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العالم
إسبانيا

ّ
حملة مدريد تشتد ضد «انفصاليي» كاتالونيا:

جدل الديموقرطية يشتعل في البالد

تظاهر اآلالف أمس في
شوارع برشلونة ،بعدما دهم
الحرس المدني مقار رسمية
في كاتالونيا ،وذلك ضمن
خطة الحكومة المركزية
لمنع إجراء استفتاء تقرير
المصير ،والذي يحظى عقده
بتأييد البرلمان الكاتالوني
وبتأييد شعبي
تظاهر اآلالف في شوارع برشلونة أمس احتجاجًا على اعتقال مسؤولين كاتالونيين (أ ف ب)

ي ـبــدو أن حـكــومــة «ال ـح ــزب الـشـعـبــي»
اإلسـبــانـيــة تتجه بجدية نحو تنفيذ
وعدها بمنع إجراء استفتاء االنفصال
الكاتالوني ،باتخاذها خطوة جريئة
أم ـ ــس ب ـح ــق ال ـح ـك ــوم ــة ال ـكــاتــالــون ـيــة
املؤيدة لالنفصال ،مع اعتقال الحرس
ً
املــدنــي  12مـســؤوال كاتالونيًا ،تلتها
تظاهرات في الشارع.
وقـ ــد ح ـ ّـول ــت خ ـط ــوة ح ـكــومــة األق ـل ـيــة
ب ــرئ ــاس ــة م ــاري ــان ــو راخ ـ ـ ــوي األخ ـي ــرة
الـ ـنـ ـق ــاش ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد م ـ ــن ت ــأيـ ـي ــد أو
رفـ ــض االس ـت ـف ـت ــاء إلـ ــى ن ـق ــاش بـشــأن
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة فـ ــي إسـ ـب ــانـ ـي ــا .فــي
األث ـنــاء ،فيما يــزيــد عــدم الــرضــى لدى
شريحة مــن املجتمع اإلسـبــانــي التي
قد ال تؤيد انفصال كاتالونيا لكنها
ع ـلــى األق ـ ــل ت ــؤي ــد إجـ ـ ــراء االس ـت ـف ـتــاء،
بينما يـجــب أن يـتــركــز «ال ـج ــدل حــول
ضرورة االستفتاء كأداة ديموقراطية
لـحــل مشكلة سـيــاسـيــة قــائ ـمــة» ،وفــق
ما قال لـ«األخبار» الباحث السياسي

الكاتالوني ـ السوري في «كلية امللك»
في لندن ،غابرييل غروم.
وف ــي ســاعــات ال ـص ـبــاح األولـ ــى أمــس،
ده ـم ــت ال ـش ــرط ــة اإلس ـب ــان ـي ــة وزارات
مـحـلـيــة ف ــي اإلق ـل ـي ــم ك ـج ــزء م ــن خطة
ممنهجة ملنع قيام االستفتاء في األول
من تشرين األول ،معتقلة نائب رئيس
اإلقليم ،أرويل خونكيراس ،وجوزيف
ماريا جوفي وهو األمني العام لنائب
الرئيس ،في خطوات رأى البعض على
ّ
مواقع التواصل االجتماعي أنها تذكر
ب ــأي ــام حـكــم فــران ـكــو .ك ــذل ــك ،اقتحمت
الـ ـش ــرط ــة م ـك ــات ــب دوائ ـ ـ ـ ــر االق ـت ـص ــاد
والـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة والـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة
والـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة واالت ـص ــاالت
والضرائب في اإلقليم.
ّ
وت ـش ــكــل ت ـلــك ال ـخ ـط ــوة «امل ـث ــل األك ـثــر
قـ ـ ـس ـ ــاوة لـ ـلـ ـم ــواجـ ـه ــة املـ ـفـ ـت ــوح ــة بــن
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات وال ـ ـش ـ ـعـ ــب واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات
الـ ـك ــات ــال ــونـ ـي ــة امل ـ ــؤي ـ ــدة ل ــاس ـت ـف ـت ــاء،
والدولة اإلسبانية ،منذ اتخاذ البرملان

ال ـك ــات ــال ــون ــي ال ـ ـقـ ــرار ب ـع ـقــد اس ـت ـف ـتــاء
االنفصال» ،وفق غروم.
وتـلــك ليست امل ــرة األول ــى الـتــي تتخذ
فـيـهــا ال ـح ـكــومــة اإلس ـبــان ـيــة خ ـطــوات
لوقف إجــراء االستفتاء الــذي تعتبره
غير شرعي ،إذ صــادر الحرس املدني
اإلس ـبــانــي امل ــاي ــن م ــن امل ـظــاريــف في
ص ـنــاديــق كــرتــون ـيــة ك ــان ــت الـحـكــومــة

أصبح إجراء
االستفتاء صعبًا بسبب
العوائق التي
وضعتها الحكومة

ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة ت ــري ــد ت ــوزي ـع ـه ــا عـلــى
السكان ،فيما مثلت أمام االدعــاء ،أول
م ــن أم ـ ــس ،ال ــدف ـع ــة األولـ ـ ــى م ــن مـئــات
مــن رؤس ــاء بـلــديــات كــاتــالــونـيــا الــذيــن
أعـلـنــوا دعـمـهــم لــاسـتـفـتــاء ،مخالفني
إرادة مدريد.
ّ
تلك اإلجراءات صنفها رئيس حكومة
ك ــات ــال ــون ـي ــا ،ك ــارل ـي ــس ب ـي ـغــدمــونــت،
بأنها «عدوان منظم» من قبل «شرطة
وزارة داخ ـل ـي ــة ال ـح ـك ــوم ــة امل ــرك ــزي ــة
اإلسبانية من أجل منع الكاتالونيني
م ــن م ـم ــارس ــة حـقـهــم الــدي ـمــوقــراطــي
ب ـ ـحـ ــريـ ــة وت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــق ع ـ ـمـ ــل حـ ـك ــوم ــة
كاتالونيا املنتخبة ديموقراطيًا في
 27أيلول  ،»2015في تصريح مباشر
ل ــه أمـ ــس بــال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة .ورأى
أن ت ـصـ ّـرف الـحـكــومــة املــركــزيــة ليس
لــه أس ــاس قــانــونــي وي ـخــرق الـشــرعــة
ّ
األوروبية للحقوق ،متهمًا الحكومة
اإلس ـبــان ـيــة «االسـ ـتـ ـب ــدادي ــة» بـفــرض
حالة ط ــوارئ فــي هــذا اإلقليم الواقع

شمال شرق إسبانيا.
وفــي الـشــارع ،تجمع آالف األشخاص
فــي وس ــط بــرشـلــونــة لــاحـتـجــاج على
التوقيفات .وقــد وقعت صــدامــات بني
ال ـش ــرط ــة وامل ـت ـظ ــاه ــري ــن أمـ ـ ــام دائ ـ ــرة
الـشــؤون الـخــارجـيــة ،فيما ّ
ردد بعض
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن فـ ــي ب ــرش ـل ــون ــة عـ ـب ــارة:
«قــوات االحتالل إلى الـخــارج!» ،وكتب
عـلــى الف ـت ــات« :س ـن ـصـ ّـوت مــن أج ــل أن
نكون أحرارًا».
وقــد دعــا راخ ــوي فــي وقــت ســابــق إلى
«ال ـ ـ ـهـ ـ ــدوء» ،م ــع خـ ـ ــروج امل ـت ـظــاهــريــن
إلــى ش ــوارع برشلونة ،وإلــى «الـعــودة
ال ــى ال ــوض ــع الـطـبـيـعــي وال ـت ـع ـقــل ،ألن
ه ــذا االسـتـفـتــاء ال يمكن أن يحصل».
واتـهــم راخ ــوي أيـضــا ق ــادة كاتالونيا
االنفصاليني بخرق القانون ومخالفة
الدستور اإلسباني.
وق ـ ـ ــد تـ ـعـ ـي ــق ض ـ ـغـ ــوطـ ــات ال ـح ـك ــوم ــة
اإلسبانية ،جــديــا ،عقد االستفتاء ،إذ
«مـ ــن ال ــواض ــح اآلن أن ـه ــم اس ـت ـهــدفــوا
أس ـ ــس ال ـت ـن ـظ ـيــم الـ ـ ــذي ن ـح ـت ــاج إل ـيــه
لــاسـتـفـتــاء ،ون ـحــن نـعـلــم جميعًا في
كــاتــالــونـيــا أن الـقـيــام بــاالسـتـفـتــاء في
ظــل تلك املـعــوقــات أصـبــح أم ـرًا صعبًا
ج ـ ـ ـدًا» ،وفـ ــق غـ ـ ــروم .ل ـكــن ف ــي امل ـقــابــل،
ف ــإن اس ـت ـمــرار الـحـكــومــة املــركــزيــة في
حملتها قــد «ي ــؤدي إلــى ّ
رد فعل أكبر
من كاتالونيا ،يتخطى الحركة املؤيدة
ل ــاس ـت ـق ــال» ،وذلـ ـ ــك ف ــي ظ ــل إصـ ــرار
ال ـح ـكــومــة ال ـكــاتــالــون ـيــة ع ـلــى امل ـضـ ّـي
ّ
قدمًا باستفتاء شكل حجر الزاوية لها
مـنــذ فــوزهــا باألغلبية الـبــرملــانـيــة في
عام .2015
ّ
بتصرفاتها
وقد حرفت حكومة راخوي
«النقاش عــن أحقية االنفصال أو عن
أحقية القيام باالستفتاء إلــى تساؤل
ج ـ ّـدي بـشــأن القيم الديموقراطية في
الدولة اإلسبانية» ،فيما «تبعد عنها
ـزاب السياسية بشأن
دعــم بعض األحـ ّ ً
االسـتـفـتــاء» ،مشكلة فــي الــوقــت عينه

تقرير

مكسب بريطاني جديد في «األسواق المربحة»:

اتفاقية تعاون عسكري مع السعودية

الخليجية
مستغلة األزمة ّ
يها الغرب
والتوترات التي يغذ ّ
بين دول المنطقة ،وقعت
بريطانيا اتفاقية إطارية
للتعاون العسكري واألمني
مع السعودية ،بعد يومين
فقط من توقيع اتفاقية
مماثلة مع قطر
ّ
لــم يـكــد يـجــف حـبــر اتـفــاقـيــة «تعزيز
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادل الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
والتقني» بني قطر وبريطانيا ،حتى
أع ـل ـنــت األخـ ـي ــرة تــوقـيـعـهــا اتـفــاقـيــة
م ـمــاث ـلــة م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ،ف ــي مشهد
ّ
يؤكد ما نشرته الصحف البريطانية
عن استغالل لندن لألزمة الخليجية
لـ ـ ــزيـ ـ ــادة م ـب ـي ـع ــات ـه ــا م ـ ــن األس ـل ـح ــة
واملعدات العسكرية.
وأع ـل ـن ــت وك ــال ــة األنـ ـب ــاء ال ـس ـعــوديــة

الرسمية أن ّ
ولي العهد ووزير ّالدفاع
السعودي محمد بن سلمان ،وقع أول
من أمس مع وزير الدفاع البريطاني
م ــاي ـك ــل فـ ــالـ ــون «ات ـف ــاق ـي ــة ل ـل ـت ـعــاون
فــي امل ـج ــاالت الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة»،
م ـش ـيــرة إلـ ــى أن ال ـخ ـط ــوة ت ــأت ــي فــي
سـ ـ ـي ـ ــاق «ال ـ ـج ـ ـه ـ ــود الـ ـ ـت ـ ــي ت ـب ــذل ـه ــا
للتصدي إليران في منطقة الخليج».
وك ــان ــت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة قــد
أعلنت في نيسان املاضي ،عقب زيارة
رئـيـســة ال ـ ــوزراء الـبــريـطــانـيــة تـيــريــزا
مــاي الــريــاض ،أنها ستعزز التعاون
العسكري واألمـنــي مع األخـيــرة ،بما
في ذلــك «إع ــادة بناء وإصــاح وزارة
الــدفــاع ،ومراجعة الـقــدرات الدفاعية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،والـ ـعـ ـم ــل املـ ـشـ ـت ــرك فــي
صفوف القوات املسلحة السعودية».
وت ــأت ــي االت ـفــاق ـيــة ب ـعــد ي ــوم ــن فقط
من توقيع فالون مع نظيره القطري
خــالــد الـعـطـيــة عـلــى «خ ـطــاب نـ ّـيــات»
ب ـه ــدف «ت ـع ــزي ــز ال ـت ـع ــاون وال ـت ـب ــادل
ال ـع ـس ـكــري وال ـت ـق ـنــي ب ــن ال ـب ـلــديــن»،
ّ
تـجــلــت أول ــى نتائجه بصفقة ســاح
يقتني بموجبها سالح الجو القطري
 24طائرة حديثة من طراز «تايفون»،
بكامل عتادها .وقالت وزارة الدفاع
الـبــريـطــانـيــة إن االت ـفــاق ـيــة «ه ــي أول

صفقة عسكرية كبيرة مع قطر ،أحد
الشركاء االستراتيجيني لبريطانيا».
وك ــان ــت مـ ــاي ق ــد أع ـل ـنــت ف ــي كــانــون
األول املــاضــي أن بــادهــا ستستثمر
خ ــال الـسـنــوات الـعـشــر املقبلة نحو
 4.5مليارات دوالر في مجال الدفاع
فــي أكثر مــن دولــة عربية فــي منطقة
الخليج.
وتـ ـسـ ـتـ ـغ ــل ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ال ـ ـخـ ــافـ ــات
الخليجية لعقد أكبر عــدد ممكن من
ّ
ص ـف ـقــات الـ ـس ــاح ،األمـ ــر الـ ــذي أك ــده
موقع «ميدل إيست آي» البريطاني،
الــذي كشف في تقرير سعي شركات
الـســاح البريطانية إلــى «إذك ــاء نار

ُت ُّ
عد السعودية
أكبر زبون لبريطانيا
في سوق تجارة
السالح

االنـ ـقـ ـس ــام ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـيــج مــن
أجل عقد صفقات سالح مع األطراف
املتخاصمة».
ووفق التقرير الصادر في التاسع من
ً
الشهر الجاري ،أدرجت بريطانيا كال
مــن السعودية واإلم ــارات والبحرين
وقطر على قائمة «األسواق املربحة»
ل ـص ـنــاعــة األسـ ـلـ ـح ــة ،ال ـت ــي تـتـضـمــن
 46بلدًا ،بعد أن كــان العدد  35العام
املاضي.
ورأى املــوقــع أن بــريـطــانـيــا «تسعى،
بعد خروجها من االتحاد األوروبي،
إل ــى تـعــزيــز أربــاح ـهــا مــن ال ـص ــادرات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ع ـب ــر اسـ ـتـ ـغ ــال األزم ـ ــة
ّ
الـخـلـيـجـيــة» ،مــتـهـمــا ل ـنــدن بتجاهل
«ت ـقــاريــر املـنـظـمــات الـحـقــوقـيــة الـتــي
تــؤكــد ارتـكــاب دول ،على غ ــرار مصر
وال ـب ـحــريــن وال ـس ـعــوديــة ،انـتـهــاكــات
جسيمة في مجال حقوق اإلنسان».
ُ
وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ُّـد الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة أك ـ ـ ـبـ ـ ــر زب ـ ـ ــون
لبريطانيا في سوق تجارة السالح،
إذ وافـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت ل ـ ـ ـنـ ـ ــدن ع ـ ـلـ ــى تـ ـص ــدي ــر
أسلحة بما يـفــوق  3مـلـيــارات جنيه
إسـتــرلـيـنــي ( 3.87م ـل ـيــارات دوالر)،
بما فيها طــائــرات مقاتلة وعمودية
وط ــائ ــرات مــن دون طـيــار بقيمة 2.2
م ـل ـيــار ج ـن ـيــه إس ـتــرل ـي ـنــي ،وذخ ــائ ــر

وصــواريــخ وقنابل بقيمة  1.1مليار
ج ـن ـي ــه ،وعـ ــربـ ــات م ــدرع ــة ودب ــاب ــات
بقيمة  430مليون جنيه ،إلى الرياض
ف ــي ال ـع ــام ــن امل ــاض ـي ــن ف ـق ــط ،وذل ــك
تزامنًا مــع بــدء ال ـعــدوان على اليمن،
ال ــذي ذهــب ضحيته حتى اآلن أكثر
مــن  12أل ــف يـمـنــي .وكــانــت املحكمة
العليا البريطانية قد قضت في تموز
تصدير األسلحة
املاضي بـ«شرعية» ً
إلى السعودية ،ضاربة عرض الحائط
بـ ـعـ ـش ــرات الـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عــن
األمــم املتحدة واملنظمات الحقوقية
ـاض جــرائــم
الـتــي تــؤكــد ارت ـك ــاب الــري ـ ً
حــرب فــي اليمن ،مستخدمة السالح
البريطاني.
ووفــق تقرير صــادر عــن مكتب األمــم
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،
فإن الجهات التي يجب أن «تحاسب»
تـحــالــف الـ ـع ــدوان عـلــى االن ـت ـهــاكــات،
وه ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــس ال ـ ــدائـ ـ ـم ـ ــة
العضوية في مجلس األمــن الدولي،
هـ ــي امل ـس ـت ـف ـي ــد األك ـ ـبـ ــر مـ ــن تـ ـج ــارة
األسلحة ،وتستأثر مجتمعة بنسبة
 %88مـ ــن الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرات ،الـ ـت ــي تـصــل
بــالــدرجــة األولـ ــى فــي منطقة الـشــرق
األوسط إلى السعودية.
(األخبار)

