
ع��اد الرئيس الفرنسي إميانويل 
م��اك��رون، للضغط وت��ه��دي��د مسلمي 
ب��اده، ُم��رك��زا هجومه ه��ذه امل��رة على 
األئ��م��ة، وطالبهم بقبول “ميثاق قيم 
اجلمهورية”، كجزء من حربه اجلديدة 
على ما يسميه “االنعزالية اإلسامية”.

استقبل م��اك��رون، بقصر اإليليزيه 
بباريس، رفقة وزير داخليته جيرالد 
دارم����ان����ن، 18 ن��وف��م��ب��ر اجل����اري، 
شخصيات بارزة من املجلس الفرنسي 
للديانة اإلسامية )رسمي(، عرضوا 
ع��ل��ي��ه، ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب��ه، اخل��ط��وط 
العريضة لتشكيل “مجلس وطني 

لألئمة”.
لكن م��اك��رون، استغل ه��ذا اللقاء 
إلم��ه��ال مجلس ال��دي��ان��ة اإلس��ام��ي��ة 
15 يوما فقط، لوضع “ميثاق لقيم 
اجلمهورية” ي��ت��ع��ن ع��ل��ى اإلئ��م��ة 
واالحت��ادات التسعة التي يتألف منها 

املجلس االلتزام به.
واش��ت��رط م���اك���رون، أن يتضمن 
امليثاق تأكيدا على االع��ت��راف بقيم 
اجلمهورية، وأن يحدد أن اإلسام في 
فرنسا دي��ن وليس حركة سياسية، 
وأن ينص على إنهاء التدخل أو االنتماء 

لدول أجنبية.
وجاء هذا االجتماع بعد يوم واحد 
فقط من إحالة احلكومة مشروع قانون 
“ترسيخ م��ب��ادئ اجلمهورية”، إلى 
رئيسي غرفتي ال��ب��رمل��ان، ف��ي إط��ار 
م��ع��رك��ة واس��ع��ة ال��ن��ط��اق يخوضها 
الرئيس الفرنسي للدفاع عن العلمانية 
ف��ي م��واج��ه��ة م��ا يسميه “اإلسام 
االنعزالي”، قبيل نحو 14 شهرا من 

االنتخابات الفرنسية.
“كان من املمكن أن ي��ؤدي وجود 
أئمة، نصبوا أنفسهم )خطباء على 
املنابر( إل��ى زعزعة النظام العام”، 
بحسب ما نقلته “لوموند”، عن صديق 

مقرب ملاكرون لم تسمه.
وحتاول السلطات الفرنسية حتميل 
“األئمة” بشكل أو بآخر، مسؤولية 
الوقوف وراء العمليات اإلرهابية التي 

يعتقد أن وراءها متشددون، على غرار 
تلك التي ذب��ح خالها معلم فرنسي 
ع��ق��ب إظ��ه��اره ص���ور ك��اري��ك��ات��وري��ة 

مسيئة للرسول محمد )ص( لتاميذه.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن صحيفة “ال 
كروا” الفرنسية، تؤكد أن العمليتن 
اإلره��اب��ي��ت��ن ال��ت��ي وق��ع��ت��ا م��ؤخ��را، 
ارتكبهما أجانب لم يكن لهم ارتباط 
خاص مبسجد، إال أن احلكومة ترمي 
إلى محاولة إشعار أئمة فرنسا بالذنب، 
وأنهم ال يستطيعون التكفير عنه إال 
ب��أداء قسم ال��والء للميثاق اجلمهوري 

قيد التشكيل.
وت��وض��ح الصحيفة، أن احلكومة 
تراهن على مجلس الديانة اإلسامية، 
“إلجباره” على تبني “ميثاق قيم 

اجلمهورية”.
لكن مبادئ اجلمهورية )العلمانية( 
تفرض على ماكرون فصل الدين عن 
ال��دول��ة، وع���دم ال��ت��دخ��ل ف��ي ش��ؤون 

ال��دي��ان��ة اإلس��ام��ي��ة، ل��ذل��ك جل��أ إلى 
مجلس الديانة والضغط عليه لتبني 
خطة م��اك��رون حمل��ارب��ة “االنعزالية 
اإلسامية”، دون أن تكون احلكومة 

الفرنسية في الواجهة.
ح��ي��ث ستمنح احل��ك��وم��ة ملجلس 
ال��دي��ان��ة اإلس��ام��ي��ة صاحية حتديد 
معايير األهلية ليصبح املسلم إماًما، 
وي���ص���در ب��ط��اق��ات رس��م��ي��ة ألول��ئ��ك 
املعينن، وإلغاء بطاقة اإلمام في حالة 
املخالفات، باإلضافة إلى تدريبهم على 
محاربة التطرف وصياغة ميثاق يجب 
على جميع األئمة التوقيع عليه، من أجل 

إثبات متسكهم بالقيم اجلمهورية.
ويأمل ماكرون، أن يتمكن املجلس 
ال��وط��ن��ي ل��ألئ��م��ة، ف��ي غ��ض��ون أرب��ع 
س��ن��وات أن ينهي وج���ود 300 إم��ام 
أجنبي في فرنسا “مبتعثن” من تركيا 

واجلزائر واملغرب.
ي���ح���اول م���اك���رون ت��ك��ري��س قيم 

اجلمهورية )العلمانية( كجزء من هوية 
مسلمي فرنسا، حتى وإن اصطدمت 
هذه القيم مع معتقداتهم، على غرار ما 
كان يسمى في الستينات والسبعينات 

ب�”االشتراكية اإلسامية”.
وب��ذل��ك يحشر الرئيس الفرنسي 
مسلمي باده في الزاوية، ويخيرهم 
ب��ن “العلمانية الراديكالية” أو 
اإلسام. ولتفادي رفض أغلبية مسلمي 
فرنسا ملا يسميه “قيم اجلمهورية”، 
يبشر ماكرون ب�”اإلسام التنويري” 

بديا عن “اإلسام املتشدد”.
غير أن االحتادات التسعة، املُشكلة 
ملجلس الديانة الفرنسي، سبق لها أن 
اختلفت بشأن صياغة “ميثاق قيم 
اجلمهورية”، ومن الصعب أن تتفق 
بشأنه خال 15 يوما، وإن حدث ذلك 
حتت ضغط السلطات الفرنسية فإنها 
تراهن بفقدان شعبيتها بن مسلمي 

الباد.

م��ع اس��ت��م��رار اإلدارة األميركية 
احلالية في تأكيدها على متسكها 
مبمارسة سياسة الضغط القصوى 
على السلطات اإلي��ران��ي��ة م��ن أجل 
دفعها إل��ى تغيير ن��ف��وذه��ا، وكبح 
نشاطها املزعزع الستقرار املنطقة، 
أقلها حتى ال� 20 يناير، موعد تسلم 
الرئيس املنتخب جو ب��اي��دن، شدد 
رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامن 
نتنياهو على وجوب عدم العودة إلى 

االتفاق النووي السابق.
وأك���د ف��ي ت��ص��ري��ح��ات صحفية 
األحد ضرورة االستمرار في انتهاج 
سياسة غير قابلة للمساومة من أجل 
التأكد من أن إيران لن تطور أسلحة 

نووية.
إل���ى ذل���ك، رأى أن دوال عربية 
كثيرة غيرت موقفها من إسرائيل 
بفضل وقوفها احلازم ضد البرنامج 
النووي اإليراني ورفضها لاتفاق 
ال��ن��ووي ال��ذي أب��رم ع��ام 2016 مع 
ال��ق��وى الكبرى، ف��ي ح��ن انسحبت 
منه الواليات املتحدة في 2018، بعد 
أن وصفه الرئيس األميركي دونالد 

ترمب بالسيئ.
وف���ي وق���ت س��اب��ق ش���دد وزي���ر 
اخلارجية األميركي مايك بومبيو 
، ب���دوره، على أن سياسة الضغط 
على إي��ران مستمرة وثابتة. وأكد 
في مقابلة مع العربية من أبوظبي 
حيث وصل ضمن جولة خارجية له 
تشمل 7 دول، من ضمنها السعودية، 
أن ب��اده تواصل جهودها من أجل 
حتقيق السام في املنطقة، آخذة بعن 

االعتبار اخلطر الذي تشكله إيران. 
كما أش��ار إل��ى أن اإلدارة األميركية 
شكلت حتالفا للتعامل مع إيران ضمن 
استراتيجيتها في الشرق األوس��ط، 
قائًا “نبني حتالفا ملنع طهران من 
زعزعة االستقرار في املنطقة”. وأكد 
أن ال��والي��ات املتحدة ستستمر في 
ال��دف��اع عن مصاحلها وحلفائها في 

املنطقة.
كما أعلن ممثل إي��ران في الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب 
آب����ادي، أن “باده دخ��ل��ت مرحلة 
جديدة من تخصيب اليورانيوم في 

محطة نطنز النووية”.
وأوض��ح غريب آب��ادي، في مقابلة 
مع موقع “خبر أون الين” اإليراني، 
أن “إيران ب��دأت ضخ غ��از UF6 في 
أجهزة الطرد املركزي مؤخرا، في آخر 
مرحلة للتخصيب وفصل اليورانيوم 

238 عن اليورانيوم 235”.
وأض������اف: “سنبدأ بتخصيب 
ال��ي��وران��ي��وم ف��ي 174 ج��ه��از ط��رد 
مركزي جديد IRM-2 بعد أن قمنا 

بضخ الغاز فيها”.
وتابع قائا: “التحديات اخلطيرة 
التي تواجه االتفاق النووي اليوم 
هي أوال تداعيات انسحاب الواليات 
املتحدة األحادي وغير القانوني من 
االت��ف��اق وإع���ادة ف��رض احل��ظ��ر، ثم 
تقاعس األوروب��ي��ن عن التعويض 
عن هذا الوضع في الوقت الذي نفذت 
إي��ران جميع التزاماتها بشكل كامل 
وفعال، ملدة عام واحد بعد انسحاب 

مفاعل نووي إيرانيالواليات املتحدة”.

نتنياهو: ال يجوز العودة إلى االتفاق النووي مع إيران

طهران: دخلنا مرحلة جديدة من تخصيب اليورانيوم

موريتانيا: وفاة الرئيس األسبق 
3 أيام وإعالن احلداد 

توفي الرئيس املوريتاني األسبق، 
سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ، فيما 
أعلنت رئاسة الباد احل��داد ثاث أيام 

على وفاته.
وذكرت وسائل إعامية محلية، أمس  
اإلثنن، أن ولد الشيخ عبد الله، توفي 
عن عمر يناهز 82 عاما، بإحدى العيادات 

اخلاصة في العاصمة نواكشوط.
ول��م تذكر وس��ائ��ل اإلع���ام تفاصيل 
أكثر حول سبب وف��اة الرئيس األسبق 
ملوريتانيا، وم��ا إن ك��ان ج���راء مرض 

معن.
وإثر وفاة ولد الشيخ عبد الله، أعلنت 
الرئاسة املوريتانية في بيان، احلداد 

ثاث أيام بعموم الباد، دون تفاصيل.
ووصل الرئيس األسبق لسدة احلكم 

بعد ف���وزه باالنتخابات ف��ي 9 أبريل 
2007، قبل أن يطيح به انقاب عسكري 
ترأسه الرئيس السابق محمد ولد عبد 

العزيز، في أغسطس 2008.
وإثر االنقاب، الذي رفضه ولد الشيخ 
عبد ال��ل��ه، مت اعتقاله وف��رض��ت عليه 
اإلقامة اجلبرية، قبل التوصل إلى اتفاق 
بالعاصمة السنغالية دك��ار، سمح له 
بإعان استقالته في 27 يونيو 2009، 

ليعتزل السياسة منذ حينها.
وشغل الراحل العديد من املناصب 
احلكومية ف��ي سبعينات وثمانينات 
القرن املاضي، بينها وزير الدولة املكلف 
باالقتصاد ف��ي الفترة م��ا ب��ن 1971-
1978، كما عمل مستشارا للصندوق 

الكويتي للتنمية بن 1985-1982.  

تبنى مشروع مجلس وطني لتدريبهم على »محاربة التطرف«

ماكرون يبدأ معركة إخضاع األئمة
لـ »ميثاق قيم اجلمهورية«

إميانويل ماكرون

9 alwasat.com.kwخارجيات

آبي: ندعوكم لالستسالم سلميًا ..أنتم في مرحلة الالعودة

إثيوبيا متهل قوات تيجراي 
72 ساعة

في تطور خطير يشعل لهيب األزمة املشتعلة أصاً، أمهل رئيس 
وزراء إثيوبيا آبي أحمد قوات إقليم تيغراي 72 ساعة لاستسام 

قبل أن يبدأ اجليش هجوماً على ميكيلي عاصمة اإلقليم. 
وعبر تويتر، نشر أبي تغريدة مساء األحد قال فيها: “ندعوكم 
لاستسام سلمياً ف��ي غ��ض��ون 72 س��اع��ة، أن��ت��م ف��ي مرحلة 

الاعودة”.
يذكر أن ال��ص��راع م���ازال متواصًا ب��ن احلكومة اإلثيوبية 
االحتادية وقوات إقليم تيغراي شمال الباد، لألسبوع الثالث، 

فيما جتددت األحد، الطرفن بتحقيق تقدم وانتصارات وتصديات.
وبينما أكد زعيم متمردي تيغراي أن مقاتليه يتصدون بثبات 
لتقدم القوات اإلثيوبية حول أدي��ج��رات، أكد اجليش اإلثيوبي 

حتقيقه تقدما، مؤكداً أن الساعات القادمة حاسمة.
وقال دبرصيون جبراميكائيل زعيم اجلبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي في إثيوبيا عبر رسالة نصية إن قوات اإلقليم تقف ثابتة 
في قتالها للقوات احلكومية اإلثيوبية على اجلبهة اجلنوبية، 

وتشتبك مع تلك القوات حول بلدة أديجرات في شمال اإلقليم.
في حن شدد املتحدث العسكري باسم اجليش اإلثيوبي، أن 
قواته ستستخدم الدبابات حلصار ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي 
الشمالي املتمرد، محذراً املدنين من أنه قد يستخدم أيضا املدفعية 

لقصف املدينة.
كما أض��اف في تصريحات اليوم لهيئة اإلذاع��ة والتلفزيون 
اإلثيوبية الرسمية أن “املراحل القادمة هي اجل��زء احلاسم من 
العملية وتتمثل في حصار ميكيلي باستخدام الدبابات وإنهاء 

املعركة في املناطق اجلبلية والتقدم نحو احلقول”.
إلى ذلك، أعلنت جلنة حكومية أن القوات اإلثيوبية سيطرت 
على بلدة إيداجا هاموس الواقعة على بعد 97 كيلومترا من ميكيلي 
عاصمة إقليم تيغراي التي يسيطر عليها املتمردون، مضيفة أن 
قوات الدفاع تتقدم للسيطرة على ميكيلي، وهي الهدف النهائي 

للعملية”.

قوات إقليم تيغراي تدمر 
مطار مدينة أكسوم

أفادت وسائل إعام إثيوبية بأن قوات اجلبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي املتمردة، دمرت مطارا في مدينة أكسوم بعد أن أمهلتها 

القوات االحتادية 72 ساعة لاستسام.
وقال زعيم جبهة حترير تيغراي، ديبريتسيون غيبرميايكل، 
ل�”رويترز” إن “املهلة كانت ستارا من أج��ل السماح للقوات 
احلكومية بإعادة جتميع صفوفها بعد الهزائم التي منيت بها على 

ثاث جبهات” حسب وصفه.
ولم تصدر عن اجلانبن أي ردود فورية على تعليقات الطرف 
اآلخر، ولم يتسن ل�”رويترز” التأكد من البيانات األخيرة، ومن 
الصعب التحقق من صحة امل��زاع��م النقطاع خدمات اإلنترنت 

واالتصاالت الهاتفية.

5 صيادين مينيني  الصومال: مصرع 
على األقل في عاصفة مطرية

لقي 5 ص��ي��ادي��ن مينين على األق��ل 
مصرعهم، ليل أمس اإلثنن، جراء عاصفة 
مطرية ض��رب��ت س��واح��ل ش��م��ال شرقي 

الصومال، وفق مسؤول محلي. 
وق��ال عمدة مدينة “حافون” بوالية 
بونتاند، محمد يوسف، في تصريحات 
صحفية، إن ع��اص��ف��ة م��ط��ري��ة ضربت 
سواحل املدينة، متسببة في هطول أمطار 

غزيرة مصحوبة برياح عاتية.
وأضاف يوسف، أن العاصفة تسببت 
في مقتل 5 صيادين مينين على األقل، 
بعد انقاب قاربهم جراء شدة العاصفة. 
وأوضح أن العاصفة املصحوبة بأمطار 
غزيرة أسفرت أيضا عن خسائر مادية، 

على مستوى املنازل واألشجار.
ولم يذكر املسؤول الصومالي، مزيدا 

من التفاصيل حول الصيادين اليمنين، 
وك��ي��ف ت��ص��ادف وج���وده���م باملنطقة 
م��ع وص���ول ال��ع��اص��ف��ة. وف��ي السياق، 
أعلنت وزارة البيئة واملناخ بالوالية، 
في بيان، أن العاصفة تسببت بخسائر 
مادية وبشرية، إلى جانب نزوح بعض 
ال��ع��ائ��ات مبدينة “اسكوشنب”، دون 
تفاصيل. وحذرت السلطات السودانية، 
من العاصفة املسماة “تروبيكال”، والتي 
قدمت من احمليط الهندي نحو سواحل 

الباد، بسرعة 95�110كم/في الساعة.
ودع���ت وزارة ال��ش��ؤون اإلنسانية 
وإدارة ال���ك���وارث، ف��ي ب��ي��ان، السكان 
والصيادين في شمال شرقي الباد، إلى 
االبتعاد عن املناطق التي قد تضربها 

العاصفة.
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اخلارجية التركية: موقع تركيا
في اتفاقية باريس للمناخ غير منصف

قالت وزارة اخلارجية التركية، إن موقع 
تركيا في اتفاقية باريس للمناخ التي تعد األداة 
التنفيذية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

تغير املناخ غير منصف لها.
وأكد املتحدث باسم اخلارجية التركية حامي 
أقصوي في بيان، أن تركيا تولي أهمية كبيرة 
ملكافحة تغير املناخ التي تعد إحدى املشكات 

العاملية .
وأشار إلى أن مسؤولية تركيا التاريخية عن 
انبعاثات غازات االحتباس احل��راري العاملية 
أق��ل من 1 باملئة، الفتا أنها دول��ة نامية وأن 
موقعها في اتفاقية باريس للمناخ غير منصف 

لها.
وأضاف أنه سبق أن مت تسجيل هذه القضية 
في بيان وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، 
مؤكدا أن��ه لضمان املساهمة بشكل أكبر في 

العمل املناخي ينبغي حتقيق مكانة متساوية 
وعادلة في نظام املناخ الدولي.

جتدر اإلش��ارة إلى أّن املستشارة األملانية 
أجنيا ميركل أشارت لوجود “مشكلة صغيرة” 
بخصوص تركيا واتفاقية املناخ، وأوضحت أّن 
تركيا على الرغم من أنها في اتفاقية باريس من 
بن الدول النامية، إال أّنها أدرجت في اتفاقية 
اإلط��ار للمناخ )األمم املتحدة( على أنها من 

الدول املتقدمة.
وأكدت أّن تركيا في الهيئة احلكومية الدولية 
املعنية بتغير املناخ مدرجة على أنها دولة 
نامية، وق���ادرة ف��ي ال��وق��ت نفسه م��ن خفض 
االنبعاثات بشكل كبير، إال أنها بحاجة للوصول 
إلى التمويل والدعم التكنولوجي من أجل توفير 
البنية التحتية و االبتكار والبحث والتطوير 

السيما في قطاعات الصناعات كثيفة الطاقة.

بيالروسيا: سنضم 
لقائمة العقوبات 

ممثلني عن االحتاد 
األوروبي

قال وزير خارجية بياروسيا 
فادميير ماكي، إن “باده ستدرج 
ممثلن عن قيادة االحتاد األوروبي 
في قوائم العقوبات املوسعة”. 
وعقد رئيس بياروسيا ألكسندر 
ل��وك��اش��ي��ن��ك��و اج��ت��م��اع��ا ح��ول 
السياسة اخلارجية في مينسك، 

شارك فيه ماكي.
وأض��اف ماكي، في مقابلة مع 
قناة “بياروسيا 1” التلفزيونية 
التي عرضت : “ناقش االجتماع 
إج��راءات استجابتنا فيما يتعلق 
باخلطوات التي اتخذها شركاؤنا 
األوروب��ي��ون قبل نحو أس��ب��وع.. 
وأن���ت���م ت��ع��ل��م��ون أن االحت����اد 
األوروب��ي فرض عقوبات إضافية 

على عشرات األشخاص”.
وت��اب��ع ال��وزي��ر البياروسي: 
“عند مناقشة هذا الوضع، قررنا 
توسيع قائمة العقوبات خاصة 
من جهتنا، والتي ستشمل ممثلن 
عن قيادة االحتاد األوروبي وقيادة 

عدد من الدول األوروبية”.
وأك��د املمثل األع��ل��ى للسياسة 
اخلارجية واألمنية ف��ي االحت��اد 
األوروب���ي جوزيب بوريل العمل 
على حزمة جديدة من العقوبات 
على بياروسيا، والتي ستؤثر 
أي��ض��ا ع��ل��ى ال��رئ��ي��س ألكسندر 

لوكاشينكو.
ومطلع الشهر اجل��اري، فرض 
االحت����اد األوروب������ي، وب��ص��ورة 
رس��م��ي��ة ح��زم��ة ع��ق��وب��ات ف��ردي��ة 
ضد بياروسيا تتضمن الرئيس 
البياروسي ألكسندر لولكاشينكو، 
وذلك وفقا لوثيقة نشرها االحتاد 

األوروبي.
وان��ط��ل��ق��ت ف���ي ب��ي��اروس��ي��ا 
اح��ت��ج��اج��ات على خلفية إع��ان 
اللجنة املركزية لانتخابات، فوز 
ال��رئ��ي��س ألكسندر لوكاشينكو 
بوالية جديدة، إثر حصوله على 
نحو 80 باملئة من األص���وات في 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ج���رت ف��ي 9 
أغسطس امل��اض��ي، حيث يطالب 
املتظاهرون باستقالة لوكاشينكو.       


