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تقرير

بريطانيا وأوروبا تقتربان من نار «البريكسيت»

قبل أقــل مــن  20يومًا على االستفتاء
ال ــذي تـجــريــه بريطانيا إلقـ ــرار موقعها
ضمن االتحاداألوروبي ،احتدم النقاش بين
المؤيدين والرافضين لفكرة البقاء في
االتحاد ،بينما وصلت ّ لندن رسالة أوروبية ـ
ألمانية يبدو أنها تحذر من االنخداع بحجم
لندن أوروبيًا
ش ـه ــدت ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع تـصـعـيـدًا
فــي خـطــاب املحافظني البريطانيني
املنقسمني حول موقع بالدهم داخل
االتحاد االوروبي ،وذلك قبل  18يومًا
مــن استفتاء تـبــدو نتائجه غامضة
إلـ ــى حـ ـ ّـد ب ـع ـيــد ،وفـ ــق اس ـت ـطــاعــات
الرأي.
في هذا الوقت ،كان الفتًا إعالن نائب
رئيس الـبــرملــان األوروبـ ــي ،ألكسندر
الم ـب ـس ــدورف ،أن خ ــروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي لن ينهي فكرة
أوروبا املوحدة ،ويجب أال ُينظر إليه
عـلــى أن ــه "سـيـنــاريــو رعـ ــب" .وبينما
تمنى النائب األملاني بقاء بريطانيا،

ّ
متوسط
أظهر
االستطالعات الستة األخيرة
ً
تعادال بين المعسكرين
قــال" :ال يمكننا على اإلط ــاق ّ
تخيل
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي م ــن دون أملــانـيــا
أو فــرن ـســا ،ل ـكــن االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
ك ـ ــان مـ ــوجـ ــودًا م ــن دون بــري ـطــان ـيــا
ف ــي ال ـب ــداي ــة .ول ــن ي ـك ــون (الـ ـخ ــروج)
نهاية (ملـشــروع أوروب ــا) كما يصفه
البعض".
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت أحـ ـي ــت فـ ـي ــه بــري ـطــان ـيــا
الذكرى الحادية واالربعني الستفتاء
س ــاب ــق ح ـ ــول أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،نـ ـ ـ ّـدد رئ ـيــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء االسـ ـ ـب ـ ــق ،املـ ـح ــاف ــظ ج ــون
مــاي ـجــور ،ب ــ"ال ـخ ــداع" ال ــذي يـمــارســه
مؤيدو خروج بريطانيا من االتحاد،

مـتـهـمــا إي ــاه ــم ب ـخــوض حـمـلــة "غـيــر
نزيهة" تقارب حدود "الدناءة".
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،أظـ ـه ــر م ـتــوســط
االسـتـطــاعــات الـسـتــة األخ ـيــرة التي
أجراها معهد "وات يو كاي ثينكس"
ً
(بماذا تفكر بريطانيا) تعادال تامًا
بـ ــن امل ـع ـس ـك ــري ــن ،مـ ــع خ ـم ـس ــن فــي
املئة لكل منهما ،مــن دون أن ُيؤخذ
املترددون في االعتبار.
وأعرب جون مايجور عن قلقه حيال
إمـكــان تأييد البريطانيني الـخــروج
"معلومات
مــن االتـحــاد على أس ــاس
ّ
غير دقيقة أو مغلوطة تمامًا" يبثها
مؤيدو عدم البقاء في االتحاد .كذلك،
ش ـكــك مــاي ـجــور الـ ــذي ت ــول ــى رئــاســة
ال ـ ـ ــوزراء ب ــن  1990و 1997ف ــي رقــم
"وه ـ ـمـ ــي" ي ـس ــوق ــه م ــؤي ــدو الـ ـخ ــروج
ل ـج ـه ــة أن بـ ـ ـ ــاده تـ ــدفـ ــع أس ـب ــوع ـي ــا
لالتحاد األوروبي  350مليون جنيه،
ً
معتبرًا ذلك مثاال على "الخداع" ،ألنه
يـتـجــاهــل االق ـت ـطــاعــات الـبــريـطــانـيــة
واملـ ـب ــال ــغ الـ ـت ــي ت ــدف ـع ـه ــا ب ــروك ـس ــل
ملختلف القطاعات في البالد.
ل ـك ــن رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة لـ ـن ــدن ال ـس ــاب ــق
بوريس جونسون ،املحافظ ،والــذي
ي ـتــزعــم ت ـيــار الـ ـخ ــروج م ــن االت ـح ــاد،
ّ
رد على مايجور ،واصـفــا هــذا الرقم
بأنه "منطقي" .وقال" :لم نعد نسيطر
ّ
على هــذه املــايــن ال ـ ــ ،"350مــؤكـدًا أن
الخروج سيتيح "استعادة السيطرة"
عـلــى ه ــذا امل ــال وعـلــى ح ــدود الـبــاد.
ّ
وأوض ــح أن ــه فــي ح ــال ال ـخ ــروج ،فــإن
املـمـلـكــة املـتـحــدة لــن ت ـعــود ج ــزءًا من
السوق االوروبية املوحدة ،وستؤمن
" 300الف وظيفة جديدة".
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء ديفيد
كاميرون ،حملت أيضًا توقيع وزير
العدل مايكل غوف والنائبة العمالية
جيزيال ستيوارت ،خاض جونسون
ب ـ ــدوره م ـعــركــة األرق ـ ـ ــام ،مـشـكـكــا في
مــا أعلنته حملة البقاء فــي االتـحــاد
لجهة أن األسر البريطانية ستخسر
 4300جنيه سنويًا اعتبارًا من 2030
في حال الخروج.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة الـ ـ ـ ــى جـ ـ ـه ـ ــاز الـ ـخ ــدم ــة
ال ـص ـح ـي ــة الـ ـع ــام ــة (ان اتـ ـ ــش اس)

ّندد رئيس الوزراء االسبق ،جون مايجور ،بالخداع الذي يمارسه ّ
مؤيدو فكرة الخروج (أ ف ب)

العزيز على قلوب البريطانيني ،أكد
جونسون ،ووزير العمل السابق ايان
دان ـك ــن س ـ ّم ـيــث ،ومــاي ـكــل غـ ــوف ،أنــه
يمكن ض ــخ نـحــو مـئــة مـلـيــون جنيه
اس ـب ــوع ـي ــا ف ــي ح ـ ــال خـ ـ ــروج ال ـب ــاد
م ــن االتـ ـح ــاد االوروب ـ ـ ـ ــي .ل ـكــن جــون
م ــاي ـج ــور س ـخــر م ــن هـ ــذه ال ـن ـظــريــة،
مــذكـرًا بــأن مايكل غــوف كــان قــد دعا
ف ــي امل ــاض ــي إل ــى خـصـخـصــة جـهــاز
الخدمة الصحية.
وك ـ ــان ك ــام ـي ــرون ق ــد اتـ ـه ــم ،أول مــن

أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،م ـ ــايـ ـ ـك ـ ــل غ ـ ـ ـ ــوف وبـ ـ ــوريـ ـ ــس
جونسون بـ"توقيع شيكات يعلمان
بأنها من دون رصيد" عبر إدالئهما
ب ـت ـص ــري ـح ــات مـ ـم ــاثـ ـل ــة ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن
ً
الخروج من االتحاد يعني "مــاال أقل
وليس أكثر".
ولـ ــم ت ـغــب ق ـض ـيــة ال ـه ـج ــرة ع ــن هــذا
ال ـ ـجـ ــدل ،إذ نـ ـ ـ ّـدد م ــاي ـج ــور ف ــي ه ــذا
اإلطــار بـ"اقتراح خاطئ تمامًا كــرره"
أنـ ـص ــار ال ـ ـخـ ــروج "م ـ ـ ـ ــرارًا" ل ـج ـهــة أن
االتـ ـ ـ ـ ــراك ي ـس ـت ـع ــدون ل ـل ـم ـج ــيء ال ــى

اململكة املتحدة باملاليني ،علمًا بأنهم
"لــن ينضموا الــى االتـحــاد االوروب ــي
قبل زمن طويل جدًا ،هذا إذا دخلوه".
في غضون ذلك ،دعا ستة من القادة
السابقني لـ"حزب العمال" البريطاني
امل ـعــارض أن ـصــارهــم ،أول مــن أمــس،
إلى التصويت للبقاء داخــل االتحاد
االوروب ـ ـ ــي ،مــؤكــديــن أن حــزبـهــم هو
"الــوح ـيــد ال ـق ــادر عـلــى إن ـقــاذ اململكة
امل ـت ـح ــدة م ــن الـ ـخ ــروج م ــن االت ـح ــاد
االوروبي".
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واشنطن تواصل النفخ في جمر شرق آسيا
«ال ُيسمح ألي بلد غير معني مباشرة
(بــالـنــزاع فــي بحر الصني الجنوبي)
بأن ّ
يخرب الطريق إلى السالم من أجل
تحقيق مـكــاســب أنــان ـيــة» ،ق ــال أمــس
نائب رئيس األركان املشتركة للقوات
ال ـص ـي ـن ـي ــة ،سـ ـ ــون سـ ـ ــون ج ـي ــان ـغ ــو،
مـشـيـرًا إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة .ودعــا
سون ،في مقابل التحشيد العسكري

بكين :بعض الدول
ما زالت تنظر إلينا بعقلية
الحرب الباردة وأحكامها
والتحريض الــذي تمارسه واشنطن
وح ـل ـفــاؤهــا ع ـلــى ب ـكــن ،دول آس ـيــا ـ
امل ـح ـيــط الـ ـه ــادئ إل ــى «رفـ ــض عقلية
الـحــرب ال ـب ــاردة» ،والـتـعــاون مــن أجل
الحفاظ على السالم واالسـتـقــرار في
املنطقة.
جـ ــاء كـ ــام سـ ــون ف ــي مــؤت ـمــر «حـ ــوار
شـ ــان ـ ـغـ ــري ـ ـ ـ ـ ال» ،الـ ـ ـ ــذي انـ ـعـ ـق ــد فــي
س ـ ـن ـ ـغـ ــافـ ــورة ب ـ ـح ـ ـضـ ــور مـ ـس ــؤول ــن
أمـ ـنـ ـي ــن ،مـ ــن ب ـي ـن ـه ــم وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األم ـ ـيـ ــركـ ــي آش ـ ـتـ ــون ك ـ ــارت ـ ــر ،ووزيـ ـ ــر
الــدفــاع الفرنسي جــان إيــف لــودريــان،
ووف ـ ـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـ ــن االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا وأوس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا وت ــاي ــان ــد
وكوريا الجنوبية وفيتنام ،وغيرها

مــن ال ــدول .والــافــت أن املــؤتـمــر حول
«األمـ ـ ــن» ف ــي مـنـطـقــة آس ـيــا ـ ـ املـحـيــط
ال ـ ـه ـ ــادئ ت ـن ـظ ـم ــه م ــؤسـ ـس ــة بـحـثـيــة
بريطانية ،وترعاه كبريات الشركات
الـغــربـيــة املـنـتـجــة لـلـســاح« :لوكهيد
م ـ ــارت ـ ــن» و«ب ـ ـ ــي آي إي س ـي ـس ـت ـمــز»
و«نــورثــروب غــرومــان» و«رايـثـيــون»،
ً
فـضــا عــن الـعـمــاقــن الشهيرين في
م ـجــال صـنــاعــة ال ـط ــائ ــرات« ،بــويـنــغ»
ّ
و«إي ــرب ــاص» ً .وال عـجــب إذًا إن شكل
املؤتمر منصة للتحريض على بكني.
وفـ ــي كـلـمـتــه ّأم ـ ــام امل ــؤت ـم ــر يـ ــوم أول
مــن أم ــس ،ح ــذر كــارتــر الـصــن مــن أن
م ــواص ـل ـت ـه ــا اإلن ـ ـ ـشـ ـ ــاءات ع ـل ــى ج ــزر
نــانـشــا (س ـبــرات ـلــي) ف ــي بـحــر الـصــن
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي «سـ ـيـ ـتـ ـسـ ـب ــب ب ـ ـ ـ ــرد م ــن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وم ــن دول أخ ــرى
ف ــي املـنـطـقــة ،م ــا س ـي ــؤدي لـيــس فقط
إلــى زي ــادة الـتــوتــرات فــي املنطقة ،بل
أيـ ـض ــا إل ـ ــى ع ـ ــزل ال ـ ـصـ ــن» .وأض ـ ــاف
ك ــارت ــر« :سـتـبـقــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة
صاحبة أقــوى جيش وضامنة األمن
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ل ـع ـقــود ق ــادم ــة ،ويـجــب
أال يـكــون هـنــاك شــك فــي ذل ــك» .وكــان
كارتر قد قــال ،نهاية الشهر املاضي،
إن بالده تتواجه مع الصني اآلن ،كما
كانت تتواجه مع االتحاد السوفياتي
الـ ـس ــاب ــق ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـخ ـم ـســن
ل ـل ـحــرب ال ـ ـبـ ــاردة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى حشد
واشنطن وسائلها العسكرية األحدث

وكوادرها العسكرية األكفأ في شرق
آسيا.
وعلى املنوال نفسه ،قال وزير الدفاع
ال ـف ــرن ـس ــي إن ال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـب ـحــريــة
فــي املـنـطـقــة نفسها «تـعـنــي االت ـحــاد
األوروبي مباشرة ،وليس فقط بسبب
أهمية احترام حرية املالحة البحرية
القتصاداتنا» .وسأل لودريان« ،ملاذا
ال ن ـف ـك ــر فـ ــي أن ت ـن ـس ــق ال ـب ـح ــري ــات
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ــي مـ ــا ب ـي ـن ـه ــا ،ل ـتــأمــن
وج ــود منتظم وواض ــح قــدر اإلمـكــان
في املجاالت البحرية في آسيا؟».

فــي املـقــابــل ،قــال ســون فــي املؤتمر إن
ب ــاده «ال تتسبب بمشاكل ،إال أنها
ال تخشاها» ،موضحًا أن «سياستنا
فــي بحر الصني الجنوبي لــم تتغير.
الـ ـص ــن ت ـت ـم ـتــع بــال ـح ـك ـمــة وال ـص ـبــر
لحل الخالفات من خــال املفاوضات
السلمية ،ونعتقد أن ال ــدول األخــرى
املعنية لديها أيضًا الحكمة والصبر
للسير على طريق السالم مع الصني».
وأضـ ـ ــاف س ـ ــون« ،ي ـج ــب ع ـلــى الـ ــدول
الخارجية أن تلعب دورًا بـنـ ً
ـاء حيال
ه ـ ــذه امل ـ ـسـ ــألـ ــة» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن «ق ـض ـيــة

بكين :على دول المنطقة التخلي عن عقلية المعادلة الصفرية (أ ف ب)

بحر الصني الجنوبي تتفاقم بسبب
اسـتـفــزازات تـقــوم بها بعض البلدان
الـتــي تتبع مصالحها األنــانـيــة» ،في
إشارة إلى الواليات املتحدة.
وان ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــا م ـ ـ ــن م ـ ـق ـ ـتـ ــرح الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
الصيني ،شي جني بينغ( ،على دول
آسيا ـ املحيط الهادئ أن تبني نظامًا
أمنيًا يناسب خصائص املنطقة ،أي
بعيدًا عن مصالح الدول الخارجية)،
شدد سون على أن تلتزم دول املنطقة
مسار التنمية السلمية ،وأن تتخلى
عن عقلية «املعادلة الصفرية» ،حيث
ال تـحـقــق أي دول ــة املـكــاســب إال على
حساب األخــرى ،والتي رأى أن الزمن
قد تجاوزها .ودعا سون دول املنطقة
إل ــى أن تـبـنــي نـظــامـهــا األم ـن ــي على
الـتـفــاهــم ،وح ــل ال ـنــزاعــات بــالـتـشــاور
ً
والـتـفــاوض ،قــائــا إن «قــانــون الغاب
يجري بعكس منحى الزمن الحالي،
والعدائية ال تصنع السالم».
وردًا ع ـل ــى ك ـ ــام كـ ــارتـ ــر ح ـ ــول ق ـيــام
ال ـص ــن ب ـع ــزل نـفـسـهــا بـنـفـسـهــا عبر
سياساتها في بحر الصني الجنوبي،
قال سون «أشعر بالقلق من أن بعض
الـ ـ ـ ــدول م ــا زالـ ـ ــت ت ـن ـظــر إل ـ ــى ال ـصــن
بعقلية وأحـكــام مسبقة مــوروثــة عن
ال ـحــرب الـ ـب ــاردة ...ربـمــا يـقــومــون هم
ببناء جدار في عقولهم ،وسينتهون
بعزل أنفسهم».
(األخبار ،أ ف ب ،شينخوا ،رويترز)

