
  ريخ�قتصاد��وروبيتا

  :ا�رحلة��و�ى

  

  ) :CECA(معاهدة�الجماعة��وروبية�للفحم�والصلب�

  

�للقارة��وروبية�كانت�
ً
�مش��كا

ً
بعد�الدمار�الذي�أحدثته�الحروب،�أصبحت�ا%صالحة�والس!م�والبناء�والتعاضد�مص��ا

سوق�مش01كة�للفحم� كانت�الفكرة�Fي�إنشاء�1950هنالك�بوادر�تعاون�أوروبي،�دون�اندماج�وهو�مجلس�أوروبا،�عام�

خرى ،�وهذه�الفكرة�تصب�Fي�ا%صالحة�ب�ن�فرنسا�و والصلب
ُ
    .أ%انيا�من�خ!ل�التقدم�و�Sنفتاح�عQى�بلدان�أ

  

و�) و�هو�وزير�الخارجية�الفرنسية)(Robert Schuman(وهو�يوم�]ع!ن�الشه���لروبرت�شومان��1950أيار�من�عام��F9ي�

،���wيمكن�صنع�أوروبا�دفعة�واحدة،�و�wيمكن�بناؤها: "و�ينص�عQى��تي". إع8ن�شومان"الذي�يطلق�عليه�بـ�
ً
كلها�معا

 
ً
تتطلب�الوحدة��وروبية�إزالة�"؛�"وإنما�سوف�ت~{غ�من�خ!ل�إنجازات�ملموسة�يمكن�أن�تخلق�تضامنا�حقيقيا

�%اني�من��-ولهذا�الغرض�تق��ح�الحكومة�الفرنسية�وضع�مجموع�]نتاج�الفرن���"؛�"التعارض�ب�ن�فرنسا�وأ%انيا

خرى الفحم�والصلب�تحت�سلطة�مش��كة�وFي�منظمة�مفت
ُ
  ".وحة�أمام�اش��اك�بلدان�أوروبية�أ

  

،�1951نيسان��F18ي�. فرنسا،�وأ%انيا،�وإيطاليا،�وبلجيكا،�وهولندا�ولوكسمبورغ: بلدان�أوروبية��ي�6بدأ�التفاوض�ب�ن�

وال���كانت�Fي� )CECA(معاهدة�الجماعة��وروبية�للفحم�والصلب� بعد�أقل�من�عام�من�إع!ن�شومان،�جرى�توقيع

ا�وعQى�ا%ستوى�التأسي����الجن�ن��ول�الذي�سوف�يتمخض�بعد�أربع�ن�أو�خمس�ن�سنة�عن�وwدة�Sتحاد�حد�ذا��

  .�وروبي

  

Sتفاق�التأسي����للجماعة�Sقتصادية�: آذار�ا%وقعة�Fي�كامبيدوليو�25حيث�اتفاقيات�روما،�Fي��1957نصل�إ�ى�عام�

ة�الذرية�ªهداف�سلمية،�والذي�جاء�Fي�ا%رتبة�الثانية�بعد�الخاص�بالطاق) EURATOM(،�واتفاق�)CEE(�وروبية�

  .الفشل�Fي�إيجاد�صيغة�تفاهم�ب�ن�»راء��وروبية�ا%ختلفة

  

  اتفاق�الجماعة�;قتصادية��وروبية

  

ات�تتواجد�ث!ث�جماع. هو�Sتفاق��سا��،�هو��ساس�الهيكQي�للجماعة��وروبية�القادمة�ول!تحاد��وروبي�القادم

لدينا�من�جهة�الجماعة��وروبية�للفحم�والصلب�بسلط¯�ا�العالية،�ولدينا�. مختلقة�وستكون�أساس�الجماعة��وروبية

للطاقة�الذرية�لهدف�) EURATOM(من�جهة�أخرى�الجماعة�Sقتصادية��وروبية،�وFي�ا%قام�الثالث�لدينا�معاهدة�

  .سلم�

  

حدت�الجماعات�الث!ثة�Fي�مؤسسات�موحدة�تد±ى�مجلس�موحد�ومفوضية�Fي�الستينيات�مع�معاهدة�Sنصهار�ال���و 

أي�بداية�مفوضية�ج�ن�راي،�وكانت�هذه�ا%فوضية�بالتحديد��1967موحدة�ال���كان�تأسيسها�Fي��ول�من�تموز�عام�

  .�ي�ال���تولت�أمر�الجماعات��وروبية�الث!ث



  

للجماعة�Sقتصادية��وروبية،�و�ال���تمثل�بردة�الفعل�تم�{ت�سنوات�الستينيات�بالصعوبات�التطبيقية��و�ى�

تلك��ي�الصعوبات�ال���أدت�إ�ى��زمة�ال���تسم�³ا%قعد�الفارغ�Fي�. ا%زعجة�لطلب�دخول�بريطانيا�العظمF�³ي�الجماعة

وية�،�مع�انسحاب�الوفود�الفرنسية�من�ا%ؤسسات�الجماعية�ا%ختلفة�وتم�التوصل�إ�ى�حل�وسط،��ي�تس1965عام�

تقريبا�للدول�) الفيتو(وال���أقرت�عمليا�Fي�ا%سائل��ساسية�حق�النقض��1966لوكسمبورج،�Fي�كانون�ثاني�عام�

  .�عضاء�جميعا

  

،�و�ي�اتحاد�للتجارة�الحرة�ب�ن�سبع�بلدان�انضمت�إ�ى�الجماعة��وروبية�)EFTA(اتحاد�السبعة��1960تأسس�Fي�عام�

�خ
ً
   .ارج��فق�الجما±يما�عدا�سويسرا�ال����ي�عمليا

  

توجد�ث!ث�عوامل�للتطور،�العامل��ول�يتعلق�بعدد�. نصل�»ن�إ�ى�سنوات�السبعينيات�ال���امتازت�بالتطور�

والعامل�الثاني�هو�مشكلة�. البلدان�ال���أصبحت�داخل�الجماعة�Sقتصادية��وروبية،�و�ي�مسألة�التوسيع

  .فيتمثل�Fي�السياسات�ال���تتوسع�وتتطور �أما�العامل�الثالث. ا%ؤسسات�ال���تتطور 

  

Fي�. Fي�سنوات�السبعينيات�كان�لدينا�التوسيع��ول�Fي�تاريخ�Sتحاد��وروبي. التوسيع: لنبدأ�»ن�من�العامل��ول 

ًل�من�بريطانيا،��1973�ول�من�كانون�الثاني�
ُ
�ك

ً
دخلت�Fي�الجماعة�Sقتصادية��وروبية،�كما�كانت�تسم�³سابقا

إن�. ايرلندا�والدنمارك�وغابت�ال�Áويج،�رغم�أ¾�ا�وقعت�معاهدة�Sنضمام�ولكن�Sستفتاء�لم�يصدق�عQى�ا%عاهدةو 

مص���ال�Áويج�غريب�،�وقد�تكرر�نفس��مر�بحذاف��ه�Fي�بدايات�سنوات�التسعينيات،�أو�wتوقيع�اتفاقية�Sنضمام�إ�ى�

  .عاهدةSتحاد،�ومرة�أخرى��wيوافق�Sستفتاء�عQى�ا%

  

هذه�ا%حطة��و�ى�لها�أهمية�كب��ة،�وخاصة�بالنسبة�ل~�يطانيا،�فقد�دخلت�ا%ملكة�ا%تحدة�بكل�خصوصي¯�ا�تاريخ�

لدى�بريطانيا�سلوك�براجماتي،�،�ف��Äلن�تدخل�فورا�عQى�سبيل�ا%ثال�Fي�النظام�النقدي��وروبي�. Sتحاد��وروبي

)SME(شخاص�و�. فيه�،�بل�سوف�تنتظر�بضع�سنوات�ثم�تدخلÆء�بما�يتعلق�ب��تيبات�التجول�الحر�ل��Çنفس�ال

  ) .Schengen(اتفاقات�شنجن�

  

ففي�ال~�تغال�بدأ�عهد�. Fي�سنوات�السبعينيات�خرجت�ث!ث�بلدان�أوروبية�من�عهود�دكتاتورية�متفاوتة�الطول 

عQى�الحرية�بعد�أن��1974نان�عام�؛�وحصلت�اليو 1975؛�وFي�اسبانيا�ان¯�ت�الديكتاتورية�عام�1928الديكتاتورية�عام�

ا%علومة��ساسية��ي�أن�هذه�البلدان�فور�أن�حصلت�عQى�الديمقراطية�. عاشت�لف��ة�عشر�سنوات�نظام�العسكر

  .والحرية�طرحت�مباشرة�وبشكل�م�{امن�وضروري�هدف�Sنضمام�إ�ى�الجماعة��وروبية

  

،�وهو�دور�تاريËي 
ً
أن�تصادف�بداية�تاريخ�Sتحاد��وروبي�بداية�. ªوروبا�Sتحادية�ويمثل�هذا�مع�³Ìتاريخيا�كب��ا�جدا

،�بينما�احتاجت�اسبانيا�وال~�تغال�إ�ى�وقت�أك��Íقلي!،�1981أن�اليونان�دخلت�بعد�ذلك�Fي�عام�. تاريخ�الدول�نفسها

  .ولك�Îما�أصبحتا�»ن�أساسيت�ن�داخل�مس��ة�Sندماج��وروبي�1986فقد�دخلتا�عام�

  

ظ���الدور��وروبي�فيما�يتعلق�بالدول�ال���وصلت�إ�ى�الديمقراطية�بعد�سقوط�حائط�برل�ن�Fي�كانون��ول�من�أن�تن 



كانت�الفكرة�أن�دور�Sتحاد��وروبي�ربما�يكون�نقطة�جذب�. ،�حول�أوروبا�الجديدة�،�وهيكلية�عصر�جديد1989عام�

   .لدول�حديثة�العهد�بالديمقراطية�Fي�وسط�وشرق�أوروبا

  

ننظر�هذه�ا%رة�إ�ى�هذا�التطور�من�منظور�. ما�زلنا�نستعرض�تاريخ�التكامل��وروبي�للعشر�سنوات�Fي�السبعينيات

اتخذ��1976ففي�عام�. إن��مر��ول�الذي�يجب�إبرازه�هو�ازدياد�القوة�النيابية�Fي�ال~�%ان��وروبي. تقوية�ا%ؤسسات

�%ان��وروبي�عن�طريق�التصويت�العام�ا%باشر،�وكان�أول�بر%ان�أوروبي�ا%جلس��وروبي�قرارا�باختيار�أعضاء�ال~

  .1979يتكون�بالتصويت�الحر�ا%باشر�كما�هو�معروف�Fي�حزيران�

  

إن�السوق�الكب��ة�يمكن�انجازها�عن�طريق�إلغاء�الرقابة�عQى�التجارة�الخارجية�وهذه�ستكون�بالضبط�واحدة�من�

�عQى�هيكل�ربا±ي�: ا%ؤسسات. ��1992تحملنا�إ�ى�السوق�ا%وحدة�Fي�عام�العناصر�القوية،�والتطورات�ال�
ً
ترتكز�أساسا

�قدرات�تشريعية�. يتكون�من�أربع�مؤسسات�أساسية. �ض!ع
ً
�رويدا

ً
لدينا�ال~�%ان��وروبي،�الذي�سيكتسب�رويدا

وروبية�العضو�الذي�يصون�مهمة؛�ا%جلس�وهو�الذي�يمثل�الحكومات،�ولديه�سلطة�تشريعية�أساسية؛�وا%فوضية�� 

�%ص���إنجاز�التكامل��وروبي
ً
  .ا%عاهدات،�والذي�يحتكر�ا%بادرة�التشريعية،�هو�حارس�إذا

  

وبعد�هذا�لدينا�ا%ؤسسات�الجانبية،�محكمة�. وFي�ال�Îاية�محكمة�العدل،�ال���تشرف�عQى�تطبيق�القانون�Sتحادي 

�وروبي،�والهيئات�Sستشارية�مثل�اللجنة�Sقتصادية�وSجتماعية�ا%حاسبة�ال���أصبحت�اليوم�البنك�ا%ركزي�

  .ولجنة��قاليم

  

لكن�ال��Çء�ا%هم�م!حظته�Fي�سنوات�السبعينيات�أنه�إ�ى�جانب�ا%ؤسسات�رباعية��ض!ع�بدأت�وظهرت�حقيقة�

�سنوات��لف�ن�لكي�يكون�
ً
،�يجب�Sنتظار�عمليا

ً
هناك�اع��اف�تأسي����رسم��جديدة،�وال����ي�ليست�مؤسسة�أيضا

�من�عام�. لهذا�الوجود�الجديد
ً
رؤساء�الدول��1975يتعلق��مر�با%جلس��وروبي،�الذي�يجمع�بشكل�دوري�ابتدءا

وحكومات�الدول��عضاء�للجماعة��وروبية�ومن�ثم�ل!تحاد��وروبي،�وهو�هيئة�غ���تشريعية،�ولكنه�يملك�زمام�

  .نقطة�رئيسية�Fي�تطور�ا%ؤسسات�Fي�سنوات�السبعينياتوهذه��ي�. التوجيه�وا%بادرة

  

،�وهو�صياغة�بعض�ا%حاور�ا%ركزية�Fي�التنظيم�الجما±ي
ً
عQى�سبيل�ا%ثال�مبدأ�. كان�%حكمة�العدل�دور�كب���جدا

رته�Fي�وكانت�محكمة�العدل��ي�ال���أكدت�هذا�ا%بدأ�بالحكم�الشه���الذي�أصد. الفاعلية�ا%باشرة�للوائح�Sتحادية�

وأولوية�التشريعات��وروبية�عQى�التشريعات�ا%حلية�Fي�ا%وضوعات�الواردة�Fي�ا%عاهدات،�. بداية�أعوام�الستينيات

�مبادئ�أخرى . هذا�أيضا�مبدأ�مهم�
ً
مبدأ�Sختصاص،�ومبدأ�التناسب�وقد�تم�استيعا�Ôما�فيما�بعد�داخل�: ولكن�أيضا

�نس. ا%عاهدات
ً
�من�ذلك�إبرازه�كواحد�من�العوامل�ال���تزيد�قوة�ا%ؤسسات�هذا�الدور��wيجوز�أبدا

ً
wيانه،�ويجب�بد

  .Fي�Sتحاد��وروبي

  

رأينا�أن�التوسيع�هو�أول�عوامل�التطور،�ورأينا�تعزيز�. ما�زلنا�نستعرض�تاريخ�التكامل��وروبي�Fي�عقد�السبعينيات

�قوة�ا%ؤسسات،�وبدايات�ال~�%ان��وروبي�ا%نتخب�بتصويت�
ً
عام�ومباشر،�الذي�سيأخذ�من�بعد�سلطات�مهمة�جدا

  .Fي�مجال�سلطة�ا%وازنة�عامة�ومن�ثم�Fي�ا%جال�التشريÕي

  



يجب�أن�نتحدث�»ن�عن�ثالث�عامل�من�عوامل�التطور�الذي�يتمثل�بعيدا�عن�السوق�Fي�اختصاصات�وسياسات�

�أن�ا%راحل�ال���يجب�ا. جديدة
ً
ستعراضها�للوصول�إ�ى�تنفيذ�كامل�للسوق�وFي�نفس�الوقت�نكرر�مرة�أخرى�أيضا

ح��³نلمس�حركة�حقيقية�للتجوال�الحر�للخدمات�ورؤوس��1992ا%وحدة�ما�تزال�طويلة،�وwبد�أن�نصل�إ�ى�عام�

. �موال�و�شخاص�ومن�أجل�الحصول�عQى�سياسات�حقيقية�خاصة�بالتنافس�والضرائب�والتقريب�ب�ن�التشريعات

نيات�ناحية�جديدة�Fي�السياسة�Sقتصادية�ال���أخذت��همية��ك~�،�و�ي�ناحية�ولكن�توجد�Fي�سنوات�السبعي

  .السياسة�النقدية

  

،�جاء�]ع!ن�الشه���للرئيس��م��كي�نيكسون،�1971آب�من�عام��F15ي�بداية�سنوات�السبعينيات�وبالتحديد�Fي�

 Bretton(ادلة�السابقة،�ال���أدخلها�ب~�يتون�وودز�و�Ôذا�انت�³Äنظام�ا%ب: للتخQي�عن�عملية�تحويل�الدوwر�إ�ى�الذهب

Woods(و�من�الواضح�أن�هذا�النموذج�بوجود�. ،�مع�¾�اية�الحرب�العا%ية�الثانية�ووصلنا�إ�ى�نموذج�تعويم�نقدي�حر

�زمات�الضخمة،�وأزمات�الطاقة�وهكذا�دواليك�لسن�ن�السبعينيات�كان�عائقا�كب��ا�لتطور�سوق�موحدة�حقيقية�

ولهذا�كانت�هناك�محاوwت�جزئية�Fي�البداية�مثل�الثعبان�. ز�عQى�تقاسم�السياسة�Sقتصادية�ب�ن�الدول��عضاءترتك

بمبادرة�قوية�لقائدين�أوروبي�ن،�فال��ي�جيسكار�دي��1978،�لكن�نقطة�التحول�جاءت�عام�1974-1973النقدي�عامي�

لقد�اق��حا�عQى�. ميث�مستشار�الدولة�Fي�أ%انيا�الغربيةستان،�رئيس�الجمهورية�الفرنسية،�ومن�جهة�أخرى�هيلموت�ش

  .يتم�{�بتقييد�قوي�لتعويم�سعر�الصرف�ب�ن�العم!ت��وروبية) (EMCالدول��وروبية�بدء�نظام�نقدي�أوروبي�

  

انطلق�عن�النظام�النقدي��وروبي�آلية�تحديد�أسعار�الصرف��وروبية�،�وكان�النظام�الذي�قدمته�الجماعة�

،�كجزء�من�النظام�النقدي��وروبي�،�للحد�من�التقلبات�Fي�أسعار�الصرف�وتحقيق�Sستقرار��1979روبية�Fي�آذار��و 

�1النقدي�Fي�أوروبا�،�Fي�إطار�التحض���ل!تحاد�Sقتصادي�والنقدي�و�إدخال�عملة�موحدة�،�اليورو�،�ال���جرت�Fي�

  .1999يناير�

  

ت�الدول��وروبية��عضاء�،�و�كانت�تستخدمها�كوحدة�حسابية�قبل�أن�يحل�إن�وحدة�النقد��وروبية��ي�سلة�عم! 

. 1979آذار�عام��13حلت�وحدة�النقد��وروبية�محل�الوحدة�الحسابية��وروبية�Fي�.  1999يناير��1محلها�اليورو�Fي�

. ء�و�وحدة�النقد��وروبيةحاولت�آلية�تحديد�أسعار�الصرف��وروبية�التقليل�من�تقلبات�العم!ت�ب�ن�الدول��عضا

استخدمت�وحدة�النقد��وروبية�Fي�بعض�ا%عام!ت�ا%الية�الدولية�حيث�كانت�لÆوراق�ا%الية�ا%وحدة�للنقد�طريقا�ً�

   .فر�للمستثمرين�الفرصة�لتنويع�النقد��جن��Ýدون�Sعتماد�عQى�عملة�بلد�واحد

  

من�دون�الحاجة�إ�ى�تغي���ا%عاهدة،�يستطيع�ا%جلس�. ديدةكما�أن�سنوات�السبعينيات��ي�سنوات�السياسات�الج

إدخال�سياسات�جديدة،�و�الث!ث��ك��Íأهمية،�واحدة�م�Îا��ي�سياسة�البحث�والتطور�التكنولوßي؛�وسياسة�البيئة�

�من. وFي�ال�Îاية،�سياسة�Sتحاد�Sقتصادي�وSجتما±ي
ً
القانون��اندمجت�هذه�السياسات�بعد�ذلك�عQى�التوا�ي�ابتدءا

  .�وروبي�ا%وحد

  

الدانمرك�وايرلندا�وا%ملكة�: أعضاء�مؤسسون�مع�6: بلدان�9تتشكل�من��1979كانت�الجماعة��وروبية�Fي�عام� 

�من�Sتفاقيات�التأسيسية�للجماعة�Sقتصادية��وروبية�ال���جرى��1972ا%تحدة�ال���انضمت�Fي�عام�
ً
كان�متوقعا

،�من�ب�ن�مختلف�التداب��،�تلك�ا%تعلقة�باwنتخاب�بتصويت�عام�ومباشر�1957ار�لعام�آذ�25توقيعها�Fي�روما�Fي�



لم�يطبق�. 1979إ�ى�عام��1957لل~�%ان��وروبي،�لكن�هذا�]جراء�لم�يطبق�لكل�هذه�الف��ة�من�الوقت،�أي�من�عام�

  .لكون�الحكومات�لم�تصل�إ�ى�اتفاق��Ôذا�الشأن

  

،�بمشاركة�ا%واطن�ن�وا%واطنات�للبلدان�التسع�1979وروبي�ªول�مرة�Fي�حزيران�عام�جرت�Sنتخابات�Fي�ال~�%ان�� 

فرنسا،�وأ%انيا،�وايطاليا،�وبلجيكا،�وهولندا،�ولوكسمبورغ،�وايرلندا،�وا%ملكة�ا%تحدة�: أعضاء�ا%جموعة��وروبية

   .والدنمرك

  

وأخذ�عQى�عاتقه�ا%همات��1979%تأتية�من�التصويت،�Fي�ولد�ال~�%ان��وروبي،�ا%دعوم�من�الديمقراطية�الشرعية�ا

نجد�Fي�ال~�%ان��وروبي��ول�ا%نتخب�شخصيات�أوروبية�من�الطراز�. والسلطات�ال���كانت�لذاك�ال~�%ان�غ���ا%نتخب

بشكل�خاص�كان��.�ول،�يكفي�أن�نذكر�فيQي�برانت�ª%انيا،�أو�ليو�تيندمانس�لبلجيكا،�أو�التي��و�سبينيلQي�wيطاليا

التي��و�سبينيلQي�الشخصية�الفذة�Fي�Sنتخابات��و�ى�ا%باشرة�لل~�%ان��وروبي،�فقد�أراد�أن�يشارك�Fي�تلك�الفكرة�

ا%نسوبة�إ�ى�Sتحادي�ن�وال���تقول�إن�الجماعة��وروبية�يجب�أن�ترتكز�عQى�مبدأ�الديمقراطية،�وكان�الت��و�

ينقسم�ال~�%ان�. 1979رة�التشريعية��و�ى�لل~�%ان��وروبي،�ال���ابتدأت�Fي�عام�سبينيلQي،�بشكل�ما،�بطل�الدو 

   .�وروبي�كما�تعلمون،�إ�ى�مجموعات�سياسية�وتتسابق�جميع�ا%جموعات�السياسية�عQى�نشاطات�ال~�%ان�ا%نتخب

  

�بالتاريخ�وبالعاطفة،�سيمون�فييل�انتخب�ال~�%ان��وروبي��ول�رئيسه،�ªول�مرة،�و�ي�فرنسية،�وكانت�مشحونة�أي
ً
ضا

)Simone Veil(ي�معسكرات�النازيةFول�سنت�ن�ونصف�ال~�%ان��وروبي�ا%نتخب�. ،�وكانت�أس��ة�ªرأست�سيمون�فييل�

،�رفض�ال~�%ان��وروبي�Fي�تحرك�ثوري�وتمردي�Fي�مواجهة�ا%جلس�ا%�{انية�ال���F1979ي�¾�اية�عام�. بتصويت�شامل

اعت~��ال~�%ان��وروبي�أن�ا%�{انية��wتتطابق�مع�حاجيات�الجماعة��وروبية�Fي�تلك�الف��ة،�وا%تعلقة�قدمت�له،�و 

�للجماعة�نفسها
ً
�با%ناطق��ك��Íفقرا

ً
    .خصوصا

  

�1979الدورة�التشريعية�ال���بدأت�Fي�. الدورة�التشريعية��و�ى�لل~�%ان��وروبي،�ا%نتخب�بتصويت�عام�ومباشر

مشروع�معاهدة�إنشاء�Sتحاد�"،�مع�تلك�ا%بادرة�الكب��ة،�وال���سوف�نتحدث�ع�Îا�»ن،�وتتمثل�Fي�1984ت�Fي�وان¯�

  .وتعت~��إ�ى�حد�ما��ب�الشر±ي�للدستور��وروبي" �وروبي

  

�من�تاريخ�العالم،�تستطيع
ً
أن��Fي�مجرى�الخمس�سنوات�هذه�ال���تغطي�جزءا�مهما�من�تاريخ�أوروبا،�و�كذلك�أيضا

،�والسوق��1979�ول�هو�ا%رتبط�بكون�الجماعة��وروبية�وصلت�عام�. ترى�بعض��حداث�ذات��همية
ً
م�Îكة�قلي!

الداخلية،�أي�تلك�ا%ساحة�ال���يجب�أن�تشيع�وتتجول�داخلها�بحرية�ال�Íوات،�و�شخاص،�والخدمات�ورؤوس�

  .با�تظهر�Fي�ذاك�الوقت�موال،�ال���لم�تكن�قد�تحققت�بعد،�وتحديدا�كانت�أورو 

  

�Íأك�
ً
وحول�هذه�. إذا�كانت�هناك�حاجة�م�{امنة�åط!ق�عملية�التكامل��وروبي�ولجعل�Sقتصاد��وروبي�تنافسيا

النقطة�جذب�ال~�%ان��وروبي�انتباه�الرأي�عام،�وانتباه�الحكومات،�أن�تحقيق�السوق�وا%نافسة�Sقتصادية�

تقوية�النظام�ا%ؤس����وبالتا�ي�السماح�للجماعة��وروبية�أن�تقرر�عQى�قاعدة�رضا��وروبية�يمكن�أن�يتم�فقط�ب

وبالتا�ي�يقرر�ال~�%ان��وروبي�عQى�أساس�هذه�Sعتبارات�أن�يح��æعملية�إص!ح�ا%ؤسسات��وروبية،�. ا%واطن�ن

ر�صياغة�ما�يمكن�أن�يعت~��الدستور�باستلهام��ب�الكب���ªوروبا�وحثه�الدائم،�وهو�التي��و�سبينيلQي،�والذي�قر 



،�وإنما�أخذ�اسم�معاهدة�إنشاء�Sتحاد�1984�وروبي،�ولكنه�لم�يأخذ�هذا�Sسم�عند�Sن¯�اء�من�العمل�فيه�عام�

العنصر�الثاني�ا%هم�Fي�هذه�الف��ة�من�التاريخ�هو�أنه�بشكل�ما�بدأت�تتفاقم�وتتعمق�التوترات�ب�ن�الشرق�. �وروبي

وFي�هذه�. العالم،�أي�ب�ن�الكتلة�السوفيتية�والتحالف��طل����الكب���ب�ن�الوwيات�ا%تحدة�وأوروبا�الغربيةوالغرب�Fي�

الف��ة�انطلق�نقاش�كثيف�حول�طريقة�تعزيز�قدرات�رد�فعل�الكتلة�الغربية�عQى�الكتلة�الشرقية،�هذا�النقاش�

ة�ا%ؤيدة�لنشر�الصواريخ��وروبية،�أي�%سألة�والجدل�الكثيف�انقسمت�حوله�البلدان�الغربية�والقوى�السياسي

  .نصب�الصواريخ�برؤوس�نووية�Fي�أوروبا�الغربية�%واجهة�محتملة�لهجوم�محتمل�من�Sتحاد�السوفي��

  

�من�Sستق!لية�بالنسبة�للوwيات�ا%تحدة،�فلها�
ً
�ناحية�مهمة،�و�ي�قدرة�أوروبا�أن�تحدد�نوعا

ً
أوضح�هذا�التوتر�جليا

لقد�كان�ال~�%ان��وروبي�هو�ا%ن~��الكب���الذي�. �ا�الخاصة�ومصلح¯�ا�داخل�العالم�الذي�يتجه�للتغي��إس��اتجي¯

استضاف�هذا�النقاش�وغ��ه�من�النقاشات�ال���تم�]شارة�إل�éا،�وتدخل�ف�éا�رؤساء�سياسيون،�مثل�فرنسوا�مي��ان�

. ول�الرأي�عام،�Fي�مواضيع�كب��ة���م�العالم�وأوروبارئيس�الجمهورية�الفرنسية�wستعجال�الفائدة�والحصول�عQى�قب

�بحدث�آخر�مهم،�وهو��1984اختتمت�الدورة�التشريعية�Fي�عام�
ً
با%وافقة�عQى�مشروع�سبينيلQي،�ولكن�اختتمت�أيضا

�إ�ى�الجماعة��وروبية�عام�
ً
wبعد�أن�خرجت�من�حكم�العسكري�ن،�وبعد�ذلك�1981ا%تصل�بانضمام�اليونان�أو�،

إن�الديمقراطية��وروبية�تتسع�. ام�اسبانيا�الخارجة�من�نظام�فرانكو�وال~�تغال�الخارجة�من�نظام�ساwزارانضم

  .وتقوى 

  

بلدان،�بدأت�تتسع�صوب��9من��1980أ%حنا�Fي�العرض��ول�إ�ى�كون�الجماعة��وروبية،�ال���كانت�مكونة�Fي�عام�

وصل�العسكريون�إ�ى�. هو�اليونان،�الذي�تخلص�من�نظام�العقداء�البلد�الجديد��ول�الذي�دخل. ا%نطقة�ا%توسطية

بعد�سقوط�نظام�. الحكم�بانق!ب�عسكري�Fي�السنوات�السابقة،�وفرضوا�نظامهم�الدكتاتوري�لبعض�السنوات

�بفضل�ضغط�أوروبا�ال���كانت�قد�قررت�
ً
�بفضل�ضغط�الرأي�العام�الدو�ي،�وخاصة

ً
العقداء،�والذي�سقط�أيضا

لنتذكر�Fي�هذا�. (ا��ا�السياسية،�والدبلوماسية،�وSقتصادية،�والثقافية�وSجتماعية�مع�نظام�العقداءإيقاف�ع!ق

تشتق�من�اللغة�اليونانية،�بمع�³Ì" ديمقراطية"الخضم�أن�اليونان��ي�مهد�الديمقراطية�Fي�أوروبا،�حيث�أن�كلمة�

أ�wأن�دخول�اليونان�إ�ى�. 1981كانون�الثاني�لعام�دخلت�اليونان�Fي�الجماعة��وروبية�Fي��ول�من�) سلطة�الشعب

الجماعة�وهو�بلد�صغ���بالقياس�إ�ى�البلدان�الكب��ة،�كان�يستوجب�تأكيد�ُمعطى�أك��Íقوة�من�قبل�الجماعة��وروبية�

�من�وجهة�النظر�
ً
�مع�أطراف�الجماعة��وروبية�الجنوبية،��قل�قوة

ً
لع!قاته�مع�ا%نطقة�ا%توسطية�وبخاصة

Sقتصادية.  

  

تبعا�ً�لذلك�نرى�من�الضروري�أن�تضع�الجماعة��وروبية�مخططات�ل~�امج�مخصصة�لهذه�ا%ناطق�كي�تتجاوز�الهوة،�

Fي�هذا�]طار�نشأت�ال~�امج�التكاملية�ا%توسطية،�ال���بموج�ìا�. أن�تتجاوز�البعد�عن�اقتصاديات�شمال�أوروبا

�السياسة�]قليمية�للجماعة��وروبيةحصلت�ايطاليا�عQى�مساهمات�جوهرية،�وقويت�
ً
Fي�نفس�هذه�الف��ة�من�. أيضا

الوقت�يطلق�ال~�%ان��وروبي،�كما�أ%حنا�Fي�العرض�السابق،�هذه�العملية�الكب��ة�ذات�الطابع�التأسي����وتلك��ي�

ضمن�ا%بادرة�ال���أخذت��أطلقه�سبينيلQي،�Fي�ال~�%ان��وروبي،�وبالتحديد". مشروع�معاهدة�تأسيس�Sتحاد��وروبي"

،�وهو�اسم�ا%طعم�الذي�عقد�فيه�النواب�اجتماعهم�الذي�قرروا�فيه�مساندة�مبادرة�سبينيلQي�"نادي�التمساح"اسم�

  .واختتم�بعد�عمل�طويل،�بمشروع�نجد�اليوم�عناصره��ساسية�Fي�الدستور��وروبي

  



ة�وفوق�ذلك�توسيع�ا%هام،�ال���لم�تعد�بعد�Fي�أيادي�الدول�تتناول�هذه�العناصر�تقوية�دور�ال~�%ان،�وتقوية�ا%فوضي 

�مع�دي�. الوطنية،�وإنما�أصبحت�مهام�Sتحاد��وروبي
ً
من�كان�هو�التي��و�سبينيلQي؟�كان�واحدا�من�أباء�أوروبا،�سويا

،�وكان�قد�خرج�من�ا. جاسب��ي،�وسباك،�وايديناور،�وشومان�وجان�مونيه
ً
�شيوعيا

ً
لحزب�الشيو±ي،�كان�سبينيلQي�شابا

بل�كان�قد�طرد�من�الحزب�الشيو±ي،�ªنه�كان�ضد�النظام�السوفي��،�وعندما�أرسل�لîقامة�الج~�ية�Fي�فنتوت�ن�

)Ventotene (نشاء�مساحة�من�åى�فكرة�تقول�إن�الطريقة�الوحيدة�Qصاغ�مانفستو�فانتوت�ن،�الذي�كان�يرتكز�ع�،

مشروع�معاهدة�تأسيس�"إن�. دود�الوطنية،�وإنشاء�اتحاد�أوروبي�كب��الس!م�Fي�أوروبا�هو�الذهاب�إ�ى�ابعد�من�الح

  .الذي�تحدثنا�عنه�ح��³»ن�يعد�Sنجاز�العمQي�الكب���لسبينيلQي�Fي�حياته" Sتحاد��وروبي

  

Fي�منتصف�سنوات�السبعينيات�كانت�الجماعة��وروبية�تعيش�ف��ة�مكثفة�من�ا%ناقشات�وا%بادرات�وخطوات�

�إط!ق�. �ى��مامالتقدم�إ
ً
وبتحريض�من�مشروع�سبينيلQي،�وبدافع�من�ال~�%ان��وروبي،�قررت�الجماعة��وروبية�أخ��ا

ذاك�الهدف�الذي�كان�قد�أشار�إليه�»باء�ا%ؤسسون�wتفاقيات�روما�والدفع�Fي�اتجاه�انجازه،�وهو�إنشاء�مساحة�

  .�شخاص،�وا%متلكات،�والخدمات،�ورؤوس��موالكب��ة�للتبادل�الحر،�يمكن�أن�يتجول�بداخلها�Fي�حرية�

  

لتحقيق�هذا�ا%شروع،�والذي�لم�يكن�ممكنا�تحقيقه�Fي�السنوات�السابقة،�تصل�شخصية�فرنسية�عQى�رأس�

كانت�الجماعة��وروبية�قد�ولدت�بفضل�أفكار�فرن����كب���آخر�وهو�جان�مونيه،�ثم�وصل�عQى�. ا%فوضية��وروبية

�. وروبية�فرن����آخر�هو�جاك�ديلور رأس�ا%فوضية�� 
ً
،�تقنيا

ً
يمكننا�القول�إنه�شخص�مرتبط�باåدارة،�ليس�سياسيا

،�ولكنه�رجل�يتمتع�برؤية�كب��ة،�متم�{�بم�{ة�نموذجية�للفرنسي�ن،�و�ي�أن�لديه�القدرة�أن�يب��Ìتفك��ا�يتصف�
ً
وخب��ا

وروبية�فهم�أن�الطريقة�الوحيدة�للوصول�إ�ى�انجاز�عندما�وصل�ديلور�إ�ى�رئاسة�ا%فوضية�� . بالتماسك�وقوة�ا%نطق

هدف�تحقيق�السوق�ا%ش��كة،�والسوق�ا%وحدة،�هو�أن�يتصرف�عQى�أساس�ا%بادئ�الث!ث�ال���م�{ت�تاريخ�الجماعة�

�الثاني�هو�الحاجة�إ�ى�تثبيت�جدول�زم�Ì. �ول�هو�الحاجة�إ�ى�صياغة�برنامج�متماسك. �وروبية�Fي�كل�هذه�السنوات

  .من�أجل�انجاز�هذا�ال~�نامج�والثالث�هو�أن�هذا�ال~�نامج�يمكن�تحقيقه�فقط�من�خ!ل�منهج

  

فهم�ديلور�Fي�ذلك�الوقت�أنه�من�أجل�إنشاء�هذه�ا%ساحة�الكب��ة�ال���تسمح�بداخلها�بتجول��شخاص،�وال�Íوات،�

. ات�تشريعية�قادرة�عQى�هدم�الحدودوالخدمات�ورؤوس��موال،�نحتاج�أن�¾�تم�تحديدا�ب~�نامج�تتوافر�له�إجراء

. 1992،�أول�من�كانون�الثاني�عام�1992وبحاجة�إ�ى�تثبيت�ميعاد،�و�جل�الذي�جرى�تثبيته�من�قبل�ديلور�هو�عام�

كان�العنصر�الثالث�هو�تغي���عمل�ا%ؤسسات�Fي�ا%واضع�ال���كانت�عاجزة�فيه�عن�تنفيذ�ال~�نامج،�حيث�برهنت�تلك�

ا�غ���قادرة�عQى�انجاز�هذا�ال~�نامج،�وكان�هذا�يع��Ìإدخال�التصويت�باªغلبية�Fي�ا%جلس،�وكان�ا%ؤسسات�عQى�أ¾�

  .يع��Ìتقوية�سلطات�ال~�%ان��وروبي�وكذلك�تقوية�دور�ا%فوضية

  

كل�هذا�جرى�نقاشه�وجرى�بحثه�وتمحيصه�والتفاوض�عليه�Fي�السنوات��و�ى�لرئاسة�ديلور�ومن�ثم�وجد�ترجمة�

Fي�. 1985ي�القانون��وروبي�ا%وحد،�والذي�تمت�ا%وافقة�عليه�مع�¾�اية�عام�واضحة�Fومن�ثم�أصبح�ساري�ا%فعول�

�بذلك�بانجاز�السوق�ا%وحدة،�لهذه�ا%ساحة�الكب��ة�من�دون�حدود،�قبل��ول�من�كانون�1987تموز�عام�
ً
،�سامحا

ط�كان�رج!�يتمتع�برؤية�كب��ة،�لكنه�فهم�أن�السوق�لم�يقتصر�ديلور�عQى�هذا،�ªن�ديلور�بالضب. 1992الثاني�عام�

ليس�هو�ال��Çء�الذي�يمكن�أن�يولع�به�ا%واطنون�وا%واطنات،�كما�يقول�ديلور�نفسه،�وبالتا�ي�يرفق�بانجاز�السوق�

التلميح�إ�ى�مشاريع�كب��ة�من�نوع�اقتصادي،�كي�يسمح�Sقتصاد��وروبي�بالتطور�بشكل�أك��Íتنافسية�مقارنة�



    .ناطق��خرى�من�العالم،�وبشكل�خاص�Fي�الوwيات�ا%تحدة�وFي�اليابانبا%

  

لكنه�بطريقة�أو�بأخرى�استأنف�سلسلة�من�النشاطات،�وال~�امج،�وا%شاريع،�خططت�لها�ا%فوضيات�السابقة،�فحقق�

والبيئة،��الثقافة،: بذلك�سلسلة�من�الخيارات�ا%همة�Fي�مجاwت�أخرى�من�عمل�الجماعة�،�عQى�سبيل�ا%ثال

والع!قات�مع�بلدان�عالم�الثالث�مثل�البلدان�ا%توسطية؛�و��ñء�آخر�مهم،�إط!ق�حوار�ب�ن�الديانات�والثقافات،�

�åنشاء�مساحة�حرية�
ً
�أن�دور�Sتحاد��وروبي�قد�أصبح�أساسيا

ً
،�ومن�أجله�نحن�نعلم�جميعا

ً
موضوع�حساس�جدا

�مع�بلدان�منطقة�حوض�البحر��بيض�ا%توسطوس!م�ليس�فقط�Fي�القارة��وروبية،�ولكن�أيض
ً
  .ا

  

مع�سقوط��نظمة�Sستبدادية�Fي�اسبانيا�وال~�تغال،بقيت�الدكتاتورية�Fي�السلطة�أربع�ن�عاما،�بسقوط�هذين�

النظام�ن�الدكتاتوري�ن�أصبحت�اسبانيا�وال~�تغال�بلدين�يعودان�إ�ى�العائلة��وروبية�الكب��ة،�ومن�ثم�فإن�العمل�

  .ا����ول�للحكومت�ن�الجديدت�ن�الديمقراطيت�ن،�Sسبانية�وال~�تغالية�س

  

بعدها�بدأت�مفاوضات،�لم�تكن�. من�الطبيÕي�أن�يطلبا�من�بلدان�الجماعة��وروبية�قبولهما�Fي�إطار�الجماعة�نفسها

عQى�سبيل�ا%ثال،�سهلة�Fي�بعض��حيان،�عندما�تبدأ�مناقشة�ا%سائل�Sقتصادية�تحدث�بعض�حاwت�التوتر،�و 

�اسبانيا�وال~�تغال�يمك�Îما�الدخول�Fي�منافسة�مع�]نتاج�الزرا±ي�لفرنسا�أو�
ً
التوترات�ا%تعلقة�باåنتاج�الزرا±ي،�فمث!

  .wيطاليا،�ولكن�Fي�ختام�هذه�ا%ناقشات�يتم�التوصل�إ�ى�اتفاق�

  

ن�ªن�اليونان�كانت�قد�انضمت�بالفعل،�بلدا�10بلدان،�بل��9هكذا�بعد�أن�كانت�الجماعة��وروبية�تتكون�من�

بلدا�Fي�منتصف�سنوات�الثمانينيات،�أي�أن�الجماعة��وروبية�توسعت�نحو��12أصبحت�تضم�مع�اسبانيا�وال~�تغال،�

�Fي�أول�من�كانون�الثاني��12اسبانيا�ونحو�كل�شبه�جزيرة�أيب��يا،�وبالتا�ي�وصلت�إ�ى�
ً
إن�وجود�شبه�جزيرة�. 1986بلدا

Fي�الجماعة��وروبية�أنتج�سلسلة�من�العوامل�ا%همةأيب��يا�.  

  

�ول�هو�تقوية�الثقافة�ال!تينية�Fي�الجماعة��وروبية،�ªنه�إ�ى�, هذه�السلسلة�من�العوامل�تضم�العديد�من�العوامل�

وضع�الثاني�نجد�Fي�ا%. جانب�ايطاليا،�وفرنسا،�دخل�الجماعة��وروبية�بلدان�مشحونان�بالتاريخ�ا%رتبط�بتطور�أوروبا

�فوجود�اسبانيا�. أن�اسبانيا�وال~�تغال،�بلدان�لهما�مساحة�واسعة�يشهدان�نموا�نسبيا�أو�عQى�طريق�النمو
ً
إذا

وال~�تغال،�إ�ى�جانب�ا%شاكل�ا%عروفة�Fي�ا%ناطق�الجنوبية�Sيطالية�وتلك�اليونانية،�هذا�الوجود�يجعل�من�ا%هم،�

البلدان��ك��Íغ�³Ìوبالتا�ي�دعم�إجراءات�الدعم�للمناطق�ال���تعاني�الصعوبات��والحتم�،�والضروري،�تعزيز�تعاون 

 
ً
   .ومن�ثم�تقوية�السياسة�]قليمية�والسياسة�Sجتماعية�خاصة

  

العنصر�الثالث�ا%هم�لوصول�شبه�جزيرة�أيب��يا�للقارة�هو�أن�ال~�تغال�تحمل�معها�الع!قات�مع�ا%ستعمرات�السابقة�

�كل�هذا�ي�Íي�. مل�اسبانيا�معها�الع!قات�مع�ال~�ازيل،�والع!قات�مع�قارة�أم��كا�ال!تينية�كلهاFي�أفريقيا�وتح
ً
إذا

الجماعة��وروبية�ليس�فقط�ª¾�ا�تزداد�لغت�ن،�اللغة�Sسبانية�وال~�تغالية،�ولكن�ªنه�يزيد�وي�Íي�ويقوي�الثقافة�

  .�وروبية

  

وبي�وللجماعة�يحمل�من�ا%م�{ات�]يجابية�أك��Íمما�يحمل�من�السلبيات،�هذا�ي~�هن�عQى�أن�أي�توسيع�ل!تحاد��ور 



كل�هذا�يحول�. ªنه�يفتح��سواق�جديدة،�فيتجول�مواطنون�أك�Í،�وتنتشر�الحرف�وا%هن،�وتتنقل�ال�Íوات،�وا%نتجات

 
ً
وصول�مجموعة�من��أوروبا�إ�ى�مساحة�مهمة�Fي�العالم�يمكن�أن�تتحاور�مع�أطراف�أخرى�من�العالم�ويستوجب�أيضا

  .الرؤساء�عQى�ا%ستوى��وروبي

  

القانون��وروبي�ا%وحد�الذي�يسمح�عن�طريق�اجراءات�لها�طابع�تشريÕي�ومن�خ!ل�تغي���الطريقة�ال���يتخذ��Ôا�ك!�

من�ا%جلس�وال~�%ان�وا%فوضية�القرارات،�بشكل�خاص�بتحقيق�سوق�كب��ة�تنتقل�داخلها�بحرية�ال�Íوات،�

   .1987ت،�ورؤوس��موال�و�شخاص،�دخل�هذا�القانون�ح�{�التنفيذ�Fي�تموز�والخدما

  

بلد،�بعد�انضمام��12،�وقد�أضحت�هذه�الجماعة�تتكون�من�1987دخل�القانون��وروبي�ا%وحد�ح�{�التنفيذ�Fي�عام�

 
ً
،�داخل�القانون�ا%وحد�هذه�الجماعة،�وعQى�مسرح�الجماعة،�سامحا

ً
لها�بتب��Ìا%همة��اسبانيا�وال~�تغال�أيضا

�بفضل�كون�هذا�السوق،�يحرض�
ً
الضرورية�%نافسة�أك~��Fي�التصنيع��وروبي�وFي�النظام�Sقتصادي��وروبي،�أيضا

فيه�التنافس�عQى�Sستثمار،�ويحث�عQى�التصنيع،�ويدفع�Sقتصاد�ليس�فقط�نحو�ا%خاطرة�وإنما�wستثمار�أفضل�Fي�

  .ن�أجل�وفرة�Fي�فرص�العملمجال�البحث�ومن�أجل�التحديث،�وم

  

،�وأمكن�الحديث�عن�السوق�ا%وحدة،�أنه�يمكن�تحقيق�اتحاد�1987بعد�أن�دخل�القانون�ا%وحد�ح�{�التنفيذ�Fي�

�هو�. اقتصادي�ونقدي�ي��افق�ويس���جنبا�إ�ى�جنب�مع�السوق�ا%وحدة
ً
�ونقديا

ً
�اقتصاديا

ً
�إن�اتحادا

ً
يمكن�القول�إذا

ننا،�يمكن�التفك���بسوق�موحدة�بشرط�أن�يجري�داخل�هذا�السوق�التعامل�Fي�ورقة�تجربة�عشناها�Fي�جميع�بلدا

   .نقدية�موحدة

  

الفكرة�كانت�أقدم�بكث���من�القانون�ا%وحد،�وتعود�إ�ى�¾�اية�الخمسينيات،�و�ي�الفكرة�ال���وضعت�كهدف�للجماعة�

ن�ا%وحد�قيد�التنفيذ،�أطلق�أو�wوزراء�بعد�شهور�قليلة�من�دخول�القانو . �وروبية�åصدار�عملة�نقدية�موحدة

ا%الية،�ثم�شخصيات�كب��ة،�مثل�فال��ي�جيسكار�ديستان�أو�جوليو�انديريوتي�أو�شخصيات�أخرى�من�بلدان�أوروبية�

  .أخرى،�جميع�هؤwء��شخاص�أطلقوا�فكرة�البدء�بنقاش�جديد�ب�ن�الحكومات�wنجاز�الوحدة�Sقتصادية�والنقدية

  

ال���كان�لها�طبيعة�اقتصادية�مم�{ة�Fي�الجوهر،�لكن�مع�هدف�سيا��،�Fي�ف��ة�زمنية�كان�قد�بدأ��هذه�ا%فاوضات

ف�éا�من�الجانب�»خر�من�الستار�الحديدي،�Fي�البلدان�الخاضعة�لîم~�يالية�السوفيتية،�بدأنا�نشعر�بشكل�ما�بعدة�

   .عوامل�توôي�بتغي���ما

  

ة�إ�ى�بلدان�أوروبا�الغربية،�من�هذه�الشعوب،�ال���فهمت�أنه�قد�حان�وصلت�من�هذه�البلدان�بشكل�ما�رسائل�قوي

Fي�اللحظة�ال���قررت�ف�éا�الحكومات�أن�تتعاون�åنجاز�Sتحاد�Sقتصادي�. الوقت�ليدخلوا�Fي�الديمقراطية��وروبية

ا�إ�ى�اللحظة�الكب��ة�Fي�وصلن. والنقدي،�تحطمت�بشكل�تدريõي�الحواجز�ال���تفصل�أوروبا�الغربية�عن�أوروبا�الشرقية

،�عندما�اجتازت�آwف�السيارات�%واطن�ن�من�أوروبا�الشرقية�ع~��ا%جر�والنمسا�ووصلت�1989صيف�ومن�ثم�خريف�

�حائط�برل�ن�Fي�
ً
  .1989من�تشرين�أول�عام��9إ�ى�أوروبا�الغربية،�وعندما�سقط�¾�ائيا

  

�وروبي،�وأصبح�مفهوما�أنه�يجب�أن�يواكب�Sتحاد��ومع�سقوط�حائط�برل�ن�بدأت�مرحلة�أخرى�من�تاريخ�التكامل 



. Sقتصادي�والنقدي�اتحاد�سيا���أيضا،�وهو�الهدف�الذي�فكر�فيه�وعمل�من�أجله�قبلها�بسنوات�التي��و�سبينيلQي

بدء� 1990توقيع�معاهدة�روما،�تقرر�Fي�كانون��ول��1957بعدئذ�تقرر�Fي�روما�أي�Fي�نفس�ا%دينة�ال���جرى�ف�éا�عام�

 : مفاوضات�ب�ن�الحكومات�åنجاز�Sتحادين
ً
  .Sتحاد�Sقتصادي�والنقدي�وSتحاد�السيا���معا

  

كون�أ%انيا�تعد�Sقتصاد���w1980-1989بد�لنا�أن�نستعرض�الدور�التاريËي�ل!قتصاد��%اني�خ!ل�الف��ة�ما�ب�ن�

من�إعادة�التوازن��1978تحت�قيادة�شميدت�بمنتصف�عام��ول�Fي�ا%نطقة��وروبية،�تمكن�البنك�ا%ركزي��%اني�

،�بمساعدة�شميت��1980و�ح��³جزء�كب���من�عام��1979بعد�ذلك�،�واصل�Sقتصاد�التوسع�Fي�عام�. إ�ى�Sقتصاد

لكن�ثبت�أن�التحسن�متفاوت�وضعيف�حيث�ظهرت�ا%شاكل�Fي�منتصف�. 1980الذي�فاز�بإعادة�انتخابه�Fي�عام�

1970s� ي�أوائل�عام�. عةعادت�بسرF1981تراجع�النمو�وارتفعت�البطالة�،�ولكنه�: ،�واجهت�شميت�أسوأ�حالة�ممكنة��

   .لم�ينخفض�التضخم

  

،�ا¾�ارت�الحكومة�شميت�Sئت!فية�و�انسحب�الحزب�الديمقراطي�الحر�و�ظهر�ائت!ف�جديد��1982بحلول�خريف�عام�

بدأ�مباشرة�ما�يسم�³ا%وت�. öي�وSتحاد�Sجتما±ي�ا%سيöيبقيادة�هيلموت�كول�،�زعيم�الحزب�الديمقراطي�ا%سي

Wende )قتصاد�،�وخ!ل�). تحول�أو�عكسSي�Fي�تنفيذ�سياسات�جديدة�للحد�من�دور�الحكومة�Fوشرعت�الحكومة�

  .عام�واحد�وفاز�Fي�التصويت�الشع��Ýدعما�للمسار�جديد

  

خفض�العجز�Fي�م�{انية�: ة�عدة�أهداف�رئيسية��ي�Fي�إطار�سياسة�واسعة�النطاق،�فإن�للحكومة�Fي�تلك�الف�� 

الحكومة�Sتحادية�من�خ!ل�خفض�النفقات�،�فض!�عن�الضرائب�،�والحد�من�القيود�ال���تفرضها�الحكومات�

كما�قامت�الحكومة�من�خ!ل�سلسلة�من�تداب���الخصخصة�م�Îا�. و�نظمة�،�وتحس�ن��داء�وا%رونة�Fي�سوق�العمل

 FVEBAي�أسهم�متنوعة�من�ا%ؤسسات�ا%ملوكة�للدولة�عQى�النحو�) قيمة�ا%ارك��%اني( DM10ن�مليار�بيع�ما�يقارب�م

�،VIAG �،Volkswagen, Lufthansaو�،Salzgitter .قتصاد�wمن�خ!ل�كل�هذه�الخطوات�،�تراجع�دور�الحكومة�با

،�وفقا�åحصاءات�البنك��1990و��1982عامي��من�الناتج�ا%حQي�]جما�ي�ب�ن%  46إ�ى�%  52أ%انيا�الغربية�بنحو�

  .ا%ركزي��%اني

  

بتغ���مزاج�الغرب�باwقتصاد��%اني�وإعادة�قدر�من�الثقة�،�وجاء�التقدم�)  Wende( عQى�الرغم�من�سياسات�يموت�

أرقام�البطالة�خ!ل�الجزء��ك~��من�الثمانينيات�كانت�أرقام�التضخم�و�النمو�تتحسن�ولكن�ببطء�،�و . بنسب�متفاوتة

  .لم�يكن�هناك�نمو�الوظائف�ح��³¾�اية�العقد�الحا�ي. بالكاد�تحرك�عQى�]ط!ق

  

ومع�ذلك،�من�الصحيح�أيضا�أن�النمو�Fي�أ%انيا�الغربية�لم�يصل�إ�ى�ا%ستويات�ال���كانت�عليه�Fي�السنوات��و�ى�

ت،�و�Fي�معدwت�البطالة�منذ�الستينات،�كان�هناك�انخفاض�Fي�معدل�نمو�منذ�الخمسينيا. للجمهورية�Sتحادية

  .وزيادة�تدريجية�Fي�التضخم

  

و�ي�تظهر�أيضا�أن�أ%انيا�الغربية�. أظهرت�]حصاءات�Sقتصادية�العا%ية�تراجع�]نتاج�والحيوية�Fي�أ%انيا�الغربية

بعد�اث��Ìعشر�عاما�. 1975 بحلول�عام%  7.9إ�ى��F1965ي�عام�%  6.6حص¯�ا�من�مجموع�]نتاج�العالم��قد�ارتفع�من�

بل�و�بلغ�الناتج�. ؛�نظرا�للمزيد�من�النمو�السريع�Fي�اليابان�والدول�»سيوية��خرى % 7.4انخفض�إ�ى��F�،1987ي�عام�



ا%حQي�]جما�ي�ا%قدر�من�أ%انيا�الشرقية�ذرو��ا�قبل�التوحيد،�تساهم�كامل�أ%انيا�بنصيب�أك~��من�]نتاج�العالم��من�

  .انيا�وحدهاغرب�أ%

  

معدل�نمو�الناتج�ا%حQي�]جما�ي�. إ�wأنه�Fي�أواخر�الثمانينيات�أخ��ا�بدأ�اقتصاد�أ%انيا�الغربية�بالنمو�بسرعة�أك~�

كما�أن�معدل�البطالة�. ،�وهو�أعQى�مستوى�للعقد�F1989ي�عام�%  3.6و��F1988ي�عام�%  ª3.7%انيا�الغربية�ارتفع�إ�ى�

وهكذا�،�فإن�نتائج�أواخر�الثمانينيات�. ،�عQى�الرغم�من�تدفق�العمال�من�الخارج�1989م�Fي�عا%  7.6انخفض�إ�ى�

  .تخفيض�نسبة�الضريبة�قد�أدى�إ�ى�زيادة�]يرادات�وحيوية. يبدو�للدفاع�أ%انيا�الغربية�Fي�جانب�العرض�الثورة

  

بدأت��1990من�عام�. ة�ومنفصلة�ي�السنة��خ��ة�من�اقتصاد�أ%انيا�الغربية�بوصفها�مؤسسة�مستقل�1989سنة�

. أ%انيا�الغربية�Fي�إعادة�توجيه�Sقتصاد�نحو�نفسه�و�ل!تحاد�Sقتصادي�و�السيا���مع�ما�تم�Fي�أ%انيا�الشرقية

تحول�تدريõي�واسع�ل!قتصاد�و�بصورة�رئيسية�Sستق!ل�عن�بلدان�أوروبا�الغربية�والتوجه�العالم��بنحو�م�{ايد�

 Sى�Qحتياجات�والفرص�ا%تاحة�للتوحيدمكثف�يركز�ع.  

  

  :ا�رحلة�الثانية

  

تحت�الرئاسة�Sيطالية�،�حيث�اختتم�التفاوض�بعد�سنة�Fي�مدينة��1990بدأ�التفاوض�Fي�روما�Fي�كانون��ول�

رئيس�دولة�وحكومة�إ�ى�Sتفاق�عQى�معاهدة،�وال���تد±ى�معاهدة�ماس��يخت�وال����12و�توصل�.ماس��يخت�Fي�هولندا

  .�{�بث!ث�أشياء�هامةتتم

  

اق��ح�ال~�%ان��وروبي�بدافع�من�سبينيلQي�تحويل�الع!قات�ب�ن�. هو�أن�هذه�ا%عاهدة�تبS��Ìتحاد��وروبي :أولها

،�بعد�سنوات�عدة�من�مشروع�سبينيلQي،�قرر�رؤساء�الدول�والحكومات�أن�)اتحاد�أوروبي(بلدان�أعضاء�الجماعة�إ�ى�

  .يبثوا�الحياة�Fي�الوحدة��وروبية

  

معاهدة�ماس��يخت�هو�أنشاء�شكل�موحد�للمواطنة��وروبية،�فا%واطن��وروبي�ا%زود�بمجموعة��الهدف�من :ثانA@ا

من�الحقوق،�عQى�سبيل�ا%ثال،�حق�التصويت�Fي�Sنتخابات�البلدية�أو�Fي�Sنتخابات��وروبية،�أو�بعض�الحقوق�

  .ا%تصلة�باwنتماء�إ�ى�حضارة�مش��كة

  

سياسة�الخارجية�و�من�ا%ش��ك�ن،�أي�تلك�ال���تعزز�إمكانية�أن�تؤكد�أوروبا�صو��ا�عQى�هو�ا%تعلق�بإنشاء�ال :ثالC@ا

   .ا%ستوى�العالم�

  

 :تسNى�هذه�ا�عاهدة�لخمس�أهداف�رئيسية�و�Eي

  تعزيز�الشرعية�الديمقراطية�للمؤسسات .1

    تحس�ن�فعالية�ا%ؤسسات .2



   قتصادي�ونقديإقامة�اتحاد�ا .3

   تطوير�البعد�Sجتما±ي�للجماعة .4

  إقامة�سياسة�خارجية�وأمنية�مش��كة .5

  :تنص�معاهدة�عWى�سياسات�الجماعة�Uي�ست�مناطق�جديدة

   ع~��الشبكات��وروبية .1

    السياسة�الصناعية .2

    حماية�ا%س¯�لك .3

   التعليم�والتدريب�ا%�� .4

  الشباب .5

  الثقافة .6

ومن�ثم�خضعت�إ�ى�ا%صادقات�الوطنية�وبدأت�Fي�هذه�اللحظة�مرحلة��1992جرى�توقيع�معاهدة�ماس��يخت�Fي�آذار�

من�ا%راحل�الصعبة�Fي�تاريخ�التكامل��وروبي،�عندما�تسبب�الطلب�من�ا%واطن�ن�åعطاء�موافق¯�م�عQى�التقدم�

�للرأي�العام،�تسبب�Fي�بعض�البلدان�وعند�بعض�باwتحاد��وروبي�إ�ى��مام،�نحو�مص���و�أهداف�غ���مشرو 
ً
حة�جيدا

جرى�هذا�Fي�فرنسا�عند�Sستفتاء�عQى�معاهدة�ماس��يخت،�فقد�. الشعوب�الكث���من�الح��ة�وربما�الخوف�أيضا

أعطت��غلبية�موافق¯�ا�عQى�هذه�ا%عاهدة�بفارق�بضعة�عشرات�من�»wف�من��صوات،�كما�حدث�عQى�نحو�خاص�

رك،�حيث�كان�عQى�مواط��Ìالدنمرك�الذهاب�ل!ق��اع�مرت�ن�من�أجل�ا%وافقة�عQى�دخول�اتفاق�ماس��يخت�Fي�الدنم

العنصر��سا���ذو�الطابع�Sقتصادي�wتفاق�ماس��يخت�. F1993ي�ال�Îاية�ثم�حققت�ا%عاهدة�ح�{�التنفيذ�Fي�عام�

  .نقدية�ا%وحدةهو�تحقيق�Sتحاد�Sقتصادي�والنقدي،�وبخاصة،�إنشاء�العملة�ال

  

ف��ة�مهمة�%ا�شهدته�من�أحداث�مهمة،�حيث�تمت�Sنتخابات�ا%باشرة�. وهما�عامان�مهمان�لتاريخ�أوروبا�1994-1995

�دخل�ا%سرح�السيا���للتكامل��وروبي1994لل~�%ان��وروبي�Fي�حزيران�لعام�
ً
�جديدا

ً
باåضافة�. ،�وبالتا�ي�فإن�بر%انا

ى�أخرى،�ان¯�ت�العشر�سنوات�%فوضية�ديلور،�ا%فوضية�ال���أبرزت�بطريقة�معمقة�تاريخ�Sنتقال�من�مفوضية�إ�

التكامل�السيا���وSقتصادي�وSجتما±ي�ªوروبا�وبدأ�عصر�مفوضية�سانت��،�وال���دامت�أقل�من�خمس�سنوات�

  .بقليل

  

،�ªنه�كان�رأي�قسم�بدأت�ا%رحلة��خ��ة�من�الجدل�حول�Sنتقال�إ�ى�Sتحاد�Sقتصادي�والن 
ً
قدي،�جدل�حاد�أيضا

من�الطبقة�السياسية�Fي�أ%انيا�أن�بعض�البلدان�فقط��ي�القادرة�عQى�اح��ام�ما�يتعلق�باwتحاد�Sقتصادي�والنقدي�

الذي�أنجزه�" النواة�الصلبة"،�وثيقة�مهمة�باسم�وثيقة�1994وصدر�Fي�أيلول�Fي�عام�.وتقديم�ضمانات�بشأنه

أ%انيا،�وفرنسا،�وبلجيكا،�وهولندا��- سيحيون��%ان،�وحسب�اعتقادهم�أنه�يحق�لخمس�بلدان�فقطالديمقراطيون�ا%



. الدخول�Fي�Sتحاد�Sقتصادي�والنقدي،�بينما��wيمتلك�هذا�الحق�بلدان�أخرى،�مثل�ايطاليا�واسبانيا�-ولكسمبورج

النمسا،�والسويد�: بلدان�من�وسط�وشمال�أوروبا،�Fي�Sتحاد��وروبي،�ثم�ث!ث�1995و�لك�Îا�دخلتا�مع�بداية�عام�

  .وفنلندا

  

وال���قالت��F1972ي�عام�" w"لم�تدخل�ال�Áويج�للمرة�الثانية�بعد�أن�رفضت�باستفتاء�معاهدة�Sنضمام،�ال���قالت� 

با�مرشح�ن�جدد�من�أوروبا�الوسطى،�وأورو �10بلدان�جديدة،��10وبدأ�التفاوض�مع�. F1994ي�عام�" w"مرة�أخرى�

ث!ث�بلدان�من�بلدان�البلطيق،�استونيا،�و�wتفيا�وليتوانيا؛�وأربع�بلدان�من�أوروبا�الوسطى�. الشرقية�وجنوب�أوروبا

و�ي�بولندا،�وا%جر،�والجمهورية�التشيكية�وسلوفاكيا�؛�وواحدة�من�الجمهوريات�Sتحادية�السابقة�رومانيا،�

  .Fي�البحر��بيض�ا%توسط،�هما�مالطا�وق~�ص�سلوفينيا�و�بلغاريا�؛�باåضافة�لبلدين،�من�جزر 

  

حول�انضمام�هذه�البلدان�تصادم�رأيان�Fي�الشهور��و�ى�هو�رأي�تلك�ا%فوضية��وروبية�وحسب�اعتقادها�يجب�أن�

تدخل�هذه�البلدان�واحدة�بعد��خرى�حسب�درجة�اح��ام�كل�م�Îا�للشروط�السياسية�وSقتصادية�ل!نضمام�إ�ى�

�لكن�من�يصل�إ�ى�نقطة�الهدف�أو�wهو�الذي�"سباق�الزوارق "انت�الفكرة��يك. Sتحاد
ً
،�أي�أن�ينطلقوا�كلهم�معا

من�جهة�أخرى�كانت�هناك�رؤية�ال~�%ان��وروبي،�أي�الفرقعة�الكب��ة�. ينضم�ثم�يتبعه�الباقون�ك!�حسب�سرعته

  .،�أي�أن�كل�البلدان�العشر�عل�éم�الدخول�بال�{امن�Big Banبيكبانج�

  

بلدان�Fي��10وبعد�نقاش�شمل�ا%فوضية،�وا%جلس�وال~�%ان،�ربحت�أطروحة�ال~�%ان�وبناء�عل�éا�دخل�إ�ى�Sتحاد�

أن�بدء�ا%فاوضات�مع�هذه�البلدان،�وانضمام�النمسا،�وفنلندا�. ،�بشكل�م�{امن2004�ول�من�كانون�الثاني�عام�

قاشات�ا%جلس�أوw،�ومن�ثم�Fي�نقاشات�ال~�%ان،�وبعدئذ�فتح�والسويد،�طرح�مشكلة�عمل�ا%ؤسسات��وروبية،�Fي�ن

  .�مل�لتغي���آخر�ل!تفاقيات�ال���رأت�الضوء�بعد�سنت�ن�مع�مشروع�أمس��دام

  

بعد�ف��ة�زمنية�من�النقاش،�وبعد�سلسلة�من�Sتفاقيات�Fي�جزء�م�Îا�كان�ثنائيا�وFي�جزء�آخر�متعدد�الجوانب،�ب�ن�

بلدان�ال���تقع�عQى�ضفاف�البحر��بيض�ا%توسط،�بشكل�خاص�تلك�ا%جتمعة�Fي�ا%شرق،�الجماعة��وروبية�وال

اتفاق�مهم�للشراكة�مع�مجموع�البلدان��1995وتلك�ا%جتمعة�Fي�ا%غرب،�وقع�Sتحاد��وروبي�Fي�تشرين�ثاني�عام�

الفكرة��ي�أنه�مع�حلول�. سنةحول�البحر�ا%توسط،�بدءا�من�ا%غرب�وح��³لبنان�ضمن�إطار�زم��Ìمدته�خمسة�عشر�

يصبح�البحر��بيض�ا%توسط�سوقا�كب��ة�يمكن�داخلها�التجول�بحرية�أك~��لÆشخاص،�وال�Íوات،�والخدمات،��2010

  .ورؤوس��موال،�وعQى�نحو�خاص�تنتشر�الثقافة،�وتعم�الديمقراطية�وينتشر�الحوار�ب�ن�ثقافات�مختلفة

  

Fي�برشلونة�،�هذه�ا%دينة�الكب��ة�Fي�قطالونيا�Fي�¾�اية�تشرين�الثاني�عام�) يةشراكة��ورومتوسط(وقع�هذا�Sتفاق�

نتذكر�أن�. و�ي�إحدى�ا%راحل�ا%همة�للع!قات�ب�ن�Sتحاد��وروبي�والجماعة�من�قبله�مع�بلدان�العالم�الثالث�1995

]فريقية،�والكاري��Ýوا%حيط�الهادي،�أي�مع�البلدان�" لوميه"أحد��عمال��و�ى�للجماعة��وروبية�كان�توقيع�اتفاق�

Fي�جزء�كب���مع�ا%ستعمرات�القديمة،�وهذا�Sتفاق�مع�البلدان�ا%توسطية�بشكل�ما�يتمم�ويكمل�الع!قات،�من�جهة�

Sتحاد��وروبي�مع�هذه�البلدان�ومن�جهة�أخرى�الع!قات�ال���أسسها�Sتحاد��وروبي�مع��طراف�أªخرى�ال��Çء�

الثاني�للشراكة��ورومتوسطية�هو�كون�بعض�البلدان�مثل�ايطاليا،�أو�اليونان�أو�فرنسا�أو�اسبانيا�يرون�أنه�من��ا%هم

ا%هم�تعويض�الجهد�الذي�بذله�Sتحاد��وروبي�من�أجل�فتح�حوار�وتفاوض�من�أجل�Sنضمام�مع�بلدان�أوروبا�



جهد�ليس�فقط�له�صفة�سياسية،�ولكن�له�. ا%توسطالوسطى�والشرقية،�بجهد�آخر�عQى�نفس�ا%ستوى�مع�بلدان�

�صفة�مالية
ً
  .أيضا

  

كان�هذا�هو�ا%نطق�الذي�حكم�رؤية�الحوار��ورومتوسطي�و�ي�رؤية�ذات�آفاق�مستقبلية�كب��ة،�ولهذه�الشراكة�نتائج�

ت�البلد�والبلد�واضحة،�ª¾�ا�تسمح��Ôدم�الحدود�وتدني�رسوم�الدخول�للبضائع�بشكل�كب���والسماح�بالتا�ي�%نتجا

  .»خر�أن�تتجول�بحرية�أك~��وبالتا�ي،�يحدث�تطور�أك~��ل!قتصاد�ع~��التطور�التجاري 

  

�كشريك�مهم�عQى�ا%ستوى�الدو�ي،�وكمحادث�أسا���Fي�إطار�عالم� 
ً
من�وجهة�النظر�هذه،�يثبت�Sتحاد��وروبي�إذا

لتجوال�الحر�لÆشخاص�عQى�جان��Ýالبحر�ويطرح�ا. شمو�ي�وعالم�يجب�أن�ينطلق�نحو�نظام�متعدد��قطاب

ل�مشكلة�تجوال��شخاص�Fي�Sتحاد�
ّ
ا%توسط،�وبخاصة�من�الجزء�الجنوبي�باتجاه�الجزء�الشما�ي�و�ال���تمث

  .�وروبي

  

�ح�{�التنفيذ�اتفاق�شينجن�
ً
من�هذا�ا%نظور�من�ا%هم�أن�نذكر�أنه�بعد�سن�ن�عدة�من�التفاوض�دخل�أخ��ا

)Schengen(تS�،ي�للحدود�Qتحاد��وروبي�ويسمح�بالهدم�الكSفاق�الذي�يجمع�بعض�بلدان،�وليس�كل�بلدان�

يجب�. الطبيعية،�أي�للتجوال�الحر�لÆشخاص�ب�ن�أ%انيا،�وبلجيكا،�وفرنسا،�ولكسمبورغ،�وهولندا،�واسبانيا،�والنمسا

لكن�. 1997عد�سنت�ن�فقط�Fي�عام�هذه،�وال���دخلت�ب) Schengen(أن�تعتاد�ايطاليا�عQى�بعض�القواعد�شينجن�

اتفاق�شينجن�كان�واضحا�ً،�مرحلة�أساسية�لبناء�أوروبا�متكاملة�وåنشاء�ذاك�ا%جال�الكب���الخا�ي�من�الحدود�والذي�

    .1985تخيله�ديلور�عام�

  

أوروبا�مع�انضمام�النمسا�وفنلندا�والسويد،�وبدء�التفاوض�لضم�عشرة�بلدان�Fي�أوروبا�الوسطى�والشرقية�وجنوب�

و�ي�البلدان�مرشحة�ل!نضمام�إ�ى�Sتحاد�،�عادت�مشكلة�كيفية�عمل�ا%ؤسسات��وروبية�بطريقة�فعالة،�وبطريقة�

ديمقراطية،�وال���جرى�تصورها�من�قبل�ولسنوات�عدة�من�أجل�أوروبا�تتألف�من�ست�أو�تسع�أو�عشر�وأخ��ا�لسبع�

�كما�يقال،�وبعد�سلسلة�من�النقاشات�ا%رتبطة�بن. وعشرين�دولة
ً
ظام�التصويت�Fي�ا%جلس،�الذي�هو�نظام�معقد�جدا

ومدروس�بحذر�وتبصر،�ªنه�يعطي�Sعتبار�Fي�التصويت�لبلدان�منفردة�بالنسبة�للوزن�النس��Ý%جموع�السكان�ªي�

  .من�هذه�البلدان،�لهذا�يقال�إنه�تصويت�مدروس�أو�م�{ن 

  

أنه�يجب�أن�تحدث�تغي��ات�أخرى�ل!تفاقيات�وبالتا�ي��F1996ي�عام�وانط!قا�من�هذه�النقاشات�تم��خذ�Fي�Sعتبار�

تحت�الرئاسة�Sيطالية�ومن�بعده�Fي�ا%جلس��وروبي�Fي�فلورنسا�Fي�حزيران��F1996ي�ا%جلس��وروبي�Fي�آذار�عام�

سلطات�ب�ن�،�انطلق�نقاش�من�أجل�تغي���Sتفاقيات،�باªخص�فيما�يتعلق�بعمل�ا%جلس،�و�ع!قات�ال1996عام�

مختلف�الحكومات��وروبية�داخل�ا%جلس،�ومن�أجل�توسيع�سلطات�ال~�%ان��وروبي،�فيما�يسم�³باتخاذ�قرارات�

��Ìحرى،�يقرران�بطريقة�منسجمة�حول�تبªأو�با�،
ً
مش��كة�تشريعية،�أي�]جراء�الذي�يقرر�فيه�ال~�%ان�وا%جلس�معا

سلطات�ا%فوضية�وتحديد�ا%جاwت�ال���يجب�عQى�Sتحاد��وروبي�توجهات�وتنظيم�الجماعة؛�مع�تقوية�وتأكيد�

�%بدأ�معروف�وجرى�إدخاله�Fي�اتفاق�
ً
التدخل�ف�éا،�حينما��wيكون�بمقدور�الدول�التأث���بفعالية،�وذلك�تبعا

  ".مبدأ�ا%ؤازرة"ماس��يخت،�والذي�يأتي�تحت�اسم�

  



فهناك�جدل�محتدم�مث!�يتعلق�بالسياسة�Sجتماعية،�أي��هذه��ي�النقاط�الجوهرية،�ومن�ثم�أضيفت�نقاط�أخرى،

ما�إذا�كان�عQى�Sتحاد��وروبي�التدخل�Fي�مسائل�حقوق�العمال،�أك��Íمن�ذاك�الذي�تقوم�به�الدول�الوطنية؛�أو�

�بمسائل�ا%جال��وروبي�Fي��من�والعدالة؛�أو�ا%شكلة�ال���تجعل�عمل�Sتحاد�� 
ً
وروبي�Fي�قضايا�أخرى�تتعلق�مث!

  .موضوع�السياسة�الخارجية�أك��Íفعالية

  

تمارس�كل�هذه�النقاشات،�Fي�. �ي�إجما�wمجموعة�من�النقاشات�الحقيقية�ا%لموسة�حول�دور�Sتحاد��وروبي

مؤتمرات�ب�ن�الحكومات،�أي�يشارك�ف�éا�دبلوماسيون�من�البلدان�ا%ختلفة�جرت�كما�قلت�من�قبل�أثناء�ا%ؤتمر�

من�بعد�أثناء�الرئاسة�Sيرلندية�ثم�Fي�الرئاسة�الهولندية،�وFي�ال�Îاية�اختتمت�هذه�النقاشات�Fي�حزيران�Sيطا�ي�و 

ولكن�هذه�Sتفاقية�لم�تحل�التناقضات�ب�ن�الحكومات،�أي�أن�. ،�با%وافقة�عQى�معاهدة�أمس��دام1997لعام�

خل�ا%جلس،�و�wعQى�ا%جاwت�ال���يجب�عQى�الحكومات�لم�تستطع�أن�تتفق��wعQى�ع!قات�القوى�فيما�بي�Îا�دا

  .ا%جلس�التقرير�ف�éا�باªغلبية،�و�wعQى�تركيب�ا%فوضية

  

ولهذا�السبب�لم�يرد�Fي�اتفاق�أمس��دام،�والذي�. أي�أن�الحكومات�لم�تتفق�عQى�مسائل�أساسية�Fي�عمل�ا%ؤسسات

ذا�الجزء�ا%تعلق�بعمل�ا%ؤسسات،�وا%جلس،�،�حل�لكل�ه1997جرى�توقيعه�بالطبع�Fي�أمس��دام�Fي�حزيران�عام�

أي�بقايا�) Left over( وال~�%ان�وا%فوضية،�وبالتا�ي�قررت�الحكومات�توقيع�إع!ن�عQى�هامش�Sتفاق،�فيما�يسم�³

اتفاق�أمس��دام�وحددوا�Fي�ذاك�]ع!ن�قائمة�لÆجزاء�ال���لم�تستطع�الحكومات�أن�تتوصل�ف�éا�إ�ى�اتفاق�وال���من�

لها�أجلوا�إ�ى�مؤتمر�حكومي�آخر�Sتفاق�عQى�توزيع�السلطات�ب�ن�الحكومات�داخل�ا%جلس،�وا%جاwت�ال���أج

  .يستوجب�عQى�ا%جلس�التصويت�عل�éا�باªغلبية،�وتركيبة�ا%فوضية�وتركيبة�ال~�%ان��وروبي

  

  :ا�رحلة�الثالثة

  

و�قد�) �2001ا�اليونان�ال���دخلت�منطقة�اليورو�عام�من�بيª)Îحدى�عشر�دولة�أوروبية��1999دخل�اليورو�Fي�عام�

أصبح�العملة�الرسمية�للمعام!ت�التجارية�و�ا%الية�فقط،�ثم�دخلت��وراق�النقدية�و�العم!ت�النقدية�Fي�وقت�

   .wحق

  

من�الدول��11باåجماع�أن��-- ا%كون�من�رؤساء�الدول�أو�الحكومات��–قرر�مجلس�Sتحاد��وروبي��F1998ي�أيار�عام�

�1�عضاء�قد�أوفت�الشروط�ال!زمة�للمشاركة�Fي�ا%رحلة�الثالثة�من�Sتحاد�النقدي�واعتماد�العملة�ا%وحدة�Fي�

�و�ى�من�ا%شارك�ن�كانت�بلجيكا�،�أ%انيا�،�أسبانيا�،�فرنسا�،�ايرلندا�،�ايطاليا�،�لوكسمبورج�،�. 1999كانون�الثاني�

رؤساء�الدول�أو�الحكومات�أيضا�إ�ى�التوصل�إ�ى�تفاهم�سيا���عQى��شخاص�. وفنلنداوهولندا�،�والنمسا�وال~�تغال�

  .أن�أو	���بتعيينه�عضوا�Fي�ا%جلس�التنفيذي�من�ا%صرف�ا%ركزي��وروبي

  

   ث8ث�مراحل�ل8تحاد�;قتصادي�والنقدي

  

ا�تتم�{�أساسا�كما�ذكرنا�سابقا�بإلغاء�إ¾�. من�Sتحاد�Sقتصادي�والنقدي�1990من�تموز��1بدأت�Fي�  ا�رحلة��و�ى

جميع�الحواجز�الداخلية�عQى�حرية�انتقال�السلع�و�شخاص�والخدمات�ورؤوس��موال�داخل�الدول��عضاء�Fي�



  .Sتحاد��وروبي

  

نون�كا�1،�والسلف�من�البنك�ا%ركزي��وروبي�،�Fي��EMI) ا%جلس�النقدي��وروبي(بدأت�مع�نشوء� ا�رحلة�الثانية

كانت�ا%رحلة�الثانية�قد�خصصت�للتحض��ات�التقنية�åنشاء�العملة�ا%وحدة�و�تنفيذ�Sنضباط�ا%ا�ي�،�. 1999الثاني

وكان�البنك�ا%ركزي��وروبي�الذي�. وتعزيز�التقارب�Sقتصادي�والسياسات�النقدية�للدول��عضاء�Fي�Sتحاد��وروبي


�Fي�يونيو��Çا�نصف�س�1998أن�éنة�لتنفيذ��عمال�التحض��ية�%جلس�النقدي��وروبي،�ويعط.  

  

    Sستعدادات�لتحديد�أسعار�التحويل.1

  

،�تب�³Ìوزراء�ا%الية�من�الدول��عضاء�العملة�ا%وحدة�ا%تفق�عل�éا�مع�رؤساء�البنوك�ا%ركزية��1998أيضا�Fي�أيار�عام�

و�الذي�ترادفه�حاليا�آلية�سعر�الصرف�) ( EMIلهذه�الدول��عضاء،�اللجنة��وروبية�و�ا%جلس�النقدي��وروبي

الفائدة�ا%ركزية�الثنائية�ªسعار�عم!ت�الدول��عضاء�ا%شاركة�و�ال����يمثل�هذين�ا%جلس�ن�معدwت)ERM(�وروبية�

  .سوف�تستخدم�Fي�تحديد�أسعار�التحويل�ال����wرجعة�ف�éا�%نطقة�اليورو

  

  تعي�ن�هيئات�صناعة�القرار.2

  

وأربعة�أعضاء�دولة�ا%شاركة�من�الدول��عضاء�الرئيس،�ونواب�الرئيس��11عينت�حكومات��1998من�أيار�عام��F25ي�

،�و�هذا�ما�يمثل�إنشاء��1998يونيو��1تم�تعيي�Îم�اعتبارا�من�. آخرين�من�ا%جلس�التنفيذي�للبنك�ا%ركزي��وروبي

من�البنك�ا%ركزي��وروبي�والبنوك�ا%ركزية�الوطنية�للدول��عضاء�) Eurosystem(تشكل�.البنك�ا%ركزي��وروبي

حديد�و�صياغة�السياسة�النقدية�ا%وحدة�Fي�ا%رحلة�الثالثة�من�Sتحاد�النقدي�ا%شاركة،�و�الذي�يتلخص�بدوره�بت

  .�وروبي

  

 123وفقا�للمادة�. يكون�ا%جلس�النقدي��وروبي�قد�أكمل�مهامه�1998حزيران��1مع�إنشاء�البنك�ا%ركزي��وروبي�Fي�

ي�تمت�تصفية�ا%جلس�النقدي��وروبي�ليحل�مكانه�من�معاهدة�إنشاء�الجماعة��وروبية،�و�بالتا�) سابقا�109lا%ادة�(

تعهد�ا%جلس�النقدي��وروبي�بجميع��عمال�اختتمت�أعماله�Fي�الوقت�ا%ناسب�. إنشاء�البنك�ا%ركزي��وروبي

  .للبنك�ا%ركزي��وروبي�wختبار�ال�Îائي�لنظم�وإجراءات�البنك�1998وخصص�بقية�عام�

  

  غ���قابل�للتحديد�أسعار�الصرف�مختلفة: قدي��وروبيل!تحاد�الن ا�رحلة�الثالثة

  

،�و��ي�ا%رحلة��خ��ة�من�Sتحاد�النقدي��وروبي�،�وبدأت�مع�التحديد��1999كانون�الثاني��1بدأت�ا%رحلة�الثالثة�Fي�

كما�. موحدة��عضاء�ا%شارك�ن��ساس�ن�،�واعتماد�اليورو�كعملة11ا%ستوى�ا%ناسب�لتحويل�أسعار�عم!ت�الدول�

أنه�منذ�هذا�التاريخ�أصبح�مجلس�التنفيذي�للبنك�ا%ركزي��وروبي�مسئول�عن�إجراء�واحد�للسياسة�النقدية�%نطقة�

والذي��1998وكان�سبق�ذلك�Fي�اجتماع�%جلس�Sتحاد��وروبي�لتكوين�رؤساء�الدول�أو�الحكومات�،�Fي�أيار�. اليورو

بلجيكا�،�أ%انيا�،�ايرلندا�،�اسبانيا�،�( ي�Sتحاد��وروبي�Fي�ذلك�الوقت�و�همدول��عضاء�15�Fمن�الـ��11أكد�أن�

قد�أوفت�با%عاي���ال!زمة�ل!عتماد�العملة�) فرنسا�،�إيطاليا�،�لوكسمبورج�،�وهولندا�،�والنمسا�وال~�تغال�وفنلندا�



  .انضمت�اليونان�%نطقة�اليورو�2001كانون�الثاني��F1ي�. ا%وحدة

  

أصبحت�. مع�إدخال��وراق�النقدية�والعم!ت�ا%عدنية�لليورو�2002كانون�الثاني��1لتحول��ول�إ�ى�اليورو�Fي�اكتمل�ا

،�و�سلوفاكيا��2008كانون��1وانضمت�ق~�ص�و�مالطا�Fي�. F2007ي�منطقة�اليورو�Fي�كانون�الثاني��13سلوفينيا�العضو�

  .2009كانون�الثاني��1

  

  يمهام�البنك�ا�ركزي��وروب

  

  :يساهم�البنك�ا%ركزي��وروبي�Fي�التكامل�ا%ا�ي�من�خ!ل�أربع�طرق 

  .يعطي�ا%شورة�بشأن�]طار�التشريÕي�والتنظيم��للنظام�ا%ا�ي�ا%باشر�ووضع�القواعد .1

  .يعمل�كعامل�مساعد�ªنشطة�القطاع�الخاص�عن�طريق�تيس���العمل�الجما±ي .2

  .بة�حالة�التكامل�ا%ا�ي��وروبيإنه�يعزز�ا%عرفة�وزيادة�الو±ي�و�مراق .3

  .توفر�خدمات�البنك�ا%ركزي��وروبي�ال���تقوم�بتعزيز�التكامل�ا%ا�ي .4

  

الهدف�الثاني،�يقدم�نظام�. بشأن�ا%راقبة،�يقوم�البنك�ا%ركزي��وروبي�بنشر�تقرير�سنوي�عن�التكامل�ا%ا�ي�Fي�أوروبا

وية�أموال�البنك�ا%ركزي�من�ا%دفوعات�باليورو�و�هذا�مثا�wلخدمات�مدفوعات�%نطقة�اليورو�Fي�الوقت�الحقيقي�تس

و�يقوم�البنك�ا%ركزي��وروبي�أيضا�بدور�الحافز�Fي�مساعدة�ا%صارف�عQى�. للبنك�مركزي�ال���تعزز�التكامل�ا%ا�ي

مكن�ا%واطن�ن�و��ي�السياسية�ال���ت.SEPA( (تنفيذ�مدفوعات�منطقة�اليورو�بالعملة�ا%وحدة�و�هذا�ما�يسم�³

والشركات�لتقديم�ا%دفوعات�الدولية�باليورو�Fي�حساب�مصرFي�واحد�باستخدام�مجموعة�واحدة�من�أدوات�الدفع�

�Ìا%يسرة،�وبأسعار�زهيدة�و�تضمن��مان�بنظمها�الوط.  

  

  ا�bcات��ساسية��نطقة�اليورو

  

ء�من�منطقة�اليورو�كانت�صغ��ة�نسبيا�ل!قتصاديات�قبل�إنشاء�Sتحاد�النقدي�،�الفرد�Fي�البلدان�ال����ي�»ن�جز

حجم�منطقة�. عQى�النقيض�من�ذلك�،�فأن�منطقة�اليورو�تعد�كب��ة�،�أك~��بكث���من�Sقتصاديات�الواردة. ا%فتوحة

  .اليورو�يجعلها�قابلة�للمقارنة�مع�الوwيات�ا%تحدة

  

مليون��316.6تصاديات�ا%تقدمة�Fي�العالم�،�مع�من�حيث�عدد�السكان�،فأن�منطقة�اليورو�واحدة�من�أك~��Sق

مليون�عQى��127.8و��296.7وبا%قارنة�،�فإن�عدد�سكان�الوwيات�ا%تحدة�واليابان�،�كانت�. 2005مواطن�Fي�عام�

،��2005تحتل�منطقة�اليورو�ثاني�أك~��اقتصاد�Fي�عام�) مساهم¯�ا�بالناتج�ا%حQي�]جما�ي�العالم�(،�ومن�حيث�.التوا�ي

  %. 6.4وكان�نصيب�اليابان�%.  20.1،�بعد�الوwيات�ا%تحدة�مع�% 14.9

  



أن�حقيقة�Sقتصاد�Fي�منطقة�اليورو�أقل�انفتاحا�من�اقتصاديات�البلدان�الفردية�بمنطقة�اليورو�و�اللذين�يميلون�

اليورو�أك��Íانفتاحا�من�كل��ومع�ذلك�،�wتزال�منطقة. إ�ى�الحد�من�تأث���تحركات��سعار�الخارجية�عQى��سعار�ا%حلية

تبلغ�مساهمة�الصادرات�بمنطقة�اليورو�من�السلع�والخدمات�كنسبة�من�الناتج�ا%حQي�. من�الوwيات�ا%تحدة�أو�اليابان

واليابان�%)  10.2(عن��رقام�ا%ناظرة�بالنسبة�للوwيات�ا%تحدة�%) 20.3( 2005]جما�ي��عQى�بشكل�ملموس�Fي�عام�

  ).ذه�أرقام�الصادرات�%نطقة�اليورو�دون�سلوفينياه%).  14.9(

  

  مزايا�اليورو�كعملة�موحدة

  

هنالك�فوائد�عدة�للعملة�ا%وحدة��ي�. يمكن�اعتبار�العملة�ا%وحدة�خطوة�منطقية�wستكمال�السوق�ا%وحدة

  انخفاض�أسعار�الفائدة�Fي�ظل�درجة�عالية�من�استقرار��سعار

  

اليورو�مستقر�وموثوق�به�عQى�النحو��فضل�أداء�ب�ن�. ناجح�Eurosystemدة�من�قبل�أدارة�السياسة�النقدية�ا%وح

هذا�وقد�أنشأت�بيئة�من�استقرار��سعار�Fي�منطقة�اليورو�،�ويمارس�. العم!ت�ال���كانت�تستخدم�Fي�منطقة�اليورو

wت�التضخم�تبقى�منخفضة�ونتيجة�لذلك�،�فأن�توقعات�التضخم�ومخاطر�معد. الضغط�عQى��سعار�وتحديد��جور 

  .ومستقرة�،�مما�يؤدي�إ�ى�انخفاض�مستويات�أسعار�الفائدة�Fي��سواق

  

  الشفافية�Uي��سعار

  

Fي�جميع�بلدان�منطقة�اليورو�،�مما�يجعل�من�السفر�) اليورو( يمكن�تسديد�ا%بالغ�ا%ستحقة�بنفس�العملة�النقدية

جيدة�بالنسبة�للمس¯�لك�ن�و�يجعل�من�ا%مكن�بالنسبة�للمس¯�لك�ن�شفافية��سعار�. ع~��هذه�البلدان�أك��Íسهولة

لذلك�،�فان�. شراء�أرخص�من�ا%وردين�Fي�منطقة�اليورو�،�عQى�سبيل�ا%ثال�السيارات�Fي�مختلف�بلدان�منطقة�اليورو

طرة�و�عQى�يساعد�عQى�إبقاء�التضخم�تحت�السي�Eurosystemالشفافية�Fي��سعار�الناجمة�عن�العملة�ا%وحدة�Fي�

زيادة�ا%نافسة�يجعل�من�ا%رجح�أن�ا%وارد�ا%تاحة�سوف�تستخدم�بأنجع�وسيلة�لتحف�{�داخل�منطقة�اليورو�مما�دعم�

   .التجارة�والعمالة�والنمو

  

   إزالة�تكاليف�ا�عام8ت

  

ام!ت�ا%تضمنة�خلص�العم!ت��جنبية�داخل�منطقة�اليورو�من�تكاليف�ا%ع�1999كانون�الثاني��1إط!ق�اليورو�Fي�

تحويل�أسعار�الصرف�،�وبالتا�ي�وفر�الكث���عQى�ا%تعامل�ن�داخل�منطقة�اليورو�،�لم�تعد�هناك�أي�التكاليف�الناشئة�

شراء�وبيع�العم!ت��جنبية�Fي�أسواق�الصرف��جن�Ý،�التحوط�ضد�تحركات�أسعار�الصرف�ا%عاكسة،�: عن

،�مما�ي��تب�عليه�ارتفاع�الرسوم،�حفظ�عدة�حسابات�بالعملة�ال���تجعل��ا%دفوعات�ع~��الحدود�Fي�العم!ت��جنبية

  .إدارة�الحسابات�أك��Íصعوبة

  

   الحد�من�تقلبات�أسعار�الصرف

  



Fي�. مع�بدء�التعامل�باليورو�،�وتقلبات�أسعار�الصرف�،�وبالتا�ي�اختفت�مخاطر�الصرف��جن��Ýداخل�منطقة�اليورو�

  .و�مخاطرها�تعيق�التجارة�وا%نافسة�ع~��الحدود�ا%ا���،�كان�تكاليف�سعر�الصرف

  

  �اذا�التكامل�ا�ا�ي�هام�بالنسبة�للمهام�البنك�ا�ركزي��وروبي؟

  

�Eurosystemيستخدم�النظام�ا%ا�ي�لتسي���السياسة�النقدية�Fي�منطقة�اليورو�،�الذي�هو�ا%همة��ساسية�ا%سندة�إ�ى�

وهو�كذلك�النظام�ا%ا�ي�ا%تكامل�يعزز�). معاهدة�الجماعة��وروبية(روبية�بموجب�ا%عاهدة�ا%نشئة�للجماعة��و 

    .Sنتقال�السلس�و�الفعال�لنبضات�السياسة�النقدية�Fي�جميع�أنحاء�منطقة�اليورو

  

لتكامل�ا%ا�ي�آثار�مهمة�Fي�الحفاظ�عQى�Sستقرار�ا%ا�ي�Fي�منطقة�اليورو�وSتحاد��وروبي�وال���تساهم�Fي�

Eurosystemي�ا%عاهدة�Fى�النحو�ا%نصوص�عليه�Qي�للتكامل�ا%ا�ي�سيكون�له�آثار�مفيدة�. ،�عÕى�سبيل�ا%ثال،�السQع

عQى�Sستقرار�ا%ا�ي،�فعندما�ترتفع�مستويات�التكامل�Fي��سواق�ا%الية�فأن�هذا�سيوفر�الظروف�ال!زمة�لس!سة�

  .امتصاص�الصدمات�ا%الية

  

لتعزيز�الس!سة�بعميلة�ا%دفوعات،�وهذا�بدوره�يؤدي�دورا�هاما�Fي��Eurosystemا���%همة�التكامل�ا%ا�ي�أيضا�أس

  .س!مة�وكفاءة�أداء��وراق�ا%الية�ونظم�ا%قاصة�والتسوية

  

  التكامل�ا�ا�ي�بمنطقة�اليورو

  

. كل�حسب�عمل¯�ا�الخاصة�كانت�النظم�ا%الية�Fي�منطقة�اليورو�با%ا����تدار�بوساطة�البنوك�الوطنية�للدول��وروبية

وهذا�يع��Ìأن�الحدود�. و�بعد�أن�تشكل�السوق�ا%وحد�و�اليورو�،�فإن�النظام�ا%ا�ي��وروبي�أصبح�أك~��و�أك��Íترابطا

و�هذا�ال��ابط�ما�حصل�كذلك�لÆسواق�ا%الية�و�البنية�التحتية�ا%الية�ا%تصلة�به�و�ما�. الوطنية�أصبحت�دون�أهمية

  .عQى�سبيل�ا%ثال�،�دمج�البنوك�ع~��الحدود�أو�إنشاء�فروع�Fي�بلدان�أخرى : ت�ا%الية�تتضمنه�من�مؤسسا

  

  الفوائد�;قتصادية�للتكامل�ا�ا�ي

  

وهذا�يع��Ìأن�الناتج�ا%حQي�]جما�ي�Fي�منطقة�اليورو�. Fي�¾�اية�ا%طاف،�يزيد�التكامل�ا%ا�ي�احتمال�نمو�اقتصادي�أك~��

بالنظر�للعناصر�Sقتصادية�،�. وروبية�عQى�حدا،�والنظام�ا%ا�ي�أك��Íتكام!�Fي�منطقة�اليوروأك~��مقارنة�مع�كل�دولة�أ

ن!حظ�بأن�النظام�ا%ا�ي��ك~��و��ك��Íتكام!�يتيح�جملة�من��مور�م�Îا،�استغ!ل�أفضل�للموارد�من�حيث�الحجم�

جموعة�من�ا%نتجات�ا%الية�نسبيا�مع�انخفاض�Fي�ا%قابل�،�فأن��فراد�تستفيدون�بالحصول�عQى�أك~��م. والنطاق

  ) .مثل�القروض�العقارية�لشراء�ا%نازل ( تكاليف

  

  دخول��وراق�النقدية�والعم8ت�ا�عدنية�لليورو

  

تفاßئ�ا%س¯�لك�ن�بارتفاع��2002بعد�أن�دخلت��وراق�النقدية�والعم!ت�ا%عدنية�%نطقة�اليورو�Fي�كانون�الثاني�عام�



  .خم�بوت��ة�أك~��من�التوقعات�]حصائيةمعدwت�التض

  

أشارت�]حصاءات�لهذا�Sرتفاع�Fي�الوقت�الذي�حولت�فيه�العملة�النقدية�ا%وحدة�لليورو�أسعار�عدة�بنود،�باªخص�

حصل�هذا�Sرتفاع�لبعض�ا%ؤسسات،�و�استفاد�باعة�. تلك�ال���تم�شراؤها�غالبا،�فقد�سجلت�ارتفاعا�فوق�ا%توسط�

  .من�هذا�Sرتفاع�الناجم�عن�التحويل�للعملة�النقدية�لليورو�ال���زادت�التكاليف�عQى�ا%س¯�لك�نالتجزئة�

  

عQى�سبيل�. بيد�أن�الزيادات��خرى�باªسعار�ليس�لها�صلة�مباشرة�باعتماد�اليورو��وراق�النقدية�والعم!ت�ا%عدنية

وبا%ثل�،�فإن�. به�أسعار�التجزئة�للوقود�Fي�محطات�التعبئةا%ثال،�ارتفعت�أسعار�النفط�عا%يا�Fي�الوقت�الذي�تأثرت�

  .سوء��حوال�الجوية�وكان�له�أثر�بارتفاع�أسعار�الفواكه�والخضروات

  

تزامنت�هذه��حداث�مع�التحول�wستخدام�العملة�النقدية�لليورو�و�الوحدات�النقدية،�وإنه�اعتقاد�خاطئ�ربط�

أكد�ا%كتب�]حصائي�ل!تحاد�. العملة�ا%وحدة�لليورو�و�الوحدات�النقدي�ارتفاع��سعار�مع�Sنتقال�wستخدام

نقطة�مئوية�من�إجما�ي�معدل��0.3�وروبي�أن��ثر�ا%باشر�للتحول�wستخدام�اليورو�كان�محدود��wيزيد�عQى�

  .F2002ي�عام�%  2.3التضخم�Fي�منطقة�اليورو�عند�

  

س¯�لك�ن�يميلون�ل!عتقاد�بأن�التحول�النقدية�من�شأنه�رفع�ا%ستويات�ع!وة�عQى�ذلك،�فقد�أظهرت�الدراسات�أن�ا%

   .العامة�لÆسعار،�ويبدو�أن�هذه�التوقعات�قد�أثرت�بشكل�كب���عQى�التصورات�ال!حقة

  

غ���أن�عمليات�ا%سح�ال���أجر��ا�ا%فوضية��وروبية�،تظهر�أن�ا%س¯�لك�ن�أصبحوا�معتادين�عQى�اليورو�كعملة�

  .تقلصت�الفجوة�ب�ن�معدwت�التضخم�ا%دركة�و�الفعلية�ال���يتم�قياسها�التضخم��موحدة�و 

  

  :ا�رحلة�الرابعة

  

    2003آذار��31

  

كجزء�من�السياسة�الخارجية�و�منية�ا%ش��كة�،�يتخذ�Sتحاد��وروبي�عمليات�حفظ�الس!م�Fي�البلقان�،�أوF�wي�

Fي�كلتا�الحالت�ن،�تحل�محل�قوات�ال���يقودها�. Fي�البوسنة�والهرسك�جمهورية�مقدونيا�اليوغوس!فية�السابقة�،�ثم

عQى�الصعيد�الداخQي،�فإن�Sتحاد��وروبي�يوافق�عQى�إنشاء�. Sتحاد��وروبي�محل�وحدات�حلف�شمال��طل���

  .2010منطقة�للحرية�و�من�والعدالة�لجميع�ا%واطن�ن�بحلول�عام�

  

  2004تشرين��ول��29

  

وهو�مصمم�لتبسيط�الديمقراطية�. بالتوقيع�عQى�ا%عاهدة��وروبية�لوضع�الدستور �25ل�Sتحاد��وروبي�الـ�قامت�دو 

وقد�يتم�. كما�تخلق�منصب�وزير�الخارجية��وروبي. بلدا�وأك25��Íو�صنع�القرار�و]دارة�Fي�Sتحاد��وروبي�Fي�

صوت�ا%واطن�ن�Fي�كل�من�فرنسا�. %عاهدة�ح�{�النفاذقبل�أن�تدخل�ا�25التصديق�عل�éا�من�قبل�جميع�البلدان�



،�و�هذا�ما�سبب�إع!ن�قادة�Sتحاد��وروبي�بإعطا��م�2005ضمن�استفتاء�Fي�عام�" ع!�عQى�الدستور "وهولندا�

  ".مهلة�للتفك��"

  

ي�وخفض�انبعاث�و�قع�Sتحاد��وروبي�عQى�بروتوكول�كيوتو،�و��ي�معاهدة�دولية�للحد�من�ظاهرة�Sحتباس�الحرار 

و�يلعب�Sتحاد��وروبي�عQى�الدوام�دور�الرائد�Fي�الجهود�الرامية�إ�ى�الحد�من�تأث���تغ���ا%ناخ�و�من�. غازات�الدفيئة

  .الجدير�بالذكر�بأن�الوwيات�ا%تحدة�ليست�طرفا�Fي�ال~�وتوكول 

  

تع�العديد�من�ا%دارس�وا%نازل�»ن�تم. شهد�هذا�العام�ثورة�Fي�Sتصاwت��wتزال�مستمرة�ح��³الوقت�الراهن

وتعد�الرسائل�النصية�والرسائل�القص��ة��ي�الطريقة�ا%فضلة�للشباب�للبقاء�. بالسرعة�الفائقة�عQى�شبكة�]ن��نت

عQى�اتصال�مستمر�مع�بعضها�البعض،�باåضافة�wستخدام�شاشات�تلفاز�واسعة�ذي�شاشة�مسطحة�وأقراص�فيديو�

  .ة�ال��فيه�ا%Á{�يرقمية�أجهزة�ضبط�السرع

  

   �2007ول�من�كانون�الثاني�

  

دولت�ن�من�بلدان�أوروبا�الشرقية�و�هما�بلغاريا،�ورومانيا،�قامتا�باwنضمام�إ�ى�Sتحاد��وروبي،�واستقدام�عدد�الدول�

ية�Fي�كرواتيا�،�وجمهورية�مقدونيا�اليوغوس!فية�سابقا�،�وكذلك�تركيا�ا%رشحة�للعضو . دولة�27�عضاء�إ�ى�

  .ا%ستقبل

  

أ%انيا�وفرنسا�وايطاليا�وهولندا�وبلجيكا�ولوكسمبورغ�والدنمارك�وايرلندا�وا%ملكة�ا%تحدة�،�اليونان�،�: الدول��عضاء�

اسبانيا�،�ال~�تغال�،�النمسا�،�فنلندا�،�السويد�،�وجمهورية�التشيك�وق~�ص�واستونيا�وwتفيا�وليتوانيا�وا%جر�ومالطا�

  .نيا�وسلوفاكيابولندا�وسلوفي

  

  .بلغاريا�و�رومانيا: �عضاء�الجدد

  

   2007كانون��ول��13

  

بالتوقيع�عQى�معاهدة�لشبونة�،�والذي�يعدل�ا%عاهدات�السابقة�و�ي�مصممة��27قامت�دول�Sتحاد��وروبي�الـ�

تحديات�العا%ية�مثل�تغ���لجعل�Sتحاد��وروبي�أك��Íديمقراطية�وكفاءة�وشفافية�،�وبالتا�ي�قادرة�عQى�معالجة�ال

   .ا%ناخ�و�من�والتنمية�ا%ستدامة

  

  الدول�الستة�عشر�ال���تستخدم�عملة�اليورو�ا%وحدة

  

بلغاريا�،�: أن�الدول��عضاء�Fي�Sتحاد��وروبي�Fي�الوقت�الراهن،�ولك�Îا��wتستخدم�العملة��وروبية�ا%وحدة

   .فيا�وليتوانيا�وا%جر�وبولندا�ورومانيا�والسويد�جمهورية�التشيك�و�الدنمرك�،�استونيا�وwت

  



و�انضمت�لهذه�Sتفاقية�كل�من�أ%انيا،�ايطاليا،�فرنسا،�أسبانيا،�برتغال،��1999تم�أقرار�العملة�ا%وحدة�Fي�عام�

  .النمسا،�لوكسمبورغ،�بلجيكا،�هولندا،�ايرلندا�و�فنلندا

  

و�اكتملت�الدول�الستة��2008من�ثم�ق~�ص�و�مالطا�بعام��2007ام�و�تبع¯�ا�سلوفانيا�ع�2004ثم�دخلت�اليونان�بعام�

  .عندما�دخلت�سلوفاكيا�2009عشر�بعام�

  

  تأث��0cزمة�;ئتمانية�عWى�;تحاد��وروبي

  

عمالقة�عالم�ا%ال�أنفسهم�فجأة�يواجهون�]ف!س�بعد�ما�سببته�Sستثمارات�با%شتقات�الرهن�العقاري�من�خسائر�

�wمحالة�،�كما�أن��زمة�ال���لم�يكون�لها�تأث���عQى��سر�والشركات�فقط�بل�لقد�. تريليون�دوwر�أمريكي�1مالية�فاقت�

شهدت�مستويات�النمو�Sقتصادي�تباطأ�حاد�Fي�بعض�بلدان�Sتحاد��وروبي�وبدأت�البطالة�Fي�زيادة�ªول�مرة�منذ�

  .عدة�سنوات

  

ال���حصلت�لكافة�القطاعات�Sقتصادية�الحكومات�الوطنية�،�والبنك�Fي�Sتحاد��وروبي�،�دفعت�Sضطرابات�

ا%ركزي��وروبي�وا%فوضية�للعمل�معا�بصورة�وثيقة�لحماية�ا%دخرات،�Fي�الحفاظ�عQى�تدفق�Sئتمان�بأسعار�

  .معقولة�للشركات�و�سر�ال���وضعت�نظام�ما�ي�أفضل�من�أجل�ا%ستقبل

  

ن�ا%فوضية��وروبية�تسÕى�جاهدة�من�أجل�سرعة�اعتماد�التداب���ا%ق��حة�Fي�وسط�مخاوف�من�ركود�عالم��،�فإ

    .حزيران�%ساعدة�الشركات�الصغ��ة�،��مر�الذي�من�شأنه�أن�سيخلق�الوظائف�الجديدة�Fي�Sتحاد��وروبي

  

بسرعة�تعتمد�عQى�التوجيه��27كما�أ¾�ا�طلبت�من�ال~�%ان��وروبي�والبلدان��عضاء�Fي�Sتحاد��وروبي�للدول�الـ�

ا%ق��ح�%تطلبات�رأس�ا%ال�وا%ؤسسات�ا%الية��Ôدف�كبح�]فراط�Fي�مستويات�ا%خاطرة�ال���يتحملها�القطاع�

    .Fي�مختلف�بلدان�Sتحاد��وروبي�ا%صرFي،�وتحس�ن�]شراف�عQى�ا%صارف�ال���تعمل

  

هذه�الوكاwت�تقوم�بتقديم�. وضعت�اللجنة�مق��حات�للرقابة�تنظيمية�أك��Íصرامة�من�وكاwت�التصنيف�Sئتماني

ا%شورة�للمستثمرين�عن�مدى�س!مة�هذه�Sستثمارات�،�لك�Îا�فشلت�بتسليط�الضوء�عQى�ا%خاطر�ال���أدت�إ�ى�

رت�اللجنة�أيضا�Fي�مسألة�تو�ي�السلطة�التنفيذية�،�وسط�مخاوف�من�أن�يتحمل�محافظي��زمة�الراهنة،�و�نظ

  .البنوك�مسؤولية�عالية�عن�اتخاذ�القرارات�Sستثمارية�الضعيفة

  

عن�خطة�شاملة�%ساعدة�Sتحاد��وروبي�Fي�التعاFي�من��زمة�و�تجمع��2008كانون��ول��26أعلنت�ا%فوضية�Fي�

بليون�€ 200ءات�وطنية�منسقة�مع�سياسة�Sتحاد��وروبي�،�وتق��ح�الخطة�ضح�سيولة�بقيمة�الخطة�ب�ن�إجرا

استجابة�لÆزمة�،�فإن�ا%فوضية�. ل!قتصاد�Fي�Sتحاد��وروبي�لتعزيز�القوة�الشرائية�والنمو�وخلق�فرص�العمل

ن�العالم��وSتحاد��وروبي�لتطبيق��وروبية�مل�{مة�بالقيادة�والتنسيق�والعمل�ب!�كلل�من�أجل�تحس�ن�التعاو 

  .القانون�بشكل�مرن�وسريع

  



شباط�،�وضعت�مجموعة�من�الخ~�اء�ا%الي�ن�بقيادة�الرئيس�السابق�لبنك�فرنسا�وا%دير�العام�لصندوق�النقد��F25ي�

وتشمل�. سواقالدو�ي�مجموعة�كب��ة�]جراءات�من�أجل�تعزيز�]شراف�عQى�Sتحاد��وروبي�وا%ؤسسات�ا%الية�و� 

دولة�Fي�Sتحاد��وروبي�،�و�وضع�حد�%كافآت�]داري�ن�Fي��27التوصيات�وضع�قواعد�مش��كة�لصناديق�Sستثمار�Fي�

ا%صارف�كما�أ¾�ا�قللت�من�]رباح�ا%وزعة�عQى�ا%ساهم�ن�باåضافة�åقامة�نظام�åدارة��زمات�Fي�القطاع�ا%ا�ي�

  .ل!تحاد��وروبي

  

وتعهد�. توصيات�والنهج�العام�لهذه��زمة�Fي�اجتماع�استثنائي�لزعماء�Sتحاد��وروبي�Fي��ول�من�آذارنوقشت�ال

وأعقب�ذلك�بث!ثة�أيام�من�قبل�. الوزراء�ورؤساء�الوزراء�بالحفاظ�عQى�سوق�موحدة،�وتعزيز�النمو�ورفض�الحمائية

ظام�]شراف�يجمع�ب�ن�زيادة�الرقابة�عQى�مستوى�Sتحاد�وتدعو�الخطة�لن. اللجنة�اق��اح�بشأن�إص!ح�النظام�ا%ا�ي

�Ìشراف�الوطªوروبي�مع�دور�أقوى��.  

  

باwزدهار��2008شهدت�القارة��وروبية�سلسة�من�Sنكماشات�Fي�الناتج�ا%حQي�]جما�ي،�امتاز�الربع��ول�من�عام�

عQى�ا%ستوى�%  1.9أوروبا�بشكل�مفاßئ�عند�ما�نسبته�حيث�توسع�الناتج�ا%حQي�]جما�ي�السنوي�Fي�الربع�الرابع�Fي�

ب�Îاية�هذا�%  7.1السنوي�وهذا�بتأث���النمو�Fي�معدل�Sس¯�!ك�الشخ����الذي�قلص�من�معدwت�البطالة�لتصل�إ�ى�

الربع�كانت�معدwت�الثقة�مستقرة�Fي�منطقة�اليورو�عند�مستوى�منخفض�نتيجة�wرتفاع�أسعار�الغداء�و�الطاقة�

�100-97متأثر�بارتفاع�أسعار�النفط�الخام�حينما�بلغ�سعر�ال~�ميل�ما�قيمته�%  3.3لغ�مستوى�التضخم�عند�حيث�ب

و�لكن�ما�يم�{�هذا�الف��ة�وصول�النمو�Fي�معدwت�Sستثمار�%ستويات�%  4.00دوwر�و�كانت�معدwت�الفائدة�ثابتة�عند�

أسمالية��%انية�و�ي!حظ�بتلك�الف��ة�ارتفاع�قيمة�اليورو�الذروة�مدعومة�بارتفاع�مستوى�الطلب�عQى�ا%نتجات�الر 

  .و�هذا�ما�كان�يعيق�من�مستوى�الطلب�الخارßي�عQى�ا%نتجات��وروبية�1.5900%ستويات�

  

قبل�أن�% 0.2بدأت�قراءات�الناتج�ا%حQي�]جما�ي�الربعية�Fي�الربع�الثاني�باwنخفاض�حيث�سجلت�انكماشا�بنسبة�

 Sا�تبدأ�أزمة��éي�تاريخFى�مستوى�Qعªي�أ%انيا�Fي��فق�فقد�ارتفع�]نتاج�الصنا±ي�Fئتمان��مريكية�و�أزمة�ا%نازل�تلوح�

باåضافة�لفرنسا�و�ايطاليا�و�وصلت�Sستمارات�Fي�أوروبا�للذروة�متأثر�بفقعه�ا%نازل��مريكية�ال���وصلت�لحد��عQى�

Fي�¾�اية�هذا�الربع�و��ي�النسبة��عQى�Fي�تاريخ�%  4.0التضخم�ما�نسبته��و�تبعه�Sقتصاد��وروبي�حيث�بلغ�مستوى 

دوwر�لل~�ميل�و�Fي�هذا�الربع�وصل�اليورو�ªعQى�مستويات��100أوروبا�متأثرا�بارتفاع�برميل�النفط�الخام�%ستويات�فوق�

تفاع�سعر�العملة�و�لكن�سعر�و�هذا�ما�جعل�الطلب�الخارßي�عQى�ا%نتجات��وروبية�يقلل�متأثر�بار �1.6000عند�

  .إذا�هذا�الربع�هو�ربع�النمو�و�الذروة%  4.00الفائدة�Fي�هذه�الف��ة��wيزال�عند�

  

و��ي��عQى�Fي�تاريخ�أوروبا�و�عندها�كان��wيزال��F2009ي�حزيران��1.6040بدأ�الربع�الثالث�بوصول�اليورو�%ستويات�

دوwر�و�هذا�ما�دفع��147.80ي�الشهر�نفسه�و�صل�برميل�النفط�خ!ل�شهر�حزيران�حيث�F% 4.0معدل�التضخم�عند�

خ!ل�شهر�تموز�%واجهة�%  4.25البنك�ا%ركزي��وروبي�برفع�سعر�الفائدة�ªعQى�معدل�Fي�تاريخ�ا%نطقة�عند�

الضغوط�التضخمية�و�Fي�نفس�الف��ة�ظهرت�أزمة�Sئتمان�Fي�أمريكا�حيث�تراجعت�معدwت�السيولة�ب�ن�البنوك�

%ركزية�بشكل�ملحوظ�و�هذا�ما�سبب�أزمة�ا%نازل�و�Sئتمان�Fي�أوروبا�و�هذا�wرتفاع�حجم�Sستثمارات��وروبية�Fي�ا

  الوwيات�ا%تحدة

  



Fي�¾�اية�شهر�تموز�بدأ�Sقتصاد��مريكي�باw¾�يار�و�تبعه�Sقتصاد��وروبي�و�لكن�التأث���لم�يكن�عميق�بعد�فقد�

و�بدأ�برميل�النفط�باwنخفاض�و�تراجعت�% 0.2-حQي�]جما�ي�Fي�الربع�الثالث�عند�ما�نسبته�بقيت�قراءة�الناتج�ا%

و�لم�يتم�التخفيض�و�بدأ�اليورو�%  4.25و��Ôذه�الف��ة�بقيت�أسعار�الفائدة�عالية�عند��3.6%مستويات�التضخم�إ�ى�

متأثرة�ب��اجع�مستويات�%  7.5صلت�إ�ى�تمتاز�الف��ة�ببداية�ارتفاع�معدwت�البطالة�وو . باwنخفاض�بشكل�ملحوظ

  .]نتاج�الصنا±ي�و�الصادرات�باåضافة�لتأكل�رؤوس��موال�ال���قلصت�من�حجم�Sستثمارات�

  

Fي�الربع�الرابع�تعمق�الركود�Sقتصادي�بمنطقة��وروبية�حيث�اجتاحت��زمة��مريكية�أوروبا�بشكل�أعمق�حيث�

نيا�إ�ى�مستويات�تاريخية�و�تبعه�Fي�فرنسا�و�ايطاليا�و�با�ي�الدول��وروبية�بسبب�تراجع�تراجع�]نتاج�الصنا±ي�Fي�أ%ا

 1.2باåضافة�wنكماش�حاد�Fي�معدل�الصادرات�عند�ما�نسبته�%  8.2]نتاج�الذي�أدى�إ�ى�ارتفاع�معدل�البطالة�إ�ى�

ا%حQي�عQى�ا%نتجات��جنبية،�تراجع��و�انخفض�اليورو�%ستويات�منخفضة��مر�الذي�زاد�من�تقليص�حجم�الطلب% 

دوwر�الذي�خفض�من�معدل�التضخم�حول�مستوى��35ا%ستوى�العام�لÆسعار�متأثرا�ب��اجع�سعر�برميل�النفط�دون�

خ!ل�شهر�كانون��ول�و�الذي�بدوره�دفع�البنك�ا%ركزي��وروبي�لتخفيض�أسعار�الفائدة�%ستويات�تاريخية�% 2.5

  % . 1.5عند�

  

استمرار�Sنخفاض�Fي�معدwت�]نتاج�و�ارتفاع�معدwت�البطالة�و�تقلص�الصادرات�و�الواردات�باåضافة�wستمرار�مع�

خ!ل�الربع�% S2.5نخفاض�Fي�أسعار�النفط�الخام�تعمق�وت��ة�Sنكماش�Fي�الناتج�ا%حQي�]جما�ي�لتصل�%ستويات�

اد��وروبي�و�بقي�أداء�Sقتصاد�ضعيف�و�ما�يؤكد�ذلك�حيث�لم�يظهر�تحسن�أداء�Sقتص�2009�ول�من�عام�

تصريحات�السيد�تريشيت�بأن�البنك�ا%ركزي��وروبي�لم�يصل�إ�ى�ªدنى�معدل�فائدة�باåضافة�لتوقعاته�باستمرار�

% 1.00خفض�البنك�ا%ركزي�سعر�الفائدة�ا%رجÕي�ليصل�%ستويات��2009الضعف�Fي�أداء�Sقتصاد��وروبي�Fي�عام�

�دنى�منذ�تأسيس�البنك�و�قام�البنك�ا%ركزي��وروبي�بال�Îاية�باستخدام�أداوت�تخفيف�الكمية�غ���Sعتيادية�

åنعاش�Sقتصاد�الذي�وقع�Fي�أعمق�أزمة�منذ�الحرب�العا%ية�الثانية�و�بلغت�القيمة�ال���أقر��ا�ا%فوضية�إ�ى�ما�

من�ا%توقع�أن�يواصل�انخفاضه�بثبات�السعر�تحت�مستوى��بليون�يورو�،��wيزال�اليورو�منخفضا�و �60يقارب�

و�هذا�ما�يؤكد�التوقعات�فبقاء�سعر�صرف��1.2120و��1.2220و�ا%توقع�إن�ينخفض�إ�ى�مستويات�عند��1.4710

  .اليورو�منخفضا�سيبقى�الطلب�منخفضا�متأثرا�بالركود�Sقتصادي�العالم�

  
  

   تاريخ�بريطانيا

  

   كساد�و�الكساد�العظيم

  

إن�Sقتصاد�ال~�يطاني�هو�واحد�من�أعرق�Sقتصاديات�عQى�ا%ستوى�العالم��و�بالرغم�من�التدهور�Sقتصادي�

الشديد�الذي�يعنيه�Fي�الوقت�الحا�ي�إ�wأنه�كان�فيما�م����واحد�من�القوي�Sقتصادية�الصناعية�عرفها�التاريخ�

�من�تدهور�و�ضعف�شديدينقبيل�الحرب�العا%ية��و�ي�بجانب�Sقتصاد��%اني�ال
ً
  .ذي�يعاني�هو�أيضا

  



و�اكتسبت�ا%ملكة�ا%تحدة�هذا�اللقب�نتيجة�للتطور�Sقتصادي�و�, لقد�كانت�بريطانيا�تعرف�حي�Îا�ب~�يطانيا�العظم³

فمع�ارتفاع�القوى�الصناعية�و�التطورات�الكب��ة�, الصنا±ي�الكب���الذي�كانت�تعيشه�ا%ملكة�ا%تحدة�Fي�ذلك�الوقت

ل���حدثت�خ!ل�هذه�الف��ة�شاهدنا�بريطانيا�العظم��تعتQي�عرش�الريادة�الصناعية�و�Sقتصادية�متفوقة�عQى�ا

  .نظ��ها��%اني

  

و�إيطاليا�, النمسا, و�لكن�مع��سف�ح�ن�اندلعت�الخ!فات�بشدة�ب�ن�أقطاب�ا%نطقة��وروبية�ليجتمع�كل�من�أ%انيا

ان¯�ت��1918و�مع�حلول�عام��1914ن�بداية�الحرب�العا%ية��و�ي�و�كان�ذلك�عام�و�فرنسا�لتقو , روسيا, ضد�بريطاني

حيث�, الحرب�و�خرج�اك~��قويت�ن�اقتصاديت�ن�عQى�مستوى�العالم�من�هذه�الحرب�يعانون�من�تدهور�اقتصادي�كب��ة

تصادية�هامة�داخل�أن�الحرب�قد�استنفذت�عدد�كب���من�القوي�العاملة�Fي�الب!د�باåضافة�إ�ى�تضرر�مصادر�اق

  .لتنتقل�بريطانيا�العظم��من�الريادة�لتصبح�دولة�مدينة�تغط�éا�الديون , الب!د

  

باåضافة�عQى�, و�يرجع�هذا�إ�ى�وجود�تحديات�صناعية�شديدة�مع�ظهور�دول�صناعية�أخري�لتناطح�بريطانيا�العظم³

�و�ي�قد�جاءت�Fي�غ���صالح�بريطانيا�ال����هذا�فإن��نماط�و�الحدود�التجارية�ال���تكونت�عقب�الحرب�العا%ية

  ..أصبحت�ضحية�لتفقد�قو��ا�كبلد�مصدرة�و�مقر�للتجارة�العا%ية

  

و�ظلت�ا%ملكة�ا%تحدة�Fي�هذه�الفو���³العارمة�لبعض�الوقت�حيث�انحدرت�مستويات�ا%خرجات�Sقتصادية�بنسبة�

ة�داخل�الركود�Sقتصادي�أك��Íو�أك��Íو�ح��³مع�بدأ�و�تعمقت�ا%ملكة�ا%تحد, 1921و�عام��1918ما�ب�ن�عام�% 25

انتعاشها�لم�تتمكن�من�العودة�إ�ى�مجدها�السابق�و�لم�تستطيع�ال�Îوض�بقوة�إ�wعقب�إ¾�اء�الكساد��عظم�الذي�

  .سوف�نسرد�أحداثه�عQى�مسامعك�عزيزي�القارئ�فيما�يQي

  

يكية�كما�هو�الحال�Fي�وقتنا�الحاضر�و�أزمة�Sئتمان�لقد�كانت�بداية�الكساد��عظم�من�الوwيات�ا%تحدة��مر 

من�تشرين��ول��29و�كانت�الشرارة�ال���أضمرت�الن��ان�Fي�Sقتصاد��مريكي�و�العالم��من�بعده�هو�يوم�, العا%ية

مخيف�و�حاد�و�هو�اليوم�ا%لقب�بالث!ثاء��سود�و�الذي�ا¾�ارت�خ!له�أسواق��سهم�العا%ية�بداية�بشكل��1929لعام�

و�كان��ثر��ك~��عQى�البلدان�ال���تعتمد�بشكل�كب���عQى�القطاع�, ليمتد�أثرها�إ�ى�العالم�بأثره�Wall Streetبداية�من�

  ..الصنا±ي

  

و�حيث�, و�حيث�أن�ا%ملكة�ا%تحدة�كانت�تركز�Fي�ذلك�الوقت�بقوة�عQى�القوة�الصناعية�فقد�كان�الضرر�شديد�عل�éا

وقت�الحا�ي�كانت�مكونة�من�عدد�من�أعضاء�حزب�العمال�الذين�يفتقرون�إ�ى�الخ~�ة�Fي�ا%جاwت�أن�الحكومة�Fي�ال

فقد�عجزت�الحكومة�بشكل�عن�إيجاد�حل�لهذه�, Sقتصادية�ال���من�شا¾�ا�مساعد��م�عQى�حل�مثل�هذه��زمات

  .�زمة�Sقتصادية�ا%وحشة

  



�مستويات�و�مع�سقوط�Sقتصاد��مريكي�Fي�شراك�الركود�و�
ً
الضعف�شاهدنا�العالم�أجمع�من�حولها�يتقلص�أخذا

و�قد�تب��Ìعدد�كب���من�البلدان�حي�Îا�, التجارة�العا%ية�معه�نحو��سفل�بجانب�Sنخفاض�الشديد�Fي��سعار

  .سياسات�بناء�حواجز�تجارية�و�خلق�تعريفات�من�أجل�الحد�من��ثر�السلب�لهذه��زمة�عQى�اقتصادي¯�ا

  

فمع�انحدار�مستويات�الطلب�عQى�, ع�غياب�الخ~�ة�Fي�ا%ملكة�ا%تحدة�ظهر�التأث���الفوري�عQى�القطاع�الصنا±يلكن�م

البضائع�ال~�يطانية�و�جمود�النشاطات�Sقتصادية�مع�الشركاء�التجاري�ن�تعرضت�ا%صانع�داخل�ا%ملكة�ا%تحدة�إ�ى�

كما�, مليون�عاطل�2.5مليون�عاطل�إ�ى��1من��1930عام�صفعة�قوية�و�حادة�ل��تفع�مستويات�البطالة�مع�¾�اية�

�%ا�كانت�تواجهه��سواق�العا%ية�من�تدني�شديد�Fي�مستويات�% 50انحدرت�مستويات�الصادرات�بنسبة�
ً
تقريبا

  ..الطلب

  

�حيث, إن��حداث�و�ا%جريات�ال���شاهدها�Sقتصاد�ال~�يطاني�Fي�ذلك�الوقت��ي�مجرد�صورة�لÆوضاع�الحالية

و�زادة��عباء�, و�تقلصت�مستويات�التضخم�و�مستويات�الدخل�الحكومي, انحدرت�مستويات�النمو�بشكل�كب���و�حاد

بشكل�كب���عQى�كاهل�الحكومة�ال~�يطانية�ال���كانت�عاجزة�بشدة�عن�إيجاد�أي�حلول�åخراج�Sقتصاد�من�هذه�

  .�زمة�ا%وحشة

  

الحكومة�ال~�يطانية�تكوين�لجنة�للفصل�Fي��مور�ا%الية�و�خاصة��و�مع�ارتفاع�الضغوط�من�جميع�الجهات�قررت

قررت�اللجنة�اتخاذ�قرارات�خفض�حادة�Fي�مستويات�الرواتب�و�]نفاق�الحكومي��1931�موال�العامة�و�خ!ل�عام�

حول�دون�و�كان�هذا�بصدد�ال, خاصة�ا%تعلقة�بنفقات�العاطل�ن�عن�العمل�ال���كانت�ارتفعت�بشدة�Fي�ذلك�الوقت

  .حدوث�أي�عجز�Fي�ا%�{انية�الخاصة�بالحكومة

  

  1959- 1945;قتصاد�ال�0يطاني�Uي�ف01ة�ما�بعد�الحرب�العا�ية�الثانية�

  

�وراءها�دمار�هائل�Fي�جميع�الدول�ال���اش��كت�ف�éا�حيث�تعد�تلك�الحرب�من�
ً
ان¯�ت�الحرب�العا%ية�الثانية�مخلفة

من�تعداد�سكان��رض�Fي�تلك�الف��ة�أو�أك��Íمن�% ���2.0نتج�ع�Îا�إزهاق�أرواح�نحو�أك��Íالحروب�كلفة�Fي�التاريخ�و�ال

وبالتا�ي�نتج�عن�تلك�الحرب�خراب�اقتصادي�ودمار�%دن�بأكملها�باåضافة�إ�ى�دمار�, مليون�ماب�ن�عسكري�ومدني�70.0

�وكانت�آثار�هذه�الحرب�ممتدة�م, للبنية�التحتية�و�Sقتصادية�للدول�ا%شاركة
ً
ن�أوروبا�و�البحر��بيض�ا%توسط�مرورا

لذا�كانت�من�»ثار�السلبية�لتلك�الحرب�هو�ا¾�يار�Sقتصاد��وروبي�, بالشرق��وسط�و�أفريقيا�ووصو�wإ�ى�آسيا

  .للبنية�الصناعية�Fي�تلك�ا%نطقة% 70.0وتدم���أك��Íمن�

  

صادي�للدول�ا%شاركة��Ôا�حيث�تحولت�الدول�ونتيجة�للتكلفة�الباهظة�لهذه�الحرب�وما�يصاح�ìا�من�ضعف�اقت

�وروبية�ا%شاركة�Fي�هذه�الحرب�من�دول�مصدرة�ذات�زيادة�صناعية�إ�ى�دول�مستوردة�ذات�ضعف�اقتصادي�كب���



نتيجة�w¾�يار�البنية�التحتية�و�الصناعية�و�Sقتصادية�من�جراء�الحرب�هذا�باåضافة�إ�ى�اعتماد�تلك�الدول�عQى�

ة�من�الوwيات�ا%تحدة��مريكية�وال���كانت�قد�تعافت�Fي�تلك�الف��ة�من�آثار�الكساد�العظيم�وتجمع�القروض�و�خاص

Fي�. من�احتياطي�الذهب�العالم��ومن�ثم�أصبح�الدوwر��مريكي�عملة�عا%ية�رئيسية% 80.0لدى�الوwيات�ا%تحدة�نحو�

  .يا�قد�تدهورت�بشكل�كب��الوقت�الذي�كانت�فيه�عم!ت�الدول��وروبية�وم�Îا�بريطان

  

لذا�كان�Sقتصاد�ال~�يطاني�Fي�غاية�, وخرجت�بريطانيا�من�هذه�الحرب�و�ال���كانت�أحد�أهم�الدول�ا%شاركة��Ôا

حيث�استÁ{فت�تلك�, الضعف�و�السوء�بعد�أن�كان�العملية�Sقتصادية�موجهة�لخدمة�أهداف�الدولة�أثناء�الحرب

ال���كان�يعول�عل�éا�Sقتصاد�ال~�يطاني�حيث�ت!�³�ñنحو�ربع�ال�Íوة�القومية�الحرب�جميع�ا%وارد�Sقتصادية�

  .باåضافة�إ�ى�تضاعف�حجم�الدين�القومي�لث!ثة�أضعاف

  

وFي�إطار�سÕي�بريطانيا�, وعودة�سريعة�إ�ى�ف��ة�الحرب�العا%ية�الثانية�حيث�فرضت�بريطانيا�رقابة�عQى�سوق�الصرف

كميات�كب��ة�من�احتياطيات�الذهب�والدوwرات�لد��ا�وذلك��Ôدف�]نفاق�عQى��لخوض�الحرب�قامت�الحكومة�ببيع

ونتيجة�حتمية�ªي�حرب�حدث�, الحرب�و�شراء�ا%واد�الخام�و�ا%عدات�الصناعية�من�الوwيات�ا%تحدة��مريكية

  .حافة�]ف!س�استÁ{اف�كب���wحتياطي�النقدي�و�الذه��Ýل!قتصاد�ال~�يطاني�و�كادت�أن�تصبح�بريطانيا�عQى

  

و��Lend-Leasingهنا�قامت�الوwيات�ا%تحدة��مريكية�بدعم�Sقتصاد�ال~�يطاني�عن�طريق�برنامج�تمويQي�أطلق�عليه�

وبعد�شهر�واحد�من�تفعيل�هذه�Sتفاقية�انحدر�حجم�Sحتياطي��1941الذي�تم�تفعيله�Fي�أوائل�شهر�آذار�من�عام�

وبمقت���³هذا�. مليون�دوwر�Fي�ذلك�الوقت12.0أدنى�مستوى�حيث�سجلت�نحو��الذه��Ýوالنقدي�من�الدوwرات�إ�ى

ال~�نامج�تقوم�الوwيات�ا%تحدة��مريكية�بإقراض�بريطانيا�ا%عدات�ال!زمة�ال���تحتاجها�ومن�ثم�تقوم�بريطانيا�بسداد�

  .تلك�ا%عدات�فور�ان¯�اء�الحرب

  

لتمويQي�هو�أن�تمتنع�بريطانيا�عن�تصدير�أي�ما�يتعلق�بتلك�ولكن�كان�أحد�أهم�الشروط�لتنفيذ�ذلك�ال~�نامج�ا

ا%عدات�وكل�ما�يشمل�تلك�الصفقة�هذا�باåضافة�إ�ى�امتناع�بريطانيا�عن�تصدير�أية�بضائع�أو�معدات�مشا�Ôة�لبنود�

�
ً
�مر�, وطووافقت�بريطانيا�عQى�هذه�الشر ) أي�مصنعة�Fي��را����ال~�يطانية(ال~�نامج�ح��³ولو�كانت�مصنعة�محليا

ومن�ثم�أضر�ذلك�باwقتصاد�ال~�يطاني�% 31.0بنحو��1944الذي�دفع�بانحدار�حجم�الصادرات�ال~�يطانية�بحلول�عام�

  .و�نتج�عن�هذا�ال~�نامج�مشاكل�جمة�لنمو�Sقتصاد�ال~�يطاني

  

مت�الحكومة�ال~�يطانية�ومن�ثم�قا,  Lend-leasingوفور�ان¯�اء�الحرب�قامت�الوwيات�ا%تحدة��مريكية�بوقف�برنامج�

بليون�وذلك�Fي�محاولة�من�$2.4بالتفاوض�حول�قرض�من�الوwيات�ا%تحدة��مريكية�و�الذي�بلغ�Fي�ذلك�الوقت�نحو�

  .الحكومة�ال~�يطانية�لدعم�Sقتصاد�ا%¯�اوي�بعد�ف��ة�الحرب�العا%ية�الثانية

  



وضاع�Sقتصادية�من�الداخل�قامت�بالتحول�نحو�وFي�سبيل�الحكومة�ال~�يطانية�بقيادة�حزب�العمال�ل��تيب�� 

استخدام�Sقتصاد�ا%وجه�أو�ا%خطط�وذلك�عن�طريق�تأميم�الصناعات�و��نشطة�الرئيسية�و�الهامة�Fي�الف��ة�من�

و�هو��مر�الذي�قوبل�بمعارضة�من�قبل�حزب�ا%حافظ�ن�ومنذ�أن�تو�ى�هذا�الحزب�قيادة�الب!د�Fي�عام�, 1945-1951

أصبح�القطاع�الصنا±ي�قد�تم�خصخصته��1988قام�بخصخصة�القطاع�الصنا±ي�بشكل�سريع�وبحلول�عام� 1951

  .بالكامل

  

�ببعض�]جراءات��خرى�بتضييق��1951-1945بينما�Fي�ف��ة�تو�ي�حزب�العمال�قيادة�الحكومة�
ً
قام�الحزب�أيضا

أن�انحدر�احتياطي�الذهب�و�الدوwر��مريكي�حجم�الواردات�للحد�من�العجز�الحاد�Fي�ا%�{ان�التجاري�وخاصة�بعد�

�باåضافة�
ً
بشكل�كب���هذا�من�ناحية�ومن�ناحية�أخرى�توجيه�تشجيع�ال~�يطاني�ن�عQى�شراء�السلع�ا%صنعة�محليا

  .1957ولكن�تم�تقليل�التحكم�Fي�حجم�الواردات�فيما�بعد�وذلك�بحلول�عام�.العمل�عQى�تشجيع�الصادرات�ال~�يطانية

  

�Fي�عام��و�Ôدف�دعم
ً
بخفض�قيمة�الجنيه�]س��لي��Ìأمام�الدوwر�وذلك�من��1949الصادرات�قام�حزب�العمل�أيضا

, إ�ى�التحكم�بمستويات��سعار�و��جور �FClement Attleeي�الوقت�نفسه�سÕى�رئيس�حزب�العمال�$ 2.80إ�ى�$ 4.03

ن�ثم�انخفض�حجم�الطلب�عQى�السلع�ونتيجة�wنخفاض�قيمة�الجنيه�]س��لي��Ìارتفعت�أسعار�الواردات�وم

  .ا%ستوردة

  

أما�بالنسبة�%عدل�البطالة�فقد�كان�Sقتصاد�ال~�يطاني�Fي�حالة�توظف�كامل�Fي�ف��ة�الخمسينيات�حيث�كانت�

مما�أثار�ا%خاوف�بشأن�ارتفاع�معدwت�% 1.9 - و�% 1.0معدwت�البطالة�منخفضة�وكانت�ت��اوح�ماب�ن�مستوى�

  .انب�ارتفاع�تكاليف�ا%عيشةالتضخم�بالب!د�بج

  

وFي�عقد�الخمسينيات�من�القرن�ا%ا����ارتفع�مستوى�ا%عيشة�للشعب�ال~�يطاني�حيث�توفرت�العديد�من�السلع�

Fي�تلك�الف��ة�و�ارتفع�إنفاق�القطاع�العائQي�عQى�السلع�ا%عمرة�% S50.0س¯�!كية�و�ارتفع�إنفاق�ا%س¯�لك�ن�بنحو�

بعد�أن�ارتفعت�مستويات�الثقة�Fي�الجهود�ا%بذولة�لدعم�Sقتصاد�, ندرة�كب���لتلك�السلعمقارنة�با%ا����Fي�ضوء�

  .ال~�يطاني�Fي�ف��ة�ما�بعد�الحرب

  

وذلك�بعد�أن�, وأخ��ا�تحول�Sقتصاد�ال~�يطاني�من�اقتصاد�صنا±ي�يعتمد�التصدير�إ�ى�اعتماده�عQى�قطاع�الخدمات

والذي�دفع�باwتجاه�إ�ى�القطاع�الخدمي�, الحرب�العا%ية�الثانية�تدهور�القطاع�الصنا±ي�بشكل�حاد�من�جراء

من�الناتج�% 76.0للمساعدة�عQى�دعم�Sقتصاد�ال~�يطاني�ح��³أصبح�القطاع�الخدمي�يمثل�Fي�الوقت�الحا�ي�نحو�

 % 15.0ا%حQي�]جما�ي�و�القطاع�الصنا±ي�بنحو�
ً
  .تقريبا

  

  1973أزمة�النفط�



  

أثناء�حرب�يوم�كيبور�عندما�قام�أعضاء�منظمة�الدول�ا%صدرة��1973تشرين��ول�عام��17بدأت�أزمة�النفط�Fي�يوم�

باåع!ن�عن�عدم�تصدير�منتجات�النفط�إ�ى�Sقتصاديات�ال���تساعد�دولة�إسرائيل�Fي�حر�Ôا�ضد�) �وبك(للنفط�

�مريكية�و�ال���موالية�åسرائيل���مر�الذي�يع��Ìعدم�وصول�أي�من�خام�النفط�إ�ى�الوwيات�ا%تحدة, مصر�و�سوريا

  .باåضافة�إ�ى�أجزاء�أخرى�من�دول�غرب�أوروبا

  

بعد�هذه��يام�انبثقت�عن�منظمة�, 1967وبالرجوع�إ�ى�أيام�الحرب�الستة�ال���حدثت�ما�ب�ن�إسرائيل�ومصر�Fي�عام�

حيث�اتخذت�تلك�ا%نظمة�و��أو�منظمة�الدول�العربية�ا%صدرة�للنفط) OAPEC(�وبك�منظمة�جديدة�أطلق�عل�éا�

وانضمت�كل�من�مصر�و�, ال���اتخذت�موقف�معاد�ضد�الدول�الغربية�ا%ساندة�åسرائيل�Fي�حر�Ôا�ضد�الدول�العربية

  .سوريا�إ�ى�ا%نظمة�عQى�الرغم�من�عدم�كو¾�م�دول�مصدرة�للنفط

  

�مريكية�و�دول�غرب�أوروبا�ال���وكانت�الدول�العربية�Fي�ذلك�الوقت�Fي�حالة�غضب�شديد�من�الوwيات�ا%تحدة�

بتعليق�) OAPEC(لذا�قامت�منظمة�الدول�العربية�ا%صدرة�للنفط�, كانت�تساند�إسرائيل�Fي�حر�Ôا�ضد�مصر�و�سوريا

ومن�ثم�أدى�ذلك�إ�ى�نقص�, أو�منع�صادرا��ا�من�النفط�إ�ى�الوwيات�ا%تحدة�و�دول�غرب�أوروبا�باåضافة�إ�ى�اليابان

  .ات�النفط�Fي�تلك�الدول�Fي�الوقت�الذي�ارتفعت�فيه�أسعار�الخام�بشكل�كب��شديد�من�احتياج

  

% 100.0حيث�أرادت�الدول��عضاء�منظمة��وبك�Fي�رفع�أسعار�خام�النفط�بنحو��1973وبالعودة�مرة�أخرى�إ�ى�عام�

دول�ا%نظمة�إ�ى�ربح�Fي�الوقت�الذي�كانت�فيه�العالم�يعاني�من�نقص�شديد�من�إمدادات�خام�النفط�ومن�ثم�تحقيق�

بينما�ارتفعت�, هذا�Fي�الوقت�الذي�كانت�تسعر�فيه�منتجات�خام�النفط�بالدوwر��مريكي, مرتفع�Fي�نفس�الوقت

تضاعفت�أسعار�الخام�Fي�ذلك�الوقت�نتيجة�لتلك��زمة�و�ال���شهدت�نقص�شديد�من�ا%عروض�أمام�ارتفاع�كب���Fي�

  .فاع�أسعار�الخام�عQى�هذا�النحو�دفعت�بارتفاع�معدwت�التضخم�Fي�بعض�الدول وبالتا�ي�فإن�ارت, الطلب�عQى�الخام

  

فيما�تأثرت�الصادرات�من�النفط�بشدة�إ�ى�الوwيات�ا%تحدة�بينما�عQى�جانب�آخر�كانت�كل�من�بريطانيا�و�فرنسا�

الوwيات�ا%تحدة�Fي��تتلقيان�بعض�من�]مدادات�من�الخام�Fي�الوقت�الذي�رفضت�فيه�تلك�الدولتان�Sنضمام�إ�ى

  .دعمها�åسرائيل�وذلك�برفضهم�إمداد�إسرائيل�با%دفعية�أو�بالطائرات

  

كانت�مساندة�åسرائيل�Fي�حر�Ôا�ضد�العرب�ولكن�غ��ت��Harold Wilsonإ�wأن�بريطانيا�Fي�عهد�رئيس�الحكومة�

الحكومة�Fي�ذلك�الوقت�إسرائيل��رئيس�Ted Heathعندما�طالب��F1970ي�عام��Ted Heathالحكومة�سياس¯�ا�Fي�عهد�

  .1967بال��اجع�إ�ى�حدود�عام�

  

بينما�لم�يستطع�Sتحاد��وروبي�Fي�ذلك�الوقت�والذي�يضم�التسعة�دول�ال���كانت�تدعم�إسرائيل�Fي�السيطرة�عQى�



ثاني�يعلن�وأصدر�بيان�Fي�اليوم�السادس�يعلن�من�تشرين�ال, الحرب�ال���دارت�Fي�الشهر��ول�منذ�حرب�يوم�كيبور 

ومن�ثم�ان¯�ت�مقاطعة�, انضمامه�للموقف�ال~�يطاني�الفرن����وذلك�بعدم�مساندته�åسرائيل�Fي�حر�Ôا�ضد�العرب

  .الدول�العربية�Fي�تصديرها�النفط�إ�ى�دول�Sتحاد��وروبي

  

قت�نتيجة�وعندما�ان¯�ت�مقاطعة�تصدير�النفط�من�قبل�العرب�كانت�أسعار�النفط�مرتفعة�بشكل�كب���Fي�ذلك�الو 

ومن�ثم�تأثر�Sقتصاد�ال~�يطاني�بشكل�كب���من�جراء�, wرتفاع�مستويات�الطلب�و�انخفاض�حجم�ا%عروض�Fي��سواق

ذلك�حيث�كانت�بريطانيا�Fي�ذلك�الوقت�اقتصاد�صنا±ي�يعتمد�عQى�الصناعة�بشكل�كب���جدا�ونتيجة�لنقص�

ك�الحديدة�و�عمال�مناجم�الفحم�Fي�]ضراب��مر�الذي�]مدادات�من�النفط�و�ارتفاع��سعار�استمر�عمال�السك

و�الذي�حدث�Fي�عهد�رئيسة�الحكومة�السيدة�مارجريت��1974وعام��1973أدى�إ�ى�حدوث�أزمة�طاقة�Fي�شتاء�عام�

  .تاتشر

  

  )1990-1979(رئيس�وزراء�بريطانيا�- ;قتصاد�ال�0يطاني�Uي�عهد�السيدة�مارجريت�تاتشر

  

Fي�الوقت�الذي�كانت��1979تشر�كرئيس�لوزراء�بريطانيا�أحد�اك~��Sقتصاديات�العا%ية�Fي�عام�تم�انتخاب�مارجريت�تا

  .فيه�رئيس�لحزب�ا%حافظ�ن�ال~�يطاني

  

تسلمت�مارجريت�تاتشر�قيادة�Sقتصاد�ال~�يطاني�Fي�الوقت�الذي�كان�يعاني�فيه�من�عدة�مشاكل�جذرية�ومتوطنة�

و�معدwت�تضخم�مرتفعة�للغاية�وFي�الوقت�نفسه�اتساع�, رتفاع�%عدwت�البطالةداخل�الب!د�من�إضرابات�للعمال�و�ا

  ).IMF(عجز�ا%وازنة�النقدية�وهو��مر�لذي�اضطر�بريطانيا�Fي�ذلك�الوقت�إ�ى�Sق��اض�من�صندوق�النقد�الدو�ي�

  

ة�النقدية�للتقليل�من�وكانت�السيدة�مارجريت�تاتشر�تؤمن�بمبادئ�Sقتصاد�الحر�وهو�ما�يع��Ìاستخدام�السياس

وقد�قامت�تاتشر�, مستويات�التضخم�عن�طريق�التحكم�Fي�العرض�النقدي�من�خ!ل�السيطرة�عQى�عجز�ا%وازنة

  .باستخدام�ك!�من�السياسة�النقدية�و�ا%الية�Fي�آن�واحد�لتقليل�حجم�العرض�النقدي�Fي��سواق

  

]نفاق�وتم�خفض�]نفاق�الحكومي�وFي�الوقت�نفسه�تم�وتمثل�ذلك�Fي�زيادة�سعر�الضريبة�للتقليل�من�مستويات�

وهذه�]جراءات�لم�تساعد�عQى�حد�كب���Fي�دعم�Sقتصاد�بل�عQى�العكس�من�ذلك�دفعت�هذه�. رفع�سعر�الفائدة

  .1980-1979]جراءات�إ�ى�تقلص�النمو�Sقتصادي�و�من�ثم�انزwق�Sقتصاد�ال~�يطاني�Fي�الركود�Fي�

  

Sقتصاد�من�الركودوكأحد�مبادئ�Sت�إخراج�wحيث�قامت�تاتشر�بالتقليل�من�الدور�, قتصاد�الحر�بجانب�محاو

وكانت�أهم�الشركات�ال���تم�, الحكومي�Fي�Sقتصاد�وهو�ما�دفع�إ�ى�خصخصة�جميع�الشركات�وح��³¾�اية�عهدها

  .British Telecom, British Leyland, British Aerospace, British Steel and Rolls-Royce: خصخص¯�ا



  

وهو�كان�أحد�العوامل�Fي�ارتفاع�% 15.0إ�ى�) ضريبة�القيمة�ا%ضافة(وقد�قامت�تاتشر�برفع�سعر�ضريبة�ا%بيعات�

معدwت�التضخم�بجانب�التأث���السل��Ýالشديد�عQى�القطاع�الصنا±ي�ومن�ثم�تدهور�سوق�العمل�وهو�ما�دفع�بارتفاع�

وأخ��ا�نجد�تراجع�, العبء�الضريF��Ýي�ف��ة�الركود�wحتواء�عجز�ا%وازنة�الحكومية�كما�أنه�تم�رفع, معدwت�البطالة

  .مليون�شخص�3.6إ�wأن�عدد�العاطل�ن�عن�العمل�ارتفع�إ�ى��F1982ي�عام�% 8.6معدل�التضخم�إ�ى�

  

د�العم!ت�الرئيسية�ارتفاع�قيمة�الجنيه�]س��لي��Ìأمام�العم!ت�الرئيسية��خرى�Fي�أوائل�الثمانيات�بفعل�كونه�أح

للسيطرة�عQى�مستويات�التضخم�ا%رتفعة�-ا%حركة�ªسواق�النفط�بجانب�ارتفاع�سعر�الفائدة�إ�ى�أعQى�مستوياته

Fي�الوقت�الذي�أقبل�فيه�ال~�يطاني�ن��- 1979بفعل�عامل�رفع�منظمة��وبك�أسعار�النفط�بشكل�مضاعف�Fي�عام�


�عQى�الصادرات�ال~�يطانية�للعالم�الخارßي�بعد�أن�كان�لهذا�S , عQى�Sدخار�بد�wمن�]نفاقæرتفاع�التأث���الس

  .انخفضت�م�{ة�التنافسية�السعرية�لهذه�البضائع

  

و�يذكر�التاريخ�أ¾�ا�كانت�, ومن�ثم�كان�لذلك�التأث���السل��ÝعQى�القطاع�الصنا±ي�و�الذي�يعتمد�بشدة�عQى�الصادرات

ففي�الوقت�الذي�عانى�فيه�القطاع�الصنا±ي�من�هذه�. دي�لتلك�الف��ةأحد�أصعب�ا%حن�Fي�وقت�الركود�Sقتصا

العوامل�كان��ثر�السل��Ýمتمثل�Fي�انخفاض�حجم�]نتاجية�ويتبع�ذلك�من�تسريح�للعمالة�بشكل�كب���ومن�ثم�ارتفاع�

القطاع�الصنا±ي�إذ�أن�. وذلك�انعكاسا�ل��اجع�مستويات�الطل�و�ا%بيعات�ومن�ثم�انحدار��رباح,معدwت�البطالة

  .يعتمد�بشدة�عQى�الصادرات�لتحقيق�النمو

  

% 17.0انزلق�Sقتصاد�ال~�يطاني�Fي�الركود�Fي�الوقت�الذي�بقي�سعر�الفائدة�ا%رتفع�بنسبة��1982- 1979وFي�ف��ة�

بجانب�تزايد�عدد�العاطل�ن�عن�العمل�حيث�% 20.0لف��ة�طويلة�عند�هذا�ا%ستوى�بينما�وصل�معدل�التضخم�إ�ى�

وكل�هذه�العوامل�مجتمعة�, كان�هناك�الكث���من�]ضرابات�Fي�الوقت�الذي�تم�فيه�خصخصة�العديد�من�الشركات

و�انخفاض�حجم�Sستثمارات�% 12.0تراجع�معدل�التضخم�إ�ى��1981فيما�شهد�عام�, دفعت�إ�ى�انكماش�Sقتصاد

  %.11.0بنحو�

  

كما�وصل�عدد�الشركات�, استمرت�معدwت�البطالة�Fي�Sرتفاعاستمر�معدل�التضخم�Fي�ال��اجع�بينما��1982وFي�عام�

مليون�جنيه��800.0كما�أن�Fي�هذا�العام�أنفقت�الحكومة�%ا�يقرب�من�, شركة�11130.00ال���وقعت�Fي�]ف!س�

ة�إس��لي��Ìبسبب�الÁ{اع�عQى�جزر�فوك!ند�حيث�كانت�تريد��رجنت�ن�Sستي!ء�عQى�جزر�فوك!ند�وجورجيا�الجنوبي

  .وساندويتش�الجنوبية

  

إ�wانه�بعد�العام�السابق�بدأت��وضاع�Sقتصادية�تتحسن�قلي!�حيث�تراجع�معدل�التضخم�إ�ى�ما�دون�مستوى�

كما�تم�تحقيق�مستويات�نمو�موجبة�ومن�ثم�خروج�, عQى�الرغم�من�وجود�نحو�ث!ثة�م!ي�ن�عاطل�Fي�الب!د% 5.0



  .وقت�الذي�wتزال�با�ي�دول�العالم�تواجه�Sنكماش�SقتصاديSقتصاد�ال~�يطاني�من�الركود�Fي�ال

  

وهو�ما�قلل�من�% 50.0إذ�انخفضت�أسعار�النفط�بنحو�% 3.3تراجع�ا%ستوى�العام�لÆسعار�إ�ى��1986وFي�عام�

إ�wأن�عدد�العاطل�ن�عن�العمل�wيزال�عند�% 2.5الضغوط�التضخمية�فيما�حقق�Sقتصاد�ال~�يطاني�نمو�بنسبة�

  .مليون�شخص�3.0ستويات�م

  

و�الذي�نتج�عن�ارتفاع�مستويات�إنفاق�ا%س¯�لك�ن�بجانب�% 4.0حقق�Sقتصاد�ال~�يطاني�نمو�بنحو��1987وFي�عام�

ومن�ثم�كان�%عدل�النمو�ا%رتفع�أثر�. مليون�شخص�2.65تحسن�الصادرات�بينما�تراجع�عدد�العاطل�ن�عن�العمل�إ�ى�

  .الضرائب�بفعل�ارتفاع�مستويات�]نفاق�ايجابي�عQى�حاص!ت�الحكومة�من

  

الذي�نتج�% 4.5عندما�تم�تحقيق�مستوى�نمو�بنحو��1988و�استمرت��وضاع�Sقتصادية�Fي�التحسن�خ!ل�عام�

وقد�رأت�السيدة�تاتشر�, %7.6بفعل�ارتفاع�مستويات�الطلب�بجانب�انخفاض�معدwت�البطالة�بشكل�كب���إذ�سجل�

 Sضافة�إ�ى�وصول�الطاقة�]نتاجية�إ�ى�ذرو��اارتفاع�مضطرد�%ستويات�åلذا�قامت�برفع�سعر�, س¯�!ك�و�الطلب�با

  .الفائدة�مرة�أخرى�للتخفيف�من�ا%عروض�النقدي�Fي��سواق�و�تجنب�ارتفاع�معدwت�التضخم

  

صنعت�ا%عجزات��تزايد�الطلب�عQى�السلع�Sس¯�!كية�سببت�الكث���من�ا%شاكل�Fي�الب!د�Fي�ح�ن�أن�مارجريت�تاتشر 

. بالنسبة�ل!قتصاد�إذ�أخرجت�Sقتصاد�ال~�يطاني�من�الركود�بينما�انخفض�عدد�العاطل�ن�عن�العمل�بشكل�كب��

وقد�أظهرت��زمة�Sقتصادية�مدى�استخدام�تاتشر�Fي�عهدها�ك!�من�السياسة�النقدية�و�ا%الية�بد�wمن�Sعتماد�

  .عQى�سياسة�واحدة�لدعم�Sقتصاد

  

  ود�Uي�أوائل�عقد�التسعينياتالرك

  

من�الهيئات�ا%ختصة�بعمليات�Sدخار�و�القروض�Fي�الوwيات��F745.0ي�أوائل�عقد�التسعينيات�حدث�ا¾�يار�لنحو�

وهذا�, وهذه�الهيئات�ا%الية�تتمثل�Fي�البنوك�ال���تقدم�قروض�عقارية�و�تستقبل�ودائع�ادخارية, ا%تحدة��مريكية

أزمة�القروض�, بليون $ 124.6بليون�دوwر�أمريكي�و�هو�ما�كلف�الحكومة��مريكية�نحو�$ 160.1نحو�S¾�يار�بلغ�قيمته�

  .و�Sدخار�أدت�إ�ى�توسع�عجز�ا%وازنة��مريكية

  

وكان�السبب�وراء�حدوث�هذه��زمة�هو�أن�البنوك�ا%تخصصة�كان�سعر�الفائدة�لد��ا�منخفضا�وكانت�الودائع�

ومن�ثم�قامت�هذه�البنوك�بإيداع�السيولة�لد��ا�Fي�البنوك��خرى�Fي�, لتأم�ن�الحكوميةمضمونة�من�قبل�شركات�ا

وFي�الوقت�الذي�أرادت�فيه�هذه�ا%ؤسسات�بزيادة�رأسمالها�, شكل�أوعية�ادخارية�لتمويل�عمليات�الرهن�العقاري 

  .اتجهت�إ�ى�Sستثمار�Fي�القروض�و�العقارات�ذات�ا%ضاربات�ا%رتفعة



  

لم�تحقق�أية�أرباح�و�انزلق�) الهيئات�ا%ختصة�بعمليات�Sدخار�و�القروض( الذكر�أن�هذه�الهيئات�ا%اليةالجدير�ب

لذا�, وكما�أشرنا�من�قبل�أن�هذه�البنوك�كانت�مضمونة�من�قبل�شركات�التأم�ن�الحكومية, البعض�م�Îا�Fي�]ف!س

�لنقض�السيولةفمع�وقوع�هذه�البنوك�Fي�]ف!س�لم�تستطع�شركات�التأم�ن�إ�
ً
و�عQى�, ى�رد�أموال�ا%ودع�ن�نظرا

الرغم�من�هذا�إ�wأن�بعض�من�هذه�البنوك�لم�تغلق�و�»خر�استمر�بالحفاظ�بالقروض�الرديئة�ولكن�را�ي�الخسائر�لم�

  .يتوقف

  

�ى�ضرورة�نوه�رئيس�الوwيات�ا%تحدة�و�مجلس�الشيوخ�إ, 1989وبالرجوع�قلي!�إ�ى�أواخر�عقد�الثمانينات�وخاصة�عام�

وتم�ا%وافقة�عQى�أن�يتم�, حيث�توجب�أن�يتم�تقديم�العون�و�خطط�åنقاذ�هذه�البنوك, التحرك�لتقديم�ا%ساعدة

�-تمويل�خطط�]نقاذ�من�قبل�أموال�دافÕي�الضرائب�وهو�ما�يستد±ي�إ�ى�إعادة�هيكلة�تلك�البنوك�وهو�ما�أطلق�عليه

 the Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Actو�التقوية�, و�]نعاش, قانون�إعادة�الهيكلة

(FIRREA (ة�و�تجنب�ا%زيد��50.00والذي�تكلف��Íدف�هذا�ال~�نامج�إ�ى�إغ!ق�ا%ؤسسات�ا%تع��بليون�دوwر�أمريكيو�و

بعيدا�عن�عمليات��كما�غ���هذا�القانون�القواعد�و�النظم�ال���كانت�تعمل��Ôا�هذه�ا%ؤسسات�لتبقى,من�الخسائر

  .Sحتيال�و�Sستثمارات�الرديئة

  

ومن�توابع�هذه��زمة�أ¾�ا�أدت�إ�ى�نشر�الذعر�و�الرعب�ب�ن�حامQي��سهم�عندما�شاهدوا�ا¾�يار�القطاع�ا%صرFي�و�ا%ا�ي�

اديات��ك��Íبشدة�و�هذا�ما�أثر�بالسلب�عQى�Sقتصاد��مريكي�و�الذي�انزلق�Fي�ركود�حاد�وهو�ما�دفع�معه�Sقتص

عQى�. عQى�الرغم�من�أن��خ���لم�يكن�له�أي�ارتباط�باªزمة, ارتباطا�إ�ى�Sنزwق�Fي�الركود�أيضا�مثل�Sقتصاد�ال~�يطاني

مؤسسة�مالية�مضمونة��1600.0كان�هناك�أك��Íمن��1994وعام��1980جانب�آخر�تش����رقام�إ�ى�أن�الف��ة�من�عام�

قد�تعرضوا�لîف!س�أو�است!م�دعم��-و�ي�مؤسسة�حكومية- )FDIC(لتأم�ن�عQى�الودائع�من�قبل�ا%ؤسسة�Sتحادية�ل

  .ما�ي�من�قبل�الحكومة�لتجنب�S¾�يار�أو�]ف!س

  

ا%خاوف�ال���نتجت�من��زمة�أدت�إ�ى�انحدار�مستويات�]نفاق�عQى�ا%ستوى�العالم��وهو��مر�الذي�أدى�خفض�

ومع�تراجع�حجم�]نتاجية�, حدار�مستويات�الطلب�عQى�ا%ستوين�ا%حQي�والعالم�ا%صانع�لحجم�إنتاجها�نتيجة�wن

بينما�اتسع�عجز�ا%وازنة�بشكل�حاد�حيث�دفع�ذلك�الحكومة�ال~�يطانية�إ�ى�Sق��اض�بشكل�. تراجعت�أرباح�الشركات

  .سريع�%واجهة�أزمة�Sئتمان�Fي��را����ا%لكية

  

لشركات�من�تراجع�ا%بيعات�و��رباح�اتجهت�إ�ى�تقليص�حجم�العمالة��Ôدف�توف���وFي�الوقت�الذي�كانت�تعاني�فيه�ا

وFي�الوقت�نفسه�, هذا�]جراء�أدى�إ�ى�ارتفاع�معدwت�البطالة�وهو��مر�الذي�أثر�بشدة�عQى�مستويات�النمو, النفقات

  .يطانيكان�لتدا±ي�أزمة�Sئتمان�تضييق�الخناق�عQى�عمليات�]قراض�Fي�Sقتصاد�ال~� 

  



وهذا�كان�من�أحد��سباب�إ�ى�قيام�% 9.0معدwت�التضخم�كانت�Fي�أوائل�عقد�التسعينيات�مرتفعة�إذ�وصلت�إ�ى�

وهذا�ما�يع��Ìأن�قيمة�العملة�ا%لكية�سوف�, )ERM(السيدة�مارجريت�تاتشر�ل!نضمام�إ�ى�آلية�النقد��وروبي�ا%وحد�

إ�wأنه�مع��-الذي�كان�يعد�أقوى�العم!ت��وروبية�Fي�ذلك�الوقت-نيتظل�عند�نفس�ا%ستويات�أمام�ا%ارك��%ا

استمرار�ارتفاع�معدwت�التضخم�أصبح�الجنيه�]س��لي��Ìأك��Íضعفا�و�الذي�أدى�إ�ى�قيام�الحكومة�إ�ى�رفع�سعر�

  .الفائدة�لدعم�قيمة�العملة�ا%لكية�و�الحد�من�انخفاضها

  

شكل�كب���Fي�الوقت�الذي�ساعد�عQى�تراجع�معدwت�التضخم�إ�wأن�سعر�ومع�ارتفاع�سعر�الفائدة�Fي�بريطانيا�ب

وهذا�ما�أثر�بالسلب�عQى�قطاع�ا%نازل�خاصة�, الفائدة�ا%رتفع�كان�أك~��من�السعر�ا%!ئم�للحد�من�معدwت�التضخم

دم�قدرة�ال~�يطاني�ن�وهذا�ما�يع��Ìع, مع�ارتفاع�تكلفة�مدفوعات�الرهن�العقاري�بالتوازي�مع�ارتفاع�معدwت�البطالة

بينما�أحجمت�البنوك�عن�]قراض�بسب�, مما�أدى�إ�ى�تدا±ي�و�انحدار�أسعار�ا%نازل , من�الوفاء��Ôذه�الدفعات

Fي�الوقت�الذي�كانت�الرؤية�غ����-أزمة�الهيئات�الخاصة�بعمليات�]قراض�و�Sدخار-ا%خاوف�من�أزمة�Sئتمان

  .واضحة�Fي��سواق

  

لعمل�بجانب�انحدار�مستويات�Sس¯�!ك�باåضافة�إ�ى�تضييق�الخناق�عQى�عمليات�Sئتمان�من�وكان�لضعف�سوق�ا

وب�Îاية�هذا�العام�وصل�عدد�العاطل�ن�عن�العمل�إ�ى�% 2.0بنحو��1991أسباب�انكماش�Sقتصاد�ال~�يطاني�Fي�عام�

  .وهذه�العوامل�زادت�من�صعوبة�تحقق�التعاFي, مليون�شخص�2.6

  

وهذا�كان�, ومة�ال~�يطانية�بخفض�سعر�الفائدة�عQى�الرغم�من�الركود�الذي�هاجم�Sقتصاد�ال~�يطانيولم�تقم�الحك

بد�wمن�ال��ك�{�) ERM(بسبب�حذر�الحكومة�ال~�يطانية�بشأن�بقاء�العملة�ال~�يطانية�ضمن�آلية�النقد��وروبي�ا%وحد�

س��لي��Ìمرتفعة�بشكل�كب���أمام�ا%ارك��%اني�وFي�الوقت�إ�wأن�Fي�الحقيقة�كانت�قيمة�الجنيه�] , عQى�معدwت�النمو

وهذا�ما�دفع�إ�ى�عمليات�بيع�كب��ة�للجنيه�]س��لي��Ìلتقليل�قيمته�أمام�, نفسه�كان�Sقتصاد�ال~�يطاني�Fي�حالة�ركود

Sحتياطيات��جنبية�ا%ارك��%اني�إ�wأن�رد�فعل�الحكومة�ال~�يطانية�كان�بشراء�العملة�ا%لكية�مستخدمة�Fي�ذلك�

بينما�لم�تنجح�الحكومة�Fي�الحفاظ�عQى�استقرار�سعر�صرف�الجنيه�]س��لي��Ìومن�ثم�الخروج�من�آلية�, من�العم!ت

  ).ERM(النقد�ا%وحد��وروبية�

  

قليل�والت, وبخروج�بريطانيا�من�هذه�»لية�تم�تخفيض�سعر�الفائدة�و�هو��مر�الذي�ساعد�عQى�تقليل�حدة�Sنكماش

وهو��مر�الذي�ساعد�إ�ى�حد�ما�عQى�قيام�ال~�يطاني�ن�بسداد�ا%دفوعات�العقارية�مما�يع��Ì, من�تدهور�قطاع�ا%نازل 

وبالتا�ي�تقلص�, كما�تشجع�ا%س¯�لك�ن�عQى�Sق��اض�ومن�ثم�ارتفاع�مستويات�]نفاق, معاودة�قطاع�ا%نازل�إ�ى�التعاFي

  %.1.0انكماش�بمقدار��F1993ي�عام��انكماش�Sقتصاد�ال~�يطاني�إذ�سجل

  

نجد�أن�Sقتصاد�ال~�يطاني�انزلق�Fي�الركود�Fي�بداية�عقد�التسعينيات�ونتج�ذلك�عن�, وطبقا�لÆسباب�السابق�ذكرها



تفجر�أزمة�Sئتمان�وال���بدأت�Fي�الوwيات�ا%تحدة�و�أثرت�بالسلب�عQى�سائر�Sقتصاديات�العا%ية�وم�Îا�Sقتصاد�

  ....نيال~�يطا

  

   خروج�;قتصاد�ال�0يطاني�من�آلية�النظام�النقدي��وروبي

  

Fي�بداية�عقد�التسعينيات�كان�Sقتصاد�ال~�يطاني�يواجه�ركود�اقتصادي�و�الذي�نتج�بفعل�أزمة�ا%دخرات�و�القروض�

ى�آلية�النظام�النقدي�وكان�Fي�ذلك�الوقت�Sقتصاد�ال~�يطاني�منضما�إ�. ال���بدأت�Fي�الوwيات�ا%تحدة��مريكية

, وذلك�يع��Ìأن�الجنيه�]س��لي��Ìأصبح�مرتبطا�بالعملة��وروبية�ذات�القوة�النسبية�أ�wو�ي�ا%ارك��%اني, �وروبي

�أمام�ا%ارك��%اني�Fي�مساء�يوم�السادس�عشر�من�سبتم~��
ً
والجدير�بالذكر�أن�الجنيه�]س��لي��Ìتراجع�بشدة�فجأة

  .و�هو�اليوم�الذي�أطلق�عليه�يوم�Sثن�ن��سود�1992أيلول�من�عام�/

  

ومنذ�ذلك�الوقت�اضطرت�الحكومة�ل~�يطانية�إ�ى�إخراج�الجنيه�]س��لي��Ìمن�آلية�النظام�النقدي��وروبي�ا%وحد�

والجدير�. انيخاصة�بعد�أن�تأثر�بشدة�نتيجة�ا%ضاربات�وال���دفعت�بانحدار�كب���لقيمة�العملة�ا%لكية�أمام�ا%ارك��%

وذلك�كجزء�من�النظام�النقدي��وروبي��1979بالذكر�أن�نظام�آلية�سعر�الصرف��وروبي�ا%وحد�تم�تطبيقه�Fي�عام�

وكانت�قيمة�عم!ت�الدول��عضاء�Fي�هذا�النظام�ثابتة�. وكان�ذلك�بغرض�تحقيق�الوصول�إ�ى�عملة�أوروبية�موحدة

التقليل�من�التقلبات�Fي�قيمها�ومعتمدة�عQى�سعر�صرف�مركزي�أوروبي��نسبيا�أمام�بعضها�البعض�مما�يساعد�عQى

  .موحد�ولكن�Fي�الوقت�نفسه�كانت�قيم�هذه�العم!ت�معومة�أمام�عم!ت�الدول��خرى�غ����عضاء�Fي�هذا�النظام

  

ظام�إF�wي�حدود�وبالتا�ي�كان�هذا�النظام�يمنع�تقلبات�قيمة�الجنيه�]س��لي��Ìأمام�عم!ت�الدول��عضاء�Fي�الن

مارك��2.95الجدير�بالذكر�أن�العملة�ا%لكية�عندما�انضمت�إ�ى�آلية�سعر�الصرف��وروبي�ا%وحد�كانت�بقيمة�, 6.0%

عQى�الرغم�من�أن�مستويات�التضخم�كانت�أعQى�بكث���من�ا%ستويات�% 6.0وكان�سعر�الفائدة�, 1990أ%اني�Fي�عام�

  .ا%تواجدة�Fي�Sقتصاد��%اني

  

وFي�غضون�أسبوع�ن�فقط�قام�الكث���من�ا%ضارب�ن�ببيع�الب!ي�ن�من�العملة�ا%لكية�عQى�أمل�أن�يتم�أعادة�شراء�تلك�

العملة�بعد�أن�تصل�إ�ى�مستويات�منخفضة�و�بالتا�ي�يتم�ج��Ì�رباح�من�فروق�السعر�و�هو�ما�أدى�إ�ى�حدوث�كارثة�

وسط�هؤwء�ا%ضارب�ن�ا%ستثمر�الشه���جورج�سورس�والذي��وكان, 1992أيلول�من�عام�/السادس�عشر�من�سبتم~�

وعودة�مع�جهود�الحكومة�ال~�يطانية�ال���قررت�Fي�ذلك�الوقت�رفع�, بليون�خ!ل�هذه�الف��ة�القص��ة$ 1.0ج��Ìنحو�

يه�وقامت�الحكومة�أيضا�بالتصريح�نحو�إنفاق�الب!ي�ن�من�الجن�éات�%عاودة�شراء�الجن, %12.0سعر�الفائدة�إ�ى�

وعQى�الرغم�من�. ]س��لي��Ìمن��سواق�Fي�الوقت�الذي�كانت�قد�تمت�عليه�عمليات�بيع�بشكل�مكثف�وغ���معهود

ذلك�إ�wأن�الحكومة�كانت�تضخ�هذه��موال�Fي�الوقت�الذي�يسيطر�عليه�ا%ضارب�ن�و�من�ثم�زيادة�ثروا��م�ولهذا�لم�

  .يكن�لهذا�التدخل�الحكومي�أثر�كب���أو�يذكر



  

أعلنت�الحكومة�ال~�يطانية�الخروج�من�آلية�الصرف��1992أيلول�من�عام�/مساء�يوم�السادس�عشر�من�سبتم~�وFي�

إ�wأن�سعر�الفائدة�ظل�عند�مستويات�, �وروبي�ا%وحد�ورجعت�العملة�ا%لكية�تعمل�إ�ى�ما�كان�عليه�قبل�Sنضمام

, Fي�ظل�خروج�الجنيه�]س��لي��Ìمن�هذا�النظام% 15.0بينما�كانت�التوقعات�تش���إ�ى�وصول�سعر�الفائدة�إ�ى�% 12.0

  .بينما�استمر�ا%ضارب�ن�Fي�عمليات�البيع% 10.0وهذا�Sرتفاع�Fي�سعر�الفائدة�قد�تم�رفعه�من�مستويات�

  

والقليل�من�الناس�من�يعلم�, وبعد�خروج�العملة�ال~�يطانية�من�هذا�النظام�وصلت�إ�ى�تحقيق�مستوى�منخفض�جديد

وكما�, ح�الطريق�ل!قتصاد�ال~�يطاني�أمام�تحقيق�النمو�بعد�أن�كان�Sقتصاد�يعاني�من�الركود�قبل�ذلكأن�ذلك�فت

ربع�سنوي�من�النمو�60.0كان�ما�حدث�يعد�بالكارثة�إ�wأن�بعد�خروج�Sقتصاد�ال~�يطاني�من�هذا�النظام�حقق�نحو�

ا�%ا�بعد�هذه�الكارثة�بينما�استمرت�العملة�ا%لكية�بينما�كان�سعر�الفائدة�أقل�تقلب�Halifaxوفقا�åحصاءات�مؤسسة�

وهو�ما�جعل�البعض�يسم��هذه��يام�بيوم��ربعاء��1995مارك�أ%اني�بحلول�عام�F2.20ي�Sنخفاض�ح��³وصلت�إ�ى�

وقد�أطلق�هذا�ا%صطلح�ªن�Sقتصاد�ال~�يطاني�Fي�ذلك�الوقت�بات�يحقق�مستويات�نمو�مرتفعة�وأداء�. �بيض

  .ادي�أفضل�من�أداء�اقتصاديات�منطقة�اليورواقتص

  

  1997;قتصاد�ال�0يطاني�Uي�عهد�حزب�العمال�منذ�عام�

  

ويعتمد�بشكل�كب���عQى�النقابات�العمالية�ويمثل��1906حزب�العمال�Fي�ا%ملكة�ا%تحدة�ال~�يطانية�تأسس�Fي�عام�

�صوات�لهذا�الحزب�يأتي�من�ا%ناطق�وا%دن��و�أك~��عدد�من,حزب�العمل�الجناح�اليساري�Fي�السياسة�ال~�يطانية

  .الصناعية

  

عاما�من�حكم�ا%حافظ�ن�،�وحزب��18بعد��1997أيار�/حزب�العمال�أصبح�الحزب�الحاكم�Fي�ا%ملكة�ا%تحدة�Fي�مايو

�,العمال�الجديد�انتخب�Fي�ذلك�العام�بقيادة�توني�بل���الذي�يعد�اصغر�رئيس�وزراء�ينتخب�لنحو�قرن�من�الزمان

�1995والجدير�بالذكر�أن�حزب�ا%حافظ�ن�كان��wيحظى�بشعبية�كب��ة�خاصة�بعد�الركود�الذي�ضرب�الب!د�Fي�عامي�

  .هذا�جنبا�إ�ى�اثن�ن�من�الفضائح�ال���كان�لها�التأث���السل��ÝعQى�شعبية�الحزب�1996و�

  

ة�الحزب�وأصبح�ال��ك�{�ينصب�بشكل�Fي�ظل�حكومة�بل���تغ��ت�الظروف�و��وضاع�Sقتصادية�جذريا�كما�أعيد�هيكل

أك~��عQى�الوسط�السيا���،�وقلل�الحزب�من�اعتماده�عQى�النقابات�ا%هنية�والعمالية�ال���لعبت�دورا�كب��ا�Fي�سياسة�

،�وعQى�" حزب�العمال�الجديد"وFي�الوقت�الذي�أعيد�فيه�هيكلة�حزب�العمال�حيث�بات�يطلق�عليه�اسم�. الحزب

الحزب�اتفق�تقريبا�مع�نفس�نهج�حزب�ا%حافظ�ن�فيما�يتعلق�باåنفاق�الحكومي�والسياسة��الرغم�من�ذلك�إ�wأن

  .فيما�كان�حزب�ا%حافظ�ن�يريد�التعامل�مع�Sتحاد��وروبي�بشكل�أك~��وكان�هذا�تغ���كب���من�قبل�الحزب. النقدية

  



مة�اتخاذ�إجراءات�جديدة�،�وهذا�يع��Ìعندما�انتخب�توني�بل���كرئيس�للحكومة�الجديدة�،�عQى�الفور�بدأت�الحكو 

   .عدم�حمل�ا%دني�ن�لÆسلحة�مثل�ا%سدسات،�وتحس�ن�الرعاية�Sجتماعية�ونظم�الرعاية�الصحية

  

ويذكر�التاريخ�ال~�يطاني�أن�حزب�العمل�أنجز�الكث���من��مور�بدءا�من�أول�خفض�الضرائب�عQى�أرباح�الشركات�وتم�

وقد�قام�السيد�جوردون�براون�الذي�كان�وزير�. لتبغ�والبÁ{ين�وا%شروبات�الكحوليةزيادة�الضرائب�ا%فروضة�عQى�ا

ا%الية�Fي�ذلك�الوقت�بإعطاء�البنك�ا%ركزي�ال~�يطاني�Sستق!لية�التامة�Fي�اتخاذ�القرارات�مثل�تغي���أسعار�الفائدة�

  .ور�Sقتصاديةوهذا�ما�دفع�بزيادة�نفوذ�البنك�ال~�يطاني�Fي�قدرته�عQى�التحكم�Fي��م

  

وبدأت�الحكومة�برنامجا�جديدا�للرعاية�Sجتماعية�والذي�أطلق�عليه�برنامج�العمل�،�وهذا�فتح�ا%زيد�من�فرص�

إ�wأنه�عQى�الجانب�»خر�خفض�من�ا%زايا�و�]عانات�ال���تحصل�عل�éا��مهات�الوحيدات�وهذا�ال~�نامج�, العمل

ال~�يطاني�كان�السبب�الذي�ساعد�عQى�خفض�معدwت�البطالة�وبالتا�ي�دعم��الجديد�عندما�تم�تطبيقه�Fي�Sقتصاد

  .من�النمو�Sقتصادي�بالب!د

  

مع�انخفاض�معدwت�البطالة�،�فقد�ارتفع�حجم�]نتاج�وهو�ما�يع��Ìارتفاع�مستويات�الطلب�Fي�الب!د�وبالتا�ي�ارتفاع�

ف�حدة�الركود�أثناء�ف��ة�توني�بل���خاصة�مع�تطبيق�حجم�]نفاق،�وهذه�من�أحد�العوامل�ال���ساعدت�عQى�تخفي

  .برنامج�الحد��دنى�لÆجور�وتوف���نحو�مليون�وظيفة

  

فيما�كان�السبب�الفوز�Fي�Sنتخابات�Fي�عام�, 2007توني�بل���استقال�من�منصبه�Fي�عام�/الجدير�بالذكر�أن�السيد 

ولكن�مع�, الطبقة�ا%توسطة�بد�wمن�الطبقة�العليا�هو�أن�الحزب�تحرك�صوب�اليم�ن�و�Sق��اب�أك��Íمن��1997

السياسة�الحالية�للحزب�فقد�أصحبت�أك��Íتوازنا�ب�ن�الطبقت�ن�فيما�يمثل�السيد�جوردون�براون�رئيس�الحزب�و�

  .الحكومة�Fي�الوقت�الحا�ي

  

  الركود�;قتصادي�Uي�أواخر�عقد��لفية

  

ية�الرئيسية�Fي�أواخر�عقد��لفية�والذي�عرف�عQى�أنه�أسوأ�أزمة�الركود�Sقتصادي�الذي�ضرب�Sقتصاديات�العا%

ائتمان�عا%ية�منذ�الكساد�العظيم�و�ال���بدأت�من�الوwيات�ا%تحدة��مريكية�ومن�ثم�انتشرت�إ�ى�با�ي�دول�العالم�

  .مسببا�ذلك�أضرار�جمة�لهذه�Sقتصاديات

  

بنوك�عQى�حافة�S¾�يار�والبعض��خر�قد�ا¾�ار�بالفعل�خاصة�عندما�أصبح�العديد�من�ال�2008�زمة�بدأت�Fي�عام� 

البنوك�Sستثمارية�وهو��مر�الذي�دفع�الحكومات�و�البنوك�ا%ركزية�للتدخل�Fي��سواق�وهو�ما�يع��Ìتوف���الب!ي�ن�

  .من�الدوwرات�%ساعدة�ا%ؤسسات�ا%الية



  

ات�للحد�من��ضرار�ال���سبب¯�ا�تلك��زمة�إ�wأ¾�ا�فشلت�و�وحاولت�الحكوم. وانتشرت�هذه��زمة�ب�ن�دول�العالم 

ذلك�بفعل�أن�تلك�اقتصاديات�تلك�الدول�تواجه�أسوأ�أزمة�مالية�منذ�عهد�الحرب�العا%ية�الثانية�Fي�الوقت�الذي�

  .م�انكمش�فيه�بعض�تلك�Sقتصاديات�و�البعض��خر�مثل�Sقتصاد�ال~�يطاني�أعلن�دخوله�Fي�الركود�بشكل�رس

  

وإذا�نظرنا�عQى�السبب�الرئي����وراء��زمة�سوف�نجد�أ¾�ا�حدثت�بفعل�الفقاعة�العقارية�Fي�الوwيات�ا%تحدة� 

حيث�استمر�سوق�العقارات�Fي�Sرتفاع�%ا�يقرب�, �مريكية�و�ي�السبب��ول�Fي�إحداث�الركود�Sقتصادي�العالم�

ازل�و�الذي�كان�السبب�وراء�ظهور�%ا�يسمون�باسم�ذوي�ا%!ءة�ا%الية�من�العشرين�عام�وهو�ما�يع��Ìارتفاع�أسعار�ا%ن

وهو�ما�يع��Ìحصول�أصحاب�مستويات�الدخل�ا%نخفض�أو�ذوي�,Fي�Sق��اض) خطر�ائتمان�مرتفع�للغاية(ا%تدنية�

  .التاريخ�Sئتماني�الضعيف�Fي�الحصول�عQى�القروض�العقارية�ال���ما�لبثت�أن�أصبحت�عالية�ا%خاطر

  

Fي�الوقت�الذي�ارتفعت��2007و��2006ومع�انفجار�الفقاعة�العقارية�بدأت�أسعار�ا%نازل�Fي�Sنخفاض�%ا�ب�ن�عامي� 

وهو�ما�يع��Ìأن�قيمة�العقار�أصبحت�اقل�من�حجم�الدين�الواجب�سداده�من�قبل�مالكي�العقار�و�,فيه�أسعار�الفائدة

وبدأ�ذوي�ا%!ءة�ا%الية�, بدأت�البنوك�بالحجز�عQى�الكث���من�ا%نازل وبعد�هذا�, هو�ما�يع��Ìأصبحت�قيمة�العقار�سلبية

ا%تدنية�مواجهة�»ثار�السلبية�ل!زمة�ا%الية�حيث�فقد�البعض�لوظائفه�و�البعض��خر�واجه�ارتفاع�قيمة�ا%دفوعات�

  .وهذا�ما�كان�له�أحد��سباب�Fي�ارتفاع�معدwت�الحجز�عQى�ا%نازل . العقارية

  

عدد�ا%نازل�ال���تم�الحجز�عل�éا�ا%!ي�ن�وهذا�ما�نتج�عنه�اضمح!ل�لقيمة��وراق�ا%الية�ا%دعومة�برهونات�وفاق� 

وامتدت�هذه��زمة�إ�ى�الكث���من�Sقتصاديات�حول�العالم�, عقارية�وال���كانت�مملوكة�لدى�ا%ستثمرين�Fي��سواق

  .مسببة�أسوأ�أزمة�مالية�منذ�الكساد�العظيم

  

عندما�أراد�أحد��2007ؤشر��ول�الذي�كان�يعد�كجرس�]نذار�باق��اب��زمة�من��سواق�Fي�أوروبا�كان�Fي�عام�ا% 

ا%ستثمرين�الكبار�مثل�بنك�بي�ان�بي�باريبا�الفرن����جذب�ا%زيد�من��موال�من�ا%ؤسسات�أو�الصناديق�ال���كان�لها�

وعQى�جانب�آخر�ارتفعت�تكلفة�Sئتمان�وFي�, ا%دعومة�بأصل�عقاري ارتباط�وثيق�بسوق��وراق�ا%الية��مريكية�

  .الوقت�نفسه�أصبحت�البنوك�حول�العالم�تعاني�من�أزمة�سيولة

  

وFي�الوقت�الذي�أصبحت�فيه�ا%ؤسسات�ا%الية�و�ا%صرفية�تعاني�من�أزمة�سيولة�حادة��مر�الذي�أثر�بالسلب�عQى� 

�فراد�و�الشركات�Fي�الحصول�عQى�القروض�مما�نتج�عن�ذلك�تسريح�الكث����Sقتصاديات�إذ�لم�يعد�يستطع�كل�من

من�العمالة�و�انخفض�مستوى�الدخل�مما�أدى�إ�ى�تراجع�حجم�Sس¯�!ك�وهو��مر�الذي�دفع�بمعظم�Sقتصاديات�

  .حول�العالم�Fي�مواجهة�أسوأ�معدwت�النمو�منذ�عهد�الحرب�العا%ية�الثانية

  



  Sى�القطاعات�الرئيسية�بفعل�الشلل�الذي�أصاب�مستويات�الطلب�وهو��مر�الذي�أثر�وعندما�هيمن�Qنكماش�ع

سلبا�عQى�النمو�Sقتصادي�ال~�يطاني�ليÁ{لق�بذلك�Fي�أول�ركود�رسم��منذ�أوائل�التسعينيات�و��سوأ�منذ�الكساد�

  .العظيم

  

للتخفيف�من�حد��ا�هذا�بجانب�الوقف�جنبا�إ�ى�هذه��زمة�دفعت�الحكومات�حول�العالم�Fي�اتخاذ�إجراءات�فورية� 

رئيس�الوزراء�ال~�يطاني�السيد�جوردون�براون�حاول�أن�, جنب�مع�البنوك�ا%ركزية�ال���بدأت�التدخل�Fي��سواق

وذلك�عن�طريق�ضمان��2007أيلول�من�عام�/Fي�سبتم~��Northern Rockيتجنب�نزيف�سحب�الودائع�Fي�بنك�

بليون�جنيه�إس��لي��Ìبعد��نباء�ال���وردت�بشأن��1.00الذي�سحب�فيه�ا%ستثمرين�نحو�ا%دخرات�هذا�Fي�الوقت�

  .قيام�البنك�بتوف���رأسمال�%ساعدة�البنك�ا%ركزي�ال~�يطاني

  

تقديم�مساعدات�مالية�إ�wأنه�تم�تأميمه�بعد�ستة�أشهر�من�ذلك��Northern Rockو�عQى�الرغم�من�محاولة�بنك� 

الضعف�عQى�البنوك�Fي�Sقتصاديات�العا%ية�الرئيسية�حيث�كانت�تلك�البنوك�تواجه�نقص�Fي�بينما�هم�ن�, الوقت

السيولة�و�التمويل�Fي�الوقت�الذي�استمر�فيه�ا%ستثمرين�Fي�سحب�مدخرا��م�Fي�ضوء�ا%خاوف�بشأن�تورط�تلك�

  .لغايةالبنوك�Fي��وراق�ا%الية�ا%دعومة�بأصل�عقاري�ال���انطوت�عQى�مخاطر�مرتفعة�ل

  

البنك�ا%ركزي�ال~�يطاني�عندما�رأى�احتدام�تلك��زمة�أتجه�إ�ى�اتخاذ�العديد�من�]جراءات�ا%مكنة�ال���من�شأ¾�ا� 

إ�ى�أن�وصلت�إ�ى�% 5.75أن�تسهل�من�عمليات�]قراض�مرة�أخرى�إذ�قام�بخفض�سعر�الفائدة�من�مستويات�

نى�مستوى�لسعر�الفائدة�منذ�تأسيس�البنك�ومن�ثم�آثر�البنك�وهو�بذلك�أد�2009آذار�من�عام�/Fي�شهر�مارس% 0.50

]بقاء�عQى�سعر�الفائدة�عند�هذا�ا%ستوى�منذ�ذلك�الوقت�Fي�الوقت�الذي�بدأ�فيه�شراء�السندات�Fي�محاولة�لتوف���

  .الهدوء�Fي��سواق�ا%الية

  

رتفاعا�لÆسعار�و�حدوث�انفجار�للفقاعة�ولم�يكن�قطاع�ا%نازل�وحده�Fي�الوwيات�ا%تحدة��مريكية�الذي�شهد�ا 

العقارية�بل�حدث�ذلك�أيضا�Fي�قطاع�ا%نازل�ب~�يطانيا�وال���كانت�تعتمد�عQى�هذا�القطاع�بشكل�كب���Fي�تحقيق�

مقارنة�% 10وكان�أحد�ا%ؤشرات��ولية�من�قبل�البنك�ا%ركزي�ال~�يطاني�يش���إ�ى�تراجع�أسعار�ا%نازل�بنحو�, النمو

  .لسابقة�وكان�ذلك�بمثابة�تأكيد�عQى�وجود��زمة�Fي�الب!دبالسنة�ا

  

وFي�الوقت�الذي�كان�يسÕى�فيه�ا%سئول�ن�إ�ى�استخدام�كافة�]جراءات�ا%مكنة�ال���من�شأ¾�ا�أن�تسهل�من�عمليات� 

بلت�بالعديد�إ�wأن�هذه�الجهود�قو , ]قراض�لكل�من��فراد�و�الشركات�لوضع�الدورة�Sقتصادية�Fي�وضعها�الصحيح

من�الصعوبات�خاصة�مع�امتناع�البنوك�عن�]قراض�Fي�الوقت�الذي�تحاول�فيه�تخليص�م�{اني¯�ا�من�الديون�

  .الرديئة�و�القيام�بعمليات�لشطب��صول�ال���نتجت�من�تع��Íذوي�ا%!ءة�ا%تدنية�Fي�تسديد�القروض�العقارية

  



ث�اتجهت�جميع��راء�إ�ى�ضرورة�اتخاذ�البنوك�عQى�ا%دى�طويل�وبفعل�أزمة�Sئتمان�ال���انتشرت�حول�العالم�حي 

إجراءات�أك��Íصرامة�عن�ذي�قبل�سواء�عQى�ا%ستوى�ا%حQي�أو�العالم��لتنجب�حدوث�أزمات�مماثلة�و�Sنزwق�Fي�

  .ركود�عالم��من�جديد�الذي�من�شأنه�التأث���السل��ÝعQى�العديد�من�اقتصاديات�العالم

  

انخفاض�(انيا�Fي�الوقت�الحا�ي�تتمثل�Fي�مواجهة�درجة�عالية�من�مخاطر�Sنخفاض�التضخم���وضاع�Fي�بريط 

هذا�باåضافة�إ�ى�, بجانب�ارتفاع�عدد�العاطل�ن�عن�العمل�و�ارتفاع�معدwت�البطالة, )مستمر�للمستوى�العام�لÆسعار

�175.00بقيمة�برنامج�شراء��صول�إ�ى��فيما�وصل�البنك�ا%ركزي�ال~�يطاني, استمرار�الجمود�Fي�عمليات�Sئتمان

و�ذلك�Fي�محاولة�التحس�ن�, 2009آب�من�عام�/بليون�جنيه�إس��لي��Ìوذلك�وفقا�)خر�اجتماع�عقد�Fي�شهر�أغسطس

فيما�قد�تأخذ�ا%ملكة�ا%تحدة�, من��وضاع�Sقتصادية�و�التقليل�من�حدة�Sنكماش�Sقتصادي�الذي�يضرب�الب!د

 ..!!طوي!�لكي�تعود�إ�ى�تحقيق�النمو�و�Sزدهار�كما�كانت�من�قبل�ال~�يطانية�وقتا


