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۞ 
ا
ة
َ
ىض

ُ
ع

َ
ا ب

َّ
ًلا م

َ
ث
َ
 م

َ
سِب

ْ
ض

َ
يِي َأن ي

ْ
ح

َ
ت
ْ
س

َ
 ََل ي

َ
ه
َّ
 الل

َّ
ِإن

ا
َ
ه

َ
ق
ْ
ى
َ
ا ف

َ
م

َ
 ۚ  ف

ُّ
ق

َ
ح

ْ
 ال

ُ
ه
َّ
 َأو

َ
ىن

ُ
م

َ
ل
ْ
ع

َ
ي
َ
ىا ف

ُ
ى
َ
 آم

َ
رِيه

َّ
ا ال

َّ
َأم

َ
ف

 
ْ
هِم

ِّ
ب
َّ
 ۚ  مِه ز

َ
اد

َ
ا َأز

َ
اذ

َ
 م

َ
ىن

ُ
ىل

ُ
ق
َ
ي
َ
وا ف

ُ
س
َ
ف
َ
 ك

َ
ِريه

َّ
ا ال

َّ
َأم

َ
و
ا 

َ
ر

ََٰ
 بِه

ُ
ه
َّ
ًلا الل

َ
ث
َ
ِدي بِهِ ۚ  م

ْ
ه

َ
ي
َ
ا و

ا
ِثري

َ
 بِهِ ك

ُّ
ِضل

ُ
ي

ا
ا
ِثري

َ
 )ۚ  ك

َ
اسِِقني

َ
ف
ْ
 بِهِ ِإَلَّ ال

ُّ
ضِل

ُ
ا ي

َ
م

َ
 (62و

 

 صدق هللا العظٌم                                 

 5(،ص62-)سورة البقرة

 

 

 



3 
 

 اإلهداء
المحظات إال بذكرك .. وال تطيب اآلخرة  إليي اليطيب الميل إال بشكرك واليطيب النيار إال بطاعتك .. والتطيب

 إال بعفوك .. وال تطيب الجنة إال برؤيتك

 اهلل جل جاللو 

 ..إلى من بمغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي الرحمة ونور العالمين
 "سيدنا محمد "صمى اهلل عميو وسمم 

لى معنى الحنان والتفاني .. إلى بسمة الحياة وسر   إلى مالكي في الحياة .. إلى معنى الحب وا 
 الوجود 

 إلى من كان دعاؤىا سر نجاحي وحنانيا بمسم جراحي إلى أغمى األحبة

 أمي الحبيبة

بكل افتخار ..  إلى من أحمل اسمو .. إلى من كممو اهلل بالييبة والوقار .. إلى من عممني العطاء بدون انتظار
أرجو من اهلل أن يمد في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطافيا بعد طول انتظار وستبقى كمماتك نجومًا أىتدي بيا 

لى األبد  .. اليوم وفي الغد وا 
 والدي العزيز

 الى من أشد بيم أزري

 خوتي وأخواتي  إ

 اىل مشس العلم املضيئة على مر الزمان ..

 أساتذتي

   حبًا ووفاًء لي ...أىدي ثمرة جيدي وفاًء وعرفانًا بالجميلالى كل قمب خفق  
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 شكر و تقدير
الحمد هلل وحده،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمٌن،وعلى آله و أصحابه 

 أجمعٌن، والتابعٌن لهم إلى ٌوم الدٌن.....

ً  ذا و إن الشكر و الحمد لصاحبه و مستحقه سبحانه وتعالى الذه بنعم كثٌرة  ي أنعم عل

 ال تحصى، }وما بكم من نعمة فمن هللا{.

ً   وبعد شكر المولى عزوجل أرى لزاما   أن أقدم الشكر الجزٌل، والثناء العاطر إلى  عل

كر والداي الكرٌمٌن،على ما لقٌت ذا العمل   و أخص بالذكل من أعاننً على إنجاز ه

موازٌنهما، وأن ٌعٌننً على  منهما من تربٌة و توجٌه و تعلٌم فأسأل هللا أن ٌثقل فً

 برهما و اإلحسان إلٌهما...

ً  ذكر والدي العزٌز)رعد فاضل شهاب(الذوأخص بال بعد هللا  ي كان فضله عل

ذ الصغر،والحث على االستقامة، و طلب العلم ،فمنه تلقٌت التوجٌه و النصح منكبٌرا  

اسماعٌل اذٌاب ( كما اشكر االستاذي الفاضل )  فجزاه هللا خٌر الجزاء...-الشرعً

 واالستاذه ) هدى مهدي ( 

 كما اشكر صدٌقتً الغالٌة ) اصٌل قٌصر ( التً اعطتنً أمل فً الحٌاة

 المساعد الدكتور )رائد صالح ذكما و أتقدم بخالص شكري و تقدٌري لفضٌلة األستا

 فجزاه هللا أحسن الجزاء... -ا البحثذل وقته وجهده على متابعته لهذي بذ(ال علً

 ا البحث.ذتً الكرماء(و لجمٌع من مد ٌد العون لً فً هذوالشكر موصل إلى كل )أسات
 الباحث                                                
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 قائمة المحتوٌات

 رقى انصفحح انعُىاٌ

 أ االيح انقراَيح

 ب االهذاء

 ج شكر وتقذير

 د اقرار انًشرف

 هـ قائًح انًحتىياخ

 1 انًقذيح

انًثحث االول : انتاصيم انُظري نهعايم 

 االقتصادي  ودورج في انعالقاخ االقتاديح

4 

 4 ىو عهى االقتصادهانًطهة االول : يف

 5 االعتًاد وانتثادل تيٍ انذول : انًطهة انثاَي

انًساعذاخ انخارجيح وانتجارج : انًطهة انثانث 

 انذونيح

8 

 11 َشأج االتحاد االورتي واهذافح :انًثحث انثاَي

 11 َشأج وتطىر االتحاد االورتي :انًطهة االول

 12 اهذاف االتحاد االورتي :انًطهة انثاَي

نالتحاد انًثحث انثانث :انهيكم انتُظيًي 

االورتي ويظاهر انتقارب انتعاوٌ تيٍ انذول 

 االتحاد

11 

انهيكم انتُظيًي نالتحاد  :انًطهة االول

 االورتي

11 

 33 مظاهر التعاون والتقارب :المطلب الثانً

 33 الخاتمة واالستنتاج

 33 المصادر والمراجع
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 المقدمة                                    

االتحاد االوروبً هو االسم الرسمً الذي ٌطلق على الجماعة االقتصادٌة االوروبٌة او السوق االوروبٌة 

المشتركة ،و كان الهدف هو داللة كل دخول حركة الوحدة االوروبٌة مرحلة جدٌدة ، وهً االنتقال من الوحدة 

ة فً االقتصاد الدولً الى بانً الوالٌات السٌاسٌة الى الوحدة االقتصادٌة اذ بعد من االقطاب الثالث المتحكم

المتحدة االمرٌكٌة والٌابان ، حٌث ان مسألة التقارب االقتصادي واالندماج بٌن االعضاء شملت كل ما ٌخص 

االتحاد بشكل عام من نشأة وبناء سوق و ما تاله من تأسٌس للمعاهدات والمؤسسات االوروبٌة وكذلك ما جاء به 

الوحدة االوروبٌة التً كان لها الحد الكبٌر فً االندماج نحو الوحدة االوروبٌة ،وكذلك  الجانب االقتصادي نحو

ما جاء به الجانب االقتصادي بشكل خاص من اهتمام فعلً و دور عالمً ومكانة بارزة لالتحاد االوروبً 

و اتحاد فعلً  هدفه واعضائه وما تلته من مظاهر تعاونٌة تحث على التقارب الدولً لالعضاء وجعلها منظمة  ا

ورفع ما قد دمرتو الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة ، وما ليا من تأثير مباشر عمى الوحدة االوروبٌة  
االقتصادي و االتحاد بشكل كبير ، الى ان جعمت من ىذا االتحاد محل لمعالقات التي تشترك في االىتمامات 

ردد نحو االنضمام لكن فيما بعد ، وبعد العمل المستمر نجحت الدول االوروبية وما واجييا من قبول و رفض و ت
 2007(  دولة عام 27االوروبية في اعالن االتحاد رسميا وقد ان اصبح عدد اعضاءه ) 

 اىمية البحث                                             

ىي قديمة  وخير شاىد عمى ذلك  انمايدة ،تتجمى اىمية ىذا الموضوع ان عممية التكتل االقتصادي ليست بالجد
ما قامت بو المممكة المتحدة و فرنسا بمستعمراتيا ، ولكن الجديد انيا اتخذت منحي اخر حيث تحولت من 

تكتالت سياسة الى تكتالت اقتصادية ، كذلك معرفة اىم الخيارات التي تتالئم مع اقتصاديات الدولة لتحسين 
مع التكتالت االقتصادية وباالخص " االتحاد االوروبي " و ابراز تأثير التكتالت  االداء االقتصادي و التعامل

االقتصادية من عمميات صنع القرار ودمج موحد وفعمي قائم عمى التعاون وما ليذا العامل االقتصادي من اىمية 
 في تخفيف التقارب بين دول التكتالت االقتصادية عموما واالتحاد خصوصا

 

 

 

 

 مشكمة البحث                                     
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ييدف البحث الى معالجة اشكالية مفادىا ان ظروف النزاع والتوتر والصراعات بين الدول دفعتيا لمبحث عن 
وسائل جديدة لمتقارب بعيدا عن سبل التعاون في الميدان السياسي لتوثيق التعاون والتقارب االقتصادي واحالل 

 -ف نبين ذلك من خالل االسئمة التالية : السالم وسو 

 ( ماىية االعتمادية بين المتبادلة بين الدول؟ 1

 ( متى بدأ انشاء االتحاد االوروبي ؟2

 ( ما ىي ابرز اىداف االتحاد االوروبي ؟3

 ( ماىي مؤسساتو الفعالة التنظيمية والقانونية ؟4

 ( ماىي ابرز العوامل والمظاىر التي ساعدت عمى اندماج الدول االوربية والتقارب بينيا ؟ 5

 فرضية البحث                               

 -كما اعتمدنا في ىذا البحث عمى فرضية مفادىا بأن :

القتصادي ضروري من اجل اتباع الدول منيج التكتل االقتصادي يؤدي الى تقاربيا اذ اصبح المجوء الى التعاون ا
 االندماج في االقتصاد العالمي و احالل السالم و العالقات الودية بين الدول 

 منيج البحث                                 

استخدمنا في البحث المنيج الوصفي والمنيج التحميمي عند الحديث عن التكتالت االقتصادية عموما واالتحاد 
اب ظيورىا والعوامل التي لتحم فييا وذلك من خالل جمع البيانات وتحميميا وتنظيميا ، االوروبي خصوصا واسب

كما استخدمنا اسموب المنيج ) العرض التاريخي لعدد من الوقائع البارزة والمتعمقة بالموضوع ألنو ال يمكن فيم 
 الحاضر والتنبؤ بالمستقبل دون التطرق الى الماضي 

 

 

 ىيكمية البحث                                        
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و لكي نكون قد وضعنا ىذا البحث بالشكل الذي يفي الموضوع من معمومات بما يخص دور العامل االقتصادي 
في تحقيق التقارب بين الدول واالتحاد االوروبي انموذجا  فقد فتحنا ىذا البحث عمى ثالث مباحث المبحث االول 

ي ودوره في العالقات الدولية ، وقد قم اكمل ثالث مطالب  المطمب االول في التأىيل النظري لمعامل االقتصاد
مفيوم عمم االقتصاد والمطمب الثاني في االعتماد المتبادل بين الدول ، والمطمب الثالث المساعدات الخارجية 

بين المطمب االول والتجارة الدولية وجاء المبحث الثاني نشأة وتطور االتحاد االوروبي واىدافو و قسم عمى مطم
نشأة وتطور االتحاد االوروبي ، والمطمب الثاني اىداف االتحاد االوروبي ، المبحث الثالث ىيكمية االتحاد 

االوروبي ومظاىر التعاون والتقارب بين اتحاد دول االتحاد االوروبي "نفوذ تطبين " ، وقسم عمى مطمبين  ، 
روبي والمطمب الثاني مظاىر التعاون والتقارب بين اعضاء االتحاد المطمب االول الييكل التنظيمي لالتحاد االو 

 االوروبي تمت ىذه المباحث 

المباحث خاتمة مبين فييا اىم النتائج التي توصمنا الييا ىذا وأسل اهلل تعالى ان اكون قد وفقت في ىذا البحث  
 اصبت فيذا فضال من اهلل وان قصرت فيومن نفسي وما الكمال اال هلل وحده فأذا
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 األولالمبحث 

 يل النظري لمعامل االقتصادي ودوره في العالقات الدوليةصالتأ

كبيرًا . و شيدت تطورات عمى  اىتمامالذا شيدت دراستُو  الميمةيعد عمم االقتصاد من المعارف                 
من اختبارات  بيولقواعد المعرفة . حيث ييتم عمم االقتصاد بالناس وما يقومون  إرسائيميد فالسفة مفكرين من 

العمم العالقات االقتصادية بين الدولة وتبادالتيم السمعية  ىذاالنقود وحده تحميل االقتصاد . حيث يبين  أنحيث 
قامةوالتجارية  وسوف نعي في ىذا المبحث أساس التبادالت التجارية  (1)شتركة وتنظيم طرق المواصالتسوق م وا 

 الدولية والتجارية الخارجية  الدولية . واإلعاناتالدولية ، فضاًل عن ماىية المساعدات 

 األولالمطمب 

 مفيوم عمم االقتصاد

( ومعناىا  oikes( من لفظ يوناني من كممتي ) Economicاشتق مصطمح عمم االقتصاد )                 
ومعناىا تدبير وبيذا المعنى تصبح معناىا  ) تدبير المنزل ( وىو ما جاء عمى لسان العرب  (nimer)المنزل 

 (.2)من استخدم  كممة االقتصاد أولوكان ارسطو 

والثروة بأنو ذلك  اإلنسانية األنشطة( بداللة 1942- 1842وقد عرفُو " االقتصادي االنكميزي الفريد مارشال )
من جية  لإلنسانوأعمال حياتيم العادية أو ىو دراسة الثروة من جية ودراسة  اإلنسانالعمم الذي يدرس بنى 

 ( 3)أخرى

 بأنة( 1920بينما عرفة بيجو بداللة الرفاىية المتحققة في كتابة " اقتصاديات الرفاة" المنشورة سنة )           
ذلك العمم الذي يدرس الرفاىية االقتصادية او الرفاىية االقتصادية ، في ذلك الجزء من الرفاىية العامة الذي يمكن 

                                                                                                                                                                                                               .(4)عالقة مباشرة بينيا وبين مقياس النقود أيجاد
تو بداللو نورة لسمع والرغبة في الكفاءة " بأنو دراسة بيموت وويميام  نوزد ىاوس عمم االقتصاد ذا وبينما بولسامو

 (5) .سمع قيمة وتوزيعيا بين مختمف الناس إلنتاجكيف يمكن لممجتمع أن تستخدم مواردىا النادرة 

                                                           
 48، ص  7112لطٌف كاظم الزبٌدي ، عبادي علم االقتصاد ، ودار صفا للنشر ، عمان ، حسن .د كامل عالوي الفتالوي، د .  (8
 . 87، ص  8228مطبعة العانً ، بغاد ، ، األولى، الطبعة  األولي مبادئ االقتصاد ، الجزء باود . عبد هللا ع (7
 83، ص  7187واالقتصاد ، بغداد  اإلدارة، مبادئ علم االقتصاد ، كلٌة  يوألحسناد . كرٌم مهدي  (4
 78ص ، 7181، طرابلس ، للكتابمبادئ اقتصادٌة ، شركة المؤسسة الحدٌثة  س ،رود . ودٌع طو (3
 . 48مصدر سٌق ذكره ، ص ، الزبٌدي( د. كامل عالوي كاظم الفتالوي ، د. حسن لطٌف كاظم 5
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لعمم االقتصاد وعرفو بداللو الوسائل النادرة او المشكمة االقتصادية  ريفاالتع وينفر فقد انتقدر  ا ليونيلأم         
كعالقة بين أىداف وبين وسائل نادرة ذات  اإلنساني" بأن عمم االقتصاد ىو ذلك العمم الذي يدرس السموك 

 .1)استعماالت مختمفة

تغتني )  أنبداللة الثروة بأنو : العمم الذي يختصيا بدراسة الوسائل التي يمكن بواسطتيا المو  وعرفة ادم سمث
( اذا ىو عمم الثروة

 (2). 

والراجح من ىو التعاريف يمكن القول ان عمم االقتصاد ىو العمم الذي ييتم بالطريقة التي تتوزع                
ىو  أياالنسان لرغباتو من الحاجات المتطورة  إشباعمن خالل  المختمفةفييا الموارد االقتصادية عمى الجوانب 

 تفكير عقالني يوجو الى نتاج عقمي صحيح . 

في  التكنولوجياالمعروفة بالقوة العسكرية وقوة اآلليات األخرى جانب  إلىفعالة  إليةالعامل االقتصادي : فيعد  إما
نماى حال تشكيل مفيوم القوة الذي ال يعرف االستقرار عم الزمان والمكان  إطارىي التغير في  األساسمميزتو  وا 

 اآلخرينفي  تأثيرهفي نتائجو لشدة  أسرعالتيديد بالحرمان ، وكذلك ىو  أوحيث يتسم بالمرونة ترغيبًا بالمكافئة 
كثر ابتعادًا  أوفي التعبير عن المصمحة الوطنية وتحصيميا ،  حميمةخسارة ، ويوفر مسالك جديدة كثر  أوكسبًا 

                                                                                                 . (3)الصفريةيقيا وفق مبدأ المعبة قالصراعات المسمحة لتح في عن االستعانة بمصادر القوة

 الثاني المطمب

 االعتماد المتبادلة بين الدول .

العالقة بين الطرفين حيث . تكون تكاليف فسخ العالقة او خفض  حالييجسد االعتماد المتبادل               
التبادالت متساوية تقريبًا بالنسبة لكل من الطرفين ، او ىي اخذ و عطاء عمى اساس متبادل  ىي تحدد نوعية 

 .(4)االقتصادية الدوليةوناحي اخرى من خالل العالقات العالقة بين الطرفين يتبادالن السمع والخدمات 

  -: وأسبابوالتبادل الدولي  أساسالفرع االول: 

ترتبط مختمف بمدان العالم فيما بينيا بعالقات اقتصادية متشعبة تحدث عمى اساس التبادل الدولي             
اخرى ماىي اسباب قيام تبادل الدولي التجارة بصيغة لتجاري الدولي ؟ المسمع والخدمات فما ىو اساس التبادل 

الدولية ؟ يقتضي تقييم اساس التبادل الدولي بعوامل وأسباب توطن الصناعات داخل الدولة او مختمف العوامل 
او  الدوليالدول ، وال تختمف من حيث المبدأ عمى اساس التبادل  أو األقاليم أوالتي تؤدي الى تخصيص منطقة 

                                                           
 85( د. كرٌم مهدي الحسناوي ، مصدر سبق ذكره ، ص 8
 77ودٌع طوروس ، مصدر سبق ذكره ، ص ( د . 7
 88م ، ص 7183( ٌنظر د. فرح صابر ، القوة االقتصادٌة ، وأثرها فً العالقات الدولٌة ، مطبعة العانً، بغداد ،4
 885 - 55، ص  7117دبً ، لإلعالناتللعالقات الدولٌة ، مركز الخلٌج  األساسٌة، نٌري أوكاالهات ، المفاهٌم   رٌفٌش( مارتن ع3
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التجارة الخارجية عن اساس التجارة بين مختمف المناطق واالقاليم الجغرافية داخل الدولة ، فيي كال الحالتين 
تختص الدولة او المنطقة في انتاج سمعة ما تستطيع ان تعرضيا لمبيع بسعر اقل نسبيًا من نفقات انتاجيا في 

التبادل الحصول عمى أو ذات اعتماد عمى التجارة  السمعة ذهلي وتكون الدول المنتجة األخرىالدول او المناطق 
 .(1)السمع التي تستطيع شراءىا من الخارج بأسعار اقل من النفقات انتاجيا داخل الدولة نفسيا

 في االعتماد التبادل وىي  التخصيص إليياوعوامل يستند  أسبابمن اجل ذلك ثمة 

عادة ما يكون اختالف البيئة الطبيعة المتغيرة في الدول اذ يؤدي االختالف في  -: البيئة الطبيعية - أ
الطقس والتربة مثاًل او بين مختمف المناطق العالم الى االختالف االنتاج الدولي وامكانية ) الزراعة 

ة كما في االستوائية حيث الطقس الحار وتزايد االمطار تييأ الظروف لمزراع مرتفعاتوالصيد ( فينالك 
 .(2)البرازيل متطورين في زراعة البن

ان اىمية ىذه العامل فيما تالحظو من تمتع عدد من الدول برصيد ضخم من  -:  العوامل المكتسبة - ب
وغيرىا من السمع المنتجة يقابل  واألدواتوالمعدات  كاآلالت اإلنتاجيةالسمع  إيرؤوس االموال المنتجة 

ذلك ارتفاع دخميا يييئ تنمية رصيدىا باستمرار بالمقابل ىناك دول تعاني من قصور شديد فيما لدييا 
مختمف البمدان في القوة العاطمة ن م إلنتاج األولمن السمع االنتاجية وعمية يكون العمل المحرك 

ال و غيرىا من العوامل فرأس المال الكبير بمقادير ضخمة والميارات والمعارف الفنية والتدريب وراس الم
يؤدي الى صناعة سيارات و الصناعات الكيمياوية ام الدول ذات رأس المال ضعيف تؤدي الى صناعات 

 .(3)اقل كصناعة النسيج مثاًل 

 

 . الفرع الثاني :االعتماد المتبادل بين الدول واتجاىاتو

يشكل التبادل التجاري الدولي جزءًا من خمية العالقات الدولية اواًل  يوجد من بالد العالم من يعتمد               
ويصدر لمنمو االقتصادي  (4)في اشباع حاجات سكانية من سمع و خدمات  عمى انتاجيا المحمي بصيغة مطمقة 

تمكن في اي دولة وىناك ايضًا التدفقات الدولية المختمفة من البالد والييا وىنالك اخيرًا أعمال  مصادر خاريجية
واحيانا توصف  (5)العدوان سواء كان يقصد الحصول عمى عدد من االمتيازات او يقصد السيطرة االستثمارية 

 أووالعكس صحيح  األخرطرف خسارة ال إلىفوائد االعتماد المتبادل عمى انيا مكسب الحد االطراف يؤدي 

                                                           
 75، ص  8222(ٌنظر د . غازي صالح الطائً ، االقتصاد الدولً ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 8
 45، ص  8211االقتصاد الدولً  مطبعة التعلٌم العالً ،  مدخل،  ألحسناوي( ٌنظر د . كرٌم مهدي 7
 .  72  - 75( ٌنظر د .غازي صالح الطائً ، مصدر سبق ذكره ، ص 4
 . 757، ص  7181،  5( أ . د . سعد حقً توفٌق ، مبادئ العالقات الدولٌة ، كلٌة العلوم السٌاسٌة ، جامعة بغداد، ص 3

 . 44د. غازي صالح الطائً ، مصدر سبق ذكره ، ص 5 ) 
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النظر فييا الطرفان  إنين اليالميبر االقتصاديين مكسب من الجانب المتبادل من خالل مكاسب حيث يميل بعض 
 .(1)و ا ناول ادوات لمتبادل ىي المقايضة اي مبادلة السمع ببعضيا مباشرة وتصبح حالتيا افضل 

المقايضة وتطور النشاط االقتصادي عمى ضرورة ايجاد وسيمة اخرى وقد ادت الصعوبات التي رافقت            
تقوم بميمة تقدير االشياء وتعمل كوسيط لممبادلة و بمرور الزمن ظيرت الحاجة الى سمعة تعني بمتطمبات 
التبادل التجاري حيث استخدم االفراد أنواع جديدة لمتبادل تمثمت في المعارف الغير ثمينة كالحديد والنحاس 

لبرونز ولكن مع تطور التجارة والتبادل الدولي تطورت السمع و أدوات التبادل الدولي حيث اعتبرت لمنقود اداة وا
تستورد قماش وتصدر  أمريكيةاالمثال /  2)تبادل مع السمع والخدمات والعكس صحيح اي بطريقة غير مباشرة

قيمة السمعة التي تضمنت لمدولة المتبادلة قمح وتصدر قماش ولكن عممية التبادل ضمن  تستوردقمح وبريطانية 
 .(3)حتى قيمة سمعتيا مع سمعة اخرى ومن حيث قيميا بالنقود

  -يمي : وتعتمد اتجاىات االعتماد المتبادل عمى ما

 -:الدولي من المصارف المخزون -1

يمثل التعميم الحديث في البمدان المتقدمة عاماًل يصاحب اعتماد اي دولة عمى الخزن الدولي من             
المصارف ، السيما كل المستويات العميا التي تؤمن عددًا مزايدًا من العمال القادرين عمى السيطرة عمى التطورات 

  إلييا إضافةالعممية الحديثة وان 

  -التدفقات الدولية لمموارد السمع : -2

وقد اختمف الصورة  األموال ورؤؤسوتتألف التدفقات الدولية التي يمكن قياسيا من خالل تحركات الناس والسمع 
نموىا منذ القرن التاسع عشر من الدول المتقدمة من خمق  إثناءمن الدول المتقدمة والييما  ليذه التدفقالطويمة 

 .(4)المعرفة واستخداميا  المخزون الدولي من

 -: اليجرة الدولية -3

القرن الذي سبق الحرب العالمية  أرباعالمتجمعة التي دفعت في غضون ثالثة  أوتعد اليجرة الدولية المتزايدة 
وتأثير من النمو االقتصادي والعصري حيث وقع التوسع الى حد ما نتيجة سيولة النقل في  أىمية أكثر األولى

                                                           
 757( أ . د سعد حقً توفٌق ، مصدر سبق ذكره ، ص 8
  745  - 747،  748اظم الزبٌدي ، مصدر سبق ذكره ، ص ( أ .د كامل كاظم الفتالوي ، أ . م . د . حسن لطٌف ك 7
اعة ( ٌنظر أ . م . د محمد صالح تركً القرٌشً ، أ . م . قواز جار هللا ، الدلٌمً ، مقدمة فً االقتصاد الدولً . مدٌرٌة دار الكتاب للطب4

  52، ص  8221والنشر . الموصل .
 43،  44( د . غازي صالح الطائً ، مصدر سبق ذكره ، ص 3
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الشمالية الغربية  األقسامالدول المتقدمة في  إلىالبواخر و سكك الحديد ، وعمى الرغم من ان ىدفيم ىو الوصول 
 .(1)أوربافي 

 -:  التجارة الدولية -4

تتألف تدفقات البضائع بين الدول من سمع وخدمات  إذاتجاىات االعتماد المتبادل  أىمتعد التجارة الدولية من 
 (2)الدولية لالتصاالتالتي تمثل النسبة الكبيرة 

بعض النتائج حول دراستنا عن االعتماد  المتبادل بين الدول منيا انو  نستخمص إنيمكننا  ومما تقدم             
نفسيا في الصداع خوفًا من  أقسامالدول قد تنثر في  إنمن حدة الصراع بين الدول بسبب  اإلقالل إلىيؤدي 

يقاففرض الحصار  خطر الذي  إلىان الدول المتبادلة تتصدى  إلىمعامالت وغيرىا ، بل انو سوف يؤدي  وا 
 .الدول المتبادلة في عممية المتاجرة او من خالل السمع والخدمات  إحدىييدد 

وفي ىذا المعنى جادل ىنري كيسنجر المعروف بأيمانو العميق بسياسة توازن القوى التقميدية في عام             
........... لقد غدونا  العالمية القديمة تتياوى  األنماط أنعصرًا جديدًا .  أالن( قائاًل : ) بأننا ندخل  1975)

                                                                                                                                                                .(3) (والتطمعات االنسانية ان نعيش االن في عالم  من االعتماد في االقتصاد واالتصاالت 

                                 

 

 المطمب الثالث
                                                                                                                                                                                            الخارجية والتجارة الدولية المساعدات                        

تناول ىذا المطمب مفيوم المساعدات الخارجية من حيث التعريف وكيف تتم ىذه العممية في               
تتضمنو من  التي تتضمن اشكال عديدة كذلك . مفيوم التجارة الدولية وما أنواعيا إلى باإلضافةالعالقات الدولية 

منافع التي تشكل اساسًا ليا وسوف يكون ىذه وال األسباب أىم إلى باإلضافةمفاىيم في العالقات بين الدول 
 ذلك . إطارالمطمب ضمن 

 . وأنواعيامفيوم المساعدات الخارجية  -الفرع االول :

                                                           
 58 - 51، ص  7112( د . هجٌر عدنان زكً أمٌن ، االقتصاد الدولً نظرٌة وتطبٌقات ، مطبعة التعلٌم العالً بغداد ،  8
 54( المصدر نفسه ، ص  7
 815، ص  8212( أ . د أحمد نوري النعٌمً ، السٌاسة الخارجٌة ، مطبعة التعلٌم العالً ، بغداد سنة  4
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يقصد بيا نقل المال والسمع واالستشارة الفنية من المانح الى المستمم وىي وسيمة لمسياسة استخدمت               
عدة مضت ان الحاجات االقتصادية اليوم ىي حادة ومنتشرة انتشارًا واسعًا في العالقات الدولية الخارجية لقرون 

 .(1)% من سكان العالم65بين اكثر من 

فالتنمية االقتصادية والتصنيع ىما من بين االىداف الرئيسية لمسياسة العامة في جميع البالد من               
المال  االىداف بدون مساعدة المجتمعات المتطورة وذات رأسالعالم ، لكن دول عديدة ال تأمل ان تحقق ىذه 

، فالدول المستممة  المستممةوالميارات الفنية ، وغير ان المساعدات تعود بالفائدة لكل من الدول المانحة والدول 
لممساعدات تستمم المال والقروض والمواد المعرفة والدول المانحة تأمل في الحصول عمى الربح السياسي والتجاري 

حيث انتقدت المساعدات الخارجية من قبل  2)من خالل تقديم مساعداتيا الى الدول االخرى الضعيفة او الفقيرة 
المبالغ  أنو  المساعدةدات االجنبية من تعزيز النمو و التطور لمدولة بعض المفكرين بين عدم فعالية المساع

تكون مشيرة لمشفعة بالنسبة لممشكمة وقد حققت بعض الدول معايير اطمقتيا االمم المتحدة من اجمال الناتج 
والمانيا وفرنسا من الداخمي تحتل المرتبة االولى في قائمة الواىبين العاممين حيث تحتل المرتبة الرابعة بعد اليابان 

من  شيءتساىم في  حيث االرقام المطمقة حيث اغمب مساعدتيا الخارجية فتخذ شكل السمع العسكرية التي ال
 .(3)االزدىار االقتصادي 

والتعمير و صندوق النقد  إلنشاءوالجيات التي تقدم برامج المساعدات الجماعية مثل البنك الدولي              
المتحدة فالدول  المساعدة منيا االتحاد السوفيتي سابقًا الذي كان يقدم  لألمموبرامج المساعدة الفنية  الدولي

دولة وفرنسا كانت تقدم مساعدات الى المستعمرات الفرنسية بالدرجة االولى و االساس التي  35مساعدات الى 
دولة في مناطق غير  75الى اكثر من  متكانت في افريقيا والمساعدات االقتصادية والعسكرية االمريكية وص

% من المساعدات االمريكية 8شيوعية منذ نيائة الحرب العالمية الثانية ، و في بداية السبعينيات فادت حوالي 
تركيا وبالدرجة االساس ’ المحايد مثل البرازيل ، مصر ، باكستان  أو المييمنينكانت تقدم الى بعض الحمفاء 

 .(4)تقدميا الى اسرائيل 

  -وتتخذ المساعدات الخارجية اشكال ىي :

قد  وبريطانياوتستخدم لتعزيز االحالف وفي القرن الماضي كانت كل من فرنسا  -: ات العسكريةدالمساع -1
لتقوية حمفائيا حيث ان المساعدات العسكرية الخارجية تستخدم  الماليين من الفرنكات والباونات أنفقت

تقمص من احتمال ارسال مانح المساعدة لقواتو  إنياحيث  الييمنة أوكوسيمة لمحفاظ عمى توازن القوى 

                                                           
8

 745، مصدر سبق ذكره ، ص ( أ . د سعد حقً توفٌق 
7

 754( المصدر نفسه  ،
4

 171- 718( مارتن عز ٌغٌش ، تٌري او كاهالت ، مصدر سبق ذكره ، ص 
  753( أ . د سعد حقً توفٌق ، مصدر سبق ذكره ، ص3
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م بالتدخل العسكري لحماية المصمحة الخاصة بالدول المانحة عمى حساب ئالقا أو أراضيةالمسمحة خارج 
 .(1 )الدول الموىوبة

تأخذ الطابع النقدي وىي ذات  وىي بمثابة معنويات لمساعدات ال -: (العينية )المساعدات الفنية  -2
مساعدات عينية تسيم في تنمية وتطور القدرات والميارات وتمعب  أوطبيعة عينية كالسمع االستيالكية 

قدرة عمى  األقلالموجية لتمويل التنمية خاصة في الدول ذات الطاقة  األخرىدورًا مكماًل لمموارد 
 .(2)استقطاب االستثمار المباشر الخاص 

ىي مساعدات مالية تأخذ الطابع النقدي في طبيعتيا وتتضمن المنح  -:  المساعدات النقدية ) التنمية ( -3
والقروض الميسرة اي ان الدولة المانحة تقوم بالمساىمة بمبمغ نقدي لمدولة المتمقية لممساعدة وقيمة ىذه 
االموال في الغالب تكون نفس عممة الدولة المانحة اال انو في بعض االحيان تقدم ىذه االموال بعممة 

 -:(4)وتكون تقديم المساعدات المالية عمى شكمين 3) األمريكيالدوالر 
من  األنواعالدولة ويتم من خالل االنفاق عمى الرامج والمشاريع التنموية وىذا  تقدم كدعم مباشرة الخزينة - أ

 .واليابان  األوربيواالتحاد  أمريكةالمنح تقدمة 
تقدم عمى شكل منح تدار بشكل مباشرة من قبل الجيات الدولية و المانحة وتجري بحسب اتفاق من   - ب

المساعدات وىذا  ليذهالوزارات المعينة بمشروع او استثمار معين او يكون االتفاق مع  الدول الموىوبة 
 من المنح تقدمو الصين والمانيا وكندا وايطاليا . األنواع

 . التجارة الدولية مفيوم -الفرع الثاني :

وتعني حجم السمع والخدمات والموارد ورأس المال والمتبادل دوليا . ان الموضوع التجارة الدولية يتمثل           
الدولة لمتغمب عمى اختالفات المبادلة الدولية نتيجة العالقات االقتصادية بين اشخاص  تتخذهفي الموقف الذي 

وكبيرًا من العالقات الدولية  مباشراتابعين ليا واشخاص تابعين لدولة اخرى ، حيث تؤثر التجارة الدولية تأثيرا 
مبادالت ىو تحقيق المنفعة ومتطمبات سريان المناقشة بين الدول في عالقتيا االقتصادية واطالق حرية ال

 .(5)المشتركة لمدول اطراف التبادل

 عدة تمعب دورًا في نشأة وتطور التجارة الدولية  أسبابوىنالك 

                                                           
 755( المصدر نفسه ، ص 8
الدائم الموازنة السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ، رسالة  العجزالتموٌل الخارجً  فً تغطٌة  أهمٌة و رومصطفى ، د أبو( محمد مصطفى  7

 . 21، ص 7112، غزة ، اإلسالمٌةماجستٌر ) غٌر منشورة ( كلٌة التجارة ، جامعة 
رسالة ماجستٌر ) غٌر منشورة  7181، 7111، المساعدات  الخارجٌة ، وأثرها على عملٌة االصالح السٌاسً االردن ، لفاٌز( احمد مشهور 4

 . 41، ص  7188لعلوم السٌاسٌة الجامعة الدولٌة ،( كلٌة ا
 28 - 21ٌنظر محمد مصطفى ابو مصطفى ، مصدر سبق ذكره ، ص (3
 752 - 755حقً توفٌق ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٌنظر سعد(5
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الميمة عبر الزمن في انتقال  األسباباختالف الظروف الطبيعية المناخية بين بمدان العالم يعتبر من  -1
 .السمع بين الدول

 .والنقدية والتسييالت الكبيرة التي وضعت في خدمة التجارة الدولةتطور االنظمة المصرفية  -2
تطور وسائل الدعاية واالعالنات التي تظير المبتكرات والسمع والخدمات المنتجة حديثًا في بعض الدول  -3

 .(1)مما يشجع  الدول االخرى عمى الرغبة في اقتنائيا واستيرادىا 
التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات منظمة ر منظمات دولية عالمية مثل و ظي -4

 .التجارة الدولية
عماًل سياسة تحديد التبادل ورفع  الكمر كيةاقدام العديد من الدول الصناعية عمى تخفيض التعريفات  -5

 .(2)ناعمى الخارج مثل كوريا الجنوبية وتايو  االنفتاحالحواجز و 

 -قيام التجارة الدولية بالنقاط االتية : ويمكن ايجاز المنافع المترتبة عمى

 احتكارىاالسوق وتمتع  إلىتساعد التجارة الدولية عمى تدفق السمع والخدمات بانسيابية  -1
 .(3)تسيم في تخفيض االستخدام االمثل لمموارد المتاحة عبر فتح االسواق وحرية انتقال عوامل االنتاج  -2
ايضًا عمى حل المشكالت بين الدول اذ كانت ىذه العالقة تعزيز التعاون والصداقة بين الدول وتساعد  -3

 .عمى اساس المنفعة المشتركة بين ىذه الدول
تبادل الخبرات الفنية حيث انتقال السمع والخدمات واالشخاص بيت الدول واالقطار المختمفة يؤدي الى  -4

 .(4)انتقال الخبرات الفنية والتكنولوجيا الحديثة

 

وبناء عمى تقدم فان عمميات المساعدات والمعنويات التي تقدم الى الدول الصغيرة ىي يسبب مصالح           
دولية من خالل ىذه المعنويات او من حيث تقوية الحمفاء وجعميا ذات قدرة وقوة من خالل ىذه المعنويات لكل 

والعسكرية والفنية ،ميارات ،   والسياسية انواعيا االقتصادية المتبادلة في السمع والخدمات وتقديم الجيات المالية
المصمحة الخاصة ىو ان التجارة الدولية ىي عممية  إلىمعين  ىدفخبرات ، وغيرىا و من ذلك يبين تحقيق 

تحاول التقرب بين الدول وتطوير االختراعات واالسواق التجارية  دوليةعالقات  أساساقتصادية مبينة عمى 
 ولية .ة القدرات الدوتحقيق الربح من اجل التنمي

 

                                                           
 741، ص  7118( د . موفق علً الخلٌل ، واخرون ، مبادئ االقتصاد ، مطبعة التقنً ، معهد تكنلوجٌا ، بغداد  8
7

 751 - 732( د . غازي صالح الطائً ، مصدر سبق ذكره ، ص 
 58( هجٌر عدنان زكً امٌن ، مصدر ٌبق ذكره ، ص 4
 731، مصدر سبق ذكره ، ص  اخرون ( د . موفق علً الخلٌل ، و3
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 بحث الثانيالم    

 نشأة االتحاد األوروبي وأىدافو   

( : اسم المنظمة التي تجمع العدد المتزايد من الدول االعضاء EUيعرف )االتحاد االوروبي( )                
في اوروبا الغربية التي قررت ان تتعاون في عدد كبير من المجاالت في السوق الواحدة االساسية االجنبية ومن 

ائيا االعتراف المتبادل بالشيادات المدرسية الى تبادل السجالت االجرامية ويتخذ ىذا التعاون اشكاال عدة بشر 
بالركائز الثالث : المجان االوروبية )تو قومية ( السياسة االمنية واالجنبية المشتركة ) حكومة بينية ( التعاون في 

وسوف نعني في ىذا المبحث نشأة وتطور االتحاد االوروبي  (1)حمفي العدل والشؤون المحمية )حكومة بينية ( 
 وكيف حدث ىذا التطور من خالل االىداف التي حددىا اعضاء االتحاد االوروبي 

 المطمب االول                        

 نشأة وتطور االتحاد االوروبي                    

وجو التحديد في الحرب العالمية الثانية فقبميا لم تكن ىذ ترجع جذور الوحدة االوروبية عمى                 
الوحدة سوى اماني ال تعكس اي وجود او حركات سياسية منظمة ، ثم كانت الحرب وما ان اقترن بيا من دمار 

وضرائب اقتصادية وخسائر بشرية ىائمة وكان ظيور راي عام اوروبي مضاد لمحركات المتطرفة التي عرفت 
الحرب مرتين خالل جيل واحد من اجل ردود الفعل لنتائج الحرب، و كان الجديد المطروح تفادي  اوروبا لويالت

 (2)كارثة الحرب مرة اخرى من خالل امكانيات شعوب اوروبا بقيام كيان اوروبي فيدرالي عمى اساس ديمقراطي 

ة االمريكية ضرورة قيام دول اوروبا وبعد الحرب العالمية الثانية اعمن جورج مارشال وزير خارجية الواليات المتحد
الغربية بالتعاون االقتصادي  فيما بينيا ألعادة بناء اقتصاديتيا ، في المقابل تخصيص حجم كبير من 

المساعدات االمريكية ،  وىو ما يعرف بمشروع مارشال العادة بناء اوروبا وفرائض ذلك من تكوين ما يسمى 
( فمرت الدول االوروبية ) اوروبا الغربية ( بمرحمة االنتعاش OECEادي ) بالمنظمة االوروبية لمتعاون االقتص

 وكانت مستويات الناتج في ازدياد من

 

 

 
 30(  مارتن غربفين وتري اوكاالىات ، مصدر سيف ذكره ، ص 1)
 17-16،ص  2007دار الفكر الجامعي االسكندرية ،  1( د. عبد الرؤف ىاشم بسيوني ، المفوضية االوروبية ، ط2)
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 (1)مستواىا المتخصص بعد الحرب مباشرة وكذلك حجم التجارة بين الدول االوروبية في تزايد مستمر 

يوم اعالن ميالد االتحاد االوروبي حيث اقترح وزير الخارجية الفرنسي ) روبت شومان  1950/ 9/5وبعد تاريخ 
  (2) ة شومان ( ( انتاج الفحم والفوالذ في كل من فرنسا والمانيا االتحادية ) خط

 -وتستمر ىذه المرحمة بمراحل النشأة لالتحاد االوروبي وىي :

  -اوال _ نشأة المجموعة االقتصادية لمفحم والصمب االوروبية :

بالمئة من  65لقد كان الفحم من اىم مصادر الطاقة في خمسينيات القرن الماضي اذ وفر حوالي 
مصادر الطاقة لمدول الست التي اسست الجماعة ، فقد اعتمدت عميو اوروبا في تعميرىا ، او انتيت 

، باقامة جماعة اوروبية لمفحم  18/4/1951المفاوضات حول خطة شومان بتوقيع معاىدة باريس 
 (3) 1952/ 23/6والصمب ثم توالت تصديقات الدول الست الداخمية عمييا لتقوم الجماعة في 

وكان اليدف السياسي ليذا المباشر ليذا المشروع ىو تجنب مخاطر الصراع في المستقبل بين فرنسا والمانيا بربط 
العنصرين االساسيين وانتاج الفحم وصناعة الصمب في اقتصادىما حيث دعت كل من فرنسا والمانيا الدول 

قيت ىذه الدعوة قبول كل من بمجيكيا وايطاليا االوروبية االخرى لالنضمام الى جماعة الفحم والصمب ، فم
/ 4/  18ولوكسمبوررج و ىولندا ، وتم التوقيع عمى معاىدة الجماعة االوروبية لمفحم والصمب في باريس في 

من قبل الدول الست من اىدافيا انشاء سوق مشترك في الفحم والصمب ابتداء من الغاء الرسوم الكمركية  1951
درات والتخمص من القيود التجارية والمنافسات ، وكذلك تطوير سياسات مشتركة لمفحم عمى الواردات والصا

والصمب حيث أبنت ىذه الجماعة بخاصا في اىدافيا االقتصادية المباشرة كما حدت بالنسبة ألىدافيا بعيدة المدى 
 (4) ن الدول االعضاء الستفقد انيت نظام السعر المزدوج وازالت الحواجز الكمركية  امام بيع الفحم والصمب بي

 

 

 

 

 
( فطيمو حمزة ، تاثير التكتالت االقتصادية عمى توجيو قرارات المنظمة العالمية لمتجارة االتحاد االوروبي انموذجا ( اطروحة دكتوراه 1

 220ص  2010)غير منشورة ( ،كمية العموم االقتصادية  ، جامعة محمد خيضر ، الجزائر ،
 222 -221( المصدر نفسو ، ص 2
،  2012، االكاديميون لمنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، 1مخمو عبيد المبحثين االتحاد االوروبي كظاىرة اقميمة متميزة ، ط .( د3

 94ص 
 20 -19( ينظر د. عبد الرؤف ىاشم بسيوني ، مصدر سبق ذكره ، ص 4         
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ويبرز دور الجماعة االوروبية االقتصادية لمفحم والصمب ايضا في تزويد فرنسا والمانيا بمادتي الفحم والصمب  
بشروط متساوية ودون تميز بين الدولتين فيما يخص احتياجاتيما من المعدنين وكذلك احداث سوق مشترك 

المساواة بين عمالة الوحدتين االنتاجيتين تصدير الفحم والصمب نحو االسواق الدول الغير اعضاء باالضافة الى 
بخصوص ظروف العمل واالنتاج ىو فقد اضفى الى الرفع في جودة المعدنين وتطوير انتاجيتو وتزامن انشاء 

 (1)الجماعة االوروبية لمفحم والصمب مع فكرة طرحتيا فرنسا وىي انشاء مجموعة الدفاع االوروبي 

وقعت كل  1957/ 3/ 25في -االوروبية وجماعة الطاقة الذرية واالوروبية :ثانيا / نشأة الجماعة االقتصادية 
المانيا وفرنسا وايطاليا وبمجيكيا ولوكسمبورج وىولندا ( في روما عمى اتفاقية ) السوق االوروبية المشتركة (  0من 

عضاء في حزيران حيث قررت الدول الست اال 1958 1/6و) الجماعة االوروبية لمطاقة الذرية ( والتي طبة في 
في تكتل الفحم والحديد تحقيق مزيد من االندماج والتقارب فيما يتعمق بالطاقة الذرية واقامة سوق مشتركة  1955

مع ظيور سوق  1958عامة وانشاء صندوق استثماري اوروبي وتم اقرار ىذا التجمع في اول كانون الثاني عام 
ارب بين الدول االتحاد االوروبي من خالل اقامة )سوق اوروبية غير ان دور السوق في التق(2)اوربية مشتركة 

مشتركة( كانت تركز وبالدرجة االساس عمى المنافع االقتصادية اليائمة في ضوء زيادة حجم لناتج المحمي 
دة االجمالي وزيادة القدرة التنافسية لممنتجات االوروبية داخل السوق الموحدة وخارجيا وخفض معدالت البطالة وزيا

القدرة عمى التحكم في التنظيم ، وان ىذه العممية تعني عممية التكامل االوروبي الى مرحمة االندماج الفعمي الناتج 
المحمي االجمالي وزيادة القدرة التنافسية لممنتجات االوروبية داخل السوق الموحدة وخارجيا وخفض معدالت 

ن ىذه العممية تعني عممية التكامل االوروبي الى مرحمة االندماج البطالة وزيادة القدرة عمى التحكم في التنظيم، وا
استيدفت السوق االوروبية الموحدة اساسا توحيد السياسة التجارية تنسيق السياسات االقتصادية في دول ( 3)الفعمي 

اون االعضاء وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق االستقرار االقتصادي ويأتي ىذه االىداف خالل مجاالت التع
االتحاد االوروبي ) صناعة ، تجارة ، توحيد العممة ، اندماج االقرار في المجال السياسي واالقتصادي ( وحتى 

 (4)المناخي 

 

 

 

 73،ص  2007( د. محمد المجذوب ، التنظيم الدولي منشورات الحمبي الحقوقية  بيروت ، 1
  1979(  انظر ، عبد الرحمن يسرى احمد  / مقدمة في االقتصاد الدولي ، دار الجامعات المصرية ، االسكندرية ،  2

  302 – 301ص 
 9 -8/ ص  1995( ىشام عفيفي ، االتحاد االوروبي ، منشورات الغالي ، القاىرة 3
 تقبميا ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ( ينظر د. م احمد عمي دغيم ، السوق االوروبية المشتركة حاضرىا ومس4

 26 – 18، ص  1986
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استيدفت السوق االوروبية الموحدة اساسا توحيد السياسة التجارية تنسيق السياسات االقتصادية في دول االعضاء 
تحاد وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق االستقرار االقتصادي ويأتي ىذه االىداف خالل مجاالت التعاون اال

االوروبي ) صناعة ، تجارة ، توحيد العممة ، اندماج االقرار في المجال السياسي واالقتصادي ( وحتى المناخي 
(1) 

( دولة 27يظم ) 2007ويستمر ىذا التطور بمراحل التوسع  واالنضمام ، اصبح االتحاد االوروبي في عام 
 -اوروبية وسوف نبي ذلك من خالل المراحل التالية :

حيث وقعت كل من بريطانيا وايرلندا والدنمارك عمى معاىدة  1973الى سنة  1961من سنة  -:حمة االولى المر 
 االنضمام الى الجماعة االوروبية 

وقعت عضوية الجماعة االوروبية بانضمام كل من اليونان عام  1986الى  1981ابتداء من  -:المرحمة الثانية 
 ( عضوا اوروبيا12ليصبح العدد ) 1976واسبانيا والبرتغال عام  1981

حيث  1993بعد دخول اتفاقية ماستريخت  الخاصة باالتحاد االوروبي حيز التنفيذ عام  -: المرحمة الثالثة
 (1)( 15وىي كل من فمندا والسويد والنمسا ليصبح العدد ) 1995انظمت ثالث دول الى االتحاد االوروبي عام 

دأت مفاوضات مع بعض الدول االوروبية الغير منظمة الى االتحاد وبعد ب 1998في عام  -:المرحمة الرابعة 
 2004( عام 25اعالن العممة الموحدة واعالن الدستور االوروبي انضم عشرة دول اوروبية لالتحاد ليصبح العدد)
اخيرا مالطا ( كل من ) بولندا ، المجر ، التشيك ، سموفاكيا ، سموفينا ، استونيا ، لتوانيا ، التفيا ، قبرص ، و 

وىي المرحمة ماقبل االخيرة في االتحاد و حيث كانت اكبر عممية توسع في االتحاد االوروبي في اوروبا الشرقية 
(2) 

( دولة وتجدر االشارة 27انضم كل من رومانيا  وبمغاريا ليصبح العدد ) 2007في عام  -: المرحمة الخامسة
 مام الى االتحاد االوروبي منذ عام الى االعتراف )بتركيا ( كدولة مرشحة لالنض

وذلك بسبب انيا دولة اسالمية  (3)غير انو لم يتم انضماميا رسميا وبصفة نيائية لحد الوقت الحاضر  1993
 لكن ذات نظام عمماني شكمي .

 
 
، كمية العموم االقتصادية ، جامعة بسكرة  ( ابراىيم ابو جممة ،التعاون االوروبي الجزائري ) دراسة تحميمية (، رسالة ماجستير )غير منشورة (1 

 33، ص  2013، الجزائر ، 
 ، 2003د. عبد المطمب عبد الحميد ، المجان و آليات منظمة التجارة العالمية ، الدار الجامعية ، االسكندرية ،   (2

 82 – 81ص 
 83( د. عبد المطمب عبد الحميد مصدر سبق ذكره / ص 3



21 
 

ما شيدتو الدول االوروبية من احداث دموية ومجازر وضعف اقتصادي ، ان الحل ويتضح مما تقدم ، من خالل 
كما درسنا  2007الوحيد لذلك ىو انشاء اتحاد اوروبي يضم الدول في تكتل اقتصادي موحدة حيث اصبح عام 

ضميميا ( دولة اوروبية ، وتبين من ذلك استنتاج ، ىو الحد من الصراعات والحروب  وت27عدد اعضاء االتحاد )
، وشغل الدول االوروبية بالجانب االقتصادي وجعميا قوة اقتصادية اوروبية عالمية وبالفعل ما نراه اليوم يثبت 

 صحة ذلك .

 وبد انشاء المنظمة االوروبية لمتعاون االقتصادي وماتالىا من منظمات ، حيث أنشات 

ة الذرية ومن خالل ىذه الجماعات ، تم اعالن بما الجماعة االوروبية لمفحم والصمب اسم الجماعة االوروبية لمطاق
ومن اىم ىذه االتفاقيات  (1) يسمى ) السوق االوروبية المشتركة ( و خاصة تنظيم  السير الحسن لالتحاد االوربي

:- 
 -القانون االوروبي الموحدة : -اوال :

فحم والصمب والجماعة االوروبية قامت الدول االوروبية االعضاء في الجماعات االوروبية الثالث ) جماعة ال
بالتوقيع عمى القانون االوروبي الموحد ثم  1986االقتصادية وىي جماعة الطاقة الذرية االوروبية( في فبراير عام 

والذي بموجبو تم تعديل معاىدات الجماعات االوروبية الثالث حيث انو  1987دخل حيز التنفيذ في ايمول عام 
:- 
 وجود تعاون اوروبي من الناحية السياسية ( تم اقرار امكانية 1
 ( تم االعتراف بالمجمس االوروبي كأحد منظمات االتحاد االوروبي ألنو لم يكن معترف بو 2
 ( تغير اسم الجمعية البرلمانية الى البرلمان واصبح من ليم حنكة االعتراف عمى قبول االعضاء الجدد3
 ( 2)( أنشاء محكمة ابتدائية لمساعدة محكمة العدل االوروبية 4

  -معاىدة االتحاد االوروبي ) معاىدة ماستر يخت ( : -ثانيا :
 و1992تعتبر معاىدة ماستر يخت التي وقع عمييا قادة االتحاد االوروبي منذ عام 

وات واضحة محددة ومراحل منطقية حتى وقتنا الحاضر وحتى المستقبل ايضا ، وذلك بما تضمنو من معاير وخط
 (3)تتوج بالتكامل االقتصادي 

 

 

 
 
 226( فطيمة حمزة ، مصدر سبق ذكره ص 1
  236( ينظر د. مخمد عبيد المبيض ، مصدر سبق ذكره ،ص 2
  27 – 26( ينظر د. عبد الرؤف ىاشم بسيوني ، مصدر سبق ذكره ، ص 3
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 وقد استخدمت معاىدة ماستريخت مايمي :_

 ( اقامت نظام وقائي مشترك وسياسة خارجية مشتركة في اطار اتحاد اوروبا الغربية 1

 (1)مميون نسمة ىم عدد سكان دول الجماعة 340( السعي  ألقامة اتحاد فيدرالي يشمل 2

 ( التحرير الكامل لحركة السمع والغاء الحواجز كافة فيما بينيا 3

( اقامة الوحدة النقدية الكاممة عمى عدة مراحل تنتيي بأقامة بنك مركزي اوروبي موحد في موعد نيائي ىو اول 4
  (2) لمتحكم في اصدار العممة االوروبية الموحدة  1999جانقي 

حيث شممت معاىدة ماستر يخت واىدافيا بخطوط عريضة لمدول االوروبية ، كتحديد اسعار الصرف بشكل ال 
فيو من اصدار عممة موحدة وكذلك انشاء جياز لمتابعة سياسات الدول االقتصادية ضمن صندوق مالي  رجعو

 (3)تماسكي لمساعدة االعضاء االفقر ) صندوق التالحم ( 

وقد اقر المجتمعون في معاىدة ماستر يخت تحديد ثالث مراحل لمتوصل الى التكامل النقدي الكامل وىي كالتالي 
(4) 

 (1991 – 1992ولى  / ) المرحمة اال 

كانت تيدف الى تحرير عمميات الدفع ورؤس االموال بين الدول االعضاء باالضافة المزيد من التطابق بين 
 السياسة االقتصادية والتعاون بين البنوك داخل المجموعة االوروبية 

 
 

 

 
 

 
 
 313( عبد الرحمن يسرى احمد مصدر سبق ذكره ، ص 1
االوروبية المشتركة والسوق العربية المشتركة ، رسالة ماجستير ) غير منشورة ( ، كمية االقتصاد ، جامعة تشرين ، ( لبنة جديد ، السوق 2

 25، ص  2004مصر ، 
 28( عبد الرؤف ىاشم بسيوني ، مصدر سبق ذكره ،ص 3
  2003، الكتب القاىرة ( د. صالح الدين حسن السيسي ، االتحاد االوروبي والعممة االوروبية الموحدة  ) اليورو ( 4

 18ص 
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 ( 1998- 1995المرحمة الثانية  / ) 

وكانت تيدف الى االشكال واالجراءت المتعمقة بالتصديق عمى اتفاقية السوق االوروبية الموحدة ويتم في ىذه 
 المرحمة تقيم اداء اقتصاديات الدول االعضاء لمتأكيد عمى استعدادىا لمدخول في المرحمة الثالثة .

 (2002 – 1999حمة الثالثة ) المر 

كانت تيدف الى انشاء بنك مركزي اوروبي والذي يقوم برسم سياسات النقدية لممجموعة االوروبية واصدار عممة  
 موحدة 

   -ثالثا معاىدة امستردام :

ز ودخمت حي 1997اكتوبر  2قامت الدول االعضاء في االتحاد االوروبي بالتوقيع عمى معاىدة امستردام في   
( وقد عدلت االتفاقية في اتفاقية التحاد االوروبي ايضا في المعاىدات السابقة التي  1999النفاذ في ) مايو 

انشأت الجماعات االوروبية حيث اسيمت في تحقيق اىداف معينة كانشاء منظمة االمن والحرية والعدالة 
اتخاذىا بين المجمس و البرلمان عند اقرار  والتنسيق السياسات الوطنية لمدول االعضاء في مجال التوظيف وكذلك

النصوص التشريعية حيث كانت حدث ميم في االتحاد االوروبي من جانب التأسيس القانوني لالتحاد االوروبي 
(1)  

  -رابعا معاىدة تيس :

تناولت معاىدة تيس اعادة تشكيل اجيزة االتحاد بيدف رفع كفاءاتيا وتدعيم وتفعيل أدائيا مما يؤدي الى قيام 
و دخل  2001فبراير  26بوظائف عمى اكمل وجو نحو تحقيق اىداف االتحاد االوروبي وقد وقعت الدول في 

 (2) و سوف يكون االىداف موضوعنا القادم   2003حيز النفاذ في فبراير 

 اما من جانب تفكك االتحاد السوفيتي بعد الحرب الباردة في النظام الدولي ، لقد كانت ألنتياء 

 الحرب الباردة في النصف االول من تسعينات القرن الماضي ، دمار رافقتيا من تحركات عمى 

 

 
 
 16، ص  2005المطبعة الوراقة الوطنية مراكش  1بو عبيد عباس ، القانون الجماعي االوروبي ، ط ( د1
 11، ص  2012( عبد العزيز صدوق ، بناء االتحاد االوروبي ، كمية الحقوق ، الرياض 2 
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ولية في اطار عمى الصعيد العالمي بيدف رسم خريطة العالم االقتصادية و السياسية وصياغة تنسيق العالقات الد
ما يسمى بالنظام الدولي الجديد ، اثر واضح عمى المستوى العالمي وقد اختمفت صيغة ىذا االثر حسب ما كانت 

/ نيسان حيث تم  15الدولة نامية ام صناعية ، ومن اىم تمك المنجزات التي اثرت بالعالم اجمع و ما شيده يوم 
قية " مراكش " النشاء منظمة التجارة العالمية وتزويد ما يسمى التوضيح من قبل مائة واحدى عشر دولة عمى اتفا

 418بالعولمة التي الى جانب وجييا االقتصادي ليا اوجو اخرى سياسية وثقافية واجتماعية حيث يعد ىناك )
( دولة  18( ىي االكبر في العالم وتوجد مقرىا في واحدة من ) 500(شركة تجارة عابرة لمقوميات من اصل ) 

( دولة  27في منظمة التعاون االقتصادي و التنمية عمما بأن عدد االعضاء ىم في االتحاد االوروبي )  عضوا
(   153حيث ىناك اغمبية ساحقة ومقار الشركات متعددة الجنسية في كل من امريكا واوروبا واليابان حيث  ) 

 (1)ى ( شركة في اليابان وىذه ىي دول صناعية كبر 155شركة في امريكية و )  

وما بعدىا ، ىو  1989ولعل من اىم االسباب التي ادت الى التوجو نحو التكتالت بعد الحرب الباردة منذ عام 
احالل التحدي االقتصادي محل التحدي االجني ، وتوصمت دول السوق االوروبية المشتركة الى معاىدة ماستر 

، ثم مالبثت الواليات المتحدة ان اعمنت ايضا  والتي بموجبيا تحولت السوق الى اتحاد اوروبي 1991يخت عام 
انشاء منظمة التجارة الحرة المريكا الشمالية ، وكان من مالمح ومضامين تمك االحداث ، التحوالت  1992عام 

الجذرية في ىيكمة البناء االقتصادي الدولي وكذلك اعادة توزيع االدوار والمواضع لممشتركين فيو وبالتالي تأثيره 
قات التعاونية االقتصادية التي تنتج عنو وذلك جعميا ظاىرة دولية في اكبر حدودىا ، حيث في اخر في العال

 (2)االمر تمثمت بمرحمة انتقالية الى حالة اقتصادية بدال من الحالة االمنية 

وعقد  ويتضح مما سبق ان نشأة االتحاد االوروبي مر بمراحل عدة وكذلك تدخالت دعوة الدول الييا النظمام ،
االتفاقيات  بنظام اتحاد  او سوق اوربي مشترك ،وكل ذلك من خالل الجماعات االوروبية التي  تكونت بموجب 

معاىدة " روما " ومعاىدة " باريس " التي كان ىدفيا االساسي ىو الوحدة وايقاف الصراع بين كل من فرنسا 
ة االولى والثانية و تفكك االتحاد السوفيتي وما بعده من والمانيا وكذلك بريطانيا والدول االخرى بعد الحرب العالمي

 تطورات اقتصادية 

 

 

فوزية حذ اكرم ، التكتالت االقتصادية و انعكاساتيا  عمى الدول النامية  مجمة العموم السياسية ، جامعة بغداد ، كمية العموم  .د .( ينظر أ1
  174- 173، ص  2006، 43السياسية ، العدد 

 سبتمبر ، مجموعة  11( عبد المطمب عبد الحميد ، النظام االقتصادي العالمي الجديد واقامة المتخيمية  بعد احداث 2
 129 – 120، ص  2003النيل العربية ، القاىرة ، 
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 المطمب الثاني

 اىداف االتحاد االوروبي                           

بعد استعراضنا لمراحل نشأة االتحاد االوروبي وانجازاتو التي كانت تعتبر الغاية الميمة في بناء قوة او تشكيل 
اتحاد من الدول االوروبية وتوجيو الدعوات الى ىذه الدول من خالل عقد المعاىدات او االتفاقيات وتشكيل 

  -ة يسعى الى تحقيقيا و تتمثل بالتالي :الجماعات ، كل ذلك كان البد من ان يكون وراءه اىداف  معين
( اقامت اتحاد نقدي ، انشاء مؤسسة النقدية االوروبية والتي تتحول الى بنك مركزي دولي يتولى اصدار ) عممة 1

 اوروبية موحدة ( 
 ( اقامت برلمان اوروبي والتحدث بصوت واحد في المفاوضات المتعمقة بالتجارة العالمية 2
( العمل بشكل اكبر عمى خفض معدالت التضخم وزيادة معدالت النمو من خالل خمق سوق تجاري موحد ذات 3

 ( 1) قدرة انتاجية اكثر كفاءة وطاقة ايجابية ضخمة 
 ( 2) ( الحفاظ عمى اسس االتحاد االوروبي من خالل تبني سياسات تعميمة وصحية وثقافية وبحثية مشتركة 4

وحدة اقتصادية تتمثل في ازالة القيود المفروضة عمى التحركات السمعية والخدمات و ( اقامت اول تحقيق 5
 رؤوس االموال والتكمنونجيا والعمالية بين دول االتحاد االوروبي 

(اقامت اتحاد سياسي يتم بموجبو صياغة سياسات خارجية وعسكرية مشتركة تعمل عمى حفظ السالم واالمن 6
 المتاحة لحمايتو من االخطار والتدخالت الخارجية االوروبي وبكل االمكانيات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 23( فطيمة حمزة ، مصدر سبق ذكره ، ص 1
ية ، ( ينظر د محمد المقداد و ا م د ىايل سرحات ، االتحاد االوروبي والعوامل المؤثرة عمى وزنو الدولي ، معيد و بيت الحكمة لمعوم السياس2

 24- 23، ص  2012جامعة آل البيت ، 
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 (1) واالقميمة الغير مرغوب فييا

( وصع اسس لالتحاد الوثيق بين شعوب اوروبا وذلك بادراك مغزى واىمية التحول الديمقراطي ) كافة اعضاء 7
دول اوروبا الشرقية ( عمما بان الديموقراطية ليست غاية مقصودة بحد ذاتيا وانما ىي وسيمة لوضع النصيحة 

 ح بالربط بين الشعوب االوروبية المختمفة واضوتحسين احوال البشر والدخول لتوعية قيادة افضل لتحقيق مردود 

 (2)( تقوية وحماية حقوق ومصالح مواطني الدول االعضاء من خالل تقديم مواطينو لالتحاد 8

( ايجاد سوق حرة واحدة تمبي احتياجات المستيمكين االوروبين وتعزيز من قدراىم الشرائية وتقوي في الميزان 9
 التجاري لكافة الدول االتحاد 

 (3)ادرة االزمات والمساعدات االنسانية ىي ما نضمت عمييا معاىدة تيس  (10

وبناء عمى ما تقدم  ان االتحاد االوروبي بعد كل ما ادرسناه من خالل اقامة سوق اوروبية موحدة بانو يممك قوة 
 عسكرية ، سياسية ، اقتصادية ، وليا تاثير عمى الصعيد الدولي بشكل كبير 

حيث كانت الغاية االساسية تحقيق الوحدة االوروبية واالندماج الفعمي بين دول اوروبا وبذلك استطاع ان يبني قو 
( دولة 27) 2007اقتصادية ميمة ، وباالضافة الى دعوة الدول لالنظمام الى االتحاد بحيث اصبح عددىم في 

وزت الخطر عبر المسيرة التاريخية من اقامت تكتل اوروبية والحاضر ما نراه اليوم يؤكد عمى ان دول اوروبا تجا
، ولما كانت قد حددتو من اىداف لبناء ىذا التحاد وما  1948اوروبي موحد بعد الحرب العالمية الثانية سنة 

شيدتو ىذه الدول من تطور ثقافي واقتصادي وسياسي وتكنولوجي لكن ىل ىو التطور عمى حساب الدول االخرى 
يا ؟ الجواب ، ىو يمكن ان يكون عمى الجانبين االول عمى الدول االخرى من خالل ما ام عمى حساب شعوب

فعمتو بريطانية  والمانية وغيرىا من احتالالت من خالل التيديد  او الثاني عمى حساب شعوبيا و ما جائتيم من 
 بفكر مغاير قادة عسكرين فعمين ذات استبداد من خالل كسب الشعوب الييم امثال ىتمر وموسين ولكن

 
 62، ص  2009، القاىرة ، اكتوبر ،  178( ناىدة عز الدين ، تحوالت اوروبا الشرقية بين الشذوذ والجذب ، مجمة السياسية الدولية ، عدد 1
 114 – 113( ينظر  د مخمة عبيد المبيضين ، مصدر سبق ذكره ، ص 2
   104، ص  2004النيضة العربية القاىرة  دار، (  د حاتم سامي ، التكتالت االقتصادية واالقميمية  3
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 لمبحث الثالثا

 تحاد االوربً ومظاهر التقارب والتعاون بٌن ادول االتحادلال الهٌكل االتنظٌمً

أن االتحاد االوربً هو ثمرة طموح نقدي اقتصادي قدٌم وطموح سٌاسً عمٌق ، فاالتجاه نحو 

الوحدة االوربٌة و العلمٌة الموحدة هو مسار ٌتمٌز بالمصداقٌة من خالل اعتماده على اسس 

اقتصادٌة فنٌة ومن اجل تسهٌل بلوغ االهداف العامة والرئٌسٌة والحصول على تماسك سٌاسً 

م االتحاد االوربً بانشاءمؤسسسات تتخطى صالحٌاتها خارج الحدود الدولٌة القومٌة اكبر ، قا

للعضو 
8
وسوف نعً فً هذا المبحث الهٌكل التنظٌمً االتحاد االوربً باالضافة الى أهم مظاهر  

 التقارب بٌن دول االعضاء 

 لمطلب االولا

 الهٌكل التنظٌمً لالتحاد االوربً

جب من اجهزة متعددة وتقسم هذه االجهزة الى نوعٌن اجهزة رئٌسٌة ٌتكون االتحاد االوربً وٌ

 واخرى استشارٌة ) ثانوٌة(

 اوالً / االجهزة الرئٌسٌة لالتحاد االوربً / 

كما ورد بالمادة الرابعة من معاهدة الجماعٌة االوربٌة والمعادلة بمعاهدة االتحاد االوربً ، فأنة 

بتمٌز شؤون الجماعة االوربٌة  ٌوجد خمسة اجهزة رئٌسٌة سٌاسٌة تقوم
7
 وكما ٌلً  

 -مجلس االتحاد االوربً : -1

وٌعد المجلس من اهم االجهزة االدارٌة فً االتحاد ،  8223تشكل المجلس االوربً عام 

وٌقوم بتمثٌل مصالح الدول االعضاء على المستوى االوربً وٌتكون من ممثل واحد 

للدول االعضاء ان توفد موظفٌن حكومٌٌن ، مهما علت  لحكومة كل بلد عضو والٌجوز

مراتبهم الوظٌفٌة ، لتمثٌلها فً اجتماعات هذا المجلس ، وانما ٌتعٌن علٌها ابقاء ممثلٌن 

سٌاسٌن من مرتبة الوزراء فً الغالب ٌكون هذا الممثل وزٌر الخارجٌة ورئاسة المجلس 

 اجتماعاتة غالبا  فً بروكسل ، بالتقارب بٌن اعضاء مدة ستة اشهر ، وٌعد المجلس

 

 

 

حٌث توجد لجنة من الممثلٌن مهمتها تحقٌق وتنفٌذ وبعهد الٌها من اعمال من المجلس
8

                                                           
8
 743سبق ذكرة ، ص  –فطٌمة حمزة ، مصدر  -
7
 872د. مخلد عبٌد المبٌض ، مصدر ، سبق ذكرة ، ص  -
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الوزاري وبناء على لك ٌظم المجلس مؤسستٌن رئٌسٌتٌن على المستور 
8

 

مجلس الشؤون العامة : الذي ٌجتمع على مستوى وزراء الخارجٌة دول  - أ

 االعضاء ٌقوم بتنسٌق السٌاسات الخارجٌة فً ما بٌنها .

المجالً المتخصصة : تتجمع على مستوى الوزراء الفنٌن ، ومن اهمها  - ب

مجلس المالٌة ، ومجلس وزراء الزراعة ، ومستوى مجاالت محددة مثل 

 السٌاسات المالٌة والزراعٌة 

 -اما نظام التصوٌب فً المجلً :

ٌتم التصوٌب فً المجلس اما باالجماع او ابلغالبٌة المؤهلة وذلك بحسس المجال 

ذي ٌنتمً الٌه الموضوع المصوت علٌه ، وتمتلك كل دولة عضوة فً المجلس ال

عددا  من االصوات ٌتناسب مع عدد سكانها ، كما ٌتم زٌادة عدد االصوات المخلصة 

للدول الصغٌرة لخلق نوع من التوازن مع الدول الكبٌرة ، فعلى سبٌل المثال وحٌث 

( صوتا  موزعا  478ات الكلً )( دولة ، كان عدد االصو75كا عدد االعضاء ) 

( صوتا  أي 747( دولة حٌث ٌتطلب نجاح التصوٌب بالنسبة المؤهلة الى )75على )

%( من االصوات 27,72نسبة تعادل )
7

 

وعنه اجراء التصوٌب بأغلبٌة موهوفة كما ذكرنا ٌكون لكل من المانٌا وفرنسا 

ا ثمانٌة اصوات ولكل من واٌطالٌا والمملكة المتحدة عشرة اصوات ، وٌكون السبانٌ

بلجٌكا والٌونان والمانٌا والبرتقال خمسة اصوات ، ولكل من النمسا والسوٌد اربعة 

اصوات ، وثالثة اصوات لكل من الدنمراك و اٌرلندا وفلندا ، وصوتان للكسمبورج 

والٌزال االجماع مطلوبا  عندما ٌرغب المجلس االفالت من اقتراحات للعضو حٌث 

عدٌالت التً ٌجرٌها البرلمان والتً اقرتها المفوضٌة اذا رفض الت
4

 

 

فأنه ٌكفل التنسٌق بٌن السٌاسة االقتصادٌة العامة للدول  -اما اختصاصات المجلس :

العضو ، وٌحدد اسس السٌاسة االمنٌة والسٌاسٌة الخارجٌة المشتركة وٌعمل على 

اتفاقٌات دولٌة بٌن االتحاد  تنفٌذها بالنٌابة عن االتحاد االوربً ، بقوم المجلس بعقد

ودول او اكثر وسستت المنظمات الدولٌة وٌقوم بتنسٌق نشاطات الدول االعضاء 

وٌتخذ أجراءات متعلقة بالقضاٌا الجنائٌة فً مجال التعاون البولٌسً ، والقضائً 

                                                           
،  7111،  8373ابو عامود، البناء المؤسسً لالتحاد االوروبً ، مجلة السٌاسٌة االوربٌة القاهرة ، مركز االهرام . محمد سعد -8

 81 -1ص 
7
  5 -5، ص  8225هاشم عفٌفً ، االتحاد االوروبً ، منشورات الغالً ، القاهرة ، -
4- 

نجاة الشرق االسط ، دراسات دولٌة ، كلٌة القانون والعلوم أنور محمد فرج ، السٌاسة الخارجٌة المشتركة لالتحاد االوروبً 
 22، ص  7187السٌاسٌة ، جامعة السلٌمانٌة ، 

3
 38ٌنظر د . عبد الرؤوف هاشم بسٌونً ، مصدر سبق ذكرة ، ص  -
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تتوخى االول االعضاء الرئاسٌة ) بالتناوب ( مدة ست اشهر وفقا  لنظام محدد سلفا   

ر ٌناٌر حتى شهر ٌونٌو ومن شهر ٌنٌو حتى شهر دٌسمبر . من شه
8

 

المجلس مسؤول عن وضع التشرٌعات االوربٌة واقرار مٌزانٌة االتحاد  االوربً و

بمعٌة البرلمان االوربً وٌتخذ القرارات السٌاسٌة له ، وٌضم جدول أعمال مواضٌع 

ثال كانت متنوعة ضمت اختصاصات وصالحٌات عمل المجلس ، فعلى سبٌل الم

( 7115المملكة المتحدة لوٌمبروغ قد اتفقت على برنامج عماٌاتً للمجلس لعام )

عدد االولوٌات للعام نفسة وتغطً مجاالت السٌاسات الواسعة النطاق ماٌلً
7

 

 قضاٌا الحرٌة واالمان والعدل والدفاع واالستقرار السٌاسً - أ

 لشبونه(اعمال  ) جدولادي واالجتماعً ) وهو ما ٌعرف بـاالصالح االقتص - ب

 التوسع مستطٌال بعضوٌة االتحاد االوربً -جـ 

 السٌاسات البٌئٌة والسٌاسات المتعلقة بالثورة الزراعٌة والسمكٌة -د

السٌاسات المتحلفة باللجوء والهجرة والسٌاسات الخارجٌة واالمنٌة  -هـ 

 المشتركة .

 -البرلمان االوربً : -7

( ان البرلمان االوربً ٌتكون من نواب 8252ورد فً اتفاقٌة روما فً عام )

الشعوب فً الدول المنظمة للمجموعة االوربٌة ، حٌث اعضاء اللبرلمان 

( فأنهم 8228ٌنتخبون من قبل  برلمانات دولهم ، ولكن ابتداء من عام )

لتً ادخلها ٌنتخبون بشكل مباشر من شعوبهم ، ولعل ان ابتكارات التكاملٌة ا

 البرلمان االوربً

حولت االعضاء ل ٌمثلون دولهم ، ولكنهم ٌمثلون اتجاهات سٌاسٌة مثال  

االتحاد لمسٌحً الدٌمقراطً ، و االتجاة االشتراكً ، و االتجاة اللٌبرالً 
4

 

حٌث كان الطرٌق امام تحقٌق هذا الطموح طوٌال  وملٌئا  بالصعاب فقد تعٌن  

بٌة ان تسهل بسكل متواصل على مدى اكثر من على حركة الوحدة االور

ربع قرن ، قبل ان تتمكن من تحوٌل ) الجمعٌة البرلمانٌة ( الى ) برلمان 

االوربً ( نتخب بالقتراع المباشر ثم علٌها ان تتناقل ربع قرن اخر قبل ان 

تتمكن من تزوٌد البرلمان بصالحٌاتن ورقابة حقٌقٌة 
3

 

                                                           
8
 822 - 821ٌنظر ، د . حسن نافعة ، مصدر سبق ذكرة ، ص  -
7
 22أنور محمد فرج ، مصدر سبق ذكرة ص  -
4
، ص  7113مد السٌد سلٌم ، تطور السٌاسة الدولٌة فً القرنٌن التاسع عشر للقرنٌن ، دار الفجر للنشر والتوزٌع ، القاهرة ، د . مح -

542 
3
 712ٌنظر  ، د. حسٌن نافعة ، مصدر سبق ذكره ، ص  -
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( عضوا  بعد التوسع الذي حدث 575ل من )إذ اصبح البرلمان االوربً ٌشك

بعد ان اصبح  8252فً التشكٌلة االوربٌة منذ بداٌة جماعٌة العدٌد والصلب 

( اذ جعل البرلمان ٌسبب هذا التوسعات على التعدٌالت وتوسع 75عددهم )

اقتصاجه وصالحٌاته 
8
هذا من جانب رأى بعض الكتب الذٌن اختلفوا عدد  

ٌن حٌث ٌون ان البرلمان ٌتكون بموجب معاهدة االعضاء من كتاب اخر ب

( مقعدا  موزعا  على الدول االعضاء بشكل ٌتناسب مع عدد 247تٌس من )

سكانها ٌعترف عدد المقاعد المحددة لكل دول على انواب من الدول المختلفة 

التجمع ضمت تٌارات حسب انتئمائهم السٌاسً والحزبً وٌتم التصوٌب على 

ة ، وٌحدد البرلمان االوربً نظامة الداخلً بنفسٌة وبحرٌة وفق مبدأ االغلبٌ

تامة ، وٌختار منتصف كل دورة انتخابٌة ، أي كل سنتٌن ونصف ، رئٌسا  و 

( نائبا  للرئٌس فضال  عن خمسة مراقبٌن مالٌٌن ، كما 83بحرٌة تامه ،و )

النظام ٌحدد وبشكل البرلمانٌة الدائمة والمؤقته ، ولذا لجان التحقٌق ، وٌضع 

الخاص بتحدٌد عدد المجموعات البرلمانٌة وبطرٌقة تشكٌلها ، وهو نظام 

ٌتوقف بطبٌعة الحال الى نتائج االنتخابات وفً كل مرة وكما  تغٌرره من 

تشكٌالت االحزاب الفائدة
7

 

( حٌث حصلت المانٌا 575إذ وزعت مقاعد البرلمان االوربً التً كان عددها )

( مقعدا  53( مقعدا  ، و اسبانٌا )12ا وبرطانٌا واٌطالٌا )( مقعدا  ، وفرنس22على )

( مقعدا  77( مقعدا  ، والسوٌد )75( مقعدا  وبلجٌكا والٌونان والبرتقال )48وهولندا )

( مقعدا  85( مقعدا  واٌرلندا )85( ، مقعدا  والدنمرك وفلندا )78والنمسا )

ٌل المواطن فً البرلمان ( مقعدا  وٌكون هذا التقارب فً تمث5والدوكسٌمورغ )

( مواطن من 51111واالختالف فً التمثٌل فً اختالف ) الجنسٌة ( فلكل )

الدوكسمبورغ اصغر دولة فً االتحاد االوربً تعدادا  للسكان ، فألن هذا العدد 

ٌرتفع الى ما ٌقارب ) ملٌون ( مواطن للنائب ٌمثلهم فً البرلمان 
4

 

وحٌدة التابعة لالتحاد االوروبً التً تجمع والبرلمان االوروبً هو المءسسة ال

وتجري منافساتها علٌنا ، وال ٌجلس النواب فً قاعة البرامن وفقا  لتقسٌم فود الدول  

، انما فً مجموعات مقٌمٌن وفقا  النتمائهم السٌاسٌة  الضرٌبٌة وٌوجد االن سبع 

انشائه ،  هٌئات برلمانٌة وٌخص االعضاء المستقلٌن ، وللبرلمان رئٌس ٌتولى

للبرلنان االوروبً ثالثة مقرات فً كل من ) سترابوغ ، بروكسل ، لوكسمبورغ (
3

 

                                                           
8
 847 -848د . مخلد عبٌد المبٌض ، مصد سبق ذكره ، ص  -
7
 21 أنور محمد فرج ، مصدر سبق ذكره ، ص -
4
 712د . حسن نافقعة ، مصدر سبق ذكره ، ص  -
3
 21د . انور محمد فرج ، مصدر سبق كره ، ص  -
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  -الصالحٌات والمهام :

ومن الصلحٌات البرلمان التً ٌمتلكها هً الصالحٌات التشرٌعٌة ، وٌعد الجهاز 

الرقابً ةاالستثماري فً االتحاد االوربً ، وٌراقب عمل المفوضٌة االوربٌة ، 

على اعضائها ، وٌشارك بوضع القوانٌن وٌصادق على التفاقٌات الدولٌة وٌوافق 

وعلى انظامام اعضاء جدد ، كما ٌمتلك صالحٌات واسعة فً ما ٌتعلق بالمٌزانٌة 

المشتركة لالتحاد االوروبً وفضال  عن ذلك : 
8

 

 بٌن البرلمان مع المجلس القوانٌن المشتركة فً المفوضٌة . - أ

لس هٌئة المٌزانٌة وٌتم تقرٌر المٌزانٌة فً شهر تكون البرلمان مع المج - ب

دٌسمبر من كل عام وتصبح سارٌة المفعول من تارٌخ توضٌح رئٌس 

 البرلمان علٌها .

ٌقوم البرلمان االوربً بممارسة االشراف السٌاسً على جمٌع انشطة  - ت

االتحاد االوروبً وٌمكن للبرلمان ان ٌستعٌن بهذا الغرض ، ببعض اللجان 

 دائمة لتقصً الحقائق.الغٌر ال

 -:المفوضٌة االوروبٌة  -4

تعد المفوضٌة جهاز رئٌسً فً تفسٌر للشؤون الجماعٌة وتتنفٌذها ٌصدر عنها من 

قرارات ، حق المبادرة وكذلك ٌملك حق  مقاضا المجلس الذي ٌمثل السلطة المعبرة 

على ادارتها ،  عن االدارة الفطرٌة ، اما بلنسبة لرتبة االفراد المكلفٌن باالشراف

فتعادل مرتبة الوزراء على المستوى القطري 
7

 

عن اعضاء المفوضٌة االوروبٌة رجال وتسائلهم مناصبهم الرفٌعٌة فً بالدهم ، 

وتتهم بمصالح االتحاد االوروبً ككل وٌقع مقرها فً بروكسل ، و تتكون 

ن المفوضٌة من رئٌس ومفوضون وٌم اختٌار من جانب الدول االعضاء نفوضو

تتمتع المفضٌة باالستقاللٌة تامة التعتمد عمل المفوضٌة االوروبٌة خمسة اعوام 

وهو ٌتطابق مع الدورة التشرٌعٌة للبرلمان االوروبً ولكن بفارق سنة اشهر 
4

 

  -اما عن النظام التصوٌب فً المفوضٌة :

ة اضفت كل من  اتفاقٌة ما ستربخت او امستردام مزٌدا  من الشرعٌة والدٌمقراطٌ

على المفوضٌة االوروبٌة وٌتم التصوٌب فً المفوضٌة على اساس االغلبٌة 

المشروطة اذا ٌرى لكل دولة عضو فً االتحاد  بموجب معاهدة تسسب بتعٌن 

                                                           
8
  84 -87د . هشام عفٌفً ، مصدر سبق ذكره ، ص ،  -
7
 842د . مخلد عبٌد المبٌض ، مصدر سبق ذكره ، ص  -
4
 47 - 48د . هشام عفٌفً ، مصدر ، سبق ذكره ، ص  -
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مفوض المقترح واحد ، بحٌث ٌستطٌع المجلس شرطة الموافقة بالجماع تعدٌل 

فوضٌة االوروبٌة النص المقترح من المفوضٌة وهو ما ٌصٌب هنا فً المصالح الم

، على الرغم  من تفضٌلها مزروعة رغبة الحكومات ، وكذلك ٌطلق على 

المفوضٌة ) الرقٌب ( النها تسهر على ضمان تطبٌق معاهدة االتحاد وقوانٌة بحٌث 

اذا وجدت شواهد على أي ضرر فعلٌها اصدار )رأي مسٌئ ( أي الدول المعٌنة (
8

 

 الصالٌحات والمهام : 

 احكام االتفاقٌات وقرارات االجهزة االوروبٌة  مراقبة تنفٌذ - أ

استخدام السلطات الممنوحة لها كسلطة تنفٌذٌة وخاصة فٌما ٌتعلق بادارة  - ب

 صنادٌق االتحاد االوروبً التموٌلٌة الرئٌسة.

على المجلس و  تضع مقترحات القوانٌن الجدٌدة فً االتحاد وتعرضة  - ث

البرلمان وٌمكنها التصرف ضد منتهكً  القانون ومقاضٌاتهم امام محمكمو 

الجدد اذ ادعت الحاجة 
7 

تقوم المفوضٌة بوصفها الهٌئة التنفٌذٌة بتطبٌق قرارات السٌاسٌة و  – - ج

 التفاوض حول االتفاقات الدولٌة للتجارة والصناعة والتعاون

تقدٌم كل ما ٌتصل بحساباتها للبرلمان المفوضٌة االوروبٌة ملتزمة ب -هـ 

االوروبً 
4

 

  -محكمة العدل التشرٌعً :  -4

ٌتكون الجهتز القضائً لالتحاد من محكمة العدل االوروبٌة ومعها المحمة االبتدائٌة 

، وتعد محمكة العدل االوروبٌة نفسها محكمة العدل التً تم انشاءها فً لوكمبورح 

( ثم تطورات و حسب تعدٌل المادة 811 – 853لجماعة الفحم والصلب )مواد 

(  ، ومن انظام السوٌد وفلندا والنمسا ، 2( بعد ان كان )84) اصبح عددهم )855)

( وارتقع عدد المحامٌن ) 855( وكللك من خالل تعدٌل المادة )85اصبح عددهم  )

( بعد اتساع العضوٌة 2( ثم الى )5( الى  )3من )
3

وهؤالء القضاة تعٌنهم حكومات 

حول االعضاء ) بانفاق مشترك فٌما بٌنهم ( بحٌث تختار كل دول فاضٌا ، وال 

ٌشترط ان ٌكون القاضً من مواطنٌها وٌعاون هؤالء القضاة تسع محامٌن عامٌن ، 

وقضاة المحكمة ٌمارسون عملهم واستقالل تام ، وٌمتلكون من تقلد اعلى الوظائف 

                                                           
8
 22فراج ، مصدر سبق ذكره ، ص ٌنظر  د . انور محمد  -
7
 44 - 47د . هشام عفٌفً ، مصدر سبق ذكره ، ص  -
4
 22،  21د . انور محمد فراج ، مصدر سبق ذكره ، ص  -
3
 835د . مخلد عبٌد المبٌض ، مصدر سبق ذكره ، ص  -
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القضائٌة فً بالدهم 
8

( سنوات بحٌث 4لها من قضاٌا لمدة ) وتنتخب المحكمة رئٌسا  

ٌقوم الرئٌس بتوجٌه عمل المحكمة ، اما من والٌة القضاة فهً ست سنوات قابلة 

للتجدٌد وٌتمتعون باستقالل كامل عن الحكومات التً اختارتهم ، وبالنسبة للمحامً 

 ( سنوات وتعتبر5العام ٌوجد تسعة محامٌن عامٌن بهٌئة  المحكمة بمدة والٌة هً )

رأي المحامً نصٌحة محاٌدة 
7

 

اختصاصات ومهام المحكمة :
3

 

مراقبة أعمال االجهزة وأعمال الدول االعضاء من حٌث مدى موافقة هذه  - أ

 المعاهدات ،

الفصل فً المنازعات بٌن الدول االعضاء دون تغٌٌر القوانٌن والمعاهدات  - ب

 واالتفاقٌات ذات الصلة .

مؤسسات االتحاد من ناحٌة وبٌن الدول الفصل فً المنازعات والخالفات بٌن  - ت

 االعضاء من ناحٌة اخرى او بٌن المؤسسات االتحادٌة فٌما بٌنها .

 تغٌر االتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة التً ٌرمٌها االتحاد . - ث

الفصل فً المسائل المرفوعة الٌها  من المحاكم الوطنٌة وتحدٌد القانٌن  - ج

 الواجبة التطبٌق .

وذلك  8212ة االبتدائٌة قدتم انشاؤها فً االول من دٌسمبر عام اما بالنسبة للمحكم

للتخصٌص من اعٌاء الزٌادة الكبٌرة فً القضاٌا امام المحكمة العدل الدولٌة 

االوربٌة ، اما المقر العام للمحكمة العدل الدولٌة او المحكمة االبتدائٌة ٌوجد فً 

لوكسمبورغ .
3

 

لقانونٌة والقضاٌا انما هً كانت بشكل حٌث ال ٌوجد دورها فقط فً صالحٌات ا

خاص تنتظر الى الجماعة االوربٌة من نفسها باختٌارها جماعة تضامنٌة تعاقدٌة 

تقوم اول عن فكرة احترام القانون وهدفها هو الوحدة االوروبٌة الذي ٌعتبر من اهم 

مظاهرها التضاربٌة والقانونٌة فً جمع الجوانب .
5

 

  -:هاز االوربً  للمحاسبات ( محكمة المراجعٌن ) او الج -5

انها الجهة المسؤولة عن فحص ومراقبة مٌزانٌة وحاسبات االتحاد االوروبً بكل 

تفاصٌها ، فً جانب االٌرادات والتفقات ، وعلى الرغم من  ان محكمة المحاسبٌت 

                                                           
8
 33 -34د . عبٌد الرؤوف هاشم بسٌوفً . مصدر سبق ذكره ، ص  -
7

 35- 33نفس المصدر ، ص 
4
 831د . مخلد عبٌد المبٌض ، مصدر سبثق ذكره ، ص  -
3
 832د . عبد الرؤوف هاشم بسٌوفً ، ذكره ، ص  -
5
 832د . مخلد عبٌد المبٌض ، مصدر سبق كره ، ص  -
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تحتمل اسم المحكمة ، ولكنها لٌس لها وظٌفٌة قضائٌة اذ تقوم باالشراف المالً على 

انٌة ومراجعتها وهً تمثل واضعً الضراٌب فً االتحاد ، وقد تم انشاؤها فً المٌز

 (  8225/ تموز / ٌولٌو  /  7) 

 

( واعتبرت الجهاز الخامس االساسً بموجب  8225و بدأت العمل فً ) حزٌران / 

معاهدة ماستربخٌت ، وقد اصٌف لها قسم خاص فً معاهدة روما المعدلة ) مادة / أ 

وتقوم بفحص المصروفات االدارٌة واالٌرادات للجماعات االوربٌة / ج (  811/ 

والهٌئات والمؤسسات المنشأ منها  
8

 

وتتكون محكمة المحاسبٌن خمسة عشر عضوا  حٌث تختار كل دةل عضوا  واحد ٌتم 

تعٌنهم بقرار جماعً ٌحد من جعل االمن بعد استشارة البرلمان ومدة العضوٌة ست 

ق على ختٌرات أي انه ال ٌتم دفعة واحدة اذ ٌتم التجدٌد سنوات ، وٌكون التطبٌ

الجزئً كل ثالث سنوات ، وتمارس المحكمة اختصاص باستقالل تام ، وٌمكن اقالة 

عضوا  المحكمة بقرار من محكمة العدل االوروبٌة وٌتم انتخاب رئٌس المحكمة عن 

طرٌق االعضاء فٌما بٌنهم لفترة مدتها ثالث قابلة للتجدٌد 
7

 

  -الختصاصات :ا

تتولى فحص المالٌات حتى تضمن ان االدارة سلٌمة ، وتضمن ان االنفاق من قبل 

االتحاد موال وفقا  لقواعد ولوائح المٌزانٌة ، وكذلك تساعد محكمة المحاسبٌن 

البرلمان والمجلس فً ممارستهم الختصاصتهم فً الرقابة على تنفٌذ المٌزانٌة 
4

 

وفقا  خاصا  لمحكمة المحاسبٌن واعطتها اختصاصا  وقد ضمت معاهدة االتحاد 

 اضافٌا  منذ  تزوٌد البرلمان والمجلس هدف الحسابات

وقانونٌة وانتظام الصفات التً ٌتم من الباطن هذا وٌقع مقر المحكمة فً 

لوكسبورغ
3

 

وٌتضح ما سبق ومن خالل دراستنا الهٌكل التنظٌمً لالتحاد االوربً انها عملت 

هزة رئٌسة ، منها خاصة فً عملٌة صنع القرارات ذات اختصاص على انشاء اج

قضائً واي اجهزة رقابٌة ، وعقابٌة ) جزائٌة ( لذلك لغرض انشاء الوحدة متماسكة 

ال تثوبها نقاط الضعف او االنحالل بل جعلها دول متقاربة ونتقدنةوتعادٌة من خالل 

                                                           
8
 851د . مخلد عبٌد المبٌض ، مصدر سبق  ذكره ، ص  -
7
  32د . عبد الرؤوف هاشم بسٌوفً ، مصدر سبق ذكره ، ص  -
4
 771 - 782فعة ، مصدر سبق ذكره ، ص د .حسٌن نا -
3
 38د ، عبد الرؤوف هاشم بسٌوفً ، مصدر سبق ذكره ، ص  -
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بٌن دول االعضاء فً محاسبة المخل او المسٌئ ، وهذا من جانب ، المساواة 

الحقوق من خالل التصوٌب والعضوٌة فً هذه االجهزة الً تنظم على االتحاد وهذا 

 جانب اخر

  -ثانٌا  االجهزة الفرعٌة ) االستشارٌة ( لالتحاد االوروبً :

ان هدف االتحاد اشراك الجماعات التً ترتبط او تتاثر مصالحها بما ٌؤثر داخل 

ور معها حول القضاٌا ذات االهتمام المشترك الجماعة االوروبٌة والتشا
8

ولهذا 

الهدف فقدتم انشاء العدٌد من الجان الفرعٌة ) االستشارٌة ( التً تعتبر قناة ربط 

وهٌكلة لالجهزة الرئٌسة من خالل اعتبار هذا اللجان ، لجان او اجهزة تساند 

 االجهزة الرئٌسٌة 

  -اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة : -1

تضم هذه اللجنة مثلٌن للفئات االجتماعٌة  المختلفة فً العدل االعضاء ، أي العمال 

واصحاب االعمال والمزارعٌن والحرفٌٌن والمهنٌن والوسطاء وممثلً الجمهور اما 

من ٌعٌش اعضاء اللجنة فهو مجلس الوزراء بالجماع بناء على ترشٌحات الدول 

عضوا لكل من الثالثة الكبار و  73واحد ، وفً البداٌة تعدد عدد االعضاء بمائة و

اعضاء من لوكسمبورغ ثم ارتفاع لعدد فٌما  5عضوا  لكل بلجٌكا وهولندا ، و 87

 833ٌعدال  
7

 

عضوا  ٌمثلون مختلف مصالح  787، كانت اللجنة تتالف من  7113وفً بداٌة عام 

لمدنً فً االتحاد القطاعات االقتصادٌة واالجتماعٌة المختلفة وهم مٌثلون للمجتمع ا

وبهذا التمثٌل بحقق هدفٌن مرتبطٌن و متكاملٌن فً الوقت نفس 
4

 

االول / ضمان ان تاتً القرارات االوروبٌة معبر عن العدد االدنى لتوافق المصالح 

 بٌن الجماعات المعٌنة المختلفة وعادة ما تتكون مصالح متضاربة ومتعارضة .

 ماعات الحركة التكامل واالندماج االوروبً الثانً / الحصول على تأٌٌد ودعم الج

سنوات قابلة للتجدٌد ، تعٌن من قبل المجلس ، وتجتمع كل شهرٌن  3مدة العضوٌة  

فً بروكسل وهم مستقلون فً اداء واجباتهم ، ولها جهاز استشاري ثم تكونٌة 

ولمساعدة النجلس اساسٌة علٌة وتضمنها ) المٌثاق االجتماعً ( الذي صدر عام 

دولة اوروبً ( وللجنة ان تصدر من  نلقاء نفسها  88والذي ٌنتةانذاك )  8212

                                                           
8
 857د ، مخلط عبٌد المبٌض ، مصدر سبق ذكره ، ص  -
7
 774د . حسن نافعة ، مصدر سبق ذكره ، ص  -
4
  32 – 31د . هبد الروف هاشم بسٌوفً ، مصدر سبق ذكره ، ص  -
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اراء تعبر عن وجهة نظرها وشكل مستقل دون تنظر الطلب من هذا االخر مسبقا  

وللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً جهاز استشاري تم انشاءه لمساعدة المجلس 

والمفوضٌة
8

 

اقٌة مستر بخت وهً مكنة من ممثلٌن : انشئت بمقتضى  اتفلجنة االقالٌم   -7

االقالٌم والسلطات المحلٌة فً الدول االعضاء ٌستشٌرها المجلس الوزاري 

والمفوضٌة ٌحددون المجاالت وهً : التعلٌم والثقافة ، المواصالت ، مكافحة 

البطالة ، والتشرٌعات االجتماعٌة و ٌعتبرا  اٌضا  استشارٌا  وغٌر ملزم 

لمؤسسات االتحاد 
7
السلطات المركزٌة فً الدول االعضاء فً االتحاد و

االوروبً مبادئ تمتاز على المقاعد المخصصة لها فلجنة االقالٌم من بٌن 

ممثلٌن السلطات لحكم المحلً والسلطات المسؤولة عن ادارة االقالٌم ولكن 

تمارس عملٌا  بشكل مستقل تماما  عن حكومات  الدول االعضاء 
4

 

من كل من  87من اسبانٌا ،  78لكل من االربعة الكبار ،  73فكانت فً البداٌة 

البرتغال وبلجٌكات وهولندا والٌونان ، وتسعة كل من اٌرلندا والدنمارك ، وسنة 

نت لوكمسبورج ، وهً تعد لجنة استشارٌة وهً تعد من احدث االجهزة ان تم 

هر ) انشاءها بموجب معاهدة ) ماستربخت ( حٌث عقد اول اجتماع لها فً ش

( عضوا  ٌعنٌهم الراسومقرهم فً 777( وعدد اعضائها ) 8553مارس 

بروكسل ومدة العضوٌة اربع سنوات قابلة للتجدٌد ولها اربع دورات فً السنة ، 

وهؤالء متقلبون فً عملهم لصالح االتحاد 
3

 

 -البنك االوربً لالستثمار : -4

ة التتصرف على وجود مؤسسة مالٌة فً الجماع 8252صرحت اتفاقٌة روما 

تحقٌق الربع وتعمل على تحقٌق تنمٌة متوازٌة ودائمة بٌن الدول االعضاء وعلى 

تأسس بنك اوربً االستثماري الذي ٌقوم مهمام عدة ،  8251هذا االساس فً عام 

منها االهتمام باالقالٌم االقل تقدما  لالتحاد وتموٌل المشروعات بهدف تضٌق الفجوة 

االوربٌة والتغلب على مشكالت التكامل واالندماج التً  بٌن معدالت التموٌن الدول

توجهها مثل ، البطالة والتحدٌد الصناعات واخٌرا  تموٌل مشروعات اوربٌة اخرى 

خارج دول بهدف فسح  االسواق الخارجٌة امام الجماعة او دعم  عالقة الجماعٌة 

 بالعالم الخارجً

                                                           
8
 854مخلد عبٌد المبٌض  ، مصدر سبق ذكره ، ص  د  -
7
 741د . فطٌمة خمزة ، مصدر سبق ذكره ، ص  -
4
 ، ص  7115، المطبعة الورقٌة تلوطنٌة . مراكش ،  8د . بو عبٌد عباسً ، القانون الجماعً االوربً ، ط  -
3
 855 - 853د .  مخلد عبٌد المبٌض ، مصدر سبق ذكره ص  -
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س محافظٌن مكون عن الوزراء ، وتمتع بالشخصٌة القانونٌة وٌشرف علمٌا  مجل

المالٌن فً االتحاد االوروبً ، وٌنتمً كل اعضاء االتحاد وقف امكانٌات وقدرات 

مالٌة كل دولة عضو
8

 

  -البنك المركزي االوربً : -4

تاسس هذا البنك فً مرحلة متأخرة من تطور الجماعة االوروبٌة ، وبعد ان دخلت 

حاسمة بقرار تولٌد العملٌات االوروبة و عملٌة التكامل واالندماج االوروبً مرحلة 

اصدار عملٌة اوروبٌة موحدة ، حٌث هدفة االساسً هو الحفاظ على استقرار العملة 

االوروبٌة التً  البورد منظمة موحدة تسمى منظومة البنوك المركزٌة االوروبٌة  

وهو ٌتمٌز هٌئة مستقلة تتمتع على الشخصٌة القانونٌة
7

 

والمتكون من محافظتً البنوك المركزٌة من الدول عضاء  ٌشرف على البنك مجلس

باالضافة الى اعضاء المجلس التنفٌذ الذي ٌكون من الرئٌسٌة ونائب الرأٌس اعضاء 

، وٌتم تعٌنهم لمدة ثمانً سنوات من بٌن شخصٌات تتوفر منها الكفاءات المطلوبة 

ن وذلك بقرار وبناء على توجٌه من المجلس الوزاري بعد التشاور من البرلما

جماعً من بٌت مكونات الدول االعضاء
4

 

وبناء على متقدم ، ٌتبن لنا االجهزة الفرعٌة لالتحاد الفرعٌة لالتحاد االوروبً 

تمكٌن بمساعدة االجهزة والمؤسسات االساسٌة ، وكذلك هً اجهزة تعتبر ، غلبها 

خص االقتصاد استشارٌة ، وذلك من حٌث االستشارات القانونٌة فً االتحاد بما ٌ

وبكل جوانبة وكذلك ما ٌخصها الجوانب الثقافٌة ، التوسع وغالبا ما تمارس هذا 

االجهزة عملها بشكل مستقل ، ولكن لصالح االتحاد االوروبً بما ٌخدم الصالح 

العام للدول االعضاءس من التوازن االقتصادي واقامة بنوك خاصة االتحاد ، وتدار 

ع الوزراء الماٌا ، باالضافة الى التموٌل االوروبً وفق هذه االجهزة بمشاركة م

داخل وخارج االتحاد كل ذلك من اختصاصها االجهزة االستشارٌة ، واذا هذة 

االجهزة هً اجهزة مهمة وتكون مكملة ومساعدة للمؤسسات الرئٌسة فً االتحاد 

 االوروبً

 

 

 

                                                           
8
 772مصدر صدر سبق ذكره ص ، د . حسن نافعة ،  -
7
 742د . فطٌمة حمزة ، مصدر سبق ذكره ، ص  -
4
 74د . صالح الدٌن السٌسً ، مصدر سبق ذكره ، ص  -
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 المطلب الثانً

 مظاهر التعاون والتقارب بٌن الدول االتحاد االوروبً ) انموذج تطبٌقً ( 

ٌعد التنسٌق والتعاون على مستوى االقلٌمً والعالمً سمة ممٌزة لعالمنا المعاصر ، من خالل 

ما تتخذ من ثورات متتالٌة فً مجاالت المواصالت والنقل واالتصاالت والزراعة والصناعة 

وبً ٌؤكد على اهمٌة التنسٌق والتعاون بٌن اعضاء فً عدة مجاالت ...... فاالتحاد االور

وسوف نعً فً هذا المطلب ابرز هذه المظاهر التقاربٌة التً كانت سائدة بٌن العدٌد  8مختلفة

 من اعضاء االتحاد االوروبً 

 -: توفٌر المناخ المالئم الحداث تقارب اوروبً :اوال  

لثانٌة مناخ غلب علٌه ارادة بناء السالم وعدم السماح بقٌام سادت اوروبا بعد الحرب العالمٌة ا

حروب جدٌدة مدمرة عمل االراضً االوروبٌة ولذلك  عند ما طرقت فكرة انشاء او اقامة سوق 

اوروبٌة  مشتركة وبرز قطاع واحد وهو الفحم والصلب قان الفكرة القت نجاح واقوتها 

البداٌة بما ٌتضمن لها النجاح وعلى الرغم من االعضاء واخذ الجد و اعطتها االهتمام منذ 

الحروب التً خاضتها القارة االوروبٌة اال انها عمل على بناء حٌث قامت بتوضٌف االموال 

الخدمة وتحقٌق االستمرار العلمً والتكنولوجً وصناعة المعرفة انما طورت المجال االمنً 

ة بناء اوروبا والمادة الصلبة االوربٌة والصناعة االسلحة حٌث كانت رغبة ارادة االوربٌن قوٌ

بعٌدا  عن النموذج االمرٌكً االٌابانً والتغٌرات ولٌدي حضارتها الصناعٌة وكان ذلك رمٌا 

 7ضافٌا  لتقدٌم المتنازالت لتحقٌق التقارب االوروبً 

  -ثانٌاً : المواطنة ) مٌكلو بول ( :

ها تشكل المركز وتهٌت سٌاسٌا وهو تجمع حضري سكانً  ضخم ٌضم عدة متصلة فٌما بٌن

واقتصادٌا ومالٌا  وثقافٌا  وٌشمل دول االتحاد ومنها انجلترا ، فرنسا ، المانٌا ، هولندا ، بلجٌكا ، 

وشمال اٌطالٌا وٌعتبر من مظاهر االندماج المجال والتعاونً ذات التقارب التً تنظمة دول 

وما تحققة هذه االنشطة من اندماج  8211 االتحاد ومجالٌا  كما ورد فً معاهدة ماستر بخت عام

 4فعلً بٌن الدول اعضاء االتحاد 

 -ثالثاً  : الزراعة والصٌد :

بدأ التفكٌر فً التقدٌم بالعملٌة التكاملٌة خطوة كبٌرة الى االمام واالنتقال لما من نطاق التكامل   

لزراعة نفسها على القطاعً الى نطاق التكامل االقتصادي الشامل ، ومتى طرحت المسالة ل

حاولت المفاوضات، وشارت فً بادي االمر من المشكالت والمحاذٌر اكثر بكثٌر مما طرحت 

من فرص وحلول ، حٌث اختلفت مصالحهم التعاونٌة االقتصادٌة حول السٌاسة الزراعة التً 

لبهض  تعٌنت على الجماعة االوروبٌة انتاجها التحرٌر تجارة المتطلبات الزراعة ، بٌنما كانت

االدول االوروبٌة ، وكان راسها المانٌا مصلحة ، كبٌر فً تحرٌر السلبع والمنتجات الصناعٌة ، 

                                                           
8
 37د . مخلد عبٌد المبٌض ، مصدر سبق ذكره ، ص  - 
7
 74لبنٌى جدٌد ، مصدر سبق ذكره ، ص  - 
4
 41، ص  8224راسات الوحدة العربٌة ، بٌروت ، لبنان ، ، مركز د 8بشارة ، فلتر، اوروبا و الوطن العربً ، ط  - 
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بٌنما كان لعضها االخر ، وعلى راسها فرنسا ، مصلحة اكبر فً تحرٌر السلع والمنتجات 

الزراعٌة لكن تمكنت الدول التجاوز المشكالت وجعل ) الزراعة والصناعة ( مظاهر تعاونً 

( واهدف تعاونً السٌاسة  7111لكن فٌما بعد حدوث اجند ) 8 ن اعضاء االتحاد االوروبًبٌ

 7الزراعة المشتركة الجدٌدة على النحو التالً 

 ربط انفاق المال العام بنوع الخدمة التً ٌقدمها القطاع الزراعً للمجتمع ككل -8

عتماد على الدعم خلق قطاع زراعً قادر على المنافسة والتصدٌر الى الخارج دون اال -7

 المستمر وفً الوقت نفسة ضمان مستوى الئق من الحٌاة الكرٌمة للمزارعٌن 

خلق قطاع زراعً ٌحترم االنسان البٌئة وٌحافظ علٌها وكذلك المحافظة على حٌوٌة  -4

 المناطق الرٌفٌة وتحوٌلها الى مناطق جاذبٌة للعمالة

االتحاد االوروبً فً تحسٌن  خلق الظروف المؤاتٌة الستٌعاب الدول الجدٌدة وتمكن -3

 الجانب التفاوضً فً منظمة التجارة العالمٌة وحملة مجال تعاونً اقتصادي اوروبً .

  -رابعاً التجارة :

تغٌر التجارة من اهم مظاهر التعاون االوروبً واهما فً التكوٌن والبنلء ، من خالل انشاء ) 

هً ازالة الحصص والرسوم سوق اوروبٌة مشتركة( التً عملت على نقطة جوهرٌة و

الجمرجٌة فٌما بٌنه الدول االعضاء بالتفاق مع منظمة التجارة الحرة االوروبٌة ومن خالل 

اجراءات موحدة للتعرٌفٌة الكمركٌة الخارجٌة حٌث كان هذا هو هدفها االساسً بٌن دول 

معٌشة فً تحسٌن مستوى ال 8251االتحاد ومن خالل ذلك ما نصت علٌة معاهدة روما عام 

وتحقٌق االستقرار السٌاسً  واالخٌر وانعاش الجانب التجاري حٌث تمثل ثلثً مجموع 

 (8المبادالت الخدمات والرسائل واالشخاص  دون حواجر جمركٌة )

 خامساً النقل : 

كان من الالفت ان تحتل اوربا قطاع النقل المواصالت موقفا  مهما منذ البداٌة على جدول اعمال 

ماعٌة االقتصادٌة والتعاونٌة االوروبٌة خاءلى الصناعة والتجارة والزراعة  نصب الجماعٌة الج

معاهدة روما على ضرورة سٌاسة اوروبٌة مشتركة تعاونٌة تعمل على تحقٌق الفعل على 

االرض كان اقل  بكثٌر من الطموح ، ٌعود السبب اهتمام االتحاد  بلورة سٌاسة النقل ، الى 

قطاع النقل بٌن التنمٌة االقتصادٌة من خالل  تحسٌن النشاط االقتصادي العالقة الوثٌقٌة بٌن 

% جمال اشتمارت االسواق ، وفً 31وقاع النقل والموصالت فً اوروبا ٌستوعب عن حوالً 

بدأ التحرك نحو سٌاسٌة مشاركة لتقوٌة حزمة والتعاون المشترك مع الدول   8224عام 

 4الشركات االخرى

  -االمنً السٌاسً : لجانب ا -خامساً 

ان طموح االنما واالوروبً ونجاحة نتٌجة الوحدة االوروبٌة ، حٌث ٌعتبر االمن والسالم 

الداخلً لالتحاد وجانب ومظهروهم للتقارب االوروبً ، والجدٌر  بالزكر ، ان الجانب السٌاسً  

                                                           
8
  478،  471د . حسن نافعة ، مصدر سبق ذكره ، ص  - 
7
 712محمد صالح القرٌنً واخرون ، مصدر سبق ذكره ، ص  - 
4
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ونٌة لالعضاء ، االوروبً نشأ بواسطة الضروف  صبح جزء السلوكٌة السٌاسٌة للدول  و التعا

فالتوجٌة تقوم الدول بالدقة الشكة وتعزر موضعات ومنهجٌة الخطوط المنتناهٌة من احتماالت 

نجاحها و تقاربها وكان ، البد من ٌكون عوامل لها للتقارب ونجاح ما ٌسمى  باالهداف الداخلٌة 

ن االوروبً  بعد الودلٌة ، حٌث نحو الشعور الوطنً بضرورة  االستقالل ال سٌما اكتشاف االم

انصار االتحاد السوفٌتً بعد انشاء الحرب الباردة ، كذلك تجسٌد المبادئ الخاصة فً 

اسب مع ن، هو السعً االبناء وامن اوروبً ٌالمنًا عٌدالص من جانبالدٌمقرطٌة والعدالة ، و

وكل ذلك المصلة الراهنة ، والتشٌد على تطوٌر عوٌة امٌة مستقلة فً اخاء االتحاد االوروربً 

  8واالندماج ٌعتبر ضوروات ال ٌجاد وصٌغة مستلقة لالمن االوروبً بالتعاون

 ربعاً : العملة ) االوروبٌة الموحدة ) الٌورو (

ٌعتبر الٌورو عن اهم مظاهر التقارب وانشاء تكتل اقتصادي نقدي موحدة ، حسٌن توجهت 

الوحدة النقدٌة االوروبٌة باسم )) جهود الدول االوروبٌة فً مجال التكامل االقتصادي بمٌالد 

الٌورو (( وقد حاز مٌالد وهذا العملة  ٌؤكد نجاح بخرٌة االوروبٌن التً بدأت منذ ما ٌزٌد عن 

لٌس  7117( عاما   لذلك فان الٌورو الذي وصل الى االوروبٌن فً اول كانون الثانً  51)

بمزٌد من االعضاء والحرفٌن ولهذا مجرد عملة وانما هو تجربة مرودة ٌنظر العالم الٌها اجمع 

والنها تجربة لٌس سابقة لها من توكها والهمٌة التعرف على هذا المشروع قاموا بانشاء الجان 

منذ ان كان مجرد فكرة وحلم اوروبً حتى اصبح حقٌقة ومن تلك اللجان ) لجنة واٌتر ( وذلك 

الوحدة النقدٌة االقتصادٌة بٌن لتقوٌم بوضع اصبح خطط مفصلة بتحقٌق التقارب  والتعاون فً 

واقترحت انحاء اتحاد  8221دول االتحاد وبصورة تدرٌجٌة وقدمت هذه اللجنة تقرٌرها عام 

( ولكن قبل تنفٌذ نوصٌات هذه اللجنة قامت )  81- 2نقدي اوروبً خالل  فترة تتراوح من  ) 

لوقت هو  قرار تحوٌل الوالٌات المتحدة االمركٌة ( بأتخاذ اخطر قرار اقتصادي فً ذلك ا

 7الدوالر الى ذهب وهو ما احدث ارباكا   فً النظام النقدي الدولً 

ذلك تغلب االتحاد االوروبً على ذلك من خالل وقوع نظام اخلق علٌة )) نظام الثعبان  دوبع

داخل النفق (( وهو نظام نقدي ٌسمح بها فً تزاٌد العمالت االوروبٌة حول سعر محوري 

% وكذلك و لكن هذا النظام جدٌر لتلك المشاكل وهً ما تسمى )) 7,75سبة  باالدوالر بن

معاهدة ماستربخت( لمواصلة نظام الثعبان باداخل بعض التعدٌالت على معاهدة روما ثم عدلت 

قٌام الوحدة االقتصادٌة بٌن الدول االوروبٌة فً احتفالت صافٌة ٌشاهدها العالم كلة فً كانون 

نا مرحلة تنفٌذ مجموعة من السٌاسات البرامج االقتصادٌة لتحقٌق التقارب ، وجائ 8224الثانً 
4 

وثم اعداد مٌالد العملة االوروبٌة ) الٌورو( حٌث تم تثبٌت االسعار حرف عمالت الدول 

 8222فً عام  المشاركة بصورة تلقائٌة وصاحب ذلك انشاء بنك مركزي اوروبً وثم عالنة

 لٌكن اشهر حدث اقتصادي ومظهر من مظاهر التقارب االقتصادي بٌن دول االتحاد

                                                           
8
 54بشاره خضر مصدر سبق ذكره، ص  - 
7
 51،ص 7185هنداوي للتعلٌم والثقافة ، ، مؤسسى8، وساٌمون اشرود ، االتحاد االوربً ، ط جون بٌندر - 
4
 51مصدر سبق ذكرة ، ص’ فطٌمة حمزة  - 
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ومن اهم اهدافة ، هو تحقٌق الوحدة النقدٌة بٌن الدول االوروبٌة ، الن وجود عملة موحدة ، 

سون ٌجمعن الزمات االقتصادٌة المتهدنة االوروبٌة ولذلك التقلٌل من ضروف سعر الدولة 

تكلفة التحوٌالت العملة و الحواالت المصرفٌة ودعم التجارة الدولٌة واالستثمار وذلك وتحقٌق 

 نتٌجة االعتماد العملة الموحدة البنك المركزي الموحد وزٌادة كفاءة النظام االمركزي _

ومن خالل ما تقوم فهو ان التوحٌد االقتصادي اذا لم ٌتوافق ٌتوحٌد سٌاسً سٌكون واهٌا  

حٌد السٌاسً اذا لم ٌتبع بتوحٌد اقتصادي ال ٌمكن ان ٌكون هناك تقارب اوروبً ، وبالعكس التو

حٌث تبٌن ان وحدة السوق االوروبٌة الداخلٌة اطار سٌاسً ال تنمً  اال بادارة مشتركة بٌن 

اعضائه أي ال ان لكون هناك احداث تقارب سٌاسً كان ام اختصاص ام غٌر ذلك من مظاهر 

تقاربٌن مرتبطٌن ببعضهما ال ٌنفصال  ولكل بٌنها كما تبٌن شرط لالخر . التعاون الن هذٌن ال

باالضافة ال العملة الوحدة     اهمٌتها االعضاء االتحاداالوروبً من خالل احداث تقارب بٌن 

 الدول وتسهٌل المهمات المتجة اقتصادٌا و النهوض باتجاه قوي قادر على ان ٌكون  .

ٌر ، فهو غوالت ر بٌن االستمرا ٌدور ن لالتحاد االوروبً مستقبل دراسة تبٌن احٌث من خالل ال

دول ٌكون فً غاٌة تسبقها  من بدأ بنهضة كبٌرة وٌعد قرار خروج برطانٌة من االتحاد وما 

بسبب ما وجهتة الدول االوروبٌة من  ضعٌفمال وحتهذا ا كنلتفكك ، لباالخطورة والفشل 

تطور تكنلوجً وانه ٌعتبر حروب دموٌة  فال تسمح بٌن ٌتفكك ما بنتٌه خالل هذه السنٌن من 

 حٌث االقتصادمن  ثانً اكبر اتحاد بعد الوالٌات المتحدة االمركٌة 
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 الخاتمة واالستنتاج                             

من خالل دراسة دور العمل االقتصادي في تحقيق التقارب بين دول االتحاد االوروبي ، والتركيز 
عمى تجربتو عمى اعتبار انيا اكثر التجارب التكاممية واالندماجية االقميمية نجاحا ، فقد تم 

ول التصرف عمى بداية البحث من االتحاد المتبادل بين الدول ، التي تعتبر بمثابة سيطرة الد
الضعيفة عمى الدول القوية من خالل الغايات المادية بمظير المساعد الذي يتبنى شكل معين 
ويسعى الى تحقيقو من خالل ىذه الدول الصغيرة التي يعتبرىا ضعف اقتصادي الى جانب ذلك 
اىمية التجارة الدولية بين الدول وما تكمنو من تكامل اقتصادي وسياسي واالنشغال في الحروب 

باالضافة الى ذلك فقد ادركنا ان االتحاد االوروبي اصبح  يمثل قوة وتاثير بالغ االىمية عمى  ، و
مستوى العالمي، وما لممؤسسات االوروبية من دور في عممية االندماج التقاربي داخل االتحاد 
االوروبي ومن خالل ذلك يتبين لنا عدة استنتاجات فعمية في االتحاد االوروبي ومن ىذه 

 -ستنتاجات :اال

( ان التجارة الدولية واالعتمادية المتبادلة بين الدول تمثل جانب ميم في السياسة االقتصادية 1
 لمدولة 

( ان المساعدات الخارجية ىي نمط فعمي لمدول الضعيفة اقتصاديا واىداف معينة عمى حساب 2
 ىذه الدول 

ة بأنشاء وحدة اقتصادية استحدثت خمق ( استطاعت الدول االوروبية غداة الحرب العالمية الثاني3
سوق اوروبية موحدة مشتركة وبناء اتحاد قوي وفعمي ، اقتصاديا ونقديا وماليا الى توزيع االتحاد 

 بالتعاون مع دولة عمى المستويات الثقافية واالجتماعية والقضائية والحقوقية 

نحو االندماج االقتصادي ( تقارب دول االتحاد االوروبي من التكتل لبمدانيا وىي تميز 4
 التعاوني في اطار اوروبا موحدة



 

34 
 

( رغم اىداف الوحدة واالندماج الذي تسعى دول االتحاد االوروبي لتحقيقو فان مبدأ المنافسة 5
 يعتبر عامل قوة ليذا االتحاد 

 ( رغم المضايقات التي تواجو تكتل االتحاد االوروبي اال ان ىناك امكانيات كبيرة لمتغمب عمى6
 ىذه الصعوبات 

( رغم الصعوبات التي تطال االتحاد االوروبي من اقوى التكتالت االقتصادية في العالم لكنو 7
 يواجو منافسة شرسة من بعض الدول في طميعتيا الصين والواليات المتحدة االمريكية 

مريكا ( يعتبر االتحاد االوروبي اقوى التكتالت االقتصادية في العالم الى جانب مجموعة ا8
 الشمالية لمتبادل الحر 

( ان مؤسسات االتحاد االوروبي تؤدي عممنا عمى اساس التعاون فيما بينيا وال تستطيع اي 9
 مؤسسة ان تعمل بمفرد عن االخر

 ( تتنازل الدول االعضاء في االتحاد عن مجموعة من حقوقيا لصالح االتحاد10

وبية في منتصف الثمانينات من القرن ( بروز اوروبا كفاعل اساسي محل المساحة االور 11
 1992العشرين بعد اعالن خطة انشاء سوق اوروبية موحدة مع توقيع اتفاقية ماستر يخت عام 

( بروز مظاىر حاولت التقرب بين الدول لتحقيق حدة الصراع بينين وشغميم بظاىرة تعاونية 12
 معينة

( ان مستقبل االتحاد يدور  في تفكك وجعمو نظام قطبي اوروبي بعد خروج بريطانية ، وكذلك 13
 طمب الدول االوروبية الشرقية والعربية  وحديثة االنظمام ، مثل تركيا و أوكرانيا.  
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 ادر والمراجعالمص

 القران الكرٌم  -

 الكتب العربٌة  -اوال  : -

االوروبٌة المشتركة حاضر ومستقبلها الهٌئة أحمد على دغٌم ، السوق  -8

 . 8215المصرٌة العامة للكتاب ، القاهرة ، 

مطبعة التعلٌم العالً ، بغداد،  –أحمد نوري النعٌمً ، السٌاسة الخارجٌة  -7

8212 

، المطبعة و الورقة  8بو عبٌد عباس ، القانون الجماعً االوروبً ، ط -4

 . 7115الوطنٌة ، مراكش ، 

، مؤسسة هنداوي  8ساٌمون اشرود ، االتحاد االوروبً ، طجون بٌندر و -3

 ، 7185للتعلٌم زالثقافة ، 

 7113حاتم سامً ، التكتالت االقلٌمٌة ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،   -5

، كلٌة العلوم السٌاسٌة ،  5سعد حقً توفٌق ، مبادئ العالقات الدولٌة ، ط  -5

 7181جامعة  بغداد ، 

سٌسً ، االتحاد االوروبً والعملة االوروبٌة الموحدة صالح الدٌن  حسن ال -2

 7114) الٌورو ( عالم الكتب ، القاهرة ،

عبد الرحمن ٌسٌري احمد مقدمة  فً االقتصاد الدولً ، دار الجامعات  -1

 8222المصرٌة ، االسكندرٌة ،

،دار ا الفكر  8عبد الرؤوف هاشم ٌسٌري ، المفوضٌة االوروبٌة ، ط -2

 7112رٌة ، الجامعً ، االسكند

عبد العزٌز صدوق ، بناء االتحاد االوروبً ، خلٌة الحقوق ،  -81

 7187الرٌاض ، 

، مطبعة العانً ،  8، ط  8عبد هللا عباوي ، مبادئ االقتصاد ، ج  -88

 8228بغداد 

عبد المطلب عبد الحمٌد ، الجات والبات ، منظمة التجارة العالمٌة ،  -87

 7114الدرار الجامعة ، االسكندرٌة ، 

المطلب عبد الحمٌد ، النظام االقتصادي العالمً الجدٌد والثقافة عبد  -84

 سٌتمبر 88المستقبلٌة بعد احداث 
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غازي صالح الطائً ، االقتصاد الدولً ، دار الكتب للطباعة  -83

 8222ووالكتب ، الموصل ، 

فرح صابر ، القوة االقتصادٌة ، واثرها فً العالقات الدولٌة ، مطلعة  -85

 7183العانً ، بغداد ، 

كامل عالوي الفتالوي ، د حسٌن لطٌف كاظم الزبٌدي . مبدأ علم  -85

 7112االقتصادي ، دار صفاء للنشر ، عمان ،

كرٌم مهدي الحسناوي ، مبادئ علم االقتصاد ، كلٌة االدارة ،  -82

 7187واالقتصاد ، وبغداد ،

كرٌم مهدي الحسناوي ، مدخل الى االقتصاد الدولً ، مطبعة التعلٌم  -81

 8211بغداد ، العالً ، 

مارتت غرٌفٌن ، تٌري اوكاهات ، المفاهٌم االساسٌة للعالقات الدولٌة  -82

 7117، مركز الخلٌج لالبحات ، دبً، 

،  8مخلد عبٌد المبٌضٌن ، االتحاد الظاهر اقلٌمٌة متمٌزة ، ط  -71

 7187االتحاد ٌمٌون للنشر والتوزٌع ، ، عمان ، االدرن،

، منشورات  8محمد دحام الكروي ، مدخل االتحاد االوروبً ، ط -78

 7184الحلً الحقوقٌن ، بٌروت ، 

تطور السٌاسة الدولٌة ، فً القرون التاسع ’ محمد  السٌد سلٌم ،   -77

 7113عشر و العشرٌن  ، دار الفجر للنشر والتوزٌع ، القاهرة ، 

مقدمة فً  محمد صالح القرٌشً ، امام هواز جاء هللا الدلٌمً  ، -74

 8221االتحاد االوربً ، مدٌرٌة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ،

محمد المجذب ، التنظٌم الدولً ، منشورات المحلً للحقوقٌن ،  -73

 7112’ بٌروت 

محمد المقداد ، أ . م . د هاسٌل سرحات ، االتحاد االوروبً ،  -75

ة جامعة ، ال البٌت والعوامل المؤثر على وزنة ، الدولً ، معهد وبٌن الحكم

 ،7112 

موفق علً الخلٌل ، واخرون ، مبادئ االقتصاد ، مطبعة التقنً ،  -75

 8212بغداد ، 

هجٌر عدنان زكً أمٌن ، االتحاد الدولً نظرٌة وتطبٌقات ، مطبعة  -72

 7112التعلٌم العالً ، بغداد ، 

 8225القاهرة ، ’ هشام عفٌفً االتحاد االوروبً ، منشورات الغالً -71

روس ، مبادئ اقتصادي شركة المؤسسة الدٌنٌة للكتاب ، ودٌع طو -72

 7181طرابلس ، 



 

35 
 

 

  -ثانٌا  : الرسائل واالطارٌح :

ابراهٌم ابو جلحة ، التعاون االوروبً  فً الجزائر ) دراسة تحلٌلة ، رسالة  -8

ماجستٌر ) غٌر منشورة ( كلٌة العلوم االقتصادٌة ، جامعة مبكرة ، الجزائر 

،7184 

تأثٌر التكتالت االقتصادٌة على توجٌة قرارات المنظمة  فطٌمة  حمزة ، -7

العالمٌة للتجارة ) االتحاد االوروبً انموذجا  ( اطروحة دكتور غٌر منشور  

 7185كلٌة العلوم االقتصادٌة ، جامعة محمد خضٌر ، الجزائر ،

لبنى جدٌد ، السوق االوربٌة المشتركة والسوق العربٌة المشتركة ، رسالة  -4

 7113’ غٌر منشورة ( كلٌة االقتصاد ، جامعة نهرٌن ، مصر  ماجستٌر)

محمد مشهور الفاٌز ، المساعدات الخارجٌة واثرها على عملٌة االصالح  -3

السٌاسً فً االردن ، رسالة ما جستٌر ) غٌر منشورة ( كلٌة العلوم 

 7188السٌاسٌة ، الجامعة االردنٌة ، 

ل الخارجً ، فً تغطٌة محمد مصطفى  ابو مصطفى ، دور اهمٌة التموٌ -5

 7112العجر الدائم لموانة السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ، غزة ، 

 ثالثًا : المجالت و الدوريات 
اب محمد فرج ، السياسة الخارجية المشتركة لالتحاد االوروبي تجاه الشرف االوسط  -1

 2012، مركز الدراسات الدولية ، كمية القانون والعموم السياسية ، جامعة السيممانية
احمد سعيد ابو عماد ، البناء المؤسسين لالتحاد االوروبي مجمة السياسة االوروبية ،  -2

 2000،  142مركز االىرام ، ع 
، درسات الوحدة العربية ، بيروت ،  1ط ’ بشارة خضير ، اوروبا والوطن العربي -3

1993 
ة ، مجمة العموم فوزية حذا اكرم ، التكتالت االقتصادية وانعكاساتيا عمى الدول النامي -4

 2006،  43السياسية ، جامعة بغداد ، كمية العموم السياسية .
ناىد عز الدين ، محوالت  اوروبا  الشرقية بين الشد والجذب ، مجمة السياسة  -5

 2009، القاىرة ، اكتوبر ،  178الدولية ، عدد 


