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بريطانيا
المؤشرات
االقتصادية
المثيرة للقلق
ليست وحدها
نتائج {البريكست».
األسبوع الماضي
شهد تحركات
غير معتادة في
الشوارع ،وجميعها
تدفع باتجاه تأزم
إضافي ال مخرج
منه ربما إال بانتخابات
عامة مبكرة

تيريزا ماي ...مواجهة أزمات بال حلول
لندن ــ سعيد محمد
تـيــريــزا م ــاي ،ليست محظوظة أب ـدًا.
ف ـه ــي ت ــول ــت رئ ــاس ــة وزراء املـمـلـكــة
املـتـحــدة فــي مــا يـبــدو أنــه أس ــوأ وقت
في تاريخ البالد منذ "أزمة السويس
 ."١٩٥٦التوقيت نفسه ليس املشكلة
بالطبع ،إذ كثيرًا مــا تـكــون األزم ــات
فــرصــا ل ـل ـقــادة األق ــوي ــاء لـعـمــل شــيء
يــدخـلـهــم ال ـتــاريــخ .لـكــن املـشـكـلــة هي
أن م ــاي تسلمت املـنـصــب التنفيذي
األرف ـ ـ ــع ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وهـ ــي ال تـتـمـتــع
بـشــرعـيــة ان ـت ـخــاب مـبــاشــر تمنحها

{اضطرابات »2011
قد تعود
رأى تيم نيوبيرن ،وهو أستاذ في علم الجرائم أجرى
أبـحــاثــا ح ــول أعـمــال الـشـغــب الـتــي وقـعــت فــي اململكة
املتحدة منذ خمسة أعوام ،أن العديد من العوامل التي
أسهمت في وقــوع تلك األعـمــال ال تــزال مــوجــودة ،بل
ازدادت سوءًا.
وقال نيوبيرن ،عشية الذكرى السنوية الندالع أعمال
الشغب التي بدأت في لندن قبل أن تتوسع لتشمل كل
أنحاء البالد ،إن "الظروف الكامنة وراء تلك االضطرابات
ال تزال قائمة" ،مشيرًا إلى أن "مثيري الشغب هم من
املجتمعات األكثر فقرًا ،ويشعرون بأنهم يتعرضون
ملضايقات مستمرة مــن قبل الشرطة ،وأن فرصهم
في الحياة محدودة وضئيلة ،والخدمات من حولهم
غـيــر م ـتــوافــرة ،وذل ــك نتيجة خ ـي ــارات سـيــاسـيــة قــام
بها األغنياء عن قصد ودون أن تجري محاسبتهم
ومالحقتهم".
وأضـ ــاف ،وف ــق تـقــريــر نـشــرتــه أم ــس "ذي غ ــاردي ــان":
"ال يوجد أي دليل على أن األمور قد تحسنت لهؤالء
الناس ...ال نتوقع أن نشهد املزيد من أعمال الشغب،
ولـكــن مــن املحتمل أن يـحــدث ذل ــك" .ووف ــق نيوبيرن،
ّ
فإن السبب املباشر لعدم تحسن األمــور هو الطريقة
الخاطئة التي استجاب بها السياسيون في عام 2011
ُ
"لــاضـطــرابــات املدنية التي تـ َـعـ ّـد األكـثــر خـطــورة منذ
ال ـحــرب" ،إذ تعاملوا مــع املـشــاركــن فيها كمجموعة
من املشاغبني الخارجني عن القانون ،واعتبروا أنها
ستنتهي لحظة ما تقوم الشرطة بعملها ،دون محاولة
فهم واستيعاب األسـبــاب الكامنة وراء تلك األعـمــال
ودون إع ــادة الـنـظــر بــالـسـيــاســات الـعــامــة الـتــي دفعت
الـنــاس إلــى نــزول الـشــارع .وقــال نيوبيرن" :أعتقد أن
األوض ــاع قــد س ــاءت لـهــؤالء ال ـنــاس ،على الصعيدين
السياسي واالقتصادي".
(األخبار)

الـصــاحـيــة األدب ـي ــة الت ـخ ــاذ قـ ــرارات
مهمة ملواجهة التحديات العاصفة،
واألسوأ أن حزبها (حزب املحافظني)
م ـن ـق ـس ــم ع ـ ـلـ ــى نـ ـفـ ـس ــه م ـ ـنـ ــذ إجـ ـ ـ ــراء
االستفتاء األخير.
خـلـيـفــة دي ـف ـيــد ك ــام ـي ــرون ه ــي نــائـبــة
ً
ـا عــن "امل ـحــاف ـظــن" ،وه ــي نـظـ ّ
ـريــا
أص ـ
ان ـت ـخ ـب ــت م ـب ــاش ــرة م ــن أق ـ ــل م ــن ٪١
مــن الـشـعــب الـبــريـطــانــي ،كــذلــك فإنها
ال تتمتع بــدعــم كــامــل داخ ــل حــزبـهــا،
وب ــال ـت ــال ــي فــإن ـهــا وإن ح ـص ـلــت على
دعم البرملان قبل أيام لتجديد اإلنفاق
على القوة النووية البريطانية ،فإنها
تعلم أنها لن تحصل بالضرورة على
نفس مستوى الــدعــم عند التصويت
ع ـلــى ق ـضــايــا ت ـث ـيــر ان ـق ـس ــام ال ـش ــارع
البريطاني.
األزم ــة البريطانية فــي تصاعد ،رغم
كل محاوالت الظهور برباطة الجأش
الـ ـت ــي ت ـج ـي ــده ــا مـ ـ ــاي ذات امل ــام ــح
ال ـقــاس ـيــة ،ورغـ ــم ال ــرح ــات املـكــوكـيــة
الخارجية املكثفة التي قامت بها بعد
أيــام من توليها املنصب .برلني ،وإن
أظهرت هدوءًا وتفهمًا للضغوط على
بريطانيا ،فهي لم تعد ماي بأي شيء
لـتـسـهـيــل عـمـلـيــة الـ ـط ــاق .وب ــاري ــس
ك ــان ــت أقـ ــل دب ـلــومــاس ـيــة ،وق ــال ــت ما
أرادت أن تقوله برلني لجهة ضرورة
حسم األمور بسرعة .أما في غالسكو
وبلفاست ،فبرغم األجــواء اإليجابية
املزعومة ،كان الجميع قــادرًا على أن
يقرأ النار التي تستعر تحت الرماد
فــي العاصمتني اإلقليميتني اللتني

تعانيان من تصاعد حمى االستقالل
عن اململكة املتحدة بحجة البقاء في
االتحاد األوروبي.
األس ـ ـب ـ ــوع املـ ــاضـ ــي شـ ـه ــد ت ـص ــاع ـدًا
غـيــر مــأل ــوف ل ـحــراكــات ال ـش ــوارع في
ّ
بريطانيا .وبرغم أن األسباب مختلفة،
ّ
ف ــإن مــا أث ــار قـلــق م ــاي بــالـتــأكـيــد هو
انخراط قطاعات واسعة من الشباب
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــن ف ـي ـه ــا ،وب ـش ـك ــل غـيــر
م ـس ـبــوق .ف ــي غــاس ـكــو ت ـظــاهــر عــدة
آالف يحملون أعالم أسكتلندا الزرقاء
فـ ــي ج ـ ـ ــورج سـ ـك ــوي ــر ،ف ـ ـبـ ــدوا كـبـحــر
أزرق هائج مطالبني بتسريع إجــراء
استفتاء على االسـتـقــال عــن اململكة
ً
املـتـحــدة ،وه ــو مــا قــد ال يـتــرك مـجــاال
أمــام رئيسة وزراء إسكتلندا ،نيكوال
س ـتــورجــن ،س ــوى ال ـن ــزول عـنــد رغبة
ال ـش ــارع أو امل ـخــاطــرة ب ـف ـقــدان الــدعــم
الشعبي .واألخيرة صرحت قبل أيام
ب ــأن "االس ـت ـقــال يـجــب أن يـكــون أحــد
ال ـخ ـي ــارات املـمـكـنــة لـحـمــايــة مصالح
اسكتلندا".
في يورك ،عاصمة الشمال البريطاني،
وأيـ ـض ــا ف ــي ل ـي ــدز ول ـي ـف ــرب ــول ،وهــي
مــدن إنكليزية تقليدية محافظة ،لم
ي ـصــدق ال ـن ــاس أنـفـسـهــم وه ــم ي ــرون
األلـ ـ ـ ــوف مـ ــن املـ ــواط ـ ـنـ ــن ،وب ـخ ــاص ــة
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب يـ ـتـ ـحـ ـلـ ـق ــون حـ ـ ـ ــول زعـ ـي ــم
"ح ــزب ال ـع ـمــال" املـ ـع ــارض ،جيريمي
كــوربــن ،الــذي كلما تعرض لضغوط
أك ـبــر ب ـهــدف الـتـخـلــص مـنــه م ــن قبل
ال ـي ـمــن ،ف ــي داخـ ــل ح ــزبــه وخ ــارج ــه،
تضاعفت شعبيته .وقــد دعــا كوربن

بصراحة إلى إجــراء انتخابات عامة
مبكرة ،مشيرًا إلــى أن األمــور لم تعد
كـمــا كــانــت عليه ال ـعــام املــاضــي ،وأن
الـ ـب ــاد ب ـح ــاج ــة إلـ ــى إجـ ـم ــاع جــديــد
إلدارة ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات .وأمـ ـ ـ ــس أغ ـل ــق
متظاهرون طرقًا رئيسة فــي البالد،
ّ
وعــطـلــوا الـسـيــر إل ــى م ـطــاري هيثرو
وبيرمنغهام ،وذلــك في ذكــرى أعمال

لعل أصعب ما
تواجهه تيريزا ماي
ّ
يتمثل بالوضع
االقتصادي المتهاوي

ال ـع ـنــف ال ـعــرق ـيــة ال ـت ــي ان ــدل ـع ــت فــي
لندن قبل خمسة أع ــوام ،واحتجاجًا
عـلــى مــا سـ َّـمــوه الـتـعــامــل العنصري
للشرطة مع املواطنني السود.
ّ
ولعل أصعب ما تواجهه تيريزا ماي
ّ
يتمثل بالوضع االقتصادي املتهاوي
ال ــذي وج ــدت بــريـطــانـيــا نفسها فيه
منذ ليلة االستفتاء فــي  23حــزيــران
املــاض ــي .فالجنيه اإلسـتــرلـيـنــي فقد
أكـثــر مــن  ٪١٥مــن قيمته ،وه ــو اآلن
ف ــي أدنـ ـ ــى م ـس ـتــويــاتــه ت ـقــري ـبــا مـنــذ

ديفيد
تبدو خليفة
أمام ٍّ
تحد
كاميرون
تاريخي كبير
(أ ف ب)

 ٣٥ع ــام ــا ،ولـ ــم تـفـلــح ع ـلــى م ــا يـبــدو
محاولة بنك إنكلترا الحتواء املوقف
م ــن خـ ــال خ ـفــض ال ـف ــائ ــدة إلـ ــى ربــع
نقطة مئوية (وهو مستوى قياسي).
وأطـلــق ذلــك مــوجــة تضخم متسارع
غير مسبوقة ّ
سببت ارتـفــاع أسعار
املحروقات بــ ،٪١٥إلى جانب ارتفاع
فــي أسـعــار امل ــواد األســاسـيــة ال ــواردة
لـ ـلـ ـب ــاد بـ ـعـ ـق ــود ج ـ ــدي ـ ــدة .ورغ ـ ـ ــم أن
موجة غالء قوية ستضرب دون شك
أس ـع ــار مـعـظــم امل ـ ــواد االسـتـهــاكـيــة،
فإن ما يؤخر ذلك فقط هو اإلجراءات
الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــروق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــة الـ ـعـ ـقـ ـيـ ـم ــة الـ ـت ــي
تـتـخــذهــا ش ــرك ــات م ـحــات الـتـجــزئــة
ال ـتــي تـتـحـكــم بـ ـ ــ ٪٨٠ع ـلــى األقـ ــل من
الـ ـس ــوق االس ـت ـه ــاك ــي ال ـب ــري ـط ــان ــي.
ّ
وال شــك فــي أن الـبــريـطــانـيــن الــذيــن
بــالـكــاد ي ـتــدبــرون معيشتهم بسبب
سـ ـي ــاس ــات ال ـت ـق ـش ــف الـ ـش ــدي ــد ال ـتــي
اعتمدتها الحكومة البريطانية منذ
األزمــة املالية العاملية في عــام ،٢٠٠٨
سيشعرون بالصدمة وهم يشاهدون
مداخيلهم تتراجع بنسبة  ٪٢٠خالل
أسابيع قليلة.
من جهة أخرى ،تعمل برلني وباريس،
وغـ ـي ــرهـ ـم ــا ،ب ـش ـك ــل مـ ـكـ ـش ــوف ع ـلــى
استقطاب الشركات والبنوك الكبرى
الـتــي تتخذ مــن بريطانيا مـقـ ّـار لها.
وتـبــدو بــاريــس مرشحة فــي مــا يبدو
ً
لتصبح مركزًا ماليًا بديال من لندن،
في حني أن برلني تريد جذب شركات
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا وم ـن ـت ـج ــي ال ـث ـق ــاف ــة،
ول ــذل ــك فـ ــإن "ال ـس ـي ـت ــي" (م ــرك ــز إدارة
األعمال في لندن) ليس ممتنًا بالطبع
لهذه األجــواء ،وربما يتحرك باتجاه
فرض مزيد من الضغوط على تيريزا
ماي لعمل شيء ما لوقف األزمة.
بـنـ ً
ـاء عليه ،فبعد ستة أســابـيــع على
تــولــي م ــاي لـلـسـلـطــة ،ه ــي أم ــام تـحــدٍّ
ت ــاريـ ـخ ــي ك ـب ـي ــر .ي ـم ـك ـن ـهــا أن ت ـق ـ ّـدم
املـصــالــح الـحــزبـ ّـيــة الضيقة وتستمر
ف ـ ـ ــي تـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــل ال ـ ـ ـض ـ ـ ـغـ ـ ــوط وتـ ـعـ ـم ــل
بـسـيــاســة إط ـف ــاء ال ـح ــرائ ــق مـسـتـنــدة
إلــى التفويض الشعبي ال ــذي حصل
ع ـل ـيــه "املـ ـح ــافـ ـظ ــون" ف ــي ان ـت ـخــابــات
ُ
قدم على خطوة الدعوة
 ،٢٠١٥أو أن ت ِ
إل ــى انـتـخــابــات عــامــة مـبـكــرة لتحوز
الـشــرعـيــة الـشـعـبـيــة دون م ـن ــازع ،أو،
كخيار ثالث ،أن تتخلى عن السلطة
ملـصـلـحــة إج ـم ــاع وط ـن ــي أو حـكــومــة
وح ــدة وطنية تـكــون أق ــدر على إدارة
املـ ـلـ ـف ــات ال ـص ـع ـب ــة .الـ ــذيـ ــن ي ـع ــرف ــون
ت ـيــريــزا م ــاي ي ـقــولــون إن ـهــا "م ـشــروع
بطلة" ،لكن األبطال أحيانًا قد يأتون
ً
أعضاء
متأخرين ،خصوصًا إذا كانوا
ّ
مسبب األزمة من حيث
في حزب كان
املبدأ.

