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 الحديث  االستقالل في العالم

                             أغنى وأكثر سعادة  وإنصاف ا:

 لماذا ليست اسكتلندا؟ 
 

         الملخ ص 

 النتخاب أغلبية أعضاء البرلمان االسكتلندي لصالح استفتاء على االستقالل. 2021صّوت شعب اسكتلندا في مايو 
 

                                                                                     تعتقد الحكومة االسكتلندية أن اختيار الشعب في االستفتاء يجب أن يكون اختيار ا مستنير ا. 

ّ                            وستشك ل مع ا مخطط ا لمدى إمكانية                  ّ                    ّ                                                هذه الورقة ت عد  األولى في سلسلة م عد ة لالسترشاد بها في المناقشة بشأن مستقبل اسكتلندا.      

  نجاح اسكتلندا المستقلة.

 تتناول هذه الورقة أداء المملكة المتحدة عبر مجموعة من التدابير بالمقارنة مع الدول األخرى في االتحاد األوروبي. 
 

                                                                        ّ                               يستند التحليل إلى اإلحصائيات واألبحاث التي نشرتها مجموعة من المنظمات الموق رة مثل منظمة التعاون االقتصادي  
  والتنمية ومكتب اإلحصاء الوطني.

 
دول ويمكننا أن نطلق عليها اسم " يمكننا استخدام هذه البيانات لمقارنة أداء المملكة المتحدة بأداء العديد من الدول األوروبية. 

 وأيسلندا وأيرلندا وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا. وهذه البلدان هي النمسا وبلجيكا والدنمارك  المقارنة".
 

                        ت ظهر البيانات ما يلي: 
 

  من المملكة المتحدة.  -                        وبعضها أكثر ثراء  بكثير  -                               دول المقارنة جميعها أكثر ثراء   •

  عدم المساواة في الدخل أقل في جميع دول المقارنة. •

 معدالت الفقر أقل في جميع دول المقارنة.  •

 يوجد عدد أقل من األطفال يعيشون في فقر في جميع دول المقارنة.  •

                                                   معظم دول المقارنة أكثر سعادة  من المملكة المتحدة.  •

 تتمتع جميع دول المقارنة بحراك اجتماعي أعلى.  •

 في األجور بين الجنسين في معظم دول المقارنة.  توجد فجوة أصغر •



 

  من المملكة المتحدة. -                  أعلى بكثير غالب ا  -تتمتع جميع دول المقارنة بإنتاجية أعلى  •

  يبدو االستثمار التجاري أعلى في جميع دول المقارنة. •
 

                                                      باختصار، هذه الدول المستقلة أكثر ثراء  وسعادة وعدال .
 

                   ّ      ّ               ّ                                                                   تشير األدلة إلى أن ها تحق ق نتائج أفضل مم ا تستطيع اسكتلندا تحقيقه حالي ا باعتبارها جزء ا من المملكة المتحدة.
 

                                                                                                     بالطبع، ال يمكن أن تتحول اسكتلندا المستقلة بين عشية وضحاها لت باري نجاح هذه الدول األوروبية المماثلة. 
 

 قرارات التي ستتخذها وموهبة أفراد الشعب الذي يعيش فيها. سيعتمد نجاح اسكتلندا المستقلة على جودة ال
 

ّ                                                                                                      بيد أن  األدلة تشير إلى أن صالحيات االستقالل الكاملة ضرورية لبناء دولة ت باري النتائج االقتصادية واالجتماعية التي         
  تحققت في دول المقارنة.

 

ّ   ّ                 ستوجد مجموعة من اآلراء المتعلقة بكيفية تحقيق تقدم في اسكتلندا في ظل جميع صالحيات االستقالل، إال  أن ها بمثابة أمثلة                                                                                             
  لى الخيارات المتاحة.ع

 
                        وتشمل هذه األصول فائض ا       ّ                                            ّ       ّ                       ّ       تتمت ع اسكتلندا بكثير من األصول، األمر الذي يعني أن ها تتمت ع بالقدرة على تحقيق تقد م أفضل.

،                                                                                                                        من الطاقة الطبيعية، وقطاع ا رائع ا لألغذية والمشروبات، وجامعات عالمية المستوى، وتصنيع ا متقدم ا، وتراث ا طبيعي ا مذهال  
ّ           ونهج ا رائد ا عالمي ا لتغي ر المناخ.                            

 
                                                                                                             في الختام، تتبوأ اسكتلندا مكانة  جيدة  للتعلم من تجارب الدول األخرى واستخدام الصالحيات التي قد تكتسبها من خالل  

                                                                       االستقالل لتحسين النتائج االقتصادية واالجتماعية والبيئية تحسين ا كبير ا. 
 

والمزايا  بالمواهب والموارد  -                                                                                           إذا كان بإمكان الدول المماثلة تحقيق النجاح، فلماذا ال تستطع اسكتلندا المستقلة تحقيقه أيض ا  
 الطبيعية التي نمتلكها؟
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