
نقلت شبكة »أي.ب���ي.س���ي 
نيوز« األميركية على موقعها 
على اإلنترنت عن أربعة مصادر 
مت إطالعها على تقارير سرية، 
أن مسؤولي املخابرات األميركية 
حذروا أواخر نوفمبر املاضي من 
وجود عدوى تنتشر في منطقة 
ووه��ان الصينية وتغير أمناط 
احلياة واألعمال وتشكل تهديدا 

للسكان.
وق����ال امل��وق��ع -ف���ي تقرير 
مشترك ب��ني ج��وش مارغولني 
وج��ي��م��س غ�����وردن م��ي��ك- إن 
امل����خ����اوف مم���ا ي���ع���رف اآلن 
ب��ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا )ف��ي��روس 
كورونا املستجد كوفيد19-( قد 
مت عرضها بالتفصيل في تقرير 
استخباري في نوفمبر/تشرين 
ال��ث��ان��ي 2019 م��ن قبل املركز 
الوطني لالستخبارات الطبية 
التابع للجيش، وفقا ملسؤولني 

على دراية مبحتويات الوثيقة.
وجاء التقرير نتيجة حتليل 
اعتراضات سلكية وحاسوبية 
م���دع���وم���ة ب���ص���ور األق���م���ار 
ال��ص��ن��اع��ي��ة، وق���د دق ج��رس 
اإلن��ذار ألن أي مرض خارج عن 
السيطرة قد يشكل تهديدا خطيرا 
ل��ل��ق��وات األم��ي��رك��ي��ة ف��ي آسيا، 
والتي تعتمد في معلوماتها على 
املركز الوطني لالستخبارات 

الطبية.
وهذا يعني -حسب املوقع- 
أن احل��ك��وم��ة األم��ي��رك��ي��ة ك��ان 
بإمكانها أن تكثف جهودها في 
وق��ت مبكر لتخفيف واح��ت��واء 
أزمة كانت املؤشرات تؤكد أنها 
ستأتي إل��ى عقر دار الواليات 

املتحدة.
كارثة كانت متوقعة

ونقل أحد املصادر عن تقرير 
املركز أن »احملللني خلصوا إلى 
أن األمر قد يكون كارثة«، وهو ما 
بلغ عدة مرات لوكالة املخابرات 
ال��دف��اع��ي��ة وه��ي��ئ��ة األرك�����ان 

املشتركة والبيت األبيض.
وب�����دءا ب��ه��ذا ال��ت��ح��ذي��ر في 
نوفمبر املاضي، حتدثت املصادر 
عن إحاطات متكررة في ديسمبر  
امل��اض��ي لواضعي السياسات 
وص��ن��اع ال��ق��رار عبر احلكومة 
االحتادية، وكذلك ملجلس األمن 

القومي في البيت األبيض.
وقالت املصادر إن كل ذلك توج 
بشرح مفصل للمشكلة، ظهر 
في املوجز االستخباري اليومي 
ال��ذي يقدم للرئيس ف��ي أوائ��ل 
يناير/كانون الثاني املاضي، 
وه��و ما يعني أن امل��وض��وع مر 
بأسابيع من التدقيق والتحليل، 
وفقا لبعض من عملوا في إعداد 
املوجز الرئاسي من اإلدارت��ني 

اجلمهورية والدميقراطية.
وقال أحد املصادر إن التقارير 
األول��ي��ة م��ن ووه���ان ق��د تكون 
س��اب��ق��ة ع��ل��ى م��ا اط��ل��ع عليه، 
وأض��اف أن »األم��ر قد مت التأكد 

من اإلبالغ عنه ابتداء من نهاية 
نوفمبر/تشرين الثاني كقضية 
يحتاج اجليش إلى اتخاذ موقف 

بشأنها«.
وأوض����ح امل��وق��ع أن تقرير 
املركز أتيح على نطاق واسع 
لألشخاص املخولني باالطالع 
على حت��ذي��رات االستخبارات، 
وعلى إثر ذلك مت تداول نشرات 
أخرى بني القنوات السرية عبر 
احلكومة في وقت قريب من عيد 
الشكر. وقالت هذه التحليالت 
إن القيادة الصينية كانت على 
علم بأن الوباء خارج السيطرة، 
ولكنها خبأت مثل هذه املعلومات 
املهمة عن احلكومات األجنبية 
ووكاالت الصحة العامة، حسب 

ما أورده املوقع. 
وحسب ميك مولروي نائب 
مساعد وزي��ر ال��دف��اع السابق، 
الذي يعمل اآلن مع شبكة »أي.
بي.سي نيوز«، فإن األمر »كان 
ميكن أن يكون إنذارا كبيرا، وكان 
ميكن أن تتابعه كل وكاالت جمع 

املعلومات االستخبارية«.
وقال مولروي الذي كان في 
السابق مسؤوال كبيرا بوكالة 
املخابرات املركزية، إن املركز 
الوطني لالستخبارات الطبية 
يقوم بعمل جاد ال يتجاهله كبار 

قادة احلكومة.
وأض��اف أن »االستخبارات 
الطبية أخذت في االعتبار جميع 
م��ص��ادر امل��ع��ل��وم��ات كالصور 
وال��ذك��اء البشري واإلش���ارات 
االس��ت��خ��ب��اري��ة«، وشفعتها 
»بتحاليل من أشخاص يعرفون 
املنطقة، ومت��ت م��راج��ع��ة ذلك 
من قبل خبراء في ه��ذا املجال، 
وأجمع الكل على ما تعنيه هذه 
املعلومات من إمكانية حدوث 

أزمة صحية عاملية«.
وأش�������ار م���وق���ع ال��ش��ب��ك��ة 
إل���ى أن ه���ذا امل��رك��ز ي��ع��د أح��د 
مكونات وكالة االستخبارات 
ال��دف��اع��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة 
الدفاع األميركية )البنتاغون(، 
وتتمثل مسؤولياته مع باقي 
ال��وك��االت ف��ي ض��م��ان حصول 
القوات املسلحة األميركية على 

املعلومات التي حتتاجها لتنفيذ 
مهامها الهجومية والدفاعية، 
م��ع العلم ب��أن م��ن األول��وي��ات 
احلاسمة بالنسبة للبنتاغون 
احلفاظ على صحة أفراد قواتها 

املنتشرة.
تراخ وتأخر

وردا ع��ل��ى س����ؤال يتعلق 
ب���ورود التحذير ف��ي نوفمبر ، 
ضمن برنامج على قناة »أي.
بي.سي«، قال وزير الدفاع مارك 
إسبر للمذيع »ال أتذكر، ولكن 
لدينا الكثير من األشخاص الذين 
يراقبون ذل��ك عن كثب.. لدينا 
أول معهد للبحث عن األمراض 
املعدية في أميركا، ولذلك فإن 
موظفينا الذين يعملون في هذه 
القضايا يراقبون ذلك مباشرة 

طوال الوقت«.
ومع أن ترامب تفاخر مرات 
ب��ق��راره ي��وم 31 يناير املاضي 
بتقييد السفر اجلوي إلى الصني 
ومنها إلى ب��الده، فإنه -حسب 
امل���وق���ع- أم��ض��ى أس��اب��ي��ع في 
إخبار اجلمهور وكبار مسؤولي 
اإلدارة أنه ال يوجد شيء يخشاه 
األميركيون، حتى إن��ه ق��ال في 
مقابلة »ال مخاوف على اإلطالق، 
ونحن نسيطر عليها بالكامل.. 

سيكون األمر على ما يرام«.
وفي وقت متأخر من فبراير 
، ك���ان ت���رام���ب ال ي����زال ي��ق��دم 
مالحظات إيجابية على الطريقة 
التي تعامل بها قادة الصني مع 
كورونا، وقال في مقابلة مع قناة 
»ف��وك��س« العاشرة »أن��ا واثق 
من أنهم يحاولون بجد.. إنهم 
يعملون.. لقد بنوا مستشفى 
في سبعة أيام، وهم اآلن يبنون 
مستشفى آخ����ر.. أع��ت��ق��د أن��ه 

سيعمل بشكل جيد«.
ول���م ي��ت��ح��رك ت��رام��ب حتى 
يوم 13 م��ارس املاضي، عندما 
أع��ل��ن ح��ال��ة ط����وارئ وطنية 
وحشد املوارد الهائلة للحكومة 
االحت���ادي���ة مل��س��اع��دة وك���االت 
الصحة العامة على التعامل مع 
األزم���ة التي كانت ال��ب��الد على 

وشك االنهيار حتت تأثيرها.

جت���اوز ع��دد امل��ص��اب��ني بفيروس 
كورونا املستجد ح��ول العالم أمس 
1.5 مليون مصاب، فيما تخطى عدد  
املتعافني من امل��رض حاجز ال��� 330 
ألف شخص، بحسب منصة »ورلدو 

ميتر« اإلحصائية.
يتزامن ذلك مع تسجيل الواليات 
املتحدة لليوم الثاني على التوالي 
ل��ن��ح��و أل��ف��ي وف����اة ج���دي���دة ج���راء 
الفيروس، وحتذير منظمة »أوكسفام« 
الدولية من أن نصف مليار شخص 
إضافي في العالم قد يصبحون حتت 

خط الفقر جراء تداعيات اجلائحة.
فقد أعلنت جامعة جونز هوبكنز 
أن ع��دد ال��وف��ي��ات ف��ي أميركا ج��راء 
الفيروس ارتفع إلى 14700 وفاة، 
بعد تسجيل نحو ألفي وف��اة في 24 
ساعة، فيما ارتفع عدد اإلصابات إلى 
أكثر من 429 ألفا، بعد إصابة 24634 

شخصا إضافيا بالفيروس. 
وبهذه احلصيلة أصبحت الواليات 
املتحدة في املرتبة الثانية عامليا من 
حيث عدد وفيات كورونا، إذ تخطت 
إسبانيا )14555 وفاة(، لكنها ال تزال 
خلف إيطاليا التي سّجلت حتى اآلن 

17669 وفاة.
وأودت جائحة فيروس كورونا 
املستجد حتى اآلن بحياة نحو 83 
ألف شخص في جميع أنحاء العالم، 
ومت تشخيص إصابة نحو 1.5 مليون 
شخص بشكل رسمي في 192 دولة 

ومنطقة منذ بداية اجلائحة.
ووهان تتعافى

وف��ي ب��ادرة قد تبعث األم��ل برغم 
تزايد عدد اإلصابات والوفيات، خرج 
أمس اآلالف إلى شوارع مدينة ووهان 
الصينية، البؤرة التي انطلق منها 
الفيروس إل��ى بقية أن��ح��اء العالم، 
بعدما ق��ررت السلطات رفع اإلغالق 

ال��ت��ام ال���ذي ف��رض منذ أش��ه��ر على 
املدينة. ومع رفع اإلغالق عن ووهان، 
بدأت احلياة تعود إلى طبيعتها حيث 
اكتظت محطات القطارات واحلافالت 
بالركاب الساعني للخروج من املدينة، 

وارتدى البعض البّزات الواقية.
وبرغم هذا اإلجراء فقد ارتفع عدد 
الوفيات بفيروس كورونا في الصني 

إلى 3344، بعد تسجيل حالتي وفاة 
جديدتني خالل ال� 24 ساعة املاضية، 
فيما سجلت 63 إصابة جديدة، من 
بينها 61 إصابة ملسافرين قادمني 
م��ن اخل���ارج، ليرتفع إجمالي عدد 

اإلصابات إلى 81865.
أما في أوروب��ا فما زال الفيروس 
يواصل زحفه، حيث أظهرت بيانات 

م��ن معهد روب���رت ك��وخ ل��ألم��راض 
امل��ع��دي��ة أن ع���دد ح���االت اإلص��اب��ة 
بفيروس ك��ورون��ا في أملانيا ارتفع 
ب��واق��ع 4974 ف��ي ال��س��اع��ات ال��� 24 
األخيرة ليصل إلى 108202 حالة، 
فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 246 

حالة ليصل إلى 2107.
وف��ي بريطانيا، سجلت أكثر من 

930 وف��اة ج��دي��دة، وه��و أعلى عدد 
وفيات يومي تسجله البالد، ليرتفع 
اإلجمالي إل��ى أكثر من سبعة آالف 

وفاة.
وق����ال م��ك��ت��ب رئ��ي��س ال�����وزراء 
البريطاني ب��وري��س جونسون، إن 
حالته الصحية تتحسن على نحو 
م��ط��رد، بينما يخضع ل��ل��ع��الج في 

وحدة العناية املركزة بسبب إصابته 
بالفيروس. وفي روسيا، قال الرئيس 
ف��الدمي��ي��ر ب��وت��ني إن األس��ب��وع��ني أو 
الثالثة املقبلة ستكون حاسمة في 

مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأض��اف أن ب��الده ت��درس بعناية 
جت���ارب جميع ال���دول ف��ي التصدي 
ل��ل��ف��ي��روس، وأن ل���دى روس��ي��ا كل 

اإلم���ك���ان���ي���ات ل���ت���ج���اوز مختلف 
السيناريوهات املرتبطة بانتشار 
اجلائحة المتالكها خبرة في تخطي 

األزمات، وفق تعبيره.
وفي السويد، قال مراسل اجلزيرة 
إنه مت تسجيل 96 وفاة جديدة خالل 
الساعات ال�24 األخيرة، إضافة إلى 
726 إصابة جديدة. وفي النرويج 
سجلت 147 إصابة جديدة بفيروس 

كورونا لتصل اإلصابات إلى 6010.
العالم العربي

أما في املنطقة العربية، فقد أعلنت 
وزارة الصحة السعودية تسجيل 
272 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي 
اإلصابات إلى 2800، والوفيات إلى 
41. وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة 
الصحة تسجيل 48 إصابة جديدة 
بكورونا ليرتفع العدد اإلجمالي إلى 

419 حالة.
أم��ا ف��ي قطر، فأُعلن ع��ن تسجيل 
153 إصابة جديدة ليرتفع اإلجمالي 
إلى أكثر من 2200 إصابة، وتسجيل 
28 ح��ال��ة ش��ف��اء م��ن امل���رض رفعت 
ع��دد املتعافني في ال��دول��ة إل��ى 178 
شخصا. كما أعلنت وزارة الصحة 
اإلماراتية تسجيل ثالثمئة إصابة 
ج��دي��دة، ليتجاوز ال��ع��دد اإلجمالي 
2659، في حني وصل عدد املتعافني 

إلى نحو 240.
 وفي املغرب، ارتفع العدد اإلجمالي 
إل��ى 1242 إص��اب��ة. وف��ي اجل��زائ��ر، 
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 
وف��اة و104 إص��اب��ات ج��دي��دة. وفي 
لبنان، قالت وزارة الصحة إن��ه مّت 
تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا ليرتفع العدد اإلجمالي إلى 
575. وأعلنت وزارة الصحة العراقية 
ت��س��ج��ي��ل ث��م��ان��ني إص���اب���ة ج��دي��دة 
ب��ال��ف��ي��روس، ليصل اإلج��م��ال��ي إلى 

1202، و69 حالة وفاة.

الواليات املتحدة في املرتبة الثانية من حيث الوفيات

1.5 مليون حول العالم إصابات كورونا تتجاوز 

ترامب جتاهل تقريرًا استخباريًا حذر 
من أزمة كورونا منذ نوفمبر املاضي

الرئيس األميركي ترامب
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عقب انتقادات ترامب:

مدير »الصحة العاملية« يدافع عن تعاملها مع أزمة كورونا
داف��ع مدير منظمة الصحة 
العاملية ت��ي��دروس أده��ان��وم 
غيبريسوس عن الطريقة التي 
تتعامل بها املنظمة مع حائجة 
ف��ي��روس ك��ورون��ا، وذل��ك بعد 
سلسلة انتقادات شديدة وجهها 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
للمنظمة، وتهديده بتعليق دفع 
مساهمة أميركا ف��ي ميزانية 
املنظمة، كما دافع كل من األمني 
العام ل��ألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش والرئيس الفرنسي 
إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ع��ن أداء 

املنظمة.
وق�����ال غ��ي��ب��ري��س��وس في 
م��ؤمت��ر صحفي ، »نصيحتي 
تتلخص ف��ي ث��الث��ة أش��ي��اء: 
أرج��و أن تتمسكوا بالوحدة 
ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��وط��ن��ي وال 
تستغلوا كوفيد 19 م��ن أجل 
أهداف سياسية، ثانيا التضامن 
الصادق على املستوى العاملي، 
وث��ال��ث��ا أن تتحلى ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة وال��ص��ني ب��ال��ق��ي��ادة 

النزيهة«.
ودع��ا مدير منظمة الصحة 
ال��ع��امل��ي��ة زع��م��اء ال��ع��ال��م إل��ى 
ع��دم تسييس األزم��ة الناجمة 
ع��ن تفشي ال��ف��ي��روس، قائال 
إن��ه يتوقع استمرار التمويل 
األميركي بالدعم التقليدي من 

احلزبني.
وك����رر ت���رام���ب وإدارت�����ه 
األرب��ع��اء االن��ت��ق��اد لطريقة 

إدارة منظمة الصحة العاملية 
ألزمة كورونا، إذ قال ترامب 
إن املنظمة قللت من التهديد 
ال��ذي شكله الفيروس حول 
ال��ع��ال��م، كما ع��اب الرئيس 
األميركي على املنظمة قائال 
»ت��ب��دو منحازة للغاية إلى 

الصني، هذا أمر غير صائب«.
التمويل األميركي

وأوض���ح الرئيس ترامب 
بأن بالده قدمت 452 مليون 

دوالر ملنظمة الصحة العاملية 
العام املاضي، وأن املبلغ أكبر 
بعشرة أضعاف من التمويل 
ال��ذي قدمته الصني للمنظمة 

والبالغ أربعني مليونا.
وذك���ر ت��رام��ب أن منظمة 
الصحة أصدرت بيانا في 14 
يناير املاضي قالت فيه إنه 
»ل��م يكن هناك انتقال ملرض 
كورونا املستجد من شخص 
آلخ���ر«، مضيفا أن املنظمة 
انتقدته بشدة عندما قال إنه 

سيعلق الرحالت اجلوية من 
الصني ملنع انتشار العدوى.

باملقابل، قال غيبريسوس 
إن منظمة الصحة العاملية 
»أب���ق���ت ال��ع��ال��م ع��ل��ى علم 
بآخر البيانات واملعلومات 
واألدل��ة«، وأشار إلى أن أمس 
اخل��م��ي��س س��ي��ص��ادف م��رور 
مئة ي��وم على إب���الغ الصني 
عن تسجيلها ألول مرة حلالة 
»ال��ت��ه��اب رئ����وي مجهولة 
ال��س��ب��ب« ف��ي 31 ديسمبر 

املاضي، والتي تبني الحقا أنها 
أول إصابة بفيروس كورونا 

»كوفيد 19«.
تصريح غوتيريش

وف��ي سياق متصل، داف��ع 
األم���ني ال��ع��ام ل��ألمم املتحدة 
أن��ط��ون��ي��و غ��وت��ي��ري��ش عن 
منظمة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، 
ق��ائ��ال إن��ه��ا ت��وج��د م��ع آالف 
م��ن موظفيها ف��ي اخل��ط��وط 
األم��ام��ي��ة مل��واج��ه��ة فيروس 
ك��ورون��ا، وذل��ك من أج��ل دعم 
ال����دول األع��ض��اء وال سيما 

األكثر ضعفا.
وش����دد غ��وت��ي��ري��ش على 
ض��رورة دع��م املنظمة -التي 
تتبع األمم املتحدة- في حربها 
ضد امل��رض املستجد، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى أنه ميكن 
إج����راء حت��ق��ي��ق ف��ي مرحلة 
الح��ق��ة ب��ش��أن كيفية تعامل 

جميع املعنيني مع األزمة.
وفي السياق نفسه، أبدى 
الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون دعمه الكامل ملنظمة 
الصحة العاملية في اتصال مع 
مديرها األرب��ع��اء، وذل��ك بعد 
يوم من انتقاد ترامب الشديد 
لها، وقال مسؤول في الرئاسة 
الفرنسية أكد )ماكرون( ثقته 
ودع��م��ه للمنظمة، ورف��ض 
الزج بها في حرب بني الصني 

والواليات املتحدة«

1.6 مليار دوالر من أموالها أوروبا تساند إيران.. حترير 
ق����ال م��ح��اف��ظ ال��ب��ن��ك امل���رك���زي 
اإليراني عبد الناصر همتي، إنه مت 
رفع التجميد عن أرص��دة مببلغ 1.6 
مليار دوالر تعود للبنك املركزي 
اإليراني لدى بنك »كلير سترمي« في 

لوكسمبورغ.
ونقلت وك��ال��ة أن��ب��اء ف���ارس عن 
همتي: »مت إح��ب��اط مساعي أميركا 
لتجميد ومصادرة األرصدة اإليرانية 

في أوروبا«.
وأش��ار إل��ى أن��ه: »مت��ت احليلولة 
دون نقل ه��ذه األرص���دة إل��ى أميركا 
من خالل استصدار قرار قضائي من 

محاكم لوكسمبورغ«.
وكانت أملانيا وبريطانيا وفرنسا، 
ق��د أرس��ل��ت ف��ي 31 م��ارس املاضي، 
دفعة م��ن املستلزمات الطبية إلى 
إي�����ران، ع��ب��ر أداة دع���م األن��ش��ط��ة 
التجارية »انستكس« التي أنشئت 
في وقت سابق للتعاون التجاري بني 
طهران والثالثية األوروبية املذكورة.

وبحسب بيان مشترك ص��ادر عن 
ال��دول األوروب��ي��ة الثالثة، ف��إن أول 
إجراء عبر » انستكس« مت بنجاح عبر 

إرسال مستلزمات طبية إلى إيران.
وأوض���ح البيان أن املستلزمات 

الطبية وصلت إلى إيران، مشيراً إلى 
اعتزام الثالثية األوروب��ي��ة توسيع 

عمل هذه اآللية مع طهران.
وأكد أن »انستكس« تهدف لتأمني 
اس��ت��م��راري��ة ال��ت��ج��ارة القائمة بني 
أوروب���ا وإي���ران، على امل��دى البعيد 

وضمن إطار مشروع.
وك��ان��ت الثالثية األوروب���ي���ة قد 
أعلنت ف��ي ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون الثاني 
2019، تأسيس آلية »انستكس« 
لتسهيل العملية التجارية بينها وبني 
إي��ران، وحماية الشركات األوروبية 

من العقوبات األميركية املفروضة 
على طهران.

وفي ديسمبر 2019، أعلنت بلجيكا 
والدمنارك وفنلندا وهولندا والنرويج 
والسويد، مشاركتها بأسهم في اآللية 

املذكورة.
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