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Abstract
Objective: The purpose of this Paper is to examine how the European Union,
through its neighborly policy based on normative power, transfers European
norms and values to Islamic countries in the south and east of the Mediterranean
and Europeanizes them, and what are the consequences of these actions?
Method: The analytical framework for examining the subject of the article is
normative power theory and the research method used is the descriptive-analytical
method. Also, the method of data collection is the method of libraries in which
various sources including books, articles, documents, comments of relevant
officials, etc. have been studied and the relevant data has been collected.
Results: European Union In order to ensure security and stability for itself and to
prevent the emergence of new dividing lines between Europe and neighboring
countries and to strengthen relations with non-member countries which have a
strategic role to play in reorganizing the EU's geopolitical and economic power,
by Neighborhood policy, through the conditionalizing of bilateral relations or
through regional initiatives with the southern and eastern Mediterranean
countries, forces them to move in the direction of their desired values and norms
in the political, economic, cultural and social spheres, which is the essence of the
Europeanization process.
Conclusion: The Europeanization of Islamic countries in the south and east of the
Mediterranean through the EU's neighborhood policy has consequences such as
diminishing political Islam in the region, transforming Islamic values,
normalizing regional relations with the Zionist regime, overshadowing the
Palestinian as one of the most central issue among Islamic countries, the
deterioration of economic cooperation between Islamic countries is followed by
the integration of the countries of the region in the single European market.
Keywords: European Union, Europeanization, Neighborhood Policy, Normative
Power, Southern Mediterranean Neighbors, Mena Region.
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چکيده
هدف :هدف اين مقاله بررسی اين موضوع است كه اتحاديه اروپا از طريق سیاست همسايگی مبتنی بر قدرت
هنجاري چرا و چگونه اقدام به انتقال هنجارها و ارزشهاي اروپايی به كشورهاي اسالمی جنوب و شرق مديترانه
و اروپايی كردن آنها میكند و اين اقدامات چه پیامدهايی در پی دارد؟
روش :چارچوب تحلیلی براي بررسی موضوع مقاله نظريه قدرت هنجاري و روش تحقیق مورد استفاده روش
توصیفی -تحلیلی است .همچنین شیوه گردآوري داده ها شیوه كتابخانه هاي است كه در اين چارچوب منابع
مختلف شامل كتاب ،مقاله ها ،اسناد ،اظهار نظر هاي مقامات مربوطه و  ...بررسی شده و داده هاي مربوطه جمع
آوري گرديده است.
یافتهها :اتحاديه اروپا درراستاي تضمین امنیت و ثبات براي خود و پیشگیري از ظهور خطوط جداكننده جديد بین
اروپاي گسترشيافته و كشورهاي همسايه و تقويت روابط با كشورهايی غیرعضو كه ازاهمیت راهبردي براي
بازآرايی ژئوپلیتیکی و اقتصادي اتحاديه اروپا به عنوان يک بازيگر جهانی برخوردارند ،در چارچوب قدرت
هنجاري و سیاست همسايگی از طريق مشروطسازي روابط دوجانبه يا از طريق ابتکارات منطقهاي خود با
كشورهاي جنوب و شرق مديترانه آنها را وادار به حركت در مسیر ارزشها و هنجاريهاي مورد نظر خود در
زمینههاي سیاسی ،اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی كه جوهر فرايند اروپايیسازي است،
نتیجهگیری :اروپايی كردن كشورهاي اسالمی جنوب و شرق مديترانه از طريق سیاست همسايگی اتحاديه اروپا
تبعاتی همچون كمرنگ كردن اسالم سیاسی در منطقه ،استحاله ارزشهاي اسالمی ،عاديسازي روابط منطقه با
رژيم صهیونیستی ،تحتالشعاع قرار دادن مسئله فلسطین به عنوان محوريترين مسئله جهان اسالم ،ايجاد اختالف
و تفرقه بین كشورهاي اسالمی ،خدشهدار كردن همکاريهاي اقتصادي بین كشورهاي اسالمی از طريق ادغام
كشورهاي منطقه در بازار واحد اروپا در پی دارد.
واژگانکلیدی :اتحاديه اروپا ،اروپايیسازي ،سیاست همسايگی ،قدرت هنجاري ،همسايگان جنوب مديترانه،
منطقه منا.
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 -1مقدمه
منحصربهفرد بودن غرب آسیا از منظر جغرافیايی و راهبردي همه قدرتهاي بزرگ را در طول
تاريخ بر آن داشته تا پیشبرد منافع خود را در اين منطقه مد نظر قرار دهند .اين منطقه همچنین
دربردارنده بزرگترين ذخاير نفت جهان است كه بعد از جنگ جهانی دوم به يک منبع عادي براي
مداخله خارجی تبديل شده است .عالوه بر منحصربهفرد بودن از منظر جغرافیايی و راهبردي،
خاورمیانه محل تولد و مركز معنوي سه دين بزرگ يکتاپرستی يعنی يهوديت ،مسیحیت و اسالم
است .به دلیل اهمیت ژئوپلیتیک غرب آسیا هرگونه منازعه بیندولتی يا دروندولتی در اين منطقه
قابلیت بیثبات سازي منطقه را به عنوان يک كل يا بر هم زدن موازنه قواي منطقهاي و نیز تحت
تأثیر قرار دادن ثبات جهانی را دارد .به اين داليل غرب آسیا يکی از مراكز اصلی امور جهانی
است ،عرصهاي حساس از نظر اقتصادي ،سیاسی و فرهنگی (Stivachtis, 2018: iv) .گسترش
اتحاديه اروپا در سال  3334اروپا را با سه چالش مواجه كرد -8 :تضمین امنیت و ثبات اتحاديه
در طول مرزهاي خارجی جديد -3 .پیشگیري از ظهور خطوط جداكننده جديد بین اروپاي
گسترشيافته و كشورهاي همسايه -2 .تقويت روابط با آن دسته از كشورهايی كه اگرچه عضو
اتحاديه اروپا نیستند يا نامزد پیوستن به اين اتحاديه نیستند ،اما از اهمیت راهبردي براي بازآرايی
ژئوپلیتیک و اقتصادي اتحاديه اروپا به عنوان يک بازيگر جهانی برخوردارند .كشورهاي اسالمی
منطقه غرب آسیا و شمال آفريقا (منا) 8كه در سواحل جنوب و شرق درياي مديترانه واقع شدهاند،
به عنوان منشأ بسیار از اين چالشها ،بستري مناسب براي اجراي تمرينی سیاستهاي اتحاديه
اروپا محسوب میشوند .در پرتو نزديکی جغرافیايی به اروپا و روابط گسترده تاريخی ،سیاسی و
اقتصادي بین برخی از كشورهاي منطقه منا با برخی از كشورهاي اروپايی ثبات و آرامش منطقه
منا همیشه داراي اهمیت راهبردي بااليی براي اتحاديه اروپا بوده است .در دو دهه اخیر
چالشهايی همچون منازعات بین دولتها ،ناآرامیهاي سیاسی ،جنگهاي داخلی ،گسترش
تروريسم و افراط گرايی ،تغییرات اقلیمی و آب و هوايی ،و مهاجرت بستر مناسبی را براي
مداخالت اتحاديه اروپا در اين منطقه به اشکال مختلف در سطوح محلی ،ملی و منطقهاي ايجاد
كرده است (Colombo et al, 2017:25) .مهمترين پاسخ اتحاديه اروپا به اين چالشها تدوين
سیاست همسايگی اروپا3است كه ابتدا سال  3334براساس بیانیه سال  3332كمیسیون اروپا با
عنوان «اروپاي وسیعتر»2معرفی شد و از سال  3332كارش آغاز شد .اتحاديه اروپا از طريق
سیاست همسايگی با همسايگان خود در جنوب و شرق روابط ترجیحی كه براساس تعهد متقابل
به ارزشهاي مشترک از جمله دموكراسی ،حقوق بشر ،حاكمیت قانون ،حکمرانی خوب ،اصول
)1. Middle East and North Africa region (MENA
)2.European Neighbourhood Policy (ENP
3.wider Europe
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اقتصاد بازار و توسعه پايدار است اعطا میكند .سطح گسترش اين روابط به میزانی كه اين ارزشها
از سوي كشورهاي همسايه مورد توجه قرار گیرد بستگی دارد .اين مقاله درصد پاسخگويی به
اين پرسش است كه اتحاديه اروپا از طريق سیاست همسايگی مبتنی بر قدرت هنجاري چگونه
اقدام به انتقال هنجارها و ارزشهاي اروپايی به كشورهاي اسالمی جنوب و شرق مديترانه و
اروپايی كردن آنها میكند و اين اقدامات چه پیامدهايی دارد؟ مقاله با اين فرض به بررسی موضوع
پرداخته كه اتحاديه اروپا در چارچوب قدرت هنجاري و سیاست همسايگی از طريق
مشروطسازي روابط دوجانبه يا از طريق ابتکارات منطقهاي خود با كشورهاي جنوب مديترانه
آنها را وادار به حركت در مسیر ارزشها و هنجاريهاي مورد نظر خود در زمینههاي سیاسی،
اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی كه جوهر فرايند اروپايیسازي است ،كرده و اين امر پیامدهاي
مختلف منطقهاي ،اقتصادي و فرهنگی در پی داشته است .در اين چارچوب ابتدا قدرت هنجاري
به عنوان چارچوب تحلیلی بررسی میشود و بعد از آن مفهوم اروپايیسازي مورد بحث قرار
خواهد گرفت ،سپس اهداف و ابعاد اروپايیسازي از طريق سیاست همسايگی اتحاديه اروپا و
نیز ابزارهاي اقتصادي و كاركردهاي آن در منطقه منا بررسی خواهد شد .در پايان نیز پیامدهاي
آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 -2چارچوب نظري مقاله
چارچوب نظري مقاله براي تبین اهداف سیاست همسايگی اتحاديه اروپا در كشورهاي منطقه
جنوب و شرق مديترانه و اروپايیسازي آنها ،قدرت هنجاري 8است .مفهوم قدرت هنجاري در
ايدئالترين و خالص ترين شکل خود ذهنی تا مادي و فیزيکی است .اين به معناي آن است كه
استفاده از اين قدرت كاربرد توجیهات هنجاري تا انگیزههاي مادي يا قدرت فیزيکی است.
بنابراين ،موضوع توجیه هنجاري نیازمند يک دوره زمانی بسیار متفاوت و يک شکل متفاوت از
مشاركت در سیاست جهانی است .در اين چارچوب روابط و سیاستها با ساير مناطق جهان بايد
از نظر هنجاري مستمر ،قابل فهم و توجیهپذير براي ديگران باشد و تا نسل بعدي امکان استمرار
داشته باشد .به عبارت ديگر كاركرد قدرت هنجاري مانند كاركرد آب بر روي سنگ تدريجی
است ،تا عملکرد يک بمب ناپالم در يک روز صبح به طور ناگهانی .تبین قدرت هنجاري به عنوان
توجیهگر ذهنی و غیرمادي نیازمند فهم و تحلیل سه موضوع اصول ،اقدامات و آثار به هم پیوسته
آن است .قدرت هنجاري قبل از هر چیز بايد به عنوان يک امر مشروع تلقی شود .براي اينکه
توجیه قدرت هنجاري متقاعدكننده و جذاب باشد بايد قواعد پیشبرنده آن نیز از مشروعیت
برخودار باشد .چنین مشروعیتی در سیاست جهانی از كنوانسیونها ،معاهدات يا موافقتنامههاي
امضاشده حاصل میشود .ثانیا اقدامات انجامشده براي پیشبرد قدرت هنجاري بايد متقاعدكننده
1.normative power
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و مستدل باشد و موجب اعتبار و آبرومندي يا مايه شرمساري باشد .متقاعدسازي در پیشبرد و
اجراي قواعد و اصول قدرت هنجاري در سیاست جهانی نیازمند مشاركت سازنده ،نهادينهسازي
روابط و ترغیب گفتوگوهاي چندجانبه و میان چند طرف از شركتكنندگان باشد .همچنین
قدرت هنجاري براي تاثیرگذاري اقدامات انجامشده در زمینه اجراي قواعد و اصول بايد
اجتماعی كننده به نظر رسد .توجیه هنجاري براي اينکه متقاعدكننده و جذاب به نظر رسد بايد
شامل اجتماعی شدن ،مشاركت و مالکیت باشد .اجتماعی شدن به عنوان تاثیر اقدامات انجامشده
براي اجرا و پیشبر د قواعد و اصول در سیاست جهانی بايد بخشی از يک فرايند بیانتها از
مشاركت ،مذاكره و تفاهم باشد (Manners, 2009: 2-4) .بر اين اساس ،نظريه قدرت هنجاري
نظريهاي در مورد هنجارها ،مقررات ،ارزشها و استانداردهايی است كه در سیاست جهانی مطرح
است )Samoudi Pilehrood, 2017:5( .هنجار بینالمللی عبارت است از چیزهايی كه در روابط
بینالملل عادي ،طبیعی و رايج محسوب میشود؛ بنابراين قدرت هنجاري به معناي توسل يک
بازيگر به ايدههايی است كه در جامعه بینالمللی طبیعی و رايجند& Hekmatnejad,2016:52 (.
 )Ramezaniمفهوم قدرت هنجاري در مباحث مربوط به «قدرت بر سر ايده» يا نیروي انديشه
يا قدرت ايدئولوژيک و تمايل براي فراتر رفتن از خصیصههاي صرفاً دولتی از طريق تصور يک
هويت بین المللی براي اتحاديه اروپا نهفته است .اگر چه يان منرز 8را به عنوان كسی كه واضع
نظريه قدرت هنجاري اروپاست میشناسند ،اما خود منرز معتقد است كه اين مفهوم به نوعی از
سوي انديشمندان قبلی همچون اي .اچ .كار 3و جان گالتون 2نیز مطرح شده است .او تصريح كرده
كه قدرت هنجاري در عرصه بینالملل امر جديدي نیست؛ چرا كه كار وقتی تفاوت قدرت نظامی
و قدرت بر افکار را مطرح كرد يا فرانسوا دوچن 4وقتی از اروپا به عنوان يک نیروي فکري كه
از باورهاي بنیانگذاران آن نشئت میگیرد اشاره میكند و يا وقتی گالتون توضیح میدهد كه
قدرت ايدئولوژيک قدرت بر انديشه و افکار است همگی به نوعی عناصري از قدرت هنجاري
را به تصوير كشیدهاند )Manners, 2002:239( .منرز تفاوت رويکردهاي خود با كار و گالتون
در مورد سه قدرت مدنی ،نظامی و هنجاري را در جدول شماره يک آورده است.

1. Ian Manners
2. E.H. Carr
3. Johan Galtung
4. Francois Duchene
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جدول  -8ويژگیهاي قدرت مدنی ،نظامی و هنجاري
كار
گالتون
منرز

قدرت مدنی
اقتصادي
پاداش
استفاده
توانايی
ابزاريهاي مدنی

از

قدرت نظامی
نظامی
تنبیه
توانايی استفاده از ابزارهاي
نظامی

قدرت هنجاری
فکر
ايدئولوژي
توانايی شکلدهی
ايدههاي هنجاري

به

)Source: (Manners, 2002 :240

 -3اتحاديه اروپا و كاربرد قدرت هنجاري در روابط خارجي
تقريباً از ابتداي قرن بیست و يکم اتحاديه اروپا قدرت هنجاري را به عنوان ممیزه بینالمللی خود
انتخاب كرده است .در دوران جنگ سرد و سیطره نظام دو قطبی بر روابط بینالملل كه ممیزههاي
آن قدرت اقتصادي و قدرت نظامی بود ،جامعه اروپاي آن روز قدرت مدنی 8را به عنوان ممیزه
بین المللی خود برگزيده بود .حتی تا يک دهه بعد از پايان جنگ سرد و در دورانی كه جامعه
اروپا به اتحاديه اروپا تبديل شده بود نیز قدرت مدنی ممیزه اصلی بینالمللی اين اتحاديه تلقی
میشد .منظور از اروپاي قدرت مدنی يک برداشت جامع بود كه دربردارنده سطح گستردهاي از
روابط خارجی ،سیاستهاي خارجی و نقشهاي بینالمللی بود .در اين دوران راهبرد بینالمللی
اتحاديه اروپا از جمله نسبت به همسايگان جنوبی در منطقه منا براي پیشبرد اهداف بینالمللی و
دستیابی به اهداف سیاسی بیشتر متکی بر همکاري (تا منازعه) از طريق غیرنظامی و غالباً
اقتصادي بود (Ciambra,2008: 3).در پرتو اين رويکرد اتحاديه اروپا از دهه  8333فرايند
بارسلون را به عنوان بستر شروع سیاستهاي اروپايیساز در همسايگان جنوبی مد نظر قرار داد.
با شروع قرن بیست و يکم مفهوم قدرت مدنی تا حد زيادي كارايی خود را از دست داد و اتحاديه
اروپا به سمت انتخاب يک ممیزه ديگر بینالمللی كه قدرت تبیینكنندگی بیشتري براي روابط و
سیاست خارجی آن داشته باشد حركت كرد .اين چارچوب تحلیلی جديد مفهوم قدرت هنجاري
بود .منرز هنجارهاي مختلف اتحاديه اروپا را كه مبناي شکلگیري قدرت هنجاري اين اتحاديه
را تشکیل می دهد و امروزه با گنجانده شدن در مقررات قانونی معاهدات اين اتحاديه در شکل
زرادخانه قدرت هنجاري آن براي پیشبرد منافع و اهداف آن نمود پیدا كرده است را در جدول 3
به تصوير كشیده است.

1. Civilian Power
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جدول  -3پايههاي قدرت هنجاري اتحاديه اروپا
اصول
آزادي
دموكراسی
احترام به حقوق بشر و
آزاديهاي بنیادي
حاكمیت قانون
مبانی قانونی:
ماده  6معاهده اتحاديه اروپا

کارکردها و اهداف
وحدت اجتماعی
عدم تبعیض
توسعه پايدار

نهادهای پایا
تضمین دموكراسی
حاكمیت قانون
حقوق بشر

حقوق بنیادی
شأن انسانی
آزاديها
عدالت

-

حمايت از اقلیتها

مبناي قانونی:
ماده  3معاهده جامعه اروپا
معاهده اتحاديه اروپا و مواد  6و
 82معاهده جامعه اروپا

مبناي قانونی:
سند نهايی مصوب ژوئن 8333
شوراي سران اروپا

شهروندي
برابري
منشور حقوق
اتحاديه اروپا

بنیادين

(source:)Manners, 2002: 243

اگر چه ممکن است ابزارهاي موجود در زرادخانه قدرت هنجاري اتحاديه اروپا ابزارهاي مشروع
و مطلوب به نظر رسد ،اما نوع بهكارگیري اين ابزارهاست كه تعیینكننده ماهیت كاربرد آن است.
از منظر واقعگرايانه بايد گفت كه اتحاديه اروپا به طور ساده در پی پیشبرد هنجارهاي خود به
شکل امپراتوريهاي تاريخی و قدرتهاي جهانی معاصر است .تركیب زمینههاي تاريخی،
سیاست تركیبی و نهادهاي حقوقی در عصر بعد از جنگ سرد زمینه گنجاندن هنجارها و اصول
جهانشمول در م ركز روابط اتحاديه اروپا با اعضا و ساير كشورهاي جهان را فراهم كرده است.
فراتر از اين اتحاديه اروپا بیشتر از هر بازيگر جهانی به سمت مشروطسازي روابط خارجی خود
براساس هنجارهاي اروپايی حركت كرده و اهداف سیاست خارجی و سیاست توسعهاي خود را
به تحقق هنجارهاي مورد نظر در كشورهاي هدف مشروط نموده است)Manners, 2002: 240( .
اهداف گنجاندهشده در نسل دوم مشروطسازي سیاسی كمکهاي خارجی بسیار متفاوت از
گذشته است .اكنون كمک خارجی تنها انتقال منابع و سرمايه به كشور هدف نیست ،بلکه عامل
مهمی براي انتقال فرهنگ و ارزشها نیز تلقی میشود .اين ارزشها همیشه بخشی از بستههاي
كمک است .بر همین اساس برخی بر اين باورند كه كمک خارجی قدرتهاي متوسط غربی ريشه
عمیق در ارزشهاي آنها دارد (STOKKE, 2006:21).درواقع فقدان قدرت نظامی اتحاديه اروپا
موجب شده تا قدرت هنجاري نقش مهمی در پیشبرد اهداف مختلف اين اتحاديه در خارج از
مرزهاي آن بر عهده گیرد .بر اين اساس جوهر قدرت هنجاري اتحاديه اروپا ارائه كمکهاي
مشروطسازيشده با هدف گسترش هنجارهاي و ارزشهاي اروپايی به كشورهاي خارج از اين
اتحاديه از جمله همسايگان جنوبی است .در اين چارچوب سیاست همسايگی بستر مناسبی براي
بهكارگیر ي ابزارهاي قدرت هنجاري اروپا در كشورهاي اسالمی همسايه جنوبی آن فراهم كرده
است.
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لنز توبیاس8در مقالهاي با عنوان «قدرت هنجاري اروپا و منطقه گرايی انتشار انديشه و
محدوديتهاي آن» 3با پیوند زدن قدرت هنجاري با نظريه انتشار انواع قدرت و شیوههاي انتشار
و نفوذ آن را به شرح جدول  2مشخص كرده است.
جدول  – 2انواع قدرت و شیوههاي انتشار آن

ساز و كارهاي انتشار
قدرت نظامی
قدرت مدنی
قدرت هنجاري

اجبار
اعطاي پاداش
رقابت
اجتماعی كردن
تقلید كردن

نوع انتشار قدرت توسط
اتحاديه اروپا
مادي ،فعال
مادي ،فعال
مادي ،منفعل
فکري ،فعال
فکري ،منفعل

ابزارها /كانالهاي انتشار
تحمیل نظامی ،تهديدات ( مشروطسازي منفی)
تجارت و موافقتنامههاي همکاري ،كمکهايی فنی و مالی
(مشروطسازي مثبت)
ادغام گسترده در بازار داخلی
موافقتنامههاي همکاري ،گفتوگوهاي سیاسی ،كمک فنی
همگرايی موفقیتآمیز ،نمايندگی گفتمانی ،روايی و سمبلیک

)Source: (Tobias, 2013: 213

اتحاديه اروپا همچنین به شش طريق هنجارهاي خود را ترويج میدهد .8 :سرايت 2كه درواقع
ترويج و انتشار هنجارهاي ناشی از ترويج ايدهها از سوي اتحاديه اروپا به ساير كنشگران است.
 .3انتشار اطالعات 4كه نتیجه بهكارگیري طیفی از ارتباطات راهبردي و ارتباطات اعالمی است.
 .2انتشار رويهها 5كه متضمن نهادينه شدن يک رابطه میان اتحاديه اروپا و طرف ثالث ،عضويت
در يک سازمان بینالمللی و گسترش اتحاديه اروپا است .4 .انتقال 6كه اتحاديه اروپا با تبادل
كاال ،تجارت ،كمکهاي مالی يا كمکهاي فنی با طرفهاي ثالث از طريق ابزارهاي مالی،
ارزشهاي مورد نظر خود را منتقل میكند .5 .انتشار آشکار 2نیز در نتیجه حضور فیزيکی اتحاديه
اروپا در دولتهاي ثالث و سازمانهاي بینالمللی اتفاق میافتد )6 .صافی فرهنگی 1نیز بر
هنجارهاي بینالمللی و يادگیري سیاسی مؤثر در دولتهاي ثالث و سازمانها اثر میگذارد و به
يادگیري ،انطباقپذيري و مقاومت در برابر هنجارها منتهی میشود(Samoudi Pilehrood, .

)2017:6

1. Lenz Tobias
2. diffusion and its limits) (EU normative power and regionalism: ideational
3. Contagion
4. Information Diffusion
5. Procedural Diffusion
6. Transference
7. Overt Diffusion
8. Cultural Filter
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 -4مفهوم و ابعاد اروپاييسازي
وقتی سخن از اروپايیسازي به میان میآيد اولین پرسشی كه ممکن است به ذهن برسد اين است
كه اروپا كجاست يا اروپا چیست؟ پرسش از كجايی اروپا معطوف به عرصه جغرافیايی و مکانی
آن است .بسیاري از انديشمندان فهم اروپا را به عنوان يک قاره يا پهنه جغرافیايی با ويژگیهاي
خاص خود مطرح كردهاند .مخالفان ديدگاه جغرافیايی در طرف ديگر بر اين باورند كه به جاي
سؤال از كجايی اروپا بايد سؤال از چیستی اروپا مطرح شود .آنها معتقدند كه آنچه هويت اروپا
را در طول تاريخ تضمین كرده فرهنگ مشترک اروپاست .بر همین اساس ،اروپايی كردن معطوف
به انتقال ارزش هاي فرهنگی است .اگرچه انديشمندان تعاريف و معانی مختلفی براي اصطالح
اروپايیسازي ارائه كردهاند ،اما بیرگیرت سیترمان  8در مقالهاي با عنوان «اروپايیسازي :يکگام
به پیش در فهم اروپا» 3پس از اشاره به تعاريف مختلف اشارهشده از سوي انديشمندان درباره
اروپايی سازي و اروپايی كردن به تعريف اروپا از سه منظر تاريخی ،فرهنگی و سیاسی پرداخته
است .از منظر تاريخی مفهوم اروپايی كردن به «صدور» نهادها ،رويهها و «سبک زندگی» اروپايی
به خارج از قاره اروپا و عمدتاً از طريق شیوههاي استعماري و با زور و اجبار اشاره دارد .جامعه
كشورهاي مشترکالمنافع بريتانیا با اعضا و نظامهاي سیاسی آنها كه امروزه بیانگر مدل انگلیسی
هستند يک نمونه از اين نوع اروپايی كردن است .تعاريف مبتنی بر اروپايی كردن فرهنگی بر
مسائل فرهنگی و هويتی استوار است و بیشتر در حوزه مردمشناسی قرار دارد .اين نوع اروپايی
كردن بیشتر به تغییر هويتها و نسبی كردن هويتهاي ملی معطوف است .انتشار فرامرزي
عادتها ،باورها و سنتهاي روزانه البته تنها به حوزه مردمشناسی تنها محدود نیست و كل عرصه
اجتماعی را در بر میگیرد .فهم اين مفهوم بسیار گسترده است و با موضوعاتی همچون شهروندي،
استانداردسازي رويههاي فرهنگی( ،بهعنوان مثال تماشاي فیلم و مجموعههاي مشابه) و نیز
افزايش تماسهاي شخصی فرامرزي يا اينکه فروشگاهها و رستورانهاي مشابه در همه جا پیدا
شود سروكار دارد .اين نوع اروپايی كردن را «اروپايی كردن غیررسمی» 2مینامند كه نتیجه آن
گسترش روزافزون «همسانسازيهاي بین فرهنگی» 4است .اروپايی كردن مبتنی بر اروپاي
سیاسی به نهادهاي اروپايی همچون شوراي اروپا و سازمان امنیت اروپا اشاره دارد .البته بخش
عمدهاي از تعاريف اروپايی كردن مبتنی بر اروپاي سیاسی بر اتحاديه اروپا معطوف است .در اين
راستا اروپايی كردن به فرايند گسترش اتحاديه اروپا اشاره دارد(Sittermann, nd:2-4).

1. Birgit Sittermann
2. Europeanisation-A Step Forward in Understanding Europe
3. Informal Europeanization
4. cross-cultural convergence
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برخی ديگر از انديشمندان مسئله اروپايیسازي را از منظر حکمرانی خارجی اتحاديه اروپا مورد
توجه قرار دادهاند .فرانک شیمیل فینگ 8در مقالهاي با عنوان «اروپايیسازي وراي مرزهاي
كشورهاي عضو» 3مسئله اروپايی كردن را از منظر حکمرانی اروپايی2مورد توجه قرار داده است.
او بیان میكند كه فهم ما از حکمرانی اروپا اين است كه اتحاديه اروپا داراي قواعد و سازوكارهايی
براي تنظیم رفتار بازيگران عمومی و خصوصی در عرصههاي سیاستی و سیاستگذاري است .بر
اين اساس ،اروپايیسازي عبارت خواهد بود از اجرا و همساز شدن ساير كشورها با قواعد رسمی
و غیررسمی ،رويهها ،پارادايمهاي سیاسی ،سبکهاي زندگی ،و شیوههاي انجام امور ،باورها و
الگوهاي مشتركی كه ابتدا در شکلگیري سیاسی و سیاستی اتحاديه اروپا تعريف و تحکیم شده
است .از دهه  8333اين رويکرد به خارج از مرزهاي رسمی اتحاديه اروپا و اعمال حکمرانی
اتحاديه اروپا بر بازيگران خارجی از طريق شکلگیري ترتیبات نهادي براي ارتباط با كشورهاي
خارج از مرزهاي رسمی اروپا كه قابلیت عضويت در آن را ندارند ،مورد توجه قرار گرفت .اين
امر از سال  8335در چارچوب فرايند بارسلون براي همسايگان مديترانه و از سال  3334در
چارچوب سیاست همسايگی براي كشورهاي اروپاي شرقی ،غرب آسیا و شمال آفريقا دنبال
میشود .اين ترتیبات در مركز خود وابستگی متقابل كشورهاي همسايه با سیاستها ،قواعد
اتحاديه اروپا در فقدان عضويت رسمی را مديريت میكند .اين درواقع اعمال حکمرانی خارجی
اتحاديه اروپاست كه اعمال مدل و قواعد حکمرانی آن در جهان خارج است كه اگر موفق شود،
به اروپايی كردن حکمرانی ملی و فراتر از مرزهاي ملی كمک میكند(Schimmelfennig, .
)2012

اگرچه از نظر تحلیلی میتوان اروپايی كردن را به ابعاد مختلف اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی
تقسیم كرد ،اما در عرصه عملی مجموعهاي از ابعاد اقتصادي ،سیاسی و فرهنگی ماهیت اروپايی
كردن را تشکیل میدهد كه از طريق سیاست خارجی و به طور مشخص سیاست همسايگی
اتحاديه اروپا دنبال میشود .در مورد كشورها ،اصل و هدف اساسی سیاست خارجی يک كشور
پیشبرد منافع ملی است .از آنجا كه جامعه اروپا و بعداً اتحاديه اروپا ماهیت كشور يا يک جامعه
ملی را ندارد سیاست و روابط خارجی آن نیز نمیتواند در پی تحقق منافع ملی باشد ،بر اين
اساس روابط خارجی جامعه اروپا در دوران قبل از پیمان ماستريخت و سیاست خارجی اين
اتحاديه در دوران پس از ماستريخت بر مبناي اصولی قرار گرفته است كه مورد توافق همه
كشورهاي عضو بود و به هیچ جامعه ملی خاص به تنهايی تعلق نداشت .در دوران جنگ سرد كه
نظام دوقطبی به رهبري اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی و اياالتمتحده آمريکا حاكم بود،
جامعه اروپا سعی داشت در بین اين دو قدرت نظامی و اقتصادي ماهیت خود را به عنوان يک
1. Frank Schimmelfennig
2. Europeanization beyond the member states
3.European governance
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قدرت مدنی معرفی كند .از اوايل قرن  38به بعد و با ظهور مفهوم قدرت هنجاري در عرصه
مطالعات آكادمیک اتحاديه اروپا خود را به عنوان يک قدرت هنجاري معرفی كرده است .بر اين
اساس ،سیاست خارجی و به طور كلی روابط خارجی اين اتحاديه در پیشبرد اصول و اهدافی
است كه تعیینكننده ماهیت هنجاري آن است .پیمان لیسبون ارزشهايی كه بايد در سیاست
خارجی اتحاديه اروپا اعالم شود و اصولی كه بايد راهنماي اقدامات قرار گیرد را مشخص كرده
است .بر اين اساس ،سیاست خارجی و امنیتی اتحاديه اروپا به عنوان يک سیاست خارجی مبتنی
بر ارزش و اصول تعريف شده است .ماده  38موافقتنامه اتحاديه اروپا ،تصريح میكند كه سیاست
خارجی و امنیتی اتحاديه اروپا بر اساس اصولی عمل میكند كه عامل اصلی ايجاد ،توسعه و
گسترش اين اتحاديه بوده و اكنون میخواهد آنها را در سطح وسیعتر جهان دنبال نمايد .اين
اصول عبارتند از دموكراسی ،حکومت قانون ،جهانشمولی حقوق بشر ،آزاديهاي اساسی ،احترام
به شأن انسانی ،اصل برابري و احترام به منشور ملل متحد و حقوق بشر .البته اگرچه ظاهر اين
اصول بسیار خوب است ،اما اتحاديه اروپا در بسیاري از مواقع از اين اصول براي وارد كردن
فشار بر مخالفان خود و در عمل به دست آوردن منافع خود استفاده كرده است كه از آن به عنوان
مشروطسازي در سیاست خارجی اتحاديه اروپا ياد میشود .البته در ابتدا بیشتر مشروطسازي
مثبت بود ،يعنی اتحاديه اروپا به كشورهايی كه در مسیر تحقق و پیشبرد اين اصول و اهداف
حركت میكردند جايزه و پاداش میداد .سپس اين روند به مشروطسازي منفی يعنی مجازات
كردن كشورهاي كه با تغییرات مورد نظر اتحاديه اروپا همراهی نمیكنند ،تغییر كرده است.
 -5فرايند بارسلون بستر شروع سياستهاي اروپاييسازي در همسايگان جنوبي
سیاست همسايگی اتحاديه اروپا اگر چه از سال  3334به عنوان يک سیاست رسمی اين اتحاديه
مورد تصويب قرار گرفت ،اما بسترهاي آن از ابتداي دهه  8333بهويژه از طريق فرايند بارسلون8و
ابتکار مديترانهاي هموار شده بود .آغاز دهه  8333و به تبع پايان سیستم دوقطبی جنگ سرد،
زمینه احیاي روابط اروپا با همسايگان جنوب و شرق مديترانه را فراهم نمود .اعالمیه بارسلون
در روزهاي  31و  33نوامبر سال  8335سنگ بناي روابط اروپا با مديترانه محسوب میشود.
اين اجالس در بارسلون اسپانیا برگزار شد و  85عضو آن زمان اتحاديه اروپا به همراه  83كشور
جنوب و شرق مديترانه شامل مغرب ،الجزاير ،تونس ،مصر ،رژيم صهیونیستی ،فلسطین ،اردن،
لبنان ،سوريه و تركیه آن را امضاء كردند كه به آن مشاركت اروپا ـ مديترانهاي 3و ابتکار
مديترانهاي نیز میگويند كه امروزه شامل  32عضو اتحاديه اروپا و  82عضو مديترانهاي يعنی
آلبانی ،لیبی ،بوسنی ،كرواسی ،موناكو ،موريتانی و مونتهنگرو و اتحاديه عرب به عنوان عضو ناظر
1. Barcelona Process
)2. Euro-Mediterranean Partnership (Euromed
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است (www.eeas.europa.eu).تغییر تصور از اروپا در میان نخبگان و رهبران سیاسی اروپا،
لزوم اتخاذ يک سیاست خارجی مشترک نسبت به مديترانه و نگاه امنیتمحور در كنار تأثیراتی
كه فقر و بیثباتی سیاسی در مديترانه بر كشورهاي اروپا داشت زمینههاي داخلی اين نگاه جديد
در اروپا بود .پايان جنگ سرد و فارغ شدن اروپا از فشارهاي نظام دوقطبی نیز باعث تعمیق و
سرعت اين پديده شد.
اهداف فرايند بارسلون در سه فصل آمده است .8 :فصل سیاسی و امنیتی :تقويت گفتوگوي
سیاسی و امنیتی براي صلح .3 .فصل اقتصادي و مالی :پیشبینی ادغام تدريجی و نسبی اقتصادي.
 .2فصل اجتماعی ،فرهنگی و انسانی :ارتقاي فهم متقابل میان فرهنگها و جوامع مدنی .عملیاتی
كردن اهداف مذكور در دو سطح صورت میپذيرد :الف) سطح دوجانبه :ارتقاي روابط بین اتحاديه
اروپا بهعنوان يک كل با هريک از كشورهاي هدف به صورت انفرادي و دوجانبه و همینطور
ارتقاي روابط همه اعضا با يکديگر ب) سطح منطقهاي :تاكید در اين سطح بر همکاريهاي منطقه
اي در حوزههاي مختلف براساس پوشش مسائل مشترک طرفهاي مديترانهاي با در نظر گرفتن
شرايط خاص هر كشور است (www.europa.eu).در فرايند بارسلون ،اصل همکاري منطقهاي
با تاكید ويژه بر تعامل كشورهاي عربی با رژيم صهیونیستی بود و لذا مثبت يا منفی بودن روند
صلح اعراب ـ اسرائیل تأثیر تعیینكنندهاي بر روي همکاريهاي يورو ـ مديترانهاي داشت.
درحالیكه در فضاي دهه  8333فضاي سیاست بینالملل چندجانبهگرايی را تجربه مینمود و
روند صلح اعراب ـ اسرائیل در مجموع براي اروپايیها امیدواركننده بود ،اما سه عامل در ابتداي
قرن بیست و يکم روابط رو به گسترش يورو ـ مديترانه را دچار مشکل كرد .يکجانبهگرايی و
تمركز بر تروريسم به ضرر دموكراسی به بهانه 88سپتامبر ،به بنبست رسیدن صلح اعراب ـ
اسرائیل و حمله آمريکا به عراق كه موجب بیثباتی بیشتر در مديترانه شد .مسائل مذكور ابعاد
منطقهاي و زيرمنطقه يورو ـ مديترانه را دچار سستی كرد و همکاريهاي منطقهاي بین رژيم
صهیونیستی و كشورهاي عربی مديترانه را به اغماء برد .اين عوامل منجر به تغییر رويکرد اروپايیان
نسبت به محیط پیرامونی خود و ظهور سیاست همسايگی از سال  3334به عنوان سیاستی براي
بازتعريف روابط اتحاديه اروپا با همسايگان خود در شرق و جنوب شد.
 -6ماهيت اروپايي سازي سياست همسايگي اتحاديه اروپا
سیاست موسوم به سیاست همسايگی اتحاديه اروپا درواقع جديدترين ابزار سیاست خارجی
اتحاديه در قبال همسايگان آن است كه درنتیجه گسترش و توسعه اتحاديه در  3334به اجرا
درآمد .اين سیاست را بايد درواقع محل تقاطع سیاست خارجی ،امنیتی ،توسعهاي و تجاري
اتحاديه اروپا دانست (Lippert, 2008) .با قطعی شدن گسترش اتحاديه اروپا و افزايش اعضا از
 85به  35و افزوده شدن تعدادي از كشورهاي شرق و مركز اروپا به اتحاديه از سال ،3332
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سیاست همسايگی اتحاديه اروپا مطرح شد (توسط رئیس وقت كمیسیون اروپا رومانو پرودي) و
در سال  3334و در آستانه گسترش اتحاديه به اجرا درآمد(Attinà & Rossi, 2004: 16).
سیاست همسايگی اتحاديه اروپا تحت تأثیر چند عامل شکل گرفت :نخست فروپاشی فرايند
صلح غرب آسیا كه به يک انتفاضه جديد منجر شد و روابط اسرائیل /فلسطینیها /اعراب را بدتر
كرد .اين تحوالت همراه با حمالت  88سپتامبر  3338كه ابتدا موجب شد دولت جورج دبلیو
بوش اعالم جنگ علیه ترور را اعالم كند و بعداً در سال  3338به افغانستان و در سال  3334به
عراق تهاجم نظامی كند و محیط ژئواستراتژيک در همسايگی اتحاديه اروپا را دگرگون كرد .دوم،
در نتیجه موج جديد گسترش اتحاديه اروپا در سال  3334مرزهاي خارجی اين اتحاديه تغییر
كرد و درنتیجه آن ،چالشهاي امنیتی جديدي براي «خارج نزديک» اروپا ظاهر شد .سوم ،نتايج
مشاركت اروپا ـ مديترانهاي كه در سال  8335شکل گرفته بود ناراضیكننده بود .بهويژه اينکه
سیاست مشترک خارجی و امنیتی متزلزل اتحاديه اروپا در آن زمان همراه با ديدگاهها و
اولويتهاي منازعه آمیز كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تأثیر منفی بر موضوعات مرتبط با امنیت
منطقه منا داشت .بهعالوه كمک مشاركت اروپايی ـ مديترانهاي بر گفتوگوهاي بینفرهنگی مانع
از افزايش اسالمهراسی در اروپا نشد و تالشها براي ترغیب اصالح سیاسی و اقتصادي
كشورهاي منطقه منا نتايج مورد انتظار را در پی نداشت (Stivachtis, 2018: 111).در راستاي
برقراري ثبات و امنیت در مرزها ،مهمترين ابزار اتحاديه مجموعهاي از اصالحات سیاسی و
اقتصادي منطبق باارزشهاي اروپايی شامل توسعه دموكراسی ،احترام به حقوق بشر ،حکومت
قانون ،حکمرانی خوب (مطابق شاخصهاي اروپا) ،بهكار بردن اصول اقتصاد بازار و توسعه پايدار
است كه بايد كشورهاي همسايه اجرا كنند .كشورهاي همسايه در عوض تعهد به اصالحات فوق
از يک حق شراكت ممتاز با اتحاديه اروپا برخوردار میشوند و میتوانند در چارچوب اين
سیاست از امتیازهاي مختلفی همچون اولويت در مناسبات اقتصادي و تجاري بهرهمند شوند.
درواقع اين سیاست به همسايگان اتحاديه به عنوان حلقهاي از دوستان مینگرد تا كشورهاي
ثالث (www.enpi-info.eu) .نکته مهم در اين زمینه اين است كه اتحاديه از طريق اين سیاست
به دنبال نوعی حضور راهبردي در وراي مرزها و صدور ارزشهايش به سرتاسر اروپا و حتی
فراتر از مرزهايش است كه میتوان آن را يک راهبرد «اروپايی ساختن كشورهاي همسايه بدون
الحاق به اتحاديه»  8دانست .درواقع كشورهاي مشمول اين سیاست بدون آنکه به عضويت اتحاديه
اروپا درآيند از يکسو مجري اصالحات مورد نظر اتحاديه اروپا و از سوي ديگر از روابط نزديک
با آن برخوردار میشوند و میتوانند در چارچوب اين سیاست از موافقتنامه و امتیازات مختلف
همچون اولويت در مناسبات اقتصادي و تجاري بهرهمند شوند.

1. Europeanization Without Accession
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محدوده اجرايی سیاست همسايگی اتحاديه اروپا كشورهايی را در بر میگیرد كه يا در همسايگی
اتحاديه اروپا قرار دارند و يا در آينده و در ادامه فرايند گسترش به عضويت اتحاديه در خواهند
آمد .اين سیاست در حال حاضر در شرق اروپا كشورهاي اوكراين ،بالروس ،مولداوي ،ارمنستان،
آذربايجان ،و گرجستان ،و در جنوب كشورهاي مغرب ،الجزاير ،تونس ،مصر ،لیبی  ،لبنان،
فلسطین ،سوريه ،اردن و رژيم صهیونیستی را در بر میگیرد .اگرچه روسیه نیز همسايه اروپاست
اما روابط اتحاديه با آن بیشتر از طريق مشاركت راهبردي پیش برده میشود تا سیاست همسايگی.
سیاست همسايگی اتحاديه اروپا از طريق انعقاد موافقتنامههاي دوجانبه و در چارچوب
قراردادهاي همکاري و مشاركت میان اتحاديه اروپا و كشورهاي هدف اجرا میشود.
()http://www.enpi-info.eu

 -7ابعاد اروپاييسازي همسايگان جنوب وشرق مديترانه
اتحاديه اروپا از مدتها قبل بر همسايگان جنوبی به عنوان تهديدات اساسی براي امنیت خود
متمركز بوده است .از منظر اتحاديه اروپا تهديدات متصور از اين جهت از تهاجم نظامی نشئت
نمیگیرد ،بلکه نتیجه بیثباتی سیاسی در اين كشورهاست كه به نوبه خود منجر به تروريسم،
جرائم ،افراطگرايی مذهبی ،سركوب ،نقض حقوق بشر و حقوق مدنی و غیره شده است .عالوه
بر اين ،مهاجرتهاي نشئتگرفته از عملکرد ضعیف اقتصادي نیز توجه اتحاديه اروپا را به
كشورهاي اسالمی شمال آفريقا و غرب آسیا معطوف كرد .بر اين اساس نهادينهسازي روابط
اتحاديه اروپا با همسايگان جنوبی كه با فرايند بارسلون در سال  8335آغاز شده بود و سپس
در چارچوب سیاست همسايگی اتحاديه از سال  3334ادامه يافته بود هدفش گسترش روابط با
اين كشورها از طريق سیاست مشروطسازي سیاسی مثبت بود .در اين راستا كشورهاي اروپايی
به میزان تالش كشورهاي اسالمی منطقه براي حركت به سمت اصول و ارزشهاي تعیینشده از
سوي اتحاديه اروپا همچون دموكراسی ،حکمرانی خوب ،توسعه احزاب سیاسی ،ايجاد جامعه
مدنی ،و ...به آنها امتیازاتی در عرصههاي اقتصادي و تجاري اعطا میكرد .ظهور انقالبهاي
عربی و مشکالتی كه از اين جهت فراروي سیاستهاي اتحاديه اروپا قرار گرفت موجب شد تا
اين اتحاديه عالوه بر اجراي سیاستهاي مشروطساز سیاسی از باال به پايین به جنبههاي
اجتماعی و بازيگران سیاسی اجتماعی نیز توجه كند .در اين چارچوب استفان فول (Stefan
) ،Fuleكمیسر اتحاديه اروپا براي گسترش اتحاديه و سیاست همسايگی گفته است «اتحاديه اروپا
درگیر حمايت از انتقال و تحول بر مبناي ارزشهاي دمکراتیک ،حقوق بشر ،حقوق زنان ،آزادي
بیان و تسامح مذهبی است»(Dandashly, 2013 : 9-12).
يکی از ابعاد مهم سیاست همسايگی اتحاديه اروپا در منطقه منا كه موجب تحول اساسی اين
كشورها در مسیر اروپايیسازي آنها میتواند تلقی شود بُعد اجتماعی سیاست همسايگی است.
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بهطوريكه میتواند گفت اين سیاست بنیانهاي اساسی تحول كشورهاي منطقه را از طريق
سیاست اجتماعی دنبال كرده است .اين سیاست بر روابط موجود بین اتحاديه اروپا و كشورهاي
منطقه (موافقتنامه هاي همکاري اروپا ـ مديترانه) بنا شده است .اعالمیه بارسلون كه در سال
 8335سنگ بناي مشاركت اروپا ـ مديترانهاي بود تاكید میكند كه تبديل حوزه مديترانه به يک
منطقه گفتوگو ،مبادله و همکاري ،تضمین صلح و ثبات و رفاه ،نیازمند تقويت دموكراسی ،احترام
به حقوق بشر ،توسعه اقتصادي و اجتماعی پايدار و متوازن است .در اين راستا مشاركت
مديترانهاي شامل سه سبد از اقدامات است :مشاركت سیاسی و امنیتی ،مشاركت اقتصادي و مالی
و مشاركت اجتماعی و فرهنگی و امور انسانی ...سبد سوم كه مرتبط با گفتوگوهاي اجتماعی و
فرهنگی بین دو طرف مديترانه است به عنوان يکی از مهمترين ابتکارات مشاركت اروپايی ـ
مديترانهاي تلقی میشود .در چارچوب اجراي برنامههاي سبد اجتماعی و فرهنگی اتحاديه اروپا
در صدد ايجاد يک مدل اجتماعی همساز باارزشهاي خود در منطقه بوده است .كمیسیون اروپا
نیز در گزارش راهبردي سیاست همسايگی سال  3334در خصوص برنامههاي اقدام آتی در
حوزه اجتماعی و فرهنگی بر مواردي همچون تقويت گفتوگو و همکاري در بُعد اجتماعی و به
طور مشخص توسعه اجتماعی ،اقتصادي ،اشتغال ،سیاست اجتماعی و اصالحات ساختاري تاكید
كرده است .اتحاديه اروپا تحقق اين اهداف را از طريق مجموعهاي از پاداش و جبران دنبال كرده
است كه در جدول  4آمده است(Orbie & Tortell, 2009: 63-66).
جدول  -4ابزارهاي صادرات سیاست اجتماعی اتحاديه اروپا به كشورهاي جنوب و شرق مديترانه از طريق
سیاست همسايگی

اقدامات
اقدامات تشويقكننده /انگیزهبخش
(هويجها)

اقدامات منفی(چماقها)

مشوقها
 ترجیحات تجاري (مفاد حقوق بشر درموافقتنامههاي تجاري و مقررات نظام
هماهنگ ترجیحات گنجانده شده است)
 كمکهاي مالی (مفاد حقوق بشر درمقررات مربوطه به كمکهاي مالی گنجانده
شده است)
 مشاركت در بازار داخلی (عضويت دراتحاديه اروپا به عنوان مشوق مخفی)
 مشروطسازي از قبل ،تعلیق ترجیحاتتجاري يا كمکهاي مالی يا اعمال
تحريمهاي سیاسی و به تعويق انداختن
مذاكرات

ابزارهاي دو جانبه
 مالکیت مشترک گفتوگوهاي سیاسی و اجتماعی(براساس معیارهاي و استانداردهاي
اجتماعی سازمان بینالمللی كار و سازمان
جهانی تجارت)
 نزديک كردن به قوانین اجتماعیاتحاديه اروپا از طريق تعامالت طبق
مقررات كمیسیون و نیز تعامالت فرد به
فرد
 به تعلیق درآوردن گفتوگوها،كمکهاي تخصصی يا تعامالت فردبهفرد

)Source: ( Orbie & Tortell, 2009: 65
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 -8ابزارهاي اقتصادي سياست همسايگي براي اروپايي سازي همسايگان جنوبي
سیاست همسايگی اتحاديه اروپا از اصالحات سیاسی و اقتصادي در  83كشور همسايه جنوبی
شامل الجزاير ،مغرب ،لیبی ،تونس ،مصر ،اردن ،سوريه ،لبنان ،حکومت خودمختار فلسطین و
رژيم صهیونیستی حمايت میكند .اصول اساسی سیاست همسايگی همچون «مالکیت مشترک»
از طريق سازوكار تأمین مالی ابتکارهايی به نام «ابزار همسايگی و مشاركت اروپا» 8كه در سال
 3332آغاز به كار كرد دنبال میشد .طی سالهاي  3332تا  3382مبلغ  88میلیارد و 333
میلیون يورو در چارچوب اهداف سیاست همسايگی بهويژه گسترش ارتباطات نزديکتر سیاسی،
ادغام اقتصادهاي سنتی در اقتصاد جهانی ،همساز شدن با استاندارهاي مورد نظر اروپا و ايجاد
اصالحات اقتصادي و اجتماعی هزينه شده است .از سال « 3384ابزار همسايگی
اروپا»3جايگزين آن شد .ابزار همسايگی اتحاديه اروپا كه بهعنوان بازوي مالی سیاست همسايگی
و سیاست خارجی اين اتحاديه در قبال همسايگان آن در جنوب و شرق طراحیشده است اهداف
زير را دنبال میكند:
 -8پیشبرد حقوق بشر و آزاديهاي اساسی ،حکومت قانون ،عدالت ،دموكراسی پايدار،
حکمرانی خوب ،و تقويت جامعه مدنی.
 -3ادغام روزافزون اقتصادي كشورهاي همسايه در بازار واحد داخلی اتحاديه اروپا و تقويت
همکاري بین همسايگان و اين اتحاديه از طريق همسانسازي قوانین و مقررات و نهادسازي و
سرمايهگذاري.
 -2ايجاد شرايط بهتر براي نقل و انتقال شهروندان كشورهاي همسايه به قلمرو اتحاديه اروپا و
نیز افزايش زمینههاي تماسهاي فرد با فرد شهروندان همسايگان با شهروندان كشورهاي عضو
اتحاديه اروپا.
 -4تشويق توسعه ،كاهش فقر ،انسجام اقتصادي ،اجتماعی و سرزمینی داخلی ،توسعه روستايی،
اقدامات زيستمحیطی و تابآوري در مقابل فجايع.
 -5تقويت اعتمادسازي و ساير اقدامات كمکكننده به امنیت و پیشگیري از منازعات و حل و
فصل آنها.
 -6تقويت همکاري گسترده فرومنطقهاي و منطقهاي همسايگی و همکاري فرامرزي.
بودجه اين ابزار جديد  85میلیارد و  43میلیون يورو است كه بین سالهاي  3384تا  3333اجرا
میشود .ابزار قانونی پیشبرد اهداف سیاست همسايگی از طريق ايجاد نوعی روابط ترجیحی بر
مبناي تعهدات متقابل به ارزشهايی همچون حکومت قانون ،حکمرانی خوب ،احترام به حقوق
بشر ،احترام به حقوق اقلیتها ،اصول اقتصاد بازار و ...امضا موافقتنامههاي دو جانبه همکاري
1. European Neighbourhood and Partnership Instrument
)2. European Neighbourhood Instrument (ENI
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بین اتحاديه اروپا و كشورهاي همسايه جنوبی بوده است(Altomonte & Nava, 2005 :365).

وضعیت موافقتنامههاي دوجانبه اتحاديه اروپا با كشورهاي منطقه منا در جدول شماره  5نشان
داده شده است.
جدول  -5موافقتنامههاي همکاري اتحاديه اروپا با همسايگان جنوب مديترانه
کشور
الجزاير
مصر
اسرائیل
اردن
لبنان
مغرب
فلسطین
سوريه
تونس
تركیه

تاریخ امضا
آوريل 3333
ژوئن 3338
نوامبر8335
نوامبر8332
ژوئن 3333
فوريه 8336
فوريه8332
شروع مذاكرات 3331
ژوئیه 8335
ژوئن 8336

تاریخ اجرا
سپتامبر 3335
ژوئن 3334
ژوئن 3333
مه 3333
آوريل 3336
مارس 3333
ژوئیه 8332
مارس 8331
دسامبر 8335

)(source: http://ec.europa.eu

چنانکه جدول باال نشان میدهد در حال حاضر تقريباً تمامی كشورهاي همسايه جنوبی اتحاديه
اروپا موافقتنامه همکاري با اين اتحاديه را امضا كردهاند .در حال حاضر مذاكرات براي انعقاد
موافقت نامه چارچوب بین اتحاديه اروپا و لیبی به حال تعلیق درآمده و امضاي موافقتنامه
همکاري اين اتحاديه با سوريه كه مذاكرات آن سال  3331آغاز شده بود اكنون در حال تعلیق
است .همچنین گامهايی براي تعمیق بخشیدن به اين موافقتنامهها از طريق ايجاد مناطق تجارت
آزاد جامع در جريان است.
كمیسیون اروپا در اقدام ديگري در  84ژوئن  3381طرح جديدي براي ايجاد تغییرات در نحوه
استفاده از ابزارهاي كمک مالی در روابط خارجی اين اتحاديه براي سال 3332ـ 3338ارائه كرده
است .در اين طرح ابزار سیاست همسايگی ،ابزار همکاري توسعه8صندوق توسعه اروپايی 3و
تعداد ديگري از ابزاريهاي اتحاديه اروپا به يک ابزار بزرگ همسايگی ،توسعه و همکاري
بینالمللی 2با بودجهاي بالغ بر  13میلیارد و  333میلیون يورو تبديل میشود .در چارچوب اين
طرح ،بودجه اختصاصيافته به كشورهاي مشمول سیاست همسايگی در بخشهاي شرقی و
جنوبی در دوره مورد نظر طرح جديد ،بر  36میلیارد يورو بالغ میشود كه نسبت به دوره
3338ـ 3384به میزان  34درصد افزايش نشان میدهد .همچنین در برنامه جديد ،ويژگیهاي
)1.Development Cooperation Instrument (DCI
)2. European Development Fund (EDF
)3.Neighbourhood, Development and International Cooperation (NDICI
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اصلی سیاست همسايگی يعنی نزديک ساختن استانداردهاي اقتصادي همسايگان به اتحاديه
اروپا ،سیا ست تمايز در قبال همسايگان ،رويکرد انگیزشی (معروف به بیشتر براي بیشتر) معیار
اختصاص كمک و خاصبودگی همکاريهاي فرامرزي حفظ شده است(Kaca, 2018) .
در واقع میتوان برنامههاي اتحاديه اروپا در كشورهاي منطقه منا را به شرح زير خالصه كرد:
 -8گفت وگوهاي سیاسی شامل موضوعات كلیدي همچون جنگ علیه تروريسم ،گسترش
سالحهاي كشتار جمعی و مشاركت در حل و فصل منازعات منطقهاي.
 -3ايجاد توسعه اقتصادي و اجتماعی در كشورهاي همسايه كه به كشورهاي همسايه اجازه
مشاركت در تعدادي از برنامههاي اتحاديه اروپا در حوزه بازار واحد را میدهد (براي نمونه
آموزش ،تعلیم ،پژوهش و نوآوري) و بهبود ارتباطات متقابل با اتحاديه اروپا (براي نمونه در
حوزههاي انرژي ،حمل و نقل ،محیط زيست و جامعه اطالعاتی).
 -2تجارت از طريق دسترسی بیشتر به بازارهاي اتحاديه اروپا براساس اصول سازمان جهانی
تجارت مشروط به اينکه درخصوص حداقلی از همسانسازي اصول و استاندارهاي توافق شده
باشد.
 -4دادگستري و امور داخلی ،به منظور همکاري نزديکتر در موضوعاتی همچون مديريت
مرزها ،مهاجرت ،مبازره با تروريسم ،قاچاق انسان ،مواد مخدر ،اسلحه و جرائم سازمانيافته و
پولشويی(Altomonte & Nava, 2005:365) .
آنطوريكه از اسناد و برنامههاي اتحاديه اروپا در كشورهاي جنوب مديترانه برمیآيد اين اتحاديه
در چارچوب فرايند بارسلون و مشاركت اروپا ـ مديترانهاي ،سیاست همسايگی و اتحاديهاي
براي مديترانه چشمانداز بلندمدتی براي خود در اين منطقه طراحی كرده است .در اين چارچوب
اتحاديه اروپا آينده اين منطقه را منطقهاي باثبات و امن و داراي رفاه اقتصادي تلقی میكند كه
يک شريک خوب براي اين اتحاديه به حساب خواهد آمد و پیوندهاي گسترده اقتصادي و
فرهنگی با اروپا خواهد داشت .طبیعی است كه تبديل كشورهاي منطقه به آن چیزي كه مورد نظر
اتحاديه اروپاست نیازمند تحوالت زياد اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و منطقهاي است و
بر همین اساس اتحاديه اروپا ترجیح داده است منطق و مسیر اين تحوالت بر پايه منطق اروپايی
و همسو با اهداف و منافع آن سمتگیري شود.
 -9پيامدهاي اروپاييسازي كشورهاي جنوب و شرق مديترانه
در قسمت هاي قبلی مقاله ديديم كه اروپايی كردن وجوه مختلفی همچون اقتصادي ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی دارد كه اتحاديه اروپا از طريق قدرت هنجاري و ابزار سیاست همسايگی در
پی تحقق آن در برخی كشورهاي اسالمی غرب آسیا و شمال آفريقاست .اروپايی كردن كشورهاي
اسالمی جنوب و شرق مديترانه در بلندمدت میتواند تبعات زيادي در حوزههاي مختلف
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اقتصادي ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی در پی داشته باشد .به برخی از اين پیامدها در زير اشاره
میشود:
از نظر اقتصادي اجراي طرحهاي تدوينشده در قبال كشورهاي جنوب و شرق مديترانه از چند
جهت تأثیرگذار خواهد بود .نخست بازار مصرف كشورهاي منطقه را در اختیار كاالهاي اروپايی
قرار خواهد داد .دوم اين كشورها را به مركز صادرات مواد خام و اولیه مورد نیاز صنايع پیشرفته
كشورهاي اروپايی تبديل خواهد كرد و بار ديگر مناسبات استعماري را در شکل جديد برقرار
خواهد نمود .همچنین ايجاد وابستگی اقتصادي كشورهاي اسالمی به كشورهاي اروپايی به نوعی
همکاري جنوب ـ جنوب و نیز همکاري اقتصادي بین كشورهاي اسالمی را خدشهدار خواهد
كرد و هرگونه طرحی را در اين زمینه بیاثر خواهد كرد .اتحاديه اروپا تاكنون مهمترين شريک
تجاري كشورهاي شمال افريقا بوده است .اين اتحاديه بیش از نیمی از صادرات كشورهاي
الجزاير ،لیبی ،مغرب و تونس را جذب كرده و سهم بزرگی از صادرات مصر ،سوريه ،لبنان را نیز
به خود اختصاص داده است .براساس پیشبینیهاي صورت گرفته طبق مدلهاي جاذبه كه
جريانهاي تجاري كشورها را براساس عملکرد حجم اقتصاد و فاصله مکانی بررسی میكند حجم
تجارت بین اتحاديه اروپا و منطقه منا  2.5تا  4برابر میزان كنونی قابلافزايش است(Aynaoui .

)et al, 2016:22-23

از نظر سیاسی منطقه جنوب و شرق مديترانه محور اصلی اسالم سیاسی ،انقالبیگري و بیداري
اسالمی و دفاع از فلسطین است .طی چهار دههاي كه از زمان پیروزي انقالب اسالمی ايران
سپريشده ارزشها و آرمانهاي نشئتگرفته از اين انقالب به خوبی در ذهن و قلب مسلمانان
اين منطقه نفوذ كرده است .ظهور عینی اين امر را میتوان در جنبشها و حركتهاي اسالمگرايی
مشاهده كرد كه اوج آن را میتوان در حركتهاي بیداري اسالمی سالهاي اخیر كشورهاي منطقه
ديد .غرب به طور كلی و كشورهاي اروپا كه از لحاظ جغرافیايی نزديکی به اين منطقه نزديکتر
است به شدت نگران شده است و تالشهاي گستردهاي براي بیاثر كردن و يا منحرف نمودن اين
روند كردهاند .منطقه غرب آسیا و شمال افريقا از مهمترين كانونهاي ظهور اسالم سیاسی در چند
دهه اخیر بوده است .ظهور اسالم سیاسی در همسايگی جنوبی اتحاديه اروپا يک چالش سیاسی
و مفهومی براي اين اتحاديه بوده است .اگرچه در گذشته رفتار اتحاديه اروپا با اسالم سیاسی
بیشتر بر مبناي يک برداشت جوهري از اسالم سیاسی و منافع گسترده خود در ثبات و امنیت
اين منطقه بوده است ،اما رشد تفاسیر مختلف از اسالم سیاسی ،اتحاديه اروپا را بر آن داشت تا
راهبرد خود را در منطقه از مهار بر درگیرسازي تغییر دهد (Behr, 2013).هدف اتحاديه اروپا به
نوعی تهی ساختن اسالم سیاسی از آرمانها و آموزههاي آن بوده است .در اين چارچوب سیاست
درگیرسازي به عنوان يک رويکرد مهم بهويژه در قالب برنامههاي عمل سیاست همسايگی انجام
شده است .بر اين اساس اتحاديه اروپا به دنبال اين هدف بوده است كه با درگیر ساختن و مشاركت
دادن به اسالمگراها در برخی از فرايندهاي مشاركت اروپا ـ مديترانهاي و سیاست همسايگی
فصلنامه علمي مطالعات سیاسي جهان اسالم ،سال هشتم ،شماره  ،4پیاپي  ،33زمستان 8331

 /31صباغیان

زمینه تأثیر عملی اين سیاستها و برنامه ها را فراهم كند .دلیل اين امر هم آن بوده است كه
اسالمگراها بخش مهمی از افکار عمومی كشورهاي غرب آسیا و شمال آفريقا محسوب میشوند
و از حمايت زياد عمومی برخوردارند .مشاركت اسالمگراها در برنامههاي سیاست همسايگی به
اتحاديه اروپا و برنامههاي مختلف آن بهويژه در بحث دمکراتیکسازي كمک خواهد كرد تا
احساسات ضد اروپايی را كاهش دهد .بهعالوه با گنجاندن اسالمگراها در پويشهاي
اروپايی سازي ،آنها به نوعی با فرايندهاي اتحاديه اروپا در زمینه حقوق بشر و دمکراتیکسازي
همراه خواهند شد (EMERSON &YOUNGS, 2007) .همراه شدن اسالمگراها با پويشهاي
اروپايی در عمل تهی شدن آنها از آرمانهاي اسالم سیاسی كه ممیزه فعالیت و محبوبیت آنها بوده
است ،میشود.
همچنین يکی از برنامههاي عمده مورد هدف اروپا از پیگیري سیاست همسايگی در كشورهاي
جنوب و شرق مديترانه عاديسازي روابط رژيم صهیونیستی با كشورهاي اسالمی و كمرنگ
كردن قضیه فلسطین به عنوان يک قضیه اساسی جهان است .اولین موافقتنامه همکاري بین
جامعه اروپا و اسرائیل سال  8325در شکل يک موافقتنامه همکاري امضا شد .در دوران بعد
از جنگ سرد ،اروپا توجه بیشتري به اسرائیل نشان داده است .در جمعبندي نهايی رئیس شوراي
اروپا از اجالس سال  8334تاكید شده است كه اسرائیل به دلیل جايگاه باالي توسعه اقتصادي
بايد از وضعیت خاص در روابطش با اتحاديه اروپا برخوردار باشد .اندكی بعد از اين در سال
 8335و در چارچوب فرايند بارسلون كه به تازگی شکل گرفته بود در نوامبر  8335موافقتنامه
اروپا ـ مديترانهاي بین اسرائیل و اتحاديه اروپا به امضا رسید و در ژوئن  3333به اجرا گذاشته
شد .همچنین در سال  3334اسرائیل جزو اولین طرفهايی بود كه با يک برنامه عمل سیاست
همسايگی با اتحاديه اروپا به توافق رسید (European Union, 2007).اين امر مسیر
همکاريهاي گسترده بین اتحاديه اروپا و اسرائیل بهويژه همسانسازي رويههاي و مقررات اين
رژيم با اتحاديه اروپا را گسترش داد و از آنجا كه اين وضعیت نسبت به ساير كشورهاي اسالمی
منطقه نیز در حال اجرا بود در عمل به جاي اينکه در مقابل اين كشورها قرار گیرد با آنها هم
جهت شد.
 -11نتيجهگيري
بررسی هاي اين مقاله نشان داد كه گسترش اعضاي اتحاديه اروپا در دوران بعد از جنگ سرد
موجب توسعه مرزهاي خارجی اين اتحاديه شده است و از اين طريق چالشهاي مهمی براي آن
اتحاديه ايجاد كرده است .يکی از چالشهاي مهمی كه اتحاديه از سمت همسايگان جنوب خود
در جنوب و شرق مديترانه با آن مواجه شده چالش امنیتی است .به دلیل الزامات همسايگی كه
كشورها در آن قادر به انتخاب همسايگان خود نیستند و در اين خصوص تابع جبر جغرافیايی
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هستند ،اتحاديه اروپا براي مقابله با چالشهاي امنیتی كه از سمت جنوب با آن مواجه است
سیاست رويکرد نرم را انتخاب كرده است .اين سیاست در چارچوب برنامههايی همچون فرايند
بارسلون و مشاركت اروپا ـ مديترانهاي در دهه  8333و سیاست همسايگی در دو دهه اول قرن
بیست و يکم دنبال شده است .در اين راستا اتحاديه اروپا تالش كرده است تا از طريق زرادخانه
قدرت هنجاري خود با همسانسازي اصول ،رويههاي ،ارزشها و ...كشورهاي مورد هدف ،بستر
هر گونه رويارويی احتمالی را از بین ببرد .اين چیزي است كه از آن به عنوان اروپايی كردن بدون
عضويت در اتحاديه اروپا ياد میشود .اروپايی كردن كشورهاي اسالمی جنوب و شرق مديترانه
از طريق سیاست همسايگی اتحاديه اروپا تبعاتی دارد .از جمله اين تبعات میتوان به كمرنگ
كردن اسالم سیاسی در منطقه ،استحاله ارزشهاي اسالمی ،عاديسازي روابط منطقه با رژيم
صهیونیستی ،تحتالشعاع قرار دادن مسئله فلسطین به عنوان محوريترين مسئله جهان اسالم،
ايجاد اختالف و تفرقه بین كشورهاي اسالمی ،خدشهدار كردن همکاريهاي اقتصادي بین
كشورهاي اسالمی از طريق ادغام كشورهاي منطقه در بازار واحد اروپا اشاره كرد.
كتابنامه
 .8ثمودي پیله رود ،علیرضا .)8236( .قدرت هنجاري اتحاديه اروپا در آسیاي مركزي؛ ابزارها و
چالشها .فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز.22-8 ،
 .3حکمت نژاد ،ناصر و رمضانی ،محمد علی .)8234( .تحلیل عملکرد سیاست همسايگی اتحاديه
اروپا :مطالعه موردي :اوكراين .پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل.28-43 ،)3( 2 ،
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