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Η Ισπανία, ανέκαθεν διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο τόσο στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής ΕΕ), όσο και στην εξωτερική της δράση. Η παρούσα 

εργασία, έχει ως στόχο να μελετήσει τις σχέσεις μεταξύ της Ισπανίας και του 

Μαγκρέμπ, δηλαδή το κομμάτι της βόρειας-βορειοδυτικής Αφρικής που 

περιλαμβάνει το Μαρόκο, την Αλγερία, την Τυνησία, τη Λιβύη και τη Μαυριτανία. 

Αρχικά, μέσα από μία ιστορική αναδρομή θα εστιάσουμε στον τρόπο με τον οποίο 

οικοδομήθηκαν οι μεταξύ τους σχέσεις στο πέρασμα των χρόνων, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η Μεσόγειος αποτελεί ζωτικό χώρο καθώς βρίσκεται εκατέρωθεν αυτών. 

Έπειτα, θα αναλύσουμε τη βάση των σχέσεων που τις χαρακτηρίζουν σήμερα σε 

πολιτικό, οικονομικό αλλά και πολιτισμικό επίπεδο, ενώ σε συνέχεια της μελέτης μας 

θα διερευνηθεί και η σχέση της Ισπανίας με τη Γαλλία όσον αφορά στη συγκεκριμένη 

περιοχή, δεδομένων των συμφερόντων της τελευταίας που θα αναλύσουμε 

παρακάτω. Τέλος, θα ολοκληρώσουμε με την παρουσίαση των τρεχόντων 

προβλημάτων που φαίνεται να υπάρχουν και θα αναλύσουμε τις προοπτικές 

μελλοντικής δράσης.         

  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΜΑΓΚΡΕΜΠ 

Το 2011 αποτέλεσε μία χρονιά που επέφερε αναταραχές στον αραβικό κόσμο. 

Το επαναστατικό κίνημα ξεκίνησε από την Τυνησία και επεκτάθηκε σε όλο σχεδόν τον 

αραβικό κόσμο είτε στο πλαίσιο της επανάστασης είτε της διαμόρφωσης σε πιο 

δημοκρατικά καθεστώτα. Τα γεγονότα στην Αίγυπτο κατέστησαν εκρηκτικά, ενώ στη 

Συρία τα αρχικά γεγονότα εξελίχθηκαν σε μια εμφύλια σύγκρουση. H λέξη Μαγκρέμπ 

(Μαghreb) καθιστά παλιό αραβικό όρο που ερμηνεύεται ως τον τόπο όπου κρύβεται 

ο ήλιος, δηλαδή τη ∆ύση. Για τους παλαιότερους γεωγράφους το Μαγκρέμπ άρχιζε 

δυτικά του ποταμού Νείλου και έφτανε μέχρι τις ακτές του Ατλαντικού. Σήμερα, ως 

Μαγκρέμπ χαρακτηρίζεται μια έκταση 6 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων 

(ίση προς το 60% της ευρωπαϊκής ηπείρου) που περιλαμβάνει πέντε χώρες: Αλγερία, 

Λιβύη, Μαρόκο, Μαυριτανία, Τυνησία, καθώς και την αμφιλεγόμενη περιοχή της 

∆υτικής Σαχάρας (υπό τον έλεγχο του Μαρόκου). Η «Αραβική Άνοιξη» που άρχισε το  

2010 στην Τυνησία παρουσιάζει διαφορετικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένες 

χώρες. Ειδικότερα, στην Τυνησία έγινε μια μεγάλη αλλαγή ενώ το παλάτι στο Μαρόκο 

και η στρατιωτική εξουσία της Αλγερίας καθίσταντο στην κορυφή, παρουσιάζοντας 

ολοένα  πιο πολλά κοινά στοιχεία αναφορικά με τακτικές και πολιτικές. Ακόμη και η 

θέση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας1 συντέλεσε στην αλλαγή που επέφεραν οι 

εσωτερικής φύσεως μεταρρυθμίσεις που ενίσχυσε από τις αρχές του 2000 το 

                                                           
1 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-

enp_en 

mailto:https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en
mailto:https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en
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Μαρόκο προωθώντας τον κλάδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ από την άλλη 

δείχνει να μην είχε κάποια σπουδαία επίδραση στην Τυνησία. Βέβαια, στη δεδομένη 

χρονική στιγμή, σπουδαίο κατέστη και το αίσθημα αυτοσυντήρησης του  αυταρχικού 

καθεστώτος δεδομένου πως μια στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα 

προσέφερε ένα άνοιγμα στο διεθνές γίγνεσθαι και έξοδο από την απομόνωση. Κατ’ 

επέκταση, το αποτέλεσμα θα ήταν πρόσβαση στις αγορές, γεγονός που μπορεί να 

επέφερε βελτίωση στις συνθήκες διαβίωσης ενός πληθυσμού αλλά και την άποψή 

του για το ίδιο το καθεστώς, πολλαπλασιάζοντας τις πιθανότητες παραμονής του 

στην εξουσία. Από την άλλη πλευρά, το οικονομικό άνοιγμα που συντελέστηκε στην 

περιοχή, φαίνεται να έχει μεγάλο αντίκτυπο στα αυταρχικά καθεστώτα, καθώς ο νέος 

τρόπος ζωής και κατανάλωσης είχε αρχίσει να βάζει σε πειρασμό μέλη της ίδιας της 

εξουσίας, διακινδυνεύοντας έτσι το σταθερό αυταρχικό οικοδόμημα. Η Τυνησία 

κατέστη η περισσότερο κερδισμένη μεταξύ των τριών αφού η φιλελευθεροποίηση 

του εμπορίου βάσει των Δυτικών επιταγών, πραγματοποιήθηκε με αργούς ρυθμούς 

στην Αλγερία και στο Μαρόκο, κάνοντας τις οικονομίες αυτές επιρρεπείς σε κρίσεις, 

κυρίως οικονομικές.         

 Η διαφορά των εν λόγω χωρών με την υπόλοιπη Μέση Ανατολή έγκειται και 

στο ρόλο της θρησκείας στα εσωτερικά θέματα του κάθε κράτους αλλά και στο βαθμό 

εφαρμογής προοδευτικής νομοθεσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η 

Δύση επαινούσε συχνά τόσο το μοναρχικό καθεστώς του Μαρόκο αλλά και το 

αυταρχικό καθεστώς του Ben Ali για την σημαντική προσπάθειά τους να υιοθετήσουν 

νομοθεσία που θα εξασφάλιζε την ισότητα των δύο φύλων. Παραδείγματος χάρη ο 

Ben Ali ήταν υποστηρικτής της χειραφέτησης των γυναικών, αφού όπως 

προαναφέρθηκε όχι μόνο θα κέρδιζε τη θετική άποψη της Δύσης παρά τις διάφορες 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά θα εξασφάλιζε επίσης ευρεία 

υποστήριξη από τη βάση του. Ανάλογη πρόοδο έκανε και το Μαρόκο που υιοθέτησε 

προοδευτικές μεταρρυθμίσεις οικογενειακού δικαίου το 2004. Η σχέση θρησκείας 

και κράτους είναι μάλλον περίπλοκη στις υπό ανάλυση χώρες. Για παράδειγμα το 

αναθεωρημένο Σύνταγμα της Τυνησίας (αναθεώρηση 2014), στο πρώτο του άρθρο 

κιόλας ρητά ορίζει το Ισλάμ ως επίσημη θρησκεία, παρά το δόγμα περί διαχωρισμού 

κράτους και εκκλησίας (laïcité), του Ben Ali. Το αναθεωρημένο Μαροκινό Σύνταγμα 

(αναθεώρηση 2011) κάνει ρητή αναφορά τόσο στην πρωτοκαθεδρία του Ισλάμ όσο 

και στην ελευθερία έκφρασης και γνώμης, δικαιώματα προστατευόμενα από τον 

Βασιλιά ο οποίος έχει και  θρησκευτικές αρμοδιότητες.  Αντιθέτως, στην Αλγερία, το 

στρατιωτικό καθεστώς δεν έχει θρησκευτικές αρμοδιότητες και έτσι ο μόνος τρόπος 

αντιμετώπισης των διάφορων φονταμενταλιστικών οργανώσεων που δρουν στην 

περιοχή είναι η βία.        

 Τέλος, ειδοποιός διαφορά με την υπόλοιπη Μέση Ανατολή είναι η θέση των 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), όπου ενώ στην Αλγερία και στην Τυνησία τα 

ΜΜΕ απολαμβάνουν βασικά δικαιώματα, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και στο Μαρόκο, 

τουλάχιστον όχι σε πλήρη έκταση. Μπορούν τελικά να αποτελέσουν αυτές οι χώρες 
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διπλωματικό στήριγμα της Δύσης για μια πιο συντονισμένη πολιτική στην περιοχή 

της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής; Η απάντηση διαφέρει αναλόγως με το ποιος θέτει 

την ερώτηση.          

 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση που ψάχνει να απεξαρτηθεί από το ρωσικό 

μονοπώλιο ενέργειας, αυτές οι χώρες προσφέρουν αναμφισβήτητα μεγάλες 

επενδυτικές ευκαιρίες, ειδικότερα στο πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Δεδομένης της ευρωπαϊκής κοσμοθεωρίας, θα μπορούσε να λεχθεί πως το άνοιγμα 

της αγοράς, χρησιμοποιώντας κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας 

εγκατάστασης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν περαιτέρω εκδημοκρατισμό, ο 

οποίος με τη σειρά του θα φέρει σειρά αλλαγών και στο εσωτερικό της χώρας. Για τις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, λαμβάνοντας 

υπόψιν και την πρόσφατη εκλογή του 45ου Προέδρου, ο οποίος έχει δηλώσει 

πολλάκις πως επιθυμεί να συνεχιστεί η απεμπλοκή από την Μέση Ανατολή αφού 

πλέον για το State Department κεντρικός άξονας οφείλει να είναι η Ασία, το κατά 

κόσμον «pivot to Asia». Επομένως, αν και οι συνθήκες είναι ρευστές και 

μεταβάλλονται διαρκώς, καθίσταται σαφές πως οι εν λόγω χώρες βρίσκονται σε καλό 

δρόμο για την υιοθέτηση ενός δημοκρατικού μοντέλου διακυβέρνησης  και κυρίως η 

Τυνησία. Τα αυταρχικά καθεστώτα των άλλων δύο χωρών, αποτελούν μεν 

ανασταλτικούς παράγοντες λόγω της πιθανής νομιμοποίησης τέτοιου είδους 

καθεστώτων από τη Δύση, αλλά προσφέρουν και πληθώρα θετικών στοιχείων, 

συμπεριλαμβανομένης και της γεωγραφικής τους θέσης. Η συσχέτιση   της Ευρώπης 

και των χωρών της Μεσογείου, οροθετείται στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Από 

τις πρώτες κιόλας περιπτώσεις ήταν φανερό πως μπορεί τα κράτη μέλη να μην είχαν 

αντιληφθεί την επιρροή  σε παγκόσμιο επίπεδο που ασκούσαν οι επιμέρους 

δεσμεύσεις τους, αντιλαμβάνονταν όμως πολύ καλά πόσο σπουδαίες καθίστατο  οι 

χώρες της Μεσογειακής λεκάνης για την ασφάλεια και τη σταθερότητά τους  κυρίως 

σχετικά με την  παροχή ενέργειας (Laurent, 1976).      

 Οι χώρες της Μεσογείου παρέθεταν την πρόθεση να αναπτύξουν συνεργασία 

και να παρουσιάσουν δέσμευση απέναντι στην Ευρώπη, με χώρες γειτονικές, 

οικονομικά ισχυρές και με πολιτική ανεξαρτησία. Άλλωστε  σπουδαίο   στοιχείο είναι 

το γεγονός πως κάθε χώρα της Μεσογείου είχε από μόνη της καλλιεργήσει μία 

ευρωπαϊκή πολιτική, πολύ πριν η Κοινότητα αντιληφθεί πως υιοθετούσε μια 

συγκεκριμένη Μεσογειακή πολιτική. Στην πραγματικότητα, κάθε μία Μεσογειακή 

χώρα είχε υπογραμμίσει τι θα είχε τη δυνατότητα η Κοινότητα να προσδιορίσει σε 

σχέση με αυτήν και τι μπορεί να αντιληφθεί στα πλαίσια ανάπτυξης, πριν ακόμη η 

ίδια η Κοινότητα συνειδητοποιήσει πως είχε δημιουργηθεί  ένα μωσαϊκό, το οποίο 

σύντομα θα αποτελούσε ένα μεσογειακό σύνολο ευρύτερο από το εμπορικό 
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πλαίσιο2.          

 Τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν μπορούν πάραυτα, να ερευνηθούν και να 

καταστούν αντιληπτά από μία κριτική οπτική αν δεν ληφθεί υπόψη η γενικότερη  

οικονομική σχέση μεταξύ της Κοινότητας και των χωρών της Μεσογείου, των οποίων 

το βασικό επίκεντρο  δεν είναι η κυκλοφορία κεφαλαίων, ανταλλαγή ιδεών, γνώσης 

και πολιτισμού, αλλά αφορά επίσης την μετακίνηση πληθυσμών και το εμπόριο3. Με 

βάση τα δεδομένα, κατά την πρώτη φάση τους,  οι συμφωνίες που υπογράφηκαν 

μεταξύ της Κοινότητας (ως μίας Ενιαίας Αγοράς) και της πλειοψηφίας των 

Μεσογειακών χωρών, ήταν η έκφραση στη μοναδική κυρίαρχη ορολογία εκείνη την 

εποχή (δηλαδή στη γλώσσα του εμπορίου) της πολιτικής και οικονομικής πεποίθησης 

ενός  πολύ ευρύτερου σκοπού. Μία νέα φάση σφαιρικής διαμόρφωσης οικονομικών 

και εμπορικών σχέσεων ξεκίνησε με τη Σύνοδο Κορυφής του Παρισιού το 1972, και 

συνεχίστηκε κατά τα έτη 1976-1977 με τις Συμφωνίες Συνεργασίας με τις χώρες 

Μασρέκ (Αίγυπτο, Ιορδανία, Λίβανο και Συρία), τις χώρες Μαγκρέμπ (Αλγερία, 

Μαρόκο και Τυνησία) και το Ισραήλ. Οι συμφωνίες αυτές προέβλεπαν κυρίως 

εμπορικές παραχωρήσεις, ποσοστώσεις για είσοδο των προϊόντων στην αγορά της 

ΕΟΚ και οικονομική βοήθεια 4 . Μέσα στα επόμενα χρόνια,  ο μεγάλος αριθμός 

συσχέτισης σε πολλούς τομείς5 επέφερε την επιτακτική ανάγκη να καλλιεργηθούν οι 

σχέσεις της ΕΕ με τους γείτονες της Μεσογείου, με γνώμονα ένα ευρύτερο και φυσικά 

πιο σταθερό πλαίσιο. Το πρώτο στοιχείο αποτέλεσε η δημιουργία μίας στρατηγικής 

μερικών προσεγγίσεων με υποσύνολα μεσογειακών κρατών, το 1992- 1993 με τα 

κράτη Μαγκρέμπ6 . Στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κέρκυρας7  έθεσε το 

αίτημα στην  Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαμορφώσει  μία νέα πολιτική, η οποία και 

επέφερε τη Διακήρυξη της Βαρκελώνης, ενώ τέλος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 

                                                           
2 G-P. PAPA - J. PETIT-LAURENT, Commercial Relations Between the EEC and the 

Mediterranean Countries: an Analysis of Recent Trends in Trade Flows, The EEC and the 

Mediterranean countries, 1976.266.    

3ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, "Europe and the Mediterranean" Background 

Report ISEC/B21, Δεκέμβριος 1994.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
4 Χαρακτηριστικό είναι το ύψος της οικονομικής βοήθειας που παρείχε η Ένωση από το 1973 
μέχρι το 1991: 1,337 εκατ. ecu με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης και 1,965 εκατ. ecu με τη 
μορφή δανείων από την ΕΤΕ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, "Europe and the 
Mediterranean" Background Report ISEC/B21, Δεκέμβριος 1994. 
5  Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, Οι Μελλοντικές Σχέσεις μεταξύ της Κοινότητας 
και του Μαγκρέμπ, Δελτίο ΕΚ, 1992, σημείο 1.4.6. Όπως υποστηρίζει και ο J-C. GAUTRON, La 
politique de l' Union européenne, Revue des affaires europeénnes, 1996.321επ., το 
Μαγκρέμπ θα μπορούσε, θεωρητικά, να αποτελέσει τη βάση για μία σχέση "κοινότητας με 
κοινότητα" , ως πρώτο στάδιο για την καθιέρωση μίας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, αν 
φυσικά γνώρισε την αναμενόμενη εξέλιξη.  
6Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κέρκυρας, 24-25.6.1994,Συμπεράσματα Προεδρίας,  σ.14. 
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Έσσεν 8  επιβεβαίωσε την πρόθεση για τη δημιουργία μίας Ευρω-Μεσογειακής 

συνεργασίας (Xenakis, 1999).        

 Η θέση της Ισπανίας σε διεθνές επίπεδο κατά το χρονικό διάστημα του 

πρώιμου φρανκισμού και ειδικά το λεγόμενο «Ισπανικό Ζήτημα» στον ΟΗΕ έχει 

αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας στο διάστημα των τελευταίων 

δεκαετιών τόσο από την πλευρά της ισπανικής όσο και της ξενόγλωσσης 

ιστοριογραφίας. Η πλειοψηφία των προσπαθειών εστιάζουν την προσοχή  τους στη 

συσχέτιση της Ισπανίας με τις ισχυρές δυνάμεις της εκάστοτε εποχής (ΗΠΑ, Βρετανία, 

Γαλλία και ΕΣΣΔ), στην προσπάθεια αποφυγής της απομόνωσης σε διεθνές επίπεδο 

και στις συνέπειες που επέφεραν οι παραπάνω ενέργειες στη χώρα αλλά και στα όσα 

επήλθαν σε σχέση με το καθεστώς Φράνκο. Επιπρόσθετα αξιοσημείωτη καθίσταται 

η αντιμετώπιση των λατινοαμερικανικών κρατών. Στην περίπτωση όμως που η 

ιστορία έχει καταγράψει  τα στοιχεία που σχετίζονται με τους πρωτοστατούντες των 

ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών γεγονότων της εποχής, παρατηρούνται σε 

μεγάλο βαθμό ελλείψεις σχετικά με τις μικρότερες δυνάμεις, όπως για παράδειγμα 

της Ελλάδας. Ο λόγος που αιτιολογούσε το συγκεκριμένο συμβολισμό ήταν ότι το ίδιο 

χρονικό διάστημα η Ελλάδα αντιμετώπιζε εμφύλιο πόλεμο που παρουσίαζε ποικίλα 

κοινά γνωρίσματα καθώς και έντονες διαφοροποιήσεις με την προηγούμενη εμφύλια 

σύγκρουση της Ισπανίας. Σε γενικές γραμμές, και στις δύο περιπτώσεις οι δεξιοί 

ήρθαν σε σύγκρουση με τους αριστερούς και τελικά επικράτησαν, θέτοντας σε 

προτεραιότητα  το καθεστώς που προτιμούσαν και παραμερίζοντας τους αντιπάλους 

της από το πολιτικό προσκήνιο. Το φρανκικό καθεστώς ταύτισε τις συγκεκριμένες 

καταστάσεις: Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος  επέφερε σύγκριση με το ζήτημα της 

σταυροφορίας του Φράνκο μία δεκαετία νωρίτερα. Η δραστηριοποίηση των 

κομμουνιστών στην Ελλάδα ενίσχυε τις πεπραγμένες συμφωνίες του καθεστώτος 

αναφορικά με το σχέδιο της κυριαρχίας του Κρεμλίνου στη Μεσόγειο, ενώ η 

συσχέτιση του καθεστώτος της Μαδρίτης με εκείνο της Αθήνας μείωνε  τον 

αυταρχισμό του πρώτου. Για τη συγκεκριμένη αιτία η Μαδρίτη ανέπτυξε ενδιαφέρον 

αναφορικά με την αντίδραση της Αθήνας σε σχέση με το θέμα της απομόνωσης της. 

Επιπρόσθετα, οι Έλληνες παρουσίαζαν δισταγμό αναφορικά με την συσχέτιση τους 

με τους Ισπανούς ομολόγους τους, αλλά έδειχναν και τα θετικά αισθήματα τους προς 

αυτούς. Τέλος, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Βρετανία, που τάχθηκαν υπέρ της ελληνικής 

βασιλικής κυβέρνησης στα πλαίσια του πολέμου εναντίον του Κομμουνιστικού 

Κόμματος, δεν εξέφραζαν την επιθυμία σε καμία περίπτωση να ταυτιστούν και να 

συσχετιστούν με το καθεστώς του Φράνκο . 

 

 

                                                           
7Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έσσεν , 9-10.12.1994, Συμπεράσματα Προεδρίας, σ.15 και 
Παράρτημα V. 
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ΑΠΟ ΤΟ 1980 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ…       

 Η Μεσόγειος, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 αποτέλεσε ως περιοχή 

προτεραιότητα για την Ισπανία, για τη χάραξη όχι μόνο εξωτερικής πολιτικής με 

σκοπό την οικοδόμηση σταθερών σχέσεων με τις γείτονες χώρες, αλλά τέθηκε και ως 

αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής δεδομένης της αύξησης μεταναστευτικών ροών 

από το Μαρόκο προς την Ισπανία. Επίσης, αποτελεί μία περίοδο κατά την οποία η 

Ισπανία εξέρχεται από τη μετά-Φράνκο εποχή που χαρακτηρίστηκε από διεθνή 

απομονωτισμό για να διέλθει σε μία εποχή όπου αναδεικνύεται η συμμετοχή της 

στην Ευρώπη, γεγονός που επισφραγίζεται από την είσοδό της στην (τότε) Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα, το 1986. Η ένταξή της αυτή, της έδωσε την ευκαιρία να διευρύνει την 

επιρροή της στην περιοχή της Μεσογείου και να ενισχύσει αυτό που πρωτύτερα 

χαρακτηριζόταν ως Βορειοαφρικανική πολιτική βασισμένη σε διμερείς σχέσεις, σε 

μία ισπανική πολιτική με πολυμερείς διαστάσεις. Όλα τα παραπάνω, συνέπεσαν με  

άνοδο στην εξουσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE), υπό την ηγεσία του Φελίπε 

Γκονθάλεθ, γεγονός που επέφερε μία περίοδο σταθερότητας και συνέβαλε στην 

αύξηση της επιρροής της στη μεσογειακή σφαίρα, καθώς η μεσογειακή πολιτική που 

αναπτύχθηκε υπό το ανωτέρω καθεστώς, ήταν σαφώς συνυφασμένη με τις πολιτικές 

φιλοδοξίες της Ισπανίας και εντός του πλαισίου της ΕΕ. Παράλληλα, με μία σφαιρική 

ματιά γύρω από την εμπλοκή της Ισπανίας στη Μεσόγειο, ειδικά τη συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο, διαφαίνεται ξεκάθαρα μία ανησυχία προς την πλευρά του 

Μαρόκου και της Αλγερίας, παρόλο που η μετέπειτα ένταξή της ενίσχυσε τις 

δραστηριότητές της όσον αφορά στην ανατολική πλευρά της Μεσογείου (Gillespie, 

1996).           

 Η Ισπανία, υπό την κυβέρνηση Γκονθάλεθ, διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην 

πρωτοβουλία της ΕΕ να δημιουργήσει μία πολιτική και οικονομική Ευρω-Μεσογειακή 

περιοχή κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 κι αυτό οφείλεται στο ότι η 

Μεσόγειος δεν είχε γίνει αντιληπτή από την ισπανική κυβέρνηση απλά ως περιοχή 

μακροχρόνιου ενδιαφέροντος αλλά ως μία έκφανση δημόσιας πολιτικής με ζωτική 

σημασία, γεγονός που εκφράστηκε από κυβερνητικές προσπάθειες που 

αποσκοπούσαν στην άσκηση επιρροής σε επιλεγμένες πολιτικές της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της Μεσογειακής πολιτικής. Από την άλλη, η Ισπανία 

χρειάστηκε την υποστήριξη της ΕΕ για να διαδραματίσει επιδραστικό ρόλο στη δυτική 

Μεσόγειο χρησιμοποιώντας το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον της τελευταίας για 

τη βόρεια Αφρική, καθιστώντας τη σχέση μεταξύ Ισπανίας-ΕΕ αμφίδρομη και 

αλληλεξαρτώμενη (Gillespie, 1996). 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ                           

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

          

 Ήδη η Ισπανία είχε αναδειχτεί σε πραγματική Μεσογειακή δύναμη από το 13ο 

αιώνα εξαιτίας των Καταλανικών εκμεταλλεύσεων που την έκαναν να διατηρήσει το 

συγκεκριμένο προφίλ έως και τα τέλη του 16ου αιώνα, καθώς έπειτα ακολούθησε μία 

επιμηκυμένη περίοδος εθνικής εξασθένισης, η οποία δεν εξισορροπήθηκε ακόμα και 

με την κατάκτηση μη-κερδοφόρων περιοχών στη βορειοδυτική Αφρική προς το τέλος 

του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Από το 1950 όμως κι έπειτα, καθώς νέα κράτη 

αναδύθηκαν στη Βόρεια Αφρική, η Ισπανία υποχρεώθηκε να παραχωρήσει αυτές τις 

περιοχές στο Μαρόκο. Μέχρι το 1976, η εδαφική παρουσία της Ισπανίας στο 

Μαγκρέμπ περιορίστηκε στις πόλεις Θέουτα και Μελίγια, οι οποίες αποτέλεσαν 

αντικείμενο διεκδίκησης από πλευράς του Μαρόκο. Κατά καιρούς μάλιστα κατέστη 

πηγή διενέξεων μεταξύ των Ισπανο-Μαροκινών σχέσεων, ενώ ανά διαστήματα το 

ζήτημα έχει τεθεί σε «καραντίνα» λόγω «σιωπηρής» συμφωνίας μεταξύ Μαδρίτης 

και Ραμπάτ εξαιτίας αμοιβαίων συμφωνιών συνεργασίας σε άλλους τομείς. 

Αργότερα, αναδύθηκε μία μεγαλύτερη απειλή έτοιμη να διαταράξει το κοινωνικό 

στάτους λόγω έντασης μεταξύ των Χριστιανικών και Μουσουλμανικών κοινοτήτων, 

στο εσωτερικό των πόλεων, γεγονός που προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες στη Μελίγια 

στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Η Ισπανία, ξεκίνησε τη μετάβαση στη δημοκρατία 

με την σταδιακή απομάκρυνσή της από τη Δυτική Σαχάρα, γεγονός το οποίο είχε 

συμφωνηθεί επί καθεστώς Φράνκο. Η σταδιακή στρατιωτική κατάκτηση της πρώην 

αποικίας από το Μαρόκο, δημιούργησε ένα δίλημμα για την Ισπανία μεταξύ αφενός 

της σύσφιξης των σχέσεων με το καθεστώς του βασιλιά Χασάν, το οποίο παρά τους 

απολυταρχικούς περιορισμούς φαινόταν ως η καλύτερη εγγύηση για την εξασφάλιση 

της σταθερότητας στην περιοχή, η οποία βρισκόταν κοντά στα στενά του Γιβραλτάρ. 

Αφετέρου, αφορούσε στην υπεράσπιση της αρχής του «αυτο-καθορισμού», αρχή την 

οποία η Μαδρίτη υπερασπίστηκε προς το τέλος της επί Φράνκο περιόδου. Η διένεξη 

για τη Δυτική Σαχάρα κατείχε περαιτέρω γεωπολιτική σχετικότητα, και ο τρόπος της 

ισπανικής υποχώρησης , μέσω τριμερούς συμφωνίας με το Μαρόκο και τη 

Μαυριτανία που υπεγράφη προς το τέλος του 1975, είχε εξοργίσει την Αλγερία, η 

οποία αποτελούσε τον κυριότερο περιφερειακό αντίπαλο του Μαρόκου ως τα τέλη 

της δεκαετίας του 1980. Η Αλγερία απάντησε με την αύξηση της υποστήριξης του 

αντάρτικου κινήματος «POLISARIO», το οποίο είχε ως στόχο την εγκαθίδρυση ενός 

νέου Σαχαρικού κράτους, αλλά και με τη χρηματοδότηση του σκοπού του 

αποσχιστικού κινήματος των Κανάριων Νήσων, το οποίο είχε ως στόχο να 

δημιουργήσει μία ριζοσπαστική ομοσπονδία μεταξύ αυτών και της Δυτικής Σαχάρας, 

μίας περιοχής στην οποία κυριαρχούσε ο συντηρητισμός και η παράδοση (Gillespie, 

1996).            

 Η αρχική μετά-Φράνκο Μεσογειακή διπλωματία της Ισπανίας, 
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επικεντρωνόταν κυρίως σε αυτές τις γείτονες περιοχές, το Μαρόκο και την Αλγερία. 

Η τελευταία, αντιμετώπισε την υποχώρηση της Μαδρίτης από τη Δυτική Σαχάρα ως 

μία κίνηση η οποία ευνοούσε τη Μαροκινή κυριαρχία στο πλαίσιο του Μαγκρέμπ. Η  

Αλγερία, ναι μεν ανταποκρίθηκε θετικά στην ισπανική υποστήριξη για αυτοδιάθεση 

εντός των Ηνωμένων Εθνών αλλά ήθελε τη Μαδρίτη να μεταβαίνει ένα βήμα 

παραπέρα, καταδικάζοντας την τριμερή συμφωνία. Παράλληλα, το Μαρόκο έβλεπε 

κάθε ισπανική προσπάθεια να εξευμενίσει την Αλγερία ως απόδειξη για την 

υποχώρηση που προέβλεπε η συμφωνία του 1975, και έδειξε την απογοήτευσή του 

επαναφέροντας εθνικιστικές απαιτήσεις για τη μεταφορά της Θέουτα και της 

Μελίγια. Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν αδύνατον από πλευράς της Ισπανίας να εισάγει 

πολιτικές που να βασίζονται στη συνεργασία, εφόσον το σύστημα σχέσεων στο οποίο 

βρισκόταν ήταν τριγωνικό, και χαρακτηριζόταν από ανταγωνισμό και εξαιρετική 

αστάθεια. Όσον αφορά στις εκάστοτε κυβερνήσεις που σχηματίστηκαν από την τότε 

Ένωση του Δημοκρατικού Κέντρου (UCD), η εξωτερική πολιτική ερχόταν δεύτερη σε 

προτεραιότητα, καταλαμβάνοντας τη μορφή μίας εσωτερικής ανησυχίας για τη 

μετάβαση στη δημοκρατία. Η Ισπανία δεν χαρακτηριζόταν ακριβώς από πολιτική 

σταθερότητα, γεγονός που επιβεβαιωνόταν και από την αλλαγή στην πολιτική που 

αφορούσε το Μαγκρέμπ, κατά την εναλλαγή στη διακυβέρνηση των πρωθυπουργών 

της Ένωσης του Δημοκρατικού Κέντρου (Σουάρεθ 1977-1981, Κάλβο-Σοτέλο 1981-

1982). Αυτή η αστάθεια, ήταν σχετική επίσης και με την αντικατάσταση της Ένωσης 

του Δημοκρατικού Κέντρου από το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE), το 

οποίο σε αντίθεση με τον προκάτοχό του υποστήριξε το «POLISARIO», ανέπτυξε 

καλές σχέσεις με τις Αλγερινές αρχές και ψήφισε στο κοινοβούλιο κατά της 

επικύρωσης της αλιευτικής συμφωνίας με το Μαρόκο, καθώς η τελευταία γινόταν 

αντιληπτή ως αποδοχή από πλευράς της Μαδρίτης των διεκδικήσεων του Ραμπάτ για 

κυριαρχία στη Δυτική Σαχάρα. Παρόλα αυτά, μόνο μετά τη νίκη του Σοσιαλιστικού 

Εργατικού Κόμματος, τον Οκτώβριο του 1982 αναδείχθηκε μία ευρεία διακομματική 

συναίνεση που αφορούσε την πολιτική προς το Μαγκρέμπ, γεγονός που ευνόησε την 

ανάπτυξη μίας σταθερής περιφερειακής πολιτικής (Gillespie, 1996).  

 Υπό την Σοσιαλιστική διακυβέρνηση του Γκονθάλεθ, ο κυριότερος 

προβληματισμός της Ισπανίας σχετικά με τη Μεσόγειο παρέμεινε το Μαγκρέμπ, αλλά 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 αναπτύχθηκε παράλληλα μία πιο 

εμπεριστατωμένη διπλωματική προσπάθεια στην περιοχή, η οποία ενισχύθηκε από 

την είσοδο της Ισπανίας στην τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η Μεσογειακή πολιτική της 

Κοινότητας επηρέασε άμεσα την Ισπανία η οποία αποτελούσε εμπορικό αντίπαλο 

άλλων παράκτιων χωρών, επομένως θεωρήθηκε απόλυτα φυσιολογικό για τη 

Μαδρίτη να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη συγκεκριμένη πολιτική. Επίσης, το να γίνει 

η Ισπανία μέλος προέβλεπε ως υποχρέωσή της να σχεδιάσει πολιτικές για όλα τα 

μείζονα θέματα που απασχολούσαν την Κοινότητα, ακόμα κι αν δεν χαρακτηρίζονταν 

από άμεσο εθνικό ενδιαφέρον, γεγονός που προέτρεψε τον ορισμό των ισπανικών 

θέσεων σε ζητήματα που αφορούσαν την ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, η 
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ανάπτυξη της Ισπανικής Μεσογειακής πολιτικής έλαβε χώρα σε ένα πλαίσιο 

ευρύτερης προσπάθειας ανάδυσης της χώρας από την εποχή του απομονωτισμού επί 

Φράνκο και γενίκευσης των διεθνών της σχέσεων.  Αξίζει επίσης να προσθέσουμε ότι 

με την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων τόσο με το Ισραήλ (αναγνωρίζοντας το 

δικαίωμα ύπαρξης Ισραηλινού κράτους) όσο και με την Αλβανία, και τη διατήρηση 

της υποστήριξης που παρείχε παραδοσιακά η Ισπανία στον Παλαιστινιακό σκοπό, 

κατέστη ικανή να εδραιώσει τις σχέσεις με τους Ισραηλινούς χωρίς να βλάψει 

σημαντικές σχέσεις με τις αραβικές χώρες. Από τότε, η εμπλοκή της Ισπανίας στο 

ανατολικό κομμάτι της Μεσογείου, έχει γίνει αντιληπτή στον εξέχοντα ρόλο που 

διαδραμάτισε στον Πόλεμο του Κόλπου με την επιλογή της στρατιωτικής βάσης της 

Μορόν για τις αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις στο Ιράκ, στην επιλογή της 

Μαδρίτης να φιλοξενήσει το Συμβούλιο Ειρήνης της Μέσης Ανατολής τον Οκτώβρη 

του 1991 και την ισπανική συμμετοχή στις αποστολές του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων 

Εθνών στη Βοσνία (Gillespie, 1996).       

 Σε γενικές γραμμές, η ανάπτυξη μίας περισσότερο συνεκτικής Μεσογειακής 

πολιτικής από πλευράς της Ισπανίας, τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του 1980, 

πολιτική η οποία δέχθηκε μεγάλες επιρροές από τις ευρύτερη ανάπτυξη ανά τους 

αιώνες στη συγκεκριμένη περιοχή. Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω, 

μπορούμε να πούμε ότι ο χαρακτήρας της ισπανικής Μεσογειακής πολιτικής 

προσδιορίζεται τόσο από τα εκάστοτε εθνικά ενδιαφέροντα και ικανότητες, το 

διεθνές πλαίσιο αλλά και ιστορικούς παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στο παρόν. Η ανάδειξη της Ισπανίας σε περιφερειακή δύναμη απαιτούσε ένα 

βαθμό προόδου από κομματικές θέσεις σε μία περισσότερο ρεαλιστική προσέγγιση 

της περιοχής, γεγονός που περιλάμβανε επίσης την επιδίωξη σχέσεων με ποικίλα 

καθεστώτα, ιδιαίτερες προσπάθειες να κερδίσει και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη 

σημαντικών δρώντων και τέλος το σεβασμό για τα συγκρουόμενα εθνικά 

συμφέροντα που εντοπίζονται εκεί. Ανάμεσα σε αυτά τα συμφέροντα, 

συγκαταλέγονται και αυτά της Ισπανίας, και είναι εκείνα τα οποία μαζί με μία 

συγκεκριμένη διπλωματική κουλτούρα έχουν προσδώσει στην Ισπανική Μεσογειακή 

πολιτική τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μία σφαιρική προσέγγιση στη Μεσόγειο, 

επιδιώχθηκε αρχικά από την κυβέρνηση των Σοσιαλιστών, όμως η ισπανική θέση 

όσον αφορά στη Δυτική Σαχάρα, λόγω της διαμάχης μεταξύ Αλγερίας και Μαρόκου 

στην περιοχή του Μαγκρέμπ δεν άλλαξε ιδιαίτερα (Gillespie, 1996).  

 Η Ισπανική πολιτική, σχετίζεται πρωτίστως με τη δυτική πλευρά της 

Μεσογείου, όπου ποικίλα ζητήματα προκύπτουν. Η Ισπανία, είναι η μόνη ευρωπαϊκή 

χώρα που συνεχίζει να διατηρεί εδαφικές εκτάσεις στη Βόρεια Αφρική, 

επιμένοντας ότι η Θέουτα και η Μελίγια υπήρξαν ισπανικές κτήσεις πριν τη 

δημιουργία του σύγχρονου κράτους του Μαρόκο. Από πλευράς του Ραμπάτ, υπάρχει 

μεγαλύτερη υπομονή όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα εν μέρει γιατί συνδέεται 

επίσης και με το ζήτημα του Γιβραλτάρ, για το οποίο είχαν αναπτερωθεί οι ισπανικές 

ελπίδες εξαιτίας του διαλόγου με το Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές του 1980. Παρόλο 
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που η ισπανική πλευρά διακηρύσσει ότι η Θέουτα και η Μελίγια αποτελούν μέρη 

ζωτικής σημασίας για την Ισπανία, αποσκοπούν στην πιθανότητα μεγαλύτερης 

διπλωματικής ευελιξίας απέναντι στο Μαρόκο, αν και όταν το ζήτημα του Γιβραλτάρ 

επιλυθεί ευνοϊκά για την Ισπανία. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι μία ακόμη 

πρόκληση για τη Μαδρίτη στο να διατηρήσει τη δημόσια τάξη αποτελούν οι τριβές 

μεταξύ των χριστιανικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων, τις οποίες πρέπει να 

διαχειριστεί χωρίς να δράσει σαν «αποικιοκρατικός δεσπότης», καθώς κάτι τέτοιο 

μπορεί να υποκινούσε μία εθνικιστική κινητοποίηση στο Μαρόκο υπέρ των 

Μουσουλμάνων και μπορεί να επηρέαζε την μαροκινή μεταναστευτική κοινότητα 

στη χερσόνησο (Gillespie, 1996).       

 Η ισπανική προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα αφορά στη διευκόλυνση 

απόκτησης διπλής εθνικότητας από τους Μουσουλμάνους της Θέουτα και της 

Μελίγια, και στη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών. Παράλληλα, γίνεται 

προσπάθεια να οικοδομηθούν σχέσεις με το Μαρόκο σε ποικίλους τομείς όπως στην 

οικονομία, την άμυνα και τον πολιτισμό. Το σκεπτικό πίσω από αυτές τις ενέργειες 

επικεντρώνεται στο ότι όταν η Ισπανία και το Μαρόκο συμπορεύονται στον τομέα 

των επιχειρήσεων τότε μεγάλες πολιτικές διαμάχες μένουν στο παρασκήνιο. Τέτοιο 

παράδειγμα αποτέλεσαν οι ισπανικές επενδύσεις στο Μαρόκο οι οποίες κατέστησαν 

πρόκληση για τη διακεκριμένη οικονομική παρουσία της Γαλλίας στην περιοχή, 

καθώς οι ισπανικές εταιρείες που λειτούργησαν έφτασαν τις 800 σε αριθμό. 

Ταυτόχρονα, οι οικονομίες των δύο χωρών έγιναν περισσότερο αλληλεξαρτώμενες 

μέσω προγραμμάτων που συνέδεαν τα εθνικά ηλεκτροδοτικά δίκτυα και 

δρομολογώντας τον αγωγό αερίου Μαγκρέμπ-Ευρώπης από την Αλγερία στην 

Ισπανία, μέσω Μαρόκου και των στενών. Μία ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης 

σημασίας των διμερών σχέσεων Ισπανίας-Μαρόκο, εκτός από την αύξηση του 

αριθμού των Μαροκινών που ζούσαν νόμιμα ή παράνομα στην Ισπανία ήταν και το 

γεγονός ότι ως το 1991 το Μαρόκο ήταν η έδρα της τέταρτης μεγαλύτερης ισπανικής 

αντιπροσωπείας, μετά τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, και το Ηνωμένο Βασίλειο (Gillespie, 1996).

 Σε αντίθεση με τα στοιχεία που έχουμε παραθέσει ως τώρα, όσον αφορά στο 

δεσμό των οικονομιών Αλγερίας και Ισπανίας θα λέγαμε ότι έχουν μία 

συμπληρωματική σχέση. Ο ανεπαρκής αγροτικός τομέας Αλγερίας και το γεγονός ότι 

βασίζεται στις ενεργειακές εξαγωγές αποτελούν μία βολική λύση για την Ισπανία, οι 

οποία στηρίζει τους εμπορικούς της δεσμούς με την πρώτη στην εισαγωγή  φυσικού 

αερίου και πετρελαίου και την πώληση βιομηχανικών αγαθών. Ο ενεργειακός 

παράγοντας είναι εκείνος που υπεράνω όλων που οδήγησε τη Μαδρίτη στο να 

θεωρήσει τις σχέσεις με την Αλγερία στρατηγικής σημασίας, δεδομένου ότι η 

τελευταία αποτελεί την πηγή περίπου του 60% των ισπανικών αναγκών για φυσικό 

αέριο. Επίσης, όσον αφορά στην Αλγερία, το 1992 η Ισπανία ήταν εκείνη που μαζί με 

τη Γαλλία αντιτάχθηκαν στην πρόταση της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας να μειώσει 

την ανθρωπιστική βοήθεια στην Αλγερία, ενώ τον Οκτώβρη του ίδιου έτους ο Χαβιέ 

Σολάνα έγινε ο πρώτος Υπουργός Εξωτερικών της Κοινότητας που επισκέφθηκε την 
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Αλγερία από την εποχή του πραξικοπήματος. Από την ισπανική πλευρά, ήταν 

σημαντικό να διατηρηθεί συχνή επαφή με το νέο καθεστώς, να δοθεί περαιτέρω 

πίστωση ώστε να αποφευχθεί μία εκ νέου κάθοδος στην οικονομική κατάρρευση και 

να ενισχυθεί η επιστροφή στο δρόμο μίας οικονομικής και πολιτικής μεταρρύθμισης. 

Αρχικά η Μαδρίτη ενθαρρύνθηκε από το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός Σιντ Αχμέντ 

Γκοζάλι, ο οποίος βρισκόταν πίσω από πρόσφατες προσπάθειες εκδημοκρατισμού 

και φιλελευθεροποίησης της χώρας του παρέμεινε στην κυβέρνηση υποσχόμενος 

εκλογές στην επόμενη διετία, αλλά όταν επέστρεψαν στην κυβέρνηση του Μπελαίντ 

Αμπντεσαλάμ υποστηρικτές του Μπουμεντιέν τον Ιούλιο του 1992, η Ισπανία δε 

δίστασε να το χαρακτηρίσει ως ένα σίγουρο βήμα οπισθοδρόμησης (Gillespie, 1996).

 Η διαμάχη μεταξύ του Αλγερινού καθεστώτος και των Ισλαμιστών, φαίνεται 

να επηρέασε άμεσα και την Ισπανία, αλλά δεδομένου του μικρού αριθμού Αλγερινών 

κατοίκων στην Ισπανία, τη μη εμπλοκή άμεσων αποικιοκρατικών σχέσεων αλλά και 

ότι η Ισπανία δεν συγκαταλέγεται στους κύριους πιστωτές, η τελευταία φαίνεται να 

εμπλέκεται πολύ λιγότερο απ’ ότι η Γαλλία. Επίσης, η Ισπανία, ενώ συμμετείχε στις 

διεθνείς κυρώσεις εναντίον της Λιβύης, οι ενεργειακές της ανάγκες σίγουρα την 

έκαναν να «μετανιώσει» τον αποκλεισμό της τελευταίας στις αρχές της δεκαετίας του 

1990, καθώς τόσο το πετρέλαιο όσο και το φυσικό αέριο ήταν τα κυρίως αντικείμενα 

του Ισπανο-Λιβυκού εμπορίου από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Παράλληλα, το 

πρόβλημα της Λιβύης είναι ένας από τους παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη 

της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ (AMU-Arab Maghreb Union), τη δημιουργία της 

οποίας αρχικώς καλωσόρισε η Μαδρίτη το 1989, δεδομένου ότι θα ενίσχυε την 

περιφερειακή ανάπτυξη και σταθερότητα και έπειτα ενθάρρυνε μέσω του αγωγού 

αερίου από την Αλγερία και μέσω Μαρόκου προς την Ισπανία (Gillespie, 1996). 

 Οι Ισπανοί διπλωμάτες φάνηκαν περισσότερο έτοιμοι να επικροτήσουν μέτρα 

φιλελευθεροποίησης παρά να ασκήσουν κριτική σε ενδείξεις αυταρχισμού. Ο 

Γκονθάλεθ δέχτηκε κριτική παραχωρώντας μία επίσημη επίσκεψη στο Μαρόκο 

αμέσως μετά την αιματηρή καταστολή των αναταραχών στα τέλη του 1989. Ωστόσο 

πραγματοποίησε την επίσκεψη επειδή οι διμερείς σχέσεις είχαν φτάσει σε τέτοιο 

επίπεδο όπου μία συνθήκη φιλίας μεταξύ των δύο χωρών ήταν πολύ πιθανή. Παρόλα 

αυτά, μία τέτοια συνθήκη υπεγράφη το 1991, στην οποία η Ισπανία επέμεινε στο να 

συμπεριληφθούν αναφορές για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το 

Μαρόκο διαβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο αποτελεί ζήτημα ήσσονος σημασίας σε 

οποιαδήποτε εθνική νομοθεσία. Με αυτόν τον τρόπο, η ισπανική διπλωματία (σε 

ευθυγράμμιση με τρέχουσες πρακτικές της ΕΕ) έχει επισημάνει τις αρχές που ευνοεί 

ως μία μορφή άσκησης ήπιας πίεσης, χωρίς να επιτρέπει σ’ αυτές τις αρχές να 

εμποδίζουν τη συνεργασία με τις Βορειο-Αφρικανικές κυβερνήσεις. Το πιο επίμαχο 

γεγονός χαρακτηρίζεται δε από μία σειρά πώλησης όπλων από πλευράς της Ισπανίας 

προς το Μαρόκο το οποίο ενίσχυσε τον έλεγχο του Ραμπάτ στη Δυτική Σαχάρα 

(Gillespie, 1996).         

 Η ανησυχία της Ισπανίας για σταθερές σχέσεις με το Μαγκρέμπ, έχει 
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ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια από την άνοδο του εθνικιστικού Ισλάμ. Αυτό είχε ως 

αναπόφευκτο αποτέλεσμα την μετάθεση ζητημάτων ασφάλειας σε πρωταρχική θέση 

στην ατζέντα, και ένα μέρος της ισπανικής απάντησης ήταν η επένδυση σε δυνάμεις 

ταχείας επέμβασης και η ενίσχυση αντιτρομοκρατικής συνεργασίας μεταξύ των 

υπουργών εσωτερικών της περιοχής. Παρόλα αυτά, η Ισπανίας θεωρεί πως τα 

θεμελιώδη προβλήματα της Μεσογείου είναι κοινωνικά και οικονομικά, και ενώ η 

δημιουργία νέων πλαισίων ασφάλειας είναι απαραίτητη για την επίτευξη της ειρήνης 

στην περιοχή, πρωταρχική έμφαση πρέπει να δοθεί στην οικονομική συνεργασία, η 

οποία θα ενισχύεται από διαπολιτιστικό διάλογο. Ενώ η μορφή της οικονομικής 

συνεργασίας της ΕΕ ήταν κατά τη δεκαετία του 1980 υπέρ της αύξησης της 

οικονομικής βοήθειας σε αντίθεση με μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή πρόσβαση στην αγορά 

για κυρίαρχες εξαγωγές της Βόρειας Αφρικής, τη δεκαετία του 1990, η Ισπανία έκρινε 

αυτά τα μέτρα ως απαραίτητα μέχρι ένα σημείο. Ταυτόχρονα, υφίσταται αυξανόμενη 

αναγνώριση από πλευράς της Ισπανίας για τους περιορισμούς της ΕΕ και έχει δοθεί 

περισσότερη έμφαση στο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα 

προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια στην περιοχή (Gillespie, 1996).   

 Η πολιτική της Ισπανίας απέναντι στη Βόρεια Αφρική, έχει υπάρξει εξαιρετικά 

επιφυλακτική. Η Μαδρίτη, υποστηρίζει σταθερά προσπάθειες για οικονομική και 

πολιτική φιλελεύθερη μεταρρύθμιση αλλά δεν έχει ασκήσει κριτική ούτε έχει 

καταδικάσει καθεστώτα στα οποία απουσιάζουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Η 

φιλοσοφία που επικρατεί είναι ότι συχνά η εναλλακτική των υπαρχόντων σχετικά 

σταθερών καθεστώτων θα μπορούσε να είναι χειρότερη από την πλευρά των 

ισπανικών αλλά και ευρωπαϊκών συμφερόντων. Παρόλα αυτά, η Ισπανική 

Μεσογειακή Πολιτική  θεωρεί ότι η μελλοντική προοπτική των Ισλαμικών 

καθεστώτων θα είναι καταστροφική.  Μία «μαθησιακή» διαδικασία έχει κάνει τους 

Ισπανούς διπλωμάτες περισσότερο ενήμερους για την ποικιλομορφία των Ισλαμικών 

κινημάτων και η ιδέα για συνεργασία με αυτά τα καθεστώτα αντιμετωπίζεται πλέον 

με περισσότερη αυτοκυριαρχία. Οι Ισπανοί αντιπρόσωποι ανέπτυξαν επαφές με το 

Ισλαμικό Μέτωπο Απελευθέρωσης (FIS-Front Islamique du Salut) πριν την κρίση του 

1992, και έλαβαν διαβεβαίωση ότι η ενεργειακή συνεργασία δεν θα διαταρασσόταν 

αν το Μέτωπο ανέβαινε στην εξουσία μέσω των εκλογών.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ  

Η διαδικασία της Βαρκελώνης, σχεδιασμένη ως μια  

σύνθετη δομή μη στρατιωτικής ασφάλειας, της οποίας οι μηχανισμοί υποδηλώνουν 

την εξάλειψη ή τη μείωση των σημαντικών αιτιών 

της αστάθειας στην περιοχή, θα συνεχίσει να αποτελεί, μακροπρόθεσμα και με τις 

απαραίτητες προσαρμογές, ένα πλαίσιο αναπόφευκτο που αφορά τον προσδιορισμό  

πολιτικών για την περιοχή (Mirapeix, 2002). Η Μεσόγειος έχει αποτελέσει 
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αντικείμενο ανανεωμένου πολιτικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Πάντα ένα 

σταυροδρόμι που ενώνει και χωρίζει διαφορετικά είδη πολιτισμών, ποτέ δεν ήταν 

εντελώς απαλλαγμένη από συγκρούσεις ή απειλές. Πρόκειται για μια περιοχή όπου 

οι τεράστιες οικονομικές ανισότητες, σε αντίθεση με την πολιτική, τα καθεστώτα και 

οι έντονες πολιτισμικές διαφορές πολύ εύκολα δημιουργούν παρεξήγηση και ένταση. 

Ωστόσο, αποτελεί επίσης μοναδικό τόπο συνάντησης μεταξύ των χριστιανικών, 

ισλαμικών και εβραϊκών παραδόσεων, και σε σχέση με το Βορρά εξελίχθηκε και ο 

υπανάπτυκτος Νότος. Η σημασία της διάστασης Βορρά-Νότου έχει αυξηθεί από την 

εποχή του τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Ακόμα μεγάλο ήταν το Ευρωπαϊκό (και 

ευρύτερα δυτικό) ενδιαφέρον στη Μεσόγειο σε σχέση με διάφορες εξελίξεις. Η 

αραβοϊσραηλινή σύγκρουση όχι μόνο δεν επέφερε χρόνια αστάθεια στην Ανατολική 

Μεσόγειο αλλά - όπως και ο πόλεμος του Κόλπου - είχε επιπτώσεις σε όλη τη Βόρεια 

Αφρική. Για τα ευρωπαϊκά κράτη  ήταν μια πραγματική προοπτική εμπλοκής σε 

περιφερειακές συγκρούσεις ή  αντιμετώπισης ριζοσπαστικών αντιδυτικών 

καθεστώτων στο Νότο αναφορικά με τις Μεσογειακές χώρες. Ακόμα η απειλή της 

περαιτέρω αστάθειας  σηματοδοτήθηκε από ένα τρομερό επίπεδο πολιτικής βίας 

στην Αλγερία και τις συνεχιζόμενες εντάσεις στα Βαλκάνια. Προωθείται από την 

πρόοδο του μαχητικού Ισλαμιστικού κινήματος στη Βόρεια Αφρική, ενώ Ευρωπαίοι 

πολιτικοί παράγοντες ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με τα τεράστια εγχώρια 

προβλήματα που αντιμετώπιζε το Μαγκρέμπ, ιδίως ενόψει της τάσης των νότιων 

προβλημάτων να εξάγονται προς βορρά, υπό τη μορφή της μετανάστευσης φυσικών 

προσώπων. Για τους λόγους αυτούς, δύο φορές μέσα σε μια δεκαετία, στις αρχές και 

τα μέσα του 1990, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησε αναγκαίο να επανεξετάσει και να 

επαναπροσδιορίσει τη Μεσογειακή Πολιτική. Η Ισπανία συμμερίστηκε τη γενική 

ευρωπαϊκή ανησυχία για τη σταθερότητα της νότιας «γειτονιάς» της ηπείρου, ενώ 

εξέφρασε ιδιαίτερες ανησυχίες αντανακλώντας τα εθνικά συμφέροντα και 

παραδόσεις. Ιστορικά, η Μαδρίτη έχει δείξει μεγαλύτερη προσοχή στη Δυτική 

Μεσόγειο και οι προσπάθειές της έχουν  σημαντική επιρροή σε στιγμές που οι 

πολιτικές φιλοδοξίες, οι ευκαιρίες και η διαθεσιμότητα των πόρων συνέπεσαν. Τον 

δέκατο έκτο αιώνα και από τη δεκαετία του '80, σπουδαία καθίσταται η μετάβαση 

του Φράνκο στη δημοκρατία. Τα πιο φιλόδοξα έργα πραγματοποιήθηκαν ενώ η 

Ισπανία ήταν ακόμα μια μεγάλη δύναμη (Gillespie, 1997).    

 Έπειτα από 20 χρόνια  συνεργασίας των δύο πλευρών  στους κλάδους του 

εμπορίου και της ανάπτυξης, η Συνδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών που 

πραγματώθηκε στην Βαρκελώνη, αποτέλεσε την έναρξη μίας νέας μορφής 

συνεργασίας, που συμπεριέλαβε διμερή και πολυμερή ή περιφερειακή σύμπραξη.  Η 

Διαδικασία της Βαρκελώνης όπως ονομάστηκε που αποτέλεσε και συμπληρωματική 

της διαδικασίας της Μαδρίτης που αφορούσε στη διαδικασία Ειρήνευσης στη Μέση 

Ανατολή με τη συνδρομή των Η.Π.Α, περιλάμβανε τη Διακήρυξη και ένα σχέδιο 

Δράσης, τριπλής συνεργασίας. Η τελευταία αφορούσε στρατηγική συνεργασία και 

συνεργασία ασφαλείας, κοινωνική και πολιτιστική συνεργασία και μία οικονομικής 
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και χρηματοδοτικής φύσεως συνεργασία. Μία παράμετρος πολυμερής, που όμως 

δεν παρακωλύει τις διμερείς σχέσεις της ΕΕ με τον κάθε μέτοχό της αλλά τις 

ενδυναμώνει και προστατεύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Έτσι προέκυψε μία 

από τις βασικότερες επιδιώξεις της Διακήρυξης της Βαρκελώνης που είναι η 

διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου ευημερίας με την αναβάθμιση του ελευθέρου 

εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των Εταίρων της.  Επιπλέον ανάμεσα στις χώρες  της 

Μεσογείου, αλλά και σε σχέση με τρίτες χώρες με τις οποίες η ΕΕ συνήψε συμφωνίες 

ειδικού τύπου, που θα πραγματώνονταν με  σπουδαία χρηματοδότηση από την 

πλευρά της ΕΕ για να ενισχυθεί μία  εσωτερικής φύσεως μόνιμη ανάπτυξη και ένα 

είδος οικονομικής και χρηματοδοτικής συνεργασίας (Gillespie, 1997).    

 Με βάση αυτή τη Διακήρυξη, η ζώνη ελευθέρων συναλλαγών θα υλοποιείτο 

μέσω καινοτόμων Ευρω-Μεσογειακών Συμφωνιών και Συμφωνιών Ελεύθερης 

Εμπορικής Ζώνης. Οι εταίροι επιδίωκαν το 2010 να αποτελέσει το έτος που θα 

ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διεργασίες για ελεύθερες συναλλαγές. Με αυτό 

τον τρόπο θα καλύπτονταν οι περισσότερες παράμετροι του εμπορίου, 

συνυφασμένες παράλληλα με τις υποχρεώσεις  των κρατών μελών του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Η υλοποίηση του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης 

παρουσιάστηκε συντονισμένα και τέθηκε υπό επίβλεψη της «Ευρω-Μεσογειακής 

Διάσκεψης Υπουργών Εξωτερικών» και της «Ευρω-Μεσογειακής Επιτροπής για τη 

Διαδικασία της Βαρκελώνης». Μέλη της καθίσταντο  η τρόικα της ΕΕ και ένας 

εκπρόσωπος της κάθε  μεσογειακής χώρας-εταίρου έχοντας ως βασική επιδίωξη την 

προοδευτική διαμόρφωση μίας παραμέτρου ελευθέρου εμπορίου. Τα εκάστοτε 

κωλύματα σχετικά με το εμπόριο κατεργασμένων προϊόντων θα καταλάγιαζαν 

βαθμιαία με βάση αντίστοιχα σκηνικά που θα εξασφαλίζονταν και από τις δύο 

πλευρές ενώ το εμπόριο γεωργικών προϊόντων θα διευκολυνόταν μέσω   πρόσβασης 

και των δύο μερών, σε σύμπραξη πάντοτε με τις συνέπειες των διαπραγματεύσεων 

και των συμφωνιών.  Το εμπόριο στις υπηρεσίες, περιλάμβανε και το εμπόριο 

εγκατάστασης ενώ θα απελευθερωνόταν  βαθμιαία σε συσχέτιση πάντοτε με τη 

συμφωνία  GATΤ. Επιδίωξη της συνεργασίας ήταν να  υπογραμμιστούν πρακτικά 

στοιχεία που θα ενίσχυαν τη διαμόρφωση μίας ελεύθερης εμπορικής σχέσης καθώς 

και τις συνέπειες αυτής της συσχέτισης  συμπεριλαμβανομένων των εναρμονισμένων 

κανόνων και ενεργειών στον τελωνειακό κλάδο. Ως πιο συγκεκριμένες επιδιώξεις 

αναφέρουμε τη βαθμιαία εφαρμογή της, τη σταθεροποίηση των προτύπων, την μη 

επικράτηση αδικαιολόγητων κωλυμάτων στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων, τη 

συσχέτιση μεταξύ των στατιστικών αρχών επιδιώκοντας την παράθεση αληθινών 

στοιχείων σε ισορροπημένη βάση και τέλος τις ικανότητες για περιφερειακή και υπό 

περιφερειακή συνεργασία (Gillespie, 1997).      

 Η διαμόρφωση μίας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών προϋπέθετε  συνεργασία 

και εναρμονισμό σε σχέση με δύο στόχους: την καλλιέργεια της  συνεργασίας μεταξύ 

των χωρών της Μεσογείου αλλά και με την ΕΕ καθώς και την εφαρμογή μίας βάσης 

για μία Ευρωμεσογειακή Εσωτερική Αγορά που θα συνέβαλε την ενδυνάμωση των 
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σχέσεων μεταξύ των Μεσογειακών εταίρων και της ΕΕ. Για τον πρώτο στόχο, οι 

απόπειρες έπρεπε να επικεντρωθούν στην περιφερειακή συσχέτιση έτσι ώστε να 

υλοποιηθούν οι σκοποί που ορίστηκαν από τους Υπουργούς των Εξωτερικών στη 

Μασσαλία, και μελετήθηκαν περαιτέρω από τους Υπουργούς Εμπορίου, και 

αφορούσαν την εξέλιξη του εμπορίου και της συνεργασίας Νότου με Νότο. 

Αναφορικά με τη δεύτερη πρόκληση, κατέστη αναγκαία η βελτίωση των θεσμικών 

ικανοτήτων των διοικήσεων καθώς και η εξισορρόπηση της νομοθετικής αλλά και της 

ρυθμιστικής παραμέτρου σε ποικίλους κλάδους όπως τελωνειακή νομοθεσία, η 

νομοθεσία στον τομέα του ανταγωνισμού, η θωράκιση των πνευματικών 

δικαιωμάτων, αλλά και υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, για την ευκολότερη 

μετάβαση σε μία διευρυμένη αγορά. Ταυτόχρονα, οι Μεσογειακοί εταίροι 

δεσμεύθηκαν στη διαμόρφωση μίας μεταξύ τους ζώνης ελευθέρου εμπορίου 

(οριζόντια ή Νότος με Νότο περιφερειακή ολοκλήρωση) δέσμευση που οδήγησε στο 

να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία της Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, στο Αμάν της 

Ιορδανίας την 11η Ιανουαρίου 2003, μεταξύ Αιγύπτου, Ιορδανίας, Μαρόκου και 

Τυνησίας.  Βέβαια η υλοποίηση αυτού του σχεδίου , και η καταρχήν παύση των 

δασμών στο τελωνείο, απαιτούσε σημαντικές θεσμικές αλλαγές, σε επίπεδο 

οικονομικό, κοινωνικό και διοικητικό που θα επιφέρουν σταθερή οικονομική εξέλιξη 

και διαφοροποιήσεις που χρηματοδοτούνταν μέσω του Προγράμματος  MEDA. 

Καθίσταται διάχυτη η άποψη όμως πως το μεγαλύτερο μέρος αυτής της οικονομικής 

βοήθειας δεν τέθηκε σε ισχύ και οι επενδύσεις ιδιωτικών φορέων δεν ήταν αυτές που 

αναμένονταν, χωρίς όμως αυτό να επιφέρει την αρνητική εικόνα όλης της 

συνεργασίας (Gillespie, 1997). 

 

           

ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΥΣ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ  

 Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 η Ισπανία έχει κατατάξει την ανάπτυξη 

της Ευρωπαϊκής Μεσογειακής Πολιτικής ως ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για την 

άσκηση πολιτικής πίεσης εντός της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η αναρρίχηση της 

Ισπανίας εντός της κοινότητας είχε ως επακόλουθο την ανάγκη να αυξηθεί η 

παρεχόμενη βοήθεια στις Μεσογειακές χώρες που δεν ήταν μέλη. Παρόλο που κάτι 

τέτοιο επιτεύχθηκε, οι εξελίξεις στην Αλγερία και η περιφερειακή αποχώρηση από τη 

διένεξη του Κόλπου γρήγορα έδειξαν ότι η Μεσογειακή Πολιτική της Κοινότητας κάθε 

άλλο παρά επαρκής ήταν. Η Ισπανία, έχοντας επανοικοδομήσει τις διμερείς της 

σχέσεις με το Μαρόκο και την Αλγερία, και χάριν στην πρόσφατη οικονομική 

επιτυχία, κατέστησε τη Μεσόγειο ως προτεραιότητα στην εξωτερική της πολιτική. Δεν 

ήταν μόνο το γεγονός ότι αποτελούσε μία περιοχή την οποία δεν μπορούσε να 

αγνοήσει αλλά επίσης σαν μία περιοχή όπου θα μπορούσε να διευκολύνει την τελική 

της αναρρίχηση στην ομάδα των ηγετικών χωρών της ΕΕ (Gillespie, 1996).  
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 Με την αυγή της δεκαετίας του 1990 η Ισπανία, περισσότερο από κάθε άλλη 

ευρωπαϊκή χώρα ήταν σε θέση να ενισχύσει την επιρροή της στη Μεσόγειο. Στην 

κυβέρνηση βρισκόταν το ίδιο κόμμα ήδη από το 1982 γεγονός που την έκανε να 

βιώνει τη μεγαλύτερη πολιτική συνοχή από άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου 

(Gillespie, 1996).         

 Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία σε ποικίλους τομείς εμφανίζεται τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή το ίδιο αν όχι περισσότερο έτοιμη από την Ισπανία να 

ασκήσει επιρροή στην περιοχή, καθώς οικονομικά και πολιτιστικά είναι πιο βαθιά 

προσανατολισμένη στη Μεσόγειο με ισχυρότερη οικονομία. Επίσης, αποτελώντας 

μία περισσότερο σημαντική πηγή παροχής βοήθειας στην περιοχή από την Ισπανία, 

και ένα περισσότερο «καθιερωμένο» μέλος της Κοινότητας και μέλος του κυρίαρχου 

Γαλλο-Γερμανικού άξονα που δικαιολογούν τα παραπάνω, αλλά παρόλα αυτά με 

λιγότερο πολιτική συνοχή από την Ισπανία. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι κατά τη 

διάρκεια της Προεδρίας Μιτεράν, και ιδιαίτερα όσον αφορά στις Ευρω-Μαροκινές 

σχέσεις, η βαθιά αποικιοκρατική ανάμειξη της Γαλλίας στην περιοχή αποδείχτηκε 

περισσότερο ως μειονέκτημα, καθώς η γαλλική κριτική στη Μαροκινή πολιτική σκηνή 

καλλιέργησε εχθρικές αντιδράσεις απέναντι στη νέο-αποικιακή μομφή, όπως έγινε 

τότε αντιληπτή, κρίσεις που ωφέλησαν τις Ισπανο-Μαροκινές σχέσεις από την άλλη 

(Gillespie, 1996).        

 Παρά την παραδοσιακή άνιση Γαλλο-Ισπανική διαμάχη όσον αφορά στη 

Βόρεια Αφρική, η «ρεαλιστική» κοινότητα χάραξης εξωτερικής πολιτικής της Ισπανίας 

έχει συνεργαστεί στενά με την αντίστοιχη γαλλική, αλλά και άλλες ενδιαφερόμενες 

Ευρωπαϊκές ομόλογές της, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις δυσκολίες που 

υφίστανται στη δημιουργία μίας μόνιμης ομάδας χωρών που ευνοεί μία ευρύτερη 

δέσμευση της ΕΕ για τη Μεσόγειο. Για παράδειγμα, γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 

1980 υπήρξε στενή συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Ισπανίας και 

της Ιταλίας έτσι ώστε να κατατεθεί μία συντονισμένη πρόταση για την εγκαθίδρυση 

ενός Συμβουλίου για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στη Μεσόγειο. Από την 

ισπανική πλευρά, η οποία ήταν πρωτίστως υπεύθυνη για τη σύνταξη του προσχεδίου 

της πρότασης, ο τότε Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε αρκετά νωρίς την 

ιδέα στο κοινό. Όταν η πρόταση έμεινε μετέωρη η Ισπανία εγκατέλειψε προσωρινά 

το σλόγκαν του Συμβουλίου και επικεντρώθηκε για λίγο σε λιγότερο μεγαλεπήβολα 

σχέδια για συνεργασία μεταξύ Βορρά και Νότου στη Μεσόγειο, αν και διατήρησε την 

ίδια μεθοδολογία διαχωρίζοντας τους τομείς συνεργασίας σε  τρεις κατηγορίες: α) 

πολιτική/ασφάλεια, β) οικονομική και γ) ανθρωπιστική/πολιτιστική (Gillespie, 1996).

 Λίγο αργότερα, ο ρεαλισμός οδήγησε την Ισπανία σε στενότερη συνεργασία 

με τη Γαλλία όσον αφορά στη Μεσογειακή Πολιτική της ΕΕ. Καθώς η εμπειρία είχε 

δείξει ότι η Γαλλία θα αποτελεί πάντα μία σημαντική φωνή για την ανάπτυξη της εν 

λόγω πολιτικής, η γαλλική επιρροή κατέστη αναπόφευκτη και προφανής κατά την 

αυγή της δεκαετίας του 1990 οπότε και η κρίση στην Αλγερία είχε σημάνει συναγερμό 

στην ΕΕ ως σύνολο. Σε μία του επίσκεψη στη Γαλλία το 1993, ο τότε βασιλιάς Χουάν 
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Κάρλος προέτρεψε την από κοινού συνεργασία των δύο γειτονικών χωρών έτσι ώστε 

να εμβαθύνουν τη δημοκρατία, να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή ανοικοδόμηση 

(αποκατάσταση) και να  βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Λατινικής Αμερικής και του 

Μαγκρέμπ. Επίσης, το 1992 είχε προηγηθεί και η ετήσια συνάντηση των 

πρωθυπουργών των δύο χωρών στη Σαλαμάνκα, η οποία είχε αφιερωθεί σχεδόν 

εξολοκλήρου στα προβλήματα της Βόρειας Αφρικής, στην οποία αν και επιτεύχθηκε 

συμφωνία σε γενικές προοπτικές, εντούτοις δεν κατέστη εφικτή η παραγωγή νέων 

πρωτοβουλιών. Έπειτα, από την ισπανική πλευρά, μετά βίας συγκαλύφθηκε η 

διαφωνία της όσον αφορά στην έμφαση που δόθηκε από τη Γαλλία στον τομέα της 

ασφάλειας, για το ζήτημα της Αλγερίας, αν και τελικώς η διμερής συνεργασία 

αυξήθηκε δεδομένων και των διαφορετικών προβληματισμών τους, που αφορούν τη 

σφαίρα της ασφάλειας (Gillespie, 1996).     

 Όσον αφορά στον τομέα της διπλωματίας, η επιρροή επιτεύχθηκε μέσω ενός 

συνδυασμού ανταλλαγών πολιτικών, συνεχούς εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς 

ιδιαίτερης εθνικής σημασίας και την κατοχή θέσεων-κλειδιών στην ΕΕ. Η Ισπανία 

έχοντας «αγωνιστεί» επιτυχημένα για το χαρτοφυλάκιο της ΕΕ που αφορά στη 

Μεσόγειο και θέτοντάς την ως προτεραιότητα για τις διπλωματικές της υπηρεσίες, 

κατάφερε στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990 να διαδραματίσει πρωταρχικό 

ρόλο στη διαμόρφωση της εν λόγω πολιτικής της ΕΕ. Άλλωστε οι Ισπανοί ήταν εκείνοι 

που έκαναν το προσχέδιο κύριων εγγράφων της ΕΕ που οδήγησαν τελικά στην 

υιοθέτηση της Πρωτοβουλίας για την Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία, και εκείνοι 

(μαζί με άλλους) που διαπραγματεύτηκαν τη διατύπωση της Διακήρυξης της 

Βαρκελώνης του 1995 (Gillespie, 1996).      

 Το συγκεκριμένο έγγραφο παρουσίαζε εμφανείς ομοιότητες στο τμήμα που 

αφορούσε πολιτικά ζητήματα και ζητήματα ασφάλειας και εμφανείς προτάσεις σαν 

αυτές της Ισπανο-Μαροκινής Συνθήκης Φιλίας του 1991.  Και στα δύο έγγραφα 

υπήρχε δέσμευση σε θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία 

θα πληρούν τις καίριες προϋποθέσεις σεβασμού της κάθε χώρας να επιλέξει 

ελεύθερα το δικό της πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό σύστημα. Επίσης, η 

δέσμευση αφορούσε την επίλυση εδαφικών διενέξεων με ειρηνικά μέσα (γεγονός 

που προσέφερε ασφάλεια στις ισπανικές πόλεις Θέουτα και Μελίγια), αλλά 

ταυτόχρονα υπήρχαν αναφορές στα δικαιώματα των χωρών να εξασκούν την 

κυριαρχία τους, κάτι που μπορούσε να δώσει τη βάση στο Μαρόκο ώστε να 

επανεπιβεβαιώσει τις εδαφικές του διεκδικήσεις στο μέλλον. Αναμφίβολα η 

δέσμευση για την ενίσχυση της δημοκρατίας και το σεβασμό στον πλουραλισμό 

κατέστησαν το κείμενο της Βαρκελώνης περισσότερο ιδεαλιστικό από τον προκάτοχό 

του, αν και έφερε κάποια χαρακτηριστικά με αναμφίβολη την ισπανική σφραγίδα 

(Gillespie, 1996).         

 Δεδομένου του βαθμού εμπλοκής της Ισπανίας η επιλογή μίας ισπανικής 

πόλης για τη φιλοξενία ενός μείζονος Μεσογειακού γεγονότος ήταν φυσικό 

επακόλουθο κατά το έτος 1995. Από το Συνέδριο της Βαρκελώνης η χώρα 
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αναδείχθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε μία δεκαετία με διεθνές κύρος όπως έγινε 

αντιληπτό και από τα σχόλια για τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Χαβιέ Σολάνα αλλά 

και από τη μετέπειτα επιλογή του τελευταίου ο οποίος επιλέχθηκε για τις 

διπλωματικές του δεξιότητες ώστε να αναλάβει τη θέση του γενικού γραμματέα του 

ΝΑΤΟ (Gillespie, 1996).        

 Αυτό δε σημαίνει αυτόματα ότι η Ισπανία μετατράπηκε στον πρωταγωνιστή 

της Μεσογειακής Πολιτικής της ΕΕ, καθώς η χάραξη πολιτικών εντός της Ένωσης 

σχετίζεται με το σχηματισμό πλειοψηφικών συμμαχιών, όταν δεν τίθενται θέματα 

άσκησης αρνησικυρίας ή απειλών λήψης μέτρων αρνησικυρίας. Και παρόλο που 

κάποιες χώρες του ευρωπαϊκού νότου μπορεί να μην έχουν τη Μεσογειακή πολιτική 

ως μόνιμη προτεραιότητα στην πολιτική τους ατζέντα, η Γαλλία σίγουρα διατηρεί 

μόνιμα συμφέροντα στην περιοχή που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Η εκλογή του Ζακ 

Σιράκ για τη γαλλική προεδρία το 1995 είχε ως επακόλουθο μία ανανεωμένη 

διπλωματική προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε με οικονομικούς «πειρασμούς» που 

είχαν ως στόχο να επανεπιβεβαιώσουν τις προνομιούχες σχέσεις της Γαλλίας με τη 

Βορειο-Δυτική Αφρική. Μία από τις τελευταίες χειρονομίες εξωτερικής πολιτικής από 

πλευράς της κυβέρνησης Γκονθάλεθ το Φλεβάρη του 1996, ήταν η προσφορά 

ελάφρυνσης του Μαροκινού χρέους με αντάλλαγμα ένα αντίστοιχο ποσό να 

επενδυθεί από πλευράς του Ραμπάτ στη φτωχή βορειότερη περιοχή της Ριφ του 

Μαρόκο, προσφορά που έμοιαζε με εκείνη που είχε προσφέρει η γαλλική πλευρά στο 

βασιλιά Χασάν ένα μήνα νωρίτερα (Gillespie, 1996).     

 Παρόλα αυτά, καθώς η Ισπανία αναδείχθηκε σε σημαντικό συνομιλητή για τις 

Μεσογειακές χώρες, μη-μέλη της Ένωσης που αναζητούν συνεργασίες με την ΕΕ, 

κατέβαλε μία σημαντική προσπάθεια για να αποζημιωθεί για τη δυσμενή της θέση 

απέναντι στη Γαλλία όσον αφορά στις διμερείς της σχέσεις με το Μαγκρέμπ. Ακόμη 

κι έτσι όμως η περιφερειακή επιρροή της Ισπανίας εξαρτάται από το βαθμό 

δέσμευσης της ΕΕ σε εθνικούς πολιτικούς στόχους-κλειδιά, και στα αποτελέσματα 

από τη Μεσογειακή πολιτική της Ένωσης. Παρά τα μειονεκτήματα, η Πρωτοβουλία 

για την Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία παρείχε κάποια ανακούφιση στην Ισπανία 

από το γεγονός ότι είχε μακροπρόθεσμα σχέδια, και στόχους για την απελευθέρωση 

του εμπορίου που εκτείνονταν ακόμα και ως τον 21ο αιώνα.  Εντούτοις, καθώς η ίδια 

η Μεσογειακή Πολιτική της Ισπανίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ΕΕ, η 

συνέχιση της ισπανικής επιρροής εξαρτάται άμεσα από την συνέχιση της γενικότερης 

επιτυχίας της Ισπανίας εντός της Ένωσης. Στο πλαίσιο των σχεδίων διεύρυνσης της ΕΕ 

προς τα ανατολικά, η Ισπανία δεν είχε άλλη επιλογή από το να επιδιώξει τους 

συγκλίνοντες στόχους της Ένωσης άρα και κατ’ επέκταση να προσπαθήσει να 

εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στην τότε προβλεπόμενη νομισματική 

ένωση, αν ήθελε να διατηρήσει ή ακόμα και να αυξήσει το «βάρος» της σε μία 

ευρύτερη Ευρωπαϊκή οντότητα. Ο τέταρτος όρος της Σοσιαλιστικής κυβέρνησης 

Γκονθάλεθ, κατά την περίοδο 1993-1996, οπότε και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα 

βρισκόταν χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, βρήκε την Ισπανική οικονομία 
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να μένει πίσω από το πρόγραμμα της κυβέρνησης που είχε ως στόχο να καλύψει τα 

κριτήρια σύγκλισης (Gillespie, 1996).       

 Στα τέλη του 1995, ο Κάρλος Γουέστεντορπ, ο αντικαταστάτης του Σολάνα και 

πρώην υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ, ανακοίνωσε ότι η Ισπανία είχε 

«σκαρφαλώσει» στο «πρώτο» διπλωματικό τμήμα της Ευρώπης και ο εθνικός στόχος 

ήταν να παραμείνει εκεί, έχοντας υπόψη του τα αξιοσημείωτα επιτεύγματα της 

δεύτερης ισπανικής προεδρίας της ΕΕ, ανάμεσα στα οποία συγκαταλεγόταν το Ευρω-

Μεσογειακό Συμβούλιο στη Βαρκελώνη, ένα γεγονός που εγκωμιάστηκε ευρέως στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν το τελευταίο πραγματοποίησε τη δική του αξιολόγηση 

για την προεδρία (Gillespie, 1996).      

 Μέχρι εκείνο το σημείο η Ισπανία είχε αποδείξει ότι τουλάχιστον 

βραχυπρόθεσμα, η δυναμική, επιλεκτική και ευφυής διπλωματία θα μπορούσε να 

αποζημιώσει την ύπαρξη σχετικά περιορισμένων πόρων προς επένδυση στον τομέα 

των εξωτερικών σχέσεων. Ο μελλοντικός ρόλος της χώρας στη Μεσόγειο θα 

εξαρτιόταν άλλωστε ως ένα βαθμό από το βαθμό της εθνικής δέσμευσης, η οποία 

είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση από την αλλαγή κυβέρνησης το 1996. Έχοντας όμως ήδη 

ασκήσει αυξανόμενη επιρροή στην περιοχή της Μεσογείου, η μελλοντική στάση της 

Ισπανίας θα επηρεαστεί από την αποτελεσματικότητα της Πρωτοβουλίας 

Συνεργασίας, στην οποία εναποτέθηκαν πολλές ελπίδες. Σε μακροπρόθεσμη 

κλίμακα, η μόνη σίγουρη εγγύηση στο να λειτουργήσει η Ισπανία στο διπλωματικό 

«πρώτο τμήμα» θα είναι στο να καταστεί ικανή να αναρριχηθεί στο οικονομικό 

«πρώτο τμήμα» επίσης, όπως επισήμανε ο Γουέστεντορπ, το οποίο για να επιτευχθεί, 

η συμμετοχή στην οικονομική αλλά και νομισματική ένωση κρίνεται καίριας 

σημασίας σύμφωνα τόσο με τον Γκονθάλεθ, όσο και με το διάδοχό του. Δεν θα είναι 

μάλιστα καθόλου εύκολο για την Ισπανία να επιδιώξει ταυτόχρονα τόσο αυτή την 

αναρρίχηση όσο και να διαπράξει τις απαραίτητες θυσίες που απαιτούνται από τις 

Ευρωπαϊκές χώρες, με απώτερο σκοπό να πραγματοποιηθεί μία Ευρω-Μεσογειακή 

πολιτική και οικονομική περιοχή (Gillespie, 1996).       

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

Η κινητικότητα μεταξύ ΕΕ και Μαρόκο υπήρχε ανέκαθεν στην ιστορία τους. Το 

αποικιακό παρελθόν, η γεωγραφική εγγύτητα αλλά και η οικονομική και πολιτική 

πραγματικότητα και στις δύο περιοχές έχουν αποτελέσει ισχυρά κίνητρα για 

διασυνοριακή κινητικότητα. Η τελευταία, προερχόμενη από το Μαρόκο προς την 

Ευρώπη ενισχύθηκε ιδιαίτερα με τη σύναψη συμφωνιών που αφορούσαν το 

εργατικό δυναμικό σε σχέση με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ήδη από τη δεκαετία 

του 1960 ενώ ανέκαθεν αποτελούσε αμφίδρομη διαδικασία, καθώς τόσο Ισπανοί όσο 

και Γάλλοι εγκαταστάθηκαν στο Μαρόκο κατά την αποικιοκρατική περίοδο. Από τη 

δεκαετία του 1990 και έπειτα οι παράγοντες που έχουν ενισχύσει την κινητικότητα 
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είναι δύο κυρίως: Αφενός οι μεταβαλλόμενες ευρωπαϊκές πολιτικές μετανάστευσης 

και αφετέρου η ευρωπαϊκή διαδικασία ενσωμάτωσης, η οποία έχει οδηγήσει στην 

εγκατάσταση και την προοδευτική ανάπτυξη του συστήματος Σένγκεν, το οποίο 

συνίσταται σε ένα κοινό εξωτερικό σύνορο της ΕΕ και στην αύξηση των εσωτερικών 

συνοριακών ελέγχων εντός της ΕΕ. Αρχικώς, στη δημόσια συζήτηση πολλών 

ευρωπαϊκών χωρών, η μετανάστευση παρουσιάζεται ολοένα και περισσότερο ως μία 

εξωτερική απειλή της εσωτερικής ασφάλειας και ως κίνδυνος της κοινωνικής και 

οικονομικής ευημερίας, ειδικά όσον αφορά τη μετανάστευση από τρίτες χώρες προς 

το Νότο της ΕΕ. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συχνά έχουν προσπαθήσει να 

εφαρμόσουν αυστηρότερο έλεγχο και επιλεκτικότητα στις σχετικές πολιτικές και 

νομοθεσία καθώς είτε προσπαθούν να περιορίσουν την πρόσβαση και την παραμονή 

σε συγκεκριμένες κατηγορίες μεταναστών, είτε ενισχύουν άλλες κατηγορίες, που 

αφορούν την εισροή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Επίσης, στο δεύτερο 

τομέα που προαναφέρθηκε, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η συνολική διαδικασία 

ενοποίησης της ΕΕ στα πεδία της μετανάστευσης, του ασύλου και των συνόρων η 

οποία ενισχύθηκε και από τη συνεργασία Σένγκεν από τα μέσα της δεκαετίας του 

1980. Η είσοδος της Ισπανίας στην ΕΕ το 1986 είχε εμβριθείς συνέπειες για την 

κινητικότητα των Μαροκινών και όχι μόνο πολιτών. Παραδείγματος χάριν, η επιβολή 

βίζας ως προαπαιτούμενο από την ισπανική πλευρά το 1991 οδήγησε στην ανάδυση 

ακανόνιστων μεταναστευτικών ροών στη χώρα(Carrera, Cassarino, El Qadim, Lahlou, 

den Hertog, 2016).          

 Πιο αναλυτικά, τα Ισπανο-Μαροκινά σύνορα έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

αυξημένης παρακολούθησης και ελέγχου, ιδιαίτερα και στο πλαίσιο των 

ενισχυμένων εξωτερικών συνόρων ως προϋπόθεση για την ελεύθερη μετακίνηση στο 

εσωτερικό της ΕΕ αλλά και της συμμετοχής στη Σένγκεν. Το παραπάνω είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόταση του Ενοποιημένου Συστήματος Εξωτερικής 

Παρακολούθησης (Sistema Integral de Vigilancia Exterior, SIVE) και της εφαρμογής 

του από το 2002. Ορισμένα γεγονότα ακανόνιστης μετανάστευσης στο στενό του 

Γιβραλτάρ, γύρω από τους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια αλλά και 

προς τα Κανάρια Νησιά (ιδιαίτερα στο διάστημα μεταξύ 2002 και 2006), ενίσχυσαν 

την ανάγκη για Ισπανο-Μαροκινή συνεργασία στην παρακολούθηση και την 

αστυνόμευση της μετανάστευσης. Το Μαρόκο δέχτηκε να υπογράψει μία διμερή 

συμφωνία με την Ισπανία, το Φεβρουάριο του 1992 9  η οποία αφορούσε την 

επανυποδοχή, ως απόρροια της υπογραφής της Συνθήκης Καλής Γειτονίας και 

Φιλικής Συνεργασίας που προηγήθηκε στις 4 Ιουλίου του περασμένου έτους, έχοντας 

ως στόχο την απόκτηση ιδιαίτερου κύρους στις σχέσεις με την ΕΕ (Carrera, Cassarino, 

El Qadim, Lahlou, den Hertog, 2016).      

 Αυτές οι εξελίξεις, οφείλονταν εν μέρει στην ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή 

της Ισπανίας στην ευρωπαϊκή διαδικασία ενοποίησης, και προωθήθηκαν από τη 

                                                           
9 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-8976 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-8976
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χρηματοδότηση της ΕΕ προς την Ισπανία και το Μαρόκο για τη διαχείριση της 

μετανάστευσης, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των συνόρων. Η λειτουργική 

συνεργασία στη διαχείριση των συνόρων μεταξύ Ισπανικών και Μαροκινών αρχών 

συμπληρώθηκε και χρηματοδοτήθηκε στη συνέχεις από οργανισμού της ΕΕ όπως η 

Frontex, η οποία εγκαθιδρύθηκε επισήμως το 2004, με αποτέλεσμα οι μετανάστες 

που αποπειράθηκαν να διέλθουν στην Ευρώπη μέσω του Μαρόκο παρεμποδίστηκαν 

σθεναρά (Carrera, Cassarino, El Qadim, Lahlou, den Hertog, 2016).   

 Η Frontex διαχωρίζει τη Δυτική Μεσογειακή Οδό ανάμεσα στην ενδοχώρα της 

Ισπανίας και του Μαρόκο από τη Δυτική Αφρικανική Οδό από τις χώρες της Δυτικής 

Αφρικής και το Μαρόκο σε ορισμένες περιπτώσεις, προς τα Κανάρια Νησιά. Παρόλο 

που η Δυτική Αφρικανική Οδός αντιμετώπισε μία κορύφωση των αναγνωρισμένων 

ακανόνιστων συνοριακών παραβιάσεων οι οποίες έφτασαν τις 31.600 το 2006, ο 

αριθμός αυτός δεν ξεπερνούσε τις 350 ετησίως από το 2010 κι έπειτα. Η πλειονότητα 

αυτών, το 2006 συνίστατο σε αναχωρήσεις από τη Μαυριτανία τη Σενεγάλη και το 

Πράσινο Ακρωτήριο. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη διαδρομή όσον αφορά σε 

αριθμούς παραβιάσεων δεν έχει καταστεί καίριας σημασίας για τις Ισπανο-

Μαροκινές συνοριακές παραβιάσεις. Αυτό σημαίνει ότι η τάση για παράνομη 

παραβίαση συνόρων από το Μαρόκο με κατεύθυνση προς την Ισπανία είναι ανοδική 

και αυξάνεται από το 2010 και έκτοτε, ενώ έχει αυξηθεί και η εισροή Σύριων που 

αναζητούν άσυλο και εισέρχονται στους ισπανικούς θύλακες και ιδιαίτερα στη 

Μελίγια. Το τελευταίο γεγονός υπογραμμίζει παράλληλα και τους εξωγενείς 

παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τα ποσοστά συνοριακών παραβιάσεων και 

δεν υπάγονται στον συνοριακό έλεγχο, όπως για παράδειγμα η μείζων ανθρωπιστική 

κρίση στη Συρία(Carrera, Cassarino, El Qadim, Lahlou, den Hertog, 2016). 

 Υφίσταται στενή λειτουργική συνεργασία μεταξύ των Μαροκινών και 

Ισπανικών αρχών στον τομέα αυτό, με ευρεία χρήση παρακολούθησης υψηλής 

τεχνολογίας για την παρεμπόδιση παράνομων μεταναστών. Το μοντέλο 

παρακολούθησης συνίσταται στην ενσωμάτωση ποικίλων τεχνικών και εξοπλισμού 

όπως ραντάρ, δορυφόροι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone). Διάφορα τέτοια 

δίκτυα και συστήματα έχουν αναπτυχθεί από τις ισπανικές αρχές όπως το SIVE που 

προαναφέρθηκε, αλλά και το «Δίκτυο Seahorse», τα οποία προσφέρουν 

παρακολούθηση στον θαλάσσιο τομέα αλλά και στα νότια ισπανικά σύνορα και 

πέραν αυτών. Τα συγκεκριμένα δίκτυα ενισχύουν και τη συνεργασία μεταξύ εθνικών 

υπηρεσιών και συχνά επωφελούνται από κονδύλια της ΕΕ, ενώ πραγματοποιούνται 

από κοινού περιπολίες μεταξύ της Ισπανικής Πολιτοφυλακής και της Μαροκινής 

Χωροφυλακής (Carrera, Cassarino, El Qadim, Lahlou, den Hertog, 2016).  

 Ωστόσο, οι φράχτες που έχουν χτιστεί γύρω από τους ισπανικούς θύλακες της 

Θέουτα και της Μελίγια με επένδυση της ισπανικής κυβέρνησης το 2004, έχουν την 

τάση να προκαλούν αύξηση της τυχαίας εγκατάστασης εκείνων που δεν μπορούν να 

γυρίσουν πίσω στις χώρες προέλευσής τους, δημιουργώντας μεγαλύτερη 

μεταναστευτική πίεση στο κατώφλι της Ευρώπης (Wihtol de Wenden, 2015). 
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Μάλιστα, παρά την Ισπανο-Μαροκινή συνοριακή συνεργασία δεν έχει αναχαιτιστεί η 

αύξηση στην ακανόνιστη παραβίαση συνόρων που εντοπίζεται από το 2010. Επίσης, 

τα γεγονότα υποδεικνύουν ένα μη αμελητέο ανθρώπινο κόστος, με μετανάστες να 

αφήνονται ευάλωτοι και να προσφεύγουν σε περισσότερο επικίνδυνες μεθόδους 

λαθρεμπορίου και να καθίστανται πιο επιρρεπείς σε εκμετάλλευση και παραβίαση 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ουσιαστικά, η μετατροπή των γειτονικών χωρών της 

Ευρώπης στη συνοριακή αστυνομία της τελευταίας, εμποδίζει τις χώρες αυτές από 

το να διαφυλάξουν δεόντως και να προασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των 

αιτούντων άσυλο και των προσφύγων με αποτέλεσμα τα γεγονότα που ακολουθούν 

να τάσσονται στο άλλο άκρο, όπως οι μαζικές συλλήψεις μεταναστών από τις 

Μαροκινές αρχές. Επιπρόσθετα, δημιουργεί προκλήσεις για κράτη-μέλη της ΕΕ όπως 

η Ισπανία καθώς τίθενται στη θέση του εξονυχιστικού ελέγχου και της λογοδότησης 

για τις πράξεις τους για να διαπιστωθεί αν συνάδουν με τις νομικές τους υποχρεώσεις 

που προκύπτουν από τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Το παράδειγμα του Μαρόκο δείχνει ακόμη ότι το κλείσιμο των συνόρων 

δεν συμβαδίζει εντελώς με την πραγματικότητα καθώς ενώ αυξάνεται η 

επιλεκτικότητα στα σύνορα παράλληλα η ακανόνιστη μετανάστευση και το 

λαθρεμπόριο συνεχίζουν να υφίστανται, ενώ τέλος τίθεται υπό αμφισβήτηση κατά 

πόσο οι τρίτες χώρες μπορούν να παρέχουν κατάλληλη υποδοχή και προστασία των 

προσφύγων (Carrera, Cassarino, El Qadim, Lahlou, den Hertog, 2016). 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ        

  

ΕΕ ΚΑΙ ΜΑΓΚΡΕΜΠ 

Μετά τη λήξη του πολέμου ενάντια στο Ιράκ το 1991, η ΕΕ, έχει καταστεί το 

κυρίαρχο μέλημα των εξωτερικών πολιτικών των χωρών του Μαγκρέμπ, δηλαδή της 

Λιβύης, της Τυνησίας, της Αλγερίας, του Μαρόκου και της Μαυριτανίας, οι οποίες το 

1989, δημιούργησαν την Αραβική Ένωση του Μακγρέμπ (UMA). Τα γεγονότα στη 

Μέση Ανατολή, και πιο συγκεκριμένα η ήττα του Ιράκ και η τότε επερχόμενη λήξη της 

Αραβο-Ισραηλινής διαμάχης, συνέβαλαν ώστε τα συμφέροντα της Βόρειας Αφρικής 

να αλλάξουν κατεύθυνση, ενώ η υπόλοιπη Αφρική παρέμεινε αποκομμένη από τις 

σχέσεις της Βόρειας Αφρικής, δεδομένου ότι η έρημος Σαχάρα αποτελεί ένα 

γεωγραφικό εμπόδιο το οποίο στερεί τη δημιουργία επικοινωνιακού δεσμού κατά 

μήκος της. Επιπλέον, τροποποιήθηκαν οι επιταγές του εμπορίου και της 

περιφερειακής ασφάλειας, γεγονός που οδήγησε στον αναπροσανατολισμό της 

Βόρειας Αφρικής στη Μεσόγειο και την ΕΕ.      

 Η νότια Μεσόγειος στην προκειμένη περίπτωση εκτείνεται από την ακτή του 

Ατλαντικού, του Μαρόκου στο Μαγκρέμπ (Βόρεια Αφρική), με τις χώρες του Μασρέκ 

της Μέσης Ανατολής προς την Τουρκία. Περιλαμβάνει μια χώρα χωρίς μεσογειακή 

ακτογραμμή, την Ιορδανία, και αποκλείει την αραβική χώρα με τη μακρύτερη ακτή 

της Μεσογείου όλων: τη Λιβύη, η οποία λόγω πολιτικών προβλημάτων διαμόρφωσε 

κενό στον πολύπλοκο χάρτη των σχέσεων της Επιτροπής με τις λεγόμενες 

Μεσογειακές μη κοινοτικές χώρες (MNC). Αυτή η νότια Μεσόγειος, μαζί με την πρώην 

Σοβιετική Ένωση, θεωρείται από την Ευρώπη ως μια από τις δύο κύριες στρατηγικές 

περιοχές που συνορεύουν με μια προοδευτικά διευρυνόμενη ΕΕ. Δεδομένου ότι η 

Ένωση ήταν έτοιμη να δημιουργήσει την  εξωτερική πολιτική της χώρας, υπό το 

πρίσμα των ευρύτερων φιλοδοξιών που εκφράζονται στην Συνθήκη του Μάαστριχτ 

και να προωθήσει τις φιλοδοξίες της ώστε να παραμείνει σε παγκόσμιο επίπεδο 

εμπορικό μπλοκ, εκφράστηκαν παράλληλα και ευρωπαϊκές απόψεις σχετικά με τον 

τρόπο αντιμετώπισης του πραγματικού και του δυναμικού. Τα προβλήματα στη νότια 

πλευρά της ΕΕ εξελίχθηκαν γρήγορα, οδηγώντας στην «Πρωτοβουλία 

Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας», η οποία παρουσιάστηκε επισήμως στο πλαίσιο της 

διάσκεψης της Βαρκελώνης στις 27-28 Νοεμβρίου 1995 (Marks, 2016).  

 Αυτή η γενική πολιτική αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός νέου εμπορικού 

μπλοκ το οποίο θα στήριζε την εμφάνιση μιας νέας πολιτικής διαμόρφωσης σε μια 

περιοχή η οποία θα περιλάμβανε τη διευρυμένη ΕΕ, και τη Βόρεια Αφρική βαθιά 

συγκλονισμένη από τις συγκρούσεις ανάμεσα στην Αλγερία και τη Μέση Ανατολή, 

επιδιώκοντας ένα καθεστώς μετά την υπογραφή της Ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ, των 

Παλαιστινίων και της Ιορδανίας. Η Συνεργασία έλαβε ώθηση από την ειρηνευτική 

πρωτοβουλία της Μέσης Ανατολής το 2004, ενώ η ΕΕ ανέλαβε ηγετικό ρόλο στη 

διάρθρωση των οικονομικών, συμμετέχοντας και στη διαπραγμάτευση της πολιτικής. 
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Οι συνέπειές της θα μπορούσαν να καταστούν αξιοσημείωτες ειδικά για τα κράτη της 

νότιας Μεσογείου που έπρεπε να προβούν στη μείωση των δασμολογικών φραγμών.  

Παρά τα πολλά χρόνια προσαρμογής που υποστηρίζονται από το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και την Παγκόσμια Τράπεζα, εξακολούθησαν να παρέχουν 

προστασία των τοπικών κατασκευαστικών εταιρειών,  ώστε σύντομα να καθίσταντο 

ικανές να αντιμετωπίσουν νέα ισχυρά στοιχεία ανταγωνισμού από την Ευρώπη 

σύμφωνα με τον τύπο Euro-Med. Η δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου θα 

περιλάμβανε και τις δύο πλευρές της Μεσογείου, και συνδέεται σε μια περιοχή που 

εκτείνεται βόρεια στον κύκλο της Αρκτικής και ανατολικά μέχρι τα όρια της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης, ταίριαζε στη δεκαετία του 1990 που επικρατούσε δυναμική 

οικοδόμησης μεγάλων διακρατικών εμπορικών και επενδυτικών συνασπισμών, έως 

το 2007 που αναμενόταν σύγκλιση των πολιτικών και κοινωνικών-πολιτιστικών 

σχέσεων. Η ΕΕ διέθετε κατά κύριο λόγο οικονομική ατζέντα, παρά τις πολιτικές 

κοινωνικού δυναμικού της μετά το Μάαστριχτ. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

(ΕΟΚ), η οποία συστάθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης,  αποτελούσε εξελιγμένη 

Τελωνειακή ένωση, που αποσκοπούσε να υποκαταστήσει τον Ευρωπαϊκό Άνθρακα 

και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) με σκοπό να επιταχυνθεί η ανασυγκρότηση της βιομηχανίας και 

της γεωργίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι οικονομικές προτεραιότητες 

συνεχίστηκαν στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως φαίνεται από την 

υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Δράσης και τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής 

Ενιαίας Αγοράς (SEM),  που κατέστησε την «Ευρώπη» ηγέτη στην προώθηση 

πολιτικών ανοικτής αγοράς.        

 Το ελεύθερο εμπόριο αποτελεί βασική μέριμνα της ΕΕ για τις διασυνοριακές 

σχέσεις, γεγονός που καθίσταται σαφές στην «Ευρωμεσογειακή Συνεργασία». Ως ένα 

από τα κλειδιά τα έγγραφα που εκπονήθηκαν  κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής 

της Βαρκελώνης, σχετίζονται με πολλούς τομείς της ευρωμεσογειακής 

αλληλεξάρτησης, ιδίως το περιβάλλον, η ενέργεια, η μετανάστευση, το εμπόριο και 

οι επενδύσεις.  Η Κοινότητα έχει ζωτικό συμφέρον να βοηθήσει τις μεσογειακές 

χώρες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που εμφανίζονται. Ο στόχος θα πρέπει να 

είναι η εργασία προς μια Ευρωμεσογειακή Συνεργασία. Αυτό θα ξεκινούσε με μια 

διαδικασία προοδευτικής δημιουργίας ελεύθερων συναλλαγών, με τη στήριξη της 

σημαντικής οικονομικής βοήθειας. Θα αναπτυχθεί μέσω στενότερης πολιτικής και 

οικονομικής συνεργασίας, προς μια στενή ένωση, το περιεχόμενο της οποίας θα είναι 

όσα καθορίζονται από κοινού σε μεταγενέστερο στάδιο. Το έγγραφο αυτό 

καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών 

κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για μια νέα πολιτική έναντι της Ανατολικής Ευρώπης 

και της Μεσογείου. Χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τις συστάσεις της συνόδου 

κορυφής του Έσσεν του Δεκεμβρίου 1994, ενώ αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς την 

κατεύθυνση της δημιουργίας της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας. Η έννοια της 

στενότερης σύνδεσης της ΕΕ με τους πολύ φτωχότερους της νότιας Μεσογείου 

σχεδιάστηκε με το ευνοημένο στυλ της δεκαετίας του 1990: Μέσω της δημιουργίας 
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μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών. Είναι μια ζώνη που συνδέεται με άλλες ζώνες 

της ΕΕ - κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (Marks,2016).  

 Στο Μαγκρέμπ έχουν γίνει προσπάθειες για την προώθηση περισσότερων 

συνεργατικών σχέσεων, ενώ έχουν σταματήσει λίγο ή πολύ τα τελευταία χρόνια οι 

εσωτερικές συγκρούσεις. Σημαντική η θέση της Αλγερίας και η περιθωριοποίηση των 

καταπιεσμένων προσπαθειών της Λιβύης για την επανενεργοποίηση της έννοιας ενός 

πιο ολοκληρωμένου Μαγκρέμπ, όπως περιεγράφηκε στο Αραβικό Μαγκρέμπ. Κατά 

μήκος των βόρειων ακτών της Μεσογείου, της Νότιας Ευρώπης 

οι χώρες έχουν επίσης αντιμετωπίσει την αύξηση των ταραγμένων σχέσεων στη χώρα 

περιβάλλον (Calleya ,1997). 

Σε αυτό το σημείο της παρούσας μελέτης, θα επικεντρωθούμε στις σχέσεις 

μεταξύ Ισπανίας και των χωρών του Μαγκρέμπ σε οικονομικό, πολιτικό και 

πολιτιστικό τομέα. Μία αντικειμενική παρατήρησή τους, μπορεί να αποκαλύψει ότι 

η σύμπραξη μεταξύ Ισπανίας και Μαγκρέμπ έχει δυνατότητες μίας μεγάλης 

συνεργασίας η οποία παραμένει ακόμα υποτιμημένη και ανεκμετάλλευτη, όσο και 

παράδοξη, δεδομένης της γειτονικής θέσης τους αλλά και των ισχυρών ιστορικών, 

γεωστρατηγικών και οικονομικών συμφερόντων και πιθανοτήτων, αλλά και ενός 

αναπόφευκτου κοινού μέλλοντος μέσα στον Ευρω-Μεσογειακό χώρο. Ακόμα και από 

τα μέσα της δεκαετίας του 1980, η επίγνωση των παραπάνω έχει αυξηθεί, οδηγώντας 

στην περαιτέρω ενθάρρυνσή της κατά τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, από τις 

πιέσεις που δημιουργήθηκαν από την παράνομη μετανάστευση από το Μαγκρέμπ 

προς την Ισπανία, την άνοδο του Ισλάμ στην περιοχή, τα γεγονότα της 11ης 

Σεπτεμβρίου αλλά και τον οικονομικό πόλεμο που προέρχεται από τα πολυεθνικά 

δίκτυα βιομηχανίας, τηλεπικοινωνιών, οικονομικών και άλλων ποικίλων υπηρεσιών. 

Τα παραπάνω γεγονότα οδήγησαν στην άμεση σύναψη στρατηγικών συμμαχιών σε 

συνάρτηση με μία παγκόσμια λογική τοπικής προσαρμογής, στην οποία το Μαγκρέμπ 

διαδραματίζει πρωτεύον ρόλο στην πορεία κατάκτησης της Αφρικανικής αγοράς 

(Gerraoui, 2003).          

  Για το λόγο αυτό συνάφθηκαν και διάφορες συμφωνίες με το Μαρόκο τις 

οποίες θα αναφέρουμε παρακάτω: α) Μία δημοσιονομική συμφωνία που επετεύχθη 

το 1986 έτσι ώστε να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση, μία οικονομική συνεργασία 

το 1988 αλλά και μία συμφωνία για διεθνή μεταφορά αγαθών στην ξηρά την ίδια 

χρονιά καθώς και μία αμοιβαία συμφωνία για την προώθηση και την προστασία των 

επενδύσεων το 1989. β) Μία συνθήκη φιλίας (Tratado de Amistad 10 , 1991) που 

αφορούσε σε καλές γειτονικές σχέσεις και συνεργασία, η οποία υπεγράφη τον Ιούνη 

του 1991. γ) Μία κοινή διακήρυξη, η οποία εγκρίθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1996, 

προερχόμενη από συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ των εμπλεκόμενων 

πλευρών. δ) Μία συνδυαστική επιτροπή, η οποία ανέλαβε το καθήκον προώθησης 

και ανάπτυξης ευρύτερης γνωστοποίησης και κατανόησης μεταξύ του ισπανικού και 

                                                           
8 https://www.boe.es/boe/dias/1991/07/16/pdfs/A23594-23598.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/1991/07/16/pdfs/A23594-23598.pdf
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του μαροκινού λαού, γνωστή με την ονομασία «Επιτροπή του Αβερόες», η οποία 

συγκλήθηκε στις 6 Μαρτίου του 1997 (Gerraoui, 2003).    

 Άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες που αφορούν το Μαρόκο και άλλες χώρες 

του Μαγκρέμπ έχουν τεθεί σε εφαρμογή από εκείνη την ημερομηνία και έπειτα, αλλά 

είναι εμφανές ότι ούτε η φύση των εμπορικών σχέσεων ούτε ο όγκος του πληθυσμού, 

του κεφαλαίου και της τεχνολογίας που μετακινείται, δεν έχουν φτάσει στο 

επιθυμητό επίπεδο που θα ήταν αναμενόμενο από μία πραγματική σύμπραξη μεταξύ 

Ισπανίας και Μαγκρέμπ, καθώς κρίνεται απαραίτητη η εξεύρεση περαιτέρω 

στρατηγικών θεμελίων τόσο στους παραπάνω όσο και σε άλλους τομείς στις σχέσεις 

των δύο πλευρών. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τις τρεις κύριες στρατηγικές 

κατηγορίες που εφιστούν την προσοχή στις σχέσεις μεταξύ Ισπανίας και Μαγκρέμπ. 

Αρχικά, η διαφορετική δυναμική τους όσον αφορά στη δημογραφία και την 

ανάπτυξη, η διαχείριση της μετανάστευσης η οποία δεν έχει επιτευχθεί πλήρως και 

τέλος η οικονομική συνεργασία η οποία βρίσκεται προς το παρόν σε χαμηλότερο 

επίπεδο από το αναμενόμενο επιθυμητό. Πιο αναλυτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα 

δημογραφικά δεδομένα και τα αντίστοιχα επίπεδα πληθυσμού και πόρων σε Ισπανία 

και Μαγκρέμπ, αποκαλύπτεται η ύπαρξη διαφορετικού δημογραφικού βεληνεκούς, 

γεγονός που επηρεάζει την ισορροπία και τη σταθερότητα της περιοχής της Νότιας 

Μεσογείου ως σύνολο. Τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να γίνουν αντιληπτά αν 

εξετάσουμε το μειούμενο ρυθμό γεννήσεων και την αύξηση ευημερίας στην Ισπανία, 

σε αντίθεση με την έκρηξη πληθυσμού σε συνδυασμό με ένα αυξανόμενο κοινωνικό 

ρήγμα που σημειώνεται στο Μαγκρέμπ (Gerraoui, 2003). Η μετανάστευση αποτελεί 

ένα από τα πιο σημαντικά δημογραφικά, οικονομικά αλλά και κοινωνικά φαινόμενα 

του 21ου αιώνα, καθώς εντείνεται σταδιακά με μία κατεύθυνση προς τις βόρειες 

πλουσιότερες χώρες η Ευρώπη αποτελεί την περιοχή που επηρεάζεται περισσότερο. 

Η Ισπανία αποτελεί την τρίτη χώρα σε προτίμηση για εργατικά χέρια που προέρχονται 

από το Μαγκρέμπ, μετά τη Γαλλία και την Ιταλία. Αποτελεί παράλληλα τόσο κεντρικό 

σημείο μετανάστευσης όσο και χώρα μετάβασης που προτιμάται από μετανάστες 

υποσαχάριων περιοχών αλλά και ασιατικής καταγωγής (Gerraoui, 2003).   

 Το φαινόμενο αυτό  δεν είναι αποτέλεσμα μόνο των αδιαμφισβήτητων 

διαφορών που χαρακτηρίζουν το επίπεδο ανάπτυξης των δύο ακτών της Μεσογείου, 

ούτε της μη ισορροπημένης και ανόμοιας φύσης των σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και 

Μαγκρέμπ, αλλά αντανακλά τη δραστική ανάγκη της Ευρώπης για ξένη εργασία. 

Συνεπώς, αν η Ευρώπη σε γενικές γραμμές αλλά και η Ισπανία ειδικότερα να 

προφυλαχθεί από όλες τις μορφές μετανάστευσης, η οποία δεν είναι ποτέ απολύτως 

αναπόφευκτη ανεξάρτητα από τα προστατευτικά μέτρα που λαμβάνονται, 

καθίσταται απαραίτητο να κατευθύνουν και να οργανώσουν τις μεταναστευτικές 

ροές, οι οποίες θα κρίνονται απαραίτητες στα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, τέτοια 

στοχευμένη οργάνωση θα πρέπει να συντονιστεί και να συμφωνηθεί με τις 

κυβερνήσεις των χωρών του Μαγκρέμπ. Η Σύνοδος των «5+5» που έλαβε χώρα στο 

Μαρόκο στις 22-23 Οκτωβρίου του 2003, και στην οποία παρευρέθηκαν το Μαρόκο, 
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η Αλγερία, η Τυνησία, η Λιβύη και η Μαυριτανία από την πλευρά του Μαγκρέμπ, και 

η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Μάλτα από την Ευρωπαϊκή πλευρά, 

μπορεί να αποτελεί έναν πιθανό τρόπο να χαραχτεί μία κοινή στρατηγική έτσι ώστε 

να γίνει επιτυχής διαχείριση της μετακίνησης των πληθυσμών μέσα στην περιοχή ως 

σύνολο (Gerraoui, 2003).        

 Σε σύγκριση με άλλες χώρες του Μαγκρέμπ, το Μαρόκο μπορεί να θεωρηθεί 

ως ο κυρίαρχος εταίρος της Ισπανίας όσον αφορά στις εισαγωγές, ενώ η Αλγερία και 

η Λιβύη εύκολα ξεπερνούν το Μαρόκο όσον αφορά στις εξαγωγές. Αυτή η κατάσταση 

στο εμπόριο μεταξύ Ισπανίας και Μαγκρέμπ, υποδεικνύει μία πόλωση στις εμπορικές 

σχέσεις της Ισπανίας, οι οποίες είναι μεν ευνοϊκές για την Αλγερία και τη Λιβύη, αλλά 

όχι για το Μαρόκο, την Τυνησία και τη Μαυριτανία. Επιπλέον, η δομή του εμπορίου 

μεταξύ των δύο περιοχών, υποδηλώνει μία επιμονή αφενός σε αγαθά όπως ορυκτά, 

πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Αλγερία, τη Λιβύη και τη Μαυριτανία ενώ αφετέρου 

στο Μαρόκο και την Τυνησία γεωργική παραγωγή, αλιεία, υφάσματα και ρουχισμός 

και ορισμένα ηλεκτρικά αγαθά, χημικά και παραχημικά προϊόντα. Λαμβάνοντας 

υπόψη τα παραπάνω δεδομένα όσον αφορά στις επενδύσεις, η πρόσβαση των 

χωρών του Μαγκρέμπ στο Ισπανικό κεφάλαιο παραμένει χαμηλότερα από τα 

απαιτούμενα επίπεδα βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής, στο πλαίσιο οικονομιών 

που αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση στους διαθέσιμους πόρους τους. Οι 

οικονομικές συμφωνίες που υπεγράφησαν μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, είχαν ως κύριο 

στόχο να βοηθήσουν τις ισπανικές επιχειρήσεις που ήθελαν να εγκατασταθούν στις 

χώρες του Μαγκρέμπ. Οποιεσδήποτε συμφωνίες τέτοιας φύσεως, οι οποίες στην 

πραγματικότητα αφορούν την εφαρμογή εγχειρημάτων κοινού ενδιαφέροντος, 

χρησιμεύουν επίσης στην υποστήριξη της αγοράς ισπανικού εξοπλισμού, επομένως 

συμβάλλουν στην αύξηση των ισπανικών εξαγωγών στο Μαγκρέμπ (Gerraoui, 2003).

  Αυτή η προσέγγιση στην οικονομική συνεργασία είχε παράπλευρες 

συνέπειες όσον αφορά στην εγκατάσταση των ισπανικών εταιρειών, αλλά δεν 

κατάφερε παρόλα αυτά, να ενεργοποιήσει έναν αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης στο 

επίπεδο άμεσων ισπανικών επενδύσεων στο Μαγκρέμπ. Για το λόγο αυτό, ενώ 

αυξάνεται ο αριθμός των ισπανικών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στο Μαρόκο, 

ο όγκος των άμεσων επενδύσεων αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τις αλλαγές στο 

πολιτικό προσκήνιο και με μικροοικονομικούς δείκτες οι οποίοι δύσκολα καθίστανται 

υπό έλεγχο, γεγονός που εξηγεί γιατί ο όγκος επενδύσεων είναι μεταβλητός με την 

πάροδο των χρόνων αλλά και ανά τομέα. Για παράδειγμα, το ποσοστό εξωτερικών 

άμεσων επενδύσεων στο Μαρόκο έπεσε από 11,2% το 1999 σε 3% το 2001, ενώ 

υπήρξε μία μικρή βελτίωση στις αρχές του 2003, καθώς οι συγκεκριμένες επενδύσεις 

αριθμούσαν το 9% του συνόλου των επενδύσεων στο Μαρόκο μεταξύ Ιανουαρίου 

και Ιουνίου του 2003. Επίσης, ανάλογα με τους τομείς, οι επενδύσεις διαφέρουν 

εξίσου κατά το πέρασμα των χρόνων.  Το 1998 για παράδειγμα, οι Ισπανοί επενδυτές 

είχαν αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο βιομηχανικό τομέα, αν αναλογιστούμε το 

γεγονός ότι η βιομηχανία προσέλκυσε το 68% των συνολικών ισπανικών επενδύσεων 
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στο Μαρόκο τη χρονιά αυτή. Αντίθετα, το 1999 οι τηλεπικοινωνίες αποτέλεσαν πόλο 

έλξης για τις ισπανικές επενδύσεις καθώς συγκέντρωσαν το 87% του συνόλου, 

παραμένοντας ο κύριος τομέας στην κατανομή των επενδύσεων στο Μαρόκο και για 

τα έτη 2000 ως 2002. Σε γενικές γραμμές όμως, τα ισπανικά ενδιαφέροντα 

διαμοιράζονται σε τέσσερις τομείς επενδύσεων οι οποίοι κατανέμονται ως εξής με 

φθίνουσα σειρά: α) τηλεπικοινωνίες, β) βιομηχανία, γ) εμπόριο και δ) αλιεία. 

Παράλληλα, το 2001 εμφανίστηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς της Ισπανίας 

στον τουρισμό, και το 2002 στον τομέα των ακινήτων. Οι παραπάνω συνθήκες 

επηρεάζουν την κατάσταση των σχέσεων Ισπανίας-Μαγκρέμπ και δίνουν την ώθηση 

έτσι ώστε μελλοντικά να αναθεωρήσουμε τους δεσμούς αυτούς με νέους όρους 

(Gerraoui, 2003).         

 Η συνεργασία μεταξύ Ισπανίας και Μαγκρέμπ χρειάζεται ένα νέο κοινό 

γεωστρατηγικό όραμα, το οποίο θα πρέπει να βασίζεται στην τοποθέτηση του 

μελλοντικού ρόλου. Tο κέντρο έλξης μπορεί και θα έπρεπε να έχει προοπτική, στο 

πλαίσιο όχι μόνο της Ευρω-Μεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών που 

προβλέπεται για το 2010, αλλά και στο πλαίσιο της τεράστιας ευρωαφρικανικής 

περιοχής που πρόκειται να κατασκευαστεί. Αυτό το υπόβαθρο της Αφρικής, το οποίο 

φαίνεται να έχει ήδη ληφθεί υπόψη από τους ηγέτες της Ισπανίας είναι 

συνυφασμένο με διακρατικές εταιρείες (Fagor, El Corte Inglés,Roca και Telefónica) 

που θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στη νέα, κοινή σκέψη για τη γεωστρατηγική και 

προτείνει αλλαγή πολιτικού χαρακτήρα κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων  τόσο 

στην Ισπανία όσο και στο Μαγκρέμπ (Mortimer, 1993). Παρακάτω θα παραθέσουμε 

μία περισσότερο στοχευμένη ανάλυση των διμερών σχέσεων της Ισπανίας με κάθε 

μία από τις χώρες του Μαγκρέμπ.  

   

ΜΑΡΟΚΟ 

Η μετανάστευση είναι μία από τις σημαντικότερες δημογραφικές 

παραμέτρους. Ακόμα αξιοσημείωτα καθίστανται τα οικονομικά κοινωνικά, ακόμη και 

«πολιτισμικά» φαινόμενα, καθώς η μετανάστευση εντείνεται και επιταχύνει προς την 

κατεύθυνση των πλούσιων βόρειων χωρών, και η Ευρώπη έχει πληγεί περισσότερο. 

Η Ισπανία αποτελεί την τρίτη χώρα υποδοχής των εργαζομένων από το Μαγκρέμπ 

μετά τη Γαλλία και την Ιταλία, ενώ αποτελεί το επίκεντρο και κατέχει την 

προτιμώμενη θέση προς την Ευρώπη για τους επίδοξους μετανάστες ασιατικής 

προέλευσης.  

Στρέφοντας την προσοχή μας στο Μαρόκο, διαπιστώνουμε ότι 

η Ισπανία αντιπροσώπευε το 11,6% των συνολικών εισαγωγών στο 

Μαρόκο το 2002 και εκτιμάται ότι το μερίδιό των εξαγωγών ανήλθε στο 15,7% το ίδιο 

έτος. Ωστόσο, το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει αντίθετο 

Το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από το Μαρόκο ανήλθε στο 89,2% το 2002. Σε 

σύγκριση με τις άλλες χώρες του Μαγκρέμπ, το Μαρόκο μπορεί να θεωρηθεί η 
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ηγετική θέση της Ισπανίας αναφορικά με τις εισαγωγές, ενώ η Αλγερία και η Λιβύη 

εύκολα ξεπερνούν το Μαρόκο από πλευράς των εξαγωγών στην Ισπανία. Αυτή η 

κατάσταση στο εμπόριο ανάμεσα στην Ισπανία και τις χώρες του Μαγκρέμπ 

υποδηλώνει μία πόλωση στις εμπορικές σχέσεις, η οποία ευνοεί  την Αλγερία και τη 

Λιβύη και επιφέρει προβλήματα στο Μαρόκο, την Τυνησία και τη Μαυριτανία. Όσον 

αφορά στις επενδύσεις, το ισπανικό κεφάλαιο παραμένει υπό την απαίτηση της 

περιοχής (Gerraoui, 2003).         

Το Μαρόκο και η Αλγερία,  είναι οι δύο πολυπληθέστερες χώρες με τα 

μεγαλύτερα ακαθάριστα εθνικά προϊόντα από τις  πέντε που απαρτίζουν το 

Μαγκρέμπ. Το Μαρόκο όμως φαινόταν ελάχιστα διατεθειμένο να προωθήσει τη 

συνεργασία στις αρχές του 1993. (Kerrou, 2003). Βεβαίως η παρατήρηση του βασιλιά 

σε μια σαουδική εφημερίδα σύμφωνα με την οποία μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης 

του FIS «θα ήταν ένα ενδιαφέρον πείραμα», η Αλγερία που θα μπορούσε να καταστεί 

χρήσιμο «εργαστήριο» για το Μαρόκο, την Αίγυπτο και την Τυνησία, δεν 

υπολογίστηκε ώστε να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Η 

δολοφονία του Μωάμεθ Μπούνταφ στην Αλγερία και ο επόμενος διορισμός του 

πρωθυπουργού Μπελαίντ Αμπντελσαλάμ  είναι σημαντικά στοιχεία. Ο οικονομικός 

εθνικισμός έρχεται σε αντίθεση με τις φιλελεύθερες επιλογές του Μαρόκο. Η ιδέα 

της οικονομικής συνεργασίας στη δυτική Μεσόγειο διερευνήθηκε συγκεκριμένα όταν 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Ρώμη το 1990, και πάλι ένα χρόνο αργότερα στο 

Αλγέρι. Τα κράτη του Mαγκρέμπ, ιδίως το Μαρόκο, υποχώρησαν στις διμερείς 

σχέσεις με τις Βρυξέλλες. Ο υπουργός Εξωτερικών του Μαρόκο, Αμπντελατίφ Φιλάλι 

υποστήριξε πρόσφατα ότι το Μαρόκο είχε δικαίωμα ειδικής σχέσης με την ΕΚ «επειδή 

είναι η χώρα που βρίσκεται πλησιέστερα στην Ευρώπη στην κατεύθυνση της 

οικονομίας της, της διπλωματίας της και των εσωτερικών της πολιτικών». Ο 

ισχυρισμός του Φιλάλι υποδηλώνει ότι οι προτεραιότητες του Ραμπάτ έχουν 

απομακρυνθεί από το Mαγκρέμπ. Το Μαρόκο ζήτησε και έλαβε την πρακτική του 

«θεσμοθετημένου πολιτικού διαλόγου», πράγμα που σημαίνει ότι οι μαροκινοί 

υπουργοί, ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι και βουλευτές θα συναντώνται τακτικά με 

τους ευρωπαίους ομολόγους τους αποκλειστικά για τα κράτη της Ανατολικής 

Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας (Mortimer, 1993).

 Το Μαρόκο έχει προβεί σε ισχυρισμούς για την επικράτεια της Σαχάρας από 

την ανεξαρτησία του το 1956, αλλά μόλις πρόσφατα έχει ασκήσει πιέσεις σε αυτούς 

τους ισχυρισμούς, ενώ για πολλά χρόνια η Ισπανία επέμενε να διατηρήσει τη δική της 

κυριαρχία. Τέλος, τον Αύγουστο του 1974, μετά από απειλές κατά της εισβολής στο 

Μαρόκο, η Ισπανία πρότεινε να διεξαχθεί δημοψήφισμα για να επιτραπεί στους 

πολίτες να αποφασίσουν για τη μελλοντική αποφασιστικότητα της κυβέρνησής τους. 

Φαίνεται ότι η Ισπανία ήλπιζε να χτυπήσει τα αποτελέσματα υπέρ της συνεχιζόμενης 

ισπανικής κυριαρχίας ή, στην καλύτερη περίπτωση, την ελπίδα για ένα ανεξάρτητο 

καθεστώς που θα μπορούσε ακόμα να επηρεαστεί έντονα από τη Μαδρίτη. Η 

πρόταση απορρίφθηκε από τον Χασάν. Ωστόσο, το Σεπτέμβριο του 1974 το Μαρόκο 
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και η Μαυριτανία συμφώνησαν να φέρουν το ζήτημα στο Διεθνές Δικαστήριο της 

Χάγης. Ανέμεναν από το Δικαστήριο να νομιμοποιήσει τους ιστορικούς ισχυρισμούς 

τους για κυριαρχία, αποκλείοντας έτσι το δημοψήφισμα και κατακρημνίζοντας μια 

ισπανική διευθέτηση. Οι ισπανικές προσπάθειες για να διατηρηθεί η κυριαρχία στη 

Σαχάρα εν τω μεταξύ υπονομεύθηκαν, καθώς το γενναίο καθεστώς της γήρανσης του 

στρατηγού Φράνκο προσπάθησε να εξαλείψει την εγχώρια διαφωνία. Αντιμέτωποι 

με την αυξημένη πίεση των οργανώσεων απελευθέρωσης της Σαχάρας και τις απειλές 

του Μαρόκου και της Μαυριτανίας, η ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε προφανώς να 

αποφύγει μια αντιλαϊκή στρατιωτική σύγκρουση στη Σαχάρα. Τον Μάιο του 1975, 

ανακοίνωσε ότι ήταν έτοιμη να παραιτηθεί από την κυριαρχία επί της επικράτειας. 

Τα διάφορα αντιφατικά κινήματα απελευθέρωσης της Σαχάρας περιέπλεξαν την 

ισπανική λύση, αφήνοντας το ζήτημα παράδοσης της εξουσίας να κυμαίνεται 

ανάμεσα στο Κόμμα Εθνικής Ενότητας της Σαχάρας (PUNS) και το Κίνημα Αντίστασης 

των Μπλε Αντρών (MOREHOB) που ομαδοποιούνται στο Μέτωπο Απελευθέρωσης 

και Ενότητας (LUF) ή στο Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση του Saquiat El-Hamra 

και Ρίο ντε Όρο. Η LUF υποστηρίζει την ένταξη με το Μαρόκο και δεν αποτέλεσε  

έκπληξη η ενεργός υποστήριξη του τελευταίου. Τέλος το Μέτωπο του POLISARIO 

ζήτησε μια ανεξάρτητη, σοσιαλιστική Σαχάρα και υποστηρίχθηκε από την Αλγερία, 

ενώ διέθετε επίσης την υποστήριξη της Λιβύης μέχρι τον Μάιο του 1975, όταν η 

Λιβύη τάχθηκε με το Μαρόκο ως μέρος μιας μεγαλύτερης διπλωματικής 

ανακατανομής (Marks,2016). 

 

 

ΑΛΓΕΡΙΑ 

Με την εμφάνιση της αραβικής άνοιξης στην Αλγερία, έλαβαν χώρα και οι 

πρώτες διαδηλώσεις στις 5 Ιανουαρίου 2011 στο Αλγέρι και σε είκοσι ακόμα επαρχίες 

της χώρας. Η Αλγερία είναι η χώρα στην οποία το φονταμενταλιστικό κίνημα 

παρουσιάζει ιδιαίτερη ένταση με τον κίνδυνο εμφυλίου πολέμου να καθίσταται 

ιδιαίτερα αυξημένος. Το πραξικόπημα του στρατηγού Ζερουέλ, το 1992, όχι μόνο δεν 

έδωσε κάποια λύση στο πρόβλημα, άλλα αντίθετα όξυνε τα πάθη και τον φανατισμό. 

Οι εντάσεις που υπήρχαν στο εσωτερικό της χώρας συνυφασμένες με τα σημαντικά 

κοιτάσματα στρατηγικών πρώτων υλών, κυρίως φυσικού αερίου, διαμόρφωσαν μία 

κατάσταση ευρύτερης ανασφάλειας. Η χώρα περιλαμβάνει τα περισσότερα 

κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Αφρική και προμηθεύει την Ευρώπη. Όμως, όντας 

το κέντρο του ισλαμιστικού  κινήματος αλλά και οργανώσεων τρομοκρατίας στη 

Βόρεια Αφρική, αποτελεί περιοχή αστάθειας, με πολλές ενδείξεις βίας και αναρχίας. 

Όπως και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής, δομικές αιτίες της αναρχίας 

αποτελούν η δημογραφική πίεση, το οικονομικό στοιχείο, το χαμηλό επίπεδο 

διαβίωσης του πληθυσμού, η ανεργία κυρίως των νέων, αλλά και η εκμετάλλευση 

των ενεργειακών πόρων από μια ολιγαρχία της χώρας. Μέχρι σήμερα, η Αλγερία 

τίθεται υπό την κυβέρνηση Αμντελαζίζ Μπουτεφλίκα, ο οποίος τοποθετήθηκε με την 
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συνδρομή του στρατού και ήδη βρίσκεται στην τέταρτη θητεία του. Έχει λάβει την 

ηγεσία ενός συνασπισμού τριών μερών: του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου 

(FLN), του Εθνικού ∆ημοκρατικού Συναγερμού (RND) και του Κινήματος Κοινωνία για 

την Ειρήνη (MSP) με ισλαμική διάσταση (Calleya ,1997).     

 Σαν απάντηση στα γεγονότα αυτά, στις 3 Φεβρουαρίου του 2011, τέθηκε σαν 

προτεραιότητα η άρση της κατάστασης εκτάκτου κινδύνου που είχε επιβληθεί το 

1992, καθώς και πολιτικές εξελίξεις. Στις 5 Μαρτίου 2011, ξεκίνησαν νέες 

διαδηλώσεις, στις οποίες πήραν μέρος σπουδαστές, υπάλληλοι, καθώς και 

εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Στις 21 Μαρτίου 2011, η  κυβέρνηση της 

Αλγερίας διαβουλεύεται για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ενώ παρέχει 

μισθολογικές αυξήσεις στους υπαλλήλους που ανέρχονται κατά περίπτωση σε 

ορισμένες κατηγορίες ακόμα και στο 80%, και αφορούν επιδότηση βασικών αναγκών, 

και εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης για τη διαμόρφωση επιχειρήσεων. Άλλα 

στοιχεία που εκμαιεύονται αφορούν την επιβεβαίωση της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας, την εξέλιξη των ΜΜΕ και την πάταξη της διαφθοράς. (Calleya ,1997). 

 

 

ΤΗΝΥΣΙΑ 

Η πρόοδος προς την ευρωμεσογειακή ζώνη ειρήνης και σταθερότητας 

θα ξεκινούσε με στενό πολιτικό διάλογο βασισμένο στο σεβασμό στη δημοκρατία, τη 

χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ ο διάλογος θα 

επεκτεινόταν σε ζητήματα ασφάλειας. Στον οικονομικό τομέα, η Κοινότητα θα 

έπρεπε να προωθήσει, στο πλαίσιο του ΠΟΕ, το ελεύθερο εμπόριο ανάμεσα στη 

Μεσόγειο και σε χώρες-εταίρους, πράγμα που θα απαιτούσε από τις τελευταίες να 

ξεκινήσουν μια διαδικασία εκσυγχρονισμού των οικονομιών τους ώστε να αυξηθεί ο 

ανταγωνισμός. Αυτή η διαδικασία θα απαιτούσε μια μακρά μετάβαση και την 

προθυμία της Κοινότητας να προσφέρει βοήθεια, ιδίως από την άποψη της 

ενίσχυσης για διαρθρωτική προσαρμογή και οικονομική αναδιάρθρωση. Αυτό θα 

οδηγούσε στη δημιουργία της μεγαλύτερης ζώνης ελευθέρων συναλλαγών 

στον κόσμο, καλύπτοντας τη διευρυμένη Κοινότητα οπουδήποτε στην Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη. Πέραν του ελεύθερου εμπορίου, η Κοινότητα θα έπρεπε να είναι 

έτοιμη να συνάψει συμφωνίες σε ευρύτατες περιοχές συνεργασίας με τις 

μεσογειακές χώρες, οι οποίες θα μπορούσαν να καλύψουν τη βιομηχανική 

συνεργασία. Καθίσταται αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η πρώτη χώρα που υπέγραψε  

Ευρωμεσογειακές συμφωνίες σύνδεσης ήταν η Τυνησία, σίγουρα η πιο προσφιλής 

στην Ευρώπξ, χώρα της νότιας Μεσογείου. Η κύρια προτεραιότητα ήταν η 

προσέλκυση του είδους των ξένων επενδύσεων που πραγματοποίησε το Euro-Med 

και οι συμφωνίες που θα μπορούσε να προσφέρει. Η κυβέρνηση της Τυνησίας εδώ 

και αρκετά χρόνια μιλούσε για τις γλώσσες στην Ευρώπη. Έτσι, σύμφωνα με τη διεθνή 

επένδυση της Τυνησίας και τη συνεργασία ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Επενδύσεων 

Μοχάμεντ Γκαντούι, τόνισε ότι πρέπει ως επίκεντρο να καταστεί η οικονομική 
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ανάπτυξη για τη βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης. Επίσης ζωτικής σημασίας 

ήταν η αποφυγή του συναισθήματος αποκλεισμού το οποίο θα μπορούσε να 

δημιουργήσει ρήξεις στην κοινωνία και να επιτρέψει την ανάπτυξη ορισμένων 

πολιτικών κινημάτων επισημαίνοντας ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι η 

σύνδεση με την Ευρώπη.  

Όλα άρχισαν στις 17 ∆εκεμβρίου 2010, στην Τυνησία, αφού 

αυτοπυρπολήθηκε ο Mohamed Bouazizi, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του στις 4 

Ιανουαρίου 2011, γεγονός που πυροδότησε ευρύτερα επεισόδια και το ξέσπασμα 

διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης. Η Τυνησία καθίσταται το πιο μικρό από τα κράτη 

του Μαγκρέμπ, με  αραβική κοινωνία δυτικού τύπου. Ο Μπεν Άλι, πρόεδρος της 

χώρας από το 1987 ως το 2011 που εξαναγκάστηκε σε παραίτηση κατείχε κάθε είδους 

πολιτική εξουσία, θέτοντας σε πρώτο πλάνο ένα αστυνομικό καθεστώς, 

φυλακίζοντας και αποκλείοντας όλους τους αντιπάλους του. Αναφορικά με το 

οικονομικό ζήτημα, η οικογένειά του, και ειδικά η σύζυγός του, ανέλαβαν τις πτυχές 

της χώρας καθιστώντας αναγκαίο για οποιονδήποτε εγχώριο ή ξένο επενδυτή να 

αποδώσει δώρα στην οικογένεια. Ο Μπεν Άλι θέλησε να προβεί σε παραχωρήσεις, 

ώστε να διατηρηθεί στην εξουσία, αλλά μπροστά στην αποφασιστικότητα των 

διαδηλωτών, κατέφυγε στη Σαουδική Αραβία στις 14 Ιανουαρίου 2011. Μετά από 

πολλές διαφοροποιήσεις και καινοτομίες στην παράμετρο της κυβέρνησης, στις 23 

Οκτωβρίου 2011, διαμορφώθηκε μια Συντακτική Συνέλευση, η οποία τέθηκε υπό την 

κυριαρχία του ισλαμικού κόμματος «Ennahda» που κέρδισε 90 έδρες επί συνόλου 

των 117. Στις 12 ∆εκεμβρίου 2011, ο Μονσέφ Μαρζουκί, αντίπαλος του καθεστώτος 

του Μπεν Άλι και ιδρυτής του κόμματος του Κογκρέσου για τη ∆ημοκρατία (CPR), 

εξελέγη Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας. Στις 14 Δεκεμβρίου 2011, διόρισε τον Χαμαντί 

Τζεμπαλί, Γενικό Γραμματέα του Ennahda, ως πρωθυπουργό. Το 2011 αποτέλεσε μία 

χρονιά που επέφερε αναταραχές στο αραβικό προσκήνιο. Το επαναστατικό κίνημα 

ξεκίνησε από την Τυνησία και επεκτάθηκε σε όλο σχεδόν τον αραβικό κόσμο είτε στο 

πλαίσιο της επανάστασης είτε της διαμόρφωσης σε πιο δημοκρατικά καθεστώτα. Η 

κατάσταση στην Αίγυπτο συνέχισε να είναι εκρηκτική, ενώ στη Συρία τα αρχικά 

γεγονότα εξελίχθηκαν σε μια εμφύλια σύγκρουση.  

 

 

ΛΙΒΥΗ 

Τον Ιανουάριο του 1992, το κοινοβουλευτικό συμβούλιο συγκαλέστηκε στη 

Λιβύη, κυρίως για να εκφράσει την αλληλεγγύη των μελών με τη Λιβύη στη νομική 

της αντιπαράθεση για την υπόθεση «Lockerbie».11 Το ίδιο θέμα προκάλεσε έκτακτη 

σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Αραβικής Ένωσης του Μαγκρέμπ (AMU) στο 

                                                           
11 http://www.mixanitouxronou.gr/tromokrates-tou-kantafi-anatinazoun-boeing-747-pano-apo-to-

lokermpi-tis-skotias-o-oie-zita-dikeosini-gia-ta-270-thimata-ke-o-kantafi-apozimioni-giati-i-vretani-

apeleftherosan-ton-drasti/ 

http://www.mixanitouxronou.gr/tromokrates-tou-kantafi-anatinazoun-boeing-747-pano-apo-to-lokermpi-tis-skotias-o-oie-zita-dikeosini-gia-ta-270-thimata-ke-o-kantafi-apozimioni-giati-i-vretani-apeleftherosan-ton-drasti/
http://www.mixanitouxronou.gr/tromokrates-tou-kantafi-anatinazoun-boeing-747-pano-apo-to-lokermpi-tis-skotias-o-oie-zita-dikeosini-gia-ta-270-thimata-ke-o-kantafi-apozimioni-giati-i-vretani-apeleftherosan-ton-drasti/
http://www.mixanitouxronou.gr/tromokrates-tou-kantafi-anatinazoun-boeing-747-pano-apo-to-lokermpi-tis-skotias-o-oie-zita-dikeosini-gia-ta-270-thimata-ke-o-kantafi-apozimioni-giati-i-vretani-apeleftherosan-ton-drasti/
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τέλος του έτους. Ωστόσο, μεταξύ αυτών των δύο συνεδριάσεων, το Συμβούλιο 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 748 12 , επιβάλλοντας 

απαγόρευση  στη Λιβύη την οποία τα υπόλοιπα μέλη αισθάνθηκαν υποχρεωμένα να 

υπακούσουν. Άλλες κάπως πιο προστατευμένες οργανώσεις της AMU 

πραγματοποίησαν συναντήσεις και διενήργησαν μελέτες. Η συνάντηση των 

Υπουργών Ενέργειας της AMU στη Μαυριτανία τον Ιούνιο του 1992 αποφάσισε 

υποχώρηση και τη λήψη μελετών σκοπιμότητας για ένα περιφερειακό βιομηχανικό 

πετρέλαιο  και μια περιφερειακή εταιρεία συντήρησης για τις βιομηχανίες 

πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι ειδικοί των μεταφορών συναντήθηκαν στη Φέζ 

το Νοέμβριο του 1992 για να μελετήσουν τις προοπτικές μιας εθνικής οδού 

«TransMaghrib», ενός έργου ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων με 30ετές 

χρονοδιάγραμμα. Η ένωση αγροτών Μαγκρέμπ πραγματοποίησε το πρώτο συνέδριο 

της στην Τύνιδα τον Μάρτιο του 1993 και προέτρεψε τον κυβερνήτη προκειμένου να 

δοθεί η μεγαλύτερη προτεραιότητα στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων (Mortimer, 

1993). 

 

 

 

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 

Η Μαυριτανία, μια χώρα που βρίσκεται στα νότια και στα ανατολικά της 

ισπανικής Σαχάρας, έχει επίσης προχωρήσει σε εδαφικές διεκδικήσεις με βάση την 

«ιστορική κυριαρχία». Το καθεστώς των Μαυριτανών υποστήριξε, όπως και το 

Μαρόκο, ότι οι προ-αποικιοκρατικοί κυβερνήτες των Μαυριτανών διατήρησαν την 

υπακοή ορισμένων φυλών της Σαχάρας. Στην πραγματικότητα όμως, η Μαυριτανία 

και το Μαρόκο πιστεύουν ότι έχουν συνάψει μυστική συμφωνία σχετικά με την 

ισπανική Σαχάρα, η οποία προβλέπει την κατανομή της επικράτειας (MERIP Reports, 

No.42, 1975). 

    

 

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΚΡΕΜΠ  

 Το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Ισπανίας και Μαγκρέμπ εξαρτάται από δύο 

θεμελιώδεις γεωπολιτικές προϋποθέσεις. Αφενός ένα νέο κοινό γεωστρατηγικό 

όραμα και μία επίσης νέα πολιτική κουλτούρα, η οποία θα βρίσκεται σε μεγαλύτερη 

εγρήγορση στα μείζονα προβλήματα που αφορούν τον Αραβικό κόσμο και την 

Αφρική γενικότερα. Όσον αφορά στην πρώτη παράμετρο, η σύμπραξη μεταξύ 

Ισπανίας και Μαγκρέμπ, χρειάζεται αυτό το κοινό όραμα το οποίο θα πρέπει να 

                                                           
12 https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/07/IMG/NR001107.pdf?OpenElement 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/07/IMG/NR001107.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/07/IMG/NR001107.pdf?OpenElement
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βασιστεί στην τοποθέτηση του μελλοντικού ρόλου που μπορεί και πρέπει να 

διαδραματίσει αυτό το επίκεντρο προσοχής εντός του πλαισίου, όχι μόνο της Ευρω-

μεσογειακής ζώνης ελεύθερου εμπορίου που σχεδιάστηκε για το 2010, αλλά επίσης 

στα περιεχόμενα της ευρείας Ευρω-Αφρικανικής περιοχής που τίθεται υπό 

κατασκευή. Αυτό το υπόβαθρο της Αφρικής, που φαίνεται ήδη να λαμβάνεται υπόψη 

από κυρίαρχες ισπανικές πολυεθνικές εταιρείες (Fagor, El Corte Inglés, Roca, 

Telefonica…κτλ), καλείται να ξεχωρίσει στο νέο κοινό σκεπτικό της γεωστρατηγικής, 

και να προτείνει μία αλλαγή στην πολιτική κουλτούρα στα μείζονα κέντρα λήψης 

αποφάσεων τόσο στην Ισπανία όσο και στο Μαγκρέμπ.    

 Αναφορικά με τη δεύτερη παράμετρο, τα γεωστρατηγικά ρίσκα και των δύο 

πλευρών χρίζουν ουσιαστικής αλλαγής όσον αφορά στην πολιτική κουλτούρα σε 

επίπεδο κοινωνίας των πολιτών αλλά και των κρατών της περιοχής, και υπάρχουν 

αρκετές προϋποθέσεις που κρίνονται απαραίτητες ώστε να τεθούν σε εφαρμογή. 

Αρχικά, υφίσταται η ανάγκη για παραδοχή, ότι μόνο μία από κοινού διαχείριση των 

συγκλινόντων συμφερόντων, που θα παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους 

εμπλεκόμενους στην πολιτική και κοινωνική ζωή του Μαγκρέμπ και της Ισπανίας, να 

προχωρήσουν προς μία βελτιωμένη ικανότητα να διαχειρίζονται τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν. Αυτή η προοπτική με τη σειρά της, προϋποθέτει μία στρατηγική που 

θα ενισχύει την αξία των συγκριτικών πλεονεκτημάτων όλων των συστατικών 

στοιχείων της περιοχής. Σε αυτό το σημείο, η γεω-στρατηγική θέση της Ισπανίας και 

των χωρών του Μαγκρέμπ, σε συνδυασμό με τα εγγενή ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματά τους, όπως η εγγύτητα στις Ευρωπαϊκές, Αφρικανικές, Αραβικές και 

Αμερικανικές αγορές, το κόστος των παραγόντων, αλλά και η σημασία της 

οικονομικής δυναμικής,  θα έπρεπε να τεθούν ως θεμέλια για την εγκατάσταση 

σημαντικών οικονομικών ομάδων γύρω από τα εγχειρήματα κοινών συμφερόντων 

και περιφερειακής εμβέλειας.       

 Η εφαρμογή μίας τέτοιας στρατηγικής βασίζεται στο γεγονός ότι καθίσταται 

ως η μόνη ικανή να ενεργοποιήσει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαγκρέμπ ώστε να 

συμβαδίζουν με την αναδιάρθρωση που λαμβάνει χώρα  στις οικονομίες τους, και 

όλο αυτό εντός ενός διεθνούς και ευρωπαϊκού περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται 

από σχετικές ποιοτικές αλλαγές, όπως η κυριαρχία μείζονων μη ευρωπαϊκών 

πολυεθνικών εταιρειών στην παγκόσμια αγορά, η μετεγκατάσταση, η πίεση από τη 

μετανάστευση κ.α. Μία από κοινού ανάπτυξη τέτοιας φύσεως, μπορεί να ανοίξει τη 

δίοδο σε προϋποθέσεις που θα βελτιώσουν τη θέση τόσο της Ισπανίας όσο και του 

Μαγκρέμπ, όχι μόνο αναφορικά με τη ζώνη ελεύθερου εμπορίου του 2010 αλλά και 

εντός της παγκόσμιας αγοράς. Τα μείζονα εγχειρήματα στον τομέα των υποδομών 

(αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια, τηλεπικοινωνίες, δημόσια κτίρια και έργα, 

ενέργεια και ποικίλες οικονομικές υπηρεσίες), αποτελούν πιθανές σφαίρες, 

κατάλληλες γι’ αυτή τη συλλογική διαχείριση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 

περιοχής.          

 Από πολιτικής πλευράς, αυτή η προοπτική συνεπάγεται μία αποφασιστική 
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μετατροπή των διαφωνιών που έχουν χαρακτηρίσει τις σχέσεις μεταξύ των διάφορων 

χωρών του Μαγκρέμπ και της Ισπανίας σε πεδία σύγκλισης. Σε πρώτο πλάνο, η θετική 

ανάμειξη της Ισπανίας στις διαμάχες μεταξύ Αλγερίας και Μαρόκου, για τις 

μαροκινές περιοχές της Σαχάρας, η από κοινού συμφωνειθήσα διαχείριση της 

μετανάστευσης, και μία κοινή διαχείριση προς όφελος και των δύο πλευρών με τη 

μορφή πραγματικής σύμπραξης στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας. Αυτό με τη 

σειρά του προϋποθέτει μία παραγωγική προσέγγιση του χρέους επιδεικνύοντας την 

αλληλεγγύη με τους άλλους, μία περισσότερο εξειδικευμένη και αποφασιστική 

πρόσβαση στο ισπανικό κεφάλαιο, μία πολιτιστική πολιτική η οποία θα βρίσκεται σε 

εγρήγορση στα προβλήματα ζωτικής σημασίας που αντιμετωπίζει η περιοχή, ενώ 

παράλληλα θα επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των πληθυσμών, παράγοντας 

αδιαμφισβήτητα σημαντικός για την τοποθέτηση ανθρώπινων θεμελίων για μία 

μακροπρόθεσμη συνεργασία. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:  

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ          

 Στο τρίτο μέρος της μελέτης μας θα ασχοληθούμε με τη φύση των σχέσεων 

ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία, δεδομένου ότι η Μεσόγειος αποτελούσε ανέκαθεν 

περιοχή επιρροής για την τελευταία, ενώ το Μαγκρέμπ συγκεκριμένα αφορά μία 

ζώνη κυρίως γαλλικής επιρροής αν λάβουμε υπόψη την αποικιοκρατία της Γαλλίας 

αλλά και την κατάκτηση της Αλγερίας το 1830. Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία είναι 

εκείνη που αναζητά επιρροή στη Μεσόγειο εν μέρει ως αντίδραση στη γερμανική 

ανάπτυξη, για το λόγο αυτό θεωρεί τη συμμετοχή της απαραίτητη σε οποιαδήποτε 

δομή ή εγχείρημα που αφορά τη Μεσόγειο. Ως απόδειξη για τα παραπάνω, αποτελεί 

το αυξημένο ενδιαφέρον της για την περιοχή μετά την πρωτοβουλία Σαρκοζύ, την 

οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Αντίθετα, η Ισπανία δεν φαίνεται διατεθειμένη 

να δεχτεί την ηγετική θέση της Γαλλίας στις Ευρω-Μεσογειακές σχέσεις, ενώ θεωρεί 

ότι η πρωτοβουλία Σαρκοζύ, ακόμα και εντός του Ευρωκοινοβουλίου σχετίζεται 

περισσότερο με θέματα που αφορούν την εσωτερική πολιτική της χώρας και 

εντάσσεται λιγότερο στα πλαίσια ενός εξευρωπαϊσμένου πολιτικού διαλόγου 

(Schmid, 2009).        

 Ανατρέχοντας στο σχετικό παρελθόν, διαπιστώνουμε ότι από το 1997, επί 

Προεδρίας Brzezinski, η Γαλλία αναζητά μείζων πολιτικό ρόλο σε μία ενωμένη 

Ευρώπη, καθιστώντας όμως τον εαυτό της ως τον πυρήνα ενός συμπλέγματος 

Μεσογειακών-Βορειοαφρικανικών χωρών, έχοντας ως κοινό παρονομαστή τις ίδιες 

ανησυχίες. Σύντομα μετά την εκλογή Σαρκοζύ, ο οποίος είχε ήδη ανακοινώσει από 

την ομιλία του στην Τουλόν το Μάιο του 2007, ξεκίνησε η γαλλική πρωτοβουλία για 

τη δημιουργία μίας καινοτόμου συνεργασίας στη Μεσόγειο υπό την επίβλεψη της 

Γαλλίας, η οποία ονομάστηκε Ένωση για τη Μεσόγειο (UfM), και είχε άμεση 

συσχέτιση με τις παραδοσιακές διπλωματικές φιλοδοξίες της. Όπως 

προαναφέρθηκε, ήδη από το 19ο αιώνα η Μεσόγειος αποτελεί κεντρικό κομμάτι της 

γαλλικής επιρροής, γι’ αυτό τοποθετείται ως κύριος άξονας της εξωτερικής της 

πολιτικής, αν και στο πλαίσιο της ΕΕ, η Γαλλία έχει βασιστεί κυρίως στην τελευταία 

για την ανάπτυξη μίας Μεσογειακής πολιτικής. Παρόλα αυτά, η σχέση με την ΕΕ έχει 

αμφισβητηθεί και έχει εκφραστεί μία απογοήτευση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Γειτονίας, εκ μέρους της γαλλικής πλευράς, γεγονός που οδήγησε στην 

αναζήτηση νέων γεωπολιτικών επιλογών οι οποίες θα είχαν μεγαλύτερη συνοχή με 

τα εθνικά της συμφέροντα (Schmid, 2009).      

 Ένα χρόνο μετά την ομιλία Σαρκοζύ λοιπόν, το 2008, με την πρόταση του 

τελευταίου για τη δημιουργία της Ένωσης για τη Μεσόγειο η Γαλλία εμφανίζεται με 

αυξημένο το ενδιαφέρον της για επανάκτηση ηγετικού ρόλου στην περιοχή, καθώς η 

παραδοσιακή αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ και της Γαλλικής 
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διπλωματίας αποτελεί μία τεχνική για την παγιοποίηση της γαλλικής επιρροής και 

του αντικειμενικού της πλεονεκτήματος στην περιφέρεια, ενώ η πρωτοβουλία 

Σαρκοζύ αποτέλεσε δείγμα της νέας γαλλικής διπλωματίας που επιχειρείται από τότε, 

ως «διαμαρτυρία» των παραδοσιακών γαλλικών φιλοδοξιών στη Μεσόγειο. Ήδη από 

το 19ο αιώνα οι προσπάθειες της Γαλλίας χαρακτηρίζονται κρίσιμες όσον αφορά στην 

προώθηση της Μεσογείου ως μία πολιτικά και οικονομικά βιώσιμης περιοχής, 

εισάγοντας παράλληλα το σκεπτικό μίας αυτόνομης Μεσογειακής πολιτικής. Αυτή η 

επιμονή της Γαλλίας να προστατεύσει τα συμφέροντά της και η ακούραστη δέσμευσή 

της για διατήρηση της κυριαρχίας της στην περιοχή, αποκαλύπτουν μία συμπεριφορά 

μεσαίου βεληνεκούς δύναμης, που προσπαθεί να διατηρήσει τον έλεγχο πάνω σε ότι 

θεωρεί γεωπολιτικά ότι της ανήκει (Schmid, 2009).     

 Ως ιστορική κληρονομιά, το Μαγκρέμπ έχει υπάρξει κύρια ζώνη γαλλικής 

επιρροής και επέκτασης από το παρελθόν, με σημαντικό ορόσημα έναρξης της 

αποικιοκρατικής περιόδου την κατάκτηση της Αλγερίας. Παρόλο που στις δύο 

δεκαετίες μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο όλες οι γαλλικές μεσογειακές αποικίες 

ανεξαρτητοποιήθηκαν, εντούτοις η Γαλλία αφιέρωσε έκτοτε τις προσπάθειές της στο 

να επανακτήσει τους δεσμούς της με τα αραβικά κράτη, διατηρώντας μία σχέση η 

οποία κυμαίνεται μεταξύ ανεπίσημης συμμαχίας και κάποιου είδους 

«πατροναριστικής» εγγύτητας. Η πολιτική κληρονομιά της αποικιοκρατίας παραμένει 

ανάμικτη και αμφίβολη λαμβάνοντας για παράδειγμα υπόψη τις μερικώς 

«δηλητηριασμένες» διπλωματικές σχέσεις Γαλλίας-Αλγερίας από την εποχή της 

γαλλικής παρουσίας στην τελευταία και την επαναλαμβανόμενη πρόκληση του 

πολέμου ανεξαρτησίας και των συνεπειών του. Η αποικιοκρατική κληρονομιά και το 

μετά-αποικιοκρατικό σύνδρομο που τη συνοδεύει, ακόμα θέτουν υπό αμφισβήτηση 

την αξιοπιστία της Γαλλίας να παρέμβει στην περιοχή με δημοκρατικούς όρους, 

καθώς οποιεσδήποτε ενέργειες πραγματοποιηθούν εκλαμβάνονται με καχυποψία 

από τη νότια ακτή της Μεσογείου, αφού μεγάλο μέρος της πολιτικής 

κοινωνικοποίησης καθοδηγείται ακόμα στην περιοχή από αρχές που 

κληρονομήθηκαν από το παρελθόν. Μία ακόμη ισχυρή παράδοση εμπλοκής 

παραμένει ανάμεσα σε κάποια αραβικά καθεστώτα και γαλλικές κυβερνήσεις, ενώ 

σε ορισμένες περιπτώσεις, η Γαλλία φαίνεται να αυτοπροβάλλεται ως «από μηχανής 

θεός», ικανή να διαχειρίζεται εσωτερικές ή διακρατικές διαμάχες, δείχνοντας έτσι το 

δρόμο για «μεγαλύτερους παίκτες» (Schmid, 2009).   

 Σήμερα, θα μπορούσαν να γίνουν διακριτές δύο πλευρές όσον αφορά το 

γαλλικό πολιτικό πρόγραμμα για τη Μεσόγειο οι οποίες κυμαίνονται αφενός στη 

δημιουργία μιας κοινότητας ισότιμων εταίρων και αφετέρου στη διατήρηση της 

εθνικής ηγεσίας της Γαλλίας. Ήδη από τη δεκαετία του 1960, οι θεσμοί της 5ης 

Γαλλικής Δημοκρατίας έθεσαν την εξωτερική πολιτική ως αυστηρά προεδρικό 

καθήκον, στο οποίο η Μεσόγειος εμφανίζεται ως μία κλασσική γαλλική διπλωματική 

παράδοση η οποία μεταφέρεται από τον ένα πρόεδρο στο διάδοχό του. Ο Σαρκοζύ, 

εισήγαγε μία ξεκάθαρη απόκλιση από την πολιτική άσκησης εξουσίας σε κάθε 
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μέτωπο του Ζακ Σιράκ, ενώ η πρόκληση που αντιμετώπιζε ο πρώτος ήταν να 

προσαρμόσει τη Μεσογειακή κληρονομιά και παράλληλα να την ανανεώσει. Για τον 

προκάτοχό του Μιτεράν, ο σχεδιασμός μίας νέας Μεσογειακής πολιτικής ήταν η λύση 

για να ξεπεραστεί το «σύνδρομο» της Αραβικής πολιτικής, το οποίο για το Σαρκοζύ 

κατέστη ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη καθώς ο Σιράκ φαίνεται πως βρισκόταν υπέρ της. 

Το αποφασιστικό ενδιαφέρον του Σαρκοζύ για τη Μεσόγειο λαμβάνει ακόμα μία 

εξήγηση, καθώς η κίνησή του να ανακοινώσει νωρίς την πρόθεσή του για επαναφορά 

της εξισορρόπησης μεταξύ Γαλλίας και Ισραηλινής-Παλαιστινιακής σύγκρουσης 

έκαναν πολλούς αναλυτές να παρατηρήσουν ότι αναζητούσε την «παλιά» Αραβική 

πολιτική της Γαλλίας (Schmid, 2009).       

 Οι δεκαετίες 1970 και 1980 που ακολούθησαν, βρήκαν τη Γαλλία να μαθαίνει 

σταδιακά να ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή διάσταση στη δική της Μεσογειακή 

πολιτική. Με την αυγή της δεκαετίας του 1990, ήταν κοινή παραδοχή ότι μία τέτοια 

προσαρμογή ήταν απαραίτητη ώστε να λειτουργήσει ένα περισσότερο φιλόδοξο 

περιφερειακό πρότζεκτ. Παρόλα αυτά, μετά από χρόνια χαμηλής δράσης στο πλαίσιο 

της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας, η απογοήτευση όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Γειτονίας πιθανώς οφείλεται στην προσπάθεια της Γαλλίας να διασπάσει 

την ομάδα της ΕΕ, προσφέροντας νέες Μεσογειακές πρωτοβουλίες (Schmid, 2009). 

 Ιστορικά ο ρόλος της Γαλλίας στη Μεσόγειο ήταν μείζων, και ειδικά όσον 

αφορά στη θεσμοποίηση των Μεσογειακών πολιτικών της ΕΕ, ήδη από τη δεκαετία 

του 1970. Αποτέλεσε επίσης έμπνευση για την υιοθέτηση της Μεσογειακής 

Παγκόσμιας Πολιτικής που εισήγαγε η Κομισιόν το 1972, και προσπάθησε ώστε η 

Μεσόγειος να εγκατασταθεί στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 επίσης, επί προεδρίας στην Κομισιόν του 

Ζακ Ντελόρ, η Γαλλία ήταν επίσης πολύ δραστήρια στην προώθηση του οράματος 

που καθιστούσε τη Μεσόγειο ως ένα χώρο ελεύθερου εμπορίου. Ακόμη, κατά την 

έναρξη της δεκαετίας του 1990, οι δράσεις της Γαλλίας συνεχίστηκαν, και αφορούσαν 

τη θεσμοποίηση νέων υπο-περιφερειακών ομάδων, προσπαθώντας κατά κάποιο 

τρόπο να ξεπεράσει ή να ανταγωνιστεί τις πολιτικές προσπάθειες της ΕΕ. Η ομάδα 

«5+5» (Δυτική Μεσόγειος) και το Φόρουμ της Μεσογείου που ξεκίνησε το 1990, 

μπορούν να εκληφθούν ως ενδιάμεσα πολιτικά βήματα πριν την επίσημη έναρξη της 

Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας, στη Βαρκελώνη το 1995. Τα διαφορετικά υπο-

περιφερειακά πλαίσια τέθηκαν προσωρινά στο περιθώριο έτσι ώστε να υποστηριχθεί 

αυτή η νέα πρωτοβουλία, και κατέστησαν πάλι ενεργά μετά την 11η Σεπτεμβρίου, 

ανακτώντας έναν μείζων ρόλο για τη διατήρηση του Γαλλικού αυτόνομου 

πρωταγωνιστικού ρόλου στην περιοχή. Εντούτοις, από το 1994 η Γαλλία έπαιξε 

αποφασιστικά τη δίοδο της ΕΕ μέσω μίας Γαλλο-Ισπανικής συμμαχίας, ενώνοντας τα 

εθνικά τους συμφέροντα υπό το ευρωπαϊκό λάβαρο έτσι ώστε να διευρύνουν το 

πλαίσιο δράσης τους και να επιτύχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα (Schmid, 

2009).           

 Από το 1995, η Γαλλία έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στη λειτουργία 
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της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας, τόσο πυροδοτώντας την αναζήτηση νέων 

πεδίων συνεργασίας όσο και μετριάζοντας τις πολιτικές της φιλοδοξίες. Αυτή η γενική 

γραμμή δράσης που μπορεί να χαρακτηριστεί καχύποπτη αν όχι συντηρητική 

αποτελεί και κομμάτι της πολιτικής Σαρκοζύ, όσον αφορά στο νέο του Μεσογειακό 

πρόγραμμα. Κατά το πέρασμα των χρόνων, η Γαλλία έχει υπερασπιστεί συστηματικά 

τη σημασία της «Νότιας» προοπτικής απέναντι στην «Ανατολική», στη συζήτηση που 

αφορά τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ. Αυτή η Μεσογειακή προτίμηση εμφανίστηκε 

ιδιαίτερα ενεργή μετά τη «Διεύρυνση των 10», η οποία ενέταξε στην ΕΕ μία ομάδα 

χωρών η οποία δεν ήταν λιγότερο δεσμευμένη σε μία τέτοια γεωπολιτική άποψη. Η 

αναγκαιότητα μίας σειράς ζητημάτων που συνδέονταν με τις διαμάχες στη Μέση 

Ανατολή, όπως η παγκόσμια τρομοκρατία, ή η συζήτηση για τη διάδοση της 

δημοκρατίας βοήθησε τους Γάλλους ώστε να κάνουν τη δική τους Μεσογειακή 

προτεραιότητα να κυριαρχήσει μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου (Schmid, 

2009).           

 Η συνολική συμβολή της Γαλλίας στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας ναι μεν βοήθησε στην ανάπτυξη του Ευρω-Μεσογειακού οικονομικού 

σχεδίου, αλλά δεν υποστήριξε τόσο σθεναρά την πολιτική και στρατηγική φιλοδοξία 

της Συνεργασίας. Απογοητευμένη από την αποτυχία της Χάρτας Ασφαλείας την οποία 

χρηματοδότησε σε μεγάλο βαθμό, η Γαλλία ανέκαθεν εμφανιζόταν ανήσυχη με την 

ατζέντα περί προώθησης της δημοκρατίας, η οποία απέκτησε δυναμική μετά το 2004. 

Επίσης, συχνά προσπάθησε να επιβάλλει τον έλεγχό της όσον αφορά στη διαχείριση 

του 3ου πυλώνα της ΕΠΓ, δηλαδή του πολιτιστικού, προσπαθώντας (όχι επιτυχημένα) 

να ελέγξει τα πολιτιστικά θεμέλια, όπως το Πολιτιστικό Ίδρυμα «Anna Lindh» για το 

Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών, ιδρύοντας αργότερα ένα ομόλογό του, με την 

ονομασία «Πολιτιστικό Μεσογειακό Εργαστήρι». Ορισμένες γαλλικές φιλοδοξίες, 

όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω, μέσα στο πλαίσιο της ΕΠΓ προκάλεσαν 

ανά διαστήματα ρήξεις με άλλα ανταγωνιστικά μέλη της ΕΕ, όπως η Ισπανία ή η Ιταλία 

(Schmid, 2009).         

 Αρχικώς, η δημιουργία της ΕΠΓ, εκλήφθη ως σοκ για τους υπερασπιστές της 

Μεσογειακής άποψης, καθώς δεν φαινόταν να προσφέρει κάτι καινούριο ή σε 

συμφωνία με τους Νότιους Μεσογειακούς εταίρους, αλλά αντίθετα φαινόταν να 

θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη συνεκτική περιφερειακή προοπτική. Όταν ήρθε 

αντιμέτωπη με αυτό το καινούριο όραμα που προωθήθηκε από την Κομισιόν, η 

Γαλλία αμέσως υπερασπίστηκε τη Μεσόγειο και προσπάθησε ώστε να συμπεριλάβει 

κι άλλους Νότιους συμμάχους. Επίσης, άσκησε και πολιτική πίεση αργότερα ώστε να 

διασφαλιστεί μία δίκαιη κατανομή των οικονομικών πόρων της ΕΠΓ, ανάμεσα στην 

Ανατολή και το Νότο. Παρόλα αυτά, δεν εξανεμίστηκε εντελώς η καχυποψία απέναντι 

στη γαλλική κυβέρνηση όσον αφορά στην ΕΠΓ, καθώς η τελευταία θεωρήθηκε ως μία 

περισσότερο φιλο-γερμανική ιδέα, μία αφηρημένη εφεύρεση η οποία δε σχετιζόταν 

με την περιοχή της Μεσογείου (Schmid, 2009).     

 Εντούτοις, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι το γαλλικό ενδιαφέρον για τη Μεσόγειο 
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ως ένας συγκεκριμένος χώρος δράσης αμβλύνθηκε επί προεδρίας Ζακ Σιράκ, ο οποίος 

τέθηκε ως υποστηρικτής της λεγόμενης «αραβικής» πολιτικής. Παρόλο που η Γαλλία 

υπερασπιζόταν δημοσίως τον κεντρικό ρόλο και την απόλυτη πολιτική αναγκαιότητα 

της Μεσογείου, η εθνική διπλωματία στην πραγματικότητα εστιάστηκε περισσότερο 

σε φλέγοντα πολιτικά ζητήματα, όπως το δίλημμα Συρίας-Λιβάνου ή τη διαμάχη 

μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (Schmid, 2009).     

 Οι ομιλίες Σαρκοζύ κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές 

εκλογές του 2007 χαρακτηρίστηκαν από έντονες διπλωματικές αναφορές, καθώς ο 

νυν Πρόεδρος επιβεβαίωσε την αποφασιστική του πρόθεση για χρήση των 

προεδρικών προνομίων, στα οποία συμπεριλαμβανόταν τα γεμάτα κύρος γαλλικά 

διπλωματικά εργαλεία.  Καθώς η μεταρρύθμιση καθίσταται ως μία συνεχής 

εσωτερική επιμονή, η αλλαγή αποτέλεσε το σύνθημα στη διεθνή σκηνή. Ουσιαστικά, 

η ανακοίνωση του Σαρκοζύ περί ενός μεγάλου Μεσογειακού εγχειρήματος το 

Φεβρουάριο του 2007 στην Τουλόν αρχικά μπορεί να εκλήφθηκε ως ένα απολύτως 

ρητορικό κίνητρο, όμως μετά το πέρασμα των πρώτων χρόνων και ύστερα από 

σκληρές διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους, η πρωτοβουλία της 

Ένωσης για τη Μεσόγειο, μπορεί να θεωρηθεί μία από τις πρώτες σημαντικές 

δοκιμασίες για το νέο διπλωματικό όραμα και στυλ του Γάλλου Προέδρου (Schmid, 

2009).          

 Όσον αφορά στο διπλωματικό μέτωπο δηλαδή, ο Σαρκοζύ, ήδη και πριν την 

εκλογή του είχε δηλώσει ότι η εξωτερική πολιτική που σχεδίαζε να ακολουθήσει ήταν 

περισσότερο «δογματική», γεγονός που επηρεάστηκε κυρίως από τρεις παράγοντες. 

Αρχικά, ένα ενδιαφέρον όσον αφορά στην Αμερικανική νέο-συντηρητική ιδεολογία, 

σε συνδυασμό με μία φυσική κλίση προς τον Ατλαντικό τον οδήγησε να οραματίζεται 

τις διεθνείς σχέσεις ως ένα παιχνίδι δύναμης στο οποίο τα δημοκρατικά κράτη 

έπρεπε να εστιάσουν στην υπεράσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας, και να 

ενταχθούν στον αμερικανικό «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας». Επίσης, το ρεύμα 

«Νέο-Γκωλισμού» αποτέλεσε τη δεύτερη επιρροή του εθνικού αναπροσανατολισμού 

της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής, καθώς ένας από τους κοντινότερους συμβούλους 

του Προέδρου σε θέματα διπλωματίας και ουσιαστικά ο εμπνευστής του νέου 

σχεδίου για τη Μεσόγειο, ο Henri Guaino, πίστευε στην ιδιαίτερη πολιτική ιδιοφυία 

της Γαλλίας, αποκομμένη από οποιοδήποτε αίσθημα ενοχής σχετικά με το αποικιακό 

της παρελθόν και συμβούλευε τον Πρόεδρο να διατηρήσει υψηλό προφίλ στη διεθνή 

σκηνή. Τέλος, θα λέγαμε ότι ο σύμβουλός του ενσάρκωνε ένα είδος νέο-

αριστερισμού, που κάποιος θα περίμενε από τον Μπερνάρντ Κουσνέρ ως 

Σοσιαλιστής Υπουργός Εξωτερικών, σε μία κατά τ’ άλλα ιδιαίτερα προσανατολισμένη 

προς τη δεξιά, κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, ως πρώην ακτιβιστής υπέρ των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο τελευταίος ανέπτυξε ιδιαίτερες δεξιότητες που 

σχετίζονταν είτε με την κοινωνικοποίηση είτε με τη διαχείριση των μέσων 

ενημέρωσης,  οι οποίες αποδείχτηκαν καίριας σημασίας για τη διαχείριση της 

λειτουργίας της Ένωσης για τη Μεσόγειο (Schmid, 2009).   
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 Λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα Μεσογειακά ζητήματα, αυτό που χαρακτήριζε 

το Σαρκοζύ ήταν η αποστροφή του από την παραδοσιακή Αραβική πολιτική της 

Γαλλίας, για το λόγο αυτό πολλοί παρατηρητές φοβήθηκαν ότι θα απομακρυνόταν 

από τη Μεσόγειο έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί από τον προκάτοχό του, Ζακ Σιράκ. 

Δεδομένων των συγκεκριμένων παραμέτρων, ο υποψήφιος Σαρκοζύ τους εξέπληξε 

όλους με την παρουσίαση του μεγάλου σχεδίου του για τη Μεσόγειο. Ουσιαστικά, 

πρότεινε να εγκαθιδρυθεί ένα νέο σύστημα συνεργασίας στην περιοχή, με τη μορφή 

μίας «Μεσογειακής Ένωσης» σχεδιασμένη στο ίδιο μοτίβο με την ΕΕ, η οποία θα 

περιορίζεται στις παράκτιες χώρες και θα ένα δομημένη γύρω από ένα σύστημα 

θεσμών, όπως ένα Συμβούλιο για τη Μεσόγειο, ή μία Τράπεζα για τη Μεσόγειο. Το 

πλαίσιο αυτό θα επέτρεπε στις χώρες-εταίρους να συνεργάζονται σε μία σειρά από 

τομείς, όπως το περιβάλλον, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η μετανάστευση αλλά και η 

ασφάλεια, που αναφέρθηκαν ως ζητήματα προτεραιότητας στη νέα Μεσογειακή 

ατζέντα. Το συγκεκριμένο σχέδιο βασιζόταν σε μία αυστηρή κριτική των 

Μεσογειακών πολιτικών της ΕΕ, και είχε ως στόχο να μείνει διαχωρισμένο από την 

ΕΠΓ, ως μία παράλληλη και συμπληρωματική διαδικασία (Schmid, 2009).  

 Όλα τα παραπάνω μπορούν να εξηγηθούν με διάφορα λογικά κίνητρα από 

πλευράς Σαρκοζύ για τα ζητήματα της Μεσογείου, καθώς η τελευταία εμφανίστηκε 

ως θέμα προεκλογικής εκστρατείας, καθαρά για εσωτερικούς σκοπούς. Ο Σαρκοζύ, 

θέλοντας να κεντρίσει την προσοχή της Γαλλικής Μεσογειακής κοινότητας, 

συμπεριλαμβανομένων των Αράβων μεταναστών αλλά και των απογόνων εκείνων 

που είχαν εγκατασταθεί στη χώρα από τη Βόρεια Αφρική, πραγματοποίησε την 

ομιλία του στην Τουλόν σε ένα κοινό που αποτελείτο κυρίως από ανθρώπους που 

είχαν επαναπατριστεί από την Αλγερία. Η Μεσόγειος λοιπόν προωθήθηκε ως κοινή 

κληρονομιά, και ως χώρος που ενώνει ανθρώπους όλων των εθνικών τύπων και 

θρησκευτικών καταβολών. Αυτή η επίκληση στη Μεσογειακή κοινότητα ήταν 

πολιτικά αναγκαία δεδομένου ότι ο Σαρκοζύ εφάρμοζε σκληρή πολιτική όσον αφορά 

στα μεταναστευτικά ζητήματα (Schmid, 2009).    

 Ένας ακόμη από τους στόχους του Γάλλου Προέδρου ήταν να επιβάλλει εκ 

νέου τη γαλλική ηγεσία, να επιβεβαιώσει τη γαλλική επιρροή σε μία ζώνη που 

φαινόταν ως ουδέτερη. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να υποτιμάται η αληθινή πρόθεση 

του Σαρκοζύ να αποκαταστήσει μία κοινή περιφερειακή δυναμική μέσω της 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης και θετικής διάθεσης, καθώς η Μεσογειακή Ένωση 

παρείχε λύση και για μία συγκεκριμένη γαλλική διπλωματική δυσκολία: η ομιλία στην 

Τουλόν παρουσίασε ξεκάθαρα την Ένωση ως μία εναλλακτική στη συμμετοχή της 

Τουρκίας στην ΕΕ, γεγονός που όμως δεν εκτιμήθηκε από την Τουρκία με τον τρόπο 

που ήλπιζαν οι Γάλλοι (Schmid, 2009).     

 Παράλληλα, στη συγκεκριμένη ομιλία παρουσιάστηκε και ένα γαλλικό όραμα 

πάνω σε αυτό που ως τότε αποτελούσε μία νομικά Ευρωπαϊκή σχέση. Όταν ο Σαρκοζύ 

άσκησε κριτική στην Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία ενώ την ίδια στιγμή πρότεινε μία 

εναλλακτική λύση στα προβλήματα της Μεσογείου, παρουσίασε επίσημα τη Γαλλία 
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ως τον απόλυτο «σωτήρα», και ένα πιθανό λυτρωτή από τις φθίνουσες πολιτικές της 

ΕΕ. Η ίδια μεθοδολογία εφαρμόστηκε αργότερα και στη Συνταγματική Συνθήκη, η 

οποία μετασχηματίστηκε στην περισσότερο αποδεκτή Συνθήκη της Λισσαβόνας χάρη 

στις προσπάθειες της Γαλλίας, όπως τουλάχιστον προωθήθηκε από την πλευρά της 

τελευταίας (Schmid, 2009).        

 Η Ένωση για τη Μεσόγειο εισήχθη ως μία επαναστατική πρωτοβουλία η οποία 

αποσκοπούσε να υπερβεί όλα τα πολιτικά μέτωπα που είχαν συνταχθεί ως τότε στην 

πορεία της Ευρω-Μεσογειακής συνεργασίας. Καταρχάς, στόχευε σε αλλαγή στη 

θεσμική φιλοδοξία του εγχειρήματος με την ανακοίνωση της Γαλλίας που ήταν 

ουσιαστικά μία πολιτική ένωση των Μεσογειακών κρατών. Επίσης, μία αλλαγή 

αφορούσε και στην επιλογή των εταίρων καθώς η ΕΕ φαινόταν να μην ενδιαφέρεται 

πλέον για Μεσογειακή συνεργασία, επομένως κάτι τέτοιο έπρεπε να το αναλάβουν 

οι Μεσογειακές χώρες μόνες τους. Τέλος, σκοπός ήταν και αλλαγή στη μεθοδολογία, 

έτσι ώστε να προχωρήσουν πέραν των συζητήσεων και να αναλάβουν δράση σε 

«σταθερά εγχειρήματα», αποφεύγοντας παράλληλα οποιαδήποτε αρνητική πολιτική 

παρέμβαση που θα παρεμπόδιζε την καλή θέληση των ενδιαφερόμενων, ανάμεσα 

στους οποίους μπορεί να συγκαταλέγονταν ιδιωτικοί επιχειρηματίες οι οποίοι θα 

συνεισέφεραν οικονομικά στη χρηματοδότηση των σχεδίων (Schmid, 2009). 

 Παρόλα αυτά, δεν έλειψαν και οι διπλωματικές δυσκολίες τις οποίες 

αντιμετώπισε η Ένωση για τη Μεσόγειο, καθώς ναι μεν ανακοινώθηκε η 

πρωτοβουλία Σαρκοζύ το 2007, ωστόσο ο τελευταίος δεν προχώρησε σε λεπτομερή 

χαρτογράφηση του δρόμου που θα ακολουθούσε για την επίτευξη των στόχων του. 

Η Ισπανία, αμέσως εξέφρασε την ανησυχία της μέσω του Υπουργού Μιγκέλ Άνχελ 

Μορατίνος, αμφισβητώντας την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής της 

πρότασης, και δίνοντας επίσης έμφαση στο γεγονός ότι το γαλλικό εγχείρημα θα 

ανταγωνιζόταν το πλαίσιο της ΕΠΓ και της Διαδικασίας της Βαρκελώνης. Το 

φθινόπωρο του ίδιου έτους ο Σαρκοζύ εγκατέστησε μία εξειδικευμένη ομάδα στο 

γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, με επικεφαλής τον Alain Leroy, ο οποίος είχε 

αναλάβει το δύσκολο έργο να προσδώσει ισχυρό πλαίσιο στο προεδρικό όραμα. Το 

Δεκέμβρη, η Γαλλία ήρθε αντιμέτωπη με μία από κοινού αντίθεση από πλευράς της 

Ισπανίας και της Ιταλίας στην επίσημη Σύνοδο της Ρώμης,  η οποία ολοκληρώθηκε με 

την έναρξη κοινού καλέσματος για ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία με τη 

Μεσόγειο, η οποία αποτελούσε ουσιαστικά μία σφοδρή ευθυγράμμιση των γαλλικών 

φιλοδοξιών με τις πολιτικές της ΕΕ. Η Μεσογειακή Ένωση μετατράπηκε επίσημα σε 

Ένωση για τη Μεσόγειο, διατηρώντας τον κεντρικό ρόλο της ΕΠΓ ως τη σπονδυλική 

στήλη για όλες τις προσπάθειες που αφορούσαν τη Μεσογειακή συνεργασία, χωρίς 

να παρεμβαίνει στις τρέχουσες ενταξιακές διαδικασίες της ΕΕ. Επομένως, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η Τουρκία θεωρητικά προστατεύθηκε από τις εθνικές 

βλέψεις της Γαλλίας, έτσι ώστε να αποφασίσει μόνη της όσον αφορά στα μελλοντικά 

σύνορα της Ευρώπης (Schmid, 2009).     

 Ωστόσο, με την έναρξη του 2008, η Γαλλία ήρθε αντιμέτωπη και με τη 
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Γερμανία, καθώς η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ αντιτέθηκε στις γαλλικές 

φιλοδοξίες, επισημαίνοντας διάφορα σημεία όπως ότι καμία νέα πολιτική ένωση δεν 

θα έρεπε να τοποθετείται υπεράνω της δομής της ΕΕ, ενώ η Ευρω-Μεσογειακή 

Συνεργασία θα έπρεπε να περιλαμβάνει όλα τα μέλη της ΕΕ και όχι μόνο τις 

Μεσογειακές χώρες. Επίσης, η χρηματοδότηση της ΕΠΓ δεν μπορούσε να 

δρομολογηθεί αυτόματα ώστε να στηρίξει το γαλλικό εγχείρημα, αν γινόταν 

αντιληπτό ως εθνική πρωτοβουλία. Εντούτοις, επετεύχθη μετά από βδομάδες 

διαμαχών μία γαλλο-γερμανική συναίνεση, στην οποία επισημαινόταν εκ νέου ο 

κεντρικός ρόλος των πολιτικών της ΕΕ και η κοινή δέσμευση της γαλλικής και 

γερμανικής κυβέρνησης να συνεργαστούν στο εγχείρημα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 

παρέδωσε αργότερα την ευθύνη στην Κομισιόν ώστε να αναπτύξει μία δίοδο 

επικοινωνίας που θα όριζε τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της Ένωσης 

για τη Μεσόγειο-Διαδικασία της Βαρκελώνης. Τότε ξεκίνησε όμως και μία ακόμη 

παρασκηνιακή διαμάχη ανάμεσα στην Κομισιόν και τη γαλλική κυβέρνηση έτσι ώστε 

η τελευταία να διασφαλίσει ότι δεν θα αλλοιωνόταν η ουσία του γαλλικού οράματος 

(Schmid, 2009).         

 Ο σταδιακός αλλά αυστηρός μετασχηματισμός των αρχικών γαλλικών 

προθέσεων μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το πρώτο διπλωματικό πισωγύρισμα για 

το Σαρκοζύ, καθώς ήταν προφανές ότι όσον αφορά στη διαμάχη γύρω από την Ένωση 

για τη Μεσόγειο, αποτελούσε μία εμφανή επιστροφή της Γαλλίας σε μία εθνική 

κατανόηση των διπλωματικών της συμφερόντων στην περιοχή και την ιδιαίτερα 

εθνικιστική της συμπεριφορά στη συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους. 

Ειδικότερα, η διστακτικότητα της Ισπανίας να συμμετάσχει στη γαλλική 

πρωτοβουλία, ερμηνεύθηκε αμέσως ως μία αμυντική στάση η οποία στόχευε στην 

προστασία των πολιτικών κεκτημένων της Βαρκελώνης, ή με άλλα λόγια να 

διατηρήσει τα πνευματικά δικαιώματα στην Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία. Ένα 

ζήτημα ονομασίας που έγινε επίκεντρο συζήτησης, με την παραδοχή ότι η ΕΠΓ θα 

παρέμενε η πρωταρχική δομή για την επίτευξη των παραπάνω (Schmid, 2009). 

 Δίνοντας έμφαση στην επιτυχία της 13ης Συνόδου για τη Μεσόγειο στο Παρίσι, 

ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Κουσνέρ χαρακτήρισε την Ένωση για τη Μεσόγειο ως 

κύριο αποτέλεσμα των γαλλικών προσπαθειών σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, 

αποκαλύπτοντας παράλληλα μία νέα σημαντική κλίση όσον αφορά τον υπολογισμό 

της αναλογίας «κόστους-οφέλους» των γαλλικών διπλωματικών ενεργειών. Η 

διαφάνεια κατέστη ως ένας αυτόνομος στόχος της γαλλικής διπλωματίας και η 

επικοινωνία αποτέλεσε κρίσιμο εργαλείο με σκοπό να πειστεί το γαλλικό κοινό καθώς 

και οι λοιποί διεθνείς εταίροι ότι η διαδικασία της Ενώσεως για τη Μεσόγειο δεν έχει 

φύγει εκτός ελέγχου. Στην πραγματικότητα, παρόλο που η γαλλική πλευρά δεν 

διαβεβαίωσε ποτέ ότι θα ξεπεράσει ή θα παρακάμψει όλα τα εμπόδια στο νέο της 

Μεσογειακό εγχείρημα, ένας ελάχιστος στόχος προς επίτευξη ήταν η παροχή μίας 

νέας ώθησης και η επιβολή της νέας της μεθοδολογίας ώστε να δώσει το δικό της 

στίγμα στην ΕΠΓ (Schmid, 2009).       
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 Διάφορα σημάδια έγιναν αντιληπτά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, που 

μαρτυρούσαν μία διαφωνία στους κόλπους της γαλλικής κυβέρνησης όσον αφορά 

στο σκοπό, την τεχνοτροπία και τους ρεαλιστικούς στόχους του Μεσογειακού 

προγράμματος, ενώ παράλληλα ο γαλλο-γερμανικός διάλογος αντιμετώπιζε 

αυξανόμενες δυσκολίες εξίσου. Ο Γενικός Γραμματέας για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, 

Ζαν Πιερ Ζουγιέτ εξέφρασε δημόσια  τη διαφωνία του με την προεδρική στρατηγική, 

επιχειρηματολογώντας ειδικότερα ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο δεν είναι εφικτή 

χωρίς την ΕΕ. Από εσωτερικής άποψης, οι πρώιμες διπλωματικές αποτυχίες της 

Ένωσης, είχαν σοβαρό αντίκτυπο στη συνοχή της γαλλικής κυβερνητικής ομάδας, με 

αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προδιαγραφές ώστε η Γαλλία να ηγηθεί μίας 

«ήρεμης» και σταθερής εξωτερικής πολιτικής που να βασίζεται σε εξευμενιστικά 

εθνικά θεμέλια (Schmid, 2009).      

 Από την άλλη, η σημασία της επικοινωνίας καθίστατο ιδιαίτερη αλλά και 

εμφανής από την αρχή, ως απαραίτητο εργαλείο του νέου Προέδρου. Μεταξύ 

Φεβρουαρίου και Οκτωβρίου του 2007, διάστημα που μεσολάβησε των ομιλιών σε 

Τουλόν και Ταγγέρη αντίστοιχα, ο Σαρκοζύ συνεχώς εγείρε το Μεσογειακό ζήτημα με 

ακαθόριστο τρόπο, αρκετό για να το καταστήσει δημοφιλές ανάμεσα στο γαλλικό λαό 

και τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά όχι τόσο ώστε να κατευνάσει τις 

αυξανόμενες κριτικές που προέρχονταν από την Ευρώπη. Ωστόσο, οι διευκρινίσεις 

που ζητούσαν τα διεθνή μέσα αλλά και οι αναλυτές, των οποίων η προσοχή είχε 

κεντριστεί από το ζήτημα δεν δόθηκαν από τα Ηλύσια Πεδία, καθώς η διπλωματική 

διαμάχη που αφορούσε την Ένωση για τη Μεσόγειο στην πραγματικότητα επέβαλλε 

όλο και περισσότερες αντιφάσεις στην ουσία του αρχικού οράματος. Η σχετική 

απουσία διαφάνειας στη διαχείριση του πρότζεκτ από τη γαλλική κυβέρνηση σε 

συνδυασμό με την αυξανόμενη πολυπλοκότητά του, κατέστησε την επικοινωνία 

περισσότερο δύσκολη. Η Γαλλία δεν είχε καμία πρόθεση να παραδεχτεί δημοσίως ότι 

οι αρχικές της φιλοδοξίες είχαν αλλοιωθεί από τις αδιάκοπες διαπραγματεύσεις με 

τους εταίρους και την αναζήτηση βραχυπρόθεσμων διπλωματικών ισορροπιών για 

τη διάσωση της γενικής δομής της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Το αξιοσημείωτο είναι 

ότι η Γαλλία θα αρνείτο παγκοσμίως ότι η τελική συγχώνευση της Ένωσης με την ΕΠΓ, 

θα σήμαινε τη νίκη του στρατοπέδου προ της ΕΕ. Για παράδειγμα ο Γάλλος 

Πρωθυπουργός Φρανσουά Φιγιόν, αντέκρουσε απροκάλυπτα τις δηλώσεις της 

Γερμανίδας καγκελαρίου πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, έπειτα από τη γαλλο-

γερμανική συμφωνία το Μάρτιο του 2008 (Schmid, 2009).    

 Την ίδια περίοδο, μόλις κατευνάστηκε η ευρωπαϊκή αναταραχή, όλες οι 

γαλλικές προσπάθειες επικεντρώθηκαν στο μετασχηματισμό της πρωτοβουλίας σε 

μία διπλωματική επιτυχία. Στο μεσοδιάστημα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

του Μαρτίου και της Συνόδου του Παρισιού, η Ισπανία υπέδειξε ότι η επίσημη 

έκφραση που να ορίζει την Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία θα έπρεπε να ήταν 

«Ένωση για τη Μεσόγειο-Διαδικασία της Βαρκελώνης», το δεύτερο σκέλος της 

οποίας όμως εγκαταλείφθηκε αργότερα με αντάλλαγμα την εγκαθίδρυση της νέας 
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Γραμματείας να γίνει στη Βαρκελώνη. Όλη αυτή η επιχείρηση δεν χαρακτηριζόταν 

από ουδετερότητα καθώς εισήγαγε κατά κάποιο τρόπο νέα γαλλικά πνευματικά 

δικαιώματα όσον αφορά στο όνομα της ΕΠΓ, αν όχι και στα περιεχόμενά της. Με τη 

σταθεροποίηση του ονόματος, η διαφάνεια της Ένωσης για τη Μεσόγειο έγινε πάλι 

στόχος για τα Ηλύσια Πεδία. Η έναρξη αυτού του όχι και τόσο νέου συστήματος 

ανακοινώθηκε σαν επισήμανση της Γαλλικής Προεδρίας της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο 

του 2008. Το υψηλό προφίλ της Συνόδου του Παρισιού, στην οποία συγκεντρώθηκαν 

σχεδόν όλοι οι αρχηγοί κρατών της νέας Ευρωπαϊκής περιμέτρου, με 43 χώρες και 41 

ενεργούς πολιτικούς αρχηγούς να συμμετέχουν, αποτέλεσε μία αποτελεσματική 

επίδειξη των γαλλικών βραχυπρόθεσμων διπλωματικών προσπαθειών, οι οποίες 

είχαν αφενός μικρό αποτέλεσμα αλλά προκάλεσαν μεγάλη εντύπωση (Schmid, 2009).

 Παρόλα τα αδύναμα αποτελέσματα της τρέχουσας ανακατασκευής του 

εγχειρήματος της Ένωσης για τη Μεσόγειο, βοήθησε ώστε να υιοθετηθεί ο δημόσιος 

διάλογος για τη Μεσόγειο, άσκησε πίεση για συνεργασία και συνέβαλλε στην 

εκκαθάριση προτεραιοτήτων. Ζητήματα που σχετίζονταν με την κλιματική αλλαγή, 

την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την ανάγκη για προώθηση βιώσιμης ενέργειας 

στην περιοχή, προσέλκυσαν μεγάλη προσοχή και κατέκτησαν υψηλή θέση στην κοινή 

Ευρω-Μεσογειακή ατζέντα. Στην πραγματικότητα, η Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία 

είχε βρεθεί στο τέλμα της Γάζας, υποκινώντας κάποιους παρατηρητές να υποθέσουν 

ότι η ιστορία της Ένωσης για τη Μεσόγειο είχε φτάσει στο τέλος, με την πραγματική 

«δολοφονία» της ΕΠΓ που είχε δεχθεί τόση κριτική. Η εισαγωγή της Αραβικής Ένωσης 

ως μόνιμος παρατηρητής στο συνέδριο της Μασσαλίας το φθινόπωρο του 2008 

σφράγισε πολιτικά τη μοίρα της Ένωσης, κάνοντάς την περισσότερο ευάλωτη από 

ποτέ στις απειλές της διαμάχης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Εντούτοις, η πολιτική 

στροφή στην Ευρω-Μεσογειακή αρένα δεν μπορεί να θεωρηθεί εξολοκλήρου 

αρνητική για τη γαλλική διπλωματία. Η Σύνοδος του Παρισιού, συνέχισε να διατηρεί 

σημαντικό διμερές πλεονέκτημα με την εκάστοτε χώρα-εταίρο στην περιοχή, όποτε 

αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Με αυτό τον τρόπο η Γαλλία ήθελε να δείξει ότι μπορεί 

εύκολα να μεσολαβεί μεταξύ των Μεσογειακών χωρών όταν βρίσκει αντίκρισμα σε 

δικούς της πολιτικούς στόχους. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε ότι τα μέσα 

ενημέρωσης επεσήμαναν κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ότι η τελευταία 

ενθαρρύνθηκε σχεδόν αποκλειστικά από την παρουσία του Σύριου Προέδρου 

Μπασάρ Αλ Άσαντ στο Παρίσι, και τη δυνατότητα για το Σαρκοζύ να αναπτύξει μία 

συμφωνία μεταξύ Ισραηλινών και Σύριων. Αργότερα δε, κατά την κρίση της Γάζας, ο 

Γάλλος Πρόεδρος που είχε παραδώσει την Προεδρία της ΕΕ στους Τσέχους, 

δικαιολόγησε το ταξίδι του στην Εγγύς Ανατολή με το επιχείρημα ότι ενεργούσε 

εξίσου ως Πρόεδρος της Ένωσης για τη Μεσόγειο (Schmid, 2009).   

 Οι νέες θεσμικές συμφωνίες που εισήχθησαν με την πρωτοβουλία για την 

Ένωση, εν μέρει ικανοποιούν και τις γαλλικές φιλοδοξίες. Παρόλο που η Γραμματεία 

πέρασε στα χέρια των Ισπανών, η Γαλλία απέκτησε την Προεδρία μαζί με την Αίγυπτο, 

διάρκειας δύο χρόνων, αγωνιζόμενη έπειτα να διατηρήσει αυτό το πλεονέκτημα 
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βασιζόμενη σε νομικά κριτήρια από άλλους εταίρους. Πιο συγκεκριμένα, συνέχισε τις 

διαπραγματεύσεις ανεπίσημων συμφωνιών με άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, με στόχο να 

αποτρέψει το πέρασμα στην Προεδρία της Ένωσης από μία χώρα σε άλλη, 

ακολουθώντας την ίδια πορεία με την προεδρία της ΕΕ. Ο Σαρκοζύ, έπεισε ιδιαίτερα 

εύκολα τους Τσέχους ότι ήταν περισσότερο αρμόδιος να  ασκήσει εξουσία που είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία της, και σε αντάλλαγμα θα υποστήριζε το 

όραμά τους όσον αφορά την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Οι Σουηδοί, δεν 

ήταν σε θέση να αποδεχτούν εξαρχής μία τέτοια συναλλαγή, αλλά κυριάρχησε η 

λογική έτσι ώστε να κατευναστούν οι εντάσεις που προέκυψαν με τη Γαλλία σε άλλα 

ζητήματα. Παράδειγμα αυτών ήταν η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας η οποία 

παρέμενε επίμαχο θέμα μεταξύ των δύο χωρών. Θα μπορούσε παρόλα αυτά, να 

επιτευχθεί κάποιου είδους περιεκτική και αποτρεπτική συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και 

Ισπανίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η άσκηση της Προεδρίας της Ένωσης για τη 

Μεσόγειο θα παρέμενε σε Μεσογειακό έδαφος τουλάχιστον για τα επόμενα τρία 

χρόνια (Schmid, 2009).        

 Μία ακόμα δίοδος άσκησης επιρροής θα μπορούσε να λάβει χώρα με μία 

σταθερή ενίσχυση του ιδεαλιστικού και αφηρημένου σχήματος της Ένωσης για τη 

Μεσόγειο. Λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του Henri Guaino σε αντίστοιχη 

συνάντηση στο Παρίσι, στα τέλη Ιουνίου του 2009, ότι «τα εγχειρήματα εξελίσσονται 

γρηγορότερα από την πολιτική διαδικασία», αν και μόνο 5 από το σύνολο των 200 

που εξετάστηκαν θα μπορούσαν να συνεχιστούν, κατέστη ξεκάθαρο ότι οι Γάλλοι δεν 

ήταν διατεθειμένοι να υποβαθμίσουν τις φιλοδοξίες τους. Διατηρώντας αυτή την 

προσέγγιση που θα τη χαρακτηρίζαμε ρεαλιστική, θα καθίστατο εφικτό να ανοίξει ο 

δρόμος για γαλλικές ιδιωτικές εταιρείες ώστε να προβούν σε επιχειρήσεις στη 

Μεσόγειο, αν τελικά αποφάσιζαν να ενταχθούν στο Ευρω-Μεσογειακό παιχνίδι μέσω 

μίας στρατηγικής συμμαχίας με τη γαλλική κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, μέχρι την 

τελική διεκπεραίωση των εγχειρημάτων, η επιλογή των συμμετεχόντων παρέμεινε 

μία μάλλον μη διαφανής διαδικασία όπου άφηνε το περιθώριο για σύμπραξη σχεδόν 

πελατειακών συμφωνιών (Schmid, 2009).     

 Τέλος, αν αναλογιστούμε την ευρύτερη ιστορική προοπτική, η Ένωση για τη 

Μεσόγειο προσέδωσε αξία στη γαλλική εξωτερική πολιτική, καθιστώντας την κάθε 

άλλο παρά αμελητέα όσον αφορά σε θέματα διαφάνειας ή αποτελεσματικού 

βάρους. Η Γαλλία σίγουρα μετά την Πρωτοβουλία επανήλθε στο Μεσογειακό 

προσκήνιο, ακόμα κι αν συνειδητά διαδραμάτιζε το ίδιο παιχνίδι επιρροής όπως 

παλαιότερα, με τη μόνη διαφορά να έγκειται στην ονομασία.   

 Το φιλόδοξο σχέδιο που παρουσίασε αρχικά ο Σαροζύ, για τη δημιουργία της 

Ένωσης για τη Μεσόγειο ως μέρος της προεδρικής του εκστρατείας σίγουρα εγείρε 

διαφωνίες ανάμεσα στα μέλη της ΕΕ, και ιδιαίτερα εντός του πλαισίου της ήδη 

υπάρχουσας ΕΠΓ/Ευρω-Μεσογειακής συνεργασίας, ή Διαδικασίας της Βαρκελώνης. 

Σταδιακά, η ιδέα του Σαρκοζύ, ενσωματώθηκε (με θεμέλιο το συμβιβασμό) σε μία 

τροποποιημένη και επαναπροωθούμενη ΕΠΓ, η οποία μετονομάστηκε τελικώς σε 
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‘’Ένωση για τη Μεσόγειο”, το Νοέμβριο του 2008. Σήμερα αποτελείται από 43 μέλη: 

Τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ μαζί με 16 εταίρους κατά μήκος της Νότιας Μεσογείου και 

της Μέσης Ανατολής. Τα 10 νότια κράτη που ήταν εταίροι εξαρχής, δηλαδή, Αλγερία, 

Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Συρία, Τυνησία, Παλαιστινιακή Αρχή 

και Τουρκία, καθώς και νέα μέλη που εντάχθηκαν στην Ένωση, όπως η Αλβανία, η 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, το Μονακό και η Μαυριτανία, ενώ 

η Λιβύη διατηρεί το ρόλο του παρατηρητή (Stavridis &  Tzogopoulos, 2009).

 Έχει σημειωθεί μία πληθώρα αντιδράσεων (και μελετών) που αφορούν στην 

πρωτοβουλία Σαρκοζύ, και διακρίνονται ξεκάθαρα δύο στρατόπεδα: αφενός εκείνοι 

υπέρ της, που στηρίζονται στο επιχείρημα ότι η ΕΠΓ απέτυχε ουσιαστικά, και 

αφετέρου εκείνοι κατά της πρωτοβουλίας, καθώς τη θεώρησαν άμεση απειλή στο 

όλο εγχείρημα της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, στη γενικότερη συνοχή της ΕΕ ως 

διεθνής δρων, αλλά και ειδικότερα στις κοινές εξωτερικές της πολιτικές.  

 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΡΚΟΖΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ    

  Η συναίνεση μεταξύ των παρατηρητών της ΕΠΓ είναι ότι ως τώρα δεν έχει 

επιτύχει τόσο εμφανή αποτελέσματα. Παραμένει ωστόσο μία ζώνη συγκρούσεων, 

αστάθειας και φτώχειας όπου συναντώνται ποικίλα αυταρχικά και ολοκληρωτικά 

καθεστώτα στο Νότο. Έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος σε οποιαδήποτε από τις 3 

διαστάσεις της ΕΠΓ: α) ασφάλεια/πολιτική, β) οικονομία και γ) ανθρώπινη διάσταση, 

και ακόμα μένει πολύς δρόμος έως ότου καταστεί μία ζώνη ειρήνης, σταθερότητας 

και ευημερίας. Ουσιαστικά, το κενό της οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ των δύο 

ακτών της Μεσογείου έχει αυξηθεί, καθώς οι εισοδηματικές διαφορές μεταξύ της 

βόρειας και της νότιας ακτής αυξάνονται. Επίσης, ένα καθημερινό φαινόμενο 

αποτελεί η συνεχής εισροή προσφύγων μέσω της θαλάσσιας οδού, από τις νότιες 

ακτές της Μεσογείου με κατεύθυνση την Ευρώπη, ενώ έχει εγκαταλειφθεί και η 

ελπίδα για την υιοθέτηση μίας Χάρτας για την Ειρήνη και τη Σταθερότητα στη 

Μεσόγειο. Ας μην παραλειφθεί και το γεγονός ότι ποικίλες διαμάχες κάθε είδους 

συνεχίζουν να υφίστανται στην περιοχή, από τη Δυτική Σαχάρα ως το Κυπριακό, το 

Ισραηλινό - Παλαιστινιακό (Αραβικό) ζήτημα, αλλά και το Λίβανο ή το Κουρδιστάν, 

επομένως η Μεσόγειος παραμένει ζώνη συγκρούσεων, ή όπως χαρακτηρίζεται 

αλλιώς η περιοχή με το μεγαλύτερο δημοκρατικό έλλειμμα παγκοσμίως (Stavridis &  

Tzogopoulos, 2009).  
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΑΡΚΟΖΥ: ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ       

 Στο πλαίσιο της Ένωσης, η αρχική αντίδραση στην ιδέα του Σαρκοζύ ήταν 

θετική σε μερικές χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αίγυπτος, το Μαρόκο, η 

Τυνησία και το Ισραήλ, ωστόσο η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως επίσης 

η Τουρκία τέθηκαν σθεναρά εναντίον της. Σε αυτό το σημείο αξίζει ν’ αναφέρουμε 

την αντίδραση της Ισπανίας συγκεκριμένα, καθώς έπειτα από ορισμένες αντιφατικές 

και δυσνόητες απόψεις μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού, 

μετέβη στο μέτωπο της αντίθεσης προς την πρωτοβουλία Σαρκοζύ, υπερασπιζόμενη 

σθεναρά τα κεκτημένα της Διαδικασίας της Βαρκελώνης. Τον Αύγουστο του 2007, ο 

Μιγκέλ Άνχελ Μορατίνος ο οποίος σε δηλώσεις του είχε υποστηρίξει ότι είχε 

ολοκληρωθεί και αντ’ αυτού πρότεινε τη δημιουργία ενός αυθεντικού χώρου 

εγκαθιδρύοντας μία Ευρω-Μεσογειακή Ένωση. Παράλληλα, ο Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεζ 

Θαπατέρο είχε δηλώσει αρχικά ότι η υποδοχή της ιδέας ήταν ευνοϊκή από την πλευρά 

του,  αλλά στη συνέχεια υποστήριξε ότι δεν θα ευδοκιμήσει. Αρχικώς, με την 

εξασφάλιση της υποστήριξης της Ιταλίας, την οποία είχε εμποδίσει ο Πρωθυπουργός 

Ρομάνο Πρόντι λίγο πριν ενστερνιστεί την πρωτοβουλία Σαρκοζύ. Έπειτα, 

ακολούθησε μία σειρά διμερών και πολυμερών συναντήσεων, οι οποίες 

επαναπροσδιόριζαν την Πρωτοβουλία, με τη δημοσίευση της Αναφοράς για το Μάιο 

του 2008 εκ μέρους της Κομισιόν. Στο πλαίσιο αυτής κατέστη αδιαμφισβήτητο 

ότι οι χώρες που γνωρίζουν καλύτερα την περιοχή θα καταλάμβαναν ηγετικό ρόλο 

στη Διαδικασία της Βαρκελώνης, γεγονός που διασαφηνίστηκε, οδηγώντας την ΕΕ 

στην ανάκτηση της πλειοψηφίας (Stavridis &  Tzogopoulos, 2009).   

 Η παραπάνω αμυντική στάση του κεκτημένου της Βαρκελώνης, αναδείχτηκε 

όχι μόνο κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Παρισιού το 2008 για τη Διαδικασία της 

Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο, κατά την οποία εμφανίστηκε μία λύση που 

αποκατέστησε την προτεραιότητα της συνοχής στην ΕΕ, παραμονές της συνόδου του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά επίσης και κατά τη λήψη της τελικής απόφασης για 

την έδρα της Γραμματείας της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Αφενός, ο Σαρκοζύ ήλπιζε ότι 

με την πρωτοβουλία του θα κατάφερνε να εδραιωθεί η Γραμματεία είτε στην Τυνησία 

είτε στην Αίγυπτο ως ανταμοιβή, αφετέρου οι Ισπανοί άσκησαν δριμεία και 

αποτελεσματική πίεση για την Καταλανική πρωτεύουσα, τη Βαρκελώνη. Σε μία 

σπάνια ένδειξη απόλυτης αλληλεγγύης όσον αφορά τους στόχους και τα μέσα, όλα 

τα επίπεδα του εν μέρει ομοσπονδιακού συστήματος διακυβέρνησης της Ισπανίας, 

πέτυχαν το στόχο τους όσον αφορά την αποθάρρυνση οποιωνδήποτε εναλλακτικών 

τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένης της Μάλτας (Stavridis &  Tzogopoulos, 2009).

 Εντούτοις, υφίσταντο διάφορα επιχειρήματα τα οποία συνηγορούσαν στο ότι 

η ΕΠΓ, δεν μπορούσε απαραίτητα να συμβαδίσει με την Ένωση για τη Μεσόγειο 

καθώς η προσέγγιση της ΕΠΓ αποστασιοποιείται από τον στόχο περιφερειακής 

οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Μεσογειακής Συνεργασίας κυρίως λόγω της εγγενούς 

της ετερογένειας. Επιπρόσθετα, δεν χαρακτηρίζεται από σαφήνεια όσον αφορά την 



51 
 

πραγματική της υπόσταση, αν πρόκειται δηλαδή για μία εναλλακτική διεύρυνσης για 

τη Νότια ΕΠΓ, ή αναπαριστά μία προενταξιακή διαδικασία για τους μη Μεσογειακούς 

εταίρους.  Τέλος, υφίσταται και μία αμφιβολία ως προς το αν όντως αποτελεί ένα 

πρωτότυπο εγχείρημα, καθώς μία θεμελιώδης αδυναμία παρέμενε η έλλειψη 

περιφερειακής οικονομικής ενοποίησης στο Νότο, γεγονός ζωτικής σημασίας για 

οποιαδήποτε επιτυχία στις Ευρω-Μεσογειακές σχέσεις (Stavridis &  Tzogopoulos, 

2009).           

 Η συζήτηση που αφορά τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, περιπλέκεται ακόμη 

περισσότερο από τις ήδη υπάρχουσες πολιτικές της Ένωσης, ή από το μοτίβο που 

ακολουθεί η τελευταία χαράσσοντας συνεχώς καινούριες. Όσον αφορά τις ήδη 

υπάρχουσες πολιτικές,  μπορούμε να φέρουμε ως παράδειγμα τη Βόρεια Διάσταση 

της Ένωσης, η οποία υποδεικνύει ότι οι αρχικές ανησυχίες του Σαρκοζύ για μία Νότια 

Διάσταση απλά αντανακλούσε μία πραγματική διαίρεση εργασίας κατά μήκος των 

γεωγραφικών γραμμών της ΕΕ, μεταξύ των κρατών-μελών της. Αυτό επιβεβαιώνεται 

και από την έναρξη της Ανατολικής Συνεργασίας υπό την Σουηδική και Πολωνική 

ηγεσία.  

         

Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: 

ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΑΡΚΟΖΥ   

 Οι διεθνείς δραστηριότητες των εθνικών κοινοβουλίων, σε συνδυασμό με την 

εμφάνιση πολυεθνικών κοινοβουλευτικών σωμάτων διαφόρων τύπων, έχουν 

πολλαπλασιαστεί, τόσο μετά το Β’Π.Π., αλλά ιδιαίτερα μετά τα παγκόσμια γεγονότα 

της διετίας 1989-1991. Αυτό οφείλεται εν μέρει σε μία διαδικασία οικονομικής 

παγκοσμιοποίησης, σε μία σχετική ανάπτυξη της δημοκρατίας σε διεθνές επίπεδο και 

την εμφάνιση των απαραίτητων τεχνολογικών εξελίξεων, τα οποία κατέστησαν 

εφικτή  την κοινοβουλευτική διπλωματία, επιτρέποντας παραπάνω από μία τεχνική 

πολυεθνική κοινοβουλευτική συνεργασία. Ένας σημαντικός τρόπος με τον οποίο τα 

κοινοβούλια δεσμεύονται στην περιφερειοποίηση, είναι μέσω της δημιουργίας των 

Διεθνών Κοινοβουλευτικών Αντιπροσωπειών, κυρίως με επίσημο και υψηλά 

θεσμοποιημένο τρόπο, που βασίζεται σε γραπτά καταστατικά και κανόνες 

διαδικασιών.          

 Ο πολλαπλασιασμός τέτοιων κοινοβουλευτικών σωμάτων είναι εμφανής 

ακόμα και στη Μεσόγειο, καθώς ποικίλα εθνικά και πολυεθνικά κοινοβούλια είναι 

ενεργά στην περιοχή. Από την έναρξη της Διαδικασίας της Βαρκελώνης το 1995, έχει 

προστεθεί και μία κοινοβουλευτική διάσταση στην τελευταία, αρχικά με τη μορφή 

ενός Φόρουμ (1998-2003), και από το 2004 με τη μορφή Κοινοβουλευτικής 

Αντιπροσωπείας. Επιπρόσθετα, υφίσταται και μία Κοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία 

της Μεσογείου από τα τέλη του 2007, η οποία κατέχει δύο σημαντικά χαρακτηριστικά 

στοιχεία. Αφενός, το πρώτο είναι θεσμικό, εφόσον αποτελείται από εθνικά 

κοινοβούλια των παράκτιων κρατών  και όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν 
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υπάγεται σ’ αυτό. Το δεύτερο αφορά τα δεδομένα των εκάστοτε περιστάσεων, χωρίς 

όμως να στερείται πολιτικής σημασίας: Αρχικώς τόσο η Ισπανία όσο και το Ισραήλ 

αναμείχθηκαν εξυπηρετώντας ο καθένας τους δικούς του σκοπούς, όμως αργότερα 

αποχώρησαν. Πάραυτα, οι κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο δεν 

περιορίζονται στις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες, καθώς περαιτέρω 

κοινοβουλευτικά σώματα ανέπτυξαν άμεσο ενδιαφέρον και είχαν αντίκτυπο στις 

Ευρω-Μεσογειακές πολιτικές και πολιτική. Τα εν λόγω πολυεθνικά σώματα, σε 

συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα Κοινοβούλια της Ένωσης για τη Μεσόγειο, 

περιλαμβάνουν μία πληθώρα αλληλεπικαλυπτόμενων συμμετοχών, οι οποίες 

εκτείνονται πολύ περαιτέρω από τη γεωγραφική ζώνη εγγύτητας της Μεσογείου. 

Παραδείγματα αυτών καθίστανται η Κοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ, η 

Αραβική Δια-Κοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία κοκ. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω αξίζει να στρέψουμε την προσοχή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

οποίο αποτελεί το πιο εξελιγμένο πολυεθνικό κοινοβουλευτικό σώμα, αναφορικά με 

την αντίδραση του στην Πρωτοβουλία Σαρκοζύ, προκειμένου να εξεταστεί ποιο 

τελικά θα κυριαρχήσει στο Ευρω-Μεσογειακό τοπίο αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 

η Γαλλία προώθησε την πολιτική της αναφορικά με τη Μεσόγειο όπως θα 

αναλύσουμε παρακάτω (Stavridis & Tzogopoulos, 2009).   

 Ενώ το 2008 η Γαλλία κατέλαβε κεντρικό ρόλο στην Ένωση για τη Μεσόγειο 

τον Ιούλιο του 2008, η Ισπανία φάνηκε να επανατοποθετείται, προσαρμοζόμενη σε 

έναν καινούριο ρόλο ο οποίος θα ήταν μεν υποστηρικτικός προς τη Γαλλία, ωστόσο 

θα διατηρούσε την ισπανική επιρροή, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η αρχικά 

μονόπλευρη γαλλική πρωτοβουλία δεν θα προκαλούσε μόνιμη «ζημιά» στην Κοινή 

Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ. Η διαδικασία αυτή, διήλθε από 

ένα στάδιο δύο φάσεων, στην πρώτη εκ των οποίων ήταν η ανάδειξη ενός νέου 

πολιτικού πλαισίου σύμφωνα με το οποίο η προώθηση της ιδέας του 2007 για τη 

«Μεσογειακή Ένωση» θα οδηγούσε στην υλοποίηση της Ένωσης για τη Μεσόγειο στα 

μέσα του 2008. Η δεύτερη φάση ακολούθησε με την Ισπανία να στηρίζει τη Γαλλία, 

επανακτώντας περίοπτη θέση στα πλαίσια της Ένωσης, και διατηρώντας εν συνεχεία 

το ρόλο σημαντικού εταίρου στις Ευρω-Μεσογειακές σχέσεις. Κατά τη διάρκεια της 

μορφοποίησης της Ένωσης για τη Μεσόγειο, συνέπεσε και η ισπανική Προεδρία στην 

ΕΕ, η οποία καλωσορίστηκε θερμά από πολλές χώρες ως μία ευκαιρία να εδραιωθεί 

η Ένωση σε μία βάση που εμπλούτιζε την Ευρωμεσογειακή Συνεργασία. Παρόλα 

αυτά, δε σημειώθηκε κάποια ιδιαίτερη αλλαγή προσανατολισμού κατά τη διάρκεια 

της εξάμηνης Προεδρίας, αφήνοντας αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της 

Ισπανίας να λαμβάνει αυτόνομες πρωτοβουλίες (Gillespie, 2011).   

 Παρά την αντιπαλότητα που υφίσταται ανέκαθεν ιστορικά μεταξύ των δύο 

χωρών, και ιδιαίτερα στο Βορειοαφρικανικό χώρο, δεν έχει επισκιάσει κάποιος 

ενεργός ανταγωνισμός στις γαλλο-ισπανικές σχέσεις όσον αφορά στη διαμόρφωση 

της Μεσογειακής ατζέντας της ΕΕ. Παρόλο που υποβόσκει μία αντιπαράθεση μεταξύ 

τους, το κυριότερο μέλημα της Ισπανίας είναι να συνεργαστεί με τη Γαλλία καθώς και 
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με άλλους εταίρους έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι επιδιώκονται σθεναρά ορισμένοι 

κοινοί πολιτικοί στόχοι στη Μεσόγειο. Μάλιστα, το ενδιαφέρον της Ισπανίας για 

διμερή συνεργασία με τη Γαλλία ήταν εμφανές στα πλαίσια της Ευρω-Μεσογειακής 

Συνεργασίας πριν ακόμα την πρωτοβουλία Σαρκοζύ του 2007, η οποία διατηρήθηκε 

ακόμα και υπό την μονομέρεια που χαρακτήριζε τις πολιτικές κινήσεις του 

τελευταίου (Gillespie, 2011).        

 Το ενδιαφέρον όμως για τη συνεργασία, κατέστη περισσότερο περίπλοκο 

λόγω δυσκολιών που αφορούσαν στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν το ρόλο 

της η κάθε χώρα σε σχέση με τον Ευρω-Μεσογειακό χώρο. Αφενός, κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του 1990, η Ισπανία έδωσε έμφαση στην οικοδόμηση μίας 

αποτελεσματικής συνεργασίας στο πλαίσιο της ΕΕ, με στόχο να ενισχύσει τη 

Μεσογειακή Πολιτική της, με την επισύναψη μίας πολυμερούς συναίνεσης. 

Αφετέρου, η Γαλλία υπό την προεδρία Σαρκοζύ, προσπάθησε να καταλάβει ηγετικό 

ρόλο, με ένα πιο μονομερές, και λιγότερο συμβιβαστικό τρόπο, που να βασίζεται σε 

μείζονα επένδυση «εθνικής» προσπάθειας και πόρων, επισυνάπτοντας παράλληλα 

διακυβερνητικές «παράλληλες» συμφωνίες, έτσι ώστε να κερδίσει υποστήριξη σε 

συγκεκριμένα ζητήματα τόσο εντός όσο και εκτός του πλαισίου της ΕΕ. Από το 2007 

βέβαια, η Γαλλία υποχρεώθηκε και από άλλους δρώντες οι οποίοι προέβαλαν 

αντίσταση, να συμβιβαστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά ένα μεγάλο μέρος 

του σχεδίου της διατηρήθηκε και η ατζέντα της Ένωσης για τη Μεσόγειο συνέχισε να 

έχει ισχυρή γαλλική «σφραγίδα». Το τελευταίο αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι 

σημαντικοί προεδρικοί σύμβουλοι των Ηλυσίων επιμένουν ότι η Ένωση για τη 

Μεσόγειο είναι αμιγώς διακυβερνητικοί, κάνοντας τους Ευρωπαίους εταίρους από 

την άλλη να συνεχίσουν να διατηρούν μία ανησυχία για ενδεχόμενη γαλλική ή γαλλο-

ισπανική κυριαρχία. Από την άλλη, η Ισπανία ναι μεν προσπαθεί να λειτουργήσει 

εξίσου ως ηγέτης αλλά γνωρίζει ότι οι οικονομικοί και διπλωματικοί της πόροι 

ωχριούν σε σχέση με αυτούς της Γαλλίας οπότε δεν κατατάσσεται σε ισάξιο εταίρο. 

Επιπρόσθετα, υφίστανται και άλλοι λόγοι οι οποίοι δημιουργούν αμφιβολίες για την 

ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου από την Ισπανία. Παρά τους προφανείς οικονομικούς 

περιορισμούς, οι οποίοι εντάθηκαν λόγω της βαθιάς ύφεσης στην οποία υπέπεσε η 

χώρα, τη χαρακτήριζε επίσης η απουσία ενός στρατηγικού οράματος, πολιτικής 

φιλοδοξίας και πίστης στη Μεσογειακή περιφερειακή οικοδόμηση, συγκριτικά με τη 

διπλωματία της χώρας στα τέλη του εικοστού αιώνα. Όλα τα παραπάνω είχαν ως 

αποτέλεσμα να περιοριστούν οι ισπανικοί στόχοι στο θεσμικό τομέα (παραχωρώντας 

τη Βαρκελώνη ως βάση για τη Γραμματεία), παρά στην αναζήτηση διαμόρφωσης της 

πολιτικής ατζέντας ή της ανάπτυξης συνεκτικής στρατηγικής που θα επέτρεπε την 

επιδίωξη μακροπρόθεσμων στόχων (Gillespie, 2011).    
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ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

 Η Ισπανία έδρασε αποτελεσματικά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 έτσι 

ώστε να αποκτήσει επιρροή στη Μεσογειακή Πολιτική της ΕΕ, αν και η άνοδός της 

διευκολύνθηκε από την απόκλιση των γαλλικών συμφερόντων τα οποία στράφηκαν 

προς την κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ισπανική επιρροή μπορεί 

να γίνει εύκολα αντιληπτή σε αυτή την περίοδο καθώς εθνικές ιδέες από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 και αρχές της δεκαετίας του 1990 αντανακλώνται στον τελικό 

σχεδιασμό της ΕΜΣ, περισσότερο διαδραματίζοντας οργανωτικό παρά ηγετικό ρόλο 

γεγονός που συμπεριλάμβανε και ένα μεγάλο ποσοστό συμβιβασμού από την 

ισπανική πλευρά όσον αφορά στο πλαίσιο των Ευρωμεσογειακών σχέσεων κατά την 

περίοδο διαμόρφωσής της ΕΜΣ. Μετέπειτα, απέκτησε σταθερό κύρος με τη 

Διάσκεψη της Βαρκελώνης το 1995 και συνέχισε να προβάλλει ως προτεραιότητα τη 

Μεσόγειο περισσότερο από κάθε άλλο μεγάλο μέλος της ΕΕ τα χρόνια που 

ακολούθησαν, ενώ επέφερε νέα πεδία πολιτική στην Ευρωμεσογειακή ατζέντα κατά 

τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας της ΕΕ, το 2002.     

 Παρόλο που εκφράστηκαν αρχικά ανησυχίες σχετικά με το γεγονός ότι η 

ανατολική περιοχή της Ευρώπης λάμβανε προτεραιότητα σε βάρος της  νότιας, η 

Ισπανία, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, απέσπασε την ευκαιρία να 

πετύχει αυξημένη αλληλεξάρτηση μεταξύ της Ευρώπης και ορισμένων βορειο-

αφρικανικών χωρών μέσω των διμερών σχεδίων της. Παράλληλα, προσπάθησε να 

εκμεταλλευτεί τη θέση της ως σύνορο της ΕΕ έτσι ώστε να επωφεληθεί από το 

πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας (CBC), χωρίς όμως τα ίδια αποτελέσματα. 

Επίσης, το πιο φιλόδοξο περιφερειακό σχέδιο της Ισπανίας δεν ευδοκίμησε λόγω των 

διενέξεων στη νότια περιοχή της Ευρώπης οι οποίες συνεχίζονταν αλλά και λόγω 

δομικών εμποδίων για συνεργασία, ενώ οι πολυμερείς θεσμοί της ΕΜΣ, για τους 

οποίους είχε ασκήσει πίεση, ξεκίνησαν να παρακμάζουν. Από την άλλη, λιγότερο 

κομβικά περιφερειακά Ευρω-Μεσογειακά προγράμματα «επέζησαν». Καθώς η 

Ισπανία βρέθηκε αντιμέτωπη με διαφωνίες στο πλαίσιο της ΕΜΣ, προώθησε νέες 

μορφές υπο-περιφερειακής συνεργασίας, όπως την αστυνόμευση της 

μετανάστευσης κατά μήκος της δυτικής Μεσογείου με κατεύθυνση προς το Βορρά, 

σημειώνοντας κάποια επιτυχία. Παρόλα αυτά, δεν κατάφερε να αναζωογονήσει 

πλήρως τη Συνεργασία ως σύνολο, δεδομένου ότι οι πιο φιλόδοξοι στόχοι της ΕΜΣ, 

απαιτούσαν δομικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διάφορων αξόνων της ατζέντας 

της Βαρκελώνης, όπως επίσης και την επίλυση των περιφερειακών διενέξεων 

(Gillespie, 2011).         

 Τα όρια της ισπανικής επιρροής στο πλαίσιο της ΕΕ, γίνονται περισσότερο 

αντιληπτά αν αναλογιστούμε την περιφερειακή πολιτική της ίδια της Ισπανίας, η 

οποία είχε χαρακτηριστεί ως αδιαμφισβήτητο κομμάτι μίας στρατηγικής 

«τριγωνοποίησης» ανάμεσα στην τελευταία, την ΕΕ και τη Μεσόγειο. Φιλοδοξώντας 

να αναπτύξει μία συνεκτική περιφερειακή στρατηγική από τη δεκαετία του 1980, 

δίνοντας βέβαια προτεραιότητα στην περιοχή του Μαγκρέμπ, η Ισπανία ήρθε 
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αντιμέτωπη με απογοήτευση  στο εγχείρημά της να βελτιώσει τις σχέσεις της με όλες 

τις Μεσογειακές χώρες-εταίρους. Οι ανωτέρω προσπάθειες για την επίτευξη 

ισορροπημένων σχέσεων προσέκρουσαν στις ισχυρές περιφερειακές διενέξεις, 

συμπεριλαμβανομένης εκείνης μεταξύ Μαρόκο και Αλγερίας στην περιοχή του 

Μαγκρέμπ, και η προσπάθεια της Ισπανίας να διευρύνει την παρουσία της 

αποδείχθηκε περισσότερο δύσκολη στην Αλγερία απ’ ότι στο Μαρόκο γεγονός που 

αποδόθηκε σε ποικίλους ιστορικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς 

παράγοντες. Με την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, η οποία 

τροποποίησε το πλαίσιο των Ευρωμεσογειακών σχέσεων, κατέστη περισσότερο 

δύσκολο για την Ισπανία να διατηρήσει μία οπτική «περιφερειακής συνοχής». Όντως, 

καθώς οι αρχικές της ανησυχίες αναφορικά με την ΕΠΓ, ξεκίνησαν να φθίνουν, η 

Ισπανία προσπάθησε να την προσαρμόσει όσο γίνεται περισσότερο στα συμφέροντά 

της (Gillespie, 2011).         

 Μέσα σε μία δεκαετία από την έναρξη της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, τα 

ανεπαρκή αποτελέσματα της κυρίαρχης ισπανικής περιφερειακής πολιτικής έδωσαν 

το έναυσμα για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων με εκείνες τις χώρες (Μαρόκο και 

Τουρκία) που εξέφρασαν τη θέληση για τη δημιουργία στενότερης συνεργασίας. Από 

την άλλη πλευρά, οι σχέσεις με την Αλγερία παρακωλύονταν λόγω αντιπαραθέσεων 

που σχετίζονταν με ενεργειακά ζητήματα ενώ ανά διαστήματα ακόμα και οι σχέσεις 

με το Μαρόκο ήταν προβληματικές. Το μοτίβο των Μεσογειακών σχέσεων της 

Ισπανίας άρχισε να ομοιάζει περισσότερο με εκείνο της ευρύτερης ΕΕ, καθώς η χώρα 

άρχισε να εξευρωπαΐζεται και καθώς οι διαφοροποιημένες αντιδράσεις  των νότιων 

εταίρων στην ΕΠΓ πρόσθεσαν ακόμη μεγαλύτερη ανομοιογένεια στις Ευρω-

Μεσογειακές σχέσεις. Έμμεσα, τέτοιες εξελίξεις επηρέασαν την ικανότητα της 

Ισπανίας  να ασκήσει επιρροή μέσω της ΕΜΣ, δεδομένης της ομοφωνίας που κρίνεται 

απαραίτητη για όλες τις καίριες αποφάσεις της Συνεργασίας. Η εξασθενημένη της 

θέση έγινε αντιληπτή στη Σύνοδο της Βαρκελώνης το 2005, στη δέκατη επέτειο της 

Συνεργασίας. Η συν-διοργάνωση του γεγονότος αυτού με την τότε Βρετανική 

Προεδρία της ΕΕ, έκανε την Ισπανία να καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες να 

κινητοποιήσει τη συμμετοχή σε υψηλά επίπεδα, μόνο και μόνο για να χάσει το 

γόητρό της όταν η πλειοψηφία των Νότιων ηγετών δεν παρευρέθηκε στο γεγονός, 

στο οποίο δεν υπήρχε επαρκής συμφωνία για την υιοθέτηση μιας κοινής τελικής 

διακήρυξης (Gillespie, 2011).        

 Σε αυτό το πλαίσιο μίας ασθενούς ΕΜΣ, την οποία η Ισπανία ήθελε  να 

αναζωογονήσει και ενισχύσει, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη 

συνεργασίας με τη Γαλλία. Αυτή η τάση διευκολύνθηκε από την επιστροφή της 

Ισπανίας στο κυρίαρχο ευρωπαϊκό ρεύμα, μετά και την εκλογή του Σοσιαλιστικού 

Κόμματος του Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, το Μάρτιο του 2004. Παρόλο που η 

Ισπανία υπό τον Άθναρ, συνέβαλε ώστε να αποκτήσει η Συνεργασία νέα πολιτική 

ώθηση μέσω της Συνόδου της Βαρκελώνης το 2002, η εικόνα της ως εκπροσώπου των 

αξιών της ΔτΒ, είχε υποστεί πλήγμα στον αραβικό κόσμο λόγω του ρόλου που 
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διαδραμάτισε στο Ιράκ, θέτοντας την ισπανική περιφερειακή επιρροή υπό 

αμφισβήτηση. Η επιστροφή μίας Σοσιαλιστικής κυβέρνησης συνοδεύτηκε από 

δεσμεύσεις που αφορούσαν την επαναπροώθηση της Ισπανικής Ευρω-Μεσογειακής 

πολιτικής, εν μέρει μέσω της διοργάνωσης της πρωτοφανούς συνόδου στη 

Βαρκελώνη, χωρίς όμως να προταθεί κάποια καινούρια ιδέα σε επίπεδο πολιτικής 

έτσι ώστε να αναπτερωθεί ο «ενθουσιασμός» στο Νότο. Παρόλο που συνδιοργάνωνε 

το γεγονός μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανική Κυβέρνηση στρεφόταν κυρίως 

προς τη Γαλλία ως πιθανό σύμμαχο, ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική 

επιδίωξη μεγαλύτερης φιλοδοξίας στη Μεσογειακή πολιτική της ΕΕ. Σε ανεπίσημο 

κείμενο μεταξύ Γαλλίας, Ισπανίας και Ιταλίας το οποίο προηγήθηκε της Συνόδου, 

εντοπίστηκαν και επισημάνθηκαν αρκετά πεδία όπου η σύμπραξη δυνάμεων 

συνίστατο, από μία κοινή επιθυμία για μεγαλύτερη επιρροή στη Μεσόγειο, και 

ιδιαίτερα απέναντι στο Μαγκρέμπ (Gillespie, 2011).    

  Το ίδιο διάστημα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μορατίνος μαζί με το Γάλλο 

ομόλογό του Μισέλ Μπαρνιέ συνεργάστηκαν με σκοπό να ερευνήσουν την 

πιθανότητα του να επιτραπεί η πρόσβαση σε διαρθρωτικά κονδύλια της ΕΕ σε 

ορισμένους προνομιούχους Μεσογειακούς εταίρους, ενώ πρότειναν μάλιστα ένα 

πιλοτικό πρόγραμμα στο βόρειο Μαρόκο. Παρόλο που η ιδέα έμεινε μετέωρη, κι 

αυτό κυρίως λόγω της διένεξης στη Δυτική Σαχάρα η οποία εμπόδισε τα έργα της Δια-

Συνοριακής Συνεργασίας που προτάθηκαν από τις Ισπανικές και Μαροκινές Αρχές, 

διαφάνηκε ξεκάθαρα ότι η διμερής συνεργασία αποκτούσε ολοένα και μεγαλύτερη 

δυναμική κατά τη διάρκεια του 2004-2005. Το γεγονός αυτό υποβοηθήθηκε και από 

τις αλλαγές στη στάση της Ισπανίας απέναντι στη Δυτική Σαχάρα, η οποία υπό την 

ηγεσία Θαπατέρο κατέστη περισσότερο υποστηρικτική όσον αφορά στις Μαροκινές 

προτάσεις. Επίσης, αυξήθηκε η συνεργασία μεταξύ τους στον τομέα της 

μετανάστευσης αλλά και εναντίον του ακροαριστερού Βασκικού Εθνικιστικού 

Οργανισμού (ΕΤΑ) (Gillespie, 2011).       

  Με αυτό τον τρόπο, η Ισπανία φάνηκε να διατηρεί μία αμφιλεγόμενη στάση, 

όσον αφορά στην τάση επανακρατικοποίησης στην Ευρωπαϊκή πολιτική. Από τη μία 

πλευρά η απόδειξη αυτής της τάσης μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον τρόπο  με τον 

οποίον κατευνάστηκαν οι περιφερειακές προσδοκίες στη Μεσόγειο,  και έργα με 

«παγκόσμια» ή ακόμα και «υποπεριφερειακή» διάσταση υποβαθμίστηκαν, ενώ 

παράλληλα περισσότερο «λογικές» εθνικές προτεραιότητες επικεντρώθηκαν σε 

αυτά. Η Ισπανία κατέστη πιο θετικά προσκείμενη στη διμερή διάσταση της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, βλέποντάς την ως ένα μέσο αδιαμφισβήτητης αξίας 

λόγω των σχέσεων με τη Βόρεια Αφρική που έθετε ως προτεραιότητα. Από την άλλη 

πλευρά, ο Θαπατέρο επιθυμούσε την επιστροφή της Ισπανίας στο Ευρωπαϊκό 

συμβατικό ρεύμα μετά την απόσυρση από το Ιράκ, και ιδιαίτερα για να ξεπεράσει την 

απομόνωση της Ισπανίας από τη Γαλλία και τη Γερμανία κατά τη διάρκεια της 

διένεξης. Επιπρόσθετα, η επιλογή της επανακρατικοποίησης αποτελούσε μία 

λιγότερο βιώσιμη λύση για τις μικρές και μεσαίες Ευρωπαϊκές χώρες συγκριτικά με 
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τα μεγάλα κράτη, αν ήθελαν να διατηρήσουν τη διεθνή τους επιρροή. Η ΕΕ, συνέχιζε 

να παρέχει στην Ισπανία σημαντικά διαρθρωτικά κονδύλια και προσέφερε ζωτική 

ενίσχυση ως απάντηση σε ζητήματα ασφάλειας που αναδύονταν στη Μεσόγειο 

(Gillespie, 2011).                  

 Ένας ακόμη λόγος που οπισθοχώρησε η Ισπανία όσον αφορά στον 

«εξευρωπαισμό» στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), ήταν επειδή το άμεσο πρόγραμμα του Θαπατέρο 

επικεντρωνόταν κυρίως σε εσωτερική μεταρρύθμιση. Τέλος, η  ίδια η ιδεολογική 

στάση του Πρωθυπουργού σχετίζεται επίσης με αυτό το ζήτημα. Η αρχική του 

συνδιάλεξη αποτελούνταν από κοσμοπολίτικες αξίες και πίστη στις πολυμερείς 

σχέσεις, γεγονός που έγινε αντιληπτό από την Πρωτοβουλία του «Συνεργασία των 

Πολιτισμών». Η τελευταία, παρόλο που δεν αποτέλεσε πάντα οδηγό για τη δράση 

του στην Κυβέρνηση, μπορεί να τεθεί ως αντανάκλαση του τρόπου με τον οποίο η 

Ισπανία απάντησε στην «έξοδο» του Σαρκοζύ: αρχικώς σιωπηρά και τελικά με 

εποικοδομητικό και συνεργατικό τόνο αναζητώντας συμβιβασμό μέσα στην ΕΕ. 

 

ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΑ 

Το Φεβρουάριο του 2007, η αρχική πρόταση του Σαρκοζύ για τη δημιουργία 

μίας εντελώς καινούριας «Μεσογειακής Ένωσης», εξέπληξε την Ισπανία, καθώς δεν 

είχε προηγηθεί καμία διαβούλευση, είτε διμερής είτε σε Ευρω-Μεσογειακό πλαίσιο, 

και συνδέθηκε ως ιδέα με την αναρρίχησή του στη Γαλλική Προεδρία. Επίσης, ο 

άμεσος εκλογικός σκοπό συνδεόταν περισσότερο με εσωτερική πολιτική και τη στάση 

της Τουρκίας απέναντι στην ΕΕ, παρά με τα μειονεκτήματα που εμφάνιζε η Ευρω-

Μεσογειακή Συνεργασία.        

 Μέχρι εκείνο το σημείο, οι πολυμερείς διαστάσεις της Γαλλικής Μεσογειακής 

Πολιτικής είχαν αναπτυχθεί πρωτίστως μέσω της ΕΕ. Ως προς τη διαφοροποίηση των 

παραμέτρων και την οικοδόμηση μίας ένωσης των παράκτιων κρατών, αν και 

δραστική ιδέα δεν καλωσορίστηκε θετικά από την ολοένα και περισσότερο 

Εξευρωπαϊσμένη Ισπανία. Η πρόταση προϋπέθετε την ολοκληρωτική απόρριψη της 

Συνεργασίας με την οποία η τελευταία ήταν άμεσα συνδεδεμένη μέσω της 

Διαδικασίας της Βαρκελώνης, αλλά και λόγω ποικίλων αποτελεσμάτων της 

Συνεργασίας που σχετίζονταν με την Ισπανική επιχειρηματικότητα (Gillespie, 2011).

 Όπως αναφέρει ο Gillespie (2011), από συνεντεύξεις με προσωπικό που 

εμπλέκεται στην Ένωση για τη Μεσόγειο, παρατηρούνται τόσο συγκλίσεις όσο και 

αποκλίσεις σε ποικίλους τομείς αλλά και εκάστοτε εθνικές προοπτικές που αφορούν 

τη Μεσογειακή Πολιτική. Παρακάτω θα παραθέσουμε τις ενέργειες των δύο πλευρών 

σε ποικίλους τομείς: 

Α) Η κατάσταση της Ένωσης για τη Μεσόγειο σε σχέση με την ΕΕ και την προσέγγισή 

της στις Ευρω-Μεσογειακές σχέσεις: Ενώ η Ισπανία αποδέχθηκε τη Γαλλική ώθηση 
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προς την κατεύθυνση διακυβερνητικών συμφωνών στις Ευρω-Μεσογειακές σχέσεις, 

δεν αποτελεί το τελευταίο, πρωτοβουλία που θα ξεκινούσε από την ίδια. Ως ένα 

μικρότερο κράτος-μέλος, έστρεψε το ενδιαφέρον της στην επιχειρηματικότητα και 

στις συνεργασίες, περισσότερο από έναν μονομερή τρόπο ηγεσίας ώστε να 

εξασκήσει επιρροή στις Ευρω-Μεσογειακές σχέσεις. Με εξαίρεση την προσέγγιση 

του Χοσε-Μαρία Άθναρ να συμμαχήσει με τη Βρετανία (και τις ΗΠΑ), στην 

προετοιμασία για τον πόλεμο του Ιράκ, η Ισπανία δεν έχει αποτελέσει μέρος κάποιου 

«ανεπίσημου» άξονα ώστε να προσπαθήσει να διαμορφώσει κάποια πολιτική της ΕΕ, 

και όντως έχει παραμείνει προσηλωμένη στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 

Ασφαλείας. Από την αρχή δηλαδή, αντίθετα με τη Γαλλία υπό τις οδηγίες Σαρκοζύ, 

έχει προτείνει έναν ισχυρό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ένωσης 

για τη Μεσόγειο (Gillespie, 2011). 

 

Β) Η σχέση της Ένωσης για τη Μεσόγειο με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας: Ενώ η 

Γαλλία εμφανίζεται αντιφατική ως προς το ρόλο της Ένωσης για τη Μεσόγειο, αν 

πρέπει δηλαδή να αντικαταστήσει ή να ενισχύσει την ΕΠΓ, και δεν έχει αποκαλύψει 

επίσης πολλά για την Ευρω-Μεσογειακή δραστηριότητα πέρα από τα έργα της 

Ένωσης που έχουν τεθεί σε προτεραιότητα, η Ισπανία δίνει περισσότερη έμφαση 

στην ενίσχυση. Η τελευταία αποσκοπεί όχι μόνο στην περιφρούρηση του δικού της 

κληροδοτήματος, αλλά επίσης διότι εκτιμάει το ευρύτερο σύνολο στόχων που 

προβλέπονται από τη Διακήρυξη της Βαρκελώνης. Παρόλα αυτά η συγκεκριμένη 

διαφορά μεταξύ των δύο χωρών δεν πρέπει να μεγιστοποιείται καθώς και οι δύο 

υστερούν σε άμεσες Ευρω-Μεσογειακές δραστηριότητες που να προωθούν τη 

δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (Gillespie, 2011). 

 

Γ) Ένωση για τη Μεσόγειο και Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας: Παρόλο που καμία 

χώρα δεν έχει καταστεί σαφής ως προς τη σχέση της Ένωσης για τη Μεσόγειο με την 

ΕΠΓ, η Γαλλία τείνει να βλέπει την τελευταία ως μία «φιλο-Γερμανική» ιδέα, η οποία 

δεν παρουσιάζει μεγάλη συσχέτιση με τη Μεσόγειο. Ωστόσο, η Ισπανία την 

αντιλαμβάνεται ως ένα πολύτιμο πλαίσιο μέσω του οποίου μπορεί να τοποθετήσει 

διαφοροποιημένες σχέσεις μεταξύ Βορρά-Νότου σε διμερές επίπεδο, ενώ 

παράλληλα χρησιμοποίησε και το υπο-περιφερειακό πρόγραμμα CBC. Οι Ισπανοί 

διπλωμάτες, εκτιμούν την αποδεδειγμένη σταθερότητα των σχέσεων μέσα στο 

πλαίσιο της ΕΠΓ, και πιστεύουν ότι προσφέρει πεδίο ενίσχυσης των σχέσεων με 

εταίρους όπως το Μαρόκο, η Τυνησία και η Αίγυπτος, ακόμα και αν κάποιοι εταίροι 

επιλέγουν να μη συμμετάσχουν. Αντίθετα με την Ένωση για τη Μεσόγειο, η ΕΠΓ δεν 

θα καθυστερήσει παρόλες τις διακυμάνσεις των σχέσεων με συγκεκριμένους 

εταίρους της ΕΕ (Gillespie, 2011). 
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Δ) Όραμα για τη Μεσόγειο και Ηγεσία: Παρόλο που η Γαλλική Μεσογειακή Πολιτική 

γίνεται αντιληπτή ως «όραμα», αν και παρωχημένο, η Ισπανική πολιτική 

επικεντρώνεται περισσότερο σε συμφέροντα και θεσμούς, και έχει δεχθεί κριτική για 

ανησυχίες περιορισμένου βεληνεκούς και έλλειψη οράματος. Οι ιστορίες της 

αποικιοκρατίας έχουν αφήσει κα τις δύο χώρες να διεκδικούν κάποια ειδική 

κατανόηση των ζητημάτων της Μεσογείου. Η κάθε μία αντιμετωπίζει δε τα παράκτια 

κράτη ως τα συνθετικά μέλη μίας περιοχής όμως η Γαλλική πολιτική ξεχωρίζει από τις 

γκωλικές ιδέες οι οποίες διεκδικούν την περιφερειακή ηγεσία ως επέκταση του 

γαλλικού ιδεώδους μίας εθνικής αποστολής εκπολιτισμού. Επομένως η επιδοκιμασία 

του Σαρκοζύ για την αποικιακή εμπλοκή της Γαλλίας αποτέλεσε φυσικό επακόλουθο 

κατά τις επισκέψεις του τελευταίου στη Βόρεια Αφρική το 2007. Επίσης, ο Γάλλος 

Πρόεδρος φιλοδοξούσε σε ειρηνικές πρωτοβουλίες που θα εξασφάλιζαν την ηγεσία 

στην περιφέρεια της Μεσογείου και την επιρροή στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη, 

ο Θαπατέρο εμφανιζόταν να ασπάζεται περισσότερο την πολυμέρεια, γεγονός που 

επαληθεύτηκε από την κατάθεση του Σχεδίου του για τη Συνεργασία των Πολιτισμών, 

στα Ηνωμένα Έθνη, και την προθυμία του να προεδρεύσει ο Herman Van Rompuy 

στις διασκέψεις κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο 

να αναφερθεί και η ειρηνευτική διπλωματία της Ισπανίας όσον αφορά στη Μέση 

Ανατολή, η οποία θα χαρακτηριζόταν πιο μετριοπαθής και διακριτική (Gillespie, 

2011). 

 

Ε) Οικοδόμηση της Περιφέρειας: Παρόλο που τόσο η Ισπανία όσο και η Γαλλία 

επέδειξαν το ενδιαφέρον τους για την οικοδόμηση της περιφέρειας, και δεδομένου 

ότι και οι δύο μοιράζονται ιδιαίτερα συμφέροντα στην περιοχή του Μαγκρέμπ, μόνο 

η Γαλλία έχει ασκήσει πίεση για μία αποκλειστικά Μεσογειακή Ένωση. Παρόλο που 

και οι δύο χώρες εργάστηκαν στο πλαίσιο των παραμέτρων της Ένωσης για τη 

Μεσόγειο, ανέκυψαν διαφωνίες όσον αφορά στο κατά πόσο καθίσταται επιθυμητό 

μη-Μεσογειακά κράτη-μέλη της ΕΕ, να διαδραματίζουν εξέχων ρόλο (για παράδειγμα 

μέσω της Συμ-προεδρίας), ιδέα η οποία απορρίφθηκε από τη Γαλλία. Παρόλο που ο 

Σαρκοζύ χρησιμοποίησε λειτουργικά επιχειρήματα έτσι ώστε να παρουσιάσει 

μείζονα προγράμματα της Ένωσης ως νέα θεμέλια για την οικοδόμηση της 

Περιφέρειας, η Ισπανία υιοθέτησε μια πιο πολύπλευρη ιδέα η οποία σχετιζόταν με 

τη Διαδικασία της Βαρκελώνης (αν και αντιμετωπίστηκε με περισσότερη επιφύλαξη 

σε σχέση με τη δεκαετία του 1990) (Gillespie, 2011). 

 

ΣΤ) Θεσμοί: Τόσο η Ισπανία όσο και η Γαλλία εμφανίστηκαν θετικά προσκείμενες 

όσον αφορά στην θεσμοθέτηση των Ευρω-Μεσογειακών σχέσεων, 

συμπεριλαμβανομένων και συχνών διασκέψεων στα υψηλότερα πολιτικά επίπεδα. 

Παρόλα αυτά οι Ισπανοί διπλωμάτες εξέφρασαν κάποιους ενδοιασμούς για τη 
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βιωσιμότητα του εγχειρήματος της Συμ-προεδρίας και τη δέσμευση της 

πραγματοποίησης συνδιασκέψεων κάθε δύο χρόνια. Κατά καιρούς και οι δύο χώρες 

φαίνεται να επιδοκίμαζαν την ιδέα μιας ισχυρής «Γραμματείας», με το ενδεχόμενο 

να διευρύνει την εξουσιοδότησή της σε τομείς που ανήκαν παραδοσιακά στη 

δραστηριότητα της ΕΠΓ, αλλά η Ισπανία εξέφρασε διαφωνίες σχετικά με την εμπλοκή 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τη γενική συμβατότητα με τους μηχανισμούς της ΕΕ. 

Η Γαλλία εμφανίστηκε δηλαδή περισσότερο πρόθυμη ως προς το γεγονός της 

εγκατάστασης ενός ισχυρού Γενικού Γραμματέα ως επικεφαλής (Gillespie, 2011). 

 

Ζ) Συνιδιοκτησία: Σε αυτόν τον τομέα και οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν στην παραπάνω 

ιδέα, τουλάχιστον ως προς το σημείο παραχώρησης θέσεων στους Νότιους εταίρους 

στους νέους θεσμούς που ακολούθησαν την Ένωση για τη Μεσόγειο. Παράλληλα, 

επισημοποίησαν την ανάμιξη του Αραβικού Συνασπισμού ως μία μετριοπαθή 

προσπάθεια επαναφοράς της ισορροπίας μεταξύ Βορρά και Νότου (Gillespie, 2011). 

 

Η) Έργα: Παρόλο που η Ισπανία αντιμετώπισε θετικά τη Γαλλική ιδέα για την έναρξη 

τεχνικών έργων μεγάλης κλίμακας, η ίδια ωστόσο δεν παρέθεσε δικές της προτάσεις. 

Το γεγονός αυτό είχε τη βάση του στο ότι δεν εμπλέκονταν πολλοί Ισπανοί 

αξιωματούχοι στην Ένωση για τη  Μεσόγειο και με αναπτυξιακά έργα στη Βόρεια 

Αφρική. Ωστόσο, η Ισπανία εντάχθηκε στο πλάνο για την Ηλιακή Ενέργεια (με 

πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Γερμανίας), και σε συνεργασία με την Ιταλία, 

κατέθεσε ως πρόταση τη δημιουργία ενός οργανισμού που να προωθεί την ανάπτυξη 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (Gillespie, 2011). 

 

Θ) Κοινωνία των Πολιτών: Παρόλο που και οι δύο χώρες έδωσαν έμφαση στο ρόλο 

οργανισμών που προωθούν την Κοινωνία των Πολιτών στην οικοδόμηση των Ευρω-

Μεσογειακών σχέσεων, εντούτοις αυτό δεν αντανακλάται ούτε στα γαλλικά θεσμικά 

σχέδια για την Ένωση, ούτε σημειώθηκε κάποια ισπανική πρωτοβουλία ενίσχυσης 

προς αυτή την κατεύθυνση. Εντούτοις, σχεδιάστηκε ένα ουσιώδες πρόγραμμα που 

να αφορά την Κοινωνία των Πολιτών από διάφορες ΜΚΟ, το οποίο συνέπεσε με την 

Ισπανική Προεδρία της ΕΕ. Το πρόγραμμα αυτό ήταν πιο δομημένο θεματικά σε 

σχέση με παλαιότερα, έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα να εμπλακούν όλο και 

περισσότεροι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Σε γενικές γραμμές, τα παραπάνω 

αποδεικνύουν προοπτική συνεργασίας μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας, αν και η πρώτη 

στόχευε στην ανάληψη μελλοντικού ρόλου στο Ευρωπαικό δομικό στοιχείο της 

«Συμπροεδρίας», έτσι ώστε να αποφύγει την επισκίαση από τη Γαλλία. Ωστόσο οι 

προοπτικές δεν της άφηναν πολλά περιθώρια ώστε να καταστεί ικανή να αλλάξει το 

τρέχον πλαίσιο και να αποφύγει την πραγματική καθοδήγηση από τη Γαλλία, αν και 
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πολλά θα εξαρτιόνταν από την ανάληψη των Μεσογειακών «θέσεων-κλειδιών», στην 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που επρόκειτο να συστηθεί (Gillespie, 

2011). 

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΑΛΛΙΑ       

 Η Γαλλία συνέχιζε ανέκαθεν τις προσπάθειές της να προβάλει τις υπεράριθμες 

δυνάμεις ενάντια  στη Μεσόγειο. Από τη μία πλευρά, είχε υπογραμμίσει τη δέσμευσή 

της για την Ατλαντική Συμμαχία και είχε προσυπογράψει κοινή δράση στη Μεσόγειο. 

Μέχρι τον Ιούνιο του 1968, οι Γάλλοι αρνήθηκαν να εγκρίνουν ψήφισμα του 

Συμβουλίου του ΝΑΤΟ υπέρ των μεγαλύτερων συμμαχικών προσπαθειών για την 

αντιμετώπιση της αυξανόμενης σοβιετικής στρατιωτικής απειλής στη Μεσόγειο. Τον 

επόμενο Νοέμβριο, μετά τη ρωσική εισβολή στην Τσεχοσλοβακία, η Γαλλία δέχθηκε 

μια ακόμη ισχυρότερη δήλωση η οποία προειδοποίησε τους Ρώσους. Η παρέμβαση 

που επηρέαζε άμεσα ή έμμεσα την κατάσταση στην Ευρώπη ή στη Μεσόγειο θα 

προκαλούσε μια διεθνή κρίση με σοβαρές συνέπειες . Οι γαλλικές ναυτικές μονάδες 

το φθινόπωρο του 1968 άρχισαν να συνεργάζονται ήσυχα με τις προσπάθειες 

επιτήρησης του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο και οι γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις, εφόσον 

συμμετείχαν σε ναυτικούς ελιγμούς του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Τα γαλλικά ναυτικά 

πλοία που στάθμευαν στον Ατλαντικό, μεταφέρθηκαν στη Μεσόγειο, ενώ ο γαλλικός 

στόλος της Μεσογείου παρουσίαζε εντυπωσιακή συμβατική δύναμη σε σχέση με τα  

«Le Monde». Οι σοβιετικές ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, σε συνδυασμό με τα 

στοιχεία του ΝΑΤΟ, επισκίαζαν εντελώς τις τελευταίες. Από την άλλη πλευρά, η 

Γαλλία ακολούθησε μια διπλωματική πορεία η οποία αν και δεν είναι πλήρως 

συμβατή με την πολιτική της ασφάλειας, προσέφερε την προοπτική προόδου όσον 

αφορά στα Συμφέροντα της Μεσογείου. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έτειναν να 

τονίζουν τις συμφωνίες ελέγχου των εξοπλισμών ως το σωστό δρόμο για να 

περιορίσουν, η Γαλλία αναζήτησε τρόπους για να καλύψει τα ρωσικά πολιτικά 

συμφέροντα στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη. Οι στρατηγικές συνομιλίες 

περιορισμού των εξοπλισμών (SALT) μέχρι πρόσφατα αντιπροσώπευαν σε μεγάλο 

βαθμό την ευνοούμενη αμερικανική προσέγγιση. Θέματά της αποτελούσαν οι 

ισορροπημένες μειώσεις δυνάμεων στην Ευρώπη, το ανώτατο όριο για την ικανότητα 

στρατηγικής απεργίας και επιβράδυνση της ανάπτυξης όπως επίσης και η ανάπτυξη 

νέων όπλων (Xenakis, 1999). 

 Σε αυτούς τους τομείς οι Γάλλοι δεν είχαν πολλά να προσφέρουν. Αντίθετα, 

προτίμησαν τη σταδιακή διάλυση των στρατιωτικών δομών του μπλοκ, την ανάπτυξη 

των διμερών σχέσεων μεταξύ όλων των κρατών των δύο συστημάτων και του Τρίτου 

Κόσμου σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητας, αλλά και τη δημιουργία προνομιούχων 

σοβιετικο-γαλλικών δεσμών στην Ευρώπη. Επίσης στράφηκαν όλο και περισσότερο 

στη Μεσόγειο, με τη δημιουργία μόνιμων διμερών διαύλων διπλωματικών επαφών 

μεταξύ όλων των εθνικών κρατών, ιδίως μεταξύ εκείνων που έχουν μεγαλύτερες 



62 
 

διεθνείς ευθύνες. Το γαλλικό ενδιαφέρον για τη διάσκεψη για την ευρωπαϊκή 

ασφάλεια που υποστηρίχθηκε από τη Σοβιετική Ένωση ευθυγραμμιζόταν με αυτή τη 

γραμμή πολιτικής. Βελτίωνε κάπως τη θέση της Γαλλίας στην υποχώρηση της 

κατάταξης με τη Δυτική Γερμανία και ταυτόχρονα προωθούσε τα συμφέροντά της στη 

Μεσόγειο. Από την άλλη πλευρά, η επιμονή της ότι πρέπει να σημειωθεί πρόοδος 

στο Βερολίνο άμβλυνε τις διπλωματικές πιέσεις για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια 

συνάντηση. Η άρνηση του προέδρου ντε Γκωλ το 1967 να τιμήσει τις υποχρεώσεις της 

Γαλλίας να προασπίσει την πρόσβαση του Ισραήλ στον Κόλπο της Άκαμπα είχε 

μερικές ρίζες στην πεποίθησή του ότι το 1967 δεν ήταν δυνατή η διευθέτηση της 

Μέσης Ανατολής χωρίς σοβιετική έγκριση. Η Γαλλία δεν θα τιθόταν εναντίον της 

Σοβιετικής Ένωσης και ως εκ τούτου, θα καθυστερούσε την πολιτική της. Επιπλέον, η 

διατήρηση της θέσης της χώρας στο Μαγκρέμπ και η επέκταση των συμφερόντων της 

στη Μέση Ανατολή φαίνεται να εξαρτιόταν εν μέρει από τη συμφωνία ή τη συναίνεση 

της Σοβιετικής Ένωσης. Η αναγνώριση της νόμιμης παρουσίας και των συμφερόντων 

της ΕΣΣΔ στην περιοχή της Μεσογείου, την οποία κανένα άλλο προηγούμενο γαλλικό 

καθεστώς δεν είχε δώσει ποτέ, δημιούργησε την αμοιβαία προσδοκία ότι η Σοβιετική 

Ένωση θα αναγνωρίσει τις γαλλικές αξιώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη 

Βρετανία θα καθίσταντο ως οι προφανείς ηττημένοι από τη συγκεκριμένη 

ευθυγράμμιση των γαλλικών και σοβιετικών θέσεων. Από αυτή την άποψη, οι ελιγμοί 

του Πομπιντού στη Μεσόγειο ήταν σύμφωνοι με το δόγμα ντε Γκωλ, κάνοντας τους 

Ρώσους να ενδιαφέρονται περισσότερο να τοποθετούν τη Γαλλία στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων σε ευρωπαϊκό και μεσογειακό πλαίσιο διαπραγμάτευσης 

(Kolodziej, 1971).  

Οι συμφωνίες σε πρώτο επίπεδο δεν είναι δυνατόν να μελετηθούν και να 

αναλυθούν με βάσει κριτικές αν δεν ληφθεί υπόψη η γενικότερη  οικονομική 

συσχέτιση μεταξύ της Κοινότητας και των χωρών της Μεσογείου, των οποίων η 

έμφαση δεν μένει μόνον στην ανταλλαγή κεφαλαίων, απόψεων, γνώσεων και 

πολιτισμού, αλλά και στην μεταφορά πληθυσμών τουριστικού χαρακτήρα και στο 

εμπόριο (Mirapeix, 2002). Είναι λοιπόν γενικά παραδεκτό το γεγονός ότι στο πρώτο 

στάδιο,  οι συμφωνίες που πραγματώθηκαν μεταξύ της Κοινότητας (ως μίας Ενιαίας 

Αγοράς) και των περισσοτέρων Μεσογειακών χωρών, ήταν η εξωτερίκευση στην 

διάλεκτο του εμπορίου της πολιτικής και οικονομικής αντίληψης μιας γενικότερης 

επιδίωξης. Μία νέα παράμετρος ευρύτερης διάρθρωσης οικονομικών και εμπορικών 

συσχετίσεων  άρχισε με τη Σύνοδο Κορυφής του Παρισιού το 1972, και εξακολούθησε 

κατά τα έτη 1976-1977 οπότε συνάφθηκαν οι Συμφωνίες Συνεργασίας με τις χώρες 

Μασρέκ (Αίγυπτο, Ιορδανία, Λίβανο και Συρία), τις χώρες Μαγκρέμπ (Αλγερία, 

Μαρόκο και Τυνησία) και το Ισραήλ. Οι συμφωνίες αυτές στόχευαν κυρίως σε 

εμπορικές παραχωρήσεις, που θα είχαν ως αποτέλεσμα την είσοδο προϊόντων στην 

αγορά της ΕΟΚ και οικονομική συνδρομή (Kolodziej, 1971).    

 H Γαλλία δραστηριοποιήθηκε σχετικά με την χάραξη πολιτικής, προκειμένου 

να ικανοποιήσει τα συμφέροντα της. Προχωρώντας προς μια ελεύθερη εμπορική 
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δραστηριότητα, οι μεσογειακές αγορές θα διευρύνονταν σταδιακά ικανοποιώντας 

ευρωπαϊκά εμπορικά συμφέροντα, αλλά και γαλλικά τα οποία βρίσκουν επίσης 

αντίκρισμα. Οι Σκανδιναβοί και τα υπόλοιπα 

 βόρεια κράτη-μέλη ίσως δεν εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον, 

αν και η ανησυχία της Γερμανίας με τις Χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

(ΧΚΑΕ) δεν έλαβε μεγάλες διαστάσεις, αλλά οι ευκαιρίες είναι πιθανό να 

αξιοποιηθούν από άλλα κράτη μέλη του Νότου. Επιπλέον,  

η θέσπιση ενός τέτοιου εμπορικού καθεστώτος έφερε μαζί του τη 

δυνατότητα διαμόρφωσης ενεργού ρυθμιστικού ρόλου για την Επιτροπή, αν και η 

Βαρκελώνη δεν διαθέτει απλά οικονομικά συμφέροντα και 

εμπορικές σχέσεις, ακόμη και αν βρίσκεται στο επίκεντρο των 

Συμφωνιών σύνδεσης. Η «συναίνεση της Ουάσιγκτον» καθώς και 

η Διακήρυξη της Βαρκελώνης δεν μεταφέρθηκαν μόνο στην πολιτική 

οικονομία αλλά και στα θεμελιώδη πολιτικά  δικαιώματα ( Edwards & Philippart, 

1997). 
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Το μέλλον των σχέσεων μεταξύ του Μαγκρέμπ και της  Ισπανίας εξαρτάται 

από δύο βασικές γεωπολιτικές Συνθήκες: ένα νέο κοινό γεωστρατηγικό όραμα και 

μία νέα πολιτική κουλτούρα που είναι πιο επιφυλακτική. Πολλά είναι τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει ο αραβικός κόσμος και η Αφρική. Η Συνεργασία μεταξύ Ισπανίας 

και Μαγκρέμπ χρειάζεται ένα νέο κοινό όραμα, το οποίο θα πρέπει να βασίζεται στη 

θέση του μελλοντικού ρόλου αυτού, στοχεύοντας σε μία νέα προοπτική. Η τελευταία 

δεν θα περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο της Μεσογειακής ζώνης ελεύθερων 

συναλλαγών που προβλεπόταν για το 2010, αλλά θα επεκτεινόταν και σε επίπεδο της 

τεράστιας ευρωαφρικανικής περιοχής που επρόκειτο να οικοδομηθεί. Αυτό το 

υπόβαθρο της Αφρικής, το οποίο φαίνεται να έχει ήδη καταστεί αντιληπτό από τους 

ηγέτες της Ισπανίας 

και τις διακρατικές εταιρείες (Fagor, El Corte Inglés, Roca και Telefónica) θα έπρεπε 

να συμπεριληφθεί στη νέα, κοινή σκέψη για τη γεωστρατηγική, και να προτείνει 

διαφοροποίηση πολιτικού πολιτισμού κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων  τόσο 

στην Ισπανία όσο και στο Μαγκρέμπ (Johansson-Nogues, 2003).    

 Η Ισπανία χρειάζεται μια πραγματική αλλαγή στην πολιτική κουλτούρα στο 

επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών και των κρατών της περιοχής. Υπάρχουν 

ορισμένες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν  να είναι ουσιώδεις για να εγκαινιαστεί 

αυτό το θέμα. Καταρχάς, υπάρχει η ανάγκη για την πεποίθηση ότι μόνο μια 

συλλογική διαχείριση των κοινών συμφερόντων θα επηρεάσει όλους τους 

παράγοντες που αφορούν την πολιτική και οικονομική ζωή. Η προοπτική αυτή με τη 

σειρά της προϋποθέτει στρατηγική η οποία θα ενισχύσει την αξία των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της και όλα τα συστατικά στοιχεία της περιοχής. Σε αυτό το επίπεδο, 

η γεωστρατηγική θέση της Ισπανίας και των χωρών του Μαγκρέμπ, σε συνδυασμό με 

τα εγγενή ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα (εγγύτητα στην ευρωπαϊκή, 

αφρικανική, αραβική και αμερικανική αγορά, κόστος παράγοντα, σημασία του 

οικονομικού δυναμικού) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την καθιέρωση 

σημαντικών οικονομικών παραμέτρων αλλά και για χρηματοοικονομικούς ομίλους 

γύρω από επιχειρήσεις κοινού ενδιαφέροντος και περιφερειακής εμβέλειας 

(Johansson-Nogues, 2003).        

 Θα μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί μια τέτοια στρατηγική η οποία θα 

επέτρεπε ώστε οι σχέσεις μεταξύ του Μαγκρέμπ και της Ισπανίας να συμβαδίζουν με 

την αναδιάρθρωση που λαμβάνει χώρα κατά καιρούς στις οικονομίες τους, καθώς 

τόσο η διεθνής σκηνή όσο και το ευρωπαϊκό περιβάλλον  χαρακτηρίζονται από 

ποικίλες μεταβολές. Ως τέτοιες μπορούν να χαρακτηριστούν η συγκέντρωση 

χρηματοδότησης, η υπεροχή μεγάλων μη ευρωπαϊκών διακρατικών εταιρειών στην 

παγκόσμια αγορά, μετεγκαταστάσεις, πίεση από τη μετανάστευση κοκ, ενώ μια 
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τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει στη βελτίωση της θέσης της Ισπανίας και 

των χωρών του Μαγκρέμπ, όχι μόνο όσον αφορά στη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, 

αλλά επίσης εντός της παγκόσμιας αγοράς. Η μεγάλη υποδομή έργων 

(αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια, τηλεπικοινωνίες, δημόσια κτίρια και έργα, 

ενέργεια και διάφορες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) είναι πιθανώς σημαντική 

αναφορικά με την από κοινού διαχείριση του συγκριτικού πλεονεκτήματος στην 

περιοχή ενώ από πολιτικής άποψης, αυτή η προοπτική συνεπάγεται μια 

αποφασιστική αναδιάρθρωση των διαφωνιών που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μεταξύ 

των διαφόρων χωρών του Μαγκρέμπ και της Ισπανίας σε περιοχές σύγκλισης: 

Πρώτον, τη θετική συμμετοχή της Ισπανίας στις συγκρούσεις μεταξύ Αλγερίας και 

Μαρόκου στις μαροκινές επαρχίες της Σαχάρας, μια συντονισμένη, συμφωνημένη 

διαχείριση της μετανάστευσης, και μία αμοιβαία επωφελή διαχείριση με τη μορφή 

μιας αληθινής συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας, το οποίο με τη 

σειρά του προϋποθέτει μια παραγωγική προσέγγιση. Μια πολιτιστικής φύσεως 

πολιτική θα αποτελούσε μια προσέγγιση των βασικών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει η περιοχή ενώ παράλληλα θα επέτρεπε την επικοινωνία μεταξύ των 

λαών που είναι απαραίτητη (Elisabeth Johansson-Noguιs, 2003). 

Σε εξωτερικό επίπεδο, σπουδαίο γεγονός αποτέλεσε η ιδρυτική Σύνοδος 

Κορυφής στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2008. Το συγκεκριμένο έτος αποτέλεσε ένα 

ορόσημο στην ιστορία της Ευρωμεσογειακής Σχέσης, δεδομένης της πλήρους 

προσέλευσης των σαράντα τριών μελών της, καθώς οι συμμετέχοντες φάνηκαν να 

υπόσχονται πραγματική δέσμευση της ΕΕ και των Μεσογειακών Χωρών-Εταίρων στην 

αναθεωρημένη πρωτοβουλία του προέδρου Σαρκοζύ, μεταξύ άλλων από τους πλέον 

ανώτερους και πολιτικά πρόσωπα της Αιγύπτου, της Τυνησίας, της Αλγερίας, του 

Λιβάνου, της Συρίας, της Παλαιστίνης, του Ισραήλ και της Τουρκίας. Οι Γάλλοι 

οικοδεσπότες κήρυξαν την έλευση της «Συνιδιοκτησίας», ενώ οι θεσμικές ρυθμίσεις 

έτειναν να αποφασιστούν περισσότερο  με λεπτομέρειες από τους υπουργούς 

Εξωτερικών που συγκεντρώθηκαν στη Μασσαλία τον επόμενο Νοέμβριο 

(Gillespie,2013).         

 Παρόλα αυτά, η ρύθμιση των εν λόγω παραμέτρων που επρόκειτο να 

ακολουθήσει αργότερα αποδείχθηκε δυσοίωνη, καθώς το όραμα της 

«Συνιδιοκτησίας» εξακολουθούσε να προέρχεται από τα Ηλύσια Πεδία, τα οποία 

απαίτησαν υποστήριξη από περιορισμένο μόνο αριθμό χωρών της Μεσογείου 

γεγονός που προκάλεσε σκεπτικισμό στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Δεν ήταν 

έκπληξη μάλιστα, ότι  τα χρόνια που ακολούθησαν εντοπίστηκαν μεγάλες 

καθυστερήσεις και διαταραχές στην προσπάθεια να καταστεί πιο λειτουργική, ενώ οι 

θεσμικές εκφράσεις εξακολούθησαν και παρέμειναν προβληματικές τρία έως 

τέσσερα χρόνια αργότερα. Από τις αρχές του 2012, είχε αποδειχθεί αδύνατο να 

διεξαχθεί μια δεύτερη Σύνοδος Κορυφής, το αρχικό δίδυμο Συμπροεδρίας της 

Ένωσης για τη Μεσόγειο (Γαλλία και Αίγυπτος) είχε προ καιρού ξεπεράσει τις διετείς 

εντολές που είχε θέσει (στις 13 Ιουλίου 
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2010), ενώ η Γραμματεία δεν είχε ακόμη εγκαινιάσει κανένα από τα φιλόδοξα νέα 

τεχνικά έργα για τα οποία ήταν υπεύθυνη. 

Η δυσλειτουργία της Ένωσης για τη Μεσόγειο, αποδόθηκε κυρίως στον αραβο-

ισραηλινό ανταγωνισμό, απόρροια της αποτυχίας της ειρηνευτικής διπλωματίας στη 

Μέση Ανατολή και των προβληματικών θεσμικών δομών οι οποίες αποδείχθηκαν 

ανίκανες να αντιμετωπίσουν τέτοιες εντάσεις. Βεβαίως, αυτά ήταν βασικά θέματα 

στην εμπειρία της Ένωσης. Για τα πρώτα ιδίως δύο χρόνια, μποϊκοτάζ και βέτο από 

μέλη της Μέσης Ανατολής επέσυραν εμπόδια στην ανάπτυξη, ενώ στη συνέχεια  

επήλθε αδρανοποίηση σε ανώτερα επίπεδα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν οι 

μηχανισμοί που προορίζονταν να αντιμετωπίσουν το εκάστοτε πολιτικό πρόβλημα. 

Ωστόσο, για την πληρέστερη κατανόηση της αποτυχίας αυτού του πειράματος της 

Συνιδιοκτησίας, τα θέματα αυτά πρέπει να ερμηνευθούν στο πλαίσιο της 

ευρύτερης Ευρωμεσογειακής περιοχής και της γεωπολιτικής και πολιτισμικής 

πολυπλοκότητας του χώρου, των οποίων οι παράμετροι ανασυγκροτήθηκαν πολιτικά 

και επηρεάστηκαν από τους Άραβες (Gillespie,2013).     

 Η κίνηση ξεκίνησε στην Τυνησία τον Δεκέμβριο του 2010. Εντούτοις, αυτό δεν 

πρέπει να θεωρείται ως ένα επεισόδιο κατά το οποίο  μια διαφορετική ιδέα 

διαβρώθηκε από το αντίκτυπο της σύγκρουσης στο Νότο. Επίσης δεν θα έπρεπε να 

αντιμετωπίζεται μόνο με όρους ελαττωματικών θεσμικών ιδεών σχεδιασμού, αλλά 

μάλλον ως μία ανεπαρκής προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια της Μεσογείου 

σε μια εποχή που οι διεθνείς σχέσεις της παρουσίαζαν προβλήματα ρευστότητας, 

ενώ δύσκολα ευνοείτο η δημιουργία σταθερών νέων δομών διακυβέρνησης και 

προσαρμογής στο χώρο. Τέλος θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι ο μεσογειακός χώρος 

έχει διευρυνθεί λόγω της σημαντικής αύξησης του αριθμού και της ποικιλομορφίας 

των χωρών που εμπλέκονται, αλλά και των περισσότερων εναλλακτικών στην 

εξωτερική πολιτική (Gillespie,2013). 

Όσον αφορά στην Ισπανία συγκεκριμένα η αμυντική πολιτική της 

κυριαρχείται από τις αλλαγές στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας από το τέλος 

του Ψυχρού πολέμου. Ενώ η Ισπανία είχε επιδιώξει να διατηρήσει το ΝΑΤΟ και είχε 

προχωρήσει τόσο πολύ ώστε να συμφωνήσει με τη νέα διοικητική δομή, η Μαδρίτη 

ακολουθεί στρατηγική συμμετέχοντας σε όλες τις προσπάθειες που αναζητούν 

συλλογική ασφάλεια. Η Ισπανία μπορεί να αισθανθεί 

κάποια ικανοποίηση για το ρόλο της στη ΔΕΕ και στο Eurocorps., καθώς στο τέλος του  

1999, η προσήλωσή της στην επέκταση του σώματος αποτέλεσε χαρακτηριστικό 

στοιχείο. Ένας τομέας ανησυχίας είναι ότι ο ενθουσιασμός της Ισπανίας για την ΕΕ 

ώστε η τελευταία να υιοθετήσει μία πιο ισχυρή αμυντική δομή φαίνεται κάπως 

περιθωριακή μπροστά στις ανησυχίες των μεγαλύτερων χωρών όπως το Ηνωμένο 

Βασίλειο και η Γαλλία, αν και η βρετανική πολιτική εξελίχθηκε στα τέλη της δεκαετίας 

του 1990 υπό την κυβέρνηση Μπλερ. Επίσης, ξεθώριασε νωρίς ο ενθουσιασμός λόγω 

των δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι IBERLANT και GIBMED, εντολές οι οποίες 

έγιναν εμφανείς στη Διάσκεψη Κορυφής της Μαδρίτης το 1997. Με τη σειρά της, η 
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προσπάθεια που απαιτήθηκε για να διατηρηθεί ένα λογικά υψηλό επίπεδο 

ετοιμότητας ήρθε σε αντίθεση με τη συνεπή πτωτική τάση του αμυντικού 

προϋπολογισμού. Αν και αυτό ήταν προσαρμοσμένο σε πραγματικούς όρους με την 

έλευση του τέλους του αιώνα, παρέμενε να εξεταστεί αν η αμυντική δαπάνη ως 

ποσοστό του ΑΕΠ θα επέστρεφε στα προηγούμενο επίπεδα. Το μέρισμα της ειρήνης 

δημιούργησε μια σημαντική ευκαιρία για μειώσεις του μεγέθους των ενόπλων 

δυνάμεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ στην Ισπανία συγκεκριμένα, ο αριθμός 

έπεσε από 

300.000 το 1990 σε 160.000 με τη στροφή του αιώνα. Εντούτοις, ενόψει πρόσθετων 

ευθυνών και με βάση  τα αιτήματα που έγιναν σε μια μεγάλη δυτική Μεσογειακή 

εξουσία, στην Ισπανία χρειάστηκε να αναπτυχθεί μια ικανότητα συμβατή με την 

προθυμία της να διαδραματίσει περισσότερο ενεργό ρόλο. Ωστόσο, εμφανίστηκαν 

διαδοχικοί Υπουργοί Άμυνας της κυβέρνησης που δεν κατέστησαν σε θέση να 

«προστατεύσουν» τους προϋπολογισμούς τους έναντι των ανταγωνιστικών 

αιτημάτων τους.  Ειδικότερα, το υπουργείο Βιομηχανίας είχε απολαύσει πολλά από 

αυτά κατά τον έλεγχο των δαπανών για το σχέδιο ΕΑΤ 2000. Οι καρποί των άλλων 

κυβερνητικών προσπαθειών, όπως το Ταμείο Συνοχής και η συμμετοχή του στο ενιαίο 

ευρωπαϊκό νόμισμα, δεν προσέδωσαν πλεονεκτήματα στην υπεράσπιση των 

ισπανικών ικανοτήτων. (Coates, 2000) 

Η Ισπανία έχει απομείνει με ένα στρατιωτικό μοντέλο που εξακολουθεί να 

κοιτάζει μακριά από την Ατλαντική Συμμαχία ως το ΝΑΤΟ το οποίο δεν 

ανταποκρίνεται στις πιεστικές ανάγκες της χώρας. Η πρόκληση για την ισπανική 

αμυντική πολιτική στα τέλη του αιώνα ήταν να εξασφαλίσει ότι τα κενά στο πλαίσιο 

της πρόβλεψης ασφαλείας της θα αφεθούν λόγω των ελλείψεων, καθώς το ΝΑΤΟ και 

η σχέση με τις ΗΠΑ επιφύλασσαν απειλές για τα εδάφη που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως. Η άμυνα της Ισπανίας εξακολουθεί να εξαρτάται πολύ από τις ΗΠΑ 

και το ΝΑΤΟ με στόχο να διατηρηθεί η ασφάλειά τους όσον αφορά στο Μαγκρέμπ, 

δεδομένων των τεράστιων εμποδίων για την ειρήνη στην περιοχή. Αυτή 

η εξάρτηση είναι πιθανό να εμβαθύνει λόγω του τρόπου υπεράσπισης 

σχετικά με τις δαπάνες και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά. 

Η Θέουτα και η Μελίγια παραμένουν εκτός των δομών του ΝΑΤΟ, με την έννοια ότι 

η Ισπανία αναμένεται να εξασφαλίσει την υπεράσπισή της σε αυτές τις περιοχές. Η 

δέσμευση του ΝΑΤΟ ήταν πάντα κάπως διφορούμενη όσον αφορά στη Μεσόγειο, 

καθώς η έλλειψη προστασίας της Συμμαχίας για αυτούς τους θύλακες μπορεί να 

θεωρηθεί ότι διαθέτει ένα κενό. Το καλύτερο που έχει προκύψει από την άσκηση 

πίεσης από Μεσογειακά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ ήταν η δημιουργία του Διαλόγου ενώ 

συστάθηκε ομάδα στην οποία συναντώνται Υπουργοί από τις χώρες του ΝΑΤΟ και 

συζητούν θέματα με τους ομολόγους τους από την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, 

το Μαρόκο, την Τυνησία, το Μαρόκο αλλά και τη Μαυριτανία (Claret, 2003). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι σχέσεις το 2003 μεταξύ της Ισπανίας και των τριών κεντρικών 

χωρών του Μαγκρέμπ έχουν χαρακτηριστεί από  μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και 

ολοένα αυξανόμενα ισχυρούς δεσμούς, οι οποίοι προωθήθηκαν με την επίσημη 

επίσκεψη του Ισπανού Προέδρου στη Λιβύη. Αν και μεγάλο μέρος της πρωτοβουλίας 

ξεκίνησε από την Ισπανία 

η διπλωματία στην περιοχή στοχεύει στην αποκατάσταση 

των καλών σχέσεων με το Μαρόκο. Παρά το περιστατικό της Νήσου Περεχίλ (ή Λέιλα 

όπως ονομάστηκε από Μαροκινούς στρατιώτες) υπήρξε επίσης σημαντική ενέργεια 

προς την Αλγερία, η οποία κατέχει μια πιο εξέχουσα θέση μεταξύ των ισπανικών 

προτεραιοτήτων για την περιοχή αυτή και τις παραμέτρους της ευρωπαϊκής πολιτικής 

προς το Βορρά. 

Η Αφρική αντιμετώπισε προβλήματα για άλλη μια φορά, ενώ η Ισπανία είχε ενεργή 

συμμετοχή στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής των «5+5», που πραγματοποιήθηκε στην 

Τύνιδα το 2004 στις αρχές Δεκέμβρη. Βέβαια δεν επρόκειτο για την μοναδική 

εκδήλωση της πιο φιλόδοξης σχέσης με το Μαγκρέμπ που φάνηκε να έρχεται στο 

προσκήνιο του σχεδιασμού της Ισπανικής εξωτερικής πολιτικής προς την κατεύθυνση 

της δυτικής Μεσογείου. Το δεύτερο εξάμηνο του 2002 αποκάλυψε την έκταση του 

προβλήματος στις σχέσεις μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου μετά από διαφωνίες 

σχετικά με την αλιεία, και την ανάληψη της ευθύνης για τον αυξανόμενο αριθμό των 

παράνομων μεταναστών που φτάνουν στην Ισπανία 

μέσω του Στενού του Γιβραλτάρ.  

Οι σχέσεις μεταξύ Ισπανίας και  Μαρόκου δεν βρισκόταν υπό τέτοια πίεση 

από τότε που επήλθε ο Πράσινος Μάρτιος του 1975.  Οι διπλωματικές σχέσεις 

παρέμειναν σε αυτό το χαμηλό επίπεδο καθώς οι διπλωματικοί ακόλουθοι και των 

δύο χωρών ανακλήθηκαν για μια περίοδο μερικών μηνών με ταυτόχρονη παρεμβολή 

ορισμένων περιστατικών. Παράδειγμα των τελευταίων αποτέλεσαν οι κατηγορίες 

του Μαρόκο ότι η Ισπανία είχε εισβάλει στον εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα, 

καθώς και οι ισχυρισμοί της τελευταίας ότι το Μαρόκο ήταν  ανεξέλεγκτο αλλά 

ενθάρρυνε επίσης την παράνομη μετανάστευση στην Ιβηρική Χερσόνησο. Ωστόσο, 

είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η παρακμή στις διπλωματικές σχέσεις δεν είχε 

σοβαρές συνέπειες 

στις ισπανικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες τόσο στην Ισπανία 

όσο και το Μαρόκο, ούτε επηρέασε το εμπόριο μεταξύ των χωρών, το οποίο αντίθετα 

συνεχίστηκε όπως και πριν ενώ παρουσίασε βελτίωση. Αυτός ο περιορισμένος 

αντίκτυπος της πολιτικής κρίσης και οι οικονομικοί δεσμοί, ερμηνεύτηκαν ως 

απόδειξη της ύπαρξης ενός πλαισίου κοινών συμφερόντων μεταξύ των δύο χωρών 

που αντέχει απέναντι σε διπλωματικές συγκρούσεις.  Πέρα από ορισμένες 

επενδύσεις που σχετίζονται άμεσα με τον μαροκινό δημόσιο τομέα και έναν μικρό 

αριθμό σχεδίων συνεργασίας για την ανάπτυξη, που απαιτούν επίσημες διαδικασίες 

και ενισχύουν τον οικονομικό ιδιωτικό 
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τομέα, εξακολουθούσε να λειτουργεί μεταξύ των δύο χωρών συνεργασία αν και ο 

ρυθμός μειώθηκε κάπως, καθώς οι νέες επενδύσεις κρατήθηκαν σε αναστολή εν 

αναμονή της επίλυσης των πολιτικών αβεβαιοτήτων.    

 Το πρώτο σημάδι της αποφασιστικότητας για αποκατάσταση 

της διπλωματικής κανονικότητας ήρθε τον Δεκέμβριο του 2002 

όταν ο βασιλιάς του Μαρόκο Mοχάμεντ VI, έκανε μονομερή 

προσφορά στους ψαράδες της Γαλικίας να αλιεύσουν στα ύδατα από τη 

Μαροκινή ακτή του Ατλαντικού, η επιβίωση του οποίου είχε επηρεαστεί από την 

έκχυση πετρελαίου από το πλοίο «Prestige». Παρόλο που η πρόταση είχε 

μόνο ένα περιορισμένο αποτέλεσμα, ο Μαροκινός βασιλιάς δέχθηκε μια επίσκεψη 

από τον Ισπανό Υπουργό Εξωτερικών στο Αγκαντίρ, στις 30 Ιανουαρίου 2003 γεγονός 

που έθεσε τέλος στην κρίση. Οι αντίστοιχοι πρεσβευτές 

επέστρεψαν στις θέσεις τους και οι δύο κυβερνήσεις 

συμφώνησαν να συγκροτηθεί μια σειρά από μικτές επιτροπές 

προκειμένου να εξεταστούν τα διμερή θέματα των οικονομικών δεσμών, μία από 

κοινού διαχείριση της μετανάστευσης, η εγκαθίδρυση συνόρων στα χωρικά ύδατα 

αλλά και το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας (Claret, 2003). 

Η προθυμία της Ισπανίας να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη νέα 

αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης δεν είχε πλήρη επιτυχία. Τα προβλήματα στο 

μετασχηματισμό μιας στρατιωτικής εγκατάστασης επιδεινώθηκαν από έναν 

φθίνοντα προϋπολογισμό και μακροπρόθεσμα αυτό σχετίζεται με την εισαγόμενη 

τεχνολογία. Στο διπλωματικό μέτωπο αυτό έχει αποδειχθεί με περιορισμένη μόνο 

επιτυχία στην επέκταση της στρατιωτικής προστασίας των ισπανικών συμφερόντων, 

στη Μεσόγειο και μόνο μερική εκπλήρωση των εθνικών φιλοδοξιών στη διάσκεψη 

κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, τον Ιούλιο του 1997. Ωστόσο, κάποια ικανοποίηση 

προέρχεται από την ισπανική πλευρά κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να 

προσδώσει ισχυρότερη περιφερειακή έμφαση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

ασφάλειας. (Coates, 2000) 

Οι «κακοτυχίες» που έπληξαν την Ευρω-Μεσογειακή ατζέντα κατά τη 

διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας, άφησαν ένα πλαίσιο αβεβαιότητας σχετικά με το 

μέλλον της Ισπανίας ως ηγετική δύναμη μέσα στην Ένωση για τη Μεσόγειο. Το 2010, 

κατάφερε να ανακάμψει και να ανακτήσει τη διαύγεια που είχε κλονιστεί κατά την 

περίοδο 2007-2008 εν μέσω του καταιγισμού των γαλλικών προτάσεων. Επανήλθε 

στο προσκήνιο, ωστόσο αυτή τη φορά εξαιτίας εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

όπως η εκπροσώπηση σε σημαντικά γεγονότα από τον Χέρμαν φαν Ρομπέι αλλά και 

από το γεγονός ότι η Γαλλία, μαζί με την ίδια βρισκόταν στην Προεδρία της Ένωσης 

για τη Μεσόγειο. Θεωρήθηκε αναπόφευκτο επομένως οι Ισπανοί ηγέτες να 

επισκιαστούν από εκπροσώπους της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής με το Μαρόκο, στη 

Γρανάδα, γεγονός που αναμενόταν να επαναληφθεί και  στη Σύνοδο της Βαρκελώνης 

αν είχε πραγματοποιηθεί. Περισσότερο όμως αποτέλεσαν πλήγμα για το κύρος της 

Ισπανίας τα «μη-γεγονότα», όπως οι αναβολές που ανακοινώθηκαν ή οι διασκέψεις 
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που έληξαν άδοξα, ιδιαίτερα εκείνη που αφορούσε το νερό, η αποτυχία της οποίας 

προσέδωσε αρνητικές ενδείξεις για τη σοβαρότητα της Ένωσης (Gillespie, 2011).

 Εντούτοις, η Ισπανία έχει κατακτήσει έναν σημαντικό ρόλο στην Ένωση για τη 

Μεσόγειο λόγω της έδρας της Γραμματείας το οποίο σαφώς και θεωρείται 

κατόρθωμα όμως κυμαίνονται αμφιβολίες σχετικά με το πόσο κεντρικό ρόλο θα 

κατέχει το συγκεκριμένο όργανο στις μελλοντικές Ευρωμεσογειακές σχέσεις. 

Βραχυπρόθεσμα, αν η Ισπανία αναλάμβανε συμπληρωματικό ρόλο στη Συμπροεδρία 

της Ένωσης, θα κέρδιζε σε σπουδαιότητα, ενώ μακροπρόθεσμα η τοποθέτηση 

Ισπανών αξιωματούχων σε «θέσεις-κλειδιά» στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

Δράσης θα επηρέαζε θετικά και την εθνική επιρροή. Παρόλα αυτά δεν διαφάνηκε 

ξεκάθαρα το τι θα μπορούσε να κατορθώσει ένας Ισπανός «Συμπρόεδρος» στην 

Ένωση, καθώς οι προκάτοχοι της Ισπανίας στην κυλιόμενη Προεδρία της ΕΕ (Βέλγιο 

και Ουγγαρία) δεν ασπάστηκαν θετικά την ιδέα η τελευταία να προεδρεύει σε 

Υπουργικές Διασκέψεις. Μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας οι κυλιόμενες Προεδρίες 

της ΕΕ έχοντας χάσει σημαντικό μέρος της ισχύος τους, έπρεπε να φανούν πιο 

αποφασισμένες να διατηρήσουν τα προνόμιά τους και ιδιαίτερα σε ότι αφορούσε 

την Ένωση. Ωστόσο για την Ισπανία παρατηρήθηκε κάποιος κίνδυνος σχετικά με 

προσδοκίες που δεν μπορούσαν να εκπληρωθούν καθώς ακόμα και με τη 

«Συμπροεδρία» η ύπαρξη όρων χωρίς εθνική ενίσχυση και Ευρω-Μεσογειακή 

υποστήριξη μάλλον θα επέφεραν μετριοπαθή επίπεδα επίδρασης στην 

πραγματικότητα. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η παρουσία στο προσκήνιο 

μπορεί να αποβεί επιζήμια καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής 

Συμπροεδρίας οφείλει να εκπληρώνεται σε συνδυασμό με Νότια Συμπροεδρία 

(Gillespie, 2011).        

 Ακόμα και αν η Ισπανία κατάφερνε να εδραιώσει τη σπουδαιότητά της σε 

θεσμικό επίπεδο, η Γαλλία αναμένεται να παραμείνει επιδραστική καθώς 

εκμεταλλεύεται τις διακυβερνητικές πτυχές της Ένωσης για τη Μεσόγειο, 

εδραιώνοντας θέσεις-κλειδιά στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και 

επενδύοντας ασυναγώνιστη πολιτική διάθεση και πόρους στην Ένωση για τη 

Μεσόγειο συνεχίζοντας την ανάληψη πρωτοβουλιών, θέτοντάς τις ως επίκεντρο στην 

πολιτική της δράση. Αντίθετα, για την Ισπανία η εκκαθάριση των εθνικών 

στρατηγικών προτεραιοτήτων αποτελεί σίγουρα προϋπόθεση έτσι ώστε να 

επανακτήσει επιρροή σε Ευρω-Μεσογειακό πλαίσιο. Ωστόσο, το τελευταίο δεν 

κρίνεται ως εύκολη υπόθεση έτσι ώστε να καταφέρει η Ισπανία να επανακάμψει τη 

γαλλική κυριαρχία στην Ένωση για τη Μεσόγειο όσο η Γαλλία συνεχίζει να θέτει την 

τελευταία ως προτεραιότητα η εκπλήρωση της οποίας ακολουθείται σθεναρά 

(Gillespie, 2011).        

 Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση τόσο της Ισπανίας όσο και της Γαλλίας μέσα 

στην ΕΕ αλλά και στο διεθνές πεδίο, όπως επίσης τις αξιοσημείωτες οικονομικές 

προκλήσεις, φαίνεται πως η Ισπανία δεν καθίσταται ικανή να αρχίσει ξαφνικά να 

ανταγωνίζεται τη Γαλλία όσον αφορά στην επιρροή στο άμεσο μέλλον, ιδιαίτερα και 
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με την πορεία που ακολούθησαν οι Νότιες οικονομίες τα επόμενα χρόνια. Η Ισπανία 

εμφανώς αντιμετωπίζει περιορισμούς όσον αφορά στην ηγετική θέση που 

υποτίθεται ότι καλείται να διαδραματίσει, ωστόσο ίσως καταφέρει να αντισταθμίσει 

τη ζυγαριά προς το μέρος της αν κριθεί απαραίτητο να διεκπεραιώσει το ρόλο του 

«χρηματιστή» ή «επιχειρηματία» στα πλαίσια της ΕΕ και της Ένωσης για τη Μεσόγειο. 

Όπως εκφράζεται όμως και από την ισπανική πλευρά, οι δύο χώρες οφείλουν να 

συνενώσουν τις δυνάμεις τους έτσι ώστε να καταστούν ικανές να προωθήσουν 

ευρύτερη συνεργασία με στόχο η Ένωση να εκπληρώσει τους στόχους της, αν και οι 

περιορισμοί όσον αφορά τα επιτεύγματα μίας τέτοιας συμμαχίας σε μία ολοένα και 

διευρυμένη ΕΕ καθίστανται αναμφίβολοι (Gillespie, 2011).   

 Εντούτοις η ιδέα της Συμπροεδρίας ιδιαίτερα όσο βρισκόταν σε αρχικό στάδιο 

συνάντησε αντίσταση τόσο στην ίδια τη Γαλλία όσο και ανάμεσα σε βόρεια και 

ανατολικά κράτη-μέλη της ΕΕ προκαλώντας τους αντιρρήσεις. Η πρόκληση που 

καλείται να αντιμετωπίσει η Ισπανία είναι το αν σε συνεργασία με τη Γαλλία μπορούν 

να ενισχύσουν το Μεσογειακό λόμπι στο πλαίσιο της διευρυμένης ΕΕ, χωρίς όμως να 

αποξενώσουν από την Ένωση την πλειοψηφία των κρατών-μελών που δεν έχουν 

ιδιαίτερα ισχυρά συμφέροντα στη Μεσόγειο. Ως το 2010 όμως πολλά κράτη-μέλη της 

ΕΕ έστελναν όλο και περισσότερους αντιπροσώπους τους σε διασκέψεις υψηλών 

αξιωματούχων. Ωστόσο, το εύρος της δέσμευσης της ΕΕ μπορεί να υπονομευθεί 

περαιτέρω αν αρκετά επιδραστικοί Ευρωπαίοι εταίροι αποφασίσουν ότι στην Ένωση 

για τη Μεσόγειο υπερισχύει μία «ελίτ», ιδιαίτερα αν έργα όπως το «Ηλιακό 

Πρόγραμμα» φαίνεται να προσδίδουν ανταγωνιστική υπεροχή σε εταιρείες με έδρα 

σε κάποια από τις εν λόγω χώρες. Κάτι τέτοιο βέβαια θα σήμαινε και την αποτυχία 

όσον αφορά πολιτικές επιχειρηματικότητας, αφήνοντας στο προσκήνιο την Ισπανία 

και τη Γαλλία, και μάλιστα την πρώτη περισσότερο σε θεσμικό παρά σε στρατηγικό 

επίπεδο, σε ένα αμφίβολης κατάληξης εγχείρημα (Gillespie, 2011). 
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