
   6 :انذرش رقى 

 حصخاٌ: انًذة انسيُٛت 

 

      

  

 :يقذيت 

انبشرٚت، فٙ حٍٛ فشم انًغرب  حًكٍ االححاد األٔربٙ يٍ حقٕٚت اقخصادِ رغى بعض انًعٛقاث االقخصادٚت ٔ

.  انعربٙ فٙ انخكخم رغى يؤْالث انٕحذة

 فًا يعٛقاث انخكخم انجٕٓ٘ باالححاد األٔربٙ ٔانًغرب انعربٙ؟ ٔ يا أٔجّ انخشابّ ٔ االخخالف بٍٛ يعٛقاث انخكخهٍٛ ؟
I. انًغرب انعربٙ ٔ االححاد األٔربٍٙٚ انجٍٕٓٚٛ يعٛقاث انخكخم : 

 : يعٛقاث حكخم االححاد األٔربٙ .1

،نظرالعدماالتفاقتتمكنبلداناالتحاداألوربًمنتنظٌمسٌاسةصناعٌةمشتركةلم:فًالمجالالصناعً.أ
باالتحادٌسمحالنظاماللٌبرالًالرأسمالً،ومنجانبآخرألن1957معاهدةروماسنةبشأنهاأثناءتوقٌع

علىذلكماسترٌختللمؤسساتالصناعٌةباالستقاللٌةلضمانالشروطاألساسٌةلقٌامالمنافسة،كمانصتمعاهدة
 .1992سنة

الموحدة"عملةاألورو"تمكنتمعظمبلداناالتحاداألوربًمناستبدالعمالتهاالوطنٌةب:فًالمجالالمالً.ب
برٌطانٌاوالدانماركوالسوٌدوالدولالمنظمة)بعضالدوللمواجهةتحديالعمالتالعالمٌة،مثلالدوالر،إالأن

 .لمتوافقبعدعلىاستعمالهذهالوحدة(2007و2004سنتً

لمتتمكنبلداناالتحاداألوربًمنتنسٌقوتوحٌدمواقفهافًمجالالسٌاسة:فًمجالالسٌاسةالخارجٌة.ت
الخارجٌة،فنجدتحالفبرٌطانٌامعالوالٌاتالمتحدةاألمرٌكٌةلغزوالعراق،فًحٌنانسحبتإسبانٌاوإٌطالٌامن

.هذاالتحالفبعدإجراءاالنتخابات،أمافرنساوألمانٌافقدعارضتاهذاالغزومنذالبداٌة
 : يعٛقاث حكخم اححاد انًغرب انعربٙ .2

حُطٛق أعًانٓا يٍ   نخأطٛر بهذاٌ انًغرب انعربٙ ٔقإٌَ يٕحذ غٛاب يؤضطاث يشخركت ٔٚطاْى  :عاملمؤسسً. أ

 .أْى عٕائق االَذياج انًغاربٙ

 َص يٍ جٓت، ٔ اخخالف انخٕجٓاث انطٛاضٛت بٍٛ انًغرب ٔحٕعاَٙ بهذاٌ انًغرب انعربٙ يٍ ث:عاملسٌاسً. ب

انطٛاضٙ  ضعف انخعأٌ االقخصاد٘ ٔ، يًا ٚؤد٘ إنٗ انًشاكم انحذٔدٚت، إضافت إنٗ نٛبٛا يٍ جٓت أخرٖ انجسائر ٔ

 .انًغاربٙ

 ، فًُٛس بٍٛ دخم قٕ٘ فٙ نٛبٛا، ٔحفأث قًٛت انُاحج انذاخهٙ انخاوحعاَٙ بهذاٌ انًغرب انعربٙ يٍ  : عايم يانٙ. ث

 يًا ٚحٕل دٌٔ ححقٛق حكخم جٕٓ٘ ،اَٛاثدخم ضعٛف فٙ يٕر٘ حَٕص، ٔ انجسائر ٔ دخم يخٕضط فٙ انًغرب ٔ

 .حقٛقٙ

% 70، حٛذ ٚصذر انخبعٛت انخجارٚت نالححاد األٔربٙٚعاَٙ اقخصاد انًغرب انعربٙ يٍ  : انخبعٛت االقخصادٚتعايم . د

 .يٍ يبٛعاحّ إنٗ أٔربا يًا ٚطاْى فٙ إضعاف انعالقاث انخجارٚت بٍٛ بهذاٌ االححاد انًغاربٙ

II. ٙاالححاد األٔربٙ ٔ انًغرب انعربٙيقارَت بٍٛ يعٛقاث حكخه  : 
 

 

 

 االححاد األٔربٙ انًغرب انعربٙ 

 طبٛعٛا
طاقٌة)ثرواتباطنٌة-تضارٌسغٌرمالئمة -

 .هائلة(معدنٌةو
 .ضعففًثرواتهاالباطنٌة-ظروفطبٌعٌةمالئمة -

 .نمودٌموغرافًبطًء-تعدداللغاتواألجناس - .نمودٌمغرافًسرٌع-تجانسإثنً - بشرٚا

 ...ضعفالصحةالبطالةوانتشارالفقرواألمٌةو - اجخًاعٛا
رخاءاقتصاديواجتماعًمعشًءمنالبطالةوتباٌنفً -

 ...مستوىالدخلالفردي

 اقخصادٚا
سٌادةأنظمةإنتاجٌةتعتمدعلىالتصدٌرمعتبعٌة -

 .اقتصادٌةمرهونةبالمدٌونٌة
 .أنظمةاقتصادٌةقوٌةرغماستمرارالمنافسةبٌندوله -

 .باستثناءبعضالدول(األورو)عملةموحدة - .كلبلدٌحتفظبعملته - يانٛا

 ضٛاضٛا
سٌادةتباٌناألنظمةالسٌاسٌةمعغٌابالدٌمقراطٌةو -

 .النظرةالوطنٌةالضٌقة
 .متجانسةسٌادةأنظمةسٌاسٌةدٌمقراطٌةو -

 

 :خاحًت 

ضاًْج يجٕٓداث زعًاء االححاد األٔربٙ فٙ حجأز يعظى يعٛقاث انخكخم ٔ بانخانٙ حشكٛم قٕة اقخصادٚت عانًٛت، 

 .فٙ حٍٛ يازال انًغرب انعربٙ ٚعاَٙ يٍ االخخالفاث انطٛاضٛت ٔ ضعف اإليكاَٛاث انًانٛت، ٔ انخبعٛت االقخصادٚت نهخارج
 

 
 

 د اإلياو عهٙ اإلعذادٚت: انًؤضطت 

 رشٛذ نعخٛك: األضخار 
 

مقارنة بني : معوقات التكتالت اجلهوية 
 املغرب العربي و االحتاد األوربي

   :يفاْٛى ٔ يصطهحاث

.معٌقاتالتكتالتالجهوٌة -


