14

الثالثاء  2شباط  2021العدد 4261

الثالثاء  2شباط  2021العدد 4261

العالم

العالم

تقرير

15

تقرير

ّ
ّ
ّ
ّ
حقيقيًا ألوروبا (أ ف ب)
و"العثمانية" ،تهديدًا
"الداعشية"
تشكل تركيا ،عبر روابطها

مناوشات بروكسل  -لندن حول اللقاح

إشارة البدء بحرب ما بعد «بريكست»
ّ
ربما جاءت قضية ما
ُس ّمي ،أخيرًا« ،حرب
بريطانيا
اللقاحات» بين ُ
واالتحاد األوروبي ،لتؤذن
بما ستحمله المرحلة
المقبلة من حرب مستمرة
بين ّالطرفينّ ،
ألسباب ّ
كثيرة ،إل أن
بمسميات ٌ
قوامها صراع على سلطة
ما بعد «بريكست»

من اإلدارة األميركية الجديدة ،أو حتى أتباعها في االتحاد األوروبي .وبينما تنتظر ما ستؤول إليه
ال تستبشر
ّ
تركيا خيرًا ً
هجمة
عالقاتها المتوترة أصال مع القوى الغربية ،تجاوزت هذه األخيرة مرحلة التوبيج والعقوبات المحدودة إلى قيادة
ٍ
ّ
ومتعددة األوجه ،تشارك فيها مراكز ضغط ،تسعى من جهتها لتفعيل سياسات تضع ّ
ِّ
حدًا لطموحات أنقرة
مة
منظ
ِّ
ّ
التوسعية والتي باتت تشكل «خطرًا» على وحدة «حلف شمال األطلسي» واالتحاد األوروبي

ّ
«وحدة األطلسي» على المحك

ّ
تحجيم طموحات تركيا أولوية غربية
محمد نور الدين
ب ـعــد أس ـب ــوع ف ـقــط ع ـلــى دخـ ــول جو
بايدن البيت األبيض ،أصدرت وزارة
الخزانة األميركية تقريرها الشهري،
وجــاء فيه إشــارة قوية إلى استمرار
دعم تركيا لتنظيم «داعش» ،إذ يذكر
التقرير أن «التنظيم اإلرهابي ال يزال
منتعشًا اقتصاديًا ،بفضل اعتماده
ّ
لوجستية داخــل تركيا
على محاور
ُ
ّ
ماديًا» .ويذكر أيضًا
من أجل تمويله
أن التنظيم غالبًا مــا يجمع األمــوال
ويــرسـلـهــا إل ــى وس ـط ــاء ف ــي الــداخــل
التركي ّ
يهربون األموال إلى سوريا،
ً
فـضــا عــن أن ــه يعتمد عـلــى شــركــات
ّ
الـ ـخ ــدم ــات املـ ــالـ ــيـ ــة ،وم ـن ـه ــا مـ ــا هــو
موجود في هذا البلد.
في الوقت نفسه ،جاء تعيني املبعوث
الخاص السابق لـ«التحالف الدولي
ملـكــافـحــة داع ـ ــش» ،بــريــت مــاك ـغــورك،
م ـن ـ ّـس ـق ــا ل ـ ـشـ ــؤون ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا ف ــي مـجـلــس األم ــن
ال ـقــومــي األم ـي ــرك ــي ،بـمـثــابــة «دوش
ب ــارد جـ ـدًا» عـلــى ال ــدول ــة الـتــركـيــة ،ال
سيما أن ماكغورك كــان داعـمــا ّ
ّ
قويًا
ل ـل ـم ـج ـمــوعــات الـ ـك ــردي ــة فـ ــي ش ـمــال
شــرقــي س ــوري ــا ،وم ـجــاه ـرًا بمواقفه
ض ـ ّـد تــرك ـيــا ،ال ـتــي اتـهـمـهــا ،ف ــي عــام
 ،2019بــال ـس ـمــاح ب ــإرس ــال  70ألــف
م ـقــاتــل م ــن امل ـت ـطـ ّـرفــن م ــن أك ـث ــر من
م ـئــة دولـ ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،إل ــى ال ــداخ ــل
الـ ـ ـس ـ ــوري لـ ـقـ ـت ــال الـ ـنـ ـظ ــام و«ق ـ ـ ــوات
سوريا الديموقراطية» .وإذا أضيفت
إلــى ذلــك ،انـتـقــادات وزيــر الخارجية
األميركي الجديد ،أنتوني بلينكن،
لـتـعــاون أن ـقــرة مــع مــوسـكــو ،ستجد
ّ
األول ــى نفسها أم ــام هـجـمــةٍ منظمة

وم ـت ـع ـ ِّـددة األوج ـ ــه ،م ــن جــانــب قــوى
ّ
ّ
رسمية.
رسمية وغير
غربية

تقرير «سالوكس»
في هــذا السياق ،يبرز تقرير أصــدره
وق ــف «س ــال ــوك ــس» ( ،)salluxوال ــذي
ّ
يسمى «وقــف
ك ــان ،حتى عــام ،2016
ّ
املسيحية من أجل أوروبا»
السياسة
( ،)ecpmيـ ـع ـ ّـب ــر عـ ــن وج ـ ـهـ ــات نـظــر
األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب امل ـس ـي ـح ـي ــة ف ـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا.
ّ
ال ـت ـقــريــر الـ ــذي أع ـ ـ ّـده ك ــل م ــن يــوهــان
دي يــونــغ وكريستيان ماينن ،ويقع
ف ــي  35ص ـف ـحــة ،ي ـت ـحـ ّـدث ع ــن كيفية
م ــواج ـه ــة ال ـس ـي ــاس ــات «ال ـع ــدوان ـي ــة»
لتركيا التي ّ
توسعت كثيرًا في اآلونة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ل ـت ـش ـم ــل شـ ـ ــرق امل ـت ــوس ــط
ّ
ول ـي ـب ـيــا والـ ـق ــوق ــاز .وي ــت ـس ــم بـجــانــب
ك ـب ـي ــر مـ ــن األه ـ ـم ـ ـيـ ــة ،كـ ــونـ ــه يـعـكـ ّـس
مــوقــف ت ـيــار سـيــاســي واس ــع ومــؤثــر
في دول االتحاد األوروبي واألعضاء
فــي «ح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي» ،أي أن
ّ
الـتـقــريــر يـتـطـ ّـرق إل ــى قـضــايــا تتصل
ت ـل ـق ــائ ـ ّـي ــا ب ـم ــوق ــع ت ــرك ـي ــا ف ــي هــاتــن
ّ َ
ّ
املـ ـن ــظـ ـم ــت ــن ،وم ـ ــا تـ ـش ــك ــان ــه ل ـه ــذه
ّ
ّ
األخيرة من أهمية حيوية.
ً
يشير التقريرّ ،أوال ،إلــى عالقة أنقرة
بتنظيم «داع ـ ــش» ،واألس ــس الفكرية
ّ
التي تظلل التدخالت التركية ،والتي
ت ـع ـك ـس ـهــا «ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة».
ك ـم ــا يـ ــرى أن ت ــرك ـي ــا ،ع ـب ــر رواب ـط ـه ــا
ّ
«ال ــداع ـش ـي ــة» و«ال ـع ـث ـمــان ـيــة» ،تـشــكــل
تـهــديـدًا حـقـيـقـ ّـيــا ألوروبـ ــا ال ـتــي يجب
أن تـسـتـفـيــق م ــن س ـبــات ـهــا .ويــوصــي
بقطع أي مساعدات من ّ
أي نوع كانت
عنها ،بل يذهب إلى ّ
حد دعوة البرملان
األوروبـ ــي واملـفــوضـ ّـيــة األوروب ـي ــة إلى
وق ــف امل ـف ــاوض ــات وإنـ ـه ــاء االت ـفــاق ـيــة

الـ ـجـ ـم ــركـ ـي ــة م ـ ــع ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـت ــرك ــي.
وه ــو ينتقد كــذلــك املــواقــف املتراخية
لـلــواليــات املـتـحــدة وال ــدول األوروب ـيــة
غ ـي ــر املـ ـل ــزم ــة ،ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى تــرك ـيــا
ّ
التخوف من موجات الجئني
بذريعة
ج ـ ــدي ـ ــدة والـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ عـ ـل ــى املـ ـص ــال ــح
ال ـت ـجــاريــة ،ف ــي وق ــت ت ـتــزايــد نزعتها
ُ
ّ
التوسعية ،وتقمع الحريات في داخل
ال ـب ــاد .وي ـق ــول الـتـقــريــر إن اسـتـمــرار
غــض الـطــرف هــذا ،سـيـ ّ
ـؤدي إلــى نقطة
يصعب معها وقف هذا املسار التركي.
وينتقد التقرير سياسات أوروبا التي
ّ
غضت النظر عن ممارسات تركيا في

فرض العقوبات االقتصادية
على تركيا كما حظر بيع السالح
كافيًا لوقف
إليها ،لم يعد
ّ
سياساتها التوسعية
ســوريــا ودعـمـهــا للجماعات الدينية
ّ
املتطرفة واستخدامها عناصرها في
حــروب ليبيا وعفرين وشمال شرقي
س ــوري ــا ون ــاغ ــورن ــو ق ــره بـ ــاغ .ويـقــول
ّ
إن األدلـ ـ ــة ال ـقــاط ـعــة ع ـلــى دع ــم تــركـيــا
لتنظيم «داعش» ،لها تأثيرات خطيرة
ّ
على األمن األوروبــي ،لذا فإنها تشكل
ً
ت ـه ــدي ـدًا ألوروبـ ـ ـ ــا فـ ـض ــا ع ــن كــونـهــا
ّ
تقوض أمنها .هذا التحليل يتزامن ّمع
تقرير لوزارة الخزانة األميركية يوثق
ارتـ ـب ــاط تــرك ـيــا ودع ـم ـه ــا لـ ــ«داع ــش»،
والـ ـ ـ ــذي رأى ف ـي ــه ال ـب ـع ــض ج ـ ــزءًا مــن
الــرســائــل السلبية لـ ــإدارة األميركية
الجديدة تجاه أنقرة.
ّ
ويـ ـت ــوق ــف ت ـق ــري ــر «س ــال ــوك ــس» عـنــد

الـ ـق ــاع ــدة ال ـف ـك ــري ــة الـ ـت ــي ت ـق ــف وراء
امل ـش ــاري ــع ال ـت ــرك ـي ــة ،أي «ال ـعـث ـمــان ـيــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة» ،إذ ي ـج ــب ع ـل ــى االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي أن ي ــأخ ــذه ــا ع ـل ــى مـحـمــل
الـ ـ ـج ـ ـ ّـد .وي ـ ـت ـ ـسـ ــاءل« :هـ ـ ــل س ـي ــواص ــل
الـغــرب سياساته الحالية مــع تركيا،
أم س ـي ـب ــادر إلـ ــى خـ ـط ــوات تـ ـ ـ ّ
ـرد عـلــى
س ـيــاســات ال ـت ـطـ ّـرف وع ــدم االس ـت ـقــرار
لتركيا؟» ،ويردف بأن هذا هو «السؤال
ُّ
األساسي» ،وبأنه إذا لم تتخذ تدابير
ّ
ضد أنقرة ،فلن يكون ممكنًا بعد ذلك
حماية وحدة «حلف شمال األطلسي»
ً
واالتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي .وي ـع ـطــي م ـثــاال
ع ـلــى ذل ــك ن ـ ــداءات أث ـي ـنــا ونـيـقــوسـيــا
تستجب لها بــروكـســل خالل
الـتــي لــم
ِ
التوترات األخيرة في شرق املتوسط،
ً
م ـ ـت ـ ـسـ ــائـ ــا :كـ ـي ــف يـ ـمـ ـك ــن اسـ ـتـ ـم ــرار
ّ
ال ـت ـضــامــن األوروب ـ ـ ـ ــي ف ــي ظـ ــل رفــض
ال ـنــداءات اليونانية والقبرصية؟ من
هنا ،يوصي التقرير ،من أجل حماية
ُّ
وحـ ـ ــدة وقـ ـي ــم «األطـ ـلـ ـس ــي» وال ـت ـك ــت ــل
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ك ـم ــا االسـ ـتـ ـق ــرار وح ـق ــوق
اإلنسانّ ،اتخاذ إجــراءات ّ
جدية تجاه
تركيا.

ّ
رفع المظلة األطلسية

ّ
يتطرق تقرير «سالوكس» إلــى عالقة
ت ــرك ـي ــا بـ ــ«حـ ـل ــف شـ ـم ــال األطـ ـلـ ـس ــي»،
وال ـ ـ ــذي ي ـق ــول إنـ ــه ال ي ـج ــب تـعــريــض
أمـنــه للخطر ،مــن أجــل حماية أنظمة
شـمــولـيــة .وي ــرى أن ف ــرض الـعـقــوبــات
االق ـت ـصــاديــة كـمــا ح ـظــر ب ـيــع ال ـســاح
إليها ،لم يعد كافيًا لوقف سياساتها
التوسعية ،وأنه ال ّ
ّ
بد من رفع الغطاء
ّ
الــذي تمثله املــادة الخامسة من نظام
ّ
املتعلق بدعم الحلف ّ
ألي
«األطلسي»
دول ــة مــن أعـضــائــه تـتـعـ ّـرض الع ـتــداء.

في هذا السياق ،يزيد بالقول إن تركيا
«لم ُ
تعد حليفًا موثوقًا ،ألنها لم تلتزم
بـقـيــم الـحـلــف وال االت ـح ــاد األوروبـ ــي.
وق ــد ح ــان الــوقــت لـيـعــرف الـجـمـيــع أن
ّ
يضحوا في حال
رجالنا ونساءنا لن
ّ
تعرضت العتداء ،وأن املادة الخامسة
ّ
ال يـمـكــن أن تـعـمــل ت ـل ـقــائــيــا» .ويــدعــو
التقرير إلى إيجاد «توازن ّ
قوة جديد»
واالتحاد
بني تركيا وكل من الـ«ناتو»
ّ
األوروب ــي والــواليــات املتحدة ،يخفف
م ــن ال ـك ـل ـفــة ال ـب ـش ــري ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
للسياسات الخارجية التركية ،بحيث
ال ُيسمح لها بعد اآلن بابتزاز أوروبا
و«األطلسي».
وفــي القسم األخير من التقرير ،يذكر
ّ
املعدان أن اآلالم واملآسي التي يعاني
مـنـهــا األك ـ ــراد وال ـس ــري ــان واألزي ــدي ــن
والـ ـع ــرب واألرم ـ ـ ــن نـتـيـجــة س ـيــاســات
الـعـنــف الـتــركـيــة «لـيـســت مشكلتنا»،
وعـ ـل ــى ال ـ ــ«نـ ــاتـ ــو» أن ي ــرس ــل إش ـ ــارة
واضحة جدًا إلى أنه ال يمكن التسامح
مع أنقرة على هــذه السياسات ،وذلك
م ــن خـ ــال إف ـهــام ـهــا أنـ ــه ل ــن يحميها
ب ـمــوجــب املـ ـ ــادة ال ـخــام ـســة م ــن نـظــام
الحلف .على رغــم كل ذلــك ،وفــي حوار
مــع أح ــد م ـعـ ّـدي الـتـقــريــر ،يــوهــان دي
ي ــون ــغ ،ي ـق ــول األخـ ـي ــر إن الـ ـه ــدف مــن
التقرير هو الضغط على تركيا لوضع
ح ـ ّـد ل ـس ـيــاســات ال ـت ـ ّ
ـوس ــع ال ـخ ــارج ــي.
ويوضح دي يونغ أن التقرير ال يريد
القول«أخرجوا تركيا من حلف شمال
ِ
األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» ،فـ ـه ــذا «م ـ ــن ج ـه ــة ه ـ ــراء،
ّ
ومــن جهة ثانية غير ممكن قانونيًا.
لكن العقوبات التي فرضتها أميركا
واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي هـ ــي مـضـيـعــة
ّ
واقعية
للوقت ،في حني أن اقتراحاتنا
ّ
ومحددة وقابلة للتطبيق».

أق ـ ــل مـ ــن شـ ـه ــري ــن ،هـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة ال ـتــي
فصلت بني ُّ
توصل االتـحــاد األوروبــي
وبريطانيا إلــى اتـفــاق بـشــأن الـحــدود
ب ــن إي ــرلـ ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة وج ـم ـهــوريــة
إي ــرلـ ـن ــدا ،وب ـ ــن أول خ ـ ــاف ح ـ ــدودي
بــن الـطــرفــن .الـسـبــب ،أو الـحـ ّـجــة ،هو
لقاح "أسترازينيكا  ّ -أوكـسـفــورد"ّ ،أما
النتيجة اآلن ـيــة فتمثلت فــي املخاطر
الـنــاجـمــة عــن إش ـعــال واح ــد مــن أخطر
نــزاعــات خــروج بريطانيا مــن االتحاد
األوروبي.
ب ـ ــدأت م ـع ــال ــم الـ ـخ ــاف ب ــال ـظ ـه ــور فــي
سـ ـ ـي ـ ــاق س ـ ـعـ ــي ال ـ ـجـ ــان ـ ـبـ ــن ال ـح ـث ـي ــث
إلـ ـ ــى ت ــأم ــن ح ــاج ـي ــات ـه ـم ــا مـ ــن ل ـق ــاح
ثم ّ
"أسترازينيكا  -أكسفورد"ّ .
تطورت
إلى ما يشبه النزاع بعدما أعلن االتحاد
ّ
األوروبي اقترابه من سن تشريع يمنع
تصدير اللقاحات خارج دول االتحاد،
ّ
ً
إل بعدما يضمن التكتل حاجاته أوال،
وال سيما من لقاح "فايزر" الذي يجري
تصنيعه أساسًا في بلجيكا ،في وقت
عقدت فيه بريطانيا صفقة لشراء 40

مليون جرعة منه.
أخ ــذ ّ
ورد س ـبــق ه ــذه الـ ـتـ ـط ـ ّـورات ،من
ّ
ّ
بـيـنـهــا أن ال ـت ـح ــرك األخـ ـي ــر لــات ـحــاد
األوروب ــي جــاء ّ
ردًا على إعــان الشركة
البريطانية  -الـســويــديــة التأخير في
إي ـص ــال حـ ّـص ـتــه م ــن ّج ــرع ــات ال ـل ـقــاح،
بـيـنـمــا ك ــان م ــن امل ـت ــوق ــع أن ت ـصــل 80
مـلـيــون ج ــرع ــة ،بـحـلــول نـهــايــة م ــارس
 /آذار .وت ـبــريــر "أس ـتــرازي ـن ـي ـكــا" ذلــك
بـمـشــاكــل ف ــي اإلنـ ـت ــاج ،األمـ ــر الـ ــذي لم
ُيـق ـنــع قـ ــادة االت ـح ــاد ال ــذي ــن يـتــابـعــون
ك ـيــف تـسـيــر املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة بـســرعــة
ق ـصــوى فــي بــرنــامــج الـتـلـقـيــح ،وال ــذي
بلغ حاليًا حجمه  %10مــن املواطنني
( 7.5ماليني شخص) ،في حني لم تصل
نسب التلقيح في دول االتـحــاد سوى
إلى  %5في أفضل األحوال.
ّ
غـيــر أن ت ـفــاوت الـنـســب لـيــس مرتبطًا
ف ـق ــط بـ ـع ــدم ت ـس ـل ـيــم "أس ـت ــرازي ـن ـي ـك ــا"
ّ
ال ـل ـ ّقــاح لــات ـحــاد األوروب ـ ـ ــي ،فــالـتـكــتــل
تأخر في األساس في املوافقة على أيّ
َ
لقاحي "فــايــزر" أو "أسترازينيكا".
مــن
كـمــا ب ــات يخضع النـتـقــاد مـتــزايــد من
جراء ذلك ،خصوصًا بعد أدائه ّ
ّ
السيئ
ّ
ّ
ربطًا بتوزيع أجهزة التنفس ،وخطة
ّ
الـتـحـفـيــز االق ـت ـص ــادي ــة ،وخ ــط ــة طلب
ال ـل ـق ــاح .وقـ ــد عـ ـ ّـد ك ـث ـي ــرون هـ ــذا األم ــر
دافعًا ألن يواجه الضغوط عبر تحويل
االنـتـبــاه ،واملـطــالـبــة بـعــدم تصدير ّ
أي
ل ـق ــاح ــات م ـنـت ـجــة داخ ـ ــل االتـ ـح ــاد مــن
دون ترخيص مـنــه .ويــذهــب أصحاب
ّ
ّ
هذه النظرية إلى ّ
حد تقدير أن التكتل
ّيلعب سياسيًا بمسألة اللقاحات .أي
إن ــه يـحــارب بريطانيا مــن هــذا الـبــاب،
ّ
بنية إظـهــار رادع أم ــام ال ــدول األخــرى
ّ
ّ
الـتــي قــد تـفــكــر فــي ات ـبــاع نـهــج اململكة
املتحدة للخروج من االتحاد األوروبي.
بل ّإن هناك من ّ
يروج ملصدر قلق آخر

ّ
التصرفات والهواجس،
يقف وراء هذه
وه ـ ــو امـ ـتـ ـع ــاض االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
مــن رؤي ــة مملكة متحدة تـقــوم بحملة
لقاح واسعة ،مع ما قد يعني ذلك من
إعادة فتح اقتصادها ،قبل بقية الدول
األوروبية.
ف ـيــر ك ــل األح ـ ـ ــوال ،اس ـت ـع ــرت ال ـح ــرب،
خ ـ ــال ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ،وتـ ـبـ ـل ــورت عـبــر
إبراز الضعف في االتفاق بني االتحاد
وبــريـطــانـيــا بـشــأن إيــرلـنــدا الشمالية.
ّ
وقد وصل األمر إلى ّ
حد تهديد التكتل
ب ـفــرض ض ــواب ــط عـلــى ال ـح ــدود داخ ــل
إيرلندا كجزء من تدابير الرقابة على
ّ
واملصممة
الصادرات بشأن اللقاحات،
ملـعــالـجــة الـنـقــص ف ــي ال ـتــوص ـيــل .وقــد

ّ
أشـ ــارت بــروك ـســل إل ــى أن ال ـهــدف من
ذلــك هــو منع إيرلندا الشمالية مــن أن
تصبح بــابــا خلفيًا إلدخ ــال اللقاحات
ّ
مـ ــن الـ ـتـ ـك ــت ــل إل ـ ــى امل ـم ـل ـك ــة املـ ـتـ ـح ــدة.

َ
ّ
التطورات األخيرة الضعف في
أبرزت
االتفاق بشأن إيرلندا الشمالية
ّ
تـهــديــد ل ــم يـلـبــث أن تـخــلــت ع ـنــه ،بعد
احتجاج دبلوماسي من دبلن ولندن.
وف ـ ــي الـ ـ ٍنـ ـه ــاي ــة ،ج ـ ــرى الـ ـت ـ ّ
ـوص ــل إل ــى
ّ
ح ــل وس ــط ب ــن امل ـ ّفــوض ـيــة األوروب ـي ــة
ُ
ودبـلــن يعفي مصنعي الـلـقــاحــات من

وصل األمر إلى ّ
حد تهديد االتحاد بفرض ضوابط على الحدود داخل إيرلندا (أ ف ب)

الـسـعــي لـلـحـصــول عـلــى إذن لجرعات
تعبر ال ـحــدود ّ إلــى إيــرلـنــدا الشمالية،
مــا يـعـنــي تـجــنــب مــزاعــم إقــامــة حــدود
ً
بدال من ذلكُ ،
سيطلب
لقاح في إيرلندا.
م ــن الـحـكــومــة اإليــرل ـنــديــة اإلبـ ــاغ عن
ّ
كـمـيــة ال ـجــرعــات امل ــوزع ــة ف ــي إيــرلـنــدا
ّ
الشمالية ،في إشــارة إلى ّ أن اللجنة ال
تــزال تشعر بالقلق مــن أنـهــا قــد تكون
طريقًا خلفيًا لنقل اللقاحات إلى بقية
اململكة املتحدة.
ل ـ ــم ي ـ ـعـ ـ ِـن ذل ـ ــك انـ ـتـ ـه ــاء ال ـ ـخ ـ ــاف ،بــل
كـ ــان إش ـ ـ ــارة الـ ـب ــداي ــة ل ـت ـص ــاع ــده ،فــي
ّ
ظـ ــل دع ـ ــوة الـ ــوزيـ ــرة األولـ ـ ــى إليــرل ـنــدا
الشمالية ،وزعيمة "الـحــزب الوحدوي
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي" ،أرل ـ ــن ف ــوس ـت ــر ،إلـ ّـى
إع ــادة رس ــم كــامــل االت ـفــاق ال ــذي يــؤثــر
على املنطقة .دع ــوة القــت صــداهــا في
س ـع ــي كـ ـب ــار "املـ ـح ــافـ ـظ ــن" إل ـ ــى إب ـ ــراز
مخاوفهم بـشــأن الـتـصـ ّـرف األوروب ــي،
عـ ـب ــر م ـط ــال ـب ـت ـه ــم بـ ــإصـ ــاح ال ـج ــان ــب
ّ
املتعلق بإيرلندا الشمالية في صفقة
"بريكست".
ُ
عمومًا ،وفي انتظار ما قد تظهره األيام
املقبلة من انخفاض أو ارتفاع في ّ
حدة
ّ
الـتــوتــر ،يمكن وصــف االشـتـّبــاك الــذي
ّ
وقع بني لندن وبروكسل بأنه أقــل من
عاصفة وأكـثــر مــن زوبـعــة فــي فنجان.
ّ
وبغض النظر عن التسمية ،لن يكون
ّ
ه ــذا ال ـن ــزاع إل األول م ــن ال ـعــديــد من
الـصــراعــات على السلطة ،بعد خــروج
ب ــري ـط ــان ـي ــا مـ ــن ُاالتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي،
خصوصًا إذا ما أخذ في االعتبار عزم
ّ
التكتل على إظـهــار هيمنته وتأثيره
ـرادع مستمر
عـلــى املـمـلـكــة املـت ـحــدة ،كـ ـ ٍ
في وجه الدول األعضاء األخرى ،التي
ّ
قد تفكر في "بريكست" على أسلوبها
الخاص.
(األخبار)

إسرائيل لن تنتصر قريبًا على «كورونا»
ّ
بالرغم من أن إسرائيل أنجزت حملة
تطعيم نحو  %25مــن الـسـكــان ،فقد
ّ
ح ـ ــذر ف ــري ــق م ـخ ـتـ ّـصــن ف ــي م ـشــورة
ّ
قدمها إلى مجلس األمن القومي ،من
ّ
ّ
أن أي إجراء غير مضبوط بالخروج
ّ
م ــن اإلغـ ـ ــاق ال ـث ــال ــث ،سـ ـي ــؤدي إلــى
انتشار جــديــد وأش ـ ّـد فتكًا لفيروس
"كـ ـ ــورونـ ـ ــا" .وب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد إل ـ ــى ه ــذه
ال ـت ـح ــذي ــرات ،ق ـ ـ ّـررت ح ـكــومــة ال ـعــدو
تمديد اإلغالق العام حتى السادسة
صباحًا من يوم الجمعة املقبل ،بعد
مصادقة الكنيست على رفع غرامات
مخالفة تعليمات "كورونا".
ّ
وليس خافيًا أن من أهم العوامل التي
دفعت رئيس الحكومة اإلسرائيلية
بنيامني نتنياهو إلــى اإللـقــاء بثقله
وراء تأمني اللقاح ،فــي هــذه املرحلة
ّ
تـحــديـدًا ،هــو تحقيق إنـجــاز يتمكن

مـ ــن ت ــوظ ـي ـف ــه فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فــي
 23آذار /م ـ ــارس امل ـق ـب ــل .وفـ ــي هــذا
اإلط ــار ،جــاء وع ــده بــإحـضــار مليون
جــرعــة إضــافـيــة مــن لـقــاح "ك ــورون ــا"،
خــال األسـبــوع الحالي .وفــي سياق
ان ـت ـخ ــاب ــي أيـ ـض ــا ،حـ ـ ــاول نـتـنـيــاهــو
اح ـ ـتـ ــواء االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات الـ ـت ــي ّ
وج ـه ــت
إل ــى املجتمع ال ـحــريــدي ،ال ــذي خــرج
باآلالف ،وبدون ّ
إجراءات وقائية،
أي
ّ
ف ــي ج ـن ــازة ح ــاخ ــام .ل ـكــنــه دع ــا إلــى
عــدم حصر االن ـت ـقــادات بالحريديم،
ّ
ّ
مشددًا على منع التجمهرات في كل
املجتمعات.
وكانت التقديرات والتوصيات التي
ّ
قدمها الفريق العلمي الــذي يترأسه
ال ـبــروف ـســور إي ـلــي فــوك ـس ـمــان ،وهــو
ف ـي ــزي ــائ ــي ف ــي م ـع ـهــد "ف ــاي ـت ـس ـم ــان"،
قــد أوض ـحــت أم ــام جـلـســة الحكومة

ّ
تجار يتظاهرون اعتراضًا على اإلغالق الذي فرضته الحكومة اإلسرائيلية (أ ف ب)

ّ ّ
اإلسرائيلية ،أن إسرائيل على أعتاب
فترة جديدة في الحرب على فيروس
"ك ــورون ــا" ،بسبب تـطـ ّـوريــن كبيرين:
الطفرات
حملة التطعيمات ،وانتشار
ّ
ّ
الجديدة .ومع أن فوكسمان رأى أنه
"على املدى البعيد ،بعد االنتهاء من
ُ
تطعيم األطفال ،ستتاح ّ العودة إلى
ّ
ّ
الطبيعية" ،إل أن ــه اسـتــدرك
الـحـيــاة
ّ
بتوجيه إشــارة تحذيرية ،قــال فيها
ّ
إن "الدولة ليست في طريق انتصار
قــريــب عـلــى ال ـجــائ ـحــة" .وت ــاب ــع ،بما
يخالف االنطباعات التي يـ ّ
ـروج لها
ّ
نتنياهو ،عـلــى األق ــل فــي مــا يتعلق
ً ّ
ب ــامل ــدى ال ــزمـ ـن ــي ،ق ــائ ــا إن "ح ـم ـلــة
ّ
التطعيمات لــن تحل وحــد ّهــا األزمــة
في ّاملستقبل القريب" .وحــذر ،أيضًا،
مــن أن ــه فــي حــال عــدم إح ــداث تغيير
ج ــوه ــري ف ــي إدارة األزم ـ ــة ،وبشكل
ّ
س ــري ــع ،فـ ــإن ذل ــك سـيــدفــع الـحـكــومــة
إلــى اتـخــاذ خـيــار صـعــب ،بــن إغــاق
راب ــع ،بـمــا يـنـطــوي عليه مــن أض ــرار
اق ـت ـص ــادي ــة ،وبـ ــن س ـق ــوط ضـحــايــا
كثيرين جدًا.
وأس ـهــب رئـيــس الـفــريــق ّالعلمي في
ع ــرض الـسـيـنــاريــو امل ـت ــوق ــع ،فــأشــار
ّ
إلى أن "نطاق اللقاح الحالي لن يمنع
وح ــده انـتـشــار ال ـف ـيــروس" ،والسبب
ّ
أن "شريحة ناضجة كاملة ستبقى
ّ
معرضة للفيروس بشكل كبير ،وهو
مــا يمكن أن ي ـ ّ
ـؤدي إلــى سقوط آالف
الـضـحــايــا وع ـش ــرات آالف املــرضــى".
ّ
وم ـ ـ ــع أن ه ـ ـ ــذه ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ت ـس ـت ـنــد
ّ
إل ــى فــرضـيــة متفائلة ب ــأن التطعيم
سـ ـيـ ـشـ ـم ــل  %95مـ ـ ــن الـ ـن ــاضـ ـج ــن،
ّ
ـاح بـنـسـبــة  ،%95لـكــن
وبـنـجــاعــة ل ـق ـ ٍ
فــوكـسـمــان ع ــزا ع ــدم وج ــود سيطرة

ّ
ع ـلــى ت ـفــشــي ال ـف ـي ــروس إلـ ــى "غ ـيــاب
س ـ ـيـ ــاسـ ــات طـ ــوي ـ ـلـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ــدى ،وعـ ـ ــدم
ّ
كبيرة،
ـوات ّ ذات أهمية ّ
تطبيق خـطـ ُ
مثل الـعــاج املــركــز فــي بــؤر التفشي
ّ
الحريديني) ،وحمالت
الخطيرة (مثل
ّ
مهنية".
إعالمية غير
ّ
فــي املـقــابــل ،كشف املـعــلــق العسكري
فـ ــي ص ـح ـي ـفــة "هـ ـ ــآرتـ ـ ــس" ،ع ــام ــوس

التقرير السنوي
أفاد
ّ
لـ«مؤسسة التأمين الوطني»
ّ
بأن نسبة الفقر ارتفعت %21
ّ
هــرئـيــل ،عــن أن املـعـلــومــات املـتــوفــرة
ّ
ج ـ ّـراء حملة التطعيمات ،تفيد بــأن
ّ
نـجــاعــة الـلـقــاح تـتـشــكــل بشكل أبطأ
ب ـك ـث ـيــر ،م ـق ــارن ــة ب ـم ـع ـط ـيــات شــركــة
"فايزر" املنتجة للقاح.
ّ
ُيشار الى أن األرقام االقتصادية التي
ّ
تسببت بها جائحة "كورونا" ،كانت
غير مسبوقة ،إذ بلغ عجز امليزانية
اإلسرائيلية لعام  160.3 ،2020مليار
ش ـي ـك ــل ،أي م ــا يـ ـع ــادل  %11.7مــن
ّ
الناتج املحلي اإلجمالي ،وهي أعلى
نسبة عجز منذ  35عامًا .وللمقارنة،
بلغت نسبة العجز في امليزانية في
ع ــام  52.2 ،2019م ـل ـيــار ش ـي ـكــل ،أي
ّ
مــا ي ـعــادل  %3.7مــن الـنــاتــج املحلي
اإلجـ ـم ــال ــي .ويـ ـع ــود ع ـجــز امل ــوازن ــة،
بـ ـشـ ـك ــل أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ،إلـ ـ ـ ــى انـ ـخـ ـف ــاض
اإلي ـ ـ ــرادات الـضــريـبـيــة ب ـم ـقــدار 22.9
مـ ـلـ ـيـ ــار ش ـ ـيـ ـكـ ــل ،وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة اإلنـ ـ ـف ـ ــاق
الحكومي بمقدار  68.6مليار شيكل،
بسبب السياسات االقتصادية التي

اع ـت ـمــدت ـهــا ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
للتعامل مــع أزمــة "كــورونــا" .ووصــل
حجم اإلنفاق الحكومي لعام ،2020
إلــى  478.5مليار شيكل ـ ـ وهــو رقم
ّ
يسجل في السابق؛ وبلغ
قياسي لم
حـجــم الـخـطــة االقـتـصــاديــة ملواجهة
أزمــة "كــورونــا" 137.3 ،مليار شيكل،
ص ـ ــرف ـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة مـ ـنـ ـه ــا 109.7
مليارات شيكل.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أف ـ ـ ــاد ال ـت ـقــريــر
السنوي ل ّ
ـ"مؤسسة التأمني الوطني"
ّ
(اإلســرائـيـلــي) ،ب ــأن نسبة الفقر بني
ّ
ال ـ ـسـ ــكـ ــان ارتـ ـفـ ـع ــت  .%21وأضـ ـ ــاف
ّ
ال ـت ـق ــري ــر إن قـ ــرابـ ــة ن ـص ــف م ـل ـيــون
ّ
مؤلفة من مليوني شخص ّ
تم
أسرة
تصنيفها تحت خــط الفقر ،فــي عام
 .2020وللمقارنة ،فقد بلغت نسبة
الفقر بني املواطنني العرب أكثر من
 ،%50بـحـســب م ـع ـط ـيــات "مـ ّ
ـؤس ـســة
الـتــأمــن الــوط ـنــي" ،أي ضـعــف معدل
الفقر بني اليهود.
ّ
وف ــي اإلطـ ــار ذاتـ ــه ،أشـ ــارت تــوقـعــات
نشرتها وزارة املــالـيــة اإلسرائيلية،
إل ــى اس ـت ـم ــرار أزمـ ــة ال ـب ـ ّطــالــة ،خــال
ّالعام الحالي .كذلك ،توقعت الوزارة
ً
أنـ ــه ف ــي ال ـس ـي ـنــاريــو األك ـث ــر ت ـف ــاؤال،
بـمـعـنــى رفـ ــع ال ـق ـي ــود وال ـ ـعـ ــودة إلــى
مـ ـج ــرى حـ ـي ــاة عـ ــاديـ ــة وفـ ـت ــح كــامــل
ّ
ل ـل ـمــرافــق االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ف ـ ــإن نـسـبــة
البطالة ستبقى مرتفعة ،وتصل إلى
ّ .%8.6أم ــا ف ــي ح ــال اش ـت ــداد األزم ــة
ال ـص ـح ـي ــة ،ب ـس ـبـ ّـب ان ـت ـش ــار ط ـف ــرات
ّ
"كــورونــا" ،فــإن توقعات وزارة املالية
ّ
هــي أن نـسـبــة الـبـطــالــة ،خ ــال الـعــام
الحالي ،سترتفع إلى .%11.6
(األخبار)

