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 أوال من هو االتحاد األوربي؟

، تأسس بناء على اتفاقية معروفة دولة 72يضم  األوروبية هو جمعية دولية للدول االتحاد األوروبي

العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن ، ولكن 1991 الموقعة عام معاهدة ماستريخت باسم

 .الماضي

 

 

من أهم مبادئ االتحاد األوروبي نقل صالحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية األوروبية. لكن تظل 

هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصالحيات الممنوحة من كل دولة على حدة لذا ال يمكن اعتبار هذا 

 .حيث أنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم فدرالي االتحاد على أنه اتحاد

الذي تبنت استخدامه  اليورو لالتحاد األوروبي نشاطات عديدة، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي

األعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة. احتفل  27دولة من أصل ال 91

 12 د األوروبي فيحصل االتحا .اتفاقية روما عام على إنشاء االتحاد بتوقيع 05بمرور  2007 مارس في

لمساهمته في تعزيز السالم والمصالحة والديمقراطية وحقوق  جائزة نوبل للسالم على 2012 أكتوبر

 .اإلنسان في أوروبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 الدول األعضاء في االتحاد األوربي:

 

 الدّنمارك  .7 هولندا .6 لوكسمبورغ .0 إيطاليا .4 ألمانيا .3 فرنسا .2 بلجيكا  .9

 فنلندا  .94 النّمسا .93 إسبانيا .92 البرتغال .99 اليونان .95 كرواتيا .1 أيرلندا  .8

 ليتوانيا  .29 التفيا  .25 المجر .91 إستونيا  .98 التشيك .97 قبرص .96 السويد  .90

  رومانيا .27 بلغاريا  .26 سلوفينيا  .20 سلوفاكيا  .24 بولندا .23 مالطا .22

 

 بريطانيا واالتحاد األوربي:

عضواً في االتحاد األوروبي، الذي تأسس بموجب معاهدة "ماستريخت" في  9173عام أصبحت بريطانيا في 

، كتطور لعملية (9113ودخلت حيز التنفيذ في األول من نوفمبر  9112فبراير  7تم توقيعها في (، 9119عام 

ية اتحاد كاتفاق  Beneluxبما كان يُعرف باسم دول البنولوكس 9148عام  التكامل األوروبي التي بدأت منذ

في عام   ECSC إنشاء الجماعة األوروبية للفحم والصلب جمركي بين بلجيكا، ولوكسمبورغ، وهولندا، تبعها

جاءت الخطوة الحقيقية الثالثة نحو التكامل  9107بين هذه الدول وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وفي عام  9109
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بلجيكا وفرنسا ( بين األعضاء المؤسسين الستة EEC األوروبي بإنشاء الجماعة االقتصادية األوروبية

في نفس  EAEC . ثم الجماعة األوروبية للطاقة النووية(وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا الغربية

 EC تعمل هذه المجموعات تحت إشراف ما بات يعرف باسم الجماعة األوروبية 9167عام  العام، ومنذ

ارات االقتصادية لهذه الجماعات، تلك العملية التي نمت وتطورت القر كجهاز سياسي يشرف على اتخاذ

ة )قبل دول 28الذي يتكون من  EU األوروبي في عملية التكامل األوروبي، مما أصبح يعرف اليوم باالتحاد

 انفصال بريطانيا عنه(.

ى التحاد األوربي حتومنذ دخول بريطانيا في االتحاد األوربي كان هناك العديد من االستفتاءات للخروج من ا

 .2596تحقق ذلك في استفتاء 

 اقتصاد بريطانيا:

و سادس االسمي،  الناتج المحلي اإلجمالي من حيث سادس أكبر اقتصاد في العالم هي المملكة المتحدة

من حيث  فرنسا و ألمانيا بعد روباأو في اقتصاد تمتلك ثالث أكبر .تعادل القدرة الشرائية أكبرها من حيث

القيمة االسمية، و الثاني بعد ألمانيا من حيث تعادل القوة الشرائية. يصنف تعادل القدرة الشرائية من 

اسمياً. المملكة المتحدة هي ثاني أكبر اقتصاد في  25في العالم والمرتبة  97المرتبة  حيث نصيب الفرد في

العالم المالي، في المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة وهي موطن للعديد من أكبر البنوك والشركات في 

عاصمة البالد وأكبر مركز مالي في العالم، ولديها أكبر ناتج محلي إجمالي كمدينة  لندن. العالم والشركات

بريتيش  و إتش إس بي سي ية مثلشركة أوروب 055من أصل أكبر  955وهي موطنا ألكثر من  أوروبا في

 .بتروليوم

مجموعة  و مجموعة الثماني و دول الصناعية السبعمجموعة ال حدة هي أيضاً عضو فيالمملكة المت

االتحاد  و العالميةمنظمة التجارة  و منظمة التعاون والتنمية االقتصادية و األمم المتحدة و العشرين

 .الكومنويلث و األوروبي

 اقتصاد االتحاد األوربي:

وهو ثاني أكبر اقتصاد  .االتحاد األوروبي هو االقتصاد المشترك للبلدان األعضاء في اقتصاد االتحاد األوروبي

في العالم من حيث القيمة االسميّة )بعد الواليات المتحدة( ومن حيث معادلة القوة الشرائيّة أو تعادل 

تريليون  98.8دِر الناتج المحلي اإلجمالي لالتحاد األوروبي بنحو القوة الشرائيّة )ّبي بّي بّي( )بعد الصين(. قٌّ

من االقتصاد العالمي )الناتج المحلي اإلجمالي االسمي  ٪ 22، ممثاًل نحو 2598دوالر )على األقل( في عام 

 . (العالمي

أكثر العمالت ، ثاني أكبر عملة احتياطيّة وكذلك ثاني 27دولة من أصل  91اليورو، الُمستَخدَم من قبل 

دولة، في منطقة اليورو وفي  20المتداولة في العالم بعد الدوالر األمريكي. اليورو هو العملة الرسمية في 

  .ستة بلدان أوروبية أخرى، رسميًا أو عمليًاً

يتكوّن اقتصاد االتحاد األوروبي من سوق داخلي يضم اقتصادات متنوعة تعتمد على السّوق الحّرة والنماذج 

دوالر  43.988جتماعية المتقدمة. كان نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )تعادل القوة الشرائية( اال

دوالر في  98.996دوالر لليابان و 44.246دوالر في الواليات المتحدة، و 62.861، مقارنةً بنحو 2598في عام 

دول الي )تعادل القوة الشرائية( بين الالصين. هناك تباينات كبيرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجم

دوالرا في بلغاريا. بقيمة منخفضة لمُعامل  23961دوالرا في لوكسمبورغ إلى  956.372األعضاء تتراوح بين 

  ي.، فإن االتحاد األوروبي يتميز بإعادة تقسيم للدخل أكثر مساواة من المعدل العالم39جيني البالغ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AA%D8%B4_%D8%A5%D8%B3_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AA%D8%B4_%D8%A5%D8%B3_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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في العالم من حيث القيمة  بورصة يورو هي يورونكست وهي سادس أكبرالبورصة الرئيسية في منطقة ال

، في حين بلغ 2592ريليون دوالر في عام ت 0,9السوقية. بلغ إجمالي االستثمارات األجنبية في االتحاد األوروبي 

تريليون دوالر، وهو أعلى بكثير من االستثمارات  1,9إجمالي استثمارات االتحاد األوروبي في الدول األجنبية 

 ،المحلية واألجنبية في العالم. أكبر الشركاء التجاريين لالتحاد األوروبي هم الواليات المتحدة، الصين

   دا.اليابان، النرويج، كوريا الجنوبية، الهند وكن سويسرا، روسيا، تركيا،

، ظهرت الحاالت االقتصادية المتناقضة بين جنوب أوروبا من 2551منذ بداية أزمة الدَيَن العام في عام 

جهة، ووسط وشمال أوروبا من جهة أخرى: كارتفاع معدل البطالة والديون العامة في بلدان البحر 

وانخفاض معدل البطالة مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المتوسط باستثناء مالطا، 

الناتج  من ٪ 85، كان الدَيَن العام في االتحاد األوروبي 2598الشّرق وفي بلدان الشمال األعضاء. في عام 

، واألعلى، في اليونان بنسبة ٪ 8.4، مع وجود تباينات بين أدنى معدل، في إستونيا بنسبة المحلي اإلجمالي

989.9 ٪. 

 

 -األوربي( )المصدر االتحاد 2525وحتى عام  2599مقارنة بين الناتج المحلي للدول األوربية منذ عام -

 

 ما هو البريكست

والذي يعني اتفاقية خروج بريطانيا وإيرلندا الشمالية من االتحاد  British exit البريكست هو اختصار لجملة 

 األوربي.

جرى استفتاء شعبي في بريطانيا صوت فيه الغالبية للخروج من االتحاد األوربي، وبعد  2596في عام 

 االتحاد األوربي وبريطانيا حول اتفاق البريكست.االستفتاء بدأت المفاوضات بين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 أهم أسباب اتفاق بريكست:

 التخلص من عبء المهاجرين والالجئين .1

يؤمن المواطن البريطاني بأن الخروج من االتحاد األوروبي سيمكّن بالده من اتباع نظام جديد يحد من 

 .الدالسماح للمهاجرين من خارج االتحاد األوروبي بالدخول إلى الب

ألف مهاجر، وهو ما يشكل عبئاً  863وتشير آخر اإلحصائيات إلى أن عدد المهاجرين في بريطانيا يقدّر بـ

مليارات دوالر( سنوياً، بحسب جامعة "مدرسة لندن  4.939مليارات جنيه إسترليني ) 3.67بقيمة تتجاوز 

 ."االقتصادية

 الخوف من اإلرهاب .2

الدول األوروبية مؤخراً دفعت المواطن البريطاني إلى التفكير في أن زيادة الهجمات اإلرهابية في بعض 

االنفصال عن االتحاد األوروبي سيوقف اتفاقية الحدود المفتوحة بين دوله، وهو ما قد يحد حركة 

 .المواطنين األوروبيين، ومن ثم يحول دون مجيء اإلرهابيين إلى بريطانيا

تصريحات عدة لمتزعمي معسكر "الرحيل"، وفي مقدمتهم وخالل األشهر الماضية كانت هناك 

دومينيك راب، وزير العدل البريطاني، الذي اعتبر أن "الخروج من شأنه ردع هجمات إرهابية محتملة في 

 ."المستقبل

 التوفير المالي للصحة والتعليم .3

م في تصديقه هذا السبب مترتب على التخلص من أعباء استقبال المهاجرين عبر الحدود، الذي أسه

مليون جنيه  305مئات المطويات التي وزعت بالبريد أو على نواصي الشوارع، التي توقعت توفير 

 .مليون دوالر( أسبوعياً لحساب الخزينة البريطانية، وهو مبلغ كافٍ لبناء مستشفى 485إسترليني )

من معسكر المعارضين  كما أن المبلغ نفسه يعادل نصف ميزانية التعليم في إنجلترا، مع اقتراحات

 .للبقاء بتوظيف تلك األموال في البحث العلمي والصناعات الجديدة

 وعود فضفاضة باالزدهار .4

المواطنَ البريطاني، حيث ظلت كلمات رئيس بلدية لندن  وهي وعود مّنى بها المعسكر الرافض للبقاء

اني داخل اللجان، حيث لم السابق رئيس الوزراء الحالي، بوريس جونسون، مصاحبة للمواطن البريط

واستعدنا السيطرة على بالدنا واقتصادنا  2596يونيو  23ينسَ مقولته: "إذا صوتنا في 

 ."فإننا نستطيع عندها أن نزدهر كما لم نزدهر من قبل وديمقراطيتنا

تلك الوعود امتألت بها الصحف المؤيدة للخروج، ومنها صحيفة "صنداي تايمز"، التي قالت: "لو كان 

هناك دبلوماسية أفضل لكانت ستجعل االستفتاء غير ضروري، ولكن اآلن السؤال أمام الناخبين، 

فالخروج من االتحاد األوروبي هو أفضل طريقة لوقف المزيد من االتحاد االقتصادي والسياسي بين 

 ."الطرفين

 التجارة الحرة .5

سبباً كافياً لدى المواطن  كان روج،قدّم معسكر المعارضين للبقاء تصوراً عن أوضاع التجارة عقب الخ

البريطاني إلى توقع األفضل، حيث يتصور المواطن البريطاني أن الرحيل سيمكن بالده من إقامة 

عالقات اقتصادية مع االتحاد األوروبي دون خضوعها لقوانين االتحاد، حيث يمكنها عمل اتفاقيات 

 .ضافة لمساعي إقامة منطقة تجارة حرةتجارية مع دول مهمة مثل أمريكا والهند والصين، باإل
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 النفوذ الدولي .6

يعتقد البريطانيون أن تأثير بالدهم داخل االتحاد األوروبي ضعيف، وفي حال رحيلها عن االتحاد ستتمكن 

من التصرف بحرية، والحصول على مقاعد في مؤسسات عالمية، كانت خسرتها بسبب انضمامها 

 .العالمية لالتحاد األوروبي؛ كمنظمة التجارة

 

 الكلمة األولى للتشريعات الوطنية .7

الناخب البريطاني أصبح على قناعة بأن الخروج من االتحاد األوروبي سيعلي من صوت القوانين الوطنية 

البريطانية، وأنه لن تكون هناك سيطرة من قبل القوانين األوروبية االتحادية، وهو ما سيساهم في 

 .ظيف والخدمات الصحية واألمنإعادة السيطرة على قوانين التو

 جعلته يأمل خيراً على توقعات الناخب البريطاني بمنح صالحيات وسلطات أكبر للبرلمان البريطاني

األصعدة كافة، خاصة أن بعض القوانين الداخلية بحاجة إلى تغيير، لكنها تتعارض مع قوانين االتحاد 

 .األوروبي، ما يحول دون إقرارها

 

 ام تركيا لالتحادالمخاوف من انضم .8

استطاع قادة سياسيون في معسكر خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي التأثير في المواطنين 

البسطاء، وخلق فزّاعة وهمية لديهم بخصوص تبعات انضمام تركيا إلى االتحاد، وتصوير األمر على أنه 

 .الدول األوروبيةيهدد بفتح حدودها لتدفق آالف الالجئين الموجودين فيها حالياً إلى 

 

 عواقب خروج بريطانيا من االتحاد األوربي:

لن يكون حال بريطانيا بعد خروجها من االتحاد األوروبي كحال بقائها، فهناك العديد من األمور التي يمسها 

 .التغيير والتبدل

 :ويمكن التطرق إلى أهم العواقب من خالل النقاط الموالية

  ظروفًا مالية أكثر تشددًا وضعف الثقة على المدى القصير، وسيزيد من أن اقتصاد بريطانيا سيشهد

 .المفروضة على حركة العمالة على المدى الطويل الحواجز التجارية والقيود

 أن تأثير خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي على  كما أشار تحليل لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

المال من شأنه أن يؤثر على االئتمان المصرفي، واالستثمار األجنبي،  رأس األسواق المالية وتدفقات

أسعار الفائدة بالنسبة للشركات  وتقلبات أسواق األسهم، وتقلبات أسعار الصرف، وارتفاع

 .والمستهلكين، مما يقلل من إنفاق المستهلكين واالستثمارات التجارية في بريطانيا

  تربط بين بريطانيا واالتحاد األوروبي، قد يؤدي خروج بريطانيا من واعتمادًا على طبيعة العالقة التي

األنشطة التجارية والمالية بينهما من خالل فقدان حقوق جوازات السفر على  االتحاد األوروبي إلى تقليل

 .ون عوائق في جميع أنحاء االتحاد األوروبيد مستوى االتحاد األوروبي، أو حق الشركات في العمل

 قع أن يكون لتراجع التجارة واألنشطة المالية تأثير سلبي على اقتصاد بريطانيا، مع تأثيرات ومن المتو

االتحاد األوروبي. كما أن فقدان التدفقات الرأسمالية من شأنه أن يعقد  غير مباشرة على اقتصادات

 .جهود بريطانيا لتمويل عجز الحساب الجاري لديها

 صادي والتنمية، التي خلصت إلى أن خروج بريطانيا من االتحاد وتشير تقديرات منظمة التعاون االقت

 ٪ 0.9على المدى القصير وبنسبة  ٪ 3.3اإلجمالي في بريطانيا بنسبة  األوروبي سيقلل الناتج المحلي

 .بريطانيا من االتحاد األوروبي على المدى الطويل، مع مراعاة اآلثار المحتملة المترتبة على خروج
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  كل امتيازات العضوية الكاملة داخل االتحاد األوروبي ممثلة في حرية دخول البضائع ستفقد بريطانيا

دولة كانت ترتبط  03جمركية، وستفقد كل اتفاقيات التبادل التجاري مع  والسلع والخدمات دون تعريفة

وستكون  ،وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمكسيك باتفاقيات تجارية مع االتحاد األور وبي، بما فيها كندا

 .مضطرة للتفاوض الثنائي مع كل دولة على حدى لتحصيل نفس االمتيازات

  ملياراً إسترلينياً، والناتج القومي اإلجمالي  36وفقاً لوزارة الخزانة البريطانية، فإن حصيلة الضرائب ستقل

الناتج ، في حين أن بريطانيا لو كانت استمرت في االتحاد، 2535بحلول سنة % 6٫6سينخفض بنسبة 

 .خالل نفس الفترة % 4.4و % 3.4القومي كان سيرتفع بنسبة تتراوح ما بين 

  مليار جنيه إسترليني  66تتوقع الحكومة البريطانية أن "خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي" سيكلفها

أن الناتج كما حذرت وزارة الخزانة في بريطانيا من . في اإليرادات الضريبية سنويا (مليار دوالر 89.2)

بريطانيا السوق الموحدة ألنه سيتعين عليها  إذا تركت ٪ 1.0المحلي اإلجمالي للبالد قد ينخفض إلى 

ثر التجارية األك االعتماد على قواعد منظمة التجارة العالمية للتجارة، ومن ثم فإنها ستفقد التعريفات

ة. وتتوقع وزارة الخزانة أن تكون التجارة دول 28مالئمة التي تأتي مع كونها عضوا في الكتلة المكونة من 

األجنبي في بريطانيا اقل بمقدار خمس مرات عما كان سيحدث لو اعتمدت بريطانيا على  واالستثمار

شأن ذلك أيضا أن يكون له أثر سلبي على اإلنتاجية،  قواعد التجارة لمنظمة التجارة العالمية. ومن

  .الضريبية وبالتالي االنخفاض الهائل في اإليرادات

  ظهور حركات االستقالل عن بريطانيا بقوة، مثل انفصال اسكتلندا، وانضمام أيرلندا الشمالية للجنوبية

بريطانيا، وقد يسهل هذا االستفتاء إجراء استفتاء مماثل في فرنسا، التي يحظى  واتحادهما بعيداً عن

ى بريطانيا من االتحاد بشكل سلبي علخروج  فيها اليمين المتطرف بشعبية كبيرة، كما يتوقع أن يؤثر

 .اقتصاديات بعض دول االتحاد

  احتمال هبوط وانهيار الجنيه اإلسترليني الذي بدأت مؤشراته بعد نتيجة االستفتاء مباشرة حيث وصل

 . 9180لهبوط لم يشهده منذ سنة  في بعض البورصات العالمية

 وارتفاع شأن اليمين المتطرف وأنصاره، وعلى رأسهم ستقالة ديفيد كاميرون، المعارض األكبر للخروج ا

 .وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث في بريطانيا Boris Johnson بوريس جونسون

 بريكست: ما بعد أهم بنود اتفاق

ينص االتفاق على مجموعة من النقاط الرئيسة التي ستحدد طبيعة العالقة المستقبلية بين بريطانيا 

 .حاد األوروبي على مراحل مختلفةواالت

 الفترة االنتقالية

، ستخرج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي، لكنها لن تغادره نهائيّاً حسب 2591مارس/آذار  35في  -

 .نص االتفاق

وسيطبق خاللها  2525ديسمبر/كانون األول  39ينص هذا االتفاق على فترة انتقالية تنتهي في  -

 .قوانين االتحاد األوروبي ويستفيدون منهاالبريطانيون 

وسيكون على بريطانيا أيضاً مواصلة دفع مساهمتها المالية في االتحاد لكن بدون أن تكون ممثلة في  -

 .مؤسساته أو أن تشارك في قراراته

 واتفق الجانبان على إمكانية تمديد هذه الفترة االنتقالية مرة واحدة وبموافقة كل منهما، لمدة يمكن -

 .على أبعد حد 2522أن تصل إلى عام أو عامين وحتى 
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 شكلة آيرلندام

ينص االتفاق على "شبكة أمان" لمنع عودة حدود مادية بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا من أجل  -

 .أنهت االضطرابات الدموية في المقاطعة 9118حماية اتفاقات موقعة في 

مطاف بعد الفترة االنتقالية، وفقط إذا لم يتم إيجاد تسوية وهو حل يمكن اللجوء إليه في نهاية ال -

 .بين لندن وبروكسل 2525أفضل بحلول منتصف 

وتقضي هذه اآللية المثيرة للجدل بإنشاء منطقة جمركية واحدة تشمل االتحاد األوروبي والمملكة  -

 .المتحدة ال تطبق فيها أي رسوم جمركية على السلع الصناعية والزراعية

أن يسمح ذلك بتجنب إعادة "حدود صلبة" بين جزيرة آيرلندا والمقاطعة البريطانية آيرلندا  ويفترض -

الشمالية مع ضمان أال تظهر أي حدود في بحر بينهما، وهو ما كان سيحدث لو ألحقت آيرلندا الشمالية 

 .وحدها بهذه المنطقة الجمركية

 حقوق المواطنين

بيين المقيمين في المملكة المتحدة والبريطانيين المقيمين ينص االتفاق على أن "المواطنين األورو -

 ."في دول االتحاد األوروبي قبل انتهاء الفترة االنتقالية، يمكنهم مواصلة العيش في بلدان إقاماتهم

ماليين أوروبي في المملكة المتحدة  3,2ويمكن لمواطني االتحاد األوروبي وبريطانيا الذي يبلغ عددهم  -

يطاني في دول االتحاد األخرى مواصلة العيش والعمل أو الدراسة والحصول على مليون بر 9,2و

 .مساعدات اجتماعية واستقدام عائالتهم

 تسوية مالية

تعهّدت المملكة المتحدة باحترام التزاماتها التي قطعتها في إطار الميزانية الجارية التي تمتد إلى عدة  -

أيضاً. وستستفيد من إعادة األموال البنيوية األوروبية  وتغطي الفترة االنتقالية 2525-2594سنوات 

 .والسياسة الزراعية المشتركة

مليار يورو، لكن المبلغ سيكون أكبر من ذلك إذا مُدّدت  40و 45وتقدِّر الحكومة البريطانية المبلغ بما بين  -

 .ريقة حسابها، فيما ال يحدد النص أي أرقام لهذه الفاتورة وال ط2525الفترة االنتقالية بعد 

 اإلشراف على االتفاق

يقضي االتفاق بإنشاء لجنة يتمثل فيها الطرفان بالتساوي لتسوية الخالفات المتعلقة به، وستنظر  -

 .اللجنة في أي خالف يظهر بين الطرفين

ويمكّن االتفاق اللجنة من نقل القضية إلى هيئة تحكيم يكون قرارها ملزِماً في حال استمر الخالف،  -

 .محكمة العدل األوروبية الجهة المخولة للنظر في أي خالف مرتبط بتفسير قانون االتحاد وستكون

 صيد السمك

ينص االتفاق على أن يحتفظ صيادو السمك األوروبيون بإمكانية دخول المياه اإلقليمية البريطانية وأن  -

 .يبقى البريطانيون خاضعين لحصص الصيد األوروبية خالل المرحلة االنتقالية

 

 

 


