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العالم

ّ
قمة «جنوب أوروبا» تتحول إلى أداة بيد هوالند
تقرير

استقبلت أثينا قمة لــدول جنوب أوروبــا
تـ ـه ــدف إل ـ ــى م ــواجـ ـه ــة م ـش ـكــات ـهــا
المشتركة ،لكنها ّ
تحولت إلى مبادرة تقدم
«رؤيــة جديدة لتقوية االتـحــاد األوروبــي
لمواجهة تحديات الـقــارة ككل» ،وإلى
أداة بيد فرنسوا هوالند
قـ ـب ــل يـ ــومـ ــن م ـ ــن قـ ـم ــة أث ـ ـي ـ ـنـ ــا ،ن ـفــى
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـيــونــانــي ،أليكسس
تسيبراسّ ،
تحوله من «يـســاري» إلى
«اش ـتــراكــي دي ـمــوقــراطــي» ،لـكـنــه قــال،
ف ــي مـقــابـلــة م ــع صـحـيـفــة «لــومــونــد»،
إن ـ ــه «أك ـ ـثـ ــر ق ــرب ــا إل ـ ــى االش ـت ــراك ـي ــن
الديموقراطيني في املجلس األوروبي
مــن قــربــه إلــى الـيـســار» ،ألنــه «رغــم كل
ش ــيء ،نـحــاول االسـتـفــادة مــن هامش
ال ـت ـح ــرك ال ـب ــاق ــي ل ـنــا ل ـت ـقــديــم حـلــول
ذات طــابــع اج ـت ـمــاعــي» ف ــي مــواجـهــة
«نيوليبرالية االتحاد األوروبي».
ومــع أن تـسـيـبــراس يـصـ ّـر عـلــى بقائه
«ي ـســاريــا» ،ف ــإن قـمــة «دول الـجـنــوب»
التي استضافها ،أمس ،وجمعت قادة
دول «اشـ ـت ــراكـ ـي ــن» ،م ـن ـهــم الــرئ ـيــس
الـفــرنـســي ،فــرنـســوا هــوالنــد ،وضعت
أسـ ــس ع ـم ــل م ـش ـت ــرك ع ـل ــى امل ـس ـتــوى
األوروبـ ـ ـ ــي ب ــن هـ ــذه الـ ـ ــدول ملــواجـهــة
م ـش ـك ــات ـه ــا املـ ـشـ ـت ــرك ــة ،ودع ـ ـ ــت إل ــى
اع ـت ـمــاد س ـيــاســات «ت ـع ــزز الـنـمــو في
أوروبا».
ج ـه ــد كـ ــل مـ ــن هـ ــوالنـ ــد وت ـس ـي ـب ــراس
إلظـهــار املـحــادثــات على أنـهــا مـبــادرة

لم تخرج مقترحات
البيان الختامي عن أفكار
«العمل األوروبي المشترك»
لتقوية أوروب ــا .وقــال تسيبراس ،في
امل ـقــاب ـلــة ،إن ال ـه ــدف م ــن ال ـق ـمــة ليس
«تقسيم أوروبا ،بني شمال وجنوب»،
ب ــل إي ـج ــاد ح ـل ــول مـشـتــركــة ألن لــدى
ال ــدول املتوسطية مشكالت مشتركة
ً
«يجب أن نجد لها حلوال مشتركة»،
ل ـي ـعــود وي ـق ــول إن أوروب ـ ـ ــا منقسمة
بني «شمال يراكم الفوائض ،وجنوب
ً
يعاني عجزًا ثقيال ،ما يعوق التالقي
األوروبي».

جهد هوالند وتسيبراس إلظهار المحادثات على أنها مبادرة لتقوية أوروبا (أ ف ب)

قبيل بدء املحادثات ،أعــاد تسيبراس
ال ـت ــأك ـي ــد أن الـ ــوقـ ــت قـ ــد ح ـ ــان لـ ــدول
ال ـج ـنــوب م ــن أج ــل تــوح ـيــد جـهــودهــا
والدفع نحو أجنداتها الخاصة على
املـسـتــوى األوروبـ ـ ــي ،خـصــوصــا أنها
كانت «األكثر تأثرًا في األعوام األخيرة
باألزمة االقتصادية ،كذلك فإنها خط
املــواجـهــة األول فــي مــا يتعلق بــأزمــة
املهاجرين».
أم ــا ه ــوالن ــد ،فـ ــرأى أن «امل ـع ـن ــى» من
ه ــذا االجـتـمــاع هــو «حـمــايــة ال ـحــدود،
وت ـعــزيــز الـنـمــو ومـكــافـحــة ال ـه ـجــرة...
وف ــي الــوقــت نفسه تـطــويــر سياسات
تنموية والـعـمــل معا ضــد اإلره ــاب».
تعاني
وأضــاف« :دول جنوب أوروبــا ّ
أوضــاعــا اقـتـصــاديــة تستحق مــنــا أن
نضع النمو في صميم األولويات».
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ق ــال رئ ـيــس الـ ــوزراء
اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي ،مـ ــات ـ ـيـ ــو ريـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزي ،ب ـعــد
ّ
املحادثات ،إن االتحاد األوروبي يجب
أن ي ـب ـت ـعــد ع ــن «م ــرح ـل ــة ال ـت ـق ـشــف»،
متابعًا أن «أوروب ــا ال يمكن أن تبقى
فـ ـق ــط م ـ ـج ـ ـ ّـرد تـ ـقـ ـن ـ ّـي ــات وإجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
تقشف».
وال ـ ـق ـ ـمـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان م ـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض
أنـ ـه ــا ت ـت ـم ـحــور ح ـ ــول م ـح ــاول ــة دول

أوروب ــا الجنوبية (فــرنـســا وإيطاليا
واليونان وإسبانيا ومالطا وقبرص
والـ ـب ــرتـ ـغ ــال) ال ـت ــوص ــل إلـ ــى بــرنــامــج
مشترك للتخفيف مــن أزم ــة امليزانية
األوروب ـي ــة ب ـصــورة أســاسـيــة ،إضــافــة
إلى الحد من ضغوط أزمة املهاجرين،
ّ
تحولت إلى مقترحات لتقوية أوروبا
ككل.
ولم تخرج مقترحات البيان الختامي
ل ـت ـلــك ال ـق ـم ــة ع ــن «ال ـع ـم ــل األوروب ـ ـ ــي
املـ ـشـ ـت ــرك» ،ألن «االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ــي
ب ـح ــاج ــة إلـ ــى ن ـب ــض ج ــدي ــد ملــواج ـهــة
التحديات املشتركة لـلــدول األعـضــاء
ف ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد ،وذلـ ـ ــك ل ـض ـم ــان مــوقــع
أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـ ــدولـ ـ ــي،
وت ـ ـح ـ ـسـ ــن آلـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـمـ ــل املـ ــؤس ـ ـسـ ــات
األوروبية الديموقراطي» ،وفق البيان.
عـلــى املـسـتــوى االق ـت ـصــادي ،رأت تلك
ّ
الـ ــدول الـجـنــوبـيــة املـتــوسـطـيــة أن من
الضروري «تعزيز النمو والتعاون في
أوروب ــا ...لتخطي األزمــة االقتصادية
وخ ـل ــق فـ ــرص ع ـم ــل جـ ــديـ ــدة» ،وذل ــك
ع ـب ــر «م ـض ــاع ـف ــة ال ـ ـقـ ــدرة الـتـمــويـلـيــة
ل ـل ـص ـن ــدوق األوروب ـ ـ ـ ـ ــي لــاس ـت ـث ـمــار
االستراتيجي (خطة يونكر) ...ويجب
أن ت ـك ــون هـ ــذه ال ـخ ـطــة م ـتـكــامـلــة مع

السياسات األوروب ـيــة لدعم التمويل
واالسـتـثـمــار ...ومــن ال ـضــروري أيضًا
تـعــزيــز م ـحــاربــة الـتـمـلــص الـضــريـبــي
واإلغراق املالي».
كذلك ،أعرب املشاركون عن اعتقادهم
«الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــازم» بـ ـ ـ ــأن مـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـ ـق ـ ــارة
ت ـك ـمــن ف ــي أمـ ــن «م ـن ـط ـقــة امل ـت ــوس ــط»
واسـ ـتـ ـق ــراره ــا ،آم ـل ــن أن ت ــأخ ــذ قـمــة
بــرات ـي ـســافــا امل ـن ـت ـظــرة ف ــي  16أي ـلــول
فــي االعـتـبــار هــذه «الــرؤيــة الـجــديــدة»
وت ـحــوي ـل ـهــا إل ــى مـ ـب ــادرات مـعـتـمــدة.
وطرحوا أيضًا إطــار عمل قائمًا على
«خمس أولويات» ،منها «تعزيز األمن
الــداخـلــي والـخــارجــي ألوروبـ ــا» ،الــذي
يتمثل «في حماية الحدود األوروبية
واملـ ــواط ـ ـنـ ــن األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن» ،ول ــذل ــك
«ع ـل ـي ـنــا ت ـقــويــة ت ـعــاون ـنــا ف ــي مـجــال
األمـ ــن وال ــدف ــاع وإط ـ ــاق امل ـفــاوضــات
لحل األزمة القبرصية».
وتابع البيان أنــه يجب على االتحاد
األوروبي أن يوطد حدوده الخارجية
ويعزز التعاون في مكافحة اإلرهــاب
وظ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرف .ك ـ ــذل ـ ــك رأى
امل ـج ـت ـم ـعــون أن ع ـلــى أوروب ـ ــا تـعــزيــز
تـعــاونـهــا م ــع دول امل ـتــوســط وال ــدول
األف ــريـ ـقـ ـي ــة ألنـ ـ ــه «ض ـ ـ ـ ـ ــروري ألم ـن ـنــا

املشترك».
وعـ ــن م ـعــال ـجــة أزم ـ ــة ال ـه ـج ــرة ،قــالــوا
إن ذلـ ــك يـ ـك ــون ع ـب ــر «ح ـم ــاي ــة فـعــالــة
ل ـل ـحــدود األوروب ـ ـيـ ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
إدارة سياسات اللجوء والهجرة في
ما يتوافق مع املبادئ األوروب ـيــة ...ال
يمكن التسامح مــع العنصرية وكــره
األجانب» ،فيما رأوا أنه لتطبيق ذلك
مــن ال ـض ــروري «االس ـت ـمــرار بــاالتـفــاق
التركي األوروبي ...واملعالجة العميقة
ألسباب الهجرة غير الشرعية».
وتـ ـ ــزام ـ ـ ـنـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـمـ ــة م ـ ـ ــع لـ ـق ــاء
لـ«مجموعة اليورو» ّفي براتيسالفا،
دعا ،اليونان ،إلى تجنب التخلف عن
تنفيذ اإلصــاحــات الـتــي يطالب بها
الدائنون ،في مقابل خطة املساعدات
املالية الثالثة ،وذلك مع اقتراب موعد
جولة جديدة من املحادثات اليونانية
مــع الثالثي الــدائــن فــي انتظار تنفيذ
أثـيـنــا ،حـتــى نـهــايــة أي ـلــول 15 ،شرطًا
فرضها الدائنون .وفــي الوقت نفسه،
ت ــواج ــه ك ــل م ــن إس ـبــان ـيــا وال ـبــرت ـغــال
عـقــوبــات مالية أوروب ـيــة النتهاكهما
القواعد الخاصة بخفض العجز في
امليزانية.
(األخبار)

فرنسا

إفشال مخطط إرهابي لـ{داعش» في باريس
أفشلت السلطات ُ الفرنسية هجومًا ًإرهابيًا
في باريس ،فيما ألقي الضوء مباشرة هذه
المرة على عالقة المخططين بتنظيم
{داعش» في سوريا
أع ـل ـنــت وزارة الــداخ ـل ـيــة الـفــرنـسـيــة،
أمـ ـ ــس ،أن ال ـن ـس ــاء الـ ـث ــاث ال ـل ــوات ــي
ألـقــي الـقـبــض عليهن ،فــي مــا يتصل
باكتشاف سيارة محملة بأسطوانات
ال ـ ـ ـغـ ـ ــاز عـ ـلـ ــى ط ـ ــري ـ ــق جـ ــان ـ ـبـ ــي قـ ــرب
ّ
"كــاتــدرائ ـيــة نـ ــوتـ ــردام" ،ك ــن يخططن
ل ـه ـجــوم ع ـلــى مـحـطــة ل ـل ـق ـطــارات في
باريس .وأوضح مسؤول في الوزارة،
ب ـعــد إل ـق ــاء ال ـق ـبــض عـلـيـهــن ل ـيــل أول
م ــن أمـ ــس ،أن ــه "صـ ــدر إن ـ ــذار لجميع
ّ
امل ـح ـطــات ،إذ ك ــن يـخـطـطــن ملهاجمة
غ ــار دو ل ـيــون ي ــوم الـخـمـيــس" ،وهــي
م ـح ـطــة ق ـ ـطـ ــارات ت ـق ــع إلـ ــى ال ـج ـنــوب
الشرقي مــن العاصمة على بعد أقل
من ثالثة كيلومترات عن الكاتدرائية

القابعة في وسط باريس.
وفي سياق التحقيقات التي فتحتها
ّ ّ
تبي أن ثمة صالت تربط
السلطات،
بــن املجموعة النسائية والهجمات
الـ ـس ــابـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـه ــدف ــت كــاه ـنــا
وشرطيني اثنني .وقــال املـ ّـدعــي العام
ف ــي ب ــاري ــس ،فــرن ـســوا م ــوالن ــس ،في
ّ
مــؤتـمــر صـحــافــي ،إن إح ــدى الـنـســاء
الـ ـث ــاث امل ـع ـت ـقــات ( 23ع ــام ــا) "ك ــان
س ـي ـت ــزوج ـه ــا الـ ـجـ ـه ــادي الـ ـ ــذي ذب ــح
شرطيني في حــزيــران في مانيانفيل
قـ ـ ــرب ب ـ ــاري ـ ــس ،ثـ ــم الـ ـشـ ـخ ــص الـ ــذي
نـفــذ هـجــومــا فــي كنيسة فــي منطقة
الـ ـن ــورم ــان ــدي فـ ــي ت ـ ـمـ ــوز" .وأض ـ ــاف
ّ
مـ ــوالنـ ــس أن امل ـج ـم ــوع ــة ال ـن ـســائ ـيــة
"تلقت تعليمات" من تنظيم "داعــش"
انطالقًا من سوريا.
وبينما أعلن وزير الداخلية الفرنسي،
برنارد كــازنــوف ،في بيان متلفز في
وقت متأخر من مساء أول من أمس،
ّ
أن "النساء الثالث البالغات من العمر
 23 ،39و 19ع ــام ــا اع ـت ـن ـق ــن أفـ ـك ــارًا
ّ
م ـت ـش ــددة ،وك ـ ــن م ـت ـع ـص ـبــات" ،نقلت
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وك ــال ــة "روي ـ ـتـ ــرز" ع ــن م ـس ــؤول أمـنــي
ّ
ّ
قوله إن أصغر املقبوض عليهن كانت
قد كتبت خطابًا تعلن فيه مبايعتها
تـنـظـيــم "داع ـ ـ ــش" .وأض ـ ــاف امل ـس ــؤول
أن والدها هو صاحب السيارة ،وأن

الشرطة كانت تشتبه فــي أنها تريد
االنضمام إلى التنظيم في سوريا.
مــن جـهـتــه ،ق ــال تـلـفــزيــون "ار تــي بي
ّ
اف" ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي إن األص ـ ـغـ ــر سـنــا
ب ــن ال ـن ـس ــاء ت ــدع ــى إيـ ـن ــاس م ــدن ــي،

ّ
وإن اسـمـهــا "ظـهــر فــي مـلــف للنيابة
ال ـف ــدرال ـي ــة" الـبـلـجـيـكـيــة املتخصصة
ف ــي ق ـض ــاي ــا اإلره ـ ـ ـ ــاب .وأض ـ ـ ــاف أن ــه
"وفق معلوماتنا ،كانت إيناس مدني
على صلة بالبلجيكيني املتشددين
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة شـ ـ ـ ــارلـ ـ ـ ــوروا (ج ـ ـنـ ــوب)
وبـلـجـيـكـيــن وردت أس ـم ــاؤه ــم على
قــائـمــة الـهـيـئــة الـبـلـجـيـكـيــة لتنسيق
تحليل التهديد كمرشحني محتملني
للتوجه إلى سوريا .واعتقل بعضهم
مذذاك".
ُ َ
وكانت السيارة قد اكتشفت ،وهي من
طراز "بيجو  ،"607مساء يوم السبت
املــاضــي وبداخلها سبع أسطوانات
غ ـ ـ ــاز ،سـ ــت م ـن ـه ــا م ـم ـت ـل ـئــة ،مـ ــا دف ــع
سـلـطــات مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب إل ــى فتح
تـحـقـيــق ف ــي ح ــادث ــة أح ـيــت م ـخــاوف
م ـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ــدوث ه ـ ـج ـ ـمـ ــات أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ــي
فــرنـســا .وج ــرت عملية إلـقــاء القبض
على النساء الـثــاث فــي بوسي سان
انـطــوان على بعد نحو  30كيلومترًا
إلى الجنوب الشرقي من باريس.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

