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من  فائض  عندنا  أصبح  نعرف  ما  وبقدر  نعرف  أننا  حقيقة 
املعرفة عن كل شيء مبطن كان أم ظاهرا عن القول ، معنى هذا 
منا  البعض  صار  حتى  بنا  احمليطة  األشياء  كل  تخيفنا  تعد  لم 
اليخاف على اشياءه بل واليخشى عواقب اخلوامت ، فعال صار 
العالم كصندوق أعواد الكبريث يلهو بها طفل اليفرق بني الثمرة 

واجلمرة .
في أوروبا مثال نتجول كل ساعة في بلدان بدون أن نحجز أي 

ألتي  التواصل  تذكرة للسفر ، نسافر في بعضنا عبر مواقع 
قالوا. عنها اجتماعية ولكن ليست كذلك وإمنا اسمها احلقيقي 
مواقع التواصل الكاشفة ، نسافر ونحن مستلقون على سرير 
أو ف��وق ك��رس��ي أو حتى ون��ح��ن ف��ي امل��رح��اض او احل��م��ام ، 

جنوب الشوارع واألزقة 
نقلب صفحات األحداث 
بني القتل واالنقالبات ، 
وم����رة ن��س��م��ع ق����رارات 
األخبار  عاجل  وننتظر 
عن وفيات أو تفجيرات، 

صرنا مدمنون على احلوادث ولم تعد اجلتث والالدماء تقرفنا ، 
لكنه  ثعبات  لدفن  اليسع  إلكتروني  صندوق  من  نتبادلها  صرنا 

يضم بني ازراره كل شيء عن كل شيء .
هذا  يحكم  من  ؟و  ينتظرنا  وم��اذا  ؟  العالم  في  يحدث  م��اذا 

العالم ؟ وما مصير احملكومني فيه ؟ 

بكل  واملليء  العملة  بألوان  املطلي  اللغز  .....ه���ذا  السياسة 
قواميس اخلطابات الى أين يتجه بنا وهل نحن فيه مصيرون أم 
مخيرون ؟ مستهلكون فيه أم منتجون ؟ البعض منا يحاول النهوض 
متاما كما فعلت بعض الشعوب العربية في ربيعها العربي ، وكما 
تفعل بعض شعوب أوروبا بسترتها الصفراء الفاقع لونها والذي 
اليسر السياسيني ، لكن كل هذه اجلعجعات تبقى من غير طحني 
الساسة   ، الشعوب  ه��ذه  من  الطحني  صناعة  فن  يثقنون  ألنهم 
هم علية القوم وهم من توكل إليهم مهمة التلجيم والتلحيم ، 
يتبادلون األدوار من اليمني الى اليسار ومن الراسماليني الى 

االشتراكيني ، تعددت االجتاهات والسهم واحد .
توقع  ومصالح  وتناغم  ؟ جت��اذب  العالم  في  يحدث  م��اذا 
ب�������ص�������راع ن������اع������م ، 
صفقة  مت������ر  ه�����ك�����ذا 
ال��ك��ع��ك��ة ح��ي��ن��م��ا حتل 
 ، ن��ائ��م  وال��ك��ل  الظلمة 
على  كذائما  نستفيق 
نقرأ  ال��ت��وق��ي��ع��ات  وق��ع 
التي  التواصل  باملجان على بعضنا في مواقع  ونوزعها  األخبار 
التتعدى كف أيادينا ، ونسجل اعتراضات التتجاوز شفاهنا وقد 
بخبئ  الذي  الراسب  كالطفل  جيوبنا  في  نخبؤها  تعليقات  نكتب 
في جيبه عصافير ميتة ..ماذا يحدث فينا وماذا يحدث في هذا 

العالم ؟؟.

>> إدريس بن إبراهيم 

ال�سي��سة .....هذا اللغز املطلي ب�ألوان العملة واملليء بكل قوامي�س 

اخلط�ب�ت اىل اأين يتجه بن� وهل نحن فيه م�سريون اأم خمريون ؟ 

م�ستهلكون فيه اأم منتجون ؟

ماذا يحدث في العالم؟
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>> أوروبا اليوم

الوزير  إن  الــوزراء  رئيسة  مكتب  وقــال 
يلتقي  بــاركــلــي  ستيف  ببريكست  املــكــلــف 
األوروبي  االحتـــاد  مفاوضي  كبير  االثــنــن 
تقدمت  مقترحات  ملناقشة  بارنييه،  ميشال 
حقوقين  من  جديدة  عمل”  “مجموعة  بها 
“شبكة  بشأن  بدائل  عن  تبحث  بريطانين 

األمان” في أيرلندا.
البريطانية  احلكومة  رئاسة  أعلنت  كما 
الــعــام جــوفــري كــوكــس سيلقي  الــنــائــب  أن 
التغييرات  فــيــه  “يحدد  خــطــابــا  الــثــاثــاء 
ببقائنا  قانوني  خطر  أي  إلزالـــة  املطلوبة 

عالقن في شبكة األمان إلى ما ال نهاية”
نشرت  التي  الرسالة  فــي  مــاي،  ودعــت 
رئاسة احلكومة البريطانية مقتطفات منها، 
إلى  يــؤدي  ما  “جتاوز  إلى  احملافظ  حزبها 
احملافظن  املسؤولن  إن  وقالت  انقسامه”. 
يجب أن يضحوا “بأفضلياتهم الشخصية” 
للمصلحة  ــا  ــي ــل ــع ال “اخلدمة  أجـــــل  مــــن 

الوطنية”
ماي  إن شــخــصــيــة  مــراقــبــون  ويـــقـــول 
كل  الفت خال  بشكل  برزت  والتي  املثابرة 
تدفع  بريكست،  بشأن  املفاوضات  مراحل 
رئيسة الوزراء البريطانية للمضي قدما في 

تنفيذ رؤيتها رغم الهزائم 
منيت  التي  واالنتكاسات 

بها.
البرملانيون  ورفـــض 
اخلميس،  البريطانيون، 
ماي  دعــم جلهود  مــذكــرة 
ــتــوصــل إلى  مـــن أجـــل ال

ــــي االتــــفــــاق  تـــعـــديـــات ف
االحتاد  مــن  املتحدة  اململكة  خـــروج  حــول 
أعضاء  مــن  عــدد  امتنع  بعدما  األوروبــــي، 

حزبها عن التصويت حولها

ولــم حتــظ املــذكــرة، الــتــي فــســرت فيها 
بشأن  الــتــفــاوض  ستعيد  كــيــف  احلــكــومــة 
اتفاق بريكست املبرم مع االحتاد األوروبي 
منتصف  تصويت  في  البرملان  رفضه  الذي 
أعضاء  أصـــوات  بأغلبية  املــاضــي،  يناير 

بـ303  رفــضــهــا  مت  حــيــث  الــعــمــوم  مجلس 
أصوات مقابل 258 صوتا

وتصف ماي في الرسالة هذا التصويت 

أنها  ــد  ــؤك ت لــكــنــهــا  لآلمال”،  بـ”املخّيب 
التعديات  إلدخــــال  مساعيها  ســتــواصــل 
املتعلقة باحلدود في أيرلندا، على االتفاق. 
أقــلــل مــن عمق وصدق  “ال  وقــالــت مــحــذرة 
هذه  فــي  نظرهم  بوجهات  الــزمــاء  متسك 
أعتقد  لكنني  املــســألــة. 
حتقيق  ـــي  ف فــشــا  أن 
ـــتـــســـويـــات الـــازمـــة  ال
الذين  آمــــال  ســيــخــّيــب 

لتمثيلهم” انتخبوهم 
“حزبنا  أن  وأضافت 
فعله  ما  يفعل  أن  ميكنه 
فـــي أغــلــب األحـــيـــان في 
املــاضــي، أي جتـــاوز ما 
ما  وراء  والــتــجــمــع  انقسامنا  إلــى  يـــؤدي 
مذكرتها  فــي  احلكومة  وأكـــدت  يوحدنا”. 
وهو  مــــزدوج  هـــدف  لتحقيق  تــعــمــل  أنــهــا 

04

احلكومة البريطانية تواصل مفاوضات 
بريكست غير مبالية بهزائمها

ودعت م�ي، يف الر�س�لة التي ن�رشت رئ��سة احلكومة 

الربيط�نية مقتطف�ت منه�، حزبه� املح�فظ اإىل “جت�وز م� 

يوؤدي اإىل انق�س�مه”. وق�لت اإن امل�سوؤولني املح�فظني يجب 

اأن ي�سحوا “ب�أف�سلي�تهم ال�سخ�سية” من اأجل “اخلدمة العلي� 

للم�سلحة الوطنية”

اتفاق مع االحتاد األوروبي  إلى  التوصل  تيريزا ماي جهودها من أجل  البريطانية  الوزراء  تواصل رئيسة 
بشأن بريكست، حيث أكدت أنها ستتحدث “يف األيام املقبلة” إلى كل قادة الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي، 

كما حثت أعضاء البرملان البريطاني على الدعوة إلى الوحدة يف مسألة بريكست
مساء  منها  فقرات  البريطانية  احلكومة  رئاسة  نشرت  رسالة  تضمنتها  والتي  ماي  من  املواقف  هذه  وتأتي 
السبت، بعد الهزمية التي حلقت مباي جراء رفض مجلس العموم التصويت على مذكرة من شأنها دعم موقف 

رئيسة الوزراء البريطانية يف مفاوضاتها حول بريكست
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لـ”شبكة  بديلة”  “تسويات  على  احلصول 
مفتوحة  احلدود  إبقاء  إلى  الهادفة  األمان” 
بريكست  بعد  أيــرلــنــدا  جــزيــرة  شطري  بــن 
وإبعاد سيناريو خروج من دون اتفاق، الذي 
من  قسم  غرار  على  األعمال  أوساط  تخشاه 

النواب
فيه  يحدد  خطابا  سيلقي  العام  النائب 
قانوني  املطلوبة إلزالة أي خطر  التغييرات 

ببقاء بريطانيا عالقة في شبكة األمان
للفكرة  املــنــاهــضــون  ـــنـــواب  ال ورفــــض 
فـــي حـــزب احملــافــظــن احلاكم  األوروبــــيــــة 
التخلي عن سيناريو خروج  التصديق على 
التصويت،  عــن  وامتنعوا  اتــفــاق  دون  مــن 
وهو ما أثر على نتيجة التصويت اخلميس 

في مجلس العموم
االتــفــاق حول  مــا ينص عليه  بــن  ومــن 
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبــي، حل 
أخــيــر لــتــفــادي عـــودة احلـــدود بــن مقاطعة 
وجمهورية  البريطانية  الشمالية  أيرلندا 

أيرلندا
ويقضي هذا احلل ببقاء اململكة املتحدة 
األوروبي  االحتــاد  مع  احتاد جمركي  ضمن 
البريطانية  الشمالية  أيرلندا  مقاطعة  وبقاء 
للسلع  املشتركة  ــيــة  األوروب الــســوق  ضمن 
وتنظيمات  جمركية  رقابة  كل  لتفادي  وذلك 

مادية بن شطري أيرلندا
في  املتحدة  اململكة  تغادر  أن  ويفترض 
29 مــارس االحتــاد األوروبـــي. لكن البرملان 
الــبــريــطــانــي رفـــض الــشــهــر املــاضــي اتفاق 
مـــاي بشأنه،  تــفــاوضــات  الـــذي  االنــفــصــال 
اتفاق  با  بريكست  إلى  يــؤدي  أن  ما ميكن 

الشهر املقبل
وسعت احلكومة البريطانية إلى التقليل 
ــي مــجــلــس العموم  مــن أهــمــيــة هــزميــتــهــا ف
وإبراز مظاهر الامباالة، حيث قالت أندريا 
لــيــدســوم الـــوزيـــرة املــكــلــفــة بــالــعــاقــات مع 
البرملان في تصريح سابق إن رفض مجلس 
أقرب  “كان  ماي  جهود  دعم  ملذكرة  العموم 
حلادث عرضي منه إلى الكارثة التي حتدثت 

الصحافة عنها” 
ــه، قــــال ســتــيــف بــيــكــر عضو  ــب مـــن جــان
املناهضن  احملــافــظــن  الـــنـــواب  مــجــمــوعــة 
هي  الفوضى  هــذه  “كل  ــة  ــي األوروب للفكرة 
هذه  وجـــاءت  فنجان”.  فــي  عاصفة  مــجــرد 
الــتــصــويــت يضعف  أن  رغـــم  الــتــصــريــحــات 
تعديل  على  احلصول  ماي  حكومة  محاولة 

التفاق بريكست من قبل االحتاد األوروبي
مــن االحتاد  أن حتــصــل  مـــاي  وحتــــاول 
“شبكة  ــشــأن  ب تــعــديــات  عــلــى  ــــــي  األوروب
تبدو  ال  بــروكــســل  لكن  األيــرلــنــديــة  األمان” 
تنتظر  إنها  وقالت  موقفها  لتغيير  مستعدة 

“مقترحات ملموسة للخروج من املأزق”

منظمة  رئــــيــــس  أعــــلــــن 
أوروبا،  في  والتعاون  األمن 
السلوفاكي  اخلارجية  وزيــر 
مــيــروســاف اليــشــاك، خال 
اجـــتـــمـــاع عـــقـــده أمـــــس فى 
بروكسل مع وزير اخلارجية 
أن  كليمكن،  بافل  األوكراني 
دعوة  كييف  سلطات  رفــض 
املراقبن الروس لانتخابات 
األوكـــرانـــيـــة يـــتـــعـــارض مع 
ـــدول  مـــبـــادئ والـــتـــزامـــات ال

في  والــتــعــاون  األمــن  منظمة  فــي  املشاركة 
أوروبا

املتحدث  وقـــال  ســبــوتــنــيــك.   — بـــراغ 
بوريس  سلوفاكيا،  خارجية  وزارة  باسم 
»الرئيس  إن  »سبوتنيك«:  لوكالة  غــانــدل، 
احلالي ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا، 
ميروساف  ســلــوفــاكــيــا،  خــارجــيــة  وزيــــر 
اليشاك، ناقش عشية اجتماع مجلس وزراء 
خارجية االحتاد األوروبي في بروكسل مع 
التطور  كليمكن،  بافل  األوكــرانــي  نظيره 
التركيز  مع  أوكرانيا  في  للوضع  احلالي 

على االنتخابات الرئاسية املقبلة في 
آذار/مارس في هذا البلد«.

وزير  ان  إلــى  غاندل  وأشــار 
خــارجــيــة ســلــوفــاكــيــا، أكــد مرة 
كييف،  سلطات  قرار  أن  أخرى 
من  الــروس  املراقبن  استبعاد 
االنتخابات  في  املراقبن  عــداد 

مبــــبــــادئ  يــــفــــي  ال  الــــرئــــاســــيــــة 
ـــــدول املـــشـــاركـــة في  ـــتـــزامـــات ال وال
أوروبا  في  والتعاون  األمــن  منظمة 
إعادة  األوكراني  شريكه  من  وطلب 

النظر في هذا القرار
وزارة  بـــاســـم  املــتــحــدث  ونـــقـــل 
خارجية سلوفاكيا عن اليشاك، قوله 
لــوزيــر اخلــارجــيــة األوكـــرانـــي: »مع 
الوقت  في  املعقدة  للعاقات  تفهمي 
لكني  وموسكو،  كييف  بن  الراهن 
مع ذلك أريد أن أطلب منكم احترام 
التي استرشدت بها منظمة  املبادئ 
األمن والتعاون في أوروبا ألكثر من 

في  املساهمة  وبالتالي  الــزمــان،  مــن  عقد 
االنتخابات  ورصــد  الدميقراطية  العملية 
في  التطور  ملواصلة  أهمية قصوى  لها  ملا 

بلدك«.
وأعلنت وزارة اخلارجية الروسية، في 

وقت سابق، أن روسيا لن ترسل مراقبيها 
ـــا فـــي إطـــــار مــهــمــة مكتب  ـــي إلــــى أوكـــران
اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  املؤسسات 
أوروبا،  والتعاون في  األمن  التابع ملنظمة 

وذلك لدواعي أمنية.
وأشارت وزارة اخلارجية الروسية إلى 
املراقبن  اعتماد  رفض  تعتبر  موسكو  أن 
الروس انتهاكا صارخا لالتزامات الدولية 
املقبولة  االنتخابية  اإلجـــراءات  مجال  في 

عموما.
هذا وصرحت مديرة مكتب املؤسسات 
ــة وحـــقـــوق اإلنـــســـان،  ــراطــي ــدميــق ال
إنـــــغـــــيـــــبـــــيـــــورغ ســــــولــــــرون 
وقت  فــــي  غـــيـــســـادوتـــيـــر، 
مواطني  منع  بــأن  سابق، 
روسيا من العمل في بعثة 
االنتخابات  سير  مراقبة 
الــرئــاســيــة األوكـــرانـــيـــة، 
مسبوق  غير  أمـــرا  يعتبر 
التزامات  مـــع  ويـــتـــعـــارض 
في  األعضاء   — الــدول  جميع 
في  ــعــاون  ــت وال األمــــن  منظمة 

أوروبا
ــــان  ــــرمل ــــب هــــــــذا وكــــــــــان ال
)الـــرادا(، قد اعتمد  األوكــرانــي 
مينع  قانونا  سابق،  وقــت  في 
ممثلي روسيا من املشاركة في 
مراقبة االنتخابات األوكرانية.

ومن املقرر إجراء انتخابات 
الرئاسية في أوكرانيا، في 31 
ووفقًا   .2019 آذار/مــــــــارس 
لــتــقــاريــر إعــامــيــة أخـــيـــرة، ســجــلــت جلنة 
بالفعل،  مرشحًا،   30 من  أكثر  االنتخابات 
زعيمة  السابقة،  الوزراء  رئيسة  بينهم  من 
تيموشينكو،  يوليا  »باتكيفشينا«  حــزب 
زيلينسكي،  فادميير  الكوميدي،  والنجم 

والرئيس احلالي، بيترو بوروشينكو.

رفض كييف اعتماد املراقبني الروس لالنتخابات 
ينتهك مبادئ منظمة األمن والتعاون بأوروبا

أزاروف: 
بوروشينكو 
جلب الفقر 
ألوكرانيا 

حتى أصبحت 
أفقر دولة 
في أوروبا
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>> أوروبا اليوم 
الرباط 22 فبراير 2019

 
 عقد االجتماع األول للجنة االستراتيجية 
املستدامة  للتنمية  الوطنية  لاستراتيجية 

 22 يوم  احلكومة  رئيس  السيد  برئاسة 
رئاسة احلكومة.    2019 مبقر  فبراير 
وكان الهدف من هذا االجتماع الذي 
التقدم  مناقشة  بلقاء صحفي  اختتم 
االستراتيجية  تــنــفــيــذ  فــي  احملــــرز 
وتقدمي  املستدامة،  للتنمية  الوطنية 
مضامن »ميثاق مثالية اإلدارة« في 
وخارطة  املستدامة  التنمية  مجال 
العمل  خطة  وكــذا  لتنفيذه  الطريق 

برسم 2019 من أجل املصادقة.
وقد قدمت السيدة نزهة الوفي، 
بالتنمية  املــكــلــفــة  ـــة  ـــدول ال كــاتــبــة 

أبرز  حول  عرضا  املناسبة  بهذه  املستدامة، 
الوطنية  االستراتيجية  تنزيل  تقدم  مراحل 
للتنمية املستدامة. وبعد التذكير باملرجعيات 
املستدامة  الــتــنــمــيــة  لتحقيق  واملـــرتـــكـــزات 

باملغرب. 
القيمة جلل  باملجهودات  التنويه  وقد مت 
إعداد21  ذلك  على  أدل  وال  املعنين  الشركاء 
مع  املــســتــدامــة  للتنمية  قــطــاعــيــا  مــخــطــطــا 
وهو   %  90 تبلغ  بنسبة  منها،   19 اعتماد 

االستراتيجية  تنفيذ  على جناح  قوي  مؤشر 
بطريقة مندمجة.

التقييمي  الــتــقــريــر  بتحضير  وعــاقــة 
الــســنــوي، أخــبــرت الــســيــدة الــوفــي أعضاء 
أول  حتضير  فــي  قــريــبــا  بــالــشــروع  اللجنة 
تقرير مبعية أعضاء جلنة القيادة التي 

الوزارية  للقطاعات  العامن  الكتاب  تضم 
الدولة  كاتبة  لسيدة  الفعلية  الرئاسة  حتت 

املكلفة بالتنمية املستدامة.
احملطات األساسية ذات الصلة مبسلسل 

تنزيل هذه االستراتيجية وهي:
األجل  يــوافــق  الــــذي   2019 يــونــيــو    -
في  االستراتيجية  إلدماج مضامن  القانوني 

العمومية. السياسة 

- القيام بتقييم التقدم احملرز في ـتنزيل 
هذه  في  املتضمنة  األولوية  ذات  اإلجــراءات 
االستراتيجية سنة 2021 وشروع في مرحلة 
القيام  ــذا  وك  2025 سنة  وتقييمها  جــديــدة 
قبل  االستراتيجية  لهذه  النهائي  بالتقييم 

متم سنة 2030.
ونــــــذكــــــر مــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى أن 
للتنمية  ــة  ــي ــوطــن ال ــة  ــيــجــي ــرات االســت
املجلس  فـــي  املــعــتــمــدة  املـــســـتـــدامـــة 
يونيو   25 بــتــاريــخ  املنعقد  ــــوزاري  ال
رئــاســة صــاحــب اجلالة  2017 حتــت 
تتمحور  الله،  نصره  الــســادس  محمد 
في  تتجلى  كبرى  رهانات  سبعة  حول 
والتنوع  األخضر  واالقتصاد  احلكامة 
البيولوجي والتغير املناخي واملجاالت 
والبعد  االجتماعي  والتماسك  الهشة 
محورا   31 عــنــهــا  انــبــثــق  ــافــي،  ــق ــث ال
مجاالت  مختلف  يــغــطــي  اســتــراتــيــجــيــا 
حياة املواطن. لذلك، فإن أجرأة هذه احملاور 
احلكومة،  رئيس  يوضح  والتقائية،  بتدرج 
»حتظى باألولوية من حيث متطلبات التنمية 
داخليا  الــتــزامــاتــنــا  يحقق  مبــا  املــســتــدامــة، 

وإشعاعنا خارجيا«.
الهام  الــلــقــاء  هــــذا  عـــن   وقــــد متــخــض 
تــنــزيــل مضامن  لــتــســريــع  تــوصــيــات  عـــدة 
املستدامة  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية 

االجتماع األول للجنة االستراتيجية 
لالستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة

 مت التنويه ب�ملجهودات القيمة 

جلل ال�رشك�ء املعنيني وال اأدل على 

ذلك اإعداد21 خمطط� قط�عي� 

للتنمية امل�ستدامة مع اعتم�د 19 

منه�، بن�سبة تبلغ 90 % وهو 

موؤ�رش قوي على جن�ح تنفيذ 

اال�سرتاتيجية بطريقة مندجمة.
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ما  منها  بالذكر  نخص  الــواقــع،  أرض  على 
يلي:

التوصيات األولية  
فيما يخص تنزيل االستراتيجية الوطنية 

للتنمية املستدامة تقرر ما يلي:
- إعطاء أولوية قصوى لتنويل مضامن 
االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة على 
مستوى منظومة التربية والتعليم والتكوين.
ــادة بــوضــع نظام  ــي ــق ال تــكــلــيــف جلــنــة   -
بتنفيذ  اخلــاصــة  املــؤشــرات  وتقييم  للتتبع 

االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة.
حصيلة  حــــــول  الـــتـــقـــريـــر  إعـــــــــداد   -
تنفيذ  أجــل  من  بها  القيام  مت  التي  األنشطة 

املستدامة  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية 
جلنة  طـــرف  مــن  2017و2018  سنتي  بــرســم 
القيادة ومبساهمة كل القطاعات املعنية، وذلك 

قبل متم شهر ماي 2019.
- إحــــداث مــجــمــوعــة عــمــل حتــت إشـــراف 
جلنة القيادة تضم ممثلن عن القطاع اخلاص 

االستراتيجية  مضامن  تنزيل  في  للمساهمة 
الوطنية للتنمية املستدامة.

الطاقة  اقتصاد  تقنيات  إدمــاج  إلزامية   -
دفاتر  فـــي  الــشــمــســيــة  ــات  ــســخــان وال

حتمات البناء.
-  احداث اجلائزة األولى ملثالية اإلدارة.

اإلدارة،  مثالية  ميثاق  تنزيل  يخص  فيما 
تقرر ما يلي:

مجال  في  اإلدارة  مثالية  ميثاق  اعتماد   -

املستدامة. التنمية 
- اعتماد الدليل املنهجي إلعداد املخططات 

الوزارية ذات الصلة.
-  حتديد التدابير الواجب اتخاذها لتنزيل 

هذا الورش املهيكل من خال:
استكمال تعين نقط االتصال 

لتتبع هذا امللف.
البيئي  االفـــتـــحـــاص  إجنــــاز 
لـــلـــمـــبـــانـــي اإلداريـــــــــــة خــــــال - 

.20192020
إعــــــداد مــخــطــط خــــاص بكل 
مثالية  مــيــثــاق  لــتــنــزيــل  وزارة 
بن  مــا  املــمــتــدة  لــلــفــتــرة  اإلدارة 
أفق  فـــي  ــــك  وذل و2021،   2019
جتميعها في مخطط وطني ملثالية 

اإلدارة.
من  املستدام  للنقل  التدريجي  االعتماد   -
من   10٪ عــن  تــقــل  ال  نسبة  تخصيص  خـــال 
للسيارات  اجلديدة  السيارات  من  مشترياتها 

اخلضراء، ابتداء من سنة 2019.

7تنمية

للصحافة  األوروبـــي  الــنــادي  شهد 
فبراير   و23   22 يــومــي  بــبــروكــســيــل 
مؤسسة  نــظــمــتــه  دراســـيـــن  ــاءيــن  ــق ل
األكادميية  مــع  بتتسيق  اإليسيسكو 
األوروبـــيـــة لــلــبــحــث والــتــنــمــيــة حول 
الشباب حلمايته  مع  التواصل  تعزيز 
من التطرف ، والثاني حول دور األئمة 
في نشر ثقافة السلم والعيش املشترك 

غي املجتمعات األوروبية .
من  نخبة  فيهما  اجــتــمــع  لــقــاءان 
واألكادميي  الديني  بالشأن  املهتمن 
أوروبي  حضور  وعززه  االستراتيجي 
متثل في عضوين من البرملان األوروبي 

ببروكسيل  األوروبـــيـــة  واملــفــوضــيــة 
باإلضافة الى نخبة من الشباب ورؤساء 
املسؤولن  وبعض  أوروبية  جمعيات 
، وقد  عن املراكز اإلسامية والثقافية 
الدكتور  اللقاءين  هذين  على  أشــرف 
احملجوب بنسعيد رئيس مركز اإلعام 
والدكتور  باإليسيسكو،  والــتــواصــل 
األكادميية  مــديــر  لــيــتــوس  ــم  ــراهــي إب
وشهد  والتنمية،  للبحث  ــة  ــي األوروب
ــلــقــاءيــن عـــروضـــا ومـــداخـــات تهم  ال
اإلسامي  للمشهد  احلــالــي  الــوضــع 
املجتمعات  يــنــتــظــر  ومــــا  بــــأوروبــــا 
تهم  وإكــراهــات  حتديات  من  الغربية 

ميكن  وكيف  والسلم  التعايش  جانب 
ـــصـــور الــنــمــطــيــة وإعـــــداد  جتـــــاوز ال
املواطنة  مبنظومية  يتعايش  مواطن 
وبــنــاء مجتمعات  بــاآلخــر  واالعــتــراف 
نحن  شعار  حتت  والتشارك  التطابق 
جميعا في مركب واحد مايضر الواحد 

يضر باجلميع .
من  جملة  اللقاءات  هــذه  وتخللت 
النقاشات املفتوحة واحلوار الصريح 
لتشخيص علة اإلشكال واختتم اللقاءين 
تشاركية  أهــــداف  ورســـم   بــتــوصــيــات 
يلتزم بها اجلميع وتنزيلها على أرض 

الواقع.

اإليسيسكو واألكادميية األوروبية للبحث والتنمية ينظمان  حلقتني دراسيتني 
حول الشباب والتطرف ودور األئمة في السلم والتعايش املشترك
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ميركل تنتظر دعما عربيا في اخلالف مع واشنطن والصني وروسيا

أملانيا ترد بفتور على نداء ترامب استعادة مقاتلي "داعش" من سوريا

ذكرت مصادر حكومية في برلن يوم 
أنغيا  األملانية  املستشارة  أن  اجلمعة 
الدول  جامعة  مــن  دعــمــا  تنتظر  ميركل 
العربية، للموقف األوروبي في اخلافات 

مع الواليات املتحدة والصن وروسيا
ميركل على  إن  ذاتها  املصادر  وقالت 
تلعب  أن  أوروبــا  على  يتعن  بأنه  قناعة 
وأن  العاملي،  املستوى  على  أكبر  دورا 
على االحتاد األوروبي الدخول في حوار 
مع املنطقة، بحسبما نقلته وكالة األنباء 

األملانية.
وأضافت أنه من املفترض أن تصبح 
الدول  األوروبــي مع جامعة  قمة االحتاد 
العربية نقطة انطاق للربط بن العاقات 
واالتفاقيات األوروبية القائمة مع الدول 

األعضاء في اجلامعة العربية.
وتتوجه املستشارة األملانية يوم األحد 
على  املــصــري  الشيخ  شــرم  منتجع  إلــى 
البحر األحمر للمشاركة في أول قمة من 
األوروبــي واجلامعة  نوعها بن االحتــاد 

العربية، والتي تستمر يومن.
وبــحــســب املـــصـــادر احلــكــومــيــة، من 
20 رئيس  مــن  أكــثــر  مــشــاركــة  املــنــتــظــر 
القمة،  األوروبــي في  حكومة من االحتاد 

باإلضافة إلى ممثلن رفيعي املستوى من 
الرئيس  أن  إلى  مشيرة  العربية،  الــدول 
الفرنسي إميانويل ماكرون لن يشارك في 

القمة بسبب التزامات داخلية.
املصدر: د ب أ

أطلقه  نـــداء  عــلــى  بــفــتــور  بــرلــن  ردت 
ــه الــــدول  ــي الـــرئـــيـــس األمـــريـــكـــي طـــالـــب ف
في  املقاتلن  استعادة  األوروبية بضرورة 
جلنسياتها.  واحلاملن  "داعــش"  صفوف 

وربطت الداخلية األملانية املوافقة 
بحدوث  االســتــعــادة  عملية  على 

زيارات قنصلية لهم
قالت وزارة الداخلية األملانية 
شباط  فبراير   17( األحــد  الــيــوم 
ألملانيا  ميـــكـــن  ال  إنـــــه   )2019
"الدولة  تنظيم  مقاتلي  استعادة 
إعاميا  املـــعـــروف  اإلســـامـــيـــة"، 
باسم "داعش"، الذين اعتقلوا في 
سوريا إال إذا ُسمح لهم بزيارات 
احتمال  من  بذلك  لتقلل  قنصلية 
قدمها  مــطــالــب  بــرلــن  تــلــبــي  أن 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 

حللفائه األوروبين.
فيه  يتأهب  الذي  الوقت  وفي 
تدعمهم  مقاتلون  يبدو  مــا  على 
تنظيم  لهزمية  املتحدة  الواليات 

ترامب  دعا  اإلسامية" في سوريا  "الدولة 
وأملانيا  وفرنسا  بريطانيا  السبت  يــوم 
إلــى اســتــعــادة أكــثــر مــن 800 مــقــاتــل من 
اعتقالهم  مت  اإلســامــيــة"  "الــدولــة  تنظيم 

ومحاكمتهم

الداخلية  وزارة  باسم  متحدثة  وقالت 
األملانية "مبدئيا كل املواطنن األملان ومن 
مــا يسمى  ــى جــانــب  إل قــاتــل  بــأنــه  يشتبه 
في  احلــق  له  اإلسامية"  "الــدولــة  بتنظيم 
مشروط  ذلك  أن  أضافت  ولكنها  العودة". 
القنصلية  من  ملسؤولن  بالسماح 
إن  وقــالــت  بــهــم.  املشتبه  بــزيــارة 
مبحاكمة  اهتماما  ــدى  أب الــعــراق 
"الدولة  تــنــظــيــم  مــقــاتــلــي  بــعــض 
وأضافت  أملانيا.  مــن  اإلســامــيــة" 
"لكن في سوريا ال ميكن للحكومة 
األملــــانــــيــــة ضــــمــــان الــــواجــــبــــات 
يتعن  التي  والقنصلية  القانونية 
األملان  املواطنن  جتاه  بها  القيام 
املسجونن بسبب الصراع املسلح 

هناك"
إن  األملانية  السلطات  وتقول 
من  ســافــروا  شخصا   1050 نحو 
أملانيا إلى منطقة القتال في سوريا 
والعراق منذ 2013 وقد عاد ثلثهم 

تقريبا بالفعل إلى أملانيا
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يف لقاء حصري مع مجلة أوروبا اليوم حول قضايا تهم الوضع األمني واإلسالمي، أدلى الدكتور 
ابراهيم ليتوس بتصريحات شافية تفيد الرؤية اجلديدة للشأن االجتماعي والديني ببلجيكا.

- منذ أحداث زافنطم عرفت بلجيكا تغييرا في استراتيجيتها 
مع اجلمعيات اإلسالمية وكذا نشاط املراكز واملساجد، هل 
تعتقدون أن الشأن الديني مسؤول عما يحدث من تطرف في 

اململكة البلجيكية؟
 < أظن أن بلجيكا بعد األحداث اإلرهابية في  22مارس 
االنفات  مــن  لكثير  حــد  لوضع  سريعا  حتركت   2019
السياسي  الذي  كان مبثابة ثغرات قانونية يتسلل منها 

املجموعات  املشبوهة و املتطرفة واالرهابية .
الوطنية  الوقائية   إجراءاتها   فــي  الــدولــة   فاختارت 
التطرف  محاربة  وهلة  اول  مــن  واحمللية   واجلهوية 
والسياسي  الدينية   األيديولوجيات  جهة  من  الديني 
و  بالقطبية  احلديثة  األدبــيــات  فــي  عليه  يطلق  الــذي 

املنبعث من اإلنسان األبيض.
 ان إصدار التقرير الوطني البرملاني في سنة 2018 بعد 
األحداث اإلجرامية ببروكسيل سنة 2016   والذي اعدته 
جلنة برملانية  لتقصي احلقائق كان إشارة واضحة و 
محطة مهمة للتاكيد على املنحى اجلديد املزمع عليها 

مستقبا في سياساتها العمومية .
 من اخطر افــرازات الفوضى الدينية في اوروبا عموما 
ــعــدام الــثــقــة بن  وبلجيكا بــاخلــصــوص هــو زيــــادة ان
جهة  مــن  الرسمية  اجلــهــات  وبن   جهة  مــن  املسلمن 

أخرى. 
 صحيح ان اشكالية التطرف مسؤوليتها مشتركة الكن 
اإلسامي  العمل  فــي  جلــاديــن  وا  الشباب  مــن  الكثير 
يحذرون من مغبة هذه السياسات اخلاطئة وعواقبها 
و يقولون اننا نؤذن في الصحراء وال مجيب من أحد 
انها  املتتالية واحلالية   تذرعت احلكومات  لقد  نعم    .
لم جتد شريكا قويا ونافذا يأخذ بزمام املبادرة لتنزيل 
اإلسام البلجيكي على أرض الواقع بعقانية وواقعية.

ايقاف  بعد  أخــيــرا  مــا حصل  إلى   هنا  اإلشـــارة   واود 
عملية االشراف والتمويل اخلارجي للمركز الكبير في 
و جمعية جديدة  منظمة  تاسيس  بروكسيل حيث مت  

والقيام بتسجيلها في اجلريدة الرسمية البلجيكية  .
 املشروع اجلديد أطلق عليه ) املركز الثقافي اإلسامي 

بلجيكا ( وهو  استجابة لتوصيات اللجنة  البرملانية.
 واملشروع اجلديد  يضم في ثناياه  قيادات واساتذة 
وأئمة وعلماءونساء وشبابا من جميع مناطق البلد 
و  واألعـــراق  واللغات   اجلنسيات  مختلف  مــن  و 
معها كبرى جمعيات املسلمن اجلدد على الصعيد 

البلجيكي.
 وأظن أن هذه املبادرة متثل اخلطوة العملية لإلسام 
البلجيكي  لتصحيح املسار الذي طاملا مت انتظاره 

لتنزيله وتفعيله  بكل جدية و اقتدار.
- بلجيكا هي ثالث دولة اوروبية تولي اهتماما كبيرا 
خناق  أو  تضييق  دون  اإلسالمية  املجموعات  لنشاط 
بعقيدة  واإلعتراف  التدين  أمني، هل هذه احلرية في 
اآلخ��ر جت��اوز ح��دود التدين وأصبح يشكل خطرا ما 

على األمن والتعايش في بلجيكا ؟
دستورية  برملانية  دولـــة  هــي  بلجيكا  <  مملكة 
بنظام فدرالي. و منذ تأسيسها سنة  1870 عرفت 
صراعا محتدما  بن الكتات املختلفة  الكاثوليك 
التعليم  مــســتــوى  عــلــى  الســيــمــا  والليبرالين  

والتكوين.
كدولة  والــديــنــي  العقدي  اخلـــاف  حسمت   لذلك 
الدولة  عــن  الــديــن  بفصل  قانونية  دميــوقــراطــيــة 
اإليجابية  بالتعددية  يعرف  بنموذج حيادي  الكن 
سنة  رسمي  باعتراف  السياسي   التقاموس  في 
1974  وبتمويل للمساجد والجور أساتذة الدين 

االسامي واألئمة واملرشدين. اما مفرزات هذه الفوضى 
التي نراها اليوم فهي نتيجة انعدام التنظيم والتوافق 
والتعاطي اجلاد للملف االسامي من غير تسييس وال 
تبعية . لذلك فان الظل لن يستقيم والعود أعوج كما 

يقول املثل العرب.
الى  أبنائها  املعنية اكثر باجنذاب  -  اجلالية املغربية هي 
معترك التطرف ، هل يعزى ذلك الى سوء التأطير وضبابية 

اخلطاب الديني في األوساط املسلمة؟
<  اظن ان احلديث عن اجلاليات بهذا املصطلح بالذات 
هو تعبير خاطئ و فيه مغالطة وبعيد عن التوصيف 

احلقيقي للمشهد اإلسامي في الغرب .
ال  و  تــصــول  تعد  لــم  التقليدي  مبعناها  اجلالية   ان 
جتول- ما عدا السفريات املوسمية للبعض  طبعا -   
كما كانت في الستينيات والسبعينيات  بل باتت اليوم  
مستوطنة وثابتة بل أصبحت تشتري قطعا ارضية في 
هولندا وبلجيكا جلعلها مقابر اسامية وتقترب بذلك 
من احفادها وابناءها ولو بعد وفاتها . نعم احلنن الى  
العوملة  بعد  وما  العوملة  زمن  في  الوطن غريزة  الكن 
ال  اوطــانــا  اي   اجلمع  بصيغة  الوطن  مفهوم  أصبح 

وطنا واحدا فهناك وطن األصل ووطن االستقرار .

بن  التطابق  بحقيقة  أشبه  اجلالية  مصطلح  ان   بل 
العقل والواقع كشرط اساسي  الذي تبناه أرسطو عند 
تعريفه للحقيقة . اذن مصطلح  اجلالية ال يعبر عن 
احلقيقة ويحسن بنا طيه واالستعاضة عنه مبصطلح 

املواطن .
لم  اليوم  االوروبــي اجلديد  مكوناته  اإلســام   فواقع 
الى  ينموا  وامنــا  وجاليات  اجانب  من  تتشكل  تعد 
اإلسام فيها  باملواطنن واملواطنات الذين هم كاملي 

املواطنة.
الثقافات  املــتــعــدد  املجتمعات  ادارة  ان   ننس   وال 
واملــعــتــقــدات حــتــى عــلــى املــســتــوى األوروبــــــي لها  

مقاربات  
 ولذلك يجب التفكير في حلول وفق القانون البلجيكي 
عن  النظر  بعض  بلجيكي  مواطن  كل  يعتبر  والــذي 

اصله ومعتقده 
 ثم على افتراض استعمال هذا  اللفظ كجالية مغربية 
فيه  الغرب  في  االسامي  السياق  في  استعماله  فــان 

ضيم للمغاربة وفيه تعميم مشن
إلى  االجتماعية  املشاكل  ونعزو  جنعل  بــذاك  اننا   اذ 
واملابسات  السياقات  عوض  والثقافات  اجلنسيات 
واألعمال  األوزار  اغلب  بذلك   فنحملها   املوضوعية.  
اإلجرامية  التي اقترفتها التيارات املتطرفة في أوروبا. 

وهذا ظلم وحيف كبير .
الفقرة قبل األخيرة قبل السؤال األخير فقرة كتبدا من 

جملة : 
، نعم كل اجلنسيات لها عيوبها لو  نقول بكل أمانة 
أحدنا على سبيل  املثال اإلسام السياسي اليوم والذي 
تتزعمه جمعيات إسامية تعددت أسماءها في أوروبا 
وتدخل  خطير  وقــع  لها  وكــان  متشددا  خطابا  تبنت 
سلبي في الشؤون الدينية الشيء الذي قوض مفاهيم 

السلم والتعايش واإلعتراف باآلخر في هذا البلد. 
 نعم الشان الديني في بلجيكا في أزمة وال يبشر بخير. 
في  الدينية  اخلــطــابــات  فــي  ـــاس  واف تضخم   فهناك 
العموم وهناك هوة كبيرة متنامية بن القادة الدينين 
األطروحات  إلــى  ينجذب  يعد  لم  الــذي  الشباب  وبــن 
مــاســة إلصاح  حــاجــة  هــنــاك  املتاكلة.  الــقــدميــة 
الديني في بلجيكا وجتديد خطابه على  الشان 

جميع املستويات.
- يتساءل املراقبون األوروبيون كيف تغلغل الفكر الظالمي 
بني أوساط الشباب في بلجيكا وهي الدولة التي بها هيئة 
تنفيذية للمسلمني ومجلس علمي وهيئة للعلماء وكل هذا لم 
يشفع التأطير ونشر ثقافة التسامح والتعايش في صفوف 
اجلالية املسلمة ، هل هناك خلل في هذه املؤسسات وهل 

تواجدها أصبح غير ملزم فعال ؟
له  أوروبـــا  في  والغلو  التطرفي  الفكر  <  تغلغل 
اخلارجية  العوامل  جانب  .فالى  متعددة  عوامل 

هناك أسباب داخلية وذاتية كذلك 
 من بينها استمرار متعمد لتغييب الكفاءات للتواجد 
في مواقعها و مسكون بالتهميش واإلقصاء املقنن. 
في  والعمق  اجلــودة  غياب  مع  املؤسسات   فكثرة 
طرح احللول مع الصدق في السعي إلى حتقيقها 
ال يزال نزيفا مؤملا لم  يتحسن الى يومنا هذا رغم 

مرور  السنن واالعوام.
 فاالمل واالنظار اليوم كامن في  البديل  و املشاريع 
الكفاءة  شــعــار  رفــعــت  التي   ــواعــدة  ال اجلديدة  
والتعايش  التعددية   واحـــتـــرام  واالســتــقــالــيــة 
املشترك  مع الوعي مبسؤوليتها  كواجب وطني 

في السياق األوروبي.

أجرى احلوار: 
رئيس التحرير إدريس بن إبراهيم 



أوروبا اليوم

في  حتاولني  نويفرت،  أنغليكا  السيدة   -  
باعتباره  »ال��ق��رآن  كتابك  من  800 صفحة 
ن��ًص��ا م��ن احل��ق��ب��ة امل��ت��أخ��رة م��ن العصور 
إلى  أوروب���ي  مدخل  على  العثور  القدمية« 
املقصود  م���ا  امل���ق���دس.  امل��س��ل��م��ني  ك���ت���اب 

بالضبط بالنظرة »األوروبية« إلى القرآن؟

نفسه  الــكــتــاب  نــويــفــرت:  أنغليكا   <
يوضح ذلك. أسعى ألْن أبّن أَنّ َمن يقرأ 
القرآن قراءة تاريخية فسيجد التقاليد 
نفسها التي ُتعتمد بشكل أساسي من 
ثقافتهم.  بخصوص  األوروبين  ِقَبل 
إلى  كرسالة  أي  كإباغ،  القرآن  ُيقرأ 
أشخاص لم يُكونوا مسلمن بعد. ذلك 
بعد  إال  مسلمن  يصبحوا  لــم  ألنــهــم 
اإلباغ. تبِنّ هذه النظرة أنه في شبه 
نوقشت  قــد  آنـــذاك  العربية  اجلــزيــرة 
في  نــوقــشــت  الــتــي  نفسها  الــقــضــايــا 
احلقبة  في  احمليط  العالم 
العصور  مــــن  ـــأخـــرة  ـــت امل
القدمية، والتي مَتّ في وقت 
الحــــق اعــتــبــارهــا أســـاس 
أوروبــــا إلــى حـــٍدّ مــا. هذا 
لدينا  جميًعا  أنــنــا  يعني 
الذي  األمــر  مشترك،  نشوء  سيناريو 
تطورات  خال  من  فقط  ُمْلَتِبًسا  غدا 

تاريخية الحقة.
من  نًصا  باعتباره  »القرآن  كتاب  غاف 

احلقبة املتأخرة من العصور القدمية«
»القرآن  نــويــفــرت  أنغليكا  كــتــاب  غــاف 
من  املتأخرة  احلقبة  من  نًصا  باعتباره 
باعتباره  الــقــرآن  ــقــدميــة«:  ال الــعــصــور 

مــســاهــمــة حــيــويــة مـــن بـــن الــكــثــيــر من 
احلقبة  فـــي  جــــرت  الـــتـــي  املــســاهــمــات 
التحليل  القدمية:  العصور  من  املتأخرة 
فجر  فترة  في  نويفرت  ألنغليكا  ق  املتعِمّ
للعلوم  إثــــراًء  شــك  دون  ميــثــل  اإلســـام 

اإلسامية.

»أوروب����ي«  مب��دخ��ل  األم���ر  يتعلق  ال  إًذا   -
باحلقبة  املرتبطة  بالعناصر  تعّلقه  ب��ق��در 
املتأخرة من العصور القدمية و/أو تأثيرات 
العصور القدمية. وال يستطيع ما يسمى ب� 
»الشرق« وال ما يسمى ب� »الغرب« االدعاء 

حوار 10

»ادعاء افتقار اإلسالم إلى التنوير...
كليشيه غربي قدمي«

التنوير ما هو إال صورة منطية  إلى  افتقار اإلسالم  ادعاء  القرآن أن  نويفرت اخلبيرة يف علوم  أنغليكا  ترى 
والتقدمية  القرآنية »اجلمالية  الصفات  إلى  التاريخية، مشيرًة  أمام احلقائق  للصمود  قابلة  أوروبية قدمية غير 
الثورية« وإلى أن صميم القرآن يدعو إلى العلم واملعرفة. وتعتبر أن افتخار الغربيني بعصر التنوير األوروبي هو 
ما يدفعهم باستمرار إلى اعتبار الثقافة الغربية متفوقة على الثقافة اإلسالمية. آنَّا ألفي وعلياء هوبش حاورتا 

أنغليكا نويفرت حول ذلك ملوقع قنطرة

Europe aujourd  hui

أوربا اليوم 
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لنفسه بخصوصية هذه العناصر...

ذلك  يفعلون  لكنهم  نويفرت:  أنغليكا   <
الشرق، حيث  في  ذلك  أكان  الواقع.  في 
الوعي التقليدي اإلسامي بذاته ينطلق 
بداياته  مــنــذ  يختلف  اإلســـام  أَنّ  مــن 
احمليطة،  الثقافة  عــن  جــوهــري  بشكل 
ه جاء بشيء جديد متاًما إلى العالم،  وأَنّ
حقبة  بينما قبله كان عصر اجلاهلية – 
ال حتظى بتقدير كبير وال ينبغي للمرء 

بالضرورة أن يحيط بها علًما.

هو  اإلســـام  أَنّ  ُيعتقد  الــغــرب  وفـــي   
اآلخــر املختلف متــاًمــا، أي أنــه أمــٌر ال 
إنها  األوروبــيــة.  الثقافة  إلــى  ينتمي 
ة ال تصمد  حتديدات قدمية جًدا للغيرِيّ
قد  أنها  إال  التاريخية،  احلقائق  أمــام 
تبدل  بسبب  النحو  هــذا  على  حتــددت 
ــر مــوازيــن الــقــوى في  الــنــفــوذ أو تــغــُيّ

مراحل سابقة.

بأَنّ  القائل  ال��رأي  أيًضا  تخالفني  هل   -
أَنّ  أو  للتنوير  ة  ُمِلَحّ في حاجة  اإلس��الم 
العقل والعلم حتى يومنا هذا يقعان في 

موقع مضاد لإلميان؟

> أنــغــلــيــكــا نــويــفــرت: االدعـــــاء بـــأَنّ 
اإلسام يفتقر إلى التنوير ما هو إال 
الفخر  إَنّ  ا.  جــدً قدمية  صيغة منطية 
اليوم  أنه  مع  الغرب(،  بالتنوير)في 
بشكل  يدفع  الــشــيء،  بعض  خبا  قــد 
للثقافة  كبير  تقدم  َنْسب  إلى  متكرر 

الغربية وأقل لإلسام.
الــرغــم مــن عدم  > عــلــى 
وجود حركة َعلَمنة شاملة 

اإلسامي،  الـــتـــاريـــخ  فـــي 
الروحي  اجلانبن  وجــود  أَنّ  إال 

بعضهما  اإلســـام  فــي  والــدنــيــوي 
ذلك.  هــو سبب  بعض  جــانــب  ــى  إل
القوى  مـــوازيـــن  اخــتــال  أَنّ  كــمــا 
والغرب  الشرق  بن  اليوم  السائد 
على  اجلسامة  بهذه  دائًما  يكن  لم 
العلوم  حضارة  كانت  إذ  اإلطــاق، 

قة  متفِوّ ا  جــدً طويلة  لفترة  اإلسامية 
على  عموًما  أو  الغربية  نظيرتها  على 
هذا  يكن  ولم  اإلسامية،  غير  نظيراتها 
صعيد  على  غيرها  عن  تقدمها  بسبب 

الوسائط فقط.
منذ  اإلسامي  العالم  في  الــورق  ُصِنع 
وهذا  املثال.  سبيل  على  الثامن  القرن 

من  هائٍل  كــٍمّ  نشر  ة  إمكانَيّ ــر  وَفّ بــدوره 
ذلك  يُكن في  لم  الــذي  األمــر  النصوص، 
وبالتأكيد  َقّط.  الغرب  في  قائًما  الوقت 
عدد  يفوق  العربية  النصوص  عدد  كان 
املــخــطــوطــات الــتــي كــانــت مــتــداولــة في 
كان  حيث  مـــّرة،  مئة  مــن  بأكثر  الــغــرب 
الــقــرن اخلــامــس عشر  الــغــرب حتى 

كان  الذي  الِرق  على  الكتابة  في  يعتمد 
باهظ الثمن ويصعب احلصول عليه.

- ما هي صورة املرأة واإلنسان في القرآن؟

بطبيعة  ــقــرآن  ال نــويــفــرت:  أنغليكا   <

احلال ليس مرجًعا للسلوك االجتماعي. 
ـــوم أوســــــاط واســـعـــة من  ـــي تــنــطــلــق ال
إمكانية العثور على كل معايير اإلسام 
يُكن هدف  لــم  هــذا  أَنّ  بيد  الــقــرآن.  فــي 
باعتباره  الــقــرآن  تــوّجــه  لــقــد  الـــقـــرآن. 
إباغ إلى الذين كانوا يعتمدون معايير 
اســتــعــداد لوضع  وكــانــوا على  أخـــرى، 
والتساؤل.  الشك  موضع  املعايير  هذه 
أطروحات  القرآن  ُيقدم 
مختلفة.  معايير  حــول 
أما حيثية جمع األحكام 
القانونية القليلة نسبًيا 
وتنظيمها وجعلها جزًءا 
اإلسامية  املعايير  مــن 
الشريعة،  أي  األساسية، 

فتلك مسألة أخرى.
الـــكـــتـــابـــات  ـــس  ـــك ـــع ت ال 
الفترات  فــي  التشريعية 
الاحقة ما هو موجود في 
على  هــذا  يتضح  ــرآن.  ــق ال
وجه اخلصوص في صورة 
متاًما  تختلف  التي  املــرأة، 
التشريعية  الــكــتــابــات  فــي 
اإلســـامـــيـــة عــمــا هـــي في 
القرآن  ـــل  شـــَكّ إذ  ـــرآن.  ـــق ال
ثورًيا،  تقدًما  بــالــذات  هنا 
حــيــث ســـــاوى املـــــرأة أمـــام 
لم  الــذي  األمــر  بالرجل،  الله 
يُكن له نظير في ذلك الوقت. 
اجلنسن  كــــا  ــة  فــمــحــاســب
مــثــًا ستكون  الــقــيــامــة  يـــوم 
يبدو  رمبا  نفسها.  بالطريقة 
يومنا  منظور  من  األمــر  هــذا 
الــراهــن عـــادًيـــا، ولــكــن األمر 
ــم يــُكــن كــذلــك آنـــــذاك. كانت  ل
املساواة بن املرأة و الرجل 
واردة  غير  الوقت  ذلك  في 
بتاتًا بعد – وكانت ال تزال 
عما  نــقــاشــات حتى  هــنــاك 
إذا كانت املرأة متلك روًحا 
أصــــًا. جـــرى احلــكــم على 
املرأة بشكل متضارب جًدا 
احلقوقية  منزلتها  وكانت 
املجتمعات  من  الكثير  في 
وضع  كما  اإلســــام.  قبل  للغاية  سيئة 
القرآن املرأة في أمور دنيوية هامة على 
متلك  حيث  الــرجــل،  مــع  املستوى  نفس 
أي  ــــِرث،  َت أن  حــتــى  وتستطيع  حــقــوًقــا 
فاقدة  بأية حال من األحوال  أنها ليست 

االستقالية وال الوصاية على نفسها.

11حوار

االدع�ء ب�أَنّ االإ�سالم يفتقر اإىل التنوير م� هو اإال 

�سيغة منطية قدمية جًدا. اإَنّ الفخر ب�لتنوير)يف 

الغرب(، مع اأنه اليوم قد خب� بع�س ال�سيء، 

ب تقدم كبري  يدفع ب�سكل متكرر اإىل َن�سْ

للثق�فة الغربية واأقل لالإ�سالم.

Europe aujourd  hui

أوربا اليوم 
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م�سمون امل�ئدة امل�ستديرة بني 

اأطراف النزاع هو »الوقوف 

على حقيقة وجود اإرادة 

�سي��سية الإنه�ء النزاع«، وزاد 

م�ستدرك�: »لكن م� ق�مت به 

البولي�س�ريو يظهر ب�سكل ملمو�س 

اأن هذا الكي�ن ال يتوفر على اأي 

اإرادة اأو م�سداقية«.

ملف دويل 12

انتخابات البرملان األوروبي في أيار/
انتخاب  إلــى  تتحول  ســوف   2019 مايو 
ألوروبا  بالنسبة  املستقبل.  فــي  االجتــاه 
هناك الكثير على احملك عندما يتم في أيار/
مايو 2019 تعداد األصوات في انتخابات 
ممثلي الشعوب األوروبية ميكن أن تتغير 
ــتــســاؤالت املهمة  ال بــعــض األمـــــور: أحـــد 
سوف يكون، ما إذا كانت املواقف املؤيدة 
ذاتها،  فــرض  مــن  تتمكن  ســوف  ألوروبـــا 
ونتائج  وتوجهات  أجــواء  تنعكس  أن  أو 
األخيرة  اآلونــة  في  الوطنية  االنتخابات 
وهذا  األوروبــي.  البرملان  انتخابات  على 
سوف يقود إلى أن تخسر أحزاب الوسط 
بينما  األصــــوات،  مــن  الــعــديــد  السياسي 
تكسب األحزاب القومية والشعبوية املزيد 
تتحول  أن  ميكن  التأييد.االنتخابات  من 
املشروع  أو ضــد  لــصــالــح  تــصــويــت  إلـــى 
األوروبي، حيث ميكن أن تتراجع الوظيفة 

هيئة  بصفته  األوروبــــي  للبرملان  املهمة 
الرقابة والتشريع إلى لعب دور ثانوي.

هذا مع العلم أن هذه املهمات البرملانية 
يجب أن تكون سببا كافيا ملواطني االحتاد 
 1979 منذ  التصويت.  في  حقهم  ملمارسة 
تزداد باستمرار صاحيات هذه املؤسسة 

اليوم  ـــــــي.  األوروب فـــي االحتـــــاد  الــعــلــيــا 
أنه مشارك  األوروبي على  البرملان  ترسخ 
أســاســي فــي ســن الــقــوانــن، وهــو يتمتع 
ــي املــيــزانــيــة ويــلــعــب دور  بــصــاحــيــات ف
مختلف  مواجهة  في  الدميقراطية  الرقابة 

مؤسسات االحتاد األوروبي.
حوالي 400 مليون مواطن في االحتاد 
األوروبــــــي، مـــدعـــوون إلـــى املــشــاركــة في 
االنتخابات التي تيم تنظيمها في 27 بلد 
عضو في االحتاد، بن 23 و26 أيار/مايو 
 )2014( األخــيــرة  االنتخابات  في   .2019
شارك 42،6 في املائة الناخبن والناخبات 
البريطانين  مبــشــاركــة  الــتــصــويــت،  فــي 
 751 بــن  مــن   73 انتخبوا  الــذيــن  آنـــذاك، 
عضوا في البرملان. بعد تطبيق االنسحاب 
البريطاني »بريكست« لن تشارك الباد في 

االنتخابات.
في 2019 يتوقع اخلبراء حتفيزا أكبر 

أوروبا قبل االنتخابات
يوزف يانينغ

 خبير أوروبي مكتب برلني

Europe aujourd  hui

أوربا اليوم 
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هذه  يبرر  وما  االنتخابات.  في  للمشاركة 
اعتبارها  يتم على  الذي  الشحن  التوقعات 
إضافة  واالجتاه،  املسار  حتديد  انتخابات 
إلـــى صــــورة االســتــقــرار الــــذي يــتــمــتــع به 
استقصاءات  أحـــدث  األوروبـــــي.  الــبــرملــان 
»اليورو باروميتر«، أو مؤشر أوروبا )ربيع 
من  املــائــة  فــي   47 أن  إلـــى  يــشــيــر   )2018
البرملان  يلعب  أن  يأملون  مواطني االحتاد 
األوروبي في املستقبل »دورا أكثر أهمية«، 
39 ســنــة فــي دول  25 حــتــى  ــاء  ــن أب وبـــن 
نسبة  وصلت  والعشرين  السبع  االحتـــاد 
حيث  أقصاها،  إلــى  األمنية  هــذه  أصحاب 

كانت 49 في املائة.
االحتـــــاد  يـــدعـــو   2018 خـــريـــف  مـــنـــذ 
وتواصل  دعاية  حملة  خال  من  األوروبــي 
املرة  »هــذه  عنوان  حتمل  لــأحــزاب،  عابرة 
األحزاب  عن  وباستقالية  أنتخب«،  سوف 
املشاركة  إلى  السياسية،  واأليديولوجيات 
انتخابات  ـــى  إل ـــذهـــاب  وال الــدميــقــراطــيــة 
لهذه  الــنــداء  ويتضمن  األوروبـــي.  البرملان 
نواجه  أوروبــــا  فــي  »نــحــن  أفــكــار:  احلملة 
الــعــديــد مــن الــتــحــديــات، مــن الــهــجــرة إلى 
الشباب  بــن  البطالة  ومــن  املــنــاخ،  حتــول 
نعيش  نحن  البيانات.  أمــن  حماية  وحتى 
باستمرار،  وعوملة  تشابكا  يــزداد  عالم  في 
االستفتاء  يوم.  كل  فيه  املنافسة  تزداد  كما 
أن  أيضا  الواضح  من  جعل  بريكست  على 
عضوية االحتاد األوروبي ليست أمرا أزليا 
غالبيتنا  أن  الرغم من  عنه. وعلى  ال رجعة 
تؤمن أن الدميقراطية من البديهيات، فإنها 
من حيث املبدأ ومن الناحية العملية تواجه 
في  باستمرار«.  املخاطر  مــن  املــزيــد  الــيــوم 
خال  ستقام  ــيــة  األوروب املــدن  مــن  العديد 
حتت  ونشاطات  فعاليات  القادمة  األشهر 
وميكن  أنتخب«،  ســوف  املــرة  »هــذه  عنوان 

هذه  فــي  املــشــاركــة  والــداعــمــن  للناشطن 
الفعاليات.

سيناريوهات عديدة ممكنة
مديحة يوجد مسبقا العديد من التكهنات 
حول النتائج املتوقعة لانتخابات. البرملان 
التجمع  يكون  أن  ميكن  الــقــادم  األوروبـــي 
ــدمــاج منذ  االن فــي مسألة  تــشــاؤمــا  األكــثــر 
املجموعتان  خــســرت  حـــال  وفـــي   .1979
أصوات  من  مهما  جــزءا  األكبر  احلزبيتان 
الناخبن، فإن هذا قد يعني نهاية االئتاف 
الذي  الكبيرة،  األحــزاب  بن  الرسمي  غير 
يجمع حزب الشعب األوروبي )EVP( الذي 
يضم أحزاب احملافظن وحزب االشتراكين 
والبنى  األحــــزاب  يضم  الـــذي  األوروبـــيـــن 
»االشتراكية«  الــدميــقــراطــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
الشعبية )S&D( والذي سيطرت من خاله 
واملشروعات  الــبــنــى  عــلــى  األحـــــزاب  هـــذه 

 412 الــتــكــتــان  يشغل  حــالــيــا  األوروبـــيـــة. 
حال  وفــي  مقعد.   751 إجمالي  مــن  مقعدا 
انتخابات  بعد  املطلقة  األغلبية  خسارتهما 
2019، فــإنــه ســيــكــون مــن الـــضـــروري عقد 
ينمو  جديدة،  ائتافات  وتشكيل  حتالفات 
البرملانية  الكتل  وأهمية  دور  خالها  مــن 
واخلضر.  الــلــيــبــرالــيــن  مــثــل  الــصــغــيــرة، 
ـــأحـــزاب  ــة ل ــنــســب ــال خــــســــارة الــســلــطــة ب
أيضا  يقود  أن  ميكن  الكبيرة،  اجلماهيرية 
وشكل  تركيبة  حــول  الغموض  حــاالت  إلــى 

قيادة املفوضية األوروبية في واملستقبل 

االتحاد األوروبي يحمي الدولة القومية
يبدو  أن  ميــكــن  ــة  ــي ــجــاب اإلي احلــــال  فـــي 
الناخبن  عيون  في  القادم  األوروبــي  البرملان 
املواقف  واتــخــاذ  للجدال  مكانا  والناخبات 
واآلراء،  األفــكــار  لتعدد  وموقعا  السياسية، 
ــة عــلــى مــزيــد من  ــق ويــعــكــس بــالــتــالــي املــواف

االندماج، كما يعكس االنتقادات.
رئيسي  بشكل  نفسه  البرملان  يرى  اليوم   
بــاعــتــبــاره ميــثــل فــكــرة أوروبــــا فــي مواجهة 
املصالح الفردية للدول األعضاء. في املستقبل 
ميكن أن يكون قبل كل شيء املَُعّبر عن صوت 
األوروبي،  االحتاد  في  واملواطنات  املواطنن 
وأن يلعب دورا متزايدا في مراقبة السلطات 

التنفيذية في االحتاد.
تدافع  أن  يجب  األعضاء  الــدول  حكومات 
عن االحتاد األوروبي في مواجهة االستخفاف 
باالندماج، واعتباره دولة تكنوقراطية هائلة، 
يــنــزع مــن الدول  أو أخــطــبــوط ال دميــقــراطــي 
التحرك  عــلــى  األعــضــاء ســيــادتــهــا وقــدرتــهــا 
األوروبي،  االحتــاد  فإن  الواقع،  في  والعمل. 
ومن خال قيمة العمل املشترك يحمي سيادة 

الدول األعضاء وهويتها على حد سواء .

Europe aujourd  hui
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في االجتماع السنوي للسفراء الفرنسين 
في العالم والذي تتحدد من خاله أهم محاور 
الرئيس  ألقى  الفرنسية،  اخلارجية  السياسة 
إميــانــويــل مــاكــرون يـــوم 27 أغــســطــس / آب 
عن  من خاله  شامًا حتــدث  املــاضــي، خطاًبا 
اخلارجية  السياسة  تــوجــهــات  فــي  خــيــاراتــه 
من  الرغم  وعلى  القريب.  املستقبل  في  لباده 
احملاور  مجمل  في  تقليدية  استمرارية  وجــود 
بدا واضًحا  قد  أنه  إال  التي عاجلها اخلطاب، 
في  خرجت  أميركا  مــع  الــعــاقــات  بــأن  وجلًيا 
لتطويرها  السياسية  اآلفــاق  ووضــع  حتليلها 
ُينبئ  مفاجئ  موقف  إلى  التقليدي  املوقف  من 
مبواجهة سياسية صامتة ستشهدها سنوات 
في  األبيض.  البيت  في  ترامب  دونالد  مكوث 
ماكرون  حتــدث  نسبًيا،  الطويل  اخلطاب  هــذا 
لطاملا  وحساسة  خطيرة  مسألة  عن  بوضوح 
حتاشى الرؤساء الغربيون التطرق إليها وهي 
إلــى ضرورة  إنــذاريــة  ــروٍح  تتعّرض أساًسا وب
إعادة النظر في سياسة االعتماد على احلليف 
األميركي في رسم وحتديد أهم قواعد السياسة 
منذ  األولـــى  للمرة  ــك  وذل ــة،  ــي األوروب الدفاعية 
نهاية احلرب مع أملانيا النازية. وقد بدا واضًحا 
حتمية  عن  التعبير  في  التوجيهي  خطابه  في 
الدفاعية  السياسة  في  جــذري  تغيير  حصول 
األوروبــيــة، ُمشيًرا إلــى أنــه يجدر بــأوروبــا أن 
تنحو باجتاه محاولة البحث اجلاد واملستعجل 
على  تعتمد  ذاتــيــة  دفاعية  استراتيجيات  عــن 
التنسيق  وعــلــى  االستراتيجية  مخزوناتها 
مستنبطة  استراتيجية  أعضائها.  بن  احملكم 
ــذي مــا فتئت  مــن انــطــواء احلــامــي األميركي ال
سياساته الدفاعية حتمي أو تدعي حماية أوروبا 

من األعداء املشتركن أثناء احلرب الباردة.
موقٌف متوقع من فرنسا التي حتاول، ومنذ 
وصول إميانويل ماكرون إلى قصر األليزيه في 
مايو / أيار من عام 2017، أن جتد لها موقًعا 
مناسًبا - أو تسترجعه - في مسرح العاقات 
أحياًنا  الذي وصل  التوافق  بعيًدا عن  الدولية 
إلى مستوى »التبعية« التاريخية مع السياسات 
األمـــيـــركـــيـــة. وقــــد ســعــى مــــاكــــرون مـــن خال 
استراتيجيته اجلديدة إلى تعزيز حضور فرنسا 
السياسي والعسكري في بعض مناطق النزاعات 

الساخنة كما في مالي، دون االعتماد على دعم 
إلى ذلك،  أو موافقة احلليف األميركي. إضافة 
فهو قد نادى بضرورة التفكير بأفضل الوسائل 
أوروبية  حمائية  عسكرية  منظومة  لتعزيز 

تستقل شيًئا فشيًئا عن عّرابها األميركي. 
بعد عودة القطب الروسي برئاسة فادميير 
بــوتــن الحــتــال مــوقــع هـــام فــي مشهد إدارة 
األزمات الدولية - أو اختاقها - شهدت الساحة 
األميركية تراجًعا ملحوًظا عن تبني السياسة 
األداء  مُتّيز  فتئت  ما  التي  العنفية  التدخلية 
املاضية.  العقود  طـــوال  لواشنطن  اخلــارجــي 
لاقتصاد  البنيوي  التهالك  مــن  الــرغــم  وعلى 
املنبثقة  املافيات  إلى حتالف  املستند  الروسي 
عن الطبقات املنتفعة سابًقا من اإلدارة الشيوعية 
كما  اخلارجية  املــعــارك  اجــتــراع  أن  إال  للباد، 
عامًا  ُيعتبر  زال  ما  اجلــهــات،  كل  من  األعـــداء 
أساسًيا في استقرار نظام الكرملن كما ُيشير 
إلى ذلك أكثر من خبير روســي في السياسات 
2009-( أوباما  بــاراك  إدارة  وبوجود  احمللية. 

2017( املُلتفتة إلى الداخل األميركي والراغبة 
في االنفكاك عن اخلارج بعد املغامرة العراقية 
املدمرة، صارت موسكو متسك بزمام الكثير من 

احتالها  عبر  مباشرة  أوروبــا  وُتــهــّدد  امللفات 
شرق  فــي  العسكري  وتدخّلها  الــقــرم  جلــزيــرة 
من  كما  الضحايا،  من  اآلالف  موقعة  أوكرانيا 
خال تهديداتها املستمرة للجمهوريات الثاث 
في منطقة البلطيق، إستونيا وليتوانيا والتفيا، 
والتي لم تهضم موسكو انفصالها عنها حتى 
اليوم. وتّوجت هيمنتها العسكرية، التي تعتمد 
بالتدخل  الغربي،  القطب  تخاذل  على  أساًسا 
 2015 أيلول/سبتمبر  في  سوريا  في  املباشر 
املباشر  االنتداب  السوري حتت  القطر  ووضع 

لرجال الكرملن من سياسين وعسكرين.
ـــارة دونــالــد تــرامــب األخــيــرة إلى  أثــنــاء زي
أوروبا في يوليو/متوز املنصرم، بدا للمراقبن 
بأن أوروبــا صارت »عــدًوا« اقتصادًيا على أقل 
وسيبقى  األميركية.  املتحدة  للواليات  تقدير، 
األسبوع املمتد من 9 إلى 13 من الشهر نفسه 
األوروبية  العاقات  ملف  في  تاريخًيا  معلًما 
استعراض  من خال  توضح  فلقد  واألميركية. 
مجرياته أن هناك قطيعة أو فجوة ثقة عميقة 
منذ  مــرة  وألول  التقديرات.  أدنــى  في  متبادلة 
رئيٌس  يـــزور  الثانية،  العاملية  احلـــرب  نهاية 
يتم  عــدو  كمشروع  أو  كعدو  أوروبـــا  أمــيــركــٌي 

ملف دويل

العالقات األوروبية األمريكية ... إلى أين ؟
14

ســـــالم الكـواكـبـي
باح��ث سوري في العلوم السياسية - فرنسا

مع انتخاب دونالد ترامب ليكون رئيًسا للواليات املتحدة األميركية يف شهر نوفمبر 2016 واستالمه مفاتيح البيت األبيض يف الشهر األول من سنة 2017، شهد 
العالم الغربي صدمة سياسية لم تكن متوقعة. وشعر األوروبيون خصوًصا بأنهم يف بدايات عصٍر جديٍد من العالقات مع القارة اجلديدة لم يكن لهم عهٌد بها منذ نهاية 
احلرب العاملية الثانية سنة 1945. ومن خالل املدة القصيرة نسبًيا التي مّرت على وصول ترامب للتحكم بزمام األمور، تأكد الغربيون عموًما وأهل القارة العجوز األوروبية 

خصوًصا بأنهم مقدمون على عصر عالقات جديد وغريب وغير متوقع وُمحبط مع القطب األميركي.

Europe aujourd  hui

أوربا اليوم 
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15ملف دويل

التحضير له. ومبناسبة مروره باملقر الرئيسي 
حلــلــف األطــلــســي فــي بــروكــســل، كــمــا مبروره 
البريطانية لندن فيما بعد،  السريع بالعاصمة 
أساسيتن  ملؤسستن  القاطع  عــداؤه  أكــد  فقد 
في لبنة التكوين األوروبي الغربي وهما حلف 

شمال األطلسي واالحتاد األوروبي.
مبستقبل  ــا  ــاســًي ســي املــتــفــائــلــن  ــعــض  ب
العاقات األوروبية/األميركية، وهم قّلة، مييلون 
إلى االعتقاد بأن التصريح بهذا املوقف ال يعدو 
كونه كاًما يخرج على لسان ممثل في تلفزيون 
الواقع عميق اجلهل باملعارف التاريخية والتي 
لعبة  فــي  أميركا  مسابقات  تــواريــخ  تتعدى  ال 
على  غــالــًبــا  لكنهم  فيها.  والــفــائــزيــن  الــغــولــف 
التصريح  هــذا  خــال  من  أطلق  فترامب  خطأ، 
مع  التعامل  فــي  جـــذري  تغيير  عملية  مــســار 
ُيعلن بوضوح بداية  احللفاء األوروبين. وهو 
مرحلة تاريخية جديدة ويجب بالتالي أخذ هذه 

التصريحات السلبية على محمل اجلد.
لقد كان املشروع األوروبي جزًءا من التصور 
األميركي للقارة العجوز، كما للعالم وللعاقات 
وقد  الثانية.  احلــرب  نهاية  بعد  فيه،  الثنائية 
ســانــدت واشنطن مــبــادرات مــؤســس »أوروبـــا 
الفرنسي جان مونيه كما هي وافقت  املنظمة« 
على فكرة مشروع التقارب الفرنسي - األملاني، 
الفحم والصلب، بهدف  أواًل في حقل  حيث مت 
إخــراج أوروبـــا من دوامــة احلــروب املتعاقبة. 
ـــدًءا مــن املجموعة  ب وبــعــد متكن األوروبـــيـــن، 
األوروبية ووصــواًل إلى االحتــاد األوروبــي، من 
تشكيل قوة اقتصادية منافسة، شعرت أميركا 
فعًا بالضغط التنافسي دون أن يؤدي هذا البتة 
إلى وضع املشروع األوروبــي موضع الشك من 
ترومان  هــاري  منذ  األميركين  الــقــادة  كل  قبل 
وصواًل إلى باراك أوباما. ومع ذلك، فقد حاولت 
أميركا أحياًنا إضعاف املشروع نسبًيا فقامت 
بتشجيع توسيع االحتاد األوروبي وضم أعضاء 
جدد من شرق أوروبا حديثة العهد بالدميقراطية 
بعد طول الهيمنة السوفيتية، ظًنا منها، ورمبا 
عن حــق، بــأن هــذا سُيضعف االحتـــاد. كما أن 
أوروبية  عملة  صك  بخجل  عارضت  واشنطن 
موحدة تشكل تهديًدا لهيمنة الدوالر األميركي 

في التعامات النقدية الدولية.
في املقابل، ما قام به ترامب عبر تصريحاته 
ومواقفه شديدة اللهجة جتاه املشروع األوروبي 
مؤخًرا، هو تصريح علني بسعيه إلى إضعاف 
األوروبي  االحتــاد  - مؤسسات  اإلمكان  قــدر   -
والوصول إلى حتطيمه. وهو ُيعيد - أو يحاول 
- كتابة التاريخ مستنًدا إلى مزيج من الُرهاب 
من اآلخر واجلهل املدقع بالعالم، والذي يتمّيز به 
بنيوًيا. لدرجة أنه، وقبل سفره إلى أوروبا، صّرح 
ل  للشعب األميركي بأن االحتاد األوروبي قد ُشِكّ
لإليقاع بالواليات املتحدة األميركية. وبوصوله 
إلــى لندن يــوم 12 يــولــيــو/متــوز، وفــي الوقت 
الذي كانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تخوض 
في حزبها  املتشدد  عراًكا سياسًيا مع اجلناح 
لتحقيق خروج هادئ من االحتاد األوروبي دون 

القطيعة الكاملة، أدلى الرئيس ترامب بتصريح 
مطّول إلى جريدة »الصن« والتي ميلكها احملافظ 
املتشدد روبيرت مردوخ املعادي الشرس لاحتاد 
األوروبي. صحيفة تعتمد في رواجها على مزيج 
من اجلنس والتشدد القومي وكرة القدم. وخال 
جانب خصوم  إلى  بقوة  ترامب  وقف  املقابلة، 
ـــع عــن رغبتهم فــي حتقيق  الــســيــدة مــاي وداف
انقطاع راديكالي عن أوروبا وصواًل إلى ابتزاز 
تقطعوا بشكل حاسم مع  لم  »إن  بالقول:  لندن 
بروكسل )مقر االحتــاد األوروبـــي( فلن ميكنكم 
التجارة مع  ثنائي حلرية  اتفاق  االعتماد على 
املتحدة األميركية«. وشدد على دعمه  الواليات 
جونسون  بوريس  املستقيل  اخلارجية  لوزير 
ملف  إدارة  فــي  مــاي  لتساهل  بشدة  املــعــارض 
لندن  عمدة  يهاجم  أن  ينس  ولــم  البريكيست. 

صادق خان بسبب أنه مسلم )...(.
إبان احلرب الباردة، جرت تدخات أميركية 
الشؤون  فــي  عــدة   - وخجولة  مباشرة  غير   -
صارت  ترامب،  مع  األوروبية.  للدول  الداخلية 
هذه التدخات مباشرة ووقحة. وبنفس املنطلق، 
احملافظ  األملــانــي  اليميني  موقف  تــرامــب  دعــم 

األملاني(  الداخلية  ـــر  )وزي سيهوفر  هــورســت 
خافهما  فــي  ميركل  إجنــيــا  املستشارة  ضــد 
سياسة  الــهــجــرة.  مــلــف  إدارة  مــســألــة  بــشــأن 
األوروبــي وصواًل  اليمن  توجهات مين  تدعم 
على  املتطرفة  اليمينية  األحـــزاب  حتفيز  إلــى 
لأجانب  املعادية  سياساتها  في  قدًما  املضي 
فيما  األوروبـــي  االحتــاد  لتعليمات  واملعارضة 
يتعّلق خصوًصا بسياسات اللجوء. وحتظى كل 
األحزاب الشعبوية واألحزاب اليمينية املتطرفة 
ــا بنظرة الرضا - والدعم - من قبل  في أوروب
دونالد ترامب وإدارته، خصوًصا منها تلك التي 
تتقدم في انتخابات دول شرق أوروبــا كما في 

املجر، أو غربها كما في النمسا وإيطاليا. 
ــــى ضــــــرورة تخفيض  إل الـــتـــطـــرق  وعـــنـــد 
الدفاعي  امللف  في  األميركية  املالية  املساهمة 
األوروبي، ُيعّبر ترامب إما عن سوء نية أو عن 
جهل أو كليهما معا. فمن 700 مليار مخصصة 
في  جــًدا  ضئيل  مببلغ  أميركا  تساهم  للدفاع، 

الدفاع األوروبي.
األوروبي  لاحتاد  ترامب  الرئيس  كراهية 
ملبدأ  رفضه  من  تتأتى  األطلسي  شمال  وحلف 
األحاف والسعي إلى تعزيز العاقات الثنائية 
يّدعي  كما  املــتــحــدة  الــواليــات  ملصالح  حفًظا 
التي ميكن  املفاوضات اجلماعية  وابتعاًدا عن 
أن ُتضعف من حظوظه في فرض خطة الطريق، 
خصوًصا في امللفات االقتصادية واملالية. فبعد 
أن كان التعاون األميركي / األوروبي قائًما على 
الليبرالية،  الدميقراطية  إلى  املشترك  االنتماء 
كّرر  قد  ألميركا  واألربعن  الرابع  الرئيس  فإن 
بالدميقراطين  إعجابه  مناسبة  مــن  أكثر  فــي 
»الرجال  يسميهم  مبن  وحتى  الليبرالين  غير 
الدميقراطين. وفــي هــذا تغيير  األقــويــاء« غير 
هذه  سُيمّيز  األمــيــركــيــة  السياسة  فــي  عميق 

احلقبة التاريخية

وقف ترامب بقوة اإىل ج�نب 

خ�سوم ال�سيدة م�ي ودافع عن 

رغبتهم يف حتقيق انقط�ع 

راديك�يل عن اأوروب� و�سواًل اإىل 

ابتزاز لندن ب�لقول: »اإن مل تقطعوا 

ب�سكل ح��سم مع بروك�سل )مقر 

االحت�د االأوروبي( فلن ميكنكم 

االعتم�د على اتف�ق ثن�ئي حلرية 

التج�رة مع الوالي�ت املتحدة 

االأمريكية«. 
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و10   9 يومي  املقبلة  النسخة  الغرفة  تنظم 
أبــريــل الـــقـــادم، بــالــتــعــاون مــع مــصــرف التنمية 
للبلدان األمريكية وبالشراكة مع مصمم محتوى 
املنتدى  إيفنتس«. ويهدف  »إيكونومست  املنتدى 
الذي يقام للمرة األولى في أمريكا الاتينية، إلى 
تسليط الضوء على مجموعة واسعة وواعدة من 
منطقة  أســـواق  توفرها  التي  التجارية  الــفــرص 
أمريكا الاتينية والكاريبي أمام الشركات في دبي 

واإلمارات عمومًا.

سلسلة نجاحات

غرفة جتارة  عــام  مدير  بوعميم،  حمد  وقــال 
وصناعة دبي: تأتي دورة املنتدى هذا العام لتشكل 
حلقة جديدة في سلسلة النجاحات التي حتققت 
النسختن السابقتن، وانعكست نتائجها  خال 
في افتتاح مكتب جديد لنا العام املاضي في بنما، 
دبي واألسواق  البينية بن  التجارة  تنامي  وفي 
في  املــنــتــدى  تنظيم  سيشكل  حــيــث  الــاتــيــنــيــة، 
الثنائية،  بنما بداية مرحلة جديدة من العاقات 
كثب  عن  لاطاع  دبي  لشركات  إضافية  وفرصة 
على الفرص االستثمارية، مبا يدعم استراتيجية 
التنوع االقتصادي، ويعزز من تنافسية شركاتنا 

في األسواق الاتينية.

املقبلة  النسخة  تكتسب  وأضــاف: 
زخــمــًا كــبــيــرًا يــعــود بــالــدرجــة األولى 
للنجاح الكبير خال الدورات السابقة 
واملتمثل في تعزيز الروابط التجارية، 
كليًا  جــديــدة  ومعطيات  رؤى  وتــقــدمي 
والتحديات  الــتــوجــهــات  أحـــدث  حــول 
التواصل  والفرص، فضًا عن تسهيل 
الــشــركــاء من  بــن مختلف  والــتــاقــي 
القطاعن احلكومي واخلاص. فاملنتدى 
بالنسبة  كــبــرى  أهــمــيــة  ذات  مــنــصــة 
وقطاعات  احلكومة  في  القرار  لصناع 
املال واألعمال في املنطقتن كونه يتيح 
لهم استكشاف جوانب جديدة للتعاون، 
وتعزيز جهود التكامل والتنسيق بن 
دبي وبنما، املدينتن اللتن تتشاركان 
الطموحات ذاتها وتقومان بأدوار مهمة 

على مستوى محيطهما اجلغرافي.

وتأتي نسخة هذا العام استمرارًا 
لنجاحات فعاليات الدورة الثانية، التي 

رعاية  2018 حتت  فبراير  دبي خال  في  أقيمت 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 
دبي، رعاه الله. كما تأتي في أعقاب افتتاح مكتب 
متثيلي لغرفة دبي في بنما، والــذي مت تأسيسه 
أمريكا  منطقة  في  الغرفة  حضور  تعزيز  بهدف 

الاتينية.

فرص

وأفادت الغرفة - في بيان صحفي - أن أمريكا 

التجارية  الــفــرص  مــن  العديد  متتلك  الاتينية 
في  للشركات  بالنسبة  الــواعــدة  واالستثمارية 
دبي ودولــة اإلمـــارات، وهي تعمل بشكل مستمر 
ومتواصل على دفع التعاون االقتصادي مع دول 
املنطقة قدمًا نحو األمام بهدف االستفادة املثلى من 
هذه اإلمكانيات. وشكلت النسخة األولى من املنتدى 
الذي استضافته الغرفة عام 2016 بداية مشجعة 
الغرفة  قيام  تــاه  حيث  اجلانبن،  بن  للتعاون 
بإرسال وفدين جتارين إلى أمريكا الاتينية في 
جولة شملت البرازيل، واألرجنتن، والبارغواي، 

واألوروغواي، وكولومبيا وكوستاريكا، وبنما.

أمريكا  منطقة  أســـواق  تزخر  البيان:  وقــال 
الفرص  مــن  بالعديد  الكاريبي  ودول  الاتينية 
املهمة واإلمكانيات الواعدة التي ميكن للشركات 
منها  كبيرة  وعوائد  مكاسب  حتقيق  اإلماراتية 
والسياحة،  ــــزراعــــة،  ال مـــجـــاالت  فـــي  وخـــاصـــة 
والتصنيع. وباملقابل فإن دبي توفر لدول أمريكا 
الاتينية املستوى املناسب من اخلبرات املطلوبة 
النمو  لعملية  الدعم  وتقدمي  االحتياجات،  لتلبية 
االقتصادية الذي حتتاجه تلك املنطقة. ونعرب عن 
تفاؤلنا بقدرتنا على حتديد واستكشاف جوانب 
النسخة  االقــتــصــادي خــال  التعاون  مــن  عــديــدة 

الثالثة من املنتدى في بنما.

3 مكاتب

يعتبر املكتب التمثيلي اجلديد 
لغرفة دبي في بنما والــذي افتتح 
في  للغرفة  الثاني  املاضي،  العام 
أمريكا الاتينية، وذلك بعد افتتاح 
مع   ،2017 عـــام  الــبــرازيــل  مكتب 
الفتتاح مكتب جديد  وجود خطط 
فــي األرجــنــتــن. وتــنــدرج املكاتب 
الثاثة ضمن خطة للغرفة الستثمار 
مليون   27.2( درهـــم  مليون   100
دوالر( في األسواق الاتينية، وذلك 
الفرص  الوعي حول  زيــادة  بهدف 
التجارية واالستثمارية في أمريكا 
الــاتــيــنــيــة. وســيــتــم تــوزيــع هذه 
املبالغ على خطة مدتها 10 سنوات 
قوامها التعرف إلى آليات مختلفة 
التجاري  التعاون  عاقات  لتنويع 
الاتينية،  أمريكا  مع  دبــي  إلمــارة 
نــطــاق عــمــلــهــا لتشمل  وتــوســيــع 

مجاالت وجوانب عدة.

منتدى 16

غرفة دبي تنظم منتدى أعمال أمريكا الالتينية في بنما
.يقام في 9 و10 أبريل المقبل ويستهدف تعزيز الشراكات االقتصادية

الالتينية  أمريكا  لدول  العاملي لألعمال  املنتدى  الثالثة من  النسخة  إقامة  دبي،  أعلنت غرفة جتارة وصناعة 
2019 في العاصمة البنمية بنما. وتأتي اخلطوة استجابًة لطلب الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريال بهذا 

اخلصوص، وذلك في أعقاب النجاح الكبير الذي شهدته الدورات السابقة من املنتدى في دبي.
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ـــوعـــن أزمــــة  ـــعـــت قـــبـــل نـــحـــو أســـب ـــدل ان
دبلوماسية حادة بن فرنسا وإيطاليا، بعدما 
لويجي  اإليطالي  الــوزراء  رئيس  نائب  التقى 
دي مايو، نشطاء من حراك السترات الصفراء 
الفرنسي  الـــرئـــيـــس  ــاســات  ــســي ل املـــنـــاهـــض 
ــا عــدتــه باريس  إميــانــويــل مـــاكـــرون، وهـــو م
تدخًا إيطالًيا غير مقبول في شأنها الداخلي، 

واستدعت سفيرها في روما للتشاور
أكبر  بأنها  التي وصفت  األزمــة،  أن  ورغم 
احلرب  منذ  البلدين  بــن  دبــلــومــاســي  خــاف 
بإعان  ـــام،  أي قبل  انتهت  الــثــانــيــة،  العاملية 
فرنسا إعادة سفيرها إلى إيطاليا، عقب مكاملة 
اإليطالي  والرئيس  ماكرون  بن  متت  هاتفية 
أهمية  »مدى  خالها  بحثا  ماتاريا  سيرجيو 
منهما  كل  يحتاج  وكم  بلديهما،  بن  الصداقة 
»اجتاًها  البعض  اعتبره  ما  وهو  اآلخر«،  إلى 
من  العديد  هناك  فــإن  اخلــاف«،  صفحة  لطّي 
الشواهد التي تشير إلى أن األزمة بن البلدين 
هدأت لكن لم تنتِه، وأنها أقرب لاشتعال مرة 

أخرى منها إلى اخلمود الدائم.
ــــت األحــــــــــــزاب  ــــشــــل ـــــيـــــة ف اإليـــــطـــــال

املنتمية  التقليدية، 
الوسط  يسار  إلــى 
وميـــــن الـــوســـط، 
حلول  إيجاد  في 
التي  لــــأزمــــات 

منها  تــعــانــي 
ـــــة،  ـــــدول ال

على  و

رأســـــهـــــا 
أزمــــــــــــــة 

 2015 عــامــي  خــال  تفاقمت  الــتــي  الــاجــئــن 
واستمرار  اآلن،  إلى  ممتدة  تــزال  وال  و2016 
وهي  القاسية،  االقتصادي  التقشف  سياسات 
اإليطالين  املواطنن  كثير من  مشكات يعتقد 
النخبة  تؤيده  الــذي   – األوروبـــي  االحتــاد  أن 

هو املسؤول عنها. التقليدية – 
من رحم هذا الفشل، صعد اليمن املتطرف 
األوروبــــي،  واالحتــــاد  للمهاجرين  املــنــاهــض 
قوية  إيطاليا  وإعـــادة  األزمـــات  بحل  متعهًدا 
مرة أخرى. وعليه، تصدرت حركة »اخلمس 
»الرابطة«  وحــــزب  الــشــعــبــويــة  جنــــوم« 

االنتخابات  نتائج  املتطرف  اليميني 
مشتركة  حكومة  وشكا  البرملانية، 
املاضي،  حـــزيـــران  يــونــيــو/  فـــي 
بقيادة جوزيبي كونتي.بالتزامن 
إميانويل  جنـــم  كـــان  هــــذا،  مـــع 
ـــــرون »الــــدميــــقــــراطــــي  ـــــاك م
في  يلمع  الليبرالي« 
فرنسا  ســـمـــاء 
ـــــــــــــا،  وأوروب
بعد  خـــاصـــة 

خــــــــروج 

ينظر  وبات  األوروبــي،  االحتــاد  بريطانيا من 
زعيمة  خليفة  أنـــه  واســـع  نــطــاق  عــلــى  إلــيــه 
ميركل،  أجنيا  األملانية  املستشارة  أوروبـــا 
بكل ما يعنيه ذلك من اإلميان بأوروبا املوحدة 
واستمرار  باملهاجرين  املــشــروط  والترحيب 

السياسات االقتصادية النيو ليبرالية.
كان طبيعًيا أن يكون نتاج هذا التناقض، 
كــان جلًيا  األمــر  للبلدين.  بن  أزمــات  حــدوث 
منذ وقت مبكر. ففي نفس الشهر الذي تولي 
رفضوا  إيطاليا،  فــي  احلكم  اليمينيون  فيه 
منت  على  البحر  في  عالقن  الجئن  استقبال 
نددت  مــا  أكـــواريـــوس، وهــو  اإلغــاثــة  سفينة 
املوقف  مــاكــرون  وصــف  إذ  بشدة،  فرنسا  به 
بـ»املعيب وغير املسؤول للحكومة اإليطالية«، 
إدوارد  الفرنسي  الـــوزراء  رئيس  اتهم  بينما 
بالتزاماتها  الـــوفـــاء  بــعــدم  إيــطــالــيــا  فيليب 

الدولية.
بأنها  اإليطالية  احلكومة  رئــاســة  وردت 
من  منافقة  دروس  بتلقي  تقبل  أن  ميكنها  »ال 
الهجرة«  مشكلة  عن  النظر  إشاحة  فضل  بلد 
االقتصاد،  ـــــري  وزي بـــن  ــا  ــاًع ــم اجــت وألـــغـــت 
التلويح  ومت  الــفــرنــســي،  ونــظــيــره  اإليــطــالــي 
رئيس  لــــقــــاء  بــــإلــــغــــاء 
اإليطالية  احلكومة 
كونتي  جوزيبي 
الرئيس  مــــع 
ـــفـــرنـــســـي  ال
مــــــاكــــــرون. 
تنتِه  ولــــــم 
األزمة سوى 
قبول  بـــعـــد 
ــــا  ــــي ــــان إســــب
اســــتــــقــــبــــال 

السفينة.

األزمة اإليطالية الفرنسية.. صراع ممتد 
أم زوبعة في فنجان؟

<  بقلم : كرمي أسعد 

من رحم هذا الف�سل، �سعد 

اليمني املتطرف املن�ه�س 

للمه�جرين واالحت�د 

االأوروبي، متعهًدا بحل 

االأزم�ت واإع�دة اإيط�لي� 

قوية مرة اأخرى. 
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ـــوعـــن أزمــــة  ـــعـــت قـــبـــل نـــحـــو أســـب ـــدل ان
دبلوماسية حادة بن فرنسا وإيطاليا، بعدما 
لويجي  اإليطالي  الــوزراء  رئيس  نائب  التقى 
دي مايو، نشطاء من حراك السترات الصفراء 
الفرنسي  الـــرئـــيـــس  ــاســات  ــســي ل املـــنـــاهـــض 
ــا عــدتــه باريس  إميــانــويــل مـــاكـــرون، وهـــو م
تدخًا إيطالًيا غير مقبول في شأنها الداخلي، 

واستدعت سفيرها في روما للتشاور
أكبر  بأنها  التي وصفت  األزمــة،  أن  ورغم 
احلرب  منذ  البلدين  بــن  دبــلــومــاســي  خــاف 
بإعان  ـــام،  أي قبل  انتهت  الــثــانــيــة،  العاملية 
فرنسا إعادة سفيرها إلى إيطاليا، عقب مكاملة 
اإليطالي  والرئيس  ماكرون  بن  متت  هاتفية 
أهمية  »مدى  خالها  بحثا  ماتاريا  سيرجيو 
منهما  كل  يحتاج  وكم  بلديهما،  بن  الصداقة 
»اجتاًها  البعض  اعتبره  ما  وهو  اآلخر«،  إلى 
من  العديد  هناك  فــإن  اخلــاف«،  صفحة  لطّي 
الشواهد التي تشير إلى أن األزمة بن البلدين 
هدأت لكن لم تنتِه، وأنها أقرب لاشتعال مرة 

أخرى منها إلى اخلمود الدائم.
ــــت األحــــــــــــزاب  ــــشــــل ـــــيـــــة ف اإليـــــطـــــال

املنتمية  التقليدية، 
الوسط  يسار  إلــى 
وميـــــن الـــوســـط، 
حلول  إيجاد  في 
التي  لــــأزمــــات 

منها  تــعــانــي 
ـــــة،  ـــــدول ال

على  و

رأســـــهـــــا 
أزمــــــــــــــة 

 2015 عــامــي  خــال  تفاقمت  الــتــي  الــاجــئــن 
واستمرار  اآلن،  إلى  ممتدة  تــزال  وال  و2016 
وهي  القاسية،  االقتصادي  التقشف  سياسات 
اإليطالين  املواطنن  كثير من  مشكات يعتقد 
النخبة  تؤيده  الــذي   – األوروبـــي  االحتــاد  أن 

هو املسؤول عنها. التقليدية – 
من رحم هذا الفشل، صعد اليمن املتطرف 
األوروبــــي،  واالحتــــاد  للمهاجرين  املــنــاهــض 
قوية  إيطاليا  وإعـــادة  األزمـــات  بحل  متعهًدا 
مرة أخرى. وعليه، تصدرت حركة »اخلمس 
»الرابطة«  وحــــزب  الــشــعــبــويــة  جنــــوم« 

االنتخابات  نتائج  املتطرف  اليميني 
مشتركة  حكومة  وشكا  البرملانية، 
املاضي،  حـــزيـــران  يــونــيــو/  فـــي 
بقيادة جوزيبي كونتي.بالتزامن 
إميانويل  جنـــم  كـــان  هــــذا،  مـــع 
ـــــرون »الــــدميــــقــــراطــــي  ـــــاك م
في  يلمع  الليبرالي« 
فرنسا  ســـمـــاء 
ـــــــــــــا،  وأوروب
بعد  خـــاصـــة 

خــــــــروج 

ينظر  وبات  األوروبــي،  االحتــاد  بريطانيا من 
زعيمة  خليفة  أنـــه  واســـع  نــطــاق  عــلــى  إلــيــه 
ميركل،  أجنيا  األملانية  املستشارة  أوروبـــا 
بكل ما يعنيه ذلك من اإلميان بأوروبا املوحدة 
واستمرار  باملهاجرين  املــشــروط  والترحيب 

السياسات االقتصادية النيو ليبرالية.
كان طبيعًيا أن يكون نتاج هذا التناقض، 
كــان جلًيا  األمــر  للبلدين.  بن  أزمــات  حــدوث 
منذ وقت مبكر. ففي نفس الشهر الذي تولي 
رفضوا  إيطاليا،  فــي  احلكم  اليمينيون  فيه 
منت  على  البحر  في  عالقن  الجئن  استقبال 
نددت  مــا  أكـــواريـــوس، وهــو  اإلغــاثــة  سفينة 
املوقف  مــاكــرون  وصــف  إذ  بشدة،  فرنسا  به 
بـ»املعيب وغير املسؤول للحكومة اإليطالية«، 
إدوارد  الفرنسي  الـــوزراء  رئيس  اتهم  بينما 
بالتزاماتها  الـــوفـــاء  بــعــدم  إيــطــالــيــا  فيليب 

الدولية.
بأنها  اإليطالية  احلكومة  رئــاســة  وردت 
من  منافقة  دروس  بتلقي  تقبل  أن  ميكنها  »ال 
الهجرة«  مشكلة  عن  النظر  إشاحة  فضل  بلد 
االقتصاد،  ـــــري  وزي بـــن  ــا  ــاًع ــم اجــت وألـــغـــت 
التلويح  ومت  الــفــرنــســي،  ونــظــيــره  اإليــطــالــي 
رئيس  لــــقــــاء  بــــإلــــغــــاء 
اإليطالية  احلكومة 
كونتي  جوزيبي 
الرئيس  مــــع 
ـــفـــرنـــســـي  ال
مــــــاكــــــرون. 
تنتِه  ولــــــم 
األزمة سوى 
قبول  بـــعـــد 
ــــا  ــــي ــــان إســــب
اســــتــــقــــبــــال 

السفينة.

األزمة اإليطالية الفرنسية.. صراع ممتد 
أم زوبعة في فنجان؟

<  بقلم : كرمي أسعد 

من رحم هذا الف�سل، �سعد 

اليمني املتطرف املن�ه�س 

للمه�جرين واالحت�د 

االأوروبي، متعهًدا بحل 

االأزم�ت واإع�دة اإيط�لي� 

قوية مرة اأخرى. 

اإ�سدارات جديدة 

آخر إصدارات للباحث األكاديمي 
د.إبراهيم ليتوس

العناية باملعتقلني على خلفية اإلرهاب يف السجون البلجيكية
من خالل اإلصدار اجلديد بعنوان:

 اجللسات الفكرية لتفكيك املفاهيم 
املغلوطة دليل للمتخصصني
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