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 أبرز النقاط 

  العشرين من يونيو الجاري االستفتاء الشعبي البريطانيوسيشهد الثالث 

لتحديد مصير العضوية في اإلتحاد األوروبي بالبقاء  تحدة(لدقة المملكة المل)

 ستكون نتيجة التصويت لصالحذا إوال يزال من غير المؤكد ما  عدمه. من

ال تزال الرؤية غير واضحة لما من اإلتحاد أو بقائها. كما  خروج بريطانيا

 .  هاسيترتب على هذا التصويت الحقاً ال سيما في حال التصويت على خروج

 تأثيرات  له من المؤكد أن التصويت على خروج بريطانيا من اإلتحاد سيكون

في بريطانيا ومنطقة  بشكل عام على الثقة واألسواق واالقتصاد واضحة

ا ستشهده الضغوطات التيفي  يتمثلأهمها  لالعالم. ولعباقي أنحاء اليورو و

  .فعلياً  والتي قد بدأ بعضها بالظهور والعملة أسعار األصول

 ففي حال خروج  .بالدرجة التي يتوقعها البعضسلبية قد ال تكون التأثيرات و

 ستكون أمامها فترة سنتين لتحدد من خاللهابريطانيا من اإلتحاد األوروبي 

استيعاب ما سيساهم في بصورة تدريجية ا باإلتحاد طبيعة عالقتها وارتباطه

 األسواق لهذا الحدث.

 انها ولو  ودائمة، ةر بالغاثآخروج بريطانيا لن يكون ل هإال أن ذلك ال يعني أن

تشير . سلبي منحىالنقاشات السياسية  وذلك في حال اتخاذغير محددة، 

ريطانيا من لخروج بعدد المؤيدين مؤخراً أن  تيأجرالتي  اتستطالعاال

 .قد بدأ باالزدياد اإلتحاد

ااعخلفة 

اخراجا اقرار ااتخلذ ابشأن ااعبرةطلني ااعشابي ااالوستفتلء اُةجرى اأن ااعيقرر ين

ا اعديه اين ااألارابي ااإلتحلد اين ابرةطلنةل ا"ْبَرْكوِست"اا اةوسيى ااعثلعثاايل في

ادةفةدا ااعبرةطلني ااعازراء ارئةس اأعلن اقد ااكلن ااعجلري. اةانةا اين ااعاشرةن

نظراًاا2015ناعنانةتهابإجراءااالوستفتلءافياحللافازهافياانتخلبلتااعالماكليةرا

ااألارابيااإلتحلدااعتياةتيتعابهلااعيتزاةدةااعوسلط عتزاةدااعشكلاىافياحزبهاعلىا

اا.اعةاية ااعبرةطلنةةنشؤؤنافةيلاةخصا

ااعيؤةدةن اعدد اأن ااعشأن ابهذا اأجرةت ااعتي ااالوستطالعلت اين ااعادةد يناااتشةر

ااإلتحلدعااعشاب اين ابرةطلنةل ااألخةرةاااألارابياخراج ااألوسلبةع اخالل اازداد قد

نوسب ااحتيللاخراجاابةنتاأناقداإالاأناياظمااعبحاثاينهميقلرن ابلعيالرضةنا

ا.٪40إعىاا٪30برةطلنةلابلغتا

ايع ااعبرةطلنة  ااعاالقلت اطبةا  اابلألخصايعااوستكان ااإلتحلداااعالعم ادال بقة 

حددايناخالعهااآلثلرااعيترتب اتاعذياوستااألوسلوسيااليلاألارابيابادااعتصاةتااع

ا ابرةطلنةل. اخراج اعلى اةترتب اخراجااقد ااطرةق  ااالوستفتلء انتةج  اشأن ين

ا اتأثةراتبرةطلنةل ااينطق ااعةاراااا اقتصلدةاأناةكاناعهل بلقياعكلاينابرةطلنةل

اااا.اأنحلءااعالعم

اارابيخراجابرةطلنةلاينااإلتحلدااألابشأناعشابياااالوستفتلء

ااالوستفتلء اةطرح اعلىاوساف ابرةطلنةل احفلظ اتؤةد ا"هل اااحداً: ايصةرةلً اوسؤاالً

 

 

 بريطاني االستفتاء الاالستطالعات األخيرة بشأن الرسم البياني: 

 (متوسط متحرك - ٪)

 
ااعلرأياإوستطالعلتتجرياايتفرق ااكلالتلةنلنشلاتلةيزااجرةدةااعفااعيصدر:
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؟"اففياحللااعتصاةتاعصلعحااعبقلءاهلتخلةهلاعناعضاةتهلافيااإلتحلدااألارابياأم

اوستتيتعا ابرةطلنةل ااألارابياباضعا"خلص" ااتفلقة ايوسبق اداخلااالتحلد ايعنتةج 

ا اقلدة ااإلتحلد ايطلعب اباض اوستلبي ااعبرةطلنيااعتي ايناكااعشاب اقدر إعطلئهل

اع ااعيران  ايااجه  ااعهجرةتزةد ااعاضاة انوسب  اااعتخلياعن ااعبقلء اخةلراعدم اأيل .

فوسةحتماعلىابرةطلنةلاإعلدةاروسمااتحدةداطبةا اعالقتهلايعااإلتحلدااألارابياعلىا

ايدىااعوسنتةنااعيقبلتةن.ا

اااااادااألارابياإلتحلينابرةطلنةلاخراجااعنتلئجااعيحتيل اعلتصاةتاعلىا

ااإلتحلدا افي اعضاةتهل ااتتخلىاعن ااعنراةج اخطى ابرةطلنةل اتتبع اأن ااعيحتيل ين

ينهاااةحقهلافيااالوستفلدةاينااعوسا ااألارابيااعياّحداعلىاعحفلظايعااألارابيا

.اإذاةافىاأعضلءاهذاا)أاا"جااز"ااعخديلتااعيلعة (ااعخلصابلعخديلتااعيلعة اعبندا

ا ااعروسام اين ااعجيركاعوسا  اتنقل احرة  اةضين اكيل اة  اااعخديلت ارؤاسااعوسلع

ااالياالا يافاعيؤوسوسلتااعيلعة ااعتياتتااجداافهااةاطياا"اعجااز"اامااألشخلص.

اتاألياإجراءدانااعخضاعااالتحلدادالافياجيةعاخديلتهلاتقدةماداع اياةن اح ا

تحلداوسةتحتماعلىابرةطلنةلاتطبة اقاانةنااإلتحتااعنياذجااعنراةجيا.ااعكنااضلفة 

ا ااألارابي ااعقاانةندان ااضع اآعة  افي ارأي اعهل اةكان اأن اكيل اعلةهلاوس. ةتاّجب

ااعيةزانةلتااعخلص ابيؤوسوسلتااإلتحلدااألارابيااعتنظةية .اباضااعيوسلهي افيا

افيااعيقلبلاقداالاتتيتعابرةطلنةلاباداخراجهلابأياعالقلتاخلص ايعادالااإلتحلدا

ا ااألارابي. ااتحدةدا يعااإلتحلداخاللااعوسنتةنااعلتةناتاقبلناااعيفلاضلتاتفشلاذا

ا ااعتاصاعتصاةت اففي ابرةطلنةل اترضي اقد ااتفلقة  ااعى اتجلرتهال اتخضع وساف

تفلقةلتاينظي ااعتجلرةااعداعة اااعتياوستوسلباينهلاخلصة ااعدخالافيااعخلرجة اال

اإلتحلدااألارابي.اعدالاااعجيركياااالتحلدااةاعياحدنظلمااعوسا ا

ا ابةن اايل ااألاعنياذج اهنلعك اااعثلني اال اااإلتحلدانياذج اعبرةطلنةل اةتةح اقد ثلعث

األارابياإةجلداحلالايشترك ايناشلنهلااعحفلظاعلىاوسةرااأليارابةنااعطرفةناعيلا

تشغلهابرةطلنةلاينايكلن اكبةرةافيااإلتحلدااقتصلدةلًاايلعةلً.اأيلافةيلاةخصااعجلنبا

ااألارابياعلتصاةدايناأجاعوسةلوسيا ااإلتحلد اةلجأ أيايحلاالتاينابقة االاثنيفقد

الاوسةيلااأناعددااألحزاباااعتحركلتااعيالرض اااعدالااألعضلءاعلحل اببرةطلنةل

قلدةاايناإلتحلدااجدااهافياازدةلداخاللااعفترةااالخةرة.اابلعفالافقداأعربااعادةدع

ا ااألارابة  ااعدال اعن ااعتزايهم ااعوسا اعدم اعنظلم ااعدخال اح  ابرةطلنةل إعطلء

ااعخراج.ااعلىااعبرةطلنةةناتصاةتحللاافياةاعياّحد

ااااعيترتب اعلىااالقتصلدااعبرةطلنيااآثلرهاخراجابرةطلنةلاينااإلتحلدااألارابي

ابادااعتصاةتاايلاوسةوسادهلايناشكاكاايخلافا ينااعيحتيلاأناتتوسببافترةايل

فيااعتأثةراعلىااعثق ااذعكاعلىااعيدىااعقرةب.اإذاقداتشهدابرةطلنةلاركاداًاخاللا

كيلاياهدااعتياةلااعداعي.اهاةحوسبايلاةشةراإعاذعكاا2016نصفااعثلنياينااعالمااع

ابادااعخراجاينااإلتحلد.ايتاقا اركادفترةاحذراأةضلًابنكاإنجلتراااعيركزياينا

ااإلعالناعناإجراءا ابتوسجةلاتبلطؤافيااعنشلطااالقتصلدياينذ ابدأتابرةطلنةل اقد

خاللااعربعااألالايناا٪0.4اعنيااإعىاعةصلاا2016االوستفتلءافيافبراةراينااعالما

ا ااعالم اين ااألخةر ابلعربع ايقلرن  ايدةرياا2015اعالم ايؤشر اأةضلً اشهد بةنيل

اااعيشترةلتاتراجالًاخاللااألشهرااعيلضة .ا

كيلاااجهااعجنةهااإلوسترعةنياضغاطلتافارااإلعالناعنااالوستفتلء.اإذاتراجعابااقعا

ااعوسا3.5٪ ابداة  ااذعكاينذ ااعداالر ايقلبل ابااقع ا)يتراجالً ااعيلعة  يقلبلاا٪6.5ن 

ااعضغاطلتاااعتقلبلتافياحللااعتصاةتاعصلعحا ااينااعييكناأناتزداد اعةارا(.

اااااااعخراجاينااإلتحلد.ا

ا ااعيلعي ااعقطلع اةتأثر اأن اأةضلً ااعيحتيل اخراجاين اعند ابلعغ  ابصارة اعبرةطلني
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اابرةطلنةل افي اأةضلً افشلهل احلل افي ااالوسةيل ااإلتحلد ااعحين ا"جاازافلظ اح  على

اتلكاتوستخدمحلعةلًاعدداشركلتااعخديلتااعيلعة ااعتيااةتجلازاعخديلتااعيلعة ".اإذا

ااعلىا ايبلشرة. ابصارة ااألارابة  اعلوسا  ااعدخال اأجل اين اأعفياشرك  اعخلصة 

دىااعقرةبافينااعيحتيلاأناةؤديااعخراجاإعىاارتفلعااعيخلطراعلىااألصالاياع

ااارتفلعاتكلعةف اارتفاتاا)اعفلئدة(ااعتياةلااعبرةطلنة  اإذ ايبدئةلً. علبناكااعبرةطلنة 

إعىاأعلىااتكلعةفااعتياةلاعلبناكااعبرةطلنة ابلعداالرااأليةركيافيايطلعاهذاااعالم

.اكيلاينااعييكناأناتتأثرااعبناكاعلىااعيدىااعقرةبافيا2013يوستاةلتهلاينذااعالما

ااحللاخفضاتصنةفهلااالئتيلني.

ااعطا ااعيدى اعلى اأيل اإعى ااعباض افةشةر ااعةل اان اعياقف لحكاي ااعتفلاضي

ااتفلقةلتاتجلرة اجدةدةااعبرةطلنة ا ااة  اابرايهل اعند اةكاناضاةفل خلرجااالتحلداقد

يلاوسةؤثراوسلبلًاعلىااقتصلدهل.ابةنيلاةشةراآخراناإعىايعااة اداع اايجياع ادالا

اعيفلاضلتاقدرةابرةطلنةلاعلىااعحصالاعلىايكلن ااأاضلعاجةدةافةيلاةخصاتلكا

ااعتياإناتحققتافيناشأنهلاإنالشااعنيااعلىااعيدىااعطاةل.ا

ااعيترتب اعلىااقتصلداينطق ااعةارااخراجابرةطلنةلاينااإلتحلدااألارابيآثلرا

ااعيحتيلاينااإلتحلدااالارابيافيااعادةدا ينااعيحتيلاأناةتوسبباخراجابرةطلنةل

عيحتيلاأناةتوسبباأياضرراينااعتقلبلتاااعضغاطلتاعلىاينطق ااعةارا.اإذايناا

فيااعقطلعااعيلعيااعبرةطلنيافياتبلطؤانياااعنشلطااالقتصلدياعلىاينطق ااعةاراا

بشكلاعلمابااقعانقلطايئاة اينااعنلتجااعيحليااإلجيلعي.ااقداةؤدياذعكابدارهاإعىا

.اايناأصالًاابطبةا ااعحللااعتياتالنياأنظي اأارابلااعيلعة زةلدةااعضغاطلتاعلىا

اةضلًاأناتتأثرااألوسهمااألارابة ابتأثرااعنياااتراجاه.ااعييكناأ

اإجيلعيا اةشكل اإذ ااألارابي. اعإلتحلد اافلعالً ايهيلً اتجلرةلً اشرةكلً ابرةطلنةل تاتبر

ينااعنلتجااعيحليااإلجيلعيافيااعيتاوسطاخاللاا3%اعصلدراتااألارابة اعبرةطلنةلا

ةتيتعابفلئضانااإلتحلدااااعجدةرابلعذكراأ.ا2014ااا2010اعفترةايلابةنااعاليةنا

ا ايع ااعتجلري ايةزانه افي ابرةطلنةل اصلدرات)أي ااهتجلازت اينااارداتعلى ه

ا ابةنابرةطلنةل( ااعتجلرة اتأثر احلل افي اوسلبلً ااألارابي ااعنيا اةتأثر اأن ااعييكن اين

ااااإلتحلداابرةطلنةل.

تيتلكابرةطلنةلاحص ااألوسدايناخديلتاإدارةااألصالااألارابة .اإذابلغتاحصتهلا

ااني ااالوستثيلري ااعوسا  اا٪80نشلط اا٪75ا ااالحتةلط. اصنلدة  اأصال اقداين

فشلاحصالاشركلتااعخديلتااعيلعة ااعبرةطلنة اعلىايةزةااعجاازااعيلعياةتوسببا

اشركلتاينلفوس اينابقة ادالااإلتحلدااألارابي.افرصاجدةدةاعاظهارب

عادارايهمافيايلاوسيحاعهلابلافياتنظةمااألنشط ااعيلعة تلرةخةلااتيةزتابرةطلنةلا

ا اةتوسبب ااقد ااالارابي. ااالتحلد اداخل ااعيجلل ااخوسلرةهذا ااعتقنة  تدهارابخبرتهل

ااااعقاانةنااعيلعة اعإلتحلد.اعتنظةيلتاا

 اعيترتب اعلىااعيشهدااعوسةلوسيااآثلرهاخراجابرةطلنةلاينااإلتحلدااألارابي

.ابلالوسقاللاينابرةطلنةلاوسكتلنداايطلعب اةؤدياخراجابرةطلنةلاإعىاينااعيحتيلاأنا

اوستقالعة افشلااالوستفتلءابشأناأحدااهماأوسبلبافيااالتحلداإذاتاتبرعضاة ابرةطلنةلا

ا ااعيتحدة اينااعييلك  ااوسكتلندا افياحةنها2014فيااعالم ارأىااعادةد ااقد فشلاأنا.

ا ابوسبب اكلن اإعىااالوستفتلء اذعك اةؤدي ااقد ااالارابي. ااإلتحلد افي ابلعبقلء رغبتهل

اينااإلتحلداوسةذهباظهاراوسةنلرة افالةلً ااجدةدااهااأنافياحللاخراجابرةطلنةلً

اإعىاالاعيؤةدةنا افيااإلتحلد اابقلءاعضاةتهل اينابرةطلنةل ااإلعحلحوستقاللااوسكتلندا

اااإلنضيلماعإلتحلد.ااعتاجهاعينابرةطلنةلااعإلنفصلل

ا اوسةؤدي اااألحزاباكيل ااعياجلت اين ااعادةد اإثلرة اإعى اأةضلً ابرةطلنةل خراج

ااعيش اعداع  اةوسب  اعم اإذ اأارابل. افي ااإلتحلد افي ااألعضلءكك  ااعدال اعثيلنة ااين
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اوسةا.يوسبقلًااأناخرجتاينااإلتحلداااعاشرةن اعلادةدافإذاأناخراجابرةطلنةل تحابلبلً

ااألخرى ااعدال ااعيضلدااين ااعتحركلت اين ااعادةد اااعيؤةدةاوستظهر اعإلتحلد ة

ا اأناةباذاتهفيااعاقتاعلخراجاينه. اتتبعةحلالااإلتحلد اةناعلدالااألخرىااعتياقد

ينااكيلأنااعثيناوسةكاناعلعةلًاعلىااقتصلداتهل.ا)فياحللاخراجهل(ابرةطلنةلااخطى

ااعتطارات اين ااعادةد ااعوسةلوسيااعييكناأناتظهر كلاينافرنوسلاافياعلىااعصاةد

اا ااينااعييكناأنااأوسبلنةل افياحللاخراجاإةطلعةل. اكليةراناينصبه ةخوسرادةفةد

ا.اباضااعيحللةنةشةرااحوسبيلفياحللابقلئهلاابرةطلنةلااأةضلًا

ااعيترتب اعلىادالااعخلةجاخراجابرةطلنةلاينااإلتحلدااألارابيآثلرا

ا اوسةرى ااإلوسترعةني ااعجنةه اتراجع اأن اإعى اباضااعيحللةن ازةلدةااف اإعى ةؤدي

جلذبة ااالوستثيلرااعخلةجيافيابرةطلنةل.اإذاعطلعيلاكلنتابرةطلنةلااجه ااوستثيلرة ا

ااعيوستثيرةنااذب اجلايهي  اأن اإال اكذعك. ااوستظل ااعخلةجي ااعتالان ايجلس عدال

ااوسةبتاداناقلةالًافياهذهااعفترةارةثيلاتوستقرااعتطاراتااعحلعة .

علحصالاعلىاشراك اتجلرة اثنلئة اااعنجلحافيااعيفلاضلتبرةطلنةلاينااقداتتيكن

ليلااناعيعادالايجلسااعتالانااعخلةجيافياحللاخراجهلاينااإلتحلدااالارابيا

فشالافياابرامااتفلقة اثنلئة ابةنهيلاادالايجلسااعتالانااعخلةجيااألارابيااإلتحلدا

 ا.ا1988ااعتيابدأااعتفلاضاعلةهلافيااعالما
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