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 الّلهم عّلمنا ما ال نعلم. 

 وانفعنا مبا نتعلم. 

 وزدان علما

 



 دير ــــــــشكر وتق

 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على اشرف املرسلني ومصدقا لقوله تعاىل" لئن 

 .شكرمت ألزيدنكم"

 .الجناز هذا العملفألف محد و شكر هلل  الذي وفقين وانعم عليا بنعمة الصرب والقوة 

وأتقدم أبمسى عبارات الشكر إىل كل من ساعدين طوال مشواري وخاصة األستاذ 

هذه  ن حممد "الذي مل يبخل عليا بنصائحه وتوجيهاته القيمة اليت كانت عوان يل إلمتام"عمرو 

 .املذكرة

شكر  أا على مناقشة املذكرة كما ملقبوهل"تباين وهيبة"،" وانمر هيبة "،وكذا اللجنة املوقرة 

 كل من ساعدين من قريب أو بعيد .

 

 شعالل سعدية



 داءــــــــــــــــــــــــــــــإه

 بسم هللا الرمحان الرحيم

اىل:ــــــــقال تع  
االكرب وابلوالدين إحساان،إما يبلغنا عندك االاايه  اتعبدو "وقضى ربك أن ال  أو كالمها  ادامهإح 

(23:اآلية)اإلسراءسورة  ال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا"فال تقل هلما أف و   
سهرت من إىل اليت عانت وقاست و  أهدي مثرة عملي املتواضع إىل أغلى ما أملك يف الوجود،

 أجلي، إىل اليت رافقتين بدعواهتا و تشجيعاهتا.........
 إىل اليت وان أهديتها كنوز الدنيا ما وفيتها حقها.

 أمي العزيزة
 إىل الذي جعل مين امرأة وأفىن عمره من أجل راحيت و سعاديت......

لعزيزا الصعاب أيبإىل الذي أانر يل دريب وساعدين يف ختطي   
أخي مسري،إىل عمي و  وليديه يف عمرمها(وإىل أخوايت شفيعة واىل جديت فاطمة وذهبية )أطال هللا

.رياز،وخاليت علجيةوعميت تسعديت وفروجة وأوالدها،إىل خايل وزوجته وخاصة ابنتهما ش .بلعيد  
امية.جماهر س أخيتصديقيت و  إىل صديقايت العزيزات حسينة محيدة واندية وخاصة   

 خ الكرم اال وخاصة ،أحسن  لونيس يف هذا العمل املتواضع: كل من ساهم يف مساعديتإىل  
.يونس زيداين  

 
"شعالل "سعدية



 خطة البحث

 مقدمة 

 .الفصل األول:اإلطار النظري لالتحاد األوروبي واألهمية اإلستراتجية للمنطقة المتوسطية

 األوروبيومؤسسات وتحديات االتحاد  أهدافالمبحث األول: 

 .ةالمطلب األول: دوافع تأسيس وأهداف الوحدة األوروبي

 .المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي والمؤسساتي للوحدة األوروبية

 .المطلب الثالث: تحديات وأفاق الوحدة األوروبية

 .المبحث الثاني: األهمية اإلستراتيجية للمنطقة المتوسطية

 .منياأا و :أهمية الفضاء المتوسطي جيوسياسيالمطلب األول

 المطلب الثاني: أهمية الفضاء المتوسطي اقتصاديا                             

 .حضاريا الثالث: أهمية الفضاء المتوسطي المطلب 

 .المبحث الثالث: السياسية الخارجية األوروبية اتجاه دول جنوب المتوسط

 .المطلب األول: مفهوم السياسة الخارجية األوروبية

 .األوروبيةالسياسة الخارجية  أهداف :انيالمطلب الث

 .المطلب الثالث: آليات تنفيذ السياسة الخارجية األوروبية

 األول. خالصة الفصل
جنوب المتوسط. : المبادرات األوروبية اتجاه دولالفصل الثاني  

 م.1995المبحث األول: الشراكة األورومتوسطية في ظل مبادرة برشلونة 
 وافع مبادرة برشلونة.المطلب األول: نشأة ود



 المطلب الثاني: محاور وأهداف الشراكة األورومتوسيطة.

 المطلب الثالث: اآلليات التنفيذية لمؤتمر برشلونة.

 (.5+5المبحث الثاني: مجموعة دول غرب المتوسط )

 (.5+5المطلب األول: أعضاء وفحوى منتدى حوار )

 وسط.المطلب الثاني: محاور التعاون اإلقليمي غرب المت

 الجوارية. يةوروباأل سياسة الالمبحث الثالث: 

 المطلب األول: تصنيف الدول األوروبية الجوارية

 المطلب الثاني: األهداف األوروبية من خالل سياستها الجوارية.

 المطلب الثالث: آليات سياسية الجوار األوروبي.

 المبحث الرابع: االتحاد من أجل المتوسط.

 مؤتمر االتحاد من أجل المتوسط. المطلب األول: محتوى 
 المطلب الثاني: دوافع ومشاريع االتحاد من أجل المتوسط.

 التي واجهت االتحاد من أجل المتوسط. لمطلب الثالث: التحديات والعوائقا
 .خالصة الفصل الثاني

 (.2015-1995كة األوروجزائرية )االفصل الثالث:الشر 
 الؤروجزاىرية ا الشراكة اهداف ومحاور المبحث األول:

 (.1995 -1976المطلب األول: مسار العالقات األوروجزائرية )

 الشراكة االوروجزائرية. المطلب الثاني: دوافع وأهداف

 .المطلب الثالث: محاور الشراكة األوروجزائرية
 االؤروجزاىريةاالتفاقيات المبرمة في الشراكة  المبحث الثاني:

 وروجزائرية في الشق االقتصاد  والمالي.المطلب األول: اتفاقية الشراكة األ

 المطلب الثاني: االتفاقيات القضائية المبرمة بين الجزائر والدول األوروبية.



ن الجزائر ودول االتحاد بيالغاز  في مجالاالتفاقيات الثنائية المبرمة  المطلب الثالث:
 .األوروبي

 .الشراكة األوروجزائريةتقييم المبحث الثالث: 

 ألول: عراقيل الشراكة األوروجزائرية.  المطلب ا
 المطلب الثاني: انعكاسات الشركة األوروجزائرية.

 المطلب الثالث: تقييم الشراكة األوروجزائرية.

 .خالصة الفصل الثالث
 الخاتمة. 
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 مقدمة
والتعاون تارة أخرى، وذلك نظرا التحالف لعالقات الدولية بالتنافس تارة و تتسم ا

الناتجة عن التحوالت التي عرفها النظام الدولي، ولقد كان  المتسرعةتها الديناميكية لطبيع
الباردة أثر واضح في قلب موازين السياسة و نهاية الحرب النهيار المعسكر الشيوعي 

العالمية سواء في المفاهيم أو في العالقات الدولية، فأدركت الدول األوروبية المتوسطية أن 
فراغ الذ  تركة غياب االتحاد السوفياتي، لتأكيد كيانها األوروبي المستقل الذ  بوسعها ملئ ال

خسرته بعد الحرب العالمية الثانية، ويمكن برأيها أن تعيد تجسيد كيانها المستقل من خالل 
إقامة حلف سياسي واقتصاد  لها مع دول حوض البحر األبيض المتوسط الجنوبي لذلك 

ور التعاون والشراكة بين الدول األوروبية المتوسطية ودول الساحل يمكن أن تتلمس بوادر تبل
 الجنوبي لحوض البحر األبيض المتوسط.

لقد كان جنوب المتوسط من أولى المناطق التي اتجهت إليها أوروبا الموحدة، منذ 
بداية السبعينات من القرن الماضي، في إطار البحث عن دور رياد  ومتميز على الساحة 

األولى عن ألسبق و ية والدولية، فعبر التاريخ كان لدى األوروبيين اعتقاد راسخ بأنهم ااإلقليم
غيرهم في وعي وإدراك وتفاهم األحوال والمشاكل الوسطية سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية 
كانت في بلدان جنوب المتوسط،كونهم أكثر تأثرا بها باعتبارهم لجنوب المتوسط امتدادا 

ا من جهة، من جهة أخرى تبلور وعي مشترك لدى طرفي المتوسط بأن حتمية حيويا لها هذ
السالم واألمن في المنطقة أصبح يتطلب التعاون المشترك والعمل على تقليص الهوة القائمة 
بينهما بطريقة فعالة لدعم التنمية االقتصادية لبلدان جنوب المتوسط ومواجهة التهديدات 

ر الشرعية، اإلرهاب، الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات( باالتجاه األمنية الجديدة )الهجرة غي
نحو إقامة تكتل إقليمي لمواجهة هذه التحديات المشتركة وهذا ما أسفر عن مشروع الشراكة 

 األورومتوسطية.             
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تلت مشروع الشراكة األورومتوسطية سلسلة من االتفاقيات الثنائية ومنها نجد ولقد  
األوروجزائرية، حيث أمضت الجزائر على اتفاق شراكة مع االتحاد األوروبي وذلك  الشراكة

، ولقد نص االتفاق على التحرير الكامل للسوق 2002في مدينة فالنيسيا االسبانية في أفريل 
الجزائرية بخصوص االستيراد والتصدير مقابل منح فرص محدودة أمام التصدير الجزائر  

 ة إزالة الحواجز التي تعرقل التجارة والقدرات التنافسية.   إلى أوروبا  وباإلضاف

 :إشكالية البحث
المتوسط دراسة حالة جنوب  اسات االتحاد األوروبي اتجاه دوللدراسة موضوع "سي

 الجزائر" تم طرح اإلشكالية التالية:
تستند سياسات االتحاد األوروبي اتجاه دول الجنوب، على حاجيات هذه الدول هل 

 صالح أوروبا بالدرجة األولى؟أم م
 من خالل اإلشكالية الجوهرية، تفرعت التساؤالت التالية:و 
فيما تتمثل سياسات االتحاد األوروبي؟ وما مدى تضمينها للتعاون مع دول  .1

 المتوسط؟
 ؟هل حققت الشراكة االؤروجزاىرية طموحاتها .2
 عراقيل وأفاق الشراكة األوروجزائرية؟ ماهي  .3

 :الفرضيات
ا من هذه اإلشكالية والتساؤالت الفرعية قمنا بصياغة مجموعة من الفرضيات انطالق

التي بدت بأنها عناصر مناسبة لإلجابة على التساؤالت من جهة،وموجهة لمسار البحث من 
 .جهة أخرى 

 ،كلما زادت احتماالت فشلها. كلما تعددت المبادرات األوروبية اتجاه دول المتوسط 
 اد األوروبي تخدم مصالحه وتجاهلت الخصوصية والحاجة كلما كانت سياسات االتح

 كلما أدى إلى فشل  الشراكة األوروجزائرية. الجزائرية،
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  كلما تم تجاوز عراقيل الشراكة األوروجزائرية، كلما أدى إلى تفعيل وتعزيز عالقات
 الضفتين.

 :اإلطار المكاني
المتمثل في الحوض و في من خالل الدراسة للموضوع، تم التركيز على المجال الجغرا

عامة، ويظهر ذلك من خالل قيام االتحاد األوروبي بطرح مجموعة من المبادرات  يالمتوسط
من خالل تحديد دراسة حالة الشراكة وذلك على دول المتوسط، والجزائر خاصة 

 األوروجزائرية.

 :ألزمانياإلطار 
أن متطلبات  إال( 2015-1995)ركزت الدراسة على الفترة الزمنية الحديثة 

ومقتضيات الموضوع تستلزم الرجوع إلى الفترات التاريخية السابقة،وذلك لغرض الفهم الجيد 
 لتطور العالقات بين الضفتين.

 :ألمفاهيمياإلطار 
هو عبارة عن تبادل المساعدة،وال يهدف إلى خلق مؤسسات دائمة مفهوم التعاون: -1

فهو عبارة عن مشاركة في العديد وهو ذو طبيعة مؤقتة،أهدافه مجردة وغير مشتركة،
 من النشاطات بين دول ذات مستوى إنمائي متفاوت.

اعتماد متبادل غير متكافئ،ال يهدف إلى خلق مؤسسات أو أجهزة مفهوم التبعية: -2
 1دائمة،عدم وجود مصالح مشتركة،اقتصاد دولة مشروط بتطور وتوسع دولة أخرى.

 

                                                           
 المستقبل العربي،96،أراء ومناقشات،:تعاون بال شراكة2001العالقات األورومغاربية بعد عام عبد اللطيف بوروبي،  -1
 .96،ص(يةالجزائر:كلية العلوم السياس)
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وهي عبارة عن طريقة  ت الدولية،الشراكة ضرورية في العالقامفهوم الشراكة: -3
للحصول على منافع مشتركة، وأنها نظام مشاركة بين األطراف اجتماعيا،اقتصاديا 

 .1وسياسيا
 .2"تفضيل لنتيجة جماعية على ربح فرد "بأنها"كما عرفها بروسو  

 :اإلطار النظري 
سط المتو جنوب من خالل الدراسة لموضوع "سياسات االتحاد األوروبي اتجاه دول 
الوظيفية نظرية الدراسة حالة الجزائر"تم االعتماد على مجموعة من النظريات والمتمثلة في 

لقد ركزت بدرجة كبيرة على و هي امتداد ورد فعل للوظيفية األصلية في نفس الوقت،و  الجديدة
،والذ  رفض فكرة عزل القضايا التقنية على السياسية ،كما يرى أن أرنست هانسدراسات 
الخسارة من قبل القوى م من خالل حساب معدالت المكاسب و عملية التكامل يتالقيام ب

 .3الرئيسية المشاركة في  العملية التكاملية
"الذ  يرى أنه بإمكان فهم قوانين هانس مورغانتوفأبرز روادها " ،النظرية الواقعيةأما 

اقعية السياسية أن ة البشرية،حيث يقول "تعتبر الو لطبيعتطور العالقات الدولية من خالل ا
الحياة السياسية مثل الحياة االجتماعية،حيث تحكمها السنن الموضوعية النابعة من الطبيعة 

،مما يعني أن العالقات 4"صراع من أجل السلطةالبشرية وأن السياسة الدولية هي بمثابة ال
                                                           

1 - Ziad Lattouf, la mise en œuvre de l’accord d’association Algérie-union européenne dans 
les perspectives du respect des droits de l’homme, thèse de doctorat en droit international et 
relations internationales, (université Jean Moulin Lyon 3 : Ecole doctorat :droit 07 janvier 2011), 
p25. 

، دراسة حالة كوسيدار ا التنافسيةالشراكة كخيار استراتيجي في المؤسسة االقتصادية لرفع ميزتهدارين بوزيد ، -2
:كلية العلوم االقتصادية التسيير، )جامعة محمد خيضر بسكرة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم الجزائر
 .16(، ص 2013/2014جارية وعلوم التسيير، والت

 دار الخلدونية،) ،التنظير في العالقات الدولية بين االتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينيةعبد الناصر جندلي،  -3
 249-247ص  -ص(، 1،2007ط
ير منشورة في العالقات ، مذكرة ماجستير غ(2007-1950االتحاد األوروبي الرهانات، الواقع واألفاق ) عقلية عباس،-4

 .  12، ص (2008/2009جامعة الجزائر يوسف بن خدة: كلية العلوم السياسية واإلعالم،(الدولية، 
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لقوى من وميزان ا المصلحة الوطنية، وفي هذا اإلطار فالقوة، الدولية هي عالقات صراع،
 1المفاهيم المركزية في الفكر السياسي الواقعي.

، فهي تعود للماركسيين الجدد وتقوم على دراسة وتحليل نظرية التبعيةوفيما يخص 
طبيعة بين دول الشمال )المركز(ودول الجنوب)المحيط( وذلك من خالل تطرقها لألسباب 

مما أدى إلى تبعيتها لدول المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى تخلف دول الجنوب 
 2الشمال.

 :اإلطار المنهجي
 اعتمدت الدراسة على ثالثة مناهج أساسية وهي:

:يعد منهج وتحليل في نفس الوقت،يهدف إلى إتباع خطوات منهج تحليل المضمون -1
منهجية تؤد  إلى قراءة تحليلية للخطابات السوسيولوجية وفق مراحل مساعدة على فهم هذا 

 برنارد برسون يل عملية تطبيقه على كل نص أو مضمون،وقد حدد العالم المنهج وتسه
الشروط في تحليل المضمون والمتمثلة في تحليل المضمون تحليال موضوعيا ومنتظما  بعض

 .3أ  بطريقة منهجية،باإلضافة إلى التعامل مع المضمون البين والظاهر
وان لف كتابا بعنالذ  أ "غروشيوس"ممثليه  زومن أبر :القانوني جالمنه-2
فالمنهج القانوني عبارة عن طريقة علمية منهجية ،"يوس والعالقات الدوليةشهيوغوغرو "

تعمل على تقنين العالقات الدولية من خالل  دراسة وتحليل موضوع ما من مواضيع القانون 
الدولي وفق خطوات بحث معينة وذلك لغرض كشف مدى قانونية سلوكية صناع القرار في 

 وحدات السياسية أو الفاعلين الدوليين المشكلين للمجتمع الدولي.                                              شتى ال
 يتميز المنهج القانوني بمجوعة من الخصائص وهي:و 

                                                           
،مذكرة ماجستير في 2002/2010،العالقات الجزائرية الفرنسية في ظل سياسات اليمن المتطرفجياللي شالغم -1

، (2010/2011د تلمسان:كلية الحقوق والعلوم السياسية، دراسات أورومتوسطية غير منشورة )جامعة أبي بكر بلقاي
 .07ص

 .132،ص مرجعسابقعبد الناصر جندلي،  -2
 .05جامعة سكيكدة، ص  تحليل المعطيات وقراءتها كيفيا)منهج تحليل المضمون(،الياس شرفة، -3
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 وني أول المناهج لنظرية العالقاتيعد المنهج القان. 
 ،ة يتم االستناد إلى حيث عند دراسة ظاهرة دولية معين يعتبر منهج وضعي وواقعي

 .الوثائق والمعايير القانونية
  تقنين العالقات الدولية:وفق المقاييس والمعايير القانونية حيث يتواجد مصادرها في

 .1مبادئ القانون الدولي العام

قد تكون وحدة إدارية أو  ،تقوم على أساس اختيار حالة معينة:و حالةمنهج دراسة -3
تناولها بالوصف لكافة المتغيرات المرتبطة بها و  اسة شاملةاجتماعية أو فرد،وتكون الدر 

 2الكامل والتحليل ويعمل هذا المنهج على توفير معلومات تفصيلية وشاملة للحالة المدروسة
 :تقسيم الدراسة

اتجاه دول جنوب المتوسط  تحاد األوروبيبسياسات اال "لمعالجة الدراسة المعنونة 
عانة بخطة منهجية ومتكونة من ثالثة فصول، حيث أضمن تمت االست "الجزائردراسة حالة 

لالتحاد األوروبي واألهمية اإلستراتيجية للمنطقة    المعنون باإلطار النظر  ألولا الفصل
المتوسطية والمنقسم بدوره إلى ثالث مباحث، حيث تمحور المبحث األول على الوحدة 

التنظيمي والمؤسساتي وأهم التحديات  األوروبية من حيث دوافع النشأة واألهداف وكذا الهيكل
واألفاق المواجهة للوحدة األوروبية، أما المبحث الثاني فتم التطرق فيه لألهمية اإلستراتيجية 
للمنطقة المتوسطية )جيوسياسيا أمنيا،اقتصاديا وحضاريا(، أما المبحث الثالث فقد تناول 

وأهداف  وذلك باالستناد على مفهوم السياسة الخارجية األوروبية اتجاه دول جنوب المتوسط 
سياسة الخارجية األوروبية اتجاه دول ال، وأخيرا آليات تنفيذ األوروبية السياسة الخارجية
 جنوب المتوسط.

                                                           
 .111، 110، ص، صمرجع سابقعبد الناصر جندلي، -1
جامعة محمد بوضياف  دكتوراه(،-ماجستير-بحوث الدراسات العليا )ماسترمنهجية إعداد ، بن واضح الهاشمي -2

 .33، ص 2016المسيلة، ط
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تناول المبادرات األوروبية اتجاه دول جنوب المتوسط والذ  جاء  الفصل الثانيأما 
ومتوسطية في ظل إعالن برشلونة بأربعة مباحث، حيث عالج المبحث األول الشراكة األور 

، من حيث )النشأة والدوافع للطرفين، األهداف، واليات التنفيذ(، ثم المبحث الثاني 1995
(من حيث)أعضاء وفحوى المنتدى ومحاور التعاون 5+5مجموعة غرب المتوسط حوار)

ستنادا اإلقليمي لغرب المتوسط(، واستعرض المبحث الثالث السياسية األوروبية الجوارية ا
على )أطراف الدول الجوارية األوروبية، األهداف من خالل السياسة الجوارية، واليات 

بدراسة  تنفيذها(، وأخيرا تم التطرق في المبحث الرابع إلى االتحاد من أجل المتوسط، وذلك
 جل المتوسط،الدوافع والمشاريع، والتحديات(.محتوى مؤتمر االتحاد من أ

(، حيث انقسم 2015-1995على الشراكة األوروجزائرية )فقد ركز الفصل الثالث 
إلى ثالث مباحث، فالمبحث األول تناول الشراكة األوروجزائرية من حيث )المضمون، 
األهداف، األطر والمحاور(،أما المبحث الثاني تم استعراض أهم االتفاقيات الثنائية المبرمة 

لمالي، القضائي ومجال الغاز والطاقة( )في الشق االقتصاد ، ا ةفي الشراكة األوروجزائري
 .ةالمبحث الثالث تقييم الشراكة األوروجزائريتم في وأخيرا 

وفي األخير الخاتمة والتي من خاللها توصلت الدراسة إلى خالصة ومجموعة من 
 االستنتاجات.

 أدبيات الدراسة 
لقد حظي موضوع الشراكة األورومتوسطية باهتمام كبير من طرف الدارسين 

 والمحللين وذلك راجع لوجود عدة دراسات حوله ومن أهمها نجد:
 .1997الشراكة األورومتوسطية"،تح هللا ولعو"المشروع المغاربي و ف -1
ردة )دراسة حوض البحر األبيض المتوسط بعد نهاية الحرب البا" مصطفى بخوش-2

 ،تم التطرق  1،1996القاهرة:دار النشر والتوزيع، ط واألهداف " في الرهانات 
 لمستقبل العالقات االورومتوسطية، واألهداف التي ترمي إليها الدول األوروبية
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مر برشلونة إلى قمة باريس أوروبا من أجل المتوسط من مؤتبشارة خضر" -3
قامت بدراسة الشراكة االورومتوسطية المتمحورة في مسار برشلونة  "1995-2008

 يةاألوروبالى السياسة الجوارية  أخرى  ،وتطرقت من جهة
 كما نجد أهم المذكرات والمتمثلة في:

  جامعة الجزائر:كلية 5+5رتيبة برد،الحوار األورومتوسطي من برشلونة إلى منتدى،
 .2008/2009العلوم السياسية واإلعالم، 

 دراسة تحليلية وتقييمية التفاقيات الشراكة العربية األورومتوسطية عمورة، جمال 
جامعة  دية فرع:تحليل اقتصاد ،االقتصا أطروحة دكتوراه في العلوم

 .2005/2006الجزائر
 ،غاية  إلىالبعد اإلنساني في الشراكة األورومغاربية من مسار برشلونة  سمارة فيصل

ذكرة مقدمة لنيل شهادة (،م2008-1995مشروع االتحاد من أجل المتوسط )
 .03/2013/ 06 وزو:كلية الحقوق والعلوم السياسية، -،جامعة تيز  الماجستير

 ، انعكاسات الشراكة األورومتوسطية على التجارة الخارجية في  عبد الجليل هويد
،)جامعة محمد الماجستير في العلوم االقتصادية الجزائر،مذكرة مقدمة لشهادة

 (.2012/2013علوم التسيير،كلية العلوم االقتصادية والتجارية و بسكرة:-خيضر
  جية تنافس في إطار تكامل غرب بوزيد أعمر،البعد المتوسطي في السياسة الخار

العالقات الدولية،فرع عالقات لة دكتوراه في العلوم السياسية و المتوسط نموذجا،رسا
 .2007/2008دولية،جامعة الجزائر،

 أسباب اختيار الموضوع:
 اختيار الموضوع لعاملين أساسيين هما:تم 
زائر خاصة،باإلضافة إلى االنتماء إلى المنطقة المتوسطية عامة،والج األسباب الذاتية:-1

 .التخصص في مجال دراسات متوسطية
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:ويرجع ذلك لألهمية التي تكتسبها المنطقة المتوسطية وامتالكها األسباب الموضوعية-2
دراسة وتحليل وتقييم المبادرات ولمقومات أساسية تجعلها محل أطماع الدول الكبرى،

على أسباب استمرارية وتعدد طرح  والتعرف المطروحة من طرف الدول األوروبية من جهة،
 المبادرات رغم فشلها.

فهم طبيعة عالقة الشراكة األوروجزائرية والتعرف على خلفياتها واكتشاف األهداف الحقيقية 
وكذا التوصل إلى الكشف إذا ما  خلف تلك الشراكة نظرا للهوة الكبيرة الموجودة بين الطرفين،

 م أنها فشلت في ذلك.      أخالل الشراكة حققت الجزائر أهدافها وطموحاتها من 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل األول

 اإلطار النظري لالتحاد األوروبي واألهمية اإلستراتجية للمنطقة المتوسطية 

 

 . األوروبيومؤسسات وتحديات االتحاد  أهدافالمبحث األول:

 .ة المطلب األول: دوافع تأسيس وأهداف الوحدة األوروبي

 .اني: الهيكل التنظيمي والمؤسساتي للوحدة األوروبيةالمطلب الث

 .المطلب الثالث: تحديات وأفاق الوحدة األوروبية

 .المبحث الثاني: األهمية اإلستراتيجية للمنطقة المتوسطية بالنسبة ألوروبا

 .منياأ:أهمية الفضاء المتوسطي جيوسياسيا و المطلب األول

 اقتصاديا                              المطلب الثاني: أهمية الفضاء المتوسطي

 .الثالث: أهمية الفضاء المتوسطي حضاريا المطلب 

 .المبحث الثالث: السياسية الخارجية األوروبية اتجاه دول جنوب المتوسط

 .المطلب األول: مفهوم السياسة الخارجية األوروبية

 األوروبية. السياسة الخارجية أهداف :المطلب الثاني

 الثالث: آليات تنفيذ السياسة الخارجية األوروبية.المطلب 

 .األول خالصة الفصل
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 .األوروبياالتحاد  أهدافالمبحث األول:
نظرا للكوارث البشرية والمادية التي عرفها العالم من خالل الحربين العالميتين األولى 

تفكك المنظومة  وبعد ،1والثانية ازدادت بشدة الرغبة األوربية في إنشاء اإلتحاد األوربي
 االشتراكية في شرق أوربا وعودة النظام الرأسمالي إلى الدولة األوربية في مستهل تسعينيات

والتكامل من  *ن في اإلتحاديالقرن الماضي الحدث األكبر والدافع األساسي لطموح األوروبي
حاوالت م، نتج عنها م1992األوربية على اتفاقية ماستريخت في فيفر   خالل توقيع الدول

م، وتليها معاهدة أمستردام في جوان 1993جدية إلنشاء وتكوين سوق أوربية موحدة 
 . 2م، المنبثقة والمكملة لمعاهدة ماستريخت1997

يعتبر مشروع اإلتحاد األوربي في بداية أمره مشروعا فكريا قبل تحوله إلى مشروع 
سسات مدعمة من طرف سياسي مطبق ومجسد في أرض الواقع، ولقد ساهمت في إنشائه مؤ 

رؤساء الدول والحكومات ومجموعة من النخب السياسية واالقتصادية واالجتماعية في 
 . 3مختلف الدول األوروبية

 .الوحدة األوروبية دوافع وأهداف المطلب األول:
إن الوحدة األوروبية ليست وليدة الصدفة إنما تبلورت تدريجيا وعلى مدى قرون 

 دة األوربية مجموعة من المراحل التي ساهمت في تشكيلها.طويلة، ولقد عرفت الوح

                                                           
أكتوبر  28عبد الحميد بالل مجد ، "استراتيجيات االتحاد األوروبي تجاه دول المتوسط نموذج مصر"، تاريخ اإلطالع:  -1

 http://www.mosharaka.org/index.php ?newsid=210في الموقع:  2016
كتبها Tractatusتراكتاتوس"ظهرت فكرة توحيد أوروبا ألول مرة في عصر النهضة األوروبية في وثيقة حملت اسم " -*

بعد  إحدى عشر عاما  على سقوط  القسطنطنية في أيد  األتراك من  1464عام  Podiebradبوهيميا بوديراد"ملك "
 أجل مواجهة اإلمبراطورية العثمانية.  

في  2016أكتوبر  24، تاريخ اإلطالع: الدفاع العربياعيل كاخيا، الوحدة األوروبية مصاعب وحلول، إبراهيم اسم -2
 file:///c:/users/Admin/Documents/Arab Defenceالموقع: 

"، دراسات دولية، )جامعة السياسة الخارجية المشتركة لإلتحاد اتجاه األوروبي اتجاه الشرق األوسطأنور محمد فرج، " -3
 (.39سليمانية: كلية القانون والسياسة، العدد ال
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م رسميا اسم اإلتحاد األوربي على السوق األوربية المشتركة 1993لقد أطلق في عام 
وذلك بعد دخول معاهدة ماستريخت حيز التنفيذ، وتعتبر هذه األخيرة أساس إنشاء اإلتحاد 

م، ومن 1993نوفمبر  01يذ في م، ودخل حيز التنف1992فيفر   07األوربي وذلك في 
 . 1خالله دخل اإلتحاد األوربي مرحلة جديدة في البعد االقتصاد  والسياسي

عضوية وهي حسب األقدمية (ثمانية وعشرون دولة 28يتكون اإلتحاد األوربي من)
المملكة  – الدنمرك –هولندا  –لوكسمبورغ  –فرنسا  –بلجيكا  –إيطاليا  –ألمانيا : كالتالي
 –استونيا  – فنلد –النمسا  –السويد  –البرتغال  –إسبانيا  –اليونان  – ايرلندا –دة المتح
 –مالطا  –ليتوانيا  – التفيا –قبرص  –سلوفينيا  –سلوفاكيا  –جمهورية التشيك  – بولندا

 – أيسلندا –كرواتيا ( ومن الدول المرشحة لالنضمام )تركيا  –رومانيا–بلغاريا  –المجر 
 ونياصربيا ومقد

 .2أوال : مراحل التأسيس

 داثـم األحــــــأهــــــ التواريخ

 تشرشل يعلن عن رغبة في تأسيس هيئة أمم أوروبية موحدة. م 1940

 (.لوكسمبورغ –بلجيكا  –م )هولندا تأسيس دول البينلوكس وتض م 1948

 تأسيس المجموعة االقتصادية األوروبية، وفق معاهدة روما . م 1957

 . نوربية، وفق معاهدة شنغالدول األاالتفاق على إزالة الحدود بين  م 1985

 م 1992
وربي رسميا وفق تغير اسم المجموعة االقتصادية إلى اإلتحاد األ

 .معاهدة ماستريخت

                                                           
، 4، ع13،المجلدالمنارةالفلسطينية"،  -مخلد مبيضين،" محددات السياسة األوروبية تجاه عملية التسوية اإلسرائيلية -1
(2007.) 
 (.2014جانفي  13، )4333، العدد الحوار المتمدنأنس المرزوقي،" مراحل بناء االتحاد األوروبي"،  -2
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 دخول معاهدة ماستريخت حيز التنفيذ. م 1993

 م 1999 -1997 
موحدة ربا التوصل رؤساء الدول والحكومات إلى اتفاق جديد ألو 

 .وفق معاهدة أمستردام

 .EUROيورو"  ية موحدة، والمتمثلة في األورو "استخدام عملة أوروب م 2002

 داد توسع اإلتحاد األوربي إلى أوربا الشرقية.متا م 2004 

اء اإلتحاد نبمراحل المرزوقي، أنس:داد الطالبة استنادا إلى معلومات: من إعالمصدر
 م.2014جانفي  13، 4333عدد األوربي،الحوار المتمدن،ال

تبنى من خالل ة عامة واحدة، بل سخطنع أوربا دفعة واحدة، وال وفق للــــن تص»
بهذه المقولة تنبأ إعالن شومان بدقة بالطريقة  «أوال تضامنا واقعيا قانجازات ملموسة، تخل

 . 1التي تحولت بها الجماعة إلى اإلتحاد األوربي الذ  هو قائم اليوم

 .دافهــاأل: ثانيا

 :مجموعة من األهداف والمتمثلة في حدد اإلتحاد األوربي خالل إنشاءه

  يةبو تأسيس مواطنة أور. 

 .ضمان الحقوق األساسية والحقوق المدنية والسياسية 

 .ضمان مبادئ الحرية والعدل واألمن 

  دعم التقدم االقتصاد  واالجتماعي من خالل تأسيس سوق مشتركة وعملة
 موحدة.

 س التنمية اإلقليمية وقضايا حماية البيئة.ترسيخ أس 

                                                           
("، )القاهرة: مؤسسة هنداو  للتعليم والثقافة، االتحاد األوروبي )مقدمة قصيرة جًداجون بيندر، سايمون أشروود، " -1

 .20(، ص. 2015الطبعة األولى، 
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 .تقوية دور أوربا في العالم، من خالل بلورة مواقف سياسية وأمنية موحدة 

I- ألوربي على ثالثة أركان أساسية وهي:\يقوم اإلتحاد ا :أركان اإلتحاد األوربي 

 : المجتمعات األوروبية -1
ك من خالل مؤسسات المجتمع ذلوالمساهمة في سيادة دول أعضاء اإلتحاد األوربي و 

 .المدني

 :1لسياسة الخارجية المشتركة واألمنا -2
 فيها يتم اتخاذ إجراءات مشتركة في مجال السياسة الخارجية.

 األمن والشرطة والتعاون القضائي في المسائل الجنائية: -3

تقوم على أساس العمل المشترك لضمان مستوى عاٍل من الحماية في مجال الحرية 
 . 2للحكومية الدولية رصنع القرا ألمن والعدالة، وترجع عمليةا

II- اجن" للعضوية في اإلتحاد األوربيشروط " كوبنه: 

م، حق كل دولة أوربية 1992فيفر   07لقد حددت معاهدة ماستريخت الموقعة في 
الفرق  في العضوية في اإلتحاد األوربي شرط احترام الشروط العامة والقيم األوربية، إال أن  

الشاسع في المستوى االقتصاد  والسياسي بين دول وسط وشرق أوربا ودول اإلتحاد األوربي 
 :والمتمثلة 3"جندفع المجلس األوربي بوضع مجموعة من الشروط والمعرفة بشروط" كوبنها

 التمتع بمؤسسات مستقلة تضمن الديمقراطية. -: الشروط السياسية -1

 حترام األقليات وحقوق اإلنسان.ا -                        
                                                           

نوفمبر  04، السبت 1520، ع الوسط يوميةالعبدلي عبيدلي، "العالقات الدولية للعالقات الدولية لإلتحاد األوروبي"،  -1
2006. 

 في الموقع: 25/10/2016سماء سعد الدين،" أسباب إنشاء اإلتحاد األوروبي"،أ -2
http//www.almarsal.com/post/283507. 

رسالة  ،االتحاد األوروبي والتفاعل الدولي في ظل النظام الدولي الجديد )القيود والفرص(معن عبد العزيز الريس،  -3
 (2014ة اآلداب والعلوم، نوفمبر ماجستر غير منشورة، )جامعة الشرق األوسط: كلي
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 التمتع بنظام اقتصاد  فعال يعتمد على اقتصاد السوق. - الشروط االقتصادية: -2
 القدرة على المنافسة مع الدول الموجودة في إلتحاد. -

قيام الدول المرشحة بتعديل تشريعاتها وقوانينها وذلك حسب  - الشروط التشريعية: -3
 وروبية المتبناة في اإلتحاد األوربي.القوانين والتشريعات األ

 األوروبيةالمؤسساتي للوحدة الهيكل التنظيمي و  :لمطلب الثانيا

لإلتحاد األوربي من مجموعة من الهيئات الرئيسية الصانعة  ةالمؤسساتيتتشكل البنية  
عية للقرار، ويملك صالحيات اقتصادية وبيئية كبيرة كلما يساهم في السياسة الخارجية والدفا
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  واألمن الداخلي

 : 1المجلس األوربي والوزاري  -1

تحاد األوربي تأسس عام يشمل رؤساء وحكومات دول األعضاء في اإل المجلس األوربي: -أ
عد أعلى وأرفع مستويات صنع القرار، كما يمثل اإلتحاد األوربي خارجيا ويقوم يم، و 1974

لتدخل المباشرة في إدارة اإلتحاد على إصدار توجيهات وتحديد مبادئ سياسة عامة دون ا
األوربي. يجتمع المجلس األوربي ثالث أو أربع مرات كل عام، من أجل اتخاذ قرارات 
حاسمة على المستوى السياسي، ويتم االجتماع على نحو عشر هيئات من ضمنها: 
)المجلس االقتصاد  والمالي، المجلس الزراعي، مجلس الشؤون الخارجية، مجلس الشؤون 

لرئيس الدور  عامة( ويترأس كل مجلس ممثل دولة من الدول التي يتناوب على منصب اال
 .( أشهر6كل ستة )

يتكون من الوزراء الممثلين لدول األعضاء، ويعتبر إطارا لتمثيل  المجلس الوزاري: -ب
 مصالح دول األعضاء.

 البرلمان األوربي: -2
لإلتحاد األوربي فهو  القرارصنع ة ع المشاركة في عملييسعى البرلمان األوربي لتوسي

مقارنة بالسلطة  كما نجد محدودية سلطاته ،بمثابة الواجهة الديمقراطية لإلتحاد األوربي
إعداد التشريعات  ريعي يخص المجلس الوزار ، أماالبرلمانية الوطنية، كون أن الحق التش
 فهي من خصوصية اللجنة األوربية.
أيضا باسم آلية التشاور، بأنها آلية رئيسية لصنع القرار تعد آلية االقتراح أو ما يعرف 

 في اإلتحاد األوربي، حيث تتعلق بالتشريعات العامة والمتمثلة في التعليمات والتوجيهات.
ية إلى ثالثة مراحل أساسية وهي مرحلة اإلعداد لويخضع صنع القرار في هذه اآل

(Formulation)  ومرحلة االستشارة(Consultation)  ثم مرحلة اإلقرار و(Enactement)  كما
                                                           

 .41، ص. سابقمرجع  جون بيندر، سايمون أشروود، -1
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نجد آلية التعاون التي تمنح دورا كبيرا للبرلمان األوربي في صنع القرار، وتستخدم هذه اآللية 
التنموية. باإلضافة إلى آلية المشاركة السياسات االجتماعية والبحثية و  لصنع العديد من

ج البيئة مات ورؤوس األموال، براموالمستخدمة في المسائل المتعلقة بحركية األشخاص، الخد
 .1والمواصالت األوروبية

(سنوات 5ينتخب البرلمان األوربي انتخابا مباشرا من طرف المواطنين كل خمس )
عضوًا، كما تقوم اجتماعاته بصفة علنية، ويقوم على نظام التصويت  625ويتشكل من 

تي ينتمون إليها وليس على باألغلبية، وعادة ما يتم التصويت حسب المجموعة الحزبية ال
 حساب الدولة.

ولقد توسعت وظيفة البرلمان بعد معاهدة ماستريخت حيث أعطيت له حق إنشاء لجان 
للتحقيق في حاالت سوء اإلدارة أو انتهاك قوانين االتحاد، ولقد حقق البرلمان األوربي نجاحا 

دل الناخبين عرف تراجعا كبيرا في ممارسة صالحياته التشريعية والميزانية، إال  أن  مع
م المعدل االنتخابي 2009(، )%63م المعدل االنتخابي 1979ملحوظا ويظهر ذلك في: )

43%)2. 
 :3اللجنة األوروبية -3

وتعرف أيضا بالمفوضية األوروبية، ونظرا ألهميتها فهي تعد أكثر بكثير من أمانة 
سياسات االتحاد  يعية" ومهمتها تنفيذادرة التشر للمنظمة الدولية، وذلك راجع لتمتعها بحق "المب
 األوربي، كما توصف "بالرقيب على المعاهدة".

تعتبر اللجنة األوروبية عن تجسيد فعلي لفكرة االندماج األوربي، ويبلغ عدد أعضاءها 
عشرون عضوًا، يتم تعيينهم من طرف دول األعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد 

                                                           
، رسالة دور مؤسسات االتحاد األوروبي في تفعيل الحكم الراشد على مستوى دول المغرب العربي خديجة بوريب، -1

 .122، 121،( ص ص. 2011/ 2010قسنطينة: كلية الحقوق،  -ماجستر غير منشورة،) جامعة منتور  
 .47، ص. مرجع سابقجون بيندر، سايمون أشروود،  -2
 .119، ص. مرجع نفسهخديجة بوريب،  -3
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، وتجتمع مر ة واحدة على األقل أسبوعيا، ويكون الوالء لصالح االتحاد موافقة البرلمان األوربي
 األوربي.

 محكمة العدل: -4
القانون هو المحور األساسي الذ  يحكم عالقات دول األعضاء، وهذا ما ساهم في 

والتي تعمل على ضمان مراعاة  ينجاحه، تتواجد محكمة العدل في قمة نظام االتحاد القانون
خالل تفسير المعاهدات وتطبيقها،تشمل المحكمة على قاٍض من كل دولة القانون من 

لقد تم إنشاء  سنوات.ستة  عضو، ويتم تعيينه بالتراضي العام بين دول األعضاء وذلك لمدة 
)االبتدائية سابقا( والمختصة في  *حكومتان فرعيتان وتتمثل األولى في "المحكمة العامة"

راد والمتعلقة بقضايا الملكية الفردية وسياسة المنافسة، أما القضايا المرفوعة من طرف األف
الثانية فهي محكمة الخدمة المدنية والمختصة في فصل النزاعات التي تخلق بين موظفي 

 .1االتحاد األوربي

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية: -5
م، وتقوم بدور استشار  )قريب من دور 1957تأسست وفق معاهدة روما سنة 

رلمان األوربي(، ولقد حددت معاهدة روما المسائل التي يتم خاللها استشارة اللجنة من الب
طرف المفوضية والمجلس الوزار ، قبل إصدار التشريعات بالرغم من كون رأ  اللجنة ليس 

 ملزما.
يتم تعيين أعضاء اللجنة االقتصادية واالجتماعية من طرف المجلس الوزار  وذلك 

لحكومات التي تقوم باستشارات جماعات المصالح في البالد، ولمدة أربعة بناءا على ترشيح ا
سنوات قابلة للتجديد، وتتكون أعضاء اللجنة االقتصادية واالجتماعية من رجال األعمال 

 وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، األكاديميين والعمال والفالحين.
                                                           

فيدرالية نظام االتحاد األوروبي القضائي، رغم حدودية اختصاص المحكمة بالمعاهدات وخاصة في مجال السياسة  -*
 الخارجية.

 .57، ص. مرجع سابقجون بيندر، سايمون أشروود،  -1
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ئيٍس لها كل سنتين، تجتمع يقع مقر اللجنة في بروكسل، ويقوم أعضاءها باختيار ر 
 االت التالية:مجثالث مرات شهريا وتكمن مهمتها في دراسة اآلراء المقدمة لها في ال

المسائل االقتصادية والمالية       -والمسائل النوويةالطاقة  -المواصالت -)الزراعة
 -قليميةالتنمية اإل-العالقات الخارجية-المسائل االجتماعية-الصناعة والتجارة والخدمات-

 حماية البيئة والصحة والشؤون المستهلكة(.
ويجب على المجلس الوزار  والبرلمان والمفوضية مشاورة اللجنة مسبقا فيما يخص 
بعض المواضيع، حيث تلعب اللجنة دوًرا استشارًيا ُمهًما داخل الهيكل التنظيمي لإلتحاد 

 . 1األوربي

 بيةالوحدة األورو المطلب الثالث: تحديات وآفاق 
 .أوال: العراقيل

يتميز االتحاد األوربي بقدرات هائلة تعادل أو تفوق ما لدى األطراف األخرى، فإذا 
أحسن استخدام هذه اإلمكانيات فإنه لن يكون فقط مجرد قطب من األقطاب بل يتحول هذا 
االتحاد من جديد إلى قلب العالم، إال  أن  هذا المسار يواجه عقبات وصعوبات تحد من 

 وتتمثل فيما يلي: ،2وقهتف

 ":Euroأزمة اليورو:"-1
تحتل المسائل االقتصادية الدرجة األولى، حيث تعتبر أزمة "اليورو" على رأس 
األزمات، تتواجد في االتحاد األوربي تسعة دول لم تتخذ عملة اليورو عملة رسمية لها وهي 

أم ا الدول تشيك ورومانيا(، لا-بولندا-المجر-بلغاريا-كرواتيا-ركاالدنم-السويد-)بريطانيا
المستخدمة لعملة "اليورو" فقد وجدت نفسها تعاني من أزمة كبرى، وذلك راجع النخفاض 
قيمة العملة في السوق العالمية، باإلضافة إلى اضطرارها وبالخصوص ألمانيا إلى تقديم 

                                                           
 مرجع سابق.لمرزوقي، أنس ا -1
، رسالة سياسة إدارة الرئيس بين كلينتون في إعادة بناء نظام األمن في أوروبا بعد الحرب الباردةزهير بوعمامة،  -2

 ( .2007/2008دكتوراه غير منشورة، )جامعة الجزائر: كلية العلوم السياسية واإلعالم، 
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تطرح مبالغ نقدية ضخمة ومساعدات نوعية لدول الجنوب، وهنا ما جعل فكرة االنسحاب 
د على الدول األوروبية على وجه الخصوص اليونان الذ  عجز عن دفع ديونه والمقدرة  وتترد 

 1.م2015مليون يورو" لشركائه األوروبيين في نهاية ما   300بــ " 

 أزمة الهوية واختالف الثقافات:-2
-وتكمن أزمة الهوية حول مدى استعداد األوروبيين لقبول المهاجرين من )آسيا

الشرق األوسط( بسبب الظروف المزرية التي تشهدها بالدهم مما دفعهم للهجرة نحو -ياإفريق
أوربا وذلك بحثا عن العيش الرغيد، ولقد طرحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية أسئلة عميقة 
وخطيرة ومن أهمها الطرح البريطاني من خالل اإلجراءات التي اتبعها ضد  المهاجرين غير 

برها بعض فقهاء الوحدة األوروبية أن ها مخالفة لما جاء في اتفاقيات الشرعيين والتي اعت
اإلتحاد األوربي، وهذا أدى إلى طرح التساؤل حول استمرارية عضوية بريطانيا في االتحاد 
األوربي حيث أن ها بالرغم من عدم انتماءها لمنطقة اليورو لكنها ترتبط بسياسات ومبادئ 

 (2016 األوروبيج بريطانيا من االتحاد )خرو عامة تحاول الفكاك منها.

لو ُأتيحت لي فرصة بناء «":جان مونيهأم ا فيما يخص اختالف الثقافات في أوربا حيث قال "
 . 2«أوربا من جديد لكنت ركزت على الثقافة وليس االقتصاد

 المشكلة الدستورية:-3

أو لمواطنين الل انتخابه مباشرة من امن خالل كيفية انتخاب رئيس االتحاد من خ
 عن طريق المجالس التشريعية المنتخبة، أو من خالل البرلمان األوربي؟

وكذلك تساؤالت حول كيفية انتخاب وزير الخارجية ووزير الدفاع هل عن طريق 
أم مع رئيس االتحاد؟ فهذه القضية لم يتم الفصل فيها من قبل قادة  تهتعيينه بترشح من دول

                                                           
بل في مواجهة تحديات التفكك، تحوالت إستراتيجية"، تاريخ صالح الدين سليمان أماني، "لحظة اإلختبار: مستق -1

 http://.www.siyassa.org/news content3/135/5 374( في الموقع:23:55) 25/10/2016اإلطالع:
في  10/2016/ 26أحمد سعيد نوفل، االتحاد األوروبي في مطلع األلفية الثالثة: الواقع والتحديات، تاريخ اإلطالع: -2

 Faculty.yu.edu.jo/…/published%20Researchالموقع: 
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ا نجد عدم رغبة األوربيين على التصويت على الدستور وذلك االتحاد األوربي من جهة، كم
حل المشكالت خاصة فيما يتعلق بالهجرة غير في راجع لتخوفهم وعدم ثقتهم بقدرة االتحاد 

شكل ة االتحاد األوربي على إدارة األموربالشرعية والجريمة المنظمة وهذا يعني عدم فعالي
 . 1تام

 تحاد:عدم االتفاق حول مسألة توسع اال -4
حيث أثار ملف انضمام دول جديدة من وسط وشرق أوربا إلى االتحاد األوربي في 

ختالف حيث يرى م العديد من نقاط ا2007م و2004آخر موجة من موجات توسعه في 
 . 2بيو قال على االتحاد األور البعض أنها تعتبر ث

 3فضية دخول وانضمام تركيا لإلتحاد األوربي:-5
م فاشلة، بسبب عدم اتفاق 1987تركيا لالنضمام إلى اإلتحاد منذ لقد كانت محاوالت  

دول أعضاء االتحاد على انضمامها، وخاصة الرفض الشديد من طرف الرئيس الفرنسي 
" حيث صرح في مقالة صحفية في جريدة "الموند"         فاليري جيسكار ديشانالسابق "

"Le Monde"  :منها نخبة  قريبة ألوربا،ا، بل مجرد دولة إن  تركيا ليست بلدا أوربيالفرنسية
من سكانها  %95ت دولة أوروبية، فعاصمتها ليست في أوربا، وسيأصلية مهم ة، لكنها ل
 يعيشون خارج أوربا".

 لقد كانت رغبة تركيا لالنضمام لالتحاد األوربي حسب االعتبارات التالية:

 رصية.مساهمة تركيا واالتحاد األوربي على حل المشكلة القب  -1
 عدم تمكن تركيا من لعب دور الجسر بين اإلسالم والغرب إذا تم رفضها.  -2
 التركي على الموقف األوربي من دخولها. تأثير االستقرار  -3

                                                           
 .04، ص. 07/07/2007، االتحاد األوروبي: التجرية والتحدياتبتريك ديبوك،  -1
 27، تاريخ اإلطالع: مجلة الديموقراطيةسلمى عبد هللا نجم، "االتحاد األوروبي. مستقبل التجربة وإشكاالتها"،  -2

 http://www.democracy.Ahram.org: ، في الموقع2016أكتوبر
 .23، 22، ص ص. مرجع سابقأحمد سعيد نوفل،  -3
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لعراقيل والمعوقات وذلك لضمان استمرارية البد على االتحاد من مواجهة ا :قاألفا ثانيا 
 ووحدته وذلك من خالل:

ها لسياسات التقشف، لمدى خطورة الغضب السائد في ضرورة إدراك ألمانيا ومؤيدي  -1
م، فال بد على كافة األطراف أن تتوافق ساط الدين العاالدول التي تعاني سداد أق

إليجاد حل مناسب لضمان إنعاش االقتصاديات المتعثرة لدول الجنوب دون استفزاز 
 لدافع الضرائب في دول الشمال والغرب.

ن من وضعية المهاجرين من خالل توفيق أوضاعهم على االتحاد األوربي أن يحس -2
 .بيو األور تدريبهم في المجتمع األوربي دون أثارة المشاكل مع مواطني االتحاد 

 . 1المواطن األوربي في مشروع االتحاد األوربي سعي صناع القرار على بناء ثقة -3

 بالنسبة ألوروباية اإلستراتجية للمنطقة المتوسطة المبحث الثاني: األهم
يتميز البحر المتوسط بموقع استراتيجي هام )جيوسياسيا أمنيا، اقتصاديا وحضاريا(  

وهذا ما جعله محط أنظار العديد من القوى االستعمارية الكبرى، التي تتنافس من أجل 
 ت التي يتمتع بها الحوض المتوسطي استغالل الثروا

 المصدر :

                                                           
 .مرجع سابقأحمد سعيد نوفل،  -1
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 .سيا أمنياالفضاء المتوسطي جيوسياأهمية  المطلب األول: 
سيطرة العالم، حيث  معادلة حولMAKINDER" ماكندرقدم المفكر الجيوبوليتيكي "

على أوربا الشرقية، فقد يتمكن من السيطرة على قلب األرض، ومن يحكم  رسيطيرى أنه من 
هذا األخير فقط سيطر على الجزيرة العالمية، ومن سيطر على الجزيرة العالمية هيمن على 

ذلك من خالل مسارات اإلمبراطوريات والقوى الكبرى الراغبة في السيطرة على  العالم، ويظهر
العالم، حيث نجد القوى الكبرى تسعى إلخضاع الشريط الساحلي للجزيرة لنفوذها، ولقد دخلت 

فة الجنوبية المتوسطية إدراكا منها ألهمية الخصائص لدول األوروبية في الشراكة مع الضا
 . 1قة المتوسطيةالتي تتميز بها المنط

إن بروز زوال الخطر الشيوعي الذ  كان بمثابة البوصلة التي توجه العالم الغربي  
وتضبط مساراته، وتضمن تماسكه اتجاه اآلخر، كان البد من العمل على خلق عدو جديد 
والمتمثل في الجنوب حيث ُتعتبر الحركات اإلسالمية الهاجس األمني المقلق للعالم الغربي 

افة إلى مظاهر عدم االستقرار السياسي، ولقد شبه العديد من الكتاب البحر األبيض باإلض
ت التالية: االنفجار المتوسط بأنه مصدر تهديد أو بحر غير مستقر وذلك نتيجة لالعتبارا

 . 2اإلرهابو ، األصولية، الهجرة غير الشرعية، الديموغرافي

 ا.الفضاء المتوسطي اقتصادي أهميةالمطلب الثاني: 
حيث  ،3تصاد القوى الكبرى يعتبر البحر األبيض المتوسط القلب النابض وشريان اق

يتمتع هذا األخير بمكانة اقتصادية وإستراتجية هامة، فهي تتمتع بأهم المكونات التي تضفي 
الطرق بين الشرق والغرب، الشمال والجنوب، ويعد  ه صفة الجاذبية، كونه يعتبر مفترق علي

                                                           
(، الساعة 2015جانفي  01، )الخميس الوطن العربيإبراهيم قلواز، األبعاد الجيوسياسية للمنطقة األورومتوسطية،  -1

12:54:55. 
، مذكرة ماجستير غير ة وهوية إستراتيجية في المتوسطالتصور األمني: نحو بنية أمنية شاملجويدة حمزاو ،  -2

 .  70(،ص. 2010/2011باتنة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، -منشورة،)جامعة الحاج لخضر
، مذكرة غير منشورة )جامعة الجزائر بن يوسف بن 5+5الحوار األورومتوسطي من برشلونة إلى منتدى رتيبة برد،  -3

 59(،ص 2009/ 2008سية واإلعالم، خدة: كلية العلوم السيا
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مهمة وتتمثل في الحوض الغربي )جزر بجزر  جارة العالمية، فهو يزخر بوابة بحرية للت
، كما يزخر 1البليار، مالطة، صقلية( أما في الحوض الشرقي )كريت، قبرص، الدوديكانيز(

على ثروات طبيعية متنوعة أهمها النفط والغاز في الضفة الجنوبية، وأبرز مثال على التجارة 
( 3مليار م 70من أفضل المنتجين للغاز الطبيعي في العالم ) النفطية نجد الجزائر التي تعد

باإلضافة إلى مخزونها النفطي  ،(3مليار م 3690سنويا، وبمستوى احتياطي كبير يقدر )
مليار برميل، وإلى جانب توفره على المعادن وأهمها  12مليار طن أ   1,7المقدر بــ 

)بالمائة( من %7,5ية حيث يحتو  على بالثروة السمككما انه غني )الفوسفات والحديد( 
بالمائة من الثروات البحرية النباتية، وهذا ما جعل القوى  %18الثروات البحرية الحيوانية و

 . 2الكبرى تسعى لفرض نفوذها على ثروات المتوسط

للموارد الطبيعية أهمية كبرى، حيث تتحول إلى اقتصاد بعد استثمارها ولهذا فهي تعد 
قوة، حيث تسهل للدولة إمكانية بناء قوة اقتصادية، كلما زادت وتنوعت كميات أهم مفاتيح ال

 . 3الموارد الطبيعية
 24تعتبر منتجات الطاقة من أنشطة الحركات التي يعرفها المتوسط وذلك بنسبة 

م( 2006-م1967) %50( في مجال حركة المالحظة البحرية، فقد زاد بأكثر من %بالمائة)
وقد سجل مرور  %8إلى  7ونقل الغاز الطبيعي من  %6لنقل النفط  وبلغ النمو السنو  

 مليون طن. 2600من المجموع العالمي  %20حوالي 
ولقد لعبت الموانئ دورا رسميا في النقل المتوسطي بين البر والبحر ومن أهم الموانئ 

ميناء سعيد  يا(نذكر ميناء مرسيليا )فرنسا(، ميناء برشلونة )اسبانيا(، ميناء اسطنبول )ترك
ميد )المغرب( الذ  يزال قيد االنجاز، باإلضافة إلى المضايق التي تعتبر )مصر( ميناء تنجر 

                                                           
 . 13، 12، )جامعة إبن زهر أكادير: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية(، ص ص. جغرافية البحر المتوسطإبراهيم كيدو،  -1
، 10، عمجلة المفكرسمير قط، "أوروبا، أمريكا... رهان المغرب مزاحمة اقتصادية وإستراتيجية أم تكامل أمني؟"، -2

 . 447خيضر بسكرة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص جامعة محمد 
بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية سياسات االتحاد االوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة، )علي الحاج، -3

 .96ص (،.2005الطبعة.االولى ، فيفر  
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مفتاح رئيس وأساسي للنقل المتوسطي منها مضيق البوسفور )الدردنيل،مضيق جبل طارق، 
 . 1قناة السويس(

 متوسطي حضاريا.أهمية الفضاء الالمطلب الثالث: 
توسط ارتباطا وثيقا بتاريخ الحضارات اإلنسانية، حيث نشأت ارتبط البحر األبيض الم

والرومانية  ثم الفارسية اإلغريقية -المصرية-األشورية-فيه أقدم الحضارات مثل )البابلية
ط الديانات السماوية إلسالمية( إلى الحضارة الغربية التي تقود العالم اليوم كما يعتبر مهباف

شر رسائلهم والدعوة ناء بيفيه قام معظم األنبو سالم( المسيحية واإل-وراتالثالثة )الت
مما جعل هذه المنطقة تعرف تنوعا في الثقافات والديانات والحضارات الذ  ، التوحيدية

بين شعوب  ألصراعيومن جهة أخرى ساد الطابع  أعطى حافز التعاون والتكامل من جهة
 . 2المنطقة بسبب الرغبة من إعالء حضارة معينة

 جنوب المتوسط اتجاه لثالث: السياسة الخارجية األوروبية.المبحث ا

، ولقد مرت السياسة 3دولة يةتعتبر السياسة الخارجية انعكاس للسياسة الداخلية أل
م ثم إنشاء سوق أوربية مشتركة 1957الخارجية األوروبية بثالثة مراحل، ففي المرحلة األولى 

م نجد دخول معاهدة ماستريخت حيز 1993عام  وهي بمثابة النواة لالتحاد األوربي، أما في
التنفيذ والتي بموجبها تأسس االتحاد األوربي، إضافة إلى تدشين التعاون السياسي األوربي 

تم من خاللها التوقيع على  نسيقي. أما المرحلة الثانية فقدم كمجلس استشار  ت1970عام 
ن تعزيز آلية الديمقراطية في م لضما1999اتفاقية أمستردام ودخولها حيز التنفيذ سنة 

مؤسسات االتحاد األوربي ومنح البرلمان األوربي قوة أكبر أما فيما يخص المرحلة الثالثة 

                                                           
مذكرة ماجستر غير اسة حالة: ظاهرة االرهاب ،االمن المتوسطي في استراتيجية الحلف االطلسي در وهيبة تيباني،  -1

 .60-56(،ص ص 08/06/2014منشورة، )جامعة تيز  وزو:كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 .مرجع سابقإبراهيم قلواز،  -2
 22، ص12/12/2011 العرب،زعنون، "سياسة االتحاد األوربي اتجاه الحركات اإلسالمية في المنطقة العربية"،السليم  -3
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م والتي تم من خاللها إنشاء منصب المنسق األعلى للشؤون 2009فهي تضم اتفاقية لشبونة 
 1ون رينأشتكات ةالبارونيالمشتركة تحت قيادة  الخارجية والسياسية األمنية

 ة.المطلب األول: مفهوم السياسة الخارجي
الوسائل ، نظرا لتعدد مكوناتها )األهداف، السياسة الخارجية فيتعار تعددت 

 والدبلوماسيةالمحددات(، وتداخلها بالمفاهيم األخرى مثل السياسية العامة، العالقات الدولية 
 .واإلستراتيجية

السلوكيات للدولة باتجاه عالمها تقوم السياسة الخارجية على صياغة مجموعة من 
الخارجي وذلك من خالل تحديد دقيق ومسبق لألهداف واألولويات المؤثرة على فاعلية 

 السياسة الخارجية وتوجيهها.
السياسة الخارجية هي الخطة التي ترسم العالقات الخارجية لدولة »تعريف فاضل زكي: 

 .2«غيرها من الدولمع  معينة 
عبارة عن مجموعة من التصرفات »فقد عرفها بأنها  "James Rosenau" "جيمس روزنوأم ا "
وذلك من أجل الحفاظ على الجوانب المرغوبة أو لسلطوية المتخذة من طرف الحكومات ا

هو »: "Vladimir Sojack"فلدمير سوجاك". كما عرفها أيضا "«لتغييرها في البيئة الدولية
في الخارج، من خالل عالقاتها مع الدول األخرى  نشاط تقوم به الدولة للدفاع عن مصالحها

فإنه ميز "عملية السياسية  "Daniel papp" "دانيال باب.  أم ا حسب "3«والمنظمات الدولية
تلك األفعال »الخارجية" عن "السياسة الخارجية" حيث يعتبر عملية السياسة الخارجية بأنها: 

ا السياسة الخارجية: . «الخارجيةالتي تتبعها الدولة في صياغة وتضمين السياسة  فهي »أم 
األهداف المباشرة لألفعال المتبعة من طرف الدولة إلنجاز وتحقيق أهداف سياستها 

                                                           
 . 13(، ص 24/01/2014.،) 782، العددالشرق  هاني البشر، "محددات عمل السياسة الخارجية األوروبية"، -1
 المحددات الداخلية للسياسة الخارجية العراقية: المحددات الدستورية والسياسيةهيفاء أحمد مجد، سداد مولود سبع، " -2

 .384، ص 44دراسات دولية، العدد  والعملية السياسية"،
، مذكرة ماجستير غير السياسة الخارجية األمريكية تجاه أمريكا الالتينية في فترة ما بعد الحرب الباردةميلود العطر ،  -3

 .10(، ص. 2008/ 2007منشورة، )جامعة الحاج لخضر باتنة: كلية الحقوق، 
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نظام »" للسياسة الخارجية فهي عبارة عن: ودلسكي"مأم ا فيما يخص تعريف . 1«الخارجية
مة أنشطتها طبقا للبيئة األنشطة الذ  تطوره المجتمعات لتغيير سلوكيات الدول األخرى، وإلقا

 .«الدولية، وفي هذا اإلطار هناك نمطين من األنشطة )المدخالت والمخرجات(
نشطة هادفة إلى تحقيق أوهذا يعني أن  السياسة الخارجية هي عملية تحويلية للمدخالت إلى 

 . 2غايات معينة

 األوروبية  ياسية الخارجيةالساهداف المطلب الثاني: 
 .األوروبية  اسية الخارجيةأوال: أهداف السي

يقصد بها تلك التصورات المستقبلية للدولة في الشؤون الخارجية، وبعبارة أخرى هي 
تلك الغايات التي تسعى من أجلها الدولة إلى تحقيقها في البيئة الدولية لضمان مصالح 

قيق أهدافها الدولة، وكلما كانت لهذه األخيرة قوة أكبر كلما ساعدت السياسة الخارجية في تح
 وخدمة مصالحها القومية.

 :يفيما يلتتمثل أهداف السياسة الخارجية األوروبية 

إن الهدف الرئيسي لكل دولة هو السعي للحصول على مكانة  ة الدولة:تعزيز هيب-1
مرموقة في الساحة الدولية، ولهذا نجد الدول تسعى جاهدة للحفاظ على كيانها السياسي 

واجهة التهديدات التي تعترض لها إقليميا أو دوليا، والبد للدول أن والقومي، للتمكن من م
االقتصاد   –تمتلك عناصر القوة والمتمثلة في مجموعة من الجوانب )الجانب السياسي 

الجغرافي( والتي تفسح المجال أمام السياسية الخارجية  –البشر   –العسكر   –االجتماعي 
تحقيق أهدافها من جهة كما تساهم في تحديد طبيعة  لالعتماد على أساليب متنوعة من أجل

 السياسية الخارجية من جهة أخرى.

                                                           
د األوروبي بعد أحداث تأثير السياسة الخارجية األمريكية على عملية صنع القرار في االتحارياض حمدوش،  -1

/ 2011، مذكرة دكتوراه غير منشورة،) جامعة منتور  قسنطينة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2001سبتمبر 11
 . 11، 10(، ص ص. 2012

 .08(، ص. 1998، 2، )القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، طتحليل السياسة الخارجيةمحمد السيد سليم،  -2
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يعد من سلم أولويات الدولة، كونه يساهم في فعالية السياسة  حماية األمن القومي:-2
الخارجية على الساحة اإلقليمية والدولية، ولهذا فمن الضرور  على الدولة أن تحرص على 

القومي وذلك بهدف حماية كيانها وحقها في البقاء والعيش في إطار  الحفاظ وحماية أمنها
البد عليها إتباع طرق لتحقيق أمنها القومي وذلك  واستمراريتهااألمن. ولضمان بقاء الدولة 

 عن طريق عقد معاهدات دفاعية، تعاونية وصداقة.

يجاد والبحث عن وذلك من خالل سعي الدولة إل تحقيق التنمية والرفاهية االقتصادية: -3
موارد اقتصادية تحقق لمواطنيها حياة متطورة وازدهار اقتصاد ، كون العامل االقتصاد  
يعتبر عامل القوة للدولة حيث قوة االقتصاد تزيد من الثقل السياسي للدولة حيث كل ما كان 

ًرا ومزدهًرا، كل ما كانت الدولة قوة فاعلة في الساحة الدولية واإل  قليمية.االقتصاد متطو 

فهو أحد أهداف المصلحة العليا للدولة ومن  تحقيق األهداف اإليديولوجية والعقائدية:-4
وثقافتها أجل تحقيق هذا الهدف فالبد على الدولة أن تحرص على حماية معتقداتها وتراثها 

من التشوهات واالختراقات من طرف الدول المعادية وذلك إما على الصعيد الداخلي أو 
 .الخارجي

 
فاإليديولوجية كما هي عامل مساهمة في االستقرار وتقديم الدولة كفاعل على الساحة 

 1الدول الدولية، يمكن أن تكون سببا في خلق توتر بين

                                                           
 ، صمرجع سابقمحمد السيد سليم،  -1
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 .ثانيا: تصنيف أهداف السياسية الخارجية األوروبية
 تنقسم إلى ثالثة تصنيفات وهي: 

من مراعاتها مهما كانت التكاليف، وهي المرتبطة بكيان الدولة، والبد  أهداف مركزية: -1
 بمثابة مبادئ السياسية الخارجية.

ة ات جاه دول تتسم بأهميتها  أهداف وسيطة: -2 لرفاهية الدولة، وتقوم بتحديد مطالب محدد 
أخرى، وتشمل هذه األهداف مجال التعاون االقتصاد ، التجار  واالتصالي مع العالم 

 الخارجي.
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 .1ل في التصورات العامة عن مستقبل العالقات الدوليةتتمث أهداف هاشمية:-3

 .ثالثا: معايير أهداف السياسية الخارجية
حيث يتم تخصيص الموارد وصياغة الخطط من أجل تحقيق  معيار الرغبة في الهدف:-2

الهدف، كما يكتفي في بعض األحيان اإلدالء عن الرغبة بمجرد التعبير اللفظي عن تلك 
 القيمة.

من خالل تقويم إمكانية الدولة، ويتعين على  إمكانية الحصول على الهدف:معيار -2
صانعي القرار التأكد من أن الحصول على أهداف محددة ال يؤثر على األهداف المرغوبة 

 .2فيها

 .المطلب الثالث: أدوات تنفيذ السياسية الخارجية األوروبية
دولة لتحقيق أهدافها، وترجع تعدد هي تلك الطرق والوسائل التي تتخذها ال مفهومها: -1

وسائل وأدوات السياسية الخارجية وتنوعها لطبيعة العالقات بين الدول وسياستها المتبادلة 
تجاه بعضها البعض من جهة، باإلضافة لطبيعة المكانة واإلمكانيات التي تتوفر عليها 

 . 3الدولة

رئيسية  4الخارجية على أربعة أدوات تعتمد الدولة في تنفيذ قراراتها في السياسة :األدوات-2
 بهدف تحقيق مصالحها وأهدافها وتتمثل فيما يلي:

                                                           
(،تاريخ 39 -38مثنى علي المهداو ، واقع تدريس السياسة الخارجية في كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، العدد ) -1

 4http://www.iasj.net ?Func=fulltext gold=25964( في الموقع:19:21(، على الساعة )22/201610االطالع) 
 نفس المرجعمثنى علي المهداو ،  -2
-1980المساعدات االقتصادية أداة من أدوات السياسة الخارجية الكويتية للفترة من )عيد مبارك عوض العجمي، س -3

 .5(، ص 2011(، مذكرة ماجستير غير منشورة، )جامعة الشرق األوسط: كلية اآلداب والعلوم، جانفي 2010
 (.2012،) أوت وات الشمالأصعبد العزيز داود ، "أدوات السياسة الخارجية )اإلعالم مثال("،  -4
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هو فن التفاوض واإلقناع دون اللجوء إلى الوسائل العسكرية أ   األداة الدبلوماسية:-(1
استخدام الذكاء واإلقناع بما يخدم مصالح القومية للدولة، وتعتمد على توظيف مجموعة من 

 .المفوضياتكة الموارد وهي شب

استخدام القدرات االقتصادية في التأثير على الدول والعمل على  األداة االقتصادية: -(2
ة معروفة لدى الدول توجيه سلوكها السياسي بما يتناسب مع المصلحة القومية، وهذه السياس

ول ية الغنية ضد الدول الفقيرة وتستخدم أسلوبين وهما أسلوب الترغيب حيث تقوم الدالقو 
الغنية بمنح مساعدات اقتصادية للدول الفقيرة والتي تتماشى سياستها مع مصالح الدول 
الغنية. أم ا أسلوب الترهيب فهو يقوم عن طريق فرض العقوبات ومنع المساعدات على 

 الدول التي ال تتماشى سياستها مع الدول الغنية.

مسلح ضد الوحدات الدولية تقوم على استخدام وسائل العنف ال األداة العسكرية: -(3
 األخرى، وتقديم عمليات توزيع القوات سواء بالنقل الجو  أو البحر .

استخدام وسائل االقتصاد الدولي، بالتأثير على الرأ  العام األجنبي  ألداة الدعائية:( ا-4
الدعاية -واستخدامه لصالح المصلحة القومية للدولة ويتكون من أنماط وهي )اإلعالم الدولي

التكنولوجية  ،،كما تتواجد أدوات أخرى ثانوية وهي األداة الرمزية، االستخباراتية(الدولية
 الموارد الطبيعية.
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 دوات السياسة الخارجيةأمخطط يوضح:  
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 خالصة الفصل األول:

كونها تتوسط  للمنطقة المتوسطية أهمية إستراتجية كبرى، فهي تعد قلب العالم،
ل، باإلضافة إلى نقطة تقاطع استراتيجي بين )الشما أوربا( أسيا، ،قياالقارات الثالث )افري

كما أنها تحتو  على مقومات ومكونات جعلتها محط  ،والجنوب( وبين )الشرق والغرب(
من أجل ولهذا نجد هذه األخيرة منها االتحاد األوروبي  يسعى جاهدا  الكبرى، ى أنظار القو 

ة تختلف األساليب المستعملة من طرف إال أن هذه المر بسط نفوذه على المنطقة المتوسطية، 
قام بطرح  حيث على االمتيازات في المنطقة المتوسطية، لبهدف الحصو االتحاد األوروبي 

 توسطي.مجموعة من المبادرات الهادفة إلى إنشاء منطقة سالم مشتركة في الحوض الم
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 تمهيد:
إن  بروز النظام العالمي الجديد وسيطرة الواليات المتحدة األمريكية على العالم أدى 
إلى تقليل الدور األوربي االقتصاد  والسياسي على الساحة الدولية، ومن أجل الحفاظ على 

ها. ولقد كان سط نفوذبمن إيجاد مناطق التوسع و  ة اإلستراتجية لإلتحاد فالبد لهالمكان
لإلتحاد األوربي أمل في خلق شراكة مع دول جنوب وشرق المتوسط، ولهذا طرح مشروع 
لخلق عالقات مع المتوسط باسم " الشراكة األورومتوسطية" والتي هي عبارة عن طرح أوربي 
وليس متوسطي، وتهدف إلى خلق وتعزيز العالقات بين الضفتين إلى جانب تنميط العالقات 

 . 1لمتطلبات السياسية واألمنية لإلتحاد األوربيفي ضوء ا
تعتبر الشراكة رد فعل لإلتحاد األوربي لمشروع الشرق األوسط الذ  تبنته الواليات 
: "الشراكة األورومتوسطية نتجت  المتحدة األمريكية، ويرى الباحث المغربي "فؤاد زعيم" أن 

، وفي عام "اء مع سقوط جدار برلينعن نهاية الثنائية القطبية، أ  أن  مشروع برشلونة ج
م بدأت تولد أفكار جديدة داخل الوحدة األوروبية والمتمحورة حول مجموعة من 1992

ومنها تدعيم اإلصالحات السياسية واالقتصادية  "بشار خضرا"األهداف والتي تناولها الباحث
 2م0201باإلضافة إلى التمهيد لبروز فضاء أورومتوسطي خالل سنة في المتوسط 

 م.1995برشلونة مبادرة الشراكة األورومتوسطية في ظل المبحث األول: 
ة، بل راجع لألحداث التي عرفتها األوربي بالمتوسط ليس وليد الصدفاالهتمام  إن

ط  ت جميع الدول المِطل ة على الحوض األبيض المتوس  الساحة الدولية واإلقليمية، والتي مس 
 . 3ية إلى نهاية الثمانينات وبداية التسعيناتوترجع فكرة الشراكة األورومتوسط

 برشلونة.نشأة ودوافع مبادرة المطلب األول: 

                                                           
1Jean Robert Henry,Les nouveaux modes de gestion de la proximité euromaghrébine, )2013.( 

القاهرة: دار ((، حوض البحر المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة )دراسة في الرهانات واألهدافمصطفى بخوش،  -2
 . 81، ص. )2006، 1الفجر للنشر والتوزيع، ط

 جامعة تيز  وزو: كلية الحقوق والعلوم السياسية.  إستراتيجية االتحاد األوروبي في المتوسط،رتيبة برد،  -3
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( والذ  وضحت فيه 1955لم يبدأ المشروع المتوسطي من مؤتمر برشلونة )نوفمبر 
الشراكة األورومتوسطية، بل كان امتداًدا للمشروعات واالجتماعات السابقة بدأت منذ 

( والحوار العربي 1989 -1972السياسية المتوسطية الشاملة ) التسعينات لما أعلن عن
( وكذا مبادرة 1995 -1989( والسياسة المتوسطية المتجددة )1992 -1974األوروبي )

 .1(1992 -1991التعاون واألمن في المتوسط )

 .النشأةأوال:
مها يعتبر مؤتمر برشلونة اإلطار المجسد للشراكة األورومتوسطية، فالشراكة بمفهو 

وكما تضمنها إعالن برشلونة ليس اتفاقا تجارًيا عابًرا وليست توافق سياسي محدد، بينما هي 
سير في طريق نحو مصير مشترك يشمل كل الجوانب، فهي مشروع مصالحة تاريخية بين 

أن تؤد  إلى تفاهم األطراف المشاركة حول كل يجب أوروبا والدول المتوسطية، 
 .2ا من االنفتاح بين األطراف المشاركةالموضوعات وتخلق بذلك جوً 

 27/28انعقدت الندوة األورومتوسطية األولى في برشلونة وذلك من خالل يومي  ولقد
وذلك للعمل على دراسة ومناقشة المشروع المتوسطي والذ  تم تقديمه من  1995نوفمبر 

الختامي، وهو  طرف الوحدة األوروبية، ولقد توج من خالل الندوة بالمصادقة على البيان
عن عقد رئاسي للحوار وبرنامج عملي، ولقد جاء البيان بثالثة محاور أساسية وتتمثل عبارة 

 .3في )سياسي أمني، اقتصاد  مالي، اجتماعي وثقافي(

 ثانيا: الدوافع.
                                                           

، مذكرة ماجستير غير دراسة حالة الجزائر ليورو على الشراكة األورومتوسطيةتداعيات أزمة منطقة انادية بلوغي،  -1
 46،47.(،ص ص2014/ 2013ادية والتجارية وعلوم التسيير، منشورة، )جامعة محمد خيضر بسكرة: كلية العلوم االقتص

، الملتقى الوطني األول حول: "المؤسسة الجزائرية -الشراكة األورومتوسطيةيوسف مسعداو ، عمار بوزعرور،  -2
 22/23يير، االقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ االقتصاد  الجديد"، )جامعة البليدة: كلية العلوم االقتصادية وعلوم التس

 .07(، ص. 2003أفريل 

3 - Maêlle Pelisson, De l’union méditerranéenne à l’union pour la méditerranée : quelles 
limites, quel avenir, mémoire, )université: l’umières Lyon: l’institut d’étude politiques de lyon, 05 
Septembre 2008(, P 07.      
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من المؤكد أنه هناك مجموعة من العوامل التي دفعت الدول األوروبية لخلق إطار 
متوسطية، وباإلضافة إلى وجود عوامل مشجعة للدول المتوسطية من التعاون مع الدول ال

 لقبولها لهذه الشراكة.
I- :الدوافع األوروبية 
 األهمية اإلستراتيجية للفضاء المتوسطي: -1

الهجرة ضغوط كون أوروبا حريصة على دعم النمو من أجل كبح البطالة وتخفيف 
تعد هذه األخيرة المنطقة المتوسطية، حيث  إلى المنافع االقتصادية التي تتمتع بهاباإلضافة 

حيث نجد أمامها منطقة غنية بالبترول  ،عنها بالنسبة ألوروبا االستغناءفرصة ال يمكن 
 . 1والغاز

 الرغبة في الدور اإلقليمي:  -2
بسبب التحوالت الجذرية في ميزان القوى  ،1989انهيار جدار برلين في نوفمبر 

ة على العالم سياسًيا واقتصادًيا، وسعيها في التنافس في ألمريكيوسيطرة الواليات المتحدة ا
دفع باإلتحاد وهذا ما  ،المنطقة المتوسطية من خالل التسابق نحو تشكيل تجمعات اقليمية

لضمان مكانته و ذلك اهتمامه نحو الشرق وجنوب المتوسط، األوروبي إلى صوب 
من خالل طرح فكرة مشروع الشراكة  ،كياإلستراتيجية ومحاولة سد  الطريق للتوسع األمري

على  األمريكيةفهي عبارة عن ردة فعل لالتحاد األوروبي اتجاه الرغبة  األورومتوسطية
 .2احتواء منطقة الشرق األوسط.

 التوسع األوروبي: -3
الدول األوروبية  اتجاهالمتزايد أللمانيا والدول األوروبية الشمالية  لالهتمامنظًرا 
قية إلحتواءها ومساعدتها، سعت الدول الجنوبية األوروبية إلى إقامة وتعزيز الوسطى والشر 

ف دول (" وهذا راجع لتخو 5+5وسط )المت بالضفة الجنوبية للمتوسط باسم "غر  مع عالقاتها
                                                           

1 - Bechara Khader, Le partenariat Euro-méditerranéen,( Egypt: Economie Research forum, 1995),p1 
 2- عبد الفتاح الرشدان، العرب الجماعة االوروبية  عالم متغير،ابوظبي:مركز الدراسات والبحوث االستراجية،1998ص53
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جنوب أوروبا من ظهور نزعة ألمانية تسيطر على اإلتحاد األوروبي كله، من جهة والتأكد 
 ل الشرقية والوسطى.من محدودية نصيبها في الدو 

 ضمان األمن والحد من الهجرة من الجنوب إلى الشمال:  -4
حيث أمن أوروبا مرهون بضمان استقرار دول المتوسط، حيث تعتقد الدول األوروبية 

في المتوسط مما سيؤد  إلى  واالزدهارأن مشروع الشراكة األورومتوسطية سيخلق التنمية 
 .1لهجرة نحو أوروبا بحثا عن فرص العملخلق فرص العمل وتقليل من فكرة ا

II- )2دوافع دول المتوسط )شركاء االتحاد األوروبي: 
مشروع الشراكة األورومتوسطية فرصة مهمة في االقتصاد العالمي: االندماجضرورة  -1

 في االقتصاد العالمي. واندماجهاللتنمية المتوسطية 
صالحي الذ  عرفته بعض الدول التطور االقتصاد  واإلاإلصالحات االقتصادية:  -2

عمها تدلمنطقة التبادل الحر في الشراكة وسيلة  االنضمامالمتوسطية كالجزائر ورؤيتها بأن 
 في هذا التوجه.

بالدول األوروبية المتطورة في  االحتكاكوذلك من خالل االستفادة من التكنولوجيا:  -3
 مساهم في تطوير االقتصاد.المجال التكنولوجي واعتبار هذا األخير عامل أساسي و 

 المطلب الثاني: محاور وأهداف الشراكة األورومتوسيطة.
وذلك  على تحقيق أهدافها 1995برشلونة ترتكز الشراكة األورومتوسطية المنعقدة في 

 من خالل ثالثة مسارات رئيسية وهي:
فع الهاجس األمني والسياسي ال يقل أهمية عن الدواالمسار السياسي واألمني:  -1

االقتصادية، بحيث أن معظم فقرات البيان الختامي للسياسة األورومتوسطية تهدف لخلق 

                                                           
، مذكرة ماجستير غير جارة الخارجية في الجزائرانعكاسات الشراكة األورومتوسطية على التعبد الجليل هويدة،  -1

 .46-43(، ص ص 2012/2013منشورة، )جامعة بسكرة: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
 "؟، الجزائر.المغرب في التصورات األوروبية الشريك أم" المنطقة الحاجزةرداف طارق،  -2
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ولقد 1يعد هدًفا ومكسًبا مشترًكا ي المتوسط، كون أن األمنف واالستقرارمنطقة يسودها السالم 
تم الموافقة عليه من ولقد متوسطيا  لألمن والسالم، -ميثاقا أوروبيا 1999طرحت ألمانيا عام

الميثاق أثار ولقد  شتوتجارت""، وكان ذلك  في المؤتمر فياألوروبيدول االتحاد  طرف
العديد من نقاط االختالف بين الدول المتوسطية و األوروبية ، كون الميثاق كان متناقضا 

ولقد أعطت  2التعاون االورومتوسطي. أساسوالذ  يعتبر  1995تماما مع إعالن برشلونة 
 اسية وتتمثل في: الشراكة خمس مكونات أس

 لمتحدة، وحل النزاعات بطرق سلمية.بميثاق األمم ا االلتزام -1

 والفكر والعقيدة(. االنتماءلحقوق اإلنسان )حرية التعبير،  العالمي باإلعالن االلتزام -2

 العمل على نزع األسلحة بمختلف أنواعها. -3

شرعية، اإلرهاب، العمل على الحد ومكافحة التهديدات األمنية الجديدة )الهجرة غير ال -4
 الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات(.

 .3السيادة وحق الشعوب في تقرير المصير حتراما -5

يهدف إلى إقامة منطقة التبادل الحر األورومتوسطية المالي:  االقتصاديالمسار  -2
االقتصاد  للدول المتوسطية  االزدهارباإلضافة إلى تقديم دعم مالي وتهدف إلى تحقيق 

 خالل: وذلك من
 .إدماج الدول المتوسطية مع االتحاد األوروبي والذ  يعد قوة اقتصادية 

  منح دول االتحاد األوروبي مساعدات مالية للدول المتوسطية للقيام بإصالحات
 اقتصادية.

                                                           
األوروبية على قضايا األمة العربية حقبة ما بعد نهاية  -الفات األمريكيةتأثير الخناظم عبد الواحد الجاسور،  -1

 (.2007، جانفي 1،) بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، طالحربالباردة
لندوة العلمية الدولية : التكامل االقتصاد  اثار الشراكة االورومتوسطية على االقتصاديات العربية ،ايوسف مسعداو ،-2

، جامعة فرحات عباس سطيف:كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،  األوروبيةين و تفعيل الشراكة العربية كالية لتحس
 .06( ص .  2004ما   9/ 8المنعقد خالل الفترة 

 .30، ص. مرجع سابق، (...)إستراتيجيةرتيبة برد،  -3
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 من االستثمارات األجنبية. االنتفاع 

 ة العالمية.لمية وقوانين منظمة منطقة التجار التأقلم مع المنافسة العا 

غم األهمية االقتصادية للشراكة إال أنها عرفت مجموعة من التحديات والمتمثلة في ر 
دول جنوب ين بالمجال الزراعي في لمالمتزايد للعا االهتمامضافة إلى غرافي، باإلو النمو الديم

االقتصاد بسبب عدم فعالية القطاع  وارتخاءوية نيبالمتوسط، كما نجد ضعف التجارة ال
 .1العام

هذا  فيحيث حدد  قة التبادل الحرة برشلونة أولوية هامة إلنشاء منطت وثيقلقد أعط
منطقة التبادل الحر بين الضفتين  إقامةمن البيان الختامي كيفية و طريقة " 14المجال "البند 

-1995سنة)15منطقة التبادل الحر والمتمثلة في  إلنشاء الزمنيةكما تمت تحديد الفترة ،
ت حاد األوروبي ودول المتوسط، إلغاء الحواجز الجمركية بين اال ىإل باإلضافة.و 2(2010

ضمان تحقيق هذا الهدف فالبد من العمل على تطوير السياسة المعتمدة على ومن اجل 
اقتصاد السوق، واندماج اقتصاديات هذه الدول باإلضافة إلى تحديث القطاع الخاص لتطوير 

 لى حماية حقوق الملكية.الهياكل االقتصادية واالجتماعية والعمل ع
في أهم الشركاء لإلت حاد األوروبي حيث نجدها تعتمد  ل حوض المتوسط منتعتبر دو 

من  %50تقوم بتصريف أكثر من فالجزائر ،على األسواق األوروبيةمبادالتها التجارية 
 .3( اربعين مليار دوالر40أ  بقيمة حوالي) صادراتها
في المنطقة  واالستقرارساهم للتنمية االقتصادية عامل م عد بنك االستثمار األوروبيي

ة مشاريع هامة في المنطقة 1974األورومتوسطية منذ عام  ، ولقد ساهم البنك في تمويل عد 
(. %26.4المتوسطية خاصة في مجال الطاقة، حيث خصصت له قروض مالية تقدر  بـ )

                                                           
1- Roberto Aliboni et autres, L’union pour la méditerranée le potentiel de l’acquis de Barcelone, 

)L’institut d’études de sécurité de l’union Européen, N°3, Novembre 2008(, P 11.   
 2-أحمد كاتب،خلفيات الشراكة االورومتوسطية، مذكرة  ماجستر غير منشورة،)الجزائر،2001/2000(ص 121

 .09(،ص 13/05/2016،)38،السنة10274ع،لعرب لمغرب العربي"امصطفى القلعي،"االتحاد األوروبي يبتلع اتحاد ا -3
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( لدعم القطاع %24.6)( وخصصت لمجال حماية البيئة %21.5نجد ) االتصاالتأما لدعم 
 .1كما ساهمت أيضا في تمويل مشاريع اقتصادية الخاص،

والرفع من المساعدات المالية وذلك من خالل اعتماد  االستثمارالعمل على ترقية 
( والذ  يعد آلية مالية 1995- 2005" )MEDA" "اميداالتحاد األوروبي على برنامج "

ةأساسية للتعاون وتفعيل الشراكة األورومت السياسي  االستقرارإلى دعم ، ويهدف 2وسطي
 االقتصاد إلى تنمية التعاون والديمقراطي، وإقامة منطقة تبادل الحر، باإلضافة 

 واالجتماعي.
تعددت أطراف الشراكة األورومتوسطية وهذا ما والثقافي واإلنساني:  االجتماعيالمسار  -3
 -الديانات السماوية الثالثة )اإلسالمعلى  خالل احتواءهالها تتميز بالتعددية الثقافية من جع

ليد الثقافية والحضارية االيهودية( لقد اعترفت وثيقة برشلونة والبرلمان بالتق -المسيحية
 للضفتين، كون أن الحوض المتوسطي يعرف بملتقى الحضارات منذ القدم.

طراف ولقد نص إعالن برشلونة حول البعد االجتماعي والثقافي واإلنساني بأن األ
المشاركة في الشراكة تعترف بأن المتوسط لديه تقاليد خاصة وتتوافق مع مختلف الثقافات 
والحضارات األخرى، باإلضافة إلى سعي األطراف المشاركة إلى الدعوة إلى حوار بين 
الثقافات وضرورة المطالبة بالتعاون والتبادل اإلنساني والعلمي والتقني من أجل التفاهم بين 

 .3األطراف

االجتماعي، حيث يعتبر التطور موغرافي في البعد تطرح الوثيقة مشكل النمو الدي
موغرافي تحدًيا، البد من العمل على مواجهته عن طريق سياسات تضمن تسريع الدي

                                                           
 .131، ص ، مرجع سابقالحوار...( رتيبة برد، ) -1

2 - Cécile Costesec, François Lerin, Les relations institutionnelles entre l’union Européen et la 
zoneméditerranéen, (Option méditerranéenne, Ser A N°52, 2003), P 220.     

 .135، ص مرجع سابقالحوار...(، رتيبة برد، ) -3
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االقتصاد ، باإلضافة إلى العمل على تدعيم التعاون من أجل مكافحة اإلرهاب  االنطالق
 .1والجريمة المنظمة والعنصرية

 برشلونة. لمؤتمر يةذليات التنفيآلا:المطلب الثالث
من أجل تحقيق أهداف مؤتمر برشلونة البد للجوء إلى استخدام وسائل وآليات لضمان 

 2تحقيق تلك األهداف، وتتمثل اآلليات فيما يلي:
: هذه اإلستراتيجية لإلتحاد 2010تأسيس منطقة للتبادل الحر األورومتوسطية لسنة  -1

ديدة، وتتطلب توفير عوامل عديدة للمساهمة في إنجاح إنشاء المنطقة للتبادل األوروبي ج
الحر، ولهذا فالبد على الجزائر واإلتحاد األوروبي من انتهاج سياسات مرافقة داخلية 
وخارجية، فبالنسبة للسياسة الداخلية فالبد من إعادة التأهيل الصناعي وفق إصالحات شاملة 

طار ه األخيرة بالتطرق إلى دراسة اإلللمؤسسات، ويتم مراجعة هذمادية، قانونية وهيكلة 
وتحرير التبادل التجار  الداخلي  االستثمارالقانوني العام، من أجل تحرير المبادرة في 

والخارجي، باإلضافة إلى ضرورة اإلصالح اإلدار  وذلك من خالل برنامج واسع للتكوين 
مالئمة التشريعات الجزائرية بما هو مطبق على وكذا تحديث اإلجراءات اإلدارية وضرورة 

بسبب عدم  2010لت منطقة التبادل الحر" المقررة إنشائها سنة المستوى الدولي، لقد أج  
 تمكن الدولة الجزائرية من تحقيق الشروط الالزمة.

 تنفيذ تعاون وتداول اقتصاد  مالئمين في المجاالت المعنية. -2
ة من طرف االتحاد األوروبي لشركائه، أ  دول جنوب المساعدات المالية المقدم -3

مليون أورو، باإلضافة إلى  4685( والمقدرة بـ 1999 -1995المتوسط في الفقرة الممتدة )
 والمساهمات الثنائية للدول األعضاء    لالستثمارالقروض المقدمة من طرف البنك األوروبي 

 (.5+5المبحث الثاني: مجموعة دول غرب المتوسط )
                                                           

 .87، ص مرجع سابق، ...(ض،) حو مصطفى بخوش -1
، مذكرة ماجستير في القانون غير اإلفريقي بين الشراكة والتبعية: الجزائر نموذًجا -التعاون األوروبينذير بطاطاش،  -2

 .19(، ص 2010أفريل  30: معهد الحقوق، منشورة، )المركز الجامعي محند ولحاج البويرة
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أدركت الدول أنها غير قادرة وعاجزة عن تحمل المخاطر والتهديدات الدولية الجديدة 
ة تكتالت إقليمية منتشرة  لوحدها، ولذا نجد اشتداد التوجه الدولي نحو اإلقليمية، حيث نجد عد 
في العالم، وذلك في الدول المتقدمة والنامية، حيث نجد اإلتحاد األوروبي يسعى من أجل 

ب في استغالل إطارها اإلقليمي غر والمتخلفة وت يا، حيث يشمل الدول المتقدمةالتوسع كل
أخطار التهديدات األمنية  ، وتعد 1المتوسطي من أجل إنشاء التكتل مع دول جنوب المتوسط

يات منطقة غرب المتوسط وهذا و من أولالجديدة)الهجرة السرية،اإلرهاب،والجريمة المنظمة(
 .2هاجس األمن بخيارات التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة التعاون يهدف إلى مقابلة

( ليكمل ما جاء به مسار برشلونة؟ أم أنه جاء بصيغة 5+5هل جاء منتدى حوار )ف
 جديدة للشراكة األورومتوسطية؟

 (.5+5وار )لمطلب األول: أعضاء وفحوى منتدى حا
" نسوا مترانفراهي مبادرة فرنسية طرحت من طرف الرئيس الفرنسي "

"FrançoisMitterand" " كلود شيسون ووزير خارجيته" "Claude Cheysson،"  وذلك عام
في مدينة مراكش، حيث تم اإلعالن عن فكرة عقد مؤتمر حول دول غرب المتوسط  1983

 المغاربةالبرتغال( أما األطراف  -فرنسا -( ثالثة أطراف أوروبية )إسبانيا3وضم في البداية )
 وتونس(. -المغرب -زائرفهي )الج

مبادرة حول المجال االقتصاد ، ورحبت بالفكرة تونس والمغرب أما ولقد تمحورت ال
الجزائر فقد دعت إلى توسيع مجال الحوار ليشمل الجانب األمني والذ  رفض من طرف 

 .3االتحاد األوروبي

                                                           
 .44، ص. لمرجع سابق، إستراتيجية...(رتيبة برد، ) -1

2 - Jean Robert Henry, Op.cit. 
البعد اإلنساني في الشراكة األورومغاربية من مسار برشلونة إلى غاية مشروع االتحاد من أجل فيصل سمارة،  -3

 .40(، ص. 06/03/2013معة تيز  وزو: كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، مذكرة ماجستر غير منشورة، )جاالمتوسط
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فيفر   27 -25لقد تم مناقشة ثالثة محاور أساسية في ملتقى مرسيليا وذلك في )
( وتتجلى تلك المحاور في المشاكل المالية والصناعية، إلى جانب العالقات واآلفاق 1988

 األورومغاربية.
( الذ  تم من خالله طرح مسألة 1989ما   27-24تقى طنجة في )كما تاله مل

 .1ترقية العالقات بين ضفتي غرب المتوسط

في روما، ويضم  1990أكتوبر  10( في اجتماع وزار  في 5+5انعقد مؤتمر )
( وخمس دول أوروبية )إسبانيا، ليببا، موريتانياخمسة دول مغاربية )الجزائر، تونس، المغرب، 

) ( إلى تعزيز التعاون 5+5، ويهدف المنتدى لحوار )2البرتغال، فرنسا، إيطاليا، مالطا
وتحقيق التوافق على قضايا ضفتي المتوسط والشراكة  ،والحوار السياسي ،اإلقليمي

االقتصادية والتنمية واألمن وتنظيم الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتسعى إلى تطوير 
العالقات االجتماعية والثقافية وتطوير التكوين التكنولوجي، ولقد طرحت مالطا فكرة توسيع 

 .3( إال أن المشروع قبل بالفرض ولم يكتمل6+6( ليضم مصر واليونان، فتصبح )5+5)
ماع وزار  ثاني للمبادرة في العاصمة الجزائرية وذلك في أكتوبر كما انعقد اجت

، إال  أنه توقف بسبب أزمة "لوكربي" بين الدول الغربية وليبيا ونتج عن ذلك إلغاء 1991
 .4االجتماع المزعم في تونس، ليتم التخلي عن المبادرة في خضم عملية برشلونة

 :5* أهم الرهانات
 الرهان القضايا المتعلقة بالهجرة.حيث تناول  البشر : الرهان -أ

 الرهان التنمو : يتناول القضايا والمشاكل المتعلقة بالجانب االقتصاد . -ب

                                                           
 .90، ص. مرجع سابق،)حوض...(مصطفى بخوش،  -1

2 - Jean François Coustilliere, l’initiative « 5+5 » Sécurité et défense, Contre-amiral(2S), P. 01. 

 .2016أكتوبر  28، )محطة الواقع العربي(، تلزان المخالمي الشراكة األورومغاربيةجمال الريان،  -3

بناء المبادرات األمنية في البحر األبيض المتوسط بين ثالثية األمن/ القوة/ سلم القوى، دراسة حالة: رابح زاو ،  -4
، مذكرة ماجستير غير منشورة، )جامعة تيز  وزو: كلية الحقوق والعلوم السياسية، المتوسطي -الحواراألطلسي

 .140(، ص. 2013/2014

 .42، ص. مرجع سابقسمارة فيصل،  -5
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 مكافحة اإلرهاب، ومعالجة أسبابه األمني: يقوم على أساس العمل من أجل الرهان -ج
الخطيرة والمهددة  اهرةوالعمل عل التنسيق بين الدول المتوسطية لمواجهة هذه الظ

 ألورومتوسطي.لألمن ا

ذو أهمية كبرى، خاصة مع تنامي فكرة صدام  الرهان الحضار : وهو رهان -د
لدول العربية والمسلمين وذلك االحضارات والنظرة العدائية والعنيفة للغرب اتجاه 

 .2001سبتمبر  11خاصة بعد أحداث 

 المطلب الثاني: محاور التعاون اإلقليمي غرب المتوسط.
األوروبي ولهذا لجأ هذا األخير إلى  لالتحادية الجديدة هاجسا تعتبر التهديدات األمن

 التعاون مع دول غرب المتوسط بهدف مواجهة تلك اآلفة الخطيرة والمتمثلة في: 

 أواًل: الهجرة غير الشرعية.
لكل المشاكل العالمية  مرآة بداية القرن العشرين منذ  الحوض المتوسطي يعكس إن

القارات ، و تقاطع بين الشمال والجنوب ،والشرق و الغرب  المعاصرة ،كونه يعتبر نقطة
شماله الغني وذلك  إلىالسرية من دول جنوب المتوسط الفقيرة *الهجرةالثالثولقدظهرت ظاهرة 

 .1في مختلف النواحي نظرا للفوارق القائمة بين الصفتين
 نظًرا:مهددة لألمن األوروبي وذلك وتعد الهجرة غير الشرعية من أهم العوامل ال

 .الجدل القائم حول أسباب تفاقم الظاهرة، وعدم التوصل إليجاد حل لها 

                                                           
األوروبيين قد قاموا بأكبر وأضخم هجرة بشرية خالل القرن الماضي، حيث هاجر ما  تشير الحقائق التاريخية إلى أن -*

ودول  ( من أوروبا إلى الواليات المتحدة األمريكية وكندا واستراليا1924 -1821مليون نسمة خالل مائة عام ) 60يقارب 
أمريكا الالتينية واليوم ينكر أحفادهم حق الشعوب األخرى في ممارسة نفس الحق ويقصرون حق الهجرة على فئات معينة 

 )الهجرة االنتقائية( من خالل وضع مواصفات مهنية وشروط لمختلف الوظائف.
للعلوم  المجلةالعربية المغرب وأوربا" ،انس الصنهاجي، "العمق االستراتيجي للحدود في اتفاقيات الشراكة والتعاون بين  -1

 .116ص  السياسية،
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  بشبكات الجريمة  بارتباطهاواألمني خصوصا  االقتصاد التأثير الفعال على البعد
 المنظمة.

 ظاهرة، وذلك بين الحلول تخبط وصراع الدول األوروبية حول كيفية التعامل مع هذه ال
 .1دمة للدول المتوسطية بالتحول إلى دول مستقبلة للمهاجرينواإلغراءات المقالردعية، 

الرؤى من  الختالفيصعب إعطاء مفهوم دقيق للهجرة غير الشرعية وذلك نظًرا 
ألهداف التي ترمي إلى تحقيقها ولقد تعددت التعاريف ااألغراض و  الختالفطرف الدول 

ل عن طريق البر                هي كل دخو »حول الظاهرة، حيث عرفتها المفوضية األوروبية: 
أو البحر أو الجو إلى إقليم دولة عضو بطريقة غير قانونية بواسطة وثائق مزورة              

قانون الجزائر  حسب األمر رقم ، أما حسب ال«أو بمساعدات شبكات الجريمة المنظمة
قة سرية دخول شخص أجنبي إلى التراب الوطني بطري»: 1996جويلية  21في  66/211

 . «والعمل االستقرارأو بوثائق مزورة بنية 
إلى آخر انتقال البشر من مكان »كما عرفت الهجرة غير الشرعية بأنها عبارة عن 

وتعريف  ،2«عي ألسباب سياسية، أمنية، اقتصادية واجتماعيةامسواء كان بشكل فرد  أو ج
سرية مخالفة لقانون الهجرة انتقال فرد أو جماعة من مكان آلخر بطرق »عبارة عن  هيآخر 

 .3«كما هو معترف بها دوليا
تعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية هاجًسا أمنيا يهدد أمن االتحاد األوروبي، فهذا األخير 

الديموغرافي المصحوب بأزمة اقتصادية في مجتمعات  االنفجارمتخوف بشكل مفرط من 
ارية الهجرة نحو الدول األوروبية في زيادة استمر  االنفجارجنوب المتوسط، وتكمن خطورة 

 واندماجبشكل يصبح فيه المهاجرين عبارة عن الجئين اقتصاديين، يهددون تماسك 

                                                           
 .188، 187، ص ص. مرجع سابقطارق رداف،  -1

 .16، 15(،) مركز اإلعالن األمني(، ص ص. الهجرة غير المشروعة )الضرورة والحاجةشعبان حمد ،  -2

 .147، ص. مرجع سابقتباني وهيبة،  -3
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، حيث قدرت أعداد المهاجرين بمئات اآلالف، حيث نجد هجرة جماعية 1المجتمعات الغربية
كما  للشباب من دول المتوسط أهمها )الجزائر، المغرب، تونس(، حيث يجازفون بأرواحهم

يقدمون كل ما يملكونه من األموال وذلك رغبة للوصول إلى "الحلم األوروبي"، وذلك نظًرا لما 
يعانونه من األوضاع المزرية وتدني المستوى المعيشي في بلدانهم األصلية، مما جعلهم في 

بالدول األوروبية بغية تحقيق أحالمهم والحصول على فرص  بااللتحاقالطماع إلى المجازفة 
لعمل لتحسين ظروفهم المعيشية، ولقد أفاد تقرير إحصائي للمرصد األورومتوسطي أن هذه ا

ألف مهاجر إلى األراضي  380الظاهرة في تزايد مستمر، حيث شهد وصول حوالي 
األوروبية، ومن المحتمل وصول عددهم إلى مليون ونصف مهاجر مع نهاية السنة 

ألف  400ما تتزايد الهجرة نحو ألمانيا من ألف الجئ سور ، ك 126(، ومن بينهم 2015)
 .2ألف مهاجر غير شرعي 800إلى 

في العديد من الدول األوروبية، وذلك بالتردد حول كيفية  واالرتباكلقد ساد التوتر 
التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة، وخاصة كيفية التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين حيث 

ة طرق  من أجل الحد من هذه الظاهرة، حيث أعلنت "مقدونيا" حالة اتخذت بعض البلدان عد 
الطوارئ، ونشرت قواتها العسكرية، أما "المجر" فقد قامت ببناء جدار من األسالك الشائكة 

د زادت المخاوف العنصرية على هوية البالد ويظهر قلمنع المهاجرين من التقدم إليها. ول
 Victor" فيكتور أوربان"ار  "الوزار  الهنغذلك من خالل التصريح الذ  قام به الرئيس 

Urbane"  ولذلك فهو «سنجد أنفسنا فجأة أقلية في قارتنا»في قوله  2015سبتمبر  04في ،
 3إجراءات حازمة لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الدول األوروبية اتخاذيدعوا إلى 

عن كتاب يشير فيه كذلك  كما صرح من جهة أخرى الرئيس الفرنسي ضمن مقتطفات نشرت
                                                           

، العدد العالم االستراتيجي،"ن وانعكاساته على الترتيبات األمنية في المتوسطفي مفهوم األممصطفى بخوش، "التحول  -1
 10(،ص. 2008الثالث، )ما  

 .2015سبتمبر  17 العربي الجديد،محمد سرحان، "الهجرة وتحوالت السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي"،  -2

، 10424، ع39، السنة العرب مشكلة مع اإلسالم"، يخرج عن التحفظ المألوف للزعماء: "نعم لدينا دمجهول، "هوالن -3
 .01، ص. 14/10/2016الجمعة 
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أنه يخشى أن تصل بالده إلى يوم تتحول فيه محجبة "إلى ضرورة الحد من الهجرة ويقول 
، كما اعتبر الفرنسيون أن الجزائر تتعمد عدم التشدد مع المهاجرين "مسلمة إلى أيقونة فرنسية
ض عقوبات عدم فر  حيال الفرنسيون الجزائر بأنها تتواطأ مع اتهمغير الشرعيين، حيث 

كونهم أصبحوا يمثلون ورقة ضغط على الحكومة  ديدة على المهاجرين غير الشرعيينش
 .1الفرنسية

 التعاون الجزائري الفرنسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية: -1

ثنائية بين الجزائر وفرنسا في إطار التعاون في مجال مكافحة الهجرة  اتفاقيةتم إبرام 
بالجزائر، فيما يخص ميدان التعاون  2003أكتوبر  25تاريخ غير الشرعية، وكان ذلك ب

األمني ومكافحة اإلجرام المنظم، ولقد نصت االتفاقية على ضرورة التعاون في المجال 
دة من  ألعملياتي والتقني في المسائل األمنية عن طريق المساعدة المتبادلة في ميادين متعد 

يق استخدام وسائل عديدة وتتركز على تبادل بينها مكافحة الهجرة السري ة، وذلك عن طر 
المعلومات الخاصة باألشخاص الطبيعية والمعنوية، باإلضافة إلى التعاون الشرطي من 
خالل تنسيق العمل والمساعدات المتبادلة، والقيام بتبادل نتائج البحوث والد راسات في علم 

حة الجريمة عبر الوطنية، وكذا اإلجرام وعلم األدلة الجنائية وطرق التحقيق، ووسائل مكاف
 .2المعارف ذات المستوى العالي اكتسابتبادل الكفاءات والمختصين من أجل 

 :3* سياسات وآليات تنفيذ وانتهاج االتحاد األوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية

                                                           
قيود عصام بن الشيخ، العالقات الجزائرية الفرنسية ومسألة "التوبة الكولونيالية" فرص االعتراف واالعتذار... و  -1

 في الموقع: (12:33في:)،2016اكتوبر26المصالحة التاريخية، في: 
Bohoth.Blogspot.com.2010-09-01-archive.html. 

، مجلة المفّكرعبد الحليم بن مشر ، "جهود الجزائر لتحقيق التعاون الدولي في مجال مكافحة تهريب المهاجرين"،  -2
 .110، ص. 12ع

 .14، ص. مرجع سابقشعبان حمد ،  -3
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المعلومات بين  عن تبادل ةالمسؤولتعد منظمة الشرطة األوروبية، الشرطة األوروبية:  -1
هزة األمن األوروبية في مختلف المجاالت المهددة لألمن األوروبي مثل )اإلرهاب تجارة أج

 المخدرات، الجريمة المنظمة، السرقة وغسيل األموال(.
حيث تعمل الدول األوروبية على إقناع المهاجرين غير الشرعيين بالرجوع سياسة اإلعادة: -2

 إلى بلدانهم مقابل الحصول على بعض المزايا.
إجراءات وذلك لضمان تأمين  اتخاذجهود الشرطة المحلية: حيث سعت هذه األخيرة إلى  -3

 الحدود األوروبية.
وجهات النظر للدول األوروبية حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية نتج  الختالفنظًرا 

 عنها إنشاء وكالة مراقبة للحدود الخارجية مقرها في بروكسل "بلجيكا" ولها أربعة فروع وهي:
 ألمانيا: التصد  في الحدود البرية. فرع -

 فرع بريطانيا: يختص بالهجرة غير الشرعية القادمة من إيطاليا. -

 فرع اليونان: يخص الحدود البرية الشرقية. -

 .1فرع إسبانيا: يخص الحدود البحرية الفرنسية -

 ثانيا: مكافحة اإلرهاب.

وهي ظاهرة جد خطيرة تعد ظاهرة اإلرهاب من أهم التهديدات األمنية الجديدة، 
والتي  *1200سبتمبر 11 وخاصة ما يعرف باإلرهاب الدولي، وذلك ظهر خاصة بعد أحداث

تعرضت لها الواليات المتحدة األمريكية. ولقد تعددت المفاهيم حول تعريف ظاهرة اإلرهاب 
هديد استخدام العنف الغير الشرعي أو الت»، فهناك من عرفها بأنه نظًرا لتعدد وجهات النظر

، االغتيالباستخدامه من طرف فرد أو جماعة أو دولة باستخدام أساليب متنوعة وهي )
                                                           

المجلة ر دراسة حالة"، عمر يحي أحمد، "الهجرة غير الشرعية وأثرها على األمن األوروبي المعاصر "الجزائ -1
 ( 2015أوت   07، ) الجمعة اإلفريقيةللعلوم السياسية

دفعت االتحاد األوروبي إلى االتفاق مجدًدا بالمنطقة المتوسطية، وأدت إلى إعادة تفعيل عملية  2001سبتمبر  11 -*
ضالية واألقليات العربية اإلسالمية في برشلونة، أدرك االتحاد بضرورة إيجاد حلول فورية للتوترات القائمة بين الحركات الن

 أوروبا.
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، أما حسب 1الخطف التفجير، التدمير، حجز الرهائن، وتهدف إلى بث رسالة إلى جهة معينة
األعمال اإلجرامية الموجهة ضد دولة »فقد عرفها بأنها  1937اتفاقية "جنيف لقمع اإلرهاب 

و يقصد بها خلق رعب في أذهان أشخاص معنيين أو مجموعة من ما وتستهدف أ
للقوة وبشكل منظم و متصل بأنها استخدام  أيضاوتعرف «.أو عامة الجمهور األشخاص

وغير مشروع يقصد من وراءه تحقيق أهداف ذات طبيعة سياسية أو اديولوجية أو اقتصادية 
العام، الصحة  ألمندلوالته الثالث ا)والتي تؤد  إلى اإلخالل بالنظام العام في الدولة بم

 السكينة العامة(2العامة،و
ولقد كانت هناك مجموعة من العوامل والدوافع المؤدية إلى خلق وظهور ظاهرة 

 اإلرهاب وتتمثل هذه الدوافع واألسباب في: 
راجع لعدم توازن النظام االقتصاد  العالمي، واستغالل  : وذلك3االقتصاديةاألسباب  -أ

 الشعوب وخيراتها وحرمانها من امتالكها. موارد
األسباب االجتماعية: التغير االجتماعي السريع، وباإلضافة إلى زيادة معدالت الهجرة  -ب

غير الشرعية، مما يؤد  إلى خلق حركات العنف وذلك راجع لعدم القدرة على التأقلم مع 
 .باالغترابالظروف الجديدة واإلحساس 

، وطغيان الحكام، من جهة، والسيطرة االستعمارية االستبدادانتشار  األسباب السياسية: -جـ
وصور العنصرية واستخدام القوة من قبل دولة أو مجموعة دول ضد دولة وذلك بهدف 

 .4الهيمنة وتحقيق مصالح آنية أو مستقبلية

                                                           
 .152، ص. مرجع سابقوهيبة تباني،  -1

 2رنا مولود سبع ،ماهية اإلرهابوتأثيره على واقع حقوق اإلنسان فرنسا بريطانيا نموذجا، دراسات دولية ع 49،ص171

، 3، ع"لة العلوم اإلنسانية"، مج"مضامين ومدلوالت التحوالت الدولية بعد الحرب الباردة مصطفى بخوش، -3
 .08( ،ص 2002)اكتوبر

، )دفتر السياسة والقانون ، ، ظاهرة الهجرة السرية واإلرهاب وأثرها على العالقات األورومغاربيةعبد المؤمن مجدوب -4
 .310 -308(، ص ص. 2014، جانفي 10ع
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صولي اإلسالماو ، هو أحد عوامل عدم اإلستقرار بر اإلتحاد األوروبي أن المد األاعت
لنسبة للمنطقة المتوسطية، ومن هنا تظهر المسؤولية المشتركة وضرورة التعاون في هذا با

، ولقد أعلنت 1المجال للقضاء على ظاهرة اإلرهاب المدمرة والمزعزعة ألمن وسالمة اإلنسان
( للجنة المديرة للبلدان األعضاء في مبادرة 22الثاني والعشرون ) االجتماعالجزائر ترأسها 

عنوان للدورة  واختيرمارس(  16و 15المنعقدة بالجزائر العاصمة بين )« دفاع" لل5+5»"
إلى  2004وتهدف هذه المبادرة والتي أطلقت سنة  ،«2016مخطط العمل لسنة الجارية 

، ولقد أكدت دول 2تعزيز التنسيق وتبادل وتفعيل التعاون المشترك في مجاالت األمن والدفاع
فالقضاء على هذا األخير يتطلب  ،كافحة ظاهرة اإلرهابلم التزامهاغرب المتوسط على 

تعاونا وثيقا ومنظما بين الطرفين األوروبي والمتوسطي وخاصة أن شبكة اإلرهاب ومراكز 
تمويله وإدارته ليست قاصرة على الدول المعرضة لإلرهاب بقدر ما يجد مصادره في الدول 

منظمات اإلرهابية بعصابات الجريمة األخرى من جهة، ومن جهة أخرى، احتمال استعانة ال
العمليات اإلرهابية. فاإلرهاب في  الستخدامهاالمنظمة للحصول على كافة أنواع األسلحة 

واالتحاد األوروبي بل على العالم  دائما قضية مستعصية وذلك ليس فقط على المتوسط يظل
 .3بأسره، فاإلرهاب ال جنسية له

( منتدى 5+5تونسي في مالطا، بثقتهما بأن الحوار )وال يالرئيسان الموريتانلقد أعرب 
التعاون والتنسيق بين الدول األورومغاربية سيساهم في مواجهة التحديات في ضفتي 
المتوسط، وقال رئيس التونسي "المنصف المرزوقي" أثناء جلسة افتتاح أول قمة لمجموعة 

كما أكد من  ،م الديمقراطيةتقاسم قيألول مرة في تاريخنا ن»عة( سنوات )تس 9( منذ 5+5)
جهة أخرى أن التغيرات التي تحدث في الضفة الجنوبية للمتوسط "ال تشكل خطرا على 

                                                           
المغرب واالتحاد االوروبي"، القانون العام، تاريخ مجهول، "العوامل الجيوبوليتيكية  الجديدة المؤثرة على العالقة بين  -1

 http://www.blog.saeed.com/2009/12( في الموقع: 03:02) 02/11/2016اإلطالع: 
دفاع( لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك في األمن والدفاع بين جنوب وشمال  5+5نبيل بكاني، "الجزائر تترأس مبادرة ) -2

 .2016مارس  16رباط، ، الرأي اليومالمتوسط"، 

 .سابق، مرجع ، )العوامل...(مجهول -3
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لن يقبل أبًدا أنظمة إسالمية »" مؤكدا أن الشعب نالسلفييإلى "عدم التخوف من  ودعاأوروبا" 
ر إلى كل أنحاء الخطوة األولى لتوسيع الحوا( يعد 5+5، ويعتبر أن الحوار )«غير ديمقراطية

 االتحاد األوروبي ومجمل بلدان المغرب العربي.
( نموذًجا من التعاون 5+5"محمد ولد عبد العزيز" حوار ) الموريتانياعتبر الرئيس 

والتكامل وأن بإمكان قيمها أن تساعد على تجاوز المشاكل أ  التحديات األمنية )اإلرهاب 
، كما صرح بأن الذهنياتوذلك من خالل تغيير  والجرائم العابرة للحدود وتهريب األسلحة(

 .1«( هو عبارة عن حوار بين الحضارات5+5الحوار )

 ثالثا: الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.
لقد طغى ملف الجريمة المنظمة والمخدرات بشكل هائل خالل التسعينات من القرن 

 ازدادلألمن، ولهذا فقد حيث أصبحت هذه الظاهرة آفة جد خطيرة ومشكلة مهددة  ،الماضي
ولقد عر ف  ،2اهتمام الدول األورومتوسطية بالتعاون وذلك من أجل العمل على مكافحتها

بإيطاليا بأنه  نابولي في المؤتمر الوزار  الدولي المخصص للجريمة المنظمة والذ  انعقد
لهرمي في لعصابات تهدف إلى القيام بنشاطات إجرامية، وتعتمد سواء على التنظيم اتجمع »

العالقات بين أعضائه، أو على الروابط الشخصية التي تسمح لبعض األشخاص بقيادة 
الجماعة اإلجرامية عبر استخدام أساليب العنف والتهديد واإلفساد وتبيض العوائد غير 

 .3«المشروعة
إن لظاهرة العولمة أثر كبير في انتشار الجريمة المنظمة وامتدادها لنطاق واسع حيث 

عن ظاهرة العولمة نتيجتين، وهما إزالة الحدود بين الدول، حيث أصبح العالم كأنه  ترتب

                                                           
 06،) السبت 11109ع الراية األسبوعية،" تساعد على مواجهة التحديات األمنية"، 5+5ف ب،" المرزوقي: مجموعة " -1

 .16(، ص 2012أكتوبر 

 ص، 08، عمجلة المفكررات"، عبد الحق زغدار،" واقع وأفاق التعاون األمني في المتوسط في مجال مكافحة المخد -2
254. 

 ، المستقل.56"الجريمة المنظمة"، المجلد  ماهر ملندي، الموسوعة العربية، -3
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ولقد  1قرية واحدة، باإلضافة إلى تداخل القضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية فيما بينها
غسيل األموال النشاطات اليب الجريمة المنظمة ومن أهمها تعددت وتنوعت مجاالت وأس

جارة باألسلحة المحظورة والمخدرات بشتى أنواعها المتاجرة بأعضاء البشرية، اإلرهابية، الت
قرصنة واختراق غير مشروع ألنظمة الغير ب)تهريب اآلثار، خطف السيارات، جرائم الحاسو 

. وتتسم 2وبرامجهم من خالل تقليدها أو نسخها أو تدميرها( جرائم النصب والتزوير واالحتيال
ة خصائص، فهي تقوم على أساس التنظيم واإلحترافية والهرمية في  الجريمة المنظمة بعد 

العمل، إلى جانب السرية واالستمرارية باإلضافة إلى لجوئها إلى أساليب العنف والفساد. 
ولهذا فإن الجريمة المنظمة تهدد المجتمعات وتشكل خطًرا على األنظمة العالمية وكذا 

رها خطًرا على المجتمع واألفراد، ومساهمتها في الخطر على السيادة، باإلضافة إلى اعتبا
 .3الوطني االستقرارعدم 

 دور المنظمات الكبرى في مكافحة الجريمة المنظمة:
سهلت  1992بعد توقيع الدول األوروبية على معاهدة ماستريخت االتحاد األوروبي:  -1

ن هذه الدول  وهذا هذه المبادرة عملية تنقل رؤوس األموال واألشخاص والسلع والخدمات بي
ف دول األعضاء في ما سهل على المنظمات اإلجرامية في توسيع نطاق لتشمل مختل

وحدة مكافحة  1993االتحاد األوروبي إلى مكافحة المخدرات حيث أنشأ  المعاهدة، وقد عمد
المخدرات داخل االتحاد األوروبي مقرها "الها " "بهولندا" وتعمل على تبادل المعلومات في 

ال المخدرات وغسيل األموال وتبادل المعلومات في مجال األنشطة اإلجرامية المنظمة مج
ة اتفاقيات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة منها اتفاقية حول تسهيل  ولقد عقد االتحاد عد 

                                                           
( في الموقع: 1:34) 30/10/2016جهاد محمد البريزات، "الجريمة المنظمة: دراسة تحليلية"، تاريخ اإلطالع: -1

http://www.abjjad.com/book/217743231/2177663684. 
، 27،م مجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةايا خاطر، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها م -2
 .509(،ص. 2011،) 3ع

، بحث مقدم لرتبة رائد في قوى األمن الداخلي، )المديرية العامة الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتهاعارف غالييني،  -3
 .12(، ص. 2008معهد قوى األمن الداخلي،  لقوى األمن الداخلي:
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، إلى 1995إجراء المجرمين بين دول األعضاء والمتبنية من طرف المجلس األوروبي 
 1997األوروبي حول المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية جانب معاهدة االتحاد 

 .1باإلضافة إلى قضايا مكافحة الفساد بين موظفي الجماعة األوروبية وسبل معالجته
ائية الدولية وهي والمعرفة بالشرطة الجنفي مكافحة الجريمة المنظمة: دور األنتروبول  -2

في "ليون" بفرنسا  1923ة القانونية، أنشأت منظمة دولية لها كيان دائم وتتمتع بالشخصي
وتتمثل مهمتها في تسهيل التعاون الشرطي العابر للحدود، ودعم ومساعدات المنظمات 

ة ومكافحتها وقد رك ز يوالسلطات واألجهزة المعنية جميعها بمنع الجرائم ذات الصفة الدول
فرًعا  1989د أنشأت على الجريمة المنظمة وخاصة على غسيل األموال. وق اإلنتربول

" العامة وذلك بهدف الدراسة الدقيقة للجوانب secrétaire" بالسكرتاريةللجريمة المنظمة ملحقا 
وحدة تحليل المعلومات  1993المتصلة والمتعلقة بالجريمة المنظمة. كما أنشأت عام 

 الجنائية.
دول التالية وتضم الدور الدول الصناعية الكبرى ومكافحتها للجريمة المنظمة:  -3

)الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، كندا( قامت 
في باريس في اجتماع القمة االقتصادية بهدف  1989بإنشاء فريق العمل للنشاط المالي 

أصدر تقريًرا يحتو  على  1990وضع إستراتيجية دولية ضد غسيل األموال، وفي عام 
انضمت روسيا  1997بها على المستوى الدولي. وفي عام  لالسترشاد( توصية 40ربعين )أ
 .2على الجريمة المالية والتكنولوجية السياسة المركزة  (G8)شكلت المجموعة الثامنةو 

 الجوارية. األوروبيةسياسة الالمبحث الثالث: 
ر برشلونة من خالل مرور عشرة سنوات على الشراكة األورومتوسطية منذ مؤتم

قيمت الشراكة بأنها حققت مجموعة من اإليجابيات، إال أنها ال تخلو من السلبيات  1995
المالية، االجتماعية  ةة األمنية، االقتصادييوذلك في مختلف األبعاد التي عرفتها )السياس

                                                           
 (.2014،) جانفي87، عالدفاع الوطني اللبنانيالياس أبو جودة،" دور المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة"،  -1

 .524، 523، ص ص. مرجع سابقمايا خاطر،  -2
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سع جه نحو التو الثقافية(، وذلك من حيث الطرفين، ولهذا فقد سعى االتحاد األوروبي إلى التو 
 12وار األوروبي، من خالل إقامة إستراتيجية أمنية متفق عليها في الجديد إلى دول الج

، وتهدف إلى إقامة عالقات جوارية جديدة مع الدول المجاورة لإلتحاد 2003ديسمبر 
 .1األوروبي، وهذا ما خلق ما يسمى سياسة الجوار األوروبي

 .وروبية الجواريةتصنيف الدول األ المطلب األول:
، إال أنه وجد ثية بين دولهتأسس االتحاد األوروبي نتاًجا للحروب والصراعات الكار 

نفسه بحاجة إلى بناء نوع من التعاون مع الدول المجاورة له، وبمرور الوقت تطورت 
العالقات وأصبح االتحاد األوروبي نموذًجا لسياسة الجوار. ولقد تم تصنيف دول الجوار إلى 

األولى في الدول المجاورة لالتحاد األوربي والتي تتدخل ضمن سياسة  فئتين وتتمثل الفئة
ول جنوب ت الشراكة والتعاون المشترك وهي دالجوار وهي شريكة االتحاد األوروبي باتفاقيا

ودول جنوب  المتوسط وشرقه وتضم )تونس، المغرب، مصر، فلسطين، األردن إسرائيل(
دول شرق أوروبا )مولدوفا، أوكرانيا( غير أن ثمة القوقاز )أرمينيا، جورجيا، أذربيجان( و 

بعض الدول كان يجب أن يتم تضمينها داخل سياسة الجوار )الجزائر، سوريا(، إال أن  
" خالل رمضان لعمامرة، لقد صرح وزير الشؤون الخارجية "2الجزائر لم تدخل حتى اآلن

عين على أوروبا أن تأخذ بعين تدخله في الندوة الوزارية الرسمية حول سياسة الجوار أنه يت
 .3االعتبار مؤهالت الجزائر في سياستها الخاصة بالجوار

أما الفئة الثانية فهي تتمثل في جيران االتحاد األوروبي غير المتضمنين داخل سياسة 
 الجوار األوروبي وتضم كل من )روسيا، تركيا( وذلك نظًرا ألهميتها الجيوسياسية.

                                                           
:مركز االهرام مصر) سياسة الدولية،مجلة الأوروبا والمتوسط )من برشلونة إلى سياسة الجوار(،محمد مطاوع،  -1

 .1(، ص 2006، جانفي 163للدراسات السياسية و اإلستراتيجية ،العدد 

،) المركز اإلعالمي: مركز الروابط للبحوث جوار الجوار": األبعاد الجيوسياسية لسياسة الجوار األوروبيةباسم راشد، " -2
 (. 2015ديسمبر  17والدراسات اإلستراتيجية،  

 )(. 2015أفريل  13، )الخبرهول، "على أوروبا مراعاة الجزائر في سياستها الجوارية"، مج -3
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 األوروبية من خالل سياستها الجوارية. : األهدافالمطلب الثاني
لقد حدد االتحاد األوروبي مجموعة من األهداف من خالل انتهاجها لسياسة الجوار 

 وتتمثل فيما يلي:
تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وسيادة القانون، والمساواة والديمقراطية  -

 المستدامة، والحكم الراشد والمجتمع المدني المزدهر.

التدريجي في السوق الداخلية لالتحاد األوروبي من خالل بناء  االندماجحقيق ت -
 .1االستثماراتالمؤسسات وتشجيع 

 خلق الظروف المالئمة للتنقل عبر الحدود وتشجيع التواصل بين الشعوب. -

تشجيع التنمية والحد من الفقر، والتماسك االقتصاد  واالجتماعي واإلقليمي الداخلي  -
 يفية، والعمل لمواجهة التغيير المناخي والكوارث.والتنمية الر 

 تعزيز بناء الثقة وغيرها من التدابير التي تساهم في تحقيق األمن، وتسوية النزعات. -

تعزيز القانون الواسع النطاق على المستوى دون اإلقليمي واإلقليمي والجوار فضاًل  -
 .2عن التعاون عبر الحدود

 لجوار األوروبي.المطلب الثالث: آليات سياسية ا
 .3أوال: مخططات عمل سياسة الجوار األوروبي
مل ذات صيغة ثنائية، حيث تركز على ع تبنى السياسة الجوارية على مخططات

 االتحاد األوروبي وكل دولة شريكة له.
وتقوم هذه السياسة على االتفاق والتشاور والتنسيق فيما بين الدول تماشيا مع مستوى 

مع هذه السياسة. ولد اعتمدت هذه المخططات من قبل  اندماجهاطريق التطور الحاصل في 
                                                           

1- Laura Baeza, 30 ans de coopération (1979- 2009), P. 55.  
2 -Veyrier Yves, « L’union européenne et sesrelations de voisinage », République française avis et 

rapports du conseil économique Social et environnemental, N° 13, 2009, P ..    
مجلة جعفر عدالة، "تطور سياسات دول االتحاد األوروبي بع الحرب البادرة في منطقة المغرب العربي"،  -3

 .07(، ص. 2014ديسمبر  19، )318، عاالجتماعيةالعلوم
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، وتهدف إلى تحديد األولويات إتباعها مع كل شريك 2005المجلس األوروبي في فيفر  
في السياسة الجوارية وتتمثل  الندماجهبناًءا على مبدأ الحوار والمفاوضات معه تمهيًدا 

 المجاالت ذات أولوية فيما يلي: 
السياسة الخارجية واألمنية باإلضافة إلى الوقاية من وار السياسي المدعم: ويخص الح -1

األزمات وإدارتها، والوقاية من التهديدات المشتركة وإقامة مسؤولية مشتركة بن االتحاد 
األوروبي وشركائه للحفاظ على األمن واالستقرار في المنطقة التابعة للسياسة األوروبية 

 الجوارية.

 ة التنمية االقتصادية واالجتماعية: تقديم الدعم والمساعدات المالية.سياس -2

 دعم العالقات التجارية والتفضيلية. -3
 العدالة والشؤون الخارجية. -4
 .الحوار)الطاقة، النقل والبيئة(ربط  -5
 التعاون الجو . -6

ثل تعد هذه المخططات بمثابة الشروط لتجسيد وتفعيل هذه السياسة كما أنها تم
 (.2009إلى  2004برنامج عمل لكل الدول المعنية بسياسة الجوار )

طلق االتحاد األوروبي سياسية الجوار األوروبية المجددة ساعيا إلى أ 2011وفي عام 
، وذلك من خالل التعاون مع البلدان التي *تعزيز العالقات من خالل مقاربة "المزيد للمزيد"

م لإلصالحات األساسية، مما يؤد  إلى خلق تنافس فعال تظهر استعدادها للتحرك إلى األما
ولقد كانت المقاربة المرتكزة على مبدأ .1بين الدول الراغبة على الحصول على المساعدات

وكذا  الديمقراطية"المزيد للمزيد"ناجحة في دعم اإلصالحات في مجاالت الحكم الرشيد،و 
هذه اإلصالحات ، اال أن الحوافز كانت اإلنسان.حيث يلتزم الشركاء بحكم القانون وحقوق 

                                                           
( وهو يعني 2011 -2010مراجعة سياسة الجوار األوروبية األخيرة ) ": أدخل هذا المبدأ فيمبدأ المزيد مقابل المزيد" -*

أن االتحاد األوروبي سوف يطور شركات أقوى ويقدم حوافز أكبر للدول التي تحرز مزيًدا من التقدم نحو اإلصالح 
 الفساد.  الديمقراطي انتخابات نزيهة وحرة وحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، واستقالل القضاء ومحاربة

 هيثم أميرة فرنانديز،" االتحاد األوروبي: عملية برشلونة وسياسة الجوار الجديدة.  -1
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غير كافية لاللتزام باإلصالح في ظل غياب إرادة سياسية، وهذا دفع االتحاد األوروبي إلى 
إيجاد طرق فعالة لدعم اإلصالحات األساسية مع الشركاء و ذلك باالعتماد على العمل مع 

 1الفاعلين المدنيين و االقتصاديين واالجتماعيين

 (.2020 -2014ية األوروبية للجوار )ثانيا: اآلل
 15.4يل الرئيسية وقيمتها "األوروبية الجديدة للجوار إحدى آليات التمو  تشكل اآللية

( والتي من شأنها أن توفر الجزء األكبر من التمويل 2020 -2014يورو" للفترة ) مليار
التحاد األوروبي لبلدان سياسة الجوار األوروبية، كما ستساهم في المشاركة في برامج ا

الداخلية، وتحل اآللية األوروبية للجوار ومحل اآللية األوروبية للجوار والشراكة التي بلغ 
. ويتم تقديم الدعم من خالل اآللية األوروبية للجوار 2002مليار يورو" سنة  11.2تمويلها "

لمقدم إلى بلد بثالث طرق وتتمثل الطريقة األولى في البرامج الثنائية التي تعطي الدعم ا
شريك واحد، أما الطريقة الثانية فهي تعد في البرامج المتعددة للبلدان التي تتناول تحديات 

من البلدان، والتعامل اإلقليمي ودون اإلقليمي بين دولتين أو أكثر  دمشتركة بين جميع أو عد
لتعاون عبر الحدود من الدول الشريكة، أما فيما يتعلق بالطريقة الثالثة فهو عبارة عن برامج ا

بين الدول األعضاء والدول الشريكة التي تجر  بمحاذاة جانبها المشترك من الحدود 
 .2الخارجية لالتحاد األوروبي بما فيها روسيا

 المبحث الرابع: االتحاد من أجل المتوسط.

إن فكرة تأسيس االتحاد من أجل المتوسط، ليست فكرة عصرية، إنما تعود إلى ما 
من الذين آمنوا بفكرة "االتحاد من  الي قرن من الزمن، وذلك راجع لوجود العديديقارب حو 

مجموعة من  1920والذ  عرض في  "Kanido" "كانيدوأجل المتوسط" ومنهم نجد "
ية حيث طرحها ألول مرة النشاط المتوسطي( هي مبادرة فرنسالمحاضرات )حول الفكرة و 

                                                           

 1-المفوضية األوروبية، تقرير مشترك موجه للبرلمان األوروبي والمجلس االوروبي واللجنة االقتصادية و االجتماعية االوروبية
05، ص  2015نوفمبر18كسل، برو مراجعة السياسة االوروبية للجوار، ولجنة المناطق،  
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حيث  "Toulon" طولون"في مدينة " 2007فر  في 07وذلك في  ساركوزي"الرئيس السابق "
ولقد .«لقد جئت ألقول للفرنسيين أن مستقبلهم الحقيقي يلعب هنا في منطقة المتوسط»صرح 

حد مؤسسي أوزير خارجية بلجيكا و سباك"لبول هنري "المقولة الشهيرة"ساركوزي استلهم "
شمال هي حوض  األولىفس الغربية لديها رئتان للتن أوروبا إنحين قال:" األوروبيةةالوحد

االنفتاح على الواليات المتحدة  إلىالراين حتى شمال االسكندينافي )وقد سارع ساركوز  
 1االتحاد من اجل المتوسط(. إقامةوقد بادر باقتراح (والثانية هي المتوسط شرقا وجنوبا )

وذلك نظًرا لواقع مسار برشلونة الذ  نجح في مجاالت وخفق في أخرى، وعبر 
" عن إصراره على تجسيد فكرة االتحاد المتوسطي من نيكوالس ساركوزي رئيس الفرنسي "ال

رئاسية، في شهر ما  خالل خطابه الرئاسي األول وذلك عيشه فوزه في االنتخابات ال
حاد مع الدول األوروبية  و كان الرئيس الشعوب المتوسطية بضرورة االت ، حيث دعا2007

مقدمات وهذا ما أدى إلى عدم وجود رد فعل جاد على  عرضه مفاجئ وبشكل سريع ودون 
 الطرح الذ  بادر به الرئيس الفرنسي واعتبرت مجرد جزء من حملته االنتخابية.

وتضم مبادرة "االتحاد من أجل المتوسط" الدول المطلة على البحر المتوسط والغير 
لوفاق بين الدول المطلة عليه، والمعنية على سالمته وأمنه وتهدف إلى زرع الثقة وا

 .2المشاركة

 المطلب األول: محتوى مؤتمر االتحاد من أجل المتوسط.
حدثت أشغال القمة التأسيسية لإلتحاد من أجل المتوسط في جلسة مغلقة بمشاركة كل 

، وقد تم بالفعل استخدام "Nicolas Sarkosyساركوزي" " سنيكوالمن الرئيس الفرنسي "
مالية الممنوحة من طرف االتحاد األوروبي، في خدمة هذه بعض أهم البرامج واألدوات ال

األهداف بنجاح من أجل خلق مجاالت للتعاون مع الدول األخرى، والسيما الدول المرشحة، 
ستثمارات التمويلية المخولة من الصناديق الهيكلية الفالسياسة األوروبية الجوارية سمحت با

                                                           

 1-أحمد مختار الجمال،االتحاد من اجل المتوسط:بداياته وتطوراته ومستقبله،)المركز الدولي للدراسات المستقبلية،2008(.
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المتوسط الغير مرشحة للعضوية في االتحاد األوروبية في المشاريع الشاملة لبعض دول 
 .1األوروبي

يس الفرنسي في البداية إلى ضرورة والرئيس المصر  "حسني مبارك" وقد أشار الرئ
على إقرار حقوق وواجبات كل طرف، وهذا بحكم الجغرافيا  واالتفاق تالمسؤولياتقاسم 

اء مستقبل أحسن ال يكون إال  إذا والتاريخ والثقافة التي تربط الطرفين، كما أن التمكن من بن
تقاسمت السلطة في ظل التضامن الفعال، واحترام اآلخر، إلى جانب ضرورة الرئاسة 
المشتركة لإلتحاد من أجل المتوسط، وأكد أيضا على ضرورة الحفاظ على ما حققه مسار 

الن برشلونة، وقد خرج وزراء خارجية دول "القمة األورومتوسطية" من اجتماعهم باإلع
 المشترك بالقمة التأسيسية لمسار برشلونة "االتحاد من أجل المتوسط".

ينص إعالن باريس على جعل منطقة المتوسط بحيرة يسودها السالم والديمقراطية 
ادية واالجتماعية من جهة، والعمل على مواجهة الصعاب السياسية واالقتص واالزدهار

قيق األمن والنمو االقتصاد  ومحاربة التهديدات أ  أن هدفه يتمثل في تح ،ةوالبيئية للمنطق
من جهة أخرى، أما فيما يخص طريقة عمل االتحاد فقد تم التأكد األمنية الجديدة كاإلرهاب 

على مبدأ قمة تعقد كل عامين بالتناوب تجتمع فيها البلدان األوروبية والمتوسطية واجتماع 
إلجماع" في قرارات القمة والدعوة إلى قمم لوزراء الخارجية كل عام، باإلضافة إلى مبدأ "ا
 االتحاد بشرط اجتماع كل دول األعضاء فيها. 

مع احترام مبدأ التناوب وإعداد النص يكون "لجنة مشتركة دائمة" التي تتكون من 
 .2، ويكون مقرها ببروكسلالعضوالمفوضية األوروبية وجميع الدول 

جويلية  13أجل المتوسط" في باريس في لقد تم إطالق "مسيرة برشلونة: اإلتحاد من 
، من أجل إعطاء دفعة جديدة لمسيرة برشلونة، اإلطار الذ  يدير العالقات بين 2008

                                                           
، الجمعية اإلقليمية والمحلية سياسات التماسك في منطقة البحر األبيض المتوسطجوانا أورتيجا أليماني،  -1

 . 2014فيفر   24األورومتوسطية، الجلسة الخامسة، طنجة، 
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الجديد والمتمثل في "االتحاد من أجل  االسماالتحاد األوروبي وجيرانه في الجنوب، وقد أطلق 
تحاد من أجل المتوسط في ، ولقد تم تدشين مقر األمانة لال2008المتوسط" وذلك في نوفمبر 
التعاون والتأثير وتقوم على تعزيز وتنسيق المشاريع وتقوية  2010برشلونة وذلك في مارس 

ة للمواطنين. يقوم االتحاد من أجل المتوسط بجمع المشاريع يل المعيشالمباشر على سب
ياه، حماية اإلقليمية وشبه اإلقليمية أو عبر الوطنية في قطاعات وهي: النقل والطاقة والم

البيئة، التعليم العالي، البحوث والشؤون االجتماعية، تعزيز الفرص العملية وتطوير 
 .1األعمال

 المطلب الثاني: دوافع ومشاريع االتحاد من أجل المتوسط.
 الدوافع: أوال   

تعود أهم الدوافع إلنشاء مبادرة اإلتحاد من أجل المتوسط إلى تعثر وإصابة مسار 
األورومتوسطية بالشلل، مما أدى بالضرورة للبحث عن صيغة جديدة اكة للشر برشلونة 

منشطة للفكرة المتوسطية، وباإلضافة إلى تعرض ومعاناة منطقة المتوسط ألزمات ونزاعات 
 ه الشرق األوسطالذ  يعيش االنسدادرت على الشراكة والتعاون في المنطقة، حيث نجد أث  

يد من تفعيل دور االتحاد األوروبي، وذلك من خالل يعود سبًبا في خلق مبادرة جديدة تز 
إعطاء دور إقليمي أكبر ألوروبا فيما يتعلق بالقضايا المتوسطية مثل تدعيم الجهود وتكثيفها 

اإلسرائيلي السبب  -لمسار السالم في الشرق األوسط، حيث تعد قضية الصراع العربي
باإلضافة إلى قضية الصحراء الغربية  الرئيسي في تعثر كل مشاريع الشراكة األورومتوسطية،

عاون سواء كان أفقيا )بين الجنوب فيما بينها( أو عموديا )بين دول تالتي تعرقل مسار ال
 .2أوروبا ودول جنوب المتوسط(

 .ثانيا: المشاريع

                                                           
1- Délégation de l’Union Européenne en Algérie, Rapport sur la Coopération UE-Algérie, 2014.    
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لقد حددت المبادرة ستة مشاريع أساسية وتتمثل في إزالة التلوث من البحر األبيض 
لى إنشاء الطرق السريعة البحرية والبرية، وكذلك العمل والسعي على المتوسط، باإلضافة إ

 بافتتاحإقامة مبادرات الحماية المدنية لمكافحة الكوارث الطبيعية من صنع اإلنسان، والقيام 
جامعة أورومتوسطية وذلك في سلوفينيا، العمل على المبادرة المتوسطية لتنمية الشركات مع 
التركيز على المنشآت الصغرى والمتوسطة الحجم، والسعي من أجل إقامة خطة الطاقة 

 .1الشمسية المتوسطية

 .جل المتوسطأالتي واجهت االتحاد من لمطلب الثالث: التحديات والعوائق، ا
ة عراقيل إن اإلتح اد في دوامة صراع من أجل البقاء ونجاح مساره، حيث يواجه عد 

 تمنعه من تحقيق أهدافه المنشودة ومن بين هذه التحديات نذكر: 
جنوب( بمفهوم آخر ثنائية الغني  -معاناة االتحاد الجديد من هاجس الثنائية )شمال -

قة فيما بينها وذلك من خالل والفقير، فهو جامع لضفتين متمايزتين: دول أوروبية متناس
إستراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق مصالحها، ودول الجنوب غير متناسقة فيما بينها فيما يخص 
المصالح واألهداف، حيث تمتاز كل  واحدة بخصائصها وإستراتيجيتها وطموحاتها واألبرز من 

ئيلي سيشكل حلقة هذا تواجد إسرائيل داخل هذا االتحاد، حيث أن الصراع العربي اإلسرا
ضعيفة والذ  سيكون الخالف األساسي بين دول االتحاد كونه الحاجز األساسي الذ  يعرقل 
مسار هذا االتحاد إلى جانب صعوبة تحقيق األمن والسالم في المنطقة، كما نذكر التوترات 

المغرب القائمة بين الدول األعضاء في هذا االتحاد من أبرزها الخالف القائم بين الجزائر و 
السبتة )حول الصحراء الغربية إضافة إلى الخالف المغربي اإلسباني حول مدينتي 

والتوتر السور  اللبناني نتيجة الوضع السياسي الداخلي في لبنان إضافة إلى مختلف (ومليلة
 .2النزاعات التي ستلعب دور في تهديد كيانه ونمو ه

                                                           
1- Nathalie Issa, L’union pour la méditerranéen, P 07. 

 .81، 80ص ص.  إستراتيجية...(،مرجع سابق،رتيبة برد، ) -2



 املبادرات األوروبية اجتاه دول املتوسط.                                                      الفصل الثاين: 

65 

 

بيق، حيث في إطار مسار برشلونة صعوبة وضع المشروع المتوسطي الجديد حيز التط -
إال  أن هذه  الحوض ول جنوبية في د( مبالغ ضخمة لتمويل المشاريع االقتصادميد)برنامج 

المبالغ لم ترى النور أبًدا، باإلضافة إلى ارتفاع أسعار مصادر الطاقة في أوروبا مما يشكك 
 من قدرتها على تمويل مشروع االتحاد من أجل المتوسط.  

 حاد ودول المتوسط تحول دون نجاحهق السياسية واالجتماعية والثقافية بين دول االتالفرو  -
 .1بين دول االتحاد األوروبي حول المتوسطي لالنقساموذلك نظًرا 
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 خالصة الفصل الثاني:
طرف الدول األوربية على الدول المتوسطية لم تأتي  إن المبادرات المطروحة من

األبعاد الطموحات في مختلف و  جاء بمجموعة من األهداف وإنما مشروع ،الصدفة محض
الطابع الغالب على ولقد كان  دية المالية، االجتماعية الثقافية.السياسية األمنية،االقتصا

المبادرات هو الطابع األناني لدول األوربية حيث نجد المبادرات مطروحة من طرف الدول 
إال أن  تنفيذها،لمتوسطية إال الترحيب بها و دول اما على الأ  الدول األوربية و القوية 
 .لم تساهم في تحقيق كل الطموحات المرغوبة  في أرض الواقع المبادرات

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الفصل الثالث
 (2015-1995الشركة األوروجزائرية )
 

 (2015-1995)ث األول: الشراكة األوروجزائرية المبح

 (.1995 -1976وجزائرية )المطلب األول: مسار العالقات األور 

 .الشراكة االوروجزائرية أهدافي: دوافع و المطلب الثان

 المطلب الثالث: محاور الشراكة األوروجزائرية.

 المبحث الثاني: أهم االتفاقيات المبرمة في الشراكة األوروجزارية.
 المطلب األول: اتفاقية الشراكة األوروجزائرية في الشق االقتصاد  والمالي.

 لب الثاني: االتفاقيات القضائية المبرمة بين الجزائر والدول األوروبية.المط

بين الجزائر ودول االتحاد في مجال الغاز  االتفاقيات الثنائية المبرمةالمطلب الثالث: 
 األوروبي.

 .الشراكة األوروجزائريةوتقييم المبحث الثالث: 

 المطلب األول: عراقيل الشراكة األوروجزائرية.  

 لب الثاني: انعكاسات الشركة األوروجزائرية.المط
 المطلب الثالث: تقييم الشراكة األوروجزائرية.

 خالصة الفصل الثالث.
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 تمهيد:
تكتسي المنطقة المتوسطية أهمية إستراتيجية بالغة، كونها تتمتع بأهم المكونات التي 

ولها. وتعد  الجزائر دولة تعطي للمنطقة جاذبية، وهذا ما جعلها سببا لتنافس الدول الكبرى ح
الجزائر أهميتها، كونها أكبر دولة  اكتسبتلمتوسطي ة، حيث امحورية وذو أهمية في المنطقة 

إفريقية مساحة، إلى جانب تمتعها بحدود بحرية وبرية واسعة جعلتها منفتحة على العالم، أما 
 3مليار م 70عالم )ي في المن الناحية االقتصادية فهي من أفضل المنتجين للغاز الطبيع

المتواصل وكذا عملها  الستقرارهاسنويا(. كما ال يمكن تجاهل دورها الكبير في سعيها 
 .1لتسوية النزاعات القائمة بين دولها

إن االهتمام األوروبي بالجزائر لم ينتهي فور حصولها على استقاللها بل ظل  قائما  
ت الدول األوروبية على طرق جديدة تمكنها إال  أن  هذه المر ة تختلف األساليب، حيث اعتمد

 تتمتع بها سابقا. امتيازاتمن الحصول على 
مما جعلها تعيش تخل فا على جميع المستويات  ،عانت الجزائر من ويالت االستعمار

إلى جانب هشاشة وضعف بنيتها االقتصادية، ورغم الفرق الشاسع القائم بين الدول األوروبية 
 مختلف الجوانب اال انهما امضيتا على اتفاق الشراكة. فيوالدول الجزائرية 
 شراكة األوروجزائرية الأهداف ومحاور المبحث األول:

حرص االتحاد األوروبي إلى إقامة عالقات مع دول حوض المتوسط، فسعى إلى 
الشراكة بين الجزائر  اتفاق اندرجتوسيع نفوذه في المنطقة منذ مطلع التسعينات، ولقد 

، والذ  يهدف إلى إقامة شراكة وإنشاء 1995وروبي ضمن إعالن برشلونة لسنة األواالتحاد 
 .2منطقة تبادل حريتهما

                                                           
، ص مجلة المفكرسمير قط، "أوروبا، أمريكا... رهان المغرب العربي مزاحمة إقتصادية وإستراتيجية، أم  تكامل أمني"،  -1

447. 

، العدد يات شمال إفريقيامجلة اقتصادعبد الحميد زعباط،" الشراكة األورومتوسطية وأثرها على االقتصاد الجزائر "،  -2
 . 53األول ،ص 
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 (.1995 -1976لعالقات األوروجزائرية )المطلب األول: مسار ا
 أوال: من التعاون إلى الشراكة.

لقد عرفت عالقات الجزائر مع االتحاد األوروبي مجموعة من المراحل وذلك إنطالقا 
 ن مرحلة التعاون وصوال إلى مرحلة الشراكة.م

بهدف  1972صادية األوروبية مفاوضات مع الجزائر سنة تقلقد فتحت المجموعة اال
ولقد  ةالمجموعة األوروبي ة من طرفانالسياسة المتوسطية المتب إطاري ف اتفاقالوصول إلى 

التنفيذ رسميا في  التعاون والتي دخلت حيز اتفاقية 1976أفريل  26وقعت الجزائر في 
 .1978نوفمبر 

رات، حيث عرفت توقيعا ثانيا في  ما   20كما شهدت العالقات األوروجزائرية تطو 
األزمة  تتابعيات الذ  كانت الجزائر تعاني من قو ، ولقد جاء هذا االتفاق في ال1897

على ، ويهدف إلى إيجاد شركاء اقتصاديين لتجاوز األزمة والذ  ينص 1986النفطية سنة 
إلغاء القيود الجمركية على صادرات الجزائر الفالحية إلى دول المجموعة االقتصادية 

، فلقد تم عقد أول لقاء بين الجزائر ووفد االتحاد األوروبي 1994، أم ا في سنة 1األوروبية
في الجزائر لمناقشة المحاور األساسية لمستقبل المفاوضات الالزمة إتباعها، وتكوين ست 

عالج القضايا التالية )الزراعة، الصناعة، الخدمات، التعاون االقتصاد ، المالي ت *ورشات
ديسمبر  19الشراكة في  اتفاقيةاالجتماعي والثقافي(. ولقد تمت المصادفة األولية على 

                                                           
1- Stephane Fula, L’Union Européenne doit consolider sa relation avec l’Algérie, )Dimanche 15 Mai 

2011(.  
بسبب االختالف حول كيفية معالجة الملفات السياسية واالقتصادية وكذلك األوضاع األمنية التي  تجمدت الورشا -*

 جزائر آنذاك. عرفتها ال
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من المفاوضات بين الطرفين وصوال إلى االتفاق  17الجولة  اختتامببروكسل بعد  2001
 .20051سبتمبر  1ودخولها حيز التنفيذ في  2002اكة وذلك في الشر  اتفاقيةالنهائي على 

 .2ثانيا: بنود االتفاق في الشراكة األوروجزائرية
عالقات اقتصادية واجتماعية متوازنة وتحديد شروط  انطالقتطوير المبادالت وضمان  -1

 التحرير التدريجي للمبادالت والخدمات ورؤوس األموال.
المباشرة في الجزائر إضافة إلى  باالستثماراتألموال الخاصة ضمان حرية تنقل رؤوس ا -2

 إعادة توظيف هذه االستثمارات.
العمل على توفير الجو المناسب لتحقيق الحوار السياسي وتعزيز عالقات التعاون فيما  -3

 بينهم.
 اإلجراءات اإلدارية. إطارتفضيل المبادالت البشرية في  -4
 وحقوق اإلنسان. مبادئ الديمقراطية احترام -5
 .لمغاربيا االندماجالعمل على تشجيع  -6

 (.1995 -1976ة األوروبية الجزائرية )ثالثا: المبادالت التعاوني
االقتصادية األوروبية في  ةتعاون مع المجموع اتفاقيات 1976وقعت الجزائر سنة 

قيات بطابع ة في السبعينات، ولقد تمي زت هذه االتفاسياسة المتوسطية الموضوعال إطار
 شمولي وتناولت نقطتين أساسيتين هما:

كما تطرقت لمشكل الهجرة إال  أنه وقع ة والتعاون التقني والمالي، يالعالقات التجار 
إغفال هذا الملف في مستوى التنفيذ من طرف األوروبيين وهذا راجع إلى ارتفاع البطالة 

 .1في أقطارهم االنكماشمظاهر  وانتشار
                                                           

 -جزائرية-دراسة تحليلية وتقييميه إلطار التعاون الجزائري األوربي على ضوء اتفاق الشراكة األوروإبراهيم بوجلخة،  -1
بسكرة: كلية العلوم  -، مذكرة ماجستر غير منشورة ، )جامعة محمد خيضردراسة تقييميه لمجموعة من المتغيرات الكلية

 .  166، 165(، ص ص. 2012/2013م التسيير، االقتصادية والتجارية وعلو 

، أبحاث اقتصادية تأهيل المؤسسة االقتصادية الجزائرية في ظل الشراكة األورومتوسطيةناصر بوعزيز، علي لزعر،  -2
 .32، 31(، ص ص. 2009وإدارية، ع الخامس، )جوان 
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 اري:التعاون التج -1
 1976تتميز االتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع المجموعة االقتصادية األوروبية سنة 
 بالتشابه، كونها تنصب على الصادرات في المجال الزراعي، الصناعي والموارد األولية.

إال  ،دخول إلى سوق المجموعة األوروبيةولقد منحت امتيازات للصادرات الجزائرية لل
فادت من التفضيالت التجارية تراعية خضعت إلى نظام الحصص، كما اسالز  المنتوجاتأن 

أما في المجال الصناعي فقد أزيلت عليه الحقوق الجمركية مم ا يؤد  إلى دخول المواد 
 الصناعية بحرية في السوق األوروبي.

لقد أقرت السياسات المتوسطية بضرورة التعاون المالي والتقني بين المجموعة 
 1978المتوسطية عامة والجزائر خاصة، حيث نجد الجزائر وقعت سنة األوروبية و 

 بورتوكوالت مالية مع الجانب األوروبي.

 :التقنيو التعاون المالي  -2
توسطية بضرورة التعاون المالي والتقني بين المجموعة لملقد أقرت السياسات ا

 1978سنة األوروبية والمتوسطية عامة والجزائر خاصة حيث نجد الجزائر وقعت 
 بروتوكوالت مالية مع الجانب األوروبي.

المالية في شكل موارد مالية  تالبروتوكوالوتم تحديد المقادير المخصصة من طرف 
 أو قروض من البنك ويتضح ذلك من خالل هذا الجدول:

 قروض من البنك مبلغ كل بروتوكول البروتوكوالت المالية
 70 ون ايكوملي 95 (1982 -1978البروتوكول األول )

 107 مليون ايكو 139 (1986 -1982البروتوكول الثاني )

 187 مليون ايكو 224 (1991 -1986البروتوكول الثالث )

                                                                                                                                                                                     
(، ص. 1997، 1البيضاء، دار توبقال للنشر، ط الدار)، المشروع ألمغاربي والشراكة األورومتوسطية، فتح هللا ولعلو -1

156. 
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 280 مليون ايكو  284 (1996 -1991البروتوكول الرابع )

 640 مليون ايكو 742 المجموع

ممنوحة للجزائر في د المجيد قد ، الجزائر ومسار برشلونة، جدول األموال العبالمصدر: 
 البروتوكوالت المالية المبرمة مع االتحاد األوروبي. إطار

 1إلنساني:التعاون االجتماعي و ا -3
ق من خالل الشراكة على ضرورة قيام عالقات اجتماعية، إنسانية، ثقافية تم االتفا

 االحترامساس بالتواز  مع الشراكة األمنية، السياسية، االقتصادية، المالية والتي تقوم على أ
 المتوسط. البحر األبيض حوضالمتبادل واحترام تنو ع الثقافات والتقاليد والحضارات في 

 .الشراكة االوروجزائرية أهدافالمطلب الثاني: دوافع و 
I- :بالنسبة للجزائر 

يعد  االتحاد األوروبي أهم شريك تجار  للجزائر، حيث يحتل المرتبة األولى، فلقد 
من إجمال صادراتها، أما فيما يخص  الواردات فهي  %57زائر نحوه بـ الجبلغت صادرات 

 %24.2نسبة بالجزائرية  للمنتجات، حيث تعد  إيطاليا البلد األول المستهلك %55.5تقدر بـ 
. تعتبر فرنسا المور د األول للجزائر %9.21، ثم إسبانيا بنسبة %11.61تليها فرنسا بنسبة 

 .%7.03 نسبةوأخيرا ألمانيا بـ %9.75 نسبةـثم إيطاليا ب %22.40بنسبة 
تعزيز تنافس االقتصاد الوطني من خالل االستفادة من المزايا األوروبية والمساهمة في  -

ة التنافس التي ستعرض لها المؤسسات االقتصادية الوطنية.  تقليل حد 

                                                           
، مذكرة ماجستير غير انعكاسات الشراكة األورومتوسطية على التجارة الخارجية في الجزائرعبد الجليل هويد ،  -1

بسكرة: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  -منشورة في العلوم االقتصادية، )جامعة محمد خيضر
2012/2013،) 
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توازنة بين االتحاد الرغبة الجزائرية في توسيع وتوطيد العالقات االقتصادية واالجتماعية الم -
األوروبي والجزائر والعمل على تحديد شروط التحرير للمبادالت الخاصة بالسلع ورؤوس 

 األموال.
، وذلك عن طريق تشجيع المبادالت داخل المجموعة ألمغاربي االندماجالسعي لتشجيع  -

مغاربية واالتحاد (، وكذا بين المجموعة الموريتانياالمغاربية )الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، 
 .1األوروبي

II- :بالنسبة لإلتحاد األوروبي 
التنافس مع القوى الكبرى، خاصة الواليات المتحدة األمريكية  إطارتوسيع نفوذها في  -1

 .2التي بسطت نفوذها في الشرق األوسط
تحاد األوروبي: يعد  النمو التحكم والحد  من الهجرة غير الشرعية نحو دول اال -2

غرافي في توزيعه غير العادل في المؤسسات بين الشمال والجنوب عامال في عدم الديمو 
ف االتحاد األوروبي بشكل متزايد  "بالقنبلة السكانية"مم ا يسمى  ،االستقرار، وأد ى هذا إلى تخو 

بلدان لل%0.5مقابل  %2.4في بلدان المتوسط التي تبلغ نسبة النمو السكاني فيها حوالي 
جهة نجد أن الدول األوروبية تعتبر ذات كثافة سكانية قليلة ومتقدمة في السن ومن  األوروبية

وهذا الدافع أدى بها إلى االستعانة باليد العاملة، واستغاللها في عقر دارها من خالل الفرص 
التي تمنحها الشراكة االقتصادية وذلك عن طريق االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول 

 .3سيؤد  إلى الحد  وتقليل الهجرة بطريقة سلميةوهذا الشريكة، 

                                                           
، مذكرة ماجستير غير منشورة في  القانون،) جامعة الشراكة األجنبية والمؤسسات االقتصادية الجزائريةليلى أوشن،  -1

 .66(، ص 22/02/2011مولود معمر  تيز  وزو: كلية الحقوق مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونية والسياسية، 

، الملتقى الدولي حول أثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على وروجزائريةمحتوى الشراكة األ نادية سجار، رزيقة غراب،  -2
االقتصاد الجزائر  وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،) جامعة فرحات عباس: كلية االقتصادية وعلوم التسيير، 

 . 08(، ص. 2006نوفمبر  13-14

 .166ص.  مرجع سابق،إبراهيم بوجلخة،  -3
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غنية بالنفط  باعتبار الجزائر دولة الحصول على مصادر الطاقة والنفط والغاز وذلك  -3
عالميا من حيث االحتياطات النفطية، وثاني مصدر للغاز الطبيعي  13كونها تحتل المرتبة 

 .%30إلى أوروبا بعد روسيا بنسبة 
، حيث ال يمكن أن تكون أوروبا مستقرة إال  باستقرار بلدان حوض ضمان أمن أوروبا -4

 .1جنوب المتوسط، وخاصة كون أن الجزائر مرت بمرحلة من اضطرابات في التسعينات

 لث: محاور الشراكة األوروجزائرية.لمطلب الثاا
 لقد نظمت الشراكة بين االتحاد األوروبي والجزائر )تسعة( محاور أساسية وهي:

، وذلك من "الحوار السياسي بين االتحاد األوروبي والجزائر"يقوم على األول: المحور 
 خالل بناء عالقات تضامنية، تساهم في خلق وتحقيق الرفاهية وضمان األمن المتوسطي.

من خالل إنشاء منطقة حر ة للتبادل وذلك في ظرف فترة "التنقل الحّر للسلع"المحور الثاني: 
دخول االتفاقية حيز التنفيذ، وذلك طبقا لإلجراءات المعتمدة في  من ابتداءعشر سنة  اثني
الفالحية والصيد  المنتجاتتبادل بفلقد نصت االتفاقية  ظمة التجارية العالمية، باإلضافةالمن

 .لمبادالت ضمن المبادئ التاليةالبحر  والتزام الطرفان على تحرير أوسع ل
إجراءات أخرى مماثلة على المبادالت  واتخاذض قيود كمية جديدة على الواردات ر فعدم  -

 بين الطرفين، والعمل على إلغاء القيود المماثلة المطبقة على المبادالت.
إجراءات حمائية ووقائية في حالة ممارسة اإلغراق في عالقاته مع الطرف  اتخاذإمكانية  -

ن تلحق الضرر من شأنها أ،كميات وشروط عن طريق االستيراد ب منتجاتخول اآلخر، أو د
 بالمنتجين الوطنيين.

حيث  يقوم على حق التأسيس أو اإلنشاء وتقديم الخدمات "تجارة الخدمات"المحور الثالث: 
اتفق الطرفان على توسيع مجال تطبيق االتفاقية بشكل يسمح بإدراج الحق في بناء            

                                                           
، بحث مقدم إلى المؤتمر الية البطالة والتشغيل في الجزائر في إطار اتفاقية الشراكة األوروجزائريةإشكرحيم حسين،  -1

 .06السنو  لقسم العلوم االقتصادية بجامعة المسيلة، )جامعة برج بوعريرج: كلية االقتصاد وعلوم التسيير(، ص. 
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لمالية، البنكية، أو تأسيس المؤسسات في إقليم الطرف اآلخر، وتحرير الخدمات )ا
 .1المواصالت واالتصاالت(

: ولقد "دفع رؤوس األموال، المنافسة وإجراءات اقتصادية أخرى "يتضمنالمحور الّرابع: 
تعهد الطرفين بقبول العملة القابلة للتحويل أثناء القيام بعملية الدفع والصفقات الجارية مع 

عن الصفقات وحرية تنقل رؤوس األموال بإمكانية تحويل أو إخراج األرباح الناتجة االلتزام
إجراءات صارمة  اتخاذالمتعلقة باالستثمارات المباشرة في الجزائر. كما اتفق الطرفان على 

في حال حدوث اختالل في ميزان مدفوعاتها، وذلك بشرط إبالغ الطرف اآلخر بهذه 
دة وفق رزنامة متفق  اإلجراءات ومباشرة بعد تصحيح الخلل يتم إزالتها ويجب أن تكون محد 

 عليها.

 "قتصادي الخادم للمصلحة المشتركةبالتعاون اال"هذا األخير يرتبط المحور الخامس: 
ز عاني من مشاكل داخلية، وكذا القطاعات التي هذا التعاون على القطاعات التي ت ويرك 

قطاعات تسمح بتحقيق التقارب وتسهيله بين االقتصاد األوروبي والجزائر ، باإلضافة إلى ال
المساهمة في رفع مستوى النمو وتوفير مناصب الشغل، وكذا تطوير المبادالت بين الطرفين 
وذلك بإعطاء األولوية للقطاعات المنوعة للصادرات الجزائرية ويشمل التعاون الجهو  في 

 االتفاقية على ما يلي:
 التعاون في مجال البيئة ومقاومة التلوث. -

 شر والشراكة الصناعية.دعم وتشجيع االستثمار المبا -

 ية.االقتصادية اإلنسان تطوير الهياكل -

 التعاون في مجال البحث العلمي، التكنولوجي، التربية، التعليم والتكوين.  -

                                                           
، 09، عمجلة الباحثاالقتصاد  والتنمية المستقلة"، عزيزة سمينة، "الشراكة األوروجزائرية بين متطلبات اإلنفتاح  -1
 .152(، ص 2011)
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الخاصة الذ  يشمل اإلجراءات "بالتعاون االجتماعي والثقافي"الذ  يرتبط المحور السادس: 
شروط العمل، المكافآت واالستفادة من  بالعمال وذلك من خالل عدم المعاملة التمييزية في

نفس الضمان االجتماعي، كما تناول أيضا هذا المحور التعاون الثقافي والتربو  بتشجيع 
مختلف الوسائل باإلضافة إلى تنظيم بتبادل المعلومات، وتشجيع التفاهم بين الثقافات 

 .1تظاهرات ثقافية
 ن خالل:وذلك م "بالتعاون المالي"يتعلقالمحور السابع: 

 دعم اإلصالحات الهادفة إلى تحديث وعصرنة االقتصاد. -

 إعادة هيكلة المؤسسات االقتصادية. -

 تشجيع االستثمارات الخاصة واألنشطة المساهمة في توفير الشغل. -

ادل الحر على إعادة تأهيل االقتصاد بسبب اآلثار الناجمة عن وضع منطقة التب -
 االقتصاد الجزائر .

 وذلك عبر: " (J.A.I)التعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلية"خصويالمحور الثامن: 
 تقوية مؤسسة الدولة والقانون. -

 العمل على مراقبة الهجرة غير الشرعية. -

 السعي من أجل القضاء على اإلرهاب الدولي ومحاربة الفساد والرشوة. -

 .2تسهيل عملية تنقل األشخاص وذلك من خالل تسهيل منح التأشيرات -

، وذلك من خالل إنشاء مجلس الشراكة "أحكام مؤسساتية عامة وختامية"ور التاسع: المح
على المستوى الوزار  لمتابعة ودراسة المشكالت، وإنشاء لجنة الشراكة تتكفل بعملية تسيير 

 .3االتفاق

                                                           
 .153ص  مرجع سابق،عزيزة سمينة، -1

إدارة األعمال،  ر، مذكرة الماجستياتفاق الشراكة األوروبية الجزائرية وآثاره على االقتصاد الوطنيبن سونة،  العجال -2
 ،( ص.   08/06/2014، )جامعة خميس مليانة: كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .168، ص. مرجع سابقإبراهيم بوحلخة ،  -3
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 المبحث الثاني: أهم االتفاقيات المبرمة في الشراكة األوروجزارية.
غلب عليه طابع التكتالت بسبب االنفتاح االقتصاد  نظام عالمي جديد يإن بروز 

، فإن كانت الدول المتقدمة تسعى إلى العولمةالكبير والذ  بدوره أعطى دافعا هاما لمشروع 
 يلفة هدفها الر ئيسختالدول الم استمرارية نمو ها المتوقف على التوسع المتنامي لألسواق، فإن

 .1هو السعي من أجل تحقيق تنمية مستدامة
الجزائر نفسها مجبرة على مسايرتها وذلك  ا للمستجدات العالمية الجديدة، وجدتونظر 

لكي ال تظل  في معزل عن االقتصاد الدولي، لجأت إلى إتباع سياسة الشراكة، وذلك بهدف 
 ، 2مشتركة ازدهارإنشاء منطقة 

 .جزائرية في الشق االقتصادي والمالي: اتفاقية الشراكة األورو األولالمطلب 
 بمدينة 2002أبرمت مع االتحاد األوروبي في أبريل  الشراكة قد اتفاقيةكانت 

الجزائر وأربعة عشر دولة  اإلسبانية، وهكذا فقد تم التوقيع على االتفاقية من طرف "فالنيسيا"
من دول االتحاد األوروبي، إال أن االتفاقية لن تصبح سارية المفعول إال بعد توقيع هولندا 

والتصدير للسوق الجزائرية  االستيراددف االتفاقية إلى التحرير الكامل فيما يخص عليها. وته
وفتح فرص محدودة أمام التصدير الجزائر  إلى االتحاد األوروبي، كما أنه تم اإلقرار على 

باإلضافة إلى القيام بإلغاء الحواجز ،التنافسيةإزالة الحواجز المعرقلة للتجارة والقدرات 
نالجمركية خال ديسمبر  11مع فرنسا في  اتفاقية ، وأبرمت الجزائر3ل العامين القادمي

 .4على الشراكة االقتصادية والماليةوتنص ، 2006

 أواًل: التعاون في الشق االقتصادي.
                                                           

ال بن سونة -1  .مرجعنفس ال ، العج 

، تاريخ اإلطالع مجلة القانون واألعمالأمينة ركاب، "الشراكة كوسيلة قانونية لتفعلي االستثمار األجنبي في الجزائر"،  -2
 .http// :www.droitetentreprise.org./web(، في الموقع: 02:45) 28/10/2016

 .(2005، ترجمة: عبد اللطيف شعيب، )حقوق الطبع قنطرة، اتفاقية الشراكة مع الجزائربرنهارد شميدت، -3

 07/11/2016، تاريخ اإلطالع: الفجرعبد المجيد بوزيد ، "ماذا تريد فرنسا من الجزائر... التجارة أم الشراكة؟"،  -4
 /www.al-fadgr.com/ar/index.php!news=167035!print: http ( في الموقع: 17:05)
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I- :إنشاء منطقة التبادل الحر 
ن في تحقيق رغم تعدد المجاالت، إال  أن المجال االقتصاد  يعد من أهم المساهمي

بأهمية كبرى وذلك نظًرا لطبيعة الرهانات المتعلقة به. إن  ا نجده يحضوالتطور، ولهذالتنمية 
ينات من القرن الجزائر بحاجة ماسة لتجاوز مشاكلها االقتصادية المتراكمة منذ الثمان

سعت من آجل العمل على إنشاء منطقة التبادل الحر مع الطرف  الماضي، ولهذا فقد
قية على إنشاء منطقة التبادل الحر بين الطرفين تدريجيا، وذلك األوروبي، ولقد نصت االتفا

( سنة، كحد أقصى ابتداًء من تاريخ دخول االتفاقية حيز 12عشر ) اثنتيفترة تمتد  يف
 التنفيذ.

االقتصاد  والتي تم  إقرارها من  االندماجوتعتبر منطقة التبادل الحر  شكل من أشكال 
، حيث 1994" في عام GATT" ألغاتالجمركية واتفاقيات  طرف االتفاقية العامة للتعريفات

 االلتزامتهدف إلى تطوير التجارة الدولية، ويتطلب مشروع إقامة منطقة التبادل الحر  
ع التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية على فر وات التالية، حيث يتم القيام بالبالخط

اوضات مع منظمة التجارة العالمية  المبادالت المصنعة من خالل احترام إطار المف
وباإلضافة إلى التحرير التدريجي للمنتوجات الزراعية من خالل احترام اإلطار التفضيلي 
والمتبادل لتنقل السلع بين الطرفين أ  الجزائر واالتحاد األوروبي، إلى جانب تحرير تدريجي 

رة الخدمات. وأخيًرا العمل على للمبادالت الخدماتية وفق ما جاءت به االتفاقية العامة لتجا
تطوير القطاع الخاص ورفع مستوى القطاع المنتج وذلك حسب متطلبات السوق وذلك وفق 

 .1القيام بإصالحات اقتصادية

التدريجي للمنطقة التجارية الحرة  التأسيساتفاق حول تسهيل  إلىولقد توصل المشاركون 
 وذلك من خالل العمل على :

                                                           
 .مرجع سابقأمينة ركاب، -1
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  وكذا حماية الملكية الفردية والتصديق المنشأة فيما يخص قواعد مناسب إجراءاتتبني،
 والصناعية.

  اقتصاد السوق والتكامل  مبدأالعمل على متابعة وتنمية السياسات المركزة على
 بعين االعتبار حاجيات ومستويات النمو. واألخذاالقتصاد  

  توى القطاع وتشجيع وتنمية القطاع الخاص لرفع مس األولوية إعطاءالعمل على
 اإلنتاجي

 .التركيز على تسوية وتحديث البنيات االقتصادية واالجتماعية 

 1تشجيع التنمية و النقل التكنولوجي. 

 .20152التجارة الخارجية الجزائرية: خالل فترة  -1
تبقى دول االتحاد األوروبي دائما الشريك الرئيسي للجزائر بنسب على التوالي 

، انخفضت الواردات 2014درات، وبالمقارنة مع عام صا 68.28واردات، و 49.21%
إلى  2014مليار دوالر في  29.68من  %14.62القادمة من الدول األوروبية بنسبة 

الجزائر إلى هذه . وفي المقابل تضاءلت صادرات 2015مليار دوالر في عام  25.34
ة االقتصادية وتعد منطقداخل هذه ال %36.1مليار دوالر أمريكي، أ   14.58البلدان بقيمة 

وفرنسا  %16.32وتليها إيطاليا  %4.17الزبون الرئيسي من حيث مبيعاتها الخارجية  إسبانيا
الرئيسين فتحتل ، وبريطانيا العظمى، وهولندا، ثم تركيا. أما فيما يخص الممولين 13.02%

من  %7.64، إسبانيا %9.37لتليها إيطاليا  %10.52المرتبة األولى فرنسا وذلك بنسبة 
 .2015إجمالي الواردات الجزائرية لسنة 

                                                           
مذكرة ماجستر غير منشورة )تلمسان:كلية الحقوق والعلوم المغاربية ، -البعد االقتصادي للعالقات االوروبيةمريم زكر ، -1

 .171، 170، ص( ص  2010/2011السياسية
( في 03:00) 10/11/2016، تاريخ اإلطالع: حصيلة التجارة الخارجية، تثمارستقرير الوكالة الوطنية لتطوير اإل-2

 .http://www.andi.dz/index.php/ar/statistiqueالموقع: 
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وذلك  2015تمثل المحروقات أساس صادرات الجزائر إلى الخارج من خالل عام 
مقارنة بعام  %40.76من اإلجمالي العام للصادرات مع انخفاض قدره  %94.54بحصة 
2014  . 

ية، حيث تزال هامشأما فيما يخص الصادرات الجزائرية "خارج المحروقات" فهي ال 
من إجمالي حجم الصادرات، والتي تشمل على المواد الخام  %5.46تقدر نسبتها 

السلع ( %0.05(، سلع المعدات الصناعية )%0.62(، السلع الغذائية )0.28%)
 (.%0.03االستهالكية غير الغذائية )

 :1* مفهوم التجارة الحرة
ارية الداخلية وذلك بإبقاء تقوم على أساسها الدول األعضاء إلى إزالة العوائق التج

سياسات تجارية مستقلة لكل دولة اتجاه دول غير األعضاء، وهذا يعني أن دول األعضاء 
التعريفة الجمركية بينها وتبقى التعريفة األصلية تجاه دول العالم األخرى، مما يمكن تزيل 

ول غير لدول األعضاء من حماية قطاعات اقتصادية معنية من المنافسة العالمية )د
 األعضاء(.  

 تجارة المنتجات المصنعة: -2
في مجال السلع الصناعية فرض أ  رسوم جمركية ذات أثر  االتفاقيةمنعت  لقد

مماثل على تجارة السلع الصناعية، بين االتحاد األوروبي والجزائر، حددت االتفاقية فيما 
ى يتم إزالة الرسوم يخص الواردات ذات المنشأ األوروبي نوعين من السلع، حيث األول

الجمركية عليها بمجرد سريان تنفيذ االتفاقية. أما الثانية فسوف يتم إزالة الجمارك عنها 
، وعليه وبناًءا على تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ 2تدريجيا ووفق نسب معينة متفق عليها

                                                           
 عبير منال حسن، وآخرون، "اتفاقيات الشراكة األوروبية المتوسطية الخيارات والمعوقات والفرص بالنسبة لسوريا"، -1

 .03(، ص. 2001/ 2000، )07ورقةعمل رقم 

محمد لحسن عالو ، "اتفاقيات الشراكة األوروعربية، شراكة اقتصادية حقيقية... أم شراكة واردات، "مع التركيز على  -2
 .149(، ص. 2012، )16، عمجلة الوحدات للبحوث والدراساتتجارة المنتجات الزراعية"، 
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التحرير التام الفترة "اثنتي عشر سنة"، سوف يتم خاللها  وانتهاء، 2005ديسمبر  01في 
للسلع الصناعية في منطقة التبادل الحر والتي هي عبارة عن جوهر السياسة المتوسطية 

 متوسطية.-الشراكة األورو إطارلإلتحاد األوروبي في 

 تجارة المنتجات الزراعية: -3
وتضم كل من المبادالت الفالحية والصيد البحر  ومن خالله وجب على الطرفين 

المنتجات الزراعية والصيد البحر  والتي تعد مكسًبا للطرفين، ولقد حددت تدعيم حرية تبادل 
الزراعية، والصيد البحر  القائمة على التبادل بين الطرفين، وتبدأ معاملة  المنتجاتقائمة في 

 من تاريخ توقيع االتفاقية ابتداءالتبادل الحر بين الطرفين في هذا المجال في السنة السادسة 

 دمات:تجارة الخ -3
ومن خاللها تمنح دول االتحاد األوروبي لممولي الخدمات الجزائرية معاملة ال تقل 

المنصوصة  لاللتزاماتعن تلك التي يحظى بها الممولون بالخدمات المماثلة، وذلك وفقا 
 . 1العامة لتجارة الخدمات االتفاقيةعليها من خالل 

 ائرية.ثانيا: التعاون المالي في إطار الشراكة األوروجز 

ت  الجزائرية أن إنشاء منطقة التبادل الحر بين الطرفين  -الشراكة األوروبية اتفاقيةنص 
(، سوف يتم مرافقتها بالتعاون االقتصاد  والمالي، وتمثل المساعدات 2017)في آفاق 

 إطارالمالية وفق برنامج ميًدا" وهي عبارة عن مساعدات مالية قدمت لحوض المتوسط في 
 ورومتوسطية.الشراكة األ

تم تعديله  " والذ I"ميدا 1996ولقد ركزت على قرار اعتمده المجلس األوروبي سنة 
 -1995" ويغطي البرنامج "ميدا األول" )Iتحت اسم البرنامج المتوسطي "ميدا 2000في 

 .1(2006 -2000(. أما البرنامج "ميدا الثاني" )1999

                                                           
 .168، ص مرجع سابقإبراهيم بوجلخة،  -1
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I-  ميدابرنامج"I"( 1999 -1995للجزائر :) 
ين أن مليون يورو في ح 164ة األوروبية اتجاه الجزائر بـ قدرت المساعدات المالي لقد

(. ولقد تم 1999 -1995يورو، وذلك خالل الفترة الممتدة ) 30 المبلغ المسدد فعاًل يقدر
على الميادين " 1"ميدااالتفاق على توزيع المبالغ المخصصة للجزائر من خالل برنامج 

مليون يرورو(  129برنامج وتتمثل في دعم التحول االقتصاد  )الممولة من طرف هذا ال
مليون  5مليون يورو(، تحسين التوازن االقتصاد  واالجتماعي ) 30التعديل الهيكلي )

 يورو(. 

II-  (:2006 -2000ر )للجزائ" 1"ميدابرنامج 
 " خالل فترةII"ميدارغم التحسن الكبير في المبالغ المالية المخصصة في برنامج "

مليون يورو" إال أن المخصصات السنوية الجزائرية ال  346.2( والمقدرة بـ "2006 -2000)
تزال قليلة، وهذا يؤد  إلى عدم مساهمتها في تغطية تمويل مختلف المشاريع االقتصادية 

على القطاعات التالية: إدارة االقتصاد، تسهيل " 2"ميداوالتنموية. وقد وجهت الجزائر برنامج "
ة المرافقة لالتفاق، دعم المنظمات الغير حكومية، دعم الشرطة في المناطق الريفية التجار 

 .2دعم تحرير وإصالح النقل وإدارة المياه

  ( الوحدة مليون يورو2006 -1995برنامج ميدا ) 
 MEDAII" (2000- 2006)"" 1برنامج "ميدا MEDAI" (1995- 1999)" "1برنامج "ميدا
 الدفع زامااللت الدفع االلتزام
164 

 مليون يورو
30.2 

 مليون يورو
181.2 
 مليون يورو

32.6 
 مليون يورو

                                                                                                                                                                                     
مجلة روبي وانعكاساته على البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي"، مجهول،"توسيع االتحاد األو  -1

 .35(، ص. 2005، )التعاوناالقتصادي بين الدول اإلسالمية

 .184، 183، ص ص. مرجع سابقإبراهيم بوجلخة،  -2
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جهود الجزائر لتحقيق التعاون الدولي في مجال مكافحة تهريب "عبد الحليم بن مشر ، المصدر: 
 .114، جامعة محمد خيضر. بسكرة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص 12المهاجرين، مجلة المفكر، ع

 ب الثاني: االتفاقيات القضائية المبرمة بين الجزائر والدول األوروبية.المطل
لقد تم إبرام اتفاقية التعاونية في مجال العدالة بالجزائر العاصمة وكانت تشمل 
مجاالت مكافحة اإلرهاب صالح السياسية العقابية والتكفل باألحداث ولقد وضع على 

و"نظيرته الفرنسية" "كريستيان  ام الطيب لوح"االتفاقية كل من وزير العدل "حافظ األخت
بيرا". وتهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي القائم عن طريق تعزيز تبادل تو 

المعارف والخبرات بين البلدين، ولقد أكد الوزير الجزائر  أن العالقة القائمة بين المؤسسات 
من أجل المضي قدًما في تعاونهما  القضائية بالجزائر وفرنسا قد خطت متميزة وتسعى

 .1الثنائي

 2* أهم االتفاقيات المبرمة في المجال القضائي:

اتفاقية التعاون القضائي الجزائي والمدني والتجار  بين إيطاليا والجزائر الموقعة بالجزائر  -1
 .2005فيفر   13، المصدق عليها 2003جويلية  22في 
 22بين الجزائر وإيطاليا الموقعة بالجزائر الموقعة في  اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين -2

 .2005فيفر   13، المصدق عليها 2003جويلية 
فيفر   24اتفاقية التعاون القضائي المدني والتجار  بين الجزائر وإسبانيا الموقعة بمدريد  -3

 .2006فيفر   11المؤرخ  23-02، المصدق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 2005
تفاقيات القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية اال -4

وتتعلق في  .2006ديسمبر  11، المصدق عليها 2006جويلية  11الموقعة بلندن في 
 المجال تسليم المجرمين، التعاون القضائي في المجال الجزائي والمدني والتجار .

                                                           
 .( 2016يسمبر د21) جريدة الوفد،مجهول،" إبرام اتفاقية للتعاون في مكافحة اإلرهاب بين الجزائر وفرنسا"،  -1

 ( في الموقع: 21:04) 08/11/2016عز الدين بن عبد هللا، "اتفاقيات دولية"، تاريخ اإلطالع:  -2
http://www.azzedine.hisforum.com/t779.topic. 
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ونية في مجال الجزائي، المدني، التجار  بين الجزائر والبرتغال االتفاقيات القضائية التعا -5
 .2007سبتمبر  24، المصدق عليها 2007جانفي  22الموقعة في 

بين الجزائر ودول في مجال الغاز االتفاقيات الثنائية المبرمة  المطلب الثالث:
 االتحاد األوروبي 

سية قبل قرار التأميم سنة استطاعت الجزائر أن تفرض منطقتها على الحكومة الفرن
، حين وطفت وببراعة العالقات الجزائرية األمريكية في موازنة مع السياسات الفرنسية 1971

بالجزائر، ولقد أدركت الحكومة الفرنسية النوايا الحقيقية للواليات المتحدة األمريكية في منافسة 
ى المسارعة في طلب التعاون المصالح الفرنسية النفطية بالجزائر، وهذا ما دفع بفرنسا إل

ل الغاز  مع شركة سوناطراك،  مليار متر  1.5وذلك بهدف تصدير الغاز إلى فرنسا بمعد 
( من حاسي الرمل وذلك بعد تميعها في مصنع تمييع الغاز بسكيكدة ونقلها فيما 3مكعب )م

 بعد إلى فرنسا.
ة شراكات مع الدولقد تطرق ول الكبرى ومنها ت الجزائر من جهة أخرى إلى عقد عد 

إيطاليا والصين والواليات المتحدة األمريكية، وذلك بغرض عدم تبعية الجزائر لدولة واحدة 
مليون  34من  تالبتر وكيماوياولقد نتج عن تلك السياسة نمو اإلنتاج الجزائر  في مجال 

 .19721مليون طن  50إلى  1966طن سنة 

II- ليا عبر سردينيا مشروع الخط المباشر بين الجزائر وإيطاGALSI : 
من أجل دراسة   GALSI( ستة شركاء تم تأسيس شركة6بين سوناطراك ز) باالشتراك

إمكانية بناء مشروع أنبوب لنقل الغاز مباشرة بين إيطاليا والجزائر عبر سردينيا ويمتد 
كلم من حاسي الرمل عبر القالة وسردينيا حتى شمال روما  1740األنبوب على مسافة 

 .3مليار م 8ين القدرة األولية لهذا األنبوب في السنة وتمك

                                                           
(، دفاتير )دراسة للسياق والمضامين والدالالت 1971فيفري  24قرار تأميم النفط الجزائري عصام بن الشيخ،  -1

 .(2012، )جانفي 6ة والقانون، العدد السياسي
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يزود أنبوب إيطاليا، كل من جنوب فرنسا إلى جانب دول أوروبا شمال األلب، ولقد 
ة بروتوكوالت وذلك بهدف توزيع الغاز الطبيعي بين كل من  EDISOUNتم اإلمضاء على عد 

GAS وSONATRACH (2 3مليار م ،)ENEL POWER (2 3مليار م)( ،3مليار م 1)HERA 

WORLD ENERGY(0.5 3مليار م)1. 

 أول كمية الحجم عمق الطول قطره مكان العبور نسبة المساهمة
- Sonatrach 36% 

- Edisongaz 18% 

- ENEL power 13.5% 

- World energy 9% 

من حاسي الرمل 
إلى شمال روما 
يربط الجزء البحر  
بين القالة وإيطاليا 
 عبر سردينيا

والي ح 24
1470 
 كلم

2840 
 متر

مليار  8
 متر 3م

مقرر 
تشغيله 
2014 

منير بوهينية، عمرو بن لحبيب، أثر إنتاج الغاز الطبيعي على صادرات الجزائر، المصدر: 
 .31ص 

III- مشروع الخط المباشر بين )الجزائر وأوروبا( عبر إسبانياMEDGAZ : 
وذلك  سا اإلسبانيةبيسمن طرف سوناطراك ومجموعة   MEDGAZلقد أنشأت شركة

بهدف دراسة إمكانية إنشاء مشروع أنبوب لنقل الغاز مباشرة بين أوروبا والجزائر عبر إسبانيا 
يمر تحت البحر وينطلق هذا األنبوب من "بني صاف" باتجاه "الميريا" ولقد قدرت تكاليف 

 .2مليون يورو 900استثماره بحوالي 
 

 

 

 

 

 

                                                           
ورقلة: كلية  -، )جامعة قصد  مرباحأثر إنتاج الغاز الطبيعي على صادرات الجزائرمنير بوهنية، بن لحبيب عمرو،  -1

 .31(، ص 2013/ 2012العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 .30، ص. المرجع نفسه -2
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 كميةال نسبة المساهمة الحجم قالعم الطول قطره نسبة المساهمة
من بني صاف قرب 

أرزيو تعبر البحر 

األبيض المتوسط 

 عبر إسبانيا 

حوالي  24
 كلم 200

2160 
 متر

مليار  8
في  3م

 السنة

 %36سوناطراك  -
 %20سيبسا  -
 %12غاز دوفرانس  -

GAZ      

بدأ العمل في 
 2011أفريل  01

بأول دفعة إلى 
 إسبانيا

 30ص  ينية، عمرو بن لحبيب، مرجع سابق.همنير بو المصدر: 

الوقت من اجل االنتقال  بأنه،فقد نوه الوزير قةاما بخصوص الشراكة في مجال قطاع الطا
الطرفينأ  بشكل يضمن تقاسم مصالح ، الى عالقات تجارية الى عالقات استراتيجية

 . الجزائر  واألوروبي

المناخ و الطاقة  بأنشطةالمكلف  ألوروبياالجزائرية عن المفوض  األنباءولقد نقلت وكالة 
" قوله ان الجزائر احد أهم الشركاء في قطاع الطاقة لالتحاد األوروبي ميغل أرياس كانتي"

 1وان غازها يمثل عنصرا ضروريا في الخطة األوروبية للتطور في هذا المجال.

 المبحث الثالث: عراقيل وانعكاسات الشراكة األوروجزائرية.
 ول: عراقيل الشراكة األوروجزائرية.المطلب األ 

ة عراقيل ومعوقات، منها االختالف في مستوى  لقد عرفت الشراكة األوروبية عد 
التموين الجزائر والدول األوروبية من جهة، والمشكل القائم هو أن الشراكة تتم بين دول 

عراقيل التي واجهتها أوروبية متقدمة والدولة الجزائرية السائرة في طريق النمو. وتتمثل أهم ال
 الشراكة في النقاط التالية:

                                                           

 1-مجهول،الجزائر تتمسك بعقود الغاز طويلة اآلجل مع أوروبا،" وكاالت"في 30أكتوبر2016،)21:22(،في الموقع:
http://arabic.rt.com/news/824635 
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عدم تمسك االقتصاد الجزائر ، ومعاناتها من النظام الجبائي الغير فعال في االنفتاح  -
االقتصاد ، باإلضافة إلى اعتماد الجزائر على مصدر واحد في الصادرات والمتمثل في 

 المحروقات وهذا يعني عدم تنوعها في الصادرات.

وية السياسية واألمنية من طرف االتحاد األوروبي وذلك على حساب التنمية منح األول -
 والتي كانت الهدف الرئيسي للطرف الجزائر .

تصنيف المشاريع ذات األولوية لالتحاد األوروبي، فطبيعة االتفاق المبرم بين الطرفين ال  -
األوروبي مما يمثل إال اتفاقية تجارية تهدف إلى خلق منطقة تبادل حر، تخدم الطرف 

يساهم لالتحاد األوروبي بتحقيق مصالحه على حساب الخبراء. باإلضافة إلى استبعاد 
 الجانب الفالحي.

حيث نجد أن الجزائر ركزت  ،والصناعي ألفالحيالجزائر من تطوير القطاع عدم تمكين  -
والمتمثلة في  ألفالحيمن خالل اتفاقيتها على وضع مجموعة من األهداف في القطاع 

الذاتي والعمل على تغطية الواردات بالصادرات وكذا السعي من أجل  االكتفاءتحقيق 
إال أنها واجهتها صعوبات والتي تتمثل في  ،الحصول على التنويع في مجال الصادرات
ومعاناة الجزائر من التبعية في مجال التموين الجفاف المتواصل، ووجود مناخ شبه حار، 

د االستهالكية لألسواق العالمية من جهة، ومن جهة أخرى الغذائي، واألدوية والموا
والصناعي وذلك بسبب معاناة  ألفالحيمعاناتها من القيود الخارجية والمعيقة للتطور 

الجزائر للتبعية الخارجية في جميع الميادين باإلضافة إلى عدم تمويل المشاريع الكبرى 
من طرف المؤسسات الجزائرية  والصغرى، إلى جانب ضعف التكنولوجيا وعدم تحكمها

وهذا ما أدى إلى صعوبة دخول في المؤسسات الجزائرية في المنافسة وخاصة كونها تقوم 
 .1باهظةباستيراد التكنولوجيا وهذا ما يكلفها مبالغ 

                                                           
 12/11/2016عبد الرحمن بوخلفة، "الشراكة األوروجزائرية وتأثيرها على المؤسسة الجزائرية"، تاريخ اإلطالع:  -1
 http// :ecomedfor.blogspot.com/2015/02/obstacles-Euro-Algerienne.html( في الموقع: 01:22)
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عدم توصل الخبراء إلى مستوى االرتقاء الحقيقي للشراكة مع دول االتحاد األوروبي وذلك  -
 .1القائمة بين الطرفين )شمال متقدم وجنوب متخلف(نظًرا للهوة الشاسعة 

 الشركة األوروجزائرية. انعكاساتالمطلب الثاني: 
الجزائر من خالل اتفاقياتها مع االتحاد األوروبي يكمن في إنشاء منطقة مصلحةإن  

التبادل الحر للتجارة بين الطرفين، مما سيؤد  إلى جلب االستثمارات األجنبية بهدف رفع 
دالت التجارية واالقتصادية، إال  أن  الواقع الملموس يظهر عكس ذلك كون أن الشراكة المبا

األوروجزائرية رغم تحقيقها اإليجابيات إال  أنها من جهة أخرى انعكست سلبا على الجزائر 
 ويظهر ذلك من خالل ما يلي:

 أوال: اإليجابيات.
 في أن االتفاق يركز على بعدين أساسين هما: تتمثل 

لغاء التدريجي لكل التعريفات الجمركية المطبقة من قبل الجزائر على وارداتها من اإل -أ
 االتحاد األوروبي بما يوصل إلى إقامة منطقة تبادل حر.

تأهيل المؤسسات االقتصادية الجزائرية من خالل تقديم مساعدات مالية محدودة  -ب
 للجزائر من خالل دعم برنامج "ميدا".

تفاق مكسبا سياسيا لها، حيث أخرجها من حالة العزلة التي اعتبرت الجزائر أن اال
، حيث أدى االتفاق إلى تحسين صورة الجزائر أمام الدول 1992كانت تعاني منها منذ فترة 

 األوروبية خاصة، والساحة الدولية عامة.

 ثانيا: السلبيات.

                                                           
، الملتقى الدولي حول: آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائرية -اتفاقية الشراكة األوروبيةليلى قطاف،  -1

ير، الجزائر  وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، )جامعة فرحات عباس: كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسي
 .03(، ص. 2006نوفمبر  14 -13المنعقدة خالل الفترة 
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فاوض منفردة االتفاق بين الجزائر واالتحاد األوروبي مبني على أساس أن  الجزائر تت
وهذا يعني أن الجزائر  ،عكس االتحاد األوروبي، فهو كتلة ومجموعة من الدول األعضاء

محيرة على احترام محتوى االتفاقية رغم تعدد مراكز القرار، حيث أصبحت دول أعضاء 
 دولة( وهذا يعكس سلبا وال يخدم صالح الجزائر. 27االتحاد األوروبي )

م مجموعة من الدول األوروبية والتي تتميز باقتصاد تفاوض الجزائر بمفردها أما -
 متطور وقو ، وهذا ما جعل الجزائر في موقف ضعف أمام االتحاد األوربي.

 بذلك في:عدم تكافؤ العالقة األوروبية الجزائرية من خالل اتفاقية الشراكة، ويظهر  -

  حيث الجودة عدم قدرة االقتصاد الجزائر  على منافسة المنتوجات األوروبية ال من
وال من حيث السعر، وهذا العامل جاء لصالح االتحاد األوروبي الذ  سيظل يمارس 

 المنافسة. انعداماالحتكار على األسواق وذلك بسبب 

  مليار دوالر الناتجة عن نزع وحذف  7.1إلى  4.1الخسائر المالية المقدرة بـ
ة العامة وزيادة المديونية الحواجز الجمركية، وهذا يؤد  إلى تدني إيرادات الميزاني

 الخارجية للجزائر.

  لالتحاد األوروبي من خالل الشراكة األوروجزائرية، كون  ألمصلحيغلبة الطابع
 حصلت على النصيب األكبر في األسواق العالمية. منتجاته

  إال  بفضل "القو ة المحر كة" لالقتصاد وهي  احتياجاتهاعدم تمكن الجزائر من تمويل
 .1من مصادر العملة الصعبة للبالد %97لغاز الل ذان يمثالن البترول وا

 المطلب الثالث: تقييم الشراكة األوروجزائرية.
الجزائر مدة طويلة وتتمثل في عشرة سنوات لتدرك وتتفطن أخيًرا أن  لقد استغرقت

االتفاق مع االتحاد األوروبي لم يصل إلى المستوى المطلوب، حيث عزمت الجزائر على 

                                                           
 .مرجع سابقبرنهارد شميدت،  -1
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ة االتفاق بين اإلتحاد األوروبي في شقيه االقتصاد  والتجار ، حيث اعتبرت الجزار مراجع
 أن الشراكة لم تحقق األهداف المنشودة في مجال االستثمارات األوروبية في الجزائر.

وحسب البيان المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" أكدت الجزائر 
خاصة قتصاد  والتجار  التفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي، بضرورة تقييم الجانبين اال

وأن مضاعفة الواردات الجزائية من الفضاء األوروبي، لم تكن باالرتفاع المنتظر في 
االستثمارات األوروبية في الجزائر. كما أشار مجلس الوزراء إلى أن السبب في رجوع 

 بفعل أزمة سوق المحروقات. وانخفاض العائدات للجزائر راجع إلى زهاء النصف
لقد أعلنت المفوضية األوروبية السامية لالتحاد األوروبي "فيدريكا موغيريني" موافقتها 
وقبولها إلعادة تقييم االتفاقية وفتح المجال لتكيف المبادالت االقتصادية والتجارية بين 

 .1االمتيازاتسم الطرفين، مع اتفاق الشراكة القائم على مبدأ المصلحة المتبادلة وتقا
اعتبر الخبير االقتصاد  "عبد الرحمان متبول" أن طلب الجزائر لمراجعة عقد الشراكة 

عجزت عن مساعدة الجزائر  كونها *عبارة عن إجراء وقائي لتفاد  الخروج من االتفاقية
ة اقتراحات في  للبناء اقتصادها دون االعتماد على المحروقات، كما أن الجزائر قدمت عد 

جالين الفالحي والصناعي، حيث تعتبرهما الجزائر سبياًل مخلًصا من التبعية في مجال الم
 المحروقات.

تسعى الجزائر استدراك تأخرها من خالل إقامة عالقات جديدة بينها وبين االتحاد 
األوروبي والتي تقوم على أساس )رابح، رابح( وتحقق من خالله قفزة نوعية في مختلف 

والصناعي من جهة، ومن جهة أخرى تعد تحضيًرا  ألفالحيالميدان الميادين، وخاصة 
بعدما كانت مقررة لسنة  2020للدخول في منطقة التبادل الحر  والتي أجلت إلى غاية 

20172. 

                                                           
 ، 2015أكتوبر  08الخميس  التحرير الجزائرية،لؤ   ، "الجزائر تعتزم مراجعة اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي"،  -1
 لم يشهد يوما للجزائر تراجعها على اتفاقية مضتها مع أ  دولة. -*

 .02/04/2016: جريدة البالد الوطنيسعيد زنبيط، "الجزائر تراجع جميع اتفاقيات الشراكة مع االتحاد"،  -2
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 خالصة الفصل الثالث:
الجزائر إال أنها أمضت على اتفاق و  رغم التباين الواسع القائم بين الدول األوربية

سعي ذلك بغرض و  2002فريل ألينسيا االسبانية في اذلك في فو  حاد األوربيالشراكة مع االت
قل التكنولوجي للدول طور االقتصاد  واالستفادة من النالتالجزائر إلى تحقيق التنمية و 

ة تخدم مصالح الدول األوربية ن االتفاقيأ ،حيث نجدربية، إال أن الواقع يظهر عكس ذلكاألو 
، الجزائر هو البعد ألمصلحي األوربيلالتفاقية بين الدول األوربية و  ،ولذا فالطابع الغالبأكثر
 .هذا ما جعل الجزائر تخفق في تحقيق طموحاتهاو 

 
 
 
 
 

 
 



 

 



 

94 

 

 الخاتمة:
"سياسات االتحاد األوروبي اتجاه المتوسط دراسة حالة من خالل الدراسة لموضوع 

 "توصلت الدراسة إلى االستنتاجات التالية:الجزائر
همية منطقة المتوسط،عمل االتحاد األوروبي على تطوير سياسات التعاون بين نظرا أل-

ورومتوسطية منذ إعالن مؤتمر األضفتي المتوسط،أين شهدت نموا تصاعديا بدءا بالشراكة 
وصوال إلى االتحاد من أجل المتوسط،وذلك بهدف إنشاء منطقة سالم  1995برشلونة 
رشلونة تبين مع الوقت أن الطابع الغالب على إال أن أهداف وطموحات إعالن ب مشتركة

التعاون األورومتوسطي هو اإلفراط في الطموحات واألهداف واالقتراحات،ويظهر ذلك كون 
أن تلك االقتراحات واألهداف نلمس القليل منها في الواقع المعاش،وذلك راجع إلى الخالفات 

ويظهر ذلك جليا في قمة لشبونة ،توسطيةواختالف وجهات نظر الدول األوروبية والدول الم
لوزراء خارجية دول إعالن برشلونة،حيث تبين وكشفت تلك المناقشات أن التعاون 
األورومتوسطي يعاني من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية تعرقل من تحقيق األهداف 

 المعلنة في إعالن برشلونة على أرض الواقع.
من خالل الشراكة األورومتوسطية منذ مسار برشلونة بروز الطابع األناني للدول األوروبية  -

إلى غاية حد اليوم،ويظهر ذلك من خالل سعي الدول األوروبية في شراكتها مع دول  1995
الجنوب المتوسطي باستغاللها لتحقيق أهدافها األمنية،حيث اعتبرت الدول األوروبية دول 

تهديدات والتحديات األمنية الجديدة جنوب المتوسط كسياج واق يحمي الدول األوروبية من ال
 كالهجرة غير الشرعية، اإلرهاب والجريمة المنظمة.

ال يخفى أن دخول دول االتحاد األوروبي في شراكة مع الجزائر كانت نابعة من وجود  -
مصالح أوروبية في الجزائر،حيث نجد الشراكة األوروجزائرية قائمة بين طرفين غير 

متقدم ويتمثل في الدول األوروبية وجنوب متخلف ويتمثل في متكافئين،حيث نجد شمال 
 .الجزائر
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نستخلص أن الشراكة األوروجزائرية مبنية على أساس الطرف القو  أ  الدول  -
األوروبية،حيث نجد هذه األخيرة حققت مصالحها على حساب الطرف الجزائر  ولهذا 

اد   والتنمية ونقل التكنولوجيا في فالرغبة الحقيقية لدول أوروبا ليس خلق التطور االقتص
إنما السعي الستغالل ثروات ودخول السوق الجزائرية وخلق مناطق النفوذ لمنافسة و  الجزائر،

الطابع المصلحي لالتحاد الدول الكبرى األخرى،ولهذا فالشراكة األوروجزائرية يغلب عليها 
 .        األوروبي
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 باللغة العربية: -1

 : الموسوعات

اكوتبر 24، محمد زمار ، ما هي دول االتحاد األوروبي،في: الموسوعة العربية -1
 .http://mawdoo3.com( في الموقع19:10،)2016

 .2010ديسمبر 23اإلتحاد األوروبي،  موسوعة الجزيرة، -2

الكتب:-ب  

المحددات الداخلية للسياسة الخارجية العراقية: ، "، سداد، مولود سبعأحمد مجد،هيفاء -1
 .44دراسات دولية، العدد  لمحددات الدستورية والسياسية والعملية السياسية"،ا
األوروبية على قضايا األمة  -تأثير الخالفات األمريكيةالجاسور،ناظم عبد الواحد،  -2

، 1، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، طالعربية حقبة ما بعد نهاية الحرب الباردة
 .2007جانفي 

المركز جل المتوسط:بداياته وتطوراته ومستقبله،)أاالتحاد من ار،الجمال،أحمد مخت -3
 . 2008الدولي للدراسات المستقبلية،

سياسات االتحاد األوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة، الحاج،علي، -4
 .2005، فيفر  الوحدة العربية الطبعة األولى بيروت:مركز دراسات

، 2، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، طالخارجية تحليل السياسةالسيد سليم،محمد،  -5
1998. 

بوظبي:مركز الدراسات أ ،عالم متغيرالعرب الجماعة األوروبية الرشدان،عبد الفتاح،  -6
 .1998والبحوث االستراجية،

،أراء :تعاون بال شراكة2001العالقات األورومغاربية بعد عام عبد اللطيف،  -7
 .ر:كلية العلوم السياسيةالمستقبل العربي،الجزائ96ومناقشات،

("، القاهرة: مؤسسة االتحاد األوروبي )مقدمة قصيرة جًدابيندر،جون، أشروود،سايمون، " -8
 .2015هنداو  للتعليم والثقافة، الطبعة األولى، 
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-ماجستير-منهجية إعداد بحوث الدراسات العليا )ماستر، الهاشمي،بن واضح -9
 .2016جامعة محمد بوضياف المسيلة، ط دكتوراه(،

)دراسة للسياق  1971فيفري  24قرار تأميم النفط الجزائري بن الشيخ،عصام،  -10
 .2012، جانفي 6(، دفاتير السياسية والقانون، العدد والمضامين والدالالت

جامعة تيز  وزو: كلية الحقوق  إستراتيجية االتحاد األوروبي في المتوسط،برد،رتيبة،  -11
 والعلوم السياسية.

لبحر المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة )دراسة في حوض ابخوش،مصطفى،  -12
 .2006، 1(، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، طالرهانات واألهداف

عبد الناصر،التنظيرفيالعالقات الدولية بين االتجاهات التفسيرية والنظريات جندلي،  -13
 .1،2007ط التكوينية،دار الخلدونية،

 .07/07/2007، التجربة والتحدياتاالتحاد األوروبي: ديبوك، بتريك،  -14
الدار البيضاء، دار ، المشروع ألمغاربي والشراكة األورومتوسطية، ولعو، فتح هللا -15

 .1997، 1توبقال للنشر، ط
 (، مركز اإلعالن األمني.الهجرة غير المشروعة )الضرورة والحاجةحمد ،شعبان، -16
دير: كلية اآلداب والعلوم ، جامعة إبن زهر أكاجغرافية البحر المتوسطكيدو،إبراهيم،  -17

 اإلنسانية.
، ظاهرة الهجرة السرية واإلرهاب وأثرها على العالقات مجذوب،عبد المؤمن -18

 .2014، جانفي 10، دفتر السياسة والقانون ، عاألورومغاربية
 ،بريطانيا نموذجاا ،ماهية اإلرهابوتأثيره على واقع حقوق اإلنسان فرنس،رنامولود سبع -19

 .49دراسات دولية ع 
السياسة الخارجية المشتركة لإلتحاد اتجاه األوروبي اتجاه الشرق فرج، أنور محمد، " -20

 39"، دراسات دولية، جامعة السليمانية: كلية القانون والسياسة، العدد األوسط
،المركز جوار الجوار": األبعاد الجيوسياسية لسياسة الجوار األوروبية، "باسم راشد، -21

 . 2015ديسمبر  17بحوث والدراسات اإلستراتيجية، اإلعالمي: مركز الروابط لل
جامعة  تحليل المعطيات وقراءتها كيفيا)منهج تحليل المضمون(،،،الياسشرفة -22

 .سكيكدة
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 المجالت:–ج 
الدفاع الوطني أبو جودة،الياس،" دور المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة"،  -1

 .2014، جانفي87، عاللبناني

 13، 4333، العدد الحوار المتمدنحل بناء االتحاد األوروبي"، المرزوقي،انس،" مرا -2
 .2014جانفي 

الصنهاجي،انس، "العمق االستراتيجي للحدود في اتفاقيات الشراكة والتعاون بين المغرب  -3
 المجلة العربية للعلوم السياسية. ،أوربا"و 

لشراكة تأهيل المؤسسة االقتصادية الجزائرية في ظل ابوعزيز،ناصر، علي لزعر،  -4
 .2009، أبحاث اقتصادية وإدارية، ع الخامس، جوان األورومتوسطية

، 736، علشرق بن كيران،رضا، "انقسام بين دول االتحاد األوروبي حول المتوسط"، ا -5
 .2008أوت  14

بن مشر ،عبد الحليم، "جهود الجزائر لتحقيق التعاون الدولي في مجال مكافحة تهريب  -6
 .12ع ،مجلة المفّكرالمهاجرين"، 

بخوش،مصطفى، "التحول في مفهوم األمن وانعكاساته على الترتيبات األمنية في  -7
 .2008، العدد الثالث، ما  ،العالم االستراتيجيالمتوسط"

"، مجلة العلوم بخوش،مصطفى، "مضامين ومدلوالت التحوالت الدولية بعد الحرب الباردة -8
 .2002، اكتوبر3، عاإلنسانية"

مجلة الشراكة األورومتوسطية وأثرها على االقتصاد الجزائر "، " ،عبد الحميد زعباط، -9
 ، العدد األول .اقتصاديات شمال إفريقيا

واقع وأفاق التعاون األمني في المتوسط في مجال مكافحة "،زغدار،عبد الحق -10
 .08، عمجلة المفكرالمخدرات"، 

عاصر يحي أحمد،عمر، "الهجرة غير الشرعية وأثرها على األمن األوروبي الم -11
 . 2015أوت   07، الجمعة المجلة اإلفريقية للعلوم السياسية"الجزائر دراسة حالة"، 

 -مبيضين،مخلد،" محددات السياسة األوروبية تجاه عملية التسوية اإلسرائيلية -12
 .2007، 4، ع13،المجلدالمنارةالفلسطينية"، 
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لة السياسة مجمطاوع،محمد، أوروبا والمتوسط )من برشلونة إلى سياسة الجوار(،  -13
، جانفي 163،العدد لدراسات السياسية واإلستراتيجيةمصر:مركز االهرام لالدولية، 

2006. 

 -2014 )الجوار الجنوبي لالتحاد األوروبي(، 3المشاريع في حركة مجهول،  -14
2015. 

مجهول،"توسيع االتحاد األوروبي وانعكاساته على البلدان األعضاء في منظمة  -15
 . 2005، لة التعاون االقتصادي بين الدول اإلسالميةمجالمؤتمر اإلسالمي"، 

سمينة،عزيزة، "الشراكة األوروجزائرية بين متطلبات اإلنفتاح االقتصاد  والتنمية  -16
 .2011، 09، عمجلة الباحثالمستقلة"، 

 العربي الجديد،سرحان،محمد، "الهجرة وتحوالت السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي"،  -17
 .2015سبتمبر  17

الوسط بيدلي،العبدلي، "العالقات الدولية للعالقات الدولية لإلتحاد األوروبي"، ع -18
 .2006نوفمبر  04، السبت 1520، عيومية

عدالة،جعفر، "تطور سياسات دول االتحاد األوروبي بع الحرب البادرة في منطقة  -19
 . 2014ديسمبر  19، 318، عمجلة العلوم االجتماعيةالمغرب العربي"، 

لحسن، "اتفاقيات الشراكة األوروعربية، شراكة اقتصادية حقيقية... أم  ،محمدعالو   -20
مجلة الوحدات للبحوث شراكة واردات، "مع التركيز على تجارة المنتجات الزراعية"، 

 .2012، 16، عوالدراسات

قط، سمير، "أوروبا، أمريكا... رهان المغرب مزاحمة اقتصادية وإستراتيجية أم تكامل  -21
، جامعة محمد خيضر بسكرة: كلية الحقوق والعلوم 10، عمفكرمجلة الأمني؟"،

 السياسية. 

، الخميس الوطن العربي، األبعاد الجيوسياسية للمنطقة األورومتوسطية، ابراهيم قلواز، -22
 .2015جانفي  01

مجلة دمشق خاطر،مايا، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها  -23
 .2011، 3، ع27،م انونيةللعلوم االقتصادية والق
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، لمغربفي التصورات األوروبية الشريك "أم" المنطقة الحاجزة؟رداف، طارق، ا -24
 الجزائر. 

 
 الجرائد:-د
                  ،782، العدد الشرق  البشر،هاني، "محددات عمل السياسة الخارجية األوروبية"، -1

24 /01/2014. 
اد المغرب القلعي،مصطفى،"االتحاد األوروبي يبتلع اتح -2

 .38،13/05/2016،السنة10274ع،لعربالعربي"ا
دفاع( لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك في  5+5بكاني،نبيل، "الجزائر تترأس مبادرة ) -3

 .2016مارس  16، الرباط، رأي اليوماألمن والدفاع بين جنوب وشمال المتوسط"، 
، أوت أصوات الشمالال("، ، "أدوات السياسة الخارجية )اإلعالم مثداود ، عبد العزيز -4

2012. 
: جريدة البالد الوطنيزنبيط،سعيد، "الجزائر تراجع جميع اتفاقيات الشراكة مع االتحاد"،  -5

02/04/2016. 
زعنون،سليم، "سياسة االتحاد األوربي اتجاه الحركات اإلسالمية في المنطقة ال -6

 .12/12/2011 العرب،العربية"،
 لمألوف للزعماء: "نعم لدينا مشكلة مع اإلسالم"،يخرج عن التحفظ ا دمجهول، "هوالن -7

 .14/10/2016، الجمعة 10424، ع39، السنة العرب
 جريدة الوفد،مجهول،" إبرام اتفاقية للتعاون في مكافحة اإلرهاب بين الجزائر وفرنسا"،  -8

 .2016ديسمبر 21
ية الرا" تساعد على مواجهة التحديات األمنية"، 5+5ف ب،" المرزوقي: مجموعة " -9

 .2012أكتوبر  06، السبت 11109ع األسبوعية،
التحرير لؤ   ، "الجزائر تعتزم مراجعة اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي"،  -10

 .2015أكتوبر  08الخميس  الجزائرية،
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 المذكرات:-ه
، مذكرة ماجستير غير الشراكة األجنبية والمؤسسات االقتصادية الجزائريةأوشن،ليلى،  -1

نون،) جامعة مولود معمر  تيز  وزو: كلية الحقوق مدرسة الدكتوراه القا منشورة في
 .22/02/2011للعلوم القانونية والسياسية، 

المساعدات االقتصادية أداة من أدوات السياسة الخارجية ، سعيد مبارك عوضالعجمي، -2
(، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق 2010-1980الكويتية للفترة من )

 .2011لية اآلداب والعلوم، جانفي األوسط: ك

السياسة الخارجية األمريكية تجاه أمريكا الالتينية في فترة ما بعد العطر ،ميلود،  -3
، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر باتنة: كلية الحقوق، الحرب الباردة

2007 /2008. 

زائري األوربي على ضوء دراسة تحليلية وتقييميه إلطار التعاون الجبوجلخة،ابراهيم،  -4
، مذكرة دراسة تقييميه لمجموعة من المتغيرات الكلية -جزائرية-اتفاق الشراكة األورو

بسكرة: كلية العلوم االقتصادية والتجارية  -ماجستر غير منشورة ، جامعة محمد خيضر
 . 2012/2013وعلوم التسيير، 

، )جامعة على صادرات الجزائر أثر إنتاج الغاز الطبيعيبوهنية،منير، بن لحبيب عمرو،  -5
/ 2012ورقلة: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  -قصد  مرباح

2013 . 

الشراكة كخيار استراتيجي في المؤسسة االقتصادية لرفع ميزتها ،،دارينبوزيد  -6
م ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علو التنافسية، دراسة حالة كوسيدار الجزائر

التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة:كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
2013/2014. 

، اإلفريقي بين الشراكة والتبعية: الجزائر نموذًجا -التعاون األوروبيبطاطاش، نذير،  -7
مذكرة ماجستير في القانون غير منشورة، المركز الجامعي محند ولحاج البويرة: معهد 

 .2010أفريل  30 الحقوق،
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، اتفاق الشراكة األوروبية الجزائرية وآثاره على االقتصاد الوطنيبن سونة،العجال،  -8
إدارة األعمال، جامعة خميس مليانة:  غير منشورة في إدارة األعمال رمذكرة الماجستي

 . 08/06/2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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:الملخص  

طقة تنافس القوى في جعلها منللمنطقة المتوسطية دور كبير، االستراتيجيةلقد لعبت األهمية 
قارات الثالث و ذلك كونها تزخر بثروات طبيعية جد هامة، كما أنها تتوسط ال الكبرى حولها

الدول  )إفريقيا،أسيا وأوروبا(،باإلضافة المتالكها مقومات جعلتها تجذب أنظار وأطماع
لذ  يسعى الكبرى .ومن الدول الطامعة في المنطقة المتوسطية يبرز لنا االتحاد األوروبي ا

هدف نفوذه في المنطقة،حيث انتهج مجموعة من السياسات بجاهدا من أجل ضمان بسط 
ة إقامة تكتالت إقليمية وذلك من خالل اعتماده على طرح مجموعة من المبادرات الهادف

من جهة  ةسطياألور ومتو لتحقيق األمن والسالم المشترك للضفتين وهذا ما يعرف بالشراكة 
شراكة لك من خالل عقدها التفاقية الكما أنها لم تتوانى من إبرام اتفاقيات ثنائية وذ

 األوروجزائرية من جهة أخرى.                                                            
 


