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شركات تصنيع السالح تضغط على البنتاغون

تزايد إصابات كورونا في أفريقيا.. وأميركا تواصل تسجيل أرقامًا قياسية
جت���اوز ع��دد املصابني بفيروس 
كورونا في عموم القارة األفريقية 
480 ألفا، توفي منهم 11 ألفا و407 
أشخاص، في حني تواصل الواليات 
املتحدة األميركية تسجيل األرق��ام 
القياسية ف��ي ع��دد اإلص��اب��ات، كما 
تضغط ش��رك��ات تصنيع السالح 
على البنتاغون لضمان عدم سحب 
مليارات الدوالرات من ميزانية وزارة 

الدفاع.
وأعلنت موريتانيا رس��م��ي��اً  أن 
احلكومة ستلغي اعتبارا من اليوم 
اجلمعة حظر التجّول الليلي الساري 
منذ م��ارس املاضي للحّد من تفّشي 
فيروس كورونا املستجد، وستسمح 
كذلك بالتنّقل مجّددا بني واليات البالد 
ال�13. وأوض��ح��ت أن ق��رار تخفيف 
تدابير اإلغالق التي فرضت للحد من 
تفشي كوفيد19- يشمل أيضا إعادة 
السماح بتسيير ال��رح��الت اجلوية 
الداخلية. وأحصت موريتانيا رسميا 
حتى ال��ي��وم إص��اب��ة 5087 شخصا 

بالفيروس، توفي منهم 139.
وفي غانا، ارتفع عدد اإلصابات 
بفيروس كورونا املستجد إلى أكثر 
م��ن 22 أل��ف��ا، بعد تسجيل ح��االت 
جديدة خ��الل 24 ساعة املنقضية. 
وس��ج��ل��ت ج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا خ��الل 
24 ساعة املنقضية 8 آالف و810 
إصابات جديدة بفيروس كورونا، 
مما رفع إجمالي اإلصابات إلى 224 

ألفا و665 إصابة.
وأعلنت احلكومة املغربية إعادة 
فتح حدودها أمام حركة املسافرين 

ابتداء من 14 يوليو اجل��اري، ضمن 
تخفيف ال��ق��ي��ود امل��ف��روض��ة بسبب 

فيروس كورونا.
وحتى ظهر أمس اخلميس، جتاوز 
عدد مصابي كورونا في العالم 12 
مليونا و155 ألفا، توفي منهم ما يزيد 
على 551 ألفا، وتعافى أكثر من 7 
ماليني و25 ألًفا، وفق موقع »ورلد 
ميتر« املختص ف��ي رص��د تطورات 

الفيروس.
الواليات املتحدة

وسّجلت ال��والي��ات املتحدة حتى 
أمس 55 ألف إصابة جديدة بفيروس 
ك��ورون��ا املستجد خ��الل 24 ساعة، 
حسب بيانات نشرتها جامعة جونز 
هوبكنز، التي ُتعد مرجعا في تتّبع 
اإلص��اب��ات وال��وف��ي��ات الناجمة عن 

كوفيد19-.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز 
أن إجمالي عدد املصابني بكوفيد19- 
في الدولة -األكثر تضررا بالوباء- 
ارتفع إل��ى 3 ماليني و46 ألفا و51 
شخصا، ت��وف��ي منهم حتى اليوم 
132 ألفا و195 شخصا، بينهم 833 
فارقوا احلياة في غضون 24 ساعة 

املاضية.
ومع استمرار الرئيس األميركي 
دونالد ترامب في التقليل من خطورة 
ال���وب���اء، وع����دم وض��ع��ه ك��م��ام��ة، 
ومخاطبته جتّمعات كبيرة، وتأكيده 
أن التوصل إلى لقاح بات على ُبعد 
شهور فقط، وتأكيده أن »%99« من 
احل��االت ليست خطيرة؛ ب��دأ سخط 

املسؤولني احملليني يتصاعد.
البنتاغون يضغط

وف���ي أم��ي��رك��ا، ط��ل��ب ال���رؤس���اء 
التنفيذيون ل�8 ش��رك��ات تعمل في 
مجال الصناعات العسكرية -بينها 
لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز- 
من احلكومة األميركية ضمان عدم 
سحب مليارات الدوالرات من ميزانية 
وزارة ال��دف��اع لدعم الشركات التي 
تضررت بسبب كوفيد19- من دون 

توفير أموال جديدة.
وح��ص��ل��ت ش��رك��ات ال��ص��ن��اع��ات 
العسكرية على أم���وال م��ن وزارة 
الدفاع )بنتاغون( من أجل دفع رواتب 
العمال أصحاب امل��ه��ارات العالية، 
للحيلولة دون تسريحهم أو ذهابهم 
لشركات أخرى تتمتع بقدر أفضل من 

التمويل.
وق��ال��ت ال��ش��رك��ات ف��ي رسالتني 
منفصلتني إل��ى البنتاغون والبيت 
األب��ي��ض إن��ه��ا س��ت��ح��ت��اج إل���ى ع��دة 
م��ل��ي��ارات م��ن ال����دوالرات على األق��ل 
لتعويض األموال التي تنفق على دعم 
القوى العاملة وغيرها من التسويات 
ذات الصلة بفيروس كورونا. وتشير 
تقديرات أحد احملللني إلى أن األمر قد 
يتطلب ما يصل إلى 15 مليار دوالر. 
ويهدف هذا اإلجراء إلى احلفاظ على 
»ق��وى عاملة« ج��اه��زة ب��ني شركات 

الصناعات العسكرية.
روسيا وأملانيا والصني

وأعلنت روسيا ام��س اخلميس 

تسجيل 6509 إص��اب��ات جديدة 
بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي 
عدد اإلصابات بالفيروس في البالد 
إل��ى 707 آالف و301، وه��و رابع 

أكبر حصيلة في العالم.
وف���ي أمل��ان��ي��ا، أظ��ه��رت بيانات 

من معهد روب��رت ك��وخ لألمراض 
املعدية أمس أن عدد حاالت اإلصابة 
بفيروس كورونا في أملانيا ارتفع 
بواقع 442 إص��اب��ة، ليصل العدد 
اإلجمالي إلى 197 ألفا و783. كما 
كشفت البيانات عن أن عدد الوفيات 

ارتفع بواقع 12، ليصل إلى 9048.
وقالت سلطات الصحة الصينية 
إن الصني سجلت 9 إصابات جديدة 
بفيروس كورونا في البر الرئيسي 
خالل يوم 8 يوليو  اجلاري مقارنة 
ب�7 ح��االت ف��ي ال��ي��وم ال��ذي قبله. 

ووفقا للجنة الصحة العامة، فإن كل 
احلاالت اجلديدة وافدة من اخلارج. 
كما رص���دت ال��ص��ني 6 م��رض��ى لم 
تظهر عليهم أع���راض، وه��و العدد 
ذات��ه ال��ذي ُسجل ف��ي ال��ي��وم ال��ذي 

قبله.

وزير اخلارجية القطري:
 وقف شامل إلطالق النار هو 
طريق احلل لألزمة في ليبيا

قال نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي��ر اخلارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في 
كلمته أم��ام جلسة مجلس األم��ن 
خصصت ملناقشة الوضع في ليبيا، 
إن الطريقة الوحيدة حلل األزم��ة 
في ليبيا هي عن طريق وقٍف شامل 
إلطالق النار، ووقف دعم الفصائل 
غير القانونية، وض����رورة دعم 
احلكومة لتطبيق اتفاق الصخيرات 
وق���رارات مجلس األم��ن ومقررات 

مؤمتر برلني.
وطالب وزير اخلارجية القطري 
في كلمته في اجللسة عبر الفيديو 
بوضع آليات حملاسبة الدول التي 
ال تلتزم باالتفاقات الدولية التي 

يقرها مجلس األمن.
م��ن جانبه ق��ال م��ن��دوب ليبيا 
ب���األمم املتحدة ط��اه��ر السني إن 
ب��الده ترفض مشاركة اإلم���ارات 
في أي حوار سياسي بشأن ليبيا، 
متسائال: م��ا ال���ذي يفعله جنود 
إماراتيون في بلدنا؟ وملاذا يدعمون 
حفتر؟ وملاذا يزعزعون استقرارنا؟

ووصف السني حفتر بأنه مجرم 
حرب وال ميكن أن يكون طرفا في 
اتفاق س��الم، مشيرا إل��ى أن دوال 
كبرى لم تقدم فقط الدعم حلفتر، بل 

عرقلت عقد أي مؤمتر للسالم.
وقالت مندوبة الواليات املتحدة 
في مجلس األمن كيلي كرافت -في 
اجللسة- إن بالدها تعارض كل 
ت��دخ��ل أجنبي ف��ي ليبيا، وتدعو 
لوقف فوري إلطالق النار والعودة 
إل��ى مفاوضات 5+5، إل��ى جانب 
اح��ت��رام وتطبيق حظر السالح 
الذي فرضته األمم املتحدة على كل 
ال��دول، ومن بينهم أعضاء في هذا 

املجلس.
وه��وت ليبيا إلى الفوضى بعد 
اإلط��اح��ة ب��ن��ظ��ام معمر ال��ق��ذاف��ي 
ع��ام 2011. ومنذ 2014 وليبيا 
منقسمة، إذ تسيطر احلكومة 
املعترف بها دوليا على العاصمة 
طرابلس والشمال الغربي وتتلقى 
املساندة من تركيا، في حني يحكم 
حفتر الشرق مدعوما ببرملان طبرق 

واإلمارات ومصر وروسيا.
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مخاوف أميركية من التدخل في االنتخابات.. األنظار تتجه إلى الصني
يكرر مسؤولون أميركيون كبار 
ات��ه��ام��ات تشير إل��ى جهود صينية 
حثيثة ل��ل��ت��دخ��ل ف��ي االن��ت��خ��اب��ات 
ال��رئ��اس��ي��ة ال��ق��ادم��ة، امل��ق��ررة ف��ي 3 

نوفمبر القادم.
وأم���ام حشد صغير م��ن اخلبراء 
وامل��ه��ت��م��ني، حت����دث م���دي���ر مكتب 
التحقيقات ال��ف��درال��ي »إف ب��ي آي« 
كريستوفر راي أمام معهد هادسون 
ب��ال��ع��اص��م��ة األم��ي��رك��ي��ة، وأط��ل��ق 
سهامه متهما الصني بالقيام بكل ما 
في وسعها لتصبح ق��وة كبرى، مما 
ميكنها من إزاحة الواليات املتحدة من 

على قمة النظام العاملي.
واتهم راي الصني بالقيام بعمليات 
استخبارية واسعة النطاق، تشمل 
ت��دخ��ال م��ح��ت��م��ال ف���ي االن��ت��خ��اب��ات 
الرئاسية األميركية املقرر إجراؤها 

في نوفمبر املقبل.
وقال راي »إن بكني تقود عمليات 
استخبارية واس��ع��ة، تشمل الدفع 
باجتاه خيارات تناسبها«. من دون 
أن يوضح إذا كانت تدعم الرئيس 
اجلمهوري دونالد ترامب أم املرشح 

الدميقراطي جو بايدن.
طبيعة النظام

تسمح تعقيدات النظام السياسي 

األميركي بوجود ثغرات ميكن من 
خ��الل��ه��ا ل��دول��ة أج��ن��ب��ي��ة أن تسهم 
بطرق غير مباشرة في التأثير على 
االنتخابات األميركية، رغ��م حظر 
القوانني أي دور لألجانب في متويل 

أو التأثير على االنتخابات.
وتسمح شركات العالقات العامة 
ومجموعات الضغط )اللوبيات( 
بتأثير غير مباشر، من خالل تعاقدات 
ضخمة م��ع ش��رك��ات ن��اف��ذة تسمح 
بتمرير رس��ائ��ل ال��دول��ة املمثلة لها 

بطرق مختلفة لدائرة صنع القرار.
وط��ب��ق��ا ل��ب��ي��ان��ات وزارة ال��ع��دل 
األميركية، ف��إن الصني تعاقدت مع 
أكثر من 15 »شركة ضغط« وعالقات 
عامة بهدف الضغط على صانعي 
الرأي والكونغرس واإلعالم والبيت 
األب���ي���ض م���ن أج����ل ت��ب��ن��ي م��واق��ف 
وسياسات ال تتعارض مع املصلحة 

الصينية.
وأش��ار راي كذلك إل��ى ما أسماها 
»ال���ط���رق اخل��ب��ي��ث��ة« ال��ت��ي تتبعها 
ال���ص���ني، وذك����ر م��ن��ه��ا »م���ح���اوالت 
التشويه وأعماال إجرامية أو قسرية 
للتأثير على سياسات حكومتنا، 
وتشويه اخلطاب العام في بالدنا، 
وتقويض الثقة في عملياتنا وقيمنا 

الدميقراطية«.

وفي اتهام مباشر للصني، أكد راي 
أنها »منخرطة في حملة نفوذ أجنبي 
خبيثة للغاية، وتشمل أساليبها 
ال���رش���وة واالب����ت����زاز وال��ص��ف��ق��ات 
السرية. كما يستخدم الدبلوماسيون 
الصينيون الضغوط االقتصادية 
الصريحة والعلنية، ويستخدمون 
أشخاصا كوسطاء للدفع بتفضيالت 

الصني على املسؤولني األميركيني«.
وتشير تقارير حكومية أميركية 
إل���ى أن ال��ص��ني اس��ت��خ��دم��ت أدوات 
متعددة في محاولة لتحقيق أهدافها، 

س��واء باالختراقات السيبرانية أو 
حتى سرقة املعلومات والبيانات 
واألف������ك������ار، ع����ن ط���ري���ق ج��ه��از 
االس��ت��خ��ب��ارات الصيني وش��رك��ات 
خاصة مختلفة تعمل حلسابه، كما 
يتم ذلك من خالل طلبة دراسات عليا 
ضمن برنامج »األلف موهبة«، الذي 
ك��ان��ت ت��ش��رف عليه االستخبارات 

الصينية.
من ناحية أخرى، ال توجد كثير من 
القيود على استغالل وسائل التواصل 
االج��ت��م��اع��ي حمل��اول��ة دف���ع حظوظ 

مرشح أو آخ��ر، كما كان الوضع في 
انتخابات 2016، عندما استغلت 
روس��ي��ا تطبيقي فيسبوك وتويتر 
ب��ط��رق غير مباشرة ل��دع��م املرشح 

دونالد ترامب.
الطالب الصينيون

شجعت أج��ه��زة استخباراتية 
مؤخرا جامعات أميركية على تطوير 
وس��ائ��ل مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه��ا متابعة 
ومراقبة الطلبة واألساتذة والباحثني 
التابعني ملؤسسات بحثية تابعة 

للدولة الصينية.
وتزداد شكوك أجهزة االستخبارات 
األميركية في الطالب واألكادمييني 
والباحثني الصينيني، خشية قيامهم 
بأنشطة جتسس لصالح بالدهم، أو 
لعبهم دورا غير مباشر للتأثير على 

نتائج االنتخابات القادمة.
وفي حديث ملستشار األمن القومي 
مايكل أوب��راي��ن الشهر املاضي أمام 
حشد م��ن ح��ك��ام ال���والي���ات، أك��د أن 
»احلزب الشيوعي الصيني يهدف إلى 
السيطرة على مواطنيه وعلى مواطني 
ال���دول األخ����رى، ف��ه��ذا ه��دف أسمى 
للشيوعية التي يؤمنون بها«. وحذر 
أوبراين من سعي الصني للتأثير على 

الشعب األميركي وطريقة حياته.

في ذروة التحديات السياسية الدولية وفي ظل املرحلة احلاسمة من القضية

هل ميكن الرهان على املصاحلة الفلسطينية الشاملة بدون عوائق؟
عزت حامد

ال تزال أصداء املؤمتر الصحفي الذي 
جمع اللواء جبريل الرجوب ، أمني سر 
اللجنة املركزية للحركة مع صالح 
ال��ع��اروري ن��ائ��ب املكتب السياسي 
حل��رك��ة ح��م��اس ت��ت��واص��ل ، خاصة 
م��ع ت��واص��ل ال��ت��ط��ورات اإلسرائيلية 
األمريكية املشتركة لتنفيذ ما يسمى 
مبخطط الضم ، وه��و املخطط ال��ذي 
أعلنت دوائ��ر أمريكية عن استئناف 
البيت األبيض اليوم للمشاورات حول 
مخطط إسرائيل، ضم أراض فلسطينية 

بالضفة الغربية.
واشارت مجلة نيوزويك األسبوعية 
ال��دول��ي��ة إل��ى دق��ة ه��ذه التحركات ، 
خاصة وأنها تتزامن مع التحركات 
الفلسطينية ال��ه��ادف��ة إل���ى حتقيق 
املصاحلة ، وهو ما جتسد في هذا اللقاء 

األخير بني الرجوب والعاروري.  
ورغم األهمية الكبيرة لهذا اللقاء ، إال 
أن مصادر مسؤولة في حركة فتح قالت 
للمجلة أن القيادة السياسية غاضبة 
من املزاعم التي رددتها حركة حماس 
بعد املؤمتر الصحفي الذي جمع اللواء 
جبريل ال��رج��وب ، أم��ني س��ر اللجنة 
املركزية للحركة مع صالح العاروري 
نائب املكتب السياسي حلركة حماس، 

حيث انتقدت ق��وى كبرى في حماس 
بعض من التصريحات التي أدلى بها 
الرجوب ، مشيرة إلى إنها تنم عن حالة 

من عدم االحترام السياسي حلماس . 
ونبه املصدر إل��ى أن حماس ومن 
خ��الل ال��واق��ع السياسي الفلسطيني 
اليومي ال تعتبر نفسها مجرد حاكم 
لقطاع غ��زة فحسب ، بل ت��رى الضفة 
الغربية أيًضا ملكية مشتركة لنفسها 

مع السلطة الفلسطينية. 
وأشار املصدر إلى أن نوايا حماس 
احلقيقية هي السيطرة على الضفة 
الغربية ، األمر الذي يزيد من خطورة 
ودق���ة ه��ذه القضية، خ��اص��ة ف��ي ظل 
هذه التطورات.  الالفت إنه وفي ذروة 
كل هذا كشفت تقارير أمنية وصفتها 
بعض من الصحف والدوائر الغربية 
بالتقارير السرية عن سيطرة حالة من 

القلق الكبير بعض من أعضاء السلطة 
الفلسطينية بشأن إمكانية قيام عناصر 
من حركة حماس بالسيطرة على أجزاء 
من الضفة الغربية ، كما فعلت في غزة 
في يونيو عام 2007 ، ، وهو ما ميثل 
مصدرا للقلق والتوتر رمبا بشكل أكبر 
من إمكانية تنفيذ خطة الضم املزعومة 

على يد السلطة الفلسطينية.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد رص���دت دوري��ة 

ف��وري��ن بوليسي ال��دول��ي��ة وص��ول 
تعليمات محددة إلى ق��وات األم��ن من 
أجل اليقظة األمنية للتصدي ألي نشاط 
غير قانوني من املمكن أن يؤثر على 

االستقرار في األراضي الفلسطينية.
 ورغ��م نفي حركة حماس لوجود 
مثل ه��ذه املخططات ، إال أن الواقع 
احلياتي يؤكد ذل��ك ، بل ويشير إلى 
خطورة وإمكانية قيام حركة حماس 

بهذه اخلطوة في أي وقت قريبا.
ال���الف���ت أن ب��ع��ض م���ن ال���دوائ���ر 
الفلسطينية بالفعل حتدثت عن هذا 
السيناريو اخل��اص بسيطرة حركة 
حماس على الضفة ، ومنها الكاتب 
ع��ري��ب ال���رن���ت���اوي ، وال�����ذي أش���ار 
التليفزيون البريطاني إل��ى مقاله 
ال��ذي وضعه ف��ي صحيفة الدستور 
االردنية وحمل عنوان »دليل« حماس 
للسيطرة على الضفة الغربية ، وهو 
املقال ال��ذي أش��ار فيه الرنتاوي إلى 
أن حماس بالفعل حت��اول السيطرة 
على الضفة الغربية ، وستقوم بثالث 
خطوات مركزية في هذا الصدد ، األول 
وهو االشتباك مع االحتالل بعمليات 
ن��وع��ي��ة ب��ني احل���ني واآلخ����ر، يترتب 
عليها استدراجه للقيام بأفعال حترج 

السلطة توطئة إلخراجها من املشهد

جديدًا  تقدم عرضًا  إسرائيل 
حلماس بشأن تبادل األسرى

قدمت احلكومة اإلسرائيلية عرضا جديدا لتبادل األسرى مع حركة 
املقاومة اإلسالمية )حماس(، بحسب تصريح رسمي نقلته قناة 

إسرائيلية مساء األربعاء.
وقال مصدر مطلع على تفاصيل املفاوضات قوله إن إسرائيل قدمت 
عرضا جديدا للحركة عبر وسطاء، لكنها لم تتلق ردا من حماس حتى 
اآلن. ومنذ فترة تتفاوض إٍسرائيل مع حماس إلعادة 4 إسرائيليني 
محتجزين لدى احلركة في غزة. ولم يشر املصدر إلى تفاصيل العرض 

اإلسرائيلي اجلديد.
بيد أن املصدر قال إن تقارير أفادت بأن إسرائيل أبدت استعدادها 
للتباحث مع حماس بشأن مبادرة عرضها رئيس احلركة بقطاع غزة 

يحيى السنوار.
وكان السنوار أعلن في أبريل املاضي أنهم جاهزون لتقدمي تنازل 
جزئي في قضية احملتجزين اإلسرائيليني مقابل إفراج إسرائيل عن 
األس��رى من كبار السن وامل��رض��ى، كمبادرة إنسانية في ظل أزمة 
كورونا. وحتتفظ حماس بأربعة إسرائيليني، اثنان منهم جنديان 
أُسرا خالل احلرب اإلسرائيلية على غزة صيف عام 2014 ولم تفصح 

عن مصيرهما أو وضعهما الصحي.


