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العالم

ّ
المغرب بعد خطاب الملك محمد السادس ،الذي دعا فيه الحكومة إلى سن سياسات اجتماعية كبرى ،عاد النواب
من جديد إلى االنقسام حول ملف رواتب تقاعدهم بين مدافع عن بقائها ورافض لها

إيران

الرباط ــــ عبيد أعبيد
ّ
وجهت أربعة أحزاب رسالة إلى رئيس
الحكومة ،سعد الدين العثماني ،بغية
حـثــه عـ ّلــى االجـتـمــاع بـهــا لبحث سبل
ّ
ح ــل مـلــف روات ــب تـقــاعــد ال ـنــواب الــذي
ّ
ّ
ت ـح ــول إل ــى أزم ــة مــرج ـحــة للتصاعد،
وطلبت األح ــزاب عبر كتلها النيابية،
وهـ ـ ـ ـ ــي« :االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال» (مـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة)،
«االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ـ ّـي» (أغـ ـلـ ـبـ ـي ــة)،
«االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري» (أغـ ـلـ ـبـ ـي ــة)،
و«الـتـقــدم واالشـتــراكـيــة» (أغـلـبـيــة) ،أن
أنظار الصحافة
يتم اللقاء بعيدًا عن ّ
ُ
واإلعــام ،للهروب من الضغط املسلط
عليها والداعي إلى «إلغائه».
رغ ـ ــم ح ـ ـ ّـدة الـ ـسـ ـج ــال ح ـ ــول م ـ ــآل ه ــذه
الـ ـ ــرواتـ ـ ــب ،ظ ـل ــت ح ـك ــوم ــة ال ـع ـث ـمــانــي
صامتة حول «األزمــة» ،على الرغم من
الــرســائــل وم ـق ـتــرحــات ال ـقــوانــن الـتــي
ت ـقــدمــت ب ـهــا أحـ ـ ــزاب م ــن أجـ ــل حـلـهــا.
مصطفى الـخـلـفــي ،املـتـحــدث الــرسـمـ ّـي
بــاســم الـحـكــومــة ،ب ـ ّـرر ذل ــك فــي حديث
ّ
مع «األخـبــار» بــأن الحكومة وصلتها
دعــوة من األحــزاب املمثلة في البرملان
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـن ـق ــاش ّحـ ــول «أزمـ ــة
معاشات البرملانيني» ،لكنها «ترفض
ال ـل ـقــاء وال ـن ـقــاش ح ــول امل ــوض ــوع ،من
مـنـطـلــق كــونــه شــأنــا بــرملــانـ ّـيــا ال دخــل
ّ
للحكومة فـيــه» .وأض ــاف أن الحكومة
تـتـعــامــل م ــع ه ــذه األزم ـ ــة م ــن منطلق
اح ـ ـتـ ــرام ـ ـهـ ــا ل ـل ـس ـل ـط ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة،
وال ـنــأي عــن املـشــاكــل اإلداريـ ــة واملــالـيــة
ّ
ّ
حكوميًا قال
للبرملانيني .لكن مصدرًا
ّ
لــ«األخـبــار» إن رئيس الحكومة سبق
أن أكــد فــي اجتماع خ ـ ّ
ـاص باألغلبية،
ّ
أنــه «ينتظر مقترح قانون توفيقي ،ال
يثقل كاهل خزينة الدولة».

ّ
اجتماع لحل «األزمة»

ّ
في ّظل رفض الحكومة مناقشة حلول
للملف ،تقرر تشكيل لجنة تقنية لبحث
إمكانية التوافق حول تعديل القانون،
مــا وضــع الـنــواب فــي حــرج أمــام الــرأي

عبد اللطيف وهبي ،املنتمي إلى حزب
«األصـ ــالـ ــة وامل ـ ـعـ ــاصـ ــرة» (م ـ ـعـ ــارض)،
املـ ـط ــال ــب بـ ــ«إلـ ـغ ــاء امل ـ ـعـ ــاشـ ــات» ،فـقــد
ّ
اعتبر أن مقترح الـقــانــون اإلصــاح ّـ ّـي
ّ
ّ
«غ ـي ــر ق ــان ــون ــي وغ ـي ــر دسـ ـت ــوري ألن ــه
يـمـ ّـس بالحقوق املكتسبة وامل ـســاواة،
ومبدأ فصل السلطات ،وبالتالي فهو
ال يستقيم مع الدستور ومع القانون،
وهـ ــو ب ــاط ــل وس ـن ـص ــوت ض ـ ــده ،وإذا
جــرت إجــازتــه فإننا سنطعن فيه أمام
املحكمة الدستورية».
ويـهــدف مقترح القانون الــذي تقدمت
ب ــه ك ـتــل األغ ـل ـب ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى حــزب
«االسـتـقــال» امل ـعــارض ،إلــى تخفيض
ال ـ ــرات ـ ــب ال ـ ـش ـ ـهـ ـ ّ
ـري ألع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
النواب إلى  700درهــم ( 70دوالرًا) عن
ك ــل س ـنــة ت ـشــري ـع ـيــة ،عـ ــوض ع ــن ألــف
دره ــم سابقًا ( 100دوالر) ،وإل ــى عدم
ّ
ص ــرف ال ــرات ــب إال ع ـنــد ب ـل ــوغ س ــن ال ـ
 ،65عــوض صرفه مباشرة بعد فقدان
ال ـص ـفــة ال ـن ـيــاب ـيــة .ك ـمــا ي ـق ـتــرح أيـضــا
أال ت ـت ـع ــدى م ـســاه ـمــة الـ ـب ــرمل ــان ـ ّـي فــي
«صندوق املعاشات»  2900درهم (300
دوالر) ،على أن تلتزم الــدولــة باملبلغ
نفسه في إطار مساهمتها.

خالف يهدد «االئتالف» الحاكم

صار تقاعد أعضاء مجلس النواب موضوعًا للخالف بين األغلبية الحكومية (أرشيف)

العام .وناقشت لجنة «املالية والتنمية
االقـتـصــاديــة» ،الـتــي يــرأسـهــا القيادي
فــي «حــزب العدالة والتنمية» (القائد
لألغلبية) ،عبد الله بوانو ،في اجتماع
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـف ــائ ــت ،م ـق ـت ــرح «ق ــان ــون
معاشات أعضاء مجلس النواب» ،كما
ناقشت مقترح قانون آخر إللغاء نظام
املعاشات تقدم به نائبان عن «فدرالية
ّ
الديموقراطي» ،هما :مصطفى
اليسار
شـنــاوي وعمر بالفريج .وبينما دافــع
ّ
النيابي لحزب «العدالة
رئيس الفريق
والتنمية» عن اإلبقاء على املعاشات،
ّ
ألنـ ـ ـ ــه يـ ــوجـ ــد «بـ ــرملـ ــان ـ ـيـ ــون س ــاب ـق ــون
وط ـن ـي ــون س ـي ـص ـب ـحــون ف ــي وضـعـيــة

ال يتعدى عدد النواب
 ،395بينما يصل عدد
المستفيدين من راتب
التقاعد إلى 991

عـ ـسـ ـي ــرة إذا ت ــوقـ ـف ــت م ـع ــاش ــات ـه ــم»،
ّ
قـ ــال ال ـن ــائ ــب م ـص ـط ـفــى ال ـش ـن ــاوي إن
«ال ـبــرملــان ـيــن ف ــي مـهـمــة ن ـيــاب ـيــة ،وقــد
ص ــوت لـهــم املــواط ـنــون لتمثيلهم وال
داعي ليكون لديهم معاش ،فكل واحد
ّ
الخاص
منهم كــان أجـيـرًا ،فــي القطاع
أو الـ ـع ــام ،أو ل ــدي ــه م ـه ـنــة ح ـ ــرة .هــذه
امل ـع ــاش ــات ن ــوع م ــن ال ــري ــع ح ـتــى وإن
ّ
ت ــأج ــل صــرف ـهــا ح ـتــى س ــن  65ع ــام ــا».
وأشـ ــار الـنــائــب ال ـي ـسـ ّ
ـاري فــي معرض
ّ
ّ
تدخله أيضًا إلــى أن «مفهوم التقاعد
ف ــي ال ـعــالــم ك ـلــه ي ـكــون مــرتـبـطــا ب ــأداء
عمل ما» ،واستشهد بكون أن عددًا من
الــدول ألغت تلك املعاشات .أما النائب

ّ
يمنح الـقــانــون الــداخـلـ ّـي املـنــظــم لعمل
ّ
ّ
ّ
برملاني
البرملانيني باملغرب ،حقًا لكل
انـتـهــت والي ـتــه فــي امل ـغــرب االسـتـفــادة
من راتــب تقاعد حــدده النظام السابق
ّ
ف ــي حـ ــدود خـمـسـمـئــة دوالر ،غ ـيــر أن
ذلك املبلغ يمكن أن يتضاعف بحسب
عدد الــدورات التي قضاها النائب في
امل ـج ـلــس .غ ـيــر أن إع ــان ــا «م ـشــؤومــا»
ّ
املركزي للتقاعد»،
أصــدره «الصندوق
ف ــي أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول امل ــاض ــي،
أف ــاد ب ــأن ن ـظــام مـعــاشــات الـبــرملــانـ ّـيــن
املتقاعدين يعاني من عجز ،إذ لم تعد
امل ـســاه ـمــات تـكـفــي ل ـس ــداد امل ـعــاشــات،
ف ـعــدد ال ـن ــواب ال يـتـعــدى  ،395بينما
يـ ـص ــل ع ـ ــدد امل ـس ـت ـف ـي ــدي ــن م ـ ــن رات ـ ــب
التقاعد إلى .991

وقفة

املـنـســق ال ـعــام للمؤتمر الـقــومــي اإلس ــام ــي ،خالد
الـسـفـيــانـ َـي ،مـتــأكــد مــن ّأن الصهاينة اعـتـقــدوا في
َ
مرحلة خلت ّأن املغرب سيكون بوابة للتطبيع في
املنطقة .ومن هذا املنطلق بدأ ّ
املطبعون ـ والعاملون
على التطبيع ـ بإطالق املبادرات الثقافية والرياضية
والعلمية بحجة أن هذه املبادرات ليست سياسية،
لكن الهدف بالطبع كــان فــرض التطبيع السياسي
كأمر واق ــع .يؤكد خالد السفياني لــ«األخـبــار» أنه
«م ـنــذ التسعينيات قــامــت مـنـظـمــات مـغــربـيــة بكل
ما بوسعها للتصدي ملـحــاوالت التطبيع ،وحققت
بعض الـنـجــاحــات .فعلى سبيل امل ـثــال ،استطاعت
هذه املنظمات إلغاء «مؤتمر الشرق األوسط الكبير»
ال ــذي كــان سيعقد آن ــذاك بــرعــايــة وزي ــر الخارجية
األم ـيــركــي كــولــن بـ ــاول ،حـيـنـهــا ،ي ـقــول السفياني،
«أسـسـنــا جمعية اسـمـهــا خلية مـنــاهـضــة مؤتمر
املستقبل ،ونجحنا في الحصول على موقف من
املـلــك املغربي يــربــط انعقاد املؤتمر بـعــدم حضور
الـكـيــان الصهيوني وه ــذا مــا تــم ،عقد املــؤتـمــر ولم
يحضر الصهاينة بأي شكل من األشكال».
يــرى السفياني أن الصهاينة يسعون إلثــارة فتنة
بني املكون األمازيغي واملـكــون العربي في املغرب:
«حاول الصهاينة زرع الفتنة بني مكونات املجتمع،
م ــن خ ــال م ـغــاربــة ل ـهــم ع ــاق ــات بــاالس ـت ـخ ـبــارات

أزم ـ ـ ــة الـ ـب ــرمل ــان ـ ّـي ــن املـ ــالـ ـ ّـيـ ــة ،س ــرع ــان
م ــا ت ـحــولــت م ــع ال ـش ـه ــور إلـ ــى إحـ ــراج
للحكومة ،حـيــث ص ــار تـقــاعــد أعـضــاء
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب م ــوض ــوع ــا لـلـخــاف
ب ــن األغ ـل ـب ـيــة ال ـح ـكــوم ـيــة ،ف ـقــد طلب
فريق «العدالة والتنمية» ،قبل أشهر،
م ـق ـتــرحــا ي ـق ـضــي ب ـت ـص ـف ـيــة ص ـن ــدوق
ال ـت ـق ــاع ــد ال ـ ـخـ ــاص بـ ــال ـ ـنـ ــواب ،بـيـنـمــا
داف ـعــت ال ـفــرق الـبــرملــانـيــة األخـ ــرى عن
فكرة إصــاحــه ،وأدى ذلــك في النهاية
إل ـ ــى ت ــراج ــع ح ـ ــزب رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
ملصلحة موقف حلفائه.
وب ــذل ــك ،ت ـق ــف ال ـح ـك ــوم ــة ب ــن مـطــرقــة
األغلبية (إضافة إلى حزب االستقالل
املعارض) ،التي تضغط لضخ مليارات
الدراهم من خزينة الدولة في صندوق
ال ـب ــرمل ــان ـ ّـي ــن ،وسـ ـن ــدان ض ـغــط الـ ــرأي
العام الذي يراهن على إلغاء معاشات
ال ـب ــرمل ــان ـ ّـي ــن بــاع ـت ـبــارهــا «ريـ ـع ــا غـيــر
مستحق».

نواب يلجأون إلى القضاء
لم تتوقف األزمــة عند وضــوح األرقــام
وعـ ـج ــز مـ ـي ــزانـ ـي ــات الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،حـيــث
ق ــرر بــرملــانـ ّـيــون ســابـقــون الـلـجــوء إلــى
القضاء بعد توقف معاشاتهم ،بينما
ت ــرك آخ ــرون الـفــرصــة لــرئـيــس مجلس
ّ
النواب من أجل حل املشكلة سياسيًا.
فــي حــديــث مــع «األخ ـب ــار» ،قــال رئيس
«االتـ ـح ــاد الــوط ـنـ ّـي لـلـمــوظـفــن» ،عبد
ّ
ال ــرحـ ـي ــم الـ ـهـ ـن ــدف ،إن ال ـع ـج ــز الـ ــذي
يعانيه صندوق التقاعد ،كانت الدولة
تغطيه عبر املوازنة العامة ،مشيرًا إلى
ّ
أن الـعـجــز يــأتــي مــن ك ــون الـبــرملــانـ ّـيــن
يتلقون معاشات بعد نهاية واليتهم
مباشرة.
وف ـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار الـ ـحـ ـس ــم ف ـ ـيـ ــه ،ات ـف ـقــت
نقاشها
مكونات مجلس النواب خالل
ّ
املقترح ،على تفادي اللجوء إلــى ضخ
اعتمادات من املــوازنــة العامة من أجل
ديـ ـم ــوم ــة الـ ـصـ ـن ــدوق ،وشـ ـ ـ ــددت عـلــى
ضــرورة االعتماد على امل ــوارد الذاتية
من االشتراكات التي يقدمها النواب.

قـ ـ ـ ّـدم امل ــرش ــد األعـ ـل ــى ف ــي إيـ ـ ــران،
عـ ـل ــي خ ــامـ ـنـ ـئ ــي ،جـ ــرعـ ــة تـطـمــن
ل ــإي ــرانـ ـي ــن ،مـ ــن خ ـ ــال ت ــأك ـي ــده
أن ل ـي ــس ه ـن ــاك م ــا ي ـث ـيــر ال ـق ـلــق،
تعليقًا على استئناف واشنطن
الـ ـعـ ـق ــوب ــات ض ـ ـ ُـد ط ـ ـ ـهـ ـ ــران .وف ــي
خـ ـط ــاب س ــاب ــق نـ ـش ــر م ـض ـمــونــه
مخاطبًا عددًا
أمس ،قال خامنئي
ِ
من النشطاء التقاهم« :يجب أن ال
يقلقوا (املـنــاصــرون) على حالنا،
إن أحـ ـدًا ال يستطيع ارت ـك ــاب أي
حماقة ،فليكونوا على ثقة بذلك،
ال يــوجــد أي ش ـ ّـك ف ــي ه ــذا األم ــر.
فلتخبروا الجميع بــذلــك» .وبعد
أيـ ــام عـلــى دخـ ــول الــدف ـعــة األول ــى
من اإلجراءات العقابية األميركية
ض ــد إي ـ ـ ــران ،ل ــم ت ـظ ـهــر م ــؤش ــرات
على انعكاسات سلبية حتى اآلن،
ف ــي وقـ ــت س ـج ـلــت أسـ ـع ــار الـنـفــط
العاملية ارتفاعًا وصل إلى  0.3في
املئة.
ووسـ ـ ـ ـ ــط ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط األمـ ـي ــركـ ـي ــة
عـ ـ ـل ـ ــى دول ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ل ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام
بــالـعـقــوبــات ،ب ــدأت ط ـهــران حملة
م ـ ـضـ ــادة ،ق ــوام ـه ــا الـ ـت ــواص ــل مــع
ال ـح ـل ـفــاء واألص ـ ــدق ـ ــاء وال ـش ــرك ــاء
ّ
االق ـت ـصــاديــن ،فــي خ ـطــوة تجلي
رغ ـبــة إيــران ـيــة ف ــي تـثـبـيــت قــواعــد

مبكرة ّ
تحصن االقتصاد والتجارة
ّ
بـ ـم ــا يـ ـخ ــف ــف م ـ ــن وطـ ـ ـ ــأة ال ـح ـظــر
األميركي .وفيما انشغلت كل من
بـ ـغ ــداد وطـ ـه ــران ب ـمــوقــف رئـيــس
الـ ــوزراء الـعــراقــي حـيــدر الـعـبــادي،
املؤكد التزام حكومته بالعقوبات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة وردود ال ـف ـع ــل عـلــى
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ،تـ ـح ـ ّـرك ــت
الــدبـلــومــاسـيــة اإلي ــران ـي ــة بــاتـجــاه
ك ــل م ــن أن ـق ــرة ومــوس ـكــو .ووص ــل
مــديــر مـكـتــب الــرئــاســة اإليــران ـيــة،
مـحـمــود واع ـظ ــي ،إل ــى أن ـق ــرة ،في
زيــارة على جــدول أعمالها املعلن
لـقــاء مــع وزي ــر الـخــارجـيــة مــولــود
جــاويــش أوغ ـلــو ،والــرئـيــس رجــب
طـيــب أردوغ ـ ــان ،وتـسـلـيــم األخـيــر
رسالة تهنئة بفوزه باالنتخابات.
ومــن تركيا ،أشــار واعـظــي إلــى أن
م ــن س ـ ّـم ــاه ــم ب ـ ــ«أعـ ــداء ال ـب ـلــديــن»
ّ
يخططون لــ«املـســاس بالعالقات
الوثيقة ،لكن بفضل وعي القيادة
والـ ـشـ ـعـ ـب ــن اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي والـ ـت ــرك ــي
ُ
ست ْمنى هــذه املخططات بالفشل
قطعًا»ّ .
وفـ ــي م ـل ــف ال ـع ـق ــوب ــات ،انـضـمــت
سويسرا إلى ّ
املنددين بالعقوبات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .وأع ـ ــرب ـ ــت ال ـح ـكــومــة
السويسرية ،أم ــس ،عــن «أسفها»

لم تظهر مؤشرات على انعكاسات سلبية للعقوبات األميركية حتى اآلن (أ ف ب)

مل ــا س ـ ّـم ـت ــه «الـ ــوضـ ــع املـ ـت ــده ــور»،
ً
ُم ـع ـي ــدة ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى دعـ ــم عمل
الـشــركــات السويسرية فــي إي ــران،
ومـ ــواص ـ ـلـ ــة رواب ـ ـط ـ ـهـ ــا «وف ـ ـ ــق مــا
تــراه مناسبًا لها» .ولفت مسؤول
حكومي إلى أن القرارات األميركية
فــي ش ــأن الـعـقــوبــات «ال تــؤثــر في
امل ــوق ــف ال ـقــانــونــي لـســويـســرا في
مــا يتعلق ب ــإي ــران» ،إال أن ــه أشــار
في الوقت نفسه إلى أن العقوبات
ال ـجــديــدة ق ــد تــؤثــر ف ــي الـشــركــات
السويسرية.
وعـلــى مقلب واش ـن ـطــن ،وضعت
القوات األميركية املناورات التي
أجراها الحرس الثوري اإليراني
في الخليج وعند مضيق هرمز،
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ف ـ ــي خ ــان ــة
«ال ــرس ــال ــة» .ورأى قــائــد ال ـقــوات
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط،
جوزيف فوتيل ،أنه «من الواضح
جدًا أنهم حاولوا أن يستخدموا
تـلــك املـ ـن ــاورات لـكــي يـبـعـثــوا لنا
رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة» ،م ـض ـي ـف ــا أن الـ ـنـ ـظ ــام
اإليراني أراد أن يثبت أنه يمتلك
قدرات عسكرية في مضيق هرمز
االسـتــراتـيـجــي .وب ــدت تعليقات
الجنرال األميركي نابعة من رصد
أمـيــركــي دق ـيــق ل ـل ـم ـنــاورات التي
تفيد املعلومات بإجرائها بشكل
ضخم وباستخدام أسلحة وقطع
عـسـكــريــة م ـت ـط ــورة ،ح ـيــث أش ــار
فــوتـيــل إل ــى أن ال ـقــوات اإليــرانـيــة
ت ـم ـلــك ف ــي هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة أل ـغــامــا
وقوارب متفجرة وصواريخ دفاع
ً
رادارات .لكنه،
ساحلي ،فضال عن
ّ
وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،ح ــذر م ــن أن
الـقــوات األميركية َ
«يـ ِقـظــة بشكل
اس ـت ـث ـن ــائ ــي ..ونـ ـح ــن ن ــراق ــب أي
تغيير» ،مـشــددًا على أن «إحــدى
م ـه ـمــات ـنــا الــرئ ـي ـســة ه ــي ضـمــان
حــريــة املــاحــة وحــريــة التبادالت
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،وسـ ـن ــواص ــل ال ـق ـيــام
بذلك في كل أنحاء املنطقة».
(األخبار)

تقرير

واشنطن أرادت « %70من رؤوس بيونغ يانغ النووية»!

المغرب ضد التطبيع مع إسرائيل
لينا كنوش

تقرير

خامنئي يطمئن
 ...وعين واشنطن على «هرمز»

ّ
ّ
رواتب التقاعد للبرلمانيين تهدد ائتالف حكومة العثماني

اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .يـعـتـمــد ال ـص ـهــاي ـنــة ع ـلــى أش ـخــاص
ّ
يعرفون أنفسهم كصحافيني ،مثقفني ،علماء ،أو
سياسيني في بعض األحيان».
الرئيس السابق لالستخبارات اإلسرائيلية ،عاموس
يادلني ،قال في محاضرة في «معهد موشي ديان»
ّ
وفي حلقة على «قناة العاشرة» :لقد شكلنا خاليا
فــي امل ـغــرب الـعــربــي ،خـصــوصــا فــي امل ـغــرب ،وهــذه
الخاليا يمكن أن تــزعــزع اسـتـقــرار املنطقة فــي أي
ل ـح ـظــة» .ال ـغــايــة واض ـح ــة .لـكــن الـشـعــب امل ـغــربــي ال
يـخـضــع بـسـهــولــة للصهاينة وعـمــائـهــم ،بحسب

الـسـفـيــانــي .فـهــو «ي ـقــاوم بـكــل الــوســائــل املـتــاحــة له
التطبيع .وما علينا سوى النظر إلى التظاهرات من
أجل فلسطني وضد التطبيع التي تجمع في كل مرة
عدد ضخم وكلهم يرفعون شعار التطبيع خيانة».
أم ــا بالنسبة لـلـحــركــة األمــازي ـغ ـيــة الـعــاملـيــة املــوالـيــة
لـلـتـطـبـيــع ،ف ـيــؤكــد خ ــال ــد ال ـس ـف ـيــانــي «أن ال ـحــركــة
األمــازي ـغ ـيــة ال ـعــامل ـيــة وال ـت ــي ع ـنــدهــا م ــا يـكـفــي من
اإلم ـك ــان ــات لـلـنـجــاح ف ــي مـهـمـتـهــا ،ت ــواج ــه الـشـعــب
ّ
املغربي الــذي بأغلبيته مقاوم للتطبيع .وقــد شكل
نقل السفارة األميركية إلى القدس مناسبة جديدة
لـلـتــأكـيــد ع ـلــى هـ ــذه ال ـح ـق ـي ـقــة ،خ ــرج ــت ت ـظــاهــرات
بــاملــايــن ،هــل هــذه املــايــن ليس لها أي اعـتـبــار؟».
لكن ما زالت الفتنة تهدد املغرب ،ونرى كيف أعلن
أحد رموز التيار االنفصالي قيام دولة أمازيغية في
الكنيست وطلب من إسرائيل املساعدة .يكشف هذا
األمر عن محرك خارجي ،ويتعلق هذا األمر باألمن
القومي املغربي.
على رغم ّأن القانون املغربي يجرم كل من يتعامل
مع دولة أجنبية ،هناك أشخاص ينشرون صورهم
على مواقع التواصل االجتماعي مع صهاينة داخل
الكيان الصهيوني ،لكن «تعلن الحكومة املغربية في
جميع املناسبات وأمــام البرملان ،بأن ليس للمغرب
أي عالقة بالكيان الصهيوني .هناك رجل على رأس
الحكومة ال يتخلف عن أية تظاهرة حول فلسطني
وهو األستاذ سعد الدين العثماني ...لكن في الوقت

نـفـســه ه ـنــاك خ ـط ــوات تطبيعية تـتــم وال نـجــد أي
موقف من الحكومة».
كشف «معهد ألـفــا» أخـيـرًا أن الصهاينة افتتحوا
م ــراك ــز ل ـل ـتــدريــب ف ــي مـنـطـقــة م ـك ـنــاس وم ـنــاطــق
أخ ــرى فــي امل ـغــرب ،والــذري ـعــة هــي إع ــداد عناصر
لحماية الشخصيات ،لكن الحقيقة أنهم يدربون
بـعــض أبـنــاء املـغــرب عـلــى كيفية الـقـتــل بــدم بــارد،
وي ـت ــم الـ ـت ــدري ــب م ــن ق ـب ــل أشـ ـخ ــاص خ ــدم ــوا فــي
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات والـ ـجـ ـي ــش الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي .ي ــؤك ــد
الـسـفـيــانــي أن «امل ـن ـظ ـمــات املـعـنـيــة قــدمــت بـيــانــات
ومعلومات للحكومة املغربية حول هذا املوضوع،
هذه األخيرة بدأت بالبحث والتحقيق لكننا ما زلنا
ننتظر النتائج العملية .هذا األمر خطير جدًا ،هذا
يتجاوز موضوع التطبيع بل يهدد األمــن القومي
املغربي».
أما بالنسبة لألشخاص الذين يتظاهرون في مدينة
أغ ــادي ــر ضــد تسمية ال ـش ــوارع بــأس ـمــاء فلسطني
والـقــدس ،فهم بحسب السفياني« ،ي ــؤدون املهمة
املوكلة لهم لكنهم ال يمثلون كــل الشعب املغربي.
من املؤكد أن هؤالء لهم هيكلية معينة لكنهم ليسوا
قوة ّ
فعالة على صعيد املغرب .هناك طابور خامس
مهمته معارضة أي تضامن مع فلسطني .وفي وجه
الجرائم اإلسرائيلية يعتبرون أن إسرائيل لها الحق
ً
فــي الــدفــاع عــن نفسها .ه ــؤالء أع ــداء للمغرب أوال
ولفلسطني ثانيًا».

كشف موقع « »Voxأن
الواليات المتحدة أرادت
من كوريا الشمالية تسليم
 70في ّالمئة من رؤوسها
النووية ،إل أن األخيرة رفضت
الطلب الذي تقدم به وزير
خارجيتها مايك بومبيو
وقت تسير فيه
مرارًا ،في ٍ
الكوريتان باتجاه استكمال
النشاط الدبلوماسي الذي بدأ
قبل أشهر
كشفت تسريبات نقلها موقع «»Vox
اإلعالمي األميركي ،أن وزير الخارجية
األمـيــركــي مــايــك بــومـبـيــو ،اق ـتــرح على
كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة خ ـط ــة بـ ـش ــأن ن ــزع
ســاح ـهــا الـ ـن ــووي ،ل ـكــن ب ـيــونــغ يــانــغ
رف ـض ـت ـه ــا م ـ ـ ـ ـ ــرارًا .ون ـ ـقـ ــل امل ـ ــوق ـ ــع عــن
م ـص ــدري ــن ،ق ــال إن ـه ـمــا مـطـلـعــان على
سير املباحثات بني واشنطن وبيونغ
ي ــان ــغ ،أن «ال ـخ ـط ــة ك ــان ــت ت ـنــص على
تـسـلـيــم ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة م ــا ب ــن 60
و 70ف ــي امل ـئ ــة م ــن رؤوسـ ـه ــا ال ـنــوويــة
للواليات املتحدة أو دولة ثالثة ،خالل

فترة تتراوح بني  6و 8أشهر» .وأشار
املصدران إلى أن «من غير الواضح ما
هي التنازالت التي عرضتها الواليات
املتحدة مقابل ذلك ،إن كانت عرضتها
ً
أصال ،غير تخفيف العقوبات أو شطب
كوريا الشمالية من القائمة األميركية
للدول الداعمة لإلرهاب» .وذكر املوقع
أن بــومـبـيــو ط ــرح ه ــذه ال ـخ ـطــة م ــرات
عديدة خالل الشهرين األخيرين ،لكن
فريق التفاوض لكوريا الشمالية ،الذي
ي ـقــوده نــائــب رئ ـيــس الـلـجـنــة املــركــزيــة
لـ ـح ــزب الـ ـعـ ـم ــال الـ ـ ـك ـ ــوري ك ـي ــم يــونــغ
تشول ،رفض هذه الخطة.
يـ ـش ــار إل ـ ــى أن كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة لــم
ت ـك ـشــف ع ــن ع ـ ــدد ال ـ ـ ــرؤوس ال ـن ــووي ــة
املوجودة لديها ،وقال مصدر لـ«»Vox
فــي ه ــذا ال ـصــدد ،إن ــه ك ــان أح ــد أه ــداف
املفاوضات مع بيونغ يانغ في املرحلة
ال ـحــال ـيــة إق ـن ــاع امل ـس ــؤول ــن ال ـكــوريــن
بالكشف عنها ،فيما تشير تقديرات
الـ ـخـ ـب ــراء األم ـي ــرك ـي ــن إلـ ــى أن ك ــوري ــا
الشمالية تمتلك نحو  65رأسًا نوويًا.
وكـ ـ ــان م ـس ـت ـشــار ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
لألمن القومي ،جون بولتون ،قد أعرب
عن عدم رضاه عن سير تنفيذ ما اتفق
عليه الرئيس دونالد ترامب ،مع نظيره
الكوري الشمالي كيم جونغ أون ،خالل
القمة فــي سنغافورة يــوم  12حزيران
املاضي .كما تشير تقارير إعالمية إلى
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تعثر املفاوضات األميركية ـ ـ الكورية
الشمالية حول نزع السالح النووي من
شبه الجزيرة.
ً
مــن جـهــة ثــانـيــة ،واسـتـكـمــاال للتقارب
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـ ــذي بـ ــدأ ف ــي نـيـســان
املاضي بني الكوريتني وتوقف ،يعقد
مـ ـس ــؤول ــون رف ـي ـع ــون م ــن ال ـكــوري ـتــن
م ـحــادثــات األس ـب ــوع املـقـبــل تحضيرًا
لقمة بــن الــرئـيــس ال ـكــوري الجنوبي،
مـ ـ ـ ــون جـ ـ ـ ــاي إن ،ون ـ ـظ ـ ـيـ ــره الـ ـ ـك ـ ــوري
الشمالي ،وفق ما أعلنت سيول أمس.
وبالرغم من عــدم إعطاء وزارة شؤون
التوحيد في الجنوب أي تفاصيل عن
م ـكــان ان ـع ـقــاد ال ـق ـمــة ،ف ــإن م ــون واف ــق
ســابـقــا عـلــى زي ــارة بـيــونــغ يــانــغ خــال
ال ـخ ــري ــف ب ـع ــد ل ـق ــائ ــه ال ـت ــاري ـخ ــي مــع

يعقد مسؤولون
من الكوريتين
محادثات تحضيرًا لقمة
بين الرئيسين

الزعيم «الشمالي» في نيسان .وقالت
ال ــوزارة فــي بيان إن «الجانبني سوف
ـال
يـعـقــدان مـحــادثــات على مستوى عـ ٍ
االثنني في الجانب الشمالي من قرية
ال ـهــدنــة بــانـمــون ـجــوم ب ـهــدف مناقشة
ّ
ال ـش ــؤون الـتـحـضـيــريــة املـتـعــلـقــة بقمة
بني الشمال والجنوب».
ووف ـ ــق سـ ـي ــول ،ف ـ ــإن املـ ـ ـب ـ ــادرة ج ــاءت
مــن ط ــرف بـيــونــغ يــانــغ الـتــي اقـتــرحــت
الخميس املــاضــي ،أن يعقد الجانبان
ّ
التقدم» الحاصل
محادثات لـ«مراجعة
ّ
منذ قمة نيسان املــاضــي ،التي مهدت
الـ ـط ــري ــق ل ـل ـق ــاء الـ ـت ــاريـ ـخ ــي بـ ــن كـيــم
وت ـ ــرام ـ ــب .ومـ ـن ــذ ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت ،ت ــزاي ــد
ال ـت ـبــادل عـبــر ال ـح ــدود بــن الـكــوريـتــن
ّ
بشكل كبير ،كما أن البلدين يخططان
ألن تـسـتــأنــف فــي وق ــت الح ــق مــن هــذا
الشهر لـقــاءات العائالت التي ّفرقتها
الـحــرب ،وذلــك للمرة األولــى منذ ثالث
س ـن ــوات .كـمــا أعـلـنــت س ـيــول أن وزي ــر
ش ـ ــؤون ال ـتــوح ـيــد ش ــو م ـيــونــغ غـيــون
سيترأس وفدها إلى اجتماع االثنني،
وه ــو ك ــان قــد زار بـيــونــغ يــانــغ الشهر
املاضي لحضور مباراة وديــة في كرة
السلة بني منتخبي الكوريتني ،مضيفة
أن ــه «س ـن ـجــري م ـحــادث ــات مـعـ ّـمـقــة مع
الشمال من أجل قمة شمالية ـ ـ جنوبية
ناجحة».
(األخبار ،أ ف ب)

«سكريبال» سبب
عقوبات جديدة
على روسيا
رده عـلــى الـعـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة الـجــديــدة
فــي ّ
ال ـت ــي ت ـع ـتــزم الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة فــرض ـهــا على
ّ
ـأكــدت مــن أن مــوسـكــو تقف
روس ـيــا بـعــد «أن تـ ّ
وراء اسـتـخــدام غــاز األع ـصــاب نوفيتشوك في
اململكة املتحدة» ،رفض الكرملن الربط بني هذه
الـعـقــوبــات وات ـهــامــات تــورطـهــا بتسميم العميل
املـ ــزدوج سـيــرغــي سـكــريـبــال فــي بــريـطــانـيــا في
آذار املــاضــي فــي ســالــزبــري ،واصـفــا اإلج ــراءات
األميركية بـ«غير الــوديــة» .وقــال املتحدث باسم
الـكــرمـلــن ،ديـمـتــري بـيـسـكــوف ،أم ــس ،إن بــاده
تعتبر «اإلعالن عن قيود جديدة مرتبطة بقضية
سالزبري غير مقبول على االط ــاق ونعتبرها
غ ـيــر ش ــرع ـي ــة» ،ل ـك ـنــه أض ـ ــاف أن «م ــوس ـك ــو ال
ت ــزال تــأمــل إقــامــة عــاقــات بـ ّـنــاءة مــع واشـنـطــن».
ّ
وسجلت البورصة الروسية تراجعًا أمــس على
حذرت
وقع العقوبات األميركية الجديدة .كذلكّ ،
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة م ــن أن مــوسـكــو
ردًا على العقوبات
ستعد «إج ــراءات انتقامية» ّ
ّ
بحقها .وقالت
واشنطن
الجديدة التي فرضتها
ّ
املتحدثة باسم ال ــوزارة ،ماريا زاخــاروفــا ،خالل
مؤتمر صـحــافــي ،إن «الـجــانــب الــروســي سيبدأ
ّ
التحرك
ردًا على هــذا
بــإعــداد إج ــراءات انتقامية ّ
متهمة
ـن»،
ـ
ط
ـ
ن
ـ
ش
وا
ـودي مــن قبل
ّ
الجديد غير ال ـ ّ
السلطات األميركية بأنها اختارت «عمدًا طريق
املواجهة» .وكانت املتحدثة باسم وزارة الخارجية
األميركية ،هيذر ناورت ،قد أعلنت ،في إشارة إلى
تسميم سكريبال بغاز «نوفيتشوك» لألعصاب،
ّ
ـأك ــدت فــي  6آب مــن أن
أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة «ت ـ ّ
الحكومة الروسية استخدمت أسلحة كيميائية
أو ب ـي ــول ــوج ـي ــة ،ف ــي خـ ــرق ل ـل ـق ــوان ــن ال ــدولـ ـي ــة».
وأضافت أنه استنادًا إلى القانون األميركي حول
ّ
األسلحة الكيميائية ،فــإن هــذا التأكد يــؤدي إلى
فرض عقوبات اقتصادية ستدخل ّ
حيز التنفيذ
في نهاية آب الجاري ،من دون أن توضح طبيعة
العقوبات.
إال أن وكالة «فــرانــس بــرس» نقلت عن مسؤول
أم ـي ــرك ــي ،ط ـلــب عـ ــدم ك ـشــف اسـ ـم ــه ،ق ــول ــه «إن
العقوبات تشمل حظر بيع روسيا تكنولوجيا
حـ ـس ــاس ــة ،ك ـت ـل ــك امل ـس ـت ـخ ــدم ــة فـ ــي األجـ ـهـ ــزة
اإللكترونية ومـعــدات املعايرة ،وهــي تكنولوجيا
كان يسمح ببيعها سابقًا كل حالة على حدة».
وقد تشمل هذه العقوبات ،وفق املسؤول نفسه،
«ص ـ ـ ــادرات ب ـم ـئــات امل ــاي ــن م ــن الـ ـ ـ ــدوالرات إلــى
روس ـيــا» .وفــي حــال عــدم اح ـتــرام هــذه املـطــالــب،
س ـي ـتــم إصـ ـ ـ ــدار دفـ ـع ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن ال ـع ـق ــوب ــات
«الصارمة» ،وفق املسؤول األميركي ،حتى إنها
حد «منع شركات الطيران الروسية
قد تذهب إلى ّ
م ــن ال ـه ـبــوط ف ــي املـ ـط ــارات األم ـيــرك ـيــة أو حتى
تعليق العالقات الدبلوماسية بني البلدين» .من
رحبت لندن ـ ـ التي نسبت إلى الحكومة
جهتهاّ ،
الــروسـيــة مسؤولية تسميم سكريبال وابنته ـ ـ
بــالـتــدابـيــر األمـيــركـيــة ال ـجــديــدة ،إذ ق ــال متحدث
«رد دولــي قــوي على استخدام
باسم الحكومةّ :
األسلحة الكيميائية في شوارع سالزبري يبعث
إلــى روسـيــا برسالة ال لبس فيها بــأن سلوكها
ّ
املتهور لن يبقى من دون عقاب».
(األخبار)
سجلت البورصة الروسية تراجعًا أمس
على وقع العقوبات الجديدة (أ ف ب)

