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◄ وفيات ►

بريطانيا

«بريكست» يعود إلى البرلمان:
ماي تواجه وحيدة
تواجه تيريزا ماي مجددًا
صعوبات في فرض
موقفها في البرلمان
والحكومة ،مع عودة ملف
مشروع قانون «بريكست»
تأجيالت
إلى الساحة ،بعد
ٍ
كان من شأنها تصوير رئيسة
الحكومة على أنها غير
قادرة على القيام بمهمة
إنجاح عملية خروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي بأقل
أضرار ممكنة
م ـ ــع ت ــأخـ ـي ــر املـ ــراج ـ ـعـ ــة ال ـت ـف ـص ـي ـل ـيــة
ملشروع قانون انفصال بريطانيا عن
االتـحـ َـاد األوروب ــي فــي أيـلــول املاضي،
استؤنفت جلسات النقاش في البرملان
البريطاني لوضع القانون الذي يهدف
إلـ ــى ت ـحــديــد ال ـع ــاق ــة ب ــن بــريـطــانـيــا
واالتـ ـح ــاد ،والـ ــذي يـتـيــح للمؤسسات
فــي اململكة املتحدة مواصلة أعمالها
بـنـحــو طبيعي بـعــد االن ـف ـصــال ال ـتــام.
وك ــان مـجـلــس ال ـع ـمــوم ق ــد صـ ـ ّـدق ،في
أيلول املاضي ،على قراءة أولية لنص
املشروع ،ولكن شهدت مراجعته بنحو
تـفـصـيـلــي ت ــأخ ـي ـرًا ،ب ــررت ــه الـحـكــومــة
على أنه بداعي الضرورة ألخذ الوقت
الكافي لدراسة نحو  500تعديل جرى
التقدم بها.
وتواجه الحكومة البريطانية الحالية
معارضة شــديــدة ًمــن قبل نــواب حزب
«ال ـع ـ ّـم ــال» ،إض ــاف ــة إل ــى مـجـمــوعــة من
«امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــن» امل ـ ـعـ ــارضـ ــن ل ــزع ــام ــة
رئيسة الحكومة الحالية ،تيريزا ماي،
ما يزيد من إمكانية ّ
تعرض الحكومة
ل ـ ـض ـ ـغـ ــوط شـ ـ ــديـ ـ ــدة فـ ـ ــي مـ ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
ببعض التعديالت األساسية إن وقف
امل ـع ــارض ــون «امل ـح ــاف ـظ ــون» ف ــي صف

ّ
«العمال» (أكبر األحزاب املعارضة).
وب ـح ـكــم أن ـه ــا ال تـمـلــك س ــوى غــالـبـيــة
صغيرة فــي الـبــرملــان بفضل تحالفها
مـ ــع «الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـ ــوح ـ ــدوي اإلي ــرلـ ـن ــدي
الـ ـشـ ـم ــال ــي» ،ت ــواج ــه م ـ ــاي ص ـعــوبــات
م ـس ـت ـم ــرة فـ ــي ف ـ ــرض س ـي ـط ــرت ـه ــا فــي
الـبــرملــان ،وحـتــى فــي حكومتها ،حيث
تــواجــه مـعــارضــة داخـلـيــة ورثـتـهــا عن
زع ـي ــم «امل ـح ــاف ـظ ــن» ال ـس ــاب ــق ،ديـفـيــد
كــام ـيــرون ،وعــززتـهــا ال ـخ ـســارات التي
شهدتها فــي االنـتـخــابــات التشريعية
املاضية.
وت ـت ـض ـمــن امل ـع ــارض ــة ال ــداخ ـل ـي ــة ملــاي
وزي ــر الـخــارجـيــة بــوريــس جــونـســون،
ووزيــر البيئة مايكل غــوف ،الحائزين
شـعـبـيــة م ـت ــزاي ــدة ف ــي داخ ـ ــل ال ـح ــزب،
وال ــداع ـ َـي ــن إلـ ــى تـطـبـيــق «بــري ـك ـســت»
صارم ،كشرط لالستعداد بنحو واضح
ّ
ومفصل الحتمال الخروج من االتحاد
األوروبــي من دون التوصل إلى اتفاق
مع بروكسل (مقر «االتحاد»).
وم ـمــا فــاقــم ص ـعــوبــة مــوقــف م ــاي في
ال ـح ـكــومــة خـ ــال األس ــاب ـي ــع املــاض ـيــة،
َ
تـقــديــم وزي ــري ــن اسـتـقــالــتـيـهـمــا ،األول
(وزيـ ــر ال ــدف ــاع) عـلــى خلفية فضيحة

ذكرى أسبوع

تـ ـح ــرش جـ ـنـ ـس ــي ،وال ـ ـثـ ــانـ ــي (وزيـ ـ ـ ــرة
التنمية الدولية) بعد اتهامها بالقيام
بدبلوماسية موازية مع إسرائيل من
دون علم الحكومة.
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون عـ ـل ــى رئـ ـيـ ـس ــة ال ـح ـك ــوم ــة

تواجه الحكومة
العمال»
معارضة من «حزب ّ
وعدد من «المحافظين»

مــواجـهــة بــروكـســل فــي وق ــت لــم تشهد
ف ـيــه املـ ـف ــاوض ــات حـ ــول ب ـن ــود ال ـطــاق
تقدمًا ،أو شـهــدت القليل مـنــه ،بعد أن
أمهل كبير مفاوضي االتحاد األوروبي،
مـ ـيـ ـش ــال ب ــارنـ ـيـ ـي ــه ،ل ـ ـنـ ــدن أس ـب ــوع ــن
ل ـتــوض ـيــح ال ـت ــزام ــات ـه ــا ح ـ ــول ش ــروط
الـطــاق ،ومــا إذا كانت تريد الحصول

تواجه ماي صعوبات مستمرة في فرض سيطرتها في البرلمان (أ ف ب)

على ضوء أخضر من بروكسل بحلول
نهاية العام من أجل إطالق املفاوضات
التجارية ملرحلة ما بعد« بريكست».
ولكن يبدو أن ماي تريد تجاهل مهلة
بارنييه ،إذ قال املتحدث باسمها إنها
«تعمل في أفق القمة األوروبية املقررة
فــي  14و 15كــانــون األول امل ـق ـبــل» .في
امل ـقّــاب ــل ،ص ــدر ت ـقــريــر ب ــرمل ــان ــي ،أم ــس،
ح ــذر مــن أن ع ــدم الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
يمكن أن تكون لــه «آث ــار كــارثـيــة» على
املستوى الجمركي.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ق ــال ــت رئ ـي ـســة «ب ـيــزنــس
يـ ـ ـ ـ ــوروب (جـ ـمـ ـعـ ـي ــة أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـع ـم ــل
األوروبـ ـ ـي ـ ــن)» إيـ ـم ــا مــارس ـي ـغــاغ ـل ـيــا،
لوكالة «بلومبرغ» إنها «سألت وزير
البريكست ،ديفيد ديفيس ،ما إذا كان
ّ
يعتقد أن من املمكن التوصل إلى اتفاق
من اآلن وحتى القمة األوروبـيــة ،وقال
ّ
لي إن االحتماالت  ،»50/50لكن الوزارة
نفت هذه التصريحات.
وم ـ ـ ـ ــن املـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع أن ي ـ ـك ـ ــون ال ـ ـص ـ ــدام
األول إذا س ـعــى «حـ ــزب ال ـع ـم ــال» إلــى
إجـ ـ ـ ــراء ت ـص ــوي ــت ع ـل ــى ت ـع ــدي ــل ي ـمــدد
ف ـت ــرة ان ـت ـم ــاء بــري ـطــان ـيــا إلـ ــى ال ـســوق
املــوحــدة ،واالتـحــاد الجمركي ،وضمن
صــاحـيــات محكمة الـعــدل األوروب ـيــة،
خالل املرحلة االنتقالية التي تبدأ مع
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
وتستمر لعامني تقريبًا.
مــن جهتها ،ش ــددت الحكومة على أن
بريطانيا ستكون منفصلة تمامًا عن
االتـحــاد بمجرد خروجها منه فــي 29
آذار  .2019وأثـ ــار ه ــذا املــوعــد الــدقـيــق
الــذي أتــى بموجب تعديل في القانون
اعتراض بعض النواب املحافظني.
أم ــا عـمـلـيــات الـتـصــويــت األك ـثــر تــوتـرًا
فستجري في األسابيع املقبلة عندما
يسعى النائب املحافظ ،أندرو غريفيث،
ون ـ ــواب م ـحــاف ـظــون آخ ـ ــرون لـلـحــد من
الـسـلـطــة ال ـتــي يمنحها نــص الـقــانــون
إلى الحكومة في مجال تعديل القوانني
األوروب ـ ـيـ ــة ب ــالـ ـت ــوازي م ــع نـقـلـهــا إلــى
التشريعات املحلية.
(األخبار ،أ ف ب)

ي ـصــادف ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فيه
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صفر  1439هجرية
ذكـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـ ــرور أسـ ـ ـب ـ ــوع عـ ـل ــى وف ـ ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج أحمد محمد قبالوي
(أبو ياسر)
أوالده :الـ ـح ــاج ي ــاس ــر ،الـ ـح ــاج طــه،
امل ــرح ــوم الـ ـح ــاج ذو ال ـف ـق ــار ،مــالــك،
علي ،محمد.
أصـ ـه ــرت ــه :امل ــؤه ــل أول م ـح ـمــد أب ــو
ضاهر ،إبراهيم غدار
وبهذه املناسبة ستتلى آي من الذكر
الحكيم ومجلس عــزاء حسيني عن
روحه الطاهرة في النادي الحسيني
في بلدته الغازية – الساعة الثانية
والـنـصــف بـعــد الـظـهــر ولـلـنـســاء في
مـ ـق ــام ال ـن ـب ــي إدري ـ ـ ــس (ع) ال ـســاعــة
الثانية والنصف
اآلسـ ـف ــون  :آل قـ ـب ــاوي ،آل ح ـمــادي
وعموم أهالي بلدة الغازية

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إسبانيا

حشد مضاد من مدريد قبل االنتخابات...
واتهامات لموسكو بدعم االنفصاليين
منذ نهاية األسبوع الماضي ،بدأت
التدخل الروسي في
مدريد بإثارة مسألة ّ
االستفتاء الكاتالوني ،فيما تسعى جاهدة
إلنجاح االنتخابات المحلية في  21كانون
معولة على هزيمة االنفصاليين
األولّ ،
أمــل رئيس ال ــوزراء اإلسباني ،ماريانو راخــوي ،أمس،
هــزي ـمــة االن ـف ـصــال ـيــن ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات املـحـلـيــة الـتــي
ستجرى في إقليم كاتالونيا ،الشهر املقبل ،والتي من
الواضح أن مساعي نواب اإلقليم لالنفصال عن مدريد
تهيمن عليها ،تــزامـنــا مــع حــديــث مــدريــد عــن شكوك
بـتــدخــات روس ـيــة فــي عملية االسـتـفـتــاء ال ـتــي جــرت
الشهر املاضي في اإلقليم.
ب ــدوره ،يسعى راخ ــوي إلــى الحشد العكسي بدعوته
الناخبني إلــى املشاركة بكثافة ،مؤكدًا في حديث إلى
اإلذاعــة اإلسبانية أن الحكومة ستعمل «لضمان عدم
فــوز املجموعات الداعمة لالستقالل» .يأتي ذلــك فيما
يقبع عدد من أعضاء الحكومة الكاتالونية السابقني في
السجن بسبب الدور الذي لعبوه في عملية االستقالل.
إال أن راخـ ــوي ق ــال إن ــه سـيـسـمــح لـهــم بــالـتــرشــح في
االنتخابات اإلقليمية ،ولكن عليهم «احترام القانون».
وأوضح أن «بإمكانهم الترشح كونه لم يتم اإلعالن عن

قاض .لكنه رأى أن قادة
أنهم غير مؤهلني» لذلك من قبل ٍ
كاتالونيا «فقدوا شرعيتهم سياسيًا» ،بعدما «خدعوا
املــواطـنــن الـكــاتــالــونـيــن» عبر إع ــان االسـتـقــال .وقد
أعلن رئيس اإلقليم ،كارلس بوغديمون ،نيته الترشح
لالنتخابات املحلية ،فــي وقــت ســابــق ،معربًا عــن أمله
بتشكيل تحالف انفصالي مع حزب «يسار كاتالونيا
الـجـمـهــوري» ،إال أن األخ ـيــر رف ــض خ ــوض مرشحيه
االنتخابات إلى جانب أعضاء حزب بوغديمون.
ك ــذل ــك ،ي ـح ــاول رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ك ـســب ال ــدع ــم لـحــزبــه
انتخابات  21كانون األول ،مع
«الحزب الشعبي» ،في
ّ
العلم بــأن «الحزب الشعبي» حــل في املرتبة الخامسة
في انتخابات عام  2015في كاتالونيا ،والتي سيطرت
خاللها املجموعات الداعمة لالستقالل على السلطة في
اإلقليم.
على الصعيد األوروبــي ،تثير أزمة استقالل كاتالونيا
املـخــاوف في بروكسل ،في وقــت يتعامل فيه االتحاد
األوروبــي مع تداعيات «بريكست» ،وبينما نقلت أكثر
من  2400شركة مقارها القانونية من اإلقليم وسط
حالة من الضبابية.
في هذه األثناء ،تطرقت إسبانيا ،أول من أمس ،خالل
اجتماع ل ــوزراء خارجية ودفــاع االتـحـ ّـاد األوروب ــي في
بروكسل ،إلى مسألة «املعلومات املضللة» ،التي تقول
إن روس ـيــا م ـســؤولــة عـنـهــا ،ف ــي تـعــاطـيـهــا م ــع األزم ــة
املتعلقة بانفصال كاتالونيا.

وكــانــت مــدريــد قــد أع ــرب ــت ،نـهــايــة األس ـب ــوع املــاضــي،
عن قلقها حيال أنشطة روسيا على مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي فــي مــا ّيتعلق بـكــاتــالــونـيــا ،عـقــب تقارير
وصور اعتبرتها مضللة ّتمت مشاركتها بشكل واسع
عبر اإلنترنت ،ما أجج الخالف الناجم عن االستفتاء
على االستقالل الذي جرى في األول من تشرين األول.
وتلك ليست املرة األولى التي تتهم فيها أطراف أوروبية
أو غــربـيــة ،روس ـيــا بــالـتــدخــل أو الـتــأثـيــر فــي شؤونها
الــداخـلـيــة ،إذ يعتقد األمـيــركـيــون أن مــوسـكــو حــاولــت
الـتــأثـيــر عـلــى نـتــائــج االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة األميركية
التي فاز بها دونالد ترامب ،وعلى الحملة التي سبقت
التصويت ملصلحة الخروج من االتحاد األوروبــي في
بريطانيا .ومن املتوقع أن يعمل وزراء االتحاد األوروبي
عـلــى زي ــادة م ــوارده ــم ملــواجـهــة مــا يـسـمــونــه «حـمــات
التضليل الروسية» .وأعلن وزير الخارجية اإلسباني،
ألفونسو داستيس ،أنــه سيثير «مسألة كيفية تطور
املعلومات املضللة والتالعب الــذي أحــاط باالستفتاء
واألحـ ــداث الـتــي تعاقبت فــي كــاتــالــونـيــا» .مــن جهتها،
قــالــت وزي ــرة الــدفــاع اإلسـبــانـيــة ،مــاريــا دول ــوري ــس دي
كوسبيدال ،من الــواضــح أن الكثير من الرسائل على
مواقع التواصل االجتماعي املحيطة بأزمة كاتالونيا
كانت صــادرة من األراضــي الروسية ،رغم أنه ال يزال
من الضروري التثبت من ارتباطها بالكرملني.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)
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