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فرنسا

كارثة «الفار» :الطبيعة تقهر «الربح السريع»

باريس ــ ّبسام الطيارة

ًّ
ّ
طبيعية األراضي
مرة ثانية تضرب كارثة
ال �ف��رن �س� ّ�ي��ة ،ح �ي��ث س� ّ�ب �ب��ت أم �ط��ار غزيرة
الصغيرة
تهطل منذ أيام فيضان األنهار
ّ
ف ��ي م �ن �ط �ق��ة «ال � �ف � ��ار» (ج � �ن � ��وب) ،وغطت
امل �ي��اه م�س��اح��ات ش��اس�ع��ة ،وت �ح� ّ�ول��ت إلى
ّ
تيارات جارفة أخذت في طريقها الجسور

وامل�ن��ازل ،وسببت إقفال الطرق السريعة،
ّ
كما أدت إلى مقتل وفقدان العشرات.
ّ
ّوقال مسؤولون ُمحليون فرنسيون ،أمس،
إن  ٢٢شخصًا ق�ت�ل��وا ،وال ي��زال العشرات
م�ف�ق��ودي��ن ،ب�ع��دم��ا ارت�ف�ع��ت نسبة هطول
األمطار إلى ما يزيد على  ٣٥٠مليمترًا في
الساعات املاضية األخيرة ،ما يعادل ستة
أشهر من املطر الشديد.
وق�ض��ى أك�ث��ر م��ن أل�ف��ي ش� ّخ��ص ال�ل�ي��ل في
امل ��دارس وامل�لاج��ئ ال�ت��ي وف��رت�ه��ا بلديات
امل � � ��دن امل � �ص� ��اب� ّ��ة ،ب� �ع ��دم ��ا ج� ��رف� ��ت املياه
م�ن��ازل�ه��م .وت�ع��ط�ل��ت ال�ق�ط��ارات ع�ل��ى طول
طولون
ال�س��اح��ل ال ��ذي ي��رب��ط ب�ين م��دي�ن��ة ّ
ون �ي��س م � ��رورًا ب �م��رس �ي �ل �ي��ا ،ف �ي �م��ا وفرت
ال� �ح ��اف�ل�ات ن �ق��ل ال� ��رك� ��اب إل � ��ى م ��رك ��ز في
ّ
وتحولت املحطات إلى
«املناطق الجافة»،
ّ
للمشردين لقضاء الليلُ .ولم تسلم
مالجئ
السجون من غضب الطبيعة ،فنقل أكثر
من  ٥٠٠سجني من سجن املدينة ،بعدما
ّ
غطت املياه الطوابق السفلية.
ّ
تضررًا،
وكانت مدينة دراغينيان األكثر
إذ جرفت امل�ي��اه ال�س�ي��ارات م��ن شوارعها،
ورم �ت �ه��ا ف ��ي ب �ع��ض األح � �ي ��ان ع �ل��ى ُبعد
ع� �ش ��رات ال �ك �ي �ل��وم �ت��رات ،وغ ��رق ��ت أحياء
ع��دي��دة م�ن�ه��ا ت�ح��ت امل ��اء .واع �ت �م��دت فرق
ّ
املروحيات العمودية إلنقاذ
اإلنقاذ على

امل� ��واط � �ن �ي�ن ،إل � ��ى ج ��ان ��ب ع � ��دد ك � ّب �ي��ر من
ال ��زوارق املطاطية ،فيما ن��زل الغطاسون
الن �ت �ش ��ال ج �ث��ث ال �ض �ح��اي��ا ال �ع��ال �ق��ة في
منازلها تحت املياه.
ّ
وأدت ال� �س� �ي ��ارات امل �ق �ل��وب��ة إل� ��ى انسداد
ع��دد كبير من ال�ش��وارع ،وغمرت الوحول
ال �ط �ب �ق��ات األول � ��ى م ��ن امل� �ن ��ازل ف ��ي وسط
املدينة.
وحسب أكثر من مصدر ،فإنه من املتوقع
انحسار
أن ي��رت �ف��ع ع ��دد ال �ض �ح��اي��ا ب �ع��د
ّ
امل � �ي ��اه ع ��ن امل� � �ن � ��ازل .وي� � ّ
�رج� ��ح أن يتفقد

ال��رئ �ي��س ال �ف��رن �س��ي ،ن �ي �ك��وال ساركوزي،
املنطقة بعد ّ زيارة وزير الداخلية ،بريس
ه��وت� ّف��و .وب��ث��ت ق �ن��وات ال�ت�ل�ف��زي��ون صورًا
مل��ا خلفته ال�ك��ارث��ة ،بحيث وق��ف ع��دد من
املواطنني املنكوبني أمام الكاميرات ،وهم
م �ل � ّ�وث ��ون ب ��ال ��وح ��ول ،وق� ��د ظ �ه��ر اإلعياء
ع �ل��ى س �ح �ن��ات �ه��م ،ي��رت �ج �ف��ون م ��ن البرد
ويبكون «خراب بيوتهم وفقدان أمتعتهم
بالكامل».
وأع� �ل� �ن ��ت ال �ح � ُك��وم��ة ال �ف��رن �س �ي��ة املنطقة
«منكوبة» ،كي تتيح اإلفراج عن املساعدات

ّ
وتحرك آلية التعويضات من جانب
بسرعة،
السلطات املحلية وشركات التأمني.
أم � � ��ام ه � ��ول ال � �ك� ��ارث� ��ة ،ت � � ��دور أس� �ئ� �ل ��ة عن
«امل �س��ؤول �ي��ات» ،إذ إن �ه��ا ال �ك��ارث��ة الثانية
ا ّل�ت��ي ت�ض��رب م�ن��اط��ق فرنسية ب�س��ب عدم
اتباع املسؤولني «أدنى موجبات الحيطة»
ف ��ي إع� �ط ��اء ت��راخ �ي��ص ب �ن ��اء ف ��ي مناطق
«جرى تجفيفها».
وس � ّ�ب ��ب إع� �ص ��ار ك��زي �ن �س �ي��ا ،ال � ��ذي ضرب
غ��رب ف��رن�س��ا ف��ي ش�ب��اط امل��اض��ي ،خسائر
ّ
ج� ّ�م��ة ب � � ��األرواح ،وج� ��رى رف ��ع ع� ��دة أحياء
ُبنيت وراء سدود لالستفادة من مساحات
ش��اس�ع��ة ف��ي ال��واج �ه��ة ال�ب�ح��ري��ة .وتبحث
الدولة اليوم إمكان نقل أحياء كاملة إلى
ّ
ال��داخ��ل ،وت ��رك الطبيعة ت�س�ت��رد مجالها
م��ع ت�ع��وي�ض��ات ت�ب�ل��غ امل �ل �ي��ارات ،وإمكان
لسنوات طويلة م��ن جانب
إق��ام��ة دع��اوى ّ
ال��راف �ض�ي�ن ال �ت �خ��ل��ي ع ��ن م �ن��ازل �ه��م ،ولكن
أي �ض��ًا م ��ن ج��ان��ب ش ��رك ��ات ال �ت��أم�ي�ن التي
دف�ع��ت ،أو س��وف تدفع تعويضات كبيرة
بسبب «رخ��ص ب�ن��اء ال ت�ت��واف��ر ل�ه��ا أدنى
شروط الحيطة».
امل �ش �ك �ل��ة ش �ب �ي �ه��ة اآلن ب �م �ش �ك �ل��ة منطقة
«ال� � �ف � ��ار» .ف �م �ن��ذ س � �ن ��وات ج � ��رى تجفيف
مجاري األنهار الصغيرة وتحويل الكبيرة
ّ
عقارية وافقت
منها ،بهدف إقامة مشاريع
الدوائر عليها «بحثًا عن النمو» ،وهو ما
ت�س� ّ�م�ي��ه ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ن��اش�ط��ة «اغتصاب
الطبيعة من أجل الربح السريع».
وبالطبع حاملا يحدث ّ
تغير مناخي «تعود
الطبيعة لتنتصر على ّ قاهرها» ،فتبحث
ت �ي ��ارات امل �ي��اه امل�ت�ض��خ�م��ة ع��ن مجاريها
الطبيعية ،وت�ج��رف ف��ي طريقها ك��ل بناء
«مخالف للطبيعة».

عربيات
دوليات
رئيس األركان القطري
يزور تركيا
يجري رئيس هيئة األركان
القطري ،اللواء الركن حمد بن
علي العطية ،في تركيا محادثات
مع كبار املسؤولني ،أبرزهم
الرئيس عبد الله غول ،ورئيس
الوزراء رجب طيب أردوغان،
ونظيره التركي الجنرال إيلكر
باسوغ.
(يو بي آي)

إصابة مقاوم فلسطيني
ّ
في غزة
أعلن مصدر طبي فلسطيني
ّ
أمس ،أن مقاومًا فلسطينيًا
أصيب ّ
جراء قصف إسرائيلي
استهدف مجموعة من املقاومني
ّ
الفلسطينيني جنوب قطاع غزة.
ّ
وأفاد شهود عيان أن «الدبابات
اإلسرائيلية املرابطة على الحدود
أطلقت أربع قذائف مدفعية
باتجاه مجموعة من املقاومني
الفلسطينيني ،الذين كانوا
موجودين في منطقة عبسان
الجديدة ،شرق خان يونس،
ما ّأدى إلى إصابة أحد أفراد
املجموعة».
(أ ف ب)

ّ
الشرطة اإلسرائيلية
تالحق ابني شارون

أضرار جسيمة خلفتها
العاصفة في شوارع دراغينان
(سبستيان نوجير ــ رويترز)

ّ

العقوبات األوروبية تستهدف قطاع الطاقة اإليراني

أوصت الشرطة اإلسرائيلية ببدء
مالحقات قضائية بحق ابني
رئيس الوزراء األسبق ،أرييل
شارون (الصورة) ،في قضية
فساد تعود إلى عام ،2002

تزامنت موافقة زعماء االتحاد األوروبي أمس على عقوبات ّضد إيران ،مع عقوبات أميركية مماثلة .لكن يبدو أن طهران
ماضية في تحدي هذه القرارات

وافق زعماء االتحاد األوروبي ،أمس ،على
فرض عقوبات أشد قسوة على إيران بما
ّ
يتضمن إج��راءات تعوق االستثمارات في
ق �ط��اع ال�ن�ف��ط وال �غ��از وت�ق�ل��ص م��ن قدرات
ط �ه��ران ع �ل��ى ال �ت �ك��ري��ر واس �ت �خ��راج الغاز
الطبيعي ،فيما واص��ل ال��رئ�ي��س اإليراني
محمود أحمدي نجاد هجومه على نظيره
األم�ي��رك��ي ب��اراك أوب��ام��ا ،متهمًا إي��اه بأنه
فشل في سياسته التغييرية وخسر أكبر
فرصة سياسية ببناء عالقات صداقة مع
إيران.
وقال رؤساء الدول والحكومات في قرارهم،
ال��ذي ص��در اث��ر اج�ت�م��اع ف��ي ب��روك�س��ل ،إن
ال �ع �ق��وب��ات ع �ل��ى ق �ط��اع ال �ط��اق��ة ستحظر
«االستثمارات الجديدة واملساعدة الفنية
ونقل التكنولوجيا وامل�ع��دات والخدمات
ال�ت��ي تتعلق ب�ه��ذه امل �ج��االت ،وخصوصًا
تلك ال�ت��ي تتعلق بالتكرير وتكنولوجيا
الغاز الطبيعي املسال».
وأض��اف زعماء االتحاد في بيان «يأسف
املجلس األوروبي بشدة من عدم استغالل
إي ��ران ل�ل�ف��رص ال�ك�ث�ي��رة ال�ت��ي أت�ي�ح��ت لها
ل �ت��زي��ل م �خ ��اوف امل�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي بشأن
طبيعة البرنامج ال�ن��ووي اإلي��ران��ي .وفي
ظل هذه الظروف لم يعد من املمكن تفادي
إجراءات تقييد جديدة» .وتركز الخطوات
ال�ت��ي ات�خ��ذه��ا االت �ح��اد األوروب � ��ي ،والتي
يمكن أن ي�ب��دأ العمل بها خ�لال أسابيع،
على ال�ت�ج��ارة بما ف��ي ذل��ك البضائع ذات
االس�ت�خ��دام امل ��زدوج وامل �ص��ارف والتأمني
وقطاع النقل اإلي��ران��ي ،بما في ذلك النقل

نجاد خالل احتفال جماهيري في مدينة كرد غرب ايران أول من امس (ساجد صفاري ــ ا ب)
ال �ب �ح��ري وال �ج��وي إل ��ى ج��ان��ب العقوبات
النفط والغاز الحيوية.
على صناعة ّ
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ح��ذر رئيس مجلس الشورى
االس �ل ��ام� � ��ي ،ع� �ل ��ي الري � �ج� ��ان� ��ي ،االتحاد
االوروب��ي من اتخاذ موقف عدائي جديد
ضد إيران .وقال ،ردًا على القرار االوروبي،
«ل ��و ج ��اء ح �ج��ر م ��ن ج��ان��ب األع� � ��داء نحو
إي��ران فعليهم أن يحذروا ألنه حتى تراب
إيران سيدخل في عيونهم».
وأضاف الريجاني ،خالل زيارة الى مدينة
ق��م (ج �ن��وب ط �ه��ران)« ،إذا ف��رض االتحاد
األوروبي عقوبات فإن إيران ستأخذ بنظر
االعتبار الرد باملثل».
ب� � ��دوره� � ��ا ،أع � ��رب � ��ت روس � �ي � ��ا ع � ��ن أسفها
للعقوبات األحادية من الواليات املتحدة
واالت � �ح� ��اد األوروب � � � ��ي .وق � ��ال ن��ائ��ب وزير

ال �خ��ارج �ي��ة ال ��روس ��ي س �ي��رغ��ي ريابكوف
«خ��اب أملنا ب�ش��دة ألن ال��والي��ات املتحدة
واالتحاد األوروبي ال تستجيبان لدعوتنا
ل�لام�ت�ن��اع ع��ن ه ��ذه ال �خ �ط��وات» .وأضاف
«ت��وص�ل�ن��ا إل ��ى اس�ت�ن�ت��اج��ات م �ح��ددة من
ذلك ،من ضمنها احتماالت عملنا املشترك
(حول إيران ومجلس األمن)».
وكانت وزارة الخزانة األميركية قد أعلنت
ع��ن ع �ق��وب��ات ج��دي��دة ع�ل��ى إي� ��ران لتقييد
برنامجها ال �ن��ووي ،منها إدراج مصرف
«ب��وس��ت ب�ن��ك» امل�م�ل��وك ل�ل��دول��ة وشركات
ت�ع�م��ل ك��واج�ه��ة ل�ش��رك��ة امل�لاح��ة اإليرانية
وق �ي��ادت��ي ال �ق��وات ال�ج��وي��ة والصاروخية
في الحرس الثوري اإليراني ،على القائمة
ال �س��وداء .وات�خ��ذت ال�خ��زان��ة أي�ض��ًا خطوة
م �ن �ف �ص �ل��ة ل �ل �ض �غ��ط ع �ل��ى ق� �ط ��اع الطاقة

ّ
االيراني ،إذ صنفت نحو  20شركة للنفط
وال �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات ع �ل��ى أن �ه��ا خاضعة
لسيطرة ال�ح�ك��وم��ة االي��ران �ي��ة وه��و إجراء
ي �م �ن��ع ح �ص��ول �ه��ا ع �ل��ى أع � �م ��ال أميركية
بموجب حظر تجاري عام.
من جهة ثانية ،أعلن الرئيس اإليراني ،في
خطاب متلفز ،أن «أوباما قد اقترف خطأ
ك �ب �ي �رًا ،ف �ع�لاق��ات ال �ص��داق��ة م��ع إي� ��ران هي
خياره الوحيد ،لكنه اتبع الطريق الخطأ،
وخسر أكبر فرصة سياسية ،وظهر بأنه
فشل في سياسته التغييرية».
وعن قرار مجلس األمن األخير الذي فرض
ع �ق��وب��ات ج��دي��دة ع �ل��ى إي � ��ران ،ق ��ال نجاد
«ال يمكن األع��داء أن يقوموا بشيء سوى
إص ��دار ق� ��رارات ،وال �ق��رار األخ�ي��ر ل��م يتخذ
قرار
موقفًا هجوميًا بل دفاعيًا ،إذ إن أي ً
ّ
ي �ص��دق عليه ب��االس�ت�ع�ط��اف ل�ي��س فعاال.
لكننا سنضع ش��روط��ًا تجعلهم يفهمون
أنهم اقترفوا خطأ كبيرًا».
في هذه األثناء ،أكد وزير الدفاع االيراني،
ال� �ج� �ن ��رال أح� �م ��د وح � �ي� ��دي ،أن ب �ل ��اده لن
تتأثر بالعقوبات املفروضة على مبيعات
األس �ل �ح��ة ل �ه��ا ،وال� �ت ��ي ن ��ص ع�ل�ي�ه��ا قرار
مجلس األمن الدولي الرقم  ،1929حسبما
نقلت عنه وكالة «فارس» لألنباء.
وق��ال وح�ي��دي إن «دول االس�ت�ك�ب��ار قررت
ف ��رض ع �ق��وب��ات ع �ل��ى م�ب�ي�ع��ات األسلحة
إليران ،ونحن ال نريد فقط أال نشتري مثل
ّ
تلك االسلحة ،لكننا نستطيع أن نصدرها
أيضًا».
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز ،مهر ،إرنا)

حسبما أفادت صحيفة «هآرتس»
ّ
أمس .وأفادت الصحيفة أن دائرة
قضايا االحتيال في الشرطة
ّ
تشتبه في ّأن عمري وجلعاد
شارون تدخال لدى رجل األعمال
الجنوب أفريقي سيريل كيرن
ليمنح عائلة شارون قروضًا
بقيمة ثالثة ماليني دوالر.
(أ ف ب)

ّ
متشددون ّيهود يعترضون
على ّ«التدخل» في الشؤون
الدينية
أعلنت الشرطة اإلسرائيلية،
ّ
أن نحو  120ألفًا من اليهود
ّ
املتشددين تظاهروا عصر أمس
في القدس وبني براك قرب تل
أبيب ،التي يعيش فيها يهود
ّ
متشددون ،احتجاجًا على قرار
من املحكمة العليا اإلسرائيلية.
ّ
ويحتج املتظاهرون على قرار من
املحكمة العليا يمنع الفصل بني
ّ
ّ
والشرقيني في
الغربيني
األطفال
املدارس ،وللتعبير عن تأييدهم
إلعطاء أولوية للقانون الديني
اليهودي على املدني اإلسرائيلي.
(أ ف ب)

