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العالم

العالم

بريطانيا

فرنسا

ثمانية أيام أمام ماي إلنقاذ «بريكست» ...ومنصبها
ّ
السياسية
بينما تتوافق أغلب القوى
الفاعلة في بريطانيا  -بما فيها كتلة وازنة
من نواب حزب «المحافظين» الحاكم -
على ّ
تحدي مشروع االتفاق مع االتحاد
األوروبي في شأن «بريكست» الذي
توصلت إليه تيريزا ماي ،بدا أن رئيسة الوزراء
ستقاتل حتى اللحظة األخيرة دفاعًا عن
مشروعها (وبالضرورة عن منصبها).
وهي لذلك أطلقت فريقًا موسعًا من
المستشارين والخبراء لمحاولة التأثير في
أهواء النواب قبل التصويت (الحادي عشر
من كانون األول /ديسمبر) ...أقله للتقليل
من هامش الخسارة
لندن ــ سعيد محمد
تـ ـب ــدو رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــان ـيــة،
تيريزا مــاي ،عــازمــة على القتال حتى
الـ ــرمـ ــق األخ ـ ـيـ ــر دفـ ــاعـ ــا عـ ــن مـ ـش ــروع
االتـفــاق ال ــذي توصلت إلـيــه أخـيـرًا مع
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ف ــي شـ ــأن تنظيم
خــروج بريطانيا من عضوية االتحاد
(«بريكست»).
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـت ــاق ــى ع ـ ــدد ك ـب ـيــر مــن

يعمل جيش من المستشارين
والخبراء الحكوميين للضغط
لمصلحة تمرير االتفاق
ّ
السياسية الفاعلة على رفض
الـقــوى
االت ـ ـف ـ ــاق ،ال س ـ ّـي ـم ــا ح ـ ــزب «الـ ـعـ ـم ــال»
املعارض والحزب القومي اإلسكتلندي
ّ
(يتولى إدارة اإلقليم الشمالي املتطلع
لالستقالل عن لندن) ،وكتلة وازنة من
نواب حزب «املحافظني» الحاكم ُيرجح
أنـ ـه ــا ت ـ ـجـ ــاوزت ث ـل ــث ت ـم ـث ـيــل ال ـح ــزب
فــي مـجـلــس ال ـع ـمــوم ،تــرفــض مـشــروع

ّ ّ
أرضية أنه ال يحقق
االتفاق علنًا على
«خروجًا» حقيقيًا أو يستعيد سيادة
ي ــراه ــا ه ـ ــؤالء ان ـت ـق ـلــت ذات يـ ــوم إل ــى
بروكسيل (في العام .)1973
وتـ ـتـ ـح ــدث أوس ـ ـ ـ ــاط مـ ـق ـ ّـرب ــة مـ ــن «10
داونينغ ستريت» (مقر رئاسة الوزراء
ف ـ ــي لـ ـ ـن ـ ــدن) ع ـ ــن انـ ـ ـط ـ ــاق جـ ـي ــش مــن
املستشارين والخبراء الحكوميني في
مهمات عاجلة للوصول إلى تفاهمات
م ـ ــع أك ـ ـبـ ــر عـ ـ ــدد مـ ـمـ ـك ــن م ـ ــن ال ـ ـنـ ــواب
واستمالتهم إلــى التصويت ملصلحة
ت ـمــريــر اتـ ـف ــاق م ـ ــاي .وال يـسـتـبـعــد أن
هـ ــؤالء يـمـتـلـكــون صــاح ـيــات لـتـقــديــم
صفقات تساعد موقف الرئيسة التي
قد تدفعها نتيجة حاسمة بالتصويت
ض ــد م ـش ــروع ـه ــا إل ـ ــى االس ـت ـق ــال ــة مــن
منصبها ،وربما الدعوة إلى انتخابات
جديدة ال تبدو حظوظ الحزب الحاكم
كبيرة بالفوز بها.
وم ــع أن أج ـ ــواء م ـقـ ّـر ال ــرئ ــاس ــة تــوحــي
بــإصــرار عـلــى املــواجـهــة ،فــإن ال أوهــام
لــدى أحــد مــن الفريق العامل فــي شأن
نـتـيـجــة الـتـصــويــت ،إذ ي ـبــدو الـتـفــاؤل
هــو االتـجــاه الغالب إلمكانية تحقيق
خسارة بهامش ّ
ضيق ّ
تبرر استمرار
م ــاي ف ــي مـنـصـبـهــا ،وم ــن ث ــم امل ـن ــاورة
ّ
وسياسيًا إلنقاذ معظم بنود
قانونيًا
اتفاقها ّالعتيد.
وقـ ــد ش ــن ــت ال ــرئ ـي ـس ــة ،وفـ ــق نصيحة
مستشاريها املقربني ،هجومًا لكسب
ّ
تضمن خطابًا مكتوبًا
العقول والقلوب
ّ
وجهته إلى الشعب ،ودعوة علنية إلى
ّ
االنتخابية
النواب للرجوع لقواعدهم
ً
واستمزاج مواقفها بدال من التصويت
سياسيًا ،وضغوطًا على قيادة حزب
املـحــافـظــن ب ـغــرض تــوجـيــه تعليمات
ص ــارم ــة لـنــوابـهــم بــدعــم اتـفــاقـهــا يــوم
ال ـت ـصــويــت خــوفــا م ــن ف ـق ــدان السلطة
ّ
«العمال».
ملصلحة حزب
ّ
ل ـكــن هـ ــذه ال ـج ـه ــود امل ـنــس ـقــة ال تـبــدو
إل ــى اآلن كــاف ـيــة الحـ ـت ــواء االن ـت ـق ــادات
ال ـش ــدي ــدة امل ــوج ـه ــة مل ـش ــروع االت ـف ــاق،
س ـ ـ ــواء مـ ــن امل ــؤي ــدي ــن أو امل ـع ــارض ــن
على حد ســواء .فجيريمي كوربن كان
واض ـح ــا بــرفـضــه امل ـش ــروع ف ــي جلسة
البرملان األسبوع املاضي ،وتبدو كتلة

فشل البرلمان في التصديق على اتفاق قد يكون فرصة إلعادة طرح فكرة استفتاء شعبي جديد (أ ف ب)

حـ ــزب ال ـع ـ ّـم ــال (امل ـخ ـتــرقــة م ــن الـيـمــن
عبر أنصار توني بلير) متماسكة في
أغلبها ح ــول رف ــض االت ـف ــاق ،ويلتقي
م ـع ـه ــا الـ ـق ــوم ـ ّـي ــون االس ـك ـت ـل ـن ــدي ــون،
وحـ ــزب الـل ـي ـبــرال ـيــن األح ـ ـ ــرار ،وح ــزب
الخضر وكــذلــك حــزب الديموقراطيني
املتحدين اإليرلندي الشمالي (الحليف
ال ـص ـغ ـيــر لـلـمـحــافـظــن ف ــي ال ـس ـل ـطــة).
وبحسبةٍ بسيطة فــإن مجموع هــؤالء
ت ـك ـف ــي إلس ـ ـقـ ــاط م ـ ـشـ ــروع الـ ـ ـق ـ ــرار مــن
دون الـحــاجــة إل ــى أصـ ــوات املـتـمــرديــن
املتزايدة في صفوف «املحافظني».
وكـ ـ ـ ــأن مـ ـ ــاي بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى مـ ــزيـ ــد مــن
املصاعب ،ليسرع «لنجدتها» الرئيس
األميركي دونالد ترامب الذي ّ
عبر عن
خيبة أمله من مشروع االتفاق ،إذ اعتبر
أن ــه «رب ـمــا جـ ّـيــد ملصلحة األوروب ـي ــن
لكنه ليس كذلك لبريطانيا» ،ومتوقعًا
ّ
عمليًا
أن يصبح فــي حـكــم املستحيل
تــوقـيــع ات ـفــاق ـيــات ت ـجــارة ثـنــائـ ّـيــة بني

ب ـ ــاده وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة نـت ـيـجــة لــه.
وعلى رغــم نفي مكتب رئاسة الــوزراء
مل ـض ـمــون ت ـصــريــح ت ــرام ــب وال ـتــأك ـيــد
ع ـلــى أن «اإلع ـ ــان ال ـس ـيــاســي امل ــراف ــق
ملشروع االتفاق يحدد بوضوح امتالك
بريطانيا حــق الـتــوصــل إل ــى اتـفــاقــات
ّ
تـجـ ّ
ثنائية مــع أي مــن األط ــراف»،
ـاريــة
فـ ــإن ت ـصــري ـحــات ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
ّ
عـ ـ ـ ــززت مـ ــن م ــوق ــف «ال ـبــري ـك ـس ـت ـيــن»
املتعنتني الذين يرون في مشروع ماي
ّ
أق ـ ــل م ــن ن ـصــف «خـ ـ ــروج» وخ ـضــوعــا
ضمنيًا لهيمنة بروكسيل.
وزيـ ـ ــر الـ ـخ ــارج ـ ّـي ــة الـ ـس ــاب ــق ،ب ــوري ــس
جونسون ،ســارع إلــى البناء على هذا
التصريح ،والتحذير من «اتفاق سيء
تقودنا إليه ّ
السيدة ماي قد يكون عدم
التوصل إلى اتفاق أفضل منه» ،بينما
دعا وزير «بريكست» السابق ،ديفيس
ديـ ـفـ ـي ــس ،إل ـ ــى ع ـ ــدم ت ـح ــوي ــل ف ــات ــورة
ال ـط ــاق ال ـتــي بـلـغــت  39م ـل ـيــار جنيه

استرليني قبل التوافق على ترتيبات
محددة بخصوص التجارة والجمارك
ّ
الدولية.
البينية كما اتفاقات التجارة
وبالفعل فــإن اململكة املتحدة ستكون
فـ ــي خـ ـط ــر م ــواجـ ـه ــة أزمـ ـ ـ ــة ق ــان ــون ـ ّـي ــة
ّ
وإجرائية متسعة األبعاد نهاية آذار/
مارس املقبل إن فشلت في التوصل إلى
اتـفــاق لتنظيم خــروجـهــا مــن عضوية
االت ـحــاد األوروب ـ ــي .وق ــد يتسبب ذلــك
بأزمات لوجستية على نقاط الحدود
واملطارات ،كما انقطاعات في إمدادات
الـ ـغ ــذاء والـ ـ ـ ــدواء وت ــوق ــف ل ـل ـص ــادرات
ّ
البريطانية نحو ال ـقــارة األوروب ـ ّـي ــة –
الشريك التجاري األكـبــر للمملكة بما
يــزيــد عـلــى  %50مــن مـجـمــل تجارتها
مع العالم.
م ـه ـمــا ك ــان ــت نـتـيـجــة ال ـت ـصــويــت يــوم
الحادي عشر من الشهر الجاري ،فإنه
ال خــاف بني املراقبني على أن خريف
لندن الساخن سيتمخض بالضرورة

ّ
جذرية في شأن مستقبل
عن تحوالت
ّ
امل ـمـل ـكــة امل ـت ـحــدة والـ ـق ــارة األوروب ــي ــة
عمومًا ،ال سيما على املديني القصير
واملـ ـت ــوس ــط .ي ــأت ــي ذلـ ــك م ــع تــوق ـعــات
بانكماش الناتج القومي البريطاني
بنسب غير مسبوقة تتجاوز الخمسة
فــي امل ـئــة فــي ح ــال تنفيذ «بــريـكـســت»
وف ــق م ـشــروع م ــاي كـمــا ه ــو ،أو حتى
ّ
شكلية عليه.
بعد إجراء تعديالت
ومع ذلك فإن بعض املتفائلني يقولون
إن فـشــل ال ـبــرملــان فــي الـتـصــديــق على
االت ـفــاق قــد يـكــون فــرصــة إلع ــادة طرح
فكرة استفتاء شعبي جديد ُيعتقد أنه
سيكون ملصلحة االحتفاظ بعضوية
االتحاد األوروبي هذه ّ
املرة ،وقد يعيد
األمور إلى موضعها قبل استفتاء 23
حــزيــران /يونيو  2016الــذي تمخض
ع ــن غــالـبـيــة بـسـيـطــة مل ــؤي ــدي م ـغــادرة
بريطانيا عضوية االتحاد األوروبــي،
م ــا ت ـس ـبــب إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر ف ــي األزمـ ــة
ال ـس ـيــاسـ ّـيــة ال ـخــان ـقــة ال ـت ــي تعيشها
البالد.
بينما يميل آخــرون إلــى االعتقاد بأن
ال ـ ـصـ ــدوع ال ــداخـ ـل ـ ّـي ــة ف ــي ب ـي ــت ح ــزب
املحافظني حــول «بــريـكـســت» تحديدًا
سـ ـت ــؤدي إل ـ ــى فـ ـق ــدان ــه ال ـغ ــال ـب ـ ّـي ــة فــي
ال ـبــرملــان مـمــا قــد يـفـتــح األف ــق الـقــريــب
على احتمالني أحالهما مـ ّـر :استدعاء
زعـيــم املـعــارضــة جيريمي كــوربــن إلى
تشكيل حـكــومــة تـحــالــف وطـنــي تدير
م ـس ــأل ــة «ب ــريـ ـكـ ـس ــت» ب ــرم ـت ـه ــا سـ ــواء
بإلغائه أو إعــادة التفاوض من حوله
ّ
بشرعية لم
على أســس جديدة مؤيدًا
تتمتع بحصة كــافـيــة منها الرئيسة
ال ـ ـحـ ــالـ ـ ّـيـ ــة ،أو خـ ـ ـس ـ ــارة شـ ـب ــه أكـ ـي ــدة
النتخابات عامة في مثل هذا التوقيت
الـســيء بالنسبة لـلـحــزب ال ــذي يشهد
«حربًا ّ
أهلية» سافرة بني مراكز قوى
متعددة داخله.
لـ ـن ــدن إذن ع ـل ــى م ـف ـت ــرق ط ـ ــرق ،وك ــل
ال ـخ ـيــارات قــائـمــة مــا لــم تـسـفــر جهود
مــاي وجـيــش مستشاريها عــن تغيير
ج ــذري ملصلحة م ـشــروع اتـفــاقـهــا مع
األوروب ـي ــن خــال ثمانية ّأي ــام تالية،
وهــو أمــر يشبه انـتـظــار معجزة تنقذ
الرئيسة من خسارة محتمة ملنصبها.

تقرير
ّ
ّ
ً
بوتين يتوقع استمرار «الحرب» :حكام كييف ال يريدون حال!
أسبوع مضى واألزمة بين روسيا
وأوكرانيا على حالها .وفق موسكو،
فإن «الحرب» ستستمر ما دام الفريق
الحاكم في كييف في السلطة .أما
أوروبيًا ،فيتواصل الحرص على التهدئة
وسط تجدد الحديث عن الوساطة
األلمانية ـ ـ الفرنسية
تجدد التوتر بني
بعد أسـبــوع مــن
ّ
البلدين الـجــاريــن ،لخص الرئيس
الــروســي ،فالديمير بــوتــن ،األزمــة
بني بالده وكييف بالقول« :الحرب
س ـت ـس ـت ـم ــر م ـ ــا دام ـ ـ ـ ــت ال ـس ـل ـط ــات
األوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ب ــاقـ ـي ــة فــي
الـ ـحـ ـك ــم» .وجـ ـ ــدد ب ــوت ــن ال ـت ـنــديــد
بـ«االستفزاز الذي قامت به ُ
السفن
الحربية األوكــرانـيــة الـثــاث» .وفي
خـتــام قـمــة «مـجـمــوعــة الـعـشــريــن»،
اتـ ـه ــم ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ال ـح ــزب
ال ـح ــاك ــم ف ــي ك ـي ـيــف بـ ــ«إط ــال ــة أمــد
النزاع» القائم بني البلدين منذ أربع
س ـن ــوات ،مضيفًا إن ــه «ال مصلحة
للسلطات األوكــران ـيــة الحالية في
تسوية النزاع ،وخصوصًا بوسائل
سلمية» .ورأى أن «من السهل دومًا
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ت ـب ــري ــر اإلخ ـ ـفـ ــاقـ ــات االق ـت ـص ــادي ــة
بالحرب» من خالل إلقاء املسؤولية
على «معتد خارجي».
وعـلــى الــرغــم مــن إلـغــاء القمة التي
كــان من املفترض إجــراؤهــا السبت
بـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ون ـظ ـي ــره
األميركي دونالد ترامب ،بطلب من
األخ ـي ــر ،أوضـ ــح بــوتــن أن ــه التقى
تـ ــرامـ ــب عـ ـل ــى ه ــام ــش عـ ـش ــاء لـيــل
الجمعة في بوينس آيرس ،وشرح
خ ــال الـلـقــاء الـقـصـيــر الــوضــع بني
مــوسـكــو وكـيـيــف .وق ــال« :تحدثنا
املتعلقة
وقــوفــا .أجبت عن أسئلته
ّ
بالحادثة في البحر األسود» .وعلق
على سبب إلغاء اللقاء بالقول« :ال
أعـت ـقــد أن الــرئ ـيــس ت ــرام ــب يـخــاف
مـ ـ ــن شـ ـ ـ ــيء مـ ـ ـ ــا ،إنـ ـ ـ ــه ش ـ ـخـ ــص ذو
خبرة كبيرة ،شخص بالغ» .وكان
املـتـحــدث بــاســم الكرملني ديمتري
بـيـسـكــوف ،قــد ش ــدد أم ــس عـلــى أن
بالده «ترفض فرض شروط من قبل
واش ـن ـطــن لـعـقــد ل ـقــاء بــن الــرئـيــس
ال ــروس ــي ون ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي ،بما
فـ ــي ذلـ ـ ــك مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـع ــاق ــات
ال ــروس ـي ــة ـ ـ ـ ـ األوكـ ــران ـ ـيـ ــة» ،مـشـيـرًا
إل ــى أن واشـنـطــن تـحـتــاج إل ــى هــذا
اللقاء مثلما تحتاج إليه موسكو.
وفي تعليق على اشتراط واشنطن
إطــاق ســراح البحارة األوكرانيني

املعتقلني بمضيق كيرتش كشرط
ل ـع ـقــد ال ـل ـق ــاء ب ــن ال ــرئ ـي ـس ــن ،قــال
بـيـسـكــوف« :ه ــذا لـيــس شــرطــا ،وال
يـمـكــن وض ــع ش ــروط مسبقة لهذا
اللقاء».
ف ــي األثـ ـ ـن ـ ــاء ،تـ ـج ــدد ال ـح ــدي ــث عــن
ال ــوس ــاط ــة األمل ــانـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ ال ـفــرن ـس ـيــة
لتسوية الوضع املتعلق في حادثة
بحر آزوف ،إذ نقلت وسائل إعالم
أن املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األمل ــانـ ـي ــة أن ـج ـيــا
ميركل ،اتفقت وبوتني على إجــراء

بوتين عن لقائه
بترامب :أجبت عن
أسئلته المتعلقة
بالحادثة

اتفقت ميركل مع بوتين على إجراء محادثات في إطار «مجموعة النورماندي» (أ ف ب)

مـ ـف ــاوض ــات رب ــاع ـي ــة حـ ــول األزمـ ــة
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى امل ـس ـت ـش ــاري ــن بــن
أوكرانيا وروسيا وفرنسا وأملانيا.
ه ــذه األن ـب ــاء أت ــت بـعــد لـقــاء بوتني
وم ـي ــرك ــل ف ــي األرجـ ـنـ ـت ــن ،أول من
أمـ ــس ،ك ـمــا طـلـبــت امل ـس ـت ـشــارة من
بوتني احتواء التوتر بني موسكو
وكـ ـيـ ـي ــف .وقـ ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة شـ ـتـ ـيـ ـف ــان سـ ـيـ ـب ــرت،
للصحافيني ،إن «املستشارة أعربت
مجددًا عن قلقها حيال التصعيد...
وال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا فـ ــي مـ ــوضـ ــوع ح ــري ــة
ال ـحــركــة الـبـحــريــة ف ــي بـحــر آزوف.
ل ـقــد ات ـف ـقــت م ــع الــرئ ـيــس ال ــروس ــي
ع ـلــى إج ـ ــراء م ـح ــادث ــات الح ـق ــة في
إطـ ـ ـ ــار م ـج ـم ــوع ــة ال ـ ـنـ ــورمـ ــانـ ــدي».
وت ـض ــم «م ـج ـمــوعــة ال ـن ــورم ــان ــدي»
ً
ك ــا م ــن أملــان ـيــا وفــرن ـســا وروس ـيــا
وأوك ــرانـ ـي ــا ،وهــدف ـهــا الـسـهــر على
حـســن تنفيذ عملية ال ـســام التي
أط ـل ـق ـت ـهــا اتـ ـف ــاق ــات م ـي ـن ـســك ال ـتــي
وقعتها ال ــدول األرب ــع فــي شباط/
فبراير  .2015وأفاد املتحدث باسم
ال ـكــرم ـلــن أن ــه خ ــال ال ـل ـقــاء «أدل ــى
ال ــرئـ ـي ــس الـ ــروسـ ــي ب ـتــوض ـي ـحــات
م ـس ـه ـب ــة حـ ـ ــول هـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــادث فــي
الـبـحــر األسـ ـ ــود ،ش ــارح ــا ك ــل شــيء
بالتفصيل ،تمامًا كما فعل باألمس
خ ـ ــال ل ـق ــائ ــه ال ــرئـ ـي ــس ال ـفــرن ـســي

ُ
ّ
تمرد المواطنين يثير الخوف لدى ماكرون:
«السترات الصفراء» ال تتراجع
بات خيار فرض حالة
الطوارئ في فرنسا
مطروحًا ،بعد يوم من
التظاهرات الغاضبة رفضًا
إلجراءات اقتصادية
يراها إيمانويل ماكرون
«ضرورية»
ي ـقــف ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل
م ــاك ــرون أمـ ــام مــوجــة غ ـضــب شعبي
م ـت ـص ــاع ــدة وغـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة ،بـ ــدأت
على إثر زيــادة أسعار الوقود .زيادة
ي ــراه ــا «ح ــاك ــم اإللـ ـي ــزي ــه» ض ــروري ــة
«ملكافحة ّ
تغير املناخ» ،بعد تعهداته
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ح ـي ــال ال ـب ـي ـئ ــة .غ ـي ــر أن
«التمرد» ،كما وصفته رئيسة بلدية
الدائرة الثامنة في باريس ،اليمينية
جان دوستير ،أمس ،خرج عن دائرته
ال ـض ـي ـق ــة ،وات ـ ـسـ ــع ل ـي ـش ـمــل م ـطــالــب
ت ـت ـع ـلــق ب ــارتـ ـف ــاع ت ـكــال ـيــف املـعـيـشــة
بشكل عام ومطالب اجتماعية وأخرى
ً
سياسية .مطالب اتخذت أشكاال أكثر
ح ـ ـ ـ ّـدة ،كـ ــإحـ ــراق عـ ـش ــرات الـ ـسـ ـي ــارات
واسـتـهــداف بعض املحتجني «قــوس
النصر» ،ليكتبوا على واجهته عبارة:
«س ـت ـن ـت ـص ــر ال ـ ـس ـ ـتـ ــرات ال ـ ـص ـ ـفـ ــراء»،
فيما كتب آخــرون على «دار األوبــرا»:
«م ــاك ــرون = لــويــس ال ـســادس عـشــر»،
آخر ملوك فرنسا قبل الثورة.
هــذا الـحــراك الشعبي الــذي ّ
تفجر في
الـ ـ ـســابــع ع ـشــر م ــن ت ـشــريــن ال ـثــانــي/
نوفمبر ،وانتشر بسرعة كبيرة ،أدى
حتى أمــس إلــى مقتل ثالثة وإصابة
 133شخصًا ب ـجــروح ،وإل ــى توقيف
 378ع ـل ــى ذم ـ ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق ،بـحـســب
حصيلة رسمية ،أمس ،فيما ال ُي ّ
رجح
امل ــراق ـب ــون أن تـتــوقــف االحـتـجــاجــات

قـ ــري ـ ـبـ ــا ،كـ ـم ــا ق ـ ـ ــال املـ ـتـ ـخ ـ ّـص ــص فــي
السياسة البيئية ،في معهد الدراسات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس ،ف ــران ـس ــوا
ج ــوم ــن ،خ ـصــوصــا أن ال ـح ـكــومــة لم
ّ
تغير حتى اآلن موقفها.
يمثل هذا االضطراب ،األسوأ منذ عام
 ،1968التحدي األصعب الذي يواجهه
مــاكــرون منذ توليه رئــاســة ال ـبــاد ،إذ
ف ـت ــح ن ـق ــاش ــا س ـي ــاس ـيــا ،ب ــن الــرئ ـيــس
وحكومته من جهة ،واليسار واليمني
َ
املتطرفني مــن جهة أخ ــرى .ففيما أكد
مــاكــرون ،من بوينس آيــرس ،في ختام
ق ـم ــة «م ـج ـم ــوع ــة الـ ـعـ ـش ــري ــن» ،أنـ ــه لــن
يرضى «أبدًا بالعنف ألنه ال يمت بصلة
إلى التعبير عن غضب مشروع» ،اتهم
عدد من القادة ،بينهم القائد اليساري
جــان لــوك ميالنشون ،وزعيمة اليمني
املـ ـتـ ـط ــرف مـ ــاريـ ــن لـ ــوبـ ــن ،ال ـح ـك ــوم ــة،
بأنها هي من سمحت بحصول أعمال
العنف ،بهدف ضرب مصداقية غضب
شعبي تعجز عن تهدئته.

ووس ـ ـ ــط صـ ــرخـ ــات ب ـع ــض ال ــواق ـف ــن
ق ــرب شـ ــارع ال ـشــانــزل ـيــزيــه بـهـتــافــات
ط ــال ـب ــت مـ ــاكـ ــرون ب ــاالس ـت ـق ــال ــة ،قـبــل
ت ــوج ـه ــه إلـ ـ ــى حـ ـض ــور اجـ ـتـ ـم ــاع مــع
م ـس ــؤول ــي األم ـ ــن وكـ ـب ــار م ـســاعــديــه،
أم ـ ـ ــس ،ط ــال ــب مـ ـي ــانـ ـش ــون ول ــوب ــان
الرئيس باالستقالة ،وبحل البرملان،
وإجـ ــراء انـتـخــابــات مـبـكــرة .ورغ ــم أن
م ـث ــل هـ ــذا ال ـس ـي ـن ــاري ــو ل ــن ي ـت ــم عـلــى
األرج ـ ــح ،ك ــون م ــاك ــرون لــديــه أغلبية
ق ــوي ــة ف ــي الـ ـب ــرمل ــان ،وال ي ـ ــزال أمــامــه
ثالثة أعوام ونصف عام في السلطة،

يواجه ماكرون
مطالبات باالستقالة
وإجراء انتخابات مبكرة

إال أن ذلــك يــزيــد مــن الـضـغــوط عليه.
ّ
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ي ـحــثــه امل ـح ـت ـجــون على
الـ ـت ــراج ــع عـ ــن ق ـ ـ ــرار زيـ ـ ـ ــادة ض ــرائ ــب
ال ــوق ــود ،بــل ب ــات ُمـطــالـبــا باستفتاء
حــول السياسة البيئية والضريبية،
كـمــا دع ــا زع ـيــم الـجـمـهــوريــن ل ــوران
فوكييه ،من صفوف اليمني ،وبإطالق
حوار وطني مع «السترات الصفراء»
والنقابات واملنظمات غير الحكومية
ح ـ ـ ــول ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة ال ـ ـشـ ــرائ ـ ـيـ ــة وتـ ــوزيـ ــع
ال ـث ــروات وعـمـلـيــة اإلن ـت ـقــال البيئية،
ك ـم ــا دع ـ ــا ال ـس ـي ــاس ــي بـ ــونـ ــوا أم ـ ــون،
ً
فضال عن مطالبات أخــرى ،كتشكيل
لجان حول القدرة الشرائية ،كما طلب
زعيم الـحــزب «االشـتــراكــي» أوليفييه
فـ ــور ،وإع ـ ــادة ف ــرض ال ـضــري ـبــة على
الثروة ،كما دعا زعيم حركة «فرنسا
امل ـ ـت ـ ـمـ ــردة» ،ج ـ ــان ل ـ ــوك م ـي ــان ـش ــون،
مشيدًا بـ«تمرد املواطنني الــذي يثير
الخوف لدى ماكرون واألثرياء».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

كتب متظاهرون على «دار األوبرا» :ماكرون = لويس السادس عشر (أ ف ب)

تقرير

باق في منصبه
الشرطة توصي بمحاكمة نتنياهو ...لكنه ٍ
(إيمانويل) ماكرون» الجمعة.
وكـ ــان الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي ق ــد أبـلــغ
نـظـيــره ال ــروس ــي «وجـ ــوب الــدخــول
فــي مــرحـلــة ن ــزع فـتـيــل التصعيد»،
م ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــا ب ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــام ب ـ ـخ ـ ـطـ ــوات
ض ـ ـ ــروري ـ ـ ــة» ل ـت ـح ـق ـي ــق ذلـ ـ ـ ــك ،وف ــق
اإلل ـ ـي ـ ــزي ـ ــه .واسـ ـتـ ـبـ ـع ــد ال ـك ــرم ـل ــن
إمكانية أن تكون هناك أي وساطة
ب ــن روسـ ـي ــا وأوكـ ــران ـ ـيـ ــا لـتـســويــة
الوضع املتعلق بالحادثة األخيرة
في مضيق كيرتش .وأكد بيسكوف
أن «م ـي ــرك ــل ت ـح ــدث ــت ع ــن رغـبـتـهــا
فــي تسوية هــذا الــوضــع ،لكن كلمة
وساطة لم تذكر .وعلى األرجح هذا
غير ممكن ألن الحديث يــدور حول
ان ـت ـه ــاك ح ـ ــدود الـ ــدولـ ــة ،وتـحـقـيــق
قـضــائــي وإج ـ ــراءات قضائية بحق
املخالفني .ولذلك أعتقد أنه ال يمكن
ال ـح ــدي ــث ع ــن وس ــاط ــة مـ ـ ــا» .وذك ــر
بيسكوف أن ميركل وماكرون أبديا
أثناء اللقاء مع بوتني اهتمامًا بشأن
اإلفـ ـ ــراج ع ــن ال ـب ـح ــارة األوك ــران ـي ــن
الــذيــن تــم احـتـجــازهــم بـعــد خرقهم
ال ـحــدود الــروسـيــة .وأوض ــح بوتني
مليركل أن الحديث فــي هــذا الصدد
يدور حول «قرار املحكمة وإجراءات
ال ـت ـح ـق ـيــق ،ول ــذل ــك سـيـتـطـلــب ه ــذا
األمر بعض الوقت».
(األخبار ،أ ف ب)

أوصت الشرطة اإلسرائيلية بتقديم الئحة اتهام ضد
رئـيــس الحكومة بنيامني نتنياهو ،وزوجـتــه ســارة،
ملحاكمته على تهم الرشوة املوجهة إليه ،بخصوص
القضية التي تحمل رقم  .4000وشملت التوصيات
م ــال ــك ش ــرك ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت األرض ـ ـيـ ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
«بـ ـي ــزي ــك» ،شـ ـ ــاؤول إل ـيــوف ـي ـتــش ،وزوجـ ـت ــه إي ــري ــس،
وعــددًا من املسؤولني السابقني في الشركة ،ووزارة
االتـ ـص ــاالت .ب ـهــذه ال ـتــوص ـيــات ،ي ـكــون امل ـلــف 4000
هو الثالث الذي تقدم فيه الشرطة توصياتها بعدما
فعلت ذلك بخصوص امللفني  ،1000و .2000وتشتبه
الشرطة في هذا امللف ( )4000بأن نتنياهو عندما
كان وزيرًا لالتصاالت (إلى جانب رئاسته الحكومة)
عام  2015منح تسهيالت ضريبية إلليوفيتش مقابل
أن يعطيه األخير «تغطية صحافية ودودة» ،بصفته
مالك موقع «واال» اإلخباري.
وعلى رغــم توصيات الشرطة ،فــإن «قــانــون أســاس»
الحكومة يسمح لنتنياهو بمواصلة مهماته رئيسًا
إال إذا تمت إدانته جنائيًا بعد محاكمته على تفصيل
في محله ،األمر الذي يعني أنه ال يوجد لهذه التوصية
أي مفاعيل قانونية في هذه املرحلة .أيضًا ،من يملك
القرار الحاسم بتقديم الئحة اتهام ضد «بيبي» هو
املـسـتـشــار الـقـضــائــي لـلـحـكــومــة ال ــذي باستطاعته
رفــض توصية الـشــرطــة أو تبنيها .وحـتــى لــو تبنى
املـسـتـشــار ال ـتــوص ـيــة ،يستطيع نـتـنـيــاهــو مــواصـلــة
مهماته في منصبه ،لكن في هذه الحالة يمكن تقديم

حتى لو تبنى المستشار القانوني التوصية،
يستطيع نتنياهو مواصلة مهماته (أ ف ب)

استئناف أمام املحكمة العليا ،فيصبح القرار النهائي
لــديـهــاُ .وي ـش ــار إل ــى أن ه ــذه الـقـضـيــة أخ ــذت منحى
مختلفًا بعد أن تحول مستشار نتنياهو ،اإلعالمي
نير حيفتس ،واملدير العام لوزارة االتصاالت ،شلومو
ِفلبير ،إلــى «شـهــود مـلــك» ضــده فــي القضية .وكما
ُ
نـشــر ،بــن عــامــي  2012و 2017كــانــت هـنــاك عالقة
رشوة بني نتنياهو وإيلوفيتش ،سمحت ملقربي األول
التدخل على نحو سافر ويومي في مضامني «واال»،
بل تعيينات بعض الوظائف هناك.
ف ــي امل ـقــابــل ،ك ــان نـتـنـيــاهــو ،وم ــا زال ،يـنـفــي جميع
الشبهات ضــده ،ويغمز مــن جهة أنها نتيجة حملة
م ــدروس ــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه تــم تـحــديــدهــا وتسريبها
حتى من قبل أن تبدأ التحقيقات .كما شدد على أنه

ليس لتوصيات الشرطة أي مكانة قانونية .وأوضح
أنــه «لــم يفاجأ» من مضمون توصيات الشرطة ،بل
ربــط بــن توقيت نشر التوصيات وبــن إنـهــاء واليــة
قائد الشرطة ،روني الشيخ ،املتهم بأنه يقف وراء دفع
ملفات التحقيقات ضد نتنياهو إلى واجهة األحداث.
كذلك ،يــرى حــزب «الليكود» أن ملفات الفساد ضد
نتنياهو «فبركات» من جهات يسارية تسيطر على
مؤسسات الشرطة بهدف اإلطــاحــة بحكم نتنياهو
اليميني.
مع ذلك ،طالبت أحزاب املعارضة نتنياهو باالستقالة،
إذ أعلنت رئيسة «مـيــرتــس» ،تـمــار زنــدبــرغ ،عزمها
األربعاء املقبل تقديم مشروع قانون لحل الكنيست
وإجــراء انتخابات مبكرة على خلفية ملفات الفساد
ال ـتــي يـخـضــع رئ ـيــس الـحـكــومــة بسببها للتحقيق.
املوقف نفسه عبرت عنه رئيسة املعارضة ،تسيبي
ليفني ،التي دعت للعمل من أجل رحيل نتنياهو في
«أقرب وقت» ،قبل أن ِّ
يقوض سلطات إنفاذ القانون،
على حد تعبيرها .ودعــت ليفني إلــى حل الكنيست
وإج ــراء انـتـخــابــات مـبـكــرة .كــذلــك ،قــال رئـيــس حزب
«الـعـمــل» ،آفــي غـبــاي ،إن «نتنياهو أصبح عبئًا على
إسرائيل .يجب أن يستقيل .ال يمكن أن يكون رئيسًا
ل ـلــوزراء لــديــه الكثير مــن ش ــؤون الـفـســاد مــن حوله.
الشخص الذي يحركه هاجس الرعب بما سيقولون
ع ـنــه ف ــي وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ال يـمـكـنــه أن ي ـق ــود دول ــة
إسرائيل».

