
ق��ال��ت وزارة ال���دف���اع األم��ي��رك��ي��ة 
)بنتاغون( إن الطائرات املقاتلة التي 
أرسلتها روس��ي��ا لدعم ال��ل��واء املتقاعد 
خليفة حفتر، متركزت في قاعدة اجلفرة 
)وسط البالد(. وقد أثارت هذه املعطيات 
قلقا دول��ي��ا، وس��ط حت��ذي��ر فرنسي من 
تكرار السيناريو السوري في ليبيا. وقال 
املتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية 
ج��ون��اث��ان ه��وف��م��ان إن ع��دد ال��ط��ائ��رات 
ال��روس��ي��ة 14 مقاتلة، وه��ي مزيج من 

»سوخوي ″24 و«ميغ 29«.
وأش����ار ه��وف��م��ان إل���ى أن واشنطن 
تعارض أي هجمات عسكرية في املنطقة، 
وقد طلبت من جميع األط��راف -ال��روس 
واألت���راك وغيرهم- الكف عما يفعلون 

هناك.
من جانبه، قال اجليش األميركي في 
سلسلة تغريدات إن الطائرات املقاتلة 
قادها أفراد من اجليش الروسي ورافقتها 
إلى ليبيا طائرات مقاتلة روسية، مشيرة 

إلى أن هذه الطائرات قد أخفيت معاملها.
تأكيدات ومعلومات

وتأتي تأكيدات البنتاغون عقب إعالن 
القيادة العسكرية األميركية في أفريقيا 
)أفريكوم( أن الطائرات احلربية الروسية 
التي وصلت إلى ليبيا حطت في قاعدة 
اجلفرة اجلوية، وت��زودت بالوقود قرب 

طبرق.
وذكر املتحدث باسم »أفريكوم« الرائد 
ك���ارل وي��س��ت مل��راس��ل اجل��زي��رة أن 14 

طائرة من نوع »ميغ« ت��زودت بالوقود 
قرب طبرق، قبل وصولها إلى اجلفرة.

وأش����ار إل���ى إم��ك��ان��ي��ة أن ت��ق��دم ه��ذه 
الطائرات دعما جويا ملجموعة »فاغنر« 
األمنية الروسية التي تقدم الدعم لقوات 

اللواء املتقاعد خليفة حفتر.
من جهته، قال قائد »أفريكوم« اجلنرال 
ستيفن تاونسند إن روسيا تسعى لقلب 
امليزان لصاحلها في ليبيا، كما فعلت في 

سوريا.
وق��د رّدت اخلارجية األميركية على 
ه��ذه ال��ت��ط��ورات، معتبرة أن األنشطة 
الروسية املزعزعة لالستقرار في ليبيا 
واضحة للعيان، وأن املجتمع الدولي 
والشعب الليبي لن يصدقا ادعاء روسيا 
بأن مرتزقتها ال عالقة لهم بأجندتها في 

ليبيا.
وفي ردود الفعل الدولية، برز إعراب 
برلني ع��ن قلقها مم��ا ورد ف��ي التقارير 
التي أعلنت عنها واشنطن، حيث قالت 
املستشارة األملانية أجنيال ميركل إن 
ال��ت��ط��ورات األخ��ي��رة ف��ي ليبيا تظهر أن 
االستقرار يتحقق فقط بوقف إطالق النار 

والعودة إلى طاولة املفاوضات.
وفي باريس قال وزير خارجية فرنسا 
جان إيف لودريان إن الوضع في ليبيا 
مزعج للغاية، محذرا من أن سيناريو 
سوريا يتكرر في هذا البلد. وقال لودريان 
أمام جلسة مبجلس الشيوخ الفرنسي إن 
»هذه األزمة تزداد تعقيدا.. نواجه موقفا 

تتحول فيه ليبيا إلى سوريا أخرى«.

أكدت وزارة احلج والعمرة السعودية، أمس اخلميس، 
أنه مبوجب ق��رارات القيادة لتطبيق اإلج���راءات املرحلية 
للعودة الى احلياة الطبيعية، فإن تعليق العمرة والزيارة ال 

يزال مستمرا في الفترة احلالية.
ونوهت ال��وزارة، وفقا ملا نشرته عبر حسابها الرسمي 
على »تويتر«، بأنه ستتم املراجعة الدورية لذلك، وفق مسار 
جائحة كورونا »كوفيد19-« والتوصيات الصادرة من 

اللجنة املختصة.
و ق��ررت اململكة العربية السعودية، مؤخرا، استمرار 
تعليق العمرة والزيارة، واستمرار تعليق الرحالت الدولية 

حتى إشعار آخر.
ووافقت احلكومة، في وقت سابق، تغيير أوقات السماح 
بالتجول في جميع مناطق اململكة ابتداًء من أمس  اخلميس 
حتى نهاية يوم السبت، فيما عدا مدينة مكة املكرمة، ليصبح 

من الساعة 6 صباحاً حتى 3 مساًء.
وتضمن القرار تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع 
مناطق اململكة، فيما عدا مدينة مكة املكرمة، ابتداًء من يوم 
األحد 8 شوال 1441ه� املوافق31 مايو، حتى نهاية يوم 
السبت 28 شوال املوافق 20 يونيو، ليصبح من الساعة 6 

صباحاً حتى 8 مساًء.
ودعا وزير احلج والعمرة باململكة، محمد صالح بن طاهر 
بننت، في وقت سابق، دول العالم إلى التريث في إبرام عقود 
احل��ج   ″ لهذا العام 1441ه�؛ حتى تتضح الرؤية للوباء 
وآث��اره احلالية واملستقبلية، وذل��ك من منطلق مسؤولية 

اململكة جتاه الصحة العامة للعالم.

برلني تعرب عن قلقها.. وفرنسا حتّذر من السيناريو السوري

ليبيا.. البنتاغون يؤكد معلومات 
بشأن الطائرات الروسية
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الرياض تعلن إسقاط طائرات مسّيرة للحوثيني استهدفت مدينة جنران
أعلنت السعودية عن اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة 
أطلقتها جماعة احل��وث��ي ص��وب مدينة جن��ران احل��دودي��ة 

السعودية اليوم األربعاء.
وصرح املتحدث الرسمي باسم قوات التحالف -حتالف دعم 
الشرعية في اليمن- العقيد الركن تركي املالكي أن التحالف 
بدأ تنفيذ مبادرة لوقف إطالق النار يوم 9 أبريل املاضي، وأن 

احلوثيني لم يستجيبوا لهذه املبادرة.
وكان الدفاع املدني السعودي قد أعلن أمس األول إصابة 
ثالث نساء إثر سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقه احلوثيون 

باجتاه قرية حدودية مبنطقة جازان جنوبي غربي اململكة.
ومنذ عام 2015 يدعم التحالف السعودي اإلماراتي القوات 
املوالية للحكومية اليمنية في مواجهة احلوثيني، املسيطرين 

منذ 2014 على محافظات بينها العاصمة صنعاء.
وخلفت احل��رب املستمرة إح��دى أس��وأ األزم��ات اإلنسانية 
بالعالم، وب��ات معظم سكان اليمن بحاجة إل��ى مساعدات 
إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، 
خاصة القطاع الصحي، ف��ي ظ��ل جائحة ف��ي��روس كورونا 

املستجد )كوفيد19-(.

استدعت اجلزائر سفيرها لدى فرنسا 
للتشاور على خلفية بّث بعض القنوات 
احلكومية الفرنسية وث��ائ��ق��ي��ات حول 
احل���راك اجل��زائ��ري ض��د ن��ظ��ام الرئيس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وجاء في بيان للخارجية اجلزائرية أن 
الطابع املطرد واملتكرر للبرامج التي تبثها 
القنوات احلكومية الفرنسية والتي كان 
آخرها ما بثته قناة »فرانس ″5 و«القناة 
البرملانية« أمس، والتي تبدو في الظاهر 
تلقائية بحجة حرية التعبير، ليست في 
احلقيقة إال تهجما على الشعب اجلزائري 
ومؤسساته، مبا في ذلك اجليش الوطني 

الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني.
وتسود األوساط الشعبية والسياسية 

اجل��زائ��ري��ة حالة م��ن الغضب ض��د قناة 
»ف��ران��س 5« الفرنسية، إذ ت��ص��ّدر وسم 
»#ل��ي��س ح��راك��ي« قائمة الترند بعدما 
بثت القناة أم��س الثالثاء فيلما وثائقيا 
حتت عنوان »اجلزائر حبيبتي« ملخرجه 
ومنتجه الصحفي الفرنسي اجلزائري 

األصل مصطفى كّسوس.
 تزييف التاريخ

وي��رى ج��زائ��ري��ون أن القناة خلصت 
م��ط��ال��ب احل������راك ف���ي ب��ح��ث ال��ش��ب��اب 
ع��ن احل��ري��ة خ��ارج القيود االجتماعية، 
كما تضّمن تعليقات حت��ذر من التطرف 
اإلسالمي على غرار ما حدث في تسعينيات 

القرن املاضي.

وق��ال اجل��زائ��ري محمد َحْبشي ب��دره 
»لقد عاصرنا مرحلة احلراك بكل ما فيها 
من سلبيات وإيجابيات، وكنا شهودا على 
األح��داث التي رافقت احل��راك طيلة أشهر 
قبل وبعد إسقاط النظام.. إن ح��راك 22 
فبراير يبقى محطة تاريخية من محطات 
اجلزائر وشعبها، وهو ابتعاد عن مسار 
الفساد سعيا لتحقيق األفضل، وال ميكن 
لتقرير من قناة فرنسية أن يغير التاريخ«.

ويؤكد الصحفي اجل��زائ��ري مصطفى 
دّباش أن »الهبة الشعبية التاريخية كانت 
ال��ش��ع��ارات امل��ع��ادي��ة لباريس وق��وده��ا، 
ولن يستطيع أيٌّ كان قرصنتها أو تزييف 
حقيقتها بعدما حققت أهدافها بدعم تاريخي 

من مؤسسة اجليش الشعبي الوطني«.

اجلزائر تستدعي سفيرها بفرنسا على خلفية
بث وثائقيات تقدح في احلراك الشعبي

عزت حامد 

تتواصل املآسي واألزم��ات التي يتعرض 
لها ابناء الشعب الفلسطيني بسبب االحتالل 
، وهي املآسي التي ال تتوقف فقط عند كونها 
أزمات أو مآسي سياسية ، ولكنها أيضا تتمدد 
لتكون اقتصادية ومالية تنعكس سلبا على 

الفلسطينيني لتهدد استقرارهم وحياتهم. 
وأخيرا تطرقت بعض من الصحف الغربية 
واألجنبية إل��ى ه��ذه القضية ، مشيرة إلى 
تداعياتها الصعبة على الشارع الفلسطيني 
،مشيرة إلى إعراب عدد من رجال األعمال أو 
أرباب األعمال الفلسطينيني عن رغبتهم في 
أن تعم السكينة والهدوء املناطق الفلسطينية 
لتحقيق عدد من املكاسب املأمولة عقب فترة 
طويلة من الركود تعرضوا لها منذ أنتشار 
جائحة كورونا وما ترتب على ذلك من إغالق 

لالقتصاد واملناطق الفلسطينية. 
ورص���دت بعض م��ن الصحف الغربية 
مطالبة الكثير من رجال األعمال الفلسطينيني 
ب��ض��رورة حت��ل��ي السلطة ب��ال��ه��دوء حتى 
يتمكنوا من إع��ادة بناء االقتصاد من جديد 
عقب األض��رار التي أصابته نتيجة جلائحة 

كورونا . 
ونبهت هذه التقارير إلى أن ما يهم أصحاب 
األعمال الفلسطينيني االن وفي الوقت احلالي 
هو العمل وعدم احلديث عن األمور السياسية 
ومنها على سبيل املثال التصعيد املتوقع 
بسبب إع��الن إسرائيل عن ضمها لالراضي 
في الضفة الغربية ، خاصة وأن تطبيق هذه 
اخلطة لن يحدث على أرض الواقع ، فضال عن 
اعتراض الكثير من اجلهات سواء السياسية 
أو األمنية في العالم على تطبيقها بكافة 

اشكالها.
وتشير صحيفة مترو الشعبية البريطانية 
إل��ى أهمية ودق��ة ه��ذا التحدي االقتصادي 
الفلسطيني ، خاصة وأن بعض من القوى 
الفلسطينية ترغب في التصعيد السياسي بل 
والعسكري اآلن ، وهو ما ال يوافق عليه رجال 
األعمال الفلسطينيني ممن يدركون متاما أن 
الهدوء واالستقرار مفتاحا استعادة الثقة 

االقتصادية لهم. 
وقالت الصحيفة أن بعض من الرسائل 
املتبادلة بني هؤالء الرجال وبعضهم البعض 

طالبت بذلك ، حتى أن جمعية رجال األعمال 
الفلسطينية اش��ارت إل��ى ض��رورة االهتمام 
االن بالوضع االقتصادي ، والتوقف بأي 
شكل ع��ن احل��دي��ث ع��ن أي تصعيد أو أزم��ة 
سياسية تعيشها السلطة اآلن ، خاصة وأن 
إع��ادة بناء الوضع االقتصادي واستعادة 
النشاط املتوقف باتا ميثال حتديا أستراتيجيا 
اقتصاديا مهم ، وهو التحدي ال��ذي يتطلب 

بعض من اخلطوات من أجل إجناحه. 
وتشير إلى أن االقتصاد الفلسطيني يواجه 
الكثير من التحديات االن ، خاصة مع اجتاهه 
إل��ى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا 

محليا، خالل الفترة القريبة املقبلة. 
ونبهت الصحيفة إلى أن هذا يأتي مع عدم 
قدرة غالبية املنشآت الصغيرة واملتوسطة 
من االستمرار أكثر في ظل حالة غلق جزئية، 

امتثاال لتعليمات حكومية.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر إن بعض م��ن البيانات 
الفلسطينية الرسمية أش��ارت إلى أن قرابة 
%93 من املنشآت والشركات العاملة في 
السوق الفلسطينية، مصنفة على أنها صغيرة 
 ،)SMEs( وم��ت��وس��ط ومتناهية الصغر
وت��ت��راوح قدرتها على االستمرار بالوضع 
احلالي بني شهر إلى 3 شهور بحد أقصى، 
األمر الذي يزيد من دقة التحدي االقتصادي 

الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني.
من جهتها أشارت صحيفة الغارديان في 
تقرير لها إلى أهمية هذه اخلطوة ، مشيرة 
في ذات الوقت إلى تصريحات رئيس احتاد 
جميعات رجال األعمال الفلسطينيني أسامة 
عمرو،والذي قال إن االقتصاد ليس جاهزا 
بنسبة %100 ملواجهة الفيروس واتخاذ 

التدابير ملنع تفشيه داخل األسواق احمللية.
غير أن عمرو أك��د في ه��ذه التصريحات 
التي نقلتها الصحيفة أن مرحلة التعايش 
االق��ت��ص��ادي م��ع الفيروس باتت مرحلة ال 
بد منها، »ألن االقتصاد ال ميكنه االستمرار 
ب��وق��ف عجلة ال��ن��ش��اط ف��ي األس����واق.. لقد 
وصلنا إلى مرحلة صعبة من االستمرار بعد 

شهرين من الغلق شبه الكامل«.
الالفت أن الكثير من القوى سواء السياسية 
أو األمنية ف��ي العالم شككت ب��دوره��ا في 
إمكانية تنفيذ خطة الضم التي أعلن عنها 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ، 
وهو التشكك النابع من عدة أعتبارات ، أولها 
صعوبة تطبيق هذه اخلطة لوجود الكثير من 
العراقيل سواء السياسية أو االستراتيجية 
أمامها . باالضافة إلى اعتراض الكثير من 
ال���دول وال��ك��ي��ان��ات ال��دول��ي��ة والتجمعات 
السياسية ضدها ، واالت��ف��اق على مطالبة 

إسرائيل بضرورة التصدي لها وعدم املوافقة 
على متريرها. 

وتشير صحيفة واشنطن بوست في تقرير 
لها إلى دقة وخطورة هذه اخلطة ، واألهم 
صعوبة تنفيذها خاصة وأن بها الكثير من 
العراقيل ، أب��رزه��ا صعوبة التطبيق على 

األرض . 
باالضافة إل��ى تكلفتها املادية الكبيرة ، 
وهي التكلفة التي لن تستطيع ال إسرائيل أو 
الواليات املتحدة ، باعتبارها الطرف الداعم 
األبرز لهذه اخلطة، على دفعها االن ، خاصة 
في ظل اخلسائر التي تتكبدها دول العالم 

نتيجة لوباء كورونا. 
وقالت الصحيفة أن العالم االن ال يريد 
ان يفتح صفحة ج��دي��دة م��ن ال��ص��راع��ات 
االستراتيجية ،خاصة في ظل التعاطي مع 
وب��اء ك��ورون��ا ، األم��ر ال��ذي يقلل من فرص 
تطبيق ه��ذه اخلطة ويجعل من املستحيل 

تنفيذها االن. 
املثير لالنتباه في ذات الوقت أن هناك 
معسكرا في إسرائيل أو ال��والي��ات املتحدة 
يحاول مترير تسريبات بأن هناك رضا عربي 
أو إقليمي عن ه��ذه اخلطة ، إال أن الواضح 
أن ه��ذه التسريبات تعكس عجز احلكومة 
اإلسرائيلية بل ورمب��ا توجسها أو خوفها 
من خطورة تطبيق أو تنفيذ ه��ذه اخلطوة 

واستحالة تنفيذة، بحسب طرح الصحيفة.
تشكيك 

الالفت هنا أن ما ذهبت إليه هذه الدوائر 
من إقتناع باستحالة تطبيق هذه اخلطة ، 
يؤكد ما ذهبت إليه كثير من القوى سواء 
السياسية أو األمنية في العالم من استحالة 
تنفيذ خطة الضم التي أعلن عنها رئيس 
ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ، وهو 
التشكك النابع م��ن ع��دة أع��ت��ب��ارات ، أولها 
صعوبة تطبيق هذه اخلطة لوجود الكثير من 
العراقيل سواء السياسية أو االستراتيجية 
أمامها . باالضافة إلى اعتراض الكثير من 
ال���دول وال��ك��ي��ان��ات ال��دول��ي��ة والتجمعات 
السياسية ضدها ، واالت��ف��اق على مطالبة 
إسرائيل بضرورة التصدي لها وعدم املوافقة 

على متريرها.

 خطة »الضم« ليست إال دعاية لنتنياهو
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