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العالم

العالم
سوريا

قضية

مشوار إلغاء الدعم متواصل:
نحو رفع أسعار الغاز والكهرباء؟

األردن والتطبيع الخليجي:
ٌ
رقص على الحبال اإلماراتية
َ
من دون ترتيب بروتوكولي معلن،
وبحضور شخصي ال افتراضي ،شارك
عبد الله الثاني في ّ
قمة جمعته مع
ُ
الم ّ
طبعين الجدد في أبو ظبي .دائمًا
ما تشي لقاءات الرجل من هذا النوع
ّ
بتطور في اإلقليم ،وخاصة أنه ال ّبد من
عبور البوابة األردنية في ملفات كثيرة،
سواء للتواصل مع السلطة الفلسطينية
أو إسرائيل ...أو كليهما .وللتذكير ،كان
ثمة لقاء بين الملك ومحمد بن زايد قبل
أسابيع قليلة من اتفاق التطبيع
ّ
عمان ــــ عامر القصاص
املشهد السياسي
في وقت يكتمل فيه
ََ
ال ــداخ ـل ــي م ــع اإلصـ ـ ــرار امل ــل ـك ــي على
إجــراء االنتخابات البرملانية كيفما
ك ــان (ع ـل ــى رغ ــم ال ـت ــزاي ــد الـ ـح ـ ّ
ـاد في
أعـ ـ ــداد ال ــوف ـي ــات واإلصـ ــابـ ــات ج ــراء
ف ـي ــروس ك ــورون ــا امل ـس ـت ـجــد ،وحــالــة
ال ـت ـخ ـب ــط اإلداري لـ ـل ــدول ــة نـتـيـجــة
الـ ـ ــوضـ ـ ــع ال ـ ـص ـ ـحـ ــي واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
املـتـفــاقــم) ،تـبــدو حــالــة االنـكـفــاء التي
م ــار ّسـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة،
ُم ـم ــث ـل ــة ب ــامل ـل ــك ع ـب ــد الـ ـل ــه ال ـث ــان ــي،
َ
مـنــذ التطبيع الخليجي املـعــلــن مع
إسرائيل ،في طريقها إلى الحلحلة.
إذ زار امللك أبو ظبي الثالثاء املاضي
م ــن دون تــرت ـي ـبــات عـلـنـيــة مـسـبـقــة،
لـحـضــور الـقـمــة ا ُلـثــاثـيــة (األرب ـع ــاء)
الـتــي جمعته بامل ّ
طبعني الـجــدد في
ّ
اإلم ـ ـ ــارات وال ـب ـحــريــن .ت ـح ــرك عــربــي

هو األول بعد االنتخابات األميركية
التي قد تفرض معادلة من نوع آخر
في املنطقة.
َ ّ
وت ـشــكــل ال ــوف ــد األردن ـ ــي ال ــزائ ــر مما
يمكن تسميته الــدائــرة األول ــى التي
جـ ـمـ ـع ــت الـ ـ ـب ـ ــاط وامل ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــرات مــع
رئيس السلطة التنفيذية (مــع أنها
لــم تحصل على ثقة مجلس النواب
ٌّ
بـ ـع ــد) .وبـ ــذلـ ــك ،رافـ ـ ــق ع ـب ــد ال ـل ــه ك ــل
م ــن م ـس ـت ـشــاره ال ـش ـخ ـصــي الـســابــق
َّ
بـشــر الـخـصــاونــة ال ــذي كــلـفــه أخـيـرًا
رئ ــاس ــة ال ـ ـ ــوزراء ،ووزي ـ ــر الـخــارجـيــة
أي ـم ــن ال ـص ـفــدي الـ ــذي يـشـغــل أيـضــا
م ـ ـن ـ ـصـ ــب نـ ـ ــائـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،إل ـ ــى جــانــب
مدير املخابرات العامة أحمد حسني
ح ــات ــوق ــاي ،ف ـي ـمــا غـ ــاب ولـ ــي الـعـهــد
األم ـي ــر ح ـســن ع ــن ال ـل ـقــاء األول مع
ّ
مطبعي الخليج.
صور القمة الثالثية (بمشاركة ملك
البحرين ،حمد بن عيسى) املنشورة
مـ ــع م ـ ــراع ـ ــاة ال ـت ـب ــاع ــد االج ـت ـم ــاع ــي
وارتـ ـ ـ ــداء ال ـك ـم ــام ــات ل ــم ت ـقــل ال ـشــيء
الكثير ،بل جاءت العناوين الرسمية
ـ ـ كالعادة ـ ـ فضفاضة ومقتضبة .لكن
طرح غياب السعودية ومصر ،دولتي
ال ـجــوار املـبــاشــر للمملكة ،تـســاؤالت
عـ ّـدة فــي الــداخــل األردن ــي ،وال سيما
ّ
في ظــل تزامن القمة مع زيــارة وزير
الخارجية األميركي ،مايك بومبيو،
لتل أبيب ،ولقائه نظيره البحريني،
ع ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف الـ ــزيـ ــانـ ــي .وال ـث ــاب ــت
الــوحـيــد أن الـحـضــور األردن ـ ــي على
األرض اإلم ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وبـ ـمـ ـش ــارك ــة
ً
قبوال ّ
تامًا بالخطوة
بحرانية ،يعني
ّ
التطبيعية األخيرة التي ال تصب في
مصلحة ّ
عمان من زوايا عدة.
ً
ّ
وبعيدًا عن املنامة التي ال تشكل ثقال

سياسيًا في املنطقة ،ثمة سؤال ّ
ملح
أردنـيــا :هل تعمل أبــو ظبي ملصلحة
عـ ّـمــان أم تــريــد كـســب بيضة الـقـ ّـبــان
األردن ـ ـيـ ــة ل ـت ـس ـبــق الـ ــريـ ــاض إل ـي ـهــا،
وبــالـتـحــديــد لتسهيل ال ـعــاقــات مع
ً
إسرائيل عبر أراضــي اململكة وصال
ب ــالـ ـبـ ـح ــر امل ـ ـتـ ــوسـ ــط؟ م ـه ـم ــا ك ــان ــت
اإلجابة ،ال تخفى الرشاقة اإلماراتية
فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة م ـقــارنــة
بالسعودية ،فها هو سفير اإلمارات
ل ـ ــدى واشـ ـنـ ـط ــن ،ي ــوس ـ َـف ال ـع ـت ـي ـبــة،
ّ
ضمن مشاركته في لقاء نظمه «معهد
دراسات األمن القومي» اإلسرائيلي،
ُي ـب ـ ّـن س ـبــب ال ـت ـط ـب ـيــع« :كـ ــان ال ـضـ ّـم
سيتسبب في ّ
ّ
رد فعل سلبي للغاية
إلس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ،وي ـ ـضـ ــع األردن تـحــت
الـضـغــط ،ويـجـبــر ال ــوالي ــات املتحدة
ع ـلــى ال ــدف ــاع ع ــن ق ـ ــرار غ ـيــر شعبي
ّ
للغاية فــي املنطقة .وسيخاطر بكل
ّ
ّ
التقدم الــذي أحــرزنــاه فــي مــا يتعلق
باالنفتاح مع إسرائيل».
يـ ـجـ ـي ــد ال ـ ـ ـبـ ـ ــاط ق ـ ـ ـ ـ ــراءة اإلش ـ ـ ـ ّـ ــارات
الـخــارجـيــة ،ولــذلــك هــو لــن يــوفــر ّ
أي
جهد للتقارب مع َمــن َي ّ
تقدم نحوه،
وه ــذه الـحــال مــع اإلمـ ــارات الناشطة

طرح الغياب السعودي
والمصري عن قمة
أبو ظبي تساؤالت في
الداخل األردني

الذي
بعد رفع سعر الخبز ّ
كان باألمس القريب «خطًا
أحمر» ،بات السوريون
يترقبون خطوات الحكومة
أسعار
المقبلة لناحية رفع ّ
الكهرباء والغاز ،في ظل
استمرار حاجة الخزينة إلى
مزيد من الوفورات
سناء إبراهيم

ّ
ّ
ّ
والتقدم باتجاه الخطوات اإلماراتية والبحرانية (أ ف ب)
قرر عبد الله فك حالة المراوحة

إق ـل ـي ـم ـي ــا ،ف ـي ـم ــا تـ ـنـ ـض ـ ّـم ال ـب ـح ــري ــن
إلــى الـجــوقــة الـتــي لطاملا ّأدت ّ
عمان
دورًا أمنيًا فيها منذ انــدالع الحراك
البحراني ،إذ ال ينسى أحد مساهمة
الـ ـ ــدرك األردن ـ ـ ــي ف ــي إخ ـ ـمـ ــاده .وأب ــو
ظبي ،التي «ضمنت» بهذه الخطوة
مـمـلـكـتــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ت ـل ـعــب على
املكشوف خياراتها الخاصة بعيدًا
عــن الــريــاض (م ــا يثبت التسريبات
األخ ـي ــرة عــن انـتـقــاد اإلم ـ ــارات لولي
العهد السعودي محمد بن سلمان)،
كأنها تـحــاول ال ـخــروج مــن الشراكة
مـعـهــا ع ـلــى أك ـث ــر م ــن ج ـب ـهــة ،س ــواء
ال ـح ــرب ع ـلــى ال ـي ـمــن أو ال ـعــاقــة مع
إسرائيل أو دول الطوق الفلسطيني
ً
وحتى في املوضوع السوري ،وصوال
إلــى الخصومة القطرية املكلفة لها.
وفــي القضية األخـيــرة ،يبدو موقف
ّ
عمان دافعًا إلى التقارب مع الدوحة

عقب االنفتاح عليها ورفــع التمثيل
الدبلوماسي معها.
ُ
ّ
ّ
تحركات
ربطًا بكل ذلــك ،تفهم أكثر
َ
الـسـلـطــة الفلسطينية ال ـتــي تـقــاطــع
م ــوق ـف ـه ــا م ـ ــن «صـ ـفـ ـق ــة ال ـ ـق ـ ــرن» مــع
امل ـ ــوق ـ ــف األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وه ـ ـ ــا ه ـ ــي اآلن
تـتــراجــع عــن قطع التنسيق األمـنــي،
وتـعـمــل عـلــى إعـ ــادة الــوضــع إل ــى ما
كان عليه مع اإلمــارات والبحرين .إذ
ال يمكن قــراءة خطوة رام الله بعيدًا
عـ ّـمــا تفعله ع ـ ّـم ــان ،مــع اإلشـ ــارة إلــى
لقاء قريب جمع الصفدي مع رئيس
ال ـس ـل ـط ــة ،م ـح ـم ــود عـ ـب ــاس ،ف ــي رام
الله ،لتقديم العزاء بكبير املفاوضني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ،ص ــائ ــب ع ــريـ ـق ــات.
والـ ــواضـ ــح أن الـ ــزيـ ـ ُـارة ك ــان ــت أك ـثــر
مــن واج ــب عـ ــزاء ،إذ أتـبـعــت بتهنئة
امل ـل ــك ل ـع ـبــاس ف ــي ذكـ ــرى «اس ـت ـقــال
فلسطني» الــذي أعلنه ياسر عرفات

عـقــب ق ــرار ف ـ ّـك االرت ـب ــاط بــن األردن
والضفة املحتلة عام .1988
ع ـل ــى ال ـ ــزاوي ـ ــة ،وعـ ـل ــى رغ ـ ــم تــأجـيــل
امل ـ ـنـ ــاورات ال ـع ـس ـكــريــة ال ــدول ـي ــة في
األردن م ـنــذ ب ــداي ــة الـ ـع ــام ،وأهـ ّـم ـهــا
«األســد املتأهب» ،تشارك تشكيالت
الجيش األردن ــي فــي تمرين «سيف
العرب» في مصر بحضور بحراني
ّ
وإماراتي أيضًا ،ليتضح بعد أيام أن
هـنــاك ح ـضــورًا سـعــوديــا وســودانـيــا
أي ـضــا! وال ـخــاصــة أن األردن ُيبقي
ال ـخ ـيــارات الــدبـلــومــاسـيــة مفتوحة،
ل ـك ـنــه ب ـحــاجــة إلـ ــى ح ـســم أول ــوي ــات
تـحــالـفــاتــه الـتــي يـتـصـ ّـدرهــا الــوضــع
ّ
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي وم ـ ـ ــا ي ــتـ ـص ــل ب ـ ــه مــن
مساعدات ومنح وفرص استثمارية
تـ ـطـ ـم ــح عـ ـ ـ ّـمـ ـ ــان ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ،سـ ـ ـ ـ ــواء مــن
واشنطن أو عواصم الخليج الالهثة
وراء تل أبيب.

تقرير

ّ
تطورات سياسية في املنطقة ،تتسارع
ّ
وتيرتها كونها تــأتــي فــي ظــل تبادل
الحكم املرتقب في واشنطن .وفي هذا
اإلط ـ ــار ت ـحــدي ـدًا ،ت ـن ــدرج زي ـ ــارة وزي ــر
الـخــارجـيــة الـبـحــريـنــي ،عـبــد اللطيف
الـ ــزيـ ــانـ ــي ،ل ـل ـك ـي ــان الـ ـعـ ـب ــري ،وال ـت ــي
َت ّ
ضمنت التوقيع على اتفاقات طيران

وفتح سفارة إسرائيلية في العاصمة
املـنــامــة ،وذل ــك فــي لـقــاء جمع الزياني
بنظيره اإلسرائيلي ،غابي أشكنازي.
وف ـ ــي اإلطـ ـ ـ ــار ن ـف ـســه أي ـ ـضـ ــا ،ي ـ ــراد أن
يـ ـك ــون عـ ـن ــوان ال ـخ ــات ـم ــة الـشـخـصـيــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة إلدارة تـ ــرامـ ــب إن ـت ــاج
ّ
ّ
املــزيــد مــن السوابق فــي كــل مــا يتعلق

بالصراع العربي ـ ـ اإلسرائيلي .وعلى
ه ــذه الـخـلـفـيــة ،ج ــاءت زي ــارة بومبيو
االستعراضية ملستوطنة خارج حدود
عام  ،1967علمًا بأن الوزير األميركي
س ـبــق أن أع ـلــن أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ال ت ــرى ف ــي االس ـت ـي ـطــان اإلســرائ ـي ـلــي
مخالفة للقانون الدولي.

دمشق ّ
تندد بزيارة الجوالن
ّنددت وزارة الخارجية السورية ،أمس ،بالزيارة غير
املسبوقة الـتــي أجــراهــا وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي،
مايك بومبيو ،إلــى هضبة الـجــوالن املحتلة ،واصفة
إيــاهــا بــال ــ"اس ـت ـفــزازيــة" .وق ــال مـصــدر م ـســؤول في
الخارجية السورية ،وفق ما نقل عنه اإلعالم الرسمي
الـ ـس ــوري ،إن بـ ــاده "ت ــدي ــن بــأشــد ال ـع ـب ــارات زي ــارة
بــومـبـيــو لـلـمـسـتــوطـنــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي ال ـجــوالن
ال ـس ــوري امل ـح ـتــل" .ووص ــف امل ـصــدر ال ــزي ــارة بأنها
"خـطــوة استفزازية قبيل انتهاء واليــة إدارة ترامب
وان ـت ـهــاك ســافــر لـسـيــادة س ــوري ــا" .كـمــا دع ــا "األم ــم
املتحدة واملجتمع الدولي إلى إدانــة هذه الزيارة التي
تنتهك قرار مجلس األمن الرقم  497واإلجماع الدولي
ّ
بضم الـجــوالن" .وجــاءت
الــذي رفــض قــرار إسرائيل

زي ــارة بومبيو خــال املحطة اإلسرائيلية مــن جولة
يقوم بها في املنطقة ،قد تكون جولته األخـيــرة في
الشرق األوسط في األشهر األخيرة من إدارة الرئيس
دونالد ترامب .ووقف الوزير األميركي ،صباح أمس،
فــي إح ــدى مستوطنات ال ـجــوالن إلــى جــانــب رئيس
ال ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،ال ــذي قــال
إن "بومبيو وتــرامــب صديقان قديمان إلسرائيل".
ّ
وشكلت زيارة بومبيو تغييرًا في السياسة السابقة
التي أبـعــدت كبار املـســؤولــن األميركيني عــن زيــارة
املستوطنات .وكــانــت اإلدارة األميركية الــراحـلــة قد
اعترفت ،العام املاضي ،بالسيادة اإلسرائيلية على
الجوالن السوري املحتل.
(األخبار)

إزاء ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ت ـ ـح ـ ـضـ ــر ف ـ ـ ــي ال ـ ــوع ـ ــي
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي املـ ـق ــارن ــة بـ ــن خ ـطــوة
بــومـبـيــو وإرث إدارة ب ــاراك أوبــامــا،
عندما سمحت األخيرة بإمرار قرار
في مجلس األمن الدولي ّ
ينص على
أن كل وجود إسرائيلي خلف خطوط
ُ 67ي ّ
عد خرقًا للقانون الدولي .ومن
ُ
هنا ،نظر في تل أبيب إلى اللقاء بني
بومبيو ورئيس الوزراء اإلسرائيلي،
بنيامني نتنياهو ،عـلــى أن ــه رســالــة
تنسيق كامل بــن الجانبني ،ليست
ُمـ ّ
ـوجـهــة إلــى طـهــران فـقــط ،بــل أيضًا
إل ــى الــرئ ـيــس املـنـتـخــب ،ج ــو بــايــدن،
ّ
وخاصة في ظل الخشية من أن تكون
إدارة األخير امـتــدادًا لسياسة إدارة
أوب ــام ــا فــي القضيتني الرئيسيتني
بالنسبة إلــى إســرائـيــل ،أي القضية
الفلسطينية ومواجهة إيران.
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،أعـ ـل ــن وزيـ ــر
الخارجية األميركي ،أمس ،تصنيف
بـ ـ ـ ـ ـ ــاده م ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات امل ـ ـس ـ ـتـ ــوط ـ ـنـ ــات
اإلسرائيلية في الضفة الغربية على
أنها "إسرائيلية" .أتى ذلك بالتزامن
مـ ـ ــع زي ـ ـ ــارت ـ ـ ــه ملـ ـصـ ـن ــع "بـ ـ ـس ـ ــاغ ـ ــوت"
االس ـت ـي ـطــانــي ف ــي رام ال ـل ــه ،ف ــي أول
زيـ ـ ـ ـ ــارة ل ـ ــوزي ـ ــر خـ ــارج ـ ـيـ ــة أم ـي ــرك ــي
ملستوطنة إسرائيلية .لكن الخارجية
األم ـيــرك ـيــة وص ـف ــت زيـ ـ ــارة بــومـبـيــو
بــالـخــاصــة ،الفـتــة إل ــى أن ــه لــم يرافقه

ف ـ ــي مـ ـطـ ـل ــع تـ ـ ـم ـ ــوز /ي ــولـ ـي ــو املـ ــاضـ ــي،
فوجئ السوريون بقرار وزارة التجارة
الداخلية وحـمــايــة املستهلك رفــع سعر
َ
ّ
مـ ّـادتــي السكر واألرز املدعومتني بأكثر
مــن  .%100لـكــن الـ ــوزارة ع ــادت بـعــد 24
ّ
ســاعــة وخــف ـضــت الـسـعــر بـنـسـبــة ،%50
وذلــك تحت ضغط االنتقادات الواسعة
التي طاولتها .وفــي  20تشرين األول/
أكتوبر ،رفعت الحكومة السورية سعر
ليتر البنزين بنسبة  ،%100بعد رفعها
سعر املــازوت الصناعي والتجاري غير
املــدعــوم بنحو  %100أيـضــا .وفــي ال ــ29
مــن الـشـهــر نـفـســه ،رفـعــت ال ـ ــوزارة سعر
بنسبة  .%100سبق هذه القرارات
الخبز ً
َ
م ـج ـت ـم ـع ــة ت ــأكـ ـي ـ ُـد وزارتـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـج ــارة
الداخلية والنفط أن ال ّ
نية لزيادة أسعار
املـشـتـقــات النفطية واملـ ــواد التموينية،
وأن «م ــادة الخبز ال تــزال تحظى بدعم
الــدولــة» ،وفقًا لرئيس الحكومة ،حسني
عــرنــوس ،ال ــذي طـمــأن إلــى أن «الــرغـيــف
ُ ّ ّ
مس إل في الحدود البسيطة» .لكن
لن ي
الحكومة تجاوزت تلك الحدود بمراحل،
حيث رفعت سعر الخبز ثالث مرات منذ
اندالع األزمة في عام .2011
ُ ّ
«تكلف ربطة الخبز الدولة السورية 700

ُ
لـيــرة ،فيما تـبــاع للمواطن ب ــ 100ليرة».
بهذه املعادلة بـ ّـررت الحكومة رفع سعر
الخبز أخيرًا .لكن عضو البرملان السابق،
ن ـب ـيــل ص ــال ــح ،ي ـص ــف ت ـل ــك ال ـت ـب ــري ــرات
بـ«السخيفة» ،موضحًا في تصريح إلى
«األخبار» أن «الحديث عن خسائر الدولة
وهمي» ،ألن َ
ّ
«من ينتج الرغيف
في الخبز
ّ
عـمـلـيــا ه ــو الـ ـف ــاح ال ـ ــذي ي ـن ـتــج الـقـمــح
والعامل الذي يخبزه ،بينما يقتصر دور
الحكومة على تنظيم بيعه» ،مضيفًا أن
«م ــن حــق ال ـنــاس الـحـصــول عـلــى الخبز
ّ
مجانًا كما هــو الـحــال مــع املاشية التي
يطعمونها هذا الخبز بعد ساعات ،ألنه
ال يـعــود صالحًا لالستهالك الـبـشــري».
ويختم صالح بالقول« :حتى السجناء
واملـجــرمــون يحصلون على خبزهم من
دون ع ـنــاء» .مــن جهته ،يـبـ ّـن الصناعي
عاطف طيفور ،في حديث إلى «األخبار»،
أن «االسـ ـتـ ـه ــاك ال ـي ــوم ــي ل ـس ــوري ــا مــن
الخبز يبلغ  5000طن ،واالرتفاع األخير
بـمـقــدار  25لـيــرة للكيلو الــواحــد يـعــادل
 137مليونًا يوميًا ،أي بقيمة إجمالية
سـنــويــة ال تـتـجــاوز  50م ـل ـيــارًا» ،وب ــرأي
طيفور ،فإن «هذه الـ 50مليارًا ال تستحق
رف ــع الـسـعــر بحجة ال ـخ ـســارة ،طــاملــا أنــه
بــاإلمـكــان تـعــويــض الكتلة امل ـح ـ ّـددة لها
من بند آخر».
مــع هــذه ال ــزي ــادات فــي األس ـعــار ،أصبح

ّ
ستستمر الحكومة
في سياستها هذه
النعدام الخيارات أمامها
ال ـخ ـبــز يـسـتـهـلــك جـ ــزءًا م ـهـ ّـمــا م ــن دخــل
الـ ـس ــوري ــن ،ولـ ــم ي ـع ــد ال ـح ـص ــول عـلـيــه
ً
بالنسبة إليهم أم ـرًا سـهــا أب ـدًا ،وعليه
ّ
ه ــم ي ـت ــرق ـب ــون خـ ـط ــوات ال ـح ـكــومــة في
املرحلة املقبلة لناحية رفع أسعار الغاز
والكهرباء .وفي هذا اإلطار ،يفيد مصدر
ّ
مطلع «األخبار» بأن «استهالك سوريا
اليوم من الكهرباء يبلغ ربع استهالكها
فــي عــام  ،2011مــا يعني أن كلفة الدعم
على الطاقة الكهربائية منخفضة ،ومع
ذلك ،ال تزال سوريا تواجه مشكلة مالية
خطيرة بـهــذا الـخـصــوص» ،معتبرًا أنه
«ليس أمام الدولة من خيارات إال الذهاب
ملزيد من التحرير ورفع األسعار ،لتأمني
بعض الــوفــورات للخزينة» .وكــان وزير
املالية ،كنان

ّ
تصطف الطوابير أمام األفران للحصول على الخبز (أ ف ب)

يـ ــاغـ ــي ،أعـ ـل ـ ّـن أن «رف ـ ــع س ـع ــر امل ـ ــازوت
الصناعي َحــقــق وف ـرًا بقيمة  3000و70
مليارًا من الدقيق التمويني» ،لكن هذه
الوفورات ّ ،وفقًا للمصدر نفسه« ،سرعان
ما ستتبخر ،وتبدأ الدولة بالبحث عن
وف ــورات أخ ــرى ،ألن ال ـقــدرات اإلنتاجية
لــاقـتـصــاد ال ـســوري ت ـ ّـم ضــربـهــا بشكل
ت ـف ـص ـي ـل ــي ،والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات االس ـت ـه ــاك ـي ــة
ل ـل ـمــواط ــن ،وهـ ــي أحـ ــد م ـص ــادر ال ـن ـمـ ّـو،
ّ
«ستستمر
تتآكل بشكل كبير» .وعليه،
الـحـكــومــة ف ــي سـيــاسـتـهــا ه ــذه ال ّن ـعــدام
الـخـيــارات أمامها ،وألنـهــا مطمئنة إلى
أن ال ـن ــاس ُم ـت ـع ـبــون ول ــن ي ـح ـتـ ّـجــوا أو
ّ
يتحركوا» بحسب املصدر نفسه.
ّ
عـ ـل ــى أن مـ ـش ــاه ــد تـ ـج ــم ــع ال ـ ـنـ ــاس فــي
طوابير وأقفاص أمام األفران للحصول
ّ
عـلــى ربـطــة خـبــز ،فــي ظ ــل حــديــث وزارة
الـتـجــارة الــداخـلـيــة املـتـكـ ّـرر عــن صعوبة
تأمني الدقيق نتيجة العقوبات ،تقابلها
على الضفة األخ ــرى طوابير للحصول
عـلــى أحـ ــدث إصـ ــدار لـجـهــاز خ ـلــوي من
ش ــرك ــة «أب ـ ــل» األم ـي ــرك ـي ــة «12 iphone
 ،»pro 12 iphoneاألم ـ ــر ال ـ ــذي يـعـنــيوفـقــا للخبراء االقـتـصــاديــن أن «طريق
الترف سالكة إلــى ســوريــا» ،وأن «سوق
استيراد الكماليات تستطيع أن تتجاوز
الـ ـعـ ـق ــوب ــات حـ ـتَ ــى ل ـ ــو كـ ــانـ ــت ال ـش ــرك ــة
ـوردة مـعــاقـبــة» .وفــي هــذا اإلط ــار،
امل ـس ـتـ ِ
تشير بيانات «مــركــز التجارة الــدولــي»
( )ICTإل ـ ــى تـ ـص ـ ّـدر الـ ـه ــوات ــف الــذك ـيــة
قائمة املستوردات السورية لعام ،2019
وت ــوض ــح ال ـب ـيــانــات أن «ال ـك ـت ـلــة األك ـبــر
م ــن امل ـ ـس ـ ـتـ ــوردات الـ ـس ــوري ــة ك ــان ــت مــن
ّ
املعدات اإللكترونية ،وبلغت  259مليون
دوالر ،منها  241مليون دوالر من دولة
اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـح ــدة ،معظمها
أجهزة هاتف للشبكات الخلوية ،وهي
ت ـع ــادل م ـس ـت ــوردات ال ـح ـب ــوب وال ـس ـكــر
مجتمعة فــي ع ــام  ،2019حـيــث وصلت
إل ــى  138م ـل ـيــون دوالر لـ ــأرز والـقـمــح
والـطـحــن وال ـ ــذرة ،و 120مـلـيــون دوالر
للسكر».

تقرير

ّ
بومبيو خلف خطوط  :67رسالة االستيطان «المقدس»
حـ ـمـ ـل ــت زي ـ ـ ـ ـ ــارة وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األمـ ـي ــرك ــي ،م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ،إلح ــدى
ّ
مستوطنات الضفة الغربية املحتلة
ّ
أك ـث ــر م ــن رس ــال ــة ،تــت ـصــل جميعها
بحرصه على أن يختم إرثه الشخصي
فـ ــي م ـن ـص ـب ــه ،ال ـ ـ ــذي سـ ـ ُـيـ ـ ّ
ـودعـ ــه فــي
األسابيع املقبلة ،بموقف استثنائي
ل ـ ــم ي ـس ـب ـق ــه إل ـ ـيـ ــه وزي ـ ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة
أميركي ،واألمــر نفسه ينسحب على
ّ
زي ــارت ــه ل ـل ـجــوالن الـ ـس ــوري امل ـح ـتــل.
وف ــي ال ـص ــورة األعـ ـ ّـم ،يـبــدو واضـحــا
أن إدارة الرئيس األميركي املنتهية
واليته ،دونالد ترامب ،تحرص على
ّ
ت ـت ــوي ــج س ـجــل ـهــا ال ـس ـي ــاس ــي بــدعــم
االس ـت ـي ـطــان ف ــي ال ـض ـفــة ،ف ــي سـيــاق
اسـتـنـفــاد اإلم ـكــان ـيــات املـتــاحــة كافة
خــال الفترة الفاصلة عــن موعد 20
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر امل ـق ـب ــل ،من
أجل املبادرة إلى املزيد من الخطوات
ّ
تصب فــي مصلحة
السياسية التي
دعــم إســرائـيــل .والــواضــح ،أيـضــا ،أن
إدارة تــرامــب تــريــد ،بحسب تقارير
إســرائـيـلـيــة ،توجيه رســائــل مـحـ ّـددة
إلى إدارة بايدن ،التي تــدرك القيادة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أن ـه ــا ق ــد تـخـتـلــف عن
ســابـقـتـهــا ف ــي أك ـثــر م ــن ع ـن ــوان َيـهـ ّـم
ّ
تــل أبـيــب ،وإن ظــلــت اثنتاهما تحت
سقف أمن إسرائيل ودعمها.
وال تخرج تلك اإلدارة عن سياق جملة
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الصين تنبذ الحمائية :االنفتاح طريقنا
أعلن الوزير األميركي
أن بالده ستعتبر
حركة «بي دي أس»
«معادية للسامية»

فيها ّ
والجدير
أي مسؤول إسرائيلي.
ّ
ذك ــره ،هـنــا ،أن مصنع النبيذ يمثل
مـ ـح ــور جـ ـه ــود إس ــرائـ ـي ــل ل ـل ـتــرويــج
ل ـل ـس ـي ــاح ــة فـ ــي األراضـ ـ ـ ـ ــي امل ـح ـت ـلــة،
ورم ـ ـ ـ ـ ـزًا قـ ــويـ ــا مل ـك ــاف ـح ـت ـه ــا ح ـم ــات
َ
املقاطعة أو وســم املنتجات املنتجة
داخ ــل املـسـتــوطـنــات .وك ــان بومبيو
قد أعلن ،في مؤتمر صحافي مشترك
م ــع ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،أن بـ ـ ــاده سـتـعـتـبــر
ح ــرك ــة م ـقــاط ـعــة إس ــرائ ـي ــل (بـ ــي دي
أس) ،ال ـت ــي وص ـف ـهــا ب ــ"ال ـس ــرط ــان"،
ّ
متوعدًا باملبادرة
"معادية للسامية"،
ّ
إل ــى خ ـط ــوات قــريـبــة ض ــده ــا ،لتأتي
ّ
ردة فعل نتنياهو على هــذا اإلعــان
بوصفه أنه "مذهل".
(األخبار)

بعد ّأيام من توقيع أكبر اتفاق للتبادل
الـتـجــاري ال ـحـ ّـر بــن  15دول ــة آسـيــويــة،
ان ـط ـل ـق ــت ،افـ ـت ــراضـ ـي ــا ،فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
املـ ــال ـ ـيـ ــزيـ ــة كـ ـ ــواالمل ـ ـ ـبـ ـ ــور ،أم ـ ـ ـ ــس ،ق ـ ّـم ــة
«م ـن ـتــدى ال ـت ـعــاون االق ـت ـص ــادي آلسـيــا
واملـحـيــط ال ـه ــادئ»« ،أب ـي ــك» ،بمشاركة
ال ــرئ ـي ــس ال ـص ـي ـن ــي ،ش ــي ج ــن ب ـي ـنــغ،
الذي ّ
تعهد أمام قادة املنتدى بـ»خفض
الرسوم والجمارك على السلع املحلية
واملستوردة» ،في مسعى من بكني إلى
«تـعــزيــز انسيابية حــركــة السلع داخــل
ّ
ال ـب ــاد وخ ــارجـ ـه ــا» .وف ــي كـلـمـتــه ،أك ــد
شــي أن ب ــاده «سـتــواصــل دف ــع تحرير
الـ ـتـ ـج ــارة واالس ـت ـث ـم ــار وتـسـهـيـلـهـمــا،
وإبـ ـ ـ ــرام اتـ ـف ــاق ــات تـ ـج ــارة ح ـ ـ ّـرة عــالـيــة
املستوى مــع املــزيــد مــن ّ ال ــدول» .وأشــار
إلـ ــى أن ب ـكــن ل ــم ت ـت ــوق ــف ف ــي سعيها
إلى االنفتاح ،وسط تصاعد الحمائية
ّ
واألحــاديــة ،وإلــى أنها اتخذت «العديد
مــن الـخـطــوات لفتح الـبــاد على نطاق
أوس ـ ـ ــع ،ف ــي م ــواج ـه ــة امل ــزي ــد م ــن ع ــدم
االستقرار وعدم اليقني في خالل العام
الحالي».
ّ
وت ــوازي ــا ،ح ــذر الــرئـيــس الصيني من
الحمائية التجاريةّ ،
متعهدًا بأن تكون
ب ـ ــاده رائ ـ ـ ــدة االنـ ـفـ ـت ــاح االق ـت ـص ــادي
ّ
وقال« :االنفتاح يمكن أي دولة
العامليُ ّ .
ُ
ضي ق ُدمًا بينما العزلة تعيقها،
من امل
ّ
ّ
ال يمكن ألي دول ــة أن تـتـطــور بإبقاء
أبــوابـهــا مغلقة» ،مضيفًا أن «ارتـفــاع

ّ
ّ
تعهد الرئيس الصيني بخفض الرسوم والجمارك على السلع المحلية والمستوردة (أ ف ب)

وتيرة الخطوات األحــاديــة من جانب
دول عــامل ـيــة ،والـحـمــائـيــة والـبـلـطـجــة
إل ــى جــانــب ّ
رد الـفـعــل الـعـكـســي تجاه
ّ
الـعــوملــة االقـتـصــاديــة ،أدى إلــى زيــادة
املـ ـخ ــاط ــر والـ ـغـ ـمـ ــوض ال ـ ـ ــذي يـحـيــط
بــاالقـتـصــاد ال ـعــاملــي» .وع ـلــى رغ ــم أن
ّ
يسمي الواليات املتحدة لدى
شي لم
ّ
تطرقه إلى الحمائية التجارة ،يكتنف

الغموض مستقبل العالقات التجارية
بـ ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــن وأم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــا ،مـ ـ ــع عـ ـ ــودة
الــديـمــوقــراطـيــن إلــى البيت األبـيــض،
اعتبارًا من  20كانون الثاني /يناير
املقبل؛ إذ إن االقتصاد الصيني كان
ق ــد ع ــان ــى بـ ـش ـ ّـدة ف ــي خـ ــال ال ـعــامــن
املاضينيّ ،
جراء حروب دونالد ترامب
ال ـت ـج ــاري ــة وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ،وال ـت ــي

ال تـ ــزال اإلدارة املـقـبـلــة غــامـضــة إزاء
التعامل معها.
ّ
ولـ ـ ـ ــم يـ ــت ـ ـضـ ــح مـ ـ ــا إن كـ ـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس
األمـيــركــي املشغول فــي الطعن بنتائج
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة الـتــي ف ــاز فيها
خـصـمــه جــو ب ــاي ــدن ،سيلقي كـلـمــة في
ً
خـ ــال ال ـق ـمــة أو أن ّمـ ـس ــؤوال أمـيــركـيــا
رفيع املستوى سيمثله ،على رغم تأكيد
الــرئــاســة الـكــوريــة الجنوبية ،أم ــس ،أن
ّ
تــرامــب «يخطط للمشاركة فــي القمة».
وبـحـســب وك ــال ــة «ي ــون ـه ــاب» الــرسـمـيــة
لــأنـبــاء« ،م ــن غـيــر املـعـلــوم بـعــد مــا إذا
كان ترامب سيشارك في قمة مجموعة
الـعـشــريــن ال ـتــي سـتـسـتـمـ ّـر مل ــدة يــومــن
بــدءًا من السبت» ،والتي ستنعقد عبر
«الفيديو كونفرنس» أيضًا .ولم يشارك
الرئيس األميركي املنتهية واليـتــه في
قـمــة ش ــرق آسـيــا األس ـبــوع املــاضــي ،بل
حضر مستشاره لألمن القومي ،روبرت
ً
أوب ــراي ــن ،ب ــدال م ـنــه .م ــن جـهـتـهــم ،عـ ّـبــر
بعض املشاركني في القمة عن أملهم في
أن تستأنف إدارة بايدن نشاطها داخل
ّ
متعددة األطراف .وقال رئيس
املنظمات
ـن ل ــون ــغ:
ـ
س
ـ
ه
ـي
ـ
ل
ـورة،
ـ
ف
ـا
ـ
غ
ـ
ن
وزراء س ـ
ّ
ّ
«أظ ــن أن (إدارة بــايــدن) سـتــوفــر دعمًا
أكبر ملنظمة التجارة العاملية ّوألبيك»،
مضيفًا« :آمــل أن نــرى نهجًا بــنـ ً
ـاء أكثر
ً
مع دول تعمل معًا بــدال من دول تعمل
ّ
ضد بعضها بعضًا».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

