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رأت مؤسسة "ماركت وو�ش" المعنية بالشأن االقتصادي العال�ي أن رئيسة الوزراء ال��يطانية ت��يزا ماي يمكن أن تدخل 

لس ألسوأ هز�مة ألي رئيس وزراء بر�طا�ي �� تصو�ت برلما�ي عندما يصوت مج التار�خ ال��يطا�ي اليوم �� ظل التوقعات بتعرضها

 العموم ال��يطا�ي مساء اليوم ع�� خطة ا�خروج من االتحاد االورو�ي فيما �عرف بـ "بركيست".

�يطا�ي �ونقلت ماركت وو�ش �� تقر�ر لها اليوم عن سياسي�ن بر�طاني�ن توقعا��م بأن ي��اوح عدد أعضاء مجلس العموم ال

برلما�ي بمجلس  229إ��  180الذين سيصوتون بالرفض ضد خطة " ماي" بخروج بر�طانيا من االتحاد األورو�ي قد ي��اوح ب�ن 

 العموم ال��يطا�ي.

بأ��ا ست�ون بمثابة أك�� هز�مة �ح�ومة بر�طانية لتتجاوز بذلك  -حال تحققها  -ووصفت المؤسسة االمر�كية هذه النتيجة 

 صوتا. 166بأصوات بلغت  1924�ي �عرضت لها ح�ومة األقلية بقيادة حزب العمال �� عام الهز�مة ال

وذكرت " ماركت وو�ش " إن توقعات خسارة ماي الستفتاء اليوم ت��ايد �عد إلغاء التعديل ا�حتمل لإلبقاء ع�� اتفاق اال��حاب 

 من التكتل األورو�ي قبل ساعات قليلة من التصو�ت.

ن رئيس �جنة ا�خروج من االتحاد األورو�ي بال��لمان ال��يطا�ي، قد ر�خ للضغوط ال�ي �عرض لها من حز�ھ و�ان هيالري ب�

و�حب اق��احا برفض اتفاق رئيسة الوزراء ال��يطانية با�خروج من االتحاد االورو�ي، لكنھ استبعد ا�خروج من االتحاد األورو�ي 

 دون التوصل إ�� اتفاق.

اق��اح رئيس �جنة ا�خروج من االتحاد األورو�ي بمجلس العموم �ان من المتوقع أن ين�ي التصو�ت ورأت "ماركت وو�ش" ان 

 ع�� اتفاق ماي، و�جن��ا التعرض للهز�مة الساحقة المتوقعة �� التصو�ت الذي سيجري مساء اليوم.

ا�خروج لمدة  اتفاقحاد األورو�ي لتمديد ورجحت المؤسسة األمر�كية أن ت�جأ رئيسة الوزراء ال��يطانية إلعادة التفاوض مع االت

وأن تقدم المز�د من التنازالت إ�� ال��لمان من أجل  -صوتا)  60حال رفض اتفاقها بأغلبية ضئيلة (أقل من  -عام�ن اضافي�ن 

 إقناع ما يكفي من ال��لماني�ن لدعمها �� أية جوالت جديدة للتصو�ت من أجل ا�خروج من االتحاد االورو�ي.

� ا�جانب اآلخر، فإن قادة االتحاد األورو�ي يصرون ع�� أن االتفاق المقدم حاليا هو العرض الوحيد المتاح ل��يطانيا، أما ع�

استعدادهم لدعم أي طلب قادم من لندن �شأن تأجيل  األورو�ي،ولن يتم �غي��ه، �� الوقت الذي ابدى فيھ نواب �� ال��لمان 

 رو�ي "بر�كست".موعد خروج بر�طانيا من االتحاد األو 

وع�� صعيد التداعيات االقتصادية، ألية نتائج لعملية التصو�ت اليوم، فقد كشف م�ح صادر عن بنك االستثمار اليابا�ي 

من مستواه ا�حا�� مقابل الدوالر حال خسارة ماي  %2ر3"نومورا" أن ا�جنيھ االس��لي�ي قد يتعرض �خسارة تصل �سب��ا إ�� 



أما �� حال جاءت النتيجة غ�� متوقعة بالموافقة ع�� االتفاق فرجح البنك ارتفاع العملة ال��يطانية بنسبة قد  لتصو�ت،ا

 مقابل الدوالر األمر��ي. %4.7تصل إ�� 

وقال ج��ي�ي �ور��ن، رئيس حزب العمال، إنھ سيتقدم بمق��ح �حجب الثقة عن ح�ومة ماي �� حالة رفض اتفاق اال��حاب 

و ما سيتطلب دعما من غالبية ال��لماني�ن �� بر�طانيا، و�ذا حصل ع�� الدعم المناسب، فقد يتمكن من اإلطاحة ا�حا��، وه

 بح�ومة ماي لتشهد البالد �عد ذلك انتخابات عامة.

وذكرت "ماركت وو�ش" إن �ور��ن ونواب حز�ھ �� مجلس العموم يأملون اليوم خسارة "ماي" لضمان حصول مق��حھ ��حب 

من رئيسة الوزراء ال��يطانية ع�� تأييد نواب مجلس العموم، مش��ة إ�� أنھ "�ور��ن" لن ينتظر أك�� من صباح اليوم التا��  الثقة

لعمية التصو�ت لتقديم طلب �حب الثقة من " ماي" حال خسار��ا حيث ست�ون الفرصة مواتية ل�حصول ع�� تأييد برلما�ي 

 لتلك ا�خطوة.

ي لرئيسة الوزراء ال��يطانية " ت��يزا ماي" لتقديم خط��ا البديلة لال��حاب من االتحاد األورو�ي يوم �شار إ�� الموعد ال��ائ

 من الشهر ا�جاري وذلك إذا ما تم رفض اتفاقها األو�� �� تصو�ت اليوم. 21االثن�ن 


