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  :مقدمة
في فترة التسعينات من القرن العشرين التي شهدتها العالقات والنظام الدوليين  شكلت التحوالت

تطورات  تحوال في سياسات القوى الدولية من ناحية، وبداية مجموعة من المناظرات حول طبيعة
ت هذا الواقع على وتداعيا النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ومنظومة القيم التي يطرحها،

المنطقة المتوسطية من ناحية أخرى، إضافة إلى ذلك، بدأ الحديث عن ضرورة إيجاد قوى دولية أخرى 
تمأل الفراغ الذي خلفه تفكك االتحاد السوفيتي السابق، لتعيد التوازن إلى السياسة الدولية، و ذلك في 

حكم بالسياسة الدولية، و لكن نتيجة ظل تعاظم قوى دولية صاعدة، كانت في مرحلة زمنية سابقة تت
للتغيرات الدولية وللحربين العالميتين تراجع دورها لصالح قوى جديدة، و من هذه القوى الصاعدة 

  .االتحاد األوروبي
 شهدته الذي السياسي للتطور الرئيسية المالمح أهم من واحدة الديمقراطي التحول عملية تعتبركما 

من القرن العشرين، حيث تزايدت  التسعينيات من األول والنصف الثمانينيات ةنهاي مع الثالث العالمدول 
 في السياسية، التعددية على تقوم ديمقراطية، أكثر نظم إلى ديمقراطية ال نظم من االنتقال حاالت معها
 من يراألخ الربع في الديمقراطية إلى التحول من الثالثة الموجة هنتجتون صامويل األستاذ أسماه ما إطار
  .العشرين القرن

و يعود هذا التطور الذي شمل كل مناطق العالم، بدرجات متفاوتة، إلى عدة اعتبارات، يمكن أن 
  1: نذكر منها على الخصوص

 المؤتمرات من سلسلة كذا و 1993 في فيينا في اإلنسان حقوق حول العالمي المؤتمر انعقاد -
  .المتحدة مماأل رعاية تحت تنظيمها تم التي الكبرى الدولية

 الحياة ةديمقراطي أن بحق اعتبرت التي البلدان  حياة واقع على آثارهاو العولمة حركة تسارع -
 الصدمات امتصاص في األساسية العوامل أحد تشكل االقتصاديةو السياسية،االجتماعية،

  .العولمة هذه تحدثها التي المختلفة
 لم اإلنسان حقوق بأن... الثقافي و تصادياالق و السياسي القرار دوائر جل لدى قناعة زيادة -

 .الدولية الساحة في الدولية الفاعلين كل تعني أصبحت إنما و الدول على حكرا تعد
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من الدول و المنظمات غير الحكومية ووسائل (ة تمكن العديد من الفاعلينو بفضل هذه القناع
لحقوق اإلنسان ضمن اهتماماتهم لكونها  من دمج البعد الجديد) اإلعالم و النقابات و الباحثين و غيرهم

و يمكننا أن نسوق مثاال على  .أصبحت تشكل أحد الروافد الرئيسية التي تستند إليها العالقات الدولية
ذلك النصوص المتعلقة باتفاقيات الشراكة الموقعة بين االتحاد األوروبي و بين عدد من الدول األخرى 

و بالفعل فإن . فيه احترام حقوق اإلنسان أحد المحاور الحتميةالتي تؤكد هذا االتجاه الذي يشكل 
االنضمام لهذه االتفاقية يتطلب أن تكون للبلد المرشح مؤسسات تتمتع باالستقرار و الديمقراطية و سمو 

  .القانون واحترام حقوق اإلنسان
والرغبة في فهذه المتغيرات الدولية المتجهة نحو عالقات دولية معولمة فرضت منطق التعاون 

الوصول إلى أنظمة حكم منمذجة على أسس من الديمقراطية و قيم حقوق اإلنسان، إضافة إلى رغبة 
القوى الكبرى في لعب دور أكبر في العالقات الدولية و التي تبدأ بالعالقات مع الوحدات األقرب من 

لعب الدور الرئيس و الداعم حيث اإلقليم و التاريخ، و هذا ما دفع االتحاد األوروبي إلى الرغبة في 
للتحوالت الديمقراطية في الضفة الجنوبية للمتوسط من أجل الوصول إلى إرساء عالقات تعاون بين 

أو من حيث درجة التنمية دون الخوض في النقاش /طرفين متجانسين من حيث طبيعة نظام الحكم و
  .عكسالدائر حول أسبقية الديمقراطية على التنمية االقتصادية أو ال

  الموضوع اختيار تبرير
  :ذاتية أخرى موضوعية أسباب إلى تنقسم الموضوع هذا اختيار إلى دفعتني محددة أسباب هناك

  :الموضوعية المبررات
 في الخارجية القوى ضغط تحت العربية األقطار في الديمقراطي التحول بعمليات االهتمام تزايد -
 العربية األنظمة طرف من المتكررة المحاوالت مع صاخصو ،)مثال ومتوسطي-االورو المشروع( العالم

 .المختلفة بأبعاده  حقيقي ديمقراطي تحول لتحقيق

 الديمقراطية، حول الدولية التنمية إطار في وبالتحديد الدولي، المستوى على النقاش تنامي -
 في ظهر ما هذا و المستدامة، التنمية و البشرية، التنمية لتحقيق كمقاربات الراشد الحكم و الدمقرطة
 التنمية ووكاالت المالية المؤسسات و المتحدة األمم برامج و مؤتمرات و المانحة، الدول مؤتمرات
 أو الراشد، الحكم و الديمقراطية على تقوم إصالحات بتطبيق التنمية مساعدات ربط تم حيث الدولية،

 خالل من ذلك و الهيكلي، التعديل مجلبرا كاستمرار السياسية بالمشروطية التنمية أدبيات في يسمى ما
 .الحكم لقياس معايير ووضع التصورات، هذه لتنفيذ واستراتيجيات سياسات إعادة
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 فعلي دعم تحقيق في فاعال دورا األوروبي االتحاد يلعب أن إمكانية من والتأكد التحقق في الرغبة -
 .الجزائر في الديمقراطي التحول لعملية

 :الذاتية المبررات

 يمكن حتى بالجزائر، تتعلق التي المواضيع كل دراسة إلى الشخصي ميلوال االنتماء من تنبع -
  .الجزائر في الديمقراطي المسار دعم في تساهم تصورات بلورة في بالقليل ولو المساهمة

 بين المتراوحة األوروبي االتحاد دول سياسات في تناقضا يبدو لما مقنعة إجابة إيجاد محاولة -
 المصلحة و الهوية بين تناقض أخرى، جهة من الجنوب على واالنفتاح جهة، من لشرقا نحو التوسع
 الجزائر و العربي المغرب و عامة العربية المنطقة تجاه سياساتها و األطلسية، إلى األقرب الغربية
 المشروع مواجهة في األوروبي المشروع يصور طرح وراء تنساق التحليالت بعض جعل ما خاصة،

  .العربية المنطقة في األمريكي

  :إشكالية الدراسة
يرتكز االهتمام لدى دارسي العالقات الدولية على البحث في الطرق التي يمكن بواسطتها تحليل 
الظواهر الدولية، و إشكالية هذا البحث ال تخرج عن هذا النطاق، و عليه تكمن إشكالية هذه الدراسة 

ي في لعب دور في مسار التحول الديمقراطي في في البحث في مدى قدرة دول االتحاد األوروب
  : الجزائر، من خالل طرح السؤال المركزي التالي

  جزائرية على مسار التحول الديمقراطي في الجزائر؟-ما هي انعكاسات الشراكة االورو
  :الفرعية التاليةو لإلجابة على هذا السؤال تم تفكيكه إلى األسئلة 

  :خارجيا
 الجديد بآلياته ووحداته فضاء مالئما لحدوث التحول الديمقراطي؟ شكل المحيط الدوليهل  -

 الجزائر؟ في الديمقراطي للتحول جزائرية- االورو الشراكة دعم آليات هي ما -

 دمقرطة في أوروبية رغبة من نابع الجزائر في الديمقراطي للتحول األوروبي االتحاد دعم هل -
 بالجزائر؟ االهتمام استمرارية كستع أخرى أبعاد و رهانات هناك أن أم الجزائر،

  :داخليا
 مع للتفاعل الداخلية بيئته قابلية مدى وما الجزائري، السياسي النظام خصوصية هي ما -

 ؟ الخارجية بيئته مخرجات
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 الصيغة هذه غياب يشكل بحيث معينة تنموية بصيغة الديمقراطي التحول عملية ترتبط هل -
 ؟ العملية لهذه التأسيس أمام عائقا

 : ناء على السؤال المركزي و األسئلة الفرعية فإن البحث يتطلع إلى اختبار الفرضيات التاليةب

  :الفرضية المركزية
تشكل العولمة و ما تضمنته من حركية التعاون الدولي من جهة و الموجة الثالثة من التحول 

التحول الديمقراطي في الديمقراطي من جهة أخرى، محددا رئيسيا لتوجه االتحاد األوروبي نحو دعم 
  .الجزائر

   :الفرضيات الفرعية
 السياسي النظام تنميط إلى جزائرية،-االورو الشراكة سياق في األوروبي االتحاد يسعى -

  .اإلنسان حقوق و الديمقراطية قيم حسب الجزائري
 االتحاد دول سياسات و استراتيجيات جوانب من جانبا جزائرية-االورو الشراكة تعتبر -
  .الحرب الباردة بعد ما فترة لتحديات تستجيب التي بي،األورو
 التحول عملية كانت كلما الخارجية، البيئة تأثيرات مع للتفاعل مهيأة الداخلية البيئة كانت كلما -

  .أنجح و أسرع الديمقراطي
 بين و األوروبي، االتحاد ودول الجزائر بين التشريعات اختالف بين سلبية سببية عالقة توجد -
  .جزائرية-االورو الشراكة خالل من الجزائر في الديمقراطي التحول دعم على اقدرته

  :أهداف الدراسة
تظهر أهمية أي دراسة في طبيعة الموضوع الذي تعالجه، و اإلشكالية التي تطرحها، و النتائج 

الذي  التي يتم التوصل، إضافة إلى أثرها في النقاشات المهتمة بنفس الموضوع، و في الحقل المعرفي
طرحت ضمنه بوجه عام، سواء ما يتعلق بشرح و توضيح األفكار الغامضة، أو إضافة أفكار جديدة 
في اإلطارين المعرفي و العلمي بشأن الظاهرة المدروسة،خصوصا إذا كانت افتراضات و نتائج 

  . الدراسة تستجيب لمتطلبات البيئة المستهدفة
د دعا إلى تسييس العلم من خالل ربطه أكثر بالواقع، فإن هذه إذا كان دافيد ايستون ق: العلمية ألهدافا

الدراسة ستحاول االنتقال من مستوى وصف مسار التحول الديمقراطي في الجزائر و العالقات 
جزائرية في إطار الشراكة، إلى مستوى إعطاء الوصفة المناسبة الستفادة وطنية أكبر من - االورو
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ى مستوى مسارات التعاون أو على مستوى دعم الديمقراطية، و جزائرية سواء عل-الشراكة االورو
ذلك في ضل ازدواجية التوجه األوروبي بين السعي إلى تدعيم و تعميق مساره االندماجي و توسيعه 

  .نحو الشرق، و إعادة طرح عالقاته مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط
  :الدراسات السابقة

لها عالقة بالموضوع، سواء على مستوى أقسام العلوم  بعد البحث حول مختلف الدراسات التي
السياسية أم أقسام تخصصات ذات االهتمام بالموضوع، تأكد أن بعض هذه الدراسات اهتمت بالتحول 

جزائرية ، كموضوعين مستقلين للدراسة، و لم -الديمقراطي، و البعض اآلخر تناول الشراكة االورو
المؤثرات الخارجية في "ن هذين المتغيرين في سياق ما يسمى بتجمع بي- في حدود العلم- يتم العثور

  ".التحول الديمقراطي
  : ففي إطار التحول الديمقراطي يمكن اإلشارة إلى ما يلي

 : فرحاتي عمر دراسة

 مذكرة عن عبارة وهي ،"الجزائر في الديمقراطية إشكالية "عنوان تحت الدراسة هذه جاءت قد و

 بجامعة الدولية والعالقات السياسية العلوم معهدب مقدمة اإلدارية و السياسية تالتنظيما فرع في ماجستير

هل يجوز تسبيق األمور : و قد جاءت إشكالية هذه الدراسة كالتالي 1992 الجامعية للسنة الجزائر
الليبرالية قادرة عند التمسك بها على حل مشاكل االقتصادية على األمور السياسية؟ و هل هذه النظرة 

الجزائر؟ و هل التوجهات الكبرى للقوى السياسية و طبيعة تحركها تساعد في تجذير الديمقراطية و 
  إرساء  قواعدها في الجزائر؟

  : دراسة أحمد طعيبة
" -حالة الجزائر–دور المؤسسة التشريعية في دعم التحول الديمقراطي "موسومة بوهي دراسة 

 السياسية العلوم معهدب مقدمة اإلدارية و السياسية ظيماتالتن فرع في وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه
 تساؤل على اإلجابة إلى الدراسة سعت قد و ،2007 الجامعية للسنة الجزائر بجامعة الدولية والعالقات

 المؤسسة تأثير هو ما: يلي فيما الرئيسي السؤال تمثل حيث ، الفرعية األسئلة من عدد و رئيسي
  الجزائر؟ في الديمقراطي التحول دعم في التشريعية

 وآخرون قيرة إسماعيل دراسة

 من مكون ثبح فريق الدراسة ذهبه قام وقد ،"الجزائر في الديمقراطية مستقبل "عنوان تحت
 الدراسة هذه جاءت وقد .مقدما غليون برهان و فياللي صالح غربي، علي دليو، فضيل قيرة، إسماعيل
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 من يتخذ الذي ، "العربية البلدان في الديمقراطية دراسات مشروع"  ابه يقوم شاملة دراسة سياق في

 الدراسات أولى كانت وقد السياسي، االنفتاح بدأت التي العربية الدول من عدد على -له مقرا أكسفورد

 الوحدة دراسات مركز منشورات من هو و إليه، التطرق بصدد نحن الذي الكتاب هذا إنجازها، يتم التي
  .2002جانفي في العربية
  :آخرون و الرياشي سليمان دراسة

 و االقتصادية و واالجتماعية السياسية الخلفيات :الجزائرية األزمة" ب معنونة دراسة هي و
 من مجموعة انجاز من هي و ، 1999 لسنة العربية الوحدة دراسات مركز عن صادرة" الثقافية

 األوضاع أقسام ثالثة إلى الدراسة هذه قسمت حيث جزائريين، باحثين بينهم من العرب المفكرين
  . الثقافية واألوضاع ،االقتصادية و واالجتماعية األوضاع ،السياسية

  : إلى اإلشارة يمكن ، جزائرية- االورو الشراكة بخصوص و
  :أمال يوسفي دراسة

  "مغاربية من اتفاقيات التعاون إلى اتفاقيات الشراكة-العالقات االورو"موسومة بو هي دراسة 

 للسنة الجزائر بجامعة الحقوق بكلية مقدمة الدولي القانون في و هي عبارة عن أطروحة دكتوراه
 األسئلة من عدد و رئيسي تساؤل على اإلجابة إلى الدراسة سعت قد و ،2005/2006 الجامعية
 :يلي فيما الرئيسي السؤال تمثل حيث الفرعية،

 أم المغاربية، البلدان حقوق يضمن هل و ،السابقة ونالتعا صيغة عن يختلف الجديد التعاون إطار هل
  السبعينات؟ فترة إبان سائدة كانت التي السابقة الدولي التعاون لصيغة بعث إعادة نجرد أنه

  :جمال عمورة دراسة
هي عبارة  ،"متوسطية األورو العربية ةالشراك التفاقيات وتقييمية تحليلية دراسة :"تحت عنوان

 الجامعية للسنة الجزائر بجامعة اقتصادي تحليل :فرع االقتصادية العلوم في عن أطروحة دكتوراه
  .جزائرية -األورو الشراكة واقع لمناقشة كامال فصال خصص حيث ،2005/2006

  : إضافة إلى بعض المراجع باللغة األجنبية  مثل
-Aomar Baghzouz Les Relations Europe-Pays Du Maghreb.Mutations, Enjeux 
Et Implications. Bilan D’un Demi-siècle (1956-2006) Thèse Pour L’obtention 
Du Doctorat D’état Es Sciences Politiques Option Sciences Des Organisations, 
Université D’Alger Faculté Des Sciences Politiques Et De L’information 
Département Des Sciences Politiques Et Des Relations Internationales Année 
Académique : 2006-2007 
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    :اإلطار النظري
 سوف واحدة غير ممكن وإال لمقاربة وفقا السياسية العلوم في أي موضوع أو ظاهرة دراسة إن

 المتزايد والتعقد العلوم السياسية عولموض مستقرةالال للطبيعة نتيجةوهذا  للدراسة، تقييدا ذلك يكون

 لخال من التصورات النظرية للعالقات الدولية اعتماد مختلف الضروري من كان الدولية لذا للسياسة
 ، ولما كانت إشكالية هذا البحث مركبة منتحليلية ومعيارية أطر شكل هذه النظريات على إلى التطرق

  .ظريات المحللة لكل متغير على حدامتغيرين، وجب اللجوء إلى الن
 :اإلطار المنهجي

 وخطوات قواعد تتضمن للمشكلة، دراسته في الباحث يتبعها التي الطريقة هو المنهج أن باعتبار

 نتائج على والوقوف الحقيقة اكتشاف إلى الوصول أجل من فرضياته، واختبار البحث أسئلة على لإلجابة

 األهداف المحددة من خالله تفرض على الباحث أن يتبع منهجا دونو أن طبيعة الموضوع و  ،1دقيقة

 أخر، كما أن الظواهر السياسية و االجتماعية عموما ظواهر معقدة، مركبة، ومتعددة األبعاد، ومن ثمة

 تتضمن مركبة منهجية على الدراسة هذه في االعتماد تممن الصعب دراستها من خالل منهج واحد، لذا 

  : ةالتالي المناهج
تعد المقارنة بالنسبة للعلوم االجتماعية جزء أساسي من البحث العلمي، و كما قال  :المنهج المقارن

 من خالل إجراء أن العقل ال يعرف أن يدرس إال Alexis de Tocquevilleاليكسيس دو طوكفيل 
لمفهوم  المقارنات، و على هذا األساس  يحاول البحث أن يقارن بين مدى تطابق األسس النظرية

و التحول الديمقراطي و التزامات االتحاد األوروبي في هذا المجال من جهة، و مختلف المجهودات 
  .إلرساء هذه األسس من جهة أخرى اإلجراءات الجزائرية
و يظهر استخدام هذا المنهج من خالل تحليل النصوص القانونية و الدستورية  :منهج تحليل مضمون

ددية السياسية، و أيضا من خالل تحليل إعالن برشلونة و اتفاقية الشراكة مع الخاصة و المتعلقة بالتع
 .االتحاد األوروبي في شقيهما السياسي و المتعلق بحقوق اإلنسان و الديمقراطية 
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  :المفاهيمي اإلطار
من خالل موضوع الدراسة، يظهر أن هناك مصطلحين أساسيين، هما الشراكة باعتباره المتغير 

  .التحول الديمقراطي باعتباره المتغير التابع، و هما مصطلحيين يكتسيان داللة واسعة المستقل، و
 

  :الديمقراطي التحول مفهوم
 عن يختلف الفكرية، الساحة على المطروحة الحديثة المفاهيم أحد الديمقراطي التحول مفهوم عتبري

 كشرط المتخلفة المجتمعات وتنمية تحديث بعمليات سابقًا ارتبطت التي التقليدية، الديمقراطية مفهوم

 تتابعا تتضمن الديمقراطي التحول عملية أن المعاصرة األدبيات تؤكد حيث، فيها ديمقراطي نظامٍ إلرساء

 إلى فالتوصل ثانيا، االنتقالية المرحلة اجتياز ثم أوال، السلطوي النظام على بالقضاء تبدأ للمراحل زمنيا

 .1الرسوخ مرحلة

  : ةمفهوم الشراك
يرمي مفهوم الشراكة إلى بناء فضاء اقتصادي و أمني أوروبي، يستجيب لديناميكية 

اإلقليمية، حيث وضعت ندوة برشلونة القواعد لمسار قصد خلق إطار يجمع االتحاد األوروبي /العولمة
ذا دولة متوسطية من جهة أخرى، وتم فيها االتفاق على خلق آلية هدفها متابعة و دفع ه 12من جهة و 

  . 2المسار إلى األمام
  : يعرف ناصف يوسف حتي الشراكة بأنها 

نهج أوروبي للتحالف مع الدول التي كانت في وقت ما ضمن دائـرة النفـوذ األوربـي، بأسـواقها      "
وضعت األرضية المشتركة  الشراكة كمشروع،، ف3"ومواردها األولية وبما فرض عليها من ثقافة ولغة 

راد له أن يكون شامال، بمعنى أن ال يطبق فقط على المسـتوى االقتصـادي   لبعث مسار من التعاون ي
  .المالي، بل يشمل أيضا المجاالت السياسية واألمنية، إضافة إلى المسائل االجتماعية واإلنسانية

 
 :التقسيم الهيكلي للبحث

 المنهجي بناءلل وفقا الدراسة تناول سيتم الموضوعة، والفرضيات المطروحة اإلشكالية إلى استنادا

  :التالي
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