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 متوسطية -مستقبل الشراكة األورو
 العرباكم نصّب 

 2جامعة سطيف 
 

 الملخص:

بالضفة اعبنوبية قدٙب قدـ التاريخ، كما اؼباضي االستعمارم للقول إف اىتماـ الطرؼ األكركيب 
التقليدية ُب اؼبنطقة ػبّب دليل على ذلك، كفبا زاد ُب اىتمامها باؼبنطقة ىي تلك التحوالت 
اعبديدة الٍب حدثت على الساحة الدكلية، حٌب يتسُب ؽبا لعب دكر فعاؿ ُب إطار العبلقات 

ضي ضركرة التكتل كالتعاكف اإلقليمي كالدكٕب، لذلك كاف من الضركرم الدكلية الراىنة، كالٍب تقت
دبا كاف ُب ىذه اؼبرحلة، القياـ بعمليات بناء الثقة بْب ضفٍب اؼبتوسط، عن طريق تكثيف اغبوار 
القائم على االحَباـ اؼبتبادؿ ػبصوصيات كل طرؼ، كىنا نشّب إٔب أف مسؤكلية النجاح ُب بناء 

َبؾ ىي مسؤكلية صباعية، لكن اإلرباد األكركيب يتحمل القسط األكرب فيو سبلـ كأمن كرفاه مش
حبكم موقعو كقوة اقتصادية دكلية، كحبكم أنو اؼببادر للمشركع، كىذا ال ينفي إطبلقا إعفاء دكؿ 

 اعبنوب من مسؤكلياهتا ذباه شعوُّا.
 

Abstract : 
The European interest in the Southern area is old as the history, the best proof of  

that was the colonial past of the traditional forces of this area, and thus the new 

changes which take place on the international scene increased the interest in the 

region, so it can play an active role in the framework of current international 

relations, which require the need for the bloc and regional and international 

cooperation, so it was necessary to carry out confidence-building between the two 

parts, the Mediterranean, through the intensification of dialogue based on mutual 

respect for the privacy of each party, and here we refer to the responsibility for 

success in building peace, security is collective responsibility, but the European 

Union bear the brunt in which by virtue of his position as an international economic, 

and because it is the initiator of the project, and this does not negate the exemption 

at all southern countries of their responsibilities toward their people. 
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 مقدمة :
ذات على ضوء اؼبتغّبات اعبيوسياسيةكاعبيواسَباتيجية اعبديدة الٍب جعلت العديد من اؼبناطق 

أنبية بالغة ُب الساحة الدكلية، قبد منطقة حوض البحر األبيض اؼبتوسط الٍب تعد منطقة 
اسَباتيجية ُب الوقت الراىن، ك ىذا ال ينفي أهنا كانت قديبا مهدا غبضارات إنسانية  
كربل،كظهرت علىضفافها الديانات السماكية الثبلث:اإلسبلـ، اؼبسيحية ك اليهودية، فبا يدؿ 

 .منطقة كانت ك ال تزاؿ ذات أنبية كبّبة على أهنا
الفبلحية، مشالية تتميز بالقوة الصناعية ك  ، ضفةر األبيض اؼبتوسط يتكوف من ضفتْبفحوض البح

اؼبديونية، لكن نوبية تعا٘ب من الفقر كالتخلفو ضفة جلمي ك التكنولوجي، ك إضافة إٔب التقدـ الع
 (فوسفات.. نفط،غاز،)وارد األكلية،رغم ىذا فهي غنية باؼب

فبتزاكج اإلمكانات اؼبتاحة بْب الضفتْب يصبح اغبوض اؼبتوسطي منطقة كقطبا  
إضافة إٔب تأثّب ، خاصة لقرب اؼبسافة بْب الضفتْب، جيواسَباتيجيا ىاما ُب الساحة الدكلية

 .عبنوباغبضارية لدكؿ االثقافية ك ، ةاالقتصادي، اغبركات اإلستعمارية األكركبية ُب الَبكيبة السياسية
على ضركرة بعث  إدراكا منهماؼبشَبؾ بْب ضفٍب البحر اؼبتوسط، ك  نتيجة للوعيك  

، األمر لتحوالت اإلسَباتيجبة ُب اؼبنطقة، كاإلعتماد اؼبتبادؿ ُب ظل اعبلقات التعاكف كالتكامل
ك الٍب هتدؼ ''متوسطية -الشراكة األكرك "الذم سبخض عنو ميبلد شراكة  أطلق عليها إسم 

بيض اؼبتوسط آمنة كمستقرة سياسيا، كتعيش ُب رفاه ا إٔب إقامة منطقة ُب حوض البحر األبدكرى
 .إقتصادم، كتنوع ثقاُب متعايش

أسباب كدكافع  ،ند ماىية الشرراكة األكركمتوسطيةكلئلحاطة باؼبوضوع كجب علينا الوقوؼ ع
 .اؼبيلدين الٍب جاءت ُّا كُب األخّب  مصّبىا كمستقبلها ُب ظل التحوالت الدكلية الراىنة ،قيامها

 
 
 
 
 
 



 العرباوي نصير                                                                                          مستقبل الشراكة األورومتوسطية

 

 

 3172 - 71العدد                             391                   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية       

 مفهوم الشراكة األورو متوسطية :  -1
 المدلول اللغوي للشراكة :1-1

ىي مصدر الفعل شارؾ يشارؾ تشاركا أم كقعت بينهما شراكة، كتعِب إختبلط النصيبْب         
. كما يعِب نظاـ شراكة ذبمع بْب الشركاء االجتماعيْب أك (1)حبيث ال يبيز أحد عن اآلخر

 .االقتصاديْب
Le partenariat :système associant des partenaires sociaux ou économiques"(2) 

لقد زادت كتّبة مبادرات التكامل اعبهوم خاصة ُب بعض الدكؿ النامية مع تنامي ظاىرة العوؼبة 
رغم أف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة قبحت ُب تنظيم التعاكف اؼبتعدد األطراؼ لكن  الدكؿ  النامية  

 (3)كالٍب تراىا أكثر مناسبة ؽبا إٔب التكتبلت اإلقليمية كاعبهويةغالبا  ما سبيل  
 

:عرفها الدكتور ؿبمد قويدرم بأهنا : " إحدل الوسائل العلمية  المدلول اإلصطالحي 1-2
الفعالة لتدعيم اؼبصاّب االقتصادية اؼبتبادلة بْب الدكؿ اؼبسانبة من خبلؿ اإلستغبلؿ اؼبشَبؾ 
لئلمكانيات ك اؼبوارد اؼبتاحة ُب ىذه الدكؿ كما أهنا سبثل إحدل الوسائل األساسية لتحقيق 

، كما عرفها الدكتور معْب  أمْب :"بأهنا العبلقة اؼبشَبكة كالقائمة (4)يمي"التكامل االقتصادم اإلقل
على ربقيق اؼبصاّب اؼبشَبكة من جهة كربديد مدل قدرات ك مسانبات كل طرؼ من جهة أخرل 

 (5)"للوصوؿ إٔب الغايات اؼبنشودة كاؼبتوقعة 
ك اؼبتكامل اؼببِب على التكافؤ ك  ك يعرفها األستاذ حسن إبراىيم:  "أهنا النفع اؼبتبادؿ كاؼبتضامن

 (6)"اإلعتماد اؼبتبادؿ ك اؼبصّب اغبضارم اؼبشَبؾ
فّبل أف الشراكة" عبارة عن تنظيم أك إتفاؽ بْب بلدين أك أكثر ُب ؾباؿ أك Jean Touscozأما 

ؾباالت متعددة بطريقة ال تؤدم إٔب نوع من البناء اؼبؤسساٌب بل الغرض منها ىو بلوغ أىداؼ 
كما تعترب كسيلة لتقريب سياسات األطراؼ من أجل ربقيق ،  كليست بالضركرة مشَبكة ؿبددة

كترجع أنبيتها إٔب كوهنا كسيلة لئلستغبلؿ ، درجة مبلئمة تسمح بالدخوؿ ُب التكامل االقتصادم
 . (7)األمثل لئلمكانيات كربقيق اؼبصاّب اؼبتبادلة" 
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من ىذا كلو نستخلص أف الشراكة ىي: " خلق عبلقة بْب متعاملْب من خبلؿ اعبمع          
، مادية) بينهم لوجود مصاّب ـبتلفة ،حيث يساىم كل طرؼ منهم دبا يقدر عليو من إمكانيات

لتحقيق نتائج تعود ُب النهاية بالنفع على كل األطراؼ"   كذبدر اإلشارة ىنا إٔب أف   (...معنوية
قصد استقطاب ، عديد من الدكؿ النامية سارعت للدخوؿ ُب مبادرات شراكة مع دكؿ متطورةال

اإلستثمارات األجنبية الٍب سبكنها من ربسْب دكرىا االقتصادم كالتخفيف من مشاكلها الناصبة 
 عن اؼبديونية كالتخلف.

 
ة توحي بتواجد متوسطي -:إف القراءة الواضحة لكلمة األكرك متوسطية-الشراكة األورو 3- 1

شطرين فيها كىذا يعِب أف ىناؾ شراكة تقاـ بْب دكؿ اإلرباد األكركيب ىذا ما يدؿ عليو إسم 
أما الشطر الثا٘ب اؼبتوسطية فيعِب دكؿ حوض البحر األبيض اؼبتوسط فبا يعِب ىذا أف شبة ، األكرك

ة األخرل من اغبوض قائم  بْب اإلرباد األركيب فبثبل للضفة الشمالية مع الضف، مشركع شراكة
 .اؼبتوسطي كىي الدكؿ اعبنوبية

لقد ظهر مفهـو اؼبتوسطية ُب بداية السبعينات حيث قاـ اإلرباد األكريب بوضع سياسات      
، أىم ما جاء ُب ىذه اقعة جنوب البحر األبيض اؼبتوسطهتدؼ إٔب إعطاء مفهـو شامل للدكؿ الو 

السياسات ىو خلق منطقة آمنة كمستقرة إضافة إٔب كيفية ضماف كصوؿ النفط كالغاز إٔب أكركبا،  
للتعاكف ُب عدة ؾباالت   (1976-1970)كما ًب توقيع العديد من اإلتفاقيات بْب الفَبة اؼبمتدة 

 ٔب ربويل اإلعانات اؼباليةكالتجارة،تقدٙب اؼبنتجات الفبلحية، اؼبنتجات النصف مصنعة، إضافة إ
 (8)القركضبينالطرفْبك 

متوسطية:  "هنج أكركيب للتعاكف مع دكؿ كانت كلها أك -يرل "ناصف حٍب "  أف الشراكة األكرك
ك بالنسبة إٔب ، (9)تقريبا ك إٔب أمد قريب ضمن منطقة النفوذ األكركبية بأسواقها كمواردىا األكلية"

شَبكة بْب الطرفْب كىي تعِب أيضا توسيع الدعم اؼبإب للدكؿ أكركبا: " الشراكة تعِب مصاّب م
النامية من أجل مساعدهتا على ذباكز مشاكلها كبالتإب الدعوة إٔب اإلنضماـ ك اإلندماج ُب  

،  أما دكؿ اعبنوب فتعِب ؽبم الشراكة مع اإلرباد األكركيب: " تلك األداة (10)اإلقتصاد  العاؼبي " 
تغّبات العاؼبية كالتحوالت اعبديدة ك ىذا يتطلب منها إصبلحات كتغّبات اعبوىرية ؼبواكبة ال

كعليو فالشراكة بْب الطرفْب تبُب على ، جذرية ُب ىياكلها االقتصادية كالسياسية ك االجتماعية"
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إضافة إٔب ربديد اؼبصاّب كاألىداؼ لكل ، التقارب كالتعاكف ُب صبيع اَّاالت ك دكف استثناء
متوسطية تعد ربديا أيضا بالنسبة إٔب دكؿ -اؼبشاركة كبشكل كاضح ،ك الشراكة األكركاألطراؼ 

اإلرباد األكركيب خاصة بعد اهنيار اؼبنظومة اإلشَباكية كبركز النظاـ العاؼبي اعبديد ربت قيادة 
الواليات اؼبتحدة األمريكية،  إضافة إٔب هتميشها أثناء حرب اػبليج، الشيء الذم جعلها تبحث 

ن نفسها ُب ظل التحوالت الدكلية اعبديدة كالٍب هتدؼ إٔب ؿباكلة الظهور كقطب عاؼبي لو كزف ع
ك ثقل عاؼبيْب ؼبنافسة الواليات اؼبتحدة األمريكية خاصة كأف مشركعها ُب اؼبنطقة "الشرؽ 

 أكسطي" بدأ ُب اإلنتشار كالتوسع.
 

 متوسطية : -دوافع الشراكة األورو 2
كلية كاإلقليمية على الساحة الدكلية أثرت على الدكافع اؼبؤدية إلنعقاد مؤسبر يبدك  أف الظركؼ الد

متوسطية بْب الضفتْب الشمالية كاعبنوبية -القاضي بإعبلف ميبلد الشراكة األكرك، 1995برشلونة 
كلقد تعددت الدكافع ك األسباب اؼبؤدية إٔب بعث مثل ىذه الشراكة من ، للبحر األبيض اؼبتوسط

لية كإقليمية ك أخرل ؿبلية داخلية ك ىذا ما سنحاكؿ التطرؽ إليو من خبلؿ ىذا دكافع دك 
 اؼببحث.

 

 :الدوافع الدولية1 -2

: هناية اغبرب الباردة بْب اؼبعسكرين الشرقي كالغريب، الذم حوؿ  الدوافع الجيوسياسيةأ  -
فبا يعِب أهنا ستنفرد بإدارة ، الواليات اؼبتحدة األمريكية إٔب القوة األكٔب ُب العآب كمن دكف منازع

العآب كلو من دكف إعطاء أم إعتبار لباقي الدكؿ األخرل، ك حرب اػبليج الثانية خّب دليل على 
نوايا السياسة األمريكية ُب ظل الوضع العاؼبي  اعبديد، معتمدة على قوهتا العسكرية، االقتصادية  

 .(11)ك التكنولوجية
إف الوزف الذم إكتسبتو الواليات اؼبتحدة األمريكية ُب منطقة البحر اؼبتوسط يعود أيضا إٔب قوهتا 
االقتصادية، فمقارنة مع دكؿ اَّموعة األكركبية الٍب تقدر تدفقاهتا اؼبالية ُب إطار عبلقاهتا الثنائية 

توسطية، ُب حْب قبد من اَّموع اؼبإب اؼبوجو للدكؿ اؼب%05ك اعبماعية ُب اؼبنطقة حبوإب 
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ُب شكل إستثمارات كقركض ،فبا هبعل الواليات  % 51التدفقات اؼبالية األمريكية تقدر حبوإب 
 (12)اؼبتحدة األمريكية قوة منافسة لئلرباد األكركيب ُب اؼبنطقة 

يل، إنفراد الواليات اؼبتحدة األمريكية بإدارة الصراع ُب منطقة الشرؽ األكسط بْب فلسطْب ك إسرائ
ربت الرعاية األمريكية ػبّب دليل  1993كإتفاقية أكسلو  1991كما عقد مؤسبر مدريد للسبلـ سنة 

ضف  إٔب ىذا تلك اؼبناكرات ك القواعد العسكرية الٍب أقامتها الواليات اؼبتحدة ، على ذلك
" السوؽ الشيء الذم تزامن مع الطرح األمريكي ؼبشركع ، (13)األمريكية ُب منطقة اػبليج العريب

فبا دفع بالدكؿ األكركبية بالسعي لفتح أبواُّا للشراكة  ، 1994 بالدار البيضاء" الشرؽ أكسطية
 .(14)مع جّباهنا بدال من سياسات التعاكف كطرح أكثر عمقا ك مشوال

ساىم ُب حدكث ، إف الفراغ الذم تركو إهنيار اؼبعسكر الشرقي ربت  قيادة اإلرباد السوفيٍب سابقا
ك بات من ، كتوترات داخلية كالٍب حاكلت الدكؿ  الكربل إطبادىا ك السيطرة عليهانزاعات 

ك الدكؿ األكركبية خاصة بضركرة إعادة ترتيب البيت ك (15)اؼبؤكد لدل باقي الدكؿ ُب العآب عامة 
كسعيا منفردا للواليات اؼبتحدة األمريكية ، إعادة اغبسابات ألف العآب يشهد نوعا من الفوضى

حٌب يتسُب للدكؿ األكركبية ك دكؿ أخرل  االستفادة  من التقسيمات ، للسيطرة على زمامو
اعبديدة على الساحة الدكلية كؿباكلة الربكز كقوة منافسة للواليات اؼبتحدة األمريكية ك خلق توازف 

 .ُب القوة كاؼبصاّب
 

اؼبإب ك التجارم منذ التوقيع عوؼبة النظاـ العاؼبي، كخاصة ُب جانبو الدوافع االقتصادية :ب  -
 -OMC(16)القاضية بإنشاء اؼبنظمة  العاؼبية للتجارة 1994 على إتفاقية مراكش ُب أفريل

Organisation Mondiale du Commerce   
 ك الٍب كاف من أىم نتائجها :   OMCبػ  GATT (17)ًب إستبداؿ 1994ك ُب جانفي 

 .%04زبفيض الرسـو اؼبفركضة على الواردات الصناعية دبعدؿ  -
 .غّب اعبمركية على الواردات الزراعية اؼبتمثلة ُب اغبصص كإحبلؽبا بقيود صبركية أخفإزالة القيود  -
 36%، كاؼبتقدمة بػ %05لتزاـ الدكؿ النامية بتخفيض التعريفة اعبمركية على كارداهتا الزراعية بػ ا -
 .%01زبفيض الدعم اغبكومي للصادرات الزراعية إٔب  -
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إلغاء إتفاقية النسيج ك الٍب كانت الدكؿ النامية تتمتع خبلؽبا حبصص صادرات إختيارية  -
 لدكؼبتقدمة 

 .فرض العقوبات ضد اإلغراؽ من طرؼ كل دكلة -
تنفيذ بنود ىذه  سنوات للدكؿ األكثر فقرا من أجل 12ك لقد ًب إعطاء مدة زمنية تقدر حبوإب 

األمر الذم فرض على اإلرباد األكريب ؿباكلة إقحامو للدكؿ اَّاكرة لو ُب حوض البحر ، اإلتفاقية
ُب خطة اإلسَباتيجية العامة ُب اؼبنطقة  كذلك حفاظا على نفوذه السياسي ك (18)األبيض اؼبتوسط

 .االقتصادم ُب اؼبنطقة
عاؼبي يواكب التطورات كالتغّبات الدكلية الراىنة  اقتصادمالسعي األكركيب إٔب تكوين قطب  -

الٍب أفرزت بركز العديد من األقطاب االقتصادية الٍب هتدؼ إٔب التعاكف ك التكتل االقتصادم 
رابطة دكؿ أمريكا  ) MERCOSUR (التجارة اغبرة لدكؿ أمريكا اتفاقية) NAFTAعلى غرار 

ذبمع )ُب آسيا   ASEANإضافة على  (APEC) ك التعاكف االقتصادم لدكؿ الباسفيك (اعبنوبية
 .19)دكؿ جنوب شرؽ آسيا

جعل من أكركبا تغّب من سياستها ذباه البحر ، العاؼبي االقتصادإف ىذا التغيّب الذم عرفو        
حيث أصبحت تنظر إٔب دكؿ اؼبنطقة ، األبيض اؼبتوسط ك ذباه جّباهنا من جنوب ك شرؽ اغبوض

بدال من دفع عجلة التعاكف ك اؼبساعدة ُب عبلقاهتا معها، ك ىو األمر على أهنا دكؿ شريكة 
متوسطية مع  دكؿ الضفة اعبنوبية  –الذم حدث فعبل عندما أعلنت على ميبلد شراكة أكرك

 .للمتوسط
 

 :الدوافع اإلقليمية 2 -2

 : الدوافع األوروبية أ  -

مرىوف بضركرة إنشاء منطقة  كاستقرارىمبات من الواضح للدكؿ األكركبية أف أمنهم           
الشيء الذم يفرض عليهم التعاكف مع جّباهنم ُب جنوب كشرؽ ، كاالستقراريسودىا  السبلـ 

كلقد جسد ذلك البياف اػبتامي ؼبؤسبر برشلونة من خبلؿ تأكيده على أف  ، البحر األبيض اؼبتوسط
ك األمن ُب منطقة البحر األبيض  راالستقراكل اؼبشاركْب يعربكف عن قناعتهم بأف السبلـ ك 
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اؼبتوسط يعد مكسبا مشَبكا، يتعهدكف بضركرة تشجيعو كتوطيده بكل الوسائل الٍب ُب 
 .(20)حوزهتم

أسلحة الدمار الشامل ُب اؼبناطق العربية الٍب تعترب قريبة  انتشارالتخوؼ األكركيب من إمكانية 
جغرافيا منها، فبا قد يهدد أمنها، فبامتبلؾ العرب للتكنولوجية النوكية سوؼ يتجاكزكف بذلك 
التأخر العلمي كالتكنولوجي فبا يشجعهم أكثر على التكتل، كىذا يثّب ـباكؼ اإلرباد األكركيب 

 . (21)قةكيهدد أيضا مصاغبو ُب اؼبنط
، كما يَبتب عنها من ـباطر كاعبريبة اؼبنظمة، ضف إٔب ذلك تنامي ظاىرة اإلرىاب ُب اؼبنطقة

الظاىرة  انتشار.كالٍب أثارت ذعرا ُب األكساط األكركبية، خوفا من .التطرؼ، ذبارة اؼبخدرات
 .  (22)ككصوؽبا إٔب أكركبا

من سكاف ⅔حوض البحر األبيض اؼبتوسط السكا٘ب الذم تعا٘ب منو الضفة اعبنوبية من  االنفجار
فرارا من الفقر ك البطالة ، اغبوض اؼبتوسطي كما قد ينجر عنو من ىجرة كنزكح إٔب الدكؿ األكركبية

الشيء الذم يهدد ، السياسي ك االجتماعي داخل دكؽبم األصلية االستقرارك عدـ 
ك تسعى الدكؿ األكركبية إلهباد لذل، االقتصادم ك النمو الديبوغراُب للدكؿ األكركبيةاالستقرار 

السعي األكركيب إٔب  (23)سياسات ربد من ىذا التدفق على أراضيها بالتعاكف مع دكؿ اعبنوب
بذاهتا ُب ـبتلف القضايا الدكلية ك رغبة منها  االستقبلؿالتحرر من اؽبيمنة األمريكية ك ؿباكلة 

 .للربكز كقوة عاؼبية صاعدة تلغي قواعد النظاـ العاؼبي اعبديد
يضاؼ إٔب ىذا رغبة الدكؿ األكركبية ُب اإلبقاء على عبلقاهتا مع دكؿ الشرؽ األكسط ك دكؿ 

الدكؿ األكركبية كخاصة  اقتصادياتنظرا ؼبا تلعبو ىذه الدكؿ من دكر ىاـ ُب ، مشاؿ إفريقيا خاصة
لضماف تدفق النفط ك الغاز من اؼبنطقة الٍب تعد  قريبة منها جغرافيا ك تربطها عبلقات تبعية ككالء 

سكانية  كما تعترب ىذه الضفة سوقا كاسعة تتميز بكثافة ،  االستعماريةناجم عن الفَبة ، شبو تاـ
 (24) .كبّبة كقدرة إنتاجية منخفضة لتسويق اؼبنتجات األكركبية

كما تسعى الدكؿ األكركبية إٔب دعم نفوذىا الثقاُب ك اللغوم ك الفكرم ُب الفضاء            
اَّلس األكركيب مؤسسة الثقافة  ، كاؼبنظمة الفرانكفونية،  اؼبتوسطي من خبلؿ عدة كسائل

كاؾ   بْب اؼبلتقيات  كاؼبنتديات العلمية ك الثقافية ،نتيجة التمازج الثقاُب ك االحت، األكركبية
 (25)الضفتْب الناجم عن الفَبة االستعمارية  
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 دوافع الضفة الجنوبية : ب  -
يضاؼ إٔب ذلك الرغبة ُب ، الرغبة ُب اغبصوؿ على اؼبساعدات اؼبالية كالتقنية إلعادة اؽبيكلة

كما   ، اغبصوؿ على اؼبساعدات اؼبالية كالقركض لتمويل اؼبشاريع ك ربديث القطاعات االقتصادية
األجنيب بصفة عامة ك األكركيب بصفة خاصة لضماف تدفق رؤكس  االستثمارتسعى جاىدة عبلب 

 (26).ُب ىذا اؼبيدافBEIلبلستثماراألمواؿ من البنوؾ األكركبية على غرار البنك األكركيب 
األجنبية ك باألخص األكركبية منها من أجل االستفادة   لبلستثماراتحاجة ىذه الدكؿ اؼباسة 

يضاؼ إٔب ذلك ىدؼ نقل التكنولوجيا ك لتحقيق اإلنعاش ، من اػبربة ك التجربة األكركبية
كالقضاء على ، الية كىذا ما يتيح ؽبا فرصا كبّبة للعمل االستثماراتاالقتصادم  كتطوير 

ية اؼبنجرة من كراء ىذا اؼبشكل ك اؼبؤدية إٔب ىجرة كبالتإب اآلفات االجتماع، مشكل البطالة
 األدمغة 

يضاؼ إٔب ىذا ذلك الفراغ على اؼبستول اإلقليمي ُب اؼبنطقة الٍب نتج عن فشل اؼبشاريع 
، الرغبة ُب الشراكة مع اإلرباد األكركيب من أجل إنشاء اؼبنطقة (27)التكاملية اؼبغربية كالعربية 

 .ألسواؽ األكركبية للمنتجات اؼبتوسطيةاالقتصادية اغبرة ك فتح ا
 االستفادة باػبربة ك التجربة األكركبية ُب كافة اؼبيادين من أجل ربسْب اؼبنتجات ك  االحتكاؾ  

من برامج اؼبساعدات اؼبقدمة من طرؼ اإلرباد األكركيب ُب شكل إعانات مالية كأخرل تقنية من 
دكؿ الضفة اعبنوبية أف التعاكف مع االرباد األكركيب  ك إدراؾ، خبلؿ الدكرات التكوينية كالتمهينية

سيمكنهم من مسايرة ، الذم يسعى جاىدا لكي يصبح قطبا عاؼبيا منافسا لؤلقطاب األخرل
 العاؼبي  االقتصادالعوؼبة ك الدخوؿ ُب 

 

 :المحليةالدوافع  3 –2
 ظهور المد اإلسالمي:أ  -

يقصد ُّا تنامي اغبركات األصولية اإلسبلمية كظاىرة التطرؼ الديِب ك العنف السياسي الٍب 
، كخاصة دكؿ مشاؿ إفريقيا، ظهرت خاصة على ضفاؼ اؼبنطقة اعبنوبية للبحر األبيض اؼبتوسط 

 .كقد امتدت جذكرىا إٔب دكؿ الشرؽ األكسط
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الداخلية ذات الصلة باؼبشاكل  ىذه الظاىرة الٍب سانبت ُب ظهورىا العديد من العوامل
ُب ربقيق   االستقبلؿكفشل اغبكومات اغبديثة ،  االجتماعية ك االقتصادية ك حٌب  السياسية

ضف إٔب ذلك ـبلفات البّبكقراطية ك اسوبية،كما أف ىذه الدكؿ، يعا٘ب ، متطلبات شعوُّا
شت ُّا،ك عمليات تسريح شعبها نوعا من الفقر ك اغبرماف، ناىيك عن مشاكل البطالة الٍب تف

العماؿ اعبماعية، ضف إٔب ذلك عمليات القهر الناذبة عن قمع اغبريات السياسية ؽبذه 
، فالدكؿ األكركبية زبشى من تأثّب ىذا التيار على بلدانو كبعد ذلك يبتد ىذا التأثّب (28)اَّتمعات

ذلك زبوفها من انتقاؿ ىذا اؼبد إٔب أراضيها حبكم قرُّا اعبغراُب من دكؿ الضفة اعبنوبية ضف إٔب 
 (29)عن طريق اعباليات العربية ك اإلسبلمية اؼبتواجدة على أراضيها

إف الشيء الذم يبكن أف يؤخذ بعْب االعتبار ذباه ىذا اؼبد اإلسبلمي ىو انتشاره ُب مناطق كثّبة 
ذا ما أثار ـباكؼ كى، فقد امتدت جذكر اؼبنتقمْب اإلسبلميْب من الفلبْب إٔب البحرين، من العآب

الدكؿ األكركبية خاصة ك العربية عامة من ذبذر ىذا التطرؼ الذم كاف يسعى لتحقيق غاياتو 
اليمن ك تركيا أىم ، مصر، تونس ،اؼبغرب، ك تعد اعبزائر، (30)كالقتل كالتعذيب ك التفجّب)بالقوة 

بداية التسعينات ك الٍب أدت اؼبعاقل قربا لدكؿ اإلرباد األكركيب فتدىور األكضاع ُب اعبزائر منذ 
ضف إٔب ذلك تنامي القوة اإلسبلمية  ُب تركيا زاد من ـباكؼ الدكؿ ، إٔب انزال قات خطّبة

 (31).األكركبية من ىذه الظاىرة ك كلد اغبذر الشديد ُّا
كما االعتداءات ك اؽبجمات ، ترل الدكؿ األكركبية أف التيار اإلسبلمي وبمل عداءات شديدة ؽبا

ؿباصرة السفارة األمريكية ُب إيراف ػبّب دليل ، نت على األجانب ُب كل من مصر ك اعبزائرالٍب ش
 .على ذلك

لكن الشيء الذم يشهد لو أف دكؿ اإلرباد األكركيب رغم ما ربملو من نظرة ؽبذا التيار كزبوفاهتا 
قبدىا زبتلف إال أننا ، منو على ربطيم مؤسساهتا االقتصادية كهتديد مصاغبها داخل ىذه الدكؿ

مع الواليات اؼبتحدة األمريكية ُب ربديد مفهـو اإلرىاب، بعد األحداث الٍب تعرضت ؽبا 
 .0221ديسمرب  11الواليات اؼبتحدة األمريكية ُب 

فالواليات اؼبتحدة األمريكية ترل أف مقاكمة حزب ا اللبنا٘ب لبلحتبلؿ اإلسرائيلي إرىابا، لكن 
اإلرباد األكركيب ال يعتربىا كذلك ك إمبا يصنفها ضمن اؼبقاكمات الٍب تسعى من أجل نيل 
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ىذا من جهة كمن جهة أخرل قبد أف بعض الدكؿ العربية تتهم بعض الدكؿ   (32)،  االستقبلؿ
 .األكركبية بكوهنا معاقل تلجأ إليها اعبماعات اإلرىابية فرارا من دكؽبا ربت غطاء اللجوء السياسي

 

 تفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية: ب  -
نظرا للمشاكل الٍب تعا٘ب منها دكؿ الضفة اعبنوبية من فقر ك كحرماف ك بطالة كمشاكل           

كذبدر ، اجرين غّب الشرعيْب إٔب الدكؿ األكركبيةأخرل أدل ذلك إٔب تدفق اآلالؼ من اؼبه
حيث أصبحت ىناؾ صباعات سرية ، اإلشارة ىنا إٔب أف طرؽ اؽبجرة غّب الشرعية كثرت كتعددت

كما أنو يبكن مبلحظة أ ف معظم اؼبهاجرين توافدا على الدكؿ األكركبية ،  تعمل بتهريب اؼبهاجرين
الدكؿ األكركبية من هتديد أمنها ك استقرارىا رغم  ك ىذا ما خلق ذعرا كزبوفا لدل، ىم مغاربة

تواجد نسب كبّبة  من اؼبهاجرين فيها من أكركبا الوسطى ك الشرقية لكن مشكل اإلرىاب القادـ 
 (33).من الدكؿ اعبنوبية ىو الذم أثار ـباكفها

نسبتهم ُب  كتبلغ، من ؾبموع سكاف اإلرباد األكركيب %0.5يقدر عدد اؼبهاجرين ُب أكركبا حبوإب 
بفرنسا  %3.4بالنمسا،  %5.3بأؼبانيا،  %0.4بلجيكا،  %6.5الدكؿ األكركبية بػ :

،  تأٌب 1993كحسب اإلحصائيات اؼبتوفرة عن اؼبهاجرين إٔب الدكؿ األكركبية لسنة .فيهولندا%3ك
فتتصدر قائمة اؼبغرب ُب اؼبرتبة األكٔب من دكؿ اؼبغرب العريب ٍب تليها اعبزائر فتونس أما تركيا 

البلداف اؼبهاجرة إٔب أكركبا، ك ُب اعبهة اؼبقابلة قبد أف فرنسا ىي الدكلة األكٔب استقباال ؼبهاجرم 
 (34).ُب حْب تعد أؼبانيا الدكلة األكٔب اؼبستقبلة للمهاجرين الَبكيْب ُب أكركبا، مشاؿ إفريقيا

شرؽ العريب كاؼبغرب تعترب مصدرا أف دكؿ اؼب 1990ك يعترب اَّلس األكركيب اؼبنعقد ُب لشبونة 
مهددا لبلستقرار ك األمن ُب اؼبنطقة، كبالتإب سببا ؽبجرة اليد العاملة، ك معقبل للتطرؼ األصوٕب 
ك الديِب، ك مرا كزا  لتجارة اؼبخدرات، كاعبريبة اؼبنظمة الٍب ؽبا تأثّبات سيئة على اؼبنطقة عامة ك 

 (35)على اإلرباد األكركيب خاصة 
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 متوسطية   -للشراكة األورو 1995مضمون إعالن برشلونة  3 -
 الشراكة السياسية واألمنية :1- 3 -

د مكسبا كإرثا ُب اؼبنطقة تع كاالستقرارحيث يعرب اؼبشاركوف عن قناعتهم بأف السلم        
من على دعمو كتشجيعو بكل الوسائل كاإلمكانات اؼبتوفرة لديهم ك يلتزموف مشَبكا، يتعهدكف ك 

يقـو على أجل ىذا كلو اتفق اؼبشاركوف على اؼبضي ُب حوار سياسي مكثف مدعم كمنتظم، 
 الداخلي كاػبارجي. االستقراراحَباـ اؼببادئ األساسية للقانوف الدكٕب، لضماف 

 باؼببادئ التالية: التزامهمكمن ىذا اؼبنطلق شدد اؼبشاركوف ُب اإلعبلف على 
 التزاماتاألمم اؼبتحدة كاإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ككذا  العمل كالتصرؼ طبقا ؼبيثاؽ    

اإلقليمية  كاالتفاقياتالقانوف الدكٕب األخرل كبالتحديد تلك الناصبة عن التنظيمات اعبهوية  
كالدكلية الٍب ىم أعضاء ُّا، تنمية كدعم دكلة القانوف كالديبقراطية ُب أنظمتهم السياسية، مع 

كتطوير نظامو السياسي كاالجتماعي كالثقاُب،  اختيارطار حبق كل طرؼ ُب ُب ىذا اإل االعَباؼ
حقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية، مع ضماف  احَباـ (36)كاالقتصادم، كالقانو٘ب كالقضائي.

اؼبمارسات الفعالة كاؼبشركعة ؽبذه القوانْب كاغبريات، دبا فيها حرية التعبّب، كحرية التجمع ألىداؼ 
كالتفكّب، كالتدين انفراديا أك اجتماعيا مع أفراد آخرين من نفس اَّموعة،  االعتمادسلمية،حرية 

 بدكف أم سبييز ُب العرؽ أك اعبنس أك الدين أك اللغة.
األخذ بعْب االعتبار دعم اغبوار بْب كل األطراؼ، لتبادؿ اؼبعلومات حوؿ اؼبسائل اؼبتعلقة        

كتأييد التنوع كالتعددية ُب  احَباـالعنصرية كنبذ األجانب.حبقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية، 
ؾبتمعاهتم، دعم كتشجيع التسامح بْب ـبتلف اَّموعات كؿباربة مظاىر التعصب، كالتشديد على 

، السيادة اؼبتساكية احَباـ (37)ضركرة كأنبية التكوين ُب ؾباؿ حقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية.
فقا ؼبا ينص عليو القانوف كالواجبات ك  لبللتزاماتككل اغبقوؽ اؼبتعلقة بالسيادة،كالتنفيذ النزيو 

 .الدكٕب
اؼبساكاة ُب حقوؽ الشعوب، كحقها ُب تقرير مصّبىا، مع التصرؼ كفقا ألىداؼ كمبادئ  احَباـ

 االتفاقاتربددىا خاصة ما تعلق بوحدة إقليم دكلة كما ، األمم اؼبتحدة، كأحكاـ القانوف الدكٕب
 .الثنائية بْب األطراؼ اؼبعنية
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كفقا ؼببادئ القانوف الدكٕب، عن أم تدخل مباشر أك غّب مباشر ُب الشؤكف الداخلية  االمتناع
للشركاء، كاحَباما لوحدة األرض كاإلقليم كالوطن، حل اػببلفات بالطرؽ السلمية، كدعوة صبيع 

استخداـ القوة ضد كحدة إقليم أم دكلة شريكة، ككذا  األطراؼ إٔب عدـ اللجوء إٔب التهديد أك
اؼبشركعة كفقا ؼبا ينص اغبصوؿ على األرض بالقوة، كالتأكيد على حق التمتع بالسيادة الكاملة بالطرؽ 

 عليو ميثاؽ األمم اؼبتحدة كقواعد القانوف الدكٕب.
الدكلية الٍب ًب  تفاقياتاالدعم التعاكف من أجل الوقاية من اإلرىاب، بالتصديق كتطبيق        

كتعدد اعبرائم  النتشار، الدعوة إٔب ااربة اعبماعية (38)إليها االنضماـتوقيعها كاغبرص على 
 (39)اؼبنظمة، ككذا ؿباربة مشكلة اؼبخدرات بكل أشكاؽبا كأنواعها.

تشجيع العمل اعبهوم كاإلقليمي، بالعمل على عدـ انتشار األسلحة النوكية كالكيميائية           
 كاالنضماـ، (40)كالتمسك دببادئ كنظم اغبد من التسلح الدكلية كاإلقليمية باالنضماـكالبيولوجية، 

 (NPT) وكيةإٔب اتفاقيات مراقبة التسلح كنزع السبلح،مثل: معاىدة حظر كانتشار األسلحة الن
كأم  (BWC) كاتفاقية حضر األسلحة البيولوجية (CWC)كاتفاقية حضر األسلحة الكيميائية 

التطبيق النزيو   احَباـترتيبات إقليمية، مثل اؼبناطق اؼبنزكعة السبلح، كأنظمة مراقبتها، مع 
كما يعمل ،  لتسلحعليها مواثيق اؼبراقبة كالنزع كاغبد من انتشار ا صتنصاؼبقررة الٍب  اللتزاماهتم

النوكم،   (41)الشركاء على جعل منطقة الشرؽ األكسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
 الكيميائي كالبيولوجي، الٍب يبكن مراقبتها بصفة فعالة. 

تشجيع كتوفّب الظركؼ الكفيلة بإقامة عبلقات تنمية كحسن اعبوار فيما بينهم، كدعم           
كالتعاكف اؼبتبادؿ،  اإلقليمي  كالتحت  كاالستقراركاالزدىاراؼبسارات اؽبادفة إٔب إقامة األمن 

ؼ ذبسيد ُّد، كاألخذ ُب عْب االعتبار كل سبل الثقة كاإلجراءات البلزمة بْب الشركاء، إقليمي
 -تأسيس ميثاؽ أكرك احتماؿدبا فيها ، ُب منطقة البحر األبيض اؼبتوسط كاالستقرارمنطق السلم 

 .متوسطي
كمن ىذا كلو يتضح أف األكربيْب ركزكا على بعض النقاط األساسية، الٍب تشكل اغبد األدٗب من 

وية السلمية الديبوقراطيةكحقوؽ اإلنساف،التس بْب صبيع الدكؿ اؼبشاركة كىي: االتفاؽ
كىي  ،للصراعاتوالنزاعات، مكافحة التطرؼ الديِب كاإلرىاب كاعبريبة اؼبنظمة،اغبد من التسلح

  (42)نقاط زبدـ فقط االرباداألكركيب 
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 الشراكة االقتصادية والمالية :  2– 3
، حيث يشدد اؼبشاركوف على األنبية الٍب يولوهنا للتنمية االقتصادية كاالجتماعية الدائمة         

، ك يعَبؼ اؼبشاركوف (43)كرفاه مشَبؾ  ازدىاركاؼبتوازنة من أجل ربقيق ىدفهم ُب بناء منطقة 
النامية دبنطقة البحر ُب الدكؿ ، بالصعوبات الٍب يبكن أف ربدثها اؼبديونية على التنمية االقتصادية

كنظرا ألنبية عبلقاهتم  يتفقوف على متابعة اغبوار ُّدؼ الوصوؿ إٔب الرقي ، األبيض اؼبتوسط
كتواجههم ربديات مشَبكة، كقد حدد اؼبشاركوف أىدافهم على ، انطبلقا من أهنم شركاء، كالتقدـ

 اؼبدل البعيد   كاآلٌب :
 .جتماعية اؼبستديبةاإلسراع ُب كتّبة التنمية االقتصادية كاال 
كتقليص الفوارؽ ، كرفع مستول التشغيل، ربسْب ظركؼ حياة السكاف 

 متوسطية. -التنموية ُب اؼبنطقة األكرك
 (44)اعبهوم،كتشجيع التعاكف كالتكامبلإلقليميْب  كاالندماجترقية الشراكة  

، من أجل ربقيق ىذه األىداؼ يتفق اؼبشاركوف على إقامة شراكة اقتصادية كمالية     
 مستويات التقدـ كتعتمد على : كاختبلؼتأخذ ُب االعتبار درجات التنمية اؼبختلفة 

 .اإلنشاء التدرهبي ؼبنطقة التجارة اغبرة 
 .مبلئمْب ُب اَّاالت اؼبعنية اقتصادمإقامة شراكة كتعاكف  

 (45).بالتدرج للدعم اؼبإب األكريب لشركائو الزيادة 
 

 منطقة التبادل الحر : 
ربرير التبادؿ بْب شركاء  كاتفاقاتمتوسطية جديدة -أكرك اتفاقاتيتم إنشاؤىا من خبلؿ      

آخر أجل إلقامة منطقة التبادؿ اغبر، الٍب  0212اإلرباد األكركيب، كقد اتفق الشركاء على أف تكوف سنة 
ـ التزامات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة   (O.M.C)ستغطي أىم اؼببادالت ُب إطار احَبا

ُّدؼ تطوير التحرير التدرهبي للمبادالت ُب اؼبنطقة، فإف اغبواجز الضريبية كغّب الضريبة اؼبتعلقة 
ككفقا لرزنا مات يتم التفاكض حوؽبا بْب ، (46)بتبادؿ اؼبنتوجات اؼبصنعة  يتم إلغاؤىا تدرهبيا

الشركاء انطبلقا من اؼببادالت التقليدية كُب حدكد ما تسمح بو ـبتلف السياسات الزراعية 
 GATT . كباحَباـ النتائج اؼبتوصل إليها ُب إطار مفاكضات
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اؼبثل بْب األطرا ؼ، ذبارة اؼبنتوجات الزراعية سيتم ربريرىا من خبلؿ التعامل التفضيلي، كاؼبعاملة ب
ضف إٔب ذلك تبادؿ اػبدمات كحق الوقاية يتم ربريرىا  تدرهبيا، كقد قرر اؼبشاركوف اإلنشاء 

 التدرهبي ؼبنطقة التبادؿ اغبر من خبلؿ :
كضباية حقوؽ اؼبلكية الفكرية كالصناعية ، تبِب األحكاـ اؼببلئمة ُب ؾباؿ القواعد األصلية-

 كاؼبنافسة 
األسواؽ مع  كاندماجالسوؽ كتكامل  اقتصادالسياسات القائمة على مبادئ  متابعة ك تطوير-

 .األخذ بعْب االعتبار حاجياهتم كمستويات مبوىم كتقدمهم
متابعة اإلصبلحات اؽبيكلية كتطوير اؽبياكل االقتصادية كاالجتماعية مع إعطاء األكلوية لَبقية -

اآلثار السلبية الٍب تنجم عن إعادة اؽبيكلة مع العمل على التخفيف من ، كتطوير القطاع اػباص
 .على الصعيد االجتماعي من خبلؿ تشجيع الربامج لفائدة الفئات الفقّبة

 (47)تشجيع كترقية اآلليات الرامية إٔب تنمية كتطوير التكنولوجيا كنقلها.-
ة على دكؿ متوسطية ستعود بآثار إهبابي -إف ما يبكن تأكيده ىو أف إقامة منطقة تبادؿ حر أكرك

الضفة اعبنوبية، كتحسْب القدرة على اؼبنافسة الناصبة عن إلغاء السياسة اغبمائية كزبفيض أسعار 
 اؼبباشر كغّب اؼبباشر.االستثمار اؼبواد اؼبستوردة من اػبارج كجلب رؤكس األمواؿ اػبارجية عن طريق 

كافئْب، اإلرباد األكريب لكن ال ينبغي إنكار أف منطقة التبادؿ اغبر ستجمع بْب طرفْب غّب مت
يشكل ؾبموعة منسجمة كمتبلضبة مع بعضها البعض، ضف إٔب ذلك أهنا متقدمة كمتطورة 
علميا، ماليا كتقنيا، بينما دكؿ الضفة اعبنوبية تتميز بتضارب سياساهتا اػبارجية كعدـ توافقها 

ما يعرؼ بتكريس  كالتقِب، كىذا سيؤدم ال ؿبالة إٔب االقتصاديواالجتماعيناىيك عن ضعفها 
كيكرس مبدأ التبعية القاضية بأف دكؿ اإلرباد األكريب  (48)كتقسيم العمل الدكٕب القائم حاليا

ستبقى مسيطرة على العناصر األساسية لتحقيق النمو كالتقدـ، ُب حْب تبقى دكؿ الضفة اعبنوبية 
تابعة كمتخصصة ُب إنتاج اؼبواد األكلية كبعض اؼبنتاجات الزراعية فقط كبالتإب بقائها كسوؽ 

 ات األكربية.كبّبة لَبكيج اؼبنتاج  استهبلكية
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 االقتصادي:التعاون والتشاور 
الداخلي كأساس  باالدخارهبب دعمها  االقتصاديةحيث يعَبؼ اؼبشاركوف بأف التنمية      

كيؤكدكف على أنبية إقامة مناخ مبلئم لذلك خاصة بعد ، األجنيب اؼبباشر لبلستثماركباالستثمار
األمر الذم يؤدم إٔب نقل التكنولوجيا كزيادة اإلنتاج ، تدرهبيا االستثماراتإزالة اغبواجز ُب كجو 

  (49)كالتصدير، كما يؤكدكف على أف التعاكف اعبهوم ك اإلقليمي اؼببِب على اإلرادة اغبرة للشركاء 
تشجيع الشركات على عقد اتفاقيات يعد عامبل رئيسيا لتشجيع إقامة منطقة للتبادؿ اغبر، ككذا 

هيل التعاكف كالتطوير الصناعي بتوفّب اؼبناخ كاإلطار القانو٘ب اؼببلئم ،كإنو بتس االلتزاـفيما بينها، ك 
 (50).من الضركرم إقامة برنامج للدعم التقِب للشركات الصغّبة كاؼبتوسطة

يؤكد اؼبشاركوف على ترابطهم ُب ؾباؿ البيئة الٍب تفرض عليهم ربركا إقليميا كتعاكنا مكثفا      
التأكيد على سبسكهم باتفاقية برشلونة، كيعَبفوف بضركرة التوفيق بْب كبرامج متعددة األطراؼ ك 

كإدراج اؼبسائل البيئية ضمن اؼبظاىر اؼبرتبطة بالسياسة ، كاغبفاظ على البيئة االقتصاديةالتنمية 
كتفادم النتائج السلبية الٍب يبكن أف ربدثها التنمية ُب البيئة،كالعمل على إعداد  االقتصادية
شاطات ذات األكلوية على اؼبيدانْب القصّب كاؼبتوسط دبا ُب ذلك اؼبكافحة ضد برنامج للن

 التصحر، كتكثيف الدعم اؼبإب كالتقِب ؽبذه األعماؿ.      
 

 : التعاون المالي

متوسطية  -حيث يعترب اؼبشاركوف أف ربقيق منطقة التبادؿ اغبر،  كقباح الشراكة األكرك    
يقوماف على دعم مإب  يساعد على  تنمية مستديبة كمتناسقة، كذبنيد القواعد االقتصادية الية، 

 كيبلحظ اؼبشاركوف ُب ىذا الصدد أف :
 4.685لدعم المالي لقروض قيمتها "، علا هذا اcanneوافق المجلس األوروبي في كان "

ُب شكل الصناديق اؼبالية اؼبشَبكة، ك  1999ك1994، للفَبة اؼبمتدة بْب (ECUS)مليوف ايكو 
ُب شكل قركض دببالغ ىامة، كىكذا  لبلستثمارسوؼ يتم استكمالو عن طريق البنك األكركيب 

اؼبسانبات اؼبالية الثنائية للدكؿ، كًب التأكيد أف ىذا التعاكف اؼبإب ستتم إدارتو ُب إطار برنامج 
ك ىذا الربنامج يسمى  (51)خصوصيات كل شريك االعتبارمتعدد ك لعدة سنوات مع األخذ بعْب 
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عبماعي لضماف قباح الشركات يعترب ذك أنبية ا االقتصاد،إف التسيّب اعبيد على مستول (52)ميدا 
ك  االقتصاديةسياستهم بالغة كجوىرية، ؽبذا الغرض يقٌركف ك يتفقوف على ضركرة تشجيع اغبوار حوؿ 

 .طريقة تكثيف التعاكف اؼبإب
مقارنة مع  ةتعترب منخفضمليار إيكو،  5.684إف القيمة اؼبالية اددة ؼبساعدة الدكؿ اؼبتوسطية 

مليار إيكو، كىذا نابع من اإلرادة األؼبانية  6.96(53)تلك اؼبمنوحة لدكؿ أكربا الوسطى كالشرقية
سابقا على حساب الدكؿ اؼبتوسطية الٍب  االشَباكيةاإلرباد األكريب إٔب الدكؿ  اىتماماتُب توجيو 

اعبنوبية سيتخذ منحا  ى بالدعم الفرنسي، كقد أضاؼ األكربيوف أف تعاكهنم مع دكؿ الضفةظرب
ىذه  اقتصادياتعقبلنيا، ُب إطار يبتد زمنيا، إٔب جانب مراعاهتم ػبصوصيات ىذه الدكؿ، ألف 

 األخّبة ـبتلفة عن بعضها البعض.
كمهما تكن ىذه اإلعانات اؼبالية إال أف البعض يعتقد أهنا ٓب تصل إٔب ما كانت تصبوا إليو دكؿ 

كإقامة اإلصبلحات اؽبيكلية، كما أهنا   أيضا بعيدة عن تلك  الضفة اعبنوبية لتغطية حاجياهتا
الطموحات كالوعود الٍب يرمي اإلرباد األكريب للوصوؿ إليها، كُب اؼبقابل قبد أف غزارة ىذه 

 كبو دكؿ أكركبا الوسطى كالشرقية دكف مراعاة خصوصيات ىذه الدكؿ. اذبهتاؼبعونات 
 

 اإلنسانية :الثقافية و ، االجتماعيةالشراكة  3-3
حيث أكد اؼبشاركوف ُب اؼبؤسبر على أف التقاليد الثقافية ك اغبضارية على ضفٍب البحر       

تعد عامبل ، العلمية كالتكنولوجية، كالتبادالت اإلنسانية، ك اغبوار بْب الثقافات، األبيض اؼبتوسط
 ىذا السياؽ تسعى أساسيا ُب تقارب ك تفاىم الشعوب ك ربسْب النظرة اؼبتبادلة بينهم ك ُب

،  الثقافية كاإلنسانية كيؤكدكف ُب ذلك االجتماعيةاألطراؼ اؼبشاركة إٔب إقامة شراكة ُب اَّاالت 
 على : 
اؼبتبادؿ بْب الثقافات كاألدياف، شرطاف أساسياف لتقارب الشعوب  االحَباـأف اغبوار ك       

ف تلعبو كسائل اإلعبلـ، ُب التعريف كتفانبهما، كُب ىذا الصدد يشّب إٔب الدكر الذم يبكن أ
كتقريب صورة اآلخرين كإعطائها صورة جيدة سبكن من خلق اإلحساس اؼبتبادؿ بْب الشعوب ك 

، اإلصرار كاإلغباح على ضركرة ربقيق التنمية البشرية، سواء فيما ىبص التعليم أك (54)الثقافات
تأىيل الشباب ك تكوينهم ُب اؼبيادين العلمية كالثقافية، ك ينوىوف بضركرة التبادالت الثقافية ك 
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كما يدعوف إٔب إقامة ،  معرفة لغة اآلخرين، مع احَباـ اؽبويةك اػبصوصية الثقافية لكل طرؼ
ات دائمة للربامج التعليمية ك الثقافية. كأخذ التدابّب الكفيلة غبسن سّب التبادالت اإلنسانية سياس

 .(55)كخاصة ُب ميداف ربسْب اإلجراءات اإلدارية
أنبية القطاع الصحي ُب ربقيق التنمية اؼبستديبة، كالرغبة ُب تشجيع اؼبشاركة الفعالة       

السكاف صحيا كمعيشيا، كيعَبفوف بأنبية التنمية للمجتمع ُب ربسْب النشاطات ك ترقية 
، كيولوف أنبية االقتصادية،الٍب هبب حسب رأيهم أف تواكب كتسّب باؼبوازاة مع التنمية االجتماعية

 (56)اعبوىرية دبا فيها اغبق ُب التنمية االجتماعيةخاصة الحَباـ اغبقوؽ 
تمع اؼبد٘ب، ُب إطار ذبسيد الشراكة بالدكر الرئيسي اؽباـ الذم يبكن إف يلعبو اَّ االعَباؼ

، ألنو (57)متوسطية دبختلف جوانبها، كما يعد عامبل أساسيا لتفاىم كتقارب الشعوب–األكرك
اللبنة األساسية ُب تكوين اَّتمعات، كتأكيدىم على تشجيع كتقوية األدكات كالوسائل البلزمة 

 فواعل التنمية، ُب ؾباؿ القوانْب ك لشراكة كتعاكف غّب مركزيْب، ُّدؼ تسهيل التبادالت بْب
التشريعات الوطنية: كقائد اَّتمع ك اؼبد٘ب، العآب الثقاُب ك الديِب، إضافة إٔب اعبامعات 

اؼبنظمات، النقابات التجارية كالشركات العامة كاػباصة، ، اعبمعيات، اإلعبلـ، كاَّتمعات البحثية
شجيع كدفع التواصل كالتبادالت بْب الشباب ُب كمن ىذا اؼبنطلق يدعوف كيركزكف على ضركرة ت

إطار برامج التعاكف غّب اؼبركزم، كيعملوف على تشجيع كل الفعاليات ك اؼببادرات لدعم 
 اؼبؤسسات الديبقراطية ك كإرساء دكلة القانوف ك اَّتمعات اؼبدنية.

كخاصة ُب ، د ُب اؼبنطقةنظرا لؤلنبية القصول الٍب أصبح ىبتص ُّا النمو الديبوغراُب اؼبتزاي     
األمر ، ك الذم أصبح يشكل ربديا كبّبا للمشاركْب، دكؿ الضفة اعبنوبية للبحر األبيض اؼبتوسط

شكلت  لقد.(58)االقتصادمالذم يقتضي سياسات مشَبكة كمناسبة من أجل اإلسراع باإلقبلع 
معتربة ُب السنوات حيث لوحظ أهنا زادت بكميات ، اؽبجرة نقطة اىتماـ كبّبة بْب اؼبشاركْب

، لذلك نٌوىوا كاعَبفوا بالدكر الذم يبكن أف تلعبو ُب عبلقاهتم، كخاصة غّب الشرعية منها، األخّبة
كيتفقوف على ضركرة العمل ك التعاكف من أجل زبفيف كطأة اؽبجرة معتمدين ُب ذلك على دعم 

كما يتعهدكف ،  للشغلكتشجيع برامج التأىيل ك التكوين اؼبهِب ك اؼبساعدة على خلق مناصب 
حبماية ؾبمل اغبقوؽ اؼبعَبؼ ُّا ُب ظل التشريعات اغبالية للمهاجرين اؼبقيمْب بصفة قانونية على 

أما ما يتعلق دبجاؿ اؽبجرة غّب الشرعية فقد أكدكا على كعيهم اػباص ُّذه اؼبعضلة ، أراضيهم
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ن من خبلؿ تبِب إجراءات كأخذكا على عاتقهم ضركرة إعادة إدماج كقبوؿ اؼبهاجري، اؼبتفشية
كلتحقيق ذلك ، كإتفاقيات أك ترتيبات ثنائية إلعادة قبوؿ اؼبواطنْب الذين ىم ُب كضع غّب شرعي

 (59).طبقا لتعار يف اَّموعة األكركبية، كمقيمْب،  يعترب اإلرباد األكركيب مواطِب الدكؿ األعضاء
متوسطية على ضركرة  –الشراكة األكرك  كما يؤكد اَّتمعوف ُب ىذا اؼبؤسبر اػباص بالشراكة      

اؼبكافحة اعبماعية لكل األعماؿ غّب اؼبشركعة ك الكثّبة االنتشار  ُب اآلكنة األخّبة  على غرار 
اؼبتاجرة بالعبيد، ك  العمل على القضاء هنائيا ، الفساد، الرشوة، اعبريبة الدكلية، التجارة باؼبمنوعات

، األجانب كتفشي ظاىرة العنصرية كعدـ التسامح بْب الشعوبعلى كل األسباب اؼبؤدية إٔب كره 
احَباـ الغّب،بْب كافة األمم ، التفاىم، اغبوار، كيتفقوف على ضركرة بعث سبل التعاكف

 (60).كالشعوب
ىو طغياف اعبانب اؼبتعلق بالقضايا األمنية ، األمرالذم يبكن تأكيده من خبلؿ عرضنا ؽبذا اؼبيداف

كثقافية لدعم التفاىم بْب الشعوب كحوار  اجتماعيةاألكركبية، على اإلرادة اؼبشَبكة إلقامة شراكة 
الثقافات حيث تضمن عدة عناصر تعد تكملة للقضايا الواردة ُب اؼبيداف السياسي كاألمِب 

اؼبدنية كتنمية دكلة القانوف كربقيق الديبقراطية حقوؽ  كخاصة اؼبتعلقة منها بالتعاكف بْب اَّتمعات
اإلنساف، ضف إٔب ذلك  مكافحة اآلفات اؼبتمثلة ُب اؽبجرة غّب الشرعية،اإلرىاب،اؼبخدرات ك 

فبا يقودنا إٔب القوؿ أف ىذا اور جاء منقوصا بسبب تركيزه على اعبوانب األمنية ، اعبريبة اؼبنظمة
فية كاغبضارية كزنا كبّبا يعكس اؼبكانة اغبضارية ؼبنطقة البحر األبيض دكف إعطاء األنبية الثقا

متبادؿ إٔب الفضاء اؼبتوسطي قائمة على فكرة التعاكف  انتماءاؼبتوسط، حيث أف غياب إسَباتيجية 
 اعبماعي، ينعكس سلبا على إقامة شراكة أكربية متوسطية ناجحة.

متوسطية بْب ضفٍب البحر األبيض –لشراكة األكركإف اَّتمعْب ُب إطار إعبلف برشلونة ل      
اؼبتوسط، أكدكا على ضركرة اجتماع كزراء الشؤكف اػبارجية للدكؿ اؼبشاركة بصفة دكرية ؼبتابعة 

 .كربديد الربامج الٍب يبكن أف تساىم ُب ربقيق األىداؼ اؼبشَبكةتطبيق ىذا اإلعبلف، 
متوسطية الٍب  –للشراكةاألكرك1995نوفمرب  28–27إف اؼبتمعن ُب مؤسبر برشلونة اؼبنعقد يومي 

عضوا ك شريكا بْب ضفٍب البحر األبيض اؼبتوسط يدرؾ أهنا تتميز دبجموعة من  27ضمت حوإب 
 اػبصائص كمنها  : 
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إف مفهـو اؼبتوسطية الذم استعمل من خبلؿ ىذه الشراكة ٓب ىبضع أبدا إٔب اؼبعيار اعبغراُب      
اؽبوية اؼبتوسطية،فخريطة الدكؿ اؼبشاركة توحي بأف ىناؾ خلل ُب  للمنطقة،كال لفكرة تكريس

متوسطي،األمر الذم وبكم على ضعفو أماـ اؼبشركع األمريكي للشرؽ -كاألكر اؼبشركع 
األكسط،فكيف يعقل أف تبعد دكلة تنتمي إٔب منطقة اؼبغرب العريب" ليبيا"، كالٍب تعترب منطقة 

رغم ما كانت تعانيو من حصار دكٕب بسبب  قضية لوكا ، كركيببالنسبة إٔب االرباد األ إسَباتيجية
كما ،  ريب، ككيف يعقل أف تنظم دكلة مثل األردف كىي ال تطل أبدا على البحر األبيض اؼبتوسط

.إف ىذا (61)إٔب منطقة غّب متوسطية انتمائهاك أنو ُب نفس الوقت تستبعد دكؿ اػبليج حبجة 
إف دؿ على شيء فإمبا يدؿ ، إٔب الشراكة انتساُّمالغموض السائد ُب إطار اؼبشاركْب ك كيفية 
،الشيء الذم هبعلنا نتساءؿ عن ىوية (62)متوسطي–على الغموض السائد ُب ىوية اؼبشركع األكرك

ة ، كعن إمكاني2004اؼبشركع أيضا بانضماـ األعضاء العشرة من أكركبا الشرقية ُب مام 
دكؿ من أقاليم أخرل ُب اؼبستقبل يبلحظ أيضا أف اؼبشاركْب ُب ىذا اؼبؤسبر يتميزكف انضمام

بالتنوع الثقاُب كتعدد الديانات كاإلسبلـ، اؼبسيحيةكاليهودية،فبا يوحي خبطورة األمر،فإذا أحسن 
 يضا سببا ُب فشلها كالتعدد سيكوف مستقبل الشراكة مبشرا، كما أهنا يبكن أف تكوف أاستغبلؿ ىذا التنوع  

متوسطية اؼبنعقدة على إثر إعبلف برشلونة تتم بْب –الظاىر ُب ىذا اؼبؤسبر أف الشراكة األكرك      
طرفْب، ضفة مشالية ك أخرل جنوبية،لكن حقيقة األمر أهنا تضم أكثر من ذلك، فإٔب جانب 

ائيلقربصومالطا،خاصة اإلرباد األكركيب توجد دكؿ عربية،كدكؿ أخرل يصعب تصنيفها:تركيا،إسر 
كأف دكلتْب مثل تركيا ك إسرائيل تتميز بعبلقات إقليمية خاصة مع الدكؿ العربية،ككأف 

اإلسرائيلية كالعبلقات –متوسطية مرىونة كبدرجة كبّبة دبدل ربسْب العبلقات العربية–الشراكةاألكرك
 (63)العربية للحكم على قباحها أك فشلها –الَبكية
الٍب صبعت اإلرباد األكركيب بالدكؿ اؼبتوسطية ُب سنوات الستينيات ك  إف العبلقات      

السبعينيات،كالٍب كانت تتميز خاصة بطابعها الثنائي، إضافة إٔب سبيزىا باعبزئية، حيث أهنا كانت 
ك التجارم، غّب أف التغّبات اعبديدة الٍب عرفها العآب  االقتصادممقتصرة على التعامل ُب اَّاؿ 

متوسطية، كخاصة دكؿ الضفة الشرقية كاعبنوبية للمتوسط، دفع باؼبشاركْب –اؼبنطقة األكركعامة ك 
متوسطية، حيث اشتملت على اؼبيادين –إٔب إعتماد سياسات شاملة ُب إطار شراكتها األكرك

اإلنسا٘ب، ككل –الثقاُب–كاالجتماعياؼبإب –االقتصادماألمِب، –الثبلث السابقة الذكر: السياسي
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،ك حوار اقتصادممتوسطية  آمنة كمستقرة سياسيا كتتمتع برخاء  –أجل خلق منطقة أكرك ىذا من
 .كتنوع ثقاُب تراعى فيو خصوصية كل شريك

 
 متوسطية-مستقبل الشراكة األورو - 4

على ثبلثة  اعتماداسنحاكؿ عرض ثبلثة تصورات ـبتلفة ؼبسار برشلونة ُب اؼبستقبل       
متوسطيةأماـ التحديات الٍب ستواجهها ُب السنوات القادمة -األكرك الشراكةسيناريوىات لتطور 

 كىي:
 

 :(الوضع القائم استمرار) السيناريو الخطي1 -4
الوضع القائم بْب دكؿ الشماؿ اؼبتوسطي ك اؼبتمثلة أساسان ُب اإلرباد األكركيب  استمرارأم       

، قبل عقد مشركع الشراكة (اعبزائر،اؼبغرب،تونس)ك دكؿ اعبنوب عامة ك الدكؿ اؼبغاربية خاصة
سيبقى على ما كاف عليو ُب السابق فاإلرباد  1994متوسطي ُب إطار إعبلف برشلونة -األكرك

ك إقامة سياسة أكركبية مشَبكة ك  االندماجيةاألكركيب سيستمر ُب إكماؿ سياستو التكاملية ك 
 االجتماعيكاؼبإب كحٌب  االقتصادممتناسقة سواءن تعلق األمر باعبانب السياسي ك األمِب أك 

كالثقاُب، حيث قبدىا موحدة ُب إطار سياستها ُب ؾباؿ اؽبجرة ك كيفية القضاء على اؽبجرة 
رؤكس األمواؿ ك السرية ك كذا تشديدىا على موضوع تنقل األشخاص مقابل تنقل 

اػبدمات،ضف إٔب ذلك موقفها اؼبوحد ُب إطار حوار الثقافات ك اغبضارات ك بناء أسس 
ُب ىشاشة التعاكف ك التنسيق  استمرار،ك باؼبقابل قبد أف ىناؾ (64)الديبقراطية ك حقوؽ اإلنساف

نافسية ك النمط بْب  الدكؿ اعبنوبية عامة ك بْب الدكؿ اؼبغاربية خاصة، الذم يتميز بالصبغة الت
البطيء لتجسيد قرارات التعاكف ك التكامل، على غرار إرباد اؼبغرب العريب، ك بالتإب غياب أم 
تنسيق بْب ىذه األخّبة ُب كافة اؼبيادين ك اَّاالت ك ىذا راجع إٔب النظرة الضيقة ك اؼبصاّب 

متوسطية على ماىي -األكرك الشخصية الٍب تقف عائقا كبّبان أماـ ىذا التعاكف كما تبقى العبلقات
فالدكؿ األكركبية دكؿ متقدمة ك موحدة  أما دكؿ ، ُب التوازف بْب الضفتْب اختبلؿاآلف عليو من 

متوسطية ىو –اعبنوب فهي دكؿ نامية ك مشتتة، ضف إٔب ذلك أف مشركع الشراكة األكرك
ؿ اعبنوب ك اؼبغرب العريب مشركع أكركيب مئة باؼبائة، فاإلرباد األكركيب ىو الطرؼ اؼبلقي أما دك 
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، ك ما يَبتب عنو من إجراءات االعَباضىي الدكؿ اؼبستلقية من دكف أم ؿباكلة للمناقشة أك 
 قانونية تفرض نظرة من جانب كاحد ؼبوضوع الشراكة. 

 استمرارك األدلة على ذلك كثّبة ك متنوعة، فبالنسبة للضفة اعبنوبية ك الطرؼ اؼبغاريب، فإف   
اإلقليمي العريب ك تفكك كحداتو بسبب الظركؼ الراىنة الٍب سبر ُّا العبلقات  ضعف النظاـ

-الدكلية ك الطبيعة الصعبة للمشاكل الٍب تواجهو على اؼبستول اإلقليمي خاصة الصراع العريب
أشد ُب الساحة  استقطابالتسوية الٍب تؤدم إٔب  احتماالتاإلسرائيلي، ك اػببلفات حوؿ 

فاإلرباد اؼبغاريب يعرؼ أيضان ركودان كبّبان نتيجة استمرار العقبات ، فضبلن عن ذلكالسياسية كالعربية 
مغرب دكؿ، ك األكثر من  باعتبارهالقائمة،  فاؼبغرب العريب ال يزاؿ يتقدـ إٔب الساحة الدكلية 

، االجتماعيةذلك مغرب أجهزة،دكلو ُب كضعية دفاعية، ك أنظمتو ُب أزمة كرد فعل من التخوفات 
عبل فإنو على اؼبستول الداخلي للدكؿ الزالت أزمة الثقة قائمة بْب الشعب كاغبكاـ نتيجة كف

، ك فقداف (اعبزائر)غياب الديبقراطية، بل تعمقت ىذه األزمة بسبب انتكاس بعض التجارب
األمل ُب التغيّب بالنسبة ألنظمة أخرل،ك ىذا الوضع سّبشح ليس طرح مسالة شرعية السلطة 

أما على مستول العبلقات بْب أطراؼ اإلرباد فنبلحظ ، مشركعية السلطة ُب حد ذاهتافقط بل 
أف ىناؾ ضعفان ُب اؼببادالت البينية بْب دكؿ اؼبغرب العريب كحٌب مع باقي الدكؿ األخرل الواقعة 
ُب الضفة اعبنوبية للمتوسط، ك الزالت اػببلفات اغبدكدية تسهم أيضا ُب عدـ تقارب األطراؼ 

الدكؿ للتنازؿ عن بعض  استعدادالنزاع الصحراكم، ك تعرب اػببلفات السابقة عن عدـ  خاصة
اغبسابات القومية الضيقة لصاّب التعاكنو العمل اؼبشَبؾ، بل األكثر من ذلك  تعقيدان تلك 
االتفاقيات اؼبنعقدة على اؼبستول اإلقليمي على غرار ما قامت بو تونس مع اإلرباد 

بصفة منفردة ضف إٔب ىذا ذباىل مشركع الشراكة  0220كاعبزائر 1996 غرب، كاؼب1994األكركيب
من ترتيبات  كاستفادهتاالتكنولوجيا األكركبية إلىالدكؿ اؼبتوسطية النامية  انتقاؿكإلغاء القيود أماـ 

اؼبلكية الفكرية كاؼبعايّب الفنية، فبا يقيد بذلك توجو الضفتْب إلقامة شراكة إسَباتيجية،كما أف 
كعدـ التكافؤ حيث ًب رفع اغبواجز على التجارة كحركة رؤكس األمواؿ  االنتقاءلشراكة تقـو على ا

كاػبدمات،كٓب يتم رفعها على تنقل العنصر البشريوالعمالة،كعلى منح تأشّبات الدخوؿ ؼبواطِب 
 دكؿ جنوب اؼبتوسط كبالتحديد دكؿ اؼبغرب العريب إٔب أقطار اإلرباد األكركيب
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الثقاُب اؼبرتبط بالتنافس على اؽبيمنة الدينية كالفكرية ُب اؼبتوسط، كما يَبتب عنو من التباين   
إرث عميق من اغبساسية كسوء الفهم فضبل عن الصورة الٍب يرظبها كل طرؼ لآلخر كالٍب تكرس 
غياب اغبوافز للتفكّب بالتضامن،كما أف مشركع الشراكة ينفي كجود اؽبوية اؼبتوسطية،كربديدا 

 اؼبتكامبل األكركيب تتفاكض بصورة منفردة كككيانات منعزلة مع الطرؼ كأهنا سيما بية منها،العر 
دعم اإلرباد األكركيب  العليا. فبثبل ُب اؼبفوضية األكركبية كاؼبتماسك سياسيا كعسكريا، ،قتصاديا
غبضارم ُب كثيقة برشلونة ككذا البعد السياسي،ُب حْب أنبل أرضية التقارب ا االقتصادمللبعد 

الثقاُب الذم ال ىبدـ كثّبا دكؿ اإلرباد، األمر الذم يؤكد النوايا الغّب -االجتماعياؼبتمثلة ُب البعد 
فقط علىاؼبواضيع  كاقتصارىاشاملة  متوسطية-أكركصادقة لئلرباد األكركيب ُب إقامة شراكة 

 كاؼبيادينالتيتخدـ مصاغبو
" حيث تساىم اؼببادرة االستعمارؼبوضوع قدٙب كىو "كُب سياؽ ذلك تصبح الشراكة غبلفا جديدا 

األكركبية ُب إرساء نظاـ متوسطي جديد، ربدد العبلقة بْب دكؿ الشماؿ الٍب كانت معظمها 
مستعمرة لدكؿ اعبنوب الضعيفة سابقا، مع توضيح آليات التعامل بْب الضفتْب، لتبياف الواقع 

ؿ الشماؿ، كبالتإب فهي مبط جديد للتعامل الرأسي الذم سبر بو دكؿ اعبنوب تكريسا لتبعيتها لدك 
 غّب اؼبتكافئة بْب الضفتْب. االقتصاديةلصيغة العبلقات  كامتداد

كبناء على ذلك تبقى األىداؼ الطموحة لشراكة فعالة ذات أثر ىاـ ُب الواقع الدكٕب الراىن،   
رؤل جديدة للشراكة،  اعتمادببعيدة اؼبناؿ نسبيا، طاؼبا ٓب يتم ذباكز العقبات كتدارؾ الوضع 

 تتناسب كأنبيتها كضركرهتا.
 
 :(اإلصالحي)سيناريو التغيير  2 -4

كىو السيناريو األكثر تفاؤال، حيث يتوقع حدكث عدة تطورات إهبابية ُب اؼبنطقة، حيث      
يسعى اإلرباد األكركيب إٔب توطيد عبلقاتو أكثر فأكثر مع دكؿ الضفة اعبنوبية كخاصة دكؿ اؼبغرب 

مبادرات كخطوات ُب صاّب الدكؿ على كافة اؼبستويات كاؼبيادين،  ازباذالعريب، من خبلؿ 
خاصة تعزيز اؼبسار الديبقراطي كدعم حقوؽ اإلنساف كدعم نشاط أكثر فعالية للمجتمعات ك 

اؼبدنية، ُب ؿباكلة إلقامة عبلقات شراكة أكثر توازنا من خبلؿ إقامة حوار جاد كفعاؿ مع الطرؼ 
 القرارات الٍب زبص اؼبواضيع ذات اؼبصلحة اؼبشَبكة بْب الطرفْب. ازباذاؼبغاريب، كإشراكو ُب 
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 -كُب مقابل ذلك فالدكؿ اؼبغاربية تعتمد على تكامل مغاريب كثيق مع تعاكف عريب   

عريب،كمتوسطي شامل، كيتطلب ذلك العمل إحياء التكتبلت اعبهوية كإرباد اؼبغرب العريب 
كؿباكلة ذبسيد قراراهتا كتفعيلها بصورة أسرع كجبدية أكثر،خاصة من جانب القادة السياسيْب، 

 ،األكركيب اإلربادليو اآلف األمر الذم يبكن من تشكيل كتلة موحدة كقوية ُب كجو أكثر فبا ىي ع
 سبكن من إنشاء سياسة مشَبكة ُب كافة اَّاالت كعلى ـبتلف األصعدة

متوسطية نابعة من الرغبة اغبقيقية -لتنفيذ مقتضيات اؼبشركع اؼبتوسطي يتطلب إسَباتيجية أكرك   
، غّب متأثرين ُب ذلك بأطراؼ ثالثة تؤثر عليهم سلبا، كما ربتاج إٔب للضفتْب كؼبصاغبهما اؼبشَبكة

طاقات كصرب كمثابرة لتدعيمها، كذلك يقتضي  على الشركاء تقدٙب تنازالت متبادلة كبذؿ 
ؾبهودات مشَبكة من خبلؿ صورتْب من التحرؾ اؼبتوازم، كاؼبكمل لبعضو البعض، يرتبط األكؿ: 

تابعة تطوير الشراكة كمواكبتها، كيرتبط الثا٘ب: بإرادة التصميم لدل بإلتزاـ اإلرباد األكركيب دب
 الشركاء اؼبتوسطيْب ُب تطبيق برامج كسياسات اإلصبلح اؼبناسبة ؽبا كلنجاحها.

متوسطية كذبسيد اؼبسعى، عليها أف تليب اؼبصاّب -كحٌب يكتب النجاح للشراكة األكرك   
ببعض اؼببادئ اغباكمة الٍب يتم  االسَبشادلب منهما كالطموحات اؼبشركعة للجانبْب، كلذلك يتط

ُّا، حيث يقتضي األمر على الطرفْب تغليب  منطق العمل اعبماعي كاؼبصلحة العامة  االلتزاـ
على اؼبساكاة، العدالة، الندية، التكافؤ بْب الضفتْب مع  ارتكازىاكاؼبتبادلة للنجاح من خبلؿ 

ة كالشخصية كاؽبوية  اغبضارية كنظم القيم كالعادات كالتقاليد اؼبتبادؿ للخصوصية الثقافي االحَباـ
، (65)اغبوار اغبضارم كتكثيف التعاكف كالتقارب على صبيع األصعدة باعتمادالسائدة لكل طرؼ 

توفّب تقدـ متوازم عبميع جوانب الشراكة كفقا ؼبستويات غّب متفاكتة من خبلؿ التعايش كالتفاىم 
ؿ أمورىم اؼبشَبكة كما هبب أف يكوف ربرير اؼببادالت التجارية بْب اؼبتبادؿ بْب الطرفْب حو 

الضفتْب منسقا كما كنوعا، كمرتبط مع اؽبدؼ األساسي الذم من اؼبفَبض أف تبُب عليو خطة 
الشراكة كىي التنمية اؼبستدامة كالسريعة كاؼبتقاربة، ضركرة توفّب رؤكس األمواؿ الضركرية إلقباح 

طابعها النظرم مع ضركرة التكافؤ ُب اؼبستول العلمي كالتكنولوجي، األمر  الشراكة كإخراجها من
الذم يقتضي أكثر جدية كخاصة من طرؼ اإلرباد األكركيب ُب ؾباؿ نقل التكنولوجيا كالتكوين 

 كالتمهْب.
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الوقوؼ على اؼباضي لبناء عبلقات سليمة للحاضر كاؼبستقبل من خبلؿ قياـ اإلرباد األكركيب     
باؼبسؤكلية اؼبباشرة عن زبلف كمعاناة دكؿ اعبنوب اؼبتوسطي  كاالعَباؼعة إصبالية للماضي دبراج

اؼبباشر، عن تواجد إسرائيل على أرض فلسطْب، لذلك فهو يتحمل اؼبسؤكلية  اؼبسئوؿسيما كأنو 
ل الكاملة لردعها كاغبد من عدكانيتها، طاؼبا استمرت ُب حيازهتا على أسلحة الدمار الشامل ُب ظ

يتم التعويض باؼبساعدة على ذباكز  االعتذار، كبعد كاالستقرارغياب أنظمة دكلية ربقق األمن 
كالقضاء على آفة التخلف، الفقر كالبطالة، كعليو أف يعترب أف اعبنوب  االستعماريةـبلفات اغبقبة 

-بعدا من أبعاد قارتو اإلسَباتيجية، األمر الذم يعطي األنبية إٔب إقامة مشركع أكرك (66)اؼبتوسطي

اإلسرائيلي إٔب –متوسطي،كيرجع ىذا التحوؿ الكبّب ُب الدكر األكركيب خاصة اذباه الصراع العريب
ا، ك الضغط الذم مارستو الدكؿ العربية اؼبتحدة ُب ظل اعبامعة العربية الٍب أعيد تفعيلها كتقويته

التهديد الذم مارستو ىذه األخّبة على اإلرباد األكركيب بايقاؼ التعامل معو ك منع تدفق النفط 
كالغاز إليو إذا ٓب يقف معها، ك يساندىا بفعالية ُب ىذا اؼبوقف، غّب أف اإلرباد األكركيب كاف 

اليات اؼبتحدة دائمان يعرؼ كهبيد كيفية التملص كالتوفيق بْب مصاغبو ك مصاّب إسرائيل ك الو 
 األمريكية ُب اؼبنطقة تفاديان للتصادـ معهما. 

فصعب جدان ربقيقو خاصة أماـ النظرة ، ىذا السيناريو بقدر ماىو متفائل يبقى بعيدا عن الواقع 
الضيقة لدكؿ اإلرباد األكركيب ُب إطار شراكتها مع دكؿ الضفة اعبنوبية عامة ك الدكؿ اؼبغاربية 

ضف إٔب ذلك تعطل اؼبشاريع التكاملية ُب ، ؿ الفاعلة ُب الشركاء اعبنوبيْبخاصة حبكم أهنا الدك 
الذم أصبح أكثرمن ضركرة لتوحيد بلداف اؼبغرب العريب ك كقوفها   (إرباد اؼبغرب العريب)اؼبنطقة 

ككتلة كاحدة ك تبنيها لسياسات مشَبكة ذباه اإلرباد األكركيب على غرار ما يفعلو ىو. ك ىذا لن  
ال بوجود إرادة سياسية قوية ك كاقعية ك ملموسة من أجل تفعيل مؤسسات إرباد اؼبغرب يتأتى إ

العريب متجاكزين ُب ذلك  تلك النظرة الضيقة للمسؤكلْب السياسيْب، فتحقيق اإلرباد أصبح أكثر 
اإلقليمية ك الدكلية الٍب ذبرم من ضركرة ُب كقتنا الراىن،ُب ظل التحوالت ك التكتبلت اعبهوية، 

 .ُب الساحة الدكلية
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 :( الراديكالي ) االرتباطسيناريو فك  3 -4
غّب مرئية،  (ثقيلة)كدخوؿ متغّبات ىامة  االنكفاءك  االنعزاؿيقـو ىذا السيناريو على مفهـو      

، االقتصادمأم أف دكؿ اإلرباد األكركيب كبعد ربقيقهم ػبطوات متقدمة من التوسع ك التكامل 
،الثقاُب، السياسي كاألمِب كصوالن إٔب اؼبؤسساٌب، ستنعزؿ على نفسها غّب آُّة دبا االجتماعي

سيجرم ُب اؼبنطقة اعبنوبية غبوض البحر األبيض اؼبتوسط ك خاصة مع دكؿ اؼبغرب العريب،  الٍب 
تعترب العصب اغبيوم ُب الضفة اعبنوبية بالنسبة لئلرباد األكركيب، ك سيدعم ذلك تلك السياسات 

الٍب تكرسها  االجتماعيةك  االقتصاديةإلجراءات اؼبشَبكة الٍب تتخذ ذباه كل اؼبيادين السياسية،ك ا
 اؼبوحدة.  السياسة األكركبية

ضف إٔب إمكانية استغناء اإلحاد األكركيب أك باألحرل التقليل من تعامبلتو مع الضفة اعبنوبية ك  
 انضماـخاصة بعد تفتح أكركبا الغربية على الشرقية بعد ، عدـ إعطائها قيمة مادية ك معنوية

األمر  (الوريث الشرعي لئلرباد السوفيٍب)ركسيا  انضماـك مع إمكانية  0225الدكؿ العشرة سنة 
 الذم سيمكن أكركبا من ربقيق قوة أكركبية ُب شٌب اَّاالت من دكف اللجوء إٔب الدكؿ اعبنوبية.

لدكؿ اعبنوبية تنكفي بذاهتا على غرار إرباد اؼبغرب العريب، فيعتمد كُب مقابل ذلك قبد أف ا      
على قدراتو كإمكانات دكلو اؼبتواضعة ُب معاعبة جل اؼبشكبلت الٍب تواجههم ُب كافة اؼبيادين 
السياسية  كاألمنية كاالقتصادية كاؼبالية، االجتماعية كالثقافية، كمن ٍب عدـ حاجتو إٔب سياسة 

كىذا مستبعد جدا نظرا لضعف ىذه الدكؿ من الناحية . اد  األكركيب إطبلقامشَبكة مع اإلرب
 االقتصادية، كعدـ توفر اإلرادة السياسية لدل أنظمة حكمها. 

كما أنو باإلمكاف أف تصل إٔب اغبكم فيها التيارات اإلسبلمية اؼبتشددة، كاؼبعادية للفكر األكركيب   
ه التيارات كاألحزاب السياسية إٔب سدة اغبكم ُب خاصة كالغريب عامة، فيحتمل كصوؿ مثل ىذ

اعببهة اإلسبلمية لئلنقاذ  (الدكؿ اعبنوبية عامة كاؼبغاربية خاصة، على غرار ما حدث ُب اعبزائر
، كذبدر اإلشارة أنو نتيجة لؤلكضاع الٍب تعرفها شعوب ىذه الدكؿ من خيبة أمل ُب )اؼبنحلة

قاسية كحرماف كفقر كبطالة، يبكن ؽبا أف تتمسك ُّذه أنظمتهم ك فبا تعانيو من ظركؼ معيشية 
التيارات الٍب تدعو إٔب اؼبساكاة كالعدالة كحقوؽ اإلنساف، األمر الذم يشجع على كصوؽبا إٔب 
اغبكم كبالتإب القطيعة النهائية مع دكؿ اإلرباد األكركيب كؿباكلة السعي إلقامة عبلقات شراكة 

 ك مع العآب اإلسبلمي.جنوب ككذل -جنوب، عربية –عربية 
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يبدك أف ىذا السيناريو مستبعد جدا، إذ أف ذلك يتناقض مع منطق العبلقات الدكلية كمبادئ   
اعبديدة ُب ؾباؿ  االذباىاتاؼبتبادؿ بْب األمم كالشعوب كالدكؿ، كما يتناقض مع  االعتماد
 ة.كاؼبعلوماتية، الٍب تكاد ذبعل من العآب قرية صغّب  كاالتصاؿاإلعبلـ 

إف أكركبا رغم قوهتا اؼبتعاظمة كخطواهتا التكاملية اؼبتسارعة، إال أهنا تبقى حباجة ماسة إٔب جّباهنا  
ُب اعبنوب كخاصة دكؿ اؼبغرب العريب، نظرا ؼبا تصبو إليو ُب أف تكوف قطبا عاؼبيا فبيزا ُب إطار 

هة الغربية للمشرؽ اإلسبلمي العبلقات الدكلية الراىنة فاؼبغرب العريب ليس إفريقيا، كال يبثل اعب
 فحسب، كلكنو فضاء ـبتلط، كباألحرل نسق تبادؿ مع أكركبا، كبصفة أخص مع أكركبا اعبنوبية

كالٍب تضم اإلمرباطورية اإلستعمارية السابقة  الٍب تعترب جزءا من  (فرنسا، إيطاليا، إسبانيا...)
كما التواجد العريب كاإلسبلمي كخاصة اؼبغاريب ُب الدكؿ األكركبية ػبّب دليل  (67)اإلرباد األكركيب. 

على ذلك، ضف على ذلك التواجد األمريكي  ُب اؼبنطقة كخاصة اؼبغرب العريب الذم تسعى من 
كراء ذلك الواليات اؼبتحدة األمريكية إٔب إقامة عبلقات معو، كىذا يدخل ضمن اإلسَباتيجية 

طقة البحر األبيض اؼبتوسط، األمر الذم يهدد اؼبصاّب األكركبية ُب عقر دارىا، األمريكية ُب من
 فكيف نتصور إذا أكركبا من دكف اؼبغرب العريب ؟

األكركبية فإف ىناؾ من يدعو إٔب مزيد من توطيد  االنعزاليةبل كعلى العكس من النزعة     
يبلهتا مع باقي العآب العريب ألف فهي ليست كمث( اعبزائر، اؼبغرب، تونس)العبلقات خاصة مع 

، كذبدر اإلشارة ىنا إٔب ماصرح الرئيس (68)ىوية اؼبغرب العريب ىي  متوسطية كليست فقط عربية
 1989األكركيب بباريس سنة  -اؼبؤسبر العريب اختتاـالفرنسي السابق "فرانسوا ميَباف" ُب كلمة 

بيتْب اؼبفصولتْب لزمن طويل لن يكوف على حيث قاؿ: "أقوؿ لكم رظبيا كعلنيا بأف تقارب األكرك 
عشر، جبّباهنا من العرب  الثِبحساب العبلقات من كل األنواع الٍب تربط الدكؿ األعضاء 

 (69)كغّبىم".
الذاٌب ُب صبيع  االكتفاءأما بالنسبة لدكؿ اؼبغرب العريب فإف خيار العزلة يتطلب ربقيق      

كىذا الوضع ليس متاح ؽبا ، (وفر اإلمكانات لقياـ ذلكرغم ت) اَّاالت كخاصة االقتصادم منو
ال اآلف كال ُب اآلجاؿ القصّبة اؼبقبلة، بسبب التبعية كالتخلف السياسي كاالجتماعي الذم تعا٘ب 

دكر فعاؿ  انتظارمنو، فبا هبعل من عبلقاهتا كتبادالهتا مع الدكؿ األكركبية أكثر من ضركرة ُب ظل 
إلرباد اؼبغرب العريب، كالتنازؿ عن األفكار الضيقة الٍب ربكم عقوؿ ساستو، كؼببل اإلقتداء 
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من الشراكة االقتصادية البينية، لطاؼبا أف ىذه التجربة قبحت ُب  كاالنطبلؽبالتجربة األكركبية 
ثر من عوامل التفرقة لو العديد من مناطق العآب، مع التأكيد أف عوامل التعاكف كالشراكة متوفرة أك

 أحسن استغبلؽبا.
يبدك أف السيناريو األكؿ ىو األقرب إٔب الواقع اؼبعاش، كىو األفضل ألف ترسم من خبللو      

الشراكة األكرك متوسطية حيث أهنا ستبقى رىينة النظرة األكركبية للمنطقة كانعكاسا ؽبا ُب ظل 
 غياب رؤية جنوبية موحدة.  

يتضمن مستقبل منطقة اؼبغرب العريب كالعبلقات األكرك متوسطية على ضوء  كيبكن تقدٙب ـبطط
 ما قدمناه سابقا من مؤشرات.

 
 خاتمة :    
إف كوف اؼبشركع أكركبيا يعكس بالضركرة اؼبقاربة األكركبية ُب نظاـ عبلقات اإلرباد األكركيب مع  

ركيب مع كل دكلة على حدا دكف أم الشركاء اعبنوبيْب كحٌب اؼبغاربيْب، كقد تعامل اإلرباد األك 
اعتبار للبعد اعبهوم، كقد تفاكض اإلرباد األكركيب ُّذا اؼبنطق من موقع قوة، كما كاف على الدكؿ 
الشريكة سول القبوؿ بالشركط األكركبية ألهنا كانت ُب موقف تفاكضي ضعيف، ككاف عليها 

 إٔب مستول يؤىلها للتعاقد. شركط األىلية الٍب حددىا الطرؼ األكركيب حٌب تصل استيفاء
الٍب توصل اإلرباد األكركيب إٔب توقيعها مع دكؿ الضفة اعبنوبية تكرس مبط  االتفاقياتإف     

عبلقات يتميز بعدـ التوازف، فالشراكة ُب مفهومها العاـ تكوف بْب طرفْب متوازنْب، أك على األقل 
بْب كتلة موحدة من جهة كدكؿ منفردة  تاالتفاقيامتقاربْب من حيث القوة، ُب حْب قبد أف ىذه 

 من جهة أخرل، كىذا ال يعرب بأم شكل من األشكاؿ عن مبط الشراكة.
ؼبشركع الشراكة من عدمو، ألف ىذا  االنضماـإف اؼبشكلة األساسية ال تكمن ُب ضركرة      

عبلقة   التبعية شيء طبيعي أفرزتو اؼبتغّبات الدكلية،  كإمبا  تكمن ُب كيفية كشركط   التحوؿ من 
بطريقة تضمن مصاّب ـبتلف األطراؼ بدكف  تفضيل، كىذا ال يتأتى ، إٔب عبلقة الشراكة الفعلية

       إال بتوفر إرادة سياسية صادقة.
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