
 

 

  :إشكايل متهيد

 األوربية اموعة" بينها من قطاعية منظمات أسست اليت الغربية أوربا دول بني اقتصادي تعاون خلق يف "مارشال مشروع" ساهم

 االحتاد( املشتركة األوربية السوق تأسست هلذا حمدودة، كانت احلصيلة أن غري ،"النووية للطاقة األوربية اموعة"و ،"والصلب للفحم

  .ومايل شامل واقتصادي جمايل اندماج حتقيق إىل ويهدف ،)حاليا األوريب

  ؟األوريب االحتاد اندماج مظاهر هي فما 

 عليها؟ التغلب وجهود األوريب االحتاد مشاكل هي وما 

I –  الية االندماج مظاهراألوريب لإلحتاد واملالية واالقتصادية ا:  

  :األوريب لإلحتاد االية االندماج مظاهر -  1

 بني "املشترك األوريب السوق" تأسيس مبوجبها مت اليت م1957 سنة روما معاهدة على بالتوقيع األوربية للدول اايل االندماج بدأ

 إيرلندا، كل من بريطانيا، بانضمام اموعة وتوسعت ،)اللوكسمبورغ هولندا، بلجيكا، إيطاليا، الغربية سابقا، أملانيا فرنسا،( دول 6

 عدد وأصبح م،1995 سنة وفلندا والسويد النمسا مث م،1986 سنة والربتغال وإسبانيا م،1981 سنة اليونان مث م،1973 سنة الدامنارك

 ماطا قربص، هنغاريا، سلوفينيا، سلوفاكيا، التشيك، مجهورية بولونيا، ليتوانيا، ليتونيا، كل من استونيا، انضمام بعد دولة 27 املندجمة الدول

 بتنقل تسمح واسعة سوقا تشكل الدول هذه وأصبحت م،2013 سنة كرواتيا انضمت مث م،2007 سنة وبلغاريا رومانيا مث م،2004 سنة

 .األعضاء الدول بني واخلدمات والبضائع واألموال األفراد

  :األوريب االحتاد داخل واملايل االقتصادي االندماج مظاهر -  2

 األوريب، الفالح عيش مستوى وحتسني اإلنتاجية، من الرفع تستهدف اليت املشتركة الفالحية السياسة ج :الفالحي اال يف �

  .الغذائي األمن وضمان

 العلمي، والبحث بالتكوين واالهتمام واملساعدات، بالقروض تزويدها خالل من املقاوالت ودعم تشجيع :الصناعي اال يف �

 .األجنبية املنافسة ملواجهة والتنسيق

 .العامل دول باقي مع التجاري التعامل ميدان يف والتنسيق اجلمركية، القيود بإلغاء موحدة أوربية سوق خلق :التجاري اال يف �

 تنقل وحرية ،)Euro(موحدة األورو  عملة وإصدار واملالية، االقتصادية الوحدة خالل من املالية السياسة توحيد :املايل اال يف �

  .واالستثمارات األموال

II – األوريب االحتاد داخل لالندماج املفسرة العوامل:  

  :عوامل بعدة األوريب االحتاد اندماج يرتبط -  1

 .العموم على الطبيعية الظروف وتشابه األوربية، للقارة االنتماء :جغرايف عامل �

 .السوق واقتصاد واملنافسة اخلاصة امللكية على القائم الرأمسايل النظام اعتماد :اقتصادي عامل �

 .اإلنسان حقوق واحترام السياسية، الدميقراطية ج :سياسي عامل �

 .مشتركة أحداث معايشة :تارخيي عامل �

  :أبرزها من مؤسسات طرف من األوريب االحتاد تسيري يتم :تنظيمي عامل �
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  مهامها  اتاملؤسس

  القوانني ومناقشة التشريع  األورويب الربملان

  واملعاهدات القوانني اقتراح  األوروبية اللجنة

  الدول رؤساء ميثله لالحتاد، العامة السياسة قريرت  األورويب الس

  اإلحتاد ميزانية وحيدد املشتركة السياسات يقرر  الوزراء جملس

  القانونية املراقبة  األوربية العدل حمكمة

  العملة وإصدار املالية املراقبة  األوريب املركزي البنك

 

  :)االندماج حصيلة( األوريب لالحتاد االقتصادية القوة أشكال تتعدد -  2

 والكروم، والبطاطس السكري والشمندر للحبوب العاملي اإلنتاج من مرتفعة حبصص األوريب االحتاد يساهم :الفالحي اال �

  .الفالحية الصادرات جمال يف العاملية الصدارة وحيتل واألبقار، اخلنازير خاصة املاشية من مهما قطيعا وميتلك

 السيارات صناعة أبرزها من صناعات عدة يف متقدمة مراتب حيتل حيث ،كربى صناعية قوة األوريب االحتاد يعترب :الصناعي اال �

 اليت الفضاء غزو معدات وصناعة إيرباص، شركة عليها يمن اليت الطائرات وصناعة امليكانيكية، والصناعة الكيماوية والصناعة

  .واملعلوماتية اإللكترونية الصناعة إىل باإلضافة أريان، برنامج إطار يف تتم

 ،والفالحي الصناعي اإلنتاج لضخامة نظرا ،العاملية التجارة مخس العامل باقي مع األوريب اإلحتاد مبادالت تشكل :التجاري اال �

 بفعل مهمة مكانة األوريب اإلحتاد دول بني املبادالت حتتل كما ،العامل دول خمتلف مع اتفاقيات وعقد ،التجاري األسطول وأمهية

 التجارية القوة األوريب اإلحتاد يعد وبالتايل ،واخلدمات واألشخاص األموال ورؤوس البضائع مرور وسهولة ،اجلمركية القيود إلغاء

  .العامل يف األوىل

III  - واآلفاق األوريب االحتاد أمام املطروحة الرهانات:  

  :األوريب االحتاد تواجه اليت الرهانات -  1

 ذلك عن ويترتب الطبيعي، التكاثر نسبة اخنفاض األوريب االحتاد يعرف النسل حتديد سياسة تطبيق أمام :البطيء الدميوغرايف النمو �

 .العاملة اليد إىل احلاجة يطرح مما الشيوخ، نسبة وارتفاع الدميوغرايف النمو وثرية تباطؤ

 إسبانيا وتعترب األوريب، لالحتاد بالنسبة عائقا وأصبحت كبري بشكل السرية اهلجرة تزايدت األخريين العقدين خالل :السرية اهلجرة �

 .السوداء وإفريقيا العريب املغرب بلدان من وخاصة النامية، الدول من الوافدين السريني للمهاجرين الرئيسيتني احملطتني وإيطاليا

 :مها األوريب، االحتاد داخل الدول من جمموعتني بني التمييز ميكن :واالجتماعي االقتصادي التفاوت �

 .االسكندينافية والبلدان وبريطانيا البينلوكس ودول وأملانيا وفرنسا طليعتها يف مرتفع فردي دخل وذات اقتصاديا قوية دول .1

 .الشرقية أوربا دول مقدمتها ويف واجتماعيا اقتصاديا تقدما األقل الدول .2

  :األوريب لإلحتاد املستقبلية اآلفاق -  2

 وحدة يكرس أوريب دستور بوضع وذلك االقتصادية، الوحدة استمرار لضمان السياسية الوحدة حتقيق األوريب االحتاد على يتحتم

 األوربية العملة استقرار لضمان األورو منطقة دول بني والتنسيق املشترك، والدفاع اخلارجية السياسة توحيد جيب كما واملواطنني، الدول

  .األوريب االحتاد خارج دول من وتوافدها األعضاء الدول بني العاملة اليد هجرة لتنظيم قوانني وضع جيب كما املشتركة،

  :خامتة

 .احلر للتبادل الشمالية أمريكا جمموعة جانب إىل العامل يف االقتصادية التكتالت أقوى األوريب االحتاد يعترب
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