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بريطانيا

ّ
مسودة «الخروج السلس» ال تمر بهدوء:

مقالة

ماي تقاوم غضب المعارضين وسخريتهم

استقاالت بالجملة وضحكات ساخرة
وتصريحات معارضة ،هي أبرز ردود
الفعل على استراتيجية رئيسة الوزراء
البريطانية للخروج «السلس» من االتحاد
األوروبي ،ودفاعها عن مسودة
االتفاق التي وافقت عليها الحكومة
ت ـعــالــت ال ـق ـه ـق ـهــات م ــن داخ ـ ــل قــاعــة
م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــوم ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي،
أم ـ ــس ،خـ ــال دف ـ ــاع رئ ـي ـســة الـ ـ ــوزراء
البريطانية تـيــريــزا م ــاي ،عــن اتفاق
ينظم عملية االنسحاب من االتحاد
األوروب ـ ــي ،تــوصــل إلـيــه املـفــاوضــون
الـبــريـطــانـيــون واألوروب ـ ـيـ ــون مطلع
األس ـ ـبـ ــوع ال ـ ـجـ ــاري ،وواف ـ ـقـ ــت عـلـيــه
الحكومة البريطانية أول من أمس.
وع ـ ـلـ ــى رغ ـ ـ ــم تـ ـق ــدي ــم أربـ ـ ـع ـ ــة وزراء
استقالتهم فــي يــوم واحــد اعتراضًا
على املسودة ،التي دعمتها الغالبية
بعد اجتماع استغرق  5ساعات ليل
ّ
األربـعــاء ،تمسكت مــاي بما وصفته

من المتوقع أن تواجه
ماي مقاومة أقوى عند
إحالة النص إلى البرلمان
بــ«االنـفـصــال الـسـلــس واملـمـنـهــج من
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،فــي  29م ــارس/
آذار  .»2019م ـت ـج ــاه ـل ــة ص ـي ـحــات
االس ـ ـت ـ ـه ـ ـجـ ــان ومـ ـ ــوجـ ـ ــات ال ـض ـح ــك
وتـ ـص ــاع ــد ال ـه ـم ـه ـم ــات ،ق ــال ــت م ــاي
إن االتـ ـ ـف ـ ــاق «يـ ـض ــع إطـ ـ ـ ــارًا ل ـعــاقــة
م ــع االت ـح ــاد تـتـمــاشــى م ــع املـصــالــح
القومية لبريطانيا» ،ولكن في الوقت
ن ـف ـســه ي ـم ـنــح الـ ـب ــاد «ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
اس ـت ـع ــادة ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى حــدودهــا
وقــوان ـي ـن ـهــا وأم ــوالـ ـه ــا ،ك ـمــا يحمي
الوظائف واألمن في البالد».
وجاء ذلك بعد استقالة أربعة وزراء

من الحكومة البريطانية ،هم :وزيرة
العمل والتقاعد إيستر مكفي ،ووزيرة
«بريكست» سويال برافرمان ،ووزير
الــدولــة لشؤون الـخــروج من االتحاد
األوروبي دومينيك راب ،وزير الدولة
ل ـشــؤون أيــرلـنــدا الـشـمــالـيــة شايلش
فارا .وتعليقًا على جملة االستقاالت،
أقـ ـ ـ ــرت مـ ـ ــاي بـ ـ ــأن مـ ـ ـس ـ ــودة االت ـ ـفـ ــاق
«مليئة بخيارات صعبة لنا جميعًا،
وال نتفق مع جميع هذه الخيارات»،
مؤكدة «إنني أحترم وجهات نظرهم
(املستقيلني) ،وأع ــرب عــن شكري ملا
قدموه حتى اليوم».
وبعد حصول ماي على دعم غالبية
الوزراء للمضي قدمًا باملسودة ،أعلن
رئ ـي ــس امل ـج ـلــس األوروبـ ـ ـ ــي دون ــال ــد
توسك ،أمــس ،عن عقد قمة أوروبية
فــي  25تشرين الـثــانــي /نوفمبر من
أج ــل وض ــع الـلـمـســات األخ ـي ــرة على
االت ـف ــاق قـبــل طــرحــه لـلـتـصــويــت في
ال ـب ــرمل ــان ال ـبــري ـطــانــي .وم ــن املـتــوقــع
أن ت ــواج ــه م ــاي م ـقــاومــة أقـ ــوى عند
إحالة النص املكون من  585صفحة
إلى البرملان من أجل إقراره منتصف
كانون األول /ديسمبر املقبل.
أبرز بنود املسودة
تهدف البنود الرئيسية في االتفاق
إلى تجنب انفصال تام بني إيرلندا،
الـ ـعـ ـض ــو ف ـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي،
ومقاطعة إيرلندا الشمالية ،وحماية
حقوق املواطنني ،وتسديد الفاتورة
ال ـن ـه ــائ ـي ــة لـ ـخ ــروج ب ــري ـط ــان ـي ــا .فــي
م ــا يـخــص امل ـلــف اإلي ــرل ـن ــدي ،يـحــدد
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق أط ـ ـ ــر ت ــرتـ ـيـ ـب ــات «ل ـش ـب ـك ــة
أم ــان» ملنع ع ــودة النقاط الحدودية
ب ــن إيــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة وجـمـهــوريــة
إيــرل ـنــدا فــي ح ــال فـشــل ال ـطــرفــان في
ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ح ــول ال ـت ـبــادل
ال ـت ـجــاري ال ـحــر بـعــد ف ـتــرة انتقالية
مدتها  21شهرًا .وفي مسعى لتبديد
قلق بريطانيا إزاء انفصال إيرلندا
الشمالية عــن بقية بريطانيا ،وافــق
الطرفان على إقامة منطقة جمركية
م ـ ــوح ـ ــدة ب ـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي
واملـمـلـكــة امل ـت ـحــدة .وب ـنــاء عـلــى ذلــك،
سـتـطـبــق إي ــرل ـن ــدا الـشـمــالـيــة قــواعــد

الغطرسة االستعمارية الجديدة:
دور فرنسا في أفريقيا
لينا كنوش

استبعدت ماي تلبية الدعوات إلجراء استفتاء ثان (أ ف ب)

ال ـس ــوق األوروب ـ ـيـ ــة امل ــوح ــدة ف ــي ما
يتعلق بحركة جميع البضائع بما
ف ـي ـهــا ال ــزراعـ ـي ــة .ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
بإمكان الشركات التجارية اإليرلندية
الشمالية جلب البضائع إلى السوق
امل ــوح ــدة مــن دون قـيــود وسيحافظ
اقتصادها على قدرته في الوصول
م ــن دون ع ــوائ ــق إل ـ ــى ب ـق ـيــة أن ـح ــاء
بــريـطــانـيــا .وف ــي املـنـطـقــة الجمركية
ال ـبــري ـطــان ـيــة ـ ـ ـ األوروب ـ ـيـ ــة امل ــوح ــدة،
سـتـصــل ال ـب ـضــائــع الـبــريـطــانـيــة من
دون رس ــوم أو حصص مـحــددة إلى

بقية دول االتحاد األوروبي الـ.27
أمــا في ما يخص الفترة االنتقالية،
ال ـتــي تـنـتـهــي ف ــي  31ك ــان ــون األول/
دي ـس ـم ـبــر  ،2020س ـت ـط ـبــق خــالـهــا
ق ـ ــوان ـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي مل ـنــح
اإلدارات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات
والـشــركــات التجارية الــوقــت الكافي
ل ــاسـ ـتـ ـع ــداد الرت ـ ـبـ ــاطـ ــات جـ ــديـ ــدة.
ويعني ذلــك أن بريطانيا ستواصل
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـج ـم ــرك ــي
األوروبي والسوق املوحدة .وفي حني
تـسـتـطـيــع بــري ـطــان ـيــا ال ــوص ــول إلــى

أسواق بقية دول االتحاد األوروبــي،
ستفقد الحق في التصويت على أي
قرارات تتخذها بقية الدول األعضاء
ف ــي ال ـت ـك ـتــل وامل ـف ــوض ـي ــة وال ـب ــرمل ــان
األوروبيني.
وت ـ ـحـ ــافـ ــظ املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودة ع ـ ـلـ ــى حـ ـق ــوق
مليون بريطاني يقيمون في بلدان
االت ـحــاد األوروب ـ ــي وأك ـثــر مــن ثالثة
ماليني مواطن من االتحاد األوروبي
يعيشون في بريطانيا .ويشمل ذلك
أيضًا جميع املواطنني الذين يصلون
قبل انتهاء الفترة االنتقالية .أما في

ما يخص التزامات بريطانيا املالية
املستحقة لــاتـحــاد ،تــدعــو املـســودة
إلــى تسوية عادلة بالنسبة لدافعي
الـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــن والـ ـت ــي
تقدرها الحكومة البريطانية بنحو
 39مليار جنيه استرليني ( 44مليار
ي ــورو أو  51مليار دوالر) .وبمعزل
عــن ات ـفــاق االن ـس ـحــاب ،ال ي ــزال على
الـ ـ ـط ـ ــرف ـ ــن ال ـ ـت ـ ـف ـ ــاوض ع ـ ـلـ ــى ش ـكــل
عالقتهما املستقبلية ،خصوصًا في
ما يتعلق بالتجارة.
(األخبار ،أ ف ب)

تقرير

ّ
الفتتاح قطار في المغرب ...ماكرون يشل حركة القطارات!

واشنطن تضغط على بيونغ يانغ قبل قمة ترامب وكيم
وسط تزايد القلق األميركي إزاء
تخفيف حلفاء بيونغ يانغ الرئيسيين
العقوبات المفروضة عليها على
خلفية برنامجها النووي ،أعلن مايك
بنس أن الرئيسين دونالد ترامب وكيم
جونغ أون سيعقدان قمة أخرى
مطلع العام المقبل ،بالتزامن مع
استعراض أميركي للقوة في المياه
الواقعة جنوبي الصين ،وعلى مسافة
قريبة من كوريا الشمالية
حمل نائب الرئيس األميركي مايك
بنس «حملة الضغط» األميركية على
كــوريــا الشمالية إل ــى قـمــة «آس ـيــان»
ال ـت ــي تـعـقــد ف ــي س ـن ـغ ــاف ــورة ،وســط
ت ــزاي ــد ق ـلــق واش ـن ـط ــن إزاء تخفيف
حـ ـلـ ـف ــاء بـ ـي ــون ــغ يـ ــانـ ــغ ال ــرئ ـي ـس ـي ــن

ال ـع ـق ــوب ــات املـ ـف ــروض ــة ع ـل ـي ـهــا عـلــى
خلفية برنامجها النووي .وقال بنس
أمــس إن «الرئيس األميركي دونالد
ت ــرام ــب وال ــزع ـي ــم الـ ـك ــوري الـشـمــالــي
كيم جونغ أون سيعقدان قمة أخرى
مـطـلــع ال ـع ــام امل ـق ـبــل ع ـلــى األرج ـ ــح»،
مشددًا على أن إدارته لن تكرر أخطاء
اإلدارات السابقة والقبول بــ«وعــود
ال ت ـت ـح ـق ــق» .وعـ ـل ــى ه ــام ــش ال ـق ـمــة
الـسـنــويــة لــرابـطــة دول جـنــوب شــرق
آس ـي ــا (آسـ ـ ـي ـ ــان) ،قـ ــال لـلـصـحــافـيــن
«نعتقد أن القمة ستعقد بعد األول
من كانون الثاني/يناير ،لكن ما زال
ّ
يتعي علينا تحديد املكان والزمان».
وك ـ ــان ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي والــزع ـيــم
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوري الـ ـشـ ـم ــال ــي ق ـ ــد ع ـ ـقـ ــدا ق ـمــة
تاريخية في سنغافورة هذه السنة،
أسـفــرت عــن اتـفــاق على نــزع السالح
النووي بقيت بنوده غامضة .ومنذ
تـلــك الـقـمــة ،تـخـلــت كــوريــا الشمالية
عن تجاربها الباليستية والنووية،
ّ
وفككت موقعًا للتجارب الصاروخية،
ووعــدت إذا وافقت الواليات املتحدة

ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم ت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــازالت ،ب ـت ـف ـك ـيــك
م ـج ـم ـع ـهــا ال ـ ـنـ ــووي ال ــرئ ـي ـس ــي .لـكــن
التقدم كــان بطيئًا ،ويتبادل البلدان
االتهامات باإلخالل بالوعود .وأعرب
ثان مع
ترامب عن أمله في عقد لقاء ٍ
كيم في بداية السنة املقبلة.

وفــي سنغافورة ،أكــد نائب الرئيس
األم ـي ــرك ــي أن ال ـل ـقــاء ال ـثــانــي م ــا زال
ً
ق ــائ ـم ــا .ل ـك ـنــه حـ ــذر ق ــائ ــا« :ال نــريــد
تـ ـك ــرار أخـ ـط ــاء اإلدارات ال ـســاب ـقــة ـ ـ
التي ارتكبها صراحة الطرفان خالل
عـقــود كـثـيــرة ـ ـ ـ عـنــدمــا قــدمــت وعــود

أعلن مايك بنس أن كيم وترامب سيعقدان قمة أخرى مطلع العام المقبل (أ ف ب)

ُ
ورفـعــت عقوبات ووصلت املساعدة
االق ـت ـص ــادي ــة ث ــم أخ ـل ـفــت ال ــوع ــود».
وك ـ ــان ب ـنــس ي ـت ـحــدث ب ـعــد ل ـق ــاء مع
الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي
إن ،على هامش القمة التي يحضرها
نحو عشرين رئيس دولة .ودعا بلدان
املنطقة إلى تطبيق حازم للعقوبات
املفروضة على كوريا الشمالية ،فيما
خـفـفــت الـصــن وروس ـي ــا ،الـشــريـكــان
التجاريان للنظام ،قيودهما.
وتــزام ـنــا مــع زيـ ــارة بـنــس للمنطقة،
قــالــت البحرية األمـيــركـيــة ،أم ــس ،إن
حــامـلـتــي ط ــائ ــرات أمـيــركـيـتــن على
مـتـنـهـمــا ق ــراب ــة  150ط ــائ ــرة مـقــاتـلــة
ت ـن ـفــذان مـ ـن ــاورات حــربـيــة «مـعـقــدة»
فــي بـحــر الفيليبني ،فــي اسـتـعــراض
ل ـل ـق ــوة ف ــي املـ ـي ــاه ال ــواقـ ـع ــة جـنــوبــي
ال ـ ـصـ ــن ،وعـ ـل ــى م ـس ــاف ــة ق ــري ـب ــة مــن
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة .وق ـ ــال األس ـط ــول
السابع األميركي ،في بيان صحافي،
إن حاملة الطائرات «رونالد ريغان»،
امل ـت ـم ــرك ــزة ف ــي الـ ـي ــاب ــان ،وال ـحــام ـلــة
«ج ـ ـ ــون سـ ــي س ـت ـي ـن ـيــس» امل ـن ـض ـمــة

تثير إعادة فتح املتحف امللكي حول أفريقيا
الوسطى في بلجيكا ،في كانون األول /ديسمبر
املقبل ،وعرضها كـ«أعمال فنية» في متحف،
نقاشًا حادًا حول وجوب إرجاع املواد املنهوبة
خالل الحقبة االستعمارية .يعكس النقاش
التشاركي حول «إعادة الثروات الثقافية
األفريقية :قضية أخالقية أو قانونية؟» ،املنعقد
في الـ 16من تشرين األول /أكتوبر املاضي ،في
البرملان الفرنكوفوني في بروكسيل ،استمرار
الصراع من أجل االعتراف َّ
بالدين األخالقي
واملادي لالستعمار ،والتعويض عنه .ويمثل
متحف العلوم الطبيعية في بلجيكا ،املتحف
األفريقي في مدينة نامور ،أو املتحف امللكي في
ترفورين ،رموزًا للكنوز املسروقة من أفريقيا،
ومواقع بارزة للذاكرة االستعمارية ،تحوي بقايا
بشرية خلفتها املجازر.
وعلى رغم أن الضغط من أجل إرساء الحقيقة
التاريخية ،واالعتراف األخالقي بالجرائم
االستعمارية ،واإلعادة غير املشروطة للمواد
الثقافية املسروقة في األعوام األخيرة ،قد ازداد
في السنوات األخيرة ،نتيجة تعبئة املؤرخني
األكاديميني أو الفنانني أو ممثلي النقابات ،لكن
السياسيني ال يزالون مترددين في تنفيذ شروط
تحقيق العدالة للشعوب املستعمرة سابقًا
وضمان تعويضها .فمنذ عام  2002و«اإلعالن
عن أهمية وقيمة املتاحف العاملية» الشهير ،الذي
وقعه  19مديرًا من أبرز املتاحف الغربية ،التي
أثارت ضجة في ذلك الوقت ،كانت الحجة التي يتم
التذرع بها دائمًا ،نقص البنية التحتية الحديثة
واملعدات الالزمة في البلدان األفريقية للحفاظ
على ممتلكاتها الثقافية .صور إعالن ،2002
الذي يحمل طابع األبوية االستعمارية الجديدة،
«استعادة» املواد املسروقة ،كما لو أنه أمر ُم ّ
دمر،
َّ
وبرر االحتفاظ بها في املتاحف الغربية ،بأنه
«عامل تنمية ثقافية لجميع شعوب العالم».
وعلى غرار بلجيكا ،تواجه فرنسا بشكل منتظم

ماضيها االستعماري ،والواجب األخالقي
لالعتراف والتعويض الذي يطالب به أحفاد
َ
املستعمرة .وفي مواجهة هذه املطالبات،
الشعوب
ال يتوقف رد الفعل الرسمي عن التأرجح بني
الحنني والصمت ،وتحريف الروايات التاريخية،
الذي بلغ ذروته مع قانون الـ 23من شباط/
فبراير عام  ،2005الذي وضع تفسيرًا رسميًا
ً
لالستعمار الفرنسي بوصفه «عمال إيجابيًا».
وعلى رغم االعتراف بأكثر األفعال عنفًا ورمزية
في التاريخ االستعماري الفرنسي في السنوات
األخيرة ،إال أن تناولها كان باعتبارها استثناءات
لنظام استعماري تم تحليله في شكل عشوائي،
في ضوء إخفاقات دول ما بعد االستعمار،
وفق املنطق الذي ُيسجل ويقارن إنجازات كل
فترة على حدة ،للتأكيد على أن االستعمار كان
مشروع «تنمية» و«تحديث» .وهكذا ،ظلت مسألة
استعادة الحقوق ،حبيسة القيود األيديولوجية،
وثقل التمثيل الثقافي ،في بلد لم يسبق له أن قرر
إدانة الحقيقة االستعمارية في مجملها.
وعلى رغم إعالن الرئيس إيمانويل ماكرون ،نيته
التي عبر عنها في تشرين الثاني /نوفمبر ،2017
في واغادوغو ،بأنه يريد إعادة املوروث الثقافي
األفريقي إلى القارة السمراء «خالل خمسة أعوام»،
لكن املسألة ال تبدو متوقفة على مجرد حسن
النية ،بل تطرح مشكلة األيديولوجيا والوهم،
الذي يفسر اإلهمال الذي يشوب عالقة النخب
السياسية الفرنسية بالدول املستعمرة سابقًا.
حافظ هذا الوهم ،على التصور القائل إن فرنسا
قوية وحاضرة في كل مكان ،حتى في مكافحة
االستعمار ،في حني أصبحت الحساسية ضد
االستعمار واإلمبريالية ،اليوم ،موردًا ال ينضب،
يغذي معارضي السلطة االستعمارية الفرنسية
السابقة ،ويولد رغبة لديهم في كسر ميثاق ما
بعد االستعمار.
وفي حني استمر النفوذ الفرنسي في أفريقيا
في التآكل خالل السنوات األخيرة ،فإن االعتراف
الرسمي َبدين فرنسا األخالقي ،واعتماد تدابير
ّ
وعملية للتعويض ،كان يمكن أن يؤدي
ملموسة

إلى تحوالت عميقة في تصور دور فرنسا في
إقطاعيتها السابقة .لكن في مواجهة َّالدين
االستعماري ،الذي يستمر في لعب دور مهم
في ردكلة العالقات األفريقية-الفرنسية ،ورهن
مستقبلها ،من خالل خلق معجم تعبيري
للتحركات الشعبية والسياسية املحلية ،يتواصل
العمى نفسه في الطبقة السياسية الفرنسية.
وليس غريبًا هذا العمى ،عن الشعور بالتفوق
الثقافي والتاريخي والغرور ،الذي يتم التعبير عنه
بطرق عدة .فاالزدراء لتاريخ الشعوب املقموعة،
واإلرث الثقيل لالستعمار ،الذي لعب دورًا مهمًا
في عمليات العرقلة التي تعيشها املجتمعات
األفريقية املستقلة اليوم ،يسمح بتدخل فرنسا
في الشؤون الداخلية للدول األفريقية.
عالم السياسة الفرنسي ،املتخصص في
الشؤون األفريقية ،جان فرانسوا بايارت ،قدم
تقييمًا في عام  ،1993حول سلوك فرنسا
تجاه أفريقيا ،يعكس غطرسة قوة استعمارية
سابقة ال تنظر للقارة إال عبر مرآتها الخاصة،
ويفسر أسباب تراجع النفوذ الفرنسي في
أفريقيا« :لم تنجح أي حكومة من تلك التي خلفت
حكومات ديغول في تجاوز الخطيئة األصلية
في سياسته األفريقية .إعطاء األولوية للعالقات
املشخصنة ،الغامضة إلى حد ما ،مع مسؤولي
أفريقيا الغربية الفرنسية ،وأفريقيا االستوائية
الفرنسية؛ ورعاية الحكومات السلطوية ،الريعية
واملفترسة» .وبالنسبة للكاتب الفرنسي أنطوان
غالسير ،مؤلف كتاب «متغطرس كفرنسي في
أفريقيا» (دار فايار ،)2016 ،الذي يتساءل عن
الدور الفرنسي في أفريقيا ،يرى أن «فرنسا
استفاقت اليوم على حقيقة أن الواقع تجاوزها:
كانت تظن أن كل شيء ال يزال تحت السيطرة
وأن معرفتها بأفريقيا متينة .لم يكن ذلك سوى
خديعة ،لقد أفلتت مصائر القارة السياسية
والدينية واالجتماعية واالقتصادية من يديها
تمامًا .لكن املسؤولني الفرنسيني ،مدفوعني
بغطرستهم ،ال يهتمون حقيقة بتعقيدات
أفريقيا.»...

نفذت حاملتا
طائرات أميركيتان
مناورات «معقدة»
في شرق آسيا

مـ ــن الـ ـس ــاح ــل الـ ـغ ــرب ــي األمـ ـي ــرك ــي،
تـ ـج ــري ــان ع ـم ـل ـي ــات ح ــربـ ـي ــة ج ــوي ــة
وب ـ ـحـ ــريـ ــة وم ـ ـ ـضـ ـ ــادة لـ ـلـ ـغ ــواص ــات.
وكانت البحرية األميركية قد نفذت
قـبــل ذل ــك م ـن ــاورات مــن ه ــذا القبيل،
ومــن بينها م ـنــاورات أجــرتـهــا ثالث
حـ ــامـ ــات طـ ــائـ ــرات ال ـ ـعـ ــام امل ــاض ــي،
عندما تصاعدت التوترات مع كوريا
الشمالية.
(األخبار ،أ ف ب)

بعد أيام على مشاركة ملك املغرب محمد السادس باحتفاالت
انتهاء الحرب العاملية األولى التي استضافتها فرنسا ،حط الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون ،في املغرب ،في زيارة اقتصرت على
افتتاح خط قطار فائق السرعة أنجزته شركات فرنسية ،يصل
طنجة بالدار البيضاء ،ووصفه بأنه سيكون «األسرع في أفريقيا».
وظهر ماكرون برفقة امللك املغربي على منت القطار الذي أطلق عليه
اسم «البراق» ،في استقبال مليء بالحفاوة ،قبل أن يستقال القطار
لتدشني رحالت الخط الجديد .وحتى مساء أمس لم يدل ماكرون
بتصريحات سياسية أثناء وجوده في املغرب ،لكن وسائل إعالم
فرنسية أشارت إلى أن املحادثات ستشمل ملف موجة الهجرة.
ويتركز االهتمام الفرنسي على إبراز نجاح انتهاء العمل بالقطار
لفوز الشركات الفرنسية بعقود مماثلة في القارة األفريقية ،واجتذاب
املستثمرين .ووصف األليزيه املشروع بأنه «أساسي في العالقة
الثنائية بني فرنسا واملغرب» .واصطحب الضيف الفرنسي معه
رؤساء الشركات الفرنسية املساهمة في املشروع ،وهي« :ألستوم»،
والكونسورسيوم «أنسالدو إينيو» و«سيجيليك» ،والكونسورسيوم
«كوال راي إيجيس راي» ،إلى جانب وزيري الخارجية والداخلية .وكان
الفتًا أن زيارة ماكرون لتدشني القطار ،تسببت في ارتباك الرحالت
على منت القطارات ،إذ تم تعليق جميع الرحالت أمام املواطنني من
وإلى الرباط ،وذلك من دون أي إعالن مسبق من قبل مكتب سكك

يحاول ماكرون عبر الزيارة اجتذاب مستثمرين والفوز بعقود مماثلة في أفريقيا (أ ف ب)

ً
الحديد .الجدير ذكره أن جدال أثير حول املشروع وتلقى احتجاجات
أبرزها من مجموعة «ستوب تي جي في» ،ووصف بأنه ليس من
أولويات البالد ،ال سيما بعد الحادثة املأسوية لخروج قطار عن سكته
غرب البالد منتصف الشهر املاضي.
(األخبار ،أ ف ب)

