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كــارثــة". وأضــاف أن االنــتــخــابـات
العامة قبل ذلك ال حتمل فقط "خطر
ي كــــوربن (إلى (وصـــول) جــــيـــر
الـسـلـطـة) بـل خـطـر قـتل بـريـكـست

برمته" كذلك.
ويـتـوقّع أن يخـتـار أعـضـاء احلزب
ــقـبل. وأظــهـر احملــافظ زعــيـمــهم ا
اســتـــطالع لــلـــرأي أجــراه مـــعــهــد
"يـوغــوف" لــصــالح صــحــيــفـة "ذي
ز" أن وزيـر اخلارجـية الـسابق تـا
بـوريس جونـسون هـو األوفر حـظا

نصب. لتولي هذا ا
ـــعـــارضـــة الـــعـــمّـــالـــيـــة وكـــانـت ا
الـــبــريـــطـــانـــيـــة قــد اعـــلـــنت وقف
ــفــاوضــات مـع رئــيــســة الــوزراء ا
تـيـريـزا مـاي بـشـأن بـريـكـست بـعـد
سـتــة أسـابــيع من احملـادثــات غـيـر
ـثـمـرة مـلـقـيـة اللـوم عـلى تالشي ا
ســلـــطــاتـــهـــا مع اقــتـــراب نــهـــايــة

رئاستها للحكومة.
وفـي رســالـــة الى مــاي قـــال زعــيم
ي كوربن عارضة العـمالية جير ا
"لم نـتمكن من سـد ثغرات سـياسية
كــبـرى بــيــنـنــا" وأضــاف أنه لـيس
لـديه ثـقـة من أن من سـيـخـلـفـها في
كن منصـبها سـيلـتزم بأي اتـفاق 

أن يتوصل إليه الطرفان.
‚UHðô« W{—UF

ـفـاوضــات "ذهـبت وأشـار إلـى أن ا
ـكن" مـتـابـعـاً أن الى أقـصى حـد 
"عـدم اسـتــقـرار وضـعف حــكـومـتك
تـزايد يعـني أنه ليست هـناك ثقة ا
ـكن أن يـتم الـتوصل بـضـمـان مـا 
إليه بيننا". وقال كوربن إنه نتيجة
لذلك فإنّ حزبه سيواصل معارضة

اتفاق بريكست بوضعه احلالي.
وهــذه احملـــادثــات الـــتي بــدأت في
ـبـادرة من مـطـلع نـيـســان/ابـريل 
احلكومة كـانت تهدف الى التوصل
الى تـسـويـة قـبل بريـكـست بـعـدما
رفض الــنــواب ثالث مــرات اتــفــاق
اخلروج من االحتاد االوروبي الذي
أبــــرمــــته مــــاي مـع بــــروكــــسل في

تشرين الثاني/نوفمبر.
ان لالتـفاق ماي وأجـبر رفض البـر
عـــلـى إرجـــاء مـــوعــــد اخلـــروج من
االحتـاد األوروبي إلى  31تــشـرين
االول/اكتـوبر بعدمـا كان مقرراً في

 29آذار/مارس.
ان مرة قـرر أن يصوّت الـبر ومن ا
رابــــعـــــة عــــلـى االتــــفــــاق مـــــطــــلع

حزيران/يونيو.

األحــد تــقــدم حـــزب نــايــجل فــاراج
ــــــشــــــكـك فـي االحتــــــاد األوروبي ا
ـئــة بـيـنــمـا حـصل بـنــسـبـة  34بـا
ــعــارض عـلى 20 حــزب الــعـمــال ا
ــــئـــة من نــــوايــــا الـــتــــصـــويت بـــا
ـؤيّـد ـوقــراطي ا والـلــيـبـرالـي الـد
ـئـة. لالحتـاد األوروبي عـلى  15بـا
أمــــا حــــزب مــــاي احملـــــافظ فــــحلّ
ـئـة من ــرتـبـة األخـيـرة بـ 11بــا بـا

نوايا التصويت.
وأظــهـر االسـتــطالع كـذلك أن حـزب
بـريكـست تـقـدم على احملـافـظ في
نـــوايـــا الـــتــــصـــويت بـــالـــنـــســـبـــة
لالنـتخـابـات التـشريـعـية. وبـحسب
االستطالع حـصل العمال على 29
ـئة مـن نوايـا الـتـصـويت وحزب بـا
ـئة واحملـافـظون فـاراج على  24بـا

ئة. على  22با
وأجــــرت االســــتــــطالع مــــؤســــســـة
"أوبـيـنـيـوم" حلـسـاب صـحـيـفة "ذي
أوبـزرفـر" بــ الـثالثــاء واخلـمـيس
عبر االنترنت وشمل  2004بالغ

. بريطاني
من جهـته حذّر وزيـر الـصحـة مات
هــانـــكــوك الــســبـت من أن الــدعــوة
النتـخابات مـبكرة حتـمل خطر "قتل
بـــريـــكــسـت" وتــوصـل زعــيـم حــزب
ي كوربن الـعمال االشـتراكي جـير

إلى رئاسة الوزراء.
وقـال لصحـيفة "ذي دايلـي تلغراف"
إن إجـراء "انـتخـابـات عـامـة قبل أن
ـثـابـة نـحــقق بـريـكـست ســيـكـون 

الـــدعم" لـه. ويـــتــوقـع أن يـــتــضـــمن
مــشـروع الـقـانـون اجـراءات جـديـدة
حلـمـاية حـقـوق الـعـمـال وتـرتـيـبات
جـمــركـيـة مــسـتــقـبـلــيـة مع االحتـاد
األوروبي واستـخدام الـتكـنولـوجيا
لـــتــجــنب احلـــاجــة لــلــرقـــابــة عــلى
ـــتـــحــدة ــمـــلـــكـــة ا احلـــدود بـــ ا
وجــمـهــوريـة إيـرلــنـدا الــعـضـو في
االحتاد األوروبي والـدولة الـوحيدة
الــتـي تــتـــشـــارك حـــدودا بــريّـــة مع
بـريطـانيـا. لكـنه لن يـسعى لـلتـطرق
إلى اتـفاق االنـسـحـاب الـذي أصرّت
بــــروكــــسل مــــرارا عــــلـى أن إعـــادة
كن التـفاوض علـيه هـو أمر غيـر 
رغم تــصــويت الـكــثــيـر من الــنـواب
ضـــده جـــرّاء قـــلـــقــهـم من الـــبـــنــود
ــرتــبــطـة بـ"شــبــكـة الــواردة فـيه وا

األمان" في إيرلندا الشمالية.
 UŠd²I  qO UHð

ويتوقع أن تستعرض ماي تفاصيل
مـقــتـرحـاتـهـا في خــطـاب تـلـقـيه في

وقت الحق هذا الشهر.
وتـأتـي مـنــاورتــهــا األخــيــرة األحـد
ان األوروبي قـبـيل انـتخـابـات الـبـر
الـــتي ســـتـــجـــري في بـــريـــطـــانـــيــا

اخلميس.
وتــشـــيــر اســتــطـالعــات الــرأي إلى
تـراجع احملافـظـ بيـنمـا يـتوقع أن
يـفـوز حـزب بـريــكـست الـذي تـشـكّل
ـقــاعـد مـا يـفـاقم ـعـظم ا مـؤخــرا 

الضغط على ماي.
وأظـهـر آخر اسـتـطالع لـلـرأي صدر

{ لـنـدن (أ ف ب) - أعـلـنت رئـيـسـة
الــوزراء الـبـريــطـانـيـة تــيـريـزا مـاي
األحـد أنـهـا تـسـتعـد لـتـقـد "عرض
جـريء" للـنـواب في مـحاولـة أخـيرة
ـوافـقـة عـلـى اتـفـاقـهـا إلقـنـاعـهم بــا

بشأن بريكست.
وأفـادت مــاي أنـهــا عـنـدمــا تـعـرض
"مـشـروع قـانـون اتـفـاق االنـسـحاب"
ـقبل ـان مـطلع الـشـهـر ا عـلى الـبـر
ســــتـــــرفــــقـه بــــرزمــــة جـــــديــــدة من
االجــراءات الـــتي تــأمـل بــأن تــؤدي

إلى دعمه من قبل أغلبية النواب.
وكـتـبت فـي صـحـيــفـة "ذي صـنـداي
ـــز" "ال أزال أعــتــقـــد أن هــنــاك تــا
ـان يجب الفـوز بها أغـلبيـة في البر
لالنـسـحـاب (من االحتـاد االوروبي)

باتفاق".
ورفض الـنـواب ثالث مـرّات االتـفاق
الـذي أبـرمـته مـاي مع بـروكـسل ما
أدى إلى تــأجــيل مــوعــد انــســحـاب
لـنــدن من االحتـاد األوروبي من 29
آذار إلى  12نـــيـــســـان ومن ثم إلى

 31تشرين األول.
Êu½U  ŸËdA

ــصـــادقــة عــلى اتــفــاق وتــتــطــلب ا
االنـسحاب الـذي أبرمته مـاي تمرير

شروع القانون. ان  البر
واخلـميس وافـقت رئـيـسـة الوزراء
على وضع جدول زمـني للتخلي عن
مـنـصــبـهـا عـقب جـلـسـة الـتـصـويت
ـان عـلى اتــفـاق بـريـكــست في الـبـر
قرر أن يـجري في األسبوع الذي وا
يـبـدأ في  3حـزيـران/يـونـيـو حـتى
وإن دعم مــجــلس الــنــواب االتــفــاق

الذي توصلت إليه.
ويرجّح أن تطلق بذلك منافسة على
زعامـة حـزبـها احملـافظ احلـاكم فور
فـشل مشـروع القانـون أو استـكماله

ان. جلميع مراحل إقراره في البر
وقــالت مــاي لــلـصــحــيــفــة "عــنــدمـا
يُـــعـــرض مـــشــروع قـــانـــون اتـــفــاق
االنـسحـاب علـى النـواب فسـيـشكل
عـرضـا جـديـدا وجريـئـا لـلـنواب في
مــجـــلس الـــعـــمـــوم مع حـــزمــة من
االجراءات احملـسّنـة الـتي أعتـقد أن
ـــقـــدورهـــا احلـــصــــول عـــلى دعم

جديد".
وأضـافت "مــهـمـا كـانت نــتـيـجـة أي
تــــصـــويت لـن أطـــلب مـن الـــنـــواب
إعادة الـتفكـير ببسـاطة بل سأطلب
مــنــهم االطالع عــلى اتــفــاق جــديــد
ومــحـسّن بــنــظــرة جـديــدة وتــقـد

تيريزا ماي 


