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Abstract 

Britain has a political, economic and cultural heritage significant not only among countries 

European continent, but also among the nations of the world, due to for many reasons, they were 

search and investigate many historians and modernists researchers, so the studies and searches 

that studied and discussed in detail the history of Britain's modern and contemporary, have 

characterized by a serious activity and there is a great legacy, There is a great legacy proceeded to 

stand on the fertility of this ancient history and enclose about its happens. The recent studies and 

contemporary probably on differentiated have stopped about this rich history, including owned 

events and accumulations made it narrows the research. 

 الملخص
رث حضاريلبريطانيا ثقل سياسي واقتصادي  وذلـك  كبيرًا ليس بين دول القارة االوربية فحسب بل وحتى بـين دول العـالم وا 

لـذا فـإن الدراسـات والبحـوث التـي درسـت ، ألسباب عديدة كانـت مجـاالت بحـث وتقصـي للكثيـر مـن المـؤرخين والبـاحثين المحـدثين
الحديث والمعاصر تميـزت بنشـاط جـاد وثمـة تركـة كبيـرة عمـدت الـى الوقـوف علـى خصـوبة  تأريخ بريطانيا وتناولت بشكل مفصل

وربما الدراسات الحديثة والمعاصرة على اختالفها توقفت إزاء هذا التاريخ الغني ، هذا التاريخ العريق والكشف عن مجريات أحداثه
 تقصي في استقراء فعالياتها السياسية واالقتصادية. بما يملكه من احداث وتراكمات جعلت االمر يضيق من دائرة البحث وال

والسياسية وكشف دورها في صياغة الحدث التاريخي وتوضيح اثرهما بوصفهما عنصران  فالتصدي لألوضاع االقتصادية
مفكـر او مهمان في تكوين البنى التحتية للمجتمع في تاريخ الشعوب ال يعني بالضرورة التعبير عن مـنهج معـين او تأييـد مدرسـة 

بل هذه المواضيع ينبغي قبل كل شيء التصدي ودراسـتها للوصـول لكبـد الحقيقـة التاريخيـة بوصـفها هـدف اسـمى ، فيلسوف محدد
، وموضوع البحث يعـالج حقبـة مليئـه باألحـداث، ووعي اعمق كونه اساسًا ال يقل أهمية عما سبقه، ولفهم التطورات بصورة افضل

م( بوصــفها مرحلــة شــهدت الكثيــر مــن 1974-1969إذ تســتقر المــادة العلميــة فيهــا بــين عــامي )، حقبــة زمنيــة معاصــرة جــداً وهــي 
، والتــي مثلـت فيهــا السـنة االخيــرة مـن الحكومــة العماليـة فــي رئاسـة الــوزراء، الداخليـة فــي بريطانيـا االحـداث السياسـية واالقتصــادية
خطـط االقتصـادية والسياسـية لـدرء الصـدع الـذي اسـتقر فـي التي وضعت الكثيـر مـن ال، م(1970وبداية حكومة المحافظين عام )

إال أن تلك الخطط والمشـاريع لـم تكـن بمسـتوى التـدهور الـذي اصـاب البنيـة التحتيـة فـي بريطانيـا فكـان ، جسد االقتصاد البريطاني
 م(. 1974السبب في التعجيل بسقوط حكومة المحافظين عام )

 المقدمة
كـون هـذه ، 1974-1969األوضاع السياسية واالقتصـادية فـي بريطانيـا خـالل المـدة  ةتنبع أهمية دراسة موضوع الدراس 

والتـي أدت ، المدة قد شهدت تدهورًا في االوضـاع االقتصـادية والسياسـية انعكسـت بصـورة سـلبية علـى الوضـع الـداخلي البريطـاني
وهــي ان نظــام الحكــم فــي  ود حقيقــة أساســيةوهــذا يؤكــد علــى وجــ، بالتــالي الــى تــولي حــزب المحــافظين رئاســة الــوزراء مــرة أخــرى

ففـي كثيـر مـن االحيـان ، وعلـى مـدى قـرون سـابقة يكـاد ينفـرد بهـا عـن بقيـة دول العـالم، بريطانيا يتمتع بمزايا ديمقراطية وحضـارية
ن  ،وايـدولوجيات مــن أجـل الوصــول بـه الــى بـر االمــان افكـاركـان حلبـة لنزاعــات خاضـتها أطــراف شـتى واحــزاب سياسـية وربمــا  وا 
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ولما كـان مسـتوى ، كانت هناك بعض العثرات والهنات في تحقيق انجاز اقتصادي او سياسي على المستوى الداخلي او الخارجي
نـتلمس بـأن حـزب العمـال البريطـاني هـو الـذي مهـد النتكاسـات  البحـثالتقدم يقاس على مستوى االنجاز فاننا من خـالل موضـوع 

ياسية واالجتماعيـة لـذلك يمكننـا القـول إن المؤسسـة الحاكمـة والمجتمـع البريطـاني علـى حـد في مجمل المستويات االقتصادية والس
ســـواء كانـــت نظرتهـــا تصـــب فـــي اصـــالح تلـــك االوضـــاع عـــن طريـــق انتخابـــات برلمانيـــة تمخضـــت عـــن فـــوز حـــزب المحـــافظين 

امتـازت  سياسـة اقتصـادية واجتماعيـة لتبـدأ لحقبـة سياسـية تركـت بصـمًة مـؤثرة لرسـم 1970البريطاني وتسلمه رئاسة الـوزراء عـام 
 .بثقلها األيديولوجي والفكري داخل المجتمع البريطاني

ــــات التــــي أخــــذتها حكومــــة المحــــافظين بزعامــــة   ــــث( علــــى )إن مــــن ابــــرز األولوي ــــق مســــألة  عاتقهــــاإدوارد هي هــــي تحقي
يما فـي المؤسسـات التابعـة ملكيتهـا إلـى وتقف في مقـدمتها اإلعـالن عـن تخفـيض اإلنفاقـات العامـة والسـ، اإلصالحات االقتصادية

وكــذلك رســم سياســة اقتصــادية صــحيحة يــتم مــن خاللهــا التــزام ، علــى أمــل أن يســود االزدهــار االقتصــادي فــي بريطانيــا، الحكومــة
حكومـة المحـافظين بعـدم مسـاعدة المؤسسـات غيـر المربحـة والتـي تعـود ملكيتهـا للدولـة او القطـاع الخـاص والتـي تحقـق انتاجيـات 

 منخفضة.
أما فيما يخص الجانب السياسي فقد كانت القضـية االيرلنديـة التـي شـكلت تركـة ثقيلـة لكـل الحكومـات البريطانيـة السـابقة  

فجــذور هــذه المشــكلة تكمــن بوجــود ، ومنهــا حــزب المحــافظين الــذي ســعت قياداتــه جاهــدة الــى ايجــاد حلــول رصــينة لتلــك القضــية
فالتــاريخ االيرلنــدي حافــل بــالكثير مــن مظــاهر التمييــز السياســي واالقتصــادي ، ئمــة بــين الســكاناالنقســامات األثينيــة والقوميــة القا

وعلــى الــرغم مــن محــاوالت بريطانيــا ومنــذ وقــت طويــل فــرض البروتســتانتية علــى كــل ، والثقــافي والتعليمــي ضــد األقليــة الكاثوليكيــة
 .ةإال إن االيرلنديين قاوموا هذه السياس، سكان ايرلندا الشمالية

قســم موضــوع البحــث الــى عــدة محــاور فقــد نــاقش المحــور االول االوضــاع االقتصــادية والسياســية لبريطانيــا خــالل عــام  
حيث الحظنا االنتكاسات التي تعرضت لها المؤسسـتين االقتصـادية والسياسـية علـى حـد سـواء وذلـك يعـود الـى سـوء ادارة  1969

دون تحقيــق أي شـيء مــن برامجهـا التــي اعلنـت عنهــا اثنـاء االنتخابــات النيابيــة  التـي ادت بالتــالي الـى انهــاء عملهـا حـزب العمــال
فــي حـين ســلط الضـوء فــي المحـور الثــاني علـى قضــية فـوز حــزب المحـافظين باالنتخابــات النيابيـة التــي ، 1966التـي جــرت عـام 
وفــي ، تــي تعرضــت لهــا بريطانيــاوبينــا فــي هــذا المحــور كيــف تعامــل قــادة الحــزب والحكومــة مــع االزمــات ال 1970جــري فــي عــام 

فلـم تكـن تلـك العالقـة علـى خيـر مـا يـرام خاصـة وان  .المحور الثالث الذي تناول العالقة بين حزب المحافظين والنقابـات العماليـة
 .توجهات النقابات العمالية كانـت تنصـب فـي مصـلحة حـزب العمـال المعـارض لكـل السياسـيات التـي نـادى بهـا حـزب المحـافظين

 .1974تلك الحكومة بعد اربعة سنوات من توليها السلطة وذلك في انتخابات عام وانتهت 
اعتمـد موضــوع البحــث علــى مجموعــة مــن المصــادر تنوعــت حســب مقتضــياته مــا بــين المصــادر االجنبيــة التــي كــان مــن  

فـي هــذا البحـث فضــاًل عــن بينهـا ارشــيف حـزب العمــال البريطـاني وحــزب المحـافظين وكــذلك الكتـب االجنبيــة التـي كــان لهـا ثقلهــا 
 . ولم يغفل البحث عن االعتماد على بعض الرسائل واالطاريح والكتب العربية والمعربة، الصحف البريطانية والدوريات
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 لمبحث األولا
 1970-1969موقف الحكومة العمالية من األوضاع السياسية واالقتصادية في بريطانيا 

يرلندا الشمالية(1)المملكة المتحدة من أربع أقاليم وهي تتكون: االوضاع السياسية :أوالً  يحكمها ، واسكتلندا وويلز (2) : إنجلترا وا 
 بلفاستفي كل من  بحكم ذاتي داخلي لكن هنالك حكومات محلية تتمتع، نظام برلماني وتتمركز الحكومة في العاصمة لندن

 .(3)نداوكارديف وادنبره وهي عواصم إيرلندا الشمالية وويلز واسكتل
وتعامـل كـل ، العـالممنتشرة حـول  (4)(British overseas territoriesمنطقة فيما وراء البحار ) 14تمتلك بريطانيا  

منطقـــة بصـــالحيات مختلفـــة بحســـب القـــانون ولمعظمهـــا ســـلطات تشـــريعية خاصـــة ودرجـــة مـــن االســـتقاللية تتعـــدى فـــي الغالــــب 
 .هذه االستقاللية وجود ميزانية مستقلة لكل منها صالحيات األقسام الموجودة في بريطانيا وتشمل

فان المملكة المتحدة تحتفظ بدرجات مختلفة من المسؤولية تجاه هذه المنـاطق تتفـاوت مـن تحكـم سياسـي كامـل ، ومع ذلك
حـدة تجـاه هـذه وال يشـمل هـذا التفـاوت المسـؤوليات الرئيسـة للمملكـة المت، إلى وجود صـوري ال يتمثـل إال فـي القضـايا البروتوكوليـة

ومـن المسـؤوليات الرئيسـة االولـى للمملكـة المتحـدة ، المناطق والتي تنحصر في السياسة الخارجية والحدود الدولية واألمـن والـدفاع
برلمـان المملكـة المتحـدة  كمـا يحـتفظ، (3)(good.governanceتجاه هذه المناطق هي الحفاظ على ما يسمى بالحكومة الجيـدة )

بالســـلطة للتشـــريع  (5)(Privy.Councilوالحكومـــة البريطانيـــة مـــن خـــالل مجلـــس بيرفـــي ) (4)(Westminsterفـــي ويستمينســـتر )
 .(6)لمناطق ما وراء البحار بعد موافقة الحكومة المحلية

                                                           
 ( الذي يوضح التقسيمات االدارية للمملكة المتحدة.1ينظر ملحق رقم ) (1)
تنقسم إلى قسمين: جمهورية إيرلندا المستقلة في الجنوب التي غرب بريطانيا.  مياًل 50إيرلندا: تقع جزيرة إيرلندا في المحيط االطلسي على بعد  (2)

التي تعتبر جزءا من المملكة البريطانية المتحدة، أما شمال إيرلندا، فتتكون من  Ulster( مقاطعة، ومنطقة شمال إيرلندا أو "أولستر" 20تتكون من )
يرلندية ما بين شمال إيرلندا وبين إيرلندا الجنوب، بعد هذا العام، تم استقطاع ثالث ، حيث تم تقسيم الجزيرة اال1920مقاطعات حتى عام  9

من شمال إيرلندا، وضمها إلى إيرلندا الجنوب التي قطعت صلتها بالمملكة المتحدة، واستقلت في عام  -كان أغلبها = من الكاثوليك-مقاطعات 
إيرلندا الشمالية جزءا أصيال من المملكة  -حتى اآلن-ئها للمملكة البريطانية المتحدة. وظلت . إال أن شمال إيرلندا فضلت اإلبقاء على انتما1949

 .432، ص1998، مطبعة الميسرة، بيروت، 4، ط1ينظر: عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، جالمتحدة، لمزيد من التفاصيل ينظر: 
(3) A. F. Pollard ،The History of England ،A study in political evolution ،London ،2012 ،p.56. ، 

البريطانية التي  ( هي أقاليم تتألف من أربعة عشر والية تابعة لـ المملكة المتحدة، والتي تشكل جزءا من المملكة المتحدة، وهي إما بقايا االمبراطورية4)
السيادة البريطانية. تشمل المناطق التالية )أنغويال، برمودا، المقاطعة لم تكتسب االستقالل بعد أو قد وضع استفتاء عام واختارت البقاء تحت 

رات، البريطانية بأنتاركتيكا، وإقليم المحيط الهندي البريطاني، والجزر العذراء البريطانية، وجزر كايمان وجزر فوكالند، جبل طارق، ومونتس
ن وتريستان دا كونا(، وجزر تركس وكايكوس، وجزر بيتكيرن وجورجيا الجنوبية وسانت هيلينا.و التبعيات لـ سانت هيلينا كل من )جزيرة أسينشي

انيا غير وجزر ساندويتش الجنوبية، وقاعدتين في األراضي القبرصية وهي أكروتيري ودكليا. لإلشارة فإن القارة القطبية الجنوبية بما في ذلك بريط
كيلومتر(، ويبلغ عدد  1728000ميال مربعا أي ) 667018ع هذه األقاليم حوالي معترف بسيادة أي دولة على هذه المنطقة. تقدر مساحة جمي

، تنفيذ 2008نسمة. لمزيد من التفاصيل ينظر: االمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، الدورة الموضوعية لعام  000، 260سكانها حوالي 
من العهد  17-16ارير الدورية الخامسة المقدمة من الدول االطراف بموجب المادتين العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية، التق
 .9-7، ص 2008المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، د.مط، 

ية ادارة شؤون والموارد العامة : وهو مصطلح سياسي واقتصادي غالبًا ما يستخدم في ادبيات التنمية الدولية باعتباره وصفًا في كيفالحكومة الجيدة (3)
لدول للبلد من قبل المؤسسات السياسية الحاكمة والبحث عن افضل القرارات والتوصيات النجاح تلك االدارة، وكثيرًا ما تبرز كنموذج ناجح في ا

 الليبرالية والديمقراطية، لمزيد من التفاصيل ينظر: 
The British government archive ،Good Governance Standard for Public Services ،Printed by Hackney 

Press Ltd ،London ،2004 ،p.23. 
عالم ويستمينستر: تقع هذه المنطقة في الجانب الغربي من وسط العاصمة لندن على الضفة الشمالية من نهر التايمز، وتتركز فيها الكثير من الم(4)

ويستمينستر وقصر باكنغيهام وقصر اليونسكو للتراث العالمي كما تضم مركز الحكومة البريطانية  االثرية والمرافق السياحية، وتضم كاتدرائية
 ومجلس العموم البريطانية ومعظم الوزارات الحكومية المهمة. لمزيد من التفاصيل ينظر: 

The British government archive ،London plan ،Greater London Authority.2011 ،p.46. 
، وعادة ما يعرف هذا المجلس 1553لس بيرفي: تشكل هذا المجلس في بريطانيا في منتصف القرن الخامس عشر الميالدي وبالتحديد في عام مج(5)

ء بمجلس الملكة الخاص، وهو هيئة استشارية مكون من مجموعة من المستشارين عادة ما يكونون من كبار الساسة البريطانيين سواء أكانوا اعضا
م حاليين في مجلس العموم البريطاني او مجلس اللوردات، مهمته االساسية تنحصر في تقديم المشورة الى الملكة، وغالبًا ما ينظر في سابقين ا

 المنازعات القانونية وخاصة عندما يتعلق الموضوع بالمؤسسات الحكومية، لمزيد من التفاصيل ينظر: 
Michael Evett ،the privy Coucil ،house of commons library briefing paper number CBP 7463 ،February ،

2016 ،p.p.22-23. 
 / https://www.gov.uk : االليكترونيوكذلك ينظر:الموقع 

(6) The British government archive ،Good Governance Standard for Public Services ،Op Cit ،p.24. 

https://www.gov.uk/
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ــدائم النــاجم مــن تفــاقم الوضــع السياســي فــي إيرلنــدا  وكانــت الحكومــة البريطانيــة  تعــيش فــي حالــة مــن الخــوف والترقــب ال
بــين رئــيس ، فعقـدت لــذلك مجموعـة مــن االجتماعـات، (1)لــذا اولـت الحكومــة العماليـة اهتمامــًا متزايـدًا بالقضــية االيرلنديــة  ،الشـمالية

إذ ، فـي العاصـمة لنـدن، (2)(Terence O'Neill) ورئيس وزراء إيرلندا الشمالية تـرينس اونيـل، ويلسون هارولدالوزراء البريطاني 
 1968والسـبب فـي ذلـك يعـود الـى انـه ومنـذ ، لجنـة لتقصـي الحقـائق داخـل إيرلنـدا الشـمالية انيـةنجم عنها إرسـال الحكومـة البريط

واألقليــة الكاثوليكيــة فــي إيرلنــدا الشــمالية لــم تكــن تتحمــل الهيمنــة البروتســتانتية المطلقــة فــي كــل المجــاالت االقتصــادية والسياســية 
ثم تحول نضال الكاثوليك مـن المطالـب السياسـية السـلمية إلـى ، المباشرة انيةواالجتماعية والثقافية بمساعدة ومباركة اإلدارة البريط

وفـي  .(3)(IRA) (الجـيش الجمهـوري االيرلنـدي)نظم الكاثوليك أنفسهم ضمن كتائب مسـلحة بإسـم  1969وفي عام ، نضال مسلح
، (4)(UAD) (نظمـــة الــدفاع عـــن االلســـترم)أطلــق عليـــه I.R.A))البروتســـتانت تنظيمـــًا مســلحًا لمواجهـــة  المتطرفــونالمقابــل َكـــَوَن 

 .(5)ريطانياللكاثوليك االيرلنديين المناصرين لب ووقف الجيش البريطاني رغم ادعائه الحياد الى جانب الحركة الثانية المناهضة
فـإنهم كـانوا  أما الكاثوليك االيرلنديون فيهـا، البروتستانت االيرلنديون دائمًا إلى البقاء ضمن مملكة بريطانيا العظمى سعى 

هـو ، (6)(Protestant Unionist Party)وكـان الحـزب الوحـدوي البروتسـتانتي، يدعون إلى الوحدة مع جمهوريـة إيرلنـدا الجنوبيـة
وسـتة مـن ، ( عضـوًا وحـدوياً 36ما يقارب )1970في كانون الثاني من عام  الذي ضم، (7)المسيطر على برلمان إيرلندا الشمالية 

ضــعاف كمــا إن ن، القــوميين ظــام االنتخابــات المحليــة ِصــيَغ بطريقــة تخــدم البروتســتانت ممــا أدى إلــى تقطيــع المنــاطق االنتخابيــة وا 

                                                           
( إذ كان إليرلندا برلمان خاص الغته (Home Ruleالتي نتجت عن مطالبة االيرلنديين لبريطانيا بالحكم الذاتي القضية االيرلندية: وهي القضية  (1)

، آال أن ( نائبًا في مجلس اللوردات يمثلون ايرلندا28( مندوبًا في مجلس العموم البريطاني و)100)انتخاب وحل مكانه  1801بريطانيا في عام 
إذ لم تكن  رًاااليرلنديون الوطنيون ساءهم هذا العمل فأخذوا يسعون بمختلف الوسائل الستعادة برلمانهم، الن االجراء البريطاني الجديد لم يفدهم كثي

تج شيئًا مدة سنوات طوال، وعندما لمندوبيهم في البرلمان البريطاني اي قيمة الن غالبية المجلس بيد االنكليز واالسكتلنديين، اال ان محاوالتهم لم تن
ان يمنحهم الحكم الذاتي إال انه فشل فأستأنف  1893و 1886كسب رئيس الوزراء االيرلندي )وليم كالدستون( الى جانبهم، اراد األخير في االعوام 

الحكم الذاتي، اال آن اإلنكليز حركوا  يمنح إيرلندا 1914النواب االيرلنديون، كفاحهم حتى اضطر البرلمان البريطاني الى اصدار قانون عام 
الساكنين في شمال إيرلندا بعد ان أفهموهم أن تنفيذ القانون سيؤدي الى نقل السيادة للكاثوليك في ايرلندا، فقاموا بأعمال عنف،  حلفاؤهم البروتستناتيين

 مة لغاية تسعينات القرن العشرين. لمزيد من التفاصيل ينظر:لذلك اتخذته بريطانيا حجة لعدم تنفيذ القانون وبقيت هذه الصدامات والصراعات قائ
. ولالطالع على جذور 279، ص1990علي حيدر سليمان، تأريخ الحضارة االوربية الحديثة، دار واسط للدراسات والنشر والتوزيع، بغداد، 

رشد،  لة ماجستير)غير منشورة(، كلية التربية ابن، رسا1921-1868القضية االيرلندية ينظر، صالح حسن عيسى العكيلي، القضية االيرلندية 
 :Ellis Owen ،The Anglo-Irish Agreement. The First Three Years Cardiff؛ 37-5، ص1995جامعة بغداد، 

University of Wales Press ،1994 ،p. 41. 
، وتلقى تعليمه االبتدائي والثانوي فيها، ثم التحق بكلية إيتون، في احدى ضواحي لندن 1914ترينس أونيل: ولد في العاشر من تشرين االول عام  (2)

صبح ثم حصل على منحة الكمال دراسته العسكرية في الكلية العسكرية الملكية البريطانية، وتخرج منها ضابطًا في سالح المدفعية الملكي، ثم ا
، وفي الوقت ذاته كان رئيسًا لوزراء يرلندا الشمالية خالل 1970ام وبقي في منصبه هذا لغاية ع 1949عضوًا في مجلس العموم البريطاني عام 

 ، لمزيد من التفاصيل ينظر: 1990، توفي في عام 1970-1963المدة 
"Lady O'Neill of the Maine". The Daily Telegraph. London. 3 August 2008. Retrieved 25 May 2010. 

، وتشكل هذا 1913و منظمة ثورية عسكرية انحدرت من )منظمة متطوعي إيرلندا( التي تأسست عام (: وهIRAالجيش الجمهوري االيرلندي )(3)
كقوة عسكرية غير رسمية تهدف إلى تحقيق االستقالل عن بريطانيا واستمر الجيش يزاول نضاله هذا طوال القرن العشرين  1919الجيش عام 

 ، وكذلك ينظر: 2003تشرين الثاني  23بتاريخ  9126سط اللندنية، العدد تقريبًا. لمزيد من التفاصيل ينظر: جريدة الشرق األو
James Dingley   ،The IRA: The Irish Republican Army ،publication Data ،2012 ،P.P.50-52. 

جه المطاليب الكاثوليكية الداعية الى انفصال االيرلندية في و -لحماية العالقات البريطانية  1966منظمة الدفاع عن االولستر: تم تشكيل هذه المنظمة عام (4)
 . لمزيد من التفاصيل ينظر: 1972( ألف عضوًا في نهاية عام 40إيرلندا الشمالية عن بريطانيا، ووصلت األعداد المنتمية إلى هذه المنظمة بحدود )

 Heler Kret ،Northern Ireland between years of occupation and the sect hemmer ،London ،2000 ،P.77. 
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البصرة، كلية  1970-1964السياسية الداخلية في عهد حكومة حزب العمال البريطانيسوزان رحيم جوي، (5)

 .66ص، 2012التربية، 
ويعد من أول األحزاب في إيرلندا  1905( تأسس في عام OUPحزب الستر الوحدوي البروتستانتي: أو مايعرف باسم الحزب الوحدوي الرسمي )(6)

 الداعي الى االنفصال عن بريطانيا وتكوين دولة ذات سيادة. لمزيد من التفاصيل ينظر: 1973الشمالية التي أيدت مشروع الجمعية العامة االيرلندية عام 
The Irish government archive ،Ulster Unionist Party- One Day One Vote- ONE CHANCE- FOR CHANGE ،

Westminster Manifesto ،2015 ،p.22. 
 /http://www.britannica.com على الموقع االليكتروني:  Ulster Unionist Party (UUP)مقال:وكذلك ينظر  
طاني، ويكون أعضاءه بمرسوم ملكي بريطاني عرف باسم )تشريع بويننغ( الذي جاء على غرار البرلمان البري 1495تشكل البرلمان االيرلندي عام (7)

إن سلطة  من صغار النبالء والفرسان وسكان المدن، اما مجلس اللوردات فيكون أعضائه من كبار النبالء ورجال الكنيسة والقضاء، ومن الجدير بالذكر
ن، االوضاع الداخلية لبريطانيا البرلمان اقتصرت على دبلن ومدن الساحل الشرقي من الجزيرة االيرلندية. لمزيد من التفاصيل ينظر: أرشد حمزة حس

 .181، ص 2016، اطروحة دكتوراه )غير منشورة(، كلية التربية، جامعة القادسية، 1990-1979في عهد مارغريت تاتشر 
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ولــم يقتصــر ، إذ إن إلغــاء نظــام التمثيــل النســبي ســاهم فــي تراجــع حصــول الكاثوليــك علــى المقاعــد البرلمانيــة، الصــوت الكــاثوليكي
بشــكل يضــمن إن يمثــل بروتســتانت اتحــاديون فــي  االنتخابيــةالــدوائر بــل كــان هنــاك تالعــب فــي حــدود ، االمــر علــى ذلــك فحســب

عطـائهم ، المناطق ذات األغلبية الكاثوليكية ويتم ذلك عن طريق تجميع اكبر عدد ممكن من الكاثوليك في دائرة انتخابيـة واحـدة وا 
  .(1)أغلبية في هذه الدوائر

لشكلت إرباكـا حقيقيـًا ألي حـزب  1970ن األول من عام هذه االنتخابات لو أجريت في شهر تشري ومن جانب آخر فان 
ثــم كــان هنــاك قلــق متزايــد مــن أن تصــل مفاوضــات بحــث طلــب بريطانيــا لالشــتراك فــي العضــوية للســوق ، سياســي فــي الســلطة
ل موقـف أو علـى األقـ، إلـى مرحلـة تحتـاج إلـى اتخـاذ قـرار حاسـم ومصـيري (2)التجمع األوربي االقتصـادي()أو األوروبية المشتركة

اال انهـا ظلـت ، التـي علـى الـرغم مـن حيويتهـا لمسـتقبل بريطانيـا اقتصـاديًا وسياسـيًا وعسـكرياً ، سياسي واضـح مـن مسـألة العضـوية
أو علـــى مســـتوى ، ســواء علـــى مســـتوى الفــرد العـــادي )الـــرأي العــام(، تعــاني مـــن ضـــعف التأييــد فـــي دوائـــر الــرأي العـــام البريطـــاني

يــــــــــــــــة المتمثلــــــــــــــــة بــــــــــــــــالحزب الحــــــــــــــــاكم او االحــــــــــــــــزاب المعارضــــــــــــــــة ومجلــــــــــــــــس العمــــــــــــــــوم المؤسســــــــــــــــات السياســــــــــــــــية البريطان
British.House.of.Commons))(3) ممـــا ولـــد القلـــق مـــن أن يـــؤدى أي قـــرار أو موقـــف سياســـي مـــن الحكومـــة ، (4)البريطـــاني

شـعبية حـزب العمـال إلى تناقص في ، (5) بشكل يستطيع أن ينقل بريطانيا نقلة واضحة على طريق االنضمام الى السوق االوربية
(British Labour Party)(6) ،(1)بل وحدوث انشقاقات داخل تنظيمه األساسي . 

                                                           
 .180أرشد حمزة حسن، المصدر السابق، ص (1)
، 1957قيع عليها بتاريخ الخامس والعشرين من آذار (: أنشئ هذا السوق بموجب )معاهدة روما( التي تم التوEECالسوق األوربية المشتركة ) (2)

من قبل ست دول أوربية هي فرنسا وألمانيا االتحادية، وايطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبرغ، كما تم قبول عضوية  1958وبدأ تنفيذها منذ عام 
ذا التنظيم، كما تحددها وثائق السوق الرسمية، هي تحقيق . أن الدوافع السياسية له1973بريطانيا في السوق بعد مفاوضات استمرت حتى نهاية عام 

دولية، إما الوحدة األوربية وخلق قوة دولية كبرى إلى جانب الواليات المتحدة األمريكية وتنسيق التعاون معها لتلعب دورًا ممَيزًا في السياسة ال
االقتصادي خالل بلوغ نوع من االكتفاء بينها وتحسين نسب التبادل  الدوافع االقتصادية إلقامة هذه السوق فتتلخص في توفير فرص اكبر لنموها

التجاري مع العالم الخارجي لصالحها فضاًل عن مواجهة المشاكل االقتصادية، تم اختيار بروكسل عاصمة بلجيكا مركز هذه المؤسسة، وللسوق 
ئة العامة واللجنة التنفيذية التي هي األداة الدائمة للهيئة والتي تسير شؤونها هيئات سياسية وإدارية تكفل إلدارتها وتوجيه أعمالها ونشاطاتها منها الهي

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية 1964-1949اليومية.لمزيد من التفاصيل ينظر: بان ثامر العاني، السوق األوربية المشتركة 
 : وكذلك ينظر .92-91، ص 2007اآلداب، 

C.B.Cox and A.E.Dyson, Twentieth – century- mind, 1945-1965, history, Ideas and literature in Britain, 
London, 1972, P.47. 

الدوائر  عضوًا، ويتم انتخاب المجلس بطريقة 650مجلس العموم البريطاني:وهو مجلس يتم انتخابه بطريقة االقتراع السري المباشر، يتألف من (3)
، وهم يشغلون مقاعدهم لحين انتخاب أعضاء آخرين بعد اربع سنوات، ويتم انتخاب أعضاء البرلمان إما عن طريق و مناطق التصويتاالنتخابية أ

لس انتخابات عامة تجرى في جميع الدوائر االنتخابية، أو عن طريق انتخابات تكميلية تحدث عند حدوث حالة وفاة ألحد أعضاء المجلس. تطور مج
طاني في مرحلة ما كانت بريطانيا تسمى بإنجلترا خالل القرن الرابع عشر، وقد استمر هذا المجلس بالتطور حتى صار مجلس العموم البري

 .1922، وقد تم تسميته بالصيغة الحالية بعد استقالل إيرلندا عام 1603بحدوث اتحاد سياسي مع اسكتلندا عام  لبريطانيا العظمى العموم
Davies ،R.G ،J ،H. Denton ،The English parliament in the middle Ages ،London ،Manchester university 

press ،1981 ،p.38.; 328، ص 6وهاب الكيالي، المصدر السابق، جعبد ال.  
 .وكذلك ينظر:39، ص1970، اكتوبر 22أحمد يوسف أحمد، السياسة البريطانية بعد هزيمة حزب العمال، مجلة السياسة الدولية، العدد (4)

House of Commons Library ،European Parliament election 2009London: House of Commons Library ،
2009 ،P.32. 
(5) Heinz Medefind ،Organisation Europa ،Aufbau ،Chancen ،Greenzen der EuropaischenInstitionen, 
Europa Union VerlagGmbh ،Bonn ،1975 ،P.P.10.11. 

مؤتمره السنوي  ((Trades Union Congress حزب العمال البريطاني: تأسس حزب العمال البريطاني عندما عقد مؤتمر نقابات العمال(6)
( وهو اكبر شخصية عمالية إقناع العمال بالتوجه Hardy James kهاردي )جيمس كير في مدينة باليموث حيث استطاع فيه  1898المعتاد عام 

قواه بداًل من  صوب العمل السياسي الهادف لوصول ممثليه إلى البرلمان وان خير وسيلة للحفاظ على الوحدة العمالية هو إفراز صيغة التحالف بين
مج االندماج وان يحتفظ كل طرف مشارك باستقالليته في ترشيح من يراه من اتباعه وان يضع برنامجه االنتخابي. ثم يصار إلى دراسة هذه البرا

( 28–27ر للفترة )وتوحيدها في برنامج انتخابي واحد، واوصى المؤتمر بعقد مؤتمر أستثنائي لكي يضع مقراراته موضع التنفيذ حيث انعقد المؤتم
على ان اهم القرارات  F.S ،S.D.F ،I.L.P( نقابة عمالية وثالث منظمات اشتراكية وهي 65في لندن حضر المؤتمر ممثلون عن ) 1900شباط 

)لجنة تمثيل  التي اتخذت فيه هي أيجاد صيغة توافقية لنسب المشاركة في لجنة التمثيل العمال، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية شكلت لجنة سميت ب
( سكرتيرًا لها Ramsay MacDonaldوتم انتخاب)رامزي مكدونالد( ) L.R.C (Labour Represetation Committee)  العمال(

سياسيًا يحمل اسم حيث اصبحت بعد هذا التاريخ حزبًا  1906وحتى انتخابات كانون الثاني  1900العمالية من  وتولت هذه اللجنة توجيه الحركة
 (. لمزيد من التفاصيل ينظر: Labour Partyمال( ))حزب الع

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

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%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
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%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
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%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
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
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، وكانـــت بريطانيـــا تطمـــع فـــي الحصـــول علـــى المزايـــا االقتصـــادية التـــي توفرهـــا الســـوق األوروبيـــة المشـــتركة ألعضــــائها 
وادركـت بريطانيـا أيًضـا خطـورة االبتعـاد عـن ، السـوقخصوًصا ما يتعلق منها برفع اإلجراءات الجمركية أمام التجارة بين أعضاء 

ألن هــذا لــن يــؤدي ســوى إلــى المزيــد مــن العزلــة السياســية بعــد أن خســرت مســتعمراتها فــي معظــم ، أي مشــروع وحــدوي فــي أوروبــا
  .(2)انحاء العالم
يشـكل عامـل قـوة إلـى السـوق وقفت فرنسا موقفًا مناهضًا لدخول بريطانيا للسوق االوربية المشتركة بحجـة ان دخولهـا لـن  

 – ١٩٥٩، كـانون الثـاني ٨والسـبب فـي ذلـك حسـب رأي شـارل ديغـول رئـيس الجمهوريـة الفرنسـية )، بقدر ما يشكل عامل ضعف
معاهـدة مـع الواليـات المتحـدة األمريكيـة أصـبحت  1962( يعود إلى إن بريطانيا وقعت فـي تشـرين الثـاني عـام١٩٦٩، نيسان ٢٨

كما وصف ديغـول بريطانيـا بأنهـا شـريكًا غيـر مرحبـًا بـه داخـل السـوق األوربيـة ، بعًا ذلياًل إلى الواليات المتحدةبموجبها بريطانيا تا
ن أصرت الحكومة البريطانية على طلب االنضمام فإن الحكومة الفرنسية سوف تستخدم حق الفيتو، المشتركة  .(3)وا 

 ثانيًا: االوضاع االقتصادية 
 Haroldبزعامــــة هارولــــد ولســــون  1966الســــلطة فــــي بريطانيــــا عــــام  مــــال البريطــــانيمنــــذ بدايــــة تســــلم حــــزب الع 

Wilson))(4) ،ولعـــل مـــن ابـــرز تلـــك االزمـــات هـــي تركـــة االزمـــة ، كانـــت بريطانيـــا تعـــاني مـــن ازمـــات اقتصـــادية وسياســـية خانقـــة
ات البريطانيـة فـي االســواق ( وخاصــة بعـد انخفـاض قيمـة الصـادر 1965-1964االقتصـادية التـي ضـربت بريطانيـا خـالل المـدة )

ومما زاد االمر سوءًا هو تدهور قيمة الجنيه اإلسترليني في اسواق البورصة العالميـة ، 1966وكذلك االزمة النقدية عام ، العالمية
المر سـوءًا ومما زاد ا، امام العمالت االجنبية االخرى مما نتج عنه زيادة في اعداد العاطلين عن العمل بين ابناء الطبقة العمالية

كــل ذلــك كــان مــدعاة لتــدخل زعمــاء النقابــات ، وتقليــل ســاعات العمــل، هــو اصــدار الحكومــة العماليــة قــرارًا بتخفــيض قيمــة االجــور
، 1968وخاصـة فـي نهايـة عـام ، الـذين دعـوا الـى االضـرابات واالعتصـامات (5)(British Trade Unionsالعمالية البريطانيـة )

مما شكل عبئًا ثقياًل على العالقات ما بين النقابات العماليـة وحـزب ، من ايجاد الحلول الناجحة لها والتي لم يستطع حزب العمال
، أثنـاء حكومـة حـزب العمـال (6)العمال بعد االنتكاسات المتكررة التي رسمت الخارطة السياسية واالقتصادية الداخليـة فـي بريطانيـا

لحاصــل فــي ميــزان المــدفوعات وذلــك عــن طريــق التقليــل مــن المصــروفات العمــل علــى تفــادي العجــز ا لــذا اخــذت هــذه الحكومــة
اي انهـا حاولـت التغييـر مـن ، دون النظر في قطع اجور ومعونات الفقراء والعـاطلين عـن العمـل، 1968والنفقات العامة في عام 

                                                                                                                                                                                            
، كلية التربية ، رسالة ماجستير غير منشورة1940ـ1914وكذلك ينظر: شيماء هيال لفتة الغانمي، موقف حزب العمال البريطاني من المشاكل الدولية 

(، اطروحة 1951-1945؛ نشأت كامل محمد العاني، التغيرات االقتصادية واالجتماعية في بريطانيا ) 15، ص2005للبنات، جامعة بغداد، 
 .41، ص 1996دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية التربية ابن رشد، 

(1) House of Commons Library ،European Parliament election 2009London: House of Commons Library, 
2008. 
(2) Heinz Medefind ،Op Cit ،p. 11. 

 .129، ص1984، يوليو 77رضا عبد الرحمن هالل، بريطانيا وأزمة الجماعة االقتصادية األوربية، مجلة السياسة الدولية، العدد (3)
مدينة يوركشاير االنكليزية ثم درس في مدارسها االبتدائية والثانوية وحصل على في  1916هارولد ويلسون: ولد في الحادي عشر من آذار عام (4)

، ثم أصبح عضوا في البرلمان البريطاني 1938وزميل الكلية الجامعية  1937وأصبح أستاذ االقتصاد عام  شهادته الجامعية من جامعة أكسفورد
احتجاجًا على السياسة المالية في حزبه لكنه عاد ليصبح وزير  1951ل عام (استقا1951-1947عن حزب العمال ورئيس هيئة التجارة)1945عام 

وتولى منصب رئاسة الوزراء البريطاني عام 1963للخزانة في حكومة الظل وللشؤون الخارجية ومن ثم تولى زعامة حزب العمال البريطاني عام
  لمزيد من التفاصيل ينظر: 1995، توفي عام 1964

Ben Pimlott ،Harold Wilson ،London: Harper-Collins ،1993 ،P.P.59.63. 
في مدينة شيفيلد وبالتحديد في  1860تشكلت هذه النقابات بعد مؤتمر الذي دعت إليه النقابات العمالية والذي عقد عام  البريطانية:النقابات العمالية  (5)

نقابات العمالية في انكلترا وويلز، يضم هذا المؤتمر بحدود ثمانية وخمسين نقابة مقاطعة يوكشاير الصناعية االنكليزية، َمَثَل هذا المؤتمر اتحاد ال
 ( مليون عامل، واخذ المؤتمر يعقد بصورة سنوية منذ ذلك التاريخ. لمزيد من التفاصيل ينظر:2، 6مثلت بحدود )

M.A. Musson ،The Congress of 1868 the Origins and Establishment of the Trades Union Congress, 
London, 1966, P.P.25.27.  

 وكذلك ينظر: 56سوزان رحيم جوي، المصدر السابق، ص(6)
Finacial Times Newspaper ،No 3214 ،3 May ،1967. 
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ا كانـت بـاءت بالفشـل ممـا نجـم عنـه اال إنهـ، والـذي اراد بـه هارولـد ولسـون تبريـر اجـراءات حكومتـه االقتصـادية، (1)الفكر الكينـزي
 1970 قـدم رئـيس الحكومـة هارولـد ولسـون فـي الثـامن عشـر مـن آيـار عـام لـذلك، بصـورة عامـة االقتصاديةتدهور في االوضاع 

يقضـــي بحـــل مجلـــس العمـــوم البريطـــاني وتقـــديم موعـــد إجـــراء  (2) (Elizabeth IIمقترحـــًا إلـــى ملكـــة بريطانيـــا إليزابيـــث الثانيـــة )
وفعــاًل أخــذت الملكــة تعمــل بهــذا ، التــي ألمــت بهــا السياســية واالقتصــادية ات النيابيــة كحــل لخــروج بريطانيــا مــن االزمــاتاالنتخابــ
، وفي التاسع والعشرين من آيار أعلنت عن إجراء االنتخابات النيابيـة العامـة فـي موعـد اقصـاه الثـامن عشـر مـن حزيـران، المقترح

قد سـبق نهايـة مدتـه الدسـتورية المقـررة فـي كـانون كان  1966ني المنتخب في آذار عام مما يعنى أن حل مجلس العموم البريطا
 .(3)أي بحوالي تسعة شهور 1970االول من عام 

ومنذ ذلك التاريخ أصبح من المتعارف عليه في المؤسسة السياسية الحاكمة في بريطانيا لجـوء الحـزب الحـاكم الـى حـل  و
وذلـك إلجـراء االنتخابـات العامـة التاليـة (، مدته الدستورية والتي عادة ما تكـون )اربعـة سـنوات قبل إكمال مجلس العموم البريطاني

 .(3)في أنسب ظروف سياسية ممكنة للحزب
 وعلى العموم يتم توقيت حل مجلس العموم البريطاني والدعوة إلجراء انتخابات برلمانية جديدة وفقا لمحددات ثالثة: 
 صورة عامة.تردي األوضاع االقتصادية ب - أ
 .االرباك الحاصل في األوضاع السياسية-ب
واتجاهــات النــاخبين التــي تتحــدد بــدورها عــن طريــق نظــام اســتطالع الــرأي العــام والتحليــل الــدقيق لالنتخابــات البرلمانيــة  - ج

 .(4)الفرعية ونتائج انتخابات المجالس الفرعية لألحزاب المشاركة في االنتخابات
بـات واضـحًا أن كـاًل مـن المحـددات ، هارولـد ويلسـون قـراره بالـدعوة الـى اجـراء انتخابـات مبكـرةوقبل أتخاذ رئيس الـوزراء  
كـان ، فمـن ناحيـة الوضـع االقتصـادي، (5)أخذت تعمل في اتجاهات تالئم سياسة حزب العمـال التـي كـان ينـادي بهـاأعاله الثالثة 

بلـــغ بحـــدود  (6)(Conservative Party) فظينفـــي ميـــزان المـــدفوعات مـــن عهـــد حـــزب المحـــا حـــزب العمـــال قـــد ورث عجـــزاً 
                                                           

ت بواسطة الفكر الكينزي: وهي نظرية اقتصادية تبحث في إجمالي اإلنفاقات العامة في االقتصاد وتأثيره على االنتاج والتضخم. وقد وضع(1)
في محاولة منه لفهم الكساد العظيم الذي ضرب االسواق العالمية خالل االعوام  1930االقتصادي البريطاني جون كينزي مايناردكينز خالل عام 

حق، (، حيث دعا كينز زيادة اإلنفاق الحكومي وخفض الضرائب لتحفيز الطلب وانتشال االقتصاد العالمي من الكساد، وفي وقت ال1929-1933)
ومنعت هبوط االقتصادية  -فإن مصطلح "االقتصاد الكينزي" كان يستخدم لإلشارة إلى مفهوم يمكن أن يتحقق من خالله األداء االقتصادي= =األمثل 

 من خالل التأثير على الطلب الكلي وتحقيق االستقرار وسياسات التدخل االقتصادي من قبل الحكومة. لمزيد من التفاصيل ينظر:  -
Colin Rogers ،Keynes ،Keynesians and Contemporary Monetary Theory and Policy: An Assessment ،

Master Thesis The University of Adelaide ،School of Economics ،Research Paper No. 2008 ،p20. 
 .Keynes ،J. M .The General Theory of Employment ،Interest and MoneyLondon:. 1936 ،p34وكذلك ينظر:

، تحت اسم جورج السادس، 1936( الذي توج ملكًا على بريطانيا عام 1952-1852( وهي ابنة دوق يورك )- -1926الملكة اليزابيث الثانية: ) (2)
يث ملكة لبريطانيا وشمال من األمير فيليب مونتباتن ابن األمير اندرو اليوناني الذي أصبح يدعى دوق ادنبرة، توجت اليزاب 1947تزوجت عام 

، وال زالت متربعة على عرش بريطانيا إلى الوقت الحاضر ولقد نجحت الملكة بفرض احترامها على المسرح 1952ايرلندة بعد موت والدها عام 
 السياسي وفي تقديم نفسها كرمز لوحدة بريطانيا لمزيد من التفاصيل ينظر: 

Bartram ،Graham ،Flying Flags in the United Kingdom: A Guide to Britain's Flag Protocol ،Flag Institute, 
2010 ،pp. 15–16. 

 The London Gazette: (Supplement) no. 37205 ،2010. p. 3972 وكذلك ينظر:
(3)  Brian Lapping ،The Labour Government 1964-1970 In Great 

 British ،London ،1970 ،P.127 
(5) Abrams ،M. 1970. The Opinion Polls and the 1970 British General Election. The Public Opinion 

Quarterly. 34(2): p.317-324. 
(6) Brian Lapping ،Op Cit ،p.128. 
 (4)The Sunday Times ،18 ،July ،1970. 

تي ظهرت في منتصف القرن السادس عشر، وقد دخل )التوري( في حزب المحافظين: تعود نشأة الحزب إلى جماعة أطلق عليها اسم )التوري( ال(1)
ي خالفات عديدة مع جماعة أخرى كانت تعرف بها )الويك(، والذي أصبح يعرف فيما بعد بحزب األحرار، وفي الواقع إن هذه الخالفات إنما هي ف

ئلية ذلك إن لكل جماعة موقفا معينا آزاء المشكالت العامة ولطالما جزء منها دينية واقتصادية في جزء آخر، وفي أحوال أخرى تعود إلى التقاليد العا
سيطرت الخالفات الدينية على األحزاب البريطانية، وقد مر )التوري( بتطورات عديدة إلى أن أصبح بعدها يعرف بحزب المحافظين 

(conservative party ففي االجتماع الذي عقد لندن بتاريخ الثاني من كانون األول ،) تقرر إنشاء اتحاد بين الجمعيات المحلية سمي  1867عام
ب= االتحاد الوطني للجمعيات المحافظة الدستورية، وتكرس تأسيسه رسميا كحزب سياسي وذلك في عام ذاته وفي نهاية القرن التاسع عشر تم للحز
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تنفيذيـة مـؤتمرًا خاصـًا لهـا  (1)االمر الذي أدى الى ان تعقد أربعة عشر نقابـة عماليـة بريطانيـة، من الناتج القومي الكلي %(2.5)
 .(2)إلدانة الخطط التي أرادت الحكومة البريطانية تطبيقها من الناحية العملية 1969في نهاية نيسان سنة 

خطـة إلقـرار  بتقـديم Roy Hanris (Jenkins (3)روي هنريزجينكنـز )وزيـر الخزانـة البريطـاني وفـي الشـأن نفسـه شـرع  
مليون جنيه إسترليني  (340تقرر بموجبها أضافة مبلغ مقداره )، 1969ميزانية انكماشية إضافية في الرابع عشر من نيسان عام 

مبـررًا أن هـذه الضـرائب ، (4)وضـريبة الشـراء(، والضـرائب غيـر المباشـرة، لمختـارةعلـى عـدد مـن الضـرائب منهـا )ضـريبة الوظيفـة ا
 .(5)%(1.2)ستحقق في المستقبل للطبقة العمالية مستوى معيشي مرتفع يقدر بــــــ 

س الـوزراء وبالتالي سببت تداعياتها إحراجًا قويًا لرئي، استمرت المظاهرات واإلضرابات التي قادتها النقابات العماليةلذلك  
 .المتصاص النقمة العمالية المتفاقمة في الشارع البريطاني، (6) قررت بأن التخلي عن هذه الخطط وحكومته ككل التي

أصابت االقتصاد البريطاني وللوقوف بوجـه التـدهور الـذي  التيكما قررت الحكومة البريطانية وفي ظل الظروف السيئة  
 . :اتباع سياسة مالية تقوم على الخطوات التالية 1969تصف تموز عام اصاب قيمة الجنيه االسترليني منذ من

الســـعي الـــى ان يكـــون هنـــاك فـــائض فـــي ميـــزان المـــدفوعات البريطـــاني حتـــى تســـتطيع الســـيطرة علـــى صـــرف قيمـــة العمـــالت  -1
 االجنبية المتراكمة.

 .ال االجنبية والنقد الدوليإذا لم يتحقق ذلك فإن بريطانيا تسعى الى ان تكون دولة جاذبة لرؤوس األمو  -2
الحفاظ على قيمة الجنيه االسترليني بالتعامالت االجنبية ومن ثم كسب ثقة الدول الصناعية الكبـرى حتـى تكـون مدينـة لنـدن  -3

 .مركزًا لتدفق رأس المال االجنبي
انيـة ستسـعى وبشـكل جـدي الـى تـوفير في أسوء احتمال فانه اذا ما اصاب الفشل النقاط الواردة في اعـاله فـان الحكومـة البريط -4

 .(7)وازي قيمة صرف الجنيه االسترلينيما يكفي من العمالت االجنبية التي يعادل صرفها في االسواق العالمية ما يعادل او ي
فقـد أعلـن وزيـر الخزانـة البريطـاني وفـي اجتمـاع ، وبالفعل اخذت البيانات تسجل تحسنًا فـي الوضـع االقتصـادي البريطـاني

أّن وزارتــه حققــت فائضــًا فــي ميــزان المــدفوعات  1969الــوزراء البريطــاني الــذي أنعقــد فــي الحــادي عشــر مــن ايلــول عــام  مجلــس
أّن -بعد عـدة أيـام -كما أعلنت هيئة التجارة ، مليون جنيه استرليني( 100بلغ بحدود ) 1969البريطاني منذ النصف األول لعام 

                                                                                                                                                                                            
وات الناخبين، فتحول بذلك الحزب إلى جهاز للوصول إلى =جهازه النهائي، وأصبح له تنظيم جماهيري بشكل جهاز انتخابي قوي يؤمن له تنازع أص

 السلطة، الن الحزب الفائز في االنتخابات سيتولى مهمة تكوين الحكومة.لمزيد من التفاصيل ينظر: 
Samuel H. Beer ،Modern British Politics (a study of Parties and Pressure groups) ،London ،1979 ،P. 13.  

 .58، ص1980حسان محمد شفيق العاني، األنظمة السياسية المقارنة، بغداد، مطبعة المعارف،  وكذلك ينظر:
، واتحاد عمال الخبازين 1880وكان من ابرز تلك النقابات هي: جمعية اسوشيتيد لمهندسي القطارات ورجال االطفاء التي تأسست في عام  (1)

، والجمعية الطبية البريطانية التي 1905اتحاد الصناعيين العالمية التي تأسست في عام ، وجمعية 1847ومصنعي االغذية التي تـأسست في عام 
 ، لمزيد من التفاصيل ينظر:1832تأسست في عام 

David Cockburn ،Annual Report of the Certification Officer 2013-2014 ،Certification Office For Trade 
Unions and Employers’ Associations ،2014 ،p.p.7-8. 

(2) House of Commons Library ،UK Election statistics 1918-2004 ،London: House of Commons Library, 
2004 ،p.213. 

م وتلقى تعليمه االبتدائي والثانوي في مدارس المقاطعة، ث 1920روي هنريز جينكنز: ولد في مقاطعة مونماوتشاير في جنوب شرق ويلز عام  (3)
كي، كان احد التحق بكلية باليول في جامعة اكسفورد واكمل دراسة الفلسفة والسياسة، خدم خالل سنوات الحرب العالمية الثانية في سالح المدفعية المل

تفاصيل لمزيد من ال 2007توفي عام  1969زعماء حزب العمال البريطاني وشغل عدة مناصب ادارية كان ابرزها وزير الخزانة البريطاني عام 
 ينظر:

Cawood ،Ian J. (21 August 2013). Britain in the Twentieth Century. Routledge. p. 437. ISBN 978-1-136-
40681-2. 
(4) House of Commons Library ،European Parliament election 2009London: House of Commons Library, 
2009 
(5) Panitch ،Social Democracy and Labour Militancy ،P.179. 
(6) Royal Commission on Trade Unions and Employers Associations ،1965-1968 ،Report (Cmnd. 3623, 
1968) ،P.203. 
(7)  Treasury Historical Memorandum No. 16: Sterling Balances Since the War’ ،TNA T 267/29 
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ليسـجل شـهر تمـوز مـن ذلـك العـام أول ، مليون جنيه استرليني( 630ذ بلغت بحدود )الصادرات قد وصلت إلى أعلى مستوياتها إ
وأخذ الوضع االقتصادي البريطاني بالتحسن فقد اعلن وزير الخزانـة البريطـاني فـي (، مليون جنيه استرليني 48فائض بلغ بحدود)

ــدر بحــدود  1969الثالــث عشــر مــن تشــرين االول عــام  مــع اســتمرار ، مليــون جنيــه اســترليني( 26)عــن تحقيــق فــائض تجــاري ُق
وهكــذا حقــق الجنيــه ، مليــون جنيــه إســترليني فــي كــانون األول للعــام نفســه 39ومــن ثــم بلــغ الفــائض ، عمومــاً االنتعــاش االقتصــادي 

 .(1)1969مليون جنيه استرليني في ميزان المدفوعات لعام  (387)االسترليني أعلى مستويات له بفائض قدره 
لــذا بــدأت الحكومــة علــى اثــره ، %( مــن النــاتج القــومي الكلــي15)ئض فــي ميــزان المــدفوعات ُقــِدَر بحــدودوبــذلك تحقــق فــا 

االمر الذى قاد بالتالي الى حدوث ارتفاع في مستويات أجور العـاملين فـي القطـاعين الخـاص ، تسدد ما بذمتها من ديون خارجية
%( بـين تشـرين األول 5، 4الــ ) علـى زيـادة فـي األجـور تجـاوزت ( مليـون عامـل8، 3إذ حصل حوالي)، (2) والعام على حد سواء

وشـكلت هـذه الجوانـب ، 1967بالقياس الى التي سجلت في السنوات الثالثة السابقة أي منذ عام  1970ونيسان عام 1969عام 
 .(3)1970ات عام في انتخاب اإليجابية للصورة االقتصادية أساسًا لحملة انتخابية ناجحة قادها حزب العمال البريطاني

 المبحث الثاني
 (1974 -1970)االوضاع السياسية واالقتصادية الداخلية في بريطانيا في ظل حكومة المحافظين  

 .االوضاع السياسية :أوالً 
بــدت اتجاهــات النــاخبين البريطــانيين وبكــل توجهــاتهم تقريبــًا تتجــه نحــو  1970قبــل إجــراء االنتخابــات البرلمانيــة فــي عــام  
وظهر ذلك وكانت أول عالمة مشجعة لهذ الحزب هـي نتـائج انتخابـات المجـالس المحليـة ، حزب العمال لمدة رئاسية ثانيةترشيح 

وبنسـبة ، %( فـي دوائـر لنـدن7.6حيـث ظهـر أن عـدد مؤيـدي حـزب العمـال قـد زاد بنسـبة )، (4)1969أوائل أيـار عـام  التي جرت
وأكــدت هــذه االنتخابــات إن االتجــاه يســير إلــى صــالح حــزب ، ظين%( فــي ضــواحي لنــدن عــن عــدد مؤيــدي حــزب المحــاف2.8)

كمــا أشــارت االنتخابــات البرلمانيــة ، 1969الــذي كانــت اســتفتاءات الــرأي العــام قــد افترضــته فــي تشــرين الثــاني مــن عــام ، العمــال
ميـة الـى مـا وصـلت اليـه إلـى إمكانيـة فـوز حـزب العمـال فـي هـذه االنتخابـات كنتيجـة حت، (5)(Ayrshireالفرعيـة لجنـوب )ايرشـير

 .(6)سن ولو بسيط في الجانب االقتصاديبريطانيا من تح
 1970ومــن ثــم جــاءت نتــائج اســتطالع الــرأي العــام والتــي نشــرت فــي صــحيفة الــديلي تلكــراف فــي الثالــث عشــر مــن آيــار 

وفقــًا ألخــر اســتطالعات  ُمَغيــرًا تفــوق حــزب المحــافظين، %( فــي شــهر واحــد12لتظهــر تحــواًل لصــالح حــزب العمــال بلــغ بحــدود )
، %(7.5) والذي تفوق فيه على حزب العمال وبنسبة تقـارب بحـدود، الذي جرى في شهر كانون الثاني من العام ذاته الرأي العام

بلـدة لندنيـة بمـا  32االمر الذي مكن حزب العمال من االحتفاظ بدوائر فـي منـاطق مدينـة لنـدن الكبـرى وضـواحيها والتـي شـملت )

                                                           
 .128بق، ص سوزان رحيم جوي، المصدر السا (1)
 . 38أحمد يوسف أحمد، المصدر السابق، ص(2)

(3)  J.W. Durcanet ،Strikes in Post-War Britain: a study of stoppages of work due to industrial disputes, 
1946-1973 (1983) p.377. 

بحيث سمح بوجود سلطات محلية على  1835بريطانيا عام  المجالس المحلية: صدر قانون تنظيم المدن والمجلس المحلية بمفهومه الحديث في (4)
لمدينة، ثم مستوى المدن، كما اقر بان يكون لكل مدينة نظامها الخاص باالنتخابات وحق اختيار رئيس لكل مدينة يتم انتخابه بين رؤساء حكام اقسام ا

التفاصيل ينظر: فهمي محمود شكري، نظام الحكم المحلي  لمزيد منأصبحت هذه السلطات تخضع لمسؤلية وسلطة مجلس الشورى الخاص بالملك:
 .25-24، ص1983الحكمة للطباعة والنشر،  سلطاته وإدارته )دراسة تطبيقية في اإلدارة المحلية العامة، بغداد، دار –هياكله  –في بريطانيا 

( نسمة، تقع 366800بحدود ) 1970عدد سكانها في عام  : من المقاطعات التاريخية التي تقع في جنوب غرب اسكتلندا بلغAyrshireايرشير  (5)
 روني:هذه المقاطعة على ضفاف نهر كاليد، وتعد مدن آيروكيلمارن وكايرفين من أهم مدن هذه المقاطعة، لمزيد من التفاصيل ينظر الموقع االليكت

en. Wikipedia.org/wiki/Ayrshire. 
 ك ينظر:.وكذل40أحمد يوسف أحمد، المصدر السابق، ص (6)

The Daily Telegraph ،13 May 1970. 
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ـــ ومنـــاطق جنـــوب شـــرق إنكلتـــرا والتـــي تشـــمل )برمنغهـــام وســـاوثهام  (وغيرهـــا، وبروملـــي، إيليـــنج، بارنيـــت، دة كرويـــدونفـــي ذلـــك بل
 .(1) (ذي فينسو بتنوفلكسستوو

فــي الســابع عشــر مــن آيــار عــام ، اجتمــع قــادة حــزب العمــال بزعامــة هارولــد ويســلون، وعلــى ضــوء هــذه الخلفيــة المتفائلــة 
بمــا يتوافــق مــع الرؤيــا التــي حــددها الحــزب فــي ، بنــاء المنظومــة السياســية واالقتصــادية البريطانيــة ليتخــذوا قــرارهم بإعــادة 1970

معتمدًا على أساس أن المناخ السياسي البريطاني كما قـدروه فـي ذلـك الوقـت يهيـئ لهـم فرصـة كبيـرة للفـوز ، (2)برنامجه االنتخابي
 .(3)1970 المقرر إجرائها في حزيران عام االنتخابات البرلمانية الربع سنوات أخرى في السلطة في

كــان قــد زودا  (4)(NUMواالتحــاد الــوطني لعمــال المنــاجم فــي بريطانيــا )، فضــاًل عــن ذلــك فــان اتحــاد التجــارة البريطانيــة 
( 112%( مــن أعضــائه للــدخول الــى هــذه االنتخابــات الــى جانــب حــزب العمــال والــذين مثلــوا )90حــزب العمــال بمــا يزيــد علــى )

 .(5)1970( من المرشحين الذين دخل بهم حزب العمال البريطاني في االنتخابات النيابية لعام 287مرشحًا من أصل ) عضواً 
وبنــاء اقتصــاد ، فــي حــين ركــز حــزب المحــافظين مــن جانبــه فــي حملتــه االنتخابيــة علــى رفــع شــعارات خفــض الضــرائب 

 .الصناعية والتجارية والزراعيةمتماسك يستند في قوته على األداء الوظيفي لجميع القطاعات 
كأعضـاء ، نائبـاً  631الختيـار ، 1970جرت االنتخابات النيابية العامة في بريطانيـا فـي الثـامن عشـر مـن حزيـران عـام   

فــوز حــزب  وأســفرت تلــك االنتخابــات عــن، فــي مجلــس العمــوم البريطــاني يمثلــون مختلــف األحــزاب والتيــارات السياســية البريطانيــة
 .وكما هو موضح في الجدول االتي، (6)فيهاالمحافظين 

 (7) 1970( يوضح البيانات الخاصة بنتائج االنتخابات العامة في بريطانيا لعام 1جدول رقم )
 النسبة المئوية عدد المصوتين عدد المقاعد عدد المرشحين الحزب

 4، 52 123، 145، 13 330 628 حزب المحافظين
 7، 45 758، 208، 12 288 625 حزب العمال
 0، 1 035، 117، 2 6 332 حزب األحرار

 2، 0 802، 306 1 65 الحزب الوطني األسكتلندي
 3، 0 930، 140 2 5 الحزب المتحد البريطاني
 4، 0 094، 227 4 174 ( حزب24األحزاب األخرى والبالغ عددها )

 
إال إن عــدد المقاعــد (، لمحــافظين والعمــالنلحــظ مــن الجــدول أعــاله انــه علــى الــرغم مــن تقــارب عــدد مرشــحي الحــزبين )ا 

( مقعـدًا يفـوق عـدد المقاعـد التـي حصـل عليهـا حـزب العمـال والتـي بلغـت 230)التي حصل عليها حزب المحافظين والتـي بلغـت 
                                                           

 ( خارطة تبين مناطق جنوب شرق انكلترا.2ينظر ملحق رقم )(1)
(2) M. Kobrin ،Why a June election 1970 ? ،London ،1970 ،P.18. 
(3) Ibid ،p. 19. 

-1945العمالية التي كان ترأسها كليمنت آتلي )وبالتحديد في عهد الحكومة  1945: تأسس في عام (NUM)االتحاد الوطني لعمال المناجم(4)
، ويعد من اكبر النقابات العمالية في 1888( الذي تأسس عام M.F.G.B(، وكان قبل ذلك يدعى )اتحاد عمال مناجم بريطانيا العظمى 1950

قابات العمالية فحسب بل في السياسة بريطانيا والتي شغلت النصف األول من القرن العشرين، وكان له تأثير كبير جدًا ليس على مستوى الن
، والذي أصبح بعد تلك االضرابات اتحاد صغير 1985-1984البريطانية عمومًا، إذ قاد عددًا من اإلضرابات في بريطانيا كان آخرها خالل عام 

 يضم مجموعة من العمال ليس لهم تأثير يذكر على السياسة البريطانية. لمزيد من التفاصيل ينظر:
 Guthrie Hutton ،Coal Not Dole Memories of the 1984/85 miners' strike. .Published StenlakeCatrine ،

Ayrshire ،2005 ،p. 8. 
(5)  Edward Feit and Others ،Government and Leaders ،An Approach to comparative politics ،Houghton 
Miffin CO ،Boston ،1978 ،P.39. 
(6) Ibid ،P.40. 

 الجدول من عمل الباحث باالعتماد على: (7)
(a) Archives of the British Conservative Party in 1970 elections. 
(b) Archives of the British Labour Party in 1970 elections. 

 

http://www.stenlake.co.uk/books/view_book.php?ref=395
http://www.stenlake.co.uk/books/view_book.php?ref=395
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والسـبب فـي ذلـك يعـود إلـى إن عـدد األصـوات التـي حصـل عليهـا حـزب المحـافظين يفـوق ، ( مقعداً 42( مقعدًا بما يقارب )288)
دد الذي حصل عليه حزب العمال بما يقارب المليون ناخب وذلـك بسـبب السياسـات الخاطئـة التـي كـان ينتهجهـا حـزب العمـال الع

وبذلك فقد خسر حزب العمال هذه الجولة االنتخابية ليتولى حزب المحافظين السلطة فـي بريطانيـا .1966عند توليه السلطة عام 
ستطالع البريطانية انه من بين االسباب المباشرة والتـي أدت الـى خسـارة حـزب العمـال حيث أكدت لجان اال، وألربع سنوات قادمة

لتلك االنتخابات هو ان الحكومة البريطانية كانت قد اصدرت مجموعة من البيانات وقبل يومين فقط من يوم االقتراع أكـدت فيهـا 
فضـاًل عـن ذلـك فإنهـا فرضـت مجموعـة مـن ، 1940عـام على ارتفاع معدالت البطالة الى مستويات لم تصل اليها بريطانيـا منـذ 

يضاف الى ذلك الخسارة غير المتوقعة للمنتخب الوطني االنكليزي في مباريات كأس ، الضرائب كان من ابرزها ضريبة التوظيف
اني بـان اعتبـره الشـعب البريطـ، حيـث حصـل منتخبهـا علـى المركـز الثـامن1970عـام  العالم لكـرة القـدم والتـي جـرت فـي المكسـيك
 .(1)وان هذه الحكومة غير قادرة على ادارة ابسط الملفات الوطنية ، ذلك هو انكسار للهيبة الوطنية البريطانية

بـل ، (2)البريطانيـةلقد جاء فوز حزب المحافظين في هذه االنتخابات البرلمانية مفاجئًا لألوساط العامة وخاصـة للصـحافة  
رئيس الذي شغل منصب  (3)( William Whitelawافظين من أمثال ويليام وايتلو )وحتى من قبل بعض كبار قادة حزب المح

الــــذي شــــغل منصــــب وزيــــر الخزانــــة فــــي حكومــــة  (4) (Iain Macleod)إيــــان ماكلويــــد  وكــــذلك، مجلــــس العمــــوم البريطــــاني
 .(5)المحافظين

ت األجواء أكثر ثقة مع إعـالن وكان، الحكومة الجديدة، (6) (Edward Heathإدوارد هيث)زعيم حزب المحافظين  شكل
وكــان مــن أكثــر تلــك البــرامج تــأثيرًا هــو الخطــوة التــي حققتهــا هــذه الحكومــة والمتعلــق بانضــمام ، هيــث البرنــامج الخــاص بحكومتــه

  .(7)بريطانيا إلى السوق األوربية المشتركة
افظين الســــلطة خطــــر وقبيــــل تســــلم المحــــ 1970ومــــن جانــــب آخــــر فقــــد واجهــــت بريطانيــــا خــــالل شــــهر آذار مــــن عــــام  

، االيرلنديـة المشـكلةإال أن ، بخطر حربًا أهلية يهـدد الـبالد االضطرابات والصدامات في إيرلندا الشمالية إلى الحد الذي بات ينذر
بحيث وصل تفاقم الموقف في إيرلندا ، ليست من تلك المشاكل التي يختلف بشأنها حزبا الحكومة والمعارضة في المملكة المتحدة

 .(8)الحد الذي هددت فيه حكومة المحافظين في بداية تسلمها السلطة الى تولي الحكم مباشرة فيهاإلى 
                                                           

)1(Abrams ،M. 1970. The Opinion Polls and the 1970 British General Election. The Public Opinion 
Quarterly. 34(2) 1970 ،p.317-324 

)2(Edward Heath ،The Course of my Life: The Autobiography of Edward Heath ،(London: Hodder and 
Stoughton ،1998) ،P.307. 

تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي في مدرسة  1918مدينة نيرن شمال اسكتلندا في الثامن والعشرين من حزيران عام  ويليام وايتلو: ولد في(3)
وأصبح األمين األول  1970، أصبح رئيسًا لمجلس العموم البريطاني عام 1943ويكسنفورد، وبعدها أكمل تعليمه الجامعي بجامعة كامبرديج عام 

توفي في األول من  1973وبقي في هذا المنصب حتى تشرين الثاني عام  1972د فرض الحكم المباشر في آذار عام لشؤون إيرلندا الشمالية بع
 . لمزيد من التفاصيل ينظر: 1999تموز عام 

Richard English ،Armed Struggle: The History of the IRA ،New york ،2003 ،P.P.157-159.  
، تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي في 1913يوركشاير االنكليزية الصناعية بتاريخ الحادي عشر من تشرين الثاني عام أيان ماكلويد: ولد في مدينة (4)

، بعد 1946مدارسها،. ثم حصل على منحه بجامعة ادنبرة وتخرج منها حاصاًل على شهادة في االدب االنكليزي، انضم الى حزب المحافظين عام 
(، توفي في 1974-1970ارية كان ابرزها وزيرًا للخزانة البريطانية في عهد حكومة ادوارد هيث خالل المدة )ذلك حصل على عدة مناصب اد

 ، لمزيد من التفاصيل ينظر:1999الرابع من تموز عام 
Richard Shepherd ،Iain Macleod (London: Hutchinson ،1994) ،p. 6.9.. 

(5) Edward Heath ،Op Cit ،p.308. 
وكان أبوه يعمل نجارًا، وكان االبن األكبر ألسرته، تلقى « كنت»في مدينة برودسيترز بمقاطعة  1916ولد في التاسع من تموز عام هيث:  ادوارد(6)

، 1939تعليمه في مدرسة تشاتهام هاوس الحكومية، وتخرج من جامعة أكسفورد، وخالل دراسته انتخب رئيسًا التحاد المحافظين في الجامعة عام 
وتدرج ي سالح المدفعية الملكية خالل الحرب العالمية الثانية، وشارك في العمليات العسكرية، التي جرت في فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، خدم ف

عضوًا في مجلس العموم  1950، انتخب في عام 1947إلى  1946في الرتب حتى وصل إلى رتبة مقّدم، ثم عمل في وزارة الطيران المدني من 
شغل منصب وزير العمل، ُعين وزير الدولة للصناعة والتجارة والتنمية اإلقليمية  1959يطاني ممثاًل لحزب المحافظين، وفى تشرين االول البر

، أصبح رئيسًا للوزراء فى حزيران 1965، أصبح زعيمًا لحزب المحافظين فى تموز عام 1963ورئيسًا للجنة التجارة وفى = =تشريناألول عام 
 .p58 ,Op Cit ,Edward Heath  لمزيد من التفاصيل ينظر:.2005تموز  17، توفى في 1974- 0197عام 

(7) Stephen George and Deborah Haythorne ،The British Labour Party ،Sheffield ،1988 ،p.2. 
 .114، ص 1971، ابريل 24احمد يوسف احمد، الحرب األهلية في إيرلندا، مجلة السياسة الدولية، العدد (8)
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إلـــى تعليـــق أعمـــال الحكومـــة  1972أدى تصــاعد اإلضـــرابات والصـــراعات المذهبيـــة والعرقيـــة فـــي إيرلنـــدا الشـــمالية عـــام  
علــــى  1972الســــيما بعـــد أطــــالق الجـــيش البريطــــاني النـــار عــــام  (1)(Brian Faulkner بـــراين فــــولنكر)االيرلنديـــة برئاســــة 

شخصــا وجــرح العشــرات وهــو مــا عــرف فيمــا بعــد باســم  13فقتــل  (Londonderryلندنــديري )المتظــاهرين الكاثوليــك فــي مدينــة 
وكان لذلك الحدث رد فعل داخلي وعالمي اجبر حكومة المحافظين على اتخاذ إجراءات ، (2) (Bloody Sunday)األحد الدامي 

البرلمــان المحلــي فــي إيرلنــدا  1972مــارس  –آذار  24إذ ألغــت فــي ، معتدلــة فتحــت البــاب ألول مــرة لحــل ســلمي لتلــك المشــكلة
وأصــبحت إيرلنــدا تابعـــة  (Stormontن )الــذي كــان يســـيطر عليــه البروتســتانت وأحيلـــت ســلطاته إلــى البرلمـــان المركــزي فــي لنـــد

الـذي بــادر فـورا بـإطالق سـراح المعتقلـين السياســيين ، مستشــار الدولـة لشـؤون إيرلنـدا الشـمالية (وعـين )ويليـام وايتلـو، مباشـرة للنـدن
ل أمثـل لحـل ودعا إلى لقاء بين الكاثوليك والبروتستانت من جهة وبين ممثلي الحكومة البريطانية من جهة أخرى للوصول إلى ح

 .(3)إال إن جهوده باءت بالفشل، األزمة االيرلندية
التـي جـاء فيهـا  (4)(White Paperالورقـة البيضـاء ) 1973أصدرت الحكومـة البريطانيـة فـي العشـرين مـن آذار عـام    

، ة لمنــاطق ســكناهم( عضــوًا ينتخبــون عــن طريــق التمثيــل النســبي بالنســب78مــن ) تتكــونالتــي ، إنشــاء الجمعيــة االيرلنديــة العامــة
وبموجـــب هـــذه الورقـــة فـــان الحكومـــة البريطانيـــة ســـتحفظ ، والتــي ســـتحل محـــل البرلمـــان االيرلنـــدي الـــذي ألغتـــه الحكومـــة األيرلنديــة

وأصبح قانون هذه الجمعية نافذ المفعول في الثامن والعشرون من حزيـران فـي ، بالقانون النظام والمالية والشؤون اإلدارية الداخلية
 .(5)ذاتهالعام 

بعـــد إجـــراء انتخابـــات هـــذه الجمعيـــة بـــدأت ، القـــت هـــذه الجمعيـــة معارضـــة شـــديدة مـــن قبـــل الجـــيش الجمهـــوري االيرلنـــدي 
وكــان مــن أهــم األمــور التــي تــم ، المفاوضــات بــين األطــراف الموقعــة علــى هــذه الورقــة بشــأن تشــكيل الســلطة التنفيذيــة وتقاســمها

ي كانـت تقــوم بهـا الشــرطة البريطانيـة وكــذلك قضـية إنشــاء مجلـس إيرلنــدا الموحـد )بــين التفـاوض عليهــا هـو مســألة االعتقـاالت التــ
يرلنـــدا الجنوبيـــة ـــدا الشـــمالية وا  ـــم التوصـــل إلـــى عقـــد اتفاقيـــة (، إيرلن  ســـونينغدل)واســـتمرت المفاوضـــات بـــين هـــذه األطـــراف إلـــى ت

Sunningdale)  الثيـــة انتهـــت باتفـــاق تـــاريخي إلنشـــاء وهـــي عبـــارة عـــن محادثـــات ث 1973فـــي التاســـع مـــن كـــانون األول عـــام
 .(6)مجلس إيرلندا الموحد

                                                           
بالقرب من خليج هيلين في مقاطعة داون في إيرلندا الشمالية أكمل دراسته االبتدائية  1921براين فولنكر: ولد في الرابع عشر من شباط عام (1)

ا الشمالية، عين انتخب عضوًا في برلمان إيرلند 1949بجامعة الملكة في بلفاست لدراسة القانون، وفي عام  1939والثانوية فيها، ثم التحق عام 
وهو في الوقت ذاته كان رئيسًا  1971، انتخب رئيسًا لوزراء إيرلندا الشمالية في آذار عام 1956بوظيفة السكرتير البرلماني لوزارة المالية في عام 

  ، لمزيد من التفاصيل ينظر:1972لحزب الستر الوحدوي، بقي في منصبه هذا لغاية الثالثين من آذار عام 
Chris Rowe ،Britain ،1929-1998 ،London ،P.142. 

 1972عام األحد الدامي: وهي الحادثة التي قام بها فوج المظليين التابع إلى الجيش البريطاني في يوم األحد المصادف الثالثين من كانون الثاني (2)
لبروتستانت في مدينة لندنديري، راح ضحية هذا الحادث وذلك عندما أطلقوا النار على المتظاهرين من أعضاء جمعية المطالبة بالحقوق المدنية ا

 ثالثة عشر متظاهرًا سبعة منهم من المراهقين لمزيد من التفاصيل ينظر: 
Thomas E. Hachey and Lawrence J. McCaffrey ،The Irish Experience Since 1800 :A Concise History, 

Publication Data ،London ،P.220 
 .183زة حسن، المصدر السابق، ص أرشد حم (3)
من قبل ونستون  1922الورقة البيضاء: طرحت هذه الورقة التي كانت تسمى ايضًا ب)الكتاب االبيض(الول مرة في الثالث من حزيران عام (4)

لورقة كلما كانت الحاجة تشرشل إلى مجلس العموم البريطاني، تضمنت بعض التقارير عن وعد بلفور والقضية الفلسطينية، واستمر صدور هذه ا
، وُتَعدُّ الورقة البيضاء بأمر من التاج وفًقا للتشريعات البرلمانية أو كتقرير رسمي الطالع األعضاء. 1939وعام  1930اليها، فصدرت في عام 

ي َتْرجع سلطة التشريع فيها لمجلس وتضم األوراق البيضاء الحسابات والوثائق ذات العالقة بالتجارة والمالية والموضوعات العامة أو الشعبية الت
الذي كان يشتمل على  االقتراع العموم. وُيْمِكُن ألفراد الشعب شراء نسٍخ منها من مكتبة صاحبة الجاللة.كانت األوراق البيضاء في األساس جزًءا من

. أما المشتركون من خارج المنطقة فكانت ُتْرَسُل كم من دار البرلمان5األوراق التي يتم توصيلها بوساطة الساعي لمنزل أي مشترك يسكن في نطاق 
 إليهم بالبريد. لمزيد من التفاصيل ينظر: 

Doerr ،Audrey D. The Machinery of Government. Toronto ،Methuen ،1981. p. 153. 
 .183أرشد حمزة حسن، المصدر السابق، ص  (5)
 .184، ص أرشد حمزة حسن، المصدر السابق (6)

http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Faulkner
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ـــوزراء البريطـــاني ادوارد هيـــث  ـــيس الـــوزراء االيرلنـــدي ، وقـــع االتفـــاق مـــن قبـــل رئـــيس ال ـــام كوســـكريف )ورئ  Liamلي
Cosgrave) (1)تقـرر  تـألف هـذا المجلـس التـي، وممثلين عن حزب الستر الوحدوي والحزب االشتراكي العمـالي وحـزب التحـالف

مــن مجلــس وزراء الــذي تشــكل مــن )ســبعة أعضــاء( وتكــون لــه الســلطات التنفيذيــة والتنســيقية ، أن يكــون )بــراين فــولنكر( رئيســًا لــه
يهـدف هـذا المجلـس إلـى إدارة شـؤون الـبالد بالتعـاون والتنسـيق مـع ، ومجلـس شـورى الـذي يتكـون مـن )ثالثـين( عضـواً ، والتشاورية

وهـو مـن الموضـوعات التـي ، يكون هناك حل فدرالي للمشكلة في إيرلندا بشطريها الشمالي والجنـوبي(أي إن )الحكومة البريطانية 
ـــل الجـــيش الجمهـــوري االيرلنـــدي ـــن ، القـــت معارضـــة شـــديدة مـــن قب والبروتســـتانت المتطـــرفين الـــذين رفضـــوا أي ســـلطة تكـــون دبل

وبقيـت  .(2)ي إيرلنـدا الشـمالية بـين الكاثوليـك والبروتسـتانتلذلك فان أعمال العنف لم تتوقف فـ، مركزها ()عاصمة إيرلندا الجنوبية
 .(3)1974اية حكومة المحافظين في عام االطراف حتى نه جميعالقضية االيرلندية معلقة دون الوصول الى حل يرضي 

 ثانيًا: االوضاع االقتصادية 
والتي تقف فـي ، ة اإلصالحات االقتصاديةإلى تحقيقها هي مسأل( إدوارد هيث)إن من ابرز األولويات التي سعت حكومة 

علــى أمــل أن يســود ، مقــدمتها إعــالن تخفــيض اإلنفاقــات العامــة وخاصــة فــي المؤسســات التابعــة ملكيتهــا إلــى الحكومــة البريطانيــة
 .(4)االزدهار االقتصادي في بريطانيا

الـذي أعلـن إن ، لـرئيس الـوزراء من ابرز المستشارين السياسيين (5)(Alek Douglas Hurdويعد )إليك دوغالس هيرد 
برنامج حكومة حزب المحافظين هو سياسة التدخل المباشر من قبل الدولة في الجانب االقتصادي وخاصة في قضية دخل الفرد 

وظهـر ذلـك بشـكل واضـح ، وزيادة نسبة التوظيـف، عن طريق القضاء على البطالة، ورفع مستواه االقتصادي والمعاشي البريطاني
إلزاميــة تــؤدي بالتــالي الــى تخفــيض األجــور لطبقــة العمــال والمــوظفين  نحــن نــرفض تمامــا أي سياســة"  عنــدما قــال فــي حديثــه
 .(6)"البريطانيين
عـن طريـق االقتصـاد تـرميم حالـة االقتصـاد البريطـاني مـرة اخـرى  1970حاول رئيس الوزراء في تشـرين االول مـن عـام  
ــا مــع مجلــس التجــارة البريطــاني تحــت مســمى  فقــدم مقترحــًا الــى مجلــس الــوزراء، بالنفقــات وزارة )يــنص علــى دمــج وزارة التكنلوجي

 .(8)وزيرًا لها (7)(John Davies وتعيين )جون ديفيز (الصناعة والتجارة

                                                           
 Castleknockفي مدينة دبلن، بعد إن انهى تعليمه االبتدائي والثانوي التحق بجامعة  1920ولد في الثالث عشر من نيسان عام  كوسكريف:ليام  (1)

 1954، وفي هذه السنة كان قد انتخب عضوًا في برلمان إيرلندا الشمالية ممثاًل عن مقاطعة دبلن، في عام 1943لدراسة القانون وتخرج منها عام 
( لمزيد من التفاصيل ينظر الموقع 1977تموز  -5 – 1973آذار -13ن وزيرًا للشؤون الخارجية، أصبح بعد ذلك رئيسًا للوزراء خالل المدة )عي

 http://en.wikipedia.orgاالليكتروني: 
 .240، ص 1985ر، ، بيروت مطبعة دار رواد النهضة للطباعة والنش4الموسوعة التاريخية الجغرافية، ج مسعود الخوند، (2)

(3) Archive the British government ،the British government headquarters ،the meeting between James 
Callaghan and Margaret Thatcher in 1976. 
(4) Pierre François ،Margare Thatcher and THE Miners 1972- 1985 Thirteen years that changed Britain ،
London ،2009 ،p.43.  

. دخل مدرسة تايفورد، ثم ذهب إلى جامعة كامبريدج، لدراسة 1930: ولد في مدينة مارلبورو التابعة إلى مقاطعة ويلتشير عام ك دوغالس هيرديإل (5)
عن الشؤون االوربية بالنسبة  ، انضم الى السلك الدبلوماسي. وتقلد عدة مناصب دبلوماسية رفيعة، وعمل ناطقًا1952التاريخ تخرج منها في عام 

 ( له العديد من المؤلفات منها )حرب السهم وحرب الحدود( وغيرها. لمزيد من التفاصيل ينظر: 1984-1982إلى األحزاب المعارضة للمدة )
D.R ،Thorpe ،Alec Douglas-Home ،Publisher: Sinclair-Stevenson Ltd. Published: 23 October 1997 ،

P.P.19.22. 
(6) H. Berrington ،‘The Labour Left in Parliament ،London ،1982 ،p.p. 83. 84. 

، اكمل دراسته االبتدائية والثانوية فيها، التحق بعد ذلك في 1916جون ديفيز: ولد في مدينة بالكهيث االنكليزية في الثامن من كانون الثاني عام (7)
الى  1949، خدم في الجيش البريطاني اثناء الحرب العالمية الثانية، انضم في عام 1939في عام  جامعة اكسفورد لدراسة المحاسبة وتخرج منها

، 1979( توفي في عام 1974-1970حزب المحافظين شغل عدة مناصب ادارية كان ابرزها وزير الصناعة والتجارة في وزارة ادوارد هيث )
 Appendix One, The Biographical Dictionary of Life Peers by W. D. Rubinstein (Stلمزيد من التفاصيل ينظر: 

Martin's Press), 1991, p.33-35 
(8) Ibid ،p.23. 
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فقــد ، ومــن أجــل رســم سياســة اقتصــادية صــحيحة قــادرة علــى تصــحيح األخطــاء التــي ارتكبــت فــي حكومــة العمــال الســابقة 
وكـذلك المؤسسـات التـي تعـود ملكيتهـا إلـى ، (1)دم مساعدة المؤسسات غير المربحة والتـي تعـود ملكيتهـا للدولـةالتزمت الحكومة بع

قـرارًا بتـأميم شـركة  1971لـذا أصـدرت الحكومـة البريطانيـة فـي شـباط مـن عـام ، القطاع الخـاص والتـي تحقـق انتاجيـات منخفضـة
 Upperوشــركة اعــالي كاليــد لتصــليح الســفن )، ات الطــائراتالمصــنعة للســيارات ومحركــ، (2)(Rolls-Royce)رولــز رويــس

Clyde Shipbuilders)(3) ،والجـدول التـالي يبـين بعـض المؤشـرات االقتصـادية فـي ، (4)اللتان كانتـا تعـاني مـن أزمـة ماليـة حـادة
 (1974-1970)بريطانيا خالل سنوات حكم حزب المحافظين

 (5) (1974-1970) يطانيا خالل المدة( يبين المؤشرات االقتصادية في بر 2جدول رقم )

الناتج اإلجمالي المحلي  العام
 )سنويًا(

الزيادة في 
 نسبة البطالة

الزيادة في نسبة 
 التوظيف

الزيادة في أسعار السلع 
 االستهالكية

رصيد ميزان المدفوعات 
 ب)مليون جنيه(

1970 2 ،1 -10 ،4 -38 5 ،4 +155 
1971 1 ،2 +17 ،6 -92 4 ،8 +495 
1972 0 ،3 +132 ،8 -289 7 ،7 +496 
1973 1 ،3 +7 ،4 +185 5 ،7 +311 
1974 12 ،1 -154 ،7 +300 7 ،4 -286 

قطـع  إلـىوالسـبب فـي ذلـك يعـود ، (1974من الجدول أعـاله نالحـظ تنـاقص فـي رصـيد ميـزان المـدفوعات خـالل العـام ) 
أدى ذلـك الـى االرتفـاع الكبيـر  وبالتـالي، دول األوربيـة ومنهـا بريطانيـااإلمدادات البترولية من الدول العربية المصـدرة للـنفط إلـى الـ

، بين الجيـوش العربيـة و"اسـرائيل" (6) 1973في اسعار البترول في االسواق العالمية حتى قبل اندالع حرب تشرين / اكتوبر عام 
ج النفط الخـام فـي بدايـة عـام في تكلفة انتاونتج عنه تضاعف ، جميع دول العالم تقريباً  االمر الذي سبب تضخمًا في اقتصاديات

الحاصـل فـي  لسـد الـنقص األمر الذي أضـطر الحكومـة البريطانيـة علـى اثـره إلـى أن تخصـص معظـم وارداتهـا النقديـة، (7)1973
 .(8)مصادر الطاقة والوقود

رئـيس الحكومـة البريطانيـة  ضرفـ وفي محاولة منه الى ابعاد بريطانيا عن خطر الحرب واثارها ال سيما االقتصادية منهـا 
فـي المطـارات البريطانيـة لمسـاعدة إسـرائيل  بـالهبوطتزويد )إسرائيل( بالمعدات العسكرية والسماح للطائرات األمريكيـة ادوارد هيث 

                                                           
(1) Ramsden ،The Making of Conservative Party Policy ،p. 233 

بر متجر للسيارات انذاك ، من قبل المهندس )هنري رايس( وصاحب اك1904رويس: تأسست هذه الشركة في بريطانيا عام  –شركة رولز (2)
، ومنذ ذلك الوقت أخذت هذه الشركة تطور منتجاتها من 1907رايس في شوارع لندن عام -)تشارلز روز(، تم إطالق أول سيارة تحمل اسم روز

 يكتروني المحركات الهيدروليكية وغيرها لتكون من ابرز الشركات العالمية في هذا المجال، لمزيد من التفاصيل ينظر: الموقع االل
http://www.rolls-roycemotorcars.com 

وهي )وجون براون  1967شركة كاليد البحار: تأسست هذه الشركة نتيجة اندماج خمس شركات لتصليح السفن في اعالي نهر كاليد في عام (3)
%، برأسمال 4، 48ة البريطانية ما يقارب وتشارلز كونيل والكسندر ستيفن وأوالده وفيرفيلد وشركة زميلة، يارو المحدودة( كانت حصة الحكوم

 ( مليون جنيه استرليني. لمزيد من التفاصيل ينظر الموقع االليكتروني:5، 5قدره )
 http://www.gcal.ac.uk/archives/ucs/documents 

(4) Geoffrey Howe ،Conflict of Loyalty ،Macmillan ،1994 ،p. 60. 
(5) Ibid ،P ،61. 

م جاهدة التوصل الى حل سلمي يضمن الحقوق العربية المشروعة، واصدرت هيئة االمم المتحدة القرار 1967عربية منذ عام حاولت الدول ال(6)
، وحل القضية 1967، والذي يدعو الى ضرورة عودة اسرائيل الى حدود ما قبل حرب حزيران عام 1967تشرين الثاني  22( بتاريخ 242)

تنزاف على الواجهتين المصرية واالردنية ضد اسرائيل، تقدم وزير خارجية امريكا )بمبادرة روجرز(، التي الفلسطينية، واثر تصعيد حرب االس
، تم االعالن عن قبول مصر واسرائيل 1970اب  7( وبتاريخ 242تدعو الى وقف اطالق النار لمدة محدودة واستئناف االتصاالت لتنفيذ القرار )

. لمزيد من التفاصيل ينظر: حسين اغا، بعض مسائل 1973مر تمديدها حتى بدأت حرب تشرين االول يوما واست 90وقف اطالق النار لمدة 
وكذلك ينظر:ابراهيم ابرش، البعد القومي للقضية  53، ص1982الصراع العربي االسرائيلي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

 .158، ص1987الفلسطينية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
(7) Hickson ،K. ،The IMF Crisis of 1976 and British Politics ،Tauris ،London ،2005 ،pp. 53-54. 
(8) Artis ،M. ،Cobham ،D. (1991) ،Labour’s Economic Policies 1974-1979 ،Manchester University Press ،
Manchester ،p. 6. 
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، (1) (Keith Josephاال إن أول المعارضين على هذه السياسة هو كيث جوزيف ) 1973في حربها ضد الجيوش العربية عام 
 تاتشــرتســانده فــي ذلــك العضــو االبــرز فــي حــزب المحــافظين البريطــاني مارغريــت ، اليهــودي الوحيــد فــي مجلــس الــوزراء العضــو

(Margaret Thatcher)(2) ، اال ان ادوارد هيــث وأليــك دوغــالس هــوم كانــا مصــممان علــى تفــادي الحظــر النفطــي العربــي مــن
لضمان تدفق النفط الى بريطانيا السيما وهو يمثل عصـب  ،(3)(السرائيلي)ا –خالل الحفاظ على الحياد التام في الصراع العربي 

 .الصناعة واالقتصاد فيها
 المبحث الثالث 

 1974 –1970االضرابات العمالية وانعكاساتها على االوضاع السياسية واالقتصادية الداخلية في بريطانيا 
وقـد تجلــى ذلـك فـي افتتــاح الـدورة البرلمانيـة المقــررة  أولوياتهـاوضـعت الملكـة إلزابيـث الثانيــة مسـألة النقابـات العماليــة فـي  

حيــث َبيَنــْت فــي خطابهــا الــذي ألقتــه فــي افتتــاح هــذه الــدورة عــن نيتهــا فــي صــياغة وتشــريع ، 1970بتــاريخ الثــاني مــن تمــوز عــام 
 . (5)بالنقابات العمالية الخاص .(4) (National Industrial Relations Court ،NIRC)(قانون)العالقات الصناعية الوطنية

وخاصـة داخـل حــزب ، أن تلعبــه النقابـات العماليـة يمكـنلقـد كانـت حكومـة ادوارد هيـث واعيـة تمامــًا للـدور الخطيـر الـذي  
فعملـــت علـــى وضـــع الرقابـــة اإلداريـــة علـــى المنظمـــات النقابيـــة عبـــر التســـجيل القـــانوني فيمـــا يخـــص موضـــوع ، العمـــال المعـــارض

عيل ومنح الحصانات المنصوص عليها في الدستور البريطاني لمن يمثل تلك المنظمات في حـال القيـام اإلضرابات عن طريق تف
فـــرض عقوبـــات جنائيـــة بحـــق كـــل مـــن يشـــجع أو يحـــرض علـــى القيـــام  مـــع األخـــذ بنظـــر االعتبـــار إمكانيـــة، (6)بتلـــك اإلضـــرابات

مباشر فـي حـل النزاعـات التـي يمكـن أن تحـدث بـين  هيث التدخل وبشكل ادواردوبذلك استطاعت حكومة ، باإلضرابات العشوائية
  .(7)النقابات العمالية من جهة والحكومة البريطانية من جهة أخرى

عنــدما قــدم مقترحــًا الــى  مــا مــن الليونــة تجــاه النقابــات العماليــة ومــن جانــب آخــر اتبــع ادوارد هيــث سياســة اتســمت بنــوع 
وكــان مــن اهــم النقــاط التــي نــص ، الصــناعية العالقــاتأن تشــريع قــانون بشــ 1971مجلــس العمــوم البريطــاني فــي تمــوز مــن عــام 

                                                           
في مدينة هيرتفوردشاير، وتلقى تعليمه االبتدائي في مدارسها ثم التحق بكلية هارو  1918كانون الثاني عام  كيث جوزيف: ولد في السابع عشر من(1)

تسنم عدة  1939في أكسفورد، حيث درس الفقه، وتخرج منها بمرتبة الشرف من الدرجة األولى، بعد ذلك انضم إلى حزب المحافظين في نهاية عام 
د ماكميالن وإليك دوكالس هيوم وإدوارد هيث ومارغريت تاتشر، تسلم منصب وزير الدولة لشؤون التعليم مناصب إدارية تحت زعامات هارول

 ، لمزيد من التفاصيل ينظر:1994( توفي في العاشر تشرين الثاني عام 1986-1981خالل المدة )
Yergin Daniel and Stanislaw Joseph ،Excerpt from "The Commanding Heights" ،New York ،1998. 

P.P. 92.105. 
ويطلق عليها اسم  ( وهذا هو اسمها الحقيقي قبل أن تتزوجMargaret Hilda Robertsمارغريت تاتشر: ولدت مارغريت هيلدا روبرتس )(2)

(، التي تقع Grantham( التابعة لمدينة غرانثام )Lincolnshireفي مقاطعة لينكولنشاير ) 1925/ تشرين األول عام  13، في زوجها تاتشر
، وفي العاشرة من عمرها التحقت بمدرسة )كستيفين 1930شرق انكلترا، التحقت بمدرسة غرانثام االبتدائية في الثالث من أيلول عام 

Kesteven سمر فيل  1943(، وعندما بلغت سن الثامنة عشر من عمرها أي في عام( دخلت إلى كليةPhil Samar )في جامعة اكسفورد )
وتدرجت في المناصب االدارية الى ان تسلمت منصب رئيسة الحزب عام  1948حة التي حصلت عليها، التحقت بحزب المحافظين عام بفضل المن

، لمزيد من التفاصيل 2013( توفيت في عام 1990 -- 1979، اصبحت رئيسة لوزراء بريطانيا لثالث مرات متتالية خالل السنوات )1974
 ، وكذلك ينظر:10-8ص ’ ر السابق ينظر: أرشد حمزة حسن، المصد

Margaret Thatcher ،The Path to Power ،London ،publishers Harper Collins ،1995 ،P.4. 
(3) Hickson ،K. ،Op ،Cit ،P.56. 

رها وسيلة للحد من . من قبل حكومة المحافظين باعتبا1971( في األول من تشرين األول عام NIRCأنشئ قانون العالقات الصناعية الوطنية )(4)
األول والوحيد  قوة النقابات العمالية في المملكة المتحدة. وهي مخولة لمنح األوامر الالزمة لمنع اإلضرابات ولتسوية النزاعات العمالية. كان الرئيس

حزب العمال رئاسة الوزراء  بعد وقت قصير من تولي 1974من قبل اتحاد التجارة وعالقات العمل عام  NIRCلها هو لجون دونالدسون، ألغيت 
 . لمزيد من التفاصيل ينظر:1974في بريطانيا بزعامة هارولد ويلسون عام 

P. Norton ،Intra-Party Dissent in the House of Commons: The Parliament of 1974 ،The Parliamentarian, 
Vol. LVIII (4) ،Oct. 1977. ،p.p. 240.245. 
(5) Martin Adeney and John Lloyd ،The Miners' Strike ،1984-1985 ،London ،1986 ،p.92. 
(6) The Guardian newspaper ،22 /6/1970.  
(7) Martin Adeney and John Lloyd ،Op Cit ،p.94. 

 .2013/ نيسان /  10، بتاريخ 7121وكذلك ينظر: جريدة االقتصادية السعودية، العدد 
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. V.A.T value added tax )(1) (عليهـا هـذا القـانون هـو االصـالحات الضـريبية غيـر المباشـرة مثـل ضـريبية القيمـة المضـافة
ذا القــانون بنــوع مــن وقــد قوبــل هــ، (2) (privatisationوبعــض التــدابير المحــدودة فــي مجــال الخصخصــة )، وضــريبية الشــركات

 .(3)االرتياح من قبل االوساط العمالية
إقنـاع  1972حـاول فـي بدايـة عـام ، االقتصادية االوضاعوفي الشأن نفسه وفي محاولة من رئيس الوزراء تفادي تدهور  

بقبـول سياسـة  (4)(Confederation of British Industryأعضـاء النقابـات العماليـة البريطانيـة و)اتحـاد الصـناعات البريطانيـة
وذلــك عنــدما ، ولكــن هــذه المحــاوالت لــم يكتــب لهــا النجــاح، وقبــول زيــادة طفيفــة فــي االجــور (Setting pricesتحديــد األســعار )

لــذلك بــادر رئــيس الــوزراء إلــى إصــدار تشــريعات جديــدة الهــدف منهــا هــو تحديــد األســعار ، رفضــت النقابتــان أعــاله هــذه السياســة
حتــى يســتطيع إن يواجــه التضــخم ، ولمــدة تســعين يومــًا فقــط، وأجــور العمــال فــي المصــانع، كية واإلنتاجيــةبالنســبة للســلع االســتهال

إال إن تلك السياسة جوبهت بمعارضة شديدة من قبل النقابات العمالية التي قادت مجموعـة مـن ، المالي واالقتصادي في بريطانيا
 .(5)ف بوجه هذه التشريعاتاإلضرابات التي شملت أنحاء عديدة من بريطانيا للوقو 

عنـدما نفـذوا اضـرابهم فـي العاشـر مـن ، ولعل من ابرز تلك االضرابات هي التي دعت اليها وقادتها نقابة عمال الكهرباء 
وعلى نطاق واسع عن العاصمة لنـدن وبعـض المـدن الصـناعية  الكهربائيوادى ذلك الى انقطاع التيار  1970كانون االول عام 

وفـي الثــاني عشــر مـن كــانون االول مــن ، وبقيـت هــذه الحالـة لمــدة يــومين، توقفـت العديــد مــن المصـانع عــن العمــلوبــذلك ، الكبـرى
ودفعت بقوات االمن إلنهاء ذلك االضراب والذي يعد بحد ذاته تحٍد ، العام ذاته اعلنت الحكومة البريطانية حالة الطوارئ القصوى

بحيــث  1969ى خفـض قيمــة الجنيـه اإلسـترليني إلـى أدنــى مسـتوياته منـذ عـام التـي اضـطرت بعــد ذلـك إلـ (6)لحكومـة ادوارد هيـث
ــم تســتطع أن توقــف االضــرابات التــي اعلنــت عنهــا النقابــات ، ( مــن الــدوالر32، 2وصــلت قيمتــه إلــى ) اال إن تلــك االجــراءات ل

 .(7)في بريطانيا العمالية
( مليــون جنيــه إســترليني خــالل 383يطــاني بلــغ بحــدود )أعلنــت الحكومــة البريطانيــة إن العجــز فــي ميــزان المــدفوعات البر  

فــارتفع ســعر الـذهب إلــى أرقــام قياسـية حيــث وصــل ســعر  )كمــا هــو موضـح فــي الجــدول االتـي(، 1973شـهر كــانون الثــاني لعـام 
 .(9)( دوالر في أسواق لندن وبعض المدن الكبرى في بريطانيا175إلى أكثر من ) (8)األوقية

                                                           
من قبل حكومة ادوارد هيث المحافظة، حيث  1973ع قانون ضريبة القيمة المضافة في األول من كانون الثاني عام ضريبة القيمة المضافة: شر (1)

، ومن أجل ضمان حالة 1988كانت من ضمن الشروط التي أعلنتها جماعة السوق األوربية المشتركة النضمام بريطانيا إلى السوق، وفي عام 
عادت الحكومة لبريطانية فرض هذه الضرائب، لمزيد من التفاصيل ينظر: أرشد حمزة حسن، المصدر السابق، االستقرار في األسواق البريطانية أ

 .265ص
 العامة المنشآت أنشطة في لهذا القطاع اإلدارية الخبرة بإدخال الخاص، وذلك والقطاع الدولة بين تعاقدية الخصخصة: وهي عبارة عن عالقة(2)

الخصخصة  فإن االمتياز، وبعبارة أخرى وعقود اإليجار وعقود عقود اإلدارة شكل المفهوم هذا الخاصة، ويأخذ لمنشآتا سير لطريقة وفًقا وإدارتها
الدولة: لمزيد من التفاصيل ينظر: المصدر نفسه،  احتكار من وذلك بالحد أوسع مجااًل الخاص القطاع والمالي، وإعطاء االقتصادي النشاط تحرير هي
 271ص

(3) Stuart Ball and Anthony Seldon ،THE HEATH GOVERNMENT 1970-1974 ،A Reappraisal ،Published 
2013 by Routledge ،London ،p.19. 

( شركة تابعة إلى القطاع 000، 190في مدينة لندن، ضم في عضويته أكثر من ) 1965اتحاد الصناعات البريطانية: تشكل هذا االتحاد عام (4)
( 000، 20( موظف فضاًل عن أعضاء في رابطة المهنيين المستقلين والذين تصل أعدادهم إلى أكثر من )000، 700الخاص ضمت أكثر من )

( موظف ليشكل هؤالء بالتالي حوالي ثلث القوة العاملة في القطاع الخاص البريطاني، 000، 90موظف، واتحاد بناء مانشستر الذي يضم بحدود )
 فرعًا له في أنحاء بريطانيا، لمزيد من التفاصيل ينظر:كما أسس هذا االتحاد ثالثة عشر 

Michael Wilcox ،The Confederation of British industry and predecessor archives ،London ،1997 ،p.7. 
(5) The British government archive ،Concusions of a meeting of the cabinet held at 10 Dowing Street ،on 
Friday ،18 ،February ،1972 ،p.23. 
(6) Christopher Andrew ،The Defence of the Realm: The Authorized History of MI5 

 London ،2009 ،p.p. 589-590.  
 .30، ص1972، األول من ديسمبر 22إدريس ثابت محمد، التضخم المالي في بريطانيا، مجلة الجديد، العدد  (7)
 غرام. 103، 31وزن وتساوي االوقية: وحدة (8)
 .32ادريس ثابت محمد، المصدر السابق، ص(9)
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والنسبة المئوية لمجموع االستيراد والتصدير لبريطانيا خالل  (1)ة السلع والخدمات والميزان التجاري( يبين تجار 3جدول رقم )
 .(2))بمليون جنيه إسترليني( (1974 -1970)المدة

 
 العام
 

الميزان  التصدير االستيراد
 التجاري

النسبة المئوية لمجموع 
 االستيراد

النسبة المئوية لمجموع 
 التصدير

 الخدمات البضائع الخدمات البضائع
1970 11 ،052 11 ،489 437 75% 25% 72% 28% 
1971 12 ،095 12 ،917 822 74% 26% 71% 29% 
1972 13 ،658 13 ،644 -14 76% 24% 70% 30% 
1973 18 ،840 17 ،174 -1 ،666 78% 22% 70% 30% 
1974 27 ،007 23 ،058 -3 ،949 81% 19% 72% 22% 

إال إن ، (1974-1970)جــدول اعــاله إن نســبة االســتيراد كانــت فــي زيــادة مطــردة خــالل الســنوات الخمســة نســتنج مــن ال 
ممـــا شـــكل ذلـــك عجـــزًا فـــي الميـــزان التجـــاري  (1974-1972)نســـبة قيمـــة الصـــادرات كانـــت اقـــل منهـــا ال ســـيما خـــالل الســـنوات

اقتصـادية طالــت كـل مفاصــل  أزمـةبالتـالي إلـى حــدوث  األمـر الـذي قــاد، ( مليـون جنيـه اســترليني949، 3البريطـاني بلـغ مقــداره )
 االقتصاد البريطاني تقريبًا.

 فــي بريطانيــا وذلــك مــن خــالل االقتصــاديأعلــن رئــيس الــوزراء البريطــاني ادوارد هيــث وفــي محاولــة منــه لتحســين الواقــع  
ه قـررت خفـض أيـام العمـل فــي إن حكومتـقـال فيـه "  1973خطـاب لـه أمـام مجلـس العمـوم البريطـاني فـي شـهر أيلـول مـن عـام 

وذلـك بعـد أن ، كما تقرر تأجيل الخطط التي تستهدف التوسع االقتصـادي، المنشآت الصناعية إلى ثالثة أيام فقط في األسبوع
، والسـبب فـي ذلـك يعـود إلـى أزمـة الطاقـة، أصبحت بريطانيا تواجه أسوء أزمة اقتصادية لها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

ولمواجهة هذه األزمات فقد وافق مجلـس ، نخفاض سعر قيمة الجنيه إلى أسوء مستوياته منذ خمسينات القرن المنصرموالى ا
. اال ان هـذه االجـراءات (3)وخفـض األجـور"  وزيـادة الضـرائب، العموم البريطاني على مشروع إقـرار الميزانيـة الجديـدة للطـوارئ

 .ا نتج عنه من ازمات سياسية متفاقمة في بريطانياوغيرها لم تكن كافية للتدهور االقتصادي وم
وكــان مــن بــين المشــاكل االقتصــادية التــي واجهتهــا الحكومــة البريطانيــة خــالل هــذه الســنوات والتــي كــان لهــا انعكاســات  

 .كما هو موضح في الجدول االتي.سياسية في الوقت نفسه هي قضية الطاقة
  (4)( )قياسًا بالنسبة المئوية(1974-1960ادر الطاقة خالل المدة )( يبين استهالك بريطانيا من مص4جدول رقم )

 مصادر الوقود
 العام

1960 1965 1970 1974 
 %2، 36 %6، 46 %0، 63 %9، 73 الفحم
 %4، 42 %6، 44 %1، 34 %5، 25 البترول

 %2، 17 %3، 5 %4، 0 - الغاز الطبيعي
 %0، 4 %3، 3 %3، 2 %4، 0 الكهرباء النووية

                                                           
ندما الميزان التجاري: يمثل الميزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات من السلع والخدمات ويتمتع الميزان التجاري بفائض ع (1)

واردات قيمة الصادرات يعاني الميزان التجاري من عجز؟ وفي حال تساوي الواردات تتجاوز قيمة الصادرات قيمة الواردات. وعندما تتجاوز قيمة ال
ن، مع الصادرات يكون الميزان التجاري في حالة توازن. لمزيد من التفاصيل ينظر: نعيم دهمش، مبادئ المحاسبة، معهد الدراسات المصرفي، عما

 .129، ص 2009
(2) House of Commons Library ،UK trade statistics ،Standard Note SNEP 6211 ،Last Updated 8October 
2012 ،P.12 
(3) State of Emergency - The Way We Were: Britain ،1970-1974 (1) Dominic Sandbrook ،pp. 584-585. 

(2) Huw Beynon and Andrew Cox ،The Coalfields Research Programme: Discussion paper no.1 ،The 
Decline of King coal ،University of Durham ،1999 ،P.2.  
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مــن الجــدول أعــاله نالحــظ تنــاقص اســتهالك بريطانيــا مــن مصــادر الوقــود وخاصــة مــن مــادة الفحــم كــان وبشــكل كبيــر فــي  
البتـرول التـي  مـادةوهـذا األمـر ينطبـق علـى اسـتهالك بريطانيـا مـن ، 1970قياسًا منذ عام  1974نهاية حكومة ادوارد هيث عام 
 .يد استهالك بريطانيا لكل من مادتي الغاز الطبيعي والكهرباء النوويةفي حين تزا، 1974تناقصت كثيرًا في نهاية عام 

وكــان ذلــك انعكاســًا طبيعيــًا لالزمــة االقتصــادية المتفاقمــة التــي واجهــت الحكومــة البريطانيــة وظهــر ذلــك بصــورة جليــة فــي  
عمــال منــاجم الفحــم فــي الثالــث  ذلــك بعــد أن هــددت نقابــة، التــي تعــد مــن أســوء االزمــات فــي تاريخهــا المعاصــر األزمــة الصــناعية

كمـا هـددت نقابـة ، ( أسابيع إلى إضراب كامل8بتحويل إضرابهم المؤقت والذي استمر لمدة ) 1973عشر من كانون األول عام 
فـي تلـك األثنــاء إزدادت األزمـة ســوءًا بـين الحكومــة البريطانيـة وزعمــاء ، مهندسـي السـكك الحديديــة البريطانيـة بــالتوقف عـن العمــل

مـالم تسـتجب الحكومـة لمطـاليبهم المتمثلـة ، بعد أن هدد هـؤالء بـأنهم سيحاصـرون محطـات توليـد لكهربـاء، ل الفحم المضربينعما
 . (1)بزيادة األجور وتقليل الضرائب المفروضة عليهم

م إلــى نــداءًا أخيــرًا إلــى زعمــاء عمــال منــاجم الفحــم يــدعوه1973وجــه ادوارد هيــث فــي أوائــل شــهر كــانون األول مــن عــام  
فــي  التخطــيطفــي الوقــت الــذي حــذر فيــه رئــيس إدارة ، التفــاوض مــن اجــل إنقــاذ الــبالد مــن كارثــة اقتصــادية علــى وشــك الحصــول

وانـه مـن ، من إن الـبالد قـد تواجـه أسـوء أزمـة اقتصـادية فـي تاريخهـا(2) (Lord of Otrchiladلورد لوترشيليد)الحكومة البريطانية 
 .(3)سنوات القادمة الخمسأفقر الدول األوربية خالل  المحتمل إن تصبح بريطانيا من

أيقنت حكومة ادوارد هيث انه البد من اخراج بريطانيا من تأثيرات ازمة النفط العالمية ففي شـهري تشـرين الثـاني وكـانون  
مـا فـي ذلـك الضـغط امـدادات الـنفط الخـام الـى بريطانيـا ب تأمينحاولت وبكل الطرق والوسائل الممكنة من  1973االول من عام 

 (4)( BP( )Petroleum Britishب بــريتش بتريليــوم ) –( وشــركة ب Shellعلــى شــركات الــنفط الكبــرى والمتمثلــة بشــركة شــل )
حيث عقدت وزارة الطاقة البريطانية مـع هـاتين ، 1973واللتان كانتا توفران نصف حاجة بريطانيا من النفط الخام تقريبًا قبل عام 

وتكــون شــركة بــريتيش بتريليــوم هــي ، يــنص علــى اعطــاء افضــلية فــي التعــامالت النفطيــة الــى الحكومــة البريطانيــة الشــركتين اتفاقــاً 
 .(5)المفاوض الرئيسي للحكومة البريطانية

تـــزامن ذلـــك مـــع قيـــام الحكومـــة البريطانيـــة وبالتعـــاون مـــع وزارة الصـــناعة والتجـــارة فـــي الرابـــع مـــن كـــانون االول مـــن عـــام  
، والهـاتف وفـي كافـة انحـاء بريطانيـا البريـددد من الكراسات والنشرات التعليمية والتـي تـم توزيعهـا علـى مكاتـب بإصدار ع، 1973
كانــت تحتــوي علــى ارشــادات للمــواطنين البريطــانيين فــي كيفيــة تقنــين البنــزين والوقــود والحــد مــن االســراف والتبــذير فــي تلــك  والتــي
 .(6)المادة

اال ان االوضـــاع ، البريطانيـــة التخفيـــف مـــن وطـــأة االزمـــة علـــى المجتمـــع البريطـــاني علـــى الـــرغم مـــن محـــاوالت الحكومـــة 
الخام في االسواق العالمية رافقه هبوط حـاد  النفطوخاصة بعد ارتفاع اسعار ، االقتصادية كانت تسير وبسرعة كبيرة نحو التدهور

                                                           
(1) Niklas H. Rossbach ،of the Special Relationship: Britain ،the US and the EC ،1969-74 Houndmills 
2009 ،p. 25. 

يمه االبتدائي والثانوي في مدارسها ثم التحق إلى في مدينة مانشستر الصناعية، اكمل تعل 1921اللورد لوترشيليد: ولد في الرابع من مايس عام (2)
، تسلم عدة مناصب إدارية كان أبرزها رئيس دائرة التخطيط في 1956جامعة اكسفورد ليكمل دراسة االقتصاد، انضم إلى حزب المحافظين عام 

، لمزيد من التفاصيل 1999من شباط عام ، توفي في السادس والعشرين 1974، وبقي في منصبه هذا لغاية عام 1971حكومة ادوارد هيث عام 
 ينظر: الموقع االليكتروني 

https://www.gov.uk/government/topics/planning-and-building 
(3) Niklas H. Rossbach ،Op Cit ،p. 27. 

-شركة النفط األنجلو) مها آنذاكللتنقيب عن النفط في إيران ومن ثم ليبيا وكان اس 1908عام  (AIOCوالمعروفة باسم )تأسست هذه الشركة (4)
حيث حملت اسم بريتش بتروليوم، أخذت هذه الشركة توسع من أعمالها في أمريكا الشمالية وخاصة في مناطق أالسكا  1945حتى عام  (إيرانية

كانت أول شركة بريطانية تدخل في مجال التنقيب والبحث عن النفط في بحر الشمال وذلك في أواسط عام ، 1959وكندا، وكان ذلك في عام 
 ، لمزيد من التفاصيل ينظر: 1979لنظام الخصخصة الذي أعلنته حكومة المحافظين عام  ، بعد ذلك خضعت1965

G.N. Curzon ،Persia and the Persian Question ،London ،1966 ،P.463. 
(5) Heath ،The Course of My Life ،P.503. 
(6) Peter Walker Staying Power Bloomsbury ،1991 ،p.115. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ممــا شــكل تــاثيرًا ، صــرف الــدوالر االمريكــيحيــث انخفــض بحــدود عشــرة ســنتات امــام ســعر ، فــي ســعر صــرف الجنيــه اإلســترليني
وبـذلك اخفقـت الحكومـة البريطانيـة مـرة ، مباشرًا وكبيرًا ليس على مستوى ميزان المـدفوعات فحسـب بـل علـى مسـتوى االنفـاق العـام

ل اخــرى فــي الســيطرة علــى االقتصــاد البريطــاني الــذي اصــابه التضــخم والشــلل تقريبــًا الــذي انعكــس بشــكل ســلبي علــى كــل مفاصــ
   .(1)الحياة في المجتمع البريطاني

لذلك قرر ادوارد هيث في هذه األثناء إجراء انتخابات جديدة في بريطانيا تجري في يوم الثامن والعشـرين مـن شـباط عـام  
بعــد أن رفــض عمــال منــاجم الفحــم نــداء رئــيس الــوزراء بتأجيــل إضــرابهم حتــى بعــد إجــراء ، وحــل مجلــس العمــوم البريطــاني 1974
، وتــزامن ذلــك مــع إجــراء االنتخابــات البرلمانيــة العامــة، وذلــك بعــد إن فشــلت كــل المحــاوالت إلنهــاء اإلضــراب، خابــات القادمــةاالنت

وفـي هـذه األثنـاء قـدمت مجموعـة مــن ، %(35وذلـك إلرغـام الحكومـة علـى تلبيـة مطــاليبهم المتعلقـة برفـع أجـورهم إلـى أكثـر مــن )
( جنيهــًا إســترلينيًا لإلســهام فــي تنفيــذ مطاليــب عمــال منــاجم الفحــم إال إن 000، 80) كبــار الصــناعيين البريطــانيين عــرض لجمــع

وجـه ادوارد هيـث بعـد ذلـك نــداءًا ، اإلضـراباللجنـة التنفيذيـة لنقابـة عمـال الفحـم رفضــت هـذا العـرض وأعلنـت عـن االسـتمرار فــي 
فـي التراجـع عـن مـوقفهم المتشـدد بإنهـاء اإلضـراب بعـد  جديدًا إلى عمال الفحم المضربين يدعوهم الى انهاء إضرابهم وبـدأوا فعـالً 
 .(2)بعد أن تركها العمال إن أصبحت ثلث المناجم معرضة للحرائق والتخريب أو إن تغمر بالمياه

وبالفعل  1974واضطر بعد ذلك ادوارد هيث إلى الدعوة الى اجراء انتخابات استثنائية في بريطانيا وذلك في شباط عام  
( 26حـزب المحـافظين ) خسـربات في موعدها المقرر ولم ينل فيهـا أي حـزب مـن األحـزاب األغلبيـة المطلقـة والتـي جرت االنتخا

( مقاعــد إلــى حــزب األحــرار وعلــى الــرغم مــن ذلــك فقــد أعــاد زعــيم حــزب 8( مقعــدًا منهــا إلــى حــزب العمــال و)14ذهــب )، مقعــداً 
ولغاية الخامس من نيسان عام  1974السلطة من الرابع من آذار عام العمال هارولد ولسون تشكيل حكومة أقلية التي بقيت في 

1976(3). 
كما وعد قادة حـزب العمـال فـي ، "دعونا نعمل معاكان من اهم الشعارات والبرامج التي نادت بها الحكومة الجديدة هو "  

الثــروة والســلطة بيــد الطبقــة العماليــة انــه يجــب ان يكــون هنــاك تحــواًل جوهريــًا وال رجعــة فيــه فــي تركيــز الخطــاب االنتخــابي " 
تحــت اشــراف هيئــة مســتقلة تــدعى " مجلـــس ، وكــذلك تــدعيم االتفاقيــات والمعاهــدات الخاصــة بالصـــناعة الوطنيــة، واســرهم

 . (4)"المؤسسة الصناعية الوطنية
تقريبـًا وذلـك  األوربيـة ومما زاد في خطورة تدهور األوضاع سوءًا تفاقم األزمة االقتصادية الكبيرة التـي ضـربت كـل الـدول 

وأعلـن رئـيس الـوزراء فـي ، (5)ومنها بريطانيا فعمت النقمة كل األوساط الشعبية السياسية منها والعمالية، 1974في منتصف عام 
ــه أمــام مجلــس العمــوم البريطــاني فــي جلســته الطارئــة التــي عقــدها فــي الثــاني مــن أيلــول عــام  إن الســيد دينــيس " 1974بيــان ل

وزير الخزانة قد واجه اصعب مهمة له فقد كان له ثالثة اسابيع فقـط العـداد ميزانيـة  (6)(Denis Winston Healey)هيلي
وان تتـدخل ، تكون ركيزتها االساسية هـو االعتمـاد علـى ان تكـون الدولـة هـي الُمَتوليـَة علـى االقتصـاد البريطـاني 1974عام 

سـتطرد، "بصـورة مباشــرة فــي كـل مفاصــل االقتصــاد  إن الديباجــة التــي افتـتح بهــا الســيد دينـيس هيلــي ميزانيــة عــام لقول " بـا وا 
                                                           

(1) Pound and dollar decline ’ ، The Times ،7December 1973; Anthony Shrimsley and 
Patrick Sergeant  ،‘ Day the city lost its head ’ ، Daily Mail ،7 December 1973. 

 .182، ص 1974، ابريل 36شهريات، مجلة السياسة الدولية، العدد (2)
(3)  David Butler & Dennis Kavanagh. The British General Election of February 1974. Macmillan. p. 95 
(4) Allen Lane ،Dominic Sandbrook. State of Emergency – The Way We Were: Britain 1970-1974, 
ISBN 9781846140310 ،pp. 611–645. 

 .192شهريات، مجلة السياسة الدولية، المصدر السابق، ص (5)
بمدينة لندن، تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي في مدارسها، ثم التحق بكلية باليول في جامعة  1917من آب عام ولد في الثالثين  دينيس هيلي:(6)

أصبح عضوًا في الحزب الشيوعي البريطاني، وفي بداية الخمسينات التحق بحزب العمال  1936اكسفورد لدراسة العلوم السياسية، في عام 
، وفي الدورة 1970زير الدولة لشؤون الدفاع في حكومة هارولد ولسن وبقي في منصبه هذا لغاية عام شغل منصب و 1964البريطاني، في عام 

، 1979شغل منصب وزير الخزانة وبقي في منصبه هذا لغاية عام  1974االنتخابية الثانية التي فاز فيها حزب العمال بزعامة جيمس كاالهان سنة 
 http://www.parliament.uk/biographies/lordsالموقع االليكتروني:  ، لمزيد من التفاصيل ينظر2010توفي عام 

http://www.parliament.uk/biographies/lords
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االتصال بين التفكير الفلسفي واالجراءات التفصيلية في تنفيذ الميزانية هي بحد ذاتها وحـدة مترابطـة ال  قد أكدت على 1974
 .(1)يمكن االنفصال بينهما

إن صــرح رئــيس الــوزراء فيــه قــائاًل "  ذاتهــايلــول فــي العــام عقــد مجلــس العمــوم البريطــاني جلســًة اســتثنائيًة فــي منتصــف أ 
ركــز اهتمامــه علــى مشــكلة الشــرق األوســط وأثارهــا الخطيــرة علــى الــدول (2)مــؤتمر القمــة األوربــي الــذي عقــد فــي كوبنهــاغن

 .(3)" المتقدمة ومنها بريطانيا بسبب ما أدت إليه من حظر وخفض إنتاج البترول العربي
الوزراء كان يقصد من مشكلة الشرق األوسط هي مشكلة الصراع المستمر بين الدول العربيـة مـن  يرى الباحث إن رئيس 

أيــام التــي جــرت أحــداثها بــين جمهوريــة  الســتةجهــة وبــين الكيــان الصــهيوني مــن جهــة أخــرى وخاصــة بعــد حــرب أكتــوبر أو حــرب 
بــرى بصــورة عامــة ودول أوربــا الغربيــة بصــورة قــد ألقــت بضــاللها علــى الــدول الك 1973 مصــر وبــين الكيــان الصــهيوني فــي عــام

مكونـــة المالمـــح والمواقـــف الجديـــدة ، فقـــد إلتقـــت مـــع التغيـــرات الجديـــدة التـــي شـــهدها المســـرح الـــدولي خـــالل تلـــك المرحلـــة، خاصـــة
 .للعالقات الدولية التي ترتبط بها دول أوربا الغربية مع الدول الشرق أوسطية

 . :ط منهاوالتي ارتكزت على مجموعة من النقا 
وما يمكن إن تلعبه من دور اقتصـادي وسياسـي ، لقد شعرت الحكومات الغربية بأهمية هذه المنطقة من الناحية اإلستراتيجية :اوالً 

 وبالتالي سيلقي بظالله على دول العالم المتقدم من جهة وعلى دول أوربا الغربية من جهة أخرى.، في المستقبل القريب
ـــاً  ممـــا يـــؤدي ذلـــك إلـــى احتمـــال المواجهـــة بـــين الواليـــات المتحـــدة ، صـــراع الحـــدود الجنوبيـــة للقـــارة األوربيـــةشـــكلت منطقـــة ال :ثاني

التي كانت تقف دائمًا إلى جانب الكيان الصهيوني وبـين االتحـاد السـوفيتي الـذي كانـت لـه عالقـات دبلوماسـية مـع ، األمريكية
 مما يهدد أمن وسالمة الدول األوربية ، نيبعض األقطار العربية الداخلة في نزاع مع الكيان الصهيو 

لقد أثرت هذه الحرب وبشكل كبير على إمداد الدول االوربية من البترول العربي ممـا أثـر سـلبًا علـى أوضـاعها االقتصـادية  :ثالثاً 
 .(4)واالجتماعية وحتى السياسية منها

التـي ألمـت ببريطانيـا لـذلك اعلـن رئيسـها امـام مجلـس العمـوم باتت الحكومة البريطانية والحـال هـذه غيـر قـادرة علـى ادارة االزمـة  
عــن اســتقالتها ورفعــت بــذلك تقريــرًا الــى ملكــة بريطانيــا لــيعلن بعــدها عــن اجــراء انتخابــات نيابيــة فــي كــانون االول عــام  البريطــاني
ولتبــدأ (5)(Harold McMillanبرئاسـة هارولـد مـاكميالن )، ليعـود حـزب العمـال البريطـاني مـرة اخـرى الـى رئاسـة الـوزراء 1974

 .البريطاني المعاصر مرحلة جديدة من مراحل التاريخ السياسي واالقتصادي
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ة األوربية، فضال عن، مناقشة أزمة الطاقة المؤتمر على إعالن الهوية األوروبية. لتحقيق أفضل تعريف للعالقات مع الدول األخرى خارج المجموع
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or government ،Copenhagen 14-15 December 1973 ،Mr. Edward Heath ،Prime Minister in the House of 
Commons on December 18 ،1973 British Information Services ،1973 ،p.23. 
(3)  Niklas H. Rossbach ،Op ،Cit ،p. 25 
(4) Franklin M. Op Cit ،p.206. 
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. شغل منصب رئيس الوزراء ألكثر من ستة أعوام. لقب ب"سوبرماك" و"ماك السكين". أصيب ثالث 1924أكتوبر  29البرلمان ألول مرة في: 

أصبح وزيرا مقيما في مقر  1942ام ، وفي ع1940مرات أثناء خدمته في الجيش خالل الحرب العالمية األولى.. شغل منصب وزير دولة عام 
، انضم ماكميالن لمجلس الوزراء بمنصب وزير 1951القوات المشتركة في البحر األبيض المتوسط، ولدى فوز حزب المحافظين باالنتخابات عام 

وفي  (1963-1959ل المدة ). كانت حكومته الثانية خال1955تولى منصب وزير الدفاع، ثم وزيرا للخارجية في عام  1954اإلسكان.. وفي عام 
عاما.لمزيد  92ز عن عمر يناه 1986 وتوفي عام 1984عاد مرة أخرى لعضوية البرلمان عام  تقاعد من عضويته في مجلس العموم. 1964 عام

 من التفاصيل ينظر: 
 Lord Charles Williams ،Harold McMillan ،gracefully written and never short of absorbing Daily telegraph ،

2001 ،p33. 
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   الخاتمــة
، بـالكثير مـن العقبـات علـى المسـتوى الـداخلي 1974ولغايـة عـام  1969مرت بريطانيا خالل المرحلة الممتدة من عام   

ز تلـك العقبـات هـو تـردي االوضـاع االقتصـادية والسياسـية واالضـرابات وكان من ابـر ، واالقتصاديةوفي شتى المجاالت السياسية 
الـذي سـعى بـدوره ، 1970وتـولي حـزب المحـافظين بدايـة عـام  1969التي ادت بالتالي الـى نهايـة حكومـة العمـال عـام ، العمالية

ة البريطانيــة علــى حــد ســواء الــى ايجــاد الحلــول التــي يمكــن ان توقــف مــدى التــدهور الــذي أصــاب المؤسســة االقتصــادية والسياســي
اال ان تلــك السياســة كــان قــد اصــابها ، ولــذلك تبنــي مجموعــة مــن االســتراتيجيات حــاول مــن خاللهــا الســيطرة علــى هــذه األوضــاع

ومـن خـالل قــراءة واسـتكمال موضــوع البحـث توصــل الباحـث إلــى ، الفشـل وبقيـت مجــرد آراء ومقترحـات لــم تخـرج الــى حيـز التنفيــذ
 .:نتاجات منهامجموعة من االست

حاولت حكومـة المحـافظين ان تمـارس سياسـة التـدخل المباشـر مـن قبـل الدولـة فـي الجانـب االقتصـادي وخاصـة فـي قضـية  :اوالً  
 .وزيادة في نسبة التوظيف، عن طريق القضاء على البطالة، ورفع مستواه االقتصادي والمعاشي دخل الفرد البريطاني

والمؤسسات التي تعود ملكيتهـا ، انية بعدم مساعدة المؤسسات غير المربحة والتي تعود ملكيتها للدولةالتزام الحكومة البريط :ثانياً  
 .إلى القطاع الخاص والتي تحقق انتاجيات منخفضة

وخاصــة داخــل حــزب ، لقــد كانــت حكومــة ادوارد هيــث واعيــة تمامــًا للــدور الخطيــر الــذي يمكــن أن تلعبــه النقابــات العماليــة :ثالثــاً  
فعملت على وضع الرقابـة اإلداريـة علـى المنظمـات النقابيـة عبـر التسـجيل القـانوني فيمـا يخـص موضـوع ، ال المعارضالعم

اإلضرابات عن طريق تفعيل ومنح الحصانات المنصوص عليها في الدستور البريطاني لمن يمثل تلك المنظمـات فـي حـال 
 القيام بتلك اإلضرابات

يطــاني ادوارد هيــث وفــي خطــوة منــه لتحســين الواقــع االقتصــادي فــي بريطانيــا إن حكومتــه قــررت أعلــن رئــيس الــوزراء البر  :رابعــاً  
كمـا تقـرر تأجيـل الخطـط التـي تسـتهدف التوسـع ، خفض أيام العمل في المنشآت الصناعية إلى ثالثة أيام فقـط فـي األسـبوع

 .االقتصادي للبالد
والـذي ، والذي كان مشحونًا بجـو مـن االضـرابات العماليـة، 1973عام إن المناخ العام السياسي الذي ساد في منتصف  :خامساً  

أدى بــدوره إلــى التــأثير فــي صــياغة البــرامج التــي كــان حــزب المحــافظين قــد عمــل عليهــا فــي تعامالتــه مــع النقابــات العماليــة 
دول األوربيـة تقريبـًا وذلـك خطورة وتدهور األوضـاع تفـاقم األزمـة االقتصـادية الكبيـرة التـي ضـربت كـل الـسادسًا:  .وزعاماتها

ادت بالتالي الـى ومنها بريطانيا فعمت النقمة كل األوساط الشعبية السياسية منها والعمالية والتي ، 1974في منتصف عام 
فشــل حــزب المحــافظين فــي صــياغة برامجــه السياســية واالقتصــادية واجــراء االنتخابــات النيابيــة التــي اعلنــت عــن فــوز حــزب 

 .1974وذلك في انتخابات عام  العمال مرة اخرى
 المصادر
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