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ترسيخ قوميتها االقتصادية، وذلك من  يان طبيعة التكاليف اليت تتحملها الدول من أجلهتدف هذه الدراسة اىل تب :ملخص
خالل عرض أدلة من جتربة خروج اململكة املتحدة من االحتاد األورويب ،حيث تزامن التصويت على اخلروج مع تصاعد أصوات  

 . كثري يف خمتلف الدول تطالب بضرورة تبين خيار حتقيق القومية االقتصادية للدول
بالرغم من النجاح مهها، تلك اليت تصف التناقض بني التكامل و القومية االقتصادية، فخلصت الدراسة اىل جمموعة من النتائج أ

خرية مثل عائق لتنمية ألة الذي ابتت تتصاعد يف السنوات االذي حققه االحتاد األورويب إال أن هاجس موجة القومية االقتصادي
االحتاد النقدي، و حىت انضمامها إىل االحتاد األوريب أفق االحتاد، وهو ما اتضح جليا يف متنع بريطانيا على الدخول إىل 

االقتصادي تراجعت عنه من خالل التصويت على اخلروج، و ابلرغم من أن التصويت له آاثر سلبية و تكاليف من الناحية  
 قرار اخلروج .  اختاذ، غري أن  نزعة القومية االقتصادية كان هلا األثر األكرب يف االقتصادية
 قومية؛ إحتاد؛ ؛ أورواب؛ بريطانيا ؛تكاليف. ملفتاحية:الكلمات ا
 ؛JEL  :F2 تصنيفات

Abstract : This study aims to show the nature of the costs that countries bear in order to 

consolidate their economic nationalism, by presenting evidence from the experience of the 

Brexit, where the vote to exit coincided with the escalation of many voices in different 

countries calling for the necessity of adopting the option of achieving the economic 

nationalism of countries  . The study concluded with a set of results, the most important of 

which are those that describe the contradiction between integration and economic 

nationalism. Despite the success achieved by the European Union, the obsession with the 

wave of economic nationalism, which has been escalating in recent years, is an obstacle to 

the development of the union horizon. This was evident in Britain's denial of access to the 

monetary union, and even its accession to the European Economic Union retracted it by 

voting on the exit, although the vote has negative effects and costs in economic terms, but 

the national economic tendency had an impact The biggest in deciding to Brexit. 

Key words: nationalism, union,; Europe, Britain, costs. 

JEL Classification Cdoes: F2 ; 
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 متهيد
أورواب اليوم أكثر سالما وازدهارا من أي وقت مضى يف التاريخ، كما أهنا متكاملة بكثافة سياسية ليس من قبيل الصدفة 

 من الرغم علىومنذ نشأته و حيث ولدت عملية التكامل الطوعي واملؤسسي للغاية ، واليت جيسدها االحتاد األورويب،  واقتصادية،
اي إال أن الكثري من األصوات السياسية و القيادية ظلت تنادي بضرورة إعادة ، ظاهر  إجيابًيا ظل االندماج من الربيطاين املوقف أن

 األولوية مع شكوكه على أكد -" األوروبية املتحدة الوالايت" حول 1421 عام الشهري تشرشل مناقشة، و اليت من بينها خطاب
 ؛ األوىل األوروبية اجملموعة مفاوضات من ألخريةا املراحل من املتحدة اململكة انسحبت. السيادة على احلفاظ يف بلد ل الرئيسية

 بداية. املشرتكة واالتفاقيات التجارة على يعتمد للتكامل، خمتلف بنموذج أساسي بشكل مهتمة املتحدة اململكة كانت 
 .2اخلصوص وجه على ، وأملانيا بفرنسا مقارنةً  ، املتحدة اململكة يف" النسيب االقتصادي الرتاجع" بـ يسمى ما

طالبة اجملتمع الربيطاين بقضية مراجعة مدى انجعة االنضمام اىل االحتاد األورويب توجت  إبجراء استفتاء أفضى إىل م
خروج بريطانيا من االحتاد االورويب، وهو أمر توقعه الكثري من املفكرين االقتصاديني يف ظل تزايد املطالبات ابسرتجاع القومية 

 هذا االنسحاب سيكون له تكلفة ابهظة .االقتصادية الربيطانية، رغم أن 
I -  االقتصادية    املفاهيمي للقوميةاإلطار 

اإلطار البحثي الذي تتناوله هذه الورقة  ميثل تقاطعا حلقول وجماالت حبثية كثرية أمهها  اجملال االقتصادي و اجملال املايل ، 
لقومية االقتصادية  هو مفهوم مشحون بقوة ابملعىن االقتصادي و اجملال و السياسي  و االجتماعي ، و يف احلقيقة فإن مفهوم ا

السياسي وحىت اإليديولوجي أكثر من كونه مفهوما اجتماعيا، و عليه فإنه من املفيد ان يتم التعامل معه على أنه إطارا صاحلا 
 للدراسة األكادميية ال  كأداة حتليلية. 

I -1  مفهوم القومية 
لعديد من املفاهيم االكادميية فأنه لني يكون ابعثا على الدهشة عدم عثوران على  مفهوم دقيق كما جرت العادة ابلنسبة ل

أن نضع  األجنع لناألجل التمكن  من وضع إطار مفاهيمي للقومية االقتصادية من و للقومية االقتصادية، و لعله  ابإلمجاعو حيظى 
وجي والسياسي املعاصر، و عليه فإن العديد من التجاذابت الفكرية و يف االعتبار ضرورة استخدام العبارة يف النقاش اإليديول

 على انتاج حمددات مفاهيمية هلذا املصطلح ؛  تساعدالعديد من األطروحات اجلدلية ستظهر للسطح، و اليت قد 

متنوعة من  وقبل التعرض ملفهوم  القومية االقتصادية الأبس ان نستعرض مفهوم القومية، الذي  له هو اآلخر جمموعة
( املوقف الذي يتخذه أعضاء األمة عندما يهتمون هبويتهم كأعضاء يف تلك األمة و 1املعاين ، إال أنه يشمل مركزاًي ظاهرتني: )

 .3( اإلجراءات اليت يتخذها أعضاء األمة سعياً لتحقيق )أو احلفاظ( شكالً من أشكال السيادة السياسية2)
ال إنه نشأ من التمرد الربيطاين ضد النظام امللكي يف القرن الثامن عشر، خطاب القومية هو حديث متميز. ويق

، ورد الفعل 1789 وصراعات النخب العاملية اجلديدة ضد االستعمار الليبريايل ، يف  القرن السابع عشر والثورة الفرنسية لعام 
قومية، لكن علماء االجتماع واضحون: القومية هي حركة وقد خيتلف املؤرخون يف اللحظة الدقيقة مليالد ال .املالين على هذه الثورة

 .4القرن الثامن عشر يف  أورواب الغربية وأمريكا وأيديولوجية حديثة، ظهرت يف النصف األخري من 
، اليت ظهرت يف أجزاء خمتلفة من شكل من أشكال احلمائية احلديثة  عموما ميكن اعتبار القومية االقتصادية على اهنا

ميكن اعتبارها  مبثابة معارضة حلرية حركة السلع أو اخلدمات أو رأس املال أو األشخاص )ألسباب حقيقية أخرى غري   العامل، و
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الوطنية(. يدين القوميون االقتصاديون التجارة احلرة وينتقدون العوملة ابستمرار ، ويرون أهنا مسؤولة عن العلل االقتصادية 
لى األمة. تتعارض القومية االقتصادية مع قوى العوملة اليت تدفع إىل تفكيك احلواجز االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تؤثر ع

 بني الدول القومية
هناك فرتات اترخيية عرف فيها العامل دفعة قوية لرتسيخ العوملة بداًل من بناء األمة ، فلم يعد إبمكان القومية االقتصادية 

كون ابلفعل مفارقة اترخيية أيديولوجية. ولكن ال "الدول تسويف حالة أتكيد ذلك فأنه  أن تدعي أهنا عقيدة تنمية تقدمية.
االقتصادية" وال "الدول االقتصادية" ، كما هو مذكور أدانه ، تذوب ، بينما يتم اكتشاف )إعادة( أمهية الثقافات االقتصادية 

سواء فيما يتعلق ابالقتصادات أو الدول أو  -كوحدة حتليل   -ة الوطنية املختلفة. وقد دعا خطاب العوملة إىل التشكيك يف الوطني
اجملتمعات أو الثقافات. مت تقدمي أقوى مطالبات حول االقتصاد العاملي اجلديد الذي هزم االقتصادات الوطنية ويقوض تدرجيياً 

كوانً من اقتصادات وطنية يتحول بسرعة إىل األمهية النسبية للدول واجملتمعات والثقافات الوطنية. إن االقتصاد العاملي الذي كان م
 .5اقتصاد عاملي يتألف من جهات فاعلة اقتصادية وشبكات عرب وطنية

 احملددة للمفهوم :  ىل العرض السابق ملفهوم القومية االقتصادية  ميكن استنتاج جمموعة من النقاط املرتبطة وإاستنادا 

ىل االكتفاء الذايت واحلفاظ على السيادة الكاملة على اقتصاده وقدرته اإلنتاجية. تتعلق حبقيقة أن البلد حيتاج إ النقطة األوىل -
 .وهذا يعين بذل جهد لتجنب العجز املايل ، خاصة إذا كانت اجلهات الفاعلة األجنبية حتمل هذا الدين

التكلفة لتجنب املنافسة يف املهم هو جتنب االتفاقات التجارية اليت تفضل تدفق البضائع األجنبية منخفضة  اجلانب الثاين -
 .سوق العمل واحلفاظ على استقرار تكاليف العمالة

، ينبغي جتنب اهلجرة ، ال سيما العمالة ذات املهارات املنخفضة ، ألن هذا يدفع األجور لألسفل ، مما يلحق  كنقطة اثلثة -
 .الضرر ابلعمال الوطنيني

ثمار وطنية كبرية متوهلا املؤسسات املالية العامة لدعم تطوير البنية التحتية تتعلق ابحلاجة إىل اسرتاتيجيات است النقطة الرابعة -
 .، وجتنب  قدر اإلمكان، االعتماد على قوى السوق لتحديد معدالت القروضللمواطننيوإعادة التصنيع وخلق فرص العمل 

احمللية من خالل تطوير برانمج واسع للبنية  ، املتصلة مبا سبق ، ابحلاجة إىل تعزيز القدرة االقتصادية النقطة اخلامسةتتعلق  -
 .التحتية العامة لزايدة الروابط بني الوالايت وتعزيز اإلنتاج والتجارة الداخلية

حيث بثقافة قومية املستهلك ، وهي الرتويج للمنتجات الوطنية على املنتجات األجنبية،  النقطة السادسةأخريًا ، تتعلق 
 .6 إقناع املواطنني إبعطاء األولوية للمنتجات الوطنية كاستثمار يف رفاههم االقتصاديتسعى القومية االستهالكية إىل

I -2 االقتصادية القومية دوافع إحياء 

 يُنظر ما غالباً  اخلاطئة واملالية النقدية والسياسات ، احلرة التجارة لقواعد املتكررة واالستثناءات للحماية، املتزايدة الدعوات
 يف احلادة التقلبات فإن ، الواقع يف. الستينيات منذ حدثت اليت اهليكلية والتغريات العميقة الصدمات عن انجتة أهنا على إليها

 ربطها وميكن األعمال ورجال والنقاابت احلكومات جانب من دفاعية أكثر مبوقف ارتبطت قد واألسعار والطلب الصرف أسعار
 . األورويب االحتاد بلدان مجيع يف مائيةاحل التدابري من واسعة جمموعة ابعتماد مباشرة

 مؤخرًا السياسي االستقالل على حصلت اليت النامية البلدان  تشوب مشكلة االقتصادية القومية كانت الستينيات فرتة يف
 وميةالق عرفت قد و القومية، التنمية سياسات ومتابعة احلماية خالل من االقتصادي االستقالل حتقيق إىل أيضا سعت  اليت و

" اجلديد الدويل االقتصادي النظام" رؤى أشارت لقد و ، البرتول أسعار ارتفاع مع تزامنت السبعينيات فرتة يف انتشارا االقتصادية
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 القومية قضية أصبحت ذلك ومع ،الفقرية والبلدان األغنياء بني والعالقات واجلنوب الشمال بني احلوار إىل األول املقام يف
 ، احلقيقي العامل يف ابلتغريات احلمائية انتعاش ارتبط حيث املتقدمة، الغربية للدول املركزيني واملسؤولية الشاغل هي اليوم االقتصادية

 . االقتصادية للتطورات املستقبلي املسار االقتصادية القومية تشكل أن املتوقع ومن ، والتوظيف والتجارة اإلنتاج يف

ولعل ديناميكية إعادة ال تزال مطبقة  إىل حد كبري،  غري أهنا قدمية سع مقاربة تعترب القومية االقتصادية على نطاق وا
 :ظهورها ميكن أتطريه ابملعامل التالية التالية

فشل اإلدراك اجلوهري يف إدراك أن القومية االقتصادية تظهر يف أشكال خمتلفة ومبحتوايت خمتلفة، مبا يف ذلك الليربالية  -1
 .االقتصادية

 .ة االقتصادية تعد بعًدا حمدًدا للقومية عموًما، وابلتايل ال ميكن دراستها بشكل كاٍف من خالل النظام االقتصاديالقومي -2

ال ميكن  تصور القومية االقتصادية على أهنا فكرة أو عقيدة ، حيث إن القومية يف نفس الوقت دائًما عمل سياسي. وابلتايل  -3
مية االقتصادية  قد يسهل أو يعيق التكامل االقتصادي اخلارجي أو إعادة التنظيم الصناعي فإن تبين نوع معني من العقيدة القو 

 .7اعتماًدا على السياق التارخيي -الداخلي 

تتعدد وجهات النظر للقومية االقتصادية، وعلى كل حال فهي إحدى خيارات السياسات االقتصادية، وهي حباجوة اىل قطع 
عمل سياسي قد خيلق تكامال مع سياسات سابقة، كما اهنا حباجة هلياكل تنظيمية لتطبيقها، و  أخرى لتكملتها، فالقومية هي

االمر حيتاج هنا اىل اقناع اجملتمعات و النخب، و يف األخري فإنه ومن الناحية االديولوجية متثل إما تقدما أو تراجعا عن خيارات 
 ثر ما تناولناه آنفا ؛اديولوجية و اقتصادية سابقة . الشكل املوايل يوضح أك

 من منظر هيكلي وقومي و إديولوجي: القومية االقتصادية (1 )الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PICKEL, A (2003). Explaining, and explaining with, economic nationalism, Nations and Nationalism 9 (1), p 117. 
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تشري إىل ظواهر حقيقية وهامة عند تقاطع  إذلسياقات اإليديولوجية، تستخدم القومية االقتصادية بشكل أساسي يف ا
ال توجد نظرية جوهرية جتريبية للقومية االقتصادية نظرًا لوجود العديد من القوميات املختلفة والعديد ، و االقتصاد والسياسة والثقافة

ة املصممة كجزء من عملية عامة أكرب أتخذ أشكااًل ومع ذلك ميكن صياغة القومية االقتصادي ،من السياقات التارخيية املختلفة
من الناحية االكادميية تصلح كعامل تفسريي، و يعود ذلك فإن القومية االقتصادية  ، و عليهجتريبية متنوعة أبشكال نظرية عامة

العام يف مركز هذا ياق ، فالسجزء من إطار نظري ميكنه ربط عمليات التغيري االقتصادي على الصعيدين العاملي والوطينلكوهنا 
العملية ذات األساس الثقايف للتكامل أو التفكك الداخلي واخلارجي لالقتصادات  و املتمثلة يفلية التأميم آب تسمىاإلطار هي ما 

 واجملتمعات السياسية الوطنية؛

ة واحدة على األقل. حيث توجد دول -القومية موجودة يف مجيع النظم السياسية واالقتصادية املعاصرة. حيث توجد دولة ، هناك 
ابلطبع ال توجد دولة قائمة ال تدعي أهنا متثل أمة، ميكن تصنيف القوميات وتصنيفها بشكل مفيد وفًقا ، و أمة ، توجد قومية

 .8جملموعة متنوعة من املعايري

II-  جهود التكامل االقتصادي االورويب  و املمانعة الربيطانية 
 طابًعا اكتسبت قد األورويب االحتاد من بريطانيا خروج التصويت على ساعدت اليت لليرباليةوا للنظام املناهضة املشاعر

 للتنظيم اخلاضعة غري األسواق فيها تسببت اليت االضطراابت من االجتماعي للقلق الوحيد التعبري هي ليست القومية و قواًي، قومياً 
 ظهرت يف األصوات املناهضة جذريةفكرية  تغيريات األورويب اداالحت من بريطانيا خروج على التصويت سبق وقد جيد، بشكل
 من النمط هذا مالحظة ميكن. والالجئني املهاجرين على النفتاحا ، و ابملقابل ظهور أصوات تدعم  التقشف ومناهضة للسوق

 . األمريكية املتحدة والوالايت األخرى األوروبية البلدان معظم يف واليسار اليمني من السوقية لليربالية املعارضة

II-  1  اخللفية النظرية لالحتاد األوريب 
 ,Balassaعمل هناك العديد من االدبيات الفكرية  اليت تناولت موضوع التكامالت االقتصادية أوهلا و أقدمها 

Bela. 1961 ة للتكامالت الذي يعترب حجر الزاوية الذي بنيت عليه العديد من االجتهادات األكادميية و غري األكادميي
 و قد مت مراجعة هذا العمل العلمي من طريف العديد من املفكرين االقتصاديني .، 9االقتصادية

تستند الدراسات اليت تناقش مكاسب التكامل التجاري وشرح اآلاثر النظرية التفاقيات التجارة التفضيلية إىل الدراسة 
نون "قضية االحتاد اجلمركي" من قبل العديد من االقتصاديني يف اجملالت متت مراجعة كتاب فينر املع .Viner (1950) الرائدة لـ

، الذي يصف أعمال فينر يف اقتصادايت االحتادات اجلمركية أبهنا املرة األوىل اليت Catudal (1951) املعروفة. يشمل ذلك
والنقدي من وجهة نظر اقتصادية يعرض فيها أي شخص قضية املكاسب من التكامل االقتصادي على مثل هذا التحليل املفصل 

 .10حبتة
ميكن تعريف التكامل االقتصادي على انه: "عبارة عن كافّة اإلجراءات اليت تتضّمن عليها دولتان أو أكثر إلزالة القيود 

 .11"رتفععلى حركة الّتجارة وعناصر اإلنتاج فيما بينها، وللتّنسيق بني خمتلف سياساهتا االقتصادية بغيـة حتقيـق  معدل منو م
 .كعملية وكحالة  للحد من التجاذابت اجلدلية النظرية حول التكامل ميكن النظر إليه من منظورين:
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شمل تدابري هتدف إىل القضاء على التمييز بني الوحدات االقتصادية اليت تنتمي إىل دول من منظور عمليايت فهو ي
ملنظور احلالة إىل كونه يتمثل يف غياب أشكال خمتلفة من التمييز  ينصرف مفهوم  التكامل االقتصادي وفقا بينهاوطنية خمتلفة ؛ 

 .12بني االقتصادات الوطنية
مل يعد من حيث  ،أدى التكامل األورويب إىل خلق مستوى جديد من احلوكمة من خالل تصميم مؤسسي متطور ومبتكر

مرات على األقل يف السنة حتت رعاية اجمللس الالفت للنظر أن رؤساء دول أو حكومات الدول السبع والعشرين جيتمعون أربع 
فقط، يف وقت كان التكامل  1491األورويب، وهو أهم هيئة لصنع القرار يف االحتاد األورويب. مت إطالق اجمللس األورويب يف عام 

ظمة على تركيز انتباه االقتصادي يف طريقه إىل مواجهة الركود االقتصادي العاملي والركود املستمر. ساعدت اجتماعات القمة املنت
القادة الوطنيني على مدى خطورة مرض التصلب األورويب ووفرت منتدى ال غىن عنه على أعلى مستوى سياسي الختاذ القرارات 

، كانت اجتماعات قمة القادة 1421انهيك قبل عام ،13 1491يف منتصف الثمانينات إلنعاش التكامل األورويب. قبل عام
 .باً ما كانت حمفوفة ابملخاطر. اآلن أصبحوا شائعني وجزء ال يتجزأ من عمل أورواب كما نعرفها األوروبيني اندرة وغال

نشأ التكامل األورويب منذ بداايته عقب احلرب العاملية الثانية من أجل حتقيق أمل كربي يهدف إىل ختليص الوعي 
السيء، والسري يف اجتاه  أورواب متعاونة   Nationalismمن مرياث القومية -اجلماعي األورويب يف غرب أورواب علي األقل 
إن االحتاد األورويب، قبل كل شيء، هو قواعد تتجاوز احلدود الوطنية، أي ما  ؛أتمل يف  حتقيق  الوحدة الكونفدرالية يوما ما

مت احرتام هذه القواعد. لكن يتخطى إطار عمل الدول األعضاء ويضع إطارا له. و يف هناية املطاف، ال يوجد هذا االحتاد إال طاملا 
لذلك، ميكننا أن نذهب إىل حد اعتبار أن االحتاد األورويب ميكن أن خيتفي ولكن  .اآلن، فمن الواضح أهنا أقل وأقل احرتاما 

لخيصها يف أنه من الطبيعي أن يرتدد الناس يف البلدان األوروبية يف ترك العملة املوحدة. فقوة العمالت ال ميكن  ت غرييبقى اليورو. 
الثقة اليت تلهمها، وإذا كان اليورو قائما، فهو قانونيا هو العملة الوحيدة اليت تعد معطى قانوين يف وحدة اقتصادية متتثل أكثر 

مليون نسمة. ومن مث ميكن للمرء أن يتصور أنه  حىت  لو مل يكن اليورو عملة تلهم ثقة خاصة، فإنه ميكن  االستمرار  322من 
ها على حنو عابر يف  دولة تركت االحتاد األورويب قانوان. وهذه ابلضبط حالة أملانيا يف مواجهة بروكسل وأحد أسباب يف  استخدام

االختالالت يف  االحتاد األورويب اليوم. وكان القصد من هذه الصيغة أن تندد بنفاق إنكار وجود مصاحل وطنية لصاحل "مصلحة 
 .14أوروبية عامة" زائلة

ويب هو قمة جبل اجلليد املؤسسي لالحتاد األورويب. يظهر جملس الوزراء أيًضا بشكل ظاهر على السطح، حيث جتتمع اجمللس األور 
اجتماعاته املنتظمة بتكوينات خمتلفة معظم الوزراء احلكوميني من الدول األعضاء؛ املفوضية، اهليئة التنفيذية لالحتاد األورويب، 

سيني الذين رشحتهم الدول األعضاء واليت وافق عليها الربملان األورويب؛ والربملان األورويب وتتألف إىل حد كبري من كبار السيا
نفسه، الذي ينتخب أعضاؤه مباشرة عرب االحتاد األورويب كل مخس سنوات. أقل شهرة ولكن ليس أقل أمهية، هي حمكمة العدل 

مًعا هيكل إدارة االحتاد األورويب. حتتها، وتشكيل كتلة جبل اجلليد األوروبية. تشكل هذه اهليئات التشريعية والتنفيذية والقضائية 
 .15الرتوس يف اآللية املؤسسية لالحتاد األورويب -يف االحتاد األورويب، واآلالف من موظفي اخلدمة املدنية األوروبية 

II-  2 كآلية لتحقيق القومية االقتصادية خروج بريطانيا من االحتاد األورويب 
لة إىل أن سياسات حترير السوق أدت إىل حترير القوى العاملة يف اململكة املتحدة وهددت النسيج االجتماعي. تشري األد

تشكل جزءًا من هذه احلركة، حيث أن هناك مؤشرات  Brexit يوفر هذا تفسريًا مقنًعا لظهور حركة مضادة واقية، و الظاهر أن
 .تحدة أن احلمائية االقتصادية كانت جزءًا رئيسًيا من رسالة اإلجازةواضحة يف محلة االستفتاء على خروج اململكة امل
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يف النصف الثاين من القرن العشرين، حددت التجربة اإلمربايلية والعسكرية الربيطانية خصوصية مقاربتها لعمليات 
وقد انعكس هذا يف  ،رتة ما بعد احلربالتكامل يف أورواب. مت احلفاظ على التوجه العاملي التقليدي للنخبة احلاكمة الربيطانية يف ف

وقد خلص ونستون تشرشل هذه الرؤية للدور العاملي للبالد يف عقيدة  ،املسؤولية العاملية" السياسية والعسكرية للمملكة املتحدة
 الدوائر الثالث ؛

ادية األوروبية، خالل السنوات اخلمس عشرة األوىل بعد احلرب عارضت بريطانيا بشدة الدخول يف اجملموعة االقتص
-1412ولكن يف النهاية كان عليها أن تطلب الدخول. بدأ االجتاه حنو تكثيف االجتاه األورويب للسياسة اخلارجية للبالد يف 

، عندما مت ختفيض االقتصادية زادت القوة والتأثري السياسي للمملكة املتحدة إىل جانب الطموحات العاملية السائدة يف 1412
مها ابستخدام مزااي التعاون األورويب الغريب. بدأت الدوائر احلاكمة يف بريطانيا تدرك أن دور القوة العاملية اليت لندن من اهتما

حىت هناية اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي، ، و أخذهتا ال يتوافق مع اإلمكانيات االقتصادية والعسكرية الفعلية للدولة
ه التكامل األورويب الغريب هدفًا حمدوًدا لتجنب عزلة بريطانيا يف أورواب الغربية واالحتفاظ بدورها  اتبعت السياسة الربيطانية جتا

-1957: كحليف رئيسي للوالايت املتحدة ومركز الكومنولث الربيطاين. هذا ما يفسر حقيقة أنه خالل الفرتة األوىل
حيث اكتسبت عملية ، يف نظام أولوايت السياسة اخلارجية، اختذت أورواب واحدة من األماكن األخرية  1412وحىت عام 1959

التعاون دون بدأت وزارة اخلارجية يف تغيري موقفها الذي يتميز بـ "وحينها التكامل يف أورواب الغربية قوة دون مشاركة بريطانيا، 
 .16ربسياسة بناءة أكث التزام"

املؤشرات  ال سيما تلك املرتبطة أبجزاء من القطاع  أكدت جمموعة من الدراسات األكادميية على فكرة ان العديد من
ا املايل ، انقضت فكرة التعامل مع اللوائح املصرفية األوروبية اليت نشأت منذ األزمة املالية العاملية ، واليت كان ينظر إليها على أهن

حتقيق جتارة حرة "حقيقية" إال من خالل  تقوض األسواق احلرة، فيما دافع آخرون على وجهة نظر غري تقليدية مفادها أنه ال ميكن
 مغادرة االحتاد األورويب و ختليص اململكة املتحدة من أي حواجز مجركية أمام التجارة اخلارجية.

كانت الشكاوى حول معايري وقواعد االحتاد األورويب وعواقبها على املواد االستهالكية مثل املصابيح الكهرابئية 
ومع ذلك ، فإن ، اايت الدعائية املناهضة لالحتاد األورويب واليت استندت إىل فكرة التوسيع التنظيميوالغالايت واملوز من الدع

الكثري من اخلطاب الذي نشره خمتلف محلة "إجازة اخلروج " ُغرست بطموحات محائية أو كبح السوق. وأكثرها وضوًحا هو العداء 
تبطت املخاوف املتعلقة ابهلجرة ابحتمال أن ينتقل العمال غري الربيطانيني إىل حلرية تنقل األشخاص عرب حدود االحتاد األورويب. ار 

بريطانيا حبثًا عن عمل ، مما يعرض رعااي اململكة املتحدة ملخاطر أعلى للبطالة والضغط النزويل على األجور. على الرغم من أن 
الحتاد األورويب على األجور وفرص العمل يف اململكة املتحدة الدراسات متيل إىل إظهار اآلاثر الصغرية أو اليت ال تذكر من هجرة ا

، و ابلنسبة للعديد من الناخبني من اإلجازات ، مت النظر إىل اهلجرة كتهديد ملستوايت املعيشة ، وسعت محلة اإلجازة إىل التأكيد 
ململكة املتحدة على رعااي اململكة على ذلك يف كل فرصة. ميكن تفسري االقرتاح اخلاص بتقييد الوصول إىل سوق العمل يف ا

املتحدة ، عن طريق تقييد حرية احلركة من االحتاد األورويب ، على أنه اقرتاح لكبح تشغيل آلية سعر سوق العمل يف اململكة 
 .17املتحدة عن طريق تقييد العرض ، وهي خطوة محائية بشكل واضح
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II-  3  العقالين عملال حدود: األورويب والتكامل بريطانيا مشكلة 

 ابعتباره اجملتمع إىل بريطانيا انتقال إىل ينظر كان ، 1493 عام يف هيث إدوارد قبل من EEC عضوية أتمني مت عندما
 للمنافسة الربيطاين االقتصاد فتح أن هيث يعتقد. الربيطاين االقتصاد تنشيط إىل هتدف اقتصادية لسياسة الرئيسية الركائز أحد

 قلق مصدر كانت االقتصادية األهداف هذه أن اقرتاح مت فقد ، ذلك ومع. االقتصاد حتديث يف يسهم نأ شأنه من األوروبية
 واالمتياز الطبقة على قائم جمتمع عن بريطانيا إبعاد إىل هتدف كسياسة تقدميه مت. الربيطاين اجملتمع يف عمقا أكثر تغيري إلحداث

 .18الربيطانية السياسية الطبقة وعي يف حتول أنه على اأيضً  إليه ينظر كان. وجديراً  جمتمع منفتًحا وحنو
" اجلديد اليسار مراجعة" من طبعة يف )1493) نعيم توم بواسطة واسع نطاق على ماركسي منظور من هذه النظر وجهة تعزيز مت
 السياسية األهداف عن ليالتخ متثل العضوية إن قال ، األوروبية واجلماعة الربيطاين لليسار لتحليله ابلكامل املكرسة( 1493)

 الضعف عن أخريًا 1491 عام الدوالر اهنيار كشف. االقتصادية األزمة مواجهة يف احلاكمة الطبقات قبل من لربيطانيا التقليدية
 وكانت الدولية، االقتصادية األزمة وجه يف للوقوف قوي وطين صناعي قطاع بريطانيا لدى يكن مل .19الربيطاين لالقتصاد النسيب

 .األمريكية السيطرة حتت غريب اقتصادي نظام على تعتمد املايل، املال رأس سيما وال ، األساسية االقتصادية احلهامص

 والنظام االقتصادي للنظام هيكلة وإعادة أساسية توجيه إعادة مبثابة أورواب إىل التحول اعتبار ميكن املنظور، هذا من
 الدولة من االنتقال من كجزء أوروبية دول من رابطة داخل أوروبية كدولة نيابريطا بناء إعادة ياضمن يعين كان. السياسي

 .احلديثة األوروبية القومية الدولة إىل اإلمرباطورية
 

 فيه تصبح مل الذي املدى إىل العضوية منذ ابجملتمع الربيطانية الدولة عالقة يف الرئيسية واملشكالت التوترات موجز يشري
 :اجلديدة أورواب بناء يف سهالً  ًكاشري الربيطانية النخب

 ؛1491 عام يف العمل حكومة دخول شروط على التفاوض إعادة  -
 ؛1422-1494 من الربيطانية امليزانية مسامهات على الصراع استمرار  -
 ؛ 1421 معا يف املوحد األورويب القانون توقيع بعد والنقدي السياسي االحتاد حنو التحركات من ملزيد اتتشر السيدة معارضة -
 النقدي؛ االحتاد بشأن( 1442) ماسرتخيت معاهدة يف بريطانيا اتفاقات ميجور جون رفض -
 ؛ 1442 سبتمرب يف الصرف سعر آلية من بريطانيا انسحاب -
 ؛ احملافظني حزب يف واألوروبيني األوروبيني بني املتزايد واالنقسام ماسرتخيت معاهدة على الربملاين ابلتصديق املتعلقة املشاكل  -
 .20العام والشك الداخلية السياسية التوترات مواجهة يف املوحدة األوروبية العملة تبين بشأن العمال حزب حكومة مشاكل  -

III - األورويب االحتاد يف املتحدة اململكة لعضوية االقتصادية اجلوانب 
 أنصار من أكثر وتوقع ملحوظ شكلب املتحدة اململكة يف الدخل مستوايت رفع إىل" املوحدة السوق إىل االنضمام أدى

 املنافسة وأتثري التجارة زايدة يف األورويب االحتاد جناح من اإلجيابية اآلاثر هذه تنبع. األورويب االحتاد إىل لالنضمام السبعينيات
 كل ختفيض مت: سنوات 2.1 مدهتا انتقالية فرتة بعد لربيطانيا جتارية تعريفة 32 إلغاء مت. " املتحدة اململكة إنتاجية على القوية
 تشيد األوروبية املفوضية كانت العشرين، القرن سبعينيات يف. 1499 يوليو يف ابلكامل رفعها يتم حىت٪  22 بنسبة هناك عام

 كانت واليت ، 1442 عام يف (SEM) املوحدة األوروبية السوق أتسيس مت ويف الناهية  املتبقية، التعريفية غري احلواجز غالبية
 الوطنية القواعد كانت ، الوقت ذلك حبلول". املوحدة اإلدارة منوذج إنشاء إكمال من األورويب االحتاد لتمكني برانمج جمرد"
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 االحتاد يزال ال الوقت ذلك يف) األورويب االحتاد إىل االنضمام فإن لذلك. اخلطوة هذه إلكمال يكفي مبا منسقة النهاية يف املتنوعة
  . املنافسة على قدرة أكثر يصبحوا أن على املتحدة اململكة يف والتجار املنتجني ساعد( األورويب

 املاضي القرن سبعينيات يف األورويب االحتاد دول وراء الربيطاين للشعب املعيشة ومستوى اإلمجايل احمللي الناتج منو كان  
 معدل جتاوز ، 1441 عام حبلول. اإلمجايل احمللي جالنات منو تعزيز يف ساعد األوروبية السوق يف االندماج ولكن الثمانينات وأوائل
 نصيب أن األورويب االحتاد لدول االقتصادي التكامل أتثري حول جترييب حبث أوضح و هذا. وأملانيا فرنسا يف النمو نسب النمو
 عام منذ تكامل أي حيدث مل إذا تقريًبا اليوم مخس مبقدار أقل ليكون كان األورويب االحتاد يف احمللي الناتج إمجايل من الفرد

 ، املتحدة اململكة يف الرئيسي التجاري الشريك هو" األورويب االحتاد ألن الثنائية التجارة على النمو التأثري هذا ويستند. 1412
 ."2211 عام يف واخلدمات السلع واردات من٪  13 و الصادرات من٪  22 ميثل ما وهو
، كانت اململكة املتحدة تطلب ابلفعل ختفيض مسامهتها يف ميزانية  EEC إىل على الرغم من كل هذا ، بعد االنضمام  

املفوضية األوروبية . حسبت حكومة اململكة املتحدة أن مسامهاهتا ستتجاوز اإليصاالت اليت حصلت عليها اململكة املتحدة من 
ملايل من ميزانية االحتاد األورويب للمزارعني األوروبيني. واستند هذا على سببني. أواًل :توزيع غالبية الدعم ا .(EU) االحتاد األورويب

٪ فقط من القوى  3٪ من املنتجات الغذائية يف اململكة املتحدة. يف حني أن 92يف سبعينيات القرن املاضي ، مت استرياد حوايل 
 .(VAT) يف حتصيل ضريبة القيمة املضافة العاملة يف البالد كانت يف قطاع الزراعة. اثنياً ، كان لدى اململكة املتحدة أعداد كبرية

بينما تفاوضت رئيسة وزراء اململكة املتحدة مارغريت اتتشر حول اتفاقية  1422كانت مشكلة املسامهة مسألة خالف حىت عام 
اد عليها؛ طويلة األجل مع املفوضية األوروبية. حصلت اململكة املتحدة على استثناء، والذي "يتم حسابه وفًقا للصيغة اليت اعت

٪، نسبة إىل ما سيكون دون ختفيض، ومع ذلك يتم استبعاد عناصر  11يعين أن صايف مسامهة اململكة املتحدة قد اخنفض بنسبة 
يف الدول  2224معينة من امليزانية من اخلصم مبا يف ذلك املساعدات اخلارجية لالحتاد األورويب، ومن النفقات غري الزراعية لعام 

، متثل إىل حد كبري الزايدة احلادة يف صايف  2211ة. هذا التطور األخري كان له أتثري على مراحل حىت عام األعضاء اجلديد
مليار يورو سنواًي. على الرغم من الزايدة يف مدخالت اململكة املتحدة  12، جتاوزت  2211مسامهة اململكة املتحدة. حبلول عام 

( اثبتة، ونتيجة لذلك كانت نسبة الدخل إىل 2211-2212تحدة خالل الفرتة )، كانت نفقات االحتاد األورويب للمملكة امل
، سامهت  2211. ويف عام 2212الدخل يف اململكة املتحدة فيما يتعلق مبيزانية االحتاد األورويب سلبية للغاية اعتبارًا من عام 

ني يوضحان دينامية املوالي نيو الشكل .21االحتاد األورويب مليار يورو أكثر مما كانت تتلقاه من ميزانية 12.9اململكة املتحدة مببلغ 
 و حصتها السوقية.  األورويب االحتاد ةميزانييف  مبسامهتهاا مقارنة حساب بريطاني

 ومسامهات األورويب االحتاد ميزانية يف مسامهتها مقارنة( 2212-2222) املتحدة اململكة يف الرصيد ديناميات (:2 )شكل ال
 (التفاعلية األوروبية املفوضية بياانت قاعدة من األرقام اسرتداد يتم) املتحدة للمملكة األورويب اداالحت ميزانية
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Source : Rasa Daugėlienė and Paulius Puskunigis, The Scope and Specificity of Economic Relations Between 

the EU and the United Kingdom in Brexit Case , David Ramiro Troitiño • Tanel Kerikmäe • Archil Chochia, 

Brexit History, Reasoning and Perspectives, Springer International Publishing, p 273. 
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حدة مسامهة تعادل حوايل كانت مسامهة ميزانية االحتاد األورويب حجة مستمرة خالل محلة االستفتاءات حيث "تقدم اململكة املت
مليون جنيه إسرتليين يف األسبوع". ادعى تصويت اإلجازة أن األموال ميكن استخدامها ألغراض أخرى مثل التعليم أو  291

 .الرعاية الصحية
 اململكة املتحدة مع االحتاد األورويب امليزان التجاري  (: رصيد3الشكل )

 
Source : Kierzenkowski R, Pain N, Rusticelli E, Zwart S (2016) The economic consequences of Brexit: a taxing 

decision. OECD Economic Policy Papers, (16), p 15. 

 ح الشكل الموالي عجز حساب المملكة المتحدة  مع االتحاد األوروبيويوض

 

 

 Source : Kierzenkowski R, Pain N, Rusticelli E, Zwart S (2016) The economic consequences of Brexit: a taxing 

decision. OECD Economic Policy Papers, (16), p 15. 

 من السليب اجلانب يف يكون ما عادة األخري هذا فإن ، املتحدة واململكة األورويب االحتاد بني واالستثمار التجارة عن احلديث عند
 عام من) ابخلدمات يتعلق فيما إجيايب موقع يف املتحدة اململكة يضع لندن ملدينة املايل ملركزا فإن وعليه ، السلع يف التجاري امليزان

 فصاعًدا( 2221

 إمجايل من٪  21 وحوايل املتحدة للمملكة اإلمجايل احمللي الناتج من٪  12 حوايل األورويب االحتاد دول إىل الصادرات متثل
 - مقابل يف السلع جتارة يف عجز لديها املتحدة اململكة"  أمهية أكثر شريك األورويب اداالحت حىت والواردات ، الربيطانية الصادرات

٪ 2.1 من بقليل أكثر املالية اخلدمات صادرات تبلغ. املالية اخلدمات يف سيما وال ، اخلدمات يف فائض ولكن ، األورويب االحتاد
  .األورويب االحتاد أقران لدى اإلمجايل احمللي الناتج من٪ 2.1 حوايل مقابل ، املتحدة للمملكة اإلمجايل احمللي الناتج من
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 ، املثال سبيل على. األمريكية املتحدة الوالايت أمهية بنفس ليس األورويب االحتاد فإن ، املباشر األجنيب االستثمار حيث من
 2212 عام يف املتحدة اململكة إىل املباشر األجنيب االستثمار تدفقات صايف من فقط٪ 14 على األورويب االحتاد استحوذ"
 البلد هي املتحدة اململكة فإن ، والتنمية االقتصادي التعاون ملنظمة ووفًقا ، ذلك ومع ".(املتحدة الوالايت من٪ 11 بـ مقارنة)

 املوحدة قالسو  يف فقداهنا فإن لذلك، .املباشر األجنيب لالستثمار األورويب االحتاد يف األعضاء الدول بني جاذبية األكثر
 ".الوقت مبرور( التقين التقدم) واإلنتاجية االبتكار ويضرب التصدير قدرة من ويقلل ، الثابت االستثمار سيضعف"

عند احلديث عن ذلك ، ستكون مفاوضات خروج بريطانيا من االحتاد األورويب حامسة. أحد اجلوانب األخرى اليت جيب اإلشارة  
نت احلجة الرئيسية حلملة "إجازة التصويت". على الرغم من أن حركة القوى العاملة هي أقل حرية إليها هو أتثري اهلجرة ألهنا كا

مطبقة ، إال أن اهلجرة تعترب مشكلة كبرية يف اململكة املتحدة. "كانت اهلجرة مهمة فقط منذ منتصف التسعينيات وأصبحت مثرية 
 ."2229و  2222ًيا( يف عامي للجدل فقط منذ انضمام دول أورواب الشرقية )الفقرية نسب

بسبب ميزانية االحتاد األورويب الصغرية نسبًيا ، واليت  ال أيخذ االحتاد األورويب سوى جزء صغري يف السياسة االجتماعية األوروبية
توزيع مثل الدول ٪ فقط من إمجايل امليزانيات املرتاكمة يف الدول األعضاء، ال ميكن لالحتاد األورويب تنفيذ سياسة إعادة ال1تبلغ 

 .22ك يف االحتاد األورويبالفردية. وهذا هو السبب يف أن سياستها االجتماعية موجهة حنو إنشاء وتبين تنظيم اجتماعي مشرت 

IV - األورويب  االحتادمن  بريطانياوتكاليف خروج  اآلاثر قياسBrexit  

 االحتاد مع التجارة على بشدة تعتمد اليت دماتاخل يف نسبية مبيزة يتمتع مفتوح صغري اقتصاد هي املتحدة اململكة
 الناتج إىل ابلنسبة ووارداهتا صادراهتا مبجموع قياسه مت الذي ، املتحدة للمملكة التجاري االنفتاح بلغ ، 2211 عام يف. األورويب

 صادرات من املائة يف 22 ورويباأل االحتاد وشكل. ألملانيا 2.21 و املتحدة للوالايت 2.22 بـ مقارنة ، 2.19 ، اإلمجايل احمللي
 اململكة جتارة أضعاف 3.2 األورويب واالحتاد املتحدة اململكة بني التجارة إمجايل بلغ. وارداته من املائة يف 13 و املتحدة اململكة
 .23هلا جتاري شريك أكرب اثين ، املتحدة الوالايت مع املتحدة

IV – 1   يطاين أتثر حالة عدم اليقني على االقتصاد الرب 

 االحتاد من بريطانيا خروج على التصويت املالية، ومن املنتظر أن يؤدي األوضاع على يؤثر أن املتزايد اليقني عدم شأن من
 االحتاد ملغادرة التصويت نتائج ابلثقة، ويضر املخاطرة من يزيد مما القريب، املدى على اليقني عدم من كبرية حالة إىل األورويب
. املستقبل يف السياسة تطورات بشأن اليقني عدم من طويلة وفرتة املالية األسواق يف كبرية إضافية تقلبات ىلإ ستؤدي األورويب

 تليها ،12-2211 الفرتة خالل األورويب االحتاد من املتحدة اململكة انسحاب حول املفاوضات ستحتاج ذلك على عالوة
 تشري. اليقني عدم حالة تعزيز يف تسهم أن احملتمل من واليت ، 2223-2214 يف األورويب االحتاد مع التجارية املفاوضات

 األسهم، سوق يف أكرب تقلبات أو املتحدة اململكة يف االقتصادية لسياسةيف ا سواء اليقني، عدم من املزيد أن إىل السابقة التجربة
 املصريف االئتمان توافر ويقلل صول،األ أسعار خيفض أن اليقني عدم شأن ومن الشركات، سندات هوامش ابرتفاع يرتبط وسوف

 هبم اخلاصة اإلنفاق قرارات أتجيل إىل والشركات األسر دفع إىل أيًضا الثقة ضربة تؤدي قد. اخلاص للقطاع تكلفته من ويزيد
 ليوروا منطقة أزمة أظهرت كما. أورواب يف خاصة ، أخرى دول إىل وستنتقل املتحدة اململكة على الصدمات هذه ستؤثر. مؤقًتا

 .أخرى بلدان إىل بسرعة تنتشر أن ميكن ما بلد يف السلبية املالية الصدمات نالعاملي أ املالية واألزمة
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 2211 - 2212و الشكلني املواليني يوضحان هوامش األسهم و السندات يف حالة عدم اليقني للملكة املتحدة خالل الفرتة 

 
Source : Kierzenkowski R, Pain N, Rusticelli E, Zwart S (2016) The economic consequences of Brexit: a taxing 

decision. OECD Economic Policy Papers, (16), p 81 

 

Source : Kierzenkowski R, Pain N, Rusticelli E, Zwart S (2016) The economic consequences of Brexit: a taxing 

decision. OECD Economic Policy Papers, (16), p 81 

 % 2.1و   %1.9تصويت خروج بريطانيا من االحتاد األورويب تسبب يف خسارة اململكة املتحدة لإلنتاج بنسبة ترتاوح بني 
. وتشري القيمة املضافة املعززة للتوقعات إىل أن هذه التكاليف مدفوعة إىل حد كبري مبراجعة هبوطية للنمو 2212بنهاية العام 

 الرخاء على أتثري له يكون أن ميكن االقتصادية للقومية األخري الصعود أن املعقول من يبدو لذلك. ردا على التصويتالتوقعات 
 العوملة وإزالة االقتصادي التفكك توقعات فإن ، استشرافية بطريقة السوق يف املشاركون يتصرف ما وبقدر. املستقبل يف االقتصادي

 التحالفات وإبطال ، التجارية االتفاقات متزيق مع ، ذلك إىل ابإلضافة. اليوم واالستهالك ماراالستث على ابلفعل تؤثر أن ميكن
 على سلًبا تؤثر قد ، أيًضا ، اليقني عدم زايدة. كبرية زايدة السياسات يف اليقني عدم ازداد ، املتصورة احلمائية والتدابري ، القدمية

 .العاملي االقتصاد

 معظم للناخبني الرأي استطالعات يف متقدًما" يزال ال" كان. كبرية مفاجأة مبثابة 2211 يونيو 23 يف االستفتاء نتيجة جاءت
 أبداء كبري حد إىل صلة ذا التصويت سلوك يكن مل ، اثنياً . كبري هبامش ستفوز األسواق على املراهنة أن وأوضحت الوقت
 األورويب االحتاد من بريطانيا خروج قضية كانت ، املراقبني من ديدللع وفًقا ، ذلك من بدالً . الكلي لالقتصاد املتحدة اململكة
  ”.take back control“  "السيطرة الستعادة" السياسية الضرورة على الغالب يف تستند
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 هناية يف) املتحدة اململكة خروج ألن االقتصادية القومية تكاليف قياس األورويب االحتاد من بريطانيا خروج جتربة لنا تتيح
 .واخلدمات السلع يف التجارة التفكك صدمة ستتجاوز. كبريًا اقتصادايً  تفكًكا يستلزم املوحدة األوروبية السوق من( املطاف

 خالل من املال رأس أسواق تتأثر أن املرجح ومن ، األجانب العمال على انفتاحاً  أقل الربيطاين العمل سوق يصبح قد
 الدقيق املدى أن إال ، واضح التغيري اجتاه أن حني يف ، ذلك ومع. املالية للخدمات املشرتكة األوروبية السوق من التفكك
 وابلتايل، ،التفاوض قيد تزال ال األورويب االحتاد من بريطانيا خروج تفاصيل أن أقلها ليس ألسباب ، مؤكد غري يزال ال للتفكك

 عرض إهنا: السياسة يف اليقني عدم وصدمة املتوقعة التفكك ةصدم من كالً  تعشش األورويب االحتاد من بريطانيا خروج جتربة فإن
 .االقتصادية للقومية

 ابالقتصاد يتعلق فيما الواقع يف عشوائي أمر األورويب االحتاد من بريطانيا خروج على للتصويت املتحدة اململكة إخضاع 
 املراقبني ملعظم وفًقا. نتائجه و استفتاء إجراء قرارل ابلنسبة كبري حد إىل مهمة غري كانت الكلي االقتصاد تطورات ألن ، الكلي

 استفتاء إبجراء كامريون ديفيد الوزراء رئيس وعد ، 2213 عام يف. احلالتني كلتا يف املفتاح هي العوامل كانت.  السياسيني
 السياسية االعتبارات تغذيه - املطاف هناية يف االستفتاء ساد الذي - االنطباع هذا. حزبه يف اليورو يف املتشكك للجناح كتنازل

" السيطرة استعادة" فكرة هو األساسي اجلانب كان. األعمال دورة أو االقتصادي النمو بشأن املخاوف من بدالً  ، كبري حد إىل
 ال هذا . األوروبية العدل حمكمة وأحكام ابهلجرة يتعلق فيما سيما ال ، السياسية السيادة بشأن املخاوف بسبب بدوره وهذا ،

 بشكل التصويت سلوك تباين ، املثال سبيل على. الفردي التصويت بسلوك ترتبط ال واالقتصادية االجتماعية اخلصائص أن يعين
 هذه تؤثر أن املرجح غري فمن ، ذلك ومع ، اإلقليمي الصناعي واهليكل ، والدميوغرافيا ، العلمي التحصيل حيث من منهجي
 .24الصمود قرار أن هو حتليلنا يهم وما. الكلي االقتصاد مستوى على منتظم بشكل االقتصادي األداء على العوامل

IV – 2  أوروبية بلدان إىل قد متتد الربيطاين لالقتصاد كبرية سلبية سوف حيدث صدمة األورويب االحتاد من بريطانيا خروج 
 .أخرى

 املتحدة اململكة يف اإلمجايل احمللي الناتج منو ختفيض سيتم ، الصفري األدىن احلد عند الثابتة الفائدة أسعار أن افرتاض على  
 التكاليف هذه إىل 2214 عام يف التجارة صدمة ظهور ويضيف. 2212 وعام 2219 عام من كل يف مئوية نقطة 2.1 مبقدار
 من أكرب ماتالصد هذه وستكون.  العام ذلك يف مئوية نقطة 1.1 بنسبة اإلمجايل احمللي الناتج منو اخنفاض مع ، كبري بشكل

 عليه كان مما اآلن أضعف يكون قد التغيري هذا أتثري أن من الرغم على ، السيناريو يف املدرجة االسرتليين اجلنيه قيمة اخنفاض دون
 عليه سيكون كان الذي املستوى من أقل٪ 3 من أكثر احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج سيكون ، 2222 عام حبلول. املاضي يف

 عام حبلول. أسرة لكل إسرتليين جنيه 2222 تكلفة يعادل ما أي ،( 11 الشكل) األورويب االحتاد من ريطانياب خروج لوال
 ساعدها اليت ، الكبرية التجارية الصدمة مع التكيف يف االقتصاد وبدء ، املخاطرة قبل الصدمات تالشي مع حىت ، 2223
 ذلك. غري عن٪ 2.1 بنسبة أدىن احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج سيظل ، احلقيقي الفعلي الصرف لسعر األمد طويل اخنفاض
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 املتحدة اململكة يف احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج على األورويب االحتاد من بريطانيا خروج من املدى القريبة اآلاثر :(20) الشكل
 . األورويب واالحتاد

 
Source : Kierzenkowski R, Pain N, Rusticelli E, Zwart S (2016) The economic consequences of Brexit: a taxing 

decision. OECD Economic Policy Papers, (16), p 81 

و هي السنة اليت  2222يظهر الشكل السابق أنه يف املدى القصري سيزداد تراجع الناتج احمللي االمجايل لربيطانيا، فبحلول العام 
نا نوعيا، هذا و سيتحسن مستوى الرتاجع أشده ، فيما سيعرف الناتج االمجايل لالحتاد األوريب حتس تلت التصويت ابخلروج سيبلغ

 . 2223اين حبلول سنة األداء الربيط

IV – 3 راجع التجارة اخلارجية ت 

. الصادرات ضاخنفا حالة يف اخلارجي التوازن استعادة يف للمساعدة املطلوب التعديل الصرف سعر يف احلقيقي االخنفاض يعكس
 حياول حيث ، الصادرات أسعار اخنفاض مع ، حاد بشكل املتحدة اململكة يف التجاري التبادل معدالت تدهورت ، ذلك ومع

 ضرب. اإلسرتليين اجلنيه سعر اخنفاض بسبب حبدة الواردات أسعار وارتفعت ، العاملية السوق يف حصتها حتسني املصدرون
 حبلول٪  4 من أكثر اخنفاض مع ، كبري بشكل الواردات أحجام احلقيقي الصرف سعر خنفاضوا واالستثمار الصادرات اخنفاض

. األساس خط فوق مئوية نقطة 1.1 حوايل املتحدة اململكة يف البطالة معدل سيكون ، 2222 عام يف ذروته يف. 2222 عام
 كما. 2222 عام حبلول٪ 12 من أبكثر سينخفض حيث ، خاص بشكل تضررًا أكثر التجارية األعمال يف االستثمار سيكون
 .25٪11 بنحو البداية يف تنخفض حيث ، بشدة األسهم أسعار ستتأثر

IV – 4  حمتمل يف احلساب اجلاري  عجز 

 خماطر هي الديون متويل إعادة وقضااي املفاجئ، التوقف إىل املتحدة اململكة يعرض والذي اجلاري، احلساب يف الكبري العجز
 يف اإلمجايل احمللي الناتج من٪  1.1 حوايل اجلاري احلساب عجز بلغ. األورويب االحتاد من بريطانيا خروج حالة يف إضافية
 بشكل متويله مت. األخري الربع يف اإلمجايل احمللي الناتج من٪  9 من مسبوق غري مستوى وبلغ ، 2211 عام من الثاين النصف

 .خارجية ورأمسالية كبرية تدفقات هناك كان إذا مهمة خماطر خيلق مما العام، من الثاين النصف يف املباشر االستثمار خالل من أقل

 املدى على السيناريو يف مفرتض هو مما أكرب لضغوط أيًضا يتعرض قد احلكومي الدين متويل إعادة فإن ، ذلك على عالوة
 ومتوسط ، األجانب به حيتفظ ربعه وحوايل ،( تماسرتخي تعريف) اإلمجايل احمللي الناتج من٪ 42 من العام الدين يقرتب. القريب

 سنوات مخس ملدة الربيطانية احلكومة ديون مزاد فشل ، 2211 يناير يف(. سنة 11 عن قليالً  يزيد) طويل العام الدين استحقاق
 بريطانيا خروج لصاحل االستفتاء نتائج أعقاب يف الربيطانية احلكومة ديون األجانب املستثمرون يتجنب أن خطر وهناك ، تقريًبا
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 وخمزوانت كبري مال برأس يتمتع أنه من الرغم وعلى ، املال رأس هلروب أيًضا املصريف النظام خيضع أن ميكن. األورويب االحتاد من
 انتك إذا. وبعده مباشرة االستفتاء قبل للبنوك للسيولة إضافًيا دعًما سيقدم أنه إجنلرتا بنك أعلن ، األزمة قبل ما تفوق سيولة
 .اإلمجايل احمللي الناتج يف اخلسارة ستفاقم فإهنا ، تتحقق املخاطر هذه

 رصيد احلساب اجلاري لربيطانيا :(28) الشكل

 
Source : Kierzenkowski R, Op.cit, p 81 

IV – 5   ارتفاع تكاليف الصدمات يف جانب العرض على املدى الطويل 

. الوقت مع مرور التجارة سيزيد على لربيكسيت السليب التأثري رجية، ومنواخلا التجارة من املتوقع ان تنخفض مستوايت -
 الشركات مع التجارية العالقات بعض. التجارة تكاليف زايدة إىل يؤدي مما ، مطرد بشكل التنظيمي االختالف يزيد سوف

 الصناعة يف وخاصة ، التصدير حنو هةاملوج املباشرة األجنبية لالستثمارات التدرجيية اخلسارة شأن ومن. تتعطل سوف األجنبية
 .الصادرات قدرة من تزيد أن ، املالية واخلدمات

 فرص ضاعت إذا. املباشر األجنيب لالستثمار جاذبية أقل املتحدة اململكة سيجعل األورويب االحتاد من بريطانيا خروج -
 من يقلل مما ، جتنبها ميكن ال مستوى أدىن إىل دنيةاملت املباشر األجنيب االستثمار تدفقات فإن ، املوحدة السوق إىل الوصول
 التصدير قدرة من ويقلل ، الثابت االستثمار يضعف أن شأنه هذا من. املتحدة اململكة إىل اجلديدة واملعرفة األفكار تدفقات
 جودة أن على األدلة إىل رابلنظ ، أيًضا اإلدارية اجلودة ستنخفض. الوقت مرور مع( التقين التقدم) واإلنتاجية االبتكار ويضرب
 التنظيمية ابلكفاءة يضر مما احمللية، الشركات يف منها املتحدة اململكة يف اجلنسيات متعددة األجنبية الشركات يف أعلى اإلدارة
 املتحدة ملكةامل ألن األورويب االحتاد بلدان إىل املباشر األجنيب االستثمار تدفقات بعض حتويل ميكن. اإلمجالية اإلنتاجية من ويزيد

 تفضل أن السلع قطاع يف األجنبية للشركات ميكن .26األورويب االحتاد وغري األورويب االحتاد لعمالء جاذبية أقل ستصبح
 االحتاد خارج دول مع التجارية العالقات من والتيقن املوحدة السوق إىل الوصول لضمان األورويب االحتاد دول يف االستثمار
 املالية اخلدمات تصدير إمكانية تقلصت إذا املايل القطاع يف املباشر األجنيب لالستثمار ابلنسبة الشيء نفس حيدث وقد. األورويب

 حجم يف النظر ستعيد أهنا إىل ابلفعل املالية املؤسسات بعض أشارت. السفر جواز حقوق فقدان بسبب األورويب االحتاد دول إىل
 .األورويب االحتاد من بريطانيا جخرو  اختيار بعد املتحدة اململكة يف وجودها
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IV – 6  العاملة القوى منو اخنفاض إىل سيؤدي اهلجرة اخنفاض 
 كانت سواء) للهجرة معادون السكان أرابع ثالثة حوايل. للهجرة الربيطاين العداء هو االندماج حول العام للرأي احلاسم السياق
 بعد عقد ملدة ابرزة سياسية قضية اهلجرة كانت ، ذلك على عالوة. غريًبا عاًما الربيطاين الشعب جيعل مما ،(قانونية غري أو قانونية

 القرن من األول العقد أوائل يف ملحوظ بشكل ظهورها ارتفع. اإلعالمي أو السياسي النقاش مسات من مسة فيها تكن مل فرتة
 .احلني ذلك منذ العام الرأي استطالعات يف ريطانياب تواجه اليت القضااي أهم بني األوىل املرتبة حتتل اهلجرة وكانت العشرين،

 من أقل هذا". ضعيف" املهاجرين دمج أن الربيطاين اجلمهور نصف عن قليالً  يزيد ما يعتقد ، أوالً . حتديدمها ميكن اجتاهان هناك
 االندماج يبلغون ثلثا: املهاجرين أطفال حول إجيابية أكثر اجلمهور أن ، ذلك من األهم. كبرياً  يزال ال ولكنه للهجرة العام العداء

 أقل االندماج أن هو اجلمهور يفهمه ما لكن ، املهاجرين اندماج حول الرأي يف إمجاع لديه الربيطاين عام، اجملتمع بشكل. اإلجيايب
 يؤكد اكتشاف ووه - النسيب والقرب املباشرة ابلتجربة مرتبطة املدينة لسكان اإلجيابية املشاعر تكون أن احملتمل من. وضوًحا
 والتصورات. العالقات تشكيل كيفية على يؤثر االجتماعي التواصل أبن القائلة الفرضية

 يف الناس من املائة يف 22 إىل 91 أن( واسكتلندا الشمالية وأيرلندا وويلز إجنلرتا) املتحدة اململكة يف الناس عامة أفاد ، اثنياً 
 العوامل يف تتحكم اليت التحليالت لكن ابهلجرة، جيد بشكل اهلجرة ترتبط ما غالباً .  البعض بعضهم مع يتعاطفون أحيائهم
 من مزيد توطني آاثر فإن ، ذلك ومع. االجتماعي واحلرمان الفقر عن أساسي بشكل انجم التأثري هذا أن إىل تشري األخرى

 .27.العامة خلدماتا بعض ، املثال سبيل على احلالية والتوترات الضغوط تفاقم إىل تؤدي قد املهاجرين

 االحتاد من اهلجرة. 122222 حوايل يتقلب املتحدة اململكة إىل يصلون الذين السنويني املهاجرين عدد كان ، 2221 عام منذ
 القدميني األورويب االحتاد أعضاء من مدفوًعا ابملهاجرين األورويب ، االحتاد خارج دول من اهلجرة مستوى إىل ارتفع قد األورويب

(EU15) البلغاريني العمال على االنتقالية القيود إزالة أدت. البلدان هذه من العديد يف العمل أسواق ضعف بسبب . رمبا 
 إىل انضمت اليت البلدان من اهلجرة أدت(. EU2) البلدان هذه من أقوى تدفقات إىل أيًضا 2213 عام هناية يف والرومانيني

 مستقرة ظلت لكنها ، 2222-2221 الفرتة خالل الداخل إىل التدفقات دةزاي إىل( EU8) 2222 عام يف األورويب االحتاد
 .احلني ذلك منذ ما حد إىل

 محرك مهم للعمالة ومنو الناتج احمللي اإلمجايل يف اململكة املتحدةكاهلجرة   (: 20الشكل )
  -( مليون )املسامهات يف التغيري يف إمجايل العمالة حسب بلد امليالد -

 
Source : Kierzenkowski R, Op.cit, p 72 
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يظهر الشكل السابق حتسن دول العمالة الربيطانية يف دعم العمالة يف االحتاد االوريب، حيث حتول مسار اهلجرة من دول االحتاد 
لصاحل العمالة الربيطانية اليت هاجرت اىل بعض  2211،  ليتحول االمر ابتداءا من  2212 – 2221اىل بريطانيا خالل الفرتة 

دول االحتاد األورويب، و عليه فان العديد من املواطنني الربيطانيني سيفقدون و ظائفهم أو على األقل العديد من املزااي اليت كان 
 مينحها االحتاد األوريب للعمالة الربيطانية، و اليت على رأسها املزااي الضريبية .

  اتمنو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي مع املسامه(:12الشكل )

 
Source : Kierzenkowski R, Op.cit, p 72 

 يف االجتماعية الرعاية نظام على االعتماد من الرغم على ، العامة املالية يف إجيابية مسامهة األورويب االحتاد من املهاجرون يساهم
 العظمى الغالبية ألن نظرًا. األورويب داالحتا يف أخرى أماكن يف الربيطانيني املهاجرين على أيًضا ينطبق ما وهو ، املتحدة اململكة

 ومع. احتمااًل  أقل العمل خارج مزااي على حصوهلم احتمال فإن ، يعملون األورويب االحتاد يف األعضاء الدول من املهاجرين من
 مؤهلون حياناأل أغلب يف فإهنم ، نسبًيا منخفضة أجور لديهم اجلديدة األورويب االحتاد دول من املهاجرين ألن نظرًا ، ذلك

 من واألسر إجيابية، املتحدة اململكة يف املهاجرة لألسر الصافية املالية املسامهة. العمل أثناء ضريبية ائتماانت على للحصول
 اخلاص االجتماعية الرعاية نظام من يستفيدون املتحدة اململكة يف املهاجرين أن مبا. استثناء ليست األورويب االحتاد من املهاجرين

 بريطاين مواطن ألف 32 حوايل حيصل. األخرى األورويب االحتاد دول يف الربيطانيني املهاجرين على ينطبق نفسه األمر فإن ، به
 األخرى األورويب االحتاد دول من فرد 11222 من أصغر اجملموعة هذه. األخرى األورويب االحتاد دول يف بطالة إعاانت على

 يف العمل عن العاطلني عدد يفوق ، اخلصوص وجه على. خمتلف البلد توزيع لكن ، تحدةامل اململكة يف إعاانت يتلقون الذين
 دول يف املنافع ومتيل ، املتحدة اململكة يف البلدان تلك من املطالبني عدد الغنية األورويب االحتاد دول من تسعة يف املتحدة اململكة
 املتحدة. ملكةامل يف منها أعلى تكون أن إىل األخرى األورويب االحتاد

IV – 7  املستقبلية التجارة اتفاقيات 

 خروج بعد. الدولية التجارية املفاوضات مجيع يف األورويب االحتاد وميثلها مشرتكة جتارية سياسة األورويب االحتاد أعضاء لدى
 بقية مع هبا خاصة جتارية تصفقا عن البحث يف حر ، مستقالً  العباً  املتحدة اململكة ستصبح ، األورويب االحتاد من بريطانيا

 والوالايت واهلند الصني مثل دول مع التجارية اجلديدة الصفقات عن للبحث احلرية هذه املتحدة اململكة تستخدم أن ميكن. العامل
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 حجم لكن. األورويب االحتاد من بريطانيا خروج بعد ابلفعل ترتفع األورويب لالحتاد التابعة غري البلدان هذه مع املتحدة، والتجارة
 قدرة يقيد ال األورويب االحتاد من جزًءا كون أن. األورويب االحتاد مع التجارة يف االخنفاض لتعويض يكفي ال الزايدات هذه

 .العامل بقية مع التجارة على املتحدة اململكة شركات

 وسط حل إىل املتحدة ملكةامل حتتاج لن ، األورويب االحتاد من بريطانيا خروج بعد جتارية صفقات على التفاوض عند
 إلعادة املدنيني املوظفني توظيف تكلفة حتمل املتحدة اململكة على سيتعني ، أخرى انحية من. األخرى األورويب االحتاد دول مع
 لديها وسيكون ، األورويب االحتاد من أصغر سوقًا املتحدة اململكة أن ذلك من األهم. جتارية مفاوضات إجراء على قدرهتا بناء
 .28األورويب االحتاد من التجارية املفاوضات يف املساومة من أقل قدر

  خالصة
حاولنا من خالل هذه الورقة البحثة عرض اآلاثر احملتملة لتمسك بريطانيا بنهج احلفاض على قومتيها االقتصادية، لكن يف         

احلقل البحثي اليت ميكن الولوج إليها ، و ميكن اإلشارة هنا إىل  األخري من املهم اإلشارة إىل أنه هناك العديد من اآلفاق البحثة هلذا
 إىل حنتاج ، املتحدة اململكة يف الكلي االقتصاد على األورويب االحتاد من بريطانيا خروج على للتصويت السبيب التأثري أن تقييم

 . معاكس مؤشر وهو ، مناسب مقارنة اقتصاد حتديد
الربيطاين، قادان اىل استنتاج  االقتصاد على األورويب االحتاد من بريطانيا خروج على للتصويت ةالديناميكي اآلاثر على تركيزان

ا على املديني املتوسط و جمموعة من اآلاثر السلبية من الناحية االقتصادية متثل من الناحية املالية تكاليف ستتحملها بريطاني
 الطويل. 

  اآليت:ن تلخيصها يف توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج ميك

لالقتصادايت الوطنية، و تعود أسباب جتددها لنوعني  شكال احلمائية احلديثةاألالقومية االقتصادية على اهنا  شكل من  -
الدوافع، أوالها يرتبط ابحمليط اخلارجي و املتحور حول التنافسية، و اثنيها يتعلق ابملوجات االجتماعية السياسية اجلديدة 

 ؛ الدول املتقدمة و املطالبة بتوفري القومية االقتصادية اليت ظهرت يف
 خروج بعد املتحدة اململكة تتبعها اليت السياسات على األورويب االحتاد مغادرة على املرتتبة االقتصادية العواقب تعتمد -

 أن املرجح من رويباألو  االحتاد دول مع التكامل اخنفاض بسبب التجارة اخنفاض لكن. األورويب االحتاد من بريطانيا
 .األورويب االحتاد ميزانية يف املسامهات اخنفاض من املكتسبة من بكثري أكثر املتحدة اململكة اقتصاد يكلف

 خروج آاثر نقدر فإننا التجارة، لتخفيض الديناميكية والعواقب واهلجرة األجنبية االستثمارات جانبا وضعنا لو حىت -
 بني الدخل اخنفاض تعادل األورويب االحتاد ميزانية يف املتحدة اململكة ومسامهة التجارة على األورويب االحتاد من بريطانيا

 األجل الطويلة اآلاثر ندرج أن ومبجرد(. السنة يف أسرة لكل 1922£  إىل اسرتليين جنيه 212٪ ) 2.1 و٪  1.3
 جنيه 2222 حوايل٪ ) 4.1 و٪  1.3 بني ما إىل يزيد الدخل يف االخنفاض فإن ، اإلنتاجية على لربيكسيت

 (.السنة يف أسرة لكل إسرتليين جنيه 1222 إىل إسرتليين
األورويب يؤدي اىل فقدان العديد من املزااي التجارية اليت يتيحها االحتاد األوريب من  االحتاداملتحدة من  اململكةخروج  -

مر له فوائد ايضا، من انحية ااتحة فرض تفاوضية الناحية الداخلية البينية ، و من انحية االتفاقات اخلارجية، غري ان اال
 .أحسن 
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