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تصعيد جديد بني الصني وأميركا.. و بكني تهدد: »سنرد«
فصل جديد من فصول التصعيد أضيف أمس األربعاء على 
العالقات األميركية الصينية املتأزمة أصال منذ أشهر عدة، 
على خلفية ملفات كثيرة من التجارة إلى الوباء، مرورا بهونغ 

كونغ وتايوان واتهامات التجسس غيرها.
فبعد مصادقة الرئيس األميركي دونالد ترمب على قانون 
يجيز ف��رض عقوبات، ال سّيما مصرفية، على مسؤولني 
صينيني على خلفية قانون األمن القومي الذي فرضته بكني 

على هونغ كونغ، هّددت الصني، األربعاء، بفرض عقوبات 
على الواليات املّتحدة أيضاً.

وقالت وزارة اخلارجية الصينية في بيان إّن��ه »بغية 
احلفاظ على مصاحلها املشروعة فإّن الصني ستقوم بالرّد 
ال���الزم وس��ت��ف��رض ع��ق��وب��ات على األش��خ��اص والكيانات 
األميركيني املعنيني«. وأضافت أّن بكني تدين »بشّدة« القانون 
األميركي وتعتبره »تدّخالً سافراً في شؤون هونغ كونغ وفي 

الشؤون الداخلية للصني«.
أتى البيان الصيني بعيد ساعات من إعالن ترمب أّنه أمر 
بإنهاء املعاملة التفضيلية التي كانت تتمّتع بها هونغ كونغ 
في التجارة مع ال��والي��ات املّتحدة، وأّن��ه وّق��ع قانوناً أق��ّره 
الكونغرس ويجيز فرض عقوبات، مصرفية باخلصوص، 
على خلفية قانون األم��ن القومي ال��ذي فرضته الصني على 

املدينة.
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كورونا.. حصيلة يومية قياسية بالواليات املتحدة 

وجتارب نهائية للقاح جديد
سجلت الواليات املتحدة حتى 
صباح أم��س االرب��ع��اء 63 ألفا 
و262 إصابة بفيروس كورونا 
املستجد )كوفيد19-(، لتكون 
-وبفرق شاسع عن سائر دول 
العالم- البلد األكثر تضررا من 
ه��ذه اجلائحة، يأتي ذل��ك فيما 
يدخل لقاح شركة »موديرنا« 
امل��رح��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة للتجارب 

السريرية نهاية الشهر اجلاري.
وأظ���ه���رت ب��ي��ان��ات ج��ون��ز 
هوبكنز أن إجمالي عدد املصابني 
بكوفيد19- في الدولة األكثر 
ت��ض��ررا ب��ال��وب��اء ارت��ف��ع إل��ى 3 
م��الي��ني و420 أل���ف شخص، 
توفي منهم لغاية اليوم 136 
ألفا و432، بينهم 850 فارقوا 
احل��ي��اة ف��ي غ��ض��ون الساعات 

ال�24 املاضية.
غير أن ه��ذه األرق��ام -وعلى 
الرغم من ضخامتها- تبقى في 
نظر خبراء األوبئة دون األعداد 
احلقيقية، وال��س��ب��ب ف��ي ذل��ك 
هو الصعوبات التي اعترضت 
عمليات اخلضوع للفحوصات 
املخبرية خالل م��ارس. وأبريل 

نيسان املاضيني.
ازدياد مقلق

ومنذ أسابيع تسجل الواليات 
املتحدة زي���ادة مقلقة ف��ي عدد 
اإلصابات اجلديدة، وال سيما في 
جنوب البالد وغربها. والثالثاء 
سجلت ف��ل��وري��دا -ال��ت��ي كانت 
من أوائ��ل ال��والي��ات األميركية 
التي تخرج من العزل- حصيلة 
وفيات يومية قياسية بفيروس 

كورونا املستجد.
ف���ي ه����ذه األث����ن����اء، أك���دت 
السلطات أمس األربعاء ظهور 
36 إص��اب��ة ج��دي��دة بفيروس 
ك��ورون��ا ف��ي معسكر هانسن 
ب��ج��زي��رة أوك��ي��ن��اوا اليابانية 

ليصل العدد اإلجمالي لإلصابات 
في القواعد العسكرية األميركية 

هناك إلى 136.
وظهر تفشي امل��رض مطلع 
األس����ب����وع، مم���ا أث�����ار غضب 
حاكم املقاطعة ال��ذي شكك في 
اإلج��راءات التي يتبعها اجليش 

األميركي للوقاية من الفيروس.
حصيلة وإصابات

وال تزال البرازيل في املرتبة 
الثانية عامليا في عدد اإلصابات، 
وذلك مبليون و931 ألفا و204 
إص��اب��ات بحسب م��وق��ع ورل��د 
ميتر املتخصص برصد ضحايا 
كورونا في العالم، فيما بلغ عدد 
املتوفني أكثر من 74 ألفا. وقفزت 
الهند إلى املرتبة الثالثة عامليا 
متجاوزة بذلك روس��ي��ا، حيث 

جتاوز عدد املصابني 937 ألفا.
وأع��ل��ن��ت وزارة ال��ص��ح��ة 
الهندية أمس األربعاء تسجيل 

29 ألفا و429 إصابة جديدة 
بالفيروس خ��الل ال�24 ساعة 
امل��اض��ي��ة، وتعد ه��ذه أول مرة 
ت��س��ج��ل ف��ي��ه��ا ال��ه��ن��د حصيلة 
إصابات يومية تتجاوز 29 ألف 
ح��ال��ة. وذك���رت شبكة »إن دي 
تي في« )NDTV( الهندية أنه 
بذلك يبلغ إجمالي اإلص��اب��ات 
ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا 937 ألفا 

و487 حالة.
وأض���اف���ت ال�����وزارة أن���ه مت 
تسجيل 582 وف���اة ج��دي��دة، 
لترتفع بذلك حصيلة الوفيات 
بالفيروس إل��ى 24 ألفا و309 

حاالت.
وف��ي سياق متصل، تستعد 
ال����والي����ات األك���ث���ر اك��ت��ظ��اظ��ا 
بالسكان في أستراليا لفرض 
قيود أكثر صرامة على التنقل 
إذا لم تتم السيطرة سريعا على 

تفشي مرض كوفيد- 19.

تشديد القيود
وكانت أستراليا تعتبر من 
ال��رواد على مستوى العالم في 
احتواء كوفيد19-، لكنها شهدت 
ف��ي األس��ب��وع امل��اض��ي تصاعدا 
في ع��دد اإلص��اب��ات. وف��ي إطار 
مسعاها املستميت الح��ت��واء 
التفشي فرضت والية فيكتوريا 
األسبوع املاضي إجراءات العزل 
العام على نحو 5 ماليني شخص 
مل��دة 6 أسابيع. وقالت الوالية 
إنها اكتشفت 238 حالة جديدة 

خالل الساعات ال�24 املاضية.
وميثل احتمال ف��رض قيود 
جديدة ضربة آلم��ال أستراليا 
في التعافي االقتصادي السريع، 
حيث إن القيود املفروضة للحد 
م��ن انتشار كوفيد19- تدفع 
البالد نحو أول رك��ود لها منذ 

قرابة 3 عقود.

لقاح وجتارب
وف��ي تطور إيجابي، أعلنت 
ش��رك��ة األدوي������ة األم��ي��رك��ي��ة 
»موديرنا«  Moderna الثالثاء 
أن التجارب السريرية للقاحها 
املضاد لوباء كوفيد19- ستدخل 
املرحلة النهائية في 27 يوليو 
اجلاري، لتكون بذلك أول شركة 
تبلغ ه���ذه امل��رح��ل��ة املتقدمة. 
ويضع هذا اإلع��الن الشركة في 
طليعة السباق العاملي من أجل 

التوصل إلى لقاح مضاد للوباء.
وس����ت����ج����رى ال���ت���ج���ارب 
ال��س��ري��ري��ة ف��ي ه���ذه امل��رح��ل��ة 
الثالثة والنهائية على 30 ألف 
شخص في ال��والي��ات املتحدة، 
سيتلقى نصفهم جرعات تبلغ 
الواحدة منها 100 ميكروغرام 
من اللقاح، فيما سيتلقى النصف 

اآلخر دواء وهميا.
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قبل االنتخابات داخل احلركة

هل تنجح حماس في إطالق سراح 
نشطائها املتورطني في ليبيا؟

عزت حامد

ج��اءت التطورات األمنية األخيرة املتعلقة 
بحركة حماس وما يثار عن اعتقال بعض من 
مسؤولي احلركة بتهمة التخابر مع إسرائيل 
لتطرح من جديد الكثير من التطورات السياسية 
الدقيقة ، خ��اص��ة ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة التي 
تعتبرها احلركة أو باالدق مصادر في احلركة 

مبثابة سند رئيسي لها في هذا الوقت الدقيق. 
ال��الف��ت أن الكثير م��ن التقارير الصحفية 
أبرزت هذه النقكة املتعلقة مبنظومة العالقات 
اخلارجية حلماس ، مشيرة إلى أن املقصود هنا 

حتديدا منظومة العالقة بني تركيا وحماس.
وفي هذا الصدد جاءت عدد من القضايا لتؤكد 
ذلك ، مثل قضية املعتقلني الفلسطينيني في ليبيا 
، وه��ي القضية التي نشرت ع��دد من التقارير 
الصحفية أخيرا معطيات تؤكد إن هذه القضية 
متثل دليال على وجود خلل أو برود في العالقات 
بني حماس وتركيا ، خاصة وأن تداعيات هذه 
القضية ستؤثر على املوقف السياسي للحركة 
واأله��م ميكن أن يغير من الكثير من التطورات 
واألح���داث السياسية الدقيقة التي تعيشها 

احلركة.
واملعروف أن حكومة الوفاق الليبية حكمت 
على عدد من الفلسطينيني بالسجن املشدد ، وهو 
احلكم ال��ذي أت��ى على خلفية توجيه اتهامات 
لهؤالء النشطاء مبحاولة تهريب االسلحة من 
ليبيا إلى قطاع غزة ، حيث يتواجدون في سجن 
معيتيقة في ليبيا ، وهو السجن الذي يتواجد فيه 

هؤالء النشطاء منذ فترة.
 addresslibya وكشفت صحيفة صحيفة
الليبية الدولية معتمدة على مصادر سياسية 
عربية أن أحد أعضاء حركة حماس من املقربني 
من نائب رئيس احلركة صالح العاروري أنتقد 
تركيا بصورة واضحة أو بشكل حاسم لعدم 
تدخلها من أجل اإلف��راج عن بعض من النشطاء 

املعتقلني في ليبيا.
وأش���ارت الصحيفة في تقرير لها أيضا أن 
حماس أرسلت مؤخرا طلبات إلى تركيا من جهة 
وأيضا إلى حكومة الوفاق من أجل إطالق سراح 
هؤالء املعتقلني في أقرب وقت ، غير أن حكومة 
ال��وف��اق رفضت ه��ذا الطلب مع حساسية هذه 
االتهامات. وكشف مصدر فلسطيني للصحيفة 

إن حماس حاولت التوسط لدى حكومة الوفاق ، 
محملة تركيا طلبات في هذا الشأن ، غير أن تركيا 

لم تستجب لهذه الطلبات في النهاية.
ويشير امل��ص��در إل��ى أن حماس وب��ن��اء على 
سلسلة هذه احلوارات حصلت على انطباع بأن 
تركيا ال تبذل قصارى جهدها في هذا الشأن مع 
ليبيا. ب��دوره أش��ار موقع 218 الليبي الصادر 
باللغة اإلجنليزية في تقرير له أن هذه القضية 
التي تتفاعل على الساحة الليبية والفلسطينية 
على حد سواء ، خاصة إزاء حركة حماس التي 
ترفض ه��ذه األح��ك��ام وت��رى أن بها الكثير من 

القسوة ضد عناصرها.
الالفت أن تعدد النشاط اخل��اص بعناصر 
حماس في ليبيا لم يقتصر فقط على مناطق 
الغرب الليبي ، ولكن أيضا في الشرق ، وهو 
ما أش��ار إليه الكاتب واحمللل السياسي الليبي 
الدكتور جبريل العبيدي في مقال له نشره من 

قبل في صحيفة الشرق األوسط.
وقال العبيدي »قناع »املقاومة« الذي تخفي 
»حماس« خلفه كثيراً من أعمالها اإلرهابية، بدءاً 
من ملف تورطها في اقتحام احلدود والسجون 
والساحات املصرية، وإح��داث اضطرابات في 
البالد عقب موجة ما سمي »الربيع العربي« 
- لم يعد ُيخفي وجهها احلقيقي. فهي اليوم أمام 
ملف آخر لها في ليبيا، بعد ضبط خلية جتسس 

وتواصل مع »حماس« في ليبيا.«
وأض��اف العبيدي »كشفت الوثائق األمنية 
أسماء املتهمني في هذه القضية؛ حيث بلغ عدد 
املتورطني في عملية التخابر والتجسس لصالح 
حركة حماس 13 متهماً، بتهم االرتباط بخلية 
متورطة في العمل حلساب ما يعرف ب�»حركة 

حماس«.«
عموما فإن الواضح اآلن أن هذه القضية عادت 
للتفاعل من جديد ، وأصبحت ورق��ة سياسية 
مهمة على الساحة الداخلية املرتبطة واملتعلقة 
بحماس ، األم��ر ال��ذي يزيد من أهميتها في ظل 

املوقف الدقيق الذي تعيشه احلركة.
يذكر أن الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة القاهرة أش��ار إلى أن ما 
يجري من تطورات داخل حركة حماس سيفرض 
مراجعات أمنية كاملة داخ��ل القسام وكتائب 

األقصى وهو أمر طبيعي.


