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مصر

ّ
هكذا رد السيسي «الجميل» إلى الطبقة المتوسطة
يواصل الحكم
المصري خنق الطبقة
المتوسطة بمزيد من
الضغوط عليها ،آخرها
طلب تحويل ّ
العدادات
(كالكهرباء والمياه)
لتكون مسبقة الدفع ،في
وقت ترتفع فيه أسعار
السلع ...فهل تكون هذه
آخر الضربات ضد الطبقة
الوسطى قبل إعادة
سيناريو حسني مبارك؟
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
لــم تعد الطبقة املتوسطة فــي مصر
قــادرة على تحمل تبعات اإلجــراءات
االقتصادية التي تستهدف قطاعات
عـ ــدة ،ه ــي م ــن أب ــرزه ــا .ف ــأف ــراد هــذه
ال ـط ـب ـقــة ،ال ـت ــي ت ـض ــررت ب ـش ــدة بعد
اإلطاحة بنظام حسني مبارك ،تزداد
م ـعــانــات ـهــم ي ــوم ـي ــا .ول ــذل ــك أس ـب ــاب
كـثـيــرة ،لعل أهمها خـســارة عائالت
كثيرة وظائف أبنائها بسبب تراجع
حــركــة الـسـيــاحــة وإغـ ــاق ع ــدد كبير
مــن املـصــانــع ،بــاإلضــافــة إلــى ارتـفــاع
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـبـ ـط ــال ــة وزيـ ـ ـ ـ ــادة م ـع ــدل
جرائم السرقة ،مع انخفاض الرواتب
التي ال تالئم االرتفاع املضطرب في
األسعار ،خاصة خالل العام األخير،
ال ــذي ق ـفــزت فـيــه أس ـع ــار الـسـلــع فيه
بأكثر من .%20
أم ــا عــن الـ ــدوالر األم ـيــركــي والجنيه
امل ـ ـصـ ــري ،ف ـب ــات ال ـ ـفـ ــارق ف ــي ص ــرف
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــر هـ ـ ـ ــو  %20بـ ـ ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــوق
الرسمية ،التي لم تعد تتوافر فيها
س ـيــولــة م ــن الـعـمـلــة ال ـص ـع ـبــة ،وبــن
السوق الـســوداء .وفــي األخيرة صار

ً
ال ـس ـعــر األك ـث ــر تـ ـ ــداوال ل ــدى الـتـجــار
واملـ ـسـ ـت ــوردي ــن ه ــو  11ج ـن ـي ـهــا فــي
امل ـت ــوس ــط م ـقــابــل ك ــل ج ـن ـيــه ،وســط
تــوق ـعــات بــانـخـفــاض جــديــد مرتقب
مــع نهاية السنة املــالـيــة ،الـتــي تحل
آخر الشهر املقبل.
والطبقة الوسطى في مصر توصف
بــأن ـهــا ّ
«رمـ ــانـ ــة امل ـ ـيـ ــزان» اجـتـمــاعـيــا
واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا وتـ ـنـ ـم ــوي ــا ،ب ــاع ـت ـب ــار
أن ـهــا األك ـب ــر عـ ــددًا واألك ـث ــر حـضــورًا
فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع .وت ـش ـم ــل ج ـي ـش ــا مــن
امل ــوظ ـف ــن ال ـع ـمــوم ـيــن ف ــي وظــائــف
الـ ــدولـ ــة ووزارات ـ ـ ـهـ ـ ــا ،الـ ــى ج ــان ــب أن
لـهــا دورًا فــي املـشـهــد ال ـع ــام ،خاصة
أن م ــن ف ـي ـهــا م ـت ـع ـل ـمــون وال يـمـكــن
ت ـج ــاه ــل الـ ـخـ ـط ــاب ال ـس ـي ــاس ــي لـهــم
وتأثيرهم في االنتخابات الرئاسية
وال ـبــرملــان ـيــة ،كـمــا أن ـهــا مــؤشــر على
القوة االقتصادية في البالد.
وف ـي ـم ــا ك ــان ــت الـ ـ ـث ـ ــورة ع ـل ــى م ـب ــارك
ي ـح ـ ّـرك ـه ــا أب ـ ـنـ ــاء ه ـ ــذه ال ـط ـب ـق ــة ،ف ــإن
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس عـ ـب ــد ال ـ ـف ـ ـتـ ــاح ال ـس ـي ـس ــي،
يواصل نهج سابقه في الضغط على
أبناء الطبقة املتوسطة ،عبر قراراته
ال ـتــي ي ــرى أن ـهــا تـصــب ف ــي املصلحة
ال ـعــامــة .لـكـنــه يـغـفــل أن الـحـكــومــة في
عهده أقــرت زيــادة سنوية في أسعار
املـيــاه والـكـهــربــاء تمهيدًا لــرفــع الدعم
عـنـهـمــا خ ــال خ ـمــس س ـن ــوات مقبلة
اس ـت ـجــابــة ل ـض ـغــوط ال ـب ـنــك ال ــدول ــي.
كــذلــك يــواصــل الرئيس بالتعاون مع
حكومته ،ممارسة املزيد من الضغوط
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى أم ـ ـ ـ ــوال مـ ــن ج ـي ــوب
الطبقة املتوسطة ،التي لم تعد قادرة
على الوفاء باحتياجاتها األساسية.
ب ـ ـخـ ــاف ارت ـ ـف ـ ــاع أسـ ـ ـع ـ ــار املـ ـ ـ ــدارس
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات (لـ ـ ـ ــم ت ـعــد
م ـت ــواف ــرة ف ــي األسـ ـ ـ ــواق) بــأك ـثــر من
 ،%30وكــذلــك أسـعــار الـعـقــارات التي
ت ــأث ــرت ب ــأس ـع ــار األراضـ ـ ـ ــي ،خــاصــة
ال ـت ــي طــرح ـت ـهــا ال ـح ـكــومــة بــالـقــرعــة
لـلـمــواطـنــن ،تــوالــت بـعــدهــا الــزيــادة
املـ ـجـ ـن ــون ــة ف ـ ــي األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ،وم ـ ّـس ــت
مــواد أساسية كــاألرز والخضراوات
وال ـ ــزي ـ ــت ،امل ــرت ـه ـن ــة أيـ ـض ــا بــأس ـعــار
امل ـب ـيــدات الـحـشــريــة املـسـتـخــدمــة في

املزروعات ،مع اضطرار الحكومة إلى
استيراد هذه املواد من الخارج.
فــي املقابل ،لــم يقدم السيسي سوى
زيـ ــادة ف ــي مـخـصـصــات دع ــم السلع
التموينية قيمتها أقل من  0.40سنت
تقريبًا ،وزي ــادة في رواتــب العاملني
ف ــي الـحـكــومــة وال ـق ـطــاع ال ـع ــام تـقــدر
بـ %5فحسب ،فيما تستعد الحكومة
لفرض ضريبة القيمة املضافة التي
ستزيد أسـعــار جميع السلع بنسب
متفاوتة.
وخالل اجتماع بني رئيس الحكومة
ووزي ـ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء ،وال ــرئ ـي ــس ،طلب
األخـ ـ ـي ـ ــر ف ـ ـ ــرض مـ ــزيـ ــد م ـ ــن ال ـق ـي ــود
على الطبقة املتوسطة عبر تركيب
الـ ـع ــدادات املـسـبـقــة ال ــدف ــع ،لـيــس في
الـكـهــربــاء فـحـســب ،وإن ـمــا فــي املـيــاه
والغاز ،وهو إجــراء يعني محاصرة
ال ـع ــائ ــات ال ـت ــي ال تـسـتـطـيــع س ــداد

فواتير استخدامها أو تؤجلها حتى
إشـعــار آخــر على اعتبار أنها أمــوال
ح ـكــوم ـيــة .وصـ ــدر تــوج ـيــه بـتــركـيــب
هذه العدادات في العقارات الجديدة
التي تبنيها الحكومة حاليًا.
لكن هــذا الطلب يــأتــي متناقضًا مع
ت ـص ــري ـح ــات ال ـس ـي ـس ــي الـ ـت ــي ش ــدد

ما يحدث اآلن هو
مواصلة لنهج آخر حكومات
حسني مبارك
ف ـي ـهــا ،خ ــال اف ـت ـتــاح إحـ ــدى مــراحــل
م ـشــروع اإلس ـكــان االجـتـمــاعــي ،على
ضـ ـ ـ ــرورة االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن ن ـق ــل س ـكــان
ال ـع ـش ــوائ ـي ــات إلـ ــى م ـنــاطــق سكنية
جــديــدة خــال عــامــن ،وذلــك للقضاء

عامل مصري يعمل على تصنيع «فانوس» رمضان قبيل أسبوعين من حلول الشهر (آي بي ايه)

على املساكن العشوائية التي يصل
عــدد سكانها وفــق اإلحـصــاءات غير
الــرس ـم ـيــة إلـ ــى ن ـحــو ع ـش ــرة مــايــن
شـ ـخ ــص ،أي مـ ــا ي ـم ـث ــل ن ـح ــو %10
مــن املـصــريــن املـقـيـمــن فــي الــداخــل.
وال ـس ـبــب أن س ـكــان ه ــذه امل ـنــاطــق ال
ي ـم ـل ـكــون ف ــي ال ـغ ــال ــب قـ ــوت يــومـهــم
إال بـصـعــوبــة ،وغــالـبـيـتـهــم ال تسدد
رس ــوم املــرافــق مــن امل ـيــاه والـكـهــربــاء
نتيجة الـتــوصـيــات غـيــر الشرعية،
م ــا ي ـع ـنــي أن نـقـلـهــم إلـ ــى ال ــوح ــدات
السكنية ال ـجــديــدة مــع ف ــرض الــدفــع
امل ـق ــدم ل ـخ ــدم ــات امل ــراف ــق ،سـيــوصــل
إلى حرمانهم إياها ،وهو نهج آخر
حكومات مبارك.
ب ـ ــذل ـ ــك ،ي ـت ـب ــن أن ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـق ــائ ــم
ي ـض ـغ ــط عـ ـل ــى ال ـط ـب ـق ــة امل ـت ــوس ـط ــة
مـجــددًا ويحملها أكـثــر مــن طاقتها،
ب ــل يـطــالــب الـحـكــومــة ب ـفــرض دمـغــة
(ط ـ ــاب ـ ــع ب ـ ــري ـ ــدي) مل ـص ـل ـح ــة تـنـمـيــة
الـعـشــوائـيــات فــي وق ــت يـحـصــل فيه
ن ــواب الـبــرملــان عـلــى ق ــروض ميسرة
مــن دون فــوائــد ،وتــواصــل الحكومة
س ـيــاســة االقـ ـت ــراض م ــن املــؤس ـســات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة م ـ ــن دون رق ـ ـي ـ ــب ،ل ـت ـكـ ّـبــل
األجـ ـ ـي ـ ــال امل ـق ـب ـل ــة وت ـض ـع ـه ــا تـحــت
ً
ضـغــط تـســديــد ال ــدي ــون ،فـضــا على
إعــادة الودائع الخليجية التي باتت
تـشـكــل أك ـثــر م ــن نـصــف االحـتـيــاطــي
النقدي للبنك املركزي املصري ،برغم
أن هذه الودائع ّ
أجلت انهيار الجنيه
مــؤقـتــا ،فــي وقــت ال تــوجــد فيه رؤيــة
جـ ــادة إلن ـق ــاذ االق ـت ـص ــاد م ــن عـثــرتــه
املستمرة منذ سنوات.
هـ ـك ــذا ي ـ ــرد ال ـس ـي ـســي ال ـج ـم ـيــل إل ــى
ال ـط ـب ـقــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـت ــي دعـمـتــه
وراه ـن ــت عـلـيــه لـتـحـقـيــق االس ـت ـقــرار
ومـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـ ـغـ ـ ــاء .وم ـ ـ ــع اق ـ ـتـ ــراب
ع ــام ــن ع ـل ــى وص ــول ــه إلـ ــى الـسـلـطــة
يظهر أن رهانها لــم يكن فــي محله،
فــا الـحـكــومــة نجحت فــي املحافظة
ع ـل ــى األسـ ـ ـع ـ ــار ،وال ال ـج ـي ــش نـجــح
فــي أن يـكــون حكومة بديلة تساعد
الـشــريـحــة األك ـب ــر م ــن امل ـصــريــن في
توفير احتياجاتهم برغم أن الرئيس
ّ
كلفه قضية استيراد الغذاء.

تقرير

ّ
نتنياهو يناور مع هرتسوغ ...ويضم ليبرمان
نجح رئيس حكومة
العدو في اللعب على
التنافس بين رغبة رئيس
حزب «إسرائيل بيتنا»،
أفيغدور ليبرمان ،ورئيس
المعسكر الصهيوني
(المعارضة) ،إسحاق
هرتسوغ ،في االنضمام
إلى الحكومة ،فوافق
ليبرمان على المشاركة
خوفًا من بقائه في
المعارضة ضعيفًا
علي حيدر
وافـ ـ ـ ــق رئ ـ ـيـ ــس «إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ب ـي ـت ـن ــا»،
على الـعــرض الــذي قدمه إليه رئيس
ح ـكــومــة ال ـع ــدو ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى حـقـيـبـتــي األم ــن
واالس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب مـ ـق ــاب ــل دخ ـ ــول ـ ــه فــي

ال ـح ـك ــوم ــة .وب ــرغ ــم االنـ ـطـ ـب ــاع ال ــذي
ّ
س ـ ــاد إس ــرائـ ـي ــل ،أن ال ـخ ـط ــاب ال ــذي
أل ـق ــاه الــرئ ـيــس امل ـص ــري عـبــد الـفـتــاح
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي م ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــا ع ـ ـ ــن ف ــرص ــة
ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى ح ــل س ـيــاســي سلمي
للقضية الفلسطينية ،سيوفر مظلة
س ـيــاس ـيــة ل ـتــوس ـيــع ال ـح ـك ــوم ــة عـبــر
ض ـ ّـم «املـعـسـكــر الـصـهـيــونــي» إلـيـهــا،
لـكــن يـبــدو أن لـيـبــرمــان تلمس جدية
ن ـت ـن ـيــاهــو ب ـض ـ ّـم زع ـي ــم «امل ـع ـس ـك ــر»،
إسحاق هرتسوغ ،ما يعني بقاءه في
ً
املعارضة ضعيفًا ومعزوال.
لذلك بادر ليبرمان إلى تليني مواقفه،
مـ ــوج ـ ـهـ ــا رسـ ـ ــالـ ـ ــة أعـ ـ ـ ـ ــرب فـ ـيـ ـه ــا عــن
اس ـت ـع ــداده لـلـمـشــاركــة ف ــي الـحـكــومــة
في حال تلبية مطالبه .هذا املستجد
السياسي ّ
وسع أمام نتنياهو مروحة
ال ـخ ـيــارات واملـ ـن ــاورة ،خـصــوصــا أنــه
ب ـق ــدر م ــا تـتـســع ال ـق ــاع ــدة الـبــرملــانـيــة
لـلـحـكــومــة ،ي ـجــري تــوفـيــر امل ــزي ــد من
االستقرار لها ،وتحديدًا إذا ما كانت
تنتمي إلى معسكر اليمني.
ف ــي ضـ ــوء ذل ـ ــك ،ل ــم ي ـم ـكــث نـتـنـيــاهــو
ً
ط ــوي ــا ،ب ــل ب ـ ــادر إل ــى ع ـقــد ل ـق ــاء مع
ليبرمان وقــدم له العرض الــذي يلبي
مطالبه بعدما تراجع عن سقوفه غير
الواقعية .وتعبيرًا عن جدية النتائج
ال ـت ــي خ ـلــص إل ـي ـهــا ل ـق ــاء نـتـنـيــاهــو ـ

ليبرمان ،اتفق الطرفان على تشكيل
طــواقــم الستكمال املـفــاوضــات .وكــان
ن ـت ـن ـيــاهــو ق ــد م ـه ــد ل ـخ ـطــوتــه بـلـقــاء
مـ ــع وزي ـ ـ ــر األم ـ ـ ـ ــن ،م ــوش ـي ــه ي ـع ـل ــون،
ت ـح ــت عـ ـن ــوان «مـ ـ ـش ـ ــاورات م ـه ـن ـيــة».
لكن مــن الصعب فصل هــذه الخطوة
ع ــن الـ ـع ــرض الـ ـ ــذي ق ــدم ــه نـتـنـيــاهــو
لليبرمان ،رغــم أن املحيطني برئيس
الحكومة وبــوزيــر االمــن أكــدوا أنــه لم

يأتي الترحيب بليبرمان
على خلفية االنتقادات التي
تعرض لها يعلون
ُيـبـ َـحــث نـقــل حقيبة األم ــن إل ــى زعيم
«إسرائيل بيتنا».
مع ذلــك ،فمن الناحية النظرية تبقى
مـصـلـحــة نـتـنـيــاهــو ب ـضـ ّـم «املـعـسـكــر
ال ـص ـه ـيــونــي» أي ـض ــا إل ــى ال ـح ـكــومــة،
لكونه يوفر قــاعــدة أوســع للحكومة،
وأيضًا مساحة مناورة بني أطرافها،
وتـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي ح ـ ــال ت ـن ــاغ ــم كـ ــل مــن
ليبرمان ورئيس «البيت اليهودي»،
نفتالي بنيت ،للضغط على نتنياهو.
أم ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــال وج ـ ـ ـ ـ ــود «املـ ـعـ ـسـ ـك ــر
الصهيوني» في الحكومة ،سيتمكن

نتنياهو من لعب دور نقطة التوازن
بـ ــن امل ـ ــواق ـ ــف املـ ـتـ ـع ــارض ــة داخ ـل ـه ــا.
أضـ ــف إلـ ــى أن م ـش ــارك ــة األخـ ـي ــر فــي
الحكومةُ ،يـ َـعـ ّـد مطلبًا إسرائيليًا في
ضــوء الـظــروف السياسية اإلقليمية
والـ ــدول ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـط ــال ــب ب ـت ـحــريــك
عـمـلـيــة ال ـت ـســويــة .وي ـم ـكــن أي ـضــا من
خـ ـ ــال «ت ـغ ـل ـي ــف» أشـ ـ ــد ال ـح ـك ــوم ــات
يمينية بحزب يحمل طابعًا وسطيًا
ويساريًا ،أن ُيسهم بتبييض صورة
الحكومة إقليميًا ودوليًا.
ف ــي ض ــوء ذل ــك ،بــاتــت ال ـك ــرة اآلن في
م ـل ـع ــب هـ ــرت ـ ـسـ ــوغ ،ال ـ ـ ــذي فـ ــي ض ــوء
م ــوق ـف ــه ،س ـي ـت ـحــدد ال ـش ـكــل الـنـهــائــي
للحكومة.
وكما كــان متوقعًا ،تــرك التقدم الــذي
ج ــرى ف ــي امل ـف ــاوض ــات الـثـنــائـيــة بني
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ول ـ ـي ـ ـبـ ــرمـ ــان ،ص ـ ـ ـ ــداه فــي
معسكر اليمني ال ــذي فضل انضمام
األخ ـ ـيـ ــر إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة .وكـ ـ ـ ــان مــن
أوائ ــل املــرحـبــن بــانـضـمــام ليبرمان،
«حــزب البيت الـيـهــودي» ،الــذي أعرب
ع ــن ارت ـي ــاح ــه إزاء ت ـق ــدم االت ـص ــاالت
مـ ــع «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ـي ـت ـن ــا» ،خ ـصــوصــا
لـنــاحـيــة إمـكــانـيــة نـقــل حـقـيـبــة األم ــن
إل ــى لـيـبــرمــان .ويــأتــي ه ــذا الترحيب
على خلفية االنـتـقــادات التي تعرض
لها يعلون من قبل القاعدة اليمينية

نـتـيـجــة م ــواق ـف ــه امل ــؤي ــدة لـنـشــاطــات
الجيش التي استاءت منها الجهات
الـيـمـيـنـيــة امل ـت ـطــرفــة .ه ــذا إل ــى جــانــب
أن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ل ــو اسـتـكـمـلــت فقد
تقطع الطريق على دخــول هرتسوغ
إلى الحكومة ،كما األطــراف اليمينية
املتطرفة.
ورأى رئ ـيــس كـتـلــة االئـ ـت ــاف ،زئـيــف
الكني ،أن ليبرمان طلب «ثمنًا سياسيًا
ُمنخفضًا ج ـدًا ،وهــو الـحـصــول على
حـقـيـبـتــن ...مـقــارنــة بـهــرتـســوغ الــذي
ط ــال ــب ب ـث ـمــانــي حـ ـق ــائ ــب» .وأض ـ ــاف
ّ
إلكني أن «مــن األفـضــل إقــامــة حكومة
ثــاب ـتــة م ــن امل ـع ـس ـكــر ال ــوطـ ـن ـ ّـي ،وفـقــا
ل ــوع ــودن ــا ل ـل ـن ــاخ ــب ،ع ـل ــى أن نـقـيــم
ح ـك ــوم ــة وحـ ـ ــدة م ـف ـت ـع ـلــة ،ل ــن ت ـكــون
ث ــابـ ـت ــة ،وسـ ـتـ ـم ـ ّـس بـ ـح ــزب ال ـل ـي ـكــود
وبــامل ـع ـس ـكــر ال ــوطـ ـن ـ ّـي ،وب ـش ـكــل ع ـ ّ
ـام
ّ
اإلسرائيلي باملنظومة
بثقة الجمهور
السياسية».
وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر امل ـ ــواص ـ ــات ،ي ـســرائ ـيــل
كـ ـ ــاتـ ـ ــس« :أب ـ ـ ـ ـ ـ ــارك إع ـ ـ ـ ــان ل ـي ـب ــرم ــان
اسـتـعــداده لالنضمام إلــى االئـتــاف.
وحـ ــزبـ ــه ش ــري ــك ط ـب ـي ـع ـ ّـي لـلـحـكــومــة
ب ــرئ ــاس ــة الـ ـلـ ـيـ ـك ــود ،وي ـ ـجـ ــب إجـ ـ ــراء
م ـفــاوضــات مستعجلة بـغـيــة إتــاحــة
االنـ ـضـ ـم ــام ،م ــن أجـ ــل دفـ ــع امل ـصــالــح
ّ
الوطنية إلسرائيل».

