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الكتاب عن قيل ما أفضل من

أخرجه الذي األوروبي، االتحاد منظومة فهم إىل اليسري الحديث الدليل هذا
يف يرغب من لكلِّ عظيمة فائدة ذو واملهنيني، األكاديميني الخرباء من فريق
تضاهي التي املشكالت وراء والسبب اليوم، األوروبي االتحاد عمل آليات فهم

به. االحتفاء يستحق كتاب إنه عدًدا. إنجازاته

ووريل-الك أليكس

بصورة التاريخ ص لخَّ وقد … مبارشوجميل واضح بأسلوب بيندر جون يكتب
تماًما. حديثة صورة يف الكتاب أخرج كما استثنائية،

واالس هيلني

رؤية يضفي فهو الباحثني؛ من أحد فيها ينازعه ال مكانة بيندر جون يحتل
املؤيدين يجعل أسلوبه األحوال. أغلب يف ومبهًما معقًدا يبدو ما لكل وتوضيًحا
األوروبي االتحاد يحقق أن يمكن عما يتساءلون ومعارضيه األوروبي لالتحاد

والعالم. كلها ألوروبا شوكته وتقوية إصالحه بعد

األوروبي، بالربملان عضو داف، أندرو
الدستورية الشئون يف املتحدث



األوروبي االتحاد

بالقضايا املهتمني لجميع بل فحسب، للمبتدئني ليس عنه، غنى ال كتاب
الحديث التاريخ يتناول فهمه. أحد عىل يشقُّ وال وفصيح، موجز، األوروبية.

املستقبلية. التطورات يغفل وال والسياسات، واملؤسسات
راديس، جايلز السعادة صاحب
اإلنجليزي بالربملان عضو

دليل إنه ذلك. من أبعد هو ما إىل يتجاوزه بل فحسب، بموضوعه الكتاب يلم ال
األوروبي. لالتحاد ومبارش ومفيد موجز

صنداي» أون «إنِدبندنت مجلة

بثمن! يقدَّر ال كتاب

أوبِزرفر» «ذي صحيفة كيجان، ويليام
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تصدير

حقيقيٍّا تحديًا لنا يشكِّل املخترص الكتاب هذا يف األوروبي كاالتحاد كيان تناُول زال ما
ليس رغبتنا منه جانب يف هذا ويعكس الثالثة. واملنقحة املزيدة طبعتنا عىل مقبالن ونحن
ذلك عرضأسبابرضورة أيًضا بل فحسب، األوروبي التكامل عملية استعراضأسس يف
يف حيويٍّا دوًرا يلعب صار الذي ذاته، االتحاد طبيعة نتاج ذلك آخر، جانب ويف التكامل،

املعارصة. األوروبية الحوكمة
بشدة)؛ (املختلفة وأفهامنا خرباتنا عىل االستزادة إىل سعينا فإننا السبب، كان أيٍّا
للتطورات متابًعا — الكتاب هذا من األوىل الطبعة بمفرده وضع الذي — جون ظل فقد
عىل التحرك بأفضلية يقول رأيًا ا جدٍّ مبكر وقت يف وكوَّن قرن، نصف من أكثر مدى عىل
يعني ال هذا الرأي. هذا تغيري إىل يدعوه ما يَر ولم الفيدرالية، نحو ومراحل خطوات
وضع يعني بل بكر، تربة يف غرسها ومحاولة جذورها من القديمة أوروبا أمم اقتالع
ويصطبغ وديمقراطية. فعالة بطريقة املشرتكة مشكالتها مع التعامل فيه يمكنها إطار
ماسرتيخت، بعد ما حقبة من فمستقاة سايمون خربة وأما الرأي. بهذا األفكاَر اختياره
أيًضا وهو املواطنني. وإرشاك دستورية، أُُطر بناء يف صعوبات من عليه انطوت ما بكل
تظل نظام إطار يف ذلك كان وإْن التكامل، إىل هاديًا ً مبدأ باعتبارها الفيدرالية قيمة يدرك

املنظور. املستقبل مدى عىل محوريًة فاعلًة أطراًفا — األرجح عىل — الدول فيه
— للعقالء سياق إتاحة عىل يساعد نحو عىل األفكار عرض الشاغل شغلنا ظل
أداء لتقييم — دويل حكومي نهج إىل يميلون ومن فيدرايل، نهج إىل منهم يميلون من
يتعلق فيما الدقة ينَْي ُمتوخِّ فيه، يسري أن ينبغي الذي االتجاه بشأن القرار واتخاذ االتحاد،

بالحقائق.



األوروبي االتحاد

الخمس السنوات يف كثرية أحداثًا شهد االتحاد إن نقول أن التهوين قبيل من
التغريات هذه الكتاب صفحات تعكس أن إىل سعينا وقد الثانية، الطبعة منذ املنقضية
وبرندن تشاِبل، ولورا بيج، إيان منهم: لكثريين؛ بالشكر ندين دائًما، وكحالنا والتحديات.
مونر، ويورج جونسون، وكريستوفر هيج، ونايجل جريينا، وروبرتا َدْف، وأندرو كونييل،
الكفاءة بني جمعوا الذين أكسفورد جامعة بمطبعة املسئولني نشكر كما نَتْل، وسايمون
الذنب فما القارئ، إعجاب الكتاب هذا دفتي بني ما يلَق لم فإذا املؤلفني. حاجات م وتفهُّ

هؤالء. ذنب
بيندر جون
أرشوود سايمون
٢٠١٣ يناير
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األول الفصل

األورويب االحتاد الغرضمن

من قرن نصف من أكثر منذ انطلقت عملية ثمرة اليوم نراه الذي األوروبي االتحاد
آنذاك الصناعتان هاتان وكانت والصلب». للفحم األوروبية «الجماعة بإنشاء الزمان
روبرت الفرنيس، الخارجية وزير أكد إذ العسكرية؛ للقوة الصناعي الحياة رشيان تمثالن
وأملانيا» فرنسا بني حرب «أي أن املرشوع، ن دشَّ الذي إعالنه يف ،١٩٥٠ مايو ٩ يف شومان،
نوبل بجائزة األوروبي االتحاد فوز ويجسد واقعيٍّا.» ومستحيلة بل واردة، «غري أصبحت

ذاتها. العملية تلك أهمية ٢٠١٢ لسنة للسالم

الدائم السالم (1)

يف ذلك يعنيه كان ما نُقدِّر أن كلِّها، الزمنية الفرتة هذه وبعد هذا، يومنا يف يَْسُهل ال ربما
التي ،(١٩٣٩–١٩٤٥) الثانية العاملية الحرب نهاية عىل سنوات خمس إال يمِض لم حني
اللتني — وأملانيا لفرنسا وبالنسبة تقريبًا. األوروبية البلدان كل عىل رهيبة معاناة جلبت
التاريخ ذلك عىل السابقة الثمانية العقود خالل األخرى ضد منها كلٌّ حروب ثالث خاضتا
الجماعة أُنشئت أوىل سياسية أولوية دائم سالم ظل يف للتعايش سبيل إيجاد كان —

لتحقيقها. الجديدة
صناعية إمكانيات من لها بما تماًما، مستقلة أملانيَّة دولة قيام يف ترى فرنسا كانت
إليه سعى الذي النحو عىل — أملانيا إخضاع محاولة وكانت بالخطر. ينذر أمًرا هائلة،
فبدت كارثيٍّا، فشًال فشلت قد — (١٩١٤–١٩١٨) األوىل العاملية الحرب بعد الفرنسيون
األخرى األوروبية والبلدان فرنسا باملثل تضم قوية مؤسسات إطار داخل أملانيا دمج فكرة
تحقق وقد أكرب. بدرجة واعدة فكرة — األبعد األمد عىل لألملان مقبولة تكون ثَمَّ ومن —



األوروبي االتحاد

الثمرة بوصفه األوروبي االتحاد إىل ينظرون الفرنسيون كان مأموًال. كان كما املوعود هذا
الزعيم دور لعب إىل — كبري بنجاح — سعوا وقد املسبوقة، غري مبادرتهم أثمرتها التي
دولة ١٢ انضمام منذ القيادي بدورهم ثقتهم تراجع من الرغم عىل األوروبية، األمم بني

و٢٠٠٧. ٢٠٠٥ عاَمي االتحاد لعضوية
إطاًرا األملان أيًضا أعطت املساواة قدم عىل األوروبية املؤسسات هذه يف املشاركة لكن
ون ويتمُّ األخرى، األعضاء الدول من املتزايد العدد مع وبنَّاءة سليمة عالقات فيه يُقيمون
عرشة االثنتي النازي الحكم سنوات أعقاب ففي بسالسة. ١٩٩٠ عام اتحادهم أيًضا فيه
احرتامهم يستعيدوا كي سبيًال لألملان الجماعة أتاحت ،١٩٤٥ سنة بالدمار انتهت التي
لها قوية مؤسسات تضم أنداد من مؤلفة جماعة قيام فكرة كانت جديد. من كشعب
صلب أساس «أول ستكون الجديدة الجماعة أن أيًضا أعلن قد شومان وكان جاذبيتها.
الفرنيس االلتزام ظلَّ حني يف لكن السالم.» عىل للحفاظ منه بد ال أوروبي فيدرايل التحاد
األملانية السياسية الطبقة ساندت وجزًرا، ا مدٍّ يشهد فيدرايل اتجاه يف الجماعة بتطوير
لم بإيمان التطور هذا مثل — تماًما الفيدرالية الديمقراطية مفهوم استوعبت وقد —
دة، املوحَّ ألملانيا األسايس القانون عىل ١٩٩٢ سنة أُدخل تعديًال أن والحقيقة يتزعزع.

الفيدرالية. باملبادئ التزم األوروبي، االتحاد يف مشاركتها عىل ونص
أيًضا وهولندا) ولوكسمبورج وإيطاليا (بلجيكا األخرى األربعة سة املؤسِّ الدول رأت
أوروبية مؤسسات داخل أملانيا دمج طريق عن السالم لضمان كوسيلة الجديدة الجماعة
من كمرحلة الجماعة — األملان مثل ذلك يف مثلها — عام بوجه الدول هذه رأت كما قوية،

عموًما. هكذا تراه وظلت فيدرايل، كيان إنشاء مراحل
يظل البعيد، املايض طيات يف تتوارى بدأت الثانية العاملية الحرب أن من الرغم وعىل
يف محوريٍّا كان الذي الدافع وهو — ديمقراطي كيان داخل واألمن السالم تحقيق دافع
ويُنظر األعضاء. الدول من كثري يف والساسة الحكومات عىل قويٍّا —مؤثًرا الجماعة تأسيس
كضمان الزمان من قرن نصف من أكثر مدى عىل للسالم إطاًرا يوفر ظل الذي النظام إىل
التي دة، املوحَّ العملة بطرح تعزيزه قرار ذلك عىل األمثلة أحد وكان املستقبيل. لالستقرار
توحيدها. بعد أقوى تصري أن املنتظر من كان التي بأملانيا، االرتباط لتعزيز كوسيلة تُرى
الحرب بعد آمن مالذ عن بحثًا والرشقية الوسطى أوروبا من دول عرش انضمام وكان
ضغًطا شهدنا وقد آخر. مثاًال السوفييتية، الهيمنة من قرن نصف ومرور الثانية العاملية
عدد ازدياد ظل يف االستقرار عىل الحفاظ بغية االتحاد مؤسسات دعائم لتوطيد متواصًال
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األوروبي االتحاد من الغرض

من العديد ضمنها من أكثر، أو دولة ثالثني إىل رشًقا، التوسع بفضل األعضاء، الدول
الجديدة. الديمقراطيات

الدافع ذلك واالحتالل، الهزيمة بتجربة يمروا لم الذين الربيطانيني، لدى يكن لم
عىل االعتماد أن يرون وكانوا األخرى، األوروبية الشعوب مع السيادة تقاسم نحو األسايس
االقتصادية الجوانب عىل الرتكيز جاء هنا ومن األطليسكاٍف. وحلفشمال املتحدة الواليات
يف وبنَّاء مؤثر دور لعب عىل قدرتهم وقيَّد الربيطانيني الساسة بني شاع الذي للتكامل
العالم تحويل يف املساهمة عىل األوروبي االتحاد قدرة أن غري التطورات، أهم من بعٍض
االقتصادية بسياساته وكذلك السالم، وحفظ املناخ كتغريُّ ميادين يف أمانًا أكثر مكان إىل
هذا يف الحًقا سنبني كما — يمكنها أعم، بوجه املعونات مجال يف وسياساته الخارجية

األسايس. الربيطاني املوقف هذا لتغيري مربر إعطاء — الكتاب

االقتصاديان واالزدهار القوة (2)

الجديدة، الجماعة تأسيس وراء أصيًال سياسيٍّا دافًعا كان الدائم السالم أن من الرغم عىل
صالحياتها استََقْت الذي االقتصادي امليدان يف معترب أداء دون لتنجح كانت ما فإنها
بني الحدود كانت والسيايس. االقتصادي بالغرضني — بحقٍّ — الجماعة ت وفَّ وقد منه،
تمدها التي واملناجم الصلب، مصانع بني تقوم التي ولوكسمبورج، وبلجيكا وأملانيا فرنسا
حوكمة من صاحبها وما الحواجز هذه إزالة حققت وقد الرشيد. اإلنتاج تعوق بالفحم،
ذلك، ع شجَّ االقتصادي. املنظور من نجاًحا ذلك؛ عن الناتجة املشرتكة للسوق مشرتكة
هذه األعضاء، الدول بني تحقيقها جاٍر سلمية مصالحة وجود عىل الشواهد إىل إضافة
— شومان أشار كما — أوىل خطوة والصلب للفحم األوروبية الجماعة رؤية عىل الدول
لم (عندما ثانية خطوة لخطو فاشلة محاولة وبعد واقتصادي. سيايس توحيد عملية يف
،(١٩٥٤ عام أوروبية دفاع جماعة إلقامة معاهدة عىل الفرنسية الوطنية الجمعية تصدِّق
مفهوم امتد ثم جديد، من االقتصادي التكامل مسار الست سة املؤسِّ الدول استأنفت
االقتصادية «الجماعة بتأسيس السلع يف املتبادلة تجارتها كل ليشمل املشرتكة السوق
االعتماد ملنطق استجاب متكامل اقتصاد أمام الطريق فتح مما ١٩٥٨؛ عام األوروبية»

األعضاء. الدول بني املتبادل االقتصادي
إحاطة عىل الفرنيس اإلرصار بفضل األوروبية، االقتصادية الجماعة تمكنت كما
قدم عىل تجارية مفاوضات يف الدخول من موحدة، خارجية بتعريفة املشرتكة السوق
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األوروبي االتحاد

رئيًسا فاعًال طرًفا تصبح أن عىل الجماعة قدرة أثبت مما املتحدة؛ الواليات مع املساواة
تلك كانت خارجية. سياسة بها تنفذ مشرتكة أداة لديها تكون عندما الدويل النظام يف
يف األوروبي النفوذ استعادة وهو أال الجماعة؛ إلنشاء آخر دافع تلبية نحو أوىل خطوة
تناحر شهدتا اللتني العامليتني الحربني نتيجة تالىش قد كان الذي النفوذ وهو . ككلٍّ العالم
األمان يف املساهمة عىل االتحاد قدرة بفضل تعزيزه يمكن أصبح والذي أوروبية، دول

إليهما. الحاجة أمسِّ يف نحن اللذين العامليني واالزدهار

أشبه «كيان إىل دعوته أعقاب يف األوروبية» «الحركة يؤسس الهاي يف ترششل :1-1 شكل
األوروبية». املتحدة بالواليات

كان الجذري، اإلصالح هذا مثل مسوغات قوة فهم يف بريطانيا إخفاق إىل بالنظر
بأقل الحرب نهاية بعد زيورخ يف له كلمة يف قال إذ استثنائية؛ حالة ترششل ونستون
أن يجب … األوروبية املتحدة بالواليات أشبه كيانًا نبني أن اآلن «علينا ونصف: عام من
بزمام مًعا وأملانيا فرنسا تأخذ أن يجب … وأملانيا فرنسا بني رشاكة األوىل الخطوة تكون
جماعة إقامة مسوغات الفهم تمام يفهمون الربيطانيني من قليل إال يكن لم لكن املبادرة.»
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األوروبي االتحاد من الغرض

عىل آنذاك كانت التي — بريطانيا تكون أن رضورة يرى يكن لم نفسه وترششل جديدة،
عضًوا — املتحدة الواليات مع حديثًا أقيمت خاصة عالقة وتجمعها إمرباطوريتها، رأس
القارية أوروبا أسواق يف مزاياهم انتقاص يشاءوا لم كثريين أن غري الجماعة. هذه يف
يف اإلخفاق فبعد لذا بالسياسات؛ املتعلقة املهمة القرارات اتخاذ يف املشاركة من وحرمانهم
أوروبية بلدان إىل إضافة األوروبية االقتصادية الجماعة تضم الحرة للتجارة منطقة إقامة
ونجحت الجماعة، إىل االنضمام إىل املتتالية الربيطانية الحكومات سعت أخرى، غربية
إىل املشرتكة السوق تطوير يف قياديٍّا دوًرا الربيطانيون لعب فيما لكن .١٩٧٣ عام أخريًا
وبعض املؤسسة الدول دفعت التي السياسية الدوافع إىل يفتقرون ظلوا أتم، دة موحَّ سوق

األعمق. التكامل من أخرى صور نحو ُقدًما امليض إىل األخرى الدول
تواصل فيما — زالت ما التي والربيطانيني املؤسسة الدول دوافع نفهم أن املهم من
بنسب فيها، تشرتك الدوافع هذه األوروبي. االتحاد تجاه املواقف عىل تؤثر — تطورها
الدراما معظم أساس تشكِّل وهي السنني، مر عىل انضمت التي األخرى الدول متفاوتة،
هذا موضوع هو الذي االتحاد لخلق املنرصم القرن خمسينيات منذ فصولها فت تكشَّ التي

الكتاب.

وتفسريات نظريات (3)

األوىل الطريقة أنصار يؤكد واالتحاد، الجماعة ظاهرة لتفسري رئيستان طريقتان هناك
ثقًال فيعطون األخرى أنصار أما الدولية، الحكومية وتعامالتها األعضاء الدول دور عىل

األوروبية. للمؤسسات أكرب
«الواقعية أو «الواقعية» الفكرية املدارس إىل ينتمي الذي — األول الفريق معظم يرى
األعضاء الدول بني العالقات يف تغيريجذري أي يُْحدثا لم واالتحاد الجماعة أن — الجديدة»
داخل قوتها تعظيم إىل والسعي الوطنية، مصالحها عن البحث حكوماتها تواصل التي
الحكومية وتسمى هذا، من أحدث صورة وثمة سواء. حدٍّ عىل وغريه األوروبي االتحاد
الحكومات سلوك لتفسري املحلية سياستها يف القوى تفاعل عىل تعتمد الليربالية، الدولية
فيما — أدق كلمة وجود لعدم نظًرا — دويل» «حكومي التعبري وسنستخدم االتحاد. يف

واالتحاد. الجماعة عمل كيفية تفسريات من الرضب هذا إىل لإلشارة ييل
االتحاد، شئون يف الحكومات به تحتفظ الذي الدور قدر املرء يبخس أال ينبغي
القرارات اتخاذ صالحية من تملكه وما االتحاد، معاهدات عىل عة كُموقِّ وضعها باعتبار
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هناك لكن أخري»، «كمالذ املسلحة القوة واحتكارها األعضاء، الدول يمثل الذي املجلس يف
تمنح — والفيدرالية الجديدة بالوظيفية املعروفان النهجان ضمنها من — أخرى نُهًجا

الدويل. الحكومي النهج إياها يمنحها مما أكرب ثقًال األوروبية املؤسسات
من «انتشار» عملية بفضل تتطور، وهي الجماعة الجديدة الوظيفية أنصار رأى
قطاعنيصناعيني عىل مقتًرصا نطاقها كان التي األصلية والصلب للفحم األوروبية الجماعة
نجاح اجتذبها التي السياسية واألحزاب املصالح أصحاب جماعات تشعر وسوف فقط.
مع التعامل عن لعجزها باإلحباط؛ القطاعني هذين مشكالت مع التعامل يف الجماعة
األوروبية، املفوضية بقيادة بنجاح، وسوفتضغط أخرى، ميادين يف الصلة ذات املشكالت
الحوكمة من صورة املطاف نهاية يف توفر حتى الجماعة اختصاص توسيع أجل من
األقل عىل — جزئيٍّا تفسريًا هذا ويعطينا األعضاء. الدول شئون من واسع لنطاق األوروبية
السوق من االنتقال ذلك يف بما تطورها، يف الجماعة خطتها التي الخطوات لبعض —

املوحدة. العملة إىل املوحدة
املؤسسات أهمية عىل نفسه الوقت يف تأكيده مع — يميض فيدرايل منظور هناك
يعزو أوًال: رئيسني؛ اتجاهني يف الجديدة الوظيفية من أبعد هو ما إىل — املشرتكة
عن املتنامي الحكومات عجز إىل األوروبي االتحاد إىل الصالحيات نقل املنظور هذا
القائمة، الدول نطاق تتجاوز ثَمَّ ومن وطنية؛ َعْربَ صارت مشكالت مع بفاعلية التعامل
هذه معظم يتعلق جديدة. سلطة إىل قائمة سلطة صالحيات نقل إىل يعزوه مما أكثر
التي األمور عىل بالسيطرة الدول تحتفظ أن وينبغي واألمن، والبيئة باالقتصاد املشكالت
الوظيفية أنصار أن من الرغم عىل ثانيًا: مناسب. بشكل معها التعامل بإمكانها يزال ال
هناك فإن األوروبية؛ املؤسسات ستشكِّل التي املبادئ بشأن واضحني يكونوا لم الجديدة
القانون سيادة وبالتحديد الليربالية، الديمقراطية مبادئ إىل يستند فيدراليٍّا منظوًرا
السلطة وُمراقبة القوانني سنَّ يتوىلَّ بحيث النيابي، والحكم األساسية الحقوق إىل استناًدا
الحكومِة مؤسساُت تتوىل أن ينبغي الرأي، لهذا ووفًقا املنتخبون. املواطنني نواُب التنفيذية
وال فاعلية، ذات هي ال الدولية الحكومية الطريقة ألن باالجتماع؛ تُمارس التي الصالحيات
يجري أن فإما إذن الديمقراطية. الدول مواطني حاجات لتلبية يكفي بما ديمقراطية هي
فاعلية، ذا ديمقراطيٍّا كيانًا االتحاد يصبح حتى املؤسسات يف الفيدرالية العنارص تعزيز
استقطاب يف االتحاد ينجح لن وإال النيابي، والحكم القانون سيادة مبدأَْي إىل استناًدا
للحلول االتحاد يُنشأ لم البقاء. مجرد وربما االزدهار، من لتمكينه املواطنني من كاٍف دعم
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األوروبي االتحاد من الغرض

تكتسب حيث تعاوني؛ مرشوع من متتامة أجزاء إىل لتحويلها بل األعضاء، الدول محل
القائمة. هوياتهم مستويات مع يتفاعل جديًدا مستًوى املواطنني هويات

واالتحاد الجماعة تطور عكس مًدى أي إىل بيان الالحقة الفصول يف وسنحاول
يريان املؤلَفنْي أن إىل األثناء هذه يف القارئ ينتبه أن وينبغي املختلفتني. الرؤيتني هاتني
واالتحاد األوروبية الجماعة دفعت وديمقراطية فاعلية ذات حكومة وجود رضورة أن
أن وينبغي الفيدرالية، اتجاه يف بعيد شوط قطع إىل ومراحل، خطوات عىل األوروبي،

اإلطالق. عىل مؤكًدا ليس هذا كان وإن ذلك، يف تستمر

17





الثاني الفصل

األورويب؟ االحتاد كيفُصنع

خالل من ستُبنى بل واحدة، عامة لُخطَّة وفًقا وال واحدًة، دفعًة أوروبا تُصنع «لن
بدقة — شومان إعالن تنبأ الكلمات بهذه واقعيٍّا.» تضامنًا أوًال تخلق ملموسة إنجازات
املؤسسات تطورت إذ اليوم؛ نراه الذي االتحاد إىل الجماعة بها تحولت التي بالطريقة —
للتعامل السابقة الخطوات نجاح من املكتسبة الثقة عىل بناء بخطوة، خطوة والصالحيات

املشرتك. بالعمل معها التعامل هو األفضل السبيل أن بدا التي املسائل مع
من بمزيد محددة اختصاص ومجاالت معينة مؤسسات التالية الفصول تتناول
نظرنا لقد . ككلٍّ التطور إلحداث واألحداث املصالح اقرتنت كيف نرى إذ التفصيل؛
بالوسائل ليس األمن؛ وهي: األولية؛ والدوافع املصالح بعض إىل السابق الفصل يف
وجود ظل يف واالزدهار؛ وسياسية، اقتصادية عالقات بإقامة بل وحسب، العسكرية
ظل يف البيئة؛ وحماية الخاصة، املصالح ذات العمالية والنقابات األعمال مؤسسات
إىل املناخ تغريُّ وصريورة التطوعية، واملنظمات الخرض أحزاب تمارسه الذي الضغط
تعزيز بهدف وذلك الخارجية؛ العالقات يف والتأثري متزايد، عام اهتمام محل مسألة

ككلٍّ. العالم يف املشرتكة املصالح
فَمن الخط؛ عىل أخرى مصالح دخلت األغراض، هذه لتحقيق الجماعة بتأسيس
تدابري خالل من التعويض إىل سعوا معينة نواٍح من رضر وقوع يخشون كانوا
التفوق ملعادلة فرنسا نصيب من املشرتكة الزراعية السياسة فكانت التوزيع؛ إعادة
التي األضعف االقتصادات ذات البلدان نصيب من البنيوية والصناديق األملاني، الصناعي
الربيطانيني نصيب من امليزانية وتسويات موحدة، سوق قيام نتيجة الخسارة تخىش
والربملانات الحكومات بعض وضغطت املرتفعة. الصافية املساهمات أصحاب من وغريهم
املؤسسات فاعلية زيادة إىل تهدف إصالحات أجل من التطوعية واملنظمات واألحزاب



األوروبي االتحاد

عىل القرارات اتخاذ تتجاوز تحركات أي يعارضون بمن هؤالء واصطدم وديمقراطيتها.
بالدولة األيديولوجي االلتزام منها: دوافع؛ عدة من انطالًقا الدويل، الحكومي املستوى
ذلك، من أبعد وليس األمة، الدولة هذه داخل إال تتسنى ال الديمقراطية بأن واإليمان األمة،
شخصيات هؤالء بني من وكان الراهن. بالوضع املحض والتعلق األجانب، يف الثقة وعدم
واسعة تشكيلة عن فضًال تاترش، الوزراء ورئيسة ديجول، شارل كالرئيس تاريخية:
والتشيكيني والدنماركيني الربيطانيني بني أغلبهم يرتكز الذين واألفراد املؤسسات من
هذا إىل األقرب هو الوزراء مجلس فكان األوروبية املؤسسات بني من أما والبولنديني.

الرأي.
ملتزمني وكانا تأثريًا، الفيدرالية أنصار أعظم من اثنني ديلور وجاك مونيه جان كان
ومواطنيها، األعضاء للدول املشرتكة املصالح مع بفاعلية يتعامل أوروبي كيان بإقامة
يمثل فكان سبينيليل ألتريو أما الفيدرايل. الهدف سبيل يف كبرية خطوات كالهما وخطا
راديكالية أكثر بتحركات القيام إمكانية يف يفكر كان إذ الفيدرالية؛ من مختلًفا نوًعا
والبلجيكية واإليطالية األملانية والحكومات الربملانات وكانت أوروبي. دستور وضع نحو
كانت ومثلها متفاوتة، بدرجات لكن املؤسسية، الفيدرالية أنصار بني من والهولندية
عىل املعاهدات تفسري إمكانية بقدر العدل محكمة وكذلك األوروبيان، والربملان املفوضية
الرغم عىل ج، امُلتدرِّ مونيه نهج ل تُفضِّ — عام بوجه — املؤسسات هذه كانت النحو. ذلك

الدستورية. الفيدرالية األوروبي والربملان واإليطاليني البلجيكيني تبني من

التأسيسية املعاهدات الخمسينيات: (1)

الجماعة معاهدة إبرام مفاوضات َّس وترأ شومان، إعالن صياغة عن مسئوًال مونيه كان
الكلمتان هاتان دت جسَّ وقد العليا. لسلطتها رئيس أول وكان والصلب، للفحم األوروبية
من أصًال نابع إرصار وهو الجماعة. قلب يف قوية تنفيذية سلطة وجود عىل إرصاَره
بضعف أقنعته التي العامليتني الحربني بني األمم عصبة عام أمني نائب باعتباره تجربته
األعضاء الديمقراطية الدول يخص فيما — مقتنًعا كان لكنه دويل. حكومي نظام أي
ترشيعية سلطة بذرتا (وهما ومحكمة برملاني بمجلس الجماعة هذه تزويد برضورة —

األعضاء. الدول لوزراء مجلس ووجود قضائية) وسلطة فيدرالية
العالقة كانت وإن هذا، يومنا إىل للنظر، الفت بشكل مستقرٍّا، الهيكل هذا ظل
الحكومات لقادة األوروبي املجلس وباألخص — املجلس صار إذ ت؛ تغريَّ املؤسسات بني
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(يساًرا). ومونيه (يمينًا) شومان :1-2 شكل

زالت ما أنها من الرغم عىل — األوروبية املفوضية وفقدت األقوى، هو — ١٩٧٤ منذ
ووطدت قوة، األوروبي الربملان وازداد لصالحه، سلطاتها من جزءًا — األهمية شديدة
الجماعة. اختصاص شئون يف العليا القضائية السلطة بصفتها دعائمها العدل محكمة
عىل املؤسسات هذه أن رأت فقد الخمسينيات يف جاءت التي الربيطانية الحكومات أما
أنها من الرغم عىل ممكنة، غري الربيطانية املشاركة تجعل الفيدرالية من كبرية درجة

بعد. فيما ستقبلها
فردَّت أبعد، هو ما إىل االتجاه ذلك امليضيف إىل تميل كانت الست األعضاء الدول لكن
السياسة آثار عقب أملانيا تسليح إعادة عىل األمريكي اإلرصار عىل الفرنسية الحكومة
أوروبية» دفاع «جماعة تأسيس باقرتاح وكوريا أوروبا من كلٍّ يف الشيوعية التوسعية
أوروبية دفاع جماعة لتأسيس معاهدة عىل الست الحكومات عت فوقَّ أوروبي، بجيش
الوطنية الجمعية فصوَّتت فرنسا يف تنامت املعارضة لكن منها، أربع عليها صدَّقت
حقل يف اختصاص إنشاء فكرة ظلت أن النتيجة فكانت برفضها، ١٩٥٤ سنة الفرنسية

التسعينيات. حتى محظورًة منطقًة الدفاع
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شومان» «إعالن أجل من شومان إىل مونيه أرسله الذي النص من األوىل الصفحة :2-2 شكل
.١٩٥٠ مايو ٩ يف الصادر

يف الثقة فإن شديدة؛ انتكاسة كان األوروبية الدفاع جماعة انهيار أن من الرغم عىل
وكان نمت، قد كانت األعضاء الدول بني السلمية للعالقات كإطار ذاتها األوروبية الجماعة
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جاهزين الهولنديون كان تطويرها. عملية تدشني» «إعادة إىل قوي سيايس حافز هناك
كان إياها. وأملانيا بلجيكا مساندة بانت ما رسعان عامة مشرتكة سوق إلقامة بمقرتح
الحمائية، لسياسة الواضح تأييدهم عىل زالوا ما كانوا الذين الفرنسيني، ينتاب الشك
ثَمَّ ومن أملانية؛ فرنسية رشاكة حول املتمحورة األوروبية الوحدة بمرشوع تمسكوا لكنهم
وهي األخرى؛ الفرنسية املصالح تلبية رشيطة األملان أرادها التي املشرتكة السوق قبلوا
والسياسة فيها، القيادي الدور للعب مهيأة فرنسا كانت الذرية للطاقة جماعة تأسيس
األجور يف النساء ومساواة مواتية، برشوط املستعمرة األقاليم وارتباط املشرتكة، الزراعية
بهذه قبُل من امللزمة — الفرنسية الصناعة كانت دونها من والتي الجماعة؛ عموم يف
أما القطاعات. بعض يف تنافسيٍّا تراجًعا ستشهد — الفرنيس القانون بموجب املساواة
جانبهم من فضِمنوا الست، الدول بني اقتصاد أضعف أصحاب كانوا الذين اإليطاليون،
األيدي ل وتنقُّ حركة وحرية االجتماعي، والصندوق لالستثمار، األوروبي البنك إنشاء
بموجبهما تأسست اللتني روما معاهدتَي يف كلها العنارص هذه اشتملت وهكذا العاملة.
نموذًجا يُعد فيما الذرية»، للطاقة األوروبية و«الجماعة األوروبية» االقتصادية «الجماعة
الخطوات من لكثري سمًة كان ما وهو عضو، دولة لكل مزايا تتضمن شاملة لصفقة مبكًرا

الحني. ذلك منذ اتُّخذت التي
شت ُهمِّ وبينما ،١٩٥٨ يناير من األول يف التنفيذ حيز الجديدتان املعاهدتان دخلت
لتطور األساس األوروبية االقتصادية الجماعة صارت الذرية، للطاقة األوروبية الجماعة
والصلب، للفحم األوروبية الجماعة ملؤسسات مماثلة مؤسساتها كانت املستقبيل. الجماعة
الجماعة وأُعطيت العليا، السلطة ال املفوضية تسمى ما، نوًعا قوة أقل تنفيذية بسلطة لكن
إقامة صالحية منها: االقتصادية؛ االختصاصات من واسعة مجموعة األوروبية االقتصادية
دة، موحَّ خارجية تعريفة وتطبيق الحرة، الداخلية التجارة بنظام العمل مع جمركي اتحاد

األعم. بمعناه والتعاون الزراعة أبرزها بعينها لقطاعات سياسات ووضع

املعاهدات :١ إطار

التنفيذ حيز دخلتا (اللتان روما معاهدتا وكانت وضحاها، عشية بني تحقق ما كل يتحقق لم
ومن الحايل. األوروبي االتحاد إنشاء إىل أفضت ومعقدة طويلة عملية يف كربى َلِبنَة (١٩٥٨ عام
عام التنفيذ حيز (دخلت والصلب للفحم األوروبية الجماعة معاهدة املهمة األخرى املعاهدات
أمسرتدام ومعاهدة ،(١٩٩٣) ماسرتيخت ومعاهدة ،(١٩٨٧) املوحد األوروبي والقانون ،(١٩٥٢

.(٢٠٠٩) لشبونة ومعاهدة ،(٢٠٠٢) نيس ومعاهدة ،(١٩٩٩)
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معاهدة لكن أدناه)، (انظر روما معاهدة باسم معاهدتان هناك كانت أنه ذلك بسيط؛ التباس ثمة
للطاقة األوروبية «الجماعة معاهدة من ا جدٍّ كثريًا أهم كانت األوروبية» االقتصادية «الجماعة

روما». «معاهدة باسم عموًما املعروفة الذرية»

«ركيزتني» مع ماسرتيخت، معاهدة بموجب أُنشئ األوروبي االتحاد أن هو كبري؛ التباس وثمة
التي األوروبية الجماعة جانب إىل الداخيل، لألمن واألخرى الخارجية، للسياسة إحداهما جديدتني:
األوروبية»، الجماعة «معاهدة جانب إىل نُظِّمتا وقد بها. الخاصة معاهداتها بالفعل لديها كانت
التبسيط من يشء عن النهاية يف لشبونة معاهدة ضت تمخَّ األوروبي». االتحاد «معاهدة إطار ويف
أساس عىل اآلن األوروبي االتحاد يعمل إذ واحدة؛ ركيزة يف كلها الركائز بدمج وذلك األمر، لهذا

األوروبي». االتحاد لعمل امُلنظِّمة و«املعاهدة األوروبي» االتحاد «معاهدة

األوروبية الجماعة إىل اإلشارة يف بمبدأين الكتاب هذا يلتزم له، داعي ال تعقيد لتفادي ملحوظة:
وهما: األوروبي؛ واالتحاد

السابق بالوقت كلِّيًة تتعلق التي باألمور يتصل فيما الجماعة أو األوروبية الجماعة تُستخدم •
تكون عندما ولشبونة، ماسرتيخت معاهدتَي بني الفرتة يف أو األوروبي، االتحاد تأسيس عىل

باملوضوع. الصلة وثيقة األوروبية للجماعة املنفردة الخصائص
كافة. األخرى الحاالت يف االتحاد، أو األوروبي، االتحاد •

مع قوية، انطالقة بها منطلًقا فقادها للمفوضية، رئيس أول هالشتاين فالرت كان
بنجاح اإلطار هذا يف الجماعة وتمتعت الجمركي. االتحاد إلقامة الزمني الجدول ترسيع
وهو سنويٍّا، املائة يف ٥ نحو النمو متوسط بلغ حيث الستينيات؛ يف ملحوظ اقتصادي
الفيدرالية الجماعة بني الرصاع لكن املتحدة، والواليات بريطانيا يف منه مرتني أرسع معدل
املتعصب ديجول والتزام — هالشتاين أو مونيه ره تصوَّ الذي النحو عىل — الناشئة

السياسية. باملخاطر محفوًفا للجماعة بالنسبة العقد ذلك جعل األمة؛ الدولة تجاه

الفيدرالية أنصار ضد ديجول الستينيات: (2)

توىل التنفيذ، حيز روما معاهدتَي دخول عىل أشهر ٦ من أقل وبعد ،١٩٥٨ يونيو يف
الفيدرالية، وطموحاتها الجماعة عنارص تعجبه يكن ولم فرنسا، يف الحكم سدة ديجول
مباًرشا، تحديًا حديثًا فرنسا عليها وافقت معاهدات لتحدي ا مستعدٍّ أيًضا يكن لم لكنه
ومن وقيادتها. فرنسا بقوة لالرتقاء كوسيلة الجماعة استخدام إىل ذلك من بدًال فسعى
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الذري القطاع عىل اإلبقاء ألجل الذرية للطاقة األوروبية الجماعة تهميش ذلك: أمثلة
الذي (الفيتو) النقض حق ممارسته وهو آخر: مثال وثمة وطنيٍّا. قطاًعا الفرنيس
وأيرلندا والدنمارك بريطانيا لتشمل الجماعة لتوسيع األوىل املفاوضات ١٩٦٣ يف أنهى
تصور إىل أقرب كان للجماعة الربيطانية الحكومة تصور أن من الرغم وعىل والنرويج.
وأن الفيدرالية، إىل ميًال األكثر األخرى األعضاء الدول حكومات تصور إىل منه ديجول
بتصعيب الدول هذه أزعج الكومنولث ومصالح الزراعية مصالحها عن بريطانيا دفاع
والقوميِّ الجانب أحادي الفيتو أسلوب من استاءت الدول هذه فإن وتطويلها؛ املفاوضات
هذه تلت ثم الجماعة، داخل سياسية أزمة أول أثار نحو عىل شديًدا استياءً املتعصب

املشرتكة. الزراعية للسياسة الرتتيبات خلفية عىل ١٩٦٥ عام أكرب أزمة األزمة
وكان أساسية، فرنسية مصلحة البداية منذ املشرتكة الزراعية السياسة كانت
تستند أن مقرًرا كان له. مربر ال تأخري دون إرسائها عىل العمل عىل العزم عاقًدا ديجول
من كلٌّ اتفقت وقد كبريًا، ا عامٍّ إنفاًقا تتطلب األسعار لدعم سياسات إىل السياسة هذه
الدول ال الجماعة ميزانية اإلنفاق هذا مصدر يكون أن رضورة عىل واملفوضية فرنسا
باملبادئ العميق بالتزامه الهولندي، والربملان الفيدرايل، بتوجهها املفوضية، لكن األعضاء،
ال أنه وبما الربملانية، للرقابة امليزانية إنفاق خضوع رضورة عىل ا أرصَّ الديمقراطية،
يتوىل أن لزاًما فسيكون منفصلة، برملانات ستة جانب من أوروبية ميزانية مراقبة يمكن
شيئًا كان لكنه األخرى، للحكومات تماًما مناسبًا هذا كان املهمة. هذه األوروبي الربملان
حضور من وزراءه بمنعه الشاغر» «الكريس أزمة ر فجَّ الذي لديجول، بالنسبة بغيًضا
الدول بني مخاوف أثار نحو عىل ١٩٦٥ عام من الثاني النصف طوال املجلس اجتماعات

الجماعة. لهدم يُِعدُّ كونه احتمال من األخرى
١٩٦٦ يناير يف الفصل هذا فانتهى لالستسالم، ا مستعدٍّ الجانبني من أيٌّ يكن لم
خاصتها الفيتو حق عىل الفرنسية الحكومة شددت لوكسمبورج». «تسوية يسمى بما
املحك، عىل األعضاء» الدول من أكثر أو لواحدة األهمية «بالغة املصالح تكون عندما
مرشوطة بأغلبية تصويت من املعاهدة عليه نصت بما التزامها األخريات الخمس وأكدت
فيما ذاته الشهر ذلك يف التنفيذ حيز دخوله مقرًرا كان والذي معينة، مسائل عىل
نظر وجهة تغلبت األمر واقع ويف املوضوعات. من واسعة مجموعة عىل بالتصويت يتعلق
من أدق وصًفا لوكسمبورج «فيتو» يبدو ثَمَّ ومن التاليني؛ العقدين مدى عىل ديجول
يف يُماَرس باألغلبية التصويت بدأ الثمانينيات منتصف يف لكن لوكسمبورج، «تسوية»
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القرارات معظم عىل الساري د املوحَّ اإلجراء اآلن وصار املوحدة، السوق برنامج سياق
الترشيعية.

أُنجز والفيدرايل، الدويل الحكومي التصورين بني الرصاعات هذه من الرغم عىل
أثره وكان املعاهدة، حددته الذي املوعد قبل أي ١٩٦٨؛ يونيو بحلول الجمركي االتحاد
الخارجية. الجماعة عالقات يف أيًضا بل فحسب، داخليٍّا ليس بالفعل، ملموًسا أصبح قد
تضارع قوة إىل تتحول الجماعة بدأت املوحدة، الخارجية التعريفة أداة فباستخدام
مفاوضات باقرتاح ذلك عىل كينيدي الرئيس فردَّ التجارة، مجال يف املتحدة الواليات
الجماعة فاستجابت الجمركية، التعريفات يف كبرية تخفيضات إلجراء األطراف متعددة
املتوسط، يف الثلث بمقدار تخفيضات املحصلة فكانت املفوضية، من بارعة بقيادة إيجابيٍّا
الدولية. التجارة لتحرير املؤيدة الرئيسَة القوَة املفوضية فيه ستكون عهًدا استهل مما
العدل محكمة أحرزت السياسية، الجماعة شئون شهدتها التي التقلبات جانب إىل
«مراعاة بضمان التعاهدي التزامها إىل فاستناًدا القانون؛ سيادة ترسيخ يف مطرًدا تقدًما
أسبقية مبدأَْي و١٩٦٤ ١٩٦٣ يف أصدرتها التي أحكامها يف املحكمة أرست القانون»،
وعىل كافة. األعضاء الدول يف متسقة بصورة يُطبَّق بحيث املبارش؛ ونفاذه الجماعة قانون
القانون، احرتام فإن الدول؛ تملكها التي اإلنفاذ وسائل إىل الجماعة افتقار من الرغم
الوثقى الُعروة هو كان الجماعة، مؤسسات سنَّتها التي والترشيعات املعاهدات إىل استناًدا

تالحمها. عىل أبقت التي

وأيرلندا والدنمارك بريطانيا انضمام ق: التعمُّ من ويشءٌ ع توسُّ (3)

بريطانيا كانت براجماتية. أكثر الفرنسية السياسة صارت ،١٩٦٩ عام ديجول باستقالة
الفرنيس الرئيس وافق وقد االنضمام، إىل تسعى زالت ما والنرويج وأيرلندا والدنمارك
املشرتكة، الزراعية السياسة تمويل عىل املوافقة رشيطة ذلك عىل بومبيدو جورج الجديد
هذه كانت الخارجية. السياسة وتنسيق النقدي كاالتحاد ق» «التعمُّ عنارص إىل إضافة
ُعرى توثيق من املزيد إىل تهدف الزراعية، فرنسا مصالح خدمة إىل إضافة العنارص،
إضعافها. إىل الجماعة توسيع يؤدي أن خطر اتقاء جانب إىل بالجماعة، أملانيا ارتباط
كان الذي برانت، فييل األملاني للمستشار االسرتاتيجي االسترشاف مع تماًما هذا تالءم
الوقت ويف الرشق» عىل االنفتاح «سياسة خالل من السوفييتية الكتلة عىل االنفتاح يف آخذًا
نقدي. اتحاد وإقامة للتوسع خططه خالل من بالغرب، أملانيا ارتباط ُعرى توثيق نفسه
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يرون الفرنسيون كان إذ االنتظار؛ والنقدي االقتصادي االتحاد عىل سيكون لكن
فكانت بخطوة، ينبغي مما أبعد االقتصادية للسياسة قوي تنسيق يف األملانية الرغبة
االضطراب تجاوز عىل يقَو لم الرصف أسعار مجال يف للتعاون نظام وضع النتيجة
للتعاون استُحدث الذي النظام كان وباملثل، الفرتة. تلك شهدته الذي العمالت يف الدويل
من الرغم وعىل أثره. من حدَّ مما بالكامل؛ دويل حكومي طابع ذا الخارجية السياسة يف
هذا جاء املشرتكة، الزراعية للسياسة ا جدٍّ مؤاٍت مايل تنظيم تحقيق من تمكنت فرنسا أن
وهو املجلس، مع امليزانية عىل املراقبة تقاُسم صالحية األوروبي الربملان إعطاء مقابل يف
الخطوة هذه أن من الرغم وعىل و١٩٧٥. ١٩٧٠ عاَمي معاهدتني يف تعزَّز الذي القرار
أن لها ُقدِّر فقد بامليزانية، مختصة صالحيات الربملان منح نحو أولية خطوة إال تكن لم

املؤسيس. االتحاد هيكل يف أسايس عنرص إىل وتتحول تنمو
لكن ،١٩٧٣ يناير يف الجماعة إىل وأيرلندا والدنمارك هي بريطانيا انضمت
الربيطانيون يصوِّت أن مقرًرا وكان شعبي، استفتاء يف االنضمام رفضوا النرويجيني
عىل هيث إدوارد خلف قد ويلسون هارولد كان .١٩٧٥ عام سيُجرى استفتاء يف أيًضا
يزداد الحزب وكان االنتخابات، يف العمال حزب فوز أعقاب يف ،١٩٧٤ عام الوزراء رئاسة
«إعادة وبعد الثمانينيات). يف استمر الذي املوقف (وهو يوم بعد يوًما للجماعة معارضة
عليها وافق ١٩٧٥ ويف العضوية، باستمرار ويلسون حكومة أوصت سطحية، تفاوض»
إىل تاترش مارجريت بزعامة املحافظني وصول ومع واحد. إىل اثنني بأغلبية الناخبون
«اسرتداد أجل من تاترش حاربت حيث جديدة، توتر جبهة انفتحت ،١٩٧٩ عام السلطة
ضمنت حتى الجماعة أعمال من الكثري بعرقلة — لسانها عىل جاء كما — أموالنا»
ميزانية يف الكبرية بريطانيا مساهمة صايف لتخفيض ١٩٨٤ عام اتفاق إىل التوصل

الجماعة.
متزامنًا ًرا تطوُّ السبعينيات شهدت األوروبي، االتحاد تاريخ يف كثريًا تكرر نحٍو وعىل
الفرنيس، الرئيس ن دشَّ إذ الوطنية؛ الوالية حدود تتجاوز وأنشطة دولية، حكومية ألنشطة
الدورية االجتماعات الديجويل، املذهب أنصار من يكن لم الذي ديستان، جيسكار فالريي
األوروبي. للربملان املبارشة االنتخابات إىل إضافة الوطنيني، الزعماء بني األوروبي للمجلس
ويحل الجماعة، قرارات اتخاذ يف محوريٍّا دوًرا األوروبي املجلس سيلعب ما ورسعان
الكربى. الشاملة الصفقات عىل ويتفق حلها، املجلس يف الوزراء عىل تعذَّر التي الخالفات
املبارشة، االنتخابات عىل بالفعل ت نصَّ قد الخمسينيات يف أُبرمت التي املعاهدات كانت
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أن وُقدِّر ،١٩٧٩ يونيو يف األوىل االنتخابات فأُجريت آنئٍذ، إال توافق لم الحكومات لكن
املستقبيل. الجماعة تطور عىل كبري أثر النيابية الديمقراطية نحو الخطوة لهذه يكون
لتحقيق نظام استحداث شهد ١٩٧٩ عام أن أهميته يف هذا مع يتساوى الذي األمر
املناقشات يصبغ أن له ُكتب الذي األوروبي) النقدي (النظام الرصف أسعار استقرار

النقدي. االتحاد بشأن الالحقة

االنضمام. معاهدة يوقع هيث بريطانيا: انضمام :3-2 شكل

جنوبًا والتوسع األوروبي االتحاد معاهدة ومرشوع املوحدة السوق (4)

الدول من دولة كل زار قد وكان ،١٩٨٥ يناير يف املفوضية رئاسة ديلور جاك توىل
وبوصفه الجميع. من القبول إىل األقرب الكبري املرشوع ماهية عىل للتعرف األعضاء
مرشوعات عىل القصرية قائمته اشتملت مونيه، طريقة عىل الفيدرالية أنصار من واحًدا
يمكن — مؤسيس إصالح مشرتكة، دفاعية سياسة موحدة، عملة موحدة، سوق —
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للفيدرالية رؤيتها كانت التي — تاترش لكن الفيدرالية، اتجاه يف خطوات بمثابة اعتبارها
واإلصالح والدفاع املوحدة، العملة ملرشوعات معارضة كانت ثَمَّ ومن ديجول؛ رؤية تشبه
تدبريًا املوحدة السوق ترى رشسة اقتصادية ليربالية نفسه الوقت يف كانت — املؤسيس
خالل الزخم فقدت قد األوروبية االقتصادات كانت التجارة. تحرير تدابري من ا مهمٍّ
السوق مرشوع كافة الحكومات فقبلت السبعينيات، عقد شهدها التي العصيبة األوقات
بقوة مدعوًما املرشوع كان األوروبي». «التصلب آنذاك ي سمِّ مما للفكاك كسبيل املوحدة
«تسوية» ألن وباألخص الكربى، األعمال ومؤسسات ديناميكية األكثر الرشكات ِقبل من
تلك خالل التجارة أمام الجمركية غري الحواجز برتاكم سمحت قد كانت لوكسمبورج

الفرتة.

املوحدة. والعملة املوحدة بالسوق مؤمن العزم موطد أوروبي سيايس ديلور: :4-2 شكل

قيمة عىل برهن قد الداخلية التجارة عىل الجمركية التعريفات إلغاء يف النجاح كان
ليجري تدبري ٣٠٠ نحو تضم قائمة املفوضية أصدرت لذا زمني؛ بجدول برنامج وضع
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الجمركية. غري الحواجز بإزالة املوحدة السوق إتمام أجل من ١٩٩٢ بنهاية تطبيقها
وصيغ — تاترش حكومة يف سابق وزير — كوكفيلد اللورد املفوض إىل املرشوع أُوكل
يونيو يف ميالنو يف األوروبي املجلس عىل لعرضه املناسب الوقت يف رسيًعا الربنامج

.١٩٨٥
معاهدة مرشوع هو سياسيٍّا مرشوًعا أعد قد األوروبي الربملان كان األثناء، هذه يف
الخمسينيات منذ القيادية، الشخصية تلك سبينيليل، ألتريو به أوعز الذي األوروبي، االتحاد
اتحاد إىل املبارش السبيل هي دستور صياغة أن يرون كانوا الذين الفيدرالية أنصار بني
فيدرالية صبغة بغرضإضفاء الجماعة مؤسسات إلصالح املعاهدة مرشوع صيغ فيدرايل.
اتحاد أي سمة من هي التي الصالحيات معظم الشتمال صالحياتها وتوسيع عليها،
قبل من عليها التصديق عند التنفيذ حيز ودخولها الدفاع، هو رئيٍس باستثناءٍ فيدرايل
لم دول أي مع بشأنها التفاوض يتم مناسبة ترتيبات مع األعضاء الدول من أغلبية
الدول معظم يف واسعة مساندة من املرشوع به حظي مما الرغم وعىل عليها. تصدِّق
احتمال عىل للموافقة املستعدة غري الحكومات بني من األملانية الحكومة كانت سة، املؤسِّ
بعبارات كان وإْن املرشوع، مساندته عن أعرب ميرتان الرئيس أن غري بريطانيا، استبعاد
إىل إضافة ميالنو، يف األوروبي املجلس إىل الرئيسة املرشوع مقرتحات وُقدمت ملتبسة.

املفوضية. من املقدَّم املوحدة السوق مرشوع
بذلك متجاهًال املعاهدة، لتعديل دويل» حكومي «مؤتمر عقد األوروبي الربملان قرَّر
عىل مرة ألول باألغلبية التصويت باستخدامه واليونانية والدنماركية الربيطانية املعارضة
السوق بربنامج ليس الصلة ذات التعديالت الدويل» الحكومي «املؤتمر نظر اإلطالق.
أعدَّه الذي املعاهدة مرشوع يف الواردة املقرتحات من بعدد أيًضا بل فحسب، املوحدة
السوق إنجاز عىل نص الذي املوحد» األوروبي «القانون هي املحصلة فكانت الربملان،
التكنولوجي والبحث البيئة، مجاالت يف صالحيات الجماعة وأعطى ،١٩٩٢ بحلول املوحدة
التعاون وضم و«التماسك»، بالتوظيف الصلة ذات االجتماعية والسياسات والتطوير،
بإجراءات االحتفاظ مع ذلك كان (وإْن املعاهدة بنيان إىل الخارجية السياسة ميدان يف
عن له تمييًزا املوحد األوروبي بالقانون تسميته جاءت هنا ومن واضحة). دولية حكومية
التصويت عىل أيًضا املوحد القانون نص منفصلة. الخارجية السياسة عىل لإلبقاء مقرتح
األوروبي الربملان وعزز املوحدة، السوق ترشيعات مجاالت من عدد يف املرشوطة باألغلبية
إجراء إىل إضافة الترشيعات، هذه مثل عىل نفوذًا أعطاه تعاوني» «إجراء خالل من

واالنضمام. االنتساب معاهدات عىل موافقته يشرتط
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اقرتحه. الذي األوروبي االتحاد معاهدة مرشوع لصالح يصوت سبينيليل :5-2 شكل

الربتغال لتشمل ١٩٨٦ وعام اليونان، لتشمل ١٩٨١ عام الجماعة رقعة توسعت
سنًدا الجماعة يف ورأت سلطوية، نُظم تحت قبل من كانت وثالثتها وإسبانيا،
أن جانبها من أرادت فقد الجماعة أما السواء. عىل اقتصاديٍّا ولتحديثها لديمقراطياتها
املوحدة. كالسوق ملرشوعاتها داعمة تكون وأن للبقاء، قابلة أعضاءً دوًال الدول هذه تكون
إىل استناًدا التماسك سياسة عىل املوحد القانون اشتمل تحديًدا، الغاية، لهذه وتحقيًقا

اقتصاديٍّا. الضعيفة املناطق تطوير عىل للمساعدة البنيوية الصناديق مضاعفة
تأثري ظل يف سواء، حدٍّ عىل ومؤسساتها الجماعة صالحيات املوحد القانون عزز هكذا
واملفوضية، االجتماعية، والشواغل االقتصادية، واملصالح الحكومات من توليفة مصدره
ماسرتيخت معاهدات هذا وتلت الفيدرالية. القوى من متنوعة ومجموعة والربملان،
واملؤسسات، الصالحيات تعزيز من املزيد عن باملثل أسفر مما ونيسولشبونة؛ وأمسرتدام
القانون ينجح لم لو ليحدث هذا كان وما الضغوط. من مماثلة لتوليفات واالستجابة
وازدادت االقتصاد، إنعاش عىل ساعدت املوحدة السوق بقيام التوقعات لكن املوحد،

الهائل. الترشيعات برنامج مع تتعامل وهي قوة الجماعة مؤسسات
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انطباع لديه وكان أسابيع، ببضعة املوحد القانون عىل التوقيع بعد سبينيليل مات
تدشني إعادة بعملية برشَّ القانون أن والحقيقة ميت.» «فأر قال: كما أو فاشل، بأنه

روما. معاهدتَي إىل أدت التي كالعملية آثارها يف املدى بعيدة كانت ربما للجماعة

عضًوا ١٥ إىل ١٢ من والتوسع وأمسرتدام ماسرتيخت معاهدتا (5)

لم املوحدة. العملة مرشوع متابعة عىل عزمه املوحدة، السوق يف نجاحه عقب ديلور، عقد
باملارك يفخرون كانوا الذين األملان، معظم إن إذ عارضتها؛ التي الوحيدة هي تاترش تكن
ظلت العملة لكن لها، متحمسني غري قطًعا كانوا الجماعة، عمالت أقوى بوصفه األملاني
وهو — كول هلموت وكان السواء، عىل وسياسية اقتصادية ألسباب رئيًسا فرنسيٍّا هدًفا
أوروبا إقامة إىل الطريق عىل األهمية بالغة خطوة ستكون بأنها مؤمنًا — عتيد فيدرايل
يف صعوبة واجه فإنه املوحدة؛ للعملة الخطط إعداد تيسريه من الرغم وعىل فيدرالية.

أملانيا. يف الالزمة املساندة عىل الحصول
السوفييتية الكتلة تفكك فمع مزلزًال؛ انقالبًا ١٩٨٩ سنة شهدتها التي األحداث كانت
كول لكن ممكنًا، أملانيا توحيد أيًضا بات — رشًقا الجماعة توسيع آفاق فتح الذي —
باعتبارها — فرنسا إن إذ — رسمية ألسباب وذلك — ميرتان مساندة إىل بحاجة كان
أال لضمان وأيًضا أملانيا، توحيد ضد الفيتو حق استخدام لها يحق كان — احتالل قوة
وذلك األملانية، الفرنسية والرشاكة األوروبية الجماعة الجديدة الرشقية العالقات تقوِّض
السبيل هي املوحدة العملة أن ميرتان رأى برانت. أرساها التي السياسة ُخطى عىل سريًا
أملانيا. لتوحيد رشًطا اعتربها ثَمَّ ومن ينفصم؛ ال رباًطا الجماعة بنظام أملانيا ربط إىل

املرشوع. يف ُقدًما للميض أملانيا يف مساندة من يلزمه ما لكول هذا ضمن وقد
األوروبي املركزي والبنك اليورو عىل تنصَّ لم التي ماسرتيخت معاهدة النتيجة كانت
الجماعة فأُعطيت أخرى. واختصاصات مؤسسية إصالحات عىل أيًضا نصت بل فحسب،
وتعزَّزت العامة، والصحة والثقافة والشباب التعليم مجاالت يف الصالحيات بعض
املجلس. يف املرشوطة باألغلبية التصويت مجال اتساع فيها بما عدة، نواٍح من مؤسساتها
إىل — اقتىضموافقته الذي املشرتك» «القرار إجراء خالل من األوروبي الربملان دور وتعزَّز
عدم أو املوافقة حق له وكفل املجاالت؛ من عدد يف القوانني عىل — املجلس موافقة جانب
الجماعة؛ بجانب جديدتان «ركيزتان» وأقيمت جديدة. مفوضية كل تعيني عىل املوافقة
الحركة بحرية تتعلق التي — واألخرى املشرتكة»، واألمنية الخارجية «السياسة إحداهما:
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١٩٧٣: (الدنمارك، أيرلندا، ا�ملكة ا�تحدة) 
(اليونان)          :١٩٨١

 ١٩٨٦: (إسبانيا، الربتغال)
(النمسا،  فنلندا،  السويد)  :١٩٩٥

٢٠٠٧: (بلغاريا، رومانيا)
٢٠١٣: (كرواتيا)

٢٠٠٤: (الجمهورية التشيكية، قربص، إستونيا، ا�جر، التفيا، ليتوانيا، 
             مالطة، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا)

(بلجيكا، فرنسا، أ�انيا (الغربية)، إيطاليا، لوكسمبورج، هولندا)١٩٥٧:

.١٩٥٧–٢٠١٣ األوروبي، االتحاد نمو :(١) خريطة
أُعيدت ثم الداخلية»، والشئون العدالة يف «التعاون يت ُسمِّ — الداخيل واألمن والتنقل
كان الجنائية». املسائل يف والقضائي طي الرشُّ «التعاون أمسرتدام معاهدة يف تسميتها

33



األوروبي االتحاد

هذا ي ُسمِّ وقد الجماعة. بمؤسسات متعلقتني كانتا وإن دوليٍّا، حكوميٍّا االثنتني أساس
بجانب املحورية األوىل الجماعة ركيزة متضمنًا األوروبي» «االتحاد بأكمله الثقيل الهيكل

األُخريني. الركيزتني
معلنًا الوزراء، رئاسة يف تاترش السيدة خلف قد كان ميجور جون أن من الرغم عىل
املوحدة، العملة يف بريطانيا مشاركة عدم عىل أرصَّ فإنه أوروبا»؛ «قلب إىل االنتقال نيَّته
عىل املوافقة ولضمان بالتوظيف. تتعلق التي املسائل بشأن اجتماعي» «فصل يف وال
كانت طاملا الدنمارك وكذلك كليهما، يف االنسحاب حق بريطانيا منح ُقبل ، ككلٍّ املعاهدة

املوحدة. بالعملة معنية املسألة
١٩٩٣ نوفمرب يف التنفيذ حيز ودخلت ،١٩٩٢ فرباير يف ماسرتيخت معاهدة عت ُوقِّ
يف املعاهدة ُرفضت شعبيان استفتاءان أُجري الدنمارك ففي التقلبات؛ من عدد بعد
فرنسا ويف عليها، الطفيفة التعديالت بعض إدخال بعد الثاني يف عليها وُووِفق أولهما،
مجلس شهد لندن ويف ضئيلة، بأغلبية عليها الناخبون خالله وافق شعبي استفتاء أُجري
مطولة مداوالت الدستورية املحكمة أجرت أملانيا ويف مشحونة، تصديق عملية العموم
بجانب األحداث، هذه بدت املعاهدة. دستورية بعدم دعوى برفض حكمها تصدر أن قبل
وباألخص قلق، مثاَر األعضاء، الدول يف املواطنني بني االتحاد قبول تراجع عىل الشواهد

الفيدرايل. التوجه ألصحاب بالنسبة
لم ماسرتيخت معاهدة أن رأت الحكومات يف فيدرالية األكثر الشخصيات لكن
االتحاد عىل والديمقراطية الفاعلية من مزيد إضفاء يريدون كانوا إذْ كافيًا؛ شوًطا تقطع
وبحلول التوسع. من بمزيد والتوقعات الحاسمة، الجديدة النقدية الصالحيات ظل يف
النمسا مع االنضمام مفاوضات كانت التنفيذ، حيز املعاهدة فيه دخلت الذي الوقت
بطلباتها وسويرسا والنرويج ومالطة قربص وتقدَّمت بالفعل، بدأت قد والسويد وفنلندا
استفتاء يف جديد من ُرفضت لكنها انضمام، معاهدة بشأن النرويج وتفاوضت لالنضمام،
املنطقة عىل شعبي استفتاء يف هزيمتها بعد طلبها السويرسية الحكومة وسحبت شعبي،
مع للمفاوضات مقرًرا كان بكثري. إلزاًما أقل صورة تمثل التي األوروبية، االقتصادية
دول عرش مع املفاوضات بدء مع بالتزامن و٢٠٠١ ١٩٩٨ يف تبدأ أن ومالطة قربص
بإمكانية األوروبي املجلس قرار أعقاب يف وذلك الرشقية، وأوروبا الوسطى أوروبا من
وفنلندا النمسا لكن والسياسية، االقتصادية الرشوط استيفائها عند األخرية انضمام
حكومي مؤتمٌر ١٩٩٦ عام ماسرتيخت معاهدَة تال لذا ١٩٩٥؛ يناير يف انضمت والسويد
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التنفيذ حيز ودخلت ،١٩٩٧ عام عت ُوقِّ التي أمسرتدام معاهدة عن ض تمخَّ آخر دويل
.١٩٩٩ عام

بينها من االتحاد؛ اختصاصات من عدد يف النظر أمسرتدام معاهدة أعادت
حول جديد فصل وأضيف الدوليتني، الحكوميتني بالركيزتني املتعلقة االختصاصات
استمرت التي البطالة بشأن الشاغل يعكس نحو عىل الجماعة معاهدة إىل التوظيف
تفاقمها احتمال من املخاوف بجانب املائة، يف ١٠ حوايل مستوى عند التسعينيات خالل

نقدي. تضييق سياسة سيتبع األوروبي املركزي البنك كان إذا
بسط خالل من مكسب أكرب األوروبي الربملان ق حقَّ كلها، املؤسسات بني من
تعيني عىل املوافقة وحق الترشيعية، القرارات أغلبية ليشمل املشرتك القرار إجراء نطاق
— يُعَطى كان الرئيس أن وبما رئيسها. تعيني عىل املوافقة ذلك وقبل بل ، ككلٍّ املفوضية
تعزَّزت رفضهم، أو اآلخرين املفوضية لعضوية املرشحني قبول يف الحق — يُعنيَّ إن ما
إىل أفضت التي العملية يف الربملان دور أثبت وقد كثريًا. املفوضية عىل الربملان سلطة بذلك
عىل الربملانية الرقابة أهميَة جديدة؛ مفوضية وتعيني ١٩٩٩ مارس يف املفوضية استقالة
اآلخرين. املفوضني عىل أكرب سلطة املفوضية رئيس املعاهدة أعطت كما التنفيذية. السلطة
عكست املؤسسات، إىل الفيدرالية العنارص هذه فيه أُضيفت الذي نفسه الوقت يف
يواجهها التي للتحديات التصدي من االتحاد تمكُّن عدم من املخاوف أمسرتدام معاهدة
إىل أفىض مما الجديدة؛ التطورات دون سيُحول اآلراء بإجماع املوافقة إجراء كان إذا
أي يف ُقدًما بامليض األعضاء الدول من ملجموعة يسمح الذي املعزَّز» «التعاون إجراء
حتى بعُد يُستخدم لم اإلجراء هذا كان وإْن فيه، املشاركة يف أقلية ترغب ال مرشوع
عىل اتفاق إىل ل توصَّ الذي األوروبي املجلس اجتماع انعقاد قبل السطور. هذه كتابة
حزب فوز أعقاب يف الوزراء رئاسة بلري توني توىلَّ أسابيع، بستة أمسرتدام يف املعاهدة
ويف االجتماعي، الفصل عىل الجديدة الربيطانية الحكومة فوافقت االنتخابات، يف العمال
اإلصالحات — تردد بال — قِبلْت االتحاد، تجاه إيجابية أكثر موقف عن يُعرب تحرٍُّك
— وأيرلندا الدنمارك بجانب — بريطانيا أن غري الربملان. صالحيات زيادة نت تضمَّ التي
التعاون تحويل بجانب الحدود، مراقبة إجراءات إلغاء النصعىل يف املشاركة عدم اختارت
عىل الجماعة، ركيزة إىل جزئيٍّا تحويًال الداخلية والشئون العدل مجاَيل يف الصلة ذي
هذا يف فاعًال تعاونًا الربيطانية الحكومة فيه تتعاون بعد فيما وقت سيأتي أنه من الرغم
يوغوسالفيا يف الضعيف األوروبي األداء استحثَّ الخارجي، باألمن يتعلق وفيما املجال.
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يف الغرض لهذا ا نصٍّ بريطانيا وقبلت أقوى، دفاعية قدرة بإنشاء مطالباٍت السابقة
الشأن. هذا يف إجراءات استهالل يف فرنسا إىل انضمت ثم أمسرتدام، معاهدة

ولشبونة والدسرتة، عضًوا، ٢٨ إىل التوسع (6)

الهيمنة من تحررها عقب الرشقية، وأوروبا الوسطى أوروبا من دول عرش حصلت
مهمة فواجهت إليه، االنضمام إىل سعت ثم االتحاد، إىل االنتساب عىل السوفييتية،
املركزية الشيوعية السيطرة من السياسية وأنظمتها اقتصاداتها تحويل يف تتمثل جسيمة
بحلول لكن العضوية. تقتضيها التي التعددية والديمقراطيات السوق اقتصادات إىل
معها الرشوع لتسويغ كافيًا تقدًما أحرزت منها خمًسا أن االتحاد ارتأى ١٩٩٧ عام
يف أخرى خمس مع املفاوضات واستُهلَّت املقبل، العام يف االنضمام مفاوضات يف
واملجر وإستونيا التشيكية الجمهورية انضمت ،٢٠٠٤ عام وبحلول .٢٠٠٠ يناير
انضمت ثم ومالطة؛ قربص إىل إضافة وسلوفينيا، وسلوفاكيا وبولندا وليتوانيا والتفيا
االقتصادية املشكالت لكن تركيا، ح برتشُّ أيًضا اعُرتف كما ٢٠٠٧؛ عام ورومانيا بلغاريا
تظل أن لها مقدَّر أنه ويبدو ،٢٠٠٥ حتى املفاوضات يف الرشوع دون حالت والسياسية

األعضاء. الدول من العديد معارضة ضوء يف سيما وال عديدة، لسنوات هكذا
من كان التعمق. مسألة مجدًدا أثريت األفق، يف الهائل التوسع هذا مثل وجود مع
والصناديق بالزراعة املعنية السياسات وباألخص السياسات، بعض إصالح الرضوري
«جدول ب ُعنونت والتي الشأن، هذا يف املفوضية مقرتحات عىل املوافقة فَجَرت البنيوية،
املزيد إىل حاجة هناك ستكون أنه من الرغم عىل جزئية، موافقًة ،«٢٠٠٠ عام أعمال
٢٠٠٠ عام آخر دويل حكومي مؤتمر ُعقد املؤسسات، بإصالح يتعلق وفيما التدابري. من

.٢٠٠٢ عام التنفيذ حيز ودخلت ،٢٠٠١ عام ُوقعت التي نيس، معاهدة إىل أفىض
تقريبًا، األعضاء الدول عدد تضاعف الحتمال كافية غري استجابًة النتيجة كانت
املجلس، يف املرشوطة باألغلبية التصويت نطاق عىل متواضعة زيادات املؤتمر أدخل حيث
بالنسبة اإلجرائية التحسينات وبعض الربملان، مع املشرتك الترشيعي القرار ونطاق
من بمزيد التوسع رافق الذي املفوضني عدد يف النمو املجلُس واجه وقد العدل. ملحكمة
عددهم. من للحد الخطوات بعض واتخاذ اآلخرين، املفوضني عىل الرئيس سلطة تعزيز
أحكام لتقوية كوسيلة وذلك األساسية»؛ الحقوق «ميثاق عن الرسمي اإلعالن شهد كما
الربملان أعضاء وعدد املجلس يف األصوات ترجيح لكن املضمار، هذا يف املقرَّرة االتحاد
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لة محصِّ عن ضت وتمخَّ املبادئ من تجرَّدت ملساومات موضوًعا صارا دولة لكل األوروبي
املعاهدَة واإليطالية األملانية الحكومتان وجدت املواطنني. من العظمى األغلبية تفهمها ال
فقرَّر االتحاد»، مستقبل حول وأوسع أعمق «نقاًشا اقرتحتا أنهما درجة إىل ُمرضية غري
لتقديم اتفاقية اجتماع عقد البلجيكية، الرئاسة تحت ،٢٠٠١ ديسمرب يف األوروبي املجلس

.٢٠٠٤ عام دويل حكومي مؤتمر إىل املقرتحات من املزيد
املجلس فيها اجتمع التي بالضاحية نًا تيمُّ ي ُسمِّ الذي — اليكن» «إعالن صيغ
أشبه كان فيما — باشتماله باإلجماع املوافقة لضمان بمهارة — بروكسل يف األوروبي
الحكومية إىل ميًال األكثر األعضاء استهدفت بنوًدا — االتفاقية الجتماع بمرجعيات
فرباير يف االتفاقية اجتماع انعقد وبذا الفيدرالية؛ إىل ميًال األكثر واألعضاء الدولية،
من واسًعا طيًفا والخمسة املائة أعضاؤه وغطى ا، جدٍّ واسًعا اختصاًصا وُمنح ٢٠٠٢
والدول األعضاء الدول من دولة كل من برملان عضَوي ضمَّ حيث السياسية؛ التوجهات
عضًوا و١٦ قريبًا، مرشحة كدولة تركيا إىل إضافة دولة، ٢٧ آنذاك عددها البالغ املرشحة
ورئيًسا، األوروبية، املفوضية من وعضوين حكومة، كل عن وممثًال األوروبي، بالربملان

رئيس. ونائبَي
جيسكار فالريي السابق الفرنيس الرئيس وهو االتفاقية، اجتماع رئيس اختطَّ
االجتماع، أعضاء أغلبية كان الدولية. والحكومية الفيدرالية بني حاذًقا مساًرا ديستان،
منه أكثر فيدرايل طابع ذا ًها توجُّ لون يفضِّ األعضاء، الدول من برملانيون ضمنهم ومن
داخل الفيدرايل اإلصالح عنارص بمحاباة جيسكار أرضاهم وقد دويل، حكومي طابع ذا

الجماعة. ركيزة
لتلقى كانت ما االتفاقية اجتماع صاغها التي لة املعدَّ األوروبي االتحاد معاهدة لكن
الفيدرالية العنارص أقحمت لو التايل الدويل الحكومي املؤتمر قبل من باإلجماع قبوًال
االقتصاد وسياسة املشرتكة، واألمنية الخارجية السياسة مجاَيل يف ينبغي مما أكثر نفسها
اآلراء توافق سيقبلون االتفاقية اجتماع يف الحكومات رؤساء ممثيل بعض كان وال الكيل،
نفسه جيسكار أن تماًما الجائز ومن االجتماع. لعمل كمحصلة جيسكار إليه سعى الذي
الطابع عليها يطغى التي املقرتحات نحو االتفاقية اجتماع دفة ه وجَّ لذا الرؤية؛ هذه أيَّد
عىل اآلراء يف توافق عن أُعلن ،٢٠٠٣ يوليو ويف امليدانني. ذلكما يف الدويل الحكومي
مؤسسات خلق اتجاه يف يصبُّ املرشوع لهذا الرئيس الضغط كان دستور. مرشوع
القائمة املعاهدات بنود من كثريًا نفسه الوقت يف ترتيبه مع وديمقراطية، فاعلية أكثر
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ُعقد مشرتك. لدفاع التطوير من للمزيد أساًسا ر وفَّ وقد املشرتكة، السياسات بشأن
حكومي اتجاه يف التعديالت بعض عىل فوافق ،٢٠٠٣ أكتوبر يف الدويل الحكومي املؤتمر
سَة امُلَؤسِّ املعاهدَة واملنضمِة األعضاءِ الدوِل كلُّ عت وقَّ عندما بعام ذلك بعد واختُتم دويل،
يف كبرية بأغلبيات ُرفضت لكنها منها، عرشة ثماني عليها صدقت التي ألوروبا، لدستوٍر

.٢٠٠٥ عام وهولندا فرنسا يف شعبيني استفتاءين
رغبة عدم من الرغم عىل أنه التكامل عملية مرونة أمارات من نعدَّ أن يمكن
كانت لالتحاد، رصاحة أكثر دستوري أساس عىل املوافقة يف سني مؤسِّ عضوين جمهوَرْي
«فرتة بعد ذلك كان وإْن الوطنية، الحكومات جانب من املثابرة يف رغبة هناك تزال ال
مع والشعبي النخبوي االنخراط بني التكافؤ عدم استمرار أن شك وال التفكر». من
حول نقاش إلثارة النخب استعداد عدم نتيجة تفاقم ماسرتيخت منذ األوروبي االتحاد
الكبرية األغلبية إحياء أن ريب وال معقًدا. أو مستبعًدا أمًرا باعتباره غالبًا يُرفض ما
وتصديٍق ،٢٠٠٧ عام مقتضب دويل حكومي بمؤتمر الدستورية املعاهدة محتويات من
إىل االتحاد لتحبيب قليًال إال يفعل لم الشعبية التصديق استفتاءات تماًما يتفادى كاد
هذا مثل أجرى الذي الوحيد (البلد أيرلندا يف بالرفض» «تصويٌت أكده ما وهو الجمهور.
أن معناها كان وكلها التشيكية. والجمهورية أملانيا يف القانونية والتحديات االستفتاء)

.٢٠٠٩ ديسمرب يف إال التنفيذ حيز تدخل لم — لشبونة معاهدة — النهائية الوثيقة
الجوهري االستعراض لهذا النهائية النتيجة لشبونة معاهدة كون من الرغم عىل
أشبه تبدو فإنها الزمان، من عقد نحو دام ولنقاش لالتحاد، القانوني لألساس
والعنارص الدولية الحكومية العنارص من األسايس باملزيج تحتفظ إذ بسابقاتها؛ كثريًا
كثريًا وتُبقي القرارات، اتخاذ حيث من مميَّز وضع يف األعضاء الدول عىل وتُبقي الفيدرالية،
االتحاد. تطور يف جديدة بمرحلة تؤِذن أنها غري قبل، من كانت حيثما االختصاصات من
من تبقى ما كلَّ ت ضمَّ حيث الركائز، نظام أنهت لشبونة أن ذلك من األهم
تسميتها أعيدت التي املعاهدة تحكمها كانت التي األوىل، إىل والثالثة الثانية الركيزتني
إطاًرا توفر األوروبي االتحاد معاهدة ظلت األوروبي». االتحاد لعمل املنظِّمة «املعاهدة
الحقوق «ميثاق يكتسب كي مجاًال توفريها عن فضًال لالتحاد، قانونية وشخصية أوسع،
التصويت تبسيط جرى االتحاد. ألنشطة أساًسا يشكِّل بأن قانونية مكانة األساسية»
«اإلجراء صار إذ أكرب؛ بدرجة الترشيعية صالحياته الربملان ع وسَّ حني يف املجلس، يف
اإلنفاق مجاالت يف الفصل القول له وصار األنشطة، معظم عىل ينطبق العادي» الترشيعي
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الرئاسة محل بذلك ليحل ويمثله، يرتأسه دائم رئيس األوروبي للمجلس وصار كافة.
الخارجي التمثيل املعاهدة وعزَّزت املجلس. عىل مقترصة آنذاك صارت التي الدورية،
نائب منصب نفسه الوقت يف يتوىل الخارجية، للشئون ساٍم ممثل منصب باستحداث
إىل أُسندت رسمية أدواًرا أن واملهم الخارجية. الشئون مجلس ورئيس املفوضية رئيس
لتقديم األوروبيني املواطنني وإىل الترشيعية، املقرتحات عىل لالعرتاض الوطنية الربملانات

املفوضية. إىل عمل اْلتماسات
التدهور لكن االتحاد، شئون يف الدسرتة لعهد نهايًة لكثريين لشبونة معاهدة مثَّلت
كثري عىل يستحوذ أخذ والذي ،٢٠٠٧ من بداية العاملي االقتصاد شهده الذي الرسيع
نقاش إىل الحاجة عىل الضوء سلَّط الالحقة، السنوات يف أوروبا يف الساسة اهتمام من
الوفاء عىل البنوك قدرة يف االنهيار فجرها التي األولية املالية األزمة أثَّرت فقد متواصل؛
أضف طويلة، نمو فرتة بذلك لتوِقف بشدة، األوروبية االقتصادات عىل املالية بالتزاماتها

اليورو. بمنطقة خاصة كانت التي ٢٠٠٩ سنة السيادية الديون أزمة ذلك إىل
أزمة أن إىل هنا سننوِّه لكننا الرابع، الفصل يف التفصيل من بمزيد هذا سنناقش
املنقوصة الطبيعة بفعل تفاقمت — أسبابها تنوع من الرغم عىل — السيادية الديون
يف مالية تحويالت توليد عىل القدرة إىل االتحاد افتقار ظل ففي اليورو؛ منطقة لتكامل
إجبار من العاملية املالية األسواق تمكَّنت دين، سندات إصدار أو اليورو، منطقة عموم
عىل مثاٍل وأوضُح والتدخل، األزمة إدارة من متكررة جوالت يف الدخول عىل الحكومات
التدخالت من املزيد تدريجيٍّا تتطلب جعلها نحو عىل األزمة تدهورت اليونان. حالة ذلك
املقرتحات من كبرية مجموعٌة ٢٠١٠-٢٠١١ بحلول الساحة عىل برزت حتى الكربى،
الحكومة شواغل َحَدت املعاهدات. تعديل يتطلَّب كان بعضها لكن ترشيعيٍّا، بعضها كان
ديسمرب يف هذا لفعل محاولة عرقلة إىل بها لندن مدينة عىل املرتتب األثر بشأن الربيطانية
أوائل يف توافق إىل ببساطة األخرى األعضاء الدول توصلت أن النتيجة فكانت ،٢٠١١

مؤسساته. يستخدم لكنه االتحاد، إطار خارج يقع مايل» «اتفاق بشأن ،٢٠١٢
تجاوز األوروبي االتحاد أن يبدو بالشكوك، محفوف اقتصادي مستقبل ظل يف
كرواتيا انضمام وأظهر اليورو، عن منفردة أعضاء دول تخيلِّ خطر انحسار مع األزمة،
األمر لكن واالستقرار، السالم ضمان يف املستمرة أهميته ٢٠١٣ منتصف يف االتحاد إىل
التكامل. من الشعبية املواقف وعىل االتحاد، حوكمة عىل ذلك أثر هو واضح غري يظل الذي

الحًقا. إليها سنعود مسائل وهي
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األورويب؟ االحتاد كيفُحيَكم

يف متزايًدا نشاًطا ويبدي كبرية، وبيئية اقتصادية صالحيات األوروبي االتحاد يملك
وكيف وتُراَقب؟ السلطة هذه تُستخَدم فكيف الداخيل، واألمن والدفاع الخارجية السياسة

االتحاد؟ يُحَكم
خالل من يتم ذلك أن — الدولية الحكومية أنصار من لكثريين وفًقا — اإلجابة
الذي للمجلس بالنسبة ثانوية األخرى فاملؤسسات األعضاء؛ الدول حكومات بني التعاون
املؤسسة هو املجلس يزال ال حني يف لكن سيستمر. الواقع وهذا الحكومات، ممثيل يضم
ليسكمحض العدل ومحكمة واملفوضية الربملان إىل الفيدرالية أنصار ينظر نفوذًا، األقوى
بينها، العالقات طبيعة تغريِّ جعلها نحو عىل الدول عن كافيًا استقالًال مستقلة هيئات
عن تسفر أن — لها وينبغي بل — يمكنها عملية يف رئيسة فاعلة كأطراف أيًضا بل

فيدرايل. سيايس كيان إىل االتحاد ل تحوُّ

واملجلس األوروبي املجلس (1)

«املجلس يوجد مستًوى أرفع وعىل األعضاء، الدول يمثلون وزراء من املجلس يتألَّف
ورئيس األوروبي املجلس رئيس إىل إضافة الحكومات»، أو الدول لرؤساء األوروبي
رؤساء من العديد ألن املجلس؛ اسم يف الدول رؤساء اشتُمل وقد األوروبية. املفوضية
الصالحيات بعض بهم منوطة ألنهم بالدهم؛ وزراء رؤساء بجانب يشاركون الدول

أخرى. بلدان يف الحكومات برؤساء املنوطة
تتطلَّب التي القرارات ويتخذ عام، كل مرات أربع أو ثالث األوروبي املجلس يجتمع
ما قضية حل عىل الوزراء قدرة لعدم إما السيايس: املستوى هذا عىل زخًما أو حسًما



األوروبي االتحاد

 محكمة
العدل

 الرقابة
القضائية

الرقابة ا+الية

 البنك ا+ركزياإلدارة النقدية
األوروبي

 ديوان
ا+حاسبة

 الرب+ان
 األوروبي

 مجلس
الوزراء

ا+فوضية

الترشيع

 ا+جلس
األوروبي

 التوجيه
السيايس

االتحاد. مؤسسات :(١) بياني رسم

موضوعات تضم شاملة لصفقة التحضري لرضورة األحيان بعض يف وإما املجلس، يف
األوروبي املجلس عىل يتعني كما َسبعي. مايلٍّ منظوٍر أو مهمة، تعديٍل كمعاهدِة كثرية؛
مهمة وظيفة الدورية املجلس رئاسة وتعد عامة». سياسية توجيهية مبادئ «تحديد

جديدة. مرشوعات وإلطالق الحالية، األعمال إلدارة
قومي؛ بنظرٍي شبًها االتحاد إليه وصل ما أقرب هو األوروبي املجلس رئيس ومنصب
املجلس عمل تركيز محور ويقرِّر خارجيٍّا، األوروبي االتحاد الرئيس هذا يمثل حيث
السابق البلجيكي الوزراء رئيس وهو املنصب، لهذا شاغل أول ركَّز وقد األوروبي.
عىل ساعد حيث للمنصب؛ اإلداري الجانب عىل األوىل بالدرجة رومبوي، فان هريمان
األخرى املؤسسات مع عمل» «أسلوب وأسس اليورو، منطقة ألزمة االستجابة تنسيق

املفوضية. وأبرزها
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ورؤساء واملفوضية) األوروبي املجلس (رئيَيس رئيسني عىل ذاتها تقترصاالجتماعات
الخارجية. للشئون لالتحاد السامي املمثل وعادًة والعرشين، الثمانية والحكومات الدول
نتائج يقدمون الذين اإلعالميني من جيش االجتماعات، قاعة خارج بهؤالء، ويحيط
كل سعي ظل يف جذريٍّا، تبايُنًا متباينة بطرق البلدان مختلف مواطني إىل االجتماعات

جمهوره. لدى ممكن انطباع أفضل إحداث إىل زعيم
مطوَّلة وثيقة هيئة عىل عادًة وتكون اجتماع، كل عقب الرئاسية» «القرارات تصدر

ضخمة. مالحق أحيانًا بها تُرفق

مختلفة. اتجاهات يف تنظر وجوه :(١٩٧٩) األوروبي املجلس :1-3 شكل

إلجراء وقتًا يملك وال القرارات، هذه من قلًَّة إال ذاته األوروبي املجلس يبارش ال
يف كما الفنية، اإلحاطات مع التعامل عند سيما وال عليه، يُطرح ما لكل شاملة مناقشة
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«املبادئ ومعظم التفاصيل معظم تنبثق أن أكرب بدرجة واملعتاد اليورو. منطقة أزمة
األوروبي. املجلس رئيس مع عملها خالل من االتحاد مؤسسات عن السياسية» التوجيهية
تعقيًدا، أكثر هيئة عادًة) يُعرف كما الوزراء» «مجلس (أو األوروبي االتحاد مجلس
ويجتمع املطروح. املوضوع عىل معينًا اجتماًعا يحرض الوزراء ِمن َمن مسألة وتتوقف
«إيكوفني»، واملايل» االقتصادي «املجلس ضمنها من هيئات، عرش نحو عىل املجلس هذا
الشئون ومجلس السامي)، املمثل (برئاسة الخارجية الشئون ومجلس الزراعي، واملجلس
املجالس عمل تنسيق يتوىل أن ويُفرتض الخارجية، وزراء من يتألف الذي العامة،
الوزراء مجالس عىل السيطرة يف صعوبة يواجه — الواقع أرض عىل — لكنه األخرى،
تتناوب التي الدول من دولة ممثل مجلس كل ويرتأس النافذة. الخارجية وزارات من

أشهر. ستة كل الدوري الرئيس منصب عىل
مسئولني تضم كبرية أعداٌد — األوروبي للمجلس خالًفا املجلس— تحرضاجتماعات
الصلة، ذوو املفوَّضون ويرافقهم عضٍو، دولٍة كل من عنهم ممثلني أو وزراء وكذلك ُكثًُرا،
التي هي األمانة وهذه املجلس. أمانة من ومسئولني املفوضية من مسئولني إىل إضافة
وخالًفا ما. نوًعا قوية مؤسسة صارت وقد تليها، التي إىل رئاسة من االستمرارية تكفل
وبعضه الترشيعي، بالطابع املجلس عمل من كبري قدر يتسم أيًضا، األوروبي للمجلس

التنفيذي. بالطابع
ما أعماله لكن عالنية، الترشيعية جلساته اآلن املجلس يعقد مطول، ضغط بعد
ديمقراطية ترشيعية هيئة يف بنقاش منها دبلومايس مؤتمر يف بمفاوضات أشبه زالت

عادية.
منتصف قبل يكون ما أوضح الدويل والتفاوض املجلس أعمال بني الشبه وجه كان
فيه يحل بدأ الذي الوقت وهو — املوحدة السوق برنامج تدشني مع — الثمانينيات
القرارات يف متبع كإجراء باإلجماع التصويت محل املرشوطة» باألغلبية «التصويت
املفوضية تقرتحها التي املرشوعات أن عىل املعاهدة نصِّ من الرغم وعىل الترشيعية.
كل أعطى قد باإلجماع التصويت إجراء كان قوانني، بوصفها تُسنُّ التي وحدها هي
الذي النحو عىل مقرتحها تعدل كي املفوضية عىل به يضغط النقض يف ا حقٍّ وزير
مجموعة بشأن املرشوطة باألغلبية التصويت عىل املعاهدة نصِّ من الرغم وعىل يطلبه.
ع وسَّ لوكسمبورج «تسوية» يف ضمنًا املشمول النقض حق فإن املوضوعات؛ من متنوعة
املمثلني «لجنة تسعى كما بأكملها. الترشيع عملية يشمل كاد حتى عمليٍّا نطاقه من
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الحكومات أفعال ردود يف مشرتكة أرضية إيجاد إىل مقدًما األعضاء للدول الدائمني»
كثري تفاني لوال فإنه آراء؛ إجماع إىل التوصل لصعوبة ونظًرا املفوضية. مقرتحات تجاه
تحددها التي التدابري لكن إطالًقا، وظائفه أداء من االتحاد تمكَّن مَلا املسئولني هؤالء من
أغلب يف اختُزلت كبرية، أغلبية بمساندة وتتمتع العام، الصالح يف بوصفها املفوضية

تأخري. طول بعد إليه ل يُتوصَّ أدنى» مشرتك «قاسم إىل األحوال

محدود. بتجمع ليس الوزراء: مجلس :2-3 شكل

التصويت إجراءات ت تغريَّ حتى املوحدة السوق صوب تقدُّم إحراز عدم يف هذا ساهم
املوحدة السوق تدابري كانت الحني ذلك فحتى املوحد؛ األوروبي القانون إقرار أعقاب يف
ناهيك االقتصاد، يف التطورات ملواكبة بالكاد يكفي وهذا شهر. نحو إىل تصل بوترية تُمرَّر
نصَّ وما د املوحَّ القانون لكن الزمان، من قرن ربع غضون يف ككلٍّ الربنامج إتمام عن
عىل ساعد املوحدة السوق ترشيعات معظم عىل املرشوطة باألغلبية تصويت من عليه
القوانني هذه من األكرب القسم سنُّ انتهى بحيث أسبوع؛ نحو إىل لتصل الوترية ترسيع

.١٩٩٢ بحلول
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الوقت يف وتوجد الدورات. من العديد املرشوطة باألغلبية التصويت نظام شهد
وأغلبية الدول، من املائة يف ٦٧ بنسبة أغلبية عىل الحصول يف تتمثَّل ثالثية عقبة الحايل
(أي التصويتية األوزان من املائة يف ٧٤ بنسبة وأغلبية السكان، من املائة يف ٦٢ بنسبة
النظام هذا ُولد الحجم). حسب تقريبيٍّا بالرتجيح وذلك صوتًا، ٣٥٢ أصل من صوتًا ٢٦٠
تعقيداته ودفعت الدويل، الحكومي نيس مؤتمر يف مطولة مساومات رحم من الصعب
النموذج هذا وسيطبق أبسط. نموذج إىل التوصل إىل لشبونة معاهدة ثم االتفاقية اجتماع
للوصول السكان من املائة يف و٦٥ الدول، من املائة يف ٥٥ ويتطلب ،٢٠١٤ من اعتباًرا
التصويتية، األوزان عىل قبل من تحدث كانت التي املنازعات النظام يقي وهو العتبة. إىل

الهيكيل. للتهميش التعرض من والصغرية الكبرية الدول من كالٍّ حمايته مع
القوانني تمرير إمكانية لضمان م ُصمِّ املرشوطة باألغلبية التصويت أن من الرغم عىل
كانت ولو أقلية، أي تجاهل يتجنب أن يحاول املجلس يزال ال كبرية، أغلبية تريدها التي
معاملة رضورة إىل ما بدرجة هذا ويعود األهمية. شديد تراه يشء يف واحدة، حكومة
حيث األوروبي؛ االتحاد يف ميزتُُه القصد ولهذا متنوع. سيايس كيان يف باعتناء األقليات
مرهونة أخرى مسائل يف السري بعرقلة لنفسها تثأر أن مستاءة حكومة ألي يمكن
املجلس، يف تسود التي الدبلوماسية الثقافة ما بدرجة د يُجسِّ أنه كما باإلجماع، باملوافقة
أعمال وتسري تصويتات تُجرى ما كثريًا لوكسمبورج، «تسوية» من النقيض عىل لكن
حلول إىل التوصل لون يفضِّ الوزراء أن هي والنتيجة التصويت»، «ظل يف االجتماعات
هذه من لهم بالنسبة أسوأ محصلة عن التصويت يُسفر بأن املخاطرة من بدًال وسط
تم أنه — ُحلَّت قد ما مشكلة أن مرتئيًا — الرئيس يقرتح ما وغالبًا الوسط. الحلول
تصويت دون النص املجلس يقبل ممانعة، هناك تكن لم وإذا اآلراء، توافق إىل التوصل

رسمي.
فيتو بدأ املوحدة، السوق ترشيعات يف املرشوطة باألغلبية التصويت باستخدام
لنطاق السياق هو املرشوطة باألغلبية التصويت صار أن حد إىل يتالىش لوكسمبورج
مجاالت ُجلَّ ليشمل املتتالية املعاهدات بموجب نطاقه امتد وقد القرارات، من أوسع
تشكيلة تحت فتندرج باإلجماع، التصويت عليها يرسي التي الباقية القلة أما الترشيع.
املعزز، والتعاون االتحاد، كعضوية بنيوية؛ بقضايا نمطيٍّا ترتبط التي العناوين من
العمل يخص فيما واألهم الخاصة. الحساسية ذات السياسات بمجاالت أو واملواطنة،
الخارجية، السياسة شئون معظم يف باإلجماع بالتصويت االحتفاظ هو لالتحاد اليومي
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ازدادت الدول عدد ازداد كلما أنه والبديهي الثامن. الفصل يف نناقش ما نحو عىل
تضييق أجل من ضغط هناك كان ما دائًما وهكذا باإلجماع، موافقة إىل التوصل صعوبة
ًها توجُّ أكثر ُهم َمن بني خالٍف مصدر وهذا باإلجماع، املوافقة إجراء استخدام نطاق
التنفيذي الدور حول مماثل جدال يربز كما نحوها. ًها توجُّ أقل هم ومن الفيدرالية نحو

للمجلس.
صالحيات املجلس يمارس الديمقراطيات، معظم يف الترشيعية للهيئات فخالًفا
التنفيذية الهيئة هي — مونيه ر تصوَّ كما — املفوضية أن من الرغم وعىل كبرية. تنفيذية
التي الطريقة بشأن اشرتاطات» «يفرض بأن للمجلس املعاهدة تسمح لالتحاد، الرئيسة
هذا كان بنفسه. القوانني هذه تنفيذ يضمن أن حتى أو القوانني، املفوضية بها تنفذ
تضم فردية لجان هناك كانت حيث اللجان»؛ «منظومة اسمه د معقَّ نظام ظل يف يحدث
شيئًا أن حني ويف الترشيعات. من معينة أقسام تنفيذ عىل ترشف األعضاء الدول مسئويل
إىل أفىض والتأخري العرقلة مدى فإن والربملان، املفوضية ِقبل من ممكنًا كان الرقابة من
ترشيًعا يخص فيما اللجان هذه تلغي التي املفوَّضة»، «القوانني هي جديدة عملية إحالل
اللجان منظومة بقية تسمية وإعادة لشبونة، معاهدة يف جزئيٍّا النظام هذا محل معينًا،
ألن سيما ال وبشدة؛ الشفافية عديم يظل الجديد النظام أن غري التنفيذية». «القوانني
الشواغل ستظل ويقينًا يستخدمون. نظام أي يقرروا كي املرشعني لتقدير مرتوك األمر

عديدة. لسنوات قائمة الترشيعية العملية من الجزء هذا شفافية بشأن القديمة

األوروبي الربملان (2)

يف االتحاد عموم يف املواطنني ِقبل من مباًرشا انتخابًا األوروبي الربملان أعضاء يُنتخب
األعضاء الدول عىل موزعني عضًوا ٧٥١ من الربملان ويتألف سنوات. خمس كل يونيو
يف األصوات برتجيح مقارنة أقل بدرجة كان وإْن حجًما، األصغر الدول تحابي بنسب
من عضًوا وسبعني واثنني أملانيا، من عضًوا وتسعني تسعة بني ترتاوح حيث املجلس؛
ونزوًال وإسبانيا، بولندا من كلٍّ من وخمسني املتحدة، واململكة وإيطاليا فرنسا من كلٍّ

ومالطة. ولوكسمبورج وإستونيا قربص من كلٍّ من أعضاء ستة حتى
املجلس؛ ثقافة عن جذريٍّا اختالًفا السياسية األوروبي الربملان ثقافة تختلف
يصوِّت ما وعادة فيه، املتبع النظام هو البسيطة باألغلبية والتصويت علنية، فاجتماعاته
أرباع ثالثة كان الدولة. حسب ال إليها ينتمون التي الحزبية املجموعة حسب أعضاؤه
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كان حيث السائدة، الحزبية املجموعات إىل ينتمون ٢٠٠٩ يونيو يف املنتخبني األعضاء
األوروبي الشعب وحزب املسيحيني الديمقراطيني حزب مجموعة إىل عضًوا ٢٧١ ينتمي
(يسار األوروبيني االشرتاكيني حزب مجموعة إىل عضًوا و١٨٩ الوسط)، (يمني املحافظ
األوروبيني. واإلصالحيني والديمقراطيني الليرباليني مجموعة إىل عضًوا و٨٥ الوسط)،
أهمها — اليسار جهة حجًما أصغر مجموعات عىل بالتساوي موزعني فكانوا البقية أما
ذوي من األوروبي االتحاد بجدوى املتشككني من مجموعة مع اليمني، وجهة — الُخرض

املتنوعة. األيديولوجية التوجهات

مالطة (٦)

أ$انيا (٩٦) 

فرنسا (٧٤)

 إيطاليا (٧٣)

 ا$ملكة ا$تحدة (٧٣)

 بولندا (٥١) إسبانيا (٥٤)
 رومانيا (٣٢)

 هولندا (٢٦)

 بلجيكا (٢١)

الجمهورية 
التشيكية (٢١)

 اليونان (٢١)

ا$جر (٢١)

الربتغال (٢١)

السويد (٢٠)
النمسا (١٨)

بلغاريا (١٧)
فنلندا (١٣)

الدنمارك (١٣)
سلوفاكيا (١٣)

أيرلندا (١١)
ليتوانيا (١١)

كرواتيا (١١)
التفيا (٨)

سلوفينيا (٨) قربص (٦) إستونيا (٦)
لوكسمبورج (٦)

.٢٠١٤ عام دولة، كل من األوروبي الربملان أعضاء عدد :(٢) بياني رسم

بني مشرتكة «مبادئ أو موحد، انتخابي إجراءٍ عىل بعُد التوافق عدم من الرغم عىل
كافة الدول تطبِّق تلطًفا، أكثر بشكل أمسرتدام، معاهدة تقول كما كافة»، األعضاء الدول
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ذلك عدا فيما السائد االتجاه أحزاب بني التوازن ظل وقد اآلن، النسبي التمثيل أنظمة
عىل الحصول من الوسط يسار وال الوسط يمني يتمكَّن أن دون اليشء، بعض مستقرٍّا
الحصول لضمان الوسط عرب واسعة ائتالفات إىل حاجة هناك ثم ومن بمفرده. أغلبية
بشكل رضوريٍّا هذا ويكون بل امليزانية، عىل أو ما، ترشيع عىل التصويت عند أغلبية عىل
متزايد إجراء وهو — املشرتك القرار إجراء ظل يف رفضها أو تدابري تعديل عند أشد
اللجان منظومة تميل كما صوتًا. ٣٧٦ قوامها مطلقة أغلبية األمر يتطلب إذ — األهمية
أحد يف بقسوة املفوضني وتستجوب الربملان، مواقف منها كلٌّ تحرض التي امُلحكمة،
أشد انقسام حدث ذلك مع لكن التوافقي، السلوك تشجيع إىل االتحاد، أنشطة مجاالت
من هيكليٍّا أكرب الوسط يمني صار عندما ،١٩٩٩ انتخابات منذ واليمني اليسار بني حدة

التوسع. عزَّزه الذي النمط وهو الوسط. يسار
— صالحياته ممارسته يف كافية بدرجة جيًدا أداءً ق حقَّ الربملان أن من الرغم عىل
عملية كل مع الناخبني إقبال معدالت تراجعت وامليزانية، الترشيع عىل — حاليٍّا الكبرية
شيوع منها: ألسباب؛ ٢٠٠٩ عام املائة يف ٤٣ إىل ١٩٧٩ عام املائة يف ٦٣ من انتخابية
النطاق واسع الرتاجع ومنها االنتخابات، عىل متدنٍّ إقباٍل من األعضاء الدول يف عام اتجاه
التحديد وجه عىل الربملان تعرُّض يف يكمن ربما آخر سببًا ثمة لكن االتحاد، تأييد يف
عىل ركزت بريطانيا، يف باألخص رصيحة، عدائية ولتعليقات بل ناقدة، إعالمية لتعليقات
(وهو أعضائه نفقات عىل للسيطرة واٍف نظام إرساء يف املطول اإلخفاق قبيل من أمور
والبنايتني التصويب)، طور اآلن كان وإن أنفسهم، الربملان أعضاء خطأ كبري حد إىل
بالكلية (وهذا بينهما ل يُتنقَّ اللتني وسرتاسبورج بروكسل يف الكائنتنَْي التكلفة باهظتَي
ازدادت مًدى أيِّ إىل بعُد يدركوا لم ربما املواطنني أن ذلك عىل ِزْد الحكومات). خطأ

الزمن. مر عىل الربملان صالحيات
التعاون بإجراء مروًرا البداية، يف التشاور محض من الترشيعي الدور تطور لقد
ماسرتيخت، معاهدة استحدثته الذي املشرتك بالقرار وانتهاءً املوحد، القانون أنشأه الذي
من العظمى األغلبية عىل يرسي اآلن صار حتى نطاقه من أمسرتدام معاهدة عت ووسَّ
معاهدة تعطي ذلك، عىل عالوة العادي». الترشيعي «اإلجراء الجديد باسمه الترشيعات،
يسمح مما بأكملها، امليزانية عىل املوافقة يف املجلس مع متساوية حقوًقا الربملان لشبونة

ذلك. قبل عنها بمنأًى كانت التي كالزراعة، مجاالت عىل بالرقابة له
من جوهري عنرص امليزانية تقرير سلطة من الربملان نصيب أن من الرغم عىل
األثر؛ أعظم األموال إنفاق كيفية عىل اإلرشاف يف لدوره كان الديمقراطية، الرقابة عنارص
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(أ) حزب الشعب األوروبي والديمقراطيون األوروبيون

(ب) ١٨٩

(أ) ٢٧١

(ج) ٨٥

(د) ٥٩

(ه) ٥٤

(و) ٣٤
(ز) ٣٤

(ح) ٣٠

(ب) حزب االشرتاكي9 األوروبي9
(ج) تحالف الليربالي9 والديمقراطي9 من أجل أوروبا

(د) مجموعة الخرض والتحالف األوروبي الحر

(و) مجموعة اليسار اPتحد األوروبي واليسار األخرض يف بلدان الشمال األوروبي

(ز) أوروبا الحرية والديمقراطية

(ح) مستقلون

(ه) اPحافظون واإلصالحيون األوروبيون 

.٢٠١٢ عام الربملان، يف الحزبية املجموعات :(٣) بياني رسم

يف الحق له فإن واملالية، اإلدارية املفوضية أنشطة لتدقيق الربملان صالحية إىل فإضافة
بناءً وذلك رفضها؛ أو السابق العام ميزانيَة املفوضية تنفيذ إقرار أي «إجازة»: منح
هذه يحبس فإنه مقتنًعا، الربملان يكن لم وإذا األوروبي. املحاسبة ديوان من تقرير عىل
حبس أن وبعد ،١٩٩٨ ففي وهكذا؛ مطلوب. هو ما بفعل املفوضية تتعهد حتى اإلجازة
رفيعة خبرية لجنة عنيَّ املفوضية، برد يقتنع ولم ١٩٩٦ عام حسابات إجازته الربملان

50



األوروبي؟ االتحاد يُحَكم كيف

انعقاد. حالة يف األوروبي الربملان يعملون: املنتخبون النواب :3-3 شكل

سوء حول مدمًرا تقريًرا اللجنة هذه أصدرت وقد التفصيل. من بمزيد للتحري املستوى
الستعمال استباًقا ١٩٩٩ مارس يف املفوضية فاستقالت الفساد، حاالت وبعض اإلدارة

إقالتها. صالحية الربملان
جيد وضع يف فإنه وإقالتها، املفوضية لتعيني صالحياته عىل الربملان برهن أن بعد
مرشح تعيني لضمان مستقبًال نفوذه استخدام عىل قدرته للناخبني يوضح ألن يؤهله
التزم لو الربملان إن قال من وهناك األوروبية. االنتخابات نتائج يعكس املفوضية لرئاسة
الديمقراطية تعزيز ثَمَّ ومن باالنتخابات، الناخبني اهتمام زيادة شأنه فمن ذلك؛ بفعل

االتحاد. يف النيابية
وكامل الترشيعات غالبية يخص فيما املجلس مع بالتساوي السلطة الربملان يتقاسم
إن قول يمكننا لذا املفوضية؛ عىل الرقابة عىل املجلس من أقدر أنه أثبت وقد امليزانية،
والرقابة الترشيعات، سنِّ وظائف ممارسة نحو الشوط نصف من أكثر قطع الربملان
أما فيدرالية. ترشيعية هيئة أي يف املواطنني مجلس يؤديها التي التنفيذية السلطة عىل
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يرسي زال ما باإلجماع املوافقة إجراء أن عدا فيما واليات بمجلس أشبه فهو املجلس
يحتفظ وأنه عالنية، تُعقد التي فقط هي الترشيعية جلساته وأن الترشيعات، بعض عىل

الترشيعي. دوره مع تنسجم ال تنفيذية بصالحيات

األوروبية املفوضية (3)

الفيدرالية التنفيذية السلطة ليست اليوم، عليه هي الذي بالوضع املفوضية، أن حني يف
تنفيذ يف ووظائفها الترشيعية» «املبادرة يف حقها ظل يف فإنها مونيه، رها تصوَّ التي
ملنظمة أمانة مجرد من كثريًا أكرب غدت املعاهدة»، عىل «رقيبًا وبوصفها االتحاد، سياسات

دولية.
أن بمعنى الترشيعية، املبادرة يف الرئيس الحق املفوضية روما معاهدة أعطت
استناد ضمان ذلك من الهدف كان واملجلس. الربملان عىل القوانني مرشوعات تقرتح
سينشأ بما مقارنًة ومواطنيها، للجماعة العامة للمصلحة رؤية إىل أكرب بدرجة القوانني
التماسك من أكرب درجة هناك تكون وأن األعضاء، الدول حكومات من مبادرات أي عن
مسئولياتها بمختلف املجالس أو الدول لهذه يمكن بما مقارنة الترشيعي الربنامج يف
الجماعة» «محرك األوىل أيامها يف ى تُسمَّ املفوضية كانت ما وكثريًا توفريه. الوظيفية
الستينيات، يف عليها ديجول هجوم أضعفها أن وبعد الصالحية. بهذه تسلُّحها بفضل
عام تأسيسه منذ األوروبي املجلس وكذلك املجلس، مصلحة يف القوة ميزان كفة رجحت
كي معينة تدابري اقرتاح يف املتمثل األسايس الدور تؤدي زالت ما املفوضية لكن ،١٩٧٤
األمثلة ومن األوروبي. املجلس يف العامة السياسات ِحزم واقرتاح والربملان، املجلس يقررها
وإصالحات ،١٩٩٢ عام امليزانية إلصالح ديلور» «حزمة األخري الجزء هذا عىل البارزة
ُووفق الذي رشًقا للتوسع استعداًدا «٢٠٠٠ أعمال «جدول إطار يف الجماعة سياسات

.١٩٩٩ عام عليه
معاهدة تطبيق ضمان عىل تسهر ألنها «الرقيب»؛ اسم أيًضا املفوضية عىل أُطلق
خرق، أي عىل شواهد وجدت فإذا األعضاء، الدول ِقبل من وباألخص وقوانينه، االتحاد
املفوضية تستطيع الدولة، تمتثل لم فإذا املعنية، الدولة إىل مسبَّب» «رأي إصدار فعليها
الفرنسية الحكومة رفضت عندما ،١٩٩٩ عام حدث ما وهو العدل، محكمة يف مقاضاتها
السماح وينبغي ألكله، آمنًا آنذاك كان الربيطاني البقر لحم بأن املفوضية قرار قبول
أن من الرغم عىل ،٢٠٠١ أواخر يف املتحدة اململكة لصالح املحكمة فحكمت باسترياده،
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عىل املفوضية وفرضت ،٢٠٠٦ يف إال القيود رفع عىل توافق لم األخرى األعضاء الدول
قوانني تنفيذ مسئولية املفوضية تتوىل كما يورو. ماليني ١٠ تجاوزت غرامات فرنسا
وأجهزة األعضاء الدول حكومات إىل موكًال املسئولية هذه ُجلُّ كان وإن وسياسته، االتحاد

أخرى.
أن املعاهدة تشرتط لالتحاد، العام للصالح تحقيًقا املفوضية تعمل أن لضمان
عند املفوضني عىل ويجب شك»، إليه يرقى «ال خارجية مصالح أي عن استقاللها يكون
من الرغم وعىل املعنى. بهذا مغلًظا» «عهًدا أنفسهم عىل يقطعوا أن مناصبهم توليهم
حكومة كل دأبت فقد الحكومات، بني العام» «بالتوافق ترشيحهم عىل تنص املعاهدة أن
لم هذا لكن بهذا، األخريات وقبلت مفوضيها، أو مفوضها ترشيح عىل — سبق فيما —
إقرار قبل حديثًا املعني املفوضية رئيس موافقة أيًضا اآلن تُشرتط ألنه املسلمات؛ من يعد

. ككلٍّ املفوضيَة الربملان
دولة كل من واحد ومفوَّض كبرية، دولة كل من مفوَّضان هناك كان ٢٠٠٥ حتى
حجمها؛ ِكرب بسبب املفوضية فاعلية تدني بشأن شاغًال أثار الوشيك التوسع لكن صغرية،
دولٍة كل من واحد بمفوض ٢٠٠٥ من اعتباًرا املفوضني عدد نيس معاهدة حددت لذا
من شديدة بمعارضة العدد عىل التخفيض من املزيد إدخال مقرتحات وقوبلت عضٍو.
سنة األيرلنديني الناخبني قبل من لشبونة ملعاهدة األويلُّ الرفض وأسفر الصغرية، الدول

الحايل. النظام بقاء عىل اتفاق عن ٢٠٠٨
الوحيد السبيل حال بأي ليس دولة لكل واحد من أقل إىل املفوضني عدد تقليص إن
أكثر عادة تضم الربيطانية كالحكومة املستوى رفيعة حكومات فهناك الفاعلية؛ لضمان
رئيس هناك ألن العدد هذا نجح وقد .٣٠ من أكثر األحيان بعض ويف عضًوا، ٢٠ من
معاهدة منذ املعاهدات قطعت وقد اآلخرين. األعضاء عىل السيطرة سلطة يملك وزراء
املشاركة صالحية ليس الرئيس بإعطاء االتجاه، ذلك يف ما شوًطا باملفوضية أمسرتدام
عىل السيايس» «اإلرشاد ممارسة أيًضا بل فحسب، اآلخرين املفوضني ترشيح قرارات يف
وإقالة الرئيس، نواب وتعيني توزيعها»، و«إعادة مسئولياتهم وتخصيص املفوضني،
السامي املمثل وجود ساعد كما الجماعية»، املفوضية موافقة عىل الحصول «بعد مفوض
إدارة توفري عىل لشبونة منذ رئيس نائب بوصفه الخارجية السياسة لشئون لالتحاد

السواء. عىل والخارجي الداخيل الصعيدين عىل السياسات، لتنسيق
الدارجة، باللغة أما بأكملها. املفوضني هيئة باملفوضية املقصود املعاهدات، بلغة
املقصود كان إن واضًحا يكون ما عادة لكن املفوضية، موظفي إىل أيًضا القول هذا فيشري
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.٢٠٠٤ باروسو، مانويل خوسيه برئاسة للمفوضية األول االجتماع :4-3 شكل

الحديث كثرة من الرغم وعىل موظف. ألف والعرشين الخمسة أم املفوضني هم باإلشارة
سلطات موظفي عدد من أقل العدد هذا فإن للمفوضية، البريوقراطي الجهاز م تضخُّ عن

كثرية. محلية
حق فإن الترشيعات، ُجلِّ عىل اآلن يرسي املرشوطة باألغلبية التصويت أن بما
ويستطيع الترشيعية. العملية يف قويٍّا مركًزا أعطاها املبادرة يف غريها دون املفوضية
يصبُّ ما وهو املفوضية، من املقرتح النص تعديل — باإلجماع املوافقة املجلس—رشيطة
مواءمة عادًة تفضيلها من الرغم عىل املفوضية، ألن ضدها؛ ال املفوضية صالح يف هنا
فيما الحكومات هذه ضغط بمقاومة لها يسمح أفضل وضع يف تكون الحكومات، رغبات

مهمة. تعدُّها التي باألمور يختص
تعرَّض تنفيذية سلطة بوصفها أداءها لكن جيًدا، الترشيعي دورها املفوضية أدت
وهذا األعضاء. الدول إىل موكٌل الحقيقة يف التنفيذ إن إذ عادل؛ غري معظمه شديد لنقد
السياسات معظم الواليات تدير حيث الفيدرايل، أملانيا نظام يف ناجح وهو جيد، مبدأ
الواليات، أداء كفاية لضمان أكرب صالحية أملانيا يف الفيدرالية للحكومة لكن الفيدرالية،
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انعقاد. حالة يف العدل محكمة القانون: سيادة :5-3 شكل

والحل عليها. اإلرشاف إىل الرامية املفوضية جهود مقاومة إىل األعضاء الدول تميل فيما
موظفي من كاٍف عدد توفري بل بروكسل، ِقبل من املبارشة اإلدارة من املزيد ليس يقينًا
ينبغي كما التنفيذ لضمان أقوى صالحيات ومنح اإلرشاف، بمهمة لالضطالع املفوضية

الدول. جانب من
أُعطيت حيث املنافسة، سياسة كإدارة مجاالت يف طيب بسجل املفوضية تتمتع
يف العجز من الرغم عىل وجه أكمل عىل تها فأدَّ بنفسها، املهمة بهذه القيام صالحية
وجود دون اإلنفاق برامج إدارة تولَّت عندما خطرية مثالب أظهرت لكنها املوظفني،
هي عملها يف إما خلل عن أسفر مما ينبغي؛ كما املهمة هذه أداء يمكنهم الذين املوظفني
أحيانًا، سيئة النتائج وكانت ألدائها، بهم استعانت الذين االستشاريني عمل يف أو ذاتها،
١٩٩٩ سنة املفوضية استقالة إىل هذا يؤدِّ ولم منها. قليل يف احتيال قضايا عىل وانطوت
العقد أوائل يف كينوك نيل استهلها التي الجارية اإلدارية اإلصالحات إىل بل فحسب،
وترقيتهم، وتدريبهم املوظفني استقدام عملية تحسني إىل وتهدف القرن، هذا من األول

التدقيق. ممارسات وتحسني
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هذا يكون أن يمكن مًدى أي فإىل أوروبية. حكومة املفوضية أن إىل البعض ذهب
املبادرة يف املفوضية حق يشبه اختصاصاالتحاد، ضمن الواقعة املجاالت يف دقيًقا؟ وصًفا
عليها، مقصوًرا ا حقٍّ يكون يكاد كونه حيث من ويتجاوزه بل الحكومة، حق الترشيعية
باإلجماع، املوافقة إجراء يرسي وباألخصحيث باملجلس، مقيٌَّد الحق هذا استعمالها لكن
غري بسيطة. بأغلبية وليس املرشوطة باألغلبية التصويت باستعمال أيًضا مقيٌَّد لكنه
االئتالفية الحكومات نمط تمارس التي بالدول منه بربيطانيا مقارنًة أكرب االختالف أن
فيما لكنه التنفيذ، وصعوبات باملجلس مقيَّد فهو التنفيذي املفوضية دور أما التوافقي.
األملانية، الفيدرالية للحكومة التنفيذي الدور عن املبدأ، حيث من كثريًا، يختلف ال ذلك عدا
قبل من الالئق التنفيذ لفرض فاعلية أكثر وسائل تملك األملانية الحكومة أن عدا فيما
ال األوىل أن حقيقة هو والحكومة املفوضية بني األهمية حاسم فارق وثمة الواليات.
ثانويٍّا دوًرا إال تؤدي ال أنها هذا من واألكثر بل مادية، إنفاذ وسائل أي عىل تسيطر
هذه جانب إىل لكن الدفاع، مجال يف ا جدٍّ ضئيًال ودوًرا العامة، الخارجية السياسة يف

كبرية. تشابهات توجد االختالفات

العدل محكمة (4)

اختصاص مجاالت ففي األوروبي؛ االتحاد نجاح يف محوريًة تزال وال القانون سيادة كانت
يحكم الذي هو النسبية القوة ال القانون قواُمُه إطاًرا أن متزايد نحو عىل نجد االتحاد،
القانوني» «اليقني خ يرسِّ ما وهو مواطنيها، عىل ويرسي األعضاء، الدول بني العالقات
وعىل معامالتهم. يف كبري مخاطرة عنرص يقلِّص ألنه األعمال؛ أصحاب نه يثمِّ الذي
بني الحرب فيه صارت الذي تماًما الجديد املناخ إيجاد عىل هذا ساعد السيايس، الصعيد

وارد. غري أمًرا تُعترب الدول
بأن املعاهدات تقيض التي العدل، محكمُة القانوني االتحاد نظام قمة عىل توجد
املعاهدات تفسري «يف — السياق هذا يف الواسع بمعناه — القانون» «مراعاة تضمن

وتطبيقها».
بني العام بالرتايض سنوات ست ملدة يُعنيَّ عضٍو، دولٍة كل من قاضيًا املحكمة تضم
يف نفُسها املحكمة وتفصل شك.» إليه يرقى «ال استقالله يكون أن عىل األعضاء، الدول
ضد املفوضية تتخذها التي اإلجراءات أو االتحاد، قوانني بقانونية تتعلق كالتي قضايا
تعاهدي، بالتزام الوفاء يف إخفاقها تدَّعي أخرى دولة ضد عضٌو دولٌة أو عضٍو، دولٍة
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التي هي فيها االتحاد قانون فصل تستدعي التي القضايا من العظمى األغلبية لكن
القضايا هذه وتُنظر حكومات، أو آخرين قانونيني أشخاص ضد رشكات أو أفراد يرفعها
املحاكم هذه إحدى طلبت إذا إال العدل محكمة إىل تحال وال األعضاء، الدول محاكم يف

القانونية. النقاط إحدى تفسري منها
ضمان عىل تصميمها إىل الستينيات، يف أصدرتها التي املحكمة، أحكام أهم استندت
أسبقية بشأن وكان األول، الحكم استهدف إذ املعاهدة؛ اقتضت كما القانون مراعاة
سيادة ألن كافة؛ األعضاء الدول يف القانون لهذا املتسق التطبيق ضمان االتحاد، قانون
— الثاني ونصَّ املتشعبة. الوطنية القوانني عليها طغت إذا تدريجيٍّا ستنهار القانون
أمام املعاهدة بموجب بحقوقهم املطالبة يف األفراد حق عىل املبارش— بالنفاذ معنيٍّا وكان
ديجون» دو «كاسيس قضية يف حكٌم ١٩٧٩ عام صدر ثم وسيط، دون الدول محاكم
بمعايري املتبادل» «االعرتاف مبدأ بإرساء املوحدة، السوق لربنامج زاوية حجر وضع
جذريٍّا قلل مما بقبولها، محكوًما تكون أن رشيطة املنتجات، لسالمة األعضاء الدول

االتحاد. مستوى عىل لة مفصَّ الئحة إىل الحاجة
عليها تُعرض القضايا تزال وال إنشائها، منذ حكم آالف ٩ نحو املحكمة أصدرت
أُنشئت وقد عامني. إىل تصل ملدد فيها الفصل يف ر التأخُّ من الحد معه يتعذَّر بمعدل
تسمى (كانت عامة» «محكمة املشكلة: هذه مع التعامل عىل للمساعدة فرعيتان محكمتان
الشخصيات أو األفراد يرفعها التي القضايا معظم وتنظر االبتدائية)، املحكمة سبق فيما
املنافسة، وسياسة الفكرية امللكية بحقوق أغلبها يتعلَّق والتي االعتبارية، الصفة ذات
وموظفيها، االتحاد مؤسسات بني النزاعات يف الفصل وتتوىل املدنية»، الخدمة و«محكمة
تحويل دون فيها الفصل تنتظر التي القضايا طوفان إبطاء عن إال يسفر لم هذا لكن

اتجاهه.
استئناف يجوز ال نْيَيني، الدُّ املحكمتني أحكام استئناف للمتقاضني يجوز حني يف
ضمن الواقعة األمور يف النهائية القضائية السلطة تشكِّل التي العدل، محكمة أحكام
بالدول اإلنفاذ أجهزة عىل إحكامها إنفاذ يف تعتمد املحكمة لكن االتحاد، اختصاص
هي إنما االتحاد، قوانني بموجب الصادرة، األحكام من العظمى األغلبية وكوُن األعضاء.
هناك كان أن يحدث ولم إنفاذها، عىل االعتياد خ رسَّ األعضاء، الدول محاكم عن صادرة
قبل طوال لفرتات تواٍن أحيانًا هناك كان وإن حتى نفسها املحكمة أحكام إلنفاذ رفض

بحقها. الصادرة لألحكام األعضاء الدول تمتثل أن
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الخارجية، السياسة يف سيما وال باملعاهدات، محدوًدا املحكمة اختصاص يزال ال
اإلنفاذ أجهزة عىل التام شبه اعتمادها عن النظر وبرصف — الحدود هذه ضمن لكن

فيدرالية. بخصائص كبري حد إىل القضائي االتحاد نظام يتسم — األعضاء بالدول

واملرونة االحتياطية الوالية (5)

أوروبية «دولة شبح استحرضت بروج، مدينة يف تاترش السيدة ألقتها شهرية كلمة يف
الزلق» «املنحدر مقولة أصبحت كما بروكسل»، من جديدة هيمنة تمارس الدولة فوق
املتشككني الربيطانيني لدى مفضلة استعارًة الدولة» فوق مركزية «دولة إىل يفيض الذي
املقرتحات إىل بريبة األملانية الواليات نظرت مختلفة، زاوية ومن األوروبي. االتحاد بجدوى
الفيدرايل. أملانيا نظام يف بها هي تختص مجاالت يف اختصاًصا االتحاد منح إىل الرامية
اتحاد «إقامة يف املتمثل املعاهدة هدف يجدون الفيدرالية أنصار من كثريين أن والحقيقة
«الوالية مبدأ األكثرية وتساند ينبغي. مما أكثر مطلًقا مىض» وقت أي من أكثر وثيق
ويقتيض يفعله. أال ينبغي وما االتحاد يفعله أن ينبغي ما لتحديد كدليل االحتياطية»
بمسئوليات تضطلع التي الهيئات تؤدي أال والكاثوليكية الكالفينية الجذور ذو املبدأ ذلك
تؤديها أن ضمنها الواقعة الصغرية للمناطق يمكن ال التي الوظائف إال كبرية مناطق عن
كان إذا إال … إجراءً «يتخذ أال االتحاد من املعاهدة تقتيض املبدأ، لهذا وإعماًال بنفسها.
ويمكن كافية»، بدرجة تحقيقه األعضاء الدول تستطيع ال املقرتح اإلجراء هذا هدف

االتحاد.» بمعرفة أفضل بشكل تحقيقه آثاره، أو لحجمه «نظًرا
االتحاد؛ قوانني من نوعني بني بتمييزها املبدأ بهذا ضمنيٍّا روما معاهدة اعرتفت
وال التوجيه، وثانيهما: كافة، األعضاء للدول بأكملها» «ملِزمة وهي الالئحة، أولهما:
«الشكل تختار دولة كل ترك مع تحقيقها»، املراد النتيجة حيث «من إال ملِزًما يكون
أحيانًا التوجيهات صدرت وقد للمبدأ. جزئيٍّا تطبيًقا إال يكن لم هذا لكن واألساليب»،
ماسرتيخت معاهدة عرَّفت وهكذا محدوًدا. خياًرا إال للدول يرتك ال ل مفصَّ نحو عىل
ممارسة ضمان إىل تهدف مفصلة إجراءات أمسرتدام معاهدة وأرست االحتياطية، الوالية
باالختصاصات قائمة عىل لشبونة معاهدة اشتمال كفل وقد املبدأ. هذا االتحاد مؤسسات
التي واالختصاصات األعضاء، الدول مع املشرتكة واالختصاصات االتحاد، عىل املقصورة

املركزية. يف املبالغة ضد متعددة ضمانات وجود كفل إجراءً، الدولة اتخاذ تساند
هذه وتركت مربًرا، التكامل فيها يكون التي املجاالت حول اختالفات بالطبع توجد
الفصل يف املشاركة عدم بريطانيا اختيار يف ماسرتيخت معاهدة عىل بصمتها االختالفات
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والدفاع. املوحدة العملة يف املشاركة عدم الدنمارك واختيار املوحدة، والعملة االجتماعي
الحكومات قبول من بد ال كان اآلراء، بإجماع إال املعاهدة تعديل جواز لعدم ونظًرا
إىل أدى ما وهو املعاهدة، عليها ستشتمل كانت إذا املشاركة عدم اختيار بنود األخرى
حقل يف التكامل من املزيد تريد التي الدول يمكِّن مما «املرونة»، بفكرة متناٍم اهتمام
يسمح مما فقل شئت إن أو االتحاد، مؤسسات إطار يف ُقدًما ذلك يف امليض من معني
املنفردة، األعضاء الدول فيتو تفادي األهداف أحد كان املشاركة. عدم باختيار ألقلية
رضورية، األخرى الحكومات معظم تعتربها إصالحات إجراء معارضتها تعوق قد التي
امليض عىل قادرة غري أو راغبة غري أنها يتبني قد دول لضم التوسع ده صعَّ شاغل وهو

التكامل. من املزيد يف ُقدًما
مصطلح وهو املعزَّز»، «التعاون عنوان تحت أمسرتدام معاهدة يف املرونة مفهوم برز
من مجموعة بني التكامل من أعمق مستًوى ضمنًا يقتيض ألنه الفيدرالية؛ أنصار له فضَّ
إلرخاء سبيًال املرونة رؤية إىل األوروبي االتحاد بجدوى املتشككون مال حني يف الدول،
االتحاد، إطار يف املعزَّز التعاون عىل اآلن املعاهدات وتنص ككل. االتحاد يف الروابط
أي عىل رسيانه عىل باإلجماع املوافقة ضمنها من الرشوط، من عدد استيفاء رشيطة
إضافية. دول أي أمام مفتوًحا وبقاؤه البداية، يف أدنى كحد دول ثماني واشتماله حالة،

املواطنون (6)

مواطني جميع أن عىل نصت التي ماسرتيخت معاهدة يف االتحاد مواطنة مفهوم استُحدث
صورتي كلتا أن أمسرتدام معاهدة وأضافت أيًضا، لالتحاد مواطنون األعضاء الدول
للمواطنني: الجديدة الحقوق بعض ماسرتيخت معاهدة وتضمنت متتامتان. املواطنة
برشوط رهنًا االتحاد أنحاء مختلف يف بحرية واإلقامة والتنقل الحركة يف كالحق
املحلية االنتخابات يف األخرى األعضاء الدول يف ح الرتشُّ أو التصويت يف والحق معينة،
معينة حقوق رأس عىل القصرية القائمة هذه وتأتي الوطنية. االنتخابات دون واألوروبية
عىل التمييز ضد األعضاء الدول مواطني كحماية معاهدات: بموجب بالفعل مضمونة
يف والنساء الرجال معاملة يف واملساواة االتحاد، اختصاص مجاالت يف الجنسية أساس
األساسية الحقوق احرتام أيًضا االتحاد مؤسسات عىل ولزاٌم بالتوظيف. املتعلقة األمور
وتؤكد األساسية». والحريات اإلنسان حقوق لحماية األوروبية «االتفاقية تكفلها التي
اإلنسان حقوق واحرتام والديمقراطية، الحرية، مبادئ عىل «قائم االتحاد أن عىل املعاهدات
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عالوة األعضاء»، الدول بني مشرتكة مبادئ وهي القانون. وسيادة األساسية، والحريات
حرمان يمكن املبادئ، لهذه واملستمر» الخطري «الخرق حالة يف أنه عىل تنص أنها عىل

التصويت. حقوق فيها بما املعاهدة، تكفلها التي حقوقها بعض من العضو الدولة
مواطنيه، مساندة الستقطاب املزيد فعل إىل االتحاد احتياج بشأن للشواغل واستجابة
اجتماع ِقبل من نيس، معاهدة مع التوازي عىل األساسية»، الحقوق «ميثاق أيًضا صيغ
يكن لم لكن الدستورية، املعاهدة صاغ الذي االتفاقية الجتماع نموذًجا كان اتفاقية
لشبونة. بمعاهدة إال نفسه االتحاد بأعمال يتعلق فيما قانونية قوة ليكتسب امليثاق
شكاوى يف للتحقيق مظالم أمنَي الربملان تعيني عىل املعاهدات تنص ذلك، إىل إضافة
الربملان إىل بالنتائج تقارير ورفع االتحاد، مؤسسات قبل من اإلدارة سوء من املواطنني

املعنية. واملؤسسة
املعقد بمزيجه — االتحاد حكم نظام ب يصعِّ الحقوق، مسألة عن النظر برصف
عالقة إقامة من ويجعل القرارات، اتخاذ — والفيدرالية الدولية الحكومية العنارص من
مساندة املواطنون ر يُوفِّ لم ما لكن املنال. بعيد شيئًا واملواطنني املؤسسات بني ُمرضية
يف الناخبني جماهري تكون أن املمكن فمن دولهم، مساندتهم جانب إىل لالتحاد كافية
أكثر وربما دولة، ٢٨ إىل التوسع يثري كذلك التفكك. إىل تُفيض مركزيٍّا طاردة قوة الدول
رضورة حول مكثف أكاديمي نقاش دار وقد إضافية. مشكالت النهاية، يف دولة ٣٠ من
يف الشكوك أثار مما «االتحادية»؛ الديمقراطية استدامة أجل من «اتحادي» شعب وجود
املتنامية الديمقراطية عنارصه من االستفادة من تمكَّن االتحاد لكن ذلك، حدوث إمكانية
يمكنها ال العملية أن نفرتض أن املربَّر غري التشاؤم ومن األوروبي، الربملان كصالحيات
كثريًا أقل املواطنني بني التضامن ويظل . ككلٍّ االتحاد تطور جانب إىل هذا االستمرار.
مع جوهريٍّا، إصالًحا لشبونة اتفاقية أدخلت وقد فيدرالية. لدولة رضوريٍّا سيكون مما

أجوبة. دون األسئلة بعض ترتك تزال ال أنها
ككلٍّ االتحاد مصالح بني املوازنة إىل الحاجة عىل مجدًدا أكدت لشبونة أن األهم
برئيس األوروبي املجلس وتقوية الركائز، هيكل إلغاء ويتيح األعضاء. الدول ومصالح
االتحاد حصول إمكانيَة السامي املمثل شخص يف الخارجية السياسة أدوار ودمج دائم،
من الرغم عىل تسعى الوطنية الحكومات كانت وإن تالحًما، أكثر شخصية عىل األوروبي
صالحيات اآلن الوطنية الربملانات تملك فيما فإنه كذلك املشرتك. العمل تقييد إىل ذلك
إىل الربملانات تلك تفتقر ما غالبًا الترشيعية، املقرتحات وجه يف أصفر» «كارت رفع
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مبادرة أن مثلما حقيقية، كفاءة ذات الصالحيات هذه معها تكون كافية مراقبة آليات
إىل باملفوضية تؤدي أن توقيع مليون تحمل لعريضة بموجبها يمكن التي — املواطنني
الراهن الوقت يف هو األوروبي العام للمجال تصور إىل تستند — ترشيعي إجراء اتخاذ
معاهدة أول هي لشبونة أن داللته يف هذا مع يستوي ربما واقعة. حقيقة منه أكثر أمٌل

العضوية. من تنسحب أن لدولة بموجبها يمكن رصيحة آلية عىل تنص
املناقشات آتت إذا سيما ال االتحاد، يعربه الذي التايل الجرس اليورو أزمة ستكون
واقتصادي؛ مرصيف اتحاد إقامة لدعم الجديدة املؤسسات حول ٢٠١٢ أواخر يف الجارية
وهذه مواطنيه، حاجات يعكس االتحاد بأن تذكِّرنا أن يَنبِغ النتيجة، تكن ومهما ثماَرها.
الاليَقني من يشء هناك يظل أن تماًما املنطقي فمن لذا الوقت؛ بمرور تتغري الحاجات

تنظيمه. شكل بشأن
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صار الجماعة، غرض صميم يحتل ظل األعضاء الدول بني السالم أن من الرغم عىل
الخمسينيات. َعقد من الثاني النصف من ابتداءً عملها بؤرة كبرية مشرتكة سوق قيام
األملان كان كما السوق، هذه مثل نجاح عىل مدهًشا مثاًال األمريكي االقتصاد قوة كانت
الصناعية السلع يف املشرتكة السوق الفرنسيون وَقِبل حرة، تجارة يريدون والهولنديون
الزراعية. صادراتهم ستحابي التي الزراعية املشرتكة بالسوق مصحوبة تكون أن رشيطة
التالية؛ العقود طوال استمرت محركة قوة كبرية مشرتكة سوق قيام لفكرة كانت
تطور ومع االقتصادي. امليدان يف املتبادل االعتماد هو متناميًا واقًعا تعكس كانت ألنها
الرشكات من ومزيٌد مزيٌد احتاج الحجم، اقتصادات تطور من صاحبه وما التكنولوجيات
وتحقيًقا االقتصاد، ازدهار أجل ومن آمنة. كبرية سوق إىل النفاذ إىل األحجام كافة من
مجال لتوفري يكفي بما كبرية السوق هذه تكون أن يلزم كان املستهلكني، ملصلحة
مرشوَع تال األوروبية، االقتصادات تطور فمع لذا الكربى؛ الرشكات بني حتى للمنافسة
إطار يف الجمركية التعريفات إلغاء حول املتمحور األصيل، األوروبية االقتصادية الجماعة
التسعينيات. يف املوحدة العملة ثم الثمانينيات، يف املوحدة السوق برنامُج جمركي، اتحاد
هذه من واحد كل وراء سواء، حدٍّ عىل وسياسية، اقتصادية دوافع ثمة كانت
للعالقات كإطار الجماعة نظام وتوحيد االقتصادية، العقالنية منافع وهي املرشوعات،
هذه جوهر يف ضلًعا أيًضا والسياسة االقتصاد من كلٌّ كان األعضاء. الدول بني السلمية
ثَمَّ ومن قانونيٍّا؛ إطاًرا يتطلب الحديثة االقتصادات تكامل ألن ومحصالتها؛ املرشوعات
السيايس أو االقتصادي امليدان يف النجاح أن كما مشرتكة، وقضائية سياسية مؤسسات
وهو كليهما، يف النجاح يكون أن يجب كان بل الجماعة، الستدامة ليكفي كان ما وحده
الدوافع من توليفة أن أيًضا ونذكر املوحدة. والسوق الجمركي االتحاد من كلٌّ حققه ما



األوروبي االتحاد

الدول مشاركة كانت وإْن املوحدة، العملة إطالق ضمنت التي هي والسياسية االقتصادية
بعُد. تتحقق لم كافة األعضاء

املوحدة السوق (1)

الحواجز هي الخمسينيات يف تزال ال الواردات وحصص الجمركية التعريفات كانت
يف أمريكية بقيادة منها للحد الدولية العملية فبدأت التجاري، التبادل أمام الرئيسة
الجماعة يف األعضاء الدول لكن والتجارة)، للتعريفات العامة (االتفاقية الجات اتفاقية
للجماعة الجمركي االتحاد قيام النتيجة فكانت ذلك، من أكثر شيئًا تفعل أن أرادت
املتبادلة، تجارتها أمام والحصص الجمركية الحواجز وإزالة األوروبية، االقتصادية

موحدة. خارجية تعريفة وإنشاء

املنافسة وسياسة الجمركي االتحاد (2)

١٩٥٨ عاَمي بني فيما مراحل عىل التجارة عىل املفروضة والحصص التعريفات أُلغيت
وصلت حتى برسعة الحدود عرب التجارة ونمت إيجابيٍّا، الصناعة فاستجابت و١٩٦٨،

العقد. ذلك خالل ضعفني من ألكثر
التي التشويه مظاهر أهم كانت والحصص الجمركية التعريفات أن من الرغم عىل
اإلجراءات حظر صالحيات أيًضا الجماعة فأُعطيت الوحيدة. تكن لم فإنها التجارة، تعوق
املعاهدة أسندت حيث الخاص؛ القطاع يف املهيمنة املراكز استعمال وإساءة التقييدية،
،١٩٨٩ ويف األعضاء. الدول حكومات من تدخل دون وذلك املفوضية، إىل املهمة هذه
حدٍّ إىل الكبرية واالستحواذ االندماج عمليات مكافحة صالحية أيًضا املفوضية أُعطيت
الكثريَ الصالحياِت بهذه ُمسلَّحًة املفوضية فعلت وقد الجماعة. يف للمنافسة تهديًدا يشكِّل
يف االحتكارية لالتحادات محارب أقوى اعتُربت حتى التنافيس، غري السلوك عن لإلثناء
يورو مليون ٨٩٥ جوبان سان رشكة املفوضية غرَّمت ،٢٠٠٨ ففي وهكذا؛ العالم.
املفوضية سعت وقد السيارات. زجاج سوق من نسبة عىل القانون يخالف بما لسيطرتها
املعنية السلطات إىل املسئوليات هذه بعض إعادة إىل بها املنوط العمل حجم نتيجة
دون للحيلولة ضغًطا األعمال مصالح جماعات فمارست األعضاء، الدول يف باملنافسة
ق تحقَّ لكن جامًعا»، «مركًزا بوصفها املفوضية مع التعامل األوفق أن تجد ألنها ذلك؛
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إطارها يف تتبادل التي األوروبية املنافسة شبكة بإنشاء الالمركزية من ما قدٌر بالفعل
التحقيقات. وتنسق املعلومات الوطنية والسلطات املفوضية

أي حكومة تقدِّمها مالية إعانات شكل العادلة غري املنافسة تتخذ أن أيًضا يمكن
مما الدولة»)، «معونات األوروبي االتحاد بلغة يسمى (ما قطاع أو لرشكة عضو دولة
املنافسة. يف االستمرار عىل قدرتهم وإضعاف األكفاء، املنافسني تقويض من يمكِّنها
السيطرة أن تبنيَّ لكن املالية، اإلعانات هذه مثل حظر صالحية املفوضية أُعطيت وقد
القرارات بعض إنفاذ من املفوضية وتمكنت الرشكات. عىل منها أصعب الحكومات عىل
بعد السبعينيات يف خاص بوجه — تستطع لم لكنها املمانعة، الحكومات عىل الصعبة
إال تفعل أن — الركود بفعل شديًدا تأثًرا االقتصادات تأثر ظل ويف ديجول، أضعفها أن

املتزايد. املالية اإلعانات طوفان من للحد القليل
حتى الجمركية، غري الحواجز املالية، اإلعانات هذه بجانب السنوات، تلك يف انترشت
أسبابها من وكان األعضاء، الدول بني التجاري التبادل أمام الرئيسة العقبة أصبحت
إىل دولة من تختلف معقدة تنظيمية لوائح عنه تمخضت الذي التكنولوجي التقدم
التي الدول جانب من امُلماَرس الحماية أجل من الضغط كان ذلك من واألهم أخرى.
سيئة حالة يف بحق األوروبي االقتصاد كان آنذاك. السائد التضخمي الركود من تعاني
املفوضيُة أقنعت إذ مخرج؛ التُمس وقد األوروبي». «التصلب مصطلح يصورها ما خري
الداخلية السوق إلتمام برنامج إىل بالحاجة الحكوماِت األعمال مصالح جماعات وكربى

للجماعة.

١٩٩٢ بحلول املوحدة السوق إتمام برنامج (3)

إلغاء نجاح أعينهم نصب واضعني — املفوضية وموظفي األعمال قيادات بعُض عكف
الحواجز إلزالة برنامج وضع فكرة عىل — الستينيات يف الداخلية الجمركية التعريفات
الفكرة، بهذه استمسك ١٩٨٥ عام املفوضية رئاسة ديلور توىل وعندما الجمركية. غري
كافة؛ األعضاء الدول حكومات ستساندها التي الوحيدة الرئيسة املبادرة باعتبارها
تدشني «إعادة يف املتمثل السيايس وللهدف االقتصادية، لفضائلها ستُساندها فاألغلبية
االقتصاد لتحرير ستُساندها تاترش والسيدة ما، نوًعا الجمود من عقدين بعد الجماعة»
تجارتها وزير كوكفيلد، اللورد برتشيحها خدمة للجماعة أسدت تاترش لكن وحده،

املرشوع. هذا يف ديلور مع للعمل مفوًَّضا اإلمكانات، صاحب السابق

65



األوروبي االتحاد

الرغم وعىل .١٩٨٥ يونيو يف األوروبي املجلس إىل املرشوع وكوكفيلد ديلور قدَّم
هيئة عىل املعاهدة يف عليه النص أمكن الستينيات يف التعريفات إلغاء برنامج أن من
من ضخًما برنامًجا الجمركية غري الحواجز إلغاء تطلَّب مئوية، بنسب تخفيضات
املعايري عن الناجم والتمييز الحدودية اإلجراءات مع التعامل لزم إذ الجماعة؛ ترشيعات
غري الرضائب فرض يف التباينات وعن العامة، املشرتيات وعن التنظيمية، واللوائح
وتقرتح تدبري، ٣٠٠ نحو سنِّ رضورة تبنيِّ بيضاء» «وثيقة املفوضية نرشت املبارشة.
وأدمجها األوروبي املجلس فأقرها سنوات، ثماني غضون يف الربنامج إلتمام زمنيٍّا جدوًال

تعاهديٍّا. التزاًما ١٩٩٢ بنهاية الربنامج إتمام جعل مما املوحد؛ األوروبي القانون يف
روما، معاهدة يف ضمنيٍّا وروًدا بالفعل واردة الجمركية غري الحواجز إزالة كانت
ممارسة ألن نظًرا لكن الواردات، لحصص املكافئ» األثر ذات التدابري «كل حظرت التي
التصويت عىل املوحد القانون نصَّ الترشيعية، العملية عرقلت قد كانت باإلجماع التصويت
املفوضية ضت خفَّ كما الربنامج، إلتمام املطلوبة التدابري معظم عىل املرشوطة باألغلبية
قد املحكمة كانت الذي املتبادل االعرتاف مبدأ عىل باعتمادها الترشيعي العبء أيًضا
القرارات اتخاذ وبتفويضها ديجون»، دو «كاسيس قضية يف الصادر بحكمها أرسته
السوق ظلت ذلك، من الرغم وعىل القائمة. املعايري معاهد إىل التفاصيل معظم بشأن
إىل الرامية الترشيع برامج أعظم من واحدة كانت أنها ريب وال ضخمة، مبادرة املوحدة

العالم. تاريخ يف التجارة تحرير
انتعاش فرتة الثمانينيات عقد من األخري النصف كان إذْ مبهًرا؛ نجاًحا نجحت وقد
ما مقدار بيقني يحدد أن يمكنه ال املرء أن من الرغم وعىل الجماعة. يف اقتصادي
إليه عَزْت االقتصادية األبحاث فإن املوحدة؛ السوق برنامج إىل االنتعاش هذا من يعزوه
وجهات باستنباط االنتعاش هذا يف يقينًا الربنامج ساهم لقد الفضل. بعض األقل عىل
الذي الهيكيل واإلصالح التجارة وبتنشيط لألعمال، املستقبلية اآلفاق حول إيجابية نظر
صناعيٍّا، تقدًما األقل الدول كانت الحدود. عرب االندماج عمليات من كبري عدد يف د تجسَّ
الصناديق مضاعفة ضمنت قد وإسبانيا، أيرلندا الحني ذلك ويف والربتغال، اليونان وهي
قوة، األشد املنافسني جانب من بها رضر لحوق خشية التكيف عىل ملساعدتها البنيوية
اقتصاد وبفضل الخطوة، هذه بفضل الربنامج من أيًضا الدول هذه استفادت كما

النامي. الجماعة
عرب االستحسان من ملحوظة درجة املوحدة السوق نالت السيايس، الصعيد وعىل
كانت حيث األوروبي؛ االتحاد بجدوى املتشككني إىل الفيدرالية أنصار من الطيف ألوان
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الجماعة»، بمعرفة أفضل بشكل تحقيقه … لحجمه «نظًرا يمكن لهدف نموذجيٍّا مثاًال
الترشيعي اإلطار وَضَمن باملعاهدة. االحتياطية الوالية بمبدأ الخاصة املادة تنص كما
بني التنافيس السلوك عىل معقوًال تطمينًا املستهلكني وأعطى للمنتجني، ا جدٍّ كبرية سوًقا
الناجحة مخرجاتها بفضل والربملان واملجلس املفوضية قويت وهكذا املنتجني. هؤالء
دور ثَمَّ من تعزَّز كما االتحاد، ترشيعات من الهائلة املجموعة من كبريًا جزءًا تشمل التي

املحكمة.
حيث كبرية؛ فجوات هناك زالت ما لكن الربنامج، من األكرب الجزء من انتُهي لقد
ما تمثل أنها من الرغم عىل التي الخدمات، تحرير مجال يف الصعوبات أبرز تركزت
إال الحدود عرب تقديمها يتم ال األوروبي، لالتحاد املحيل الناتج إجمايل ثلثي عىل يزيد
الرخيصة العاملة األيدي مجيء من القديمة األعضاء الدول مخاوف بسبب سيما ال قليًال،
الشعبي االستفتاء حملة يف يكون ما كأوضح هذا وتجىل والرشقية. الوسطى أوروبا من
الذي — بولكشتاين» «توجيه صار عندما ،٢٠٠٥ يف الدستور» «معاهدة عىل الفرنيس
«السباك وصار االجتماعي، لإلغراق رمًزا — االتحاد داخل الخدمات تحرير استهدف
،٢٠٠٦ عام بولكشتاين توجيه عىل ُووفق وعندما شديد. سيايس لقلق باعثًا البولندي»

أثره. أضعف نحو عىل التعديل من كبري لقدر خضع قد كان

املوحدة العملة (4)

الدول بني الحدود عرب كافة بصورها األموال انتقال حرية نقدي اتحاد أي يتطلَّب
بعيًدا شوًطا املوحدة السوق برنامج وَقَطَع بينها. فيما الرصف أسعار وإلغاء األعضاء،

للثاني. الساحة الرصف» أسعار «آلية دت ومهَّ األول، باملتطلب الوفاء نحو
االتحاد إىل لالنتقال الفاشلة املحاولة بعد ١٩٧٩ عام الرصف» أسعار «آلية أُنشئت
للحفاظ العملة أسواق يف التدخل املركزية البنوك من وتطلَّبت السبعينيات، يف النقدي
سجالٍّ حققت الثمانينيات وبنهاية ضيقة؛ أُُطر ضمن املتبادلة الرصف أسعار تقلبات عىل
مجدًدا، هنا وها كمرتكز. األملاني املركزي البنك عىل اعتماًدا النقدي االستقرار من قويٍّا
دون ومن ينبغي، مما أعىل بثمن ١٩٩٠ عام لتنضم البداية يف جانبًا بريطانيا ت تنحَّ
اضطراب أجرب ،١٩٩٢ سبتمرب ويف التعاون. من السابق العقد مدى عىل املكتسبة الخربة
معروًفا صار فيما الرصف أسعار آلية من الجنيه سحب عىل الربيطانية الحكومة العمالت
من لكثري بالنسبة مقلًقا موضوًعا النقدي التكامل جعل مما األسود»؛ «األربعاء باسم
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األثر الرصف أسعار آللية كان فقد األخرى، األعضاء الدول يف أما الربيطانيني. الساسة
وسمحت االقتصاديني، الفاعلني إىل الرصف أسعار استقرار فوائد تدفق مع املعاكس،
وكالهما جديدة، عمل فرص وتوفري اإلنتاج، يف االستثمار إعادة من باملزيد ثَمَّ من اآللية

موحدة. سوق يف خاصة بصفة مهم
منها أكثر سياسية لدوافع املوحدة العملة مرشوع الحكومات معظم ساندت
أسعار استقرار مساندتها عنها املعروف فرنسا، يف األقوى االلتزام كان اقتصادية.
ثَمَّ ومن أوروبي؛ مركزي بنك عىل السيطرة يف املشاركة يف رغبتها عن ناهيك الرصف،
قبلت األملاني. املركزي البنك ملصلحة عمليٍّا ُفقدت التي النقدية االستقاللية بعض اسرتداد
سيما وال املسوغات، هذه مثل املتحدة، واململكة الدنمارك باستثناء األخرى، األعضاء الدول
السيايس دافعها أن من الرغم وعىل ألملانيا، بالنسبة لكن حديثًا، أملانيا توحيد ظل يف
كانت حاسًما، دافًعا كان شطريها لوحدة فرنسيٍّا رشًطا باعتبارها املوحدة العملة لقبول
واستقراره بقوته األملاني باملارك ُمجرَّبة غري عملة استبدال بشأن تحفظات هناك تزال ال
شك بال كانت االتحاد عرب مماثل نظام بناء إمكانية لكن جدارة. عن استحقهما اللذين
ستقبل األخرى الدول كانت وإذا أملانيا. كاقتصاد الصادرات عىل قائم القتصاد آخر دافًعا
يف أملانيا مصالح سيخدم فهذا ذاتها؛ العملة بجانب الكيل االقتصادي التنسيق منطق

املطاف. نهاية

والنقدي االقتصادي االتحاد من الهدف (5)

املركزي البنَك ونقدي، اقتصادي اتحاد إقامة عىل ها بنصِّ ماسرتيخت، معاهدة أنشأت
يُسمى األملاني. املركزي البنك كحال حاله تامة باستقاللية يتمتع بحيث األوروبي؛
للبنوك األوروبي «النظام األعضاء بالدول املركزية والبنوك هو األوروبي املركزي البنك
بجانب األوروبي، املركزي للبنك التنفيذي باملجلس الستة األعضاء ويشكِّل املركزية».
يجوز وال األوروبي؛ املركزي البنك إدارة مجلس األخرى، املركزية البنوك محافظي
أي من تعليمات ي تلقِّ فيها القرار اتخاذ بأجهزة عضو ألي وال البنوك هذه من أليٍّ
عىل «الحفاظ يف املركزية للبنوك األوروبي للنظام األسايس» «الهدف ويتمثل آخر. كيان
مساندة أيًضا به منوًطا — املطلق الرشط هذا مراعاة مع — كان وإن األسعار»، استقرار
يف غريه، دون الحق، األوروبي املركزي وللبنك لالتحاد. العامة» االقتصادية «السياسات
يف الرضب ُدور تسكُّها التي املعدنية العملة كمية واعتماد الورقية، العملة إصدار تخويل
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اإليكو اسم ال اليورو اسم املوحدة للعملة اختري أملانيا، لرغبة واستجابة األعضاء. الدول
فرنسيٍّا. يبدو الذي

ُوضعت نقديٍّا، استقراًرا حققت التي الدول عىل اليورو يف املشاركة اقتصار لضمان
عجوزات وأسقف الفائدة، وأسعار التضخم، معدالت بشأن توافق» «معايري خمسة
أال املثال سبيل عىل اشُرتط إذ الرصف؛ أسعار واستقرار العام، الدين وإجمايل امليزانية،
يف العام الدين ينحرص وأن املحيل، الناتج إجمايل من املائة يف ٣ امليزانية عجوزات تتجاوز
ويقرتب كافية»، بدرجة «متناقًصا يكن لم ما املحيل الناتج إجمايل من املائة يف ٦٠ حدود
املعايري؛ استوفت التي للدول إال باملشاركة يُسمح أال وتقرَّر مقبولة». «بوترية الحد من
األقل عىل الدول من أدنى لحد الوقت إلتاحة زمني وجدول مراحل ُحدِّدت جديد ومن
بينما املعايري، تستويف ريثما التنفيذ» من «تحلًال األخرى الدول منح تقرَّر كما للمشاركة،
ما خارًجا بالبقاء لهم يسمح مما املشاركة؛ عدم خيار والدنماركيون الربيطانيون تبنَّى

االنضمام. يختاروا لم
فعلته ما وهو الرصف، أسعار آلية الجميع قبول مقرًرا كان األوىل، املرحلة يف
عىل كان الثانية، املرحلة ويف السوق. قوى تلفظها أن قبل وجيزة لفرتة بريطانيا
١٩٩٩ يناير يف الثالثة املرحلة وبدأت التوافق. معايري الستيفاء كاٍف تقدم إحراز الدول
بدء إىل ٢٠٠٢ يف أفىض مما املشاركة؛ الدول بني الرصف» ألسعار النهائي «بالتثبيت

املشاركة. الدول عمالت محل نهائيٍّا فَحلَّ ومعدنًا، ورًقا الجديد، باليورو التعامل
ستتمكن البلدان أي بشأن القلق من كبري قدر هناك كان التسعينيات، منتصف يف
سياسية ولعوامل إيطاليا)، حالة يف (كما اقتصادية ألسباب التوافق، معايري استيفاء من
أن املفاجأة املعايري. هذه األوروبي االتحاد بها سيفرس التي الرصامة بدرجة تتعلق
دولة عرشة الثالث من عرشة إلحدى سمحا قويٍّا سياسيٍّا وضغًطا اقتصاديٍّا انتعاًشا
الضوء إعطائها من الرغم (عىل اليونان إال تحديًدا يُستثَن ولم ،١٩٩٩ يف باالنضمام
العضوية جدوى عدم قررت قد السويدية الحكومة كانت فيما بعام)، بعدئٍذ األخرض

موافقتها. دون ُقُدًما امليض عدم وطلبت سياسيٍّا،
املشاركني من األعضاء الدول من العظمى األغلبية كانت ،٢٠٠٢ عام بحلول وهكذا
بعض مثار مسألة بخارجها التي الدول مع العالقات قضية وصارت اليورو، منطقة يف
األقل، عىل شكليٍّا ذلك. تطلَّبه الذي الثنائي االقتصادية السياسة لنموذج نظًرا الشواغل؛
أن نجد عمليٍّا، لكن املطاف، نهاية يف بالعضوية ملتزمة كافة األعضاء الدول أن نجد
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السياسة االقتصادية

النظام األوروبي للبنوك ا(ركزية

السياسة النقدية

ا(فوضية

قمة
مجلس الوزراءاليورو

(إيكوف:)

مجموعة
اليورو

البنك ا(ركزي
األوروبي

التقرير السنوي

بنك مركزي
وطني

بنك مركزي
وطني

بنك مركزي
وطني

 بنك مركزي
وطني

الرب(ان
األوروبي
وا(جلس

اللجنة
االقتصادية

وا2الية

عدم مشاركةمشاركة

الدول األعضــاء

والنقدية. االقتصادية السياسة مؤسسات :(٤) بياني رسم

أزمة أعقاب يف سيما ال والسويد، والدنمارك املتحدة اململكة يف الشعبي الدعم إىل االفتقار
اململكة ويف املنظور. املستقبل يف األرجح عىل سيستمر املوقف هذا أن يعني اليورو، منطقة
بالتوافق تتعلق برشوط ١٩٩٩ يف القضية هذه عن العمالية الحكومة تخلَّت املتحدة،
املؤرشات مختلف عىل واألثر اليورو، منطقة اقتصادات يف الكافية واملرونة الهيكيل،
مستقبلية حكومة ألي يسمح مما مالئم؛ بشكل ملتبسة صياغة ذات وكلها االقتصادية،
بني للتوافق نظًرا خاصة أهمية لهذا وكان السياسية. العوامل إىل استناًدا قرار باتخاذ

شعبي. استفتاء بعد سيكون سيُتخذ قرار أي أن عىل األحزاب مختلف
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ومعدنية. ورقية عمالت اليورو: :1-4 شكل

األعضاء الدول هذه ازدواجية ما حدٍّ إىل تعكس الجديدة األعضاء الدول كانت
إىل كلها وإستونيا وسلوفاكيا وقربص ومالطة سلوفينيا انضمام من الرغم فعىل الثالث؛
ألسباب للمشاركة؛ األوَّيل حماسها كبحت األخرى الدول من عدًدا فإن اليورو، منطقة
إحساس بأي منها أكثر وطنية بعملة االحتفاظ يتيحها التي االقتصادية باملرونة تتعلق
الدول فإن ذلك، عىل عالوة الوطنية. للهوية قويٍّا رمًزا باعتبارها العملة تجاه معني
تتمتع ال إذ ممكن؛ وقت أرسع يف اليورو بطرح قانونًا ملزمة كافة الجديدة األعضاء

والدنمارك. املتحدة اململكة به تتمتع الذي املشاركة عدم بخيار

أزمة يف عملة (6)

التكامل يف جديدة ملرحلة تجسيًدا بوصفه البداية يف به احتُفي قد اليورو كان إذا
اليورو أن باعتبار التطور، لهذا اآلخر الوجه األخرية السنوات كشفت فقد األوروبي،
االقتصادي النمو فرتة أغرت فربما االتحاد. تجاه السيايس االلتزام اختبار بوتقة هو
لالتحاد الالتماثيل التصميم أن العتقاد البعض الجاري القرن من األول العقد يف املمتدة
املالية األزمة من جاءت التي املزدوجة الرضبة لكن بمشكلة، ليس والنقدي االقتصادي
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أموٍر عىل إفاقتهم ضمنتا بسنتني، ذلك بعد السيادية الديون وأزمة ،٢٠٠٧ من بداية
شديد. قلق مثار

املالية األسواق عىل املفروضة التنظيمية القيود تخفيف يف املالية األزمة جذور تكمن
العاملية. االقتصادات من كثري تضخم من ذلك تال وما القرن هذا من األول العقد أوائل يف
٢٠٠٧ سنة السوق يف الفاعلة األطراف كبار من كثري شهده الذي املفاجئ االنهيار وأسفر
العالم؛ حول االئتمان تعثُّر عن — ومداه املعدوم للدَّين التعرض نطاق اتضاح مع —
ذلك؛ عىل قادرة غري أو للرشكات، القروض تقديم يف راغبة غري ثَمَّ من البنوك جعل مما
إىل السيولة إلعادة التقليدية الكينزية التدخالت إىل التحول عىل الحكومات أجرب ما وهو

األسواق.
والنقدي االقتصادي االتحاد داخل تدبره يمكن أمًرا سيصبح ذاته حد يف هذا كان
أيدي يف يزاالن ال كانا البنوك وتنظيم الكلية االقتصادية السياسة ألن القائمة؛ بصورته
عن بعيًدا اهتمامها املالية األسواق حوَّلت ،٢٠٠٩ من بداية لكن الوطنية، السلطات
بشأن بخاصة األسواق قلق وتنامى ديونها. وباألخص الحكومات، إىل واتجهت البنوك،
الحكومية) (أي السيادية الديون من مفرطة مقادير اليورو منطقة أعضاء الدول ل تحمُّ
قدرة عىل الحفاظ عىل أو الدين، ذلك خدمة عىل قدرتها تُهدِّد أن شأنها من لدرجة

املالية. بالتزاماتها الوفاء عىل الوطنية املرصفية األنظمة
التي الدول، صارت حيث هذا؛ يف رئيًسا دوًرا يقينًا اليورو منطقة عضوية لعبت
العقل رجاحة من االستفادة عىل قادرة املالية، اإلدارة بضعف قبل من تتسم كانت
كانت والتي جديدة، دين سندات إصدار عند اليورو منطقة عموم يف املتصورة األملانية
ِقبل من املالية اإلدارة يف تراٍخ عىل ذلك شجع قبل. ذي من كثريًا أقل بأسعار تباع
كان املوحدة. العملة إىل االنضمام متطلبات الستيفاء السابقة جهودها بعد الدول، تلك
عىل للحفاظ متأخرة محاولة أمسرتدام معاهدة يف ن ُضمِّ الذي والنمو» االستقرار «ميثاق
الدائمة وفرنسا، أملانيا فيها بما األعضاء، الدول استهانة أن غري رصامة، األشد النظام
املناخ كان وإْن إنفاذه، عدم عليها ترتب الجاري القرن من األول العقد منتصف يف به

الوضع. استدامة يرسَّ الذي وحده هو عموًما املؤاتي الكيل االقتصادي
التدابري من سلسلة يف اليورو منطقة زعماء انخرط فصاعًدا، ٢٠١٠ من بداية
يف األوروبي» املايل االستقرار «مرفق إنشاء منها املبادرة، زمام كسب ملحاولة الطارئة
ألعضاء مكثف دعم لتوفري يورو مليار ٧٥٠ نحو يف الترصف يملك الذي ٢٠١٠ مايو
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إىل اإلنقاذ معونات خاللها من ُقدِّمت التي الوسيلة هو املرفق هذا كان اليورو. منطقة
املعونات هذه مع ترافقت اليونان). حالة يف اآلن حتى (مرتني واليونان والربتغال أيرلندا
النمو من للمزيد الظروف لتهيئة العرض جانب عىل متنوعة إصالحات لتنفيذ اشرتاطات
ماريو برئاسة — األوروبي املركزي البنك استعداد وكان الطويل. املدى عىل املستدام
بمثابة ٢٠١٢ منذ السيادي الدين ووقف للبنوك، التكلفة قليلة قروض لتقديم — دراجي

مؤقت. بشكل كان وإْن الضغط، لتخفيف وسيلة
إغاثة مصدر را وفَّ األوروبي املركزي والبنك األوروبي املايل االستقرار مرفق كان إذا
هذا سار مجدًدا. األزمة تكرار عدم تضمن آليات لوضع جهد أيًضا بُذل فقد املدى، قصري
ما خالل من والنمو االستقرار ميثاق إصالح جرى أوًال: رئيسة؛ مراحل ثالث يف الجهد
رصامة أشد بإنفاٍذ للسماح ٢٠١١ يف أُقرَّت التي الستة» الترشيعات «مجموعة عليه أُطلق
من «ميثاق إىل إضافة للعمل، إطاًرا وضع ما وهو املفرطة، بالعجوزات املعنية لنصوصه
اليورو، منطقة اقتصادات يف العرض جانب عىل أدخلها التي وإصالحاته اليورو» أجل
إىل اليورو ومنطقة األوروبي االتحاد دفع عىل ساعدت النهج هذا محدوديات أن غري

األوروبي». املايل «االتفاق إقرار تم عندما ،٢٠١١ أواخر يف بدأت ثانية مرحلة
االقتصادي االتحاد يف والحوكمة والتنسيق االستقرار «معاهدة (أو االتفاق هذا يقع
لكن األوروبي، لالتحاد القانوني اإلطار خارج رسميٍّا) يُعرف كما األوروبي» والنقدي
الربيطانية، الحكومة امتناع عن الغريب الرتتيب هذا نتج وقد مؤسساته. استخدام يمكنه
للمعاهدة مراجعة عىل املوافقة عن ،٢٠١١ ديسمرب يف املنعقد األوروبي املجلس يف
فُرفض عامليٍّا ماليٍّا مركًزا باعتبارها لندن ملدينة حماية طلبت حيث املعتادة؛ بالطريقة
اضطر أن التشيكية، الحكومة فيه إليها انضمت الذي االعرتاض، هذا عىل ترتب طلبها.
طابع ذي مسار اتخاذ إىل اآلخرين األوروبي االتحاد أعضاء ومعظم اليورو منطقة أعضاء
تقيض قانونية اشرتاطات وضع يف املتمثل الرئيس االتفاق هدف لتحقيق دويل حكومي
للمراقبة أقوى آليات عىل االتفاق وينص متوازنة. للدول العامة املوازنات تكون بأن
املحكمة. أمام قانوني إجراء اتخاذ إمكانية ذلك يف بما األوروبي، املستوى عىل واإلنفاذ
استدامة يف الثقة من مزيًدا األسواق إعطاء إىل هذا بفعلها اليورو منطقة سعت لقد

الطويل. املدى عىل العملة منطقة
االستقرار مرفق تحويل عىل توافق أيًضا هناك كان األوروبي، املايل لالتفاق دعًما
محل تحل التي األوروبية» االستقرار «آلية بإنشاء وذلك دائم، أساس إىل األوروبي املايل
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املالية االحتياطيات من كثريًا أشمل مجموعة وتوفر األوروبي، املايل االستقرار مرفق
عكس عىل اآللية، هذه وتتموضع متاعب. من تعاني التي اليورو منطقة اقتصادات لدعم
كل عىل تنطبق حيث باالتحاد؛ املعزز التعاون نظام صميم يف األوروبي، املايل االتفاق

اليورو. منطقة أعضاء
٢٠١٢ عام شهد املايل، االتفاق عىل الرسيعني واملوافقة التفاوض مع حتى أنه غري
جديد. من مخطط وضع عىل واملفوضية الحكومات ثَمَّ من أجرب مما مجدًدا؛ ضغًطا
من ربما التنسيق، حدود يتجاوز بما التكامل حول الحالية املرحلة هذه يف النقاش ويدور
اقتصادي باتحاد أشبه يشء يف الدخول ثم ،٢٠١٤ بحلول املرصفية اللوائح توحيد خالل
قبل من عليها واإلرشاف الوطنية امليزانيات تكامل شأنه من األخري التطور وهذا كامل.
املقرتحات هذه كل لكن مشرتك، سيادي دين إنشاء مع مايل اتحاد إىل إضافة املفوضية،
ستمثلها. التي النوعية للقفزة نظًرا ينبغي؛ كما وتفاوض تفصيل إىل تحتاج زالت ما

مرحلة إىل والنقدي االقتصادي باالتحاد االنتقال التطورات هذه كل نتيجة كانت
التصميم محدوديات السلبية شديدة السوق قوى ضغوط كشفت إذ وجوده؛ من جديدة
إىل اليورو منطقة أعضاء اضطر وهكذا ماسرتيخت. معاهدة يف أُريس الذي الالتماثيل
واملايل. االقتصادي لتكاملهم األساسية الجوانب من عدد وتقوية باليورو، التزامهم تعزيز
فالدولة فيدرالية؛ دولة إىل حتًما يؤدي لن والنقدي االقتصادي االتحاد أن غري
تبني عن يَنتُج ال وهذا القوة، استعمال لتشمل املركزية صالحياتها تمدد الفيدرالية
الحق) موضع يف سنتناوله (الذي الدفاع ميدان يف التكامل حول الدائر الجدل أما اليورو.
عليها؛ الديمقراطية من مزيد وإضفاء املؤسسات بتقوية يتعلق وفيما مختلف. فيشء
التقوية هذه تصبح وسوف دونها، أو املوحدة بالعملة سواء بالفعل، منشود يشء فهذا
مخاطر ويتفادى مواطنيه، حاجات تلبية من االتحاد يتمكن أن أردنا إذا رضورية

التفكك.
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الخامس الفصل

وامليزانية: واألقاليم الزراعة
كل عليه سيحصل ما رصاعاتحول

طرف

هناك االقتصاد، يف اإلنتاجية لتعزيزها فنظًرا األطراف؛ لجميع مربح وضع املوحدة السوق
االستهالك، يف زيادة هيئة عىل املنفعة هذه لوا أحصَّ سواء الناس، ملعظم تتحقق منفعة
ن ممَّ البعض هناك سيكون تكسب، التي األغلبية بجانب لكن العمل. ساعات يف نقص أم
ُجدد، منافسني أمام األسواق فتح من سيخرسون أنهم يخشون األقل عىل أو يخرسون،
الجديدة. الرتتيبات يف املشاركة عىل موافقتهم عن تعويًضا البعض هؤالء يطلب وقد
فيه يكسب كوضع ويبدو االتحاد، ميزانية عىل آثاره التعويض هذا ملثل يكون ما وعادًة
يدفعون من بني رصاع إىل يؤدي قد مما مكافئة؛ خسارة بعضهم ويخرس األطراف بعض
تفيد — سويٍّا أُخذا إذا — واملنافسة التعويض حزمة كانت وإن حتى يقبضون، ومن
للجماعة املشرتكة السوق يف الزراعة اشتمال هذا عىل مهم مثال أول كان الطرفني. كال

األوروبية. االقتصادية

الزراعة (1)

الجماعة تأسست عندما املصنعة، املواد يف التجارة أمام الجماعة سوق فتح كان
والحصص الجمركية التعريفات بإلغاء تتعلق نسبيٍّا بسيطة مسألة األوروبية، االقتصادية
مشكلة من صغريًا جزءًا إال يكن والحصصلم الجمركية التعريفات إلغاء لكن مراحل، عىل
بأدوات الزراعية أسواقها تدير كافة األوروبية البلدان كانت زراعية. مشرتكة سوق إنشاء
للمزارعني، كافية مدخوالت لضمان األسعار؛ دعم وسياسات املالية كاإلعانات معقدة:



األوروبي االتحاد

أن يلزم كان الزراعية للحاصالت مشرتكة سوق أي فإن لذا الغذائية؛ اإلمدادات وأمن
األعضاء. الدول أسواق محل السوق هذه تحل كي للجماعة معقدة ُمدارة سوًقا تكون
يخشون كانوا الفرنسيني لكن الصناعة، مجال يف املشرتكة تنحرصالسوق أن األبسط كان
عىل أرصوا تنافسيٍّا زراعيٍّا قطاًعا المتالكهم ونظًرا األملانية، الصناعية املنافسة احتمال

أيًضا. الزراعة أمام الجماعة سوق فتح
املنتجات ألسعار الدعم تقدم التي املشرتكة الزراعية السياسة هي النتيجة كانت
متغرية رسوم خالل من الزراعة وزراء مجلس يقررها التي املستويات عىل الرئيسية
املدعومة باألسعار الفائض اإلنتاج ورشاء الجماعة، خارج من اآلتية الواردات عىل تُفرض
املستهلك يدفعها التي األسعار ارتفاع بفضل املزارعني مدخوالت تعززت وتخزينه.
التي الفوائض لتمويل بالجماعة الرضائب دافعي من امُلقدَّمة املالية اإلعانات بجانب
األوىل، الجماعة سنني يف مقبوًال وضًعا هذا كان وبينما األسعار. ارتفاع عنها ض تمخَّ
نموذج فبفضل العضوية. إىل املتحدة اململكة انضمام بمجرد جديدة توترات برزت
«السياسة عضوية كانت لذا بكثري؛ أقل هناك األسعار كانت الربيطاني الحرة التجارة
وارتفاع الغذائية، املواد أسعار ارتفاع قوامها لها، ثالثية رضبة بمثابة املشرتكة» الزراعية
الغذائية، املواد عىل الواردات رسوم نتيجة امليزانية يف الربيطانية املساهمات مستويات

الزراعي. قطاعها حجم صغر نتيجة امليزانية من مقبوضاتها وانخفاض
تاترش السيدة تويل عقب سنوات خمس دامت معركة ر يُفجِّ أن الوضع لهذا ُقدِّر
إطار يف األخرى الجماعة أعمال من الكثري عرقلة منتهجًة ،١٩٧٩ عام الوزراء رئاسة
عندما ،١٩٨٤ يف حرجة مرحلة األمور بلغت أموالنا». «اسرتداد أسمتها التي سياستها
لدرجة ا، جدٍّ كثريا تكلف قد الخمر» و«بحريات الزبد» «جبال مثل املخزونات تراكم كان
موافقًة يتطلب كان ما وهو الرضائب، من إيراداتها سقف رفع إىل الجماعة احتاجت أن
املوارد سقف رفع عىل اتُّفق حيث صفقة، أُبرمت لذا األعضاء؛ الدول من باإلجماع
ثلثي نحو يبلغ لربيطانيا سنوي تخفيض منح وعىل للجماعة، املخصصة الرضيبية
املشرتكة، الزراعية السياسة إلصالح خطوة نفسه الوقت يف واتُّخذت الصافية. مساهمتها
واملوارد التخفيض مسألتَي عىل ُمركًَّزا كان االهتمام ألن متواضعة؛ خطوة إال ليست لكنها

الرضيبية.
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اإلصالح مراحل (2)

من املزيد تراكم إىل وأدت متثاقلة، بطيئة بخطوات املشرتكة الزراعية السياسة سارت
املرة هذه ويف جديد. من األموال ونفدت ١٩٨٨ عام جاء حتى التكلفة باهظة الفوائض
كانت وظيفية، وحدات إىل املجلس تقسيم ظل يف األعضاء. للدول املالية املصالح تغلَّبت
معظم مستوى حددت قد الزراعية املنتجات أسعار بشأن الزراعة وزراء مجلس قرارات
الفاتورة ألن ونظًرا فيها. محدود دور إال املالية وزراء ملجلس يكن ولم الجماعة، نفقات
يف الزراعة وزراء كان الرضيبية، الجماعة موارد من سدادها يلزم كان ذلك عن الناشئة
يلزم كان للجماعة. املواطنون يدفعها التي الرضيبة معدل يقررون الذين هم الحقيقة
ديلور اقرتحها تدابري حزمة عىل ١٩٨٨ يف األوروبي املجلس فوافق مالية، رقابة إرساء
خالل الجماعة لنفقات الرئيسة للعناوين حدوًدا يضع مايل» «منظور تطبيق عليها ترتب
ثالثة من أقل يف الزراعة عىل اإلنفاق نمو وُحرص .١٩٩٢ إىل ١٩٨٨ من الخمس السنوات

الكيل. املجموع نمو معدل أرباع
حاجة هناك تزال ال كانت املال، عىل الرصاع حدة من شيئًا الخطوة هذه أزالت حني يف
املفوض كان ،١٩٩٢ وبحلول املشرتكة. الزراعية السياسة عىل جادٍّ إصالح إدخال إىل
للمشكالت انربى الذي ماكشريي، راي السابق، األيرلندي الوزير الزراعة عن املسئول
بنسبة تخفيض عىل الحصول ليضمن املتعارضة؛ املصالح عىل التغلب برباعة واستطاع
ض تُخفَّ لم للحبوب. بالنسبة الثلث ونحو البقري، للحم املدعوم السعر يف املائة يف ١٥
مدفوعات ن تضمَّ لدخولهم بدعم املزارعني تعويض جرى ألنه الحالية؛ النفقات مستويات
الديناميكية ألغت التدابري هذه لكن الزراعية، األرض إراحتهم مقابل األرايض» «تبوير

اإلصالح. من للمزيد الساحة دت ومهَّ املشرتكة، الزراعية السياسة من التوسعية
نصف كان حيث الجماعة؛ عىل ثقيًال عبئًا املشرتكة الزراعية السياسة تكلفة ظلت
ويذهب العاملة، القوة من املائة يف ٥ من أقل به يعمل قطاع دعم عىل يُنفق امليزانية
التسعينيات، بنهاية أنه ذلك عىل ِزْد وأثريائهم. املزارعني كبار من صغرية أقلية إىل معظمه
العاملية التجارة منظمة يف واملفاوضات رشًقا التوسع عىل املرتتبة املزدوجة الضغوط كانت
كانت الهيكيل. اإلصالح من املزيد إجراء عىل األوروبي االتحاد تجرب التأسيس حديثة
رضورة كانت حني يف األرجح، عىل بشدة التكاليف سرتفع الجديدة األعضاء الدول
بشكل تضغط العاملية التجارة بمنظمة التجارة تحرير مفاوضات يف اتفاق إىل الوصول
االتحاد وافق ذلك عىل بناء الزراعي. الدعم مستويات يف تخفيضات إجراء اتجاه يف متزايد
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أوسع مفاوضات إطار يف ،١٩٩٩ عام املنتجات لبعض بالنسبة كبرية تخفيضات عىل
الوظائف، متعددة املشرتكة الزراعية السياسة مفهوم تبني إىل إضافة امليزانية، بشأن
إعادة كانت بالزراعة. يحيطان اللذين والبيئي االجتماعي البعدين إىل تمتد سياسة بمعنى
أكده ما نحو عىل — «ريفية» سياسة باعتبارها هكذا املشرتكة الزراعية السياسة صياغة
لإلصالحات العنان إطالق عىل للمساعدة مهمة خطوة — ٢٠٠٨ عام السالمة» «فحص

فرنسا. وأبرزها الدول، بعض رتها أخَّ التي

٪٠

٪٢٠

٪٤٠

٪٦٠

٪٨٠

٪١٠٠

١٩٧٠

غ& ذلك
السياسة الزراعية ا,شرتكة

١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠

١٩٧٠–٢٠١٠ املشرتكة، الزراعية السياسة عىل امليزانية من امُلنَفقة الحصة :(٥) بياني رسم
اإلجمالية). امليزانية من املئوية (النسبة

عام ١٩٩٩ التفاقية املدة» منتصف «استعراض يف بكثري وضوًحا أكثر هذا صار
إصالحات تفرز التي للتغيريات بسيًطا استعراًضا البداية يف اعتُرب ما ظل يف ،٢٠٠٣
تخفيض جرى الزمان. من بعقد ذلك قبل ماكشريي إصالحات مع أهميتها يف تتساوى
للمزارعني؛ املبارش الدعم إىل التحول كانت األهم الثورة لكن مجدًدا، األسعار دعم مبلغ
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لدفع األسعار دعم آليات تستخدم املشرتكة الزراعية السياسة كانت الحني ذلك فحتى
بحريات جاءت هنا ومن اإلنتاج، يف لإلفراط قويٍّا حافًزا بذلك موفرة للمزارعني، األموال
ُطبِّق الذي الجديد الواحدة» املزرعة «مدفوعات ونظام الثمانينيات. يف الزبد وجبال الخمر
بينهما)؛ االقرتان» «يزيل االتحاد لغة يف كما (أو اإلنتاج عن الدفع يفصل ٢٠٠٦ عام
قرروا إذا عما النظر برصف بأراضيهم للعناية للمزارعني ذلك من بدًال اإلعانة تُدفع إذ

ال. أم زراعتها
الضغوطات مواجهة يف حتميٍّا القديم األسعار دعم نموذج عن التخيل كان ربما
إذ السابقة؛ سنة األربعني مدى عىل واجهتها قد املشرتكة الزراعية السياسة كانت التي
البيئية والشواغل العاملية، التجارة منظمة ومفاوضات التوسع، من املؤلفة العوامل أثبتت
ال الذي األمر تُقاَوم. أن من أقوى النهاية يف أنها العامة الصحة ومخاوف املتزايدة،
فالدول املتوسط؛ األمد يف املشرتكة الزراعية السياسة ستتطور كيف هو واضح غري يزال
إعانات ملزارعيها تدفع سخية مشرتكة زراعية لسياسة بطبيعتها مؤيِّدة الجديدة األعضاء
هيمنة أشد حديثًا الريفية التنمية يف الوظائف متعدد نهج اتباع مفهوم صار فيما جيدة،
ألن مهيأة املشرتكة الزراعية السياسة أن سيتبني حال، أي عىل املؤسسات. داخل بكثري

التغيري. من املزيد تشهد

البنيوية والصناديق التماسك صندوق (3)

— االتحاد ميزانية بنود من الكبري اآلخر اإلنفاق بند وهي — التماسك» «سياسة تمثل
الدول لدى مخاوف من السياسة هذه تنبع املشرتكة. الزراعية السياسة من أسعد تجربة
إذْ االتحاد؛ يف الحرة املنافسة يف خسارتها من نسبيٍّا األضعف االقتصادات ذات األعضاء
ملساعدة أموال ُقدمت املوحدة، والعملة املوحدة والسوق الجمركي االتحاد تأسس عندما
وتصبح الجديدة املرشوعات هذه يف تتعاون بحيث البلدان؛ هذه يف االقتصادية التنمية

«التماسك». كلمة جاءت هنا ومن ناجحة، رشاكة
معاهدة يف املشمول االجتماعي» «الصندوق لصالح القبيل هذا صمن مخصَّ أول كان
سة املؤسِّ الدول بني األضعف هو اإليطايل االقتصاد كان إيطاليا. طلب عىل بناءً روما
قوتهم ملساعدة صندوًقا فأرادوا التجارة، تحرير من يعانوا أن اإليطاليون وخيش الست،

ما. نوًعا ضيق نطاق عىل كان وإْن طلبهم وأُجيب التكيُّف، عىل العاملة
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فبحلول ما؛ نوًعا مختلًفا اإلقليمية» للتنمية األوروبي «الصندوق إنشاء دافع كان
الدول أداء عن تخلَّف قد االقتصادي أداؤها كان ،١٩٧٣ عام بريطانيا انضمام وقت
الزراعية السياسة يف الصافية بريطانيا مساهمة تكون أن متوقًعا وكان الست، سة املؤسِّ
من تعاني التي املناطق من وزيادة يكفيها ما لديها بريطانيا كانت كبرية. املشرتكة
حكومة فاقرتحت أيًضا؛ نصيبها لديها كان األخرى األعضاء الدول لكن اقتصادية، متاعب
صائبة فكرًة بريطانيا، انضمام بشأن التفاوض لها سبق قد كان التي هيث، إدوارد
الوقت يف ويكون العامة، املصلحة يحقق اإلقليمية للمساعدة صندوق تأسيس بشأن
يقلل بل فحسب، اإلقليمية تنميتها يساعد فال لربيطانيا، بالنسبة القيمة عظيم نفسه
ضعيًفا، األوَّيل الصندوق أثر كان حني ويف الجماعة. ميزانية يف الصافية مساهمتها أيًضا

التماسك. لتمويل الرئيس املصدر ليصبح ر تطوَّ فإنه
عىل تأكيًدا — البنيوية» «الصناديق باسم تُعرف صارت التي الصناديق ثالث
االقتصادي األداء تحسني باألحرى بل األموال، توزيع إعادة مجرد يكن لم هدفها أن
للتنمية األوروبي الزراعي «الصندوق هو — االتحاد اقتصاد من الضعيفة األجزاء يف
الذي الزراعي) والضمان للتوجيه األوروبي بالصندوق التوجيه» «قطاع (سابًقا الريفية»
من الرغم عىل الثالثة، البنيوية الصناديق لكن هيكيل، تغيري تنفيذ عىل املزارعني يساعد
كبرية توسعة إىل الحاجة إىل لالستجابة جاهزًة وكانت باطراد، نَمْت البداية، يف صغرها

جنوبًا. الجماعة عت توسَّ عندما الثمانينيات يف

البنيوية والصناديق التوسع (4)

أقل دخولها متوسطات كانت الجماعة، إىل واليونان والربتغال إسبانيا انضمت عندما
مستًوى عند كانت التي أيرلندا عدا األخرى، األعضاء الدول دخول متوسطات من كثريًا
إسبانيا، بقيادة األربعة، البلدان هذه طالبت التسعينيات. يف العادي غري نموها قبل مماثل
تمرير عىل املوافقة عرقلتها من الخوف نتيجة وكانت البنيوية، الصناديق يف كبرية بزيادة
االقتصادي «التماسك بشأن مادة عىل د املوحَّ القانون اشتمال املوحدة السوق ترشيعات
للفرتة املايل املنظور يف البنيوية الصناديق ميزانية مضاعفة ديلور واقرتح واالجتماعي».

بذلك. األوروبي املجلس وَقِبل ،١٩٨٨–١٩٩٢
فسعت والنقدي، االقتصادي االتحاد يف الرشوع تقرَّر عندما مماثلة مشكلة برزت
املرة هذه ديلور فضمن البنيوية، للصناديق مماثل توسيع إىل ذاتها األربع الدول
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معاهدة ونصت ،١٩٩٣–١٩٩٩ للفرتة الصناديق مخصصات يف الُخمَسنْي بمقدار زيادًة
وبنية البيئة مجاَيل يف املرشوعات ملساندة التماسك صندوق تأسيس عىل ماسرتيخت

يورو. مليار ٣٢ الصناديق ميزانية بلغت ،٢٠٠٠ عام وبحلول التحتية. النقل
أداءً أجلها من األصل يف البنيوية الصناديق توسيع م ُصمِّ التي األربع الدول قت حقَّ
نجاًحا إسبانيا حققت حيث اليورو، منطقة أزمة من الرغم عىل األحوال، معظم يف جيًدا
الذي نموها، لجم إىل الربتغال واضُطرت أيرلندا، نجاح من إبهاًرا أقل كان وإْن كبريًا،
أكثر فهي اليونانية الحالة أما االستقرار. لتثبيت برنامج بواسطة البداية، يف رسيًعا كان
االقتصادية املشكالت أثر الصناديق خالل من املقدَّم التمويل عادل حيث بكثري، تعقيًدا
إىل نعزوه أن يمكن الذي املقدار تحديد إمكانية عدم من الرغم وعىل الكلية. البنيوية
يف ٢–٤ البالغة املساهمات أن شك ال عموًما، الطيبة النتيجة هذه من البنيوية الصناديق

الطريق. لها ت يرسَّ املحيل الناتج إجمايل من املائة

وأهدافها البنيوية الصناديق :٢ إطار

الصناديق من مجموعة حول اإلقليمية سياساتها الجماعة محورت السبعينيات، مطلع منذ
.٢٠٠٦ يف ومجدًدا ،١٩٩٩ يف إصالًحا شهدت التي واألهداف

ييل: مما اآلن البنيوية الصناديق وتتألف

االقتصادي. والتغيري اإلقليمية التنمية مع ويتعامل اإلقليمية: للتنمية األوروبي الصندوق •
العمال. تدريب بإعادة ويُعنى األوروبي: االجتماعي الصندوق •

البيئة مجاَيل يف مرشوعات يطور حيث الفقرية؛ األعضاء الدول ويستهدف التماسك: صندوق •
التحتية. والبنية

هي: أساسية أهداف ثالثة عىل ٢٠٠٧–٢٠١٣ التخطيطية للفرتة بالنسبة اإلنفاق تركَّز

من املائة يف ٧٥ عن املحيل الناتج إجمايل من الفرد نصيب فيها يقل التي (املناطق التقارب •
سكانها تعداد مناطق مساعدة عىل سنويٍّا يورو مليار ٤٥ نحو يُنَفق األوروبي): االتحاد متوسط

نسمة. مليون ١٥٤
ملالءمة هيكلية تعديالت إجراء عىل املناطق (مساعدة والتوظيف اإلقليمية التنافسية القدرة •
ملناطق سنويٍّا يورو مليارات ٩ ص تُخصَّ العاملة): القوى وتكييف الجديدة االقتصادية األوضاع

نسمة. مليون ٣١٤ سكانها تعداد
عىل يزيد ما األعضاء): الدول بني الحدود عرب الروابط (تطوير األوروبي اإلقليمي التعاون •

نسمة. مليون ١٨٢ فيها يعيش مناطق ملساعدة سنويٍّا يورو مليار

81



األوروبي االتحاد

التنمية ذات املناطق مساعدة عىل البنيوية الصناديق أهداف تركُّز من الرغم عىل
الدول تمكني إىل الرامية التماسك سياسة مالمح من ملمًحا دائًما كانت فإنها «املتأخرة»،
الدول لتنوع انعكاٌس منه جزء يف وهذا امليزانية. من يشء استعادة من كافة األعضاء
امليزانية. تخطيط مفاوضات إلبرام املطلوب اآلراء بإجماع مدفوع أيًضا لكنه األعضاء،
سائدة كانت التي السياسة بموجب ألنه رشًقا؛ التوسع عند خاصة مشكلة هذا أثار وقد
ا جدٍّ كبرية مالية مبالغ ي لتلقِّ مهيأة الجديدة األعضاء الدول كانت التسعينيات، أواخر يف

للخسارة. مهيأة الحالية األعضاء الدول أن حني يف
االنخراط هي — املشرتكة الزراعية السياسة مع الحال كما — لهذا االستجابة كانت
للتماسك املقدم التمويل يف للنمو حدٌّ ُوضع حيث ما، نوًعا املتطرفة اإلصالحات بعض يف
لم الثرية األعضاء الدول ألن ١٩٩٩؛ عام برلني يف عليه اتُّفق الذي املايل املنظور يف
معظم تخصيص رضورة نفسه الوقت يف تقررت بينما الفاتورة، لدفع مستعدة تكن
املوضوعية االحتياجات عن النظر بغض غريهم، دون الحاليني لألعضاء القائم التمويل
دولٍة أي إىل التحويالت تحديد املفوضية بقرار ذلك اقرتن وإذ الجدد. األعضاء لدى
ما أقىص هو هذا أن أساس عىل املحيل، الناتج إجمايل من املائة يف ٤ يعادل بما عضٍو
الذي التوسع آثار من نسبيٍّا التخفيف أمكن مفيد، نحو عىل استيعابه بلد ألي يمكن
األعضاء الدول يف الدخول متوسط أن من الرغم وعىل امليزانية. عىل ٢٠٠٤ عام جاء
إال ى تتلقَّ ال فإنها األوروبي؛ االتحاد متوسط وثلثَي نصف بني املعتاد يف يرتاوح الجديدة
من تمثِّلها التي النسبة من أكثر النسبة هذه أن حني ويف التماسك. صندوق تمويل ثلث
ملساعدتها رضوري أنه يبدو مما أقل تظل فإنها الُخمس، وهي األوروبي، االتحاد سكان
أن املرجح ومن االقتصادية. التنمية من مماثلة مستويات نحو معقولة برسعة السري عىل
التمويل من أكرب حصة ذهاب عن ٢٠٢٠ إىل ٢٠١٤ من الفرتة بشأن املفاوضات تسفر

لنفسها. يشء عىل دولة كل حصول استمر وإن نسبيٍّا، األفقر الدول إىل
نقيض عىل نسبيٍّا بالتناغم اتسمت التماسك سياسة أن من الرغم فعىل وهكذا،
األعضاء الدول وضعتها التي القيود ندرك أن املهم من املشرتكة، الزراعية السياسة
امليزانية عىل أيًضا املوقف لهذا املتزايد واألثر ، ككلٍّ لالتحاد فائدتها تعظيم عىل

ككلٍّ.
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امليزانية (5)

االتحاد نفقات من املائة يف ٤٠ نحو اآلن يمثل والتماسك الزراعة من كلٌّ صار أن بعد
معظم يمثالن التوزيع، إعادة حيث من القوية بآثارهما مًعا، االثنني فإن األوروبي،
املجموع، من املائة يف ٦ من أقل إىل االتحاد مؤسسات يف اإلدارة تكلفة وتصل اإلنفاق.
وثمة والخارجية. الداخلية السياسات من متنوعة مجموعة تمويل عىل فتُنفق البقية وأما
لتقليص لربيطانيا املمنوح التخفيض هو امليزانية خارج التوزيع إعادة بنود من مهم بند
األعضاء الدول وتدفعه ،٢٠١٠ عام يورو مليارات ٣٫٥ بلغ والذي الصافية، مساهمتها

بريطانيا. إىل مبارشة األخرى
املائة يف ١٫١٢ أو يورو مليار ١٤٧٫٢ مبلغ ٢٠١٢ ميزانية يف النفقات إجمايل بلغ
من املائة يف ١٫٢٤ دون املبلغ هذا يظل أن ويجب لالتحاد. القومي الناتج إجمايل من
كافة، األعضاء الدول عليه تصدِّق بقرار السقف هذا يُرفع لم ما القومي الناتج إجمايل
من املائة يف ١ دون مستوى عند اإلنفاَق ٢٠٠٧–٢٠١٣ للسنوات املايل املنظور ويُبقي

سنة. كل يف القومي الناتج إجمايل

االتحاد موارد (1-5)

إيراد يعد األعضاء، دولها من املقدَّمة املساهمات عىل تعتمد التي الدولية للمنظمات خالًفا
شأن شأنه — ويخضع املعاهدة، بموجب قانونيٍّا متطلبًا الرضائب من األوروبي االتحاد
ذراع يلِّ من األعضاء الدول ملنع العدل؛ محكمة لسلطة — األخرى التعاهدية االلتزامات
لألمم املالية الحالة يف واضحة السلوك هذا مثل عواقب وتتجىلَّ مساهماتها. بحبس االتحاد
ة املستحقَّ املساهمة دفع عىل املوافقَة الكونجرس رفُض لسنوات أضعفها التي املتحدة
ثمانينيات يف األمريكية، الواليات امتناع ألن كبرية؛ مفارقة وهذه املتحدة. الواليات عىل
الكونفيدرايل الدستور بموجب عليها، املستحقة مساهماتها دفع عن عرش، الثامن القرن
ة الحجَّ أثَّرت وقد األمريكي. الفيدرايل الدستور ملصلحة قوية ة حجَّ كان األول، األمريكي
للجماعة الرضيبية اإليرادات دفع فجعلوا األوروبية؛ للجماعة املؤسسني اآلباء عىل ذاتها

قانونيٍّا. التزاًما
هذه عضٍو دولٍة سداد عدم حال يف مادية إنفاذ وسائل األوروبي االتحاد يملك ال
األعضاء. الدول باحرتام تحظى كي الكافية قيمتها لها كانت القانون سيادة لكن األموال،
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 ا$وارد الطبيعية ٦٠

ا$واطنة والحرية
واألمن والعدالة ٢٫١

االتحاد األوروبياإلدارة ٨٫٣

النمو ا$ستدام ٦٧٫٥

اإلجمايل: ١٤٧٫٣ مليار يورو 

بوصفه العبًا عا$يDا ٩٫٤

يورو). (باملليار ٢٠١٢ عام امليزانية نفقات تحليل :(٦) بياني رسم

يف ى تسمَّ — الرضيبية األوروبية االقتصادية الجماعة موارد كانت البداية يف
من تتألَّف — للدول ال للجماعة مملوكة أنها نقطة عىل للتوكيد الجماعة» «موارد املعاهدة
األموال هذه لكن الزراعية، الواردات ورسوم الجمركية، الرسوم من لة املحصَّ اإليرادات
رضيبة من نصيب للجماعة ص فُخصِّ املشرتكة، الزراعية السياسة نفقات لدفع تكِف لم
هذه عليها تُجبَى التي والخدمات السلع قيمة من املائة يف ١ بنسبة املضافة القيمة

الرضيبة.
األفقر عىل تُثقل باعتبارها املبارشة غري الرضائب هذه عىل كبري اعرتاض هناك كان
يف أُضيف لذا باألغنى؛ مقارنة دخولهم من أعىل نسبة لهم فتحمِّ ومواطنني، دوًال نسبيٍّا،
دولٍة لكل القومي الناتج إجمايل من صغرية مئوية نسبة هيئة عىل رابع مورٌد ١٩٨٨
نحو يمثل كان ٢٠١٢ وبحلول الدخول، مع متناسبًا املورد هذا يكون ويكاد عضٍو.
زالت ما اإليرادات لنظام اإلجمالية لة املحصِّ لكن األوروبي، االتحاد إيرادات أرباع ثالثة

تنازلية.
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استناًدا إىل إجمايل الناتج
القومي للدول األعضاء ٧٣٪

أخرى ١٪
الرسوم الجمركية ورضائب

قطاع السكر ١٥٪

حصة رضيبة
القيمة اFضافة ١١٪

املئوية). (النسب ٢٠١١ عام اإليرادات مصادر :(٧) بياني رسم

الصافية املساهمات (6)

أموالنا»، «اسرتداد عبارة صاغ من أول هي — أسلفنا كما — تاترش السيدة كانت
عىل الحصول إىل ١٩٧٣ عام انضمامهم منذ الدائم الربيطانيني سعي من الرغم عىل
أُقرَّت مالية تنظيمية الئحة عن ناشئ مقبول» غري «موقف أنه ادعوا عما تعويض
أموال عىل األعضاء الدول بعض حصول كان مىض، فيما مبارشة. انضمامهم قبيل
وجه عىل فاألملان العضوية؛ حزمة من جزءًا ببساطة يعترب امليزانية من غريها من أكثر
صاٍف، مساهم كأكرب دورهم خاطر، طيب وعن عديدة، لسنوات قبلوا الذين الخصوص،
إذ وحدها؛ املرصفية باألرصدة تُقاس ال العضوية منافع أن منهم إدراًكا فعلوه ما فعلوا
فحسب، بشدة املنشوَديْن واألمن الدويل القبول نيل صعيد عىل مكاسب البلد ق يحقِّ لم
جديدة أسواق إىل الوصول إمكانية األملان امُلصدِّرين إعطاء صعيد عىل ، وبحقٍّ أيًضا، بل

كبرية.
الدول وعي ازداد التسعينيات، منتصف منذ وباألخص الثمانينيات، فمنذ ذلك، ومع
تاترش السيدة عن منه جزء يف ذلك نجم للعضوية. املالية بالتكاليف كثريًا األعضاء
الكبري فالنمو واالتحاد؛ الجماعة سياسات تطور عن أيًضا نجم كما الرشسة، وحملتها
الدول بني القائم والجنوب، الشمال بني الفاصل أكرب بدرجة عزَّز التماسك إنفاق يف
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الواقع يف الرابع املورد أهمية ازدياد أدى فيما الصافية، املتلقية والدول الصافية املساِهمة
بشأن الحالية األعضاء الدول قلق ذلك عىل ِزْد أصحابها. إىل امليزانية مقبوضات رد إىل
التكلفة، تحمل عن املتزايدة أملانيا رغبة هذا إىل أضفنا وإذا امليزانية. عىل التوسع آثار

متزايد. بشكل حتميٍّا أمًرا اإلصالح صار

الدخل إجمايل من املئوية (النسبة للدول الصافية امليزانية مقبوضات أو مدفوعات :٣ إطار
الصافية) املدفوعات منه مطروًحا ٢٠١٠ لسنة القومي

الصافية املتلقية الدول الصافية املساهمة الدول

٠٫٠٦ قربص ٠٫٤١− بلجيكا
٠٫٣٩ إسبانيا ٠٫٣٦− أملانيا
٠٫٦٤ أيرلندا ٠٫٣٤− السويد
٠٫٩١ مالطة ٠٫٣٣− املتحدة اململكة
١٫٠٣ رومانيا ٠٫٣١− هولندا
١٫١٩ سلوفينيا ٠٫٣٠− إيطاليا
١٫٥٣ التشيكية الجمهورية ٠٫٢٦− فرنسا
١٫٥٧ الربتغال ٠٫٢٦− الدنمارك
١٫٦١ اليونان ٠٫٢٤− النمسا
٢٫٠٧ سلوفاكيا ٠٫١٦− فنلندا
٢٫٤٧ بولندا ٠٫١٤− لوكسمبورج
٢٫٥٥ بلغاريا    
٢٫٩٤ املجر    
٣٫٦٧ التفيا    
٤٫٨٦ إستونيا    
٥٫٠٣ ليتوانيا    

.٢٠١١ األوروبي، االتحاد ميزانية عن ٢٠١٠ لسنة املايل التقرير األوروبية، املفوضية املصدر:
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تدفعه الذي املبلغ تقليص عىل برلني يف املنعقد األوروبي املجلس وافق ،١٩٩٩ عام يف
التخفيض يف — آنذاك صافيٍة مساَهمٍة دوَل وكانت — والسويد والنمسا وهولندا أملانيا
الزائدة املساهمات وهي األصلية، املربرات ألن خالف؛ مثار ظل الذي لربيطانيا، املمنوح
لم املتعاقبة الربيطانية الحكومات لكن فشيئًا، شيئًا إقناًعا تقل كانت املقبوضات، وقلة
من الرغم وعىل سنويٍّا. الجنيهات من مليارات بعدة منتظم دخل عن التخيل يف راغبة تكن
مستوى لتقليص االستعداد بعض الربيطانيون أبدى واقًعا، التوسع صار أن وبعد ذلك،
يف وافقوا حيث الجديدة؛ األعضاء الدول عىل العبء لتخفيف لهم املمنوح التخفيض
و٢٠١٣؛ ٢٠٠٧ عاَمي بني فيما التخفيض من يورو مليارات ١٠٫٥ استقطاع عىل ٢٠٠٥
إلجراء الربيطانية املربرات تأييد الهدف كان اإلجمالية. القيمة ربع نحو يعادل ما أي
إال يتمخض لم هذا أن من الرغم عىل امليزانية، وإجراء اإلنفاق لسياسات عامة مراجعة
للفرتة املالية املنظورات بشأن املفاوضات يف نزاع مثار القضية وكانت ا، جدٍّ القليل عن

.٢٠١٤–٢٠٢٠
فمنذ اإلجمالية؛ األوروبي االتحاد ميزانية يف النمو غياب يف يتمثَّل آخر شاغل ثمة
القومي. الناتج إجمايل من مئوية كنسبة النفقات سقف يف انخفاض وهناك ١٩٩٩
جدٍّا صغرية امليزانية تظل الزمن، بمرور هذا القومي الناتج إجمايل نمو مع وحتى
االتحاد ألن ما؛ نوًعا ظاملة مقارنة وهذه األعضاء. الدول حكومات بميزانيات مقارنة
وال الصحة، وال الدفاع، وال االجتماعي، الضمان عىل لإلنفاق مضطرٍّا ليس األوروبي
حجم أن غري العامة، باألنشطة املعتاد يف نربطها التي الرئيسة البنود من أيٍّ وال التعليم،
والتنمية التماسك تشجيع حيال — مثًال — فعله لالتحاد يمكن مما فعًال يحدُّ امليزانية
انتقاله وبسالم، فعًال، اجتاز االتحاد أن يبدو حني ويف األعضاء. دوله عموم يف املتوازنة
أراد إذا اإلصالحات من املزيد إىل حاجة هناك ستكون أنه فالواضح موسعة، عضوية إىل

. ككلٍّ العالم ويف الداخيل، الصعيد عىل ا، مهمٍّ فاعًال طرًفا يظل أن االتحاد
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حجمه ألن املوحدة؛ السوق إقامة كصالحيات صالحياته، بعض األوروبي االتحاد أُعطي
إىل األخرى صالحياته وتهدف منفردة. األعضاء الدول متناول يف ليست مزايا له يتيح
أُعطيت التي امليادين أحد والبيئة ببعض. بعضها الرضر إلحاق من األعضاء الدول منع
منشودة. غاية أنها عىل عام اتفاق يوجد التي الغاية، لتلك تحقيًقا الصالحيات فيها
احتياجه مدى حول حادٍّا خالًفا شهد الذي االجتماعية السياسة وهو آخر ميدان وهناك

األوروبي. االتحاد ل تدخُّ إىل

االجتماعية السياسة (1)

بشكل معناه من األوروبي االتحاد لغة يف أضيق معنًى االجتماعية» «السياسة ملصطلح
واإلسكان الصحة ضمنها ومن — السياسات مجموعة إىل يشري ال فهو بريطانيا؛ يف عام
من يختلف الخدمات هذه فنمط الرفاه. دولة بها تُعنى التي — االجتماعية والخدمات
أن عىل عام توافق وهناك واالجتماعية، السياسية ثقافتَيْه يعكس نحو عىل آخر إىل بلد
لغة يف لكن االتحاد، جانب من التدخل لتربير تكفي ال لالختالفات للحدود العابرة اآلثار
الذي بالتوظيف، تتعلق بأمور االجتماعية السياسة تُعنى األوروبي، واالتحاد املعاهدة
تمسُّ التوظيف ظروف ألن نظًرا لكن آخر. إىل بلد من واسعة اختالفات أيًضا يشهد
الدول سياسات تنسيق أجل من ضغط موِرس ا، جدٍّ قريب من مساًسا املوحدة السوق
من املنافسة نتيجة أعىل معايري تتبنَّى التي الدول يف العاملني ملعاناة اتقاءً األعضاء

أدنى. معايري تتبنَّى التي الدول يف العاملني



األوروبي االتحاد

معاهدة نتها تضمَّ التي األجور يف باملساواة املعنية املادة هو القبيل هذا من مثال أول
يف املساواة توجب ترشيعات بسنِّها األخرى سة املؤسِّ الدول طليعة يف فرنسا كانت روما.
التنافسية القدرة عىل الحفاظ أجل ومن العمل. تساوي عند والرجال النساء بني األجور
ينتهجوا بأن رشكاءها فرنسا طالبت النساء، من كبرية نسبة بها تعمل التي للقطاعات
هذا صار الجنسني بني املساواة نحو العام االتجاه ظل ويف األجور. يف املساواة أيًضا هم
أمسرتدام، معاهدة فيه أُبرمت الذي الوقت وبحلول شعبية. األوروبية القوانني أكثر أحد
الفرصواملساواة تكافؤ إىل األجور يف املساواة من املبدأ تمديد عىل جاهز اتفاق هناك كان

كافة. بالتوظيف املتعلقة األمور يف املعاملة يف
النص هما: اتجاهني؛ يف االجتماعية السياسة نطاق املوحد األوروبي القانون بسط
اإلدارة ممثيل بني الحوار تشجيع وعىل العمل، يف والسالمة الصحة بشأن ترشيعات عىل
لها سبق قد كانت تاترش السيدة أن من الرغم وعىل األوروبي. املستوى عىل والعمال
تعتقد كانت أنها شك فال بريطانيا؛ يف «الكوربوراتية» العالقات تأثري ضد بشدة النضال
عدم مربرات وأما كبري؛ شأن ذا يكون لن األوروبي املستوى عىل الحوار هذا مثل أن
أن من الرغم فعىل لذا عام؛ بتوافق تحظى فكانت والسالمة، الصحة معايري خفض
قبلت فإنها تاترش، يطارد بُعبًعا تصبح أن مصريها كان للجماعة االجتماعية السياسة
املوحدة. السوق برنامج نت تضمَّ حزمة إطار يف هذه املوحد األوروبي القانون نصوص
الترشيعات من أعىل بمستويات االلتزام أن يرى كان الذي — ديلور اقرتح ١٩٨٩ يف
يف الجميع أقرَّه اجتماعيٍّا» «ميثاًقا — املوحدة السوق م ويتمِّ للعمال، رضوري االجتماعية
أحكامه بعض قبولها من الرغم عىل التي تاترش، عارضته إذْ واحد، عدا األوروبي املجلس
العمالية النقابات إىل االنضمام) عدم (أو االنضمام وحق العمال ل وتنقُّ حركة كحرية —
بالرشكات، القرار اتخاذ يف املشاركة يف العمال كحق أخرى أحكام عىل اعرتضت —
عىل — الحًقا أُقرَّت التي األحكام وهي العمل، لساعات أقىص حدٍّ وضع إىل إضافة
بموجب مرشوطة بأغلبية بتصويت — الشديد الربيطانية الحكومة اشمئزاز أثار نحو
كَفل عندما َحذوها ميجور وحذا العمل. يف والسالمة بالصحة املختصة التعاهدية املادة
بمعاهدة االجتماعية بالسياسة املعنية األحكام يف املشاركة عدم اختيار حق لربيطانيا
األخرى األعضاء الدول عىل رسى بروتوكول يف ذلك عىل بناءً نت ُضمِّ والتي ماسرتيخت،
يف اجتماعي فصل إىل الربوتوكول تحويل عىل اآلراء بإجماع االتفاق يتأتَّ ولم كافة.
ورافق ،١٩٩٧ يف جرت التي االنتخابات يف العمال حزب فوز بعد إال أمسرتدام معاهدة
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االجتماعية»، الحماية ومن التوظيف، من عاٍل «مستًوى تحقيق إىل يهدف جديد فصٌل هذا
جدول يف اعتُمد هدٌف وهو العمل. أسواق مرونة لقضية الدعوة واصلت بريطانيا لكن
«٢٠٢٠ عام «أوروبا اسرتاتيجية وهي تلته؛ التي والوثيقة ،٢٠٠٠ لسنة لشبونة أعمال
توليفة يف التوظيف وسياسة االجتماعية السياسة بني وجمعت ،٢٠١٠ عام اقُرتحت التي

االجتماعي. الرفاه لتحقيق االقتصادي النمو استخدام نحو بكثري ًها توجُّ أكثر

العمل؟ أسواق يف التنظيم أم املرونة (2)

القيود وتخفيف املرونة عىل األوروبي االتحاد مع التعامل يف نهجها يف بريطانيا شدَّدت
من ويزيد التنافس، عىل أقدر األوروبي االقتصاد سيجعل هذا أن بدعوى التنظيمية؛
الذي الوحيد االقتصادي القطاع ليست العمل أسواق أن من الرغم وعىل التوظيف. معدل

القطاعات. أهم من فهي التنظيمية، قيوده تخفيف إىل يُدعى
وبني بينه الشبه ألوجه نظًرا «أنجلوساكسوني» الربيطاني النهج ي ُسمِّ حني يف
أمثلته وأبرز «راينالند»، بنهج يُعرف صار بديٌل ظهر األمريكية، االقتصادية الفلسفة
والحماية التضامن عىل ينصبُّ العمل أسواق يف التأكيد كان النهج، ذلك يف أملانيا.
الرامية التنظيمية القواعد معظم عىل التفاوض وجرى املرونة، عىل وليس االجتماعية
«الرشكاء أملانيا يف ون (يسمَّ والنقابات العمل أرباب بني الغرض هذا تحقيق إىل
طرق عىل ردٍّا املدني؛ املجتمع يف اآلراء توافق ثقافَة النهج هذا د يجسِّ االجتماعيون»).
القطاع كتقبُّل التضامن، من عريقة تقاليد إىل ويستند السابقة، الشمولية الدكتاتورية
االقتصادي النجاح نتائجه من وكان الرفيعة. الفني التدريب معايري عن الخاصاملسئولية
أن من الرغم عىل لكن األملانية. الصادرات قوة وتزايد للحرب، التالية العقود يف املبهر
املزدهر األداء تراجع أسباب أحد كان األملاني االقتصاد يف الرشقية الواليات دمج عبء
سوق يف املرونة من املزيد تبني عن إحجامها عىل أيًضا تُالم أملانيا فإن التسعينيات، يف
للتطورات استجابًة الرضيبي والنظام واملايل الصناعي التنظيم إصالح وعن العمل،

العاملي. االقتصاد يف الجارية
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التوظيف سياسة :٤ إطار

أمسرتدام معاهدة استَْحدثْت األوروبي؛ االتحاد يف البطالة مستوى ارتفاع بشأن للشاغل استجابًة
يتعلق فيما األعضاء الدول بني التعاون تشجيع الرئيس غرضه التوظيف، حول جديًدا ِقْسًما

التوظيفية. بسياساتها

اللذين واملفوضية املجلس إىل التوظيفية سياساتها حول سنوية تقاريَر األعضاء الدول ترفع
بعني تأخذها للدول توجيهية مبادئ تَصدر وعندئٍذ األوروبي، املجلس إىل يرفعانه تقريًرا ان يُِعدَّ
له، يجوز كما الحكومات، إىل توصيات املجلس يرفع أن ويجوز التوظيفية. سياساتها يف االعتبار
وأفضل املعلومات تبادل لتشجيع امليزانية من أموال إنفاق يقرر أن الربملان، مع مشرتك بقرار
املرشوعات وتمويل املبتكرة، النُُّهج وتشجيع املشورة، وتقديم مقارنة، تحاليل وتوفري املمارسات،

الرائدة.

أثره مقدار بعُد نَر لم لكن االتحاد، يف التوظيف سياسة تناله الذي االهتمام زيادة إىل هذا أدى
الحكومات. سياسات عىل

نظام — األملان مثل مثلهم — وللهولنديني هولندا. عرب أيًضا الراين نهر يتدفق
املشكالت مواجهة يف الهولنديون ن دشَّ التوافق. من عالية بدرجة وسيايسيتسم اقتصادي
بولدر»؛ «نموذج يسمى ما إىل أفضت إصالح عملية الثمانينيات يف الخطرية االقتصادية
التوافق قواُمه حاٍل عىل ظل الذي النظام عىل السوق نحو موجهة إصالحات أُدخلت حيث
جيًدا اقتصاديٍّا وأداءً الكفاءة، يف وارتفاًعا البطالة، معدالت يف تخفيًضا وحققوا اآلراء، يف

عديدة. نواٍح من النهج هذا يف اإلسكندنافية البلدان وتشرتك عام. بوجه
عىل أكرب اعتماًدا — االجتماعية الحماية عىل يشدِّدون فيما — الفرنسيون يعتمد
ه امُلوجَّ النقد من الرغم عىل — أيًضا هم حققوا وقد التنظيمية، والقواعد الحكومية القيادة
ارتفاع عدا املقاييس، بكل جيًدا أداء التسعينيات يف — اإلصالح يف تباَطئُوا بأنهم إليهم
االقتصاد نجاح وتراجع الشباب، بني بخاصة مرتفعة ظلت البطالة لكن البطالة. معدل

التنظيمي. العبء تخفيف يف ساركوزي نيكوال الرئيس رشع لذا تدريجيٍّا؛
العاملية الحرب بعد عقود ثالثة من وألكثر لديهم، كان الربيطانيني أن يُنىس ما غالبًا
الجماعية املفاوضة من كلٍّ بفعل التنظيم من عاٍل ملستًوى يخضع اقتصاٌد الثانية،
اتجاه يف بقوة بريطانيا بدفعها تاترش فرتة إصالحات تأِت ولم الحكومي. والتدخل
الثالث» «الطريق هدف أن من الرغم وعىل هذا. عىل ا ردٍّ إال األنجلوساكسوني النموذج
وذاك؛ هذا بني وسط موضع باحتالل التذبذب هذا دون الحيلولة هو بلري انتهجه الذي
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األعمال ملؤسسات امُلراعي حكومته ه وتوجُّ االقتصادية املرونة عىل التأكيد ُجل استمد فقد
قديم. بريطاني تقليد هي التي االقتصادية، الليربالية ومن أسالفه إصالحات من

مصداقية إضفاء عىل التسعينيات منذ الربيطاني االقتصادي األداء ن تحسُّ ساعد
األهم لكن األيرلندي. االقتصاد حيوية مع الحال كان كما األنجلوساكسوني، النهج عىل
ونموه املنخفض بطالته بمعدل األمريكي االقتصاد حققه الذي املستدام النجاح كان
التطور من الحالية املرحلة تناسب املرونة أن منه يُستنتج أن يمكن والذي املرتفع،
التدخل عدم من األمريكي النهج يتبناها التي الدرجة رفض من الرغم وعىل التكنولوجي.
اآلراء يف التوافق من معني قدٌر األوروبي االتحاد يف يربز بدأ ربما االجتماعية، السياسة يف
الترشيعات من أنسب هي األقران وضغط للمقارنة أسس وضع قبيل من طرًقا أن عىل
. وتنافيسٍّ حيوي اقتصاد خلق إىل الرامية التدابري ولبعض البطالة، لتخفيض االجتماعية
التِّباع الكبرية األعضاء الدول من العديد داخل قوي تأييد هناك يزال ال أنه حني ويف
عىل الحفاظ إىل والحاجة العوملة، صعود أدى املسائل، هذه مع التعامل يف تدخيل نهج
وجهة صوب االتحاد داخل النقاش تحريك إىل اليورو، منطقة أزمة ومؤخًرا التنافسية،
وكيف العرض، جانب عىل إصالحات ستُجرى كانت إن بعُد نَر ولم الربيطانية. النظر

ذلك. سيكون

البيئية السياسة (3)

فيها؛ رضر وإحداث أخرى إىل دولة من االنتقال من امللوثنَْي واملاء الهواء منع يمكن ال
نفسه اليشء وينطبق منبعه، من التلوث ملكافحة مشرتكة معايري بوضع اهتمام هناك لذا
القانون نصَّ إذ املوحدة؛ السوق يف فيها االتجار يجري التي للسلع البيئية اآلثار عىل
أكد كما املشكالت، هذه مع تتعامل للجماعة بيئية سياسة وضع عىل املوحد األوروبي

وتحسينها.» وحمايتها البيئة جودة عىل «الحفاظ األوروبية الجماعة هدف أن عىل
البيئية: الشواغل من واسعة لطائفة استجابة البيئية التدابري من املئات أُصدرت
واملرَكبات للطائرات الضوضاء وحدود النفايات، من والتخلص واملياه، الهواء كتلوث
ُووِفق ،١٩٨٨ ويف واالستحمام. الرشب مياه جودة ومعايري الربية، الحياة وموائل اآللية،
الكربيت أكسيد ثاني انبعاثات ًضا ُمخفِّ الحمضية، األمطار حدوث من للحد قانون عىل
عرش الخمسة األعوام مدى عىل مراحل، عىل املائة يف ٥٨ بنسبة النيرتوجني وأكاسيد
املطالبة جاءت ،١٩٩٥ عام البيئي الوعي ذوي السويديني انضمام أعقاب ويف التالية.
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وترصيح وتقييم تسجيل «الئحة عىل فُووفق الخطرة، الكيميائية املواد ضد حماية بمعايري
االتحاد. عموم يف املعايري لضمان ٢٠٠٦؛ عام املطاف نهاية يف الكيميائية» املواد وتقييد
أعىل معايري ألنفسها تضع بأن األعضاء للدول دائًما سمحت االتحاد ترشيعات أن حني ويف
أمسرتدام معاهدة يف مادة وضع إىل االسكندنافية البلدان ضغط أدى األخرى، األمور يف
املفوضية إقناعها رشيطة أيًضا، فيها امُلتاَجر للمنتجات أعىل معايري بوضع للدول تسمح
يدفع» «امُللوِّث مبدأ صار ،٢٠٠٤ عام وبحلول حمائية. أدوات ليست املعايري هذه بأن
تحوًال األوروبيون فيه يشهد وقت يف البيئية السياسة عىل الرتكيز جاء االتحاد. قوانني من
مثلما شعبية االتحاد سياسات أكثر من واحدة أصبحت لذا الخرضة؛ من املزيد إىل رسيًعا
بني املساواة سياسة مع الحال كان ومثلما األجور. يف املساواة بند مع قبل من الحال كان
رضورة عىل نصت التي أمسرتدام معاهدة بموجب أيًضا السياسة هذه تعزَّزت الجنسني،
التنمية تشجيع «بغرض األخرى؛ االتحاد سياسات يف البيئة» حماية «اشرتاطات إدماج

املستدامة.»
،٢٠٠٢ عام والربملان املجلس أقرَّه الذي السادس»، البيئي العمل «برنامج اشتمل
والتنوع والطبيعة، املناخ، تغريُّ مجاالت يف املستدامة التنمية لتشجيع عرشيٍّ إطار عىل
العام، ذلك من الحق وقت ويف والنفايات. الطبيعية، واملوارد والصحة، والبيئة، الحيوي،
وهكذا أفريقيا. جنوب يف املستدامة» للتنمية العاملية «القمة يف قياديٍّا دوًرا االتحاد لعب
وقد األولويات، من املناخ، تغريُّ عنارصها وأبرز املستدامة، التنمية اسرتاتيجية صارت

لشبونة. معاهدة يف رصاحة هذا عىل نُصَّ
والعاملي، الداخيل الصعيَديْن عىل قوي، أثٌر املناخ يخصتغريُّ فيما االتحاد إلجراء كان
انبعاثات خفض استهدف الذي ،١٩٩٨ عام كيوتو بروتوكول األوروبي االتحاد ع وقَّ حيث
املائة. يف ٨ بنسبة ١٩٩٠ عام مستويات من أقل إىل ٢٠١٢ عام بحلول الدفيئة غازات
النبعاثاتها األعضاء للدول حصًصا ما، نوًعا مشحونة عملية يف املجلس، ص خصَّ وبعدئٍذ
يُبقي بأنه يُقدَّر إجمايلٍّ حدود يف دولة كل مع التشاور بعد املفوضية من اقرتاح عىل بناءً
جزاءات وهناك بدقة، االنبعاثات رصد ويجري الخفض. هدف ضمن االتحاد انبعاثات
السيطرة يف املرونة توفري أجل من — االتحاد طبق ٢٠٠٥ ويف االمتثال. عدم عىل تُفَرض
من آالف ٥ من أكثر بني الحقوق ع يوزِّ الذي االنبعاثات» تداول «نظام — االنبعاثات عىل
أقل انبعاثات تُطلق التي للمنشآت يسمح مما باالتحاد؛ امللوِّثة الصناعية املنشآت كربى
ُمنشئًا أكثر، انبعاثات تطلق التي املنشآت إىل املستعملة غري حقوقها ببيع حصصها من
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أن الواضح من كان ألنه ونظًرا االتحاد. داخل الكربون تكلفة تقرِّر كربون» «سوق بذلك
االنبعاثات تداول نظام اآلن فسيقوم البداية، يف ينبغي مما أكثر بسخاء ُوزِّعت الحقوق
عن لإلثناء كافية بدرجة الكربون سعر رفع عىل يساعد مما مزادات، يف االعتمادات ببيع
متبًعا ،٢٠٠٦ يف قرَّر األوروبي املجلس ألن نظًرا خاصة؛ أهمية ولهذا املفرط. االستخدام
بحلول املائة يف ٦٠ بنسبة تخفيًضا االتحاد يحقق أن رضورة العلمية، النصائح أفضل
كارثيٍّا. يكون ربما ٍ تغريُّ لتجنُّب رضوريٍّا املعتَرب العاملي الهدف مع اتساًقا ،٢٠٥٠ عام
بد فال املضمار، هذا يف العالم يقود — العارش الفصل من نتبني كما — االتحاد أن وبما

مصداقيته. عىل يحافظ أن
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وعدالة وأمن حرية منطقة

الحرب بعد عمالية حكومة أول يف العظيم، الربيطانية الخارجية وزير بيفن، إرنست قال
مشكلة مع التعامل … الحقيقة يف «كان الخارجية سياسته هدف إن الثانية، العاملية
التي فيكتوريا» محطة إىل «التوجه يمكنه بحيث بأكملها»، والتأشريات السفر جوازات
والذهاب قطار تذكرة عىل و«الحصول أوروبا، إىل هة متوجِّ القطارات منها تغادر كانت
القديم العمايل النقابي احتفظ لقد آخر.» يشء أي أو سفر جواز دون شئت حيثما إىل
يدافع نفسه وجد الخارجية وزير منصب شغل حني لكنه اإلنسان، بني ألُُخوَّة برؤيته
يف لها ُقدِّر التي الوليدة الجماعة يف بريطانيا عضوية فكرة رفض وقد دولته. سيادة عن

ممكنًا. حلمه تحقيق تجعل أن املطاف نهاية
والخدمات السلع بجانب «األشخاص» ١٩٥٨ عام بالفعل روما معاهدة اشتملت
األعضاء، الدول بني الحدود عرب ل والتنقُّ بالحركة الخاصة األربع الحريات يف املال ورأس
ذلك وبعد العمل. ألغراض الحدود عبور عىل «لألشخاص» بالنسبة الحرية هذه قرص مع
حدود دون «منطقة بوصفها الداخلية السوق املوحد األوروبي القانون عرَّف قرن، بربع
ُقيِّدت ألنها تغيري؛ أي تعني ال الكلمات هذه أن تاترش السيدة حكومة فاعتربت داخلية»،
ذات النواحي يف املفعول سارية تزال ال كانت التي للمعاهدة»، «وفًقا عبارة بإضافة
املعنى أساس عىل الترصف أرادت للفيدرالية تأييًدا األكثر الدول حكومات لكن العالقة.
حرية الجميع منح ثَمَّ ومن املشرتكة؛ حدودها مراقبة إجراءات إلغاء أي للكلمات؛ الحريف

عربها. والتنقل الحركة
.١٩٩٠ وسنة ١٩٨٥ لسنة شنجن اتفاقيتَي يف قانونيٍّا تعبريًا الفكرة هذه أُعطيت
كلٍّ مع الحدود عىل رمزيٍّا موقًعا تحتل لوكسمبورج يف صغرية بلدة هذه وشنجن
هاتني وهولندا، بلجيكا إىل إضافة الثالث، الدول هذه فيها عت وقَّ وأملانيا، فرنسا من



األوروبي االتحاد

األوروبي االتحاد دول انضمت حتى الحني ذلك منذ عني املوقِّ عدد وازداد االتفاقيتني.
صار أن إىل الحرة، للتجارة األوروبية الرابطة أعضاء وكذلك وأيرلندا، بريطانيا عدا كافة،

شنجن». «دول كثريًا عليها يُطَلق
اإلجراءات هذه إلغاء أي الحدود؛ مراقبة بإجراءات أولهما ُعني هدفان: لشنجن كان
للتعامل قواعد ووضع الخارجية، حدودها مراقبة إجراءات وتأسيس شنجن، دول داخل
وُعني فيها. إقامتهم أو املنطقة داخل األخرى البلدان مواطني ل وتنقُّ والهجرة اللجوء مع

الجريمة. مكافحة يف بالتعاون الثاني
النشاط عجلة تدفع للتي مماثلة ألسباب الحدود عرب اإلجرامي النشاط يزداد
واالتصاالت. النقل مجاَيل يف وباألخص التكنولوجي، التقدم وهي الحدود؛ عرب االقتصادي
القانون لسيادة أريد إذا الحدود عرب التعاون إىل حاجة هناك التجارة، مع الحال هو وكما
االقتصادي التكامل عنها تمخض التي الوثيقة العالقة ظل ويف النشاط. هذا تواكب أن
اتُّخذت وقد التعاون. هذا مثل إىل خاصة بحاجة الدول هذه نجد األعضاء، الدول بني
ورسعان اإلرهاب، حول املعلومات لتبادل «تريفي» اتفاقية بإبرام ١٩٧٤ عام أوىل خطوة
هذه كانت األخرى. الجريمة أشكال اشتمال جدوى املعنيون واملسئولون الوزراء تبنيَّ ما
كانت التي بالدول القانون إنفاذ أجهزة بني أوثق تعاونًا أوجدت التي شنجن بادرة
القانونية شنجن» صكوك «مجموعة إىل أفضت والتي مًعا، ذلك من أبعد للميض جاهزة

األوروبي. االتحاد أعضاء الدول من ا جدٍّ كبرية أغلبية عىل ترسي التي

الثالثة ماسرتيخت ركيزة (1)

كافة األعضاء الدول عىل البرش ل وبتنقُّ بالجريمة املرتبطة للحدود العابرة الجوانب تؤثر
يف التعاون عىل ماسرتيخت معاهدة تنص أن عىل اتُّفق وقد فحسب، شنجن دول ال
الجريمة و«أشكال واالحتيال واملخدرات اإلرهاب عىل املعاهدة يف فنُصَّ املجاالت، هذه
والتنقل والهجرة واللجوء الخارجية الحدود مراقبة إجراءات بجانب األخرى»، الخطرية
السلطات عىل وكان االتحاد. يف األعضاء غري الدول مواطني ِقبل من الداخلية الحدود عرب
التعامل أجل من تتعاون أن األعضاء بالدول والجمركية والرشطية واإلدارية القضائية

معها.
تلعب أن عىل الجماعة مؤسسات إطار يف هذا يكون أن كأملانيا، الدول، بعض أرادت
أخرى، دول وأرادت الطبيعية، أدوارها املجلس، جانب إىل والربملان، واملحكمة املفوضية
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األخرى املؤسسات كل املستطاع، بقدر تُستبعد، أن — سيادتها عن دفاًعا — كربيطانيا
العدل مجال يف «بالتعاون املعنية الجديدة الثالثة» «الركيزة الثمرة فكانت املجلس، عدا
املؤسسات كانت (الجماعة). األويل» «الركيزة بجانب أنشئت التي الداخلية»، والشئون
املوافقة إجراء اتباع مع دولية، حكومية الداخلية والشئون العدل مجال يف بالتعاون املعنية
يشء وال االستشارية، األدوار عىل واملفوضية الربملان واقتصار املجلس، يف اآلراء بإجماع
واإلجراءات املشرتكة املواقف هي السياسة أدوات تكون أن مقرًرا كان للمحكمة. باملرة
كافة. األعضاء الدول عليها تصدِّق التي واالتفاقيات املجلس، يقررها التي املشرتكة
«اليوروبول». الجديد األوروبية الرشطة جهاز تأسيس عىل االتفاقيات إحدى وستنص

يتسنَّى أن قبل آنذاك عرشة الخمس الحكومات بإجماع املوافقة الشرتاط نظًرا
فيه جرى الذي الوقت بحلول كبري تقدم يُحَرز لم أنه املفاجأة من ليس قرار، أي اتخاذ
وكان التنفيذ، حيز بعُد دخلت قد اتفاقية أي تكن لم أمسرتدام. معاهدة بشأن التفاوض
غري والهجرة للحدود العابرة الجريمة بشأن القلق لكن بطيئًا، األخرى النواحي يف العمل
جديدة مشكالت يجلب أن يُتوقع كان الذي — رشًقا التوسع وكان يتنامى، ظل الرشعية

أقوى. نظاًما األعضاء الدول معظم أرادت لذا وشيًكا؛ أمًرا —

أمسرتدام مرشوع (2)

وأمن حرية «منطقة الشموخ من بيشء ته سمَّ ما إقامة نية أمسرتدام معاهدة أكدت
الركيزة إىل الثالثة الركيزة عنارص مختلف انتقاَل األساس يف يعني هذا كان وعدالة».
«منطقة اكتسبت ولقد واملحكمة. الربملان وأبرزها االتحاد، مؤسسات سيطرة تحت األوىل،
الخمسية الربامج من جديدة بدورة اقرتنت إذ معتربًا؛ زخًما والعدالة» واألمن الحرية

األساسية. الحقوق مليثاق التدريجي وبالتبني ،١٩٩٩ من بداية
التعاون إدخال إىل الركائز دمج أدى إذ الجوهري؛ التغيري من املزيد لشبونة جلبت
الرتتيبات بعض مع كان وإْن العادي»، الترشيعي «اإلجراء يف والقضائي الرشطي
صار امليثاق أن حني ويف محدود. مبادرة بحق األعضاء للدول السماح ومع االنتقالية،
وبخيار خاصة، بأحكام املتحدة اململكة ضمنها من عديدة دول تتمتع قانونًا، ملزًما اآلن

السياسات. مليدان املستمرة الحساسية يعكس مما املشاركة؛ عدم
واألمن الحرية من ملحوظة بدرجة عام بوجه االتحاد يف األوضاع تتسم حني يف
املعاهدة يف الكلمات هذه تُستخدم األخرى، العالم أنحاء بمعظم مقارنتها عند والعدالة
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الداخلية، الحدود عرب والتنقل الحركة حرية إىل الحرية تشري إذ تحديًدا؛ أكثر بمعنى
األوىل بالدرجة — العدالة وتشري للحدود، العابرة الجريمة من الحماية إىل األمن ويشري
الحكمة من كان إن بعُد يتضح ولم والجنائية. املدنية األمور يف القضائي التعاون إىل —
تعتمد وربما املعينة، الغايات هذه ملثل والنبيلة الواسعة الداللة هذه مثل لها كلمات إفراد

تحقيقها. ووقت الغايات هذه تحقيق مدى عىل اإلجابة
بالفعل شنجن صكوك مجموعة معظم تحوَّل والتنقل، الحركة «بحرية» يتعلق فيما
شنجن بالد عموم يف بحرية والتنقل الحركة يف الناس حق صار وهكذا االتحاد، إىل
بعض استعادة إىل اضُطرت األعضاء الدول بعض كانت وإن املؤسسات، تكفله أمًرا
األوروبي االتحاد مواطني غري املهاجرين تدفقات مع للتعامل مؤقتًا الحدود مراقبة نقاط
الحدود مراقبة إجراءات تصل لم مزيفة. بتأشريات األخرى األعضاء الدول من القادمة
املشرتكة. واللجوء الهجرة سياسة بعد تكتمل لم كما امُلريض، املستوى إىل بعُد الخارجية
حني يف االتحاد، عموم يف للحدود مراقبة نقاط دون وتنقل حركة حرية هناك تكون ولن
عىل مصممة بريطانيا كانت وملا الرقابية. بإجراءاتها وأيرلندا والدنمارك بريطانيا تحتفظ
أمسرتدام معاهدة أحكام يف املشاركة عدم آثرت فقد الحدود، ملراقبة بإجراءاتها االحتفاظ
مع مفتوحة بحدود تتمتع التي — أيرلندا واضطرت والتنقل، الحركة بحرية املعنية
معينة تدابري إىل االنضمام يف الحق لكلتيهما لكن َحذوها، تحذو أن إىل — املتحدة اململكة
إنها الربيطانية الحكومة وقالت حالة. كل يف باإلجماع األخرى الدول موافقة رشيطة
الجوانب عدا ما شنجن، صكوك مجموعة يف املطاف نهاية يف بالكامل املشاركة تعتزم
عىل التوقيع لها سبق التي — الدنمارك آثرت فيما الحدود، مراقبة بإجراءات املتعلقة

االتحاد. إىل تحويلها بعد املشاركة عدم — شنجن اتفاقيات
أغلبها يف للحدود العابرة الجريمة ضد الحرب زالت ما «باألمن»، يتعلق وفيما
كبري نشاط بُذل للمفوضية. املتوسع النفوذ ظل يف كانت وإن دولية، حكومية مسألة
وتزييف األموال، وغسل والفساد، األطفال ضد والجرائم باألشخاص لالتجار للتصدي
يتسنَّ لم كان وإْن مفيدة، مساهمة اليوروبول وقدَّم اإللكرتونية». و«الجريمة األموال،
وذلك ُكليًة، اتفاقيته عىل كافة األعضاء الدول صدَّقت ريثما طاقته بكامل العمل له
خمس من بأكثر إنشائه عىل ماسرتيخت معاهدة ت نصَّ أن بعد أي ١٩٩٩؛ يوليو يف
الحدود عىل العمليات مجال يف التعاون إلدارة األوروبية «الوكالة شهدت وباملثل سنوات.
٢٠٠٥ عام تأسست التي (فرونِتكس)، األوروبي» االتحاد يف األعضاء للدول الخارجية
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وعدالة وأمن حرية منطقة

حدود من العديد عىل ِفرًقا تنرش اآلن لكنها بطيئة، بداية شهدت الحدود؛ حرس لتنسيق
الرئيسة. االتحاد

سبتمرب هجمات فبعد اإلرهاب؛ مكافحة مجال يف كان أُحرز تقدُّم أكرب أن غري
فُووفق الترصف، عىل قدراته لتطوير برسعة االتحاد دفع املتحدة، الواليات عىل ٢٠٠١
بجانب طويلة، سنوات األدراج حبيسة ظلت أوروبية توقيف مذكرة عىل ٢٠٠٢ عام
إضافة قضائيٍّا، ومالحقتها اإلرهابية األعمال منع جوانب تستهدف عمل خطة عىل املوافقة
أوروبية» رشطة «كلية إنشاء قرار بهذا وارتبط األعضاء. الدول استجابات تنسيق إىل
تضم (يوروَجست) األوروبي» القضائي التعاون «وكالة تسمى وهيئة املستوى، رفيعة
التحقيقات يف للتعاون األعضاء؛ الدول من رشطة وضباط تحقيق، وقضاة عموم، مدَّعني

واالدعاء. الجنائية
الخطوات بعض اتُّخذت قضائيٍّا، تعاونًا بوصفها «للعدالة» الضيق التعريف حسب
املتعلقة للحدود، العابرة املشكالت يف بعًضا بعضها األعضاء الدول ملساعدة املعينة
الجريمة. ضحايا حقوق بشأن الكثري ق يتحقَّ لم كان وإْن وتنفيذها، باألحكام باالعرتاف
هناك كان لكن التوفيق، ال املتبادل االعرتاف مسار هو االتحاد اختاره الذي املسار وكان
تتصدى التي األوروبية، التوقيف مذكرة أبرزها املشرتكة، السياسات من العديد عىل اتفاق

للحدود. العابرة الجريمة مشكالت لبعض
منذ املضمار هذا يف قضية التوزيع عدالة كانت للكلمة، الواسع التعريف وحسب
األخرى األعضاء الدول يف َمن كثريًا يفوق ما اللجوء طالبي من وفيها — أملانيا أرادت
قت نسَّ التي األوروبية اللجوء سياسة استحداث عن أسفر مما التكلفة؛ لتقاسم تدابري —
شهدها التي الكبرية السكانية التدفقات إدارة بتحسني وسمحت الوطنية، السياسات

الباردة. الحرب بعد ما عالم
شدَّد بأنه إليه هت ُوجِّ التي لالنتقادات االتحاد استجاب للعدالة، أوسع منظور ومن
مواجهة ويف الصلة. ذوي البرش بمعاملة االهتمام حساب عىل واللجوء، الهجرة عىل القيود
عىل أمسرتدام معاهدة ت نصَّ األشخاص، هؤالء ضد االنتشار واسع العدائي العام الشعور
بوجه األجانب وكراهية العنرصية ملكافحة إجراءات إىل إضافة حقوقهم، لحماية تدابري
برنامًجا اآلن االتحاد وضع األساسية، الحقوق وميثاق التدابري هذه بني وبالجمع عام.
موضع تظل إنفاذه عىل قدرته درجة كانت وإن اإلنسان، حقوق لحماية ما نوًعا ثريٍّا

نقاش.
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األوروبي االتحاد

االسم؟ يف ماذا (3)

بمقدور كان ولو مكتمًال، واقًعا شنجن دول داخل والتنقل الحركة حرية تكون تكاد
رشاء الستطاع ليون، دو جار محطة أو نور دو جار محطة إىل الذهاب اليوم بيفن
لألسف. فيكتوريا محطة إال شنجن، دول يف شاء أينما سفر جواز دون والذهاب تذكرة
ميادين من امليدان هذا تنظيم عىل الوضوح من كثريًا لشبونة أضفت حني يف
التحديات؛ ملختلف التصدي يف كافيًا نجاًحا هذا ينجح أن فيه املشكوك فمن السياسات،
عضويتَي بني التباين إىل إضافة واالتحاد، األعضاء الدول بني املستمرة فاالنقسامات
محدود، عمل ونطاق ملتبسة، سيطرة خطوط عن تسفر شنجن، ودول األوروبي االتحاد
من والعدالة، واألمن الحرية منطقة تُعد الجمهور. من قلة إال يفهمه وال يعرفه ال ونظام
أن شأنها من فهي االتحاد؛ تواجه التي نطاًقا األوسع املشكلة عىل نمطيٍّا مثاًال عدة، نواٍح
منفردة، األعضاء الدول نطاق خارج تقع التي املشكالت مع للتعامل مفيدة وسيلة تكون
أحيانًا املعقولة غري والسياسات املبهمة، االتحاد ولغة السياسية، التسويات تعوقها لكن
دون الفاعلة األطراف من الكبري العدد هذا مثل بني التوفيق محاولة عن تنتج التي

واٍف. مؤسيس إصالح
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الثامن الفصل

أقل؟ أم …وأكثر عظيمة مدنية قوة

ورخاء األخرى األعضاء والدول وأملانيا فرنسا بني السالُم الجماعِة إنشاء دوافع أهم كان
مع العالقات كانت ا، جدٍّ عميقة كانت بينها املتبادلة العالقة أن حني يف لكن مواطنيها،
القايض االحتياطية، الوالية منطق فبدأ األهمية، شديدة أيًضا البعيدة البلدان ومع الجريان
عند األعضاء، الدول من أفضل بشكل فعله يمكنها ما مسئولية الجماعة تويل برضورة

والداخلية. الخارجية الشئون عىل يرسي منفردة، عملها
يف األصل يف ُمركَّزة صالحياتها، مع اتساًقا الخارجية، الجماعة عالقات كانت
ألملانيا، فبالنسبة البداية؛ منذ سياسية أهداف أيًضا هناك كانت لكن االقتصادي، امليدان
كانت السوفييتية، للسيطرة الرشقية أملانيا خضوع ظل ويف الشيوعية، للكتلة املتاخمة
رؤية لديهم فكانت الفرنسيون أما السوفييتي. الضغط مقاومة يف التضامن هي األولوية
محوريٍّا، عنًرصا املتحدة الواليات مع العالقات وكانت العالم. يف كقوة للجماعة أوسع
لتحدي ديجول ويريدها املتحدة، والواليات الجماعة بني رشاكة هيئة عىل مونيه يراها
الجماعة إىل يُنظر وصار واسع، نطاق عىل مشرتكة مونيه رؤية كانت األمريكية. السطوة

محتملة. عظيمة» مدنية «قوة باعتبارها
الهيمنة تحدي عىل قادرة أوروبا فتصوروا ذلك، من أبعد فرنسا يف كثريون مىض
البلدان يف — عام بوجه — مقاومة تواجه الرؤية هذه وكانت الدفاع. ميدان يف األمريكية
عندها االتحاد سماه التي النقطة إىل تطور الخارجية السياسة يف التعاون لكن األخرى.
تعارض طويًال ظلت التي بريطانيا، انضمت وقد املشرتكة». واألمنية الخارجية «السياسة
قدرة تدشني يف ،١٩٩٩ عام فرنسا إىل الدفاع، ميدان يف املشرتك االتحادي العمل بعناد
يف األهمية، متزايد كان وإْن ثانويٍّا، عنًرصا هذا يزال وال متواضعة. اتحادية دفاعية



األوروبي االتحاد

أهمية أكثر الخارجية االقتصادية االتحاد سياسات وتظل الخارجية، االتحاد عالقات
بكثري.

مصادر عىل يشتمل خطًرا أكثر مكان إىل يتحول بدأ قد العالم كان األثناء، هذه يف
وما والفقر، للحدود، العابرة والجريمة البيئي، والتدهور املناخ، كتغري االستقرار زعزعة
العسكري. األمن انعدام صور إىل إضافة وإرهاب، جماعية، هجرة من ذلك عن ينشأ
حلَّت السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات بني املواجهة وسمت التي النسبية البساطة
وربما — الصني فيه بدأت األقطاب متعدد عالم بروز واحتماُل األمريكية، السيادة محلها
تؤخذ أن رضورة مع عمالقتني، كقوتني املتحدة الواليات إىل تنضم — بعُد فيما الهند
االقتصادية القوة توازن ويشهد االعتبار. بعني أيًضا األخرى الصاعدة والقوى هي روسيا
أيًضا — رسيًعا تحوًال األوروبي، واالتحاد املتحدة الواليات هيمنة تحت القطب، ثنائية
األقطاب. متعدد عاملي اقتصاد إىل — والصني والهند وروسيا الربازيل اقتصادات بجانب
باملهمة ليست وهذه مكانه. األوروبي االتحاد فيه يجد أن يجب الذي العالم هو هذا
التجارية الدوحة جولة ومفاوضات ٢٠٠٣ سنة العراق حرب تأثري أثبت كما البسيطة

املتعثرة.
العيش تجربة يف وباألخص تاريخهم، يف مرحلة — عام بوجه — األوروبيون بلغ
العالقات يف والطمأنينة األمن بشدة فيها نون يثمِّ األوروبي، االتحاد كنف يف سالم يف مًعا
من الرغم وعىل العالم. يف األطراف متعدد آمن نظام إنشاء يؤيدون هنا ومن الدول؛ بني
سياساته فإن السالم؛ كحفظ وظائف يف متناميًا دوًرا تلعب العسكرية االتحاد قدرات أن
العالقات إقامة يف خربته إىل إضافة باملعونات، واملتعلقة والبيئية االقتصادية الخارجية
ككلٍّ العالم وأمن ورخائه، أمنه يف املساهمة عىل كبرية قدرة لها الدول بني السلمية
نستعرض لذا اآلن؛ حتى االتحاد خربة من الكثري تعلُّم يمكن املنظور، هذا ومن ورخائه.
وكيفية العالم دول سائر مع بالتعامل املعنية هياكله تأسيس دواعي الفصل هذا يف
معظم ليضم الغربية أوروبا يف دولة ١٥ من عه توسُّ كيفية التاسع الفصل ويف تأسيسها،
دول سائر مع للتعامل سياساته تطوير كيفية العارش الفصل ويف األوروبية، الدول

العالم.
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الخارجية االقتصادية العالقات (1)

للسياسة كأداة دة املوحَّ الخارجية الجمركية تعريفتها الجماعة روما معاهدة أعطت
نتيجة هذه تكن ولم املشرتكة». التجارية «السياسة االتحاد بلغة ى وتسمَّ التجارية،
كانت والتي القائمة، بتعريفاتها األعضاء الدول احتفاظ البعض أراد إذ سلًفا؛ متوقعة
الفرنسيني لكن وإيطاليا. فرنسا يف منه وأعىل بنلوكس، ودول أملانيا يف املتوسط دون
الرخيصة الصادرات من املنافسة خشيتهم منها: ألسباب؛ املوحدة التعريفة عىل أرصوا
الجماعة لدى تكون أن يف رغبتهم أيًضا: ومنها التعريفة، املنخفضة الدول خالل املترسبة

العاملية. الشئون يف قوة إىل التحول يف بها تبدأ أن يمكن أداة
املوحدة العملة صوب الحراك دوافع أحد فكان ا، ُملحٍّ فرنسيٍّا موضوًعا هذا ظل
لها (ُصكَّ أوروبية دفاعية قدرة بناء بمحاولة تواصل كما الدوالر، سطوة تحدي بغية
األعمال. بشئون منشغل أوروبي «فضاء» مجرد مقابل يف األوروبية»)، «القوة مصطلح
الربيطانيون وال الحمائية، معتنقي كبار من كانوا الذين الفرنسيون أولئك يتصور فلم
الرشارة األمر واقع يف ستكون أنها حمائية، كأداة املوحدة التعريفة آنذاك انتقدوا الذين
الطريق عىل األوىل الخطوة كانت التي الجمركية، للتخفيضات كينيدي جولة أطلقت التي
الطريق عىل أيًضا ثَمَّ ومن العاملية؛ التجارة لتحرير نصري أكرب بصفتها الجماعة دور إىل

الخارجية. للسياسة مشرتكة أداة امتالك قوة إظهار إىل
بكثري، حظٍّا أقل نتائج تحقيق مع لكن أيًضا، الزراعة ميدان يف القوة تلك أُبديت
حساب عىل بامتياز، حمائية بطريقة الصادرات وإعانات الواردات رسوم نظام واستُخدم
ذاتها، الصناعية صادراتها ذلك يف بما الدولية، التجارية وعالقاتها الجماعة مستهلكي
ملواطنيها كبري نفع ذات كانت — عام بوجه — الخارجية التجارية السياسة لكن

السواء. عىل الدولية وللتجارة
االتحاد؛ مؤسسات بمعرفة فاعلية ذات إدارًة الخارجية التجارية العالقات تُدار
األغلبية إجراء بموجب االتفاقيات عىل واملوافقة السياسات، إقرار املجلس يتوىل حيث
هذا عىل تتقرَّر التي السياسات والية إطار يف املفاوضات املفوضية وتجري املرشوطة،
القانونية. باملسائل املحكمة وتختص املجلس. يعينها خاصة لجنة مع وبالتشاور النحو،
املوافقة عدا فيما التجارية، باملفاوضات يتعلق فيما كبريًا دوًرا عادة الربملانات تلعب وال
يف األوروبي الربملان استشارة عىل حتى تنصَّ لم املعاهدات لكن النتائج. عىل الرسمية
االنتساب، اتفاقيات عىل موافقته إعطاء حق يملك كان وإْن التجارية، السياسة مسائل
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يلعب الربملان أن من الرغم عىل عنها، املوافقة هذه حبس أو االنضمام، معاهدات واألهم
أعم. بوجه الخارجية العالقات يف كبريًا دوًرا

وأما اإلطالق. عىل األهم هي السلع يف التجارة كانت روما، معاهدة صيغت عندما
بالسياسة املعني الفصل يف ذكرها يَِرد ولم أهمية، أقل فكانت الخدمات يف التجارة
ذلك ومع كافة، العاملية التجارة ثلث نحو اآلن تؤلِّف الخدمات لكن املشرتكة، التجارية
السلع، يف التجارة عىل رسيانه حيث من العادي االتحاد نظام نجاح من الرغم فعىل
أن حني ويف الدويل. الحكومي الطابع عليها يغلب إلجراءات الخدمات يف التجارة تخضع
من سلسلة اجتياز عىل االتحاد ساعد السلع يف التجارة بشأن الناجحة املفاوضات زخم
التفاوض عىل قدرته إضعاف ذلك مع يمكنها اإلجراءات هذه فإن التجارية، الجوالت
عىل املرشوطة باألغلبية التصويت نيس معاهدة طبقت لذا الخدمات؛ بشأن بفاعلية
والتعليم، البرصية، السمعية والخدمات الثقافة، ميادين عدا الخدمات، جميع يف التجارة

النقل. خدمات وبعض االجتماعية، والخدمات والصحة
الخارجية االتحاد سياسة أدوات من رئيسة أداة أيًضا اإلنمائية املعونات أصبحت
ِلما صندوق إنشاء عىل روما معاهدة بنصِّ كذلك، فرنيس إرصار عىل بناء انطلقت، التي
صار نحو عىل الحني ذلك منذ الصندوق نما األعضاء. الدول مستعمرات آنذاك كانت
االتحاد صار وهكذا نموٍّا. األقل العالم أصقاع كل يف لبلدان معونات يقدِّم االتحاد معه
داخل أما كبري. وبفارق العالم يف للمعونات مصدر أكرب األعضاء، ودوله هو األوروبي،
احتماالت إىل إضافة املعونات، وسياسة االتحاد يملكها التي التجارة أدوات فباتت أوروبا،
أوروبا من الجديدة األعضاء للدول الناجح التحول يدعم ا مهمٍّ خارجيٍّا نفوذًا العضوية،
الجماعة منح عىل أصًال فرنسا ت أرصَّ أن ا حقٍّ الحظ حسن من وكان والرشقية. الوسطى

الخارجية. لسياستها أدوات
الرغم وعىل الدويل. للتفاوض ا مهمٍّ ميدانًا املناخ، وباألخصتغريُّ أيًضا، البيئة صارت
من أكرب دويل حكومي طابع ذي إلجراء خاضعًة تظل الخارجية االتحاد سياسة أن من
— العارش الفصل يف سنرى وكما — هذا مع األوروبي االتحاد فإن التجارية، سياسته

األوزون. طبقة وتدمري العاملي االحرتار مكافحة مفاوضات عىل حاسم تأثري له كان
من الرغم عىل الدويل، النقدي النظام يف مماثًال دوًرا بعُد األوروبي االتحاد يلعب ال
نقدية سياسة لتنفيذ املؤسسية فالرتتيبات اليورو؛ منطقة أزمة تتيحها التي اإلمكانية
املحتمل، ثقلها ممارسة من لتمكينها الحايل الوقت يف يكفي بما قوية ليست خارجية
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اليابان ٥٪

الواردات

٪٣٦
الواليات ا&تحدة 
 األمريكية ١٣٪

الص1 ٩٪

غ5ها ٣٧٪

االتحاد األوروبي-٢٧

الصادرات

٪٣٥

اليابان ٥٪

الواليات ا&تحدة 
 األمريكية ٩٪

الص1 ١١٪

غ5ها ٤٠٪

االتحاد األوروبي-٢٧

من وغريها واليابان والصني املتحدة والواليات األوروبي االتحاد حصص :(٨) بياني رسم
.٢٠١٠ عام العاملية التجارة

بشأن النقاشات يف ا مهمٍّ العبًا بالفعل أصبح األوروبي املركزي البنك أن من الرغم عىل
السياسات.
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الخارجية السياسة (2)

كعنرص ١٩٧٠ عام األعضاء الدول بني الخارجية السياسة مجال يف التعاون استُحدث
«التعاون اسم النشاط هذا وأُعطي والدنمارك، وأيرلندا بريطانيا الشتمال وتوسيع تعميق
لتمييز «سيايس» كلمة الخارجية الشئون وزارات استخدمت حيث األوروبي»؛ السيايس
لكن وضيًعا. يُعترب أنه الواضح من الذي كاالقتصاد، أمور عن رفيعة» «سياسة تراه ما
سيحققه يشء أي من بكثري أهم بالفعل كانت للجماعة الخارجية االقتصادية السياسات
يف — فرنسا إرصار مع سيما وال التالية، السنوات خالل األوروبي السيايس التعاون
حكوميٍّا ليس األوروبي السيايس التعاون عىل اإلبقاء عىل — ديجول تلت التي السنوات

االنفصال. تمام الجماعة عن منفصًال أيًضا بل فحسب، دوليٍّا
الدول أدرجت عندما هامة مبكرة نتيجة فعًال األوروبي السيايس التعاون ق حقَّ
وقبل أوروبا»، يف والتعاون األمن «مؤتمر أعمال جدول عىل اإلنسان حقوق األعضاء
أن من الرغم عىل — تبنيَّ والذي النهاية، يف تبنيه تم الذي النص السوفييتي االتحاد
الكتلة حل يف ساهم الذي االضطراب د عضَّ أنه — كبري شأن ذا آنذاك يعتربه لم أحًدا
أن لها ُقدِّر سويٍّا للعمل طرًقا األعضاء الدول دبلوماسيو ابتكر أعم، وبوجه السوفييتية.
مع العالقات يف املوضوعات، من واسعة طائفة حيال املشرتكة املواقف من كثريًا تُفرز
لقبول مهيأة فرنسا كانت ،١٩٨٥ عام وبحلول أيًضا. املتحدة األمم ويف األخرى الدول
القانون يف عليه فاشتُمل الجماعة، إىل األوروبي السيايس التعاون تقريب إىل الحاجة

املوحد. األوروبي
الخارجية السياسة مجال يف التعاون شهده الذي التايل الشكيل التطور تمثَّل
الثانية» «الركيزة بصفته الجماعة إىل بذلك لينضم ماسرتيخت، معاهدة يف تضمينه يف
تخفيض احتمال خشيت التي فرنسا قلق أملانيا توحيد احتمال أثار فقد األوروبي. لالتحاد
رشقية سياسة واتباعها األملانية، الفرنسية الرشاكَة — حجًما أكرب تصري أن بعد — أملانيا
أرادوا الجماعة، إطار يف أملانيا إلرساء املوحدة العملة الفرنسيون أيَّد وكما مستقلة.
األملان، أما الرشق. مع العالقات يف أملانيا استقاللية من للحد مشرتكة خارجية سياسة
أوروبا قيام مخطط من جزءًا رأوه فقد الطرح، هذا معارضة عن بعيدين كانوا الذين
سياسة وجود يف كول واملستشار ميرتان الرئيس من كلٌّ ورأى فيدرالية. بطريقة موحدة
اقرتحا لذا أوروبا؛ يف الدائم للسالم ترسيًخا املوحدة، العملة بجانب مشرتكة، خارجية
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باالتحاد املعني املؤتمر مع بالتوازي السيايس» «االتحاد حول دويل حكومي مؤتمر عقد
والنقدي. االقتصادي

وأملاني. فرنيس جندي مليون رفات تضم التي املقابر بني بيد يًدا وميرتان كول :1-8 شكل

واضحة. إجابة تتلقَّ السيايسلم باالتحاد يعنيانه تاترشعما السيدة سألتهما وعندما
خارجية سياسة انتهاج فكرة عىل اتفاقهما من الرغم عىل االثنني، أن األسباب أحد كان
إصالح بشأن مختلَفنْي كانا املصطلح)، لهما استُعمل اللذين العنرصين (أحد مشرتكة
العنارص تقوية يف الفرنسيني رغبة من الرغم عىل أنه ذلك اآلخر)، (العنرص املؤسسات
نظام صوب التحرك يريدون األملان كان األوروبي، املجلس وباألخص الدولية، الحكومية
لم األمر. هذا عن واحد بصوت يتحدثا أن الصعب من كان لذا الربملان؛ بتقوية فيدرايل
القائم، األوروبي السيايس التعاون قبولها من الرغم وعىل االثنني، أي تريد تاترش تكن
تسري أن تتصور أملانيا كانت وبينما فيه. يد الجماعة ملؤسسات تكون أن تريد تكن لم
أيًضا فرنسا عارضت الجماعة، اختصاصات أحد إىل تحولها اتجاه يف الخارجية السياسة
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«بالسياسة املعنية الدولية الحكومية الثانية» «الركيزة املحصلة فكانت الفكرة، هذه
املشرتكة». واألمنية الخارجية

السيايس «التعاون من أفخم اسًما املشرتكة واألمنية الخارجية السياسة أُعطيت
يف الدفاع ذُكر الخليج، حرب يف السيئ أوروبا أداء أعقاب ويف أكرب. ومؤسسات األوروبي»
دفاعية قدرة إنشاء يف الفرنسية الرغبة من كلٍّ الستيعاب مبهمة بعبارات لكن املعاهدة،
الناتو؛ إضعاف خشية القبيل هذا من يشء ألي الربيطانية واملعارضة مستقلة، أوروبية
واألمنية الخارجية السياسة تتمخض لم كما دفاع، كلمة استخدام عن الكثري يَنتج لم لذا
األوروبي السيايس التعاون قه حقَّ مما كثريًا أحسن نتائج عن آنذاك الحقيقة يف املشرتكة
ركيزة الستحداث أمسرتدام، معاهدة إطار يف ثانية، محاولة هناك كانت لذا ذلك؛ قبل

ُمرضية. ثانية
األهداف من مجموعة ضمنها من الجوانب، من عدًدا أمسرتدام معاهدة أوضحت
باألغلبية التصويت استخدام وإمكانية املشرتكة، واألمنية الخارجية للسياسة العامة
محاولة كان أهمية األشد األمر املعزز. التعاون عن فضًال الحاالت، بعض يف املرشوطة
وهو ساٍم؛ ممثل منصب باستحداث وذلك الخارجي، للتمثيل أبسط نظام عىل النص
هذا، سمح وقد دويل. حكومي منصب أنه بمعنى املجلس؛ أمانة عام أمني سيشغله منصب
حلف عام أمني وهو السامي، للممثل األمانة، داخل التخطيطية القدرات بزيادة مقرونًا
املنظمات يف لالتحاد كثريًا أقوى صورة بإبراز سوالنا، خافيري السابق األطليس شمال

الدولية.
ال كانت نيس معاهدة أدخلتها التي الطفيفة والرتقيعات أمسرتدام معاهدة أن غري
الخارجية السياسة واجهتها التي املستمرة البنيوية للمشكالت للتصدي كافية غري تزال
تنظيم إعادة يف االنخراط رضورة عىل رصاحة اليكن عملية ركزت لذا املشرتكة؛ واألمنية
نظام أنهت التي لشبونة معاهدة إىل النهاية يف أفىض مما الخارجي؛ للتمثيل جوهرية
املنصب بهذا املنوط كان واحدة. خارجية شخصية خلق وحاولت ماسرتيخت، ركيزة
األمنية»، والسياسة الخارجية للشئون األوروبي لالتحاد السامي «املمثل وهو الجديد،
هيئة ورئيس املفوضية رئيس نائب شاغله سيكون إذ واملجلس؛ املفوضية بني الربط
لدى كانت بإيجاز، األوروبية. املجالس حضوره إىل إضافة باملجلس، الخارجية الشئون
موارد من بدعم سيما وال أساسيٍّا، دوليٍّا سياسيٍّا العبًا يصبح أن إمكانية السامي املمثل
سلًكا جوهرها يف تمثل التي الخارجية» للشئون األوروبية «الدائرة هي جديدة؛ دائرة
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رئاسة مجلس
االتحاد  األوروبي 

ا1مثل السامي للشئون
الخارجية والسياسة األمنية

ا1فوضية

الدائرة األوروبية للشئون
 الخارجية

التوسع

مكتب العون
اإلنساني 

اللجنة السياسية واألمنية

إدارة التخطيط وإدارة
األزمات 

 هيئة األركان العسكرية
 لالتحاد  األوروبي

 مركز عمليات
االتحاد  األوروبي

وكالة الدفاع األوروبية

التنمية

املشرتكة. واألمنية الخارجية السياسة يخص فيما األوروبي االتحاد يُمثَّل كيف :(٩) بياني رسم

للمجلس، املشرتكة واألعمال للمواقف القانوني اإلطار وباستخدام أوروبيٍّا. دبلوماسيٍّا
العالم. يف مميز أوروبي موقف لصياغة كبري مجال هناك كان

من السابق يف النظام به اتصف مما قدٍر تقليل عىل التنظيم إعادة ساعدت بينما
لتكون أشتون كاثرين اختيار إن نقول أن أيًضا العدالة من داٍع، دون وتكرار تعقيد
الزعماء سعى التي الحدود تواصل عىل أيًضا دلَّ السامي املمثل منصب يشغل من أول
اختيار قرار دلَّ النشاط، بالغة بارزة شخصية اختيار من فبدًال فرضها؛ إىل الوطنيون
ثَمَّ ومن املنصب؛ لهذا اإلداري الطابع عليه يغلب الذي الدور عىل أشتون كاثرين البارونة
من بدًال وتعبئتها الجديدة لشبونة هياكل إنشاء تويل يف اآلن حتى عملها معظم انحرص
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ملحور تقسيم عن أسفرا الثنائيَّنْي ِسيَّنْي املؤسَّ الدورين أن والحقيقة بارز. بعمل القيام
للسياسة. توحيد عن أسفرا ما بقدر الرتكيز

إن ما سيما وال األرجح، عىل الخارجي للتمثيل التدريجي الدمج يستمر سوف
يقينًا سيلعب كما املؤسسية، هوياتها وتطوير االستقرار من الجديدة املؤسسات تتمكن
لكن هذا، يف دوًرا امليزانية مخصصات عىل التأثري يف األوروبي للربملان املتنامي الدور

النتائج. أبرز فيه ستُلمس الذي املجال سيكون األمن أن األرجح

األمن (3)

يف املشرتكة لسياسته فاعًال عسكريٍّا دعًما االتحاد يوفر أن برضورة الوعي شجع
من الرغم فعىل لذا الدفاع؛ ميدان يف قدرته تقوية عىل الحكومات السابقة يوغوسالفيا
تهديد أي ضد للدفاع املتحدة والواليات األطليس شمال حلف عىل اعتمادها إدراكها
معاهدة يف منها ما نوًعا أقوى لغة أمسرتدام معاهدة يف استَخدمت أمنها، يواجه كبري
لسياسة التدريجية «الصياغة تصوَّرت حيث ذاته؛ االتحاد قدرة يخص فيما ماسرتيخت
املهام اشتمال املبارش غرضه مشرتك» دفاع إقامة إىل تؤدي ربما مشرتكة دفاعية

السالم.» صنع ذلك يف بما األزمات و«إدارة السالم، وحفظ اإلنسانية،
مواجهة يف بصعوبة، األطليس، شمال حلف دور عىل االتفاق هذا إىل التوصل تم
فرنسا. ممثليها وأبرز الصورة، عن بعيدة املتحدة الواليات إبقاء يف رغبت التي البلدان
عىل — األوروبيني أن عىل كوسوفو، يف سيما وال البلقان، يف الصعبة التجارب برهنت وقد
تقديم عىل إال يقدروا لم — األمريكيني إنفاق ثلثي البالغ العسكري إنفاقهم من الرغم
محدوًدا العمليات سري عىل تأثريهم كان كما األمريكيون، قدَّمها التي النريانية القوة ُعرش
إىل الرئيسة، األوروبية املساهمة قدموا الذين والفرنسيني، الربيطانيني دفع وهذا باملثل.
أن أثبتت قد والبلقان الخليج حروب يف الفرنسيني خربة كانت الدفاعية. مبادرتهم إطالق
عسكرية مساهمة تقديم أرادوا إذا أكرب بدرجة األطليس شمال حلف من االقرتاب عليهم
أن وبعد الفرنسيني؛ مع العمل ميزة يرون جانبهم من فصاروا الربيطانيون أما فاعلة.
يمكن كميدان الدفاع رأت اليورو، منطقة يف مؤسًسا عضًوا تكون أن الحكومة رفضت

االتحاد. إطار يف محوري دور لربيطانيا فيه يُضمن أن
األوروبي لالتحاد تابعة رسيع رد قوة بإنشاء املشرتك املقرتح هي النتيجة كانت
هلسنكي يف األوروبي املجلس تبناه والذي فرد، ألف و٦٠ ألف ٥٠ بني ما قوامها يبلغ
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االتحاد بدأ االتحاد. يف أوروبا غرب اتحاد دمج عىل ُووفق كما ،١٩٩٩ ديسمرب يف
«السياسة باسم اآلن إليها (يشار والدفاع» لألمن أوروبية «سياسة لبنات يضع األوروبي
الخارجية للسياسة األمنية الذراع بمثابة لتكون والدفاع») لألمن املشرتكة األوروبية
وزراء مشاركة مع األركان، وهيئة الدفاعي للتخطيط هيكًال فأسس املشرتكة، واألمنية
أركان «رؤساء تمثل عسكرية ولجنة املجلس، مؤتمرات يف الخارجية وزراء بجانب الدفاع
ل وحوَّ املجلس؛ أمانة داخل عسكرية أركان وهيئة األعضاء، بالدول املسلحة» القوات
إلنشاء التحضريات بدأت وأمنية. سياسية لجنة إىل املجلس أمام املسئولة السياسية اللجنة
التي الحاالت «يف مستقل بشكل األزمات وإدارة السالم، حفظ مهمتها الرسيع للرد قوة
إىل حاجة عادًة هناك ستظل كانت وإْن ،« ككلٍّ األطليس شمال حلف فيها ينخرط ال
واالستخبارات الجوي كالنقل — األمريكية املرافق عمليٍّا تعني التي — الحلف مرافق
وهكذا كبرية. عمليات أي عىل األمريكية املوافقة يعني مما الصناعية؛ األقمار باستخدام
وُطمئنت األطليس، شمال حلف إضعاف بشأن الربيطانية الحكومة مخاوف فت تخفَّ
من أليٍّ تجيز بأحكام الحيادية، عىل دأبت دول وهي والسويد، وأيرلندا وفنلندا النمسا
التأكيد لشبونة وأعادت فيه. املشاركة أو عمل أي يف املشاركة عدم اختيار األعضاء الدول
املمثل سيطرة تحت والدفاع لألمن املشرتكة األوروبية السياسة واضعًة األهداف هذه عىل

السامي.
كتلة توافق أن يجب إذ الدفاعية؛ االتحاد قدرة تواجه التي الصعوبات هذا يبنيِّ
للعمليات وبالنسبة به؛ القيام يتسنَّى أن قبل عمل أي عىل األعضاء الدول من حرجة
ربما األمريكية، املوافقة ثَمَّ ومن األطليس؛ شمال حلف مرافق إىل تحتاج التي الكبرية
الحلف. داخل توترات سيثري مما فعله؛ األوروبيون يريد ما عىل األمريكيون يوافق ال
تكون ربما كلتيهما، األمريكية واملوافقة األوروبية الحرجة الكتلة موافقة توافر حال ويف
من الرغم وعىل وتديرها. ناجحة عملية تطلق أن من أضعف الدولية الحكومية الرتتيبات
املهيمنة األمريكية الزعامة فإن دويل؛ حكومي نظام أيًضا هو األطليس شمال حلف أن
وعىل مهيمن، طرف األوروبي االتحاد يف األعضاء الدول بني يوجد ال لكن ينجح. جعلته
عاملة؛ ديمقراطية إىل االتحاد تطوير إمكانية من مزيًدا يتيح الواقع هذا أن من الرغم
تصعب نظاًما الدفاع ميدان يف الدويل الحكومي النظام من سيجعل نفسه الوقت يف فإنه

إدارته.
السيادة، يمس الحساسية شديد ميدان يف بسالسة االتحاد ر تطوُّ سري يُتوقع يكن لم
يف املتحدة الواليات عىل اإلرهابي القاعدة هجوم بعد أصعب مواقف واجه االتحاد لكن
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وداخل األطليس شمال حلف يف الدول بني العالقات تمزقت عندما ،٢٠٠١ سبتمرب
مقرونًا اإلرهاب»، عىل «الحرب حيال أحاديٍّا نهًجا األمريكيون تبنى حيث نفسه؛ االتحاد
ا؛ حادٍّ انقساًما االتحاد أعضاء الدول شهدت كما .٢٠٠٣ مارس يف العراق يف بالتدخل
للتدخل امُلسانَدة واإلسبانية والبولندية واإليطالية الربيطانية الحكومات مت تزعَّ حيث
واإلسبان اإليطاليون بقليل بعدها إليهم وانضم واألملان، الفرنسيون كان بينما األمريكي،
هذا يعوق أن ًعا متوقَّ كان ربما التدخل. لهذا املعارضني أبرز حكومتيهم، تغريُّ بعد
حلف داخل العالقات وكذلك العسكري، األمن ميدان يف االتحاد قدرة تطوير استمرار
لكن الوقت، لبعض والدفاع لألمن األوروبية السياسة تقدم فعًال ر أخَّ وقد األطليس، شمال
الحلول عىل قادًرا كان ٢٠٠٤ عام وبحلول األمن، ميدان يف قدرته تطوير واصل االتحاد
األوروبية» الدفاع «وكالة وإنشاء البوسنة، يف للحلف التابعة السالم حفظ قوة محل
بهدف فرد؛ ١٥٠٠ الواحدة قوام قتالية مجموعات وإنشاء األسلحة، إنتاج كفاءة لتحسني

عملية. بشن املجلس من قرار صدور من أيام ٥ غضون يف نرشها
مدنية قوة مجرد من أكثر شيئًا سيصبح األمن، ميدان يف قدرته االتحاد تطوير مع
السياسة من األخرى والجوانب والبيئية االقتصادية الجوانب يف لقوته لكن عظيمة،
شديدة أهمية — الناعمة» «القوة التلطُّف من يشء فيه بأسلوب ى تُسمَّ التي — الخارجية
وازدهاًرا. أمنًا أكثر عالم إليجاد قوة بوصفها عظيمة إضافية إمكانية ولديها بالفعل،
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أوروبا األورويبوسائر االحتاد

الدول من صغرية مجموعة تطوير عىل قدرته األوروبي االتحاد يف اإلعجاب يثري ما أشد من
اتساًعا أكثر أوروبيٍّا اتحاًدا لتصبح رقعتها وبسط الغربية، أوروبا يف نسبيٍّا املتشابهة
الخمسينيات، منذ والتوسع ق التعمُّ عملية الثاني الفصل يف تناولنا وقد بكثري. وعمًقا
يف التوسع كان الطويلة، العملية هذه إطار ويف وتناقض. تآزر أوجه من فيها بما
طلب تجاه ديجول فعل رد باستثناء للنزاع، إثارة األشد هو والرشقية الوسطى أوروبا
رشًقا التوسع أن عىل عموًما توافقت األعضاء الدول أن حني ويف الربيطاني. االنضمام
درجات أيًضا هناك كانت واألمن، االزدهار مساحة توسيع بغية ترحيب، محل سيكون
يف النادر باألمر تعد لم التوسع» «إجهاد مناقشة أن حدِّ إىل الحماس من بشدة متفاوتة
يمكن لكن الطريق، يف آتية مشكالت هناك كانت أنه ريب وال القديمة. األعضاء الدول
يف وباألخص تطوره، واستمرار األوروبي االتحاد من جوهري كجزء التوسع إىل النظر
أي أمام مفتوحة العضوية أن تؤكد املعاهدة زالت وما خارجه. يظلون من مع تعامالته
والحريات اإلنسان حقوق واحرتام والديمقراطية، الحرية «مبادئ تحرتم أوروبية دولة

القانون.» وسيادة األساسية،

الغربية أوروبا أغلبية الشتمال التوسع (1)

املجلس يطلب انضمام، طلب ي تلقِّ فعند التوسع؛ عملية يف يُتَّبع روتيني إجراء هناك
إلجراء تفويًضا باإلجماع، يقر، أن أساسه عىل له يجوز الذي «رأيها» املفوضية من
إقرار املطاف نهاية يف ويلزم املجلس، إرشاف تحت املفوضية تتفاوض املفاوضات.
األعضاء الدول يف التصديق يليها الربملان، وبموافقة املجلس، يف باإلجماع انضمام معاهدة

كافة.
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أمثلتها أول كانت التي االنتساب، صور من ما بصورة العضوية تُسبق أن يمكن
الحواجز إزالة عىل ت نصَّ والتي ،١٩٦٢ عام والجماعة اليونان بني االنتساب اتفاقية
مجلس خالل ومن التعاون، من عديدة صور ويف انتقالية، فرتة مدى عىل التجارية
وبعد النهاية. يف العضوية عىل الدولة حصول أيًضا االتفاقية تصورت كما انتساب.

.١٩٨١ عام العضوية عىل بالفعل اليونان حصلت التقلُّبات، من العديد
نظاماهما كان إذ الستينيات؛ يف لالنتساب مؤهلتنَْي وإسبانيا الربتغال تكن لم
الرشكاء هي وحدها الديمقراطية البلدان كانت التي الجماعة، مع متوافقني غري الحاكمان
الرابطة يف ًسا ُمؤسِّ عضًوا ،١٩٦٠ يف قبل، من صارت قد الربتغال كانت لها. املناسبني
االقتصادية الجماعة تأسيس عىل ا ردٍّ بريطانيا ستها أسَّ التي الحرة للتجارة األوروبية
عىل القتصارها نظًرا ألعضائها؛ السياسية بالطبيعة معنية تكن لم والتي األوروبية،
السبعينيات، يف الدكتاتورية محل الديمقراطية حلَّت فعندما لذا املحضة. التجارية العالقة
سابقة صورة أي دون الجماعة إىل االنضمام بشأن أيبرييا جزيرة شبه بلَدي تفاوضكال
االنضمام ق يتحقَّ لم إذ املفاوضات؛ استطالة أسباب أحد هذا وكان االنتساب. صور من
الفرنسيني، املزارعني جانب من وباألخص الحمائية، أنصار مقاومة لكن ،١٩٨٦ يف إال

األهم. السبب كانت
األوروبية بالرابطة الشماليني لألعضاء بالنسبة مختلًفا العضوية إىل الطريق كان
والسويرسيون والسويديون والنرويجيون والدنماركيون الربيطانيون كان الحرة. للتجارة
النمساويون استُبعد كما الجماعة، لعضوية السياسية املقتضيات عن بأنفسهم نأوا قد
عام وأيرلندا والدنمارك بريطانيا وانضمت فيها. طرًفا كانوا التي السالم معاهدة بفعل
حرة تجارة اتفاقيات نفسه الوقت يف وأُبرمت نحو، أي عىل انتساب سابق دون ١٩٧٣
الحرة، للتجارة األوروبية بالرابطة األخرى الدول من واحدة وكل الجماعة بني ثنائية
فنلندا مع الحًقا االتفاقيات هذه وأُبرمت الوقت. ذلك بحلول أيسلندا تضم كانت التي

.١٩٩١ عام انضمت التي وليختنشتاين ،١٩٨٦ عام انضمت التي
الجماعة لعضوية بطلب النمسا تقدَّمت ،١٩٨٩ عام السوفييتي القيد انفك أن بمجرد
عىل — ديلور صاغ كثريًا. عنها وسويرسا والسويد والنرويج فنلندا تتأخر ولم األوروبية،
اقتصادية «منطقة بإقامة مقرتًحا — الجماعة يضعف أن خشية التوسع هذا تأجيل أمل
سوق يف األوروبية والجماعة الحرة للتجارة األوروبية الرابطة بلدان تضم أوروبية»
القرار اتخاذ من تُستبعد أن تشأ لم الخمس الدول تلك حكومات لكن موسعة، موحدة
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والسويد وفنلندا النمسا عليها فحصلت للعضوية، بطلبات كلها تقدمت لذا الجماعة؛ يف
الحرة، التجارة ميدان يف القائمة عالقتها تها يرسَّ قصرية مفاوضات بعد ،١٩٩٥ عام
السويرسيون الناخبون ورفض الشعبي، استفتائهم يف االنضمام النرويجيون ورفض
الحرة التجارة باتفاقية سويرسا تظل لذا األوروبية. االقتصادية املنطقة حتى قبول
يربط ضئيل أثر إال األوروبية االقتصادية املنطقة من ى يتبقَّ وال أبرمتها، التي الثنائية

باالتحاد. وليختنشتاين وأيسلندا النرويج

رشًقا التوسع (2)

إذ الباردة؛ الحرب طوال فاترة السوفييتي واالتحاد األوروبية الجماعة بني العالقات ظلت
«للمعسكر تقوية إياها معتربًا القانوني االعرتاف الجماعة منح السوفييتي االتحاد رفض
(الكوميكون)؛ االقتصادي التعاون مجلس مع التفاوض الجماعة ورفضت الرأسمايل»،
وتفكُّك ١٩٨٩ عام وبعد السوفييتي. االتحاد عليها يهيمن التي االقتصادية املنظمة تلك
معقًال فيها رائيًة الجماعة إىل والرشقية الوسطى أوروبا بلدان اتجهت السوفييتية، الكتلة
االنهيار)، يف (واآلخذ الفوضوي السوفييتي االتحاد من والحماية والديمقراطية للرخاء

العضوية. عىل الحصول يف الدول هذه فكرت الحال وبطبيعة
الواقع الجزء أطلقه الذي (االسم الديمقراطية أملانيا جمهورية هو مثال أبسط كان
أملانيا جمهورية من جزءًا صارت التي نفسه)، عىل أملانيا من السوفييتية السيطرة تحت
يتسنى بحيث الالزمة الفنية التعديالت إجراء إىل الجماعة وسارعت ،١٩٩٠ عام االتحادية

إبطاء. دون األملانية العضوية تقلُّد املوسعة ألملانيا
والتنمية املعونات حزم ُوضعت األخرى، والرشقية الوسطى أوروبا لبلدان بالنسبة
املساعدة «تقديم كمرشوع مرشوعات، سعت حيث املفوضية؛ قيادة تحت سويٍّا الواسعة
هيكلة بإعادة املساعدة تقديم إىل االقتصاد»، هياكل تشكيل إلعادة واملجر لبولندا
سنويٍّا يورو مليون ٦٠٠ نحو تنفق فكانت وسياسيٍّا، اقتصاديٍّا الناشئة الديمقراطيات
الرغم فعىل ذلك، ومع املرشوع. فيها أُنهي التي السنة وهي و٢٠٠٣، ١٩٩٠ عاَمي بني
العضوية. عن لألنظار رصًفا املنطقة يف كثريون اعتربها املساعدة، هذه بمثل الرتحيب من
يشعر كان الذي املتناقض للشعور دقيًقا انعكاًسا كانت هذه النظر وجهة أن والحقيقة
عىل يعلنون الساسة من كثري كان حني ففي التوسع. تجاه االتحاد أعضاء من الكثري به
قلقني كانوا فإنهم سلميٍّا، أوروبا توحيد إعادة يف املتمثلة التاريخية االتحاد رسالة املأل
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برلني. جدار سقوط :1-9 شكل

املستقرين وغري نسبيٍّا، والصغار نسبيٍّا، الفقراء الجدد األعضاء من كبري عدد قبول حيال
عمل. فرصة عن بحثًا الغرب إىل جملًة سكانهم يرتحل ربما والذين نسبيٍّا،

إال تريدها التي للدول الكاملة العضوية منح مبدأ عىل األوروبي االتحاد يوافق ولم
مرة، وألول أيًضا، وافق االتحاد لكن كوبنهاجن. يف املنعقد األوروبي املجلس يف ،١٩٩٣ يف
وهي: كوبنهاجن، معايري باسم يُعرف صار ما ووضع املعاهدة، أحكام يف التوسع عىل
واقتصاد القانون، وسيادة األقليات، وحماية اإلنسان، وحقوق املستقرة، الديمقراطية
االتحاد بأهداف التقيد فيها بما العضوية التزامات ل تحمُّ عىل و«القدرة التنافيس، السوق
مختلف يف مختلفة معاٍن السيايس لالتحاد كان حني ويف والنقدي». واالقتصادي السيايس
مهمة فيها بما يكفي، بما واضحة كانت العضوية» «التزامات داللة فإن األعضاء؛ الدول
يختص التي الترشيعات من صفحة ألف ١٠٠ عن كثريًا يقل ال ما تطبيق هي هائلة
جاء اإلضعاف، إىل التوسع يؤدي أن من املخاوف ولتسكني املوحدة. بالسوق معظمها
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جدد أعضاء استيعاب عىل «القدرة االتحاد لدى تكون أن برضورة القايض الرشط أيًضا
التكامل.» زخم عىل نفسه الوقت يف الحفاظ مع

شاملة برامج ووضع النحو، هذا عىل للعضوية األدنى الحد وضع من الرغم عىل
العجلة تبدأ لم استيفائها، عىل إلعانتها والرشقية الوسطى أوروبا لدول املساعدة لتقديم
أن االتحاد رأى ،١٩٩٨ ويف .١٩٩٧ عام أمسرتدام معاهدة إبرام بعد إال فعًال تدور
الجمهورية مع ١٩٩٨ عام املفاوضات فبدأت تقدًما، أحرزت دول خمس تضم أوىل موجة
قد أيًضا هي كانت التي قربص، بجانب وسلوفينيا وبولندا واملجر وإستونيا التشيكية
وليتوانيا والتفيا بلغاريا تضم ثانية بموجة ٢٠٠٠ عام جاء ثم العضوية، بطلب تقدمت
عملية كلِّ سري إىل أشار قد كان االتحاد أن حني ويف مالطة. بجانب وسلوفاكيا ورومانيا
يف املنعقد األوروبي املجلس وافق الخاصة، بوتريتها االنضمام عىل التفاوض عمليات من
— ورومانيا بلغاريا عدا — كلها الدول هذه انضمام إمكانية عىل ٢٠٠٣ عام كوبنهاجن

.٢٠٠٧ يف العضوية الدولتان هاتان نالت وقد .٢٠٠٤ مايو يف
الدول جانب فعىل األسباب؛ من لعدد بشدة مطولة رشًقا التوسع عملية كانت
االنبثاق سياق يف سيما وال ا، جدٍّ كبرية املطلوبة التكييفات كانت الجديدة، األعضاء
ببساطة تفتقر كثرية دول هناك كانت املخطط. االقتصاد عىل قائمة شيوعية نظم من
من الكثري تسيري يف جذرية تغيريات لتنفيذ الالزمة الخربات أو املوارد أو املؤسسات إىل
تحدثنا فقد الراهنة، األعضاء الدول جانب عىل أما القرار. واتخاذ العامة السياسة مجاالت
عىل املرتتبة واآلثار االتحاد، داخل التجانس عدم درجة ازدياد من املخاوف عن بالفعل
األخرية النقطة لهذه وكان األوروبي. االتحاد سياسات حالة وعىل والتنقل، الحركة حرية
إلصالح يكافح كان فيما التسعينيات، أواخر يف االتحاد وقت من كثريًا تستغرق أن
كبري لعدد الوشيك املجيء مع للتعامل التماسك؛ وسياسات املشرتكة الزراعية السياسة
الفصل يف اإلصالحات تلك ناقشنا وقد الكبرية. الزراعية القطاعات ذات الفقرية الدول من
السياسات إصالح هو إليه التوصل تم الذي الحل أن نجد عام، منظور من الخامس.
أن الجديدة للدول يمكن الذي املبلغ من أيًضا الحد مع لكن املقدم، الدعم أنواع بتغيري
ثابتًا ملمًحا الجدد األعضاء تجاه ظاهره يف الجائر النهج هذا ظل حالة. أي يف به تطالب
حماية إىل الراهنة األعضاء الدول تسعى حيث كافة؛ السابقة التوسع عمليات مالمح من
مقاومة عىل تقدر ال العضوية طالبة الدولة دامت وما تستطيع، دامت ما مصالحها
وتُوِّجت املؤسيس، اإلصالح بشأن دارت التي املناقشات يف أيًضا هذا تجىلَّ قليًال. إال ذلك
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متقدمة بطلب (ألبانيا)

الدول األعضاء  الثماني والعرشون الحالية

دول مرشحة ( أيسلندا، مقدونيا، الجبل األسود، رصبيا، تركيا)

دول مرشحة محتملة (البوسنة والهرسك، كوسوفو)

انضمام. بطلب املتقدمة الدول :(٢) خريطة

إىل للدعوة كافية بدرجة مرضية غري األعضاء الدول بعض وجدتها التي نيس بمعاهدة
الدستوري. املؤتمر

بعد فيما األوروبي االتحاد مالمح أبرز يكون ربما القلق، هذا كل من الرغم عىل
استبدال يف الفشل من الرغم فعىل تاريخه؛ حتى التوسع هذا سهولة مدى هو التوسع
وظائفها القرار باتخاذ املعنية االتحاد أجهزة أدت نيس، بتسوية الدستورية املعاهدة
يف عه توقَّ قد البعض كان الذي التام الشلل يحدث ولم التوسع، عن ناشئة مشكالت دون
أنها نجد األوروبي، االتحاد داخل األزمات أبرز ندرس عندما أننا والحقيقة التسعينيات.
الفرنسيني تصويت وهي الجديدة، تخص مما أكثر القديمة األعضاء الدول تخص كانت
حرب تجاه األنجلوساكسوني واالنقسام الدستورية، املعاهدة عىل بالرفض والهولنديني
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األعضاء أن أحدهما: لسببني؛ ذلك حدث وقد اليورو. يف اليونان وعضوية وتبعاتها، العراق
ما. حدٍّ إىل بولندا باستثناء االتحاد، داخل العمل كيفية يتعلَّمون وهم جانبًا تواروا الجدد
كان إذ العضوية؛ لنيل الدول هذه به قامت الذي الهيكيل التكييف بعمق يتعلق واآلخر:

القدامى. األعضاء من العضوية بمتطلبات تقيًُّدا أشد منها كثريٌ

أوروبا جنوبرشق (3)

يف أخرى دولة أي من الجماعة إىل أقرب تتفكك، أن قبل السابقة، يوغوسالفيا كانت
يف املتحدة الواليات فأرادت والحروب، التفكك جاء ثم الرشقية، أو الوسطى أوروبا
خارجية وزير بوز، جاك تحدَّث وقد املشكالت. هذه مع األوروبيون يتعامل أن البداية
قال شهرية بعبارة ،١٩٩١ من األول النصف يف للمجلس الدوري والرئيس لوكسمبورج
حروبًا لكن كبري، قتال دون االستقالل عىل سلوفينيا حصلت أوروبا.» ساعة «هذه فيها:
جميعها الثالث الحاالت ويف كوسوفو. يف والحًقا والبوسنة، كرواتيا يف ذلك تلت مريرة
الواليات كانت ذلك، من بدًال بوز. مقولة مستوى إىل تماًما النهوض يف االتحاد أخفق
دائمة سلمية تسوية إىل التوصل يف فاعلني طرفني أهم هما األطليس شمال وحلف املتحدة

اإلنسانية. اإلغاثة تقديم تويل عىل األوروبي االتحاد اقتصار مع املنطقة، يف
للسياسة تامة مراجعة إجراء عىل تشجيعه لالتحاد التجربة هذه نتائج أهم كانت
خشنة عسكرية قدرات إنشاء هو عنه تمخضت ما أبرز املشرتكة، واألمنية الخارجية
كما األزمات، وإدارة السالم، وحفظ اإلنسانية، لإلغاثة بطرسربج مهام يسمى ما لتأمني
بعضها املختلفة الخارجية سياساته تواُفق دراسة إىل االتحاد دفع عىل أيًضا ساعدت
السامي املمثل منصب استحداث يف وضوًحا أشد نحو عىل يتجىلَّ ما وهو بعض، مع
نتيجة كانت البلقان، دول يخص وفيما موحدة. واجهة األوروبي االتحاد عمل إلعطاء
أخرى، مرة الصفر لنقطة الرجوع هي األوروبي االتحاد به ُمني الذي األوَّيل الفشل
الجامعة املجموعة هذه الحًقا اتِْبعْت أوروبا. رشق لجنوب استقرار» «ميثاق وإصدار
االقتصادي، واإلصالح اإلنسان وحقوق الديمقراطية لتعزيز ُوضعت التي السياسات، من
البلقان، غرب دول من واحدة وكل االتحاد بني واالنتساب االستقرار تحقيق باتفاقات
مليون ٥٠٠ نحو ر تُوفِّ والتي لالتحاد، التابعة االنضمام» قبل ما مساعدة «أداُة تدعمها
االتحاد تمكن املنطقة، يف االستقرار تحقيق بطء رغم البلقان. غرب لدول سنويٍّا يورو
ودوًال الكامل، املرشح وْضَع ورصبيا األسود والجبل ومقدونيا العضوية، كرواتيا منح من
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حافًزا ر وفَّ ثم ومن واالنتساب؛ االستقرار تحقيق اتفاقات بموجب مؤقتًا وضًعا أخرى
اآلخرين. والرشقية الوسطى أوروبا مواطني حذو ليحذوا املحليني للساسة قويٍّا

املستقلة الدول ورابطة روسيا (4)

وليتوانيا، والتفيا إستونيا الثالث، السابقة السوفييتية البلطيق جمهوريات رفضت
السوفييتي االتحاد وريث — املستقلة الدول رابطة عضوية يف روسيا إىل االنضمام
ظلت التي الدول بني من ستٌّ وهناك .٢٠٠٤ عام األوروبي االتحاد عضوية ونالت —
وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا البيضاء وروسيا أرمينيا وهي املستقلة، الدول رابطة مع
رشَطي استوفت إذا — يمكنها ثَمَّ ومن أوروبية؛ أنها ادعاء يمكنها ذاتها، وروسيا
االتحاد. عضوية بطلب تتقدم أن — التنافيس السوق واقتصاد املستقرة الديمقراطية

دول ضم مسألة أُثريت وأوكرانيا، روسيا حدود حتى األوروبي االتحاد ع توسُّ مع
التفاوتات إليه مضاًفا روسيا، حجم هو ذلك دون يحول ما لكن املستقلة، الدول رابطة
املوجودة التفاوتات كثريًا تفوق والتي األوروبي، االتحاد وبني بينها والسياسية االقتصادية
ثنائية عالقات إقامة هي املتبعة السياسة كانت ثَمَّ ومن والرشقية؛ الوسطى أوروبا يف
أيًضا األخرى الدول وتواجه العضوية. يف التفكري من بدًال أوثق األطراف ومتعددة
إىل التحول يف كبرية مشكالت تواجه أوكرانيا أن من الرغم عىل لكن ة، جمَّ صعوبات

الطويل. املدى عىل مستبعدة ليست العضوية يف الرغبة فإن مستقرة؛ ديمقراطية
الديمقراطية إىل االنتقال عىل املساعدة إىل توَّاًقا كان لطاملا األوروبي االتحاد أن غري
١٩٩١ عاَمي بني أدار إذ املستقلة؛ الدول رابطة عموم يف الحرة السوق واقتصادات
إىل التقنية املساعدة «برنامج باسم يُعرف للمساعدات ا جدٍّ مكثًفا برنامًجا و٢٠٠٧
— سنويٍّا يورو مليون ٥٠٠ نحو تبلغ بميزانية — ركَّز الذي املستقلة»، الدول رابطة
والخدمات اإلداري، واإلصالح وتطويرها، املؤسسات تشكيل إعادة قبيل من أشياء عىل
الربامج من كبريًا جزءًا وتشكِّل بند، أكرب تُعد التي النووية والسالمة والتعليم، االجتماعية،
الدول رابطة إىل التقنية املساعدة برنامج أُلغي العارش، الفصل يف سنرى وكما اإلقليمية.

األوروبية». الجوار «سياسة محلَّه وحلَّت املستقلة
ذلك كبري حدٍّ انقىضإىل الذي الوقت ففي ملتبسة؛ عالقة بروسيا االتحاد عالقة تظل
الروسية الديمقراطية طبيعة أثارت الباردة، للحرب ِسمًة كان الذي العسكري التنافس
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ا%نطقة االقتصادية
 األوروبية

االتحاد األوروبي

قربص

مالطة
السويد

النمسا
فنلندا

أيرلندا

التفيا
ليتوانيا 

لوكسمبورج
هولندا
بولندا

الربتغال 
رومانيا 

سلوفاكيا
سلوفينيا

إسبانيا
ا8ملكة ا8تحدة      

بلجيكا 
بلغاريا  

كرواتيا٭  
الجمهورية التشيكية  

الدنمارك  
إستونيا 

فرنسا 
أ8انيا 

اليونان 
ا8جر 

إيطاليا 

  ٭انضمت كرواتيا إىل عضوية االتحاد األوروبي يف يوليو ٢٠١٣.

حلف شمال
األطليس

كندا
الواليات
ا8تحدة 

األمريكية

دول يف مفاوضات
االنضمام إىل االتحاد

مقدونيا
الجبل األسود

رصبيا

الرابطة األوروبية
للتجارة الحرة

ليختنشتاين

سويرسا

النرويج

ألبانيا

تركيا أيسلندا

بيالروس 
كازاخستان 

قUغيزستان   
طاجيكستان 
تركمانستان 

أوزبكستان

مجلس
الرشاكة

األوروبية
األطلسية

الكريس الرسويل

أرمينيا 
أذربيجان

البوسنة/الهرسك
جورجيا
مولدوفا

روسيا
أوكرانيا    

أندورا
سان مارينو

موناكو

مجلس أوروبا 

منظمة األمن
والتعاون يف

أوروبا

.٢٠١٣ أوروبا بنية :(٣) خريطة

تضاؤل ومع جديدة. توتر نقاط الجديد القرن يف بوتني فالديمري حكم إبان فيها املشكوك
النحو عىل اآلن حتى الحرة السوق اقتصاد إىل تحوُّلها نجاح وعدم العسكرية روسيا قوة
إىل الطبيعية الطاقة من الهائلة صادراتها تستخدم الروسية الحكومة بدأت املرجو،
عهد شهد حيث الدولية؛ الساحة عىل فاعًال طرًفا بها تكون جديدة كطريقة أوروبا
حجَمها — الدولة عليها تسيطر — ونفط غاز رشكات استخدام عىل متكررة أمثلة بوتني
االتحاد يف الطاقة أسواق داخل الهيمنة متزايدة مراكز لكسب بالكرملني امُلميَّزة وعالَقتها
األوروبي االتحاد ينتهجها التي الطاقة تحرير أجندة ذلك عىل وساعدتها األوروبي،
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عىل حاليٍّا الروسية الرشكات اعتماد بحقيقة مرهونة الهيمنة هذه أن حني ويف ذاته.
والقانونية السياسية النظم يف الثقة تزداد ريثما فإنه أرباحها، معظم يف األوروبي االتحاد
الرشاكة «اتفاق يتجاوز بما عالقته تطوير إىل االتحاد يسعى أن يُتوقع ال روسيا، يف
.٢٠١٢ عام العاملية التجارة منظمة إىل روسيا انضمام من الرغم عىل الحايل، والتعاون»

تركيا (5)

التعامل يصعب رشيًكا روسيا كانت فإذا تركيا؛ إىل اإلشارة دون الفصل هذا يكتمل ال
أعلنت ألنها جانبه؛ يف شوكة كانت لطاملا تركيا فإن األوروبي؛ لالتحاد بالنسبة معه

ا. جدٍّ طويلة فرتة منذ االتحاد عضوية إىل االنضمام يف رغبتها وحماس برصاحة
كاتفاقية انتساب اتفاقية ١٩٦٤ عام األوروبية االقتصادية الجماعة مع تركيا أبرمت
سنة، ٢٢ مدتها انتقالية فرتة يف انعكست تركيا حيال الجماعة شكوك أن عدا اليونان،
لكن ،١٩٨٧ يف العضوية بطلب تركيا تقدَّمت بالعضوية. واضح التزام وجود وعدم
مع ،٢٠٠٥ يف إال املفاوضات تبدأ ولم ،١٩٩٩ حتى كمرشح بها يعرتف لم االتحاد
بمعايري حتى املطوَّلة، العملية هذه ومثل آتية. طويلة سنوات قبل انضمامها توقع عدم

ما. تفسري إىل تحتاج املتدنية، األوروبي االتحاد
كان إذا فيما الشك إىل تدعوهم التي األسباب من عدد عن االتحاد ساسة أعرب
وعدم كوبنهاجن معايري إىل أُشريَ أوًال: ال؛ أم العضوية عىل تركيا تحصل أن ينبغي
السياسة، يف املسلحة القوات ودور اإلنسان، لحقوق انتهاكات من فيه ملا البلد مالءمة
ثانيًا: معنًى. ذات إصالحات إدخال إمكانية ومدى االقتصاد، تعرتي التي الضعف ونقاط
عضٍو دولٍة أكرب تكون أن قبل طويل وقت يميض (فلن تركيا حجم بشأن شواغل هناك
احتمال من ذلك عىل يرتتب وما املرتفع) مواليدها معدل بفضل األوروبي االتحاد يف
املجلس. يف التصويتي والوزن األخرى األعضاء الدول إىل النطاق واسعة هجرة حدوث
التوسع هذا مثل قبل حقيقية وقفة إىل والحاجة التوسع» «إجهاد عن الحديث كثُر ثالثًا:
تركيا أن فكرة هو جميعها، األخرى األبعاد هذه يؤكد ربما والذي الرابع، األمر الكبري.
تقوم ال بالجغرافيا «أوروبية» بأنها ودعواها مسلمون، أغلبيتهم فسكانها «غريب»؛ بلد
التاريخي. الحاليني األعضاء مسار عن تماًما يختلف التاريخي ومسارها قوي، دليل عىل
عليه. يكون أن ينبغي وما األوروبي االتحاد ماهية بشأن كثرية مفاهيم تتحدى بهذا وهي
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املرشوع قوة يعكس املعارضة هذه مواجهة يف فإرصارهم جانبهم، من األتراك أما
أن ريب وال والغرب. الرشق بني كجرس نفَسه البلِد ر تصوُّ وقوة البلد، يف الغربي الكمايل
والسياسية القانونية الهياكل عىل ا جدٍّ كبرية تعديالت أجرت املتعاقبة الرتكية الحكومات
تماًما مدهش يشء وهو بشدة، إليها تتوق كانت التي االنضمام مفاوضات إجراء لضمان
سيما وال الرتكي، الصرب لكن ستحدث، املفاوضات هذه مثل أن يف اليقني انعدام نتيجة
يف الرغبة يف فتوًرا األخرية السنوات شهدت وقد نهاية، بال ليس الجمهور، عامة بني
أعني تبدأ حيث التوسع، عمليات سمات من عادية سمة هذا لكن االتحاد، إىل االنضمام

العضوية. اقرتاب مع واملنافع التكاليف عىل التفتُّح يف الناس
العضوية تمثل األعضاء الدول من كثري ويف عالقة. تركيا عضوية تظل ذلك ومع
الذي السؤال لكن سواء، حدٍّ عىل والنخب للجماهري بالنسبة عميقة، إشكالية الرتكية
االتحاد يضم منشود. غري أم منشوًدا تركيا استبعاد كان إذا ما هو يُطرح أن ينبغي
يتصورها التي العقبة ليس فالدين لذا مسلم؛ مليون ١٥ من أكثر بالفعل األوروبي
االتحاد مكانة توطيد عىل املساعدة يمكنه تركيا عضوية قبول فإن كذلك البعض،
األوسط، الرشق إىل للعبور جًرسا تمثل دولة قبول خالل من عاملية، كقوة األوروبي
املطاف، نهاية يف يُتخذ الذي القرار يكن مهما الضخمة. العسكرية قدرتها خالل ومن

املستقبيل. وتطوره لالتحاد بالنسبة خطرية آثار له فستكون
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العامل األورويبيف االحتاد دور

تصلح ربما التقدم»، شديدة دوًال الفيدرالية املؤسسات د توحِّ أن «يمكن كيف بيَّنا أن بعد
الذي األمل هو هذا كان وسالًما.» ازدهاًرا أكثر عالم «إقامة كيفية عىل كمثال الجماعة
االتحاد ظل نيويورك. يف كولومبيا جامعة طالب أمام ١٩٥٤ عام مونيه جان عنه أعرب
أغلب يف يصعب كان وإن حتى الخاصة، بمصالحه اآلخرين، مثل مثله ا، مهتمٍّ األوروبي
وعيًا أكثر صاروا األوروبيني لكن املصالح، هذه ماهية عىل اتفاق إىل التوصل األحوال
فكيف ومسالم. مزدهر عالم إقامة فعليٍّا تشمل املصالح هذه بأن سواهم َمن ُمعظم ِمن
الغاية؟ هذه تحقيق يف والرفاهة، السالم ملنطقة نموذًجا كونه عن بمعزل أعماله، تساهم

عظيمة تجارية قوة باعتبارها الجماعة (1)

الجماعة ميالد إىل مارشال مرشوع من بدايًة أوروبا، لتوحيد راعية املتحدة الواليات كانت
من أساس عىل رشاكة إقامة بفكرة الجميل مونيه فردَّ نموها، من املبكرة واملراحل
االقتصادية الجماعة إنشاء وفور املتحدة. والواليات األوروبية الجماعة بني املساواة
بإطالق املتحدة الواليات استجابت املوحدة، الخارجية تعريفتها واستحداثها األوروبية
خمس وبعد ،١٩٦٧ عام أفىض مما الجات؛ اتفاقية يف التجارة لتحرير كينيدي جولة

الثلث. بمقدار التعريفات خفض عىل االتفاق إىل املضنية، املفاوضات من سنوات
باعتبارها املوحدة تعريفتها بمساعدة الجماعة، تصبح لم لو ليتسنَّى ذلك كان ما
قال وكما املتحدة. الواليات مع املساواة قدم عىل تجاريٍّا رشيًكا الخارجية، للسياسة أداة
الجات»، اتفاقية يف عضو «أهم آنذاك األوروبية الجماعة كانت واشنطن، يف املراقبني أحد
الجوالت يف فعًال هكذا صارت وقد التجارة. لتحرير الجهود من املزيد بذل إىل والسبيل
يف برز الذي ق الخالَّ األمريكي اإللهام انحسار مع الجات اتفاقية مفاوضات من الالحقة
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التي أوروجواي جولة يف قياديٍّا دوًرا الجماعة لعبت الثانية. العاملية الحرب بعد ما فرتة
املصنَّعة، املواد معظم عىل التعريفات يف الفعيل االنخفاض ظل ويف .١٩٩٤ عام اختُتمت
املوحدة السوق برنامُج أعطى حيث الجمركية؛ غري الحواجز إىل الرتكيز محور انتقل
أحلَّت عندما أيًضا خربتها أفادت كما التجارة. تحرير أساليب يف فريدة خربة الجماعَة
اتفاقية محل النزاعات، لحل األكرب وصالحياتها األوسع بنطاقها العاملية، التجارة منظمة
نموذج «استنساخ إمكانية اقرتاح صحة إثبات نحو خطوة تكون هذه ولعل الجات،
مرحلة يف العاملي» الصعيد عىل وذلك الدولية، القوانني سن مجال يف األوروبية الجماعة

معينة.
بني الطبيعي التصادم عن التجارية الجماعة عالقات ضت تمخَّ الحال بطبيعة
أهم الزراعة فكانت مصالحهم، أنها املشاركون يفرتض ما بني األقل عىل أو املصالح،
برشكاء حمائية، سياسة وهي املشرتكة، الزراعية السياسة ت أرضَّ فقد للخالف؛ سبب
املتحدة، اململكة انضمام وعقب املتحدة. والواليات ونيوزيلندا وكندا كأسرتاليا تجاريني:
بريطانيا كانت لو تحاشيها يمكن كان رضبة وهي بشدة، األَُول الثالثة الرضر أصاب
إصالح تنفيذ الجماعة تبدأ لم روما. معاهدة بشأن التفاوض جرى عندما انضمت قد
بمقدار الرئيسة السلع لبعض الحماية مستوى خفضت عندما التسعينيات، حتى جادٍّ
يف للتجارة املعرِقلة الصادرات إعانات إلغاء عىل أوروجواي جولة يف واتُّفق النصف. نحو

السواء. عىل املتحدة والواليات للجماعة بالنسبة صعب تحدٍّ وهو التالية، الجولة
يخص فيما تباعدتا فقد الزراعة، يخص فيما املتحدة والواليات الجماعة تقارب رغم
أدت معايري األوروبيون ل فضَّ حيث املستهلك؛ حماية وقضايا والثقافية البيئية القضايا
عىل األمثلة ومن حمائية. األمريكيون واعتربها املتحدة، الواليات من وارداتهم تقييد إىل
عالية الجوية واملحركات بالهرمونات، املعاَلج البقر ولحم وراثيٍّا، املعدلة الكائنات ذلك:

التليفزيونية. والربامج واألفالم البيانات، وخصوصية الضجيج،
التفضيلية الرتتيبات شبكة أثارته الذي االحتكاك وطأة ت خفَّ ذلك، من النقيض عىل
تلك كانت املتتالية. الجات اتفاقية جوالت يف التعريفات تخفيض مع باالتحاد الخاصة
يبَق لم أنه لدرجة نموٍّا، األقل والبلدان أوروبا معظم مغطية ا، جدٍّ اتسعت قد الشبكة
أفريقيا وجنوب ونيوزيلندا واليابان وكندا أسرتاليا ضمنها من الدول؛ بعض إال خارجها
املمنوحة األوروبية الجماعة تفضيالت جراء األمريكيون انزعج وقد املتحدة. والواليات
بلدان من كبرية أعداد مع املقامة العالقات هناك كانت املقابل يف لكن معينة، لبلدان
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افتتحت التي التجارية للمفاوضات الدوحة جولة يف صعب باختبار مرت والتي الجنوب،
املتحدة الواليات وكانت شامًال، أعمال جدوَل األوروبي االتحاد يريد كان إذ ٢٠٠١؛ عام

والبيئة. كالزراعة ميادين عىل الرتكيز تفضل
واملشرتيات املنافسة، وسياسة كاالستثمار، مسائل اشتمال يف االتحاد رغبة كانت
منها جزء يف مدفوعة سنغافورة»، «مسائل باسم املعروفة التجارة، وتيسري العامة،
من نفسه األوروبي االتحاد فعل مثلما التحرك، يف العالم يبدأ أن برضورة القائل بالرأي
التعامل أجل من الواردات، وحصص التعريفات عىل الرتكيز محور يتجاوز بما قبل،
تكن لم النامية البلدان لكن التجارة، عىل التأثري متزايدة األخرى السياسات مجاالت مع
بقيادة العرشين، مجموعة إنشاء بفضل التفاوضية قدرتها تعززت وقد لهذا. جاهزة
والتجارية. اإلقليمية املصالح يمثلون آخرين مع أفريقيا، وجنوب والهند والصني الربازيل
اللوبيات جانب من التحرير مقاومة ظل يف كعقبة أيًضا التجارة برزت معتاد، هو وكما
مشكلة هناك كانت نموٍّا، األقل البلدان بعض يخص وفيما واألمريكية. األوروبية الزراعية
عىل القيود إللغاء االتحاد عن الصادر األسلحة» إال يشء «كل قرار عن ناشئة إضافية
األقل البلدان يف بمنافسيها أرضَّ نحو عىل وذلك فقًرا، األشد األربعني البلدان من الواردات

األخرى. نموٍّا
االتحاد إرصار تخفيف المي، باسكال التجارة، مفوَّض عرض ،٢٠٠٤ مايو بحلول
املفاوضات مكَّن مما الصادرات، إعانات كل إلغاء والتفاوضبشأن سنغافورة، مسائل عىل
الصني من املالبس واردات يف طفرٌة أعطت نفسه، الوقت يف العام. ذلك يف قدًما امليض من
األوروبي االقتصاد حجم عن تنشأ أن يُتوقع التي التحديات نطاق عن مسبقًة فكرًة
انضمام ب صعَّ وقد بعُد، فيما مماثًال أثًرا الهند تُحدث أن احتمال مع نموه، ورسعة
ضد تدابري باتخاذ االستجابة االتحاد عىل ٢٠٠١ عام العاملية التجارة منظمة إىل الصني

اإلغراق.
الجوانب، كل عىل املتعنت السلوك صخور عىل الدوحة جولة تخبَّطت الحني ذلك منذ
كانت ومهما األساسية. القضايا من عدًدا يخص فيما مسدود طريق يف ماضية اآلن وهي
التجارية املفاوضات جوالت من املزيد جدوى يف نظر هناك سيكون النهائية، املحصلة
رضورة هناك ستكون لو وفيما دولة، ١٥٠ ِقبل من باإلجماع عليها املوافقة يجب التي
كان إن النظر االتحاد عىل وسيكون العاملية. التجارة تحرير صوب مختلف مسار إىل
وإذا واسع، نطاق عىل العالم يف املايض القرن نصف مدى عىل تجربته تطبيق باإلمكان

ذلك؟ يكون فكيف ممكنًا، كان
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النامي والعالم الجوار ودول األوروبي االتحاد (2)

تجمع كافة، األعضاء للدول بالنسبة املتحدة الواليات مع العالقات أهمية من الرغم عىل
من وكثري األخرى، العالم بقاع معظم يف معينة بلدان مع خاصة عالقاٌت منفردًة الدوَل

. ككلٍّ االتحاد بني مشرتكًة صارت العالقات هذه
ملستعمراتها، مميزات فرنسا أرادت إذ روما؛ معاهدة من الكثري، وغريه هذا، ينبع
من اآلتية الواردات ككلٍّ الجماعة منَحت لذا املعاهدة؛ عىل للتصديق رشًطا هذا وجعلت
األوروبي». التنمية «صندوق خالل من عونًا لها وقدمت الدخول، حرية املستعمرات هذه
االرتباط وكان وهولندا، وإيطاليا ببلجيكا الصلة ذات األقاليم عىل ذاتها القواعد رست
الضغط تمخض كما الحايل، كوتونو» «التفاق األصيل األساس هو ذلك عن الناشئ
لنظام السبيل دتا مهَّ اللتان وهما وتونس، للمغرب تفضيليتني اتفاقيتني عن الفرنيس

الجوار. دول مع املدى بعيد الحايل االتفاقيات
ت نصَّ اتفاقية بموجب االرتباط هذا تغريَّ استقاللها، السابقة املستعمرات نيل بعد
وعقب برملانيني). وجمعية سفراء ولجنة وزراء (مجلس مشرتكة مؤسسات إنشاء عىل
األعضاءُ الهادئ واملحيط الكاريبي والبحر أفريقيا بلداُن شاركت املتحدة، اململكة انضمام
أفريقيا معظم لتشمل املشاركة عت وسَّ التي لومي»، «اتفاقية التفاوضعىل يف بالكومنولث
باسم مجتمعًة وتُعرف الهادئ، املحيط يف الجزر من عدد إىل إضافة الكاريبي، وجزر
االستعماري، النظام آثار بعض وأزالت الهادئ»، واملحيط الكاريبي والبحر أفريقيا «دول
األموال إىل إضافة التسعينيات، منذ سنويٍّا يورو مليارات ٣ مستوى نحو العون ووسعت
صادرات من املرتبطة الدول دخول عىل طرأت التي االنخفاضات أثر لتخفيف املقدمة

السلع.
إذ صعبة؛ ظروف يف ٢٠٠٠ عام كوتونو يف الخامسة للمرة لومي اتفاقية تجددت
التعريفات تخفيض جرى أن بعد التفضيل هوامش لتآكل منزعجة املرتبطة الدول كانت
يُعزى — السيئ الحال من قلًقا كان االتحاد أن إىل إضافة املتعاقبة، الجات جوالت يف
الرغم عىل أفريقيا بلدان معظم عليه ظل الذي — الرشيد غري الحكم إىل األقل عىل جزئيٍّا
األهمية من كانت النقاش محل املسائل أن غري إليها. املقدمة الضخمة العون كميات من
األوروبي االتحاد رشكاء من كلٍّ موافقة الخامسة، االتفاقية عىل باملوافقة للفوز يكفي بما
العون، برنامج بتجديد الهادئ، واملحيط الكاريبي والبحر أفريقيا من والسبعني التسعة
معياًرا الرشيد الحكم يف األداء كفاية تكون بأن االتفاقية، باعرتاف األعضاء، دوله وموافقة
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الصادرات

 أمريكا الشمالية ٢٨٪

الرشق األوسط ١١٪

أفريقيا ١٣٪

إجمايل الصادرات: ١٧٨٨٫١ مليار دوالر أمريكي 

آسيا ٤٪

رابطة الدول ا4ستقلة ١٣٪

أمريكا الجنوبية والوسطى ٧٪

أوروبا ٢٤٪

أفريقيا ٩٪

الواردات

آسيا ٣٨٪

رابطة الدول ا4ستقلة ١٤٪

أمريكا الجنوبية والوسطى ٦٪
الرشق األوسط ٥٪

أوروبا ١٤٪
أمريكا الشمالية ١٤٪

إجمايل الواردات: ١٩٩٠٫٩ مليار دوالر أمريكي 

.٢٠١٠ عام املنطقة، حسب السلع يف األوروبي االتحاد تجارة اتجاه :(١٠) بياني رسم

االتحاد إىل لالنضمام اقتصاداتها املرتبطة الدول تُِعدَّ أن ورضورة العون، لتخصيص
يف األوروبي االتحاد شدَّد ذلك، عىل عالوة عاًما. ٢٠ غضون يف حرة تجارة منطقة يف
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اتفاق ويشرتط اإلنسان، حقوق عىل متزايًدا تشديًدا التسعينيات خالل الخارجية عالقاته
الحقوق. هذه احرتام فيه املشاركني عىل كوتونو

٢٠٠٠–٢٠٢٠ كوتونو اتفاق :٥ إطار

تجديد عىل ٢٠٠٠ عام الهادئ واملحيط الكاريبي والبحر أفريقيا ودول األوروبي االتحاد وافق
خمس كل عنها الناشئ كوتونو اتفاق ويُراَجع سنة. ٢٠ وملدة الخامسة، للمرة لومي اتفاقية
وزراء مجلس ويجتمع سنوات. خمس قوامها بفرتات املعونة بروتوكوالت تحددت كما سنوات،
امُلحَرز. التقدم الستعراض سنويٍّا الهادئ واملحيط الكاريبي والبحر أفريقيا ودول األوروبي االتحاد

وكل األوروبي االتحاد بني املفاوضات تُسِفر أن املقرر ومن االتفاقية، صميم التجارة تحتل •
االقتصادية» الرشاكة «اتفاقيات بشأن الهادئ واملحيط الكاريبي والبحر أفريقيا دول من دولة
منطقة إنشاء هدفها اقتصادية) رشاكة (اتفاقيات جديدة تجارية ترتيبات عن املطاف نهاية يف
عام بحلول الهادئ واملحيط الكاريبي والبحر أفريقيا ودول األوروبي االتحاد بني حرة تجارة
األوروبي. االتحاد إىل التفضييل أو الحر الدخول يف الحق عىل سيُبَقى ذلك، غضون ويف .٢٠٢٠

يورو مليارات ٩٫٥ إىل إضافة ،٢٠٠٠–٢٠٠٧ للفرتة يورو مليار ١٣٫٥ بمبلغ املعونات تحدَّدت •
املعونات. استخدام يف أدائها حسن عىل الدول تكافأ أن عىل بعُد، تُنَفق لم لكن بالفعل، صت ُخصِّ

اإلنمائية. لالسرتاتيجيات ل مفضَّ تركيز محور الفقر من الحد سيكون •
التنمية. عملية يف املشاركة عىل الدول غري من الفاعلة الجهات تشجيع سيتم •

اشتمال مع األوروبي، االتحاد جانب من براجماتية أكثر نهج عىل السيايس الحوار يدل •
لسياسة كمعايري القانون وسيادة الديمقراطية، واملبادئ اإلنسان، حقوق واحرتام الرشيد، الحكم

الفساد. ضد إجراءات اتخاذ ومع املعونات،

تُعزى والتي السالفة، لومي اتفاقيات نتائج يف األوروبي االتحاد أمل بخيبة كوتونو اتفاق يصطبغ
بني حرة تجارة منطقة تطوير يُعد املنطلق، هذا ومن البلدان. من كثري يف الرشيد غري الحكم إىل
تأخرت وقد ا، جدٍّ طموحًة فكرًة الهادئ واملحيط الكاريبي والبحر أفريقيا ودول األوروبي االتحاد

املقرر. موعدها عن بالفعل

التي االتفاقيات من شبكة أيًضا تملك الجماعة كانت السبعينيات، نهاية بحلول
يختلف ال بمضمون املتوسط، األبيض بالبحر املحيطة للدول ومساعدات تفضيالت تمنح
الشبكة شملت األطراف. متعددة املؤسسات دون من لكن لومي اتفاقية مضمون عن
ولبنان إرسائيل إىل إضافة املشاركة)، عن امتنعت التي ليبيا (عدا أفريقيا شمال دول

وسوريا. املتوسط) عن واحدة دولة إال تفصلها ال (التي واألردن
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الدول األعضاء الثماني والعرشون الحالية 

رشكاء سياسة الجوار األوروبية (الجزائر، أرمينيا، أذربيجان، روسيا البيضاء، 
مرص، جورجيا، إرسائيل، لبنان، ليبيا، مولدوفا، ا>غرب، السلطة الفلسطينية، 

سوريا، تونس، أوكرانيا)

دول مرشحة محتملة (ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو)

دول مرشحة وعضو با>نطقة االقتصادية األوروبية (أيسلندا) 

عضوان آخران با>نطقة االقتصادية األوروبية (النرويج، ليختنشتاين)

دول مرشحة (الجبل األسود، تركيا، رصبيا، مقدونيا)

األوروبي. االتحاد جوار دول :(٤) خريطة

االستقرار وانعدام االقتصادية، الصعوبات من توليفة تسبَّبت التسعينيات، بحلول
للهجرة ضغط من ذلك تال وما البلدان، هذه معظم يف الرسيع السكاني والنمو السيايس،
مؤتمًرا النتيجة فكانت الجنوبية؛ دوله بني سيما وال االتحاد، يف متناٍم قلق يف أوروبا، إىل
«العملية وأطلق ،١٩٩٥ عام برشلونة يف انعقد املتوسطيني ورشكائه االتحاد من للوزراء

133



األوروبي االتحاد

األطراف متعددة الروابط من واسعة شبكة بناء إىل هدفت التي األوروبية-املتوسطية»
إقامة وهو أال العملية؛ لهذه املعلن الرئيس الهدف أن غري املتوسط. البحر حوض عرب
يف السياسية الخالفات صخرة عىل تحطَّم ما رسعان ،٢٠٠٥ بحلول حرة تجارة منطقة

رشًقا. بالتوسع املستمر واالنشغال الرشيكة، الدول
مع بجريانه، لروابطه شامل استعراض يف االتحاد انخرط التوسع، ذلك بمجيء
،٢٠٠٣ ففي وهكذا ومتيًرسا. منفتًحا ًعا تجمُّ االتحاد عىل اإلبقاء محاولة حرصخاصعىل
األوروبية-املتوسطية، العملية محل أوروبية جوار سياسة تحل أن املفوضية اقرتحت
وبرنامج االقتصادية، هياكلها تشكيل إلعادة واملجر لبولندا املساعدة تقديم ومرشوع
السابقة الربامج هذه نت ُضمِّ ،٢٠٠٧ ويف املستقلة. الدول رابطة إىل التقنية املساعدة
نحو ستوفر جديدة مالية بأداة مدعومة األوروبية»، الجوار «سياسة يف رسميٍّا تضمينًا
التقنية. واملساعدة املدني، املجتمع وتنمية الحدود، عرب للتعاون سنويٍّا؛ يورو مليار ١٫٧
األوروبي االتحاد جانب من كبريًا التزاًما األوروبية الجوار سياسة تُمثل حني يف
استقراًرا أكثر بيئة خلق عىل دالٍّ أثر أي لها سيكون هل بعُد نَر فلم البلدان، هذه تجاه
العربي الربيع ضوء يف سيما وال األوروبي، االتحاد حدود حول ازدهاًرا أو ديمقراطيًة أو

الرشقية. أوروبا دول من العديد يف الرشيد غري الحكم واستمرار ،٢٠١١ لعام

مة املعمَّ واألفضليات الالتينية وأمريكا آسيا (3)

لبلدان ُمرضية رشوط عىل الحصول من الجماعة، إىل انضمامها لدى بريطانيا، تمكَّنت
االتفاق يتم لم لكن الكومنولث، يف األعضاء الهادئ واملحيط الكاريبي والبحر أفريقيا
آنذاك وكانت — وباكستان (الهند اآلسيويني الكومنولث ألعضاء خاص ترتيب عىل
أغلب كانت التي وسنغافورة) كونج وهونج وماليزيا النكا ورسي — بنجالديش تضم
التفضييل. الكومنولث نظام إطار يف جمركية تعريفة دون بريطانيا تدخل صادراتها
م املعمَّ األفضليات نظام تبنى ما أول من كانت الجماعة ألن محدوًدا؛ كان الرضر أن غري
الثالث العالم بلدان من األعظم السواد من للواردات تفضيليٍّا دخوًال مانحًة ،١٩٧١ عام
من حدَّ ما وهو املتوسطية؛ االتفاقيات وال لومي، اتفاقية من قبل من تستِفد لم التي
الرتحيب النظام يلَق لم لكن الالتينية، واألمريكية اآلسيوية البلدان أغلب ضد التمييز
تنافسية) األشد (بمعنى «الحساسة» باملنتجات يتعلق فيما حصص لوجود نظًرا املتوقع؛
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األفضليات لكن عضٍو، دولٍة وكل منتَج، لكل مسبًقا محددة كميات عىل األفضليات تقرص
نموٍّا. األقل البلدان مع الروابط تقوية عىل ذلك مع ساعدت املعممة

وسياسة كوتونو اتفاق بخالف الثالث العالم يف وروابطه األوروبي االتحاد اتفاقيات :٦ إطار
األوروبي الجوار

مع: وتعاون تجارة اتفاقيات األوروبي االتحاد أبرم

الجنوبية كوريا املكسيك األرجنتني

النكا رسي باكستان الربازيل

أوروجواي باراجواي شييل

فيتنام أفريقيا جنوب كولومبيا

    الهند

ضمنها: من أخرى إقليمية بتجمعات روابط األوروبي االتحاد تجمع

الخليجي التعاون مجلس (أمريكا األنديز دول جماعة
الجنوبية)

للتعاون آسيا جنوب رابطة
اإلقليمي

لبلدان املشرتكة السوق
(أمريكا الجنوبي املخروط

الجنوبية)
آسيا رشق جنوب أمم رابطة خوسيه سان مجموعة

الوسطى) (أمريكا

تقريبًا. النامية البلدان كل عىل م امُلعمَّ األفضليات نظام ينطبق
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مجتمًعا ٩٪ 

الواليات ا*تحدةغ&ها ٢٥٪
األمريكية ٩٪

الدول أعضاء االتحاد
األوروبي ٥٠٪

اليابان ٧٪

ملحوظة: هذا ال يشمل 
ا*عونات اإلنسانية.

االتحاد  األوروبي

والواليات األوروبي االتحاد من املقدمة الرسمية اإلنمائية املعونات حصص :(١١) بياني رسم
.٢٠١١ عام وغريها واليابان املتحدة

أوروبا ٢١٪

أفريقيا ٣٠٪

أمريكا ٩٪

البلدان النامية 
(غ3 محددة) ١٧٪

أوقيانوسيا ١٪

آسيا ١٩٪

معونات  متعددة  
األطراف ٣٪

حسب األعضاء والدول األوروبي االتحاد من املقدمة اإلنمائية املعونات :(١٢) بياني رسم
.٢٠١٠ عام الوجهة
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للبلدان م املعمَّ األفضليات نظاُم يمنحها التي األفضلية هوامش تراجع من الرغم عىل
مع البلدان هذه روابط اكتسبت للتعريفات، العام املستوى انخفاض ظل يف نموٍّا األقل
هذه تبلغ حيث متزايدة؛ أهمية باملعونات املعنية برامجه خالل من األوروبي االتحاد
واإلنمائية اإلنسانية املعونات من كالٍّ متضمنة سنويٍّا، يورو مليارات ١٠ نحو الربامج
أبرم كما األوروبية، الجوار وسياسة الهادئ واملحيط الكاريبي والبحر أفريقيا لبلدان
من الكبرية، النامية البلدان مع روابطه لتقوية والتعاون للتجارة ثنائية اتفاقيات االتحاد
(رابطة كاآلسيان إقليمية جماعات مع اتفاقيات ولديه والربازيل، واملكسيك الهند بينها
أضيفت ،١٩٨٦ عام الجماعة إىل والربتغال إسبانيا انضمام ومنذ آسيا). رشق جنوب أمم
األعضاء الدول تجمع التي الروابط إىل الالتينية بأمريكا تجمعهما التي الخاصة الروابط

وآسيا. بأفريقيا األخرى
— واملعونات واألفضليات لالتفاقيات االقتصادي األثر قياس صعوبة من الرغم عىل
يف تساعده ربما سياسية مصداقية االتحاد اكتسب — عظيًما األثر هذا يكن لم وربما

الالتينية. وأمريكا وأفريقيا آسيا بلدان مع لعالقاته املستقبيل التطوير

املال (4)

املتحدة، الواليات تضارع تجارية قوة جعلته املشرتكة االتحاد تعريفة أن من الرغم عىل
النقدي النظام يف للدوالر ا ندٍّ تصبح أن عىل قادرة نقدية أداة اليورو قبل لديه تكن لم
لعملة الطويل الفرنيس الدعم وراء الدوافع أحد األمريكية السطوة تحدي كان الدويل.
يف أيًضا. األخرى األعضاء للدول إزعاج مثار الدوالر رصف أسعار تقلبات وكانت موحدة.
ع شجَّ ثم السبعينيات، أوائل يف موحدة عملة إطالق محاولة الدوالر ضعف عطَّل البداية
النقدي النظام بتأسيس النقدي التكامل نحو كبرية خطوة أول اتخاذ عىل األوروبيني
التي األمريكية، الفائدة أسعار رفع سياسة أثارت الثمانينيات، ويف .١٩٧٩ عام األوروبي
فيها التنمية فقيَّدت النامية، البلدان من كثري يف أزمة التضخم، مقاومة تستهدف كانت

الزمان. من عقٍد إىل يصل ملا
محلية مشكلة مع التعامل بني االختيار إىل مهيمنة ُعملة يُديرون َمن يضطر عندما
الطبيعي فمن هذا؛ باختيارهم املتأثرة األخرى االقتصادات عىل املرتتب األثر ومراعاة
رفع أدى عندما التسعينيات يف هذا األوروبيون عايش املحلية. مصالحهم يختاروا أن
توحيد أعقاب يف التضخم عىل السيطرة يستهدف كان الذي األملانية، الفائدة أسعار
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هذه ومنحت املهيمن، األملاني باملارك املتأثرة األخرى البلدان يف الركود تفاقم إىل أملانيا،
حاجات لتالئم خصوًصا مصممة نقدية سياسة مع املوحدة، للعملة إضافية دفعة التجربة
النظام يف الدوالر هيمنة مع للتعامل متاًحا ليس العالج ذلك أن حني ويف ككلٍّ. املشاركني
اليورو. منطقة أزمة من الرغم عىل كبرية، مواِزنة نقدية قوة إىل اليورو ل تحوَّ العاملي،

يمكنه ما وهو مختلفة، اقتصادية دورة ذا للمال آخر مصدًرا اليورو صار وهكذا
عاملني هناك لكن األخرى، البلدان مصالح ضد يعمل عندما الدوالر نفوذ معادلة من
السياسة لتسيري واضح غري ترتيب هناك يزال ال فأوًال: األثر؛ هذا من ا حدَّ أساسيني
املالية. وزراء ومجلس األوروبي املركزي البنك بني املسئولية تنقسم إذ الخارجية؛ النقدية
أنها أيًضا اليورو منطقة أزمة تثريها التي املتواصلة الهيكلية املشكالت أثبتت وثانيًا:
يتيحها التي الفرصة بالكامل بعُد يغتنم لم فاالتحاد إذن ا. جدٍّ كبري اضطراب مثار
السياسة فعلت ما نحو عىل األمريكية، بالسطوة تكافًؤا أكثر عالقة الستبدال اليورو

بالتجارة. يتعلق فيما نشأتها منذ املشرتكة التجارية

املناخ وتغريُّ السالم حفظ األمن: (5)

املنظور. املستقبل مدى عىل منازع بال ستظل الدفاع مجال يف األمريكية السطوة أن غري
عن لالستقالل محاولة أي عند فحسب هائلة نفقات ل تحمُّ إىل األوروبيون يضطر ولن
أن أيًضا سيلزم النحو هذا عىل مكتسبة قوة أي إن بل األمريكية، االسرتاتيجية القوة
اتخاذ يف املوثوقية من تاريًخا تمتلك راسخة ديمقراطية أوروبية دولة سيطرة تحت تكون
األطليس شمال لحلف االسرتاتيجية الدرع عىل اعتمادهم األوروبيون يواصل لذا القرار؛
حفظ يف املساهمة يف الدفاع ميدان يف جهودهم أغلبية وستتمثل األمريكية، القيادة تحت
يواصل وسوف املتحدة، األمم ترعاها التي اإلجراءات يف سيما وال السالم، وصنع السالم،
التهديدات ضد االتحاد إقليم عن للدفاع األمريكية الحماية عىل اعتمادهم األوروبيون

الكربى.
عالم يف الحماية هذه مثل إىل أبًدا الحاجة تدعو لن أنه نفرتض أن الحكمة من ليس
عدًدا ويضم السواء، عىل واقتصادي اسرتاتيجي منظور من األقطاب متعدد يصري بدأ
تهديدات تربز أن يمكن أنه إىل إضافة شامل، دمار أسلحة تملك التي الدول من متناميًا
يف يرغبون ال أو معها، التعامل عىل األمريكان يقدر ال ربما االتحاد ملصالح عسكرية
التحالف، عىل الحفاظ وكذلك الدفاعية، قدرته بناء االتحاد يواصل أن فاألرجح لذا ذلك؛

أمانًا. أكثر عالم قيام لتعزيز الناعمة قوته نفسه الوقت يف استخدامه مع
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دون العسكرية أنشطته تطوير — الثامن الفصل يف رأينا كما — االتحاد استأنف
يف األمريكي للتدخل التجهيز أثناء الداخلية االنقسامات أعقاب يف التأخر، من مزيد
األمن لتعزيز اسرتاتيجية اآلراء بإجماع األوروبي املجلس أقرَّ ،٢٠٠٣ عام ويف العراق.
٧ قوامها لالتحاد تابعة قوة حلت ،٢٠٠٤ عام ويف الدويل. النظام ويف االتحاد حول
اضطلع كما وقدراته. الناتو أصول استخدام مع البوسنة، يف الناتو قوة محل فرد آالف
الكونجو وجمهورية ومقدونيا جورجيا يف أهميتها لها لكن حجًما، أصغر بعمليات
نفسه. العام يف ن ُدشِّ قتالية مجموعات إنشاء مرشوع بادرة األخرية وكانت الديمقراطية،
لبنان إىل فرد آالف ٨ نحو قوامها السالم لحفظ قوة االتحاد أرسل ،٢٠٠٦ عام وبحلول
وافرة موارد األوروبي االتحاد قدم ،٢٠٠٨ عام ومنذ وإرسائيل. هللا حزب بني الحرب بعد

أنفذها. التي «أطلنطا» مهمة خالل من الصومال يف القرصنة ملكافحة
حفظ يف عسكرية مساهمات تقديم عىل بها يعتدُّ قدرة إنشاء االتحاد واصل هكذا
املدنية العنارص يف املساهمة عىل قدرته متمماتها أهم من والتي السالم، وصنع السالم
وهو — مثال ثمة ديمقراطية. دول بناء عىل املساعدة يف خربته بجانب السالم، لحفظ
أنفذها التي كاملهمة طية الرشُّ املهام هو — ناجحة عسكرية مهمة تنفيذ عن مبارشًة ناتج
املتحدة، لألمم تابعة رشطة قوة من ٢٠٠٣ عام املسئولية تسلم حيث البوسنة؛ يف االتحاد
بوجه الفلسطينية. واألرايض الديمقراطية الكونجو وجمهورية مقدونيا يف أخريات وتلتها
والقضائية السياسية املؤسسات تطوير عىل املساعدة يف كبرية خربة االتحاد يملك أعم،
تعدُّ التي والرشقية الوسطى أوروبا دول بني سيما وال املدني، املجتمع وهياكل واإلدارية،
أن هذا شأن ومن ذلك. من أبعد هو وما البلقان غرب دول يف وكذلك لالنضمام، أنفسها
فيه تشكِّل أن يمكن عالم يف أوسع نطاق عىل تطبيقه حيث من كبرية أهمية له تكون
الديمقراطيات تستطيع حني يف شديًدا، أمنيٍّا خطًرا التداعي يف اآلخذة أو املتداعية الدول

مستقرة. دولية عالقات يف كثريًا تساهم أن املتني األساس ذات
أخطر من املناخ تغري يعدُّ حيث األمن، جوانب من حيوي جانب األخرى هي البيئة
مساهمة االتحاد قدَّم وقد بأرواحهم، وربما العالم، سكان برفاه تحيق التي التهديدات
مركبات أن واضًحا بات عندما ،١٩٨٦ ففي له. للتصدي الدولية الجهود يف كربى
األرض عىل الحياة تعريض ثَمَّ ومن األوزون؛ طبقة تدمري يمكنها كربون فلورو الكلورو
بشأن املفاوضات شهدتها الجمود من حالة كرس يف األوروبية الجماعة نجحت للخطر،
ثَمَّ ومن املناخ؛ تغريُّ بشأن اإلطارية املتحدة األمم باتفاقية امللحق مونرتيال بروتوكول
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بروتوكول بشأن املفاوضات يف القيادي الدور االتحاد لعب ،١٩٩٧ يف ثم التدهور. أوقف
ثاني انبعاثات لوقف املناخ تغريُّ بشأن اإلطارية املتحدة األمم باتفاقية امللحق كيوتو
أن يمكن العاملي االحرتار من درجة تولِّد التي الدفيئة، غازات من وغريه الكربون أكسيد
للمساعدة وكذلك للمستهدفات، الرشسة األمريكية املقاومة من الرغم وعىل كارثيَّة. تكون
االتحاد ضمن الالزم، التكنولوجي ل التحوُّ أجل من النامية البلدان إليها تحتاج التي
أقل إىل ٢٠١٢ عام بحلول االنبعاثات خفض مستهدف عىل اتفاق إىل التوصل األوروبي
عىل كافية تصديقات عىل الحصول ضمن كما املائة، يف ٨ بنسبة ١٩٩٠ يف مستوياتها من
فرباير يف التنفيذ حيز يدخل كي الشديدة، األمريكية املعارضة من الرغم عىل الربوتوكول،
فيما عليه عها شجَّ التي روسيا، تصديق هو املطلوب النهائي التصديق وكان .٢٠٠٥
األوروبي االتحاد ردَّ إذ املشرتكة؛ التجارية سياسته أدوات إحدى االتحاد استخدام يبدو
بشدة تتمناه كانت الذي روسيا انضمام رسميٍّا بقبوله فوريٍّا يكون يكاد بشكل الجميل

العاملية. التجارة منظمة إىل
٦٠ بنسبة العاملية االنبعاثات تخفيض رضورة إىل األوروبي االتحاد انتهى أن بعد
مصلحة له أنه نجد النبعاثاته، املستهدف ذلك وتبنى القرن، منتصف بحلول املائة يف
من الرغم وعىل الدول. من ممكن عدد أكرب من مماثلة التزامات عىل الحصول يف قوية
يف االتحاد يظل ،٢٠٠٩ عام كوبنهاجن قمة منذ الجبهة هذه عىل تقدم إحراز توقف

الدولية. الجهود صدارة

العالم يف االتحاد دور (6)

بسواء؛ سواء غريهم وعىل األمريكيني عىل خطر ينبغي عما الزائدة األمريكية السطوة
بلد يتحمله أن من أكرب والعبء متعجلة، قرارات صدور إىل تؤدي قد الساحقة فالقوة
هذا من األول النصف خالل املتحدة بالواليات ستلحق الصني أن املتوقع ومن بمفرده.
تماًما الجائز ومن ذلك، بعواقب التنبؤ يمكن وال اقتصادية، وأيًضا عسكرية، كقوة القرن
هاتني من أرسع بشكل تجعله، التي اإلمكانية لديه األوروبي االتحاد لكن الهند. تليها أن
واألمن والبيئة باالقتصاد يتعلق فيما املتحدة للواليات مساويًا رشيًكا األقل عىل بكثري،

الدفاع. ليس لكن الناعم،
الواليات مع املساواة قدم عىل طويل زمن منذ األوروبي االتحاد وقوف أن والحقيقة
مؤسسات تتوىل عندما عمله يمكن ما عىل برهن العاملي التجاري النظام يف املتحدة
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النقدي النظام يف مماثل ألداء أساًسا اليورو ويوفر مشرتكة. أداة يف الترصف فاعلة
يخص وفيما كافيًا. إصالًحا الخارجية النقدية السياسة مؤسسات أُصلحت إْن الدويل،
ببعض أخرى مرة — قادًرا االتحاد يكون أن ينبغي العاملي، املناخ تغري حيال العمل
الجوانب فيه بما الناعم، األمن أما القيادي. دوره عىل الحفاظ عىل — ملؤسساته التعزيز
تصبح أن يمكن قدرة تطوير عىل فيه االتحاد يعكف ميدان فهو السالم، لحفظ املدنية
االتحاد يُنشئها التي العسكرية األدوات أن كما األمريكية، العسكرية للقوة جوهريٍّا نظريًا

ل. مكمِّ دور ألداء فرًصا أيًضا تتيح األوروبي

ويُرى ،٢٠١٢ مايو يف ديفيد كامب يف املنعقدة الثمانية البلدان مجموعة قمة :1-10 شكل
ورئيس مريكل) أنجيال يسار إىل (جالًسا رومبوي فان هريمان األوروبي املجلس رئيس

رومبوي). فان يسار (إىل باروسو مانويل خوسيه املفوضية

عالقات يف التغريات هذه مثل مع يتكيفوا أن القمة يف كانوا من عىل دائًما يصعب
اتحاد مع يتكيفوا أن األمريكيني عىل ينبغي مما أكثر يصعب أال ينبغي لكن القوة،
من عقود أربعة ظل يف النواحي، الكثري يف معهم يشرتك ومجتمع قوة، أكثر أوروبي
ظل ويف متكافئة، قوة بالفعل كالهما فيه يملك الذي التجارة مجال يف الرشيد التعاون
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املتحدة الواليات تكيفت أن وبعد العسكرية. القوة ميدان يف محتملة منافسة وجود عدم
ينبغي األخرى، امليادين معظم يف األوروبي االتحاد وبني بينها متساوية رشاكة قيام مع
عندما سيما وال أسهل، الصاعدة القوى مع العالقات يف التغريات مع تكيفها يكون أن
— العالم حول البلدان مع عالقاته بشبكة — جيد وضع يف األوروبي االتحاد سيصبح

جميًعا. يستوعبها مستقر عاملي نظام إنشاء عملية عجلة لدفع
عىل األعضاء الدول ساعدت التي واملواقف والسياسات باملؤسسات االتحاد خربة إن
بحق ينبغي العالقات، من العاملية شبكته إىل إضافة قرن، لنصف سالم يف مًعا العيش
القائلة مونيه فكرة لكن مماثل، اتجاه يف للميض اآلخرين عىل التأثري من تمكِّنه أن
تتحقق أن يمكن ال ومسالم مزدهر عالم إيجاد يف تفيد ربما املؤسسات هذه مثل بأن
بني إال يتسنى ال أمر للسيادة الرضوري فالتقاسم تماًما. دقيقة ظروف ظل يف إال
عىل قدرة ولديها مشرتكة، قانون سيادة لقبول االستعداد لديها تعددية ديمقراطيات
السياسات لتنفيذ حكم ونظام السيادة، هذه لتفعيل مشرتكة ترشيعية مؤسسات إنشاء
أجزاء عىل تنطبق ال لكنها كبري، حد إىل االتحاد داخل الرشوط هذه تنطبق إطارها. يف
هذه مثل إيجاد جهود يف املساعدة االتحاد يستطيع نفسه، الوقت يف العالم. من كثرية
نفذها التي غرار عىل بتطويرات واالضطالع بعُد، فيها توجد ال التي األماكن يف الظروف
األمم ملساعدة املتخذة الخطوات مساندة يستطيع كما فيها. توجد التي األماكن يف داخله
عدم نفسه الوقت يف مدرًكا فاعلية، أكثر تكون كي األخرى الدولية واملنظمات املتحدة
تُصبح أن بعد إال املستوى، ذلك عىل االتحاد مؤسسات غرار عىل مؤسسات إنشاء إمكانية
تشري التي االتحاد سياسات لكن العالم. بقاع شتى يف القاعدة هي التعددية الديمقراطية
إن وحتى وملواطنيه، لدوله األمد طويلة املصلحة يف تصب املحصلة هذه مثل اتجاه يف
استهالل أن األوروبية التجربة أثبتت فقد ا، جدٍّ طويًال زمنيٍّا جدوًال يتطلب هذا كان
الدول. بني العالقات يف تحول إحداث يف برسعة يبدأ أن يمكن االتجاه ذلك يف تقود عملية

142
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بعد؟ ماذا اإلنجازات…لكن الكثريمن

صارت إذ ١٩٥٠؛ عام شومان بإعالن إقامته عملية انطلقت منذ بعيًدا شوًطا االتحاد قطع
األوروبية. البلدان معظم اآلن تشمل التي األعضاء، الدول بني وارد غري أمًرا فعًال الحرب
للتعامل والسياسات والصالحيات املؤسسات استُحدثت كيف السابقة الفصول يف بيَّنَّا وقد
مزيد إىل االتحاد حاجة أيًضا بيَّنَّا كما منفردة، الدول حكومات متناول خارج مسائل مع
واآلن التعقيد. متزايد عالم يف ينبغي كما شعبه بمصالح يرتقي أن أراد إذا اإلصالح من

املستقبل. بشأن الخواطر بعض وطرح أُنجز، ما إيجاز نحاول أن يمكننا
األهداف؟ مع واألدوات الصالحيات تتواءم هل

واألدوات، الصالحيات فيها يملك التي امليادين يف أهدافه تحقيق من االتحاد تمكَّن
تكون أن يمكن واألدوات الصالحيات هذه بواسطتها. يترصف التي املؤسسات عن فضًال
التعريفة أو امليزانية مع الحال هو كما عامة مالية أو املوحدة، السوق كإطار ترشيعية،
والبنك املعونات برامج مع الحال هو كما متخصصة مالية أو املشرتكة، الخارجية
صالحيات إىل استناًدا والتعاون دة. امُلوحَّ العملة كله هذا من واألهم لالستثمار، األوروبي
املتمثلة النواة دون الكثري يحقق لن لكنه مفيًدا، يكون أن يمكن األعضاء الدول وأدوات

املشرتكة. واألدوات الصالحيات يف
ظلت وإن حتى واالزدهار، االقتصادية للقوة إطاًرا املوحدة السوق ترشيعات ر تُوفِّ
كاٍف بشكل لتلبي التطوير من املزيد إىل وبحاجة الهامة، القطاعات بعض يف منقوصة
وفيما املعلومات. وتكنولوجيا اإللكرتونية التجارة ذلك يف بما الجديد االقتصاد حاجات
امليدان يف املوحدة السوق املوحدة العملة تتمم اليورو، اعتمدت التي األعضاء الدول يخص

النقدي.



األوروبي االتحاد

ثم بالزراعة ابتُدئ حيث دعم، إىل بحاجة تُرى قطاعات إىل موارد امليزانية حوَّلت
امليزانية تمخضت حني ويف نموٍّا. األقل األعضاء والدول املناطق — متزايد وبشكل — تلتها
االستحساَن الفقرية املناطق تنمية ملساعدة البنيوية الصناديُق نالت رصاع، عن الزراعية
أكرب. صناديق إنشاء مسوغات والرشقية الوسطى أوروبا إىل التوسع ويعزز عام. بوجه
ويمكن االقتصادي، امليدان يف الرضورية الصالحيات من كثريًا يملك فاالتحاد إذن
العمل من كلٍّ تقوية هي امليدان هذا يف إلحاًحا األشد والحاجة البيئة، عن ذاته اليشء قول

املناخ. تغريُّ عن الناجم الرضر من للحد والخارجي الداخيل
شأن األوىل بالدرجة فهي الرفاه، دولة يف تتجسد كما االجتماعية السياسة أما
بعض يف االتحاد انخراط يربر الذي االحتياطية، الوالية ملبدأ إعماًال األعضاء الدول
معايري بخفض االجتماعي اإلغراق كمنع بالتوظيف، املتصلة االجتماعية السياسة جوانب
االجتماعي الضمان عنارص تشمل رمادية، منطقة وهناك العمل. يف والسالمة الصحة
ومن االتحاد، عموم يف تطبَّق معايري إرساء يريدون من بني نزاًعا تشهد العمل، وساعات
أوجه وتظل املتباينة. االجتماعية الثقافات يف املتجذرة االختالفات مراعاة رضورة يرون

تغلبت. األخرية النظر وجهة لكن قائمة، االختالف
االقتصادية والصالحيات األهداَف والفيدراليون املصالح جماعاُت عززت حني يف
الفكرة فإن الداخلية؛ الحدود عرب العمال وتنقل حركة حرية عززت كما والبيئية،
والتي االتحاد، داخل للجميع والتنقل الحركة حرية منح وراء كانت التي هي الفيدرالية
واململكة وأيرلندا الدنمارك عدا ما — االنتقالية االستثناءات بعض مع — الجميع قبلها

للحدود. العابرة الجريمة مكافحة تدابري يف يشاركون الجميع لكن املتحدة،
مصالحه عن للدفاع االتحاد صالحيات مت ُصمِّ الخارجية، العالقات مجال ويف
والسيايس االقتصادي النظام يف االستقرار املصالح هذه وتشمل وخدمتها، املشرتكة
مؤسساته يف املشاركة ثَمَّ ومن إليه؛ االنضمام عرض هي االتحاد أدوات وأقوى الدويل.
وسائل استخدام وينبغي األوروبية، للدول إال متاح غري االنضمام لكن ، ككلٍّ وصالحياته

العالم. سائر يف االتحاد بمصالح للنهوض أخرى
الخارجية التعريفة أداة إىل إضافة الخارجية، التجارة مجال يف الصالحيات مكَّنت
سطوة كانت ما وتحويل الحرة، الدولية التجارة يف مصالحه خدمة من االتحاد املشرتكة،
املشرتكة الزراعية السياسة أما أمريكية. أوروبية رشاكة إىل املجال هذا يف أمريكية
الرشكاء من كثري مع العالقات أفسدت فقد املعاكس؛ االتجاه يف تعمل التي الحمائية،
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مما بكثري أطول االعوجاج هذا لتصحيح الالزمة اإلصالحات استغرقت وقد التجاريني.
التفضيلية الرتتيبات من توليفة وساعدت مراحل. عىل تنفيذها يجري لكن ينبغي،

الثالث. العالم بُلدان معظم مع العالقات تقوية عىل واملعونات
البيئية صالحياته االتحاد استخدم العاملي، التجاري النظام يف النفوذ هذا إىل إضافة
الرضر من والحد األوزون، طبقة لحماية الدولية املفاوضات يف القيادي الدور للعب

املناخ. تغري عن الناجم
لكن الدويل، النقدي النظام يف يستخدمها قوية أداة يملك االتحاد صار اليورو بطرح
األساسية واالقتصادية السياسية والتحديات الداخلية حوكمته مع بنجاح يتعامل ريثما
شأنها من التي إمكانياته تتحقق أن املرجح غري فمن اليورو، منطقة أزمة أثارتها التي

أيًضا. املجال هذا يف رشاكة إىل األمريكية السطوة تحويل
نهج تصميم يجِر لم واقًعا األمريكية العسكرية الهيمنة تظل للدفاع، بالنسبة
يحقق النهج هذا كان وإن ملجابهتها، العسكري التكامل نحو التدريجي األوروبي االتحاد
األوروبي االتحاد فيه يستطيع الذي هو املدني املجال إن متزايدة. بدرجة مفيدة أغراًضا
خالل من بكثري هذا من واألهم السالم، كحفظ مدنية بجوانب األمريكية، القوة يتمم أن
فاالتحاد والسياسية. والبيئية االقتصادية املجاالت يف والعالم أوروبا استقرار يف مساهمته
األقطاب متعدد عالم إىل العاملية األمريكية السطوة من االنتقال لتيسري فريدة مكانة يحتل
االتحاد يحتاج هذا، ولتحقيق جوهريٍّا. دوًرا األوروأمريكية الرشاكة فيه تلعب أن يمكن
استخدام من لتمكينه ملؤسساته؛ اإلصالح من مزيد إىل إضافة جديدة، صالحيات إىل

كبرية. بفاعلية صالحياته

ديمقراطيتها؟ مدى وما فاعليتها؟ مدى ما املؤسسات: (1)

يشء أوثق» «تكامل تحقيق أن اعتبار إىل األوروبي االتحاد بجدوى املتشككون يميل
هاتني لكن مؤسساته، وإصالح االتحاد إىل الصالحيات نقل بني تمييز دون مرغوب غري
االتحاد يستطيع حيثما إال مربًَّرا الصالحيات نقل يكون فال االختالف؛ شديدتا مسألتان
من كثريًا بالفعل االتحاد ويملك منفردة، األعضاء للدول تتسنى ال بطرق مواطنيه خدمة
مجرد لكن الدفاع، ميدان يف إال االحتياطية، الوالية مبدأ تحت تندرج التي الصالحيات
مؤسسات تستخدمها لم ما الكافية الخدمة املواطنني مصالح يخدم لن الصالحيات نقل

لالتحاد. تابعة وديمقراطية فاعلة
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محكمة تضمنه ما وهو القانون، سيادة قوامه سياًقا السياسية املؤسسات تتطلب
يف جوهريٍّا تغيريًا أحدث ما وهو االتحاد، اختصاص ضمن الواقعة املسائل يف العدل

األعضاء. الدول بني العالقات
اإلجماع، قاعدة فيها تغلب التي املواقف يف يكفي بما فاعًال ليس املجلس أن غري
باألغلبية التصويت تطبيق قبل املوحدة السوق ترشيعات كفاية عدم أثبتت ما نحو عىل
أكثرية عىل املرشوطة باألغلبية التصويت تطبيق اآلن فاعلية األكثر صار املرشوطة.
والتعاون اآلراء إجماع يظل أن عىل بأكملها، امليزانية إىل إضافة الترشيعية، القوانني
الدول أدوات استخدام عىل االتحاد فيها يعتمد التي املواقف يف عمليني إجراءين املعزَّز
شكوك بالتأكيد هناك األعضاء الدول عدد يف النمو إزاء لكن الدفاع. مجال يف كما األعضاء،
كما اآلراء، إجماع فيها يُطبَّق التي املواقف يف الترصف عىل االتحاد قدرة حيال متزايدة
املؤسسات يف الكربى املناصب لبعض والرتشيح واالنضمام االنتساب معاهدات حالة يف

الرصف. سعر ترتيبات بشأن الدولية واالتفاقيات
التنفيذية، االتحاد سلطة بصفتها بوظائفها للقيام كبرية صالحيات املفوضية تملك
من إليها املوكلة اإلدارة أعمال األعضاء الدول تنفيذ ضمان يف دورها أن من الرغم عىل
املجلس جانب من الزائد ل التدخُّ وأن يكفي، بما قويٍّا دوًرا ليس فعليٍّا تنفيذًا االتحاد قبل
اإلدارية الثقافة أن كما املفوضية. فاعلية يعوق االتحاد قرارات تنفيذ يف لجانه وشبكة
أُدخلت التي اإلصالحات لكن خطرية، ضعف نقطة أيًضا هي صارت ذاتها للمفوضية
كبريًا. نًا تحسُّ حققت ١٩٩٩ مارس يف املفوضية استقالة األوروبي الربملان ضمن أن بعد
يمكن كيف املفوضية استقالة ضمان يف آنذاك الربملان لعبه الذي الدور أظهر
مقيدة زالت ما الربملان صالحيات لكن الفاعلية. يف الديمقراطية الرقابة تُساهم أن
الترشيعي «اإلجراء إىل املشرتك القرار لشبونة معاهدة حوَّلت حني ففي باملعاهدات؛
الترشيعية «اإلجراءات هناك زالت ما العام، رسيانه يعكس مما (حرفيٍّا)، العادي»
للحصول جوهرية وسيلة يهمل بهذا االتحاد فإن هكذا، الحال دام وما متنوعة. الخاصة»
حتى باالتحاد تربطهم معنى ذات صلة إىل يفتقرون يزالون ال الذين املواطنني، دعم عىل
السجل تجاهل الحكمة من يكون ولن لشبونة، معاهدة بموجب حقوقهم تعزيز مع
ال املواطنون دام وما املواطنة. يف مهم كعنرص النيابية الديمقراطية تملكه الذي الحافل
من كافية درجة عىل تمثيل كقناة إليه ينظروا أن يرجح فال للمجلس، ا ندٍّ الربملان يرون
لكن أيًضا، الترشيعية االتحاد سلطة من جوهري جزء الدول، بتمثيله واملجلس، األهمية.
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نظاٍم صميم يف يظل عالنية، الترشيعية جلساته بعقده تقدُّم من أُحرز مما الرغم عىل
تمثيل يكون أن تماًما الجائز ومن الدبلومايس. شبه التفاوض قوامه الشفافية عديم

األبعد. األمد عىل االتحاد ملساندتهم رشًطا قوي مواطنني مجلس يف االتحاد مواطني
أيًضا املواطنني لحقوق يمكن كيف العمل يف الجنسني بني املساواة بند نجاح يُثبت
االتحاد وانضمام األساسية» الحقوق «ميثاق تضمني ويشري لالتحاد. املساندة كسب
بعض إىل األساسية والحريات اإلنسان حقوق لحماية األوروبية االتفاقية إىل الوشيك
هي ستكون للمواطنني رضورية أشياء فعل يف عموًما االتحاد فاعلية لكن اإليجابيات،
يف األشياء هذه مثل يفعل االتحاد يروا أن فيجب لهم، بالنسبة سواها ما كل من األهم

عام. بوجه العالم ويف الداخيل، الصعيد عىل كبرية، تحديات فيه يواجه وقت

الفيدرالية مقابل املرونة (2)

للداللة باستحسان «املرونة» كلمة أوروبا عن حديثهم ُجل يف الربيطانيون يستخدم
من النفور عىل للداللة السياسية الناحية ومن االقتصاد، يف املفرط التنظيم تجنُّب عىل
وااللتزامات املشرتكة باألدوات الخاصة — املوحدة السوق إتمام عدا فيما — املقرتحات

األوروبية. الجماعة ركيزة ميَّز الذي النحو عىل قانونًا امللزمة
وهو التغري، رسيع معارص اقتصاد تطوير يف االقتصادي باملعنى املرونة نجحت
لألمور مالئمة ليست السيايس باملعنى املرونة لكن االتحاد، يف متزايًدا اعرتاًفا القى ما
التي الحديثة التحديات أبانت وقد بفاعلية. معها التعامل منفردة الدول تستطيع ال التي
التمييز وعدم والتنقل الحركة حرية ذلك يف بما األساسية، االتحاد مبادئ بعض واجهت
األعضاء حقوق لحماية أفضل وهذا الجماعي. العمل إىل الحاجة الجنسية، أساس عىل

كافة.
األعمال مؤسسات تكون أن ضمان أيًضا هو األطول املدى عىل خطري تحدٍّ ثمة
القطاعات بعض يف هذا، ويتطلب التكنولوجي. التطور يف الرائدة املؤسسات من األوروبية
وهو العامة، األموال من األمد وطويلة كبرية استثمارات الصناعية، واألقمار كالطائرات
مشرتك أوروبي جهد إىل حاجة وهناك الحايل. االقتصادي املناخ يف الصعوبة متزايد طرح
منفردة، أوروبية حكومات تتحملها أن من أكرب هي التي املرشوعات، هذه مثل ملساندة
معزَّز تعاون هناك يكون أن يمكن للمشاركة، مهيأ غري األعضاء الدول بعض دام وما

لها. املهيأة الدول بني منظم

147



األوروبي االتحاد

االقتصادات بني التشابك عمق مدى شديد بوضوح اليورو منطقة أزمة أظهرت
حلول إيجاد عىل اليورو منطقة قدرة فإن ثَمَّ ومن بعض؛ عىل بعضها واعتماد الوطنية
األخرى الدول كل مصلحة يف أيًضا تصب بل فحسب، أعضائها مصلحة يف تصب ال دائمة
ينبغي التي الرسائل أصعب من واحدًة إن ذلك. من وأبعد األوروبي، االتحاد أعضاء
هامش عىل نقف أن مستحبٍّا وال ممكنًا ليس إنه بالضبط تقول املتحدة اململكة يف نرشها
االقتصادية، األمور يف صحيح شك بال وهذا شيئًا. يفعلوا كي باآلخرين ونهيب األحداث
وكما السواء. عىل وقانوني سيايس منظور من كثرية تعقيدات يطرح أنه من الرغم عىل
تظل عة، موقِّ غري ما دولة هناك كانت لو حتى فإنه املايل، االتفاق مفاوضات أظهرت
الدول بعض أن االتفاق أظهر أعم، وبوجه بأخرى. أو بصورة إرشاكها إىل حاجة هناك

األخرى. الدول من أسبق التحرك يف أحيانًا الرغبة لديه سيكون األعضاء
إىل كبري، حد إىل االتحاد، من االنسحاب بشأن املتحدة اململكة يف الدائر النقاش يرجع
وحتى العاملي. التشابك وطبيعة األوروبي االتحاد عمل بشأن والفهم املعرفة إىل افتقار
يشرتي اتحاًدا مجاورة نفسها تجد ستظل االتحاد، عن فعًال املتحدة اململكة رحلت إذا
صوت (وال مؤسيس صوت الربيطانية للحكومة يعد لم لكن بريطانية، وخدمات سلًعا
كنقطة الحايل املتحدة اململكة وضع أيًضا يَضُعف سوف ذلك، عىل عالوة فيه. انتخابي)
االتحاد خارج من بلد إىل تنتمي التي الرشكات تفضلها األوروبي االتحاد إىل دخول
ملزيج بكثري أكرب فرصة البناء االنخراط يتيح فسوف هكذا، الحال كان وإذا األوروبي.

وانسحبنا. أيدينا نفضنا لو مما السياسات من مقبول
األخرى األعضاء الدول معظم ونهج الربيطانيني نهج بني التباعد من كبري جزء نبع
ملعظم بالنسبة هوًال أشد كانت التي الثانية، العاملية الحرب يف التجارب اختالف من
يف املحرز التقدُّم ملعظم كان فبينما لذا لربيطانيا؛ بالنسبة منها القارية أوروبا أمم
— السيادة تقاسم نحو الكربى التحوالت أساَس شكلت اقتصادية، دوافع االتحاد بناء
يف راسخة رغبٌة — وماسرتيخت روما ومعاهدتَي والصلب للفحم األوروبية كالجماعة
عارضوا لكنهم االقتصادي، التكامل مزايا الربيطانيون َقِبل وقد واألمن. السالم تأصيل
يقتضيه أو الكبرية السوق يف املشاركة تقتضيه كانت ما بقبول مكتفني السيادة تقاسم

السيايس. النفوذ من ينبغي مما أكثر فقدان تجنُّب
الربيطانيون، فيهم بمن االتحاد، عموم يف املواطنني من كبرية وأعداًدا الحكومات لكن
يف السري يف الرغبة يف ويشرتكون العالم، يف واملتنوعة الكثرية األمن بمصادر وعي عىل
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يتمكنون فربما لذا فاعلية؛ أشد األطراف متعدد نظام عىل بناءً أمنًا، أكثر عالم اتجاه
قدرة لتعزيز رضوريٍّا يكون ما بقدر للسيادة التقاسم هذا مثل عواقب قبول من أيًضا
العسكرية االتحاد قدرات إن كافيًا. تعزيًزا الغاية تلك تحقيق صوب العمل عىل االتحاد
عظيمة، عسكرية قوة صريورته استبعاد من الرغم وعىل تناٍم، يف السالم حفظ عىل
الناعمة. القوى من رائعة مجموعة عرب العالم يف سالم صانع أهم يصبح أن فبإمكانه
مجاالت يف العاملي االقتصاد يف واالستقرار االزدهار يف مساهمته تعزيز يستطيع وهو
غرب يف أثبت كما — املساعدة ويستطيع الخارجية، النقدية والسياسة واملعونات التجارة
قاد وقد استدامتها، ويف للبقاء قابلة ديمقراطية دول بناء يف — أخرى وأماكن البلقان
قوة باعتباره يمكنه، ذلك عىل عالوة املناخ. يف املدمر التغريُّ مكافحة عىل العمل يف العالم
إىل الهند ثم الصني فيه ستنضم عالم إىل االنتقال لتسهيل الكثري فعل ا، جدٍّ عظيمة مدنية
مساعدة ويمكنه أيًضا، العسكري املنظور من ا جدٍّ عظمى قوى بوصفها املتحدة الواليات

املتحدة. األمم فاعلية زيادة عىل وغريها الدول هذه
مثل صحة عىل املتحدة، اململكة أبرزها أعضاء، دول بني اآلراء يف واسع توافق هناك
تحقيقها. يف الكامل االتحاد ثقل استعمال كيفية عىل اتفاق يجِر لم لكن األهداف، هذه
— الربيطانيون أبرزهم أخرى مرة — كثريين امتناع يف تتمثل كبرية صعوبة وهناك
درجة منحه شأنه ِمن نحٍو عىل مؤسساته وتقوية لالتحاد موارد تخصيص قبول عن
قانونًا امللزمة االلتزامات من كافية مجموعة قبول ضمنًا يعني وهذا الفاعلية، من كافية
ينبغي. كما وديمقراطيٍّا فاعًال يكون كي االتحاد مؤسسات إصالح مع املشرتكة، واألدوات
من» كافية «مجموعة لعبارة التالية للكلمات ودقيًقا مالئًما اختصاًرا «فيدرالية» كلمة تعد
إىل إصالحها، بعد واملؤسسات، واألدوات االلتزامات هذه أفضت سواء السابقة، الجملة يف
استخدامها أن غري تمثله، مما أهمية أقل الكلمة هذه املطاف. نهاية يف ال أم فيدرايل اتحاد
فالوردة، يستخدمونها. َمن مع التواصل وييرس الفكرة، ح يوضِّ — ينبغي كما ُعرِّف إذا —
من يتألف اسًما الوردة عىل نطلق أن األفضل لكن الرائحة، زكية تظل آخر، اسم بأي

عرشة. سبع ال واحدة كلمة
ملصادر تعرضهم — األوروبيني من غريهم كحال حالهم — الربيطانيون يستشعر
بنَّاء دور لعب من بريطانيا تتمكن أن ينبغي لذا املعارص؛ العالم يف املتزايدة التهديد
تمكنه أن شأنها من التي الحالية ومؤسساته االتحاد صالحيات إصالح مساندة يف تماًما

وازدهاًرا. أمانًا أكثر عالم خلق بغية الهائلة إمكانياته تحقيق من
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العرشين القرن أربعينيات (1)

األوروبية». املتحدة بالواليات أشبه «كيان إىل يدعو ترششل :١٩٤٦ سبتمرب ١٩
مارشال. مرشوع عن اإلعالن :١٩٤٧ يونيو ٥

بعد فيما اسمها (صار األوروبي االقتصادي التعاون منظمة إنشاء :١٩٤٨ أبريل ١٦
أوروبا لدول مارشال مرشوع لتنسيق االقتصادي) امليدان يف والتنمية التعاون منظمة

الغربية.
األطليس. شمال لحلف سة املؤسِّ األطليس شمال معاهدة عىل التوقيع :١٩٤٩ أبريل ٤

أوروبا. مجلس تأسيس :١٩٤٩ مايو ٥

الخمسينيات (2)

للفحم األوروبية الجماعة تأسيس مفاوضات يدشن شومان إعالن :١٩٥٠ مايو ٩
الفيدرايل». أوروبا اتحاد نحو أوىل «خطوة لتكون والصلب

أملانيا، فرنسا، (بلجيكا، األوروبي لالتحاد املؤسسة الست الدول :١٩٥١ أبريل ١٨
والصلب. للفحم األوروبية الجماعة معاهدة عىل ع تُوقِّ هولندا) لوكسمبورج، إيطاليا،

األوروبية. الدفاع جماعة معاهدة عىل ع تُوقِّ الست الدول :١٩٥٢ مايو ٢٧
التنفيذ. حيز تدخل والصلب للفحم األوروبية الجماعة معاهدة :١٩٥٢ يوليو ٢٧
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الدفاع جماعة معاهدة يف النظر ترجئ الفرنسية الوطنية الجمعية أغسطس١٩٥٤: ٣٠
األوروبية.

أوروبا. غرب اتحاد تؤسس املتحدة واململكة الست الدول :١٩٥٤ أكتوبر ٢٠
إطالق عىل ميسينا يف يوافقون الست الدول خارجية وزراء :١٩٥٥ يونيو ١-٢
للطاقة األوروبية والجماعة األوروبية االقتصادية الجماعة عن تمخضت مفاوضات

الذرية.
األوروبية االقتصادية للجماعة املؤسستني روما معاهدتَي عىل التوقيع مارس١٩٥٧: ٢٥

الذرية. للطاقة األوروبية والجماعة
التنفيذ. حيز تدخالن روما معاهدتا :١٩٥٨ يناير ١

الستينيات (3)

واململكة وسويرسا والسويد والربتغال والنرويج والدنمارك النمسا :١٩٦٠ مايو ٣
الحرة. للتجارة األوروبية الرابطة تؤسس املتحدة

لالنضمام تتقدم املتحدة واململكة والدنمارك أيرلندا أغسطس١٩٦١: و١٠ يوليو ٣١
.١٩٦٢ أبريل يف العضوية بطلب تتقدم والنرويج الجماعة، إىل

املشرتكة». الزراعية «السياسة عىل توافق الست الدول :١٩٦٢ يناير ١٤
االنضمام. مفاوضات يقطع ديجول الرئيس :١٩٦٣ يناير ١٤

وتقاطع املشرتكة، الزراعية السياسة بشأن املفاوضات تقطع فرنسا :١٩٦٥ يوليو ١
.١٩٦٦ يناير حتى املجلس

املجلس إىل فرنسا وعودة لوكسمبورج، «تسوية» عىل املوافقة :١٩٦٦ يناير ٢٨-٢٩
املحك. عىل األهمية» شديدة «مصالح هناك تكون عندما اآلراء إجماع عىل مرصًة

والدنمارك أيرلندا تتبعها عضويتها طلب تفعيل تُعيد املتحدة اململكة :١٩٦٧ مايو ١١
معرتًضا. زال ما وديجول والنرويج،

شهًرا. عرش بثمانية املحدد املوعد قبل الجمركي االتحاد إتمام :١٩٦٨ يوليو ١
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املشرتكة، الزراعية السياسة تمويل ترتيبات عىل توافق الهاي قمة :١٩٦٩ ديسمرب ١-٢
االنضمام. مفاوضات واستئناف

السبعينيات (4)

من اإليرادات كل الجماعة يعطي مما املعدلة، املعاهدة عىل التوقيع :١٩٧٠ أبريل ٢٢
رضيبة من حصة إىل إضافة الزراعية، الواردات ورسوم املشرتكة الخارجية التعريفة
امليزانية. يخص فيما الصالحيات بعَض األوروبي الربملاَن ويعطي املضافة، القيمة

يف للتعاون األوروبي» السيايس «التعاون إجراءات يقرر املجلس :١٩٧٠ أكتوبر ٢٧
الخارجية. السياسة

بحلول والنقدي االقتصادي االتحاد لتحقيق خطة يتبنى املجلس مارس١٩٧١: ٢٢
الدويل. النقدي االضطراب نتيجة مسارها عن تنحرف ما رسعان ،١٩٨٠

واململكة والنرويج وأيرلندا الدنمارك انضمام معاهدات عىل التوقيع :١٩٧٢ يناير ٢٢
شعبي). استفتاء يف معاهدتهم يرفضون النرويجيني (لكن املتحدة

الجماعة. إىل تنضم املتحدة واململكة وأيرلندا الدنمارك :١٩٧٣ يناير ١
باسم سنويٍّا مرات ثالث اجتماعات عقد تقرر باريس قمة :١٩٧٤ ديسمرب ٩-١٠

األوروبي. للربملان املبارشة لالنتخابات األخرض الضوء وتعطي األوروبي، املجلس
واملحيط الكاريبي ومنطقة أفريقيا بلدان من بلًدا و٤٦ الجماعة :١٩٧٥ فرباير ٢٨

لومي. اتفاقية عىل توقع الهادئ
اإلقليمية. للتنمية األوروبي الصندوق إنشاء مارس١٩٧٥: ١٨

من مزيًدا األوروبي الربملان يعطي مما املعدلة، املعاهدة عىل التوقيع :١٩٧٥ يوليو ٢٢
األوروبي. املحاسبة ديوان وينشئ امليزانية، يخص فيما الصالحيات

ألسعار بآلية األوروبي النقدي النظام ينشئ األوروبي املجلس :١٩٧٨ ديسمرب ٤-٥
اإليكو. عىل قائمة الرصف

األوروبي. للربملان مبارشة انتخابات أول :١٩٧٩ يونيو ١٠ ،٧

153



األوروبي االتحاد

الثمانينيات (5)

بالجماعة. العارش العضو تصبح اليونان :١٩٨١ يناير ١
سبينيليل به أوعز الذي األوروبي االتحاد معاهدة مرشوع عىل املوافقة :١٩٨٤ فرباير ١٤

األوروبي. الربملان يف كبرية بأغلبية
تخفيض عىل فونتينبلو يف املنعقد األوروبي املجلس موافقة :١٩٨٤ يونيو ٢٥-٢٦

الجماعة. ميزانية يف الصافية املتحدة اململكة مساهمة
ديلور. برئاسة مهامها تتقلد جديدة مفوضية :١٩٨٥ يناير ٧

اتفاقية عىل توقع وهولندا ولوكسمبورج وأملانيا وفرنسا بلجيكا :١٩٨٥ يونيو ١٤
بينها. الحدود مراقبة إجراءات بإلغاء القاضية شنجن

املوحدة السوق إلتمام املفوضية مرشوع يقر األوروبي املجلس :١٩٨٥ يونيو ٢٨-٢٩
مؤتمًرا ويستهل الربملان، معاهدة مرشوع من مقرتحات يف وينظر ،١٩٩٢ بحلول

املعاهدة. لتعديل دوليٍّا حكوميٍّا
.١٢ األعضاء عدد بذلك ليصري والربتغال إسبانيا انضمام :١٩٨٦ يناير ١

املوحد. األوروبي القانون عىل التوقيع :١٩٨٦ فرباير ٢٨ ،١٧
التنفيذ. حيز يدخل املوحد األوروبي القانون :١٩٨٧ يوليو ١

ضوابط بشأن واملفوضية واملجلس الربملان بني املشرتكة االتفاقية :١٩٨٨ يوليو ١
التنفيذ. حيز تدخل وإجراءاتها امليزانية

االبتدائية. املحكمة إنشاء :١٩٨٨ أكتوبر ٢٤
حدودها. تفتح الديمقراطية أملانيا وجمهورية برلني، جدار سقوط :١٩٨٩ نوفمرب ٩

االتحاد بشأن دوليٍّا حكوميٍّا مؤتمًرا يستهل األوروبي املجلس :١٩٨٩ ديسمرب ٨-٩
العمال حقوق ميثاق يتبنى — املتحدة اململكة عدا — والجميع والنقدي، االقتصادي

االجتماعية.
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التسعينيات (6)

والعالقات أملانيا توحيد بشأن سياسة عىل يوافق األوروبي املجلس :١٩٩٠ أبريل ٢٨
والرشقية. الوسطى أوروبا دول مع

والتعمري. لإلنشاء األوروبي املرصف إلنشاء اتفاقية عىل التوقيع :١٩٩٠ مايو ٢٩
الثانية. شنجن اتفاقية عىل التوقيع :١٩٩٠ يونيو ١٩

الحرة للتجارة األوروبية والرابطة األوروبية االقتصادية الجماعة :١٩٩٠ يونيو ٢٠
األوروبية». االقتصادية «املنطقة إلنشاء مفاوضات تبدآن

بشأن دويل حكومي مؤتمر إىل الدعوة يقرر األوروبي املجلس :١٩٩٠ يونيو ٢٥-٢٦
والنقدي. االقتصادي باالتحاد الخاص املؤتمر مع بالتوازي السيايس االتحاد

الواقع. بحكم الجماعة وتوسع أملانيا، توحيد :١٩٩٠ أكتوبر ٣
بشأن دوليني حكوميني مؤتمرين يدشن األوروبي املجلس :١٩٩٠ ديسمرب ١٤-١٥

السيايس. واالتحاد والنقدي االقتصادي االتحاد
(معاهدة األوروبي االتحاد معاهدة عىل يوافق األوروبي املجلس :١٩٩١ ديسمرب ٩-١٠

ماسرتيخت).
وتشيكوسلوفاكيا، واملجر بولندا مع أوروبا» «اتفاقيات عىل التوقيع :١٩٩١ ديسمرب ١٦
(وريثتَي وسلوفاكيا التشيكية الجمهورية مع االتفاقيات فرتات عىل تليها

وسلوفينيا. ورومانيا وليتوانيا والتفيا وإستونيا وبلغاريا تشيكوسلوفاكيا)
ماسرتيخت. معاهدة عىل التوقيع :١٩٩٢ فرباير ٧

األوروبية. االقتصادية املنطقة بشأن اتفاقية عىل التوقيع :١٩٩٢ مايو ٢
ماسرتيخت. معاهدة يرفض الدنمارك يف شعبي استفتاء :١٩٩٢ يونيو ٢

ماسرتيخت. معاهدة عىل بالكاد يوافق فرنسا يف شعبي استفتاء :١٩٩٢ سبتمرب ٢٠
شعبي استفتاء يف األوروبية االقتصادية املنطقة إىل االنضمام رفض :١٩٩٢ ديسمرب ٦

األوروبي. االتحاد إىل االنضمام محاولة وتعليق سويرسا، يف
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لتيسري خاصة ترتيبات الدنمارك يعرضعىل األوروبي املجلس :١٩٩٢ ديسمرب ١١-١٢
يف البدء عىل ويوافق امليزانية، ملقرتحات ديلور حزمة ويقر املعاهدة، عىل التصديق

وفنلندا. والسويد والنرويج النمسا مع االنضمام مفاوضات
املحدد. املوعد يف املوحدة السوق ترشيعات معظم من االنتهاء :١٩٩٢ ديسمرب ٣١

ماسرتيخت. معاهدة يقبل الدنمارك يف ثاٍن شعبي استفتاء :١٩٩٣ مايو ١٨
انضمام إمكانية يعلن كوبنهاجن يف املنعقد األوروبي املجلس :١٩٩٣ يونيو ٢١-٢٢
واالقتصادية. السياسية الرشوط استيفائها عند املنتسبة والرشقية الوسطى أوروبا دول

التنفيذ. حيز تدخل ماسرتيخت معاهدة :١٩٩٣ نوفمرب ١
االنضمام. يرفض النرويج يف شعبي استفتاء :١٩٩٤ نوفمرب ٢٨

.١٥ األعضاء عدد ليصبح والسويد وفنلندا النمسا انضمام :١٩٩٥ يناير ١
باالتحاد. مظالم أمني أول يُعنيِّ األوروبي الربملان :١٩٩٥ يوليو ١٢

يوروبول. اتفاقية عىل ع تُوقِّ األعضاء الدول :١٩٩٥ يوليو ٢٦
التنفيذ. حيز يدخل وتركيا األوروبية الجماعة بني الجمركي االتحاد :١٩٩٥ ديسمرب ٣١

ماسرتيخت. معاهدة ملراجعة دويل حكومي مؤتمر أعمال بدء مارس١٩٩٦: ٢٩
أمسرتدام. معاهدة عىل التوقيع :١٩٩٧ أكتوبر ٢

التشيكية والجمهورية قربص مع االنضمام مفاوضات افتتاح مارس١٩٩٨: ١٢
وسلوفينيا. وبولندا واملجر وإستونيا

.١٩٩٩ يناير ١ يف اليورو لتبني دولة ١١ جاهزية يقرر املجلس :١٩٩٨ مايو ٣
األوروبي. املركزي البنك إنشاء :١٩٩٨ يونيو ١

الدفاعي. التعاون تدابري عىل يوافق األوروبي املجلس :١٩٩٨ أكتوبر ٢٤-٢٥
الدول وعمالت اليورو بني للتحويل نهائية أسعاًرا يثبت املجلس :١٩٩٨ ديسمرب ٣١

املشاركة.
وأملانيا وفرنسا وفنلندا وبلجيكا للنمسا الرسمية العملة يصبح اليورو :١٩٩٩ يناير ١

وإسبانيا. والربتغال وهولندا ولوكسمبورج وإيطاليا وأيرلندا
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مزاعم حول مستقلة لجنة أعدته تقرير أعقاب يف تستقيل املفوضية مارس١٩٩٩: ١٥
واالحتيال. اإلدارة بسوء

التنفيذ. حيز تدخل أمسرتدام معاهدة :١٩٩٩ مايو ١
مع االنضمام مفاوضات بإجراء قراًرا يتخذ األوروبي املجلس :١٩٩٩ ديسمرب ١٠-١١
مؤتمًرا ويستهل انضمام، بطلب متقدمة كدولة برتكيا ويعرتف أخرى، دول ست

املعاهدة. ملراجعة دوليٍّا حكوميٍّا

والعرشين الحادي القرن من األول العقد (7)

ومالطة وليتوانيا والتفيا بلغاريا مع االنضمام مفاوضات افتتاح :٢٠٠٠ يناير ١٥
وسلوفاكيا. ورومانيا

املرونة بشأن تدابري عىل يوافق لشبونة يف املنعقد األوروبي املجلس :٢٠٠٠ يونيو ٢٠
األوروبي. االتحاد اقتصاد يف

شعبي. استفتاء يف اليورو عضوية يرفضون الدنماركيون الناخبون :٢٠٠٠ سبتمرب ٢٨
ويعلن نيس، معاهدة بشأن مفاوضاته يختتم األوروبي املجلس :٢٠٠٠ ديسمرب ٧–١٠

األساسية. الحقوق ميثاق عن رسميٍّا
اليورو. بمنطقة عرش الثاني العضو تصبح اليونان :٢٠٠١ يناير ١

شعبي. استفتاء يف نيس معاهدة يرفضون األيرلنديون الناخبون :٢٠٠١ يونيو ٧
بشأن إعالن عىل يوافق اليكن يف املنعقد األوروبي املجلس :٢٠٠١ ديسمرب ١٤-١٥

شاملة. إصالح عملية أمام الباب فاتًحا االتحاد، مستقبل
النقدية. اليورو وقطع أوراق تداول بدء :٢٠٠٢ يناير ١

بروكسل. يف األوروبي االتحاد مستقبل بشأن اتفاقية اجتماع افتتاح :٢٠٠٢ فرباير ٢٨
شعبي استفتاء يف نيس معاهدة عىل يوافقون األيرلنديون الناخبون :٢٠٠٢ أكتوبر ١٩

ثاٍن.
مفاوضات يختتم كوبنهاجن يف املنعقد األوروبي املجلس :٢٠٠٢ ديسمرب ١٢-١٣

املتوسط. البحر ومنطقة والرشقية الوسطى أوروبا يف بلدان عرشة مع االنضمام
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التنفيذ. حيز تدخل نيس معاهدة :٢٠٠٣ فرباير ١
شعبي. استفتاء يف اليورو عضوية يرفضون السويديون الناخبون :٢٠٠٣ سبتمرب ١٤
أساس عىل املعاهدة إصالح يف للنظر دويل حكومي مؤتمر افتتاح :٢٠٠٣ أكتوبر ٤

االتفاقية. اجتماع إليه توصل الذي األوروبي االتحاد دستور مرشوع
وليتوانيا والتفيا واملجر وإستونيا التشيكية والجمهورية قربص انضمام :٢٠٠٤ مايو ١

.٢٥ إىل األعضاء عدد لريتفع االتحاد إىل وسلوفينيا وسلوفاكيا وبولندا ومالطة
للمفوضية. جديًدا رئيًسا باروسو ترشيح :٢٠٠٤ يونيو ٢٩

يوقعون األوروبي االتحاد خارجية ووزراء والحكومات الدول رؤساء :٢٠٠٤ أكتوبر ٢٩
أوروبا. لدستور امُلنِشئة املعاهدة عىل

املعاهدة يرفضون والهولنديون الفرنسيون الناخبون :٢٠٠٥ يونيو و١ مايو ٢٩
شعبيني. استفتاءين يف الدستورية

وكرواتيا. تركيا مع االنضمام مفاوضات افتتاح :٢٠٠٥ أكتوبر ٣
والعرشين السادسة العضوين الدولتني تصبحان ورومانيا بلغاريا :٢٠٠٧ يناير ١
منطقة يف عرش الثالث املشارك تصبح وسلوفينيا االتحاد، يف والعرشين والسابعة

اليورو.
لشبونة. معاهدة بشأن دويل حكومي مؤتمر افتتاح :٢٠٠٧ يوليو ٢٣

لشبونة. معاهدة عىل التوقيع :٢٠٠٧ ديسمرب ١٣
وليتوانيا التشيك وجمهورية إستونيا لتشمل شنجن منطقة توسيع :٢٠٠٧ ديسمرب ٢١

وسلوفينيا. وسلوفاكيا وبولندا ومالطة والتفيا واملجر
اليورو. تتبنيان ومالطة قربص :٢٠٠٨ يناير ١

شعبي. استفتاء يف لشبونة معاهدة يرفضون األيرلنديون الناخبون :٢٠٠٨ يونيو ١٢
لألزمة األوىل االستجابة يصيغ بروكسل يف املنعقد األوروبي املجلس :٢٠٠٨ أكتوبر ١٥

العاملية. املالية
شنجن. منطقة إىل تنضم سويرسا :٢٠٠٨ ديسمرب ١٢

اليورو. إىل تنضم سلوفاكيا :٢٠٠٩ يناير ١
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األوروبي. الربملان انتخابات :٢٠٠٩ يونيو ٤–٧
األوروبي. االتحاد لعضوية تتقدم أيسلندا :٢٠٠٩ يوليو ٢٣

استفتاء يف لشبونة معاهدة لصالح يصوتون األيرلنديون الناخبون :٢٠٠٩ أكتوبر ٣
شعبي.

وكاثرين األوروبي، للمجلس رئيس أول رومبوي فان هريمان تعيني :٢٠٠٩ نوفمرب ٢٠
األمنية. والسياسة الخارجية للشئون لالتحاد السامي املمثل منصب يف أشتون

التنفيذ. حيز تدخل لشبونة معاهدة :٢٠٠٩ ديسمرب ١

والعرشين الحادي القرن من الثاني العقد (8)

السنوات مدى عىل املستدام للنمو «٢٠٢٠ «أوروبا اسرتاتيجية تبني :٢٠١٠ يونيو ١٧
املقبلة. العرش

الجديدة املالية اإلرشافية للهيئات العمليات وبدء اليورو، تتبنى إستونيا :٢٠١١ يناير ١
التأمني هيئة األوروبية، واألسواق املالية األوراق هيئة األوروبية، املرصفية (الهيئة

األوروبية). املهنية واملعاشات
الدول قبل من االقتصادية السياسة لتنسيق األوروبي» «الفصل بدء :٢٠١١ يناير ١٨

األعضاء.
اليورو». أجل من «ميثاق عىل املوافقة مارس٢٠١١: ٢٥

تحقيق آلية بشأن معاهدة عىل يوقعون اليورو منطقة أعضاء :٢٠١١ يوليو ١١
مالية. أزمة تعاني التي للدول احتياطي بمثابة لتكون األوروبية؛ االستقرار

يورو. مليارات ١٠٩ بمقدار اليوناني االقتصاد لدعم األوىل الجولة :٢٠١١ يوليو ٢١
األوروبي. املركزي للبنك الجديد الرئيس يصبح دراجي ماريو :٢٠١١ نوفمرب ١
االقتصادية. الحوكمة بشأن الستة الترشيعات مجموعة تبني :٢٠١١ نوفمرب ٨

واململكة التشيكية الجمهورية عدا األعضاء، الدول جميع موافقة :٢٠١٢ يناير ٣٠
والحوكمة». والتنسيق االستقرار «معاهدة عىل املتحدة،
اليوناني. االقتصاد لدعم ثانية جولة :٢٠١٢ فرباير ٢١
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املرشح. وضع رصبيا منح مارس٢٠١٢: ١
املواطنني يمكن مما التنفيذ؛ حيز تدخل األوروبيني» املواطنني «مبادرة :٢٠١٢ أبريل ١

األوروبي. لالتحاد ترشيعات اقرتاح من
والعرشين. الثامنة العضو الدولة تصبح كرواتيا :٢٠١٣ يوليو ١
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باملرسد. مداخل هي التنصيص عالمتَي بني املوضوعة املصطلحات

«الجماعة أعضاء والدول املتحدة اململكة يد عىل ١٩٥٤ عام أنشئ أوروبا: غرب اتحاد
وأمسرتدام» ماسرتيخت «معاهدتا ت نصَّ الجمود، من طويلة فرتة وبعد األوروبية».
االتحاد يف أُدمج الذي أوروبا، غرب واتحاد األوروبي» «االتحاد بني روابط عىل

.٢٠١١ يف أوروبا غرب اتحاد انقضاء أُعلن وقد األوروبي.
كل تغطيان اآلن وهما األوروبي». «االتحاد خارج ١٩٨٥ عام نشأتا شنجن: اتفاقيتا
نت ُضمِّ وقد الدنمارك. ما حد وإىل املتحدة، واململكة أيرلندا عدا األعضاء الدول

األوروبي. االتحاد يف االتفاقيتان
الربملانات ملمثيل مفتوح منتدى األوروبي: االتحاد مستقبل بشأن اتفاقية اجتماع
إعادة ملناقشة اليكن إعالن بعد ٢٠٠٢ عام األوروبي» «املجلس أنشأه والحكومات
ديستان جيسكار فالريي برئاسة االجتماع قدم األوروبي. لالتحاد كاملة صياغة
«املعاهدة أساس شكل والذي ،٢٠٠٣ عام ألوروبا دستور لوضع معاهدة مرشوع

الدستورية».
املعلومات تبادل األعضاء للدول تتيح الشيوع متزايدة وسيلة املفتوح: التنسيق أسلوب

ترشيعات. استخدام دون املمارسات وأفضل
الدول عموم من األوروبي» «بالربملان عضًوا ٧٥١ حاليٍّا يُنتخب الربملاناألوروبي: أعضاء
عىل ويصوتون اللجان، يف الترشيعات صون ويُمحِّ دوائرهم، يمثلون وهم األعضاء.
«االتحاد شئون نطاق ويناقشون «املفوضية»، عىل ويُرشفون وامليزانية، القوانني

األوروبي».



األوروبي االتحاد

االقتصادي االتحاد يف األعضاء من دولًة عرشة سبع تشارك االقتصاديوالنقدي: االتحاد
نهائيٍّا وثبَّتت السليمة، باملالية الخاصة التوافق» «معايري استوفت أن بعد والنقدي
.٢٠٠٢ عام مستهل يف عمالتها محل حل الذي اليورو، مقابل عمالتها رصف أسعار
للبنوك األوروبي و«النظام األوروبي» املركزي «البنك مسئولية هي النقدية والسياسة

االقتصادية. السياسة لتنسيق نظام ويوجد املركزية».
بجانب جديدتني» بركيزتني األوروبي االتحاد «معاهدة بموجب أنشئ األوروبي: االتحاد
«العدل ويف واألمنية، الخارجية السياسة يف للتعاون املحورية، «الجماعة» ركيزة
كانت ذاتها، املؤسسات يف تشرتك الثالث الركائز كانت حني يف الداخلية». والشئون
لشبونة»، «معاهدة ومنذ الدويل. الحكومي الطابع عليهما يغلب الجديدتان الركيزتان
من اإلجراءات يف املتبقية االختالفات بعض مع واحدة، ركيزة يف الركائز أُدمجت

السياسات. ميادين من آخر إىل ميدان
املؤسسات بني الحكومة وظائف فيه تنقسم كيان الفيدرايل الكيان الفيدرايل: االتحاد
ملبدأ وفًقا مقسمة الصالحيات تكون ما عادًة أكثر. أو مستويني عىل الديمقراطية
الكيان لهذا املكونة األجزاء أو األعضاء الدول تملك حيث االحتياطية»؛ «الوالية

بفاعلية. إدارتها يمكنها التي الصالحيات
األوروبي». «االتحاد انظر: االتحاد:

معظم بني «لالتحاد» القانوني النظام خارج ٢٠١٢ عام عة امُلوقَّ املعاهدة املايل: االتفاق
قبل من إرشاف مع املتوازنة، الوطنية امليزانيات عىل للتشديد األعضاء الدول
االتحاد يف والحوكمة والتنسيق االستقرار «معاهدة باسم رسميٍّا تعرف «املفوضية».

األوروبي». والنقدي االقتصادي
لحماية إطار األساسية: والحريات اإلنسان حقوق لحماية األوروبية االتفاقية
دول عت وقَّ .١٩٥٠ عام أوروبا مجلس تبناه أوروبا عموم يف اإلنسان حقوق
حقوق الحرتام أساًسا تشكل وهي االتفاقية، هذه عىل كلها األوروبي» «االتحاد
يف األوروبي لالتحاد األساسية الحقوق ميثاق ويستند األوروبي. االتحاد يف اإلنسان

االتفاقية. هذه عىل منه كبري جزء
«اإلجراء بموجب األوروبي» «االتحاد قوانني معظم تُسنُّ الترشيعية: اإلجراءات
صالحيات و«املجلس» األوروبي» «الربملان من كالٍّ يعطي الذي العادي»، الترشيعي
الربملان يعطي كان الذي التعاون، إجراء يعد لم رفضه. أو تعديله أو الترشيع قبول
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األوروبي الربملاُن يُطَلع الذي التشاور، إجراء لكن ا، هامٍّ أقل، صالحيات األوروبي
إجراء أما واسع. نطاق عىل به معموًال زال ما املجلس، نوايا عىل اطِّالع مجرد بموجبه
معاهدات عىل صالحيات األوروبي الربملان فيعطي املوافقة)، إجراء (سابًقا اإلذن

الترشيعية. املسائل وبعض االنتساب، واتفاقيات االنضمام،
األوروبي». القانوني «النظام انظر: األسبقية:

قبل من «االتحاد» ترشيعات تنفيذ عىل باإلرشاف الخاص النظام التنفيذية: األعمال
لشبونة. معاهدة بموجب املقرر النحو عىل األعضاء الدول

معاهدات عىل التفاوض وبعد األوروبي». «االتحاد بعضوية االلتحاق عملية االنضمام:
ِقبل من عليها واملوافقة األعضاء، الدول كل ِقبل من عليها التصديق يجب االلتحاق،

األوروبي. الربملان
أعضاؤه ويملك األوروبي»، «االتحاد يف مباًرشا انتخابًا املنتخبة الهيئة األوروبي: الربملان

و«املفوضية». و«امليزانية» «الترشيع» عىل كبرية صالحيات
من ويتخذ اليورو، ملنطقة النقدية السياسة عن مسئول األوروبي: املركزي البنك
البنوك ومحافظو أعضاؤه يشكل تنفيذي. مجلس ويديره له، مقرٍّا فرانكفورت
البنك يشكل األوروبي. املركزي البنك إدارة مجلس اليورو» «منطقة يف املركزية
يتمثل الذي املركزية للبنوك األوروبي النظام مًعا املركزية والبنوك األوروبي املركزي
املشاركني هؤالء من أليٍّ يجوز وال األسعار، استقرار عىل الحفاظ يف األسايس هدفه

آخر. كيان أي من تعليمات تلقي
إياها املمنوحة الصالحيات إطار يف املؤسسات تسنُّها التي القوانني الثانوي: الترشيع

املعاهدات. بموجب
«التصويت». انظر املرشوطة: باألغلبية التصويت

املرشوطة»، باألغلبية «التصويت طريق عن «املجلس» يف القرارات معظم تُتخذ التصويت:
بإجماع التصويت ويرسي والسكان. األعضاء الدول من ساحقة أغلبيات تتطلب التي
الحساسة املجاالت يف شيوًعا أكثر لكنه «االتحاد»، ترشيعات عىل أقل بدرجة اآلراء
عىل األول املقام يف ويقترص نادر، فهو بسيطة بأغلبية التصويت أما سياسيٍّا.

اإلجرائية. املسائل
ُطرح الخارجية السياسة ميدان يف دويل حكومي تعاون األوروبي: السيايس التعاون

.١٩٩٣ عام املشرتكة» واألمنية الخارجية «السياسة محله وحلت ،١٩٧٠ يف
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العدل مجايل يف «التعاون انظر: الجنائية: املسائل يف والقضائي طي الرشُّ التعاون
الداخلية». والشئون

معينة ميادين يف غريها من أشد بدرجة التكامل تريد التي للدول يسمح املعزز: التعاون
األوروبي». «االتحاد إطار داخل ذلك تفعل بأن

«االتحاد ركائز من سابًقا الثالثة «الركيزة» الداخلية: والشئون العدل التعاونيفمجاَيل
وبمكافحة الحدود، عرب األشخاص تنقل يخص فيما بالتعاون وتُعنى األوروبي»،

للحدود. العابرة الجريمة
املراد النتيجة حيث من «ملزم بأنه يتسم «االتحاد» أعمال من قانوني عمل التوجيه:

والطرق». الشكل «اختيار األعضاء الدول لسلطات يرتك لكنه تحقيقها»،
وتشمل روما»، «معاهدة بموجب ١٩٥٨ عام تأسست األوروبية: االقتصادية الجماعة
النطاق واسع وتعاونًا الست، األعضاء الدول بني مشرتكة سوق إنشاء اختصاصاتها
و«الربملان و«املجلس» «املفوضية» مؤسساتها أهم كانت االقتصادية. السياسة يف
نراه كما األوروبي» «االتحاد أساس تشكل وهي العدل». و«محكمة األوروبي»

اليوم.
االقتصادية «الجماعة جانب إىل ١٩٥٧ عام تأسست الذرية: للطاقة األوروبية الجماعة
البحوث بأعمال تضطلع وهي الذرية. الطاقة ميدان يف التعاون لتشجيع األوروبية»

مدنية. ألغراض والتطوير
مايو ٩ يف شومان» «إعالن بموجب انطلقت والصلب: للفحم األوروبية الجماعة
إيطاليا، أملانيا، فرنسا، (بلجيكا، دول بست والصلب الفحم قطاعات واضعة ،١٩٥٠
االقتصادية «الجماعة قامت املشرتكة. الحوكمة من نظام تحت هولندا) لوكسمبورج،
للجماعة املؤسيس الهيكل عىل الذرية» للطاقة األوروبية و«الجماعة األوروبية»

.٢٠٠٢ يف املعاهدة انقضت وقد والصلب. للفحم األوروبية
«معاهدة يف املقرر النحو عىل املحورية األوروبي االتحاد «ركيزة» األوروبية: الجماعة
و«الجماعة األوروبية» االقتصادية «الجماعة بإدماجها وكانت، ماسرتيخت».
عنارص عىل تشتمل الذرية»، للطاقة األوروبية و«الجماعة والصلب» للفحم األوروبية
االتحاد أنشطة معظم مسئولية وتتوىل األوروبي»، «االتحاد مؤسسات من فيدرالية
«معاهدة بموجب االتحاد بقية يف تماًما مدمجة اآلن األوروبية والجماعة األوروبي.

لشبونة».
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األوروبية». «الجماعة انظر: الجماعة:
نظام باستخدام ماسرتيخت» «معاهدة بموجب األوروبي» «االتحاد أنشئ الركائز:
ان تخصَّ األُخريان وكانت األوروبية، الجماعة هي املحورية الركيزة كانت الركائز.
املسائل يف والقضائي طي الرشُّ و«التعاون املشرتكة»، واألمنية الخارجية «السياسة
الداخلية»). والشئون العدالة مجايل يف «التعاون باسم أصًال تعرف (كانت الجنائية»

االتحاد. يف كلها الثالث الركائز لشبونة معاهدة ضمت وقد
أشهر. ستة كل بالتناوب وذلك األعضاء، الدول إحدى ممثلو «املجلس» يرتأس الرئاسة:
الدفاعي بالتعاون املعني العنرص والدفاع: لألمن املشرتكة األوروبية السياسة

املشرتكة. واألمنية الخارجية بالسياسة والعسكري
ركائز من الثانية «الركيزة» األصل يف كانت املشرتكة: واألمنية الخارجية السياسة
الخارجية. السياسة ميدان يف الدويل الحكومي بالتعاون وتُعنى األوروبي»، «االتحاد

«االتحاد». من يتجزأ ال جزء اآلن وهي
املائة يف ٤٠ تمثل زالت وما كبري، إلصالح خضعت املشرتكة: الزراعية السياسة
والتنمية للمزارعني املبارش دعمها خالل من األوروبي، االتحاد ميزانية إنفاق من

الريفية.
مختلفة، بطرق معني اقتصاد داخل مختلفة مناطق عىل تؤثر املتماثلة: غري الصدمات

اليورو». «ملنطقة بالنسبة محتملة مشكلة وهي
االجتماعي الصندوق اإلقليمية، التنمية صندوق التماسك، صندوق البنيوية: الصناديق

التماسك»). «سياسة (انظر:
روما. ملعاهدة كبري إصالح أول ويمثل ،١٩٨٦ عام عليه ع ُوقِّ د: املوحَّ األوروبي القانون
االختصاصات بعض وأضاف املوحدة، السوق إلتمام ١٩٩٢ برنامج عىل نص وقد
«الربملان دور وعزَّز املرشوطة، باألغلبية «التصويت» استخدام ووسع الجديدة،

األوروبي».
ويرسي بكامله، «ملزم بأنه يتَّسم األوروبية الجماعة أعمال من قانوني عمل الالئحة:

األعضاء. الدول كل يف مباًرشا» رسيانًا
والفئات والعمال املوظفني عن ممثلني من تتألف واالجتماعية: االقتصادية اللجنة
ذاتية بمبادرة تقارير وتصدر «االتحاد» ترشيعات يف آراءها وتبدي االجتماعية،

منها.
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الدول وحكومات دول ورؤساء األوروبي املجلس رئيس من يتألف األوروبي: املجلس
ذلك عىل زخًما أو حسًما تتطلب قرارات ويتخذ «املفوضية»، ورئيس األعضاء

األوروبي». «لالتحاد السياسية التوجيهية املبادئ ويحدد املستوى،
الوزاري، املستوى عىل األعضاء الدول عن ممثلني من يتألف الوزراء: مجلس املجلس،
أمانة تُسانده السياسات. تنفيذ عىل ويرشف عليها، «ويصوت» الترشيعات ويعدل
(انظر: باللجان الخاص ونظامه الدائمني املمثلني ولجنة بروكسل يف املجلس
سياسية مؤسسة أقوى األوروبي»، و«املجلس هو املجلس، يعد اللجان»). «منظومة

األوروبي». «باالتحاد
بسياسة املتعلقة والقضايا األفراد، يرفعها التي القضايا يف تفصل العامة: املحكمة

الدولة. ومعونات التجارية، العالمات وقانون املنافسة،
بشأن اتفاقية «اجتماع إىل استناًدا للمعاهدة مقرتحة مراجعة الدستورية: املعاهدة
٢٠٠٥ عام شعبيني استفتاءين أعقاب يف رفضت لكنها األوروبي»، االتحاد مستقبل
األعضاء، الدول أغلبية قبل من عليها التصديق من الرغم عىل وهولندا، فرنسا يف

لشبونة». «معاهدة يف املطاف نهاية يف أحكامها معظم نت ُضمِّ وقد
«املفوضية». انظر: األوروبية: املفوضية

٢٨ من وتتألف األوروبي»، «باالتحاد تنفيذية هيئة أعىل األوروبية: املفوضية املفوضية،
التنفيذية، وظائفها إىل وإضافة السياسات. مجاالت مختلف عن مسئولني مفوًضا
مصطلح يستخدم ما وكثريًا االمتثال. عىل وترشف الترشيع، عملية املفوضية تستهل

جمعاء. وطاقمها املفوضية إىل لإلشارة «املفوضية»
مع لتفاعلها مركًزا تعد بروكسل يف دائمة ممثلية عضٍو دولٍة لكل الدائمة: املمثليات
الدائمني املمثلني لجنة يف الدولة ممثل هو املمثلية ورئيس األوروبي». «االتحاد

«املجلس»). (انظر:
الدول مواَطنات بجانب أوروبية مواَطنة األوروبي» االتحاد «معاهدة أنشأت املواطنة:

املعاهدات. تمنحها التي الحقوق للمواطنني ويحق األعضاء.
«االتحاد معاهدات بها تراَجع التي الرئيسة الطريقة الدويل: الحكومي املؤتمر
معدلة معاهدة الدويل الحكومي املؤتمر يف األعضاء الدول ممثلو يصيغ األوروبي».
حيز دخولها قبل األعضاء الدول من واحدة كل قبل من عليها التصديق يجب

التنفيذ.
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األوروبي». املركزي «البنك انظر: املركزية: للبنوك األوروبي النظام
الجماعة، لقانون أساسية مبادئ العدل» «محكمة أرست األوروبي: القانوني النظام
بموجب حقوقهم عىل الحصول من األفراد يمكِّن ما وهو املبارش»، «النفاذ أحدها
الدول قوانني بموجب عليها بها يحصلون التي ذاتها بالطريقة الجماعة قانون
عموم يف تطبيقه اتساق يضمن مما الجماعة؛ قانون «أسبقية» واآلخر األعضاء،

الجماعة.
أهم كانت والنقدي»، االقتصادي «لالتحاد سالف نظام األوروبي: النقدي النظام

الرصف. سعر تقلبات من حدَّت التي الرصف، أسعار آلية عنارصه
«الربملان انتخابات يف النسبي التمثيل اآلن البلدان كل تستخدم االنتخابية: النظم

.١٩٩٩ انتخابات يف املتحدة اململكة تبنته أن منذ األوروبي»
األوروبي». القانوني «النظام انظر: املبارش: النفاذ

إال األوروبي»، «االتحاد مستوى عىل بعمل القيام بعدم يقيض مبدأ االحتياطية: الوالية
منفردًة. الدول به تقوم الذي العمل من فاعلية أشد يكون أن يمكن عندما

املساندة لتقديم ٢٠١٢ عام املنشأة الدائمة الهيئة األوروبية: االستقرار تحقيق آلية
اقتصادية. ضائقة من تعاني التي اليورو» «منطقة أعضاء للدول الطارئة املالية

واألحكام والقواعد واللوائح الترشيعات مجموعة كامل األوروبي: االتحاد ترشيعات
األوروبي». «االتحاد عن الصادرة القضائية

املسلحة القوات لدمج الخمسينيات أوائل يف جريئة محاولة األوروبية: الدفاع جماعة
الجمعية أرجأت وقد والصلب». للفحم األوروبية «الجماعة إىل املنضمة للدول

فيها. النظر الفرنسية الوطنية
«االتحاد داخل والتنقل الحركة حرية عىل املعاهدات تنص والتنقل: الحركة حرية
«الحريات باسم تعرف ما وهي والخدمات، املال ورأس والسلع لألفراد األوروبي»

األربع».
الواليات رابًطا الغربية، ألوروبا أمنية كمظلة ١٩٤٩ عام تأسس األطليس: شمال حلف

األوروبية. األمن بمنظومة املتحدة
خالل من تنفذ والتي األوروبي»، «لالتحاد اإلقليمية التنمية سياسة التماسك: سياسة

األوروبي. االتحاد «ميزانية» إنفاق ثلث تمثل التي البنيوية» «الصناديق
«املجلس». انظر الدائمني: املمثلني لجنة
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وتصدر الترشيعات، يف آراءً وتقدم واملحلية، اإلقليمية الهيئات ممثيل تضم املناطق: لجنة
منها. ذاتية بمبادرة تقارير

العدل». «محكمة انظر: األوروبية: العدل محكمة
قضاتها وضع «االتحاد». بقوانني يتعلق فيما النهائية القضائية السلطة العدل: محكمة
وتنعقد عضٍو، دولٍة إىل منهم واحد كل ينتمي الذين — والعرشون الثمانية
القانوني «النظام (انظر: متوسع قضائية سوابق قانون — لوكسمبورج يف جلساتهم

«االتحاد». يف القانون حكم سيادة املحكمة كفلت األوروبي»).
«االتحاد وأنشأت ماسرتيخت، يف ١٩٩١ عام ُوقعت األوروبي: االتحاد معاهدة
«الربملان وأعطت والنقدي»، االقتصادي «االتحاد إنشاء إجراءات وأرست األوروبي»،
وأنشأت األوروبية، «املواطنة» مفهوم واستحدثت مهمة، جديدة صالحيات األوروبي»
واألخرى: املشرتكة»، واألمنية الخارجية «للسياسة إحداهما: جديدتني؛ «ركيزتني»

الداخلية». والشئون العدل مجايل يف «للتعاون
وأصلحت املشرتك، القرار مجال عت فوسَّ ،١٩٩٧ عام عت ُوقِّ أمسرتدام: معاهدة

الداخلية. والشئون وبالعدل الخارجية بالسياسة املعنيتني الركيزتني
شخصية وأنشأت «االتحاد»، ركائز فدمجت ،٢٠٠٧ عام عت ُوقِّ لشبونة: معاهدة
منصبني وأنشأت القرار، اتخاذ إجراءات وراجعت األوروبي، لالتحاد جديدة قانونية
والسياسة الخارجية للشئون السامي واملمثل األوروبي، املجلس رئيس هما: جديدين؛
االتحاد مستقبل بشأن االتفاقية «اجتماع عمل عىل كبرية بدرجة تعتمد وهي األمنية.

الفاشلة. الدستورية» و«املعاهدة األوروبي»
األوروبي». االتحاد «معاهدة انظر: ماسرتيخت: معاهدة

إىل للتوسع استباًقا مؤسسية إصالحات عىل ت ونصَّ ،٢٠٠١ عام عت ُوقِّ نيس: معاهدة
واملزيد جديدة، تصويتية وأوزان إجراءات بإرساء وذلك والرشقية، الوسطى أوروبا

املعزز». «التعاون إجراءات استخدام من
للطاقة األوروبية و«الجماعة األوروبية» االقتصادية «الجماعة انظر: روما: معاهدتا
روما». «معاهدة األوروبية االقتصادية الجماعة معاهدة عىل يُطلق ما غالبًا الذرية».
الدول صالحية لتقييم األوروبي االتحاد يستخدمها التي املعايري كوبنهاجن: معايري
الديمقراطية، تضمن مستقرة مؤسسات وجود وتشمل: عضوية، بطلب املتقدمة
والقدرة فاعل، سوقي واقتصاد األقليات، واحرتام اإلنسان، وحقوق القانون، وسيادة

املتنوعة. أهدافه ومساندة األوروبي»، االتحاد «ترشيعات تطبيق عىل
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املوحدة. «االتحاد» عملة اليورو، يغطيها التي املنطقة اليورو: منطقة
والعدالة األمن منظومات بتنسيق الصلة ذات السياسات وعدالة: وأمن حرية منطقة

الداخلية.
تنظم وهي الجات، اتفاقية محل العاملية التجارة منظمة حلت العاملية: التجارة منظمة
آليات وتملك الدولية، التجارة أمام الحواجز من الحد إىل وتهدف الدولية، التجارة

النزاعات. لتسوية
تُرشف والتي األعضاء، الدول مسئويل من املؤلفة اللجان من منظومة اللجان: منظومة
محلها اآلن التنفيذية» «األعمال حلت وقد «املجلس». عن نيابة «املفوضية» عمل عىل

كبري. حد إىل
الخارجية، األوروبي االتحاد لسياسة واألمنية العسكرية األولويات بطرسربج: مهام

األزمات. وإدارة السالم، وحفظ اإلنقاذ، ومهام اإلنسانية، املهام تشمل وهي
وأهم األوروبي». االتحاد «مليزانية املخصصة الرضيبية اإليرادات االتحاد: موارد
وعاء ومن األعضاء، للدول القومي الناتج إجماليات من مئوية نسب مصادرها
الواردات ورسوم الخارجية التعريفات من أصغر ومبالغ املضافة، القيمة رضيبة

الزراعية.
ثلثا ه ويوجَّ األوروبي»، االتحاد «موارد من اآلتية اإليرادات األوروبي: االتحاد ميزانية

«التماسك». وسياسات املشرتكة» الزراعية «السياسة إىل االتحاد ميزانية إنفاق
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املراجع

References, in line with the nature of this series, have been kept to the
minimum of quotations whose source is not obvious from the text.

الثاني الفصل

Spinelli called the Single Act a ‘dead mouse’ in his speech to the Euro-
pean Parliament on 16 January 1986, reprinted in Altiero Spinelli,
Discorsi al Parlamento Europeo, ed. Pier Virgilio Dastoli (Bologna,
1987), p. 369. Jenkins recalled his choice of a theme to ‘move Europe
forward’ in European Diary 1977–1981 (London, 1989), pp. 22-3.

الثالث الفصل

Margaret Thatcher spoke of ‘a European super-state’ in her Britain and

Europe: Text of the Speech Delivered in Bruges by the PrimeMinister on

20th September 1988 (London: Conservative Political Centre, 1988),
p. 4.

السابع الفصل

Bevin and Victoria Station is to be found in Michael Charlton, The Price of
Victory (London, 1983), pp. 43-4.
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التاسع الفصل

Poos on ‘the hour of Europe’ was reported in the New York Times, 29 June
1991, p. 4.

العارش الفصل

The Community ‘as an example’ is from Jean Monnet, Les États-Unis

d’Europe ont commencé: Discours et allocutions 1952–1954 (Paris,
1955), p. 128.

The EC as ‘the most important member of Gatt’ is from Lawrence
B. Krause, European Economic Integration and the United States

(Washington, DC, 1968), p. 225.
The EC and ‘effective international law-making’ is from Tommaso Padoa-

Schioppa, Financial and Monetary Integration in Europe: 1990, 1992

and Beyond (London and New York, 1990), p. 28.
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قراءاتإضافية

There is a great deal of academic literature on the European Union, but
not so many reliable books for the general reader or for those who are
just setting out to acquire academic knowledge.

Of the many texts that provide general introductions, two good op-
tions are Desmond Dinan’s Ever Closer Union (Basingstoke, 4th edn, 2010,
640 pp.) and John McCormick’s Understanding the EU (Basingstoke, 5th
edn, 2011, 264 pp.). A federalist view of the way in which the EU has
developed is to be found in Michael Burgess, Federalism and European

Union: The Building of Europe, 1950–2000 (London, 2000, 290 pp.). Chap-
ters on all themain policies are to be found in HelenWallace, Mark Pollack,
and Alisdair Young (eds), Policy-Making in the European Union (Oxford,
6th edn, 2010, 640 pp.). A wide range of subjects is also covered in the
Annual Review of the Journal of Common Market Studies (Oxford).

Timothy Bainbridge and Anthony Teasdale, The Penguin Companion

to the European Union (Harmondsworth, 3rd edn, 2012, 880 pp.) is an
accurate and convenient work of reference. For those who appreciate
a biographical approach to the subject, the history of the EC up to the
1970s is seen through the eyes of its principal founding father in Jean
Monnet’s Memoirs (London, 1978, 544 pp.). Flavour and substance of the
Delors period, from 1985 to 1994, are to be found in Charles Grant, Inside
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the House that Jacques Built (London, 1994, 305 pp.). A range of leading
actors in the uniting of Europe are given lively treatment in Martyn Bond,
Julie Smith, and William Wallace (eds), Eminent Europeans (London, 1996,
321 pp.). Hugo Young provides unsurpassed insights into the develop-
ment of British relations with the EU, through chapters on a dozen British
protagonists and antagonists from Churchill to Blair, in This Blessed Plot

(Basingstoke, 1998, 558 pp.).
There is not much that is easy to read and gives a true and fair view

of how the institutions work. Neil Nugent’s The Government and Politics

of the European Union (Basingstoke, 7th edn, 2010, 512 pp.) is reliable
and comprehensive, but not light reading. Michelle Cini and Nieves Perez-
Solorzano Borragan’s European Union Politics (Oxford, 3rd edn, 2010, 520
pp.) opens up a wide range of subjects to the reader. John Peterson and
Michael Shackleton’s The Institutions of the European Union (Oxford, 3rd
edn, 2012, 472 pp.) is a very good overview. Shorter explanations of the
institutions can be found in the chapter on ‘Institutions or Constitution’
in The Building of the European Union and in Helen Wallace’s chapter
on ‘An Institutional Anatomy and Five Policy Modes’ in Wallace, Pollack,
and Young (eds), Policy-Making in the European Union (both books cited
above). Chapters 7–10 of Dinan’s Ever Closer Union (also cited above) deal
with main institutions.

Ali El-Agraa’s The European Union: Economics and Policies (Cam-
bridge, 9th edn, 2011, 518 pp.) has the most current overview of
economics and economic policies. Lord Cockfield’s The European Union:

Creating the Single Market (Chichester, 1994, 185 pp.) is a lucid and en-
tertaining account by the man who did most to create it, while Alasdair
Young, in ‘The Single Market’ (chapter inWallace, Pollack, and Young (eds),
Policy-Making in the European Union), brings you up to date. The bud-
get is well explained by Brigid Laffan and Johannes Lindner (chapter in
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إضافية قراءات

Wallace, Pollack, and Young (eds), Policy-Making in the European Union).
A useful summary of the EU’s environmental policies is given in Andrew
Jordan and Camilla Adelle (eds), Environmental Policy in the EU: Actors,

Institutions and Processes (Abingdon, 2012, 424 pp.).
Most of the literature on the EU’s external relations is about the

Common Foreign and Security Policy, though the external economic poli-
cies remain more effective and important. Fraser Cameron gives a wide-
ranging overview in An Introduction to European Foreign Policy (Abingdon,
2012, 320 pp.), with Stephan Keukeleire and Jennifer MacNaughtan’s more
detailed The Foreign Policy of the European Union (Basingstoke, 2008, 392
pp.) working as a companion.

The Area of Freedom, Security, and Justice is also a fast-moving
subject: Sandra Lavenex’s chapter on ‘Justice and Home Affairs’ in Wal-
lace, Pollack, and Young (eds), Policy-Making in gives a good overview.

Across the board, the EU’s website—http://europa.eu—is a vast
quarry of information, from the very basic through to the highly technical.
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