـعــالـجــة اآلثـ ــار الـخـطـيــرة
رد الفعل عنيفا ّ
لليبرالية الجديدة ،فسيكون ّ
جدًا،
ومــن املــرجــح أن يــؤدي ذلــك إلــى انتشار القومية
والفاشية والصراع العاملي.
(«ذي اندبندنت» البريطانية)

مصر

«العيش» بال دعم حكومي ...والجيش سيراقب
ِ
الناتجة مــن الحصار وتـعــرض تلك
املــزارع لالستهداف املباشر من قبل
طيران «التحالف».
ف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،أكـ ــدت الـسـلـطــات
امل ـح ـل ـي ــة فـ ــي م ــدي ــري ــة فـ ـ ــرع ال ـع ــدي ــن
الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية
من محافظة إب والبالغ عدد سكانها
 120549نسمة ،تصاعد مظاهر الجوع
وسـ ــوء الـتـغــذيــة ال ـح ــاد ف ــي املــديــريــة.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة فــي
املحافظة أن مناطق املسيلة والعاقبة
العليا والسفلى والــوزيــرة واألهـمــول
والتي تضم  36تجمعًا سكانيًا تعيش
أوضاعًا إنسانية في غاية الصعوبة
وهــي بــأمـ ّـس الـحــاجــة الــى املـســاعــدات
اإلنـســان ـيــة امل ـن ـقــذة لـلـحـيــاة .وأوض ــح
مصدر طبي في املديرية أن هناك ما
ي ـقــرب مــن  2750مــا بــن طـفــل وام ــرأة
حامل ومرضع وصلت بهم الحال إلى
مـسـتــويــات حــرجــة مــن س ــوء التغذية
الـحــاد والــوخـيــم ،مــا يتطلب تدخالت
إغ ــاثـ ـي ــة ع ــاجـ ـل ــة .وأعـ ـ ـ ـ ــادت املـ ـص ــادر
أس ـ ـبـ ــاب ت ـف ـش ــي املـ ـج ــاع ــة وت ـص ــاع ــد
ض ـحــايــا س ــوء ال ـت ـغــذيــة م ــن األط ـف ــال
إلــى اتـســاع نطاق الفقر والبطالة في
أوس ــاط السكان نتيجة فـقــدان اآلالف
م ــن أبـ ـن ــاء امل ــدي ــري ــة فـ ــرص أع ـمــال ـهــم
جراء الحرب والحصار ،باإلضافة إلى
تصاعد أعــداد النازحني من القادمني
من املدن الى املديرية النائية.

القاهرة ــ جالل خيرت
ُ ّ
تدور في أروقة الحكومة املصرية أوراق خطة جديدة
للتخلص من الدعم بمساندة برملانية ستنتهي إلى
غــاء سعر الخبز بدرجة أولــى بجانب سلع أخــرى،
فيما تنقل مصادر مطلعة أن تنفيذ الخطة قد يتطلب
 18شهرًا ُ
سيرفع خاللها الدعم الحكومي عن الخبز.
هذا املصير سوف يواجه قرابة  70مليون مصري
اعتادوا ثبات سعر الخبز ألكثر من أربعة عقود لم
يجرؤ فيها أي نظام حكم على تغيير سعره ،وهو ما
يشعر الحكومة بخطورة هــذه الخطوة ،التي تراهن
ّ
عـلــى ّأن ط ــول وق ــت الـتـنـفـيــذ سـيـجــنـبـهــا اعـتــراضــا
مجتمعيًا كبيرًا.
ويساند موقف الحكومة نواب البرملان الذين انتخبهم
هــؤالء الـنــاس ،في وقــت تجري فيه إعــادة النظر في
هوية مستحقي دعم السلع التموينية ،علمًا بأن هذا
الدعم مـقــداره  21جنيهًا ( 1.3دوالر أميركي) لكل
فرد شهريًا عن السلع التموينية ،باإلضافة إلى 60
جنيهًا ( 3.5دوالرات) للخبز ال ــذي يـتــاح للفرد أن
يستفيد من خمسة أرغفة منه يوميًا ،مع السماح له
باستبدال «فارق عدم الشراء» للخبز بسلع مدعومة
بشرط أن تكون موجودة لدى التجار.
بـخــاف زي ــادة وزارة الـتـمــويــن خ ــال آخ ــر شهرين
ّ
أسـعــار جميع السلع األســاسـيــة ،األمــر الــذي خفض
عمليًا قيمة الدعم رغــم زيــادة األخيرة مرتني خالل

ستة أشهر بتوجيهات رئاسية ،فإن مجلس النواب
يـسـعــى راه ـن ــا إل ــى إقـ ـ ــرار ق ــان ــون ي ـج ــري بـمــوجـبــه
تخفيض عدد األشخاص الذين يحصلون على السلع
والخبز املدعم ،ويــراوح عددهم بني  73و 83مليونًا.
الهدف من هــذه الخطوة تخفيض عــدد املستفيدين
إلى النصف عبر تحديد الحد األقصى بخمسة آالف
جنيه (أقــل من  300دوالر) كدخل شهري العتبار
ً
األس ــرة ال تستحق دعـمــا ،فضال على إزال ــة أسماء
املسافرين خارج البالد ،وهو ما يحقق رفعًا للدعم
سيطاول  30مليون شخص على األقل.
في املرحلة األولى من هذا املشروع ،سيشمل القرار
املـســافــريــن فــي ال ـخــارج الــذيــن تستفيد أســرهــم من
مخصصاتهم التموينية (مجموع هذه األسر قرابة
عشرة ماليني) ،علمًا بأن «التموين» ّ
قررت فتح باب
الحذف واإلضافة من الشهر املقبل ملدة ثالثة أشهر
على أن يكون اكتشاف التالعب باألسماء بعد ذلك
ّ
مقيدًا بغرامة أو الحبس.
الالفت أن مهمة خفض أعداد الحاصلني على الدعم
التي يــروج لها مجلس النواب باعتبارها تستهدف
ُزي ـ ــادة ال ــدع ــم املـخـصــص لــأســر األك ـث ــر احـتـيــاجــا،
أسندت إلى وزارة اإلنتاج الحربي ،واألخيرة ستطلب
من الحاصلني على السلع التموينية توقيع إقــرارات
بدخل األســرة الشهري ،وهو ما يصاحبه تعليمات
شفهية للبنوك بالتأكد من أي تحويالت مالية تدخل
إلى هؤالء ومعرفة سببها عن طريق البنك املرسل،

ثــم سـيـجــري إع ــداد قــائـمــة بـمــن يعلمون مــع جهات
ف ــي ال ـخ ــارج لـحــذفـهــم أي ـضــا م ــن ب ـطــاقــات الـتـمــويــن
ومـطــالـبـتـهــم ب ـس ــداد ض ــرائ ــب ع ــن عـمـلـهــم الـ ــذي ال
تحصل مصلحة الضرائب على نسبتها القانونية
منه.
بالعودة إلى الخبز ،فإن الحكومة ستحذف أكثر من
 35مليون شخص ،على األقل ،من الذين يحصلون
على الخبز املدعوم ،وهــؤالء سيصير واجبًا عليهم
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ــرغ ـي ــف ب ـس ـتــة أضـ ـع ــاف س ـعــره
األصلي ،وهــو السعر ّ
الحر في الوقت الحالي ،علمًا
بأن إلغاء دعم الخبز ربما يكون الخطوة التالية بعد
إلغاء السلع التموينية أو في التوقيت نفسه ،وهذا ما
ستقرره القيادة السياسية لحظة التنفيذ النهائي
بناء على مدى تحمل املواطنني هذا القرار الذي تقرر
أن ُيـسـ ّـوق إعالميًا على أنــه ملصلحة الفئات األكثر
احتياجًا.
وتقول مصادر في الحكومة إن خفض الدعم املوجه
إل ــى الـخـبــز وال ـس ـلــع الـتـمــويـنـيــة سـيـصــل إل ــى نسبة
الـنـصــف خ ــال ال ـعــام املــالــي املـقـبــل ،عـلـمــا ب ــأن هــذه
ً
الخطوة التي يتوقع أن تثير جدال كبيرًا في املناطق
الــريـفـيــة وامل ــدن خ ــارج الـعــاصـمــة بــاعـتـبــارهــا األكـثــر
استفادة ،رغم أن جهات أمنية ترى أن هذا االعتراض
لن يؤدي إلى احتجاجات على غرار ما شهدته مصر
في انتفاضة ّ 1977إبــان عهد الرئيس الراحل أنور
السادات.

