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انطالق مناسك احلج وسط إجراءات
غير مسبوقة لتفادي فيروس كورونا
ب��دأت مناسك احل��ج ام��س األرب��ع��اء،
حيث توجه حجاج بيت الله من مكة إلى
منى بعد صالة الفجر فيما يعرف بـ»يوم
التروية» ،في ظل إج��راءات وقائية غير
مسبوقة يخيم عليها شبح فيروس
كورونا املستجد.
ويبيت احلجاج ليلتهم في منى ،قبل
أن يتوجهوا بعد صالة فجر غد اخلميس
إلى عرفات .وبعد عملية اختيار قامت
بها السلطات السعودية يشارك نحو
 10آالف مقيم باململكة في املناسك -التي
تتواصل على مدى  5أيام -مقارنة بنحو
 2.5مليون مسلم حضروا العام املاضي.
ومت ت��زوي��د ك��ل ح��اج مبجموعة من
األدوات واملستلزمات ،بينها إحرام طبي
ومعقم وح��ص��ى اجل��م��رات وكمامات
وسجادة ومظلة ،بحسب كتيب «رحلة

احلجاج» الصادر عن السلطات ،فيما
ذكر حجاج أنه طلب منهم وضع سوار
لتحديد حتركاتهم.
وح���ددت نسبة غير السعوديني من
ُ
املقيمني داخل اململكة بـ 70%من إجمالي
حجاج ه��ذا العام ،ونسبة السعوديني
 30%فقط ،وهم من املمارسني الصحيني
ورجال األمن املتعافني من الفيروس.
وخ��ض��ع احل��ج��اج لفحص فيروس
كورونا املستجد قبل وصولهم إلى مكة،
وسيتعني عليهم أيضا احلجر الصحي
بعد احلج .وقالت وزارة احلج والعمرة
إنها أقامت العديد من املرافق الصحية
والعيادات املتنقلة ،وجهزت سيارات
اإلس��ع��اف لتلبية احتياجات احلجاج
الذين سيطلب منهم االل��ت��زام بالتباعد
اجلسدي.

االنتقالي يتخلى عن اإلدارة الذاتية

اليمن ..آلية لتنفيذ
اتفاق الرياض وحكومة
كفاءات جديدة

قلق أممي من انتهاكات حظر السالح في ليبيا ..وفرقاطة أملانية لتعزيز املهمة األوروبية
عقدت جلنة العقوبات اخلاصة بليبيا التابعة
ملجلس األم��ن ال��دول��ي اجتماعا مغلقا ملناقشة
االن��ت��ه��اك��ات امل��ت��واص��ل��ة ل��ق��رار ح��ظ��ر ال��س�لاح
املفروض على ليبيا والصادر عام .2011
وعُ ��ق��دت اجللسة بطلب م��ن حكومة الوفاق
الليبية ودع���م م��ن أمل��ان��ي��ا ال��ت��ي ت���رأس جلنة
العقوبات ودول أخرى في املجلس ،وشارك فيها
أعضاء من فريق اخلبراء ودول ومنظمات شاركت
في مؤمتر برلني.
وقال رئيس جلنة العقوبات ونائب املندوب
األمل��ان��ي ي��ورغ��ن ش��ول��ت��س ف��ي ت��ص��ري��ح عقب
اجللسة ،إن ال��دول املشاركة تتحمل مسؤولية
خاصة في تنفيذ هذه العقوبات.
وأش��ار إلى أن عقد هذا االجتماع يأتي وسط
تزايد في التحشيد العسكري من قبل جانبي
الصراع ،وشمل ذلك املعدات العسكرية واألسلحة
واخلبرة الفنية واألف���راد ،وأع��رب عن قلقه من
هذه التطورات «التي متثل انتهاكا صارخا حلظر
األسلحة».
وسبق أن قال املندوب الليبي في األمم املتحدة
طاهر السني إن ال��دول التي وردت أسماؤها في
تقارير اللجنة اخلاصة بانتهاك حظر تصدير

األسلحة إل��ى ليبيا مشاركة في ه��ذه اجللسة،
معتبرا أن اجللسة ستكون فرصة لكشف الدول
ال��ت��ي ت��ورط��ت فيما وص��ف��ه ب��ال��ع��دوان وخ��رق
القرارات األممية.
في غضون ذلك ،تعتزم برلني إرسال فرقاطة
األسبوع املقبل إلى البحر املتوسط للمشاركة في

املهمة البحرية لالحتاد األوروبي ملراقبة احلظر
ال��ذي فرضته األمم املتحدة على توريد أسلحة
لليبيا .وأوضحت أنه سيكون على منت الفرقاطة
«هامبورغ» نحو  250جنديا أملانيا ،ومن املنتظر
أن يصلوا إل��ى منطقة العمليات ف��ي منتصف
أغسطس امل��ق��ب��ل .وك��ان��ت ال��ق��ي��ادة العسكرية

األميركية في أفريقيا (أفريكوم) قالت قبل أيام
إن لديها أدلة متزايدة على أن روسيا تواصل من
خالل مجموعة فاغنر نشر معدات عسكرية في
ليبيا.
م��ن جهة أخ���رى ،اتهم وزي��ر ال��دف��اع التركي
خلوصي أك���ار حلفاء حفتر مب��د ق���وات حفتر
بالسالح ،بينما تقول إنها تدعم احلل السياسي
ف��ي ليبيا .وأض���اف أك��ار خ�لال مؤمتر صحفي
عبر الفيديو ،إن احلل الوحيد في ليبيا هو احلل
السياسي ،عبر بوابة األمم املتحدة وبرعايتها،
على حد قوله.
من جهته ،قال الناطق باسم الرئاسة التركية
إب��راه��ي��م قالن إن التحركات العسكرية التي
تشهدها قاعدة اجلفرة في ليبيا ليست إش��ارة
جيدة .وكانت عملية «بركان الغضب» التابعة
حلكومة الوفاق الليبية نشرت صورا قالت إنها
تُظهر مجموعات م��ن ق���وات حفتر -املدعومة
مبرتزقة شركة فاغنر الروسية -أثناء تنفيذها
أع��م��ال حت��ص�ين ب��ال��ط��ري��ق ال��راب��ط ب�ين س��رت
واجلفرة ،وذل��ك في نقاط جنوب س��رت ،حتسبا
لتقدم قوات حكومة الوفاق الستعادة السيطرة
على تلك املنطقة.

التحديات السياسية تتواصل على الصعيد الفلسطيني وسط أجواء ساخنة تعيشها املنطقة

عزت حامد

تقدمت اململكة العربية السعودية إلى احلكومة اليمنية
واملجلس االنتقالي اجلنوبي املدعوم إماراتيا بآلية لتسريع
العمل في تنفيذ اتفاق الرياض تتضمن استمرار وقف إطالق
النار بني احلكومة الشرعية واملجلس.
وقالت الوكالةالسعودية في بيان إن اآللية السعودية
تتضمن تكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات
سياسية خالل  30يوما .كما تشمل إصدار قرار تشكيل أعضاء
احلكومة مناصفة بني الشمال واجلنوب ،مبن فيهم ال��وزراء
املرشحون من املجلس االنتقالي.
وتتضمن اآللية إعالن املجلس االنتقالي التخلي عن اإلدارة
الذاتية ،وتطبيق اتفاق الرياض ،وتعيني محافظ ومدير أمن
حملافظة عدن ،وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج
احملافظة ،وفصل قوات الطرفني في أبني وإعادتها إلى مواقعها
السابقة.
وقال مصدر مسؤول أن احلكومة اليمنية واملجلس االنتقالي
أبديا موافقتهما على اآللية التي قدمتها الرياض ،وتوافقا على
بدء العمل بها.
حكومة جديدة
في غضون ذل��ك ،أف��اد حساب رئاسة ال��وزراء اليمنية في
تويتر بأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كلف رئيس
الوزراء معني عبد امللك بتشكيل احلكومة اجلديدة .كما أصدر
الرئيس اليمني قرارا يقضي بتعيني أحمد حامد مللس -القيادي
في املجلس االنتقالي املدعوم إماراتيا -محافظا لعدن.
وذكرت مصادر أن الرئيس هادي عني مللس خلفا ألحمد سالم
ربيع الذي كان يشغل املنصب منذ  8نوفمبر  .2018كما مت
تعيني العميد محمد أحمد احلامدي مديرا عاما لشرطة محافظة
عدن ،وترقيته إلى رتبة لواء.
االنتقالي يتخلى
بدوره ،أعلن املجلس االنتقالي فجر أمس األربعاء تخليه عن
حكم اإلدارة الذاتية للمحافظات اجلنوبية ،بعد نحو  3أشهر من
إعالنه حكما ذاتيا فيها.
وق���ال املتحدث ب��اس��م املجلس ن���زار هيثم على صفحته
الشخصية مبوقع تويتر «يعلن املجلس االنتقالي التخلي عن
إعالن اإلدارة الذاتية حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق
الرياض».
وأشار هيثم إلى أن القرار يأتي في إطار «حرص املجلس على
إجناح اتفاق الرياض ،وحتقيق األمن واالستقرار ،وتوحيد
اجلهود املشتركة ملواجهة مليشيات احلوثي واجلماعات
اإلرهابية».
وذكر أن املجلس حقق األهداف التي قام إعالن اإلدارة الذاتية
عليها ،واملتمثلة في تنفيذ اتفاق الرياض ،وتشكيل حكومة
جديدة مناصفة بني الشمال واجلنوب ،وتعيني محافظ ومدير
أم��ن للعاصمة ع��دن ،ونقل القوات العسكرية إل��ى اجلبهات
القتالية لتحل محلها قوات األمن.
وسمي االتفاق ال��ذي توسطت فيه السعودية في نوفمبر
املاضي «اتفاق الرياض» ،وجاء التفاوض عليه بعد سيطرة
املجلس االنتقالي اجلنوبي على مدينة ع��دن ،املقر الفعلي
للحكومة اليمنية املعترف بها دوليا .ولم يتم تنفيذ اتفاق
الرياض الذي يهدف إلى إعادة تنظيم جميع الفصائل العسكرية
وتشكيل حكومة مناصفة بني الشمال واجلنوب.

تباينت ردود الفعل السياسية أخيرا عقب املكاملة
التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  ،وهي املكاملة
التي تشير العديد من التقارير الصحفية إلى إنها
كانت ناجحة وودية.
وك��ش��ف أح���د امل��س��ؤول�ين ف��ي دي����وان الرئيس
الفلسطيني ف��ي تصريحات تداولتها بعض من
الصحف األمريكية إن الرئيس اب��و م���ازن شكر
الرئيس التركي نيابة عن الشعب الفلسطيني على
املساعدة الكبيرة التي تقدمها تركيا في مجاالت
االقتصاد والشؤون اخلارجية.
وأشار املسؤول الكبير إلى إن أردوغان تعهد ألبو
مازن بأن تركيا لن تسمح بأي أنشطة أمنية من قبل
حماس في مناطق السلطة الفلسطينية ،.خاصة مع
وجود عناصر من حركة حماس في تركيا  ،وهو ما
ميثل بالفعل حتديا أمنيا كبيرا يصيب بعض من
األجهزة األمنية الفلسطينية بالقلق  ،خاصة مع
قوة الكوادر التابعة حلركة حماس في تركيا  ،وهي
الكوادر الذي تتمتع بعالقات أمنية وسياسية وثيقة
تصيب بعض من املسؤولني األخرين بالقلق.
وقال موقع قناة  CNNفي تقرير له أن الرئيس
التركي رجب طيب أردوغ��ان حتدث مع أبو مازن
أيضا عن تعاون قوات األمن التركية والفلسطينية
معا ضد األنشطة اإلرهابية ،وه��و التعاون الذي
رغب الطرفني في االرتقاء به باملستقبل.
واتفق الزعيمان  ،بحسب التقرير  ،على نقل
املعلومات االستخباراتية من أج��ل احلفاظ على
االستقرار ومحاربة اإلرهاب.
غير أن بعض من التقارير الصحفية اشارت إلى
نقطة جدلية تتعلق بالتهنئة التي قدمها الرئيس
محمود عباس إلى الرئيس التركي بشأن حتويل
متحف أيا صوفيا إلى مسجد .
وأنتقد البعض من الكتاب واحملللني املسيحيني
هذه اخلطوة  ،حيث قال الباحث املصري مؤمن سالم
مدير موقع حركة مصر املدنية أن هذه اخلطوة متثل
إهانة ملسيحيي الشرق  ،مطالبا بضرورة احلذر من
تلك النقطة.
م��ن ناحية أخ��رى وعلى الصعيد الفلسطيني
ايضا ال تزال ردود الفعل السياسية تتواصل عقب
احلوار الذي أجراه رئيس املكتب السياسي حلركة

حماس مع صحيفة لوسيل القطرية  ،وهو احلوار
الذي قال مصدر استراتيجي مسؤول لـ»الوسط»
إلى أن الهدف من وراءه هو حتقيق هدفني  ،األول هي
حتسني صورته السياسية قبل االنتخابات املقبلة
في حركة حماس خاصة مع شعور هنية بتهديد
واضح من قبل الرئيس السابق للمكتب السياسي
للحركة خالد مشعل .باالضافة إل��ى ذل��ك يسع
إسماعيل هنية أيضا إلى الظهور في صورة الرئيس
القوى للفلسطينيني  ،األمر الذي بات واضحا اآلن في
ظل التطورات اخلاصة املتعلقة بهذه النقطة .
الالفت أن الكثير من القوى السياسية توقفت
كثيرا عند ما قاله هنية بالتحديد في نقطة محاولة
بعض من القوى الدولية إغ��راء «حماس» للتوقف
عن املقاومة .وقال هنية نصا في هذا احلوار «أود
أن أخص صحيفة «لوسيل» مبعلومة تنشر ألول
مرة ،وهي أن هناك أطرافا جاءت إلينا قبل شهرين
ونحن نعرف بأنها مدفوعة من قوى كبرى عرضت
علينا مشاريع جديدة في قطاع غزة بقيمة حوالي
 15مليار دوالر ،بحيث يتم قيام مطار وميناء

ومشاريع اقتصادية في قطاع غزة ،ونقل العرض
لنا عبر وس��ط��اء .وأض��اف هنية «وقلنا لهم :هذا
حديث جيد نحن فعالً نتطلع ألن يكون لدينا ميناء
وم��ط��ار وم��ش��اري��ع تنموية وك��س��ر احل��ص��ار عن
قطاع غزة باعتباره مطلبا فلسطينيا ،ولكن ما هو
املقابل؟ .وعرفنا أن املقابل هو أن نقوم بحل األجنحة
العسكرية للفصائل ودمجها في أجهزة الشرطة وأن
يصبح سالحك خارج اخلدمة خاصة السالح الثقيل
والصواريخ التي تضرب تل أبيب وما بعد تل أبيب
وإمكانية القبول بإدارة قائمة بنفسها في قطاع غزة
تتشكل من املكونات الداخلية لقطاع غزة ،ويريدون
إنهاء وجود مقاومة وحتييد قطاع غزة عن احلركة
الوطنية الفلسطينية ويتفرغ للضفة.
وقد تباينت ردود الفعل املتعلقة بهذا احل��وار ،
حيث قال حسن عصفور وزير الثقافة الفلسطيني
األسبق إن مقابلة هنية يجب أال متر كخبر صحفي،
وعلى القوى الوطنية كافة ،وفي املقدمة منها حركة
فتح (بكل مكوناتها) أن تطالب بجلسة مع حركة
ح��م��اس ،وفقط ملناقشة م��ا أش��ار ل��ه رئيسها من

قضايا تثير الكثير من أشكال الريبة السياسية،
توضيحا وتدقيقا وم��ع��رف��ة .وأض���اف عصفور
في مقال له حمل عنوان «أس��رار هنية املفاجئة»
و»االس��ت��ج��واب الوطني الشعبي املطلوب نشره
موقع آمد الفلسطيني  ،أن أول تلك القضايا ،ما أشار
إلى أنه مت «التوافق» بني حماس وإسرائيل حول
إع��ادة تفعيل املطار ال��ذي كان في زمن اخلالد أبو
عمار ،واعترف هنية بـ « أحيانا ً في املعارك يستجيب
العدو ملطالب املطار في غ��زة ،ولكن جند أن هناك
أطرافا خارجية قريبة منا ال تريد أن يكون هناك
مطار ،نصا يشير الى توافق مع عدو ولكن رفضه
من «قريب» ،وهذا ما ال يجب أن مير م��رورا عابرا.
وأش��ار عصفور إن��ه وال��ى حني ق��راءة توضيحا ملا
قال ،فمنطق املقابلة حمل اعترافا مبشروع حمساوي
خاص لقطاع غزة ،يبدو انه ميهد لدور حمساوي
جديد في الضفة الغربي ضمن «مشروع احملميات
والنتوء» ،وأختتم كالمه بالتساؤل ...هل تبدأ حركة
«االستجواب الوطني – الشعبي» لرئيس حماس...
تلك هي املسألة.

منظمة دولية :اجلوع يهدد آالف األطفال في لبنان بحلول نهاية العام
حذرت منظمة «أنقذوا األطفال» أمس األربعاء من أن نحو مليون
نسمة في منطقة بيروت ال ميلكون املال الكافي لتأمني الطعام ،أكثر
من نصفهم من األطفال املهددين باجلوع جراء األزمة االقتصادية
املتمادية في لبنان.
وأوردت املنظمة في تقرير أنه يوجد «في بيروت الكبرى 910
آالف شخص -بينهم  564ألف طفل -ال ميلكون املال الكافي لشراء
احتياجاتهم الرئيسية» .وقال مدير املنظمة بالوكالة في بيروت جاد

صقر «سنبدأ مبشاهدة أطفال ميوتون جوعا قبل حلول نهاية العام
احلالي» .وأضاف «تضرب األزمة اجلميع ،العائالت اللبنانية كما
الالجئني الفلسطينيني والسوريني على حد سواء».
ودف��ع االقتصاد اللبناني «املنهار» -وف��ق التقرير« -أكثر من
نصف مليون طفل في بيروت إلى الكفاح من أجل احلياة أو إلى
اجلوع» ،وقال إن عائالتهم غير قادرة على تأمني حاجاتهم األساسية
من طعام وكهرباء ووقود ومستلزمات صحية ومياه.

انهيار اقتصادي
ويشهد لبنان االنهيار االقتصادي األسوأ في تاريخه احلديث،
خصوصا مع خسارة الليرة أكثر من  80%من قيمتها أمام الدوالر،
مما تسبب بتآكل القدرة الشرائية ،وب��ات نحو نصف اللبنانيني
يعيشون حت��ت خ��ط الفقر ،مم��ا اضطرهم إل��ى مقايضة ثيابهم
ومقتنياتهم على مواقع التواصل االجتماعي بعلب حليب وأكياس
حفاظات ألطفالهم.

