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«قوات �سورية الديمقراطية»
الم�سار الخاطئ والم�صير المجهول
 العميد هيثم حسون
مع انتقال األح��داث في سورية من مرحلة التشبّه بالثورات
إل��ى ال�ح��رب السافرة برعاية اقليمية ودول�ي��ة ماليا ً وعسكريا ً
وسياسياً.
ومع نهاية عام  2011ظهرت مجموعات مسلحة في مناطق
مختلفة بأسماء مختلفة وألهداف مختلفة ،ولك ّل منه راع إقليمي
أو دولي .وكان من تلك المجموعات من ينتمي ألحزاب سياسية
ك��ردي��ة ف��ي ال�ش�م��ال ال �س��وري وبعضها ح�ظ��ي ب��دع��م عسكري
مباشر من الدولة السورية لحماية مواطني تلك المناطق.
تط ّورت األمور وتط ّور معها هدف وعالقات تلك المجموعات،
لتأخذ اس��م وح��دات الحماية (للشعب ال�ك��ردي) كبداية لظهور
النوايا الخبيثة لقادتها ومتنت عالقاتها مع كردستان العراق ومن
خالله مع االستخبارات األميركية والبريطانية والفرنسية.
في هذا الوقت حصل حدثان في تزامن غير بريء وال عالقة
له بالصدفة وهما بدء هجوم «داعش» على عين العرب ،واإلعالن
ع��ن ب��دء م��ا س� ّم��ي التحالف ال��دول��ي لمحاربة «داع ��ش» بقياده
أميركية استهداف مواقع «لداعش» في العراق وسورية ،بفاصل
يومين فقط منتصف شهر اي�ل��ول  ،2014ث��م ب��دأت واشنطن
بإسقاط المساعدات جوا ً للمقاتلين الكرد والتي وصلت مناصفة
لهم و»لداعش» بخطأ مقصود.
واستم ّرت تلك المعركة حتى نهاية شباط  ،2015قدّمت فيها
ال��والي��ات المتحدة ال��دع��م ال�ج��وي واالس�ت�خ�ب��اري واللوجستي
وأج �ب��رت تركيا على السماح ب�م��رور مقاتلي البيشمركة عبر
أراضيها ،وقدّمت الدعم الناري لألكراد من داخ��ل الحدود ،ثم
انتهت المعركة بالشكل الذي شاهده العالم ،فحصلت الواليات
المتحدة على شرف المنتصر األكبر بنظر الكرد وسند القوي
خاصة مع تلميحات لمسؤولين أميركيين تدغدغ أحالم وأطماع
كردية.
في هذا الوقت بدأ الحديث عن الحاجة لقوات بر ّية تعمل على
األرض السورية لدحر «داعش» ،وبالتأكيد غير أميركية وكانت
ال�خ�ي��ارات م �ح��دودة بعد ان �ف��راط عقد م��ا س� ّم��ي «الجيش الحر»
وعدم إمكانية التعاون العلني مع «النصرة» وحلفائها ،فوجدوا
ضالتهم بتلك ال�ق��وات التي خرجت م��ن عين ال�ع��رب بنصر ت ّم
تضخيمه لتصويرهم قوة ال يشق لها غبار ،ولكن كانت المشكلة
في الهواجس التركية فت ّم التغلب على هذه العقبة بتغيير اسم
ت�ل��ك ال �ق��وات إلزاح ��ة ال�ص�ف��ة ال �ك��ردي��ة عنها وتطعيمها ببعض
المجموعات العشائرية التي تم ّردت باكرا ً على الدولة السورية
مع مجموعات تتبع لـ»النصرة» ،وهكذا صنعت ما س ّمي «قوات
سورية الديمقراطية».
وضعت الخطط لتجهيز تلك المجموعات وبدأت بتحقيق بعض
المكاسب على حساب مجموعات أخرى ،إال أنّ الدخول العسكري
الروسي المفاجئ وبزخم كبير في  ،2015/ 9/ 30والذي أحدث
انقالبا ً في المشهد العسكري بمستوى استراتيجي ،وت ّوج ذلك
المشهد بتحرير تدمر والقريتين وبدء التحضير الجدّي لعملية
عسكرية باتجاه الشمال السوري ،والخشية من انقالب الصورة
بشكل كامل .دفع الواليات المتحدة لبدء االستخدام الجدّي لتلك
ال�ق��وات فوضعت لها ه��دف�ا ً كبيرا ً بمستوى استراتيجي؛ وهو
تحرير الرقة في عملية واضحه الستباق إعالن الجيش السوري
وحلفائه هدفهم الحقيقي ،وت ّمت التهيئة اإلعالمية بحملة تصلح
لإلعالن عن عرس ال عملية عسكرية لتحرير عاصمة «داعش»،
وت ّم نقل تلك القوات على وجه السرعة إلى شمال الطبقة ،مع
تمهيد جوي كثيف لتحقيق نصر عسكري وسياسي وإعالمي
سريع على ذلك االتجاه.
إال أنّ تلك الحملة العسكرية فشلت بشكل كامل لعدة أسباب
منها:
 1ـ عدم التكافؤ بين «داعش» وتلك المجموعات من حيث العدد
والعتاد والخبرة القتالية.
 2ـ التحضير الرديء لتلك العملية نتيجة التس ّرع.
 3ـ التف ّوق المعنوي لصالح مقاتلي «داعش» المد ّربين بتقنيات
عالية والمعزّزين بانتحار ّيين وانغماسيّين بأعداد حسب الطلب
مقابل مقاتلين اق ّل ما ُيقال عنهم إنهم هواة ومبتدئين.
 4ـ الفارق الكبير في معرفة األرض بين إرهابيّي «داعش»
واولئك المقاتلين ،مما أوقعهم فريسة سهلة في حقول األلغام
أي
والمفخخات والكمائن وكبّدهم خسائر فادحه قبل دخولهم ّ
معركة.
 5ـ هجوم المجموعات األخ��رى على المناطق التي ينتمون
إليها في شمال حلب ،بعد أن أفرغت من الحماية جعل المقاتلين
ينسحبون للدفاع عن بلداتهم.
هنا كانت ال��والي��ات المتحدة مجبرة على إل�غ��اء تلك العملية
ولكن بدون إعالن؛ فقامت بتغيير الهدف تالفيا ً إلعالن الهزيمة
واختارت هدفا ً أق ّل أهمية وتجهيزا ً وأصغر مساحة وأقرب إلى
الحدود التركية ،مع إمكانية أكبر للحشد العسكري واللوجستي،
وه��و ب�ل��دة منبج وت� � ّم ت�ع��زي��ز ت�ل��ك ال �ق��وات بمجموعات جديدة
تابعة لـ»النصرة» ومجموعات محلية ،وأنشأت غرفة عمليات
ودخ�ل��ت ال �ق��وات الخاصة األميركية والبريطانية والفرنسية
واأللمانية ،وراف��ق ذل��ك حمله إعالمية لتصوير تحرير منبج،
بأنها تشبه عملية النورماندي لتضخيم االنتصار إنْ حصل،
وأيضا ً لتبرير الفشل إنْ وقع .وت ّم التمهيد الجوي لتلك العملية
بعشرات القاذفات أليام عدة ومرافقة جوية لحركة القوات على
األرض وتدمير ممنهج لك ّل مق ّومات الحياة االقتصادية والدفاع
واتباع سياسة التهجير لتفريغ البلدة من سكانها الذين وقعوا
بين نار المدافعين الذين اتخذوهم دروعا ً بشرية ،والمهاجمين
بأي ثمن ،ألنّ الخسارة تعني نهاية
الذين يريدون تحقيق نصر ّ
طموحات األك��راد وضربة كبيرة ألهداف الواليات المتحدة في
سورية.
مهما تكن النتيجة العسكرية لتلك المعركة فلن تكون «قوات
سورية الديمقراطية» رابحة سياسيا ً ألسباب منها:
 1ـ ألنها أوجدت األرضية المناسبة لالشتباك العسكري مع
المجموعات اإلرهابية المنتشرة في تلك المناطق لتنافرها فكريا ً
وسياسيا ً وعرقياً.
 2ـ بتبعية ت�ل��ك ال��ق��وات ل �ل��والي��ات ال�م�ت�ح��دة وت�ح��ال�ف�ه��ا مع
«النصرة» فقد أصبحت في مواجهة مؤجلة مع الدولة السورية
ليس عسكرية فقط بل أكثر من ذلك ربما.
 3ـ ال��والي��ات المتحدة أقامت قواعد استخبارية وعسكرية
على األرض السورية كجزء م��ن أه��داف�ه��ا ،وب��ذل��ك تكون مهمة
«قوات سورية الديمقراطية» تح ّولت إلى حزام آمن لحراسة تلك
القواعد.
 4ـ أخطأ القادة األكراد عندما اعتقدوا بأنّ الواليات المتحدة
تضحي بشريك استراتيجي بحجم تركيا ،لصالح
يمكن أن
ّ
مجموعة تؤ ّمن مصلحة تكتيكية مؤقتة
تنتهي الحاجة لهم بانتهاء تلك المصلحة.
أخيراً ...إنّ هذه الحرب ستنتهي ولكن ليس كما ترغب «قوات
سورية الديمقراطية» وحلفاؤها ومشغلوهم ،وعندها ستجد تلك
القوات بأ ّنها لم تربح بلح اليمن بل خسرت عنب الشام أيضاً.
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ال�سعودي ي�ص ّعد في لبنان وحزب اهلل ير ّد في حلب!
 هشام الهبيشان
إنّ المتابع لحالة التخبّط السعودي في المنطقة،
وحالة التصعيد المفتعل مع حزب الله ،ال يمكن أن ينكر
حقيقة أنّ حزب الله ساهم وبدورها ّم ،بإسقاط معظم
أهداف مشروع كبير كان يستهدف سورية والمنطقة
بمجموعها ،والسعودية كانت من الرعاة الرئيسيّين لهذا
المشروع ،وخصوصا ً بعد الك ّم الهائل من االنتصارات
التي حققها الجيش العربي السوري في حلب ،بدعم من
المقاومة ،ابتداء من المعارك الدائرة اليوم لتحرير ريف
حلب الشرقي إلى معارك تحرير الحدود السورية –
التركية في ريف حلب الشمالي ،وهنا من الطبيعي أن
تنشأ حالة من الهستيريا والجنون لدى الكثير من قوى
التيار اآلخر المعادي للدولة السورية ولقوى المقاومة
في المنطقة ،فقد ق ّرروا بعد االنتكاسات المتالحقة التي
لحقت بهم في حلب والهزائم في الميدان العسكري
وج �م �ل��ة ان��ت��ص��ارات ال ��دول ��ة ال �س��وري��ة ف��ي الميدان
العسكري والسياسي ،في لحظة يأس أنّ يصبّوا جا ّم
غضبهم على حزب الله ،وبذلك وجد الحزب نفسه من
جديد ضمن معادلة مركبة األه��داف والعناوين ،فهو
اليوم مستهدف داخليا ً وخارجياً.
اليوم من الواضح أنّ هناك بعض القوى اللبنانية
تتماهى مواقفها مع مواقف السعودية و»إسرائيل»
س�ع�ي�ا ً ل��وض��ع ح ��زب ال �ل��ه ب�ي��ن ف�ك��ي ك�م��اش��ة داخليا ً
وخ��ارج �ي �اً ،وب��دع��م م��ن بعض ال�ق��وى ال��دول�ي��ة ،ك��أداة
ضغط على ح��زب ال�ل��ه وق ��وى ال�م�ق��اوم��ة لجلبها إلى
ميزان التسويات في المنطقة ،فمن الطبيعي اآلن أن

نجد حزب الله يتع ّرض إلى هجمة سياسية وإعالمية
ش��رس��ة ،وم��ا يتبعها م��ن التحريض عليه شعبيا ً في
شكل غير مسبوق ،من قوى  14آذار وخصوصا ً تيار
المستقبل ،واتهامه بأ ّنه يريد ج ّر لبنان إلى دائرة النار
اإلقليمية ،مح ّملين إياه مسؤولية ما يجري وسيجري
نتيجة وتأثيرات وقف الدعم والهبة السعودية للبنان.
ي �ع��رف ح��زب ال �ل��ه ،ب� ��دوره ،م �س��ار ه��ذه المؤامرة
الكبرى التي تستهدفه داخليا ً وإقليميا ً ودولياً ،فالحزب
أي وقت مضى أنّ لبنان أصبح
يعي اليوم وأكثر من ّ
ساحة مفتوحة لك ّل االحتماالت من اغتياالت وتفجيرات
وانتشار للجماعات اإلرهابية ،فالمناخ العام للقوى
المعادية له بدأ يشير بوضوح إلى أنّ حزب الله بات
هدفا ً لهذه القوى ،ولكن ك ّل هذا وذاك ال يعني بالمطلق
أنّ حزب الله سيتأثر بحالة التصعيد هذه ،فالحزب له
تجارب عديدة للتعامل مع مثل هكذا تصعيد مفتعل،
فالحزب تجاوز في حاالت سابقة ملفات أكثر صعوبة
واستطاع بحكمته وصبره االستراتيجي تجيير هذه
الملفات لصالحه.
مما ال ّ
شك فيه أنّ حزب الله كان يدرك حجم الحرب
التي س��وف تنهال عليه من ك� ّل ح��دب وص��وب عندما
اتخذ ق��راره بالتصدّي ألجندة المشروع الصهيو –
أميركي وأدواته في المنطقة ،فالقرار األخير بتصنيف
ح��زب ال�ل��ه كمنظمة «إره��اب �ي��ة» ،ه��و ل��ن ي�ك��ون القرار
األول وال األخير الذي يستهدف الحزب ال داخليا ً وال
خ��ارج�ي�اً ،فللحزب حساباته السياسية والجغرافية
واألمنية واألخالقية التي يؤمن بها ويراها أكبر من
ك ّل االنتقادات التي وجهت إليه أو الحروب على تعدّد
أشكالها التي تستهدفه ،ألنّ الحزب استشعر ،كغيره،
حجم الخطورة التي ستفرزها األي��ام المقبلة على ك ّل

كوالي�س
خفايا

المنطقة ،في حال نجح المشروع الصهيو – أميركي
بتنفيذ أجندته في المنطقة.
اليوم وتزامنا ً مع قرار مجلس التعاون الخليجي ،بات
واضحا ً ومن دون أدنى شك أنّ هناك قوى داخلية في
لبنان وخارجه تسعى إلى ضرب حزب الله ،بمساعدة
إقليمية ـ دولية ،في محاولة للوصول إلى قرار إقليمي
ـ دول��ي يسعى إلى ضرب منظومة الحزب واستغالل
الوضع اللبناني الداخلي وما يحمله من أزمات متراكمة
وملفات معقدة ،وفي الوقت نفسه سهلة الح ّل ،إنْ وجد
قرار وطني لبناني ح ّر ،ولكن لكثرة وتعدّد المرجعيات
اإلقليمية وال��دول�ي��ة ن��رى ال�ي��وم ه��ذه الملفات تتح ّول
تدريجيا ً إل��ى أزم��ات قد تعصف بالدولة اللبنانية في
أي وقت ،وفي االتجاه نفسه تدّعي هذه القوى الداخلية
ّ
اللبنانية والخارجية إقليميا ً ودوليا ً أنّ مشاركة الحزب
في معارك سورية مؤخرا ً ومواقفه السياسية بمجمل
ق �ض��اي��ا ال�م�ن�ط�ق��ة ه��ي س �ب��ب ع ��دم اس �ت �ق��رار الوضع
الداخلي اللبناني ،ولهذا يسعى البعض اليوم إللصاق
قضية وقف الهبة السعودية للبنان بحزب الله.
ختاماً ،ال يمكن إنكار أنّ ق��رار تصنيف ح��زب الله
كمنظمة إرهابية ستكون له تداعيات على عموم ملفات
المنطقة بمجموعها وخصوصا ً على ملفات الداخل
اللبناني .وف��ي المحصلة ،يمكن ال�ق��ول إنّ المرحلة
صعبة ومعقدة وخصوصا ً في ظ ّل حالة التخبّط التي
تعيشها السياسة السعودية في المنطقة ،وم��ا وراء
الكواليس هناك تك ّهنات بل يمكن القول إنها تأكيدات
حول تطورات دراماتيكية سيعيشها لبنان والمنطقة
بمجموعها ،كجزء من حالة االستقطاب في المنطقة
والتي ستتأثر إلى ح ّد ما بمسار حسم معارك سورية
واليمن والعراق.
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يلدريم :هناك تقدم ملحوظ في العالقات مع رو�سيا �س ُيعلن عنه قريب ًا

تطبيع تركي «�إ�سرائيلي» ي�ستثني رفع الح�صار عن غزة
أعلن رئيس ال��وزراء التركي بن علي يلدريم ونظيره
«اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو أمس ،تطبيع العالقات
رسميا ً بعد قطيعة دامت ستة أعوام.
وأ ّك��د يلدريم خ�لال مؤتمر صحفي في أنقرة انطالق
المرحلة األول��ى من اتفاق تطبيع العالقات بين تركيا و
كيان العدو «اإلسرائيلي» ،مشيرا ً إلى أنّ توقيع االتفاق
سيكون اليوم الثالثاء.
ّ
وكشف يلدريم أنّ «إسرائيل» ستدفع نحو  20مليون
دوالر تعويضات لضحايا «سفينة مرمرة» التركية ،كما
اتفق الجانبان على دخ��ول قافلة مساعدات تركية إلى
قطاع غزة الجمعة المقبلة ،بحمولة  10آالف طن ،كما أشار
إلى أنّ سفيري البلدين سيعودان إلى أنقرة و»تل أبيب».
من جهته أعلن نتنياهو من العاصمة اإليطالية روما،
أنّ االتفاق يلزم تركيا بمساندة «إسرائيل» على االنضمام
وفتح مكاتب في المؤسسات الدولية بما في ذلك حلف
«الناتو» ،مؤكدا ً أنّ العالقات السيئة مع تركيا ال تساعد
«إسرائيل» في المنطقة ،و أ ّنه سيعرض االتفاق مع تركيا
على الحكومة األمنية «اإلسرائيلية» المصغرة .وقال
«االتفاق قد يساعد على إعادة جثث الجنود اإلسرائيليين
لكن تركيا لم تضمن لنا ذلك».
نتنياهو أشار إلى أنّ «إسرائيل» معنية بإعادة إعمار
البنية التحتية لقطاع غزة من قبل تركيا ودول أوروبية،
معلنا ً الموافقة على تمرير المساعدات اإلنسانية إلى
ّ
وكشف أنّ االتفاق يتضمن استمرار
القطاع المحاصر.
الحصار البحري «اإلسرائيلي» لغزة.
وأعرب عن ارتياحه بأنّ االتفاق يحمي جنوده من أيّ
مالحقات قضائية ،في إشارة إلى عناصر القوات الخاصة
«اإلسرائيلية» التي هاجمت سفينة «مرمرة التركية» عام
 ،2010و االعتداءات المتكررة على غزة.
كما أكد نتنياهو إنّ االتفاق سيكون له آثار اقتصادية

هائلة لـ»إسرائيل» ،موضحا ً أ ّنه يفتح الطريق أمام إمكانية
تصدير الغاز ألوروب��ا عبر تركيا ،في حين ق��ال رئيس
الوزراء التركي إ ّنه من السابق ألوانه الحديث عن تصدير
الغاز عبّر تركيا.
هذا و كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو
قد أ ّكد أول من أمس ،أنّ تطبيع العالقات مع «إسرائيل» ال
يعني أن تصم تركيا آذانها عن «الظلم» الذي يتعرض له
الفلسطينيون.
وق��ال «إنّ تركيا ال تقدم تنازالت عن شرطين لها في

المفاوضات مقابل تطبيع العالقات ،وهما :رفع الحصار
عن قطاع غزة ،وتعويض أسر ضحايا سفينة مرمرة»،
مضيفا ً أ ّنه في حال قبول الجانب «اإلسرائيلي» بشرطي
تركيا ،فإن أنقرة ستقبل بتطبيع العالقات معه.
وكانت وسائل إعالم «إسرائيلية» أ ّكدت أ ّنه ت ّم تنفيذ
الشرطين األولين في شكل جزئي من خالل االتفاق على
دفع «إسرائيل»  21مليون دوالر أميركي تعويضا ً لذوي
ضحايا سفينة «مرمرة» التركية ،وللجرحى الذين أصيبوا
خالل االقتحام ،ومن خالل إيصال المساعدات التركية

إلى سكان غزة عبر ميناء أسدود بدل إرسالها إلى القطاع
المحاصر بشكل مباشر.
وعلى نفس الصعيد رأى وزي��ر البناء واإلس��ك��ان في
كيان العدو «اإلسرائيلي» ي��وآف غاالنت أنّ االتفاق له
أهمية أمنية واقتصادية من الدرجة األول��ى ،مشيرا ً أ ّنه
سيؤدي إلى عزل ما أسماه بـ «اإلرهاب اإليراني» وإتاحة
المجال أمام عقد تحالفات إقليمية ،و أ ّكد أنّ حقول الغاز
التي اكتشفت قرب شواطئ فلسطين المحتلة كانت ورقة
مساومة محورية خالل المفاوضات.
وفي شأن متصل ،اعتبر نائب رئيس ال��وزراء التركي
نعمان كورتولموش ،أنّ هناك «مؤشرات إيجابية» تدل
على إمكانية تطبيع العالقات بين تركيا وروسيا ،وقال
«إننا نرى تبلور نزعة إلى تخفيف الحدة فيما يخص
عالقتنا مع روسيا .ونحن نرى مؤشرات معينة مصدرها
الجانب الروسي تدل على هذه النزعة».
وذك��ر كورتولموش ب��أنّ الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ���ان ،قد بعث برسالة تهنئة إل��ى نظيره الروسي
فالديمير بوتين بمناسبة «ي��وم روس��ي��ا» الموافق 12
حزيران ،مشيرا ً أنّ تلك الرسالة شكلّت انطالقة للنزعة
اإليجابية في العالقات المتأزمة منذ حادث إسقاط قاذفة
«سو »-24الروسية في أجواء سورية.
كما تحدث المسؤول التركي عن قرار روسي بتمديد
تصاريح العمل في أراضيها لبعض المواطنين األتراك
وشركات تركية ،مضيفا ً أنّ أنقرة تلقت هذا القرار برضا ً
كبير .قائالً «نأمل في أنّ ذلك كله يشكل مؤشرا ً يدل على
تطبيع عالقاتنا قريباً».
ب��دوره ،أعلن رئيس ال��وزراء التركي عن وج��ود تقدم
ملحوظ في العالقات مع روسيا سيتم اإلعالن عنه قريبا ً
للجمهور ،وقال «هناك نتائج رائعة في المستقبل القريب
سنشارك الشعب المعلومات عنها».

م�سودة م�شروع �أوروبي لتح�سين تدريجي للعالقات مع رو�سيا بعد خروج بريطانيا

مو�سكو� :أوروبا تمر بفترة م�ضطربة جد ًا
كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن صيغة استراتيجية أمنية جديدة
لالتحاد األوروبي ،تتضمن دراسة إشراك روسيا في مناقشة المسائل العالقة
والتعاون المشترك في المسائل ذات المصالح الموحدة.
ورجحت الصحيفة أمس ،استنادا ً على نسخة من مسودة المشروع في
ّ
االتحاد األوروبي ،بتحسن تدريجي لعالقات االتحاد األوروبي مع روسيا بعد
خروج بريطانيا من عضوية االتحاد األوروبي.
إال أ ّنه وعلى الرغم من تطلع االتحاد األوروب��ي إلى تحسين عالقاته مع
روسيا ،إال أنّ االتحاد سيبقى بحاجة لـ» نهج ثابت ومحدد» ضد « التحدي
االستراتيجي» من موسكو بحسب ما جاء في تقرير المسودة.
كما أشارت الصحيفة إلى ماورد في الوثيقة بأنّ «مصالح روسيا واالتحاد
األوروب��ي مترابطة..لذلك سوف نقوم بإشراك روسيا بمناقشة الخالفات
واألمور العالقة بيننا باإلضافة إلى التعاون المشترك بين الطرفين عندما
تتزامن مصالحنا».
كما أش��ارت الصحيفة إل��ى أنّ ه��ذا التقارب التدريجي للمصالحة بين
الطرفين والذي يراه الكثيرون من دبلوماسيي االتحاد ،بأ ّنه حصل بسبب
خروج بريطانيا من عضوية االتحاد.
يذكر أنّ االستراتيجية األمنية األوروبية األولى لعام  ،2003نظمت لتوثيق
التعاون بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي في مجال الدفاع ،وباألخص
البند الذي ينص على إنشاء مقر دولي أثناء «وجود أزمة».
في غضون ذل��ك ،أك��د الكرملين أ ّن��ه من غير العقالني تشبيه استفتاء
بريطانيا حول الخروج من االتحاد األوروبي بتفكك االتحاد السوفيتي ،لكنه
أكد أنّ أوروبا تقف أمام فترة مضطربة جداً.
وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي أمس ،إنّ

الكرملين ال يتنبأ حول ما إذا كان من شأن الوضع الحالي أن يؤدي إلى خروج
بريطانيا فعالً من االتحاد أم ال.لكنه ذكر أنّ الجانب الروسي «يسجد لهدوء
التصريحات المتضاربة التي تصدر بهذا الشأن من لندن».
وقال بيسكوف ردا ً على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتبر خروج بريطانيا

من االتحاد واقعيا ً «إننا ال نتنبأ بشيء ،إن��ه ليس ش��أن من شؤننا على
اإلطالق» ،معيدا ً الى األذهان تصريحات للرئيس بوتين قال فيها إنّ القرارات
بهذا الشأن ومناقشة تفاصيل العملية مع بروكسل ُتعد من الصالحيات
الحصرية للبريطانيين أنفسهم.
وأكد المتحدث الروسي أنّ بالده ال تنوي أيّ تدخل ولم تتظاهر بوجود أيّ
صلة لها بالموضوع ،وشد ّد قائالً «ال يدور الحديث عن ذلك على اإلطالق».
واستطرد قائالً «إننا فقط نسجل بهدوء التصريحات والقرارات التي تتخذها
أسكتلندا ه��ذه األي���ام ،ومختلف حمالت جمع التواقيع ،كما أننا نسجل
التصريحات التي تصدر من البرلمان البريطاني ،وه��ي متضاربة ج��داً.
وانطالقا ً من هذا كله ،نقول إنّ الوضع يبقى في الوقت الراهن غير مفهوم وغير
قابل للتنبؤ».
وبشأن المحاوالت لتشبيه التطورات األخيرة في االتحاد األوروبي بتفكك
االتحاد السوفيتي في عام  ،1991قال بيسكوف «م ّرت روسيا خالل تاريخها
بمراحل صعبة للغاية ،وهي م ّرت بتفكك االتحاد السوفييتي .وتتذكر العديد
من األجيال وقت الغموض هذا .ومن غير العقالني تشبيه األمرين بشكل
مباشر ،لكن من الواضح أ ّنهم يقفون أمام فترة مضطربة وغامضة وغير قابلة
للتنبؤ».
وأكد بيسكوف أنّ روسيا مهتمة بأن يكون االتحاد األوروبي تكتالً مستقرا ً
مطورا ً بصورة مستدامة ،وهي مهتمة على حد س��واء بتحسين العالقات
الثنائية مع بريطانيا .وأوض��ح «بغض النظر عن بقاء بريطانيا في قوام
االتحاد األوروب��ي أو خروجها منه ،ال شيء يحول دون وج��ود بعد ثنائي
لعالقاتنا .إننا ندعو تقليديا ً إلى إنعاش العالقات واستئناف التعاون في
المجاالت التي علق البريطانيون العالقات الثنائية فيها».

فرن�سا تدعو بريطانيا ِّ
لتحدد م َْن �سيمثلها في محادثات الخروج
قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو أمس ،إ ّنه يتعين على بريطانيا
أن تحدد من سيمثلها حتى يمكن لمفاوضات خروجها من االتحاد األوروبي أن
تتبلور ،و يوضع لها جدول أعمال و برنامج زمني.
و أكد أيرو إنّ حصول بريطانيا على حقوق مماثلة لسويسرا تمكنها من دخول
السوق الموحدة لالتحاد دون حرية انتقال رؤوس األموال واأليدي العاملة
والسلع والخدمات لن يكون أمرا ً تلقائياً .وقال «هناك دول لها حق الدخول إلى
السوق الموحدة من دون حرية االنتقال .هذه هي الحال مع سويسرا .األمر ليس
تلقائياً .هناك الكثير من المواضيع التي يتعين علينا مناقشتها ...أعتقد أننا
نحتاج أوال ً أن نعرف ما الذي تريده بريطانيا على وجه الدقة».
في غضون ذلك ،قال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب االتحاد الديمقراطي
المسيحي الذي تتزعمه المستشارة األلمانية أنجيال ميركل أمس ،إنّ بريطانيا
لن تحصل على أيّ معاملة خاصة خالل التفاوض على خروجها من االتحاد.
وفي الوقت نفسه ذكر كاودر أنّ بريطانيا شريك اقتصادي وتجاري هام

أللمانيا خاصة في صناعة السيارات ،ومن الضروري أن تضمن مفاوضات
الخروج من االتحاد استمرار العالقات الطيبة مع بريطانيا .وانضم إلى ميركل
في تبني موقف أكثر تمهالً من توقيت بدء رحيل بريطانيا لكنه حبذ أن ت ّفعل
المادة  50قريباً .بدوره ،قال ميروسالف اليتشاك وزير خارجية سلوفاكيا ،إنّ
على بريطانيا أن تبدأ رسميا ً عملية الخروج من االتحاد األوروبي ،بحيث يكون
الوضع القانوني متسقا ً مع الوضع السياسي.
وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماع في براج مع نظرائه من ألمانيا وفرنسا
وجمهورية التشيك وبولندا والمجر ،قال اليتشاك إنّ على لندن أن ت ّفعل المادة
 50وهي آلية تسمح أليّ دولة باالنسحاب من االتحاد.
و بحسب «المادة  »50من معاهدة لشبونة يترتب على الدولة التي تنحسب
من االتحاد ،التفاوض بشأن «اتفاق انسحاب» يقره مجلس االتحاد األوروبي،
باألغلبية المؤهلة بعد موافقة البرلمان األوروب��ي ،وذلك بعد إخطار الدولة
المنسحبة لالتحاد بعزمها مغادرته.

كما ينتهي مفعول تطبيق المعاهدات األوروبية ،على الدولة المنسحبة
اعتبارا ً من تاريخ دخول اتفاق االنسحاب حيز التنفيذ ،أو بعد سنتين من
تسلم االتحاد رسميا ً قرار االنسحاب إذا لم يتوصل الطرفان إلى أيّ اتفاق في
هذه األثناء .وبوسع االتحاد والدولة المنسحبة منه أن يقررا تمديد هذه المهلة
بالتوافق بينهما ،بشرط تصويّت دول االتحاد على ذلك بـ»اإلجماع».
هذا و يجب أن يتفاوض االتحاد مع الدولة المنسحبة للتوصل إلى اتفاق
يحدد ترتيبات انسحابها ،مع الوضع في االعتبار البحث عن «إطار» لعالقتها
المستقبلية باالتحاد .ويُجرى هذا التفاوض وفقا ً للمادة  )3( 218من «معاهدة
عمل االتحاد األوروبي».
وال يحق للدولة المنسحبة المشاركة في المناقشات أو القرارات المتصلة
بها والتي يجريها االتحاد بشأن انسحابها ،و إذا أرادت الدولة المنسحبة من
االتحاد االنضمام مجددا ً إليه ،فإن طلبها يخضع لنفس اإلجراءات المنصوص
عليها في «المادة  »49من معاهدة لشبونة.

