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(اجلنيه اإلسـترلينى) فى سـلوك خالفت به -أى لـندن- باقى الدول
ــنــطــقـة الــيــورو ســنـة فى تــوحــيــد الـعــمــلــة وإنـشــاء مــا يــعـرف 
١٩٩٩م(٥) فضال عن احلفاظ على تأشيرة دخول أراضيها بعيدا
عن نظام الشنجن Schengen الذى يحكم عملية الولوج والتنقل

ب الدول األوروبية(٦).
أما أهمـية موضـوع الدراسة فتتـمثل فيـما يحـمله قرار خروج
كن أن يـتمخض بريطـانيا من االحتـاد األوروبى من خطورة وما 
عنه من تداعيات لن تنعكس فقط على الفضاء الداخلى البريطانى
أو على الفضاء األوروبى بل ستمتد لتـشمل خارج القارة العجوز

نحو باقى العالم.
كن التعامل إن قرار خروج بريطانيا من االحتاد األوروبى ال 
ا يحمله من خطورة وتداعيات معه كإجراء بريطانى صرف نظرا 
تتـعـدى احلدود الـبـريطـانيـة. فـوضع آليـات تـنفـيذ قـرار الـبريـكست
هـذا أفـضى إلى سـقـوط حـكـومـتــ مـتـتـالـيـتـ (حـكـومـتى: ديـفـيـد
كامـيـرون فى يونـيـو ٢٠١٦ وتيـريـزا مـاى فى مايـو ٢٠١٩) بـسبب
ان عجزهما عن مواجهة التجاذبات الداخلية البريطانية داخل البر
من جهة والـوصول إلى اتـفاق مع االحتـاد األوروبى حول تـسريع
خـطى الـتـطـلـيق بـيـنـهـمـا من جـهـة أخـرى. بل إن هـذا االتـفـاق غـيرَّ
ديـنامـيـكـيـة الـسـيـاسـة األوروبـية وتـرك حـيـرة لـدى شـركـاء أوروبا
التجاري من خارج القارة ليمنع فرصا لـقوى منافسة من خارج

. االحتاد مثل الص
تـتـمحـور إشـكـاليـة الـدراسـة حول حـدود انـعـكاسـات انـفـصال
بريـطانـيا عن االحتـاد األوروبى على االحتاد وغيـره من األطراف
ـــســتـــوى الــدرامى خـــاصــة إن كـــان هــذا الـــواقع لن يـــصل إلى ا
الكارثى عكس ما أبداه مـناهضو البريكـست من مبالغة فى تقدير
ـغــادرة(٧). فـمـؤسـسـة "رانـد" األمــريـكـيـة مـثال طـرحت أضـرار ا
ستوى ثمانية سيناريوهات محتمـلة لفترة ما بعد البريكست على ا
ى(٨) خـمسـة مـنهـا حتتـمل أن يكـون االنفـصال االقتـصادى الـعا
قسريا ودون اتفـاق ب بروكسل ولندن فى ح تتوقع ثالثة منها
أن يـــكــون االنــســحــاب مــبـــنــيــا عــلى وفــاق ودى تــتـــفق من خالله
الـعـاصـمتـان عـلى اسـتـمـرارية سـريـان بـعض االتـفاقـات الـتـجـارية
اثـلة كـما هـو الـشأن بـالنـسـبة لـعالقات بـينـهـما أسوة بـحـاالت 
االحتـاد بدولـة الـنرويج الـتى هى دولـة أوروبـية وعـضو فـى حلف

كـثـر احلـديـث فى اآلونـة األخـيـرة عن مـوضـوع قـانـون
نظم إلجراءات خروج بريطانيا من االحتاد البريكست وا
األوروبى. ويـــــعــــد الــــبـــــريــــكــــست Brexit اخــــتــــصــــار
لــكــلـمــتى Britain Exit (بـريــطــانــيــا خــارجـا) ويــوحى
بالرغبة فى مغادرة البيت األوروبى. فبدأ تداوله منذ قرار
بـريـطـانـيا ذلك وهـو الـقـرار الـذى جاء تـتـويـجـا لـلـجـهود
الـتى بــذلـهـا حـزب احملــافـظـ الــبـريـطـانى مــنـذ سـنـوات
طويـلة انتـهت بتـنظـيم استـفتـاء فى شهـر يونـيو من عام
ــوجـبـه الـبــريــطـانــيـون بـنــســبـة ٥٢% من ٢٠١٦ وافق 
ـسـتـفـتـ (نـحـو٣٠ مـلـيـونا) عـلى اخلـروج من االحتـاد ا

األوروبى.
وبالعودة إلى مسار االحتاد ومراحل وحيثيات توسعه سنقف
عـلى حـقيـقـة أن االلـتـحـاق البـريـطـانى نـفـسه بـاالحتاد األوروبى لم
يكن بالشـكل االندماجى الكامل بل ظلت لندن دائـما على "مسافة
حتفظيـة" معه إذا ما قورنت بـبقية األعضـاء(١). فمنذ األيام األولى
ـثال فى اجلـمـاعـة األوروبــيـة لـلـفـحم والـصـلب) لـنـشــأة االحتـاد(
الــذى كــان عـبــارة عن وحـدة بــ مـجــمــوعـة من الــدول من أوروبـا
وبـلجـيـكا وإيـطـالـيا ـانـيا  الـغـربـيـة ألغراض جتـاريـة (فـرنـسا وأ
ـية وهـولـندا ولـوكـسـمـبورج) والـتى رأت الـنـور بـعـد احلـرب الـعـا
ولـود عملـيات توسـيعية(٢) غيرت من الثانية ١٩٥١ شهـد هذا ا
طـبيـعـته األصـليـة حـتى أصبـح على احلـالـة التـى هو عـلـيهـا الـيوم

كاحتاد قائم األركان ويغطى كل مناحى احلياة األوروبية(٣).
ولم يـكن قــرار انـضـمـام لـنـدن إلى الـكـتـلـة األوروبـيـة مـوضـوع
إجماع كل مـكونات اجملتمـع البريطانى حيث ساد حـينهـا انقسام
داخــلى بــ مـؤيــدى ومــعـارضـى االنـضــمــام. فـلـم تـمــر عــلى هـذا
االنضمام سـنتان حتى أقدمت بـريطانيا عـلى إجراء استفتاء عام
١٩٧٥ عملت عبره على جس نبض البريطاني حول مدى رغبتهم
فى البقاء فى االحتاد أو االنسحاب منه وهو االستفتاء الذى جاء
بنتيجـة تعكس عدم االقتنـاع البريطانى الكلى بـهذا الكيان اجلديد
حـيـث نـاهـز عـدد الـرافــضـ لـلـبـقــاء حتت لـواء بـروكـسل ٣٣% من
ـطروح الـيوم الكـتلـة النـاخبـة. يعـنى ذلك أن مـوضوع الـبريـكست ا
تدة عـبر زمن االحتاد ا هـو امتـداد وصيغـة جديدة لـنقاشـات  إ
ـد واجلـزر بـبـريـطـانـيا(٤). ولـيس أحد فى عالقـته الـتى يـطـبـعـهـا ا
مـظـاهــر ذلك الـتـذبـذب ســوى اخـتـيـار لـنــدن اإلبـقـاء عـلى عــمـلـتـهـا

أزمة البريكست ومستقبل االحتاد األوروبى
أستاذ باحث بجامعة محمد اخلامس السويسى كلية العلوم القانونية

غرب واالقتصادية واالجتماعية ا
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ثم الــظــروف الــعـامــة واخلــاصــة الــتى رأى فــيــهــا إعالن
الـبريكـست النور (أوال). فى حـ سيحـاول احملور الثانى
ـتوقع أن ـبذولـة الحتواء أهـم اخملاطر ا ـساعى ا تبـيان ا
ـــتــمــثل فـى الــلــغم تــنــتـج عن اخلــروج الــبـــريــطــانى وا
األيـرلــنـدى الــذى كـان فى وضـع جتـمــيـد مــنـذ مــدة بـعـد
نـطـقة فتـرات من الـقتـال واإلرهـاب وعـدم االستـقـرار فى ا
(ثانيا) وذلك قبل طرح ومناقشة أهم السيناريوهات التى
كن أن تقود إليها األزمة بعد انفراجها فى مرحلة الحقة

(ثالثا).
أوال- بـريــطـانـيـا واالحتـاد األوروبى وخـلـفـيـات مـيالد

البريكست:
هل يـشكل الـوعد الـذى قـدمه الرئـيس األمريـكى دونالـد ترامب
بـإبـرام اتـفاق جتـارى مـهم مع بـريـطـانـيا حـال مـغـادرتـهـا االحتاد
يالد الـبريـكست أم أن هنـاك عوامل األوروبى الـسبب الـرئيـسى 

كن أن يكون مباشرا وليس رئيسيا? سبقت هذا العامل الذى 
سـتفتـاة فى بريـطانيـا فى موضوع إن نـسبة ٥٢% من الـكتـلة ا
ـظاهـر الـتى تـعكس االنـقـسام الـبريـكـست من عـدمه شكـلت أحـد ا
الـذى يـشهـده اجملـتمع الـداخلى الـبـريطـانى فى عالقـته مع االحتاد
األوروبى. وإذا كانت أنظمة االحتـاد األوروبى ال تمنع أحد أعضاء
ـغادرة حـال إبـدائه الـرغـبة فى ذلك(٩) فـإن احلـالة االحتـاد من ا
الـبريـطـانـية اتـسـمت -سيـرا عـلى عـادتهـا- بـنوع من الـبـراجمـاتـية
ـغـادرة مع اإلبـقـاء عـلى أكـبر الـتى تـؤسس عـلى رغـبـة لـنـدن فى ا
كن من االمتيازات التى تتيحها صفة العضوية هذه. فشكل قدر 
نطق جوهر السياسة التـفاوضية حلكومة بريطانيا (فى عهد هذا ا
رئـيسة الـوزراء تيريـزا ماى) مع االحتـاد لفتـرة جتاوزت السـنت

تــمــخض عـنــهــا مــشـروع اتــفــاق ال يـتــرجم اخلــروج الــنـهــائى من
االحتاد وال البـقاء الكـلى ضمنه وهو ما عـدّه االحتاد نفـسه نوعا

لف الشائك(١٠). من الوسطية فى تدبير هذا ا
إن هــذه الـصـيـغــة الـتى خـرج بــهـا مـشـروع االتــفـاق شـكـلت
وقـودا أجج نار اجلدال الـداخلى بـ مكـونات اجملتـمع البـريطانى
بـحسبـانه يبقى الـعالقة القـانونيـة قائمـة ب لنـدن وبروكسل األمر
الـذى يـرى فـيه مـؤيـدواخلـروج من االحتـاد انـتـقـاصـا من الـسـيادة
البـريطـانية بـينمـا يصـفه أنصـار البقـاء مع االحتاد بـاجلور وعدم
اإلنصاف وعدم قدرته على احلفاظ على "أوروبية" بريطانيا وعلى
ما كـانت تـسـتفـيـده من امتـيـازات. وقـد أدى هذا اجلـدل والـتراجع
فى مـسـتـوى الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة الـبـريـطـانـيـة إلى إفـراز مـثل هـذا
الـسـلـوك "الـغـريب" عـن مـنـطق وفـلـسـفـة الـقـوى الكـبـرى فـى تـدبـير
لف أوقع بريطانـيا فى دوامة جعلتها شئونها خصـوصا أن هذا ا
سـتـقـبل. لكن يـبقى جتهل -إلى حـد مـا- آفـاق ومخـرجـات هـذا ا
السؤال يطرح بـخصوص الفكرة أو الـفلسفة التى بنت عـليها الفئة

ؤيدة للخروج (بتواضع حجمها) قرارها هذا?. ا
إذا حق لـنا أن نـسرع بـطرح إجـابة سـريعـة عن هذا الـتساؤل
لـقـلـنا إن مـنـطق الـطالق هـذا يـسـتمـد أسـاسه من عـوامل عـقـائـدية
ـة. ذلك أن نصف الـكـتلـة البـريـطانـية كـانت قـد مالت إلى جـهة قد
رفض اخلـروج من االحتـاد األوروبى بل إن الـنـصف اآلخـر الـذى
سانـد وتبنى أطروحـة االنفصال لـم ي قراره على اقـتناع خالص

شمـال األطلسى NATO لكـنهـا ليـست دولة عـضوا فى االحتاد
ــنـعـهـا مـن أن تـدخل ضـمن األوروبى غـيــر أن وضـعـهــا هـذا لم 
مــنـطـقـة الـتـبـادل الـتـجـارى األوروبى. والــشىء نـفـسه يـنـطـبق عـلى
ســويـسـرا كــدولـة أوروبـيـة والـتى هى األخـرى حتــتـفظ بــاتـفـاقـات
جتاريـة مع دول االحتاد ولو أنـها ليست عـضوا فيه. فـبريطـانيا قد
جتـد نفسـها تسـير على خـطى النـرويج أو سويسـرا أو أى اتفاق
جمركى جديد وهو األمر الذى سيـشكل مخرجا لهـا للحفاظ على

بعض االمتيازات اجلمركية.
كـمـا غـدا البـريـكـست أحـد أهم مـوازين الـلـعبـة الـسـيـاسـية فى
ـبـاشر لـسـقوط الـداخل البـريـطانى. فلم يـكن الـسـبب الرئـيـسى وا
حكـومـة رئيـسـة الوزراء الـسـابقـة تـيريـزا مـاى سوى عـجـزها عن
اسـتكـمال مـسيرة اخلـروج من االحتاد تـفعـيال خملرجـات استـفتاء
٢٠١٦. ولم يـكن الـهدف الـرئـيسى الـذى قَـدِمت حكـومـة جونـسون
غـير لـتـحـقـيقه حـسب اخلـطـوط الـعـريـضـة لـبـرنـامجـه االنـتخـابى 
وهو الـعــمل عـلى إجنـاح وحتـقــيق مـا عـجـزت سـلــفه عن حتـقـيـقه 
وضع اتـفاق الـبريـكست موضـع التنـفيـذ. فماذا يـشكـله البـريكست

.? بالنسبة ألوروبا ولغير األوروبي
ستفيد ومن اخلاسر من خروج بريطانيا بصيغة أخرى من ا
كن عـدّ خروج بريطـانيا من االحتاد من االحتاد األوروبى? وهل 
األوروبى مشكال خلـقته بريطانيـا لنفسها وشكلت أول ضحاياه?
ـانيـا وفرنـسا من ومـا موقف بـقيـة بلـدان االحتاد وعـلى رأسهـا أ
ـغادرة البريـطانية لالحتاد? وإلى أى "التحـريض األمريكى" على ا
درجـة قـد يـشجـع خروج بـريـطـانـيـا من االحتـاد بـقـية دولـه على أن
ـنحى نـفـسه فى اجتاه تـفكـيك االحتـاد مرحـليـا حتى? ألن تنـحو ا
يـؤدى الـطالق الـبـريطـانى مـع االحتاد األوروبـى إلى تـفـكيـك البـيت
األوروبى من جهة والـبيت الـبريـطـانى من اجلهـة األخرى فى ظل
غادرة فضال تمسك أيـرلندا بأوروبـيتها ورغبـة اسكتـلندا بـعدم ا
عن االقتسام احلاصل داخل البيت البريطانى نفسه حول طالق لم
ـا بـنسـبـة أقل بكـثـير يـقـتـنع به أكثـر من الـنـصاب بـقـلـيل جدا ور
ـغـادرة لالسـتـفـتـاء مـرة ثـانـية? فـيـمـا لـو تـقـرر إعـادة طـرح قـرار ا
ـاذا ال يــتــوانى الـبــيت األبــيض فى دفع بــريـطــانــيـا إلى مــغـادرة و
االحتــاد األوروبى? ومـا عــواقب الـبـريــكـست عــلى كل من الــنـظـام

ى?. الى واالقتصادى والدبلوماسى العا ا
ـنـهج االسـتـقـرائى لـلـتحـكم فى ـا سبق يـستـخـدم ا تـفـسـيـرا 
بـوصـلـة الـتـحـلـيل واسـتـجـمـاع كل خـيـوط أزمـة الـبـريكـست وهى
ـا يجـعل الـباحث ـناهج  الـضـالة الـتى لن جنـدهـا فى غيـره من ا
ـنـهج فى مـحـاولـة مـنه لـرصـد واسـتـقراء يـتـقـيـد بـأبـجـديات هـذا ا
متدة من حيث حتليل خلفياتها وتتبع مجريات ومتغيرات األزمـة ا
واسـتشـراف تـداعيـاتـها مع ضـرورة العـروج بـ الفـينـة واألخرى
ـنــهج الـنـسـقى ومــا يـتـيـحه مـن آلـيـات ومـيـكــانـيـزمـات ربط عـلى ا
ى الذى تتحرك األحداث وتقلباتـها فى اإلطار النسقى للـنسق العا

داخله هذه األزمة.
ـعـمـقـة ـنـاقـشــة ا تــرتـيـبـا عــلى مـا سـبق تـسـتــدعى ا
للـموضوع تقـسيم الـدراسة إلى محـاور ثالثة يـقف أولها
عـــلـى األســـبـــاب واخلـــلـــفـــيـــات الـــتى كـــانت وراء إعالن
بريطانـيا رغبـتها فى التـطليق من االحتاد األوروبى ومن
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إلى اسـتكـمال إنفـاذ نظـام البريـكست عـلى أرض الواقع سـيشكل
ـوجـعة دون شك دفعـة قـويـة لـلـقـوة األمـريـكـيـة نـتـيـجـة الـضـربـة ا
ــضـعـفـة لـالحتـاد األوروبى كـأحـد األقــطـاب مـنـافــسى الـزعـامـة وا
األمـريكيـة. بل إن واشنطن تـعلنـها صراحـة لبريـطانيا -عـلى لسان
ـغـادرة ولو دون الـتقـيد الـرئـيس ترامب- بـضرورة الـتـسريع فى ا
ستحـقات لفائدة غادرة الـتقنية من قبيل دفع بـعض ا بإجراءات ا
االحتاد (٥٤ مليار دوالر) ودعم التيـار اليمـينى حلمـله على إقناع
ــغـادرة كــالــنــهــضـة ـتــعــددة من وراء ا ــزايــا ا الــبـريــطــانــيـ بــا
االقـتصـاديـة الـتى سيـخـلـفهـا رحـيل كبـريـات الـشركـات األوروبـية
الـتى كانـت تتـخذ من بـريـطانـيا ضـمن سيـاسـة االحتاد األوروبى
مركزا لها وما سيكون لذلك من آثار إيجابية على أسواق التجارة
ـا سـيـفـتـحه هـذا الـرحـيل عن ـال الـبـريـطــانـيـة فى جتـاهل تـام  وا
االحتاد مـن جبـهـات مـواجهـة داخل اجملـتـمع الـبريـطـانى من جـهة
تمـسكة بأوروبيتها نـضوية حتت لوائها وا وب لندن والدويالت ا
واسكتلندا) وهى التى عاشت من اجلهة األخرى (شـمال أيرلندا 
عهودا من الصـراعات العنيفـة لم تنجح بريطانـيا فى احتوائها إال

فى ظل وجودها داخل االحتاد األوروبى(١٧).
فى الواقع وحتى عـهـد الـرئـيس بـاراك أوبـامـا أيـدت الـواليات
تحدة األمريـكية بقاء االحتاد األوروبى مـتماسكا وقويا ال لشىء ا
إال لكون االحتاد واحلالة تلك يشـكل كتلـة للتـبادل التـجارى قوية
ـنتـجات األمـريكـية دون مع واشنطن وسـوقا ضـخمـة لتـصريف ا
إغفـال األهميـة االستـراتيجـية واألمنـية لالحتاد(١٨) والتى تشكل
واجهة التمددين الصينى والروسى باخلصوص(١٩) جبهة قوية 
مع مـا تـمـنحه مـن تأيـيـد ودعم عـسـكـري لـفـائـدة حتـركـات وخطط
واشـنـطن العـسـكـرية. لـكن هـذه الـسيـاسـة األوروبـية حلـكـام الـبيت
األبـيض شـهدت حتـوال جـذريا مـع قدوم الـرئـيس ترامب والذى لم
يـعمل فـقط عـلى إفـسـادها واإلجـهـاز عـلى ثوابـتـهـا -أى السـيـاسة
األمـريــكــيـة جتــاه االحتــاد- بل سـعـى حـتى إلـى الـتــدخل لــضـرب
االحتــاد فى عــقـر داره. ومــا حتــريـضه بــريــطــانـيــا عــلى اإلسـراع

غادرة إال مظهر من مظاهر ذلك الضرب. با
قارنة فخروج بريطانيا من االحتـاد يثير دون شك موضوع ا
مـا ب مكـاسب وخسـائر كال الـطرفـ من العمـليـة(٢٠). فإذا كان
االحتــاد األوروبى قــد أحــاط مـوضــوع اخلــروج مـنـه بـالــعــديـد من
وأيضا الضـمانـات التى يـحـفظ بهـا حقه ووجـوده كـكيـان مسـتقل 
كونة له(٢١) وبالتالى التـموضع فى موضع بعيد عن حق الدول ا
الضعف من هـذ اخلروج البـريطانى فإن بـريطانـيا هى األخرى لم
تـــعــــدم فـــائــــدة من وجــــودهــــا لـــفــــتـــرة نــــاهـــزت نــــصف الــــقـــرن
(١٩٧٣إلى٢٠٢٠) استطاعت خاللها الظفر بعدة مكاسب خاصة
أنـهــا شــكــلت أحــد أهم مــكــونــات االحتـاد بــالــنــظــر إلى قــوتــهـا
االقتصـادية ومكانـتيها التـاريخية والـسياسية وخبرتها فى إدارة
الـصراعـات الدولـيـة سواء فى إطـار االحتاد أو خـارجه(٢٢). لكن
ــكن إغـــفــال خــروجـــهــا دون شك ســـيــلـــحق بـــهــا أضـــرارا ال 
تشدد ا هذا ما يفسر التمسك األوروبى ا تداعياتها السلبية ور
ـغـادرة وعــدم إبـداء أى اسـتــعـداد إلعـادة بــالـشــروط اخلـاصـة بــا

النظر فيها(٢٣).
ــكن اجملــازفــة بــالــقــول إن مــا تــوعــدت به واشــنــطن من وال 

ا كان ضحية بعض األكـاذيب التى سوَّق لها احملافظون جللب وإ
ـقام األول التـأيـيد لـقـرار اخلروج الـذى كـانوا هـم أصحـابه فى ا
وأدوا بـذلك إلى تـضـلـيـله وجـعـله يـجـارى التـوجه احملـافظ فـى هذا
ستند إلى أسس عقائدية ملـؤها "العنجهية" و"التكبر" الصدد وا
وتبـنى  شـعـار "بـريـطانـيـا الـعـظمى" وإلى أطـروحـة "اإلمبـراطـورية
الـتى ال تـغــيب عـنـهــا الـشـمس" وإلى "الـسـمــو الـبـريــطـانى" الـذى
يرفض اخلضوع أو االحتماء بالسقف األوروبى وقوانينه وأنظمته
وهى الـشـعـارات الـتى مـا فـتئ الـيـمـينـيـون يـوظـفـونـهـا فى مـخـتلف

ناسبات االنتخابية(١١). ا
ـكن احلــديث عن الــوجـود الــبـريــطـانى ومن جــهـة أخـرى ال 
داخل االحتــاد األوروبى دون الـوقــوف عـنــد الــرفض الـفــرنـسى -
بـشكـل أو بآخـر- لـهـذا التـواجـد مـنذ أن أعـلـنـها صـراحـة الـرئيس
Charles DE GAULLE الفرنسى الراحل شارل دى جول
ـشكـالت االقتـصادية فـضال عن أن بريـطانـيا كـانت تعـانى بعض ا
ـاضى حـيث اسـتـجــدت الـعـضـويـة فى فى خـمـسـيـنــيـات الـقـرن ا
De االحتــاد األوروبى وتـــمــكــنت مـن الــدخــول إلــيـه بــعــد رحــيل
Gaulle عن السياسة(١٢). فعادت من جديد وبعد أن استفادت
من الـــعــبــاءة األوروبــيــة لــردح من الــزمــان لــتــبـــدى رغــبــتــهــا فى
االنـــســحــاب لــكن مـع احملــافــظـــة عــلـى كل -أو جل- امـــتــيــازات

العضوية.
ولـعل ما يـكـرس الطـابع الـعقـائدى فى صـيغـة أخرى للـرغـبة
البـريطانـية فى مغـادرة البيت األوروبى دخول البـيت األبيض على
خط الـبــريـكـست. فـالـرئـيس األمـريــكى دونـالـد تـرامب هـو صـاحب
ـنـفردة" ى الـذى يـتـبـنى أطـروحة "الـهـويـة ا االجتـاه الـيـمـينى الـعـا
و"االنعزالـية". فهو الذى سـوق لشعار "أمـريكا أوال" ولم يتوان فى
نحى وتسوق هى األخرى لشعار دفع بريطانيا إلى أن تنحو هذا ا
ــهــاجـرين(١٣) "بــريــطــانــيـا أوال" وهــو شــعــار يـقــوم عــلى كــره ا
والــتـضــيـيق عــلـيــهم والـتــمـيـيــز ضـدهم لـفــائـدة أطــروحـة "الــنـقـاء

العرقى"(١٤).
إن خـروج بـريـطـانـيـا من االحتـاد األوروبى سـيـشـكل بـالـنـسـبة
لـلرئـيس تـرامب كـرجل أعمـال فـرصـة جتاريـة ومـصـاحلة لـفـائدة
منـطقه االسـتثـمارى(١٥). ولـيس أدل على ذلك إال جـهوده احلـثيـثة
ـغادرة فى إجنـاح محـاوالته الـتـحضـيـرية السـتـقـطاب لـنـدن بعـد ا
ـصلـحته مـعهـا فى مـرحلـة الحقة. وإبرام عـقود وصفـقات جتـارية 
ح إلى ضـرورة أن يــسـمح لــلـشــركـات األمـريــكـيــة بـولـوج بـل إنه أ
ـشـاريع ــقـاوالت الـوطـنـيــة فى إجنـاز ا بـريـطـانـيــا والـتـنـافس مع ا
ـطروحة عـلى أراضيهـا (برنامج الـرعايـة الصحى الـقومى مثال) ا
بـادالت البـريطانـية األوروبـية قد عـامالت وا وإن كـان واقع أرقام ا
يشـكل عـائـقا أمـام تـسريع خـطى عـمـليـة "األمـركة" تـلك. فـليس من
ـبـادالت الـتـجاريـة مع السـهل عـلـى بريـطـانـيـا الـتـضـحـيـة بـحـجم ا
أوروبا والذى يناهز٥٠% من مجمـوع مبادالتها التجارية من أجل
رقم ال يـتـجــاوز نـسـبـة ١٥% وهــو حـجم مـبــادالتـهـا الــتـجـاريـة مع

واشنطن(١٦).
إن "الـتـحــريض األمـريــكى" لـبـريــطـانــيـا عـلى مــغـادرة االحتـاد
األوروبى ال يــخـرج عـن نـطـاق الــتـنــافس الـدولـى وإعـادة صــيـاغـة
موازين الـقوى عـلى السـاحة الـدولـية. فـنجـاحهـا فى دفع بريـطانـيا
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وحــيث إن هـذا االتــفــاق نص عـلـى أال تـكــون هـنــاك أى حـدود
فــاصــلـــة بــ شــطـــرى أيــرلــنــدا فــإن تـــمــسـك االحتــاد األوروبى
وضوع احلدود جعل بريطانيا تثير مخاوف من أن يؤدى التعنت
األوروبى إلى نسف اتفاق ١٩٩٨ فى ح يبدو األمر فى الواقع
أنه تخوف بريطانى من تبعات اخلروج عليها فى عالقتها بالشمال
ــطـالـبـة بــاالنـفـصـال عن األيـرلـنـدى الــذى قـد يـنــزلق إلى إحـيـاء ا
العـرش البـريطانى بـالنـظر إلى االمتـيازات الـتى قد تـستفـيد مـنها
جـارتـهـا فى اجلـنـوب وهى بـ أحـضـان بـروكـسل. بل وقـد تـمـتـد
الـعـدوى إلى اسـكـتـلـنـدا لـتـطـالب هى األخـرى بـاالنـفـصـال لـتـقـرير

مصيرها لفائدة العودة إلى االحتاد األوروبى(٢٩).
اجلدير بـالذكر أن أحد أهم أسـباب سيادة الـسالم فى أيرلندا
-بشـقيهـا الشمالى واجلـنوبى- خالل السـنوات العـشرين األخيرة
يـــعـــود إلـى جنـــاح االحتـــاد األوروبى فى تـــبـــديـــد اخلـالفـــات بــ
الــشــطـرين. لــكن اخملــاوف بــدأت تــطــفــو عـلـى الـســطح فـى اآلونـة
ــتــحـدة عــنــد خــروجــهــا من االحتــاد ــمــلــكــة ا األخــيــرة مـن أن ا
األوروبى ستأخذ معها أيرلندا الشمالية األمر الذى من شأنه أن
يحـيى اخلالفات ويـقوض السالم ويعـود بأعـداء األمس إلى نقـطة
الــبـدايـة مـن جـديـد. واحلــديث عن شـبــكـة األمـان (الــبـاك سـتـوب)
كضـمانة لـتجـنب هذه اخملاوف وكضـمانـات قانونـية مـلزمة لـفائدة
الــشـعب األيـرلـنـدى بــعـدم الـعـودة إلى مـنــطق "احلـدود الـقـاسـيـة"
بـغض الـنـظـر عن تداعـيـات مـغـادرة االحتاد(٣٠) يـطـرح إشـكـالـية
التطـبيق على أرض الواقع خاصة إذا مـا أخذنا فى احلـسبان أن
ـا بـعد ـرحلـة االنـتـقـاليـة  ـكن الـتحـكم فـيه وضـبـطه فى ا ذلك قـد 
ـغادرة(٣١) لـكن دون أن يـكـون هـنـاك من الـضـمـانـات مـا يـؤكد ا
ـاضى األيــرلـنـدى الــدمـوى فى ظل عــدم الـعـودة مـن جـديـد إلـى ا
غــيـاب بــدائل حتـول دون ذلك من قــبـيل إيــجــاد نـظم مــتـقــاربـة أو
ـسـتوى اجلـمـركى وتنـظـيم األسواق متـطـابقـة بـ الطـرفـ على ا
وإن كـان البـعض يتـهم لنـدن بأسلـوبهـا االنفـرادى فى معـاجلة مثل

ا يقلل من نسبة حظوظ جناعتها. هذه البدائل 
وتـسـعى بـريــطـانـيـا إلى احــتـواء مـشـكـلــة الـبـاك سـتـوب نـحـو
استـكمـال مسلـسل خروجـها من االحتاد األوروبى عن طريق بذل
كل اجلـهود لـلتوصل مع جـارتهـا (جمـهورية أيـرلنـدا) إلى اتفاق ال
يفرض أى رقابة على احلدود األيرلندية. غير أن التمنى البريطانى
هـذا يــبـقى دون جــدوى إذا مـا ســلـمــنـا بــأن دبـلن ال يــتـسـنـى لـهـا
التـفاوض مع احلـكومـة البـريطـانيـة بشـكل مبـاشر بـخصـوص هذه
فـوضيـة األوروبيـة التى ـرور ببـروكسل حـيث ا ـسألـة من دون ا ا
أبـدت رفضـها الـصـريح إلعادة الـتفـاوض من جديـد مع لنـدن حول
ـواقف اتــفـاق الـبــريـكـست فـى ظل عـدم حـصــول أى تـغـيــيـر فى ا

سواء من جانب بروكسل أو من جانب دبلن فى هذا الصدد.
إن مــا يـعــقــد األمــر أكــثـر هــو ذلك االنــقــســام الــذى تــشــهـده
ـغـادرة ومن يـفضل األوسـاط الـبـريـطـانـية نـفـسـهـا بـ من يـريـد ا
الـبــقــاء حتت لــواء االحتــاد األوروبى. بل إن مــؤيــدى الــبــريـكــست
ـغـادرة والـغايـة مـنـها حيث ال أنـفسـهم لم يـتـوحـدوا حـول معـنى ا
يــخـفى عــلى أى مـتــتـبـع حـدة الـصــراعـات الــسـيــاسـيــة الـداخــلـيـة
البـريـطانـية إن على مـسـتوى اجلـهـاز التـنفـيـذى أو علـى مسـتوى
نـظيـره الـتشـريعى وهـو الـصراع الـذى كان لـه الوقع الـكـبيـر على

تأخر حسم اخلروج وتأجيله لعد مرات.

الختالف شـراكـات مع لـندن من شـأنه أن يـعـوضـها عن ذلك(٢٤) 
مـنـطـلـقـات وأسـاسـيـات الـوجـود بـ صـفـة الـعـضـو الـفـعـال داخل
االحتاد والشريك احملتمل -مع ما يرافق الشراكة من قيود (أنظمة
جـمـركـية وحـريـة الـتـنقل وحتـويل األموال وأنـظـمـة ضـريـبـيـة ...
ـتـحـدة فى ظـل مـخـاوف من أن تــنـقـلب هـذه إلخ)- مع الــواليـات ا
الشراكة إلى استغالل من جانب واحد وبالتالى مـا سيترتب على
هذا االنحراف من تداعيات سلبية على اجملتمع البريطانى ستلقى
بـظاللهـا عـلى توازنـات الوضع الـسـياسى الـداخلى لفـائـدة التـيار

العمالى على حساب تيار اليم (عراب البريكست).
وبــالـعــودة إلى نـتــائج االنـتــخـابــات األوروبـيــة (٢٠١٩) والـتى
ـتـطرف حـصد فـيـهـا حزب الـبـريكـست اجلـديد (بـقـيـادة اليـمـينى ا
نايجل فاراج) أغلبية األصـوات على مستوى بريطانيا ومن بعدها
االنتخابات البريطانية األخيرة التى سجلت عودة قوية للمحافظ
ـتحـمـس خلـروج بريـطـانيـا من االحتاد األوروبى بعـد انحـسار ا
رأة احلديدية (مارجريت تاتشر) سنالحظ أن هذا دام منذ عهد ا
الـصـعـود ال يــنـفى قــوة أنـصـار الـبــقـاء ضـمـن االحتـاد (اخلـضـر
قـراطـيـون األحرار واألحزاب الـقـومـيـة باسـكـتـلـنـدا...) فهم والـد
- مــا يـنــاهـز ٤٠% من األصـوات. بل إن مـا حــصـدوا -مــجـتـمــعـ
كن أن يراه البعض صعـودا ألنصار البريكست ال يعدو أن يقرأ
من الـزاوية األخـرى علـى أنه انحـدار لهم إذا ما رصـدنا الـتراجع
الذى حلق رصـيدهم االسـتفتـائى من ٥٢% فى استـفتاء ٢٠١٦ إلى
٣٢% الـتى حـصـدوهـا أخــيـرا فى انـتـخـابـات ٢٠١٩. وهى جـمـيـعـا
أعــراض تـزيــد من تـكــريس األزمــة الـتى تــعـيــشـهــا بـريــطـانــيـا فى
مــواجـــهــة مـــلف االنـــفــصـــال هــذا والـــتى انـــطــلـــقت مـن الــداخل

البريطانى قبل أن تمتد إلى ما وراء حدودها.
ثـانـيـا- الـبـريـكـست ومـخـاوف إحـيـاء الـنـزاع الـعـرقى

األيرلندى:
ــوضـوع خــروج بـريـطــانـيـا من ـعــنـيـة  يـجـمع كـل األطـراف ا
االحتــاد األوروبى عــلى أن إشـكــالــيـة احلــدود(٢٥) الـفــاصـلــة بـ
أيـرلـنــدا الـشـمــالـيـة الــتـابـعــة لـلـعــرش الـبـريــطـانى واجلـمــهـوريـة
األيــرلـنـديـة (الـعـضـو فى االحتـاد األوروبى) تــعـد مـسـألـة شـائـكـة
وحساسة. فبريطانيا تريد -عكس االحتاد األوروبى- اإلبقاء عليها
مفتوحة وفى غياب أية حواجز مادية مع إمكانية االستعاضة عن
ـراقبـة السـلسة ا تـتيحه الـتكـنولـوجيـا الذكـية من إمكـانات ا ذلك 
ـشــكـلـة الـتى اصـطـلح عـلى لـهــذا الـفـضـاء احلـدودى. لـكن هـذه ا
ـدة ثالث تـســمـيـتـهـا Back Stop(٢٦) شـكـلت عـائــقـا كـبـيـرا 
سـنـوات أمـام تـوصـل كل من بـروكــسل ولـنـدن إلى اتــفـاق مـرض
بشأنها رغم أن بريطـانيا تطـمئن باستـمرار االحتاد األوروبى بأن
وضوع سـينطـلق بشـراكة مع دبلن (عـاصمة الـتفاهم بـشأن هـذا ا
اجلمهوريـة األيرلندية) استنادا إلى روح "اتـفاق اجلمعة الـعظيمة"
التـاريـخى الـذى أبـرم قـبل عـقـدين من الـزمـان (سـنة ١٩٩٨)(٢٧)
ب الطرف البريطانى واأليـرلندى والذى وضع حدا لعقود طويلة
من الصراع العرقى والدينى ب األقلـية البروتستانتية التى تؤمن
تـحدة واألقـليـة الكـاثولـيكـية مـلكـة ا ببـقاءأيـرلنـدا الشـمالـيـة فى ا
الـتـى تـتــمـسـك بـضــرورة تـوحــيــد أيـرلــنـدا بــشــطـريــهــا الـشــمـالى

واجلنوبى(٢٨).
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مكونات اجملتمع السياسى البريطانى حول ملف البريكست كشف
كـونـات عـمـوما فى كل عن عـمق األزمـة الـتى تتـخـبط فـيـهـا هـذه ا
أبـعـادهـا الـسـيــاسـيـة واالقـتـصـاديـة واالســتـراتـيـجـيـة ... إلخ وإن
نطق األغلبية العسيرة إلى تمرير قرار اخلروج. إال أن خلصت 
عـبورهـا هذا لم يـؤد إلى إفراز بـنيـة سيـاسيـة واضحـة من شـأنها
اسـتــشـراف مـخـارج لــلـجـدال الـذى أوجــده مـوضـوع اخلـروج من
ا قـد تكـون األيـام القـادمـة كفـيـلة بـالـكشف االحتاد األوروبى ور
عن مواطـن أعمق فـى جوانـب تلك األزمـة ومـخـرجـاتـهـا وإن كانت
ــؤشــرات تـــوحى بــصـــعــوبــة مـــراحل اخلــروج الـالحــقــة من كـل ا
االحتـاد(٣٦) ســواء بــالــنــسـبــة لالحتــاد األوروبى عــلى مــســتـوى
ا يراعى الفراغ حتديات إعادة ترتيب البيت الداخلى األوروبى و
الذى خلفته بريطانيا بعد خروجها أو بالنسبة لبريطانيا من حيث
غادرة ضرورة تكـثيف اجلهود إليـجاد أرضية جملـابهة مخـرجات ا
على مستـويات السياسة واالقتصاد واألمن وغيرها وهو األمر
الــذين لن يـكـون يـسـيــرا فى ظل وجـود بـعض األجـنــحـة الـعـمـيـقـة
ـغــادرة. ولـعل داخل بــريـطــانـيـا والــتى كـانت تــسـبح ضــد تـيــار ا
ـكن أن يـزيد مـن قلب مـجـريـات األحداث الـتخـوف األكـبر الـذى 
بـادرة البـريطـانية نحو مـا هو أعـقد يـتلـخص فى خطـورة اتخـاذ ا
سلك بـالرحـيل قدوة لغـيرهـا من دول االحتاد الـراغبـة فى سلـوك ا

نفسه.
إن أزمـة البـريـكست مـا هى إال امتـداد ألزمـة اليـم األوروبى
ـنــاسـبـات الــسـيــاسـيـة يـوجـه سـهـامه الـذى مــا فـتئ فى شــتى ا
ؤسسات بـروكسل التى يتهمـها بالتواطؤ ضـد القومية األوروبية
ويـتهـمـها بـالـعجـز عن مـد تلك الـقـوميـات بـكل مقـومـات االستـمرار
ا يلزم من احلماية. ومن ثم تنبغى مواجهة وإحاطة اقتصاداتها 
هذا الـقـصور الـذى يـعـانيه االحتـاد بـاالستـقالل عـنه والـعودة إلى
عـهـد مــا قـبل الـوحـدة(٣٧). غـيـر أن الـفــشل الـنـسـبى -إلى حـدود
شـروع البـريطـانى فى ترجـمة الـفلـسفة اللحـظة- الـذى أبان عـنه ا
وحد جعله يـعانى أزمـات كثيرة اليـميـنية إزاء الـفضـاء األوروبى ا
على نقيض مـا تقوم عليه الـنظريات التى أفرزهـا علم السياسة فى
ـغـادرة ــفـتـرض أن تــؤطـر كل مــراحل ا هـذا الـصـدد والـتى من ا
بـنــوع من الـسالسـة والـهـدوء ومـراعــاة كل اجلـوانب ذات الـصـلـة
ـا يـدل علـى أزمة اخلـطـاب الذى بـهـا. وهـذا إن دل على شـىء فإ
تتـسلح بـه القـوى اليـميـنـية الـتى عجـزت عن أن تـوفق ب مـا تنـظر
ـمارسـة الـسـلـطـة ح ألجـله من جـهـة واإلكـراهات الـتى تـقـتـرن 
جنـاحهـا فى تسـويق  خطـابها الـذى أوصلـها إلى تـلك السـلطة من

جهة أخرى.
ولـعل ما يـجـعلـنـا نـفهم هـذه اجلـدليـة أكـثـر هو كـون أغـلب تلك
ـارسـة الـعمل األحـزاب فقـيـرة اخلـبرة وحـديـثـة العـهـد بـاحلكم و
السيـاسى وحتدياته خاصـة فى إطاره االقتـصادى الـشامل الذى
حتـتكم إلـيه مـؤسسـات االحتاد وأن هـذا الفـراغ هو الـذى جـعلـها
واقع وتوفـير البدائل عاجـزة عن أن توفر الـبيئة الـسليمـة لتدبـير ا
من زمن االحتاد بكل حمولته إلى ما بعد االحتاد بفراغاته وبدائله.
غادرة كن أيضا التسليم ببساطة بإمكانيـة استكمال ا وال 
على ـؤسـسـات االحتاد  بـدون اتـفـاق ينـظم ذلك وفى جتـاهل تـام 
خـطى مــا يـنـادى به تـرامب فـى حتـد سـافـر لــكل قـواعـد االحتـاد

غادرة االستراتيـجى هذا (غير اجملمع بشأنه إذا ما إن قرار ا
أخذنا فى احلسبان الفارق اخلفيف ب مؤيدى (٥٢%) ومعارضى
الـبــريـكـست (٤٨%) ومــعـارضـة كـتــلـة كـبــيـرة من سـكــان أيـرلـنـدا
الشماليـة قرار لندن) أسقط بريطـانيا فى مستنقع وجعلها تتخبط
فى دوامة فارغة ومرشحة للتوتر(٣٢) بل ويفتح األبواب على كل
االحتماالت(٣٣) ومـنها مـا أحملت إليه احلـكومـة البريـطانـية -على
لـسـان رئيـسـتـهـا الـسابـقـة (مـاى)- بـإمكـانـيـة اخلـروج من االحتاد
بدون صـفـقـة أو اتفـاق مع اجلـمـهـورية األيـرلـنـدية فى حـالة تـعذر
الــوصـول إلـى تـوافـق يـرضى الــطــرفــ ووصــولـهــمــا إلى الــبـاب

سدود. ا
ومـا قــد يـزيـد الـطـ بـلـة أن الـعــجـز عن الـوصـول إلى صـفـقـة
اخلـروج من االحتـاد األوروبى سيـدفع بـاجلمـهوريـة األيـرلنـدية إلى
وضع احلـدود مع جـارتـها الـشـمـاليـة كـمـسئـولـيـة تفـرضـهـا علـيـها
ـوحـدة وتـلـزم االحتـاد اجلـمـركى مـقـتـضـيـات الـسـوق األوروبـيـة ا
ناطق وعلى بريـطانيا الـتسليم األوروبى ببسط حـمايته عـلى تلك ا
ية بأن تكف مثال عن عقد صفقات بقواعـد منظمـة التجارة الـعا
جتــاريــة مع أى جــهـة أيــرلــنــديــة كـانت وإن كــان ذلك لن يــضــمن
ـا قبل اتـفاق بـلفاست وبالـتالى اإلجـهاز لأليـرلنـدي عدم الـعودة 
عـلى ما رسـمه ذلك االتفـاق من أهداف تـتجـاوز اإلطارين الـتجارى
واالقتصادى. فـخروج بريطانـيا من االحتاد األوروبى جزء من هذا
سـتقر وهو أحـد أسبـاب عدم فاعـليـة تقاسم السـياق الـعام غيـر ا
ـان وحـكـومـة أيـرلـنـدا الـسـلـطـة بـ الـوحـدويـ والـقـومـيـ فى بـر
الشـمالـيـة األمر الـذى يسـبب قلـقا كـبـيرا لـلمـواطنـ فى الشـمال
ــقــاطـــعــات احملــيــطـــة. إذ فى كل يــوم يـــعــبــر آالف وأيــضــا فـى ا
ـدارس فى ظل شـعور األشـخـاص احلـدود لـلذهـاب إلى الـعـمل وا
ـســتـقــبل. ومـا كــانـوا يــظـنـون أنه ـكـن أن يـحـمــله ا ـا  بــالـقـلـق 
كن أن يسـتغلها مستقـر أصبح غير ذلك(٣٤) وهذا يخلق بـيئة 
نطـقة إلى عـقود خـلت طبعـها الـتوتر دعاة االنـفصال وأن يـعيـد ا
والــدم وعـدم األمــان(٣٥) األمــر الــذى يــتــطــلب جــلــوس األطـراف
مـجــتـمـعــة (بـريــطـانـيــا وأيـرلــنـدا واالحتـاد األوروبـى) إلى طـاولـة

عقدة. فاوضات بغية الوصول إلى مخرج لهذه األزمة ا ا
ثـالـثـا- سيـنـاريـوهـات الـبريـكـست ومـسـتـقـبل االحتاد

األوروبى:
تـتـطـلب مـنـاقـشـة سـيـنـاريـوهـات مـا بـعـد خـروج بـريـطـانـيـا من
وقع االحتاد األوروبى الوقوف عند مـا تضمنته أبـجديات االتفاق ا
بـ الـطـرف والــذى يــوصـد الــبــاب أمـام كـل مـحــاولــة جـدال أو
واقع اقتراح تـعديل أو تغـيير حتى فى احلـالة التى تتـغير فـيها ا
ـانـا) والتى لن داخل أروقـة الـسـلـطـة الـبـريـطـانـيـة (حـكـومـة أو بـر
جتدى نـفعا إذا مـا أخذنا فـى احلسبـان سقوط االتـفاقات الـسابقة
فى كل صـــيــغــهــا أمــام تــلك األروقــة بـل وحــتى فى ظل حــكــومــة
احملافظـ اليمـينية الـقائمة التى كـانت قد فشـلت فى ضمان كـتلة
شـروع بسرعـة جتنـبا للـمخاض انـية قويـة من شأنهـا تمـرير ا بـر
الـعسـير الـذى عرفـته عمـليـة اخلروج والـذى كاد يـعصف بـالعـديد
من الـتـوازنـات الـسـيـاسـيـة الـداخـلـيـة الـبـريـطـانـيـة خـاصة فى ظل

التعبئة القوية التى خاضها العمال لهدف نسف البريكست.
إن الــتـراشق الـســيـاسى الـذى رافق الــنـقـاشـات بــ مـخـتـلف
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ـانيا تجـسدة خـصوصـا فى كل من فرنـسا وأ نـافسـة ا أجـنحـة ا
ـصالح اللـت ال تـستـحضـران كثـيرا -عن قـصد أو غـير قـصد- ا
ا يجـعلها االستـراتيجيـة لبريـطانيا مـن وجهة نظـر هذه األخيرة 
تـرى فى مــغـادرتـهــا مـنــقـذا لـهــا فى تـوظـيـف جـهـودهــا فى رعـايـة
مـصاحلـهـا عوضـا عن استـنفـادها فى الـصراعـات مع غيـرها من

األطراف داخل االحتاد.
ــسـاس بــهــيــبـتــهــا وتـاريــخــهـا - الــتـمــرد الــبــريـطــانى عــلى ا
ـقـدس من خالل إبـداء عــدم اسـتـعـدادهــا لـلـبـقـاء اإلمـبــراطـورى ا
انى مقـيـدة فى حدود مـا يـرسمه لـهـا كل من الـدور الفـرنـسى واأل

فى مشاهد الدفاع واألمن واالقتصاد والسياسة اخلارجية.
- الــرغــبــة فى مــغــادرة االحتــاد األوروبى لألســبــاب الـســابق
سار حتى النهاية تواصل فى هذا ا ذكرها والتحفيز األمريكى ا
يـة الـثانـية حيث ما هـمـا إال عودة إلـى عهـد مـا بُعـيـد احلرب الـعـا
تـمـوقعت بـريـطانـيـا دائمـا -عن وعى أو عن غـيـر وعى- فى الصف
تتبع للشـئون الدولية سيستشفون األمريكى إلى درجة أن كل ا
الـدور الـتـكـمـيـلى الـذى شــكـلـته الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة الـبـريـطـانـيـة
لـفـات واحملـطات لـنـظـيرتـهـا األمـريكـيـة عـلى مـستـوى الـعـديـد من ا
السـاخـنة بل فى الـكـثيـر من األحيـان بالـتـغريـد من خارج الـسرب
ـفـتـرض أن تكـون أولـويـة الـوالء له ال لـلـبيت األوروبـى الذى مـن ا

األبيض.
بـعـد كل هـذا اخملـاض الـعـسـيـر لـلـخـروج من الـبـيت األوروبى
زيد من الفرز داخل فاوضـات الشاقة  سمح الوقت الطويل من ا
وقف شهد األيرلندى ومراقبة ا تحدة ويتوجب احتواء ا ملكة ا ا
االسكتلندى مسـتقبال للحئول دون صعود الـنزعة االستقاللية. بيد
انش ال أن االنعكاسات على مشهد سياسى مضطرب وراء بحر ا
كن أن حتجب دروس الفشل بالنسبة لالحتاد األوروبى حيث ال
كن إغـفـال معـنى فـقدان قـوة كـبرى دائـمـة العـضويـة فى مـجلس
األمن الدولى وعضـو وازن فى حلـف شمال األطـلسـى. وفوق هذا
وذاك خطـورة اجتاه بـريـطانـيـا نحـو تـشكـيل قطـب منـافس الحتاد

بروكسل على أبواب القارة العجوز.
كن الـتركيـز حصرا عـلى نزعة الـسيادة الـتاريخـية عند وال 
اإلجنـليـز أصـحاب إمـبراطـورية غـابرة لم تـغب عنـها الـشمس وال
ة كن االلـتـفات إلى االسـتـثارة ولـغة الـعـواطف وتداعـيـات العـو
ا فـحسب بل الـتـنـبه لـلـعـطل الـذى قـد يـصـيب الـبـناء األوروبـى و
كن أن يفقـد االحتاد األوروبى جاذبيته وقـدرته على االستقطاب
مـا لم يـتمـكن من بـلـورة سيـاسـة خـارجيـة مـشـتركـة فـاعـلة وما لم
ية. يتحول لقطب سياسى أو عسكرى له نفوذه فى التوازنات العا

واطن الـبريطانى كن أن يشـكله ذلك من مخـاطرة على ا ا  نظـرا 
ـهـاجـرين الـذين ســيـوضـعـون حتت نـفـسه وبـدرجـة أكـثـر عــلى ا
ـتـطـرفـة بـخـطـابـهـا الـعـنصـرى. بل إن رحـمـة الـتـيـارات اليـمـيـنـيـة ا
االحتـاد األوروبى من جـانبه أشـار إلى أنـه وضع مـخـطـطـا ثـانـيا
سيـتم تفعـيله فى حالة خـروج بريطـانيا من دون اتـفاق مسبق مع
االحتاد األمر الـذى ال يسـتبـعـد فيه الـلجـوء إلى لـغة الـعقـاب لدفع
فــاتــورة الـتــجـاوز والــتى يــتـحــدث بـشــأنــهـا عن مــبـلـغ ال يـقل عن
خمسمئة مليار دوالر إلى جـانب تدابير زجرية أخرى فى مواجهة
وبــنــوك وفـــاعــلــون أعـــمــدة االقــتـــصــاد الــبـــريــطـــانى (شــركــات 
اقـتــصـاديـون...) وتــشـديـد ضــوابط الـتــعـامل مع بــريـطـانــيـا عـلى
مـسـتـوى االتـفـاقـات االقـتـصـادية وتـنـقالت األمـوال واألشـخـاص

وحركات اجلمرك وتدفقات االستثمار(٣٨).
فالتحريض األمريكى عـلى اخلروج -ولو بدون اتفاق- ال يعدو
أن يكـون خطـابا لالستـهالك فقط وغيـر مؤسس على اسـتراتيـجية
اقتـصادية محـكمة تـرصد كل اجلوانب وتضع كل السيـناريوهات
ــنـاسـبــة(٣٩). ولـعل الـرئــيس تـرامب (عـراب احملـتـمـلــة والـبـدائل ا
الـهـروب غـيـر اآلمن) سـيـسـتـوعب فى الـقـادم من األيـام إن تـيـسر
كن اخـتزاله فى فـاتورة سـتطـالب لندن ذلك الـهروب أن األمـر ال 
ا أيـضا بـالـفتـنة الـتى أنـامهـا االحتـاد األوروبى طيـلة بدفـعـها وإ
ا ـتمـثلـة فى الـشأن األيـرلنـدى  وجود بـريطـانيـا داخل االحتاد وا
ــاضى الـسـحـيق كـمـا يـحـمـله من مـخـاطــر قـد تـعـيـد الـزمن إلى ا
سبقت اإلشارة فى مـوضع سابق. وبالتالى هى مـسألة إيقاظ تلك

نطقة من جديد. الفتنة وعودة العنف واإلرهاب إلى ا
اخلاتمة:

كن فهم خـروج بريطانيـا من االحتاد األوروبى على ضوء ال 
ـعـزل عن الـسيـاق الـذى حـضر ونـفـذ فـيه هذا نـظام الـبـريـكست 
ـا يـتطـلب الوقـوف عـلى مجـموعـة من تـلك العـوامل لعل النـظام 

أهمها:
وقف بريطانيا من االحتاد األوروبى - كون اخللفية التاريخية 
سلـبيـة منـذ األيام األولى من الـتأسيس حيث كـان تعـامل لندن مع
فـكرة االنضـمام لتـقويـة االحتاد يتـسم بنـوع من اجلمود تكرر مع
ـا يـعكس طـبـيـعة الـتـصور جتـربـتى منـطـقتـى الشـنـجن واليـورو 
الـبريـطـانى لـذاتهـا ولـعالقتـهـا مع الـقارة الـعـجوز بـأنـها تـقـوم على

الذاتية فى منأى عن مشكالت تلك القارة بقدر اإلمكان.
- االسـتماتـة البـريطانـية لـلخـروج من االحتاد األوروبى ما هى
إال مـظـهـر من مـظـاهـر رغـبـة لـنـدن فى اسـتـعـادة اسـتـقالل قـرارها
الذى غـالـبا مـا اشتـكت بـريطـانيـا -فى الـسر كـمـا فى العـلن- بأنه
ـصـالح داخل االحتاد وفى ظل توغل مـرهـون أحـيـانا بـتـوازنـات ا

عتمدة: راجع ا ا

كتب:
ـنـشـئـة لالحتاد ـعاهـدات ا - حـسن جواس طـبـيعـة االحتـاد األوروبى .. دراسـة قـانـونيـة - سـيـاسـيـة حتلـيـلـيـة فى ضـوء ا

عرفة للطباعة والنشر الطبعة األولى ٢٠١٠). ومشروع الدستور األوروبى (بيروت: دار ا
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ركـز الدسـتورى لالحتـاد األوروبى .. طبـيعـة الوحـدة واالندمـاج (اإلسكـندرية: دار الـتعـليم - حسـ مبارك فـرح ضياء ا
اجلامعى الطبعة األولى ٢٠١٩).

ـتحدة األمريـكية واالحتاد األوروبى (عمان: دار غـيداء للنـشر والتوزيع الطبعة األولى - محمد حـمزة الدليمى الواليات ا
.(٢٠١٤

ـشتركة (الـقاهرة: مركز - مجموعـة مؤلف االحتاد األوروبى من الـتعاون االقتـصادى إلى السيـاسة اخلارجيـة واألمنية ا
األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ٢٠٠١).

- عباس الرماحى أحمد خضير مستقبل العالقات األمريـكية - األوروبية حيال روسيا االحتادية (بيروت: منشورات زين
احلقوقية الطبعة األولى ٢٠١٩).

- أنطون كوه النظام السياسى لالحتاد األوروبى حتقيق وترجمة: جان ماجد جبور (بيروت: مؤسسة الفكر العربى
الطبعة األولى ٢٠١٥).

- سعد شاكر شبلى سياسة االحتاد األوروبى فى ظل النظام الدولى اجلـديد (عمان: دار زهران للنشر والتوزيع الطبعة
األولى ٢٠١٦) ص١٠٦.

- قسميورى كفية التكامل االقتصادى لالحتاد األوروبى لدعم االستقـرار االقتصادى (عمان: دار األيام للنشر والتوزيع
الطبعة األولى ٢٠١٧).

يون للنشر والتوزيع الطبعة األولى ٢٠١٥). بيض االحتاد األوروبى كظاهرة إقليمية متميزة (عمان: األكاد - مخلد ا
الطـبعة وحـدة "اليـورو" (الريـاض: مكـتبـة األسرة  - السـيسى صالح الـدين حسن االحتـاد األوروبى والعـملـة األوروبيـة ا

األولى ٢٠٠٣).
وذجا (عمان: - صالح مـهند اآلثـار السـياسيـة واالقتـصادية لـتوسـيع االحتاد األوروبى شرقـا .. دول أوروبا الـشرقيـة أ

يون للنشر والتوزيع الطبعة األولى ٢٠٠٣). األكاد
كتب العـربى للمعارف تـغير فى السيـاسة اخلارجيـة لالحتاد األوروبى (القاهـرة: ا سـتمر وا - عصمت كارس هايدى ا

الطبعة األولى ٢٠١٥).
إنترنت:

تحدة من ملكة ا - جيمس بالك وأليكس هول وكيت كوكس ومارتا كيب وإيريك سيلفرس الدفاع واألمن بعد خروج ا
ؤسسة غـادرة االحتاد األوروبى. تقرير منشـور على موقع ا تحدة  ملـكة ا االحتاد األوروبى .. فهم الـتبعات احملتمـلة لقرار ا

https://bit.ly/37ziuxY. وقع فى ٣٠ يناير ٢٠٢٠ الدخول على ا
- رئيس الوزراء األيرلندى (ليو فارادكار) فى لقاء مع شبكة  .Euronewsاللقاء منشور على موقع الشبكة الدخول على

https://bit.ly/2HvKuYN. وقع فى ٢٩ يناير ٢٠١٩ ا
وقع فى أول فبراير - توسك: بريكسيت سيشكل النهاية احلقيقية لبريطانيا موقع قناة "العربية" اإلخبارية الدخول على ا

.https://bit.ly/2SRCPt1 ٢٠١٩
ـوقع فى أول فـبـراير ٢٠١٩ - افـتـتـاحـيـات الـصحف وكـالـة أنـبـاء اإلمارات مـنـشـور عـلى مـوقع الـوكـالة الـدخـول عـلى ا
https://bit.ly/2SNztaG.

وقع فى أول فبراير قال منشور على موقع DW العربية الدخول على ا زق بريكسيت وحدة بريطانـيا العظمى? ا - هل 
.https://bit.ly/2uTtVU7 ٢٠١٩

الدخول  Emeknes ـقال مـنشـور عـلى موقع - اسكـتلـندا سـتـطلب االسـتقالل إذا غـادرت بـريطـانيـا االحتاد األوروبى ا
https://bit.ly/2OTsPyv. وقع فى على ا

وقع فى قال منشور على موقع "اإلمارات اليوم" الدخول على ا - البريكسيت غير مأمون العواقب وسيضـعف بريطانيا. ا
https://bit.ly/38vY1vy. ٢ فبراير ٢٠١٩

- جونسون يسـتع بترامب إلنقاذ اقتـصاد بريطانيا من خسـائر "بريكست" بدون اتفاق منشور على موقع قناة "اجلزيرة
.https://bit.ly/38Eej5G وقع فى ١٣ فبراير ٢٠٢٠ اإلخبارية" الدخول على ا
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ية انتهى .. والـفضل لبريكست تـرجمة: فاطمة زيدان منشور على موقع - باتريك كـوكبير: عهد بريـطانيا كقوة عـظمى عا
https://bit.ly/3bJMzOX. وقع فى ١٢ فبراير ٢٠٢٠ صرى اليوم" الدخول على ا "ا

وقع فى أول فـبراير قـال منـشور على مـوقع "العـرب" االخبارى الدخـول على ا - بريـكسيت .. األمـر لن ينـتهى ببـساطة ا
https://bit.ly/2OZPOI.3 ٢٠١٩

- السيد محمد فاتورة "بريكست" باهظـة على بريطانيا واالحتاد معا منشور على موقع قنـاة "العربية" اإلخبارية الدخول
.https://bit.ly/3bKriEw وقع فى ١٣ فبراير ٢٠٢٠ على ا

ـوقع فى أول فـبراير ٢٠١٩ ـقال منـشور عـلى موقـع "العرب" الدخـول على ا - البـريكـسيت لم يـخرج من نـقطـة الصـفر ا
https://bit.ly/2HufwR.6

- Cecile, CHEVRÉ- BREXIT: Pourquoi le Royaume Unisortira de l’Union Eu-
ropéenne?, Article publiésur le site de: Economie Matin, Consulté, le 01.02.2019, https://
bit.ly/39ylGeK.

-Le divorce de la Grande Bretagne et l’Union Européenne, Audio publiésur le site de:
Organisation Internationaled’ Information Smultimédia du gouvernement des États-Unis
(VOA), Consulté, le 01.02.2019, https://bit.ly/3bB1v1A.

- Combiencoûterait à la Grande-Bretagne une sortie de l’Unioneuropéenne?, Article
publiésur le site de “L’usine nouvelle”, Consulté le 02.02.2019, https://bit.ly/38vZnGE.

- With Parliament Voting for Brexit, Is Irish Unification Inevitable? Article published
on foreign policy site, Accessed 12.02.2020, https://bit.ly/2OWPABw.

الهوامش:

وذجا (عمان: ١- صالح مـهند اآلثار السـياسية واالقـتصادية لتـوسيع االحتاد األوروبى شرقـا .. دول أوروبا الشرقيـة أ
يون للنشر والتوزيع الطبعة األولى ٢٠٠٣) ص٩٣. األكاد

ارك شتركة (التى ستصبح احتادا فيما بعد) كل من بريطانيا والد ٢- فى سنة ١٩٧٣ انضمت إلى السوق األوروبية ا
وفنلندا واستراليا ثـم اليونان سنة ١٩٨١ فإسبانيـا والبرتغال وأيرلندا قبل أن تلـتحق بها فى سنة ١٩٩٥ كل من السويد 
سنـة ١٩٨٥. فى ح انضـمت عشر دول أخـرى من شرق أوروبا فى أكـبر عمـليـة توسيـعيـة فى تاريخ االحتاد األوروبى حيث
الـتـحـقت به كل من جـمـهـوريـة الـتـشيك والتـفـيا وقـبرص واسـتـونـيا وهـنـغـاريا ولـيـتـوانـيا ومـالـطا وبـولـونـيا وسـلـوفـاكـيا
وسلوفـينيا ليسـتكمـل االحتاد تركـيبته احلـاليـة (٢٨ دولة) فى عمـليـتى انضمـام فى سنتـى ٢٠٠٧ و٢٠١٣ بعد الـتحاق كل من

بلغاريا ورومانيا وكرواتيا.
انـيا وبـلجـيـكا وأ ٣- يـعود تـأسـيس أول جتـمع أوروبى إلى ١٨ أبـريل ١٩٥١ عنـدمـا اتـفـقت ست دول أوروبيـة (فـرنـسا 
وهـولـندا وإيـطـالـيــا) عـلى تـشـكـيل اجملـمـوعـة األوروبـيـة لـلـفـحم والـصـلب الـتى سـتـشـكل نـواة قـيـام اجملـمـوعـة ولـوكـسـمـبـورج 
االقـتــصـاديـة األوروبــيـة ثم االحتـاد األوروبى. وفى ٢٥ مــارس ١٩٥٧ وقـعت تـلـك الـدول اتـفـاقــيـة رومـا الـتـى وسـعت مـجـاالت
ـشتـركـة). وفى ٧ فبـرايـر ١٩٩٢ وقعت التـعاون وأصـبـحت اجملمـوعـة حتمل اسـم اجملمـوعـة االقتـصـادية األوروبـيـة (السـوق ا
قـتضـاها جتـميع مـختـلف الـهيـئات األوروبـية ضـمن إطار واحـد هو االحتـاد األوروبى الذى مـعاهـدة ماسـتريخـت بهـولندا  

أصبح التسمية الرسمية للمجموعة.
ـنـشـئـة لالحتاد ـعاهـدات ا ٤- حـسن جـواس طـبـيعـة االحتـاد األوروبى .. دراسـة قـانـونيـة-سـيـاسـيـة حتلـيـلـيـة فى ضـوء ا

عرفة للطباعة والنشر الطبعة األولى ٢٠١٠) ص٦٧. ومشروع الدستور األوروبى (بيروت: دار ا
الطبعة وحـدة "اليورو" (الـرياض: مكـتبة األسرة  ٥- الـسيسى صالح الـدين حسن االحتاد األوروبى والـعملة األوروبـية ا

األولى ٢٠٠٣) ص٦٩.
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٦- يبدو أن بريـطانيـا عاجزة عن الـتجرد من تـراكمات مـاضيها اإلمـبراطورى ومن تـبعات هـواجس التفـوق والقيادة حتى
ية الثانية أوزارها طرح فكرة االحتاد ب إن رئيس وزرائها حينها (وينستون تشرشل) ومباشرة بعد أن وضعت احلرب العا
الدول األوروبـية كـخطـوة تضـمن عدم الـلجـوء إلى لغـة القـوة واحلروب ومـآسيـها من جـديد لكـن أن يوضع تـصور لـهذا الـكيان
تـحدة األمريـكيـة أى أن يكـون ذلك االحتاد ضـمن الرؤيـة البـريطـانية ال أن تكون تـقتدى فـيه تلك الـدول ببـريطـانيـا والواليـات ا

بريطانيا جزءا من هذا االحتاد.
من جهته خاطب الرئيس الفرنسى السابق (شارل ديجول) فى ثلة من السياسي والدبلوماسي فى اإلليزيه سنة ١٩٦٧
شتركة حينها إذا ما قائال: "إن بريطانيا حتمل حقـدا متجذرا للكيانات األوروبية" محذرا من إمكانية زوال السوق األوروبـية ا
ا هـذا ما أخر قبـول انضمام بـريطانيا لـلسوق الذى تـقدمت به منذ ١٩٦١ ولم يتم إال سنة فرضت بريطـانيا كعـضو فيها ور
١٩٧٣ أى بعـد خروج ديجـول من السلـطة سنة ١٩٦٩ وهو الـذى أدرك جيدا أن بـريطانـيا التى خـسرت مسـتعمـراتها ترغب
ا ا تتيحه العضوية من امتيازات دون أن تكـون لديها النية الصادقة بااللتزام  فى ولوج السوق األوروبية لغرض االستفـادة 

تفرضه عليها واجبات العضوية تلك.
وقع فى أول ٧- توسك: بـريكـسيت سـيشـكل النـهايـة احلقـيقـية لـبريـطانـيا مـوقع قنـاة "العـربيـة" اإلخبـارية الدخـول على ا

https://bit.ly/2SRCPt.1 فبراير ٢٠١٩
ـتحدة مـلكة ا ٨- جيـمس بالك وأليـكس هول وكيت كـوكس ومارتا كـيب وإيريك سيـلفرس الدفـاع واألمن بعد خـروج ا
ـغادرة االحتـاد األوروبى تـقـريـر مـنـشـور علـى موقع ـتـحـدة  ـملـكـة ا من االحتـاد األوروبى .. فـهم الـتـبـعـات احملتـمـلـة لـقـرار ا

https://bit.ly/37ziuxY. وقع فى ٣٠ يناير ٢٠٢٠ ؤسسة الدخول على ا ا
كتب العربى للمعارف تغير فى السياسة اخلارجية لالحتـاد األوروبى (القاهرة: ا ستمـر وا ٩- عصمت كارس هايدى ا

الطبعة األولى ٢٠١٥) ص٩٧.
10- Cecile, CHEVRÉ- BREXIT :Pourquoi le Royaume Unisortira de l’Union Eu-

ropéenne?, Articlepubliésur le site de: Economie Matin, Consulté, le 01.02.2019, https://
bit.ly/39ylGeK.

11- Le divorce de la Grande Bretagne et l’Union Européenne, Audio publiésur le site
de: Organisationinternationaled’ informationsmultimédia du gouvernement des États-
Unis(VOA), Consulté, le 01.02.2019, https://bit.ly/3bB1v1A.

ركز الـدستورى لالحتاد األوروبى .. طبيعـة الوحدة واالندماج (اإلسكـندرية: دار التعليم ١٢- حس مبـارك فرح ضياء ا
اجلامعى الطبعة األولى ٢٠١٩) ص٨٧.

بـادالت ب لـندن وواشـنطـن يبلـغ حالـيا ٢٦٢ مـليار دوالر وهـو رقم يعـادل تقـريبـا ثلث ١٣- جتـدر اإلشارة الى أن حـجم ا
بادالت التجارية مع االحتاد األوروبى التى تصل إلى ٧٢١ مليار دوالر. ا

راجع: - جونسـون يستـع بتـرامب إلنقاذ اقـتصـاد بريطـانيا من خـسائر "بـريكست" بـدون اتفاق منـشور على مـوقع قناة
https://bit.ly/38Eej5G. وقع فى ١٣ فبراير ٢٠٢٠ "اجلزيرة اإلخبارية" الدخول على ا

لـكـية وزوجـاته الـسابـقـات أيـضا هن ١٤- رغم أن أم الـرئـيس ترامـب من أصول اسـكـتلـنـدية وهى الـتى زرعت فـيه حب ا
ـتـحـدة األمـريـكـية مـهـاجـرات قـادمـات من أوروبـا الـشـرقـية بـل إن والدى زوجـته الـراهـنـة هـمـا مـهـاجـران قَدِمـا إلى الـواليـات ا

قتضى نص فى قانون الهجرة األمريكى يريد الرئيس ترامب اآلن أن يلغيه.
ـهاجـرين. وقد ١٥- جتـدر اإلشارة إلى أن االحتـاد األوروبى يـلزم أعـضاءه بـاستـقـبال حـصة مـتفـق علـيهـا من الالجـئ وا
يـزانية البريـطانية جتاوز ـهاجرين األوروبيـ إلى بريطانـيا ٨٦٠ ألف مهاجر األمر الذى شـكل عبئا كبـيرا على ا جتاوز عدد ا
ؤيد للبريكست يرى فى اخلروج تنـفيسا له وتخفيفا عن اقتصاد البلد واطن البـريطانى ا أربعة مليارات دوالر سنويا. بل إن ا
وتوفـيرا لـلـفرص. كـما أن إمـكانـيـة انضـمام تـركـيا سـتعـنى فـتح احلدود وبـالتـالى تـدفق آالف الالجئـ الذيـن يسـتقـرون على

أراض نحو باقى أوروبا ومنها بريطانيا.
Researchgate قال منشور على موقع - ميرال حس عبدالغنى البـريكسيت .. تيريزا ماى تدير ظهرها لـلجماهير ا

https://bit.ly/37vSweT. وقع فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ الدخول على ا
ـتـحدة األمـريكـيـة واالحتاد األوروبى (عـمان: دار غـيـداء للـنـشر والـتوزيع الطـبـعة ١٦- محـمـد حمـزة الـدليـمى الـواليات ا

األولى ٢٠١٤) ص٦٧.
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١٧- تقول جريدة "اخلليج" اإلماراتية فى إحدى افتتاحياتها: "إن األزمة األكبر واألخطر التى قد تواجهها مستقبال تتعلق
لكـة متحدة كما هى عليه اآلن أم أنها ستواجه حاالت انفـصال قد تؤدى إلى تفتتها?. صير بريطانيا بالذات فهل ستبقى 
ز إلى أن ٥١% من وأشـارت اجلريـدة إلى "نـية اسـكـتلـندا حـيث تشـير آخـر اسـتطالعـات لـلرأى وفـقـا لصـحـيفـة صنـداى تـا

االسكتلندي يؤيدون االستقالل إذا غادرت بريطانيا االحتاد األوروبى".
ـوقع فى أول فـبـراير ٢٠١٩ - افـتـتـاحـيـات الـصحف وكـالـة أنـبـاء اإلمارات مـنـشـور على مـوقع الـوكـالـة الـدخـول عـلى ا
https://bit.ly/2SNztaG.

شتركة (القاهرة:مركز ١٨- مجموعة مؤلف االحتاد األوروبى من التعاون االقتصادى إلى السياسة اخلارجية واألمنية ا
األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ٢٠٠١) ص ص١٥٦-١٦٣.

١٩- عبـاس الرماحى أحمـد خضير مسـتقبل العالقـات األمريكيـة - األوروبية حيـال روسيا االحتادية (بيروت: منشورات
زين احلقوقية الطبعة األولى ٢٠١٩) ص ص٢١٩-٢٢١.

٢٠- نشرت مـنصة الـبيانـات "ستاتـيستـا" إحصائـية توضح اخلـسائر الـتى سيتـكبدهـا االحتاد بعـد خروج بريطـانيا. ووفق
إحصائية مختصرة تمثلت أبرز اخلسائر فيما يلى:

- تـراجع عـدد سـكان االحتـاد األوروبى بـنـحو ١٣% (عـدد سـكـان دول االحتـاد قبل اخلـروج: ٥١٣ مـلـيونـا وبـعـد اخلروج:
٤٤٧ مليونا).

- تـآكل نـحو ١٥% من الـنـاجت احمللـى اإلجمـالى لـدول االحتاد (الـنـاجت احملـلى لدول االحتـاد قـبل اخلـروج: ١٥٫٩ تريـلـيون
وبعداخلروج: ١٣٫٥ تريليون).

انيا). - انخفاض بنحو ١٢% من ميزانية االحتاد األوروبى (بريطانيا كانت ثانى أكبر مساهم فى ميزانية االحتاد بعد أ
راجع: السـيد مـحمد فـاتورة "بـريكست" بـاهظـة على بـريطانـيا واالحتـاد معا منـشور عـلى موقع قنـاة "العـربية" اإلخـبارية

https://bit.ly/3bKriEw. وقع فى ١٣ فبراير ٢٠٢٠ الدخول على ا
٢١- أنـطونـ كوهـ النـظام الـسيـاسى لالحتاد األوروبى حتقـيق وتـرجمـة: جـان ماجـد جـبور (بـيـروت: مؤسـسـة الفـكر

العربى الطبعة األولى  ٢٠١٥) ص١٣.
٢٢- سـعد شـاكر شـبـلى سيـاسـة االحتاد األوروبى فى ظل الـنـظام الـدولى اجلديـد (عـمان: دار زهـران للـنـشر والـتوزيع

الطبعة األولى ٢٠١٦) ص١٠٦.
وقع فى أول قـال منـشور عـلى موقع DW العـربية الدخـول على ا زق بـريكـسيت وحـدة بريـطانـيا الـعظـمى? ا ٢٣- هل 

https://bit.ly/2uTtVU.7 فبراير ٢٠١٩
٢٤- يـرى أنصار اخلروج أن الـبريكسـيت سيمنـح بريطانـيا مزايا إقـامة شراكة مع االحتـاد األوروبى ندا لند ودون الـتقيد
بقـوان االحتـاد فى مواجـهة دوله كمـا سـيمـكنـها من فـتح قنـوات شراكـة جتاريـة متـميـزة مع باقى الـدول االقتـصاديـة الكـبرى

تحدة االمريكية والص والهند وغيرها. كالواليات ا
Researchgate قال منشور على موقع - ميرال حس عبد الغنى البريكسيت .. تيريزا ماى تدير ظهرها للجماهير ا

https://bit.ly/37vSweT. وقع فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ الدخول على ا
25- With Parliament Voting for Brexit, Is Irish Unification Inevitable? Article pub-

lished onforeignpolicy site, Accessed 12.02.2020, https://bit.ly/2OWPABw.

لعب. كما ٢٦- غالبا ما تـستعمل كلمة  BackStopفى لعبة البـيسبول للداللة عـلى الشبكة التى منـعت خروج الكرة من ا
تسـتعـمل أيضـا مجـازا للـداللة عـلى اخلطـوات التى تـستـخدم كـحل أخيـر. وفى عالم الـبريـكسيت تـستـخدم لـلداللة عـلى شـبكة
األمان التى يجسدها شرط أوروبى يهدف إلى تفادى قيام حدود فعلية ملموسة (نقاط تفتيش وكاميرات مراقبة...) ب شطرى

وحدة. جزيرة أيرلندا واحملافظة على السوق ا
٢٧- اتفاق اجلـمعة الـعظـيمة أو اتـفاق بلـفاست  توقـيعه سـنة ١٩٩٨ ب بـريطانـيا وجمـهورية أيـرلندا وكذلك ب أحزاب
أيرلـندا الشـماليـة. ويعـد تطورا بـارزا فى عمـلية الـسالم فى أيرلـندا الشـماليـة خالل التـسعيـنيات ويعتـمد نظـام احلكم احلالى

أليرلندا الشمالية على هذا االتفاق.
28- Jon Tonge, After Brexit, What’s Left for Northern Ireland’s Unionists? Article

published on foreign policy site, Accessed 12.02.2020, https://bit.ly/3bI3YYk.
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قال منـشور على موقع Emeknes الدخول ٢٩- اسكتلـندا ستطـلب االستقالل إذا غادرت بريـطانيا االحتاد األوروبى ا
https://bit.ly/2OTsPyv. وقع فى على ا

وقع قال منـشور على موقع "اإلمارات اليوم" الدخول على ا ٣٠- البريكـسيت غير مأمون الـعواقب وسيضعف بريطـانيا ا
https://bit.ly/38vY1vy. فى ٢ فبراير ٢٠١٩

ـعرفـة مدى ـزيـد من الوقت  ٣١- الـفتـرة االنتـقالـيـة هى الفـترة بـ ٢٩ مارس ٢٠١٩ و٣١ ديـسـمبـر ٢٠٢٠ والتى تـسمح 
جناح الشكل اجلديد للعالقات ب بريطانيا وأوروبا بعد االنفصال وتستمر فيها حرية احلركة عبر احلدود.

كن لبريطانيا التـفاوض بشكل منفرد حول صفقاتـها التجارية اخلاصة بعيدا عن أوروبا على أال تدخل رحلة  فى هذه ا
ـلف يدورحـوله مـعـظم اجلدل حـالـيـا حيث يـطـالب االحتاد األوروبى االتفـاقـيات حـيـز التـنـفيـذ إال فى أول يـنـاير ٢٠٢١. وهـذا ا

عاييراألوروبية حتى فى حالة عقدها اتفاقات جتارية منفردة. راجع: بريطانيا االلتزام با
وقع فى ١٣ - س/ج فى دقائق: مـا الـبريـكسـيت ومـاذا يحـدث فى بريـطـانيـا? منـشـور على مـوقع "دقائق" الدخـول عـلى ا

https://bit.ly/31XEIbQ. نوفمبر ٢٠١٩
٣٢- رئيس الوزراء األيرلـندى (ليو فارادكـار) فى لقاء مع شبكة   Euronewsاللقاء مـنشور على مـوقع الشبكة الدخول

https://bit.ly/2HvKuYN. وقع فى ٢٩ يناير ٢٠١٩ على ا
غادرة الرسمى سـيكون له تأثير هائل كما أنه سـيؤدى لتقليص النفوذ الـبريطانى فى العالم بشكل فورى. ٣٣- "إن قرار ا
ـنزلة فعل أحـمق من قبل دولة ترغب فى ويرجع ذلك جـزئيا إلى أن بقـية دول العالم تـرى أن خروج بريطـانيا من االحتاد هو 
تدمـير نفـسهـا بنفـسها وذلك بـالنظـر إلى أن ٤٥% من الصـادرات البـريطانـية ذهـبت إلى دول االحتاد األوروبى فى عام ٢٠١٨
تحدة كما أنها سـتصبح فجأة بدون حلفـاء حقيقي ألول مرة مـنذ أكثر من مئتى عام. وقد مقارنة بنسبـة ١٨% فقط للواليات ا
أغفل مؤيدو خـروج بريطانيا من االحتـاد األوروبى توازن القوى احلقيـقى ب بريطانيـا واالحتاد األوروبى والذى ظهر بوضوح
فاوضون البريطانـيون فى احلصول على الشروط التى يريدونها ألن نظراءهم فى االحتاد فى اتفاقية االنسحاب حيث فشل ا

األوروبى فى بروكسل قد حصلوا على كل أوراق اللعب".
ية انتهى صرى اليوم نقال عن صحيفة اإلندبندنت البريطانية: باتريك كوكبير: عهد بريطانيا كقوة عظمى عا - عن موقع ا
ـوقع فى ١٢ فـبراير ٢٠٢٠ صـرى اليوم" الدخـول على ا .. والـفضل لـبريـكست تـرجمـة: فاطـمة زيدان منـشور عـلى موقـع "ا
https://bit.ly/3bJMzOX.

٣٤- قـسـمـيورى كـفـيـة الـتـكـامل االقـتصـادى لالحتـاد األوروبى لـدعم االسـتـقـرار االقـتـصادى (عـمـان: دار األيـام لـلـنـشر
والتوزيع الطبعة األولى  ٢٠١٧) ص١١٣.

٣٥- يـذهب بـهاء الـعـوام إلى أن "األمـر لن ينـتـهى ببـسـاطة .. وقـائـمـة الرابـحـ واخلاسـرين فى هـذا الصـدع الـذى أصاب
. لن يـنـتـهى األمـر بـبـسـاطة وسـيـبـقى نـزيف الـضـفـتـ حـتى يـسـتـرد الـبـريـطـانـيون الـقـارة الـعـجـوز لن تـغـلق فى عـام أو اثـنـ
واألوروبـيون حـيـاتهم وكـأنـهم لم يعـرفـوا الوحـدة يـوما .. وال أحـد يعـرف كم من الـوقت يـحتـاج هذا. ومـا يشـاع بـهذا الـشأن ال
يتجاوز التكهنات التى قد حتدث وقد ال حتدث أبدا سـواء بالنسبة للندن التى حتلم بغزو العالم بعد اخلروج أو بروكسل التى

تتطلع إلى انفصال بخفة ذرة غبار تتدحرج على كثبان الصحراء".
وقع فى أول فـبراير قـال منـشور على مـوقع "العـرب" اإلخبارى الدخـول على ا - بريـكسيت .. األمـر لن ينـتهى ببـساطة ا

https://bit.ly/2OZPOI.3 ٢٠١٩
٣٦- يقول سالم سرحـان فى "العرب" الـلندنـية إن "بريـطانيـا دخلت فى طريق مـجهول مـلئ باأللغـام ومفتـرقات الطرق ولن
تـكف عن طـرح إمكـانيـة الـعودة إلى الـطريـق اآلخر .. وإن "مـا حدث قـبل سـاعات هـو مجـرد حـبر عـلى ورق بـعد أكـثر من ثالث
سـنوات ونصف الـسنة من انـقسـام تراجيـدى حاد عنـد مفتـرق الطرق. رحلـة البريـكست لم تـخرج حتى اآلن من نـقطة الـصفر
ستبعد أن تنفجر فقاعاتها ليبقى الوضع على ما هو عليه ويكون الطالق باالسم فقط هذا إذا حدث أصال!" راجع: ومن غير ا
وقع فى أول  فـبراير ٢٠١٩ قـال منشـور على مـوقع "العرب" الدخـول على ا - الـبريـكسيت لـم يخرج من نـقطـة الصفـر ا
https://bit.ly/2HufwR.6

يـون لـلنـشر والـتوزيع الطـبـعة األولى ـبيـض االحتـاد األوروبى كـظاهـرة إقلـيـميـة متـميـزة (عـمان: األكـاد ٣٧- مـخـلد ا
٢٠١٥) ص١٤٢.
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38- Combiencoûterait à la Grande-Bretagne une sortie de l’Unioneuropéenne?, Ar-
ticlepubliésur le site de “L’usine nouvelle”, Consulté le 02.02.2019, https://bit.ly/
38vZnGE.

ـتخوف من سـيناريو خـروج بريطانـيا من االحتاد األوروبى من دون اتفاق وأكد ركـزى البريطانى أول ا ٣٩- يعـد البنك ا
يـة الثانية ولن يتجاوز آثـار هذا اخليار إال ا حدث له عـقب احلرب العا مرارا أن اقتـصاد البالد قد يـتعرض النكمـاش مشابه 

بعد سنوات.
أطـروحـة تـعـززهـا الـعـديـد من الـدراسات ومن بـيـنـهـا تـلك الـصـادرة عن "مـركـز األداء االقـتـصـادى" الـتـابع جلـامـعـة لـندن
ية عوض لالقتصاد الذى قال إنه فى حال انتقل التعامل التـجارى ب الطرف إلى االعتماد على معايـير منظمة التجارة العا
ـوحدة فإن هـذا الوضع سـيقـلص نصـيب الفـرد من النـاجت الداخـلى اخلام بـنسـبة تـتراوح ب ٣٫٥ و٨٫٧% مـعايـير الـسوق ا

وذلك على امتداد السنوات العشر القادمة.
تحـدة للتجـارة والتنـمية حجم خـسائر الصـادرات البريطـانية فى حال فى حـ تكشف األرقـام الصادرة عن مؤتـمر األ ا
عـدم تـوقـيع اتـفـاق جـديد مـع االحتاد األوروبى وتـصل إلى ١٦ مـلـيار دوالر وهو مـا يـشـكل تـقـريـبـا ٧% من حـجم الـصادرات

البريطانية نحو االحتاد األوروبى.
ية- بانتقال اآلثار السلبية إلى الدول غير األوروبية التى تربطها ؤسسـة األ وتزيد متاعب االقتصاد البريطانى -حسب ا
كسيك وكندا وجنوب أفريقيا. فهذه الدول سترفع الرسوم على عالقات جتارية تفضيلية مع االحتاد األوروبى مثل تركيا وا
مـلكة من الـتكتل األوروبى علـما بأن ثـلث الصادرات الـبريطـانية يـتجه لالحتاد األوروبى جـرد خروج ا البـضائع البـريطانـية 
ـملـكة ـنتـجات احلـامـلة لـعالمة "صـنع فى ا ـا يـعقـد الوضع أمـام ا والثـلث الثـانى يـتجه لـدول لهـا اتـفاق جتـارى مع االحتاد 

تحدة. ا
أما وكالة "بلومبيرج" االقتصادية فاختارت تخصيص دراسة لقياس حجم اخلسارة التى تكبدها االقتصاد البريطانى منذ
بدء مـسار البـريكست سـنة ٢٠١٦. وكانت الـنتيـجة صادمة بوصول حـجم اخلسائـر إلى ١٧٠ مليار دوالر. وتتوقع الدراسة أنه

تحدة إلى مئتى مليار دوالر. ملكة ا حال عدم التوصل التفاق خالل هذه السنة سترتفع خسائر اقتصاد ا
- راجع: جونسـون يستـع بتـرامب إلنقاذ اقـتصـاد بريطـانيا من خـسائر "بـريكست" بـدون اتفاق منـشور على مـوقع قناة

https://bit.ly/38Eej5G. وقع فى ١٣ فبراير ٢٠٢٠ "اجلزيرة اإلخبارية" الدخول على ا


