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الشارع التونسي يسبق البرملان في محاسبة الغنوشي
نفذ عاملون بوزارة الصحة وأطباء مبحافظة صفاقس جنوب 
تونس، إضرابا عاما بدعوة من االحتاد اجلهوي للشغل، وذلك 

على خلفية توقيف نقابيني.
كما نظم النقابيون في املنطقة مسيرة ضخمة، جابت شوارع 
املدينة، رافعني عدة شعارات من بينها »يا غنوشي يا سفاح ...يا 

قتال األرواح«.

وتأتي هذه التحركات على خلفية توقيف نقابيني من قطاع 
الصحة في مدينة صفاقس اتهما باالعتداء على نائب ائتالف 

الكرامة بالبرملان محمد العفاس خالل شهر مارس املاضي.
يشار إلى أن األمني العام املساعد لالحتاد العام التونسي 
للشغل سامي الطاهري، ك��ان قد اعتبر في تصريح سابق، 
»أن قضية إيقاف نقابيني بصفاقس، خضعت إلى ضغوطات 

وتعليمات سياسية جاءت من رئيس البرملان راشد الغنوشي« 
وفق تعبيره.

يذكر أنه مت إيقاف عضوين من االحت��اد اجلهوي بصفاقس 
يوم 6 إبريل املاضي، على خلفّية شكوى تقّدم بها النائب عن 
ائتالف الكرامة) تيار متشدد( محمد العفاس، متهما النقابيني 

باالعتداء عليه.
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وفق رسالة األمني العام لألمم املتحدة إلى أمير قطر

غوتيرش يشكر قطر على جهودها 
الدولية خالل جائحة كورونا

وج��ه األم���ني ال��ع��ام ل��أمم امل��ت��ح��دة أنطونيو 
غوتيريش، شكره لدولة قطر لتسييرها جسراً 
جوياً أممياً من الدوحة إلى العاصمة األفغانية 
كابل، وتسهيل إعادة نشر موظفني أممني في اليمن 

خالل جائحة كورونا.
ج��اء ذل��ك ف��ي رس��ال��ة م��ن غوتيرش إل��ى أمير 
قطر متيم بن حمد آل ثاني، وف��ق بيان للديوان 
األميري القطري. وأوض��ح غوتيرش في رسالته 
أن »ال��رح��الت اجلوية اإلنسانية ل��أمم املتحدة 
مكنت من تأمني وصول ونشر املساعدات اإلنسانية 
الطارئة إلى أفغانستان باإلضافة إلى إعادة تبديل 

موظفي األمم املتحدة«.
وأضاف: »قطر قدمت دعماً أساسياً وفي الوقت 
املناسب لنقل موظفي بعثة األمم املتحدة لدعم 
اتفاق احلديدة، كجزء من اإلجراء املؤقت لعملياتنا 

في اليمن«.

ولفت غوتيرش إلى أن »الدعم املثالي الذي قدمته 
قطر ل��أمم املتحدة يظهر املسؤولية والتضامن 
اللذين تشتد احل��اج��ة إليهما ملواجهة حتديات 
ك��ورون��ا«. وأع���رب ف��ي ختام رسالته ع��ن دعمه 
جلهود أمير قطر في مكافحة وباء كورونا، متطلعا 
إلى العمل املشترك على تقدمي املساعدة للبلدان 

التي حتتاجها.
وأعلنت اخل��ط��وط اجل��وي��ة القطرية، األح��د، 
إبرامها اتفاقية مع املفوضية السامية لأمم املتحدة 
لشؤون الالجئني، من أجل نقل املساعدات اإلنسانية 

واإلغاثية للنازحني حول العالم.
كما سيرت قطر طائرات شحن حتمل مساعدات 
إلى دول عديدة حول العالم، من ضمنها الصني، 
والهند، وإي���ران، وال��ك��وي��ت، ولبنان، وفرنسا، 
وإسبانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وأملانيا، وبولندا، 

واململكة املتحدة، والواليات املتحدة، وأستراليا.

4 شواطئ فقط  دبي تعيد فتح 
نهاية األسبوع

أعلنت بلدية دبي، إعادة افتتاح شواطئ املمزر 
وجميرا وأم سقيم و«ج��ي ب��ي آر« اع��ت��ب��اراً من 
يوم اجلمعة املقبل، ودعت البلدية املرتادين من 
املواطنني واملقيمني إلى االلتزام بإجراءات السالمة 
العامة ومراعاة كافة اإلرشادات التي مت تعميمها 

في املواقع لضمان سالمة وأمان املجتمع.
كما أعلنت عن إع��ادة افتتاح احلدائق الكبرى 
وب��رواز دبي اعتباراً من اجلمعة أمام اجلمهور. 
إل��ى ذل��ك ش��ددت على وج��وب اتباع اإلج���راءات 
واإلرشادات الوقائية الالزمة، وااللتزام بالتدابير 
التي توفرها البلدية في امل��واق��ع حلفظ سالمة 
املجتمع. وفي وقت سابق اخلميس، أعلنت هيئة 
الثقافة والفنون في دبي »دبي للثقافة« افتتاح 

املتاحف التابعة لها في اإلم��ارة بشكل تدريجي، 
حيث ستبدأ باستقبال الزوار في متحف االحتاد 
ومتحف الشندغة اعتباراً من 1 يونيو يومياً من 
الساعة العاشرة صباحاً حتى اخلامسة مساًء، 
ومتحف املسكوكات من الساعة الثامنة صباحاً 
حتى الثانية ظهراً يومياً من األحد إلى اخلميس 

من كل أسبوع.
يأتي ذلك في إط��ار تخفيف القيود املفروضة 
بسبب تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا واالستئناف 
التدريجي للحياة الطبيعية في دب��ي ومتاشياً 
مع ق��رار املجلس التنفيذي باستئناف احلركة 
االقتصادية م��ن الساعة 6 صباحاً وحتى 11 

مساء.

البرملان العربي يثمن تنظيم السعودية مؤمتر مانحني لليمن
ثّمن الدكتور مشعل بن فهم الّسلمي، 
رئيس البرملان العربي، تنظيم اململكة 
العربية السعودية بالشراكة مع منظمة 
األمم امل��ت��ح��دة م��ؤمت��ر امل��ان��ح��ني لليمن 

افتراضًيا غداً الثالثاء .
وأكد رئيس البرملان العربي أن دعوة 
اململكة لعقد ه��ذا امل��ؤمت��ر تأتي ام��ت��داًدا 
ملساهمتها اإلنسانية والتنموية لدعم 
الشعب اليمني ورف��ع املعاناة اإلنسانية 
عنه، وتعكس ال���دور ال��ري��ادي للمملكة 
باعتبارها ال��داع��م األول لليمن وأكبر 
املمولني خلطط االستجابة اإلنسانية لأمم 

املتحدة.
وأشار رئيس البرملان العربي إلى أهمية 
توقيت عقد املؤمتر في ض��وء التداعيات 
الصحية واالق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي تفرضها 
جائحة كورونا بهدف مساعدة الشعب 

اليمني والتخفيف من معاناته.
وأكد أن هذا املؤمتر جاء استكماالً للدعم 

املستمر ال��ذي تقدمه السعودية خلطط 
االستجابة اإلنسانية ل��أمم املتحدة في 
اليمن، والتي كان آخرها تقدمي مبلغ قدره 
500 مليون دوالر لدعم خطة االستجابة 
لعام 2020، وتوقيع مركز امللك سلمان 
لإلغاثة واألع��م��ال اإلنسانية لعدد من 
العقود لتوفير االحتياجات الضرورية 
من األجهزة واملستلزمات الطبية ملكافحة 

انتشار فيروس كورونا في اليمن.
وشدد رئيس البرملان العربي على أن 
املؤمتر أسهم بشكل كبير في حشد التمويل 
الالزم لدعم البرامج اإلغاثية واإلنسانية 
والتنموية ملساعدة الشعب اليمني في 

حتسني أوضاعه املعيشية.
ودعا رئيس البرملان العربي املنظمات 
اإلغاثية اإلقليمية والدولية والدول املانحة 
إلى املشاركة بفاعلية ودعم اجلهود الرامية 
لنجاح هذا املؤمتر اإلنساني الهام للوقوف 

مع اليمن وشعبه.

مع استحالة تنفيذها على أرض الواقع وتزايد املطالب مبحاكمته

دوائر سياسية غربية: خطة نتنياهو ليست إال شو للترويج اإلعالمي
عزت حامد 

قالت مصادر سياسية عربية إن الهدف من اإلع��الن 
عن ضم إسرائيل ألج��زاء من الضفة الغربية يأتي في 
إطار التنافس السياسي والصراعات احلزبية الداخلية 

اإلسرائيلية. 
واش��ارت هذه املصادر في حديثها لبغض من الدوائر 
الغربية أن بعض من القوى السياسية اإلسرائيلية تتطرق 
إل��ى ه��ذه النقطة أيضا للتغطية على تداعيات محاكمة 
رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو بالفساد ، 
مشيرة إل��ى ان احلديث عن ضم أج��زاء من الضفة ميثل 
استهالكا إعالميا إسرائيليا ، الهدف منه هو التغطية على 

الدعوات لهذه احملاكمة . 
باالضافة إلى سعي نتنياهو إلى كسب أكبر قدر ممكن 
م��ن الشعبية وس��ط اإلسرائيليني م��ع انخفاض نسبة 

شعبيه حالل اآلزمة األخيرة. 
وقالت صحيفة آي البريطانية في تقرير لها إلى أن 
الدعوات التي يطلقها رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي باتت 
تؤثر على بنيان االئتالف احلكومي ، مشيرة إلى أن مصادر 
سياسية في ح��زب »أزرق أبيض« املتحالف مع اللكود 
في تشكيل احلكومة سينسحب من هذا التشكيل إذا ما مت 

تطبيق خطوة ضم الضفة الغربية بشكل أحادي.
وأض��اف��ت ه��ذه امل��ص��ادر ، التي ل��م تكشف عنها آي ، 
للصحيفة إن »مترير قانون ضم األراض���ي في الضفة 
الغربية بصورة أحادية، سيؤدي إلى تفكيك االئتالف 
احلكومي ب��ني بنيامني نتانياهو وغانتس وانتقاله 
للمعارضة«، بحسب ما قالت مصادر مسؤولة في هذا 
احلزب. وأشارت هذه املصادر، أن »االتفاق االئتالفي يلزم 
نتانياهو بالتشاور مع غانتس قبل اإلق��دام على مترير 
القانون، وبالتالي فإن نتانياهو يعي جيداً خطورة أي 
خطوة تهدد االئتالف، ما سيدفعه للحفاظ عليه وعدم 

القيام بخطوة أحادية اجلانب«.
من جهتها أوضحت صحيفة الغارديان البريطانية 
أن هناك الكثير من العراقيل االن التي متنع حتقيق هذه 
اخلطوة ، أبرزها هو إنشغال الواليات املتحدة بصورة 
واضحة بالتطورات الداخلية احلاصلة بها ، حيث تندلع 
الكثير من املظاهرات االن في عموم الواليات األمريكية 
أحتجاجا على أغتيال الشرطة ألحد األمريكيني من أصل 
إفريقي ، األمر الذي سيجعل من إعادة الهدوء إلى الواليات 
املتحدة وإعادة احلياه إلى طبيعتها أولوية أمام املؤسسة 
األمريكية احلاكمة ، األم��ر ال��ذي سينعكس على القضية 

الفلسطينية بوضوح االن. 
الالفت أن حركة املقاومة اإلسالمية وعلى أرض الواقع 
لم تصمت ، حيث كشفت مصادر سياسية في قطاع غزة 
أن حركة حماس باتت على يقني االن من تنفيذ إسرائيل 
ملخططات الضم التي أعلنت عنها مؤخرا ، وأفادت مصادر 
ف��ي قطاع غ��زة لبعض م��ن الصحف الغربية أن��ه على 
الرغم من تصريحات احلركة العلنية والتي تدين إعالن 
ضم إسرائيل ، فإن حماس تتوقع بالفعل نشر الصفقة 

وتنفيذها قريبا.
وأوضحت بعض من الصحف أيضا إن عدد من كبار 

املسؤولني في حركة حماس يتوقعون أن تستغل احلركة 
األزمة السياسية الناجمة واملتوقعة عن الضم ، وستقوم 
بالدعوة إلى إح��داث فوضى في منطقة الضفة الغربية ، 

واإلضرار بحركة فتح.
وتشير صحيفة الغارديان في تقرير لها إلى أن هناك 
إميانا بات يتبلور االن وبقوة بني عناصر حركة حماس 
ب��أن اخلطوات اإلسرائيلية لضم الضفة الغربية باتت 
واقعية ، وهو ما أعلنه رئيس ال��وزراء بنيامني نتنياهو 

وصادق عليه غالبية اعضاء احلكومة احلالية. 
وأش���ارت بعض من الصحف الغربية إل��ى دق��ة هذه 
القضية ، مشيرة إلى أن عناصر حركة حماس متأكدين 
وبناء على تقديراتهم االستراتيجية أن مسألة الضم باتت 

مسألة وقت ، األمر الذي يزيد من دقة هذه القضية. 
من جانبها قالت صحيفة آي البريطانية إلى أهمية هذه 
القضية ، مشيرة إلى أن بعض من عناصر احلركة وحتديدا 
أجنحتها الريديكالية ستسع إلى استغالل هذه اخلطوة من 
أجل إحداث فوضى في الضفة الغربية حتديدا ، والقيام 

مبظاهرات. 
وأشار مصدر فلسطيني مسؤول إلى أن هذه التحركات 
ستؤدي إلى الضغط ومن ثم التاثير على حركة فتح ، 

واإلضرار بها ومبكانتها السياسية الداخلية .
وقامت الصحيفة بتحليل عدد من التصريحات التي 
أدل��ت بها قيادات تابعة حلركة حماس في هذا الصدد ، 
حيث أكد مؤخرا صالح ال��ع��اروري، نائب رئيس املكتب 
السياسي للحركة أن إق��دام االح��ت��الل اإلسرائيلي على 
خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية ستؤدي إلى انفجار 

انتفاضة عارمة ستغير هذا الواقع.
وأوض��ح��ت الصحيفة أن أه��م ما ج��اء في تصريحات 
العاروري هو إشارته في هذا اللقاء الذي أجرته معه قناة 
ا حقيقّيًا وعملّيًا  امليادين إن هذه االنتفاضة ستكون رّدً

على االحتالل، مشددا في ذات الوقت على أن عودة املقاومة 
املسلحة إلى الضفة الغربية ممكنة جّدًا، وميكن أن تكون 

أقرب مما يتصوره بعض الناس.
وقال مصدر فلسطيني ، لم تذكر الصحيفة أسمه ، أن 
أهم ما جاء في هذه التصريحات أيضا تأكيد العاروري 
بأن الوضع السياسي احلالي باألراضي الفلسطينية شبيه 
ملا كانت عليه هذه األراضي قبل االنتفاضة الثانية ، األمر 

الذي يعني أن احلركة حتشد األجواء لالشتعال االن.
باالضافة إلى غياب حركة حماس أيضا عن االجتماعات 
التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن 
مؤخرا ، حيث دعا إلى عقد اجتماع بني مختلف الفصائل 
الفلسطينية لبحث آليات الرد على خطة الضم اإلسرائيلية 
لأراضي الفلسطينية ، غير أن حركة حماس ومعها اجلهاد 

اإلسالمي أيضا سارعتا إلى إعالن مقاطعة هذا االجتماع.
وقالت صحيفة فورين بوليسي الدولية عن هذه النقطة 
إلى أن تلك املقاطعة تضع الكثير من عالمات االستفهام 
حيث تأتي ف��ي توقيت حساس يتطلب توحيد اجلهد 

الفلسطيني ملواجهة هذة التحديات، بحسب مراقبني.
ونقل املوقع عن مصدر أكادميي فلسطيني قوله إن غياب 
حماس عن االجتماع يكرس االنقسام الفلسطيني الداخلي، 
وص��وال لالنفصال ال��ذي تسعى لتأسيسه إسرائيل؛ في 
إشارة إلى قبول ضمني من حماس لواقع ما بعد ضم أجزاء 

كبيرة من الضفة الغربية؛ وبقاء حماس في قطاع غزة.
واش��ار كمال األس��ط��ل، أستاذ العلوم السياسية في 
ج��ام��ع��ة األزه����ر ب��غ��زة إل���ى أن خ��ط��ورة ال��ت��ط��ورات 
اجليوسياسية على الساحة الفلسطينية االن ، األمر الذي 

يزيد من حدة هذا التوتر. 
عموما ف��إن التطورات املتالحقة ج��راء ه��ذه القضية 
باتت دقيقة للغاية ، األمر الذي يزيد من أهمية هذه النقطة 

وحساسيتها االن.

أعرب عن خشيته من تهرب اجلانب اإلسرائيلي مجددًا

وزير خارجية فلسطني: مستعدون 
لعقد لقاء مع إسرائيل في موسكو

أعرب وزير اخلارجية واملغتربني الفلسطيني، 
رياض املالكي، عن استعداد اجلانب الفلسطيني 
لعقد لقاء م��ع إسرائيل ف��ي العاصمة الروسية 

موسكو.
لكن املالكي عبر، خالل مؤمتر صحفي في جنيف، 
عن خشيته من تهرب اجلانب اإلسرائيلي من هذا 

اللقاء مجددا.
وأض����اف: »ك��ان��ت ه��ن��اك م��ح��اول��ت��ان لتنظيم 
ل��ق��اء ب��ني رئ��ي��س ال����وزراء اإلس��رائ��ي��ل��ي بنيامني 
نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 
روسيا، لكن كلتيهما فشلتا، بسبب موقف اجلانب 

اإلسرائيلي«. وتابع أنه يشكك في قدوم نتنياهو 
إلى موسكو، حتى في حال ُدعي إلى زيارتها مجددا.

ويأتي تصريح املالكي في وقت يتصاعد فيه 
الرفض الفلسطيني العتزام نتنياهو ضم أجزاء من 

الضفة الغربية احملتلة.
واملفاوضات متوقفة بني اجلانبني الفلسطيني 
واإلسرائيلي منذ أبريل 2014، لرفض إسرائيل 
االستجابة ملطالب فلسطينية. ومن هذه املطالب 
وقف االستيطان في األراضي الفلسطينية احملتلة، 
والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو 1967 أساسا 

للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
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رئيس البرملان العربي

املرتبطة األمنية  والترتيبات  الهدنة  مباحثات  استئناف  على  باملوافقة  رحبت 

النار إطالق  وقف  مباحثات  استئناف  األطراف  قبول  بليبيا:  األممية  البعثة 
رحبت البعثة األممية بليبا مبوافقة 
احلكومة الليبية وميليشيا حفتر على 
استئناف مباحثات وق��ف إط��الق اشلنار 
والترتيبات األمنية املرتبطة بها، دون 
أن يصدر عن الطرفني بيان رسمي حول 

املوضوع
ولفتت البعثة األمم��ي��ة بأنها تتطلع 
للبدء في اجلولة اجلديدة من املفاوضات 
عبر االتصال املرئي نظًرا ملا ميليه الواقع 

اجلديد أي تبعات كورونا
أعلنت بعثة األمم املتحدة للدعم في 
ليبيا ق��ب��ول احل��ك��وم��ة ومليشيا حفتر 
استئناف مباحثات وق��ف إط��الق النار 
والترتيبات األمنية املرتبطة بها، مرحبة 

بذلك القرار.
وأك����دت البعثة ف��ي ب��ي��ان ن��ش��ر على 
موقعها اإللكتروني، إن تلك املباحثات 
والترتيبات تأتي بناًء على مسودة االتفاق 
التي عرضتها البعثة على الطرفني خالل 
محادثات اللجنة العسكرية املشتركة 

)5+5( في 23 فبراير املاضي.
وأش��ارت البعثة إلى أن عودة الطرفني 
للحوار متثل »استجابة لرغبة ون��داءات 
األغلبية الساحقة م��ن الليبيني الذين 

يتوقون للعودة للحياة اآلمنة والكرمية 
بأسرع وقت ممكن«.

ول��م ي��ص��در على ال��ف��ور ع��ن الطرفني 
احل��ك��وم��ة الليبية أو مليشيا اجل��ن��رال 
االنقالبي خليفة حفتر بيان رسمي حول 

املوضوع.
وأضافت البعثة بأنها »تأمل أن ترافق 
استجابة الطرفني وقف األعمال القتالية، 
واحلد من التعبئة العامة وممارسة خطاب 
الكراهية بغية ال��وص��ول إل��ى ح��ل يعيد 
للدولة مؤسساتها ومكانتها وللشعب ما 

يستحقه من استقرار ورفاه«.
وأك��دت أنها تأمل أيضا أن تستجيب 
جميع األط�����راف، الليبية وال��دول��ي��ة، 
لرغبة الليبيني في إنهاء القتال وأن ميثل 
استئناف محادثات اللجنة العسكرية 
بداية لتهدئة على األرض وهدنة إنسانية 
إلتاحة الفرصة أمام التوصل التفاق نهائي 

لوقف إطالق النار.
واستدركت بأن أهمية التهدئة والهدنة 
لتمكني السلطات املختصة م��ن تركيز 
جهودها على مواجهة تداعيات وخطر 

جائحة كورونا )كوفيد19-(، عالوة على 
تسهيل االستجابة لالحتياجات اإلنسانية 

امللحة من قبل اجلهات احمللية والدولية.
وش��ددت البعثة على ض��رورة التزام 
الطرفني بتفويض ممثليهم في املفاوضات 
تفويضاً كامالً ميكنهم من استكمال اتفاق 
وقف إطالق النار الذي أجنز جزء كبير منه 

في اجلولتني السابقتني.
وطالبت البعثة الدول الداعمة لطرفي 
ال��ن��زاع بالتقيد باحترام ما اتفقت عليه 
ضمن مخرجات مؤمتر برلني، وق��رارات 
مجلس األم��ن امل��ت��ع��ددة. وق��دم��ت الشكر 
لكل الدول التي عملت على إجناح العودة 
للمفاوضات العسكرية، واملساعي الرامية 
لعودة املفاوضات السياسية إلنهاء النزاع 
في ليبيا، وتأمل أن يستمر هذا الدعم خالل 

فترة املباحثات القادمة لضمان جناحها.
ولفتت البعثة بأنها تتطلع للبدء في 
اجل��ول��ة اجل��دي��دة م��ن امل��ف��اوض��ات عبر 
االت��ص��ال امل��رئ��ي ن��ظ��ًرا مل��ا ميليه الواقع 
اجلديد، وتأمل أن تسود املباحثات نفس 
الروح املهنية واجلدية واملسؤولية التي 
م��ي��زت اجل��ول��ت��ني األول����ى وال��ث��ان��ي��ة في 

جنيف.

رياض املالكي


