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 مقدمة 

نتائج التصويت على عندما بدأت لجنة فرز األصوات في إعالن في مجلس العموم البريطاني، لم يكن الشعور بالصدمة خافياً 

وربما ظن بعض ، التي توصلت إليها حكومة تيريزا ماي. )ما بات يعرف بالبريكست( من االتحاد األوروبي اتفاقية االنسحاب

ما إن اتضح لكن، . وسميطاني، جون بيركو، النتائج بشكل رجيداً وانتظر حتى يعلن رئيس البرلمان البري النواب أنه لم يسمع

. كانت خسارة الحكومة المرحبة، سواء من أنصار أوروبا أو من دعاة القطيعة معها حجم خسارة ماي حتى تعالت األصوات

ضد  من األصوات 432لحزبية: الحديث والسياسة ا ة منذ عرفت بريطانيا نظام الحكمفادحة بكل المقاييس، بل وغير مسبوق

ً  230، أي أن االتفاقية رفضت بأغلبية عهافقط م 202االتفاقية، و  .صوتا

 

المكلفين بملف  اءرلى التوالي من الوزبعد استقالة اثنين عأصبحت تعرف باتفاقية ماي، ، التي ةالخسارة الفادحة لالتفاقي

طريق الخروج في مقبلة على أي خطوة  غير ذلك، ليس ثمة أغلبيةلوحيد الذي توصل إليه البرلمان. كانت اليقين االبريكست، 

ً لتصويت برلماني سابق،من االتحاد، أو على بديل التفاقية ماي. المفترض  من المعاهدة 50يبدأ تطبيق البند أن  ، طبقا

ارس/ آذار المقبل. فهل م 29الخروج الرسمي ألي دولة عضو من االتحاد، في  سسة لالتحاد األوروبي، والذي يعلنالمؤ

 الوقت القصير المتبقي على يوم الخروج الرسمي؟ يمكن إيجاد مخرج من األزمة خالل

 

فتح التفاوض على اتفاقية الخروج، وهل ستقبل مؤسسة االتحاد ودوله إعادة وروبي وتطلب هل تعود ماي إلى االتحاد األ

عقد مشاورات مع أحزاب البرلمان األخرى، سيما حزب العمال ب؟ أم هل ستقوم ماي من جديد فتح باب التفاوضة الرئيس

مساعي أي المعارض، وتحاول إيجاد تصور للخروج، يحظى بدعم األغلبية البرلمانية؟ وفي حال لم تستطع، أو لم تنجح، في 

دية ومالية وأمنية قتصامن عواقب ا يحمله ذلكدون اتفاق، بكل ما بريطانيا إلى الخروج من االتحاد هل تمضي من الخيارين، 

 واجتماعية؟

 

 

 رويترز() الحكومة البريطانية تتململ في شباك الخروج من االتحاد األوربي
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  ير محسوب العواقبغخروج 

بعد أن تفاقمت الخالفات داخل حزب المحافظين الحاكم  ،الستفتاء شعبي ن دعامهي رون المحافظة يكانت حكومة ديفيد كام

، وجاء بنتيجة لم يتوقعها رئيس الحكومة، 2016في صيف االستفتاء  جرىحول عضوية بريطانيا في االتحاد األوروبي. 

 الستفتاء متبنياً كان قد دعا الشعب لن كاميرون لصالح الخروج من االتحاد. وأل بأغلبية ضئيلةعندما صوت البريطانيون 

في رئاسة حزب المحافظين  . خلفت تيريزا ماي كاميرونبعد إعالن النتيجة سارع إلى االستقالةفقد البقاء في االتحاد،  موقف

 شروط هذا الخروج.مناقشة ، وبدأت وحكومتها إجراءات ومفاوضات الخروج من االتحاد وورئاسة الحكومة

 

تأييدها لحزب العمال صوتت لصالح الخروج من في بريطانيا معروفة بفي ظل صدمة نتائج االستفتاء، سيما أن مناطق 

ً ينص على أن يبدأ خروج بريطانيا الرسمي من االتحاد في االتحاد، أقر البرلمان بأغلبية كبيرة تش مارس/ آذار  29ريعا

للتوصل مع االتحاد األوروبي إلى اتفاق، يؤمن  إتاحة وقت كاف للحكومة هو ختيار هذا التاريخكان القصد من ا. وقد 2019

 حمي البالد من عواقب نهاية عضويةتفي كافة المجاالت األخرى،  ،خروج بريطانيا من االتحاد ويؤسس لعالقات اقتصادية

 مستمرة منذ أكثر من خمسين عاماً.

 

كان منقسماً بصورة واضحة، ومن البداية، حول  ،الذي يفترض أن ينفذ إرادة الشعب في الخروج ،أن البرلمان ،المشكلة

صوت فقد عشرين. اللدول االتحاد السبع و القة المستقبلية مع الفضاء األوروبيطبيعة الخروج ومداه، كما حول الع

البرلمان أن يتفق حول ما يعنيه هذا وكان على  وج، ولم يصوتوا حول ماهية الخروج.البريطانيون بأغلبية ضئيلة للخر

 ً بينما طالب عدد من النواب المحافظين بما  ة طالبت بخروج نظيف ونهائي وقاطع،. ثمة كتلة محافظة صلبالخروج فعليا

يسمى بالخروج الناعم، الذي يحافظ على عالقات اقتصادية وسياسية وأمنية وثيقة باالتحاد. أما رئيسة الحكومة ماي، فقد 

 ن، يجري خاللها التفاوض للتوصلابدأت المفاوضات مع االتحاد على أساس خروج نهائي، يؤسس لفترة انتقالية مدتها عام

 لى اتفاق لعالقات وثيقة، ولكن غير مقيدة، بين بريطانيا واالتحاد.إ

 

ممثلي أحزاب المعارضة الصغيرة، مثل الحزب القومي االسكتلندي، وعدد من نواب حزب  من جهة أخرى، طالب بعض

عمال، الذي ال حزبأما العمال، باستفتاء شعبي جديد، يضع الشعب أمام خيارات محددة، وليس مجرد الخروج بصورة عامة. 

 تبنىفقد ، 2018و 2017اد خالل وعلى خلفية صعوبة وتعقيدات التفاوض بين بريطانيا واالتحة، يمثل المعارضة الرئيس

بي، الذي يعني عدم وجود تعرفة وفي مؤتمره العام األخير سياسية الخروج مع االحتفاظ بعضوية االتحاد الجمركي األور

 ن دول االتحاد، وتعرفة موحدة على تبادل البضائع مع أية دولة أخرى.جمركية في التبادل االقتصادي بي

ما اتفاقية الخروج األولية. ولكن،  ثاني، أعلن في لندن وبروكسيل أن بريطانيا واالتحاد توصال إلىالنوفمبر/ تشرين  20في 

أحزاب في  محزب العمال، أو ارضة لها، سواء في حزب المحافظينإن كشف عن نصوص االتفاقية حتى علت األصوات المع

 من طالبوا بخروج ناعم.  معسكر الداعين للخروج القاطع، أم ، وسواء فيالمعارضة الصغيرة األخرى

 

كان نص االتفاقية على بقاء بريطانيا ضمن االتحاد الجمركي في حال  ما عارضه الرافضون الراديكاليون للعالقة مع أوروبا

بين بريطانيا واالتحاد خالل فترة العامين االنتقالية، وذلك العالقات المستقبلية  طبيعةلم يتم التوصل التفاقية نهائية حول 

وينظر إلى كة المتحدة، وجمهورية إيرلندا. للحفاظ على حرية حركة البضائع بين إيرلندا الشمالية، التي تعتبر جزءاً من الممل

عنف مسألة ضرورية للحفاظ على اتفاقية السالم التي وضعت حداً للباعتبارها حرية الحركة بين جانبي الجزيرة اإليرلندية 

دعاة الخروج األمر الذي يطالب به االتحاد األوروبي وتؤيده كل من لندن ودبلن. ولكن  ،واالنقسام األهلي في إيرلندا الشمالية

ً اطالق المفتوح للتفاوض بين الطرفين زمن الالغموض الذي شاب االتفاقية حول طبيعة العالقة المستقبلية، و ع عارضوا أيضا



 4 

ير مبررة بين بريطانيا أما دعاة الخروج الناعم، بما في ذلك حزب العمال، فقد رأوا في االتفاقية قطيعة غ اتفاق نهائي. حول

دون توفير حل مقنع لمسألة الحدود اإليرلندية الشائكة. بعض من هؤالء، خاصة أولئك الذين يعتقدون أن استفتاء وأوروبا، 

فتح الباب لتوافق برلماني على عقد استفتاء سي حسبوا أن إسقاط االتفاقية، 2016جديداً سيأتي بنتائج مختلفة عن استفتاء 

 الخيار.ثان، وإجبار السلطة التنفيذية على تبني هذا 

 

ولكن ازدياد المؤشرات على أن االتفاقية لن  اقية ماي قبل عطلة أعياد الميالد،كان المفترض أن يصوت البرلمان على اتف

ثاني، آملة أن يتاح لها اليناير/ كانون  15تستطيع الحصول على تأييد األغلبية البرلمانية، دفع ماي إلى تأجيل التصويت إلى 

ع قطاع من النواب المعارضين بتغيير موقفهم. في الوقت نفسه، بذلت ماي جهداً إضافياً مع مؤسسة ما يكفي من الوقت إلقنا

مؤقتاً، وبسقف بي للحصول على تعهد بأن يكون تطبيق نظام االتحاد الجمركي لحل مشكلة الحدود اإليرلندية واالتحاد األور

 هذه التوضيحات تجنبت التطرق إلىن التوضيحات، إال أن بالرغم من أن االتحاد قدم بالفعل بعضاً مزمني واضح. ولكن، 

 التفاقية.لالتي القوة القانونية الملزمة سقف زمني، ولم يكن لها من 

 

ً في موقف األغلبية البرلمانية من االتفاقية. وعندما أجري التصويت  في النهاية، لم يحدث تأجيل التصويت تغييراً ملموسا

سابقة  فشل الذي لم تعرفه حكومةصوتاً، وهو ال 230ير/ كانون الثاني، سقطت االتفاقية بأغلبية ينا 15بالفعل مساء الثالثاء، 

 .تاريخ البرلماني البريطانيفي ال

 

 غير محدودةخيارات 

انتخابات جديدة، أو على األقل إلى استقالة  إجراءكان المفترض أن تفضي الهزيمة الفادحة لالتفاقية إلى استقالة الحكومة، و

ولكن تيريزا ماي تعرف أن ليس ثمة أغلبية  ر بديل لها،ايفظين الحاكم فرصة اخترئيسة الحكومة، وإعطاء حزب المحا

مة، ورة بالغة، بديالً لها. على خلفية هذه الهزيبرلمانية للتخلص منها، وأن ليس لدى حزب المحافظين، المنقسم على نفسه بص

اشرة بعد التصويت على االتفاقية، بطلب تصويت برلماني على الثقة في بمي كوربن، رئيس حزب العمال، متقدم جير

 علىفوكما كان متوقعاً، لم يحقق أغلبية كافية.  ،الثانييناير/ كانون  16وم التالي، التصويت بالفعل في اليوقع الحكومة. 

زمة الخروج من االتحاد، ألن الخيارات، أل حالقدم مناورة سياسية تقليدية، ال تطرح الثقة في الحكومة سوى  لم يكن األرجح

 ببساطة، ال حصر لها، وليس ألي منها حظ الحصول على دعم األغلبية.

 

اجالً لحل اإلشكاليات بي، مسلحة بفشل االتفاقية البرلماني، وتطلب تفاوضاً عوأن تعود ماي إلى االتحاد األور الخيار األول

ها نص االتفاقية األول. ولكن اآلمال المعلقة على مثل هذا الخيار تظل محدودة. فبالرغم من أن قادة أوروبيين، نضمتالتي ي

 اعدتها، إال أنمثل الفرنسي ماكرون واأللمانية ميركل، أوحوا في تصريحات لهم باالستعداد لالستماع إلى ماي ومحاولة مس

ً مؤسسة موقف   ثاني الماضي هي أفضل ما يمكن التوصلالأن اتفاقية نوفمبر/ تشرين ظل ثابتا وهو  االتحاد المعلن مسبقا

إال في حال بروز تغيير جوهري في الموقف البريطاني من  فتح باب التفاوض من جديدإليه، وأن االتحاد ال يرى إمكانية 

وعندها فقط يمكن لالتحاد  ريطانية أن تقدم تصورها للمستقبل.الحكومة الب. ما تقوله مؤسسة االتحاد أن على رئيسة البريكست

 لتجاوز معضلة االنقسام البريطاني. يمكن أن يقدمه من دعم فيماظر أن ين

 

 ن في تعقيدات البريكست البريطانيالمؤكد أن االتحاد يراقب تطورات الوضع البريطاني بقدر ال يخفى من السعادة. فإن كا

البريطانية في التوصل إلى توافق من درس، فالبد أن هذا الدرس قد وصل الدول األعضاء األخرى،  قة السياسيةوإخفاق الطب
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لموجهة لالتحاد، فقد أصبح حقيقة مهما كانت االنتقادات او. ، على وجه الخصوصدعاة الخروج من االتحاد في هذه الدولو

 ال عواقب.شأناً يسيراً أو ب وروبية راسخة، ولن تكون مغادرتهأ

 

خيار كبيرة في كافة الذا غلبية. ولكن المخاطر المحيطة بههو البحث عن مخرج برلماني يحظى بدعم األ الخيار الثاني

على الخروج من أوروبا اتفاقية ل، فذلك يعني أن تقبل بأن تؤسس االتجاهات. فإن سعت ماي للحصول على دعم حزب العما

مثل هذا التغيير في االتفاقية سيؤدي بالتأكيد إلى انقسام عميق ومدو في ولكن في االتحاد الجمركي. الدائمة عضوية بريطانيا 

وقد يترتب على هذا االنقسام خسارة ماي لموقعها في رئاسة الحزب ورئاسة  .حزب المحافظين، تقوده كتلة الخروج القاطع

خروج ناعم، كتلة النواب المحافظين المطالبة بمع االتحاد، فستخسر . أما إن ذهبت التجاه أكثر تشدداً في العالقة معا الحكومة

 ولن تحصل على أي دعم يذكر من حزب العمال. 

 

مارس/ آذار إلى وقت آخر،  29من  انية، غير مؤكدة بعد، تدعو إلى تأجيل موعد االنسحابا الحالتين، ثمة أغلبية برلمتفي كل

ل ترفض اتز يل إلى التخلي عن الخروج كلية، الكن ماي، التي تخشى أن يؤدي التأجلتبلور أغلبية برلمانية. ول تاحة الفرصةإل

 القبول بهذا المقترح.

 

االحتفاظ بعضوية االتحاد وقدرته على بناء أغلبية حول مقترح معين، بداية من  تتعلق بالبرلمان نفسه كل الخيارات األخرى

األسئلة  أكثر وضوحاً من جهة تفتاء ثانالعودة إلى الشعب في اس كالهما معاً، أوة السوق المشتركة، أو عضويو الجمركي

برلمانية مع أي من هذه الخيارات. وفي ظل ليس هناك ما يشير بعد إلى وجود أغلبية  هالتي يطرحها على الشعب. المشكلة أن

 ادة لم تتضح بعد.غلبية، لن يتمكن البرلمان من فرض إرادته على الحكومة، طالما أن هذه اإلراأل مثل هذهغياب 

 

، هو تداعي األزمة تدريجياً إلى خروج االتفاق على مخرج محدد ما قد يتبقى في النهاية، إن أخفقت الحكومة والبرلمان في

، حركة البشرو بال اتفاق، بكل ما قد يحمله هذا المصير من مخاطر، بداية من الوضعين المالي واالقتصادي، حركة البضائع

 قل األخرى، العالقات األمنية والسياسية، وسواها من العواقب األخرى، المنظورة وغير المنظورة بعد.الطيران ووسائل الن

على أساس  2016بيد أن هذا ليس كل شيء. فقد بنى أنصار البريكست خطابهم أثناء الحملة االنتخابية السابقة على استفتاء 

، وأن التخلص من كبيرتاريخ ووزن سياسي  العالم، ودولة ذات، خامس قوة اقتصادية في أن بريطانيا كيان اقتصادي كبير

من  طاب، بالطبع،هذا الخ االقتصاد البريطاني. لم يخل معضوية االتحاد وقيود هذه العضوية، سيفتح باب العالم واسعاً أما

 أوهام إمبراطورية مستعادة، ورؤية لعالم أقرب إلى القرن التاسع عشر منه إلى الحادي والعشرين.

 

ليس ثمة ما يشير إلى أن بريطانيا في طريقها لعقد اتفاقات تجارية  ،أنه وبعد جهود دبلوماسية مستمرة طوال عامين ،المشكلة

أستراليا ونيوزيلندا، مثالً، تسعيان فاقتصادية مواتية مع دول ذات وزن اقتصادي ملموس، بما في ذلك دول الكومنولث.  –

، قبل البحث في اتفاق مع بريطانيا. أميركا مع االتحاد وبي، مثل تلك التي توصلت إليها كنداإلى عقد اتفاقات مع االتحاد األور

ً مالئمة لمتطلبات بريطانيا  والصين، اللتان تتبنيان اآلن سياسة متصلبة في حقل التجارة الخارجية، لن تعرضا شروطا

ية للمواطنين الهنود قبل التفاوض رات دخول إضافوحاجاتها. أما الهند فطالبت بوضوح كاف موافقة لندن على إصدار تأشي

الجغرافيا، مهما كانت األهواء القبول به. فالبريطانية حكومة ن البلدين، األمر الذي يصعب على الاتفاق تجاري بي على

مليوناً،  السياسية، تفرض شروطها الخاصة على الدول والشعوب. وعندما تتخلى دولة مثل بريطانيا، بسكانها الخمسة والستين

ين مليوناً، فإن البحث عن بدائل سيكون أمراً شائكاً أربعمائة وخمس بسوق يبلغ تعداد سكانه مع جوار أوروبيعن العالقة 

 بالتأكيد.
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االستفتاء الشعبي. وسيلة  اللجوء إلى وفي النظام البرلماني يستبعد عادة البريطانية إلى النظام البرلماني.تستند الديمقراطية 

، نظراً ألن الشعوب تتأثر بصورة كبيرة أي الشعبيقول أنصار النظام البرلماني، أداة خطرة لسبر ر كما االستفتاء الشعبي،

، ذات األثر بعيد ندما يتعلق األمر بالقضايا الكبرىوعالراهن السياسي، وقد تغير موقفها بتغير الضغوط الراهنة. استحقاقات ب

ية حال، وقد جاء ن بريطانيا ذهبت لالستفتاء، على أولكاألمم والشعوب، تصبح هذه األداة أكثر خطراً. مصائر المدى على 

قدم ديمقراطيات ديمقراطية عميقة الجذور، أ األوروبي. فلماذا يصعب على مؤسسةاالستفتاء بما يفيد الخروج من االتحاد 

 يحظى بدعم األغلبية الشعبية والبرلمانية.بي، وآمن من االتحاد األورالعالم، إيجاد طريقة لخروج 

 

ن عدم لنظام الديمقراطي، الذين يقولون إثاليين بامتأتي اإلجابة األولى على هذا السؤال من معسكر المتفائلين، المؤمنين ال

. مسبقبشكل وال تستند إلى فرضيات صائبة اليقين سمة أصيلة في النظام الديمقراطي. ال تقدم الديمقراطية إجابات جاهزة، 

والالئق في مرحلة ما، والذي قد  ائبعملية مستمرة للبحث عن الصونهج تفاوضي، براغماتي،  باألساس الديمقراطية هيف

بير طبيعي للنظام تعهو يخضع للتغيير واالستبدال في مرحلة أخرى. ما تعيشه بريطانيا ليس أزمة دستورية وال سياسية، بل 

 ما. ن هذا الحل هو عدم التوافق على اتفاقوستجد الديمقراطية البريطانية حالً في النهاية، حتى إن كا لديمقراطي.ا

 

 عندما يوجد إجماع اطية تقوم بدورها فقطن الديمقريقولون إ أما اإلجابة الثانية فتأتي من معسكر الديمقراطيين الواقعيين، الذين

البد للشعوب واألمم االتفاق، تفاوضاً أو حرباً، على القضايا  فعالية النظام الديمقراطي مسبق على القضايا الكبرى. لضمان

مسألة  إليها مؤسسة الدولة الحديثة. في المقابل، تصبح نجاعة النظام الديمقراطي، عند غياب اإلجماع،األساسية التي ترتكز 

، بل يعود إلى منتصف السبعينات، عندما س شأناً طارئاً حظ وحسب. واالنقسام البريطاني على طبيعة العالقة مع أوروبا لي

بريطانيا لم تبلور الحقيقة، أن بي. والتحقت بريطانيا للمرة األولى بالسوق األوروبية المشتركة، المنظمة األم لالتحاد األور

 أوروبا قط، ليس من االتحاد األوروبي وحسب، بل ومنذ نهاية الحكم الروماني للجزيرة البريطانية. إجماعاً على الموقف من 

وأي طريق ستنتهجه  عضلة الخروج من االتحاد األوروبي.يقر بأن ليس ثمة حل متوقع لمكال المعسكرين، على أية حال، 

وربما كتب على بريطانيا أن تؤرق  نية الملتبسة بالقارة.بريطانيا في المدى القصير، لن يضع نهاية لسؤال العالقة البريطا

بيد أن مسألة الخروج البريطاني من االتحاد األوروبي ال تقتصر  بالسؤال األوروبي، مرة بعد األخرى، ومن جيل إلى آخر.

يا وأوروبا اآلخرين، بي، بل يطال الكثير من شركاء بريطانوفي أهميتها وتأثيرها على بريطانيا وشركائها في االتحاد األور

خرجت بريطانيا من االتحاد األوروبي، بهذه الصورة أو  ففي حالسيما في الشرق األوسط الجار اللصيق بالقارة األوروبية. 

 تلك، فالبد أن عالقات بريطانيا بدول الثقل االقتصادي القريبة، مثل تركيا والعربية السعودية، ستنتقل نقلة نوعية. 

 

هذه الدول أن تأخذ في االعتبار أن أحداً ال يمكنه تجاهل االتحاد األوروبي، وما يمثله من ثقل اقتصادي ولكن المهم لمثل 

وسياسي، والذهاب مع الرأي القائل بأن االتحاد في طريقه إلى التحلل. ليس هناك من يجادل في حجم التحديات التي يواجهها 

ة، قومية في دول مثل إيطاليا والمجر يوز حكومات وأحزاب يميناالتحاد، سواء لغموض توجهات إصالح إدارته، أو لبر

وبولندا. ولكن تجربة بريطانيا تكشف أن الخروج من االتحاد أكثر صعوبة وتعقيداً بكثير من الصبر على إصالح مؤسساته. 

 ختفاء، على أية حال.لن يتحول االتحاد األوروبي في المدى المنظور إلى دولة أوروبية اتحادية، ولكنه ليس في طريقه لال

 

 


