
من  اأج��زاء  اإىل  الآن  تتدفق  ال�سيولة  ع��ادت  ثانيا، 
التي   EPFR ل�  ووفقا  اإليها.  تفتقر  كانت  العامل 
�سناديق  فقدت  املالية،  التدفقات  حركة  تر�سد 
دولر  مليارات   9.1 الأمريكية  امل�سرتك  ال�ستثمار 
على �سكل تدفقات خارجة خالل الأ�سبوع املا�سي، 
العاملية  النا�سئة  الأ�سواق  �سناديق  تلقت  حني  يف 

3.1 مليارات دولر. 
ال�سيا�سة لي�س وا�سعا  التباعد يف  اأن  اإىل  يرجع ذلك 
ال�سيني  ال�سعب  بنك  اأ�سابيع.  ب�سعة  قبل  ظهر  كما 
رفع اأ�سعار الفائدة بعد الحتياطي الفيدرايل، واأكرب 
البنوك املركزية يف اأوروبا تبدو قريبة من الت�سديد 
اأن امل�سار املرجح  اأكرث مما كان يفرت�س، يف حني 
الوليات املتحدة يزداد  الفائدة يف  اأ�سعار  لرتفاع 
ارتفاعات  ثالثة  الآجلة  العقود  حتت�سب   � ت�ساهال 
باحتمال  احل��ايل  العام  خ��الل  الفائدة  اأ�سعار  يف 
الذي  ال��دولر  اإ�سعاف  اإىل  اأدى  هذا  كل   .50-50
وهو  النتخابات.  بعد  عقاله  من  بالنفالت  هدد 

مقابل  اأ�سعف  مورجان"،  بي  "جيه  بح�سب  الآن، 
الثامن  يف  عليه  كان  مما  النا�سئة  الأ�سواق  عمالت 

من ت�رشين الثاين )نوفمرب(. 
وال�سيولة  النمو  زخم  لديها  النا�سئة  الأ�سواق  لذلك 
امل�ساكل  خماطر  انخف�ست  حني  يف  جانبها،  اإىل 

الناجمة عن خدمة الديون املقومة بالدولر.
لالأ�سواق.  جيدا  يبدو  ال�سيا�سي؟  ال�سجيج  عن  ماذا 
الحتاد  يف  املت�سورة  ال�سيا�سية  املخاطر  تراجعت 
يف  املا�سي  الأ�سبوع  انتخابات  منذ  الأوروب���ي 
انت�سار  حول  الآن  القلق  م�ساعر  وتراجعت  هولندا، 

حمتمل ملارين لوبن يف فرن�سا.
اأما بالن�سبة للوليات املتحدة، فقد خفت املخاوف 
من  ويحد  العراقيل  �سي�سع  ترمب  الرئي�س  اأن  من 
ال��ت��داولت  اتفاقات  ت��رك  الآن  وحتى  ال��ت��داولت. 
القائمة على حالها. ومل يدخل حتى الآن يف حرب 
قبل. وهذا  كنا نخ�سى من  ال�سني، كما  جتارية مع 

اأي�سا يعد جيدا مل�سلحة بلدان الأ�سواق النا�سئة.
الأمريكية.  ال�سيا�سة  اإىل  نعود  اأن  الآن  علينا  لكن 
يهم  ل  ذات���ه  ح��د  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اإ���س��الح 
من  العامة  املالية  يف  التحفيز  كثريا.  الأ���س��واق 
خالل التخفي�سات ال�رشيبية اأو الإنفاق على البنية 

الرعاية  انهيار  لكن  بكثري.  اأهمية  اأك��رث  التحتية 
ميكن  ترمب  اأن  مفادها  ر�سالة  ير�سل  ال�سحية 
النواب  جمل�س  يف  اجلمهوريني  قبل  من  اإحباطه 
املالية  يف  ف�سفا�سة  �سيا�سة  يعار�سون  الذين 

العامة.
يف اأوائل ت�رشين الثاين )نوفمرب(، كان من املتوقع 
وال�سبب  جنوبا.  الأ���س��واق  ير�سل  اأن  ترمب  لفوز 
اأغلبية  حقق  اأنه  هو  ذلك  حدوث  عدم  يف  الرئي�سي 
رفع  ث��م  وم��ن  الكوجنر�س،  جمل�سي  يف  مفاجئة 
املالية  م��ن  التحفيز  احتمال  م��ن  امل�ستثمرون 
والإنفاق  ال�رشيبية  التخفي�سات  خالل  من  العامة 
ال�سحية  الرعاية  قانون  م�رشوع  اإخفاق  الإ�سايف. 
قادرون  اجلمهوريني  باأن  الثقة  يهز  اأن  �ساأنه  من 

على حتقيق تعزيز من املالية العامة.
عام  منذ  العامل  بقية  تتجاوز  الأمريكية  الأ�سهم 
2008. ومبا اأن الأدلة على الإنعا�س خارج الوليات 
املتحدة ل تزال قائمة، فمن الأف�سل املراهنة على 
كان  اإذا  بالركب.  اللحاق  توا�سل  العامل  بقية  اأن 
يف  ح��اد  ت�سحيح  نحو  ي��دف��ع  ال�سيا�سي  الف�سل 
ل  جزءا  ي�ستحق  ترمب  فاإن  الأمريكية،  التوقعات 

باأ�س به من اللوم على ذلك.

املناف�سة  ال�رشكات  فيه  تتطلع  الذي  الوقت  يف 
الكهربائية  ال�سيارات  فيه  تقود  م�ستقبل  اإىل 
الطريق، تعتقد �رشكة تويوتا، بدعم من احلكومة 
غري  كانت  اإذا  بديال.  وجدت  قد  اأنها  اليابانية، 
حمقة يف ذلك، فلن تكون �رشكة تويوتا وحدها 

هي التي تقع حتت ال�سغط.
�ساكيت�سي تويودا، موؤ�س�س تويوتا، عر�س جائزة 
ياأتي  الذي  للمخرتع  مكافاأة  ين  مليون  بقيمة 
باخرتاع يحلم به: بطارية كهربائية من �ساأنها 
على  اعتمادها  من  الأب��د  اىل  اليابان  حترر  اأن 

النفط امل�ستورد.
بالطاقة  ت��ع��م��ل  ���س��ي��ارات  ت���وي���ودا  ر  ت�����س��وَّ
الكهرومائية الوفرية. كل ما يحتاجه هو بطارية 
ملدة  ح�سان   100 مقدارها  دف��ع  ق��وة  لتوفري 
 225 من  اأقل  وزنها  يكون  اأن  على  �ساعة،   36

كيلوجراما و�سعة اأقل من 280 لرتا.
من  ق��رن  نحو  بعد   .1925 ع��ام  يف  ذل��ك  ك��ان 
اأح��د.  بها  يطالب  مل  اجل��ائ��زة  ت��زال  ل  ال��زم��ان 
اإىل  املودة  “تويوتا” بنوع من  وي�سري مهند�سو 

“بطارية  با�سم  املنال  البعيد  الطاقة  م�سدر 
�ساكيت�سي”، وال�سعوبة البالغة يف �سنع اإحداها 
بديل  وق��ود  على  للح�سول  ال�سعي  اإىل  دفعهم 

لت�سغيل �سياراتهم: الهيدروجني.
هذا ال�سعي يجري يف م�سنع �سغري بالقرب من 
اليابان،  و�سط  �سيتي،  تويوتا  يف  ال�رشكة  مقر 
حيث يقوم فريق من نخبة العمال ببناء �سيارة 
متثل مقامرة �سخمة لثاين اأكرب �رشكة ل�سناعة 
اأنها  اإم��ا  م��رياي.  �سيارة  العامل.  يف  ال�سيارات 
م�ستقبل ال�سيارات واإما اأنها فخ تكنولوجي على 
و�سك ابتالع قطعة ثمينة من ال�سناعة اليابانية.
العمال  ُي��خ��رج  ذل���ك  ن��ح��و  اأو  ���س��اع��ة  ك��ل  يف 
من�سوجتني  رقيقتني،  �سفراوين  اأ�سطوانتني 
الذي هو  الكربون يف م�سنع تويوتا  األياف  من 
مبركز  وملحق  الأ�سطوانتني  من  ح�سا�سية  اأكرث 
البحث والتطوير، ويثبتون الأ�سطوانتني. ي�ستمل 
اخلزانان على الهيدروجني، الذي منه تقوم خلية 
الوقود بتوليد الكهرباء الالزمة لت�سغيل ال�سيارة. 
مرياي هي روؤية تويوتا - واليابان – ل�سيارات 
نقل ذات ا�ستخدام منخف�س للكربون، وهي روؤية 
تعمل  التي  تي�سال  �سيارات  عن  متاما  خمتلفة 
لت�سبح  الآن  تتقدم  اأخ��ذت  والتي  بالبطارية، 

جزءا من التيار العام لل�سيارات.
اإنه اأمر حمفوف بالعقبات. التكنولوجيا مكلفة: 
يتم ت�سنيع �سيارة تعمل بالبنزين يف خط اإنتاج 
ي�ستغرق  ولكن  ثانية،   60 كل  تويوتا  م�سنع 
مرياي  �سيارة  لتجميع  دقيقة   72 حاليا  الأمر 

واحدة. 
وهي حتتاج اإىل �سبكة تزود بالوقود يف جميع 
اأنحاء اليابان، التي ل وجود لها يف اأي مكان. 
هناك  لي�س  �سيء:  كل  من  للقلق  اإث��ارة  الأك��رث 
حتى الآن اأي م�سدر رخي�س، خال من الكربون 

للهيدروجني يربر اجلهد املبذول.
ال�سناعية  بال�سرتاتيجية  تتعلق  لأ���س��ب��اب 
واأكرب  اليابان  ت�سع  والفيزياء،  الطاقة  واأم��ن 
على  كبريا  رهانا  ال�سيارات  ل�سناعة  �رشكة 
الألعاب  دورة  موعد  ياأتي  حني  الهيدروجني. 
يريدون  هم   ،2020 عام  طوكيو  يف  الأوملبية 
اأن تعمل اأ�ساطيل من ال�سيارات واحلافالت التي 
من  الريا�سيني  نقل  على  الوقود  بخاليا  تعمل 
القرية اإىل مواقع الألعاب، قبل توجه املركبات 

اإىل ال�سوق ال�ساملة العاملية.
الهيدروجني  جعل  ال��وزراء،  رئي�س  اآبي،  �سينزو 
رمزا لقدرة اليابان على البتكار، على الرغم من 

�سناعة  انهيار 
الإل��ك��رتون��ي��ات 

ال�ستهالكية. 
ك��ان��ون  يف  وق����ال 
ال�����ث�����اين )ي���ن���اي���ر( 
“الطاقة  امل���ا����س���ي: 
حتمل  ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي��ة 
الطاقة  لأمن  رابحة  بطاقة 
الح��رتار  ملواجهة  وت��داب��ري 
“اليابان  واأ�ساف:  العاملي”. 
لتوريد  دول��ي��ة  �سل�سلة  �ستبني 
اإىل  الإنتاج  من  متتد  الهيدروجني 

النقل وال�ستهالك قبل العامل”.
رهان على امل�ستقبل

الهيدروجني،  يف�سل  اأن  هو  لي�س  اخلطر 
مغريا  فقط،  قليال  ينجح  اأن  يف  واإمن��ا 
اليابان بخو�س تكنولوجيا ل ميكن بيعها 
�سناعة  �رشكات  وتاركا  اأخ��رى،  بلدان  اإىل 
ال�سيارات القوية، وعلى راأ�سها تويوتا وهوندا، 
�سنعوه  بعيدة  جزر  يف  بيئي  نظام  يف  عالقة 
باأنف�سهم، متاما مثل املعايري الال�سلكية الفريدة 

التي عزلت �سناعة الهواتف النقالة يف البالد.
البحث  ق�سم  رئي�س  اآي�����س��ي،  كيوتاكا  ي��ق��ول 
“نحن  تويوتا:  �رشكة  يف  املتقدم  والتطوير 
ال�سيارة  اأنها  على  الوقود  خاليا  �سيارات  نرى 
ال�سيارات  اإن  يقولون  اجلميع  املثالية.  البيئية 
هناك  يزال  ل  ولكن  امل�ستقبل،  هي  الكهربائية 

طريق طويل لنقطعه. 
�سنع ال�سيارات الكهربائية اأ�سهل بكثري من �سنع 
�سيارات خاليا الوقود، ول يزال هناك الكثري من 
التجربة واخلطاأ. �رشكة تويوتا تبذل جهدا كبريا 

يف املركبات التي تعمل بخاليا الوقود”.
تهدف ال�رشكة اإىل بيع اأكرث من 30 األف �سيارة 
�سنويا بحلول عام 2020،  تعمل بالهيدروجني 
اأي 10 اأ�سعاف هدف الإنتاج لعام 2017. كما 
تعتزم اأي�سا اإدخال اأكرث من 100 حافلة بخاليا 
الألعاب  دورة  قبل  طوكيو  منطقة  يف  الوقود 

الأوملبية.
ولكن  ذلك،  على  ال�سوء  ت�سلط  ل  تويوتا  �رشكة 
هي  الوقود  خاليا  �سنع  يف  ال�سديدة  ال�سعوبة 
تبدو  لليابان.  بالن�سبة  جاذبيتها  م��ن  ج��زء 
اأعمال ال�سيارات الكهربائية مثل اأعمال الهواتف 
م�ستقلة،  وح��دات  من  وتتاألف  اأب�سط،  النقالة: 
من  اجلدد  للداخلني  وعر�سة  التجميع،  و�سهلة 

ال�سني ووادي ال�سليكون.
تعمل  ال��ت��ي  امل��رك��ب��ات  ف����اإن  امل��ق��اب��ل،  يف 
م��ه��ارات  جميع  اإىل  حت��ت��اج  ال��وق��ود  بخاليا 
يقول  ال�سيارات.  �سناعة  �رشكة  من  الت�سنيع 
الطاقة  اأنظمة  ق�سم  يف  كاتاياما  هريو�سي 
القت�ساد  ل��وزارة  التابع  والهياكل  املتقدمة 
نظر  وجهة  “من  )ميتي(:  وال�سناعة  والتجارة 
خاليا  تكنولوجيا  ال�سناعية،  ال�سرتاتيجية 
عامل  يف  تكمن  فهي  للغاية،  �سعبة  ال��وق��ود 
الكيمياء ولي�س الآلت”. اإذا ما �سارت تكنولوجيا 
ف�ستكون  الهيدروجني،  م�سار  يف  ال�سيارات 
فاإن  تفعل،  اإن مل  ولكن  اليابان يف و�سع جيد، 

طوكيو �سرتتكب خطاأ فادحا يف احل�سابات.
�رشكة  اإمي��ان  اأف�سل  ب�سكل  نتفهم  اأن  ن�ستطيع 
تويوتا بالهيدروجني من خالل النظر يف �سيارة 
بالكهرباء  تعمل  �سيارة  مثيل:  لها  ي�سبق  مل 

اخلال�سة. 
على مدى 20 عاما منذ اخرتاع بريو�س الهجينة، 
�رشكة  اأف�سل  موقع  يف  تويوتا  �رشكة  كانت 
كهربائية  �سيارة  لإط��الق  ال�سيارات،  ل�سناعة 
واملحركات  البطاريات  لديها  كان  بالكامل.  
عدم  اخ��ت��ارت  ولكنها  ال��ق��درة،  واإل��ك��رتون��ي��ات 
النطاق،  بحدود  تتعلق  خماوف  ب�سبب  ن�رشها 
اأداء  تراجع  وخطر  بالوقود،  التزود  واإمكانية 

البطاريات عند تقدمها يف العمر.
اأعلنت ال�رشكة خططا ل�سيارتها الكهربائية لكي 
فتحت  متميزة،  �رشيحة  من  الطلب  من  ت�ستفيد 
من قبل �رشكة تي�سال ولتلبية معايري النبعاثات 
�سكوك  اأن  اإل  وال�سني،  املتحدة  الوليات  يف 
التي  املركبات  حول  الأ�سا�سية  تويوتا  �رشكة 

تعمل بالبطارية تلك، مل تختف.
بها  يحلم  التي  �ساكيت�سي  بطارية  �ساأن  من 
النا�س منذ زمن طويل اأن تخزن الطاقة بكثافة 

نحو  نف�سها:  البنزين  يف  الكيميائية  ال��رواب��ط 
يكفي  ما  وهو   - لرت  لكل  �ساعة  واط  اآلف   10
يف  الكيلومرتات  ملئات  عائلية  �سيارة  لت�سغيل 

خزان واحد. 
البطاريات،  اأف�سل  من  املتدنية  الطاقة  كثافة 
التي تعادل جزءا من 20 جزءا من قدرة البنزين، 
الكهربائية  ال�سيارات  لدى  اأنه  يف  ال�سبب  هي 

اليوم نطاق حمدود.
البطاريات  جم��ال  يف  كبري  فتح  ح���دوث  اإن 
الأ�سا�سية  الفيزياء  ق��وان��ني  الأف���ق.  يف  لي�س 
لذلك  معينة،  بطارية  اأي  لإمكانات  حدا  ت�سع 
خاليا  على  كبرية  حت�سينات  اإدخ��ال  ميكن  ل 
اأيون الليثيوم احلالية، ومن ثم نطاق ال�سيارات 

الكهربائية احلالية. 
هناك اأنواع نظرية من كيمياء البطاريات، مثل 
ميكن  التي  الليثيوم،  واأك�سجني  الكربيت  ليثيوم 
اأن تقرتب يوما ما من البنزين، ولكن ل يوجد اأي 

م�سنع، ولو من بعيد، لو�سعها يف �سيارة.
مرياي،  �سيارة  يف  امل�ستخدمة  ال�سغوط  بح�سب 
نحو  تبلغ  طاقة  كثافة  لديه  الهيدروجني  فاإن 
اأ�سعاف  ثالثة  اأي  لرت،  لكل  �ساعة  واط   1500
حاجز  يوجد  ل  اأن��ه  كما  احلالية.  البطاريات 
بالوقود  التزود  النطاق.  تو�سيع  اأم��ام  اأ�سا�سي 
العادم  اأنابيب  من  يخرج  �سيء  ول  ب�رشعة  يتم 
“اإذا  تويوتا:  �رشكة  من  اآي�سي  ويقول  املاء.  عدا 
�سيارة  مع  نف�سه  ال�سهولة  م�ستوى  لديك  كان 
جيد  اأمر  فهذا  الهيدروجني  �سيارة  يف  البنزين، 

للم�ستخدم”.
عددها  البالغ  مرياي  �سيارات  مبيعات  اأغلبية 
ذهبت   2014 عام  اإطالقها  منذ  �سيارة   2800
وامل�ستهلكني  والأمريكية،  اليابانية  لل�رشكات 
اإمكانية  لديهم  ال��ذي��ن  اخل��ا���س  القطاع  م��ن 

الو�سول اإىل البنية التحتية للتزود بالوقود. 
اأوروب���ا  يف  ال�سيارة  ه��ذه  تبنوا  ال��ذي��ن  اأوائ���ل 
عملية  اأن  بيد  العامة.  الهيئات  من  معظمهم 
)ف��رباي��ر(  �سباط  يف  انتكا�سة  عانت  الإن��ت��اج 
كامل  تويوتا  �رشكة  ا�ستدعت  عندما  املا�سي، 
الوقود  خاليا  مركبات  من  �سياراتها  اأ�سطول 

ب�سبب خلل يف الربجميات. 
املحللني  ول��ك��ن  امل�سكلة،  ه��ذه  ح��ل  مت  وق��د 
اأن  ميكن  ال�سالمة  ب�ساأن  خوف  اأي  اإن  يقولون 
الأ�سل  يف  هم  امل�ستهلكني  لأن  �سارا،  يكون 
�سيارات  بالرتياب من مدى موثوقية  ي�سعرون 

الهيدروجني.
يجب على �رشكة تويوتا زيادة الأحجام وخف�س 
اأمر معقد، كما  الوقود  التكاليف. �سنع خزانات 
اأن جمموعة خاليا الوقود ت�ستخدم مواد باهظة 

الثمن مثل البالتني. 
على  ي�ساعد  اأن  �ساأنه  من  بدائل  على  العثور 
خف�س �سعر �سيارة مرياي البالغ 57 األف دولر 
يف الوليات املتحدة و66 األف يورو يف اأوروبا. 
مرياي:  مهند�سي  كبري  تاناكا،  يو�سيكازو  يقول 
�سيارة   2000 نحو  ت�سنيع  ن�ستطيع  كنا  “اإذا 
خف�س  باجلملة.  اإنتاجا  لي�س  ه��ذا  ف��اإن  فقط، 
التكاليف اأمر مهم، ولكن التحدي هو اأي�سا كيف 

ميكننا تاأمني القدرة الإنتاجية”.

الحت��اد  رئا�سة  اأم�س  الربيطانية  احلكومة  اأخطرت 
الأوروبي بنيتها للمغادرة. 

ماأ�ساة  �ستكون  ماأ�ساة؛  يف  كبرية  حلظة  �ستكون  هذه 
اأي�سا �ستكون ماأ�ساة لأوروبا.  للمملكة املتحدة، لكنها 
اإنها طريقة مروعة لالحتفال بالذكرى ال�سنوية ال� 60، 

للمعاهدة التي قادت اإىل اإن�ساء الحتاد الأوروبي.
حتى لو جرت مفاو�سات اخلروج ب�سكل جيد، فاإن قرار 
وخيمة  عواقب  له  �ستكون  الأوروب��ي  الحتاد  مغادرة 
الناحية القت�سادية، �سوف  على اململكة املتحدة. من 
على  اأ�سواقها  لأك��رب  مف�سلة  و�سول  اإمكانية  تخ�رش 
�سغوط  توجد  �سوف  ال�سيا�سية،  الناحية  من  الإطالق. 
الناحية  من  واإيرلندا.  املتحدة  اململكة  داخ��ل  كبرية 
ال�سرتاتيجية، �سوف تخرج اململكة املتحدة من دورها 
يف جمال�س الحتاد الأوروبي. اململكة املتحدة �ستكون 

اأكرث فقرا واأكرث انق�ساما واأقل تاأثريا. املطالبون بخروج 
خمطئون.  لكنهم  ه��ذا،  كل  ينكرون  �سوف  بريطانيا 
الدليل على التجارة احلديثة وا�سح: امل�سافة ذات اأهمية 
التوريد التي تربط الب�سائع واخلدمات  هائلة. �سال�سل 
املادية معا، تعمل ب�سكل اأف�سل �سمن م�سافات ق�سرية.  
بريطانيا  خروج  نا�سطو  عليها  يعتمد  التي  النماذج 
اإيجاد  يتطلب  اأي�سا  ال�سبب  لهذا  الواقع.  هذا  تتجاهل 
ال�سوق املوحدة توافقا تنظيميا كبريا، ي�سمح بالتجارة 

عرب احلدود من دون احتكاك ن�سبيا. 
كما �سيكت�سف نا�سطو خروج بريطانيا، اأي�سا، اأن جميع 
ال�ستقاللية  على  قيودا  تفر�س  التجارية  ال�سفقات 
الوطنية، فكلما كانت ال�سفقة اأكرث انفتاحا على ال�سوق، 

كانت القيود اأكرث �رشامة.
كما �سيعرف نا�سطو خروج بريطانيا اأي�سا اأن اجلغرافيا 

حتمية �سيا�سية، كذلك. 
اململكة املتحدة ل ميكن اأبدا اأن تكون بلدا غري اأوروبي. 

دائما ما �ستتاأثر ب�سكل كبري بالتطورات يف القارة. 
على اأنه اإىل الآن، يف مواجهة رو�سيا اخلطرة، والوليات 
الفو�سوي،  الأو���س��ط  وال�رشق  املبالية،  غري  املتحدة 
املناخ،  لتغري  العاملية  والتهديدات  ال�ساعدة،  وال�سني 
قارتها.  ينظم  ال��ذي  النظام  من  �سوتها  تزيل  فاإنها 
اململكة املتحدة مل تعد يف القرن التا�سع ع�رش. اإنها يف 
القرن احلادي والع�رشين. العزلة لن تكون رائعة - بل 

�ستكون عزلة خانقة.
لأوروب��ا.  ماأ�ساة  اأي�سا  هي  املتحدة  اململكة  مغادرة 
�سعلة  ح��ام��ل  ه��ي  امل��ت��ح��دة  اململكة  ك��ان��ت  لطاملا 
اإنها  الدميقراطية.  وال�سيا�سات  الليربايل  القت�ساد 

واحدة من اأقوى قوتني ع�سكريتني يف القارة. 
بالإنكليزية.  الناطقة  البلدان  مع  وثيقة  �سالت  ومتلك 
الآن،  حتى  الأق��ل  يف  وكانت،  عامليا.  منظورا  ومتلك 
اأن  ميكن  ما  حول  نظرها  وجهات  براجماتية.  عملية 
املوحدة  )ال�سوق  الأوروب��ي  الحتاد  على  بالنفع  يعود 

كانت  امل��وح��دة(  )العملة  بها  ي�رش  وم��ا  والتو�سع( 
يحلم  �سوف  التاريخ  يجهل  �سخ�س  وح��ده  �سحيحة. 
ونفوذا،  وا�ستقرارا،  ازدهارا،  اأكرث  �ستكون  اأوروبا  باأن 
الأوروب��ي  الحت��اد  حتطم  اإذا  وليربالية  ودميقراطية 
مبعزل  بريطانيا  عن  بالك  فما  منف�سال،  بلدا   28 اإىل 
الوطنية  الدول  تلك، كلها. نظام  عن الحتاد مبكوناته 
اأثبت مرارا عدم ا�ستقراره. يف هذه احلالة، مع ان�سحاب 
الوليات املتحدة على نحو متزايد من ال�ساأن العاملي، 
انهيار  ف��اإن  النكفاء،  عن  بحثا  بالذات،  والأوروب���ي 
الحتاد الأوروبي قد يوؤدي اإىل �رشاع من اأجل الهيمنة 
بينهما  اتفاق  ذلك،  من  الأ�سواأ  اأو  ورو�سيا  اأملانيا  بني 

على ح�ساب البلدان املجاورة الأ�سعف. 
قيد  على  البقاء  فعال  الأوروب��ي  الحت��اد  ا�ستطاع  اإذا 
تهيمن.  �سوف  اأملانيا  ف��اإن  اأرج��وه،  ما  وهو  احلياة، 

الأملان ل يريدون هذا. فلماذا يريده الربيطانيون؟
ديفيد  حماقة  بف�سل  يحدث،  �سوف  بريطانيا  خروج 

اإدارة  و�سوء  ال�ستفتاء،  على  املوافقة  يف  كامريون 
نف�سه.  ال�ستفتاء  ���رشوط  عن  والتخلي  املفاو�سات، 
���رشورة  يكن  مل  بريطانيا  خ��روج  ا�ستفتاء  خو�س 
���رشورة  لكنه  ملزما،  لي�س  فال�ستفتاء  د�ستورية؛ 

�سيا�سية: ذلك اأن حزب املحافظني �سينهار من دونه.
اأجواء املفاو�سات ونتائجها مل حتدد بعد. نحن نعرف 
اإج���راءات  اأن  ونعرف  و�سعبة.  معقدة  �ستكون  اأنها 
لن  جديدة  عالقة  تفا�سيل  ب�ساأن  والتقرير  الن�سحاب 
تكتمل يف غ�سون عامني. ل نعرف كيف �سيتم تناول 
هذه املفاو�سات. هذا لي�س �سحيحا على جانب الحتاد 
على  هي  كما  وا�سحة،  الأول��وي��ات  حيث  الأوروب���ي، 

جانب اململكة املتحدة.
ب�سكل  �سحيح  ه��ذا  ���رشورة.  هو  اتفاق  اإىل  التو�سل 
للح�سول  ال�سعي  اقت�سادية:  لأ�سباب  متاما  وا�سح 
ن�سبيا،  مهمة  غ��ري  اأ���س��واق  اإىل  اأف�سل  و���س��ول  على 
حيث  من  كبري  تدهور  من  املعاناة  نف�سه  الوقت  ويف 

املتحدة،  للمملكة  اأهمية  الأكرث  الأ�سواق  اإىل  الو�سول 
ب�ساأن  اتفاق  اإىل  التو�سل  عدم  �سخيفا.  اأم��را  �سيكون 
واملوؤ�س�سات  الأ�سخا�س،  ومعاملة  امل�ستحقة،  الأموال 
امل�ستقبل  يف  التجارية  الرتتيبات  وطبيعة  امل�سرتكة، 
يف  ال��ع��الق��ات  ت�سميم  �ساأنه  م��ن  اإل��ي��ه��ا،  والن��ت��ق��ال 
امل�ستقبل. بريطانيا �ستكون اخلا�رش الأكرب: التاأثري يف 
ا�سكتلندا قد يكون قاتال بالن�سبة للمملكة املتحدة، لكن 
تاأثري النف�سال الوح�سي يف الحتاد الأوروبي �سيكون 

كبريا اأي�سا.
املتحدة،  اململكة  ف��اإن  ات��ف��اق،  اإىل  التو�سل  مت  اإذا 
بو�سفها الطرف الأ�سعف، �ستحتاج اإىل تقدمي تنازلت، 
بدءا من الأموال امل�ستحقة. هذا لي�س فقط الأمر املعقول 
الذي يجب القيام به. بل هو الأمر ال�سحيح الذي يجب 
القيام به. بريطانيا لديها التزامات تاأتي من اأكرث من 
اأربعة عقود من الع�سوية. وهي بو�سفها بلدا متح�رشا 

وجديرا بالثقة يجب عليها الوفاء بها.
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شرط نجاح الخروج البريطاني.. خسارة المطالبين 
مارتن وولف

مغامرة سيارة الهيدروجين.. هل ترتقي بالصناعة أم تحبط اليابان؟
روبن هاردينج وكانا إيناجاكي
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