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حضرت مراسم تشييعها ...قبل  4سنوات
ثاتشر ّ
مراسم تأبني مارغريت
ثاتشر تبدأ الثالثاء املقبل...
لكن ما لم يكن معلومًا ُ أن
تفاصيل تلك املراسم خطط
لها بدقة منذ أربع سنوات
عبر لجنة خاصة بإشراف
ثاتشر نفسها
هي الدقة اإلنكليزية في كل شيء ،حتى
توفيت منذ
في امل��وت .مارغريت ثاتشر ّ
 3أي � ��ام ،ل �ك��ن م��أت�م�ه��ا ك ��ان ي �ح��ض��ر منذ
 4س� � �ن � ��وات ...ت �ح��ت إش ��راف� �ه ��ا! ت�ق��دي��س
ا َمل� � َح ��اف� �ظ�ي�ن ال� �ب ��ري� �ط ��ان� �ي�ي�ن ل �ل �ح��اك �م��ة
امل��ث��ل ،جعلهم يجتمعون في ع��ام ،2009
ب �ع��د أول و ّع �ك��ة ص� ّ�ح �ي��ة ج � ّ�دي ��ة ت�ص��اب
ب�ه��ا ،ل�ي�ح��ض��روا م��راس��م م��أت�م�ه��ا ،طبعًا

ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م�ع�ه��ا .ش�ك��ل امل ��أت ��م ،رت�ب�ت��ه،
ّ
املدعوين ،التدابير األمنية،
مكانه ،الئحة
ّ
جوقة املرتلني ،املوسيقى التي ستعزف
خالل املراسم ...كل التفاصيل ُبحثت في
�ات دوري ��ة ك��ان��ت تعقد ك��ل ستة
اج�ت�م��اع� ّ
أشهر وتكثفت بعد تدهور صحة رئيسة
ال � ��وزراء ال�س��اب�ق��ة ل�ت�ت�ح��ول إل ��ى ل �ق��اءات
يومية منذ يوم وفاتها.
ّ
املجتمعون أل�ف��وا لجنة خ��اص��ة للحدث
تضمنت شخصيات من كبار املسؤولني
ال �ح �ك��وم �ي�ي�ن امل� �ح ��اف� �ظ�ي�ن ،اض� ��اف� ��ة ال ��ى
م�م�ث�ل�ين رس�م�ي�ين م��ن ق�ص��ر ب��اك�ن�غ�ه��ام،
وم�س��ؤول�ين ف��ي ال�ش��رط��ة ون� ��واب .ت��روي
صحيفة «ذي إن��دب �ن��دن��ت» البريطانية
أن ��ه م��ع ب ��دء ال�ت�ح�ض�ي��رات مل��أت��م ثاتشر
عام  ،2009أطلقت اللجنة املوكلة باألمر
لقب « Iron Bridgeآي ��رون ب��ري��دج» على
العملية .لكن املحافظني قرروا بعد سنة
تغيير االسم الى عملية «ترو بلو» True
 .Blueوك��ان رئيس اللجنة روس ،يؤدي

دور الوسيط بني القصر امللكي وثاتشر
وع��ائ�ل�ت�ه��ا .ك��ل التفاصيل ك��ان��ت ّ
تنسق
م��ع رئ�ي�س��ة ال� � ��وزراء ،وه ��ي ال �ت��ي ل��م ت��رد
إقامة مراسم تأبني حكومية واسعة منذ
البداية ،كما تنقل صحيفة «ذي صانداي
ت��اي �م��ز» .ث��ات�ش��ر رف �ض��ت ت �ح��دي �دًا إق��ام��ة
اس �ت �ع��راض ج ��وي ل �ل �ط��ائ��رات ال�ح��رب�ي��ة

رفضت الراحلة
إقامة استعراض
جوي للطائرات
الحربية

أو ح�ض��ور ع��دد كبير م��ن الشخصيات
السياسية واالجتماعية.
وت��رغ��ب ثاتشر ف��ي أن ي�ع��رض التابوت
الحامل لجثمانها أثناء مراسم التشييع
في القاعة الكبيرة لـ«وستمنستر ّهول»
(م�ق��ر ال �ب��رمل��ان ال�ب��ري�ط��ان��ي) ،وت�م��ن��ت أن
ي �ح �ض��ر امل� ��راس� ��م ف �ق��ط ن� � ��واب ال �ب��رمل��ان
والشخصيات ال��ذي��ن سيحصلون على
دع � � ��وات خ ��اص ��ة .ث��ات �ش��ر رغ� �ب ��ت أي �ض��ًا
ف� ��ي أن ت� �ق ��ام ال � �ص �ل�اة ع �ل ��ى ج �ث �م��ان �ه��ا
ف��ي ك��ات��درائ �ي��ة س��ان��ت ب ��ول ،وع �ل��ى وق��ع
موسيقى من تأليف البريطاني إدوارد
إلغار بأداء اوركستري.
م �ق��ال «ذي إن��دب �ن��دن��ت» ي�ن�ق��ل ع ��ن أح��د
ّ
أعضاء اللجنة أنهم رتبوا أيضًا تدابير
مل��واج �ه��ة ت� �ظ ��اه ��رات م�ح�ت�م�ل��ة م �ع��ادي��ة
ل�ث��ات�ش��ر خ�ل�ال امل ��راس ��م« ،وه � ��ذا م��ا ب��رر
وجوب حضور ممثلني عن الشرطة منذ
اليوم األول للتحضيرات».
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ،وي�ل�ي��ام

هيغّ ،
تطرق ،أول من أمس ،إلى موضوع
امل �ص��اري��ف ال �ت��ي س�ت�ت�ك�ب��ده��ا ال�ح�ك��وم��ة
ّ
ل�ت�غ�ط�ي��ة ن �ف �ق��ات امل��أت��م وال �ت��ي س�ت�ك��ل��ف
ن�ح��و  10م�لاي�ين ج�ن�ي��ه .ه�ي��غ أش ��ار ال��ى
أن «ع��ائ �ل��ة ث��ات �ش��ر س�ت�ت�ك�ف��ل ب �ج��زء من
ت�ل��ك امل �ص��اري��ف ،وأن داف �ع��ي ال�ض��رائ��ب
البريطانيني يمكنهم أن يتحملوا جيدًا
دفع الباقي».
ال� �ث�ل�اث ��اء امل� �ق� �ب ��ل ،س �ت �ب��دأ م ��راس ��م دف��ن
جثمان ثاتشر خالل مراسم تقليدية ّ
تمر
ّ
ب�ق�ص��ر وي�س�ت�م�ي�ن�س�ت��ر ح �ي��ث ت �ح��ط في
كنيسة س��ان��ت م ��اري أن��درك��روف��ت .وف��ي
اليوم التالي (أي في  17نيسان) ستقفل
ش ��وارع ل�ن��دن ل�ي�م� ّ�ر ال�ن�ع��ش ب�ين حشود
الراغبني في إلقاء التحية االخيرة وسط
ت��داب�ي��ر أم�ن�ي��ة م �ش��ددة .امل�ح�ط��ة األخ�ي��رة
ف��ي ق��داس ف��ي كاتدرائية سانت ب��ول ثم
م��راس��م ح ��رق ال�ج�ث��ة ف��ي ج�ل�س��ة خ��اص��ة
ومغلقة.
(األخبار)

لقاء سري أميركي كوري سبق التصعيد
ال ت��زال التوترات مخيمة على شرق آسيا
ب �ع��د ت� �ه ��دي ��دات ب� �ح ��رب ن ��ووي ��ة واط �ل��اق
ص��واري��خ على ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ص��درت
ع��ن ك��وري��ا ال�ش�م��ال�ي��ة؛ إذ ج �ه��زت ال�ي��اب��ان
أنظمة ال�ص��واري��خ الباليستية الدفاعية،
فيما تبني أن ه��ذه امل�ن��اخ��ات التصعيدية
ً
أع �ق �ب��ت ل� �ق � ً
�اء س��ري��ًا ف ��اش�ل�ا ب�ي�ن م �س��ؤول
أميركي وآخر كوري شمالي في نيويورك
الشهر امل��اض��ي .ونقلت صحيفة «ف��وري��ن
ب ��ول� �ي� �س ��ي» ع � ��ن م� � �ص � ��ادر دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة
أم �ي��رك �ي��ة أن ل �ق� ً
�اء س��ري��ًا ُع �ق��د ب�ي�ن امل��وف��د
األميركي ال��ى املحادثات السداسية حول
ملف البرنامج ال�ن��ووي لكوريا ،كليفورد
ه ��ارد ،ون��ائ��ب امل �ن��دوب ال �ك��وري الشمالي
لدى األمم املتحدة ،هانغ سونغ ريول ،في
نيويورك منتصف الشهر املاضي.
وأوض �ح��ت الصحيفة أن ه��ذا ال�ل�ق��اء أت��ى
ف ��ي س� �ي ��اق «ق � �ن ��اة ن � �ي� ��وي� ��ورك» ،ح�س�ب�م��ا
ه��و م �ع��روف ف��ي ال ��دائ ��رة ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة.
وه��ي القناة األكثر شيوعًا التي يتواصل
م ��ن خ�ل�ال �ه��ا األم �ي ��رك �ي ��ون م ��ع ال �ك��وري�ي�ن
الشماليني ف��ي ال�ح��االت ال�ط��ارئ��ة ،مشيرة
ال� ��ى ان ب �ي��ون��غ ي��ان��غ أخ� �ط ��رت واش �ن �ط��ن
بتجربتها النووية قبل اجرائها في شباط
امل��اض��ي عبر ه��ذه ال�ق�ن��اة .وق��ال��ت املصادر
الدبلوماسية للصحيفة ،إن هذا اللقاء لم
ي� ّ
�ؤد إل��ى ت�ق��دم حقيقي ول��م يشهد عرضًا
أميركيًا جديدًا للدولة الشيوعية.

ما قل
ودل

لقطة جميلة على جسر الصداقة بني الصني وكوريا الشمالية أمس (وانغ جاو ــ أ ف ب)

تحذير من «غوانتنامو» فرنسي في مالي
نواكشوط ــ المختار ولد محمد

قالت املتحدثة باسم وزارة
الدفاع األميركية (البنتاغون)،
مورين شومان ،إن وزير الدفاع
تشاك هاغل ،أبلغ نظيريه في
أملانيا وإيطاليا أن الوزارة تنوي
إنفاق نحو  310ماليني دوالر
للمساهمة في تمويل العام األخير
من عملية تطوير نظام الدفاع
الصاروخي (ميدز) لشركة لوكهيد
مارتن .وقالت املتحدثة إن
التمويل املتضمن في املخصصات
الدفاعية لعام  2013التي أقرها
الكونغرس الشهر املاضي يتضمن
اختبارًا العتراض صاروخ باليستي
في نهاية العام الحالي.
(رويترز)

وأش � ��ارت ال ��ى أن ال �ج��ان��ب األم �ي��رك��ي ك��رر
ال �ط �ل��ب م��ن ال �ك��وري�ي�ن ال�ش�م��ال�ي�ين تجنب
ً
األع �م��ال االس �ت �ف��زازي��ة ،ف �ض�لا ع��ن عرضه
ل �ل �ع��ودة ال ��ى ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ل �ح��ل األزم ��ة
إن وف ��ت ال��دول��ة ال�ش�ي��وع�ي��ة ب��ال�ت��زام��ات�ه��ا
ال��دول �ي��ة وت��اب �ع��ت م��وض��وع ال�ت�خ�ل��ي عن
ال �س�ل�اح ال� �ن ��ووي .وأوض� �ح ��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة
أن امل�ب�ع��وث ال �ك��وري واف ��ق ع�ل��ى ن�ق��ل ه��ذه
املعلومات الى قيادة بالده.
ف ��ي ه ��ذا ال ��وق ��ت ،وف �ي �م��ا ت �ص��اع��دت ح��دة
ال�ت��وت��ر ف��ي منطقة ش��رق آس �ي��ا ،تراجعت
ح ��دة ال�ل�ه�ج��ة ال �ح ��ادة ل ��دى ب�ي��ون��غ ي��ان��غ،
لتتحدث ع��ن اس�ت�ع��داده��ا لتنظيم سباق
ً
للماراثون احتفاال بذكرى مولد مؤسسها
ك� �ي ��م اي � ��ل س� ��ون� ��غ ،ج� ��د ال ��زع� �ي ��م ال �ح��ال��ي
ل�ل�ب�لاد ك�ي��م ي��ون��غ أون ،ال�ت��ي ت �ص��ادف 15
نيسان الحالي .وقالت وكالة أنباء كوريا
الشمالية انه يتوقع مشاركة عدد كبير من
الرياضيني األجانب الى جانب نحو 600
ع� ّ�داء محلي ف��ي السباق ال��ذي سيقام في
 14نيسان الجاري والذي يحظى باعتراف
االتحاد الدولي أللعاب القوى.
وفي سياق االستعدادات لحرب محتملة،
ح��رك��ت وزارة ال��دف��اع اليابانية ص��واري��خ
ب��ات��ري��وت امل�ت�ق��دم��ة االع�ت��راض�ي��ة (ب ��اك)3-
ونصبتها أم��ام مقرها في وس��ط طوكيو.
ُ
ون �ش��رت ص��واري��خ أخ��رى سطح ـ�ـ ج��و في
أن �ح ��اء ال� �ب�ل�اد ،ب �م��ا ف ��ي ذل ��ك ع �ن��د ق��واع��د

بعد اسابيع من تحذير حقوقيني في
منطقة الساحل من خطورة االوض��اع
جراء التدخل الفرنسيّ ،
نبهت املنظمة
«األملانية للدفاع عن الشعوب املهددة»
من تحويل منطقة الساحل والصحراء
إل��ى معسكر اع�ت�ق��ال ك�ب�ي��ر ،ع�ل��ى غ��رار
م �ع �ت �ق��ل «غ ��وان� �ت� �ن ��ام ��و» ،ت��رت �ك��ب ف�ي��ه
انتهاكات واسعة لحقوق اإلنسان.
ودع � ��ت امل �ن �ظ �م��ة ال �ح �ق��وق �ي��ة امل�ج�ت�م��ع
ال � � ��دول � � ��ي إل� � � ��ى م � �س � ��اع � ��دة م � ��ال � ��ي ف��ي
تأسيس نظام قضائي فاعل ،معتبرة
أن ذل� ��ك ه ��و ال��وس �ي �ل��ة ال ��وح �ي ��دة ملنع
ق�ي��ام «غ��وان�ت�ن��ام��و» ج��دي��د ف��ي ال�ب�لاد.
ووص�ف��ت املنظمة القضاء امل��ال��ي بأنه
«قضاء فاسد وسيئ التنظيم ،وعاجز
انتهاكات
ع��ن مساءلة امل�س��ؤول�ين ع��ن
ً
مروعة وقعت شمالي البالد» ،معددة
م �ظ��اه��ر م ��ا وص �ف �ت �ه��ا ب��االن �ت �ه��اك��ات،
وم �ن �ه��ا «اع �ت �ق��ال أك �ث��ر م��ن م�ئ�ت�ين من

تتهم المنظمات
الحقوقية باريس بخرق
سافر لحقوق المعتقلين
في الشمال
اإلس�ل�ام �ي�ي�ن امل �ت �ش��ددي��ن» م �ن��ذ ب��داي��ة
ح�م�ل� ً�ة ال �ت��دخ��ل ال �ع �س �ك��ري ال�ف��رن�س��ي،
مؤكدة أن أربعني من هؤالء اإلسالميني
اع �ت �ق �ل��وا ب��أم��اك��ن س��ري��ة ف��ي ال �ش �م��ال،
ف�ي�م��ا وض ��ع م�ئ��ة وس �ت��ون آخ� ��رون في
سجن شديد الحراسة ق��رب العاصمة
باماكو.
وت �ت �ه��م امل �ن �ظ �م��ات ال�ح�ق��وق�ي��ة ب��اري��س
ب �خ ��رق س ��اف ��ر ل �ح �ق��وق امل �ع �ت �ق �ل�ين ف��ي
ال�ش�م��ال امل��ال��ي ،وس��ط تعتيم اع�لام��ي

غ �ي��ر م �س �ب��وق .وت �ت �ه��م أي �ض��ًا ع �ش��رات
م��ن امل�ن�ظ�م��ات ال�ح�ق��وق�ي��ة امل��وري�ت��ان�ي��ة
واالقليمية عسكريني ماليني بممارسة
التعذيب بحق معتقلني إسالميني قرب
العاصمة باماكو .ويقول حقوقيون إن
آالف��ًا من العرب واالزوادي�ي�ن من سكان
ال�ش�م��ال امل��ال��ي ت�ع��رض��وا ألب�ش��ع صور
ال�ت�ع��ذي��ب وال�ت�ن�ك�ي��ل ب�ت�ه�م��ة م�س��اع��دة
القاعدة خالل سيطرتها على الشمال
املالي.
ورغ� � ��م ب � ��دء س �ح��ب ق ��وات� �ه ��ا ،ت��واص��ل
ب��اري��س م��دع��وم��ة ب �ق��وات اف��ري�ق�ي��ة شن
ح �م�ل�ات اخ �ت �ط��اف وت �ع��ذي��ب ف ��ي حق
ع��رب ال�ش�م��ال امل��ال��ي .واك ��دت محطات
ً
اذاع �ي��ة م��وري�ت��ان�ي��ة ن �ق�لا ع��ن م�ص��ادر
متطابقة قولها إن ه��ذه ال�ق��وات شنت
ح�م�لات اس�ت�ه��دف��ت إح��داه��ا س��وق��ًا في
م��دي �ن��ة غ � ��اوا واع �ت �ق �ل��ت خ �م �س��ة عشر
تاجرًا وقامت بنهب ممتلكاتهم.
ووسط هذه التطورات ،أبدت واشنطن
ام � �ت � �ع ��اض � �ه ��ا م� � ��ن ت� � �ف � ��وق امل� �ق ��ات� �ل�ي�ن

اإلسالميني في الحرب الفرنسية على
شمال مالي.
ورأت وزارة ال � ��دف � ��اع االم� �ي ��رك� �ي ��ة أن
اإلره��ا ًب �ي�ين يتمتعون ب�س��رع��ة فائقة،
معتبرة أن القوة االفريقية «قوة عاجزة
تمامًا وليست على املستوى املطلوب».
وق� � � ��ال م� �س ��اع ��د ال� �س� �ك ��رت� �ي ��ر ل� �ش ��ؤون
ال �ع �م �ل �ي��ات ال �خ��اص��ة ف ��ي ال �ب �ن �ت��اغ��ون،
م ��اي �ك ��ل ش� �ي� �ه ��ان ،خ �ل��ال م �ث ��ول��ه أم� ��ام
م� �ج� �ل ��س ال� � �ش� � �ي � ��وخ« :ح� � �ت � ��ى اآلن ال
تستطيع ق��وة املجموعة االقتصادية
ل��دول غ��رب أفريقيا ال�ق�ي��ام ب��أي ش��يء.
إن �ه��ا ق ��وة ع��اج��زة ت �م��ام��ًا ،وه ��ذا األم��ر
يجب أن يتغير» .وأض��اف« :اآلن ،تركز
ف��رن�س��ا ع�ل��ى م �ط��اردة ع�ن��اص��ر تنظيم
ال �ق ��اع ��دة ف ��ي ب �ل�اد امل� �غ ��رب اإلس�ل�ام��ي
وتصفيتهم».
وأك ��د أن «إخ � ��راج تنظيم ال �ق��اع��دة في
ب�ل��اد امل� �غ ��رب اإلس �ل�ام� ��ي م ��ن ال �ج �ب��ال
ومهاجمة قيادته هو عمل يتطلب قوة
قادرة».

