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لقد أدت اىمية منطقة المتوسط عامة ومنطقة الجنوب بشكل خاص إلى ظيور منافسة كبيرة بين
القوى العالمية الكبرى حول ىذه المنطقة ،واإلتحاد األوروبي واحد من ىذه القوى ،فبعد الحرب الباردة
عمل عمى بسط نفوذه في المنطقة المتوسطية باعتباره يعد من أبرز وأىم التكتالت اإلقتصادية الكبرى وكذا
حسن تسيره لمميام ،إذ إستخدم أليات عديدة من أجل حماية مصالحو متطمعا إلى إيجاد عالما أمنا والعمل
عمى إرساء االستقرار واألمن والسمم و ذلك بالتصدي لمتيديدات والتحديات التي تؤثر سمبا عمى الضفتين،
إلى جانب سعيو في الضفة الجنوبية إلى تحقيق التنمية التي تعتبر من ضمن إىتماماتو األولية ومن أجل
تحقيق ذلك عمل اإلتحاد األوروبي عمى تعزيز وجوده في المنطقة بخمق سياسات مشتركة بينو وبين الدول
الجنوبية ،وبالرغم من التفاوت واليوة الموجودة بين الضفتين الشمالية والجنوبية إال أنيا تسعى إلى تحقيق
أىداف مشتركة تخدم كال الطرفين واإلبتعاد عن كل ما يمس و يؤثر سواء عمى الشمال أو الجنوب.
عمل اإلتحاد األوروبي عمى توسيع ونشر عالقاتو اإلقتصادية في شكل شراكة وذلك لتبنيو لمشروع
الشراكة األورومتوسطية ،عقد بموجبو مؤتمر برشمونة سنة5991

بين دول اإلتحاد ودول الجنوب إذ

إنبثقت عنو عقد إتفاقيات شراكة ثنائية بين اإلتحاد ككتمة واحدة مع كل دولة متوسطية عمى حدى و من
بين ىذه الدول نجد الجزائر في ضل ما يعرف بالشراكة األوروجزائرية التي جاءت نتيجة رغبتيا في
تنمية إقتصادىا واإلرتقاء بيا إلى إقتصاديات الدول الكبرى.
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 أهمية الدراسة:

تبرز أىمية الموضوع من خالل النجاح الذي حققو اإلتحاد األوروبي في عممية اإلندماج ليصبح قوة
كبرى حيث تشكل المنطقة المتوسطية إحدى دوائر سياستو الخارجية وبإرساء اإلتحاد العديد من مبادراتو في
المنطقة ،و من ىنا أخذت ىذه الدراسة إىتماما متناميا لدى الدارسين و مراكز األبحاث في العالقات الدولية
و خاصة لما ليا من أبعاد عمى الضفة الجنوبية لممتوسط،إذ أن كال الطرفين يحاوالن التوصل إلى شراكة
حقيقية رغم كل الصعوبات التي تواجييا.
إن االىتمام بموضوع السياسة الخارجية تجاه دول جنوب المتوسط تكمن في أىمية دراسة و تحميل
المبادرات األوروبية في المتوسط و األىداف التي تسعى إلييا و الى جانب ذلك إنعكاساتيا.
 أهداف الدراسة:
تظير اىمية ىذا البحث في كونو من المواضيع المتداولة في الوقت الراىن خاصة في المتوسط حيث
يبرز اىمية العالقات بين الضفتين و أىداف دراسة الموضوع متعددة ىي:
مصدر اىمية ىذه الدراسة تتمثل في تشابك العالقات األورومتوسطية في ظل العالقات الدولية
الحالية و في دراسة الموضوع بكل جوانبو و التوسيع فيو و العمل عمى اعطاء صورة شاممة عنو ،و ذلك
باستخدام طريقة عممية تبين العوامل التي تؤثر في الموضوع.
و من بين ىذه االىداف نجد :
 دراسة مضمون االتحاد االوروبي وسياستو الخارجية.
 تحميل الشراكة األورومتوسطية بالتطرق الى سياسات اإلتحاد األوروبي تجاه دول جنوب المتوسط.
 إيضاح مكانة الجزئر في مشروع الشراكة المقترح من قبل اإلتحاد األوروبي.
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 مبررات إختيار الموضوع:

اختيارنا دراسة موضوع " السياسة الخارجية االوروبية اتجاه دول جنوب المتوسط من مسار برشمونة
الى االتحاد من اجل المتوسط" يعود لدوافع ذاتية و موضوعية و ىي:
أ -المبررات الذاتية :
باعتبار المتوسط ميد الحضارات والثقافات و متوسط القارات فيو بذرة ديناميكية في ميدان العالقات
الدولية و كذلك إنتمائنا الى ىذه المنطقة يدفعنا الى الغوص و التغمغل في أعماق ىذا الموضوع و نظ ار الى
نفوذ الدول األوروبية في ىذه المنطقة عمى حساب الدول الجنوبية التي ال تممك دو ار فعاال الى جانب أن
تخصصنا ىي دراسات متوسطية فكل ىذا يحفزنا و يدفع روحنا العممية الى دراسة ىذا الموضوع.
ب -مبررات الموضوعية :
منطقة المتوسط قمب العالم فيي تحتل مكانة إستراتيجية ىامة في العالقات الدولية حيث تسعى الدول
الكبرى الى ضميا خاصة الدول االوروبية التي تعتبر الدول الجنوبية مصد ار لمطاقة و مصدر تيديدا المنيا
و بالتالي عممت عمى تبني إستراتجيات عديدة في سياستيا الخارجية التي تخدم مصالحيا بالدرجة االولى.
 اإلشكالية:
بما أن الموضوع يتمحور حول فيم و إدراك حقيقة السياسة األوروبية تجاه دول جنوب المتوسط من
خالل مبادراتيا فإن صياغة اإلشكالية البحثية ستكون كالتالي :
الي اً مدى تؤثز السَاسة الخارجَة االوروبَة فٌ المتوسط ؟ و ما هومستقبل هذه السَاسات فٌ ظل
الشزاكة األوروجزائزٍة ؟
وتندرج تحت ىذه اإلشكالية مجموعة من:
 التساؤالت الفرعية:
-فيما تتمثل السياسة الخارجية األوروبية و المفاىيم المرتبطة بيا ؟
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فيما تتمثل السياسات األوروبية في دول جنوب المتوسط ؟ ىل يمكن إعتبار العالقات األوروجزائرية مبنية عن اإلعتماد المتبادل أم التبعية ؟ الفرضيات:
ولإلجابة عمى اإلشكاليات السابقة إقترحنا الفرضيات التالية :
 التشققات في الوحدة األوروبية أدى الى غياب سياسة خارجية موحدة. تحقيق مسارات الشراكة األورومتوسطية رىين بالتخمي عن ثنائية جنوب -شمال. كمما إزداد الدور الجزائري في المنطقة ثقال كمما تغيرت السياسة األوروبية إتجاىيا. حدود الدراسة :
قبل الشروع في دراستنا ليذا الموضوع يتوجب وضع اطار زماني و مكاني.
 -اإلطار الزماني:

حددنا اإلطار الزماني من مسار برشمونة  5991الذي يعتبر منطمق السياسة الخارجية األوروبية
تجاه دول جنوب المتوسط و التي برزت فييا العالقات بين الضفتين الشمالية و الجنوبية ثم منتدى خمسة
زائد خمسة الذي عرف عدة مراحل متقطعة و بعد ذلك جاء مشروع االتحاد من اجل المتوسط  7002الذي
يسعى إلى إعادة إحياء و إنعاش الدور األوروبي في المنطقة و الذي يعتبر مكمال لمسياسات األوروبية
السابقة و تركيزنا عمى ىذه الفترة يعود إلى كثافة األحداث و التطورات التي عرفتيا منطقة البحر األبيض
المتوسط و انعكاساتيا عمى الضفة الجنوبية و مساعي الدول األوروبية.
 اإلطار المكاني:تشمل الدراسة عمى وجو الخصوص إقميم منطقة البحر األبيض المتوسط الذي لو أىمية كبيرة
جيوسياسية ،إقتصادية ،حضارية.
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 أدبيات الدراسات:

تيدف ىذه الدراسات الى توضيح مسار السياسة الخارجية األوروبية نحو دول جنوب المتوسط و ذلك
من خالل دراسة مجموعة من األحداث التاريخية التي تتوصل الى إستشراف مستقبل ىذه السياسة و دور
دول الجنوب في ذلك و دوافع الشراكة االورومتوسطية و ما ينتج منيا من منفعة لكال الطرفين و أيضا
العقبات التي وقفت أ مام المسار ىذا ان لم تتحقق فعال ىذه الشراكة و قد عرفت ىذه السياسات نوعا ما من
التذبذبات
من ىذه الدراسات نجد :
دراسة ل مصطفى بخوش بعنوان " حوض البحر األبيض المتوسط بعد نياية الحرب الباردة "الذي
يتحدث فييا الكاتب عن مستقبل العالقات األورو-متوسطية وىي دراسة في الرىانات و األىداف التي
تسعى إلييا الدول المتوسطية.

دراسة دكتور عمي الحاج تحت عنوان سياسات دول االتحاد االوروبي في المنطقة العربية بعدالحرب الباردة الذي تحدث في ىذا الكتاب عن الشراكة األورومتوسطية و مسارىا
دراسة ىشام صاغور تحت عنوان :السياسة الخارجية لالتحاد االوروبي تجاه دول جنوب المتوسطدرس تشكل اإلتحاد األوروبي و سياستو نحو الجزائر.
إضافة الى العديد من األطرروحات و رسائل الماجستير ...التي تم اإلشارة الييا في قائمة المراجع.
انطالق مما سبق نالحظ ان الدراسات السابقة اىتمت بموضوع السياسة الخارجية االوروبية تجاه دول
جنوب المتوسط بالتركيز عمى دور اإلتحاد و من ىنا تأتي دراستنا التي ركزت عمى السياسة الخارجية
األوروبية تجاه جنوب المتوسط و نضيف إلى كل الدراسات السابقة مكانة الجنوب في ىذه السياسات.
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 اإلطار النظري و المنهجي:
 اإلطار النظري: التبعية:

لقد قسم سمير أمين العالم إلى جزئين دول المركز (متقدمة) و دول المحيط (متخمفة) و العالقة
بينيما ىي عالقة تبعية المركز لممحيط ،و تسعى دول المركز لمسيطرة عمى دول المحيط باستنزاف ثرواتيا
و تتحكم في العامل التكنولوجي و جعل المحيط تابع لممركز.
يعكس ىذا في المتوسط في أن الجنوب تابع لمشمال حيث يعمل ىذا االخير عمى فرض سيطرتو و
سياساتو وقد إستخدمنا في دراستنا ىذه النظرية ألنيا األنسب لتحميل السياسات األوروبية في دول جنوب
المتوسط نظ ار لعدم التكافئ في العالقات بين الضفتين

 الواقعية
ترى ىذه النظرية إن العالقات الدولية تقوم عمى المصمحة الوطنية فالدول تسعى لمحصول عمى القوة و
اإلبقاء عمييا حيث تعمل عمى إزالة العوائق التي تعترضيا في تحقيق مصالحيا بتفاعميا مع وحدات النظام
الدولي عبر سياستيا الخارجية و في حالة منطقة المتوسط نجد إن مجيودان االتحاد األوروبي كثيفة لكسب
المنطقة اذ انو يستعمل كل الوسائل المتاحة لضم منطقة المتوسط إليو

 اإلطار المنهجي:تستند ىذه الدراسة إلى مجموعة من المناىج أىميا:
 المنهج التاريخي  :يسمح لنا بتحميل الظاىرة ودراستيا عبر مساره التاريخي من خالل التطرق
إلى مسمك السياسات الخارجية األوروبية تجاه دول جنوب المتوسط ،من خالل المبادرات و وفق خطوات
ومصادر تاريخية ومن ثم الوصول إلى المعرفة اليقينية وتطمعنا الى مختمف الظروف المحيطة بالظاىرة من
14
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كل الجوانب و ىذا يسمح لنا بفيم العالقات الترابطية بين مختمف الفواعل والمتغيرات التي تدفع بعجمة
التقدم والتطور في العالقات األورومتوسطية أو تراجعيا.
 المنهج الوصفي التحميمي :ييدف إلى تشريح الظاىرة واكتشاف ىياكميا ومكوناتيا من أجل الفيم
وتقويم األوضاع القائمة و إعطاء نظرة حول ىذه الظاىرة ،تفسيرىا واظيار أسباب ودوافع ظيورىا والى ماذا
تسعى إليو و تحميل العوامل إلستخالص النتائج ثم الخروج بعدد من التوصيات.
 تقسيم الدراسة:
إعتمدنا في بحثنا عمى خطة بسيطة تتكون من ثالثة فصول و كل فصل مقسم الى ثالثة مباحث:
الفصل األول  :تكممنا عن اإلطار المفاىيمي لإلتحاد األوروبي طرحنا ثالثة مباحث فاألول تحدثنا
عن السياق التاريخي لإلتحد األوروبي من ناحية المضمون ،النشأة ،المؤسسات و في المبحث الثاني تكمنا
عن أساسيات اإلتحاد األوروبي وىي المبادئ ،أىداف ،العقبات التي تواجيو أما في المبحث الثالث قمنا
بدراسة السياسة الخارجية األوروبية من ناحية المضمون،عوامل قياميا و محدداتيا.
الفصل الثاني  :تحدثنا عن الشراكة األورومتوسطية حيث قمنا بتقسيمو إلى ثالثة مباحث ففي
المبحث األول تحدثنا فيو عن أىمية منطقة المتوسط ،حضاريا ،جيوسياسيا ،إقتصاديا و في المبحث الثاني
تناولنا سياسات اإلتحاد األوروبي من مسار برشمونة لإلتحاد من أجل المتوسط أما في المبحث الثالث قمنا
بتقييم الشراكة األورومتوسطية و ذلك ببيان أىداف ىذه الشراكة ،تحديات و معوقاتيا،إنجازاتيا و إخفاقاتيا.
الفصل الثالث  :تناولنا الشراكة األوروجزائرية و ذلك في ثالثة مباحث ففي المبحث األول تطرقنا الى
ما ىية الشراكة األوروجزائرية من حيث المضمون و المسار ،دوافع و أىدافيا  ،أما في المبحث الثاني قمنا
بتقييم الشراكة األوروجزائرية من حيث اإلجابيات و السمبيات ،عراقيل و شروط نجاحيا ،و في المبحث
الثالث إستشرفنا مستقبل ىذه الشراكة وفق ثالثة سيناريوىات (الحالي ،اإلصالحي ،الثوري).

15
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الفصل األول :
اإلطار المفاىيمي لإلتحاد األوروبي

اإلطار المفاىيمي لإلتحاد األوروبي

الفصل األول :

تمييد:
شيد الفضاء المتوسطي ظيور تكتالت عديدة ،كاف مف أبرزىا ظيور اإلتحاد األوروبي كقوة إقميمية
وعالمية بعدما تجاوز العديد مف الحواجز و العقبات التي واجيتو ،حيث قاـ بإنشاء اتحاد أوروبي عبر مراحؿ
مختمفة سمحت لو بالتقدـ في مسيرتو ،و خمؽ مؤسسات و ىياكؿ تعمؿ في إطار تسيير شؤونو ،كذلؾ شكؿ
سياسات مشتركة لمحفاظ عمى أمنو و استق ارره ،و ارتقى إلى حد إنشاء سياسة خارجية مشتركة.
و قد نجحت مسيرة الوحدة األوروبية إلى حد كبير و مازالت إلى يومنا ىذا في طريؽ استمرار والتقدـ،
و يظير ىذا التكامؿ األوروبي في المبادئ التي يقوـ عمييا و ألىداؼ المشتركة التي يسعى إلى تحقيقيا.
و رغما النجاحات التي حققيا في مختمؼ المياديف إال أنو تعرض لعقبات وقفت أماـ الكثير مف
المشاريع إال أنيا لـ تؤثر عميو و بقي صامدا إذا استخدـ أساليب عديدة لمواجية ىذه العقبات و تحقيؽ
طموحاتو خاصة في منطقة المتوسط.
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الفصل األول :

المبحث األول :السياق التاريخي لإل تحاد األوروبي:
لقد عانت الدوؿ األوروبية مف التجزئة واالنقساـ كما كانت مف الحروب التي أدت إلى دمار شامؿ
في إقتصادياتيا ،ىذا ما دفعيا إلى التفكير في إنشاء كتمة موحدة لمحفاظ عمى ىياكميا واصطالح اقتصادياتيا
و بذلؾ ظير االتحاد األوروبي عبر مراحؿ .و قد تميز ىذا االتحاد عف غيره بتمؾ المؤسسات الرئيسية
واالستشارية التي تعمؿ عمى تسيير شؤونو بطريؽ منظمة.

المطمب األول :مضمون االتحاد األوروبي:
 -1االتحاد األوروبي اصطالحا:
ىي جمعية دولية لمدوؿ األوروبية تضـ  28دولة و أخرىـ كانت كرواتيا التي انضمت في  1جويمية
 ،2013تأسس بناء عمى اتفاقية معروفة باسـ معاىدة ماسترخت الموقعة عاـ .19921
 -2التعريف اإلجرائي:
ىي منظمة إقميمية تضـ  28دولة ،و ىو كياف دولي لو الشخصية القانونية المستقمة إذ وضع الشروط
الخاصة لالنضماـ إليو مف الجية السياسية :عمى الدوؿ األعضاء أف تتسـ بمبادئ الديمقراطية وحقوؽ
اإلنساف و مف الجية االقتصادية :أف تعتمد عمى اقتصاد السوؽ ،فيو كائف ديناميكي و حي إذ أنو بنيتو
المؤسسة في حالة تطور و تحوؿ دائـ سوءا عمى الصعيد الداخمي باكتساب أعضاء جدد أو عمى الصعيد
الخارجي مف حيث أتساع نشاطاتو و نطاؽ صالحياتو فاالتحاد األوروبي يسعى دائما إلى تحقيؽ ىدفو
األسمى المتمثؿ في التكامؿ و الوحدة الحقيقية لإلتحاد.

1

اإلتحاد األوروبي ،متوفر في الرابط التالي ،2016/07/17 ،http://www.stayineurope.info/eunion/ :الساعة.14:50:
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الفصل األول :

 -3االتحاد األوروبي:
ىو نتيجة لعممية تعاوف و اندماج بدأت عاـ  1951و ذلؾ بيف ست دوؿ ،و بعد ما يقارب  50عاما

و خمس موجات مف اإلضافات و التغيرات أصبح ىناؾ  27دولة تنتمي إلى االتحاد األوروبي و ىي:
دولة

1

تاريخ االنتماء

ايطاليا

1958

ألمانيا

1958

بمجيكا

1958

فرنسا

1958

لوكسمبورغ

1958

ىولندا

1958

المممكة المتحدة

1973

دانمرؾ

1973

اليوناف

1981

اسبانيا

1986

برتغاؿ

1986

ايرلندا

1993

سويد

1995

فنمندا

1995

نمسا

1995

استونيا

2004

بولندا

2004

جميورية التشيؾ

2004

الجميورية السموفاكية

2004

قبرص

2004

التفيا

2004

ليتوانيا

2004

مالطا

2004

منغاريا

2004

رومانيا

2007

بمغاريا

2007

كرواتيا

2013

بدوف كاتب ،ىؿ تعرؼ ما ىو اإلتحاد األوروبي؟ متوفر عمى الموقع التالي:

 ،2016/09/01، http://www.alarab.com/Article/7849عمى الساعة .11:00
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الفصل األول :

المطمب الثاني :نشأة اإلتحاد األوروبي:
 -1لمحة تاريخية
ظيرت فكرة توحيد أوروبا في عصر النيضة األوربية في وثيقة سراكتاتوس عاـ  1464كتبيا ممؾ
بوىيميا جود ببراد ،و ذلؾ لمواجية اإلمبراطورية العثمانية و طالب بوضع ميثاؽ عدـ االعتداء بيف الشعوب
المسيحية القمدواف يبار وضع معاىدة أوترخت التي دعت إلى السالـ الدائـ بيف المموؾ و المسيحييف في
أوروبا و مف ثـ جاء جوف جاؾ روسو في كتابو الحكـ في السالـ الدائـJugement sur la paix .
 perpétuelle 1782إلقامة فدرالية كوف فدرالية بيف األفراد األوروبييف و واصؿ في ىذا االتجاه إمانوويؿ
كانط  1795في رسالتو بعنواف مف أجؿ السالـ الدائـ  1814و تاله كمود ىنري درساف سيموف  1814أيف
اقترح إعادة تنظيـ المجتمع األوروبي كمحوريف باريس و لندف ،و جاء اقتراح Victor Hugo

1849

ليكمؿ ما بدأه اآلخروف و بدأ التعاوف بيف الدوؿ األوروبية فيما بيف  1871 – 1865بإنشاء أوؿ بنؾ مركزي
أوروبي بعممة موحدة فيي "أوروبا" إال أنو فشؿ بحيث أعيدت الفكرة مف جديد بعد الحرب العالمية األولى عند
ريتشارد كودىوؼ كاليرجي  1923اإلنشاء الواليات المتحدة األوروبية و نتيجة لذلؾ عقد المؤتمر األوؿ
لالتحاد األوروبي في فينا  1926شاركت فيو  24دولة  ،و بعد  3سنوات دعف وزير الخارجية ألفريد أريستد
برياف  5سبتمبر  1929إلى إقامة اتحاد أوروبي في إطار عصبة األمـ ،وردت  26دولة إجابا ليذا االقتراح
إال أ ف تفاقـ األزمة االقتصادية في أوروبا قضى عمى المشروع الفرنسي و تـ إعادة طرح المشروع في مؤتمر
مونترو  1947دعى فيو المؤتمروف إلى إقامة " واليات متحدة أوروبية" ثـ عقد مؤتم ار آخر في ماي 1948
الذي شارؾ فيو فرانسوا ميتراف و ريموف آروف حيث يعود الفضؿ ليذا المؤتمر في إنشاء المجمس األوروبي
الذي ميد الطريؽ أماـ إنشاء الجماعة األوروبية لمفحـ و الصمب.

1

1

أحمد سعيد نوفؿ ،اإلتحاد األوروبي في مطمع األلفينة الثالثة الواقع و التحديات،ص ص 4-1
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الفصل األول :

أ) الجماعة االقتصادية لمفحم و الصمب:
دعوة شوماف ىو أوؿ انطالقة إلنشاء الجماعة االقتصادية لمفحـ و الفوالذ  ،1950و تـ التوقيع عمييا
في  18أفريؿ  ،1951حيث وضع أسس لمجماعة االقتصادية األوروبية أال و ىي :
-

األولى تتعمؽ بالدولة التي فييا صناعة الصمب بعد الحرب العالمية الثانية.

 الثانية تتمثؿ في تخوؼ فرنسا مف ألمانيا و لذلؾ تسعى الستعادة جار قوي أألمانيا . الثالثة تحوي أوروبا عمى مستقبميا الذي كاف لعبة في يد القوة الكبرى أ الواليات المتحدة األمريكيةاالتحاد السوفيتي .1
ىذه الجماعة االقتصادية لمفحـ و الفوالذ لـ تبقى بيف فرنسا و ألماني فقط بؿ دعت بمداف أخرى
لممشاركة فييا ،حيث وقعت كؿ مف إيطاليا و دوؿ البيني لوكس أ بمجيكا ،لوكسمبورغ ،ىولندا عمييا والتي
كاف ىدفيا وضع صناعات الفحـ والصمب تحت سيطرة ىيئة عميا و التي تعمؿ عمى تحديد حصص كؿ
البمداف و وضع قواعد لمنع المنافسة غير العادلة.

2

وقد اتفقت الدوؿ األعضاء فيما بينيا عمى ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة لضماف االنتقاؿ الحر لتمؾ
المادتيف ،والغاء الرسوـ الصادرة والواردة و احتراـ المنافسة الحرة بيف الدوؿ ،بشرط أف تخضع ىذه المنافسة
إلى رقابة لتحقيؽ المصمحة االقتصادية المشتركة لدوؿ األعضاء ومنع األزمات ،و يمكف اعتبار المجموعة
األوروبية نقطة منعطؼ الندماج أوروبي ونقطة االنطالقة نحو المصالحة األلمانية الفرنسية ويعود الفضؿ

Didier balance, l’Union EU Aspects institutionnelles et politique, Ellipses Edition Marketing S.A ,
2

1

2006 , p10

عادؿ بمجبؿ  ،التجربة األوروبية في التعاون و التكامل اإلقميمي ،دراسة مقارنة بين مجموعة  15و مجموعة  ،25مذكرة لنيؿ شيادة

الماجستير في العموـ االقتصادية ،جامعة الجزائر :كمية العموـ االقتصادية و عموـ التسيير ،ص .28
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الفصل األول :

لتالحـ الدوؿ األوروبية فيما بينيا إلى كال المشروعية مشروع رابطة الدفاع األوروبية  EDCومشروع الرابطة
السياسية األوروبية .EPC 1
ب) معاىدة روما:
الجماعة األوروبية ،الطاقة الذرية و السوؽ األوروبية المشتركة:
وقعت الدوؿ الستة األعضاء المجموعة األوروبية لمفحـ و الصمب في روما يوـ  1957/03/15عمى
االتفاقية الخاصة بتأسيس السوؽ األوروبية المشتركة و المنظمة األوروبية لمطاقة الذرية.
إذ أنيا دمجت بيف ثالثة منظمات :الييئة األوروبية لمفحـ و الفوالذ و السوؽ األوروبية المشتركة
ومنظمة الطاقة األوروبية النووية لتشكؿ مجموعة اقتصادية أوروبية.

2

والدافع األساسي مف ىذه المجموعة ىو استيعاب الدوؿ األوروبية ألىمية الطاقة لتطوير إنتاجيا
وأىمية تجمعيا لمنافسة الواليات المتحدة االمريكية و االتحاد السوفياتي.3
ىذه المعاىدة منبثقة مف معاىدة الفحـ و الصمب إذ أف ىدؼ المجموعة االقتصادية األوروبية ىو
إنشاء سوؽ مشتركة بيف الدوؿ الستة و التنسيؽ بيف الدوؿ و تطوير سياسات القطاعية مع دوؿ البنيموكس
وىدؼ الجماعة األوروبية لمطاقة الذرية تعزيز استعماؿ لمطاقة الذرية الغراض سميمة وضماف النمو في
مجاؿ الطاقة مف أجؿ الحد مف اعتمادىا عمى الدوؿ الثالثة ،القضاء عمى العجز الذي يواجييا وبذلؾ البحث
عف استحداثات جديدة.

4

1أمحمد بف زايد،توسيع اإلتحاد األوروبي نحو أوروبا الشرقية :التطور رىانات وآفاق ،مذكرة نيؿ شيادة الماجستير في العموـ السياسية،
جامعة الجزائر:كمية العموـ السياسية والعالقات الدولية،2008،ص ص 59،60
2

أمحمد بف زايد ،مرجع سابؽ ،ص .61

3لبنة جديد ،السوق األوروبية المشتركة و السوق العربية المشتركة تشابو المقدمات و إختالف النتائج ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير
في العالقات الدولية ،جامعة تشريف :كمية االقتصاد ، 2004،ص .13

Stéphane Leclerc, l’essentiel du droit des institutions de l’Union européenne, Guano, l’édition,

4

2010, p17.
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الفصل األول :

وانتجت ىذه المعاىدة إقامة سوؽ مشتركة ورفع مستوى المعيشي وتستخدـ الجماعة العديد مف األدوات
لتحقيؽ أىدافيا المتمثمة في :
 إزالة كؿ أنواع الرسوـ الجمركية بيف الدوؿ األعضاء. تعريفة جمركية موحدة. حرية تنقؿ األشخاص و رؤوس األمواؿ. المناقسة العادلة داخؿ السوؽ.-

معالجة اختالفات موازيف المدفوعات.

 -التوسيع االقتصادي لمجماعة بمختمؼ األجيزة.

1

ج) الجماعة األوروبية خالل فترة الثمانينات:
عرفت الجماعة األوروبية زيادة في الدوؿ سنة  1981انضمت إلييا اليوناف ثـ اسبانيا و سنة 1986
انضمت البرتغاؿ و عرفت ىذه المجموعة مرحمتيف ىما:
 اتفاقية شنغن :1985 Schengenتحمؿ المعاىدة في طياتيا حرية تنقؿ األشخاص بيف الدوؿ األعضاء و صدر المشروع األوؿ لالتفاقية
عف مبادرة فرنسية ألمانية في مؤتمر فونتنبمو  1984و ذلؾ بدفع عجمة التطور لألماـ التي تتضمف تنقؿ
الحر و بإلغاء الحدود المادية ،و تـ التوقيع عمى ىذه االتفاقية في  1985/06/14بيف فرنسا ،ألمانيا و دوؿ
البنيموكس ألوكسمبورغ ،ألمانيا ،ىولندا البرتغاؿ و إسبانيا و ثـ تـ التوقيع عمى تطبيؽ االتفاقية في 1990
ودخمت التنفيذ في  1995و قامت الجماعة األوروبية بتكريس كؿ التقنيات الالزمة لحماية األشخاص و في
 1997أصبحت حرية التنقؿ مطبقة في أوروبا ما عدا في المممكة المتحدة وأيرلندا.

1

عادؿ بمجبؿ ،مرجع سابؽ الذكر ،ص ص .29،30
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الفصل األول :

 القانون األوروبي األوحد :1986رغـ كؿ النجاح التي حققتو المجموعة أاالتحاد الجمركي  ،إال أنيا تواجو عقبات في العديد مف
المستويات التي تمنعيا مف تحقيؽ سوؽ مشتركة حقيقيا و مف بيف ىذه العقبات:


سياسة الزراعية.



سياسة المواصالت المشتركة.



عدـ إزالة القيود الفنية دوف التواصؿ إلى تحقيؽ تجانس شرعي.



انشغاؿ الدوؿ األعضاء باقتصادىا عمى حساب المجموعة.

و لكؿ ىذه األسباب فكرت المجموعة بإنعاش المجموعة و وضعوا أىداؼ و ىو التواصؿ إلى السوؽ
الموحدة عمى قمة أولوياتو و قدمت المفوضية مشروع في مارس  1985الستكماؿ السوؽ المشتركة في نياية
 1992و أطمؽ عميو السوؽ الموحدة.
تدخؿ حيز التنفيذ في  1987/07/01ليزيؿ قيود حركة التجارة السمع ،و األشخاص و إزالة القيود
الفنية عمى التجارة و رؤوس األمواؿ عمييا توصمت المجموعة إلى تحقيؽ ىذا اليدؼ بانجاز كؿ األشياء
المتفقة عمييا و لـ تبؽ في ىذا الحد بؿ عممت عمى أحداث تحويالت لدفع عممية االندماج إلى التقدـ.

1

د) معاىدة ماستريخت :1992
وقعت معاىدة ماسترخت في فبراير  1992و دخمت حيز التنفيذ في  ،1993بعد تقمبات الدنمارؾ ،ثـ
رفضيا باستفتاء  1والقبوؿ في االستفتاء .2
 في فرنسا خرج بالقبوؿ الضئيؿ. -في لندف تـ التصديؽ.

1

رقية غربي ،السياسة الخارجية التحاد األوروبي بعد الحرب الباردة ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ السياسية ،جامعة محمد

خيضر بسكرة :كمية الحقوؽ و العموـ السياسية  ،2012/2011ص ص .65-63
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الفصل األول :

و ألمانيا رفض بعد مداوالت مف قبؿ محكمة الدستورية وىذا ما أثر قمؽ ولكف أرادت المجموعة إضفاء
المزيد مف الفعالية و الديمقراطية في االتحاد بعد الدوؿ بمتطمباتيا لالنضماـ بدخوؿ المعاىدة حيز التنفيذ .1
ولقد تحوؿ اسـ الجماعة االقتصادية األوروبية إلى الجماعة األوروبية و ذلؾ ألف أىدافيا تيدؼ شمؿ
الحدود االقتصادي و العديد مف المجاالت.
 -حماية البيئة والحماية االجتماعية والتضامف االقتصادي واالجتماعي  ،التنمية  ،التكنولوجيا.

2

وتعتبر ىذه المعاىدة نقطة ىامة في حياة أوروبا مف خالؿ المبادئ التي طرحتيا و التي تعتبر بمثابة
دستور عمؿ لإلتحاد و لقد نصت المعاىدة عمى:
 إقامة أوروبا موحدة في شكؿ اتحاد فدرالي . تحقيؽ سوؽ داخمية. التنسيؽ في مجاؿ السياسة الداخمية و القضاء و الوصوؿ إلى السياسة الخارجية أمنية و دفاعيةومشتركة.
 تحقيؽ وحدة اقتصادية و نقدية. جنسية أوروبية و جنسية وطنية موحدة. مشاركة المواطنيف باختالؼ أجناسيـ في االنتخابات.و توصمت ىذه العمميات إلى أف تـ استكماؿ إنشاء السوؽ الداخمية عاـ  1993و تـ إنشاء بنؾ
مركزي و اتخاذ عممة موحدة و لمدخوؿ في االتحاد النقدي وضعت ماستريخت شروط ىي:
 أف ال تكوف نسبة الديف العاـ إلى إجماؿ ناتج القومي ليا أكثر مف % 6.2 أف ال يزيد عجز الموازية عف .%3 الحفاظ عمى معدؿ تضخـ بحيث ال يزيد عف  % 1.5مقارنة بالدوؿ.1
2

جوف بيندر ،سايموف أشرود ،اإلتحاد األوروبي ،القاىرة :مؤسسة ىنداوي لمتعميـ و الثقافة  ،2015 ،ص.34

ىشاـ صاغور ،السياسة الخارجية لإلتحاد األوروبي تجاه دول جنوب المتوسط ،اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية،2010 ،ص .60
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الفصل األول :

 بقاء أسعار الفائتة منخفضة . -مشاركة الدولة العضوي ألمشتركة و سوؽ مشتركة

سمة العمالت األوروبية بالنسبة لمتجربة

وتتغير قيمة عممة الدولة بأكثر مف  % 2.0زيادة أو نقصاف.

1

وفي سنة  1949وضعت الدوؿ مواصفات موحدة لمسمع االستيالكية و بحرية تنقميا و كذلؾ فتح فروع
الشركات والمؤسسات المصرفية في آية مف الدوؿ و ألغيت الحواجز الجمركية.
ولـ تتوصؿ قمة بروكسؿ  2003إلى اتفاؽ الدستور الجديد و اتفقت الدوؿ عمى العمؿ ببنود معاىدة
نيس ،2و قد حددت االتفاقية ثالثة مراحؿ لتحقيؽ الوحدة األوروبية الكاممة:
 .1المرحمة األولى :من  1992إلى :1994
تعمؿ عمى تحرير دولة رؤوس األمواؿ بيف الدوؿ ،و تكثيؼ التعاوف بيف الييئات و زيادة التطابؽ في
السياسة االقتصادية و التعاوف بيف البنوؾ المركزية و الوطنية داخؿ المجموعة األوروبية.
 .2المرحمة الثانية :من  1995إلى :1998
تسعى إلى استكماؿ المصادقة عمى اتفاقية السوؽ األوروبية الموحدة مف مقبؿ جميع األعضاء و
التخمي عف سد العجزي في الموازنات ،و كذلؾ عرض الدوؿ لمشروط لمعرفة مدى استعدادىا لممرحمة الثالثة.
 .3المرحمة الثالثة:
رغبتيا في إنشاء بنؾ مركزي أوروبي و يعمؿ عمى إصدار العممة األوروبية الموحدة و يبدأ رأسماؿ بػ
 40مميارات إيكو و حصة ألمانيا تقدر بػ . %25
و في سنة  2003تـ إصدار الخطة الدفاعية لالتحاد األوروبي في بروكسؿ و نصت عمى تشكيؿ نواة
عسكرية في  2004تعمؿ عمى تخطيط لعمميات مستقمة لالتحاد األوروبي.

1

لينة جديد ،مرجع سابؽ الذكر ،ص .25،26

3

أمحمد بف زايد  ،مرجع سابؽ الذكر  ،ص .71

2

ىشاـ صاغور ،مرجع سابؽ الذكر ،ص .62
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الفصل األول :

ه) معاىدة أمستردام :1997
تـ التوقيع عمى ىذه المعاىدة في  1997/10/02و دخمت حي از لتنفيذ في  1999جاءت لتؤكد الركائز
الثالثة لإلتحاد ،و قد أدخمت بعض التعديالت ويمكننا تحديد أىـ نقاط ىذه المعاىدة فيما يمي:
 أدمجت السياسة االجتماعية و ظروؼ العمؿ في المعاىدة. تعزيز حقوؽ المواطف األوروبي كما أف مف مبادئ االتحاد و تجد الديمقراطية الحرية ،االحتراـحقوؽ اإلنساف و الحريات األساسية دولة القانوف و يمكف لالتحاد التصدي لكؿ ما حدث عمى
التمييز.
 نص عمى واجب الدوؿ األعضاء في التعاوف فيما بينيا في السياسة الخارجية ومجاؿ األمف و قدأنشأت منصب أالممثؿ السياسي ليذه الشؤوف .
 تقوية الرقابة عمى الحدود  ،اإلجراءات المشتركة فيما يخص اليجرة و المجوء السياسي. تمديد الشرطة األوروبية أوروبوؿ لمساعدة الشرطة الوطنية لمواجية الجريمة المنظمة و تيريبالمخدرات و اليجرة الغير الشرعية.
 االندماج بيف الحكومات األوروبية خمؽ مناصب عمؿ و تمويؿ البرامج مف موازنة االتحاد. إتاحة الفرصة التحاد أوروبا الغربية لطمب التدخؿ لقياـ ىجمات إنسانية و حفظ السالـ و حؿاألزمات.
 ترؾ المجموعة المفوضة األوروبية عمى حاليا فيما يخص العضوية لمفوض واحد لكؿ مف الدوؿالصغيرة ،و اثنيف لمدوؿ الخمس الكبرى :فرنسا ،ألمانيا ،بريطانيا ،إيطاليا ،إسبانيا.

1

 ولقد عقد االتحاد العديد مف االجتماعات لتوسيع االتحاد األوروبي ويمكف ذكر البعض مفالجمسات:
 1محمد المجزوب ،التنظيم الدولي النظرية العامة و المنظمات العالمية و االقميمة و المتخصصة ،بيروت :منشورات الحمبي الحقوقية ،
ط ،2007 ،9ص ص.555 – 553
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الفصل األول :

 1999 تمحورت حوؿ اصطالحات المؤسسات.
 2000 تضمنت معالجة المسائؿ المعمقة مف .1992
 اجتماع األوروبي في ىمنسكي في كانوف األوؿ أ ديسمبر  1999قرروا اجتماع
الشروع لالنضماـ لالتحاد مع ست دوؿ أخرى مف أوروبا الوسطى .و الشرقية :بمغاريا
ليتوانيا ،سموفاكيا ،رومانيا  ،مالطا.
و قد اعترفت الجماعة بتركيا كدولة مرشحة لكف اشترطوا أف تعمؿ عمى بعض االلتزامات عمى
المستوى السياسي.

1

و) معاىدة نيس :2001
نشأت في  26فيفري  2001و دخمت حيز التنفيذي في  01فيفري  2003إذ أنيا ركزت عمى إصالح
المؤسسات و ىي:
 إصالح اإلجراءات صنع القرار :زيادة مجاالت مشاركة البرلماف في التشريعات و كذا قامتبتوسيع نطاؽ اتخاذ الق اررات باألغمبية إلى  27مجاؿ مثال :التعاوف القضائي ،سياسة التماسؾ
االجتماعي و االقتصادي.
 تركيب المؤسسات  ،قامت بتحديد العدد األقصى لمقاعد البرلماف األوروبي بػ  732مقعد و عددمقاعد المجنة االقتصادية و االجتماعية و لجنة األقاليـ بػ  350مقعد المفوضية تتكوف مف مفوض
واحد لكؿ دولة.

1

محمد المجزوب ،المرجع نفسو ،ص ص .555-553
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الفصل األول :

 توسيع التعاون :نص عمى أنو يمكف لكؿ ثمانية دوؿ مف االتحاد أف تتعاوف فيما بينيا في العديدمف المجاالت في السياسة الخارجية و األمنية المشتركة  PESCلكف ال يمكف ليا أف تتعاوف في
مجاؿ الدفاع أو العسكري.

1

إلى جانب كؿ ىذه اإلصالحات فنتطرؽ عمى ألفاظ أخرى تضمنتيا ىذه المعادلة:
 تبني ميثاؽ لمحقوؽ األساسية دوف أف يكوف قانونيا. حؽ االتحاد األوروبي في التفتيش عف وجود خمؿ في الحقوؽ و حذؼ الحقوؽ المخالفة لمدولة. إعطاء أولوية لمجنة السياسية و األمنية اتخاذ الق اررات المناسبة في عمميات إدارة األزمات. تغير اسـ الجريدة الرسمية لممجموعات إلى اسـ الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي. إعالف ممحؽ ىذه المعاىدة قرر عقد اجتماعات المجمس في بروكسؿ تحويؿ معاىدة المجموعة األوروبية لمفحـ و الصمب إلى مجموعة األوروبية و ربطيا بمركز البحثفي قطاع الفحـ و الصمب.
 تييئة االتحاد لقبوؿ عضوية دوؿ أوروبا الوسطى و الشرقية. إعادة توزيع المقاعد في البرلماف. تبني نظاـ األحزاب السياسية. اتخاذ قرار تعييف المفوضيف عف طريؽ المجمس األوروبي و يكوف بأغمبية و بموافقة البرلماف. جعؿ التصويت باألغمبية القاعدة و التصويت باإلجماع إال في المجاالت اآلتية :الضمافاالجتماعي ،الضرائب ،الثقافة ،التربية ،اليجرة.

1
2

رقية غربي ،مرجع سابؽ الذكر ،ص .70

محمد مجزوب ،مرجع سابؽ الذكر ،ص.555،556
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الفصل األول :

ز) معاىدة لشبونة :2007
بعد الرفض الذي قابؿ الدستور األوروبي مف قبؿ المواطنيف في فرنسا و ىولندا و الذي لـ يتوصؿ إلى
حؿ المشاكؿ العالقة و ىذا ما دفع الدوؿ األوروبية إلى إيجاد حؿ مناسب و االبتعاد عف كؿ ما يقؼ أماـ
حؿ ىذه المشاكؿ .ويعد الكثير مف االجتماعات تمكنت الدوؿ مف االتفاؽ عمى معاىدة لشبونة التي تـ التوقيع
عمييا في العاصمة البرتغالية لشبونة في أكتوبر.1
و لقد صادقت عميو جميع دوؿ االتحاد األوروبي لكف في أيرلندا ىناؾ تمسؾ بأف تقوـ بتصويت شعبي
وفي ألمانيا تسعى لمحصوؿ عمى موافقة البرلماف األلماني و المجمس االتحاد حتى  23مايو .2008

2

ومف أىـ اإلصالحات التي ضمنتيا المعاىدة ىي:
 تعديؿ معاىدة االتحاد األوروبي  1992أ مؤسسات ،المجاالت ،التعاوف السياسي ،االجتماعي واألمنية المشتركة و سياسة الدفاع.
 تعديؿ معاىدة روما و قد تحولت الى معاىدة سير عمؿ االتحاد إدماج الركائز الثالثة لالتحاد خمؽ مناصب جديدة: رئيس المجمس األوروبي
 الممثؿ األعمى لالتحاد لمشؤوف الخارجية و السياسة األمنية.
 العمؿ بمبدأ القرار المشترؾ و زيادة صالحيات البرلماف.-

توسيع السياسات المشتركة في نطاقات مختمفة و الطاقة ،الوقود  ،االحتباس الحراري.

 زيادة مجاالت أخرى التي تتخذ الق اررات فييا باألغمبية. أعطت طابعا قانونيا لوثيقة الحقوؽ األساسية.1
2

رقية غربي ،مرجع سابؽ الذكر ،ص.72

ىشاـ صاغور ،مرجع سابؽ الذكر ،ص .64
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الفصل األول :

 -إعطاء لممواطنيف حؽ الطمب مف المفوضية اقتراح مشروع قانوف في مجاؿ اختصاص االتحاد.

1

 مبدأ المساواة في مواطنة بيف المواطنيف في أوروبا. إصدار ق اررات نظاـ التصويت باألغمبية الموصوفة لكؿ ق ار ارتيـ الموافقة عميو بػ  %55مف سكافاالتحاد و سنة القاعدة في .2014
 أعطت العديد مف الحقوؽ لممواطنيف األوروبييف حؽ حرية التنقؿ و اإلقامة في أي مف الدوؿاألوروبية ،حؽ التشريع العضوية في البرلماف
 حؽ إعطاء الرأي لكوف المفوضية ممتزمة بصياغتيا لمشروع قانوني إذا وقع عميو مميوف مواطف. حددت عدد أعضاء البرلماف أ ال يزيد عف  750عضو سنت عدد أعضاء المفوضية األوروبية تعادؿ ثمثي عدد الدوؿ األعضاء كما في ذلؾ الممثؿاألعمى لسياسة الخارجية و األمنية المشتركة و رئيس المفوضية.

2

المطمب الثالث :مؤسسات االتحاد األوروبي:
بعد اتفاقية باريس و اتفاقية روما ،مرو ار بقانوف أوروبا وصوال إلى اتفاقية ماستريخت ،أصبح االتحاد
األوروبي أم ار جديا و واقع يا و قد تميز االتحاد ىذا عف غيره مف التنظيمات بتمؾ المؤسسات و اليياكؿ التي
تعمؿ في إطاره.

3

ىذه المؤسسات تبرز خصوصية النظاـ السياسي األوروبي والياتو و كذا تطوراتو ،حيث تنقسـ في
البناء الييكمي لالتحاد األوروبي إلى المؤسسات الرئيسية و إلى المؤسسات الثانوية و المساعدة.
1
2
3

رقية غربي ،مرجع سابؽ الذكر ،ص.72

ىشاـ صاغور ،مرجع سابؽ الذكر ،ص ص.65 – 64

جماؿ عبد الناصر صرماتج ،التنظيم الدولي النظرية العامة و المنظمات العالمية و اإلقميمية و المتخصصة ،عناية :دار العموـ لنشر

و التوزيع ،ص.332
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الفصل األول :

أوال :المؤسسات الرئيسية:
توجد في االتحاد األوروبي ست مؤسسات رئيسية تساىـ في عممية صنع القرار داخؿ االتحاد والتي
تتمثؿ في المجمس األوروبي ،المجمس الوزاري ،المفوضية األوروبية ،البرلماف األوروبي ،محكمة العدؿ
األوروبية ،المجنة االقتصادية واالجتماعية ،فكؿ ىذه الييئات واليياكؿ تساىـ في بناء اتحاد أوروبي قوي
وفعاؿ.
 .1المجمس األوروبي:
يتكوف مف رؤساء الدوؿ و حكومات الدوؿ األعضاء في االتحاد ،حيث تعقد بينيـ اجتماعات
ومحادثات ،في معاىدة الجماعة ،مما أدى إلى الحاجة إلى وجود إطار منظـ لتبادؿ وجيات النظر عمى
مستوى القمة ،كذا حؿ المشكالت التي تصادفيا ،لذا تـ االتفاؽ في قمة ديسمبر  1974عمى عقد اجتماعات
ثالث مرات سنويا تحت اسـ المجمس األوروبي و قد استمر عمى ىذا المنواؿ مف اتفاؽ ديسمبر 1985
المكمؿ التفاقية "روما" ،و الذي ينص عمى اعتبار المجمس األوروبي ضمف المؤسسات الرسمية لمجماعة.
وظيفة المجمس األوروبي األساسية ىي وضع الخطوط العامة لسياسة االندماج و إعطاء التوجييات لباقي
مؤسسات االتحاد األوروبي و يختص المجمس برسـ السياسة في مجاؿ السياسة الخارجية.
و تتمثؿ اختصاصات و صالحيات المجمس األوروبي في:
أ -منح عممية البناء األوروبي دفعة سياسة قوية.
ب -تحديد مسيرة ىذه العممية و رسـ السياسة العامة التي يتعيف أف توجو و تقود العمؿ في مؤسسات
الجماعة األوروبية و تحديد الطريقة التي تسير عمييا عممية التعاوف السياسي في أوروبا.
ج -مناقشة جميع الجوانب المتعمقة بإقامة اتحاد أوروبي و العمؿ عمى تحقيؽ التناعـ فيما بينيا.
د -تمييد الطريؽ أماـ ضـ قطاعات جديدة إلى عممية التكامؿ األوروبي.

 1صداـ مرير الجميمي ،المرجع نفسو ،ص ص.63-59
33

1

اإلطار المفاىيمي لإلتحاد األوروبي

الفصل األول :

ه -التعبير عف الموقؼ األوروبي المشترؾ في قضايا السياسة الخارجية.
تتولى رئاسة المجمس واحدة مف الدوؿ األعضاء لقد ستة أشير .و يكوف رئيس الحكومة أو الدولة ىو
رئيس المجمس و المتحدث باسـ المجمس ،و كمؿ اجتماعات المجمس تعقد في الدولة التي تتولى الرئاسة.
 .2مجمس االتحاد األوروبي (المجمس الوزاري):
بداية كاف ىذا المجمس يسمى مجمس الجماعات األوروبية ،حيث طرأت عميو تعديالت كثيرة و قد
تطور عبر مجموعة مف المعاىدات.

1

المجمس الوزاري يتشكؿ مف وزراء الدوؿ األعضاء حيث يتناوبوف رئاسة المجمس لمدة ستة أشير ،ومف
أىـ مياـ ىذا المجمس نجد :حؽ المبادرة في التشريعات و كذا ممارسة السمطة التنفيذية ،رقابة عمى
المفوضية و ذلؾ بمساعدة األمانة العامة.
يعد ىذا المجمس المؤسسة الرئيسية في صنع القرار حيث يتولى وضع السياسة العامة لمجماعة
األوروبية ،فيو المسئوؿ عف سياسة االتحاد في الشؤوف المختمفة.2
أف عضوية المجمس الوزاري تختمؼ بحسب الموضوع محؿ البحث ،فعندما يتعمؽ الموضوع بالزراعة
يجتمع وزراء الزراعة لمدوؿ األعضاء أما اذا كاف الموضوع يخض الميزانية يتـ اجتماع وزراء المالية ،فتتـ
كافة االجتماعات عمى ىذا المنواؿ.

3

ىناؾ ثالث أنماط مختمفة لعممية اتخاذ الق اررات في المجمس الوزاري األوروبي:
أ -ىناؾ أنواع مف الق اررات يمكف اتخاذىا بالألغمبية البسيطة وفؽ مبدأ المساواة السيادية اي عمى
أساس أف لكؿ دولة صوت واحد.
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ب -ىناؾ أنواع أخرى مف الق اررات تتطمب أغمبية خاصة "موصوفة" تحسب وفؽ نظاـ التصويت
الترجيحي و تختمؼ فيو أوزاف الدوؿ في عممية التصويت باختالؼ حجميا و قوتيا وثقميا الفعمي.
ج -ىناؾ أنواع أخرى أيضا مف الق اررات تتطمب االجماع.1
 .3المفوضية األوروبية:
تعتبر المفوضية األوروبية مؤسسة ميمة في االتحاد األوروبي ،و أعضاء المفوضية يعينوف مف طرؼ
الدوؿ األعضاء ،حيث يكوف والئيـ لإلتحاد و ليس لدوليـ ،فعند دخوليـ يؤدوف قسـ الوالء التاـ لإلتحاد

2

المفوضية االروبية تتكوف مف  20مفوضا مرشحوف مف طرؼ الدوؿ ألعضاء ،حيث يتـ انتخابيـ مف
طرؼ البرلماف األوروبي و تتمثؿ أىـ صالحيات و مياـ ىذه المفوضية كالتالي:
 السير عمى حسف تطبيؽ قانوف المجموعات. صالحية تقديـ المقترحات إلى البرلماف األوروبي و المجمس الوزاري. رفع الشكاوى إلى محكمة العدؿ األوروبية بشأف انتياكات الدوؿ أو المؤسسات لمتشريعاتالمشتركة.
 تمثيؿ االتحاد.3و بسبب انضماـ أعضاء جدد إلى المفوضية وكذا عمميات التوسع األفقي ،ط أر تغيير عمى تشكيؿ
المفوضية األوروبية ،فبداية مف نوفمبر  ،2009أصبحت المفوضية تتشكؿ مف  20تجمع.
ىذه المفوضية كييئة جماعية تجتمع عمى األقؿ مرة في األسبوع و يتـ اتخاذ كافة الق اررات باألغمبية
البسيطة.

1ىشاـ صاغور،مرجع سابؽ الذكر ،ص.53
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فالمفوضية األوروبية بعدما حدث فييا تغيير أصبحت تمتمؾ صالحيات واسعة حيث يحؽ ليا تقديـ
مقترحات القوانيف و اإلشراؼ عمى تنفيذىا ،و أيضا تقوـ المفوضية بتمثيؿ إتحاد في المفوضات الدولية
حيث يمكنيا مف توقيع االتفاقيات مع دوؿ خارج االتحاد ،و كذلؾ تمتمؾ صالحيات واسعة في قبوؿ أعضاء
جدد في االتحاد ،و حسب معاىدة نيس فيحؽ لكؿ دولة عضو في االتحاد تعييف مفوض واحد.1
 .4البرلمان األوروبي:
ىيئة تمثيمية تعبر عف إرادة الشعوب األوروبية و تجسد استمرار دعـ تأييد ىذه الشعوب لفكرة الموحدة
واالندماج ،أعضاء البرلماف األوروبي ينتخبوف باالقتراع المباشر حيث نصت معاىدة باريس عمى إقامة
جمعية برلمانية مكوف مف  87مندوبا ،يتـ تعيينيـ مف طرؼ الدوؿ األعضاء وتجتمع الجمعية البرلمانية مرة
واحدة كؿ عاـ و ذلؾ مف أجؿ مناقشة تقارير المفوضية.
نصت معاىدة روما  1957عمى تشكيؿ برلماف أوروبي  ،1962إال أنو لـ يبدأ فعميا إال بعد صدور
القانوف األوروبي الموحد  ،1986حيث زادت عدد المقاعد إلى  144بواسطة برلمانات الدوؿ األعضاء،
وذلؾ لـ يمف باالقتراع المباشر ،و مف أىـ واجبات البرلماف الرقابة عمى اتفاؽ موارد الجماعة األوروبية.
في عاـ  1978حصؿ تغيير حيث تـ قرار نظاـ القتراع المباشر العتبار النواب األوروبييف الذيف
يمثموف الدوؿ األعضاء فعميا في  1979العاـ الذي شيد ظيور أوؿ برلماف أوروبي الذي نص القانوف أف
تكوف مدتو خمس سنوات و تتابعت منذ عاـ  1979إلى أخرىا في عاـ  ،2004حيث انتخب ممثميف عف
 25دولة أوروبية.
أف تمثيؿ الدوؿ في عاـ  2009بقدر حسب عدد مكانيا ،فألمانيا أكبر دولة في االتحاد األوروبي مف
حيث السكاف ،و مالطيا أصغر دولة ،لـ يكف ىناؾ ألي شروط لعضوية البرلماف األوروبي.

1
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يعقد البرلماف األوروبي كافة اجتماعاتو العادية في مدينة ست ارزبورغ التي تعتبر المقر الرسمي والنيائي
لمبرلماف األوروبي ،أما االجتماعات األخرى فتعقد في بروكسؿ ،و يحدد البرلماف األوروبي نظامو الداخمي
بنفسو ،و في كؿ سنتيف و نصؼ يختار رئيسا و نائب و خمس مراقبيف مالييف ،و يحدد أيضا المجاف
البرلمانية الدائمة و المؤقتة و كذا لجاف تحقيؽ.
بعد ما كاف لمبرلماف األوروبي في البداية وظائؼ محدودة و معظميا استثماري ،إال أف بعد صدور
القانوف األوروبي الموحد لعاـ  1986أصبح لو ثالث صالحيات أوظائؼ رئيسية ىي:


إدخاؿ تعديالت عمى مشروعات القوانيف المقترحة



حؽ االعتراض و وفؽ تعطيؿ صدور بعض المشروعات



سمطة التصديؽ عمى المعاىدات و االنضماـ و المشاركة في االتحاد.

ثـ أضافت معاىدة ماستريخت صالحية رابعة و التي تتمثؿ في المشاركة في اتخاذ الق اررات في بعض
المجاالت الميمة.1
 .5محكمة العدل األوروبية:
تقع ىذه المحكمة في لوكسمبورغ ،تتكوف مف  15قاضيا ،و يساعدىـ تسعة محاميف عاميف و نجد أف
القضاة يعينوف باتفاؽ الحكومات لمدة ستة سنوات تكوف قابمة لمتجديد.
تعتبر محكمة العدؿ األوروبية جياز قضائي لإلتحاد األوروبي ،و يتـ اختيار أعضاء المحكمة مف قبؿ
المجمي الوزاري ،و يختار قاض واحد مف أعضاء المحكمة ليكوف رئيسا ليا لمدة ثالث سنوات قابمة لتجديد،
و بتغيير عدد أعضاء الجماعة األوروبية ،يتـ كذلؾ تغيير أعضاء المحكمة حيث يتـ توفير كافة الوسائؿ
الالزمة لمقضاة مف أجؿ القياـ بأعماليـ و واجباتيـ بطريقة سميمة و ناجحة.
و تتمثؿ أىـ اختصاصات و مياـ المحكمة في:

1
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 الفصؿ في النزاعات بيف الدوؿ ألعضاء حوؿ تفسير القوانيف و المعاىدات و االتفاقيات. الفصؿ في النزاعات و الخالفات التي تحدث داخؿ االتحاد سواء بيف مؤسسات االتحاد ،أو بيفدوؿ األعضاء ،و بيف مؤسسات االتحاد فيما بينيا.
 الفصؿ في المنازعات حوؿ الحقوؽ و االلتزامات التي تحدث بيف األفراد و الشركات ،أو بيف الدوؿاألعضاء مف ناحية أخرى.
 العمؿ عمى تفسير االتفاقيات و المعاىدات الدولية التي يبرميا االتحاد. الفصؿ عمى المسائؿ المرفوعة إلييا مف المحاكـ الوطنية ،و تحديد القوانيف الواجبة التطبيؽ.و بسبب تزايد المسائؿ في محكمة العدؿ األوروبية ،دعت الضرورة إلى إنشاء محكمة ابتدائية وذلؾ
قصد تخفيؼ الثقؿ لممحكمة الرئيسية ،و تكوف ق اررات المحكمة االبتدائية قابمة لالستئناؼ والمراجعة
أماـ محكمة العدؿ األوروبية.1
 .6المجنة االقتصادية و االجتماعية:
تتكوف ىذه المجنة مف أعضاء يمثموف مختمؼ المناطؽ الجغرافية التي تضـ مختمؼ النشاطات
االقتصادية و االجتماعية تعمؿ ىذه المجنة عمى مساعدة المجموعة األوروبية و كذا المجنة األروبية لمطاقة
الذرية في بعض القضايا العالقة ،و تعمؿ كذلؾ عمى المساىمة في النجاح المجموعة األوروبية في بعض
القطاعات كالقطاع التجاري الصناعي...

2

يتـ تعييف المجنة االقتصادية و االجتماعية مف طرؼ المجمس الوزاري و ذلؾ لمدة أربع سنوات قابمة
لمتجديد ،و يتـ اختيار رئيس المجنة مف طرؼ أعضائيا كؿ سنتيف ،ىذه المجنة تقع في بروكسيؿ حيث تجتمع
ثالث مرات شيريا و يتمثؿ مياـ ىذه المجنة في دراسة اآلراء المقدمة ليا في المجاالت التالية :الزراعة،

 1صداـ مرير الجميمي ،المرجع نفسو ،ص ص.74-72
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الصناعة ،التجارة ،الخدمات ،المواصالت ،الطاقة و المسائؿ النووية ،المسائؿ االقتصادية و المالية ،المسائؿ
االجتماعية ،العالقات الخارجية ،التنمية اإلقميمية ،حماية البيئة و الشؤوف المستيمكة.
و قد نصت كؿ معاىدات االتحاد األوروبي و مشروع األوروبي عمى وجوب قياـ المجمس الوزاري
والبرلماف و المفوضية بالتشاور مسبقا مع لمجنة االقتصادية و االجتماعية في بعض الموضوعات.1
ثانيا :المؤسسات االستشارية و المستقمة:
باإلصافة إلى المؤسسات السابقة ىناؾ عدد مف المؤسسات حيث توجد ماليا دور استشاري و ماليا
الموحدة في المستقبؿ و مف بيف ىذه المؤسسات نجد:
دور مستقؿ ،فيي كمما تعمؿ مف أجؿ مصمو أوروبا
ّ
 .1محكمة المراجعين ( الجياز األوروبي لممحاسبة):
ىذه المحكمة مسؤولة عف مراقبة و فحص و كذا مراجعة ميزانية و حسابات االتحاد األوروبي ،مف
حيث اإليرادات و النفقات  ،بدأت ىذه المحكمة العمؿ في حزيراف  ،1977و الحاجة إلى إنشاء ىذه
المحكمة يرجع إلى تطور الجماعة األوروبية حيث أصبح ليا موارد و إيرادات ذاتية ال تقتصر فقط عمى
الدوؿ األعضاء.
كؿ دولة مف الدوؿ األعضاء تقدـ عضوا يكوف لو خبرة في األعماؿ المحاسبية ،حيث يتـ تعيينيـ مف
قبؿ المجمس الوزاري و ذلؾ لمدة  6سنوات ،حيث يجب عمى ىذه الييئة أ المحكمة أف تقدـ تقرير سنويا

2.

الجياز األوروبي لممحاسبة بشكؿ عاـ ىو المختص بمراقبة حسابات الواردات و النفقات لجميع األمواؿ
التي ترد أو تصرؼ مف قبؿ كؿ مجموعة مف المجموعات األوروبية.

1
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 .2لجنة األقاليم:
يقع مقر المجنة في بروكسيؿ ،حيث أنشأت ىذه المجنة بموجب اتفاقية ماستريخت ،تتكوف مف ممثميف
يمثموف السمطات المحمية و اإلقميمية ،يعينوف مف قبؿ مجمس االتحاد لمدة أربع سنوات.1
ىذه الجنة يستشيرىا المجمس الوزاري و كذا المفوضية في عدد مف المجاالت كالتعميـ ،الثقافة،
المواصالت ،مكافحة البطالة و التشريعات االجتماعية.

2

و مياـ المجنة يتمثؿ في تقديـ االستشارات إلى مجمس االتحاد و إلى المجنة العميا في القضايا التي تيـ
االتحاد و التي نصت عمييا اتفاقية ماستريخت.

3

 .3البنك األوروبي لالستثمار:
لقد عممت اتفاقية روما  1957عمى خمؽ مؤسسة مالية في الجماعة تعمؿ عمى تحقيؽ تنمية متوازنة و
دائمة في الدوؿ األعضاء بدال مف تحقيؽ الربح ،مما أدى إلى تأسيس بنؾ أوروبي لالستثمار في  1958و
الذي يقوـ بمجموعة مف الميمات التي تتمثؿ في:
أ -االىتماـ باألقاليـ أقؿ تقدما في أوروبا و تمويؿ مشروعات االستثمار قصد تحقيؽ التقدـ و النمو
فييا.
ب -تمويؿ مشروعات مشتركة في الدوؿ األوروبية بيدؼ تسييؿ و دعـ أىداؼ الجماعة ككؿ ،و
معالجة المشكالت االقتصادية و االجتماعية المشتركة التي تواجييا مثؿ :البطالة ،التحديث،
تجديد الصناعات و القطاعات االقتصادية األخرى.
ت -تمويؿ مشروعات أوروبية مشتركة خارج دوؿ الجماعة قصد توفير األرضية المشتركة مع العالـ
الخارجي.

1جماؿ عبد الناصر صرمانج ،المرجع نفسو،ص.335

 2صداـ مرير الجميمي ،مرجع سابؽ الذكر،ص.76

 3جماؿ عبد الناصر صرمانج ،المرجع نفسو ،ص.335
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الفصل األول :

البنؾ األوروبي لالستثمار ذو شخصية قانونية يشرؼ عميو مجمس محافظيف المكوف مف وزراء المالية
لالتحاد األوروبي ،وتتمثؿ ميمة ىذا البنؾ في تحديد التوجيات العامة لسياسة االئتماف واالشراؼ
األوروبي ،و ذلؾ حسب االمكانيات و القدرات المالية لكؿ دولة.

1

 .4البنك المركزي األوروبي:
ىذا البنؾ المركزي تأسس في آخر مراحؿ تطور الجماعة األوروبية ،أي قرار توحيد

الحمالت

األوروبية و إصدار عممة موحدة أ اليورو .
ىدؼ ىذا البنؾ يتمثؿ في المحافظة عمى استقرار العممة األوروبية و ضبط حجـ النقود المتداولة،
موحدة
حيث يشكؿ البنؾ المركزي مع البنوؾ األوروبية المركزية التي تتبنى عممة اليورو و ىي منظومة
ّ
تسمى متطوعة البنوؾ األوروبية المركزية في الدوؿ األعضاء و كذلؾ أعضاء المجمس التنفيذي الذي يتكوف
بدوره مف الرئيس و نائب الرئيس و أربع أعضاء حيث يتـ تعيينيـ لمدة ثماني سنوات ،و يجب أف تتوافر
لدى ىؤالء األعضاء الكفاءات و القدرات الالزمة لتولي ىذه المناصب.
موحدة تعمؿ عمى
البنوؾ المركزية في االتحاد األوروبي تشكمت مع البنؾ المركزي األوروبي منظومة
ّ
تنفيذ السياسة المالية و النقدية لمجماعة األوروبية.
أف كؿ ىذه المؤسسات و األجيزة الموجودة في االتحاد األوروبي تكوف مستقمة و تعمؿ بحياد عف
الدوؿ األعضاء حيث تعمؿ عمى تنمية و تقوية االتحاد األوروبي ،حيث يشترط عمى موظفييـ العمؿ بجيد
الموحدة أي خمؽ وحدة أوروبية قوية و متماسكة
واتقاف مف أجؿ الوصوؿ إلى المستقبؿ األفضؿ ألوروبا
ّ
أكثر.2

 1صداـ مرير الجميمي ،مرجع سابؽ الذكر،ص ص.76،77
 2صداـ مرير الجميمي ،المرجع نقسة،ص ص.77،78
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الفصل األول :

المبحث الثاني :أساسيات االتحاد االوروبي:
يرتكز االتحاد األورويي غمى المبادئ التي تعتبر ركيزة قيامو ،و مف خالؿ ىذه المبادئ إلى تحقيؽ
أىدافو المشتركة ،و بالرغـ مف كؿ ىذه المجيوداف التي بذليا االتحاد األوروبي إال انو يقؼ أمامو عقبات
تعرقؿ مسيرتو في الكثير مف المجاالت.

المطمب األول :مبادئ االتحاد األوروبي:
نجد أف االتحاد األوروبي يقوـ عمى العديد و مختمؼ المبادئ و ىي كالتالي:
 -1المبدأ األساسي ىو التعاوف بيف الدوؿ األعضاء لكف باالحتفاظ عف سيادتيا فالمجمس األوروبي
و منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية يقوماف عمى ىذا المبدأ فإف التعاوف بيف الدوؿ توقؼ عمى
مدى رتبتيا.
 -2احتراـ ىوية الدوؿ التي تقوـ عمى نظاـ الحكـ الراشد.
 -3احتراـ الحقوؽ األساسية التي نصت عمييا االتفاقية األوروبية لحقوؽ و الحريات األساسية.
 -4انشاء اتحاد اقتصادي لتعزيز التعاوف السياسي و االقتصادي.

1

 -5مبدأ الديمقراطية :الذي يظير مف قواعد و شروط الحضرية التحاد.
 -6مبدأ سيادة القانوف :حيث يتضح في وجوب الدوؿ األعضاء و مؤسساتو العمؿ حسب القواعد
القانونية المنظمة لمعالقة بينيا .2

1
2

جماؿ عبد الناصر صرمانج ،مرجع سابؽ الذكر ،ص .331

عبد الوىاب محمد اسماعيؿ العمراني ،االتحاد األوروبي و العالقات اليمنية األوروبية ،عماف :دار الشروؽ لمنشر و التوزيع،2011 ،

ص.27
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الفصل األول :

المطمب الثاني :أىداف االتحاد األوروبي:
تتمثؿ أىداؼ االتحاد األوروبي فيما يمي:
 -1االبتعاد عف الحروب و استخداـ السالـ وسيمة لحؿ النزاعات بيف الدوؿ ،و العمؿ عمى تحقيؽ
التوازف فيما بيف ىذه الدوؿ.
 -2العمؿ عمى تحقيؽ الوحدة االقتصادية باعتبار االتحاد األوروبي وحدة اقتصادية ،حيث يستمد
االتحاد قوتو مف الجانب االقتصادي بالدرجة األولى.
 -3تحقيؽ الوحدة السياسية بيف الشعوب األوروبية عف طريؽ االتحاد األوروبي و تتحقؽ كذلؾ الوحدة
االقتصادية بيف دوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي.
 -4تنمية و رفع الخدمات االجتماعية و ذلؾ عف طريؽ تحسيف المستوى المعيشي لشعوب دوؿ
االتحاد و تقوية الروابط االجتماعية بينيـ.

1

المطمب الثالث :العقبات التي واجيت االتحاد األوروبي:
أىـ العقبات التي واجيت االتحاد األوروبي ىي:
 -1العولمة :التي دفعت دوؿ االتحاد إلى التنافس مع آسيا و مع بقية دوؿ العالـ المتعولـ ،و ذلؾ
قمؿ مف المحافظة عمى النمط االجتماعي بالدوؿ الغربية و تسبب كذلؾ مف ظيور كثير مف المشكالت التي
مف أىميا مشكمة البطالة التي ظيرت في صورتيا الحقيقية باتحاد الشركات األوروبية إلى دوؿ أقؿ تكمفة
في األيدي العاممة كدوؿ شرؽ آسيا.
و لمواجية ىذا التحدي البد مف:
 أف يكوف ىناؾ إصالح اقتصادي في بادئ األمر.1

جماؿ عبد الناصر صرمانج ،مرجع سابؽ الذكر ،ص ص.331،332
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الفصل األول :

 توثيؽ الميبرالية تقميؿ البيروقراطية اإلدارية في الشركات حفظ الضرائب و خصوصا الضرائب المفروضة عمى األيدي العاممة  ،و يقابمو ضرورة رفعضرائب رأس الماؿ لمشركات المنتجة.
 أف يكوف لدينا نظاـ اقتصادي اجتماعي موحد لتحويؿ بعض الضرائب االعتماد عمى البحوث التنموية الذاتية لمحصوؿ عمى التقنيات المتقدمة. -2الديمغرافيا:
أغمب سكاف أوروبا ىـ مف كبار السف ،حيث معدؿ األعمار فييا في تصاعد مستمر ،و قد ثبتت
اإلحصائيات أف مقابؿ شخصيف فاعميف يوجد شخص غير فاعؿ بسبب تقدـ السف و كذلؾ التقاعد المبكر
يعتبر أيضا مشكمة.
و لمواجية ىذا التحدي البد مف وجود مجموعة إجراءات تعمؿ عمى تشجيع التقاعد المتأخر.
 -3اليجرة إلى أوروبا:
في اآلونة األخيرة مينئؾ ارتفاع كبير في نسبة اليجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية و ذلؾ راجع
إلى العديد مف األسباب كالبطالة ،سوء األحواؿ المعيشة...إلخ.
و لمواجية ىذا التحدي البد مف:


وضع إجراءات جديدة لتنظيـ عممية اليجرة إلى أوروبا.



منع القياـ باليجرة غير المشروعة و ذلؾ بوضع قوانيف صارمة.

 1ابراىيـ اسماعيؿ ،االتحاد األوروبي التجربة و التحديات 6 ،جواف  ،2006ص ص.3،2
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الفصل األول :

 -4عدم االتفاق الدول مسألة توسيع االتحاد األوروبي:
أصبح االتحاد األوروبي يضـ عددا كبي ار مف الدوؿ إضافة إلى رغبة الدوؿ األخرى لالنضماـ فيو،
ولذلؾ يمكف أف تصادؼ عقبات لتعدد المغات و يرى الكثير مف األوروبييف أف االتحاد أسرع كثي ار في ضـ
دوؿ أخرى فنجد أف ىناؾ طرؼ يسعى لتوسيعو و طرؼ آخر يرغب قي تشكيمو ضمف منظومة سياسية،
وقد تكوف ىناؾ مجموعة يمكف أف تشكؿ اندماج وتقؼ عمى الكثير مف األشياء مثؿ السياسة الدولية
الخارجية ىذا التخوؼ أدى غمى تخوؼ الكثير مف التصويت لمدستور األوروبي ،فيـ يخافوف مف عدـ
االتحاد عمى التقيد في إدارتو ،و حؿ مشاكمو.

1

 -5خروج بريطانيا من االتحاد االوروبي ( البركسيت)
ىو عبارة عف احتجاج ثالثي ضد ارتفاع اليجرة  ،ضد مدينة المصرفييف في لندف ،ضد مؤسسات
االتحاد االوروبي.

2

خروج بريطانيا مف االتحاد االوروبي احدث ىزة كبيرة فمقد فتح الباب اماـ مخاطر كثيرة حيث لجات
القادة االوروبية الى ردع الدوؿ االعضاء لتفادي دعوة متماثمة تترتب اثار سمبية عمى اوروبا حيث توصمت
بعض الدوؿ لالنييار بسبب الالجئيف و الضغوطات و اصبحت الدوؿ تيتـ بمشاكميا الداخمية اضافة الى
الضغوطات الخارجية مثؿ تركيا و روسيا التي تستغؿ الوضع لصالحيا و كؿ ىذا سيؤدي الى فقداف السوؽ
المشتركة و القيـ المشتركة االوروبية كذلؾ ستعـ الفوضى في المجتمع االوروبي وعدـ القدرة عمى تمبية
حاجياتو.

1

3

ابراىيـ اسماعيؿ ،المرجع نفسو ،ص ص.2،3

2جعفر ساكس ، The Meaning of Brexit ،متوفر عمى الرابط التالي:
 ،https://www.project-syndicate.org/commentary/meaning-of-brexit-by-jeffrey-d-sachs-2016-06يوـ

اإلطالؽ ,2016/09/14الساعة.21:00:

3جورج سورس  ،البريكسيت ومستقبل أوروباhttps://www.project-syndicate.org/commentary/brexit-eu- ،
 ،disintegration-inevitable-by-george-soros-2016-06/arabicيوـ اإلطالع  ,2016/09/14الساعة. 21:15:
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الفصل األول :

المبحث الثالث :ماىية السياسة الخارجية األوروبية:
المطمب األول :مضمون السياسة الخارجية األوروبية:
بعد موضوع السياسة الخارجية وليد العالقات الدولية ،حيث أثار نقاش و جداؿ بيف العديد مف
المفكريف و المختصيف بيذا المجاؿ ،إال أنيـ لـ يتوصموا إلى تعريؼ إجرائي و شامؿ لسياسة الخارجية ،لكف
ىذا ال يمنع المفكريف مف تقديـ تعارؼ مختمفة و التي نذكر منيا:
 تعريف جيمس روزنو" :بأنيا التصرفات السمطوية التي تتخذىا أو تمتزـ باتخاذىا الحكومات ،إمالممحافظة عمى الجوانب المرغوب في البيئة الدولية أو لتغير الجوانب غير المرغوبة.

1

 تعريف يفرنس و سنا يدر " :أنيا منيج لمعمؿ أو مجموعة مف القواعد أو كالىما ،تـ اختيارهلمتعامؿ مع مشكمة أو واقعة معينة حدثت فعال أو تحدث حاليا ،أو يتوقع حدوثيا في المستقبؿ.
 محمد السيد سميم " :بأنيا برنامج العمؿ العمني الذي يختاره الممثموف الرسميوف لموحدة الدوليةمحددة في المحيط الخارجي"
مف بيف مجموعة البدائؿ البرنامجية المتاحة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ
ّ
 : Léon Noel -فف تسيير عالقات دولة مع الدوؿ األخرى

2

 مراسيل ميرل ،أي الذي يعالج مشاكؿ تطرح في ما وراء الحدود.3ومف كؿ ىذه التعاريؼ نستخمص تعريفا وىو :السياسة الخارجية األوروبية ىي كؿ الق اررات والمشاريع
التي يتخذىا و يصدرىا االتحاد األوروبي بموافقة دولو تجاه العالـ الخارجي،

1
2
3

محمد السيد سميـ ،تحميل السياسة الخارجية  ،جامعة القاىرة ،مكتبة النيضة المصرية ،2000/1998 ،ص ص.11-7
احمد نوري النعيمي ،السياسة الخارجية  ،بجامعة بغداد :كمية العموـ السياسية  ،عماف :دار زىراف ،2009،ص ص .22،23
ىشاـ صاغور ،مرجع سابؽ الذكر ،ص.24
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الفصل األول :

المطمب الثاني :عوامل قيام السياسة الخارجية األوروبية المشتركة و أىدافيا:
أوال :عوامل قيام السياسة الخارجية المشتركة:
يوجد عامالف ىاماف و أساسياف أحدىما داخمي و اآلخر خارجي.
 العامل الداخمي:بعد بموغ عممية التكامؿ االقتصادي التقدـ والتطور وتحقيقيا لنجاحات و مكاسب كثيرة و كبيرة وصوال
إلى الوحدة االقتصادية مما أدى إلى ضرورة الدخوؿ في مرحمة الوحدة السياسية التي تعتبر المضموف
الحقيقي والحامي الفعمي ليذه الوحدة االقتصادية التي كاف مف الممكف أف تنيار و تتراجع إف لـ تتحقؽ
الوحدة السياسية.
 العامل الخارجي:يتمثؿ في انييار المعسكر االشتراكي و بالتالي أزيح الخطر الكبير الذي كاف ييدد أوروبا و يدفعيا
لإلحتماء بالمطمة األمريكية في إطار سياسة أطمسية محكمة ،و بالتالي كاف عمى أوروبا إعادة النظر في
موحدة فعالة قوية و مؤثرة.
عالقاتيا الخارجية ،حيث أف ىذه اإلعادة تتطمب قياـ سياسة خارجية
ّ

1

ثانيا :أىداف السياسة الخارجية المشتركة:
و ىي األىداؼ التي حددتيا معاىدة ماسترخت و التي تتمثؿ في:
 العمؿ عمى حماية القيـ المشتركة و المصالح األساسية لالتحاد حماية أمف االتحاد اإلسياـ في حفظ السالـ و األمف الدولييف ،وفؽ المبادئ المنصوص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدةو البياف الختامي لمؤتمر ىمسنكي و ميثاؽ باريس حوؿ أوروبا الجديدة.
 المساىمة في تطوير التعاوف الدولي ،و في تحقيؽ التنميةموحدة و مؤثرة سياسة أوروبا اتجاه الصراع العربي االسرائيمي نموذجا" ،مجمة
 1محمد مجداف" ،تحديات قياـ سياسة خارجية أوروبية
ّ
المفكر ،ع ،11،ص.276
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الفصل األول :

 -دعـ الديمقراطية و دولة القانوف ،و كفالة احتراـ حقوؽ اإلنساف.

1

المطمب الثالث :محددات السياسة الخارجية المشتركة:
أوال :حيث أننا نتطرؽ إلى المحددات المتعمقة بالبنياف السياسي لإلتحاد األوروبي:
 -1االنقسام بين المركز و العوامل لمدول األعضاء:
لقد ظيرت العديد مف االنقسامات بيف بروكسؿ و العواصـ الوطنية لمدوؿ األعضاء ،و ىذا يعود غمى
العديد مف األسباب وىي :الفعؿ الوطني السريع أردود األفعاؿ  ،نقص التنسيؽ بيف أفعاؿ السياسات الخارجية
لمدوؿ و االتحاد ،و لعب السويد دو ار في ىذا الخمؿ إذ أنيا ال تقبؿ بأف يكوف االتحاد قوة عظمى ،و معاىدة
لشيوعة مسحت قضية الفيتو لمدوؿ الرئيسية في االتحاد ،ونتيجة ىذه االنقسامات ىي انعكاس عمى القرار
السياسي لإلتحاد و عمى برامج المساعدات.
 -2اختالف في الرؤى الموحدة الدقيقة:
فالدوؿ األعضاء لإلتحاد األوروبي تختمؼ في رؤيتيا إلى االتحاد رغـ اتفاقيا عمى قيامة إال أنيا ال
تتوافؽ في مكانة االتحاد ،فيناؾ دوؿ تنظر إلى الدور العالمي و النطاؽ الواسع لتواجد االتحاد في الساحة
العالمية و الجزء اآلخر ينظر إلى الدور اإلقميمي لإلتحاد و عدـ الخروج مف حدوده.
 -3اقتصار السياسة األوروبية عمى رد فعل:
السياسة األوروبية نجدىا دائما مرآة لألحداث فيي تستجيب دائما و ليا رد فعؿ فبوجود أي حرب أو
احتالؿ إال و نجد االتحاد األوروبي.

1

ىشاـ صاغور ،مرجع سابؽ الذكر ،ص ص.80،81
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 -4آليات اتخاذ القرار و عقبة اجماع في السياسة الخارجية:
أماـ المشكمة التي توتجو االتحاد األوروبي في اتخاذ الق اررات فقد توصمت بتكامميا إلى حؿ ذلؾ عف
طريؽ اتخاذ القرارات بالجماع لمقضايا السيادة و اتخاذ الق اررات باألغمبية البسيطة لمقضايا األخرى.
التمثيؿ الضعيؼ لإلتحاد دوليا:
رغـ أنو ىناؾ ممثؿ اعمى لسياسة الخارجية و األمنية إال أف التفاوض يكوف بوجود ثالثة أعضاء
 الممثؿ األعمى لمسياسة الخارجية و األمنية . مفوضية العالقات الخارجية و المفوضية األوروبية وزير خارجية الدولة التي تتولى رئاسة االتحاد.و دعوة كؿ ىذه المجموعة في االجتماعات يضعؼ مف سيادتيا بأسباب اختالؼ المرجعيات و في
معاىدة لشبونة تـ تقوية مكانة الممثؿ األعمى لمسياسة الخارجية و األمنية المشتركة.
 -5نقص اإلستراتيجية المشتركة :تفتقر االتحاد إلى أنظمة لمناقشة استراتيجيات السياسة الخارجية
دوف أف تدخؿ في إطار رسميف فاالتحاد يبحث عف استراتيجيات السياسة الخارجية و األمنية.
 -6نقص الوضوح و التنسيق في السياسات و التأثير مناع القرار:
االتحاد األوروبي ال يقدر عمى الفصؿ بيف السياسة الخارجية و دعـ العسكري ،و الديبموماسي
والتجاري ،إلى جانب ذلؾ الق اررات السياسية فبيا ترتبط بارتباط وطيد بمناع القرار فمثال ألمانيا
اتجاه العراؽ في فترة المستشار شرودر فألمانيا تواجو الواليات المتحدة و لكف في عيد ميركؿ
تحولت ألمانيا إلى مدافع عف السياسة األمريكية.

1

 1حسيف طالؿ مقمد" ،محددات السياسة الخارجية و األمنية األوروبية المشتركة" ،ـ  ،25،ع  ،2009 ،1،ص ص .645-641
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ثانيا  :تحديات عممية التوسيع:
نجد أف الدوؿ األوروبية ال تتواقؼ فيما بينيا في التوسيع نحو الشرؽ والغرب فطرؽ تسعى لتوسيع
نحو الشرؽ و الطرؼ اآلخر نحو الغرب.
 -1المحددات المتعمقة بسياسات الدول األعضاء في االتحاد:
متعمقة باختالفات المتواجدة بيف الدوؿ األعضاء و ىي:
 استمرار قوة التوجييات الوطنية في صناعة السياسة الخارجية:نجد أف ىناؾ اختالفات في المسائؿ الدولية بيف الدوؿ األعضاء فمثال:
بريطانيا :تطرقيا أطمسية أكثر مف األوروبية فيي توافؽ في القارة الموحدة لكف دوف التنازؿ عف عنقراف
و ىذا ما أدى إلى خالؼ بيف فرنسا و ألمانيا.
االستثنائية الفرنسية :تسعى دائما إلى إبراز دورىا في أوروبا ،و كذا إلى البعد العسكري والسياسة
الفرنسية تسعى أيضا إلى العمؿ جماعيا.
ألمانيا و التوجو شرقا  :ترغب ألمانيا بأف تتجو أوروبا إلى الشرؽ و ذلؾ حفاظا عمى أمنيا ،وىذا ما
أدى بألمانيا إلى تقديـ مساعدات مختمفة ليذه المنطقة ،مثال :ارساؿ الجنود إلى البسنة و اليرسؾ.
و قبؿ بانضماـ دوؿ شرؽ أوروبا إلى االتحاد األوروبي.
 -2حماية المشاريع و المصالح القومية و تاثيرىا عمى الراي األوروبي:
إف الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي تقوـ بالدفاع عف نفسيا في المحاوؿ الدولية و تمجأ إلى
السيادة عندما يتعمؽ األمر باألوضاع الخارجية و بذلؾ صعوبة في تغيير سياساتيا القومية لمتضامف في
إتحاد ،و لذلؾ عمؿ االتحاد عمى فرض احتراـ قاعدة االجماع حتى ال تتخذ الدولة األوروبية قرار ال ترضى
عنو و يتبايف الرؤى تحدث تذبذبات في اتخاذ القرار المشترؾ.
 1حسيف طالؿ مقمد ،المرجع نفسو ،ص ص .650-645
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 -3اختالف الرؤى الخاصة بمستقبل أوروبا:
تنقسـ الرؤى األوروبية إلى ثالثة اتجاىات:
 الرؤية البريطانية :و تقتصر عمى االقتصاد و ذلؾ بػ :ضرورة إلغاء الحواجز الجمركية و تسجؿ تنقؿ البضائع واألشخاص و ترفض فكرة السياسات المشتركة
شديدة االندماج.
 الرؤية األلمانية :عكس البريطانيات تسعى إلى أف تكوف أوروبا اتحادية عمى اساس المواطنةواالستقرار مف أجؿ تحقيؽ االستقرار األوروبي في مختمؼ المجاالت.
 الرؤية الفرنسية و اإلسبانية :حيث تدعـ فكرة االتحاد األوروبي ألف يكوف اتحادا لدوؿ قومية ،ترغؿباندماج لكف دوف أف تختفي الدوؿ و تقترح إقامة مساحة اقتصادية موحدة لتصدي مف تيديدات
العولمة الخارجية ،كما أنيا تيدؼ و تطمح إلى أف يسود التضامف بيف دوؿ األعضاء و تحقؽ
سياسة خارجية و دفاعية مشتركة تمعب دو ار ىاما في الساحة الدولية.

1

حسيف طالؿ مقمد ،المرجع نفسو ،ص .651
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اإلستنتاجات:
مف ىذا الفصؿ نستخمص أف االتحاد األوروبي مف خالؿ مسيرتو التي مرت بالعديد مف األحداث،
ارتقى إلى درجة أعمى مف الدرجة التي كاف عمييا في األوؿ و ذلؾ بعدما تعرض إلى النجاحات واإلخفاقات
موحدة ،و سياسة خارجية مشتركة ...فاالتحاد
التي كانت سبب نجاحو ،و ىذا النجاح يتمثؿ في تحقيؽ كتمة
ّ
األوروبي يسعى دائما إلى تحقيؽ الوحدة و التكامؿ التاـ في جميع المياديف ،وديناميكية الدوؿ األعضاء في
االتحاد تبرز رغبتيا في التطور و التقدـ أكثر و جعؿ االتحاد األوروبي قوة عالمية تؤثر في الساحة الدولية،
و قد نجحت مسيرة الوحدة األوروبية في التقدـ وعكست نموذجا في العمؿ و البناء نجح في صناعة وحدتو،
و التي لـ يتوقعيا الكثيروف إال أف االتحاد لـ يتوصؿ إلى مبتغاه خاصة بعد خروج بريطانيا منو و المخاطر
التي يمكف أف يتعرض ليا مستقبال.
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تمييد:
تعد منطقة البحر األبيض المتوسط من أىم المناطق التي تسعى الدول الكبرى لمسيطرة عمييا ،وذلك
بتوفير إمكانيات من أجل تحقيق نجاحات في كل المجالت سواء االقتصادية ،االجتماعية ،السياسية… الخ
فبعد نياية الحرب العالمية الباردة عرف المتوسط تغيرات جذرية أدى بالدول األوروبية إلى ضمان أمانتيا
وأىدافيا .وىذا ما يعكس مختمف السياسات األوربية التي أبرمتيا مع دول الجنوب المتمثمة كل من مسار
برشمونة ،حوار  ،5+5و سياسة الجوار ،اإلتحاد من أجل المتوسط.
و لكن ال تعد ىذه السياسات نقطة البداية بل ىي امتداد لمتطورات و االجتماعات السابقة ،ففي اإلطار
المصيري ليا نجد ما يسمى بالسياسة المتوسطية الجزئية 1958م و التي تتمثل في اتفاقية التعاون بين
الجماعة األوروبية و العديد من الدول المتوسطية و تشمل تنشيط المبدالت التجارية و المعونات الفنية
والمالية ،ثم تمييا السياسة المتوسطية الشاممة 1972م و جوىر ىذه السياسة ىي مصمحة المجموعة
األوروبية عموما كما السياسة التي سبقتيا ،ثم جاءت السياسة المتوسطية المتجددة 1990م نظ ار لعدم
وصول سابقتيا إلى تحقيق أىدافيا المسطرة.
و بعد إعطائنا نظرة حول ىذه السياسة سوف نشرع في ىذا الفصل الثاني في دراسة السياسة المنتيجة
من قبل اإلتحاد األوروبي من 1995إلى غاية .2007
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المبحث األول :أىمية منطقة المتوسط
يعتبر البحر األبيض المتوسط مثاال يمكن أن يقدم لنا التفاعالت الكونية و رؤى ال متناىية ألىمية
التفاعالت التي تشيدىا المنطقة البحرية ،فيو القاعة التاريخية ،الحضرية ،الثقافية و االقتصادية بكل آثارىا
التاريخية التي مازالت لحد اآلن قاعدة لمعالقات بين الشعوب و الدول و يرجع أساس أىمية ىذه المنطقة إلى
العوامل االقتصادية و الحضارية و العامل األكثر تأثي ار ىو العامل الجغرافي و التقارب الذي جعل الضفين
الشمالية و الجنوبية في تقابل دائم.

المطمب األول :األىمية الحضارية لممتوسط:
حوض البحر األبيض المتوسط منذ القدم ىو ميد الحضارات الفرعونية ما بين البحرية ،الفينيقية،
اإلغريقية ،العربية اإلسالمية ،األوروبية و قد شكمت ىذه الحضارات نسيجا تاريخيا باإلضافة إلى تراثو الديني
الذي يجمع العديد من الديانات :اإلسالمية ،المسيحية ،الييودية.1
كما أن الصحراء في الجنوب ساعدت عمى ربط العالقات بين المنطقة و األجزاء الوسطى و الغربية
من القارة اإلفريقية و ىذه الحضارات تقدمت في مختمف المجالت مثل :الفنية ،العممية ،األدبية ،و كانت
كأداة تواصل و تقارب بين المجتمعات في شتى الميادن. 2و كان المزيج الحضاري عبر التاريخ تميز بالطابع
النزاعي تارة و عالقات صداقة و تالحميو تارة أخرى.3
1ليندة عكروم ،تأثير التيديدات األمنية الجديدة عمى العالقات بين دول شمال و جنوب المتوسط ،مذكرة نيل شيادة الماجستير،جامعة
محمد خيضر -بسكرة :كمية الحقوق و العموم السياسية  ،2011ص .40

2يمينة عطيش ،البعد االمني في العالقات االورومتوسطية ،مذكرة نيل شيادة الماجستير في العموم السياسية و العالقات الدولية ،جامعة
الجزائر  :كمية العموم السياسية و اإلعالم  ،2008/2007ص .38

3مريم زكري ،البعد االقتصادي لمعالقات األوروبية-المغاربة ،مذكرة نيل شيادة الماجستير تخصص دراسات أورومتوسطية ،جامعة أبو بكر
بمقا يد تممسان :كمية الحقوق و العموم السياسية ،2011/2010 ،ص .13
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وىذا ما حفز الشعوب إلى التقدم و االزدىار و يظير ذالك عمى المجتمعات في المنطقة فيذا اإلرث
التاريخي والحضاري مزال لو أثر كبير في دينامكية الشعوب و نممس ىذا من خالل العالقات المختمفة بين
الشمال و الجنوب والحضارات التي تمجأ إلييا و التخوفات التي يخشاىا كل طرف تجاه الطرف اآلخر.

المطمب الثاني :األىمية الجيوسياسية لممنطقة.
تمثل منطقة المتوسط رىانا إستراتجية ألىمية البحرية و موقعو الذي يتوسط القارات الثالثة :آسيا،
أوروبا إفريقيا و يتوصل ب ين المحيطين اليندي و األطمسي و ىو بحر تحيطو أراضي ،و كما يقول مورتين
قابمن()Marton Kaplanأن تطور المنطقة المتوسطية يؤدي إلى تطور مستقبل السياسة العالمية.
يمتمك البحر األبيض المتوسط مناطق ميمة تسيل عممية التبادل و االتصال و تمثل ىذه المناطق في
(جبل طارق مضيق البوسفور ،الدردنيل ،قناة السويس) و حسب ألفريد نيات يؤكد عمى أىمية السيطرة عمى
الممرات و األساطيل لنشوء إمبراطوريات.1
عبر التاريخ نرى أىمية المنطقة المتوسطية فيو فضاء عرف العديد من الحضارات و نزعات و قد
وصف إيف الكوست ()Yve Lacosteالمنطقة المتوسطية عمى أنيا منطقة تشمل مجموعة جيوبولتيكية
صراعية .و في أثناء الحرب العالمية الثانية أصبحت الواليات المتحدة األمريكية و اإلتحاد السوفيتي التنازع
حول ىذه المنطقة و حل مكان االستعمار القديم المتمثل في فرنسا و إيطاليا و بعد نياية الحرب الباردة وحل
محل ىذا النزاع مواجية شمال جنوب في  11سبتمبر 2001م مراعية الغرب و اإلسالم ،و إلى جانب ذلك
فإن المتوسط بعرق مواجية بين الشمال و الجنوب لكن بأسموب غير مباشر بين اإلتحاد األوروبي و الواليات

 1وىيبة تبياني ،األمن المتوسطي في استراتيجية الحمف األطمسي دراسة حالة :ظاىرة اإلرىاب،مذكرة نيل شيادة الماجستير في العموم
السياسية تخصص دراسات متوسطية و مغاربية ،األمن و التعاون ،جامعة مولود معمري-تيزي وزو:كمية الحقوق و العموم

السياسية،2014،ص ص .57-51
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المتحدة األمريكية و يظير ذلك غبر المبادرات السياسية ،األمنية ،االقتصادية التي تبرىنيا ومن ىنا
نستخمص أىمية و مكانة البحر األبيض المتوسط.1

المطمب الثالث :األىمية االقتصادية
الموقع اليام لمبحر المتوسط سواء جغرافي أو االستراتيجي و كذا الثورات الباطنية اإلستراتجية إلى
تشت لو أىمية اقتصادية كبيرة ما جعميا بمثابة القمب النابض و شريان اقتصاد القوى الدولية.
لقد ساىمت منطقة المتوسط في تنشيط االقتصاد العالمي و تطوره و بالتالي فيي جزء ال يتج أز منيا
(االقتصاد العالمي) ،ما جعل الدول الكبرى تسعى لمسيطرة عمى المنطقة بشتى الوسائل و اآلليات المتاحة
ليا ،و ذلك قصد ضمان مصالحيا و استم ارريتيا.
فمنطقة البحر األبيض المتوسط تظير أىميتيا االقتصادية باعتبارىا معب ار أساسيا ،حيث تعتبر أىم
معبر لمسفن التجارية ما بين القارات خاصة القارات المجاورة لو مثل إفريقيا أسبا و أوروبا.
نجد أن في النصف الثاني من القرن  19عممت القوى الكبرى عمى إقامة و نقل شركات التنقيب عمى
النفط في المنطقة المتوسطية ،حيث زاد ذلك في الحركية التجارية لمسفن و بذلك فان اكبر الشركات العالمية
لمنفط تمركزت في حوض البحر األبيض المتوسط ،الذي يعتبر الطريق األسيل و المختصر لمنقل و التنقل
بين الشرق و الغرب ،و ىو األسرع لنقل النفط بين الدول المنتجة و المصدرة لو شرقا و الدول المستوردة لو
غربا.تعتبر المنطقة المتوسطية احد التجمعات الخمس في العالم من حيث كثافة السكان ،فيو يزخر بموانئ
كبيرة منيا ميناء جنوة ،برشمونة ،الجزائر ،مرسيميا...

2

1وىيبة تبياني ،المرجع نفسو ،ص ص .57-51

2رتيبة برد ،الحوار االورومتوسطي من برشمونة إلى منتدى ، 5+5مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في العموم السياسية و العالقات
الدولية فرع عالقات دولية،جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة :كمية العموم السياسية و اإلعالم،2009/2008،ص ص .60،59
57

الشراكة األورومتوسطية

الفصل الثاني

بعد قيام منظمة التجارة العالمية و اتساع حركة التكتالت االقتصادية التي تقوم عمى أساس التعاون
والشراكة بين مجموعة من الدول لعب البحر األبيض المتوسط دو ار ىاما في تطوير ىذه المنظمات و ذلك
لموقعو المميز و االستراتيجي.
فالبحر األبيض المتوسط يعتبر منطقة عبور بحرية لمتجارة العالمية تتم عبر المتوسط و كون ىذا
األخير مفترق الطرق بين الشرق و الغرب وبين الشمال و الجنوب فيو ذات أىمية اقتصادية كبيرة.
و من أىم الثروات االقتصادية التي تزخر المنطقة في الضفة الجنوبية نجد النفط و الغاز ،إلى جانب
وجود ثروات أ خرى مثل الفوسفات و الحديد ،و في المالحة البحرية نجد أنيا تمتاز بالثروة السمكية ،حيث
 %5،7من الثروات البحرية الحيوانية ،و  %18من الثروات البحرية النباتية الموجودة في العالم ،و لقد زادت
المالحة البحرية في المتوسط ما بعد  1997إلى  2006إلى أكثر من .%50
و تحتوي منطقة المتوسط عمى موانئ كثيرة و تمعب دو ار رئيسيا في نظام النقل المتوسطي بين البر
البحر و تممك أيضا أكثر من مضيق منيا مضيق البوسفور ،الدردنيل ،مضيق جبل طارق ،مما ساىم في
تطوير اقتصاد المنطقة و تفتحو عمى العالم و ازدياد حجم السفن في ىذه المنطقة و لموصول إلى منابع
النفط و األسواق و التي ال تتم إال عبر المتوسط.

1

إن ربط المتوسط لثالث قارات حيوية كبيرة و قوية اكتسبيا أىمية اقتصادية قوية ،بحيث تظير منذ
البداية باعتبار أىمية بوابات البحر األبيض المتوسط تقتصر عمى األىمية المحمية و كذا اعتبار المتوسط
مركز العالم ،ل كن ىذه األىمية بدأت بالزوال و ترك مكانتيا لألىمية الدولية و ذلك بازدىار عصر النيضة
األوروبية في القرن  15مع تنافس الشعوب و فسح المجال لمتوسع و االستعمار ،و مع مرور الوقت توسع
النشاط التجاري العالمي بحمول القرن العشرين ،حيث زادت أىميتو في التجارة الدولية ،حيث عممت القوى

1وىيبة تباني ،مرجع سابق الذكر ،ص ص .60-56
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الكبرى بعد اكتشاف البترول بنقل شركاتيا اليامة إلى المنطقة ،و بالتالي أصبح المتوسط نقطة ارتكاز لنشاط
ىذه الشركات كشركة  Exxonو  Shellالمتحكمة في السوق النفطية داخل و خارج المتوسط.
يعتبر المتوسط مورد ىام لمثروات و الطاقات ،فنجد أن الثروات االقتصادية و اإلستراتيجية لممتوسط
أعطت صورة أخرى من اجل االىتمام بو باعتباره شريان اقتصادي لمقوى الكبرى مما أدى إلى التنافس الن
المنطقة بثرواتيا المعدنية و النفطية تعتبر حيوية القتصاديات الدول الصناعية بشكل خاص و االقتصاد
العالمي بشكل عام.
ال يمكننا أيضا إن نغفل عن ذكر الثروة الحيوانية والزراعية و البحرية المعتبرة التي تزخر بيا المنطقة،
إضافة إلى أىمية المتوسط اعتباره قوة استيالكية ىائمة بحوالي  80مميون مستيمك.1
وىذا يؤدي بيا إلى النمو وىي عوامل تثري الحضارات من منطق القوة إلى التنوع.2

1يمينة عطيش ،مرجع سابق الذكر،ص ص .40،39

2محمد إبراىيم حسن ،دراسات في جغرافية أوروبا و حوض البحراالبيض المتوسط ،اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية لمكتاب ،1999 ،ص

.212
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المبحث الثاني :سياسات اإلتحاد األوروبي في المتوسط
المطمب األول :مسار برشمونة:
عرفت العالقات األورومتوسطية مسافات متباينة مرجعيا التطورات و التحوالت الدولية من بين ىذه
المخططات مسار برشمونة  .إن نياية الحرب الباردة و انييار الكتمة االشتراكية فتح مجاال واسعا امام القوى
الدولية كاالتحاد األوروبي ليبرز قوتو اإلقميمية في منطقة المتوسط تخوفا من مكانتو الدولية مصالحو في ىذا
والصدد قمنا بدراسة ىدا المشروع .
عرف اإلتحاد األوروبي نقمة نوعية برئاسة فرنسا لالتحاد حيث طرحت في ورقة واحدة األىداف
واآلليات في الحيز األوروبي المتوسطي و بعد ذلك انعقد المؤتمر في  28/27نوفمبر  1995في مدينة
برشمونة في إسبانيا 1و قد حضر ىذا المؤتمر دول عربية و ىي  :مصر ،األردن ،سوريا ،لبنان ،فمسطين،
تونس ،الجزائر ،المغرب و دول متوسطية أخرى  :تركيا ،إسرائيل ،قبرص و مالطا .و قد رفض االتحاد دعوة
ليبيا لممشاركة بسبب حادثة إسقاط الطائرة األمريكية في لوكريي اإلسكتمندية عام  1988و الطائرة الفرنسية
في صحراء نيجر عام .1989
و قد عكس ىذا المؤتمر الرؤية األوروبية اليادفة إلى كيف ستكون عالقتو دول حوض المتوسط،
خصوصا الدول المغاربية ،و لقد حاولت النيجر في العالقة القائمة بين الدول عمى النحو التالي:
 -1تحويل العالقة من عالقة تعاون إلى المشاركة.
 -2وضع إطار قانوني بين الدول األوروبية ككتمة و الدول أخرى عمى حدى.

1

شاكري فويدر،التحديات المتوسطية لألمن القومي لدول المنطقة ،مذكرة نيل شيادة الماجستير في العموم السياسية و العالقات الدولية

تخصص دراسات مغاربية ،جامعة الجزائر : 3كمية العموم السياسية و العالقات الدولية  ،2015/2014ص .72
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تحويل العالقة من اقتصادية أوفية إلى عالقة شاممة تتضمن سياسة األمن ،الثقافة ،االجتماع ،األمور
التقنية ،الفنية.1
و تضمن ىذا الحوار ثالث محاور وىي كالتالي :
 .1البعد السياسي و األمني:
لقد أعطى ىذا المؤتمر أولوية قصوى لمتعاون السياسي و التبادالت لممعطيات األمنية والتضامن
لمكافحة ظاىرة اإلرىاب ووضع كل السبل لتحقيق األمن المشترك ووضع ىدا المؤتمر شروط متعددة تتمثل
في  :التعددية السياسية .
– احترام حقوق اإلنسان و الحريات األساسية.
 تنمية دول القانون و الديمقراطية.و تسعى بيده الشروط إلى تحقيق ىدفين أساسيين ىما :
 إنشاء فضاء مشترك لمسمم و األمن  :امن حوض المتوسط مرتبط بالدول و أكد المشروع عمى
ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي و الحفاظ عمى األمن اإلقميمي و مع وجوب احترام حرية األنظمة لمدول
سياسيا  ،اقتصاديا ،سوسيو ثقافي .
 ترقية األمن اإلقميمي  :اقترح المؤتمر تدابير الزمة تيدف إلى الحد من انتشار األسمحة النووية
والكيماوية و البيولوجية و نشر األمن في ىذه المنطقة. 2
باعتبار إن أمن أوروبا مرتبط بأمن المتوسط لذلك أعطت الدول األوروبية اىتماما كبي ار إذ يرى الطرف
األوروبي أن النظر االسمي يأتي من الجنوب و ىو في عنصرين ىما :

1

جعفر عدالة" ،تطور سياسات دول االتحاد األوروبي بعد الحرب الباردة في منطقة المغرب العربي"،مجمة العموم االجتماعية ،ع،19،

ديسمبر  ،2014ص ص.320،321

2مصطفى بخوش ،حوض البحر األبيض المتوسط بعد نياية الحرب الباردة ،الجزائر ،دار الفجر لمنشر و التوزيع ،2006 ،ص ص
. 97،98
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أ -التيديد السكاني :و السبب الرئيسي ليذه الظاىرة في عدم قدرة الدول الجنوبية عمى تمبية حاجياتيا
و كذلك ارتفاع معدل البطالة و ىذا ما يدفع بالسكان لميجرة إلى شمال المتوسط بطرق شرعية أو
غير شرعية و ىذا يستدعي إمكانيات صارمة لمتحدي من ىذه الظاىرة.
ب -التيديد اإلسالمي :ىي ظاىرة التطرق التي تمتد من شمال إفريقيا إلى البمدان األوروبية ،و من
أبرز مسببات ىذه الظاىرة :الفقر ،الفساد ،اليوة االقتصادية ،االجتماعية ،الفساد في األنظمة.
و لقد ركز ىذا الحوار عمى مبادئ عديدة و ىي:
 العمل وفق ميثاق لألمم المتحدة و اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تنمية دولة القانون و الديمقراطية في نظاميم السياسي. احترام حقوق اإلنسان و الحريات األساسية، احترام حقوق اإلنسان و الحريات األساسية. احترام سيادتيم المتساوية احترام حق تقرير مصير الشعوب. االحتجاج طبق لمقانون األولي عن التدخل المباشر و الغير المباشر في الشؤون الداخمية. حل الخالفات بطرق سميمة. التعاون لموقاية من اإلرىاب و مختمف الجرائم و المخدرات. تشجيع األمن اإلقميمي. -أخذ كل اإلجراءات لبناء الثقة و األمن بيدف تحقيق األمن و اإلستقرار في المنطقة.1

1

أنور محمد فرج" ،السياسة الخارجية المشتركة لالتحاد األوروبي تجاه الشرق األوسط إعالن برشمونة نموذجا" ،دراسات دولية،ع،31،

ص.87
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 .2البعد االقتصادي و المالي:
يسعى مؤتمر برشمونة عبر ىذا المجال إلى تحقيق الرفاه االقتصادي و الحد من الفوارق بين الضفة
الجنوبية و الشمالية لبموغ درجات التكامل و التعاون و يمكن تمخيص ىذا المحور في النقاط اآلتية.
 إقامة منطقة لمتجارة الحرة  :و يكون ذلك باحترام كل القوانين الدولية و القوانين المتعمقة بالمنطقةالعالمية لمتجارة و لتسييل إنشاء ىذه المنطقة قرر ما يمي:
 اتخاذ إجراءات الالزمة لقواعد المنشأ و الشيادات الخاصة بو  ،حماية حقوق الممكية الفكريةوالصناعية و سيادة المنافسة .
 إتباع سياسة لتسيير االقتصاد و السوق و التكامل الوطني بالنظر إلى مستويات التنمية. تشجيع التكنولوجيا بمختمف الوسائل. العمل عمى تطوير البني االقتصادية و االجتماعية و تشجيع القطاع الخاص و التحدي من اآلثارالسمبية.

1

 رفع مساعدات مالية و ترقية االستثمار لمبنى التحتية خالل  5سنوات لكن ازدادت نسبة المديونيةفي  2002و ىذا ما أدى إلى ظيور فرق بين الضفتية لكن االتحاد فرض بالمقابل مشروطة
ديمقراطية.
و لقد ابرز ىدا اإلعالن عمى أىمية تحقيق فضاء مناسب لتطوير مجال االستثمار عن طريق زيادة
الحجم التبادالت و نقل التكنولوجيا و بتناولنا الطرف االقتصادي عمينا االطالع عمى برنامج  MEDAميدا
بحيث كانت ىي الركيزة األساسية في الشراكة حيث تقدر نسبة ىدا البرنامج ب  3424.5مميون اورو من
4685مميون اورو من  1995-1999لتعاون االتحاد مع الدول المتوسطية إذ أن  90%من ىذه
المساعدات و جيت لمشركاء و  10%لمختمف األنشطة الجيوية و تكون عمى النحو التالي :
1

محمد لحسن عالوي" ،إ تفاقية الشراكة األوروعربية شراكة إقتصادية حقيقية...أم شراكة و إرادات:مع التركيز عمى تجارة المنتجات

الزراعية"،مجمة الوحدات لمبحوث و الدراسات ،ع ،16،2016،ص ص .141،142
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 دعم جيود تحقيق منطقة التبادل الحر.
 دعم تخفيف تكاليف االنتقال االقتصادي عبر إجراءات سياسية و اجتماعية.
إلى جانب دلك فإن البرنامج يمول مشاريع التنمية و ىدا البرنامج في األصل يحتوي عمى برنامجين :
األول من ( )200-1996تقدر القيمة المالية ب  3435مميون اورو و تختمف المساعدات في الدول
و لم تتجاوز  850و الثاني من ( )2006-2000و تقدر القيمة المالية ب  5350مميون ارو لممساعدات
وقام ىدا البرنامج بإصالحات داخمية في المجنة األوروبية .
ولقد ساىم البنك في تمويل مشاريع مختمفة مند نشأتو إلى غاية إنشاء حافظة القروض عام .12001
و يمكن لنا تمخيص أىداف ىده الشراكة االقتصادية و المالية في النقاط اآلتية :
 إقامة منطقة لمتجارة الحرة بدون حواجز جمركية .
 تطوير التنمية و تحقيق النمو .
 المحافظة عمى البيئة و الموارد الطبيعية .
 إعادة بناء البني االقتصادية بإعطاء أىمية لمقطاع الخاص.
 خمق جو مناسب االستثمارات األجنبية .
 إعادة بناء البني التحتية في مجال االتصال و النقل.
 تحديث اإلمكانيات العممية و الفنية.

1

2

رتبية برد،مرجع سابق الذكر ،ص ص 134-131

2رشا عدنان محمد مبيضين ،دور اإلرىاب في إعادة صياغة العالقات العربية االوروبية ،جامعة مؤتة:كمية العموم السياسية،2007،ص
ص.70،71
64

الشراكة األورومتوسطية

الفصل الثاني

 .3البعد االجتماعي و الثقافي:
يعتبر إطار برشمونة مزيج من الثقافات و العادات و التقاليد و ىذا يعود إلى أىمية المنطقة المتوسطية
الذي كان مند القديم مقر تالقي الحضارات و ليذا وجب عمى الدول المطمة ليذه المنطقة التقارب فيما بينيا
و قد دعى ىذا الحوار في محوره ىذا إلى احترام الثقافات و الحضا ارت بين الدول و حتى عمى التعاون
والتبادل اإلنساني و العممي و التقني و تسعى األطراف إلى الحد من اليجرة و مواجية ظاىرة النمو
الديمغرافي و اإلرىاب الجريمة المنظمة إلى جانب مشاكل أخرى.1
و يمكن تمخيص ما جاء في ىدا المحور في النقاط اآلتية :
 إقامة حوار يحترم الثقافات و األديان التعاون في مجال وسائل اإلعالم احترام الحقوق االجتماعية التي تحترم القوانين المدنية و اإلنسانية إظيار مكانة المجتمع المدني في اإلنماء في الميادين االجتماعية تشجيع الديمقراطية التي تفسح المجال لمتعددية الفكرية السياسية العمل عمى توفير الرعاية الصحية و االجتماعية لممياجرين و الالجئين و الجالية و مساعدتيملمعودة إلى أوطانيم األصمية
 تنظيم اليجرة باتفاقات خاصة تتضمن كافة حقوق االجتماعية و اإلنسانية تنظيم الجيود المشتركة لمكافحة اإلرىاب و اآلفات االجتماعية -طرح برنامج  tempusلمتعاون و التعميم العالي و الجامعي بين دول الشمال و الجنوب

2

 تعزيز القيم العامة و المبادئ المشتركة و الدفاع عنيا لخمق فضاء مستقر و بسالم1رتيبة برد،مرجع سابق الذكر،ص ص.138-135

2عمي الحاج،سياسات دول اإلتحاد األوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة ،بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية ، 2005،ص
ص212، 21،
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 تكثيف الشراكة االورومتوسطية لتحقيق التنمية االقتصادية االجتماعية الثقافية التركيز عمى أىمية استناد كل المواثيق عمى القيم المشتركة و ىي: حماية حقوق اإلنسان و الحريات األساسية (حرية ،الدين ،التكوين)...
 مكافحة التمييز العنصري
 العدل في توزيع الثروة و الفرص
 االستقرار الديمقراطي و المساواة
 محاربة الفساد
 تسوية النزاعات بطرق سميمة

1

ىذا المشروع ييدف إلى تحقيق االندماج السياسي و ىو يقوم عمى احترام الخصوصيات الثقافية
والحضارية لمدول المشاركة و اليعارض عمى إقامة تجمعات جيوية عمى اعتبارات قومية أو ثقافية لكن ىدا
ال يمنع من سعي الدول األوروبية إلنشاء فضاء لتسويق منتوجاتيا و ىذا ما أدى إلى فوارق بين الضفتين و
محاولة الدول األوروبية التعامل مع الدول الجنوبية بشكل منفرد .

2

المطمب الثاني  :حوار خمسة زائد خمسة(:)5+5
دول غرب المتوسط المعروف بمجموعة حوار ، 5 + 5إذ أطمق بشكل رسمي سنة  1990بروما فيو
يعتبر منتدى إقميميا غير رسمي يجمع البمدان الواقعة بيذه المنطقة التي تتقاسم نفس وجيات النظر و ىي:
المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبييا  ،واسبانيا وفرنسا وايطاليا ومالطا والبرتغال تسعى لتحقيق األمن

1

كاسوليس ،ميثاق متوسطي لمقيم و الحوار بين الثقافات  ،الجمعية البرلمانية إلتحاد من أجل المتوسط،2011،ص ص .2،3

2عابد شريط،اإلقتصاد العربي و تحديات القرن الواحد و العشرين ،مجمة بحوث إقتصادية عربية،ع ،39،الجزائر،2008،ص.49
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بالمنطقة المتوسطية و إرساء تعاون وثيق بين البمدان الخمس األعضاء في االتحاد األوروبي والبمدان الخمس
األعضاء في اتحاد المغرب العربي ،وذلك عن طريق الحوار السياسي والتعاون االقتصادي

1

يعتبر حوار  5+5حوار امني بامتياز.
لقد بدأ ىذا الحوار  5+5كفكرة عام  1983حيث أعمن الرئيس الفرنسي السابق " فرانسوا ميتيران "
عن فكرة عقد مؤتمر حول غرب الحوض المتوسط  ،حيث كان منطمق ىذا الحوار بين الدول المغاربية
والدول األوروبية ،و بعد لقاءات عدة ارتأى الجميع الي توسيع الدول التي ليا شواطئ عمي البحر المتوسط
ودول االتحاد األوروبي .
فبعد االجتماعين المذان انعقدا في روما  10أكتوبر  1990و في الجزائر  27-26أكتوبر 1991
تجمد الحوار لمدة زمنية طويمة إلعادة إحياءه بجممة من االجتماعات والمقاءات أىميا :
في  25و  26جانفي  2001انبعث روح جديدة لحوار  5+5في اجتماع لشبونة الذي انعقد في
البرتغال و في نياية ىذا االجتماع تم برمجة اجتماع في تونس  5و  6ديسمبر  ، 2003ومن ثم حاولت
فرنسا تفعيل المنتدى خاصة فيما يتعمق باألمن أثناء مبادرة  5+5لمدفاع في  21ديسمبر  2004حيث
سمحت ىذه االتفاقية لكل الدول بالمشاركة في المبادرة بخطة عمل تقوم بيا المجنة المركزية حيث تجتمع ىذه
ترسيا دولة واحدة بالدور ،و ثم المصادقة عمييا في ديسمبر عمى كل أعماليا
األخيرة مرتين في السنة إذ أ
التي ركزت عمى القضايا األمنية في المتوسط كالسالمة البحرية و امن حماية المواطنين ،و التدريبات
المشتركة بين األطراف و القيام بالعمميات التنسيقية بين مراكز العمميات البحرية لمدول المشاركة ،و تمثمت

1

بدون مؤلف ،مجموعة حوار  5زائد  .. . 5أرضية مالئمة لتعميق الحوار السياسي ولتعزيز التعاون بين البمدان الشريكة ،متوفرة عمى

الرابط التالي ،2016/09/10 ، http://www.menara.ma/ar/2014/05/22/1178724-:الساعة.09:18 :
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أعماليا في مراقبة العمميات غير الشرعية في البحر ( المخدرات ،اليجرة غير شرعية .).....الى جانب
مكافحة اليجرة غير الشرعية و حماية البيئة و مكافحة التموث من طرف القوات المسمحة.

1

و تمي في  03أكتوبر  2005اجتماع و ازرة الخارجية في الرباط  ،حيث تناول جدول أعمال ىذا
االجتماع قضية األمن في المتوسط وكذلك رسم خطة محكمة لمكافحة الجريمة المنظمة،المتاجرة بالمخدرات
و األشخاص و تبيض األموال إلى جانب ذلك تم التأكيد عمى أىمية التعاون الدائم و كذلك التنسيق العممي
بين بمدان غرب المتوسط ،وبعد ذلك جاء االجتماع الخاص بو ازرة الدفاع بالجزائر الذي انعقد في  12ديسمبر
 2005حيث تم في ىذا االجتماع تقييم ما تم تحقيقو و مناقشة المشاريع الالحقة وتقديم مخطط العمل لعام
 ،2006و في  10جوان  2008تم اجتماع المدراء المركزيين لمصالح الصحة العسكرية في الجزائر تحت
شعار التعاون و النجاح المفيد لمجميع ،و قد جاء ىذا المقاء لبيان اإلرادة في ترقية و تعزيز التعاون بين
ضفتي المتوسط  2.و تمتو اجتماعات أخرى إلى غاية  13و  14ديسمبر  2010في ليبيا ،حيث توصمت
أعمال و مقترحات ىذا الحوار حول نفس األىداف المتعمقة باليجرة غير الشرعية و المخدرات ....ظاىرة
اإلرىاب.

3

كل ىذه االجتماعات و المقاءات المبرمجة و المنعقدة بين دول األعضاء تيتم كثي ار بقضايا األمن و ما
يرتبط بيا ،و تجعل دول الجنوب مراكز مراقبة.
 -1األىداف التي رسميا حوار : 5+5
لقد رسم حوار 5+5جممة من األىداف من اجل تحقيق ما جاء بو ىذا الحوار و التي تتمثل في :

1عزيز نوري ,الواقع االمني في منطقة المتوسط دراسة الرؤى المتضاربة بين ضفتي المتوسط من منظور بنائي ،مذكرة نيل شيادة
الماجستير في العموم السياسية تخصص دراسات متوسطية و مغاربية في التعاون و االمن ،جامعة الحاج لخضر باتنة:كمية الحقوق و

العموم السياسية، 2011/2012،ص ص.106،107

2رتيبة برد،مرجع سابق الذكر،ص ص .170- 168
3عزيز نوري،مرجع سابق الذكر،ص.107
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– بعث مسار مكثف لمحوار و التواصل و اعتبا ار لمتطورات اإليجابية التي عرفتيا أوروبا و منطقة
المغرب العربي و التي ساعدت عمى توجيو المجيدات المشتركة كل ىذا من اجل وضع أطار
لمحوار والتعاون عمى أسس دائمة.
– ارتباط دول غرب المتوسط بمبدأ شمولية األمن في المتوسط و كذا العمل في إطار ترقية تعزيز
والسمم و التعاون في المنطقة المتوسطية.
 العمل عمى جعل المنطقة ( غرب المتوسط ) فضاء لمسمم و التعاون و االستقرار و استفادة كلاطراف المنطقة من ذلل في المجال االقتصادي االجتماعي الثقافي ....
– اعتبار االتحاد األوروبي و االتحاد المغرب العربي كمسارين لالندماج اإلقميمي ،وذالك من اجل
المساىمة في حفظ التوترات و تعزيز حسن الجوار.
و بناءا عمى ىذه األىداف التي رسميا ىذا الحوار توصل وزراء الخارجية ليذه االجتماعات التي
وضع إطار خاص موجو لتعزيز الحوار السياسي و ترقية الحوار و التعايش و االلتزام بمجيود جماعي لترقية
و تطوير التنمية االقتصادية و الثقافية و االجتماعية عمي مستوى المتوسط الغربي.
يمتقي وزراء الخارجية مرة كل سنة في اجتماعات تكون دورية و ذلك من اجل الحفاظ عمى تواصل
الحوار و حيويتو ،حيث تقوم االجتماعات عمى ميزة عامة بدمج المعطيات السياسية واألمنية االقتصادية
اإلنسانية البيئية:
 -تبني برامج و مشاريع متوسطية خاصة.

1

 -تشجيع التنمية االقتصادية و الحوار والنقاش السياسي و برامج التعاون لضمان التماسك و الفعالية.

 1اليامين بن سعدون،الحوارات االمنية في المتوسط الغربي بعد نياية الحرب الباردة دراسة حالة مجموعة ، 5+5مذكرة نيل شيادة
الماجيستير في العموم السياسية تخصص عالقات دولية ،جامعة الحاج لخضر باتنة:كمية الحقوق والعموم السياسية ،2012\2011 ،ص

ص.131،132
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 التعاون في غرب المتوسط يتطمب المشاركة الفعمية من كل أعضائيا و أجيزتيا ،حيث تعملالحكومات عمى توفير الجو السياسي المالئم ...
 ترقية الحوار و تطوير تعاونيم عمى قاعدة التعاون المتوازن في المجاالت التالية  :اإلقتصادية،الموارد البشرية ،الموارد الطبيعية.1
من خالل دراستنا ليذه اليداف نستنتج أن حوار  5+5يسعي الى تحقيق اىداف تخدم كال الطرفين
(الشمالي و الجنوبي ) و تتركز أساسا عمى الجانب األمني .
 -2أسباب حوار : 5+5
يمكن تمخيص أىم العناصر التي بادرت في تنشيط ىذا الحوار في ما يمي :
أ -الخيبة من عممية برشمونة ( محدودية نتائج برشمونة ) :لقد واجو مسار برشمونة صعوبات
وعراقيل دفعتو إلي عدم القدرة عمى تحقيق اآلمال المتعمقة عمية و يظير ذلك من خالل :
 تباين درجة االنخراط الفعمي في المسار لدي دول جنوب المتوسط و الذي تعكسو نسبة الدول التيأمضت عمى االتفاقيات مع االتحاد األوروبي .
 محدودية نجاح برنامج ميدا بسبب اتساميا بالتشعب و البطئ و كذلك ضعف الموارد لتنفيذ البرامجالحيوية
 عجز المساعدات المالية تحقيق مطالب الدول الشريكة المتوسطية عدم القدرة عمى تحقيق االىداف المسطرة في بيان برشمونة تأثير مسار برشمونة بقضية الشرق االوسط عدم وجود اىتمام فعال من قبل الدول األوروبية من أجل القيام بإنجاح ىذا المسار األورومتوسطي1اليامين بن سعدون ،المرجع نفسو  ،ص ص.131،132
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ب – توسيع اإلتحاد األوروبي  :انضمام عشرة دول دفعة واحدة سنة  2004أدى إلى :
 مبدأ التوسيع الذي اعتمده اإلتحاد األوروبي أثار بعض المخاوف في الدول المتوسطية. تخوف الدول المتوسطية من التوسيع تجاه الشرق و يكون عمى حساب االىتمام بالقضاءالمتوسطي.
 تخوف الدول األوروبية من ىذا التوسع باعتبارىا أول الدول المتوسطية غير األوروبية التي أبرمتاتفاقيات مع االتحاد األوروبي.

1

 خوف الدول المغاربة من أن يدير ليا اإلتحاد األوروبي ظيره بعد توسعو شرقا.2ج -التنافس األوروبي األمريكي  :لقد ساىم التنافس األوروبي األمريكي بشكل كبير في تنشيط حوار
خمسة زائد خمسة و ذلك راجع إلى تخوف الدول األوروبية من جذرية الشراكة بين الواليات المتحدة األمريكية
و الدول المغاربية في إطار مشروع الشرق األوسط بعدما قطعت ىذه الشراكة أشواطا ال يستيان بيا و من
ىنا نرى:
 أن االتحاد االوروبي والواليات المتحدة تسارعان نحو التوسع في ىذه المنطقة المغاربية والمتوسطيةبأسرىا .
 تخوف الدول األوروبية من تحقيق شراكة أمريكية مغاربية عمى حساب المتوسط . -زيادة و انتشار ظاىرة اليجرة الغير الشرعية بطريقة سريعة.

3

كل ىذه األىداف حفزت عمى ظيور ىذا الحوار و باألرجح ىي أىداف تميل إلى الجانب االوروبي
عكس الجانب الجنوبي بالضفة الجنوبية متخوفة من مصالحيا أمام أمريكا في المنطقة.
1
2

فريجة أحمد،اآلليات المعتمدة من قبل اإلتحاد األوروبي لمواجية اليجرة غير الشرعية،مجمة المفكر،ع ،1،ص ص .197،198
رابح زاوي  ،بناء المبادرة االمنية في البحر االبيض المتوسط في البحر االبيض المتوسط بين ثالثية االمن/القوة/سمم القوى دراسة

حالة الحوار األطمسي-المتوسطي  ،مذكرة نيل شيادة الماجستير في العموم السياسية تخصص دراسات مغاربية و متوسطية في التعاون
واالمن ،جامعة مولود معمري تيزي وزو:كمية الحقوق و العموم السياسية ،2014/2013 ،ص .141

3فريجة أحمد،مرجع سابق الذكر،ص.199
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 -3مزايا حوار :5+5
 حوار  5+5قام بالجمع بين دول الضفتين الشمالية الغربية و الجنوبية الغربية لممتوسط. مجموعة  5+5شممت دوال لم تشارك في مسار برشمونة كميبيا و موريطانيا. العمل بطريقة غير رسمية في حوار  5+5مما سمح ليا بالتطرق إلى الكثير من المواضيع كاليجرةفي إطار اجتماع و ازرة الداخمية و كذا المسائل العسكرية و المنية في إطار اجتماع وزراء الدفاع
ورؤساء ىيئات األركان .
 -حوار  5+5لم يتأثر من االنعكاسات السمبية التي انتيجتيا صراعات الشرق األوسط.

1

المطمب الثالث :السياسة األوروبية لمجوار
انبثقت سياسة الجوار عن المؤسسات األوروبية ،وىي تعتبر نتاج من مشروع السياسة الخارجية
واألمنية المشتركة ،وقد أعمن عن ىذه السياسة في الوثيقة الرسمية التي قد تم نشرىا من المفوضية األوروبية
و ذلك في مارس 2003في إطار ما يسمى أوروبا الموسعة و الجوار و بعد ذلك في  2004سميت بسياسة
الجوار األوروبية الجديدة .
تيدف ىذه السياسة األوروبية بالدرجة األولى إلى إقامة منطقة مستقرة و أمنة ،مزدىرة تكون مشتركة
من أجل حصوليا عمى قدر عال و كبير من التعاون االقتصادي و السياسي.

1ليندة عكروم ,مرجع سابق الذكر ،ص ص .129،130

-2سيام حروري،اليجرة و سياسة الجوار األوروبي،مجمة المفكر،ع،،5،ص.346
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السياسة األوروبية لمجوار ىذه حدت الدول المطمة لمبحر فيي لم تكتفي بالدول الشرق أوسطية بل
تعدت الحدود و شممت الدول المجاورة لمدول األوروبية في جيتو الشرقية  ،حيث اقترحت ىذه السياسة في
نطاق جيو سياسي كبير في .2004

1

تسعى السياسة األوروبية لمجوار لتحقيق عالقات قوية و اضيار مدى قوتيا في المنطقة المتوسطية
أمام المنافس القوي الواليات المتحدة األمريكية

2

 -1دوافع قيام سياسة الجوار األ وروبية:
إن التوسع األوروبي أدى إلى ظيور عوائق و مشاكل مختمفة و سياسة الجوار األوروبية إلقتراح حمول
ليا و أىم دوافع قيام ىده السياسة ىي:
 وجوب االبتعاد عن مشكمة التشتتات في أوروبا و كذلك تمبية الحاجيات لمحدود الجديدة: مشكمة جمع بين متطمبات األمن الداخمي و خمل الحدود و دلك بإعادة صياغة الحدود بمشاركةالدول طبقا لمعايير متميزة خاصة.
 مشكمة شمل الدول لالنضمام في اإلتحاد دون أي خالفات عمى الدول األخرى التي يرغب اإلتحادبصياغة عالقات معيا.
 مشكمة إنشاء مجموعة أمن داخل الفضاء اإلتحاد دون أن يشعر الجيران أنيم في طرف آخر. مشكمة تدخل الدول المجاورة في المسائل الجدية و الميمة لإلتحاد كاليجرة الغير الشرعية ،الجريمةالمنظمة ،اإلرىاب.

Commission des communautés européenne : document politique européenne de voisinage

1

d’orientation, Bruxelles, 2004, p02.

Lionel Urdy, l’Europe et la méditerranée dix ans après Barcelone :voisins dorénavant ,l’année

2

de Maghreb, 2004 ,paris, p03.
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 تسعى ىده إلى القضاء عمى كل اآلثار السمبية و تقسيم المسؤوليات بين دول اإلتحاد و دولالجوار،كما أكدتو الوثيقة اإلستراتيجية لإلتحاد األوروربي : 2003إن تجاو از مشتركا يقتضي بطبيعة الحال
تقاسم العبء ومسؤولية مشتركة لمرد عمى التحديات التي تيدد االستقرار.

1

تعمل سياسة الجوار ثالث وفق مبادئ وىي:
 المالئمة :ودلك بمشاركة البمدان بدون ضغط في اختيار األولويات و البرامج. التمايز :أي عدم التفريق بين الدول . التدريج :كل عمل يقابمو عمل منجز ألن كل دولة تتقدم ببطاقة لذلك:و يتم تقرير أوجو التكميف اإليجابي:زيادة الحافز المالي و التعاون أو التكميف السمبي يصدر العقوبة
ويفصل الجار عن الجار،و ىذه السياسة منفردة من خالل ثالثة أبنية:
 الصعيد البنيوي :يشرع القوان ين و يتوجب عمى الدول احتراميا و ىو الذي يقسم العمل عمى
المشركين.
 صعيد األداء :و ىو الذي يخطط و ينظم إليجاد حمول منافسة لبموغ مبتغاه.
 الصعيد اإلداري :ىو الذي يقوم بإظيار الطريق الذي يجب متابعتو و يتوجب إتباعو.
و نجد كذلك أن ىناك مجاالت تولي ليا سياسة الجوار أىمية و ىي:
 التعاون و االبتعاد عن النزاعات و العمل بالقيم المشتركة.
 التعاون في الشؤون الداخمية و األمور القضائية.
 المساىمة في خمق جو تعايش بين الدول.
 تنمية البني التحتية و تحديث المجال البيئي.
1خديجة بثقة  ،السياسة األمنية األوروبية في مواجية اليجرة غير الشرعية ،مذكرة نيل شيادة الماجيستيرفي العموم السياسية و العالقات
الدولية تخصص عالقات دولية و إستراتيجية ،جامعة محمد خيضر بسكرة :كمية العموم السياسية و العالقات الدولية،2014/2013،ص

ص. 106، 105

74

الشراكة األورومتوسطية

الفصل الثاني

 تعزيز و بدل جيود لتطوير التعميم و التنمية المستدامة.
 تعزيز العالقات الثنائية و سياسة الجوار.

1

 -2أىداف سياسة الجوار األوروبية:
 السياسة األوروبية لمجوار تيدف إلى تحقيق التعاون مع جيرانيا عبر نطاق واسع و ذلك بمعالجةالقضايا األساسية.
 العمل عمى تعزيز و تطوير التنمية االقتصادية واالجتماعية قصد التصدي لمتحديات المشتركة. ىذه السياسة تيدف إلى تحقيق و ضمان حدود أمنية و فعالة. إنشاء منطقة مشتركة تسود فييا العدالة ،األمن ،التعاون. تحرير التجارة و تحقيق التكامل التجاري اإلقميمي و بالتالي جعل المنطقة االقتصادية فعالة لمتنميةالمستدامة.
 جعل الفضاء المتوسطي منطقة تبادل اجتماعي ،ثقافي و دلك عن طريق وسائل اإلعالم واالتصال. توفير المساعدة التي تقوي العالقات بين عمل اإلتحاد األوروبي و الدول المجاورة ليا أي تنفيذاالتفاقيات الثنائية و توفير الدعم المالي.

2

1سيام حوري،اإلتحاد األوروبي اتجاه الدول المغربية،مجمة المفكر،ع،8،ص ص .354 ،353

2نادية بمورغي ،تداعيات أزمة منطقة اليورو عمى الشراكة األورومتوسطية دراسة حالة الجزائر ،مذكرة نيل شيادة الماجيستير في العموم
اإلقتصادية تخصص إقتصاد دولي،جامعة محمد خيضر بسكرة:كمية العموم اإلقتصادية و التجارية وعموم التسير، 2012/2011،ص

. 119
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المطمب الرابع :اإلتحاد من أجل المتوسط
فكرة االتحاد من اجل المتوسط يعود فضميا إلى أوروبا و ىي مبادرة فرنسية محضة حيث تعود بذور
فكرتو إلى الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ،في  17فبراير  2007في مدينة طولون (فرنسا)،أثناء حممتو
االنتخابية وتم أعاد طرحو من الوزير الفرنسي المنتدب لمشؤون األوروبية جون بياربوبيو أمام الدول المشاركة
في المنتدى  2007و بعد إن صار نيكوال ساركوزي رئيسا عمل عمى تنفيذ زيارتو لمدول الجنوبية يعد ىذا
المشروع من بين المشاريع الفرنسية.

1

 -1الدول المعنية بالمشروع :
غرب المتوسط :أوروبية :فرنسا ،ايطاليا ،اسبانيا ،البرتغال.
دول عربية :المغرب ،الجزائر ،تونس ،ليبيا ،السمطة الفمسطينية ،األردن ،لبنان ،سوريا ،مصر.
شرق المتوسط :أوروبية ،مالطا ،قبرص ،اليونان.
أخرى :تركيا ،اسرائيل.
تجمعات االتحاد األوروبي ،الجامعة العربية ،اتحاد المغرب العربي.

2

 -2محتوى المشروع:
يحتوي إعالن اتحاد من اجل المتوسط في المقدمة و  33فقرة و خالصة بين الفقرة  33 32ممحق من
وصفحتين يتضمن مسودة لمشاريع.
تتضمن المقدمة عمى إن عمى الدول المشاركة أن تكون لما رغبة إلى جانب جعل المتوسط منطقة
سالم و ازدىار و ديمقراطية ،و لتحقيق ذلك يجب عمى الدول أن تعمل كل ما بوسعيا لذلك فاالسم الحقيقي
ليذا المشروع ىو" :مسار برشمونة :اإلتحاد من أجل المتوسط" حيث يرتكز عمى مسار برشمونة وغرضو زيادة

1
2

ليندة عكروم ,مرجع سابق الذكر ،ص.135

جعفر عدالة ،مرجع سابق الذكر ،ص.327
76

الشراكة األورومتوسطية

الفصل الثاني

اإلدماج و االنسجام .وىو يضم :دول اإلتحاد األوروبي ،المفوضية األوروبية والدول المراقبة في مسار
برشمونة.
يعتبر اإلعالن أن اليدف األساسي ليذا المشروع ىو التفاىم عمى مختمف المستويات في المستقبل،
وأن اإلتحاد لو طموحات مشتركة حيث يتوجب عمى المشترك التخمي عمى كل التحديات ومحاولة تحقيق
النمو والسالم ،محاربة الفقر ،محاربة اإلرىاب...
كما أعمن اإلعالن أيضا عمى بناء المتوسط عمى أساس قيم مشتركة :حقوق اإلنسان ،الديمقراطية،
حقوق المرأة و األقميات ،محاربة العنصرية...
وقد وضح اإلعالن أنو يجب عمى الدول المشاركة أن تنشر مختمف القيم :الديمقراطية ،التعددية
الحزبية ،احترام حقوق اإلنسان و الحريات و تطرق اإلعالن إلى منيج عمل المشروع و ىذا يكون بتعقد كل
عاممين بالتناوب بين دول المتوسطية وأن يجتمع كل الوزراء الخارجية كل سنة.1
وبعد مقدرة فرنسا عمى تمويل ىذا المشروع يتوجب عمييا كسب شركاء أوروبيين لكن فويل ىذا
المشروع بالرفض من طرف ألمانيا حيث تعتقد ىذه األخيرة أن ىذا المشروع ييدد مسار برشمونة و أيضا
تعتبره ميددا لمعالقة بين الضفتين ،و بذلك عممت ألمانيا عمى الحفاظ عمى مشروع برشمونة باعتبارىا شريكا
قويا مع إفريقيا و ىذا ما جعل ألمانيا ترفض التسمية األولى و رفضت لفرنسا أن تمعب الدور الميم و طرحت
تسمية جديدة لتمرير مشاركة اإلتحاد األوروبي في ىذا اإلتحاد و ظير تشتيت في الموافق األوروبية و سعى
الرئيس ساركوزي لمتواصل و التفاىم بين الشركاء األوروبيين عمى كل القضايا التي ليا خالف و توصل
ساركوزي إلى إقامة اجتماع مع زعماء دول البحر األبيض المتوسط في باريس 13و 14يوليو
(جويمية) 2001ليحدد أبعاد و رؤى اإلتحاد و نجح في كسب تأييد إسبانيا و إيطاليا لو و من تم توصمت
فرنسا لتسوية الخالف و أعمنت أن اإلتحاد سيقام مع جميع دول اإلتحاد األوروبي ،و قد عرض كل من
1.

ندير بطاطاش ،التعاون األوروبي-اإلفريقي بين الشراكة و التبعية :الجزائر نموذج  ،مذكرة نيل شيادة الماجستير في القانون ،المركز

الجامعي أكمي محند الحاج بويرة :مدرسة الدكتوراه لمقانون االساسي و العموم السياسية تيزي وزو،2010،ص ص.25-23
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ساركوزي و أنجيال ميركل موقفا يتوافق عميو كل األطراف و أعمن اسمو الحقيقي(:عممية برشمونة :اإلتحاد
من أجل المتوسط).
و قد قررت دول التعاون الرئاسة لمدة عامين و يعد ذلك استق اررا ،وقد أنشأت مجالس لذلك:
 األمانة العامة. الجنة الدائمة المشتركة.و لقد وافق الجانب العربي عمى الرئاسة المشتركة( المصرية-الفرنسية) بعد اإلجتماع بينم و قد عقدت
القمة التأسيسية ليذا اإلتحاد في باريس يوم .2001/07/13

1

جاءت ىذه السياسة إلعطاء دفعة جديدة لعممية برشمونة  1995وتطويرىا لتصبح شراكة تامة بين
الضفتين:
 تأييد التالحم بين األطراف بواسطة اقتراح مشاريع ليذا بعد إقميمي. اإلرتقاء بالمستوى السياسي لعالقة اإلتحاد األوروبي بشركاتو المتوسطين. تقييم المسؤوليات لمواجية التحديات األمنية ،اليجرة ،اإلرىاب ،المخدرات ،األمراض.... وضع مشاريع ضخمة ممموسة ليا بعد أمني(منع إجرآت مناورات عسكرية في حوض المتوسطوازالة التموث الكيميائي والصناعي).2

1ميدي شحادة ،الشراكة األورومتوسطية،مجمة شؤون األوسط،م ،2009، 3 :ص ص 45-41
 2قربب بالل،السياسة األمنية لإلتحاد األوروبي من متطور أقطابو.التحديات و الرىانات مذكرة قبل شيادة ماجستير في العموم السياسية

تخصص دبموماسية و عالقات دولية ،جامعة الحج لخضر باتنة:كمية الحقوق و العموم السياسية،2011/2010 ،ص111
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المبحث الثالث :تقييم الشراكة األورومتوسطية :
المطمب األول :أىداف الشراكة األورومتوسطية
تختمف األىداف بين الدول المتقدمة والدول النامية ،حيث تيدف دول االتحاد األوروبي إلى الحفاظ
عمى مصالحيا االقتصادية والسياسية واألمنية ،و يرغب في لعب الدور الرئيسي في إدارة وتقرير شؤون
المنطقة المتوسطية التي ترتبط بيا بعالقات ثقافية واقتصادية وتجارية وتاريخية.
 -1أىداف اإلتحاد األوروبي
الشركة األوروبية المتوسطية فيما يمي:
ولذلك يمكن إجمال أىداف اإلتحاد األوروبي من خالل ا
 تطوير عممية االندماج األوروبي. تدعيم إبراز اإلتحاد األوروبي كقوة اقتصادية من خالل توسيع مناطق نفوذىا لتشمل كل حوضالبحر المتوسط.
 الرغبة األوروبية في القيام بدور مؤثر في السياسات العالمية. إقامة منطقة إستراتيجية سياسية واقتصادية وىو ما يمكن اإلتحاد األوروبي من جية تقوية موقعوفي الساحة الدولية ،ومن جية أخرى التكيف مع االتجاه الواسع لألقممة وضمان حصة أوروبا في
االقتصاد العالمي ومن خالل توسيع نفوذه في منطقة حوض المتوسط.
 تدعيم االستقاللية األوروبية في مواجية الواليات المتحدة األمريكية التي تدعم بناء اتجاه شرقأوسطي في مناطق التبادل والتعاون األوروبي  -المتوسطي بشكل خاص.
-

العمل عمى توفير عوامل استقرار في دول جنوب وشرق المتوسط برفع مستويات المعيشة فييا
ودعم اإلصالح االقتصادي .التقميل من اليجرة إلى شمال حوض المتوسط.1

1شريط عابد ,دراسة تحميمية لواقع وآفاق الشراكة االقتصادية االورو-متوسطية -حالة دول المغرب العرب ،أطروحة دكتورا ،جامعة
الجزائر :كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير ،ص .94
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كما ييدف اإلتحاد األوروبي إلى تحقيق بعض األىداف األخرى وىي :
 التقميل أو الحد من معدالت اليجرة من دول الجنوب المتوسط والحد من آثارىا عمى الجوانباالقتصادية واالجتماعية.
 اقتحام أسواق جديدة في دول جنوب. تشجيع اإلصالح السياسي واحترام حقوق اإلنسان وحرية التعبير. -التعاون بين دول اإلتحاد األوروبي ودول جنوب المتوسط في مجاالت البيئة ،الطاقة واالستثمار.

1

التحول في طبيعة عالقات شمال  -جنوب ،إلى أن الدول النامية التي استطاعت أن تحقق معدالت
نمو عالية مثل ما حققتو تجارب جنوب شرق آسيا وغيرىا ،ىي في أغمبيا دول انتيجت إستراتيجية تنمية
ذات توجو تصديري ،ترتكز أساسا عمى استغالل إمكانيات السوق العالمية إلى أبعد حدود ممكنة ،بل والتحول
نحو تشجيع االستثمارات المباشرة وغيرمباشرة في تمويل التنمية

2

 -2أىداف دول جنوب المتوسط:
فدول الضفة الجنوبية لممتوسط ترى أنو يمكن ليا أن تحقق مصالح اقتصادية من مشروع الشراكة الذي
وافقت عميو في برشمونة ،ويمكن ليا أن تحقق األىداف التالية:
 فتح األسواق األوروبية أمام صادراتيا الصناعية من جية ،وتخفيض القيود المفروضة عمىالصادرات الزراعية سيضمن لمدول المتوسطية تحقيق فائض كبير من خالل سيادتيا التجارية مع
اإلتحاد األوروبي.

1عمورة جمال ،دراسة تحميمية و تقييمية التفاق الشراكة العربية األورو– متوسطية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة الجزائر :كمية العموم
االقتصادية و عموم التسيير، 2006/2005،ص.157

2منور أو سرير ،مستقبل المناطق الحرة في ظل المعطيات اإلقتصادية العالمية ،الممتقى الوطني األول حول :المؤسسة اإلقتصادية
وتحديات المناخ اإلقتصادي الجديد ،جامعة قاصدي مرباح ,ورقمة،2003 ،ص .51- 22
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 الحصول عمى مساعدات وقروض إنمائية لتمويل مشاريعيا إلى جانب تدفق رؤوس األموالاألجنبي ،خاصة األوروبية منيا .إضافة إلى دور البنك األوروبي لالستثمار في ىذا المجال.
 تشجيع المساىمة في نقل التكنولوجيا من خالل المشاريع االستثمارية األوروبية عمى أراضي ضفةجنوب المتوسط.
 التغمب عمى المشاكل االجتماعية التي تعاني منيا ،وخاصة البطالة واحتواء الشباب الذي بدأ يعرفميوالت أخرى ال تخدم الطبقات السياسية.
 انتقال التكنولوجيا والمعارف الحديثة إلييا ،واالستفادة من الخيرات األوروبية في إطار فرصالتعاون التي تطرحيا الشراكة في ميادين مختمفة.بناء عمى ىذه االعتبارات ،أقامت دول اإلتحاد
األوروبي صالت تعاقدية مختمفة عن طريق عقد اتفاقيات شراكة مع دول بمدان المنطقة المتواجدة
عمى الضفة الجنوبية لممتوسط.1

المطمب الثاني :تحديات و معوقات الشراكة األورومتوسطية
أوال :تحديات الشراكة األورومتوسطية
أ -األزمة المالية العالمية:
أدى الركود االقتصادي سنة  2008إلى التأثير المباشرة عمى األسواق المالية واالقتصادية األوروبية،
إذ استحضرت معيا سيناريو تاريخي وآخر مستقبمي ،األول يتعمق باألزمة االقتصادية العالمية ،1929
والسيناريو الثاني يتحدث عن مشيد انييار الوحدة األوروبية مع دخول اليونان ،اسبانيا ،والبرتغال ،بولندا

1عقبة عبد الالوي ,اإلقميمية الجديدة وآثارىا عمى اقتصاديات الدول النامية دراسة بعض آثار النافتا عمى المكسيك وبعض اآلثار
المحتممة لمشراكة األورو متوسيطية عمى الجزائر ،مذكرةنيل شيادة ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح ورقمة  :قسم عموم التسيير
 ،2008/2007،ص.132
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وايطاليا في أزمة اقتصادية ،طرحت فرضيات االنسحاب من الوحدة األوروبية ،أدى إلى التخوف عمى مستوى
األسواق المالية وارتفاع مخاطر االستثمار ،وتراجع مناخ األعمال ،مما أدى إلى تدخل البنوك المركزية لضخ
السيولة الكافية إلنقاذ المصارف.
أدت ىذه األزمة إلى ارتفاع معدالت البطالة في منطقة اليورو ،وانخفاض نصيب الفرد من الدخل ،مما
شكل ضغطا كبي ار عمى سياسة االتحاد األوروبي ،وانخفضت نسبة النمو إلى اقل من الصفر منذ بداية األزمة
وارتفاع أزمة الديون السيادية كميا أثرت عمى

الشراكة األورومتوسطية وبالتالي ستفتقد دول الجنوب

المتوسطي إلى الكثير من التحفيز السابقة
ب -الربيع العربي:
النتائج التي أسفرىا الربيع العربي أثرت بشكل كبير عمى الشراكة األورومتوسطية وباألخص الطرف
الجنوبي إال أنو احدث نوع من التوازن في ترتيب أولويات االتحاد و بالتالي وجدت المؤسسة المالية نفسيا
مجبرة عمى تقديم تسييالت وقروض عمى غرار تمك المقدمة لدول االتحاد  ،إذ أن الظرف الطارئ لالزمات
السياسية العربية في ظل انتفاء الشروط السياسية التي كانت تفرضيا المؤسسة المالية ، ،جعمت الصندوق
يمتزم بنوع من المساواة في المعاممة فمكاسب الربيع العربي لم تتوقف فبالنسبة لمجانب العربي الذي رأى في
التحوالت السياسية فرصة لمتحول االقتصادي ،إذ أن ثمة مشيد سياسي بدا بالتبمور في األفق يتعمق بنياية
سيطرة القوى ذات المصالح القديمة ،والتي كانت تعيق اإلصالحات وكانت تقطف مكاسبيا من الشراكة عمى
حساب مكاسب دوليا ،وبدا واضحا في األفق صحوة المجتمع المدني وتسمحو بالتحدي الالزم لمواجية
األنظمة االستبدادية ،وتصميمو عمى إحداث القطيعة مع ىذه النماذج السيئة من الحكم،كانت سببا في نشوء
جو القير والحرمان في العالم العربي.

1

1إبراىيم قمواز  ,الشراكة االورومتوسطية ورىانات االمن والسالم في المنطقة متوفرة عمى:
 ،2016/08/30 ،http://www.arabrenewal.info/2010-06-11-14-13-03/53533الساعة.13:15 :
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وىذا ما يفتح آفاق واسعة لسياسات جدية تمثل مصالح الشعوب ،من اجل تقديم إصالحات لمعالجة
المشكالت المزمنة لالقتصاديات العربية ،والتي استعصى التعامل معيا في السابق.
الطرف األوروبي بدوره ،ينظر أيضا بعين الريبة والشك لما أفرزتو وتفرزه مستقبال ىذه التحوالت من
انتشا ار ألسمحة ،وتأثر إمدادات النفط ،كتأثير عمى المدى القريب وعمى المدى المتوسط والبعيد ،وبالتالي
إمكانية صعود تيارات إسالمية ليا خيارات أخرى لمشراكة.
ج -األمن الطاقوي :
يعتبر األمن الطاقوي األوروبي عصب العالقات األوربية العربية عمى العموم ،ومع دول المغرب
العربي عمى وجو الخصوص ،إذ تمثل االحتياطات العربية  58بالمائة من االحتياطي العالمي لمنفط نصيب
دول المغرب العربي منيا يبمغ  4بالمائة ،أما االحتياطات الغازية فان الجزائر ثالث ممول ألوروبا بالغاز بعد
روسيا والنرويج

إال أن كشوفان الغاز والنفط األخيرة أدى إلى فتح آفاق جديدة في المنطقة االورومتوسطية،

سينتج عنيا إعادة

رسم العالقات االقتصادية وكذا إعادة رسم الخارطة الجيواستراتيجية لممنطقة مستقبال

وتشيد المنطقة منذ اإلعالن ىذه االكتشافات الطاقوية ،إعادة اصطفاف وتركيب لمتحالفات في المنطقة ،من
اجل إعادة صياغة الخارطة الطاقوية في المنطقة ،ومن المحتمل أن يفتح ىذا الممف آفاق واسعة في الشراكة
االورومتوسطية ،مع دخول إسرائيل عمى الخط الطاقوي من خالل الحقول الطاقوية المشتركة واستغالل األمر
لتدفع مسار التطبيع في إطار الشراكة االورومتوسطية.
د -التنافس الدولي في المتوسط:1
إن الطرف األوروبي ىدفو مقاومة الييمنة األمريكية عمى مناطق النفوذ التقميدية ألوروبا ،إذ يعتبر
األوروبيون شمال إفريقيا بمثابة الحديقة الخمفية ألوروبا ،لما ليذه المنطقة من خصوصية في األجندة
األوروبية غير أن الواليات المتحدة تسعى إلى وضع شمال إفريقيا في خططيا اإلستراتيجية ،كونيا الواجية
 1إبراىيم قمواز  ،المرجع نفسو.
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المقابمة لمسواحل األمريكية من دون عازل ،فإنيا غير مرتاحة لفكرة الشراكة االورومتوسطية وترى فييا خطوة
الستقالل أوروبا ،وعممية منافسة لمشروع الشرق الوسط كما أنيا تعارض أي تقارب أوروبي عربي ألنيا ترى
فيو تقارب عمى حساب حميفتيا إسرائيل إذا لم يقترن ىذا التقارب بتطبيع شامل ،ودور ريادي إلسرائيل في
عممية الشراكة وىكذا نجد أن الواليات المتحدة األمريكية عممت دوما عمى تقميص الدور األوروبي في عممية
السالم خاصة ،والتأثير عمى الشراكة االوروعربية عموما.
كما أن غزو سمع الصين لألسواق الشمالية إلفريقيا ،واليد العاممة الرخيصة يمثل تحديا آخر لمستقبل
الشراكة ،خصوصا من الجانب األوروبي الذي أبدى انزعاجو من التواجد الصيني ،وحاول بشتى الطرق
الضغط عمى دول الضفة الجنوبية إلخراج الصين من أسواق المنطقة ،كما تشكل عودة روسيا إلى المتوسط
بقوة خط ار عمى الطرف األوروبي سواء من ناحية أمنو الطاقوي ،أو من ناحية أمنو القومي.
يتزايد الضغط في ىذه األثناء عمى الطرف األوروبي ، ،ما يحتم عمى الطرف األوربي البحث عن
أدوات إضافية الستخداميا في مواجية روسيا ،وعمى وجو التحديد في الضفة الجنوبية ،وىو ما سيدفع عممية
الشراكة نحو آفاق أوسع من ذي قبل ،مع بروز تيار أوروبي قوي يرغب في وقف الزحف الروسي.
ه -تعدد المبادرات والمشاريع:

1

تتميز المنطقة االورومتوسطية بتواجد عديد المشاريع والمبادرات المطروحة أمام دول المنطقة من
الضفتين ،بعضيا يدخل في إطار السياق العام لمشراكة عمى غرار سياسة الجوار األوروبية واالتحاد من اجل
المتوسط ،ومبادرة أغادير الرباعية ،وبعضيا يتعمق بمشاريع متنافسة عمى غرار االتحاد األوروبي ،اتحاد
ا لمغرب العربي ،منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،مشروع الشرق األوسط الكبير ،واالندماج اإلقميمي
لمنطقة التجارة الحرة اإلفريقية ،منطقة التجارة الحرة مع الواليات المتحدة األمريكية و تعدد مثل ىذه المبادرات

 1إبراىيم قمواز  ،المرجع نفسو.
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أسفر عن ظيور جممة من المشاكل في طريق الشراكة مستقبال ،نظ ار لتعارض االلتزامات لألعضاء في
الضفة الجنوبية.
كما أن اآلليات المتعددة التي خمقتيا الشراكة االورومتوسطية وتركيزىا عمى البيروقراطية الييكمية
الشكمية الخالية من المضمون  ،أثارت عمى ثقة الشركاء في الضفة الجنوبية ،و نرى ذلك في بحثيم عن
مرتكزات جديدة لدعم مركزىم التفاوضي ،من خالل التجمعات الجديدة لممجموعة اإلفريقية
وىكذا يمكن لدول الضفة الجنوبية أن تستغل ما تمر بو أوروبا حاليا مع تصاعد قوة روسيا ،ودعوة
أوروبا و إفريقيا لترقية الحوار إلى تحالف استراتيجي بين القارتين.

1

ثانيا :معوقات تقدم الشراكة االورومتوسطية
إن الشراكة األورومتوسطية غير متكافئة بين الطرفين و ىذا يعكس اإلطار العام التفاق الشراكة ،فان
القسط األكبر من ىذه المسؤولية يتحممو الطرف األوروبي باعتباره المبادر إلى طرح المشروع ،وبحكم موقعو
كقوة اقتصادية .إال أن ىذا اليعني إعفاء دول الجنوب من مسؤولياتيا اتجاه شعوبيا وبالتالي فان كبرى
المعوقات التي تعتري مسار الشراكة تتعمق بمعوقات تقدم مسار الوحدة األوروبية :
 صراعات (التوسع األفقي والتوسع العمودي) :فيناك اتجاه يصر عمى التوسع نحو الشرق واتجاهآخر يفضل التوسع نحو الجنوب والغرب.
 االختالف حول درجة التكامل :بين اتجاه يدعوا إلى مزيد من االندماج وتعميق التكامل إلى مستوىالوحدة وترقية السياسات العبر وطنية ،وىناك اتجاه آخري دعوا إلى الحفاظ عمى الطابع الوطني
والقومي لموحدات األوروبية والتركيز عمى الوحدة االقتصادية في مقابل التنسيق السياسي.

1

إبراىيم قمواز ،مستقبل الشراكة االورومتوسطية في ظل التحوالت السياسية واالقتصادية في المنطقة ،متوفرة عمى الرابط :

 ،2016/09/01 ،http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=527500الساعة.16:13 :
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 الصراع بين األطمنطيين والديغوليين :فاالتجاه األول يركز عمى العمل مع الواليات المتحدةواجتناب الدخول في منافسة أو مشاريع مضادة لمواليات المتحدة وان مستقبل أوروبا من مستقبل
أمريكا ،أما االتجاه الثاني فيطالب بضرورة فك االرتباط عن التحالف األمريكي ،وبناء أوروبا ذاتيا
ذات االستقالل السياسي االقتصادي والعسكري ،نجد ىذا الصراع بين االتجاىين مجسدا أكثر بين
أوروبا الحقيقية وأوروبا المتوسطية .
 الرؤية لمستقبل أوروبا ،تؤثر بدورىا عمى مستقبل الشراكة فالدعم األوروبي لدول الضفة الجنوبية،كان من المفروض أن يأخذ منحى تصاعدي مع تقدم التفكيك الجمركي ،إال أن العكس ىو الذي
حدث مع كل توسع لالتحاد األوروبي ،فالحصة األكبر لممساعدات والقروض كانت تذىب باتجاه
الدول التي شمميا التوسع حديثا ،وىو ما يوضح أن التوسع األوروبي عادة ما يكون عمى حساب
دعم الشراكة ،كما أن معظم الدول المنظمة إلى االتحاد األوروبي حديثا معروفة بدعميا لسياسات
الواليات المتحدة األمريكية ،ومن ثمة فيناك احتمال كبير النتياجيا سياسات معارضة لمزيد من
تقدم شراكة منصفة مع الطرف العربي ،وىذا ما سيقوي من الصرح األوروبي بجزئو الشرقي في
شتى المجاالت ،ومن المحتمل أن يمكن أوروبا من مختمف حاجياتيا بواسطة دول أوروبا الشرقية،
مما يضعف أىمية المنطقة الجنوبية لممتوسط.
فالتوجو األوروبي مستقبال ،ىو ما يض في طابع الغموض وىامشية الرؤية األوروبية لمواقع الفعمي
لمستقبل الشراكة االورومتوسطية.

1

 موقف االتحاد األوروبي من الصراع العربي اإلسرائيمي ،إذ أن الشراكة لن تكون عمى حسابالتطبيع المجاني لمعالقات مع إسرائيل دون األخذ بعين االعتبار الحقوق المشروعة لمشعب

 1إبراىيم قمواز ،المرجع نفسو.
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الفمسطيني واألراضي العربية المحتمة ،وبالتالي يتطمب األمر من الطرف األوروبي فك الغموض
الذي يكتنف موقفو من حل الصراع بين الطرفين.
 الطابع المعياري ولقيمي لمقوة األوروبية :إذ يضع االتحاد األوروبي بنفسو المعايير ويحدد القيموالسموكيات ضمن خمسة مبادئ لألمن والتعاون وفق ما تحددىا رؤيتو القيمة والمعيارية (السالم،
الديمقراطية ،حقوق اإلنسان ،سيادة القانون ،الحرية) وىو ما يقف عائقا أمام بناء أسس وقواعد
مشتركة لمحوار والسموكيات السياسية واالجتماعي
 الشك والريبة الموروثة بين ضفتي المتوسط ،نتيجة فترة االستعمار والتي تظير تأثيراتيا فيمسائل التبعية السياسية واالقتصادية
 العقدة الحضارية نتيجة الحروب الصميبية والفتوحات اإلسالمية ،وتظير تأثيرات ىذه النقطة عندكل حوار ثقافي بين الضفتين

1

المطمب الثالث :إنجازات واخفاقات الشراكة األورومتوسطية
بكل ىذه األعوام التي مرت عمى السياسات األوروبية في المتوسط يمكن لنا استخالص انجازات
واخفاقات لكل من دول الشمال و دول الجنوب ،فالعمال التي جاءت في مظمة الشراكة بين االتحاد األوروبي
والدول الجنوبية نجدىا تخدم مصالح االتحاد األوروبي الذي يفوض ككتمة بينما نجد الدولة العربية عمى حدي
 ،كما إن ىذا نتج ماسات الجنوب ،فاقتصادىا ال يتعدى الثالثمائة مميار ،إضافة إلى ضعف قدرة وكفاءة
لالستفادة من المساعدات التي تمنحيا اتفاقيات الشراكة ،إزالة التعريفات الجمركية أدى إلى عدم التوازن
الشركات الجنوبية واألوروبية  ،فتح سوقا واسعة أمام الدول األوروبية يولد اختالل في الموازين التجارية
لمبمدان الجنوبية  ،كما أن األسواق األوروبية تبقى مغمقة أمام المنتجات الزراعية لمدول الجنوبية إضافة إلى
1إبراىيم قمواز ،المرجع نفسو.
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كون الشراكة األورومتوسطية ميزت بين حرية التبادل التجاري التي حذفت كل الحواجز أماميا وحرية انتقال
األشخاص التي خففت من اليجرة تعكس الشراكة األورومتوسطية منافع واضحة لمدول الصناعية في أوربا
منيا.
و تعكس السياسات األورومتوسطية عدم التكافؤ في العالقات االقتصادية بين االتحاد األوروبي والدول
العربية المتوسطية فقط بل أيضا تأكيد إسنادىا عمى جانب الحريات الشخصية ،فرغم إلحاح االتفاقيات عمى
ضرورة احترام حقوق اإلنسان وارساء دولة الحق والقانون ،إال أن ىذه المبادئ تغطي فقط عمى المصالح
السياسية واالقتصادية الحقيقية لالتحاد االوروبي.
سياسة الجوار ىي أيضا إحدى األساليب التي ابتدعيا االتحاد األوروبي لمتقارب مع الدول المحيطة لو
ترتكز سياسة الجوار األوروبية عمى الحوار مع الدول الشريكة وتطبيق سياسات تؤدي إلى تقريب دول الجوار
من مكتسبات االتحاد األوروبي السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
يرى فرانسوا كزافيي دي دونيا  -وزير الدولة البمجيكي المكمف بالعالقات مع دول المتوسط :أن
األمور جرت بسرعة والنتائج كانت مثيرة و ميمة وأن الحوارات التي جرت قد سمحت بخمق الثقة بين االتحاد
األوروبي ومختمف الدول التي جرت معيا المفاوضات ،لقد ولد تدريجيا شعور بالشراكة ومع ذلك فإن اتفاقات
التبادل الحر لم تسفر بعد عن نتائج كثيرة .والحقيقة أن ىذا ليس خطأ أوروبا فقط إذ ىو أيضا ناجم عن كون
دول البحر األبيض المتوسط لم تُنفذ اتفاقات الشراكة التي تم توقيعيا.

1

ومن جانب أخر االتحاد يحول االستثمارات األوروبية المباشرة إلى شرق أوربا بدال من دول الشراكة
األوربي متوسطية و بالمقابل أخفقت الدول الجنوبية في اجتذاب االستثمار الخاص من اإلتحاد األوروبي.
حتى العون ىو مشروط في الدول الجنوبية بقضايا التصحيح الييكمي والتعاون المالي والتجاري
وحقوق اإلنسان.
1

بدون مؤلف ،إنجازات و إخفاقات الشراكة األورومتوسطية ،متوفر عمى الرابط التالي:

 ،06،10،2016 ، http://www.aljazeera.net/programs/fromeurope/2005/5/11الساعة.17:40:
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عرف الوطن العربي تفكيك من خالل إدخال بمدان غير عربية ،مثل تركيا في ىذه المشروعات وعدم
إدماج بمدان عربية رغم انتمائيا لممتوسط مثل ليبيا ،واضافة دول غير متوسطية كاألردن وىذا من بين
أىداف االتحاد.

1

ونتائج ىذه السياسات ىو إتالف النسيج االقتصادي لممؤسسات الصغرى التي ال تقوي عمي منافسة
البضائع الواردة من أوروبا ،واستنزاف موارد الدولة ،وخصخصة قطاعات الصحة والتعميم ،ناىيك عن تفاقم
البطالة عن العمل ،وأتساع عمق الفوارق االجتماعية ،فالمساعدات المرصودة لدعم اإلصالحات البنيوية،
عاجزة عن الحد من النتائج السمبية لتحرير االقتصاد.
الشمال يفرض من جية عمي دول الجنوب تحرير السوق في آن واحد ىو تقديم الدعم المالي وغير
المالي لمجالو الزراعي ،وىذا أدى إلى عراقيل لممتوجات الزراعية لدول الجنوب ،و إلي المزيد من االفتقار
لمفالحين .إن سياسة الحماية األوروبية توفر اليد العاممة المياجرة لمسد من التراجع الذي تعرفو،و تستغميا
بسوء إن أوروبا عمدت في الخاط بين مفيوم اليجرة السرية القادمة إلييا من الجنوب وبين مفيوم الجريمة
المنظمة وتعمي من شأنيا لتبرر عدم احترام الجنوب لمبدأ حرية تنقل األشخاص ،قد أصبحت التأشيرات
لميجرة صعبة.
وعمي مستوي السمم واألمن فإن السياسات لم تنجح في تحويل المتوسط إلي منطقة لمسمم و الرفاه ،فيي
عاجزة أمام المشكمة الكبرى في المنطقة وىي الصراع العربي اإلسرائيمي ،حيث تكتفي بتوجيو النصائح التي
تظل غالباً بدون متابعة أو إجراءات عممية ،تدين االحتالل اإلسرائيمي صراحة ،وتسعي بجدية إلي إنياء
ممارسات إسرائيل العدوانية والعنصرية ضد الفمسطينيين داخل وخارج األرض المحتمة
أما فيما يتعمق بتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان في دول جنوب المتوسط نجد أن ىناك عجز في
ذلك ،بل ونرى خمل في تمك النظم رغم أن كل اتفاقيات تتضمن بنداً خاصاً ينص عمى ضرورة احترام حقوق
1لينة قمرة ،الشراكة األورومتوسطية وأثارىا عمى جمب اإلستثمار األجنبي ،المتوفرة عمى الرابط التالي:
 ،2016/10/06 ، http://www.wadilarab.com/t25988-topic#ixzz4MNU11Terالساعة.12:25 :
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اإلنسان والديمقراطية ،وعدم تطبيق و تنفيذ المبادرات بسبب غياب دور لممجتمع المدني والبرلمان والقوى
ط لضبط اليجرة والتحكم في
الشعبية ،فدول الشمال ىدفيا األساسي ىو تحقيق اقتصادي وأمن في المتوس ً
إعادة دمج المياجرين بصورة سرية باإلضافة إلي التنسيق مع دول الجنوب في محاربة ظاىرة اإلرىاب
والتصدي.1

1جدي عبد الحميد بالل ،استراتجيات االتحاد األوروبي تجاه دول الجنوب المتوسط نموذج مصر.2008،
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استنتاجات:
إن المبادرات األوروبية في المتوسط جاءت مباشرة بعد شعور االتحاد األوروبي بالتيديدات القائمة من
الجنوب وقد سعت عبر ىذه السياسات إلى ضمان امن و استقرار المتوسط بيدف تحقيق مصالح مشتركة إال
إن نوايا االتحاد األوروبي الحقيقية تتمثل في تحقيق مصالحيا الخاصة عمى حساب المصالح المشتركة،
ويظير ذلك في تعامل االتحاد األوروبي ككتمة مع الدول الجنوبية عمى حدي مما يؤدي إلى عدم القدرة عمى
تحقيق الوحدة لمدول الجنوبية و نظ ار لما تطرقنا إليو في ىذا الفصل الثاني نستخمص إن كل ىذه السياسات
لم تحقق كافة األىداف المسطرة و التي نادت إلييا ،مما أدى بيذه السياسات إلي التعثر والفشل وذلك راجع
ألسباب عديدة ،حيث نجد أن االتحاد األوروبي لم يسعى جاىدا إلى تحقيق محتوى ىذه االتفاقيات عمى
ارض الواقع وىذا ما جعل دول الجنوب تابعة لدول الشمال ( تبعية ) ،و في الحقيقة كل ىذه المبادرات
السياسات تصب في وعاء واحد إال و ىو تحقيق مصمحة أوروبية.
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تمييد:
تشير التطورات في االقتصاد العالمي إلى تزايد ظاىرة االعتماد االقتصادي المتبادؿ ،ويظير ذلؾ في
تطور العالقات بيف الدوؿ ،وسرعة انتشار التكنولوجيا ومع ىذه التطورات واتساع نطاقيا بدأ العالـ يتغير،
ولـ تكف دوؿ الجنوب بعيدة عف ىذه التطورات وانعكاساتيا فيو جزء منيا يتفاعؿ معيا متأث ار فييا فاستجاب
لمشراكة األورومتوسطية التي تيدؼ إلى إقامة منطقة لمحوار ،تبادؿ وتعاوف في المنطقة المتوسطية التي
تضمف االستقرار والرخاء واالزدىار  ،حيث يرى بعض الباحثيف إف اليدؼ مف ىذا الحوار المتوسطي ىو
السماح بوضع حد لتدفقات اليجرة الوافدة مف دوؿ الجنوب وذىب اآلخروف إلى أف الشراكة األورومتوسطية
ىي عبارة عف إجراء لتقوية األمف وحؿ األزمات ،ما دفع الجزائر إلى قبوؿ الدخوؿ في شراكة مع اإلتحاد
األوروبي
مف البدييي أف أية شراكة بيف طرفيف تيدؼ إلى زيادة وتحسيف المنافع التي يجنييا المتعاقداف في
شراكتيما.
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المبحث األول :ماهية الشراكة األوروجزائرية
المطمب األول :الشراكة األوروجزائرية
تحسبا لألوضاع الصعبة التي تعاني منيا الجزائر في جميع الجوانب اإلقتصادية  ،السياسية واألمنية
التي جعمتيا تغرؽ في وضع يصعب الخروج منو ،و كذا االتفاقيات التي أبرمتيا كؿ مف تونس و المغرب
في  1958مع االتحاد األوروبي و أدى بالجزائر إلى اتخاذ القرار الدخوؿ في شراكة مع االتحاد األوروبي في
إطار ما يسمى بالشراكة األوروجزائرية.
 )1المسار التاريخي لمشراكة األوروجزائرية:
نشأ مشروع الشراكة األروجزائرية عبر مفاوضات عديدة و قد مر ىذا المشروع بثالث مراحؿ أال وىي:
المرحمة األولية:1997 – 1993 :
أعطت الجزائر موافقتيا لإلتحاد األوروبي حوؿ تأسيس منطقة لمتبادؿ الحر فيما بينيا ،حيث بدأت في
الشروع في المناقشات التمييدية كاستمرار التعاوف االقتصادي و المالي الموقعة في  1976و كذا االستجابة
لسياسة األورومتوسطية الجديدة.
عرض االتحاد األوروبي الوثيقة التفاوضية عمى الجزائر بصفة رسمية في شير ديسمبر .1996
 االنطالقة الرسمية لممفاوضات  :2001-1997بدأت المفاوضات الجزائرية األوروبية رسميا في:

يومي  4و  5مارس 1997



يومي 21و 23أفريؿ 1997



يومي 27و 28ماي 1997

 1فيروز سمطاني ،دور السياسات التجارية في تفعيل االتفاقيات التجارية اإلقميمية و الدولية ،دراسة حالة الجزائر و اتفاق الشراكة

األورومتوسطية  ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستر في العموـ االقتصادية ،جامعة محمد خيضر بسكرة :كمية العموـ االقتصادية و التجارية
وعموـ التسيير ،2013/2012 ،ص ص .167،168
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إلى جانب انشاء أربع مجموعات عمؿ (التعاوف االجتماعي الثقافي ،التعاوف اإلقتصادي و المالي،
الزراعة و الخدمات  ،إال أف ىذه المفاوضات لـ تصؿ إلى نتائج واضحة.
تجمدت المفاوضات فترة زمنية ( ثالث سنوات) و ذلؾ راجع إلى الوضع السياسي واألمني الذي عرفتو
الجزائر أنذاؾ ،ثـ عادت المفاوضات مف جديد في  17افريؿ  2000و التي تخص االقتصاد الجزائري وتمتيا
مفاوضات أخرى في نفس السنة وكذا في السنة الموالية  2001و التي درست فييا مختمؼ الجوانب.
المرحمة النهائية لمفاوضات الشراكة األ وروجزائرية:
إذ تـ التوقيع عمى اتفاؽ الشراكة الشراكة األوروجزائرية في  19ديسمبر  2001الذي ضـ مجموعة مف
العناصر المتمثمة ففي الحوار السياسي االقتصادي المستمر ،منطقة لمتبادؿ الحر ،حرية تنقؿ رؤوس األمواؿ
و الخدمات ،تعاوف في مجاؿ العدالة والشؤوف الداخمية ،إقامة تعاوف ثقافي و االجتماعي...الخ.
و تـ مجاؿ التعاوف المالي في ديسمبر  ،2001إذ وضع برنامج جديد مف  2002إلى  2004مف
أجؿ تحسيف اتفاؽ الشراكة بيف الجزائر و االتحاد األوروبي.1
 )2محتوى اتفاقية الشراكة األوروجزائرية:
يتضمف ىذا االتفاؽ عمى ثمانية ( )8جوانب و ىي:
 -1إقامة عالقات بيف الطرفيف عبر حوار سياسي لتحقيؽ استقرار و جعؿ المنطقة ذات رفاىية.
 -2إقامة منطقة حرة لمتنقؿ التجاري ،ابتداءا مف تاريخ الشروع االتفاقية و تحرير و زيادة التبادالت
في المنتوجات الفالحية بالتركيز عمى مجموعة مف المبادئ و ىي:
-

عدـ فرض قيود كمية عمى الواردات و اتخاذ اجراءات متماثمة في المبادالت.

-

الغاء القيود الكمية و االجراءات التي ليا أثر المتماثؿ عمى المبادالت.

 الحماية أثناء دخوؿ منتوجات باالستيراد بشروط تؤدي الى نتائج سمبية عمى الدولة.1

فيروز سمطاني ،المرجع نفسو ،ص ص .167،168
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 -3اتفؽ االتحاد األوروبي و الجزائر عمى توسيع االتفاقية بتقديـ خدمات و لكف ىذا يمنع مف
التأسيس المؤسسات في اإلقميـ.
 -4ترتبط ىذه المنطقة بكؿ االجراءات االقتصادية المتمثمة في المنافسة الصفقات ،دفع رأس الماؿ،
واحتراـ أي عممية التحويؿ و إخراج االرباح الناجمة عف المستثمرات ،و تنقؿ رؤوس األمواؿ لممستثمرات في
الجزائر ،و إذ اختمؼ أي طرؼ عف ىذه القوانيف سيتعرض إلى قيود دوف أف يعمميا الطرؼ اآلخر و تمغى
ىذه االجراءات بعد اصالح ذلؾ و ىذه القيود و االجراءات في رأينا ىي تعود سمبا عمى الدولة الجزائرية إذ
أنيا تعرضيا إلى موقؼ تراجع فبإخراج و تحويؿ رؤوس األمواؿ لممستثمرات إلى الخارج ىذا ال يعود بمنفعة
لمجزائر.
 -5االتفاؽ عمى تحقيؽ االقتصادي الذي يستفيد فيو كال الطرفيف و خاصة في المشاكؿ التي ليا
خمؿ داخميا و التي ليا إتفاؽ بيف الطرفيف لتحريرىا إلى جانب ذلؾ القطاعات التي تسمح بالدوؿ تحقيؽ النمو
و إيجاد مناصب جديدة و المجاالت التي تسعى لإلزدىار و التقدـ و يكوف ذلؾ عبر:
 مساندة التكامؿ و االندماج بيف الدوؿ المغاربية و ىياكميا التعاوف في العديد مف المجاالت  :التربية ،التعميـ ،التكنولوجيا. التعاوف في المجاؿ الجمروكي و تطوير الوسائؿ و توحيد الوثائؽ بيف الطرفيف.-

دعـ و تشجيع االستثمار و الشراكة في الصناعة.

-

دعـ إجراءات إعادة الييكمة في القطاع الزراعي و الغذائي.

 -االبتعاد عف االزدواج الضريبي باحتراـ اإلطار القانوني.

1

1

عزيرة بف سمينة" ،الشراكة األوروجزائرية بيف متطمبات االفتتاح االقتصادي و التنمية المستقمة" ،مجمة الباحث ،ع  ،2011 ،9،ص ص

.154 – 152
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-

دعـ إجراءات إعادة اليياكؿ في مجاؿ النقؿ ،اإلعالـ  ،الطاقة و المناجـ ،السياحة ،الحرؼ،

التعاوف في مجاؿ اإلحصاء ،و التعاوف عمى حماية المستيمكيف.
كؿ ىذه األىداؼ في نظرنا تعمؿ عمى تحقيؽ مصالح كال الطرفيف و تؤدي إلى تطور و تقدـ.
 -6يتعمؽ ىذا الجانب بالمجاؿ الثقافي و االجتماعي و تمحور عمى المساواة في العمؿ واالمتيازات
والضماف االجتماعي في كؿ بمد ،وفي الجانب الثقافي و التربوي تسعى الضفتيف إلى السير في طريؽ
التبادالت عبر مختمؼ الرسائؿ.
 -7تتضمف التعاوف المالي الذي يتحقؽ وفؽ:
-

دعـ عصرنة االقتصاد و إعادة إحياء اليياكؿ االقتصادية

-

دعـ االستثمارات الخاصة التي تسمح بإنتاج مناصب عمؿ.

-

عدـ إىماؿ النتائج الناجمة مف وضع منطقة حرة و إعادة تأجيؿ االقتصاد عمى الجزائر.

 -8شمؿ ىذا المحور مجاؿ العدالة و الشؤوف الداخمية و ذلؾ بتقوية مؤسسة الدولة و القانوف
والتعاوف في حركة األشخاص و مراقبة اليجرة الغير الشرعية و أيضا التعاوف لمتصدي لظاىرة االرىاب و
الفساد و الرشوة.
بعد تطمعنا عمى محتوى ىذه االتفاقية يمكف القوؿ أف أكبر نسبة مف ىذه األمور التي تحتوييا
االتفاقية تخدـ كال الطرفيف إيجابيا و تسعى ىذه االتفاقية إلى تحقيؽ شراكة و بموغ أىدافيا المشتركة دوف
التأثير سمبا عمى الطرؼ اآلخر.1

المطمب الثاني :دوافع و عراقيل الشراكة األوروجزائرية:
1

عزيرة بف سمينة ،المرجع نفسو ،ص ص .154 – 152
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حسب المفكريف ىذه الشراكة لـ تكف تمقائية بؿ أنشأت بعد الكثير مف نقاشات بيف االتحاد األوروبي
والجزائر إلبراـ ىذه االتفاقية و كاف وراء كؿ جانب دوافع حفزتو لمقياـ بيذه الشراكة و تتمثؿ الدوافع فيما يمي:
 يعد االتحاد األوروبي قوة صناعية يحتاج إلى سوؽ لمنتوجاتو و ىو يستغؿ الجزائر في ذلؾ بما أفالجزائر لو نسبة عالية مف الطمب.
 إمكانية الجزائر مف االستفادة مف التكنولوجيا. بناء اقتصادي قوي و تكثيؼ االستثمار -التضامف مف أجؿ تحقيؽ األمف و التبادؿ المعمومات.

1

 الروابط التاريخية و القيـ المشتركة و رغبة اقامة و صياغة عالقات تعمؿ بمبدأ تبادؿ المصالح. إقامة شراكة لتطوير العالقات االقتصادية و التجارية و تشجيع االستثمار في الجزائر و االستفادةمف التكنولوجيا و إعادة بناء اقتصادىا.
 السعي نحو إقامة تعاوف و حوار منظـ في مختمؼ المبادئ. محاولة وضع حد لمفوارؽ التنمية بيف الجزائر و االتحاد األوروبي. احتراـ مبادئ حقوؽ اإلنساف و الحريات السياسية و االقتصادية إقامة إطار الحوار السياسي و األمني مناسب لتقارب المصالح لتحقيؽ استقرار في المنطقة. -تقريب الطرفيف في مجاؿ حوار االتفاقات و الحوارات.

2

ىذه العالقة بيف الجزائر و االتحاد األوروبي تعمؿ جاىدة عمى تحقيؽ المصالح المشتركة لمطرفيف
وتعمؿ عمى التكامؿ بيف المغرب العربي.

1

ليمى قطاؼ ،ممتقى دولي حول :آثار و إنعكاسات إتفاق الشراكة عمى االقتصاد الجزائري و عمى منظومة المؤسسات الصغيرة و

المتوسطة ،جامعة فرحات عباس سطيؼ :كمية العموـ االقتصادية و عموـ التسيير  ،المنعقد خالؿ فترة  14 – 13نوفمبر  ،2006ص.3
2

عبد الحميد زعباط" ،الشراكة األورومتوسطية و آثار عمى االقتصاد الجزائري" ،مجمة اقتصاديات شمال إفريقيان ،ع ،1ص ص ، 54

.55
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المطمب الثالث :أهداف الشراكة األوروجزائرية :
 -1األهداف المشتركة لشراكة األوروجزائرية:
إف أىمية العالقات الثنائية التي تربط الجزائر و االتحاد األوروبي أدت إلى بذؿ مجيودات مف كال
الطرفيف مف أجؿ الوصوؿ غمى تحقيؽ شراكة حقيقية و ذلؾ عبر رسـ مجموعة مف األىداؼ لتحقيقيا مف
خالؿ ىذا االتفاؽ (الشراكة األوروجزائرية) و التي تتمثؿ في:
أوال :إنشاء منطقة لمتبادؿ الحر و ذلؾ عف طريؽ تحرير حركة تنقؿ السمع عبر فؾ القيود الجمروكية
لكال الطرفيف و بالتالي عدـ وضع أي حاجز أو تمييز ،و بالتالي يمكف لمجزائر فتح أسواقيا إلستقباؿ أجود
المنتجات بأقؿ تكمفة و أقؿ سعر إال أف ىذا الوضع يمكف أف يؤدي غمى منافسة حادة بقدر ما يمكف أف
يساىـ في نجاح اقتصادىا ،حيث يمكف اعتبار ىذا االتفاؽ مجازفة مف قبؿ المؤسسة االقتصادية الجزائرية
إلتحاد األوروبي عمؿ عمى إعداد شراكة إستراتيجية تيدؼ غمى تمويؿ أوروبا بالغاز الطبيعي المميع وبالتالي
تكوف لمجزائر فرصة دخوؿ منتجاتيا لألسواؽ األوروبية.
ثانيا :تدعيـ آليات التعاوف في المجاؿ االقتصادي و آلية التعاوف تيدؼ إلى دعـ السياسات التي
انتيجتيا الجزائر مف أجؿ تطوير اقتصادىا ،حيث نجد أف آلية التعاوف ىذه ستخص ألنشطة و األعماؿ التي
تتعرض لضغوطات و مصاعب ،و تعمؿ كذلؾ عمى تحرير المبادالت بيف الطرفيف ( الجزائر و االتحاد
األوروبي) و نجد أيضا أف التعاوف يساىـ في تسييؿ التقارب بيف اقتصاديات األطراؼ.

1

ثالثا :تفعيل التعاون الثنائي في المسائل المالية و االجتماعية:

 1ليمى أوشف ،الشراكة األجنبية و المؤسسات االقتصادية الجزائرية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف فرع قانوف التعاوف الدولي
،جامعة مولود معمري تيزي وزو:كمية الحقوؽ ،2011 ،ص ص .75-69
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ومف األسباب التي دفعت الجزائر إلى توقيع اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي ىو تحقيؽ تعاوف
ثنائي متوازف و تعزيز ىذا التعاوف بمجاالت أخرى كالمسائؿ المالية واالجتماعية و قضايا العدالة والشؤوف
الداخمية ولتحقيؽ أىداؼ ىذا االتفاؽ عمؿ الطرفيف عمى:
 -1تعزيز التعاوف المالي :و ذلؾ بوضع برنامج سمي ببرنامج ميدا )(MEDA
 -2االىتماـ بالتعاوف في الميداف االجتماعي  ،العدالة والشؤوف الداخمية وذلؾ بتفعيؿ التعاوف والحوار
في المسائؿ االجتماعية و الثقافية و كذا ارساء التعاوف في ميداف العدالة و الشؤوف االجتماعية.

1

و تيدؼ أيضا ىذه الشراكة األوروجزائرية إلى وضع جو مالئـ لمحوار السياسي و تشجيع التبادالت
بيف الدوؿ المغاربية قصد تحقيؽ اندماج مغاربي ،و تدعيـ كافة اإلمكانيات المتاحة مف كال الطرفيف لتحقيؽ
العصرنة و خاصة بالنسبة لمجزائر.

2

 -2أهداف الشراكة بالنسبة لمجزائر:
تعاني الجزائر مف مشاكؿ عديدة و عويصة كالديوف ،البطالة  ،التخمؼ االقتصادي و التكنولوجي،
ضعؼ االستثمارات ...كميا كانت دافع لتوقيع اتفاقية مع االتحاد األوروبي لتحقيؽ أىدافيا المتمثمة في:
-

سعي الجزائر إلى ارتقاء تجارتيا والدخوؿ في األسواؽ األوروبية بإلغاء العوائؽ الجمروكية وتحقيؽ
الشروط المفروضة لالنضماـ إلى تمؾ األسواؽ.

-

اكتساب مكانة بيف الدوؿ الكبرى و استغالؿ المساعدات األوروبية لتنمية اقتصادىا.

 الرغبة في جذب االستثمارات المباشرة.-

الرغبة في تحقيؽ مصداقية لسياساتيا االقتصادية عمى المستوى اإلقميمي و الدولي و دعميا
لالنضماـ إلى المنطقة العالمية لمتجارة.

 تحسيف القدرات و أجيزة االنتاج و المبادالت.1
2

ليمى أوشف ،المرجع نفسو ،ص ص .75-69
عزيرة يسمينة ،مرجع سابؽ الذكر ،ص .54
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 -3أهداف الشراكة بالنسبة لإلتحاد األوروبي:
ييدؼ االتحاد األوروبي مف ىذه الشراكة إلى تحقيؽ أىداؼ ذات بعدا استراتيجي و التي يمكف
تمخيصيا فيما يمي:
أ -تصريف المنتوجات األوروبية :باعتبار الجزائر أىـ شريؾ لإلتحاد األوروبي في مجاؿ المبادالت
التجارية فمف الضرورة الحفاظ عمى األسواؽ الجزائرية و التوسيع في المنطقة.
ب -التحكم في الهجرة نحو الدول االتحاد األوروبي و أثارىا بسبب ارتفاع النمو الديمغرافي في
الجزائر بالمقابؿ وضعت برنامج تتحكـ مف خاللو في استقطاب فئة اليد العاممة التي تحتاج إلييا باعتبارىا أف
الدوؿ األوروبية مجتمع مسف ( متقدـ في سف) ،و استغالليا أيضا عبر استثمارات األجنبية المباشرة.

1

المبحث الثاني  :تقييم الشراكة األوروجزائرية
المطمب األول :إيجابيات و سمبيات الشراكة األوروجزائرية:
 -1اآلثار اإليجابية:
يمكف لنا أف نستخمص اآلثار المرتبة مف الشراكة األروجزائرية و ىي مجموعتيف :
آثار إيجابية:
 مف خالؿ إقامة سوؽ عدة تستفيد الجزائر مف إحياء قطاعات ما و تسويؽ منتجاتيا و ذلؾ إلزالةالقيود الجمروكية.
 إيجاد طريؽ لمتخفيض في المنتجات و ارتفاع القدرة التنافسية إزالة الحواجر يعزز تنافسات بيف الشركات األوروبية و الجزائرية.1

إبراىيـ بوجمخة  ،دراسة تحميمية و تقيمية إلطار التعاون الجزائري األوروبي عمى ضوء اتفاق الشراكة األوروجزائرية ،دراسة تقييمية

لمجموعة من المتغيرات الكمية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستر تخصص اقتصاد دولي ،جامعة محمد خيضر بسكرة :كمية العموـ االقتصادية
و التجارية و عموـ التسيير ،2013/2012 ،ص ص .166 – 164
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 إمكانية استفادة المؤسسات الوطنية مف التكنولوجية وىذا ما يؤدي إلى التطوير في المجاؿالصناعي و يؤدي ىذا إلى وقفة االنتاج و االكتفاء الذاتي لمدولة والقدرة عمى تصدير منتوجاتيا إلى
الخارج.1
 االستفادة مف المساعدات المالية و الفية التي تقدميا أوروبا. إستفادة الجزائر مف الدعـ األوروبي في االستثمار المباشر. نقص تكاليؼ النقؿ لمصادرات الجزائرية لقرب المسافة. -االستفادة مف الجانب التقني.

2

 ىذه الشراكة سمحت لمجزائر أف تكتسب نظرية إيجابية مف طرؼ العالـ الخارجي ،خاصة بالنسبةلممستثمريف سواء كانوا أجانب أو أوروبييف.
 -استفادة الجزائر مف الخبرات في مختمؼ المجاالت  :التسيير و التسويؽ.

3

 مف أجؿ تنمية اقتصاديات دوؿ الشماؿ. اف اىتماـ االتحاد األوروبي بالجزائر يرجع إلى اىتماماتو المتوسطية. لجأ االتحاد األوروبي لمحديث في مختمؼ المواضيع التي تشمؿ عدة مجاالت السياسية ،اقتصاديةاجتماعية  )...مف أجؿ الزيادة في المشاركة و تفعيميا لتسييؿ حركة السمع و رؤوس األمواؿ.4

1
2

ليمة أوشف  ،مرجع سابؽ الذكر  ،ص ص .97 – 96

بدوف مؤلؼ ،إتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي و الجزائر ،متوفر عمى الرابط، /vb/showthank phpwww.aklil.com ، :

 ،2016/09/04الساعة .14:01
3
4

عبد الحميد زعباط ،مرحع سابؽ الذكر ،ص ص .65 – 64

عبد الجميؿ ىويدي ،انعكاسات األورومتوسطية عمى التجارة الخارجية في الجزائر ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستر في العموـ االقتصادية

تخصص اقتصاد دولي ،جامعة محمد خيضر بسكرة:كمية العموـ االقتصادية و التجارية و عمومـ التسيير ،2012،ص ص .146 – 145
102

الشراكة األوروجزائرية

الفصل الثالث :

 -2اآلثار السمبية:
بالرغـ مف األثار اإليجابية لمشراكة األوروجزائرية إال أف الواقع و معطياتو بينف لنا مجموعة مف اآلثار
السمبية و المتمثمة في:
 تعد الجزائر سوقا لمنتوجات األوروبية بحيث تصبح دولة مستوردة و الذي ساعد اإلتحاد األوروبيإلى زيادة نسبة صادراتيا لمجزائر ىو تقمص الجواز الجمروكية.
 عدـ قدرة الجزائر عمى منافسة المنتوجات األوروبية في االسواؽ بسبب البند الذي يمنع منحالتفضيالت لممنتوجات الج ازئرية.
 ترجع سبب القواعد المنافسة الصارمة إلى رغبة االتحاد األوروبي في بقاء الجزائر تابعة لو. تمنع أوروبا مف دخوؿ المنتوجات الجزائرية إلى دوليا و ذلؾ راجع إلى عدـ تطبيؽ الجزائر لممعاييرالصحية في منتوجاتيا.

1

 فرض الجزائر الرسوـ الداخمية لسد العجز في الميزانية الدولة الذي سببتو ازالة الرسوـ الخارجية.نقص طمب المنتوجات المحمية عكس الخارجية مما يؤدي إلى غمؽ المؤسسات الوطنية و تسريح
العماؿ و بالتالي زيادة نسبة البطالة.2
 إف ا الشراكة األوروجزائرية لـ تعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ المسطرة فييا ،إذ سيطر الطرؼاألوروبي عمى كؿ جوانب ىذه الشراكة التي تخدـ مصالحة بالدرجة األولى رغـ قدرة الشراكة ىذه
عمى تحقيؽ مصالح.

1

محمد سيدمو ،حقائق مؤلمة عن اتفاق الشراكة الجزائري األوروبي ،متوفرفي الرابط التالي:

http:/www .elkhbare.com/press/ article/ 76747#sthash.dz.b/z8….
 ،2016/09/12.EDNKPO33.DPAF.502/08/2016°الساعة.12:12 :

2

مصطفى  ،اتفاق الشراكة بين الجزائر و االتحاد األوروبي فيhttp///WWW .wadiland.com/t 9107.topic :

،02/09/2016الساعة.10:32:
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 السعي نحو إقامة منطقة تبادؿ حر يؤدي إلى عدـ توازف الطرفيف فيذا بعمؿ لصالح الطرؼالقومي.
 السياسات المنتيجة مف قبؿ الجزائر في ىذه الشراكة لـ تكف كافية و قادرة عمى التصدي لمتحدياتالتي تفرضيا الشراكة األوروجزائرية و كثرة اآلثار السمبية الناجمة مف ىذه الشراكة عمى الجزائر
والتي لـ تسمح ليا مف دخوؿ منطقة التبادؿ الحر أدى إلى مطالبة الجزائر إلى منطقة التبادؿ
الحر.

المطمب الثاني :عراقيل الشراكة األوروجزائرية:
بما أف الجزائر تواجو تخمؼ في مختمؼ المياديف و مستوى متدني في التنمية و كذلؾ عدـ وجود سوؽ
اقميمية الراجع إلى عدـ القدرة عمى تحقيؽ التكامؿ المغاربي و كذلؾ التحديات و االشكاليات االجتماعية التي
ليا عالقة بالتعديؿ اليياكمي و الظروؼ األمنية ،و نجد مف العراقيؿ التي وقفت أماـ تسير ىذه الشراكة مع
االتحاد األوروبي ما يمي:
 عدـ بذؿ مجيودات مف طرؼ الجزائر لموصوؿ إلى مرتبة الشراكة الحقيقية مع الشماؿ. ندرة اليياكؿ القاعدية ال يسمح بالتوسيع ضمف منظور الشراكة االقتصادية تراجع التبادالت بيفلمجزائر و الدوؿ األخرى في السمع و الخدمات و رؤوس األمواؿ.
 الفشؿ في االستثمارات األجنبية و ذلؾ لعدـ االستقرار السياسي و االقتصادي خاصة عندما التستطيع الدولة حماية حقوؽ المستثمريف.1
 -التفاوت الموجود بيف الدوؿ األوروبية المتقدمة و الجزائر باعتبارىا سائرة في طريؽ النمو.

1

ليمى قطاؼ ،مرجع سابؽ الذكر ،ص .3
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 اعتماد الجزائر عمى مصدر واحد و ىو المحروقات و ضعؼ نظاميا الجباني مع وجود مؤسساتغير قادرة عمى المنافسة.
 تصنيؼ المشاريع حسب أولويات االتحاد األوروبي دوف مراعاة أولويات الجزائر فاالتحاد األوروبيأعطى أىمية لمجانب السياسي و األمف الذي يخدـ مصالحو عمى حساب التنمية في الجزائر
باعتبارىا أولوية ىامة ليا.
 تبعية الجزائر لدوؿ الشماؿ في المجاؿ الفالحي و الصناعي و ذلؾ لعدـ قدرتيا عمى تحقيؽاإلكتفاء الذاتي الغذائي
 -عدـ التحكـ في التكنولوجيا و ىذا ما يجرىا إلى عدـ القدرة عمى المناقشة.1

المطمب الثالث :شروط نجاح الشراكة األوروجزائرية
 .1استقرار االقتصاد الكمي :و ىذا ييدؼ إلى إعطاء مصداقية لجمب المستثمريف األجانب ,مما
يؤدي بدوره لى تعويض النقص في إيرادات الدولة الناتجة عف تفكيؾ الرسوـ الجمركية ,ىذا مف جية و مف
جية أخرى يسمح بخمؽ مناصب عمؿ وبالتالي الحد مف البطالة و يكبح اليجرة غير الشرعية لمشباب
الجزائري
 .2تخفيض المديونية الخارجية :ألف المديونية ال تساعد عمى عممية التصحيح الييكمي لالقتصاد
الكمي بسبب آثارىا السمبية عمى ميزاف المدفوعات و الميزانية العامة ،خاصة و أف دوؿ االتحاد األوروبي ىي
المديف األوؿ لمجزائر ،و في ىذا الخصوص فاف التقرير الذي صدر عف المركزي الجزائري عاـ  2006حوؿ
التطور االقتصادي و النقدي في الجزائر ،أف المقومات األساسية لالقتصاد الجزائري شيدت تعزي از ىاما مع
1

بوخمفة عبد الرحماف ،الشراكة االوروجزائرية و تأثيرها عمى المؤسسة الجزائرية ،متوفر عمى الرابط التالي:
memoramdum-diplôme-de html (10/09) econed hat. Blogspot.com

،2016/09/02،/2015/02indieالساعة.18:35:
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بروز التوازف النقدي وتخفيض الديوف الخارجية التي تراجعت عاـ  2005وىذا ناتج عف القرار االستراتيجي
لمجزائر فيما يخص التسديد المسبؽ لمديف العمومي الخارجي ،خاصة و أف احتياطات النقد األجنبي في تراكـ
مستمر و التي نتجت عف ارتفاع سعر البتروؿ
 .3تخفيض القيود التعريفية :لمدخوؿ في منطقة التبادؿ الحر خالؿ عاـ  2017يجب تغيير الييكمة
الجبائية الداخمية لمجزائر و كذا إصالح نظاـ الجمارؾ حتى ال تمس االقتصاد الجزائري بصفة مباشرة و دفعة
واحدة بحذؼ التعريفة الجمركية
 .4وضع نظا ـ أو شبكة لمحماية االجتماعية :ألف تحرير التجارة الجزائرية سيؤدي إلى رفع الحماية
عمى القطاعات المحمية وىذا ما سوؼ يؤدي إلى تخفيض األجور وعممية تسريح العماؿ مما يخمؼ ما يعرؼ
بالبطالة و بالتالي انتشار الفقر والمجاعة ,لذا يجب مواجيتيا بسياسة اجتماعية صارمة تعمؿ عمى ضماف
بعض الحقوؽ لمعماؿ المسرحيف و ذلؾ بتوفير ليـ آلية و شبكة اجتماعية لحمايتيـ
 .5إصالح التشريعات :وفي ىذا المجاؿ يجب عمى الجزائر أف تكيؼ إطارىا القانوني قصد جمب
االستثمار و دخوؿ رؤوس األمواؿ األجنبية لمجزائر ويتـ ىذا بسف قوانيف تحفز المستثمريف و تمنحيـ
امتيازات كالتسييالت و اإلعفاءات الجبائية و توفير الضمانات الكافية ليـ
 .6التشاور مع الشركاء االقتصادييف واالجتماعييف :يجب إعالـ كؿ المتعامميف االقتصادييف
واالجتماعييف باتفاقية الشراكة الجزائرية األوروبية ,و يجب إقناعيـ بما توفره ىذه االتفاقية مف مزايا ,و يجب
توضيح ليـ التضحيات والتحديات التي ستواجييـ ألنيـ معنييف بيذه الشراكة بصفة مباشرة نظ ار النعكاساتيا
عمييـ.

1

1

بدوف مؤلؼ ،شروط نجاح إتفاق الشراكة األوروجزائري ،متوفر عمى الرابط التالي:

،2016/08/22 ،http://montada.echoroukonline.com/archive/index.php/t-44802.htmlالساعة.22:45:
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المبحث الثالث :السيناريوهات المستقبمية لمشراكة األوروجزائرية:
المطمب األول :السيناريو الحالي لمشراكة األوروجزائرية ( الوضع القائم):
ىو سيناريو يفترض استمرار األوضاع عمى حاليا ،بالرغـ مف المحاوالت المبذولة مف الطرؼ
األوروبي و الجزائري لموصوؿ إلى شراكة حقيقية إال أنيا اعترضتيا عقبات و تحديات أمنية عرقمت مسار
ىذه الشراكة :كال يجرة غير شرعية ،االرىاب...إألخ إلى جانب عدـ التوازف بيف الطرفيف ،حيث تبقى الجزائر
تابعة لإلتحاد األوروبي كوف ىذا األخير لو مكانة اقتصادية قوية إذ يممؾ عدد كبير مف الدوؿ الصناعية في
العالـ ( فرنسا ،ألمانياػ اسبانيا ، )...عكس الجزائر التي تتميز باالقتصاد الريعي ،فيي تعتمد في صادراتيا
عمى مورد واحد واقتصاديا ت تطمع دائما إلى المساعدة مف الطرؼ الشمالي  ،فيي مصدر لمطاقة لإلتحاد
األوروبي.
عدـ قدرة الجزائر ممارسة أنشطة اقتصادية متنوعة و مختمفة و كذا إىماليا لمقطاع الزراعي ،و قد
حاولت الج زائر تطوير اقتصادىا إذ عممت عمى اقتراح وضع برنامج الدعـ في الفترة  2009إلى 2014
بكمفة  288مميار دوالر إال أنو لـ يأتي بنتائج مبيرة لتقدميا و ىذا راجع إلى غياب رسـ مخططات مستقبمية
والتنبؤات اليشاشة و بالتالي الوضع االقتصادي أدى إلى الالستقرار والألمف.1
وبتواجد التطرؼ الفكري في الجزائر و انتشار ظاىرة اإلرىاب نعتبر المنطقة المتوسطية مف بيف الغير
المستقرة ،و ىذا ما يؤدي إلى تأثر األنشطة االقتصادية خاصة في الجزائر التي عرفت فترة مزرية في
التسعينات.
وما جعؿ أوروبا تتخوؼ في ىذا التطرؼ الفكري و األوضاع السائدة في المنطقة ىو تعرضيا إلى
خمؿ في أمنيا الداخمي و أحسف مثاؿ عمى ذلؾ (تفجيرات مدريد ،لندف ،شارلي ايبدو ،بروكسيؿ)...

1

رفيؽ بخوش ،الوضع االقتصادي في الجزائر إلى أين؟ ،قناة  MBCمتوفرة عمى الرابط اآلتي:

.23:30 ،26/09/2016، articles/htmlhttp://www.mbc.net/ar/programs/mbc-news/
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الموقع االستراتيجي الذي تحتمو الجزائر وباعتبارىا نقطة عبور و تواصؿ بيف الدوؿ المتوسطة أدى إلى
عدـ االستقرار وبالتالي تأثر العالقات األوروجزائرية بسبب تخوؼ االتحاد األوروبي عمى أمنو الداخمي.1
ومف بيف النقاط التي أدت إلى إمكانية حدوث السناريو وجود مجموعة مف االعتبارات التي كانت سبب
االستمرار في بقاء الوضع الحالي و ىي:
 عدـ تحقيؽ كتمة أوروبية موحدة وحقيقية وبالتالي افتقادىا لقاسـ مشترؾ تقوـ عميو توجياتياالمستقبمية.
 التواجد األمريكي في المنطقة المتوسطة أثر عمى العالقات األوروجزائرية خاصة. -صعوبة تنفيذ سياسة االتحاد األوروبي في المنطقة.

2

المطمب الثاني :السيناريو االصالحي لمشراكة األوروجزائرية (النجاح):
سيناريو النجاح المتوقع حدوثو ىو التحقيؽ التاـ لمشراكة األوروجزائرية ،كوف االتحاد األوروبي يسعى
إلى التنامي السياسي والتحوؿ إلى مؤشر في المنطقة األورومتوسطية كونو يرغب أف يمعب دو ار فعاال
مستقبال ىادفا غمى انشاء أسواؽ لتنمية اقتصاده بغية تشكيؿ كتمة اقتصادية قادرة عمى مواجية التكتالت
االقتصادية األخرى ،وىذه الشراكة تظير مدى االسياـ الذي سيقدمو االتحاد األوروبي إلنشاء عالقات
متكاممة في المنطقة.
اقامة منطقة تبادؿ الحر ىو تنفيذا وتطبيقا لمشراكة و يبقى عمى الجزائر غزو األسواؽ األوروبية وليب
االعترافات القيمية لصالح خصوصيات المجتمع الجزائري.

1

سمارة فيصؿ  ،البعد اإلنساني في الشراكة األورومغاربية بين مسار برشمونة إلى غاية مشروع اإلتحاد من أجل المتوسط-1995

، 2008مذكرة نيؿ شيادة الماجستير في العموـ السياسية و العالقات الدولية،جامعة مولود معمري تيزي وزو:كمية الحقوؽ و العموـ
السياسية ،2013،ص ص .149-146
2

سمارة فيصؿ  ،مرجع سابؽ الذكر  ،ص .167
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كؿ نتائج مستقبؿ ليذه الشراكة يحفز ويدفع إلى تعميؽ التكامؿ األوروجزائرية ،و أدت اإلصالحات
الديمقراطية في الجزائر إلى تحقيؽ العالقات األوروجزائرية عمى أرض الواقع بعدما كانت مجرد نظرة.1
تيدؼ الجزائر مف ىذه الشراكة إلى تنمية اقتصادىا وجعمو قادر عمى الدخوؿ إلى األسواؽ األوروبية
مف خالؿ خمؽ جو ومناخ مناسب لمعمؿ بإيجاد آليات ووسائؿ كفيمة لتحسيف االقتصاد أكثر وتشجيع
االستثمارات ،فالجيود تقتصر عمى بناء ركيزة انتاجية جديدة بتحسيف القوة التنافسية باستخداـ أحدث
التكنولوجيات و تنويع األنشطة االقتصادية.

2

يأتي ىذا السيناريو بعممة مف المعطيات و االعتبارات القريبة إلى النجاح في التعاوف األوروجزائري فيو
يتعدى المجاؿ الثقافي و االجتماعي ليشمؿ المجاؿ األمني ،السياسي ،االقتصادي.
ومف خالؿ دراستنا االتفاقية األوروجزائرية نجد مختمؼ النقاط اإليجابية التي تظير لنا تفاؤال.
وفي مراحؿ الشراكة األوروجزائرية نجد أنيـ اتفقوا عمى حتمية تطوير العمؿ اإلنساني ببرامج التنمية
البشرية ،و االجتماعية و دعـ حقوؽ اإلنساف ،الدي مقرطة ،لتحقيؽ ىذا البد مف تشجيع النقابات و األحزاب،
البحث العممي لبموغ المساعي المسطرة.
إف ىذا السيناريو يشترط التعاوف بيف الطرفيف في مختمؼ المجاالت لتتمكف مف تحقيؽ ما ىو في
أرض الواقع لتحقيؽ النجاح و ذلؾ بوضع المصالح المشتركة أولوية ىامة بالنسبة لمطرفيف 3و يمكف تأكيد
عمى نجاح ىذا السيناريو بوضع الخالفات و التطرقات الفكرية بيف الطرفيف جانبا ،فرغـ كؿ التحديات
والسمبيات التي اعترضت الشراكة األوروجزائرية إال أف ىذا السيناريو يعطي بذرة تفاؤلية في نجاحو.

1

فمواز ابراىيـ  ،الشراكة األورومتوسطية و رهانات األمم و السمم في المنطقة ،التجديد العربي متوفر عمى الرابط التالي:

،26/09/2016، www.arabrenewal.info/2010.06.11.14.13.03/53533.htmlالساعة.11:07:

Instrument européenne de voisinage et de partenariat : maroc, document de stratégie 2007 -2013

2

disponible sur : https://ecas.europe.en/emp/pdf/country/enpi-csp-MORROCO.frpdf vu le 26/09/2016,
3

à 02h00.

سمارة فيصؿ ،مرجع سابؽ الذكر  ،ص ص .166-163
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ىذه الشراكة قامت بإنشاء مشاريع بيف الطرفيف لمتعاوف و جمع مكاسب لتنمية المؤسسات المحمية
تقنيات ذاتية في اإلنتاج و بزيادة مشكالت الطاقوية لمجزائر جعميا تكثؼ وتطور انتاجيا و ارتفاع احتياطاتيا
الرسمية عكس االتحاد األوروبي الذي عرفت احتياطاتو تراجعا.1

المطمب الثالث :السيناريو الثوري لمشراكة األوروجزائرية (اإلخفاق):
ىذا السيناريو محتمؿ الوقوع خاصة بالنسبة لمجزائر لما آلت إليو دوؿ الجنوب مف مشاكؿ في شتى
المجاالت.
فالسيناريو الثوري متوقع الوقوع ،لـ تعمؿ الجزائر عمى استغالؿ و االستفادة مف الشراكة رغـ المزايا
الممنوحة منيا ،فالجزائر لـ تتقيد بالمعايير األوروبية في اإلنتاج بحيث لـ تستفد مف اإلعفاءات الواسعة
لمنتجاتيا و كذا التسييالت المقدمة ليا مف أجؿ الدخوؿ و المشاركة في السوؽ األوروبية ،إذ لـ تستفيد
الجزائر إال القميؿ مف "نظاـ الحصص" بحيث استغمت ستة( )6أصناؼ مف مجموع  ،41عمى عكس االتحاد
األوروبي الذي استفاد واستغؿ غالبة المنتجات والحصص ذات اإلعفاءات مف الرسوـ والتعريفات الجمروكية.
استفادة االتحاد األوروبي مف ال ميزاف التجاري خاصة عندما ارتفعت و أرادت الجزائر منو خالؿ سنة
2007إلى  2008ب ػ  %7.69و ىذا يكثؼ تبعية الجزائر واعتماده عمى معظـ الواردات األوروبية ،و تعاني
الجزائر أيضا مف ضعؼ و تواضع االستثمارات الممنوحة ليا خاصة مقارنة بدوؿ الجوار المغاربي.2
عرفت الجزائر التحديات متعمقة بمستويات تنافسية و مؤسساتيا االقتصادية ،التي تستعمؿ في إطار
منطقة حرة و تكوف في منافسة غير متوازنة خاصة في حالة تدىور األوضاع بيف المؤسسات االقتصادية
1

إبراىيـ فمواز  ،واقع و آفات الشراكة األورومتوسطية:

 ،26/09/2016 ،http://www.maspatiliques.com/mas/indes.php?optio,.comالساعة.18:18:
2

صبحة بغورة ،بعد أربع سنوات من اتفاق الشراكة بين الجزائر و االتحاد األوروبي :شراكة غير متكافئة ،متوفرة عمى الرابط التالي:

http://www.amarefh.net/shom-content-

 ،26/09/2016 model=138&&10=488&Chowall=on sud.php?cuv=363&model=M&Sudالساعة .19:27
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الجزائرية عمى غارر مؤسسات االتحاد األوروبي التي تمارس أعماؿ الصافي نطاؽ تكاممي إندماجي وىذا ما
يوضح و يفسر لنا عدـ قدرة الجزائر مواجية و تحدي المؤسسات األوروبية و بالتالي تكوف ىذه المنافسة
لصالح أوروبا في المنطقة الحرة ،و بالتالي يجب إلى استخداـ السياسات التأىمية الممكنة لمجابية التحديات
و القدرة عمى المنافسة ،حيث أثبتت التجارب أف اقتصاديات الدوؿ النامية كانت المتضرر األكبر في ظؿ
ىذه المنافسة.1
تركز فرنسا عمى المسائؿ التي تخصيا بالدرجة األولى و خاصة في المجاليف السياسي واألمني
كاليجرة غير الشرعية ،الجريمة المنظمة ،عمى عكس الجزائر التي عممت عمى التنسيؽ و التعاوف مف أجؿ
مكافحة اإلرىاب وصوال إلى الجريمة المنظمة ،فأوروبا لـ تقدـ الكثير لدوؿ الجنوب خاصة في مكافحة
اإلرىاب  ،و لكف عندما شعرت بالخطر عمييا و عمى أراضييا ىيأت آليات و ساندت دوؿ الجنوب لمجابية
الخطر اإلرىابي الذي ييدد المنطقة المتوسطية.
طمبت الجزائر النظر مجددا في اتفاقية الشراكة بينيا و بيف االتحاد األوروبي في مجاؿ الطاقة،
وباعتبار الجزائر تح تؿ المرتبة الثالثة في مجموعة الدوؿ الممولة ألوروبا بالغاز ،تريد أف تقوـ بتعاوف أوسع
بينيا و بيف االتحاد األوروبي ليصؿ إلى الطاقة الشمسية و الطاقة النووية.
فشمت الجزائر في تحقيؽ األىداؼ التي رسمتيا لنفسيا في اتفاقية الشراكة بينيا و بيف االتحاد
األوروبي ،و مف بيف األىداؼ غير المحققة ىي رفع صادراتيا نحو أوروبا الخارجة عف قطاع النفط و الغاز
التي كانت فقط حبر عمى ورؽ.
رغـ كؿ المجيودات التي بذلتيا الجزائر في مجاؿ جمب االستثمارات و تسييؿ حركة تنقؿ االفراد إال
أنيا لـ تنجح.2
1

صالح صالحي " ،التحديات المستقبمية لالقتصاديات المغاربية في مجاؿ الشراكة مع االتحاد األوروبي" ،مجمة العموم االقتصادية ،ع،2،

 ،2003ص ص .39-36
2

صبحة بغورة ،مرجع سابؽ الذكر.
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مما سبؽ نرى أف عدـ نجاح الشراكة األوروجزائرية يعود إلى عدـ وجود توازف و تماسؾ بيف الطرفيف
في مختمؼ التحديات السياسية ،األمنية ،االقتصادية التي تعيشيا الجزائر.
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إستنتاجات:
اإلتحاد األوروبي استغؿ الوضع المتأزـ الذي كانت عميو الجزائر سابقا حيث اقترح إقامة شراكة فيما
بينيا وذلؾ بتقديـ وعود مف أجؿ مساعدتيا وتحسيف وضعيا متزعمة تأىيؿ وتطوير االقتصاد الجزائري قصد
االنفتاح أكثر و إدماجيا في االقتصاد العالمي وتحسيف وضعيا إال أف الواقع أثبت العكس إذ أف اإلتحاد قد
رسـ أىدافو الخفية مسبقا  ،حيث عمؿ اإلتحاد عمى تحقيؽ مصالحو بالدرجة األوؿ و لـ يتوصؿ الطرؼ
الجزائري إلى نتائج تمكنو مف تطوير تنميتو باختالؼ مستويات النمو االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي،
فضال عف االختالفات األخرى بيف الطرفيف و عدـ التكافؤ أدى إلى عرقمة وعدـ تحقيؽ شراكة أوروجزائرية
حقيقية وفعالة وجعؿ الجزائر في تبعية دائمة لإلتحاد األوروبي.
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إن رغبة اإلتحاد األوروبي في إعادة إحياء قوتو من جديد و بموغ درجات أعمى من التطور والتقدم
ما جعمو يسعى لتحقيق كتمة موحدة و سياسة خارجية مشتركة ،و تخوفاتو من التيديدات القائمة من دول
جنوب المتوسط ىذا ما دفعو إلى إيجاد وسائل و آليات لمدخول في شاركة أورومتوسطية عبر مبادرات
مختمفة و الشراكة األوروجزائرية واحدة من بين ىذه الشراكات المبرمة بين دول الجنوب و اإلتحاد
األوروبي ،فمن خالل دراستنا وجدنا أن اإلت حاد األوروبي ال يعتبر دول الجنوب كشريك قوي وفعال،يظير
ذلك في عدم مراعاتو لمصالح و خصوصية الجنوب فيو يسعى لتحقيق مصالحو الذاتية بعيدا عن
المصالح المشتركة،إذ نرى ذلك بشكل واضح عند تطبيق السياسات األوروبية عمى أرض الواقع .
إن األوضاع التي مرت بيا الدول األوروبية دفعتيا إلى التخطيط إلنشاء كتمة موحدة و بذلك ظير
اإلتحاد ،يتضمن مجموعة دول تعمل عمى تحقيق سياسة خارجية مشتركة أكسبتيا قوة في الساحة الدولية
وأصبح بذلك من أكبر القوى االقتصادية في العالم ،إال أن التشققات التي تعرض إلييا كالعولمة ،اليجرة،
مشكمة توسيع اإلتحاد األوروبي ،و الى جانب الصدمة الداخمية التي عرفيا اإلتحاد مؤخ ار كل ىذا يعرضو
الى إنقسامات و تشتتات ،و هذا ما تثبته صحة الفرضية األولى.
دخول الدول الجنوبي ة في شراكة مع دول اإلتحاد األوروبي رغم التفاوت الموجود بينيا لتحقيق
أىداف مشتركة سيؤدى إلى تفاقم مشاكل الدول الجنوبية و عدم توازن و ضعف الدول الجنوبىة أمام دول
اإلتحاد األوروبي ما جعميا تبقى دائما تحت ىاجس التبعية ،إذ طغى طابع المصمحة الخاصة عمى
حساب المصمحة المشتركة في السياسات اإلتحاد األوروبي ،و هذا ما تثبته الفرضية الثانية.

115

خاتمة

.

الوضع الذي كانت عميو الجزائر فرض عمييا قبول الشراكة األوروبية دون مراعاة النتائج االالحقة
،حيث الزمت الجزائر عمى إيجاد مسا ار جديد إلعادة بناء اقتصادىا فقد إتجيت نحو إبرام إتفاقيات جيوية
كما ىو الحال في إتفاق الشراكة األوروجزائرية.
إال أن الخطوة التي أقدمت عمييا الجزائر يترتب عنيا مجموعة من اإلنعكاسات و األثار السمبية
سواء في الحاضر أو في المستقبل و ىذه اإلنعكاسات تمس مختمف القطاعات ألن اإلتحاد االوروبي
يستغل ىذه الشراكة لخدمة مصالحو عمى حساب المصالح الجزائرية و هذا ما يثبت صحة الفرضية
الثالثة.
و في األخير نستنتج ما يلي:
 غياب سياسة خارجية مشتركة لإلتحاد األوروبي. سعي اإلتحاد األوروبي في سياساتو إلى تحقيق أىدافو الخفية عمى حساب دول الجنوب وجعلدول ىذه األخيرة في تبعية لمشمال.
 دخول الجزائر في شراكة مع اإلتحاد األوروبي رغبة في تنمية إقتصادىا فيو الشريك التجارياألول ليا دون مراعاة النتائج الالحقة.
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الشراكة

بٌن

الجزائر

و

االتحاد

األوروبً

في:

http///WWW .wadiland.com/t 9107.topic
،02/09/2016الساعة.10:32:
 .11بوخلفة عبد الرحمان ،الشراكة االوروجزائرٌة و تأثٌرها على المؤسسة الجزائرٌة ،متوفر على
الرابط التالي:
memoramdum-diplôme-de html (10/09) econed hat. Blogspot.com
،2016/09/02،/2015/02indieالساعة.18:35:
 .12بدون مؤلف ،شروط نجاح إتفاق الشراكة األوروجزائري ،متوفر على الرابط التالي:
،http://montada.echoroukonline.com/archive/index.php/t -44802.html
،2016/08/22الساعة22:45:
 .13رفيق بخوش ،الوضع االقتصادي فً الجزائر إلى أٌن؟ ،قناة  MBCمتوفرة على الرابط اآلتي:
articles/htmlhttp://www.mbc.net/ar/programs/mbc-news/

،26/09/2016،

.23:30
 .14فلواز ابراهيم  ،الشراكة األورومتوسطٌة و رهانات األمم و السلم فً المنطقة ،التجدٌد العربً
متوفر على الرابط التالي:
www.arabrenewal.info/2010.06.11.14.13.03/53533.html
،26/09/2016،الساعة.11:07:
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 .15إبراهيم فلواز  ،واقع و آفات الشراكة األورومتوسطٌة:
،http://www.maspatiliques.com/mas/indes.php?optio,.com

،26/09/2016

الساعة.18:18:
 .16صبحة بغورة ،بعد أربع سنوات من اتفاق الشراكة بٌن الجزائر و االتحاد األوروبً :شراكة غٌر
متكافئة ،متوفرة على الرابط التالي:
http://www.amarefh.net/shom-content- .17
model=138&&10=488&Chowall=onsud.php?cuv=363&model=M&Sud
 ،26/09/2016،الساعة .19:27
 .18بدون مؤلف ،مجموعة حوار  5زائد  ... 5أرضية مالئمة لتعميق الحوار السياسي ولتعزيز التعاون
بين البلدان الشريكة ،متوفرة على الرابط التالي:
http://www.menara.ma/ar/2014/05/22/1178724-

 ،2016/09/10 ،الساعة:

.09:18
 .19اإلتحاد األوروبي ،متوفر في الرابط التالي
 ،6772/71/71،http://www.stayineurope.info/eunion/الساعة75:47:

 مقاالت
 .1أحمد سعيد نوفل ،اإلتحاد األوروبي في مطمع األلفينة الثالثة الواقع و التحديات.
 .2ابراىيم اسماعيل ،االتحاد األوروبي التجربة و التحديات 6 ،جوان .2006
 .3جدي عبد الحميد بالل،استراتجيات االتحاد األوروبي تجاه دول الجنوب المتوسط نموذج
مصر.2002،
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الملخص باللغة العربية :
أثبت الواقع الدولي بعد الحرب الباردة مدى هشاشة األوضاع في منطقة المتوسط و ذلك بسبب
التغيير الجذري في العالقات بين الدول  ،حيث أصبح المتوسط مسرحا لنمو العالقات بين الدول
األوروبية و دول الجنوب ،لقد إكتسبت المنطقة إهتمامات كبيرة خاصة األوروبي ،التي عممت عمى طرح
مختمف السياسات والمبادرات لتطوير العالقات مع الضفة الجنوبية لتحقيق األمن و اإلستقرار ،لقد كانت
السياسات األورومتوسطية ( إعالن برشمونة ،حوار خمسة زائد خمسة ،سياسة الجوار األوروبية ،اإلتحاد
من أجل المتوسط) كمها تسير في مسار واحد وهو تحقيق أهداف اإلتحاد األوروبي عمى حساب الجنوب،
وكانت الدول الجنوبية كطرف مصادق فقط ،فهي تسعى بدورها لتنمية دولها لكن في آخر المطاف و إلى
حد اآلن لم تتوصل إلى أي نتائج إيجابية بل بقيت فقط في منطق التبعية لمشمال.
لقد تمكنت السياسة الخارجية األوروبية من إنشاء إتفاقيات مع الدول الجنوبية عمى حدى ،
عكس دولها التي تتفاوض ككتمة  .و من بين الدول الجنوبية تونس ،المغرب و الجزائر ،نجد هذه األخيرة
وقعت إتفاقية بهدف تطوير إقتصادها واعادة بناء هياكمها ولكن هذه الشراكة تخدم الطرف األوروبي أكثر
من الجزائري.
الكممات المفتاحية  :اإلتحاد األوروبي ،السياسة الخارجية ،منطقة المتوسط  ،الشراكة األورومتوسطية،
الشراكة األوروجزائرية.

Résumé :

la réalité internationale a prouvée après la guerre froide, la fragilité de la situation dans
la région méditerranéenne en raison du changement radical dans les relations internationaux ,
d’ailleurs, elle est devenue la scène de la croissance des relations entre les pays européens et
les pays du Sud, ou la région a gagné un grands intérêts spécialement européen, qui a travaillé
sur diverses politiques mises et des initiatives visant à développer les relations avec le Sud
pour assurer la sécurité et la stabilité, les relations politique euro-méditerranéenne (déclaration
de Barcelone, dialogue cinq plus cinq, la politique européenne de voisinage, l'Union pour la
Méditerranée) vont toutes dans une même direction qui est d'atteindre les objectifs de l'UE, en
contre parti les pays du Sud sont utile que pour la signature des accords, malgré qu’ils
travaillent pour le développement de leur pays, mais jusqu'à présent, ils n’ont pas atteint des
résultats positifs, ils sont seulement resté dans la subordination au nord.
La politique européenne étrangère a été en mesure d’établir des accords avec les pays
du Sud séparément, contrairement a ses pays qui négocient comme un bloc, parmi les pays du
Sud nous trouvons la Tunisie, le Maroc et l’Algérie, ce dernier a signé un accord pour
développer son économie et à reconstruire les infrastructures, mais ce partenariat sert
beaucoup plus la partie européenne qu’Algérienne.

Mots clés : Union Européen, politique étrangère, la Méditerranée, le partenariat euroméditerranéen, le partenariat Euro-Algérien.
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