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يف 18 من نيسان أعلنت رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي أن االنتخاابت املفاجئة ستجري يف 8 حزيران 
2017، وجاء هذا اإلع��ان يف ظل مفاوضات خروج بريطانيا من االحت��اد األورويب -تصويت اململكة 
املتحدة لرتك االحتاد األورويب-، ومنذ ذلك احلني أصدر كلٌّ من حزب احملافظني بقيادة ترييزا ماي وحزب 
العمال بقيادة جريميي كوربني، بياانً يتضمن تعهداهتما وقاما حبمات انتخابية تضمنت وعوداً بشأن ما 
ستبدو عليه بريطانيا حتت قيادة كل منهما، وتبحث هذه الورقة بياانت سياساهتما اخلارجية وتوجهاهتما 
لتقدم  نفسها  االنتخاابت  الورقة يف  )MENA(، وستنظر  أفريقيا  الشرق األوس��ط ومش��ال  حيال منطقة 
األجوبة على كيفية أتثري خروج بريطانيا من االحت��اد األورويب، وما إذا كان حلزب العمال فرصة للفوز، 
واحتمال قيام التحالفات التكتيكية بني األحزاب وهل ما زال لألحزاب الوطنية األصغر حجماً من قبيل 

احلزب الدميقراطي الليربايل، وحزب استقال اململكة املتحدة )UKIP( أي أتثري حقيقي. 

مواقف السياسة اخلارجية لألحزاب السياسية الربيطانية:
حزب احملافظني: 

البيان االنتخايب حل��زب احملافظني موجهاً  العامة، ك��ان  الثاثة يف االنتخاابت  الرئيسة  من بني األح��زاب 
للداخل بشكل كبري، مع تركيز واض��ح على االقتصاد واحل��راك االجتماعي واألم��ن الداخلي، وقد حدد 
احمل��اف��ظ��ون مخسة حت���دايت رئيسة ت��واج��ه اململكة امل��ت��ح��دة، ه��ي: االق��ت��ص��اد وخ���روج بريطانيا م��ن االحت��اد 
األورويب، واألحداث العاملية األوسع يف عامل متغري، واالنقسامات االجتماعية واحلراك يف اململكة املتحدة، 
اليت  املتسارعة  التكنولوجية  والتغريات  الربيطاين،  الشعب  شيخوخة  عن  النامجة  الدميوغرافية  والتحدايت 

تتحدى املعايري القائمة)1(.
وعلى الرغم من أن البيان االنتخايب أكد »وجود متييز طفيف بني الشؤون احمللية والدولية يف القضااي املتعلقة 
ابهلجرة واألمن الوطين واالقتصاد«)2(، إال أن العديد من قضااي السياسة اخلارجية مت مناقشتها من منظور 
اهتمامات السياسية احمللية مع إشارة خاصة إىل خروج بريطانيا من االحتاد األورويب، وبدا ذلك واضحاً 
1.“Forward, Together: Our Plan for a Stronger Britain and a Prosperous Future”, The 
Conservative and Unionist Party”, May 2017, <https://s3.eu-west-2.amazonaws.
com/manifesto2017/Manifesto2017.pdf>, pp. 6-7 [Accessed 22-May-2017].
2. Ibid, p. 6.

االنتخابات العامة البريطانية لعام 2017: 
التأثيرات على الشرق األوسط 



االنتخاابت العامة الربيطانية لعام 2017: التأثريات على الشرق األوسط 

3

ال��ذي ركز على ش��ؤون السياسة اخلارجية والدبلوماسية حتت عنوان »أم��ة قوية  بنحٍو خاص يف الفصل 
«، ويركز النصف األول من ذلك الفصل بنحٍو كامل على متاسك اململكة املتحدة،  وموحدة يف عامل متغريرّ
وكذلك خروجها من االحتاد األورويب، مشدداً على احلاجة لإلبقاء على وحدة إجنلرتا، وأسكتلندا، وويلز، 
وآيرلندا الشمالية وكيف استفادت احلكومات احمللية يف ظل احلكومة احملافظة. ويتعهد هذا كذلك القسم 
بتعزيز مصاحل أسكتلندا وصادراهتا يف مجيع أحناء العامل)3(، وقدمت تعهدات مماثلة فيما يتعلق بويلز وآيرلندا 
الشمالية، اللذين أعربتا عن اهتمامهما إبجراء االستفتاء على االستقال)4(، وبعد ذلك انقش أمهية وحدة 
اململكة املتحدة؛ لضمان جناح خروج بريطانيا من االحتاد األورويب؛ فمثل هذه الصلة تتسق مع احملاوالت 
املقصودة حلملة احملافظني إلنشاء عاقة معيارية بني االنتخاابت العامة، وإقامة استفتاء أسكتلندي اثٍن 
على االستقال، وبيان النتائج اإلجيابية خلروج بريطانيا من االحتاد األورويب والسيما مع أتكيد رئيسة الوزراء 
ماي نفسها اليت أعلنت أن كل صوت انتخايب للمحافظني إمنا هو صوت التفاق جيد خلروج بريطانيا من 
االحتاد األورويب)5(. ووصف البيان االستفتاء على االستقال األسكتلندي »ابلتقسيمي«، وسلرّط الضوء 
على املخاطر اليت يرتبها هذا االستقال على مفاوضات خروج بريطانيا من االحتاد األورويب)6(. وبنحو 
عام فإن تعهدات خروج بريطانيا من االحت��اد األورويب املضمنة يف البيان االنتخايب تركز على االستقرار 
واالستمرارية، مع حتديد األهداف إببقاء االضطراابت يف احلد األدىن، وضمان أن اململكة املتحدة ميكن 

أن تربم اتفاقيات جتارة حرة ومجارك شاملة مع البلدان املستقلة ضمن االحتاد األورويب أو من دونه)7(. 
اخلارجية على  الدفاع، واألم��ن، والدبلوماسية، والسياسة  املتصلة بقضااي  املوضوعات  مناقشة  مت كذلك 
نطاق واسع يف النصف الثاين من هذا الفصل، إذ تعهد البيان ابحلفاظ واملشاركة يف املنظمات الدولية )8(، 

3. Ibid, p. 32.
4. Batchelor, Tom. “Nicola Sturgeon›s referendum call prompts demands for Welsh 
and Northern Irish independence votes”, The Independent, 13-March-2017, 
<www.independent.co.uk/news/uk/politics/wales-northern-ireland-
independence-campaign-nicola-sturgeon-scottish-independence-demand-
speech-a7627861.html>, [Accessed 22-May-2017].
5.Gilchrist, Karen. »UK›s Theresa May pledges to fight for every vote to secure 
best Brexit deal«, CNBC, 19-April-2017, <http://www.cnbc.com/2017/04/19/
theresa-may-pledges-to-fight-for-every-vote-to-secure-best-brexit-deal.html>, 
[Accessed 22-May-2017]
6. “Forward, Together: Our Plan for a Stronger Britain and a Prosperous Future”, The 
Conservative and Unionist Party”, May 2017, <https://s3.eu-west-2.amazonaws.
com/manifesto2017/Manifesto2017.pdf>, p. 30 [Accessed 22-May-2017]
7. Ibid, pp. 35-36.
8. Ibid, p. 38.
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وإعادة أتسيس العاقة مع »األصدقاء واحللفاء القدامى« يف مجيع أحناء العامل مثل الكومنولث مع البناء 
على » العاقة اخلاصة » مع الوالايت املتحدة )9(، وكانت تتضمن سلطة دفاعية قوية وتعهدت مبواصلة 
اإلنفاق على الناتو بنسبة 2% من الناتج احمللي اإلمجايل وإستثمار 178 مليار جنيه إسرتليين لبناء معدات 
جديدة وتطويرها مبا يف ذلك التوسع يف البحرية امللكية )10(، ويف الوقت الذي أنى البيان عن االلتزامات أو 
التعليقات بشأن أزمات حمددة مثل سوراي والعراق، إال أنه علرّق على األزمات اليت مل تتسبب هبا بريطانيا، 

مثل: أزمة الاجئني اجلارية، والتطرف اإلسامي اليت ال تزال حلوهلا متمركزة يف اململكة املتحدة. 
وفيما يتعلق ابلشرق األوس��ط فإن اململكة ستواصل دعم الروابط االقتصادية والسياسية مع الشركاء يف 
العديد من دول اخلليج والشركات هلا حصص يف الشركات  إذ إن  اخلليج كالسعودية وقطر والبحرين، 
والبنية التحتية األمريكية؛ وهذه االستمرارية ستجعل من اخلليج شريكاً مرغوابً به لربيطانيا بعد خروجها 
من االحتاد األورويب، وعلى خاف حزب العمال مل يقدم احملافظون أي انتقادات أو حتفظات ضد دول 

اخلليج.
ومع ذلك فإن يف املناطق األقل قابلية على التنبؤ مثل العراق وسوراي ستعمل اململكة املتحدة على تقليل 
أتثريها فيها، ويف أعقاب خ��روج بريطانيا من االحت��اد األورويب ف��إن ع��دداً من الشخصيات ال��يت فضلت 
عاقات اقتصادية أعمق مع العراق -مثل أندراي ليدسوم- قد خسروا مواقعهم، ومل يتم تكرار سياساهتم. 
أما يف سوراي وعلى الرغم من أن حزب العمال اهتم احملافظني أبهنم سيلجئون إىل التدخل)11( إال أن ماي 
امتنعت حىت اآلن عن إعان الدعم للتدخل هذا؛ مع أن الشخصيات البارزة احملافظة األخرى مبا يف ذلك 
وزي��ر اخلارجية بوريس جونسون ضغطوا هبذا االجت���اه)12(؛ وبنحٍو عام فمن غري احملتمل أن تقوم اململكة 
املتحدة يف ظل حكومة احملافظني أبي دور نشط يف األزمات احمليطة مبنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، 
مع تفضيلها لرتكيز جهود السياسة اخلارجية على الشركاء العتيدين، ويف الوقت الذي ال تقحم فيه اململكة 
املتحدة نفسها يف األزمات، إال أهنا من املرجح أن تفعل ذلك ابلشراكة مع الوالايت املتحدة وحلف مشال 

األطلسي مع حتاشي أن يكون هلا أتثري كبرية.

9.Ibid, p. 38.
10. Ibid, pp. 41-42.
11. Mason, Rowena; MacAskill, Ewen. »Vote for Tories is vote to escalate Syria 
war, Labour says«, The Guardian, 04-May-2017, <https://www.theguardian.
com/politics/2017/may/04/theresa-may-urged-not-rush-attack-syria-election>, 
[Accessed 23-May-2017].
12.Staunton, Denis. »May Refuses to Endorse Johnson›s stance on British 
Intervention in Syria«, The Irish Times, 27-April-2017, <http://www.irishtimes.
com/news/world/uk/may-refuses-to-endorse-johnson-s-stance-on-british-
intervention-in-syria-1.3063799>, [Accessed 23-May-2017].
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حزب العمال 
على غرار حزب احملافظني، ركز بيان حزب العمال على السياسات احمللية، مبا يف ذلك األجور املنخفضة، 
وعدم املساواة، وفشل اخلدمات على الرغم ارتفاع تكاليفها على عامة الناس، واعرتف حزب العمال أبمهية 
خروج بريطانيا من االحتاد األورويب يف االنتخاابت العامة، وأوضح أن هدفهم التوصل إىل نتيجة تصاحلية 
مع أكرب شريك جتاري -االحتاد األورويب- حيمي االقتصاد ومستوايت املعيشة، مع توفري االطمئنان ملواطين 
االحتاد األورويب والشركات الدولية)13(، وميكن أن يؤدي املوقف التصاحلي إىل تقليل خماطر خروج بريطانيا 
من االحتاد األورويب ويفضي إىل إجياد بيئة تفاوضية إجيابية بني اململكة املتحدة واالحتاد؛ وإذا ما جنحت 
مثل هذه السياسات فإن ذلك من شأنه أن خيفف بعض من الضغوط عن اململكة املتحدة يف سياق 
أتسيس روابط اقتصادية جديدة تعوض عن فقدان التجارة مع االحتاد األورويب، ومع ذلك فإن حقيقة 
وجود إعادة تنظيم لسياسات حزب العمال سيعين أن جزءاً كبرياً من املوارد السياسية يف اململكة املتحدة 
ستكرس لذلك؛ فوضع سياسة اثبتة هو أمر ضروري ابلنظر إىل أن اململكة املتحدة استندت إىل املادة 
)14·50( وهي اآلن ضمن مدة السنتني اليت من املقرر أن جتري فيها املفاوضات مع االحت��اد األورويب؛ 
واجلدير ابلذكر هو أن انتصار حزب العمال سيضع حدوداً على قدرة اململكة املتحدة على االخنراط يف 

األزمات يف مجيع أحناء العامل، على غرار نصر احملافظني. 
يعد االلتزام بعدم التدخل الركن الرئيس لبيان حزب العمال بصدد السياسة اخلارجية، إذ ينص البيان على 
أن قيم حزب العمال للسياسة اخلارجية سوف هتتدي بقيم السام واحلقوق العاملية والقانون الدويل)15(، 
ويشري إىل أن اململكة املتحدة تواجه حتدايت أكثر تعقيداً وترابطاً يف األمن والتنمية مبا يف ذلك الصراعات 
ال��ش��رق األوس���ط، وأزم���ة الاجئني، واإلره��اب��ن والتغري املناخي، واجمل��اع��ات يف أفريقيا وروس��ي��ا األكثر  يف 

»شراسة«، و«ختبط« اإلدارة األمريكية.   
ويشري البيان ابلتحديد إىل حتقيق جلنة تشيلكوت16•، فاستجابة بريطانيا هلذا التحدايت حتتاج إىل تغيري 
وإىل حلول دبلوماسية، وضرورة أن تنفذ جنباً إىل جنب مع الشركاء الدوليني واإلقليميني واحملليني يف إطار 

13.“For the Many, not the Few: The Labour Party Manifesto 2017”, The Labour 
Party, May 2017, p. 24 <http://www.labour.org.uk/page/-/Images/manifesto-2017/
labour-manifesto-2017.pdf>, [Accessed 22-May-2017]

14.تنص هذه املادة على أن أي دولة عضو يف االحتاد األورويب راغبة يف اخلروج من االحتاد إحاطة اجمللس األورويب علماً بذلك، 
وأن تتفاوض على ذلك بشرط أن ال تتجاوز مدة املفاوضات سنتني، إال يف حالة موافقة مجيع الدول األعضاء األخرى على متديد 
هذه املدة. وتنص املادة أيضاً على أن الدولة اليت تريد اخلروج من االحتاد األورويب ال حيق هلا املشاركة يف املشاورات داخل االحتاد 

حول هذا املوضوع، )املرتجم(. 
15.Ibid, p. 116.

16.هي جلنة حتقيق بريطانية مستقلة خمتصة ابلتحقيق حول مشاركة بريطانيا يف حرب العراق، أسست يف 15 حزيران/يونيو 2009 
من قبل رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون وابشرت عملها رمسياً يف 30 يوليو 2009. يغطي التحقيق -كما أعلن السري جون 

تشيلكوت رئيس اللجنة- املدة الواقعة بني صيف عام 2001 وحىت هناية متوز /يوليو من عام 2009. )املرتجم(. 
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القانون الدويل)17(، والتعهد بتعزيز الدفاع، واحلفاظ على اإلنفاق على الدفاع مبستوى 2% من الناتج احمللي 
اإلمجايل، ولكن التفاصيل الشاملة عن الدفاع هي أقل تفصيًا إذا ما قورنت مع احملافظني. وقد اقرتحت 
أق��وى لعدم التدخل؛ وعلى الرغم من هذا فقد مت حذفه يف النسخة  مسودة النسخة السياسية سياسة 
األخ���رية)18(، إال أن املشاعر اليت تعكس هذه السياسة ال تزال جلية يف احلملة االنتخابية، ويف أعقاب 
تفجريات 22 أاير يف مانشسرت، أشار كوربني إىل أن السياسة اخلارجية الربيطانية املتصلة ابإلرهاب قد 

فشلت، وهناك حاجة إىل حلول جديدة)19(. 
ويف الوقت الذي مل يشر فيه البيان احملافظ إىل وصف احللول ألزمات متعددة، فقد عاجل حزب العمال 
عدداً من األزمات البارزة بنحٍو مباشر، وال غرابة يف هذا األمر؛ نظراً ملشاركة كوربني يف عدٍد من مجاعات 
املدافعة السياسية الشرق األوسطية وموقفه الثابت واملؤيد لفلسطني)20(، أما ما خيصُّ سوراي فقد تعهد 
البيان إبعادة العملية الدبلوماسية إىل مسارها ودعم اجلهود الدولية الرامية إىل »التحقيق مع مرتكيب جرائم 
احلرب وحماكمتهم وإدانتهم« مع ضمان احلد من املعاانة اإلنسانية النامجة عن احلرب، وتوخى البيان أيضاً 
وضع خطط تفصيلية للعمل على وأد الصراعات وحلها، وبناء السام يف مرحلة ما بعد انتهاء الصراع، 
وحتقيق العدالة لضحااي جرائم احلرب)21(، وهذا يشمل اختاذ مجيع الوسائل القانونية لوقف »الوحشية اليت 
ال متيز أحداً« املتمثلة بداعش، و«الدفاع عن االسرتاتيجيات السياسية الطويلة األمد املتعددة اجلنسيات 

بقيادة اجلهات الفاعلة اإلقليمية للتصدي النتشار التطرف«)22(. 
وقد حث البيان مصر ودول اخلليج وتركيا على احرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون، وتعهرّد »مبراجعة 
مجيع عقود التدريب والتجهيز مع األنظمة القمعية؛ لضمان عدم تورط بريطانيا يف سوء معاملة املدنيني« 

 .)23(

17.Ibid, p. 116.
18. »Labour manifesto 2017: What has changed from the draft document?«, BBC, 
16-May-2017,<www.bbc.co.uk/news/election-2017-39937090>,[Accessed 22-
May-2017]
19.Mason, Rowena; Stewart, Heather. “Jeremy Corbyn: the war on terror is 
simply not working”, The Guardian, 26-May-2017, <https://www.theguardian.
com/politics/2017/may/26/jeremy-corbyn-the-war-on-terror-is-simply-not-
working>, [Accessed 26-May-2017].
20.»MPs, actors, authors and musicians among 21,000 demanding arms 
embargo on Israel«, Palestine Solidarity Campaign, 25-July-2014, <https://
www.palestinecampaign.org/mps-actors-authors-musicians-among-21000-
demanding-arms-embargo-israel/>, [Accessed 25-May-2017].
21. Ibid, pp. 116-117.
22. Ibid, p. 118.
23. Ibid, p. 118.
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 وتتضمن السياسة اخلارجية املوضحة يف البيان عدداً من املواقف اليت ميكن أن يكون هلا أتثري كبري على 
التدخل  بعدم  اإلل��ت��زام  هو  الرئيس  السياسي  املوقف  ان  املتحدة.  اململكة  املتميزة يف  اخلارجية  السياسة 
واحللول السلمية لألزمات يف الشرق األوسط. وذلك يف حد ذاته قد اليكون تعهداً كبرياً نظراً لتعهدات 
مماثلة يف املاضي. ومع ذلك فان البيان يرتك فسحة كافية للمرونة، من خال إقرتاح ان اململكة املتحدة 
ستظل ملتزمة بدعم احلكومات الوطنية ضد اإلرهاب )حتديداً العراق وأفغانستان(؛ ومع ذلك فإن التعهد 
الصريح ابلتساوق مع قناعات كوربني الشخصية يفصح عن موقف أكثر تشدداً للملكة املتحدة حيال 
إيران وسوراي -سيخفف بعض الشيء- من ذلك، وعلى العكس فإن احلكومة العمالية ستحاول زايدة 
الضغط على دول اخلليج؛ مما حيد من العاقات إىل حد ما، وقد تعهد كوربني بتأميم عدد من الشركات 
وهو األمر الذي من شأنه أن يعمل على توتر العاقات مع دول اخلليج اليت متتلك حصصاً يف الشركات 
الربيطانية والسيما قطر)24(، وملواجهة ذلك فإن دول اخلليج من املرجرّح أن تضغط على احلكومة الربيطانية 
للوبيات والشبكات العتيدة اليت ميتلكوهنا فهم سينجحون، ويف  وحتفزها على االحتفاظ ابلنفوذ؛ ونظراً 

عضون ذلك فإن هذا الوضع سيزيد من حدة املنافسة بني إيران ودول اخلليج. 

اخلروج الربيطاين من االحتاد األورويب )النتيجة(:    
يعد العامل املشرتك فيما يتعلق جبميع البياانت اليت مت ذكرها هو خروج بريطانيا من االحتاد األورويب، وهذا 
أمر ال يثري الدهشة؛ نظراً للتأثري املستمر واملثري لاختاف على السياسات الربيطانية، وأايً كان احلزب 
العامة، سيتعنيرّ عليه أن يتعامل مع نتائج االستفتاء وتداعياته وعملية مغادرة  املنتخب يف االنتخاابت 
االحتاد األورويب. وكما هو موضح يف أقسام البيان، فإن ذلك سيجعل سياسات خروج بريطانيا من االحتاد 
األوريب موجهة أكثر حنو الداخل، إذ إن كثرياً من اخلطاابت اليت حتيط حبملة »ات��رك االحت��اد األورويب«  
كانت ذات صبغة محائية، وقد عدت السيادة ومستوى فك االرتباط من االلتزامات السياسية واالقتصادية 

أبهنا ليست ذات فائدة للمملكة املتحدة. 
ل��رتك االحت��اد األورويب للرتكيز على حتديد القضااي  هناك رغبة واضحة بني أوس��اط أولئك الذين صوتوا 
ف��إن على  ذل��ك  )NHS(، فضًا عن  الوطنية  الصحية  التحتية واخل��دم��ات  والبنية  البطالة  مثل  الداخلية 
احلكومة الربيطانية إعادة أتكيد الرغبة يف بقاء االنغماس ابلشؤون العاملية، لكْن هناك عدٌد من األولوايت 
اليت حتول دون ذلك ابلشؤون العاملية وهي: املفاوضات مع االحتاد األورويب، واملناقشات اجلارية احمليطة 
ابالستقال األسكتلندي سوف تشغل حيزاً كبرياً من االهتمام واملوارد اليت متتلكها احلكومة الربيطانية، 

والسيما إذا ما حقق احلزب الوطين األسكتلندي فوزاً كبرياً. 

24.Packard, Jim; Parker, George. “Qatar lined up for £10bn UK projects fund”, 
Financial Times, 13-March-2013,<https://www.ft.com/content/0f6c15ca-8c07-
11e2-8fcf-00144feabdc0>, [Accessed 21-May-2017].
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ال��وراء حيال عدد من  وكنتيجة لذلك فمن املرجح أن ترجع عملية صنع السياسة الربيطانية خطوة إىل 
التدخات اخلارجية، وأن حتاول حتديد األولوايت، أو تعمل على تنشيط ما تبقى منها، وسيستند احلساب 
الذي أيخذ بعني احلسبان أي العاقات اليت يتم حتديد أولوايهتا على حساب الكلفة-العائد فيما خيصُّ 
اململكة املتحدة يف املدى القصري واملتوسط، بداًل من األهداف السياسية الطويلة األجل أو ذات الدوافع 

األيديولوجية.  
ونظراً للرتكيز على الداخل فإن احلكومة الربيطانية ستكون لديها قدرة حمدودة للتعامل القضااي األخرى، 
وسيتم بناء العاقات على أساس ما إذا كانت ستوفر بديًا عن االحتاد األورويب، وأن حتقق خروجاً انجحاً 
لربيطانيا من االحتاد األورويب، وأن حتقق أقصى قدر من املكاسب السياسية واالقتصادية أبقل قدر ممكن 
من التداعيات؛ ولتحقيق هذه الغاية ستكون للعاقات القائمة واملعروفة سابقاً عامًا رئيساً يف هذا اجملال، 
وقد شدد وزير اخلارجية بوريس جونسون على ضرورة حتويل الرتكيز إىل العاقات القائمة للمملكة املتحدة 
مثل الكومنولث)25(، وستجري عملية مشاهبة فيما خيصُّ الشرق األوسط حيث ستأخذ العاقات القائمة 

مع دول اخلليج وإسرائيل األسبقية حىت يف حالة انتقاد احلزب هلذه الدول يف سبيل انتخابه.
ومع ذلك فإنه من الصعوبة التنبؤ بنتيجة خروج بريطانيا من االحتاد األورويب حىت االنتهاء من االنتخاابت، 
وإن فوز احملافظني هبامش كبري من شأنه أن يسمح لرئيسة الوزراء ماي ابلرتويج لرؤيتها القاضية ب�«عدم 
وجود اتفاق أفضل من اتفاق سيرّئ«، واختاذ مواقف متشددة ضد االحتاد األورويب، وتصاعد التوترات، 
وزايدة احتمالية »خروج بريطاين صعب من االحتاد األورويب)26(«؛ ومن شأن ذلك أيضاً أن حيفرّز االندفاع 
صوب االستقال األسكتلندي الذي ميكن أن حيفز بدوره حتركات مماثلة يف آيرلندا الشمالية، فعلى الرغم 
من أن االستقال الويلزي قد نشأ إال أنه أقل إحتمااًل بكثري وحركته أضعف بكثري، وعلى الرغم من عدم 
ترجيح ذلك إال أن عدداً من علماء السياسة قد افرتضوا أن سلسلة األحداث هذه ميكن أن تنطوي على 

إمكانية تقسيم اململكة املتحدة)27(. 
من املرجح أن تقل احتمالية »اخلروج الصعب لربيطانيا من االحتاد األورويب« يف حالة فوز حزب العمل 
أو فوز حزب احملافظني هبامش ضئيل، وسيكون هذا هو احلال والسيما إذا حقق الليرباليون الدميقراطيون 

25. Campanella, Edoardo; Dassu, Marta. “A Future of the English-Speaking 
Peoples”, Foreign Affairs Magazine, 21-February-2017, <https://www.
foreignaffairs.com/articles/world/2017-02-21/future-english-speaking-peoples>, 
[Accessed 30-March-2017].
26. Described as total withdrawal from the EU including the Single Market and the 
cessation of Free Movement.
27. »Brexit›s Potential to Fracture the UK«, Stratfor, 02-April-2017, <https://
www.stratfor.com/article/brexits-potential-fracture-uk>, [Accessed 25-May-
2017]
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-الذين وعدوا إبجراء استفتاء اثن خلروج بريطانيا من االحتاد األورويب-)28( مكاسب كبرية يف االنتخاابت، 
ومن شأن هذه النتائج أن توفر مقاومة متزايدة ضد احتمال اخلروج، وسيفضي إىل إعادة توجيه بوصلة 
السياسة صوب »اخل��روج الناعم لربيطانيا من االحتاد األوريب«)29(، ال بل حىت عدم خروج بريطانيا من 

االحتاد األورويب مطلقاً. 
تنظيم  إع��ادة  لكن  اآليرلندي،  والشمال  األسكتلندي  االستقال  تفادي  ال��ظ��روف ميكن  ه��ذه  ويف ظل 
املواقف السياسية سيفضي إىل أتخ��ريات يف صياغة املوقف التفاوضي؛ وألن االحت��اد األورويب قد وضع 
األطر التفاوضية خلروج بريطانيا منه)30(، فإن أي تغيري وإع��ادة تنظيم من قبل اململكة املتحدة سيعطي 

االحتاد األورويب زمام املبادرة. 
وبصرف النظر عن احل��زب ال��ذي سينتخب، فمن الواضح أن املفاوضات بني اململكة املتحدة واالحت��اد 
األورويب على مدى العامني املقبلني ستكون معقدة وحتيط هبا الشكوك، وقد تكثف اخلطاب العدائي بني 
االحتاد األورويب واململكة املتحدة فقط منذ إعان االنتخاابت، وبلغت ذروهتا حينما اهتمت ترييزا ماي 
االحتاد مبحاولة التاعب ابالنتخاابت)31(، وهتديد السياسيني القوميني بعمل عسكري ضد أسبانيا بشأن 
النزاع على جبل ط��ارق)32(، واف��رتاض السياسيني املؤديني خلروج بريطانيا من االحت��اد األورويب أن األخري 

سيحاول معاقبة بريطانيا بسبب تصويتها على اخلروج منه)33(. 

28. “Change Britain’s Future: Liberal Democrat Manifesto 2017”, The 
Liberal Democrats, May 2017,p.9.    <http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.
net/themes/5909d4366ad575794c000000/attachments/original/1495020157/
Manifesto-Final.pdf?1495020157>, [Accessed 22-May-2017].
29. Denoting a partial withdrawal from the EU while still participating in its 
institutions
30.Wishart, Ian; Bodoni, Stephanie, Simenas, Dalius; »European Leaders Back 
Brexit Negotiating Plan Before Talks«, Bloomberg, 28-April-2017, <https://
www.bloomberg.com/politics/articles/2017-04-28/eu-says-it-s-already-europe-
1-britain-0-as-brexit-reality-dawns>, [Accessed 25-May-2017].
31.Kellner, Peter, »Much Ado About Brexit«, Carnegie Endowment for International 
Peace, 09-May-2017, <carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=69908>, [Accessed 
23-May-2017]
32. Parker, George. »Gibraltar Tensions Bubble Over Into British War Talk«, The 
Financial Times, 02-April-2017, <https://www.ft.com/content/391f0114-17a1-
11e7-a53d-df09f373be87>, [Accessed 23-may-2017].
33. Swinford, Steven. »Revealed: How Jean-Claude Juncker›s ‹monster› is plotting 
to punish Britain for Brexit«, The Telegraph, 02-May-2017, <www.telegraph.
co.uk/news/2017/05/02/revealed-jean-claude-junckers-monster-plotting-
punish-britain/>, [Accessed 24-May-2017].
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إن املخاوف بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من االحتاد األوريب تزداد تعقيداً من قبل حزب استقال 
ل��ن حيققوا مكاسب كبرية يف  أهن��م  اململكة  م��ؤي��دو ح��زب استقال  وي���درك   ،)UKIP( املتحدة  اململكة 
االنتخاابت)34(، فقد فقدوا مقاعدهم مجيعها يف االنتخاابت احمللية، وجنح العديد من انخبيهم صوب 
حزب احملافظني الذي انبثقوا منه)35(. ويف حماولة للحفاظ على أمهيته كونه قاعدة الدعم، فقد وضع احلزب 
ال��وزراء ماي  نفسه يف »طليعة الداعني خل��روج بريطانيا من االحت��اد األورويب)36(، والفكرة هي أن رئيسة 
واحملافظني سيتكئون كثرياً على »اخلروج الناعم من االحتاد األوريب«، إال أهنم بذلك يعملون على جعل 
ذلك النقطة اليت جتمع الربيطانيني املشككني ابخلروج من االحتاد األورويب؛ األمر الذي يفضي يف هناية 
املطاف إىل تقليل الناخبني احملافظني، لكن يف حقيقة األمر أن حزب استقال اململكة املتحدة قد وجه 

انتقادات قوية ضد احملافظني يف أعقاب اهلجوم املسلح يف 22 أاير مبانشسرت)37(. 
نتيجة االنتخاابت: 

ك��ان إع��ان رئيسة ال���وزراء م��اي ع��ن االن��ت��خ��اابت املفاجئة أم���راً غ��ري متوقع لكثري م��ن مجهور الناخبني، 
ومنذ ذلك احلني دأب العديد من احملللني إىل كشف النقاب عن دوافعها الكامنة وراء دعوهتا إىل إجراء 
انتخاابت مبكرة يف هذا الوقت احلساس؛ وسبب ماي هو أن القيام بذلك من شأنه أن يضمن هلا نفوذاً 
واضحاً يف املفاوضات مع االحتاد األورويب، يف حني أن ترك ال��دورة االنتخابية تسري مبوعدها املقرر من 
شأنه أن يؤدي إىل أن جتري االنتخاابت يف العام 2019 وهو املوعد نفسه املقرر النتهاء املفاوضات)38(، 
وأن التوقيت مهم أيضاً، إذ إن اإلعان عن االنتخاابت جرى يف وقت كان فيه احملافظون حيرزون نقاطاً 

34.Cooper, Charlie. »No point campaigning for UKIP, says party’s ex-MP«, 
Politico EU, 05-May-2017, <www.politico.eu/article/no-point-campaigning-
for-ukip-says-partys-ex-mp/>, [Accessed 23-May-2017].
35.Goodwin, Matthew; Cutts, David. »Why UKIP’s collapse matters«, Politico 
EU, 28-April-2017, <www.politico.eu/article/uk-general-election-ukip-why-
collapse-matters-conservative-majority-theresa-may/>, [Accessed 25-May-
2017].
36.»General election 2017: UKIP needed to stop Brexit ‹backsliding›«, BBC, 
28-April-2017, <www.bbc.co.uk/news/uk-politics-39742407>, [Accessed 25-
May-2017].
37. Walker, Peter. »Ukip launches manifesto with pledge to act against Islamic 
terrorism«, The Guardian, 25-May-2017, <https://www.theguardian.com/
politics/2017/may/25/ukip-launches-manifesto-with-pledge-to-act-against-
islamic-terrorism-manchester-paul-nuttall>, [Accessed 26-May-2017].
38. Kellner, Peter. »May›s Election Gamble«, Carnegie Endowment for International 
Peace, 19-April-2017, <carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=68712>, 
[Accessed 24-May-2017].
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عالية يف استطاعات الرأي، فيما ظل حزب العمال يرتنح بني مؤيدي  جريمي كوربني ومعارضيه)39(.
ال��رأي، فمن املتوقع أن يفوزوا بنحٍو مريح يف  وب��ص��دارة احملافظني أبكثر من 21 نقطة يف استطاعات 
االنتخاابت)40(، وقد دعمت هذه التوقعات نتائج االنتخاابت احمللية يف أاير 2017 حينما مين حزب 
العمال وحزب استقال اململكة املتحدة )UKIP( خبسائر فادحة، يف عضون ذلك أخفق فيه الدميقراطيون 

الليرباليون من إحراز أي تقدم)41(. 
مع ذلك ومنذ ذلك احلني، ظهرت عدد من األمور هزت موقف احملافظني القوي، إذ إن تلقي األحكام 
املتعلقة برعاية املسنني واملرضى الضعفاء كانت ض��ارة بنحٍو خاص ابحلملة، وعلى الرغم من أن رئيسة 
الوزراء قد أنت بنفسها  عن الضريبة اليت وصفتها وسائل اإلعام ب�«ضريبة اخلرف« فإن اقرتاح مثل هذه 
السياسة كان له أتثري واضح على االنتخاابت؛ األمر الذي أدرّى إىل ارتفاع دعم حزب العمال)42(، ومت 
انتقادها أيضاً؛ مما أدرّى إىل تعليقات ساخرة على أن برانجمها »القوي واملستقر« كان يف الواقع ضعيفاً 

ومتذبذاًب)43(. 
وفضًا عن ذلك دعا عدد من األح��زاب واملناضلني السياسيني إىل إنشاء »حتالف تقدمي« بني حزب 
العمل والدميقراطيني الليرباليني وحزب اخلضر، فيما اقرتحت األحزاب احمللية يف آيرلندا الشمالية وأسكتلندا 
حتالفات مماثلة)44(؛ ومن شأن هذه التحالفات أن تشجع التصويت التكتيكي بني مؤيدي األحزاب ذات 

39.»UK: Theresa May›s Election Gambit«, Stratfor, 18-April-2017, <https://
www.stratfor.com/article/uk-theresa-may-s-election-gambit>, [Accessed 25-
May-2017]
40.Smith, Matthew. »Voting Intention: Conservatives 44%, Labout 23%«, 
YouGov, 17-April-2017, <https://yougov.co.uk/news/2017/04/17/voting-
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السياسات املماثلة إلسقاط حزب احملافظني)45(.
وإن هكذا حم��اوالت يف إجنلرتا وأسكتلندا وويلز حمفوفة ابلصعوابت، وعلى الرغم من أن حزب العمال 
واحلزب القومي األسكتلندي هلما أرضية مشرتكة، إال أهنما فشا يف تسوية خافاهتما بشأن استفتاء اثٍن 
على استقال أسكتلندا)46(، وابملثل أيضاً فقد وجد حزب العمال والدميقراطيني الليرباليني صعوبة يف تسوية 
خافاهتما بشأن خ��روج اململكة املتحدة من االحت��اد األورويب وهو عامل مهم؛ ألن حزب الدميقراطيني 
الليرباليني هو الذي ينفق على أولئك الذين صوتوا ضد ترك االحتاد األورويب)47(، ومل يساعد ذلك زعيم 
الدميقراطيني الليرباليني تيم فارون الذي رفض فكرة أي حتالف مع األحزاب األخرى)48(؛ لذا -وعلى الرغم 
من ظهور عدد من التحالفات احمللية املناهضة للمحافظني- أن ذلك مل يرتجم بعد إىل حتالف مستدام 

على مستوى األمة. 
ال���دورة االنتخابية بفوز واض��ح متوقع، بيد أن اهل��وام��ش بني ح��زب العمال وحزب  ب��دأ ح��زب احملافظني 
العمال أن  ال��يت حصل عليها ح��زب  احملافظني قد تقلصت، واب��ت��داًء من أواخ��ر أاير أظهرت املكاسب 
احلزب سيكون قادراً على كسب مثانية مقاعد من احملافظني؛ األمر الذي سيرتك الفارق مقعدين فقط بني 
احلزبني)49(، ويف الوقت احلاضر فإن استطاعات الرأي ما زالت تتوقع النصر للمحافظني، وإن كان ذلك 
هبوامش أصغر بكثري مما كان متوقعاً يف األصل، وابلنظر لاجتاهات احلالية فا يزال حلزب العمال فرصة 
للفوز؛ مع ذلك -وابلنظر للعديد من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتحوالت السريعة اليت 

شهدهتا الدميوغرافية حىت اآلن- فمن املنطقي أن يكون من الصعب التنبؤ بنتائج االنتخاابت.
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