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பபாரீஸ் பபாஸ்டி தின அணிவகுப்பிற்கு
மக்ரரபான் ட்ரம்பப அபழைக்கிறபார்
By Alex Lantier, 14 July 2017
பபாரீசின் சபாம்ப்ஸ் எலிசச பபருஞ்சபாலலயில் இன்று நடக்கும்
பபாஸ்டி தின அணிவகுப்பில் கலந்து பகபாள்வதற்கு முன்னதபாக ,
ஒரு சந்திப்புக்கும் மற்றும் ஒரு கூட்டு பத்திரிலகயபாளர
கூட்டத்திற்குமபான பிபரெஞ்சு ஜனபாதிபதி இமபானுவல் மக்சரெபானின்
அலழைப்பின் சபரில் படபானபால் ட் ட்ரெம்ப் சநற்று பபாரீஸ்
வந்தலடந்தபார. மக்சரெபான் குழைப்பத்திற்கிடமின்றி ஒரு சமிக்லஞ
அனுப்பினபார:
ட்ரெம்புடன் அவருக்கு கருத்துசவறுபபாடுகள்
இருந்தபாலும்,
அவர
இன்னமும்
அபமரிக்க
ஏகபாதிபத்தியத்துடனபான
உறவுகலள
அவரெது
இரெபாஜபாங்கரீதியிலபான
மூசலபாபபாயத்தின்
லமயத்தில்
பகபாண்டுள்ளபார.
பிரெபான்சில் பதபாழிலபாளரகளபால் பவறுக்கப்படும் ட்ரெம்பின்
"அலடயபாள மற்றும் அதிமுக்கிய" பயணத்லதப் புகழ்ந்துலரெத்தும்,
சஜரமனிக்கு எதிரெபாக முதலபாம் உலக சபபாருக்குள் அபமரிக்கபா
நுலழைந்த
நூற்றபாண்லட வபாழ்த்தியும் ,
மக்சரெபான் கூட்டு
பத்திரிலகயபாளர கூட்டத்லத பதபாடங்கி லவத்தபார . அவர
அறிவித்தபார, "நமது சதசிய விடுமுலற மட்டுமல்ல , மபாறபாக
பிரெபான்சுடன் சசரந்து அபமரிக்க துருப்புகள் தலலயீடு பசய்த
நூற்றபாண்லடயும்" ட்ரெம்பின் விஜயம் "பகபாண்டபாட்டத்திற்குரியதபாக
ஆக்கும்… படபானபால்ட் ட்ரெம்பின் பிரெசன்னம் இயல்பபானது
மட்டுமல்ல, மபாறபாக நம் இரு நபாடுகளின் வரெலபாற்றுக்கும் நல்ல
விடயமும் கூட,” என்றபார.
சந்லதக் குவிப்புக்கு எதிரெபான பபாதுகபாப்புவபாத நடவடிக்லககலள
மீளப்பலப்படுத்துவதன் மூலமபாக
சுதந்திரெ
சந்லதலய
மட்டுப்படுத்துவது,
சமூக
ஊடகங்களில்
"பயங்கரெவபாத"
கருத்துக்கள் என்று கூறப்படுவலதத் திருத்துவதன் மூலமபாக
இலணயத்லத தணிக்லகக்கு உட்படுத்துவது, ஆபிரிக்கபா மற்றும்
மத்திய கிழைக்கில் ஏகபாதிபத்திய சபபாரகலள நடத்துவது என
ட்ரெம்பின் நிலலப்பபாடுகள் மீது அவர பகிரந்து பகபாள்ளும்
விடயங்கலளப் பின்னர அவர பட்டியலிட்டபார.
ஈரெபாக்கிய நகரெமபான பமபாசூலல முற்றுலகயிட்டிருந்த சபபாது
அபமரிக்க,
பிபரெஞ்சு மற்றும் கூட்டுப்பலடகள் அங்சக
குண்டுவீசியதில் 10,000 சபர பகபால்லப்பட்டு , 700,000 மக்கள்
இடம்பபயரத்தப்பட்டனர என்ற நிலலயிலும், ஈரெபாக்கில் அபமரிக்கபா
வகித்த பபாத்திரெத்லத மக்சரெபான் பபாரெபாட்டினபார . பதினபான்கு
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர , வபாஷிங்டன் அந்நபாட்டின் மீது ஒரு
சட்டவிசரெபாத பலடபயடுப்பு மற்றும் இரெபாணுவ ஆக்கிரெமிப்லபத்
பதபாடங்கியது, மில்லியன் கணக்கபானவரகள் பகபால்லப்பட்ட அலத
அப்சபபாலதய பிரெபான்சின் வலதுசபாரி ஜனபாதிபதி ஜபாக் சிரெபாக்
எதிரத்தபார. மறுபுறம், மக்சரெபாசனபா "சமீபத்திய ஆண்டுகளில்"
அபமரிக்க துருப்புகள் ஈரெபாக்கில் என்ன பசய்துள்ளனசவபா
அதற்கபாக அவர ட்ரெம்புக்கு "நன்றி" பதரிவிக்கிறபார.

ட்ரெம்பின் அறிக்லகயும் , மக்சரெபானின் ஜனபாதிபதி பதவியினது
பிற்சபபாக்குத்தனமபான குணபாம்சத்லத அடிக்சகபாடிட்டு கபாட்டியது .
பதபாழிலபாளரகளின் கூலிகள் மற்றும் நிலலலமகலள
பவட்டுவதற்கு உத்தரெவபாலணகள் மூலமபாக
பதபாழில்
விதிமுலறகளில் மறுதிருத்தம் பசய்யும் மக்சரெபானின் சரவபாதிகபாரெ
பகபாள்லகலய, “அதிகபாரெத்துவத்திற்கு" எதிரெபான சபபாரெபாட்டபமன
குறிப்பிட்டு, அலத வரெசவற்ற ட்ரெம்ப் , மபாலியில் இப்சபபாது
ஆக்கிரெமித்துள்ள
பிபரெஞ்சு துருப்புகளின் பலத்லதயும்
பபாரெபாட்டினபார.
ட்ரெம்புக்கு அலழைப்புவிடுத்திருப்பதபானது, மக்சரெபானின் பவளியுறவு
பகபாள்லகயில் ஒரு மபாற்றத்லதக் குறிப்பதுடன் , இது சநட்சடபா
கூட்டணியில் உள்ள பிரெதபான ஏகபாதிபத்திய சக்திகளுக்கு
இலடயிலபான
உறவுகளில் ஆழ்ந்த
ஸ்திரெமின்லமலய
எடுத்துக்கபாட்டுகிறது. 1991 இல் ஸ்ரெபாலினிச அதிகபாரெத்துவத்தின்
சசபாவியத் ஒன்றிய கலலப்புக்கு பிந்லதய ஒரு கபால் நூற்றபாண்டு
ஏகபாதிபத்திய
சபபாரகள் மற்றும் ஆழைமலடந்து வரும்
பபபாருளபாதபாரெ பநருக்கடிக்குப் பின்னர, சசபாவியத் ஒன்றியத்திற்கு
ஒரு பபபாது எதிரப்பபாக ஸ்தபாபிக்கப்பட்ட சநட்சடபா ஆழ்ந்த
எதிரவிசரெபாதங்களபால் கிழிந்து வருகிறது, இது எல்லபா விதத்திலும்
பகிரெங்க சமபாதலபாக, அல்லது சபபாரெபாக கூட பவடிக்க
அச்சுறுத்துகிறது.
வசந்தகபாலத்தில் அவரெது ஜனபாதிபதி சதரதல் பிரெச்சபாரெத்தின்
சபபாது, மக்சரெபான் சஜரமனிக்கு பநருக்கமபாக நகரந்ததன் மூலமபாக
பிரிட்டன் பவளிசயற்றத்திற்கும் மற்றும் ட்ரெம்ப் சதரவபானதற்கும்
எதிரவிலனயபாற்றினபார. அவர சதரவபாகி ஒரு வபாரெத்தில்
,
ஜனபாதிபதியபாக பிரெபான்சுக்கு பவளிசய அவரெது முதல் பயணமபாக,
சபான்சிலர அங்சகலபா சமரக்கலலச் சந்தித்து , பபாரெம்பரிய
பிரெபான்சகபா-சஜரமன் அச்லச ஐசரெபாப்பிய ஒன்றியத்தின் "பசயல்
இயந்திரெமபாக" (motor) மீட்டுயிரபிக்க முயற்சிக்க சபரலினுக்கு
பயணம் சமற்பகபாண்டபார .
சஜரமனிலயக் குற்றஞ்சபாட்டி ,
அபமரிக்கபாவிற்கபான
அதன் ஏற்றுமதிகலள முடக்குவதன்
மூலமபாக அலத வரத்தக சபபார பகபாண்டும் கூட அச்சுறுத்திய
ட்ரெம்ப் உடனபான சமரக்பகலின் சமபாதலில் , அப்சபபாது மக்சரெபான்
அப்பபண்மணியுடன் அணிசசரவதபாக பதரிந்தது.
ஆனபால் ஜஜூலல
7-8 இல் ஹம்சபரக் ஜ 20 நபாடுகள்
உச்சிமபாநபாட்டுக்கு பவறும் ஒருசில நபாட்களுக்குப் பின்னர ,
சஜரமனிக்கு எதிரெபான ஒரு சபபார நூற்றபாண்லட மக்சரெபானுடன்
பகபாண்டபாடுவதற்கபாக ட்ரெம்ப் மீண்டும் இவ்வபாரெம் ஐசரெபாப்பபா
வந்துள்ளபார. சநற்று, ட்ரெம்ப் மற்றும் மக்சரெபான் இருவருசம
சஜரமனி குறித்து அசபாதபாரெணமபான மவுனத்லதக் கலடபிடித்தனர.
அன்லறய கபாலல மக்சரெபான் அப்சபபாதுதபான் பபாரீஸில் நடந்திருந்த
பிபரெஞ்சு மற்றும் சஜரமன் கவுன்சில் அலமச்சரகளின் ஒரு கூட்டு
கூட்டத்திலிருந்து வந்திருந்தபார என்பதிலும் , அதன் பின்னர

சமரக்பகலும் மக்சரெபானும் பல பிரெதபான நடவடிக்லககலள
அறிவிக்க மற்பறபாரு கூட்டு பத்திரிலகயபாளர சந்திப்லப நடத்தி
இருந்தபாரகள் என்பதிலும் ஒன்றுசம பதரியபாதது சபபால மவுனமபாக
இருந்தனர.
1945 இல் நபாஜக்களின் சதபால்விக்குப் பின்னர சஜரமனி அது
ஏற்றிருந்த இரெபாணுவ கட்டுப்பபாட்டு பகபாள்லகலய லகவிட்டு, ஓர
மீள்இரெபாணுவமயப்பட்ட ஐசரெபாப்பபாவின் சமலபாதிக்க சக்தியபாக
எழுச்சி பபற முயல்கின்ற நிலலயில் , பபாரீஸஜூம் சபரலினும்
பல்சவறு இரெபாணுவ உடன்படிக்லககலள லகபயழுத்திட்டு
வருகின்றன. அசனகமபாக மிக முக்கியமபாக, அலவ சபபார
விமபானங்கலள உருவபாக்கி, உற்பத்தி பசய்வதில் ஒத்துலழைக்கவும்
உடன்பட்டு வருகின்றன .
எவ்வபாறிருப்பினும் யூசரெபா
மண்டலத்திற்கபான ஒரு வரெவு -பசலவு திட்டத்லதயும் மற்றும்
ஐசரெபாப்பிய நிதி அலமச்சர பதவிலயயும் உருவபாக்க தபான்
பரிசீலிப்பபார என்றும் சமரக்பகல் அறிவித்தபார.
இந்த பபபாறுப்சபற்கபாத அறிக்லக, பபாரீசில் இருந்து வந்த
அழுத்தத்திற்கு ஒரு எதிரவிலனயபாக இருந்தது . சஜரமனியின்
Funke பத்திரிலக கூட்டலமப்பின் நபாளிதழ்கள் மற்றும்
Ouest
France ஆகியவற்றுடன் மக்சரெபான் சபசுலகயில் , 2009 இல்,
அண்மித்து ஒரு தசபாப்தத்திற்கு முன்னர பவடித்த கிசரெக்க கடன்
பநருக்கடிக்குப் பின்னர யூசரெபா மண்டலம் எங்கிலும் ஆழ்ந்த
சிக்கன
நடவடிக்லககலளத் திணித்து வரும் சபரலின்
கட்டலளலய அவர கூரலமயபாக தபாக்கி இருந்தபார.
அவர கூறினபார, யூசரெபா மண்டலம் "சிறப்பபாக பசயல்படவில்லல
ஏபனன்றபால் அது சவற்றுலமகலள ஊட்டமிட்டு வளரத்துள்ளது .
கடன்பட்டவரகள் இன்னும் அதிகமபாக கடன்பட்டனர . சபபாட்டியில்
ஈடுபட்டவரகள் இன்னும் அதிகமபாக சபபாட்டியில் சிக்கிக்
பகபாண்டனர,”
என்றபார.
“யூசரெபா
மண்டலத்தின்
பசயல்பிறழ்ச்சிகளில் இருந்து சஜரமனி ஆதபாயமலடந்து
வருகிறது. இதுபவபாரு ஆசரெபாக்கியமபான நிலலலம அல்ல ,
ஏபனன்றபால் இது நீடிக்கபாது ,” என்பலதயும் அவர சசரத்துக்
பகபாண்டபார.
வரிப் பணத்லத யூசரெபா மண்டல நபாடுகளுக்கு இலடசய பங்கிட்டு
பகபாள்ளும் ஒரு யூசரெபா மண்டல அரெசபாங்கத்திற்கு மக்சரெபான்
அலழைப்புவிடுத்தபார, இக்பகபாள்லகலய சபரலின் நீண்டகபாலமபாக
எதிரத்து வருகிறது : “பிரெபான்சில், பபாரீஸ் பகுதி , அதன் புறநகர
மபாவட்டங்களுக்கு மபானியங்கள் வழைங்கபாவிட்டபால் ,
சதசிய
ஒற்றுலம நீண்ட கபாலத்திற்கு நிலலத்திருக்கபாது . அதற்கபாக
எங்களுக்கு ஒரு வரெவு -பசலவு திட்டமும் , இந்த வரெவு-பசலவு
திட்டக்கணக்லக எவ்வபாறு பசலவிடுவது என்பலத முடிபவடுக்கும்
ஒரு அரெசபாங்கமும் ,
மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் ஜனநபாயக
வடிவங்களும் அவசியப்படுகின்றன, இப்சபபாது இலவ இல்லல,”
என்றபார.
ஐசரெபாப்பபாவிற்குள் நிலவும் இந்த
ஆழ்ந்த
பதட்டங்கள் ,
ட்ரெம்புக்கபான மக்சரெபான் அலழைப்பிற்கு அடியில் உள்ளன .
ஐசரெபாப்பிய
முதலபாளித்துவம்
அதன்
உள்ளபாரந்த
முரெண்பபாடுகலளக் கடந்து வரெ இலபாயகற்று உள்ளது , இந்த
முரெண்பபாடுகள்தபான் 20 ஆம் நூற்றபாண்டில் இரெண்டு முலற உலக
சபபாரகளபாக
பவடித்தன.
சிக்கன
நடவடிக்லககள்,
பதபாழில்துலறமயமபாக்கல் அழிப்பு , அதிகரித்து வரும் கடன்
ஆகியவற்றின் 40 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர , ஐசரெபாப்பிய
ஒன்றியத்லத வழிநடத்த முயற்சிக்கும் பிரெபான்சகபா-சஜரமன் அச்சில்

சஜரமனியின் ஒரு முழு பங்கபாளியபாக பசயல்பட பிரெபான்சுக்கு
பபபாருளபாதபாரெப் பலம் இல்லல . பபாரீஸ் தன்லன வபாஷிங்டன்
உடனும் மற்றும் மிகவும் பவளிப்பலடயபாக சஜரமன் -எதிரப்பு
பகபாள்லகயுடனும் அணிசசரத்து க் பகபாள்ளுபமன சமிக்லஞ
கபாட்டி, சபரலிலன மிரெட்ட முயற்சிப்பதன் மூலமபாக மக்சரெபான்
எதிரவிலன கபாட்டுகிறபார.
பிபரெஞ்சு பத்திரிலக Le Monde, பபாரீஸ் மற்றும் சபரலினுக்கு
இலடசய, குறிப்பபாக ரெஷ்யபா மற்றும் கிழைக்கு ஐசரெபாப்பபா மீது
அதிகரித்து வரும் இரெபாணுவ
கருத்து சவறுபபாடுகலளச்
சுட்டிக்கபாட்டியது. அது எழுதியது, “மபாஸ்சகபா உடனபான உறவுகள்
சதசிய நலன்களபால் வழிநடத்தப்பட்டு நலடமுலறவபாதமபாக
இருக்கும். சபரலிலனப் பபபாறுத்த வலரெயில், அவரகள் எல்லல
பபாதுகபாப்பு மூசலபாபபாயத்திலும் ஐசரெபாப்பிய
பபாதுகபாப்பு
கட்டலமப்பு என்பதிலும் பபபாதிந்துள்ளபாரகள்… அவ்விதத்தில் ,
சஜரமனிலயப் பபபாறுத்த வலரெயில் , கிரிமியபாவின் [ரெஷ்ய]
இலணப்புக்குப் பின்னர லித்துசவனியபாவிற்கு மறுஉத்தரெவபாதம்
வழைங்கும் ஒரு சநட்சடபா பகபாள்லகயின் பபயரில் அந்நபாட்டிற்குள்
துருப்புகலள அனுப்புவது அதன் முன்னுரிலமயபாக உள்ளது .
ஆனபால் பிரெபான்லசப் பபபாறுத்த வலரெயில் அவ்விதமபாக இல்லல.”
அவரகளது கூட்டு பத்திரிலகயபாளர கூட்டத்தில் , ட்ரெம்பும்
மக்சரெபானும் அவரகளின் முந்லதய சமபாதல்கலள பமன்லமயபாக்க
முயன்றபாரகள். பபாரீஸ் கபாலநிலல மபாற்ற உடன்படிக்லககளுக்கபான
அவர எதிரப்லப ட்ரெம்ப் வரெவிருக்கும் ஆண்டுகளில் கடுலமலய
குலறக்துக் பகபாள்வபார என்று அவ்விருவரும் அறிவுறுத்தியதுடன்,
பத்திரிலகயபாளர சந்திப்புக்குப் பின்னர ஈபிள் சகபாபுரெத்தில்
அவரகளின் இரெவு உணவு விருந்து
"நண்பரகளுக்கு"
இலடயிலபான சந்திப்பபாக இருக்குபமன வலியுறுத்தினர.
ஜனபாதிபதி பஷர அல் அசபாத்திற்கு எதிரெபான ஆட்சி மபாற்ற சபபார
மீது பபாரீஸின் முந்லதய சிரிய பகபாள்லகலயக் லகவிடவும்
மக்சரெபான் உறுதியளித்தபார. மத்திய கிழைக்கில் மபாஸ்சகபாவுடனபான
கூட்டுறவு ஓர "அவசியத் சதலவ" என்று அலழைப்புவிடுத்து, அவர
பதபாடரந்து கூறுலகயில், “நபாங்கள் உண்லமயில் சிரியபா மீதபான
பிபரெஞ்சு சகபாட்பபாட்லட மபாற்றியுள்சளபாம்... நபாங்கள் ஒரு முக்கிய
சநபாக்கத்லதக் பகபாண்டுள்சளபாம் :
அதபாவது பயங்கரெவபாத
குழுக்களின் அரெசியல் உணரச்சிகள் என்னவபாக இருந்தபாலும் ,
எல்லபா பயங்கரெவபாத குழுக்கலளயும் சவரூடன் கலளவது ...
சிரியபாவில் பிபரெஞ்சு தலலயிடுவதற்கு முன்நிபந்தலனயபாக
அசபாத்லத நீக்க சவண்டுபமன்று நபாங்கள் சகபாரெப் சபபாவதில்லல,”
என்றபார.
அசதசவலளயில் ஹம்சபரக்கில் ஜ 20 உச்சிமபாநபாட்டுக்கு சற்று
முன்னதபாக
சீன
ஜனபாதிபதி ஜ ஜன்பிங் சபரலினில்
சமரக்பகலலச் சந்தித்து வந்திருந்தபார , ஜ உடன் அவர
"பலனளிக்கும்" விவபாதம் நடத்தி இருந்தபாலும் கூட ஜ அவர
"நண்பர"
கிலடயபாது என்பலதயும் மக்சரெபான் சசரத்துக்
பகபாண்டபார.
ட்ரெம்ப் உடனபான மக்சரெபானின் இணக்கம் , அவர ஜனபாதிபதி
பதவியின் ஆழ்ந்த
பிற்சபபாக்குத்தனமபான
குணபாம்சத்லத
அடிக்சகபாடிடுகிறது. ஒரு இதழைபாளர வினவிய சபபாது , மக்சரெபான்
முஸ்லீம்கள் மீதபான
ட்ரெம்பின் தலடலயசயபா அல்லது
புலம்பபயரந்தவரகள் அபமரிக்க-பமக்சிக்கன் எல்லலலயக் கடந்து
வருவலதத் தடுக்க
ஒரு சுவர கட்டலமக்கும் அவர
திட்டங்கலளசயபா விமரசிக்க மறுத்தபார.

