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العالم

ال ـبــاقــون ،فسيتم تعيينهم مــن قبل
رئ ـيــس الـحـكــومــة ب ـنــاء عـلــى «مــزايــا
خاصة».
وبـ ـه ــذا ،ت ـت ـحــول صــاح ـيــات إع ـطــاء
الـثـقــة للحكومة ملجلس ال ـن ــواب ،أو
ال ـغــرفــة الـثــانـيــة املــؤل ـفــة م ــن ال ـنــواب
املنتخبني .أما في ما يتعلق باملسائل

ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ،ف ـس ـي ـب ـقــى ل ـل ـغــرف ـتــن
ص ــاحـ ـي ــات مـ ـتـ ـع ــادل ــة ب ـخ ـصــوص
ال ـت ـع ــدي ــات ال ــدس ـت ــوري ــة وان ـت ـخــاب
رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة وتـ ـص ــدي ــق
ات ـف ــاق ــات االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي .لـكــن،
سيظل للغرفة الثانية الكلمة الفصل
فــي عــدة مسائل أخ ــرى ،وخصوصا

إق ـ ـ ـ ــرار امل ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة .الـ ـتـ ـع ــدي ــل اآلخـ ــر
يـتـضـمــن ن ـظــامــا ان ـت ـخــاب ـيــا جــديــدا
ي ــؤم ــن األغ ـل ـب ـي ــة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ألك ـبــر
األحـ ـ ـ ــزاب ،وهـ ــو م ــا ي ـس ـهــل لــري ـنــزي
القيام باإلصالحات التي تحتاجها
إيطاليا «بشدة» كما يقول.
يخشى األوروبـيــون فشل االستفتاء
ف ــي ت ـمــريــر ت ـعــديــات ري ـن ــزي ،ال بل
ي ـن ـظ ــرون إلـ ــى أن وقـ ــع ذلـ ــك مـمــاثــل
لـ ـ ـخ ـ ــروج ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا م ـ ــن االت ـ ـحـ ــاد
األوروبـ ــي وانـتـخــاب دونــالــد تــرامــب
ل ـلــرئــاســة األم ـيــرك ـيــة ألن ــه بالنسبة
إليهم ،يعد فــوزا جــديــدا ملــا يطلقون
عليها تسمية التيارات «الشعبوية».
وال ـحــديــث هـنــا عــن «حــركــة الـنـجــوم
ال ـخ ـمــس» ال ـتــي ت ـقــود مـعـسـكــر «ال»
ف ــي االس ـت ـف ـتــاء .ويـ ــرى األوروبـ ـي ــون
أن فشل االستفتاء سيفتح الطريق
أمامها في الوصول إلى البرملان في
أي ان ـت ـخ ــاب ــات م ـق ـب ـلــة ،وخ ـصــوصــا
أن ري ـ ـنـ ــزي ربـ ـ ــط م ـص ـي ــر ح ـكــوم ـتــه
بــاالسـتـفـتــاء .وبــالـفـعــل ،ف ــإن حظوظ
ال ـح ــرك ــة ب ـق ـي ــادة بـيـبــي غــري ـل ـلــو في
الفوز في انتخابات نيابية ،كبيرة،
وخـ ـص ــوص ــا أنـ ـه ــا سـ ـب ــق أن فـ ــازت
بــرئــاســة بـلــديــة روم ــا وت ــوري ــن .ومــا
ي ـخ ـي ــف أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ه ـ ــو أن ال ـح ــرك ــة
املناهضة لليورو سبق أن قالت إنها
س ـت ــدع ــو الس ـت ـف ـت ــاء يـ ـط ــاول وج ــود
إيـطــالـيــا فــي منطقة ال ـي ــورو وكــذلــك
إعادة جدولة الديون اإليطالية.
العناوين العريضة ملـخــاوف القادة
األوروبـ ـي ــن واملـسـتـثـمــريــن املرتعبة
م ــن «زل ـ ـ ـ ــزال» س ـي ـس ـقــط أوروبـ ـ ـ ــا فــي
حــال رفــض اإليـطــالـيــون التعديالت،
ال ت ـع ـنــي بـ ــال ـ ـضـ ــرورة أن ت ـصــويــت
اإليطاليني بــ«ال» سيكون له بالفعل
تلك النتائج «الـكــارثـيــة» ،إذ ال يــزال
«ال ـ ـحـ ــزب ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» بــرئــاســة
ريـ ـن ــزي األكـ ـب ــر ف ــي إي ـط ــال ـي ــا ،ورغ ــم
ارتفاع حظوظ «النجوم الخمس» إال
أن ذلــك ال يعني بــالـضــرورة خسارة
حتمية لرينزي.
مــع ذلــك ،فــإن الخشية مــن «الكارثة»
بعد فــوز «ال» فــي إيطاليا تعبر عن
هشاشة الــوضــع فــي أوروبـ ــا ،وعلى
حـ ــد ت ـع ـب ـيــر مـ ـق ــال فـ ــي م ـج ـل ــة «ذي
إكــونــومـســت» الـبــريـطــانـيــة ،فــإنــه إذا
أدت اس ـت ـق ــال ــة ريـ ـن ــزي إلـ ــى س ـقــوط
«م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـي ـ ــورو» فـ ـه ــذا ي ـع ـنــي أن
«العملة املوحدة كانت ضعيفة جدا
ل ــدرج ــة أن ان ـه ـيــارهــا ل ــم يـكــن ســوى
مسألة وقت».
(األخبار)

تقرير

«أوبك» :اتفاق على خفض اإلنتاج
 ...وارتفاع النفط بـ%8
تــوص ـلــت «مـنـظـمــة ال ـ ــدول امل ـصــدرة
ل ـل ـن ـف ــط» (أوبـ ـ ـ ـ ـ ــك) ،خـ ـ ــال اج ـت ـم ــاع
أمــس فــي فيينا ،إلــى اتـفــاق لخفض
إنتاجها بـ 1.2مليون برميل يوميًا،
لـ ـ ـي ـ ــراوح فـ ــي ح ـ ـ ــدود  32.5م ـل ـيــون
يوميًا.
جاء إعالن االتفاق على لسان وزير
ال ـط ــاق ــة ال ـق ـط ــري ورئ ـي ــس املــؤت ـمــر،
محمد بن صالح السادة ،في مؤتمر
قـ ـ ــال فـ ـي ــه ،إن «أوبـ ـ ـ ــك اتـ ـفـ ـق ــت عـلــى
خ ـفــض  1.2م ـل ـيــون بــرم ـيــل يــومـيــا،
ليصير سقفها  32.5مليون برميل
يـ ــوم ـ ـيـ ــا» ،الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن «االت ـ ـفـ ــاق
سيدخل حيز التنفيذ في األول من
كانون الثاني.»2017
ّ
«تعهد روسيا
وتـحــدث الـســادة عــن
(ال ــدول ــة غ ـيــر املـنـتـسـبــة إل ــى أوب ــك)
خ ـفــض إن ـتــاج ـهــا ب ـم ـعــدل  300ألــف
برميل يوميًا» ،وهــي نصف الكمية
التي كــان يؤمل أن تخفضها الــدول
النفطية من خارج املنظمة.
وك ـ ــان ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـشــركــة
«لـ ــوك أويـ ـ ــل» ،وه ــي امل ـن ـتــج الـثــانــي
ل ـل ـن ـف ــط ف ـ ــي روس ـ ـي ـ ــا ،وح ـ ـيـ ــد ع ـلــي
كبيروف ،قد قــال قبل االجتماع ،إن

قبلت روسيا (خارج
أوبك) خفض إنتاجها
بـ 300ألف برميل يوميًا

شركته «ستدعم أي قرارات تتخذها
وزارة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ف ـ ــي مــا
يتعلق باتفاق خفض االنتاج الذي
توصلت إليه أوبك».
إع ــان تخفيض اإلن ـتــاج تــزامــن مع
ارتـفــاع أسـعــار النفط بنسبة بلغت
أكـ ـث ــر م ــن  ،%8ف ـي ـم ــا ن ـق ـل ــت وك ــال ــة
«رويترز» ارتفاع سعر خام القياس
األم ـيــركــي ب ـ ــ 4.02دوالرات وبـلــوغــه
 49.25دوالرا للبرميل ،بما يعادل
 .%8.9كما جرى تداول الخام لوقت
وجـيــز عند  49.37دوالرا للبرميل،
ما يعادل زيادة قدرها .%9
وس ـبــق اإلعـ ــان «ت ـف ــاؤل» س ـعــودي،
ّ
عبر عنه وزير الطاقة خالد الفالح،
بقوله« ،ال نعرف إن كنا سنتوصل
إلـ ـ ـ ـ ــى ات ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــاق ...س ـ ـن ـ ـع ـ ــرف خ ـ ــال
االجـتـمــاع ،لكني أعتقد أن الشعور
العام يتسم بالتفاؤل واإليجابية»،
داعيًا إيــران إلى «أن ّ
تثبت إنتاجها
عند مستويات ما قبل العقوبات».
(األخبار)
)أ ف ب(
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كيوسك الصحافة
كاسترو بطل للعديد من األفارقة
لو كانت أفريقيا بلدًا ،لكان فيدل كاسترو واح ـدًا من أبطالنا
الوطنيني .قد يفاجئ ذلك من ال يعرف تاريخ أفريقيا ً ما بعد
االسـتـعـمــار ودور كــاسـتــرو فــي تحقيق ذل ــك ،وخــاصــة فــي ما
يتعلق بمصير «أنظمة البيض» واملستعمرات البرتغالية في
جنوب أفريقيا.
من املفارقة أن الذين يطالبون باالعتراف بأخطاء كاسترو هم ،أنفسهم،
ال يعترفون بــأن حكوماتهم كــانــت على الـجــانــب الخطأ مــن الـتــاريــخ،
وأنها دعمت أنظمة ديكتاتورية في عدد من البلدان النامية.
بعد الثورة الكوبية ضد الدكتاتورية الفاسدة املدعومة من الواليات
املتحدة ،سعى فيدل ليكون لكوبا سياسة خارجية مستقلة .بالنسبة
إلـ ّـي ،وإلــى األفــارقــة مــن جيلي ،فــإن كاسترو بطل ساهم فــي تحريرنا.
لــم يكن يـحــارب مــن أجــل قضية نظرية وغير واقـعـيــة ،بــل كــان يحارب
مــن أجـلـنــا .بـجــانــب إرس ــال ال ـج ـنــود ،أرس ـلــت كــوبــا ع ـشــرات اآلالف من
األطـ ـب ــاء وأطـ ـب ــاء األسـ ـن ــان وامل ـمــرضــن
واألكاديميني واملعلمني واملهندسني إلى
القارة .بداية دور كوبا في أفريقيا كانت
بدعم الثوار الجزائريني ضد فرنسا ،ثم
ّ
فــي كــونـغــو ،ل ـكــن دور كــوبــا فــي تحرير
جنوب أفريقيا من حكم األقلية البيضاء
كــان األكـثــر دراماتيكية .ففي عــام 1976
وم ــرة أخ ــرى فــي  ،1988ه ــزم الـكــوبـيــون
جيش نظام الفصل العنصري املدعوم من الواليات املتحدة في جنوب
أفريقيا ،وكذلك «املتمردين» األنغوليني .في خطاب ألقاه في  1998أمام
برملان جنوب أفريقيا ،قــال إنــه بحلول نهاية الحرب الـبــاردة 38 ،ألف
جندي وضابط كوبي على األقــل «حاربوا جنبًا إلى جنب مع الجنود
والضباط األفارقة من أجل االستقالل الوطني وضد العدوان األجنبي».
نظرًا إلى هذا التاريخ ،من غير املستغرب أن تكون هافانا من أولى املدن
التي زارها مانديال بعد إطالقه .هناك ،في تموز  ،1991وصف كاسترو،
بأنه «مصدر إلهام للشعوب املحبة للحرية».
(شون جايكوبز« ،ذي غارديان» البريطانية)

االتفاق مع كندا بعيد المنال
كشفت ورقة كان يحملها مساعد نائب في الحكومة البريطانية
ب ـعــد خ ــروج ــه م ــن اج ـت ـم ــاع ف ــي ق ـســم «ال ـ ـخـ ــروج م ــن االت ـح ــاد
األوروب ــي» ،عن بعض أكبر الخطط التي ستنفذها بريطانيا
بـعــد ال ـخــروج مــن االت ـح ــاد ،ومـنـهــا الـعـمــل عـلــى وض ــع الحجر
لصفقة محتملة مع كندا.
األساس ّ
فبعدما وقعت دول االتحاد «االتفاق االقتصادي والتجاري الشامل»
مع كندا ،الــذي استغرق سبع سنوات من املـشــاورات ،تعتقد الحكومة
ً
البريطانية أنها تستطيع أن توقع اتفاقًا مماثال مع أوتاوا .في املقابل،
ّ
تقدر كندا عالقاتها مع اململكة املتحدة بأن على الحكومة البريطانية
أال تــرفــع آمــالـهــا فــي إب ــرام ات ـفــاق ت ـجــاري مــع أصــدقــائـهــا عـبــر املحيط
األطلسي .ووفــق وزيــر املالية الكندي بيل مورنو ،فــإن إبــرام اتفاق مع
اململكة املتحدة ليس أولوية .وأضاف« :اتفاقية التجارة الحرة ألميركا
الشمالية (نــافـتــا) فــي غــايــة األهـمـيــة ...وبـعــد ذلــك االتـفــاق االقـتـصــادي
والتجاري الشامل مع االتحاد األوروبي الذي يفتح سوقًا جديدًا كبيرًا،
كــذلــك نحن منفتحون على إج ــراء مـحــادثــات استكشافية مــع الصني،
وحــن تـعــرف اململكة املـتـحــدة خطواتها املقبلة ،سيكون لــذلــك أهمية
أيضًا».
كندا غير مهتمة بـ«بريكست» في الوضع الراهن ومشغولة بالواليات
ّ
املتحدة ،وخاصة أن الرئيس األميركي املنتخب دونالد ترامب ،وصف
«نافتا» بـ«أسوأ صفقة تجارية في التاريخ».
(شانتال دا سيلفا« ،ذي اندبندنت» البريطانية)

ترامب؛ ّ
تعرف على الدستور
عندما يقسم دونالد ترامب ويده على الكتاب املقدس ،في 20
كانون الثاني ،على حفظ وحماية والدفاع عن دستور الواليات
املتحدة ،نحن ،الشعب ،لدينا سبب مقنع للشك في أنه يعرف
ما يتحدث عنه.
ّ
يوم الثالثاء ،كتب ترامب في تغريدة« :يجب أل نسمح ألحد بأن يحرق
العلم األميركي ،ومن يفعل ذلك يجب أن ُيعاقب ...إما بسحب الجنسية
منه أو بسجنه ملدة سنة» .هنا سنشرح ما ال يحتاج إلى الشرح .حرق
العلم فعل محمي دستوريًا ،فالتعديل األول لدستور الواليات املتحدة
موجود لحماية جميع وسائل التعبير عن الرأي ،حتى تلك غير املحببة
واملنفرة .من املثير لالهتمام أن الكثير من الناس ،مثل ترامب ،الذين
يتوقون إلى معاقبة حارقي العلم ،ال يجدون أي مشكلة في الخطابات
الـ ـت ــي تـ ـس ــيء إل ـ ــى األقـ ـلـ ـي ــات وال ـن ـس ــاء
وغيرهم.
أليس ترامب الرجل الذي وقف مع حرية
التعبير ولو كانت العبارات غير محببة؟
أل ـي ــس ه ــو م ــن ق ــال ف ــي مــؤت ـمــر لـلـحــزب
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري« :سـ ــأقـ ــدم ال ـح ـق ــائ ــق بـكــل
وضــوح وصــدق .ال نستطيع أن نتمسك
بــال ـصــواب الـسـيــاســي بـعــد الـ ـي ــوم»؟ من
جـهــة ثــانـيــة ،أعـلـنــت املحكمة أن ــه ال يمكن ال للكونغرس وال للرئيس
سحب الجنسية من أي مواطن ...ليس في هذا البلد الديموقراطي.
(افتتاحية «ذي نيويورك تايمز» األميركية)

