
 

 

قوة فالحيت وصناعيت كبرى في اإلتحاد األوربي: فـرنســـا   

رؼذ فشَغب أٔل ثهذ فالؽٙ ٔ صبَٙ لٕح طُبػٛخ فٙ اإلرؾبد األٔسثٙ ، ٔ سغى رنك رؼشف ثؼغ : : يمذيخ 

 .انظؼٕثبد 

 يب ْٙ يظبْش ٔ ػٕايم لٕح انفالؽخ انفشَغٛخ ؟- 

 يب ْٙ رغهٛبد ٔ أعجبة لٕح انظُبػخ انفشَغٛخ ؟- 

 يب ْٙ انًشبكم ٔ انزؾذٚبد انزٙ رٕاعّ فشَغب ؟- 

  

 : انفالؽخ انفشَغٛخ 

  

 : يظبْش لٕح انفالؽخ انفشَغٛخ 

ٔرؼذ صبَٙ يظذس . رغبْى فشَغب ثًب ُٚبْض سثغ اإلَزبط انفالؽٙ نالرؾبد األٔسثٙ يؾزهخ ثزنك انًكبَخ األٔنٗ أٔسثٛب* 

 .نهًُزٕعبد انفالؽٛخ ػبنًٛب ثؼذ انٕالٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ

رزفٕق فشَغب ػهٗ انًغزٕٖ انؼبنًٙ فٙ ئَزبط انؾجٕة ٔانشًُذس انغكش٘ ٔانكشٔو ٔانجطبؽظ ، ٔرًزهك لطٛؼب يًٓب * 

 .يٍ انخُبصٚش ٔاألثمبس ٔاألغُبو

  

 : رؾٕالد انفالؽخ انفشَغٛخ 

ػشفذ انفالؽخ انفشَغٛخ خالل انؼمٕد األخٛشح رشاعغ انًغبؽخ انًضسٔػخ أيبو انزٕعغ انؾؼش٘ ، ٔرُبلض ػذد * 

، ٔ اسرفبع انًشدٔد  (انًكُُخ )انًغزغالد ثفؼم عٛبعخ رغًٛغ األساػٙ، ٔاَخفبع ػذد انفالؽٍٛ أيبو اعزخذاو اٜالد 

 .انفالؽٙ ثفؼم رؼًٛى اعزؼًبل انزمُٛبد ٔاألعبنٛت انؾذٚضخ

شٓذد انفالؽخ انفشَغٛخ رؾٕال آخش رًضم فٙ انفالؽخ انجٕٛنٕعٛخ ْٔٙ فالؽخ ال رؼزًذ ػهٗ انًٕاد انكًٛبٔٚخ ثم * 

 .رغزؼًم يٕاد ؽجٛؼٛخ ٔثبنزبنٙ رؼًٍ عٕدح ػبنٛخ نهًٕاد انغزائٛخ ٔرؾبفع ػهٗ انجٛئخ

 :عغهذ انفالؽخ انفشَغٛخ رؾٕالد يغبنٛخ ًٚكٍ رظُٛفٓب ئنٗ َٕػٍٛ* 

 .ثشٔؽبَٙ ، َٕسيبَذ٘ ، انغُٕة انششلٙ ٔانغُٕة انغشثٙ: رؾٕالد ػًٛمخ فٙ ثؼغ انًُبؽك يُٓب - 

 .رؾٕالد ػؼٛفخ فٙ ؽٕع ثبسٚظ- 

  

 : ػٕايم لٕح انفالؽخ انفشَغٛخ 

يُبؿ  )ظشٔف ؽجٛؼٛخ يالئًخ رزًضم فٙ اَزشبس انغٕٓل ٔاألؽٕاع انشعٕثٛخ ، ٔخظٕثخ انزشثخ  ، ٔرُٕع انًُبؿ * 

يُبؿ يزٕعطٙ فٙ انغُٕة انششلٙ - يُبؿ شجّ لبس٘ فٙ انششق -  يؾٛطٙ ٔشجّ يؾٛطٙ فٙ انغشة ٔانشًبل انغشثٙ

 .(ٔيُبؿ عجهٙ فٙ انًشرفؼبد

عٕٓد انذٔنخ انفشَغٛخ نزطٕٚش انفالؽخ يُٓب رمذٚى انًغبػذح نهفالؽٍٛ ٔ رشغٛؼٓى ػهٗ ئَشبء رؼبَٔٛبد ، ٔئلبيخ انغذٔد * 

 .ٔاالْزًبو ثبنجؾش انؼهًٙ فٙ انًغبل انفالؽٙ

 .اػزًبد انفالؽخ انفشَغٛخ ػهٗ رمُٛبد ٔ أعبنٛت يزطٕسح* 

 .االعزفبدح يٍ انغٛبعخ انفالؽٛخ انًشزشكخ نالرؾبد األٔسثٙ * 

  

 :انظُبػخ انفشَغٛخ  

  

 : يظبْش لٕح انظُبػخ انفشَغٛخ 

 .رغبْى فشَغب ثغذط اإلَزبط انظُبػٙ نالرؾبد األٔسثٙ يؾزهخ ثزنك انًشرجخ انضبَٛخ أٔسثٛب ٔ انًشرجخ انشاثؼخ ػبنًٛب* 

رأرٙ انظُبػخ فٙ انًشرجخ انضبَٛخ ثؼذ لطبع انزغبسح ٔانخذيبد يٍ ؽٛش انًغبًْخ فٙ انُبرظ انذاخهٙ ٔرشغٛم انٛذ * 

 .انؼبيهخ

 .رشكم انًُزٕعبد انظُبػٛخ انغضء األكجش يٍ انظبدساد انفشَغٛخ* 

رغبْى فشَغب ثؾظخ يشرفؼخ فٙ يششٔع أسٚبٌ األٔسثٙ نظُبػخ يؼذاد غضٔ انفؼبء ٔفٙ ثشَبيظ اٚشثبص األٔسثٙ * 

ٔرؾزم يشارت عذ يزمذيخ أٔسثٛب ٔػبنًٛب فٙ طُبػخ انغٛبساد ٔانظهت ٔاألعهؾخ ٔانظُبػخ . نظُبػخ انطبئشاد

 .انكًٛبٔٚخ ٔطُبػخ انًُزغبد انشفٛؼخ ٔطُبػخ انًٕاد انغزائٛخ

  رؼى فشَغب ػذح يُبؽك طُبػٛخ يٍ أًْٓب يُطمخ ثبسٚظ، ٔيُطمخ انشًبل( نٛمLille )  ٔيُطمخ ،

، ٔيُطمخ (يذُٚزب يبسعٛهٛب ٔنٌٕٛ)، ٔيُطمخ انغُٕة انششلٙ  (َبَغٙ- عزشاعجٕسؽ  )األنضاط ٔانهٕسٍٚ

  (يذُٚزب ثٕسدٔ ٔرٕنٕص )َبَذ فٙ انغبؽم انغشثٙ  ، ٔيُطمخ انغُٕة انغشثٙ 

  ٙفٙ انفزشح األخٛشح أطجؾذ االعزضًبساد انظُبػٛخ رزغّ َؾٕ انغبؽم األؽهُزٙ ٔانغبؽم انًزٕعط

 .ٔعُٕة انجالد



 

 

  

 : ػٕايم لٕح انظُبػخ انفشَغٛخ 

 :رذخهذ انذٔنخ فٙ االلزظبد ػجش يشاؽم ْٙ* 

 ، رخطٛطب رٕعٛٓٛب ششػذ انذٔنخ فٙ رأيٛى ثؼغ انششكبد ، ٔ ٔػؼذ 1982يُز َٓبٚخ انؾشة انؼبنًٛخ انضبَٛخ ئنٗ   -

 .ٔػًهذ ػهٗ ئػذاد انزشاة انٕؽُٙ

األصيخ االلزظبدٚخ ربثؼذ انذٔنخ انفشَغٛخ عٛبعخ انزأيٛى  ، ٔاْزًذ ثًٕاعٓخ يخهفبد  : 1986 ئنٗ 1982يب ثٍٛ    -

 .انؼبنًٛخ انضبَٛخ 

ارغٓذ انذٔنخ ئنٗ انخٕطظخ ٔرنك ثجٛغ أعًٓٓب ٔيإعغبرٓب االلزظبدٚخ نهمطبع :  ئنٗ ٔلزُب انؾبػش 1986يبثٍٛ          -

 .انخبص

نؼت انمطبع انخبص انفشَغٙ دٔسا يًٓب فٙ انزطٕس انظُبػٙ ٔرنك يٍ خالل انزشكٛض انشأعًبنٙ إلَشبء ششكبد * 

ػًاللخ، ٔػمذ ششاكخ يغ ششكبد أعُجٛخ  ، ٔاالعزضًبس داخم ٔخبسط فشَغب ٔخبطخ فٙ انجهذاٌ انُبيٛخ ؽٛش ػؼف 

 .ركبنٛف اإلَزبط ٔٔفشح انًٕاد األٔنٛخ ٔانٛذ انؼبيهخ

 .فٙ ظم انؼٕنًخ ٔعٛبعخ االَفزبػ ، اعزمطجذ فشَغب سؤٔط األيٕال األعُجٛخ* 

رغزفٛذ انظُبػخ انفشَغٛخ يٍ ػٕايم أخشٖ يُٓب ػخبيخ ػذد انغكبٌ ٔاسرفبع انذخم انفشد٘ ٔٔعٕد ثؼغ انضشٔاد * 

 (األٔسإَٛو ٔانجٕربط ٔانجٕكغٛذ )انطجٛؼٛخ 

  

 :انًشبكم ٔانزؾذٚبد انزٙ رٕاعّ فشَغب  

  

 :انًشبكم االلزظبدٚخ  

 :رشٓذ انفالؽخ انفشَغٛخ يشبكم ًٚكٍ رؾذٚذْب ػهٗ انُؾٕ اٜرٙ* 

 .رؼخى ئَزبط انؾجٕة ٔانشًُذس انغكش٘ ٔانؾهٛت ٔيشزمبرّ ، يمبثم َمض ئَزبط ثؼغ إَٔاع انخؼش ٔانفٕاكّ    -

اسرفبع ركبنٛف اإلَزبط انفالؽٙ ، ٔرضاٚذ انًُبفغخ األعُجٛخ ، ٔرشاعغ انذػى انًخظض نهفالؽٍٛ انفشَغٍٛٛ فٙ ئؽبس  -

 .انغٛبعخ انفالؽٛخ انًشزشكخ

 :رؼشف انظُبػخ انفشَغٛخ ثؼغ انًشبكم يٍ أثشصْب* 

 .رشاعغ ثؼغ انظُبػبد ثغجت لذو انزغٓٛضاد    -

 .غهجخ انًمبٔالد انظغٛشح ٔانًزٕعطخ ٔثبنزبنٙ ػؼف طًٕد انظُبػخ انفشَغٛخ أيبو انًُبفغخ األعُجٛخ  -

 .لهخ انزخظض ٔثؾء رأْٛم انٛذ انؼبيهخ  -

 .َمض ئَزبط يظبدس انطبلخ ٔانًؼبدٌ ٔثبنزبنٙ ػشٔسح االعزٛشاد  -

  

 : يشبكم انذًٚغشافٛخ االعزًبػٛخ 

 .االسرفبع انًغزًش نُغجخ انشٛخٕخخ ثفؼم رطجٛك عٛبعخ رؾذٚذ انُغم         -

 .اسرفبع رذسٚغٙ نُغجخ انجطبنخ ثفؼم يخهفبد األصيخ االلزظبدٚخ  األخٛشح         -

 .رضاٚذ َفمبد انؾًبٚخ االعزًبػٛخ ٔخبطخ يؼبشبد انزمبػذ ٔرؼٕٚؼبد انجطبنخ ٔانًشع ٔؽٕادس انشغم         -

 .رضاٚذ انطهت ػهٗ انشغم ٔانغكٍ ٔانخذيبد ٔانزغٓٛضاد األعبعٛخ: اَؼكبعبد عهجٛخ نهزٕعغ انؾؼش٘ يُٓب          -

  

 : يشبكم انزجبٍٚ انغٕٓ٘ ٔانجٛئخ 

  ًٙٚكٍ رؾذٚذ انزجبٍٚ انغٕٓ٘ فٙ فشَغب ػهٗ انشكم اٜر: 

رًشكض انضمم االلزظبد٘ فٙ يُطمخ ثبسٚظ ٔانغٕاؽم األؽهُزٛخ ٔانًزٕعطٛخ ٔانؾذٔد انششلٛخ ، يمبثم ػؼف األَشطخ - 

  Pyrenéesفٙ يُبؽك أخشٖ كبالسدٍٚ انجٛشُٚٙ  (ٔخبطخ انظُبػٛخ )االلزظبدٚخ 

 .رجبٍٚ األًْٛخ االلزظبدٚخ ثٍٛ انًذٌ انكجشٖ ٔانًغبل انمشٔ٘- 

 .انزُبلغ ثٍٛ يشكض انًذُٚخ ٔػبؽٛزٓب- 

  ِرشٓذ فشَغب ٔخبطخ انًُبؽك األكضش رظُٛؼب رذْٕس انجٛئخ انز٘ رزؼذد يظبْشِ يُٓب رهٕس انٕٓاء ٔانًٛب

 .ٔانغطؼ ، ٔ انًجبنغخ فٙ اعزغالل انضشٔاد انطجٛؼٛخ

 : خبرًخ 

 . سغى ْزِ انًشبكم ، رظم فشَغب انمٕح االلزظبدٚخ انضبَٛخ فٙ االرؾبد األٔسثٙ ٔانشاثؼخ ػبنًٛب

  

 :ششػ انًظطهؾبد 

 .رظًٛى الزظبد٘ ٚكٌٕ ئنضايٛب ثبنُغجخ نهمطبع انؼًٕيٙ ٔ اخزٛبسٚب ثبنُغجخ نهمطبع انخبص  : رخطٛؾ رٕعٛٓٙ 

 ثغجت أصيخ انجزشٔل انًشرجطخ ثًخهفبد انؾشة ثٍٛ انذٔل 1973اَذنؼذ عُخ :  األصيخ االلزظبدٚخ انؼبنًٛخ انضبَٛخ 

 .انؼشثٛخ ٔئعشائٛم 



 

 

  يٍ أثشصْب انظُبػخ اإلنكزشَٔٛخ ٔ انًؼهٕيبرٛخ ، ٔ طُبػخ :انظُبػبد انؼبنٛخ انزكُٕنٕعٛب أٔ انذلٛمخ أٔ انًزطٕسح 

 .انطبئشاد ٔ يؼذاد غضٔ انفؼبء 

 . يشكض نهجؾش ٔرطٕٚش انظُبػبد انؼبنٛخ انزكُٕنٕعٛخ :انمطت انظُبػٙ 

 . رمُٛخ رغزؼًم لذساد انكبئُبد انؼؼٕٚخ انًغٓشٚخ فٙ رطٕٚش انفالؽخ ٔ انظُبػخ انكًٛبٔٚخ :انزكُٕنٕعٛب اإلؽٛبئٛخ 

  
 


