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إيران

انتفاضة «اإلصالحيين» المبكرة على روحاني:

مقالة

للنأي بالنفس عن «فشل» الحليف

ّ
فجرت تصريحات مدير مكتب الرئيس
اإليراني ضد تيار «اإلصالحيين» ،السجال
بين األخير وحليفه فريق روحاني .وهو
خالف بدأت بوادره منذ مدة ،وتحتدم
اليوم مع تصاعد السخط الشعبي على
سياسة الرئيس ،وسط محاولة من هذا
التيار للنأي بالنفس عن الخسائر السياسية
التي مني بها بعد االنسحاب األميركي
من االتفاق النووي

طهران ــ حسين شعيتو
أزم ـ ــة س ـيــاس ـيــة ح ـ ـ ــادة ،ه ــي األولـ ــى
مــن نــوعـهــا ،تشهدها ط ـهــران .فبعد
أن اعـ ـت ــاد ال ـ ـشـ ــارع ،وامل ــراقـ ـب ــون في
الـ ـخ ــارج ،ع ـلــى االن ـق ـس ــام الـتـقـلـيــدي
بـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاري «اإلص ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن»
و«املحافظني» ،تفجرت أزمــة جديدة
داخـ ـ ـ ــل ج ـب ـه ــة «اإلص ـ ــاح ـ ـي ـ ــن» ،أو

يستعد «اإلصالحيون»
لتشكيل كتلة موحدة
برئاسة محمد رضا عارف
بشكل أدق بــن هــذا الـتـيــار وحليفه
فــي الــوســط «ت ـيــار االعـ ـت ــدال» (تـيــار
روحــانــي) .وهــو خــاف ّ
تفجر اليوم،
لكن بدأت بــوادره منذ ميل روحاني
إلـ ـ ـ ــى «املـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــن» ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب
ح ـل ـف ــائ ــه وداع ـ ـم ـ ـيـ ــه .ل ـك ــن يـ ـب ــدو أن
اق ـت ــراب االسـتـحـقــاقــات االنـتـخــابـيــة،
ت ـفــرض عـلــى «اإلص ــاح ـي ــن» الـنــأي
بالنفس عن «فشل» الرجل ،والسعي
في استعادة ثقة الشارع الخائب من
الرهانات على االتفاق النووي.
في الشكل ،يتمظهر الخالف الجديد
على شكل سجال حاد بني الطرفني.
أم ــا ف ــي امل ـض ـمــون ،فـيـشــي الـتــراشــق
اإلع ــام ــي بـتــدشــن مـعــركــة رئــاسـيــة

ح ــامـ ـي ــة مـ ـبـ ـكـ ـرًا ،وق ـ ـبـ ــل عـ ــامـ ــن مــن
موعدها مــع انتهاء الــواليــة الثانية
واألخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ل ـ ـلـ ــرئ ـ ـيـ ــس .وقـ ـ ـ ــد ن ـشــب
ال ـخ ــاف إثـ ــر ت ـصــريــح م ــدي ــر مكتب
روحـ ـ ــانـ ـ ــي ،مـ ـحـ ـم ــود واع ـ ـظ ـ ــي ،ب ــأن
األص ـ ـ ــوات ال ـت ــي ح ـصــدهــا الــرئ ـيــس
ال ـح ــال ــي ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،سـبـبـهــا
ش ـع ـب ـي ـتــه ،ال دعـ ــم «اإلص ــاحـ ـي ــن»،
م ــا أث ـ ــار حـفـيـظــة األخـ ـي ــري ــن ،الــذيــن
يعتبرون أن الفضل األول في وصول
روح ــان ــي إل ــى س ــدة الــرئــاســة ،يعود
إل ـ ـي ـ ـهـ ــم ،خـ ـص ــوص ــا دع ـ ـ ــم ال ــرئ ـي ــس
ال ـس ــاب ــق م ـح ـمــد خ ــات ـم ــي .تـصــريــح
واع ـ ـظـ ــي ت ــرت ـب ــت ع ـل ـي ــه ردود فـعــل
صاخبة من معسكر «اإلصالحيني»
ونوابهم في البرملان ،تمحورت حول
اتـهــام الحكومة بالفشل وبــأن ليس
لديها أي رؤية ملستقبل البالد.
هــذا فــي الـسـجــال اإلعــامــي ،لكن في
ال ـخ ـل ـف ـيــة ي ـب ــدو أن «اإلص ــاح ـي ــن»
يحاولون الخروج من كنف روحاني
قـبــل االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة املقبلة،
كـمــا الـنـيــابـيــة ،ورمـ ــي فـشــل االت ـفــاق
ال ـنــووي وتبعاته االقـتـصــاديــة على
ك ــاه ــل ه ـ ــذا الـ ـف ــري ــق ،أم ـ ـ ــام ال ـخ ـي ـبــة
ال ـت ــي ت ـس ــود ال ـ ـشـ ــارع اإليـ ــرانـ ــي مــن
ال ــوع ــود ال ـتــي قــدمــت ،وت ــم التعويل
ً
عـلـيـهــا ط ــوي ــا ف ــي زم ــن امل ـفــاوضــات
مـ ــع ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج .وهـ ـ ــي وع ـ ـ ــود مـنـحــت
فريق روحاني زخمًا في االنتخابات
املاضية ،وأظهرت أن الشارع اإليراني
يــرغــب فــي مـنـحــه فــرصــة الستكمال
مشروعه ،قبل أن يقطع الطريق قرار
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة بــاالن ـس ـحــاب من
االت ـ ـفـ ــاق .ال ي ــري ــد «اإلص ــاحـ ـي ــون»،
الذين حصدوا  30مقعدًا من أصل 30
في طهران في االنتخابات البرملانية،
أن تتم محاسبتهم على أساس أنهم
هم وراء هذا الفشل.
ال ي ـن ـك ــر ه ــان ــي ن ـع ـم ــت زاده ،أح ــد
األشـ ـ ـخ ـ ــاص املـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــن ف ـ ــي ت ـي ــار
«اإلصـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــن» ،ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ــى
«األخبار» ،أن أصل الخالف الجاري
بـ ـ ـ ــن «اإلصـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن» وح ـ ـكـ ــومـ ــة
روح ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي ،يـ ـ ــرجـ ـ ــع إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ــوعـ ـ ــود
الـ ـت ــي أط ـل ـق ـهــا ه ـ ــذا ال ـت ـح ــال ــف عـلــى
الشعب اإليــرانــي بتحسن األوض ــاع

ينأى تيار «المحافظين» بنفسه عن الخالف لكن ال يخفي رغبته في انتهاز الفرصة (أ ف ب)
االقـتـصــاديــة واملـعـيـشـيــة بـعــد إتـمــام
االتفاق النووي ،وهو ما لم يحصل.
وف ـ ــق زاده ،مـ ــا أث ـ ـ ــار ح ـف ـي ـظــة ق ــوى
«إصـ ــاح ـ ـيـ ــة» ،أن ال ــرئـ ـي ــس ي ـت ــودد
إلــى تـيــار «املـحــافـظــن» أكـثــر وينأى
بنفسه عنهم ،وه ــذا مــا اتـضــح أكثر
فــي هــويــة وزرائـ ـ ــه ،األم ــر ال ــذي فجر
الخالف داخل البرملان مع الحكومة،
خ ـص ــوص ــا ح ـ ــول م ـل ــف االقـ ـتـ ـص ــاد.
ويـ ـضـ ـي ــف زاده أن ه ـ ـنـ ــاك «ل ـع ـب ــة
سياسية تلوح في األفــق» للوصول

إلى «تيارين إصالحيني» في البالد.
فـتـيــار «اإلصــاح ـيــن» اآلن أدرك أن
م ـكــان ـتــه ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
مهددة ،ولذلك فهو يعكف على مللمة
جــراحــه وتشكيل كتلة «إصــاحـيــة»
جديدة ،يكشف زاده أن من سيرأسها
ه ــو مـحـمــد رضـ ــا عـ ـ ــارف ،أحـ ــد أب ــرز
الوجوه إبان فترة خاتمي .وفي هذا
االت ـ ـجـ ــاه ،ي ـب ــدو أن «اإلص ــاح ـي ــن»
مـ ـ ـص ـ ــرون عـ ـل ــى خ ـ ـ ــوض م ـع ــارك ـه ــم
ف ــي مـخـتـلــف الـ ـ ـ ــدورات االن ـت ـخــاب ـيــة

املقبلة بزخم كبير ،بما فيها رئاسة
الـجـمـهــوريــة ،عـلــى رغ ــم الـصـعــوبــات
ج ـ ــراء خـيـبــة أمـ ــل الـ ـش ــارع اإلي ــران ــي
وصـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود أس ـ ـ ـهـ ـ ــم «املـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــن»،
والـ ـسـ ـع ــي السـ ـتـ ـع ــادة ث ـق ــة الـ ـش ــارع
والـتـخـلــص مــن املـســؤولـيــة عــن فشل
حكومة روحاني .ويستدل زاده على
انعكاس سخط الشارع اإليراني على
«اإلصالحيني» ،هذه األيام ،بالهجمة
ال ــواسـ ـع ــة ع ـل ــى ال ـن ــائ ــب ع ــن مــديـنــة
ســروان محمد باسط درازده ــي ،إثر

حــادثــة املـشــادة الكالمية بينه وبني
م ــوظ ـف ــي الـ ـجـ ـم ــارك ،والـ ـت ــي نـتـجــت
منها «الهجمة املنظمة عبر متابعة
البرملان للموضوع وفتح تحقيق»،
بحسب ما يقول.
ع ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،ي ـن ـ ّـب ــه ال ـنــائــب
ال ـســابــق عــن ت ـيــار روح ــان ــي ،حسني
روي وران ،أنــه «مــن الخطأ أن نقول
إن الرئيس روحاني هو جزء أصيل
مــن الـتـيــار اإلص ــاح ــي ،بــل هــو جــزء
م ــن ال ـت ـي ــار األص ــول ــي (امل ـحــاف ـظــن)
ب ــاع ـت ـب ــاره ع ـضــو جـمـعـيــة الـعـلـمــاء
املجاهدين التابعة للتيار األصولي،
وقد اختلف معهم وترشح للرئاسة
وه ـ ـن ـ ــاك الق ـ ـ ــى دع ـ ـ ــم اإلص ــاحـ ـي ــن
و(ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق) خ ــاتـ ـم ــي».
ويلفت إلى أن تلك التحالفات جعلت
روحــانــي ينسق مع «اإلصالحيني»،
لكن «مــا يحدث اآلن أن إدارة األزمــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـخــان ـقــة ل ـهــا تـبـعــات
اج ـت ـم ــاع ـي ــة وهـ ـن ــاك ان ـت ـق ــاد شــديــد
ج ـدًا ألداء الـحـكــومــة فــي ه ــذا املـجــال
يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول ال ـ ـت ـ ـي ـ ــار اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــي أن
ي ـن ــأى بـنـفـســه ع ـن ــه» .ويـعـتـقــد روي
وران أن «ال ـع ـن ــوان ال ـي ــوم روحــانــي
بينما ال ـخــاف إصــاحــي داخ ـلــي»،
يـسـعــى «اإلص ــاحـ ـي ــون» م ــن خــالــه
ف ــي أخـ ــذ م ـس ــاف ــة ع ــن روحـ ــانـ ــي مــن
اآلن اسـ ـتـ ـع ــدادًا ل ـض ـمــان الـ ـف ــوز في
االنتخابات البرملانية املقبلة.
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـتـ ـس ــع
رق ـع ـت ــه ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئــا ،ي ـل ـت ــزم ت ـيــار
«املحافظني» موقف الـنــأي بالنفس
ع ـ ـ ــن س ـ ـ ـجـ ـ ــال الـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــن .ويـ ـ ـق ـ ــرأ
«امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــون» ال ـ ـحـ ــدث مـ ــن زاويـ ـ ــة
أن روح ــان ــي ل ــن يـسـتـطـيــع تــرشـيــح
ن ـف ـس ــه م ـ ـ ــرة ج ـ ــدي ـ ــدة بـ ـع ــد ان ـت ـه ــاء
والي ـتــه الـثــانـيــة ،مــا يجعل بعضهم
ّ
يـعــلــق بــال ـقــول إن «األج ـ ــدر اآلن هو
إيـ ـج ــاد ح ـل ــول وس ـي ــاس ــات ل ـت ـفــادي
األزمـ ــات» ،لـكــن ،فــي الــوقــت نفسه ،ال
يخفي كثير منهم سعادته بالفرصة
الـتــي يمكن انـتـهــازهــا واإلع ـ ــداد من
اآلن لــانـتـخــابــات الــرئــاسـيــة املقبلة
التي يــرون أنها «مبشرة» لتيارهم،
باعتبارهم أن السخط الشعبي على
الحكومة يصب في مصلحتهم.

ترجيح تمرير اتفاق «بريكست» في البرلمان

في أحدث تصريح بعد الجمود الذي
طغى على ملف «بريكست» األسبوع
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،قـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ّ
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ج ـي ــري ـم ــي هـ ــانـ ــت ،إن
البرملان قد يوافق على اتفاق رئيسة
ال ـ ـ ــوزراء ت ـيــريــزا مـ ــاي ،ل ـل ـخــروج من
ّ
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ،إذا أوض ـ ــح أن
الوضع الخاص بالحدود األيرلندية
سيكون مــؤقـتــا .وذل ــك بعد أن ألغت
ماي التصويت على اتفاق الخروج،
فــي وقــت ســابـ ّـق مــن الشهر الـجــاري،
بعدما ّ
أقرت بأنه لن يحظى بموافقة
الـ ـب ــرمل ــان .ومـ ــن امل ـن ـت ـظــر أن يـنــاقــش

المقاولون الهوياتيون عاجزون
في مواجهة االحتجاج الشعبي
لينا كنوش
في األسابيع األخيرة ،انحازت التغطية اإلعالمية
طوعًا إلى الخطاب السياسي الرسمي ،في إثارة
ّ
واملخربني ،إذ صارت
الخلط بني السترات الصفر
تتأثر بعنف املحتجني في مواجهة الشرطة ،وتعجل
لذلك في إعالن إرهاق الحركة ،التي يتفاقم ضعفها
على التعبئة .في واقع األمر ،حتى في حال انتهت
حركة السترات الصفر ،فإنها أحدثت تغييرًا مهمًا
ّ
بفكها عزلة الطبقات الشعبية وصياغتها جزئيًا
تجربتها السياسية األولى.
ومع أن الدينامية املطلبية تحتاج مزيدًا من
النقاشات ،ال يمكن إنكار أن هذه الحركة متعددة
الطبقات ،واملبهمة سياسيًا ،شديدة األهمية من
املنظور السوسيولوجي ،فهي تدلل على اختالل
النظام الديموقراطي اإلجرائي ،الذي يحرم املواطنني
من تقرير مصيرهم ،بسبب امليكانيزمات
االقتصادية الجبرية وااللتزامات األوروبية ،كما
تدلل أيضًا على فشل األحزاب السياسية.
مع صعود حركة تتكون غالبيتها من الطبقات
الشعبية شبه الحضرية ،نصف الريفية والطبقات
املتوسطة ،قام تنظيم «التجمع الوطني» اليميني
املتطرف («الجبهة الوطنية» سابقًا) ،الذي
يوظف منذ وقت بعيد اإلحساس باالستالب
الديموقراطي ،عبر خطابه املعادي للنظام ،بإعالن
نفسه ناطقًا باسم مصالح الشرائح املهيمن عليها
(التي تنتمي إلى «الفرنسيني الحقيقيني») ،لكنه
فشل في استغالل التعبئة.
ُيفسر عالم االجتماع إريك مارليار ،بعض أبعاد
الصعوبة التي وجدها «التجمع الوطني» في إغواء
السترات الصفر ،بانعدام التناغم بني «املطالب»
التي ّ
عبرت عنها الحركة ،والخيارات االقتصادية

واالجتماعية التي يتبناها الحزب.
على رغم دفاع مارين لوبان ،خالل حملتها
االنتخابية الرئاسية عن إجراءين مهمني ،هما،
مواءمة األجور مع نسبة التضخم ،وحماية
الصناعة والخبرات الفرنسية ،املوجودان اآلن
ضمن قائمة مطالب السترات الصفر (التي يبقى
أهم إجراء فيها هو تنظيم استفتاء بمبادرة
ُ
مواطنية السترجاع «الديموقراطية املصادرة»،
على غرار ما حصل في سويسرا وإيطاليا) ،يرى
مارليار أن «التجمع الوطني تبنى بعد االنتخابات

يوضح نموذج إيطاليا
القريب درجة التبعية تجاه
االتحاد األوروبي

الرئاسية ،منحى يفصله عن الطبقات الشعبية»،
ويالحظ أن  60في املئة من هذه الفئة االجتماعية،
ً
تدل بأصواتها أصال.
لم ِ
يشرح عالم االجتماع ذلك بالقول« :اليوم تعارض
مارين لوبان رفع الحد األدنى لألجور ،كما أفقدها
موقفها امللتبس من االتحاد األوروبي ،الكثير من
مصداقيتها ،حيث يتناقص باستمرار الجمهور
املستعد لالستماع لنائب في البرملان األوروبي،
وهي تشهر ببروكسل وتعجز في الوقت نفسه
عن التعبير عن موقف واضح حول الخروج أو
البقاء في االتحاد» .ويذكر مارليار أن من أهم

شروط الطبقات الشعبية اليوم ،هو إيجاد حل
للدين الذي يقترب حجمه من  100في املئة من
إجمالي الناتج املحلي ،وهو مرجح لالرتفاع في
األعوام املقبلة.
كلفة هذا الدين (مقدار الفوائض املدفوعة
للدائن) ستتجاوز  42مليار في موازنة عام
 ،2019وفق تقديرات «املعهد الوطني لإلحصاء
والدراسات االقتصادية .»INSEE -ذلك في حني
التزمت الحكومة (في إطار احترامها التفاقية
ماستريخت) ،تحت ضغط بروكسل ،بتقليص
عجز املوازنة تحت نسبة  3في املئة من الناتج
املحلي اإلجمالي .ويدقق إريك مارليار ،أن «سداد
هذا الدين يؤثر في السياسات االجتماعية ،وإعادة
توزيع الثروات ،وال يملك التجمع الوطني ،وال أي
حزب آخر ،مقترحًا واضحًا حول هذه النقطة».
وفقًا له« ،يتمنى أصحاب السترات الصفر األكثر
ضيقًا لألفق ،استقالة إيمانويل ماكرون ،من دون
التساؤل حول هامش املناورة املتوافر لدى أي
مسؤول منتخب يجب عليه التعامل مع مشكلة
الدين ،ومع فتاوى بروكسل التي تجبرهم على
البقاء متورطني».
ّ
في هذا السياق ،يوضح نموذج إيطاليا القريب
درجة التبعية تجاه االتحاد األوروبي ،فقد
ّ
فند مزاعم دعاة الـ«فرنسيت» الطامحني إلى
استقدام حكومة معادية لالتحاد األوروبي،
وتسمية سياسيني مدافعني عن هذا التوجه في
املناصب املهمة .انتهى األمر بالحكومة اإليطالية،
ّ
املصممة على الخروج من االتحاد باالستسالم
لبروكسل ،بعد أن ّ
وبختها املفوضية لرفضها
احترام التزامات الحكومة السابقة ،على رغم أن
املوازنة التي اقترحتها تتالءم مع معايير اتفاقية
«ماستريخت».

تقرير

بريطانيا

في ظل االنقسام الشديد الذي بات
يسيطر على المشهد السياسي في
المملكة المتحدة بسبب «بريكست»،
ّرجح وزير الخارجية البريطاني أن البرلمان
«قد يوافق» على تمرير اتفاق تيريزا
ماي الذي يحظى بمعارضة شديدة من
داخل «المحافظين» وخارجه

فرنسا

ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا ،ال ـش ـه ــر
املقبل ،على أن يجري التصويت في
منتصف كانون الثاني /يناير.
ّ
وأش ــار هــانــت ،أم ــس ،إلــى أن الـنــواب
سـ ـيـ ـق ـ ّـرون ات ـ ـفـ ــاق م ـ ــاي إذا أوضـ ــح
ّ
«االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد» أن ال ـ ــوض ـ ــع الـ ـخ ــاص
بالحدود األيرلندية سيكون مؤقتًا،
ـث لـهـيـئــة اإلذاع ـ ــة
مـضـيـفــا ف ــي ح ــدي ـ ٍ
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة أن ـ ــه «إذا ك ـ ــان مــؤق ـتــا
فيمكن للبرملان التعايش مــع ذلــك...
يمكننا الحصول على هــذا االتـفــاق.
بالطبع نستطيع» .وال يزال البرملان
م ـن ـق ـس ــم ب ـ ـشـ ــدة حـ ـ ــول االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،إذ
ع ــارض أن ـصــار وم ــؤي ــدو االنـفـصــال
ع ـل ــى حـ ــد سـ ـ ــواء ات ـ ـفـ ــاق م ـ ــاي الـ ــذي
ي ـس ـعــى إلـ ــى ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى عــاقــات
وثيقة مع االتحاد األوروبــي .وزادت
ال ـ ـخـ ــافـ ــات م ـ ــن اح ـ ـتـ ـمـ ــال ال ـ ـخـ ــروج
م ــن دون ات ـف ــاق ،م ــا أدى إل ــى تــزايــد
ـان على
الــدعــوات إلج ــراء استفتاء ث ـ ٍ
انسحاب بريطانيا من االتحاد.
بــال ـتــوازي مــع إع ــان هــانــت ،أعلنت
ج ـمــاعــة نــاش ـطــة ف ــي بــري ـطــان ـيــا عن
خطة لعرقلة نــواب الـبــرملــان لتمكني
ال ـح ـك ــوم ــة م ــن ت ـح ـص ـيــل ال ـض ــرائ ــب
إلج ـب ــار رئ ـي ـســة وزراء الـ ـب ــاد ،على

ـان عـلــى
إج ـ ـ ــراء اس ـت ـف ـت ــاء ش ـع ـبــي ثـ ـ ـ ٍ
«بريكست» ،يؤيدها أحد كبار نواب
ح ــزب «املـحــاف ـظــن» املـتـمــرديــن على
خـطــة مـ ــاي ،وه ــو دومـيـنـيــك غــريــف.
وذكرت صحيفة «ذي إندبندنت» أن
الخطة تهدف إلــى «جعل التصويت
الشعبي الخيار املفترض أمــام ماي
وليس الخروج من دون اتـفــاق» ،في
حــال لــم يــوافــق مجلس العموم على
االتفاق الذي اقترحته ماي.

وب ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــب الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ح ـ ــدد
مــامـحـهــا تـقــريــر ملـجـمــوعــة ناشطة
تدعى «بيست فور برينت» (األفضل
لـبــريـطــانـيــا) ،يـقــوم ن ــواب «الـعـمــوم»
بتعديل مشروع قانون التمويل عند
إعــادتــه إل ــى املـجـلــس ،بحيث يجعل
ت ـح ـص ـي ــل ال ـ ـضـ ــرائـ ــب امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
مشروطًا بإجراء استفتاء يتاح فيه
خيار البقاء .وبناء على التقرير ،فإنه
فــي حــال عــدم اتـفــاق غالبية البرملان

يعود النواب إلى مجلس العموم في  7كانون الثاني لمناقشة اتفاق ماي (أ ف ب)

باكستان تدرج منظمة «غولن» التركية على قائمة اإلرهاب
عـ ـل ــى ت ــأيـ ـي ــد م ـ ـ ــاي ي ـم ـك ــن ل ـل ـن ــواب
محاولة توحيد صفوف من يرغبون
ف ــي إت ــاح ــة قـ ــول أخ ـي ــر ل ـل ـش ـعــب مــع
أولئك الذين يعارضون الخروج من
دون اتفاق ،لعرقلة إجراءات تحصيل
ال ـح ـكــومــة ل ـل ـضــرائــب م ــا ل ــم يــوافــق
الـ ـب ــرمل ــان ع ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق أو ي ـت ـحــدد
موعد لالستفتاء.
وكتب دومينيك غريف ـ الــذي شغل
ســاب ـقــا مـنـصــب ال ـنــائــب ال ـع ــام ـ ـ ـ في
مـقــدمــة الـتـقــريــر أن الـحـكــومــة «تجد
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا فـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــأزق مـ ـ ــن ص ـن ـع ـه ــا،
وه ـن ــاك ط ــرق أخ ــرى ل ــم يـتــم بحثها
أو ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ـي ـه ــا ،وي ـ ـبـ ــدو أن
ً
رئيسة الــوزراء تريد إغالقها ،وبدال
مــن ذلــك تـهــدد حكومة مــاي بخروج
كــارثــي مــن دون اتـفــاق فــي حــال عدم
ت ـمــريــر ات ـفــاق ـهــا ف ــي الـ ـب ــرمل ــان ،ومــن
واجـ ـبـ ـن ــا ك ـب ــرمل ــان ـي ــن أن نـتـفـحــص
كــل خـيــار مـتــاح لـنــا لتجنب نتيجة
ك ـهــذه» .وتـعــد الـخـطــة أح ــدث محطة
ف ـ ــي س ـل ـس ـل ــة الـ ـكـ ـم ــائ ــن ال ـب ــرمل ــان ـي ــة
التي يجرى إعــدادهــا ،لتمكني نــواب
البرملان من استعادة السيطرة على
مـســار «بــريـكـســت» ،ومـنـهــا محاولة
بني مختلف األح ــزاب ،ملنع تحصيل

اقترح كوربين
أن تستدعي ماي
النواب سريعًا
للتصويت مجددًا

الحكومة ضرائب جديدة خصصتها
م ــن أجـ ــل االسـ ـتـ ـع ــدادات لـسـيـنــاريــو
الـ ـخ ــروج م ــن دون أن تـحـصــل على
تأييد البرملان.
إلــى ذلــك ،دعــا زعيم «حــزب العمال»
ج ـيــري ـمــي كـ ــوربـ ــن ،إل ـ ــى اس ـت ــدع ــاء
مـجـلــس الـعـمــوم فــي وق ــت مـبـكــر من
عطلة عـيــد امل ـيــاد للسماح للنواب
بالتصويت على صفقة «بريكست».
وف ـ ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة م ـ ــع ص ـح ـي ـف ــة «آي»
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،اق ـت ــرح أن «تـسـتــدعــي
ماي النواب في وقت مبكر ،نريد أن
نحصل على تصويت في أقرب وقت
ممكن ،وهذا ما كنت أدعو إليه خالل
األسبوعني املاضيني».
(األخبار ،رويترز)

أصــدرت املحكمة العليا في باكستان ،أمــس ،قــرارًا
طلبت فيه من وزارة الداخلية إدراج منظمة املعارض
التركي فتح الله غولن ،على «قائمة اإلرهاب» .القرار
القضائي الباكستاني ،الذي يوحي بحرص الحكومة
ال ـجــديــدة ،بــزعــامــة ع ـمــران خ ــان ،عـلــى ال ـت ـقــارب مع
أنقرة ،قضى بتسليم مــدارس «بــاك ـ تــورك تشاغ»،
التابعة ملنظمة غولن ،إلــى السلطات التركية .وعلى
الفور ّ
رحبت أنقرة بالقرار ،وقال الرئيس رجب طيب
أردوغـ ــان إن السلطات الـتــركـيــة ،و«وق ــف املـعــارف»
تحديدًا ،شرع في تسلم مراكز املنظمة في باكستان.
ّ
وعــلـقــت وزارة الـخــارجـيــة التركية على ال ـقــرار ،في
بيان ،بالقول إنه «ينبغي أن يكون نموذجًا يحتذى
بــه لجميع الـ ــدول» ،واض ـعــة إي ــاه فــي إط ــار «املــؤشــر
إل ــى ع ــاق ــات ال ـت ـعــاون املـتـيـنــة امل ـت ـبــادلــة ب ــن تركيا
وب ــاك ـس ـت ــان» ،وال ـت ــي سـتـتــواصــل «بـشـكــل مـتــزايــد
في املجاالت كافة» .وأكــد سفير تركيا لــدى إسالم
آب ــاد ،إح ـســان ي ــورداك ــول ،أن سـلـطــات ب ــاده بــدأت
تسلم إدارة تلك املدارس ،واصفًا القرار الباكستاني
بـ«املهم للغاية وامل ـفــرح» .وأوض ــح رئيس مــا يعرف
بـ«وقف املعارف» التركي ،بيرول أكغون ،في تعليقه
توقع أردوغان أن تحذو باكو
على القرار الباكستاني ،أن مؤسسته تسلمت منذ حذو إسالم آباد في القضية (األناضول)

م ـحــاولــة االن ـق ــاب الـعـسـكــري  145م ــدرس ــة تابعة
ملنظمة غولن ،في  34دولة.
وتــوقــع الــرئـيــس الـتــركــي ،أم ــس ،أن تـحــذو أذربـيـجــان
حذو باكستان ،تجاه املــدارس التابعة ملنظمة غولن.
وقال أردوغــان« :ثمة تطورات بهذا الصدد أيضًا في
أذربيجان ،ونتوقع ورود أنباء ســارة من هناك هذا
املساء ،أو يوم غد» ،في إشارة إلى محادثات أجراها
وزير خارجيته في باكو .لكن وزير الداخلية األذري
راميل أوسوبوف ،الذي أكد لنظيره التركي سليمان
صويلو ،أمس ،دعم أنقرة في مكافحة منظمة غولن،
اكتفى بالقول إن بالده «ال تريد وجود أي عنصر من
التنظيم على أراضيها» ،من دون إيضاح مزيد من
التفاصيل حول االتفاق.
ال ـج ــدي ــر ذك ـ ــره أن مــؤس ـســة «املـ ـ ـع ـ ــارف» أنـشــأتـهــا
الحكومة التركية عقب محاولة االنقالب العسكري
في تموز /يوليو  ،2016بهدف السيطرة على املدارس
واملؤسسات التعليمية التي كانت مرتبطة بمنظمة
غولن ،وال يــزال عــدد منها خــارج سيطرة الحكومة،
فــي عــدد مــن ال ــدول حــول العالم ،إال أن الـعــدد األكبر
تمت السيطرة عليه تدريجًا من قبل «وقف املعارف»
(األخبار ،األناضول)

