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الشراكة اجلزائرية األوروبية: قراءة حتليلية يف مواقف اجلزائر من : عنوان املداخلة
 الشراكة مع االحتاد األورويب

 األستاذ: بلعريب علي

 -أ–أستاذ مساعد 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 -مستغامن-جامعة عبد احلميد بن ابديس

 :مقدمة

ت ، حيث سادالقرن العشرين تغريات جوهرية على املستوى االقتصاديشهد العامل يف العشرية األخرية من      
حرية تنقل األشخاص، السلع ورؤوس  وذلك بضمانقيم العوملة االقتصادية اهلادفة إىل حترير التجارة الدولية 

هذه يف السياسة الدولية، ويف ظل  اإلقليمية. تزامن ظهور العوملة االقتصادية مع بروز دور التكتالت األموال
، ويف هذا اإلقليميةة ظهرت ضرورة التعاون بني الدول فيما بينها وبني الدول والتكتالت دالظروف الدولية اجلدي

 عالقات الشراكة األورومتوسطية. تندرجاإلطار 

على هذه القاعدة، إذ  االستثناءومبا أننا بصدد دراسة العالقات اجلزائرية األوروبية، جند أّن اجلزائر مل تشكل      
من أجل التوصل إىل اتفاق شراكة بينها وبني االحتاد األورويب وهذا ما  1996ابشرت اجلزائر مفاوضاهتا منذ سنة 

إذ مشلت  .2005حيز التنفيذ سنة  دخلت بني الطرفني واليتتفاقية الشراكة بتوقيع ا 2002حدث ابلفعل سنة 
والتجاري واملايل إىل  هذه االتفاقية العديد من جماالت التعاون يتصدرها احلوار السياسي، التعاون االقتصادي

 .التعاون األمين جانب

ورويب، وذلك بتتبع مواقف هتدف هذه املداخلة إىل تبيان طبيعة العالقات املوجودة بني اجلزائر واالحتاد األ     
 اجلزائر من مشاريع الشراكة مع االحتاد األورويب.

 نظري مفسر للعالقات اجلزائرية األوروبية. كمدخل  اعتمدت هذه املداخلة على منوذج "برتسون"     

 تنطلق هذه املداخلة من إشكالية رئيسية وهي:     
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 عالقات تبعية أم عالقات شراكة وتعاون؟االحتاد األورويب هي مع  هل عالقة اجلزائر 

 كما حتاول هذه املداخلة التحقق من الفرضية التالية:     

 هي عالقات شراكة وتعاون. ةاألوروبي يةالعالقات اجلزائر  -

 حماور أساسية نراها مهمة لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة سابقا وهي: مخسقسمت هذه املداخلة إىل      

 اإلطار املفاهيمي للدارسة احملور األول:

 منوذج "برتسون" كمدخل نظري مفسر لطبيعة العالقات بني اجلزائر واالحتاد األورويب احملور الثاين:

 : من التعاون إىل الشراكةالتطور التارخيي للعالقات اجلزائرية األوروبية احملور الثالث:
 اجلزائر والسياسة األوروبية للجوار احملور الرابع:

 تكييف مواقف اجلزائر من الشراكة مع االحتاد األورويب وفقا لنموذج "برتسون"احملور اخلامس: 

 اإلطار املفاهيمي للدراسة: احملور األول: 

لفهم العالقات البينية املوجودة بني متغريي الدراسة، املستقل  النظريةمهمًا من الناحية يعترب حتديد املفاهيم      
نه من الضروري ضبط املصطلحات وحتديدها بشكل جيد، رأينا أ ةاألوروبي ة. ولفهم طبيعة العالقات اجلزائريوالتابع

 .ذات الصلة املباشرة مبوضوع دراستنا وهي: التعاون، الشراكة والتبعية

 التعاون:أواًل: مفهوم 

التعاون على أنه:" سياسة مساعدة اقتصادية ومالية وثقافية وفنية  La Toupie)يعرف قاموس السياسة )     
 1.يتم تنفيذها بني الدول الصناعية والدول النامية"

طبيعة ويعرف التعاون اصطالحاً على أنه: "تبادل مساعدة، وال يهدف إىل خلق مؤسسات دائمة، وهو ذو            
فيه األهداف جمردة وغري مشرتكة، فهو عبارة عن املشاركة يف العديد من النشاطات بني دول ذات  مؤقتة، وتكون

 2.مستوى إمنائي متفاوت"
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 :اثنيا: مفهوم الشراكة

عبارة عن وجود عالقة بني اثنني أو أكثر من الشراكة على أهنا:"  La Toupie))يعرف قاموس السياسة      
 على الرمسي الطابعوتتميز الشراكة إبضفاء . الشركات أو الكياانت الذين يقررون التعاون لتحقيق هدف مشرتك

 واألدوار واملسامهات املسؤوليات حتديد من خالله يتم الذي التعاون اتفاق أو اتفاق خالل من الشركاء بني العالقة
 3."بوضوح طرف كل  من املالية

وتعرف الشراكة اصطالحًا على أهنا:" املسامهة بنصيب، فهي طريقة للحصول على منافع مشرتكة، وأهنا نظام       
، كما تقوم على وجود أجهزة دائمة ومصاحل مشرتكة بني ، اقتصاداي وسياسيااجتماعيامشاركة بني األطراف 

 4."الفواعل الدولية

 اثلثا: مفهوم التبعية:

يف أثره، أو تاله، ويُقاُل تَب َع فالانً حبقه:  تَ بَ َعاً، وتُبعاً، وتَ َباعاً، وتَباعة: سار–َع )الشيء( تَب  ": لغةً تعرف التبعية      
 5. وتبعت األغصان الريح: مالت معها".طالب به. وتَب َع املصّلي اإلمام: حذا حذوه، واقتدى به

هدف إىل خلق مؤسسات وأجهزة متبادل غري متكافئ، ال ياعتماد " وتعرف التبعية اصطالحًا على أهنا:     
فهو حالة من خالهلا يبقى اقتصاد عدد من الدول مشروطاً  ه ال يقوم على وجود مصاحل مشرتكةكما أن  دائمة،

 6."بتطور وتوسع دول أخرى

، فالتعاون هو اك فروق بني املصطلحات الثالثنيظهر أبن ه ،من خالل التعاريف السابقة للمفاهيم الثالث     
ابلصفة غري الرمسية أي بعدم وجود مؤسسات وهيئات دائمة تنظم  مرحلة تسبق الشراكة حبيث يتسم التعاون

، بينما مفهوم ومؤقتة ، وهو يف الغالب يقوم على أساس مصاحل غري مشرتكةالعالقات بني األطراف املتعاونة
أي وجود مؤسسات وهيئات تنظم عالقات  ،الطابع الرمسي أوالً الشراكة يشمل مفهوم التعاون ولكن ما مييزه هو 

وهذا وفقا التفاق الشراكة املربم بني هذه األطراف، أما فيما خيص األهداف من  الشراكة بني األطراف املتشاركة
تعود ابلنفع على طريف الشراكة ويف الغالب تكون أهدافا دائمة على عكس أهداف التعاون الشراكة فهي أهداف 

مبختلف  أما عن أطراف العالقة فنجد أن التعاون يتم يف الغالب بني دول متفاوتة يف النمو .اليت تكون مؤقتة
ولكن هذا ال مينع من وجود عالقات شراكة  ومتوازنني، أنواعه، بينما الشراكة فينبغي أن تقوم بني طرفني متساويني
 ة بني اجلزائر واالحتاد األورويب.بني دول متفاوتة يف التطور وهذا هو حال عالقات الشراك
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تبقى عالقات بعيدة عن  مفهومي التعاون والشراكة، فعالقات التبعية مفهوم التبعية بعيدًا كثريًا عن ويبقى     
وهي تُعيق التنمية والتطور يف بلدان التخوم أي تلك البلدان اليت تقبع خارج  مفهوم املصلحة واألهداف املشرتكة

 ، ويبقى مصريها مرهوٌن مبصري الدول التابعة هلا. التنمية والتطور مركز

وكمالحظة أخرية يف هذا احملور جند أن املفاهيم الثالث السابقة أُلصقت ابجلانب االقتصادي يف الكثري من      
 ن سيأخذانسي واألمين اللذين هذا ال ينفي ارتباطها ابلقطاعات األخرى على غرار القطاعني السياالكتاابت ولك

 حيزاً كبرياً من التحليل يف هذه املداخلة.

 بني اجلزائر واالحتاد األورويب كمدخل نظري مفسر لطبيعة العالقات  "برتسون" منوذجاحملور الثاين: 

من خالل متغريين  لتكيف السياسة اخلارجية لدولة ما مع بيئتها اخلارجيةيتجه "هنسن" إىل وضع أمناط 
 القدرة على التأثري) من خالل وسائل مادية وغري مادية(  والقدرة االجنراحية )أو احلساسية والتأثر(. اثنني ومها:

من خالل دراسة عملية التعاون الدويل، حيث  على دراسة املتغريينوقد عمل كل من "موريتزن" و "بيرتسون"  
الحظا أن الدول الغنية و املتقدمة لديها القدرة على التأثري يف بيئتها اخلارجية أكثر من الدول الفقرية بل وهي 

 7.أن تفرض سياستها على هذه البيئة يعطتست

 و بناء على ما سبق قام "بيرتسون" بوضع أربعة أمناط لتكيف السياسة اخلارجية 
ي عندما تتمكن منط التكيف املسيطر: ويتحقق عندما تكون القدرة على التأثري أعلى من القدرة االجنراحية أ-1

اخلارجية حيل بفرض ها وتفضيالهتا على بيئتها. وأي اختالل بني رغبات الدولة وبني البيئة الدولة من فرض نفس
 احلركة بني الدولة وبيئتها عن طريق املطالب. إسرتاتيجيةالتعديل على أطراف البيئة اخلارجية وتتمثل 

منط التوافق: وهو على عكس النمط السابق يتحقق عندما يتحدد سلوك الدولة حبسب معطيات البيئة -2
احلركة  إسرتاتيجيةاخلارجية، وتقع ضمنه الدول اليت تتميز بتبعيتها لدول أكرب وأقوى صاحبة منط مسيطر وتتمثل 

 داخل هذا النمط يف االمتيازات.
كل من متغري القدرة على التأثري ومتغري القدرة االجنراحية عاليني، هذه منط التوازن: وهو يتحقق عندما يكون  -3

احلالة تفرض سياسة " أعط وخذ"، ويتم حل االختالل يف هذا النمط من خالل إجياد التوازن من جديد عن طريق 
ل على تقدمي تقدمي التنازالت املشرتكة بني األطراف، حيث يفرتض أن متتلك الدول احلوافز اليت تشجع ابقي الدو 

 التنازل كما أهنا متتلك الوسائل لذلك وهو ما يعين أن هذا النمط يشمل الدول الكبرية فقط
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منط عدم التوافق: يتحقق عندما يكون كال املتغريين متغري القدرة على التأثري ومتغري القدرة االجنراحية -4
التزام الدول وهو ما يؤدي إىل تقوم على عدم  احلركة فيه إسرتاتيجيةمنخفضني، يقوم على سياسة انعزال الدول و 

 8مستوى ضعيف جدا ملشاركة الدول يف جمال التعاون الدويل، ومشل هذا النمط الدول الصغرية فقط.
 التطور التارخيي للعالقات اجلزائرية األوروبية: من التعاون إىل الشراكةاحملور الثالث: 

 :برشلونةجزائري قبل مؤمتر -وروون األاالتع -أ
العشرين اتفاقية شراكة مع اجملموعة االقتصادية األوروبية على غرار  مل توقع اجلزائر خالل الستينيات من القرن     

، ذلك أن العالقات بني اجلزائر واجملموعة االقتصادية األوروبية 1969سنة ما قامت به كل من تونس واملغرب 
ال حتتاج إىل قبول وضعية البلد املشارك بشكل قانوين. ويف هذه  جعلتها طبعتها خصوصية منذ أواخر اخلمسينيات

لصادراهتا حنو اجملموعة  االقتصادية األوروبية وفقًا لقرار حصلت اجلزائر على الكثري من االمتيازات اجلمركية  الفرتة
بعض الدول كإيطاليا  . ولكن مع هناية الستينيات تغري األمر إذ قررت1963مارس  28هذه األخرية الصادر يف 

اليت كانت تتلقاها يف أسواق اجملموعة االقتصادية األوروبية سنة  رفض مواصلة منح األفضليات للصادرات اجلزائرية
ا اجملموعة األوروبية آنذاك اسة املتوسطية الشاملة اليت كانت تتبعه. وقصد الوصول إىل اتفاق يف إطار السي1972

. 1978، واليت دخلت حيز التنفيذ رمسياً يف نوفمرب 1976أبريل  26قية التعاون يف توقيع اتفاالطرفني إىل  توصل
قتصادية وهكذا تكون اجلزائر قد التحقت بباقي الدول املتوسطية اليت جتمعها اتفاقيات تعاون مع اجملموعة اال

 9األوروبية.

 األوروبية اتفاقية جتارية ابمتياز تكون مدعمة بربوتوكوالتتعترب اتفاقية التعاون بني اجلزائر واجملموعة االقتصادية      
سنوات. كان اهلدف من هذا االتفاق هو ترقية املبادالت بني اجلزائر والسوق  05مالية تتجدد بصورة دورية كل 

. استفادت اجلزائر يف األوروبيةوحتسني دخول السلع اجلزائرية إىل السوق ورفع حجم منو التجارة اخلارجية  األوروبية
مليون إيكو  640مليون إيكو و 784( من مساعدة مالية قدرت ب 1996-1978إطار األربع بروتوكوالت)

 10.من البنك األورويب لالستثمار يف شكل قروض ميسرة

اجلزائر من مبدأ الدولة األوىل ابلرعاية ومن املعاملة التفضيلية وفقا التفاق التعاون السالف  استفادتوهكذا      
غري أن هذا االتفاق الذي كان يتسم مبنح تفضيالت يف اجتاه واحد، أي بدون  .11الذكر مع اجملموعة األوروبية

ة األوروبية املتوسطية اجلديدة، وكذا أحكام يف إطار التوجهات اجلديدة للسياس املعاملة ابملثل مل يُعد معمواًل به
 االحتادمع  . ويف ظل هذه املعطيات اجلديدة، ابدرت اجلزائر إىل بدء مفاوضاهتاوإجراءات املنظمة العاملية للتجارة
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وهذا ما سنتطرق له ابلتفصيل ولكن بعد التطرق  12.هجل إبرام اتفاق الشراكة معمن أ  1996األورويب يف جوان 
 ابعتباره األرضية األساسية التفاق الشراكة بني اجلزائر واالحتاد األورويب. 1995إىل مؤمتر برشلونة سنة 

 :ومسار العالقات اجلزائرية األوروبية 1995مؤمتر برشلونة  -ب

مبدينة برشلونة االسبانية. أول  1995نوفمرب  27/28املنعقد يف  (Barceloneيعترب مؤمتر برشلونة )     
لقاء رمسي بني الشركاء يف الضفتني الشمالية واجلنوبية للبحر األبيض املتوسط والذي وضع اإلطار العام للشراكة 

 :31 بني الضفتني. ركز هذا اللقاء على ثالث حماور أساسية للتعاون األورومتوسطي وهي
 سياسية واألمنية.الشراكة ال -1
 الشراكة االقتصادية واملالية. -2
 الشراكة يف اجملال االجتماعي واإلنساين.  -3

زمع اليت شاركت فيها سبعة وعشرين دولة ندوة برشلونة اهلدف منكان       
ُ
، إجياد األرضية املناسبة لإلطار امل

املفوض األورويب املكلف ابلعالقات مع  به حصرّ  وهذا ما إقامته لتوطيد أسس احلوار السياسي األورومتوسطي.
أنه: " من اخلطأ االعتقاد أبننا   Manuel Marinدول حوض البحر األبيض املتوسط "مانويل مارين" 

كأوروبيني سنركز جهودان على حتسني العالقات االقتصادية فقط، حنن سُنعري طبيعة العالقات السياسية مع جرياننا 
 .14التفاهم السياسي" حنو مزيد من

أّن مؤمتر برشلونة جاء ليوسع العالقات بني الدول املتوسطية الشمالية واجلنوبية، إذ أنه يف السابق  وهكذا يتضح، 
بني الضفتني ترتكز على التجارة واالقتصاد فقط، بينما مؤمتر برشلونة جاء ليشمل كل  العالقاتت كان

واالجتماعية، وهبذا يكون مؤمتر برشلونة ممهداً للطريق  اإلنسانية: السياسية، األمنية، االقتصادية، املالية، القطاعات
 يف الدراسات األورومغاربية. ورومغاربية، وهذا ما جيعله حيضى أبمهية كبريةحنو الشراكة األ

، إاّل أّن هذا مل مينع االحتاد لتسعينياتاليت كانت متر هبا اجلزائر سنوات ا األمنيةعلى الرغم من الظروف      
، وهذه الدعوة األورويب من دعوة اجلزائر حلضور هذا املؤمتر يف ظل ظرف دويل متيز ابلضغط على احلكومة اجلزائرية

. ومل واألمنيةإن دّلت على شيء فإهنا تدل على أمهية اجلزائر يف الفضاء املتوسطي من الناحية اجلغرافية واالقتصادية 
 ، بل عملت على حتليل مضمونه وتقدميها للعديد من املالحظات عليه.كتف اجلزائر حبضور املؤمتر فقطت

التعاون يف منطقة حوض املتوسط. وإذا تتبعنا ها على إقامة إطار عام للتشاور و أبدت اجلزائر عموما موافقت     
املشروع. الوثيقة امللخصة للمشروع األورويب جند أن املوقف اجلزائري جاء مرتبطا ابحملاور املقرتحة يف وثيقة 
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األمين، فإن اجلزائر سامهت يف إدخال تعديالت جوهرية على نص مشروع البيان، حبيث خبصوص احملور السياسي و 
أما فيما يتعلق اإلقليمي، وكذا رفضت فكرة جتزئة األمن. و  االستقرارؤولية اجلماعية فيما خيص أصرت على املس

إنشاء منطقة متوسطية للتبادل احلر غاية  اعتباراملايل، فقد رأت اجلزائر أنه من الضروري عدم و  االقتصاديابحملور 
تنمية بني ضفيت منطقة تقليص فوارق ال يف حد ذاهتا بل وسيلة من بني الوسائل األخرى اهلادفة للوصول إىل

اجلزائر أن تساهم يف التخفيف من حدة طابع النص  استطاعتالثقايف، والبشري و  االجتماعييف احملور املتوسط. و 
ذلك من خالل مطالبتها بضرورة وضع سياسات حقيقية للتقارب والتعارف رويب الذي متييز بطابعه الردعي و األو 

تقرير  1995احلضارات. وحول ميكانيزم املتابعة، فقد أعدت اجلزائر خالل شهر أوت املتبادل بني الشعوب و 
وطين تضمن املالحظات األولية للجزائر حول التقرير امللخص لإلحتاد األورويب، يعرب عن موقف اجلزائر الرمسي من 

ليت جاءت بطلب من الدول يف وثيقة العمل ا اقرتاحاتجممل املسائل املتعلقة بندوة برشلونة، و قدمت اجلزائر 
 15.العربية

ت اجلزائر عن ومن خالل هذا التقرير املتضمن مالحظات اجلزائر حول النقاط الواردة يف مؤمتر برشلونة عربّ      
 .رغم ما تعانيه من انفالت أمين وبقوةحضورها 

 اتفاق الشراكة بني اجلزائر واالحتاد األورويب: -ج

والذي يهدف إلقامة  1995الشراكة بني اجلزائر واالحتاد األورويب ضمن إعالن برشلونة لسنة يندرج اتفاق      
عن  وتكراراً  . َعربرَْت اجلزائر م راراً 16منطقة تبادل حر بني االحتاد األورويب ودول حوض البحر األبيض املتوسط

ك خصوصياهتا االقتصادية واجليوسياسية رغبتها يف احلصول على معاملة خاصة مع االحتاد األورويب مراعية يف ذل
من أجل إبرام اتفاق الشراكة  1996والسياسية. ابدرت اجلزائر إىل بدء مفاوضاهتا مع االحتاد األورويب يف جوان 

 :17نذكر منها بعض العواملمع االحتاد األورويب. عرفت املفاوضات نوعا من التأخري بسبب 

 .واملنافسة األموال رؤوس حركة اجلمركية، واحلقوق الفالحي اجلانب خبصوص التنازالت-
 .املنظمة واجلرمية اإلرهاب على ابلقضاء األمين اجلانب على الرتكيز-
 .واملصريف املايل القطاع وعصرنة لتحديث مالية مساعدات على احلصول طلب-
 .فقط التبادل جانب على يقتصر وال اإلنتاج جوانب ليشمل االقتصادي التعاون إطار توسيع-
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 القطاعات االعتبار بعني أتخذ خمتلفة تواريخ وفق مدروسة الصناعة على احلماية رفع إجراءات تكون أن ينبغي -
 اجلهاز أتهيل إعادة أجل من األورويب اإلحتاد يقدمها اليتت( املخصصا) املالية احلصص وبداللة الصناعية،
 .الوطين اإلنتاجي

    انطالق املفاوضات سنة منذجولة  12مسرية طويلة  بني الطرفني عرفت املفاوضاتوهلذه األسباب،      
، وانتهت مبصادقة 2001قبل الوصول إىل اتفاق بني اجلزائر واالحتاد األورويب. استأنفت املفاوضات يف  1997

أبريل  22الوصول إىل اتفاق هنائي يف بربوكسل. ومت  2001ديسمرب  13اجلزائر على اتفاقية الشراكة يف 
 .18 2005. دخلت االتفاقية حيز التنفيذ يف سبتمرب2002

يف جوهرها عن ابقي اتفاقيات الشراكة اليت أبرمتها الدول املتوسطية  ال ختتلف اتفاقية الشراكة األوروجزائرية     
األخرى تضمنها مللفني جديدين ومها: العدالة مييزها عن اتفاقيات الشراكة  ، لكن مااألورويباألخرى مع االحتاد 

والشؤون الداخلية وحرية تنقل األشخاص، وبند مكافحة اإلرهاب والتعاون املشرتك بني الطرفني يف هذه 
 19املسألة.

من خالل إنشاء  ولضمان الشراكة الفعالة بني الطرفني، مت وضع إطار مؤسسايت وتنظيمي هلذه االتفاقية     
وآليات تنفيذ اتفاقية الشراكة ومها:  هيئتني مشرتكتني بني الطرفني ومها، خولت هلما مسؤولية وضع ميكانيزمات
أُعطيت له سلطة أخد القرارات فيما  جملس الشراكة املكون من مسؤولني من الطرفني ويكون على مستوى الوزراء

 20.نة الشراكة وتتكون من موظفني وخرباء من الطرفنيخيص املسائل املشرتكة بني الطرفني، وكذا جل

 :21ت وهيمادة موزعة على مثاين سال 110 وللتذكري، يتضمن اتفاق الشراكة بني اجلزائر واالحتاد األورويب     

 احلوار السياسي -1

 حرية تنقل السلع -2

 حقوق التأسيس أو االنشاء وتقدمي اخلدمات -3

 ، املنافسة وإجراءات اقتصادية أخرىاألموالالدفع، رؤوس  -4

 التعاون االقتصادي -5

 التعاون االجتماعي والثقايف -6
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 التعاون املايل -7

 العدالة والشؤون الداخلية -8

على الرغم من اإلجيابيات املنتظرة من هذا االتفاق خاصة يف اجلانب االقتصادي إاّل أّن هذا االتفاق انعكس      
سواًء على الصناعة اجلزائرية اليت تفتقد للمؤهالت التنافسية مع الصناعة األوروبية،  قتصاد اجلزائري،اال سلبيا على

هذه التدرجيي. ويف ظل أو على مستوى تراجع مداخيل اخلزينة العمومية اجلزائرية من جراء التفكيك اجلمركي 
املفوض األورويب  الزايرة اليت قام هبا "ستيفان فول"الظروف اجلديدة عرّبت اجلزائر على لسان وزير خارجيتها عقب 

"أبهنا ستواصل احلوار مع االحتاد األورويب حول جممل  2010جوان  06إىل اجلزائر يف  لتوسيع سياسة اجلوار
ا أن اجلزائر ، ومناقشة مواطن ضعفها، كمفصول اتفاقية الشراكة، بناًء على تقييم مسار الشراكة االوروبية اجلزائرية

ا . وهذا ميضمن توازن املصاحل بني الطرفني" عن طلب التكييفات الالزمة ملواد اتفاق الشراكة بشكل لن تتوار
إنين مقتنع أبن التعاون مع اجلزائر واالحتاد األورويب جيُب أن يُبىن على مبدأ " عقب عليه "ستيفان فول" قائاًل :

 Gagnant  gnantGa" 22 الربح املشرتك للطرفني

إىل االتفاق على وثيقتني هامتني بعد عدة جوالت من  الطرفني اجلزائري واألورويب توصل 2016ويف ديسمرب      
بني الطرفني، إذ تشكل الوثيقتني مكسبًا إضافيا يف تعزيز العالقات الشاملة ومتعددة اجلوانب بني  املفاوضات

صرّح به السيد "علي مقراين" مدير التعاون مع االحتاد  . ويشمل التقييم حسب مااجلزائر وشريكها االحتاد األورويب
قائاًل:" نتائج التقييم تتمحور حول أربع مواضيع كربى تتمثل يف دعم  األورويب لدى وزارة الشؤون اخلارجية اجلزائرية

االقتصاد اجلزائري، دعم االستثمارات وتعزيز التعاون القطاعي  املبادالت االقتصادية والتجارية وتعزيز تنوع وتنافسية
 23يف اجملاالت ذات األولوية املرتبطة ابلفالحة والصيد البحري والبحث والتنمية والطاقة واجلمارك".

 على أرض الواقع صرح "علي مقراين "قائاًل: " إنه سيتم القيام أبعمال ملموسة وعن جتسيد هاتني الوثيقتني     
 من أجل جتسيد تلك املواضيع واليت هتدف إىل تفعيل وحتويل اتفاقية الشراكة إىل أداة للتنمية والشراكة هتدف إىل

ة احتياجات السوق الداخلية والدولية وخلق يبروز اقتصاد جزائري متنوع وتنافسي خاّلق للثروات، من أجل تلب
 24تبادلة مع الشريك األورويب".مناصب شغل وكذا تعزيز العالقات اليت تعود ابلفائدة امل

وهكذا مل تقف اجلزائر مكتوفة األيدي يف ظل االنعكاسات السلبية التفاقية الشراكة على اقتصادها وتراجع      
، وحىت وإن كانت الشراكة انعكست سلبًا على مداخيل اخلزينة العمومية لديها، فاجلزائر تؤمن بقاعدة رابح رابح
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كافئني من غري مت ىل وجود عالقة بني طرفنيقصري هذه األخرية بل السبب يرجع إيرجع إىل تال فهذا  اجلزائر 
 .حيث التطور وامتالك الوسائل التقنية والتكنولوجية والتحكم فيها

 لجوارلسياسة األوروبية ال: اجلزائر و الرابعاحملور 

(  اليت ENPI)، اقرتحت اللجنة األوروبية إنشاء آلية جديدة للجوار والشراكة 2004سبتمرب  29يف      
. دخلت هذه اآللية اجلديدة حيز النفاذ يف إطار التوقعات املالية 2007ستعوض برانمج "ميدا" ابتداء من 

 األورويباطة االحتاد هتدف هذه السياسة إىل إح 25 .2007/2013اجلديدة للمجموعة األوروبية لسنوات 
إىل دعم التعاون اإلقليمي فيما بني دول اجلوار من جهة، وبني االحتاد  مبجموعة من األصدقاء، كما هتدف أيضا

 اسة بدياًل للشراكة األورومتوسطية بل هي دعم إضايف هلايتعترب هذه الس الودول اجلوار من جهة أخرى.  األورويب
مع  هلا، هلذا فإن اجلوانب املتضمنة يف اتفاقية الشراكة ستستمر أساسيةمن خالل اعتبار مسار برشلونة مرجعية 

 واإلصالحتدعيمها إبجراءات إضافية. فسياسة اجلوار هتدف بشكل عام إىل االلتزام ابلقيم املشرتكة، دعم احلوار 
، التعاون يف جماالت العدالة، األسواقواندماج  ر التجارةالسياسي، حتسني الظروف االقتصادية واالجتماعية، حتري

ترقية البعد  ، تعزيز التنسيق يف جماالت الطاقة، النقل، جمتمع املعلومات والبيئة والبحث العلمي،واألمناحلرية 
 رداف(26االجتماعي واالتصاالت بني اجلماعات.

اجلزائر، تونس، ليبيا، مصر، سوراي، لبنان،  املغرب، دولة: 16أما خبصوص الدول املعنية هبذه السياسة، فهي      
. واجلزائر هي األردن، فلسطني، الكيان الصهيوين، أرمينيا، إذربيجان، روسيا البيضاء، جورجيا، موالدافيا، وأكرانيا

، وهذا ما جاء على لسان 72للسياسة اجلوارية لالحتاد األورويبرفضه صراحة لالنضمام  أعلنالبلد الوحيد الذي 
أبن اجلزائر تريد أن تبقى  الذي صرّح قائاًل: " سفري اجلزائر لدى االحتاد األورويب آنذاك السيد "حليم بن عطا هللا

وزير اخلارجية اجلزائري على إثر زايرة املفوض األورويب لتوسيع سياسة  أيضاوهو ما عرب عنه  28خارج هذه املبادرة".
املفوض  أماموبوضوح  حبيث أفصح الوزير اجلزائري 2010جوان  06إىل اجلزائر يف اجلوار السيد "ستيفان فول" 

 29األورويب أبن اجلزائر "لن تلتحق ابلسياسة األوروبية للجوار".

 االحتاد " مشروع من أو اجلوار سياسة من سواء اجلزائر وقفم  Luis Martinez" مارتينيز لويس يربرو      
 :30ابلعوامل التالية، "املتوسط اجل من
 .للتجارة العاملية للمنظمة انضمامها خيص فيما كايف بشكل يدعمها ال األورويب االحتاد ابن اجلزائر شعور :أوال
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 هيمنة من التخوف على املبين و األورويب لالحتاد املتوسطية السياسات على املتواصل ابلتحفظ اجلزائر شعور :اثنيا
 .قراراهتا على األخري هذا
 األوروبية، السياسات مبقاومة هلا يسمح الذي البرتول أسعار ارتفاع مع خاصة الطاقة مبوارد اجلزائر غىن أخرياو   اثلثا
 .مصرو   ستون ، ابملغرب مقارنة اجلزائر تغري ال مالية إعاانت عرب نفسها تسوق اليت

 :: تكييف مواقف اجلزائر من الشراكة مع االحتاد األورويب وفقا لنموذج "برتسون"اخلامساحملور 
سيطر. ، سبق اعتماداً على ما     

ُ
وميكن يفرتض من خالل تقسيم "برتسون" أن تقع اجلزائر ضمن منط التكيف امل

حتليل مواقف اجلزائر من املشاريع األوروبية اليت جتلت يف الكثري من املظاهر نذكر  توضيح هذه النقطة من خالل
 منها:

وعجز اقتصادي، إاّل أهنا ُدعيت إىل مؤمتر مين كانت تعانيه اجلزائر من انفالت أ  ه على الرغم من كل ماجند أن -1
مبا خيدم مصاحلها  بشأهنمار املؤمتر وقدمت مالحظاهتا حماو  برشلونة ومل تكتف فقط ابحلضور ولكنها انقشت

، وهنا تظهر مكانة اجلزائر وقدرهتا على ومصاحل الدول العربية خاصة تلك الواقعة يف الضفة اجلنوبية للمتوسط
 زمين معقد.التأثري يف ظل ظرف 

حتت مبدأ راسخ يف السياسة اخلارجية اجلزائرية وهو عدم  اجلزائر ترفض كل ما هو تدخل يف شؤوهنا الداخلية -2
يف  ةاألمني تدخل يف شؤوهنا يف وقت األزمة أيجعلها ترفض  للدول، وهذا ما الداخليةالتدخل يف السياسة 
ابلنسبة للجزائر جعلها تقاطع أي تعاون مهما كانت طبيعته ومهما  فقدسية هذا املبدأ  .التسعينيات، وبعدها،

وهذا ما دفع ببعض الباحثني بتوصيف موقف اجلزائر من دعوات االحتاد  كانت مستوايته إذا تعارض مع قناعاهتا.
 .األورويب بضرورة مباشرة اإلصالحات السياسية ابملتصلب

وقد كنا وضحنا يف السابق أسباب هذا -ة مع االحتاد األورويب، اجلزائر كانت آخر دولة وقعت اتفاقية الشراك -3
 منها. وهذا إن دّل على شيء فإمنا يدل على حرص اجلزائر على محاية مصاحلها خاصة االقتصادية -التأخر

حرص اجلزائر على تعديل اتفاقية الشراكة مع االحتاد األورويب وذلك بتصحيح االختالالت املوجودة يف بعض  -4
 واليت تضر ابملصاحل االقتصادية للجزائر، لدليل على أن اجلزائر شريك لالحتاد األورويب وليست دولة اتبعة له. بنوده

تضمني اتفاقية الشراكة بني اجلزائر واالحتاد األورويب بند مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة لدليل على قوة  -5
فتضمني هذا البند يف اتفاقية الشراكة من نب األورويب، ولإلشارة املفاوض اجلزائري على فرض تفضيالته على اجلا

 عدمه شكل حجرة عثرة يف مسار املفاوضات بني اجلزائر واالحتاد األورويب.
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، يف ظل موافقة اإلسرتاتيجيةت االقرار  اختاذيف  سيادة اجلزائراسة اجلوار األوروبية دليل على رفض اجلزائر لسي -5
كما أن اجلزائر دعت إىل تعديل هذه   هبا املعنية األخرى ياسة من طرف الدول املتوسطيةشبه كلية على هذه الس

 .السياسة مبا يتماشى وخصوصيات واحتياجات كل بلد وهذا ما حدث ابلفعل 
ويرى الكثري من الباحثني على أن هناك الكثري من العوامل اليت ساعدت اجلزائر على تقوية مواقفها جتاه      

 االحتاد األورويب نذكر منها:
 31ابإلضافة إىل أن اجلزائر هي أكرب دولة يف إفريقيا تتمتع اجلزائر بعمق اسرتاتيجي يف دول جنوب املتوسط، -1

مع كثافة ، كل هذا ترب اجلزائر نقطة التقاء مع أورواب وإفريقيا والعامل العريب يف آن واحدفبحكم موقعها اجلغرايف تع
 .32جعل اجلزائر حتظى أبمهية كربى لدى االحتاد األورويب سكانية كبرية معظمها من الشباب

ابعة عامليا من حيث املرتبة الر ، أييت البرتول والغاز الطبيعي يف مقدمتها، إذ حتتل تتمتع اجلزائر بثروات عديدة -2
من االحتياطي العاملي،  %5ما نسبته مليار مرت مكعب أي  3538العاملي للغاز الطبيعي واليت تعادل  احتياطي

وهو ما خيوهلا للتأثري يف  33.مليون طن من احتياطي البرتول وتصدر احلديد اخلام والفوسفات والرصاص 9000و
مهمة الستقرار  جعلها  ابملوارد الطاقوية اجلزائر إىل أن غىن ابإلضافة، حميطها جرياهنا وأن تلعب دورًا رايداًي يف

 34.اهلبينما تبقى هي مستقلة عن الدول األوروبية وغري اتبعة  خاصة من جانب األمن الطاقوي، أورواب
ارتفاع أسعار النفط مسح للجزائر أبن تتجاوز مشاكلها مع الديون اخلارجية بل ووضعها يف مصاف الدول   -3

 .35يف حاجة إىل احلوافز املادية اليت تقدمها الدول األخرى وهذا ما ال جيعلها املقرضة
اجلزائر ال تبايل إبلغاء الشراكة مع االحتاد األورويب يف ظل سياسة تنويع الشركاء اليت انتهجها الرئيس "عبد  -4

 ، خاصة تطوير العالقات مع الوالايت املتحدة1999منذ وصوله للحكم يف اجلزائر سنة  "العزيز بوتفليقة
وهكذا تكون اجلزائر استفادت من الفرص اليت منحتها العوملة االقتصادية لتعزيز  األمريكية الوافد اجلديد للمنطقة.

 ورويب.مواقفها مع االحتاد األ
 التكيف املسيطر منطوحبسب  االحتاد األورويب. كل هذه العوامل وأخرى جعلت اجلزائر تتعامل بندية مع      

ميكن القول أبن اإلسرتاتيجية اليت تعتمدها أورواب مع اجلزائر هي املطالب. ومن هنا ميكننا وصف موقف اجلزائر 
 .36السياسي من سياسة الدعم األورويب للدميقراطية ابملتصلب، بينما ميكن وصفه من اجلانب االقتصادي ابلعنيد

 :خالصة واستنتاجات

الشراكة األوروجزائرية وإن كانت فرضتها التحوالت الدولية الداعمة لتحرير ، يتضح أن مما سبق ذكره     
على الرغم  ، إاّل أن هذا مل مينع اجلزائر من التعامل بندية مع االحتاد األورويباالقتصاد والدخول يف اقتصاد السوق
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زائر على محاية مصاحلها احليوية ، وهذا حرصا من اجلمن عدم تكافؤ الطرفني من الناحية االقتصادية والتقنية واملالية
 الوصول إىل اقتصاد قوي ومتنوع يضمن التنافسية. رأسهاوعلى 

طبيعة العالقات اليت  وبعد حتليل مواقف اجلزائر من املشاريع واملبادرات األوروبية توصلت هذه املداخلة إىل أن     
 ليست عالقات تبعية.وتعاون و عالقات شراكة  هياجلزائر واالحتاد األورويب  جتمع بني

 كما توصلت هذه املداخلة إىل مجلة من التوصيات أمهها:       

جزائري قوي ومتنوع يعتمد على الفالحة والصناعة ابلدرجة األوىل، وهذا ما سيسمح  اقتصادبناء  ضرورة -
 ، ابإلضافة إىل تنمية مناخ االستثمارات األجنبية يف اجلزائر.للجزائر ابلدخول بقوة لألسواق األوروبية

وهذا ما سيعزز  سياسية حقيقية وذلك لتفادي التدخل يف الشؤون الداخلية للجزائر إبصالحاتضرورة القيام  -
 من قدرة اجلزائر على التعامل مع االنتقادات اخلارجية فيما خيص اإلصالحات السياسية وحقوق اإلنسان.

للقيام بواجباته جتاه اجلزائر املنصوص عليها يف اتفاقية  األورويبممارسة الضغط على االحتاد  مواصلة ضرورة -
الشراكة واليت يتصدرها تطوير االقتصاد اجلزائري، تنمية االستثمارات األجنبية، وأخرياً املرافقة املالية والتقنية للجزائر 

 .الصناعة والفالحة يف اجلزائرقطاعي للنهوض ب
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