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41 قتياًل تونس: ارتفاع ضحايا غرق قارب مهاجرين إلى 
أعلنت منظمتان أمميتان، ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب 
ملهاجرين غير نظاميني قبالة سواحل مدينة صفاقس جنوبي 
تونس إلى 41 قتيال. وقالت املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة، في بيان مشترك 
اطلعت عليه األناضول، “مت حتى اآلن انتشال جثث 41 شخصا 

بينهم طفل واحد على األقل”.
وفي وقت سابق ، أعلن الدفاع املدني التونسي، أنه انتشل 

جثث 21 مهاجرا غرق مركبهم قبالة سواحل والي��ة صفاقس 
أثناء محاولتهم العبور نحو إيطاليا بطريقة غير قانونية.

وأشار البيان املشترك، إلى أنه “وفقا لتقارير الفرق احمللية 
التابعة للمفوضية واملنظمة الدولية للهجرة، مت إنقاذ 3 ناجني 

من قبل خفر السواحل التونسي”.
وأض��اف أنه “ال ت��زال جهود البحث جارية يوم اجلمعة”، 
مشيرا إلى أنه “بناء على املعلومات األولية كان جميع الذين 

لقوا حتفهم من إفريقيا”. وأردف: “تؤكد هذه اخلسائر املأساوية 
في األرواح مرة أخ��رى احلاجة إلى تعزيز وتوسيع عمليات 
البحث واإلنقاذ التي تقودها ال��دول عبر وسط البحر األبيض 
املتوسط، حيث فقد حوالي 290 شخصا حياتهم حتى اآلن هذا 
العام”. وشدد على أهمية أن “يكون التضامن في جميع أنحاء 
املنطقة ودعم السلطات الوطنية في جهودها ملنع اخلسائر في 

األرواح ومحاكمة املهربني واملتاجرين بالبشر، أولوية”.

6 فلسطينيني في مواجهات مع قوات االحتالل بالقدس إصابة 

جيش الكيان الصهيوني  يقصف أهدافًا في قطاع غزة

املغرب: منع وقفة احتجاجية 
للمطالبة بإطالق سراح صحفيني

ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون ي��س��ت��ع��دون 
ب��ع��د  م������ا  مل����رح����ل����ة  اآلن  م������ن 

االنتخابات
عزت حامد 

كيف سيكون شكل منظومة العالقات السياسية التي ستكون عليها 
السلطة الفلسطينية باملستقبل. 

سؤال تطرحه الكثير من األوس��اط السياسية الفلسطينية خاصة 
املقربة من الرئيس محمود عباس أبو مازن ، والتي تنتظر اخلطوة 
املقبلة التي سيبادر إليها الرئيس عباس بعد االنتخابات وإمكانية 

االستجابة للكثير من الطلبات التي يرغب بها الفلسطينيني. 
وتشير صحيفة انديبندنت في تقرير لها أن الكثير من الفلسطينيني 
يّدعون أن مصدر القلق الرئيسي هو أن تدير حماس ظهرها ألبو مازن 

ولن تدعمه في الرئاسة. 
في هذه احلالة ميكن أن ينهي أبو مازن منصبه دون حتقيق إجنازات 
كبيرة للشعب الفلسطيني ، بينما تتحول حماس إلى القائمة األكبر 
في املجلس التشريعي بدالً من فتح. حتى هذه اللحظة لم تستطع فتح 
أن تتلقى من ممثلها في احملادثات مع حماس جبريل الرجوب ضمانة 
واضحة بأن حماس ستحترم االتفاقات مع فتح ، وه��ذا األم��ر يقلق 
قيادة احلركة. وفي هذا الصدد هناك محاوالت من صحف وتقارير 
إعالمية لربط ما سيجري في السلطة الفلسطينية بعد االنتخابات مع 
تطورات املوقف السياسي على الصعيد اإلقليمي ، وعلى سبيل املثال 
أشار التليفزيون البريطاني في تقرير له نقال عن مصدر أردني رفيع 
إن هناك صلة بني محاولة االنقالب في العائلة املالكة في األردن التي 
أحبطتها قوات األمن األردنية ، ومحاوالت تغيير احلكومة في السلطة 
الفلسطينية في االنتخابات.  وقال هذا املصدر أنه وإذا فازت حماس 
بعدد كبير من املقاعد في املجلس التشريعي ، فقد حتقق اتصاالً فورًيا 

مع “اإلخوان املسلمني” في األردن ، وهذا كابوس للحكومة األردنية. 
كما ذكر املصدر أن هناك احتماال لربط حماس باإلخوان املسلمني في 
دول أخرى ، األمر الذي من شأنه زعزعة االستقرار في املنطقة وسيجلب 

نفوًذا خارجًيا ال يهم املصلحة الفلسطينية واألردنية بالنسبة لها.
وفي هذا الصدد قالت صحيفة بيروت أوبزرفر االلكترونية أن زيارة 
أبو مازن في أملانيا األسبوع املاضي لم تكن فقط للفحص الطبي وإمنا 

أيضا من أجل مناقشة بعض من املوضوعات السياسية. 
وقال مسؤول في وزارة اخلارجية الفلسطينية لبيروت أوبزرفر 
، الذي يبث من الواليات املتحدة ، إن أملانيا قلقة من صعود حماس في 
الضفة الغربية وإزاح��ة فتح من منصبها ، وهو ما متت مناقشه مع 
الرئيس الفلسطيني.  وقالت أملانيا صراحة للرئيس محمود عباس إنها 
تتوجس حال سيطرة حركة حماس على املجلس التشريعي ، وهو أمر 
من املمكن أن يؤدي إلى تسلل النفوذ اإليراني وبالتالي زعزعة استقرار 

هذه املنطقة في الشرق األوسط. 
وعلمت بيروت أوبزرفر أيضا أن عناصر احلكومة األملانية ناقشوا 
مع محمود عباس أيضا تداعيات ما جرى في األردن ومحاولة االنقالب 
في اململكة ، وهي احملاولة التي كان من املمكن أن تؤدي إلى زعزعة 
استقرار األنظمة التي تنظر إليها أوروبا باحترام وتصفها باملعتدلة 

في املنطقة.

ف��ي  أوك�����ران�����ي�����ا  ق���ن���ص���ل  ت���ع���ت���ق���ل  روس�����ي�����ا 
تصعيدية خطوة  خالل  بطرسبورغ 

أعلنت أجهزة األمن الروسية، أنها أوقفت دبلوماسياً أوكرانياً تتهمه 
بأنه تلقى معلومات حساسة عن مواطن روسي. وأوضح جهاز األمن 
الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، اعتقال القنصل األوكراني، ألكسندر 
سوسونيوك، في مدينة بطرسبوغ، أثناء استالمه معلومات سرية من 

مواطن روسي.
كما أض��اف أن��ه ألقي القبض على القنصل متلبساً أث��ن��اء تلقيه 
معلومات حول قواعد بيانات األجهزة األمنية.  وأكد األمن الفيدرالي أن 
أنشطة سوسونيوك “معادية لروسيا وتتعارض مع الوضع القانوني 
للموظفني الدبلوماسيني”، مضيفاً أنه ستتم معاقبته وفقاً للقانون 
الدولي. يشار إلى أن الدبلوماسيني يتمتعون ع��ادة ووف��ق القوانني 
بحصانة في البلد الذي يعملون فيه، إال أن اتفاقية فيينا تتيح للسلطات 
املضيفة إمكانية طرد الدبلوماسيني إذا انتهكوا القانون أو ارتكبوا أعماال 
عدائية. يأتي هذا التوقيف مع تصاعد التوتر بني روسيا وأوكرانيا، 

وسط تخوف أوروبي من غزو روسي.
وارت��ف��ع منسوب التوتر بني البلدين بعد سبع سنوات من ضم 
موسكو شبه جزيرة القرم في 2014، مع إعالن مسلّحني موالني لروسيا 
عن مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا، في خطوة أدت إلى تدهور 
العالقات بني روسيا والغرب إلى مستويات غير مسبوقة منذ احلرب 
الباردة. كما أبدى العديد من الدول األوروبية فضال عن حلف شمال 
األطلسي )الناتو( قلقا حيال إمكانية انزالق النزاع في شرق أوكرانيا 
إلى دائ��رة القتال األوس��ع نطاقا من جديد، بعدما أش��ارت تقارير عدة 
إلى وجود حتّركات كبيرة للجنود ال��روس وتكثيف للمواجهات مع 

االنفصاليني املدعومني من موسكو.

وال  إث��ي��وب��ي��ا..  ن��ع��ادي  ال  ال��ب��ره��ان: 
للحرب تدعو  بيننا  خالفات 

أكد رئيس مجلس السيادة االنتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، 
ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم ومكتوب يختص مبلء وتشغيل سد 

النهضة، مشدداً في الوقت نفسه على عدم معاداة إثيوبيا.
وق��ال في مقابلة مع العربية واحل��دث “ننظر إلى إثيوبيا كجارة 
والعداء لها ليس في قاموسنا”. كما نفى وجود نوايا لشن حرب على 
إثيوبيا، مؤكداً أن أديس أبابا هي من حتتل أراضي سودانية، وعليها 

االنسحاب منها.
إل��ى ذل��ك، لفت إل��ى أن احلكومة وضعت اخلطوات األول��ى إلع��ادة 
ال��س��ودان إل��ى مكانته، متحدثا ع��ن حت��دي��ات ع��دة ت��واج��ه املرحلة 
االنتقالية، داخليا وخارجيا. وأكد أنه ال وجود خلالفات بني مجلس 

السيادة واحلكومة، مؤكدا “نعمل معاً على قلب رجل واحد”.
أما عن العالقة مع الواليات املتحدة، فأشار إلى أن اإلدارة األميركية 
اجلديدة لم تغير سياسة اإلدارة السابقة، مؤكداً التعاون بشكل وثيق 

مع واشنطن أمنياً واستخباراتياً.

شّنت طائرات حربية إسرائيلية، أمس السبت، 
غارات على مواقع في قطاع غزة. وأفاد مراسل 
وك��ال��ة األن��اض��ول أن ال��ط��ائ��رات اإلسرائيلية 
استهدفت ع��دة م��واق��ع، ف��ي أن��ح��اء متفرقة من 

القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وقال اجليش اإلسرائيلي في تصريح نشره 
على حسابه في تويتر إن طائراته شنت عدة 
غ��ارات استهدفت مواقع تابعة حلركة حماس، 

في قطاع غزة.
وأض��اف اجليش أن الغارات طالت “منشأة 

ت���دري���ب، وم��وق��ع إط���الق ص���واري���خ م��ض��ادة 
للطائرات قيد التطوير، ومصنع يستخدم إلنتاج 
اخلرسانة حلفر األن��ف��اق وتخزين األسلحة، 

ونفق هجومي”.
وذك���ر أن ال��غ��ارات ج���اءت ردا على إط��الق 
صاروخ من قطاع غزة. وسبق أن أعلن اجليش، 
رص��د قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة 

جتاه املستوطنات اإلسرائيلية.
ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن 
إط��الق القذيفة؛ كما ل��م تصدر حركة حماس 

تعقيبا فوريا على الغارات.
وك��ان اجليش اإلسرائيلي قد قصف أيضا، 
فجر أمس اجلمعة، مواقع قال إنها تتبع حلركة 
حماس في غزة، ، دون أن يسفر ذلك عن وقوع 

إصابات، ردا على “إطالق قذيفة صاروخية”.
أصيب 6 شبان فلسطينيني، خالل مواجهات 
مع قوات إسرائيلية، وسط مدينة القدس احملتلة. 
وأف���ادت جمعية ال��ه��الل األح��م��ر الفلسطيني 
)غير حكومية( بإصابة 6 شبان فلسطينيني 
في مواجهات مع ق��وات إسرائيلية، وصفت 4 

إصابات منها ب�”املتوسطة” واثنتني طفيفتني.
وأض��اف��ت اجلمعية، في بيان، أن��ه “مت نقل 
املصابني للمستشفى لتلقي العالج”، دون 
تفاصيل أكثر عن طبيعة اإلصابات وحجمها. 
وب��ني الفينة واألخ���رى، تشهد مدينة القدس 
وضواحيها مواجهات بني القوات اإلسرائيلية 

وشبان فلسطينيني.
كما يقوم اجليش اإلسرائيلي باعتقاالت 
يومية في صفوف الفلسطينيني مبدينة القدس، 

حتت ذرائع مختلفة منها “اإلخالل باألمن”.

تصاعد السنة اللهب من احد مواقع القصف

منع األم��ن املغربي ، وقفة احتجاجية 
للتضامن مع صحفيني مضربني عن الطعام 
منذ أس��ب��وع، احتجاجا على توقيفهما 

“احتياطيا” منذ نحو عام.
وبحسب مراسل األناضول، جتمع عدد 
محدود من اإلعالميني واحلقوقيني املغاربة 
أمام مبنى البرملان للمطالبة بإطالق سراح 
سليمان الريسوني وعمر الراضي، إال أن 
قوات األمن طلبت منهم فض وقفتهم بسبب 
حالة ال��ط��وارئ الصحية في البالد ملنع 

تفشي فيروس كورونا.
وذك��ر شهود عيان أن��ه بعد طلب فض 
الوقفة من قبل األمن عبر مكبرات الصوت، 
ت��دخ��ل أف����راد م��ن ت��ل��ك ال��ق��وات لتفريق 
املتواجدين في املكان، الذين كانوا يرفعون 
الفتات تدعو إل��ى ضمان حرية التعبير 

والصحافة.
وفي 8 أبريل اجل��اري، مددت احلكومة 

حالة ال��ط��وارئ الصحية شهرا إضافيا 
ملواجهة تفشي كورونا، حتى 10 مايو ، 

وفرضت عدة إجراءات منها منع الوقفات. 
واألرب���ع���اء، دع��ا صحفيون مغاربة 
احلكومة إل��ى إط��الق س��راح زميلني لهم 
مضربني عن الطعام منذ أسبوع احتجاجا 

على توقيفهما “احتياطيا” منذ نحو عام.
وق��ال بيان وقعه 200 صحفي، تلقت 
األناضول نسخة منه، إنهم يتابعون “بقلق 
بالغ التطورات األخيرة في ملفي الزميلني 

الصحفيني الريسوني والراضي”.
وأوضح البيان، أن “الراضي يخوض 
إضرابا مفتوحا عن الطعام، في حني دخل 
الريسوني إض��راب��ا مفتوحا عن الطعام 
وامل��اء أيضا منذ أس��ب��وع، عقب استمرار 

توقيفهما االحتياطي ملدة تقارب السنة”.
وش��دد على أن “أي ت��ط��ورات سلبية 
في ملف الزميلني، لن متسهما وعائلتهما 

وزمالءهما فقط، بل ستمس صورة البالد 
ككل”. ولم يصدر أي تعقيب من السلطات 
ح���ول م��ط��ال��ب احمل��ت��ج��ني ح��ت��ى الساعة 

20:00 ت.غ.
وفي مايو 2020، قبضت السلطات على 
الريسوني، رئيس حترير صحيفة “أخبار 
اليوم” اخلاصة، بناء على شكوى تقدم 
بها ضده شاب من مدينة مراكش )غرب( 

يتهمه فيها ب�”اعتداء جنسي”.
ويعتبر ال��ري��س��ون��ي، م��ن الصحفيني 
املعروفني في املغرب مبقاالتهم املنتقدة 

للسلطة في البالد.
وقررت محكمة مغربية، أواخر يوليو 
املاضي، إي��داع الراضي )33 عاما(، رهن 
احلبس االحتياطي ملواصلة التحقيق معه 
بشبهتي “اغتصاب” و”تخابر”. إال أن 
إعالميني يعتبرون أن الراضي أوقف جراء 

مواقفه وحتقيقاته الصحفية.

مظاهرات سابقة في املغرب
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ل��ي��ب��ي��ا: امل��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي 
ي������رح������ب ب��������ق��������رار إرس����������ال 

مراقبني دوليني
رحب املجلس الرئاسي الليبي، بقرار مجلس األم��ن الدولي 
إرسال فريق من املراقبني الدوليني ملراقبة اتفاق وقف إطالق النار 

في ليبيا.
جاء ذلك في بيان أصدره املجلس الرئاسي تعقيبا على قرار 
مجلس األم��ن الداعم له وحلكومة الوحدة الوطنية بصفتهما 
السلطات املكلفة بقيادة البالد حتى إجراء االنتخابات في ديسمبر 

املقبل واطلعت عليه األناضول.
وشدد البيان على “ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل التفاق 
وق��ف إط��الق النار، مبا في ذل��ك سحب جميع القوات األجنبية 
واملرتزقة من ليبيا ويدعم عمل اللجنة العسكرية املشتركة 5+5 

وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطالق النار”.
وحث املجلس، وفق البيان، السلطات التشريعية على “تهيئة 
كافة السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية إلجراء االنتخابات 
العامة في موعدها، واعتماد ميزانية م��وح��دة، والعمل على 
الوصول إلى اتفاق على املناصب السيادية، على النحو املبني في 

خارطة الطريق املنبثقة عن امللتقى السياسي”.
ودع��ا احلكومة إل��ى “العمل على حتسني األداء االقتصادي 
ورفع املعاناة عن املواطن وتهيئة كافة السبل إلجراء االنتخابات 

في موعدها املقرر”.
واعتمد مجلس األمن الدولي، اجلمعة، قرارين باإلجماع، األول 
يقر إرسال فريق من املراقبني الدوليني ملراقبة اتفاق وقف إطالق 
النار في ليبيا، والثاني ميدد حظر صادرات النفط غير املشروعة 

من ليبيا.
ومت اعتماد القرارين عبر آلية التصويت اخلطي، التي يعمل بها 
مجلس األمن في ظل جائحة كورونا، وذلك منذ 12 مارس/آذار 

.2020
ودعا القرار األول كافة الدول األعضاء باألمم املتحدة )193 
دولة( إلى “دعم وتنفيذ اتفاق 23 أكتوبر )تشرين ثان 2020( 
لوقف إطالق النار، “مبا في ذلك انسحاب جميع القوات األجنبية 

واملرتزقة من ليبيا دون تأخير”.
وحث القرار األط��راف الليبية على ض��رورة “وضع األساس 
الدستوري والتشريعي للعملية االنتخابية بحلول 1 يوليو 
)متوز( للسماح بالتحضير الكافي النتخابات البرملان والرئاسة 

في 24 ديسمبر املقبل”.
وأكد قرار املجلس على “حاجة اللجنة العسكرية املشتركة 
5+5 لتطوير خطة بشأن كيفية تنفيذ التفويض املمنوح آللية 

مراقبة وقف إطالق النار”.
وفي 23 أكتوبر 2020، أعلنت األمم املتحدة، توصل طرفي 
النزاع في ليبيا إل��ى اتفاق لوقف إلط��الق النار، ولكن تخرقه 

مليشيا اللواء املتقاعد خليفة حفتر من حني آلخر.
ونص االتفاق على انسحاب كل املرتزقة األجانب من ليبيا 
خالل 3 أشهر من ذلك التاريخ، لكن ذلك لم يتم وفق دالئل على 

األرض.
وبالنسبة للقرار الثاني فقد قرر املجلس حظر متديد اإلجراءات 
املتعلقة بصادرات النفط غير املشروعة من ليبيا حتى 30 يوليو 
2022، ومتديد والي��ة اخلبراء املعنيني بالعقوبات الدولية 

املفروضة على ليبيا حتى 15 أغسطس 2022.


