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لقد ُحدِّد مسار خروج بريطانيا من االحتاد األورويب يف األايم اليت تلت استفتاء العام 2016

بدأ االحتاد األورويب التحرك مبكراً قبل اإلعالن عن نتائج استفتاء خروج بريطانيا من االحتاد 
األورويب املعروف بـ )بريكسيت(. حدث ذلك يف الساعة 6:22 صباح يوم الرابع والعشرين من 
متوز 2016، قبل 59 دقيقة من اإلعالن الرمسي، إذ أرسلت املفوضية األوروبية احلزمة األوىل من 

إجراءاته إىل احلكومات الوطنية اليت تشكل االحتاد األورويب.

كانت اململكة املتحدة تغادر االحتاد األورويب، وكانت بروكسل عازمة على السيطرة على 
العملية. ومرر بيوتر سرتافي، مدير مكتب رئيس اجمللس دوانلد اتسك، وثيقة قصرية من مخس 
واحد  بصوت  التحدث  على  وحثهم   ،27 الـ  األورويب  االحتاد  سفراء  إىل  األخري،  فقرات كتبها 
االحتاد  قانون  يف  عليها  املنصوص   50 املادة  حبسب  املتحدة  اململكة  تغادر  أن  على  واإلصرار 

األورويب.

لقد عىن ذلك تسوية الطالق أواًل، وحتديد العالقة مستقباًل، مبجرد خروج اململكة املتحدة. 
وورد يف تلك الوثيقة ما أييت: »أنمل مستقباًل أن تكون اململكة املتحدة شريكاً قريباً من االحتاد 

األورويب، ولكن علينا أواًل االتفاق على ترتيبات االنسحاب«.

 كيف خسرت المملكة المتحدة معركة خروجها 
من االتحاد األوروبي؟

توم مكتاغ  *

*  رئيس مراسلي جملة بوليتيكو اململكة املتحدة.
شارك بول اتيلور وديفيد هريزينهورن يف كتابة التقارير.
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 »سنتفاوض على شروط االتفاق اجلديد قبل الشروع يف أي عملية قانونية للخروج«. 

احلملة الرمسية لـ بريكسيت يف عام 2016

التصويت  محلة  عن  الصادرة  التصرحيات  مع  تعارض  إنه  إذ  حامساً،  عاماًل  ذلك   كان 
على  املتحدة  اململكة  وافقت  الرمسية، وإذا  اخلروج  إبجراءات  االلتزام  بعدم  املتحدة  اململكة  يف 
شروط خروجها قبل تسوية عالقتها املستقبلية -مثلما قال املدافعون عن خروج بريطانيا من االحتاد 

األورويب- فإهنا ستحرم نفسها من الكثري من نفوذها.

وقد ذكر البيان الرمسي للحملة -اليت أيدها اثنان من الزعماء السياسيي، ومها وزير العدل 
مايكل غوف، وعمدة بلدية لندن السابق، بوريس جونسون- ما أييت: »إن استعادة السيطرة تغيري 
دقيق، وليس توقًفا مفاجئاً، وسنتفاوض على شروط االتفاق اجلديد قبل البدء يف أية عملية قانونية 
للخروج«. وسيكون ذلك أوىل املعارك الكثرية اليت أعلنها االحتاد األورويب، واألوىل اليت سيفوز هبا، 
ألنه متمسك ابالسرتاتيجيات اليت وضعها يف األايم األوىل إلعالن عملية خروج بريطانيا من االحتاد 

األورويب.

وقد كان املسؤولون الربيطانيون، على مدار 33 شهراً منذ االستفتاء، ينظمون سلسلة من 
املواقف الفاشلة، يف حماولة إلخراج االحتاد األورويب من مساره املختار قبل أن يذعنوا على مضض 

لعواء األمل يف وستمنسرت.

وسيتواصل املبعوثون الربيطانيون، ومن ضمنهم رئيسة الوزراء ترييزا ماي، مع القادة الوطنيي 
يف حماولة إلصالح النهج القانوين لربوكسل من طريق نقاشات دبلوماسية بشأن املصاحل املتبادلة 

واملرونة و«احللول اخليالية«، لكنهم سيلتقون من دون حتقيق شيء يُذكر.

بشأن  حماداثت  وبدء  املواطني،  حقوق  على  جانبية  اتفاقات  إبرام  حماوالت  فشلت  وقد 
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العالقة املستقبلية قبل االنفصال، وهو ما ميكن عده خطوة لبدء مناقشات ثنائية مع آيرلندا بشأن 
القضية اخلالفية املتمثلة يف احلدود اآليرلندية، ولن يؤدي أي منها إىل تغيري اجتاه احملاداثت اليت أقرها 

االحتاد األورويب يف األايم األوىل.

والدبلوماسيي  املسؤولي  عشرات كبار  إىل   )POLITICO( صحيفة  حتدثت  وقد 
والسياسيي يف دبلن، وابريس، وبرلي، وبلفاست، ولندن وبروكسل، فضاًل عن فريق كبري املفاوضي 

األوروبيي يف االحتاد األورويب، ميشيل ابرنييه،  ملا يقرب من ثالث سنوات.

أما القصة اليت خرجت إىل العلن فهي عن عملية كان االحتاد األورويب صامداً فيها، بينما 
اهنارت ويستمنسرت، وحتّول األمر إىل صراع سياسي وحرمان وعدم استقرار.

كان التنازل الوحيد الذي سيقدمه االحتاد األورويب فيما خيص مبادئه األساسية على طول 
مدة احملاداثت، بناًء على طلب من أحد أعضائه وهي مجهورية آيرلندا، وهو ما جاء بعكس مصاحل 
اململكة املتحدة، وهو أن يتم التساهل يف تطبيق قواعد السوق املوحدة ابلنسبة آليرلندا الشمالية 
فقط؛ من أجل املساعدة يف حل مشكلة احلدود. أما ما خيص اململكة املتحدة، فهي ترفض عقد 

أي اتفاقات خاصة، فيما يرفض مفاوضو االحتاد األورويب ذلك.

وبينما تتفاقم االضطراابت السياسية يف اململكة املتحدة، فقد أصبح من غري املؤكد ما إذا 
كانت رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي ستبقى قادرة على احلصول على موافقة الربملان على اتفاق 

خروج بريطانيا من االحتاد األورويب يف تشرين الثاين.

االحتاد  من  بريطانيا  بسبب خروج  احلكومة  يف  عضواً  وعشرون  تسعة  استقال  وقد 
األورويب منذ شهر حزيران من العام املاضي، وتبخر االنضباط احلزيب لدى كل من حزب احملافظي 
وحزب العمال املعارض يف شهر أاير. وعانت رئيسة الوزراء من سلسلة من اهلزائم، مبا يف ذلك ما 
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ميكن عده أكرب اهلزائم يف أتريخ الربملان، حينما رفض املشرعون اتفاقها ملرتي متتاليتي يف شهري 
بريطانيا  تتحقق خطة خروج  إن  ما  الثاين وآذار، وكانت ترييزا ماي قد وعدت ابلتنحي  كانون 

من االحتاد األورويب، وإن كانت مل  حتدد موعداً لذلك.

يلقي معارضو ترييزا ماي ابللوم عليها بسبب األزمة احلالية وفشلها يف إعطاء تفسري لقرار 
خروج بريطانيا من االحتاد األورويب

النواب على وضع جدول زمين برملاين لرسم مسار خلروج بريطانيا من االحتاد  لقد صوَّت 
األورويب، ابلتزامن مع أتجيل موعد اخلروج املقدر، لكن الصورة تبقى غري واضحة حىت اآلن.

وحىت إذا فرضت رئيسة الوزراء يف هناية املطاف اتفاقها عرب الربملان بدعم أورويب متشكك 
مضطرب، فإن خروج بريطانيا من االحتاد األورويب مل ينته بعد. وعلى الرغم من مرور وقت طويل على 
املفاوضات ستبقى العديد من األسئلة الرئيسة اليت أاثرها التصويت على خروج بريطانيا من االحتاد 

األورويب دون إجابة. 

 يلقي معارضو ترييزا ماي ابللوم يف األزمة احلالية على قرارها مبتابعة أحد التفسريات خلروج 
بريطانيا من االحتاد األورويب، مع حماوالت حقيقية قليلة للوصول إىل نواب املعارضة، غري أن -وكما 
تكشف هذه القصة- العديد من القوى اليت ال ميكن وقفها كانت قد بدأت قبل وقت طويل من 

تويل رئيس الوزراء احلالية السلطة.  

جبهة موحدة

اتسك  حتدث  التخطيط، إذ  من  أشهر  نتاج  األورويب  للمجلس  املتاحة  اخلطوط  كانت 
األورويب؛  االحتاد  زعيم يف  مع كل  األورويب،  بريطانيا من االحتاد  قبل استفتاء خروج   ،)Tusk(
هبدف احلث على تشكيل جبهة موحدة بغض النظر عن النتيجة، ومت إعداد مسودات لصيغ  الردود 



7

 كيف خسرت اململكة املتحدة معركة خروجها من االحتاد األورويب؟

السياسية لكل السيناريوهات.

وحينما أصبح واضحاً االجتاه الذي اختارت اململكة املتحدة السري فيه، مت تعميم الوثيقة على 
سفراء االحتاد األورويب من قبل املفوضية األورويب. وقد عمل رئيس املفوضية األوروبية جان كلود 
جونكر، ومدير مكتبه مارتن سيلماير، على صياغة فنية حمكمة، شكلت فيما بعد البيان املشرتك 

للرؤساء األربعة ملؤسسات االحتاد األورويب.

مث صعَّد االحتاد األورويب من موقفه يف األايم اليت تلت االستفتاء. وجاءت أوىل انعطافة يف 
الساعة 11:57 صباح يوم الرابع والعشرين من حزيران 2016، بعد أقل من مخس ساعات على 

إعالن البيان الذي وضعه جونكر وسيلماير.

إذ  منظمة«،  بطريقة  األمر  هذا  مع  للتعامل  قواعد  »لدينا  ما أييت:  البيان  ذلك  جاء يف 
حتدد املادة 50 من معاهدة االحتاد األورويب اإلجراءات الواجب اتباعها إذا قررت إحدى الدول 

األعضاء اخلروج من االحتاد. وقد أبدى البيان االستعداد لبدء املفاوضات بسرعة.

وحث القادة لندن على تفعيل املادة 50 يف أقرب وقت ممكن، وأعلنوا أن العالقة املستقبلية 
بي اجلانبي لن تتحدد إال بعد خروج اململكة املتحدة، وأوضحوا أن هنالك تكاليف لذلك. ومت 
وضع خطوط صفراء وزرقاء مسيكة لالحتاد األورويب، وإضفاء الطابع الرمسي عليها من قبل سفراء 

االحتاد األورويب يوم األحد 26 حزيران.

وقد اجتمع قادة االحتاد األورويب يف بروكسل، بعد ذلك أبربعة أايم؛ إلضفاء الطابع الرمسي 
على موقفهم، وستحدد القمة األوىل بـ 28 بلداً، ومن مث بـ 27 بلداً، لتحدد هلجة العامي واألشهر 

العشرة املقبلة.

https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3DCELEX%253A12012M050
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3DCELEX%253A12012M050
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»كان ينبغي للحكومة الربيطانية تقدمي شيء بسرعة« مسؤول أورويب رفيع املستوى

املراكز  يغريوا سوى  ومل  بروكسل،  املؤسسات يف  األورويب خلف رؤساء  االحتاد  قادة  سار 
االفتتاحية اليت وضعها اجمللس واملفوضية، ومت إدخال تغيري رئيس واحد فقط، وهو تشديد املوقف 

من قبل االحتاد األورويب.

وطالبت املستشارة األملانية أجنيال مريكل ببيان حمدد بشأن عدم جتزئة احلرايت األربع، وهي 
)حركة البضائع ، واخلدمات، ورأس املال، والناس( يف البيان اخلتامي.

وقد كان دافيد كامريون أخرب زمالءه يف القمة أن اهلجرة كانت عاماًل رئيساً يف قرار بريطانيا 
اخلروج من االحتاد األورويب، لكنه أعرب عن أمله يف أن تبقى اململكة املتحدة قريبة من السوق 

املوحدة.

وبدت استنتاجات االحتاد األورويب عن إمكانية استبعاد حرية حركة الناس من بقية السوق 
املوحدة، كأهنا رفض.

املصلحة الوطنية

لو أن لندن كانت مستعدة للخروج يوم )24 حزيران 2016(، لكانت املفاوضات قد 
جرت بنحٍو خمتلف.

قال مسؤول رفيع املستوى يف إحدى دول االحتاد األورويب الكبرية: »كان ينبغي للحكومة 
الربيطانية تقدمي شيء بسرعة«، ولو »أهنا قدمت شيئاً، لكنا قبلنا به«. وأضاف املسؤول أن »القوة 
الربيطانية كانت دولة عضو واحد، وهي قادرة على حتديد مصلحتها الوطنية بسرعة، لكنها مل تفعل 
أعضاء حزب  الوزراء، وحاول  من رائسة  استقالته  دافيد كامريون  قدم  ذلك،  من  وبداًل  ذلك«. 
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العمل اإلطاحة بزعيم حزهبم جريميي كوربي. وتعهد نيكوال ستورغيون -الوزير األول ألسكتلندا- 
إبجراء استفتاء اثٍن بشأن االستقالل، ودعا مارتن مكغينس -انئب الوزير األول آليرلندا الشمالية 
آنذاك- إىل التصويت على ما إذا كان ينبغي االستقالل عن اململكة املتحدة واالنضمام إىل مجهورية 

آيرلندا.

قال آالن دونكان، وزير الشؤون اخلارجية، إن »بذور األزمة اليت واجهتها بريطانيا اليوم قد 
زرعها كامريون عندما دعا إىل االستفتاء يف وقت مبكر جداً، واستقال بعدها، ليرتك فراغاً كبرياً«.

وأضاف دونكان: »إهنا أزمة انمجة عن القرارات السيئة، وساعدت يف حتول تلك املناورة 
قصرية األمد إىل كارثة طويلة األمد، وميكنك تتبع كل شيء من البدية«. 

وأعلن كامريون، يف صبيحة اليوم التايل لالستفتاء، أنه سيتنحى للسماح لرئيس وزراء جديد 
ابلتحضري للمفاوضات مع االحتاد األورويب، مضيفاً أنه »قبل كل شيء، هناك ضرورة لقيادة قوية 

وحازمة وملتزمة«.

لتحل حمل كامريون. وجاء  ماي  ترييزا  احملافظي  اختار حزب   ،2016 11 حزيران  ويف 
اختيار ترييزا ماي -اليت عملت يف السابق وزيرة للداخلية- ويعرف عنها تشددها بشأن اهلجرة.

»إننا ال تغادر االحتاد األورويب فقط للتخلي عن السيطرة على اهلجرة من جديد«  )ترييزا 
ماي 2016(

لقد بدأت ماي رائستها بتعريف يسري، وإن كان غامضاً؛ للخروج من االحتاد األورويب: 
“خروج بريطانيا من االحتاد األورويب، يعين خروج بريطانيا من االحتاد األورويب”، وأوضحت يف 
مؤمترها الصحفي األول يف تشرين األول 2016، ابلقول إن خروج بريطانيا من االحتاد األورويب 
هو من أجل السيطرة على اهلجرة من االحتاد األورويب، وجتاهل اختصاص حماكم االحتاد األورويب، 
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واستعادة القدرة على إبرام صفقات جتارية مستقلة.

مث حتدثت يف خطاب الحق يف النكسرت هاوس يف كانون الثاين 2017، وذكرت مغادرة 
السوق املوحدة واالحتاد اجلمركي. وإذا مل يقبل االحتاد األورويب خطوطها احلمر، »فال اتفاق، أفضل 

من اتفاق سّيئ«. وأضافت ماي أن اململكة املتحدة ستطلق املادة 50 قبل هناية آذار 2017.

وقال إيفان روجرز -سفري اململكة املتحدة السابق لدى االحتاد األورويب- يف حماضرة جبامعة 
ليفربول يف كانون األول عام 2018: »إن ذلك قد فقد أي ضغط على كيفية سري هذه العملية.

وقال جواناثن فول -املدير العام الربيطاين السابق يف املفوضية األوروبية الذي قاد فريق عمل 
املتحدة يف االحتاد األورويب- اآليت:  اململكة  استفتاء  اليت طرحها  املعضالت االسرتاتيجية  بشأن 
»مل يكن هذا أمراً ال مفر منه متاماً، ولكن الكثري مما تال ذلك كان جيب أن يكون واضحاً ابتداًء 

ابلطريقة اليت كتبت هبا املادة 50، ومعرفة آلية عمل االحتاد األورويب«.

خطط آيرلندا

مل تكن بروكسل العاصمة األوروبية الوحيدة اليت كان الساسة وموظفو اخلدمة املدنية فيها 
يستعدون خلروج بريطانيا من االحتاد األورويب.

فقد ذكر أحد املستشارين يف الشؤون األوروبية لزعيم ابرز يف االحتاد األورويب إن دبلن بدأت 
يف الضغط على دول االحتاد األورويب األخرى يف األشهر اليت سبقت االستفتاء لضمان محاية أيرلندا 
يف حال خروج اململكة املتحدة. وأضاف املستشار: »إذا كان هناك العب واحد قد جعل آيرلندا 

تتصدر جدول األعمال، فهو آيرلندا« نفسها.

وابلطبع كان األوروبيون مؤيدين هلا ألهنا دولة عضو تواجه دولة تريد اخلروج، متاماً مثلما 
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وقفوا مع قربص ضد القبارصة األتراك، على الرغم من دعم بروكسل التفاق سالم للجزيرة املقسمة، 
والذي اليت قبله القبارصة األتراك ورفضه القبارصة اليواننيون.

وهكذا كان التناقض والصراع مع لندن صارخاً وحمتدماً، ففي الوقت الذي رفض فيه كامريون 
السماح للمسؤولي ابلتحضري للتصويت على اخلروج؛ مما مينع املسؤولي من وضع أي شيء على 

الورق، أعدت آيرلندا خطة طوارئ مكونة من 130 صفحة مع قائمة مراجعة كل ساعة.

أما حينما أُعلن عن نتيجة االستفتاء، فقد أدىل رئيس الوزراء اآليرلندي إيندا كيين، ببيان 
يهدف إىل طمأنة األسواق واملواطني اآليرلنديي، وكانت توجهاهتا املركزية صرحية أبن دولته ستبقى 

عضواً ملتزماً يف االحتاد األورويب. 

عام  يف  املتحدة  اململكة  جانب  إىل  األورويب  االحتاد  إىل  انضمت  -اليت  آيرلندا  شعرت 
1973- ابحلاجة إىل إعادة أتكيد التزامها بتوضيح رأي قادة البالد يف مسألة اعتبار خروج بريطانيا 

من االحتاد األورويب هتديداً وجودايً.

وال يقتصر األمر على اشرتاك البلدين يف أتريخ استعماري طويل ومعقد، بل إهنما متشابكان 
بشكل فريد، إذ تشرتك الدولتان يف منطقة سفر، وحدود برية، وهي منطقة شهدت أترخياً عنيفاً 

انتهى ابتفاق سالم يهدده خروج بريطانيا من االحتاد األورويب.

جبهة موحدة

يعدُّ تعيي السيد ابرنييه -وهو وزير فرنسي سابق ومفوض أورويب ملرتي- أحَد األسباب الرئيسة 
اليت مكنت االحتاد األورويب من احلفاظ على جبهته موحدة يف مواجهة خروج بريطانيا من االحتاد 

األورويب.
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»]ابرنييه[ سياسي مطمئن لفرنسا ولكنه معروف أيضاً يف أملانيا«. مستشار أورويب.

-وهو  األورويب  االحتاد  جملس  فقد كان  املنافسة،  من  الكثري  هناك  يكن  مل  النهاية،  ويف 
املؤسسة اليت متثل احلكومات الوطنية- أول من خرج من البوابة، بتعيي املوظف املدين البلجيكي 

املعروف ديدييه سيوس لتنسيق الرد، ومن مث وضع جونكر وسيلماير ورقتهم الراحبة بتعيي ابرنييه.

وكان ابرنييه قد حصل على دعم املستشارة األملانية والرئيس الفرنسي، كما أنه كان يعرف 
لندن جيداً، إذ كان مسؤواًل عن التنظيم املايل لالحتاد األورويب يف أعقاب األزمة املالية العاملية. وكان 

لديه مكانة كافية ألن يطلب من القادة الوطنيي الرتاجع عن العملية.

بغض النظر عن مدى حماوالت ترييزا ماي ومسؤوليها حتويل حماداثت خروج بريطانيا من االحتاد 
األورويب إىل مناقشة دبلوماسية، عمل ابرنييه على إبقاء ذلك يف اإلطار املؤسسية؛ أي: بي اململكة 

املتحدة، واالحتاد األورويب الكبري.

ولن يكون خروج بريطانيا من االحتاد األورويب -على حد تعبري ابسكال المي-  الرئيس 
السابق ملنظمة التجارة العاملية، عماًل تفاوضياً، بل »عملية برت«.

املتحدة،  اململكة  بريطانيا من االحتاد األورويب يف  وسيقتنع بذلك حىت املتحمسون خلروج 
ففي آذار 2019 اشتكى زعيم حزب احملافظي السابق إاين دنكان مسيث، مبرارة من الطريقة اليت 

سارت هبا احملاداثت، ووصفها أبهنا سارت إىل جانب االحتاد األورويب.

وتدرس املؤسسة الدبلوماسية الفرنسية مسؤوليها فكرة »عالقة القوة«، أي: توازن القوى يف 
أّي عالقة. وطاملا بقيت املفاوضات بي بروكسل ولندن، فلن يكون هناك شك يف من ستكون له 

اليد العليا.
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»إن االحتاد األورويب، على الرغم من قصوره االسرتاتيجي، إال أن موقفه التفاوضي جيد«. 
إيفان روجرز، السفري الربيطاين السابق لدى االحتاد األورويب

دون  تفاوض  هناك  يكون  إذ لن  ابلعملية،  التحكم  عرب  الزخم  هذا  على  احلفاظ  مت  لقد 
إخطار، وال عالقة مستقبلية دون اتفاق لتسوية الطالق، وال اتفاق طالق إذا مل يتم حّل مسألة 

األموال، وحقوق املواطني، ومشكلة احلدود اآليرلندية أواًل.

موقفه  أن  إال  االسرتاتيجي-  قصوره  من  الرغم  -على  األورويب  »االحتاد  إن  روجرز  وقال 
التفاوضي جيد يف مقابل املعارضي، وإنه ال أحد كان يهتم كثرياً بكيفية قيام االحتاد األورويب ببناء 

صبور للعملية املصممة لزايدة أتثريه إىل احلد األقصى«.

اليد العليا

استحوذت  وقد  اآليرلندية.  احلدود  مما هو على  أمهية  أكثر  القوى  ميزان  اختالل  يكن  مل 
 ،50 املادة  بريطانيا  تطلق  أن  قبل   ،2017 شباط  حبلول شهر  املشكلة،  ملكية  على  بروكسل 
وتوصلت إىل بداايت حل. واقرتحت املفوضية، يف مذكرة سرية بعنوان: »خروج بريطانيا من االحتاد 
قيود  وجود  وعدم  البضائع،  حركة  تسهيل  املتحدة«  واململكة  آيرلندا  بي  الربية  احلدود  األورويب 
حدودية على الزراعة والغذاء. وبسبب ذلك، سيتم التعامل مع جزيرة آيرلندا على أهنا موحدة قدر 
تعلق األمر ابلزراعة والغذاء، وستخضع آيرلندا الشمالية لقانون االحتاد األورويب حىت بعد خروجها؛ 

كان ذلك يعين أنه لن تكون هناك حدود داخل اململكة املتحدة بي بريطانيا وآيرلندا الشمالية.

وقد اعرتفت املذكرة، حبسب كونيلي، »حبساسية هذه الفكرة«، بسبب الغضب الذي قد 
تسببه بي النقابيي يف آيرلندا الشمالية، وجاء فيها »حبسب ما أشار اآليرلنديون يف املفوضية، فإن 

اإلصرار على مثل هذا احلل ميكن أن يضر بعملية السالم«.
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وخلصت املفوضية إىل أن هذا هو السبيل الوحيد مبوجب قانون االحتاد األورويب، ابلنظر إىل 
قرار اململكة املتحدة مغادرة االحتاد اجلمركي لالحتاد األورويب.

كان النقاش بشأن احلدود جزءاً من عمل االحتاد األورويب بشأن »خروج بريطانيا من االحتاد 
األورويب« للتفاوض على »كتاب مقدس«، استعداداً إلعالن اخلروج الرمسي للمملكة املتحدة. وقد 
ُنِشَر ذلك، بعد مشاورات مكثفة مع احلكومات الوطنية، يف قمة القادة يف شهر نيسان بعد مدة 

وجيزة من إطالق ترييزا ماي املادة )50( يف 29 آذار 2017.

وأعلن االتفاق ضرورة أن يكون هناك »توازن يف احلقوق وااللتزامات، وأنه جيب احلفاظ على 
تكامل السوق املوحدة، مما يعين أن احلرايت األربع غري قابلة للتجزئة«.

»ما حنن عليه اآلن كان واضحاً منذ مدة بعيدة« مسؤول كبري يف 10 داونينغ سرتيت

لقد أُعلن عن وجود »هنج تدرجيي« للمفاوضات، لكن احلديث عن العالقة املستقبلية لن 
يتم إال بعد تسوية الطالق، وقال عضو ابرز مقرب من ترييزا ماي: »ما حنن عليه اآلن كان واضحاً 

منذ مدة بعيدة«.

اآليرلنديون يفوزون

حينما نشر االحتاد األورويب مبادئه التفاوضية يف شهر نيسان 2017، كانت بروكسل ما 
تزال تبحث علنا عن »حلول مبتكرة« ملشكلة احلدود اآليرلندية، وقد قيدت التزامها بـ »هدف« 
عدم وجود حدود صلبة بي اجلمهورية، وآيرلندا الشمالية، وعلى الرغم من ذلك فإن الدبلوماسية 

اآليرلندية قد حققت ثالثة إجنازات جوهرية:

األول: زايرة رئيس الوزراء إندا كيين، إىل اململكة املتحدة يف شهر متوز 2016، وهي الشهر 
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لن تكون هناك عودة إىل حدود  أنه  الوزراء، وحصوله على أتكيد  فيه ماي رائسة  تولت  الذي 
املاضي.

الثاين: وضع مشكلة احلدود بنحٍو صريح على أجندة بروكسل. 

الثالث: إقناع دبلن لالحتاد األورويب يف شهر نيسان 2017، للتأكيد أنه يف حالة إعادة 
توحيد آيرلندا الشمالية مع اجلمهورية، فإهنا ستصبح عضواً تلقائياً يف االحتاد األورويب.

»مل نصدق أن الربيطانيني قد قبلوا النص« مسؤول كبري يف االحتاد األورويب

أن  وبعد  آليرلندا.  قوي  سند  أنه  أثبت  األورويب  االحتاد  لكن  غاضبي،  الربيطانيون  كان 
فشلت اململكة املتحدة يف اقرتاح حّل للحدود اآليرلندية، كشفت اللجنة، يف شهر تشرين الثاين 

2017، عن اقرتاحها الذي يفيد أبنه مهما سيحدث يف املستقبل فإن احلدود ستبقى مفتوحة.

مع  األورويب  لالحتاد  املوحدة  السوق  الوحيدة حلماية  الطريقة  ابرنييه أن  فريق  استنتج  وقد 
جتنب احلدود الصعبة يف آيرلندا، هي ضمان اململكة املتحدة أنه »لن يكون هناك أي اختالف 

تنظيمي« بي آيرلندا الشمالية، وقواعد االحتاد املوحدة للسوق، واالحتاد اجلمركي.

كان هلذا األمر ابلنسبة لترييزا ماي، تداعيات كبرية، ألنه يفرتض القبول حبلي أحالمها ُمر.

 ثين القواعد

اقرتحت املفوضية ثين قواعد السوق املوحدة لتطبيق أجزاء من قانون االحتاد األورويب على 
آيرلندا الشمالية، وليس على بقية اململكة املتحدة.

بروكسل ودبلن: حلماية  اليت حددهتا  األهداف  لإلجابة عن  االقرتاح  وقد مت تصميم هذا 
سالمة السوق املوحدة واحلفاظ على احلدود املفتوحة. وقد كفل ذلك أن يدفع الربيطانيي وليس 
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اآليرلنديي مثن خروج بريطانيا من االحتاد األورويب، وهو ما مسي بـ »اخليار املروع«، على حد تعبري 
أحد مسؤويل االحتاد األورويب رفيعي املستوى، إذ إنه يتمثل يف إقامة ضوابط حدودية مع آيرلندا 

الشمالية، أو إضعاف عضويتها يف احتاد السوق واالحتاد اجلمركي.

سافر أويل روبنز -كبري مفاوضي ترييزا ماي- إىل بروكسل للشكوى، وقال أحد املسؤولي 
عجز  نقطة  هناك  الكثرية كانت  بي حججنا  »من  روبنز:  مع  الغرفة  يف  الذي كان  الربيطانيي 

دميقراطية أساسية؛ ألن آيرلندا الشمالية ستغادر من دون أي رأي يف القواني اليت حتكمها«.

 لكن االحتاد األورويب كان صامداً، وأخرياً وافق الربيطانيون على االقرتاح يف شهر كانون 
األول 2017.

وستظل الدعامة اآليرلندية نقطة اخلالف الرئيسة لبقية املفاوضات، حىت بعد أن أقنعت ترييزا 
ماي االحتاد األورويب بتوسيع نطاقه لضمان بقاء اململكة املتحدة أبكملها ضمن االحتاد اجلمركي. 
غري أن ذلك العرض قد رفضه الربملان كلياً يف شهر كانون الثاين 2019، وهو ما ُعدَّ أكرب هزمية 
حكومية على اإلطالق؛ وأّدى إىل زايدة احتمال اهنيار اململكة املتحدة دون التوصل إىل اتفاق؛ مما 

سيقود إىل تدهور السياسة اآليرلندية الشمالية.

االحتاد  حذرت  املتحدة  اململكة  إن  سرتيت  داونينغ   10 يف  املسؤولي  أحد كبار   وقال 
األورويب من املخاطر اليت تشكلها الدعامة احمللية، لكنه مل يكن أمامها خيار سوى املوافقة. وحينما 
سئل أحد املسؤولي البارزين املقربي من ابرنييه رداً على سؤال عما إذا كان االحتاد األورويب يعرف 

ابلضبط ما الذي جيري، قال: »نعرف ما الذي نقحم أنفسنا فيه لكن ليس لدينا خيار«.

حقيقة سالزبورغ 

إن واقع اململكة املتحدة اهنار أخرياً يف شهر أيلول 2018، يف قمة االحتاد األورويب اخلاصة 
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يف مدينة سالزبورغ النمساوية. وكانت ترييزا ماي قد بدأت مدة رائستها ابستطالعات رأي عالية، 
كوهنا الشخصية املهيمنة واملستبدة يف السياسة الربيطانية، واندراً ما استشري الربملان، وبسبب أمر 

من احملكمة، طلب رئيس الوزراء موافقة اجمللس قبل إطالق املادة )50(.

مث تدهور الوضع حينما طالبت ترييزا ماي إبجراء انتخاابت مبكرة على أمل احلصول على 
أغلبية قوية حتتاج إليها للدفع أبي اتفاق يتم ابرامه مع بروكسل، لكن اخلطة جاءت بنتائج عكسية 

جردت حزب احملافظي من أغلبيته.

وبصفتها زعيمة احلزب األكرب، بقيت ترييزا ماي رئيسة للوزراء، لكنها أصبحت معتمدة 
على أصوات احلزب الوحدوي الدميقراطي اآليرلندي الشمايل احملافظ، الذي كان قد عارض اتفاق 

اجلمعة احلزينة عام 1998 الذي جلب السالم إىل اجلزيرة.

من  وجيزة  مدة  -بعد  بوليتيكو  لصحيفة  األورويب  كبار مسؤويل االحتاد  أحد  وقال 
االتفاق-: »لقد رمست ترييزا ماي خطوطاً محراء دامية حاولت هي نفسها ابستمرار طمسها بعد 

ذلك، وذلك ساهم يف تضييع الكثري من الوقت ألنه جعل كل خطوة مؤملة جداً«.

تراجع قسري

مع طول أمد املفاوضات، اضطرت بريطانيا مراراً إىل الرتاجع أمام ضغط االحتاد األورويب 
املستمر. رُِفضت اجلهود املبذولة لتقليص احلساابت املالية لربيطانيا لدى االحتاد، إىل أن وافقت 
ترييزا ماي يف النهاية على احرتامها ابلكامل. واستمرت اخلالفات بشأن دور حمكمة العدل األوروبية 
اليت حتمي حقوق مواطين االحتاد. وتضررت هيبة بريطانيا كثرياً حينما أوضح االحتاد األورويب أن 
اململكة املتحدة لن تبقى شريكاً كاماًل يف برامج االحتاد اليت كانت تؤدي فيها من قبل دوراً رئيساً، 

مثل غاليليو أو الدفاع األورويب أو األمن. فالقانون هو القانون، وبريطانيا ستكون دولة اثلثة.
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التمثيل  وتسّببت يف غضب املوظفي يف كادر  الربيطانية كبرية وصغرية،  التنازالت  كانت 
الربملاين للمملكة املتحدة يف بروكسل، بعد كل زايرة لديفيد ديفيس، وهو أول سكرتري حلملة اخلروج 
من االحتاد األورويب. وطالب ديفيس -يف كل مناسبة- التهّيؤ الستضافة املؤمتر الصحفي املشرتك 

مع ابرنييه على األراضي الربيطانية، ولكن ذلك مل حيدث ابداً.

جيتمعون  ما كانوا  غالباً  اجلانبي  املسؤولي من  إن  األورويب  االحتاد  يف  مسؤول  وقال 
اخلامس  الطابق  يف  األوروبية  للمفوضية  التابعة  شارملان«  »منطقة  من   )201( الغرفة  يف 
ويلز،  الغرفة صورة لقلعة كونوي يف  خارج  اجلدار  جانب  إىل  هناك  من مبىن بريالميونت. وتوجد 
وهو مبىن جدِّد ابستخدام الصناديق اهليكلية لالحتاد األورويب، وهو ما ميثل بياانً أنيقاً ملوقف االحتاد 

األورويب من خروج بريطانيا منه.

اهنيار

قبوهلا  مع   ،2017 األول  شهر كانون  يف  مرة  ألول  احلمر  ماي  ترييزا  خطوط  احنسرت 
ابلرتاجع. مث جاء االهنيار الثاين يف شهر متوز 2018 -الذي كان كبرياً جدًا- وأظهر بقية اململكة 
املتحدة أبكملها، ابلنسبة جلميع النوااي واملقاصد، يف السوق املوحدة للبضائع يف االحتاد األورويب.

ومن شأن ذلك أن يسمح للمملكة املتحدة بتجنب إقامة حدود يف جزيرة آيرلندا أو يف 
بوريس  فقد استقال كل من  السياسية،  الناحية  أن ذلك كان مكلفة من  اآليرلندي. غري  البحر 
جونسون، وزير اخلارجية الربيطاين، ودافيد دنيس،  مهندس عملية اخلروج من االحتاد األورويب، 

فضاًل عن ستة أعضاء صغار آخرين يف احلكومة، احتجاجاً على ما حصل.   

كان هذا هو االقرتاح الذي جلبته ترييزا ماي إىل سالزبورغ، يف حماولة لكسر اجلمود من 
طريق توجيه دعوة مباشرة إىل قادة االحتاد األورويب. وكان ذلك مقامرة وسوء تقدير كبري، فقد رفض 
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دوانلد اتسك -يف قمة القادة- أي فرصة للقبول، قائاًل إن »االقرتاح غري مقبول، والسيما اجلانب 
االقتصادي منه«.

دعاة خروج  مهامجاً  الدبلوماسية،  السياقات  ماكرون عن  إميانويل  الفرنسي  الرئيس  وخرج 
بريطانيا من االحتاد األورويب، ووصفهم ابلكذابي.   

»اخلسارة الكبرية هي أهنم مل حيسموا مسألة املستقبل« مسؤول كبري مقرب من ميشيل ابرنييه

أشهر  جتسد  اليت  سالزبورغ«،  ويستمنسرت، ابسم »كارثة  يف  معروفة،  احللقة   أصبحت 
الدبلوماسية  فيها  اهنارت  اليت  اللحظة  سالزبورغ  »كانت  بريطاين:  دبلوماسي  الفشل، وقال 
الربيطانية«. كما شاطره الرأي نفسه كبري املستشارين يف االحتاد األورويب، الذي كان مشاركاً بنحٍو 

وثيق يف املفاوضات، ابلقول: »لقد كان ذلك سوء فهم كبري، وخطأ كبرياً«.

ضمان  على  األورويب  االحتاد  بتصميم  استهانة  حدثت  فقد  وستمنسرت،  خيص  ما  أما 
بريوقراطية، وال ميكن ضغطها يف  تزال عملية  األورويب ما  بريطانيا من االحتاد  أن حماداثت خروج 
التنافس السياسي مع اململكة املتحدة. ووصفها مسؤول فرنسي مبا أييت: »لقد أخطأوا قراءة الطبيعة 
القانونية لالحتاد االورويب. ويبدو أن الربيطانيي كانوا يعتقدون أن هذه هي اللحظة اليت سيتم فيها 
إخراج املسألة من يد ابرنييه، وحتويلها إىل مفاوضات سياسية. وتلك كانت آخر مرة اعتقدت فيها 

اململكة املتحدة أنه ميكن حل املسألة سياسيًا«.

النواب يستعيدون السيطرة

صوت أعضاء الربملان يوم اخلامس والعشرين من شهر آذار 2019، لبدء عملية »األصوات 
اإلرشادية« بشأن اخلطط البديلة خلروج بريطانيا من االحتاد األورويب.
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ومع بقاء أقل من ثالثة أسابيع على خروج بريطانيا من االحتاد األورويب، وتصويت الربملان 
مرتي ابلضد من االتفاق املربم مع االحتاد األورويب يف شهر تشرين الثاين، فقدت رئيسة الوزراء 
السيطرة على الوضع بنحٍو رمسي لصاحل النواب. وُسِحَب تصويت اثلث على االتفاق ألهنا مل حتضر 

املعلومات املطلوبة بشأنه.

وكانت هذه احلادثة -ابلنسبة لكثري من املقربي من ترييزا ماي- ستحدث منذ شهور، وقد 
حذرت شخصيات ابرزة داخل مقر رائسة الوزراء الربيطانية يف شهر متوز 2018، من أن نسخة 
االتفاق الذي قدمته رئيسة الوزراء، غري مستدام، ومل يكن هناك من طريقة جلمع أغلبية يف الربملان 

من أجل خروج بريطانيا من االحتاد األورويب.

اختذها  اليت  القرارات  سبق  الذي  الوشيك  الصدام  أن حيدث  قبل  وقت  األمر جمرد  كان 
اجلانبان يف أثناء الساعات واألسابيع واألشهر اليت تلت االستفتاء، ويف النهاية كانت ترييزا ماي 

هي من قدمت التنازل األكرب فيما مل تتنازل بروكسل عن أي شيء يُذكر.

وهكذا كانت النتيجة، اليت تعرتف هبا بعض الشخصيات البارزة يف بروكسل ولندن، أقل 
مما كان يطمح إليه، حىت لو مت التوصل إىل اتفاق يف هناية املطاف من طريق جملس العموم املتمّرد. 

لقد أصبح الدعم اآليرلندي املثري للجدل -وهو السبب األساس لألزمة- أمراً مزعجاً جداً 
ابلنسبة ألكرب حزب يف آيرلندا الشمالية -وهو احلزب الدميقراطي املسيحي- لدرجة أنه خياطر اآلن 

بتقويض اتفاق تقاسم السلطة بنحٍو دائم، إىل أن يتم نقضه واستبداله.

أما األهم من ذلك، فهو عدم اإلجابة إال على القليل من األسئلة الرئيسة اليت أاثرها قرار 
ابرنييه، أبن  من  املقربي  املسؤولي  اعرتف أحد كبار  األورويب. وقد  االحتاد  من  اخلروج  بريطانيا 

»اخلسارة الكبرية هي أهنم مل حيسموا مسألة املستقبل«.
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أكان جيب على االحتاد األورويب أن يقاوم اإلغراء للتأكيد على مصاحله؟ أكان جيب أن 
يسمح للمملكة املتحدة جبين بعض مثار خروجها من االحتاد األورويب؟ أكان جيب حتميل دبلن 

بعض تكاليف خروج بريطانيا من االحتاد األورويب عرب فرض حدود مع آيرلندا الشمالية؟

قد يعتقد الكثريون يف اململكة املتحدة ذلك، لكن قلة يف بروكسل أو دبلن أو أية عاصمة 
أوروبية أخرى سيوافقون على ذلك، والتأريخ سيحكم، حبسب املسؤول الفرنسي نفسه.


