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المقدمة :
مسا ال شظ فيو اف الستغيخات االقترادية واالجتساعية غي اؼ بمج تختبط ارتباشاً وثيقاً
ومباش اخً بتصػراتو الدياسية الجاخمية  ،سيسا واف االوضاع الدياسية تذكل االشار العاـ الحؼ تتأثخ

فيو االوضاع االقترادية الية امة  ،حتى باتت العبلقة بيغ الصخفيغ عبلقة عزػية فيأت احجىسا
يتأثخ في اآلخخ  ،فالػضع الدياسي لبمج ما يزصخه عمى اتباع سياسة اقترادية تتساشى وحقيقة
الدياسة الستبعة والعكذ صحيح فالشذاط االقترادؼ بات احج أىع ركائد رسع الدياسة الجاخمية ومغ
اجل اف تقيع تمظ الحقيقة فبل بج لشا مغ دراسة العبلقة بيغ الصخفيغ وىػ االمخ الحؼ سشحاوؿ معالجتو

في ىحا البحث الحؼ اختخت اف تكػف بخيصانيا مدخحاً لو السباب عجة الرتباط الدياسة واالقتراد
ارتباشاً وثيقاً ومجػ تأثخ العبلقة عمى اوضاع بخيصانيا الجاخمية والخارجية والتي حجدتيا مجة الجراسة
بيغ الدشػات  4971 – 4964التي تعج مغ الدشػات الحافمة باالحجاث التاريخية والججيخة بالجراسة .

واذا ما اوضحشا شبيعة الستغيخات الدياسية واالقترادية الجاخمية في تمظ السجة اتزح لشا شبيعة
سمػكيا وسياستيا الخارجية التي القت دعساً قػياً مغ قبل حدب العساؿ والشقابات العسالية االمخ
الحؼ تخؾ اث اخً عسيقاً في صياغة سياستيا ومػاقفيا الخارجية ومغ ىشا جاء عشػاف

(( بخيصانيا دراسة في االوضاع الدياسية واالقترادية الجاخمية . )) 4971 – 4964
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Britain: A Study in Political and Economic Conditions (1964-1970)

Abstract
Britain has a great political and economic weight among the European
nations. This importance increased since the end of World War II for several
reasons in this period. In fact the field of research and according to many
historians is the richest in historical writings. This study deals with the
political and economic situation in Britain. A study of historical period
between (1964- 1970) is an attempt to discuss these developments of an era,
since it did not take the appropriate position in academic studies, this study is
to fill part of this void. The British labor party took control from 1964 to
1970, which represents an important era under Harold Wilson. Britain went
through a political and economic setbacks under the Conservative Party
which to withdraw from the cabinet and by 1964 he became the Labor
Party’s prime minister. .Things did not go as planned by the organizers of
power in Britain and the economic crisis worsened for over six years,
which had already been the focus of a test for politicians in Britain .This
forced the Labor Party to loose elections in 1970 and the Conservatives
regained power again.
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أوالً  :األوضاع الدياسية لبخيصانيا خبلؿ حكػمة حدب العساؿ (. )4

4971 - 4964

شكل ىارولج ماكسيبلف (  )2( )Harold McMillanرئيذ حدب السحافطيغ( )3حكػمتو
في عاـ  ، 4957واستسخت في عسميا لسجة سبع سشػات اضصخ عمى تقجيع استقالتو مغ رئاستي

الحدب والحكػمة عاـ  ،)4( 4963بدبب تجىػر األوضاع االقترادية في الببلد وإخفاؽ حكػمة
السحافطيغ في تحقيق شمب العزػية في الدػؽ األوربية السذتخكة ( ، )5( )EECاألمخ الحؼ قمل

مغ شعبية الحدب ،ال سيسا بعج حادثة قزية بخوفػمػ (  ، )6() Profumo Affairفيسا أثارت
لجػ الذعب البخيصاني االحداس بأف حكػمتو قائسة عمى الغر وعاجدة عغ ضبط الػضع األمشي

واالقترادؼ (  ) 7وعمى الخغع مغ اف ىارولج قجـ استقالتو لمسمكة إليدابيث الثانية ( ، )8اال انو
اوصى بزخورة استجعاء المػرد إليظ دوغبلس ىػـ

(  )9( )A. Douglas-Homeاحج اىع

االعزاء البارزيغ في حدب السحافطيغ ( )41لتدمع مشرب رئاسة الػزراء وىػ ما حجث فعبلً في
48تذخيغ األوؿ  )44( 4963بعج اف تخمى عغ لقب المػرد فذكل حكػمتو التي استسخت مغ 49
تذخيغ االوؿ  4963الى  46تذخيغ االوؿ . )42( 4964

عمى الخغع مغ اختيار دوغبلس لخئاسة الػزراء عغ حدب السحافطيغ اال اف ذلظ لع يذفع ليع فقج
اعادت االنتخابات العامة التي جخت في بخيصانيا في  46تذخيغ األوؿ الدمصة لحدب العساؿ  ،بعج
أف حرل عمى األغمبية في عجد األصػات داخل مجمذ العسػـ البخيصاني وىػ االمخ الحؼ يسكغ

مبلحطتو في الججوؿ التالي :
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ججوؿ رقع ( )4يػضح نتائج االنتخابات العامة في بخيصانيا لعاـ . 4964

الحدب

التي عجد السرػتيغ

عجد

عجد السقاعج

السخشحيغ

حرل عمييا الحدب

الشدبة السئػية

حدب العساؿ

126

741

4222212626

1124

حدب السحافطيغ

172

721

4222222112

1721

حدب األحخار

791

9

722992267

4422

الحدب الجسيػرؼ السدتقل

42

2

4242126

221

الحدب االسكتمشجؼ الػششي

41

2

112211

222

األحداب األخخػ والبالغ عجدىا ( )49حدب

421

2

726672211

)41( 4221

مغ خبلؿ الججوؿ ندتشتج ترجر حدب العساؿ االنتخابات بعج اكثخ مغ ثبلثة عذخ عاماً مغ قيادتو
لمسعارضة داخل السجمذ وتدمسو مشرب رئاسة الػزراء بعج أف حرل عمى عجد السقاعج التي
تجاوزت  %44مغ مجسػع مقاعج مجمذ العسػـ البخيصاني متفػقاً عمى حدب السحافطيغ الحؼ
حرل عمى ندبة  %4334في حيغ لع تحرل األحداب األخخػ إال عمى  9مقاعج فقط وكانت لحدب
األحخار البخيصاني

.

أصبح زعيع الحدب ىارولج ولدغ (  )43() Harold Wilsonرئيداً لمػزراء لمسخة الثانية  ،وبعج مجة
قميمة مغ تدمسو لسشربو قاـ بإلقاء خصاب قػؼ ومؤثخ في مؤتسخ الشقابات العسالية ( Trades
،)44( )TUC( )Union Congressالحؼ عقج في مجيشة ببلؾ بػرد (  ) black boardالرشاعية
بجاية عاـ  ، 4965أوضح فيو بأف حكػمة حدب العساؿ والشقابات العسالية الستآلفة معو يكػناف
شخيكاف في تحقيق االنجازات فتخة مجة الحكع الخئاسية القادمة( )45عشجىا تحسذ أعزاء حدب
العساؿ وتأممػا خي اًخ مغ نطخة ىارولج ويمدػف الججيجة واليادفة لتحديغ األوضاع االقترادية
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والدياسية في بخيصانيا ووقفػا يقجمػف لو التيشئة والتأييج في نياية خصابو الحؼ استسخ لسا يقارب
الداعة (.)46

وما اف شكل ولدغ حكػمتو  ،اتبع اسمػب ججيج فييا قائع عمى اساس التذاور مع بقية أعزاء

حكػمتو ووزرائو ( )48وجعل مشاقذة الق اخرات الدياسية واالقترادية العامة ومغ ثع الػصػؿ إلى
الحمػؿ السبلئسة وىػ االمخ الحؼ انعكذ برػرة او بأخخػ عمى مجسل االوضاع الجاخمية في الببلد
وفي مقجمتيا االقترادية شيمة مجة حكسو .
ثانياً :األوضاع االقترادية لحكػمة حدب العساؿ .

مغ السؤكج إف حدب العساؿ البخيصاني نجح في استعادة وحجتو مغ ججيج بفزل الدياسة

التػفيقية لدعيسو ىارولج ولدغ  ،الحؼ استصاع إزالة الخبلفات بيغ الجشاح اليدارؼ بدعامة ارندت

بيفغ (  )49( )Ernest Bevinوالجشاح السعتجؿ بدعامة ىيػج غايدكيل ( Hug Gaitskell
)( ،)21االمخ الحؼ سسح لو بتخكيد جيػده عمى بقية القصاعات فسا اف استمع مشرب رئاسة الػزراء
حتى عسل ولدغ مباشخة عمى تحديغ األوضاع االقترادية التي تخكيا السحافطػف بحالة مدرية ،

معتسجاً في ذلظ عمى الشقابات العسالية  ،فاتبع سياسة تقذفية  ،وشمب بزع بخيصانيا إلى مشطسة
الدػؽ األوربية السذتخكة(أو التجسع األوربي االقترادؼ)( ، )24وذلظ مغ اجل مػاجية الػضع

الستخدؼ لقيسة الجشيو اإلستخليشي أماـ العسبلت األجشبية وخاصة الجوالر األمخيكي الحؼ اخح يتحكع

باألسػاؽ العالسية ،اال اف شمبو ذلظ جػبو بخفس مغ الحكػمة الفخندية ( ،)22االمخ الحؼ اضصخه

لخفس قيسة الجشيو اإلستخليشي إلى  %44لبعث الشذاط في السشذآت الرشاعية الكبخػ والتي تعتسج
عمييا بخيصانيا في اقترادىا (. )23

إف ابخز انجازات الحكػمة البخيصانية في مجاؿ إصبلح الدياسة السالية كاف إعجاد مدح لمشفقات
العامة( )24في عاـ  4965وذلظ بتذكيل لجشة ججيجة تدسى ( لجشة مدح نفقات العاـ)( PESC -
 . )25() -Public Expenditure Survey Committeeكسا تحػلت السذاكل االجتساعية
واالقترادية التي عانت مشيا الصبقة العاممة محػر اىتساـ حدب العساؿ  ،فأولى اىسية خاصة الرتفاع

األسعار وقادت إليو مغ حاالت الدخط والتحمخ في أوساشيع لحا كانت اىتساماتو بالسذاكل العسالية

اكبخ بكثيخ مغ اىتساماتو بذؤوف الدياسية الخارجية واألوربية مشيا تحجيجاً (.)26

كاف ىارولج ولدغ يأمل مشح بجاية تدمسو رئاسة الػزراء تحديغ األوضاع االقترادية التي مخت بيا
بخيصانيا خبلؿ حكع حدب السحافطيغ الحؼ استسخ ثبلثة عذخ عاماً  ،ورفع مدتػػ اقترادىا الستجني
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حيث كاف يؤمغ باف التخصيط االقترادؼ الرحيح ىػ الػسيمة الػحيجة لحل كل السذاكل االقترادية
التي كانت تسخ بيا بخيصانيا( ،)27وىحا ما أكج عميو الحدب في البياف الحؼ ألقاه عذية تدمسو رئاسة
الػزراء في بخيصانيا حيث جاء فيو  " :أوال يجب عميشا إنتاج السديج مغ العمساء .ثانيا ،يجب أف نكػف

عمى قجر كبيخ مغ الشجاح في ابقائيع في ىحا البمج .ثالثاً ،يجب عميشا إعادة تشطيع مجيػدنا اإلنتاج

الػششي " ( . )28وقج أراد تصبيق سياستو ىحه عغ شخيق تذكيمو خسدة أقداـ ججيجة في ىيكمية

و ازرتو الججيجة وىي إدارة الذؤوف االقترادية ( )DEAلتحديغ السيداف التجارؼ  ،وإدارة التشسية
الخارجية ( ،)ODAوو ازرة التكشػلػجيا ( )29()MinTechكسؤسدة صشاعية كبيخة أوكل حقيبتيا
الػ ازرية إلى عجد مغ الػزراء( )31كاف مغ أبخزىع تػني بيغ ( ، )34( )Tony Bennومكتب الػ ازرة

الػيمدية يقرج بو إدارة شؤوف مقاشعة ويمد ( ،)32وو ازرة األراضي والسػارد الصبيعية (Ml n r
)( ،) 33بسعشى آخخ انو اتبع سياسة التجخل االنتقائي لتحديغ الييكل الرشاعي البخيصاني (. )34

كحلظ سعى ىارولج ولدغ إلى استخجاـ التكشػلػجيا الحجيثة في مجاؿ القصاع الرشاعي  ،باإلضافة
الى ذلظ وجيو اىتسامو إلى إعادة بشاء وتخميع البشية التحتية عغ شخيق تسػيل الحكػمة لمقصاع العاـ
وإنذاء مؤسدات حكػمية صشاعية باالعتساد عمى ما أسساه ( الح اخرة البيزاء لمتكشمػجيا ) ( ،)35أؼ

استخجاـ تكشػلػجيا ذات تقشية عالية مغ حيث األداء الػضيفي واإلنتاج الرشاعي( ،)36وكاف اليجؼ
مغ وراء ذلظ ىػ التقميل مغ معجالت البصالة( ، )37فزبلً عغ ذلظ فأنو أوكل و ازرة السالية إلى
جيسذ كاالىاف (  ، )38( ) James Callaghanوو ازرة الذؤوف االقترادية ،إلى جػرج بخاوف
( ،)39() George Brownوقجـ سمدمة مغ اإلجخاءات االقترادية ىجؼ مشيا إنقاذ ما يسكغ إنقاذه
مغ االقتراد الستخدؼ  ،كاف مشيا عمى سبيل السثاؿ عجـ تخفيس قيسة الجشيو اإلستخليشي(، )41
وفخض رسػماً إضافية بشدبة  %45مغ قيسة الػاردات( )44فتع استبعاد فكخة تخفيس العسمة ،
والدعي لتصبيق سياسة فخض رسػـ إضافية عمى الرادرات حبلً مؤقتاً لمػضع االقترادؼ

الخاىغ( .)42والججوؿ رقع ( )2يػضح مقجار التغيخ السالي الحؼ شيجتو بخيصانيا سػاء في احتياشاتيا
مغ العسمة والحىب او ارصجة االستخليشي خبلؿ السجة . 4969 – 4965
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ججوؿ رقع ( )2يػضح احتياشيات العسمة البخيصانية وأرصجة اإلستخليشي خبلؿ السجة 4969-4965
(بسبلييغ الجوالرات باألسعار الجارية)
االحتياشات الفعمية

مغ الحىب وتحػيل العسبلت
الدشة

قيسة

تحػيل
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2436 4965

479

2345

4789

4789

2133

4349
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739

3114

2232

2484

2521
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4421
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4414

2695
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4244

4547 4969

4464

2772

4498-

2213-

3754-

)45( 4922

مغ خبلؿ الججوؿ أعبله ندتشتج إف االحتياشات السداعجة وصافي االحتياشات الحخة في البشظ

السخكدؼ البخيصاني خبلؿ الدشػات 4968و 4969كانت تحتل مخاتب متجنية في ميداف السجفػعات
البخيصاني والدبب في ذلظ يعػد إلى تبشي رئيذ الػزراء قيسة الجشيو اإلستخليشي أماـ العسبلت
األجشبية  ،وخاصة تمظ العسبلت التي تتعامل بيا السجسػعة االقترادية األوربية  ،وفي الػقت ذاتو
فاف قيسة السارؾ األلساني وقيسة الفخنظ الفخندي كاف بارتفاع مدتسخ األمخ الحؼ أدػ إلى ىبػط قيسة
الجشيو اإلستخليشي أماـ تمظ العسبلت  ،وىحه الدياسة التي تبشاىا رئيذ الػزراء أثبتت فذميا أماـ الشسػ

االقترادؼ الحؼ كانت تذيجه معطع الجوؿ األوربية (. )46
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فمػ اخحنا عمى سبيل السثاؿ قيسة الجشيو اإلستخليشي أماـ قيسة الجوالر نبلحع إف ىحه القيسة واصمت

االنخفاض الى اف وصمت اف يداوؼ الجشيو الػاحج دوالريغ واربعيغ سشتاً وكاف ذلظ في آذار

عاـ.)47( 4967

والدبب اآلخخ ىػ غمق قشاة الدػيذ أماـ التجارة الجولية وخاصة البخيصانية مشيا  ،وىحا ما ححرت
مشو صحيفة الفايشذاؿ تايسد في عجدىا الرادر بتاريخ  3حديخاف  4967عشجما أعمشت في افتتاحيتيا
" انو لػ قخرت الجوؿ العخبية إف تقصع البتخوؿ عغ بخيصانيا فإف األمخ سػؼ يذكل كارثة حقيقية

عمى االقتراد البخيصاني "(.)48

ويبجو إف ما ذىبت إليو الرحيفة كاف عمى جانب كبيخ مغ الرحة  ،فمػ تسعشا الججوؿ اآلتي والحؼ

يحتػؼ عمى الشدب السئػية عغ السرادر التي تدود بخيصانيا بحاجتيا مغ البتخوؿ الخاـ لػججنا اف
بخيصانيا قبل عاـ  4967كانت تدتػرد احتياجاتيا مغ البتخوؿ العخبي وبشدبة تقجر ( ) % 6332

ومغ اربع بمجاف عخبية فقط فزبلً عغ ذلظ فأف الذخكات البخيصانية عشجما كانت تدتػرد البتخوؿ

العخبي فأنيا تحقق لمحكػمة البخيصانية ارباحاً كبيخة (: ) 49
ججوؿ رقع ()3
يػضح الجوؿ التي تدود بخيصانيا بالػقػد والشدب السئػية لمبتخوؿ .
الجولة

الشدبة السئػية

الكػيت

23

العخاؽ

532

إيخاف

634

الدعػدية

21

ليبيا

45

نيجيخيا

935

فشدويبل

41

دوؿ أخخػ

)51( 4139
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ثالثاً  :العبلقة ما بيغ حدب العساؿ والشقابات العسالية .

إف عػدة حكػمة حدب العساؿ إلى استبلـ الدمصة في عاـ  4964كاف أم اًخ مخحباً بو مغ

قبل قادة الشقابات العسالية  ،وإف البياف الخسسي لحدب العساؿ أعصى وعجاً بالغاء البصالة  ،ونسػ
إقترادؼ سخيع عغ شخيق التخصيط الدميع واليادؼ مع السذاركة الفعالة مع الشقابات العسالية ،

وبالخغع مغ أف البياف الخسسي جاء في مقجمتو " :كمشا كأفخاد وشخكات ونقابات عساؿ يجب أف نكػف

مدتعجيغ إلعادة الشطخ في شخؽ عسمشا لكي نبتكخ ونبجع ونػاكب التصػر  ، )54(" ....ليحا الدبب
عشجما جاء رئيذ الػزراء الججيج ىارولج ويمدػف لتعييغ أعزاء مجمذ وزراءه  ،شعخ أعزاء

الشقابات العسالية باالرتياح رغع إف ويمدػف بشفدو كاف ال يستمظ خمفية نقابية ( ،)52ولكغ كبلً مغ
نائبو األوؿ جػرج بخاوف (  )George Brownومدتذار وزيخ السالية جيسذ كاالىاف قج جاءوا مغ
جشاح الشقابة لمحدب  ،وإف تعييغ شخريات في مجمذ الػزراء مثل فخانظ كػستخ -زعيع إتحاد الشقل

والعساؿ العاـ (  )TGWUكػزيخ لمتكشػلػجيا قج بعث بإشارات إيجابية لمتعاوف الحؼ سػؼ يتع بيغ

الحكػمة والشقابات العسالية  ،ومغ مشطار آخخ فإف الحكػمة سػؼ تمجأ إلى العسل السكثف مع

الشقابات العسالية لتحقيق تأميغ مدتػػ عالي مغ اإلقتراد البخيصاني  ،لكي يكػف اإلقتراد قػؼ

البشية وقادر عمى الػقػؼ بػجو التغيخات الجولية ،وكحلظ إنجاز اإلصبلحات اإلجتساعية السخغػب

بيا ،عغ شخيق الخصة الػششية البخيصانية التي أقخىا جػرج بخاوف وزيخ الذؤوف االقترادية ()53

التي أقخت في مجمذ الػزراء البخيصاني في  - 3آب عاـ ،4965التي تزسشت أربعة فرػؿ
وممخز ،اشتسمت عمى نػاحي التشسية واألجػر والدياسات اإلقميسية  ،وتفاصيل اإلنتاج الرشاعي،
فتع االتفاؽ عمى نذخىا في شيخ أيمػؿ في العاـ ذاتو  ،ومغ جانب آخخ فاف ىحه الخصة ىجفت إلى

تحقيق زيادة في اإلنتاج قجرىا ( )%25في اإلنتاج الػششي بيغ  ،4971-4965أؼ بسعجؿ قجره

( ) %338سشػياً ،وبحلظ نجح جػرج بخاوف ،في جعل حدب العساؿ يطيخ بػصفو حدباً ممتدماً
باإلنقاذ الػششي ،بل رحب السشاصخوف لمحكػمة بالخصة ألنيا دليل عمى نزج تفكيخىع  ،وفي اجتساع
مجمذ الػزراء ،أوضح جػرج بخواف ضخورة اتخاذ إجخاءات سخيعة لتحقيق الشسػ الدخيع ،وتحقيق(
 ) %25في اإلنتاج الػششي ،فأبجػ رئيذ الػزراء وحكػمتو ارتياحيع لحلظ (.)54

كانت ىحه الخصة عبارة عغ محاولة جخيئة مغ الحكػمة البخيصانية لعشػنة السذكمة االقترادية في
بخيصانيا ( ،)55واف أحج أىجافيا الخئيدية ،ىػ وجػب الحفاظ عمى قيسة الجشيو اإلستخليشي مغ
االنخفاض  ،ولكغ ذلظ يعشي إف الحكػمة وجب عمييا أف التجخل في قزية الديصخة عمى األسعار
الدائجة في األسػاؽ البخيصانية والعسل عمى ثباتيا  ،لمحج مغ التزخع السالي الحؼ أصاب االقتراد
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البخيصاني  ،وذلظ عغ شخيق فخض الخسػـ عمى اإليخادات األجشبية الستحققة لؤلسػاؽ ( ، )56وإف
ذلظ كاف مػضع ججاؿ داخل الشقابات العسالية  ،الختبلؼ وجيات الشطخ عشج بعس األعزاء عمى

سياسة اإليخادات الغيخ واضحة السعالع التي اتخحتيا الحكػمة العسالية  ،وإف الجور الحؼ أرادتو ىحه
الشقابات ىػ ضساف أفزل لعقج صفقات أفزل ألعزائيا مغ أصحاب السعامل والسرانع بجوف أؼ

تجخل مغ الجولة ( ،)57مغ جانب أخخ كاف ىشاؾ بعس زعساء الحدب يعتقجوف بأف سياسة
اإليخادات ىي جيجة في حج ذاتيا ويجب أف يتع تصبيقيا بغس الشطخ عغ مػافقة الشقابات العسالية أو

عجـ مػافقتيا  ،وكانت كمتا وجيتي الشطخ في البجاية مقبػلة إلى حج ما  ،وكاف ىشالظ قدع كبيخ مغ
أعزاء الشقابات أدركػا قيسة سياسة اإليخادات كجدء مغ "التخصيط اإلشتخاكي" لحلظ حيغ شخحت
الخصة الػششية ضيخ ىشاؾ وجػد إتفاؽ واسع مغ أجل سياستيا التجخمية في جانبي الديصخة عمى
اإليخادات واألسعار (. )58

وإف مؤتسخ الحدب الحؼ عقج عاـ 4965تزسغ ق اخ اًر يجعػ إلى "سياسة إيخادات مذتخكة" التي تتع عغ
شخيق التػافق بيغ الحكػمة والشقابات العسالية  ،والحؼ اتخح في ىحه السخحمة صػتاً داعساً لمحكػمة إذا

ما أُريج ليا االستسخار فزبلً عغ التسدظ بالدياسة الدعخية التي ألتدمتيا الحكػمة مدبقاً (.)59

في بجاية األمخ كانت عقجت الشقابات العسالية آماؿ كبيخة عمى استسخار شخيقة التخصيط االشتخاكي في
االقتراد البخيصاني لجرجة اف تحػؿ سياسة اإليخادات لسجخد أجػر مدتحقة الجفع لمبزائع اإلقترادية
الستسثمة بالدمع والخجمات ،وذلظ مغ أجل الديصخة عمى األسعار ،ومغ أجل استسخار الدياسة

اإلشتخاكية في السدتقبل( ،)61وفي نيداف عاـ4965عقجت الشقابات العسالية إتفاقية ( الجفع التصػعي
) لسداعجة الحكػمة في إنفاقاتيا مغ قبل أصحاب السعامل والسرانع وبسعجؿ ال يقل ( )%335مغ
أرباحيا الدشػية  ،ولكغ مع ذلظ استسخ الزغط عمى قيسة الجشيو اإلستخليشي الف دولة الكػيت التي
كانت غالبية مجخخاتيا مغ الجشيو اإلستخليشي ،اعمشت بأنيا ستدتبجؿ ( ، )%51مسا تسمكو إلى الجوالر

( ، )64وكاف ذلظ يعشي بأف الحكػمة أصبحت تحت حالة مغ الزغط الستدايج فأصبحت تخكد بذكل
أكبخ عمى سياسة اإليخادات السسشيجة لمحج مغ انخفاض قيسة الجشيو اإلستخليشي(.)62
دعا وزيخ السالية البخيصاني جيسذ كاالىاف ( )63في شيخ أيمػؿ عاـ  ،4965مجمذ الػزراء إلى

إتباع سياسة مالية تقػـ عمى أساس تخفيس قيسة الجشيو اإلستخليشي إلى أشػؿ مجة مسكشة  ،وفخض
بعس الزخائب عمى الرادرات والػاردات وذلظ لسػاجية العجد الحاصل في ميداف السجفػعات

والسيداف التجارؼ  ،إال إف الحكػمة كاف لجييا بعس الرعػبات في إقشاع أعزاء مؤتسخ الشقابات
العسالية ( )TUCبتقبل ىحه االجخاءات ( ،)64وفي الػقت الحؼ كانت فيو الحكػمة تحاوؿ أف تتبع
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مشيجاً قػياً لتحجيج الشفقات العامة فإنو لع يكغ مغ السفاجأة بأف الخبلفات بيغ الحدب وبيغ الشقابات
العسالية وأخحت بالتصػر(.)65

لحلظ مثل مؤتسخ الحدب الدشػؼ الحؼ عقج في عاـ 4967نقصة تحػؿ في سياسات حدب العساؿ
حيث إف قيادة الحدب كانت قادرة عمى تحذيج دعع الكافي لتسخيخ الق اخرات التي أرادتيا مغ الشقابات
العسالية  ،وبسا يتبلئع مع الػضع االقترادؼ الحؼ كانت تسخ بو بخيصانيا  ،وفعبلً نجحت في مدعاىا

ذلظ (.)66

رابعاً  :األزمة الشقجية في بخيصانيا : 4967

كاف تخفيس الجشيو اإلستخليشي في شيخ كانػف األوؿ عاـ 4967عبلمة عمى وصػؿ األزمة

الشقجية في بخيصانيا إلى ذروتيا  ،كسا كاف أزمة الشطاـ الشقجؼ الغخبي بأسخه يعاني مغ العجد الحؼ

أصيب بو ميداف السجفػعات البخيصاني  ،حاولت الحكػمة البخيصانية مغ التقميل مغ ذلظ العجد عغ

إبتجاء مغ عاـ 4964عسمت
شخيق ترجيخ رأس الساؿ وعمى نصاؽ واسع إلى مشصقة اإلستخليشي  ،و ً
الحكػمة البخيصانية عمى ترجيخ ما يقارب (3و )2مميػف جشيو إستخليشي إلى ىحه السشصقة  ،وفي عاـ

رت ما يقارب ()329
ص َج ْ
ص َج ْ
رت ما يقارب ( )326مميػف جشيو إستخليشي  ،وفي عاـ َ 4966
َ 4965
مميػف جشيو إستخليشي  ،يزاؼ إلى ذلظ فاف اإلنفاؽ العدكخؼ الحق ضخ اًر بسيداف السجفػعات  ،إذ
وصل ىحا اإلنفاؽ في عاـ 4964ما قيستو ( )477مميػف جشيو إستخليشي  ،وفي عاـ 4965وصل

إلى ( )492مميػف جشيو إستخليشي وفي عاـ 4966وصل إلى ( )513مميػف جشيو إستخليشي  .إف
العجد الستػاصل في ميداف السجفػعات خبلؿ الدشػات  4964ولغاية  4967بمغ بحجود ( 76و 475
) مميػف جشيو إستخليشي عمى التػالي  ،أال إف الحكػمة البخيصانية استصاعت الحرػؿ عمى بعس
القخوض القريخة األجل التي ساعجتيا عمى التخفيف مغ الزغط الحاصل عمى ميداف مجفػعاتيا  ،إذ

حرمت عمى قخض في تذخيغ الثاني مغ عاـ 4964بقيسة ( )4111مميػف جشيو إستخليشي مغ نادؼ

العذخة ( )67وبشظ التدػيات الجولية ( ، )68( )BISوفي كانػف األوؿ مغ عاـ 4964قيستو

( )3111مميػف جشيو إستخليشي  ،وعمى قخض ثاني في حديخاف عاـ 4965حرمت عمى ()4411

مميػف جشيو إستخليشي ،ومع ذلظ لع تدتصع ىحه القخوض الخارجية ،وال اإلجخاءات االنكساشية في
الجاخل مغ حل مذكمة العجد الحاصل في ميداف السجفػعات واستقخار الجشيو اإلستخليشي(.)69
يشطخ ججوؿ رقع ( )4الحؼ يبيغ إحرائيات ميداف السجفػعات البخيصاني خبلؿ السجة (-4964
 )4969محدػبة بسميػف جشيو اإلستخليشي.
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ججوؿ رقع ()4

يبيغ إحرائيات ميداف السجفػعات البخيصاني خبلؿ السجة ( )4969-4964محدػبة بسميػف جشيو

اإلستخليشي
الدشة

الػاردات

الرادرات

السيداف

األرصجة غيخ الحدابات

التجارؼ

السخئية

الجارية

4964

53444

43568

543-

485

358-

4965

53473

43943

261-

231

31-

4966

53384

53276

418-

238

431

4967

53841

53244

599-

331

269-

4968

73445

63433

742-

468

244-

4969

73478

73269

219-

694

)71( 482

ندتشج مغ الججوؿ أعبله إف قيع الػاردات البخيصانية خبلؿ السجة ( )4967-4964ىي تقخيب ًا

ثابتة وفي حجود الستغيخات الصفيفة التي ال تؤثخ عمى ميداف السجفػعات  ،أما في السجة (-4968

 )4969فشبلحع إف قيع الػاردات ازدادت بسقجار(  )43315مميػف جشيو خبلؿ السجة (-4967
 ، )4968وازدادت بسقجار ( )43638مميػف جشيو خبلؿ السجة ( ، )4969-4967في حيغ نبلحع
إف قيع الرادرات كانت قج ازدادت خبلؿ السجة ( )4968-4967إلى ( )23128مميػف جشيو ،

وبعبارة أخخػ فاف قيع الػاردات خبلؿ الدشػات السحكػرة أعبله ىي أعمى مغ قيع الرادرات وىشا يدجل
السيداف التجارؼ ندب سمبية  ،والدبب في ذلظ يعػد إلى إف الجشيو اإلستخليشي لع يحقق االستقخار
السصمػب في األشيخ األخيخة لعاـ  ،4968بدبب عجـ التػازف الجولي السالي ،وقػة الفائس الخارجي

لمسارؾ األلساني الحؼ سبب ضغصاً شجيجاً عمى الجوالر األمخيكي والجشيو اإلستخليشي البخيصاني ،

والفخنظ الفخندي ،لحا اجتسع وزراء مالية كل مغ ألسانيا الغخبية وأمخيكا وفخندا وبخيصانيا لمسجة -21

 4968/44/22في مجيشة بػف األلسانية لجرء خصخ تجىػر عسبلت ببلدىع (. )74

ومسا زاد مغ تجىػر قيسة الجشيو اإلستخليشي انو في الشرف الثاني عاـ 4967أعمغ عغ غمق قشاة

الدػيذ ( ، )72األمخ الحؼ أدػ إلى ارتفاع في تكاليف الذحغ عبخ السسخات السائية االخخػ  ،في

الػقت الحؼ تدامغ معو انخفاض حاد في قيسة الجشيو اإلستخليشي  ،حاولت الحكػمة البخيصانية إنقاذ
221

العـــــــــــــــدد التاسع والعشرون

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

السػقف عغ شخيق رفع سعخ صخؼ الجشيو اإلستخليشي في البشظ السخكدؼ البخيصاني في  49تذخيغ

األوؿ عاـ 4967مغ ( )% 535إلى ( ، )%6واستسخت باالرتفاع إلى ( )%635في كانػف األوؿ مغ
العاـ ذاتو أال إف ذلظ لع ِ
يجج نفعاً  ،في ىحه األثشاء قجمت الحكػمة البخيصانية شمباً إلى صشجوؽ الشقج

الجولي( )73بسشحيا قخضاً قيستو (  )411مميػف دوالر لمشيػض باالقتراد البخيصاني الحؼ واجو
ركػداً كبي اًخ في دخمو القػمي  ،وافق الرشجوؽ عمى مشح بخيصانيا ىحا القخض ولكغ بذخوط مشيا :
 -4إف تقػـ الحكػمة البخيصانية بخفس نفقات السيدانية بسقجار ( )411مميػف جشيو إستخليشي.

 -2تحقيق فائس في ميداف السجفػعات قجره ( )211مميػف جشيو إستخليشي في عاـ  ،4968وفائس
قجره ( )511مميػف جشيو إستخليشي في الدشػات التالية.

 -3كحلظ تعيجت الحكػمة البخيصانية بإلغاء السعػنات السالية الحكػمية لمسرجريغ(.)74
وبعج تخفيس قيسة الجشيو اإلستخليشي مباشخة تع تخفيس قيسة ( )24عسمة أخخػ وخاصة في
دوؿ مشصقة اإلستخليشي  ،وقج سبب إعبلف تخفيس قيسة الجشيو اإلستخليشي
حالة مغ الخػؼ والحعخ في أسػاؽ الحىب العالسية  ،فخبلؿ شيخ نيداف مغ عاـ 4967كاف سعخ
أوقية الحىب يتقمب بيغ ( 27و )41دوالر  ،ويعػد ذلظ إلى عجة أسباب مشيا:
إعبلف وزيخ مالية دولة جشػب إفخيقيا عدـ حكػمتو عمى عجـ بيع كسيات الحىب حجيثة اإلنتاج إلى

األسػاؽ العالسية .

البياف الحؼ أعمشو رئيذ مجمذ اتحاد االحتياشي العالسي لمحىب الحؼ قاؿ فيو

" إف العالع يسخ

بأسػء أزمة لمحىب مشح عاـ . " 4934
وبالخغع مغ ىحه اإلجخاءات أال إف ارتفاع سعخ أوقية الحىب واصل االرتفاع حتى وصل في نياية

عاـ 4968بحجود ( )42دوالر لؤلوقية الػاحجة  ،مسا تخؾ اث اًخ عمى واقع االقتراد البخيصاني(. )75

في نياية نيداف عاـ 4969لبت الشجاء أربعة عذخ نقابة تشفيحية لعقج مؤتسخ خاص لشقابات العساؿ
إلدانة الخصط التي أرادت الحكػمة البخيصانية تصبيقيا  ،والستسثمة بتقجيع وزيخ الخدانة البخيصاني خصة
إلقخار ميدانية انكساشية إضافية بتاريخ

4-44عاـ 4969أضافت  341مميػف جشيو إستخليشي

عمى الزخائب ( ضخيبة الػضيفة السختارة  ،والزخائب غيخ السباشخة  ،وضخيبة الذخاء) ( )76وأعمغ

أف ىحه الزخائب ستحقق مدتػػ معيذة مختفع بسقجار  ، )77( %432كانت ىشالظ مطاىخات وحتى
إضخابات مفاجئة حػؿ ىحه القزية والتي قادتيا الشقابات العسالية ( ،)78لكغ التجاعيات ىحه

السطاىخات سببت إحخاجات قػية لخئيذ الػزراء ىارولج ويمدػف لحلظ قخر مجمذ الػزراء بأف يتخمى
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عغ ىحه الخصط( .)79وبالتالي فقج أدت ىحه األوضاع إلى إف تكػف سبباً مباش اًخ في خدارة حدب
العساؿ لبلنتخابات العامة التي جخت في عاـ.4971

الخاتسػ ػ ػ ػػة
وبشاءاً عمى السعصيات الػاردة في متغ البحث  ،تػصمت الباحثة إلى جسمة مغ

االستشتاجات مشيا -:

بعج فػز حدب العساؿ البخيصاني في االنتخابات الشيابية التي جخت في تذخيغ االوؿ عاـ 4964

سعت حكػمة ىارولج ولدػف الى اعادة بشاء ىيكمة االقتراد البخيصاني الحؼ كاف يعاني مغ انتكاسات
عجيجة خمفتيا حكػمة السحافطيغ الدابقة  ،وقج نجح الى حج ما وخاصة بعج أف استصاع مغ إزالة

الخبلفات بيغ الجشاح اليدارؼ في حدب العساؿ بدعامة (بيفغ ) والجشاح السعتجؿ بدعامة ( ىيػج
غايدكيل)  ،وشكل ذلظ نقصة ميسة في مػاجية السذاكل التي واجيت حكػمة ىارولج ولدػف حيث
كاف يؤمغ باف التخصيط االقترادؼ الرحيح ىػ الػسيمة الػحيجة لحل كل السذاكل االقترادية التي
كانت تسخ بيا بخيصانيا  ،وكاف ُج َل اعتساده ىػ استخجامو لمتكشػلػجيا الحجيثة في مجاؿ القصاع
الرشاعي  ،فزبلً عغ ذلظ فانو وجيو اىتسامو إلى إعادة بشاء وتخميع البشية التحتية عغ شخيق تسػيل
الحكػمة لمقصاع العاـ وإنذاء مؤسدات حكػمية صشاعية باالعتساد عمى ما أسساه ( الح اخرة البيزاء

لمتكشمػجيا )  .ومغ جانب آخخ فاف الحكػمة البخيصانية لجأت إلى العسل السكثف مع الشقابات العسالية

لتحقيق تأميغ مدتػػ عالي مغ االقتراد البخيصاني  ،قادر عمى الػقػؼ بػجو التغيخات الجولية،

وكحلظ إنجاز اإلصبلحات االجتساعية السخغػب بيا ،عغ شخيق الخصة الػششية البخيصانية التي
أقخت داخل مجمذ العسػـ البخيصاني نياية عاـ .4966
ْ
وعمى الخغع مغ محاولة حكػمة العساؿ في رأب صجع تخدؼ االوضاع االقترادية اال اف استسخار
انخفاض قيسة الجشيو االستخليشي كاف قج أدػ الى تجخل الحكػمة البخيصانية في ازمة نقجية التي
اشتجت في بجاية عاـ  4967ومسا زاد مغ إرباؾ الػضع االقترادؼ في بخيصاني ىػ غمق قشاة
الدػيذ في الشرف الثاني مغ عاـ  . 4967كانت ىشالظ مطاىخات و إضخابات قادتيا الشقابات

العسالية  ،ضج تخدؼ االوضاع الجاخمية وخاصة االقترادية مشيا  ،وبالتالي فقج أدت ىحه األوضاع
إلى إف تكػف سبباً مباش اًخ في خدارة حدب العساؿ لبلنتخابات العامة التي جخت في عاـ.4971
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الهوامش
()4

حدب العساؿ البخيصاني  :مغ أىع األحداب الدياسية في بخيصانيا  ،بل ىػ السحػر الثاني لمشطاـ الحدبي البخيصاني

بعج حدب السحافطيغ،

تعػد نذأتو إلى سشة  4911عشجما عقج الشقابيػف واالشتخاكيػف وىع مجسػعة مكػنة مغ

الجسعيات االشتخاكية وحدب العساؿ السدتقل والجسعية الفابية واالتحاد الساركدي االشتخاكي الجيسقخاشي مؤتس اًخ في لشجف
وقخروا إقامة لجشة تسثيل العساؿ ضست ىحه المجشة واحج وأربعيغ اتحادًا عسالي ًا بمغ مجسػعيع ( )353عزػًا  ،وفي سشة

 4916تحػلت ىحه المجشة إلى حدب بخلساني وقخر تقجيع ( )51مخشح ًا مشيع إلى االنتخابات الشيابية استصاع ()29
مخشحاً مغ الػصػؿ إلى عزػية مجمذ العسػـ البخيصاني لسديج مغ التفاصيل يشطخ :

Henry Pelling , Ashort history of the Labour Party , London , London group , limited ,1970 ,
P.1.

وكحلظ يشطخ  :نذأت كامل دمحم العاني  ،التغيخات االقترادية واالجتساعية في بخيصانيا ( ، )4954-4945اشخوحة
دكتػراه غيخ مشذػرة  ،جامعة بغجاد  ،كمية التخبية ابغ رشج  ، 4996 ،ص .44
()2

ىارولج ماكسيبلف  : Harold McMillanولج في  41شباط عاـ  4894في لشجف ،وكاف أصغخ أخػتو الثبلث .تعمع

في مجرسة إيتػف وكمية باليػف بجامعة أكدفػرد .دخل البخلساف ألوؿ مخة في 29 :أكتػبخ  .4924شغل مشرب رئيذ
الػزراء ألكثخ مغ ستة أعػاـ .لقب ب"سػبخماؾ" و"ماؾ الدكيغ".
أصيب ثبلث مخات أثشاء خجمتو في الجير خبلؿ الحخب العالسية األولى .وعسل في شخكة الشذخ التي تستمكيا عائمتو

لبعس الػقت قبل أف ُيشتخب عػضا في البخلساف لحدب السحافطيغ عغ دائخة ستػكػف أوف تيد  -وىي بمجة صشاعية
بديصة  ،وخبلؿ عامي  4937-4936استقاؿ مغ مشربو حيغ كاف مدؤوال عغ ترػيت األعزاء في البخلساف لكي
يكتب "الصخيق الػسط" الحؼ حجد معتقجاتو الػسصية في حدب السحافطيغ .تعيَّغ مكسيبلف بسشرب وزيخ دولة عاـ
 ،4941وفي عاـ  4942أصبح وزي اخ مقيسا في مقخ القػات السذتخكة في البحخ األبيس الستػسط ،حيث أصبح ىشاؾ
صجيقا لمجشخاؿ آيدنياور .ولجػ فػز حدب السحافطيغ باالنتخابات عاـ  ،4954انزع ماكسيبلف لسجمذ الػزراء بسشرب
وزيخ اإلسكاف .وقج بخىغ عمى كػنو وزي اخ فعاال ،حيث أشخؼ عمى بشاء مميػف مشدؿ ججيج تقخيبا .وفي عاـ  4954تػلى
مشرب وزيخ الجفاع ،ثع عيشو آنتػني إيجف وزي اخ لمخارجية في عاـ  .4955كانت حكػمتو الثانية خبلؿ السجة (-4959
 )4963وفي عاـ  4964تقاعج مغ عزػيتو في مجمذ العسػـ ورفس قبػؿ لقب الشببلء .عػضا عغ ذلظ بجأ يكتب
محكخاتو ،وعسل في دار الشذخ ،وشغل مشرب الخئيذ األعمى لجامعة أكدفػرد .عاد مخة أخخػ لعزػية البخلساف عاـ

 4984كأحج الشببلء بالػراثة .وتػفي عاـ  4986عغ عسخ يشاىد  92عاما .لسديج مغ التفاصيل يشطخ:
, Harold McMillan, gracefully written and never short of absorbing Lord Charles Williams
Daily telegraph , 2001,p33.

()3

حدب السحافطيغ  :تعػد نذأة حدب السحافطيغ إلى جساعة أشمق عمييا اسع ( التػرؼ ) التي ضيخت في مشترف

القخف الدادس عذخ  ،تمظ الجساعة التي تػلت ومشح الحخب األىمية ميسة الجفاع عغ الكشدية االنكميكانية  ،وفي نفذ

الػقت عغ امتيازات السمكية .ولع تكغ جساعة التػرؼ تكتبلً أو
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حدباً سياسياً وإنسا كاف مجخد تجسع بخلساني وانتخابي  ،أو بكمسة أوضح تجسع أعزاء حػؿ شخريات نافحة وىؤالء
األنرار كانػا يشتقمػف شبقا لسرالحيع أو لئلحجاث  ،وقج دخل ( التػرؼ) في خبلفات عجيجة مع جساعة أخخػ كانت
تعخؼ بيا (الػيظ ) والحؼ أصبح يعخؼ فيسا بعج بحدب األحخار ،وفي الػاقع إف ىحه الخبلفات إنسا ىي في جدء مشيا

ديشيو واقترادية في جدء آخخ ،وفي أحػاؿ أخخػ تعػد إلى التقاليج العائمية ذلظ إف لكل جساعة مػقفا معيشا آزاء
السذكبلت العامة ،وقج

مخ ( التػرؼ ) بتصػرات عجيجة إلى أف أصبح بعجىا يعخؼ بحدب السحافطيغ ()conservative party

لسديج مغ التفاصيل يشطخ :
Pete Jupp, the British Conservative Party before the 1980 national directory search history
; presented to Queen's University in Belfast, 2005, p. 268.
Samuel H. Beer , Modern British Politics a study of Parties and Pressure groups , London
, 1979 , P. 13.
(4) House of Commons , Prime Ministers , Parliament and Constitution Center ,2011,P.5.

( )1الدػؽ األوربية السذتخكة ( : )EECأنذئت مشطسة الدػؽ األوربية السذتخكة بسػجب معاىجة روما التي تع التػقيع

عمييا بتاريخ الخامذ والعذخيغ مغ آذار  ،4957وبجأ تشفيحىا مشح عاـ  4958مغ قبل ست دوؿ أوربية ىي فخندا
وألسانيا االتحادية  ،وايصاليا وىػلشجا وبمجيكا ولػكدسبخغ ،كسا تع قبػؿ بخيصانيا في عزػيتيا بعج مفاوضات استسخت إلى

نياية عاـ  . 4973أف الجوافع غيخ االقترادية ليحا التشطيع كسا تحجدىا وثائق الدػؽ الخسسية  ،ىي تحقيق الػحجة

مسي اًد في الدياسة
األوربية وخمق قػة دولية كبخػ إلى جانب الػاليات الستحجة األمخيكية وتشديق التعاوف معيا لتمعب دو اًر َ
الجولي ة  ،إما الجوافع االقترادية إلقامة ىحه السشطسة فتتمخز في تػفيخ فخص اكبخ لشسػىا االقترادؼ خبلؿ بمػغ نػع
بل عغ مػاجية السذاكل االقترادية ،
مغ االكتفاء بيشيا وتحديغ ندب التبادؿ التجارؼ مع العالع الخارجي لرالحيا فز ً

خاصة أالزمات االقترادية التي أصبحت تشرخؼ ليا األنطسة الخأسسالية وإيجاد الحمػؿ السذتخكة ليا  ،كسا أف مغ

العػامل االقترادية األخخػ

ىي التصػرات الججيجة في العبلقات االقترادية الجولية متسثمة في إتجاه الجوؿ الشامية نحػ التحخر مغ ىيسشة الجوؿ

الخأسسالية ومجابية التصػر الكبيخ في السشطػمة االشتخاكية  ،ومخكد ىحه السؤسدة ىػ بخوكدل عاصسة بمجيكا ،ولمدػؽ

ىيئات سياسية وإدارية تكفل إلدارتيا وتػجيو أعساليا ونذاشاتيا مشيا الييئة العامة والمجشة التشفيحية التي ىي األداة الجائسة
لمييئة والتي تديخ شؤونيا اليػمية .لسديج
مغ التفاصيل يشطخ :ثبٌ ثبير انعبَي  ,انسٕق األٔرثيخ انًشزركخ  ,4911-4919رسبنخ يبخسزير غير يُشٕرح ,خبيعخ
ثغذاد  ,كهيخ اآلداة ,2221 ,ص  .92-94وكحلظ يشطخ :
C.B.Cox and A.E.Dyson , Twentieth – century- mind, 1945-1965, history , Ideas and
literature in Britain, London, 1972,P .47.
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( )6قزية بخوفػمػ -يتعمق األمخ بػزيخ الحخب البخيصاني السحافع جػف بخوفػمػ John profumoالحؼ كاف عمى
عبلقة شخرية مع كخستيغ كيميخ  Christine keelerمشح عاـ  4959وكانت كخستيغ ذات عبلقة مع السمحق الخوسي
العدكخؼ ،وتع كذف عبلقتيسا عاـ  ،4963مسا أثار نقسة الذعب البخيصاني واستياء مجمذ العسػـ لمسخاشخة األمشية التي

ىدت صػرة الحدب إماـ الذعب البخيصاني :جخيجة الذخؽ األوسط  ،العجد ،41458 ،األربعاء 2116/9/26 ،لشجف ,

وكحلظ يشطخ :

www.aawsat.com/default.asp

سػسغ رحيع جػؼ  ،الدياسة الجاخمية لبخيصانيا في عيج حكػمة حدب العساؿ البخيصاني  ، 4971-4964رسالة
ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،كمية التخبية  ،جامعة البرخة  ،2144 ،ص . 35
( )7في تذخيغ األوؿ مغ عاـ  4963دخل الديج ىارولج ماكسيبلف السدتذفى  ،وبعج عجة اياـ صجر إعبلف بالشيابة عشو
مغ قبل المػرد ىيػـ وزيخ الخارجية قاؿ فيو " انو كاف يشػؼ االستقالة مغ مشرب رئيذ الػزراء " ولسجة عذخة اياـ كاف

ىشاؾ نقاش حاد حػؿ الذخرية التي سػؼ تخمفو في رئاسة الػزراء  ،وتع تخشيح اربعة أعزاء مغ الػ ازرة وىع ( الديج
بيتمخ وزيخ الجولة  ،ونائب رئيذ الػزراء والحؼ كاف مدؤوالً عغ الحكػمة خبلؿ غياب ماكسيبلف  ،والديج ريشالج وزيخ
الخدانة  ،والديج ىيمذاـ وزيخ العمػـ  ،وخبلؿ ىحه السخحمة زارت السمكة ماكسيبلف في السدتذفى واخبخىا عغ نيتو تخشيح

المػرد اليظ ىيػـ لخئاس ة الػزراء  ،لسديج مغ التفاصيل يشطخ  :مجيج حسيج العشبكي  ،الجستػر البخيصاني السبلمح الدياسية
لغاية  ، 4975ج ،4بغجاد  ،مصبعة صباح صادؽ  ، 2113ص. 21

( )8السمكة اليدابيث الثانية  )- -4926( :اليدابيث الكدشج ار مارؼ وىي ابشة دوؽ يػرؾ ( )4952-4852الحؼ تػج ممكاً
عاـ  ،4936تحت اسع جػرج الدادس ،تدوجت عاـ  4947مغ األميخ فيميب مػنتباتغ ابغ األميخ انجرو اليػناني الحؼ

أصبح يجعى دوؽ ادنبخة ،تػجت اليدابيث ممكة لبخيصانيا وشساؿ ايخلشجة عاـ  ،4953بعج مػت والجىا عاـ  ،4952ولقج
نجحت السمكة بفخض احتخاميا عمى السدخح الدياسي وفي تقجيع نفديا رمد لػحجة بخيصانيا وحدغ سيخ مؤسداتيع
الجستػرية الجيسقخاشية ،عمى الخغع مغ إنيا تسمظ وال تحكع ،إما أسختيا فتتكػف مغ أربعة أوالد (األميخ تذارلد ولي العيج

وأميخ مقاشعة ويمد ،واألميخة آف ،واألميخ انجروز ،واألميخ ادوارد) ومقخ السمكة الخسسي في قرخ بكشغياـ .عبج الػىاب
ألكيالي وآخخوف ،انًٕسٕعخ انسيبسيخ  ,ج , 4ثيرٔد  ,انًؤسسخ انعرثيخ نهذراسبد ٔانُشر  ,ط.4999 ،4
( )9إليظ دوغبلس ىػـ  ،سياسي بخيصاني ،ولج عاـ  ،4913دخل البخلساف البخيصاني عزػًا سياسياً عاـ  ،4934عغ

حدب السحافطيغ خمف والجه عاـ  4954في مجمذ المػردات ثع تػلى و ازرة الخارجية عاـ  ،4961ثع خمف مكسيبلف في

رئاسة الػزراء في  4963/41/48ولغاية تذخيغ األوؿ لعاـ  4964بعج فػز العساؿ بدعامة ىارولج ويمدػف .لمسديج انطخ:
عبج الػىاب الكيالي وآخخوف ،ا انًٕسٕعخ انسيبسيخ  ,ج ,1ثيرٔد  ,انًؤسسخ انعرثيخ نهذراسبد ٔانُشر  ، ,ج4994 ،7
.
(10) Paul Richard, Britain , Europe and The modern world , 1918-1977, Britain, 1977,
p.363
(11) Labour Party Annual Congruence Report ,London ,1955, pp. 102- 104.
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’(12) Steve Ludlam, ‘Norms and Blocks: Trade Unions and the Labour Party since 1964,
in Brian Brivati and Richard Heffernan (eds.), The Labour Party: a centenary history, 2000
, pp.220-245.

( )47ىارولج ويمدغ  : Harold Wilsonولج في الحادؼ عذخ مغ آذار عاـ  4946في مجيشة يػركذايخ االنكميدية ثع
درس في مجارسيا االبتجائية والثانػية وحرل عمى شيادتو الجامعية مغ جامعة أكدفػرد وأصبح أستاذ االقتراد عاـ
 4937وزميل الكمية الجامعية ،4938ثع أصبح عزػا في البخلساف البخيصاني عاـ 4945عغ حدب العساؿ ورئيذ ىيئة
التجارة()4954-4947استقاؿ عاـ  4954احتجاجاً عمى الدياسة السالية في حدبو لكشو عاد ليربح وزيخ لمخدانة في
حكػمة الطل ولمذؤوف الخارجية ومغ ثع تػلى زعامة حدب العساؿ البخيصاني عاـ4963وتػلى مشرب رئاسة الػزراء
البخيصاني عاـ  ، 4964تػفي عاـ  4995لسديج مغ التفاصيل يشطخ :
Ben Pimlott , Harold Wilson, London: Harper-Collins, 1993, P.P.59.63.
( )44مؤتسخ الشقابات العسالية  :تأسذ مؤتسخ الشقابات العسالية عاـ  4861في مجيشة شيفيمج وبالتحجيج في مقاشعة
يػكذايخ الرشاعية ا النكميدية يسثل ىحا السؤتسخ اتحاد الشقابات العسالية في انكمت اخ وويمد  ،يشتسي إلى ىحا السؤتسخ بحجود
ثسانية وخسديغ نقابة مثمت بحجود ( )632مميػف عامل  ،واخح ىحا السؤتسخ يعقج برػرة سشػية مشح ذلظ التاريخ  .لسديج
مغ التفاصيل يشطخ السػقع االليكتخوني:
British Union Congress ,British's Unions
( )45مسا تججر اإلشارة إليو إف ىارولج ولدغ بعج إف انتخب زعيساً لحدب العساؿ البخيصاني عاـ 4963كاف قج القى
كمسة في السؤتسخ الدشػؼ الحؼ يعقجه برػرة دورية الحدب قاؿ فييا " في جسيع خصصشا السدتقبمية يجب إف تكػف ىشاؾ
لبلشتخاكية مكاف وا سع  ،ويجب إف تعامل معيا عمى اساس انيا الدبيل الػحيج لمتغيخات والتصػرات االقترادية
واالجتساعية في السجتسع البخيصاني " لسديج مغ التفاصيل يشطخ :
Harold Wilson ،Purpose in Politics: Selected Speeches، London, 1964 , p. 27
(16) Trades Union Congress, TUC Report 1964, 1964 , P.384.
( )47الججوؿ مغ عسل الباحث باالعتساد عمى :
(a) Archives of the British Conservative Party in 1964 elections .
(b) Archives of the British Labour Party in 1964 elections.
(18) David Marsh and Smith, Martin Richard ،Re-assessing the Role of Departmental
Cabinet Ministers ،Public Administration ،Vol. 78, No. 2, 2000, pp. 305-306.
( )49ارندت بيفغ (  ) 4954 – 4884 ( ، ) Ernest Bevinولج سشة  4942في قخية صغيخة تجعى ببلكدتػؿ
التابعة إلى مجيشة باكيشجيامذايخ الرشاعية والػاقعة ضسغ مقاشعة كيشت واكسل دراستو االبتجائية والثانػية فييا  ،وبعج
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ذلظ التحق بجامعة كبلسكػ في شساؿ لشجف واكسل دراسة الفمدفة واآلداب  ،انزع الى حدب الساؿ البخيصاني عاـ
 4911عخؼ بالقجرة عمى التشطيع  ،اصبح عزػاً في االتحاد العاـ لمعساؿ عاـ  4925و  4941وفي عاـ 4945
اصبح وزي اًخ لمخارجية  .لمسديج مغ التفاصيل يشطخ  :عبج الػىاب الكيالي وكامل زىيخؼ  ،السرجر الدابق  ،ص 437

؛ األف بالسخ ،مػسػعة التاريخ الحجيث  ، 4945-4789تخجسة سػسغ فيرل ويػسف دمحم اميغ ،ج ، 2بغجاد ،
 ، 4992ص ص . 444 – 441وكحلظ يشطخ

House of Lords, Official Website – Lord Healey" .Retrieved 5 July 2013.
( )22ىيػج غايدكيل  : Huge Gaitskell :ولج في التاسع مغ نيداف عاـ  4916في مقاشعة كشيديشغتػف شخقي لشجف
،وتمقى تعميسو االبتجائي في مجارس السجيشة  ،ثع التحق في كمية ويشذتدخ عاـ ، 4924وفي العامحاتيا انتقل إلى جامعة
اكدفػرد فبقي بيا لغاية عاـ  4927حيث حرل عمى شيادة في الدياسة والفمدفة  ،أصبح عزػاً في حدب العساؿ

البخيصاني وىػ ال زاؿ صغي اًخ وتخشح إلى مجمذ العسػـ البخيصاني في االنتخابات العامة التي جخت في عاـ  4935إال
انو فذل في الحرػؿ عمى األصػات السصمػبة في تمظ االنتخابات  ،وتخشح مخة أخخػ في االنتخابات الشيابية التي جخت
في عاـ  4945وحرل فييا عمى مقعج في مجمذ العسػـ البخيصاني بعج اف فاز حدب

العساؿ في تمظ االنتخابات  ،عيغ في مشرب وزيخ الذؤوف االقترادية في حكػمة كميسشت اتمي عاـ
 ، 4951تػفي في كانػف الثاني عاـ  ، 4963لسديج مغ التفاصيل يشطخ :

Tudor Jones, Remaking the Labour Party: From Gaitskell to Blair, London , 1996 , P.
P.78-86

( )24مسا تججر اإلشارة إليو إف بخيصانيا كانت قج انزست إلى الدػؽ األوربية السذتخكة في أوؿ كانػف الثاني عاـ4973
وانزست معيا كل مغ ايخلشجا والجنسارؾ  ،لسديج مغ التفاصيل يشطخ :

Heinz Medefind ,Organisation Europa , Aufbau , Chancen ,Greenzen der Europaischen
Institionen ,Europa Union Verlag Gmbh ,Bonn , 1975 , P.P.10-11.
( )22رأت الحكػمة الفخندية إف انزساـ بخيصانيا إلى الدػؽ األوربية السذتخكة سػؼ لغ يذكل عامل قػة إلى الدػؽ
بقجر ما يذكل عامل ضعف والدبب في ذلظ حدب رأؼ شارؿ ديغػؿ رئيذ الحكػمة الفخندية يعػد إلى إف بخيصانيا
كانت قج وقعت في تذخيغ الثاني عاـ 4962معاىجة مع الػاليات الستحجة األمخيكية أصبحت بسػجبيا بخيصانيا تابعاً ذليبلً
إلى الػاليات الستحجة  ،فزبلً عغ انو كاف قج وصف بخيصانيا بأنيا شخيكاً غيخ مخحباً بو داخل الدػؽ األوربية السذتخكة
 ،وبعج إف أصخت بخيصانيا عمى انزساميا إلى الدػؽ األوربية استخجمت فخندا حق الفيتػ في عجـ قبػليا وكاف ذلظ في

كانػف الثاني عاـ ، 4963لسديج مغ التفاصيل يشطخ  :رضا عبج الخحسغ ىبلؿ  ،بخيصانيا وأزمة الجساعة االقترادية
األوربية  ،مجمة الدياسة الجولية  ،العجد  ، 77يػليػ  ، 4984ص. 429
(23) P. Dorey, the Conservative Party and the Trade Unions ,1995, p. 59.
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( )24تعج الشفقات العامة إحجػ الػسائل السيسة التي تدتخجميا الجولة بيجؼ تحقيق دورىا في السجاالت االقترادية
والسالية حيث إنيا تعكذ جسيع األنذصة العامة  ،وتبيغ بخامج الحكػمة في السياديغ السختمفة في شكل اعتسادات
تخرز كل مشيا لتمبية الحاجات العامة لؤلفخاد  ،وسعيا وراء
تحقيق أقرى نفع جساعي مسكغ  .لسديج مغ التفاصيل يشطخ  :عبج الجػاد نايف اقتراديات السالية العامة  ،مصبعة
الجامعة  ،بغجاد ، 4983 ،ص .424وكحلظ يشطخ  :عاشف صجقي  ،مبادغ السالية العامة مكتبة ىبو  ،القاىخة،
 ، 4964ص.264
( ) 25لجشة اإلنفاقات العامة  :وىي المجشة التي شكمتيا حكػمة السحافطيغ بدعامة ىارولج ماكسيبلف عاـ ، 4963اليجؼ
مشيا ىػ إجخاء السدح العاـ لمشفقات العامة قامت الحكػمة البخيصانية بإنذاء ىحه
المجشة لمػقػؼ عمى حجع الػاردات التي تقػـ الجولة بتػريجىا إلى السجتسع .لسديج مغ التفاصيل يشطخ :
Tomlinson, The politics of decline; Bean and Crafts‘ ,British economic growth,
2001 ,’pp. 142-147.
(26) Arnistein, L.Walter, Britain Yesterday and Today, London, 1965, p.204
(27) Chris Wrigley, Trade Unions and the 1964 General Election ,Contemporary British
History( ,Sept 2007) 2013, p.p. 325–327
(28) Harold Wilson, Leading Labour beyond pipe dreams.
مقاؿ عمى السػقع االليكتخوني http://www.theguardian.com/:
ومسا تججر اإلشارة إليو إف ىارولج ولدغ وعذية تدمسو رئاسة حدب العساؿ سافخ إلى الػاليات الستحجة األمخيكية
عاـ 4963وفي مؤتسخ صحفي عقج ىشاؾ قاؿ فيو " إف بخيصانيا عبارة عغ مشجع مغ السػاىب غيخ السدتغمة مغ
السبجعيغ والحخفييغ والتقشييغ الساىخيغ مغ ذوؼ القجرة عمى اإلبجاع واإلنتاج  ،إف عمسائشا ىع األفزل عمى مدتػػ العالع ،
وليع القابمية عمى جعل بخيصانيا مغ بيغ الجوؿ الستقجمة في السجاؿ الرشاعي واالقترادؼ" لسديج مغ التفاصيل يشطخ :
Harold Wilson, Speech at National Press dub, Washington, 1 April 1963 ،Purpose in
Politics ،pp. 215-6.
( )29و ازرة التكشمػجيا  :تأسدت ىحه الػ ازرة في عيج حكػمة ىارولج ولدغ في تذخيغ األوؿ عاـ 4964كجدء مغ
شسػحاتو في تحجيث الجولة مغ الشاحية االقترادية  ،أوكل حقيبتيا إلى تػني بيغ ،اصبح ليحه الػ ازرة نفػذ قػؼ بعج

ادرجت ليا وضائف كانت في األساس لػ ازرة الصيخاف السجني وذلظ بتاريخ الخامذ عذخ مغ شباط عاـ 4967لسديج مغ
التفاصيل يشطخ :
http://en.wikipedia.org/wiki/Minister_of_Technology
(30) Chris Wrigley , OP , Cit , P. 329.
(31) David Poweel , Tony Benn New Edition Reviesed Edition , London , 1999 , P.116.
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( )32ادرجت ويمد ضسغ الشطاـ القانػني االنكميدؼ في عاـ  4535وأصبحت مقاشعة تابعة مغ الشاحية القانػنية إلى
بخيصانيا في نياية القخف التاسع عذخ تذكمت فييا عجة مؤسدات وىيئات مشيا

مؤسدة التعميع الستػسط التي تأسدت في عاـ ، 4889وفي عاـ 4917تأسدت الييئة السمكية لآلثار القجيسة والتاريخية ،
وفي عاـ 4949تأسدت و ازرة الرحة ،وفي عاـ 4922تأسدت و ازرة الدراعة

والثخوة الدسكية  ،وفي عامتأسدت و ازرة اإلسكاف والحكع السحمي  ،وفي عاـ ، 4954انذأ مكتب شؤوف ويمد  ،وتصػر

ىحا السكتب إلى و ازرة فأنذأت الػ ازرة الػيمدية في عيج ىارولج ولدغ أؼ في عاـ 4964وكاف يتخأسيا جػرونػؼ دانياؿ
الحؼ استسخ لغاية عاـ ، 4969لسديج مغ التفاصيل يشطخ :
Archives. Archived from the original on 19

National Archives: Welsh Office" .National
November 2007 .Retrieved 18 May 2012.

(33)Young, John, W "International Factors and the 1964 Election "،Contemporary British
History( ,Sept 2007) 2013 pp 351–371
(34) PRO PREM 13/1971, note for the record, 23 July 1968 .
وكحلظ يشطخ:
R . Middleton, Government versus the market: the growth of the public sector, economic
management and British economic performance Cheltenham, 1996, PP.42-43.
(35) David Edgerton, The 'White Heat' Revisited: The British Government and Technology
in the 1960s., Twentieth Century British History, 1996 , P. P.53-54.
(36) Chris Rowe , The Making of Modern Britain 1951-2007 , London , 2009 , P. 80.
(37) Ibid , P.82.
( )38جيسذ كاالىاف  : James Callaghanولج في الدابع والعذخيغ مغ آذار عاـ  4942بسجيشة بختدسػث
االنكميدية  ،حيث أكسل دراستو االبتجائية والثانػية فييا  ،وبعج ذلظ أكسل دراستو الجامعية في أكدفػرد وذلظ عاـ 4929
 ،انزع إلى حدب العساؿ عاـ  ، 4934وفي عاـ 4946
رشح في االنتخابات البخلس انية وحرل عمى مقعج في مجمذ العسػـ البخيصاني  ،وفي عاـ  4947تدمع مشرب الدكختيخ
العاـ لػ ازرة الشقل البخيصانية  ،في عاـ  4964تدمع مشرب وزيخ السالية وبقي في مشربو ىحا لغاية عاـ  ،4967وبعج
ذلظ تدشع مشرب وزيخ الجاخمية لغاية عاـ  ، 4971ثع وزي اًخ لمخارجية عاـ  ،4974وبعج ذلظ أصبح رئيداً لمػزراء خبلؿ

السجة ( )4979- 4976تػفي عاـ  ، 2115لسديج مغ التفاصيل يشطخ :

Kenneth O. Morgan, Callaghan: A Life, 1997, p.p.14.15.

( )39جػرج بخاوف ) :)George Brownسياسي بخيصاني ولج عاـ 4944في مقاشعة سايكاس بخاوف التي تقع في شساؿ

غخب لشجف  ،تقمج عجة مشاصب و ازرية وكانت أوؿ و ازرة تقمجىا ىي و ازرة الدراعة عاـ  ، 4947وو ازرة األشغاؿ العامة عاـ
 ، 4954مثل بخيصانيا في الجسعية االستذارية لمسجمذ األوربي في ستخاسبػرغ مغ عاـ ، 4952 – 4954ومغ ثع مغ
عاـ 4961إلى عاـ ، 4963ثع عيغ وزي اًخ لبلقتراد عاـ 4964في حكػمة ىارولج ولدغ  ،ثع عيغ وزي اًخ لمخارجية

استقاؿ مغ
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مشربو عاـ ، 4968تػفي عاـ ، 4985لسديج مغ التفاصيل يشطخ  :عبج الػىاب الكيالي  ،ج ،4ص. 519

( )41التخفيس لقيسة العسمة :ويعشي بيحا السرصمح االقترادؼ في سػؽ الرخؼ أف تقخر حكػمة الجولة إنقاص
السحتػػ الحىبي السسثل لػحجة الشقج الػششية أو إنقاص ما تسثمو مغ عجد الػحجات الشقجية األجشبية ،والبج مغ اإلشارة الى
الفخؽ بيغ القرج في تخفيس العسمة وتخفيس قيستيا ،فتخفيس العسمة يكػف برػرة تمقائية بدبب تفاعل قػػ الصمب
والعخض في أسػاؽ التحػيل الخارجية ،إما تخفيس قيستيا فيػ سياسة إرادية تتبعيا الحكػمة .لمسديج انطخ :حدغ
الشجيفي ،القامػس االقترادؼ ،السرجر الدابق ،ص.99

( )44الػاردات :ويقرج بيا مجسػعة سمع تحرل عمييا الجولة السعشية مغ غيخىا مغ الجوؿ االخخػ إما عغ شخيق الذخاء
الشقجؼ أو بػاسصة التبادؿ التجارؼ .لسديج مغ التفاصيل يشطخ  :وضاح زيتػف ،السعجع الدياسي  ،عساف  ،مصبعة دار
اسامة  ،2141 ،ص.348
(42) David Thomson , England in the Twentieth Century (Pelican History of England,
1965), p. 292 .
( )43االحتياشات السداعجة والتي تكػف أقل مغ احتياشيات البشظ السخكدؼ عمى السجػ القريخ وتذسل السداعجة وجسيع
العسميات (بسا في ذلظ تدجيج) مع البشػؾ السخكدية في الخارج (باستثشاء الػدائع) ،والتي كانت بسبادرة مغ السسمكة
الستحجة لغخض زيادة احتياشي السسمكة الستحجة مغ الحىب والعسبلت األجشبية  .لسديج مغ التفاصيل يشطخ :
Chris Rowe , OP,cit , P. 83 .
–(44) Michael D. Bordo, Ronald MacDonald and Michael J. Oliver, Sterling in crisis: 1964
1969 , London , 1987,P.P.43-44.
( )45لسديج مغ التفاصيل عغ ىحا السػضػع يشطخ :
)British National Archives , Buttressing devaluation short-term flows and support ،FU (67
31 (revise), 10 Nov. 1967، TNA T230/879.
(46) Hirsch, F.,The Pound Sterling: a polemic , London: Victor Gollancz, 1968, P.42.
(47) Finacial Times Newspaper , No 3214 , 3 May , 1967.
( )16راشذ ثرأي  ,انجزرٔل انعرثي ثيٍ خهك االسزعًبر ٔانمضبء عهيّ  ,يدهخ انفكر انًعبصر  ,انعذد  , 72اغسطس ,
 , 4911ص .79

( )49فعمى سبيل السثاؿ انو في عاـ 4963كانت شخكة البتخوؿ البخيصانية قج وفخت ما

قيستو ( )417مميػف جشيو

إستخليشي  ،كسا وفخت شخكة البتخوؿ شل ما يداوؼ ( )84مميػف جشيو إستخليشي  :لسديج مغ التفاصيل يشطخ :
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Ian .j.Bickerton , The Arab – Israeli Conflict A History , Published by Reaktion , 2009 ,
P.106
(50) F. W. S. Craig, British General Election Manifestos. 1900-1974 (Chichester. 1975).
p. 272.
(51) Britain An official handbook, The central office of information London, (Hmso) , by her
Majesty’s stationery office, London, 1966, P.59.
) إف القرج مغ التخصيط االقترادؼ وتقجيع خصة اقترادية وششية ىي مغ اجل التشسية االقترادية لمببلد بحيث52(
تيجؼ الخصة السخسػمة لبلستفادة مغ السػارد عمى أفزل وجو وتػزيعيا مغ أجل تحقيق السشفعة القرػػ لرالح السجتسع

 وذلظ يسثل مطي اًخ بار اًز مغ مطاى خ إشخاؼ الجولة عمى تػجيو الشطاـ االقترادؼ الدائج في،خبلؿ فتخة زمشية محجدة

.713 ص، السرجر الدابق،4 ط،4 ج، عبج الػىاب ألكيالي وآخخوف، لمسديج انطخ،الببلد
.97 ص،  السرجر الدابق، ) سػزاف رحيع جػؼ53(

(54) The National Plan ,Cmnd. 2764. 1965.
(55) Confederation of Shipbuilding and Engineering Unions. Report of the Thirtieth Annual
Meeting (1965). pp. 17-18.
(56)Confederation of Shipbuilding and Engineering Unions,OP, cit, p. 19.
(57) Trades Union Congress. TUC Report. 1965, 1965. pp. 473. 496.
(58) Labour Party. Annual Report. 1965, 1965. pp 229- 231.
(59) Ibid . pp 238-239.
(60) James Callaghan, Time and chance, First published, Great Britain, 1987, p. 176.
(61) James Callaghan , OP.cit , P.177.

4

(63) R. Crossman, The Diaries of a Cabinet Minister (3 vols. 1975). 1:316. I Sept. 1965.
(64) A motion condemning the move at the party conference was only defeated by
3.635.000 votes to 2,540.004 ' Labour Party. Annual Report. 1965. p. 247.
(65) L. Minkin, The Labour Parts Conference, a Mudv in the politic of intra-pam
democracy ،1978, p. 322.
(66) R. Price, Labour in British Society Londn ,1986, p.p 215-216.
 ىي مجسػعة مغ البمجاف التي وافقت عمى السذاركة في التختيبات العامة: G-10 ) نادؼ العذخة او مايدسى67(
 السسمكة، ىػلشجا، الياباف، إيصاليا، فخندا، كشجا، مغ قبل كل مغ بمجيكا،4962 تع تأسيديا في عاـ.)لبلقتخاض (الجيػاف
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الستحجة ،والػاليات الستحجة ألسانيا والدػيج ،وعدزت ىحه الخابصة وجػدىا في عاـ .4964عشجما أنطست إلييا السشطسات
الجولية التالية كسخاقبيغ لؤلنذصة G10
 :بشظ التدػيات الجولية ( ،)BISوالسفػضية األوروبية ،وصشجوؽ الشقج الجولي ،ومشطسة التعاوف االقترادؼ والتشسية.لسديج
مغ التفاصيل يشطخ:
Imf Standing Borrowing Arrangements
عمى السػقع االليكتخوني :

/http://www.imf.org/external/np

( )68انذئ بشظ التدػيات الجولية في سػيد اخ وبالتحجيج في مجيشة بازؿ عاـ 4931وبالتعاوف مع البشػؾ السخكدية في
فخندا وبخيصانيا وايصاليا وبمجيكا ومجسػعة مغ البشػؾ الخاصة في الياباف والػاليات الستحجة األمخيكية  ،في البجاية كانت

الدمصة مخػلة لمبشظ في استبلـ وتخريز مجفػعات التعػيزات األلسانية  ،وبالتالي أصبح ىيئة مداعجة لرشجوؽ الشقج

الجولي والبشظ الجولي لئلنذاء والتعسيخ لسديج مغ التفاصيل يشطخ :
Bank for International Settlements , CH-4002 Basel, BIS Archive, 2007, P.5.
( ) 69ؾ  .ميخو ششيتذشكػ  ،األزمة الشقجية العالسية  ،تخجسة احسج فؤاد بمبع  ،مجمة الفكخ السعاصخ  ،العجد ، 46
ديدسبخ  ، 4968ص.66
(70) UK, reports the Ministry of Finance, the British Institute of National Economy,
London, 1970, p.p 220- 221.
( )74سٕزاٌ رزيى خٕي  ,انًصذر انسبثك  ,ص.442
( )12اصجر القيادة العميا لمقػات السدمحة لمجسيػرية العخبية الستحجة بيانا في الداعة الثانية عذخة ضيخ يػـ  9حديخاف
عاـ 4967جاء فيو" انو نط اخ لسا ثبت ثبػتا قاشعا مغ تجخل حكػمة الػاليات الستحجة األمخيكية والحكػمة البخيصانية في

العجواف العدكخؼ الحؼ يقػـ بو العجو اإلسخائيمي اآلف ،األمخ الحؼ يتجمى في أبذع صػرة عمى الجبية األردنية التي تقاتل
فييا القػات السذتخكة لؤلردف والعخاؽ ،كسا تتجمى في نذاط العجو الجػػ عمى الجبية السرخية وفى السطمة الجػية الػاقية

التي تغصى أجػاء العجو اإلسخائيمي مغ حامبلت الصائخات األمخيكية والبخيصانية فانو تقخر رسسيا وقف السبلحة في قشاة

الدػيذ" وأثشاء تػقف محسػد رياض وزيخ الخارجية السرخؼ آنحاؾ في باريذ في شخيقو إلى اجتساعات الجسعية العامة
لؤلمع الستحجة في أيمػؿ عاـ ،4967وضع رياض الجوؿ األوربية أماـ مدئػليتيا محك اخ إياىا بأىسية قشاة الدػيذ حيغ
صخح قائبل :أف العجواف اإلسخائيمي كاف الدبب في إغبلؽ القشاة مسا أدػ إلى إلحاؽ ضخر كبيخ بتجارة أوربا .لسديج مغ
التفاصيل يشطخ :
احسج عامخ  ،قشاة الدػيذ في السفاوضات السرخية اإلسخائيمية ( ، )4979- 4967مجمة الدياسة الجولية  ،العجد 74
 ،اكتػبخ  ، 4983ص .433
وكحلظ يشطخ :
James Feyrer , Distance, Trade, and Income – The 1967 to 1975 Closing
of the Suez Canal as a Natural Experiment , London , 2009 , P.5.

( )73صشجوؽ الشقج الجولي  :ضيخت فكخة إنذاء ىحا الرشجوؽ في عاـ  4921ولكشيا ضمت فكخة تخاود اذىاف الداسة
ورجاؿ االقتراد حتى عاـ  4944باتفاؽ عقج بيغ ( )44دولة عمى وفق اتفاقية بخيتػف وودز التي عقجت في ذلظ العاـ
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 وتعج عزػية الرشجوؽ شخط، ) مميار دوالر تداىع كل دولة عزػ فيو بشدبة معيشة838 (  وكاف رأس مالو بحجود،

 والجولة التي تفقج عزػيتيا في صشجوؽ الشقج الجولي تفقج عزػيتيا في البشظ الجولي، مدبق لبلنزساـ إلى البشظ الجولي

:  لسديج مغ التفاصيل عغ صشجوؽ الشقج لجولي لسديج مغ التفاصيل يشطخ، بعج ثبلثة شيػر

J. Keith Horsefield , THE INTERNATIONAL MONETARY FUND 1945-1965 Twenty years
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