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الهدم والفساد

ح ��ذرت أران��ش��ا غ��ون��زال �ي��س الي ��ا وزي ��رة
ال �ش��ؤون اخل��ارج �ي��ة واإلحت� ��اد األوروب� ��ي
وال �ت �ع��اون اإلس�ب��ان�ي��ة م��ن ال��زي��ادة املقلقة
ف ��ي أع� � ��داد امل��ه��اج��ري��ن غ �ي��ر الشرعيني
اجلزائريني الذين يصلون إل��ى السواحل
اإلسبانية ،وش��ددت غونزاليس الي��ا خالل
ندوة صحفية على أن عدد املهاجرين غير
الشرعيني الوافدين من اجلزائر إلى إسبانيا
تضاعف خمس م��رات منذ ب��داي��ة ال�ع��ام .
حقيقة م��رة ،ألن الشعب اجل��زائ��ري في
حالة هروب من الواقع املرير الذي يعيش
فيه ،ألن القدرة الشرائية في تراجع مستمر
جراء سوء التدبير الذي تعرفه هذه الدولة،
ففي الوقت الذي يجب فيه هيكلة اإلقتصاد
وأش��ي��اء أخ� ��رى ،ت �ه��در ف�ي��ه م��ا ت�ب�ق��ى من
عائدات احملروقات في قضايا التهم الشعب
اجلزائري املغلوب على أمره.

أكدت وكالة “سبوتنيك” الروسية لألنباء أن
استئناف احلوار الليبي-الليبي ،مببادرة من
املغرب ،لتقريب مواقف الليبيني والتوصل إلى
تسوية سياسية لألزمة في هذا البلد ،حظي
بترحيب واســـع من املجتمع الـــدولــي.
وكتبت وكالة أنباء “سبوتنيك” ،في مقال
مطول حول دور وجهود املغرب في احلوار
الليبي-الليبي املنعقد مبدينة بوزنيقة ،أن
منظمة األمم املتحدة أشادت بـ “الدور البناء”
للمملكة التي “ساهمت منذ ان��دالع األزمة
الليبية في اجلهود الرامية إلى التوصل إلى
حل سلمي للنزاع في ليبيا “.
وفي السياق ذاته ،أضاف املقال أن االحتاد
األوروب��ي عبر عن “امتنانه للمغرب لدوره
النشط ل��دى الطرفني” ،إلي��ج��اد ح��ل للنزاع
الليبي.
وع��ل��ى امل��س��ت��وى اإلف���ري���ق���ي ،أب����رز جتمع
دول الساحل وال��ص��ح��راء “الدعم احملمود
والتشجيع على احل���وار البناء” لصاحب
اجلاللة امللك محمد السادس.
كما سلط جتمع بلدان الساحل والصحراء
الضوء على “االنخراط الشخصي واملؤسسي”
لوزير الشؤون اخلارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمني ب��اخل��ارج ،السيد ناصر
ب��وري��ط��ة“ ،في ال��ب��ح��ث ع��ن ح��ل متفاوض
بشأنه لألزمة الليبية التي تؤثر بشدة على
باقي الدول األعضاء في التجمع “.
من جهته ،أكد االحتاد اإلفريقي على “جهود
املغرب من خ�لال جمع ممثلني عن البرملان
وامل��ج��ل��س األع��ل��ى ل��ل��دول��ة الليبية م��ن أجل
إح��ي��اء مسلسل احلـــل ال��س��ي��اس��ي لألزمة
الليبية “.

وم ��ن أج ��ل ت��وض �ي��ح أك� �ث ��ر ،ف �م��ع سبق
اإلص��رار والترصد وبغباء غير مسبوق
تواصل وكالة األنباء اجلزائرية أكاذيبها
وافتراءاتها ضد مجموعة من الدول في
ملف قضية وحدتنا الترابية ،وفي هذا الصدد
ج��دد وزي��ر ال�ش��ؤون اخلارجية اإليرلندي،
سيمون كوفيني ،التأكيد على موقف بالده
املتعلق بقضية الصحراء املغربية ،داعيا
إلى التوصل لتسوية سياسية لهذه القضية
في إطار مسلسل األمم املتحدة.
وف��ي م�ع��رض رده على س ��ؤال لنائب من
بالده حول العالقات مع املغرب ،الذي أثارت
إجن��ازات��ه ال �ب��ارزة ف��ي ال�س�ن��وات األخيرة
حفيظة أع��داء ال��وح��دة الترابية للمملكة،
خاصة بعد اإلعالن عن قرب افتتاح سفارة
إلي��رل�ن��دا ب��ال��رب��اط ،أك��د كوفيني أن بالده
تدعم املسلسل ال��ذي تقوده األمم املتحدة،
وجهود األمني العام لألمم املتحدة الرامية
إلى التوصل إلى تسوية سياسية نهائية
«لقضية الصحراء املغربية».

وأضافت وكالة “سبوتنيك” أن جامعة الدول
العربية انضمت إلى هذه الالئحة الطويلة،
حيث أشادت “باجلهود التي يبذلها املغرب
لتحقيق ت��ق��دم ف��ي احل����وار ال��س��ي��اس��ي بني
األطراف الليبية “.
وأشارت إلى أن العديد من الدول ،مبا فيها
فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا ومصر
واألردن وتركيا ،نوهت بجهود وانخراط
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ف���ي م��ل��ف األزم���ة
الليبية.
والحظت وكالة األنباء الروسية أن��ه ليس

من املستغرب أن تغيب اجلزائر عن الئحة
املنوهني باجلهود املغربية.
ونقلت الوكالة عن مدير األبحاث في معهد
االس��ت��ش��راف واألم���ن ف��ي أوروب���ا ق���ادر عبد
الرحيم ،قوله إن القضية الليبية تضطلع
بدور مهم بالنسبة للجزائر التي تشهد حاليا
ضمورا دبلوماسيا وسياسيا.
وأب����رز أن ال��ن��ه��ج ال��دب��ل��وم��اس��ي املغربي
جدير بالثناء  ،م��ؤك��دا أنه” ومثل مبادرة
الصخيرات في سنة  ، 2015فإن النهج الذي
مت إطالقه في بوزنيقة يسمح بتعزيز احلوار

املباشر .وه��و بذلك مينح األط��راف الليبية
الفرصة إليجاد احللول والسبل إلنهاء األزمة
،وبالتالي إنهاء احلرب األهلية “.
وذكرت الوكالة الروسية بأن جلسات احلوار
الليبي في مدينة بوزنيقة تشكل أول لقاء
بني األطراف الليبية املتحاربة منذ إعالنها
وق��ف إط�لاق النار في  21غشت املنصرم ،
مضيفة أن وف���دي املجلس األع��ل��ى للدولة
الليبية وب��رمل��ان طبرق جلسا مع بعضهما
حول طاولـــة املفاوضات فــــي املغرب وجها
لوجه .

الدورة الـ 75للجمعية العامة لألمم المتحدة
ليست كسابقاتها في زمن كورونا
ت��ب��دأ اجلمعية ال��ع��ام��ة ل�لأمم امل��ت��ح��دة هذا
األسبوع دورتها لهذه السنة ،والتي تصادف
الذكرى الـ 75إلنشاء املنظمة العاملية ،وهو
موعد ك��ان سيتم ،لو أن��ه انعقد في ظروف
عادية ،االحتفال به على نطاق واسع بحضور
العشرات من رؤساء الدول واحلكومات الذين
يتوجهون كل سنة إلى مقر األمم املتحدة في
نيويورك.
غير أن ظ��روف انعقاد ه��ذا املوعد الدولي
السنوي مختلفة ه��ذا العام .فبفعل تدابير
ال��ت��ب��اع��د اجل��س��دي ال��ت��ي تفرضها جائحة
كورونا ،ستتم أغلب االجتماعات والندوات
ال��ت��ي ستنعقد ف���ي إط����ار االج��ت��م��اع رفيع
امل��س��ت��وى للجمعية ال��ع��ام��ة ل�ل�أمم املتحدة
افتراضيا أو بشكل افتراضي وحضوري في
اآلن ذاته لكن بعدد محدود من املشاركني.
وبدورها ،سيتعقد جلسات املناقشة العامة
(اع��ت��ب��ارا م��ن  21ش��ت��ن��ب��ر) ،وه���ي م��ن أبرز

حلظات اجلمعية العامة التي تتميز بخطب
قادة العالم ورؤساء الوفود ،هذه السنة من
خالل رسائل فيديو مسجلة سيتم بثها في
القاعة التاريخية لهذه اجلمعية ،بحضور
سفراء الدول األعضاء لدى األمم املتحدة.
وذك��رت األمم املتحدة أن اخلطب املسجلة
مسبقا يتعني أن يقدمها ممثل من كل دولة
مقيم في نيويورك ،وال��ذي سيمكنه الولوج
لقاعة اجلمعية العامة.
ووح��ده الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب،
الطامح لوالية ثانية خالل رئاسيات نونبر
املقبل ،ك��ان أمل��ح إل��ى إمكانية توجهه إلى
ن���ي���وي���ورك إلل���ق���اء خ��ط��اب��ه ش��خ��ص��ي��ا أم���ام
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة .وق���د ف��س��ر ال��ع��دي��د من
املراقبني هذه اخلطوة على أنها تندرج في
إطار إستراتيجية حملته االنتخابية لتسليط
الضوء على إجن���ازات السياسة اخلارجية
إلدارته.

ولكن ،وحتى وإن لم تستطع األمم املتحدة
م��ن الناحية التقنية منع سفر أي رئيس
دول���ة أو وف���د ،ف���إن ال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة في
نيويورك أوصت بفرض حجر صحي إلزامي
ملدة أسبوعني بالنسبة ألي مسافر قادم من
البلدان التي تطرح مخاطر أكبر على املستوى
الوبائي.
وستتميز ال��دورة احلالية للجمعية العامة،
التي تنطلق رسميا في  15شتنبر حتت شعار
“تعددية األط���راف واملستقبل ال��ذي نصبو
إليه” ،بالعديد م��ن االجتماعات والندوات
الرفيعة املستوى التي تتناول قضايا ذات
أهمية كبرى ،السيما حتقيق أهداف التنمية
املستدامة في أفق سنة .2030
وم��ن املرتقب ان يشهد مقر األمم املتحدة
تنظيم ح��دث آخ��ر ف��ي  21شتنبر اجلاري
لالحتفال بالذكرى السنوية الـ 75إلنشاء األمم
املتحدة (والذي سيتم أيضا بشكل افتراضي

وعن بعد) ،يروم “حشد دعم متجدد لتعددية
األطراف” ،وهي قضية تزداد إحلاحا في وقت
يواجه فيه العالم وباء كورونا.
وم��ن املنتظر أن يلقي األم�ي�ن ال��ع��ام لألمم
املتحدة ،أنطونيو غوتيريس ،خطابا خالل
هذا احلدث الرفيع املستوى.
وق��ال املتحدث باسمه ،ستيفان دوجاريك،
“إنها ليست ال��ذك��رى السنوية الـ 75لألمم
املتحدة فحسب ،بل إنها أيضا حلظة للتفكير
في كيفية املضي قدما في الدفاع عن تعددية
األط��راف في وقت حتدق بها مخاطر كبيرة،
وكيف يتعني علينا أن نتحد حملاربة الوباء
وإعادة البناء والتعافي بشكل أفضل”.
وتابع أن��ه “من ال��واض��ح أن ه��ذه اجلمعية
العامة لن تكون مثل سابقاتها .أعتقد أنه
ستتاح لنا الفرصة لالستماع إلى (خطابات)
ق��ادة العالم بشأن وض��ع العالم خ�لال هذه
الفترة املأساوية التي نعيشها”.

وملن ال يعرف ذلك ،فقد نسبت وكالة األنباء
اجل��زائ��ري��ة ،متالعبة ف��ي ذل��ك باملزدوجات
واالخ � �ت �ل�اق وإخ� � ��راج ال �ت �ص��ري �ح��ات من
سياقها ،للوزير اإليرلندي دعم بالده املزعوم
لـ «استفتاء تقرير املصير» ،وهو خيار أقبرته
األمم املتحدة منذ فترة طويلة  ،ولم يشر إليه
بتاتا كوفيني ،بل على العكس من ذلك ،شدد
رئيس الدبلوماسية اإليرلندية  ،في معرض
جوابه ،على موقف احلياد اإليجابي الذي
تتبناه ب�لاده بخصوص قضية الصحراء
املغربية وتسليمها بالقرار الذي ستتخذه
األمم املتحدة في هذا الشأن.
الغريب في األمر أن هذه اجلزائر ووكالة
أنبائها ال تكل وال متل من اإلختالق وهي
ت�ع�ل��م ع�ل��م ال�ي�ق�ين أن �ه��ا آث �م��ة ف��ي جميع
مساعيها اخلسيسة ،ألن قضية الصحراء
هو ملف مختلق ليس إال ،والعالم أجمع
أدرك ه��ذه احلقيقية البغيضة ،واألكثر
من ذل��ك ،فالدولة اجلزائرية تناور بورقة
محروقة إلبعاد الرأي العام اجلزائري على
ال��واق��ع امل��زري ال��ذي يتردى فيه اإلقتصاد
اجلزائري.
ومن جهة أخرى ،فقد جرت هذه القصاصة
امللفقة من بدايتها إلى نهايتها على الوكالة
اجل��زائ��ري��ة ،ت�ف�ن�ي��دا الذع ��ا م��ن املفوضية
السامية حل�ق��وق اإلن �س��ان التابعة لألمم
امل�ت�ح��دة ،ال�ت��ي أك��دت أن املعلومات التي
تتضمنها تلك القصاصة «ملفقة بالكامل
من بدايتها إلى نهايتها» ،وأنه ال وجود ألي
هيئة تابعة لألمم املتحدة حتمل إسم «مكتب
املنازعات القضائية األمم��ي في جنيف» ..
ألن الوكالة حاولت خلط احلابل بالنابل من
خالل إسقاطات واهية حول إيرلندا وحول
حقوق اإلنسان بأقاليمنا اجلنوبية كذلك.
ن �ق��ول جل��ارت �ن��ا ال �ص �ي��ف ض�ي�ع��ت اللنب
واليوم الفتنة أضحت وباال ،ألن اجلزائريون
يفضلون ال �ه��روب وب�ل��ده��م ك��ان م��ن أغنى
بلدان العالم ..وبالرغم من ذلك تواصلون
الهدم والفساد.
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