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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

رئيس الػوررا  السػي ة تريرامػال الح ػوؿ تمػي توييػ  ومواف ػة  في محاوالت حكومة
ا ػػػط مت ، مجمػػػس العمػػػـو اليريطػػػاتي تمػػػي االتاػػػاؽ المتو ػػػؿ اليػػػ  مػػػ  وفػػػ  يروكسػػػؿ

يروكسػػػؿ تمػػػي مسػػػتوييف  السػػػي ة تريرامػػػال يعػػػ ـ ئيػػػوؿ يتتػػػائ  االتاػػػاؽ الحػػػالي مػػػ  وفػػػ 
مػف ييػر  الحػرب المحافظيف وفي  اخػؿ حرب تضا  مجمس العموـ مفأالخاص  اخؿ 

وو ػؿ ذػػاا االتتػراض الػي مرحمػة طػػرح ، يشػكؿ تػاـ و اخػؿ مجمػس العمػػوـ، اليرلمػاتيف
م  ت  يـ توكي ات حوؿ ، الث ة يحكومة السي ة مال والتي تمكتت مف تيور ذاه المسولة 

تػب ومػف جا، استمرار المطاليػة يتتػائ  التاػاؽ يكػوف افضػؿ ومتطميػات وم ػالك المممكػة
 ولػة المممكػػة المتحػ ة يعػض السياسػػات  اتتمػػا  حكومػة الػي طالػػب و تػا مجمػس العمػوـ

تكػوف مخرجاتاػا اكثػر تمػاذي مػ  م ػالك  ألجؿ ال خوؿ الي حالة ال اتوتية واالئت ا ية
جرائيػة اكثػر تشػجي  و  االسواؽ وئطاع الم ارؼ والعمالة لممممكة اتخاا مراحؿ ئاتوتيػة واج

ؿ فػػػي اتاائػػػات ثتائيػػػة مػػػ  مجموتػػػة الػػػ وؿ المتظمػػػة لالتحػػػا  والػػػ خو  لالئت ػػػا  المممكػػػة
تعتم  مف خاللاػا الخػروج مػف متظومػة االتحػا  األوريػي واتتمػا  تالئػة ج يػ ة ، األوريي

وكاتػت يػ ايات ، وفػؽ شػروط محػ  ة ) المميػر -وليس العضو –ي  تعتم  أسس الشريؾ 
الػػي مراحػػؿ    التطيي يػػةالسػػاتي لمحاػػاظ تمػػي م ػػالك المممكػػة ترجػػ  اجرا اتػػ ذػػاا الػػتا 

ياألسػػػػاس تمػػػػي تيػػػػ الت سياسػػػػية وائت ػػػػا ية وحتػػػػي اجتماتيػػػػة  اخػػػػؿ  سػػػػاي ة ومعتمػػػػ ة
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المجتمػ  فػي المممكػػة المتحػ ة كاتػػت يػ ايات ترجمػة ذػػاه التطمعػات الج يػػ ة فػي المجتمػػ  
واتتمػا  ، 5102االتكميرل ي أت م  ي ايات االتتخايات اليرلماتية التي أجريت في العاـ 

ئػػة شػػراكة وتال  يػػ ة توخػػا تمػػي تات اػػا تمميػػة االتسػػحاب مػػ  االحتاػػاظ يوسػػسحكومػػة ج
أجرئاا ئيػؿ  تـ فوائ  وتتائ  االستطالتات الع ي ة التي، ج ي ة م   وؿ االتحا  األوريي

ويعػػ  فػػور حػػرب المحػػافظيف ، 5102الػػ خوؿ فػػي االتتخايػػات اليرلماتيػػة اليريطاتيػػة لعػػاـ 
و خػػػوؿ تػػػ ت مراحػػػؿ لتح يػػػ  حػػػ و  تالئػػػة ج يػػػ ة  وتشػػػكيؿ الػػػورارة يرتامػػػة تيريػػػرا مػػػي

ياالتحا  األوريي ي أت تتعكس ي ايتا تمي التظاـ المالي والم رفي ورؤوس األمواؿ ييف 
فاػػػاه االسػػػتطالتات كاتػػػت تشػػػير أال إف تسػػػية مػػػف مػػػواطتي المممكػػػة المتحػػػ ة ، الطػػػرفيف

جػػرة الشػػرتية يسػػعوف اتتمػػا  شػػروط تالئػػة ج يػػ ة ومحػػ  ة تعتمػػ  تػػ ـ  خػػوؿ طػػاليي الا
)والتػػي كاتػػت فػػي السػػايؽ ال تخضػػ  لتشػػريعات  وييػػر الشػػرتية وتح يػػ ذا يتسػػب محػػ  ة

اليرلماف اليريطاتي او السمطة التتاياية لمحكومة اليريطاتية واتما وفؽ تشريعات وم اييس 
الي جاتب االحتااظ يالمؤسسػات االئت ػا ية ورؤوس األمػواؿ العاممػة ، االتحا  االوريي 

مػف المجتمػ  متجايػة يػيف سياسػات ائت ػػا ية  وفػي تاػس الوئػت اف تسػية، ا فػي االئت ػ
التي حاولت مف خالؿ أ ارتاا و ، طي تاا وفرضتاا حتكة أ ارة حكومة المحافظيف الساي ة

 االئت ػػػا ية التحػػػا  االوريػػػػي رمػػػةأل الت ميػػػؿ مػػػف التػػػوثيرات االئت ػػػا ية ئطػػػاع األتمػػػاؿ
وتموـ مرافؽ االئت ا  اليريطاتي يشكؿ تاـ وتوثيرات  تمي ئطاع األتماؿ يشكؿ خاص 

إضػػػػػافة الػػػػػي ، تمػػػػؾ التػػػػػوثيرات التػػػػي جاياػػػػػت تمػػػػـو ائت ػػػػػا يات  ولػػػػة متط ػػػػػة اليػػػػورو 
 رمػػػػةاالطمئتػػػػاف الػػػػي طري ػػػػة إ ارتاػػػػـ ل فػػػػة ومؤشػػػػرات االئت ػػػػا  االتكميػػػػرل فػػػػي ظػػػػؿ األ

 ا تػف وتمػي الطػرؼ األخػر فػالمواطف االتكميػرل يعيػ، االئت ا ية األخيرة لمتط ة اليورو
يتظػػر الػػي  مسػػولة التتػػائ  التاجمػػة تػػف خػػروج المممكػػة المتحػػ ة مػػف المجموتػػة األورييػػة

اال يتتػػائ  خػػروج واتاائػػات اكثػػر ضػػمات  لم ػػالك  الطػػرؼ الثػػاتي المتػػا ل يعػػ ـ الخػػروج
ذػاا الخػروج تيعػات اات تتػائ  ييػر مريػوب  ؿال يحمػواف  ال طاتات التي يتتموف الياػا

 الم ػػػػارؼ فػػػػي المممكػػػػة فحكومػػػػة حػػػػرب المحػػػػافظيف يػػػػ ورذااالتمػػػػاؿ و  فياػػػػا ل طاتػػػػات
ت ػػػ يـ وتػػػوفير  رجػػػة أتمػػػي مػػػف مشػػػروتات الخ مػػػة  اساسػػػاا اتتمػػػ ت سياسػػػة حكوميػػػة
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، ال ػػحية الموسػػعة والتػػي وتػػ وا ياػػا التاخػػب اليريطػػاتي فػػي يػػرامجاـ االتتخاييػػة السػػاي ة
الطموحػػػات ممػػػا اتعكػػػس يػػػ وره فػػػي ت ػػػوير ذػػػاا التضػػػارب يػػػيف ا  ارة التاجحػػػة ويػػػيف 

الخ ميػػػة العامػػػة الموسػػػعة الػػػي جاتػػػب مسػػػالة الخػػػروج او الي ػػػا   اخػػػؿ متظومػػػة االتحػػػا  
يعػػ   األوريػػي ومػػ ت احتيػػاج المجتمػػ  واالئت ػػا  المممكػػة المتحػػ ة لاػػاا السػػوؽ المشػػتركة

وكػاف لوائػ  ئيػوؿ ، حسـ مسولة خروج المممكة مف االتحا  يتسب مت ارية ل الك الخروج
التػػػـر سػػػكاف ايرلتػػػ ا  الخػػػروج مػػػف االتحػػػا  فػػػي حػػػيف كػػػة المتحػػػ ةتسػػػية مػػػف شػػػعب الممم

 ذػػػػاا االختيػػػػار لمخػػػػروج مػػػػف تياتػػػػات يعػػػػ ـ الخػػػػروج مػػػػف االتحػػػػا  ومػػػػا راف اػػػػا الشػػػػمالية
سياسات مالية وجمركية الي جاتب تراج  تسب مستثمرل رؤوس األمػواؿ فػي ئطاتػات و 

يكػػػوف ذػػاا الخػػػروج اليتػػوؾ واألتمػػػاؿ اليريطػػاتي حػػػ  ت يعػػض السياسػػػات الحكوميػػة اف 
 ممروج يع   مف االتاائات م  االتحا  األوريي .

ــة أوال وتتػػائ   تمػػي وائػػ  حػػاؿ االتتخايػػات االطػػالع: مػػف خػػالؿ  المشــكمة الثحةي
اتااؽ حكومػة المحػافظيف مػ  وفػ  االتحػا  االوريػي مػا راف اػا مػف  تتائ و  استاتا  الخروج

لمشػػكمة يعػػ  أجػػرا  االتتخايػػات فػػي ئيػػو  وسياسػػات حػػ  ت مسػػارات الحكومػػة اليريطاتيػػة ا
مراحػػؿ وخطػػوات الخػػروج مػػف السػػوؽ األورييػػة المشػػتركة ول جػػؿ تح يػػؽ حالػػة الو ػػوؿ 

المميػػر لالتحػػا  األوريػػي  الػػي مرتيػػة الخػػارج مػػف االتحػػا  مػػ  الو ػػوؿ لحالػػة مػػف العالئػػة
توجػػب تمػػي الحكومػػة اليريطاتيػػة تحػػت أ ارة رئػػيس الػػوررا  تريػػرا مػػال الػػ خوؿ فػػي تػػ ة 
مراحؿ وتيتي ت ت سياسيات ائت ا ية وئاتوتيػة لمو ػوؿ الػي ذػاه المرحمػة مػف الحاػاظ 

والحيمولػػة  وف  تمػػي م ػػالك المممكػػة المتحػػ ة السياسػػية واالئت ػػا ية وحتػػي االجتماتيػػة
يمسػػمة  ف ػػ اف اكيػػر ئػػ ر ممكػػف مػػف االمتيػػارات التػػي كاتػػت تتمتػػ  ياػػا المممكػػة المتحػػ ة

يع  اف حػ   المواطتػوف فػي المممكػة المتحػ ة وايرلتػ ا  شتركةاالرتياط يالسوؽ األوريية الم
 .عة االرتياط يع  إجرا  االستاتا الشمالية شكؿ وطيي
تتػػائ  التػػي تو ػػؿ لاػػا حػػرب  : سػػياذب الميحػػث األوؿ الػػي معرفػػةهيكمــة الثحــ 

المحػػػافظيف مػػػف االتتخايػػػات اليرلماتيػػػة والتػػػي و ػػػؿ لاػػػا يسػػػيب أ ارتػػػ  االئت ػػػا ية أوال 
فكػػػاف تتػػػواف الميحػػػث األوؿ :حكومػػػة المحػػػافظيف ، ا  لخػػػروج مػػػف االتحػػػا  ثاتيػػػومسػػػولة ا
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، اما الميحث الثاتي: المممكة المتح ة واالتحا  االوريي ئواتيف الخروج، ال اخمية  رمةواأل
والميحػػث الثالػػث: ، والػػال سيسػػعي الػػي تح يػػ  اطػػر العالئػػة الج يػػ ة يػػيف طرفػػي العالئػػة

س االفػػاؽ المسػت يمية المحػػ  ة لمعالئػػة يػيف المممكػػة المتحػػ ة ليػػ ر ، ئػواتيف العالئػػة الج يػ ة
واالتحا  فعمميػة خػروج المممكػة المتحػ ة مػف االتحػا  االوريػي تسػتمـر سياسػات واجػرا ات 
ا ارية وئاتوتية وسياسة وحتي تيتي والمحافظة تمي خطط ائت ػا ية تسػتا ؼ الو ػوؿ 

الػػػي جاتػػػب ، متظومػػػة االورييػػػةفػػػي ال ولػػػيس تضػػػوية متميػػػرة لمطػػػرفيف مايػػػ ةالػػػي شػػػراكة 
 الم  مة والخاتمة .

 املبحث األول
 الداخليت مزمتاألو حكومت احملافظني

مػػ  تشػػكيؿ حكومػػة السػػي ة تريرامػػال واتتمػػا  رييػػة الشػػعب فػػي المممكػػة المتحػػ ة  
في اتتما  االتسحاب مف االتحا  االوريي والتي ترفت ا طالحا  اليحار  ما وراوائاليـ 

 british . مػف م طعػيف مكوتػة Brexitيالمغػة االتكميريػة  م ػطمكوذػي ك،  يركسػيت)
.exit المممكػة المتحػ ة الػي محاولػة تػ ـ  تمميػا كاتػت سياسػات، 0وتعتي خروج يريطاتيا

االلتػػػراـ الشػػػ ي  يتشػػػريعات االتحػػػا  االوريػػػي وكػػػاف ذػػػاا التوجػػػ  كاتػػػت فػػػي مرحمػػػة سػػػاي ة 
رئػػػيس الػػوررا  السػػػايؽ السػػػي   يايػػػ  فكاتػػػت سياسػػػة ، لمرحمػػة الحكومػػػة المحافظػػػة الحاليػػة

                                                           

فػي اسػتاتا  فػي  يريكسيت ذو الم طمك الشعيي التسحاب المممكػة المتحػ ة مػف االتحػا  األورويػي -0
مػػارس  352 لمغػػا رة االتحػػا  األورويػػي. فػػي 25 ػػوت ، 5102يوتيػػو  52المممكػػة المتحػػ ة فػػي 

ممػػػا جعػػػؿ ، مػػػف معاذػػػ ة االتحػػػا  األورويػػػي 21اسػػػتت ت الحكومػػػة اليريطاتيػػػة إلػػػي المػػػا ة ، 5102
ريية تسية مرتاعػة  .وئ   ف 5102المممكة المتح ة تمي وشؾ مغا رة االتحا  األورويي في مارس 

ررا  اليريطاتي السايؽ السػي   يايػ  كػاميروف والػال مف المستاتيف في الخروج الي است الة رئيس الو 
اسػػت الة اليريطػػاتيوف  ػػوتوا ل ػػالك الخػػروج مػػف االتحػػا  األورويػػي ويجػػب احتػػراـ إرا تاػػـ   و ئاؿ))

سػػتكوف تحاشػػػي  رئػػيس الػػوررا   يايػػ  كػػاميروف لتخماػػ  السػػػي ة تريرمػػال والتػػي اكػػرت اف سياسػػيتاا
،  soft brexist مػػؿ تمػػي اتمػػاـ الخػػروج الميسػػروالع hard brexistخػػروج يريطاتيػػا ال ػػعب 

 brexist www.investopedia.com/terms/b/brexit.aspيتظر:
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كػػػػاميروف مممكػػػػة المتحػػػػػ ة الػػػػي محػػػػػاوالت الت ميػػػػؿ مػػػػػف ذيمتػػػػة ال ػػػػػواتيف االورييػػػػة تمػػػػػي 
االتسػػحاب  يػػرجرا اتسػػاي ة لميػػ ا   وفػػي فتػػرة التشػػريعات واالتظمػػة فػػي المممكػػة المتحػػ ة

لتػي اليػرام  والحمػوؿ وحتػي كػؿ االحتمػاالت ا مرحمػة والي التي ي أت حكومة المحافظيف
مرشػػػحي حػػػرب العمػػػاؿ والمحػػػافظيف وييرذمػػػا مػػػف االحػػػراب االتكميريػػػة  حػػػ  ت مػػػف ئيػػػؿ

والتػػي  خمػػت اتتخايػػات مجمػػس العمػػـو الحممػػة االتتخاييػػة التػػي ترفتاػػا المممكػػة المتحػػ ة 
ومػػا راف اػػا ، 5102لمعػػاـ  الختيػػار أتضػػا  مجمػػس العمػػـو اليريطػػاتي وتشػػكيؿ الحكومػػة

تح يػػػ  موئػػػؼ الشػػػعب و  يمسػػػائؿ ا  ػػػالح الػػػ اخميمػػػف وتػػػو  ويػػػرام  اتتخاييػػػة تتعمػػػؽ 
او خروجاػا  0اليريطاتي حوؿ ي ا  المممكة ضمف )المجموتة األوريية/ االتحػا  االوريػي 

التػػػػي كػػػػاف يتوجػػػػب تمياػػػػا أجػػػػرا  و  ومػػػػ  فػػػػور حػػػػرب المحػػػػافظيف وتشػػػػكيؿ الػػػػورارة، متػػػػ 
لسػوؽ األورييػة االستاتا  حوؿ ئضية ي ا  او خروج المممكة المتح ة وشماؿ ايرلتػ ا مػف ا

والػػػال يرجػػػ   والػػػال كػػػاف أسػػػاس أتشػػػوه المجمػػػس األوريػػػي  االتحػػػا  األوريػػػي) المشػػػتركة
ومػػف ايػػرر المسػػائؿ والتػػي اسػػتوجب تمػػي المػػواطف  5، 0291أسػػاس تشػػوت  الػػي العػػاـ 

                                                           

 يرجػػ  الػػي سػػعي مجموتػػة مػػف الػػ وؿ االورييػػة لتح يػػؽ الوحػػ ة االئت ػػا ية اسػػاس االتحػػا  االوريػػي -0
أسسػػػت  وياالسػػػاس كاتػػػت المجموتػػػة االورييػػػة تاشػػػئ  يموجػػػب ثػػػالث معاذػػػ ات، والتكامػػػؿ السياسػػػي

وال ػمب  يم تضاذا ثالث متظمات : معاذ ة ياريس والتي اسست يموجياا مجموتة الاحـ الحجػرل
والتي يموجياما توسست المجموتة االئت ا ية  ومعاذ تي روما، 0225االوريية في العاـ  )الاوالا 
يػػة تطمػػؽ كاتػػت تسػػمية المجموتػػة االوري، 0221تػػاـ  المجموتػػة االورييػػة لمطائػػة التوويػػةو  االورييػػة

وفػػػي ذػػػاا التػػػارير تػػػـ ا ػػػ ار ئػػػاتوف اوريػػػا ، 0222تمػػػي االتحػػػا  االوريػػػي ئيػػػؿ تػػػوفمير مػػػف العػػػاـ 
، 05الموحػػ ة والػػال تػػرؼ يوسػػـ اتاائيػػة ماسػػتريخت يعػػ  اف تػػـ التوئيػػ  تمػػي ذػػاا ال ػػاتوف مػػف ئيػػؿ 

تمػػي  يالعمػؿ فػي م يتػػة ماسػتريخت ياولتػ ا، 0225والتػي وئعػت فػػي فيرايػر مػف العػاـ   ولػة اورييػة
العػ   ، كافة ال يو  اماـ التجارة والتعاوف ييف ال وؿ االوريية. يتظر:الموسوتة العريية العالميػة الغا 
، 0222، المممكػػػػػػة العرييػػػػػػة السػػػػػػعو ية، 5ط، الموسػػػػػػوتة لمتشػػػػػػر والتوريػػػػػػ  مؤسسػػػػػػة اتمػػػػػػاؿ، 55
 .211ص

يمجيكا في العػاـ المجمس االوريي : يرج  يتكويتة الي االئتراح الال ت  مة ي  كؿ مف فرتسا و 
وفػػػي ، يتكػػػويف مجمػػػس اوريػػػي استشػػػارل ياػػػ ؼ لتح يػػػؽ وحػػػ ة أكيػػػر يػػػيف الػػػ وؿ االورييػػػة، 0291

وئػػػ  ت ػػػ   تػػـ التوئيػػػ  تمػػػي التظػػػاـ االساسػػػي لممجمػػػس مػػف جاتػػػب تشػػػر  وؿ اورييػػػة، 2/2/0292
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والعامميف في ال طػاتيف العػاـ واألتمػاؿ فػي يريطاتيػا يػرور الع يػ  مػف مشػاكؿ  االتكميرل
لجاتػػػب تح يػػػ ا مثمػػػت  خػػػوؿ موجػػػات مػػػف الماػػػاجريف الوافػػػ يف الػػػي وفػػػي ذػػػاا ا، الاجػػػرة

المممكػػة المتحػػ ة مشػػكمة امتيػػة واجتماتيػػة وائت ػػا ية وحتػػي اخالفيػػ  اا اف تسػػية مرتاعػػة 
كاتػػت مػػف ال ػػا ميف مػػف مجموتػػة  وؿ مػػف الاجػػرة الوافػػ ة الػػي اراضػػي المممكػػة المتحػػ ة 

يف ال ػػػا ميف مػػػف روماتيػػػا والػػػايف مثمػػػت الماػػػاجر  –السػػػيما مػػػف روماتيػػػا -وريػػػا الشػػػرئية أ
فمسولة الاجرة كاتػت والرالػت ، 0مشكمة اجتماتية اخالئية -يتح روف مف ا وؿ يجرية

تمثػػػؿ اشػػػكالية فػػػي المجتمػػػ  االتكميػػػرل فاػػػي يريطاتيػػػا ائػػػر رئػػػيس الػػػوررا  السػػػايؽ  يايػػػ  
 كاتت ئ  ارتكيت خطو فا حا تت ما لـ تح  مف و وؿ المااجريف كاميروف يوف حكومت 
وريػػػا وشػػػرئاا فػػػي تضػػػوية أليريطػػػاتي فػػػي ات ػػػاب  خػػػوؿ  وؿ وسػػػط الػػػي سػػػوؽ العمػػػؿ ا

يػػ  تػػ   الماػػاجريف الػػي يريطاتيػػا اوذػػو مػػا ا ت الػػي تر ، 5119االتحػػا  االوريػػي فػػي تػػاـ 
تمي  عي  م ارب كاتت العمالػة والخػ مات التػي يوفرذػا ترايػ   5تمي تحو يير مسيوؽ 

                                                                                                                                                      

المجمػػػػس تػػػػ   كييػػػػر مػػػػف المعاذػػػػ ات واالتاائيػػػػات تعتمػػػػ  التػػػػواحي الخا ػػػػة يالتعػػػػاوف االئت ػػػػا ل 
ئػػػػاموس م ػػػػطمحات العالئػػػػات ، يتظػػػػر: حسػػػػف تيػػػػ  اه، جتمػػػػاتي والث ػػػػافي وح ػػػػوؽ االتسػػػػافواال

 . 929ص ، ب ت، مكتية ليتاف، والمؤتمرات ال ولية
مف يعض يم اف اوريا الشرئية السيما روماتيا مشػكمة اخالئيػة  مثؿ المااجريف مف الغجر وال ا ميف -0

 تيػػة كممارسػػة التجػػارة فػػي المػػوا  المسػػروئة والمػػوا  المتاػػاتاـ يعػػض الماػػف اات المرتيػػة المت وامتيػة
ممػػػا اتعكػػػس تمػػػي إضػػػاا  رال يتسػػػـ ، الم مػػػ ة الػػػي جاتػػػب امتاػػػاف الػػػيعض ماػػػف كالتسػػػوؿ واليغػػػا 

يتظػر الشػيكة ال وليػة : ممػؼ ، الػي المممكػة المتحػ ة تمي يعػض فئػات الماػاجريف الوافػ يف يالسميية
يريطاتيا تاضؿ المااجريف مف شرؽ أورويا ، واتماؿ ائت ا  ، خاص الاجرة والمااجريف في اوريا 

-مػف-أئػراتاـ-تمػي-أورويػا-شػرؽ-مػف-الماػاجريف-تاضؿ-يريطاتيا تمي أئراتاـ مف العالـ الثالث
 www.dw.com/a الثالث-العالـ

الاا فػػة الػػي الحػػ  مػػف تػػ   الماػػاجريف الػػي  اخػػؿ  اتخػػات المممكػػة المتحػػ ة تػػ  ا مػػف االجرائػػات -5
يضػػػ  الع يػػػ  مػػػف ال يػػػو  تمػػػي الماػػػاجريف ، 5102/ 01/01فػػػي  ا ػػػ ار ئػػػاتوف اراضػػػياا واذماػػػا

ومتاػػا اجيػػار مػػالكي الع ػػارات مػػف التح ػػؽ مػػف موائػػؼ الماػػاجريف الخا ػػة يمسػػتوجرل ، والالجئػػيف
 وكمػا يمػتك السػمطات، ت اراتاـ كما يمت  الم يميف ي ورة يير شرتية مف فػتك حسػايات م ػرفية 

كمػػا ، ميف االجاتػػب الػػي يمػػ اتاـ اوال ثػػـ االسػػتماع الػػي اسػػتئتافاـ الح ػػاحػػؽ تسػػاير المجػػر  اليريطاتيػة
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فػي يػاب ئطػاع الخػ مات تػوثير سػميي  ت االتمػاؿات ا  المااجريف والواف يف الػي ئطاتػا
 لمممتاتػػيف وظػػائؼ ت ػػ يـ الخػػ مات يسػػيب تػػوفير ذػػاه العمالػػة الوافػػ ة ويوسػػعار متخاضػػ 

وفػػػي جاتػػػب االذػػػ اؼ ، ئياسػػػا يالمعػػػ ؿ العػػػاـ ال سػػػعار ذػػػاه الخػػػ مات واالتمػػػاؿ المعتػػػا 
مات والػػال الميتغػػاة التػػي كاتػػت مطمػػوب اف تػػوفره مػػف اتسػػاع ل طاتػػات األتمػػاؿ والخػػ 

الػػ يوف االورييػػة جػػات  أرمػػةاال اف ، كػػاف يػػرت فػػي السػػوؽ االورييػػة فػػرص جيػػ ه التسػػاع
وذػػػو مػػػا اتتيػػػرت الوائػػػ  الػػػال يشػػػا ه االئت ػػػا  والتظػػػاـ االجتمػػػاتي فػػػي  يتتػػػائ  سػػػميية

والػػػال يعرفػػػ  الػػػيعض تمػػػي اف ذػػػاا الوائػػػ  ال يتماشػػػي مػػػ  األذػػػ اؼ  المممكػػػة المتحػػػ ة
را  الو ػػوؿ لاػػا مػػف اتضػػماـ المممكػػة المتحػػ ة وشػػراكتاا مػػ  الميتغػػاة مػػف األذػػ اؼ المػػ

االتجػػػاه فػػػي المممكػػػة المتحػػػ ة تمػػػي االتسػػػحاب مػػػف  راسػػػت راومػػػ  ، المجموتػػػة األورييػػػة
السػػوؽ االورييػػػة واتتمػػػا  اتخػػػاا ال ػػػرارات فػػػي الشػػػؤوف ال اخميػػػة وفػػػؽ ا ارة  اخميػػػة ولػػػيس 

وتػػـ تشػػكيؿ ورارة  تيريػػرا مػػيمجمػػس العمػػـو اليريطػػاتي  طيػػؽ توجياػػات االتحػػا  االوريػػي
رأل و  لتح يػ  العالئػة الج يػ ة ياالتحػا  حرب المحافظيف والتي تعتمػ  إجػرا ات االسػتاتا 

المواطتػػوف االتكميػػػر والػػػال ذػػو سػػػيح   طييعػػػة تالئػػة التجاريػػػة واالئت ػػػا ية وئطاتػػػات 
وئ  تـ ، ريياألتماؿ والاجرة ييف المممكة المتح ة وايرلت ا الشمالية يمتظومة االتحا  األو 

تشػػػكؿ ذػػػاه الػػػورارة يعػػػ   ػػػعو  وذيػػػوط تسػػػب التوييػػػ  وتػػػ ـ المسػػػات ة لطػػػروح مرشػػػحي 
األحراب ويرامجاـ وسياساتاـ الم ترحػة لحػؿ مسػتج ات التػي تظارذػا ئضػية أتػا ة رسػـ 
العالئػة الج يػػ ة يػػيف المممكػػة المتحػػ ة واالتحػػا  األوريػػي والتػػي كاتػػت مػػف مسػػيياتاا تسػػب 

ياػػػا مرشػػػحي الحػػػرييف والتػػػي أظاػػػرت فػػػارؽ فػػػي تػػػ   الػػػ وائر األ ػػػوات التػػػي ح ػػػؿ تم
 االتتخاييػػة التػػي ح ػػؿ تمياػػا كػػؿ حػػرب مػػف الحػػرييف الكييػػريف والتػػي كاتػػت أذػػـ ئضػػايا
                                                                                                                                                      

 يجير ال اتوف الم يميف الشرتييف المػؤئتيف كػالطالب تمػي  فػ  ميػالن معيتػة لتظػاـ التػوميف ال ػحي
والتي مف خاللاا يح ػؿ الماػاجر ييػر الشػرتي تمػي العتايػة الطييػة  السياحة الطيية ) والؾ لمت 

التػي يػ خؿ مػف  كما اف ذاا ال اتوف يارض ئيو  تمي الريجات الوذمية، يريطاتيةفي المستشايات ال
، يتظر:محمػػ  مطػػاوع، ويح ػػموف تمػػي ائامػة فياػػا االراضػػي فػي المممكػػة خاللاػا يعػػض الماػػاجريف

مجمػة المسػت يؿ ، االتحا  االوريػي وئضػايا الاجػرة: االشػكاليات الكيػرت واالسػتراتيجيات والمسػتج ات
 . 59ص، 5102كاتوف الثاتي ، ليتاف، مركر  راسات الوح ة العريية، 920 الع  ، العريي
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واليػػرام  االتتخاييػػة والتػػي حسػػمت المتافسػػة كاتػػت مسػػائؿ متعم ػػة يػػتمط تح يػػ  العالئػػة 0
المممكػة المتحػ ة واالتحػا  وي ا  اذـ الشػركات والمؤسسػات العاممػة فػي كػؿ مػف ، الج ي ة

االوريػػػي التحػػػوؿ الػػػي اتيػػػاع سياسػػػة تح يػػػ  الخػػػ مات والػػػيعض متاػػػا حتػػػي الخػػػروج مػػػف 
تتيجػػػػػة االتسػػػػػحاب لمسػػػػػوؽ  يسػػػػػيب ت مػػػػػص السػػػػػوؽ ومجػػػػػاؿ االتمػػػػػاؿ المممكػػػػػة المتحػػػػػ ة

تح يػ   مف السوؽ االوريية الػي جاتػب اف ذػاه المؤسسػات والشػركات اتتمػ ت اليريطاتية
ف والمعالجػػػات لحػػػاؿ خػػػروج ئطػػػاتي األتمػػػاؿ واالئت ػػػا  واحتمػػػاالت السياسػػػات وال ػػػواتي

 خروج رؤوس األمواؿ األوريية العاممة في المممكة المتحػ ة مػ  ائػرار وسػرياف االتسػحاب
ت ـ خروج شماؿ ايرلتػ ا مػف السػوؽ وئطاتػات رؤوس األمػواؿ و  خروج المممكة المتح ةو 

ج يػ ة يػيف المممكػة المتحػ ة واالتحػا  وتح يػ ذا فػي حػاؿ أيجػا  تالئػة ، لالتحا  األوريػي
المطمويػػة فػػي اجػػرا ات الخػػروج  والتػػي كاتػػت أذػػـ محركاتاػػا طييعػػة المعالجػػات، األوريػػي

، ومػػػ  تو ػػػؿ حكومػػػة المحػػػافظيف الػػػي اتاػػػاؽ مػػػ  فػػػ  يروكسػػػؿ، مػػػف االتحػػػا  االوريػػػي
وترضػػػة تمػػػي اليرلمػػػاف اليريطػػػاتي كاتػػػت ذتػػػاؾ مجموتػػػة مػػػف االتت ػػػا ات الػػػي االتاػػػاؽ 

يػػػر واف حكومػػػة مػػػال لػػػـ تػػػتمكف مػػػف تح يػػػؽ تتػػػائ  تاجحػػػة ل طاتػػػات االتمػػػاؿ فػػػي االخ
فكاتػػت ايػػرر معارضػػي االتاػػاؽ االخيػػر يػػيف حكومػػة تريػػرا مػػال المحافظػػة ووفػػ  ، المممكػػة

االتحػػػا  االوريػػػي كػػػاف تمثػػػؿ يػػػرال رتػػػيـ حػػػرب العمػػػاؿ اليريطػػػاتي السػػػي  جيرمػػػي كػػػوريف 
ة الخروج مف االتحا  االوريي ووفػ  يروكسػؿ والال  تا الي اتا ة التااوض ييف وف  ورار 

                                                           

فػػػي المتائشػػػات  واحػػػ ة مػػػف اكثػػػر االتتخايػػػات اليرلماتيػػػة 5102كاتػػػت االتتخايػػػات اليرلماتيػػػة لمعػػػاـ  -0
الػايف  المرشػحوف وت  يـ اليرام  حوؿ ال ضايا والمشاكؿ التي تعتي التاخب اليريطاتي والتي يتيتاذػا

الطػػروح التتػػػي يػػ تماا الحػػػرب  يػػ تموف ويحممػػػوف اال اتاػػػـ  ػػػورة مسػػت مة تػػػف احػػراياـيرشػػحوف ي
والطػػػروح الم  مػػػة لمعالجتاػػػا فػػػي السياسػػػة ال اخميػػػة  وكاتػػػت ذتػػػاؾ مجموتػػػة مػػػف ال ضػػػايا الخالفيػػػة

االرتيػػػاط يػػػيف  وكاتػػػت مػػػف أذػػػـ ال ضػػػايا الخالفيػػػة مػػػا يتعمػػػؽ يشػػػوف واال ارة الخارجيػػػة لاػػػا لممممكػػػة
ح ة واسكتمت ا وئضية الحااض تمي الترساتة التووية لمجيش اليريطاتي ومسولة العالئػة المممكة المت

: 5102االتتخايػػػات اليريطاتيػػػة  : الشػػػيكة ال وليػػػة:يتظػػػر ، يػػػيف المممكػػػة المتحػػػ ة واالتحػػػا  االوريػػػي
-www.ida2at.com/british اضػػػا ات، الطريػػػؽ إلػػػي يرلمػػػاف مت سػػػـ ومممكػػػة لػػػـ تعػػػ  متحػػػ ة 

elections-2015-roa 
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 وئػ  ركػر جيرمػي كػوريف رتػيـ حػرب العمػاؿ المعػارض والو وؿ الي اتااؽ خروج ج يػ 
 متعائيػػة تمػػي اف تاػػ  ورارة الخػػروج االتكميريػػة مػػف االتحػػا  لػػـ تكػػف متظمػػة وال تسمسػػمية

 ة واف تالمػػػػات التسػػػػرع فػػػػي اتجػػػػار االتاػػػػاؽ جػػػػا  تمػػػػي حسػػػػاب تتائجػػػػ  ييػػػػر المحمػػػػو 
لم طاتات الخا ة يالمممكة المتحػ ة واف اليرلمػاف فػي المممكػة تميػ  االخيػار فػي مسػولة 

والتظػر فػي اجػرا  اسػتاتا  ج يػ  وياػاا  ت ـ ائرار االتااؽ التي تو ػمت لػ  ورارة الخػروج
ال ))اف سياسة حرب العمػاؿ فيمػا يخػص الخػروج مػف االتحػا  ل تسمسػميةل .... ح   ئائال  

،  0يشػوف توييػ  اسػتاتا  ثػاف حتػي يسػ ط اليرلمػاف االتاػاؽ المطػروح   اتخػاا ئػرار  فيمكػ
فكػػاف ذػػاا وائػػ  التتػػافس يعػػ  الو ػػوؿ الػػي االتاػػاؽ وتتائجػػ  يػػيف وفػػ  حكومػػة مػػال ووفػػ  
يروكسؿ وذو مف طػرؼ ثػاتي يشػير الػي مػ ت المعارضػة لػيس مػف طػرؼ حػرب العمػاؿ 

ف جاتب حرب العماؿ واتما  اخػؿ لطييعة تتائ  االتااؽ الال ايرمت  حكومة تريرا مال م
ف ضػغوط مضػاتاة تمػي وفػي ذػاا االتجػاه تواجػ  حكومػة المحػافظي، اليرلماف اليريطاتي
المػػػواطف فػػػي ) : المسػػػتوت االوؿ تػػػ ـ االرتيػػػاح تمػػػي المسػػػتوت الشػػػعييثالثػػػة مسػػػتويات

وذتػا ، والمستوت الثالث  اخؿ الحرب الحػاكـ ، والمستوت الثاتي مجمس العموـ، ة المممك
تائيػا فػي مجمػس العمػـو اليريطػاتي مػف حػرب المحػافظيف الحػاكـ يرتامػة رئيسػة  21ئ ـ 

الوررا  مػال تػف معارضػتاـ لػيعض تتػائ  االتاػاؽ فيمػا يخػص اتاػاؽ الشػراكة الجمركيػة 
فمف جاتب معارضي االتااؽ الخػاص يالشػراكة الجمركيػة اتػ  سػوؼ  م  االتحا  االوريي

الحػرب   ال يتمتػوتمػي المسػتوت الثػاتي ، 5ا  االوريػيلف يح ؽ االتا اؿ التاـ تف االتح
فػػػي تح يػػػػؽ  يالعػػػ   الكييػػػر والاػػػارؽ الواضػػػك والػػػال يتركػػػػ  يتمتػػػ  يالحريػػػة الغيػػػر م يػػػ ه

مجمػػػس العمػػػـو اليريطػػػاتي تمػػػي االتاػػػاؽ الميػػػـر وفػػػي ذػػػاا الجاتػػػب  الح ػػػوؿ م ػػػا ئة
يروكسػؿ حػوؿ  يوضك الج وؿ ا تػاه مػ ت امكاتيػة ح ػوؿ تتػائ  االتاػاؽ الميػـر مػ  وفػ 

                                                           

المغرضػػة اليريطاتيػػة  ت ػػال تػػف : لتػػ ف )أ.ش .أ ، كػػورييف رتػػيـ حػػرب العمػػاؿ اليريطػػاتي جيرمػػي -0
  www. Masray .com تطالب مال يايراـ اتااؽ ج ي  لمخروج االوريي: الشيكة ال ولية

 :الشيكة ال ولي، االت يت تت : الحكومة اليريطاتية تمي شاا االتايار -5
www.alkawthartv.com/news/135244 . 

http://www.alkawthartv.com/news/135244
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اتااؽ االتسحاب فالاارؽ ييف اتضا  مجمػس العمػـو اليريطػاتي يحػ   ريػا ة لتػواب حػرب 
وذػػو مػػػا يحػػػ  ه ، 5101تضػػو تػػػف االتتخايػػػات اليرلماتيػػة لعػػػاـ ، 59المحػػافظيف يعػػػ   

الجػػ وؿ ا تػػػاه والػػال يعطػػػي الاػػارؽ فػػػي تتػػائ  تػػػواب مجمػػس العمػػػـو اليريطػػاتي لمعػػػاميف 
 :ائ  التاليةوفؽ التت،  5102 -5101

ت   تواب حريي المحافظيف )الحاكـ  والعماؿ )المعارض  والاػارؽ يػيف اتتخايػات 
فمػػف خػػالؿ التعػػرؼ تمػػي تػػ   تػػواب كػػؿ مػػف كػػال حريػػي  .5102والعػػاـ  5101 العػػاـ

 المحافظيف والعماؿ اليريطاتي يتح ؽ ت ـ امكاتية حرب المحافظيف التمت  يالح وؿ
 تواب حرب العماؿ تواب حرب المحافظيف ت   الم ات  اليرلماتية الكمي

 525 220 /  ائرة م ع  221
فػػػػػػػارؽ تػػػػػػػ   التػػػػػػػواب لحريػػػػػػػي 
لممحػػػػػػػػػػافظيف والعمػػػػػػػػػػاؿ تػػػػػػػػػػف 

 5101اتتخايات 

ريا ة تػ   تػواب المحػافظيف 
 م ع  59

اتخاػػػاض تػػػػ   تػػػػواب العمػػػػاؿ 
 م ع  52

وتجػرت ، ي متاػر  ائرة اتتخايية لكؿ متاا سػياؽ اتتخػاي 221تضـ االتتخايات العامة ييريطاتيا 
يرلتػ ا الشػمالية ، االتتخايات في ذاه ال وائر في يـو واح  في كؿ مف اتجمترا وويمر واسػكتمت ا واج

الػػايف  221م عػػ ا  مػػف أ ػػؿ  222وذػػي األئػػاليـ التػػي تمثػػؿ المممكػػة المتحػػ ة. وتضػػـ اتجمتػػرا 
، ا الشػػماليةفػػي إيرلتػػ  01فػػي ويمػػر و 91و، م عػػ ا   22ييتمػػا تضػػـ اسػػكتمت ا ، يؤلاػػوف المجمػػس

إال أف األتػ ا  ئػػ  تتاػػاوت ، ألػػؼ تاخػػب 21وييمػن معػػ ؿ التػاخييف فػػي كػػؿ  ائػرة اتتخاييػػة تحػو 
يشػػكؿ كييػػر يػػيف  ائػػرة وأخػػرت. ويموجػػب ذػػاا التظػػاـ فػػرف لكػػؿ مػػواطف يريطػػاتي  ػػوتا  واحػػ ا  

ؿ ويكػوف الاػور لممرشػك الحا ػ، ي  في  ائرت  االتتخايية لمرشك واحػ  لشػغؿ م عػ  واحػ  لي لي
تمي أتمي ت   مف األ وات التػي يح ػؿ تمياػا المرشػك اليرلمػاتي فػي ال ائرة)المرشػك يمثػؿ 

 First pastويسمي ذاا التظاـ ب)ػاوؿ يح ؿ تمي المت ب )  وال يمثؿ الحرب . يرتامج 
the post يوخػا الكػؿ )   أو)فػائرWinner takes all  الت سػيـ تمػػي  أ . وئػػ  اتتمػ  ميػ

فيػػة لمػػ وائر االتتخاييػػة وفػػؽ إطػػار يؤكػػ  طري ػػة ييػػر ئائمػػة تمػػي أسػػاس تح يػػ  الحػػ و  الجغرا
يحيث يػتـ أتػا ة ت سػيـ الػ وائر االتتخاييػة فػي ، حريي في ت سيـ ال وائر االتتخايية في يريطاتيا

يريطاتيػػا يػػيف الحػػيف واألخػػر لتؤخػػا يتظػػر االتتيػػار الريػػا ات واالتخااضػػات التسػػيية فػػي تػػ   
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خاييػػػػة المختماػػػة والػػػػؾ يسػػػػيب )تح يػػػػؽ التسػػػاول الت رييػػػػي فػػػػي تػػػػ   السػػػكاف فػػػػي الػػػػ وائر االتت
فػػاف أتػػا ة الت سػػيـ الػػ ورل مػػف   التػػاخييف فػػي التظػػاـ االتتخػػايي المسػػتت  وال ػػائـ تمػػي االيمييػػة

ئيؿ ذيئات الح و  يير الحريية لكػؿ مػف اتكمتػرا وويمػر واسػكتمت ا وايرلتػ ا الشػمالية والتػي تعمػ  
 وئػ  مثمػت جممػة ئضػايا، 0 تامػا 02-01يـ ال وائر االتتخاييػة كػؿ )ذاه الايئة الي أتا ة ت س

والتػػػػي تتعمػػػػؽ يمسػػػػولة الاجػػػػرة وئيػػػػوؿ الوافػػػػ يف الجػػػػ   فػػػػي المجتمعػػػػات المحميػػػػة الػػػػي جاتػػػػب 
الماليػة فػػي الػيال  ومسػػولة االسػػتاتا   لػػا ارةالمعالجػات التػػي تحػ  ذا يػػرام  االحػراب السياسػػية 

 -لمتحػ ة واالتحػا  االوريػي ذػي جػوذر المتػاظرات االتتخاييػةحوؿ تح ي  العالئة ييف المممكػة ا
والتػػي كاتػػت موجػػ  لكسػػب  -5102فتػػرة االتتخايػػات اليرلماتيػػة فػػي المممكػػة المتحػػ ة فػػي العػػاـ 

 تػػػـ التاخػػػب لمرشػػػحي االحػػػراب والمرشػػػحيف المسػػػت ميف وذػػػي ال ضػػػايا والمعالجػػػات التػػػي تاػػػـ 
لمتػاطؽ االتتخاييػة فػي اتػالي اليحػار والتػي تمثػؿ التاخب في المممكة المتح ة وشماؿ ايرلت ا وا

، ومتاػػػػا ال اتػػػػ ة العسػػػػكرية والم يتػػػػة فػػػػي مضػػػػيؽ جيػػػػؿ طػػػػارؽ ، ائمػػػػيـ فيمػػػػا ورا  اليحػػػػار 09
% ل ػالك الي ػا  اال اف ائػرار 22يريطاتيو الجتسية و ػوتوا يتسػية  )مستاتي ائميـ جيؿ طارؽ

ف جاة اسياتيا لـ تتمكف مػف متػ  ذػاا وم، االتسحاب يحتـ تمي االئميـ االتسحاب م  يريطاتيا
ومجموتػػة مػػف الجػػرر فػػي المحيطػػات االطمسػػي والاػػا ل والكػػارييي وئػػرب ال ػػارة ، االتسػػحاب 

 .االسترالية ا ارات اتتخايية 
حػػػرب المحػػػػافظيف اليريطػػػاتي وتجػػػػاح مرشػػػحي  لمو ػػػػوؿ لمجمػػػػس  ومػػػ  و ػػػػوؿ 
رة السػمطة التتايايػة فػي لـ يكف حرب المحافظيف ذػو الحػرب الػال يػتمكف مػف ا ا العموـ

وتػـ اجػرا  ، اتظر الجػ وؿ ا تػاه ) اليال  مف  وف االتااؽ م  االحراب االخرت في اليال 
االتجػػاه تحػػو االتسػػحاب مػػف  االسػػتاتا  الخػػاص يالعالئػػة مػػ  االتحػػا  االوريػػي وح ػػوؿ

تمػت  وائػر االسػتاتا  والتػي  يػيفتوكػ  الاػارؽ ، االتحا  االوريػي تمػي مواف ػة المسػتاتييف 
في مختمؼ الوح ات ا  ارية في اتكمترا واسكتمت ا وويمر وشػماؿ ايرلتػ ا واالئػاليـ االريعػة 

تطييػؽ  اتتمػ وا فػي تيتػي فيمػا ورا  اليحػار تمػي ركيػرة ماا ذػا اف مؤيػ و الخػروج تشػر
ومػػػػ  اتتمػػػػا  التظػػػػر الػػػػي ، اتكمتػػػرا وخروجاػػػػا مػػػػف العالئػػػػة السػػػػاي ة يالمجموتػػػة األورييػػػػة

                                                           

يغػػػ ا  ، شػػػركة ياجػػػت المعرفػػػة، ، اتػػػ ا   .احمػػػ  تطيػػػة اه السػػػعي ، المعجػػػـ السياسػػػي الحػػػ يث  -0
 25-20ص -ص، ، ب ت، ييروت
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 اا اف،  ـ الت يػػ  يػػال واتيف االورييػة سػػيرج  تمػػي المممكػػة يجممػػة متػػاف م ػالك الػػيال  وتػػ
فػػي  السػػماح لممممكػػة المتحػػ ة ياسػػتر ا  إسػػاامات المممكػػة المتحػػ ة مػػف شػػوف ذػػاا الخػػروج

مميػػارات جتيػػ  سػػتويا. ويالتػػالي أ راجاػػا فػػي  1.2ميراتيػػة االتحػػا  األورويػػي اليالغػػة تحػػو 
روف اتػ  الػي أمػا المعارضػوف فكػاتوا يػ، واألتمػاؿ ئطاتات الرتاية والضماف االجتمػاتي

فاالتحػػػا  األورويػػػي ذػػػو الشػػػريؾ ، مػػػف االتسػػػحاب ذتػػػاؾ سػػػمييات ةجاتػػػب المتػػػاف  المجتػػػا
% مػػػف ال ػػػػا رات 92وذػػػو المسػػػتور  لمػػػػا تسػػػيت  ، االئت ػػػا ل األوؿ لممممكػػػة المتحػػػػ ة

فػالخروج يضػيؽ  ويالتػالي، % مف الوار ات ال اخمػة الػي المممكػة المتحػ ة22اليريطاتية و
ومػ  ، 0تمي ائت ا  المممكػة وئطػاع ا تمػاؿ فػرص الشػريؾ والمسػتور  والم ػ ر األوؿ

و ػػوؿ حكومػػة السػػي ة تريرامػػال الػػي االتاػػاؽ مػػ  الوفػػ  االوريػػي وطرحاػػا تتػػائ  االتاػػاؽ 
تمػي مجمػس العمػـو مثمػت تسػب مرتاعػة مػف  اخػؿ مجمػس العمػـو اف ذػاا االتاػاؽ لػػيس 

، يشػػكؿ محػػ   فيمػػا يخػػص الشػػراكة الجمركيػػة مػػ  االتحػػا  االوريػػي ياالتاػػاؽ المثػػالي و)و 
ممػا  فػ  الع يػ  مػف تػواب احػراب العمػاؿ ، يالشكؿ الػال يسػتطي  ا ارة م ػالك المممكػة 

الػي  وحرب است الؿ المممكة المتح ة والوطتي ال ومي االسكتمت ل وال يم راطييف االحػرار
وتمثمػت  اػاؽ اكثػر ضػمات  لم ػالك المممكػةيالو ػوؿ الػي ات  توة ورارة السي ة تريرامػال

ريـ وجو  تسي  متاـ ال ي تموف  –ت ية في ائرار ذاا االتااؽ الي اف تواب المحافظيف 
االيمييػػػػة المريحػػػػة )كمػػػػا اف تػػػػواب مػػػػف حػػػػرب  ؾال يمتمػػػػفػػػػالحرب  –االتاػػػػاؽ االتسػػػػحاب 

مػػػ  وفػػػ   تتػػػائ  االتاػػػاؽ الػػػال اتمتػػػ  ورارة الخػػػروج مػػػف االتحػػػا  فال يػػػ تمو المحػػػافظيف 
ال يروكسؿ  وم  ت ـ وجو  مؤي ل االتااؽ مف  اخؿ وخارج الحرب في مجمػس العمػـو 

 فحػػرب المحػػافظيف يػػ ير شػػراكة مػػ ، -ائػػرار االتاػػاؽ االخيػػر حكومػػة تريرامػػال  تسػػتطي
اال اتػػ  فػػي تػػيف ، 5102األحػػراب السياسػػية اليريطاتيػػة المشػػكمة لمجمػػس العمػػـو لمعػػاـ 

والتي كاتت االتجاذات يشكؿ  المتاطؽ االتتخايية لع ي  مفالوئت يمثؿ م الك وارا ت ا
تػػػاـ  اخماػػػا مؤيػػػ ة لمخػػػروج مػػػف االتحػػػا  األوريػػػي أال أف الخػػػالؼ  اخػػػؿ أجتحػػػة الحػػػرب 

                                                           

 
 



 األوربي واالتحاد البريطانية الحكومة برنامج

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

223 

ليمػػػي حػػػرب ، كاتػػػت حػػػوؿ طييعػػػة وشػػػكؿ العالئػػػة الواجػػػب تيتياػػػا مػػػ  االتحػػػا  األوريػػػي
 اطييف األحػػػراركػػػؿ مػػػف حػػػرب الػػػوطتي ال ػػػومي االسػػػكتمت ل وحػػػرب الػػػ يم ر  المحػػػافظيف

، حػػػرب اسػػػت الؿ المممكػػػة المتحػػػ ةو  الخضػػػرو  االتحػػػا  الػػػ يم راطي فػػػي ايرلتػػػ ا الشػػػماليةو 
، المؤيػػػػ  التاائػػػػات االتسػػػػحاب  شػػػػكؿ اليرلمػػػػاف فكاتػػػػت ذػػػػاه األحػػػػراب ذػػػػي مػػػػف حػػػػ  ت

المشػػػكمة لميرلمػػػاف الػػػال سػػػيعم  لمم ػػػا ئة تمػػػي سمسػػػمة اتاائػػػات االتسػػػحاب  فػػػاألحراب
المتعػػ  ة فػػ اخؿ تػػواب الحػػرب الواحػػ   فػػاارا ، واحػػراب ثاتيػػا مت سػػـ يػػيف تػػ ت ارا  اوال

 ذتػػاؾ الموافػػؽ والػػرافض التاػػاؽ وتتائجػػ  وفػػي يػػاب االحػػراب فمجمػػس العمػػـو مت سػػـ يػػيف
االسكتمت ل وال يم راطييف األحرار واالتحا  ال يم راطي   احراب العماؿ والوطتي )ال ومي

 في ت   المتاطؽ االتتخايية:في ايرلت ا الشمالية وكاف حرب الخضر األخير 
انمزكش األول فً 

 مجهض انعمىو

مىطقة  46سٌادة  553 حشب انمحافظٍه

 اوتخابٍة

انمزكش انثاوً فً 

 مجهض انعمىو

مىطقة  48فقذان  454 حشب انعمال

 اوتخابٍة

انمزكش انثانث فً 

 مجهض انعمىو

مىطقة  75سٌادة  78 انحشب انىطىً)انقىمً( االطكتهىذي

 اوتخابٍة

انمزكش انزابع فً 

 مجهض انعمىو

مىطقة  35فقذان  8 انذٌمقزاطٍٍه األحزار

 اوتخابٍة

انمزكش انخامض فً 

 مجهض انعمىو

االتحاد انذٌمقزاطً فً اٌزنىذا 

 انشمانٍة

 مىطقة اوتخابٍة 3فقذان  8

انمزكش انظادص فً 

 مجهض انعمىو

 مىطقة اوتخابٍة 3فقذان  3 حشب انخضز

انمزكش انظابع فً 

 ض انعمىومجه

كان ) حشب اطتقالل انممهكة انمتحذة

وٍغم رئٍض حشب االطتقالل انظٍذ 

وهى مه أبزس انمؤٌذٌه ، فاراج

نخزوج بزٌطاوٍا مه االتحاد االوربً 

وفً هذا انمجال عهق رئٍض انحشب 

عهى فىس حشبه قائال))إن حتمٍة 

انىحذة االوربٍة تىتهً انهٍهة((
3

 

حافظ عهى انمىطقة  3

 االوتخابٍة

                                                           

الوريػػي وئضػػايا االتحػػا  ا،  محمػػ  مطػػاوع، تيغػػؿ فػػاراج رتػػيـ حػػرب االسػػت الؿ اليريطػػاتي ت ػػال تػػف -0
مركػػػر ، 920العػػػ  :، المسػػػت يؿ العريػػػي، : االشػػػكاليات الكيػػػرت واالسػػػتراتيجيات والمسػػػتج اتالاجػػػرة

 .22ص، 5102كاتوف ثاتي ، ليتاف،  راسات الوح ة العريية 
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ومػػ  ا راؾ ل ػػعوية الو ػػوؿ التاػػاؽ يشػػوف ئيػػوؿ مجمػػس العمػػـو تمػػي اتاػػاؽ مػػ  
توحي  الجريرة االيرلت ية  االتحا  االوريي طرح اتااؽ الشراكة الجمركية م  االتحا  مسولة

رايػػػب ياػػػاا  ذتػػػا جػػػا  الخػػػالؼ يػػػيف، يػػػيف الشػػػماؿ التػػػاي  لمتػػػاج وجماوريػػػة ايرلتػػػ ا الحػػػرة
ؿ اليريطػػاتي السػي  جيمػي كػػوريف المؤيػ  لتوحيػ  الجريػػرة رتػػيـ حػرب العمػا التوحيػ  ومػتاـ

فمف خالؿ توحي  الجريرة االيرلت ية ي ي المممكة المتحػ ة ئرييػة مػف االتحػا  ، 0 االيرلت ية
االوريػػي فمػػف خػػالؿ اسػػتاتا  سػػكاف ايرلتػػ ا الشػػمالية كاتػػت تسػػية االتسػػحاب مػػف االتحػػا  

تكػوف المممكػة المتحػ ة ضػمف  الوحػ ةه فياا ائؿ مف الي ا  ضمف االتحا  فم  تح يؽ ذػا
  ػػػة ايرلتػػػ ا الشػػػمالية ويػػػائي اجػػػرا فػػػي متط اطػػػار االتحػػػا  االوريػػػي فػػػي جرئاػػػا الخػػػاص

لمتط ة لت ف التي كاتػت تسػية  ويرج  تاس الحاؿ، المممكة متسحب مف االتحا  االوريي
متحػ ة فمف حيث توج  الشعب في المممكة ال، مرتاعة مف مجرل االستاتا  ل الك الي ا 

اختماػػت تسػػب التوييػػ  وتػػ ـ التوييػػ  لمخػػروج اضػػافة الػػي االخػػتالؼ حػػوؿ  وشػػماؿ ايرلتػػ ا
يعػػ ـ التشػػاي  فػػي اتجػػاه  وذػػو مػػا تػػـ تعرياػػة طييعػػة العالئػػة الج يػػ ة مػػ  االتحػػا  االوريػػي

الخػػروج مػػف االتحػػا  فكاتػػت يعػػض المتػػاطؽ ل ػػالك الخػػروج فػػي حػػيف  ػػوتت متػػاطؽ 
االتكميػػر والويمريػػوف ل ػػالك الخػػروج فػػي حػػيف  ػػوت ف ػػ   ػػوت ، أخػػرت ل ػػالك الي ػػا 

ل ػػػالك الي ػػػا   ايمػػػب مػػػواطتي العا ػػػمة لتػػػ ف واالسػػػكتمت يوف وسػػػاكتي ايرلتػػػ ا الشػػػمالية
كاتػػت تتيجػػة االسػػتاتا  ت ػػويتا سػػاح ا يعػػ ـ الث ػػة فػػي التظػػاـ ، ضػػمف االتحػػا  األوريػػي

تسػػب يػػيف  مػػ  ا راؾ اف، السياسػػي. ل ػػ  تسػػييت فػػي خمػػؽ موجػػات  ػػ مة فػػي األسػػواؽ
3 لاريػؽ 391 م ايػؿ 25ياامش و  الرايييف يالي ا  وطاليي االتسحاب ذي تسب مت ارية

م  ت ويت الم اطعات ا تجميرية وويمػر ي ػوة ، مميوف  وت 0,5أل يوكثر مف ، الي ا 
تػػػرؾ  العا ػػػمة لتػػػ ف . لكػػػف اسػػػكتمت ا  ػػػوتت يكثافػػػة ضػػػ  ياسػػػتثتا ) ل ػػػالك المغػػػا رة

ياؿ تمي الت ويت مرتاعة في متاطؽ المممكة المتحػ ة فكاتػت وكاتت تسية االئ ،االتحا 

                                                           

كػػػوريف يعػػػرض تمػػػي مػػػال إتػػػا ة إحيػػػا  المػػػؤتمر اليريطػػػاتي ا يرلتػػػ ل مؤمتػػػا  يريرلتػػػ ا ، ايػػػا  حميػػػ  0
 : الشػػػػػػػػػػػػػػيكة ال وليػػػػػػػػػػػػػػة، 5101/مػػػػػػػػػػػػػػايو/59الخمػػػػػػػػػػػػػػيس ، ريػػػػػػػػػػػػػػي الج يػػػػػػػػػػػػػػ مجمػػػػػػػػػػػػػػة الع، موحػػػػػػػػػػػػػػ ة

www.alaraby.co.uk/politics/2018/5/24/ 
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إال أف فػػػارؽ تػػػ    30 فػػػي إتجمتػػػرا.322 فػػػي ويمػػػر و25و، 3 فػػػي اسػػػكتمت ا22تسػػػياا: 
ويػػػالؾ تكػػوف العػػػو ة لمعمػػؿ مػػػف اجػػؿ توحيػػػ  ، 5األ ػػوات كػػػاف ي ػػب ل ػػػالك الخػػروج 

االوريػػػي والمممكػػػة  اطػػػار ئػػػاتوتي ج يػػػ  فػػػي ا ارة تالئػػػة يػػػيف االتحػػػا  الجريػػػرة االيرلت يػػػة
ومػػػ  محاولػػػة االحتاػػػاظ يػػػتمط ، وتح يػػػ ا الحػػػ و  يػػػيف ايرلتػػػ ا الشػػػمالية والحػػػرة ، المتحػػػ ة

تالئػػة ماليػػة وتجاريػػة تتػػيك ل طػػاع األتمػػاؿ واليتػػوؾ االتكميػػرل تالئػػة مميػػرة مػػ  االتحػػا  
اليػة والحيمولة  وف توثر سائر ئطاتات التجارة والخ مات التوثر يالتتػائ  االئت ػا ية والم

وذػو مػا تيػرت تتػ  يشػكؿ ، التي تحتماا إجرا ات ومراحؿ الخػروج مػف االتحػا  األوريػي
 الوررا  السي ة تريرا مال والتي ح  ت جممة مف السياسػات  اخػؿ يريطاتيػا ةرئيس واضك

المتعم ة يالاجرة واألتماؿ والتحوؿ الي أطار تالئة مختماة تف االتحا  األوريي ويشكؿ 
واتيف الاجػػرة والتػػوطف  اخػػؿ المممكػػة المتحػػ ة والتػػي ئالػػت تتػػ  خػػاص حػػوؿ سياسػػات وئػػ

يشػػكؿ واضػػك رئػػيس الػػوررا  تريػػرا مػػال ))تحػػف ال تعػػيش فػػي االتحػػا  األوريػػي لػػف تسػػمك 
وم  ي اية ا تالف تف ي ا  تمميػة الخػروج 2يتاس سياسات الاجرة الساي ة مرة أخرت  .

يسػة الػوررا  اليريطاتيػة تريػرا ح ثت يعض الم اخالت حيث كػاف مػف الم ػرر أف تعمػف رئ
اليػػ ا  يعمميػػة خػػروج يال ذػػا مػػف االتحػػا  األوريػػي ، 2/2/5102مػػال فػػي يػػـو الخمػػيس 
المعػارض لاػاا االتسػحاب تحػرؾ يخطػوه تؤكػ   الجاتػب إال أف، وايت ا  تممية )يريكست 

مػػف اجػػؿ االتا ػػاؿ م اطعػػات اسػػكتمت ا تػػف يػػائي م اطعػػات المممكػػة  تمػػي ارا ة ح ي يػػة
ي ا  اتماؿ المؤتمر الحريي لا ؿ الريي  لكؿ مف  يرئيسة وررا  اسكتمت ا اا م  ح ةالمت

                                                           

-0 BBC 59  لت ف ػػ إيا  حمي  كةي، شخروج يريطاتيا مف االتحا  األورويي 5101مايو، 
 www.bbc.com/arabic/indepth/uk_eu_referendum_2016   

الشيكة ال ولية : روسيا ، خروج يريطاتيا مف االتحا  االوريي يا   ياتا اؿ اسكتمت ا تتاا، فريميا  -5
   arabic.rt.com/press/867739www، اليـو

3- TheresaMay وقالال عاله Peter Dominiczak, Michael Wilkinson, Theresa may 

says Britain must look byond europeas she vows totrigger article 50 by 

march, the telegraph news. POLITICAL EDITOR, BIRMINGHAM , , POLITICAL 

CORRESPONDENT, BIRMINGHAM P4 

http://www.bbc.com/arabic/indepth/uk_eu_referendum_2016
http://www.bbc.com/arabic/indepth/uk_eu_referendum_2016
https://arabic.rt.com/press/867739
http://www.telegraph.co.uk/authors/peter-dominiczak/
http://www.telegraph.co.uk/authors/michael-wilkinson/
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والتػػػي ، 0حػػرب المحػػافظيف والحػػػرب الػػوطتي االسػػػكتمت ل الػػال ترأسػػ  تيكػػػوال سػػترجيوف.
اكػػػػرت اف احتمػػػػاالت اجػػػػرا  اسػػػػتاتا  خػػػػروج اسػػػػكتمت ا مػػػػف المممكػػػػة المتحػػػػ ة وار  فػػػػي 

وريػػػػرة الشػػػػؤوف اليرلماتيػػػػة ات ريػػػػ  لي سػػػػـو  ت ػػػػ تات المحػػػػافظيفومػػػػ  حكومػػػػة ، االمسػػػػت يؿ
لخروجاػػا تػػف موئػػؼ حكومػػة تيريػػرا  رميمتاػػا وريػػرة العمػػؿ والمعاشػػات الت ات يػػة أميػػر را 

إاا  وت ، مال المعمف يرتالتاا اف ذتاؾ وجاة تظر مع ولة ل الك إجرا  استاتا  ثاف  
رئيسػػة  فحكومػػة ،2مجمػػس العمػػوـ ضػػ  مشػػروع ئػػاتوف االتسػػحاب مػػف االتحػػا  االورويػػي

تواجػػ  اتت ػػا ات لطييعػػة تتػػائ  االتاػػاؽ المستح ػػؿ مػػ  وفػػ  يروكسػػؿ مػػف تػػ ت  الػػوررا 
اتجاذات اال اتاا اجتارت جر  مف ذاه االتت ا ات وتي ي مسائؿ طييعػة العالئػة والحػ و  

 ييف ايرلت ا الشمالية والحرة ذي ما تعوؿ في المست يؿ.

 املبحث الثاني 
 اد األوربياالحتو حكومت احملافظني

 مؤشرات الخروج
اف مػػف المعػػرؼ تػػف السياسػػة اليريطاتيػػة يشػػكؿ  حػػ  ت حكومػػة السػػي ة تريرامػػي 

 خمػػت حكومػػة السػػي ة ، الخػػروج ت اجرايػػرفػػي اليػػ ا   تػػاـ حالػػة التػػوتي وتريػػث المياشػػرة
تريرامػػي سمسػػمة متعػػ  ة المراحػػؿ مػػف المااوضػػات مػػ  مجموتػػة االورييػػة فكاتػػت مراحماػػا 

مػػػ  ارسػػػاؿ رئيسػػػة الػػػوررا  اليريطاتيػػػة رسػػػالة الػػػي السػػػي   وتالػػػ  ، 52/2/5102 االولػػػي
، 5102واسػػػتمرت الػػػي الوئػػػت الػػػراذف فػػػي ي ايػػػة العػػػاـ  توسػػػؾ رئػػػيس المجمػػػس االوريػػػي

                                                           

حػػوؿ االتا ػػاؿ تػػف المممكػػة  تمػػي الػػريـ مػػف فشػػؿ االسػػتاتا  المجػػرت فػػي الم اطعػػات االسػػكتمت ية -0
ئيػؿ اتمػاـ المتح ة اال اف رئيسة وررا  اسػكتمت ا ئػ  أكػ ت اتاػا تمتمػؾ تاػويض الجػرا  اسػتاتا  ثػاتي 

يتظػػر: رئيسػػة وررا  اسػػكتمت ا تعمػػف ، كامػػؿ مراحػػؿ اتسػػحاب المممكػػة المتحػػ ة مػػف االتحػػا  االوريػػي
 . الشيكة ال ولية، رفضاا التراج  تف اتا اؿ يال ذا تف المممكة المتح ة

www.raialyoum.com/index.php  
 الشيكة ال ولية:، االت سامات  اخؿ حكومة مال تخرج الي المعمف، مجي  تي  االل  -5

wwwelaph.com/Web/News/2018/12/1231475.htm  

http://www.raialyoum.com/index.php
https://elaph.com/Web/News/2018/12/1231475.htm
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، 20/05/5151وتتتاػي فػي ، 20/2/5102مف  أاه الاترة االتت الية والتي تي وخالؿ ذ
، جمركػػي والسػػوؽ االورييػػة الموحػػ ة سػػتي ي المممكػػة المتحػػ ة فػػي االشػػتراؾ فػػي االتحػػا  ال

فاو مػف جاتػب سيسػمك ليريطاتيػا الو ػوؿ الػي اسػواؽ  وؿ االتحػا  االوريػي الػي جاتػب 
ولكف مف طرؼ ، التمت  ي وات  حرية حركة اليضائ  ورؤوس االمواؿ والخ مات والعمالة

 المتخػػاة  اخػػؿ كػػؿ مػػف التكتػػؿ ثػػاف سػػتا   المممكػػة المتحػػ ة حػػؽ الت ػػويت تمػػي ئػػرارات
اتتما  حكومة السي ة تريرامال اتخػاا ف0، االوريي والماوضية االوريية واليرلماف االوريي 

سياسات مح  ة تكاؿ الحااظ تمي م الك المممكة في تػ ت مجػاالت وئطاتػات وتمػي 
 مػػػ ت تػػػوثر االئت ػػػا  المحمػػػي )ئطػػػاع األتمػػػاؿ المحمػػػي  يمػػػر و ات ذػػػاا الخػػػروج رأسػػػاا

وفي ذػاا ، تماؿ اليريطاتي وتو تاا الي ال ارة االورييةوخروج شركات كيرا مف ئطاع اال
 -مػػف  سػػتور االتحػػا  ليػػ ا  تمميػػة التاػػاوض 21المجػػاؿ اسػػتغمت رئيسػػة الػػوررا  المػػا ة 

يعػػػ  مػػػرور فتػػػرة تسػػػعة اشػػػار تمػػػي إتػػػالف تتػػػائ  االسػػػتاتا  والػػػال اختػػػار فيػػػ  الشػػػعب 
يػػػي والممثػػػػؿ يالوفػػػػ  فمػػػف جاتػػػػب االتحػػػػا  األور  -اليريطػػػاتي خيػػػػار الخػػػروج مػػػػف االتحػػػػا 

التااوضي في يروكسؿ والال يسعي الئت ار تمميات ومراحؿ التاػاوض تمػي متعم ػات 
خروج يريطاتيا ف ط في حيف تم  الوفػ  اليريطػاتي الػي ت ػ يـ طمػب تم يػ  ج يػ  لممرحمػة 

مػاـ إجػرا ات اتجارية ييف الطػرفيف ألتػ  فػي حػاؿ الالح ة يشكؿ خاص حوؿ المسائؿ الت
تمػػػػي ورارة التجػػػػارة اليريطاتيػػػػة وحكومتاػػػػا أيػػػػراـ ت ػػػػو  مػػػػ  جميػػػػ   وؿ  الخػػػػروج يتوجػػػػب
وذػو مػا تسػعي لتح ي ػ  يروكسػؿ كمرحمػة الح ػة ، كػؿ  ولػة تمػي حػ ت  االتحا  األوريػي

تطػػرؽ الجػػاتييف لعػػ ة مماػػات متاػػا  وخػػالؿ تمميػػة المااوضػػات،  تمػػاـ تمميػػة االتا ػػاؿ
االتحػػػا  المتواجػػػ يف فػػػي المممكػػػة ح ي ػػػة الوضػػػ  ال ػػػاتوتي لثالثػػػة ماليػػػيف مػػػف مػػػواطتي 

، 5م ايػػؿ م ػػير تسػػعة مائػػة الػػؼ يريطػػاتي ئػػاطتيف فػػي  وؿ االتحػػا  األوريػػي  المتحػػ ة
المعارضػػة ليرتامجاػػا المحػػ   فػي طريػػؽ اخػػراج المممكػػة   فحكومػة السػػي  تريػػرا مػػال تواجػ

                                                           

 :ييف يريطاتيا واالتحا  االوريياذـ يتو  مشروع اتااؽ يريكسيت  -0
www.france24.com/ar/20181115  

 :سياسة وائت ا ، اسئمة واجوية حوؿ خروج يريطاتيا مف االتحا  االوريي، تيتا تييرياؿ  -5
www.dw.com/ara-38183065 
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ي ػػا  شػػماؿ ايرلتػػ ا فػػي المجموتػػة االورييػػة ذػػاه المعارضػػة ليسػػت ف ػػط  اخػػؿ و  المتحػػ ة
فحػػرب المحػػافظيف المشػػكؿ لحكومػػة ، اليرلمػػاف واتمػػا ايضػػا  اخػػؿ الحػػرب الحػػاكـ تاسػػ  

السي ة مال حالة حاؿ يائي احراب مجمس العمػوـ والمجتمػ  فػي المممكػة مت سػـ ويتسػب 
مت ارية حوؿ اجػرا ات وحتػي تيػة الخػروج مػف االتحػا  فػريـ اف حػرب المحػافظيف كاتػت 

)لكػف يوجػ   اخػؿ الحػرب ، ة والخروج مف االتحا ذتاؾ ت ت اطراؼ  اخمة مؤي  لممغا ر 
والػػايف ، جتػػاح ثػػاتي مػػف المحػػافظيف والػػايف يمثمػػوف ال ػػتاتييِف وكيػػار رجػػاؿ األتمػػاِؿ 

ي تموف الي ا  في إطػار العالئػة الحاليػة مػ  االتحػا  أألوريػي واالسػتاا ة مػف التسػايالت 
وفي ذػاا ا طػار ، 0التكميرلالم  مة مف  وؿ االتحا  األوريي ل طاع ال تاتة والتجارة ا

فحػػػػرب ، 5اليريطػػػػاتي حػػػػ   حػػػػرب المحػػػػافظيف حػػػػاؿ مػػػػف االيتعػػػػا  مػػػػ  حػػػػرب االسػػػػت الؿ
وكػػاف ، االسػػت الؿ اليريطػػاتي وذػػو الحػػرب المعػػارض ا ػػال لالتضػػماـ لالتحػػا  االوريػػي

لتتائ  االتااؽ االولي والال اتم  الوف  التااوضي اليريطاتي تحت رئاسة الػورير المكمػؼ 
مف االتحا  السي   ومتيؾ راب يع  ح وث معارضة واست الة ورير  خراج يريطاتيايممؼ ا

السايؽ لورارة اخراج يريطاتيا مف االتحا  السي   افي   افيس والال تارض خطػط رئيسػة 
 الػػوررا  تريرامػػال حػػوؿ تمػػط التجػػارة مػػ  االتحػػا  االوريػػي يعػػ  اتمػػاـ مراحػػؿ الخػػروج مػػف

فكاتػػت مسػػائؿ التجػػارة والجمػػارؾ والحػػ و  ، مػػف االت سػػاـ وفػػي ذػػاا كاتػػت حالػػة، 2الكتمػػة 
وريػـ ، الج ي ة الاا مة وتممية الرئاية تمياػا ذػي مػف يػوا ر ال مػؽ وت ػ يـ العالجػات لاػا

اف السياسػػػػة التػػػػي إال رب المحػػػػافظيف ذػػػػي مؤيػػػػ ة لمخػػػػروج اف التسػػػػية االكيػػػػر  اخػػػػؿ حػػػػ
االيتعػػا  مػػف االتحػػا   طرحاػػا الحػػرب لمخػػروج كاتػػت سياسػػة تعتمػػ  )الخػػروج ولكػػف تػػ ـ

، في حػيف اف حػرب االسػت الؿ يػ وره كػاف اكثػر تشػ   فػي طرحػ  حػوؿ الخػروج االوريي 
                                                           

1- philippe Legrain, in defense of Britain election,taking sides. Opcit p34  

خيػرة يسػيب طروحػ  المتطرفػة تعرض حرب االست الؿ يخسارة موجعة في االتتخايػات اليرلماتيػة األ -5
في ال ضايا ال اخمية المتعمثة يالاجرة الي المممكة المتح ة وال ضايا الخارجية المتعم ػة يػالخروج مػف 

 philippe Legrain, in defense of Britain election,taking، يتظػر، المتظومة األورييػة

sides. Opcit p34  
 الشيكة ال ولية، ي اية  عية لمامة ورير يريكست الج ي خروج يريطاتيا مف االتحا  االوريي  -2

wwww. bbc.com.world-44886893 
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االسػت الؿ حػرب  ُيريػ ُ  الال اتخا موئؼ أكثر تح ي ا مف حػرب المحػافظيف اليريطػاتي اا
وتمػي . 0األوريػي االتحػا َأْف تتسحَب ِمْف  مف ا  ارة الحكومية في يريطاتيا في المست يؿ

كومػػة حالطػػرؼ التاػػاوض كػػاف االتحػػا  االوريػػي اكثػػر ثيػػات حػػوؿ االتاػػاؽ المح ػػؽ مػػ  
 مػػػ  تراجػػػ ، السػػػيعة والعشػػػروف فػػػي يروكسػػػؿ، تريرامػػػال والػػػال  تمػػػ  ال ػػػا ة األورييػػػوف

مخػػاوؼ  ولػػة اسػػياتيا حػػوؿ طييعػػة التسػػوية واالتاػػاؽ مػػ  المممكػػة المتحػػ ة حػػوؿ مضػػيؽ 
لي ح ي ة مواف ة وم ا ئة اليرلمػاف اليريطػاتي م  ا راؾ ا وم  ذاه التسوية، جيؿ طارؽ

ليتحػػػوؿ ذػػػاا االتاػػػاؽ الميػػػـر مػػػ  االتحػػػا  االوريػػػي ويكػػػوف سػػػارل  االتاائيػػػة واجيػػػة تمػػػي
يعػ  ، تيريػرا مػال، وذي مامة لف تكوف سامة يالتسية لرئيسة الوررا  اليريطاتية، الماعوؿ

التػػواب المعترضػػيف  ثماتيػػة تشػػر شػػارا مػػف المااوضػػات يػػيف الطػػرفيف يػػالتظر إلػػي تػػ  
ومػػ  يػػت مجمػػس العمػػـو فػػي االتاػػاؽ الميػػـر يػػيف ورارة الخػػروج ، 5تمػػي محتػػوت االتاػػاؽ

اليريطاتيػػػة ووفػػػ  االتحػػػا  ومػػػ  فتػػػرة مػػػف المتائشػػػات واالتت ػػػا ات تمػػػت لمسػػػي ة تريرامػػػال 
ب مجمػس ومؤي ياا التااؽ مف  اخؿ حرب المحافظيف وحرب االست الؿ وييػرذـ مػف تػوا

الحػػػػرب االيرلتػػػ ل الشػػػػمالي والػػػػايف تحػػػػالاوا و  العمػػػـو مػػػػف الحػػػػرب الوحػػػ ول الػػػػ يم راطي
تمػػػػت م ػػػػا ئة اليرلمػػػػاف تمػػػػي مػػػػا يسػػػػمي يعػػػػ  و  لممواف ػػػػة تمػػػػي تمريػػػػر مشػػػػروع ال ػػػػاتوف

تائػب ، 252الم ا ئة )ئاتوف الخػروج مػف االتحػا  االوريػي  والػال ح ػؿ تمػي مواف ػة 
وئػػ  تيػػر كػػؿ مػػف مؤيػػ ل ال ػػاتوف ، عػػارض لم ػػاتوفتائػػب م، 521مؤيػػ  لم ػػاتوف م ايػػؿ 
فيعض تواب حرب المحافظيف اليريطاتي الحاكـ تػارض ال ػاتوف ، ومعارضي  مسيياتاـ 

امػػا الػػيعض مػػف ، لػػيس يسػػيب معارضػػتاـ لػػ  يػػؿ يسػػيب االسػػموب الػػال اتتمػػ ه ال ػػاتوف
ب فػػي تػػواب حػػرب العمػػاؿ اليريطػػاتي سػػيب معارضػػت  لم ػػاتوف ال تػػ  كجػػرا  ئػػاتوتي يتسػػي

ت ػػؿ ئػػواتيف االتحػػا  االوريػػي الػػي التشػػريعات اليريطاتيػػة ويمضػػموتاا تتسػػيب فػػي توسػػي  
اما تواب حرب العماؿ فكاتػت مطػاليتاـ فػي ي ػا  يريطاتيػا ، يير م يوؿ لمسمطة التتاياية

وتمػػي مسػػتوت الشػػارع فػػي المممكػػة ، فػػي السػػوؽ االورييػػة الموحػػ ة خػػالؿ الاتػػرة االتت اليػػة
                                                           

 السايؽ .الم  ر  -0
 الشيكة ال ولية:، ئا ة االتحا  االوريي ي  ئوف تمي اتاائية خروج يريطاتيا مف االتحا   -5
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ف كاف مثار ج ؿ وتسيب يي خروج االلؼ وسػط لتػ ف يمظػاذرة لمطاليػة المتح ة فال اتو 
فم  ائرار ال اتوف الج ي  ستح ػؿ الحكومػة تمػي سػمطة  الحكومة يالع وؿ تف المشروع

استثتائية تمكتاػا  مػ  ال ػواتيف االورييػة يالتشػريعات فػي المممكػة مػف  وف رئايػة يرلماتيػة 
تمػػي  تسػحاب اليريطػػاتي مػف االتحػا  االوريػيفكاتػت ايػػرر تتػائ  ذػاا اال فػي ت ػؿ 0كاممػة

 كال طرفي : 
فػي المممكػة المتحػ ة وتو تاػا خروج تػ   مػف الشػركات الكيػرت مػف ئطػاع االتمػاؿ  -0

تتيجػػة ائت ػػا ية ماليػػة اات مػػر و ات تمػػي ئطػػاع االتمػػاؿ فػػي المممكػػة ) وريػػاأالػػي 
 .المتح ة 

ي ت ػ  اتاائػات ج يػ ة مػ  يتوجب تمي ورارة التجارة في المممكة المتح ة اف تعم  ال -5
المممكػة  اتاػاؽ تجػارل ج يػ  يػيف ورارة التجػارة فػي 52) كػؿ  ولػة اورييػة تمػي حػ ت

 .المتح ة وورارات التجارة في كؿ  وؿ االتحا  
ة يػوالح و  الاا ػمة وتمميػات المرائ ائامة ترتييات ج ي ة في مراكر وئطاع الجمارؾ -2

االوريػػػي والمممكػػػة المتحػػػ ة الخارجػػػة مػػػف يػػػيف ايرلتػػػ ا الشػػػمالية اليائيػػػة فػػػي االتحػػػا  
 .االتحا  

االتاػػػاؽ تمػػػي المجػػػو  الػػػي شػػػيكة امتيػػػة لتجتػػػب اتػػػا ة الحػػػ و  الاعميػػػة يػػػيف ايرلتػػػ ا  -9
الشػػػػمالية التايعػػػػة لممممكػػػػة المتحػػػػ ة وجماوريػػػػة ايرلتػػػػ ا ال ولػػػػة العضػػػػو فػػػػي االتحػػػػا  

ائيػة رييػة الطػرفيف فػي تػ ـ فػرض حػ و  مجػ  ا ومػف اجػؿ تػ ـ ت ػض اتا) االوريي
 . 0221السالـ في العاـ 

 املبحث الثالث
 قوانني العالقت اجلديدة بني اململكت املتحدة واالحتاد االوربي

مػػػف خػػػالؿ مراجعػػػة يتػػػو  االتاػػػاؽ الموئػػػ  يػػػيف حكومػػػة االتسػػػحاب مػػػف االتحػػػا   
  تمػػاـ 5151ووفػػ  يروكسػػؿ تػػـ تح يػػ  سػػ ؼ رمتػػي وذػػو اخػػر شػػار مػػف العػػاـ  االوريػػي
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والػال  يع ذا مرحمة االتسػحاب أة ي طاتات االتماؿ والح و  لتي متعم جممة االتاائات ال
يسػػػعي لػػػ  وفػػػ  حكومػػػة االتسػػػحاب والػػػال يريػػػ  الػػػي جاتػػػب اتمػػػاـ تمميػػػة االتسػػػحاب واف 
يكوف مراتي لم الك المممكة وذاا ما أك ه ت ريك لرئيسة وررا  السي ة مال يع  اتت ا  

ي  يػوريس جوتسػوف تمػي اف كاتػت  اتمػ  موج  لاا مف ئيؿ ورير خارجيتاا السػايؽ السػ
فػي يػ أ اتمػػاؿ  لاػا لحممػة ي ػا  المممكػة المتحػ ة ضػمف المجموتػة االورييػػة وفػي ت ػريك

ي ر ذػػا ئالػػت)) أتػػا أومػػف وفػػ، 5101/ 01/ 01فػػي  مػػؤتمر حػػرب المحػػافظيف السػػتول
وأومػػف أكثػػر يػػالخروج يطري ػػة تحتػػـر تتػػائ  اسػػتاتا  الشػػعب اليريطػػاتي ويػػتاس  ،يػػالخروج

وم  ، 0الوئت الحااظ تمي وح تتا وحماية أتمالتا وضماف تجاح الخروج في المست يؿ  
االوريػػػػي والػػػػال ت ػػػػ ـ فيػػػػ  الوفػػػػ   –االتاػػػػاؽ الج يػػػػ  يػػػػيف الوفػػػػ يف التااوضػػػػي اليريطػػػػاتي 

تو ػؿ  االوريي ويع  فترة مااوضات ييف الطرفيف  امت خمسػمائة واريعػة وتشػروف يػوـ
تسحاب اليريطاتي مف المجموتة االوريية يخمسمائة وخمسة الوف يف الي ت  يـ اتاائية اال

وثمػػػػاتوف  ػػػػاحة متضػػػػمتة الخطػػػػوط العريضػػػػة والتا ػػػػيمية لعمميػػػػة واجػػػػرا ات وئػػػػواتيف 
المعاذػػػ ة الممرمػػػة (اسسػػػاا مػػػف  توخػػػاالعالئػػػة المسػػػت يمية  والتػػػي ) العالئػػػة الج يػػػ ة ياسػػػـ

binding treaty (والتػي وضػعة ، تحا  االوريػيالمترتية تمي يريطاتيا المتسحية مف اال
، 5ذػػػاه االتاائيػػػة الج يػػػ  امػػػاـ كػػػؿ مػػػف اليرلمػػػاتيف اليريطػػػاتي ويرلمػػػاف االتحػػػا  االوريػػػي 

الػػي اتاػػاؽ شػػائؾ لػػـ يرضػػي تتػػ  الع يػػ  مػػف االطػػراؼ ، 52/00/5101لت ػػؿ يتػػارير 
وذتا يعتم  ، ايت ا  مف  اخؿ حرب المحافظيف و اخؿ اليرلماف وحتي حكومة السي ة مي

ار اجػػػرا ات اليريكسػػػت تمػػػي مواف ػػػة او رفػػػض اليرلمػػػاف اليريطػػػاتي وتح يػػػ  جممػػػة اسػػػتمر 
ممكة المتح ة ومميوف يف في الموجو اتوتي لثالثة مالييف اوريي ماتظمة تح   الموئؼ ال 

وم  ترض االتااؽ الجي  ، واجرا ات الجمارؾ وريا واتظمة الح و  الج ي ةأيريطاتي في 
مػػي يالع يػػ  مػػف الػػرفض واالتت ػػا ات تمػػي ذػػاا االتاػػاؽ تمػػي اليرلمػػاف ا ػػط مت السػػي ة 
                                                           

 الشيكة ال ولية : مميوف  والر اسيوتيا 221ئرار خروج يريطاتيا مف االتحا  االوريي كمااا  0-
www.BBC news Arabic .BBC .com world -46378844 

2- Daniel Boffy and Jennifer Rankin.Brexit deal explained;backstops trade 

and citizens rights.the Guardian. Sun 25 nov 2018 Thereasa May urges 

MPs to back Brexit deal in new year massage www.the guardian com.  
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تمػػػي أف ، تيريػػػرا مػػػال السػػػي ة،  ػػػرت رئيسػػػة وررا  يريطاتيػػػاأمػػػف  اخػػػؿ اليرلمػػػاف وئػػػ  
مسػو ة اتاػاؽ االتسػحاب التػي تو ػمت إلياػا مػ  االتحػا  األورويػي تعػ  افضػؿ مػا يمكػػف 

المممكة المتحػ ة حيػث تمي م الك  ا  م  المجموتة االوريية محافظ تمي اف يتـ االتااؽ 
وئػػ  جوياػػت يػػر  ، 0مجمػػس العمػػـو ئائمػػة))يحؽ أفضػػؿ  ػػا ة ليريطاتيػػا   ة  ئالػػت مخاطيػػ

ورير  والسي ، )المتحمسيف لمخروج مف االتحا  األورويي  موغ اح  -السي  جاكوب ريس
)مػػػػف التػػػػواب المحػػػػافظيف  الػػػػي جاتػػػػب السػػػػي  مػػػػارؾ ، جػػػػوف ويتيتغػػػػ يؿ، الث افػػػػة السػػػػايؽ
تػػػواب الحػػػرب المحػػػافظيف  يػػػرفض تمػػػي االتاػػػاؽ يػػػيف تريػػػرا مػػػال واالتحػػػا  فراتسػػػوا) مػػػف 
ولػػف  ا  ) أف مشػػروع االتاػػاؽ تمػػي الخػػروج مػػف االتحػػا  األورويػػي لولػػ  ميتػػاالوريػػي ئػػائال  

كمػػا اف ،  5يحظػػي أيػػ ا يػػ تـ التػػواب  ومطػػاليتاـ يسػػحب الث ػػة تػػف حكومػػة السػػي ة مػػال
كاؿ الخػروج مػف االتحػا  االوريػي اا شػكؿ مػف اشػ أللمجمس العموـ يػ وره يعمػف رفضػ  

وذػاا االتػالف تػف الػرفض جػا  يميػا رة م ػ ـ ، مسػيؽ مػ  االتحػا  االوريػي ياتااؽلـ يتـ 
المحافظيف  وذي كاروليف سييمماف وكػاف ة مجمس العمـو تف الحرب الحاكـ )مف تضو 

تائػب ، 201ذاا المشروع ئ  تـ الت ويت تمي  في مجمس العمـو وح ػؿ تمػي مواف ػة 
تمػي الخػروج مػف  ةال م ػا ئم  مطالية حكومة مػال يػاف ، تائب، 201ئيالة معارضة 

 وف اتا ت التااوض م  االتحػا  االوريػي يشػوف ائامػة اتاػاؽ ج يػ  ويشػكؿ محػ   يشػوف 
الحػػ و  يػػيف ايرلتػػػ ا الشػػمالية وي يػػػة الجريػػرة االيرلت يػػة وتجتػػػب العػػو ة الػػػي وائػػ  الحػػػ و  

مػػػب اتػػػا ة التاػػػاوض يػػػيف المممكػػػة واالتحػػػا  يعػػػ  اجػػػرا  وجػػػا  ط، الاعميػػػة يػػػيف الطػػػرفيف
ت ويت في مجمس العموـ يطالب حكومة مال اتا ة التااوض يع  اجرا  ت ويت ثاتي 
فػػي مجمػػس العمػػـو تمػػي اتاػػاؽ التعػػ يؿ الػػال اتجرتػػ  حكومػػة مػػال مػػ  االتحػػا  االوريػػي 

                                                           

 الشيكة ال ولية: شيكة، يريكست: تيريرا مال ت ر تمي التح ل ريـ ت اع  أرمة0- 
www.bbc.com/arabic/world-46235352 

يريكسػػيت : وررا  يػػارروف يسػػات وف مػػال فػػي مواجاػػة  أرمػػةطاتيػػا تريرمػػال ت ػػال تػػف :رئػػيس وررا  يري
-http://www.bbc.com/arabic/world  تػػػػػػوة سػػػػػػحب الث ػػػػػػة متاػػػػػػا الشػػػػػػيكة ال ولػػػػػػة :
46235352  

 تاس الم  ر اتاله. -5



 األوربي واالتحاد البريطانية الحكومة برنامج

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

233 

، 202رضػػة تائػػب ئيالػػة معا، 210وجػػا ت تػػ   المواف ػػات التػػي ح ػػؿ تمياػػا التعػػ يؿ 
وذػػو مػػا تػػػـ ، تائػػب وذػػو مػػا يمػػـر حكومػػة مػػال اتػػػا ة المااوضػػات مػػ  االتحػػا  االوريػػي

رفضػػ  مػػف ئيػػؿ االتحػػا  االوريػػي والػػال اتتيػػر اف اتػػا ة التاػػاوض ييػػر ممكتػػ  وذػػو مػػا 
أكػػػ ة رئػػػيس الجماوريػػػة الارتسػػػية السػػػي  ايماتويػػػؿ مػػػاكروف ئائال))ئػػػاؿ الػػػرئيس الارتسػػػي 

وذػػو ، إطاػػاؽ.. ذتػػاؾ وذػػي واضػػحة ولاػػا ئيمػػة ئاتوتيػػة.، اااألمػػور تػػـ التاػػاوض يشػػوت“
وال يمكتتػػا إتػػا ة التاػػاوض يشػػوت . يالم ايػػؿ يرمكاتتػػا التوضػػيك ، الوحيػػ  وأفضػػؿ الممكػػف

وفػػػػي الوئػػػػت الػػػػراذف ي ايػػػػة العػػػػاـ ، 0. ذتػػػػاؾ الكثيػػػػر مػػػػف ال مػػػػؽ والتايئػػػػات  ..”والطموتػػػػة
  : المسائؿتح  ت االتاائات ييف الطرفيف في يعض ، 5102

فػػي االتحػػا   تراجػػ  لمموئػػ  االئت ػػا ل والمػػالي الػػال كاتػػت تعتمػػ ه المممكػػة المتحػػ ة -0
وحػػ وث اتكمػػاش فػػي التيػػا ؿ المػػالي والم ػػرفي وتيػػاط  فػػي تجػػارة المممكػػة  االوريػػي

 ، 5102تمي مستوت العالـ في الاترة الالح ة لشار مارس 
 تتعاػ و  ة تريرامػالتمي مستوت الح و  والتجارة م  االتحا  االوريي اتطت حكومػ -5

لممجمس االوريي ياف اتسحاياا مف االتحا  االوريي لف تطيػؽ تمػي جيػؿ طػارؽ فػي 
الجر  الخاص ياتااؽ مست يؿ التجارة ييف االتحػا  والمممكػة المتحػ ة واف التغييػر لػف 

سػػيؤك  االتسػػحاب تمػػي ت ػػاط الرئايػػة  واتمػػا جيػػؿ طػػارؽ مػػف التاحيػػة التجاريػػة يشػػمؿ
المتسػحية مػف االتحػا  االوريػي مػ    وال اتػ ة العسػكرية اليريطاتيػة اال ارة) الح و ية

يريطاتيػػػا ريػػػـ اف يالييػػػة العػػػامميف فػػػي الم يتػػػة وال اتػػػ ة العسػػػكرية ذػػػـ مػػػف حممػػػة 
 الجتسية االسياتية .

                                                           

ld/2964873www.egysaudi.com/wor اليريطػػػػاتي ال خػػػػروج مػػػػف  الشػػػػيكة ال وليػػػػة : اليرلمػػػػاف
اليرلمػػػػػاف  http://www.bbc.com/arabic/world-47051666االتحػػػػػا  االوريػػػػػي مػػػػػف  وف 

تسػػػية السػػػي  ايماتويػػػؿ يػػػ تـ خطػػػة تريرمػػػال لتعػػػ يؿ اتاػػػاؽ يريكسػػػيت رئػػػيس الجماوريػػػة الار  اليريطػػػاتي
توضػيك  52ت ال تف : ماكروف يعمف في ختاـ ئمة أوريية في يروكسؿ أت  يرمكػاف الػ وؿ اؿ ، ماكروف

االتاػاؽ حػوؿ إتسػحاب المممكػػة المتحػ ة مػف االتحػػا  االوريػي ولكػف مػػف  وف إتػا ت التاػاوض يشػػوت .. 
، 5102فيرايػػػػػػػر  ،02،  ػػػػػػػحياة رأل اليػػػػػػـو، ومػػػػػػال تغػػػػػػا ر ال مػػػػػػػة  وف الح ػػػػػػوؿ تمػػػػػػػي ضػػػػػػماتات

www.raialyoum.com/index.php :  

http://www.egysaudi.com/world/2964873%20البرلمان
http://www.bbc.com/arabic/world-47051666


  (9102لعام )ا(/92(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

234 

 الخاتمة
اتػا ة مااوضػات االتاػاؽ  ترريمػالم  الراـ حكومة حرب المحػافظيف يرئاسػة السػي ة 

شػػوف االتاػػاؽ تمػػي االتسػػحاب مػػف االتحػػا  االوريػػي مػػ  الػػراـ ال وفػػ  مػػ  االتحػػا  االوريػػي ت
تااوضػػػي يػػػتـ تشػػػكيمة فػػػي المسػػػت يؿ اف يسػػػعي لخػػػروج يمخرجػػػات اتاػػػاؽ يضػػػمف م ػػػالك 

فمػػػػف خػػػػالؿ ذػػػػاا االـر يحػػػػتـ تمػػػػي ال جػػػػ  حرييػػػػة سػػػػوا  كاتػػػػت مػػػػف ، المممكػػػػة المسػػػػت يمية
ا االلتػػراـ ذػػو مػػا تعاػػ ت يػػ  المحػػافظيف وييػػرذـ اف يح ػػؽ تتػػائ  ايجاييػػة لكػػؿ المممكػػة وذػػا

احراب المممكة متا  خولاا مرحمة الحمالت االتتخايية لتشكيؿ والو وؿ الي مجمس العموـ 
والتي كاتت مف اكثػر اتتخايػات مجمػس العمػـو ار حػاـ يمسػائؿ ، 5102في اتتخايات العاـ 

او ػػمت  فمػف خػالؿ ذػاه االتتخايػات والتػي اخميػة وخارجيػة تتطمػب ت ػ يـ يػرام  حمػوؿ لاػػا 
مختماػػػػة يػػػػيف مؤيػػػػ  لالتسػػػػحاب  اارا الػػػػيال  والػػػػال كاتػػػػت  اخمػػػة    ارةحػػػرب المحػػػػافظيف 

ومعارض ل  وم  معرفة تي  االتسحاب است اؿ السي   ياي  كػاميروف والػال كػاف يػ تو الػي 
، تػػػ ـ االتسػػػحاب وتكميػػػؼ تريرامػػػال يماػػػاـ ا ارة االتسػػػحاب يمػػػا يرتػػػي م ػػػالك المممكػػػة 

عػو  الػػي الع ػ  االخيػر مػػف ال ػرف الماضػي ولكػػف االشػكاؿ يرتكػر فػػي فمؤشػرات االتسػحاب ت
مسػػػػائؿ الاجػػػػرة والحػػػػ و  يشػػػػكؿ محػػػػ   الجريػػػػرة االيرلت يػػػػة فشػػػػمالاا التػػػػاي  لممممكػػػػة رفػػػػض 

كما اف اسكتمت ا يػ ورذا رفضػت االتسػحاب ووضػعت امكاتيػة طػرح ، االتسحاب مف االتحا 
ومػػ  لجػػو  حكومػػة ، وار  فػػي المسػػت يؿ كاحتمػػاؿاسػػتاتا  لمخػػروج واالتا ػػاؿ تػػف المممكػػة 

مػػػف ئػػػاتوف االتحػػا  والػػػال يسػػػمك ياالتسػػحاب مػػػف االتحػػػا  ، 21المحػػافظيف لمعمػػػؿ يالمػػا ة 
والتو ؿ الي اتااؽ اتسحاب تـ طرحة مف ئيؿ حكومة المحافظيف لمجمس العمـو لـ يتمكف 

فػػي سػػييؿ التاػػاوض  يرتػػا ةمػػف الح ػػوؿ تمػػي مواف ػػة اليرلمػػاف والػػراـ حكومػػة المحػػافظيف 
الو وؿ الي اتااؽ كثر ا ارة لم الك ئطاتات االتماؿ والم ػارؼ والشػركات العاممػة فػي 
المممكػػة والتػػي كاتػػت مػػف المتضػػرريف مػػف االتسػػحاب اا اف تػػ   مػػف الشػػركات والم ػػارؼ 
اتسػػحيت مػػف االئت ػػػا  فػػي المممكػػػة وذػػو مػػػا الػػـر حكومػػػة المحػػافظيف الػػػي جاتػػب مجمػػػس 

ريػػـ التو ػػؿ الػػي يعػػض االتاائػػات حػػوؿ متط ػػة مضػػيؽ جيػػؿ المااوضػػات  يرتػػا ةالعمػػـو 
طػػارؽ وذػػو مػػا ييػػيف اف حكومػػة ال ولػػة اليريطاتيػػة سػػتعي   ورات المااوضػػات لمو ػػوؿ الػػي 

   .اتااؽ اتسحاب ج ي
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 :ـمخــــصــالمـ
 االتحػػا  مػػ  الشػػراكة مػػف االتسػػحاب فػػي المتحػػ ة المممكػػة  ولػػة تيػػة اسػػس ترجػػ  
 لسػػػمطةا رييػػػة تػػػ ـ خػػػالؿ مػػػف الماضػػػي ال ػػػرف مػػػف االخيػػػر الع ػػػ  مرحمػػػة الػػػي االوريػػػي
 والت ي  ياالتسياؽ الريية يع ـ ياالئرار المممكة في الحكومات مف يع   والمتمثمة التتاياية
 فػػػي التتايايػػػة السػػػمطة تعتيرذػػػا والتػػػي السياسػػػات مػػػف جممػػػة فػػػي االوريػػػي االتحػػػا  ي ػػػواتيف
 ال اخمػػة الاجػػرة ومحػػ  ات معػػايير السػػيما ال اخميػػة سياسػػاتاا  ػػمب مػػف المتحػػ ة المممكػػة

 وامتػػ ا  اتسػاع اكثػر ا ػيحت والتػي االوريػي االتحػا  سياسػات يسػيب والتػي ممكػةالم الػي
 السػمطة وسياسػات اليتوافؽ ما وذو المتح ة المممكة ل ولة ال اخمية ال واتيف مف كسمطات
 واتتيار يم ي ات المممكة الي الاجرة مجاالت الراـ في تريب والتي المممكة فب التتاياية
 مشػػاركة تسػػية ارتاػػاع جاتػػب الػػي  اخمػػي شػػوف الاجػػرة مجػػاؿ فػػي المممكػػة سياسػػات رسػػـ

 المتعثػػرة الحكومػػات مسػػات ة الػػي كمسػػاذمات تػػاذب والتػػي االتحػػا  ميراتيػػة فػػي المممكػػة
 تتتاسػػب ال يالمسػػاذمة مرتاعػػة تسػػية المممكػػة حكومػػات فيػػ  تجػػ  مػػا وذػػو، االتحػػا   اخػػؿ
 االوؿ فالميحػث، االوريػي  االتحػا مػ  العالئػة ذػاه مػف تمياػا المستح ػؿ الاوائ  وم  ار
 يعػػػ  ياالتسػػػحاب الخػػاص االسػػػتاتا  يػػػوجرا  تريرامػػال السػػػي ة حكومػػػة التػػراـ تييػػػاف حػػاوؿ
 والتػػي يالمريحػػة ليسػػت ولكػػف ايمييػػة تمػػي المحػػافظيف حػػرب وح ػػوؿ الحكومػػة تشػػكيؿ
 و فػػػ ،  الػػػؾ فػػػي االخػػػرت االحػػػراب تمػػػي االتتمػػػا  واتمػػػا يماػػػر ة الػػػيال  ا ارة مػػػف تمكتػػػ 
 االوريػي واالتحػا  المممكػة يػيف العالئػة تح يػ  مسػولة ت ػ يـ الػي المحػافظيف ربح حكومة
 العػػػاـ فػػػي المممكػػػة ترفتاػػػا التػػػي اليرلماتيػػػة االتتخايػػػات فػػػي الرئيسػػػية ال ضػػػايا مػػػف وكػػػاف
 فػػػي السياسػػػية االحػػػراب تميػػػة ح ػػػمت مػػػا تسػػػب فػػػي فػػػارؽ تحمػػػؿ كاتػػػت والتػػػي، 5102
 حػػوؿ الطػروح الخػتالؼ والػؾ، 5101 لمعػاـ يػةاليرلمات االتتخايػات تػف المتحػ ة المممكػة
 واالتحا  المممكة ييف العالئة تح ي  مسولة ومتاا االتكميرل المجتم  تواج  التي المشاكؿ



 األوربي واالتحاد البريطانية الحكومة برنامج

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

243 

 والػػال المحػافظيف حػرب ل ػالك الت ػويت تسػية رفػػ  تتائجاػا مػف كاتػت والتػي، االوريػي
 االتحػػا  مػػف االتسػػحاب ةومسػػول االوريػػي االتحػػا  مػػ  العالئػػة تح يػػ  اسػػتاتا  يػػوجرا  التػـر

 الوتػػو  فػػي الػػؾ وتمثػػؿ لػػ  ومعػػارض ياالتسػػحاب ورايػػب مؤيػػ  يػػيف جػػ ؿ مػػ ار ضػػمت
 المممكػػة يػػيف العالئػػة الػػي التظػػر مسػػولة اوكمػػت والتػػي االتتخايػػات فػػي الم  مػػة االتتخاييػػة
 يسػػيط ياػػارؽ ولكػػف االتسػػحاب فػي رييػػة اوجػػ  والػػا االسػتاا  تتػػائ  الػػي االوريػػي واالتحػا 

 الوفػ  مػ  تريرامػال السػي ة حكومػة لاا تو مت التي االتاائية ح  ت الثاتي ميحثال وفي
 االتاػػػاؽ اتمػػػاـ يعػػػ ـ مػػػال السػػػي ة حكومػػػة اتػػػرض وريػػػـ االتسػػػحاب ذػػػاا اطػػػار االوريػػػي
 والحكومػػػػة الحػػػػرب  اخػػػػؿ مػػػف جػػػػوت االتت ػػػػا ات وذػػػػاه المممكػػػة م ػػػػالك تراتػػػػي يطري ػػػة
 تمػػي االتاػػاؽ تح يػػ  تػػـ الثالػػث ميحػػثال وفػػي اليريطػػاتي الشػػارع وحتػػي العمػػوـ ومجمػػس

 تػػػػ ت يػػػػ أت الثالػػػػث الميحػػػػث وفػػػػي، 5151 لمعػػػػاـ تم يػػػػ ذا تػػػػـ رمتيػػػػة ي تػػػػرة االتسػػػػحاب
 الجريػػػػرة توحيػػػػ  اتػػػػا ت الػػػػي الػػػػ توة خػػػػالؿ مػػػػف االتسػػػػحاب ذػػػػاا شػػػػكؿ ال ارة اتجاذػػػػات
 المتحػػػ ة المممكػػػة مػػػف اسػػػكتمت ا خػػػروج اسػػػتاتا  مسػػػولة ي ػػػا  ثػػػاتي جاتػػػب ومػػػف االيرلت يػػػة

 المممكػػػة اتسػػػحاب مثػػػؿ ثػػػاف يػػػاب وفػػػي المسػػػت يؿ فػػػي يطػػػرح اف يمكػػػف اسػػػتاتا  عمشػػػرو 
  ولػػة الل مسػػي ة حالػػة المسػػت يؿ فػػي تمثػػؿ ئػػ  تغيػػر حالػػة االوريػػي االتحػػا  مػػف المتحػػ ة
 .والخاتمة الم  مة م ، المست يؿ في االوريي االتحا  مف االتسحاب شعياا يريب اخرت
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ABSTRACT : 

 The wish of UK to withdraw from the EU belongs to the last 

decade of the past century when the executive authority work to 

estimate the laws of the UK in which it has hard to work in the 

kingdom especially in filed of emigration and the high rate of the 

financial participation of the UK in the financial interior to help 

some EU governments which UK see that rate is to high and in 

same way the signals of the government withdraw in the 

parliamentary elections of 2015 when the case of withdraw has 

discuss in the election case and in the second chapter the 

conservative government under the prime minister Theresa may 

had established to the referendum of exist from EU after reformed 

the government after have difference of votes from parliamentary 

election between 2010 and 2015. and in the second chapter is 

results of the agreement between UK and EU has many classes in 

the government and parliament and even in people of UK see the 

agreement not enough to achieve the interests of the people of the 

kingdom . third chapter the negotiation between UK and EU had 

the Brussels negotiation team got a agreement with the UK team 

and the UK agree with to bigan the exist to 2020. many case s of 

Scotland wish to leave UK and the unity of Ireland island . the 

referendum of withdraw of EU is maybe open the door for any 

people in the EU in the future to do the same way to leave EU. 

And the UK and EU want to getting useful partnership. 


