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تداعيات خروج بريطانيا
من االتحاد الأوروبي
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
ص ّوت البريطانيون لصالح الخروج من االتحاد األوروبي
بنسبة  %52ل�ص��ال��ح معسكر ال� �خ ��روج ،و %48لصالح
معسكر البقاء ،وأمر الخروج اآلن وال��ذي سيستغرق وقتا ً قد
يصل إلى عامين حسب اتفاقية لشبونة متروك لرئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون ،وال��ذي يبدو أنه استعجل الرحيل
على ضوء النتائج ،حيث قدّم استقالته ،وكانت قضية الخروج
أو البقاء في االتحاد األوروبي قد أثارت جدالً واسعا ً في األشهر
األخيرة بين المؤيدين والمعارضين ،ولع ّل هذا الجدل المحتدم
سببه باألساس هو السطوة األلمانية على االتحاد األوروبي،
والمحاججة القوية عند المعارضين بأنّ هذا االتحاد يحتضر
وبحاجة إل��ى حملة إنعاش قوية ،وال�ه��دف منه ب��األس��اس ،أن
يكون هذا االتحاد كتلة وازنة اقتصاديا ً وسياسيا ً تنافس أميركا
وروسيا ،ولكن هذا الهدف المرجو لم يتحقق ،حيث أنه التكتل
أي نمو تقريباً.
التجاري الوحيد الذي لم يسجل ّ
االن �ق �س��ام ح ��ول ال �ب �ق��اء وال� �خ ��روج ب�ي��ن ال �ت �ي��اري��ن المؤيد
وال�م�ع��ارض ك��ان ح ��ادا ً وك�ب�ي��راً ،وص��ل ح � ّد العنف بقيام أحد
المتطرفين اليمينيين البريطانيين بطعن النائبة البريطانية جو
كوكس حتى الموت ،لمواقفها الداعمة لبقاء بريطانيا ضمن
االتحاد األوروبي ،ومن المعروف أنّ رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون يقف على رأس الفريق الداعم للبقاء ،وقد حاول
هو وفريقه واألح��زاب التي ت��دور في فلكه أو المؤيدة للبقاء،
استخدام ك ّل قدراتهم ونفوذهم ،لجعل التصويت مع البقاء من
خالل إشاعة مناخ من الخوف من المجهول واحتماالت خسارة
ماليين الوظائف وفقدان المكانة المميّزة للمملكة المتحدة في
األس��واق المالية العالمية في حال الخروج من االتحاد ،األمر
الذي قد يؤدّي إلى انتشار البطالة وتراجع األجور واضطرار
الحكومة إلى زيادة الضرائب وتقليص الخدمات العامة.
في المقابل ،يقول الداعون إلى الطالق مع االتحاد األوروبي،
وه��م يمثلون أطيافا ً سياسية مختلفة يمينية وي�س��اري��ة ،إ ّنه
آن األوان الستعادة «إستقالل» البالد من أي��دي بيروقراطية
واحتكارات الرأسمال العالمي ،وكذلك العمل على وقف الهجرة،
والعمل على إعادة توجيه األموال والثروات البريطانية من أجل
بناء المؤسسات العامة واالق�ت�ص��اد البريطاني ال��ذي يشهد
تباطؤا ً في النمو اإلقتصادي ،وأيضا ً يطرحون بأنّ السيطرة
ع�ل��ى ال �ق��رار ه��ي ل ��دول منطقة ال �ي��ورو ،وي�ح�ظ��ى ال �ق��رار هذا
بتأييد ودعم الفئات المه ّمشة والمزارعين وأصحاب الشركات
الصغيرة والمتوسطة ،والذين يقولون بأنّ البقاء هو لمصلحة
الشركات الكبرى والمحتكرة.
خ��روج بريطانيا م��ن االت �ح��اد األوروب� ��ي ك��ان ل��ه تأثيراته
المباشرة على الجنيه االسترليني ،حيث انخفضت قيمته
 ،%10وهي النسبة األعلى منذ  31عاماً ،وكذلك يرجح خبراء
ومختصون ومحللون اقتصاديون بريطانيون ودوليون ،بأنّ
هذا الخروج سيلقي بظالله وتأثيراته على االقتصاد البريطاني
من حيث زيادة نسبة الفقر ،وحسب تقرير البنك الدولي فإنّ
خ��روج بريطانيا ،سيكلفها خسارة قدرها  224مليار جنيه
استرليني ،اتفاقيات منطقة التجارة الحرة ،وكذلك سيؤدّي ذلك
إلى انكماش اقتصادي في االقتصاد البريطاني يبلغ % 1.4
بحلول  ،2019ناهيك عن فقدان بريطانيا لقدرتها على التأثير
في االتحاد األوروبي على المستوى االقتصادي والسياسي.
التداعيات لن تكون على مستوى بريطانيا الداخلي ،بل هذا
سيطال بتأثيراته مجمل االتحاد األوروبي ،من شأن هذا القرار
الذي اتخذه الشعب البريطاني بمغادرة االتحاد األوروب��ي أن
يضع مسألة استقالل أسكتلندا مرة أخرى على جدول األعمال.
والواقع أنّ كثيرين في اسكتلندا ممن يدافعون عن االستقالل
سيجادلون من أجل أن تبقى عضوا ً في االتحاد األوروب��ي -
وهو امتناع شعبي من المتوقع أن يؤدّي إلى التصويت لصالح
االنفصال عن المملكة المتحدة .وعلى أق � ّل تقدير ،ال يرحب
األميركيون بنقاش صعب مع قادة اسكتلندا على إمكانية تمركز
األسلحة النووية والغواصات على أراضيها في الوقت الذي
أشارت فيه إلى روسيا مرة أخرى كمصدر تهديد ألوروبا.
ومن غير المرجح أن يتوقف التقسيم عند هذا الحدّ .فما يحدث
في اسكتلندا يمكن أن تكون له تداعيات عبر ما تبقى من المملكة
المتحدة المجزأة .وعلى وجه الخصوص ،فإنّ مغادرة بريطانيا
العظمى االتحاد األوروبي وخروج اسكتلندا من المملكة المتحدة
سيؤججان التوترات في أيرلندا الشمالية بين مؤ ّيدي بريطانيا
ّ
االتحاديين والجمهوريين الذين يسعون لالنضمام إلى إيرلندا،
انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي سيؤثر على مستقبله،
فانسحابها سيشجع دوالً أوروبية أخرى ،على أن تحذو حذوها
فتنفصل من االتحاد األوروبي ،وأبرز مثال على ذلك ،أنّ مسألة
الخروج من االتحاد تناقش حاليا ً في هولندا ،وسحبت سويسرا
طلب انضمامها إلى االتحاد الذي كانت قدّمته عام  ،1992وكذلك
ف��إنّ المسألة لن تقف عند ه��ذا الح ّد فالدول األفقر واألضعف
والتي شهدت احتجاجات شعبية واسعة طالبت بالخروج من
نطاق دول اليورو كاليونان واسبانيا والبرتغال وايطاليا ،حيث
اعتبرت ما يس ّمى بسياسة ووصفات التقشف التي وصفها البنك
وصندوق النقد الدوليين لها ،هي بمثابة هيمنة وإفقار لدولها
وتدمير القتصادها لعشرات السنين المقبلة ،ولذلك ستجد في
بريطانيا وخروجها نموذجا ً ُيحتذى به.
قرار بريطانيا بالخروج من االتحاد األوروبي لم يحدث في
فراغ .وفي الواقع ،ال يمكن للتوقيت أن يكون أسوأ؛ إذ تواجه
أوروبا مسبقا ً عاصفة من الصعوبات المالية ونموا ً اقتصاديا ً
هزيالً .وتدفق أع��داد هائلة من المهاجرين والالجئين وتجدّد
الصراع مع روسيا ،بعدما استعادت مكانتها الدولية عسكريا ً
واقتصادياً .وكأنّ ذلك لم يكن كافياً ،فهناك أزمة منطقة الشرق
األوسط والتغيّر المناخي واإلرهاب.
الواليات المتحدة األميركية تدرك تماما ً بأنّ خروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي ستكون له تداعياته الكبيرة على الواليات
المتحدة األميركية ،فهي تعتبر بريطانيا حليفها االستراتيجي
ال�ق��وي ف��ي االت �ح��اد األوروب� ��ي ،اذ ت�ع� ّد بريطانيا أه�� ّم شريك
للواليات المتحدة تع ِّول عليه في كثير من األحيان لدعم مواقف
تتفق مع مصالحها في بروكسل ،كما سيعزز نفوذ معسكر
خصوصا ألمانيا ،على حساب
ال ��دول األوروب �ي��ة الشرقية،
ً
الدول األوروبية الغربية ،فضالً ع ّما سيلحقه خروج بريطانيا
من االتحاد من تراجع دورها ومكانتها على الصعيد العالمي،
الذي قد يؤثر سلبا ً على التوازن الدولي والمصالح األميركية
ف��ي العالم ،خصوصا ً ف��ي ه��ذه المرحلة الحرجة التي تشهد
صعود قوى عالمية مثل الصين وروسيا وتشكيلها.
ف��ور نجاح التصويت باالنفصال البريطاني ع��ن االتحاد
األوروبي ،كانت ردود الفعل من الدول القوية في هذا االتحاد،
تشير إلى مدى ما سيلحقه هذا الخروج من ضرر على مستقبل
هذا االتحاد ،والذي قد يصل ح ّد التفكك الكلي ،فقد عقب نائب
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل على نتائج االستفتاء بعبارة
«إ ّنه يوم مشؤوم ألوروبا» ،بينما رآها وزير الخارجية البولندي
«أنباء سيّئة ألوروبا وبولندا».
أما فرنسا فقالت على لسان وزي��ر خارجيتها إنّ ما حصل
«ي��وم سيّئ لبريطانيا وأوروب ��ا ستستم ّر ،لكن عليها العمل
الستعادة ثقة شعوبها».
من جانبه ،أعلن البيت األبيض أنّ الرئيس األميركي باراك
أوباما سيبحث مع كاميرون نتائج االستفتاء.
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

�سلطة خاوية �ست�سقط نف�سها!!
} مصطفى حكمت العراقي
يبدو أنّ بعض الحكام ال يروق لهم أن يروا شعوبهم تخرج
ّ
متحضر ،ال يقترب من الشغب ويلتزم بحدود
عليهم بأسلوب
عالية من االنضباط والسلمية ،تحت قيادة تضبط إيقاع ك ّل ذلك
وتسيطر على لهيب قلوب الجماهير بكلمة واحدة ،كما تستطيع
إشعال الوضع بكلمة أخرى ،فهم ملتزمون باالنضباط اختيارا ً ال
إجبارا ً ألنّ ثقافتهم ووعيهم وإيمانهم تحتم عليهم البقاء ضمن
األطر السلمية لكسب المطالب مع يقينهم بأنّ حكومة بلدهم
ال تعرف لإلنسانية شيئاً ،ولن يثنيها عن أفعالها إال القوة ألنّ
السلطة دموية وبوليسية وال تعرف إال لغة القوة؛ ولكن الشعب
وقياداته السياسية والدينية واالجتماعية ألزموا أنفسهم
بالنضال السلمي ،واتخذوا في ذلك سبيال ،وهو ما أخرج جنون
السلطة التي فشل حكامها في إيقاف مواطن واحد عما يريد
تحقيقه إنْ أراد ذلك ،حتى لو استعملوا لذلك ك ّل امكانياتهم
البوليسية وانتهجوا ك ّل وسائل ال��ردع والذعر والتخويف،
فهم ك ّمن يريد حفر صخرة صماء بأظافره الواهية ،فالصخرة
تتكسر تدريجياً ،وهذا هو حال الصراع الممت ّد
صامدة واألظافر
ّ
لما يقارب السنوات الست بين شعب البحرين وحكومته الملكية
المستعمرة من الغرب والرياض والمحكوم ملكها من سفير
المملكتين المتحدة في أوروبا والسعودية في الخليج ،كما أنّ
رئيس حكومة المملكة البحرينية الذي شكل ظاهرة فريدة لجهة
االستئثار بالسلطة والتشبّث بها وعدم الخروج من الكرسي إال
إلى القبر مباشرة ،فمن اجتاز حكمه الـ 40عاما ً أصبح عامالً في
إرساء الظلم في المملكة بجانب شقيقه ملك المملكة واألخوين
استعدوا غالبية شعبهم وجعلوا من أساس مواطني المملكة
بجلب ضعفا ِء
ومرحلين في الخارج ،وقامت
منزوعي الجنسية
ّ
ِ
أفريقيا وش��رق آسيا ،لتعطيهم الجنسية وتمنحهم حقوقا ً
وامتيازات ،مقابل التعهد من قبلهم بالدفاع عن خليفة وزمرته
والقتال في ذلك ،والمساهمة في جعل كفة مؤيدي حكم خليفة

هي األرجح واألعلى ،وأن كان ذلك على حساب أصالء الشعب
البحريني إضافة إلى التضييق السياسي وعدم السماح بنشوء
تيارات تختلف أو حتى تناقش السلطة في خيارها ،ألن السلطة
بشخص ملكها خليفة ترى بأنّ قرارات الملك غير قابلة للنقاش.
إلنها صائبة في ك� ّل األح���وال وك � ّل من يتجرأ على مناقشة
قرارات الملك وأن كان بصيغة دستورية وقانونية ،فيجب أن
يعاقب ويطرد من الحياة السياسية وتغلق مقراتهم ويحاكم
قادتهم ويجردوا من هويتهم ،وكل ما يؤيد بأ ّنهم من مواطني
البلد وهو ما حصل فعالً مع حركة الوفاق التي حصلت على
غالبية المقاعد النيابية في االنتخابات البرلمانية في ،2010
إال أ ّنها أجبرت على مقاطعة االنتخابات التي تلتها واتخذت
من الشارع سبيالً لنضالها ،بعدما حاربتها السلطة بشتى
الطرق وجعلتها خائنة ومرتبطة بالخارج وتسعى لخراب
األمن في البالد ،وتمهّد ألسقاط الحكم في البلد بطرقة دمويّة
والعديد من التهم التي الصقت فيها ،بمجرد قولها كلمة ّ
حق
ومطالبتها السلطة بالتح ّول نحو تطبيق أطر دستورية في
حكم البلد ،وعدم االستمرار بمحاربة غالبية الشعب البحريني
بمنهج طائفي .إال أنّ السلطة استمرت في ظلمها وطغيانها ولم
تكترث لشيء حتى انتهجت العديد من الخطوات التصعيدية
والعدائية ،والتي تن ّم عن تعال سلطوي وتعجرف لجهة عدم
قراءة الواقع بمعطياته التي تتغير بسرعة البرق .فحامي سلطة
خليفة وزمرته والجارالذي ينتهج من حلفاؤه توابع يسوقهم
متى يشاء لتحقيق أهدافه بعدم وجود سلطة ديمقراطية في
أي من بلدان جيران مملكة أل سعود ألنّ ذلك سيمهد لنشوء
انتفاضة شعبية مدمرة داخل المملكة التي تغلي على صفيح
الظلم والتدمير لطبقات واسعة داخل السعودية ،وهو ما حصل
بعد ثورة شعب البحرين ،فأدخلت الرياض قواتها داخل المنامة
لتثبيت حكم عاملها في البحرين خليفة؛ ولكنها وصلّت اليوم
إلى طرق عسيرة في شتى الملفات وهي اآلن مكبّلة بملف اليمن
فضالً عن ملفها الداخلي المتدهور بشكل خطير بعد إعدام الشيخ
النمر ،فهي منشغلة بما لديها ولن تكون بنفس االندفاع للحفاظ

على توابعها في البحرين بنفس القوة والسلطة .ورغم ذلك
نجد أنّ النظام البحريني يسير في خطواته العدائية بطريقة
اإليحاء بأ ّنه في موقع القوة المتخذ لقراراته من دون إكتراث،
إال أنّ الواقع يثبت عكس ذلك .فمن ينتهك حقوق اإلنسان جهاراً،
ويحل جمعية الوفاق السياسية ،ويمنع سفر العديد من نشطاء
الرأي ،ويعتقل االخرين ،ويسحب وثائق انتمائهم لبلدهم إضافة
إلى إبعاد مرجع الدين الشيخ عيسى قاسم والضامن األساس
الستمرار سلمية التظاهر ،والسعي الحثيث إلج��راء تغيير
سكاني وخلل نسبي عبر مستوطنين ال مواطنين يؤكد جنون
النظام وذعره ويقينه ،بأن العودة لالنتخابات ستفرض عليه
لذلك يسعى للتمهيد بهذه اإلجراءات لضمان الفوز بمقاعد أكثر.
هذا التصعيد من ملوك توابع ضد معارضة ال تريد قادتها
اللجوء للعنف ،وتحملت بذلك ضغوط قاسية من شعبها
وأصدقائها قبل أعدائها ألنّ ممارسات النظام وعدم إكتراثه
لشيء جعل أصداقاء المعارضة البحرينية يهددون باللجوء
للسالح ،إلنهاء النظام بعدما فرض عليها النظام نفسه اللجوء
لهذا ،وعندها ال يتحكم بالشارع أحد فإن انطلقت شرارة الصراع
المسلح ستأكل الغث مع السمين خصوصا ً مع ذعر السلطة
الواضح من إجراءاتها ،بالرغم من يقين ملكها بأنّ خالصه
يك ّمن في التراجع عن كل خطواته العدائية والقبول باإلحتكام
لصندوق االنتخاب الذي سيفرض عليه .لذلك يحاول إطالة
عمره بسرعة التجنيس إال أن المعارضة وبعد أن تأكدت أنّ
خليفة وحكمه لن يرجى منه خيرا ً سترد بعدم القبول بالتسوية
إال بالتراجع عن كل ما اتخذه النظام من أبعاد وسحب جنسيات
واعتقال .ولن يكون الحل ممكنا ً إال بعودة الشيخين عيسى قاسم
وعلي سلمان إلى قيادة الشعب .ألن التفاوض معهم أهون بكثير
من إبعادهم الذي سيجلب الويالت للنظام وقد يندم بعدها على
ما اقترفه من خطوات ...فبعد أن دخل الشيخ سلمان للمعتقل،
كان الشيخ قاسم هو المثبط لكل تحرك غير سلمي أو انفعال قد
يتخذه المتعاطفين مع الشيخ سلمان ،أما اآلن فال يوجد شخص
يمكنه درء الخطر عن النظام إن استمر ابعاد الشيخ قاسم...

قالت مصادر
مالية متابعة في
األسواق العالمية إنّ
الجنيه اإلسترليني
سيشهد أزمة تصيب
االقتصاد البريطاني
بقوة ،وإنّ التعامالت
األلمانية والفرنسية
االقتصادية ستنحو
لتدفيع بريطانيا
وبضائعها وشركاتها
ثمن االنسحاب من
االتحاد ،أمال بخلق
مناخ جديد يفرض
استفتا ًء معاكسا ً يعيد
بريطانيا إلى اإلتحاد
أي قبل أن
خالل سنةّ ،
تبدأ خطوات االنسحاب
بإبصار النور وفقا ً
للمادة  50من نظام
االتحاد.

دعوات ال�ستقالل لندن و ا�سكتلندا و �ألمانيا و فرن�سا ت�ضعان خطة «لأوروبا قوية»

هل تغيب ال�شم�س عن لندن؟
اظ��ه��ر اس��ت��ط�لاع ل��ل��رأي أن  %52من
األسكتلنديين يؤيدون االنفصال عن بريطانيا
بعد نتيجة االستفتاء البريطاني بالخروج
من التحاد األوروبي.
وأجرى االستطالع ،الذي نشرت نتيجته
أم���س ،صحيفة «ص��ن��داي ت��اي��م��ز» ،معهد
«بانيلبيس» يومي الجمعة والسبت ،حيث
شمل عينة تمثيلية قوامها  620شخصا ً وقد
أظهر أنّ  %52من الناخبين األسكتلنديين
أص��ب��ح��وا ي��ري��دون اس��ت��ق�لال دول��ت��ه��م عن
المملكة المتحدة في حين يعارض %48
منهم االنفصال.
م���ن ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أنّ ال��ن��اخ��ب��ي��ن
األسكتلنديين رفضوا في استفتاء أجري
في  2014االستقالل عن بريطانيا ،ولكن
بعد الصدمة التي أحدثها استفتاء خروج
المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي تغيرت
المعادلة.
وك��ان��ت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكوال
ستيرجن قالت ،إنّ تنظيم استفتاء جديد على
استقالل المقاطعة بات «مرجحا ً جداً» ألنها ال
تريد أن يصبح األسكتلنديون خارج االتحاد
األوروبي رغما عنهم.
ستيرجن أضافت «التحدي الذي يواجهني
اآلن كرئيسة للوزراء هو التوصل إلى أفضل
وسيلة لحماية مصالح اسكتلندا والحيلولة
دون خروجنا م��ن االت��ح��اد األوروب���ي دون
إرادتنا مع كل العواقب المضرة والمؤلمة
التي ستتبع ذلك».
وأشارت إلى أ ّنها ستتحدث مع بروكسل
خالل األيام القليلة المقبلة ،وقالت «التحدي
الذي يواجهني ومسؤوليتي كرئيسة للوزراء
ه��و ال��س��ع��ي ل��ل��ت��ف��اوض لحماية مصالح
اسكتلندا».
ورغ���م تصويت البريطانيين لصالح
ال��خ��روج م��ن االت��ح��اد األوروب����ي بأغلبية
 %51,9م��ن األص����وات (شملت أص��وات
األسكتلنديين) ،لكن تصويت األسكتلنديين
لوحده جاء مؤيدا ً للبقاء في أوروبا إذ بلغت
نسبته .%62
في غضون ذلك ،بدأت النداءات من نوع
«ن��ع��م الس��ت��ق�لال ل��ن��دن!» و«ص����ادق خان
رئ��ي��س�اً!» و«ع���اش اللكسيت» ،أيّ «ع��اش
خروج لندن» على شكل م��زاح ،ولكن تطور
ه��ذه المزحة بشكل درام���ي ،قد ي��ؤدي إلى
استقالل العاصمة لندن عن بريطانيا األم.
و أط��ل��ق��ت ع��ري��ض��ة ت��ط��ال��ب باستقالل

العاصمة البريطانية وانضمامها إلى االتحاد
األوروب��ي ،سرعان ما جمعت أكثر من 130
أل��ف توقيع ،أي أكثر بـ  30أل��ف من الرقم
المطلوب حتى تتم مناقشة الموضوع في
البرلمان.
وقال مطلق العريضة الصحفي المستقل
جيمس أومالي البالغ من العمر  29عاماً،
«البداية كانت على شكل م��زاح ،عبارة عن
صرخة إحباط وي��أس .كنت أعتقد بأنني
سأجمع  100أو  200توقيع كحد أقصى.
أكاد ال أصدق عدد الموقعين».
وأطلقت العريضة بعيد ص��دور نتائج
االستفتاء ،وهي تطالب عمدة لندن صادق
خ��ان بـ «إع�لان لندن مستقلة عن المملكة
المتحدة ،وأن تقدم ترشيحها لالنضمام إلى
االتحاد األوروبي».
أليس األمر مستحيالً؟ يجيب أومالي «نعم،
إال أننا حتى األمس القريب كنا نعتقد أيضا ً
أن البريكسيت أمر مستحيل» ،مضيفا ً إ ّنه
سيستفيد من «النجاح الهائل» الذي حققته
العريضة للمطالبة سريعا ً بإعطاء المدينة
مزيدا ً من الصالحيات.
ول��م تبق م��ب��ادرة أوم��ال��ي معزولة .فقد
أطلقت عريضة أخرى مشابهة تحت شعار

«لتبق لندن داخل االتحاد األوروب��ي» لكنها
لم تجمع حتى ظهر أول من أمس ،أكثر من 16
ألف توقيع.
وتنطلق هذه المبادرات من موقف سكان
لندن خالل االستفتاء إذ صوتوا بنسبة %60
للبقاء داخل االتحاد األوروب��ي ،في حين أنّ
البالد بكاملها صوتت للخروج بنسبة .%52
وتمتد مدينة لندن الكبرى على مساحة
 1500كلم مربع ،وتضم مناطق ريفية على
أطرافها .وفي وسط المدينة حيث االكتظاظ
السكاني كبير ،وصلت نسبة المصوتين
للبقاء داخل االتحاد األوروب��ي إلى أكثر من
.%75
وفي السياق ،أص��در ص��ادق خان بياناً،
طالب فيه بإشراك مدينة لندن في مفاوضات
الخروج من االتحاد األوروب��ي وب��أنّ «تبقى
عضوا ً في السوق الموحدة».
فقد قال صادق خان في بيانه «من المهم
ج���دا ً أن ي��ك��ون للندن صوتها خ�لال هذه
المفاوضات على غ��رار إسكتلندا وايرلندا
ال��ش��م��ال��ي��ة» .وأض���اف م��وج��ه�ا ً ك�لام��ه إلى
المهاجرين األوروب��ي��ي��ن ق��ائ�لاً لهم إنهم
«سيبقون على الرحب والسعة في لندن».
علما ً أنّ  % 37من سكان لندن الـ  8.6ماليين

ولدو خارجها.
إلى ذلك ،عزل زعيم حزب العمال المعارض
في بريطانيا جيريمي كوربين وزير خارجية
ح��ك��وم��ة ال��ظ��ل ه��ي�لاري ب��ن أم���س ،بسبب
استعداده لقيادة انقالب ضد زعيم الحزب.
وقالت صحيفة «أوبزرفر»« ،عُ رف أنّ بن
اتصل بزمالئه من أعضاء البرلمان في مطلع
األسبوع ليبلغهم أ ّن��ه سيطلب من كوربين
االستقالة ،إذا كان هناك تأييد كبير للقيام
بتحرك ض��ده» ،كما من زمالئه في حكومة
الظل االنضمام له في تقديم استقاالتهم إذا
تجاهل كوربين هذا الطلب.
ورفض المتحدث باسم بن التعليق على
الخبر ،فيما نقلت «أوبزرفر» عن المتحدث
باسم كوربين قوله إنّ بن أبلغ بعزله أل ّنه
ُ
حيث جاءت
فقد ثقة زعماء حزب العمال،
ه��ذه األن��ب��اء بعد تصويت أكثر م��ن نصف
البريطانيين على خروج بالدهم من االتحاد
األوروبي.
بدورهّ ،
حث جون ماكدونل المتحدث باسم
الشؤون المالية في حزب العمال البريطاني
ن���واب ال��ح��زب ف��ي البرلمان على ال��ه��دوء
والتماسك ،بعد أن أدى عزل واستقالة أعضاء
في الحزب إلى صراع علني بين مسؤوليه.

الإ�سبان ي�صوتون لك�سر الجمود ال�سيا�سي
وتوقعات ب�صعود �أق�صى الي�سار
ص ّوت الناخبون اإلسبان أمس ،للمرة الثانية
خالل ستة أشهر في االنتخابات البرلمانية المبكرة،
التي تتنافس فيها األح���زاب األرب��ع��ة الرئيسة،
يتقدمها ح��زب الشعب اليميني بزعامة القائم
بأعمال رئيس الحكومة ماريانو راخ��وي وحزب
العمال االشتراكي بزعامة بيدرو سانشيز.
ه���ذا ول���م ت��ف��ض االن��ت��خ��اب��ات ال��س��اب��ق��ة التي
ج ّرت في كانون األول إلى فوز أيّ حزب بأغلبية
برلمانية تمكنه من تشكيل الحكومة ،لتنهي النمط
ال��ذي استمر  40ع��ام�ا ً م��ن تحقيق المحافظين
أواالشتراكيين أغلبية مستقرة.
وأش��ارت استطالعات ال��رأي إل��ى أنّ البرلمان
الذي ستسفر عنه هذه االنتخابات سيكون مفتتا ً
مثل البرلمان السابق مع حصول األحزاب األربعة
الكبيرة وستة أحزاب إقليمية أصغر على مقاعد في
البرلمان المؤلف من  350مقعداً.
وتزامن اليوم األخير من الحملة االنتخابية،
مع نتائج االستفتاء البريطاني بمغادرة االتحاد
األوروب����ي ،م��ا أف��رز سياقا ً تنافسيا ً ج��دي��دا ً بين
األح��زاب ،وحفز المزاج السياسي العام في البالد
نحو الفعل االنتخابي ،وشكل ال��م��ت��رددون من
الناخبين اإلسبان نسبة كبيرة تقارب .%30
وب��رزت على الساحة توقعات بتقدم أح��زاب
جديدة مثل حزب «بوديموس» (أقصى اليسار)
المناهض للتقشف ،مما قد يوجه ضربة جديدة
للتيار السياسي الرئيس في أوروبا بعد االستفتاء
البريطاني.
ومن المتوقع أن يصبح حزب الشعب أكبر حزب
من جديد بحصوله على  120مقعدا ً ولكن قد يحصل
أكثر شركائه المحتملين وهو حزب «المواطنون»

على نحو  40مقعدا ً ما يجعل عدد مقاعدهما أقل
من العدد الالزم لتحقيق أغلبية مطلقة وهو 176
مقعداً.
وكان حزب الشعب اليميني اقترح أن يترأس
ح��ك��وم��ة ائ��ت�لاف��ي��ة ت��ض��م ح��زب��ي «ال��م��واط��ن��ون»
الليبرالي ،والعمال االشتراكي اليساري ،إال أنّ
األخير ال يميل إل��ى ه��ذا الحل إط�لاق �اً ،فيما تقف
وج��ه��ات النظر المختلفة ف��ي اق��ت��س��ام السلطة
عائقا ً أم��ام تشكيل تحالف يساري بين «العمال
االشتراكي» ،وحزب «بوديموس».

وق���ال م��اك��دون��ل ف��ي إش���ارة إل��ى خ��روج
بريطانيا من االتحاد األوروب��ي «أدرك حجم
خيبة األم���ل ل��دى ال��ن��اس ،ح��ي��ال خسارة
االس��ت��ف��ت��اء األوروب�����ي ل��ك��ن اآلن ه��و وق��ت
التماسك».
وف��ي ش��أن متصل ،ق��ال وزي��ر الخارجية
البريطاني فيليب هاموند أمس ،إنّ مجلس
ال���وزراء سيستمر في عمله لحين اختيار
رئيس وزراء جديد ،وقال «بالتأكيد سيختار
رئيس وزراء جديد مجلسه الوزاري وجميعنا
سنبقى في مناصبنا حتى هذه النقطة وبعدها
سيتخذ رئيس الوزراء الجديد قراره».
وردا ً على س���ؤال ح��ول مصير منطقة
جبل طارق وهي جيب بريطاني في جنوب
أسبانيا ،قالت مدريد إ ّنها ستسعى لالشتراك
في إدارت��ه مع لندن بعد التصويت لصالح
االنسحاب من االتحاد األوروبي ،قال هاموند
«سنكون أقل قدرة على حماية مصالح جبل
طارق وليس الدفاع عن أراضي جبل طارق..
بالطبع يمكننا فعل ذلك لكن لحماية مصالح
جبل طارق إذا لم نكن في االتحاد األوروبي»،
مضيفا ً أنّ «جبل ط��ارق يعتمد على آالف
وآالف العمال األسبان الذين يعبرون هذه
الحدود كل ي��وم ،وأيّ تعطيل لهذا التدفق
سيكون مدمرا ً القتصاد جبل طارق».
جاء ذلك في وقت ،قال مسؤول كبير في
الخارجية األميركية ،إنّ الوزير جون كيري
سيجتمع مع مسؤولة السياسة الخارجية
في االتحاد األوروبي فيدريكا موغيريني في
بروكسل وم��ع وزي��ر الخارجية البريطاني
فيليب هاموند في لندن يوم االثنين.
وق��ال المسؤول الكبير إنّ كيري سيؤكد
أهمية أال يحذو أعضاء آخ��رون في االتحاد
ح ّذو بريطانيا مما سيضعف االتحاد بشكل
أكبر.
بدورهما ،ص��اغ وزي��را خارجية ألمانيا
وفرنسا وثيقة من تسع صفحات عنوانها
«أوروب����ا ق��وي��ة وس��ط ع��ال��م م��ن الشكوك»
واقترحا فيها سياسات أوروب��ي��ة مشتركة
على صعيد األمن والهجرة فضالً عن تعزيز
التقارب االقتصادي.
وقال وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر
شتاينماير ونظيره الفرنسي جان مارك ايرو
في الوثيقة إ ّنه «كي نمنع التفتت الزاحف
الصامت لمشروعنا األوروبي يجب أن نركز
أكثر على األساسيات وعلى الوفاء بالتوقعات
الملموسة لمواطنينا».

ع�شرات القتلى بهجمات �شر�سة لتنظيم
«داع�ش» االرهابي في �أفغان�ستان
قتل العشرات أمس ،باشتباكات عنيفة دارت بين مسلحي تنظيم «داعش»
اإلرهابي وقوات األمن الحكومية شرقي أفغانستان ،حيث تحصن المسلحون في
منطقة جبلية عند الحدود مع باكستان في الشهور القليلة الماضية ،على ما يبدو
تحت خطر الضربات الجوية األميركية.
وتشير الهجمات األخيرة ،إلى أنّ التنظيم ال يزال يمثل تهديدا ً قويا ً لحكومة
تواجه بالفعل تمردا ً بزعامة حركة «طالبان».
وفي السياق ،قال سليم خان قندوزي ،حاكم إقليم ننكرهار في بيان ،إن 12
على األقل من أفراد قوات األمن األفغانية والمدنيين قتلوا وأصيب  18آخرون ،في
حين ذكر مسؤولون محليون أنّ أكثر من  100من مسلحي «داعش» ،قتلوا في
االشتباكات على مدى األيام الثالثة الماضية.
وفي تجمع صغير بكابول أم��س ،ألقى رئيس اتحاد المجتمع المدني في
أفغانستان صديق أنصاري ،باللوم على الزعماء المحليين واتهمهم بالتقصير في
مواجهة خطر «داعش» ودعّ ا إلى وقفهم عن العمل ،مضيفا ً أ ّنه «يجب أن يحاسبوا
على كل قطرة دم تراق في ننكرهار ليصبحوا عبرة للمسؤولين اآلخرين».

وفي حال فوز تحالف لـ«بوديموس» بـ  90مقعداً،
كما هو متوقع ،باإلضافة إلى نحو  80مقعدا ً للحزب
االشتراكي فالنتيجة قريبة من األغلبية المطلقة.
وقد يسمح تأييد بعض من األح��زاب اإلقليمية
لهما بتشكيل حكومة ،لكن محللين كثيرين رجحوا
تفضيل الحزب االشتراكي تشكيل «ائتالف كبير»
مع ح��زب الشعب ال��ذي ينتمي إليه راخ���وي ،أو
إعطاء تأييد سلبي لحكومة أقلية بزعامة حزب
الشعب بدال ً من التحالف مع مجموعة تهدد وجوده
مثل «بوديموس».

برلين تدعو مو�سكو لل�شفافية
مع حلف الأطل�سي
دعّ ت وزي��رة الدفاع األلمانية أورسوالفون ديرليين أمس ،روسيا لتقديم
تقارير حول تعداد قواتها وتحركاتها لحلف شمال األطلسي.
وقالت الفون ديرليين إ ّنه من المنطقي تبادل مثل هذه المعلومات بين روسيا
و «الناتو» في إطار منظمة األمن والتعاون في أوروبا ،مؤكد ًة أنّ الحلف دفاعي
بحت وهو مستعد منذ زمن لمثل هذه الخطوة.
كما أيّدت الوزير ة األلمانية استراتيجية الحلف ،والتي اعتبرتها ردا ً على
«عدوانية» موسكو على حد تعبيرها ،إضافة إلى ذلك شددّت على ضرورة
تحسين العالقات من الجانب الروسي ،األمر الذي يتطلب من روسيا اتباع
القواعد الدولية والموافقة على الحوار حسب قولها.

