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المقدمة
ان المشكلة االيرلندية من المشاكل المهمة في التاريخ االوربي الحديث والمعاصر والتي
اخذت حيزاً كبيراً من االهتمام في الرسائل واألطاريح التي تناولتها ،اذ انها ليس حديثة العهد
وانما تمتد جذورها ألكثر من ثمانية قرون  ،وموضوع البحث يتناول فترة مهمة جداً وهي حقبة
السبعينات من القرن المنصرم  ،فبعدما فشلت الحلول العسكرية واالعتقاالت في حل ازمة العنف
الطائفي المتصاعد خالل الفترة  ،9191-9191قامت بريطانيا بتعليق برلمان ايرلندة الشمالية
واعالن حكمها المباشر لها  ،ونشر الكتاب االبيض  9191الذي حددت موقفها فيه من الوضع في
ا يرلندة الشمالية  ،ومشروع تقاسم السلطة بين البروتستانت والكاثوليك  ،والعالقة مع بريطانيا ،
وموقف الحزب االتحادي من الكتاب االبيض ومشروع تقاسم السلطة وانتخابات الجمعية في
ايرلندة الشمالية ونتائجها واالنشقاقات الحزبية التي تبعتها كما تناول البحث مؤتمر ساننغ دايل
كانون االول  9191وموقف القوى السياسية في ايرلندة الشمالية فيه  ،وتأسيس المجلس االتحادي
لاللستر المتحدة واستقالة بريان فاولكنر من زعامة الحزب االتحادي واخيراً المؤتمر الدستوري
والعودة الى الحكم البريطاني المباشر اليرلندة الشمالية عام .9191
اعتمد البحث على عدد من المصادر االجنبية وفي مقدمتها Northern Ireland
 (1921-2001) , Political forces and Social classلـ Paul Bew and others
الذي تناول تاريخ ايرلندة الشمالية السياسي واالجتماعي منذ تأسيسها عام  9119حتى نهاية
القرن العشرين وكتاب Northern Ireland, Chronology of the Troubles 1968-
 1993للمؤلفين  Gordon Gillespe, Paul Bewالذي تناول ازمة العنف الطائفي خالل فترة
البحث والحكم البريطاني المباشر اليرلندة الشمالية .وكتاب The Northern Ireland Social
 Democratic and Lab our Partyلمؤلفه MC Ian Allister
فضالً عن مذكرات اهم القادة السياسيين االيرلنديين السيما بريان فاولكنر الذي دون فيها
موقفه من السياسة البريطانية في ايرلندة الشمالية وموقفه من الكتاب االبيض.
كما اعتمد البحث على الكثير من الوثائق غير المنشورة والتقارير الصادرة عن تلك
الفترة السيما تلك التي تتحدث عن الكتاب االبيض والحقوق الدستورية اليرلندة الشمالية في
المملكة المتحدة  ،وقانون جمعية ايرلندة الشمالية  ،وقانون دستور ايرلندة الشمالية .9191
ومؤتمر ساننغ دايل .9191
كما اعتمد البحث على شبكة المعلومات واالتصاالت العالمية التي كانت خير عون لي
في الحصول على عدد من الوثائق والتقارير التي اعطت صورة واضحة لمجريات االحداث في
ايرلندة الشمالية.
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 نشر الحكومة البريطانية للكتاب االبيضأجتمعت عوامل عديدة أهمها االعتقاالت ،األحد الدامي
Stormont

()2

()1

وسقوط ستورمونت

فضالً عن عدم قدرة الحكومة المحلية برئاسة بريان فاولكنر

(Arthur) Brain (Deane) Faulkner

()3

االولى ( 11آذار  91 – 9199آذار  )9191على

ادارة االزمة السياسية وأنهاء دوامة العنف التي دخلتها ايرلندة الشمالية منذ عام  9191وبلغت
ذروتها عام  9191وما أعقبته من موجة غضب اجتاحت المجتمع الكاثوليكي برمته ،كل ذلك
حمل الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة ادوارد هيث Edward Heth

()4

( 91حزيران

 4 -9191آذار  )9194على تعطيل الحكم واالدارة المحلية وأعالن مشروع الحكم البريطاني
المباشر إليرلندة الشمالية الذي رأت فيه الحل االمثل لمشكلة ايرلندة الشمالية  ،والتي على الرغم
من انها كانت تعتبرها مشكلة امنية اكثر منها سياسية  ،اال انها اعطت االولوية للحلول
والمبادرات السياسية  ،ورأت ان الحكم البريطاني المباشر فقط هو الذي يوفر الفرصة والمجال
الحيوي لبنائها  ،وبعد حصول هذا المشروع على المصادقة الملكية في أواخر شهر آذار  ،تم
الغاء البرلمان والحكومة المحلية في ستورمونت  ،وعهد للحكومة البريطانية بالمسؤولية
المباشرة عن جميع قطاعات الحكم في ايرلندة الشمالية  ،وفي اطار السلطة والصالحيات التي
خول بها وزير الدولة لشؤون ايرلندة الشمالية  ،العضو في الحكومة البريطانية وهذا المنصب
استحدث في  14نيسان .)5(9191
أن أعالن الحكم البريطاني المباشر في ( 11آذار  19 – 9191كانون الثاني  )9191لم
يحل دون استمرار العنف الذي ظل سيد الساحة واصبح مبالغا ً فيه ليتحول الى اضراب بدأ في
()6

شباط  9191بأضراب الموالين

عن الطعام  ،وادى الى تحول كبير في تجمعات الكتل

واالحزاب السياسية سجل معها اعلى مستوى للعنف من قبل الموالين  ،نجم عنه خمسة قتلى(.)7
أ ماااااااااا علاااااااااى الجاناااااااااب الجمهاااااااااوري فاااااااااأن الجاااااااااي

الجمهاااااااااوري االيرلنااااااااادي

 )8((IRA) Irish Republican Armyصااعد هااو ارخاار ماان سياسااة العنااف الااى درجااة
المواجهات المفتوحة والى الهجمات التي كان يخطط لها بشكل كبير وحاذر  ،واتخاذ شاكل القان
باالتزامن ماع السايارات الملغماة وزراعاة القنابال فاي بريطانياا فاي آذار  ، 9191اسافر عان مقتاال
شخ

واحد وجرح مئتين آخرين  ،وكان هاذا االعتاداء بتوقياع االيرلناديين الجمهاوريين  ،األمار

الذي تسبب بمشاكل بين بريطانيا وجمهورية ايرلندة الجنوبية(.)9
وعد رئيس الوزراء البريطاني ادوارد هيث عند تعطيل البرلمان والحكومة المحليين
بأجراء استفتاء حول الحدود( ،)10وقد تم اجراء هذا االستفتاء في  8آذار  ، 9191وعلى الرغم من
أن جميع االحزاب الكاثوليكية قاطعت هذا االستفتاء الذي تضمن االجابة عن سؤالين األول هو:
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"هل تريد أن تبقى ايرلندة الشمالية جزءاً من المملكة المتحدة؟" فيما كان السؤال الثاني هو" :هل
تريد االتحاد بين ايرلندة الشمالية وايرلندة الجنوبية خارج نطاق المملكة المتحدة؟" كانت النتيجة،
أن أيد ( )119.81ناخبا ً بقاء ايرلندة الشمالية جزءاً من المملكة المتحدة وهو ما يعادل ،نسبته
( )%19.1من أجمالي عدد الناخبين المشاركين في االستفتاء( ،)11ولما كان البروتستانت يشكلون
ما نسبته ( )%11من أجمالي عدد السكان في سنة االستفتاء ،فهذا يعني أن نسبة االستفتاء في
حالة االبقاء على االتحاد مع المملكة المتحدة قدرت بـ( ، )%18.1وبالمقابل أيد ( )9491ناخبا ً
االتحاد مع جمهورية ايرلندة الشمالية  ،فيما قاطع المشاركة في االستفتاء ما نسبته ( )%41من
اجمالي عدد المشاركين بالفعل فيه  ،وبناء على نتيجة االستفتاء بقي الوضع الراهن كما هو
عليه(.)12
ومع ذلك يمكن القول بأن الحدث االكثر أهمية خالل تلك المرحلة يتمثل في قيام الحكومة
البريطانية بنشر "الكتاب االبيض" وهو تقرير حكومي اصدرته الحكومة البريطانية في تشرين
األول  ، 9191لتحديد موقفها من الوضع الراهن في ايرلندة الشمالية وقد حمل عنوان "ايرلندة
الشمالية  :مقترحات دستورية"  ،تم التأكيد فيه على دعم الحكومة البريطانية لرأي االغلبية
الراغبة في االبقاء على ايرلندة الشمالية جزءاً من المملكة المتحدة  ،واقترح هذا الكتاب نظاما ً
حكوميا ً جديداً ألقليم ايرلندة الشمالية يستبدل فيه برلمان ستورمونت لجمعية تتألف من ()98
عضواً يتم انتخابهم وفقا ً لنظام التصويت المفرد (التمثيل النسبي (P.R) The propotional
 ، )Representationعلى ان يتم تشكيل السلطة التنفيذية من أفراد المجلس المذكور سلفا ً ،
يؤدي المهام التي كانت تقوم بها حكومة ستورمونت  ،بأستثناء المحافظة على األمن والنظام
ومال هذا الكتاب الى تشكيل مجلس ايرلندة على ان يتألف من ممثلين من ايرلندة الشمالية
وجمهورية ايرلندة الجنوبية( ،)13وهذا يعني أن الحكومة البريطانية اصبحت مقتنعة تماما ً بان
السلطة التنفيذية اليمكن تشكيلها بعد ارن من حزب واحد فقط  ،حتى مع اكتسابه األغلبية في مثل
مجتمع ايرلندة المقسم  ،وهذا يعني ان االتحاديين يجب ان يتقاسموا السلطة مع الوطنيين
الجمهوريين على مستوى الحكم.
وفيما يخ

()14

السياسة التي رسمها الكتاب االبيض بأتجاه "البعد االيرلندي"

فأن

الحكومة البريطانية ستقوم بعقد مؤتمر يضم ممثلين عن حكومة جمهورية ايرلندة الجنوبية
وممثلين عن ايرلندة الشمالية لمناقشة قبول الوضع الحالي إليرلندة الشمالية  ،فضالً عن التعاون
الشمالي الجنوبي الفعال واالستعداد للعمل المركز ضد االرهاب( .)15واشترط الكتاب االبيض
ثالثة شروط يجب تنفيذها قبل تحقيق هذا التعاون وهي(:)16
 -9اقرار جمهورية ايرلندة الجنوبية بحق شعب ايرلندة الشمالية في تقرير المصير.
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 -1المراجعة التامة لترتيبات وتسليم المتهمين في ايرلندة الشمالية وانشاء منطقة مشتركة لتنفيذ
القانون من قبل بريطانيا وجمهورية ايرلندة الجنوبية.
 -1تأسيس مجلس حكومي مشترك  ،قوامه عدداً متساويا ً من المندوبين من الحكومتين الشمالية
والجنوبية لغرض تفعيل التعاون في المسائل األقتصادية.
من جانب آخر وفي اطار العالقة مع بريطانيا  ،ثبت الكتاب االبيض الحقوق الدستورية
أل يرلندة الشمالية في المملكة المتحدة  ،ورسم مالمح روابط بين جزئي ايرلندة الشمالي والجنوبي
 ،وقد وضح الكتاب االبيض احتفاظ لندن بالسيطرة على الشؤون الحيوية كاألمن ونظام الحكم
والطوارئ واالنتخابات .وبين أن مفاهيم مشاركة القوى مع البعد االيرلندي قد يعزز من الوسائل
الخاصة بالتفاهم من أجل األستقرار  ،واشار الكتاب االبيض الى ان الحكومة اليمكن ان تعتمد
على حزب واحد بعد االن(.)17
ولتقريب وجهات النظر بين االطراف السياسية الممثلة باألحزاب السياسية والتوصل الى
نتائج ملموسة فيما اذا يمكن تطبيق ما جاء في الكتاب االبيض  ،خاصة اذا ما علمنا ان
(المتطرفين) من االتحاديين أو الوطنين الذين تتسم خلفياتهم بالنزوع الى العنف وأثارت االزمات
االمنية على نحو شبه متواصل  ،القيت هذه المهمة على عاتق وليم وايت لو William White
Law

()18

وزير الدولة لشؤون ايرلندة الشمالية ( 14نيسان  – 9191كانون االول  )9191للعمل

كوسيط بين هذه األحزاب(.)19
أقر البرلمان البريطاني قانون انتخابات جمعية ايرلندة الشمالية  ، 9191الذي ينظم
أجراء انتخابات اعضاء جمعية ايرلندة الشمالية بدالً من برلمان ايرلندة الشمالية ستورمونت ،
والمكونة من ( )98عضواً يتم انتخابهم وفق نظام التمثيل النسبي  ،)20(P.Rاذ ن

قانون ايرلندة

الشمالية لعام  ، 9191الصادر عن برلمان المملكة المتحدة  ،تعطيل برلمان ايرلندة الشمالية
()21

ستورمونت  ،وتفويض االدارة الى هيئة تنفيذية تختارها جمعية ايرلندة الشمالية المنتخبة
بموجب قانون انتخابات جمعية ايرلندة الشمالية لعام .9191

لقد جاء في التشريع االضافي الموجود في القسم األول من قانون دستور ايرلندة الشمالية
 9191والمعروف بأسم ((الضمانة الدستورية))  ،والذي يعنى بتقرير مصير ايرلندة الشمالية ،
فيما اذا ستبقى ضمن المملكة المتحدة .اذ أكد على ان ايرلندة الشمالية ستبقى جزء من دول
الدمي نون التابعة لصاحبة الجاللة والمملكة المتحدة ولن تنقطع بأي حال من االحوال عنها أال
بموافقة أغلبية شعب ايرلندة الشمالية الذي صوت في االقتراع الذي تم اجراءه لهذا الغرض(.)22
وقد اعاد القانون تسمية ادارات الحكومة الجديدة الموجودة واسس هيئة تنفيذية تتكون بالدرجة
األولى من مدراء اإلدارات الجديدة يرأسها احد اعضاء الهيئة التنفيذية يكون بمثابة رئيس
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الوزراء  ،بينما قدم القسم الثاني من القانون تشكيل الهيئة التنفيذية المبنية بشكل واسع  ،وهي
شرط الزم النتقال السلطة التشريعية الى الجمعية  ،ولضمان الصلة القوية بين الجمعية والهيئة
التنفيذية  ،لتشمل مصالح االغلبية واالقلية على حد سواء في العمل والبناء وتنهض بأعباء
المشاركة الفاعلة لكل اعضائها  ،فقد ارتأت الجمعية تأسيس لجان استشارية لتقديم النصح
والمساعدة الى رئيس كل ادارة في تشكيل سياسة االدارة  ،وان يكون رئيس كل ادارة هو رئيس
اللجنة االستشارية ذات الصلة التي بقدر ما تكون قابلة للعمل  ،فيجب ان تعكس في عضويتها
توازن المشتركين في الجمعية(.)23
فيما اشترط القسم ( )11من قانون دستور ايرلندة الشمالية لعام  ، 9191الغاء منصب
حاكم ايرلندة الشمالية  ،كما تم ايضا ً استبعاد المسائل المثيرة للجدل مثل تعيين الحكام والقضاة في
المملكة العليا  ،وبعض النصوص الخاصة بانتخابات الجمعية واالنتخابات المحلية  ،المقاضاة
والسياسية االمنية(.)24

 موقف الحزب االتحادي من الكتاب االبيض ومشروع تقاسم السلطة:أيد الحزب االتحادي  )25((UPNI) Unionist Party of Northern Irelandبزعامة
بريان فاولكنر الكتاب االبيض  ،اذ وجد الحزب انه يقدم الفرصة الحقيقية ألنهاء العنف من خالل
اعطاء الطائفة الكاثوليكية حصة في حكومة ايرلندة الشمالية  ،واعتبره وثيقة بناءة تعد بشكل
اساسي  ،المعيار المعلق في خطة العمل االداري( .)26إال ان الحزب االتحادي كان عنيداً في
رفضه ألي محاولة من قبل جمهورية ايرلندة الجنوبية للتدخل في شؤون ايرلندة الشمالية الداخلية
 ،ورفضه السماح ألي مجلس ايرلندي مشترك أو اتحادي ألن "يصبح مرحلة على الطريق الى
الوحدة االيرلندية"(.)27
وجادل بريان فاولكنر بأنه التستطيع أي جمعية الحفاظ على السالم  ،النظام والحكم الجيد
 ،بسبب تدهور األمن منذ فرض الحكم البريطاني المباشر في آذار  ، 9191لذلك رأى ان من
الحكمة ترك الحكومة البريطانية وبرلمانها ويستمنستر  .Westmensterان تقوم بأزالة الفوضى
التي سمحت لها أن تتطور قبل أن تأخذ الجمعية مسؤولية تطبيق القانون والنظام  ،ورأى بريان
فاولكنر بأن مجلس ايرلندة الذي تم تصويره في الكتاب االبيض كان متطابقا ً تقريبا ً مع ما اقترحه
الحزب االتحادي  ،مجادالً أن موقف ايرلندة الشمالية من األتحاد سيكون مؤمن بشكل اكبر  ،اذ
ان موافقة الشعب ستكون مطلوبة ألحداث أي تغيير( .)28وبذلك نجد ان بريان فاولكنر كان مطمئنا ً
بعدم تمكن الجمهوريون من أحداث اي تغيير في شكل الحكم او في تقليل االمتيازات
البروتستانتية طالما تمتع البروتستانت باألغلبية.
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اما فيما يخ

مشروع تقاسم السلطة الذي جاء به الكتاب االبيض وحدده قانون دستور

ايرلندة الشمالية لعام  ، 9191فقد رأى بريان فاولكنر أن القسم األول من قانون الدستور والذي
ن

على ان شعب ايرلندة الشمالية سيبقى ضمن المملكة المتحدة مالم يقرر االستفتاء خالف ذلك

 ،هو األمر االكثر أهمية بالنسبة اليه( .)29أما استفتاء الحدود فكان اساسيا ً بالنسبة له باتجاه حزب
العمال الديمقراطي االجتماعي الديمقراطي Social Democrtic and Labour Party
)(S.D.L.P

()30

الذي يمثل الجمهورية التقليدية والذي سيؤكد بأن ايرلندة كانت اجماالً وحدة

سياسية  ،وان تصويت البالد كلها فقط  ،كان هو الفعال في تحديد مستقبل أي جزء منها .واشار
بريان فاولكنر بأن االقتراع اصبح االن في قانون الدستور  ،وان اي حزب يسعى للمشاركة في
الحكومة  ،يجب عليه ان يقبل صحة تصويت شعب ايرلندة الشمالية لوحده  ،وانه اذا فعل حزب
العمال الديمقراطي االجتماعي ذلك  ،فأنهم سيتخلون عن النظرة القومية من اجل الحفاظ على
مصالح اعضاءهم وجعل ايرلندة الشمالية افضل مكان للعي
وفيما يخ

فيه(.)31

االتحاديين  ،اعتقد بريان فاولكنر أن رفض ما اقترحه الكتاب االبيض

سوف يضعف الثقة باالتحاديين في كل مكان من بريطانيا  ،ويضر بمكانة االتحاديين كمواطنين
في المملكة المتحدة بشكل خطير  ،واخيراً راق المشروع لبريان فاولكنر  ،النه ضمن مكانة
ايرلندة الشمالية داخل المملكة المتحدة  ،وألول مرة سوف يؤمن دعم االحزاب البريطانية
الرئيسية – المحافظين  ،العمال واالحرار – لصالح االتحاد  ،واعتبر بريان فاولكنر عالوة على
ذلك بأن المشروع كان اقرب الى مقترحات الحزب االتحادي من اي مقترحات أخرى .أما تحفظ
بريان فاولكنر االساسي فكان ان مشروع تقاسم السلطة لم يحول سلطة الشرطة الى الهيئة
التنفيذية الجديدة(.)32
بعد توصل بريان فاولكنر وزمالئه بقبولهم بالمشروع نشروا كراسا ً بعنوان "الكتاب
االبيض  :وسيلة بناءة" .ين

()33

القسم الذي يعنى بتقاسم السلطة:

"لدينا تحفظ واحد مهم  ..على هؤالء الذين لم يكونوا مستعدين لقبول حق شعب ايرلندة
الشمالية بتقرير مستقبله من خالل التصويت الحر وقبول القرار والعمل من أجل فائدة المجتمع
ضمن االطار المحدد  ..أذ انه اليمكن ان يكون هناك مكان لهؤالء في اي سلطة تنفيذية جديدة".
تبنى بريان فاولكنر وانصاره صيغة انه " :نحن لسنا مستعدون للمشاركة في الحكومة
مع هؤالء الذين كان هدفهم االساسي فسخ االتحاد مع بريطانيا العظمى" واعتقد بريان فاولكنر ،
بأن هذا لن يستبعد حزب العمال الديمقراطي االجتماعي من المشاركة في المجلس التنفيذي  ،اذ
()34

أن قانون الدستور وضع قسم يؤديه اعضاء المجلس التنفيذي  ،جاء في نصه:
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((أقسم باهلل العظيم  ،أني ٍسأدعم قوانين ايرلندة الشمالية واقوم بواجباتي بشرف لخدمة
مصالح ايرلندة الشمالية وشعبها  ،باعتباري عضواً في حكومتها وفق قانون الدستور لعام
.))9191
اعتقد بريان فاولكنر أن هذا القسم اليستطيع ان يؤديه اي جمهوري يسعى لتدمير ايرلندة
الشمالية .وأوضح " :اذا كان أي حزب مستعد للقيام بهذا القسم بيقين  ،فأنه سيوفر نقطة انطالق
()35

ألجل النقاش بشأن تقاسم السلطة"

ووجد ان قانون جمعية ايرلندة الشمالية  ،قد صيغ باطار

يضمن حق االغلبية البروتستانتية واهميتها السياسية من خالل ن

القانون على المشاركة

المستندة على اداء القسم الذي اليمكن للجمهوريين المتطرفين اداءه اذا لم يكونوا مستعدين لذلك.

 انتخابات الجمعية في ايرلندة الشمالية النتائج واالنشقاقات:كسب بريان فاولكنر تصويت مهم في  11آذار  9191في مجلس الستر االتحادي
 (UUC) Unionist ulster councilوهو رئاسة الحزب االتحادي والذي كان من مؤيدي
الكتاب االبيض بالضد من رفضه بـ  189صوت مقابل  119صوت( ،)36وقد ادى ذلك الى
استقالة بعض االعضاء الساخطين من الحزب االتحادي بقيادة ويليام كريغ

William

 .)37(Greigوتشكيله حزب الطليعة التقدمي االتحادي (v.u.p.p) Vanguard Unionist
.Progressive Party
شدد بريان فاولكنر في حزيران  9191على التمييز بين االتحاديين  ،موضحا ً بأن هؤالء
الذين قبلوا بتعهد الحزب لدعم الكتاب االبيض يمكن فقط المصادقة عليهم في انتخابات الجمعية
القريبة ،واطلق عليهم اسم "االتحاديون الرسميون" ،مما حدى بنائب رئيس مجلس الستر
االتحادي ) (U.U.Cديف  ،مارتين سميث  .)38(D.M.Smithاالعالن عن طمأنة المرشحين
"الغير متعهدين" بعدم تبرأ الحزب منهم  ،لذلك عندما جرت انتخابات جمعية ايرلندة الشمالية في
 18حزيران  ، 9191ذهب الحزب االتحادي الى االستفتاء وهو منقسم من القمة الى القاعدة حول
مسألة قبول الكتاب االبيض(.)39
شهدت االنتخابات مشاركة  %91من الناخبين تم انتخاب  14عضو من االتحاديين
الرسميين او الفاولكنريين  ،بنسبة  %11من االصوات  ،و 91عضو من حزب العمال
الديمقراطي االجتماعي بنسبة  %91من االصوات و 8أعضاء من حزب التحالف بنسبة ، %1
وعضو واحد من حزب عمال ايرلندة الشمالية بنسبة  ، %1اما االتحاديون المعارضون لبريان
فولكنر فقد حصلوا على مجموع  19عضو يتألفون من  8أعضاء من حزب أيان بازلي Ian
 )40(Paisleyالديمقراطي االتحادي بنسبة  %9و  9اعضاء من حزب الطليعة التقدمي االتحادي
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بنسبة  %1و 1موالين غرب بلفاست بنسبة  ، %1و 8اتحاديون "غير متعهدون" بنسبة ، %9
فاصبح اتحاديو بريان فاولكنر اقلية بمثل هذا الوضع  ،وأن موت أحد االتحاديون الرسميون
وانتخاب آخر كناطق رسمي قد ترك بريان فاولكنر مع  19عضو جمعية فقط يستطيع االعتماد
عليهم مقابل  19اتحادي معارض لبريان فاولكنر(.)41
طالب االتحاديون الغير متعهدون داخل الحزب االتحادي بقيادة هاري ويست Harry
West

()42

في  8تشرين االول  9191باستقالة بريان فولكنر كأمين عام للحزب بسبب موافقته

على مشروع تقاسم السلطة  ،بينما قدمت اللجنة الدائمية للحزب  ،دعمها في  11تشرين االول
لألعضاء الفاولكنريين في الجمعية  ،الذين شاركوا في الهيئة التنفيذية لتقاسم السلطة  ،لكن فقط بـ
 911صوتا ً مؤيداً مقابل  911صوتا ً معارضا ً .ورفض مجلس الستر االتحادي في  11تشرين
الثاني مقترح تقاسم السلطة بـ 191صوت معارضا ً مقابل  191صوتا ً مؤيداً .اما أهم المعارضين
لتقاسم السلطة فكان هاري ويست من داخل الحزب االتحادي  ،أيان بازلي وليم كريغ من خارجه
 ،مع حزب العمال الديمقراطي االجتماعي ذو االغلبية الكاثوليكية بسبب طموحه الى ايرلندة
موحدة(.)43
اعتقد االتحاديون بأن حزب العمال الديمقراطي االجتماعي سيسعى لتدمير موقع ايرلندة
الشمالية داخل المملكة المتحدة من داخل الهيئة التنفيذية لتقاسم السلطة وقد صرح ايان بازلي أن
معارضته لتقاسم السلطة مع حزب العمال الديمقراطي االجتماعي كان بسبب "انهم يطالبون
ويريدون جمهورية ايرلندة الموحدة  ..بالتأكيد ليس ايرلندة موحدة تحت سلطة التاج  ...ألنهم
جمهوريون" ولذلك عارضوا انتماء ايرلندة الشمالية للمملكة المتحدة(.)44
على الرغم من هذه المعارضة  ،فقد خططت الهيئة التنفيذية لتقاسم السلطة التخاذ
خطواتها االولى المضطربة باتجاه اخذ السلطة في ايرلندة الشمالية .اذ تم اعالن تشكيل الهيئة
التنفيذية في  11تشرين االول  .9191اصبح بريان فاولكنر رئيسا ً للهيئة وجيري فيت Jerry
 )45(Fetرئيس حزب العمال الديمقراطي االجتماعي نائبا ً له  ،وكان هناك ستة اعضاء اتحاديون
آخرون  ،وخمسة اعضاء من حزب العمال الديمقراطي االجتماعي وعضوان من حزب
التحالف(.)46

 مؤتمر ساننغ دايل وموقف القوى السياسية في ايرلندة الشمالية منه:أجتمع ممثلين عن الحكومة البريطانية وحكومة دبلن وممثلين عن الهيئة التنفيذية في
ايرلندة الشمالية في ساننغ دايل في انكلترا للفترة من  1-9كانون االول  ، 9191وقد حضر رئيس
الوزراء البريطاني ادوارد هيث ورئيس الحكومة الوطنية (االئتالفية) في جمهورية ايرلندة
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الجنوبية ليم كوسغراف  Liam Cosgraveوممثلين عن الحزب االتحادي وحزب العمال
الديمقراطي االجتماعي وحزب التحالف  ،تركزت مباحثات المؤتمر حول قضية لم تحل بعد
وهي البعد اال يرلندي في اي حكومة مستقبلية في ايرلندة الشمالية وفي النهاية وافق بريان فاولكنر
 ،الوفود من حزب العمال الديمقراطي االجتماعي  ،حزب التحالف  ،الحكومة البريطانية
وحكومة ايرلندة الجنوبية االئتالفية على االتفاق على شكل مجلس ايرلندة المثير للنزاع(.)47
اعلن البيان الرسمي المشترك للحكومتين البريطانية وجمهورية ايرلندية ان لمجلس
ايرلندة مجلس للوزراء يتألف من سبعة اعضاء من الحكومة المحلية اليرلندة الشمالية وسبعة
اعضاء من الحكومة االيرلندية ويكون لها وظائف تنفيذية وتنسيقية ودور استشاري على ان
تكون قراراتها باألجماع وسيكون هناك مجلس شورى مكون من  11عضواً من جمعية ايرلندة
الشمالية ونفس العدد من الدايل ايرمن  ، Dail Eirmeannوالذي ستكون له وظائف النصح
والمراجعة  ،كما ستكون هناك امانة سر لخدمة مؤسسات المجلس ولألشراف على تنفيذ الوظائف
التنفيذية والتنسيقية والدور االستشاري للمجلس(.)48
وفيما يخ

التعاون بشان المسائل االمنية فقد بشر البيان المشترك بتشكيل لجنة انكليزية

– ايرلندية خاصة لمناقشة تعديل القوانين بشأن تسليم المجرمين وتشكيل منطقة مشتركة لتنفيذ
القانون المشترك التي سيكون لمحكمة عموم ايرلندة سلطة قضائية عليها وتخويل المحاكم المحلية
سلطة الفصل أو البت في االعمال العدائية ،اذ يشترط البند ( )91تأسيس سلطتي شرطة
لجمهورية ايرلندة وللهيئة التنفيذية في ايرلندة الشمالية(.)49
واعلنت حكومة جمهورية ايرلندة بشكل كلي وحسب الشروط القانونية  ،بأنه اليمكن أن
يكون هناك تغيير في اوضاع ايرلندة الشمالية حتى ترغب اغلبية شعب ايرلندة الشمالية بتغيير
تلك االوضاع كما اعلنت الحكومة البريطانية وفق الشروط القانونية بان سياستها كانت وستبقى
تدعم رغبة أغلبية شعب ايرلندة الشمالية بانها جزء من المملكة المتحدة  ،واذا عبر أغلبية شعب
ايرلندة الشمالية في المستقبل عن رغبته بأن يصبح جزء من ايرلندة المتحدة  ،فأن الحكومة
البريطانية ستدعم تلك الرغبة(.)50
أما موقف االطراف المشاركة في المؤتمر  ،فقد كانت متباينة ومختلفة عما يتطلبه
الموقف  ،فقد كان بريان فاولكنر مقتنع تماما ً  ،أن الوفد االتحادي قد فاز اثناء المفاوضات  ،اذ تم
االتفاق على التعاون الرسمي ضد االرهاب للمرة األولى  ،وادعى بريان فاولكنر أن االقرار
بالوضع الدستوري اليرلندة الشمالية انجازاً حاسما ً ،اذ تمكن االتحاديون من انتزاع االعتراف من
قبل جمهورية ايرلندة بحق ايرلندة الشمالية بتقرير المصير داخل حدودها الموجودة  ،وذلك للمرة
االولى منذ ان طالب ايمون ديفاليرا E. Devalera
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()51

بايرلندة الشمالية  ،كما تسلم االتحاديون

تعهد غير رسمي بأنه سيتم ازالة الفقرتين ( )1 ، 1في دستور جمهورية ايرلندة التي تن

على

ان ايرلندة الشمالية جزء من جمهورية عموم ايرلندة بأقرب فرصة( .)52وراى بريان فاولكنر بان
الثمن الذي دفعه االتحاديون ألجل هذا التقدم "يكمن في تركيبة مجلس ايرلندة  ،اذ كان لدى
مجلس الوزراء  ،دور عملي ثمين في مسألة التعاون بشأن المسائل االمنية واالجتماعية
واالقتصادية باحساس حقيقي يجعل حكومة دبلن تعامل ممثلي ايرلندة الشمالية كأنداد في هيئة
حكومة  ،وهذا أكد قبولهم للتقسيم  ،واضاف "ان الملحقات االخرى للمجلس – الجمعية
االستشارية ،امانة السر الدائمة  ،الوظائف التنفيذية لمجلس الوزراء – تقع برأيي في فئة "الهراء
الضروري""  ،وعبر بريان فاولكنر عن سعادته للحصول على تعاون حزب العمال الديمقراطي
االجتماعي وحكومة دبلن  ،اذ ستكون المصادقة والتفويض على كل شيء من خالل ايرلندة
الشمالية(.)53
اما بالنسبة لحزب العمال الديمقراطي االجتماعي فكان له رأي مختلف عن ماذا سيعني
مجلس ايرلندة واوضح عضو حزب العمال الديمقراطي االجتماعي بادي ديفلين Baddy
" :Develenان الهدف العام للحزب هو تأسيس مؤسسات لعموم ايرلندة تطور ديناميكيا ً وتعود
الى دولة ايرلندة الواحدة"( )54وراى حزب العمال الديمقراطي االجتماعي بان بريطانيا سوف لن
تحاول ان تفرض تسوية في ايرلندة ،وان دورها يتلخ

في قيامها بتصريح فوري بانها تعتقد انه

سيكون من االفضل لكل شرائح المجتمع في كال البلدين "أن تكون ايرلندة موحدة في الشروط
التي ستكون مقبولة لعموم شعب ايرلندة" وان مثل هذا التصريح اليتضمن اي تلميح لالرغام
وسيظهر بأن هذا هو رأي بريطانيا الذي تشجعه تماما ً  ،واكد حزب العمال الديمقراطي
االجتماعي  ،أن هذا ليس طلبا ً فوريا ً للوحدة االيرلندية  ،بسبب المشاكل المالزمة في تنفيذه ،
الذي سيستغرق وقتا ً ويتطلب انشاء "آلية ديمقراطية" .في تلك االثناء سيتم انشاء نظام حكم مؤقت
ألجل ايرلندة الشمالية الذي سيكون "عادل لكل الشرائح" ،على افتراض ان الوالء البروتستانتي
سيبقى لبريطانيا من جانب وألنفسهم كشعب من جانب آخر  ،وعلى افتراض أن الكاثوليك سوف
يستمرون عموما ً بتقديم والئهم الى جمهورية ايرلندة  ،فسوف تعني "الوحدة الفورية" حينذاك
هزيمة بالنسبة للبروتستانت وانتصار بالنسبة للكاثوليك  ،بينما سيعني االبقاء على الصلة
الدستورية البريطانية هزيمة بالنسبة للكاثوليك وانتصار بالنسبة للبروتستانت  ،لذلك اعتقد حزب
العمال الديمقراطي االجتماعي أن اي طريق سيعني "الوجود المستمر للعنف السياسي من قبل
االقليات المختلفة في الرأي" لذلك فأن اي نظام حكم مؤقت يجب ان يعبر بشكل عادل عن هذه
الوالءات االساسية الموجودة  ،بضمنها نظام مقبول لألمن والشرطة الذي سيضمن نهاية فاعلة
للعنف السياسي(.)55
11

واقترح حزب العمال الديمقراطي االجتماعي  ،بأن تتفق الحكومتين البريطانية
وااليرلندية على معاهدة تقبل المسؤولية المشتركة عن نظام الحكم المؤقت والتي ستعرف
بـ((السيادة المشتركة على ايرلندة الشمالية)) مع االحتفاظ باالدارة المشتركة للشأن الخارجي ،
الدفاع  ،االمن  ،الشرطة وتقديم الدعم المالي  ،وسوف تعمل لجنتان معا ً كممثلين عن السلطات
السيادية للتوقيع على التشريعات التي تقرها جمعية ايرلندة الشمالية  ،التي تتألف من ( )98عضواً
منتخبين لمدة اربع سنوات حسب التمثيل النسبي  P.Rلتشريع القوانين في كل االمور بضمنها
الضرائب  ،ماعدا المسائل المحفوظة للسلطات السيادية  ،وسيتم انتخاب رئيس الهيئة التنفيذية من
بين ( )94عضواً فيها .كما ستكون هناك محكمة دستورية مكونة من ثالث قضاة تسمع
االلتماسات بشأن القانون والدستور  ،وستصدر الحكم حول دستورية التشريع المحال اليها  ،من
قبل محكمة االستئناف والمفوضين  ،وسيكون ألعالم كال الدولتين السياديتين اوضاع متساوية
كما سيملك سكان ايرلندة الشمالية الحق بالمطالبة أما بالمواطنة االيرلندية او البريطانية  ،ولن
يكون هناك تمثيل في برلمان ويستمنستر او في برلمان دبلن(:)56
ورأى حزب العمال الديمقراطي االجتماعي بأن ترجمة الحكومة البريطانية للتصريح
بشأن مسألة الوحدة االيرلندية هو في الحقيقة صعب جداً .اذ ان ذكر الوحدة االيرلندية يترك
انطباع باالنتصار الكاثوليكي .وان من الضروري ان يكون واضحا ً منذ البداية بأن الوحدة التي
يطمح اليها حزب العمال الديمقراطي االجتماعي هي مفهوم جديد كليا ً  ،وان ايرلندة الجديدة التي
يجب ان تنشأ ستكون ايرلندة التي ستهدأ المخاوف البروتستانتية والتي ستحصل على موافقة
وقبول كل شرائح الرأي العام في ايرلندة  ،وألجل انجاز ذلك يجب ان تكون ارلية التي ستأتي به
الى الوجود مطمئنة للمجتمع البروتستانتي  ،وان ايرلندة التي تنشأ هي التي ستكون فيها حقوقهم
محمية كما والتي لن يكونوا فيها خاضعين ألي هيمنة محلية او طائفية  ،سيلعبون فيها دور
حافل"(.)57
وفقا ً لذلك  ،اقترح حزب العمال الديمقراطي االجتماعي مجلس شيوخ وطني إليرلندة ،
يكون فيه تمثيل متساوي من الدايل وجمعية ايرلندة الشمالية  ،وتكون وظيفته الرئيسية  ،وضع
الخطط "لتوحيد كل الجزيرة من خالل التحضير للتوفيق بين القوانين والمرافق العامة لجزئي
الجزيرة واالتفاق على دستور مقبول اليرلندة الجديدة وعالقتها مع بريطانيا  ،وانتهى حزب
العمال الديمقراطي االجتماعي الى انه "سيتصور نشوء برلمان لعموم ايرلندة"(.)58
من الواضح ان اتفاق ساننغ دايل قد تالئم بشكل مريح مع هدف حزب العمال الديمقراطي
االجتماعي الطويل األمد لخلق ايرلندة جديدة .وبينما كان اتفاق ساننغ دايل االساس لتقوية آمال
حزب العمال الديمقراطي االجتماعي بالوحدة االيرلندية اخيراً  ،فقد كان يعني للكثير من
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االتحاديين  ،نهاية االتحاد مع بريطانيا ،اذ رفض ايان بازلي المحادثات مع وليم وايت لو في
تشرين الثاني  ، 9191ألن االتحاديين المعارضون لتقاسم السلطة  ،لم يكونوا مدعوين الى
محادثات ساننغ دايل  ،فعلى الرغم من ان الكتاب االبيض  ،اعلن بان الممثلين المنتخبين عن
االحزاب السياسية في ايرلندة الشمالية  ،سيكونون مدعوين للمؤتمر الثالثي  ،فأن أحزاب الهيئة
التنفيذية وحكومة جمهورية ايرلندية عارضوا حضور أيان بازلي ووليم كريغ الى المؤتمر ،
خشية من ان الموالين سيعطلون االجراءات ويكشفون التفاصيل السرية  ،لكن تمت دعوتهم في
نهاية األمر  ،فقط لتقديم ارائهم وليس للعمل كمشتركين  ،وقد ظهر ان هذا غير مقبول بالنسبة
اليهم  ،كما اعتبروه غير ديمقراطي(.)59

 تأسيس المجلس االتحادي لاللستر المتحدة واستقالة بريان فاولكنر من زعامةالحزب:
عانى بريان فاولكنر في  1كانون االول  9191من نكسة عندما اعلن خمسة اعضاء من
الحزب االتحادي السبعة في مجلس العموم البريطاني الويستمنستر قرارهم بالتحالف مع هاري
ويست( .)60وفي اليوم التالي أجتمع ( )911ممثل عن رابطة الدوائر االنتخابية للحزب االتحادي ،
حزب الطليعة لوليم كريغ  ،حزب ايان بازلي االتحادي والمنظمة االورنجية  ،الجل تشكيل تنظيم
سياسي ظلي  ،هو المجلس االتحادي أللستر المتحدة (U.U.U.C) Unionist Council
 ، United Ulsterالذي انتقد اعتراف جمهورية ايرلندة بإيرلندة الشمالية في مقررات مؤتمر
ساننغ دايل على انه ناق

كليا ً  ،اذ لم يقدم اي تفاصيل من قبل الجمهورية بشأن وضع ايرلندة

الشمالية  ،الذي ضمنته الفقرة الخامسة من البيان الرسمي المشترك المتوافق عليه  ،وكان منفصل
عن بيان الحكومة البريطانية الذي ن

على ان ايرلندة الشمالية هي جزء من المملكة المتحدة ،

واشار أيان بازلي  ،بان جمهورية ايرلندة  ،لم تعترف بوضع ايرلندة الشمالية كجزء من المملكة
المتحدة  ،لسبب بسيط  ،هو انه مخالف لدستور جمهورية ايرلندة  ،الذي عرف ايرلندة الشمالية
جزءاً من الجمهورية  ،لذلك فأن طلب بريان فاولكنر من ان تعترف حكومة الجمهورية بايرلندة
الشمالية كجزء من المملكة المتحدة كان خاطئ( .)61اذ انها التستطيع االعتراف بايرلندة الشمالية
كجزء من المملكة المتحدة  ،ومن ثم تدعي بالبندين ( )1 ، 1من دستور جمهورية ايرلندة اللتان
تنصان بأن ايرلندة الشمالية جزءاً من جمهورية كل ايرلندة  ،لذا فال يمكن الحصول على كال
األمرين(.)62
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استمر أيان بازلي يلخ
كانت تنطلق منها هجمات الجي

 ،كيف ينظر الكثير من االتحاديين الى جمهورية ايرلندة التي
الجمهوري االيرلندي المؤقت )(P.I.R.A

()63

والتي لم تسلم

مقاتليه الى ايرلندة الشمالية على اعتبار ان هجماتهم على ايرلندة الشمالية  ،تمتلك صفة سياسية.
واضاف " :الشيء يغضب الشعب الموالي اكثر من حقيقة بأنه كان مالذ آمنا ً عبر الحدود  ،بل
ان وزراء ذلك البلد هم الذين سيكون لديهم القول في ادارة شرطتنا ،سوف لن يدافعوا حتى عن
الشرطة  ،منح ذلك البلد المالذ لالشخاص الذين اطلقوا النيران على الشرطة هنا ومع ذلك فانه
سيكون لديهم ما يقولونه في ادارة الشرطة"(.)64
اصبحت المعارضة هي التي تحدد مصير بريان فاولكنر ،بعد ان رفض المجلس
االتحادي لاللستر المتحدة في  4كانون الثاني  ، 9194مجلس ايرلندة بـ( )419صوتا ً مؤيداً مقابل
 194صوتا ً معارضا ً  ،فاصبح بريان فاولكنر مجبراً على االستقالة من زعامة الحزب االتحادي
بعد ثالثة ايام  ،وخلفه هاري ويست في  11كانون الثاني .)65(9194
شهدت انتخابات مجلس العموم البريطانية ضعف موقف بريان فاولكنر اكثر  ،عندما
كسب مرشحي المجلس االتحادي لاللستر المتحدة  )99( ،مقعد من المقاعد البرلمانية االثنا عشر
بنسبة  %19من المقترعين في ايرلندة الشمالية على وجه األجمال  ،بينما حصل االتحاديون
الفاولكنريون على  %91فقط من المقترعين(.)66
بينما كانت ردة فعل المجتمع البروتستانتي االيرلندي ،وبشكل خاص الموالين المنظمين
عسكريا ً في ايرلندة الشمالية  ،على مؤتمر ساننغ دايل  ،من خالل تشكيل المجلس العسكري
االيرلندي

وهو

،

تنظيم

عسكري

يقدم

الدعم

للسياسيين

الموالين الذين عارضوا مجلس ايرلندة( .)67فقد نشرت قوة متطوعي الستر (U.V.F) ulster
volunteer force

()68

 ،منشوراً قالت فيه انه" :اليجب ان يكون الشخ

عبقريا ً ليدرك بان

عناصر مجلس ايرلندة  ،ستستخدم خالل عشر سنوات او اقل هيكلة لبرلمان لـ 11مقاطعة لعموم
ايرلندة  ،وفي تلك االثناء سوف يعمل كبرلمان مؤقت في اثناء اعادة توحيد الجزيرة بشكل
كامل"(.)69
كما هدد مجلس العمال االيرلندي ) Ulster Workers Council (U.W.Cوهو
مجموعة موالية بروتستانتية في  11آذار  9194بالعصيان المدني  ،مالم تجر انتخابات جديدة
للجمعية  ،وقد وصف النظام الداخلي لمجلس العمال االيرلندي نفسه ،بانه تنظيم مدني غير
مصطف مع اي مجموعة منظمة عسكريا ً او حزب سياسي  ،لديه اعتقاد راسخ بالوحدة الموالية ،
وراغبة بالعمل مع اي مجموعة أخرى "للحصول على مستقبل آمن ألجل الستر" .وقد سعت هذه
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المجموعة الى اعتناق آمال كل شرائح العمال الموالين  ،وتعهدت بالتصدي للجمهورية
االيرلندية( ، )70وكانت من بين اهداف مجلس العمال االيرلندي(:)71
 -9تعزيز الحفاظ على والء ايرلندة الشمالية الى العرش البريطاني والحفاظ على االتحاد بين
ايرلندة الشمالية وبريطانيا العظمى.
 -1الحفاظ على عالقة ايرلندة الشمالية مع رابطة الشعوب الناطقة باالنكليزية.
 -1السعي ألعادة المؤسسات الديمقراطية في ايرلندة الشمالية المخصصة للحفاظ على الميراث
البريطاني.
 -4معارضة ومقاومة كل محاوالت دمج او توحيد ايرلندة الشمالية مع جمهورية ايرلندة.
ودعا مجلس العمال االيرلندي في  91آيار  9194الى اضراب عام  ،بدأ مع قطع
مصادر الطاقة واغالق المصانع مثل مصنع هارالند وولف لبناء السفن  ،وتولت ادارة االضراب
 ،لجنة تنسيق يتراوح اعضاؤها ما بين ثالثة عشر الى خمسة عشر عضو برئاسة كلين بار
 ،)72(Glen Barrمن رابطة الدفاع عن ايرلندة )Ulster Defence Association (U.D.A
 ،إيان بازلي  ،هاري ويست  ،وليم كريغ  ،وقائد قوة متطوعي الستر كينن غبسون Kenn
 )73(Gibbsonمن بين القادة ايضاً.
قام مجلس عمال ايرلندة باصدار نظام مرور ألجل الحفاظ على الخدمات االساسية عن
طريق السماح لهؤالء الموظفين للوصول الى عملهم ولعبور الحواجز التي وضعتها الميليشيات
المنظمة لألرهاب(.)74
وقد انفجرت ثالث سيارات ملغمة في دبلن  ،قتل فيها عشرون شخصا ً وجرح اكثر من
مائة آخرين في  99آيار  ، 9194كما قتل خمسة اشخاص وجرح عشرون آخرين بواسطة سيارة
ملغمة انفجرت في مونغهان .)75(Monaghan
في هذه المرحلة وصلت االوضاع في ايرلندة الشمالية الى مرحلة حرجة  ،بعد ان شيدت
الميليشيات الموالية الحواجز وارهبوا العمال ومنعوهم من الدخول الى اماكن عملهم  ،في هذه
()76

االثناء عاد جيمس هارولد ويلسون James H.W

رئيسا ً للوزراء عن حزب العمال للمرة

الثانية في االنتخابات العامة التي جرت بتاريخ  94آذار  ، 9194واستخف باعمال
البروتستانتيون لدعم التعطيل واعالن االضراب  ،اذ جعل االذاعة والتلفزيون يصفون هذا
االضراب على انه " :محاولة متعمدة ومحسوبة الستخدام كل الوسائل الغير ديمقراطية والغير
برلمانية" واستمر بالتصريح بان الكثيرين في ايرلندة الشمالية كانوا "يتطفلون على ويستمنستر
والديمقراطية البريطانية"(.)77
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ان هذه المالحظة بحد ذاتها  ،كانت كافية لتدفع بالمتشككين البروتستانت لمد يدهم الى
المضربين واصبحت ايرلندة الشمالية بوضع يصعب ضبطه(.)78
ازاء هذا الوضع لم يكن ميرلي ريس  )79(Merly Reesوزير الدولة لشؤون ايرلندة
الشمالية في حكومة ويلسون العمالية اعتباراً من  4آذار  ، 9194راغب بنشر الجنود البريطانيين
ضد العمال  ،مما ادى الى استقالة بريان فاولكنر  ،من رئاسة السلطة التنفيذية في  18آيار 9194
 ،ألعتقاده بان درجة الموافقة المطلوبة لدعم السلطة التنفيذية  ،لم تكن موجودة في ذلك الوقت ،
واوصى ميرلي ريس باجراء مفاوضات بين مجلس عمال ايرلندة ووزارة الخارجية البريطانية
واال ان االخيرة رفضت هذا المقترح  ،وعادت ادارة ايرلندة الشمالية الى الحكومة البريطانية مرة
أخرى  ،وتعطلت الجمعية في  11آيار  ،9194وتم حلها رسميا ً في آذار .)80(9191

 المؤتمر الدستوري والعودة الى الحكم المباشر:بعد اخفاق مؤتمر ساننغ دايل  ،اعلنت الحكومة البريطانية في تموز  ، 9194في كتاب
ابيض اخر  ،بأنه سيتم ادخال تشريع من أجل تقديم االنتخابات لمؤتمر دستوري  ،يلقى على
عاتق ممثليه المنتخبين مسؤولية ايجاد دستور اليرلندة الشمالية ،ووضعت الحكومة البريطانية
بعض الشروط التي الزمت تنفيذها قبل الشروع بهذه االنتخابات وهي(:)81
أوالً :يجب ان يكون هناك نوع من تقاسم السلطة والشراكة  ،ألنه لن يبقى اي نظام سياسي او
يدعم  ،مالم يكن هناك قبول واسع له في داخل مجتمع ايرلندة الشمالية  ،لذلك يجب ان تكون هناك
مشاركة من كل المجتمع.
ثانياً :بسبب مشاركة ايرلندة الشمالية الحدود مع جمهورية ايرلندة الجنوبية ،لذا فأن اي اتفاقات
سياسية يجب ان تاخذ ذلك بنظر االعتبار  ،اي ان هناك بعد ايرلندي.
اعاد قانون ايرلندة الشمالية ) ، 9194 (Northern Ireland Actادخال الحكم المباشر
 ،وجرت االنتخابات للمؤتمر الدستوري في األول من آيار  ، 9191وكانت نسبة المشاركة %99
 ،اذ احرز المجلس االتحادي اليرلندة المتحدة نسبة  %11من اصوات المقترعين بالحصول على
 49مقعد  ،بينما كسب حزب العمال الديمقراطي االجتماعي على ( )99مقعد بنسبة  ، %14اما
حزب التحالف  ،فكان عدد مقاعده ( )8بنسبة  ، %91بينما حصل الحزب االتحادي الرسمي
على ( )1مقاعد فقط بنسبة  ، %8والنسبة االقل كانت من نصيب حزب العمال االيرلندي الشمالي
 ،اذ حصل على مقعد واحد بنسبة  %9فقط(.)82
ازاء هذه النتائج فقد كان من البديهي ان يحصل المجلس االتحادي اليرلندة المتحدة على
االغلبية في المؤتمر الدستوري  ،وهذا ما مكنه من فرض سياسته التي عبر عنها من خالل
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توصياته التي طرحها خالل المؤتمر  ،اذ اوصى أن تبقى ايرلندة الشمالية جزءاً مكمالً للمملكة
المتحدة وبرلمان المملكة المتحدة  ،على ان تدار من قبل مجلس تشريعي وسلطة تنفيذية مخولين
لسن القوانين وللحكم  ،وطالب ببرلمان جديد إليرلندة الشمالية  ،تكون له الصالحيات التي ن
عليها قانون حكومة ايرلندة الشمالية لعام  ، 9111من ضمنها صالحيات تطبيق القانون وحفظ
النظام العام(.)83
رفض المجلس االتحادي اليرلندة المتحدة تقاسم السلطة  ،وبدالً من ذلك اقترح تأسيس
نظام برلماني  ،يكون فاعالً من خالل تأليف لجان تتكون من ثمانية أو عشرة أعضاء  ،يؤخذون
من الحكومة والمعارضة على ح ٍد سواء  ،للتدقيق في عمل ادارات الحكومة (.)84
اقترح المجلس االتحادي اليرلندة المتحدة  ،ان يتم سن مشروع قانون الحقوق الدستورية
 ،الذي على ان السلطان لتشريعات البرلمان البريطاني ويستمنستر في ايرلندة الشمالية دون
()85

موافقة برلمان وشعب ايرلندة الشمالية .وفيما يتعلق بالعالقات الخارجية

اقترح المجلس

االتحادي اليرلندة المتحدة مايلي:
أ .على الحكومة البريطانية التشاور مع حكومة ايرلندة الشمالية  ،لتأمين تمثيل مصالح ايرلندة
كاف في المسائل الدولية.
الشمالية على نحو
ٍ
ب .رفض اي رابطة مؤسساتية مقترحة أو اية عالقة دستورية مع جمهورية ايرلندة الجنوبية.
ج .معالجة مشكلة االمن التي تنشأ عن السياسة التي تمارسها الحكومات المتعاقبة لجمهورية
ايرلندة  ،بشكل افضل عن طريق ابرام معاهدة تسليم المجرمين.
د .معالجة المشاكل االقتصادية المشتركة بين ايرلندة الشمالية وجمهورية ايرلندة بواسطة
حكومتيهما والعمل بشكل منفصل على مشاريع ذات فائدة متبادلة.
اراد المجلس االتحادي اليرلندة المتحدة  ،أن يؤسس نظام حكم في ايرلندة الشمالية ،
شبيه الى ح ٍد كبير بالنظام المعمول به قبل اعالن الحكم البريطاني المباشر عام  ، 9191ويعيد
العملية السياسية الى المربع األول(.)86
بخالف ذلك جادل حزب العمال الديمقراطي االجتماعي  ،بانه يحتاج الى وسيلة جديدة ،
ليست تلك التي لديها اهداف مستترة ولكن الوسيلة التي بينما تحترم وتعترف بطموحات وثقافة
كل فئة  ،فأنها تسمح بالتطور المتفق عليه بحرية لكل المؤسسات والمواقف التي تضع في النهاية
"مجتمع سياسي طبيعي" مبني على مبادئ المساواة(.)87
وقبل حزب العمال الديمقراطي االجتماعي بان يكون هناك بعداً بريطانيا كما هو الرغبة
المعلنة ألغلبية شعب ايرلندة الشمالية  ،بان يبقى جزءاً من المملكة المتحدة .وقد وضع حزب
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العمال الديمقراطي االجتماعي اثناء المفاوضات التي جرت بين االحزاب وقادة المجلس االتحادي
اليرلندة المتحدة  ،خمسة مبادئ بينت سياسته وهي.)88(:
 -9تحويل اكبر قدر من السلطات الى جمعية ايرلندة الشمالية والحكومة وتمثيل كل شرائح
المجتمع في الحكومة.
 -1المؤسسة المتفق عليها بين ايرلندة الشمالية وايرلندة الجنوبية.
المسؤوليات:
أ .تطوير المسائل المتفق عليها ذات االهتمام المشترك في المجال االقتصادي.
ب .ان يكون هناك اتفاق ثابت بين الشمال والجنوب حول االمن عندما يتم اعالن حالة
الطوارئ في أي جزء  ،وان يوضع مجلس أمن صغير شمالي – جنوبي موضع التنفيذ ،
وان يشرف على االتفاق ويعمل فقط خالل حالة الطوارئ.
 -1ان تنتقل سلطات الشرطة الى االدارة الجديدة.
 -4ان يقدم دعم كامل للمؤسسات الجديدة من كل الشرائح في ايرلندة الشمالية المعبر عنه عن
طريق االستفتاء العام.
 -1الطلب من الجنوب ان يقدم دعم كامل للمؤسسات بواسطة االستفتاء العام.
اعتقد حزب العمال الديمقراطي االجتماعي انه بينما يدافع المجلس االتحادي اليرلندة
المتحدة عن انموذج ويستمنستر للحكومة  ،فأنه اغفل ثالثة جوانب مهمة من التقليد البريطاني
والنظام البرلماني التي ال تالئم وضع ايرلندة الشمالية وهي(:)89
أ .تارجح البندول  ،الذي يعني معارضة اليوم من المتوقع ان تصبح حكومة الغد.
ب .التجريبية التي تتضمن  ،أن يكون النظام متكيف دائما ً ليسد الحاجات المتغيرة للمجتمع.
ج .التسوية الذي يعني أن تحاول االطراف السياسية دائما ً ايجاد تسويات سياسية.
أما حزب الطليعة بزعامة وليم كريغ  ،فقد فضل االئتالف االختياري  ،واعتقد بأحتمالية
ان يدعم الناخبون حكومة االئتالف  ،اذا عملت بشكل جيد  ،واستنتج بانه "اليمكن ان يكون هناك
نقل لسلطة الحكومة على اي مستوى  ،مالم تحظى بموافقة االغلبية الكبيرة جداً من المجتمع".
وان االغلبية البسيطة غير كافية( ،)90وشعر بان الحكم المباشر لن يقوم بادخال شعور الثقة
واالستقرار في ايرلندة الشمالية  ،وكان يخشى من زيادة في نشاط الجي

الجمهوري االيرلندي

معتقداً أن الحكومة البريطانية سوف تذعن لهم  ،كما كان يخشى من ازدياد قوة الميليشيات
الموالية فيما اذا استمرت االمور بهذا الشكل  ،حينذاك سيكون الوضع قابالً لالنفجار في كل
لحظة .ورأى وليم كريغ بأن "االغلبية العظمى من الشعب مستعداً لقبول قرار بأن تبقى ايرلندة
الشمالية ضمن المملكة المتحدة مادامت اغلبية الشعب تريد ذلك"(.)91
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اعتبر وليم كريغ هذا خطوة كبيرة لألمام بالنسبة لحزب العمال الديمقراطي االجتماعي ،
وأقر برغبة "شعبنا للحفاظ على االتحاد" .أما بالنسبة لطموح حزب العمال الديمقراطي
االجتماعي بإيرلندة موحدة  ،فقد أقر وليم كريغ بحقه في العمل نحو هذا الطموح  ،كما اعتقد بانه
يجب إعطاء احترام ودعم كامل لكل مؤسسات الدولة  ،لغاية ذلك الوقت  ،الذي سيكون فيه قرار
ديموقراطي لتغيير الوضع الحالي اليرلندة الشمالية داخل المملكة المتحدة(.)92
لكن فكرة وليم كريغ عن "االئتالف االختياري" التي تم رفضها من قبل المجلس
االتحادي اليرلندة المتحدة تركته معزول  ،وتمت المصادقة على قرار أيان بازلي ضد
"الجمهوريون المشاركون في اي حكومة مستقبلية في ايرلندة الشمالية" بـ 19صوتا ً مؤيداً مقابل
صوتا ً واحداً معارضا ً  ،هو صوت وليم كريغ فقط – تم حينذاك طرده من المجلس االتحادي
اليرلندة المتحدة  ،من قبل المؤتمر بـ 14صوتا ً مؤيداً مقابل  19صوتا ً معارضا ً  ،وظهر ان هذا
غير مقبول للحكومة البريطانية  ،التي قامت بحل المؤتمر(.)93
وبذلك لن تسعى الحكومة البريطانية الى تقديم حلول جديدة للمشكلة االيرلندية ،واستمر
االقتتال الطائفي بين البروتستانت والكاثوليك حتى جاء مشروعا ً آخر لتقسيم السلطة في ايرلندة
الشمالية وذلك عام  .9118وهو معروف بـ اتفاق الجمعة العظيم Agreement Good Friday
الدولة  ،لغاية ذلك الوقت  ،الذي سيكون فيه قرار ديموقراطي لتغيير الوضع الحالي اليرلندة
الشمالية داخل المملكة المتحدة.

نتائج البحث-:
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 على الرغم من سعي الحكومة البريطانية بشكل جدي النهاء ازمة العنف الدائرة في ايرلندةالشمالية منذ عام  ، 9191واعالنها الحكم المباشر ( 11آذار  19 – 9191كانون الثاني )9191
رغبة منها في السيطرة على مقاليد األمور هناك  ،اال ان ذلك لم يؤد الى النتائج المرجوة في
تحقيق السالم واألمن بسبب عمق الخالفات السياسية والفوارق االجتماعية بين البروتستانت
والكاثوليك  ،فضالً عن تفشي ظاهرة الميليشيات المسلحة سواء كانت بروتستانتية ام كاثوليكية ،
وازدياد العنف على الجانبين  ،فلم يعد باالمكان السيطرة على هذه الجماعات .هذا من جانب  ،اما
على الجانب ارخر  ،فأن الحلول التي قدمتها الحكومة البريطانية والمتمثلة بمشروع تقاسم
السلطة بين الطرفين  ،لم يرق الى كثير من االطراف السياسية وباالخ

البروتستانتية  ،التي

اظهرت تطرفا ً واضحا ً في رفضها لهذا المشروع .بسبب خوفها ان يؤدي ذلك الى الوحدة مع
الجمهورية بعد ان صرحت االحزاب الكاثوليكية بذلك  ،وعدت المشروع خطوة بهذا االتجاه.
 ادركت بريطانيا ان السالم اليمكن ان يعم ايرلندة الشمالية  ،مالم يكون هناك نظام سياسي قائمعلى ضمان مشاركة االقلية الكاثوليكية في السلطة مع البروتستانت  ،بعد استمرار العنف الطائفي
وتزايد حدة الهجمات العسكرية من قبل الميلشيات المسلحة من كال الجانبين.
 اقتنعت بريطانيا اخيراً في الدور الذي يمكن ان تؤديه جمهورية ايرلندة في تحقيق السالمواالمن في ايرلندة الشمالية  ،لذلك وافقت على ان يكون هناك بعداً ايرلنداً في جميع الحلول
المقترحة ألنهاء االزمة بشكل واضح وعلني  ،مما ادى الى تذمر االتحاديين البروتستانت
وانقسامهم بين راغب ورافض لمشروع تقاسم السلطة  ،فيما رحبت به القوى السياسية الكاثوليكية
وعدته خطوة بأتجاه الوحدة مع جمهورية ايرلندة.
 -اثار الكتاب االبيض الذي ن

على تقاسم السلطة في ايرلندة الشمالية جدالً واسعا ً بين االطراف

السياسية البروتستانتية بشكل خاص  ،وادى الى انشقاقات وتناحرات داخل الحزب االتحادي
البروتستانتي الذي تشظى الى عدة احزاب كحزب الطليعة بزعامة وليم كريغ واالتحاديون
الرسميون بزعامة بريان فاولكنر واالتحاديون الغير متعهدين بزعامة هاري ويست .على العكس
من االحزاب الكاثوليكية التي اظهرت ترحيبا ً كبيراً بهذا المشروع وعدته خطوة الى االمام السيما
حزب العمال الديمقراطي االجتماعي.
 تعقدت المشكلة االمنية في ايرلندة الشمالية بعد رفض البروتستانت لمشروع تقاسم السلطة ،وتنظيمهم االضرابات العامة التي شلت الحياة اليومية  ،وعدم قدرة الحكومة البريطانية على
معالجة الموقف فأستمرت االوضاع المضطربة وكثرت حوادث العنف والعنف المضاد الى عقد
آخر من الزمن.

الملخص
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منذ تأسيس أقليم ايرلندة الشمالية عام  9119استأثر االتحاديون البروتستانت بالسلطة ،
على الرغم من وجود انتخابات منتظمة  ،اال انه اليوجد تمثيل حقيقي للكاثوليك  ،اذ مارس
البروتستانت سياسة االقصاء والتهمي

ضد الكاثوليك سياسيا ً واجتماعيا ً واقتصاديا ً  ،االمر الذي

ادى الى مطالبة الكاثوليك بحقوقهم السياسية والمدنية بإعالنهم حركة الحقوق المدينة التي طالبوا
بها بأصالح نظام االنتخابات  ،اال ان االصطدامات بين البروتستانت والكاثوليك التي حدثت
خالل المسيرات التي قامت بها حركة الحقوق المدنية  ،ادت الى ارتفاع وتيرة العنف الطائفي
وباالخ

تلك التي حدثت في ديري بعد تدخل القوات البريطانية واحداث االحد الدموي  ،قررت

على اثرها  ،الحكومة البريطانية تعليق برلمان ايرلندة الشمالية ووضع االقليم تحت الحكم
المباشر .وتم تعيين سكرتير الدولة للشؤون ايرلندة الشمالية وليم وآيت لو الذي حاول ان يخرج
ايرلندة الشمالية من مازق الحكم المباشر واعادة نوع من الحكم الذاتي اليها  ،عن طريق تقاسم
السلطة بين الكاثوليك والبروتستانت وتشكيل جمعية مستندة الى نظام التمثيل النسبي  ،ينبثق عنها
نوع من تقاسم السلطة  ،وبعد اجراء االنتخابات للجمعية البالغ عددها  98مقعداً  ،ظهر انقساما ً
واضحا ً بين االتحاديون البروتستانت بين رافضا ً ومؤيد  ،وعلى الرغم من ذلك ترأس بريان
فاولكنر االئتالف المكون من البروتستانت والكاثوليك اذ قدم االتحاديون الرسميون وحزب
التحالف وحزب العمال الديمقراطي االجتماعي ترتيبات تقاسم السلطة  ،واعلنوا تشكيل مجلس
ايرلندة الذي يجمع بين اعضاء من ايرلندة الشمالية وجمهورية ايرلندة ،واعلنت حكومة جمهورية
ايرلندة بأنها سوف تحترم رغبات األغلبية في الشمال  ،فيما يخ

الوضع الدستوري اليرلندة

الشمالية  ،بينما تعهدت الحكومة البريطانية بدعمها االغلبية حتى لو قررت االتحاد مع جمهورية
ايرلندة.
رفض البروتستانت ارخرين هذا المجلس ونظروا اليه على انه خطوة بأتجاه الوحدة مع
الجمهورية بعد ان اعطى حزب العمال الديمقراطي االجتماعي هذا االنطباع بعد تأكيده على
الوحدة التدريجية األمر الذي ادى الى تنظيم الجماعات البروتستانتية اضرابا ً عاما ً للعمال مما
ادى الى شل االقليم  ،وقد فشلت الحكومة العمالية برئاسة هارولد ويلسون في ايقاف االضراب ،
بأجراءات سريعة وقوية فأنحل هذا االئتالف ولم ينجح في تأسيس جمعية قائمة على تقاسم السلطة
بين البروتستانت والكاثوليك.

Conclusion
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Federal Protestants accounted for in power since the founding of
the province of Northern Ireland on 1921, and practiced the isolation and
marginalization

policy

of

Catholics,

politically,

socially

and

economically, which led to the catholic claim their civil and political
rights, and then follow the military line that represents the "Irish Republic
Army". The continuing attemps of union with the Irish Republic, Puritan
reaction was violent, too, after that a number of organization formed in
federal military led to the outbreak of clashes since 1969 until 1972,
which reached the hight of the violence which took the form of Boobytrapped cars, so, Britain seemed advertising direct rule of Northern
Ireland and the abolition of Stursunt and started looking Solutions to end
the Crisis; was unouncing the white paper, which provided for power
Sharing between the two unions Protestants and the national Catholics in
Northern Ireland. This project has leded to large divisions within the
ruling unionist party of Northern Ireland between dismissive and
supporter of this project, while approved by the Catholic parties and
Considered it a step toward union with the Republic. The differences and
splits withen the unionist party led in the end to reject the entire white
paper. The project ended British object failure that kept him direct British
rule on Northern Ireland for a long time for two decades until the year
1998, when holding the Good Friday Agreement, which devoted a draft
power-Sharing between Catholics and Protestant.

الهوامش
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الجمهوري االيرلندي :هو منظمة عسكرية سعت لتحرير ايرلندة الشمالية من الحكم البريطاني
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