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العالم

قضية اليوم

استفتاء بريطانيا« :لعبة الرأي العام»
حتى أيام قريبة ،كان البريطانيون
يميلون إلى التصويت لمصلحة خيار
الخروج من االتحاد األوروبي .لكن
عوامل ستبرز خالل ساعات الحقة،
ستكون كفيلة بنقل المزاج العام من
مؤيد لـ»الخروج» إلى رافض له .هي
لعبة الرأي العام التي يحسم من يتقن
تحريكها ...في أهم االستحقاقات
رنا حربي
ّ
لـ ـع ــل أبـ ـ ــرز م ــا ي ـج ــب الـ ـت ــوق ــف ع ـنــده
خالل األيــام السابقة ليوم االستفتاء،
ّ
يتمثل في التغير املهم الــذي أظهرته
اسـتـطــاعــات الـ ــرأي لـنــاحـيــة تقليص
فــريــق «ال ـب ـق ــاء» ل ـف ــارق ال ـن ـســب ال ــذي
وصـ ــل ف ــي ل ـح ـظــة م ـع ـي ـنــة إلـ ــى سـبــع
ن ـق ــاط ملـصـلـحــة م ــؤي ــدي «الـ ـخ ــروج»،
وذلـ ــك ق ـبــل أن نـشـهــد ت ـقــاربــا شــدي ـدًا
بني املعسكرين ،ساعات قبل انطالق
االس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء «املـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــري» .وكـ ــانـ ــت
اسـ ـتـ ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ــرأي الـ ـت ــي أج ــرت ـه ــا
«بــوبـيــولــس»« ،يــوغــوف»« ،ايبسوس
م ـ ــوري» ،و»كـ ــوم ريـ ــس» ،ق ــد أظ ـهــرت،
تباعًا ،تقدم معسكر البقاء بنسبة 55
فــي املـئــة و 51فــي املـئــة و 52فــي املئة
و 54في املئة.
عمليًا ،هـنــاك عــدد مــن الـعــوامــل التي
س ــاه ـم ــت فـ ــي ت ـب ــدي ــل املـ ـ ـ ــزاج الـ ـع ــام،
خـ ـص ــوص ــا عـ ـق ــب دخـ ـ ـ ــول ع ـ ــدد مـهــم
م ــن مـبــدعــي بــريـطــانـيــا ومـشــاهـيــرهــا
فــي الـحـمــات لـتــأيـيــد خـيــار «الـبـقــاء»
ولـحــث البريطانيني على التصويت
ل ــ»وحــدة أوروبـ ــا» .وقــد يمكن اعتبار
حادثة اغتيال النائبة العمالية ،جو
كوكس« ،على يد متطرف يميني» في
 16الشهر الجاري ،إضافة إلى حمالت
الـتــرويــج السياسية (والـبــروبــاغـنــدا)
مــن قـبــل مـ ّعـسـكــر «ال ـب ـق ــاء» ،كعاملني
مفصلني أثــرا بشكل كبير على ّ
تبدل
النسب.
«املــوت للخونة ،الحرية لبريطانيا»،

هــي الـعـبــارة الـتــي استخدمها املتهم
بـمـقـتــل ك ــوك ــس لـلـتـعــريــف ع ــن نفسه
أمــام القضاء البريطاني .و»الحرية»
هي من املصطلحات األساسية التي
ك ــان يعتمد عليها فــريــق «ال ـخ ــروج»
إلقناع البريطانيني بضرورة التخلي
عن «هيمنة االتـحــاد األوروب ــي» على
قرارات بريطانيا وأموالها وأسواقها.
وق ــد اسـتـغــل فــريــق «ال ـب ـق ــاء» حــادثــة
االغ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــال إلق ـ ـ ـنـ ـ ــاع الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــن
ب ـخ ـطــورة ال ـش ـع ــارات ال ـت ــي يحملها
الـفــريــق امل ـقــابــل ،ودع ــوا ال ــرأي الـعــام
ال ـبــري ـطــانــي إل ــى رف ــض «االن ـعــزال ـيــة
واالنـ ـقـ ـس ــام» .وك ــذل ــك ات ـه ـم ــوا زعـيــم
ح ــزب «االسـ ـتـ ـق ــال» ،نــاي ـجــل فـ ــاراج،
وال ــداع ــن إل ــى «ال ـخ ــروج» ،بمحاولة
تقسيم البالد وتعزيز الحس املعادي
للمهاجرين من خالل تكريس أفكار،
ّ
م ـثــل «ن ـح ــن وه ـ ــم» .ح ـتــى إن رئـيــس
ّ
الوزراء ،ديفيد كاميرون ،حث النواب
عـ ـل ــى تـ ـك ــري ــم ذكـ ـ ـ ــرى كـ ــوكـ ــس «ع ـب ــر
ت ــرس ـي ــخ ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة وال ـح ــري ــة

ّ
يبدو أن حادثة
اغتيال النائبة جو
كوكس قد أثرت
في النتائج

الـلـتــن نــاضـلــت مــن أجـلـهـمــا» .كــذلــك،
عـ ـ ّـبـ ــر قـ ـ ـ ــادة أح ـ ـ ـ ــزاب عـ ــن م ـخ ــاوف ـه ــم
ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــاد ب ـع ــد اغـ ـتـ ـي ــال ك ــوك ــس،
معتبرين أن بــريـطــانـيــا «تـعـيــش في
أوقـ ـ ــات م ـث ـيــرة ل ـل ـق ـلــق» وأن ـ ــه «يـجــب
على الناس الوقوف جنبًا إلى جنب
وعــدم التسامح مــع مــن يريد تقسيم
املجتمع».
الــوزيــرة األولــى في اسكتلندا ،نيكوال
ستورجيون ،كانت قد توقعت بدورها
أن يكون لحادثة االغتيال تأثير على
ً
االسـتـفـتــاء ،مـشـيــرة إل ــى أن الناخبني

«ي ـش ـع ــرون ب ــاالش ـم ـئ ــزاز» ع ـلــى نحو
متزايد من «الطبيعة السامة» لحملة
«ال ـخ ــروج» .ورأت أن ــه بــالــرغــم مــن أنــه
«ال أحـ ــد ي ـع ــرف ح ـقــا إذا كـ ــان (ألح ــد
داعـمــي) حملة الـخــروج عــاقــة بمقتل
كــوكــس» ،إال أن بعض «النقاشات قد
ّ
تـصـبــح ســامــة إذ ت ــرك ــز عـلــى الـخــوف
مـ ــن األج ـ ــان ـ ــب… وأظ ـ ــن أن مـ ــا ح ــدث
يكشف تلك املشاعر» .وجدير بالذكر
ّ
أن من بني امللصقات الدعائية لحملة
«الـخــروج» ،برز ملصق لحزب نايجل
ّ
يصور مجموعة من الالجئني
فــاراج،
يـ ـت ــدفـ ـق ــون عـ ـل ــى املـ ـمـ ـلـ ـك ــة املـ ـتـ ـح ــدة،
م ــرف ـق ــا ب ـع ـب ــارة «ن ـق ـط ــة ف ـ ــارق ـ ــة» ،فــي
محاولة للقول إن التصويت ملصلحة
«الخروج» هو السبيل الوحيد لوقف
تدفق الالجئني.
ّ
ولـ ـع ــل اسـ ـتـ ـخ ــدام ح ـم ـلــة «ال ـ ـخـ ــروج»
ألزمــة الالجئني كسبب رئيسي يدعو
إلى االبتعاد عن املنظومة األوروبية،
كـ ـ ـ ــان لـ ـ ــه وقـ ـ ـ ــع عـ ـكـ ـس ــي ع ـ ـلـ ــى ب ـعــض
مـ ــؤيـ ــدي م ــوق ـف ـه ــم الـ ــذيـ ــن ي ــرف ـض ــون
«ب ـي ــروق ــراط ـي ــي ب ــروكـ ـس ــل» إال أن ـهــم
أيضًا ضد العنصرية والتحريض.
وإل ــى جــانــب تـخــويــف حملة «الـبـقــاء»
من تفكك املجتمع البريطاني وازدياد
الكراهية والعنصرية ،كان لتأييد كبار
رجــال األعمال والشركات تأثير كبير
على الــرأي الـعــام الــذي حتى ولــو كان
فـيــه مــن يــريــد «االسـتـقــال والـحــريــة»،
فإنه غير مستعد أو ليس لديه القدرة
ع ـلــى أن يـتـحـمــل ال ـع ــبء االق ـت ـصــادي
ال ـ ــذي س ـي ـت ــراف ــق مـ ــع «ال ـ ـت ـ ـحـ ــرر» مــن
االتحاد .وكــان الخبراء االقتصاديون
قــد ح ــذروا مــن أن «ال ـخــروج» سيؤدي
إل ـ ــى اض ـ ـطـ ــراب اقـ ـتـ ـص ــادي ق ــد يــدفــع
بــال ـشــركــات ال ـك ـبــرى إل ــى الـتـخـلــي عن
ّ
ل ـن ــدن ،وأن نـســب الـبـطــالــة ق ــد تــرتـفــع
وكذلك التعرفة الجمركية على السلع.
ع ـلــى خـلـفـيــة ت ـلــك ال ـح ـم ـلــة ال ـطــوي ـلــة،
ت ــواف ــد ،أمـ ــس ،ال ـنــاخ ـبــون املـسـجـلــون
الـبــالــغ عــددهــم االجـمــالــي  46مليونًا،
منذ الصباح الباكر لإلدالء بأصواتهم،
ف ـ ــي ظ ـ ــل تـ ـع ــوي ــل م ـ ــؤي ـ ــدي «الـ ـبـ ـق ــاء»
على مشاركة واسـعــة كــان مــن شأنها
تكريس انتصارهم بعد حملة معقدة
وطويلة سبقت االستحقاق املصيري
أو «يوم الحساب» ،كما عنونت ،أمس،
«ذي تايمز».

«بريكست» ...فرصة لليسار األوروبي؟
ناصر األمين

بوريس
جونسون
الداعي
لـ«الخروج»
عقب مشاركته
باالستفتاء
(أ ف ب)

ي ــرس ــم ي ـ ـسـ ـ ٌـار أوروبـ ـ ـ ـ ــي داعـ ـ ــم ل ـب ـقــاء
ب ــري ـط ــان ـي ــا ف ـ ــي االت ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي
صــورة ألوروب ــا مــا بعد الـ«بريكست»
وك ــأن ـه ــا قـ ـ ــارة م ـش ـت ـتــة ت ـف ـك ـك ـهــا دول
قومية ،ويحكمها يمينيون متطرفون.
أغ ـلــب تـلــك ال ـق ــارة «املـتـخـيـلــة» ه ــم من
الـ ـفـ ـق ــراء ،ف ـي ـمــا س ـت ـنــدلــع ح ـ ــروب بــن
دول مـخـتـلـفــة ف ـي ـهــا ،وس ـت ـس ــود على
صعيد التجارة اتفاقات (مثل الشراكة
األطلسية للتجارة واالستثمار) تهزأ
من جميع معايير أوروبا االستهالكية
والصناعية واملعيشية.
ع ـم ـل ـيــا ،يـ ـح ـ ّـث هـ ــذا الـ ـت ـ ّ
ـوج ــه الـشـعــب
البريطاني على التغاضي عن مشاكل
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ال ـب ـن ـي ــوي ــة ال ـتــي
تمنعهم من املشاركة في صنع القرار
وتـفــرض عليهم سـيــاســات اقتصادية
تـقـشـفـيــة ،وذل ــك لـلـتـحــالــف مــع النخب
ً
الحاكمة التي قــادت أوروبــا أصــا إلى
ّ
وأصرت على سياسات أثبتت
األزمات
ف ـش ـل ـهــا ،وأض ـع ـف ــت ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة،
ّ
ودمرت اقتصاد دول .أما الحجة ،فهي
أنه في حال لم يقبل األوروبيون بحكم
هــؤالء ،سيذهب الحكم إلى اليمينيني

املتطرفني .على إثــر أزمــة  2008املالية
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،وال ـت ــي كــانــت
تداعياتها أوروبـيــة ودولـيــة نظرًا إلى
االرتـبــاط باالقتصاد األمـيــركــي ،بــدأت
تظهر املـشــاكــل البنيوية الـتــي يعاني
مـنـهــا االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،خــاصــة أنــه
منظومة تتمحور حول توحيد العملة،
ّ
ال الـسـيــاســة .سيتجلى ذل ــك بــوضــوح
فــي الـيــونــان الـتــي اعتبرها وزيــر املــال
ا ُلـســابــق ،يانيس فــاروفــاكــس« ،قربانًا
ضـ ّـحــي بــه» لتحذير بقية أوروب ــا من
تــداعـيــات مخالفة أوام ــر «الـتــرويـكــا»،
حتى وإن كانت النتائج كارثية.
كـ ــان ص ـع ــود ذاك ال ـت ـي ــار أو ال ـتـ ّ
ـوجــه
اليساري نتيجة لهذه األحداث ،وهدف
أح ــزاب ــه تنظيم الــرأسـمــالـيــة واح ـتــواء
آثــارهــا السلبية على الطبقة العاملة،
م ـ ــع تـ ــأمـ ــل الـ ـبـ ـع ــض م ـن ـه ــم «بـ ـتـ ـط ـ ّـور
الـعــوامــل ال ـثــوريــة» حـتــى يــوجــد بديل
للرأسمالية ذو قابلية للتطبيق .منذ
البداية يأمل هذا اليسار في أن يحقق
أهــدافــه املتواضعة عبر إقـنــاع النخب
ال ـح ــاك ـم ــة ب ـ ــأن س ـي ــاس ــات ـه ــم ف ــاس ــدة.
وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـصـ ــدمـ ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـي ـه ــم
عندما اكتشف سياسيو «سيريزا» أن
األوروبيني يعلمون جيدًا ماذا يفعلون،

