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"سَبِّ أًَْصِعْنًِ أَىْ أَشْكُشَ ًِعْوَتَكَ الَّتًِ أًَْعَوْتَ عَلًََّ ًَعَلَى ًَالِذَيَّ ًَأَىْ أَعْوَلَ
صَالِذًا تَشْضَاهُ ًَأَصْلِخْ لًِ فًِ رُسٌَِّّتًِ إًًِِّ تُبْتُ إِلٍَْكَ ًَإًًِِّ هِيَ الْوُسْلِوِنيَ"
األدقاف15 :

1

إىذاء
إىل أسًاح شيذاء فلسطني ًاالًساًٍت
إىل هعتقلٍنا يف السجٌى اإلسشائٍلٍت
إىل أسًاح أدبابً أبى ًأهً ًأخً الشيٍذ
إىل سًح العن املختاس أبٌ فاٌض
إىل صًجيت ًأبنائً
إىل إخٌاًً ًأخٌاتً
إىل أقاسبً ًجرياًً ًأصذقائً ًصهالئً ًطالبً
أىذي ىزه الذساست

2

شكش ًتقذٌش
الشكش هلل أًالً ًأخرياً ،ثن لكل هي ساىن هعً يف اجناص ىزه الذساست ًأخص بالزكش هذسسً قسن العلٌم
السٍاسٍت يف جاهعت األصىش ٌتقذهين األستار الذكتٌس ابشاىٍن أبشاش الزي تفضّل هشكٌساً باإلششاف على
دساسيت .كوا أشكش املناقشني الفضالء الذكتٌس عبذسبو العنضي ًالذكتٌس عبري ثابت ،الزٌي أبذًا مبالدظاهتن
القٍوت اليت سامهت بأى خيشج ىزا البذث بأدسي صٌسة.
البادث

3

ممخص الجراسة
تشاولت الجراسة الجيػد األوروبية لتػحيج أوروبا بعج الحخب العالسية الثانية .مغ أىع تمظ الجيػد تذكيل

الجساعة األوروبية لمفحع والرمب عاـ  ،1951الجساعة االقترادية االوروبية عاـ  1957ومغ ثع االتحاد
األوروبي عاـ  .1992استعخضت الجراسة مػقف بخيصانيا السعارض في بادغ األمخ لجخػؿ الجساعة

االقترادية االوروبية  ،ECCثع رغبتيا في ذلظ فيسا بعج ،مغ خالؿ شمبيغ قجمتيسا في عيج الخئيذ

الفخندي الدابق شارؿ ديغػؿ .ستبيغ الجراسة أسباب رفس ديغػؿ لمصمبيغ .رحيل ديغػؿ عغ الحكع سسح
بقبػؿ بخيصانيا في الجساعة االقترادية االوروبية عاـ  .1973انزساـ بخيصانيا لمجساعة االقترادية

االوروبية أحجث انقداماً في الداحة البخيصانية بيغ اتجاىيغ ،معدكخ يخغب باستسخار العزػية في
الجساعة ومعدكخ يخفس االستسخار في ذلظ ،ىحا الخالؼ تع تدػيتو عشج شخيق استفتاء أجخ ّػ عاـ

 ،1975أؼ بعج عاميغ مغ العزػية .جاءت نتائج االستفتاء مؤيجة الستسخار العزػية في الجساعة

االقترادية .نتيجة استفتاء  1975لع يسشع مغ استسخار األصػات السعارضة لعزػية بخيصانيا في االتحاد
األوروبي .بتأثيخ مغ التيار السذكظ في االتحاد األوروبي أجخؼ في يػنيػ  2016استفتاء ججيج عمى

العزػية كانت نتيجتو في صالح معدكخ الخخوج ،حيث حرل عمى  .% 5199الجراسة ستبيغ دوافع

معدكخ الخخوج واجخاءات الحكػمة البخيصانية التي تمت البخيكدت .ىجفت الجراسة إلى بياف التجاعيات

الدياسية واالقترادية التي أعقبت ضيػر نتائج االستفتاء ،وكحلظ الديشاريػىات الدياسية الستػقعة التي

تتسثل في امكانية تفكظ السسمكة الستحجة في ضل اصخار اسكتمشجا باالنفراؿ ،وتمػيح ايخلشجا الذسالية بحلظ
أيزاً .باإلضافة إلى سيشاريػ تفكظ االتحاد األوروبي في ضل تراعج الحخكات اليسيشية في أرجاء أوروبا.
ىجفت الجراسة أيزاً إلى بياف دور الدياسة الخارجية لمسسمكة الستحجة بعج االنتياء مغ فتخة السفاوضات

الجارية بيغ السسمكة واالتحاد األوروبي .ستبيغ الجراسة تأثيخ خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي عمى

مذخع العػلسة والشطاـ الجولي .استشجت الجراسة إلى السشيج التاريخي والسشيج الػصفي التحميمي والسشيج

االستذخافي.

خمرت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ الشتائج:
-1لع يكغ ىشاؾ إجساع سياسي بخيصاني لجخػؿ الجساعة االقترادية األوروبية عاـ .1973
-2كاف لطيػر نتائج استفتاء يػنيػ  ،2016تجاعيات سياسية واقترادية مباشخة ،مغ أىسيا استقالة ديفيج
كاميخوف مغ رئاسة الػزراء وتػلى تيخي اد ماؼ ىحا السشرب.
4

-3مغ الستػقع أف يكػف ىشاؾ سيشاريػىات سياسية في السجػ الستػسط والبعيج ،تتسثل في تفكظ السسمكة
الستحجة واالتحاد األوروبي.
-4مغ الستػقع أف يكػف ىشاؾ تػجو ججيج لمدياسة الخارجية البخيصانية ،يزسغ تعػيس خدائخىا
االقترادية الستػقعة.
-5في الغالب سيكػف خخوج ناعع لبخيصانيا مغ االتحاد األوروبي ،يتع فيو عقج اتفاقية ججيجة تزسغ
السرالح السذتخكة بيغ االتحاد األوروبي وبخيصانيا.

5

Abstract
The study clarifies the European unity efforts after World War11. The most
important efforts were the establishment of the European coal and steel
community ECSC in 1951, the European Economic Community EEC in 1957,
and later the European Union EU in 1992. The study clarifies the reasons behind
Britain's opposition to the entrance of the ECC in the beginning and its
acceptance later. After that, Britain, submitted two applications to join EEC, but
Charles de Gaulle rejected the two applications. Charles de Gaulle's departure
allowed Britain to access to the EEC in 1973. No doubt, that Britain's access to
EEC in 1973 created division in the British community, socially and politically.
This division solved by a 1975 referendum, which supported the membership
continuation in the EEC. The opposition of Britain's membership in the EU
continued. David Cameron, the former prime minister promised Britons, a public
referendum. The study clears the leave camp's factors and the remain factors.
The study aims to clear the direct political and economic consequences after
Brexit. It also aims to clarify the coming political and economic scenarios. The
study uses some methods such as the descriptive analytical approach, the
historical approach and the prospective method.
The results of the study:
1-There was no political agreement in Britain on the entrance of the ECC in
1973, which led to the Brexit 2016.
2- There were direct political and economic repercussions, such as the
resignation of David Cameron and assumption of Theresa May.
3- We expect political scenarios after Brexit, includes disintegration of the
United Kingdom and disintegration of the European Union.
4-We predict a new British foreign policy after Brexit.
5- We expect soft Brexit after British letter to the European
Union.
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انفصم األول
اإلطار انؼاو نهدراسح
مقجمة
تسيدت الفتخة التي أعقبت الحخب العالسية الثانية تذكيل أوؿ بحرة لسذخوع انجماجي بيغ ست دوؿ أوروبية

تحت مدسى "الجساعة األوروبية لمفحع والرمب" عاـ  ،1951تصػرت ىحه الجساعة لتربح الجساعة

االقترادية األوروبية  EECعاـ  ،1957ثع االتحاد األوروبي عاـ  .1992العشػاف العاـ لمتذكيالت

الدابقة "اقترادؼ" ولكغ اليجؼ األساسي كاف سياسياَ مغ أجل نذخ الدالـ واألمغ في القارة الػأوروبية بعج
حخوب شاحشة .لع تخغب بخيصانيا مشح البجاية االنزساـ لمسذخوع األوروبي الججيج لجوافع سياسية وسيادية،

لكشيا اضصخت لتقجيع شمبيغ لالنزساـ لمجساعة االقترادية االوروبية  EECعامي .1963،1967
ّ
الخئيذ الفخندي الدابق شارؿ ديغػؿ رفس الصمبيغ ،متيساً بخيصانيا بأّنيا حميف تابع لمػاليات الستحجة

األمخيكية .بعج مغادرة ديغػؿ الحكع وفي عيج جػرج بػمبيجو عبخت بخيصانيا الجساعة االقترادية األوروبية
عاـ  .1973لكغ ىحا االنزساـ تختب عميو انقداـ بخيصاني داخمي ُحدع مغ خالؿ استفتاء أجخػ عاـ
 .1975في ىحا االستفتاء حقق معدكخ البقاء في الجساعة االقترادية األوروبية فػ اًز عمى معدكخ

الخخوج .خدارة معدكخ الخخوج في ذلظ االستفتاء لع يػقف مداعي رفس العزػية .مشح انزساـ بخيصانيا

إلى الجساعة االقترادية األوروبية والتيار السذكظ في االتحاد األوروبي  Euroscepticيدداد ويكبخ.

تأثيخه كاف لو صجػ عمى كافة شخائح السجتسع البخيصاني خاصة الدياسييغ .مع زيادة ضغط ىحا التيار
اضصخ رئيذ الػزراء البخيصاني الدابق ديفيج كاميخوف لمتفاوض مع االتحاد األوروبي لمحرػؿ عمى

امتيازات ججيجة تقشع ىحا التيار بأىسية البقاء في االتحاد .رغع تقجيع االتحاد األوروبي بعس االمتيازات

أف ىحا لع يػقف حسمة التحخيس ضج االتحاد مدتغالً األزمة السالية واليجخة
والتشازالت لبخيصانيا إال ّ
وعسميات العشف في أوروبا .تعيج ديفيج كاميخوف رئيذ وزراء بخيصانيا عاـ  2015باجخاء استفتاء عمى

عزػية بخيصانيا في االتحاد األوروبي .بعج فػزه في االنتخابات أوفي كاميخوف بػعجه وأجخػ استفتاء في

23يػنيػ  .2016حرل معدكخ الخخوج عمى  %51.9مقابل  %48.1لسعدكخ البقاء.
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أعقب االستفتاء نتائج سياسية تسثمت في استقالة ديفيج كاميخوف مغ رئاسة الػزراء وتػلى تيخي اد ماؼ رئاسة
الػزراء .نتائج االستفتاء عكدت وجػد سيشاريػىات سياسية متػقعة مثل امكانية تفكظ السسمكة ،في ضل

اصخار اسكتمشجا ورغبة ايخلشجا الذسالية باالنفراؿ .ىشاؾ أيزاً سيشاريػىات اقترادية متػقعة ،باإلضافة

إلى تأثيخ الخخوج عمى العػلسة والشطاـ الجولي.

مذكمة الجراسة
يسكؽ صياغة مذكمة الجراسة في التداؤل الخئيذ اآلتي:
ما ىي التجاعيات الدياسية لخخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي؟

ويتفخع مؽ ىحا التداؤل عجة تداؤالت فخعية وىي كاالتي:
 -1ما ىي الجحور الشطخية والتاريخية لسذخوع االنجماج األوروبي؟
 -2ما ىي دوافع انزساـ بخيصانيا لمجساعة االقترادية االوروبية  EECعاـ 1973؟ وما ىي دوافع
الخخوج مغ االتحاد األوروبي عاـ 2016؟

 -3ما ىي التجاعيات الدياسية واالقترادية لخخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي عمى بخيصانيا
واالتحاد األوروبي والديشاريػىات الستػقعة؟

 -4ما ىػ تػجو الدياسة الخارجية البخيصانية بعج البخيكدت؟
 -5ما تأثيخ خخوج بخيصانيا عمى العػلسة والشطاـ الجولي؟

أىجاف الجراسة
 -1التعخؼ عمى اإلشار السفاىيسى والشطخيات الدياسية واالقترادية لمتكامل واالنجماج.
 -2التعخؼ عمى جيػد الػحجة االوروبية خالؿ وبعج الحخب العالسية الثانية ؟

 -3التعخؼ عمى ضخوؼ انزساـ بخيصانيا لمجساعة االقترادية االوروبية عاـ .1973

 -4بياف ومعخفة دوافع ترػيت  %51.9مغ البخيصانييغ لرالح الخخوج مغ االتحاد األوروبي.
 -5التعخؼ عمى التجاعيات الدياسية واالقترادية السباشخة والديشاريػىات الستػقعة بعج خخوج بخيصانيا مغ
االتحاد األوروبي.

 -6التعخؼ عمى الدياسة الخارجية البخيصانية بعج عسمية الخخوج وأثخ الخخوج عمى العػلسة والشطاـ
الجولي.
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أىسية الجراسة
اثخاء الحقل األكاديسي بجراسة ججيجة تتشاوؿ التجاعيات الدياسية واالقترادية لخخوج بخيصانيا مغ االتحاد
األوروبي والدشاريػىات الستػقعة بعج االنفراؿ.

مشيجية الجراسة
تدتخجـ الجراسة عجة مشاىج
السشيج التاريخي :تدتخجـ الجراسة السشيج التاريخي ،ويشصمق ىحا السشيج مغ أ ّف العالقات الجولية نذأت
وتصػرت في إشار األحجاث التاريخية وتدعى الجراسة لسعخفة الجحور التاريخية لسذخوع الػحجة االوروبية.
السشيج الؾصفي التحميمي :الحؼ ال يقترخ عمى وصف الطػاىخ ،بل تحميميا وتفديخىا في ضل
الطخوؼ والستغيخات السختمفة ،ويعصى باإلضافة إلى ذلظ فخص االستفادة مشيا.

السشيج االستذخافي :الحؼ يدتذخؼ التجاعيات والتػقعات .ىشا يسكششا استذخاؼ الدشاريػىات الستػقعة
والتجاعيات الدياسية واالقترادية السختقبة بعج ضيػر نتائج االستفتاء عمى خخوج بخيصانيا مغ االتحاد

األوروبي.

مرظمحات الجراسة
الشغخية الؾعيفية الججيجة :ضيخت الػضيفية الججيجة في الخسديشيات حيث جاءت بسفيػـ ججيج لمتكامل
وإيجاد مطاىخ ججيجة ومؤشخات ججيجة ليحه الطاىخة ،وقج ركدت عمى محاوالت التكامل الجيػؼ ،خاصة

التجارب التي تست في أوربا الغخبية إؼ السجسػعتيغ (السجسػعة األوربية لمفحع والرمب والدػؽ األوربية

السذتخكة) ،فيسا بعج تػسعت لتذسل السشاشق الجغخافية األخخػ .تخػ الػضيفية الججيجة بأنو في حالة

اإلجساع حػؿ وحجة السرالح ال يسكغ أف يحرل نداع فاالستقخار يربح العامل الخئيدي ألية محاولة

وحجوية وتكاممية ،وليحا يجسع جل مشطخؼ الػضيفية الججيجة عمى أساس أف مغ بيغ أىع الذخوط األولية
لمتكامل واالنجماج الجولي ىػ التجانذ االقترادؼ واالجتساعي بيغ الجوؿ السعشية ،بسعشى آخخ أف تػفخ

عامل التعجدية الدياسية واالقترادية في أوربا الغخبية يذكل العامل األكثخ أىسية بالشدبة لمتكامل الجيػؼ
في ىحه السشصقة( .مجمة العمػـ الدياسية والعالقات الجولية)2015،
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معاهدة لشبونت :معاىجة تيجؼ إلى إصالح مؤسدات االتحاد وعسمية صشع القخار فيو ،وتحل محل

الجستػر األوروبي الحؼ رفزتو فخندا وىػلشجا سابقا عاـ  ،2005وقع عمييا رؤساء دوؿ االتحاد األوروبي

وحكػماتو الػ  27أو مسثمػف عشيع ،عمى أف يتع الترجيق عمييا في كل دولة أوروبية عمى حجة .نرت

معاىجة لذبػنة عمى اعصاء حقػؽ مػسعة لبخلسانات الجوؿ األعزاء ،سياسات مذتخكة في مجاالت الصاقة
والػقػد والقزايا السختبصة باالنحباس الحخارؼ واعصاء مشدق الدياسة الخارجية لالتحاد األوروبي

صالحيات أوسع مسا عميو سابقاً.
)(The Lisbon Treaty, p46

الجساعة االوروبية لمفحؼ والرمب :أخحت فخندا زماـ السبادرة في الجعػة إلى مذخوع ججيج لمتعاوف
االقترادؼ األوروبي بيجؼ سياسي مباشخ ،فحػاه محاولة تجشب الرخاع بيغ كالً مغ فخندا وألسانيا .لقيت
الجعػة القبػؿ مغ بمجيكا ،ايصاليا ،لػكدسبػرغ وىػلشجا .تع في 18ابخيل  1951التػقيع عمى معاىجة

الجساعة االوروبية لمفحع والرمب (معاىجة باريذ) .كاف اليجؼ مغ السعاىجة ىػ انذاء سػؽ مذتخكة
لسادتي الفحع والرمب ،وذلظ بإلغاء الخسػـ الجسخكية عمى الػاردات والرادرات والتخمز مغ القيػد
التجارية والسسارسات السشاىزة لمسشافدة( .السبيزيغ ،ص )94،95

البخيكدت :اخترار لكمستي  Britain, exitوىػ عسمية خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي .أجخؼ

استفتاء عاـ في السسمكة الستحجة في 23يػنيػ  2016عمى عزػية السسمكة الستحجة في االتحاد األوروبي.

حرل معدكخ الخخوج عمى  %51.9مغ أصػات الشاخبيغ البخيصانييغ ،فيسا حرل معدكخ البقاء عمى
 .%48.1مغ أبخز الدياسييغ السؤيجيغ لالنفراؿ نايجل فاريج وبػريذ جػندػف .ومغ أبخز السشاشق
التي صػتت لرالح االنفراؿ لشجف وويمد ،ومغ السشاشق التي صػتت لرالح البقاء اسكتمشجا وايخلشجا

الذسالية.

)(McBride,James, 2017

استفتاء

 1975في بخيظانيا :إثخ قبػؿ بخيصانيا لتكػف عزػاً في الجساعة االقترادية االوروبية،

حجث انقداـ بخيصاني داخمي حػؿ ىحه القزية .أجخؼ استفتاء عاـ حػؿ ىحه القزية ،ناؿ معدكخ البقاء

في الجساعة عمى دخػؿ بخيصانيا الجساعة االقترادية االوروبية عمى )Mason,Emma,2016).%67
استفتاء  2014في اسكتمشجا :لبت الحكػمة األسكتمشجية رغبة جدء كبيخ مغ الذعب األسكتمشجؼ في
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االنفراؿ عغ السسمكة الستحجة ،ليحه الغاية أجخػ استفتاء عاـ  2014مغ أجل ىحه الغاية ،حرل فيو
مؤيجو االنفراؿ عمى ( .%45مخكد انقخة لجراسة األزمات)2017 ،

السادة  50مؽ معاىجة لذبؾنة :تسيج الخخوج القانػني مغ االتحاد األوروبي .قامت رئيدة الػزراء

البخيصاني تيخي اد ماػ بتفعيميا في 29مارس  2017عبخ رسالة لخئيذ االتحاد األوروبي تخاشبو بالبجء
بإجخاءات الخخوج(The Lisbon Treaty, p46). .

الجراسات الدابقة
 -1رمدؼ ،سسيخ  ،2017،التحؾالت الؾاقعية لمجور البخيظاني في الذخق األوسط بعج البخيكدت،
مخكد البجيل لمتخصيط والجراسات االستخاتيجية

ىجفت الجراسة إلى معخفة الجور البخيصاني في الذخؽ األوسط ما بعج الحخب العالسية األولى،

ومعخفة ىحا الجور أيزا بعج اندحابيا مشو في مصمع سبعيشات القخف الساضي ،وانرباب اىتساميا

أف دور بخيصانيا سيعػد بقػة بعج البخيكدت .قدست
عمى الذخاكة مع الجوؿ األوروبية .بيغ الكاتب ّ
الجراسة إلى عجة محاور .السحػر األوؿ :يتشاوؿ الجور الخارجي لبخيصانيا بعج البخيكدت .والسحػر

الثاني :يتشاوؿ فعالية الجور البخيصاني في الذخؽ األوسط قبل البخيكدت .أما السحػر الثالث فتشاوؿ
تحػالت الجور البخيصاني في الذخؽ األوسط.

تؾصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية:

 -1الشطاـ الذخؽ أوسصي مغ أكثخ األنطسة مالئسة لسسارسة بخيصانيا لجور خارجي ،تدتصيع مغ
خالؿ التخويج لعػدة بخيصانيا العطسى لقػة دولية فاعمة.

 -2الذخؽ األوسط وأفخيقيا سيكػناف مغ أكثخ السشاشق استعجادا لمتعاوف مع الجور البخيصاني.
 -3ستعسل بخيصانيا عمى اعادة صياغة مداعجاتيا االندانية لإلقميع وربصيا بتحقيق مرالح
مباشخة لالقتراد واألمغ البخيصانييغ.

 -4ستجفع بخيصانيا نحػ تدػية أوضاع السشصقة بذكل يخجـ مرالحيا.

 -5ستقػـ بخيصانيا بفتح قشػات التعاوف مع األشخاؼ األقػػ في مختمف السمفات ،بغس الشطخ
عغ مػقف ىحه األشخاؼ مغ القزايا الميبخالية.

 -2محسػد ،بياء ،2016 ،التجاعيات الجاخمية لمخخوج البخيظاني مؽ االتحاد األوروبي ،مجمة
الجيسقخاشية ،العجد 64
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ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى التكاليف االقترادية لمبخيكدت ،حيث بيغ الكاتب العالقة االقترادية بيغ

السسمكة الستحجة واالتحاد األوروبي خاصة حجع مداىسة السسمكة في ميدانية االتحاد وحجع الرادرات
والػاردات بيغ الصخفيغ .ىجفت الجراسة أيزاً عمى التعخؼ عمى قزية اليجخة ومدتقبل السػاششيغ

البخيصانييغ في أوروبا والعكذ .ىجفت الجراسة أيزاً إلى التعخؼ عمى التجاعيات الدياسية بعج البخيكدت،

خاصة أثخ البخيكدت عمى األحداب البخيصانية نفديا ،وكحلظ ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى مريخ وحجة

السسمكة الستحجة في ضل البخيكدت.
تؾصمت الجراسة إلى الشتائج االتية:
 -1شيجت الذيػر التي تمت البخيكدت تخبصاً سياسياً كبي اًخ في األوساط الدياسية البخيصانية.

 -2عجـ تحدغ األوضاع االقترادية في ضل عجـ التأكيج الدياسي والتي تتػقف عمى شبيعة االتفاقات
التجارية السختقبة.

 -3امكانية استقالؿ اسكتمشجا عغ السسمكة الستحجة.
-3بػخخيز ،أحسج  ،2016،خخوج بخيظانيا مؽ االتحاد األوروبي :األسباب والتجاعيات ،السخكد
الجيسقخاشي العخبي
ىجفت الجراسة إلى بياف العالقة التاريخية بيغ السسمكة الستحجة واالتحاد األوروبي .كحلظ ىجفت الجراسة إلى
بياف األسباب التي دفعت البخيصانييغ الترػيت لرالح معدكخ الخخوج مغ االتحاد األوروبي .ىجفت

الجراسة أيزاً إلى بياف تجاعيات خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي .أوضح الكاتب أىع التجاعيات عمى

العالع العخبي.

تؾصمت الجراسة إلى الشتائج االتية:
-1بخيصانيا فقجت جدًء مغ مكانتيا العالسية وأدوات تأثيخىا خارج نصاؽ حيدىا الجغخافي.
-2امكانية تفكظ السسمكة الستحجة.
-3ضعف االتحاد األوروبي بعج فقجه قػة نػوية ودولة صاحب مقعج دائع في مجمذ األمغ.
-4عجـ استقخار العالقة االقترادية بيغ العالع العخبي والسسمكة الستحجة.
-4كارس ،ىايجػ ،2015،مدتقبل االنجماج األوروبي في ضؾء خخوج السسمكة الستحجة ،مجمة الدياسة
الجولية
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ىجفت الجراسة إلى بياف قجرة نطخيات التكامل عمى تفديخ التفكظ وربصو بسا حجث لالتحاد األوروبي بعج

خخوج بخيصانيا مشو .ىجفت الجراسة إلى بياف الذخوط التي قج تؤدػ لتفكظ االتحاد األوروبي بعخض ما قاـ

ب .Webberىجفت الجراسة أيزاً إلى التعخؼ عمى مديخة االنجماج األوروبي .ىجفت الجراسة إلى التعخؼ
عمى أسباب خخوج السسمكة الستحجة مغ االتحاد األوروبي .ىجفت الجراسة أيزاً إلى التعخؼ عمى
سيشاريػىات تأثيخ الخخوج البخيصاني في مدتقبل االنجماج األوروبي وىي:

األوؿ :ضعف االتحاد نتيجة خخوج بخيصانيا ،مسا يؤدػ في الشياية الى تفككو.
الثاني :يدتسخ االتحاد في التخبط لمتعامل مع ىحه األزمة الججيجة.
الثالث :يؤدػ خخوج بخيصانيا إلى مديج مغ االنجماج.
تؾصمت الجراسة إلى الشتائج االتية:
-1الديشاريػ األقخب ىػ بقاء االتحاد في األمج السشطػر ،وسعيو لسػاجية ىحه األزمة الججيجة.
-2تػازف القػة وصشاعة القخار في االتحاد األوروبي ستتجو نحػ ألسانيا.
-5التشجاؿ ،أحسج ،2017 ،الدياسة الخارجية لبخيظانيا بعج الخخوج مؽ االتحاد األوروبي ،مخكد البياف
لمجراسات والتخصيط
ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى العالقات التاريخية واالتجاىات الدابقة لمدياسة الخارجية البخيصانية قبل

خخوجيا مغ االتحاد األوروبي .ىجفت الجراسة أيزاً عمى التعخؼ عمى الدياسة الخارجية البخيصانية في
حقبة ما بعج خخوجيا مغ االتحاد األوروبي.
تؾصمت الجراسة إلى الشتائج االتية:

أف الدياسة الخارجية البخيصانية بعج خخوجيا مغ االتحاد األوروبي ستخكد أكثخ عمى شؤونيا الجاخمية.
ّ -1
-2ستتػجو شاقات الحكػمة البخيصانية نحػ التػصل إلى نتيجة ايجابية مغ مفاوضاتيا مع االتحاد
األوروبي.

-3ستقػـ بخيصانيا بقصع العالقات التي ليدت ليا مشافع ومدايا سياسية واقترادية فػرية ومباشخة إلى
السسمكة الستحجة.
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-4ستحاوؿ بخيصانيا بشاء عالقات مع الػاليات الستحجة ،لكغ ليذ عمى حداب عالقاتيا األخخػ خاصة
مع الريغ وروسيا.

-5ستتػسع الذخاكات االقترادية لمسسمكة الستحجة مع دوؿ الخميج العخبي.
-6ىاشع ،نػار ،2017 ،خخوج بخيظانيا مؽ االتحاد األوروبي :دراسة في األسباب والتجاعيات ،مخكد
دراسات الػحجة العخبية
ىجفت الجراسة إلى بياف أسباب الترػيت لسرمحة خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي التي كاف مغ
أبخوىا بشاء عمى رأؼ الكاتب :اليجخة ،الديادة ،التجارة ،الػضائف ،رسػـ العزػية والزخائب ،االقتراد.

ىجفت الجراسة أيزاً إلى بياف تجاعيات خخوج بخيصانيا داخمياً وتجاعيات خخوجيا عمى االتحاد األوروبي.
تؾصمت الجراسة إلى الشتائج االتية:

-1ستػاصل بخيصانيا االلتداـ مع االتحاد األوروبي بالسعاىجات والقػانيغ مغ غيخ مذاركة في صشع القخار.
-2سيبقى االتحاد األوروبي أكبخ سػؽ في العالع ،والسسمكة الستحجة أكبخ شخيظ تجارؼ لو.
اف خخوج بخيصانيا سػؼ يزخ بالتساسظ والثقة والدسعة الجولية لالتحاد األوروبي ،حيث اف ىحا
ّ -3
الخخوج سيقػض الشطاـ الدياسي واالقترادؼ الميبخالي الحؼ يحطى بو كل مغ بخيصانيا واالتحاد األوروبي.
-4لغ تتأثخ العالقات البخيصانية العخبية ،الف العالقات االقترادية التجارية والعدكخية قػية بيغ الصخفيغ.
-7ىادػ ،غفخاف ،2010،أنسؾذج السرالحة الؾطشية ايخلشجا الذسالية وامكانية التظبيق في العخاق،
مخكد الجراسات الجولية واالستخاتيجية جامعة بغجاد ،دراسات دولية ،العجد 43
ىجفت الجراسة إلى أسباب الرخاع في ايخلشجا الذسالية ،وخصػات السرالحة في ايخلشجا الذسالية ،وامكانية

تصبيقيا في العخاؽ.

تػصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية:
أف السرالحة ال يسكغ أف تذيج تقجماً إال مغ خالؿ ندع أسمحة الجساعات السدمحة.
ّ -1
-2اف اتفاؽ الجسعة العطيسة ساىع في استقخار ايخلشجا الذسالية.
-3أف السخاوؼ السدتقبمية تتعمق بتغييخ البشية الجيسغخافية في ايخلشجا الذسالية وتأثيخ ىحه التغيخات في
مدتقبل بقاء ايخلشجا الذسالية ضسغ السسمكة الستحجة أو سعييا إلى العػدة إلى الجديخة اإليخلشجية.
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Zangana, Azad(2016),UK referendum on EU membership:-8
The risks of Brexit, Schroders
ىجفت الجراسة إلى بياف العالقة التجارية بيغ بخيصانيا واالتحاد األوروبي .ىجفت أيزاً إلى بياف التجاعيات

االقترادية القخيبة بعج خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي.
تػصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية:

-1سيشقز الجخل القػمي بشدبة  0,9%خالؿ الفتخة القادمة.
-2ال يسكغ معخفة التجاعيات االقترادية عمى السجػ البعيج في ضل عجـ التػصل الى اتفاؽ بيغ الصخفيغ.
-3الدؤاؿ اإليخلشجؼ واألسكتمشجؼ سيعػد مخة أخخػ.
Blockmans, Steven and Emerson Michael (2016) Brexit's consequences -9

for the UK and the EU, CEPS commentary

ىجفت الجراسة إلى بياف تأثيخ خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي عمى بخيصانيا واالتحاد األوروبي .بيشت
الجراسة شكل العالقة السدتقبمية الستػقعة بيغ بخيصانيا واالتحاد األوروبي.
تػصمت الجراسة الى الشتائج االتية:
 -1التأثيخ الدمبي سيصاؿ بخيصانيا واالتحاد األوروبي عمى حج سػاء.
 -2ستستج مخحمة التفاوض بيغ الصخفيغ عجة سشػات.
التعقيب عمى الجراسات الدابقة
تشاوؿ الباحث الجراسات الدابقة مغ أجل معخفة ما تػصل إليو الكتّاب والباحثػف بخرػص خخوج بخيصانيا
مغ االتحاد األوروبي بعج ضيػر استفتاء يػنيػ .2016
الجراسات الدابقة لع تتشاوؿ أغمب القزايا الستعمقة بقزية خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي. الجراسات الدابقة لع تتشاوؿ اجخاءات الحكػمة البخيصانية التي أعقبت البخيكدت. -الجراسات الدابقة لع تتشاوؿ تأثيخ خخوج بخيصانيا عمى العػلسة والشطاـ الجولي.
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تشاولت ىحه الجراسة أغمب القزايا الستعمقة بقزية خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي خاصة دوافعيا

وتجاعياتيا الدياسية واالقترادية السباشخة والديشاريػىات الستػقعة واجخاءات الحكػمة البخيصانية التي اعقبت
االستفتاء.
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انفصم انثانً
اجلذور اننظزٌح وانتارخيٍح دلشزوع االندياج األوروتً
ادلثحث األول  /اإلطار ادلفاهًٍى نهتكايم واننظزٌاخ انسٍاسٍح نالندياج
ادلثحث انثانً  /اجلهىد األوروتٍح خالل وتؼد احلزب انؼادلٍح انثانٍح
ادلثحث انثانث  /تشكٍم اجلًاػح األوروتٍح نهفحى وانصهة ويؼاهدج رويا
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مقجمة
ييجؼ التكامل إلى تحقيق أىجاؼ تتسحػر حػؿ بشاء الدالـ الجولي والتقميل مغ الرخاعات .التكامل
واالنجماج اإليجابي يدسح بتحقيق الفػائج خاصة الخفاه االجتساعي .لمتكامل مقػمات ال يقػـ إال بيا ،عمى

رأسيا درجة مغ اليػية والػالء وامكانية االتراؿ والتفاعل االقترادؼ واالجتساعي بيغ األشخاؼ ،وىشاؾ

العجيج مغ أنػاع التكامل مثل التكامل االقترادؼ ،الدياسي ،االجتساعي واألمشي.

بخزت في اآلونة األخيخة بعس الشطخيات الدياسية لالنجماج ،تيجؼ جسيعاً إلى ايجاد صيغة محجدة

لالنجماج .مغ ىحه الشطخيات ،الشطخية الفيجرالية التي تقػـ عمى أساس تخمى الجوؿ الجاخمة في عسمية
االنجماج عغ سيادتيا لرالح حكػمة فيجرالية ،والشطخية التعاممية التي تخػ انذاء تشطيسات تتػلى عجداً مغ
الذؤوف الفشية التي ال تثيخ حداسيات لجػ الفئات االجتساعية القائسة .والشطخية الػضيفية التي تجعػ إلى
الفرل بيغ الجػانب الدياسية والجػانب الفشية (الػضيفية) ،والتخكيد عمى االنجماج الػضيفي في القصاعات

الفشية السختمفة والتخمي عغ فكخة االتحاد الدياسي .أما الشطخية الػضيفية الججيجة ،فتخػ أ ّف االنجماج في
القصاعات الفشية سػؼ يؤدػ إلى انتذار عسمية االنجماج بذكل تجريجي إلى مجاالت أكبخ بسا فييا السجاؿ

الدياسي .أخي اًخ الشطخية االترالية التي تؤكج عمى أىسية االتراؿ بيغ الػحجات الجولية السختمفة كأساس
لقياـ االنجماج.

بعج الحخب العالسية الثانية ،ضيخت العجيج مغ محاوالت تػحيج الجيج األوروبي وتخفيف حجة الرخاعات.

مغ أىع ىحه السحاوالت قياـ االتحاد الجسخكي بيغ دوؿ البشمػكذ ،تبعيا تذكيل مجمذ أوروبا ،لكغ مغ أىع

السحاوالت كاف تذكيل الجساعة االوروبية لمفحع والرمب عاـ  1951التي تأثخت كثي اًخ بالسشيج الػضيفي،
حيث تع تشحية جسيع الخالفات الدياسية بيغ الجوؿ الدت واالىتساـ بقصاع واحج " الفحع والرمب".

تصػرت جيػد ىحه الجساعة إلى الجساعة االقترادية االوروبية ىجفت باألساس إلى انذاء سػؽ مذتخكة.

يتشاوؿ ىحا الفرل في السبحث األوؿ ،اإلشار السفاىيسى لمتكامل والشطخيات الدياسية لالنجماج وفي
السبحث الثاني يتشاوؿ الجيػد األوروبية خالؿ وبعج الحخب العالسية الثانية ،فيسا يتشاوؿ السبحث الثالث
تذكيل الجساعة األوروبية لمفحع والرمب ومعاىجة روما.
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السبحث األول :اإلطار السفاىيسي لمتكامل والشغخيات الدياسية لالنجماج
يعتبخ التعاوف اإلقميسي مغ أىع السفاىيع الخئيدية ضسغ أدبيات العمػـ الدياسية وتحجيجاً عمع العالقات
الجولية ،كسا ّأنو أحج السجاالت الخئيدية في الجراسات االقترادية ،وعمة ذلظ تعجد صػر وجػانب التعاوف
السسكشة بيغ الكيانات الدياسية الجولية وفي مقجمتيا الجوؿ .يبجو مفيػـ التعاوف اإلقميسي مخكباً وىػ يتكػف

مغ كمستيغ تذيخ األولى إلى مجسػعة مغ السعامالت واالتراالت الكثيفة بيغ شخفيغ أو عجة أشخاؼ

(أشخاص ،دوؿ ،أجيدة ،مؤسدات )...بيجؼ العسل السذتخؾ عمى نحػ يؤدػ إلى تحقيق أفزميات

مذتخكة .والكمسة الثانية فإنيا بإضافتيا لمكمسة األولى تقػـ بتخريز الشصاؽ السكاني لمتعاوف بيغ أشخافو
حيث يتعمق األمخ في ىحه الحالة بتعاوف إقميسي يترل بتفاعالت تحجث بيغ عجة دوؿ تشتسي إلى حيد

جغخافي محجد ،ويصمق البعس عمى ىحا الشػع مغ التفاعالت مرصمح "اإلقميسي " "Regionalismالتي

تعشى في أحج تعخيفاتيا جيػد دفع التعاوف االقترادؼ واألمشي بيغ ثالث دوؿ أو أكثخ في مشصقة جغخافية

معيشة تبعاً ألسذ محجدة ،تتعجد وفقاً ليا االقتخابات االقميسية لمتعاوف االقترادؼ واألمشي( .الذخعة

 ،1999،ص)6

عمى الرعيج االقترادؼ يسكغ القػؿ بتعجد وتشػع الرػر واألشكاؿ التي اتخحتيا وتتخحه ضاىخة التعاوف

االقترادؼ بالسعشى الذامل بيغ الجوؿ السختمفة والحؼ يعخؼ اصصالحاً بالتكامل االقترادؼ ،والرػر
الذائعة ليحا الشسط مغ التعاوف ىي :مشصقة التجارة الحخة ،واالتحاد الجسخكي ،والدػؽ السذتخكة ،واالتحاد
االقترادؼ واالنجماج االقترادؼ الكامل .ومشاط التسييد بيغ كل درجة وأخخػ ىػ ما تحققو كل مشيا مغ
قزاء عمى الحػاجد والقيػد التي تعتخض انتقاؿ الدمع والخجمات وعشاصخ اإلنتاج السختمفة بيغ أشخاؼ

التشطيع( .شقيخ ،1986 ،ص )50
أقخ مبجأ قياـ السشطسات
عمى صعيج التشطيع الجولي نجج ّ
أف ميثاؽ األمع الستحجة الرادر عاـ  1945قج ّ
االقميسية ،ولع يخ فيو تعارضاً مع نطاـ األمغ الجساعي الحؼ أتت بو السشطسة الجولية .فشرت السادة
 25/1عمى ّأنو " :ليذ في ىحا السيثاؽ ما يحػؿ دوف قياـ تشطيسات أو وكاالت إقميسية تعالج مغ األمػر

الستعمقة بحفع الدمع واألمغ الجولي ما يكػف العسل اإلقميسي صالحاً فييا ومشاسباً ،ما دامت ىحه التشطيسات
أو الػكاالت اإلقميسية ونذاشيا متالئسة مع مقاصج األمع الستحجة ومبادئيا " ،كسا خرز الفرل الثامغ
مغ السيثاؽ لذخح دور ىحه السشطسات في حفع الدمع واألمغ الجولييغ ،وعالقتيا بالسشطسة العالسية.

(شياب ،1978 ،ص .)411-408

25

أوالا /اإلطار السفاىيسي لمتكامل
لقج مشحت أدبيات التكامل واالنجماج دفع ًة قػي ًة لتصػيخ الرػرة التعجدية الميبخالية لمدياسة العالسية ،وذلظ
بعجـ اتخاذىا لمجولة كػحجة تحميل ،وتخكيدىا عمى جساعات السرالح الفاعميغ عبخ الػششييغ في إشار
تفاعالت سػسيػ اقترادية شاممة ،وشخح بجائل لمتشطيع الدياسي لمسجتسع .مغ ىشا يبجو التكامل
كاستخاتيجية لتحقيق أىجاؼ معيشة تتسحػر عادة حػؿ بشاء الدالـ الجولي والتقميل مغ العالقات الرخاعية

في الدياسة العالسية ،عكذ الصخح الػاقعي الحؼ يشطخ إلى التفاعالت الجولية عمى ّأنيا لعبة ذات شبيعة
صفخية ،فإف األدبيات الشطخية حػؿ التكامل تعتقج أّف التفاعالت الجولية يسكغ أف تتحػؿ إلى ما ندسيو
بالمعبة اإليجابية بذكل يدسح لكل الالعبيغ تحقيق الفػائج شخط أف يكػف بشاء الدمع الجولي وتحقيق الخفاه

االجتساعي العالسي ىػ اليجؼ األسسى لعسمية التكامل واالنجماج.
أوالا :مفيؾم التكامل وحاالتو:

التكامل عسمية يشتج عشيا بخوز كياف فػؽ قػمي تشتقل إليو صالحية أداء االختراصات الػضيفية التي
كانت تتحسميا الحكػمات الػششية في الدابق .ىحا الكياف الججيج والسػسع يربح بسثابة الشػاة السخكدية التي

تدتقصب حػليا مختمف الػالءات والتػقعات واألنذصة الدياسية لألشخاؼ القػمية التي أوججتو وشاركت في
خمقو .يػجج ىشا عجة تعخيفات لمتكامل:
يعخؼ ايخندت ىاس التكامل " أنو العسمية التي تتزسغ تحػؿ الػالءات والشذاشات لقػػ سياسية في دوؿ

متعجدة ومختمفة نحػ مخكد ججيج لسؤسداتو صالحيات تتجاوز صالحيات الجوؿ القائسة"( .زايج ،2002

ص )142
يقػؿ كارؿ دويتر عغ التكامل ىػ "الػاقع أو الحالة التي تستمظ فييا جساعة معيشة تعير في مشصقة

معيشة شعػ اًر كافياً بالجساعية وتساثالً في مؤسداتيا االجتساعية وسمػكيا االجتساعي إلى درجة تتسكغ فييا
ىحه الجساعات مغ التصػر بذكل سمسى ،أؼ حالة يحل فييا أفخاد مجتسع واحج خالفاتيع سمسياً بجوف

المجػء إلى العشف "

(دمحم  ،1998،ص  ،)26إذف فالتكامل ىػ عسمية وحالة نيائية ،عمى حج سػاء يكػف ىجؼ الحالة الشيائية
عشجما تشجمج األشخاؼ الفاعمة ىي تكػيغ جساعة سياسية .وتتزسغ العسمية أو العسميات الػسائل أو

األدوات التي تتحقق بػاسصتيا تمظ الجساعة الدياسية .ثسة شخط ميع يشبغي إدراجو عمى الفػر ّأنو يجب
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أف تكػف عسمية االنجماج (التكامل) شػعية بتػافق الجسيع ،أما االنجماج الحؼ يجخؼ بالقػة والقدخ فيػ
أف عسمية االنجماج يجب أف تعتبخ غيخ قدخية.
إف األبحاث الحجيثة ترخ عمى ّ
إمبخياليةّ .

أنؾاع التكامل
ىشاك عجة أنؾاع لمتكامل ،أىسيا( :زايج ،2002 ،ص)150
-1التكامل االقترادي :يتسثل في تكػيغ األسػاؽ االقترادية السذتخكة ويتع ذلظ بػسائل ومطاىخ

عجيجة مثل تػحيج التذخيعات الزخيبية وإزالة كل العػائق التي تحػؿ دوف التجفق الحخ لمدمع

والخجمات ،واندياب حخكة العسل ورأس الساؿ بيغ مختمف مشاشق الدػؽ.

-2التكامل االجتساعي :ويعشى بو عسمية نقل الػالءات القػمية مغ مدتػػ الجولة إلى مدتػػ فػؽ
الجولة وتشسية االتجاىات فػؽ القػمية ،أؼ خمق الػعي فػؽ القػمي.

-3التكامل الدياسي :يقرج بو عسمية ادماج بعس السؤسدات الدياسية والقػمية ،ونقل الديادة عمى
الدياسة الخارجية إلى أجيدة دولية مذتخكة ،والتكامل الدياسي ال يعشي بالزخورة إلغاء الحكػمات
الػششية لكشو يقترخ عمى نقل سمصاتيا في بعس السجاالت.
أف الجوؿ األشخاؼ تتفق عمى اتخاذ الق اخرات الستعمقة
-4التكامل األمشي :يتبشى في افتخاضو عمى ّ
بأمشيا السذتخؾ بأسمػب التخصيط والتشفيح والقيادة السذتخكة.
في الحج األدنى يفتخض االنجماج وجػد جساعة أمشية ،أؼ نطاـ عالقات تخمى عغ القػة والقدخ كػسيمة

لتدػية الخالفات  ،وخالفاً ليحا الذخط سػؼ يذجع التخابط االقترادؼ السذتخكيغ السفتخضيغ عمى
االنخخاط في أنػاع العسل الجساعي ،مع السزي في عسمية االنجماج سػؼ تتػلى السؤسدات السخكدية مياـ

ومدؤوليات وتفػيزات ججيجة ،في الجساعة السشجمجة أيزاً تربح لمعسميات الدياسية خرائز كثيخة ما
تقتخف بالدياسة ضسغ الجوؿ وليذ بيغ الجوؿ ،اذا كاف االنجماج االقترادؼ مخحمة أولية أساسية لبشاء

ا لجساعة الدياسية فقج يسكغ اقتخاف ىحه الجساعات بقزايا الثخوة والخفاه .والجساعات تخغب في العسل

ٍ
خاص التداـ التعجدية كأسمػب سياسي ىحه الخاصية سػؼ تتعجػ
ضسغ الشطاـ الحؼ يحقق أىجافيا وبذكل

الحجود القػمية.
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إف عسمية االنجماج عسمية بالغة اإلقشاع في الشطاـ الدياسي العالسي السعاصخ وقج كاف
يسكغ أف نقػؿ ّ
تصػرىا مشح عاـ  1945إلى حج كبيخ عمى أساس إقميسي ،وحجثت أعطع عسميات التقجـ ضسغ أوروبا
الغخبية.

مقؾمات التكامل وأنؾاعو
بج مؽ تؾافخىا أو تؾفخ معغسيا لتأميؽ الشجاح الستؾخى مشيا:
لمتكامل مقؾمات ال ّ
 -1درجة مغ اليػية أو الػالء السذتخؾ والسالئسة والسرمحة الستبادلة بيغ الػحجات.
 -2إمكانية إقامة االتراؿ والتفاعل االقترادؼ ،االجتساعي بيغ أشخاؼ التكامل.

أف التكامل قج يعصى زيادة
 -3التشاسق في السكاسب والخدارة السذتخكة ،وال بج ىشا مغ التذجيج عمى ّ
ممحػضة في القجرة الدياسية والشسػ االقترادؼ والقجرة العدكخية وكثي اًخ ما تكػف ىحه الحػافد
حاسسة نحػ التكامل.

متظمبات أساسية لتشفيح مذاريع التكامل الجولي مؽ أىسيا( :أبػ شو ،ص )74
 -1التساثل االجتساعي يقرج بو ضخورة تػافخ تػجيات فػؽ قػمية مذتخكة لجػ أشخاؼ ىحه العسمية.
وىحه التػجيات تتسثل في العالقات الػدية السذتخكة عمى أىجاؼ مذتخكة لمدياسة الخارجية ووجػد

ندعات تدامح ثقافي بيغ الجوؿ األعزاء.

 -2التذارؾ في القيع خاصة بيغ الشخب الحاكسة في الجولة أشخاؼ التكامل ويطيخ التذارؾ في القيع
مغ خالؿ اعتشاؽ مبجأ أو أيجيػلػجية أو وجػد االندجاـ الفكخؼ.

 -3السشافع الستبادلة ىي ما تخمق الحافد لمجوؿ السختمفة لمتشازؿ عغ جدء مغ سيادتيا القػمية أو
صالحيتيا وبجوف تػقع تمظ السشافع تجج الجوؿ نفديا متخددة في الجخػؿ في عسميات تكاممية.

 -4السؤثخات الخارجية ىي التي تخجـ كعػامل محفدة إلتساـ العسمية الستكاممة فيتسثل التأثيخ الخارجي
في التيجيجات العجوانية السػجية ضج ىحه األشخاؼ أو الذعػر بالتيجيج االقترادؼ الخارجي.

أخيخ ىشاؾ بعس العػامل تجفع العسميات التكاممية مشيا االعتخاؼ مغ جانب الشخب الحاكسة بفائجة
اً
التكامل في خجمة شعػبيا والتدايج الفعمي في حجع السشافع الشاتجة عغ العسمية التكاممية واتداع

األشخ التشطيسية لعسميات التكامل ،والتػجيات الجساىيخية بسعشى اقتشاع الجساىيخ بفائجة العسميات
التكاممية مسا يداعج في تقميل حجة الػالءات القػمية الذيء الحؼ يجفع عسمية التكامل.
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ثانيا  /الشغخيات الدياسية لالنجماج
أ -الشغخية الفيجرالية

تدعى الشطخية الفيجرالية إلى تصبيق نسػذج الجولة الفيجرالية عمى السدتػػ الجولي بسعشى قياـ الجوؿ الجاخمة
في عسمية االنجماج بالتخمي عغ سيادتيا لرالح حكػمة فجرالية ،وأف يتع تػزيع ججيج لمدمصات بيغ

الحكػمة الفجرالية والحكػمات اإلقميسية في السجاالت السختمفة ،ويعصى أنرار ىحا االتجاه الػاليات الستحجة
أف التفكيخ في إقامة دولة
األمخيكية كسثاؿ ناجح لمجولة الفجرالية(.كساؿ  ،2001،ص  )18وواضح ّ
اتحادية يشرب في األساس عمى إقميع تتستع فيو الفئات االجتساعية التي تتػاجج في أقصاره بجرجة عالية

أف قياـ كياف إقميسي اتحادؼ يحقق مرالحيا عمى نحػ أفزل مسا تحققو
مغ التذابظ في السرالح ،وتخػ ّ
الكيانات القصخية وتتػفخ فخص الشجاح أماـ ىحا التحػؿ في حالتيغ:

قادر فعالً عمى أف
األولى :أف يكػف قج ّتػلج لجػ مختمف الفئات االجتساعية شعػر بأ ّف التجسع اإلقميسي اً
يحقق قج اُر مغ الخخاء يفػؽ ما تدصيعو الجوؿ القصخية.
الثانية :رفس عجد مغ الفئات االجتساعية خزػع الحكػمات القصخية لتدمط فئات بعيشيا تدعى إلى تعطيع

مرالحيا عمى حداب باقي فئات السجتسع .وتكػف الفئات الستدمصة في األقصار السختمفة أو في بعزيا

متشاحخة فيسا بيشيا ،ومغ ثع تخػ الفئات االجتساعية الخافزة ليحا األمخ ّأنو مغ السرمحة التحػؿ مغ
القصخ إلى اإلقميع.
(اإلماـ ،1998 ،ص)7-6

قج كاف لالعتبار الثاني أىسية في الحالة األوروبية مسا أدػ إلى تقػية شػكة السجرسة االتحادية خالؿ
الحخب العالسية الثانية  ،وبخاصة لجػ الفئات االجتساعية بفخندا والتي تدعسيا جاف مػنيو ،عشجما رأت في

ىحا السشيج نياية لسحاوالت ألسانيا الستكخرة لمديصخة عمى أوروبا ولكغ تػجج فئات أخخػ لغ تقاسسيا الخأؼ
بسا في ذلظ الجيجػلييغ محبحة حرخ الدمصات اإلقميسية في نصاقات محجودة  ،وبالشتيجة وكسا يقػؿ

البعس فإ ف الفكخ الفيجرالي يعتبخ بسثابة استخاتيجية لمتحخؾ نحػ التكامل أكثخ مشو نطخية تزع أسداً
لمػصػؿ اليو  ،فيكػف عمى الجولة االتحادية بعج أف تقػـ أف تبحث عغ أفزل الدبل لتدييخ شئػف التجسع
التكاممي (.السبيزيغ  ،2012 ،ص ) 71-70

أف السجرسة الفجرالية قج وججت ليا صجػ في أوروبا بعج الحخب العالسية الثانية ،فقج دعا
ومغ السالحع ّ
وندتػف تذخشل في خصاب لو في زيػريخ عاـ  1946إلى إنذاء اتحاد فيجرالي في أوروبا وأشمق عميو

أف تذخشل تخمى عغ ىحه الفكخة بعج عػدتو إلى الحكع عاـ
"الػاليات الستحجة األوروبية" ،لكغ نالحع ّ
 1951وىحا يعػد إلى عالقة بخيصانيا بأوروبا.
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ب  /الشغخية التعاممية

رأت الشطخية التعاممية ّأنو ال يجػز القفد إلى خمق سمصة مخكدية واألفزل ىػ إنذاء تشطيسات تتػلى عجداً
مغ الذؤوف الفشية التي ال تثيخ حداسيات لجػ الفئات االجتساعية القائسة  ،مغ أصحاب ىحه الشطخية
أف تػلى بعس الذؤوف الفشية يتجشب التعقيجات التي تثيخ الحداسيات عشج الجوؿ
"كارؿ دويتر" الحؼ يخػ ّ
وتفقجىا جدء مغ سيادتيا ،ومغ ىشا يفزل اتباع السشيج التعاممى الحؼ يعسل عمى تذجيع وتكثيف
السعامالت بيغ الفئات االجتساعية ،السختمفة في الجوؿ السعيشة  ،دوف التداـ بإشخ مؤسدية معيشة أو مخاحل

معيشة  ،ويتفادػ السشيج التعاممى االعتساد عمى ىياكل مؤسدية تتػلى الذؤوف اإلقميسية خذية أف تتحػؿ
بحاتيا إلى عقبة في وجو التكامل.

ج /الشغخية الؾعيفية

شاعت ىحه الشطخية في الفتخة

ما بيغ الحخبيغ العالسيتيغ وارتبصت ىحه الشطخية الػضيفية التقميجية

أف الشدعة الػششية مجافية بصبيعتيا لمدالـ وأقتخح
بإسيامات "ديفيج ميتخانى"  David Mitranyالحؼ رأػ ّ
وسيمة لالنجماج أشمق عمييا "الخيار الػضيفي" والتي تقػـ عمى ضخورة الفرل بيغ الجػانب الدياسية
والجػانب الػضيفية في ىحه العسمية والتخكيد عمى االنجماج الػضيفي في القصاعات الفشية السختمفة والتخمي

عغ فكخة االتحاد الدياسي وبالتالي إنذاء تشطيسات دولية تقػـ الجوؿ بشقل جدء مغ سيادتيا  ،وال يتع نقميا

ألؼ مؤسدة فجرالية (.بػمجيغ )2012،

إف ذلظ مغ وجية نطخ مؤسذ الشطخية يجحب الجساىيخ بتػلييا تحقيق رفاىية البذخ عمى نحػ أفزل مسا
تدتصيعو الحكػمات القصخية ،وىحا يداعج عمى تجخيج الحكػمات مغ قجرتيا عمى اثارة الفتغ والحخوب.
يزخب متخانى مثالً بعربة األمع التي انيارت بعج الحخب العالسية األولى في حيغ استسخت مشطسة العسل

الجولية (وىي مشطسة وضيفية) في أداء عسميا ،والترػر الشيائي لعسمية االنجماج لجػ ميتخانى يقػـ عمى

انذاء تشطيسات وضيفية دولية تقػـ الجوؿ بشقل جدء مغ سيادتيا في ىحه القصاعات الفشية إلى السؤسدات

الجولية ،في حيغ تحتفع بديادتيا الدياسية وال يتع نقميا الى أؼ مؤسدة فجرالية( .كساؿ ،2001 ،ص )18

ويسكغ القػؿ أ ّف الشطخية الػضيفية التقميجية تختكد عمى مجسػعة مغ األسذ يسكغ إجساليا فيسا يمي:
(حسجوش)2016،
1ػ البج أف تشصمق العسمية التكاممية مغ الدياسة الجنيا بالبجء باألمػر التقشية.

 2ػ الرخاع سببو الجوؿ وليحا وجب خمق شبكة مغ التفاعالت تتجدج مغ خالؿ مشطسات وضيفية وليذ عغ

شخيق السػاثيق واالتفاقيات.
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-3رضى الذعػب بشتائج العسمية التكاممية يؤدؼ لتحػيل الػالء آلياً وال تكػف بحاجة لتغييخ البشية
الجستػرية.

أف مجسػع الػضائف التي يؤدييا األفخاد تػلج مجسػعة مغ التفاعالت التي تحجد
-4الذكل يتبع الػضيفة أؼ ّ
شكل التشطيع.

-5يؤكج متخاني عمى مبجأ االنتذار  ramificationالحؼ يعشي بو أف تصػر التعاوف في حقل واحج يؤدؼ
إلى خمق تعاوف في مجاالت أخخػ نتيجة الحاجة.

-6تخكد الػضيفية عمى التكامل الجولي كأساس لتحقيق الدمع بجالً مغ التكامل اإلقميسي.

د /الشغخية الؾعيفية الججيجة

يعتبخ "إرندت ىاس" مغ أىع السشطخيغ ليحه الشطخية التي نذأت بعج الحخب العالسية الثانية وجاءت

لسعالجة القرػر الحؼ شاب الشطخية الػضيفية التقميجية حيث انتقج أفكار ميتخانى ُمشطخ الػضيفية التقميجية
وبخاصة امكانية الفرل بيغ األمػر الدياسة واألمػر الفشية بسا في ذلظ األمػر االقترادية حيث أكج
ىاس في عبارة شييخة " اف التفخقة بيغ األمػر الدياسية واألمػر الفشية ،أو بيغ رجل الدياسة والخبيخ الفشي

ىي مدألة غيخ قائسة ،ألف األمػر الفشية عادة ما تربح كحلظ نتيجة لقخار سياسي سابق"

)(Hass,1964,p23

قجـ ىاس مفيػماً ججيجاً ىػ مفيػـ االنتذار لتفديخ التجاخل بيغ عسمية االنجماج الفشي واالنجماج الدياسي،
ّ
حيث يخػ أف االنجماج في القصاعات الفشية (الػضيفية) سػؼ يؤدػ إلى انتذار عسمية االنجماج بذكل

تجريجي إلى مجاالت أكبخ بسا فييا السجاؿ الدياسي( .كساؿ  ،2001 ،ص  )19وىحا ما يدسى أيزاً
باألثخ االنديابي لعسمية التكامل حيث يؤدػ تعمع البذخ كيف يحجثػف التكامل بالتجخبة إلى إيجاد رغبة

لجييع في السزي فيو قجماً التشازؿ عغ القصخية لرالح مديجاً مغ سمصات التشطيسات االقميسية  ،ويجخؼ
تحقيق االتحاد عمى دفعات وبحلظ يربح عمى نطخية التكامل أف تحجد السعاييخ التي بسقتزاىا يجخػ
االتفاؽ عمى عجد مغ السجاالت االقترادية التي يفزل البجء بيا لتقػد إلى حخكة مدتسخة لمتكامل وعمى

الجولة السعشية أف تتخيخ السجاالت التي تمقى تحبيحاً مغ الفئات االجتساعية السختمفة ليتػلج عشجىا شعػر
متدايج بأىسية ما ىػ مذتخؾ في اإلقميع  .مغ السسكغ البجء بقصاع معيغ بشقل فيو جانب مغ سمصة الجولة

إلى سمصة فػؽ وششية دوف شعػر بغزاضة في فقج الديادة عمى نحػ ما حجث في تجخبة جساعة الفحع
والرمب االوروبية( .االماـ ،1998 ،ص )11
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ه /الشغخية االترالية

تختبط ىحه الشطخية بأفكار " كارؿ دويتر " ،وتؤكج أىسية االتراؿ بيغ الػحجات الجولية السختمفة كأساس

لقياـ االنجماج واليجؼ الشيائي لجويتر ىػ انذاء ما أشمق عميو " مجتسع آمغ" والحؼ يسكغ أف يأخح ثالثة

أشكاؿ ،األوؿ ما أشمق عميو مجتسع " الالحخب " الحؼ يتػافخ فيو الحج األدنى الالزـ لحل السذكالت مغ

دوف المجػء لمعشف ،والذكل الثاني ىػ السجتسع التعجدؼ " الحؼ يتزسغ إنذاء عجد غيخ محجود مغ
السؤسدات الدياسية السذتخكة ،والذكل الثالث ىػ السجتسع السشجمج حيث يتع إنذاء مؤسدات مذتخكة في

قصاعات السجتسع كافة(.كساؿ ،2001 ،ص )19

أف مديخة االتحاد األوروبي مخت مغ خالؿ عجة مجارس ونطخيات التكامل وتع ذلظ عبخ عجة
يالحع ّ
ثع الػضيفية الججيجة مغ خالؿ السجسػعة األوربية لمفحع والرمب حيث تع
مجارس بجأت بالسجرسة التعاممية ّ
استخجاـ قصاع فشى بيغ عجة دوؿ أوروبية وليذ انتياء بالسجرسة االترالية التي مغ خالليا تع تذكيل

بعس السؤسدات الدياسية السذتخكة داخل االتحاد االوروبي.
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السبحث الثاني  /الجيؾد األوروبية خالل وبعج الحخب العالسية الثانية
خخجت أوروبا مغ الحخب العالسية الثانية في حالة ضعف شجيج مغ الشاحية االقترادية والعدكخية ،كسا
أدركت أنيا فقجت مكانتيا كسخكد لمعالع بعج استعادة مكانة كل مغ الػاليات الستحجة األمخيكية واالتحاد

الدػفيتي .مغ ىشا يسكغ رصج بعس الجيػد التي ساىست بتحػيل فكخة تػحيج الجوؿ االوروبية الى مذخوع
مغ خالؿ عجة خصػات عسمية سيبيشيا ىحا السبحث بذيء مغ التفريل ،انتيت بسجسميا إلى االتحاد

األوروبي ومؤسداتو الستشػعة.
أوالا  /محادثات أرنؾلج تؾيشبي وانجريو سيغفخيج
مغ أىع الجيػد بعج الحخب العالسية الثانية صيغة مثيخة وكانت مجعاة لمججؿ ،تمظ التي شخحت مغ أجل
تحقيق الػحجة بيغ فخندا وانجمت اخ خالؿ الدشػات األولى لمحخب .في عاـ 1940جخت محادثات بيغ السؤرخ

البخيصاني أرنػلج تػيشبي وأستاذ العمػـ الفخندي انجريو سيغفخيج في كل مغ لشجف وباريذ ،تع االتفاؽ خالليا
أكج ىحا
عمى قياـ وحجة سياسية واقترادية بيغ فخندا وانجمت اخ كمف تػيشبى برياغة مذخوعيا الشيائي و ّ
السذخوع عمى أىسية وضخورة وضع أشخ مؤسدية قادرة عمى وضع وتشفيح سياسات مذتخكة في مجاالت
الجفاع واألمغ والدياسة والتجارة الخارجية وتعبئة السػارد االقترادية وعمى وضع نطاـ لمخقابة البخلسانية

والسػاششة السذتخكة (نافعة ،2014،ص )115
ثانيا :اتحاد البشمؾكذ
عقجت الجوؿ :بمجيكا ،لػكدسبػرغ وىػلشجا في 29تذخيغ أوؿ  1947اتفاقاً جسخكياً كاف أوؿ مخحمة مغ
االتحاد االقترادؼ بيشيا وأوؿ تجخبة تكامل أوروبي ،الغيت بسػجبو الخسػـ الجسخكية بيغ بمجيكا

ولػكدسبػرغ مغ جية وىػلشجا مغ جية أخخػ ،عمى حيغ شبقت تعخفة جسخكية واحجة عمى الػاردات مغ
الجوؿ األخخػ .في  1950/7/1أزبمت القيػد التجارية ووحجت الدياسة الجسخكية واتبعت الجوؿ الثالث
سياسة جسخكية مػحجة نحػ العالع الخارجي .في تسػز  1954تحخرت حخكة الخساميل وقج نجحت ىحه

التجخبة التكاممية نجاحاً كبي اًخ ودخمت الجوؿ الثالث في االتفاقيات التالية كاتحاد وليذ كجوؿ مشفرمة.

(ججيج ،2004 ،ص )11
ثالث ا /مجمذ أوروبا

كاف إنذاء مجمذ أوروبا مغ أىع الخصػات العسمية مغ أجل التعاوف األوروبي بعج الحخب العالسية الثانية
وقج نذأ السجمذ بسعاىجة وقعت في لشجف في مايػ  1949لتحقيق قجر أكبخ مغ الػحجة بيغ الجوؿ
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االعزاء مغ أجل تدييل تقجميا االقترادؼ واالجتساعي ودعع مبادغ الجيسقخاشية البخلسانية وحقػؽ

اإلنداف وسيادة القانػف وتعطيع شأف التخاث الثقافي األوروبي برػره الستعجدة ،ضع السجمذ في البجاية
عذخة أعزاء وارتفع العجد إلى  23بعج أربعيغ عاماً واآلف يزع  47عزػاً( .االماـ ،1998 ،ص )29
مغ انجازات السجمذ :السيثاؽ األوروبي لحقػؽ االنداف في عاـ  1950والحؼ يسثل أساس السحكسة

األوروبية لحقػؽ االنداف .إ ّف مجمذ أوروبا مغ أقجـ السؤسدات األوروبية الذاممة وكاف يدعى إلى إقامة
ولكشو اقترخ عمى نػاحي التعاوف وبػجو خاص في الذؤوف
نػع مغ الػحجة بيغ الجوؿ األوربيةّ ،
االجتساعية والثقافية ومقػمات الحكع عمى أساس مغ الجيسقخاشية.

رابع ا /مشغسة التعاون االقترادي األوروبي
بعج الحخب العالسية الثانية واعتساداً عمى مذخوع مارشاؿ ومغ أجل تشديق جيػد الجوؿ األوربية عقج مؤتسخ

مغ ست عذخة دولة أوروبية انبثق عغ ىحا السؤتسخ عجد مغ المجاف تحػؿ بعزيا إلى اجيدة دائسة .فقج

ثع أنذأت أمانة دائسة في بخوكدل ،وفي
اجتسعت لجشة عسل حػؿ اتحاد جسخكي أوروبي في ّ ،1947
مشترف  1950قخر السجمذ دعػة كشجا والػاليات الستحجة كعزػيغ مذاركيغ .لع تكغ ىحه السشطسة

مدئػلة عغ بشاء تكامل إقميسي بالسعشى الجقيق بل كانت تخمى الى تعاوف ألجل محجود مختبط بالعػف

األمخيكي وكاف ىحا مغ شخوط تقجيع السعػنة مغ قبل األمخيكاف.
يالحع أ ّف السشطسة اىتست بتحخيخ حخكة الدمع والخجمات وبعس السعامالت الخأسسالية لكشيا لع تحخز
تقجما في مجاؿ انتقاؿ األفخاد أو تحقيق استقخار العسالت.
خامدا  /خظاب وندتؾن تذخشل
ألقى وندتػف تذخشل في  9سبتسبخ  1946خصاباً شيي اًخ تحجث فيو عغ الػحجة األوروبية كزخورة حتسية

وشالب بتذكيل مجمذ أوروبا .جاء ىحا الخصاب بعج أقل مغ عاـ عمى خصاب سابق كاف قج ألقاه في

أف
بخوكدل في نػفسبخ  1945استخجـ فيو تعبيخ (الؾاليات الستحجة االوروبية) ،ومغ الزخورؼ ذكخه ىشا ّ
تذخشل ألقى ىحا الخصاب بعج تخكو الدمصة في آب  /أغدصذ  .1945ىحا الخصاب لع يعبخ عغ مػقف
بخيصانيا الخسسي بقجر ما أنو مػقف شخري مػجو إلى الخأؼ العاـ األوروبي ،ولع يكغ خصابات تذخشل

في تذخيغ الثاني /نػفسبخ  1945وفي أيمػؿ /سبتسبخ  1946ىسا الشجاءاف األوالف مغ أجل إقامة وحجة
أوروبية وتأييجه ألوروبا الفجرالية بل أدلى بحلظ أيزاً وزيخ خارجية فخندا ارستايج بخايشج في مقاؿ في
15فبخايخ/شباط 1930دعا فيو إلى دعع فكخة إقامة الػاليات الستحجة األوروبية( .الدػف )2013،
34

أف الػاليات الستحجة ألوروبا يجب أف تكػف الخصػة األولى لذخاكة بيغ فخندا وألسانيا ،لحلظ
أكج تذخشل ّ
يجب أف تأخح فخندا وألسانيا معاً زماـ السبادرة( .بيشجر وأشخوود ،2015،ص )14
أف ىحا الخصاب أدػ إلى تشذيط العجيج مغ الحخكات الدياسية السشاضمة مغ أجل تحقيق ىحه
شظ ّ
ال ّ
الػحجة وحذج وتعبئة الخأؼ العاـ ورائيا ،األمخ الحؼ أدػ إلى تأسيذ العجيج مغ الحخكات والتشطيسات
والسشتجيات الفكخية والدياسية التي شالبت بتحقيق الػحجة ،رغع ذلظ كاف ىشاؾ اختالؼ في وجيات الشطخ

فيسا بيشيا فسشيا ما كاف يجعػ بأوروبا رأسسالية وآخخ يصالب بأوروبا اشتخاكية وتيار فقط يشادػ بسذاركة
دوؿ أوروبا فقط وآخخ يخيج عجـ مذاركة بخيصانيا واختمفت ىحه التػجيات عمى شبيعة دور ألسانيا والسػقف

مغ دوؿ أوروبا الذخقية وىحا ايزاً يشصبق عمى السػاقف الخسسية لمحكػمات األوربية.

أف ىحا االختالؼ في وجيات الشطخ لع يجـ شػيالً ،حتى بجأت محاوالت حقيقية مغ أجل تػحيج
شظ ّ
ال ّ
الجيج األوروبي ،خاصة بعج تدايج خصخ االتحاد الدػفيتي ،وبجأت أوساط داخل أوروبا تؤكج ضخورة

التحالف مع الػاليات الستحجة األمخيكية ،ساىع في ذلظ الحسمة الجعائية التي استيجفت االتحاد الدػفيتي
وأضيختو بسطيخ الجولة السدؤولة عغ تجىػر األوضاع في أوروبا كميا ،لحلظ تبشت الػاليات الستحجة

االمخيكية سياسة احتػاء االتحاد الدػفيتي مغ خالؿ تزخيع جدع التيجيج العدكخؼ وااليجيػلػجي الحؼ

يسمكو االتحاد الدػفيتي لمغخب وأوروبا ،والثاني يتسثل في االستعجاد لتقجيع مداعجة ضخسة ألوروبا
تدتيجؼ تشذيط اقتراداتيا وتػسيع حجع الصبقة الػسصى فييا بسا يكفي لسحاصخة الشفػذ الدياسي

واالجتساعي ؾ2لألحداب الذيػعية فييا وىكحا كمو حجث عبخ مذخوع مارشاؿ وارتكدت عمى مقػلة أ ّف
رخاء أوروبا أصبح مدؤولية امخيكا (نافعة  ، 2011،ص)122

سادس ا  /خظة مارشال بعج الحخب العالسية الثانية
كاف لمػاليات الستحجة االمخيكية دور حاسع في انترار الحمفاء في الحخب العالسية الثانية عمى دوؿ

السحػر ،فيل ليا دور في تؾحيج أوروبا؟

اإلجابة بالتأكيج نعع .كاف لمػاليات الستحجة األمخيكية جيػداً كبيخة في تػحيج أوروبا فقج اشتخط الجشخاؿ
مارشاؿ السعيغ حجيثاً وزي اًخ لمخارجية األمخيكية أف تتػحج الجوؿ االوروبية في إشار مؤسدي مشاسب كي
تتسكغ مغ االستفادة مغ السعػنة األمخيكية والتي بمغت  13مميار دوالر.

أف أوروبا تخيج أف تداعج نفديا وإعادة بشاءىا يتصمب مرالحة فخندية ألسانية والخجل
كاف ىشاؾ احداس ّ
الحؼ أخح عمى عاتقو ىحه السدؤولية ىػ جاف مػنيو ()Jones,2007, p 11
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في ىحا الدياؽ بجت الػاليات الستحجة وكأنيا مشقح أوروبا وحامييا مغ نفديا ومغ اآلخخيغ ،لكغ وضع ىحه

الدياسة مػضع التصبيق تصمب حجاً أدنى مغ التشديق والتكامل بيغ الجوؿ األوروبية نفديا ،وىػ ما جعل

أف
الػحجة األوربية تبجو وكأنيا أصبحت حاجة أمخيكية بقجر ما ىي حاجة أوروبية ،لحلظ ال نبالغ إذا قمشا ّ
شائخ الػحجة األوروبية لع يحمق إال بجشاحيغ أمخيكييغ جشاح اقترادؼ مغ خالؿ مذخوع مارشاؿ وآخخ

أمشي مغ خالؿ حمف شساؿ األشمدي .فقج نطست خصة مارشاؿ عمى أساس جساعي ما دعع مغ التعاوف
السذتخؾ بيغ الجوؿ األوروبية.
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السبحث الثالث  /تذكيل الجساعة األوروبية لمفحؼ والرمب ومعاىجة روما
أوالا /تذكيل الجساعة األوروبية لمفحؼ والرمب
شكمت الجساعة األوروبية لمفحع والرمب أوؿ ش اخرة فعمية مغ أجل تػحيج عجة دوؿ أوربية باختيار قصاع

فشي تحت سمصة ىحه الجوؿ .في ىحا السبحث تتشاوؿ الجراسة كيف تع إنذاء ىحه الجساعة .كحلظ سيتشاوؿ
السبحث معاىجة روما وأىجافيا التي كانت الخصػة التالية بعج معاىجة باريذ السؤسدة لمجساعة األوروبية

لمفحع والرمب.

أ  /رؤية جان مؾنيو وإعالن شؾمان
أدرؾ جاف مػنيو 1بعج عسمو لسجة خسذ سشػات في مجاؿ التخصيط لالقتراد الفخندي أ ّف فخندا لغ
تدتصيع تحقيق نسػ اقترادؼ ورفع مدتػيات السعيذة مغ دوف تجاوز إشار الجولة القػمية وتحقيق تعاوف

اقترادؼ عمى مدتػػ أكبخ( .كساؿ وني اخ ،ص )22

تسحػرت رؤية مػنيو التي تأثخت كثي اًخ بالسشيج الػضيفي حػؿ فكخة بديصة تقػـ عمى تشحية السذخوعات

الفيجرالية الصسػحة جانباً والتخكيد عمى أحج القصاعات االقترادية السيسة ووضعو تحت سمصة أوروبية
أف
مذتخكة تدود بكل الرالحيات واالختراصات الالزمة لتسكيشيا مغ إدارتو إدارة فعالة ،واعتقج مػنيو ّ
الشجاح بإقامة سمصة حقيقية مذتخكة ولػ بإدارة قصاع محجود سػؼ يداعج عمى تحػيل ىحا القصاع إلى

قاشخة يسكغ أف تجخ وراءىا عخبة التكامل واالنجماج األوروبي لترل بيسا تجريجياً إلى محصتيا الشيائية
وىي الػحجة األوروبية(.نافعة 2014،ص)130

ب  /لساذا الفحؼ والرمب؟
أف
ُيذكل الحجيج والرمب قاعجة صشاعية أساسية بالشدبة إلى كل مغ الرشاعات السجنية والحخبية ،كسا ّ
الفحع مغ أىع مرادر الصاقة في الخسديشات ،حيث وّفخ حػالي  %65مغ مرادر الصاقة لمجوؿ الدت
التي أقامت الجساعة ،واعتسجت عميو أوروبا في تعسيخىا( .اإلماـ ،1998 ،ص  )82ونط اًخ ألىسية القصاع

في تػفيخ معجات الحخب والصاقة األزمة ليا ،ساد التخػؼ مغ أف تغحؼ الديصخة الػششية عميو الخغبة في
إثارة الحخوب ،عمى نحػ ما أتزح خالؿ الحخب العالسية األولى التي اعتسجت عمى مػارد وادػ الخور
بإقميسيو ،الدار في ألسانيا والمػريغ في فخندا .ودفع ىحا التفكيخ في التشديق في قصاعي الفحع والرمب
 1جاف مػنيو :سياسي فخندي ،قاد حخكة تػحيج أوروبا الغخبية في خسديشيات وستيشيات القخف العذخيغ ،أشمق عميو اسع أبػ
الجساعة األوروبية لمفحع والرمب.
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بيغ فخندا وألسانيا خالؿ العذخيشات ،وبعج الحخب العالسية الثانية وضعت مشصقة الخور تحت إدارة الحمفاء،
ثع اتفقت الػاليات الستحجة وبخيصانيا وفخندا وىػلشجا وبمجيكا ولػكدسبػرغ عمى إنذاء جياز خاص ىػ ىيئة
ّ
السخور الجولية ليتػلى مدؤولية تػزيع الفحع والكػؾ ومشتجات الرمب بسذاركة فخندية ألسانية( .اإلماـ

 ،1998،ص )83

يعتبخ جاف مػنيو كسا أسمفشا األب الخوحي والسؤسذ لسذخوع الجساعة األوروبية لمفحع والرمب ،حيث

أف عجد األوروبييغ لتذكيل وحجة سياسية أو تكامل شامل ليدت مجعاة لميأس واإلحباط ،فقج وضع
اعتبخ ّ
أف االلتفاؼ نحػ
يجه عمى أىع قصاع يسكغ أف يكػف عامل مذتخؾ بيغ عجد مغ الجوؿ األوروبية ،وأعتبخ ّ

قصاع فشي تحت مدسى الفحع والرمب سيكػف لو قبػؿ بعيجاً عغ خػؼ أحج األشخاؼ كفخندا مثالً التي
أف قياـ سمصة أوروبية
كانت تخذى أف تدتفخد ألسانيا بقصاع معيغ عمى حداب القارة .لقج أدرؾ مػنيو ّ
مذتخكة بإدارة القصاع الحؼ تعتسج عميو الرشاعات العدكخية ىػ الزساف الػحيج لتسكيغ فخندا مغ التغمب
عمى عقجة خػفيا السدتعرية مغ ألسانيا ،فحيغ يربح القصاع الحؼ يذكل عرب الرشاعة العدكخية

فإف ذلظ يعشي
األلسانية تحت سمصة أوروبية مذتخكة ،تكػف فخندا جدءاً مشيا وليذ سمصة ألسانية مدتقمةّ ،
عسمياً تجخيج الدمصات السحمية األلسانية مغ أؼ قجرة عمى الترخؼ السشفخد في مجاؿ صشاعة األسمحة،

أف قصاع الفحع والرمب ُيذكل في الػقت نفدو واحجاً مغ أىع وأضخع القصاعات
كسا أدرؾ جاف مػنيو ّ
ألنو كاف يعج حيشئح عرب الرشاعة االوروبية عسػماً وليذ صشاعة الدالح فقط.
االقترادية ّ

(نافعة ،2014،ص )134إ ّف اختيار الفحع والرمب عمى أساس ّأنيسا مادتاف أساسيتاف في صشاعة أدوات
ثع فاف وضعيسا تحت اشخاؼ مذتخؾ سيحػؿ دوف استخجاميسا مغ إحجػ الجوؿ لسحاربة دولة
الحخب ومغ ّ

اخخػ ،كانت الفكخة الخئيدية ىي عزػية كل مغ ألسانيا وفخندا في ىحه الجساعة لتصػيخ آلية التعاوف
الدمسي بيشيسا ومشع قياـ حخب أخخػ بيشيسا( .كساؿ وني اخ ،2001،ص )23-22

لقج قاؿ أحج السخصصيغ لفكخة الدػؽ السذتخكة لمفحع والرمب إ ّف الفكخة الخئيدية فيو تتمخز في أّنو إذا
كانت السػارد الالزمة لذغ حخب جدءاً مغ سػؽ مذتخكة فاف احتساؿ أف تذغ تمظ الجوؿ حخباً عمى بعزيا

أمخ مدتبعجاً بل مدتحيل ،إذ ال يسكشظ شغ حخب ضج شخؼ أنت بحاجة إلى التجارة معو
البعس اً
لمحرػؿ عمى مػارد تحاربو مغ األساس.
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ج /اتفاقية باريذ 1951
كاف لخجاؿ الفكخ والدياسة االوروبية كالفخندي روبيخت شػماف والفخندي جاف مػنيو واأللساني كػنخاد
ادنياور دو اًر ميساً في تأسيذ الجساعة االوروبية لمفحع والرمب ،أدرؾ ىؤالء أف االقتراد ىػ الحؼ يحكع
الدياسة في قزايا الػحجة بيغ الذعػب.

وقعت كالً مغ ألسانيا وايصاليا وفخندا ودوؿ البشمػكدى اتفاقية باريذ .نرت ىحه االتفاقية عمى تحخيخ
ّ
تجارة الفحع الحجخؼ والحجيج والرمب ممغية الحػاجد بيشيا وحجدت االتفاقية كسيات االستيخاد والترجيخ،
وقج تزسشت السعاىجة أيزاً إنذاء مؤسدات أوروبية مذتخكة لتكػف ىحه السعاىجة مثالً يحتحػ بو في

السذاركة في السػارد واألسػاؽ معاً عمى صعيج محرػر وتحت رقابة سمصة متخررة وبحلظ يسكغ
اعتبارىا الذ اخرة التي أشمقت الدػؽ االوروبية السذتخكة( .ججيج  ،2004،ص )12
لقج كاف لقياـ الجساعة األوروبية لمفحع والرمب أىسية كبيخة حيث استصاعت ألسانيا أف يكػف ليا مذاركة

رغع معارضة الفخندييغ .كانت الجساعة ذو شابع مؤسدي مسيد ودليل عمى نجاح الجساعة األوروبية
لمفحع والرمب .في وقت الحق جخت مفاوضات في مايػ  1957بيغ الجوؿ الدت السؤسدة لمجساعة
األوروبية لمفحع والرمب مغ أجل االتفاؽ عمى مشطػمة دفاعية ،لكغ الفخندييغ رفزػا ىحه الفكخة ألف

الخأؼ العاـ الفخندي لع يكغ جاى اًد لخؤية األلساف بدييع العدكخؼ مخة أخخػ في شػارع باريذ.
ثاني ا  /معاىجة روما 1957

بعج اخفاؽ جيػد االنجماج في السجاليغ الدياسي والعدكخؼ كاف ال بج مغ إعصاء دفعة ججيجة لالنجماج في
السجاؿ االقترادؼ ،حيث اجتسع وزراء خارجية الجوؿ األعزاء في جساعة الفحع والرمب لجراسة عجد
مغ السقتخحات الستعمقة بإنذاء سػؽ مذتخكة ،وىيئة لالستخجاـ الدمسي لمصاقة الحرية ،وتع تكميف ىشخػ

سباؾ (وزيخ خارجية بمجيكا في ذلظ الػقت) ،بجراسة السقتخحات وتقجيع تقخيخ عشيا .كانت الخؤية في تقخيخ

سباؾ تتسحػر حػؿ ّأنو مغ أجل أف تدتعيج أوروبا مكانتيا الجولية ،وقجرتيا عمى التأثيخ في األحجاث فال
ّبج مغ تحديغ امكانياتيا االقترادية ،ولغ يتحقق ذلظ إال عغ شخيق انذاء سػؽ مذتخكة كخصػة نحػ

إقامة سياسية اقترادية مذتخكة .مّثل تقخيخ سباؾ األساس الحؼ قامت عميو السفاوضات التي أدت إلى
تػقيع معاىجة روما عاـ 1957ـ وإنذاء الجساعة االقترادية األوروبية ووقعت السعاىجة في 25اذار/

مارس  1957بيغ الجوؿ األعزاء في جساعة الفحع والرمب.
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وقعت عمى اتفاقية إنذاء الجساعية االقترادية األوروبية كانت ليا أىجافيا الخاصة
ّ
إف الجوؿ الدت التي ّ
التي دفعتيا الى اتخاذ تمظ الخصػة (Dieter, p13).فبالشدبة أللسانيا كانت في حاجة لألسػاؽ األوروبية
لترجيخ فائس مشتجات يا وبالتالي كاف انذاء الجساعة يػفخ ليا ضساف دخػؿ تمظ السشتجات إلى الجوؿ

األعزاء مغ دوف تسييد ضجىا  ،كحلظ فإف عزػية ألسانيا أكجت إعادة تأىيميا الدياسي في السجتسع

األوروبي .وبالشدبة لفخندا فقج كاف اىتساميا األساسي ىػ فتح سػؽ أوسع لسشتجاتيا الدراعية في أوروبا.
وفخت ليا الجساعة فخصة شيبة لتأميغ تمظ األسػاؽ وأيزا تشسية صشاعات ججيجة .وبالشدبة
أما بمجيكا فقج ّ
إليصاليا وججت في الجساعة فخصة لمشسػ والتػسع .وبالشدبة ليػلشجا فقج وججت في الجساعة فخصة في
تػسيع أسػاقيا لسشتجاتيا الدراعية وأخي اًخ بالشدبة لمػكدسبػرغ فكاف االنجماج األوروبي يػفخ ليا وسيمة

لحساية مرالحيا الدياسية واالقترادية( .كساؿ وني اخ ،2001 ،ص )26

أىجاف معاىجة روما
كاف لسعاىجة روما عجة أىجاؼ مغ أىسيا)Spaak and others,1957).
 .1إزالة الخسػـ الجسخكية بيغ الجوؿ األعزاء وكحلظ القيػد الكسية عمى الػاردات والرادرات.
 .2إيجاد تعخيفة مذتخكة تجاه الجوؿ غيخ األعزاء.

 .3إزالة العقبات في شخيق انتقاؿ األفخاد والخجمات ورأس الساؿ بيغ الجوؿ األعزاء.
 .4إيجاد سياسة زراعية مذتخكة وكحلظ سياسة نقل مذتخكة.

 .5وضع نطاـ يكفل عجـ تعخض السشافدة لمتذػيو داخل الدػؽ السذتخكة.
 .6اتخاذ اجخاءات تسكغ مغ تشديق الدياسات االقترادية لمجوؿ األعزاء.

 .7التقخيب بيغ القػانيغ الخاصة بالسحميات لمحج الالزـ لتيديخ عسل الدػؽ السذتخكة.
 .8إنذاء صشجوؽ اجتساعي أوروبي لتحديغ فخص التػضيف لمعساؿ.

 .9انذاء بشظ استثسار أوروبي يعسل عمى تدييل التػسع االقترادؼ لمجساعة.

.10انذاء انتداب لمجوؿ واألراضي وراء البحار بغخض تػسيع التجارة والسداىسة في دفع التشسية
االقترادية واالجتساعية ليا.

خالصة الفرل

كاف لجيػد جاف مػنيو أثخ إيجابي في تػحيج جدء مغ دوؿ أوروبا .اعتسجت ىحه الجيػد عمى

تشحية الخالؼ الدياسي جانباً ،والبجء في التعاوف في قصاع فشي وضيفي ،وقع الخيار عمى قصاع
الفحع والرمب .وقعت الجوؿ الدت عمى اتفاقية باريذ عاـ  1951كاف مغ أىع ما ورد فييا
41

تحخيخ تجارة الفحع والرمب مغ الجسارؾ .ىحه الجيػد تصػرت عاـ  1957إثخ تػقيع معاىجة

روما ،التي بسػجبيا تع انذاء الدػؽ األوروبية السذتخكة .مغ أىع ما جاء في معاىجة روما التي
بجأ بتشفيحىا عاـ 1958إزالة الخسػـ الجسخكية بيغ الجوؿ األعزاء وكحلظ القيػد الكسية عمى

الػاردات والرادرات وإيجاد تعخيفة مذتخكة تجاه الجوؿ غيخ األعزاء باإلضافة الى إزالة العقبات
في شخيق انتقاؿ األفخاد والخجمات ورأس الساؿ بيغ الجوؿ األعزاء.
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انفصم انثانث
انضًاو تزٌطانٍا نهدًاػح االقتصادٌح األوروتٍح
ودوافغ اخلزوج ين االحتاد األوروتً

ادلثحث األول  /انضًاو تزٌطانٍا نهدًاػح االقتصادٌح األوروتٍح
ادلثحث انثانً /يزاحم انتكايم األوروتً
ادلثحث انثانث /دوافغ يؼسكزي اخلزوج وانثقاء انربٌطانً ين االحتاد
األوروتً
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مقجمة
لع تبجػ بخيصانيا استعجاداً لمجخػؿ في مذخوع االنجماج األوروبي الفعمي في بجاية تذكيمو عاـ  ،1951فقج
رفزت الجخػؿ في الجساعة األوروبية لمفحع والرمب مشح تأسيديا ،ولع تػقع عمى معاىجة روما عاـ

 1957بل كانت مغ وجية نطخ البعس عائقاً أماـ السفاوضات التي أدت إلى تػقيع معاىجة روما وشكمت
بذكل مػ ٍاز وبالتعاوف مع بعس الجوؿ ما سسى بالخابصة األوروبية لمتجارة الحخة  EFTA2عاـ .1960
ىحا الخفس لع يدتسخ شػيالً نتيجة عجة عػامل .رغبت بخيصانيا االنزساـ لمجساعة االقترادية األوروبية

بعج نجاحات مبيخة وتقجمت بصمب رسسي ،لكغ فخندا وفي عيج رئيديا شارؿ ديغػؿ وضعت الفيتػ مختيغ
أماـ شمب االنزساـ.
بعج رحيل ديغػؿ عغ الحكع وفي عيج الخئيذ الفخندي الججيج جػرج بػمبيجو تسكشت بخيصانيا مغ

االنزساـ ،لكغ ىحا االنزساـ أصبح محل خالؼ بخيصاني -بخيصاني حدع ىحا الخالؼ استفتاء بخيصاني

عاـ 1975ـ الحؼ جاءت نتائجو في صالح معدكخ البقاء في الجساعة األوروبية.

العالقة بيغ بخيصانيا والجساعة االوروبية (اآلف االتحاد األوروبي) مشح انزساميا وحتى خخوجيا بقيت

مزصخبة وغيخ مدتقخة وعكدت خالفاً سياسياً داخل األروقة الدياسية البخيصانية ،نتج عشو وجػد تيار
مذكظ في االتحاد األوروبي .ىحا التيار مكػف مغ قادة ووزراء مغ حدب السحافطيغ ومغ حدب العساؿ
وحدب استقالؿ بخيصانيا باإلضافة إلى رجاؿ أعساؿ وكتاب وصحفييغ ،ىحا التيار السشاىس لالتحاد

األوروبي والسذكظ فيو  Euroscepticخاصة مغ حدب السحافطيغ أرغع ديفيج كاميخوف رئيذ الػزراء

اء بالبقاء أو الخخوج مغ االتحاد
البخيصاني الدابق لعقج استفتاء مغ أجل تحجيج مدتقبل بخيصانيا سػ ً
األوروبي .أجخؼ استفتاء عمى خخوج أو بقاء بخيصانيا في االتحاد األوروبي في 23يػنيػ ،2016أضيخت

نتائجو فػز معدكخ الخخوج بشدبة ضئيمة حيث حرل معدكخ الخخوج عمى  %51.1مقابل %48.9
لرالح معدكخ البقاء .مغ أىع دوافع معدكخ الخخوج والتي رفعيا خالؿ حسمة االستفتاء ،الديادة واليجخة،

واألزمة السالية ،فيسا كانت حسمة البقاء تجعػ الى البقاء في االتحاد األوروبي لسا في االتحاد األوروبي مغ

مسيدات عمى صعيج االقتراد وحخية األفخاد والدمع والخجمات.

 2الرابطة االوروبٌة للتجارة الحرة :منظمة حأسسج عاً  1660إلىغاء اىخعشٝفاث ٗإصاىت اىعقباث األخش ٙأٍاً اىخجاسة ف ٜأٗسٗبا
ٗححقٞق األٕذاف االقخصادٝت اىَشخشمت ىيذٗه األعضاء ٗ.األعضاء اىَؤسسُ٘ ىإلفخا ٌٕ :اىَْسا ٗاىذَّاسك ٗاىْشٗٝج
ٗاىبشحغاه ٗاىس٘ٝذ ٗس٘ٝسشا ٗاىََينت اىَخحذة ،حشاجعج عض٘ٝت اإلفخا ف ٜعاً  ،1665ىخْحصش ف ٜآٝسيْذا ٗاىْشٗٝج
ٗس٘ٝسشا ٗرىل ىخعاظٌ حأثٞش االححاد األٗسٗب ٜاىز ٛماُ ٝعشف باىَجَ٘عت األٗسٗبٞت .فقذ أعط ٚاالححاد األٗسٗب ٜأعضاءٓ
ٍجاالث أسحب ىيخعاُٗ ٗفخح ىٔ أس٘اقا أمبش.
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يتشاوؿ الفرل الثالث في السبحث األوؿ انزساـ بخيصانيا لمجساعة االقترادية األوروبية ،فيسا يتشاوؿ

السبحث الثاني مخاحل التكامل األوروبي ،أما السبحث الثالث فيتشاوؿ دوافع معدكخ خخوج بخيصانيا مغ
االتحاد األوروبي ودوافع معدكخ البقاء فيو.

السبحث األول :انزسام بخيظانيا لمجساعة االقترادية األوروبية
أوالا  /مؾقف بخيظانيا مؽ إنذاء الجساعة األوروبية لمفحؼ والرمب
كانت بخيصانيا عزػ في العجيج مغ السشطسات الجولية بل ومؤسذ في جدء مشيا مثل مجمذ أوروبا

والسشطسة االوروبية لمتعاوف االقترادؼ ،رغع ىحا لع تشزع بخيصانيا لمسجسػعة االوربية ،رغع أنيا وقعت
عمى اتفاقية انتداب معيا وضل ىحا الحاؿ حتى إنذاء الجساعة األوروبية.

لع تكغ بخيصانيا متحسدة لفكخة الدػؽ األوروبية السذتخكة ،بل عسمت عمى عخقمتيا وربسا ندفيا مغ

األساس وقج وجيت الجعػة إلى بخيصانيا لمسذاركة في أعساؿ المجشة وقبمت الجعػة لمسذاركة في أعساؿ

المجشة ثع تبيغ بعج ذلظ أنيا جاءت بيجؼ إحجاث االنقداـ وإثارة البمبمة وليذ بيجؼ السداعجة في دعع

الجيػد الخامية إلى انذاء سػؽ أوروبية مذتخكة وتع اندحابيا مغ المجشة في نياية عاـ 1955ـ

(نافعة)146 ،2014،

لساذا لع تبجؼ بخيصانيا استعجاداً لالنزساـ لمجساعة األوروبية لمفحع والرمب وبعج ذلظ لمجساعة

االوروبية؟

 -1تاريخياً لع تخزع بخيصانيا لالحتالؿ ،مغ ىشا جاء رفزيا لتقاسع الديادة مع الذعػب االوروبية،
وكانت تخػ أف االعتساد عمى الػاليات الستحجة وحمف شساؿ األشمدي ٍ
كاؼ ومغ ىشا جاء التخكيد
ّ
وقيج قجرتيع عمى لعب دور
عمى الجػانب االقترادية لمتكامل الحؼ شاع بيغ الداسة البخيصانييغّ ،
مؤثخ في بعس ىحه التصػرات( .بيشجر وأشخوود ،2015 ،ص )13

 -2كانت بخيصانيا تاريخياً ذات ميػؿ سياسية أشمدية ،فإذا كانت فخندا مثالً ترف عمى أساس أنيا
ذات ميػؿ جشػب متػسصية ،وألسانيا ذات تػجيات شخؽ أوروبية فإف بخيصانيا كانت عمى الجواـ
ذات ميػؿ سياسية أشمدية.

 -3رفس بخيصانيا االنزساـ لمجساعة االقترادية األوروبية إلى عجـ ثقتيا في ديسقخاشية سمصة فػؽ
وششية .بخيصانيا كانت تصسح أف تبتعج الجساعة االقترادية االوربية عغ قصاع الدراعة الحؼ
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3

اتزح فيسا بعج أّنو يذكل عبئاً ثقيالً ،واالكتفاء بسا ليا مغ عالقات تفزيمية مع دوؿ الكػمشػلث
تػفخ ليا قاعجة رخيرة مغ السػارد األولية وتييئ ليا ميدة تشافدية في السشتجات الرشاعية وفي
األسػاؽ العالسية  ،إلى جانب السدايا الخاصة في أسػاؽ الكػمشػلث  ،وىػ ما جعميا حخيرة عمى
عجـ تجاوز السشصقة الحخة إلى اتحاد جسخكي  ،وبجييي أف تشطيع السشصقة الحخة لع يكغ يتصمب

سمصة فػؽ وششية  ،سبق ليا أف رفزتيا ورفزت االنزساـ لجساعة الفحع والرمب بدببيا ،
عمى أ ّف ىحا أنذأ تخػفاً مغ أف تسثل السشصقة الحخة بجيالً أقل إلداماً يثبط مغ عيسة الجوؿ عمى
الجخػؿ في تختيب الدػؽ السذتخكة األشج الداماً(االماـ  ،1998،ص )5

 -4رفزت بخيصانيا السذاركة في الدػؽ السذتخكة الحخة ألنيا كانت تفزل اقامة مشصقة حخة لتجارة
الدمع السرشعة فقط ىحا يسشحيا ميدة في سػؽ الجساعة االوروبية ال تقابميا ميدة أوروبية مػازية

في الدػؽ البخيصانية .بخيصانيا كانت تحرل عمى ما تحتاج إليو مغ مشتجات زراعية بأسعار
رخيرة مغ دوؿ الكػمشػلث ولع تكغ تخيج فتح أسػاقيا أماـ مشتجات زراعية ،أغمى ثسشاً تشتج في

دوؿ أوروبية مثل فخندا وايصاليا ،بجالً مغ ذلظ قامت بخيصانيا بجيػد مغ أجل إنذاء الخابصة

األوروبية لمتجارة الحخة التي ضست إلى جانب بخيصانيا كالً مغ الشخويج والجنسارؾ والدػيج والشسدا
وسػيد اخ والبختغاؿ( .نافعة)146 ،2014،

 -5كانت بخيصانيا تخفس بذجة أف تشقل السديج مغ الديادة مغ البخلساف البخيصاني إلى التكشػقخاط غيخ
السشتخبيغ في بخوكدل وعالوة عمى ذلظ كانت فخندا حخيرة عمى إبقاء بخيصانيا خارج الكتمة.

ورت فيو خصػة أولى نحػ اتحاد أوروبي سياسي كانت
 -6عارضت بخيصانيا إنذاء الدػؽ السذتخكة أ
ىي غيخ ؾ2راغبة فيو آنحاؾ بدبب حجسيا ونفػذىا الجولي التي كانت تتستع بو بل إ ّف تذخشل
رغع أّنو مغ الحيغ دعػا إلى إقامة الػاليات الستحجة االوروبية ،أرػ أ ّف عمى الجوؿ األوروبية أف
تخفع مغ مدتػاىا العاـ حتى ترل مدتػػ بخيصانيا( .تدغ  ،2001،ص)310

ثانيا  /انزسام بخيظانيا لمجساعة االقترادية األوروبية

-1تقجيع بخيصانيا شمب انزساـ لمجساعة االقترادية يخجع لدػء األحػاؿ االقترادية ،عمى عكذ دوؿ
الجساعة االقترادية االوروبية التي نالت اعجاباً دولياً وحققت مكاسب اقترادية ميسة.

-2وججت بخيصانيا في استسخار ابتعادىا عغ الجساعة ما يفقجىا القجرة عمى السشافدة في سػقيا حيث يعتبخ
سػؽ الجساعة مغ أىع االسػاؽ أماـ مشتجات بخيصانيا( .االماـ1998 ،ص )130

 3دول الكومنولث :عبارة عغ اتحاد شػعي مكػف مغ  52دولة جسيعيا مغ واليات اإلمبخاشػرية البخيصانية سابقاً باستثشاء مػزمبيق
وروانجا.
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-3البخفدػر  4Vernon Bogdanorيخػ أف تقجيع بخيصانيا شمب االنزساـ لمجساعة االقترادية
األوروبية بدبب تخاجع ثقة بخيصانيا بشفديا بعج أزمة الدػيذ وتخمى الحميف االستخاتيجي ليا الػاليات

الستحجة األمخيكية.

-4بخيصانيا بعج الحخب العالسية الثانية كانت بحاجة إلى إعادة الشطخ بسػقعيا الجيػسياسي بعيجاً عغ
االمبخاشػرية ،وباتجاه مػقع واقعي في قمب أوروبا.

-5يخػ ما كسيالف ومدتذاريو ،أ ّف خالص العالع يكسغ في شكل مغ أشكاؿ الحكػمة العالسية القائسة عمى
أف ماكسيالف يختبط بعالقة متيشة مع جػف مػنيو الحؼ يتفق معو في اعتقاده ىحا،
فيجراليات اقميسية ،حيث ّ
لحا أصبح ماكسيالف مسثل الحكػمة الفيجرالية األوربية في مجمذ الػزراء البخيصاني.
ثالث ا  /شارل ديغؾل والفيتؾ

قجمت بخيصانيا شمب االنزساـ لمجساعة االقترادية األوروبية عاـ  1963والصمب الثاني عاـ ،1967
لكغ الصمبيغ لقيا معارضة شجيجة مغ فخندا التي تدعسيا في حيشو مؤسذ الجسيػرية الخامدة شارؿ

ديغػؿ

5

تخجع معارضة ديغؾل انزسام بخيظانيا لمجساعة االقترادية األوروبية إلى:

أف انزساـ بخيصانيا لمجساعة األوروبية يداىع في تجخل الػاليات الستحجة في الذؤوف
-1رأػ ديغػؿ ّ
االوروبية ،ألف بخيصانيا مغ وجية نطخه ىي شخيظ تابع وخاضع لمػاليات الستحجة األمخيكية(Jones, .
) 2007:15ربط ديغػؿ بيغ مصمب الػحجة ومصمب االستقالؿ ،واعتبخ أ ّف أوروبا السدتقمة شخط الزـ
لػجػد أوروبا السػحجة .في سياؽ ىحه الخؤية آمغ ديغػؿ أّنو ال مكاف لػحجة أوروبية حقيقية في ضل عالقة

أ وروبية تتدع بالتبعية لمػاليات الستحجة وتجدجىا عمى الرعيج السؤسدي ضسغ صيغة حمف شساؿ
األشمدي التي آف األواف إلعادة الشطخ فييا أو االنتقاؿ بأوروبا مغ دور الحميف ألحجػ القػتيغ العطيستيغ
السترارعتيغ عمى الداحة الجولية إلى دور الالعب السدتقل والقادر عمى صشع الدالـ العالسي( .نافعة،

 ،2014ص )147

-2يدتميع ديغػؿ أفكاره الفخندية مغ ادراكو أ ّف مخكد ثقل العالع ألوؿ مخة يشتقل مغ اوروبا إلى أمخيكا
وربط أوروبا بأمخيكا عغ شخيق حمف الشاتػ إنسا يعج بسشدلة الخيانة ألوروبا.

Bogdanor 4
5

 Vernonبرٌطانى ولد فً 1943وهو برفٌسور فً التارٌخ والسٌاسة وله العدٌد من المؤلفات فً السٌاسة والتارٌخ.

شارل دٌغول :جنرال ورجل سٌاسة فرنسً ولد فً مدٌنة لٌل الفرنسٌة .تخرج من المدرسة العسكرٌة سان سٌر عام  1912من سالح المشاة.
ألف عدة كتب حول موضوع االستراتٌجٌة والتصور السٌاسً والعسكري.
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-3يتيع ديغػؿ بخيصانيا بأّنيا تحسل كخاىية متجحرة لمكيانات األوروبية ،حيث قاؿ ديغػؿ في الدابع
والعذخيغ مغ نػفسبخ 1967مغ داخل قرخ االليديو أماـ نحػ ألف شخز مغ الجبمػماسييغ وكبار رجاؿ
الجولة الفخندية إف بخيصانيا تسمظ" كخاىية متجحرة" لمكيانات األوروبية.

-4كاف ىجؼ ديغػؿ مغ رفس انزساـ بخيصانيا لمجساعة االقترادية األوروبية ىػ وضع شخوط سياسية
وليذ اعتبار الجساعة كتكتل تجارػ أو اقترادؼ ،وىحا لع يحطى بإجساع بقية الذخكاء في الجساعة

األوروبية ،لحلظ فسجخد مغادرة ديغػؿ الحكع تع قبػؿ شمب بخيصانيا في عاـ  ، 1971ىشا فقج قخرت
الجساعة األوروبية أف تخكد أولػياتيا عمى دفع عسميات التكامل واالنجماج االقترادؼ ،الف معطع الجوؿ

األعزاء في الجساعة األوروبية كانت تخذى مغ ىيسشة ألسانية -فخندية وتخفس في الػقت نفدو أف
تػضع في مػقف يتعيغ عمييا فيو أف تختار بيغ األوروبية واألشمدية ،فقج كاف مغ مرمحتيا أف تعسل

عمى فتح باب عزػية الجساعة األوروبية ليذ أماـ بخيصانيا وحجىا وإنسا أماـ كل الخاغبيغ(.نافعة،

 2014ص)170

-5يتيع ديغػؿ بخيصانيا أيزاً أنيا كانت تعسل عمى عخقمة وتقػيس الدػؽ ،فزال عغ قياميا عاـ 1962
بتججيج االتفاقية الحرية الثشائية مع الػاليات الستحجة االمخيكية (تدغ ،2001،ص)311

رابع ا  /استقالة ديغؾل وعبؾر بخيظانيا لمجساعة االقترادية األوروبية

دفعت األحجاث الصالبية عاـ  1968ديغػؿ إلى االستقالة ،ىحا فتح الصخيق واسعاً أماـ إشاللة بخيصانيا
عمى األوروبييغ ،خمف ديغػؿ في الحكع جػرج بػمبيجو ،الحؼ مشح شخؼ قبػؿ السحاولة الثالثة لخئيذ

تخسيا ادوارد ىيث .لقج أدركت باريذ وبخليغ األىسية الجيػسياسية لتػسيع عزػية
حكػمة محافطيغ أ
الجساعة األوروبية السذتخكة .تع تػسيع عزػية الجساعة لتذسل عجة دوؿ مغ ضسشيا بخيصانيا .دخػؿ
بخيصانيا التاريخي إلى الجساعة األوروبية في العاـ .1973

خامد ا  /استفتاء  1975عمى عزؾية بخيظانيا في الجساعة االقترادية االوروبية

انزست السسمكة الستحجة لمجساعة األوروبية في يشايخ  1973بعج مفاوضات الحكػمة البخيصانية السحافطة

التي تدعسيا في حيشو ادوارد ىيث .في الجعاية االنتخابية لالنتخابات العامة  1974،أعمغ حدب العساؿ

فإنسا يجؿ عمى
أّنو سيجخػ استفتاء عمى عزػية بخيصانيا في الجساعة االقترادية االوروبية .ىحا إف دؿ ّ
مجػ اختالؼ الداسة البخيصانييغ حػؿ انزساـ بخيصانيا لمجساعة االقترادية االوروبية مشح البجاية .قاـ
ىارولج ويمدػف 6بإجخاء استفتاء في  5يػنيػ  1975كانت نتيجتو فػز فخيق البقاء في الجساعة االقترادية

االوروبية بشدبة  %67مقابل  %33لفخيق الخخوج.
6

هارولد وٌلسون :سٌاسً برٌطانً من حزب العمال البرٌطانً .تولى رئاسة الوزارة فً برٌطانٌا مرتٌن من  1964إلى  1971ومن  1974إلى
.1976
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االستفتاء أحجث انقداماً في داخل حدب العساؿ حيث سسح رئيذ الػزراء العسالي ىارولج ويمدػف وزراءه

صػت  16وزيخ لرالح البقاء وصػت  6وزراء لرالح
بحق التأييج أو الخفس لمجساعة األوروبية حيث ّ
الخخوج  ،كاف مغ أشج السعارضيغ لمجساعة االقترادية األوروبية مغ حدب العساؿ كل مغ Tony
 Benn, Michael Foot, Barbara Casl , Enoch Powelوىحا يذبو إلى حج بعيج ما حرل في

عاـ  2016حيث انقدع حدب السحافطيغ ىحه السخة بيغ مؤيج ومعارض لالتحاد األوروبي كاف مغ أشج

الجاعيغ لمبقاء في االتحاد األوروبي رئيذ الػزراء البخيصاني السحافع ديفيج كاميخوف .ىحا دليل عمى تجحر
الجيسقخاشية في السسمكة الستحجة ومجػ االنقداـ تجاه االتحاد األوروبي حتى في داخل األحداب نفديا.

أف حدب السحافطيغ في استفتاء عاـ 1975ـ كاف مغ أشج السؤيجيغ لبقاء السسمكة الستحجة داخل
يحكخ ّ
الجساعة األوربية حيث تدعع حدب السحافطيغ في حيشو مارجيت تاتذخ 7التي دعست بقػة حسمة البقاء

حيث قالت " إ ّف الجساعة األوروبية ميسة القتراد السسمكة الستحجة كسا أ ّف بخيصانيا ميسة ألمغ أوروبا"
ىحا السػقف بالتأكيج لتاتذخ تخاجع فيسا بعج ،خاصة في عقج الثسانيشات ،باإلضافة لحدب السحافطيغ الحؼ

كاف مغ أشج السؤيجيغ لحسمة البقاء في الجساعة االوربية في حيشو أيزاً الرحافة البخيصانية ورجاؿ

األعساؿ.

7

مارجرٌت ثاتشر هى سٌاسٌة برٌطانٌة ،وهً المرأة األولى الت ى شغلت منصب رئٌسة وزراء فً تارٌخ برٌطانٌا العظمى ومدة حكمها هى
األطول .وفى اآلونة االخٌرة أصبحت واحدة من أهم الشخصٌات الهامة والمؤثرة فً تارٌخ المملكة المتحدة.
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السبحث الثاني /مخاحل التكامل األوروبي
اعتسجت الجساعة األوروبية األسمػب السخحمي في بشاء التكامل لترل بو إلى ما ىػ عميو اآلف ويسكغ
التسييد بيغ السخاحل التالية:

السخحمة األولى  /اقامة اتحاد جسخكي

ىي مخحمة انتقالية جخؼ التخكيد فييا عمى متصمبات إقامة اتحاد جسخكي وحجدت السعاىجة ليا  12عاـ

ويسكغ أف تستج الى  15عاـ .كاف أىع تصػيخ في الييكل السؤسدي لمتكامل األوروبي تػقيع وزراء خارجية
الجوؿ األعزاء الدت في بخوكدل في 1965 /4/8ـ " معاىجة اتحاد مجمذ أوروبي واحجة ومفػضية

أوروبية واحجة أو ما يدسى معاىجة الجمج  Merger Treatyلجمج أجيدة الجساعات الثالث (الفحع
والرمب والجساعة االقترادية واليػراتػـ) وأشمق عمى التجسع الثالثي " الجساعة االوروبية"

السخحمة الثانية  /إقامة الدؾق السذتخكة

خررت العذخيغ سشة التالية لقياـ االتحاد األوروبي ليجؼ اقامة الدػؽ السذتخكة بسا يعشيو مغ تحخيخ

حخكة انتقاؿ عشاصخ اإلنتاج وبشاء أوروبا السػحجة وقج أصجرت السفػضية إعالناً في  1968 /8/1تحجد
فيو أىجاؼ ىحه السخحمة عمى الشحػ التالي:

أوالً /اقامة االتحاد االقترادؼ

وييجؼ إلى إحالؿ الدياسات الجساعية محل الػششية بسا يػحج سياسة اقترادية عامة تتزسغ

 -1إزالة الفػارؽ الزخيبية حتى يتسكغ األفخاد والسشتجات مغ التحخؾ دوف عػائق أو حجود.

 -2التقجـ نحػ وحجة نقجية بجءاً بتشديق الدياسات الشقجية وانتياء بإيجاد عسمة أوروبية واحجة.
 -3إحجاث شفخة في مجاؿ البحث والتكشػلػجيا.

باإلضافة الى ما سبق فقج تع التػافق عمى إقامة االتحاد الدياسي وذلظ ببشاء مؤسدات سياسية إلى جانب

السؤسدات االقترادية وييجؼ ىحا الى استقخار أوروبا.

السخحمة الثالثة  /إقامة الدؾق الجاخمية أو السؾحجة

تراعجت األصػات مصالبة بإسقاط الحجود القصخية لتحقيق الحخية الكاممة لحخكة السشتجات وعػمل

اإلنتاج وشالب البخلساف األوربي خالؿ  1984 ،1983بتعجيل معاىجة روما بيجؼ السزي نحػ وحجة

أوروبية واضفاء مديج مغ الربغة فػؽ الػششية عمى عسمية اتخاذ الق اخرات في الجساعة وتسكيشيا مغ
االستقالؿ بسػاردىا  ،إلى ذلظ عقجت خسدة مغ الجوؿ السشذئة لمجساعة باستثشاء ايصاليا في /6/14

 1985اتفاقية ششجغ (Schengenلكدسبػرج) وتالىا في 1990/6/19ـ ميثاؽ ششجغ بغخض تحقيق

49

حخية انتقاؿ األشخاص داخل االتحاد ليربح نافحاً في 1995/3/26ـ ويسكغ القػؿ ىشا إ ّف عسمية إقامة
الدػؽ السػحجة عسمية مدتسخة.

السخحمة الخابعة  /إقامة االتحاد األوروبي

أدػ سقػط حمف وارسػ 8وتػحيج ألسانيا إلى تراعج الشعخات القػمية وىحا أدػ بالتأكيج إلى رغبة أعزاء
الجساعة في تعديد الخوابط بيشيع مغ أجل رسع معالع التكامل األوروبي بذكل قػػ ،ليحا عقج أعزاء

الجساعة عجة مؤتسخات حكػمية مغ أجل مشاقذة االتحاد االقترادؼ والشقجؼ واالتحاد الدياسي وانتيت ىحه

السؤتسخات بإقخار السجمذ األوروبي في اجتساع ماستخيخيت  1991/12/10-9معاىجة لالتحاد األوروبي
تذتسل عمى نرػص االتحاد الدياسي وإقامة اتحاد اقترادؼ ونقجػ في مػعج ال يتجاوز  1992/1/1وتع
تػقيع ىحه السعاىجة التي عخفت باسع معاىجة ماستخيخت في  1992/2/7وأصبحت نافحة في

1993/11/1ـ

أىع ما نرت عميو السعاىجة( :ججيج  ،2004،ص )27
 -1إقامة اوروبا مػحجة عمى شكل اتحاد فجرالي.
 -2تحقيق الدػؽ الجاخمية.

 -3التشديق الكامل في مجاؿ الدياسة الجاخمية والقزاء وتحقيق سياسة خارجية وأمشية ودفاعية مذتخكة.

 -4تحقيق الػحجة االقترادية والشقجية وما يختبط بحلظ مغ مؤسدات كالسرخؼ السخكدؼ األوروبي
السػحج.

 -5إعصاء جشدية أوروبية مػحجة إلى جانب الجشدية الػششية.

 -6حق مذاركة السػاششيغ عمى اختالؼ جشدياتيع في االنتخابات االوروبية والسحمية.
لقج حػلت معاىجة ماستخيخت جػانب فعمية وسياسية مغ القخار الػششي في كل دولة ولػ برفة غيخ

مباشخة إلى صالحيات السؤسدات االوربية السذتخكة والتي تعتبخ سمصات فػؽ قػمية لتقػـ بعسميا

عمى مدتػػ االتحاد.

 8حمف وارسػ :يعخؼ رسسياً «معاىجة الرجاقة والتعاوف والسداعجة الستبادلة» الحؼ تع التػقيع عمييا في «مؤتسخ الجوؿ األوربية

لتأميغ األمغ والدالـ» في أوربا في  14أيار عاـ  .1955وىي السشطسة العدكخية التي تقابل حمف شساؿ األشمدي في الكتمة الغخبية.
فمقج جاء الحمف رداً مباش اًخ لسا أسسي «بحمف األشمدي الججيج الحؼ ضع ألسانيا الغخبية» .فقج جاءت معاىجتو بعج تدعة أياـ مغ

تجشيغ اتحاد أوربا الغخبية الحؼ جعل مغ ألسانيا االتحادية دولة ذات سيادة وقخر قبػليا عزػاً عامالً في حمف األشمدي.
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السخحمة الخامدة  /تظؾيخ االتحاد األوروبي
بعج معاىجة ماستخيخت ،تع أيزاً تعديد السؤسدات واجخاءات اتخاذ القخار داخل االتحاد األوروبي لحلظ تع

تػقيع:

أوالً :معاىجة امدتخداـ في  1997/10/2ودخمت حيد الشفاذ في  1999 /5/1وتشاولت السعاىجة عجة
مجاالت( :اإلماـ 1998،ص )162

 -1في مجاالت الحخية واألمغ والعجالة
حجدت معاىجة امدتخداـ بػضػح الشرػص القانػنية التي تزسغ الحخيات الخئيدية في ضل انتقاؿ

عجد مغ السجاالت التي كانت مغ سمصة الجوؿ إلى مجاؿ عسل االتحاد .كسا ادرجت االتفاقية قدع

ججيج خاص بالتأشيخات والمجػء الدياسي والدياسات االخخػ الستعمقة بحخية انتقاؿ األفخاد وكحلظ قدع

آخخ حػؿ التعاوف بيغ الذخشة والدمصات القزائية في الذؤوف الجشائية وإدماج مشجدات ششجغ في
اإلشار القانػني لسعاىجة االتحاد.

 -2في مجاؿ األمغ الجاخمي

خالؿ خسذ سشػات مغ نفاذ السعاىجة يدتسخ اإلجساع مصمػباً عشج اتخاذ الق اخرات ويطل التعاوف بيغ
قػات الذخشة والدمصات األخخػ السدئػلة عغ الذؤوف الجشائية متخوكاً لمعسل بيغ الحكػمات مع

الدعي الى زيادة فاعميتو ،مغ جية اخخػ يتع نقل سياسات التأشيخات والمجػء واليجخة وغيخىا مغ
الدياسات الستعمقة بحخية انتقاؿ االفخاد إلى الجساعة ويحل مجمذ الجساعة محل لجشة ششجغ
التشفيحية.

 -3تصػيخ قػاعج السػاششة االوروبية
وفي ىحا السجاؿ أكجت السعاىجة الى تصػيخ العالقة بيغ السػاششة االوربية والسػاششة القصخية

باإلضافة إلى وضع استخاتيجيات لمتػضيف والتشديق بيغ الدياسات القصخية باإلضافة الى تعديد

الجانب االجتساعي ومعالجة التيسير االجتساعي والسداواة بيغ الخجاؿ والشداء
 -4تعديد فاعمية وإتداؽ الدياسة الخارجية

عمى صعيج الدياسة التجارية تع تػسيعيا لتذسل االتفاقيات الجولية بذأف الخجمات وحقػؽ السمكية

الفكخية ،وعمى صعيج الدياسة فقج ادخمت اصالحات عمى الدياسة الخارجية واألمشية السذتخكة كاف
مغ أىسيا تحديغ عسمية اتخاذ الق اخرات بتػسيع نصاؽ استخجاـ السجمذ لألغمبية السذخوشة ،كحلظ
استحجاث مشرب السسثل االعمى لمدياسة الخارجية واألمشية السذتخكة وقج تعيج ىحا السشرب إلى

أميغ عاـ السجمذ.
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ثانيا :اتفاقية نيذ 2000

شكل اتفاؽ نيذ خصػة ميسة نحػ إعجاد تػسيع االتحاد األوروبي أماـ دوؿ أوروبا الذخقية والػسصى

والستػسصية والبمصيقية ،وبسػجب ىحا االتفاؽ سيتع تعجيل االتفاقيات السػجػدة والحؼ دخل حيد التشفيح بعج

مرادقة جسيع الجوؿ األعزاء عغ شخيق الترػيت عبخ البخلسانات الػششية أو بػاسصة االستفتاء

الذعبي .كاف أساسي في االتفاقية إيجاد حمػؿ لمقزايا السصخوحة في أفق التػسيع السدتقبمي حتى ال
يتكخر فذل اتفاؽ أمدتخداـ في نيذ.

ويدتجيب اتفاؽ نيذ السػقع بتاريخ  26فبخايخ  2001لعجة قزايا متعمقة بديخ االتحاد األوروبي السػسع،

فبعج مفاوضات جادة بيغ الجوؿ األعزاء الخسدة عذخ باإلضافة إلى األعزاء االثشي العذخ ،تع
التػصل إلى اتفاؽ حػؿ القزايا السؤسداتية السختبصة بسا يمي:
 -1تػزيع ججيج لمسقاعج داخل البخلساف األوروبي.

 -2الترػيت باألغمبية السػصػفة داخل مجمذ الػزراء.
 -3زيادة عجد أعزاء المجشة األوروبية.

كسا تججر اإلشارة أنو لع يتع إدراج ميثاؽ الحقػؽ األساسية لمسػاشغ األوروبي في االتفاؽ ،وإنسا

أحيل الشطخ فيو في إشار االتفاؽ حػؿ السدتقبل الدياسي لالتحاد األوروبي .وبسجخد دخػؿ اتفاؽ
نيذ حيد التشفيح بتاريخ  1فبخايخ  ،2003وإف تع انتقاده أثشاء التػقيع بدبب محجوديتو التي

انحرخت عمى تحجيج قػاعج سيخ مؤسدات االتحاد األوروبي السػسع ،وانخخشت عذخ دوؿ ججيجة

عاـ  2002كخامذ تػسيع لالتحاد األوروبي ،إال أف مدألة الػحجة الدياسية ألوروبا بقية

مصخوحة إلى حيغ التػقيع عمى الجستػر األوروبي الحؼ سيحل محل االتفاقيات السشذأة لالتحاد

األوروبي.

ثالثاً :الجستػر األوروبي- :

شكل الجستػر األوروبي خصػة حاسسة ومكسمة لسا جاء في اتفاؽ نيذ حػؿ مدتقبل االتحاد
ّ
األوروبي ،وقج كانت لقسة السجمذ األوروبي  2001ما يمي( :السخزوقي )2014،
-1التػزيع الجيج لالختراصات بيغ االتحاد والجوؿ األعزاء.
-2

تالحع االتفاقيات السشذأة لالتحاد في إشار دستػر أوروبي مع مشح الذخرية القانػنية لالتحاد

األوروبي.

 -3اختداؿ أدوات عسل االتحاد.

 -4تذجيع الجيسقخاشية والذفافية وفعالية االتحاد بػاسصة مذاركة البخلسانات الػششية ،واختداؿ عسمية اتخاذ
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الق اخرات عبخ السؤسدات األوروبية.

 -5تعديد دور السؤسدات األوروبية أماـ تػسيع االتحاد األوروبي.
وعمى ذلظ شخحت قسة "ال ركغ" مدألة اختداؿ وإعادة تختيب االتفاقيات األوروبية ،ومغ تع التػصل إلى
إعجاد مذخوع اتفاؽ حػؿ الجستػر األوروبي ،الحؼ لقي تػافق جسيع الجوؿ األعزاء بتاريخ  13يػنيػ

 ،2003وقج تع تقجيع نز الجستػر خالؿ اجتساع السجمذ األوروبي "بتيدالػنيظ" بتاريخ  20يػنيػ

 ،2003ودخل حيد التشفيح مع قسة روما بتاريخ  29أكتػبخ  ،2004لحل بحلظ الجستػر األوروبي محل
مجسػع االتفاقيات األوروبية ،ومغ أىع مدتججات ىحا الجستػر( :نػفل)2014

-1

تدييل الترػيت باألغمبية السػصػفة داخل مجمذ الػزراء.

 -2سيكػف لمبخلساف األوروبي نفذ سمصات مجمذ الػزراء في مجاؿ التذخيع والسيدانية.

-3تفعيل الدمصة التشفيحية السسثمة في المجشة األوروبية ،وخمق مشرب ججيج لػزيخ خارجية االتحاد
األوروبي ،مع خمق رئيذ دائع لسجمذ رؤساء دوؿ حكػمات االتحاد األوروبي.

-4إرساء ميثاؽ الحقػؽ األساسية " الحقػؽ السجنية االجتساعية".

إذف أصبح الجستػر األوروبي حجثاً بار اًز في تاريخ االتحاد ،الحؼ جاء نتيجة مخاحل حاسسة ،استسخ فييا

التصػر االتفاقي في تدخيع البشاء األوروبي الحؼ بجأ مشح معاىجة روما ،واالتفاؽ األوروبي السػحج ،واتفاؽ
ماستخيخت ،وأمدتخداـ ،ونيذ ليشتيي السدمدل االتفاقي مع الجستػر األوروبي .وقج أرست ىحه التخسانة

االتفاقية أسذ السذخوع األوروبي القائع عمى مدتػيات مختمفة مغ االنجماج االقترادؼ والدياسي يحكسو

نطاـ قانػني أوروبي مػحج.
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السبحث الثالث /دوافع معدكخي الخخوج والبقاء
أوالا /دوافع معدكخ خخوج بخيظانيا مؽ االتحاد األوروبي
ضيخت بػادر االعتخاض عمى عزػية بخيصانيا بعج فتخة قريخة مغ انزساميا ألسباب تتعمق
باألوضاع الدياسية واالقترادية الجاخمية .قخر رئيذ الػزراء العسالي ىارولج ويمدػف اجخاء

استفتاء عاـ  1975ناؿ عمى أغمبية ساحقة لرالح بقاء بخيصانيا عزػاً في الجساعة االقترادية
األوروبية .الدجاؿ حػؿ عزػية بخيصانيا لع يختف قط  ،في الثسانيشات انتدعت رئيدة الػزراء

مارغيت تاتذخ تشازالت ججيجة مغ الجساعة االقترادية األوروبية أسفخت عغ إعادة ثمثي مداىستيا
في ميدانية بخوكدل وقالت مقػلتيا السذيػرة ) "(I want my money backأريج عػدة نقػدؼ"،

سبب ذلظ أ ّف بخيصانيا لع تكغ تجشى فػائج مغ دعع الدراعة بقجر البمجاف األخخػ األعزاء في
الجساعة .جاء فػز تاتذخ بعج سعى حدب العساؿ في  1983الفػز في االنتخابات العامة عمى

اجشجة الخخوج مغ الجساعة االقترادية األوروبية ،نتج عغ االنتخابات فػز حدب السحافطيغ بقيادة

مارغيت تاتذخ (كارس .)2016،اختارت بخيصانيا أيزاً أف تبقى خارج اتفاقية ششغغ لحخية

الدفخ بيغ الجوؿ األعزاء في عاـ 1985ـ .في عاـ  1992اجبخت بخيصانيا عمى االندحاب مغ

آلية سعخ الرخؼ األوروبية بدبب ضعف الجشيو اإلستخليشي مقابل السارؾ األلساني.

بعج تأسيذ االتحاد األوروبي ،أسيست أزمة مشصقة اليػرو في زيادة التحفع ازاء االتحاد األوروبي
بيغ البخيصانييغ وخاصة الخػؼ مغ فقجاف سيادة الجولة القػمية وىيسشة ألسانيا عمى االتحاد

األوروبي ومػضػع اليجخة خاصة مغ دوؿ أوروبا الذخقية وأسباب أخخػ سشبيشيا .ساعجت جسيعيا
في إقشاع  %52مغ الذعب البخيصاني لمترػيت لرالح خخوج السسمكة الستحجة مغ االتحاد
األوروبي السعخوؼ بالبخيكدت .Brexit

مغ أىع ىحه الجوافع:

-1الديادة

يعتبخ أنرار الخخوج أ ّف االتحاد األوروبي ييجد الديادة البخيصانيةُ .يعبخ عغ ذلظ سياسييغ محافطيغ
بارزيغ مغ حدب كاميخوف نفدو مثل عسجة لشجف الدابق يػريذ جػندػف ووزيخ العجؿ مايكل جػؼ
ويبخر ىؤالء أّنو وعمى مجار العقج الساضي نقمت سمدمة مغ معاىجات االتحاد األوروبي قج اًر متدايجاً
مغ الدمصة مغ الجوؿ األعزاء إلى البيخوقخاشية السخكدية لالتحاد األوروبي في بخوكدل .يؤكج
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السذككػف في أوروبا 9أ ّف الدمصة التشفيحية لالتحاد األوروبي ،التي تجعى السفػضية األوروبية ال يسكغ
ٍ
شخز آخخ ،كحلظ فإف لجػ القادة البخيصانييغ بعس
محاسبتيا مغ ِقبل الشاخبيغ في بخيصانيا أو أؼ
الشفػذ عمى اختيار أعزاء السفػضية األوروبية كل خسذ سشػات لكغ بسجخد اختيار األعزاء ،ال
أؼ مشيع لمسحاسبة مغ ِقبل الحكػمة البخيصانية أو الشػاب البخيصانييغ السشتخبيغ في االتحاد
يخزع ٌ
األوروبي( .رضػاف )2016،
أف  %65مغ القػانيغ البخيصانية ترشع في بخوكدل وما بيغ  2014 ،1993فاف
يقػؿ معدكخ الخخوج ّ
 231اجخاء بخلساني فذل بدبب ،العزػية في االتحاد األوروبي وىحا مغ وجية نطخ معدكخ الخخوج
انتقاص مغ سيادة السسمكة الستحجة ،the telegraph, 2015)( .كحلظ تتخػؼ السسمكة الستحجة مغ

سيصخة دوؿ مشصقة اليػرو 10أؿ ( )19عمى مجخيات اتخاذ القخار في االتحاد األوروبي ،إذ يؤكج الخبخاء

عمى أ ّف االتحاد الشقجؼ التي رفزت بخيصانيا الجخػؿ فيو أصبح محػر اتخاذ القخار في االتحاد األوروبي،
وأصبحت جسيع الق اخرات تتصمب تفاوضاً مغ قبل أعزائو في البجاية ثع يتع عخضيا بعج اتفاؽ األعزاء
في مشصقة اليػرو عمى دوؿ االتحاد مجتسعة( .مخشج)2016 ،

يؤكج معدكخ الخخوج أيزاً ا ّف ىشاؾ رغبة في بخيصانيا إلعصاء البخلسانات الػششية الحق في التجسع معاً
بيجؼ رفس أؼ تذخيع يرجر عمى السدتػػ األوروبي يتعارض مع مرالح الجوؿ القػمية.

-2اليجخة

يزسغ قانػف االتحاد األوروبي لسػاششي أؼ دولة مغ دوؿ االتحاد األوروبي حق الدفخ والسعيذة والعسل

في دولة أخخػ ،أدػ ذلظ الى تػافج العساؿ مغ دوؿ مشصقة اليػرو مثل ايخلشجا  ،ايصاليا  ،ليتػانيا ( جشبا

إلى جشب مع أعزاء االتحاد األوروبي مثل بػلشجا ورومانيا الحيغ لع يشزسػا بعج إلى العسمة السػحجة إلى
السسمكة الستحجة بحثاً عغ عسل  ،مغ ىشا تعتبخ اليجخة سبب ميع مغ أسباب االنفراؿ ،فيي تسثل
السذكمة األكبخ التي تػاجو السجتسع البخيصاني مغ وجية نطخ معدكخ الخخوج  ،فبخيصانيا تخػ أ ّف قػانيغ
االتحاد األوروبي ىي الدبب في تجفق السياجخيغ إلييا  ،ىؤالء مغ وجية نطخ معدكخ الخخوج أ ّثخوا عمى
مدتػػ السعيذة والشديج االجتساعي ويذكمػف عبئاً مادياً عمى الخجمات العامة مثل التعميع والرحة لتبمغ

قيستو  3.67مميار جشيو إستخليشي وقج شالبت بخيصانيا بػضع آلية لمتحكع في حخكة السياجخيغ الػافجيغ

إلييا مغ بمجاف أوروبا إال أ ّف مصالبيا لع تشفح( .سيغفخيج)2016 ،

 9شكوكٌة أوروبٌة  Euroscepticismهو مصطلح ٌصف رفض األوروبانٌة ،أي ٌرى تشكٌل اتحادات سٌاسٌة بٌن الدول األوروبٌة
مثل االتحاد األوروبً هو مشروع فاشل
10

منطقة الٌورو :هو االسم الذي ٌطلق على دول االتحاد األوروبً المنضمة إلى العملة الموحدة الٌورو.
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يقػؿ أعزاء حسمة " صػتػا بالخخوج" أ ّف بخيصانيا ال يسكشيا الديصخة عمى اليجخة حتى تخخج مغ االتحاد
األوروبي ،أل ّف حخية التشقل تسشح مػاششي االتحاد االوروبي اآلخخيغ الحق التمقائي لمعير في السسمكة

أف" االتحاد األوروبي ليذ لجيو الييكل القانػني الالزـ لمتعامل مع
الستحجة ،يقػؿ أنرار الخخوج أيزاً ّ
أزمة السياجخيغ الحالية ،واذا صػتشا بالخخوج ،سيفيج الديصخة عمى تمظ االزمة"
قاؿ السعارضػف لفكخة االتحاد األوروبي إ ّف اليجخة أصبحت قزية مديدة بذجة في بخيصانيا ،كسا ىػ
الػضع في الػاليات الستحجة االمخيكية ويتبشى ىحه الخؤية نايجل فاراج زعيع حدب استقالؿ السسمكة الستحجة

ويجادؿ ىؤالء أ ّف السياجخيغ مغ جشػب وشخؽ أوروبا قج خّفس رواتب العساؿ البخيصانييغ السػلػديغ في
بخيصانيا .يقػؿ مؤيجيػ الخخوج بأ ّف "السسمكة يجب أف تخكد عمى استقباؿ السياجخيغ الحيغ سػؼ يجمبػف

ميارات قيسة لمبالد ويشجمجػف جيجاّ في الثقافة البخيصانية".

تذيخ آخخ االحرائيات أ ّف عجد السياجخيغ يقجر ب  863ألف مياجخ وىػ ما يذكل عبأ بقيسة تتجاوز
 3.67مميا ار جشيو إستخليشي ( )4.131مميار دوالر سشػياً بحدب مجرسة لشجف االقترادية( .عمى،
)2016

رفع زعيع حدب استقالؿ السسمكة الستحجة نايجل فاراج

11

شعا اًر حسل عشػاف " نقصة االنييار" في اشارة إلى

تجفق الالجئيغ ،ما اعتبخه كثيخيغ بأنو استفداز وشعػر يشع عمى العشرخية تجاه الالجئيغ والسياجخيغ .مشح

بجاية أزمة السياجخيغ غيخ القانػنية كانت بخيصانيا أكثخ الجوؿ صخامة في التعامل معيا فقج سسح قانػنيا
السعجؿ في مارس  2013ـ باعتقاؿ السياجخيغ غيخ القانػنييغ ومشعيع مغ فتح حداب بشكي ومغ العالج،
كسا قامت الحكػمة البخيصانية بعج اصجار القانػف ،بإلراؽ اعالف في بعس السشاشق العامة يقػؿ " إذا

ووضح العجاء البخيصاني
كشت مياج اًخ غيخ شخعي فإما الخحيل إما االعتقاؿ" وىػ ما قػبل بانتقادات كثيخة ّ
لالجئيغ( .شارؽ )2016،

-3التجارة

تسثل حخية التجارة سبباً آخخ لمخخوج ،حيث يخػ البعس مغ مشاىزي البقاء داخل االتحاد األوروبي ،أ ّف
لشجف تتسكغ مغ التقجـ بجرجة أكبخ إذا اتجيت لمقػػ الكبخػ مثل الريغ واليشج والػاليات الستحجة االمخيكية
وأمخيكيا الالتيشية واستعادت مكانتيا عمى الداحة الجولية.

-4اعادة األمؾال

السسمكة الستحجة ثاني أكبخ مداىع في ميدانية االتحاد األوروبي بعج ألسانيا ،حيث تداىع السسمكة ب 13
مميار جشيو إستخليشي (قبل تاتذخ كانت  18مميار جشيو إستخليشي ،فاوضت تاتذخ الجساعة االوروبية

11

ناٌجل بول فارٌج هو سٌاسً برٌطانً وزعٌم حزب االستقالل ولد فً ٌوم  3أبرٌل  1964فً لندن ،أصبح فارٌج زعٌم لحزب االستقالل منذ
سنة  2111وٌعرف عنه معارضته للهجرة واإلتحاد األوروبً.
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وجعمتيا  13مميار جشيو إستخليشي) ومغ وجية نطخ معدكخ الخخوج فاف السسمكة الستحجة ال تدتفيج إال ب

 6مميار جشيو إستخليشي مغ السذاريع والبخامج السذتخكة مع االتحاد األوروبي ،مغ ىشا رفع معدكخ الخخوج
شعار " نخيج اعادة امػالشا "

))The telegraph, 2016

-5االعتبارات االجتساعية والثقافية

الذعػر الجفيغ باالنفخاد وعجـ االنتساء لالتحاد األوروبي بقي حاض اًخ لجػ الذعب البخيصاني حتى أّنيع
يكتبػف عمى اعالنات وكاالت الدياحة في بخيصانيا مقػلة " رحالت إلى اوروبا " عمى أساس ّانيع يقصشػف

قارة أخخػ.

-6التخؾف مؽ انذاء قؾة عدكخية أوروبية والتي مغ شأنيا أف تقػض حمف شساؿ االشمدي التي تقػده

بخيصانيا مع الػاليات الستحجة األمخيكية خاصة بعج الجعػة إلى انذاء جير مذتخؾ لالتحاد األوروبي
لمترجؼ إلى روسيا وغيخىا مغ التيجيجات.

-7التحجيات االقترادية واألزمة العالسية

مغ وجية نطخ معدكخ الخخوج أثبتت فذل االتحاد األوروبي مغ خالؿ ذراعو السالي الستسثل بالبشظ

السخكدؼ األوروبي في حل معزالت ىيكمية في االقترادات األوروبية كسعجالت البصالة السختفعة وتجنى
معجالت الفائجة وصػالّ إلى اعتساد الفائجة الدمبية والفذل في الػصػؿ الى أىجاؼ نسػ السدتيمكيغ

(التزخع) إلى مدتػيات  %2كل ىحا جعل الجسيع أماـ استحقاؽ السداءلة القاسية مغ قبل مجتسعاتيا.

ثاني ا /دوافع معدكخ البقاء في االتحاد األوروبي
ّإنو مغ األىسية بسكاف ذكخ األسباب التي دفعت  %48.1مغ الذعب البخيصاني بزخورة البقاء في
االتحاد ،ىحه الجوافع نادػ مغ أجميا ودافع عشيا بقػة معدكخ البقاء.

-1الؾعائف

أف  3.5مميػف مغ الػضائف البخيصانية مختبصة بذكل مباشخ
يؤكج معدكخ البقاء داخل االتحاد األوروبي ّ
مع عزػية بخيصانيا في االتحاد األوروبي ضسغ الدػؽ السذتخكة

-2الرادرات واالستثسار

فإف أكثخ
بشاء لسعدكخ البقاء فاف  %50مغ الرادرات البخيصانية تذتخييا دوؿ االتحاد األوروبي .كحلظ ّ
ً
مغ  300000شخكة بخيصانية و %74مغ السرجريغ البخيصانييغ يعسمػف في االسػاؽ البخيصانية،
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باإلضافة إلى ذلظ فإف األمخيكاف واالسيػييغ واالوروبييغ يبشػف مرانع في بخيصانيا ألنيا في الدػؽ

السذتخكة.

-3التجارة

فإنيا
االتحاد األوروبي يعقج اتفاقيات مع باقي العالع ،ولكغ عشجما تكػف بخيصانيا خارج االتحاد األوروبي ّ
ستعقج اتفاقيات لػحجىا وستكػف التجارة بالتأكيج أضعف مغ االتحاد األوروبي.

-4حخية العسل والجراسة والدفخ

أف  1.4مميػف بخيصاني يعيذػف داخل االتحاد األوروبي ،وكحلظ 14.500شالب
يؤكج معدكخ البقاء ّ
بخيصاني يدتفيجوف مغ بخنامج التبادؿ الصالبي في االتحاد األوروبي خالؿ االعػاـ ،2012،2013

يتداءؿ معدكخ البقاء عغ مريخ ىؤالء ،كحلظ فاف رخز القيادة التي ترجر في السسمكة الستحجة تكػف
صالحة في أنحاء االتحاد األوروبي.

-5الدالم والجيسقخاطية

يؤمغ معدكخ البقاء بأف االتحاد األوروبي سبب ميع في نذخ الدالـ والجيسقخاشية في دوؿ شخؽ اوروبا،
فقج ساعج االتحاد في تػشيج الجيسقخاشية في أسبانيا ،البختغاؿ ،اليػناف ودوؿ االتحاد الدػفيتي سابقاً،
وساىع االتحاد مغ وجية نطخ معدكخ البقاء في نذخ الدالـ في البمقاف مشح انتياء الحخب ىشاؾ .بجانب

األمع الستحجة فإف االتحاد األوروبي يمعب دو اًر ميساً في تجشب الرخاعات ،حفع الدالـ وفي بشاء

الجيسقخاشية.

-6التأثيخ في العالؼ

مغ وجية نطخ معدكخ البقاء فاف بخيصانيا وسط  28دولة ديسقخاشية في االتحاد األوروبي وفي أكبخ سػؽ

في العالع تكػف أقػػ ألنيا تكػف مسثمة خالؿ االتحاد األوروبي في الكثيخ مغ السؤسدات الجولية وىحا
يعصييا تأثي اًخ أكبخ في العالع بخالؼ ما تكػف لػحجىا.

لكغ ىحه األسباب وأخخػ لع تقشع السػاشغ البخيصاني الحؼ صػت  %52ضج مذخوع البقاء في االتحاد
األوروبي في حسمة ودعاية قػية لسعدكخ الخخوج.

خالصة الفرل

لع تخغب بخيصانيا باالنزساـ الى الجساعة االوروبية لمفحع والرمب مشح انذائيا ولع تػقع عمى اتفاقية

باريذ عاـ  1951وال عمى معاىجة روما عاـ  .1957عجـ رغبتيا يعػد الى اسباب سياسية واقترادية.

عجـ رغبتيا باالنزساـ لمجساعة االقترادية األوروبية لع يصػؿ ،حيث تقجمت بصمبيغ ،لكشيسا رفزا مغ
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قبل الخئيذ الفخندي الدابق شارؿ ديغػؿ .تع قبػؿ شمب انزساـ بخيصانيا لمجساعة عاـ  .1973لع تكغ
العالقة مدتقخة بيغ بخيصانيا واالتحاد األوروبي ،يعػد ذلظ الى وجػد تيار مذكظ باالتحاد مشح لحطة

االنزساـ .ىحا التيار وجج رواجاً داخل أغمب التيارات الدياسية البخيصانية ورفع قزايا أثارت الخأؼ العاـ
البخيصاني مثل الديادة والتي يعتبخ ىحا التيار أنيا سمبت لرالح بخوكدل حيث مقخ االتحاد األوروبي،

وقزية اليجخة التي يعتبخىا ىحا التيار سبب فقج السػاشغ البخيصاني كثيخ مغ فخص العسل لرالح مػاششي

االتحاد األوروبي ،باإلضافة إلى الجوافع االقترادية والسالية .ىحه الجوافع جعمت مغ  %51.9يرػتػف

لرالح معدكخ الخخوج .عمى الجانب اآلخخ ،رفع معدكخ البقاء عجة قزايا ليا عالقة باالمتيازات التي
تجشييا بخيصانيا مغ وراء عزػيتيا في االتحاد األوروبي والتي يأتي عمى رأسيا حخية التشقل لألفخاد والدمع

والخجمات ،باإلضافة إلى دوافع اقترادية واجتساعية.
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انفصم انزاتغ
انتداػٍاخ انسٍاسٍح واالقتصادٌح خلزوج تزٌطانٍا ين االحتاد األوروتً
ادلثحث األول :اخزاءاخ احلكىيح انربٌطانٍح تؼد ظهىر نتائح استفتاء
ادلثحث انثانً :انتداػٍاخ انسٍاسٍح وانسٍنارٌىهاخ ادلتىقؼح
ادلثحث انثانث :انتداػٍاخ االقتصادٌح وانسٍنارٌىهاخ ادلتىقؼح
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مقجمة
أعقب نتائج استفتاء يػنيػ  2016حػؿ خخوج أو بقاء بخيصانيا في االتحاد األوروبي ،اجخاءات مغ قبل

الحكػمة البخيصانية الججيجة بخئاسة تيخي اد ماػ ،ىجفت ىحه االجخاءات إلى بث الصسأنيشة بعج حالة القمق

وعجـ اليقيغ التي اجتاحت بخيصانيا ،االتحاد األوروبي والعالع .خصاب رئيدة وزراء بخيصانيا الججيجة تيخي اد

ماػ الحؼ ألقتو في النكدتخ ىاوس في  17يشايخ  2017أكج عمى رغبة الحكػمة البخيصانية الججيجة
التػصل إلى اتفاؽ يمبى مرالح كالً مغ بخيصانيا واالتحاد األوروبي .بعج ىحا الخصاب أصجرت الحكػمة

البخيصانية ما عخؼ بالكتاب األبيس الحؼ تزسغ اثشا عذخ مبجأً يبيغ شكل العالقة السدتقبمية التي تخغب

بيا بخيصانيا مع االتحاد األوروبي .قامت الحكػمة البخيصانية أيزاً بتفعيل السادة  50مغ اتفاقية لذبػنة،

ىحه السادة التي تؤشخ قانػنية الخخوج مغ االتحاد األوروبي ،اتبعت ىحه الخصػة بخسالة بعثتيا رئيدة

الػزراء ماػ إلى رئيذ االتحاد األوروبي دونالج تػسظ تؤكج فييا تفعيميا لمسادة  50مغ اتفاقية لذبػنة.

كاف لطيػر نتائج البخيكدت تجاعيات سياسية مباشخة ،مغ أىسيا استقالة رئيذ وزراء بخيصانيا ديفيج

كاميخوف وتػلى تيخي اد ماؼ رئاسة الػزراء بجوف انتخابات عامة وىحا يعتبخ االجخاء األوؿ في تاريخ
بخيصانيا .أيزاً كاف ىشاؾ تجاعيات اقترادية مباشخة ،تسثمت في تخاجع سعخ الجشيو اإلستخليشي وخدائخ

في البػرصات العالسية.

يتػقع حجوث تجاعيات سياسية في السدتقبل بسا يتعمق بػحجة بخيصانيا ،فاسكتمشجا تصالب بقػة االنفراؿ عغ

بخيصانيا ،وكحلظ ايخلشجا الذسالية .مغ الستػقع أيزاً تفكظ االتحاد األوروبي في السشطػر البعيج ،نط اًخ

لتراعج الحخكات اليسيشية.

يتشاوؿ الفرل الخابع في السبحث األوؿ اجخاءات الحكػمة البخيصانية بعج ضيػر نتائج استفتاء
2016،،والسبحث الثاني :التجاعيات الدياسية والديشاريػىات الستػقعة ،أما السبحث الثالث فيتشاوؿ
التجاعيات االقترادية والديشاريػىات الستػقعة
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السبحث األول :اجخاءات الحكؾمة البخيظانية بعج عيؾر نتائج استفتاء 2016
بعج أف استقخت الحياة الدياسية في بخيصانيا بعج ضيػر الشتائج وفػز معدكخ الخخوج ولقصع الذظ باليقيغ

قامت الحكػمة البخيصانية بعجة خصػات تسثمت بعقج لقاءات سياسية داخمية وخارجية ،القاء خصابات وتشفيح
خصػات ىجفت جسيعاً بث الصسأنيشة لمجاخل والخارج بذأف العالقة السختقبة بيغ االتحاد األوروبي وبخيصانيا

مغ جية وما بيغ بخيصانيا والعالع مغ جية أخخػ .كاف آخخ الخصػات دعػة رئيدة الػزراء البخيصاني تيخي اد
ماػ إلى انتخابات مبكخة في بخيصانيا .ىحه الخصػة السفاجئة القت تخحيباً كبي اًخ داخل األوساط الدياسية.
تيخي اد ماػ بخرت الخصػة مغ أجل استقخار الحياة الدياسية البخيصانية وإلنياء االنقداـ الحؼ حرل خالؿ

عسمية الترػيت عمى استفتاء  .2016كاف ىشاؾ بعس الخصػات السيسة والخصابات اليامة التي عكدت
رغبة بخيصانيا باستسخار العالقات الدياسية واالقترادية واألمشية مع االتحاد األوروبي والعالع ،لكغ

باتفاقيات ومعاىجات ججيجة غيخ السعسػؿ بيا في الػقت الحالى .مغ أىع ىحه الخصػات والخصابات:

أوالا  /خظاب النكدتخ ىاوس 2017
شكل خصاب رئيدة الػزراء البخيصاني تيخي اد ماػ في النكدتخ ىاوس في  17يشايخ  2017محصة جػىخية
ّ
في مدار عسمية خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي .الخصاب حسل استخاتيجية بخيصانيا حػؿ عسمية
الخخوج مغ االتحاد األوروبي والعالقة السدتقبمية بيغ بخيصانيا واالتحاد األوروبي .ىحه االستخاتيجية تسثمت

أف السسمكة الستحجة تدعى بعج خخوج السسمكة مغ االتحاد إلى اتفاؽ ّبشاء
بسبادغ أساسية عشػانيا الخئيذ ّ
يكػف لسرمحة الصخفيغ .في ىحا الخصاب الياـ وضعت ماؼ الخصػط العخيزة لسدتقبل العالقة التي قج
تؤدػ إلى اتفاؽ يخضى الصخفيغ .ىحا الخصاب وثقتو الحكػمة البخيصانية وسستو الكتاب األبيس.

ثاني ا  /الكتاب األبيض 2017
في يشايخ  2017صجر عغ الحكػمة البخيصانية " الكتاب االبيض"" "White paperالحؼ حسل عشػاف "
خخوج السسمكة الستحجة والذخاكة الججيجة مع االتحاد األوروبي" .جاء في الكتاب تفاصيل الخصة االيجابية

والبشاءة التي تقػـ باألساس عمى الذخاكة في السرالح الستبادلة بيغ السسمكة الستحجة واالتحاد األوروبي،
وقجمت الػثيقة بالتفريل السبادغ اؿ  12التي ستحكع مدار السفاوضات بيغ بخيصانيا واالتحاد األوروبي
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وتحجد مدتقبل العالقة بيغ لشجف وبخوكدل عمى قاعجة السرمحة الستبادلة بيغ السسمكة واالتحاد األوروبي
بالحفاظ عمى تجارة أكبخ ،تبادالً تجارياً أكثخ نذاشاً في مجاالت الدمع والخجمات.

السبادئ االثشا عذخ التي تزسشيا الكتاب األبيض )(UK.gov website
-1اليقيؽ
الحكػمة ستعسل عمى تػفيخ سبل اليقيغ حالسا تدتصيع وىحا يعشى ّأنو سيكػف أخح وعصاء في السفاوضات
وتقجيع تشازالت مغ الصخفيغ وىحا ضخورؼ لمذخكات والقصاع العاـ ولمجسيع خالؿ مدار عسمية

السفاوضات.

-2ضبط القؾانيؽ البخيظانية
ىحا يعشى أف تكػف بخيصانيا مدؤولة عغ شؤونيا الخاصة وأف تتحكع بيا وأف تزع نياية لػالية محكسة
العجؿ االوروبية .وأف تدغ بخيصانيا قػانيشيا في ويدتسشدتخ وادنبخة وكارديف وبمفاست.

-3تعديد االتحاد
ستعسل الحكػمة البخيصانية عمى تعديد االتحاد الثسيغ ما بيغ االجداء األربعة التي تذكل السسمكة الستحجة.
ستعسل الحكػمة البخيصانية عمى اشخاؾ الحكػمات السفػضة في بمجاف السسمكة الستحجة في عسمية

السفاوضات.

-4االبقاء عمى مشظقة حخية الدفخ السذتخكة مع ايخلشجا
يعتبخ االبقاء عمى مشصقة حخية الدفخ السذتخكة مع ايخلشجا أولػية بالشدبة لمسسمكة الستحجة ،ىحه السشصقة

قائسة بيغ السسمكة الستحجة وايخلشجا قبل عزػية البمجيغ في االتحاد األوروبي.
-5ضبط اليجخة

ستػاصل بخيصانيا ضبط ىجخة القادميغ إلى بخيصانيا مغ أوروبا ،مع البقاء عمى استقصاب ألسع وأفزل
الشاس لمعسل أو الجراسة في بخيصانيا وال بج اف يبقى االنفتاح الستقباؿ السػاىب الجولية لبخيصانيا .أوضحت

بخيصانيا ضسغ ىحا السبجأ أنيا ستتحكع بعجد القادميغ إلى بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي.
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-6حقؾق مؾاطشي االتحاد األوروبي في بخيظانيا ،وحقؾق البخيظانييؽ في االتحاد األوروبي
الحكػمة البخيصانية ستزسغ في أقخب فخصة حقػؽ مػاششي االتحاد األوروبي الحيغ يعيذػف في بخيصانيا
والعكذ ،وتدػية ىحه القزية في أسخع وقت يذكل أىسية بالشدبة لبخيصانيا.
-7حساية حقؾق العامميؽ
ستعسل الحكػمة عمى حساية الحقػؽ القانػنية لمعامميغ خاصة لجػ مجالذ ادارة الذخكات السجرجة في

البػرصة.

-8تجارة حخة مع األسؾاق االوروبية
ستدعى بخيصانيا إلى التػصل إلى اتفاقية جخيئة وشسػحة بذأف التجارة الحخة مع االتحاد األوروبي ،مغ

شأف ىحه االتفاقية أف تتيح أكبخ قجر مغ الحخية في تجارة الدمع والخجمات بيغ بخيصانيا والجوؿ األعزاء

في االتحاد األوروبي ،كسا ّانيا ستتيح لمذخكات البخيصانية أكبخ قجر مغ الحخية لمستاجخة والعسل ضسغ
االتحاد األوروبي والدساح لمذخكات األوروبية بحخية الستاجخة والعسل في بخيصانيا .ىحا ال يعشى عزػية
ؽ
بشاء عمى ىحا السبجأ أف تكػف عزػاً في الدػؽ السػحجة
بخيصانيا في الدػ السػحجة .ال تدعى بخيصانيا ً
بل تدعى إلى اتاحة أكبخ قجر مغ التجارة معيا مغ خالؿ اتفاقية ججيجة لمتجارة الحخة تكػف شاممة وجخيئة

وشسػحة .تمظ االتفاقية قج تتزسغ بعس عشاصخ التختيبات الحالية السعسػؿ بيا في الدػؽ السػحجة في

ألف
مجاالت معيشة بذأف ترجيخ الديارات والذاحشات أو حخية تقجيع خجمات مالية عبخ الحجود الػششية ّ
مغ غيخ السشصقي مغ وجية نطخ الحكػمة البخيصانية البجء مغ الرفخ في الػقت التي تمتدـ بو بخيصانيا

أف السسمكة الستحجة لغ تداىع
وباقي دوؿ االتحاد األوروبي بشفذ القػاعج مشح سشػات شػيمة .أكج ىحا السبجأ ّ
في ميدانية االتحاد األوروبي ألنيا ليدت عزػاً في الدػؽ السػحجة.
-9اتفاقيات تجارية مع الجول االخخى
تدعى بخيصانيا أف يكػف ليا حخية التػصل التفاقيات تجارية مع دوؿ خارج االتحاد األوروبي ،بيشت
اف عزػيتيا في االتحاد األوروبي قج ساىع في خفس الشاتج القػمي ليحا
بخيصانيا مغ خالؿ ىحا السبجأ ّ
كأمة تجارية
الدبب تؤكج بخيصانيا ّأنو قج آف األواف النصالؽ بخيصانيا إلى العالع ومعاودة اكتذاؼ دورىا ّ
عالسية عطيسة.
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-10أفزل مقخ لمعمؾم واالبتكار
تخحب بخيصانيا باالتفاؽ عمى مػاصمة التعاوف مع الذخكاء االوروبييغ في السبادرات العمسية والبحثية
والتكشػلػجية الكبيخة ،وستبقى بخيصانيا في شميعة السداعي السذتخكة في مجاالت استكذاؼ الفزاء

والصاقة الشطيفة والتقشيات الصبية.

-11التعاون في مجال مكافحة الجخيسة "واالرىاب"
اف
ستػاصل بخيصانيا مع شخكائيا االوروبييغ في مكافحة الجخيسة و " االرىاب" وبيشت الحكػمة البخيصانية ّ
الخد عمى التيجيجات الستدايجة ال يكػف بتقميل التعاوف بل بتعديد العسل معا .وتدعى بخيصانيا إلى أف تذسل
العالقات السدتقبمية تختيبات حػؿ مدائل تصبيق القانػف ومذاركة السعمػمات االستخباراتية مع الحمفاء في

االتحاد األوروبي.

-12خخوج مؽ االتحاد األوروبي بذكل سمذ ومشغؼ
تعتقج الحكػمة البخيصانية أف مغ مرمحتيا ومرمحة االتحاد األوروبي تبشى عسمية تصبيق تجريجية خالؿ

عسمية السفاوضات يسكغ خالليا لكل مغ بخيصانيا ومؤسدات االتحاد األوروبي ودوؿ االعزاء االعجاد
لمتختيبات الججيجة التي ستشذأ ،وىحا يسشح الذخكات الػقت الكافي لمتخصيط واإلعجاد لتمظ التختيبات .
ىحه السبادغ في رأؼ الكاتب تعتبخ خارشة شخيق لسا قج تؤوؿ إليو العالقات بيغ بخيصانيا واالتحاد

األوروبي .ىحه السبادغ تعكذ انفتاحاً مشقصع الشطيخ وتطيخ في نفذ الػقت حخصاً كبي اًخ عمى مرالح

السسمكة الستحجة وشسػحاً الستسخار العالقة بيغ الصخفيغ.

ثالثا  /تفعيل السادة  50مؽ اتفاقية لذبؾنة
مغ الخصػات التي قامت بيا الحكػمة البخيصانية أيزاً بعج ضيػر نتائج االستفتاء تفعيل السادة  50مغ

معاىجة لذبػنة لستعمقة بخخوج أؼ دولة مغ االتحاد األوروبي .فسا ىي السادة  50مغ اتفاقية لذبػنة؟

تعتبخ السادة  50مغ معاىجة لذبػنة اإلشار القانػني لخخوج أؼ دولة مغ االتحاد األوروبي ولع يدبق أؼ
دولة أف خخجت مغ االتحاد األوروبي.
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أف أؼ دولة عزػ في االتحاد األوروبي أف تحيط السجمذ األوروبي عمساً بشيتيا
تشز ىحه السادة "عمى ّ
الخخوج ويسكشيا أف تتفاوض عمى ذلظ عمى أال تتجاوز مجة السفاوضات سشتيغ إال في حالة مػافقة جسيع

أف الجولة التي تخيج الخخوج مغ
الجوؿ األعزاء األخخػ عمى تسجيج ىحه الفتخة .تشز السادة أيزاً عمى" ّ
االتحاد األوروبي ال يحق ليا السذاركة في السذاورات داخل االتحاد األوروبي حػؿ ىحا السػضػع" .تشز

أف أؼ اتفاؽ لخخوج أؼ دولة مغ عزػية االتحاد يجب أف تحطى " بأغمبية مذخوطة")
السادة أيزاً عمى ّ
(أؼ  %72مغ الجوؿ األعزاء اؿ  27الستبقية في االتحاد األوروبي مسا يسثل  %65مغ سكاف دوؿ
االتحاد" وكحلظ بتأييج نػاب البخلساف األوروبي.
قامت رئيدة الػزراء البخيصاني تيخي اد ماؼ بتفعيل السادة  50مغ اتفاقية لذبػنة عبخ رسالة

12

أرسمتيا إلى

رئيذ االتحاد األوروبي في 29مارس  .2017بيحه الخصػة تكػف بخيصانيا دخمت االجخاءات العسمية
لخخوجيا مغ االتحاد األوروبي .يبقى أف يعقج البخلساف األوروبي اجتساعاً لسشاقذة البجء في السفاوضات.
رابعا  /رسالة تيخي اد ماي لالتحاد األوروبي مارس 2017
بجأت بخيصانيا في التاسع والعذخيغ مغ مارس  2017فعمياً اجخاءات الخخوج مغ االتحاد األوروبي عبخ

رسالة رسسية مكتػبة مغ رئيدة الػزراء البخيصاني تيخي اد ماؼ إلى رئيذ االتحاد األوروبي دونالج تػسظ
تتزسغ رغبة بخيصانيا بالخخوج مغ االتحاد األوروبي عبخ تفعيل السادة  50مغ اتفاقية لذبػنة .تزسشت

الخسالة شكل العالقة السدتقبمية ما بيغ بخيصانيا واالتحاد األوروبي ومحتػػ الخسالة ال تختمف كثي اًخ عغ
خصاب ماػ في النكدتخ ىاوس في  17يشايخ  2017والحؼ وثق بذكل رسسي بكتاب اسسو " الكتاب

األبيض"

اء في الجاخل أو الخارج ،وأ ّف العالقة
بخأؼ الباحث ّ
أف مخحمة الذظ قج أتزحت لجسيع االشخاؼ سػ ً
السدتقبمية بيغ بخيصانيا واالتحاد األوروبي ستكػف إيجابية وىحا واضح مغ بيانات وترخيحات الحكػمة

البخيصانية الستعجدة خالؿ االشيخ الدابقة ،خاصة ما ورد في خصاب تيخي اد ماؼ في النكدتخ ىاوس
ورسالتيا الخسسية لالتحاد األوروبي .كحلظ صجرت عجة ترخيحات مغ قادة االتحاد األوروبي رغبشيع
باستسخار العالقة مع بخيصانيا كػنيا العب أساسي في أوروبا وتحتل مقعجاً في مجمذ األمغ .اذف نحغ
بانتطار عاميغ مغ السفاوضات ستشتج عشيا بالتأكيج اتفاقية وعالقة ججيجة بيغ بخيصانيا واالتحاد األوروبي.

12

ٌمكنك قراءة نص الرسالة بالكامل فً قائمة المالحق
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السبحث الثاني /التجاعيات الدياسية لترؾيت بخيظانيا لرالح معدكخ الخخوج
أوالا  /الخخيظة الدياسية البخيظانية بعج البخيكدت
يتبغ في شكل
السدتػػ الحدبي الجاخمي في بخيصانيا ،وفي ضػء حقيقة أف أياً مغ األحداب الخئيدة لع ّ
رسسي دعػة الخخوج مغ االتحاد األوروبي ،كاف مغ الصبيعي أف تتأثخ تمظ األحداب سمباً بشتائج االستفتاء،
فجاخل حدب السحافطيغ ،وبخالؼ استقالة رئيذ الحكػمة ديفيج كاميخوف ،ضيخت تبايشات إزاء التعامل مع

كيفية تشفيح الشتائج ،كاف مشيا ترخيح مشجوب بخيصانيا لجػ االتحاد األوروبي في كانػف األوؿ (ديدسبخ)

الساضي ،الحؼ سخخ مغ السدؤوليغ عغ تشفيح قخار الخخوج البخيصاني ،ما أدػ إلى خخوجو مغ مشربو،

كسا أجخت رئيدة الحكػمة البخيصانية تغييخات في الرف األوؿ السدؤوؿ معيا عغ ىحا السمف في ضل

انتقادات بأف السدؤوليغ عشو معارضػف ليحا الخخوج ،أو عمى األقل غيخ متحسديغ لو ،فأتت بذخريات
معخوفة بانحيازىا إلى خيار خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي الى مػاقع الترجؼ ليحا السػضػع،

بيجؼ تدييل التػصل إلى خخيصة شخيق تحجد السحصات الخئيدة ليحا الخخوج .وعمى مدتػػ حدب العساؿ
السعارض ،فقج عانى ،كأحج تجاعيات نتائج االستفتاء ،مغ تراعج الخالفات داخل صفػفو ،وداخل ىيئتو

البخلسانية .وال يعشي ذلظ بالصبع أف الدبب الػحيج ،أو حتى الخئيذ ،لتفاقع الخالفات داخل ىحا الحدب ىػ

ما تختب عمى قخار خخوج بخيصانيا ،لكشو بالتأكيج أشعميا أكثخ ،عمى خمفية اتياـ بعس قيادات الحدب
السشاوئيغ لدعيسو جيخيسي كػربيغ لو بأنو كاف لجيو قجر مغ التعاشف مع خيار الخخوج مغ االتحاد

األوروبي .كسا جاء الترػيت داخل مجمذ العسػـ ،ليطيخ وجػد كتمة مغ نػاب حدب العساؿ لع تمتدـ

بقخار زعيع الحدب في شأف الترػيت عمى اإلجخاءات السقجمة مغ الحكػمة لمخخوج مغ االتحاد األوروبي،
وىػ أمخ تبخز خصػرتو في ضػء ما ىػ معخوؼ في الشطاـ الحدبي البخيصاني تقميجياً مغ التداـ بسػقف

الحدب مغ جانب مسثميو في البخلساف .وأدػ مػقف ىؤالء الشػاب إلى تػجيو قيادة الحدب خصابات مكتػبة

تححر مغ مغبة ىحا السدمظ ،ليزيف ذلظ إلى ما يعانيو الحدب خالؿ الفتخة الساضية مغ اختالفات.

وإذا انتقمشا إلى تػتخ العالقة بيغ الدمصات عمى خمفية الدعي الى تشفيح قخار الخخوج البخيصاني مغ االتحاد
األوروبي ،نجج أنو إضافة إلى السػاجيات داخل مجمذ العسػـ ،كانت السػاجية أصعب في مجمذ

المػردات ،الغخفة األعمى لمبخلساف البخيصاني ،الحؼ وجو ضخبة لحكػمة تيخي اد ماؼ مغ خالؿ الترػيت

بغالبية كبيخة بمغت مئة صػت لسرمحة ضساف أف يكػف البخلساف شخيكاً أساسياً ،لو الكمسة األخيخة في

شأف أؼ تدػيات تتػصل إلييا الحكػمة مع االتحاد األوروبي عمى شخيقة الخخوج مشو ،مسا يعشي عػدة

األمخ الى مجمذ العسػـ لسشاقذتو والترػيت عميو مججداً .وعمى رغع أف الحكػمة وأنرارىا حاولػا الجفع
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بالقػؿ بأف مغ شأف ىحا القخار إبصاء خصػات خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي ومشح الفخصة

لسشاىزي ىحا الخخوج لعخقمتو ،فإف مغ صػت داخل مجمذ المػردات لسرمحة ىحا القخار دفع بالسقابل
بأف مغ شأف ىحه الريغة ضساف أف يكػف مسثمػ الذعب ىع الخقيب عمى الحكػمة في مخاحل صياغة

وتصبيق خخيصة الخخوج( .عبج الشاصخ)2017،
ثانيا  /التجاعيات الدياسية السباشخة

 -1استقالة رئيذ الػزراء الدابق ديفيج كاميخوف ،حيث وعج باالستقالة في حاؿ تع الترػيت لرالح
معدكخ الخخوج مغ االتحاد األوروبي.

 -2أضيخت نتائج االستفتاء انقداـ حاد داخل األحداب الدياسية والذعب البخيصاني بجسيع مكػناتو
الصبقية ،العسخية والجغخافية.

 -3إجخاء انتخابات داخمية لحدب السحافطيغ بعج استقالة كاميخوف ،وتع فػز تيخي اد ماػ التي كمفت
بخئاسة الػزراء مغ دوف انتخابات عامة وىحا الحجث يعتبخ األوؿ في تاريخ بخيصانيا.

 -4عارض القزاء البخيصاني البجء بإجخاءات الخخوج مغ االتحاد األوروبي إال بسػافقة البخلساف

البخيصاني وىحا ما ّتع في 14مارس .2017

 -5قامت رئيدة الػزراء البخيصاني بتفعيل السادة  50مغ معاىجة لذبػنة التي تدسح لخخوج أؼ دولة مغ
االتحاد األوروبي وذلظ عبخ رسالة لخئيذ االتحاد األوروبي دونالج تػسظ أرسمتيا في  29مارس

.2017

 -6قامت تيخي اد ماؼ بالجعػة الى انتخابات مبكخة ،وقج وافق البخلساف البخيصاني عمى ىحه الخصػة
السفاجئة وقج بخرت حكػمة ماػ ىحه الخصػة بتقػية مػقف الحكػمة السقبمة بالسفاوضات مع االتحاد

األوروبي.

ثالثا  /الديشاريؾىات الدياسية الستؾقعة
 -1تفكػ السسمكة
مغ الدشاريػىات الدياسية الستػقعة بعج استفتاء  2016ىػ تفكظ السسمكة الستحجة إلى مكػنات مدتقمة

وليذ حكع ذاتي تابع لمحكػمة البخيصانية كسا ىػ اآلف.
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أوالا :سيشاريؾ استقالل اسكتمشجا
عالقة بخيظانيا واسكتمشجا
مخت اسكتمشجا قبل انزساميا لبخيصانيا العطسى بسخاحل تػتخ شجيجة ،تخمميا معارؾ وحخوب بيغ الصخفيغ
ّ
حتى  1مايػ  1707حيغ تع إقخار قانػف الػحجة لعاـ  ،1707الحؼ اتحجت بسػجبو مسمكتي إنجمت اخ
واسكتمشجا فيسا يعخؼ اليػـ بسسمكة بخيصانيا العطسى ،فقج تػجيت مصامع ممػؾ إنجمت اخ إلى اسكتمشجا مشح ما

قبل اإلتحاد ،بل إف بعزيع نجح في فتخات مغ القخف 12السيالدؼ في جعل مسمكة اسكتمشجا تابعة ليع.

وشيجت الدشػات األخيخة مغ القخف الػ  13السيالدؼ ،وكل سشػات القخف الػ ،14محاوالت ممػؾ إنجمت اخ
فخض سيصختيع عمى اسكتمشجا ،وبالسقابل ثػرات االسكتمشجييغ تحت قيادة زعسائيع السحمييغ لمخالص مغ

االحتالؿ اإلنجميدؼ ،وقج تحقق ألىل اسكتمشجا ما أرادوا ،إذ اعتخؼ اإلنجميد باستقالليع عاـ  1328بعج

حخوب شاحشة .وباستقالؿ اسكتمشجا ،بجأت فتخة حكع عائمة ستيػارت األولى في الفتخة ( 1371ػ 1488ـ)،
وحاليا تعج اسكتمشجا تابعة لمسمكة إليدابيث الثانية ممكة السسمكة الستحجة مشح تػلييا السمظ سشة  ،1952وفي

 ،2007تسكغ الحدب الػششي األسكتمشجؼ الحؼ فاز باالنتخابات التذخيعية مغ تذكيل أوؿ حكػمة مدتقمة

في تاريخ ىحا البمج تحت الحكع البخيصاني.

بعج اعالف نتائج استفتاء  23يػنيػ  2016التي أضيخت فػز معدكخ الخخوج مغ االتحاد األوروبي،

ضيخت أيزاً بذكل متػازؼ نتائج الترػيت في كل مكػف مغ مكػنات السسمكة الستحجة .ىحه الشتائج
تفاوتت ما بيغ مؤيج ومعارض لفكخة الخخوج مغ االتحاد األوروبي .فاسكتمشجا صػتت لرالح البقاء في

االتحاد األوروبي بشدبة  %62وكحلظ ايخلشجا الذسالية ،فيسا عارضت ويمد فكخة البقاء في االتحاد األوروبي
أما إنجمت اخ باستثشاء لشجف فرػتت لرالح الخخوج مغ االتحاد األوروبي.
ّ
ترػيت اسكتمشجا لرالح البقاء في االتحاد األوروبي ورغبتيع باالستقالؿ عغ السسمكة الستحجة يجؿ عمى

مجػ اعتداز الذعب األسكتمشجؼ بيػيتو وقػميتو التي ناضل ودفع الكثيخ مغ الجماء في سبيل نيل حخيتو
واستقاللو .دعػة رئيدة وزراء اسكتمشجا نيكػال ستيخجغ لالستفتاء مغ أجل الخخوج مغ السسمكة الستحجة عاـ

 2016ليدت ججيجة ،حيث أُ ّجخ َؼ استفتاء عاـ  2014مغ أجل االستقالؿ لكشو لع يحقق األغمبية
السصمػبة .بمغت ندبة التأييج لرالح الخخوج مغ السسمكة الستحجة في حيشو  .%45يخجع البعس ذلظ إلى
عزػية بخيصانيا في االتحاد األوروبي في ذلظ الػقت واستفادة الذعب األسكتمشجؼ مغ الكثيخ مغ السذاريع
السشفحة مغ ِقبل االتحاد األوروبي كػنيا جدء مغ السسمكة الستحجة.
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ألف
يخغب الذعب األسكتمشجؼ في االستقالؿ عغ السسمكة الستحجة ليذ بدبب ىػيتو وقػميتو فقط بل ّ
أف السػاشغ
السػاشغ األسكتمشجؼ سأـ فخض الحكػمة البخيصانية قػانيشيا عميو ،ىحا باإلضافة إلى ّ
االسكتمشجؼ يخفس أف يعػد ليعير في جديخة معدولة بعيجاً عغ االنفتاح واالزدىار االقترادؼ الحؼ شعخ

فيو أثشاء عزػية السسمكة الستحجة في االتحاد األوروبي .يعكذ "الحدب الػششي األسكتمشجؼ "SNP

إن االستفتاء القادم ىؾ حساية السكتمشجا" .في اشارة لجعػة
رغبتو في االستقالؿ فيقػؿ عبخ اعالناتوّ " :
الحدب لالستفتاء عمى البقاء أو الخخوج في السسمكة الستحجة .أخحت قزية االستفتاء مشحى ججيأ بعج أف
ً
صػت بأغمبية لرالح االستقالؿ في 28مارس
ُعخض االستفتاء عمى شاولة البخلساف األسكتمشجؼ الحؼ ّ
صػت  69نائباً اسكتمشجياً لرالح الخخوج مغ السسمكة الستحجة مقابل  59نائباً لرالح البقاء
.2017
ّ
فييا .الحكػمة البخيصانية مغ جيتيا أبجت رفزيا ليحه الخصػة األسكتمشجية حيث قالت تيخي اد ماػ رئيدة

الػزراء " سيكػف مغ الطمع لذعب اسكتمشجا اجخاء استفتاء عمى االنفراؿ عغ السسمكة في ضل غياب
السعمػمات الزخورية لجػ السرػتيغ عغ عالقتشا السدتقبمية مع أوروبا" ) (RT,2017بالخغع مغ رفس

أف الحدب الػششي االسكتمشجؼ يرخ عمى إجخاء االستفتاءُ .يعبخ
الحكػمة البخيصانية ىحه الخصػة إال ّ
بأف الحكػمة االسكتمشجية ال يسكشيا أف تتجاىل رغبة  %62مغ الذعب االسكتمشجؼ
الحدب عغ رؤيتو ّ
باالستقالؿ عغ السسمكة الستحجة وليذ مغ حق الحكػمة البخيصانية مشع ذلظ .الحكػمة البخيصانية دائساً
تكخر أنو ال يػجج أؼ اتفاؽ مع االتحاد األوروبي دوف تمبية رغبات جسيع السكػنات(Whitman, .
)2017

سيقجـ االتحاد األوروبي مغ جيتو تدييالت السكتمشجا في حاؿ انفرمت عغ بخيصانيا وتقجمت بصمب

أف اسكتمشجا كانت باألساس ضسغ االتحاد كجدء مغ بخيصانيا
انزساـ لالتحاد األوروبي لعجة أسباب أىسيا ّ
وأف االتحاد سيديل انزساميا كي يعيج الثقة لجولو في ضل الذظ وعجـ اليقيغ الستدايج في أوروبا.

تأثيخ انفرال اسكتمشجا
تأثيخ انفراؿ اسكتمشجا عغ بخيصانيا سيكػف كارثياً عمى أحالـ بخيصانيا في استعادة أمجاد إمبخاشػرتييا

العطسى .استقالؿ اسكتمشجا سيحخـ بخيصانيا مغ السسخ السائي الػاقع بيغ اسكتمشجا وجخيغ النج مخو اًر
بايدمشجا .ىحا السسخ ميع ججاً لجولة عطسى مثل بخيصانيا عمى الرعيج العدكخؼ االستخاتيجي .استقالؿ
اسكتمشجا سيحخـ بخيصانيا مغ العسق االستخاتيجي ليا في الذساؿ .أبخز التحجيات التي ستػاجو بخيصانيا
عمى الرعيج االقترادؼ في حاؿ استقمت اسكتمشجا ىي الثخوات ،فخدارة بخيصانيا لبحخ الذساؿ الػاقع
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شساؿ شخؽ اسكتمشجا والغشى بالثخوات الباششية وأىسيا الشفط والغاز ،البحخ الحؼ تعتسج عميو بخيصانيا لتأميغ

ثمثي احتياجاتيا مغ الشفط( .فخزات)2016 ،

ربسا يعقج االستفتاء بعج انتياء فتخة السفاوضات ووضػح شبيعة االتفاقية الستػقعة بيغ بخيصانيا واالتحاد
األوروبي الف الحكػمة البخيصانية ال يسكغ اف تدتسخ في رفزيا لسصالب الذعب األسكتمشجؼ.
مغ الستػقع أف يكػف السكتمشجا خياريغ في حاؿ إصخار الحكػمة البخيصانية عجـ الدساح باستقالؿ اسكتمشجا

خالؿ فتخة السفاوضات.

الخيار األول  /ىػ استسخار بقاءىا في السسمكة الستحجة وىحا يتػقف عمى شكل االتفاؽ السختقب بيغ
بخيصانيا واالتحاد األوروبي.

الخيار الثاني  /ىػ استسخار مصالبة اسكتمشجا باالنفراؿ وىحا يتػقف عمى قبػؿ الحكػمة البخيصانية

بحلظ.

صخح بو ساسة كبار مثل جؾن ميجخ John
استقالؿ اسكتمشجا عغ السسمكة الستحجة متػقع وىح ما ّ
أف
إف " اسكتمشجا ستصالب بإجخاء استفتاء آخخ ،بسعشى ّ
( Majorرئيذ وزراء بخيصانيا الدابق) الحؼ قاؿّ :
السسمكة الستحجة ستخخج مغ االتحاد األوروبي  ،إسكتمشجا ستخخج مغ السسمكة الستحجة ،إنيا نتيجة مخعبة"
))The Telegragh,2016

صخح " :اذا
فيسا ّ
عبخ عغ نفذ الذعػر تؾنى بميخ  Tony Blairرئيذ الػزراء البخيصاني الدابق حيث ّ
صػتت السسمكة الستحجة لرالح الخخوج مغ االتحاد األوروبي ،فاف اسكتمشجا سترػت لمخخوج مغ السسمكة
إف أخح اسكتمشجا عمى
الستحجة .فيسا ّ
أكج الشاشق باسع الحدب الػششي االسكتمشجؼ ّ " Stephen Gethins
غيخ رغبتيا بالتأكيج سيػلج غزب عشج الذعب االسكتمشجؼ"
اذف الخيارات متعجدة لمقزية االسكتمشجية وىحا أمخ متػقف بالتأكيج عمى شبيعة االتفاؽ السختقب بيغ

الحكػمة البخيصانية واالتحاد األوروبي.

ثاني ا  /سيشاريؾ استقالل ايخلشجا الذسالية
ايخلشجا الذسالية جدء مغ السسمكة الستحجة في الذساؿ الذخقي مغ جديخة ايخلشجا .تػصف بانيا بمج ،مقاشعة،

دويمة ،مدتعسخة أو مشصقة مغ مشاشق السسمكة الستحجة .عجد سكانيا  %3مغ سكاف السسمكة الستحجة.

عاصستيا مجيشة بمفاست .يتحجث سكانيا لغتيغ أساسيتاف ىسا المغة األيخلشجية والمغة االنجميدية ،تتستع
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بالحكع الحاتي وتتبع السسمكة الستحجة .تقجر مداحتيا ب 15845كع بيشسا يرل تعجاد الدكاف فييا الى

 10810900ندسة.

أوالا  /عالقة ايخلشجا الذسالية ببخيظانيا
يعتبخ األيخلشجيػف عمى مجػ العرػر مجسػعة وششية وسياسية واحجة .كانت حتى عاـ  1921تحت

االستعسار االنجميدؼ .ضع البخيصانيػف ايخلشجا إلى السسمكة الستحجة سشة  ،1801لكشيع قخروا االندحاب

مغ جدئيا الجشػبي إثخ الحسالت العدكخية والدياسية التي ششيا الػششيػف األيخلشجيػف بيغ عامي 1916

و .1921في الشرف الثاني مغ ستيشات القخف العذخيغ ،بجأ الكاثػليظ في الجدء الذسالي بتشطيع صفػفيع

في إشار جساعات حقػقية تعسل لخفع الطمع عشيع ،خرػصاً في مجاالت اإلسكاف والتعميع والعسل ،إضافة
ألف
إلى تسكيشيع مغ حقػقيع الدياسية في االنتخابات .رفعػا وقتيا شعار "رجل واحج = صػت واحج "ّ ،
نطاـ الجوائخ االنتخابية الحؼ يديصخ عميو البخوتدتانت كاف يحخـ اآلالؼ مغ الكاثػليظ مغ حقػقيع

الدياسية .تصػرت الحسمة الحقػقية في عاـ  1969إلى مػاجيات بيغ الستطاىخيغ الكاثػليظ وقػات األمغ

يذشيا "الجير الجسيػرؼ اإليخلشجؼ" ضج
التي يقػدىا البخوتدتانت ،تحػلت الحقاً إلى حخب عرابات ّ
البخوتدتانت داخل ايخلشجا الذسالية وبخيصانيا .لع يػقف أعساؿ العشف إال اتفاؽ الجسعة العطيسة أو ما
يعخؼ باتفاؽ بمفاست عاـ .1998

الظبقة الدياسية في ايخلشجا الذسالية
الصبقة الدياسية في ايخلشجا الذسالية تشقدع إلى قدسيغ وكالً مشيسا لو تػجيو الدياسي الخاص:
أوالً  /االتحاديػف الحيغ يخيجوف بقاء الػحجة في إشار السسمكة الستحجة ،مثل الحدب االتحادؼ أللدتخ
والحدب الجيسقخاشي االتحادؼ .تؤمغ ىحه األحداب اف الحل لكل مذاكل ايخلشجا الذسالية ىػ في حكع
األغمبية عمى أساس مغ تفػيس الدمصة ،وتصالب العػدة الى حكع االغمبية البخوتدتانتية ،قبل اف تعمغ

بخيصانيا حكسيا السباشخ عاـ ( .1972ىادػ)2010،

ثانياً  /الػششيػف أو الجسيػريػف الحيغ يخيجوف عالقات أوثق مع جسيػرية ايخلشجا ويخيجوف االتحاد معيا.

مثل الحدب االجتساعي الجيسقخاشي والعسالي وحدب الذيغ فيغ.

في مايػ  1998جخت انتخابات سياسية في ايخلشجا الذسالية ،حرل الحدب الػحجوؼ أللدتخ عمى 28مقعج
والحدب الجيسقخاشي والعسالي عمى  24مقعج.
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ضيخت تغييخات في التخكيبة االجتساعية اإليخلشجية ،والتي افخزتيا التحػالت االقترادية في االقتراد

اإليخلشجؼ مشح مشترف الدبعيشات ،فقج تع بشاء اقتراد صشاعي –خجمي .التغيخات فزالً عغ التػسع في
التعميع اثخت باإليجاب في شخيحة ميسة في الكاثػليظ وشيجت صعػد شبقة وسصى ججيجة مغ الكاثػليظ

التي استفادت مغ عسمية التػسع .عسمية الجمج االقترادؼ واالجتساعي لمكاثػليظ ساعجت في تغيخ في

أف عسمية التدػية ستحقق مكاسب
الخصاب الدياسي لمجير الجسيػرؼ اإليخلشجؼ واقتشع البخوتدتانت أيزاً ّ
اقترادية باإلضافة إلى تحقيق أىجاؼ الخأسسالية(.ىادػ)2010،
اتفاؽ بمفاست مشح ايخلشجا الذسالية استقالؿ في قصاعات الرحة والتعميع واالقتراد والشقل بيشسا احتفطت

لشجف بالدمصة في مجالي الجفاع والذؤوف الخارجية.
يشص اتفاق بمفاست عمى( :ىادي)2010،

 -1نقل الدمصات مغ لشجف إلى بخلساف وحكػمة مشتخبيغ في ايخلشجا الذسالية.

 -2تذكيل مجمذ وزارؼ مذتخؾ بيغ شصخؼ ايخلشجا يذخؼ عمى أجيدة تشطع عسميات التشقل عبخ الحجود
بيغ الذصخيغ.

 -3ال يسكغ أف تتػحج ايخلشجا إال إذا وافق عمى ذلظ سكاف كال الذصخيغ.
ناؿ االتفاؽ ثقة األيخلشجييغ عبخ استفتاء أجخػ في مايػ  ،1998ناؿ االستفتاء عمى  %71مغ ثقة سكاف
ايخلشجا الذسالية و %94مغ ثقة جسيػرية ايخلشجا.
ثانيا  /ايخلشجا الذسالية بعج البخيكدت
صػتت ايخلشجا الذسالية في استفتاء  23يػنيػ  2016لرالح البقاء في االتحاد األوروبي بشدبة .%56
بعج ضيػر نتائج االستفتاء خخجت أصػات مغ ايخلشجا الذسالية تشادػ باالستقالؿ واالنفراؿ عغ السسمكة

الستحجة مسا يجعل استقالؿ ايخلشجا الذسالية عغ السسمكة الستحجة سيشاريػ متػقع ،ليذ بالزخورة بالقخيب
السشطػر .مغ أىع ىحه الجعػات ،دعػة حدب الذيغ فيغ األيخلشجؼ الحؼ دعا لالنفراؿ عغ السسمكة الستحجة
واالتحاد مع جسيػرية ايخلشجا .استقالؿ ايخلشجا عغ السسمكة الستحجة لغ يتع إال بإجخاء استفتاء تػافق عميو

الحكػمة البخيصانية وسكاف ايخلشجا الذسالية كسا نز اتفاؽ بمفاست" لغ يتغيخ أؼ مػقف سياسي إليخلشجا

الذسالية إال بسػافقة سكانيا ،مغ خالؿ االستفتاءات التي تقاـ بأمخ مغ وزيخ الخارجية البخيصاني ،وتكػف
السجة بيغ االستفتاء واآلخخ سبع سشػات عمى األقل" .ىحه الجعػات القت رفزاً مغ الحكػمة البخيصانية.
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دوافع ترؾيت ايخلشجا الذسالية لرالح البقاء في االتحاد األوروبي( :محسؾد )2016،
ترجر بزائعيا إلى أوروبا بشدبة .%54
 .1ايخلشجا الذسالية ّ
 .2يسػؿ االتحاد األوروبي مذاريع ترل تكمفتيا ب  1.2مميار جشيو إستخليشي.

 %87 .3مغ الجخل الدراعي في ايخلشجا الذسالية يأتي مغ السجفػعات االوروبية السباشخة.
أف ىشاؾ دوافع أخخػ غيخ االقترادية ساىست في ترػيت ايخلشجا الذسالية لرالح البقاء
يخػ الباحث ّ
في االتحاد األوروبي ،تتسثل بالتخمز مغ بخيصانيا ذات االرث االستعسارؼ في ايخلشجا ،ويسشحيا

فخصة االستقالؿ عغ السسمكة الستحجة.

ثالث ا /قزية الحجود بيؽ ايخلشجا الذسالية وجسيؾرية ايخلشجا
يمدـ خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي اقامة حجود بيغ ايخلشجا الذسالية وجسيػرية ايخلشجا ،كػف

جسيػرية ايخلشجا عزػاً في االتحاد األوروبي .ىحه القزية يثيخىا بقػة االتحاد األوروبي ويعتبخىا شخشاً قبل
التفاوض بخرػص العالقة التجارية السدتقبمية بيشو وبيغ السسمكة الستحجة .ال يػجج حجود مادية مذاىجة

بيغ ايخلشجا الذسالية وجسيػرية ايخلشجا .تخفس الحكػمة البخيصانية اقامة حجود شائكة ونقاط تفتير بيغ

ايخلشجا الذسالية وايخلشجا ،كسا تخفس اقتخاح ًا مغ االتحاد األوروبي حػؿ بقاء ايخلشجا الذسالية في االتحاد

الجسخكي األوروبي .يقػؿ وزيخ خارجية جسيػرية ايخلشجا " "Simon Coveneyنحتاج حل سياسي بيغ
االتحاد األوروبي وبخيصانيا وايخلشجا يدسح باستسخار حخية الحخكة لمبزائع والخجمات واألشخاص ،ىشاؾ

 500كع حجود بيغ ايخلشجا الذسالية وجسيػرية ايخلشجا ،ىشاؾ 1.8مميػف سيارة تعبخ الحجود كل شيخ ،ىشاؾ
 400معبخ وشخيق بيغ الجيتيغ" (Chatham House,2017).قزية الحجود بيغ ايخلشجا الذسالية
وجسيػرية ايخلشجا تذكل خص اًخ ليذ عمى البخيكدت بل عمى الدالـ الدائج في ايخلشجا الذسالية مشح اتفاؽ

بمفاست . (Lougher,2017).1998

ىشاك ثالث سشاريؾىات متؾقعة حؾل التفاوض حؾل قزية الحجود بيؽ ايخلشجا الذسالية وجسيؾرية

ايخلشجا)(Lougher,2017

 -1أف تبقى السسمكة الستحجة في االتحاد الجسخكي األوروبي ،وىحا يدسح بحخية الحخكة لمبزائع
والخجمات واالشخاص ما بيغ السسمكة الستحجة واالتحاد األوروبي ،لكغ ىحا الخيار مدتبعج مغ قبل

ألنيا تخيج اتفاقاً ججيجاً ال يشتقز مغ سيادتيا.
الحكػمة البخيصانية ّ
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 -2أف يكػف ىشاؾ حجود بيغ ايخلشجا الذسالية وباقي السسمكة الستحجة .ىحا الدشاريػ مختبط بسػافقة

الحكػمة البخيصانية التي تخفس في الػقت الحالي اجخاء ىحا االنفراؿ .ىحا باإلضافة إلى

الػحجوييغ في ايخلشجا الذسالية الحيغ يخفزػف أؼ حجود بيغ ايخلشجا الذسالية وجسيػرية ايخلشجا.

 -3ربسا يكػف ىشاؾ حجود ناعسة ما بيغ ايخلشجا وايخلشجا الذسالية ،ىحه الحجود تدسح بحخية التشقل لكغ
ىحا متعمق بسدتقبل االتفاؽ السختقب.

أف سيشاريػ استقالؿ ايخلشجا الذسالية غيخ متػقع في السشطػر القخيب رغع دعػات
يخػ الباحث ّ
االنفراؿ .يخجع ذلظ إلى مػقف بخيصانيا الستذجد باتجاه قزية الحجود بيغ ايخلشجا الذسالية وجسيػرية
ايخلشجا .قزية الحجود بجانب عجـ رغبة بخيصانيا بتأجيج حخكات االنفراؿ في داخل السسمكة الستحجة

وحخص بخيصانيا عمى استسخار العسل باتفاؽ الجسعة العطيسة ،كميا مجتسعة ستكػف سبب مشع أؼ
استفتاء يشتج عشو استقالؿ ايخلشجا الذسالية عغ السسمكة الستحجة .في السشطػر البعيج وبعج وضػح شكل

العالقة السدتقبمية بيغ بخيصانيا واالتحاد األوروبي وفي ضل اصخار حخكات االنفراؿ فسغ السحتسل
استجابة الحكػمة البخيصانية لسصالب األحداب الػششية األيخلشجية التي تجعع االستقالؿ وتقػـ بالدساح
باجخاء االستفتاء حتى ال تتيع أنيا ضج الجيسقخاشية.

ثالث ا  /جبل طارق  ....نداع ججيج بيؽ بخيظانيا وأسبانيا بعج االستفتاء
مشصقة جبل شارؽ مشصقة حكع ذاتي تابعة لمتاج البخيصاني ،تقع في أقرى جشػب شبو جديخة إيبيخيا عمى

مشصقة صخخية متػغمة في مياه البحخ األبيس الستػسط عمى الصخؼ الجشػبي مغ أسبانيا  ،وتغصى 6.7

كيمػمتخات مخبعة.
رئيذ حكػمة جبل شارؽ فابياف بيكاردو صخح بذكل قاشع بأف أراضيو ستبقى بخيصانية عمى الخغع مغ
احا إلعصاء اسبانيا الكمسة في
خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي .في حيغ ّ
قجـ االتحاد األوروبي اقتخ ً
تقخيخ مريخ السشصقة بسجخد مغادرة السسمكة الستحجة لالتحاد.

السقالة صجرت في نفذ اليػـ الحؼ أجخػ فيو بيكاردو مكالسة ىاتفية مع رئيدة الػزراء البخيصانية تيخي اد
ماؼ ،حيث قاؿ بياف صادر عغ مجمذ الػزراء البخيصاني إف “بخيصانيا لغ تتجخل في أؼ تختيبات قج

تجعل بسػجبيا سكاف جبل شارؽ تحت سيادة دولة أخخػ ضج رغباتيع السعخب عشيا بحخية وديسقخاشية”،
في إشارة إلى استفتاء عاـ  2002عشجما صػتت غالبية سكاف “الرخخة” بشدبة  %99ضج أؼ سيادة

إسبانية عمييع.
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رئيذ جبل شارؽ ذكخ في مقالتو أيزاً أسباب ترػيت “الرخخة” ضج خخوج بخيصانيا مغ االتحاد
أف مشصقة جبل شارؽ كانت تتػقع السػقف االسباني في حاؿ خخجت بخيصانيا مغ االتحاد
ًا
األوروبي،
معتبخ ّ
األوروبي ،ولحلظ لع نكغ نخيج خخوجيا ،فأسبانيا تخيج استعادة السشصقة متجاىمة رغبة الدكاف في االستفتاء

األخيخ.

وججت اسبانيا في خخوج االتحاد األوروبي فخصة سانحة الستعادة الديصخة عمى السشصقة التي تشازلت عشيا

مشح  300عاـ لبخيصانيا لكشيا عادت لتصالب بيا ،ليربح ىحا الحمع قخ ًيبا بعج الخصػة البخيصانية ،حيث
أكجت اسبانيا عقب الترػيت عمى خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي رغبتيا القجيسة في رؤية سيادة
اسبانيا وبخيصانيا في جبل شارؽ مع أف تربح “الرخخة” في نياية السصاؼ اسبانية تساما.

يعتبخ جبل شارؽ مشصقة اقترادية ميسة ألسبانيا ،إذ يعتسج جبل شارؽ عمى اسبانيا لمحرػؿ عمى سمعو
أيزا مغ اقتراده السددىخ الستخرز بالخجمات السالية والسقامخة االلكتخونية
التسػيشية ،وتدتفيج اسبانيا ً
عبخ تػضيف حػالي عذخة آالؼ عامل يعبخوف الحجود يػمياً.
سكاف جبل شارؽ البالغ عجدىع أكثخ مغ 30(0ألف) شخز ،الكثيخ مشيع مغ ذوؼ األصػؿ البخيصانية،
صػت  %96مغ ناخبييع في االستفتاء بخفس الخخوج مغ االتحاد األوروبي الحؼ يخوف فيو مكاسب

كبيخة.

رابعا  /سيشاريؾ استقالل جدر فؾكالنج
خخوج بخيصانيا سيصمق العشاف لديشاريػ ججيج بذأف جدر فػكالنج ،األرخبيل الشائي جشػبي السحيط
األشمدي ،الحؼ تحتمو بخيصانيا حالياً ،وتصالب األرجشتيغ بسمكيتو تحت اسع "مالفيشاس".

لع يؤيج أىالي جدر فػكالنج خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي في استفتاء يػنيػ  ،2016لكغ يتعيغ
عمييع أف يػاجيػا الشتائج الستختبة عمى ىحا الخخوج.

قاؿ فيدشتي بيخاساتيجػؼ ،سفيخ األرجشتيغ الدابق لجػ بخيصانيا "إف سكاف الجديخة سيفقجوف حخية الترجيخ

إلى االتحاد األوروبي بجوف أؼ رسػـ جسخكية أو حرز" ،محح ار مغ أف التأثيخ في التجارة يسكغ أف

يكػف ميساً ،ومؤث اًخ في بخامج االتحاد األوروبي الخاصة بالسداعجات الخامية إلى تصػيخ اإلقميع البخيصاني

فيسا وراء البحار.

تديصخ بخيصانيا عمى جدر فػكالنج مشح عاـ  1833عشجما شخدت السدؤوليغ األرجشتيشييغ مشيا ،وفى عاـ
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 ،1982ترجت بخيصانيا لسحاولة أرجشتيشية إلعادة فخض الديادة عمى األرخبيل الحؼ يقع عمى بعج نحػ

 400كيمػمتخ شخؽ البخ الخئيدي األرجشتيشي.

ويعتبخ االتحاد األوروبي ىػ الػجية الخئيدية لرادرات األرخبيل ،13التي تسثل األسساؾ معطسيا ،وتبمغ

ويعتقج أف ما يقجر بشحػ  70في السائة مغ الشاتج السحمي اإلجسالي
قيستيا نحػ  222مميػف دوالر سشػياًُ ،
لجدر فػكالنج يعتسج عمى الػصػؿ إلى سػؽ االتحاد األوروبي.
يسكغ القػؿ أف لخخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي تجاعيات سياسية مباشخة وتجاعيات مدتقبمية أخصخىا
ىػ تفكظ السسمكة الستحجة في ضل إصخار مقاشعات كاسكتمشجا وايخلشجا باالنفراؿ عغ السسمكة الستحجة.

فيسا يتػقع أيزاً حجوث نداع مع أسبانيا حػؿ جبل شارؽ ونداع مع األرجشتيغ حػؿ جدر فػكالنج.

13

األرخبٌل :ه و أحد أشكال سطح األرض والذي ٌرمز ألي مجموعة متقاربة ومتجاورة من الجزر.
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السبحث الثالث /التجاعيات االقترادية عمى خخوج بخيظانيا
مؽ االتحاد األوروبي والديشاريؾىات الستؾقعة
عشج االشارة إلى التجاعيات الدياسية لخخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي ،ال ّبج مغ التشػيو إلى وجػد
أف كالً مشيسا عمع مدتقل وقائع بحاتو .ىشاؾ تأثيخ
غع ّ
عالقة وثيقة بيغ عمع الدياسة وعمع االقتراد ،ر ّ

لمدياسة عمى االقتراد والعكذ ،مغ ىشا نجج أ ّف الحكػمة تتجخل مغ أجل وضع الحمػؿ السشاسبة لمسذاكل
االقترادية مثل البصالة وتذجيع االستثسار (أبػ سعجة ،2009،ص )16
قبل أف ندخد أىع التجاعيات االقترادية لخخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي ال ّبج مغ التعخؼ قميالً عمى
اقتراد بخيصانيا وشكل العالقة مع االتحاد األوروبي.
أوالا  /اقتراد السسمكة الستحجة
سج َل ناتجيا القػمي عاـ  2015ب
اقتراد السسمكة الستحجة ىػ الخامذ عمى مدتػػ العالع الحؼ ّ
 2986تخيميػف دوالر وعاـ  2016ب  29865تخيميػف دوالر .يعتسج الشاتج السحمى اإلجسالي بشدبة
 %1296عمى الرادرات لجوؿ االتحاد األوروبي ،مقارنة ب  %391مغ ندبة الشاتج السحمى اإلجسالي،

ناتجة عغ صادرات  27دولة أخخػ إلى بخيصانيا (Oliver,2016) .فزالً عغ  %60مغ إجسالي التجارة
في بخيصانيا مختبصة بعزػيتيا في االتحاد األوروبي الحؼ يتجاوز حجسو  500مميػف ندسة  ،إضافة إلى

أف نحػ  %44مغ إجسالي
إتاحة الػصػؿ إلى  53سػقاً خارج االتحاد األوروبي  ،يزاؼ إلى ما سبق ً
صادرات السسمكة الستحجة تحىب لألسػاؽ في االتحاد األوروبي( .محسػد )2016 ،تقػؿ االحرائيات
أف االتحاد األوروبي يعتبخ قبمة السسمكة الستحجة االقترادية ،حيث يتع ترجيخ نرف البزائع
الخسسية ّ
لالتحاد األوروبي(Woodford: 2016) .
مغ الصبيعي ونط اًخ لمعالقة الستذابكة والسعقجة بيغ بخيصانيا واالتحاد األوروبي ،أف يكػف ىشاؾ تجاعيات
اقترادية مباشخة .كحلظ مغ الستػقع أف يكػف ىشاؾ تجاعيات اقترادية في السدتقبل.
ثانيا  /التجاعيات االقترادية السباشخة عمى بخيظانيا
 .1تدببت نتائج االستفتاء في ىدة عشيفة لألسػاؽ العالسية وتخاجع سعخ الجشيو اإلستخليشي أماـ الجوالر
األمخيكي والعسالت األخخػ ليدجل تخاجع بشحػ  %10أماـ الجوالر ،وىػ أكبخ تخاجع تدجمو عسمة

دولية في يػـ واحج.
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 .2تدببت نتائج االستفتاء في تدجيل البػرصات العالسية خدائخ وصمت ألكثخ مغ تخيميػف دوالر،
حيث سجمت بػرصات لشجف وباريذ وفخانكفػرت تخاجعات حادة وحقق مؤشخ نيكاػ الياباني أكبخ

خدارة لو مشح .2011

 .3ىبصت أسعار الشفط بأكثخ مغ  %096كل ذلظ ضاعف مغ المجػء إلى أسػاؽ الحىب التي

شيجت ارتفاعاً تاريخياً لألسعار بشدبة  %5915نتيجة تػجو السدتثسخوف لذخاء معجف الحىب
كسالذ استثسارؼ أكثخ أمشاً في أحػاؿ األزمات االقترادية( .ذكخ هللا)2016 ،

 .4أدت نتائج االستفتاء إلى انخفاض في القصاع الخجمي وقصاع اإلنذاءات نتيجة لقمة االستثسارات
في ضل عجـ التأكج الدياسي واالقترادؼ السراحب لسريخ السفاوضات( .محسػد)2016،

 .5حالة عارمة مغ عجـ اليقيغ فيسا يتعّمق بالقػاعج التي ستحكع التجارة في السسمكة الستحجة مع
الجوؿ السجاورة في القارة األوروبية ،وبسريخ العساؿ األجانب في بخيصانيا والعساؿ البخيصانييغ في

الخارج(Bernanke,2016).

 .6فيسا يخز االستثسار ،نجج أف ىشاؾ ثالثة أسباب عمى األقل الحتساؿ تخاجع االستثسار األجشبي
السباشخ قج يتخاجع إذا غادرت السسمكة الستحجة االتحاد األوروبي( .ىاشع ،2017،ص )41،42
أ -اف السسمكة الستحجة بسفخدىا لغ تكػف مشرة ترجيخ جحابة لمذخكات متعجدة الجشديات ،ألنيا
ال تتحسل تكاليف كبيخة محتسمة مغ التعخيفات الجسخكية وغيخ الجسخكية عشج الترجيخ إلى بقية

دوؿ االتحاد األوروبي.

ب -لجػ الذخكات متعجدة الجشديات اجخاءات التػريج السعقجة والعجيج مغ تكاليف التشديق بيغ

السقخ الخئيدي والفخوع السحمية .ىحا مغ شأنو أف يكػف أكثخ صعػبة إذا غادرت السسمكة
الستحجة االتحاد األوروبي ،فاف نقل السػضفيغ فيسا بيغ الذخكات سيكػف أكثخ صعػبة.

ج-عجـ اليقيغ بذأف تختيبات التجارة السدتقبمية بيغ السسمكة الستحجة واالتحاد األوروبي سيسيل

لكبح االستثسار األجشبي السباشخ.

-7في قصاع الصاقة ،قج يؤدؼ خخوج بخيصانيا إلى رفع تكمفة االستثسار في القصاع وتأخيخ
السذاريع الججيجة ،في ضل عجد متػقع في السعخوض مغ الصاقة الكيخبائية .وسيتخدد

السدتثسخ في قصاع الصاقة ،فزالً عغ أنباء حػؿ تححيخ شخكتي شل وبي بي بخرػص

الخخوج أما في قصاع الصيخاف ،ىشاؾ حاليا سياسة الفزاء السفتػح بيغ بخيصانيا واالتحاد
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األوروبي ،ما يعشي حخية العسل لذخكات الصيخاف مغ الجانبيغ ،شبعا الػضع سيكػف مختمفا
بعج الخخوج وىػ ما قج يعشي ارتفاع األسعار عمى السدتيمكيغ( .بػخخيز)2017،

ثالثا /العالقة االقترادية بيؽ بخيظانيا واالتحاد األوروبي

تحتل بخيصانيا التختيب الخابع مغ حيث السداىسة في ميدانية االتحاد األوروبي بعج (ألسانيا ،وفخندا،
وإيصاليا) ،بإجسالي مداىسة 17.8مميار يػرو ،وبعج تصبيق خرع السداىسة ،والسشفق عمى بخامج التسػيل

مثل قصاعا (الدياسة الدراعية السذتخكة بقجر 4.9مميار يػرو ،والقصاع العاـ بقجر  4.4مميار يػرو)

ليربح صافي مداىسة بخيصانيا 8.5مميار يػرو .وتطل بخيصانيا عزػ في االتحاد األوروبي ،ومداىساً

في ميدانيتو ،حتى انتياء مفاوضات الخخوج .مغ خالؿ األوضاع االقترادية القائسة بيغ االتحاد األوروبي
وبخيصانيا ،يعتسج الشاتج السحمى-اإلجسالي البخيصاني بشدبة 12.6عمى الرادرات لجوؿ االتحاد األوروبي،

مقارنة بػ1،3مغ ندبة الشاتج السحمى اإلجسالي ،ناتجة عغ صادرات  27دولة أخخػ إلى بخيصانيا ،فزال

تسكغ بزائعيا
عغ  %60مغ إجسالي التجارة في بخيصانيا مختبصة بعزػيتيا في االتحاد األوروبي ،والتي ّ
مغ دخػؿ سػؽ االتحاد األوروبي -والحؼ يتجاوز حجسو الػ 500مميػف ندسة ،إضافة إلى إتاحة الػصػؿ
لػ  53سػقاً خارج االتحاد األوروبي .يزاؼ لسا سبق ،اف نحػ  %44مغ إجسالي صادرات بخيصانيا
تحىب ألسػاؽ االتحاد األوروبي( .محسػد)2016،

رابعا /التجاعيات االقترادية لخخوج بخيظانيا عمى االتحاد األوروبي
إذا كاف ىشاؾ تجاعيات اقترادية قريخة ومتػسصة السجػ عمى بخيصانيا فاف ىشاؾ أيزاً تجاعيات اقترادية
عمى االتحاد األوروبي بذكل عاـ ،مغ ىحه التجاعيات.

أف السسمكة الستحجة تداىع بسداىسة كبيخة بذكل سشػؼ.
-1تأثخ ميدانية االتحاد األوروبي العامة حيث ّ
بمغت مداىسة السسمكة الستحجة عاـ  2015حػالي 892ا مميار يػرو ومثميا تقخيباً عاـ  ،2016وىػ ما
يسثل  %12مغ ميدانية االتحاد األوروبي( .مخكد االمارات لمجراسات )2016 ،لكغ معدكخ البقاء في

أف جدء كبيخ مغ السيدانية التي تداىع بيا بخيصانيا لسيدانية
االتحاد األوروبي وقبل اجخاء االستفتاء قج بيغ ّ
االتحاد األوروبي تخجع كخجمات ومذاريع لالتحاد األوروبي في كافة أجداء السسمكة .لكغ معدكخ الخخوج
أف السسمكة بيحه األمػاؿ يسكشيا بشاء مجراس ومدتذفيات في داخل
مغ االتحاد األوروبي قاؿ في حيشو ّ
السسمكة.
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-2سيكػف ىشاؾ تخاجع في معجؿ الشسػ في دوؿ االتحاد األوروبي بقجر أقل مغ بخيصانيا مع ارتفاع حجة
السخاشخ الدياسية في دوؿ الجشػب االوروبية الشاجسة عغ ارتفاع تكمفة االقخاض والخذية مغ االنجفاع

نحػ خخوج دوؿ أخخػ مغ االتحاد( .الجشجؼ والمحاـ)2016 ،

-3يتػقع جػنتخ أوتيشجخ؛ مفػض االتحاد األوروبي لذؤوف السيدانية ،أف الجوؿ األعزاء الػ  27الستبقية

في االتحاد األوروبي سيتعيغ عمييا دفع بعس اإلسيامات السالية البخيصانية لالتحاد بعج خخوجيا مشيا.

خامدا  /الدشاريؾىات االقترادية الستؾقعة

 .1ستفقج بخيصانيا كل امتيازات العزػية في حخية دخػؿ البزائع والدمع والخجمات بجوف تعخيفة

جسخكية ألكبخ سػؽ في العالع "الدػؽ األوروبية السػحجة" التي تزع  500مميػف شخز
بحجع ناتج إجسالي يرل إلى  18تخيميػف يػرو وستفقج كل اتفاقيات التبادؿ التجارؼ مع 53
دولة كانت تختبط باتفاقيات تجارة مع االتحاد األوروبي بسا فييا كشجا وسشغافػرة وكػريا الجشػبية

والسكديظ وستزصخ لمتفاوض الثشائي مع كل دولة لتحرل عمى نفذ االمتيازات( .ذكخ هللا،
 )2016ىحا الدشاريػ مسكغ أال يحجث بدبب رغبة بخيصانيا باستسخار العالقة االقترادية مع

صخحت بو رئيدة الػزراء البخيصاني تيخي اد ماػ حيث قالت "نحغ
االتحاد االوروبي .ىحا ما
ّ
نغادر االتحاد األوروبي ولكششا لع نغادر أوروبا ،نخيج أف نتفق مع االتحاد األوروبي عمى عالقة

خاصة تأخح باالعتبار االعتبارات االمشية واالقترادية")(UK gov. site

 .2تعتبخ لشجف مخك اًد تجار ًػ ميساً وقبمة لالستثسار وخاصة األوروبي .نتيجة لخخوج بخيصانيا مغ
االتحاد األوروبي فانو مغ السؤكج أف تقػد مشصقة اليػرو االقتراد والدياسة السالية في االتحاد
األوروبي خاصة دوؿ مثل ألسانيا ،فخندا وإيصاليا .ىحه الجوؿ ستعسل بذكل مكثف لتقػية الشطاـ

االقترادؼ.

((Blockman and Michael،2016

 .3في حاؿ الخخوج القاسي لبخيصانيا  Hard Brexitسيؤثخ ذلظ عمى حجع الرادرات البخيصانية
أف التجار والسرجريغ البخيصانييغ
والتي تقجر ب  %63مغ صادرات الدمع البخيصانية ،بسعشى ّ
سيجفعػف تكاليف وجسارؾ أكبخ إذا كانت خارج االتحاد األوروبي) (Woodford,2016خالؿ
فتخة السفاوضات التي مغ السخجح أف تبجأ في شيخ مايػ 2017

 .4سيتأثخ نطاـ االستثسار األجشبي السباشخ ،ناىيظ عغ تزخر االستثسار السحمى داخل السسمكة
الستحجة نفديا(Zagana,2017).
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 .5كسا تتجو التقجيخات إلى تػقع دخػؿ االقتراد البخيصاني فتخة انكساش عمى السجػ القريخ

والستػسط مع تخاجع في الشاتج السحمى اإلجسالي إلى نحػ  %1في العاـ الحالي  2016وإلى -

 %1في العاـ  ،2017مجفػعاً بتخاجع استثسارات الذخكات الخاصة واإلنفاؽ االستيالكي

وارتفاع في التزخع ،في السقابل يدداد احتساؿ خفس بشظ إنجمت اخ لسعجالت الفائجة مغ %095

الى ( .%0905الجشجؼ والمحاـ)2016 ،

سادسا  /شكل االتفاقية الستؾقعة بيؽ بخيظانيا واالتحاد األوروبي بعج انتياء السفاوضات
تقيع عجة دوؿ عالقات اقترادية وتجارية مع االتحاد األوروبي ،ىحه العالقات تتفاوت حدب رغبة الجولة

نفديا .جدء مغ ىحه الجوؿ تتقيج بقػانيغ االتحاد األوروبي وأخخػ ليذ كحلظ .بعج ضيػر نتائج استفتاء 23

يػنيػ  2016ضيخت لمعمغ كثي اًخ مغ الدشاريػىات تتعمق بسدتقبل بخيصانيا مع االتحاد األوروبي ،ىحه
الدشاريػىات تخسع لشا شكل العالقة السدتقبمية بيغ بخيصانيا واالتحاد األوروبي مشيا الشسػذج الشخويجي،

الدػيدخؼ ،التخكي ،الكشجؼ أو حتى نسػذج عمى شكل اتفاقية التجارة العالسية كشسػذج سشغافػرة وىػنغ
كػنغ .ىشا ولغسػض الرػرة نعخض أغمب الشساذج التي مغ السسكغ أف تححو بخيصانيا أحجىا أو العكذ.

أوالا  /الشسؾذج الشخويجي
الشخويج عزػ في السشصقة االقترادية االوروبية السعخوفة باسع الدػؽ السػحجة Common Market
بجانب  27دولة أعزاء في االتحاد األوروبي بجانب ايدمشجا وليختشذتايغ .تدتفيج الشخويج مغ ميدة الدػؽ

السذتخكة دوف أف تكػف خاضعة لقػانيغ االتحاد األوروبي (Zangana,2016) .في مقابل التعامل مع

الدػؽ السػحجة تقجـ الشخويج مداىسة لسيدانية االتحاد األوروبي  ،كسا يتستع جسيع مػاششي االتحاد بحخية
االقامة والعسل في الشخويج  ،والشخويج معفية مغ قػاعج االتحاد الخاصة بالدراعة والريج والعجالة والذؤوف
الجاخمية .يتسثل الجانب الدمبي لمشسػذج الشخويجي في عجـ قجرتيا عمى االدالء بخأييا في قػاعج الدػؽ

السػحجة .ىحا الشسػذج مدتبعج ججاً في حالة بخيصانيا ألف دوافع معدكخ الخخوج كانت السحافطة عمى
سيادة السسمكة وكيانيا واستقالليتيا.

ثاني ا  /الشسؾذج الدؾيدخي
سػيد اخ لجييا اتفاؽ تجارة حخة مع االتحاد األوروبي وعجة اتفاقيات ساعجت سػيد اخ في أف تكػف معطع

قصاعاتيا في الدػؽ السػحجة ،لكغ الدػؽ ليدت متاحة بالكامل لقصاعيا السرخفي وبعس أجداء قصاع
الخجمات الدػيدخؼ .يشز االتفاؽ مع سػيد اخ عمى حخية حخكة السػاششيغ .يأتي ذلظ بعج أف رفزت
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سػيد اخ عاـ  1992الجخػؿ بذكل كامل في السشصقة االقترادية االوروبية لكشيا أجخت  120اتفاقية ثشائية

مع االتحاد األوروبي تتيح ليا التعامل مع األسػاؽ األوروبية .سػيد اخ تجفع رسػـ أقل مغ أعزاء EEC

السشصقة االقترادية األوروبية(Davis Polk Center,2016) .
مغ الستػقع أيزاً رفس ىحا الشسػذج مغ بخيصانيا ألنيا تعارض حخية الحخكة التي مغ وجية نطخ معدكخ

الخخوج ساىست بذكل كبيخ في زيادة أعجاد السياجخيغ.
ثالثا  /الشسؾذج التخكي

تخكيا ليدت جدءاً مغ السشصقة االقترادية االوروبية أو اتحاد التجارة الحخة األوروبي ولجييا اتحاد جسخكي
مع االتحاد األوروبي يسكشيا مغ عجـ دفع أؼ تعخيفات جسخكية .االتحاد الجسخكي ال يشصبق عمى البزائع
الدراعية أو الخجمات .ال تسمظ تخكيا الحق في تحجيج الخسػـ الجسخكية التي يجب فخضيا عمى البزائع

أف الشسػذج التخكي
التي تدتػردىا مغ البمجاف الغيخ أعزاء في االتحاد األوروبية . (BBC,2017) .يبجو ً
مدتبعج أيزاً ألف بخيصانيا لغ تدسح لشفديا بعقج اتفاقية جدء مغ بشػدىا محجد سمفاً كسا أنيا تخفس تػقيع
اتفاقية ال تكػف شاممة بسا فييا السشتجات الدراعية والخجمات.
رابع ا  /الشسؾذج الكشجي
تسشح اتفاقية كشجا مع االتحاد األوروبي الحق في التعامل مع الدػؽ األوروبية السػحجة بجوف االلتدامات
السفخوضة عمى الشخويج وسػيد اخ وال يػجج في االتفاقية رسػـ تجارية .ادرج قصاع الخجمات الكشجؼ برػرة

تفعل رغع التفاوض بذأنيا سبع سشػات .ىحا الشسػذج مدتبعج
جدئية في االتفاقية ،لكغ ىحه االتفاقية لع ّ
أيزاً الف ىشاؾ تقييج واستثشاءات وىحا ما تخفزو بخيصانيا أيزاً.
خامدا /نيج سشغافؾرة وىؾنغ كؾنغ
بعس السجافعيغ عغ خخوج بخيصانيا قالػا ّإنيا يجب أف تشتيج سياسة تجارة حخة أحادية ،وتدقط كل الخسػـ
الجسخكية وتعتسج عمى إشار العسل الخاص بسشطسة التجارة العالسية .عمى سبيل السثاؿ ،تعشي سياسة

التجارة الحخة داخل ىػنغ كػنغ أنو ال تػجج أؼ قيػد عمى التجارة .تقػؿ حكػمة ىػنغ كػنغ إنيا "ال تزع

رسػماً جسخكية عمى البزائع السدتػردة أو السرجرة" .ربسا يمقى ىحا الشيج قبػالً لجػ مؤيجؼ معدكخ
الخخوج في بخيصانيا الحيغ يتجيػف إيجيػلػجيا إلزالة القيػد التجارية .لكغ مغ السخجح أال يحطى ذلظ بجعع
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كبيخ مغ جانب الشاخبيغ مغ مؤيجؼ حدب العساؿ وجشاح اليدار السشتقج لالتحاد األوروبي .يتػقع أف يحجث

غياب رسػـ جسخكية مغ أؼ نػع تأثي اًخ سمبياً عمى القصاع الدراعي والرشاعي في االتحاد األوروبي،
أف السشتجات الدراعية والسعجنية السدتػردة مغ الخارج ستكػف في حاالت كثيخة أقل ثسشاً مغ تمظ
خاصة ّ
التي تشتجيا بخيصانيا.

سادسا  /قؾاعج مشغسة التجارة العالسية
إذا لع ترل السفاوضات بيغ االتحاد األوروبي والجوؿ األخخػ إلى اتفاؽ قبل خخوج بخيصانيا مغ االتحاد،
ستربح قػاعج مشطسة التجارة العالسية مخجعية أساسية في السعامالت التجارية

وستزصخ كل مغ بخيصانيا واالتحاد األوروبي إلى تصبيق الخسػـ الجسخكية والقيػد التجارية ،التي يصبقػنيا
عمى بقية دوؿ العالع ،وتدسح قػاعج مشطسة التجارة العالسية بالتسييد اإليجابي لرالح شخيظ اقترادؼ في
ضخوؼ محجودة لمغاية ،بسا فييا وجػد اتفاقية تجارية ثشائية كاممة .ىحه الشساذج تعكذ عالقة االتحاد

ألنيا وعمى
األوروبي بغيخىا مغ الجوؿ .مغ السدتبعج قياـ بخيصانيا بإقامة أؼ عالقة كالشساذج الدابقةّ ،
لداف رئيدة وزرائيا تيخي اد ماػ قالت إنيا تخغب باتفاقية ججيجة.
خالصة الفرل
تبيغ االجخاءات التي تقػـ بيا تيخي اد ماػ عغ رغبتيا بإنذاء عالقة متسيدة بيشيا وبيغ االتحاد األوروبي

تؤمغ مرمحة الصخفيغ .التجاعيات الدياسية واالقترادية السباشخة تع تجاوزىا ،ولكغ ربسا تػاجو الحكػمة
ّ
البخيصانية سشاريػىات سياسية متػقعة تشحر بتفكظ السسمكة الستحجة .فاسكتمشجا ،وبعجما صػتت األغمبية فييا
لرالح البقاء في االتحاد األوروبي ،ترخ عمى القياـ باستفتاء يجعػ لالستقالؿ عغ السسمكة الستحجة ،كحلظ
األمخ في ايخلشجا الذسالية ،حيث تجعػ األحداب الػششية وعمى رأسيا حدب الذيغ فيغ إلى االستقالؿ عغ
بخيصانيا .يرخ االتحاد األوروبي وقبل االنتقاؿ إلى التػصل إلى اتفاقية ججيجة ،عمى تمبية شخوشو الستعمقة

بزخورة أف تجفع بخيصانيا فاتػرة الخخوج والتي تقجر ب  60مميار جشيو إستخليشي ،كحلظ معخفة مريخ

مػاششي االتحاد األوروبي في بخيصانيا والعكذ ،وكحلظ معخفة مريخ الحجود بيغ أيخلشجا الذسالية وايخلشجا
الحخة في ضل رفس بخيصانيا اقامة حجود بيغ البمجيغ.
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انفصم اخلايس
انتداػٍاخ انسٍاسٍح خلزوج تزٌطانٍا ػهى
االحتاد األوروتً ،سٍاسح تزٌطانٍا اخلارخٍح وانؼىدلح واننظاو اندويل

ادلثحث األول /تفكك االحتاد
ادلثحث انثانً /تأثري اخلزوج ػهى سٍاسح تزٌطانٍا اخلارخٍح
ادلثحث انثانث  /تأثري خزوج تزٌطانٍا ػهى انؼىدلح واننظاو اندويل
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مقجمة
مشح ضيػر نتائج استفتاء يػنيػ ،2016تعالت أصػات مغ داخل القارة األوروبية تصالب باالندحاب مغ
االتحاد األوروبي .تراعج تأثيخ أحداب اليسيغ في ازدياد ،فخندا ،ىػلشجا ،ألسانيا ،الشخويج باإلضافة إلى

أف ىحه األحداب لع ترل لدجة الحكع ولكشيا حرمت عمى مقاعج اضافية
بخيصانيا دليل عمى ذلظ .صحيح ّ
في االنتخابات األخيخة في ٍ
كل مغ ىػلشجا ،فخندا وألسانيا .مع تدايج حجة اليسيغ ،القادة االوروبييغ انتابيع
شعػر بالقمق إثخ ذلظ ،وبجأوا يخافػا عمى مدتقبل اتحادىع .ضيػر نتائج خخوج بخيصانيا مغ االتحاد

األوروبي عكذ خػفا متدايجاً حػؿ ىحه القزية .امكانية تفكظ االتحاد األوروبي أمخ متػقع ،خاصة إذا لع
يتع التعاوف بيغ أللسانيا وفخندا واستساع بخوكدل لمذعػب األوروبية والعسل عمى حل مذاكميع .عمى
الشقيس فإمكانية تساسظ االتحاد األوروبي أمخ متػقع أيزاً لسا يخبط أعزاء االتحاد األوروبي مغ
عالقات اجتساعية واقترادية .اعالف روما  2017الججيج في ذكخػ تػقيع اتفاقية روما دليل عمى تساسظ

دوؿ االتحاد.
خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي سيعدز سياستيا الخارجية مع دوؿ العالع .الخخوج سيسشح بخيصانيا

حخية عقج اتفاقيات ثشائية مع دوؿ متعجدة .في الػقت الحالي ال تدتصيع بخيصانيا عقج اتفاقيات ثشائية إال
بعج انتياء فتخة السفاوضات وتحجيج عالقتيا مع االتحاد األوروبي.
يتشاوؿ الفرل الخامذ في السبحث األوؿ التجاعيات الدياسية لخخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي عمى

االتحاد نفدو ،فيسا يتشاوؿ السبحث الثاني سياسة بخيصانيا الخارجية واألمشية بعج االندحاب .وأخي اًخ تأثيخ

خخوج بخيصانيا عمى العػلسة والشطاـ الجولي.
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السبحث األول /تفكػ االتحاد
ما يدعج األوروبييغ أنرار العػلسة ومؤيجو مذخوع االنجماج إمكانية تفكظ االتحاد األوروبي .خخوج

شكل ضخب ًة قػية لسذخوع
بخيصانيا مغ االتحاد كجولة ليا وزنيا الدياسي ،االقترادؼ ،األمشي والعدكخؼ ّ
االنجماج الحؼ مزى عمى تأسيدو ستة عقػد.

أوالا  /نغخية التفكػ
نطخيات التفكظ  Disintegration theoriesتخجح امكانية حجوث تفكظ االتحادات االقميسية ،حجث

ىحا مع االتحاد الدػفيتي .التفكظ وفقاً لجوجالس ويبخ  "14 Douglas Webberاالنخفاض في عجد

أعزاء االتحاد ،أو في حجع الدياسات السذتخكة التي يدتصيع االتحاد تبشييا وتشفيحىا ،أو في قجرة أجيدتو

عمى اتخاذ وتشفيح ق اخرات ،حتى وإف كانت ضج ارادة الجوؿ األعزاء ،وفق الرالحيات السخػلة ليا مغ

قبل االتفاقيات")( Webber, 2014
جػف ميخشايسخ

15

تػقع انييار االتحاد األوروبي بعج انتياء الحخب الباردة .مغ وجية نطخه أعتبخ التيجيج

الدػفيتي ألوروبا وبقاء القػات األمخيكية في القارة في حيشو سبب أساسي في وحجة الجوؿ األوروبية .لكغ

كالـ ميخشايسخ غيخ دقيق ألف الفتخة التي تمت الحخب الباردة كانت مغ أكثخ الفتخات ازدىا اًر في القارة
األوروبية ،ووقعت فييا أغمب االتفاقيات التي ساىست في تعديد قػة االتحاد األوروبي.
ىشاؾ عجة شخوط قج تؤدػ إلى انييار االتحاد األوروبي حدب .Webber
وفقا لمشطخية عبخ القػمية الكالسيكية  Classic inter governmentalismيعج العامل األىع ىػ

أما الشطخية السؤسدية في العالقات الجولية IR Institutionalism
غياب التعاوف بيغ فخندا وألسانياّ .
إف غياب السرالح السذتخكة قج يعج العامل الحاسع.
فتخػ ّ

أقخت بإمكانية حجوث ارتجاد في االنجماج ،مثمسا
الشطخية الػضيفية الججيجة ّ Neo Functionalism
حجث بالفعل مع خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي( .كارس)2016 ،
رغع ما يسثمو االتحاد األوروبي مغ تجخبة ناجحة في التكامل اإلقميسي ،وما قاـ بو مغ انجازات بجاية مغ

الجساعة األوروبية لمفحع والرمب ،إعادة بشاء أوروبا بعج الحخب العالسية الثانية ،مخو اًر بالجساعة
14

 Douglas Webberاكاديسي وكاتب ألساني لو العجيج مغ السؤلفات في العالقات الجولية.

 15جػف ميخشايسخ ىػ أستاذ العمػـ الدياسية في جامعة شيكاغػ التي يجرس فييا مشح عاـ  1982وحاز شيادة الجكتػراه عاـ 1980
وحرل عمى الساجدتيخ في العالقات الجولية مغ جامعة جشػب كاليفػرنيا  ،له العدٌد من المؤلفات فً العالقات الدولٌة.
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االقترادية االوروبية ،انذاء االتحاد الجسخكي ،ثع الدػؽ السػحجة إال إف إمكانية تفككو مسكشة في ضل

مجسػعة مغ التحجيات سيتصخؽ ليا الباحث.

ثاني ا  /سيشاريؾ تفكػ االتحاد األوروبي
لع يعج امكانية تفكظ االتحاد األوروبي يثيخ مخاوؼ قادة االتحاد األوروبي فقط ،بل أصبح تحجياً يسكغ

شكل ضخب ًة قػي ًة لسداعي االنجماج واالتحاد
حجوثو في السدتقبل .فخخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي ّ
مشح ستيغ عاماً .حيث أعتبخه البعس بجاية فخط العقج األوروبي فيسا اعتبخه البعس بجاية ججيجة مغ أجل

تساسظ واصالح االتحاد مغ ججيج.

يتؾقع تفكػ االتحاد األوروبي بدبب:
-1خخوج بخيظانيا مؽ االتحاد األوروبي
شكمت نتائج استفتاء خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي يػنيػ  2016مؤشخ عمى إمكانية تفككو ،ىحا ما
ّ
أدلى بو سياسييغ ومخاقبيغ مغ مختمف أنحاء العالع ،أرجعػا ذلظ لسا تسمكو بخيصانيا مغ قػة اقترادية
وعدكخية ىائمة ساىست في استقخار االتحاد األوروبي في ضل التيجيجات القائسة ،وضيخ ذلظ جمياً في

األزمة األوكخانية مع روسيا.

-2عجم التعاون بيؽ ألسانيا وفخندا
امكانية التفكظ مسكشة في حاؿ عجـ قياـ ألسانيا وفخندا بإجخاءات استثشائية مغ أجل استسخار وحجة أوروبا،

إف االتحاد
في ضل تراعج الحخكات الذعبػية السشاىزة لالتحاد األوروبي .يقػؿ رئيذ الػزراء الفخندي " ّ
األوروبي يػاجو خصخ االنييار ،إال إذا عسمت فخندا وألسانيا بكافة جيػدىا لػقف ذلظ ،وألسانيا وفخندا

عمييع مدؤولية كبيخة" )(Matters, 2016
-3تراعج الحخكات الذعبؾية

أف صعػد الحخكات الذعبػية قج يكػف سبب مغ أسباب انييار االتحاد األوروبي في
السخاقبيغ يعتبخوف ّ
السدتقبل ،حيث ساىع حدب استقالؿ بخيصانيا  UKIPمع جدء كبيخ مغ حدب السحافطيغ في تخجيح كفة
معدكخ الخخوج في استفتاء يػنيػ  .2016السيدة األساسية لمذعػبية ىي إيسانيا بسحػرية دور الذعب في

العسمية الدياسية ،التي يجب أف تعكذ بذكل مباشخ اإلرادة الذعبية .لجؼ ىحه الحخكات معارض ًة ونفػ اًر
مغ الشخب والسؤسدات الدياسية السختمفة التي تقف حائالً بيغ ىحه اإلرادة الذعبية وتحقيق أىجافيا .يخؼ
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أف ضيػر الحخكات الذعبػية يعتبخ إف اخ اًز شبيعياً لمشطاـ الدياسي الجيسقخاشي نفدو،
الكثيخ مغ السحمميغ ّ
حيث أّنيا مختبصة بحخكة الذج والجحب بيغ وجيي الجيسقخاشية :الػجو "البخاغساتي"  -الحؼ تسثمو
السؤسدات الجيسقخاشية مغ أحداب وانتخابات وجساعات ضغط ،والتي يتع صشع القخار فييا مغ خالؿ

تػافقات وتفاعالت أعجاد كبيخة مغ الفاعميغ الدياسييغ  -والػجو "السثالي" ،الحؼ تسثل فيو الجيسقخاشية

شخيقاً لحياة أفزل.

عشجما تعجد العسمية الدياسية عغ تحقيق عالع "أفزل وأكثخ عجالة" لمذعػب ،أو عشجما تخفس الشخبة

الحاكسة تحقيق اإلرادة الذعبية ،تطيخ الحخكات الذعبػية التي تدعي استبجاؿ الشخب الدياسية باخخؼ
أكثخ تحقيقاً إلرادتيا .في ىحا اإلشار ،فإف ضيػر ىحه الحخكات مؤشخ عمى وجػد خمل في العسمية
الجيسقخاشية ،يجب عمى الشخب أف تشتبو إليو وتتعامل معو( .أبػ الخيخ)2017 ،

أخصخ ما تػاجيو أوروبا ىحه األياـ ىػ صعػد التيار الذعبػػ السشاىس لالتحاد األوروبي في كثيخ مغ

الجوؿ ،خاصة بعج ضيػر نتائج االستفتاء في بخيصانيا .ىحا التيار السذكظ في االتحاد األوروبي ال يؤمغ
بشاء عمى
بالحجود السفتػحة ويؤمغ باالنغالؽ والجولة القػمية لحلظ ليذ مغ السدتبعج وبذكل تخاكسي ّ
التحخيس السدتسخ تفكظ االتحاد األوروبي وىحا ما دعا لو حدب استقالؿ بخيصانيا  UKIPبذكل عمشي في
حسمة الخخوج وما أعمغ عشو مخشح حدب مغ أجل الحخية اليػلشجؼ الستصخؼ وىحا ما تجعػ إليو ماريغ

لػباف

16

في فخندا .تذيج فخندا وىػلشجا وألسانيا والشخويج صعػداً ليحا التيار يتقجميع رجاؿ سياسة واقتراد

واعالـ .تقػؿ ماريغ لػباف السخشحة لمخئاسة الفخندية "العجو األوؿ ىػ العػلسة السالية ،العػلسة الستصخفة،

يجب أف نكػف واضحيغ ومرسسيغ ومػحجيغ في محاربتشا ليسا ،اف مشطػمة ششجغ  ،تخيج أف تجعل مغ

بمجنا فخندا ساحة أو ممعباً يأتي إليو مغ يذاء  ،االتحاد األوروبي خيار فاشل " )(Arabic,RT,2017ال

شكل خخوج بخيصانيا انتكاسة ال يسكغ
أف خصاب لػباف يجج صجػ أكبخ بعج الخصػة البخيصانية حيث ّ
شظ ّ
ّ
بأف السذخوع
الف ىشاؾ ثسة شعػر بالتعب واالرتباؾ وفقجاف اليقيغ وشعػر ّ
تجاىميا لمسذخوع األوروبيّ ،
أف قادتو ال يعخفػف تساماً إلى أيغ يسكغ أف يحىب( .نافع)2017 ،
األوروبي لع يسمظ القػة الجافعة لمتقجـ و ّ
إف ما جخػ في بخيصانيا يعتبخ جدًء مغ ضاىخة صعػد اليسيغ الستصخؼ وىػ شكل مغ أشكاؿ األصػلية
ّ
والذعبػية( .أبخاش)2016 ،

16

مارٌن لوبان سٌاسٌة فرنسٌة وبرلمانٌة أوروبٌة عن فرنسا ورئٌسة حزب الجبهة الوطنٌة الٌمٌنً وهً ابنة مؤسسه ورئٌسه السابق جان ماري
لوبان الزعٌم الٌمٌنً الذي خاضت ضده صراعا حول زعامة الحزب وعمة البرلمانٌة الفرنسٌة مارٌون مارشال لوبان .تخوض لوبان االنتخابات
الفرنسٌة حٌث حصلت على المركز الثانً فً الجولة االولى النتخابات ابرٌل  .2117الجولة الثانٌة ستكون فً ماٌو  2117مع المرشح اٌمانوٌل
ماكرون
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زاد صعػد التيار الذعبػػ بعج السذاكل االقترادية وتفاقع الجيػف التي أدت إلى اىجار كبيخ لمسػارد
االقترادية لالتحاد بإنفاقيا عمى بخامج فاشمة لإلنقاذ السالي عمى حداب تخاجع معجالت الشسػ االقترادؼ

الصبيعية ،والعسميات الجمػية التي ضخبت في أكثخ مغ مكاف في أوروبا ،باإلضافة إلى قزايا مثل

السياجخيغ والالجئيغ كميا كانت مبخرات ليحا التيار السذكظ .ال يسكغ أيزاً استثشاء باقي دوؿ العالع مغ
انتذار ىحا التيار .بخوز تخامب ىػ انعكاس لمخغبات الذعبية السعادية لمعػلسة في الػاليات الستحجة

األمخيكية ،بسا يجعل العػلسة تػاجو أكبخ تيجيج ليا عمى مجػ اؿ  70عاماً في الساضي ( .الذثخػ ،

)2017

أف ىشاؾ مبالغة في تيػيل وتزخيع األحداب الذعبػية ويدتشجوف إلى االنتخابات
في السقابل يخػ البعس ّ
التي حرمت في ىػلشجا في الخامذ عذخ مغ مارس  2017التي جاءت عكذ التػقعات  ،فقبل اجخاء

االنتخابات عكدت استصالعات الخأؼ تقجـ الحدب الذعبػػ الستصخؼ "مغ أجل الحخية" بقيادة الستصخؼ

لكغ الش تائج الحقيقية أضيخت تقجـ الحدب السعتجؿ حدب الذعب مغ أجل الحخية والجيسقخاشية
خيخت فيمجرز ّ
بخئاسة مارؾ روتو الحؼ حرل عمى ( )33مقعج مقابل ( )20مقعج لحدب مغ أجل الحخية الستصخؼ

مقارن ًة ب ( )15مقعج في انتخابات  2012في اشارة الى تراعج اليسيغ والذعبػية في ىػلشجا .عكدت
نتائج ىػلشجا ارتياحاً عارماً في أوساط قادة االتحاد األوروبي الستخػفيغ أصالً مغ انفخاط عقج اتحادىع.
أف نتائج االنتخابات مثّمت "انترا اًر عمى الذعبػية
أعتبخ رئيذ الػزراء اليػلشجؼ الميبخالي مارؾ روتو ّ
إف اليػلشجييغ أوقفػا بترػيتيع ىحا السج الذعبػؼ الحؼ بجأ مع البخيكدت في بخيصانيا ومغ ثع
الديئة" .وقاؿ ّ
انتخاب دونالج تخامب رئيداً لمػاليات الستحجة .وأضاؼ أماـ حذج مغ أنراره "بعج بخيكدت واالنتخابات في

الػاليات الستحجة ،قالت ىػلشجا كفى لمذعبػية الديئة"( .الجديخة)2017 ،
-4انييار العسمة االوروبية

عبخ عشو مؤسذ اليػرو اوتسار اسشق
اليػرو قج يكػف عامل مغ عػامل انييار االتحاد األوروبي ،ىحا ما ّ
بأف خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي سيكػف بجاية انييارهIssing ،
صخح ّ
 Otmar Issingالحؼ ّ

عمى حج قػلو لع يذعخ بإمكانية حجوث ذلظ عاـ  2012الف اليػرو مسكغ أف يكػف آمغ اذا غادرت بالد

الف
ضعيفة مثل اليػناف ولكغ ليذ دوؿ مثل ايصاليا  ،الف خخوج ايصاليا كشتيجة لمبخيكدت سيكػف أشج ّ
إيصاليا تدتخجـ اليػرو وىحا قج يسيج لجوؿ أخخػ مغ الخخوج مغ االتحاد األوروبي(Casey .
) Research, 2016ربط البعس بإمكانية عجـ انييار االتحاد األوروبي بسبجأ التزامغ ،مغ ىؤالء جػرج

فخيجماف  George Friedmanالحؼ قاؿ "االتحاد األوروبي اتفاقية بيغ أمع وشعػب وليذ فيجرالية  ،وال
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شيء يجعمو متساسكاً إال الػعج الحؼ وعجوه ألنفديع وىػ التزامغ  ،وعشجما ال يكػف ىشاؾ حاجة
لمتزامغ سيشيار االتحاد" ).(Garret,2017

-5العؾامل االقترادية
قج تكػف عامل انييار لالتحاد األوروبي ،فخغع تعافى االتحاد األوروبي مغ األزمة السالية إال إ ّف خيار
عبخوا عغ امكانية تفكظ االتحاد األوروبي،
وقػع أزمات مقبمة واردة ،يؤكج ذلظ رجاؿ االقتراد أيزاً الحيغ ّ

حيث قاؿ مميارديخ االستثسار جػرج سػريذ "إ ّف خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي سيكػف عامل لتفكظ
االتحاد األوروبي".
الخئيذ األمخيكي الدابق باراؾ أوباما أبجػ تخػفو مغ انييار االتحاد ودعا إلى التساسظ الف بقاء بخيصانيا
في االتحاد األوروبي يعدز دور الػاليات الستحجة االمخيكية في العالع ،لكغ ما حجث ىػ العكذ والحؼ
تسثل بترػيت البخيصانييغ بأغمبية ضئيمة لرالح الخخوج وكحلظ فػز دونالج تخامب.

ثالثاُ  /سيشاريؾ تساسػ االتحاد األوروبي
أكج بعس الدياسييغ والسخاقبيغ استبعاد فكخة انييار االتحاد األوروبي الف شبكة العالقات
في السقابل ّ
االجتساعية واالقترادية بيغ باقي أعزاء االتحاد قج زادت بذكل ممحػظ خالؿ الدت عقػد الساضية.
(Emerson and

) Blockmans ,2016يؤكج ذلظ شتافاف ليشيو مجيخ الذئػف الدياسية في الػ ازرة الشسداوية لمذؤوف

"إف االتحاد األوروبي قج يكػف عمى شخيق أفزل عشجما يحيغ وقت خخوج
االوروبية والجولية حيث يقػؿ ّ
السسمكة الستحجة  ،سػؼ يبقى في ذلظ الػقت  27عزػاً  ،وال أرػ أؼ دولة أخخػ تححو ححو السسمكة

الستحجة "

ما يقػلو بعس الدياسييغ والسخاقبيغ يتػافق بسا يعبخ عشو قادة االتحاد األوروبي مغ عجـ امكانية انييار

أف قادة االتحاد أبجوا شجاعتيع وقجرتيع
اتحادىع ،فخغع حالة التخػيف والتيػيل لمسخاشخ والتحجيات ،إال ّ
عمى احتػاء السخاشخ والتحجيات السختمفة والبقاء في اتحاد قػػ ومتساسظ .لقج كانت الحكخػ الدتيغ لتػقيع
اتفاقية روما  ،1957مشاسبة لمتأكيج عمى وحجة أوروبا رغع نتائج استفتاء  2016وصعػد الحخكات
عبخ عشو قادة االتحاد في قسة روما الججيجة في 25مارس
الذعبػية السشاوئة لالتحاد األوروبي ىحا ما ّ
.2017
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اعالن روما الججيج  ، 2017رغبة في استسخار االتحاد
بعج ستيغ عاماً عمى تػقيع اتفاقية روما السؤسدة لالتحاد األوروبي التي كانت تعخؼ بالجساعة االقترادية

األوروبية  EECفي الخامذ والعذخيغ مغ مارس عاـ  ،1957اجتسع قادة االتحاد األوروبي في نفذ

السكاف وفي الخامذ والعذخيغ مغ مارس  2017لالحتفاؿ بيحه الحكخػ ولتالوة اعالف ججيج سسى بإعالف

أو وثيقة روما .2017
ما يسيد ىحه السشاسبة ىحا العاـ ىػ غياب بخيصانيا عغ ىحا االحتفاؿ بعج انزساـ داـ اربعيغ عاماً ،تساماً
كسا كانت غائبة عشج تػقيع اتفاقية روما عاـ .1957

جاء االحتفاؿ بيحه السشاسبة في وقت يعاني مشو االتحاد األوروبي خصخ التفكظ بعج نتائج استفتاء يػنيػ
في بخيصانيا وفي ضل تراعج الحخكات الذعبػية السشاوئة لالتحاد واالنجماج في أكثخ مغ بمج أوروبي وفي

ضل ازمات ومذاكل اقترادية واجتساعية تزاعفت بدبب السياجخيغ والالجئيغ كسا يقػؿ الذعبػييغ.

عبخ رئيذ السفػضية االوروبية جاف كمػد يػنكخ
في ىحه السشاسبة ومع اص اخره عمى مػاجية التحجيات ّ
عمى تأكيجه عمى بقاء االتحاد وتساسكو حيث قاؿ في االحتفالية "االتحاد سيحتفل بعيجه السئة أيزاً"(رشيج،

)2017

التقى القادة االوروبييغ عمى مبجأ ججيج يدتشج إلى " مكافحة الفقخ " و "مشح الثقة لمسػاشغ األوروبي" في

اشارة واضحة لالستجابة لمتحجيات التي تػاجو االتحاد.

وقعت الجوؿ اؿ  27السشزػية في
في الحكخػ الدتيغ لتػقيع اتفاقية روما  1957واستغالالً لمسشاسبةّ ،
تزسغ  66سص اًخ تختدؿ الجيػد
االتحاد األوروبي عمى اعالف ججيج يعخؼ اليػـ بإعالف روما ،2017
ّ
ال اخمية إلى احياء االتحاد لسػاجية التحجيات .ورد في االعالن عجة نقاط أبخزىا كسا جاء(:رشيج)2017،
 " اليػـ نحغ أكثخ وحجة وقػة مسا مزى ويدتفيج مئات السالييغ مغ مػاششيشا مغ ايجابيات اتحاد
واسع تجاوز الكثيخ مسا كاف يفخؽ بيششا"

 " الخغبة في مػاجية التحجيات الكثيخة التي يفخضيا التحػؿ الدخيع والعسيق لعالع اليػـ"

" جعل االتحاد أكثخ قػة ومشعة باستسخار عبخ تزامغ كامل بيغ األعزاء وباالحتخاـ لمقػاعج
السذتخكة"

التحخؾ بدخعات متبايشة"
 الػحجة حتى في حاؿ
ّ
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أىجاف االعالن

-1تحقيق أوروبا آمشة يتسكغ فييا السػاششػف مغ التحخؾ بحخية كبيخة ويتع خالليا ضساف أمغ الحجود
الخارجية والخخوج بدياسة فاعمة لسػاجية ضاىخة اليجخة ومكافحة " االرىاب" واالجخاـ السشطع.

-2ضخورة أف تكػف أوروبا قادرة عمى تحقيق الشسػ وزيادة في فخص العسل.
-3أف تكػف اوروبا قػية وحاضخة عمى مدخح الدياسة االوروبية.

أف االتحاد " ميجد بالسػت" إذا لع يعج إلى مبادغ اآلباء السؤسديغ
في تمظ السشاسبة ححر البابا فخنديذ " ّ
خاصة مبجأ التزامغ.

أن عجم انييار االتحاد األوروبي مختبط بعجة عؾامل:
يخى الباحث ّ
-1زيادة التعاوف بيغ ألسانيا وفخندا في شتى السجاالت ،وعجـ تفخد أؼ مشيسا باالتحاد األوروبي.
-2الترجؼ لمحخكات الذعبػية عبخ اشالع الجسيػر األوروبي بخصػرتيا عمى مذخوع االتحاد.

-3استساع القادة االوروبييغ في بخوكدل لذعػبيع والعسل الحثيث عمى حل مذاكميع االقترادية
واالجتساعية.

-4ضبط عسمية اليجخة حتى ال تكػف ىحه القزية محػر عسل الحخكات الذعبػية.
-5اصالح مؤسدات االتحاد األوروبي.

أف نتائج استفتاء  2016الخاص بخخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي ،باإلضافة إلى صعػد
يسكغ القػؿ ّ
الحخكات الذعبػية وعجة عػامل اقترادية وسياسية قج تكػف عػامل انييار لالتحاد األوروبي عمى السجػ

الستػسط والبعيج وقج يكػف العكذ في ضل اصخار قادة االتحاد األوروبي السزي في مذخوع االنجماج
الحؼ بجأه ابائيع السؤسديغ قبل ستيغ عاماً.
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السبحث الثاني  /الدياسة الخارجية لبخيظانيا بعج خخوجيا مؽ االتحاد األوروبي
أدت نتائج استفتاء يػنيػ  2016إلى إعادة تسػضع الجور البخيصاني كأحج أعزاء االتحاد األوروبي إلى

تقجيع نفديا لمعالع عمى ّأنيا إحجػ القػػ الكبخػ الخائجة في العالع .رئيدة الػزراء البخيصانية تيخي اد ماؼ
عبخت عغ ذلظ في أكثخ مغ مشاسبة حيث أكجت عمى مفيػـ بخيصانيا العطسى أو بخيصانيا العالسية .تعسل
ّ

و ازرة الخارجية البخيصانية الحالية بقيادة بػريذ جػندػف إلى فتح آفاؽ اقترادية وتجارية ججيجة مع كثيخ
مغ الجوؿ لتعػيس خدائخىا االقترادية جخاء خخوجيا مغ االتحاد األوروبي .عمى سبيل السثاؿ تعسل

بخيصانيا عمى عقج اتفاقيات تجارية ثشائية مع اليشج ،الريغ ودوؿ الخميج( .رمدؼ)2017،

ٍ
أف بخيصانيا ستخكد في السخحمة القادمة عمى القزايا الجاخمية كالبصالة
مغ جية أخخػ يعتقج البعس ّ
أف بخيصانيا ستخصػ خصػة إلى الػراء مغ
وقزايا االنفراؿ التي تثيخىا أجداء السسمكة الستحجة ،بسعشى ّ
التجخالت الخارجية ومحاولة إعصاء األولػية لمذؤوف الجاخمية .مغ السحتسل أف تربح بخيصانيا أكثخ

انعدالية وقمقاً مغ أف تتػرط في استشداؼ وقتيا ومػاردىا في القزايا الجولية التي ال تعج مغ أولػياتيا بعج
الخخوج مغ االتحاد األوروبي.

أوالا  /أىجاف الدياسة الخارجية البخيظانية بعج الخخوج( :رمدي )2017،
تتجو الدياسة الخارجية البخيصانية بعج خخوجيا مغ االتحاد األوروبي إلى تحقيق عجداً مغ األىجاؼ التي

ترب بسجسميا إلى تحقيق السرمحة البخيصانية:

أ -تذجيع سياسة التجارة الحخة وفتح األسؾاق.
كاف الجافع االقترادؼ مغ أبخز عػامل السػافقة عمى خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي،

وسجمت بخيصانيا أكبخ عجد في ميداف السعامالت التجارية عمى اإلشالؽ العاـ الساضي ،بسا

يعادؿ  %5.2مغ الشاتج االقترادؼ لمبالد ،وعكذ ىحا العجد زيادة تجفقات تػزيعات األرباح،
ومجفػعات الجيغ إلى السدتثسخيغ األجانب عغ التجفقات السساثمة التي تأتي لمبالد سيؤدؼ ىحا إلى
تفزيل الدياسة الخارجية البخيصانية استبجاؿ شخكاء التجارة األوروبييغ بإعادة فتح األسػاؽ في

الجوؿ األخخػ ،وأعمشت تيخي اد ماؼ ،عغ نيتيا الحفاظ عمى التػجو البخيصاني الستعمق بجعع حخية

التجارة الجولية ،وتعقج الحكػمة البخيصانية أماال عمى عقج بعس االتفاقيات الجولية لمتجارة الحخة

يد ماؼ تػلي الخئيذ األمخيكي
لحل السذكالت التي يعاني مشيا االقتراد السحمي ،واستيمت تيخ ا

الججيج دونالج تخامب ،بفتح ممف االتفاقية التجارية الستػقع إبخاميا بيغ البمجيغ.
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ب /تؾعيف السداعجات الخارجية اقتراديا.
تحجث بخيتي بباتيل ،مدئػؿ التشسية الجولية البخيصاني في سبتسبخ 2016عسا اسساه إصالح
مشطػمة السداعجات الجولية ،وربصيا بسبادغ تيار السحافطيغ الخئيدية ،وتقػد بخيصانيا بالفعل
خرخرة الخجمات في بعس الجوؿ خاصة الرحة ،والتعميع ،وعمى سبيل السثاؿ انفقت وكالة

التشسية الجولية ىشاؾ ما يقارب الػ 38مميػف جشيو إستخليشي ،لخرخرة التعميع في دوؿ نيجيخيا،
وكيشيا ،وباكدتاف ،بيجؼ فتح أسػاؽ أماـ شخكات التعميع البخيصانية في ىحه الجوؿ ،ومغ السخجح

أف تتعسق ىحه الدياسة لتذسل خجمة قصاعات أخخػ كالتغحية ،والجفاع وتذجيع التجارة الحخة.

ج-تؾسيع العالقات مع الشغؼ الغيخ ديسقخاطية

ديسقخاشية بعس الجوؿ مغ عجمو لع يعج يدعج الحكػمات البخيصانية الستعاقبة ويتأكج ذلظ بعج

خخوج نتائج استفتاء  .2016ما ييع الحكػمة البخيصانية اليػـ ىػ اقامة عالقات اقترادية وتجارية

مع ىحه الجوؿ وإف كانت غيخ ديسقخاشية وتشتيظ حقػؽ االنداف .مؤشخات ذلظ تبجو واضحة في

مشصقة الذخؽ األوسط التي تعتبخ أكبخ سػؽ إقميسية لتجارة الدالح.

د-زيادة االعتساد عمى القؾة العدكخية

أف بخيصانيا ستشذغل في مفاوضات شاقة مع االتحاد األوروبي ،إال ّأنيا لغ تغسس عيشييا
صحيح ّ
عسا يجخػ في العالع .الحكػمة البخيصانية التي تذكمت بعج ضيػر استفتاء  2016بقيادة ماؼ
تجعع فكخة بخيصانيا العالسية لحلظ نججىا تجعع خصة ججيجة لديادة اإلنفاؽ العدكخؼ بتكمفة ترل

إلى  178مميار جشيو إستخليشي حتى عاـ  2020يتزسغ بخنامج إلعادة التدميح وإنذاء حاممتيغ
ىائمتيغ لمصائخات ودعع األسصػؿ السمكي البحخؼ كجدء مغ خصة إعادة االنخخاط الجولي لبخيصانيا.

ثاني ا  /الدياسة الخارجية البخيظانية الستؾقعة مع بعض الجول بعج الخخوج:

أوالا  /دول الخميج العخبي
ستخكد أغمب االتفاقات االقترادية والدياسية لمسسمكة الستحجة بعج خخوجيا مغ االتحاد األوروبي
أف دوؿ الخميج تذكل غالبية العالقات البخيصانية في
في مشصقة الخميج ،ىحا ليذ مفاجئاً ُ
حيث ّ
السشصقة كاممة .كاف االتحاد األوروبي عائق أماـ تػقيع اتفاقية ثشائية بيغ مجمذ التعاوف الخميجي
وبخيصانيا لكغ بخخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي أصبحت الصخيق معبجة .تعتبخ األسػاؽ

الخميجية سخيعة الشسػ ومشفحاً ميساً لمرادرات البخيصانية وباألخز في أوؿ عسمتيا السشخفزة
والتي تخاجعت بشدبة كبيخة بعج استفتاء " الخخوج" مسا يسشح صادراتيا قجرة تشافدية في األسػاؽ
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الخارجية بسا فييا الخميجية ،كسا ّأنيا ستحقق مكاسب مغ واراداتيا مغ السشتجات الشفصية
والبتخوكيساوية واأللػمشيػـ مغ دوؿ الخميج.
بمغ حجع التبادؿ التجارؼ بيغ السسمكة الستحجة ودوؿ مجمذ التعاوف في عاـ 27 ،2016مميار

دوالر.

يتػقع أف يتزاعف التبادؿ التجارؼ بعج تػقيع اتفاقية التجارة الحخة .التعاوف في مجاالت

االستثسار والقصاع السالي والدياحة ستذيج نسػاً غيخ مدبػؽ في ضل التدييالت التي يتػقع أف
ِ
سيحػؿ السسمكة الستحجة إلى أىع شخيظ تجارػ لجوؿ السجمذ عمى
تراحب تػقيع االتفاقية مسا

حداب دوؿ أوروبية أخخػ عزػ في االتحاد األوروبي الحؼ يعاني مغ صعػبات جسة.

(العدػمى )2017،تعج الدعؾدية الذخيظ التجارؼ األساسي في الذخؽ األوسط .بمغت صادرات
السسمكة الستحجة لمبزائع السخئية لمدعػدية  7مميارات جشيو إستخليشي عاـ  .2014أما صادرات

الدمع فبمغت  4917مميار جشيو إستخليشي أما قيسة السذاريع السذتخكة بيغ الذخكات الدعػدية
والبخيصانية 1195مميار جشيو إستخليشي ويعسل في الدعػدية ما يقارب  30ألف مػاشغ بخيصاني.

(التشجاؿ  )2017،مغ الستػقع أف تتعدز العالقات البخيصانية الدعػدية خاصة بعج ضيػر نتائج
االستفتاء عمى عزػيتيا في االتحاد األوروبي ،بسعشى آخخ فاف خخوج بخيصانيا لغ يؤثخ عمى
عالقات بخيصانيا التجارية مع الدعػدية.

أما قظخ فيي ثاني أكبخ مدتثسخ لمشفط لمسسمكة الستحجة مغ خالؿ الذخكة البخيصانية اليػلشجية،
ّ
فزالً عغ ذلظ فقج شاركت قصخ واستثسخت في عجد مغ السذاريع لمبشية التحتية والتشسػية في

السسمكة الستحجة بسا فييا الذخكات البخيصانية الكبيخة .بعج البخيكدت استقبمت قصخ ست زيارات

و ازرية مغ السسمكة الستحجة ما يجلل عمى سعى الحكػمة البخيصانية إلى االستعاضة عغ سػؽ
االتحاد األوروبي مغ خالؿ تكخيذ عالقات اقترادية ججيجة مع دوؿ خارج أوروبا خاصة قصخ

ودوؿ أخخػ مغ دوؿ الخميج .عمى مجػ الدشػات العذخ الساضية أصبحت شخكة " شل" البخيصانية
أكبخ مدتثسخ أجشبي في قصخ حيث استثسخت نحػ  21بميػف دوالر في صشاعة الشفط القصخؼ.

استزافت السسمكة الستحجة مؤتس اًخ تجارياً واستثسارياً بيغ قصخ والسسمكة الستحجة قاؿ فيو ولياـ

إف السسمكة الستحجة " ستزاعف التسػيل الستاح مغ
فػكذ وزيخ الجولة البخيصاني لمتجارة الجولية ّ
الرادرات البخيصانية لجعع التجارة مع قصخ إلى  495بميػف جشيو إستخليشي وسيكػف ذلظ مبمغاً

إضافياً قجره  2925بميػف جشيو لجعع الذخكات البخيصانية السرجرة إلى قصخ ولمسذتخيغ القصخييغ
في القصاعيغ العاـ والخاص" (الخصيب )2017 ،مغ الستػقع أف تحافع بخيصانيا عمى العالقة
االقترادية والتجارية مع قصخ بعج خخوجيا مغ االتحاد األوروبي ولغ تتأثخ ىحه العالقة .بذكل
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عاـ ستتعدز العالقات التجارية واالقترادية بيغ بخيصانيا ودوؿ الخميج العخبي بل ستديج ذروتيا

مغ أجل تعػيس الخدائخ الستػقعة بعج خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي.

يشتقج السعارضػف والشذصاء الحقػقيػف الدياسة الخارجية التجارية لمحكػمة البخيصانية إلعصائيا

أف
األولػية لمتجارة واالستثسار عمى حداب قزايا الحقػؽ الدياسية واإلندانية ورغع ىحا إال ّ
بخيصانيا ستدتسخ بيحه العالقة.
ثانيا  /اليشج

بأنيا قجيسة قجـ االحتالؿ البخيصاني ليا والحؼ استسخ حػالي
تػصف العالقات اليشجية البخيصانية ّ
 90عاماً .كانت اليشج جػىخة التاج البخيصاني ومع انتياء مخحمة االستعسار تحػلت العالقة بيغ

بأنيا سخيعة الشسػ اقترادياً لحلظ فاف بخيصانيا
أف اليشج تػصف ّ
البمجيغ إلى عالقات شخاكة حيث ّ
ستدتفيج مغ ىحا الشسػ اقترادياً وتجارياً .بعج البخيكدت تحاوؿ بخيصانيا تعديد عالقاتيا التجارية
واالقترادية مع اليشج ،حيث زار وزيخ الخارجية البخيصاني بػريذ جػندػف نيػدليي ،إلجخاء
مقابالت مع أعزاء الحكػمة وكبار رجاؿ األعساؿ لذخح مػقف بخيصانيا بعج خخوجيا مغ االتحاد

أف ىحا الخخوج يػفخ فخصاً ججيجة لعالقات تجارية وصشاعية بيغ بخيصانيا واليشج.
األوروبي وكيف ّ
زارت رئيدة الػزراء البخيصانية تيخي اد ماؼ اليشج في نػفسبخ  2016كأوؿ دولة برفقات مميار جشيو

إستخليشي .قالت ماؼ في ىحه السشاسبة " إف تخؾ بخيصانيا لالتحاد األوروبي يخمق أمامشا عالساً مغ
الفخص" (الغسخػ  )2017،تأتى استثسارات اليشج التي زادت في  2016بشدبة  %65في التختيب
الثالث بالشدبة لبخيصانيا بعج أمخيكا وفخندا ،فالذخكات اليشجية تػضف حػالي  115آالؼ شخز

أف أكثخ مغ نرف الذخكات اليشجية ليا نذاط في بخيصانيا والبالغ عجدىا 1200
في بخيصانيا و ّ
شخكة مػجػدة في اليشج .الكاتب البخيصاني مات ريجلى يػضح مغ خالؿ تحميل نذختو صحيفة
التايسد البخيصانية ّأنو وبحمػؿ  2022سػؼ تمحق اليشج بالريغ لتربح أكثخ الجوؿ سكاناً في
العالع وستشسػ بدخعة وىػ ما يييئ ليا وضعاً متفػقاً في االقتراد العالسي لدشػات قادمة .أضاؼ
أف مخحمة ما بعج خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي سيتخؾ آثا اًر اقترادي ًة تجعمشا
ريجلى " ّ
نحتاج إلى قػة العالقات مع دولة مثل اليشج" (الغسخػ)2017،

ثالث ا  /الريؽ

تعج الريغ شخيكاً تجارياً مؤث اًخ لمسمكة الستحجة وشاركت بعجد مغ مذاريع البشاء والبشى التحتية مشيا

محصة الصاقة الشػوية .شاركت السسمكة الستحجة أيزاً في مذخوع "حداـ واحج ،شخيق واحج" الحؼ
يدعى إلنذاء روابط نقل مباشخة بيغ السخاكد التجارية الخئيدية في العالع .مغادرة بخيصانيا االتحاد
األوروبي سيؤدػ إلى أكثخ شخاكة مع الريغ .السدؤوليغ الريشييغ مغ جيتيع تحجثػا بإيجابية
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حػؿ آثار خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي .تتجو رئيدة الػزراء البخيصاني تيخي اد ماؼ نحػ

تصػيخ (شخاكة اقترادية) مع الريغ كػنيا ثاني اقتراد في العالع ،مذجدةً عمى أىسية بشاء عرخ
ذىبي لمعالقات بيشيسا ،تع التأكيج مغ خالؿ " الحػار االستخاتيجي الريشي البخيصاني" الحؼ عقج

في ديدسبخ  2016بمشجف .قاؿ وزيخ الخارجية البخيصاني بػريذ جػندػف " إف بالده ممتدمة بجفع
التعاوف السذتخؾ مع الريغ في التجارة والصيخاف وإقامة البشية األساسية"(حمسى)2017،

رابع ا  /روسيا

يختبط اقتراد روسيا بذكل وثيق مع اقتراد االتحاد األوروبي .في  2015بمغت حرة االتحاد

األوروبي  %46مغ التجارة الخارجية الخوسية ما يعادؿ  249مميار دوالر ،وفي بجاية العاـ
 2014بمغت االستثسارات الخوسية الستخاكسة في بخيصانيا  9.1مميار دوالر ،وبمغ حجع

االستثسارات الخوسية في جدر فيخجغ البخيصانية حػالي  6.9مميار دوالر( .روسيا اليػـ )2016،

في أوؿ رد عمى نتيجة استفتاء  2016عمى عزػية بخيصانيا في االتحاد األوروبي ،ذكخت و ازرة

أف ترػيت أغمبية البخيصانييغ لرالح خخوج بالدىع مغ االتحاد األوروبي
الخارجية الخوسية ّ
أف الشتيجة أضيخت عسق الخالفات في االتحاد
يعتبخِ شأناً خاصاً .في الػقت نفدو اعتبخت روسيا ّ
األوروبي حػؿ قزايا أساسية وبالجرجة األولى قزية التكامل .في خزع الحسمة االنتخابية التي

سبقت استفتاء يػنيػ  ،2016كانت روسيا حاضخة بقػة مغ معدكخؼ البقاء والخخوج .ديفيج
أف الخئيذ الخوسي فالديسيخ بػتيغ ربسا يذعخ
كاميخوف رئيذ الػزراء البخيصاني الدابق أعتبخ ّ
بالدعادة لسغادرة بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي.

كيف تدتفيج روسيا مؽ خخوج بخيظانيا مؽ االتحاد األوروبي؟)(Emerson, 2016

-1خدارة أقػػ صػت مدانج لمػاليات الستحجة االمخيكية ييجد بإضعاؼ تأثيخ واششصغ في دوائخ صشع
القخار األوروبي وىحا يقػػ مػقف روسيا ويذجعيا عمى مػاصمة التحجؼ لمغخب.

-2خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي يذغل االتحاد األوروبي بالعسل عمى ضساف استسخار عزػية
البمجاف السشزػية تحتو ،بجالً مغ استس اخره في التػسع ،وضع مديجاً مغ البمجاف الدػفيتية سابقاً.

-3خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي قج يخفف العقػبات عمى روسيا حيث تعتبخ بخيصانيا الجاعع
الخئيذ لتػقيع العقػبات ضج روسيا.
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األثار الدمبية لخخوج بخيظانيا مؽ االتحاد األوروبي عمى روسيا
-1خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي يؤثخ سمباً عمى اقترادات دوؿ االتحاد األوروبي األخخػ التي
أنذأت معيا روسيا شبكة مغ االتراالت مثل ىػلشجا وقبخص وكالىسا لجييا عالقات اقترادية وثيقة مع

بخيصانيا.

-2خخوج بخيصانيا يؤثخ سمباً عمى احتياشي الحىب والعسمة في روسيا في حاؿ انخفس اليػرو في القيسة.
-3حالة عجـ اليقيغ مغ الػضع والتحػؿ في ميداف القػػ داخل االتحاد األوروبي سيكػف لو تأثيخ سمبي
عمى روسيا ،األمخ الحؼ يؤدػ إلى ىيسشة ألسانيا عمى االتحاد األوروبي في السط2ستقبل وىحا ما تخذاه

روسيا.

-4ما تتخػؼ مشو روسيا ىػ زيادة حجع التعديدات العدكخية في دوؿ أوروبا الذخقية خذية مغ روسيا وىحا
ما حجث بالفعل بعج ضيػر نتائج استفتاء يػنيػ .2016

خامدا /ألسانيا
بخخوج بخيصانيا القػة االقترادية والعدكخية اليائمة يفقج االتحاد األوروبي دولة مغ أىع دولو .خخوج

بخيصانيا يحتاج إلى تشطيع ججيج داخل االتحاد األوروبي .الجولة السييأة لمعب ىحا الجور ىي ألسانيا .تعتبخ
أف صحيفة ديخ
ألسانيا مغ أكثخ الجوؿ التي شالبت البخيصانييغ بعجـ الخخوج مغ االتحاد األوروبي لجرجة ّ
شبيغل األلسانية السعخوفة في افتتاحيتيا كتبت نخجػكع أال تشفرمػا .أضيخ استصالع لمخأؼ أجخاه معيج
أف ألسانيا ىي الجولة األوروبية األكثخ اعتخاضاً عمى خخوج بخيصانيا مغ
(ابفخايتدت ديساب) األلساني ّ
االتحاد األوروبي بشدبة  %78مسغ شسميع االستصالع كسا ّأنو وبحدب ميذيل كػتيخت ،الستحجث باسع
أف خخوج بخيصانيا يعج مؤشخ إلى تفكظ االتحاد
فإف كثيخ مغ األلساف يذعخوف ّ
معيج االستصالعات ّ
بأنو يػـ تخاجيجؼ .ىشاؾ تعاوف
األوروبي .انجيال ميخكل السدتذارة األلسانية اعتبخت يػـ خخوج بخيصانيا ّ
ومرالح مذتخكة كثيخة بيغ ألسانيا وبخيصانيا في شتى السجاالت خاصة في تجارة الديارات واألدوية حيث

تبمغ حجع الرادرات األلسانية إلى بخيصانيا  90مميار يػرو عاـ  2015وىي أعمى ندبة عمى االشالؽ.
أف بخيصانيا كانت ثالث
تخذى ألسانيا أف يفقج  700ألف ألساني وضائفيع بعج الخخوج فاإلحرائيات تذيخ ّ
سػؽ لالقتراد األلساني .ألسانيا تستمظ نحػ  2500شخكة ألسانية ليا مكاتب في بخيصانيا وتقجر قيسة أسيع
ىحه الذخكات ب  130مميار يػرو ويعسل  400ألف مػضف في ىحه الذخكات .كتبت صحيفة ديخ شبيغل

ألنيع يشتسػف إلى
األلسانية مقاالً حػؿ خخوج بخيصانيا قالت فيو عغ بخيصانيا " نحغ نحتاج البخيصانييغ ّ
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أوروبا ،وألنشا بجونيع يربح اتحاد الذعػب األوروبية بال ججوػ وخاس اًخ.
مجتسع البخاغساتية الحكيسة ،وألنيع مذابيػف لشا نحغ األلساف سياسياً وثقافياً

ألنيع جدء مغ
نحغ نحتاجيع ّ
واقترادياً ،انيع أقخب إليشا مغ

الكخواتييغ والبختغالييغ ،بجونيع سيكػف عميشا اف ندمظ ىحا الصخيق بجوف وجػد جدء ميع مغ اوروبا بجانبشا.

)(Russia now, 2016

أف ألسانيا ال تخغب بقيادة االتحاد األوروبي وال تخيج الييسشة
مغ الػاضح ومغ ترخيحات السدؤوليغ األلساف ّ
عميو ال قبل وال بعج خخوج بخيصانيا مشو ،بل تخغب في صيغة تػافقية ال تدتفد دوؿ أخخػ مثل فخندا

وايصاليا وحتى دوؿ شخؽ أوروبا (Janning and Mdler ,2016) .دليل ذلظ ردة فعل ألسانيا الفػرؼ،

فبسجخد اعالف نتيجة استفتاء خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي تجاعت ألسانيا وشالبت بتختيبات ججيجة

لتػزيع العبء عمى باقي الجوؿ األعزاء واتخحت عجة اجخاءات مغ ضسشيا اجتساع وزراء خارجية الجوؿ

السؤسدة لالتحاد بمجيكا  ،فخندا  ،ألسانيا  ،ايصاليا  ،لكدسبػرغ وىػلشجا في فيال بػرسيغ السقخ الخئيذ

لمحكػمة األلسانية لتجارس السػقف وبعج يػميغ فقط أيزاً استجعت انجيال ميخكل رئيذ االتحاد األوروبي
دونالج تػسظ  ،ورئيذ الػزراء اإليصالي متاو رندؼ  ،والخئيذ الفخندي أوالنج لمتػجو الى بخليغ .وىحا يجؿ
عمى شيئيغ الذيء األوؿ رغبة ألسانيا باستسخار االتحاد األوروبي وتعبيخ عغ تزامغ باقي األعزاء،

الذيء الثاني ىػ شسػحيا لمعب دور مخكدؼ بعج خخوج بخيصانيا.

أف ألسانيا ستمعب دو اًر ميساً ومخكدياُ في االتحاد األوروبي بعج خخوج بخيصانيا مشو ،ىحا الجور
يخػ الباحث ّ
ليذ عمى حداب وحجة االتحاد األوروبي وليذ عمى حداب عالقتيا السذتخكة مع السسمكة الستحجة .ىحا

الجور سيكػف مخكدؼ وغيخ مييسغ ألنيا بحاجة إلى باقي دوؿ االتحاد خاصة فخندا التي ليا مكانة

عدكخية ىائمة .مغ الستػقع أيزاً أف يكػف أللسانيا دور في عسمية السفاوضات التي سيجخييا االتحاد

يؤمغ السرالح
األوروبي مع بخيصانيا بحيث يتفق الصخفاف عمى خخوج آمغ لبخيصانيا مغ االتحاد األوروبي ّ
السذتخكة بيغ ألسانيا وبخيصانيا.

سادسا  /الديشاريؾىات األمشية والخارجية بعج خخوج بخيظانيا مؽ االتحاد األوروبي
سيكػف ىشاؾ سيشاريػىات أمشية وخارجية لبخيصانيا بعج البخيكدت ( .تذالسخز)2016 ،

-1ستؤسذ بخيصانيا عالقات ججيجة بيشيا وبيغ االتحاد االوروبي بذأف الدياسة األمشية والخارجية ،لتفدح
السجاؿ لمسبادرات السذتخكة معو والفعاليات حػؿ القزايا ذات االىتساـ السذتخؾ.
-2ستحتاج السسمكة الستحجة إلى زيادة االستثسار في التسثيل الجبمػماسي في العالقات الثشائية.
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-3سيكػف ىشاؾ زيادة في نفػذ دوؿ أوروبية غيخ بخيصانيا في مشاشق مثل البمقاف ،اوكخانيا ،شساؿ أفخيقيا

وتخكيا بدبب اندحاب بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي ،ألف االتحاد كاف يعصى بخيصانيا دافعاً سياسياً قػياً

ليا.

-4ستطل العالقة وثيقة بيغ السسمكة الستحجة والػاليات الستحجة رغع خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي.
-5بعج البخيكدت ،تخغب بخيصانيا في تعسيق الجيػد السػجػدة لتحديغ التعاوف الجفاعي الثشائي مع أعزاء
الشاتػ االوروبييغ –فخندا عمى سبيل السثاؿ.

-6األمغ يسكغ أف يدتخجـ مغ قبل بخيصانيا كػرقة مداومة مع األوروبييغ لمحرػؿ عمى تشازالت تجارية
مغ االتحاد األوروبي في االتفاؽ السختقب بيغ الصخفيغ بعج نياية فتخة السفاوضات.
-7ستدتخجـ بخيصانيا ضػابط وششية ججيجة لتعديد قجرتيا عمى استخجاـ االتحاد األوروبي كسشصقة عازلة
ضج اليجخة غيخ السخغػب فييا مغ شخؽ وجشػب اوروبا.

-8ستدتسخ جيػد بخيصانيا في الدياسة الخارجية صػب األزمات األمشية خارج أوروبا وال سيسا في جشػب

آسيا كالباكدتاف ،افغاندتاف ،بالد الذاـ ،الخميج ،العخاؽ ،لبشاف ،واألردف وشخؽ افخيقيا وال سيسا كيشيا
والرػماؿ وجشػب الدػداف ،باإلضافة الى جشػب شخؽ آسيا واستخاليا ،سشغافػرة ،ماليديا والياباف.
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السبحث الثالث  /تأثيخ خخوج بخيظانيا عمى العؾلسة والشغام الجولي
أوالا  /تأثيخ خخوج بخيظانيا عمى العؾلسة
بعج الحخب العالسية الثانية بجأت مػجة ججيجة لتعديد العػلسة وتشديق الدياسات االقترادية والتجارية بيغ

الجوؿ ادراكاً مغ تمظ الجوؿ وقادتيا خاصة بعج انترارىا في الحخب العالسية الثانية في ضخورة تعديد
الدمع واألمغ العالسي .بجأت بعج ذلظ مخاحل تأسيذ االتحاد األوروبي كأوؿ مشطسة اقميسية تدسح فيسا

بيشيا الحخيات األربع حخية الدمع ،الخجمات ،رأس الساؿ واألشخاص.

العػلسة تتصمع لالنفتاح االقترادؼ والثقافي التي تجعع التقارب بيغ الذعػب والثقافات لمػصػؿ لمسػاششة

أف العػلسة تشتج نقيزيا مغ األصػلية مغ شعبػية
أف السذيج العالسي اليػـ يذيخ إلى ّ
العالسية ،إال ّ
وشائفية وعشرخية واثشية ويسيغ متصخؼ( .أبخاش)2016 ،
يعتبخ خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي أكبخ صفعة يتمقاىا الشطاـ الميبخالي حتى اآلف ،فاألزمة

االقترادية ربسا كانت أكثخ تجمي اًخ لمعالع لكشيا لع تكغ رفزاً صخيحاً لمشطاـ العالسي بسػجب ترػيت
الشاخبيغ في أحج أكثخ الجيسقخاشيات تقجماً .يقػؿ نايجل فاراج رئيذ حدب استقالؿ السسمكة الستحجة UKIP
بعج صجور نتائج االستفتاء في بخيصانيا "يحجونى األمل أف يكػف ىحا االنترار بجاية سقػط ىحا السذخوع

الفاشل ،يؤدػ إلى قارة أوروبية تتستع دوليا بديادة كاممة عمى أراضييا ،نجاحيا ليذ لشا فقط ،انسا نجاح

ألجل أوروبا كميا" ( .)sasapost,2016الكاتب روشيخ شارما مؤلف كتاب " صعػد وانييار األمع" وىػ

أيزاً خبيخ استخاتيجي في مخكد مػرغاف ستانمى يذيخ إلى ّأنو يشبغي عمى العالع أف يدتعج لعرخ ما بعج
أف فكخة الدػؽ السفتػحة واالقتراد الػاحج تشيار وأكبخ دليل عمى ذلظ خخوج السسمكة
العػلسة ،حيث ّ
"إف األزمة السالية التي تفجخت عاـ  2008سببت الكثيخ مغ
الستحجة مغ االتحاد األوروبي .يزيف شارما ّ
الطػاىخ السخضية والتجاعيات بسا فييا تقمز حجع الشسػ االقترادؼ وتدايج معجالت عجـ السداواة وتفذى
ضاىخة العجاء لسبجأ الحجود السفتػحة والقادة الحالييغ يػضح أنو في الػاليات الستحجة االمخيكية واوروبا يقػـ

اليسيشيػف باستغالؿ الغزب الذعبي الحؼ تذعخ بو الصبقة العاممة لتػجيو المػـ إلى معارضييع" (صحيفة
الغاردياف)2016 ،

ثانيا  /تأثيخ خخوج بخيظانيا عمى الشغام الجولي
الشطاـ العالسي في مفيػمو العاـ ىػ نسط العالقة السشطسة وآلياتيا بيغ القػػ العالسية السشطسة وآلياتيا،

بيغ القػػ الفاعمة الخئيدية عمى الداحة العالسية بالقياس بتػازف القػػ فيسا بيشيا ،وبيغ السبادغ والقيع التي
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تحكع تمظ العالقة ،وتتغيخ الخرائز الييكمية والػضيفية لمشطاـ ،كسا تتغيخ فيو .عمى السدتػػ الييكمي:
يتسيد الشطاـ العالسي كأحج مخدودات الحخب العالسية الثانية ،بػجػد قصبية ثشائية بيغ الػاليات الستحجة

واالتحاد الدػفيتي حيث سيتأثخ كالً واحج مشيسا بالييسشة الكاممة ايجيػلػجياً وسياسياً واقترادياً عمى الجوؿ

السشزػية والتابعة( .شافر ،2010 ،ص  )17لكغ ىحا الشطاـ تغيخ وأصبح أحادؼ القصبية تتدعسو

الػاليات الستحجة االمخيكية خاصة وىحا الشطاـ قج بجأ فعمياً بالتذكل بعج انتياء الحخب الباردة وىجـ سػر

بخليغ عاـ .1989

أوالا /مكانة بخيظانيا في الشغام الجولي
اء داخل االتحاد األوروبي أو خارجو .فبخيصانيا قػة
تعتبخ بخيصانيا العب أساسي في الشطاـ الجولي سػ ً
عدكخية واستخباراتية كبيخة ليا دور كبيخ في حفع أمغ أوروبا خالؿ العقػد الساضية لسػقعيا بػصفيا القػة

قػة واستعجاداً والتداماً في حمف الشاتػ .تأثيخ بخيصانيا ليذ فقط في أوروبا بل ىشاؾ تأثيخ
االوروبية األكثخ ً
ليا خارج السحيط األوروبي ويجعع ىحا التأثيخ مقعجىا الجائع في مجمذ األمغ الجولي.
السسمكة الستحجة ليا تأثيخ قػػ فيسا يتعمق بالدياسة الخارجية في مشاقذات السجمذ األوروبي عمى سبيل

السثاؿ ،حيث لعبت دو اًر رئيدياً في استخجاـ العقػبات كأداة في الدياسة الخارجية ،تدتفيج ىيئة العسل
الخارجي األوروبي مغ التقاريخ والتحميالت التي تستمكيا بخيصانيا( .كارس  )2016 ،وخخوج بخيصانيا

سيؤثخ عمى عالقة بخيصانيا واالتحاد األوروبي عمى الرعيج األمشي.
بالشدبة لمدياسة الجفاعية ،سيؤثخ خخوج بخيصانيا في حػكسة الدياسة األمشية والجفاعية االوروبية ،فقج

قامت الدياسة الجفاعية عمى اتفاؽ بخيصاني-فخندي في عاـ  ،1998لحا قج يكػف البجائل اتفاقا فخندياً –

ألسانياً ،خاصة في ضل اتجاه ألسانيا كػنيا قػة مجنية(Smith, 2016).

تعتبخ بخيصانيا حميفاً استخاتيجياً لمػاليات الستحجة األمخيكية رغع ىحا فاف ىشاؾ وجيتي نطخ في بقاء أو
خخوج بخيصانيا في االتحاد األوروبي .عمى صعيج اليدار األمخيكي فقج شعخ بالقمق حياؿ خخوج بخيصانيا

مغ االتحاد األوروبي .ىحا التيار الميبخالي يخذى خدارة حميف خارجي مسكغ االستقػاء بو عمى قػػ

الجاخل الستذجدة .في حيغ فاف قػػ الطل الرامتة أبخزت سعادتيا مغ خخوج بخيصانيا ،ألف ىؤالء يشطخوف

أف تفكيظ القػة االوروبية الشاشئة السشافدة لمػاليات الستحجة يأتي في صالح الػاليات الستحجة ،ىحا
إلى ّ
صشاع الدياسة الخارجية األمخيكية شػاؿ العقػد
التفكظ يخجـ فك اًخ استخاتيجياً أمخيكياً ضل مؤث اًخ عمى ّ

الساضية( .نجيب)2016 ،
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يػافق ىحه الفكخة سياسيػف أمخيكيػف مغ بيشيع مشجوب الػاليات الستحجة الدابق في األمع الستحجة جػف

أف االوروبييغ يكػنػا حمفاء جيجيغ كجوؿ مشفخدة لكشيع يتحػلػف إلى مشافذ شخس لمػاليات الستحجة
بػلتػف ّ
أف وجػد بخيصانيا في إشار االتحاد األوروبي قاـ بجور تقػيزي
عشجما يذكمػف كتمة واحجة  ،يخػ بػلتػف ّ
معيق لمعالقات الخاصة بيغ السسمكة الستحجة والػاليات الستحجة  ،لكغ خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي

أف لشجف كانت عاجدة عغ العسل مع الػاليات
سيعيج سمصة صشع القخار إلى لشجف بجالً مغ بخوكدل كسا ّ
الستحجة بذكل مشفخد ألف نطاـ االتحاد األوروبي يفخض عمى الجوؿ األعزاء التذاور مع بقية دوؿ

االتحاد قبل اتخاذ أؼ اجخاء أو تبشى أؼ سياسة عمى الداحة العالسية .ىكحا يخغب السحافطػف الججد لكغ

أف بخيصانيا اتخحت ق اخرات مشفخدة عغ االتحاد األوروبي في أكثخ مغ مشاسبة ولعل أىسيا
الحقيقة تؤكج ّ
أف االندحاب البخيصاني مغ
أما عالقة بخيصانيا مع حمف الشاتػ فيشاؾ مغ يخػ ّ
الحخب عمى العخاؽّ .

االتحاد األوروبي سيؤثخ سمباً عمى حمف الشاتػ و ّأنو عمى السجػ الستػسط قج يختار االتحاد األوروبي
سياسة أقخب لمحياد في الرخاع بيغ واششصغ ومػسكػ خاصة واف كال مغ بخليغ وباريذ تجركا اف أخح

مدافة مغ مخصصات واششصغ سيقمل مغ معارضة مػسكػ لتػسع االتحاد األوروبي نحػ الذخؽ أو مذاركة
في تشسية ثخوات سيبيخيا اليائمة.
يقػؿ فيل جػردوف "اف أوروبا ستربح متسحػرة عمى شئػنيا الجاخمية بدبب رحيل بخيصانيا عغ االتحاد

وحخكات االستقالؿ في القارة تاركة الػاليات الستحجة األمخيكية لتحسل السديج مغ األعباء الجولية" فيسا يقػؿ

جػزيف ناػ "اف الػاليات الستحجة ىي مغ تجيخ الشطاـ الجولي وتعتسج عمى حمفاؤىا في حمف الشاتػ
واالتحاد األوروبي ،وإذا ما اندحبت بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي الحميف االقخب لمػاليات الستحجة فاف

السذخوع األوروبي سيتعخض لمخصخ أمشيا واقتراديا" )(Nye,2016
خالصة الفرل

تؤكج نطخيات التفكظ إمكانية تفكظ االتحادات .تفكظ االتحاد األوروبي أمخ وارد في ضل كثيخ مغ

السعصيات الحالية والدشاريػىات السدتقبمية.

لكشو ال يعكذ بالزخورة تفكظ االتحاد في الػقت الحالي.
خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي مؤشخ ىاـ ّ
ما يدعج قادة بخوكدل ىػ تراعج الحخكات اليسيشية في دوؿ االتحاد األوروبي خاصة في فخندا وىػلشجا.

لكشيا أعصت مؤش اًخ مدعجاً لرعػد
أف انتخابات ىػلشجا لع يتسخس عشيا انترار التيار الذعبػػ ّ
صحيح ّ
ىحا التيار .في فخندا لع تتأىل لػباف لمحكع .في حيغ يخػ البعس عكذ ذلظ ،فػجػد السؤشخات الدابقة قج
يعتبخ عامل تساسظ لالتحاد األوروبي واعادة اصالحو.
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لخخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي أثخ بالغ عمى مذخوع العػلسة بل شكل ضخبة قػية ليحا السذخوع

الحؼ تفاخخ بو االوروبيػف مشح عقػد .خخوج بخيصانيا في االتحاد األوروبي أعاد تسػضع الشطاـ الجولي مغ
ججيج وىشاؾ تداؤالت عغ مػقع بخيصانيا الججيج خاصة في اوروبا .دور بخيصانيا في أوروبا بالشدبة

لمػاليات الستحجة ضخورؼ ججاً فعبخىا يتع تسخيخ سياسة الػاليات الستحجة في القارة العجػز.

خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي سيزع بعس الجوؿ االوروبية أماـ تحجيات كبيخة خاصة ألسانيا

وفخندا .فألسانيا ستتحسل السديج مغ األعباء االقترادية وفخندا ستتحسل مديجاً مغ األعباء االمشية .روسيا

لكشيا
السدتفيج مغ خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي ستدتسخ في عالقتيا االقترادية مع بخيصانيا ّ
ستعسل عمى تفكيظ االتحاد األوروبي عبخ التعاوف والتػاصل مع الحخكات الذعبػية في البمجاف االوروبية.

ستعدز بخيصانيا مغ سياستيا الخارجية مع دوؿ العالع ،وستعقج العجيج مع االتفاقيات التجارية مع العجيج مع

دوؿ العالع.
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الخاتسة ونتائج الجراسة
أحجثت نتائج استفتاء يػنيػ  2016الستعمق بخخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي زل ادالً سياسياً واقترادياً

اتزحت معالسو بعج ضيػر الشتائج مباشخة وستزح أكثخ بعج االنتياء مغ مفاوضات عسمية الخخوج التي

ستدتسخ عاميغ .تجاعيات الخخوج كثيخة وما نتػقعو قج يكػف األفزل لبخيصانيا وقج يكػف األسػأ.

ىشاؾ سشاريػىات متػقعة قج ترل إلى تفكظ السسمكة الستحجة في ضل اصخار األسكتمشجييغ عمى مصمبيع

الخاص باالستقالؿ عغ بخيصانيا ،كحلظ مصمب بعس األحداب الدياسية في إيخلشجا الذسالية بزخورة
االنفراؿ عغ بخيصانيا وااللتحاـ بإيخلشجا األـ مغ ججيج .مغ الستػقع أيزاً تفكظ االتحاد األوروبي في ضل
تراعج قػة التيارات الذعبػية السشاىزة لالتحاد األوروبي التي زادت شعبيتيا في بعس الجوؿ االوروبية.

التجاعيات يسكغ احتػائيا إذا تكاثفت جيػد باقي الجوؿ األعزاء اؿ  27في االتحاد األوروبي خاصة دوؿ

قػية اقترادياً مثل ألسانيا أو عدكخياً مثل فخندا .مغ الستػقع أف يكػف ىشاؾ اتفاقية ججيجة ما بيغ االتحاد
األوروبي وبخيصانيا تداىع كل األشخاؼ فييا لمحفاظ عمى السرالح السذتخكة الستعجدة خاصة االقترادية
واألمشية في ضل التيجيجات التي تحيط بالقارة االوروبية .ىحا ما عكدتو رسائل االشسئشاف الستبادلة خالؿ

األشيخ القميمة الدابقة .ألسانيا ستتحسل أعباء اقترادية اضافية في حيغ ستتحسل فخندا أعباء أمشية
إضافية .روسيا تتأمل بعج خخوج بخيصانيا مغ تخفيف العقػبات عمييا.

خمرت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ الشتائج:
-1لع يكغ ىشاؾ إجساع سياسي بخيصاني لجخػؿ الجساعة االقترادية األوروبية عاـ  ،1973عجـ التػافق
التاريخي ىحا أدػ إلى خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي عاـ .2016
-2كاف لطيػر نتائج استفتاء يػنيػ  ،2016تجاعيات سياسية واقترادية مباشخة ،مغ أىسيا استقالة ديفيج
كاميخوف مغ رئاسة الػزراء وتػلى تيخي اد ماؼ ىحا السشرب.
-3مغ الستػقع أف يكػف ىشاؾ سيشاريػىات سياسية في السجػ الستػسط والبعيج ،تتسثل في تفكظ السسمكة
الستحجة واالتحاد األوروبي.
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-4مغ الستػقع أف يكػف ىشاؾ تػجو ججيج لمدياسة الخارجية البخيصانية ،يزسغ تعػيس خدائخىا
االقترادية الستػقعة.
-5في الغالب سيكػف خخوج ناعع لبخيصانيا مغ االتحاد األوروبي ،يتع فيو عقج اتفاقية ججيجة تزسغ
السرالح السذتخكة بيغ االتحاد األوروبي وبخيصانيا.
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مخكد الجراسات الجولية واالستخاتيجية جامعة بغجاد ،دراسات دولية ،العجد 43
-20االستفتاء في إسكتمشجا مؽ االستقالل الى الحكؼ الحاتي  ،2017،مخكد انقخة لجراسة األزمات
والدياسات

مقاالت
 .1ابخاش ،ابخاىيع( )2016اصؾليات في زمؽ العؾلسة ، E Kutub ،شػىج في  25مارس 2017
http://www.e-kutub.com/index.php/2012-11-20-23-38-43/1956-

2016-11-22-05-11-35

111

 .2نافع بذيخ ( )2017كيل مشيػ ومختبػ  ،السذخوع األوروبي في الدتيؽ مؽ عسخه  ،صحيفة
القجس  ،شػىج في  9ابخيل  2017عمى الخابط االتي
http://www.alquds.co.uk/?p=696281

 .3الذثخؼ  ،ميشج ( ،)2016العؾلسة تؾاجو أكبخ تحج ليا  ،صحيفة االقترادية  ،شػىج في 5
ابخيل 2017عمى رابط الرحيفة االتي

http://www.aleqt.com/2016/07/06/article_1068109.html

 .4الشػر ،احسج الشػر( " )2017االنتخابات الفخندية ومدتقبل أوروبا " صحيفة الريحة  ،شػىج
في 1ابخيل  2017عمى الخابط االتى
http://assayha.net/play.php?catsmktba=17924

 .5نجيب ،عسخ( )2016اندحاب بخيظانيا مؽ االتحاد األوروبي في ميدان الشغام العالسي
 ،E Kutubشػىج في  30مارس  2017 ،عمى الخابط االتي
http://www.e-kutub.com/index.php/2012-11-20-23-38-43/1893-2016-07-

602-16-00-31

-6فخزات ،مخواف ( )2016بخيظانيا .الجغخافيا الدياسية بعج االندحاب مؽ االتحاد األوروبي
مػقع عشب بالدؼ ،شػىج عمى الخابط االتي في 201/4/17
https://www.enabbaladi.net/archives/93338
-7رشيج ،عخفاف ( )2017قسة االتحاد األوروبي في روما بيؽ تحجيات الذعبؾية و" االرىاب"  ،صحيفة
الحياة  ،شػىج عمى الخابط االتى في 2017/4/19

http://www.alhayat.com/Articles/20935803
-8ساربيخػ  ،أنا ( )2017بعج خخوج بخيظانيا  ....ىل تدتظيع ألسانيا قيادة أوروبا وحجىا  ،شػىج
عمى رابط صحيفة الذخؽ االوسط في  2017/4 /20عمى الخابط التالى
http://aawsat.com/home/article/683841
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مؾاقع الكتخونية عخبية
-1أشمق رؤية مشح  165عاماً .انفراؿ بخيصانيا يصعغ حمع األديب العالسي فيكتػر ىػغػ في

الػحجة األوروبية ،نذخ عمى مػقع ىافيشغتػف بػست عخبي في ،2016/6/27

http://www.huffpostarabi.com/2016/06/27/story_n_10702112.html

اقتراديا «
 -2ڤػكذ :خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي مخيف والدبب ليذ اقترادياً
ً
نذخ مػقع ساسة بػست في 26يػنيػ 2016 ،
http://www.sasapost.com/translation/brexit-eu-collapse/
 -3حسجوش رياض  ،محاضخات في التكامل في العالقات الجولية
hamdoucheriad.yolasite.com
 -4أّس اىَشصٗقٍ- ٜشاحو بْاء االححاد األٗسٗب- ٜاىح٘اس اىَخَذُ
ّشش فٍ٘ ٜقع اىح٘اس 2014/1/13
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=395593
-5جاد الحاج ،أٗسٗبا بعذ «اىبشٝنسج» :رامشة بال ٍششٗع ٍ٘ ،قع األخباس
http://www.al-akhbar.com/node/261395
-6نطخيات التكامل الجولى  ،تاريخ الشذخ يشايخ 2014عمى
/http://www.politics-dz.com/threads/nzriat-altkaml-alduli.3920
-7الشخبة الدخية التي أقامتو واليجؼ مشو ،لساذا انزست بخيصانيا لالتحاد األوروبي؟ 28
نػفسبخ 2015
 http://elaph.com/Web/News/2015/11/1059170.htmlمػقع ايالؼ
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-8خخوج بخيصانيا مغ أوروبا :خدائخ بالجسمة 16يػنيػ 2016
 http://elaph.com/Web/News/2016/6/1094153.htmlمػقع ايالؼ
-9ما ىي التشازالت التي حرمت عمييا بخيصانيا لمبقاء ضسغ االتحاد األوروبي؟
 https://www.alsouria.net/content/مػقع الدػرية
 -10حجج وراء خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي
30يػنيػ 2016

 https://www.ultrasawt.com/مػقع الت اخ صػت
 -11ماذا يعشي خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي بالشدبة لالجئيغ؟
http://www.irinnews.org/ar/

 -12كل ما تحتاج معخفتو عغ خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي
/https://beopen.me/2016/06/23
8 13أسباب دفعت البخيصانييغ لالنفراؿ عغ االتحاد األوروبي
http://aa.com.tr/ar/
-14أسباب خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوربي بعج  43عاماً مغ العزػية

/http://www.misr5.com/611828/

 -15اندحاب بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي :األسباب والديشاريػىات السحتسمة
2016/2/17
http://alrai.com/article/769039.html
 9 -16أسباب وراء خخوج بخيصانيا مغ االتحاد االوروبي
/https://7al.net/2016/06/25/9
-17كيف كاف تاريخ العالقة بيغ بخيصانيا واالتحاد األوروبي
www.noonpost.org/content/12514
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-18اسكتمشجا استفتاء ثاف لالنفراؿ عغ بخيصانيا والثانية تخفس مشاقذة األمخ ،2017 ،روسيا اليػـ
 RTتست السذاىجة في -3ابخيل  2017عمى الخابط االتي
https://arabic.rt.com/world/870440

-19عبج هللا ،مخوة ( )2016فػكذ  VOXخخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي مخيف والدبب ليذ
اقترادياً  ،ساسة بػست تست السذاىجة في  25ديدسبخ  2016عمى الخابط االتي
/https://www.sasapost.com/translation/brexit-eu-collapse
-20لػباف  ،العػلسة دمختشا واالتحاد األوروبي خيار فاشل ، 2017،روسيا اليػـ  ،تع مذاىجتو في
 15فبخايخ  2017عمى الخابط االتي https://arabic.rt.com/world/862185

-21الغاردياف :نياية العػلسة كسا نعخفو()2016
مػقع بي بي سي بالعخبية  ،تست مذاىجتو في  5سبتسبخ 2016

http://www.bbc.com/arabic/inthepress/2016/07/160728_press_friday .1

-22االنتخابات اليػلشجية  ......ضخبة لميسيغ وراحة باؿ لألوروبييغ ( )2017الجديخة ،تست مذاىجتو في
 27مارس  2017عمى الخابط االتي

/http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/3/16

-23بعج خخوج بخيصانيا ىل تدتصيع السانيا قيادة اوروبا ،صحيفة الذخؽ األوسط ،تع مذاىجتو عمى الخابط
اآلتي بتاريخ 2017 /4 /14
http://aawsat.com/home/article/683841
-24دور مخكدؼ أللسانيا باالتحاد األوروبي بعج خخوج بخيصانيا ،مػقع عخبية  ،skynewsتع مذاىجتو
عمى الخابط اآلتي بتاريخ 2017 /4/14

http://www.skynewsarabia.com/web/article/852437
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 -25ليمة خخوج بخيصانيا أو بقائيا في االتحاد :ماذا عغ ألسانيا ،مػقع روسيا اليػـ  ،تست مذاىجتو في
 2017 /4 /15عمى الخابط اآلتي

https://arabic.rt.com/news/828869
-26ىل ستكدب أوروبا صبغة السانيا بعج خخوج بخيصانيا ،صحيفة الػقت ،تع مذاىجتو في 2017/4/15
عمى الخابط اآلتي
Alwaght.com\ar\news\63047
-27ديخ شبيغل  :لساذا تخغب السانيا في خخوج بخيصانيا  ،مػقع  Russia nowتع مذاىجتو في
 2017/4/12عمى الخابط االتى

http://russia-now.com/ar/66235
-28اوالنج :مدؤولية فخندا والسانيا باالتحاد األوروبي باتت أكبخ بعج خخوج بخيصانيا  ،مػقع االف
 ،ALAANتع مذاىجتو في  2016/4 /16عمى الخابط اآلتي
-29خبيخ :ألسانيا قج تجمخ االتحاد األوروبي  ،مػقع روسيا اليػـ  ،تع مذاىجتو بتاريخ 2017/4/13
عمى الخبط اآلتي

https://arabic.rt.com/press/871265
-30رىاف اوروبا االقترادؼ ،محػر ألساني فخندي وحائط سج ىػلشجؼ ،صحيفة االقترادية ،تع مذاىجتو
عمى الخابط اآلتي في 2017/ 4/10
http://www.aleqt.com/2017/04/03/article_1162816.html
-31بخيكدت يحػؿ حمع الييسشة االلسانية في أوروبا الى حقيقة  ،صحيفة الغج  ،تع مذاىجتو في
 2017/4/12عمى الخابط االتي

http://www.alghad.com/articles/1523642
َّ-32ارج ٍحخَيت ىعالقاث بشٝطاّٞا اىخجاسٝت عقب ٍغادسة االححاد األٗسٗبٜ
http://www.bbc.com/arabic/business/2016/06/160628_five_models_for_pos
t_brexit_uk_trade
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ٜ حفاٗضٖا بشأُ اىخشٗج ٍِ االححاد األٗسٗبٜت فّٞطاٝاث اىحنٍ٘ت اىبشٝ غا:تَٞا اىعاىّٞطاٝ بش-33
https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiatingتّٞطاٍٝ٘قع اىحنٍ٘ت اىبش
objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech.ar
-

 يفتح باب النزاع على “جبل طارق” بين إسبانيا وبريطانيا“ صحيفت التقرير..” البريكسيت-34
http://altagreer.com

 "االتحاد األوروبي يعاقب بخيصانيا بػ"جبل شارؽ- 35
https://al-ain.com/article/gibraltar-britain-spain-european-union، موقع العٌن
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1 ممحق
رسالة رئيدة الػزراء البخيصانية تيخي اد ماػ إلى دونالج تػسظ رئيذ االتحاد األوروبي مغ أجل تفعيل السادة
. مغ معاىجة لذبػنة التي تسيج خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي50
Prime Minister’s letter to Donald Tusk triggering Article 50
Published 29 March 2017
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The process in the United Kingdom
Negotiations between the United Kingdom and the European Union
Proposed principles for our discussions
The task before us

On 23 June last year, the people of the United Kingdom voted to leave the
European Union. As I have said before, that decision was no rejection of the
values we share as fellow Europeans. Nor was it an attempt to do harm to the
European Union or any of the remaining member states. On the contrary, the
United Kingdom wants the European Union to succeed and prosper. Instead, the
referendum was a vote to restore, as we see it, our national self-determination.
We are leaving the European Union, but we are not leaving Europe – and we
want to remain committed partners and allies to our friends across the continent.
Earlier this month, the United Kingdom Parliament confirmed the result of the
referendum by voting with clear and convincing majorities in both of its Houses
for the European Union (Notification of Withdrawal) Bill. The Bill was passed
by Parliament on 13 March and it received Royal Assent from Her Majesty The
Queen and became an Act of Parliament on 16 March.
Today, therefore, I am writing to give effect to the democratic decision of the
people of the United Kingdom. I hereby notify the European Council in
accordance with Article 50(2) of the Treaty on European Union of the United
Kingdom’s intention to withdraw from the European Union. In addition, in
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accordance with the same Article 50(2) as applied by Article 106a of the Treaty
Establishing the European Atomic Energy Community, I hereby notify the
European Council of the United Kingdom’s intention to withdraw from the
European Atomic Energy Community. References in this letter to the European
Union should therefore be taken to include a reference to the European Atomic
Energy Community.
This letter sets out the approach of Her Majesty’s Government to the discussions
we will have about the United Kingdom’s departure from the European Union
and about the deep and special partnership we hope to enjoy – as your closest
friend and neighbour – with the European Union once we leave. We believe that
these objectives are in the interests not only of the United Kingdom but of the
European Union and the wider world too.
It is in the best interests of both the United Kingdom and the European Union
that we should use the forthcoming process to deliver these objectives in a fair
and orderly manner, and with as little disruption as possible on each side. We
want to make sure that Europe remains strong and prosperous and is capable of
projecting its values, leading in the world, and defending itself from security
threats. We want the United Kingdom, through a new deep and special
partnership with a strong European Union, to play its full part in achieving these
goals. We therefore believe it is necessary to agree the terms of our future
partnership alongside those of our withdrawal from the European Union.
The Government wants to approach our discussions with ambition, giving
citizens and businesses in the United Kingdom and the European Union – and
indeed from third countries around the world – as much certainty as possible, as
early as possible.
I would like to propose some principles that may help to shape our coming
discussions, but before I do so, I should update you on the process we will be
undertaking at home, in the United Kingdom.
The process in the United Kingdom
As I have announced already, the Government will bring forward legislation that
will repeal the Act of Parliament – the European Communities Act 1972 – that
gives effect to EU law in our country. This legislation will, wherever practical
and appropriate, in effect convert the body of existing European Union law (the
“acquis”) into UK law. This means there will be certainty for UK citizens and for
anybody from the European Union who does business in the United Kingdom.
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The Government will consult on how we design and implement this legislation,
and we will publish a White Paper tomorrow. We also intend to bring forward
several other pieces of legislation that address specific issues relating to our
departure from the European Union, also with a view to ensuring continuity and
certainty, in particular for businesses. We will of course continue to fulfil our
responsibilities as a member state while we remain a member of the European
Union, and the legislation we propose will not come into effect until we leave.
From the start and throughout the discussions, we will negotiate as one United
Kingdom, taking due account of the specific interests of every nation and region
of the UK as we do so. When it comes to the return of powers back to the United
Kingdom, we will consult fully on which powers should reside in Westminster
and which should be devolved to Scotland, Wales and Northern Ireland. But it is
the expectation of the Government that the outcome of this process will be a
significant increase in the decision-making power of each devolved
administration.
Negotiations between the United Kingdom and the European Union
The United Kingdom wants to agree with the European Union a deep and special
partnership that takes in both economic and security cooperation. To achieve
this, we believe it is necessary to agree the terms of our future partnership
alongside those of our withdrawal from the EU.
If, however, we leave the European Union without an agreement the default
position is that we would have to trade on World Trade Organisation terms. In
security terms a failure to reach agreement would mean our cooperation in the
fight against crime and terrorism would be weakened. In this kind of scenario,
both the United Kingdom and the European Union would of course cope with
the change, but it is not the outcome that either side should seek. We must
therefore work hard to avoid that outcome.
It is for these reasons that we want to be able to agree a deep and special
partnership, taking in both economic and security cooperation, but it is also
because we want to play our part in making sure that Europe remains strong and
prosperous and able to lead in the world, projecting its values and defending
itself from security threats. And we want the United Kingdom to play its full part
in realising that vision for our continent.
Proposed principles for our discussions
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Looking ahead to the discussions which we will soon begin, I would like to
suggest some principles that we might agree to help make sure that the process is
as smooth and successful as possible.
i. We should engage with one another constructively and respectfully, in a spirit
of sincere cooperation
Since I became Prime Minister of the United Kingdom I have listened carefully
to you, to my fellow EU Heads of Government and the Presidents of the
European Commission and Parliament. That is why the United Kingdom does
not seek membership of the single market: we understand and respect your
position that the four freedoms of the single market are indivisible and there can
be no “cherry picking”. We also understand that there will be consequences for
the UK of leaving the EU: we know that we will lose influence over the rules
that affect the European economy. We also know that UK companies will, as
they trade within the EU, have to align with rules agreed by institutions of which
we are no longer a part – just as UK companies do in other overseas markets.
ii. We should always put our citizens first
There is obvious complexity in the discussions we are about to undertake, but we
should remember that at the heart of our talks are the interests of all our citizens.
There are, for example, many citizens of the remaining member states living in
the United Kingdom, and UK citizens living elsewhere in the European Union,
and we should aim to strike an early agreement about their rights.
iii. We should work towards securing a comprehensive agreement
We want to agree a deep and special partnership between the UK and the EU,
taking in both economic and security cooperation. We will need to discuss how
we determine a fair settlement of the UK’s rights and obligations as a departing
member state, in accordance with the law and in the spirit of the United
Kingdom’s continuing partnership with the EU. But we believe it is necessary to
agree the terms of our future partnership alongside those of our withdrawal from
the EU.
iv. We should work together to minimize disruption and give as much certainty
as possible
Investors, businesses and citizens in both the UK and across the remaining 27
member states – and those from third countries around the world – want to be
124

able to plan. In order to avoid any cliff-edge as we move from our current
relationship to our future partnership, people and businesses in both the UK and
the EU would benefit from implementation periods to adjust in a smooth and
orderly way to new arrangements. It would help both sides to minimise
unnecessary disruption if we agree this principle early in the process.
v. In particular, we must pay attention to the UK’s unique relationship with the
Republic of Ireland and the importance of the peace process in Northern Ireland
The Republic of Ireland is the only EU member state with a land border with the
United Kingdom. We want to avoid a return to a hard border between our two
countries, to be able to maintain the Common Travel Area between us, and to
make sure that the UK’s withdrawal from the EU does not harm the Republic of
Ireland. We also have an important responsibility to make sure that nothing is
done to jeopardise the peace process in Northern Ireland, and to continue to
uphold the Belfast Agreement.
vi. We should begin technical talks on detailed policy areas as soon as possible,
but we should prioritise the biggest challenges
Agreeing a high-level approach to the issues arising from our withdrawal will of
course be an early priority. But we also propose a bold and ambitious Free Trade
Agreement between the United Kingdom and the European Union. This should
be of greater scope and ambition than any such agreement before it so that it
covers sectors crucial to our linked economies such as financial services and
network industries. This will require detailed technical talks, but as the UK is an
existing EU member state, both sides have regulatory frameworks and standards
that already match. We should therefore prioritise how we manage the evolution
of our regulatory frameworks to maintain a fair and open trading environment,
and how we resolve disputes. On the scope of the partnership between us – on
both economic and security matters – my officials will put forward detailed
proposals for deep, broad and dynamic cooperation.
vii. We should continue to work together to advance and protect our shared
European values
Perhaps now more than ever, the world needs the liberal, democratic values of
Europe. We want to play our part to ensure that Europe remains strong and
prosperous and able to lead in the world, projecting its values and defending
itself from security threats.
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The task before us
As I have said, the Government of the United Kingdom wants to agree a deep
and special partnership between the UK and the EU, taking in both economic
and security cooperation. At a time when the growth of global trade is slowing
and there are signs that protectionist instincts are on the rise in many parts of the
world, Europe has a responsibility to stand up for free trade in the interest of all
our citizens. Likewise, Europe’s security is more fragile today than at any time
since the end of the Cold War. Weakening our cooperation for the prosperity and
protection of our citizens would be a costly mistake. The United Kingdom’s
objectives for our future partnership remain those set out in my Lancaster House
speech of 17 January and the subsequent White Paper published on 2 February.
We recognise that it will be a challenge to reach such a comprehensive
agreement within the two-year period set out for withdrawal discussions in the
Treaty. But we believe it is necessary to agree the terms of our future partnership
alongside those of our withdrawal from the EU. We start from a unique position
in these discussions – close regulatory alignment, trust in one another’s
institutions, and a spirit of cooperation stretching back decades. It is for these
reasons, and because the future partnership between the UK and the EU is of
such importance to both sides, that I am sure it can be agreed in the time period
set out by the Treaty.
The task before us is momentous but it should not be beyond us. After all, the
institutions and the leaders of the European Union have succeeded in bringing
together a continent blighted by war into a union of peaceful nations, and
supported the transition of dictatorships to democracy. Together, I know we are
capable of reaching an agreement about the UK’s rights and obligations as a
departing member state, while establishing a deep and special partnership that
contributes towards the prosperity, security and global power of our continent.
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