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عربيات  /دوليات

المبادرة الفرن�سية...
تنازالت قبل البدء
 راسم عبيدات
المتابع للتهافت العربي والفلسطيني على ما يس ّمى بالمبادرة
الفرنسية ،والتي هي مجموعة أفكار ليس أكثرُ ،يعتقد بأ ّنها
س�ت�ض��ع ح ��دا ً ل�لاح �ت�لال اإلس��رائ �ي �ل��ي ل�ل�أراض��ي الفلسطينية
المحتلة ،في حين األراضي العربية األخرى مثل الجوالن هناك
ما هو مريب ،ويطبخ ليربط مصيرها بنتائج الحرب العدوانية
على سورية ،وفي الحديث عن ما يس ّمى بالمبادرة الفرنسية،
نجد ب��أنّ م��ن يدفع ثمن قبول أو موافقة «إس��رائ�ي��ل» على تلك
المبادرة هو الشعب الفلسطيني من جيبه ومن حقوقه الوطنية
المشروعة...
وقبل الغوص في جوهر ما هو مطروح من أفكار فرنسية
ل�ح� ّل ال �ص��راع الفلسطيني -اإلس��رائ�ي�ل��ي ،أو ب��األح��رى إع��ادة
إط�ل�اق ال �م �ف��اوض��ات ب�ي��ن ال�س�ل�ط��ة الفلسطينية و»إس��رائ �ي��ل»،
فالجميع يتذ ّكر منا جيدا ً عندما كانت السلطة الفلسطينية تنوي
التقدم لمجلس األمن الدولي في كانون األول  2014لالعتراف
بدولة فلسطين دولة تحت االحتالل ،فعدا أنها فشلت في تأمين
األصوات التسعة من أجل التصويت على القرار ،ففرنسا لعبت
دور العراب في تفريغ المشروع الفلسطيني من جوهره ،بحيث
لم يعد فلسطينيا ً إال من خالل اإلسم ،ومع ذلك رفضته أميركا.
وما أشبه اليوم بالبارحة ،فهناك بعض الحالمين ويعيشون
األوه ��ام ب��أن يفضي مؤتمر أو لقاء ب��اري��س إل��ى تشكيل لجنة
( )1+5على غ��رار اللجنة ال��دول�ي��ة التي تشكلت للتفاوض مع
إيران حول مشروعها النووي ،معتقدا ً بأنّ لديه من أوراق القوة
ما امتلكته إيران ،فك ّل الظروف واألوض��اع والمعطيات مختلفة
تماماً ،ف��إي��ران ك��ان لديها الكثير من أوراق ال�ق��وة ،وك��ان لديها
قيادة برأس واحد وإرادة سياسية وثبات على مواقفها ،ناهيك
عن امتالكها لقوة الردع والقوة العسكرية.
ون��أت��ي على تفصيل التراجعات الفرنسية ع��ن مبادرتها أو
أف�ك��اره��ا ،وال�ت��ي كلما أمعنت «إس��رائ�ي��ل» ف��ي رفضها ،ب��دالً من
معاقبتها على ذلك ،يتعزّز موقفها السياسي ويجري استرضائها
«وتدليلها» و ُت�ق�دّم لها التنازالت ويجري الضغط على الطرف
الضعيف الفلسطيني والعربي حتى يقدّم المزيد من التنازالت،
والتي ستصل به للوقوف عاريا ً بدون ورقة توت.
ب��دأ مسلسل ال�ت�ن��ازالت ه��ذا ب��إع�لان وزي��ر خ��ارج�ي��ة فرنسا
ت��راج��ع ب�ل�اده ع��ن ش��رط االع �ت��راف ب��دول��ة فلسطين ف��ي نهاية
العملية السياسية كشرط أساسي للمبادرة ،سواء تكلّلت هذه
العملية بالنجاح أو الفشل ،ثم جاءت مؤخرا ً زيارة رئيس الوزراء
الفرنسي مانويل فالس إلى «إسرائيل» التي قدّم فيها تصريحات
صادمة ،منها دع��وة ال��دول العربية لالعتراف بـ»إسرائيل» من
أجل ما أسماه دفع العملية السياسية في المنطقة» ،وذهب أبعد
من ذلك عندما قال بأ ّنه صديق شخصي لـ»إسرائيل» ،وطلّب من
العرب دفع استحقاق عقد المؤتمر مسبقا ً وكأنهم هم المعتدون
والرافضون لقرارات الشرعية الدولية ،التطبيع قبل الحديث عن
أي ح ّل أو انسحاب إسرائيلي.
ّ
فالس أعلن في مقابلة خاصة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»
العبرية أنّ «على ال��دول العربية ،وفي مقدّمها المملكة العربية
السعودية ،االعتراف بدولة «إسرائيل» بغيّة دفع عملية السالم
في المنطقة» ،مضيفا ً «أنّ هذا االعتراف سيشجع اإلسرائيليين
المضي قدما ً في عملية السالم» .كما أعلن أنّ «أمن «إسرائيل»
على
ّ
ُيشكل الشغل الشاغل لفرنسا وشرطا ً للتقدّم في عملية السالم»،
وق��ال أ ّن��ه سيدعو الجانب الفلسطيني خ�لال المحادثات التي
سيجريها في رام الله ،إلى وقف العنف والتحريض على العنف،
معتبرا ً أنّ المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر السالم تهدف إلى منع
تدهور األوضاع وحدوث جولة أخرى من العنف والحرب بين
«إسرائيل» والفلسطينيين .كما أع ّرب عن معارضة بالده بصورة
مطلقة مقاطعة «إسرائيل» ،معتبرا ً أنّ الدعوة إلى هذه المقاطعة
تنطوي على «عداء للسامية».
في ظ� ّل الحالتين العربية والفلسطينية المجردتين من ك ّل
أوراق ال�ق��وة ،ف��إنّ مؤتمر ب��اري��س ،لن يكون حال ُه بأفض ِل من
حال مبادر ِة السالم العربية التي ُطرحت في قمة بيروت ،2002
وردّت عليها «إس��رائ�ي��ل» باجتياح الضفة الغربية ومحاصرة
الرئيس الشهيد ياسر عرفات في المقاطعة برام الله ،وقالت لهم
مبادرتكم ال تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به ،ومنذ ذلك التاريخ
أصبحت ثقافة «االستنعاج» مستدخلة عربياً ،بحيث كان يجري
ترحيل بل وركل المبادرة العربية من قمة عربية الى أخرى ،مع
الهبوط بسقفها من أجل أن تقبّل بها «إسرائيل» ،ولكنها كانت
ُتمعن في رفضها وإذالل العرب ،وإنّ جوهر ما يعنيها من تلك
المبادرة هو التطبيع ،كما هو حال مؤتمر باريس وأفكار فالس.
العرب والفلسطينيون دوما ً سباقون لقبول المبادرات ،تحت
يافطة وذري�ع��ة ستر عجزهم وقصورهم أوالً ،وثانيا ً حتى ال
يتهموا بأ ّنهم غير «واقعيين» ويضيّعون الفرص ،و»إسرائيل»
ف��ي م��وق��ع ال��رف��ض ال��دائ��م ،ال�ع��رب ي�ج��ري م�م��ارس��ة ال�م��زي��د من
الضغوط عليهم ،و»إسرائيل» تكافأ وتتعزز مكانتها السياسية،
فـ»إسرائيل» رفضت المبادرة الفرنسية منذ اليوم األول ،وفرنسا
تقوم منذ اليوم األول بتقديم تنازل تلو اآلخر لـ»إسرائيل» من
أجل إقناعها بقبول المبادرة .وبدل مكافأة الطرف الفلسطيني،
ف ��إنّ ف��رن�س��ا ت�ق��وم ب��اس�ت��رض��اء ال �ط��رف اإلس��رائ�ي�ل��ي م��ن جيب
الطرف الفلسطيني».
رف��ض «إسرائيل» المبادرة الفرنسية تح ّد ل�لإرادة الدولية،
وب ��دالً م��ن معاقبة دول ��ة االح �ت�لال إلج�ب��اره��ا ع�ل��ى االستجابة
ل�ل�إرادة الدولية ووق��ف سياساتها التي د ّم��رت ح� ّل الدولتين،
لكن م��ا يجري ه��و العكس ،يجري تعزيز مكانتها ف��ي العملية
السياسية قبل إطالقها ،لذلك فإنّ فرنسا تحكم على هذه العملية
بالفشل قبل أن تبدأ».
ً
ون�ح��ن ن��رى ب ��أنّ ف��رن�س��ا ب ��دال م��ن ال�ض�غ��ط ع�ل��ى «إسرائيل»
ل�ت�ح�ق�ي��ق ح� � ّل ال��دول �ت �ي��ن ع �بّ��ر م �ق��اط �ع��ة االح� �ت�ل�ال ومنتجاته
واالع �ت��راف بالدولة الفلسطينية وب��ذل كافة الجهود لمواجهة
االبتزاز اإلسرائيلي ورفضه لعملية السالم» ،نجد فرنسا تشجع
«إس��رائ�ي��ل» على أن تكون ف��وق القانون ال��دول��ي ،ول��ذل��ك يكفي
العيش على األوه��ام والالهث وراء المبادرات التي تهدف إلى
منع تدهور األوضاع وحدوث جولة أخرى من العنف والحرب
بين «إسرائيل» والفلسطينيين  ،كما قال رئيس الوزراء الفرنسي
فالس في لقائه مع نتنياهو.
ولذلك أرى بأنّ أ ّية مبادرة تسوية سياسية أو وساطة تتض ّمن
أي نظام
ح ّل الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين يط ّرحها ّ
عربي أو إسالمي في ه��ذا الوقت ب��ال��ذات ،لن تكون إال مبادرة
هدفها ح� ّل إش�ك��االت ه��ذا النظام نفسه مع «إسرائيل» والغرب
أو م�ح��اول��ة ال�ت�ق� ّرب منهما والتطبيع معهما مستغالً القضية
الفلسطينية كمدخل ،وستكون مبادرة أو وساطة تساوم على
الحقوق الفلسطينية وبسقف أق ّل من الح ّد األدنى الفلسطيني بل
وأق ّل مما تمنحه لنا الشرعية الدولية.
Quds.45@gmail.com
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العراق والمرحلة التاريخية الخطرة!؟
 هشام الهبيشان
في األون��ة األخيرة يبدو أن ما كشفت عنه مجلة «تايم»
األميركية في تقرير موسع من ثماني صفحات ،بدأ يتحقق
تدريجيا ً وخصوصا ً بفحوى تفاصيل خطة تقسيم العراق
إلى ثالث دول ،واحدة منها في الشمال لكوردستان ،والثانية
للسنة بمحاذاة سورية ،أما الثالثة فلشيعة ومكانها في
جنوب العراق وتض ّم مساحات واسعة منه ،ومن الجدير
بالذكر هنا أنّ مجلة «تايم» التي تعبّر في أغلب األحيان عن
وجهة نظر اإلدارة األميركية ،تحدثت في تقريرها عن ض ّم
المناطق الكردية في سورية إلى الدولة الكردية إضافة إلى
ض ّم بعض المناطق السنية في شرق سورية للدولة السنية
العراقية ،ونشرت المجلة خرائط مفصلة توضح مناطق
توزيع الكرد والسنة والشيعة ،وعدّت بغداد من ضمن الدولة
السنية ،أما كركوك فكانت داخل الدولة الكردية لكنها على
خط التماس مع دولة السنة ،أما الدولة الشيعية الجديدة،
ُ
حيث تصل إل��ى الكويت ،لتستقطع
فهي ستتجه جنوبا
مناطق حيوية منها إلى أن تصل إيضا إلى ض ّم بعض إجزاء
من شمال شرقي السعودية.
هذه التفاصيل التي ذكرتها المجلة األميركية تؤكد بما ال
يقبل الشك بأنّ هناك مشروعا صهيو ـ أميركيا ،يهدف إلى
إضعاف العراق ،وتمزيقه وتفتيته كنقطة أساس لتمزيق
وتفتيت المنطقة العربية ككل ،وهذا ما يؤكد بما ال يقبل الشك
أيضا ،بأن الهجمة التي تتع ّرض لها المنطقة العربية واإلقليم
كك ّل ،هدفها باألساس هو تمزيق هذه المنطقة خدمة للمشاريع
اإلستعمارية الصهيو اميركية ،الشعب العراقي المستهدف
بغالبيته من أثار وإفرازات هذا المشروع أدرك مبكرا ً األهداف
الحقيقية للعدوان األميركي على العراق عام  ،2003ومع ذلك
التزم بعضه الصمت وبعضه الحياد وبعضه ذهب بشكل
مباشر أو غير مباشر لالنخراط ببوتقة هذا المشروع ليصبح

جزءا ً منه ،والبعض األخر وهم قلة في العراق اتجهوا نحو
محاربة هذا المشروع ومحاولة اسقاطه .في المحصلة ،تؤكد
حقائق الواقع أ ّنه وبعد مرور  12سنة على االحتالل األميركي
للعراق ،أنّ الشعب العراقي بمجموعه اليوم ،أدرك بشكل أو
بأخر حجم الخطيئة التي ارتكبها العراقيون كل العراقيين
بحق العراق ،عندما صمتوا على افرازات ونتائج وتداعيات
مسارات المشروع االميركي بالعراق.
اليوم ،من حق الجميع أن يتساءل ويسأل العراقيون
الذين ينتفضون ويتظاهرون ويطالبون باسقاط مؤسسات
ف��اس��دة وعميقة زرع��ه��ا ال��م��ش��روع األم��ي��رك��ي الصهيوني
بالعراق ،أين كنتم أنتم العراقيون الذين تتظاهرون تحت
لهيب الشمس الحارقة ،عندما اق ّر دستور بريمر الفاسد الذي
انتج ك ّل هذا الفساد بالعراق؟ أين كنتم عندما استغلكم
بعض القوى السياسية «الطائفية» التي جاءتكم على
ظهور الدبابات االميركية الغازية ،واسقطت على عقولكم
وعواطفكم «مفاهيم طائفية قذرة» انتجت في دوائر المشروع
االميركي الصهيوني؟ وهل ادركتم اليوم حقيقة أنّ عليا
وعمرا والحسين ومعاوية ،والخ… ال ناقة لهم وال جمل بك ّل
مشاكلكم الخدمية والحياتية واألمنية والدينية والسياسية
واالجتماعية واالخالقية الخ… التي تعانون منها اليوم؟
وهل ادركتم حقيقة أن الكثير من ساستكم وبعض احزابكم
هم نتاج مشروع يستهدف ّ
شق ص ّفكم وتحويل العراق إلى
دول وأقاليم وواليات وإم��ارات متناحرة؟ وأنتم العراقيون
بمجموعكم تعلمون أن دس��ت��ور «ب��ري��م��ر» وحلفائه من
العراقيين قد ا ّقر الفيدرالية التي تشمل الدويالت الثالث على
أسس طائفية :شيعية في الجنوب ،سنية في الوسط ،كردية
في الشمال ،عقب احتالل العراق عام  ،2003فلماذا وافقتم
على هذا الدستور الفاسد الذي رسخ مفاهيم الطائفية القذرة
وكل نتائجها السلبية الكارثية؟
إن الناظر اليوم إلى الشق االنساني في الداخل العراقي،
وهو األه ّم ومحور حديثنا هنا ،سيدرك حجم المأساة التي

�أنقرة ت�صف ت�صويت �ألمانيا
ب�ش�أن مجازر الأرمن بـ«ال�سخيف»

أعلّن رئيس ال��وزراء التركي بن علي يلدريم أمس أن
القرار المتوقع أن يقره المشرعون األلمان ويصف مأساة
األرمن عام  1915باإلبادة الجماعية قرار «سخيف» يضر
بالعالقات بين البلدين.
ومن المتوقع أنّ يؤيد المشرعون األلمان اليوم ،القرار
الرمزي المتعلق بمقتل ما يصل إلى  1.5مليون أرمني
على يد العثمانيين قبل مائة عام ،وترفض تركيا قطعا ً
وصف ما حدث لألرمن بأ ّنه إبادة جماعية.
وك��ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان أك� ّد في
وقت سابق أ ّنه في حال أقر البرلمان األلماني ،مشروع
قرار حول االدعاءات األرمنية بشأن أحداث عام ،1915
فإن ذلك لن يكون له أي طابع إلزامي ألنقرة وفق القانون
الدولي.
وحول التصويت المزمع على مشروع القرار ،أوضح
أردوغان ،أنه من الخطأ التعليق على أمر لم يحصل بعد،
مشيرا ً إلى أنّ الرئاسة والحكومة التركيتين ،ستقيمان
نتائج التصويت بعد اإلعالن عنها.
وقبل هذا كان أردوغان اتصل هاتفيا ً مع ميركل داعيا ً

كوالي�س
خفايا

إلى «التعامل بمنطق سليم حيال مزاعم إبادة األرمن»،
مشيرا ً إلى حساسية بالده في هذا الخصوص.
الرئيس التركي أضاف في تصريحات صحفية قبيل
مغادرته إل��ى افريقيا في زي��ارة رسمية أنّ هناك من
يحاولون «خداع» ألمانيا بشأن أحداث عام  ،1915دون
أن يتهم أحدا باسمه .وأضاف «إذا خدعت ألمانيا بهذا
ستتضرر العالقات الثنائية الدبلوماسية واالقتصادية
والتجارية والسياسية والعسكرية -وكالنا عضو في
حلف شمال األطلسي».
وقالت مصادر رئاسية إنّ تصريحات اردوغان جاءت
بعدما أجرى مكالمة هاتفية مع المستشارة األلمانية،
لإلعراب عن قلقه بشأن مسودة القانون.
وأك�� ّد متحدث باسم الحكومة األلمانية المحادثة
الهاتفية ،وقال إنّ الزعيمين بح ّثا تنفيذ اتفاقية الهجرة
بين االتحاد األوروبي وتركيا.
هذا وتقول تركيا إ ّنه لم تكن توجد حملة منظمة للقضاء
على األرمن المسيحيين ،وال توجد أدلة على صدور أي
أوامر من السلطات العثمانية.

يعيشها العراقيون كل العراقيين ،فما زال مسار المعارك
على األرض العراقية يلقي بظالله المأسوية والمؤلمة بك ّل
تجلياتها على المواطن العراقي المتأثر بشكل مباشر من
نتائج هذه المعارك ومساراتها السياسية الملتوية ،وما زالت
نار الحرب وإعدامات الميدان والتصفية بالمقار األمنية ودوي
المدافع ،وهدير الطائرات تضرب بقوة بمجموعها ك ّل مقومات
العيش ،بحده االدنى للمواطن العراقي وبخاصة في مناطق
غرب العراق ،والناظر إلى حال الكثير من العراقيين اليوم
داخل العراق وخارجه ،يعرف حجم المأساة التي يعيشها
المواطن العراقي ،فاليوم في العراق هناك مدن بكاملها
بجنوب وغرب وشمال العراق ،ال يوجد فيها ماء وال كهرباء
وال حتى طحين وإنْ وجد الطحين فبشكل مقنن ويستفيد
منه بشكل واسع ما يسمى «بتجار األزم��ة أو تجار الحرب
العراقيين» ،ال فرق بذلك كما يقول العراقيون.
فهؤالء هم جزء من الحرب ومن منظومة الحرب بالعراق
ولكن بوجوه وصور مختلفة .ومن هنا ،فمن الواضح من حجم
الخراب والدماء والدمار الهائل الذي دفعه العراقيون كنتيجة
لما يجري بالعراق ،إنّ الخاسر الوحيد منه ومن كل ما يجري
بالعراق هو الشعب العراقي والشعب العراقي فقط.
إنّ م��ج��م��وع األح����داث األخ��ي��رة ال��ت��ي ع��اش��ه��ا ال��ع��راق
والعراقيون ،تؤكد بما ال يقبل الشك أنّ العراقيين قد شعروا
بحقيقة الخطيئة التي ارتكبوها بحق العراق أوالً ،وبحق
أنفسهم ثانياً ،وبحق كل األجيال العراقية المقبلة ثالثاً،
وهنا يمكن القول من الواضح أنّ األحداث األخيرة التي جرت
بالعراق أخيراً ،تؤكد أنّ هناك صح ّوة عراقية متأخرة ،ولكن
يمكن البناء عليها ،لتأسيس واقع عراقي جديد ،يُسقط كل
المؤامرات والمشاريع التي تستهدف العراق والتي أُحيكت
بدقة بدوائر صنع القرار األميركي ـ الصهيوني ،فعلى رغم
حالة اإلنقسام بالشارع العراقي التي انتجها مجموع الخطط
التي تستهدف العراق ،يمكن اليوم بناء وتجذير حالة وطنية
عراقية جديدة ُتعيد تشكيل واقع عراقي جديد.

كشفت مصادر على
صلة بالمفاوضات
اليمنية الجارية في
الكويت أنّ اسم نائب
الرئيس ورئيس
الحكومة السابق
خالد بحاح عاد يتر ّدد
كنائب للرئيس كمقترح
تسوية كويتية
إماراتية ترافقها
استقالة نائب الرئيس
الحالي محسن علي
األحمر ،على أن
يتنحى الرئيس الحالي
ّ
عبد ربه منصور
هادي فور اكتمال
عناصر التسوية
ويسلّم لبحاح مقاليد
الحكم...

كوريا ال�شمالية ت�ؤكد نيتها تطوير برنامجها النووي
و الرئي�س ال�صيني يدعو �إلى �ضبط النف�س
ق��ال الرئيس الصيني شي جين
بينغ خالل زيارة وفد رفيع من كوريا
الشمالية إلى بكين أمس ،بأنّ بالده
تأمل أن تلتزم جميع األطراف الهدوء
وضبط النفس ف��ي شبه الجزيرة
الكورية.
وقال شي للوفد الكوري الشمالي
ال���ذي ي��رأس��ه ري س��و ي��ون��غ نائب
رئ��ي��س اللجنة ال��م��رك��زي��ة للحزب
الحاكم في كوريا الشمالية ،إنّ بكين
تريد تطوير العالقات ال��ودي��ة مع
بيونغ يانغ ،وفقا ً لتقرير صادر عن
وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.
ويلتقي ش��ي بكبار المسؤولين
الكوريين الشماليين للمرة األول��ى
ُ
حيث ال تزال
منذ نحو ثالث سنوات
العالقات السياسية ب��اردة بسبب
البرنامج النووي الكوري الشمالي.
وف��ي السياق ،أعلن سو ي��ون أن
بيونغ يانغ تنوي تطوير االقتصاد
وبرنامجها ال��ن��ووي بشكل متواز،

مشيرا ً إلى أنّ حزب العمل قرر تطوير
االقتصاد ب��ال��ت��وازي م��ع البرنامج
النووي في مؤتمره الذي عُ قد في أيار
الماضي في العاصمة بيونغ يانغ
بعد انقطاع طال  36عاماً.
جاء ذلك في وقت ،اتفقت واشنطن
وط��وك��ي��و وس��ي��ئ��ول ع��ل��ى تشديد
الضغوط التي تمارسها الدول الثالث
على بيونغ يانغ بسبب التصرفات
االستفزازية من قبل األخيرة.
و أوض���ح���ت وك���ال���ة «ك���ي���ودو»
ال��ي��اب��ان��ي��ة أم���س ،أنّ االت���ف���اق تم
التوصل إليه في أعقاب لقاء ثالثي
عقد في طوكيو ،ش��ارك فيه رؤساء
وفود الدول الثالث إلى المفاوضات
السداسية حول الملف النووي لكوريا
الشمالية والتي ما زالت مجمدة منذ
عام .2009
وبحث المسؤولون الثالثة الوضع
ف��ي شبه ال��ج��زي��رة ال��ك��وري��ة ،بعد
عملية إطالق فاشلة جديدة لصاروخ

باليستي من كوريا الشمالية يوم
االثنين ال��م��اض��ي .وش���ددّت ال��دول
ال��ث�لاث خ�لال ال��ل��ق��اء على رفضها
القاطع لمساعي بيونغ يانغ تطوير
برنامجيها الصاروخي والنووي.
م��ن جهته ،ق��ال كبير مبعوثي
اليابان للمحادثات السداسية ،إ ّنه
ال يمكن التغاضي عن اعتزام بيونغ
ي��ان��غ م��واص��ل��ة برامجها النووية
والصاروخية.
و ب��ع��د م��ح��ادث��ات م��ع نظيريه
األميركي والكوري الجنوبي أمس،
ق���ال كيميهيرو إش��ي��ك��ان��ي المدير
ال��ع��ام إلدارة ال��ش��ؤون اآلس��ي��وي��ة
واألوقيانوسية في وزارة الخارجية
اليابانية للصحفيين «اتفقنا على
أننا ال يمكن بأي حال التغاضي عن
مواصلة كوريا الشمالية تطورها
النووي والصاروخي» ،كما «اتفقنا
أي��ض �ا ً على تصعيد الضغط على
كوريا الشمالية لحل هذه القضايا».

�إجراءات وقائية في فرن�سا تح�سب ًا العتداءات �إرهابية
البريطانيون يميلون لالن�سحاب من االتحاد الأوروبي

أجرت الشرطة الفرنسية محاكاة
الع���ت���داءات تستهدف «س��ت��اد دو
فرانس» في باريس ومناطق أخرى
استعدادا ً لألسوأ ،قبل  10أي��ام من
انطالق فعاليات كأس أوروب��ا لكرة
القدم.
وي��أت��ي ه���ذا ال��ت��دري��ب ف��ي إط��ار
االستعداد لمواجهة أيّ اعتداء إرهابي
قد يستهدف مباريات كأس أوروبا،
وج���رى ف��ي أش��ه��ر م�لاع��ب فرنسا
شمالي باريس بحضور نحو 250
شخصا ً لعبوا دور الجمهور ونحو
 200شخص آخ��ري��ن م��ن عناصر
الشرطة واإلطفاء واإلسعاف.
ولم تعلن تفاصيل التدريب كاملة
لوضع المشاركين فيها في أوضاع
شبه حقيقية لمعرفة ردود فعلهم في
مواجهة طارئ من هذا النوع.
وق��ال غابرييل بلوس المتحدث
ب��اس��م ف���رق اإلط���ف���اء «ال���ه���دف من
ه���ذه ال��ت��دري��ب��ات ال��ح��ص��ول على
أفضل تنسيق بين مختلف األجهزة

استعدادا ً لليوم المفترض ،لكي نعمل
بفاعلية».
وأضاف أ ّنه «التدريب سيساعدنا
على توقع ما يمكن أن نحتاج إليه»،
في حال وقوع اعتداءات فعلية ،أما
عناصر الشرطة من النخبة فيفترض
فيهم أن يقوموا بتأمين مكان حصول
االع��ت��داء لمنع قيام أي مهاجم آخر
باستغالل تجمع ال��ن��اس الرتكاب
اعتداء آخر.
ومن المقرر إجراء  7مباريات في
إستاد «دو فرانس» ،الذي يتسع لـ 80
ألف متفرج بينها مباراتا االفتتاح بين
فرنسا ورومانيا والمباراة النهائية.
وأق���ر وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة الفرنسي
ب��رن��ار ك��ازن��وف ب��ـ»ح��ص��ول خلل»
خالل المباراة النهاية لكأس فرنسا
في  21أيار ،ما أثار قلق المسؤولين
ودفع إلى إجراء هذه التدريبات التي
تحاكي وقوع اعتداءات جديدة.
وق��ال��ت المتحدثة باسم شرطة
باريس جوانا بريمفير «لنتخيل أنّ

اعتداء حصل في الساعة العاشرة
مسا ًء والمباراة في أوجها والملعب
يعج بالمشاهدين».
وحسب المحاكاة حصل االنفجار
األول خلف مقاعد المشاهدين في
الملعب ،أما االنفجار الثاني فوقع
تحت جسر بين محطة للمترو السريع
والملعب لدى خروج من يفترض أنهم
مشاهدون.
كما جرت عملية إطالق نار وهمية
في ملعب آخ��ر يتسع لعشرة آالف
مشاهد على بعد كيلومترات عدة
من ستاد «دو فرانس» ،وتمت هذه
العملية من دون مشاركة أشخاص
فيها.
وحسب الحصيلة الوهمية لهذه
االعتداءات التي تمت محاكاتها سقط
 20قتيالً و 60جريحاً ،فيما لم يسمح
للصحافة س��وى بحضور محاكاة
االع��ت��داء ال��ث��ان��ي ال���ذي وق��ع تحت
الجسر.

أظهر استطالعان للرأي أجرتهما مؤسسة « »icmاتجاه
الناخبين في بريطانيا ،نحو التصويت لصالح االنسحاب
من االتحاد األوروبي في االستفتاء الذي سيجرى الشهر
القادم ،وهو ما أدهش المستثمرين وأدى لهبوط الجنيه
االسترليني بشدة.
وتقدم المؤيدون لالنسحاب بثالث نقاط مئوية على
المعارضين ،في كل من االستفتائين اللذين أجريّا لصالح
صحيفة «الغارديان» .وأجرى أحدهما على اإلنترنت بينما
أجري اآلخر عبّر الهاتف.
وجرى االستطالعان على مدار  3أيام حتى يوم األحد،
بعد أن أظهرت أرقام رسمية ،أنّ صافي الهجرة إلى بريطانيا
وصل إلى ثاني أعلى مستوى مسجل العام الماضي .وفي
األسبوع الماضي أعاد زعماء المعسكر الداعي لالنسحاب
من االتحاد توجيه تركيزهم إلى الهجرة.
ويدلي البريطانيون بأصواتهم ،في  23حزيران،
لتحديد ما إذا كانت دولتهم ستبقى في االتحاد البالغ عدد
أعضائه  28أم ال وهو خيار ستكون له تداعيات كبيرة على

السياسة واالقتصاد والدفاع والدبلوماسية في بريطانيا
وخارجها .وأجري االستطالعان اللذان نشرا يوم الثالثاء
ُ
حيث شمل االستطالع الذي أجري عبر
بين  27و 29أيار،
الهاتف  1004أشخاص تفوق أعمارهم  18عاماً .ووجد أنّ
 % 45من المشاركين يفضلون ترك االتحاد مقابل % 42
ذكروا أنهم سيصوتون لصالح البقاء .وقال  % 13إنهم لم
يحسموا أمرهم بعد.
أم��ا االستطالع ال��ذي أجرته المؤسسة نفسها على
اإلنترنت فشمل  2052شخصا ً وأظهر تقدم المؤيدين
لالنسحاب بثالث نقاط مئوية عند  % 47مقابل % 44
يرفضون ترك االتحاد و % 9لم يحسموا أمرهم بعد.
وحذرت مجموعة من زعماء العالم والمنظمات الدولية،
مثل الرئيس األميركي باراك أوباما وصندوق النقد الدولي
الناخبين البريطانيين من مخاطر االنسحاب من االتحاد
ال��ذي انضمت له بالدهم عام  ،1973في حين قال بنك
انغلترا المركزي ،إنّ ترك بريطانيا االتحاد األوروبي يمكن
أن يؤدي النزالق االقتصاد إلى كساد.

