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العالم

العالم

ٌ
العراق
ساعات قليلة ،تفصل «نزول» محمد توفيق
ّ
ع ــاوي وفريقه الـ ــوزاري ضيوفًا على الـبــرلـمــانّ ،لنيل
«الثقة» .قد تكون زيارته «أول ّ
تحديات» الرئيس المكلف.
ّ
خصوصًا
المرتقبة،
االنتقالية
للمرحلة
س
سيؤس
نيل الثقة
ّ
انتخابات تشريعية مبكرة .علوي
أن األولوية هي إلجراء
ٍ
ـ حتى اآلن ـ أقــرب إلى أن يكون رئيسًا ،في ظل الدعم
ّ
المقدم من ِقبل معظم أركان «البيت الشيعي»

قبل أن تصرف الحكومة االتحادية
امل ـق ـب ـلــة روات ـ ـ ــب م ــوظ ـف ــي «اإلق ـل ـي ــم»
ّ
وم ـس ـت ـح ـق ــات الـ ـف ــاح ــن (لـ ــأعـ ــوام
 2014و 2015و ،2016والتي امتنعت
الـحـكــومــة بــرئــاســة حـيــدر الـعـبــادي ـ
يومها ـ ـ عــن صرفها نتيجة الحرب
ع ـل ــى «ت ـن ـظ ـي ــم داعـ ـ ـ ـ ــش») ،واع ـت ـب ــار
«قـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـبـ ـيـ ـشـ ـم ــرك ــة» جـ ـ ـ ـ ــزءًا مــن
املنظومة الدفاعية االتحادية.
ّ
سياسية أخــرى أشــارت إلى
ّمصادر
ّ
أن ــه ،وف ــي ح ــال رف ــض ع ــاوي إع ــادة
استيزار فؤاد حسني لحقيبة املالية،
فإن «األكراد» ـ مقابل التنازل عن ذلك
ـ ـ ي ــري ــدون «ال ـظ ـفــر» بحقيبة الـنـفــط،
موضحة ،في حديثها إلى «األخبار»،

ّ
حكومة علوي «شبه مكتملة»

ّنيل الثقة
أول التحديات
نور أيوب
ق ــد ت ـب ـصــر ح ـك ــوم ــة م ـح ـمــد تــوفـيــق
ّ
عـ ــاوي املــرتـقـبــة ال ـن ــور .األمـ ــر ليس
«ت ـســري ـبــا» أو «ش ــائ ـع ــة» ،ف ـقــد بــات
ّ
ّ
م ــؤك ـدًا أن الــرئـيــس املـكــلــف ـ ـ وخــال
ُ
الـ ـس ــاع ــات امل ـق ـب ـل ــة ـ ـ ـ قـ ــد ي ـع ـل ــن عــن
تـشـكـيـلــة فــري ـقــه ال ـ ـ ـ ــوزاري ،مـتـعـ ّـهـدًا
ّ
بــأن تكون ّ«كابينته مستقلة» ،ومن
دون أي تدخل لألطراف السياسيني.
وفي تغريد ٍة نشرها على حسابه في
موقع «تويتر» ،السبت املاضي ،قال:
«اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي،
ّ
ي ـت ـمــثــل ف ــي إكـ ـم ــال كــاب ـي ـنــة وزاري ـ ــة
ّ
م ـس ـت ـقــلــة ،م ـ ّـن األك ـ ـفـ ــاء وال ـن ــزي ـه ــن،
مــن دون تــدخــل أي طــرف سياسي»،
ً
آم ـ ــا «اس ـت ـج ــاب ــة أعـ ـض ــاء ال ـب ــرمل ــان،
وال ـت ـصــويــت عـلـيـهــا ،لـلـبــدء بتنفيذ
مطالب الشعب»ّ .
ّ
ّ
ع ــاوي ـ ـ كما تــوقــع «قــلــة» ـ ـ استطاع
ّ
ُ
ّ
أن ي ـن ـج ــز أولـ ـ ــى م ـه ــم ــات ــه ف ــي م ـ ــد ٍة
«ق ـ ـيـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة»؛ ف ــامل ـه ـل ــة ال ــدس ـت ــوري ــة
تـنـتـهــي ف ــي  2آذار /م ـ ــارس املـقـبــل،
والعقبة تكمن في «تمرير الكابينة»،
إن تـ ـم ـ ّـس ــك بـ ـع ــض الـ ـكـ ـت ــل ب ـمــوق ـفــه

ّ
الرافض لعلوي وحكومته ،ما يعني
«اإلب ـ ـقـ ــاء» ع ـلــى عـ ــادل ع ـبــد امل ـه ــدي،
ّ
«إشعار
كمسي ٍر لشؤون البالد ،حتى
ٍ
ّ
آخ ــر» ،أي تكليف شـخـصــيــةٍ أخ ــرى،
وم ــن ٌثــم تــألـيــف فــريـقـهــا .كــذلــك ،ثمة
«عقبة» موازية لتلك ،تكمن في إصرار
رفض
شريحة ّمــن املتظاهرين ّعلى ّ
خـيــار ع ــاوي .ه ــؤالء يــؤكــدون أنهم
«ق ــادة ح ــراك  1أكـتــوبــر» ،ويرفضون
ـرح «يـصــادر قــرارهــم» .شريحة
أي طـ ٍ
ـاوض مـبــاشــر
م ـن ـهــم دخ ـل ــت ف ــي تـ ـف ـ ّ ٍ
وغ ـ ـيـ ــر مـ ـب ــاش ــر م ـ ــع ع ـ ـ ـ ـ ــاوي ،لـنـيــل
وقت
منصب أو تحقيق مكسب ،في
ٍ
ٍ
ت ـ ـحـ ــاول ف ـي ــه ش ــري ـح ــة أخـ ـ ــرى ط ــرح
ً
اس ــم ال ـنــاشــط ع ــاء ال ــرك ــاب ــي بــديــا
ّ
من املكلف ،وهذا «لن يبصر النور»،
ّ
بتعبير مصادر سياسية مطلعة.
مـعـلــومــات «األخـ ـب ــار» تـشـيــر إل ــى أن
ال ـكــاب ـي ـنــة س ـت ـع ــرض ع ـل ــى ال ـب ــرمل ــان
للتصويت عليها ،إما غدًا الثالثاء أو
الخميس املقبل ،على أبعد التقدير.
وتشي املعطيات بأن «آلية التأليف»
أخـ ـ ـ ــذت بـ ـع ــن االع ـ ـت ـ ـبـ ــار «أخـ ـ ـط ـ ــاء»
الـحـكــومــة الـســابـقــة فــي ه ــذا الـصــدد،
وعمدت على «تطويرها» ،مع اإلبقاء

ّ
«المكون
أنتج جهد
الشيعي» في
التنازل عن «حصصه»
من دون
واالستشارة ً
ّ
التدخل تسهيال في
عملية التأليف

ّ
ً
تحاول فيه شريحة أخرى من المتظاهرين ،طرح اسم الناشط عالء الركابي بديال عن محمد توفيق علوي (أ ف ب)

عـلــى بعضها ،ال ــذي «اع ـت ـمــده» عبد
امل ـه ــدي ،فــي تـشــريــن ّ
األول /أكتوبر
ّ
من عام  .2018الحكومة املقبلة مؤلفة
مــن  22وزي ـ ـرًا ،كــالـحـكــومــة السابقة،
ّ
ّ
نسوية ،فيما توزعت
تضم  5وجوه
ال ـح ـق ــائ ــب الـ ـسـ ـي ــادي ــة ال ـ ـسـ ــت ،عـلــى
الشكل التالي:
«-امل ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ّـون ال ـ ـش ـ ـي ـ ـعـ ــي» 3 :ح ـق ــائ ــب

والخارجية والنفط)
(الداخلية ُ ّ
السني» :حقيبتان (الدفاع
«املـكـ ّـونوالتخطيط)
«امل ـ ـكـ ـ ّـون ال ـ ـكـ ــردي» :حـقـيـبــة واح ــدة(املالية)
ٌ
هناّ ،
ثمة «نـقــاش» بتعبير املصادر.
ّ
«املكون الكردي» يسعى إلى استبدال
ّ
حقيبة املالية بالنفط ،مقابل تمسك

ّ
«املكون ال شيعي» بها .هذا املسعى
ّ
مرده إلى مسعى من شأنه االلتفاف
ّ
على قرار علوي «املسبق» ،والقاضي
ب ــاسـ ـت ــرج ــاع واردات بـ ـي ــع أربـ ـي ــل
لـ ـ ــ 250أل ــف بــرم ـيــل يــوم ـيــا ،وخـفــض
نسبتها مــن املــوازنــة االتـحــاديــة إلى
 12في املئة .إدارة «إقليم كردستان»
ترفض «دف ــع» مــا هــو واج ـ ٌـب عليها،

ّ
أن عــاوي «قــد يدفع بحكومته على
وجبات ،حتى يتوافق معهم».
شكل
ٍ
ّ
الحكومية ،فقد رست
وعن التركيبة
عـ ـل ــى الـ ـشـ ـك ــل ال ـ ـتـ ــالـ ــي (ل ـ ـ ــم ت ـف ـصــح
املصادر عن آلية توزيع الحقائب):
«الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــت ال ـ ـش ـ ـي ـ ـعـ ــي» 11 :ح ـق ـي ـبــةّ
ّ
خدمية)،
(3سيادية ّ 8ُ +
«ال ـ ـب ـ ـيـ ــت ال ـ ــس ـ ــن ـ ــي» 6 :حـ ـق ــائ ــب (2ّ
ّ
خدمية)
سيادية 4 +
«الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــت ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــردي» واألق ـ ـ ـلـ ـ ـ ّـيـ ـ ــات: 5حـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــب (األك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد :سـ ـ ـي ـ ـ ّ
ـادي ـ ــة
ّ
ّ
خدمية للمسيحيني
وخدميتني 1 +
ّ
 1 +خدمية للتركمان).
وحتى ساعةٍ متأخرة من ليل أمس،
ّ
تمكن املفاوضون من حسم  18حقيبة
تفتقد «التمثيل الـحــزبــي» ،بتعبير
املـ ـ ـصـ ـ ــادر ،غ ـي ــر أن ال ـ ـخـ ــاف يـكـمــن
ع ـلــى وج ـهــة ت ــوزي ــع ح ـقــائــب املــالـيــة
وال ـن ـف ــط والـ ـكـ ـه ــرب ــاء واالتـ ـ ـص ـ ــاالت.
ووف ـ ـ ــق امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،فـ ـق ــد أنـ ـت ــج جـهــد

«املـ ـك ـ ّـون الـشـيـعــي» ف ــي ال ـت ـنــازل عن
ص ـص ــه» واالسـ ـتـ ـش ــارة م ــن دون
«ح ـ ّ
ً
ّ
عملية التأليف،
التدخل ،تسهيال في
ّ
غير أن علوي ّ قد يصطدم بقرار كتل
ّ
ُ
املكونني «السني والكردي» في الشق
ّ
ّ
املتعلق بنيل الثقة البرملانية.

سيناريوات «الثقة»

ّ
وف ــق امل ـع ـط ـيــات ،اس ـت ـطــاع ع ـ ــاوي ـ
وبــدعـ ٍـم الكتل البرملانية ـ ـ جمع 176
صوتًا مـ ّ
ـؤي ـدًا ،مقابل  145معارضًا.
نـ ـظ ـ ّ
ـري ــا ـ ـ ـ وإن اسـ ـتـ ـم ـ ّـر هـ ـ ــؤالء عـلــى
ّ
مــوق ـف ـهــم ـ ـ ـ سـيـحـظــى عـ ـ ــاوي بــدعــم
معظم أركــان قوى «البيت الشيعي».
زعيم «ائتالف دولــة القانون» نوري
املالكي سيمنح الحكومة الثقة ،رغم
ّ
موقفه املسبق من عــاوي؛ كان الفتًا
تــأكـيــده أم ــام رئـيــس الـبــرملــان محمد
الحلبوسي انسحابه من أي «جبهة
ضــد الـحـكــومــة» ،فــي الــوقــت الــراهــن.
مـصــادر أخ ــرى فــي «تـحــالــف الفتح»
ّ
برملاني يضم القوى املؤيدة
(ائتالف
ّ
لـ ــ«الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي») ،أكـ ـ ـ ــدت فــي
حديثها إلى «األخبار» أن «استفراد
ّ
ع ــاوي فــي تشكيله لكابينته ،أثــار
نـ ــوعـ ــا مـ ــن ال ـ ـخـ ــوف فـ ــي صـ ـف ــوف ــه»،
ّ ً
مؤكدة أن «التحالف يترقب اإلعالن
ّ
عنها ...ولن يصوت إن لم يقتنع».
«األكـ ـ ـ ـ ــراد» ،ورغ ـ ــم م ــوق ــف «االتـ ـح ــاد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي» (أب ـ ـنـ ــاء
الـ ـ ــراحـ ـ ــل ج ـ ـ ــال طـ ــال ـ ـبـ ــانـ ــي) ال ــدع ــم
ّ
لحكومة علوي ،فإن موقف «الحزب
الكردستاني» ،بزعامة
الديموقراطي
م ـس ـعــود ب ـ ــارزان ـ ــي ،ي ـلـ ّـفــه ش ـ ـ ٌ
ـيء من
ّ
«ال ـض ـب ــاب ـ ّـي ــة» ،إذ يــت ـســم ب ــ«ت ــوزي ــع
ّ
األدوار» ،مع تأكيده لعلوي ورئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ب ــره ــم ص ــال ــح «م ـن ــح
ً
ّ
مخيرًا ـ في
غطاء كــرديــا»،
الحكومة
ّ
الــوقــت عينه ـ ـ نــوابــه بالتصويت أو
عدمه.
ُ ّ
السني» ،فمنقسمة
أما قوى «البيت
على نفسها ،بني ّ
مؤيد ٍة ومعارضة.
ع ـم ــاد امل ــؤي ــدي ــن ه ــم امل ـن ـض ــوون في
كتلة «عطاء» ،املدعومة من مستشار
األمــن الوطني فالح الفياض ،وكتلة
«امل ـشــروع الـعــربــي» بزعامة خميس
ال ـخ ـن ـجــر .أم ــا املـ ـع ــارض ــون ،فــالـكـتــل
املـ ـنـ ـض ــوي ــة تـ ـح ــت «رايـ ـ ـ ـ ـ ــة» رئ ـي ــس
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان م ـح ـم ــد الـ ـحـ ـلـ ـب ــوس ــي ،إذ
رف ـضــوا «ت ـمــريــرهــا» ،بـعــد معارضة
ً
عـ ـ ّـاوي منحهم ّ
أي حـقـيـبــة ،جــاعــا
مــن قــاعــدة «الـتـنــازل عــن الحصص»
معيارًا أساسيًا في تأليف حكومته.

تقرير

«مؤتمر ميونيخ»
ينعى المجتمع الدولي
واشنطن ًتختار أعداءها:
الصين أوال
اختتم «مؤتمر ميونيخ لألمن» أعماله ،وسط
خالفات وانقسامات جوهرية باتت ّ
من
أكثر
خة
مترس
ٌ
ّ
انقسامات
قبل
الحلفاء
بين
مضى
وقت
أي
ٍ
الخصومّ .
ّ
ّ
ّ
غيبت «العدو» المشترك لدول الغرب ،ليحل محله عتب
ِّ
المدمرة التي أنتجها شعار «أميركا
أوروبي على ّالسياسات
ً
أوال» ،في ظل إدارة دونالد ترامب ،واستتباعه باالنكفاء
الساحة الدولية .المعزوفة األوروبية المكرورة،
عن
ً
معطوفة على القلق «المبالغ فيه» ،قابلها خطاب
المبكر لـ«انتصار» محور
أميركي حاسم لجهة اإلعالن َ
الغرب في مواجهة «اإلمبراطوريتين» الصاعدتين:
الصين وروسيا

ّ
َم ـ ــث ـ ــل «م ــؤتـ ـم ــر م ـي ــون ـي ــخ ً لـ ــأمـ ــن»،
ب ـن ـس ـخ ـت ــه الـ ـ ـ ـ  ،56ف ـ ــرص ـ ــة ل ـب ـل ــورة
اشـتـبــاك الـتـحــالــف الـغــربــي وارت ـفــاع
الـ ـ ـص ـ ــوت األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
أميركا دونالد ترامب .األخيرة ،وإن
سعت إلــى طمأنة حلفائها القلقني
ج ـ ـ ـ ّـراء ت ـب ــدي ــل أول ــوي ــات ـه ــا لـلـتــركـيــز
على مجابهة ّ
عدوها األول ،الصني،
ّ
فهي سلطت الضوء على اشتغالها
ل ـت ـع ــزي ــز ه ـي ـم ـن ـت ـهــا املـ ـت ــآكـ ـل ــة ،عـبــر
م ـكــاف ـحــة تـ ـط ـ ّـور ّ
أي دول ـ ــة تـعـتــرض
طــري ـق ـهــا :روس ـي ــا وال ـص ــن وإي ـ ــران،
أو ك ـم ــا س ـ ّـم ــاه ــا وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـيــركــي ،مــايــك بــومـبـيــو« ،الـبــدائــل
غير الليبرالية».
ّ
تـ ـج ــل ــت الـ ـ ـخ ـ ــاف ـ ــات األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ف ـ ــي املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ب ــأوض ــح
ص ــوره ــا ،حـتــى ص ــار ال ـت ـعــارض في
وجهات النظر ُيقال على املأل .سعى
ب ــوم ـب ـي ــو إل ـ ــى ال ـت ـخ ـف ـيــف ِم ـ ــن ح ـ ّـدة
«الـقـلــق» األوروب ــي فــي شــأن العالقة
َ
بني ضفتي األطلسي في عهد ترامب
وت ـ ــراج ـ ــع الـ ـنـ ـف ــوذ األم ـ ـيـ ــركـ ــي عـلــى
الساحة الدولية ،وفق الفهم الغربي،
ً
ق ــائ ــا إن «ال ـ ـغـ ــرب ي ـن ـت ـصــر ون ـ ُحــن
ُ
ن ـن ـت ـصــر م ـ ـعـ ــا» ،وسـ ـتـ ـس ــود «م ــث ـل ــه
ّ
وقيمه» وتتغلب على رغبات موسكو
وب ـكــن ف ــي إق ــام ــة «إم ـب ــراط ــوري ــات»،
ومـســاعـيـهـمــا إل ــى «زع ــزع ــة الـنـظــام
العاملي» املـ َّ
ـؤســس على قــواعــد .بهذا
املعنى ،تريد واشنطن الحفاظ على
ّ
ال ـقــواعــد الـقــائـمــة ،وم ـحــاربــة ك ــل َمــن

ازدادت ّ
حدة السجال
األوروبي ــــ األميركي
مجموعة
في شأن
ّ
«هواوي» الصينية

ّ
يتخطى األطــر التي أرستها الحرب
ً
ال ـ ـبـ ــاردة .ل ــذل ــك ،ف ـهــي ت ـ ــرى ،م ـث ــا ال
حـ ـ ـصـ ـ ـرًا ،ف ـ ــي بـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ـصـ ــن فــي
م ـجــال ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي ،تالعبًا
فــي ه ــذه ال ـقــواعــد ،وت ـحـ ّـديــا مباشرًا
ّ
لنفوذها .ومن هناُ ،سلطت األضواء
ف ــي املــؤت ـمــر ع ـلــى االن ـق ـس ــام ــات ،في
ظـ ّـل السجال الــذي ازدادت ّ
حدته في
شــأن مجموعة «هـ ــواوي» الصينية
ال ـع ـم ــاق ــة لـ ــات ـ ـصـ ــاالت .وض ـغ ـطــت
واشنطن بـشـ ّـدة إلقـنــاع ال ــدول بمنع
«ه ـ ـ ـ ــواوي» م ــن ت ــأس ـي ــس شـبـكــاتـهــا
مــن الجيل الـقــادم إلنترنت الهواتف
املـحـمــولــة « 5ج ــي» ،مـشـيــرة إل ــى أن
ّ
معداتها قد تستخدم لـ«التجسس»
مل ـص ـل ـحــة بـ ـك ــن .ل ـك ــن وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األمـ ـي ــرك ــي ،م ـ ــارك إسـ ـب ــر ،كـ ــان أكـثــر
وضوحًا حني قال إن «هواوي» ّ
مجرد

«ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج» الس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـص ــن
ّ
«البغيضة» للتسلل والهيمنة على
البنى التحتية الغربية املهمة ،وزاد
أن ال ـت ـحــدي األم ـن ــي الــرئ ـي ـســي أم ــام
الــواليــات املتحدة قــد َت ّ
غير ولــم يعد
روسيا ،وإنما أصبح الصني.
هـيـمـنــت امل ـخ ــاوف ِم ــن ت ــراج ــع نـفــوذ
ال ـ ـ ـغـ ـ ــرب فـ ـ ــي وجـ ـ ـ ــه تـ ـ ــزايـ ـ ــد الـ ـنـ ـف ــوذ
الـصـيـنــي وال ــروس ــي عـلــى االجـتـمــاع
السنوي لـقــادة العالم وكـبــار القادة
العسكريني والدبلوماسيني ملناقشة
ّ
التحديات األمنية .وفي كلمته التي
ألقاها لدى افتتاح املؤتمر الجمعة،
ّ
وج ــه الرئيس األملــانــي ،فــرانــك فالتر
شتاينماير ،نقدًا لألنانية القومية
الـ ـت ــي ت ـش ـي ـع ـهــا أمـ ـي ــرك ــا ـ ـ ـ ـ ـ ت ــرام ــب
عـبــر رف ــض «ف ـكــرة املـجـتـمــع الــدولــي
نـفـسـهــا» ،جـنـبــا إل ــى جـنــب ّ
تحركها
«عـلــى حـســاب الـجـيــران وال ـشــركــاء».
ّ
ً
ورأى أن ش ـعــار «أم ـي ــرك ــا أوال» هــز
النظام العامليّ ،
وأج ــج انـعــدام األمــن
في عالم غير مستقر ،حيث «نشهد
زخمًا ِّ
مدمرًا متزايدًا في السياسات
ّ
الــدول ـيــة» .وخ ــص بــالــذكــر الــواليــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة لـ ـت ــراجـ ـعـ ـه ــا ع ـ ــن املـ ـس ــرح
ِّ
املتعدد األطراف في وقت تتفاقم فيه
الـتــوتــرات بــن قــوى عسكرية كبرى.
وفـ ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى شـ ـع ـ َ
ـاري «لـنـعـيــد
ً
العظمة إلى أميركا» و«أميركا أوال»،
قال شتاينماير إن اإلدارة األميركية
ّ
الحالية تصدر إشارات إلى أن على كل
ّ
التصرف في سبيل مصالحها
دولة

الخاصة ،وهو «نهج يميل إلى إفادة
األقــويــاء فـقــط»ّ .
وردًا على ذل ــك ،رأى
بــوم ـب ـيــو أن «ه ـ ــذه ال ـت ـصــري ـحــات ال
تعكس الــواقــع» ،وأشــار إلى الرئيس
ال ـفــرن ـســي ،إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ،من
ّ
ّ
«يسرني أن
يسميه ،بقوله:
دون أن
أبـلـغـكــم ب ــأن ف ـكــرة أن الـتـحــالــف بني
َ
ضفتي األطلسي قد مات مبالغ فيها
ّ
إلى حد كبير» ،منوهًا بأن واشنطن
تـ ـ ّ
ـؤدي دورًا أســاس ـيــا ف ــي املـحــافـظــة
عـلــى أم ــن أوروبـ ــا عـبــر تـعــزيــز األمــن
فـ ــي ال ـ ـخـ ــاصـ ــرة ال ـش ــرق ـي ــة ل ــ«ح ـل ــف
شمالي األطلسي» عند الـحــدود مع
ّ
روس ـيــا .واسـتـغــل املــؤتـمــر ليعلن أن
ب ـ ــاده س ـت ـم ـ ّـول م ـش ــاري ــع ط ــاق ــة في
دول شرق أوروبا ،كجزء من الجهود
ال ــرام ـي ــة إل ــى خ ـفــض االع ـت ـم ــاد على
الغاز الروسي؛ إذ تعتزم عبر «وكالة
تمويل التنمية الدولية» ،وبدعم من
ال ـكــون ـغــرس األم ـي ــرك ــي« ،ت ـق ــدي ــم ما
يصل إلــى مليار دوالر مــن التمويل
لــدول وسط وشــرق أوروبــا األعضاء
فــي مـبــادرة البحار الـثــاثــة» ،بهدف
«تـحـفـيــز اسـتـثـمــار الـقـطــاع الـخــاص
ف ــي ق ـطــاعــات ال ـطــاقــة الـتــابـعــة لـهــا».
ويأتي هــذا العرض وســط معارضة
أم ـي ــرك ـي ــة ش ــدي ــدة ملـ ـش ــروع أنــاب ـيــب
غ ـ ـ ــاز «نـ ـ ـ ـ ــورد سـ ـت ــري ــم ( »2الـ ـسـ ـي ــل
ال ـش ـمــالــي  )2ال ــروس ــي الـ ــذي يـهــدف
إلــى مضاعفة عمليات إيصال الغاز
الــروســي إل ــى أملــانـيــا .وش ــدد الــوزيــر
األم ـيــركــي عـلــى ال ـحــاجــة إل ــى العمل

بشكل مـشـتــرك ملــواجـهــة الـتـهــديــدات
ّ
الـ ـت ــي ت ـشــك ـل ـهــا طـ ـم ــوح ــات روس ـي ــا
ّ
التوسعية من جهة ،وتعزيز الصني
وجودها العسكري في بحر الصني
الجنوبي من جهة أخرى ،و«حمالت
اإلره ـ ـ ــاب» ال ـت ــي ت ـق ــوده ــا إي ـ ــران في
اإلقليم .ودافع عن استراتيجية بالده
بالقول إن أوروب ــا واليابان وحلفاء
آخ ــري ــن لـ ـل ــوالي ــات املـ ـتـ ـح ــدة لــدي ـهــم
مواقف ّ
موحدة حيال موسكو وبكني
ّ
وط ـ ـهـ ــران ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــم ــا وص ـفــه
«باختالفات تكتيكية».
فرنسا ،مــن جهتها ،ك ـ ّـررت املخاوف
الـ ـت ــي أعـ ــربـ ــت ع ـن ـه ــا أمل ــانـ ـي ــا .وقـ ــال
ماكرون إن الواليات املتحدة «تراجع
عــاقـتـهــا مــع أوروبـ ـ ــا» ،م ـشــددًا على
ّ
ّأن ع ـل ــى الـ ـ ـق ـ ـ ّ
ـارة أن ت ـت ــول ــى تـقــريــر
مصيرها« :نحتاج إلى استراتيجية
ّ
وتحولنا إلى
أوروبية تعيد إحياءنا
قــوة سياسية اسـتــراتـيـجـيــة» .ورأى
ّ
التحدي التي انتهجتها
أن سياسة
أوروب ـ ـ ــا ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع مــوس ـكــو،
على مدى السنوات القليلة املاضية،
ـاءت بالفشل ،وأن الخيار الوحيد
بـ ّ
ّ
يتمثل في حوار أوثق لحل الخالفات
بــال ـن ـظــر إلـ ــى أن ال أحـ ــد ي ــرغ ــب فــي
املـ ــواج ـ ـهـ ــة امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة م ـ ــع الـ ـ ـ ــروس.
ّ
التحدي ّمن
وأض ــاف« :أسـمــع لهجة
ً
جميع شركائنا .لست مخبوال ،لكني
ّ
التحدي مع الضعف ليس
أعــرف أن
ّ
سياسة ،بل هو نظام غير فعال».
(األخبار)
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ّ
«كورونا»:
إصابات
ل
معد
انخفاض
ّ
الصين تشتري الوقت للعالم كله!
حتى لحظة كتابة هذا التقرير ،أصاب
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد أو «كــوفـيــد
ـ ـ ( »19الـتـسـمـيــة الـتــي أطلقتها عليه
منظمة الصحة العاملية) ،أكثر من 69
ألــف شخص حــول الـعــالــم %99 ،منهم
في الصني ،وقضى على  1671شخصًا،
 4منهم خــارج الصني ،بحسب األرقــام
الــرسـمـيــة الـصـيـنـيــة وأرق ـ ــام «الـصـحــة
الـ ـع ــاملـ ـي ــة» و«م ـ ــرك ـ ــز الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـلــى
ُ
األمراض» ( .)CDCتقسم تلك اإلصابات
والــوفـيــات إلــى قسمني :قضايا مغلقة
وقضايا مفتوحة .بالنسبة إلى األولى،
َ
يبلغ عددها  ،11554تعالج منها 9883
شخصًا خرجوا من املستشفيات ،وهم
ّ
يشكلون نسبة  86في املئة ّ منها ،أما
الـ ـ ـ  %14املـتـبـقـيــة ف ـهــي ت ـمــثــل أم ــوات ــا
ع ــدده ــم  1671شـخـصــا .أم ــا بالنسبة
إلى القضايا املفتوحة أو قيد الدراسة،
فيبلغ عــددهــا  57735شخصًا 80 ،في
امل ـئ ــة م ـن ـهــم ،أي  46437ش ـخ ـصــا ،في
حالة متوسطة ،بينما  20في املئة أو
 11298شخصًا في حالة حرجة.
كـ ـ ـ ــان يـ ـ ـ ــوم األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء املـ ـ ــاضـ ـ ــي أكـ ـث ــر
األي ـ ــام إث ـ ــارة ل ـلــرعــب .فـبـعــدمــا اسـتـقـ ّـر
عـ ـ ـ ــدد اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات ع ـ ـلـ ــى  3آالف فــي
ال ـيــوم ال ــواح ــد ،قـفــز إل ــى  15ألـفــا دفعة
واحـ ــدة ،لـيـعــود ويـسـتـقـ ّـر عـلــى األلـفــن
ف ــي األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة .ارتـ ـف ــاع مـفــاجــئ
َ
َع ــزت ــه ال ـصــن إل ــى تـحــديـثـهــا أســالـيــب
اك ـت ـشــاف ال ـف ـيــروس ل ــدى األش ـخ ــاص،
ً
فضال عن قيامها بتعديل طرق عملية
اإلح ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـاء .وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن األم ـ ــل
ال ــذي يـبــثــه انـخـفــاض ع ــدد اإلصــابــات
ّ
مستقر
الـجــديــدة ،إال أن عــدد الوفيات
عـلــى  143شخصًا فــي ال ـيــوم الــواحــد،
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ت ـحــذر فـيــه «منظمة
الصحة العاملية» من أن «من املستحيل
ّ
ّ
تطور انتشار الوباء».
التنبؤ بكيفية
ولـ ـ ــذا ،دعـ ــا م ــدي ــر امل ـن ـظ ـمــة ،ت ـي ــدروس
جيبريسوس ،في كلمة خالل «مؤتمر
ّ
م ـيــون ـيــخ ل ــأم ــن» ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت« ،ك ــل
الحكومات والشركات ووسائل اإلعالم
إلــى العمل معنا مــن أجــل اإلبـقــاء على
م ـس ـتــوى ال ـت ــأه ــب امل ـط ـل ــوب ،م ــن دون
تأجيج الهستيريا» ،معربًا عن خشيته
من االزديــاد املستمر لحاالت اإلصابة
ّ
ف ــي ال ـص ــن ،ف ــي ظ ــل «غ ـي ــاب الـتـحــرك
السريع لتمويل مكافحة الفيروس من
ِق َبل املجتمع الدولي» .في الوقت نفسه،

أشادت املنظمة بجهود الصني الحتواء
ً
«كوفيد ـ ـ  ،»19معتبرة أن بكني «تشتري
ال ــوق ــت لـلـعــالــم ك ـلــه( ،ول ـك ــن) ال نـعــرف
م ــدى ه ــذا ال ــوق ــت» ،وأنـ ــه يـتـعـ ّـن على
ال ــدول األخ ــرى االسـتـفــادة مـنــه .وفيما
ّ
يقدر أحد أبــرز الخبراء الصينيني في
م ـكــاف ـحــة فـ ـي ــروس االل ـت ـه ــاب ال ــرئ ــوي
ال ـ ـحـ ـ ّ
ـاد «س ـ ـ ـ ــارس» ( 2002ـ ـ ـ ـ ـ ،)2003
تـشــونــغ نــان ـشــان ،أن ال ــوب ــاء يـمـكــن أن
يـب ـلــغ ذروتـ ـ ــه «ب ـح ـل ــول ن ـصــف شـبــاط
أو نـهــايـتــه» ،ت ــرى «الـصـحــة الـعــاملـيــة»
أن «م ــن املـبـكــر ج ـدًا» إص ــدار تــوقـعــات.
ُ
ويفترض أن يكون قد وصل إلى بكني
فريق خبراء دولــي تابع للمنظمة في
عطلة نهاية األسـبــوع املــاضــي ،للقيام
بفحوص على األرض ،وإع ــادة النظر
في اإلجــراءات الوقائية ،وزيــارة مراكز
أب ـحــاث ،وإصـ ــدار تــوجـيـهــات الحـتــواء
ال ــوب ــاء ،وف ــق مــا أعـلــن املـتـحــدث باسم
وزارة الصحة الصينية ،مي فينغ.
ف ـ ـ ــي غ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ح ـ ـ ـ ـ ــذرت مـ ــديـ ــرة

ال تزال مدينة هوباي
مقطوعة عن العالم
منذ ثالثة أسابيع

«صندوق النقد الدولي» ،كريستالينا
جورجييفا ،أمس ،من أن وباء «كوفيد
ـ ـ ـ ـ ـ  »19ق ــد ي ـن ـع ـكــس س ـل ـبــا ع ـل ــى ن ـمـ ّـو
االق ـ ـت ـ ـصـ ًــاد الـ ـع ــامل ــي فـ ــي عـ ـ ــام ،2020
مــوضـحــة أن األم ــر يـتــوقــف عـلــى قــدرة
الـصــن على اح ـتــواء انـتـشــاره .وقالت
جورجييفا ،خالل منتدى في دبي ،إن
«تــوقـعــاتـنــا فــي الــوقــت الـحــاضــر تبلغ
 ،%3.3وقــد يحصل تخفيض بمقدار
 0.1أو ّ »%0.2مـضـيـفــة «إنـ ـه ــا حــالــة
خ ــاص ــة ،وأح ـ ــض ال ـج ـم ـيــع ع ـلــى عــدم
اسـتـخــاص ِعـ َـبــر مـتـسـ ّـرعــة» .وأش ــارت
إل ـ ـ ــى «هـ ـ ـن ـ ــاك ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن ال ـع ـن ــاص ــر
ّ
نتحدث هنا عن سيناريوات
الغامضة،
ول ـيــس ع ــن تــوق ـعــات .بــإمـكــانـكــم طــرح

السؤال ّ
علي مجددًا بعد عشرة أيــام».
وإذ لفتت إلى أن الوقت ال يزال «مبكرًا»
لتقييم تــأثـيــر ال ــوب ــاء ،فـقــد أقـ ـ ّـرت بــأن
قـطــاعــات ع ــدة ،مــن ضمنها السياحة
والنقل ،باتت تعاني من تبعات انتشار
«كوفيد ـ ـ .»19
على املقلب الصيني ،وفي حني ال تزال
مدينة هوباي مقطوعة عن العالم منذ
ثــاثــة أســاب ـيــع ،ت ـفــرض م ــدن ع ــدة في
شرق البالد إجراءات عزل صارمة .أما
بكني ،فهي ّ
تشدد بدورها قيودها ملنع
انتشار الـفـيــروس؛ إذ باتت العاصمة
ُ
ّ
رغم كل األشخاص الذي يصلون من
ت ِ
الخارج على الخضوع للحجر الصحي
ملدة  14يومًا في منازلهم أو في فندق
ت ـحــت طــائ ـلــة ف ــرض ع ـقــوبــات عليهم،
وفق ما أفادت به صحيفة «بكني ديلي»
الرسمية .وفي الوقت الذي تفرض فيه
الـكـثـيــر م ــن ال ـشــركــات عـلــى موظفيها
ال ـع ـمــل م ــن املـ ـن ــزل ،ت ـب ــدو ال ـح ــرك ــة في
املــديـنــة مشلولة إل ــى ح ـ ّـد كـبـيــر .وكــان
ال ــرئ ـي ــس ال ـص ـي ـن ــي ،ش ــي ج ــن بـيـنــغ،
قــد نـ ّـبــه ،يــوم الجمعة املــاضــي ،إلــى أن
ّ
مواجهة الوباء تشكل «اختبارًا كبيرًا
لـلـمـنـظــومــة ف ــي ال ـب ــاد والـ ـق ــدرة على
الحكم» .وقال ،خالل اجتماع لـ«الحزب
الشيوعي الصيني» ،إن الــوبــاء كشف
عن «أوجه قصور» ،داعيًا إلى تحسني
الـنـظــام الـصـحــي الــوطـنــي .وف ــي الـيــوم
التالي (السبت) ،أصــدر البنك املركزي
الصيني قرارًا بتعقيم األوراق النقدية
قيد ال ـتــداول عبر وضعها فــي الحجر
ملدة  14يومًا ،قبل أن ُيعاد وضعها في
التداول.
بــال ـن ـت ـي ـجــة ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ال ــدول ــة
الصينية ،في مكافحتها الوباء ،تقاتل
ً
عـلــى جـبـهــات ث ــاث :فـهــي أوال تحمي
ّ
األصحاء من انتقال العدوى
مواطنيها
إليهم عبر إغالق املدن وحصر السكان
امل ـصــابــن ف ــي أم ــاك ــن مـعـيـنــة ،وتـنـكـ ّـب
ّ
ثانيًا بكل خبرائها وطواقمها الطبية
ع ـل ــى م ـع ــال ـج ــة املـ ـص ــاب ــن وم ـح ــاول ــة
شفائهم مع تواصل دراســة الفيروس
ف ــي م ـحــاولــة إلي ـج ــاد ع ــاج ســريــع لــه،
وثــالـثــا تـحـمــي الـبـشــريــة مــن ال ـعــدوى،
وذل ــك عـلــى ح ـســاب اق ـت ـصــادهــا ،فيما
ّ
ال ـع ــال ــم ك ــل ــه ي ـشــاهــد ع ـبــر ال ـش ــاش ــات،
والعالج ال يزال بعيدًا.
(األخبار)

ُ
ّ
باتت العاصمة ترغم كل األشخاص الذي يصلون من الخارج على الخضوع للحجر الصحي (أ ف ب)

