اخلمي�س  26ربيع الثاين 2019/1/3 - 1440

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6044

من الصحافة

 ..2019امنيات الرفوف العالية !

افتتاحية اليوم

ماذا عن املشهد اإلقليمي في  2019؟
م��ن المه��م ،ب��ل م��ن الض��روري ج��داً أن نتس��اءل ونح��ن
نق��ف عل��ى عتبات العام الجدي��د  ،2019ماذا عن هذا العام..
وكي��ف تب��دو ص��ورة المش��هد ف��ي كل م��ن س��ورية وبع��ض
دول المنطق��ة الت��ي ش��اركت ك��دول ضامن��ة لإلرهابيي��ن
في حرب شرس��ة وضروس ضد س��ورية الش��عب والوطن
والدول��ة؟ ..وم��ا الوقائ��ع التي يمكن التمس��ك بها
من أجل أن تبقى اإلرادة الوطنية السورية ح ّية
ويقظ��ة لمواجه��ة كل م��ا يمكن أن يس��تجد
من تطورات ومن تحديات؟.
بالطب��ع إن كل االحتم��االت فيم��ا يتعل��ق
بخيارن��ا الوحيد أال وه��و االنتصار الكامل والمطلق
عل��ى اإلره��اب واإلرهابيي��ن ،تظ��ل قائمة حتى ل��و ترافق
ذلك مع مفاجآت ستكون في محل حسابات دقيقة لكيفية
إس��قاطها وإحباطه��ا إذا م��ا كان��ت ه��ذه المفاج��آت ذات
تأثي��ر عل��ى ما تحق��ق من انتص��ارات باتت تش � ّكل مخرجات
سياس��ية وف��ي مقدمته��ا وح��دة األرض والش��عب والحف��اظ
عل��ى الس��يادة وتنفي��ذ المش��روع الوطن��ي الس��وري بالنس��بة
لخريط��ة مس��تقبل الش��عب والمؤسس��ات الس��يادية للدول��ة
عب��ر تعزي��ز االنتم��اء لمش��روعيتها وبناه��ا وهيكليته��ا،
وبالدرجة األولى ألولوية س��يادة القانون وإعادة اإلعمار بما
يعنيه ذلك من حداثة ومدنية وإذا كان الس��ؤال المطروح
م��ع اس��تقبال ع��ام جدي��د ،ه��و الس��ؤال التقليدي :م��اذا عن
حص��اد الع��ام المنص��رم؟ ..فإن��ه ال يمك��ن وض��ع تص��ورات أو
تقديرات للعام الجديد إال على أرضية ما يس��مى بالسياسة
استش��راف كل م��ا يمك��ن أن يترت��ب عل��ى وقائ��ع بات��ت
ومجس��دة عل��ى األرض وف��ي الواق��ع وكثي��رة ه��ي
مرتس��مة
ّ
وقائ��ع االنتصارات على امتداد الحالة الوطنية والجغرافية
والش��عبية والمجتمعية في س��ورية ،هي انتصارات ما كانت
لتتحقق إال وفق ثالثية هي الشعب والجيش والقيادة ،وهي

الثالثي��ة التي تمس��كت ومن��ذ بدء المواجه��ة والمنازلة ضد
نصب من نفسه عدواً إرهابياً متغو ًال
اإلرهاب وضد كل من ّ
ومتوحشاً لـ«إسقاط» أو لتدمير الدولة السورية ،وإضعافها
واس��تباحة كل المرتكزات والمقوم��ات والمكونات األصيلة
والحضارية والتاريخية لسورية الشعب والوطن .ولما تم ّكن
الجيش العربي السوري حامي البالد والحدود من التصدّي
للمؤام��رة الت��ي حيك��ت وتم��ت برمجته��ا بمش��روعات
وخط��ط وخط��وات وإج��راءات من أن ُيس��قط ويحبط
عبر مالحم نضالية بطولية س� ّ�طرها على األرض
وفي كل الميادين ،فالطبيعي جداً أن تش � ّكل
ه��ذه االنتص��ارات بم��ا أحدثت��ه م��ن تراكم
عل��ى م��دى كل س��نوات مكافح��ة اإلره��اب
وضامني��ه ق��وة رئيس��ية ،وكذلك ق��وة مضافة
لكثي��ر م��ن إنج��ازات ه��ذه المجابه��ة والس��يما
بالنس��بة لمح��ور المقاومة في مش��روعه النضالي التحرري
ض��د مح��ور التخ��اذل واالستس�لام واالرتم��اء ف��ي الحض��ن
األمريكي -الصهيوني.
وم��ن هن��ا ،ونح��ن ن��ودع ع��ام  ،2018ونس��تقبل ع��ام 2019
نستش��رف تجذي��راً قوي �اً ومتين �اً ف��ي كل س��احات وميادين
الص��راع ،انتص��ار نه��ج المقاوم��ة وخطه��ا إللح��اق الهزيم��ة
الكاملة بكل أطراف وأدوات المشروع األمريكي -الصهيوني،
فبينما أرادت القوى والدول التي اس��تهدفت س��ورية أن يكون
الراب��ح األكب��ر م��ن حربهم اإلرهابي��ة هذه هو «إس��رائيل»،
نج��د بالدلي��ل والوقائ��ع أن «إس��رائيل» بات��ت ه��ي المه��زوم
األكب��ر ومعه��ا طبعاً الدول الت��ي أرادت أن تكون في تحالف
وصداق��ة م��ع الكي��ان الغاص��ب ،وأن انق�لاب الس��حر عل��ى
الس��احر ،يعني بالضرورة أن تكون اليد العليا هي سورية في
المنطق��ة وف��ق حقيقة تقول إنه بمدى االقتراب من س��ورية
هناك ابتعاد عن (إسرائيل).

كيف يفكر العدو؟

ترامب يهتم بمصالح أمريكا وبوتني بمصالح روسيا… وال أحد إلسرائيل

معار

تباه��ى رئيس الوزراء نتنياهو غير
م��رة بعالقات��ه الوثيق��ة م��ع الرئي��س
الروس��ي بوتي��ن ،ال��ذي يعق��د مع��ه
بي��ن الحي��ن واآلخ��ر لق��اءات ف��ي
ش��ؤون المنطق��ة ،ب��ل وبادر إل��ى آلية
تنس��يق أمن��ي منع �اً للم��س بالق��وات
والمصال��ح الروس��ية عل��ى األراض��ي
السورية.
وحت��ى الخل��ل ال��ذي وق��ع قب��ل
أكث��ر م��ن ثالث��ة أش��هر ف��وق س��ماء
البح��ر المتوس��ط ،وال��ذي أس��قطت
في��ه طائ��رة روس��ية بص��اروخ س��وري
مض��اد للطائ��رات أطل��ق
في أعقاب غارة لس�لاح
الج��و اإلس��رائيلي
ل��ن يمس ظاهراً في
ش��بكة العالق��ات م��ع
ال��روس .كل هذا بالطبع
بفض��ل العالق��ة الش��خصية
الخاصة التي أقامها نتنياهو مع
بوتين.
ل��و كن��ت أنش��ر ه��ذه الس��طور
باللغة الروس��ية ف��ي إحدى الصحف
الش��عبية في س��وريا ،ل��كان ممكناً أن
أس��مع ضح��كاً مدوياً حت��ى القدس.
كل مواط��ن روس��ي ع��ادي لي��س ل��ه
عالق��ة بالمخاب��رات الروس��ية كان
س��يقول لك��م :ال تتأثروا بابتس��امات
بوتي��ن .فكم��ن ترب��ى ف��ي واح��د م��ن
أجه��زة االس��تخبارات الكب��رى أكثر

تط��وراً ف��ي العال��م فإن��ه فن��ان ف��ي
التظاه��ر .وطالما ال تمس نش��اطات
س�لاح الج��و ف��ي س��وريا وف��ي لبن��ان
بالمصال��ح الروس��ية ف��ي المنطق��ة،
ف��إن بوتين سيبتس��م لنتناهو .يعرف
الرئي��س الروس��ي جيداً ب��أن الطريق
القصي��ر إل��ى ترام��ب ،ف��ي كل
موض��وع ،يم��ر ضمن أم��ور أخرى من
خ�لال رئي��س ال��وزراء .وعلي��ه فم��ن
المه��م ل��ه أن يحاف��ظ عل��ى عالق��ة
طيب��ة م��ع القن��اة اإلس��رائيلية .م��ن
المه��م أن نع��رف أيض �اً ب��أن لل��روس
مثلم��ا إلس��رائيل الي��وم مصلح��ة
ف��ي إبع��اد اإليرانيي��ن ع��ن س��وريا.
فوجوده��م يزعج بوتين في تثبيت
مكانت��ه ف��ي الدولة .باس��تثناء
أن الروس ألسباب مختلفة
ومركب��ة ،غي��ر قادري��ن
عل��ى إبع��اد اإليرانيي��ن.
وله��ذا ف��إن كل هج��وم
إسرائيلي ضد أهداف إيرانية
ف��ي س��وريا يس��تقبل في موس��كو
بتفهم صامت إن لم نقل بفرح.
ينبغ��ي فق��ط أن نأخذ بالحس��بان
ب��أن ه��ذا الواقع من ش��أنه أن ينقلب
رأس �اً عل��ى عقب .فما ه��و جيد اليوم
لل��روس كفي��ل أال يناس��بهم غ��داً.
إذن ،لي��س هناك م��ن يمكن االعتماد
علي��ه وم��ن يمك��ن الثق��ة ب��ه ،فحرية
س�لاح الجو للعمل في س��ماء س��وريا

يف

هي محدودة الضمان .وفي إس��رائيل
نجدن��ا ملزمي��ن ب��أن نس��تعد لوق��ع
آخ��ر يب��دأ في��ه ال��روس بتحدي��د
خطوط حماس لنا.
كل ه��ذا بالطب��ع عل��ى خلفي��ة
انص��راف األمريكيي��ن م��ن س��وريا،
م��ا يثب��ت م��رة أخرى بأنن��ا ال يمكننا
االعتم��اد حت��ى عل��ى صديقن��ا
األكبر ترام��ب .الواضح أن الرئيس
األمريك��ي ،بق��راره المفاج��ئ ،عق��د
الواق��ع عل��ى الح��دود الش��مالية،
وبالطب��ع ل��م يأخ��ذ بالحس��بان
مصالح دولة إس��رائيل .هذه الخطوة
يج��ب أن تش��عل أض��واء حم��راء ف��ي
القدس.
رغ��م أن الحدي��ث ي��دور ع��ن ق��وة
صغي��رة نس��بت م��ن نح��و 2000
جن��دي ،فهذه الخطوة إش��ارة مقلقة
إل��ى كل م��ن وث��ق ب��إدارة ترام��ب .ال
ش��ك ف��ي أن االنس��حاب األمريك��ي
سيش��جع اإليرانيي��ن عل��ى ان يثبتوا
تواجده��م عل��ى األرض الس��ورية من
خالل الميليش��يات الشيعية وتسليح
حزب اهلل بالصواريخ الدقيقة .وبهذا
تس��تكمل منظوم��ة مكثق��ة واس��عة
ج��داً ستش��كل تهدي��داً حقيقي �اً على
إس��رائيل .المواجه��ة م��ع إس��رائيل،
كم��ا ينش��أ االنطب��اع ،س��تكون
حتمية.
افرايم غانور

عين على الصحافة االجنبية

العالم بات أخطر ..فرص ضائعة في 2018
موسكو هجوما على جميع الجبهات .فوجهت الواليات
المتح��دة إن��ذاراً نهائي �اً لروس��يا ،مه��ددة باالنس��حاب
م��ن معاه��دة الحد م��ن الصواريخ المتوس��طة وقصيرة
الم��دى خالل  60يوماً ،إذا لم تلتزم موس��كو بتطبيقها.
باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك ،طالب��ت واش��نطن ب��أن يرف��ض
الحلفاء األوروبيون المشاركة في مشروع خط أنابيب
الغ��از (الس��يل الش��مالي  ،)2-الذي ينبغ��ي االنتهاء من
بنائه في العام المقبل.
ف��ي الوق��ت نفس��ه ،أعلن��ت واش��نطن ع��ن إمكاني��ة
ف��رض عقوب��ات جدي��دة ض��د روس��يا بس��بب حادث
مضي��ق كيرت��ش ،وحث��ت الحلف��اء األوروبيين
عل��ى االنضم��ام إل��ى سياس��ة الضغ��ط عل��ى
موسكو.
وهك��ذا ،تده��ورت العالق��ات الروس��ية
األمريكي��ة حت��ى بالمقارن��ة مع المس��توى الذي
كان��ت علي��ه ف��ي نهاي��ة الع��ام  ،2017وتبي��ن أن
مح��اوالت الح��وار كانت غير موفقة :فق��د كان العام
الماض��ي بالنس��بة لموس��كو وواش��نطن عام �اً آخ��ر م��ن
الفرص الضائعة واستمرارا في اإلحباط المتبادل.
سيرغي ستروكان

انت

يرس

كوم

العام الماضيُ ،عقدت ،في هلسنكي ،أول قمة روسية
أمريكي��ة كامل��ة الش��كل ،م��ن أرب��ع س��نوات ،م��ا أعطى
األمل في تطبيع تدريجي للعالقات بين البلدين .لكن،
ب��د ً
ال م��ن ذل��ك ،كان��ت هن��اك زي��ادة ح��ادة ف��ي ضغط
العقوبات األمريكية على روسيا.
وبحل��ول نهاي��ة الع��ام ،ظه��ر انطب��اع ب��أن موس��كو
وواش��نطن س��تحاوالن اس��تغالل فرصة أخرى
لتغيي��ر الوض��ع .كان يمك��ن أن يتح��ول
إل��ى فرص��ة كه��ذه اجتم��اع ش��خصي
آخ��ر بي��ن الزعيمي��نُ ،خط��ط ل��ه عل��ى
أرضي��ة « قم��ة مجموع��ة العش��رين ف��ي
بوين��س آي��رس ( 31نوفمب��ر  1 -ديس��مبر)».
ولك��ن ،قب��ل أقل م��ن يومين من االجتم��اع الذي
أُعل��ن عن��ه ،أعل��ن دونالد ترامب بش��كل غي��ر متوقع
أن��ه ل��ن يجتمع م��ع فالديمير بوتين ف��ي بوينس آيرس،
معل�لا ق��راره بالح��ادث الروس��ي األوكران��ي في مضيق
كيرتش .فتكرر ،في قمة مجموعة العش��رين ،ما س��بق
أن حدث في قمة أبيك في دا َننغ ،حيث أُبطل االجتماع
في آخر لحظة.
ف��ي نهاي��ة العام ،ش��ن معارض��و تطبي��ع العالقات مع
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س��تبقى اي��ام الع��ام الراح��ل  2018طري��ة ف��ي
الذاك��رة إل��ى ان تتمك��ن اي��ام الع��ام الجدي��د
 2019م��ن ازالته��ا بالكام��ل ،فيم��ا ل��و ج��اءت
بأح��داث من ش��أنها التغطية عل��ى احداث العام
المنص��رم ،وبالتال��ي تجعلنا ننس��ى م��ا حفل به
عامن��ا الراح��ل من احداث ،اذ ابى ان يمضي إلى
مث��واه االخي��ر م��ن دون ان يترك ذك��رى تخلده
!! ،والذك��رى ليس بالضرورة ان تكون ايجابية،
فقد تكون سوداء داكنة  ..فجاءت زيارة الرئيس
االميرك��ي ترام��ب إل��ى قاع��دة عي��ن االس��د
غرب��ي الع��راق م��ن دون (احم وال دس��تور) لتمثل
اس��وأ ذك��رى يمك��ن ان تبق��ى االع��وام المقبل��ة
تتذكرها وتشير بأصابع االتهام إلى عام ،2018
بع��د ال��ذي اثارت��ه تل��ك الزي��ارة م��ن اش��كاالت
وردود فع��ل محلي��ة وعربي��ة ودولي��ة ،الن ترام��ب
االرعن تج��اوز كل االعراف والمواثيق الدولية
التي تنظم العالقات الثنائية بين الدول ،واساء
للس��يادة الوطني��ة ..والمش��كلة ان اح��دا ل��م
يع��رف عل��ى م��ن يلقي المس��ؤولية؟ ..ف��ان قلنا،
ان ترام��ب يتحم��ل كام��ل المس��ؤولية ع��ن هذا
الخرق الدبلوماسي الفاضح ،جاءنا الجواب ،ان
الرج��ل ارعن وال يقيم وزن��ا لمثل هذه االعراف،
ث��م ان��ه رئي��س اق��وى دول��ة ف��ي العال��م وال اح��د
بإمكان��ه ان يق��ول له (على عين��ك حاجب)!! ..
ب��ل هن��اك من ذهب إلى اكثر من ذلك ،عندما
اعط��ى لترام��ب كام��ل الحق في ما ق��ام به من
فع��ل ،وه��ذا «الح��ق» ينطل��ق م��ن وج��ود قاع��دة
اميركي��ة ف��ي االراض��ي العراقي��ة تض��م اكث��ر

م��ن  5آالف جن��دي م��ن المارين��ز االميرك��ي،
وبالتال��ي فان وجود قاعدة بهذا الحجم والقوة،
انم��ا يمثل مقدم��ة ،تجعلنا نبيح لترامب ماقام
ب��ه !! وي��زور جن��وده لتهنئته��م باعي��اد المي�لاد،
فزي��ارة ش��خص واح��د ولم��دة ث�لاث س��اعات
فق��ط ،وبص��رف النظ��ر ع��ن توصيف��ه ،ق��د تبدو
اق��ل خط��را من وج��ود  5آالف جن��دي بإمكانهم
ان يحتل��وا البل��د !! وبالتالي ف��ان المقدمة هي
الت��ي اوجدت الزي��ارة الترامبية إلى القاعدة في
جوف الليل البهيم !! ..
فنح��ن ام��ام ع��ام جدي��د يل��وح
بتحدي��ات ل��ن تكون س��هلة وربما
تغط��ي على ندب��ة زي��ارة ترامب،
فعامن��ا الجدي��د جاءن��ا حام��ل
هراوة اسعار النفط التي وصلت إلى
اعل��ى معدالته��ا خ�لال ع��ام  ،2018بع��د
ان تج��اوزت عتب��ة ال �ـ( )70دوالرا ،م��ا جعلنا
نش��عر بش��يء م��ن اله��دوء والطمأنين��ة ،ولك��ن
م��ع اف��ول اي��ام الع��ام المنص��رم ،ب��دأت االس��عار
تهب��ط من جديد ،ومن المتوقع اس��تمرارها في
تراجعه��ا ،م��ا ين��ذر بمش��كلة اقتصادي��ة جديدة
ق��د يواجهه��ا الع��راق ،ناهي��ك ع��ن التح��دي
السياس��ي الذي سيبقى شاخصا وبقوة ،السيما
ف��ي مج��ال الج��دل بش��أن الكابين��ة الحكومي��ة
والبرنام��ج الحكوم��ي  ..وس��وى ذل��ك م��ن
التحدي��ات ،الت��ي نتمن��ى ان نجده��ا وق��د ذاب��ت
ف��ي س��لة امنياتن��ا العالقة في الرف��وف العالية،
ف��كل ما جاء عام ،توقعنا انه س��يحقق لنا ش��يئا

منه��ا ،ولكن��ه س��رعان م��ا يمض��ي ب�لا حل��ول ..
ام��ا آن ألمانين��ا ان تترج��ل م��ن رفوفه��ا العالية
ف��ي رحاب الوط��ن الواحد الموح��د ؟؟  ..نعم ..
نتمن��ى ان يعود جمي��ع النازحين إلى مناطقهم
وبيوته��م  ..نتمن��ى ان ينج��ح مجل��س الن��واب
ف��ي اق��رار موازن��ة عامن��ا الجدي��د ،عله��ا تحمل
ش��يئا من الع�لاج للمرض المزم��ن الذي يعاني
من��ه االقتص��اد الوطن��ي  ..نتمن��ى أن تتفت��ح
االف��اق ام��ام القط��اع الخ��اص العراق��ي ليك��ون
ش��ريكا تنموي��ا حقيقي��ا ..،نتمن��ى ان تختف��ي
ظاه��رة الرم��ي العش��وائي ف��ي كل مناس��بة
تم��ر علين��ا ،في الفوات��ح واألعراس واس��تقبال
الحج��اج والفص��ل وال��دكات االرهابي��ة..،
نتمن��ى ان تتمك��ن الحكوم��ة م��ن ط��ي
صفحة االس��لحة في البيوت واتخاذ
اج��راءات صارم��ة بح��ق حائزيه��ا
بوج��ه قانون��ي !! … نتمن��ى ان
يلبس السائقون حزام االمان ،ويمتثلوا
لإلش��ارة المروري��ة بع��د اصالحه��ا ،فاغل��ب
االش��ارات عاطل��ة او معطل��ة – ال ف��رق.. !! -
نتمن��ى أن ن��رى ش��وارعنا نظيفة زاهي��ة من دون
ازبال ونفايات ،لم تسقط من السماء انما تأتي
من نوافذ الس��يارات وأبواب البيوت  ..نتمنى ان
تش��هد الرياضة العراقية نقلة نوعية في جميع
الرياضات وف��ي مقدمتها كرة القدم وانطالقا
من تصفيات آسيا  ..نتمنى أن تدوم الفرحة في
ربوع الوطن .
عبدالزهرة محمد الهنداوي

ماذا يعني الطالق البريطاني  -األوروبي من دون اتفاق؟
م��ع اس��تعصاء التوص��ل إل��ى اتفاق،
يرض��ي جمي��ع األط��راف ،بش��أن
الط�لاق البريطان��ي األوروب��ي ،وتع��ذر
إج��راء اس��تفتاء جديد حول مس��تقبل
العالقة بين لندن وبروكسل ،تتعاظم
احتم��االت وق��وع الس��يناريو األس��وأ
المتمث��ل ف��ي خ��روج بريطاني��ا م��ن
االتحاد األوروبي بغير اتفاق.
ولم��ا كان األوروبي��ون ق��د ألف��وا
مأسس��ة وتوثي��ق عالقاته��م ،س��واء
التعاوني��ة منه��ا أو الصراعي��ة ،فق��د
أضح��ى خ��روج بريطاني��ا م��ن االتح��اد
األوروب��ي بن��اء عل��ى اتف��اق متكام��ل
يتضمن خارطة طريق شاملة وواضحة
لذلك الخروج ،ترسم مالمح المرحلة
االنتقالي��ة وتح��دد تفاصي��ل العالق��ة
المس��تقبلية بين لندن وبروكس��ل في
قاب��ل األي��ام ،هدف��ا حيوي��ا لبريطاني��ا
واالتح��اد األوروب��ي ف��ي آن .فبينم��ا
يفضل بعض البريطانيين طالقا بغير
اتف��اق عل��ى خط��ة م��اي للخ��روج التي
تعج بمثال��ب عديدة ،يحبذ األوروبيون
وأغلبي��ة البريطانيي��ن خروجا باتفاق،
وإن ل��م ي��رض جميع األط��راف ،تجنبا
للتداعيات الس��لبية المحتملة لطالق
محتم��ل دونم��ا اتف��اق ،بم��ا يض��ع
القواع��د والتراخي��ص واالتفاق��ات
المختلف��ة بينهم��ا ف��ي مه��ب الري��ح،
حت��ى إن رئي��س ال��وزراء األيرلندي ليو
ف��اردكار دع��ا بريطاني��ا إل��ى س��حب
أو تمدي��د أج��ل اإلش��عار الرس��مي
لخروجها م��ن االتحاد األوروبي تجنبا
للعواق��ب الوخيم��ة لط�لاق م��ن دون
اتفاق.
فخالفا لتوقعات خبراء بريطانيين
مؤيدين لخطة البريكسيت بأن تطوي
بي��ن ثناياها مغانم عدي��دة لبريطانيا،
الت��ي يتمت��ع اقتصاده��ا بركائ��ز ق��وة
تعين��ه عل��ى تج��اوز تبع��ات الط�لاق
القيص��ري ،وتعظي��م االس��تفادة من��ه
ق��در المس��تطاع ،كتوفي��ر أم��وال
هائل��ة لبريطاني��ا ،والس��ماح له��ا
بإب��رام اتفاقي��ات تجاري��ة م��ع ش��ركاء
اقتصاديي��ن مهمين م��ن خارج االتحاد
األوروب��ي ،بما يوفر نحو مليون وظيفة
جدي��دة ،تتوال��ى تحذي��رات مراقبي��ن
آخري��ن م��ن مخاط��ر ط�لاق بريطان��ي
أوروبي بغير اتفاق.
فبينم��ا تضم��ن اتف��اق بريكس��يت
فترة انتقالية تستبقي جميع القواعد
والتعريف��ات كم��ا ه��ي حت��ى ،2020
تبق��ى سالس��ة ونجاعة تل��ك المرحلة
االنتقالي��ة مرتهن��ة بإب��رام اتف��اق
انفص��ال ش��امل ،ذل��ك أن��ه إذا م��ا حل
ي��وم الط�لاق دون التوص��ل إل��ى اتفاق،
فس��تكون بريطاني��ا بص��دد س��يناريو
مظل��م النس��حاب غي��ر منظم م��ن دون
فت��رة انتقالية .ومع تعث��ر تمرير خطة
م��اي وبدء العد التنازلي لحلول موعد
إتم��ام الط�لاق ف��ي  29آذار (م��ارس)
المقب��ل ،ب��دأ الجني��ه االس��ترليني
يش��هد تراجع��ا تدريجي��ا أم��ام الدوالر،
فيم��ا ح��ذر محافظ بن��ك إنكلترا من
أن الط�لاق البريطان��ي األوروب��ي م��ن
دون اتفاق ،سيخلف اضطرابات تربك

النش��اط التجاري واالقتصادي ،ويولد
ارتفاع��ا ح��ادا ف��ي األس��عار قد يس��تمر
لبع��ض الوق��ت ،بينم��ا يتوق��ع خب��راء
اقتصادي��ون ارتفاعا حادا في التضخم
وزي��ادة ف��ي أس��عار الس��كن بـ��نسبة 10
ف��ي المئ��ة ،وتراج��ع النات��ج المحل��ي
اإلجمال��ي بع��د عامي��ن بمع��دل  6ف��ي
المئ��ة ،وزي��ادة أخ��رى ف��ي التضخ��م،
ونم��و أس��عار الس��كن م��ا بي��ن  10إل��ى
 18ف��ي المئة .كذلك ،حذرت دراس��ة
ل��وزارة الخزانة م��ن أن خروج بريطانيا
من االتح��اد األوروبي سيس��بب ركودا
لم��دة ع��ام ويخف��ض نم��و االقتص��اد
بواق��ع  3.6ف��ي المئ��ة ،كم��ا سيس��فر
ع��ن تراج��ع الناتج المحل��ي اإلجمالي
بواق��ع  3.6ف��ي المئ��ة خ�لال العامي��ن
اللذي��ن س��يعقبان التصوي��ت عل��ى
البريكس��يت قابلة للزيادة بنسبة  6في
المئ��ة الحق��ا ،وذل��ك ف��ي حال��ة إبرام
بريطاني��ا اتفاقي��ة تجاري��ة ثنائي��ة مع
االتح��اد ،ع�لاوة عل��ى «صدم��ة هائلة»
إذا غ��ادرت بريطاني��ا الس��وق الموح��دة
لالتح��اد األوروبي م��ع إمكانية تعثرها
اقتصادي��ا كعضو منف��رد في منظمة
التج��ارة العالمي��ة بعيدا ع��ن االتحاد.
فيما توقع تقرير للخزانة انكماشا في
االقتص��اد بواق��ع  6في المئة ،وخس��ارة
كل أس��رة بريطانية نح��و  4300جنيه
اس��ترليني من دخلها سنويا.
وأك��دت وزارة الخزان��ة
أنه��ا أج��رت دراس��اتها
بش��أن تأثي��ر خ��روج
بريطانيا م��ن االتحاد
استنادا على ثالثة عوامل
رئيسية ،هي( :تأثير االنتقال)
المتعلق بتراجع انفتاح بريطانيا
عل��ى التج��ارة العالمي��ة ،وتأثي��ر
«حال��ة عدم اليقين» بش��أن االقتصاد،
و»التقلب��ات» المحتمل��ة ف��ي أس��واق
المال.
أمني��ا ،وبعدم��ا أعل��ن وزي��ر الدف��اع
البريطان��ي ،غافي��ن ويليامس��ون ،أن
 3500جن��دي بريطاني س��يتم وضعهم
ف��ي حال��ة تأه��ب قص��وى ل��و انس��حبت
المملك��ة م��ن االتح��اد األوروب��ي م��ن
دون اتف��اق بي��ن لن��دن وبروكس��ل،
م��ن أج��ل تقدي��م المس��اعدة ألي وزارة
ف��ي أي ط��ارئ ،ح��ذرت قي��ادة الش��رطة
البريطاني��ة مم��ا ق��د يتمخ��ض عن��ه
خ��روج بريطانيا من االتح��اد األوروبي
بغي��ر اتف��اق م��ن مخاط��ر هائل��ة عل��ى
أم��ن المواطني��ن البريطانيي��ن ج��راء
تأثر التنسيق بين الشرطة البريطانية
ووكالة الشرطة األوروبية «يوروبول»،
الت��ي تضطل��ع بمهم��ة تنس��يق الجه��د
األوروب��ي لمحاربة اإلره��اب والجريمة
المنظمة والعابرة للحدود.
وتتن��وع األس��باب الت��ي يمك��ن أن
تفض��ي إل��ى خ��روج بريطاني��ا م��ن
االتح��اد األوروب��ي م��ن دون اتف��اق،
لع��ل أبرزه��ا :تعث��ر تمري��ر خط��ة م��اي
المثي��رة للجدل ،حيث يرى سياس��يون
بريطاني��ون ،حت��ى م��ن داخ��ل ح��زب
المحافظي��ن الحاك��م ،أن تل��ك
الخط��ة الت��ي تس��ببت ف��ي اس��تقالة

س��بعة وزراء وأحدث��ت زل��زاال سياس��يا
مدوي��ا ،تجع��ل عالقته��ا باالتح��اد
األوروبي مائعة ألنها تتيح لها مغادرته
بينم��ا تبق��ي عل��ى ج��ل التزاماته��ا
بالقواع��د والقي��ود التي تربطها به ،ما
يض��ر بمصال��ح الجانبي��ن .وم��ن ش��أن
رف��ض البرلمان البريطان��ي المحتمل
لخط��ة م��اي أن يحش��ر بريطاني��ا بي��ن
خياري��ن :إم��ا إج��راء اس��تفتاء جدي��د
ق��د يبق��ي عل��ى عضويتها ف��ي االتحاد
األوروب��ي ،بعدم��ا أك��دت محكم��ة
الع��دل األوروبي��ة إمكانية ذل��ك بقرار
بريطان��ي أح��ادي م��ن دون اش��تراط
موافقة باقي دول االتحاد ،وهو الخيار
الذي ترفضه ماي معتبرة إياه (خيانة)
إلرادة  52ف��ي المئ��ة م��ن البريطانيي��ن
الذي��ن اختاروا الطالق عبر خطة ماي
ف��ي اس��تفتاء حزي��ران (يوني��و) ،2016
وإما الخروج بغير اتفاق ،بما يستتبعه
ذلك من تداعيات كارثية .ومع تعذر
الخي��ار األول ،يبق��ى الخيار الثاني هو
األقرب للتحقق.
م��ن جه��ة أخ��رى ،أرجع وزير ش��ؤون
التج��ارة الدولي��ة البريطان��ي ،ويلي��ام
فوك��س ،تنام��ي احتم��االت خ��روج
بريطانيا من االتحاد األوروبي من دون
اتفاق ،إلى تعن��ت المفوضية األوروبية
وبيروقراطيته��ا المقيت��ة ،مستش��هدا
برفض رئيس فريق التفاوض األوروبي
بمحادث��ات البريكس��ت ف��ي بروكس��ل
مقترح��ات المفاوضين البريطانيين
فق��ط لمج��رد احتوائه��ا عل��ى
طروح��ات ل��م ُتج��رب من قبل
م��ن دون إب��داء أس��باب
أو ع��رض بدائ��ل ،فيم��ا
اعتب��ر خب��راء بريطانيون
رف��ض االتح��اد األوروب��ي
إع��ادة التف��اوض م��ع بريطاني��ا أو
تقديم تن��ازالت جديدة لها عبر إدخال
تعدي�لات اقترحتها م��اي على خطتها
للخ��روج ،والتي تم التوص��ل إليها بعد
مفاوض��ات ش��اقة اس��تمرت  17ش��هرا،
حت��ى ص��ودق عليه��ا قب��ل نهاي��ة ش��هر
تش��رين الثان��ي (نوفمب��ر) الماض��ي،
وت��رى بروكس��ل أنها أنق��ذت لندن من
مغ��ادرة االتح��اد م��ن دون اتف��اق ،فيم��ا
ي��رى البريطانيون أن االتحاد األوروبي
يس��عى لمعاقب��ة بريطاني��ا عل��ى
اختياره��ا الخ��روج ،متذرع��ا بمزاع��م
الحف��اظ عل��ى النق��اء األيديولوج��ي
واحت��رام القواع��د المنظم��ة لعم��ل
المفوضية األوروبية.
كذل��ك ،ش� َّ�كل احت��دام الخ�لاف
بش��أن الح��دود بين أيرلندا الش��مالية،
والت��ي تعتب��ر ج��زءاً م��ن المملك��ة
المتح��دة م��ن جان��ب ،وجمهوري��ة
أيرلن��دا ،الت��ي س��تبقى ج��زءاً م��ن
االتحاد األوروبي حال خروج بريطانيا
م��ن جان��ب آخ��ر ،س��ببا مهم��ا لتعظيم
ف��رص خي��ار الط�لاق م��ن دون اتف��اق.
فق��د تضمن��ت خط��ة م��اي للخ��روج
«ش��بكة أم��ان» تبق��ي مجم��ل المملكة
المتح��دة ضم��ن اتح��اد جمرك��ي مع
االتح��اد ف��ي حال لم يت � ّم التوصل إلى
أي اتف��اق بي��ن بروكس��ل ولن��دن بع��د

فت��رة انتقالي��ة تس��تم ّر  21ش��هراً بع��د
إتم��ام بريكس��ت ف��ي  29آذار(م��ارس)
 .2019وبينم��ا ينتق��د مؤيدو بريكس��ت
البريطانيي��ن «ش��بكة األم��ان» كونها
تبق��ي عل��ى ارتب��اط بالده��م باالتح��اد
األوروب��ي بع��د إتم��ام الط�لاق ،إذ
ق��د يفض��ي االس��تمرار ف��ي االتح��اد
الجمرك��ي وإبقاء الحدود اإليرلندية
مفتوح��ة ،إل��ى حرم��ان م��اي م��ن عقد
صفق��ات جدي��دة للتج��ارة الح��رة م��ع
ال��دول غي��ر األوروبي��ة ،يص��ر االتح��اد
األوروب��ي على وج��ود نوع من التفتيش
والمراقبة على الحدود لحماية س��وقه
الموح��د م��ن المنتج��ات البريطاني��ة
الت��ي ال تلت��زم بمعايي��ر تلك الس��وق.
وبينم��ا يتطل��ع الجانب��ان إل��ى ض��رورة
اإلبقاء على الحدود مفتوحة ،من دون
االتف��اق عل��ى كيفي��ة تحقي��ق ذلك،
عم��دت م��اي ،بعدم��ا نج��ت م��ن حجب
الثق��ة عنه��ا بم��ا يحصنها م��ن اإلقالة
لم��دة ع��ام فيم��ا ق��ررت ع��دم خ��وض
االنتخاب��ات العام��ة ف��ي  ،2022إل��ى
مناش��دة قادة االتح��اد األوروبي تقديم
تن��ازالت ق��د تنق��ذ اتف��اق البريكس��ت،
بحيث تش��مل ضمانات قانونية أوروبية
ملزم��ة تح��ول دون بق��اء بريطاني��ا
عالقة إلى أجل غير مسمى في «شبكة
األم��ان» لمن��ع بن��اء ح��دود مادي��ة م��ع
أيرلندا.
ورغ��م تعمي��ق الط�لاق البريطان��ي
األوروب��ي م��ن دون اتف��اق لمعان��اة
االتح��اد األوروب��ي عش��ية االنتخاب��ات
البرلماني��ة األوروبي��ة ،الت��ي س��تبدأ
بعد ش��هرين م��ن إتمام ذل��ك الطالق،
في ظ��ل تنامي احتماالت رحيل أنغيال
مي��ركل واهت��زاز وض��ع إيمانوي��ل
ماك��رون ،وصعود األحزاب الش��عبوية
والق��وى اليميني��ة المتطرف��ة في بقية
ال��دول األعض��اء ،ف��ي الوق��ت ال��ذي لم
تعل��ن أي��ة ش��خصية مالئم��ة ترش��حها
لمنص��ب رئاس��ة المفوضي��ة األوروبية،
م��ا يعظم فرص الحركات المناهضة
للفك��رة األوروبي��ة ف��ي ول��وج البرلم��ان
األوروب��ي المقب��ل ،ش��رع البريطاني��ون
واألوروبي��ون ف��ي التأه��ب للس��يناريو
األس��وأ المتمث��ل ف��ي الطالق م��ن دون
اتف��اق ،توخي��ا لما يس��مى «اتفاق عدم
التوص��ل إل��ى اتفاق» .فف��ي حين أعلن
رئيس المفوضية األوروبية جان كلود
يونك��ر ،في ختام قمة االتحاد األوروبي
ف��ي بروكس��ل ،أن دول االتح��اد ال27
ق��ررت تكثي��ف اس��تعداداتها الحتم��ال
خ��روج بريطاني��ا من��ه م��ن دون اتف��اق،
بدأت بلجيكا وهولندا ،اللتان تمتلكان
موان��ئ مقابلة لبريطاني��ا ،في توظيف
مس��ؤولي الح��دود وتعزي��ز موارده��ا
اس��تعداداً النفصال غير موثق ،تس��عى
حكوم��ة ماي لتخصيص ثالثة باليين
جني��ه اس��ترليني لمواجه��ة تداعي��ات
الط�لاق بغير اتفاق ،فيما يناقش باقي
أعض��اء االتح��اد األوروب��ي ،ف��ي ش��كل
غي��ر رس��مي ،تمدي��داً محتم� ً
لا للفترة
االنتقالي��ة لخ��روج بريطاني��ا لم��دة
شهرين إضافيين.
بشير عبدالفتاح

