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 . التقرير حصيلة متابعة ما يُنشر في اإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية 

ين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على المعلومة أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصادي

 االقتصادية. 

بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل 

 خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية .

ولية عن أية معلومة غير صحيحة واردة في التقرير ألن المعلومات الواردة فيه وأخلي نفسي من المسؤ

 على مسؤولية المصدر الذي حصلنا منه على المعلومة، المثبت في نهاية التقرير.

  .أرجو االطالع وموافاتي بأية مالحظات حول التقرير

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

 أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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The report is the outcome of the follow-up to what is published in the economic media 

and the Web. 

The report at the disposal of academics, economists, decision makers and followers, to 

facilitate access to economic information. 

Some of the information and data in the report may not be reliable enough and need to 

be checked by an expert or specialist. Help by checking this information with the source 

for reliability. 

I disclaim myself for any incorrect information contained in the report because the 

information contained therein is the responsibility of the source from which we obtained 

the information, which is confirmed at the end of the report. 

Please see and provide any comments on the report. 

with my best wishes 

                                                                       Prof. Dr. Mustafa Abdullah Al-Kafri 

                                                                     Faculty of Economics - Damascus University 

Note: 

I would like those who do not wish to continue to send me an informative report to be 

deleted from the mailing list. 
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تكررت المحاوالت في تاريخ القارة األوروبية لتوحيد أمم أوروبا، فمنذ انهيار اإلمبراطورية 

ية ثم الفرنك شارلمان، مروراً بإمبراطورية البحر األبيض المتوسطالرومانية التي كانت تمتد حول 

اإلمبراطورية الرومانية المقدسة اللتين وحدتا مساحات شاسعة تحت إدارة فضفاضة لمئات السنين، 

قبل ظهور الدولة القومية الحديثة. وفيما بعد حدثت محاوالت لتوحيد أوربا لكنها لم تتعد الطابع الشكلي 

في القرن التاسع عشر، واألخرى في أربعينات القرن العشرين على  نابليونوالمرحلي، منها محاولة 

 صيرة وانتقالية.، وهما تجربتان لم تتمكنا من االستمرار إال لفترات قهتلريد 

دولة أوروبية  27االتحاد األوروبي شراكة سياسية واقتصادية فريدة من نوعها، تضم في عضويتها 

مليون نسمة،  500تهدف إلى تحقيق السالم والرخاء والحرية لمواطنيها الذين يبلغ عددهم حوالي  

 .والعيش في عالم أكثر عدالً وأكثر أمناً 

وروبي هو المعاهدات الموقعة بين الدول األعضاء. ترسم هذه التشريع األساسي لالتحاد األ

لالتحاد األوروبي، وتوطد الهيكلة المؤسسية، واإلجراءات التشريعية.   المعاهدات السياسات األساسية

 ويتطور نظام االتحاد األوروبي السياسي باستمرار ولم يسبق له مثيل.

الدول القومية إلى المؤسسات الدولية االوروبية. من أهم مبادىء االتحاد األوروبي نقل صالحيات 

لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصالحيات الممنوحة من كل دولة على حدا لذا ال يمكن 

 حيث إنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم. فدرالياعتبار هذا االتحاد على أنه اتحاد 

الذي تبنت  اليورولالتحاد األوربي نشاطات عديدة، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي 

األعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري  27دولة من أصل ال 13استخدامه 

 موحدة.

 1957عام  معاهدة روماحفل توقيع  

 عام على انشائه بتوقيع اتفاقية روما. 50بمرور  2007احتفل في مارس 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/1957
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Rometreaty.jpg
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 :  المعاهدات األساسيةو األوروبيتأسيس االتحاد 

تأسس االتحاد االقتصادي والنقدي األوروبي )منطقة اليورو( بموجب اتفاقية ماستريخت عام 

 . النتماء إلى هذا االتحاد الموافقة على االتفاقية باالقتراع العام كقاعدة عامة. ويتطلب ا1992

لم يضع اإلتحاد األوروبي بادىء األمر أية شروط إضافية إلنضمام الدول المرشحة للعضوية ما 

عدا الشروط العامة التي تم تبنيها في اإلتفاقيات المؤسسة لإلتحاد. لكن الفرق الشاسع في المستوى 

 بيمجلس اإلتحاد األوروو دول اإلتحاد دفع  والشرقية الوسطىقتصادي و السياسي بين دول أوروبا اإل

 1 :شروط كوبن هاغنليضع ما يعرف  1993في عام 

على الدولة المترشحة للعضوية أن تتمتع بمؤسسات مستقلة تضمن الديمقراطية و شروط سياسية: 

 على دولة القانون و أن تحترم حقوق اإلنسان و حقوق االقليات. 

اد السوق و قادر على التعامل مع وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصشروط إقتصادية: 

 المنافسة الموجودة ضمن اإلتحاد. 

على الدولة المترشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها و قوانينها بما يتناسب شروط تشريعية: 

 مع التشريعات و القوانين األوروبية التي تم وضعها و تبنيها منذ تأسيس اإلتحاد. 

 لمعايير التقارب األربعة:كما يتعين أن تستجيب الدولة 

 أال يكون معدل التضخم مرتفعاً بحيث يهدد استقرار أسعار السلع والخدمات.  .1

 تقليص أسعار الفائدة حتى يمكن للقطاع الخاص زيادة استثماراته.  .2

 من الناتج المحلي اإلجمالي.  %60أال يتعدى الحجم األقصى للديون  .3

 ج المحلي اإلجمالي.من النات %3أال يزيد عجز الميزانية على  .4

بات من الضروري  1996وحسب ميثاق االستقرار والنمو الذي وافق عليه مؤتمر قمة دبلن عام 

 احترام هذه المعايير بصورة مستمرة وإال تعرض البلد المخالف لغرامات مالية كبيرة.

عضوية شحة لوتطبيقاً لهذه المعايير واستناداً إلى نصوص االتفاقية تم قبول جميع البلدان المر

دولة. أما الدول التي لم  11االتحاد االقتصادي والنقدي باستثناء اليونان، فأصبح عدد أعضاء االتحاد 

تتقدم بطلب العضوية فهي السويد والدانمارك وبريطانيا وتعامل عمالتها معاملة العمالت األخرى 

 كالدوالر من حيث أسعارها التعادلية مقابل اليورو، أي حسب السوق.

                                                      
 : من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.المصدر - 1 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%BA%D9%86&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%BA%D9%86&action=edit
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 : لالتحاد األوروبي المعاهدات األساسية

  1957معاهدة الجماعة االقتصادية األوروبية تم التوقيع عليها في روما عام ، 

  1986القانون األوروبي الموحد لعام ، 

  1992معاهدة ماسترخت هولندا عام  ، 

  1997معاهدة أمستردام  

  2007معاهدة لشبونة . 

 2 مؤسسات االتحاد األوروبي:

أجهزة إدارية تعرف بما يسمى المثلث اإلداري  3اإلتحاد األوروبي في بنيته التنظيمية على  يعتمد

 .البرلمان األوروبيو  وبيةالمفوضية األور، مجلس اإلتحاد األوروبيوهي 

 :مجلس األوروبيال - 1

رؤساء دول أو حكومات الدول األعضاء، إلى جانب رئيس المجلس  يتألف المجلس األوروبي من

ورئيس المفوضية، وتشارك في أعماله الممثلة العليا للعالقات الخارجية والسياسية واألمنية في االتحاد 

األوروبي. يقوم المجلس األوروبي بتحديد االتجاه السياسي العام وأولويات االتحاد األوروبي، إال أن 

يمارس وظائف تشريعية. يدعو رئيس المجلس إلى االجتماع مرتين كل ستة أشهر وإذا  المجلس ال

تطلب األمر، فيعقد الرئيس اجتماعا خاصا. فترة والية الرئيس هي سنتان ونصف سنة ، قابلة للتجديد 

 .مرة واحدة. وعادة ما يجتمع المجلس األوروبي في بروكسل

ل و الحكومات في الدول األعضاء باإلتحاد األوروبي المجلس األوروبي هو اجتماع لرؤساء الدو

مرات في العام التخاذ القرارات  3إلى  2باإلضافة إلى رئيس المفوضية األوروبية. يعقد اإلجتماع من 

السياسية و االقتصادية الهامة و رسم سياسة اإلتحاد. و عادة ما يكون برأسة الدولة التي تترأس مجلس 

اتخاذ القرارات باإلجماع. و ال يعتبر المجلس األوروبي من األجهزة اإلدارية  يتم اإلتحاد األوروبي.

 لالتحاد.

 :مجلس اإلتحاد األوروبي - 2

مجلس اإلتحاد األوروبي من أهم األجهزة اإلدارية في اإلتحاد )على الرغم من تقليص يعد 

 وبي.على المستوى األور صالحياته لصالح البرلمان األوروبي( ويقوم بتمثيل مصالح الدول األعضاء

                                                      
 (مجلس أوروباأو مع  مجلس اإلتحاد األوروبي)انتبه من الخلط بينه و بين  - 2 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7&action=edit
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له صالحيات واسعة ضمن المجاالت المتعلقة بالركيزة الثانية و الثالثة كالسياسية الخارجية 

المشتركة و التعاون األمني لكنه ال يمكن أن يقرر في مسائل متعلقة بالركيزة األولى إال بناءا على طلب 

 من المفوضية األوروبية.

من وزراء حكومات الدول األعضاء والذي يعقد إجتماعاته حسب يتكون مجلس اإلتحاد األوروبي 

 14. أكثر الوزراء اجتماعا هم وزراء الزراعة )حوالي لوكسمبورغو  بروكسلالحاجة في كل من 

 مرة في السنة(، المالية و الخارجية الذين يجتمعون مرة في الشهر تقريبا.

يتم التصويت في المجلس إما باإلجماع أو بالغالبية المؤهلة وذلك حسب المجال الذي ينتمي إليه 

المصوت عليه. تملك كل دولة عضوة في المجلس عدد من األصوات يتناسب مع عدد  الموضوع

سكانها. كما يتم زيادة عدد األصوات المخصص للدول الصغيرة لخلق نوع من التوزان مع الدول 

 الكبيرة.

دولة حيث يتطلب لنجاح التصويت باألغلبية  25صوتا موزعة على  321يبلغ عدد األصوات الكلي 

من األصوات. كما يتطلب أيضا موافقة اغلبية  % 72.27صوتا أي بنسبة تعادل  232إلى المؤهلة 

على االقل من سكان  %62الدول االعضاء و أن يشكل سكان هذه الدول الموافقة مجتمعة ما يعادل 

 اإلتحاد.

حتى  رتتولى الدول األعضاء الرئاسة بالتناوب لمدة ستة أشهر وفقا لنظام محدد سلفا )من شهر يناي

 شهر يونيو ومن شهر يوليو حتى شهر ديسمبر(.

 ـ البرلمان األوروبي:  2

  .يُنتخب البرلمان األوروبي كل خمس سنوات من قبل شعوب االتحاد األوروبي لتمثيل مصالحهم

وظيفة البرلمان األوروبي الرئيسية هي إقرار القوانين األوروبية على أساس المقترحات التي تقدمها 

كما   .األوروبية. يتشارك البرلمان األوروبي المسؤولية مع مجلس االتحاد األوروبيالمفوضية 

وتعقد   .ويتشارك البرلمان والمجلس سلطة مشتركة للموافقة على الميزانية السنوية لالتحاد األوروبي

 بلجيكا. )االجتماعات الرئيسية للبرلمان في ستراسبورغ )فرنسا(، والبعض اآلخر في ) بروكسل 

 732الى  626أعادت معاهدة نيس توزيع عدد النواب في البرلمان األوروبي بحيث ارتفع من 

 .2007بعد انضمام بلغاريا ورومانيا عام  786دولة ويتوقع أن يزداد العدد الى  25ألوروبا من 

 87( لكن "الكبار" الثالثة اآلخرين انخفضت حصتهم من 99احتفظت المانيا بعدد النواب نفسه )

 نائباً وتتساوى بذلك مع اسبانيا. 54، وبين األعضاء الجدد تعتبر بولندا األفضل تمثيالً مع 78 الى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
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يملك البرلمان األوروبي بعض الصالحيات التشريعية و يعتبر الجهاز الرقابي و االستشاري في 

وانين، قاإلتحاد األوروبي. يراقب عمل المفوضية األوروبية و يوافق على أعضائها، يشارك بوضع ال

يصادق على اإلتفاقات الدولية و على انضمام أعضاء جدد. كما يملك صالحيات واسعة في مايتعلق 

 بالميزانية المشتركة لإلتحاد األوروبي.

 .لوكسمبورغو  بروكسللكنه يعمل أيضا في  ستراسبورغيقع مقر البرلمان األوروبي في 

يفرض عدد المقاعد المحدد لكل دولة على النواب من الدول المختلفة التجمع ضمن تيارات حسب 

 انتماءاتهم السياسية الحزبية. يتم التصويت وفق مبدأ األغلبية.

  ـ المفوضية األوروبية: 3

ة ككل. تقدم المفوضيهي الهيئة التنفيذية لالتحاد األوروبي وتمثل مصالح االتحاد األوروبي 

وتقوم بتنفيذ   .مسودات لمقترحات قوانين أوروبية جديدة للبرلمان األوروبي والمجلس األوروبي

تلعب المفوضية أيضا دور   .سياسات االتحاد األوروبي وإدارة تمويالت وبرامج االتحاد األوروبي

 حاد األوروبي والقوانين. تستطيع"الوصي على المعاهدات" والتأكد من أن يلتزم الجميع بمعاهدات االت

المفوضية العمل ضد الخارجين عن القانون، وأخذهم إلى محكمة العدل األوروبية إذا لزم األمر. تتألف 

يتم اختيار رئيس   .مفوض، مفوض واحد من كل دولة في االتحاد األوروبي 27المفوضية من 

، والمصادقة عليه في البرلمان المفوضية من قبل حكومات االتحاد األوروبي السبع وعشرين

ويتم ترشيح المفوضين اآلخرين من قبل الحكومات الوطنية بالتشاور مع الرئيس الجديد،   .األوروبي

أما المفوضون فهم ال يمثلون حكومات بلدانهم األصلية،   .ويجب أن يصادق عليه البرلمان األوروبي

 .عينة وكلهم يعينون لمدة خمس سنواتفكل واحد منهم يتحمل المسؤولية عن منطقة سياسية م

لكل دولة وفق معاهدة نيس مفوض أوروبي واحد وبذلك ألغيت القاعدة التي تقول إن كال من المانيا 

 وفرنسا والمملكة المتحدة وايطاليا واسبانيا لها مفوضان في مقابل مفوض واحد لكل من الدول األخرى.

وروبيين أن يحددوا باإلجماع العدد الجديد للمفوضين عضواً على القادة األ 27عندما يضم االتحاد 

 والذي يجب "ان يكون أقل من عدد الدول األعضاء".

يعين رئيس المفوضية بالغالبية الموصوفة وليس بتوافق المجلس األوروبي كما في السابق وتعيينه 

 3 يجب أن يحظى بموافقة البرلمان األوروبي.

                                                      
 )ا ف ب(  19صفحة  -شؤون عربية و دولية  - 1933العدد  - 2005أيار  31الثالثاء  -المستقبل  - 3 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
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ة صنع القرار داخل المجموعة األوربية، وإجراء إصالحات تهدف اتفاقية نيس إلى تطوير عملي

تساعد االتحاد على استيعاب أعضاء جدد يبلغ عددهم عشرة دول معظمها من أوربا الشرقية، متوقع 

انضمامهم خالل السنوات القليلة القادمة، وستشمل اإلصالحات المفوضية األوربية، ونظام االقتراع 

بي ويتوقع أن يناقش الزعماء األوربيون ما يطلق عليه ميثاق الحقوق في مجلس وزراء االتحاد األور

األساسية وسيطلب منهم أيضا دعم اقتراح يدعي إلى تقدم الوحدة األوربية على مسارات متعددة سبب 

توسيع االتحاد األوربي يعتقد األعضاء الحاليون لالتحاد أن السماح بدخول أعضاء جدد سيحسن من 

لرفاهية في جميع أنحاء أوربا، ويخلق سوق داخلية كبيرة، وعدد كبير من المستهلكين مستقبل السالم وا

 .وفرص عمل وتجارة أوسع، ومجموعة دول مجاورة مستقرة ومرفهة

 :مصير المفوضية األوربية 

وبموجب اتفاقية نيس يتم إصالح المفوضية األوربية التي من مهامها إدارة شؤون دوائر االتحاد 

م المفوضية التي يترأسها رومانو برودي تسعة عشر مفوضا، منهم نائبين للرئيس، وفي األوربي وتض

الوقت الراهن، تعين كل دولة من دول التحاد الخمس عشرة مفوضاً لها، بينما يسمح لبعض الدول 

يس، ن الكبيرة مثل المملكة المتحدة وألمانيا تعيين مفوضاً إضافياً ولكن ستفقد تلك الدول، بموجب اتفاقية

حقها في تعيين المفوض الثاني، بينما تتناوب الدول الصغيرة في تعيين مفوضاً واحداً لها ويرى الزعماء 

 األوربيون التغيرات ضرورة للمضي قدماً في توسيع عضوية االتحاد. 

 :األعضاء وحق الفيتو

ت لوقوبموجب اإلصالحات الجديدة، سيفقد األعضاء حقهم في نقض بعض االقتراحات ففي ا

الراهن، يتوجب الحصول على إجماع تام لألعضاء في عدد من المجاالت، ويحق للدول منفردة أن 

تمارس حق النقض وإذا أستمر الوضع الراهن بعد توسيع االتحاد، ستصبح عملية اتخاذ قرارات صعبة 

لغى حق ن يللغاية، ولذا ستلغي االتفاقية الجدية حق الفيتو في بعض المجاالت وكان من المفروض أ

النقض في سبعين مجاال، لكنه قلص إلى أربعين ودعت بريطانيا إلى إلغاء حق النقض، وطالبت 

الحصول على إجماع في ستة مجاالت مهمة، وهي الضرائب والدفاع والتأمين االجتماعي والسيطرة 

 على الحدود وتغير االتفاقيات والمساهمات لخزينة االتحاد.

الفيتو، سيتم توسيع صالحية ما يدعى بنظام التصويت باألغلبية المقيدة،  وفي حالة إلغاء حق النقض

ويعني أن توزيع األصوات يتم حسب حجم الدول وأن الدول الكبيرة لها أصواتاً أكثر من الصغيرة، 

 مثل بلجيكا وأيرلندا.
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  :ميثاق الحقوق األساسية

 لدول األعضاء، مثل الحق في الحياة،يتضمن الميثاق أربعة وخمسون حقا أساسيا متنوعا لمواطني ا

وحق الزواج واإلضراب ويقول المعارضون إن ذلك سيكون أول خطوة باتجاه سن دستور أوربي 

موحد يمكن استخدامه لمواجهة تشريعات محلية في الدول األعضاء لكن الزعماء األوربيون يقولون 

 مجموعة من قوانين. إن قائمة الحقوق هذه ستكون بمثابة إعالن سياسي فقط، وليس 

 :االصالحات الدستورية األساسية في اتفاقية نيس 
في ما يأتي االصالحات الدستورية األساسية في معاهدة نيس التي تم التفاوض عليها في كانون 

علماً أن إدارة المؤسسات  2003ودخلت حيز التطبيق في أول شباط )فبراير(  2000األول )ديسمبر( 

 .بموجبها بعدما رفض الفرنسيون الدستور األوروبي في استفتاء  األوروبية ستظل تتم

 :2002مراحل تطور الوحدة النقدية األوروبية التي سبقت طرح اليورو للتداول في عام 

يمثل االتحاد االقتصادي والنقدي األوروبي أعلى درجات التكامل واالندماج االقتصادي على صعيد 

ي العالم، فقد بلغ آخر مرحلة من مراحل التكامل واالندماج االقتصادي التكتالت االقتصادية اإلقليمية ف

 وهي الوحدة النقدية وتداول العملة الموحدة )اليورو(.  

 2002انطلق اليورو في األول من كانون األول  

مليون أوروبي وهم  300صحا أكثر من  2002في عيد رأس السنة األول من يناير/ كانون الثاني 

ن اثنتي عشرة دولة أوروبية على واقع نقدي جديد، حيث اختفت من أسواق هذه الدول يمثلون سكا

العمالت الوطنية ليحل محلها عملة جديدة موحدة هي اليورو مجسدة وحدة نقدية أوروبية لم يشهد لها 

 التاريخ مثيالً. ولم تصل أوروبا إلى الوحدة النقدية بين عشية وضحاها، بل استغرقت عملية الوصول

إلى هذه المرحلة أكثر من خمسين عاماً، بدأت مع قيام مجموعة الفحم والصلب األوروبية في عام 

عندما بدأ األوروبيون استخدام اليورو كعملة أوروبية موحدة،  2002وانتهت مع بداية عام  1951

 4حدث خاللها العديد من والتطورات أهمها:  

فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا قامت كل من   1951أبريل/ نيسان  18بتاريخ 

ولوكسمبورغ بتأسيس مجموعة الفحم والصلب األوروبية في إطار مبادرة أطلقها رجل الدولة الفرنسي 

 روبير شومان. بهدف تنسيق سياساتها االقتصادية في مجال الفحم والحديد والصلب.

                                                      
 ، نقالً عن المصدر رويتر،1/1/2002الجزيرة نت    - 4 

http://www.aljazeera.net/economics/2002/1/1-1-6.htm 
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يخ ت نفسها بعد توقيع معاهدة روما بتاروتم تأسيس المجموعة االقتصادية األوروبية بين الدول الس

 . وتأسست في اليوم نفسه المجموعة األوروبية للطاقة الذرية.1957مارس/ آذار  25

اندماج مجموعة الفحم والصلب األوروبية والمجموعة االقتصادية  1967يوليو/ تموز  1تم بتاريخ 

 عة األوروبية.األوروبية والمجموعة األوروبية للطاقة الذرية معا في المجمو

قام رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق بيير فيرنر بعرض خطته الطموحة التي   1970وفي عام 

. لم تتحقق الوحدة النقدية األوروبية في 1980رسم فيها إستراتيجية تحقيق الوحدة النقدية بحلول عام 

 ولكنها تحققت بعد ذلك بحوالي عشرين عاماً  1980عام 

تم إطالق النظام النقدي األوروبي بقيادة فرنسا وألمانيا بأسعار صرف  1979وفي مارس/ آذار من 

مربوطة بوحدة النقد األوروبية، لكن أسعار الصرف تظل قابلة للتعديل عبر آلية ضبط أسعار الصرف 

 األوروبية.

على سن  1985وتم االتفاق في قمة المجموعة األوروبية التي انعقدت في ديسمبر/ كانون األول  

 .1992لقانون األوروبي الموحد إلنشاء سوق موحدة بحلول عام ا

وضع رئيس اللجنة التنفيذية األوروبية جاك ديلور تقريراً  يرسم فيه   1989وفي أبريل/ نيسان 

خطة بثالث مراحل من أجل تحقيق الوحدة االقتصادية والنقدية األوروبية. وسمي فيما بعد بتقرير 

 ديلور.

من أهم األحداث  التي مرت  1991التي انعقدت في ديسمبر/ كانون األول  وكانت قمة ماستريخت

بها عملية الوحدة النقدية األوروبية. وتم االتفاق بين الدول األعضاء على معاهدة الوحدة االقتصادية 

والنقدية األوروبية والتي وضعت جدوال زمنيا يتسم بالمرونة وحددت الشروط االقتصادية لالشتراك 

ملة األوروبية الموحدة.  ونتيجة للضغوط الشديدة في أسواق الصرف األجنبي التي تعرض لها في الع

كل من  الجنيه اإلسترليني واللير اإليطالي، تم خروج هاتين العملتين من آلية ضبط أسعار الصرف 

 .1992األوروبية في سبتمبر/ أيلول 

وروبي في فرانكفورت ألمانيا، كنواة للبنك تأسيس معهد النقد األ 1994وتم في يناير/ كانون الثاني 

 المركزي األوروبي.

من أهم أحداث الوحدة النقدية األوروبية حيث تم  1995وكان ما جرى في ديسمبر/ كانون األول 

اختيار اسم اليورو للعملة الجديدة في قمة لالتحاد األوروبي بمدريد. وفي القمة نفسها تم تأكيد أول يناير/ 

كموعد لبدء التعامل بالعملة الجديدة بين البنوك كوحدة نقد حسابية، على أن يبدأ  1999ي كانون الثان

 .2002التداول باليورو وطرح األوراق النقدية والقطع المعدنية من هذه العملة في عام 



  M E A K- Special Economic Report                                                              التخصصي تقرير الاقتصاديالم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                  الدكتور مصطفى العبد هللا الكفرياألستاذ 

13 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                        سورية  12341دمشق ص ب 

على  1996اتفق زعماء االتحاد األوروبي في قمة دبلن التي انعقدت في ديسمبر/ كانون األول  

االستقرار والنمو التي تهدف إلى ضمان التزام دولهم بمعايير صارمة لضبط الميزانيات بعد بدء اتفاقية 

 العمل باليورو.

دولة إلى االتحاد النقدي بعد تقويم  11أوصت اللجنة األوروبية بانضمام  1998وفي مارس/ آذار 

يا وإيرلندا وإيطاليا . وهي النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمان1997أدائها االقتصادي عام 

 ولوكمسبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا.

طرح اليورو للتداول بمشاركة الدول   1998أقر زعماء االتحاد األوروبي رسميا في مايو/ أيار 

التي أوصت اللجنة األوروبية بانضمامها إلى االتحاد النقدي وهي: النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا 

إيطاليا ولوكمسبورغ وهولندا البرتغال وإسبانيا. أما بريطانيا والدانمارك والسويد فقد وألمانيا وإيرلندا و

 اختارت عدم المشاركة في الوحدة النقدية حاليا في حين اعتبرت اليونان غير مؤهلة لالشتراك. 

 تم طرح اليورو رسميا كعملة حسابية لتحل محل 1999وبتاريخ األول من يناير/ كانون الثاني عام 

يناير/ كانون الثاني تم تحديد سعر صرف اليورو  4سلة عمالت وحدة النقد األوروبية )اإليكو(. وفي 

دوالر. ولم ينهي اليورو عامه األول إال واصبح سعر الصرف حوالي دوالر واحد  1.17بما يعادل 

 لكل يورو واحد.

نى مستوى له على إلى أد 2000أكتوبر/ تشرين األول  26ثم هبط سعر صرف اليورو بتاريخ 

من سعره  %30دوالر لكل يورو. وهذا يعني أن اليورو قد خسر حوالي  0.82اإلطالق حيث وصل  

 .1999عند طرحه في يناير/كانون الثاني عام 

بعد بذلها جهود كبيرة  2001انضمت اليونان إلى العملة الموحدة في أول يناير/ كانون الثاني  

 العضو الثاني عشر في الوحدة النقدية األوروبية. لتحسين وضعها االقتصادي، لتصبح

كشف البنك المركزي األوروبي عن أوراق النقد والقطع   2001أغسطس/ آب  30وبتاريخ  

مليون أوروبي في مطلع عام  300المعدنية من فئات اليورو المختلفة التي سيتم تداولها في أيدي نحو 

2002. 

تعلن اثنتا عشرة دولة أوروبية رسمياً  التخلي  2001األول ديسمبر/ كانون 31في منتصف الليل من 

عن عمالتها الوطنية وتبدأ باستخدام العملة األوروبية الجديدة الموحدة اليورو. سيظل األول من يناير/ 

ماثالً في التاريخ األوروبي ألنه يمثل يوم انطالقة العملة األوروبية الموحدة )  2002كانون الثاني 

 اليورو(.
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 :ملية تداول اليوروع

 تمر عملية تداول اليورو بمرحلتين رئيستين:

  وفي هذه الفترة 2001واستمرت لغاية نهاية عام  1999بدأت في مطلع عام  -المرحلة األولى ،

استخدم اليورو كعملة رسمية لكنها حسابية، أي غير متداولة. وقد كان من الالزم في بداية هذه 

يقبل المراجعة لتعادل العمالت الوطنية مع العملة الجديدة، فالمارك  الفترة تحديد سعر نهائي ال

 يورو وهكذا. 0,152يورو والفرنك الفرنسي يعادل  0,511األلماني يعادل 

  ليصبح اليورو عملة متداولة بشكل أوراق  2002المرحلة الثانية: بدأت اعتباراً من مطلع عام

 -قطع معدنية بثماني فئات من سنت واحد  يورو، وبشكل 500إلى  5نقدية بسبع فئات من 

يورو. ويتزامن طرح اليورو مع سحب العمالت  2إلى  -وهو الجزء المئوي للعملة الموحدة 

، ولكن يمكن اختصار هذه 2002الوطنية تدريجياً لغاية اليوم األخير من شهر يونيو/حزيران 

براير/شباط المقبل. وبعد انتهاء ف 17المدة، ففي فرنسا مثالً سيختفي الفرنك من التداول في 

األجل المحدد للسحب يصبح اليورو العملة الوحيدة المتداولة في االتحاد االقتصادي والنقدي، 

أما العمالت الوطنية التي لم تسحب فال يمكن استبدالها إال في البنوك المركزية، وتسقط بعد 

 المعدنية. مضي عشر سنوات بالنسبة للفئات الورقية وسنة واحدة للقطع

 وظائف استخدام اليورو كعملة دولية: 

عندما تستخدم هذه العملة الدولية بشكل واسع في المبادالت المالية العالمية فهي تقوم بثالث وظائف 

 5رئيسة: 

الوظيفة األولى اعتماد الدول على هذه العملة في تكوين احتياطياتها الرسمية. يشكل الدوالر 

بالعمالت  %8,3بالمارك األلماني و %13,7نوك المركزية في العالم مقابل من احتياطيات الب 56,4%

 بالين.  %7,1األوروبية األخرى و

من المبادالت  %47,6الوظيفة الثانية عندما تقوم بتسوية المبادالت التجارية الخارجية، حيث إن 

وعمالت تسع دول  %6,3 ثم الفرنك الفرنسي بنسبة %15,3العالمية تتم بالدوالر يليه المارك بنسبة 

 . %5,0أوروبية أخرى داخل منطقة اليورو بنسبة 

                                                      
 ح نعوش، باحث اقتصادي/ فرنسا ، ، صبا1/1/2002الجزيرة نت  - 5 

 http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2002/1/1-1-1.htm 
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الوظيفة الثالثة للعملة الدولية فتتمثل بمدى استخدامها كوسيلة حسابية، وتعكس هذه الوظيفة أيضاً 

من القروض الخارجية للدول النامية بالدوالر مقابل  %50سيطرة العملة األميركية حيث تحرر 

 بجميع العمالت األوروبية بما فيها المارك. %16,1بالين و 18,1%

وتعد منطقة اليورو أكبر قوة تجارية في العالم ال تنافسها أية دولة أو مجموعة. ومن المتوقع أن  

 يصبح اليورو العملة الدولية األولى.

 منطقة اليورو 

وروبية الموحدة دولة أوروبية ببدء التداول الرسمي للعملة األ 12احتفلت  2002مع بداية عام 

"اليورو" فيما وصف بأنه أكبر ثورة نقدية في التاريخ. فقد بدأ المواطنون في هذه الدول بعد منتصف 

استخدام العملة الجديدة في المحالت التجارية ووسائل المواصالت. وسيتم  2001/ 12/ 31الليل في 

با, على أن يتم إلغاء العمالت مليار قطعة نقدية في أورو 50مليار ورقة مالية و 15ضخ أكثر من 

دوالر  0.8915الوطنية كليا في غضون شهرين. وقد وصل سعر صرف اليورو صباح اليوم إلى 

 6ينا يابانيا.  117.32أميركي و

يؤكد المسؤولون األوروبيون السياسيون أن  اليورو قد حمى منطقته من التقلبات الناتجة عن 

لنسب الفوائد، األمر الذي ساعد على النمو في دول المنطقة، المضاربات وعن االرتفاعات المفاجئة 

في كل من  2001أيلول  11رغم التأرجح الناتج عن االنكماش في االقتصاد األمريكي بعد أحداث 

  7نيويورك وواشنطن. 

لقد شجع تداول اليورو حدوث عمليات دمج ضخمة بين الشركات الكبرى مثل دمج شركة )فيفندي( 

نيفرسال( ودمج شركة )ديملر( مع شركة )كرايزلر(، األمر الذي عزز قيام هيكلية مع شركة )يو

الموحدة في انفتاح الدول  صناعية جديدة في دول منطقة اليورو. )لقد ساهمت العملة األوروبية

/ على العالم، إذ لم يكن باإلمكان تصور حصول عمليات االستثمار الفرنسية 12األوروبية الـ /

السنتين الماضيتين لو كانت العمالت المعتمدة هي الفرنك  في أمريكا الالتينية التي تمت خاللواألسبانية 

                                                      
 1/1/2002الجزيرة نت   - 6 

http://www.aljazeera.net/economics/2002/1/1-1-2.htm 

  ترجمة إبراهيم أحمد.، اللوموند ، عن2001 12 20البعث   صحيفة  - 7 



  M E A K- Special Economic Report                                                              التخصصي تقرير الاقتصاديالم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                  الدكتور مصطفى العبد هللا الكفرياألستاذ 

16 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                        سورية  12341دمشق ص ب 

الفرنسي أو البيزيتا األسبانية، وعالوة على ذلك فقد نجح اليورو في منافسة الدوالر كعملة إصدار في 

  8 سوق األسهم، مما دفع المديونين إلى اعتمادها لسداد ديونهم(.

 رم بضبط الميزانيات في دول اليورو: االلتزام الصا

يجب أن تلتزم دول منطقة اليورو التزاماً صارماً بضبط ميزانياتها حيث إن تدعيم األسس 

االقتصادية في هذه الدول هو الضمانة األكيدة لقوة اليورو الذي طرح للتداول الرسمي مع بداية عام 

2002 .9 

فها من البند الذي ينص على أال يتجاوز عجز الميزانية وأكدت اللجنة التنفيذية األوروبية على موق

لكن هذا ال يعني أن الوضع جيد  10من إجمالي الناتج المحلي.  %3في أية دولة من دول اليورو نسبة 

بالنسبة للميزانيات في دول اليورو. بل يعني أنه مع انتعاش االقتصاد ستعود الميزانيات ألوضاعها 

وهذا  2001وازن. كما أن العجز المعدل دوريا للميزانيات لم يتدهور في عام السابقة واقترابها من الت

 11يتطلب المزيد من السعي إلصالح الميزانيات برغم التباطؤ. 

 :التفاؤل بتحسن االقتصاد في دول منطقة اليورو مع طرح العملة الجديدة

 12ت الوطنية لـ أعرب مسؤولون أوروبيون عن اعتقادهم بأن اليورو الذي سيحل محل العمال

دولة أوروبية ال يزال مقوما بأقل من قيمته الحقيقية لكنهم أبدوا تفاؤال بإمكانية تحسن قيمته أمام الدوالر, 

  12. 2002كما أبدوا تفاؤال بأن توفر العملة الجديدة فرصة كبيرة لتحسن االقتصاد في العام الحالي 

إن كل الخبراء متفقون على أن القيمة الحقيقية  وقال محافظ بنك فرنسا المركزي جان كلود تريشيه

 13لليورو أكبر مما هي عليه اآلن وشدد على أن وجود يورو قوي سيصب في مصلحة القارة األوروبية.

ويرى فيم دويسنبرغ رئيس البنك المركزي األوروبي أن قيمة اليورو سترتفع أمام الدوالر وأن 

نافيا إمكانية حدوث ركود. وقال: )أعتقد أننا بلغنا القاع منذ اقتصاد المنطقة سينتعش في العام الحالي 

بالرغم من أنه سيكون بطيئا. ال أتوقع ركوداً(. ولكن  2002وقت طويل.. وأنا أتوقع تحسنا أثناء عام 

دويسنبرغ يتوقع أن اقتصاد منطقة اليورو في األجل الطويل قد يتفوق حتى على االقتصاد األميركي 

                                                      
 قتصادية في مصرف )كريدي ليونيه(.مدير الدراسات اال - 8 

 ، 22/11/2001المصدر رويترز، الجزيرة نت    - 9 

http://www.aljazeera.net/economics/2001/11/11-22-4.htm  
سيبلغ في العام ا  - 10 صاد في أوروبا   صاحبة أكبر اقت شارت اللجنة التنفيذية لالتحاد األوروبي إلى أن العجز في ميزانية ألمانيا   2.7حالي لأ

ــــتوى  ــــها لدفع غرامات وفقاً لقوانين االتحاد  3بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي وهذا قريب من مس ــــتوى الذي يعرض بالمائة وهو المس

 األوروبي. 
 مفوض الشؤون االقتصادية والنقدية باالتحاد األوروبي بيدرو سولبيس. - 11

 htm-31-ra.net/economics/2001/12/12http://www.aljazee.5 31/12/2001الجزيرة نت   - 12 

 محافظ بنك فرنسا المركزي جان كلود تريشيه في مقابلة صحيفة. - 13 
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ن يحدث مالم يكن القادة في أوروبا راغبين في تنفيذ إصالحات هيكلية في بالدهم وأضاف أن هذا )ل

 14لكي نبدو أكثر شبها بالواليات المتحدة(. 

ويستبعد بعض المسؤولين األوروبيين أن يتسبب طرح اليورو للتداول في زيادة التضخم في منطقة 

ب دول المنطقة. وقال وزير المالية اليورو وهو أكبر مصادر القلق بشأن العملة الجديدة لدى شعو

الفرنسي لوران فابيوس: )إن أثر اليورو على التضخم سيكون قريبا من الصفر. وإذا نظرت إلى 

الصورة الكبرى فلن يكون هناك أثر على التضخم(. ويرى البعض إن طرح اليورو للتداول قد يسهم 

 سعار بقدر أكبر داخل منطقة اليوروحتى في الحد من التضخم. وذلك بسبب )توافر شفافية في األ

سيعزز المنافسة ويفرض مزيدا من الضغط على األسعار. وسينعكس هذا في تغير األسعار إلى 

 15مستويات أقل(. 

كما  إن هناك مجاال للمزيد من تحركات أسعار الفائدة داخل منطقة اليورو إذا كانت الظروف 

ك مفيدا. وكان البنك المركزي األوروبي قد خفض أسعار مواتيه فإذا انخفضت أسعار الفائدة فسيكون ذل

نقطة أساس من بينها تخفيضين بمقدار نصف نقطة مئوية لكل  150الفائدة أربع مرات بما مجموعه 

 بالمائة.  3.25سبتمبر/ أيلول على الواليات المتحدة لتصل إلى  11منهما عقب هجمات 

قد حذر من أن أسعار الفائدة المنخفضة وحدها وكان دويسنبرغ رئيس البنك المركزي األوروبي 

ال يمكن أن تدفع اقتصادا للنهوض من عثرته، لكنه يتوقع أن يزيد النمو االقتصادي ليصل إلى معدل 

بشرط أن يتحقق انتعاش في االقتصاد األميركي  2002بالمائة بحلول نهاية عام  2سنوي يزيد عن 

 بالمائة. 1.3ي تدور حول وذلك بالمقارنة مع المعدالت الحالية الت

 :اليورو أكثر المشروعات طموحا على طريق الوحدة األوروبية

يعد إدخال اليورو دائرة التعامل اليومي أكثر المشروعات طموحا على طريق الوحدة بين دول 

االتحاد األوروبي. ومن المتوقع أن يؤدي طرح العملة الجديدة للتداول إلى تعزيز الوشائج االقتصادية 

والسياسية في منطقة اليورو. وقد أعربت المفوضية األوروبية يوم األربعاء عن سعادتها لما لقيته العملة 

 16من رواج مع بداية تداولها في اثنتي عشرة دولة أوروبية. -اليورو -األوروبية الموحدة 

                                                      
 المصدر السابق. - 14 

 باباديماس محافظ البنك المركزي اليوناني. - 15 

   02/01/02بي بي سي، عن طريق االنترنت  - 16 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1738000/1738912.stm. 
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من  ي طرحتوقد أكدت المفوضية األوروبية أنها تعتقد أن كميات العمالت الورقية والمعدنية الت

اليورو كافية الحتياجات السوق، غير أن المراقبين يتوقعون اصطفاف طوابير طويلة أمام نوافذ الدفع 

 في المتاجر التي استدعت عماال إضافيين. 

وسيظل بوسع المستهلكين في منطقة اليورو استخدام عمالتهم الوطنية خالل فترة انتقالية تستمر 

ألوروبية حثت تجار التجزئة على إعطاء األولوية لليورو األمر الذي لحوالي شهرين، لكن الحكومات ا

 أسفر عن حاالت قليلة من االرتباك لدى المتعاملين. 

وقال جيراسيموس توماس المتحدث باسم الشؤون المالية في المفوضية األوروبية إن عددا كبيرا 

ة مبدين حماسا ظاهرا لليورو. من الناس أقدموا على سحب أوراق اليورو من ماكينات الصرف اآللي

ففي بلجيكا كان حجم األموال التي سحبت حتى الساعة السابعة صباحا بتوقيت جرينتش من عملة 

اليورو أكثر مما تم سحبه خالل نفس اليوم بأكمله من العام الماضي. أما اإليطاليون فقد سحبوا أكثر من 

 مليون يورو ورقية حتى منتصف اليوم.

ك بعض المشكالت في التعامل مع اليورو بالمتاجر األوروبية بالرغم من أن عملية وقد بدا أن هنا

طرح أوراق البنكنوت والعمالت المعدنية الجديدة قد مضت سلسة في أول أيامها. وقد حذرت السلطات 

األوروبية في منطقة اليورو المحال التجارية والمستهلكين من النقود المزيفة مشيرة إلى احتمال أن 

ستغل المزيفون فرصة عدم معرفة المستهلكين باليورو لطرح عمالتهم المزيفة. كما ظهرت بعض ي

الحوادث الطريفة التي رافقت أكبر عملية لتغيير العملة في التاريخ مثل عدم توافر القطع النقدية 

 بيع السلعي الصغيرة لدى التجار، أو اإلفراط في فحص األوراق النقدية الجديدة لتجنب التزوير. ومتجر

 17بخمسة عشر يورو للسلعة الواحدة. 

  :الوحدة األوربية على عدة مسارات

يقول بعض األعضاء إنه ال داعي للتقدم في الوحدة األوربية على عدة مسارات، بينما يقول آخرون 

إن بعض الدول التي ستنضم لالتحاد ستفضل في مستويات أوسع للتعاون السياسي من دول أخرى ومن 

تراحات األخرى المتوقع أن تناقشها القمة األوربية صيغة إطار يسمح لمجموعات متعددة من الدول االق

التقدم في مسار التعاون السياسي ضمن جدول زمني متفاوت في السرعة وتقول بعض الدول التي 

 .ىتعارض ذلك إنه سيؤدي إلى خلق اتحاد سياسي ضمن مجموعة معينة من الدول بينما تهمل دوال أخر

                                                      
 المصدر السابق. - 17 
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ال تزال اقتصادات دول منطقة اليورو معرضة لمخاطر تضخمية متصلة بارتفاع األجور 

واالختناقات في سوق العمل وتراخي االلتزام بالموازنات. ويعد ارتفاع سعر صرف اليورو وتراجع 

 أسعار النفط من المخاطر التي تهدد االستقرار االقتصادي في منطقة اليورو رغم أن النمو االقتصادي

كان اقل بكثير مما شهده االقتصاد األميركي ألعوام عدة وارتفاع معدالت البطالة مرتفعة ال تزال هناك 

مخاطر متصلة بآليات الرواتب واالختناقات في بعض قطاعات سوق العمل وقدر معين من التراخي 

االقتصاد في التزام الموازنات . لكن اقتصادات منطقة اليورو قادرة على مواجهة آثار تباطؤ 

 18األميركي.

 

     

 

 :آثار تطبيق اليورو في االقتصاد العالمي

 :اليورو والعمالت األخرى

أما سعر صرف اليورو مقابل العمالت خارج المنطقة فهو االختصاص النقدي الوحيد الذي يسهم 

يهات جفيه مجلس الوزراء إلى جانب البنك المركزي األوروبي، ولكن تقتصر مهمة المجلس على التو

العامة وال تتناول المعطيات الرقمية، كما يجب أال تقود إلى التضخم. وحتى في هذا المجال الضيق 

يبدي المجلس توجيهاته في الحاالت االستثنائية المتمثلة باألزمات الحادة فقط. وفي التحليل النهائي يقود 

ة لنقدية ال يمكن ألجهزة المجموعالبنك يومياً عمليات الصرف ويتدخل متى شاء. وفي جميع الميادين ا

األوروبية )مجلس الوزراء والمفوضية والبرلمان( وللحكومات اتخاذ قرار إال بعد استشارة البنك 

المركزي األوروبي. وحتى تكون الصالحيات النقدية الواسعة فاعلة يتمتع هذا البنك باستقالل تام عن 

يه طلب أو قبول تعليمات من أية جهة كانت. تلك األجهزة والحكومات، فال يجوز له وألي عضو ف

من معاهدة ماستريخت على األجهزة والحكومات االلتزام بهذا المبدأ وعدم محاولة  107وأوجبت المادة 

 التأثير في أعضاء البنك، وبالتالي تسري قراراته حتى لو رفضتها دولة ما.

سمية للبنوك المركزية في العالم يصل إذن مجموع نسب العمالت األوروبية في االحتياطيات الر

بالدوالر. ويبلغ مجموع نسب تسوية المبادالت التجارية بالعمالت األوربية  %56,4مقابل  %22إلى 

                                                      
 . 2001-02-07رويترز، توماسو بادوا شيوبا عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي األوروبي في مقابلة صحافية  - 18 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Euro_symbol.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Euro_banknotes.jpg
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بالدوالر. يعطي هذا المجموع وذاك فكرة عامة عن المركز المرتقب لليورو،  %47,6مقابل  26,6%

 وامل. أما موقعه الدقيق تجاه الدوالر فسوف يتوقف على عدة ع

بتقديرنا ستتراجع أهمية الدوالر في المستقبل القريب ألن الدول األوروبية التي كانت تستخدم العملة 

األميركية في بعض مبادالتها التجارية البينية باتت مجبرة على تسويتها باليورو، كما سيحرز تقدماً 

ة وألهمية منطقة اليورو في خارج المجموعة األوروبية نظراً الستقرار أسعار صرف العملة الموحد

التجارة العالمية. ومن التقرير السنوي األخير لمنظمة التجارة العالمية نستنتج أن الصادرات السلعية 

مليار  1778من الصادرات العالمية وبلغت وارداتها  %29مليار دوالر أي  1839لهذه المنطقة بلغت 

ها الخارجية درجة من األهمية بحيث باتت من الواردات العالمية، ووصلت تجارت %27دوالر أي 

تشكل حوالي ضعف التجارة الخارجية األميركية وأربعة أضعاف التجارة الخارجية اليابانية. فألمانيا 

وحدها تعتبر ثاني دولة مصدرة ومستوردة في العالم مباشرة بعد الواليات المتحدة، وتعادل صادراتها 

 قطار العربية.السنوية ثالثة أمثال صادرات جميع األ

لكن الهدف األساسي لليورو ال يتجلى بإنشاء عملة لآلخرين بل عملة تحقق مكاسب اقتصادية داخل 

المنطقة األوروبية. أما كونها تؤثر بصورة إيجابية أو سلبية في االقتصاديات األخرى فهذا أمر جانبي 

 ال يحتل حيزاً كبيراً في التحليالت األوروبية.

 :ليورو أوروبياآثار استخدام ا

 :تسهيل التبادل التجاري

يقود تداول اليورو إلى تسهيل التبادل التجاري بين دول االتحاد االقتصادي والنقدي، فتحت ظل 

ي ألنها مسعرة بالمارك فالعمالت المحلية تصعب المقارنة بين أسعار سلعة معينة تباع في عدة دول 

ألمانيا وبالفرنك في بلجيكا وبالليرة في إيطاليا وهكذا. فإذا أراد إيطالي مقارنة سعر سلعة معينة في 

إيطاليا وألمانيا وبلجيكا كان عليه إجراء عملية حسابية لتعادل الليرة مع المارك وعملية أخرى لتعادل 

ى هذه الحسابات بسبب ظهور اليورو، وهذا الوضع يخلق الليرة مع الفرنك.. في حين لم يعد بحاجة إل

 منافسة شديدة نظراً لشفافية األسعار.

 :إلغاء عموالت المصارف

نتيجة إللغاء صرف العمالت الوطنية بسبب العملة الموحدة اختفت العموالت التي تتقاضاها 

خاصة للشركات  المصارف لقاء استبدال عملة بأخرى، وهذا أمر على درجة كبيرة من األهمية

الصغيرة التي ال تسمح لها قدراتها بمفاوضة المصارف لتقليص العموالت. كما يحقق هذا اإللغاء 

دولة أوروبية )على افتراض أنه يستبدل فقط في كل  15مكاسب مهمة للسياح، فقد تبين أن من يزور 
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ة المفوضية األوروبي دولة بعملته عملتها دون أن يشتري سلعة أو خدمة( يخسر نصف أمواله. وحسب

 %0,4مليار يورو سنوياً أي ما يعادل  27فسوف يوفر اليورو للمبادالت البينية بسبب إلغاء العموالت 

من الناتج المحلي اإلجمالي األوروبي. لكن هذه المكاسب هي في الوقت ذاته خسائر للمصارف التي 

ت اإلضافية المخصصة لتكييف معداتها فقدت مصدراً مهماً من مصادر إيراداتها ناهيك عن االعتمادا

 وبرامجها اإللكترونية.

 :إلغاء مخاطر الصرف

ال يقتصر اليورو على حذف العموالت بل يلغي كذلك مخاطر الصرف، فال يمكن ألية شركة 

التعامل مع بلد ما دون دراسة جدية لتذبذب عملته، فإذا كانت العملة ترتفع وتنخفض خالل فترة قصيرة 

كة بل ترفض التعامل معها. فاليورو يلغي هذه المخاطر لعدم وجود عدة عمالت بل عملة تتردد الشر

وحيدة تتمتع بدرجة عالية من الثبات يضمنها ميثاق االستقرار والنمو. ويشجع هذا الوضع على 

االستثمار واتخاذ قرارات التصدير واالستيراد. أضف إلى ذلك أن الشركات ستوفر األموال والجهود 

زمة لحساب مخاطر الصرف، وتنتفي بذلك الحاجة إلى توظيف مختصين بالشؤون النقدية واألسواق الال

 المالية األوروبية.

معدالت النمو واالستثمار والعمالة في االتحاد  نتيجة للمكاسب االقتصادية لليورو تتحسن”

األمر الذي يتطلب  لذلك السوق األوروبي من حيث حجم أنشطته االقتصادي والنقدي، وسيتوسع نتيجة

 ” وخارج االتحاد زيادة الواردات من داخل

 :اختفاء التخفيضات التنافسية

يشجع اليورو إذن التبادل البيني لكنه يمنع منعاً تلقائياً أن يكون هذا التبادل لمصلحة دولة على 

جراء يقرره إ حساب أخرى نظراً الختفاء "التخفيضات التنافسية" لعمالت المنطقة. والتخفيض التنافسي

البنك المركزي لدولة ما بهدف تحسين المركز المالي لشركاتها المنتجة والمصدرة ودعم مركز ميزانها 

التجاري. وتعد التخفيضات التي أجرتها بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا على قيمة عمالتها مقابل العمالت 

ها أصبحت سلع هذه البلدان في خير مثال على ذلك، فعن طريق 1995و 1992األوروبية األخرى في 

تلك الفترة رخيصة الثمن فزاد اإلقبال عليها وارتفعت صادراتها، وبالمقابل باتت السلع المماثلة للدول 

األوروبية األخرى غالية الثمن فانخفض الطلب عليها. بمعنى آخر إن هذا اإلجراء قاد إلى اإلضرار 

سبانيا إذ هبطت صادرات فرنسا وألمانيا وتفاقمت معدالت بالدول التي تتعامل مع بريطانيا وإيطاليا وإ

 البطالة فيهما. 
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وهكذا فإن خفض القيمة التعادلية لدولة أوروبية ال بد وأن يضر بمصالح دول أوروبية أخرى 

خاصة إذا علمنا أن الجزء األكبر من التجارة الخارجية لدول االتحاد األوروبي بينية، واتضح بأن 

قتها الدول التي لجأت إلى التخفيضات التنافسية كانت أقل بكثير من الخسائر التي المكاسب التي حق

تحملتها الدول األخرى. والدليل على ذلك أن هذه التخفيضات أدت حسب تقديرات المفوضية األوروبية 

كاسب . أما اليورو فال يسمح إطالقاً بتحقيق م%0,5إلى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي األوروبي بنسبة 

للبعض على حساب البعض اآلخر، فهو عملة وحيدة ذات قيمة ثابتة تسري على جميع البلدان المنتمية 

يتعين على الدولة التي تعاني من ضعف  1999إليه. وعلى هذا األساس واعتباراً من مطلع عام 

ألخرى العمالت اصادراتها وزيادة البطالة اللجوء إلى وسائل غير نقدية. لكن خفض قيمة اليورو مقابل 

كالدوالر ممكن إن قرر البنك المركزي األوروبي ذلك. ولم تعد المنافسة بطرق نقدية بين األوروبيين 

 بل أصبحت بين هؤالء وغيرهم.

  على الدول العربية: آثار استخدام اليورو
 :هبوط أسعار الفائدة على رؤوس األموال األوروبية 

المالية العربية بفعل هبوط أسعار الفائدة على رؤوس األموال تؤثر العملة الجديدة في االلتزامات 

تراجعت أسعار الفائدة في جميع دول منطقة اليورو  1996األوروبية. ومقارنة بالفترة السابقة على عام 

بموجب معايير التقارب، فكلما هبطت هذه األسعار انخفضت خدمة الديون الخارجية األمر الذي يفضي 

للدول المدينة فيتحسن مركز ميزان مدفوعاتها. لكن حجم هذا التوفير يتوقف على إلى توفير أموال 

أهمية القروض الخارجية المقومة باليورو )أو بإحدى العمالت الوطنية األوروبية(. لذلك تستفيد 

الجزائر والمغرب ومصر من اليورو بسبب األهمية النسبية لقروضها األوروبية، في حين ال تحقق 

 ربية األخرى مثل هذه االستفادة ألن القسط األكبر من ديونها مقوم بالدوالر.الدول الع

 :تحسن معدالت النمو واالستثمار والعمالة

ونتيجة للمكاسب االقتصادية لليورو تتحسن معدالت النمو واالستثمار والعمالة في االتحاد 

ه األمر الذي يتطلب زيادة االقتصادي والنقدي، وسيتوسع إذا السوق األوروبي من حيث حجم أنشطت

الواردات من داخل وخارج االتحاد. من هذا الجانب يرتفع الطلب على السلع غير األوروبية بما فيها 

العربية. لكن تحقق هذا األثر اإليجابي يتوقف على درجة مرونة األجهزة اإلنتاجية العربية في تلبية 

األوروبية واآلسيوية واألميركية. ومما ال شك فيه  ذلك الطلب وعلى مقدرتها التنافسية للسلع المماثلة

أن هذه األجهزة تحتاج إلى إصالحات وجهود كبيرة لبلوغ تلك الدرجة والمقدرة. وعلى المدى القصير 

ال ينتظر إذا تحسن الصادرات العربية بشكل ملحوظ، وبات من الالزم تمتين التعاون االقتصادي العربي 
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نتاج وتحسين نوعيته في الميدانين الصناعي والزراعي. وال تقتصر ضرورة البيني بغية تطوير حجم اإل

التطوير والتحسين على تأثير اليورو بل تمتد لتشمل النظام التجاري العالمي الجديد المبني على تحرير 

 المبادالت الخارجية والمنافسة الشديدة. 

 :الموازين التجارية العربية

ض النظر عن األجهزة اإلنتاجية يؤثر اليورو في الموازين التجارية من الزاوية النقدية البحتة وبغ

العربية تبعاً للقيمة التعادلية للعملة األوروبية الموحدة أمام العمالت الرئيسية األخرى كالدوالر من 

 ناحية وتبعاً ألهمية المبادالت من ناحية أخرى.

عربية تعتمد على األسواق األوروبية ففي حالة هبوط قيمة اليورو فإنه إذا كانت صادرات دولة 

)البيع باليورو( وإذا كانت وارداتها تتأتى بصورة أساسية من بلدان غير أوروبية )الشراء بالدوالر أو 

بالين( يتضرر الميزان التجاري لهذه الدولة العربية نظراً لهبوط قدرتها الشرائية. والعكس بالعكس، 

تتجه إلى األسواق غير األوروبية في حين تحتل وارداتها من  أي إذا كانت أغلب صادرات دولة عربية

الدول األوروبية مرتبة مهمة يتحسن مركز الميزان التجاري. أما في حالة ارتفاع قيمة اليورو مقابل 

 العمالت األخرى يحدث العكس تماما في االفتراضين السابقين.

من قيمته أمام الدوالر، فقد كان  %21على الصعيد العملي فقد اليورو خالل ثالث سنوات فقط 

. ويالحظ أن 2002دوالر في بداية عام  0,88وأصبح يعادل  1999دوالر في بداية عام  1,12يعادل 

من وارداتها تتأتى من آسيا  %61من صادرات األقطار العربية تتجه إلى أوروبا في حين أن  27%

 عربية خسائر تجارية نتيجة لتراجع قيمة اليورو.والواليات المتحدة. وعلى هذا األساس تتحمل البلدان ال

من قيمته أمام الدوالر، فقد كان  %21سنوات فقط  على الصعيد العملي فقد اليورو خالل ثالث ”

 ”2002دوالر في بداية عام  0,88وأصبح يعادل  1999دوالر في بداية عام  1,12يعادل 

 ولكن ال بد من إبداء مالحظتين:

هقر قيمة اليورو في الفترة المذكورة عن سياسة نقدية أوروبية بقدر ما كان نتيجة األولى: لم ينجم تق

التجاه أميركي برفع القيمة التعادلية للدوالر. واستفادت الشركات األوروبية من هذا الوضع بسبب 

تحسن مقدرتها التنافسية في األسواق العالمية، لذلك لم يتدخل البنك المركزي األوروبي عن طريق 

 سعار الفائدة واالحتياطيات الرسمية لرفع قيمة اليورو مقابل الدوالر.أ

الثانية: لم تتحمل الدول العربية في نهاية المطاف خسائر ناجمة عن هبوط اليورو تتناسب وحجم 

مبادالتها التجارية مع أوروبا لسبب واحد وهو أن الشطر األول من االفتراض األول المذكور أعاله لم 
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من الصادرات العربية الكلية نفطية. ومن المعلوم  %68أي البيع بعملة البلد المستورد، ألن  يتحقق كلياً 

 أن أسعار النفط الخام تحدد بالدوالر ال باليورو حتى عند تصديره إلى أوروبا.

 :اليورو والنفط

سم تيتحمل المستهلكون األوروبيون ارتفاع أسعار المنتجات النفطية علماً بأن أسعار الخام ت

 باالستقرار وأحياناً بالهبوط. ومن الناحية المبدئية يمكن تصور ثالثة حلول لمعالجة هذه المشكلة:

الحل األول هو رفع قيمة اليورو مقابل الدوالر ألن ارتفاع تلك األسعار نجم عن ارتفاع القيمة التعادلية 

ات الرسمية ويعيق تطور الصادر للدوالر، ويتطلب هذا الحل تكاليف مالية عالية من حيث االحتياطيات

األوروبية. وتغيير قيمة اليورو ليس من صالحيات الحكومات بل من االختصاصات األساسية للبنك 

 المركزي األوروبي.

والحل الثاني هو تقليص الضرائب غير المباشرة المفروضة على استهالك المنتجات النفطية، وهذا 

األوروبي، لكنه يعني هبوط إيرادات الميزانية العامة، من اختصاص الحكومات ال البنك المركزي 

 وهذا يؤدي إلى قبول العجز المالي والتمويل بالقروض أو تقليص النفقات العامة.

الحالة األولى تؤدي إلى فقدان مصداقية االتحاد االقتصادي والنقدي الذي يقوم على أساس معالجة 

 العجز المالي للمحافظة على استقرار األسعار.

وتؤثر الحالة الثانية في االعتمادات المالية المخصصة لعدة مرافق كالتعليم والصحة فتتضرر فئات 

 عريضة من المجتمع وينعكس الوضع على المركز االنتخابي للحكومات.

والحل الثالث هو مطالبة البلدان المصدرة للنفط بتبني اليورو عملة لتقويم الخام بدالً من الدوالر، 

ب الدول األوروبية خسائر ومخاطر الحلين السابقين، وبهذه الوسيلة تستفيد أوروبا من جميع عندئذ تتجن

جوانب عملتها الموحدة وتلقي على اآلخرين جوانبها السلبية، فارتفاع ثقل الضرائب على استهالك 

صالح مالمنتجات النفطية وتقويم أسعار الخام باليورو وهو في حالة هبوط مقارنة بالدوالر يحققان 

الدول األوروبية ويضران بالموازين التجارية للبلدان المصدرة للنفط. وتحقيق المصالح الذاتية عمل 

 مشروع شريطة أال يقود إلى اإلضرار باآلخرين. 

يتعين إذن على األوروبيين بذل الجهود لتقليص تلك الضرائب والدفاع عن عملتهم عند هبوطها، 

ة النظر في عملة التقويم. والحكمة تستوجب في المستقبل تثبيت أسعار عندئذ يمكن للدول النفطية إعاد

النفط بسلة من العمالت مكونة من الدوالر واليورو والين، وهكذا تتخلص الدول المصدرة والمستوردة 

 للخام من مخاطر تقلب أسعار صرف عملة واحدة.
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ل منطقتهم لما لذلك من مكاسب بذل األوربيون جهوداً كبيرة للتوصل إلى عملة موحدة تستخدم داخ

قصوى لهم، لكنهم ال يهتمون كثيراً بمدى استخدامها خارج منطقتهم ألن ذلك ال يجلب لهم سوى مكاسب 

ضئيلة. وبالتالي فالغاية المباشرة من اليورو اعتماد دول المنطقة على عملة خالية من مخاطر الصرف 

 19 ى مزاحمة الدوالر على الساحة الدولية.على الرغم من أن العملة الجديدة ستقود حتماً إل

 علم االتحاد األوروبي 

 :االتحاد األوروبي جغرافيا

 أوروبا 

 مونت بالنك. أعلى قمة في االتحاد هي جبل ²كم 3975000يمتد االتحاد األوروبي على مساحة 

. أكبر بحيرة هي بحيرة فينيرن في السويد وتبلغ مساحتها وإيطاليا فرنسام( والذي يقع بين 4808)

في ألمانيا ويجتاز االتحاد بمسافة قدرها  الغابة السوداءالذي ينبع من  الدانوب. أطول نهر هو ²كم 5650

 كم. 1627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 ، صباح نعوش، باحث اقتصادي/ فرنسا ، 1/1/2002الجزيرة نت  - 19 
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 في االتحاد األوروبي:  الدول األعضاء

  1958/1952 ايطاليا .1

  1958/1952 المانيا .2

  1958/1952 بلجيكا .3

  1958/1952 فرنسا .4

  1958/1952 لوكسمبورغ .5

  1958/1952 هولندا .6

  1973 ايرلندا .7

  1973 المملكة المتحدة .8

  1973 دانمارك .9

  1981 يونان .10

  1986 اسبانيا .11

  1986 برتغال .12

  1995 سويد .13

  1995 فنلندا .14

 , 1995 نمسا .15

  2004 استونيا .16

  2004 بولندا .17

  2004 جمهورية التشيك .18

  2004 الجمهورية السلوفاكية .19

  2004 سلوفينيا .20

  2004 قبرص .21

  2004 التفيا .22

  2004 ليتونيا .23

  2004 مالطا .24

  2004 هنغاريا .25

  2007 رومانيا .26

  2007 بلغاريا .27
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 أوروبا

 من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

 أوروبا

ون كبيرة تك شبه جزيرةالعالم السبع. جغرافيا تعد أوروبا شبه قارة أو  قاراتأوروبا هي إحدى 

والمحيط من الشرق  وبحر قزوين والقوقاز األورال جبالبين  أوراسياتد من الجزء الغربي المم

ي والمحيط القطبمن الجنوب  القوقازة ومنطق واألسود األبيض المتوسطمن الغرب والبحار  األطلسي

أصغر  اقارة أستراليصغيرة نسبيا مقارنة ببقية القارات لكن  قارةمن شمال القارة. وتعتبر  الشمالي

 20 منها.

من مساحة األرض(. ثالث قارة من حيث  % 7.1) 2مليون كم 10.79تصل مساحة القارة لحوالي 

 من سكان األرض(. % 11مليون نسمة ) 700ان في العالم إذ يزيد عدد سكانها عن عدد السك

 :أوروبا تسمية وتاريخ

قبل  التي كانت قد خطفت من يوروبا الفينيقيةيعتقد البعض أن اسم القارة مشتق من اسم األميرة 

حسب الميثولوجيا اليونانية. من  كريتجزيرة على ظهر ثور وأخذت ل -إله السماء عند اليونان- زيوس

امتد المقصود من الكلمة ليشمل  ق.م 500بعد حادثة الخطف سميت اليونان باسم يوروبا وبحلول العام 

 األراضي الواقعة شمال اليونان.

ألوروبا تاريخ طويل حافل باألحداث والتغيرات االجتماعية والثقافية والصراعات طويلة األمد. 

الذي اكتشفت بعض آثاره في مناطق في شبه الجزيرة اإليطالية وقدر تاريخها لحوالي  العصر البليوليثي

 ألف سنة خلت هي أول فترة في تاريخ تلك القارة العريقة. 800

التقدم الثقافي لبعض أجزاء تلك القارة لقدامى اليونان بشكل تنسب الحضارة األوروبية الحديثة و

ارة على أجزاء واسعة من الق اإلمبراطورية الرومانيةرئيس، كما أن للمسيحية تأثير كبير أيضا. قامت 

األوروبية وكان سقوطها في القرن الخامس الميالدي بوابة لكثير من التغيرات في القارة كان أبرزها 

 .صور المظلمةالع. عانت أوروبا كثيرا في المعيشة في عصر الهجراتما حدث إبان 

                                                      
 : من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.المصدر - 20 
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بدأت عصور االستكشاف وازداد  لممالك الجديدةوفترة ابعد دخول عصر النهضة األوروبي 

ر أول من بدأ باالستكشاف في القرن الخامس عش البرتغالاالهتمام بالعلوم اإلنسانية والتطبيقية. كانت 

ه وقامت كل من هذ وهولندا والمملكة المتحدة فرنسا، جاءت بعدهما إسبانيا الميالدي وتبعتها بعد ذاك

 ستيالء واستعمار العديد من أراضي قارات آسيا وأفريقيا واألمريكيتين.الدول باال

كانت شغل أوروبا الشاغل بعد عصر االستكشاف هو بث أفكار الديمقراطية وكيفية تطبيقها. بدأت 

الشعوب األوروبية بالمناداة بالحرية والمساواة الفردية وكان أبرز حدث توج تلك األفكار والتوجهات 

التي أدت لشيوع وانتشار أفكار الثورة على اإلقطاعيين أو رجال الدين في مختلف  الثورة الفرنسيةهو 

إلى تعزيز الصراع الدائر بين القوى العظمى في  -بمعناها الحديث-ء القوميات مناطق القارة. أدى نشو

لطة في الس نابليون بونابرتأوروبا على دول العالم الحديث. أشهر تلك الصراعات كانت عند استالم 

التي سرعان ما انهارت. بعد سقوط نابليون هدأت  اإلمبراطورية الفرنسيةفرنسا وأنشأ ما عرف باسم 

 القارة األوروبية نسبيا، وبدأ في تلك الفترة انهيار الممالك ونظم الحكم القديمة.

صاد ي والتي قادت االقتبدأت الثورة الصناعية في المملكة المتحدة في القرن الثامن عشر الميالد

تى نهاية ح الحرب العالمية الثانيةاألوروبي للتحول تدريجيا من االعتماد على الزراعة فقط. منذ نهاية 

في  يوعيونالشرئيسيين اثنين: كانت أوروبا مقسمة إلى قسمين سياسيين اقتصاديين  الحرب الباردة

وحيد وإعادة ت سور برلين. بسقوط الجنوبيةوأجزائها  غرب القارةفي  والرأسماليين أوروبا الشرقية

 .رقيالمعسكر الشقضي على ما كان يسمى  ألمانيا

 :وروباأل الجغرافي االمتداد

جغرافيا تعد أوروبا جزءا من قطعة اليابسة التي تعرف باسم أوراسيا. الحدود الشرقية للقارة مع 

قارة آسيا تكون على امتداد جبال األورال، بينما الحدود مع آسيا من جهة الجنوب الشرقي مختلف عليها 

هو الحد الفاصل بين القارتين. من الجنوب  نهر إمباقائل أن  فمن قائل أنها على امتداد نهر األورال إلى

ظرا . نالمحيط األطلسي. يحد القارة من الغرب القارة األفريقيةيفصل البحر المتوسط أوروبا عن 

لالختالفات على تحديد مدى لعرض أو طول )الحدود بمعنى آخر( القارة األوروبية فإن نتائج تحديد 

 تكون ذات اختالفات كبيرة. المركز الجغرافي ألوروبا

 :وروباأل الخواص الطبيعية

الصغيرة المتصلة المتراصة. يمكن تقسيم القارة إلى  الجزر أشباهبشكل أوروبا هي مجموعة من 

في الشمال وبقية أجزاء القارة كشبه جزيرة أخرى  شبه الجزيرة اإلسكندنافيةاثنين من أشباه الجزر 

ن أشباه الجزر تتفرع من الجزء الجنوبي مخترقة أجزاء من البحر . ثالث مبحر البلطيقيفصل بينهما 
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وبية ر. كلما اتجهنا شرقا في القارة األووإيطاليا والبلقان ياشبه جزيرة أيبيرالمتوسط من القارة وهي 

 يزداد اتساعها حتى يصل ذاك االتساع ذروته عند حدود أوروبا مع آسيا أي عند جبال األورال.

 

 أوروبية مناطق وتقسيمات

  ألبانيا

  أندورا

  1أرمينيا

  النمسا

  2أذربيدجان

  روسيا البيضاء

  بلجيكا

  البوسنة والهرسك

  بلغاريا

  كرواتيا

  تشيك

  1قبرص

  الدانمارك

  إستونيا

  فنلندة

  3فرنسا

  2جورجيا

  ألمانيا

  اليونان

  المجر

  آيسلندا

  إيرلندا

  إيطاليا

  4كازاخستان

  التفيا

  ليختنشتاين

  لتوانيا

  لوكسمبورغ

  5مقدونيا

  مالطا

  مولدوفا

  موناكو

  6هولندا

  النرويج

  بولندا

  7البرتغال

  رومانيا

  4روسيا

  سان مرينو

  8صربيا والجبل األسود

  سلوفاكيا

  لوفينياس

  9إسبانيا

  السويد

  سويسرا

  10تركيا

  أوكرانيا

  المملكة المتحدة

  الفاتيكان

 أرمينيا وقبرص ليست أجزاء جغرافية من القارة األوروبية, ولكن قد تعتبر من أوروبا ثقافيا. 1

 أذربيدجان وجورجيا لهما بعض األجزاء في القارة األوروبية )أي يقعان في قارتين(. 2

 أوروبا خارج قارةبعض أجزاء فرنسا تقع  3

 روسيا وكازاخستان تقعان في بعض أجزاء أوروبا غربي جبال األورال ونهر األورال. 4

 التسمية المطلقة ذات محل خالف. 5

 لهولندا كما لفرنسا أجزاء خارج القارة األوروبية. 6

 البرتغالية تقع شمال المحيط األطلسي قرب أراضي القارة األفريقيا. جزر الماديرا 7

من  2006هناك تصويت سيقرر على أساسه انفصال جمهورية الجبل األسود عن جمهورية صربيا في مايو 8

 عدمها

 .كجزر الكناريراضي إسبانيا تقع خارج حدود أوروبا بعض أ 9

 لتركيا جزء جغرافي صغير في أوروبا. 10
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 خارطة االتحاد األوروبي

 

 يا، الموسوعة الحرة.المصدر: من ويكيبيد

 

 

 

 انتهى التقرير 

The report ended 

Raport się zakończył 

***** 
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