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دات واألولويات ســوناك والسياســة الخارجيــة البريطانيــة ـ المحِدّ

مقدمة

 Rishi) يمكــن التمــاس العــذر لمــن يعتقــدون أن تعيين ريشــي ســوناك
ــر  ــه تأثي ــيكون ل ــدة س ــة المتح ــد للمملك ــس وزراء جدي Sunak) كرئي
إيجابــي علــى السياســة الخارجيــة لبريطانيــا. فبالنســبة للكثيريــن، ُيعتبــر 
اعتــالؤه لمنصــب رئيــس الــوزراء لحظــة مهمــة فــي ثقافــة البــالد، 
بريطانيــا  فــي  الهنــدي  للشــتات  بالنســبة  حتــى  فارقــة  وعالمــة 
واألقليــات الِعْرقيــة بشــكل عــاّم. علــى الرغــم مــن أن ثروتــه الشــخصية 
ــًا، إال  الهائلــة تجعلــه واحــدًا مــن النخبــة العالميــة وليــس شــخصًا عادي
ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــغل منص ــة يش ــول هندي ــن أص ــخص م ــورة ش أن ص
فــي بريطانيــا كانــت مصــدرًا لإلثــارة الكبيــرة. فهــل مــن الممكــن -إلــى 
جانــب رمزيــة ذلــك المشــهد- أن نتوقــع رؤيــة تغييــرات كبيــرة فــي 

السياســة الخارجية للمملكة المتحدة؟
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دات واألولويات ســوناك والسياســة الخارجيــة البريطانيــة ـ المحِدّ

رة على أجندة سوناك الخارجية أوًال: العوامل المؤِثّ

تبــرز مجموعــة مــن العوامــل األساســية التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى أجنــدة السياســة 
الخارجية لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك:

١- الخبرة العملية:

٢- الخلفية السياسية:

مــن منظــور التوجهــات السياســية، يمكــن القــول: إن ســوناك -علــى عكــس رؤســاء وزراء 
المملكــة المتحــدة الســابقين- ال يبــدو مؤيــدًا قويــًا لسياســة المحافظيــن الجــدد فــي 
ــر  ــن غي ــه م ــي أن ــا يعن ــم، مم ــكل حاس ــدًا بش ــًا جدي ــس محافظ ــو لي ــط، فه ــرق األوس الش
المحتمــل أن يدعــم أجنــدة اليميــن األمريكــي المتشــددة والعدوانيــة، وســيكون أقــل 
خاصــة  وغيرهــا،  وإيــران  والصيــن  روســيا  علــى  المفروضــة  العقوبــات  بشــأن  حماســًا 

العقوبات الثانوية منها.
وعلــى الرغــم مــن دعمــه الصريــح ألوكرانيــا، كمــا يتضــح مــن زيارتــه المفاجئــة إلــى أوكرانيــا 
فــي نوفمبــر ٢٠٢٢، ولقائــه الرئيــس فالديميــر زيلينســكي، فإنــه لــن ُيظهــر نفس الحماســة 
والعاطفــة مثــل رئيــس الــوزراء الســابق جونســون، لكــن ســوناك ســوف يتعــرض لضغــط 

كبير من جهات التمويل الدولية لمتابعة تسوية تفاوضية في أوكرانيا.

علــى عكــس َمــن ســبقه مــن رؤســاء الــوزراء، بوريــس جونســون وليــز تــروس، يتمتــع 
ســوناك بخبــرة قليلــة جــدًا فــي السياســة الخارجيــة. فلــم يســبق لــه أن شــغل منصبــًا فــي 
وزارة الخارجيــة. قــد يعنــي هــذا أن الرجــل البالــغ مــن العمــر ٤٢ عامــًا ســيكون رئيــس وزراء 
ــح أن يســعى لتحقيــق  الوضــع الراهــن بشــكل مختلــف عــن أســالفه كمــا أنــه مــن غيــر المرَجّ
أهــداف السياســة الخارجيــة بمــا يختلــف جذريــًا عــن تلــك التــي حددهــا كبــار المســؤولين فــي 
وزارة الخارجيــة. وتجــدر اإلشــارة أيضــًا إلــى أن ســوناك ليــس لديــه تاريــخ مــن مواقــف محــددة 
فــي السياســة الخارجيــة، بصــرف النظــر عــن الفــروق الطفيفــة فــي الشــؤون الماليــة الدوليــة 

والصلة بالسياسة النقدية المحلية.
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٣- اإلرث الِعْرقي:
لقــد ُذكــر الكثيــر عــن خلفيتــه الهنديــة وُشــوهد نشــطاء هندوتفــا (Hindutva) وهــم 
يحتفلــون بتعييــن ســوناك. ولكنــه ليــس مــن المحتمــل أن يكــون ألي مــن هــذه األمــور أي 
تأثيــر علــى سياســته الخارجيــة. حيــث تعــود عالقــة المملكــة المتحــدة الحميمــة مــع الهنــد 
ــس  ــنوات رئي ــى س ــود إل ــوناك وتع ــل س ــا قب ــى م ــكاالته) إل ــن إش ــم م ــى الرغ ــودي (عل وم
الــوزراء البريطانــي األســبق كاميــرون، وبالتالــي لــن ُيضطــر ســوناك إلــى فعــل الكثيــر لعالقــة 

هي قائمة ومستقرة لعقود ممتدة.
ــى العالقــة  ــى البنــاء عل ــا مــن االتحــاد األوروبــي إل وقــد يتطلــع ســوناك بعــد خــروج بريطاني
القائمــة مــع الهنــد، لكــن ذلــك ســيكون نتيجــة الضــرورات االقتصاديــة وليــس بســبب 
خلفيــة ســوناك. كمــا أن هنــاك القليــل ممــا يوحــي بأنــه (أو زوجتــه) ســوف يفضــل الهنــد 
ــق  ــا يتعل ــوناك فيم ــية لـــ س ــة الرئيس ــل القضي ــس، وتتمث ــة، أو العك ــة الدولي ــي السياس ف
بالهنــد فــي مضاعفــة الجهــود مــع الواليــات المتحــدة إلبقــاء مــودي بعيــدًا عــن عالقاتــه 

الوثيقة مع روسيا وإيران (والمجال الذي يملكه من أجل التقارب بين الهند والصين).
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(١) George Eaton, Why the Tories can’t blame the Ukraine war for the living standards crisis, New 
Statesman, ٢١ March ٢٠٢٢, visiting: ٢٠٢٢-١٢-١٤. Link: https://bit.ly/٣hjRCxf 
(٢)Keiran Pedley, Gideon Skinner & Cameron Garrett, Two-thirds of Britons do not trust the 
Conservatives to reduce the cost of living, IPSOS, ٢٩ March ٢٠٢٢. Visiting ٢٠٢٢-١٢-١٤, 
link: https://bit.ly/٣hsYus٣

٤- التناُفس السياسي داخل حزب المحافظين:
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(٣) Nick Giambruno, Petrodollar System Flirts with Collapse… What It Means for Gold, Oil, and the 
Dollar, International Man, visiting ٢٠٢٢-١٢-١٤, link: https://bit.ly/٣WbO٥zu

 ���� א��א������: �� א� �א���� א����א���, ��כ��א�א� א� ��ª �א�����א� א���א���� ����
�א� ��� א������� ���� ���� ��������®אכ, ��� ����� �����¦�א£ א����
א®��· א���È��

�א�����א� א��א���, �	�א:

مــع مــرور المملكــة المتحــدة بأزمــات اقتصاديــة حــادة كانــت لهــا انعكاســاتها علــى تكلفة 
المعيشــة، فمــن المتوقــع أن يضــع ســوناك أولويــة عاليــة لمعالجــة تدهــور األوضــاع 
الماليــة المحليــة، والتــي تعرضــت لضربــة قويــة فــي األشــهر األخيــرة. وال توجــد مؤشــرات 
حاســمة أنــه ســيكون هنــاك تغييــر ملحــوظ فــي النهــج االســتراتيجي للمملكــة المتحــدة 
تجــاه القضايــا العالميــة الراهنــة؛ ألنــه بشــكل أساســي، ســوف يعتمــد موقــف رئيــس 
الــوزراء الجديــد علــى الوضــع االقتصــادي والحاجــة إلــى تحقيــق االســتقرار المالــي فــي 
للمملكــة  االقتصاديــة  بالمصالــح  مدفوعــًا  موقفــه  وســيكون  المتحــدة،  المملكــة 

المتحدة، وليس بما يجب أن يكون مبادئ ومسؤوليات الدولة على المسرح العالمي.

ثانيًا: توجهات وأولويات السياسة الخارجية لسوناك

١- أولوية االقتصاد:

٢- الشرق األوسط:

فيمــا يتعلــق بالشــرق األوســط، ســيحاول ســوناك الحفــاظ علــى تواُفــق المملكــة العربيــة 
ــع  ــرة للبضائ ــوق كبي ــم وس ــف قدي ــة حلي ــط ألن المملك ــس فق ــرب، لي ــع الغ ــعودية م الس
ــرب،  ــع الغ ــم م ــن رهاناته ــوط م ــي التح ــًا ف ــدؤوا أيض ــعوديين ب ــن ألن الس ــة، ولك البريطاني
واتجهــوا إلــى توثيــق العالقــات مــع الصيــن وروســيا، وال يرغــب ســوناك فــي أن تنجــرف 
الريــاض بعيــدًا فــي فلــك موســكو وبكيــن، ومــن المرجــح أن تعتمــد الواليــات المتحــدة علــى 
الت  ســوناك فــي هــذا الشــأن، فــي ظــل المخــاوف الكبيــرة فــي واشــنطن تجــاه تحــُوّ
الســعودية األخيــرة، بالنظــر إلــى الــدور التاريخــي للســعودية ألكثــر مــن نصــف قــرن كضامــن 
لنظــام البتــرودوالر القائــم علــى ربــط صــادرات البتــرول بالــدوالر، ممــا كان لــه أكبــر األثــر علــى 

استقرار وهيمنة العملة األمريكية عالميًا(٣).

www.dimensionscenter.net 6



دات واألولويات ســوناك والسياســة الخارجيــة البريطانيــة ـ المحِدّ

(٤) Middle East Monitor, UK: Sunak says Jerusalem is Israel's 'historic capital', August ٢٠٢٢ ,١٧, 
visiting ٢٠٢٢-١٢-١٤, link: https://bit.ly/٣WiwSEQ

١-  اختالف المسوغات:

ل التحالفــات، تمتلــك دول  وقــد كشــفت الحــرب فــي أوكرانيــا ضعــف الغــرب، ومــع تحــُوّ
ــتوياتها،  ــن مس ــى م ــاع ألعل ــط لالرتف ــعار النف ــاه أس ــل اتج ــوة، بفض ــن الق ــدًا م ــج مزي الخلي
ــد أن  ــة بع ــاد، خاص ــى االقتص ــط عل ــعر النف ــر س ــتقبل وتأثي ــأن مس ــرب بش ــق الغ ــادة قل وزي
تحــّدت المملكــة العربيــة الســعودية الهيمنــة الغربيــة مــن خــالل خفــض إنتــاج النفــط َعْبــر 
منظمــة (أوبــك +) الــذي أضــر باالقتصــادات الغربيــة خــالل فتــرة حرجــة بالنســبة للحكومــات 
الغربيــة التــي تكافــح لضبــط األوضــاع االقتصاديــة مــع ارتفــاع تكاليــف المعيشــة بعــد 
ارتفــاع أســعار الطاقــة. كمــا أنهــا تحــّدت هيمنــة الــدوالر فــي وقــت ســابق مــن العــام مــن 

خالل النظر في قبول المدفوعات باليوان الصيني.
وللتأكيــد علــى أهميــة دول الخليــج فــي السياســة الخارجيــة البريطانيــة، تجــدر اإلشــارة إلــى أن 
ســوناك لــم ُيصــدر إدانــات علنيــة لقطــر علــى الرغــم مــن االحتجــاج األخيــر علــى الدوحــة 
يــرى ســوناك أن قطــر مســتثمر رئيســي فــي المملكــة  العالــم. حيــث  الســتضافة كأس 
المتحــدة، ولــن ُيعــّرض ذلــك للخطــر، بجانــب أن هنــاك العديــد مــن نــواب حــزب المحافظيــن 
الذيــن تربطهــم عالقــات وثيقــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وســيتعرضون لضغوط 
النتقــاد قطــر فــي الوقــت الحالــي بســبب الضغــط الشــعبي، أو علــى األقــل لتقليــص العالقــات 
العامــة المفيــدة التــي قــد تتلقاهــا قطــر، ومــن الواضــح أنهــم لــم يكونــوا جــزءًا مــن الحملة 
ــى سياســة إطــالق  ــر، وقــد يلجــأ البعــض إل ــى أقــل تقدي اإلعالميــة التــي تســتهدف قطــر عل
اإليمــاءات بســبب هجــوم وســائل اإلعــالم البريطانيــة علــى قطــر وانتقادهــا لمــا تقــول إنــه 
انتهــاكات لحقــوق اإلنســان فيهــا، علــى خلفيــة تنظيــم بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم، 

وهي انتقادات يمكن وسمها بالنفاق واالزدواجية.

٣- الصراع "العربي ـ اإلسرائيلي"

ــح أن يغيــر ســوناك مســاره  فــي القضايــا الحّساســة مثــل إســرائيل وفلســطين، مــن غيــر المرَجّ
بــأي شــكل، وقــد كان أول شــيء فعلــه بعــد توليــه منصبــه هــو التخّلــي عــن الخطــة المثيــرة 
للجــدل لســلفه بنقــل ســفارة المملكــة المتحــدة فــي إســرائيل إلــى القــدس، وهــذا ال يعني أن 
ســوناك مؤيــد لفلســطين بــأي شــكل. فقــد قــال علــى ســبيل المثــال: إن القــدس هــي 
"العاصمــة التاريخيــة" إلســرائيل(٤) ، وعــالوة علــى ذلــك، فــإن السياســة الخارجيــة للمملكــة 
المتحــدة تجــاه هــذه المنطقــة ال يقررهــا فــرد واحــد بمــا فــي ذلــك رئيــس الــوزراء. وتتمتــع 
 Policy Exchange وزارة الخارجيــة جنبــًا إلــى جنب مــع المؤسســات الفكرية اليمينيــة مثــل
بإســرائيل  األمــر  يتعلــق  عندمــا  أكبــر  بنفــوذ  إلســرائيل  المؤيــدة  الضغــط  وجماعــات 

وفلسطين.
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(٥) Martin Kettle, British foreign policy is in flux – we need more than Sunak’s pragmatic blandness, 
 The Guardian, Thu ١ Dec ٢٠٢٢, visiting ٢٠٢٢-١٢-١٤, link: https://bit.ly/٣Fp٩oHj 
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