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 اأعلن مكتب رئي�س الوزراء الكندي، جا�سنت ترودو، 
اأن��ه مل يقل �سيئ��ا يف املوؤمتر ال�سحف��ي ملجموعة 
ال�سب��ع ل يعرف��ه الرئي���س الأمريكي ترام��ب. واأكد 
مكت��ب رئي���س الوزراء يف بي��ان اأن "ترودو مل يقل 
�سيئ��ا مل يكن قد قاله من قبل علنا اأويف حمادثات 
خا�سة مع الرئي�س"، ح�س��ب رويرتز. وجاء البيان 
الكن��دي ردا على انتقاد الرئي���س الأمريكي دونالد 
ترامب لرئي�س الوزراء الكن��دي بقوله اإنه "�سعيف 
وغري �س��ادق". و�سحب الرئي���س الأمريكي تاأييده 
ت�رصيح��ات  ب�سب��ب  ال�سب��ع،  جمموع��ة  لبي��ان 
جا�س��نت ت��رودود باأن "ر�س��وم الولي��ات املتحدة 
كان��ت مهينة"، واأنه "لن ي�سم��ح له باجللو�س على 
كتفي��ه". وقال دونالد ترام��ب، اإن بالده لن توافق 
عل��ى البيان النهائ��ي الذي مت اعتم��اده يف نهاية 
قم��ة جمموع��ة "ال�سب��ع الكب��ار" يف كن��دا، عق��ب 
ت�رصيحات ت��رودو. واأو�سح ترام��ب على �سفحته 
عل��ى توي��رت باأنه اتخذ ه��ذا القرار ب�سب��ب عدد من 

الت�رصيحات التي اأدىل بها رئي�س الوزراء الكندي. 
وكتب ترام��ب: "ا�ستن��ادا اإىل ت�رصيحات جا�ستني 
الكاذب��ة يف موؤمت��ره ال�سحفي، وحلقيق��ة مفادها 
اأن كن��دا �ستفر���س ر�سوم��ا جمركي��ة �سخمة على 
املزارع��ني الأمريكي��ني والعمال وال���رصكات، فقد 
اأ�سدرت تعليمات ملمثل��ي الوليات املتحدة بعدم 
املوافق��ة عل��ى البي��ان، حل��ني درا�ستن��ا اإمكاني��ة 
فر���س تعريفات على ال�سي��ارات التي تغمر ال�سوق 

الأمريكية!".

ُي�س��ار اإىل اأن جمموع��ة ال��دول "الثم��ان الكب��ار" 
"ال�سب��ع  جمموع��ة  اإىل   2014 ع��ام  يف  حتول��ت 
الكب��ار" بع��د اأن ق��ررت دول "املجموع��ة" ع��دم 
امل�ساركة يف قم��ة �سوت�سي واجتمعت يف بروك�سل 
من دون م�ساركة رو�سيا، وذلك على خلفية اأحداث 

القرم.
ه��ذا وت�س��م جمموعة "ال�سب��ع الكب��ار" حاليا كال 
م��ن اأملاني��ا، الوليات املتح��دة الأمريكي��ة، كندا، 

اليابان، فرن�سا، بريطانيا، واإيطاليا.

اأعلنت فرن�سا، الحد،  جتميد اأي ممتلكات حمتملة 
عل��ى اأرا�سيه��ا ل���6 اأ�سخا���س يق��ودون �سب��كات 
نا�سط��ة لتهريب املهاجري��ن يف ليبيا، بعد اإعالن 
ه��وؤلء  عل��ى  عقوب��ات  فر�سه��ا  املتح��دة،  الأمم 
الأ�سخا�س وهم 4 ليبيني واإريرتيني اثنني. ووفقا 
"الأم��وال وامل��وارد  مل�س��ادر فرن�سي��ة، تخ�س��ع 
القت�سادي��ة"، التي قد تك��ون موجودة يف فرن�سا 
لالأ�سخا�س 6 "لإجراء جتميد"، وذلك مبوجب قرار 
لوزارة القت�ساد واملالية الفرن�سية، وقرار جمل�س 

الأمن الدويل ال�سادر يف 7 من يونيو 2018.
عقوب��ات  فر���س،  ال��دويل  الأم��ن  جمل���س  وكان 
على ه��وؤلء الأ�سخا�س، ت�سم��ل جتميد ح�ساباتهم 

امل�رصفية ومنعهم من ال�سفر.
 ترحيب دويل بالقرار

من جانبه��ا، رحبت هولندا بالق��رار، قائلة: "اإنها 
امل��رة الأوىل الت��ي يفر���س فيه��ا جمل���س الأم��ن 
عقوبات على قادة �سبكات عنيفة لتهريب الب�رص".
واأث��ار حتقيق بثته �سبكة "�س��ي ان ان" الأمريكية 
يف نهاي��ة 2017 ب�س��اأن مهاجري��ن اأفارق��ة يتم 
الق�س��اء  واأعل��ن  دولي��ا.  ا�ستي��اء  بيعه��م كعبي��د 
الليب��ي، يف وق��ت �سابق ، اإ�س��دار مذكرات توقيف 
بح��ق اأك��ر من 200 ليب��ي اأجنب��ي متورطني يف 
�سبكة للهج��رة ال�رصي��ة اإىل اأوروبا. وتته��م ليبيا، 
الت��ي ت�سهد حالة من الفو�س��ى وغياب الأمن منذ 
�سق��وط نظام معمر القذايف يف 2011، با�ستغالل 
املهاجرين القادمني من اأفريقيا جنوب ال�سحراء 
واإ�س��اءة معاملتهم. وي�س��ل معظم هوؤلء اإىل ليبيا 
ملحاولة عبور البحر املتو�سط يف رحالت خطرية، 
اإىل اإيطالي��ا اأقرب دول��ة يف الحتاد الأوروبي اإىل 

ليبيا.
طلب فديات

وذكرت م�سادر حملية ومنظمات غري حكومية، اأن 
جمموعات م�سلحة تقوم بخطف هوؤلء املهاجرين 
يف املدن، وجتميعهم يف مراكز اعتقال غري قانونية 
وبتعذيبه��م قبل الت�سال بعائالتهم لطلب فديات. 
واأ�سبح��ت عملي��ات التهري��ب هذه جت��ارة مربحة 
لكث��ري من هذه املجموع��ات امل�سلحة، التي اأقامت 
�سبك��ة منظمة بفروع يف ع��دد من الدول الأفريقية 
لنقل الأم��وال. ويف وثيقة �رصية �سلمت اإىل جمل�س 
الأم��ن ال��دويل، يف بداي��ة فرباي��ر، ق��ال خرباء يف 

الأمم املتح��دة اإن تهريب الب���رص ي�سهد ارتفاعا يف 
ليبيا. وقال خرباء يف تقرير �رصي للجنة العقوبات 
التابعة ملجل�س الأم��ن الدويل اطلعت عليه رويرتز 
امل�سلح��ة  اجلماع��ات  معظ��م  اإن  الأربع��اء  ي��وم 
ال�سالعة يف عمليات تهري��ب الب�رص والب�سائع يف 
ليبي��ا لها �س��الت باملوؤ�س�س��ات الأمني��ة الر�سمية 
بالب��الد.  واأر�س��ل مهرب��و الب���رص الذي��ن يعمل��ون 
بحري��ة يف ليبيا مئ��ات الآلف من املهاجرين اإىل 
اأوروب��ا ول �سيما اإيطاليا عن طريق البحر منذ عام 
2014. ولقي اآلف الأ�سخا�س حتفهم خالل تلك 
الرحالت. وق��ال اخلرباء للجن��ة العقوبات التابعة 
ملجل���س الأمن اجلماع��ات امل�سلحة، التي هي جزء 
م��ن حتالف��ات �سيا�سي��ة وع�سكري��ة اأو�س��ع نطاقا، 
تخ�س�س��ت يف اأن�سطة تهريب غري قانونية ل �سيما 
تهري��ب الب���رص والب�سائ��ع. وقال��وا اإن معظم هذه 
اجلماع��ات امل�سلحة تنتمي ا�سمي��ا اإىل املوؤ�س�سات 
الأمني��ة الر�سمي��ة. واخلرباء مكلف��ون برفع تقارير 
عن حظر ال�سالح والعقوبات املوجهة التي فر�سها 
جمل���س الأم��ن على ليبيا يف الع��ام 2011 عندما 
�سنت قوات الزعيم ال�سابق معمر القذايف حملة �سد 
حمتجني يطالبون بالدميقراطية. وجاء يف التقرير 
اأن مهاجري��ن اأريرتي��ني اأبلغوا مراقب��ي العقوبات 
باأنه جرى اعتقاله��م على يد قوات الردع اخلا�سة 
وهي جماعة م�سلحة تابعة لوزارة داخلية حكومة 
الوف��اق الوطن��ي املع��رتف به��ا دولي��ا. واأ�س��اف 
املهاج��رون اأن ق��وات ال��ردع اخلا�س��ة �سلمته��م 
مراقب��و  وكت��ب  متع��ددة.  تهري��ب  اإىل ع�ساب��ات 
العقوب��ات يقول��ون ”اللجن��ة تقي��م م��ا اإذا كان��ت 
قي��ادة قوات ال��ردع اخلا�س��ة على عل��م بعمليات 
التواط��وؤ والتهري��ب الت��ي تت��م داخ��ل �سفوفها“. 
وقال��وا اأي�سا ”ت�سع��ر اللجنة بالقل��ق اإزاء احتمال 
ا�ستخ��دام من�ساآت الدول��ة والأموال العامة من قبل 
اجلماع��ات امل�سلحة واملهربني لتعزي��ز �سيطرتهم 
على ط��رق الهج��رة“. ونفت ق��وة ال��ردع اخلا�سة 
هذه املزاعم. وقال اأحم��د بن �سامل املتحدث با�سم 
الق��وة لرويرتز يف بيان مكت��وب اإن القوة لي�س لها 
�ساأن بعمليات التهريب واإنها تت�سدى للهجرة غري 
ال�رصعية واألقت القب���س على الكثري من املهربني. 
وق��ال مهاجرون اأفارقة اإن جت��ارا للب�رص يف ليبيا 
يبيع��ون علن��ا يف "اأ�سواق للرقي��ق" مهاجرين من 
غرب��ي اأفريقي��ا، بع��د اأن علق��وا وه��م يف طريقهم 

للهجرة اإىل اأوروبا عرب ال�سواحل الليبية.

اأقام��ت لبن��ى التي اعتنق��ت امل�سيحي��ة وزوجها كمال 
مرا�س��م زفافهما يف احتفال �سغ��ري بغرفة اجتماعات 
جلماع��ة معني��ة بالدف��اع ع��ن حق��وق الإن�س��ان يف 
تهدي��دات  متجاهل��ني  الرب��اط  املغربي��ة  العا�سم��ة 
م��ن �س��كان بلدتهم��ا املحافظ��ة يف �سم��ال اململك��ة. 
والزوج��ان جزء م��ن اأقلية �سغرية حتول��ت للم�سيحية 
وتطال��ب باعرتاف قانوين بالزيج��ات التي تتم بينهم. 
والإ�س��الم هو الديانة الر�سمية للدولة يف املغرب الذي 

ل يعرتف قانونا اإل بالزيجات الإ�سالمية واليهودية.
قال��ت لبنى بعد الزف��اف ”من الآن ف�ساع��دا �ساأ�سطر 

اإىل و�سع النقاب لأحمي نف�سي يف �سوارع مدينتي“.
ويت�سم��ن د�ست��ور الب��الد اعرتاف��ا ر�سمي��ا بالطائف��ة 
اليهودي��ة ال�سغ��رية التي يع��ود تاريخه��ا يف املغرب 

لقرون م�ست باعتبارها جزءا من الهوية املغربية.
نح��و  يبل��غ عدده��ا  الت��ي  اليهودي��ة  الأقلي��ة  ول��دى 
ثالث��ة اآلف تقريب��ا حماك��م تبت يف ق�ساي��ا الأحوال 
ال�سخ�سي��ة و�سوؤون املواريث واإج��راءات الدفن. ويقول 

�سعي��ب الفاحت��ي من�سق جلن��ة امل�سيحي��ني باجلمعية 
املغربي��ة للحق��وق واحلري��ات الديني��ة "نري��د اأن تتم 

معاملتنا مثل الطائفة اليهودية باملغرب".
واأ�س��اف "نطال��ب باع��رتاف ر�سم��ي بن��ا كمواطن��ني 
م�سيحي��ني مغاربة والتمتع باحلق يف الزواج القانوين 
ومرا�سي��م الدف��ن طبقا لديانتن��ا". ومبوج��ب القانون 
ل ي�سم��ح اإل للم�سيحي��ني الأجان��ب مبمار�س��ة العبادة 
جماعي��ا يف الكنائ���س الت��ي اأقيم اأغلبها خ��الل العهد 
ال�ستعم��اري الفرن�س��ي كم��ا يعت��رب التب�س��ري جرمي��ة 
يعاق��ب عليه��ا القان��ون مب��ا ي�س��ل اإىل ال�سج��ن ثالث 
�سنوات. رف�س اآدم الرباطي وزوجته فرح ترنيم، وهما 
م�سيحي��ان، ال��زواج وفق��ا للتقاليد العائلي��ة املغربية 

التي تعتمد على ال�رصيعة الإ�سالمية.
ويعي���س الزوج��ان يف �ساحي��ة يف الرب��اط يف �سق��ة 
حوله��ا لكني�س��ة ل�ستقب��ال م��ن اعتنق��وا امل�سيحي��ة 
حديث��ا. وق��ال اآدم الذي لي���س لديه عق��د زواج ر�سمي 
"نح��ن معر�س��ون لتهم��ة الف�ساد الت��ي يعاقب عليها 
القانون اجلنائي". وقالت فرح التي اعتنقت امل�سيحية 
قبل عامني اإن اإجراءات احل�سول على الوثيقة تت�سمن 

ما يتناق�س مع عقيدتها. واأ�سافت "نعاين من التمييز 
م��ن ط��رف ال�سلط��ة الت��ي ل تع��رتف بن��ا كم�سيحيني 
مغارب��ة اإ�ساف��ة اإىل �سغ��وط اجتماعي��ة وم�سايقات 
ب�سبب اختياراتنا العقائدية" ويقدر قادة حمليون عدد 
املواطن��ني امل�سيحي��ني يف الب��الد باأنه يزي��د عن 50 
األف��ا لكن لي�س هن��اك وجود لإح�س��اءات ر�سمية. ويف 
اأعق��اب احتجاجات ”الربيع العربي“ يف 2011 تبنى 
املغرب د�ست��ورا جديدا يكفل حري��ة التعبري والعقيدة. 
وروج الدول��ة اأي�سا لنف�سها باعتبارها واحة للت�سامح 
الدين��ي بعق��د دورات تدري��ب لرجال دين م��ن اأفريقيا 
واأوروبا على الإ�سالم الو�سطي املعتدل بهدف مكافحة 

التطرف.
وق��ال حمم��د النوحي رئي���س الهيئ��ة املغربية حلقوق 
الإن�سان "على ال�سلطات و�سع حد لزدواجية اخلطاب 

حول احلقوق الدينية".
وانتق��د التقرير ال��دويل ال�سنوي عن احلري��ات الدينية 
ال��ذي ت�س��دره وزارة اخلارجي��ة الأمريكي��ة املغ��رب 
لفر�س��ه قيودا عل��ى املواطنني امل�سيحي��ني يف البالد 

وعلى ال�سيعة والبهائيني. 

رئيس وزراء كندا يرفض تبريرات ترامب

"صفعة فرنسية" لشبكات تهريب البشر 

الرباط – وكاالت

كندا – وكاالت 

باريس – وكاالت

المسيحيون في المغرب يريدون اعترافا من الدولة بزيجاتهم


