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العالم

العالم

فلسطين

إيران

ّ
«حماس» ترحب بتوسيع
مبادرة «أنصار الله»

ّ
ّ
مرة جديدة ،يعلن محمود عباس أنه في حل من اتفاقات أوسلو .الزمة
كالمية تتكرر في نهاية االجتماعات الرسمية من دون ّ
أي نصيب من
الواقع ،إلى ّ
اإلعالم العبري هو ،ال المستوى السياسي أو األمني
أن
حد
ّ
اإلسرائيلي ،من صار يتوكل بنفي هذه التصريحات

ّ
السلطة تتحل ّل من «أوسلو»:
«كالكيت» مرة ألف!
أعـ ــاد رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
م ـح ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس ،ت ـ ـكـ ــرار ت ـه ــدي ــدات ــه
ب ـ ــإلـ ـ ـغ ـ ــاء االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــع ال ـ ـع ـ ــدو
اإلسرائيلي واإلدارة األميركية .هذه
املــرة ،كانت تصريحاته التي أطلقها،
خالل اجتماع قيادة منظمة التحرير
ف ــي رام ال ـل ــه ،أم ـ ــس ،ج ــدي ــة أك ـث ــر ألن
املــوضــوع يتعلق بخياره التسووي،
وبـ ــروح «اتـفــاقـيــة أوس ـل ــو» ال ـتــي كــان
أحـ ــد ع ـ ّـراب ـي ـه ــا .ف ـمــع م ـنــح واش ـن ـطــن
ّ
بضم غور
الضوء األخضر إلسرائيل
األردن وأجزاء من الضفة املحتلة ،فإن
«دولـ ـ ــة ف ـل ـس ـطــن» ال ـخ ــاص ــة بـعـبــاس
سـتـكــون ع ـب ــارة ع ــن ج ــزر ف ــي محيط
إســرائـيـلــي .مـســاء أول مــن أم ــس ،قــال
أب ــو م ــازن إن «ال ـق ـي ــادة الفلسطينية
وم ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر أص ـب ـح ـتــا ال ـيــوم
في ِحل من االتفاقات مع الحكومتني
األميركية واإلسرائيلية ،ومــن جميع
ّ
االلـتــزامــات املترتبة عليها بما فيها
ّ ً
االت ـف ــاق ــات األم ـن ـي ــة» ،م ـحــمــا ال ـعــدو
«ج ـم ـيــع امل ـس ــؤول ـي ــات أمـ ــام املـجـتـمــع
الـ ــدولـ ــي كـ ـق ــوة احـ ـت ــال ل ـف ـل ـس ـطــن»،

مـعـتـبـرًا أن «ض ــم أج ـ ــزاء م ــن أراض ــي
فـلـسـطــن م ــن ق ـبــل ح ـكــومــة االح ـت ــال
إلغاء التفاق أوسلو».
وبينما أكد أمني سر اللجنة التنفيذية
لـ«منظمة التحرير» ،صائب عريقات،
أن «ق ــرار الـقـيــادة دخ ــل حـيــز التنفيذ
بـشـكــل ف ــوري بـمـجــرد انـتـهــاء خطاب
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس وإع ـ ـ ــان
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار» ،ان ـس ـح ــب م ـم ـث ــل «ال ـج ـب ـهــة
ال ـش ـع ـب ـي ــة لـ ـتـ ـح ــري ــر فـ ـلـ ـسـ ـط ــن» مــن

لم تظهر أي
مؤشرات حقيقية
واقعية
على
ّ
القرار أو جديته

االج ـت ـمــاع ألن ــه لــم يـسـمــح لــه بــإكـمــال
كلمته أو املشاركة في صياغة البيان
النهائي.
بعد انتهاء عباس من خطابه ،نقلت
قناة «ك ــان» اإلسرائيلية عــن مسؤول
فلسطيني ،أن «تعليمات صــدرت من
الــرئ ـيــس إل ــى قـ ــادة األج ـه ــزة األمـنـيــة
بوقف فوري للتنسيق مع إسرائيل».
وقــالــت الـق ـنــاة إن أب ــا م ــازن طـلــب من
امل ـســؤولــن ع ــن االت ـص ــال بــإســرائـيــل،
عضو اللجنة املركزية لحركة «فتح»،
ح ـســن ال ـش ـي ــخ ،ورئـ ـي ــس امل ـخ ــاب ــرات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،مـ ــاجـ ــد ف ـ ـ ـ ــرج ،وق ــف
تواصلهما مع تل أبيب.
وفي قراءة إسرائيلية لقرارات عباس،
قــالــت صحيفة «إســرائـيــل ال ـيــوم» ،إن
«ه ـ ــذه خ ـط ــوة رم ــزي ــة وم ـ ّ
ـوج ـه ــة إلــى
ب ـي ـن ــي غ ــانـ ـت ــس ،أي أن مـ ــن امل ـج ــدي
ل ــه ال ــدخ ــول ف ــي مـ ـف ــاوض ــات ،عـنــدمــا
يـصــل إل ــى رئــاســة ال ـح ـكــومــة» .ووفــق
الصحيفة ،فإن مسؤولني فلسطينيني
ي ـق ــدرون أن «إع ـ ــان ع ـبــاس ه ــو على
امل ـس ـت ــوى ال ـت ـصــري ـحــي ف ـق ــط ،ولـيــس

أكد عريقات أن «قرار القيادة دخل حيز التنفيذ بشكل فوري
بمجرد انتهاء خطاب الرئيس محمود عباس» (أ ف ب)

هناك أي نية لالنسحاب من اتفاقات
أوسلو» ،مؤكدين أن «قرار االنسحاب
من هــذه االتفاقيات سيؤدي إلــى حل
السلطة».
من جهتها ،ذكرت صحيفة «هآرتس»
أن إعالن عباس لم يشمل حل السلطة
التي نشأت بموجب هذه االتفاقيات،
الفتة إلى أن «التنسيق مع إسرائيل
مــا زال مـسـتـمـرًا» .ونقلت الصحيفة

ع ــن م ـصــدر فـلـسـطـيـنــي كـبـيــر ش ــارك
في اجتماع عباس ،قوله إن «الرئيس
يـنــوي وق ــف التنسيق األم ـنــي ،لكنه
لــم يغلق ال ـبــاب» .لكن مــوقــع «وال ــا»
العبري نقل عن مسؤولني في جهاز
األمـ ــن اإلس ــرائ ـي ـل ــي قــول ـهــم ،إن ــه «لــم
ي ـط ــرأ ت ـغـ ّـيــر ع ـلــى الـتـنـسـيــق األم ـنــي
ب ـ ــن أج ـ ـه ـ ــزة األم ـ ـ ـ ــن ف ـ ــي إس ــرائـ ـي ــل
والسلطة الفلسطينية» .ونقل املوقع

مصر

ق ـ ــرض ج ــدي ــد مـ ــن «صـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـقــد
الدولي» واالتجاه نحو االقتراض من
«البنك الدولي» واملؤسسات املانحة،
فإن العجز الكبير ،خاصة مع تراجع
مصادر النقد األجنبي ،دفع الحكومة

ّ
رفضت الحكومة تخفيض أسعار المحروقات بما يتفق مع األسعار العالمية (أ ف ب)

إلــى االتجاه نحو أمــوال املوظفني في
القطاعني الـعــام وال ـخــاص ،على رغم
الخسائر الكبيرة التي لحقت باألخير
تحديدًا .لذلك ،قررت الحكومة اقتطاع
 1فــي امل ـئــة مــن إجـمــالــي ال ــروات ــب في
ال ـق ـطــاعــن ال ـع ــام والـ ـخ ــاص ملصلحة
«صندوق مواجهة كــورونــا» ،بجانب
اق ـت ـط ــاع ن ـص ــف ف ــي امل ـئ ــة م ــن أمـ ــوال
امل ـ ـعـ ــاشـ ــات (ال ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــد) .وس ـي ــرس ــل
م ـشــروع الـقــانــون فــي ه ــذا ال ـشــأن إلــى
م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـع ــب مل ـن ــاق ـش ـت ــه ال ـش ـهــر
امل ـق ـب ــل ،ف ــي أول ـ ــى ج ـل ـســاتــه ،تـمـهـيـدًا
العتماده ،على أن ُي ّ
طبق بدءًا من أول
ت ـم ــوز  /يــول ـيــو امل ـق ـب ــل ،وهـ ــو مــوعــد
الزيادة الدورية للمعاشات والرواتب.
رغـ ــم امل ـخ ــال ـف ــات ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـتــي
ت ـ ـش ـ ــوب مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ،فـ ــإن
ً
ال ـح ـكــومــة م ـ ّـررت ــه ســري ـعــا ،أمـ ــا في
تخفيض العجز ،خاصة بعدما طالت
مرحلة اإلغالق ،وال سيما ّفي القطاع
الـسـيــاحــي ،أكـثــر مــن امل ـتــوقــع .وفــوق
ذل ــك ،تـتـحـ ّـدث م ـصــادر عــن تــوقـعــات
بإقرار مزيد من اإلج ــراءات التي من
ً
شأنها توفير موارد إضافية .فضال
عن ذلــك ،رفضت الحكومة تخفيض
ّ
أسـ ـع ــار املـ ـح ــروق ــات ب ـم ــا ي ــت ـف ــق مــع
األسعار العاملية الشهر املاضي ،بل
فــرضــت مــزي ـدًا مــن ال ـضــرائــب عليها
لالستفادة من مواردها في معالجة
ال ـخ ـل ــل ال ـش ــدي ــد ف ــي واردات الـنـقــد

األجنبي ،علمًا بأن أسعار املحروقات
في مصر اآلن تصل إلى نحو ضعفي
ال ـس ـعــر ال ـع ــامل ــي .ف ــي ال ـس ـي ــاق ،تفيد
مصادر في وزارة املالية بــأن أوراقــا
ّ
قدمت لدراسة إمكانية تحصيل أكبر
مـبــالــغ ممكنة ،س ــواء بـفــرض رســوم
أو الـحــد مــن اإلع ـف ــاءات ،كـمــا يجري
الـتـنـسـيــق م ــع «ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي» مع

سيشمل القرار
موظفي القطاع
العام والخاص رغم
ّ
تضرر األخير كثيرًا

ّ
ت ـعــثــر ال ـحــاص ـلــن ع ـلــى قـ ــروض في
القطاعني العام والخاص عن السداد،
مع إلزام َ بعض القطاعات الحكومية
تـ ـخـ ـفـ ـي ــض إنـ ـف ــاقـ ـه ــا عـ ـل ــى األج ـ ـ ــور
ب ـ ـصـ ــورة إلـ ــزام ـ ـيـ ــة ،كـ ـم ــا حـ ـ ــدث مــع
«شركة مصر للطيران» التي خفضت
روات ـ ــب ك ـب ــار مــوظـفـيـهــا بـنـسـبــة 20
في املئة قبل أيــام ،بل وعد مسؤولو

عـ ــن م ـ ـسـ ــؤول أمـ ـن ــي إس ــرائـ ـيـ ـل ــي أن
ً
ً
«ه ـن ــاك اح ـت ـم ــاال ض ـئ ـيــا ألن يكسر
أب ــو م ــازن األوانـ ــي ويـقـطــع االت ـصــال
مــع إســرائ ـيــل ،وذل ــك ألن االتـفــاقـيــات
ت ـخــدم ك ــا ال ـجــان ـبــن .وإذا قـ ـ ّـرر أبــو
مازن غدًا إيقاف النشاط ّ
ضد حماس
وال ـت ـن ـس ـي ــق األم ـ ـنـ ــي ،ف ــإن ــه سـيـكــون
مـعـ ّـرضــا ألنـشـطــة تــآمــريــة مــن جانب
الحركة ،عدوه اللدود».

ّ
جدد زعيم حركة «أنصار الله»،
ع ـ ـبـ ــد املـ ـ ـل ـ ــك ال ـ ـح ـ ــوث ـ ــي ،عـ ــرض
ص ـف ـق ــة ت ـ ـبـ ــادل مـ ــع ال ـس ـع ــودي ــة
مــن أجــل إطــاق ســراح معتقلني
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن وأردن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن م ــن
ح ـ ــرك ـ ــة «ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاس» ،مـ ـ ــع رفـ ـع ــه
سقف الصفقة لتشمل طيارين
ً
وتسعة ضباط سعوديني ،بدال
مــن طـيــار واح ــد وأربـعــة ضباط
وجـنــود كــان قــد أبــدى فــي آذار/
م ـ ـ ـ ـ ــارس امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداده
لإلفراج عنهم.
جـ ـ ــاء عـ ـ ــرض الـ ـح ــوث ــي ال ـج ــدي ــد
خــال كلمته في مهرجان «قــادة
محور املقاومة» بمناسبة «يوم
ال ـقــدس ال ـعــاملــي» ،ضـمــن كلمات
ل ـ ـقـ ــادة فـ ــي «م ـ ـحـ ــور املـ ـق ــاوم ــة»،
ح ـ ـيـ ــث قـ ـ ـ ـ ــال« :ن ـ ـ ـجـ ـ ــدد ع ــرض ـن ــا
للنظام الـسـعــودي بـشــأن إطــاق
امل ـ ـخ ـ ـت ـ ـط ـ ـفـ ــن الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن
بــاالس ـت ـعــداد إلط ــاق ط ـيــار آخــر
و 5ضـبــاط وجـنــود سـعــوديــن».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ن ـ ــأم ـ ــل م ـ ــن ال ـن ـظ ــام
السعودي التفاعل اإليجابي مع
م ـب ــادرت ـن ــا ،إن ل ــم ي ـكــن م ــن أجــل
اإلخ ــوة الفلسطينيني فمن أجل
طياريه وضباطه األسرى».
ّ
ّ
ردًا على املبادرةّ ،
املتحدث
رحب
بــاســم «حـ ـم ــاس» فـ ــوزي بــرهــوم
بالعرض الجديد بشأن املعتقلني
الفلسطينيني فــي اململكة .وقــال
ب ــره ــوم« :ن ـثـ ّـمــن ونـشـكــر السيد
عـبــد املـلــك الـحــوثــي عـلــى موقفه
وم ـ ـ ـبـ ـ ــادرتـ ـ ــه بـ ـ ـش ـ ــأن امل ـع ـت ـق ـل ــن
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن ف ـ ـ ــي سـ ـج ــون
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة» ،م ـط ــال ـب ــا ب ــإن ـه ــاء
مـلــف اعـتـقــال الفلسطينيني في

سجونها واإلفراج الفوري عنهم،
وفي ّ مقدمتهم محمد الخضري،
امل ـمــثــل ال ـســابــق لـلـحــركــة ه ـنــاك.
واألخ ـ ـ ـيـ ـ ــر واحـ ـ ـ ــد م ـ ــن نـ ـح ــو 60
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــا وأردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ت ــرف ــض
الرياض كل املبادرات إلطالقهم،
وهم ّ
معرضون ألحكام عالية إذا
ثبتت التهم ضدهم.
في السياق ،قــال املتحدث باسم
«أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» ورئـ ـ ـي ـ ــس وف ــد
صـ ـنـ ـع ــاء ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوضـ ــي ،م ـح ـمــد
عـبــد ال ـس ــام ،إن زع ـيــم الـحــركــة،
الـحــوثــي ،يـتــابــع مـلــف املعتقلني
الـفـلـسـطـيـنـيــن ب ـن ـف ـســه .ونـقـلــت
قناة «املـسـيــرة» عــن عبد السالم
ق ــول ــه إن «ال ـت ــأخ ـي ــر ف ــي تـنـفـيــذ
صفقة أســرى النظام السعودي
م ـ ـقـ ــابـ ــل اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ــراج عـ ـ ــن األسـ ـ ـ ــرى
مـ ـ ــن حـ ـ ـم ـ ــاس هـ ـ ــو مـ ـ ــن ال ـ ـطـ ــرف
السعودي» ،مع أننا «منفتحون
على أي نقاش يؤدي إلى اإلفراج
ع ـ ـن ـ ـهـ ــم» .وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ف ـل ـس ـط ــن
ليست للمزايدة ،ومن يقف معها
يدفع دمًا ّ
ويقدم الشهداء» ،مؤكدًا
أن جـ ـ ــزءًا م ــن أسـ ـب ــاب الـ ـع ــدوان
عـلــى الـيـمــن هــو بـسـبــب «مــوقـفــه
املستقل من قضايا األمة» .ولفت
إل ــى أن ــه ال م ـش ــروع لـلـسـعــوديــة
ّ
«تقدم ّ
األمــة على طبق من
إال أن
ذهب خدمة ألميركا وإسرائيل».
كـ ـم ــا أش ـ ـ ــار إلـ ـ ــى م ــوق ــف ال ـي ـمــن
ت ـج ــاه فـلـسـطــن ب ــال ـق ــول« :نـحــن
ّ
متقدمون فــي املوقف
فــي اليمن
وال ـف ـع ــل ،فــامل ـقــاط ـعــة لـلـبـضــائــع
ف ــاع ـل ــة ل ــدي ـن ــا أك ـث ــر م ــن غ ـيــرنــا،
إضافة إلى التعبئة الثقافية».
(األخبار)

طهران للبحرية األميركية:
ّ
سيتغير
ال شيء
ترجمت البحرية األميركية ّ
رد الرئيس دونالد ترامب ،الشهر املاضي ،على حادثة االحتكاك
البحري في الخليج بني السفن األميركية واإليرانية ،بإعطائه أوامر بإطالق النار على أي
ّ
تتحرش بسفن بالده .القرار األميركي ،بعد أسابيع على الحادثة ،جاء على
سفن إيرانية
شكل قواعد جديدة لعمل البحرية في الخليج ،وهو إمكانية تفسير االقتراب من السفن
األميركية على أنه «تهديد» وبالتالي يمكن أن يواجه بـ«إجراءات دفاعية».
وبحسب ما نقلت «رويترز» عن مصادرها ،فإن إشعارًا جديدًا أصدرته البحرية األميركية
ّ
للبحارة في الخليج يحذر من أنه «يمكن تفسير اقتراب سفن مسلحة ملسافة  100متر
ّ
من سفينة بحرية أميركية على أنه تهديد» .لكن الالفت أن املصدر شدد على عدم اعتبار
ّ
اإلشعار الجديد تغييرًا في قواعد االشتباك الخاصة بالجيش األميركي .األمر ذاته أكده
البنتاغون من خالل اعتباره أن تعليمات ترامب هدفها تأكيد حق البحرية في الدفاع عن
النفس ،وأن اإلشعار لـ«تعزيز السالمة وتقليل الغموض والحد من مخاطر سوء التقدير».
بالنسبة إلى طهران ،فإن البحرية اإليرانية ستواصل «مهامها االعتيادية وفقًا للمبادئ
املهنية كما كــان الــوضــع فــي املــاضــي» ،وفــق مـســؤول عسكري تـحـ ّـدث إلــى وكــالــة «أنباء
الطلبة».
ورغم اإلشارات التي توحي بعدم رغبة واشنطن في الصدام عبر تأكيد عدم تغيير قواعد
االشـتـبــاك ،ستبقى االحـتـمــاالت مفتوحة بـشــأن مصير احتكاكات قــد تـتـكـ ّـرر ،فــي ظل
ّ
التوتر القائم ،مماثلة لحادثة اقتراب سفن الحرس الثوري الـ 11تسعة أمتار من قوات خفر
السواحل األميركية في الخليج .ذلك أن التوتر يأخذ مدى أكبر منذرًا بإمكانية انتقاله إلى
خارج املنطقة ،وتحديدًا في بحر الكاريبي ،حيث تتجه السفن اإليرانية الخمس ّ
املحملة
بشحنات الوقود ،شاقة طريقها
نحو فنزويال.
ال إش ــارات حاسمة بعد بشأن
ارت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـب ـ ـحـ ــري
األمـيــركــي الجديد بقضية هذه
الـ ـسـ ـف ــن ،كـ ـ ــأن يـ ـك ــون ت ـه ــدي ـدًا
م ـب ـط ـن ــا مـ ـقـ ـص ــود الـ ـت ــوقـ ـي ــت.
لـ ـ ـك ـ ــن ،وفـ ـ ـ ــي حـ ـ ــن انـ ـحـ ـس ــرت
الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات وال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات
ـوص امل ـلــف،
األم ـي ــرك ـي ــة ب ـخ ـصـ ّ
فــي األيــام املاضية ،تــولــى وكيل
واشنطن الفنزويلي االنقالبي
ـدو نـشــر الــرســائــل
خـ ــوان غ ــواي ـ ّ
األميركية .وعــلــق غــوايــدو أمس
بالقول« :نحن في غاية القلق على سالمة الفنزويليني ،وأيضًا على سالمة املواطنني في
أميركا الالتينية ،بسبب هذه املحاولة لوجود إيراني على أرض فنزويال».
أيًا تكن فحوى الرسائل األميركية واحتماالت انعكاسها استهدافًا أمنيًا للسفن املتجهة
إلى فنزويال ،فإن طهران ال توحي بإمكانية التراجع أمام الضغوط .املوقف هذا أكده وزير
ّ
الدفاع أمير حاتمي ،الذي حذر من إمكانية اعتراض السفن ،وقال« :لن نتردد أبدًا في الرد
على أي تدخل محتمل».
(األخبار)

تقرير

ّ
ِّ
ُ
فريق ترامب يستفز بكين :اعتراف أميركي متجدد بتايوان

ّ
ّ
الحكومة تمول خسائر «كورونا» من أموال الموظفين!
ب ـ ـ ـ ــدأت الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة اتـ ـخ ــاذ
إجـ ـ ـ ـ ــراءات م ــن ش ــأن ـه ــا ت ـم ــوي ــل عـجــز
امل ـ ــوازن ـ ــة الـ ـن ــات ــج عـ ــن إن ـ ـفـ ــاق م ـبــالــغ
كـبـيــرة ملـعــالـجــة آث ــار تـفـشــي فـيــروس
«كــورونــا» .فعلى رغــم حصولها على
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الشركة بمزيد من تقليص النفقات.
وأث ـ ـ ـنـ ـ ــاء اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
األس ـبــوعــي ،أم ــسُ ،ع ــرض تـقــريــر عن
تـ ـط ــورات تـفـشــي «كـ ــورونـ ــا» ،خــاصــة
مــع ت ـجــاوز مــرحـلــة مـتــابـعــة ال ـحــاالت
ومخالطيهم ،وهو ما استدعى بداية
ت ـط ـب ـيــق جـ ـ ــزء مـ ــن ال ـخ ـط ــة ال ـت ــال ـي ــة،
املــرت ـبــط بــالـتــوســع ف ــي املستشفيات
الـ ـت ــي س ـت ـف ـحــص حـ ـ ــاالت االشـ ـتـ ـب ــاه.
وعمليًا ،تم تخصيص  320مستشفى
على مستوى الجمهورية لتصنيف
املـ ــرضـ ــى ،م ــع إت ــاح ــة الـ ـع ــزل امل ـنــزلــي
لحاالت اإلصابة البسيطة ،وبالتوازي
ّ
ّ
التوسع في االستضافات خارج
تقرر
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ،وتـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي املـ ــدن
الـجــامـعـيــة وب ـيــوت ال ـش ـبــاب ،عـلــى أن
يكون االكتفاء بالعزل في املستشفيات
ألصحاب الحاالت الخطيرة واملرتفعة.
كما تم تقليص مــدة العزل اإلجباري
للعائدين من الخارج لتكون أسبوعًا
ً
واحـ ـدًا فـقــط ب ــدال مــن أس ـبــوعــن .وقــد
تجاوز عدد اإلصابات اليومية حاجز
ال ــ 700إصــابــة فــي اليومني املاضيني،
وه ـ ـ ــي أرق ـ ـ ـ ـ ــام م ــرشـ ـح ــة ل ـل ـت ـض ــاع ــف
بـعــد اإلجـ ـ ــراءات ال ـجــديــدة ،عـلـمــا بــأن
الكلي
الحكومة رفضت فرض الحظر ّ
خـ ـ ــال إج ـ ـ ـ ــازة عـ ـي ــد الـ ـفـ ـط ــر ،ت ـجــن ـبــا
ل ــأض ــرار االق ـت ـص ــادي ــة ال ـنــات ـجــة عن
تطبيق مثل هذا القرار.
(األخبار)

ّ
اطمأنت رئيسة تايوان
الحريصة على تقديم الجزيرة
«نموذجًا ديموقراطيًا»
في مواجهة بكين ،إلى
دعم أميركي متزايد في
عهد دونالد ترامب .قبل
أسبوع من تنصيبها رئيسة
لوالية ثانية ،كانت ّ
مدمرة
«مكامبل» األميركية
ّ
ّ
ُالمزودة بصواريخ موجهة
تبحر عبر مضيق تايوان ،ال
لشيء إال الستفزاز الصين
ل ــم تـبـخــل إدارة دون ــال ــد ت ــرام ــب في
تقديم أشكال الدعم كافة لتايوان أو
ّ
(جمهورية الصني) ،وتحويلها أداة
مــن أدوات مــواجـهــة ب ـكــن .الـجــزيــرة
ُ
املـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ـ ّـردة ،ت ـ ـعـ ـ ُّـد م ـن ــذ وقـ ـ ــت طــويــل
ّ
إحـ ـ ــدى ب ـ ــؤر الـ ـت ــوت ــر ف ــي ال ـع ــاق ــات
ً
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،ل ـكــون ـهــا ،أوال ،ورق ــة
تستخدمها الواليات املتحدة بنحو
متواصل الحـتــواء الـصــن ،ولتعزيز
نـفــوذهــا املـتـنــامــي فــي منطقة شــرق
وج ـن ــوب ش ــرق آس ـي ــا ،وثــان ـيــا ،دع ـ ُـم

ّ
اإلدارة ال ـح ــال ـي ــة ت ـج ــل ــى ف ــي جـمـلــة
قوانني ّ
أقرها الكونغرس بني عامي
 2018و ،2020ي ـش ـ ّـج ــع األول عـلــى
ت ـ ـبـ ــادل الـ ـ ــزيـ ـ ــارات ب ـ ــن امل ـس ــؤول ــن
األمـيــركـيــن ونـظــرائـهــم فــي تــايــوان،
ّ
بينما يؤكد الثاني التزام واشنطن
حيال الجزيرة ،عبر تطبيق ُ «قانون
العالقات مع تــايــوان» الــذي أقـ ّـر بعد
فـ ـت ــرة وج ـ ـيـ ــزة مـ ــن انـ ـتـ ـه ــاء ال ـح ـلــف
الــرس ـمــي ،جـنـبــا إل ــى جـنــب الــوجــود
ال ـع ـس ـك ــري األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي تــاي ـب ـيــه،
فــي ع ــام  .1979ي ـضــاف إلـيـهـمــا آخــر
يجعل الــدعــوة إلــى ضـ ّـم تــايــوان إلى
املنظمات الدولية سياسة أميركية.
وفاقمت هذه املسألة التوتر الصيني
 األميركي بعد قرار واشنطن ،العاماملاضي ،بيع حليفتها عتادًا عسكريًا
بقيمة ملياري دوالر ،لتعزيز قدراتها
الدفاعية في وجه بكني.
ّ
مــثــل حفل تنصيب رئيسة تــايــوان،
تـســاي إنــغ ويــن ،لــواليــة ثانية ،يوم
أمس ،مناسبة لنزال جديد ،يضاف
إلـ ـ ــى اشـ ـتـ ـغ ــال إدارة تـ ــرامـ ــب عـلــى
ت ـح ـم ـيــل الـ ـص ــن ،ج ـن ـبــا إل ـ ــى جـنــب
منظمة الصحة العاملية ،مسؤولية
ّ
ت ـف ــش ــي ال ـ ــوب ـ ــاء .ف ـق ــد س ـ ـ ــارع وزيـ ــر
الخارجية األميركي ،مايك بومبيو،
إلـ ــى اإلش ـ ـ ــادة بـ ـ «ش ـج ــاع ــة ورؤي ـ ــة»
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة بـ ـع ــد ي ـ ـ ــوم م ـ ــن تـ ـن ــدي ــده
ب ــامل ـن ـظ ـم ــة األمـ ـمـ ـي ــة الس ـت ـب ـع ــاده ــا

ت ــاي ـب ـي ــه م ــن ج ـم ـع ـي ـت ـهــا ال ـس ـن ــوي ــة.
الـ ـحـ ـم ــاس ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة السـ ـتـ ـف ــزاز
الـجـمـهــوريــة الـشـعـبـيــةّ ،
ردت عليها
وزارة الدفاع الصينية التي رأت في
تصريحات بومبيو خطوة «خاطئة
بــل وخـطـيــرة لـلـغــايــة ...تـضـ ّـر بشكل
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي
خ ـط ـي ــر ب ــالـ ـس ــام ّ
مضيق تايوان» ،محذرة من أن لدى
«ج ـي ــش ال ـت ـحــريــر الـشـعـبــي الــرغـبــة
والثقة والقدرة ّعلى هزيمة أي شكل
من أشكال التدخل الخارجي وخطط
قوات استقالل تايوان االنفصالية».

(أ ف ب)

ّ
في هذا اإلطار ،يشكك مدير برنامج
آسـ ـي ــا ف ــي «م ــرك ــز وودرو ول ـس ــون
الــدولــي للعلماء» ،أبــراهــام دنمارك،
فـ ـ ــي أن تـ ـ ـك ـ ــون الـ ـ ـص ـ ــن قـ ـلـ ـق ــة م ــن
ال ـت ـص ــري ـح ــات األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ه ــذه
املــرح ـلــة ،خـصــوصــا بـعــدمــا نجحت
فـ ــي إب ـ ـقـ ــاء تـ ــايـ ــوان خـ ـ ــارج مـنـظـمــة
الـ ـصـ ـح ــة ،ف ـي ـم ــا خ ـف ـف ــت مـ ــن وطـ ــأة
االن ـت ـق ــادات ض ـ ّـده ــا عـبــر مــوافـقـتـهــا
على إجراء املنظمة تحقيقًا في شأن
م ـص ــدر ال ــوب ــاء .ويـ ــرى أن «ال ـخ ـطــر
يكمن في أن تبدأ واشنطن أو بكني
برؤية تايوان من زاوية منافستهما
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة امل ـ ـح ـ ـتـ ــدمـ ــة» ،مــا
س ـ ـيـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى «ع ــدوانـ ـي ــة أك ـب ــر مــن
ّ
ِق َبل بكني ضد ما ترى أنه محاوالت
واشـنـطــن اسـتـخــدام مـســألــة تــايــوان
لتقسيم جمهورية الصني الشعبية،
وإضـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي
الصيني ،واحتواء صعود الصني».
ّ
وحـ ـ ـ ـ ــق ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــت تـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاي وح ـ ـ ــزبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
«الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي الـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــي» فـ ــوزًا
ساحقًا في انتخابات كانون الثاني/
يـنــايــر الــرئــاسـيــة وال ـبــرملــان ـيــة ،بـنـ ً
ـاء
ع ـلــى ت ـعـ ُّـهــدهــا ب ــال ـت ـص ـ ّـدي لـلـصــن.
االعتراف بمبدأ
الرئيسة التي ترفض
ِّ
«الـ ـص ــن الـ ــواحـ ــدة» وتـ ـح ــذر م ــن أن
الجزيرة لن تقبل بمبدأ «دولة واحدة
ونـظــامــن» املـطـ ّـبــق فــي هــونــغ كونغ
ومــاكــاو ،شـ ّـددت في خطاب ملناسبة

تنصيبها لوالية ثانية وأخيرة ،أنه
سـيـكــون عـلــى بـكــن أن تـجــد طريقة
ل ـل ـع ـي ــش ب ـ ـسـ ــام ج ـن ـب ــا إل ـ ـ ــى ج ـنــب
ّ
ت ــاي ــوان دي ـمــوقــراط ـيــة ،لــن تـقـبــل قــط
ّ
مجددة
بالخضوع للحكم الصيني،
دعوتها إلــى الرئيس الصيني ،شي
جــن بينغ ،للتحاور والـعـمــل معها
لتخفيف ال ـتــوتــر .وكـ ـ ّـررت مقولتها
بأنه ال يمكن تايبيه القبول بأن تكون
جزءًا من الصني بموجب مبدأ «دولة
ـدة ب ـن ـظــامــن» لـلـحـكــم ال ــذات ــي،
واحـ ـ ـ ً
فــاتـحــة ال ـبــاب أم ــام مــزيــد مــن الـتــأزم
ّ
في العالقات .من جهتها ،أكدت بكني
ّ
حتمية تاريخية
أن «إعادة التوحيد
إلح ـيــاء األم ــة الـصـيـنـيــة» ،وإن ـهــا لن
ت ـت ـه ــاون أبـ ـ ـدًا ف ــي م ـســألــة اس ـت ـقــال
تــايــوان .ونقلت وكالة أنباء «الصني
الـجــديــدة» عــن الـنــاطــق بــاســم مكتب
شؤون تايوان ،ما شياوغوانغ ،قوله
«لــدي ـنــا ال ـق ــدرة الـكــافـيــة ل ـلــدفــاع عن
السيادة الوطنية وسالمة األراضي،
ولــن نتسامح إطــا ّقــا مــع أي أنشطة
انفصالية أو ّ
أي تدخل لقوى أجنبية
في سياسات الصني الداخلية» ،الفتًا
إلـ ــى أن ال ـص ــن م ـس ـت ـعــدة «إلف ـس ــاح
املجال بشكل كبير إلعــادة التوحيد
بشكل سلمي» ،لكنها «لــن تترك أي
مجال ألي شكل من أشكال األنشطة
التايوانية االنفصالية االستقاللية».
(األخبار)

