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الحدث ارتفع منسوب القلق من حرب نووية إلى مستوى خطير،
بالتزامن مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب االستثنائية التي وصلت
حدتها إلى مستوى غير مسبوق أيضًا ،على ّ
ّ
حد تعبير المراقبين
وحملوه مسؤولية ّ
والسياسيين الذين انتقدوه ّ
أي مواجهة

الجنون األميركي:

ترامب يستعجل حربًا نووية
ش ـع ــر الـ ـع ــال ــم خ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام الـقـلـيـلــة
املاضية بأنه يقترب مــن حافة حرب
نــوويــة ،ستعقب حــرب التصريحات
بـ ـ ــن الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وك ـ ــوري ـ ــا
ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة .وقـ ـ ـ ــد وصـ ـ ـ ــل م ـن ـس ــوب
ال ـ ـخـ ــوف إل ـ ــى أوجـ ـ ـ ــه ،م ـن ــذ ل ـي ــل أول
م ــن أمـ ــس ،بـفـعــل ال ـت ـهــديــد والــوع ـيــد
الـلــذيــن أطـلـقـهـمــا الــرئـيــس األمـيــركــي
دونــالــد ترامب لبيونغ يانغ بـ«النار
والـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـض ـ ـ ــب» ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـددت ه ـ ــذه
األخ ـيــرة بقصف منشآت فــي جزيرة
غ ــوام الـتــابـعــة لـ ــإدارة األمـيــركـيــة في
املحيط الهادئ .وأعلنت أنها «تدرس
بعناية خطة العمليات إلقــامــة حــزام
ن ــاري فــي املـنــاطــق املـحـيـطــة بجزيرة
غ ــوام ،بواسطة ال ـصــاروخ البالستي
املتوسط املــدى هواسونغ  ،»12وفق
م ــا أوردت وك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء ال ـك ــوري ــة
الشمالية الرسمية.
ً
نهار أمس كان حافال بالتصريحات
الـصــاروخـيــة مــن كــا الجانبني .وفي
الوقت الذي ابتعد فيه ترامب عن اللغة
الــدب ـلــومــاس ـيــة ،ك ــان ه ـنــاك اسـتـنـكــار
وانتقاد للهجته من قبل الحلفاء في
الخارج والداخل ،خصوصًا أنهم رأوا
أنه ّ
يهدد بحرب نووية غير محسوبة
النتائج واملفاعيل .وكما في كل مرة
«يتدحرج» فيها لسان ترامب ،يتدخل
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة لـتـلـطـيــف األج ـ ــواء،
ً
م ـ ـ ـحـ ـ ــاوال ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى م ـ ـ ــاء وج ــه
رئيسه؛ فقد أكد ريكس تيلرسون أن
ترامب استخدم لغة «سيفهمها كيم
جــونــغ ـ ـ أون» ،عـنــدمــا تـ ّ
ـوعــد بيونغ
ي ــان ــغ «ب ــالـ ـن ــار وال ـ ـغ ـ ـضـ ــب» ،بـسـبــب
بــرنــام ـج ـهــا الـ ـص ــاروخ ــي والـ ـن ــووي.
وقـ ــال إن «م ــا ي ـق ــوم ب ــه الــرئ ـيــس هو
توجيه رسالة قوية لكوريا الشمالية
سيفهمها كيم جونغ ـ أون ،ألنه يبدو
أنه ال يفهم اللغة الدبلوماسية» .وكان
تـيـلــرســون يـتـحــدث إل ــى الصحافيني
ّ
ع ـل ــى م ــن الـ ـط ــائ ــرة الـ ـت ــي ت ـق ــل ــه إل ــى
جزيرة غــوام ،حيث ارتــأى في الوقت
ذاتــه العمل على تهدئة املـخــاوف من
ً
مواجهة عسكرية ،قائال إنه ال توجد
إش ــارة إل ــى أن مـسـتــوى الـتـهــديــد من
كــوريــا الشمالية قــد ّ
تغير ،ومطمئنًا
األميركيني بأنه «يمكنهم أن يناموا
ً
جيدًا ليال».
وف ـي ـمــا ب ــدت ت ـصــري ـحــات تـيـلــرســون

ُ
كأنها خ ّصصت للتخفيف مــن حـ ّـدة
خـطــاب تــرامــب ،ع ــاد الــرئـيــس بعدها
بوقت قصير ليتباهى بقدرات بالده
الـنــوويــة؛ «ق ــراري األول كرئيس كان
تجديد وتطوير ترسانتنا النووية»،
قــال في تغريدة عبر موقع «تويتر»،
مضيفًا أنها «اآلن أقــوى من ّ
أي وقت
مـ ـض ــى» ،وهـ ــو م ــا رأى ف ـيــه الـبـعــض
تصعيدًا في املواجهة مع بيونغ يانغ،
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ــه ب ــدا ف ــي تـغــريــدة
أخرى كأنه يحاول التخفيف من فكرة
أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة سـتـحـتــاج إلــى
استخدام هــذه القوة في وقــت قريب،
ف ـق ــال« :ن ــأم ــل أن ال نـحـتــاج أب ـ ـدًا إلــى
استخدام هــذه القوة ،ولكن لن يكون
هناك وقت لن نكون فيه أقوى أمة في
العالم».
في غضون ذلــك ،توالت التصريحات
الصادرة عن الطرفني أو عن حلفائهما
ال ــذي ــن ح ــاول ــوا ت ـهــدئــة ال ـتــوتــر ال ــذي
سـيـطــر ع ـلــى األجـ ـ ــواء الــدبـلــومــاسـيــة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة .حـ ــاكـ ــم غـ ـ ـ ــوام إيـ ـ ـ ــدي بـ ــازا
ّ
كــالـفــو ب ــث مــن جـهـتــه فـيــديــو خاطب
فيه سكان الجزيرة ،وقــال لهم إنــه ال
يــوجــد أي خطر متصاعد ،فيما أكد
أحد املسؤولني األمنيني في الجزيرة
ثقته بدفاعات الجزيرة .إال أن كوريا
الشمالية حذرت عبر إذاعتها املحلية
م ــن أنـ ـه ــا ت ـت ـط ـلــع إل ـ ــى م ــا ه ــو أب ـعــد
م ــن غـ ــوام ،وأن ـه ــا ق ــد ت ـ ّ
ـوجــه ضــربــات
اسـتـبــاقـيــة إل ــى األراض ـ ــي األمـيــركـيــة،
م ـس ـت ـخــدمــة األس ـل ـح ــة الـ ـن ــووي ــة ،في
ح ــال كــانــت هـنــاك أي إش ــارة عـلــى أن
ّ
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة تـخــطــط لضربها
ً
أوال.
وجاء ذلك فيما رأت غالبية املنتقدين
أن ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض ي ــرس ــل إش ـ ــارات

«واشنطن بوست»ّ :
بيونغ يانغ يمكنها شن
هجوم على القوة
األولى في العالم

م ـت ـضــاربــة ب ـش ــأن مــوق ـفــه م ــن كــوريــا
الشمالية ،وأن مقاربة ترامب العدائية
تقف على خالف مع موقف تيلرسون
األكثر دبلوماسية.
وقــد زاد من حـ ّـدة هــذه االنـتـقــادات ما
نـشــرتــه صحيفة «ن ـيــويــورك تــايـمــز»
ً
ع ــن أن ت ـحــذيــر ت ــرام ــب ك ــان مــرتـجــا
بـشـكــل ك ــام ــل ،ول ــم ي ـكــن ُمـتـفـقــا عليه
م ــع م ـســاعــديــه ق ـبــل إج ـ ــراء مــؤت ـمــره
الـ ـصـ ـح ــاف ــي ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان م ـخـ ّـص ـصــا
ل ـق ـض ـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة ت ـم ــام ــا .وب ـح ـســب
ال ـص ـح ـي ـف ــة ،ف ـق ــد ع ـك ـســت ت ـه ــدي ــدات
الرئيس «نهجًا متطورًا وغير مستقر
ت ـجــاه إح ــدى أك ـثــر امل ـنــاطــق سخونة
فــي ال ـعــالــم ،فــي الــوقــت ال ــذي يناقش
فـ ـي ــه ف ــريـ ـق ــه خـ ـ ـي ـ ــارات دب ـل ــوم ــاس ـي ــة
واق ـت ـصــاديــة وع ـس ـكــريــة» .وق ــالــت إن
مـســاعــديــه منقسمون فــي مــا يتعلق
بكوريا الشمالية ،كما بشأن غيرها
مــن املـســائــل .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،نقلت
ّ
الصحيفة عــن أشـخــاص مطلعني أن
ّ
املحرك األساسي وراء تصريح ترامب
ك ــان قـصــة «واش ـن ـطــن ب ــوس ــت» الـتــي
كشفت فيها معلومات عن التقدم الذي
حققته كوريا الشمالية في برنامجها
الـ ـ ـن ـ ــووي ،وحـ ـي ــث ن ـق ـلــت عـ ــن ت ـقــريــر
س ـ ّـري أن ـجــزتــه وكــالــة االسـتـخـبــارات
العسكرية األميركية ،الشهر املاضي،
أن بيونغ يانغ «نجحت في تصغير
الـ ـ ـ ــرؤوس الـ ـن ــووي ــة لـتـثـبـيـتـهــا عـلــى
ّ
صواريخ عابرة للقارات ،ما يمكنها
ّ
من التهديد بشن هجوم نــووي على
ال ـقــوة األولـ ــى فــي ال ـعــالــم» .وبحسب
املـ ـص ــادر ،فـقــد ك ــان ت ــرام ــب ف ــي م ــزاج
غاضبّ ،
جراء هذا التقرير.
فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن ،ان ـت ـق ــد ع ـض ــو لـجـنــة
الشؤون الخارجية في مجلس النواب
الــدي ـمــوقــراطــي إل ـي ــوت إن ـغــل «ال ـخــط
األحمر السخيف» الذي رسمه ترامب
إزاء تهديدات بيونغ يانغ املتواصلة.
وق ــال «إن أم ــن أم ـيــركــا ال ي ـقــوم على
ق ــوة جيشنا فـحـســب ،بــل كــذلــك على
م ـص ــداق ـي ــة ال ـق ــائ ــد األعـ ـل ــى ل ـقــوات ـنــا
امل ـس ـل ـح ــة» ،مـ ـن ـ ّـددًا ب ـط ـب ــاع الــرئ ـيــس
ّ
«الـ ـن ــزق ــة» .ك ــذل ــك ،ش ــك ــك الـسـيـنــاتــور
ّ
الجمهوري جون ماكني في رد ترامب،
فقال إن «القادة العظماء» ال ّ
يهددون
أعـ ـ ــداء هـ ـ ــم إال إذا كـ ــانـ ــوا ج ــاه ــزي ــن
ل ـل ـت ـحــرك ،مـضـيـفــا «ل ـســت واث ـق ــا بــأن

خالل تظاهرة في بيونغ يانغ دعمًا لموقفها في وجه واشنطن (أ ف ب)

الرئيس جاهز للتحرك».
أم ـ ــاّ دول ـ ـي ـ ــا ،ف ـق ــد دع ـ ــت الـ ـص ــن إل ــى
تجنب «التصريحات واألعمال» التي
مــن شأنها تصعيد الـتــوتــر فــي شبه
الـجــزيــرة الـكــوريــة ،كــذلــك دعــت وزارة
الخارجية األملــانـيــة كــوريــا الشمالية
والـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة إل ـ ـ ــى «ض ـب ــط
النفس».
بــدورهــم ،راف ــق املــراقـبــون واملحللون
تـصــريـحــات تــرامــب الـســاخـنــة بكثير
مــن االن ـت ـقــادات ،معتبرين أنـهــا ٌ
قطع
مــع اللغة الدبلوماسية التي حكمت
التفاعالت بني واشنطن وبيونغ يانغ
ّ
على مدى سنوات .ورأى محللون أن
استخدام الرئيس األميركي الخطاب

ال ـن ــاري نـفـســه ال ــذي تـعـتـمــده بيونغ
يانغ ،إنما يخاطر باستفزاز «النظام
ّ
التكهن بردود
النووي» الذي يصعب
ّ
فعله ،وقــد يدفعه إلــى شــن «الهجوم
الذي نحرص على عدم حدوثه».
الخبير فــي ش ــؤون كــوريــا الشمالية
روب ـ ـ ـ ــرت ك ـي ـل ــي وصـ ـ ــف ت ـص ــري ـح ــات
ت ــرام ــب ،ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «واش ـن ـطــن
ب ـ ــوس ـ ــت» ،ب ــأنـ ـه ــا «غ ـ ـيـ ــر ضـ ــروريـ ــة،
ومخيفة ومستهترة» ،فــي حــن رأى
ك ـل ـيــو ش ــان ــغ ف ــي م ـج ـلــة «ذي ن ـيــور
ّ
«يسبب
ريبابليك» أن ضالل الرئيس
م ـخــاطــر ك ـث ـي ــرة ،وذل ـ ــك م ــع اح ـت ـمــال
وجود محرقة نووية على القمة».
(األخبار)

مصر

ُ
الدعم الحكومي يرفع مجددًا!
القاهرة ــ جالل خيرت
ال ت ـ ــزال ال ـح ـكــومــة امل ـص ــري ــة تــواصــل
خ ـطــوات رف ــع ال ــدع ــم ،بـعــد عــامــن من
ال ـب ــدء ب ـهــا .فـبـعــد أســاب ـيــع قـلـيـلــة من
زي ــادة الــدعــم املـبــاشــر املـ ّ
ـوجــه لــأفــراد
عبر الـبـطــاقــات التموينية بأكثر من
ال ـض ـعــف ،أعـ ــاد وزيـ ــر ال ـت ـمــويــن علي
املصيلحي نشر قــرار وقف ضم أفراد
جــدد إلــى الـبـطــاقــات التموينية التي
ي ـتــم بـمــوجـبـهــا ص ــرف ال ـخ ـبــز أيـضــا
لـلـمــواطـنــن م ـمــن يــزيــد رات ـب ـهــم على
 1500جنيه ( 85دوالرًا تقريبًا).
املصيلحي أعاد إصــدار قرار سبق أن
أص ــدره عــام  ،2009عندما كــان وزي ـرًا

ّ
عقدت الحكومة
من إجراءات االنضمام
إلى منظومة الدعم

فــي حكومة الــرئـيــس األسـبــق حسني
مبارك ،في خطوة أعادت الجدل حول
ق ـي ـمــة امل ـب ـل ــغ .ف ـخ ــال ف ـت ــرة إص ـ ــداره
ك ــان ــت قـيـمــة الـ ـ ـ ــ 1500جـنـيــه تـتـجــاوز

أك ـثــر م ــن  200دوالر ،بـيـنـمــا ال تــزيــد
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ع ـلــى  85دوالرًا
بــأفـضــل األح ـ ــوال ،وذل ــك بـعــد تحرير
سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه
وزيـ ـ ـ ــادة األس ـ ـعـ ــار الـ ـت ــي وصـ ـل ــت فــي
غالبية السلع إلى  %300تقريبًا خالل
السنوات الثماني املاضية.
حـتــى اآلن ،ل ــم ت ـجــرؤ الـحـكــومــة على
إع ـ ــان الـ ـق ــرار ال ـ ــذي ي ـس ـت ـهــدف وقــف
إضـ ـ ــافـ ـ ــة أي أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص جـ ـ ـ ــدد ع ـلــى
بـ ـط ــاق ــات الـ ـتـ ـم ــوي ــن ،ومـ ـن ــع إض ــاف ــة
املواليد الـجــدد خــال األشـهــر املقبلة،
مــا يعكس الـضـبــابـيــة الـحـكــومـيــة في
ال ـت ـعــامــل م ــع امل ـش ـه ــد ،خ ـصــوصــا أن
الوزير سبق أن نفى قبل أيام تحديد

راتــب محدد ملستحق الدعم ،في وقت
اع ـ ـتـ ــرف ف ـي ــه ال ــرئـ ـي ــس ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح
السيسي مؤخرًا بأن بطاقات التموين
هي اآللية الوحيدة إليصال الدعم إلى
مستحقيه فــي ظــل النقص الـحــاد في
البيانات في الدولة.
وزاد تحرير سعر الصرف في تشرين
الـثــانــي /نوفمبر املــاضــي فــي أسعار
جميع السلع املستوردة واملحلية ،إلى
الضعف على األقــل ،في وقت حافظت
فيه الــدولــة نسبيًا على الدعم املوجه
للسلع التموينية بــزيــادة الــدعــم من
 15إلــى  50جنيهًا ،بما يتناسب مع
ال ــزي ــادات الـتــي وضـعـتـهــا فــي أسـعــار
مختلف السلع.

ّ
وع ـ ــق ـ ــدت الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـ ــن إج ـ ـ ـ ـ ــراءات
االن ـض ـمــام إل ــى مـنـظــومــة الــدعــم التي
ّ
تـكــلــف الــدول ــة قــرابــة  50مـلـيــار جنيه
سنويًا ،في وقت سيتم فيه وقف ّ
ضم
املــوال ـيــد ال ـج ــدد إذا كــانــت عــائــاتـهــم
ً
تحقق دخــا أكبر مــن الــدخــل املحدد،
بـحـيــث ي ـحــدث رف ــع الــدعــم تــدريـجـيــا،
علمًا بــأن الحكومة لــم تكشف بشكل
دق ـي ــق ع ــن ع ــدد األسـ ــر ال ـت ــي تحصل
على الــدعــم ،وســط بيانات متضاربة
عن العائالت التي يحتمل حذفها.
وب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر حـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة
لـ«األخبار» ،فإن لجنة حكومية صدر
ّ
املتخصصة
قرار بتشكيلها باتت هي
في تحديد من يستحق الدعم.

