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مــوســكــو - الـــوكـــاالت: وصــفــت الــخــارجــيــة 
الجنائية  المحكمة  ــرارات  ــ قـ أمـــس  الــروســيــة 
الـــدولـــيـــة بــأنــهــا »عــديــمــة األهـــمـــيـــة« و»بــاطــلــة 
قــانــونــيــا«، بــعــد إعـــان إصــــدار مــذكــرة توقيف 
ارتكاب  بتهمة  بوتين  فاديمير  الرئيس  بحق 

جرائم حرب. 
وقـــالـــت الــمــتــحــدثــة بــاســم الـــــــوزارة مــاريــا 
المحكمة  »قــــرارات  إن  تــلــجــرام  عبر  زاخـــاروفـــا 
بالنسبة  األهــمــيــة  عديمة  الــدولــيــة  الجنائية 

لبلدنا«. 
طرفا  ليست  »روسيا  أن  زاخــاروفــا  وتابعت 
الجنائية  للمحكمة  األساسي  رومــا  نظام  في 
بموجبه«،  الــتــزامــات  عليها  وليست  الــدولــيــة، 
موضحة أن موسكو »ال تتعاون« مع المحكمة. 
وقالت إن مذكرات »التوقيف الصادرة عن 
قانونيا«  باطلة  الدولية  الجنائية  المحكمة 

بالنسبة لروسيا. 
نظام روما األساسي هو النص التأسيسي 
للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها 

في الهاي بهولندا. 
وأعـــلـــنـــت الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 

إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين لمسؤوليته 
في جرائم حرب ارُتكبت في أوكرانيا. 

مــــارس   17 »الـــــيـــــوم  أن  ــان  ــيــ بــ فــــي  وجـــــــاء 
في  الثانية  التمهيدية  الدائرة  أصدرت   ،2023
توقيف  مذكرات  الدولية  الجنائية  المحكمة 
أوكرانيا:  الوضع في  بحق شخَصين في إطار 
الــســيــد فــاديــمــيــر فــاديــمــيــروفــيــتــش بــوتــيــن 
لفوفا-بيلوفا«،  أليكسييفنا  مــاريــا  والــســيــدة 
في  الطفل  لحقوق  الرئاسية  المفوضة  وهي 

روسيا. 
بوتين  أن  بيانها  فــي  المحكمة  وأضــافــت 
ــه مـــســـؤول عـــن جــريــمــة الــحــرب  »ُيـــفـــتـــرض أنــ
لسكان  القانوني  غير  الترحيل  في  المتمثلة 
المناطق  مــن  لسكان  الــقــانــونــي  غير  والــنــقــل 

المحتلة في أوكرانيا إلى االتحاد الروسي«. 
وتابعت: »ُيفترض أن الجرائم ارُتكبت في 
األراضي األوكرانية المحتلة أقله اعتباًرا من 
24 فبراير«، مضيفة أن هناك »أسباًبا معقولة 
شخصًيا  مسؤول  بوتين  السيد  بأن  لاعتقاد 

عن الجرائم المذكورة أعاه«. 

مو�ص�كو : اإ�ص�دار مذك�رة التوقي�ف بحق 

بوتين قرار عديم الأهمية وباطل قانونيا

} أردوجان والرئيس الفنلندي خال مؤتمر صحفي في أنقرة. )أ ف ب(

   انقرة - )أ ف ب(: 
التركي  الرئيس  أعطى 
ــــب طـــيـــب أردوجـــــــان  رجـ
الــضــوء األخــضــر أمــس 
ــضــــمــــام  الــــجــــمــــعــــة النــ
فنلندا إلى حلف شمال 
تاركا  )ناتو(،  األطلسي 
ــي  ــركــ ــتــ لــــلــــبــــرلــــمــــان الــ
مــهــمــة الــتــصــديــق على 
ــدي،  ــنـ ــلـ ــنـ ــفـ ــلــــب الـ ــطــ الــ
ــب بــهــا  ــ ــوة رّحــ فــــي خـــطـ
الحلف. وقال في ختام 
اجــتــمــاع فــي أنــقــرة مع 
الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــلـــنـــدي 
»قررنا  سولي نينيستو: 
انضمام  بروتوكول  بدء 
في  الــنــاتــو  إلــى  فنلندا 
بـــرلـــمـــانـــنـــا«. وســـبـــق أن 
وافقت 28 من أصل 30 
دولة عضًوا في الحلف 

على ترشيح فنلندا. 
   من جهته، رّحب 
األمــــيــــن الــــعــــام لــلــنــاتــو 
ــرغ  ــبــ ــنــ ــتــ ــولــ ــتــ ــــس ســ ــنــ ــ يــ
ــــس الــجــمــعــة بـــقـــرار  أمـ
تــركــيــا وقــــال إنـــه يجب 
للسويد  السماح  أيضا 
باالنضمام إلى الحلف 
»في أقرب وقت ممكن«. 
وقال ستولتنبرغ »األمر 
ــثــــر أهـــمـــيـــة هــــو أن  األكــ
فنلندا  مــن  كــل  تصبح 
والــســويــد عــضــويــن في 
الناتو بسرعة، وليس أن 
تنضّما في الوقت نفسه 
أن  وينبغي  بالضبط«. 

لتصويت  المصادقة  تخضع 
في البرلمان التركي. 

   مـــن جــانــبــهــا، أعــربــت 
ــد أمــــــــس الـــجـــمـــعـــة  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
لــعــدم حصولها  أســفــهــا  عــن 
عــلــى الـــضـــوء األخـــضـــر من 
ــة عــلــى  ــادقــ ــمــــصــ ــلــ تــــركــــيــــا لــ
وقال  الناتو.  إلى  انضمامها 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســويــدي 
ــتــــروم فــي  ــلــــســ ــيــ ــاس بــ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ تـ
تطور  »هــذا  صحافي  مؤتمر 
لــــم نـــكـــن نــــريــــده لــكــنــنــا كــنــا 
مستعدين له. الشيء المهم 
الــســويــد  إلـــى  بــالــنــســبــة  اآلن 
هو ضمان مصادقة« كل من 
تركيا والمجر. وفي السياق، 
أعلن الناطق باسم الحكومة 
المجرية زولتان كوفاكس أن 
قرارها  على  ستصّوت  بــاده 
حــــول انــضــمــام فــنــلــنــدا إلــى 

الناتو في 27 مارس. 
أن تصادق  ويفترض      
الــــمــــجــــر هــــــي أيـــــضـــــا عــلــى 
ــنـــدا  ــلـ ــنـ ــبــــي عــــضــــويــــة فـ ــلــ طــ
قّدمتهما  الــلــذيــن  والــســويــد 
الـــدولـــتـــيـــن بــشــكــل مــشــتــرك 
الــــعــــام الـــمـــاضـــي بـــعـــد غـــزو 
ويتطلبان  ألوكــرانــيــا  روســيــا 
مــوافــقــة بـــاإلجـــمـــاع. وكــانــت 
رئيسها  استقبل  التي  تركيا 
ــيــــره  ــة نــــظــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ أمــــــــــس الـ
تصويتها  ُيعتبر  الفنلندي 
ضـــروريـــا، تــرفــض مــنــذ مايو 
عـــلـــى  الـــــمـــــصـــــادقـــــة   2022
فنلندا  كّل من  ترشح  طلبي 
الحلف.  لعضوية  والــســويــد 

السويد  عــلــى  تــركــيــا  وتــأخــذ 
خـــصـــوصـــا إيـــــــواء نــاشــطــيــن 
»إرهــابــيــيــن«  تعتبرهم  أكــــراد 
حزب  مؤيدي  من  سيما  وال 
الـــكـــردســـتـــانـــي، وإن  الــعــمــال 
أقـــر أردوجــــــان »بــــاإلجــــراءات 
اتخذتها  الــتــي  الــمــلــمــوســة« 
هــــلــــســــنــــكــــي فـــــــــي األشــــــهــــــر 

األخيرة. 
     وأوضح الرئيس التركي 
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
في  »آمـــل  الفنلندي  نظيره 
قــبــل  )الـــتـــصـــديـــق(  يـــتـــم  أن 
المقرر  ومـــن  االنــتــخــابــات«. 
الرئاسية  االنتخابات  إجراء 
والتشريعية في تركيا في 14 
يعّلق  أن  يتوقع  لكن  مــايــو، 
قبل  عمله  التركي  البرلمان 
حوالي شهر من هذه العملية 
قال  مــن جهته،  الــمــزدوجــة. 
الرئيس الفنلندي »نأمل في 
)التركي(  للبرلمان  يتاح  أن 
الوقت« واصفا العملية بأنها 

»مهمة جدا لفنلندا«. 
    وتتشارك فنلندا التي 
أرغمتها موسكو على الحياد 
ــاد  ــحــ ــــع االتــ ــا مـ ــهـ ــربـ ــد حـ ــعـ بـ
الــســوفــيــتــي خـــــال الـــحـــرب 
الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، أطــــول 
حـــــدود أوروبــــيــــة مـــع روســيــا 
بعد  كيلومترا،   1340 بطول 
ــــك، رأى  ــع ذلــ ــ ــا. ومـ ــيــ ــرانــ أوكــ
نينيستو أن »ترشح فنلندا ال 
يكتمل بدون ترشح السويد«. 
واألمور أكثر تعقيدا بالنسبة 
إلـــى الــســويــد الــتــي مــا زالــت 

تواجه اعتراضات أنقرة. 
    وقـــال إردوجــــان أمس 
السويد  تتخذ  »لــم  الجمعة 
فــيــمــا  إيـــجـــابـــي  إجــــــــراء  أي 
اإلرهابيين«  بقائمة  يتعلق 
مــشــيــرا إلــــى أكـــثـــر مـــن 120 
أنقرة.  تسليم قدمتها  طلب 
على  المصحف  حــرق  وأدى 
يـــد مــتــطــرف فـــي الــعــاصــمــة 
الـــســـويـــديـــة فــــي يـــنـــايـــر إلـــى 
تعليق المحادثات بين أنقرة 
وهلسنكي وستوكهولم. وكان 
الــرئــيــس الــتــركــي ألــّمــح إلــى 
أن تركيا مستعدة للمصادقة 
بشكل  فنلندا  عضوية  على 
مــنــفــصــل، فــيــمــا كــــان يــأمــل 
الــبــلــدان فــي االنــضــمــام إلــى 
التحالف في الوقت نفسه. 

لن�صمام  الأخ�صر  ال�صوء  يعطي  اأردوجان 

فنلندا اإلى الناتو والتحالف يرّحب بالقرار 

ــزور  يــ الــــــوكــــــاالت:   – بــكــيــن 
جينبينغ  شي  الصيني  الرئيس 
مـــوســـكـــو هـــــذا األســــبــــوع لــلــقــاء 
ــر  ــيـ ــمـ ــره الــــــروســــــي فـــاديـ ــيــ ــظــ نــ
بوتين، في زيارة دولة هي األولى 
العملية  بـــدء  مــنــذ  لــروســيــا  لـــه 
العسكرية الروسية في اوكرانيا. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقــــالــــت 
الــصــيــنــيــة فــــي بــــيــــان: »بـــدعـــوة 
ــاد الـــروســـي  ــ ــحـ ــ مــــن رئـــيـــس االتـ
الرئيس  يقوم  بوتين،  فاديمير 
ــة  ــ ــارة دولـ ــ ــزيــ ــ ــي جــيــنــبــيــنــغ بــ ــ شـ

لروسيا بين 20 و22 مارس«. 
الــخــارجــيــة  وزارة  واعــتــبــرت 
أنـــهـــا »زيــــــارة مـــن أجــــل الـــســـام« 
التعددية  »مــمــارســة  إلــى  تــهــدف 
الحقيقية... وتحسين الحوكمة 
التنمية  في  واإلسهام  العالمية 

والتقدم في العالم«. 
ــن جـــهـــتـــه قــــــال الـــنـــاطـــق  ــ مـ
باسم الرئاسة الروسية ديمتري 
ــنــــيــــن  االثــ يــــــــوم  إن  ــكــــوف  ــيــــســ بــ
سيكون  ثــنــائــيــا،  لــقــاء  »سيشهد 
ــــي.  ــمـ ــ ــر رسـ ــ ــيـ ــ ــاك غـــــــــــداء غـ ــ ــنــ ــ هــ
واعتبارا من 21 مــارس، سيعقد 

يوم مفاوضات«. 
وأوضـــــــح الـــمـــتـــحـــدث بــاســم 
وينبين  ــغ  وانــ الــخــارجــيــة  وزارة 
أّن شي  خـــال مــؤتــمــر صــحــفــي 
جــيــنــبــيــنــغ »ســــُيــــجــــري تــــبــــاداًل 
ــات الـــنـــظـــر مــع  ــهـ ــوجـ مـــعـــّمـــقـــًا لـ
العاقات  بشأن  بوتين  الرئيس 
الــثــنــائــيــة والـــقـــضـــايـــا الــدولــيــة 
ذات  ــة  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ الـ واإلقـــلـــيـــمـــيـــة 

االهتمام المشترك«. 
وأضــــــــاف: »حـــالـــيـــا، تــتــطــور 
بـــســـرعـــة تـــغـــيـــرات لــــم نــشــهــدهــا 
العالم فترة  خــال قــرن، ودخــل 

وتابع  جديدة من االضــطــراب«. 
بموقفها  »الصين ستتمسك  أن 
األزمة  من  والعادل  الموضوعي 
األوكرانية وستلعب دورا بناء في 

تعزيز محادثات السام«. 
وخال هذه الزيارة، سيبحث 
ــيـــخ الـــشـــراكـــة  ــيـــســـان »تـــرسـ الـــرئـ
الشاملة والتعاون االستراتيجي 
سيما  وال  والصين«  روســيــا  بين 
»على الساحة الدولية«، حسبما 
أعلن الكرملين في بيان، مشيرًا 
إلــــى أنــــه ســيــتــّم »تــوقــيــع وثــائــق 

ثنائية مهّمة«. 
الرئيسان  التقى  أن  وســبــق 

قمة  هــامــش  عــلــى  سبتمبر  فــي 
لــمــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي لــلــتــعــاون 
ــان، وكــــــــان هــــذا  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ فـــــي أوزبـ
بــدء  مــنــذ  بينهما  اجــتــمــاع  أول 
الروسية في  العسكرية  العملية 
فــبــرايــر 2022.  أواخــــر  اوكــرانــيــا 
وأعــــلــــنــــا فـــــي هـــــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة 
العاقات  تعزيز  على  عزمهما 

بينهما وسط أزمة مع الغرب. 
ــي إعــــــــان زيـــــــــارة شــي  ــ ــأتـ ــ ويـ
غداة محادثة  لروسيا  جينبينغ 
الخارجية  وزيـــري  بين  هاتفية 

األوكراني والصيني. 
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وقــــــــــال وزيــــــــــر الــ

بيان  فــي  غــانــغ  تشين  الصيني 
ــيـــن  »الـــصـ إّن  وزارتـــــــــــه  نــــشــــرتــــه 
األزمــــــة  تـــتـــصـــاعـــد  أن  تـــخـــشـــى 
وتــخــرج عــن نــطــاق الــســيــطــرة«. 
وأضـــاف الــوزيــر: »تــأمــل الصين 
األطــــــراف  تـــحـــافـــظ جــمــيــع  أن 
النفس  الـــهـــدوء، وضــبــط  عــلــى 
في  السام  محادثات  وتستأنف 
ــعـــود إلــى  ــرب وقــــت مــمــكــن وتـ ــ أقـ

طريق التسوية السياسية«. 
ــهــــر  ونــــــــشــــــــرت بــــكــــيــــن الــــشــ
وثــيــقــة مــن 12 نقطة  الــمــاضــي 
تـــحـــض مـــوســـكـــو وكـــيـــيـــف عــلــى 

الدخول في مفاوضات سام. 

الواليات  نــّددت  جانبها  من 
الصين  بــدعــوة  أمــس  المتحدة 
ــف إطــــــــاق الـــــنـــــار فــي  ــ ــ ــى وقـ ــ ــ إلـ
أوكرانيا، معتبرة أنها تهدف إلى 
وإعطاء  الروسي  التقّدم  تعزيز 
ــة لــلــتــحــضــيــر  الــكــرمــلــيــن فـــرصـ
لهجوم جديد، بحسب متحدث 

باسم البيت األبيض. 
ــاســـم  ــدث بـ ــحــ ــتــ ــمــ وقـــــــــال الــ
ــن الـــقـــومـــي جــون  ــ مــجــلــس األمـ
كـــيـــربـــي قـــبـــل زيـــــــــارة الـــرئـــيـــس 
الصيني شي جينبينغ لموسكو 
األسبوع المقبل: »نحن ال نؤيد 
الدعوات إلى وقف إطاق النار 
في هذا الوقت«. وأضاف: »نحن 
ــوات  ــدعــ الــ نـــؤيـــد  بـــالـــتـــأكـــيـــد ال 
لـــــوقـــــف إطــــــــــاق الــــــنــــــار الـــتـــي 
اجتماع  في  الصين  ستطرحها 
روســيــا  والــتــي ستفيد  مــوســكــو، 

ببساطة«. 
الرئيس  أن  المتحدث  وأكد 
ــــدن يـــعـــتـــزم الـــتـــحـــدث  ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
لكن  جينبينغ،  شي  مع  هاتفيًا 
الترتيبات لم تتخذ بعد. وقال: 
ــمـــي، لــــم يــحــصــل  ــلـ »بـــحـــســـب عـ
اتصال مع الصينيين«، لترتيب 

إجراء مثل هذه المكالمة. 
ــت ذاتــــــــه أعــلــنــت  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
سلوفاكيا تسليم اوكرانيا قريبا 
لتصبح  ــيــــج-29  مــ مــقــاتــلــة   13
بـــذلـــك ثـــانـــي دولــــــة عـــضـــو فــي 
حـــلـــف شــــمــــال االطـــلـــســـي بــعــد 
بولندا تتخذ مثل هذا القرار. 

وتـــــوّعـــــد الـــكـــرمـــلـــيـــن أمـــس 
ر«،  »سُتدمَّ المقاتات  هــذه  بــأن 
شـــحـــنـــات  أن  ــى  ــ ــلـ ــ عـ مــــــــشــــــــدًدا 
األســلــحــة الــغــربــيــة لــكــيــيــف لن 
تغّير أهداف روسيا العسكرية. 

الأ���ص��ب��وع..  ه���ذا  رو���ص��ي��ا  ي���زور  جينبينغ  ���ص��ي 

وال��م��ل��ف الأوك����ران����ي ف��ي ���ص��ل��ب ال��م��ح��ادث��ات

} شي وبوتين خال لقاء في فبراير 2022. )رويترز(

مناطق  شــهــدت  ب(:  ف  )أ   - بــاريــس 
صباح  اضــطــرابــات  فــرنــســا  فــي  مختلفة 
أمس الجمعة، غداة تمرير قانون إصاح 
نظام التقاعد من دون التصويت عليه في 
ُيضعف  الــذي  األمــر  الوطنية،  الجمعية 
وسط  مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس  موقف 
اســتــعــادة االحــتــجــاج زخــمــه فــي الــشــوارع 
وفـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة. وفـــي بــاريــس، 
تجّمع حوالي مائتي متظاهر بدعوة من 
الــعــام النافذ،  الــعــّمــالــي  نــقــابــات االتــحــاد 
الـــمـــرور صــبــاح الجمعة  وعــرقــلــوا حــركــة 
على الطريق الدائري غداة أمسية شهدت 

أعمال عنف.
ومــســاء الــخــمــيــس، خــرجــت تــظــاهــرة 
األشــخــاص في  فيها آالف  عفوية شــارك 
مــحــيــط ســاحــة الــكــونــكــورد بــالــقــرب من 
مقر الجمعية الوطنية. وتّم اعتقال أكثر 
 258 بينهم  الــخــمــيــس  شــخــص   300 مــن 
فــي بــاريــس وحــدهــا، وفـــق مــا أعــلــن وزيــر 
دارمانان مساء لشبكة  الداخلية جيرالد 
تّم  متفّرقة  تــظــاهــرات  وجـــرت  إل.  تــي  إر 
إلــى مـــدارس،  خالها قطع طــرق مــؤّديــة 
غــــداة قــــرار الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
الــلــجــوء إلـــى الــمــادة 49.3 مــن الــدســتــور 
لــتــمــريــر هـــذا اإلصــــاح الــــذي ال يحظى 
بــشــعــبــيــة، والــــــــذي تــــحــــّرك الـــكـــثـــيـــر مــن 

الفرنسيين ضّده منذ 19 يناير. 
ــارت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة رفــع  ــتـ واخـ
سّن التقاعد القانوني استجابة للتدهور 
التقاعد  صــنــاديــق  تشهده  الـــذي  الــمــالــي 
الدول  من  وفرنسا  السكان.  ولشيخوخة 
األوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد 
قابلة  التقاعد  أنظمة  تكون  أن  دون  مــن 
لــلــمــقــارنــة مــع غــيــرهــا مــن الــــدول بشكل 
كـــامـــل. يـــبـــرز شــبــه إجـــمـــاع عــلــى اعــتــبــار 
الــلــجــوء إلـــى الــمــادة 49.3 مــن الــدســتــور 
تصويت  دون  من  القانون  مشروع  لتبّني 
في الجمعية الوطنية نكسة بالنسبة إلى 
السياسي في  َرَهــن رصيده  الذي  ماكرون 
ــاح، جـــاعـــًا مــنــه أبـــرز  ــ ســبــيــل هـــذا اإلصــ

مشاريع واليته الرئاسية الثانية. 
ــذا اإلجــــــراء بــتــبــّنــي نــّص  ويــســمــح هــ

الجمعية  فــي  عــلــيــه  الــتــصــويــت  دون  مــن 
الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراٌح بحجب الثقة 
إلى اإلطاحة بالحكومة. وتعيش حكومة 
حالة  فــي  بـــورن  إليزابيت  الــــوزراء  رئيسة 
المعارضة  أن تقّدم  بانتظار  التأّهب،  من 
ــًا أو أكـــثـــر لــحــجــب الــثــقــة. ومــن  ــتـــراحـ اقـ
المرّجح أن يسّبب أحد هذه المقترحات 
صغيرة  وسطية  مجموعة  قّدمته  الـــذي 
العام  لــلــرأي  مــعــروفــة  غير  البرلمان  فــي 
ومــا  والمستقّلين  الــحــريــات  -مــجــمــوعــة 
الكبرى  المشكلة  واألقاليم-  البحار  وراء 

للحكومة لكونه »عابرًا لألحزاب«. 
ــيـــم الــمــجــمــوعــة بـــرتـــرانـــد  ــال زعـ ــ  وقــ

بانشي للصحافة إّن »التصويت على هذا 
االقتراح سيجعل من الممكن الخروج من 
أزمة سياسية عميقة«. غير أّنه أعرب عن 
أسفه ألّن »الزماء في حزب الجمهوريين 
لن يوّقعوا عليه«. من جهته، شّجع زعيم 
راديكالي(  )يسار  المتمّردة  فرنسا  حــزب 
جـــان لـــوك مــيــانــشــون عــلــى »الــتــحــّركــات 
أّن حزبه  معلنًا  الــبــاد«،  كــّل  في  العفوية 
الثقة  لحجب  اقتراحه  بـ»سحب«  سيقوم 
مــن مجموعة  الــمــقــّدم  االقــتــراح  لصالح 
يصّوت  أن  على  البعض  ويــعــّول  »لــيــوت«. 
عليه نّواب من اليمين معارضون إلصاح 

نظام التقاعد. 

ويأتي ذلك فيما أعلن حزب »التجّمع 
مقترٍح  لتقديم  يخّطط  الذي  الوطني«، 
أيضًا، أّنه سيصّوت على جميع مقترحات 
حـــجـــب الـــثـــقـــة. بـــالـــتـــالـــي، يـــقـــع مــصــيــر 
الحكومة، التي تستند إلى أغلبية نسبية 
أيدي حوالي  في  الوطنية،  الجمعية  في 
اليمينية  الــمــجــمــوعــة  مـــن  نــائــبــًا  ســتــيــن 
الــتــقــلــيــديــة )حــــزب الــجــمــهــوريــيــن(. فــإذا 
ُأضــيــفــت أصـــواتـــهـــم إلــــى أصـــــوات جميع 
فسيصلون  اآلخـــريـــن،  الــمــعــارضــة  نــــواب 
المتمّثلة  المطلقة  األغلبية  إلــى  بذلك 
إســقــاط  يمكنها  والـــتـــي  نــائــبــًا،   577 فـــي 

السلطة التنفيذية. 

المعرك���ة ال�صيا�ص���ية ت�ص���تمر بع���د تمري���ر ماك���رون 

ت�����ص��وي��ت  دون  م���ن  ال��ت��ق��اع��د  اإ�����ص����اح  ق���ان���ون 

} من االحتجاجات في باريس. )أ ف ب(

جنيف - )أ ف ب(: أعلنت األمم المتحدة أمس الجمعة أن 
بحاجة  والنيجر  ومــالــي  فاسو  بوركينا  فــي  طفل  مايين  عشرة 
في  عددهم  الضعف عن  بزيادة  أي  إنسانية،  إلى مساعدة  ماسة 
عام 2020، وذلك على وقع النزاعات المسّلحة والعنف الجهادي 
التي شهدت  وبوركينا فاسو  السنوات األخيرة.  الذي تصاعد في 
انقاَبين عسكريين في عام 2022، وقعت منذ عام 2015 في دّوامة 
العنف الجهادي الذي ظهر في مالي والنيجر قبل بضع سنوات 

وانتشر خارج حدودهما. 
وأشارت اليونيسف في تقريرها إلى أّن حوالي أربعة مايين 
طفل معّرضون للخطر في الدول المجاورة لبوركينا فاسو ومالي 
غرب  لمنطقة  لليونيسف  اإلقليمية  المديرة  وقــالــت  والنيجر. 
يقعون  »األطفال  إن  بيان  في  بوارييه  بيار  ماري  إفريقيا  ووسط 

لاشتباكات  كضحايا  المسّلحة،  النزاعات  وسط  متزايد  بشكل 
حكومية«.  غير  مسلحة  لمجموعات  أو  المتصاعدة  العسكرية 
األطفال  على  بشكل خــاص  عنيفًا  كــان   2022 »عــام  أّن  وأضــافــت 
في منطقة وسط الساحل. يجب على جميع أطراف النزاع وقف 
الهجمات على األطفال ومدارسهم ومراكزهم الصحية ومنازلهم 

بشكل عاجل«. 
المعارضة  المسّلحة  الجماعات  فإّن  األممية،  الوكالة  ووفق 
لنظام التعليم الذي تديره الدولة تحرق المدارس وتنهبها، كما 
أّن أكثر من 8300  تهّدد وتختطف أو تقتل المعلمين. وأوضحت 
مالي  فــاســو،  )بوركينا  الــثــاث  الـــدول  فــي  أبوابها  أقفلت  مــدرســة 
األهالي  نــزوح  بسبب  أو  استهدافها  بسبب  إّمــا  وذلــك  والنيجر(، 
أو خوفهم من إرسال أطفالهم إلى المدارس. وفي بوركينا فاسو، 

الذين  أّن عدد األطفال  المتحدة  بيانات جمعتها األمم  أظهرت 
ُقتلوا خال األشهر التسعة األولى من عام 2022 ازداد ثاث مّرات 

مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. 
بأعيرة  بــإصــابــات  متأثرين  األطــفــال  هـــؤالء  معظم  وتــوفــي 
نارية أثناء الهجمات على قراهم، أو كانوا ضحايا انفجار عبوات 
األكثر  المناطق  إحــدى  فــي  األزمـــة  هــذه  وتقع  أو ذخــائــر.  ناسفة 
تضّررًا بالتغّير المناخي في العالم، في ظّل ارتفاع درجات الحرارة 
بــمــوازاة  المنتظم.  غير  األمــطــار  هطول  عــن  ناجمة  وفيضانات 
في  تتمّثل  تكتيكات  إلى  المسّلحة  الجماعات  تلجأ بعض  ذلك، 

محاصرة البلدات والقرى وتخريب شبكات إمدادات المياه. 
الــغــذائــي. وبحسب  انــعــدام األمـــن  تــؤّجــج  كــّل هــذه العناصر 
المنطقة  ألف شخص يعيشون في  أكثر من 20  فإّن  اليونيسف، 

بحلول  سيصلون  والنيجر  ومالي  فاسو  بوركينا  بين  الحدودية 
ــن الـــغـــذائـــي ُوصـــف  ــ ــى مــســتــوى مـــن انـــعـــدام األمـ شــهــر يــونــيــو إلــ
بـ»الكارثي«. وتنتشر األعمال العدائية من منطقة وسط الساحل 
إلى المناطق الشمالية في بنين وساحل العاج وغانا وتوغو، التي 
تعّد مجتمعات نائية يتمّتع فيها األطفال بفرص محدودة للغاية 

للحصول على الحماية والخدمات. 
غير أّن هناك نقصًا في تمويل المساعدات اإلنسانية. ففي 
الذي  دوالر  مليون   391 مبلغ  ثلث  اليونيسف  تلّقت   ،2022 عــام 
ــار نــــداء لجمعه مــن أجــل  كــانــت تــســعــى لــلــحــصــول عــلــيــه فــي إطــ
منطقة وسط الساحل. وفي عام 2023، وّجهت نداًء لجمع 473,8 
الساحل  وســط  فــي  اإلنــســانــيــة  االســتــجــابــة  لخطة  دوالر  مليون 

والبلدان الساحلية المجاورة. 

اليوني�ص���ف: ع�ص���رة مايي���ن طفل في و�ص���ط منطق���ة ال�ص���احل في خطر 


