بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
حقيقة االستفتاء الربيطاين على مشروع الربيكست!
صوت الربملان الربيطاين يف  2019/1/16على الثقة حبكومة ماي ففازت ومل تسقط( :تفادت رئيسة الوزراء
السؤالَّ :

الربيطانية ترييزا ماي األربعاء اهلزمية يف جملس العموم إثر فشل مذكرة حجب الثقة عن حكومتها اليت قدمتها املعارضة
العمالية حيث فازت ابلثقة أبغلبية  325صوتا مقابل  306أصوات ...وتبني من نتيجة التصويت األربعاء أن املئة انئب
تقريبا من حزب احملافظني الذين كانوا صوتوا الثالاثء ضد االتفاق حول الربيكست عادوا األربعاء وصوتوا ضد حجب الثقة
عن احلكومة ...فرانس برس  )2019/1/16فكيف نفهم هذا؟ حنو مئة من حزب ماي يصوتون ضد مشروعها الربيكست
فريجحون كفة املعارضني فيفشل مشروع ماي أبغلبية  432ضد  ...202مث يعود هؤالء املئة فيصوتون ضد خصوم ماي
فريجحون فوز ماي ابلثقة وكأن األمر توزيع أدوار! مث ما تفسري املوافقة السابقة يف  2016على بريكست واآلن قبل تنفيذه
بنحو شهرين يتم رفضه؟! وجزاك هللا خريا.
اجلواب :إن بريطانيا ماهرة يف اخلبث والدهاء ،ويف املناورة واملماطلة لتحقيق أهدافها ...وحىت يتبني اجلواب نستعرض
األمور التالية:
أوالا :نعيد عليكم بعض ما ذكرانه يف إصداران املؤرخ  2016/7/5بعد استفتاء  2016/6/23أي قبل حنو سنتني
ونصف حيث كنا نتوقع ما حدث يف استفتاء بريطانيا احلايل  ،2019/1/15فقد جاء يف إصداران املشار إليه:
[ -1جرى استفتاء يف بريطانيا يوم  2016/6/23حول البقاء يف االحتاد األورويب أو اخلروج منه ،فكانت النتيجة
حوايل  %52حنو اخلروج ،فعلى إثر ذلك أعلن رئيس الوزراء الربيطاين كامريون استقالته على أن تبقى حكومته مدة ثالثة
أشهر ...وقد كان كامريون يف محلته االنتخابية قد وعد يف حال جناحه ابنتخاابت  2015أبنه سيقوم إبجراء هذا
االستفتاء جريا على عادة بريطانيا يف التلويح ابالستفتاء لتحقيق امتيازات خاصة ،وذلك إبخافة االحتاد األورويب والدول
األعضاء األخرى من الفوضى السياسية واالقتصادية اليت يوجدها قرار االستفتاء خبروج بريطانيا من االحتاد!
 -2إن سياسة بريطانيا ابلتهديد ابالستفتاء لتحقيق مكاسب من االحتاد ليست جديدة بل هي منذ السنوات األوىل
لدخول بريطانيا يف مكوانت االحتاد ،فربيطانيا قد أصبحت عضوا يف اجملموعة االقتصادية األوروبية منذ كانون الثاين
 ،1973وكان احتفاظها بعملتها "اجلنيه اإلسرتليين" وبقاؤها خارج منطقة "الشنغن" شعارين للوضع اخلاص الذي ظلت
بريطانيا تتمتع به رغم عضويتها يف االحتاد األورويب ،وكانت تستخدم فكرة "االستفتاء" على بقائها يف االحتاد كوسيلة
البتزاز الدول األوروبية ،لتحقيق مزيد من اخلصوصية لربيطانيا داخل االحتاد ،فقد أجرت استفتاءا سنة  1975لتحسني
شروط بقائها يف االحتاد ،والذي صوت الربيطانيون فيه لصاحل البقاء يف اجملموعة االقتصادية األوروبية ...وهكذا فإن
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االستفتاءات الربيطانية لتحقيق أغراضها سياسة متبعة يف مثل هذه احلاالت حىت لو كانت أغراض ا خبيثة! وقد سار حزب
احملافظني بدهاء يف استفتاء  ،2016فأدار رجال احلزب محليت البقاء يف االحتاد واخلروج منه يف آن!!...
 -3إن إنعام النظر يف سياسة حزب احملافظني احلاكم الذي يقوده كامريون يف موضوع االستفتاء املذكور يدل على أن
كامريون كان يتوقع أن تكون النتائج غري حامسة كأن تكون متساوية فتكون بني أخذ ورد لتكون جماالا لإلعادة أو تتخذ
هذه النتائج غري احلامسة جماالا للتفاوض من جديد مع االحتاد ،وهلذا كان حزب احملافظني نفسه يدير محلة البقاء يف االحتاد
ومحلة اخلروج منه ...ومل تكن أي من احلملتني جادة فعالا يف البقاء أو اخلروج بقدر ما كانتا جادتني يف أن يكون االستفتاء
طريقا إىل حتقيق تنازالت إضافية من االحتاد ...ولذلك فإنه من املتوقع أن متاطل بريطانيا بقوة يف تنفيذ اخلروج يف فرتة قريبة
بل قد تطول إىل سنوات ،هذا إذا خرجت وهي ماهرة يف اخلبث واخلداع ...وما ظهر وابن من تصرحيات ...وما تناقلته
وسائل اإلعالم من تعليقات ...كل ذلك يُ ِّرجح هذه املماطلة يف تنفيذ االستفتاء بل أكثر من ذلك مثل اللف والدوران
حول االستفتاء نفسه 30( ...من رمضان 1437هـ 2016/07/05 -م ) انتهى االقتباس من إصداران املذكور].
اثنيا :وما حيدث اآلن يكاد ينطق مبا ذكرانه من قبل من حيث "لعبة االستفتاءات" واملماطلة واللف والدوران لتحقيق

املصاحل الربيطانية حىت وإن كانت شريرة ويتأكد ذلك بتدبر األمور التالية:

(رفض اتفاق اخلروج الذي توصلت إليه مع االحتاد
 -1كانت ماي قد تلقت هزمية كبرية يف جملس العموم ،بعد أن ُ
األورويب أبغلبية كبرية ،يف أكرب هزمية برملانية تتلقاها حكومة يف تريخ البالد ...وصوت األربعاء  432انئبا برفض االتفاق،
مقابل موافقة  202فقط عليه ...يب يب سي  ،)2019/1/16ويعين هذا عدم تطبيق االتفاق الذي كان يعد خلروج
بريطانيا من الكتلة األوروبية يف  29آذار/مارس املقبل ...ومل تتبع مناقشات اخلروج خطوط حزب احملافظني احلاكم
التقليدية ،بل صوت حوايل  118من احملافظني يف الربملان ضد اتفاق رئيسة الوزراء ،وانضموا إىل أحزاب املعارضة( .وهذه
أكرب خسارة يف الربملان الربيطاين منذ عام  ...1924وتعد النتيجة أسوأ هزمية برملانية حلكومة بريطانية يف العصر
احلديث ...سي إن إن ابلعربية .)2019/1/15
 -2أعلن زعيم حزب العمال املعارض الربيطاين كوربني ،بعد رفض الربملان صفقة خروج اململكة من االحتاد األورويب،
أنه طرح موضوع حجب الثقة عن حكومة ترييزا ماي للمناقشة ...وقال كوربني" :لقد فقدت هذه احلكومة ثقة اجمللس...
أحيطكم علما ،أيها السيد رئيس جملس العموم ،أبنين طرحت موضوع حجب الثقة للمناقشة ...ويسرين أن هذا املقرتح
سيناقش يوم الغد" ...آر يت عريب يف  ،)2019/1/15ولكن نتيجة التصويت كانت لصاحل ماي ألن نواب حزب
احملافظني الـ" "118عادوا للتصويت مع حزب احملافظني ضد املعارضة فحالوا دون حجب الثقة عن ماي وهكذا (تفادت
رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي األربعاء " "2019/1/16اهلزمية يف جملس العموم إثر فشل مذكرة حجب الثقة عن
حكومتها اليت قدمتها املعارضة العمالية ،غداة هزميتها بشأن اتفاق بريكست ...إال أن حكومتها فازت ابلثقة أبغلبية 325
صوتا مقابل  306أصوات ،ما أدى إىل تفادي إجراء انتخاابت عامة جديدة .وهي املرة األوىل اليت تطرح الثقة حبكومة
داخل جملس العموم منذ  26عاما ...كما دعت زعماء املعارضة للقائها إلجراء حماداثت حول بريكست على الفور وابتداءا
من األربعاء ...وتبني من نتيجة تصويت األربعاء أن املئة انئب تقريبا من حزب احملافظني الذين كانوا صوتوا الثالاثء ضد
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االتفاق حول الربيكست ،عادوا األربعاء وصوتوا ضد حجب الثقة عن احلكومة .شبكة وكالة فرانس برس يف
 )2019/1/16وهبذا فإن أمامها فرصة حىت االثنني "( "2019/1/21لتعرض "خطة بديلة" ،كما أن أمامها عددا من
اخليارات ،مثل التعهد ابلعودة للتفاوض يف بروكسل ،أو طلب أتجيل موعد بريكست ،واملقرر سلفا يف  29آذار/مارس
املقبل ،أو اخلروج بدون اتفاق! وقال رئيس املفوضية األوروبية" :أدعو بريطانيا إىل توضيح نوايها يف أسرع وقت ممكن .مل
يعد هناك الكثري من الوقت" ...موقع األنباء يف )2019/1/17
 -3وهكذا تبدو لعبة االستفتاءات الربيطانية واضحة جلية فبدالا من حجب الثقة عن ماي يف استفتاء
 2018/1/16ألن مشروعها يف الربيكست قد سقط يف استفتاء  ،2018/1/15بدالا من ذلك فازت ماي ابلثقة مع أن
سقوط مشروع ماي وفوزها ابلثقة أمران متناقضان! ولكن إذا عرف السبب ال نقول بطل العجب بل زاد العجب!! فقد
فرجحوا كفة املعارضة فسقط مشروع ماي! ولكن هؤالء الـ 118من حزب
صوت  118من حزب ماي ضد مشروع ماي َّ
ماي عادوا فصوتوا ضد املعارضة أي ضد حجب الثقة عن ماي وهكذا فازت ماي ابلثقة ومل تسقط بسقوط مشروعها!
 -4ومن تدبر ما سبق يتبني أن املقصود من استفتاء  2016كان إلجياد مربر لربيطانيا لتحسني شروط العالقة
اجلديدة مع االحتاد األورويب ،وهلذا مسحت ماي إىل ذلك العدد ( )118من حزهبا للتصويت ضدها مع املعارضة وذلك
لرتجيح كفة املعارضة فتفشل مشروع ماي للربيكست! ولو أرادت أن يبقى استفتاء  2016اثبتا ملا مسحت هلذه األعداد
من حزهبا أن تصوت ضدها ...ولكن عند حجب الثقة جعلت تلك األعداد أن تصوت ضد املعارضة حىت ال تسقط
ماي! وذلك من أجل أن تستمر ماي اببتزاز االحتاد األورويب ابحلصول على امتيازات وحتقيق مصاحل ووضع شروط لعالقة
جديدة مع أورواب ...فربيطانيا ال تستطيع االنفكاك النهائي من أورواب وال البقاء فيها ابلقوانني احلالية لالحتاد ،فاخلروج
النهائي ُحيدث أثرا ابلغا يف متاسك شعوب بريطانيا نفسها ،وخباصة شعب اسكتلندا وكذلك أيرلندا الشمالية ...ولذلك هي
تريد البقاء ولكن بشروطها ،أو إذا مل يكن جمال إال اخلروج فيكون ببقاء امتيازات حتصل عليها على حساب االحتاد!
 -5بدوره ،حث االحتاد األورويب اململكة املتحدة على ("توضيح نوايها" بشأن خطط خروج بريطانيا من االحتاد
األورويب "يف أقرب وقت ممكن "...وأضاف حمذرا من خطر اخلروج غري املنظم مع هذا التصويت" .سي إن إن ابلعربية يف
 )2019/1/15انتهى ،وقد سبق أن ذكران يف إصداران املشار إليه بعد استفتاء [ 2016ويبدو أن االحتاد األورويب أصبح
يدرك أالعيب بريطانيا ،فهي تريد إبرام اتفاق غري رمسي حلماية مصاحلها على أساس النموذج النروجيي والسويدي قبل اللجوء
إىل العمل ابملادة " "50من معاهدة لشبونة لبدء إجراءات االنفصال .ولكن على عكس النرويج والسويد ،فإن بريطانيا تريد
الوصول إىل السوق األوروبية وتعارض حرية تنقل األشخاص ،اليت هي قضية رئيسية بني الناخبني الربيطانيني ،وقد استبعدت
مريكل ذلك بشكل قاطع ،كما أن حرية تنقل األشخاص هي واحدة من احلريت اليت يقدسها االحتاد األورويب ،إىل جانب
حرية تبادل السلع واخلدمات ورأس املال .ويدرك االحتاد األورويب الدهاء الربيطاين ،فلم يرفض هذه الفكرة فحسب ،بل
وحظر أيضا أية حماداثت سرية بني أي من الدول األعضاء الـ  27وبريطانيا ،فقال رئيس املفوضية األوروبية (جان كلود
يونكر)" :دعوين أكون واضح ا جدا ،ال ميكن إجراء حماوالت سرية مع احلكومة الربيطانية" ،وقد جعل األمر واضح ا جدا
جلميع موظفي املفوضية واللجان ،فقال" :ال يُسمح بعقد مفاوضات سرية ...ال يُسمح بعقد مفاوضات سرية"
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( ...)2016/06/28 ،Evening standardوقد وجهت املستشارة األملانية مريكل رسالة واضحة إىل لندن قائلة" :إن
بريطانيا ال ميكنها بعد استفتاء اخلروج انتقاء االحتفاظ ابمتيازاهتا ويف الوقت نفسه التخلي عن كل واجباهتا" ...د ب أ،
 ]2016/6/28انتهى.
 -6ومع ذلك ال تعبأ بريطانيا مبعرفة االحتاد األورويب نواي بريطانيا بل تستمر يف لعبة االستفتاءات األخرية ،1/15
 2019/1/16فيُلغى استفتاء  2016املتعلق مبشروع الربيكست ولكن ال ُحتجب الثقة عن ماي صاحبة املشروع ،بل ُجيدد
هلا الثقة لتبدأ مبشروع جديد وخطة بديلة! وخاصة ملعاجلة قضية أيرلندا سواء أكان يف البقاء أم اخلروج وهكذا كان ،فقد
نقلت وسائل اإلعالم عن خطط ماي يف هذا السبيل:
أ -كشفت رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي ،للربملان ،اليوم االثنني ( 2019/1/21خطتها "البديلة" ،بعدما رفض
النواب االتفاق الذي توصلت إليه مع االحتاد األورويب ،بشأن "بريكست" وستغادر بريطانيا االحتاد األورويب ،يف 29
آذار/مارس ،بدون اتفاق ،إذا مل يتمكن النواب من أتجيل تريخ االنسحاب ،أو التوصل إىل خطة بديلة ترضي املفوضية
األوروبية كذلك ...وبعد حتديد ماي خلططها بشأن طريقة املضي قدما ،سيطرح النواب سلسلة تعديالت ،ليتم التصويت
عليها ،يف  29كانون الثاين/يناير احلايل ...ومن النقاط األكثر خالفية يف االتفاق الذي رفضه الربملان ،بند "شبكة األمان"؛
وهو ضمان قانوين ابستمرار حرية احلركة على احلدود مع أيرلندا ،يف حال مل تتمكن بريطانيا من االتفاق مع االحتاد األورويب
على معاهدة طويلة األمد للتجارة احلرة ،وذكرت صحيفة "صنداي تميز" ،أن ماي ستقرتح التوصل إىل ترتيبات منفصلة مع
دبلن ...موقع مصراوي نقالا عن (أ ف ب) يف  )2019/1/21انتهى
ب -وذكرت صحيفة تلغراف نقالا عن مصادر دبلوماسية ابالحتاد األورويب مل تسمها( ،إن مطالب ماي ال تزال تراوح
بني وضع إطار زمين ملزم قانوانا فيما يتعلق ابحلدود األيرلندية وهو ما يعطي لربيطانيا حق االنسحاب من جانب واحد ،أو
االلتزام إببرام اتفاق جتاري قبل عام  2021مبا حيول دون دخول الرتتيبات اخلاصة بقضية حدود أيرلندا حيِّز التنفيذ...
أخبار ليبيا يف  )2019/1/21انتهى
ج -وأعلنت ماي االثنني ( 2019/1/21أهنا تنوي العودة إىل بروكسل للبحث يف تعديالت على االتفاق الذي
توصلت إليه مع القادة األوروبيني الشهر املاضي ،بشأن مسألة "شبكة األمان" ،اليت يفرتض أن جتنب العودة إىل إقامة
حدود فعلية بني األيرلنديتني بعد بريكست .وقالت ماي "سأواصل اللقاءات مع زمالئي هذا األسبوع  -بينهم املسؤولون يف
احلزب الوحدوي الدميقراطي يف أيرلندا الشمالية  -لنرى كيف ميكننا االلتزام بواجباتنا" ،بينها جتنب عودة احلدود" ،بطريقة
ِّ
تؤمن احلصول على أكرب دعم ممكن" يف جملس العموم .وتبعت "سأعرض ُخالصات هذه املباحثات على االحتاد األورويب".
وتراقب دول االحتاد األورويب الـ  27األخرى عن كثب اخلطوة املقبلة اليت ستتخذها ماي ...فرانس  /24أ ف ب يف
 )2019/1/21انتهى
د( -وكشفت ماي عن بعض التغريات يف موقفها بشأن "بريكست" ،حيث تعهدت رئيسة الوزراء إببداء "مزيد من
املرونة" يف املباحثات مع الربملان ،وتلبية مطالب حزب العمال املعارض بشأن ضمان حقوق العمال الربيطانيني وتبديد كل
املخاوف بشأن عودة اإلجراءات اجلمركية الصارمة على احلدود بني أيرلندا الشمالية ومجهورية أيرلندا ...هذا ،ومن املقرر أن
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تقدم ترييزا ماي للربملان الربيطاين خطة جديدة بشأن شروط انسحاب اململكة املتحدة من االحتاد األورويب ،وذلك بعد أن
رفض الربملان يوم  15كانون الثاين/يناير اجلاري اخلطة األوىل املتفق عليها بني حكومة ماي وبروكسل ،ومن املقرر أن
يصوت الربملان الربيطاين على اخلطة اجلديدة يف 29كانون الثاين/يناير اجلاري .آر يت عريب .)2019/1/21
 -7واخلالصة هي أن بريطانيا ليس عندها التزام أبي اتفاق بل تُ ِّغري وتبدل بلعبة االستفتاءات وهي ماهرة يف دهائها
وخبثها يف هذه املسألة لتحقيق مصاحلها الشريرة ،فباألمس أقر االستفتاء الربيطاين مشروع الربيكست واليوم أقر االستفتاء
الربيطاين إسقاط مشروع الربيكست! وذلك البتزاز االحتاد األورويب بتحقيق تعديالت على املشروع على حساب االحتاد...
ومع أن الغرب الرأمسايل كله ال قيم اثبتة لديه لكن بريطانيا بتارخيها االستعماري القدمي قد أكسبها خبثا ودهاءا أكثر من
غريها ...إن بريطانيا ال تريد االنفكاك النهائي من االحتاد بل تريد صيغة أخرى ال هي ابخلروج وال هي ابلبقاء! أي أن خترج
من االحتاد ويف الوقت نفسه تبقى فيه! فتستمر يف االستفادة من العالقات االحتادية دون أن تلتزم بقوانني االحتاد بل فقط
مبا هو يف صاحلها ،وكما ذكران سابقا فقد وجهت املستشارة األملانية مريكل بعد االستفتاء األول وظهور املماطلة الربيطانية
رسالة واضحة إىل لندن قائلة( :إن بريطانيا ال ميكنها بعد استفتاء اخلروج انتقاء االحتفاظ ابمتيازاهتا ويف الوقت نفسه
التخلي عن كل واجباهتا ...د ب أ  .)2016/6/28إن االحتاد األورويب ميكنه جعل بريطانيا تذوق وابل أمرها إذا بقي
ُمصرا على مشروع الربيكست األول دون تعديل أي من بنوده فإما أن تقبله بريطانيا وتنفذه أو خترج من االحتاد ...فهو إن
فعل ذلك تكون بريطانيا قد وقعت يف شر أعماهلا ،أما إن قبلت تعديالت بريطانيا فسرتكب بريطانيا ظهره دون أن تنزل عنه
حىت توقعه هو يف ِّ
شر غفلته!
إن هذا شأن األمم اليت تتبىن علمانية الدولة واملبدأ الرأمسايل فهم حيفرون ُحفرا لبعضهم بعضا فيهوي فريق منها أو كل
الفرقاء إىل مكان سحيق داخلها ،فهم ليست هلم قيم تردعهم أو مروءة متنعهم ،بل أبسهم بينهم شديد كأشياعهم من األمم
األخرى الذين ال يلتزمون بشرع هللاَ﴿ :بْس ُهم ب ْي نأ ُهم أش ِديد أَتْسب ُهم أِ
ك َِبأنَ ُه ْم قأ ْوم أال يأ ْع ِقلُو أن﴾.
َجيع ا أوقُلُوبُ ُه ْم أش َّت ذألِ أ
أُ ْ
أُ ْأ ْ
فال يصلح شأن هذا العامل وينتهي شقاؤه الذي يلفه من مست رأسه إىل أمخص قدميه إال إذا ُح ِّكم شرع هللا إبقامة اخلالفة
الراشدة ،فهي ال تنشر العدل واخلري يف جنباهتا فحسب ،بل كذلك يصل أثر هذا العدل واخلري ربوع العامل إبذن هللا
﴿ أولأتأ ْعلأ ُم َن نأبأأأهُ بأ ْع أد ِح ن
ي ﴾.
التاسع عشر من مجادى األوىل 1440هـ
2019/1/25م

موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي

موقع جريدة الراية

موقع إعالميات حزب التحرير

موقع الخالفة

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

www.htmedia.info

www.khilafah.net

5/5

