
 

  

  :إشكايل متهيد

 دمرته ما ترميم إلعادةمنها  حماولة يف التعاونية املشاريع بعض إقامة على الثانية العاملية احلرب بعيد الغربية أوربا بلدان بعض أقدمت

 ".األوريب االحتاد" هو ضخم جهوي تكتل يف األوربية البلدان اندماج إىل أفضت احملاوالت من سلسلة تلتها احلرب،

 االندماج؟ هذا ومظاهر مراحل فما 

 له؟ املفسرة العوامل وما 

 اندماجه؟ وحدود حصيلته هي وما 

I  - وماليا جماليا، واقتصاديا،: (األوريب االحتاد اندماج مظاهر(: 

 : اايل االندماج مظاهر -  1

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

 تدرجييا االندماج شجرة منت مث ،"لوكسمبورغ هولندا، بلجيكا،" الثالث البينولوكس ودول إيطاليا، الغربية، أملانيا فرنسا، :هي دول،

 عقد واكتمل م،1986 يف والربتغال واسبانيا م،1981 عام يف اليونان مث م،1973 سنة والدمنارك وايرلندا بريطانيا: كل من بانضمام

 أوربا حنو جماليا األوريب االحتاد امتد م2004 سنة من وابتداء وفلندا، والسويد النمسا من كل بانضمام م1995 عام يف دولة عشر اخلمس

 وبتوسيع ،)مالطا قربص، استونيا، لتوانيا، لتونيا، بولونيا، التشيك، هنغاريا، سلوفاكيا، ،سلوفينيا: ، هيجديدة دول عشر بانضمام الشرقية

 بالتوقيع ذلك تزامن دولة، وقد 27 إىل األوريب االحتاد يف األعضاء الدول عدد ليصل ورومانيا بلغاريا، :من كل بضم م2007 سنة االحتاد

 :بينها ومن األمام، حنو االندماج بعجلة الدفع يف سامهت اتفاقيات عدة على

بريطانيا،  باستثناء األوريب االحتاد دول مجيع حاليا وتضم دول، 5 بني باللوكسومبورغ م1985 سنة وقعت اليت: شنغن اتفاقية �

 للمسافرين االتفاقية هذه وتسمح وسويسرا، أيسلندا، النرويج، :هم االحتاد، يف أعضاء غري دول تضم كما وقربص، وايرلندا،

 .السياسي للجوء وحق ،التأشريات جمال يف األعضاء الدول بني مشتركا إطارا وضعت كما سفرهم، جوازات إبراز دون بالتنقل

 وتقوية ،داخلية حدود دون جمال إنشاء واستهدفت ،األوريب االحتاد بتأسيس وأقرت م1992 سنة كانت اليت :ماسترخييت اتفاقية �

 الدول عدد تزايد أدى اإلنسان، وهكذا حقوق محاية وتقوية ،مشتركة وأمنية خارجية سياسة ج عن ناهيك ،اايل االندماج

  .)نسمة مليون 485( سكانه عدد تضاعف وإىل ،)مربع كلم 4,5( األوريب االحتاد مساحة توسع إىل األعضاء

 : واملايل االقتصادي االندماج مظاهر - 2

  :االقتصادي املستوى على -أ 

 :ميادين عدة يف مظاهره جتلت اقتصادي اندماج حتقيق األوريب من االحتاد دول متكنت

 لسنوات الغذائي العجز سد من االحتاد دول مكنت اليت م1962 سنة منذ املشتركة الفالحية السياسة إقرار مت: الفالحي امليدان �

 .الغذائي األمن وضمان الفالح، عيش مستوى حتسني ومن الستينيات،

 أملانيا، فرنسا، من كل متكنت حيث اخلصوص، على الطائرات صناعة يف الصناعي االندماج مظاهر تتجلى: الصناعي امليدان �

 كما للطريان، العاملية السوق من% 22 حوايل على تسيطر اليت AIR BAS إيرباص طائرة صنع من وبلجيكا إسبانيا، بريطانيا،

 .وغريها العلمي البحث وتشجيع املقاوالت دعم يف الصناعي االندماج مظاهر جتلت

 مشتركة جتارية سياسة إقرار مبقتضاه مت الذي املوحد األوريب السوق إنشاء يف امليدان هذا يف االندماج معامل تتضح: التجاري امليدان �

 الدول مع التبادل جمال يف موحدة قواعد ووضع األعضاء، الدول كل بني واخلدمات والسلع األفراد أمام اجلمركية احلواجز بإلغاء

 .األعضاء غري

  :املايل املستوى على -ب 

 شامل اندماج نحو بياألور االتحاد
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 اسبانيا، :االحتاد بلدان بعض بني) االورو(  موحدة عملة تداول خالل من املالية السياسة توحيد يف املايل االندماج مظاهر جتلت

 تنقل جمال يف السياسة توحيد على لوكسمبورغ، عالوة فلندا، اليونان، النمسا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، ايرلندا، أملانيا، فرنسا، الربتغال،

 . واالستثمارات األموال

II - األوريب لالندماج املفسرة العوامل:  

  :والتارخيية اجلغرافية العوامل -أ 

 وبشرية وجغرافية طبيعية مؤهالت على وتتوفر ،القدم منذ التعمري عرفت اليت واحدة قارة إىل االنتماء يف العوامل هذه تتمثل

 م1929 وأزمة ،والثانية األوىل العامليتني احلربني :منها ،املشتركة التارخيية األحداث من لكثري املنطقة شعوب معايشة يف تتمثل كما ،متكاملة

 .العاملية

  :واالقتصادية السياسية العوامل -ب 

 قائم اقتصادي ج وعلى ،اإلنسان حقوق احترام يف املتمثل الدميقراطي النهج تتبع سياسية أنظمة على االحتاد دول اعتماد يف تتمثل

 .احلرة املبادرة على

  :والثقافية االجتماعية العوامل -ج 

  .واالندماج التكتل بأمهية الكبري وعيها ويف ،األوربية للساكنة واالجتماعي الثقايف املستوى أمهية يف تتمثل

  :املؤسساتية العوامل - د 

  :متباينة، منها ووظائف مهام ذات األوريب االحتاد دول بني العالقات تسيري على تسهر مؤسسات وجود يف تتمثل

 . لالحتاد الكربى التوجهات حتديد مهمته ،واحلكومات الدول رؤساء يضم: األوريب الس �

 . القوانني وصياغة االقتراحات تقدمي مهمتها ،املفوضني تضم: األوربية اللجنة �

 . القوانني ومناقشة تشريع مهمته: األوريب الربملان �

 . القانون احترام على السهر مهمتها: األوربية العدل حمكمة �

  .العملة وإصدار املالية املراقبة مهمته: املركزي البنك �

III  - املستقبلية وآفاقه األوريب االندماج حصيلة: 

 :األوريب االندماج حصيلة -  1

 ،احليوانية أو الفالحية املواد حيث من سواء العاملي الصعيد على مهمة مراتب حتتل األوريب االحتاد فالحة أصبحت: الفالحية املكانة �

 من %19,7 ميثل ما وهو طن مليون 126 إىل م2007 سنة وصل مثال القمح فإنتاج ،املشتركة الفالحية السياسة تطبيق بفضل

 الرتبة حيتل كما ،املادة هذه تصدير يف عامليا الرابعة الرتبة الحتالل يؤهله مما طن مليون 14 حوايل االحتاد منه يصدر العاملي اإلنتاج

 بنسبة يساهم كما ،طن مليون 50 بلغ بإنتاج الذرة تصدير يف والرابعة ،طن مليون 19,7 بلغ بإنتاج السكر تصدير يف عامليا الثانية

 .األبقار للحوم العاملي اإلنتاج من% 13,6

 األوىل الرتبة االحتاد ميثل حيث ،الصناعة فروع مجيع يشمل ومتنوع كبري صناعي إنتاج على األوريب االحتاد يتوفر: الصناعية املكانة �

 للمواد العاملي اإلنتاج من% 17 ب يساهم كما ،وحدة مليون 12 بإنتاج م2005 سنة بلغ بإنتاج السيارات صناعة يف

 .عامليا الثانية الرتبة ميثل ما وهو اإللكترونية

 الصادرات من %40 ب يساهم كونه يف عامليال املستوى على التجاري اال يف األوريب االحتاد مكانة تتجلى: التجارية املكانة �

 عدة مع تعامله على عالوة مرتفعة إضافية قيمة ذات مصنعة مواد من صادراته معظم وتتكون ،العاملية الواردات من %46و العاملية

 .العامل يف جتاريني شركاء

 :األوريب لالندماج املستقبلية اآلفاق -  2
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 بالرغم ،األوربية الدول مع والسياسي واالجتماعي االقتصادي االندماج من املزيد حتقيق إىل مستقبالاألوريب  االحتاد بلدان تسعى 

 :منها الدول، من جمموعة مع مفاوضات يف دخوله ذلك يؤكد ومما االحتاد، دول بقية مع مقارنة الدول بعض عيش مستوى اخنفاض من

 حول مفاوضات يف دخلت أو الترشيح، ملف لتقدمي كمرحلة شراكة اتفاقيات وقعت دول وكلها وغريها، ألبانيا مقدونيا، كرواتيا، تركيا،

 وبتسوية العبور، ودول للمهاجرين املصدرة الدول مع اجلهود بتنسيق السرية اهلجرة حماربة على األوريب االحتاد يعمل كمااالنضمام، 

 ومالية إدارية لشروط ختضع اليت القانونية اهلجرة مببدأ األوريب االحتاد يأخذ املقابل ويف السريني، املهاجرين لبعض بالنسبة القانونية الوضعية

 .املنتقاة اهلجرة إطار يف معينة وثقافية

 : خامتة

 واقتصاديا جماليا حققته الذي النجاح مستويات إىل نظرا به حيتدى منوذجا الغربية أوربا لدول االندماجية التجربة اعتبار ميكن هكذا 

  .االقتصادية التكتالت يمنة املتسم اجلديد العاملي النظام سيمات أحد صارت أا حد إىل وماليا
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