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العالم

بريطانيا
يبدو الرأي العام البريطاني منقسمًا بشدة حول العضوية في اإلتحاد األوروبي (أ ف ب)

سيقول الناخبون البريطانيون كلمتهم بعد غد الخميس بشأن بقاء بالدهم في االتحاد األوروبي ،في
أجواء من االستقطاب غير المسبوق .ورغم المخاوف التي تسوقها األطراف كافة بشأن التأثيرات
المحتملة لنتيجة االستفتاء ،تكاد السيناريوهات الواقعية المطروحة ّ
تكرس األوضاع القائمة دون
تغيير يذكر على السياسات العامة لحكومة المحافظين

ٌ
استفتاء على طالق مستحيل
لندن ــ سعيد محمد
ي ـش ـيــر ع ـ ــدد م ـه ــم م ــن اس ـت ـطــاعــات
الـ ــرأي األخ ـي ــرة فــي املـمـلـكــة املـتـحــدة
إلى أن نسبة املؤيدين لفكرة الخروج
من االتحاد األوروبي ال تزال متقدمة
مــع اق ـتــراب مــوعــد االستفتاء فــي ٢٣
من الشهر الجاري .فقد قال  ٪٤٧من
الــذيــن شملهم اسـتـطــاع فــي نهاية
األسـ ـ ـب ـ ــوع املـ ــاضـ ــي إن ـ ـهـ ــم يـ ــريـ ــدون
بــري ـطــان ـيــا خـ ـ ــارج االت ـ ـحـ ــاد ،بـيـنـمــا
ق ــال  ٪٤٠منهم فـقــط إنـهــم يــؤيــدون
ال ـ ـب ـ ـقـ ــاء ضـ ـمـ ـن ــه .الـ ـبـ ـقـ ـي ــة ب ــال ـط ـب ــع
( )٪١٣م ـ ـتـ ــرددون أو ال ي ـع ـتــزمــون
ً
التصويت أص ــا .ولعل مــا يزيد من
قلق مــؤيــدي "الـبـقــاء" أن كتلة مهمة
مـ ــن أن ـ ـصـ ــار االت ـ ـحـ ــاد هـ ــم مـ ــن جـيــل
الشباب ،وهي مجموعة ديموغرافية
معروفة تاريخيًا بقلة إقبالها على
الـتـصــويــت الـفـعـلــي .كــذلــك تــراجـعــت
تقديرات شركات املراهنات الحتمال
التصويت بالبقاء بـ  ١٤نقطة مئوية
خــال األس ـبــوع املــاضــي إلــى أقــل من
 ،٪٦٥وهو ما ّ
سبب موجة قلق عارم
ف ــي ب ــورص ــة ل ـنــدن وأوص ـ ــل الجنيه
اإلسترليني إلى مستويات قياسية
دنيا في مقابل العمالت الرئيسة ،إذ
إن الـقـطــاع االق ـت ـصــادي البريطاني
في مجمله يرى في عضوية االتحاد
قلق من
مسألة شديدة األهمية ،وهو ِ
تصويت مفاجئ باتجاه املغادرة.
ي ـ ـفـ ـ ّـسـ ــر املـ ـ ــراق ـ ـ ـبـ ـ ــون هـ ـ ـ ــذا االتـ ـ ـج ـ ــاه
املـتـســارع بــاتـجــاه معسكر امل ـغــادرة،
وخاصة في املناطق املحافظة خارج
ال ـع ــاص ـم ــة وف ـ ــي األري ـ ـ ـ ــاف ،بـتــوســع
حمالت الترويج التي تسوق لفكرة
أن الهجرة (ســواء من داخــل االتحاد
األوروب ــي أو عـبــره) هــي التي تــؤدي
إلـ ــى ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى املـ ــرافـ ــق ال ـعــامــة
كــاملــدارس والـخــدمــات الطبية ،كذلك
أزم ــة اإلس ـكــان املستعصية وتــراجــع
املــدخــول ،بــل وحتى ازدي ــاد معدالت
ال ـع ـنــف والـ ـتـ ـط ــرف .وك ــان ــت جــريـمــة
اغتيال النائبة العمالية ،جو كوكس،

األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،عـلــى يــد إرهــابــي
بريطاني يميني يـعــارض الهجرة،
تتويجًا مؤسفًا لهذه الحمالت التي
ما لبثت أن استؤنفت صباح اليوم
التالي الغتيال النائبة.
وال شك في أن فشل حكومة املحافظني
فــي لجم أرق ــام الهجرة ألقــل مــن مئة
أل ــف م ـهــاجــر س ـنــويــا ،وف ــق خطتها
املعلنة ،وإعالن أرقام قياسية ألعداد
املـهــاجــريــن فــي ال ـعــام املــاضــي (أكـثــر
من  ٣٣٠ألفًا وفق املصادر الرسمية)
ّ
قدم خدمة كبيرة لتيار املغادرة الذي
ج ـم ــع صـ ـق ــور ال ـي ـم ــن ال ـب ــري ـط ــان ــي،
بــوريــس جــونـســون ،ومــايـكــل جــوف،
ونايجل فراج.
ومهما يكن من أمر ،فإن الــرأي العام
ال ـب ــري ـط ــان ــي ي ـب ــدو مـنـقـسـمــا ب ـشــدة
حول موضوع العضوية في االتحاد.
يقود رئيس ال ــوزراء الحالي ،ديفيد
كاميرون ،حملة البقاء ،وهو مدعوم
مـ ــن تـ ـي ــار ي ـم ــن الـ ــوسـ ــط فـ ــي ح ــزب
املحافظني ،إضافة إلى تيار الوسط
فــي ح ــزب ال ـع ـمــال ،ويـحـظــى بتأييد
واس ــع م ــن ال ـق ـطــاع امل ــال ــي ومـصــالــح
الــرأسـمــال وبنك إنجلترا (املــركــزي).
وت ــرك ـي ــز ال ـح ـم ـلــة ف ــي هـ ــذا ال ـجــانــب
م ـت ـم ـح ــور ح ـ ــول إشـ ــاعـ ــة مـ ـن ــاخ مــن
الـ ـخ ــوف م ــن امل ـج ـه ــول واح ـت ـم ــاالت
خ ـس ــارة م ــاي ــن ال ــوظ ــائ ــف وف ـق ــدان
املكانة املميزة للمملكة املتحدة في
األســواق املالية العاملية ،وهو ما قد
يــؤدي إلــى انتشار البطالة وتراجع
األجـ ـ ـ ــور واضـ ـ ـط ـ ــرار ال ـح ـك ــوم ــة إل ــى
زيــادة الضرائب وتقليص الخدمات
العامة .وقد شاركت رئيسة صندوق
النقد الــدولــي ،كريستني الغ ــارد ،في
بــرنــامــج الـتـخــويــف ه ــذا ،فـقــالــت" :إن
خ ــروج اململكة املـتـحــدة مــن االتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ــي سـيـسـبــب ن ـتــائــج تـ ــراوح
مـ ــا بـ ــن س ـي ـئ ــة ل ـل ـغ ــاي ــة إلـ ـ ــى أسـ ــوأ
ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـب ــري ـط ــان ــي ،وس ـت ـقــود
البالد إلى موجة ركود جديدة".
امل ـع ـس ـكــر امل ـق ــاب ــل الـ ـ ــذي ي ــدع ــو إل ــى
امل ـغــادرة ،يضم تحالفًا مــن األح ــزاب

ال ـي ـم ـي ـن ـيــة مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ت ـيــار
ال ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــزب امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــن
ال ـحــاكــم ،عـلــى رأس ـهــم رئ ـيــس بلدية
ل ـنــدن ال ـســابــق ،ب ــوري ــس جــونـســون،
إض ــاف ــة إلـ ــى ب ـعــض أحـ ـ ــزاب الـيـســار
الـ ـه ــامـ ـشـ ـي ــة ،وه ـ ـ ــو تـ ـح ــال ــف ي ــدع ــو
إل ــى اسـتـعــادة "اس ـت ـقــال" ال ـبــاد من
أيــدي بيروقراطيي بروكسل ،ووقف
الهجرة ،وإعــادة توجيه ثروة البالد

بفعل حمالت التخويف،
قد يبدو اليوم التالي بمثابة فيلم
رعب هوليوودي
لبناء املؤسسات العامة واالقتصاد
املحلي.
ب ــن امل ـع ـس ـكــريــن ،ي ــوج ــد ي ـســاريــون
هامشيون يدعون ملقاطعة االستفتاء
ك ـكــل ،بــوصـفــه غـيــر ذي ص ـلــة .ورغــم
انـ ـع ــدام شـعـبـيــة ه ـ ــؤالء ،واسـتـحــالــة
أن يـتـحــولــوا إل ــى كتلة ضــاغـطــة في
أي اتـ ـج ــاه ،فـ ــإن م ــا ي ـقــولــونــه ربـمــا

كــان يستحق التوقف عـنــده :إن هذا
االستقطاب في املواقف الذي تشهده
ال ـس ــاح ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ـ ـ
وتراقبه الساحات األوروبية األخرى
ـ ـ ـ ل ـي ــس ف ــي واقـ ـ ــع األمـ ـ ــر إال ص ــراع ــا
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــا مـ ـحـ ـض ــا ب ـ ـ ــن األح ـ ـ ـ ـ ــزاب
والتيارات الطامحة إلــى الحكم .وما
االسـتـفـتــاء ـ ـ كـمــا يـقــول الـبـعــض ـ ـ إال
م ـن ــاورة ت ــورط فـيـهــا رئ ـيــس الـ ــوزراء
الحالي في أجــواء سياسية مختلفة
لدى إجــراء االنتخابات العامة العام
امل ــاض ــي .وال شــك فــي أن أي مشاعر
س ـل ـب ـي ــة ض ـ ــد االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ق ـ ــد ي ـن ـت ـهــي
إلـيـهــا االسـتـفـتــاء ،ليست إال عــارضــا
آخ ــر مــن أع ــراض األزم ــة املــالـيــة التي
ض ــرب ــت االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة
ً
بـ ــدءًا م ــن ع ــام  ،٢٠٠٨وأن ـه ـكــت جـيــا
ً
كامال من األوروبيني الذين عضتهم
البطالة وسياسات التقشف املتمددة
وان ـعــدام النمو وارت ـفــاع املديونيات
العامة والخاصة على حد سواء .هو
تصويت على انعدام األمل ال أكثر.
األوسـ ـ ـ ــاط األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
مـنـقـسـمــة ب ــدوره ــا حـ ــول امل ــوض ــوع،

ّ
هاموند :إذا خرجنا فإن شروط العودة صعبة!
ّ
حذر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ،أمس ،من أن بالده لن تتمكن من العودة
إلى االتحاد األوروبي إذا خرجت منه "إال بشروط غير مقبولة" ،متوقعًا أن تكون نتائج
التصويت بني املعسكرين "متقاربة جدًا" .وقال هاموند ،عند وصوله إلى اجتماع مع
نظرائه األوروبيني في لوكسمبورغ" :إنه قرار ال رجعة فيه.
إذا قرروا املغادرة ،فلن تكون هناك عودة .لن يعود بإمكان
بريطانيا االنضمام إلى االتحاد األوروبي في وقت الحق إال
بشروط غير مقبولة" ،مثل إلزامها باالنضمام إلى منطقة
اليورو أو إلى مجال "شنغن" .وقال هاموند" :من الواضح
جدًا أن من األفضل ملصلحة بريطانيا البقاء عضوًا في
ّ
االتحاد األوروبي" ،مضيفًا في الوقت نفسه أنه سيذكر
زمالءه األوروبيني بأن حكومته "تنتظر تطبيقًا سريعًا
ً
وكامال" لإلصالحات التي انترعتها لندن من االتحاد.
(أ ف ب)

لكن األصوات النافذة كالبروفيسور،
ً
أن ـ ـ ــدرو م ــاروفـ ـيـ ـس ــك ،مـ ـث ــا ،ت ـ ــرى أن
"خ ـ ــروج بــريـطــانـيــا م ــن االتـ ـح ــاد أمــر
غـ ـي ــر م ـم ـك ــن ولـ ـ ــن يـ ـح ــدث تـ ـح ــت أي
ظــرف من الـظــروف" .فمن الــواضــح أن
اململكة املتحدة لــم تعد إمبراطورية
عظمى ال تغيب عنها الشمس ،وهي
ت ـخ ـل ــت فـ ــي ح ـ ــرب الـ ـس ــوي ــس رم ــزي ــا
عــن أدوار الهيمنة تسليمًا بصعود
ال ــوالي ــات املـتـحــدة واكـتـفــت مـنــذ ذلــك
ال ـح ــن ب ـل ـعــب دور ال ـح ـل ـيــف األوثـ ــق
لـ ـ ــإدارة األم ـي ــرك ـي ــة ،سـ ــواء كـحـصــان
ط ــروادة داخ ــل املجموعة األوروب ـيــة،
أو ك ـحــامــل ح ـقــائــب ف ــي مـغــامــراتـهــا
الــدمــويــة ح ــول ال ـعــالــم .ه ــذه الـعــاقــة
ال ـخ ــاص ــة (وهـ ـ ــو بــامل ـنــاس ـبــة تـعـبـيــر
اسـتـخــدمــه ونـسـتــون تـشــرشــل نفسه
لــوصــف ش ـكــل ال ـعــاقــة ب ــن الـطــرفــن
منذ عــام  )١٩٤٦تعني بالضرورة أن
ال ـت ـمــوضــع االس ـتــرات ـي ـجــي للمملكة
امل ـت ـح ــدة ي ـخ ــدم املـ ـش ــروع األم ـيــركــي
ع ـلــى ن ـحــو أف ـض ــل بـكـثـيــر م ــن داخ ــل
االتحاد األوروبي ال خارجه .وقد كان
الرئيس باراك أوباما واضحًا للغاية
في تأييده ملعسكر البقاء في االتحاد،
وه ــو زار ل ـن ــدن ف ــي ن ـي ـســان املــاضــي
ضـمــن حـمـلــة عــاقــات عــامــة شعبية،
وأجـ ـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـقـ ــابـ ــات مـ ــوس ـ ـعـ ــة ع ـلــى
القنوات التلفزيونيةُ ،وجهت أساسًا
إلى الناخب البريطاني ،للحديث عن
فــوائــد الـبـقــاء فــي االت ـح ــاد وخ ـطــورة
مغادرته.
بني حمالت التخويف املتبادلة هذه،
ق ــد ي ـب ــدو الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي لــاسـتـفـتــاء
بمثابة فيلم رع ــب هــول ـيــوودي .لكن
األمـ ــور ـ ـ وف ــق ال ـخ ـبــراء ـ ـ ت ـكــاد تـكــون
مـ ـحـ ـص ــورة ب ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات قـلـيـلــة
ذات ن ـط ــاق تــأث ـيــر م ـح ــدود وب ـط ــيء.
إذا صـ ـ ّـوت ال ـنــاخ ـبــون لـلـبـقــاء ضمن
االتـحــاد ،فــإن رئيس ال ــوزراء الحالي،
دي ـف ـي ــد ك ــامـ ـي ــرون ،ي ـك ــون ق ــد حـصــل
عـ ـل ــى تـ ـف ــوي ــض ص ــري ــح ل ـل ـب ـق ــاء فــي
الـحـكــم لـسـنـتــن مقبلتني عـلــى األق ــل
م ــع اس ـت ـم ــرار س ـي ــاس ــات املـحــافـظــن
الـحــالـيــة دون تـغـيـيــر ي ــذك ــر ،عـلــى أن
يـبــدأ بـعــدهــا الـبـحــث عــن وج ــه جديد
إلدارة م ـعــركــة االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـعــامــة
فــي  ٢٠٢٠فــي مــواج ـهــة ص ـعــود نجم
زعيم حزب العمال ،جيريمي كوربن.
أوروبيًا ،قد يحصل كاميرون عندئذ
على ترضيات شكلية فــي مــا يتعلق
ب ـب ـع ــض سـ ـي ــاس ــات ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة ،وه ــي
سياسات بعضها تحبذها أملانيا .أما
إذا حصل األســوأ ،وصـ ّـوت الناخبون
على الخروج من االتحاد ،فإن ديفيد
كــام ـيــرون قــد يـتــرك (غــال ـبــا) املنصب
لـبــوريــس جــونـســون ال ــذي سـيـحــاول
ملـلـمــة األم ـ ــور وش ـ ــراء ال ــوق ــت ،ورب ـمــا
ال ــدع ــوة إلـ ــى اس ـت ـف ـتــاء ج ــدي ــد تـكــون
الغلبة فيه للداعني إلى البقاء ،وهكذا
ّ
"ينفض املــولــد" ويستمر املحافظون
في إدارة البالد دون تحديات فعلية
حتى نهاية العقد الحالي.
وحـ ـت ــى لـ ــو ص ـ ـ ـ ّـوت الـ ـن ــاخـ ـب ــون عـلــى
نـحــو حــاســم بــال ـخــروج م ــن االت ـح ــاد،
فـ ــإن ع ـم ـل ـيــة الـ ـط ــاق س ـت ــأخ ــذ فـعـلـيــا
عــدة سنوات قبل أن تأخذ مفاعيلها،
وه ــي ف ـتــرة تـسـمــح لـلـطـبـقــة املهيمنة
في البالد بأن تعيد طرح فكرة البقاء
ف ــي إط ـ ــار أج ـ ـ ــواء س ـيــاس ـيــة مـخـتـلـفــة
وتـسـتـعـيــد املـ ـب ــادرة مل ـش ــروع ال ـب ـقــاء.
أي سـيـنــاريــوهــات أخـ ــرى ،كاستقالة
ً
ال ـح ـكــومــة مـ ـث ــا ،وإج ـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات
عــامــة ،أو تــولــي "الـعـمــال" إدارة البالد
تفتقد الصدقية وليس لها رصيد من
ً
الواقع ،علمًا أن استفتاء مماثال أجري
عام  ،١٩٧٥انتهى إلى تأييد البقاء في
االت ـحــاد بنسبة الـثـلـثــن ،ول ــم يـكــن له
تأثير فعلي بتركيبة السلطة حني ذاك.
إذن ،مهما كانت نتيجة استفتاء يوم
ّ
ال ـخ ـم ـيــس ،فـ ــإن ف ـق ــراء ه ــذه ال ـجــزيــرة
العريقة لن يجدوا أي تغيير يذكر في
مسارات حياتهم اليومية ،وسيعودون
إلى أعمالهم ـ أو بطالتهم ـ يوم االثنني
ّ
امل ـق ـبــل وكـ ـ ــأن ش ـي ـئــا ل ــم ي ـك ــن ،إذ كما
ي ـق ــول الري إلـ ـي ــوت ،م ـح ــرر ال ـش ــؤون
االق ـت ـصــاديــة فــي "ذي غ ــاردي ــان" ،فــإن
االقتصاد السيئ ينتج سياسة أسوأ.
هكذا كان األمر دومًا ،وسيبقى كذلك.

