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ح��ذرت الواليات املتحدة من 
تكرار جتربة سوريا في ليبيا، 
وذل���ك بعد أن كشفت القيادة 
العسكرية األميركية بأفريقيا 
)أف��ري��ك��وم( ع��ن ن��ش��ر روس��ي��ا 
مقاتالت لها دعما للواء املتقاعد 
خليفة ح��ف��ت��ر، وه���و م��ا نفته 

موسكو.
وقالت الناطقة باسم وزارة 
اخلارجية األميركية إن األنشطة 
الروسية املزعزعة لالستقرار 
ف��ي ليبيا واض��ح��ة للعيان، 
وأشارت إلى أن املجتمع الدولي 
والشعب الليبي لن يصدقا ادعاء 
روسيا ب��أن مرتزقتها ال عالقة 

لهم بأجندتها في ليبيا.
وقالت اخلارجية األميركية 
-في بيان- إن روسيا ال تزود 
قوات حفتر باألسلحة املتطورة 
ف��ح��س��ب، ب���ل ت��س��ع��ى إلخ��ف��اء 
تدخلها ف��ي ليبيا، وأوضحت 
أن نشر روسيا طائرات مقاتلة 
في ليبيا بعد إع��ادة طالئها لن 

يطمس احلقيقة.
م����ن ج���ه���ة أخ�������رى، ق��ال��ت 
اخلارجية األميركية إن الواليات 
امل��ت��ح��دة ستعمل م��ع حكومة 
الوفاق الوطني الليبية وجميع 
األطراف اجلاهزة إللقاء السالح 

والتفاوض على حل سياسي.
وك��ان��ت ال��ق��ي��ادة العسكرية 
األميركية في أفريقيا وثقت -في 
بيان لها أمس- نْشر روسيا في 
اآلون��ة األخيرة طائرات حربية 
في ليبيا لدعم مجموعة »فاغنر« 

الروسية.
ودع��م��ت أف��ري��ك��وم روايتها 
بصور املقاتالت الروسية التي 
تنتمي إلى اجليل الرابع، وجرى 

نقلها إلى ليبيا.
وأضافت أفريكوم أن روسيا 
استخدمت مجموعة »فاغنر« 
في ليبيا إلخفاء دورها املباشر، 
ومنح نفسها فرصة من »اإلنكار 

املعقول« ألفعالها اخلبيثة، وفق 
ما ورد في البيان.

وأك���د ال��ب��ي��ان أن العمليات 
العسكرية ال��روس��ي��ة أط��ال��ت 
أم��د ال��ص��راع الليبي، وفاقمت 
اخلسائر البشرية واملعاناة 

اإلنسانية من كال اجلانبني.
من جهته، قال قائد أفريكوم 
اجل��ن��رال ستيفن تاونسند إن 
روس��ي��ا تسعى لقلب امل��ي��زان 
لصاحلها في ليبيا، كما فعلت 
ف��ي س��وري��ا. وأض���اف اجلنرال 
أن العالم سمع إعالن حفتر عن 
قرب حملة جوية جديدة، وهو 
ما قد يعني أن املرتزقة الروس 
سيستخدمون الطائرات التي 
وفرتها موسكو لقصف الليبيني.

وف��ي ه��ذا السياق، ق��ال قائد 
ال��ق��وات اجلوية األميركية في 
أوروبا اجلنرال جيف هاريغيان 
إن روسيا إذا استولت على قاعدة 
عسكرية في الساحل الليبي، فإن 
اخلطوة املنطقية املقبلة ستكون 

نشر قدرات دائمة بعيدة املدى.
وح���ذر اجل��ن��رال األم��ي��رك��ي 
من أنه إذا حتقق ذلك فسيخلق 
مخاوف أمنية حقيقية للغاية 
على اجلانب اجلنوبي من القارة 

األوروبية.
نفي روسي

ف��ي امل��ق��اب��ل، وص��ف أن��دري��ه 
ك��راس��وف ن��ائ��ب رئ��ي��س جلنة 
ال���دف���اع ف���ي م��ج��ل��س ال��دوم��ا 
ال��روس��ي االتهامات األميركية 
بأنها ملفقة ومضللة وعارية عن 

الصحة.
وق�������ال ك�����راس�����وف -ف���ي 
أول تعليق روس��ي على بيان 
أف��ري��ك��وم- إن ه��ذه االتهامات 
مجرد ف��زاع��ة ج��دي��دة ف��ي إط��ار 
روح السياسة ال��ت��ي تتبعها 

اإلدارة األميركية.
وأض�������اف ك�����راس�����وف أن 

الواليات املتحدة حتاول مجددا 
أن تلعب بالورقة الروسية، وأن 
موقف بالده واضح، ويدعو إلى 
وقف إط��الق النار وجلوس كل 
أطراف النزاع الليبية إلى طاولة 

املفاوضات.
السفير األميركي

وع��ل��ى الصعيد السياسي، 
قال السفير األميركي لدى ليبيا 
ريتشارد نورالند إن الواليات 
امل��ت��ح��دة ف���خ���ورة ب��ال��ش��راك��ة 
م��ع حكومة ال��وف��اق الوطني، 
احلكومة الشرعية املعترف بها 
م��ن قبل األمم امل��ت��ح��دة، و«م��ع 
كل من لديهم استعداد حلماية 

احلرية والسالم«.
وأضاف نورالند -في تصريح 
له خ��الل مشاركته مع السفير 
األميركي بتونس دونالد بلوم 
في إحياء يوم الذكرى الوطني 
باملقبرة العسكرية األميركية 
في تونس- أن هناك »ق��وى في 
ليبيا ال ت��زال تريد فرض نظام 
سياسي جديد بوسائل عسكرية 

أو باإلرهاب«.
اجلزائر وتركيا

من جهة أخرى، اتفق الرئيس 
اجل���زائ���ري ع��ب��د امل��ج��ي��د تبون 
ون��ظ��ي��ره ال��ت��رك��ي رج���ب طيب 
أردوغ���ان على تكثيف اجلهود 
من أجل فرض وقف إطالق النار 
ف��ي ليبيا، كمقدمة ض��روري��ة 
لتسهيل احلل السياسي واحترام 
الشرعية الشعبية الضامنة 
لسيادة ليبيا ووحدتها الترابية.

وقالت الرئاسة اجلزائرية 
-ف��ي بيان لها- إن تبون تلقى 
ص��ب��اح أم���س م��ك��امل��ة هاتفية 
من أردوغ���ان، استعرضا فيها 
ال��وض��ع ف��ي املنطقة، وت��ب��ادال 
التهنئة ب��ح��ل��ول ع��ي��د الفطر 

املبارك.

دع����ت م��ن��ظ��م��ة »س������ام« ل��ل��ح��ق��وق 
واحلريات -ومقرها جنيف- املجتمع 
الدولي إلى التحرك السريع والعاجل 
إلنقاذ اليمن من كارثة محققة قد حتّول 
البلد إلى بؤرة ملوجة خطيرة من تفشي 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ال س��ي��م��ا أن س��وء 
األوض���اع األمنية ي��زي��د م��ن تعقيدات 

اإلجراءات ملكافحة اجلائحة.
وقالت املنظمة في بيان لها إن على 
من سمتها »سلطة األمر الواقع« التابعة 
للحوثيني في العاصمة اليمنية صنعاء 
التعامل مع ملف جائحة فيروس كورونا 
مبسؤولية قانونية وأخالقية، واإلعالن 
عن أعداد اإلصابات. وأضافت أن جائحة 
ك��ورون��ا حت��ّول��ت ف��ي مناطق سيطرة 
احل��وث��ي إل��ى ملف أم��ن��ي، حيث منحت 
أجهزتها األمنية سلطة التتبع واالعتقال 
والبالغ واحلجر بعيدا عن املؤسسات 
الصحية، مما يشّكل قلقا على حقوق 
اإلنسان. وأشارت إلى أن العدد احلقيقي 
ل��إص��اب��ات ب��ك��ورون��ا ي��ت��ج��اوز املئات 

ورمب��ا اآلالف، في حني أن الوفيات قد 
تبلغ املئات، حيث قد حتولت ع��دد من 
املستشفيات في محافظتي صنعاء وإب 
إلى مراكز ألم��راض الفيروس ومحاطة 

بإجراءات أمنية غير مسبوقة.
وف��ي ع��دن قالت املنظمة إن اجلهات 
املختصة سجلت 1343 وفاة منذ األول 

من مايو/أيار اجلاري، في حني أن أعداد 
اإلصابات في تزايد في ظل عجز واضح 
في اإلمكانيات الصحية وانهيار شبه تام 

ملنظومة اإلسعاف والطوارئ.
حتذير أممي

وكانت األمم املتحدة قد حذرت حديثا 

من أن نظام الرعاية الصحية باليمن 
قد انهار فعليا، وأن املنظمة تتعامل مع 
فرضية أن فيروس كورونا املستجد قد 

تفشى على نطاق واسع في البالد.
وأوضح ينس اليركه املتحدث باسم 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع 
لألمم املتحدة في إفادة بجنيف قبل أيام، 
أن »منظمات اإلغاثة في اليمن تعمل 
على أساس أن هناك تفشيا محليا في 
أنحاء البالد«، مشددا على أن الوضع 

»مقلق«.
كما سبق لوزير اخلارجية اليمني 
محمد احلضرمي أن أقر بعجز احلكومة 
اليمنية عن مواجهة تفشي فيروس 
ك��ورون��ا ف��ي ظ��ل م��ا وص��ف��ه بعراقيل 
امل��ج��ل��س االن��ت��ق��ال��ي وت��س��ت��ر جماعة 

احلوثيني.
ووصف احلضرمي احلوثيني بأنهم 
انتهجوا »نهج إيران بالتستر غير املبرر 
وغير امل��س��ؤول على ح��االت واسعة 

لكورونا في مناطق سيطرتهم«.

8 دول عربية.. وفتح املساجد بالسعودية وفلسطني تخفيف اإلجراءات في 
في العالم العربي، أعلنت ثماني 
دول جملة من اإلج��راءات الستعادة 
احلياة الطبيعية تدريجيا، من بينها 
استئناف العمل ب��اإلدارات العمومية 

وفتح املساجد.
السعودية

أعلنت السلطات أنها ستنهي حظر 
التجول املرتبط بفيروس كورونا 
بدءا من 21 يونيو على مستوى البالد 
باستثناء مكة املكرمة، بعد أكثر من 

شهرين على فرض القيود الصارمة.
وسمحت السلطات السعودية أمس 
بفتح بعض األنشطة االقتصادية، 
مثل محالت اجلملة والتجزئة واملراكز 
التجارية، وسمحت أيضا باستئناف 
الرحالت اجلوية الداخلية بعد اتخاذ 
التدابير االحترازية ملواجهة كورونا، 
كما رفعت تعليق احلضور ألماكن 

العمل في القطاعني العام واخلاص.
وعدلت السلطات السعودية عدلت 
توقيت السماح بالتجول في البالد، 
ليصبح من السادسة صباحا حتى 
الثالثة عصرا، باستثناء مكة املكرمة، 
كما ق���ررت ال��س��م��اح ب��إق��ام��ة صالة 
اجلمعة واجلماعة في كل املساجد 
باستثناء مدينة مكة امل��ك��رم��ة، مع 
استمرار تعليق العمرة وال��زي��ارة 

والرحالت الدولية حتى إشعار آخر.
األردن

بدأت أمس الثالثاء عودة املوظفني 
إلى أعمالهم في ال���وزارات والدوائر 
الرسمية وامل��ؤس��س��ات والهيئات 
ال��ع��ام��ة، بعد أك��ث��ر م��ن شهرين من 

التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا 
املستجّد. وتأتي ه��ذه ال��ع��ودة وفق 

إجراءات صحية مشددة.
فلسطني

أع��ادت املساجد في أنحاء الضفة 
الغربية فتح أبوابها مع صالة الفجر 
أمس بعد إغالق استمر نحو شهرين، 
كما أعيد فتح كنيسة املهد التي أغلقت 
مطلع ش��ه��ر م����ارس  امل��اض��ي، بعد 
اكتشاف أول حاالت اإلصابة بفيروس 

كورونا في مدينة بيت حلم.
وفي املسجد اإلبراهيمي باخلليل 
أدى نحو خمسني فلسطينيا الصالة 
داخ���ل امل��س��ج��د، وس��م��ح لنحو مئة 
آخ��ري��ن فقط بالصالة ف��ي اخل��ارج، 
بينما م��ن��ع ج��ن��ود االح��ت��الل مئات 
املصلني من الوصول إليه.وقد بدأت 
احمل��ال التجارية ف��ي أن��ح��اء الضفة 
الغربية فتح أبوابها، كما استؤنفت 

حركة املواصالت العامة.
وكان رئيس ال��وزراء الفلسطيني 
محمد اش��ت��ي��ة أع��ل��ن ع���ودة احل��ي��اة 
إل��ى طبيعتها م��ع انحسار انتشار 
فيروس كورونا، وسمحت احلكومة 
بعمل احمل��الت واملنشآت التجارية 
والصناعية وامل��ؤس��س��ات ب���دءا من 
ص��ب��اح ال��ي��وم بشكل طبيعي، مع 

احلفاظ على إجراءات السالمة.
سوريا

ق��ال��ت وك��ال��ة س��ان��ا الرسمية إن 
الفريق احلكومي املعنّي بإجراءات 
التصدي لفيروس كورونا، قرر إلغاء 
حظر التجول الليلي املفروض بشكل 

كامل اعتبارا م��ن أم��س، ورف��ع منع 
التنقل بني احملافظات.

تونس
أع���رب رئ��ي��س احل��ك��وم��ة إل��ي��اس 
الفخفاخ أمس األول عن أمله في عودة 
السياحة لبالده مطلع يوليو  املقبل. 
وتعتزم السلطات إعادة فتح املساجد 
واملطاعم واملقاهي في 4 يونيو املقبل، 
مع استمرار تشديد املراقبة ملنع تفشي 

كورونا.
اإلمارات

قالت سلطات دب��ي إنها سمحت 
باستئناف حرية احلركة والنشاط 
االقتصادي اعتبارا من غد األربعاء من 
6 صباحا وحتى 11 مساء، وأضافت 
أن م��ط��ار دب��ي ب��دأ أي��ض��ا استقبال 
املواطنني العائدين واملسافرين إلى 
وج��ه��ات أخ��رى ف��ي رح��الت عابرة، 

اعتبارا من أمس األربعاء.
املغرب

سمحت وزارة ال��ث��ق��اف��ة حمل��الت 
بيع الصحف واملكتبات فتح أبوابها 
اعتبارا من أول أمس الثالثاء، دون 
احلاجة لترخيص مسبق، شريطة 
اح��ت��رام معايير وت��داب��ي��ر السالمة 

الصحية.
حتذير في مصر

م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ح���ذرت نقابة 
األطباء في مصر من انهيار املنظومة 
الصحية ف��ي ظ��ل زي���ادة اإلص��اب��ات 
بكورونا بني الِفَرق الطبية، وتصاُعِد 
حالة الغضب لعدم توفر احلماية 

الالزمة لهم.
وطالبت النقابة السلطات بالعمل 
على حمل وزارة الصحة على القيام 
ب��دوره��ا ف��ي حماية ال��ف��رق الطبية، 
وس��رع��ة ت��وف��ي��ر مستشفيات ع��زل 

خاصة لهم.
وح����ذرت م��ن ك��ارث��ة صحية في 

مصر في ح��ال استمرار ما وصفته 
بالتقاعس واإلهمال من جانب وزارة 
الصحة. وق��د سجلت النقابة ثالث 
وفيات و350 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا في صفوف األطباء. ورجحت 

أن يكون العدد احلقيقي أكبر من ذلك.
في املقابل، قالت وزي��رة الصحة 

املصرية إنها تتابع إج��راءات توفير 
أقصى سبل الرعاية لألطباء، وإنها 
خصصت طابقا كامال في كل مستشفى 

لعزل املصابني من الفرق الطبية.
وأع��ل��ن��ت وزارة ال��ص��ح��ة ال��ي��وم 
تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا و14 وف��اة، ليرتفع إجمالي 

اإلصابات إلى 18756 والوفيات إلى 
797. وانتشرت عبر شبكات التواصل 
االجتماعي مقاطع فيديو ملواطنني 
يستغيثون إلنقاذ أهاليهم املصابني 
ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا، ويشتكون من 
رفض مستشفيات استقبال احلاالت 

املصابة.

بعد كشفها عن مقاتالت روسية بليبيا.. 
أميركا حتذر من تكرار جتربة سوريا

دعوات لتحرك دولي عاجل إلنقاذ اليمن من كارثة بسبب كورونا
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شحنة مساعدات طبية قطرية إلثيوبيا ملكافحة كورونا
أرس��ل صندوق قطر للتنمية شحنة من املساعدات 
الطبية إلى إثيوبيا دعما من قطر للجهود التي تبذلها 
أديس أبابا في مكافحة وباء كورونا املستجد )كوفيد-

.)19
وكان في استقبال الشحنة -التي قامت بنقلها اخلطوط 

اجلوية القطرية- سفير دول��ة قطر لدى إثيوبيا حمد 
الدوسري ووزيرة العمل والشؤون االجتماعية اإلثيوبية 
إرجوجي تسفاي، التي عبرت عن تقديرها للدعم القطري.
وق��ال��ت تسفاي إن ه��ذا ال��دع��م سيساعد املؤسسات 
الصحية في إثيوبيا على مواجهة كورونا، مشيرة إلى أنه 

يجسد عمق العالقات التاريخية التي تربط بني البلدين.
من جانبه، ق��ال ال��دوس��ري إن الشحنة ت��زن تسعة 
أطنان، وتتضمن معدات ومستلزمات طبية أساسية، وأن 
صندوق قطر للتنمية مؤسسة عامة ملتزمة باسم قطر 

بتحسني معيشة املجتمعات في جميع أنحاء العالم.

عزت حامد

رغ���م االن��ش��غ��ال ال��دول��ي 
ب��ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ت��ت��اب��ع 
الكثير م��ن الصحف الغربية 
والدوائر البحثية في الواليات 
املتحدة والغرب بصورة عامة 
ال��ت��ط��ورات االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
والسياسية احل��اص��ل��ة على 
الساحة السياسية الفلسطينية 
، وه��ي ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي بات 
واضحا مدى دقتها خالل الفترة 
األخيرة خاصة مع ب��روز عدد 
من التطورات التي رصدتها 
هذه الصحف.  وتقول صحيفة 
تاميز البريطانية ف��ي تقرير 
لها إلى أن الهجوم املستمر أو 
املتواصل لبعض من اجلهات 
بالسلطة الفلسطينية بسبب 
عالقات هذه اجلهات أو الدول 
العربية بإسرائيل أنعكس 
سلبا على السلطة في النهاية، 
خاصة عقب الهجوم األخير 
الذي شنه الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس أب��و م��ازن ضد 
اإلم��ارات .  وأشارت الصحيفة 
إلى رفض السلطة الفلسطينية 
استقبال شحنة من املساعدات 
اإلنسانية قادمة من اإلم��ارات 
إل��ى رام ال��ل��ه وغ���زة ، معللة 
ذل��ك بعدم وج��ود أي تنسيق 
س��واء على الصعيد األمني أو 
السياسي بني دول��ة اإلم��ارات 
من جهة والسلطة الفلسطينية 

من جهة أخرى. 
وأش����ار م��ص��در فلسطيني 
معارض إلى أن السلطة تهاجم 

ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال����دول العربية 
ال��ت��ي تتعاون م��ع إس��رائ��ي��ل ، 
رغم أن العالقات بني أي دولة 
وإس���رائ���ي���ل ه���ي االن ع��الق��ة 
مصالح من املمكن أن تستفيد 
منها السلطة الفلسطينية ذاتها. 
وأض��������اف ه�����ذا امل���ص���در 
، بحسب الصحيفة، إل��ى أن 
هجوم السلطة على أي طرف 
في املنطقة سينعكس سلبا على 
الوضع االستراتيجي للسلطة 
وايضا الشعب الفلسطيني ، 
خاصة وإن وضعنا في االعتبار 
ارت���ب���اط ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال���دول 
العربية بعالقات وثيقة وطبية 
مع أبناء الشعب الفلسطيني 
، ب����دون اي ت��ف��رق��ة بينهم ، 
وبالتالي ف��إن انتقاد السلطة 
ض��د أي ط��رف سينعكس في 

النهاية سلبا على الشعب.  
الالفت أن مصدر فلسطيني 
أخ��ر ق��ال للصحيفة أيضا إلى 
أن هناك توجسا استراتيجيا 
ف��ي حركة فتح بالتحديد من 
ج���راء ه��ذه ال��ت��ط��ورات ، وهو 
اخلوف الذي يزداد مع إمكانية 
استغالل حركة حماس لهذه 
ال���ت���ط���ورات احل��اص��ل��ة االن 
مبسيرة التسوية والغياب 
السياسي للقيادات الفلسطينية 
، األم��ر ال��ذي يزيد من حدة هذا 

الغموض ومن ثم القلق. 
املثير لالنتباه في ذات الوقت 
إن صحيفة وشنطن بوست 
التقطت ه��ذه النقطة ، زاعمة 
أن ح��م��اس حت���دي���دا حت���اول 
اس��ت��غ��الل م��ا ي��ج��ري م��ن أجل 
حتقيق اي مكاسب س��واء على 

الصعيد السياسي أو األمني 
ع��ل��ى ح���د س����واء ف���ي الضفة 
الغربية أي في معقل السلطة 
الفلسطينية ،األم��ر ال��ذي يزيد 
م��ن دق��ة ه��ذا األم���ر.  ول��م يفت 
الصحيفة اإلش��ارة إل��ى إعالن 
الرئيس الفلسطيني محمود 
ع��ب��اس ع��ن ت��وق��ف التنسيق 
األم��ن��ي م��ع إس��رائ��ي��ل ، وه��و 
اإلعالن الذي يعكس أجواء من 
التوتر باتت واضحة االن مع 
التصعيد احل��اص��ل مبسيرة 
التسوية، األم��ر ال��ذي يزيد من 
تداعيات هذه القضية وخطورة 
تاثيرها على الوضع السياسي 

الفلسطيني برمته. 
تطورات سياسية

الالفت أن نفس التطورات 

ال��ت��ي ميكن رص��ده��ا سياسيا 
وال����ت����ي ت��ت��رق��ب��ه��ا دوائ�����ر 
سياسية إزاء تعاطي السلطة 
الفلسطينية مع األحداث حتصل 

ايضا في حركة حماس . 
وقالت مصادر سياسية في 
احلركة أن أعضائها املتواجدين 
ف��ي تركيا ي��ش��ع��رون بالقلق 
م��ن تغيير أن��ق��رة م��ن التعامل 
السياسي معهم وم��ع احلركة 

بصورة. 
وأش���ارت صحيفة إيفننج 
ستاندرز الشعبي البريطانية 
إل��ى ت��خ��وف عناصر احلركة 
مما اسموه باخلطوة التركية 
املقبلة في التعاطي مع احلركة 
ب��ات واض��ح��ا االن. وأض��اف��ت 
ال��ص��ح��ي��ف��ة أن ت��رك��ي��ا تضع 
احلركة حتت رقابة أكثر تشدًدا 
وحذًرا وترصد عن كثب أنشطة 
ح��رك��ة ح��م��اس امل��ت��ع��ددة في 
تركيا للتأكد من التزام احلركة 
بتعليمات الدولة التركية، وهو 
م��ا ب��ات توجها استراتيجيا 
واض��ح��ا وم��ع��ل��ن��ا م��ع تفشي 

جائحة كورونا. 
وق����ال م��ص��در فلسطيني 
للصحيفة إن احلركة أدرك��ت 
م��دى خ��ط��ورة ه��ذه اخلطوات 
ال��ت��رك��ي��ة ، م��ش��ي��رة إل���ى أن 
عناصر احلركة تيقنت من أن 
ه��ذه الرقابة ورائ��ه��ا التدقيق 
ف���ي أل���ت���زام ح���رك���ة ح��م��اس 
وعناصرها مبا تفرضه عليها 
ال��دول��ة التركية م��ن ش��روط 

لاللتزام بالبقاء في البالد. 

بعد الرفض الفلسطيني الستقبال شحنة معونات إماراتية

رام الله تترقب تغيرات استراتيجية سياسية حاسمة 


